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 إىل يٍ كهم انعزق جثينو، ًشققت األياو يديو.

 إال تانصرب ًاإلصزار  إىل يٍ عهًين أٌ األعًال انكثريج ال تتى

 تربامحا ًر    ا هل ًأنثسيًا ثٌب انصحةح ًانعاييحح، ًيحتعين    أاال ا هل تقاهاما، نيإيل ًانديَّ احلثيث

 أىدي إنييًا انيٌو مثزج غزسيًا...، مجيهيًا

 إىل رييق  رتي سًجي احلثية، انذي حتًم تقصريي ًاَشغايل خالل يرتج إعدا  انزسانح

 ىذا احلهى تدأَاه  يعاً، ًانيٌو حنصده يعاً...

 عاً...إىل ًاند سًجي ًًاندتو انكزاو، ًأىهو مجي

  إىل رحياَح قهيب ًسينح  َياي مسيح ًأَس...

إىل إخححٌاَي ًأخححٌاتي م ايححى ا هل ًرسقيححى انسححعا ج ا انححدَيا ًااخححزج، ًأخحح  تانححذكز ينححيى   

 ... اًحمًٌ ً ني حمًداًاحلثيث  ي اٌأخ

 إىل كم يٍ نو يضم عهيّ...

 ٌاضعح.إىل كم ىؤاله أىدي ىذه انزسانح املت

 الباحثة
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الحمــد ن نحمــدس ونســتعينهغ ونســتغفرسغ ونعــوذ بــان مــن شــرور أنفســناغ وســي ات 
أعمالناغ من يهدس ان فال مضل لهغ ومـن يضـمل فمـن تجـد لـه وليـاا مرشـدااغ وأشـهد أن 

 ل إله إل ان وحدس ل شريك لهغ وأشهد أن محمداا عبدس ورسوله.
 أما بعد:

نعتتيم  األستتتاا التتدكتورأتقــدم بالشــكر الجزيــل  ســتاذي والمشــرف عمــى رســالتي 
عمــى توجيهاتــه الســديدةغ وســعة فــؤادسغ فجــزاس ان خيــر  -حفظــه ان- أستتعد الدتتفد 

 الجزاء عمى ما قدم من أجل إخراج هذس الرسالة إلى النور.
 كما أتقدم بالشكر والمتنان لألستاذين عضوي لجنة المناقشة:

 .-انحفظه –محمد رضوان أبو شعبان  تور:الدك
 .-انحفظه –بسام حسن العف  الدكتور:

لتفضـــمهما بقبـــول مناقشـــة هـــذس الرســـالةغ لتقـــديم النصـــى والتوجيـــهغ لرفـــ  مســـتو  
 الرسالة. 

وأتقدم بالشكر الجزيل إلدارة الجامعة اإلسـالمية والعـاممين فيهـاغ وأخـل بالـذكر 
 كمية أصول الدين وقسم الحديث الشريف خاصة.

عداد   الرسالة ولو بالدعاء.كما أشكر كل من ساندني خالل فترة الدراسة وا 
 

أخيراا اَن أسأل أن يمهمنا التوفيق والسـداد والصـوابغ وأن يجعـل ذلـك فـي ميـزان 
 حسناتناغ وان الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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 مقــدمة
إن الحمد ن نحمدس ونستعينه ونستغفرسغ ونعوذ بان من شـرور أنفسـناغ وسـي ات أعمالنـاغ     

 مضل له ومن يضمل فـال هـادي لـهغ وأشـهد أن ل إلـه إل ان وحـدس ل شـريك لـهغ من يهدس ان فال
 .وأشهد أن محمداا عبدس ورسوله

 :أما بعد
عمــــم الحــــديث الشــــريف مــــن أجــــل العمــــوم وأرفعهــــا مكانــــااغ ومــــن أهــــم دعــــا م الــــدين  فــــ ن    

بينه وبين القرآن الكريم  -عز وجل-اإلسالمي الحنيفغ فهو المصدر الثاني لمتشري غ وقد قرن ان
 في مواض  عدة في كتابه العزيز مما يدل عمى مكانته وأهميته.

ن مــن أهــم الموضــوعات المســتهدفة فــي الســن    ة النبويــة عمــم لمختمــف الحــديث ومشــكمه غ وا 
الذي اتخذس أعداء اإلسـالم وسـيمة لمتشـكيك فـي السـنة النبويـةغ ومحـالا إلثـارة الشـبهات حولهـا وهـي 
بحاجــة إلجابــات شــافيةغ لــذلك قــيا ان لهــذا العمــم عممــاء جهابــذة نــذروا حيــاتهم لمــدفاع عــن ســنة 

نوا قواعدس وأصولهغ وبرز العديد منهم في هذا العمم رسولنا الكريمغ فأفردوس في مؤلفات مستقمةغ وبي
أمثــال اإلمــام الشــافعيغ وابــن قتيبــةغ والطحــاوي وايــرهمغ ومــا زال الهتمــام بعمــم مختمــف الحــديث 
ومشكمه حتى يومنا هذاغ رداا عمى الطاعنين في دينناغ وشبهات المستشرقينغ لذلك استحق العناية 

سة التعارا الظاهري بين الحديث النبوي الشريف وايرس من بهغ والبحث في مسا مهغ فاخترُت درا
 ا دلة الشرعية.

 
 : أىمية البحث وبواعث اختياره:أولا 
خاصة في مسا ل الزكاةغ وما  والتعارا الختالفالدفاع عن السنة النبوية من دعو   – 3

 .أثير حولها من شبهات
 دس فا دةا ونفعاا.أن الموضوع يجم  بين عمم الحديث والفقهغ مما يزي – 1
أهمية الزكاةغ كونها الركن الثالث من أركان اإلسالمغ وما نراس من هجر المسممين لهذس  – 1

 الفريضة والتقصير في أدا ها.
ـــ لولهــذس ا هميــة آثــرت الكتابــة فــي هــذا الموضــوعغ ف    مستتالك كــان هــذا البحــث الموســوم بـ

 .(ي، دراسة تطبيقية عمى أبواب الزكاةالعمماء في مشكل الحديث وأثره في الفقو اإلسالم
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 : أىداف البحث:ثانيا
 التعرف عمى أسباب اختالف العمماء في المسا ل الفقهية. – 1
 .مشكل الحديثبيان مسالك العمماء في  – 1
آرا هـم الفقهيـة فـي مسـا ل عمـى مشـكل الحـديث  دراسـة أثـر اخـتالف مسـالك العممـاء فـي – 1
 .الزكاة

 القول في مشكل الحديث في مسا ل الزكاة.بيان خالصة  – 4
 بيان عدم تعارا ا دلة المقبولة المتعمقة بالزكاة. – 5
 

 :ثالثا: منيج البحث
اختمـف العممـاء فـي التـي الزكـاة  مسـا لالمـنه  السـتقرا ي وذلـك بجمـ   ت الباحثـةعتمدا -3

والوقــــوف عمــــى  غنقـــدهاو بمناقشــــة ا دلــــة دفـــ  التعــــارا بــــين أدلتهـــاغ والمــــنه  التحميمــــي والنقـــدي 
 خالصة القول في تمك المسا ل.

حـــديث فـــي تخـــري  ا حاديـــث وانثـــار مـــن الكتـــب ا صـــميةغ فـــ ن كـــان القامـــت الباحثـــة ب –1
ل توسعت في السنن ا ربعةغ ف ن لم الصحيحين أو أحدهما اكتف جدس خرجته من أقدم تت بهماغ وا 

 كتاب ذكرس.
بــذكر الكتــاب والبــاب ورقــم الجــزء والصــفحة ورقــم اكتفــت الباحثــة فــي تخــري  ا حاديــث  -1

 الحديثغ ولم أذكر طرق الحديث ومتابعاته إل في دراسة السند عن الحاجة إليها.
ترجمــت الباحثــة لمــرواة المختمــف فــي تــوثيقهم وتضــعيفهمغ وأمــا المتفــق عمــى تــوثيقهم فمــم  -4

 يه.تترجم لهمغ والراوي الضعيف بينت ضعفه دون جم  أقوال النقاد ف
ن كــان ضــعيفا بينــت ســبب  ت الباحثــةذكــر  –5 درجــة الحــديث مــن حيــث القبــول أو الــردغ وا 

 الضعف.
مــن أقــدم كتــاب  نقمتهــاأقــوال العممــاء مــن كتــبهم ا صــميةغ فــ ن تعــذر ذلــك  وثقــت الباحثــة -6

 نقل هذس ا قوال.
لحــديثغ اديــث النبويــة مــن كتــب اريــب اا لفــاظ الغريبــة الــواردة فــي ا ح نــت الباحثــةبي –7

 .واستعانت بمعاجم المغة في مواض  قميمة
 رتبت الباحثة المسا ل حسب ورودها في كتب الحديث والفقه. -8
أدلــة العممــاء فيهــاغ وبيــان مســالكهم فــي دفــ   تلممســألةغ ثــم ذكــر  اا عنوانــ ت الباحثــةوضــع -9

 التعارا.



 

  خ 

اشـية السـفميةغ أمــا بالنسـبة لمتوثيـق اكتفيـت بـذكر اسـم الكتــاب والجـزء والصـفحة فـي الح -30
 التوثيق الكامل لمكتاب فأكتفي بذكرس في قا مة المصادر والمراج . 

 
 : الدراسات السابقة:رابعاا 

بعد البحث في العديد من قواعد المعمومات الخاصة بالدراسات ا كاديمية والمتعمقة 
كز الممك فيصل بالجامعات العربية واإلسالميةغ وبعد البحث في قاعدة المعمومات التابعة لمر 

نترنت  اإللمدراسات والبحوث اإلسالمية بالريااغ والبحث عن طريق شبكة المعمومات الدولية ل
تبين وجود بعا المؤلفات التي أصمت لهذا العممغ وبعا الدراسات المتعمقة بمختمف الحديث 

 وأثرس في الفقهغ وهي:
 اإلسالميغ لمدكتور عبدمنه  التوفيق والترجيى بين مختمف الحديث وأثرس في الفقه  (1

 المجيد محمد السوسوةغ أطروحة لنيل درجة الدكتوراس من قسم الشريعة بجامعة القاهرة.
مختمف الحديث بين المحدثين وا صوليين والفقهاءغ لمدكتور أسامة بن عبد ان خياطغ  (2

 أطروحة لنيل درجة الدكتوراسغ جامعة أم القر .
اءغ لألستاذ الدكتور نافذ حسين حمادغ أطروحة لنيل مختمف الحديث بين المحدثين والفقه (3

 درجة الدكتوراس.
غ لمدكتور طارق الطواريغ أطروحة مختمف الحديث وأثرس في أحكام الحدود والعقوبات (4

 لنيل درجة الدكتوراس.
مختمف الحديث وأثرس عمى مذاهب الفقهاء ا ربعة في كتاب الطهارةغ لمباحث حسن خالد  (5

 ماجستيرغ جامعة القاهرة.حسن سنديغ رسالة 
رقية بنت محمد بن دف  إيهام تعارا أحاديث ا حكام في كتاب الطهارةغ لمباحثة  (6
 غ رسالة ماجستير.محارب
أثر مختمف الحديث عمى ا حكام الفقهية التي تناط بالمرأة من خالل كتاب بداية  (7

 ية بغزة.المجتهدغ لمباحثة عبير صالى بمبلغ رسالة ماجستيرغ الجامعة اإلسالم
 ولم أجد دراسة تتعمق بمختمف الحديث ومشكمه في كتاب الزكاةغ وهي موضوع بحثي.
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 : خطة البحث:خامساا 
 جاء البحث في مقدمة وفصمين وخاتمة.

غ ومـنه  البحـثغ والدراسـات السـابقة المتصـمة بـهغ غ وأهدافـه: بينت فيها أهمية البحثالمقدمة
 وخطة البحث.

 أربعــــة هوفيــــ مختمــــف الحــــديث ومشــــكمهغ ومســــالك دفعــــهغ النظريــــةغ: الدراســــة الفدتتتتل األول
 مباحث:
 اصطالحاغ وفيه مطمبان:و  تعريف مختمف الحديث لغةغ: المبحث األول   

 المطمب ا ول: مختمف الحديث لغة.
 المطمب الثاني: مختمف الحديث اصطالحا.

 وفيه مطمبان:واصطالحاغ غ لغة : تعريف مشكل الحديثالمبحث الثاني  
 المطمب ا ول: مشكل الحديث لغة.

 المطمب الثاني: مشكل الحديث اصطالحا.
 .أسباب اختالف العمماء في المسا ل الفقهية :المبحث الثالث  
 : مسالك العمماء في دف  التعارا بين ا دلة الشرعية.المبحث الرابع  
 

 :باحثثمانية مغ وفيه عمى أبواب الزكاة : الدراسة التطبيقيةالفدل الثاني
 المبحث األول: زكاة األنعام.  

 المسألة ا ولى: اشتراط السوم في ا نعام.
 .ما زاد عمى ا ربعين من البقر ولم يبمغ الستينالمسألة الثانية: 

 المسألة الثالثة: زكاة البقر العوامل.
  : ما زاد عمى الما ة والعشرين من اإلبل.رابعةالمسالة ال
 .  في السخالالزكاة  :خامسةالمسألة ال
 .إخراج الجذعة في زكاة الضأن ة:سادسالمسألة ال

 ة: زكاة الخيل.بعالمسألة السا
 ة: زكاة العسل.ثامنالمسألة ال

 
 المبحث الثاني: زكاة األثمان.

 المسألة ا ولى: زكاة الحمي.   
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 .والفضة الذهب ما زاد عمى نصابالمسألة الثانية:    
 

 المبحث الثالث: زكاة الثمار.
 المسألة ا ولى: ا صناف التي تجب فيها الزكاة.   

  القدر الواجب إخراجه.نصاب الثمار و المسألة الثانية:      
 .زكاة أرا الخراج: ثالثةالمسألة ال     
 : تقدير النصاب بالخرل.رابعةالمسألة ال     
 : ما أكل من الثمر قبل حصادس.خامسةالمسألة ال     

 
 زكاة المعدن وعروض التجارة.المبحث الرابع: 

 المسألة ا ولى: القدر الواجب في المعدن.     
 حكم زكاة عروا التجارة. :ثانيةالمسألة ال     

 
 المبحث الخامس: من تجب عميو الزكاة.

 .اليتيمو  زكاة مال الصبي والمجنونالمسألة ا ولى:     
 .العبد مىدف  الزكاة عالمسألة الثانية:     
 .زكاة من امتن  من أدا هاة: لثالمسألة الثا    
 التعجيل في إخراج الزكاة.ة: رابعالمسالة ال    
 

 المبحث السادس: نداب الزكاة.
 . مقدار الصاع بالرطلالمسألة ا ولى:     
 من ممك نصاباا ولم يكِفِه.  المسألة الثانية:     
  .ما نعا المسالة الثالثة: تأثير الخمطة عمى نصاب    
 .إخراج القيمة في الزكاةالمسألة الرابعة:     
 المسألة الخامسة: كنز المال م  إخراج زكاته.    
 

 المبحث السابع: مدارف الزكاة.
 .  حكم صرف الزكاة إلى صنف واحدالمسألة ا ولى:      
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  ا ولى بالزكاة الفقير أم المسكين. المسألة الثانية:
 الغازي الزكاة وهو اني.أخذ ة: ثالثلة الأالمس

 .تفريق زكاة المالة: رابعالمسألة ال
   .حكم نقل الزكاة من بمد إلى بمٍد آخر :خامسةالمسألة ال

 الزكاة عمى بني هاشم.: ادسةالمسألة الس
 الزكاة عمى بني المطمب. :سابعةالمسألة ال

 .شراء الزكاةالمسألة الثامنة: 
 

 المبحث الثامن: زكاة الفطر.
 ألة ا ولى: حكم زكاة الفطر.   المس   
 .زكاة فطر الزوجةالمسألة الثانية:    
  .  زكاة فطر العبد الكافر المسالة الثالثة:   
 .اعتبار النصاب في زكاة الفطرالمسألة الرابعة:    
 .ما يجزئ في زكاة الفطرمقدار  المسألة الخامسة:   
 .  في زكاة الفطر حكم إخراج الدقيق: سادسةالمسالة ال   
   الفطر. زكاةوقت إخراج  :بعةالمسألة السا   
 المسألة الثامنة: مصرف زكاة الفطر.   
 

 : وفيها أهم النتا   والتوصيات.الخاتمة
 الفيارس

 .فهرس انيات القرآنية
 وانثار. فهرس ا حاديث النبوية

 فهرس الرواة المترجم لهم.
 فهرس ا عالم المترجم لهم.

 .المراج المصادر و فهرس 
 .فهرس الموضوعات
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 .الفصل األول: الدراسة النظرية
 مباحث: خمسة وكفي 
 ، كفيو مطمباف:اصطبلحان ك  ،تعريؼ مختمؼ الحديث لغةن  المبحث األول:    

 .المطمب األكؿ: مختمؼ الحديث لغةن 
 .المطمب الثاني: مختمؼ الحديث اصطبلحان 

 ، كفيو مطمباف:اصطبلحان ك  ،تعريؼ مشكؿ الحديث لغةن  المبحث الثاني:    
 .المطمب األكؿ: مشكؿ الحديث لغةن 

 .المطمب الثاني: مشكؿ الحديث اصطبلحان 
 ، كتاريخ مشركعيتيا، كالحكمة منيا،اصطبلحان ك  ،لغةن الزكاة  :المبحث الثالث   

 كفيو أربعة مطالب:
 المطمب األكؿ: الزكاة لغةن.

 المطمب الثاني: الزكاة اصطبلحان.
 المطمب الثالث: تاريخ مشركعيتيا.

 مب الرابع: الحكمة مف مشركعيتيا. المط
 أسباب اختبلؼ العمماء في المسائؿ الفقيية. :رابعالمبحث ال    
 : مسالؾ العمماء في دفع التعارض بيف األدلة الشرعية.خامسالمبحث ال    
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 المبحث األول
 واصطالحاً  مختمف الحديث لغةً 

 
 :لغةً المطمب األول: مختمف الحديث 

 ف كممتيف، فالمختمؼ مف االختبلؼ كىك التضاد.ىذا المصطمح مركب م 
خمػػؼ الخػػاء كالػػبلـ كالفػػاء أصػػكؿه ثبلثػػة: أحػػديىا أف ي ػػيءى شػػيءه بعػػدى شػػيءو يقػػكـي ": قػػاؿ ابػػف فػػارس

أم  :مقامىو، كالثاني ًخبلؼ قيدَّاـ، كالثالث التغيُّر... كأٌما قكليـ: اختمؼى النَّاسي في كذا، كالنػاس خٍمفىػةه 
ي قكؿى صاحبو، كييقيـ نفسىو ميقاـ الذم نىٌحاهمختًمفكف، فمف الب  .1"اب األٌكؿ؛ ألفَّ كؿَّ كاحدو منيـ يينىحّْ

 .2"تخالفا تضادا ... اختمؼ الشيئاف لـ يتفقا كلـ يتساكيا"كفي المع ـ الكسيط: 
")حدث( الحػاء كالػداؿ كالثػاء أصػؿه كاحػد، كىػك  كأما كممة الحديث، فمعناىا لغة كما قاؿ ابف فارس:

: الطػرمُّ الٌسػف ،يقاؿ حدثى أمػره بىٍعػد أف لػـ يكيػف ،الشيء لـ يكيفٍ  ككفي  ػدىثي ػؿ الحى كالحػديثي ًمػٍف  ،كالر ي
ىذا؛ ألٌنو كبلـه يٍحديثي منو الشيءي بعدى الشيء"
3. 

 
 :اصطالحاً المطمب الثاني: مختمف الحديث 

ي أربعػػة تمخيصػػيا فػػ، كيمكػػف (مختمػػؼ الحػػديث)تعػػددت أقػػكاؿ العممػػاء فػػي المػػراد بمصػػطمح  
 ي:التأقكاؿ، كىي كال

 األكؿ: أنو بمعنى مشكؿ الحديث. 
 ال مع، أك النسخ، أك التر يح. االثاني: أنو يختص باختبلؼ األحاديث فيما بينيا مما يمكف فيي

 الثالث: أنو يختص باختبلؼ األحاديث فيما بينيا، باستثناء األحاديث الناسخة كالمنسكخة.
 ا دكف غيرىا.ألحاديث التي يمكف ال مع بينيؼ االرابع: أنو يختص باختبل

 
 
 
 

                                                 
 .ُِٕ-َُٕ/ِمع ـ مقاييس المغة  1
 .ُِٓ/ُالمع ـ الكسيط  2
 .ّٔ/ِة مع ـ مقاييس المغ 3
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 بياف القائميف بيا:مع كفيما يمي تفصيؿ ليذه األقكاؿ،  
 األول: أنو بمعنى مشكل الحديث. القول 

كالػدكتكر نػكر الػديف  ،3كالدكتكر صػبحي الصػالح ،2الشيخ محمد أبك زىك، ك 1الكتاني قاؿ بو
 .4عتر

بػػو تيكيػػؿ مختمػػؼ الحػػديث، ككػػذلؾ اسػػتدلكا بكتػػاب اتكمػػا يشػػيد لػػو صػػنيع ابػػف قتيبػػة فػػي ك 
 .مشكؿ اآلثار لمطحاكم فغالبيتو أحاديث نبكية متعارضة فيما بينيا ظاىران 

: "كليػػذا أطمػػؽ بعػػض العممػػاء عمػػى ىػػذا العمػػـ اسػػـ الػػدكتكر محمػػد ع ػػاج الخطيػػبيقػػكؿ ك 
 .5)مشكؿ الحديث(، ك)اختبلؼ الحديث(...كالمراد بكؿ ىذه األسماء  كاحدان"

"الحػديث الػذم يخػالؼ دلػيبلن شػرعيان أك  عرؼ مختمؼ الحػديث بينػو: الدكتكر شرؼ القضاةك 
 .6عقميان أك حسيان"

 
الجمتع  أو النست   أو  ااألحاديتث ييمتا بينيتا ممتا يمكتن يييت ختالفابتالثاني: أنو يختتص القول 

 الترجيح.
 عمػـ"اكقػاؿ:  مقدمتػو، النكع السادس كالثبلثيف فػي مف أبرز القائميف بو ابف الصبلح، فعدهو 
 :كر في ىذا الباب ينقسـ إلى قسميفأف ما يذ

المصػير ، فيتعػيف حينئػذ فػي تنافييمػا، كال يتعذر إبداء ك و ينما: أف يمكف ال مع بيف الحديثيفأحدى
 .إلى ذلؾ كالقكؿ بيما معان 

 :تضادا بحيث ال يمكف ال مع بينيما، كذلؾ عمى ضربيف: أف يالقسـ الثاني
 .، فيعمؿ بالناسخ كيترؾ المنسكخكاآلخر منسكخان  ككف أحدىما ناسخان  يظير : أفأحدىما

، كيعمػؿ أييمػا، فيفػزع حينئػذ إلػى التػر يحال تقكـ داللة عمى أف الناسخ أييما كالمنسػكخ  كالثاني: أف
 .7"باألر ح منيما كاألثبت

                                                 
 . ُٖٓانظر: الرسالة المستطرفة ص 1
 .ُْٕانظر: الحديث كالمحدثكف ص 2
 .ُُُانظر: عمـك الحديث كمصطمحو ص 3
 .ّّٕانظر: منيج النقد في عمـك الحديث ص 4
 .ِّٖأصكؿ الحديث عمكمو كمصطمحو ص 5
 .ٕمختمؼ الحديث أصكلو كقكاعده ص 6
 .ِٖٔمقدمة ابف الصبلح ص  7
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نػػى ظػػاىران كىػػك أف يػػيتي حػػديثاف متضػػاداف فػػي المع"كتبعػػو فػػي ذلػػؾ النػػككم، فعرفػػو بقكلػػو: 
أحػدىما يمكػف ال مػع بينيمػا، فيتعػيف كي عػؿ  :فيكفؽ بينيما أك ير ح أحدىما ... كالمختمؼ قسػماف

ال عممنػا بػالرا ح كػالتر يح  العمؿ بيما، كالثاني ال يمكف بك و، فإف عممنا أحدىما ناسػخان قػدمناه، كا 
 .1"بصفات الركاة ككثرتيـ في خمسيف ك يان، كاهلل أعمـ

ككػاف األنسػب عػدـ الفصػؿ بينػو كبػيف الناسػخ كالمنسػكخ فكػؿ حيث قاؿ: " ككذلؾ السخاكم،
 .2ناسخ كمنسكخ مختمؼ كال عكس"

كلكػػػف دكف بيػػػاف  ،كسػػبقيـ الحػػػاكـ النيسػػابكرم فػػػي اقتصػػاره عمػػػى التعػػارض بػػػيف األحاديػػث
 .4، ككافقيـ السيكطي في ألفيتو3طرؽ دفعو
، كالػػدكتكر عمػػر 6تكر نافػػذ حمػػاد، كالػػدك5كمػػف المعاصػػريف الػػدكتكر عبػػد الم يػػد السكسػػكة 

 .7المقبؿ
مػف فػي كتابػو اخػتبلؼ الحػديث، كىػك مػف أكائػؿ عريؼ يطػابؽ فعػؿ اإلمػاـ الشػافعي تكىذا ال

 .8صنؼ في ىذا العمـ
 

 الثالث: أنو يختص باختالف األحاديث ييما بينيا  باستثناء األحاديث الناسخة والمنسوخة.
الناسػػخ كالمنسػػكخ، كاقتصػػر عمػػى ال مػػع  ، حيػث اسػػتثنى9الػػدكتكر أسػػامة خيػػاط كقػد تبنػػى ىػػذا القػػكؿ

 كالتر يح.
 
 
 

                                                 
 .َّ/ُر التقريب كالتيسي 1
 .ِٖ/ّفتح المغيث  2
 .ُٖٔانظر: معرفة عمـك الحديث ص 3
 .ُْ/ُانظر: ألفية السيكطي  4
 .ٔٓانظر: منيج التكفيؽ كالتر يح ص 5
 .ُْانظر: مختمؼ الحديث بيف المحدثيف كالفقياء ص 6
 .َُانظر: منيج العبلمة ابف عثيميف في مختمؼ الحديث ص 7
، ٗٓ، كقكلػػو بالنسػػخ صُُٕثػػاالن لمػػا صػار فيػػو إلػػى القػػكؿ بػػال مع ص، كانظػػر مَْانظػر اخػػتبلؼ الحػػديث ص 8

 .ْٔكلما صار فيو إلى التر يح ص
 .ِٖانظر: مختمؼ الحديث بيف المحدثيف كاألصكلييف الفقياء ص 9
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 ا دون غيرىا.ف األحاديث التي يمكن الجمع بينيالرابع: أنو يختص باختال
ف كانػػت المعارضػػة بمثمػػو؛ فػػبل يىٍخمػػك: إمػػا أف " ابػػف ح ػػر العسػػقبلني فػػي النزىػػة:قػػاؿ بػػو   كا 

، أك ال،   مػػع فيػػك النػػكع المسػػمَّى: مختىًمػػؼفػػإف أمكػػف ال يمكػػف ال مػػع بػػيف مػػدلكلييما بغيػػر تعسُّػػؼو
 .1"الحديث
ىك الحديث المقبكؿ المهعىارىض بمثمو "الدكتكر محمكد الطحاف بقكلو:  ككافقو مف المعاصريف 

مػػع إمكػػاف ال مػػع بينيمػػا، أم ىػػك الحػػديث الصػػحيح أك الحسػػف الػػذم ي ػػيء حػػديث  خػػر مثمػػو فػػي 
 .2"لييما بشكؿ مقبكؿالمرتبة كالقكة كيناقضو في معكا بيف مدلك 

 
قالت الباحثة: كلعؿ األقرب لمصػكاب ىػك القػكؿ الثػاني القػائميف بػيف المختمػؼ مػا يمكػف فيػو 
ال مػػػػع أك النسػػػػخ أك التػػػػر يح، ألف القػػػػائميف بػػػػو مػػػػف المتقػػػػدميف، كىػػػػـ أعمػػػػـ باالصػػػػطبلحات مػػػػف 

ميػـ مػف المعاصػريف، كمػا أف عػدد القػائميف بػا لقكؿ الثػاني أكثػر المتػيخريف، فيصػحاب الػرأم األكؿ  ي
 مف غيرىـ، كاهلل أعمـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ُٗنزىة النظر شرح نخبة الفكر ص 1
 .ِٗتيسير مصطمح عمـك الحديث ص 2
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 لثانيالمبحث ا
 واصطالحاً  الحديث لغةً  شكلم

 
 :لغةً الحديث  شكلالمطمب األول: م
ـي بابًػػػػًو الميماثىمػػػػة"قػػػػاؿ ابػػػػف فػػػػارس:  ػػػػكؿ ىػػػػذا، أم  ،شػػػػكؿ الشػػػػيف كالكػػػػاؼ كالػػػػبلـ ميعظػػػػ تقػػػػكؿ: ىػػػػذا شى

 .1و"باسإشكاؿ ىذا األمر، كىك الت..ًمثمو.
 .2"كبىٍينىيـ أىٍشكىمىة أىم لىٍبسه  ،كأيمكره أىٍشكاؿه ممتبسة ،كأىٍشكىؿ األىٍمري اٍلتىبىس"قاؿ ابف منظكر: 

 
 :اصطالحاً الحديث  شكلالمطمب الثاني: م

ال ييطمػؽ إال عمػى مػا كػاف اإلشػكاؿ فيػو كبيػران  مشػكؿ الحػديث اء في لساف المحدثيف: "أف 
مخالفػة الحػديث لحػديثو  ، سكاء كاف ذلؾ اإلشػكاؿ ناشػئان عػفء المحققكففؽ إلى حمو إال العمماال يك 

، أك ك لتػػاريخ ثابػػت، أك لقاعػػدة مقػػررة، أك لعقػػؿ صػػريحالكتػػاب، أ مػػف  يػػاتً  ، أك آليػػةو  خػػرى صػػحيح
 .3"ناشئان عف مخالفة بعض ذلؾ الحديث لبعض  خر منو

ذكك  مقبكلػػة التػػي نقميػػاباألسػػانيد ال --عرفػػو الطحػػاكم بقكلػػو: "اآلثػػار المركيػػة عنػػو ك 
، كالعمػػـ بمػػا  ػػدت فييػػا أشػػياء ممػػا يسػػقط معرفتيػػا، فك التثبػػت فييػػا كاألمانػػة عمييػػا، كحسػػف األداء ليػػا

 .4فييا عف أكثر الناس"

بيسانيد مقبكلة  -- كعرفو الدكتكر أسامة خياط بقكلو: "أحاديث مركية عف رسكؿ اهلل
 .5شرعية ثابتة" يكىـ ظاىرىا معاني مستحيمة، أك معارضة لقكاعد

 
كترل الباحثة أف المشكؿ أعـ مف المختمؼ، فالمختمؼ يختص باألحاديػث المتعارضػة فيمػا 
بينيا، بينما المشكؿ يعػـ االخػتبلؼ بػيف األحاديػث النبكيػة، أك  يػة قر نيػة، أك اإل مػاع، أك القيػاس، 

 تمؼ.أك العقؿ أك غيرىا مف األدلة الشرعية، فكؿ مختمؼ مشكؿ، كليس كؿ مشكؿ مخ
                                                 

 .َِٓ-َِْ/ِمع ـ مقاييس المغة  1
 .ِٔٓ/ُُلساف العرب   2
 .ُٔ/ٓلساف المحدثيف   3
 .ٔ/ُشرح مشكؿ اآلثار  4
 .ِّمختمؼ الحديث ص  5
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 المبحث الثالث
 الزكاة لغًة  واصطالحًا  تاري  مشروعيتيا  والحكمة منيا.

 
 المطمب األول: الزكاة لغًة:

قاؿ ابف فارس: "الزاء كالكاؼ كالحرؼ المعتٌؿ أصؿه يدؿ عمى نىمىاءو كزيادة، كيقاؿ الطَّيارة 
ى بو زىكاءي ا لماؿ، كىك زيادتوي كنماؤه، كقاؿ زكاة الماؿ، قاؿ بعضيـ: سيمّْيت بذلؾ ألنَّيا مما يير ى

ٌ ة ذلؾ قكليوي  ؿَّ ثناؤيه:  يـ: سمّْيت زكاةن ألٌنيا طيارة، قالكا: كحي خُرْ مِهْ أَمْىَالِهِمْ صَدَقَةًبعضي
. كاألصؿ 1

 .2في ذلؾ كمّْو را ع إلى ىذيف المعنييف، كىما النَّماء كالطيارة"
 

 المطمب الثاني: الزكاة اصطالحًا:
 ت الزكاة في المذاىب الفقيية، كأكرد ىنا تعريفان لكؿ مذىب: تعددت تعريفا

الزكاة عند الحنفية: تمميؾ الماؿ مف فقير غير ىاشمي، كال مكاله، بشرط قطع المنفعة عف 
 .3المممؾ مف كؿ ك و هلل تعالى

كعند المالكية: إخراج ماؿ مخصكص، مف ماؿ مخصكص، بمغ نصابان، لمستحقو، إف تـ 
 .4ر معدف كحرثالممؾ، كحكؿ غي

كعند الشافعية في أشير تعريفاتيـ: اسـ صريح ألخذ شيء مخصكص، مف ماؿ 
 .5مخصكص، عمى أكصاؼ مخصكصة لطائفة مخصكصة

 .6كعند الحنابمة: حؽ كا ب في ماؿ مخصكص، لطائفة مخصكصة، في كقت مخصكص
 
 
 

                                                 
 .َُّسكرة التكبة:  1
 .ُٕ/ّمع ـ مقاييس المغة  2
 .ِِٓ-ُِٓ/ُانظر: تبييف الحقائؽ  3
 .َٖ/ّانظر: مكاىب ال ميؿ  4
 .ُٕ/ّانظر: الحاكم  5
 .ِِْ/ُانظر: اإلقناع  6
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 مناقشة التعريفات:
عدـ ككف الميزىكى عميو مف  ؿ أما تعريؼ الحنفية، فقد ذكر بعض شركط الزكاة، نحك: 

 البيت، كاقتصاره عمى الفقير كمصرؼ مف مصارؼ الزكاة.
كأما المالكية فذكركا شركطان أكثر في تعريفيـ، منيا: بمكغ النصاب، استحقاؽ الميزىكى 

 عميو، تماـ الممؾ، كحكالف الحكؿ، كال شؾ أف ىذا مما ييضعؼ ما ذىبكا إليو.
ا ذىب إليو الشافعية، كالحنابمة، مف تعريؼ لمزكاة لتقارب كتميؿ الباحثة إلى القكؿ بم

 المعنى بينيما، كالتزاـ الطرفيف بحدكد التعريؼ فمـ يذكركا شركطان كالسابقيف.
 

 المطمب الثالث: تاري  مشروعيتيا:
صمى اهلل عميو –كالصحيح أف مشركعية الزكاة كانت في السنة الثانية مف ى رة النبي  

 .1ة المنكرة، قيبيؿ فرض صكـ شير رمضافإلى المدين -كسمـ
 

 المطمب الرابع: الحكمة من مشروعية الزكاة:
 اءت فريضة الزكاة تطبيقان عمميان لحقيقة الماؿ كما قرره اإلسبلـ، فالماؿ ممؾ هلل تعالى، 

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِنيَ فِيهِكاإلنساف مستخمؼ فيو، كما قاؿ تعالى: 
2. 

ال ييمرنا بفريضة، إال كليا مف الًحكـ ال ميمة، كالفكائد ال مية، كالخير  -عز ك ؿ–كاهلل 
 كالنفع لممسمميف  ميعان.

 فمف ًحكـ مشركعية الزكاة ما يمي:
 .تحقيؽ الترابط كالمكاالة بيف المسمميف، كتقكم أكاصر المحبة بيف الناس 
 .التطير كالتزكية مف دنس الذنكب كالخطايا 
  تزكي أخبلؽ المهزىًكي، فتنتشمو مف زمرة البخبلء ، كتدخمو في زمرة الكرماء.أنيا 
 .تبارؾ في ماؿ المزًكي كتنميو 
  أنيا تمنع ال رائـ المالية، مثؿ: السرقات كالنيب كالسطك، كما أشبو ذلؾ؛ ألف الفقراء ييتييـ

 ما يسد شيئان مف حا تيـ.

                                                 
 .ّّٕ/ِالفقو اإلسبلمي كأدلتو  1
 .ٕسكرة الحديد:  2 
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 م تمع، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة تحقيؽ التكافؿ كالتعاكف كالمحبة بيف أفراد ال
مالو يستؿُّ بيا ما عسى أف يككف في قمبو مف حقد كتمفٍّ لزكاؿ ما ىك فيو مف نعمة 

 الغنى، كبذلؾ تزكؿ األحقاد كيعـ األمف.
  إف في أدائيا شكران هلل تعالى عمى ما أسبغ عمى المسمـ مف نعمة الماؿ، كطاعة هلل سبحانو

 أمره. كتعالى في تنفيذ
  ،أنيا تدؿ عمى صدؽ إيماف المزكي؛ ألف الماؿ المحبكب ال ييخرج إال لمحبكب أكثر محبة

 كليذا سميت صدقة؛ لصدؽ طمب صاحبيا لمحبة اهلل، كرضاه.
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 رابعالمبحث ال

 أسباب اختالف العمماء يي المسائل الفقيية

 

إلػى  تعدد  رائيـ الفقيية، فبعضػيا را ػعه دل إلى مما أتعددت أسباب االختبلؼ بيف العمماء 
التعػػارض الظػػاىرم بػػيف األحاديػػث فيمػػا بينيػػا، أك بػػيف األحاديػػث كغيرىػػا مػػف أدلػػة الفقػػو، كقػػد ير ػػع 

حاطتو باألدلة الشرعية.  إلى الفقيو كمدل تبحره في العمكـ، كا 
 

بلثػة أقسػاـ رئيسػة، أما أسباب التعارض الظاىرم بيف األدلة الشرعية، فػيمكف قسػمتيا إلػى ث
 كىي:

 القسـ األكؿ: أسباب تتعمؽ بالركاة.
 القسـ الثاني: أسباب تتعمؽ بداللة الحديث.
 القسـ الثالث: سبب يتعمؽ بتبايف األحكاؿ.

 
 كفيما يمي بياف كؿ قسـ منيا، كما يندرج تحتو مف أسباب فرعية:

 القسـ األكؿ: أسباب تتعمؽ بالركاة.
صػػمى اهلل عميػػو -ك ػو لمرسػػكؿ عمػػى سػػؤاؿو  فقػػد يكػػكف الحػػديث  كابػان  ظ:اخػتبلؼ الػػركاة فػػي الحفػ -ُ

فػػػيحفظ الػػػراكم اإل ابػػػة دكف السػػػؤاؿ، فييخػػػذه عمػػػى عمكمػػػو، كقػػػد ذكػػػر ىػػػذا السػػػبب اإلمػػػاـ  -كسػػػمـ
فيدلػو  ،كيحػدث عنػو الر ػؿ الحػديث قػد أدرؾ  كابػو كلػـ يػدرؾ المسػيلة"الشافعي في الرسالة، بقكلو: 
 .1"السبب الذم يخرج عميو ال كاب عمى حقيقة ال كاب بمعرفتو

، 2"أف يكػػكف الحػػديث قػػد بمغػػو كثبػػت عنػػده لكػػف نسػػيو"نسػػياف الػػراكم لمحػػديث، قػػاؿ ابػػف القػػيـ:  -ِ
أتى عمر فقاؿ: إني أ نبػت فمػـ أ ػد  أف ر بلن "عمى ذلؾ ما أخر و مسمـ في الصحيح:  كذكر مثاالن 

نيف إذ أنا كأنت في سرية في نبنا فمػـ ن ػد فقاؿ عمار: أما تذكر يا أمير المؤم ماء، فقاؿ: ال تصؿ،
صػػمى اهلل عميػػو -فػػي التػػراب كصػػميت، فقػػاؿ النبػػي  3مػػاء، فيمػػا أنػػت فمػػـ تصػػؿ، كأمػػا أنػػا فتمعكػػت

                                                 
 .ّٗالرسالة ص 1
 .ِِرفع المبلـ عف األئمة األعبلـ ص 2
 (.ْٕٗ/ْقاؿ ابف األثير: أم تىمرَّغى في تراًبو )النياية 3
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، فقػاؿ "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك األرض ثم تتنف  ثتم تمستح بيمتا وجيتك وكفيتك": -كسػمـ
 .1"عمر: اتؽ اهلل يا عمار، قاؿ: إف شئت لـ أحدث بو

فيػػػركم بعػػػض الػػػركاة الحػػػديث بتمامػػػو، كبعضػػػيـ يختصػػػره، أك أف  اخػػػتبلؼ الػػػركاة فػػػي األداء: -ّ
 بعضيـ يركيو بالمفظ، كغيره يركيو بالمعنى، فيظف كقكع التعارض بيف األحاديث.

عف الشيء في يب عمى قدر المسيلة، كيؤدم عنو المخبر عنو  -أم الرسكؿ-ؿيكيس"قاؿ الشافعي: 
 .2"، فييتي ببعض معناه دكف بعضمختصران الخبر متقصي، كالخبر 

 
 القسـ الثاني: أسباب تتعمؽ بداللة الحديث. 

فبعض األحاديث عامة، فيرد حديث  خر يخصصيا، كىذا ما عبر عنو : العاـ كالخاص مطمقان  -ُ
يريػػد بػػو الخػػاص كمػػا كصػػفت لػػؾ فػػي  كعامػػان  ،يريػػد بػػو العػػاـ فقػػد يقػػكؿ القػػكؿ عامػػان "الشػػافعي بقكلػػو: 

 .3"هلل، كسنف رسكؿ اهلل قبؿ ىذاكتاب ا
مػػف ك ػػو  خػػر، فيػػيتي  كخاصػػان  ،مػػف ك ػػو فيكػػكف الحػػديث عامػػان : ك ييالػػخصػػكص العمػػـك ك ال -ِ

ظف كقػػكع التعػػارض يخصػػص عمػػكـ األكؿ، كالحػػديث األكؿ يخصػػص عمػػكـ الثػػاني، فػػيي  ثػػافو  حػػديثه 
 .4كاالختبلؼ بينيما

نمػػا يحمػػػؿ ، ثػػػـ يػػرد مػػػا يقػػػد يػػرد الحػػػديث مطمقػػان : المطمػػؽ كالمقيػػد -ّ قيػػده، فػػػبل تعػػارض بينيمػػػا، كا 
 .المطمؽ عمى المقيد، فنعمؿ الحديثيف معان 

احتمػػػاؿ الكممػػػة الكاحػػػدة ألكثػػػر مػػػف معنػػػى، فيختمػػػؼ فػػػي المػػػراد بيػػػا، كبالتػػػالي تختمػػػؼ األحكػػػاـ  -ْ
 .5الفقيية، كىك ما يعبر عنو باالشتراؾ المفظي

 ػكب، كأخػرل يفيػد النػدب كاالسػتحباب، يفيػد الك  اختبلفيـ في المراد باألمر كالنيي، فاألمر تػارةن  -ٓ
 .6ككذلؾ النيي، قد يفيد التحريـ، أك الكراىة، كمثاؿ ذلؾ ما كرد في زكاة العسؿ

 
 

                                                 
 .ّٖٔ، حَِٖ/ُصحيح مسمـ، كتاب الطيارة، باب التيمـ،  1
 .ّٗالرسالة ص 2
 .ّٗالرسالة ص 3
 .ُٕٗكر نافذ حماد صانظر: مختمؼ الحديث بيف الفقياء كالمحدثيف لمدكت 4
 (.َٖالمشترؾ المفظي: ما كضع لمعنييف فيكثر: كالقرء لمطير كالحيض )الحدكد األنيقة ص 5
 .ٔٔانظر: الفصؿ الثاني، المبحث األكؿ، المسيلة الثامنة ص 6
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 القسـ الثالث: سبب يتعمؽ بتبايف األحكاؿ.
 يخالفػو فػي حالػةو  أخػرى  ، كحكمػان فػي حالػةو  معينان  قد يسف حكمان  -صمى اهلل عميو كسمـ-أف رسكؿ اهلل 

 لتعارض بينيما لعدـ العمـ بتغاير األحكاؿ. ظف اأخرل، فيي 
 

 كأما أسباب االختبلؼ التي تر ع إلى الفقياء، فيي:
يؤتيػػو مػػف يشػػاء مػػف عبػػاده، قػػاؿ  مػػف اهلل كفضػػؿه  اخػػتبلؼ فيميػػـ، كاتسػػاع مػػداركيـ، كىػػذا ىبػػةه  -ُ
ؽ بػػاألمكر كاعمػػـ أف النػػاس تختمػػؼ مػػداركييـ، كأفيػػامييـ، ك راؤىػػـ، كال سػػيما فػػي مػػا يتعمػػ"ي: عممػػالم

الدينية كالغيبية، لقصكر عمـ الناس فػي  انػب عمػـ اهلل تعػالى كحكمتػو، كليػذا كػاف فػي القػر ف  يػات 
كثيرة يستشكميا كثيره مف الناس، كقد أيلفت في ذلؾ كتب؛ ككذلؾ استشكؿ كثير مف الناس كثيران مف 

 .1"-صمى اهلل عميو كسمـ-األحاديث الثابتة عف النبي 
 
عمى مصػدر  خػر مػف  المعارض لخصمو؛ ألنو لـ يبمغو فيقكؿ في المسيلة بناءن   يمو بالحديث -ِ

أال يكػكف الحػديث قػد " خػر، فيقػع االخػتبلؼ فػي ذلػؾ، يقػكؿ ابػف القػيـ:  مصادر التشريع، أك حديثو 
ذا لـ يكف قد بمغو كقد قاؿ في تمػؾ  بمغو، كمف لـ يبمغو الحديث لـ يكمؼ أف يككف عالمان  بمك بو، كا 

فقػػد يكافػػؽ  ،، أك مك ػػب استصػػحابو  خػػر، أك بمك ػػب قيػػاسو  ، أك حػػديثو مك ػػب ظػػاىر  يػػةو القضػػية ب
 كيخالفو أخرل. ذلؾ الحديث تارةن 

 .2"لبعض األحاديث كىذا السبب ىك الغالب عمى أكثر ما يك د مف أقكاؿ السمؼ مخالفان 
 .3كرد مثاؿ ذلؾ في مسيلة تيثير الخمطة عمى النصاب

 
يثبت عنده، كىذا ير ع إلى اخػتبلفيـ فػي بعػض الػركاة، كمنػاى يـ فػي عممو بالحديث كلكف لـ  -ّ

إمػػا ألف  ،أف يكػػكف الحػػديث قػػد بمغػػو لكنػػو لػػـ يثبػػت عنػػده"قبػػكؿ األحاديػػث أك ردىػػا، قػػاؿ ابػػف القػػيـ: 
 .4"محدثو، أك محدث محدثو، أك غيره مف ر اؿ اإلسناد م يكؿ عنده، أك متيـ أك سيئ الحفظ

 
 

                                                 
 .ِِّاألنكار الكاشفة ص 1
 .َُرفع المبلـ عف األئمة األعبلـ ص 2
 .ُٖٔلمسيلة الثالثة صانظر: الفصؿ الثاني، المبحث السادس، ا 3
 . ُٖرفع المبلـ عف األئمة األعبلـ ص 4
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ؼ عيحكـ عمى الركاة، كقبكؿ الشافعي لركايػة إبػراىيـ بػف أبػي يحيػى، كتضػكمف ذلؾ اختبلفيـ في ال
 .1غيره مف النقاد لو، كييتي بياف ذلؾ في زكاة فطر الزك ة

ال يؿ بسعة لساف العرب، فػإف العػرب تسػمي الشػيء الكاحػد باألسػماء الكثيػرة، فمػف  يػؿ ذلػؾ  -ْ
ي زكػػػاة السػػػخاؿ، كاخػػػتبلفيـ بػػػالمراد اختمػػػؼ عنػػػده العمػػػـ بالكتػػػاب كالسػػػنة، كمثػػػاؿ ذلػػػؾ مػػػا يػػػيتي فػػػ

، أك االخػػتبلؼ  بػػبعض األلفػػاظ كمػػا ينػػدرج تحتيػػا، 3زكػػاة المعػػدف كالمػػراد بالركػػاز ، كأيضػػان 2بالعنػػاؽ
كبيانيػا فػي مسػيلة إخػراج الػذكر  ؟، أـ تشػمؿ الػذكر أيضػان نثػىمثؿ كممة الشاة، ىؿ تقتصػر عمػى األ

 .4مع  ك كد اإلناث في زكاة الغنـ
كفعمػػو، كاخػػػتبلفيـ أييمػػا أقػػػكل القػػػكؿ أـ  -صػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ-ف قػػكؿ الرسػػػكؿاالخػػتبلؼ بػػػي -ٓ

 ؟الفعؿ
، فقػػاؿ -عمػػى قػػكؿ أف المعػػدف كالركػػاز كاحػػد-كمثػػاؿ ذلػػؾ فػػي أحاديػػث الزكػػاة، مسػػيلة زكػػاة المعػػدف 

 .6، كأخذ مف المعادف القبمية مقدار الزكاة5"في الركاز الخمس" -صمى اهلل عميو كسمـ-الرسكؿ 
في يػػؿ الػػبعض الناسػػخ  ،لآلخػػر أف يكػػكف أحػػد الحػػديثيف ناسػػخان "ؿ بالنسػػخ، قػػاؿ السكسػػكة: ال يػػ -ٔ

 . 7"كاختبلفان  منيما، فيظف أف بينيما تعارضان 
يقػػػدـ عمػػػؿ أىػػػؿ  مػػػثبلن  االخػػػتبلؼ فيمػػػا بيػػػنيـ فػػػي ترتيػػػب األدلػػػة الشػػػرعية حسػػػب قكتيػػػا، فمالػػػؾ -ٕ

التعامؿ مع األدلػة، فاألحنػاؼ يػركف أف  ختبلفيـ في، كرا ع أيضان الالمدينة عمى الحديث الضعيؼ
الحػػديث العػػاـ أقػػكل مػػف الخػػاص كأف األخػػذ بػػو أحػػكط، كيػػرل ال ميػػكر أف الحػػديث الخػػاص أقػػكل 

العػػاـ، كمثػػاؿ ذلػػؾ اخػػتبلفيـ فػػي القػػدر الكا ػػب فػػي زكػػاة الثمػػار  بػػو داللػػة عمػػى المػػراد، فيخصصػػكف
 .8كالزركع

لكيـ فػػي ذلػػؾ، سػػييتي بيػػاف ذلػػؾ فػػي المبحػػث ااخػػتبلفيـ فػػي منػػاى يـ فػػي دفػػع التعػػارض، كمسػػ -ٕ
 التالي

                                                 
 .ِِّانظر: الفصؿ الثاني، المبحث الثامف، المسيلة الثانية ص 1
 .َٓانظر: الفصؿ الثاني، المبحث األكؿ، المسيلة الخامسة ص 2
 .ُِّانظر: الفصؿ الثاني، المبحث الرابع، المسيلة األكلى ص 3
 .ٓٓمبحث األكؿ، المسيلة السادسة صانظر: الفصؿ الثاني، ال 4
 .ُِٓسييتي تخري و كدراستو، الفصؿ الثاني، المبحث الرابع، المسيلة األكلى ص 5
 .ُِٓانظر: الفصؿ الثاني، المبحث الرابع، المسيلة األكلى ص 6
 .َُٓمنيج التكفيؽ كالتر يح ص 7
 .َُٔانظر: الفصؿ الثاني، المبحث الثالث، المسيلة الثانية ص 8
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 خامسالمبحث ال
 مسالك العمماء يي ديع التعارض بين األدلة الشرعية

 
نمػػا تعارضػػان حقيقيػػان  التعػػارض بػػيف األدلػػة الشػػرعية ال يكػػكف تعارضػػان  ، كمػػرد ذلػػؾ ظاىريػػان  ، كا 

بػػدعكل التعػػارض  لنبكيػػةالػػديف الطعػػف فػػي السػػنة ا فػػي نظػػر الم تيػػد، كقػػد حػػاكؿ أعػػداءي  إلػػى قصػػكرو 
عمماء  يابذة لمدفاع عنيا، كرد الطعػكف المثػارة حكليػا، كتفنيػد  -عز ك ؿ–اهلل كاالختبلؼ، فقيض 

 ، كىي:عدة عـ مف دعكل التعارض، فسمككا في ذلؾ مسالؾما زي 
 المسمك األول: الجمع: -

 الجمع لغة:
ػػاْـّ الشَّػػيءال ػػيـ كالمػػيـ كالعػػيف أصػػؿه كاحػد، يػػدؿُّ عمػػى تى قػاؿ ابػػف فػػارس: " ٍعػػتي  :يقػػاؿ ،ضى مى  ى

ٍمعان"  .1الشيءى  ى
 الجمع يي االصطالح:

بيػػػػػاف التكافػػػػػؽ كاالئػػػػػتبلؼ بػػػػػيف الحػػػػػديثيف المتعارضػػػػػيف "عرفػػػػػو الػػػػػدكتكر نافػػػػػذ حمػػػػػاد بينػػػػػو: 
منيمػػا عمػػى محمػػؿ صػػحيح  ، كاألخػػذ بيمػػا؛ كذلػػؾ بحمػػؿ كػػؿو ف لبلحت ػػاج، كالمتحػػديف زمنػػان يٍ حى الصػػالً 
ظيػار أف االخػتبلؼ يما كاختبلفى تعارضى  يزيؿي  يما، كالعػاـ كالخػاص، كالمطمػؽ كالمقيػد، كنحػك ذلػؾ، كا 

 .2غير مك كد بينيما حقيقة"
 : 3أوجو الجمع

 ال مع بالتخصيص. -ُ
 ال مع بالتقييد. -ِ
 ال مع بحمؿ األمر عمى الندب. -ّ
 ال مع بحمؿ المفظ عمى الم از. -ْ
 ال مع ببياف تغاير الحاؿ أك المحؿ. -ٓ
 خذ بالزيادة.ال مع باأل -ٔ
 ال مع بالتخيير. -ٕ

                                                 
 .ْٕٗ/ُمع ـ مقاييس المغة 1
 .ُِْمختمؼ الحديث بيف الفقياء كالمحدثيف ص 2
 .ُٔٓ-ُٓٓانظر: منيج التكفيؽ كالتر يح صلبلستزادة  3
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 النس :  :المسمك الثاني -
 النس  لغة:

قػػاؿ قػػكـ:  ،قػػاؿ ابػػف فػػارس: "النػػكف كالسػػيف كالخػػاء أصػػؿه كاحػػد، إاٌل أٌنػػو مختمػػؼه فػػي قياًسػػو
ث "، باتي غيًرًه مكانىوقياسيو رٍفعي شيءو كا   .1كقاؿ  خركف: قياسيو تحكيؿي شيءو إلى شيءو

 النس  يي االصطالح:
بينػػػو: "عبػػػارة عػػػف خطػػػاب  - خػػػريف بعػػػد مناقشػػػتو لتعريفػػػاتً –رفػػػو الػػػدكتكر أسػػػامة خيػػػاط ع

 .2الشارع المانع مف استمرار العمؿ بما ثبت مف حكـ خطاب شرعي سابؽ"
 :3األمور التي يثبت بيا النس 

 .بذلؾ -كسمـصمى اهلل عميو -الرسكؿ تصريح -ُ
 .ذلؾتصريح الصحابي ب -ِ
 معرفة التاريخ. -ّ
 اإل ماع.داللة  -ْ
 
 الترجيح:  المسمك الثالث: -

 الترجيح لغة:
زىانػػػةو كًزيػػػادة يقػػػاؿ: رى ػػػحى  ،قػػػاؿ ابػػػف فػػػارس: "الػػػراء كال ػػػيـ كالحػػػاء أصػػػؿه كاحػػػده، يػػػدؿُّ عمػػػى رى

زىف، كىك مف الرٍُّ حاف" الشيء، كىك راً ح، إذا رى
4. 

نػػو كنىظػر  ػػحى الشػيءى بيػده كزى ، كرى ى ػحى الميػزافى أىم أىثقمػػو قػاؿ ابػف منظػػكر: "الػرَّاً حي الػكاًزفي مػا ًثٍقميػػو، كأىٍر ى
 .5حتى ماؿ"

 الترجيح يي االصطالح:
كىك: "عبػارة عػف  ،لمتر يح 1ر ح الدكتكر نافذ حماد، كالدكتكر أسامة خياط تعريؼ اآلمدم

ىماؿ اآلخر"ك  ،بو بما يك ب العمؿ ف لمداللة عمى المطمكب، مع تعارضيمايٍ حى حد الصالً أاقتراف   .2ا 

                                                 
 .ِْْ/ٓمع ـ مقاييس المغة  1
 .ُٕٕمختمؼ الحديث بيف المحدثيف كاألصكلييف الفقياء ص 2
 .ٔانظر: االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار ص 3
 .ْٖٗ/ِاييس المغة مع ـ مق 4
 .ِْْ/ِلساف العرب  5
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 يح:الترج وجوه
، كأكصػػميا 3خمسػػيف ك يػػا لمتػػر يح عتبػػاراالالحػػازمي فػػي كتػػاب  عػػدَّ ك ػػكه التػػر يح كثيػػرة، 
إلى ثبلثة أك و رئيسة، كيندرج تحتيا  5، كقسميا الدكتكر نافذ حماد4العراقي إلى أكثر مف مائة ك و

 أك و فرعية، كىي كاآلتي:
 أوال: باعتبار السند:

 الركاة التر يح بكثرة. 
 لضبط كالحفظ.التر يح بشدة ا 
 أك المباشر ليا تر يح حديث صاحب القصة. 
 كعممو التر يح بفقو الراكم. 
 .التر يح بتيخر إسبلـ الراكم 
 .تر يح السماع عمى غيره مف أنكاع التحمؿ 
 .تر يح حديث مف  مع بيف المشافية كالمشاىدة عمى حديث مف ركل مف كراء ح اب 

 ثانيا: الترجيح باعتبار المتن:
 مف االضطراب. كف المتف سالمان التر يح بك 
 .تر يح الحديث المشتمؿ عمى الحكـ كالعمة 
 .تر يح الحديث المشتمؿ عمى تيكيد 
 نصا كقكال. -صمى اهلل عميو كسمـ-التر يح بككف الحديث منسكبان إلى النبي 

 ثالثا: الترجيح باعتبار أمر خارجي:
 .تر يح الحديث المكافؽ لمقر ف 
 خر. يثو تر يح الحديث المكافؽ لحد  
 .التر يح بمكافقة القياس 

                                                                                                                                              
لدى  1 ىك عمي بف أبي عمي محمد بف سالـ التغمبي، الفقيو األصزلي، الممقب بسيؼ الديف، المكنى بيبي الحسف، كي

ىػػ بآمد، نشي اآلمدم حنبميان، ثـ تمذىب بمذىب الشافعي، كتفنف في عمـ النظر، كأحكاـ أصكؿ الفقو، مف ُٓٓسنة 
 (.َُُ/ٓىػػ ) انظر: شذرات الذىب ُّٔكاـ في أصكؿ األحكاـ، تكفي سنة مؤلفاتو: اإلح

 .ِْٓ/ْاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  2
 .ِِانظر: االعتبار ص 3
 .ِْٓانظر: التقييد كاإليضاح ص 4
 .ِْٗانظر: مختمؼ الحديث بيف الفقياء كالمحدثيف ص 5
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 لتر يح بمكافقة الخمفاء الراشديف.ا 
 .التر يح بمكافقة عمؿ أىؿ المدينة 

 
 المسمك الرابع: التوقف. -

 التوقف لغة:
َـّ يقػػػاس  ،الػػػكاك كالقػػػاؼ كالفػػاء أصػػػؿه كاحػػد يػػػدؿُّ عمػػػى تمكُّػػثو فػػػي شػػيءو قػػاؿ ابػػػف فػػارس: " ثػػػ

 .1عميو"
 يي االصطالح:التوقف 

الفقيػػاء بمصػػطمحات أخػػرل، منيػػا: التعػػادؿ، التسػػاقط، كمػػف العممػػاء مػػف لػػـ يعػػده عبػػر عنػػو 
 لدفع التعارض. مسمكان 

"إذا تعارضػػػػت فػػػػإف لػػػػـ يكػػػػف لبعضػػػػيا مزيػػػػة عمػػػػى الػػػػبعض اآلخػػػػر فيػػػػك  :2سػػػػنكمقػػػػاؿ األ
 .3التعادؿ"

قػػاؿ ابػػف ح ػػر: "كالتعبيػػر بػػالتكقؼ أكلػػى مػػف التعبيػػر بالتسػػاقط؛ ألف خفػػاء تػػر يح أحػػًدىما  
ًفػػيى عمػى  اآلخػػر إنمػػا ىػػك بالنسػػبة ًلمميٍعتىبًػػًر فػػي الحالػػة الراىنػػة، مػػع احتمػػاًؿ أف يىٍظيػػر لغيػػره مػػا خى
 .4كاهلل أعمـ" ،عميو
التكقؼ أكلػى مػف بػكتابعو عمى ذلؾ المبل عمي القارم فػي شػرحو لمنخبػة، بقكلػو: ")كالتعبيػر  

تعارضػا تسػاقطا، أم تسػاقط  عمى ما اشتير عمى األلسنة مف أف الػدليميف إذا التعبير بالتساقط(
حكميمػػا، كىػػك يػػكىـ االسػػتمرار مػػع أف األمػػر لػػيس كػػذلؾ، ألف سػػقكط حكميمػػا إنمػػا ىػػك لعػػدـ 
ظيكر تر يح أحدىما حينئذ، كال يمـز منو استمرار التساقط، مع أف إطبلؽ التساقط عمػى األدلػة 

 .5الشرعية  خارج عف سنف اآلداب السنية"
                                                 

 .ُّٓ/ٔمع ـ مقاييس المغة  1
نزيؿ القاىرة الشيخ  ماؿ  ،األسنكلبف عمى بف ابراىيـ االرمكل عمى بف عمر عبد الرحيـ بف الحسف بف  ىك  2

كحفظ  ُِٕأربع كسبعمائة كقدـ القاىرة سنة  َْٕكلد فى العشر األكاخر مف ذل الح ة سنة  ،الديف ابك محمد
ينى كالقكنكل كحدث بالقميؿ كأخذ العمـ عف ال بلؿ القزك  ،التنبيو كسمع الحديث مف الدبكسى كالصابكنى كغيرىما

كغيرىما كأخذ العربية عف أبى حياف ثـ الـز بعد ذلؾ التدريس كالتصنيؼ فصنؼ التصانيؼ المفيدة منيا الميمات 
 (.ّّٔ/ُكالتنقيح فما يرد عمى الصحيح )البدر الطالع 

 .َِٔ/ِنياية السكؿ  3
 .ٕٗنزىة النظر ص 4
 .ّٕٖشرح نخبة الفكر لمقارم ص 5
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ممكف عمػػػى التكقػػػؼ فييػػػا، بػػػؿ كػػػاف ذلػػػؾ فػػػي  حػػػاد مػػػف كلػػػـ تػػػرد مسػػػيلة شػػػرعية أ مػػػع المسػػػ
فػػي  1العممػػاء، فمػػف خفػػي عميػػو ك ػػو ال مػػع أك التػػر يح، ظيػػر لغيػػره، يؤكػػد ذلػػؾ كػػبلـ الشػػاطبي

المكافقػػات: "كلػػذلؾ ال ت ػػد البتػػة دليمػػيف أ مػػع المسػػممكف عمػػى تعارضػػيما بحيػػث ك ػػب عمػػييـ 
 .2الكقكؼ"

 ترتيب المسالك عند العمماء:
 حدثين: أوال: منيج الم

المسالؾ عنػد المحػدثيف عمػى الترتيػب التػالي: ال مػع فػإف تعػذر فالنسػخ، فػإف تعػذر فيصػار إلػى 
 التر يح، فإف تساكت األدلة في القكة، فيتكقؼ فييا.

ذكر ىذه المسالؾ بالترتيب ابف الصبلح في معرفة عمـك الحديث، حيث قاؿ: "اعمـ أف ما يذكر في 
 ىذا الباب ينقسـ إلى قسميف:

دىما: أف يمكف ال مع بيف الحديثيف، كال يتعذر إبداء ك و ينفػي تنافييمػا، فيتعػيف حينئػذ المصػير أح
 .إلى ذلؾ كالقكؿ بيما معان 

 القسـ الثاني: أف يتضادا بحيث ال يمكف ال مع بينيما، كذلؾ عمى ضربيف:
 سكخ.، فيعمؿ بالناسخ كيترؾ المنكاآلخر منسكخان  أحدىما: أف يظير ككف أحدىما ناسخان 

كالثاني: أف ال تقكـ داللة عمى أف الناسخ أييما كالمنسػكخ أييمػا، فيفػزع حينئػذ إلػى التػر يح، كيعمػؿ 
 .3باألر ح منيما كاألثبت"
المسمؾ الرابع، فقاؿ: "فإف أمكف ال مػع فمختمػؼ  ابف ح ر في النخبة مضيفان  كذكرىا أيضان 

ال فالتر يح ثـ التكقؼ"الحديث، أك ال كثبت المتيخر فيك الناسخ كاآلخر المنسك   .4خ، كا 
 كىذا ما عميو األصكليكف كأصحاب المذاىب عدا الحنفية.

 
 ثانيا: منيج الحنفية:

أكؿ المسالؾ عنػدىـ ىػك النسػخ، يميػو التػر يح، ثػـ ال مػع، فػإف تعػذرت الثبلثػة فيصػار إلػى 
 .1التعادؿ أك التساقط

                                                 
محمد المخمي، الغرناطي، الشيير بالشاطبي، أصكلي حافظ، مف أىؿ غرناطة، كاف  ىك إبراىيـ بف مكسى بف 1

 (.ٕٓ/ُىػ )األعبلـ َٕٗمف أئمة المالكية، تكفي سنة 
 .ُّْ/ٓالمكافقات  2
 .ِٖٔمعرفة عمـك الحديث ص 3
 .ُٓنخبة الفكر ص 4
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ف لـ يعمـ : ")إذ حكمو( أم التعارض )النسخ إف عمـ2قاؿ ابف اليماـ ال( أم كا   المتيخر كا 
 المتيخر )ؼ( الحكـ )التر يح( ألحدىما عمى اآلخر بطريقو إف أمكف، )ثـ ال مع( بينيما

ال(  بحسب اإلمكاف إذا لـ يمكف التر يح ألف أعماؿ كمييما في ال ممة أكلى مف إلغائيما معا، )كا 
ف لـ يمكف شيء مما ذكر )تركا( أم المتعارضاف، كيصار )إ  لى ما دكنيما( مف األدلةأم كا 

 )عمى الترتيب إف كاف( أم ك د ما دكنيما، فإف كاف المترككاف مف الكتاب يصار إلى الكتاب
ال لـ يك د فإلى قكؿ الصحابي اتفاقان  ال فإلى السنة، كا   .3"إف ك د، كا 

 كتميؿ الباحثة إلى ترتيب مسالؾ دفع التعارض عمى النحك التالي: 
رضكاف اهلل -، أك الصحابة-صمى اهلل عميو كسمـ-ح، كقكؿ النبيالنسخ إف كرد بدليؿ صري -ُ

 .-عمييـ
 ال مع بيحد أك و ال مع إف لـ يرد دليؿ عمى النسخ. -ِ
 عمؿ بالمتيخر.النسخ بمعرفة التاريخ، فيي  -ّ
 التر يح إف تعذرت المسالؾ السابقة. -ْ

سػيلة تكقػؼ أما التكقؼ أك التساقط فيك مسمؾ افتراضي ال نصيب لػو فػي الكاقػع، فمػـ تػرد م
 .فييا المسممكف  ميعان 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                              
 .ُِٔ/ِانظر: فكاتح الرحمكت  1
عكد، الكمػاؿ ابػف اليمػاـ السيكاسػى األصػؿ، ثػـ القػاىرم، الحنفػى، ىك محمد بف عبد الكاحد بف عبد الحميد بف مس 2

ىػػػ )انظػػر: البػػدر الطػػالع بمحاسػػف مػػف بعػػد ُٖٔىػػػ، كمػػات فػػي يػػـك ال معػػة السػػابع مػػف رمضػػاف سػػنة َٕٗكلػػد سػػنة 
 (.ُْٗ/ِالقرف السابع 

 .ُٕٗ/ّتيسير التحرير  3
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 المسيلة األكلى
 1اشتراط السوم

 :األدلة المتعارضة
:  الدليؿ عمى اشتراط السـك

دَّثىنىا :ما ركاه البخارم في صحيحو ػاًرمُّ قىػاؿى  حى ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلميثىنَّػى اأٍلىٍنصى مَّدي ٍبفي عى ػدَّثىًني  :ميحى حى
دَّثىًني ثيمىامىةي بٍ  :أىًبي قىاؿى  ٍبًد المًَّو ٍبًف أىنىسو أىفَّ أىنىسنػاحى دَّثىػوي أىفَّ أىبىػا بىٍكػرو  -رضػي اهلل عنػو– في عى رىًضػيى -حى
ٍنػػوي  ٍيفً  -المَّػوي عى يىػوي ًإلىػػى اٍلبىٍحػػرى ػػا كى َّ َىتتِذِه َيِريَضتتُة   ِبْستتِم المِتتِو التتِرْحَمِن التتِرِحيمِ " :كىتىػػبى لىػػوي ىىػػذىا اٍلًكتىػػابى لىمَّ

َعَمتتى اْلُمْستِمِميَن َواِلِتتتي َأَمتَر المِتتُو ِبَيتتا  -َصتِمى المِتتُو َعَمْيتِو َوَستتِممَ - َيتَرَض َرُستتوُل المِتتوِ الِصتَدَقِة اِلِتتتي 
َيتتِذَذا زَاَدْت   ِإَذا َكاَنتتْت َأْرَبِعتتيَن ِإَلتتى ِعْشتتِريَن َوِماَئتتٍة َشتتاةٌ  َستتاِئَمِتَياَوِيتتي َصتتَدَقِة اْلَغتتَنِم ِيتتي  َرُستتوَلُو...

  َيِذَذا زَاَدْت َعَمى ِماَئَتْيِن ِإَلى َثاَلِث ِماَئٍة َيِفيَيتا ثَتاَلُث ِشتَياهٍ   َوِماَئٍة ِإَلى ِماَئَتْيِن َشاتَانِ  َعَمى ِعْشِرينَ 
الِرُجتِل َناِقَصتًة ِمتْن َأْرَبِعتيَن َشتاًة  َستاِئَمةُ  َيتِذَذا َكاَنتتْ   َيِذَذا زَاَدْت َعَمى َثاَلِث ِماَئٍة َيِفي ُكلِّ ِماَئتٍة َشتاةٌ 

 .2"اِحَدًة َيَمْيَس ِييَيا َصَدَقٌة ِإاِل َأْن َيَشاَء َربَُّيا...وَ 

                                                 
(، كقػػاؿ ابػػف فػػارس: َُّٗ/ ِي غريػػب الحػػديث كاألثػػر قػػاؿ ابػػف األثيػػر: السَّػػائمة مػػف الماشػػية: الراعيػػةي )النيايػػة فػػ 1

(: السيف كالكاك كالميـ أصؿه يدؿ عمى طمب الشيء، يقاؿ: سيمت الشيءى، أىسيكميوي سىٍكمنا، كمنو السَّكاـ في الشّْػراء  )سـك
، كأىسىٍمتييىا أنا، قاؿ اهلل تعالى:  [، أم ترعيػكف، َُكرة النحػؿ:]س ًفيًو تيًسيميكفى كالبيع، كمف الباب سامت الرَّاعيةي تسـك

مىة:  ٌميتػػو كمػػا ييريػػد، كالخيػػؿ الميسىػػكَّ ٍمتي غيبلمػػي: خى ا، إذا حكَّمتىػػو فػػي مالػػؾ، كسىػػكَّ ٍمتي فبلننػػا فػػي مػػالي تسػػكيمن كيقػػاؿ: ٌسػػكَّ
 (.ُُٖ/ّالمرسمة كعمييا ريكبانييا، كأصؿ ذلؾ كمّْو كاحد )مع ـ مقاييس المغة 

،  ػزء منػو، كلػـ يػذكر البخػارم الحػديث بطكلػو ُّٖٔ، حّٕٓ/ِاة الغػنـ، صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب زك 2
 إال في ىذا المكضع، كييتي ذكر المكاضع األخرل في المسائؿ التالية حسب الشاىد مف المتف عمى المسيلة.

 دراسة السند: 
م، البصػرم، القاضػي، ثقػة، مػف التاسػعة، بػف عبػد اهلل بػف أنػس بػف مالػؾ األنصػار  ُمَحِمُد ْبُن َعْبِد الِمِو ْبِن اْلُمثَِنتى -

 (.َْٔٔ، رقـٖٓٔمات سنة خمس عشرة، أخرج لو الستة )تقريب التيذيب ص
اءى ًفي اأٍلىٍخًذ َُْ/ْ(، كالترمذم ) امع الترمذمُُْ/ٓكثَّقو يحيى بف معيف )تاريخ بغداد   ، كتاب العمـ، بىاب مىا  ى

(، كالنسػائي )تيػذيب الكمػاؿ َّٓ/ٕ(، كأبػك حػاتـ الػرازم )ال ػرح كالتعػديؿ ِٖٕٔ، حَُْ/ًْبالسُّنًَّة كىاٍ ًتنىاًب اٍلًبدىًع، 
، ىػػػػدم السػػػػارم ٖٓٔ(، كابػػػػف ح ػػػػر )تقريػػػػب التيػػػػذيب صُِٗ(، كأبػػػػك نعػػػػيـ األصػػػػبياني )الضػػػػعفاء صّْٓ/ِٓ
(، كابػف الكيػاؿ )الككاكػب النيػرات فػي معرفػة مػف اخػتمط مػف ِْْ/ٕ(، كذكره ابف حباف فػي الثقػات )الثقػات ّْٗص

(، كقػػاؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ: مػػا كػػاف ِْٗ/ٕ(، كقػػاؿ ابػػف سػػعد: كػػاف صػػدكقنا )الطبقػػات الكبػػرل ّٓٗ/ِلػػركاة الثقػػات ا
ال فقػػد سػػمع )الضػػعفاء لمعقيمػػي  (، كقػػاؿ السػػا ي: ر ػػؿ ُٗ/ْيضػػعو عنػػد أصػػحاب الحػػديث إال النظػػر فػػي الػػرأم، كا 

، تيػذيب الكمػاؿ َُْ/ٓف )تػاريخ بغػداد  ميؿ عالـ غمب عميو الرأم، كلـ يكف مػف فرسػاف الحػديث مثػؿ يحيػى القطػا
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(، كقػػاؿ ابػػف معػػيف: كػػاف يميػػؽ بػػو القضػػاء فقيػػؿ لػػو: يػػا أبػػا زكريػػا فالحػػديث؟ فينشػػي يقػػكؿ: لمحػػرب أقػػكاـ ليػػا ّْٓ/ِٓ
 (. ُُْ/ٓخمقكا كلمدكاكيف كتاب كحساب )تاريخ بغداد 

صػائـ، كيقػاؿ: إنػو كىػـ فيػو )العمػؿ  كأنكر عميو معاذ بف معاذ العنبػرم كيحيػى القطػاف حػديث احت ػاـ رسػكؿ اهلل كىػك
(، كاتيمػػػو بػػػاالختبلط ابػػػف الكيػػػاؿ ُٗ/ْ(، كذكػػػره العقيمػػػي فػػػي الضػػػعفاء )الضػػػعفاء لمعقيمػػػي ِٖ/ِألحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ 
(، كالبكصيرم في زيادتو عمى كتاب المختمطيف )المختمطيف ٔٔ(، كأبك داكد )االغتباط صّٓٗ/ِ)الككاكب النيرات 
 (.ِّٔلؾ البرىاف الحمبي ذكره في كتابو )االغتباط ص(، ككذَُٗلمعبلئي، تر مة 

قمػػت: لػػـ يػػذكره فػػي الضػػعفاء سػػكل العقيمػػي كلػػـ يبػػيف سػػببنا ل رحػػو، كعامػػة النقػػاد عمػػى تكثيقػػو، كلػػـ ييعػػٍب عميػػو سػػكل 
حديث كاحد، كذلؾ ال ينقص مف مرتبتو، قاؿ الذىبي: ما ينبغػي أف يػتكمـ فػي األنصػارم أل ػؿ حػديث تفػرد بػو، فإنػو 

 (.َِٗ/ٔب حديث )ميزاف االعتداؿ صاح
نمػا ذىبػت بعػض كتبػو فػركل مػف كتػب غبلمػو، فػدخؿ عميػو حػديث  كسبب الخطي في ىػذا الحػديث لػيس االخػتبلط، كا 
في  خر كما بيف ذلػؾ أحمػد بػف حنبػؿ بقكلػو: كانػت ذىبػت لؤلنصػارم كتػب، فكػاف بعػد يحػدث مػف كتػب غبلمػو أبػي 

 (.ُُْ/ٓبغداد  حكيـ، أراه قاؿ: فكاف ىذا مف ذلؾ )تاريخ
 
بػػف عبػػد اهلل بػػف أنػػس بػػف مالػػؾ األنصػػارم، أبػػك المثنػػى البصػػرم، صػػدكؽ كثيػػر الغمطػػػ، مػػف َعْبتتد الِمتتِو ْبتتن اْلُمثَِنتتى  -

 (.ُّٕٓ، رقـَْٓالسادسة خ ت ؽ )تقريب التيذيب ص
ػػاًلح )تيػػذيب الكمػػاؿ  ػػرَّة: لػػيس بشػػيء )المِٔ/ُٔاختمػػؼ فيػػو قػػكؿ ابػػف معػػيف، فقػػاؿ مػػرة: صى مى غنػػي فػػي الضػػعفاء (، كى

اًتـ: صالح )ال رح كالتعديؿ ّّٓ/ُ قاؿ أىبيك زرعة كىأىبيك حى اٍلًعٍ ًمػٌي )معرفػة ُٕٕ/ٓ(، كى (، كزاد أبك حػاتـ: شػيخ، كقػكاه ى
: لىػػػٍيسى ِِّ/ُ(، سػػػئؿ أبػػػك داكد عنػػػو فقػػػاؿ: ال أخػػػرّْج حديثػػػو )سػػػؤاالت اآل ػػػرم ٕٓ/ِالثقػػات  ػػػاًئٌي فىقىػػػاؿى ػػػا النَّسى (، كىأىمَّ

ًريػبه ِٔ/ُٔيب الكماؿبالقكم )تيذ ًحيحه غى سىفه صى ًديثه حى (، كحكـ الترمذم عمى إسناد بو عبد اهلل بف المثنى بقكلو: حى
ٍبػػًد المَّػػًو ٍبػػًف اٍلميثىنَّػػى )سػػنف الترمػػذم، كتػػاب المناقػػب، بػػاب  فػػي كػػبلـ النبػػي  ػػًديًث عى ػػا نىٍعًرفيػػوي ًمػػٍف حى صػػمى اهلل عميػػو -ًإنَّمى

قىػػػاؿى َّْٔ، ح ََٔ/ٓ، -كسػػػمـ (، كاختمػػػؼ فيػػػو قػػػكؿ َّْ/ِاٍلعيقىٍيًمػػػٌي: كال يتػػػابع عمػػػى أكثػػػر حديثػػػو )الضػػػعفاء  (، كى
: عبد اهلل بػف المثنػى األنصػارم؟ قػاؿ: ثقػة ح ػة )سػؤاالت الحػاكـ لمػدارقطني  قيٍطًنيّْ الدارقطني، قاؿ الحاكـ: قمتي لمدَّارى

(، كقػػػاؿ ابػػػف ُْٖ/ِيػػػذيب (، كقػػػاؿ مػػػرة: ضػػػعيؼ )تيػػػذيب التِْ/ٔ(، كقػػػاؿ مػػػرة: ثقػػػة )سػػػنف الػػػدارقطني ِّّص
ػػػا: ضػػعيؼ )العمػػػؿ ُّٕ/ِال ػػكزم: قػػاؿ أبػػػك سػػممة: كػػاف ضػػػعيفنا فػػي الحػػديث )الضػػػعفاء كالمتػػرككيف  (، كقػػاؿ أيضن

(، كلكنو اكتفػى بػذكر كػبلـ غيػره ممػف ّّٓ/ُ(، كذكره الذىبي في الضعفاء )المغني في الضعفاء ْٖٓ/ِالمتناىية 
(، قاؿ أبك حػاتـ: ُُّه لذكره إياه في كتابو )مف تيكمـ فيو كىك مكثؽ صضعفو دكف بياف رأيو، كالظاىر أنو ثقة عند

 (.ُِٔ،  امع التحصيؿ صُٖٔلـ يدرؾ أنسنا) تحفة التحصيؿ ص
 .-رضي اهلل عنو–قمت: كىذا الحديث ال يركيو عف أنس 

سػػممة، فػركاه عػػف  كأمػا قػكؿ العقيمػػي: إنػو ال يتػابع عمػػى أكثػر حديثػو ففيػػو نظػر، فقػد تابعػػو عمػى حديثػو ىػػذا حمػاد بػف
)سػنف أبػي داكد،  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–ثمامة أنو أعطاه كتابان زعـ أف أبا بكر كتبو ألنس، كعميػو خػاتـ رسػكؿ اهلل 

ف كػاف ُٕٔٓ، حْٖٗ/ُكتاب الزكاة، باب فػي زكػاة السػائمة،  (، كىػذه المتابعػة تػدؿ عمػى أف عبػد اهلل بػف المثنػى كا 
  أعمـ.يخطئ فيذا الحديث قد أصاب فيو، كاهلل
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قػػاؿ ابػػف ح ػػر: كقػػد تقػػرر أف البخػػارم حيػػث يخػػرج لػػبعض مػػف فيػػو مقػػاؿ ال يخػػرج شػػيئان ممػػا أنكػػر عميػػو، كقػػكؿ ابػػف 
معػػػيف: "لػػػيس بشػػػيء" أراد بػػػو فػػػي حػػػديث بعينػػػو...، كالػػػذم أيٍنًكػػػرى عميػػػو إنمػػػا ىػػػك مػػػف ركايتػػػو عػػػف غيػػػر عمػػػو ثمامػػػة، 

شؾ أف الر ؿ أضبط لحديث  ؿ بيتو مػف غيػره )فػتح البػارم كالبخارم إنما أخرج لو عف عمو ىذا الحديث كغيره، كال 
ُ/ُٖٗ.) 

كلعؿ الحديث الذم أراده ابف معيف ىك ىذا الحديث، ركل ابف عدم عف أحمد بف عمي بف المثنى، قاؿ: قيػؿ ليحيػى 
بف معيف كىك حاضر: فحػديث ثمامػة عػف أنػس؟ قػاؿ: ك ػدت كتابنػا فػي الصػدقات، قػاؿ: ال يصػح كلػيس بشػيء، كال 

 (.ُِّ/ِفي ىذا حديث في الصدقات )الكامؿ في ضعفاء الر اؿ  يصح
 قالت الباحثة: مما سبؽ مف األقكاؿ يتبيف أنو صدكؽ يخطئ، كقد تكبع عمى ىذا الحديث، فيقبؿ منو.

 
بف أنس بف مالؾ األنصارم، البصرم، قاضييا، صدكؽ، مف الرابعة، عزؿ سنة عشر، كمػات  ُثَماَمُة بن عبد اهلل -

(، ّٕ/ِ(، كثقػو أحمػد بػف حنبػؿ )العمػؿ كمعرفػة الر ػاؿ ّٖٓ، رقػـُٖٗبمدة، أخرج لػو السػتة )التقريػب صبعد ذلؾ 
(، كذكػػػره ابػػػف شػػػاىيف )تػػػاريخ أسػػػماء الثقػػػات َْٔ/ْ(، كالنسػػػائي )تيػػػذيب الكمػػػاؿ ُٗكالع مػػػي )معرفػػػة الثقػػػات ص

ديث لثمامػػة: إسػػناده صػػحيح (، كقػػاؿ الػػدارقطني فػػي تعميقػػو عمػػى حػػٔٗ/ْ(، كابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات )الثقػػات ْٖص
(، قػاؿ ابػف عػدم: َِٓ/ٓ، سير أعبلـ النببلءِٖٓ/ُ(، ككثقو الذىبي )الكاشؼُٔ/ّككميـ ثقات )سنف الدارقطني 

كلثمامة عف أنس أحاديث، كأر ك أنو ال بيس بو، كأحاديثو قريبة مف غيػره كأر ػح، كىػك صػالح فيمػا يركيػو عػف أنػس 
(، كىذا الحديث يركيو ثمامة عف أنس، كأما ابف ح ر فقػاؿ فػي )التقريػب ِِّ/ِعندم )الكامؿ في ضعفاء الر اؿ 

(، كركل ابػف عػدم عػف أحمػد بػف عمػي بػف المثنػى قػاؿ: ّٗٓ،ْٕٓ/ُ(: صدكؽ، ككثقو فػي )مقدمػة الفػتح ُّْص
قيؿ ليحيى بف معيف كىك حاضػر: فحػديث ثمامػة عػف أنػس؟ قػاؿ: ك ػدت كتابنػا فػي الصػدقات، قػاؿ: ال يصػح كلػيس 

(، كقػاؿ ابػف ح ػر: ركم عػف ُِّ/ِكال يصػح فػي ىػذا حػديث فػي الصػدقات ) الكامػؿ فػي ضػعفاء الر ػاؿ بشيء، 
(، قػػاؿ عنػػو ابػػف سػػعد: قميػػؿ الحػػديث )الطبقػػات ِٔ/ِأبػػي يعمػػى أف ابػػف معػػيف أشػػار إلػػى تضػػعيفو )تيػػذيب التيػػذيب 

.ِّٗ/ٕالكبرل  ا كال تعديبلن  (، قمت: كىذا القكؿ مف ابف سعد ال يقتضي  رحن
ؿ الػػدارقطني: أخػػرج البخػػارم حػػديث األنصػػارم عػػف أبيػػو عػػف ثمامػػة عػػف أنػػس عػػف أبػػي بكػػر حػػديث الصػػدقات، كقػػا 

 (.ْٕٓ/ِكىذا لـ يسمعو ثمامة مف أنس )مقدمة فتح البارم 
كقد اعتمد الدارقطني في ذلؾ عمى قكؿ ابف المديني أف ثمامة كاف عنده كتػاب عػف أنػس، كلكػف ابػف ح ػر اعتػرض 

 (.ْٕٓ/ُس فيما ذكر ما يقتضي أف ثمامة لـ يسمعو مف أنس )مقدمة فتح البارم عمى ذلؾ بقكلو: لي
(، كشػػػػػعيب األرنػػػػػاؤكط، كبشػػػػػار معػػػػػركؼ َِْ/ٔككػػػػػذلؾ كثقػػػػػو المعاصػػػػػركف مػػػػػنيـ الشػػػػػيخ األلبػػػػػاني )إركاء الغميػػػػػؿ 

 (.َُِ/ُ)التحرير
يـ سماعو مػف أنػس، كلكػف ابػف قمت: مما سبؽ يتبف أف ثمامة بف عبد اهلل ثقة، كقد ضعفو ابف معيف كالدارقطني لنفي

دَّثىوي"، كاهلل أعمـ.  ح ر فند ىذا القكؿ، كما أف نص الحديث يؤكد سماعو بقكلو: "أىفَّ أىنىسنا حى
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 القياس:
يتي أربعتين " :فييػا –السػبلـك  عميػو الصػبلة-المعػارض لعمػكـ قكلػو القياس " :1قاؿ ابف رشد

 ،كىػػك المك ػػكد فييػػا أكثػػر ذلػػؾ ،المقصػػكد منيػػا النمػػاء كالػػربح التػػي ىػػك أف السػػائمة ىػػي ،"شتتاة شتتاة
 .2"كالفضبلت إنما تك د أكثر ذلؾ في األمكاؿ السائمة ،ما ىي فضبلت األمكاؿكالزكاة إن

كمعنػػاه أف السػػائمة ترعػػى بنفسػػيا كال تكمػػؼ صػػاحبيا النفقػػة عمييػػا، بينمػػا المعمكفػػة فعمػػى صػػاحبيا 
 نفقتيا، فبذلؾ يتحقؽ الربح في السائمة أكثر مف المعمكفة.

 
ػػدَّثىنىا :مػػا ركاه الترمػػذم فػػي سػػننويعارضتتو  ٍبػػًد المَّػػًو  حى ـي ٍبػػفي عى ٍبػػرىاًىي ًزيىػػادي ٍبػػفي أىيُّػػكبى اٍلبىٍغػػدىاًدمُّ كىاً 

ٍعنىػى كىاًحػده قىػاليكا مَّدي ٍبفي كىاًمؿو اٍلمىٍركىًزمُّ اٍلمى ميحى ًكمُّ كى سىػٍيفو  :اٍليىرى ػٍف سيػٍفيىافى ٍبػًف حي بَّػادي ٍبػفي اٍلعىػكَّاـً عى ػدَّثىنىا عى حى
ػػفٍ  ػػاًلـو عى ػػٍف سى ػػٍف الزٍُّىػػًرمّْ عى ػػمَّـى -أىفَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو  أىًبيػػوً  عى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ـٍ  -صى ػػدىقىًة فىمىػػ كىتىػػبى ًكتىػػابى الصَّ

تَّى قيًبضى  نىوي ًبسىٍيًفوً  ،ييٍخًرٍ وي ًإلىى عيمَّاًلًو حى تَّػى قيػًبضى  ،فىقىرى تَّػى  ،فىمىمَّا قيًبضى عىًمؿى بًػًو أىبيػك بىٍكػرو حى ػري حى كىعيمى
كىافى فً  ،قيًبضى  ِبِل َشتاةٌ )يًو كى   َوِيتي َخْمتَس َعَشتَرَة ثَتاَلُث ِشتَياهٍ   َوِيتي َعْشتٍر َشتاتَانِ   ِيي َخْمٍس ِمْن اْلِْ

َيِذَذا زَاَدْت َيِفيَيا   ِإَلى َخْمٍس َوَثاَلِثينَ  3َوِيي َخْمٍس َوِعْشِريَن ِبْنُت َمَخاضٍ   َوِيي ِعْشِريَن َأْرَبُع ِشَياهٍ 
ِإَلتى َخْمتٍس  6َيِذَذا زَاَدْت َيَجَذَعتةٌ   ِإَلى ِستِّينَ  5َيِذَذا زَاَدْت َيِفيَيا ِحِقةٌ   َوَأْرَبِعينَ  ِإَلى َخْمسٍ  4اْبَنُة َلُبونٍ 
َيِذَذا   َيِذَذا زَاَدْت َيِفيَيا ِحِقتَاِن ِإَلى ِعْشِريَن َوِماَئةٍ   َيِذَذا زَاَدْت َيِفيَيا اْبَنتَا َلُبوٍن ِإَلى ِتْسِعينَ   َوَسْبِعينَ 

َوِيتي الِشتاِء ِيتي ُكتلِّ   َوِيي ُكلِّ َأْرَبِعيَن اْبَنُة َلُبونٍ   ْت َعَمى ِعْشِريَن َوِماَئٍة َيِفي ُكلِّ َخْمِسيَن ِحِقةٌ زَادَ 
ِإَلتى  َيتِذَذا زَاَدْت َيتَثاَلُث ِشتَياهٍ   َيتِذَذا زَاَدْت َيَشتاتَاِن ِإَلتى ِمتاَئَتْينِ   َأْرَبِعيَن َشاًة َشاٌة ِإَلى ِعْشِريَن َوِماَئةٍ 

                                                 
ىك محمد بف أحمد بف رشد الشيير بالحفيد، مف أىؿ قرطبة، كقاضي ال ماعة بيا، يكنى أبا الكليد، تكفي سنة  1

 (.ّٕٗ -ّٖٕىػ )انظر: الديباج المذىب صٓٗٓ
 .ُْٖبداية الم تيد ص 2
ػػو قػػد لىًحقىػػت بالمخػػاض: أم  3 قػػاؿ ابػػف األثيػػر: كبنػػت المخػػاض كابػػف المخػػاض: مػػا دىخػػؿ فػػي السػػنة الثانيػػة؛ ألفَّ أمَّ

ف لـ تكف حامبلن )النياية  كاًمؿ كا   (.ْْٔ/ْالحى
ػ 4 ػارت أمُّ ػؿ فػي الثالثػة فصى و لىبيكننػا أم ذاتى لىػبىف؛ ألنَّيػا تكػكف قاؿ ابف األثير: ىيما مف اإلبؿ ما أتى عميػو سىػنىتىاف كدخى

عىٍتو )النياية  رى كىكىضى ٍمبلن  خى مىمت حى  (. ِْٖ/ْقد حى
قاؿ ابف األثير: كىك مف اإلبؿ ما دخؿ في السنة الرابعة إلى  خرىا، كسػمي بػذلؾ ألنػو اسػتحؽ الركػكب كالتحميػؿ،  5

 (.َُُٓ/ُكي مع عمى ًحقاؽ كحقائؽ )النياية 
كأصؿ ال ذع مف أسػناف الػدكاب، كىػك مػا كػاف منيػا شػابا فتيػان، فيػك مػف اإلبػؿ مػا دخػؿ فػي السػنة قاؿ ابف األثير:  6

الخامسة، كمف البقر كالمعز ما دخؿ في السنة الثانية، كقيؿ البقر في الثالثة كمف الضيف ما تمت لو سنة، كقيؿ أقؿ 
 (.ُّٕ/ُمنيا )النياية 
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ُثِم َلْيَس ِييَيا َشْيٌء َحِتى   َيِذَذا زَاَدْت َعَمى َثاَلِث ِماَئِة َشاٍة َيِفي ُكلِّ ِماَئِة َشاٍة َشاةٌ   َثاَلِث ِماَئِة َشاةٍ 
َوَمتتا َكتتاَن ِمتتْن   ةِ َواَل ُيَفتتِرُ  َبتتْيَن ُمْجَتِمتتٍع َمَخاَيتتَة الِصتتَدقَ   َواَل ُيْجَمتتُع َبتتْيَن ُمَتَفتترِّ ٍ   َتْبمُتتَ  َأْرَبتتَع ِماَئتتةٍ 

 .1"َواَل ُيْؤَخُذ ِيي الِصَدَقِة َىِرَمٌة َواَل َذاُت َعْيبٍ   َخِميَطْيِن َيِذِنُيَما َيَترَاَجَعاِن ِبالِسِوِيةِ 
                                                 

، كالمفػػظ لػػو، كقػػاؿ: "حػػديث ابػػف عمػػر ِّٔ، حٗ/ِة اإلبػػؿ كالغػػنـ، سػػنف الترمػػذم، أبػػكاب الزكػػاة، مػػا  ػػاء فػػي زكػػا 1
، ٖ/ِحديث حسف، كالعمؿ عمػى ىػذا الحػديث عنػد عامػة الفقيػاء"، سػنف أبػي داكد، كتػاب الزكػاة، بػاب فػي السػائمة، 

 .َُٖٓ، حِٖٔ/ّ، سنف ابف ما و، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنـ، َُٕٓح
 دراسة السند:

بػػف زيػػاد البغػػدادم أبػػك ىاشػػـ، طكسػػي األصػػؿ، يمقػػب دلكيػػو ككػػاف يغضػػب منيػػا، كلقبػػو أحمػػد شػػعبة  ِزَيتتاُد ْبتتُن َأيُّتتوبَ -
الصػػػػغير، ثقػػػػة حػػػػافظ، مػػػػف العاشػػػػرة، مػػػػات سػػػػنة اثنتػػػػيف كخمسػػػػيف كلػػػػو سػػػػت كثمػػػػانكف خ د ت س )تقريػػػػب التيػػػػذيب 

 (.َِٔٓ، رقـّّْص
(، قػاؿ ابػف ح ػػر: كقيػؿ: إنػو كػػاف ُّْدىلُّكيػو: بفػتح الػداؿ كضػػـ الػبلـ المشػددة )خبلصػػة تػذىيب تيػذيب الكمػػاؿ ص

 (.َّٕ/ّيقكؿ: مف سماني دلكيو ال أ عمو في ًحؿ )تيذيب التيذيب 
(، كقػػاؿ أبػػك إسػػحاؽ بػػف أركمػػة األصػػبياني: ْٕٗ/ٖكثقػو أحمػػد كقػػاؿ: اكتبػػكا عنػػو فإنػػو شػػعبة الصػػغير )تػػاريخ بغػػداد 
ؿ النسػائي: لػيس بػو بػيس )تػاريخ بغػداد (، كقػإْٗ/ٖليس عمى بسيط األرض أكثؽ مف زياد بف أيكب )تػاريخ بغػداد 

(، كقػاؿ الػدارقطني: ثقػة ِْٗ/ٖ(، كذكره ابف حباف في الثقات )الثقات ّْٓ/ٗ(، كمرة: ثقة )تيذيب الكماؿ ْٕٗ/ٖ
(، كقػػكاه البييقػػي )معرفػػة السػػنف ُِّ/ْ(، كمػػرة: ثقػػة )سػػنف الػػدارقطني َُِمػػيمكف )سػػؤاالت الحػػاكـ لمػػدارقطني ص

(، كالصػػػػفدم َٖٓ/ ِ(، كالػػػػذىبي )تػػػػذكرة الحفػػػػاظُِٓ/ِكابػػػػف العمػػػػاد )شػػػػذرات الػػػػذىب(، ِٕٔ، حّْٓ/ِكاآلثػػػػار 
(، كقػاؿ أبػك حػاتـ: ثقػة، كمػرة: صػدكؽ َِٔٓ، رقػـّّْ(، كابف ح ر )تقريب التيػذيب صْٕٗ/ْ)الكافي بالكفيات 
خػر، كاهلل (، قمت: كىك ثقة، كيحمؿ قكؿ أبي حػاتـ: صػدكؽ، عمػى أنػو ثقػة كمػا فػي قكلػو اآلّّٓ/ّ)ال رح كالتعديؿ 

 أعمـ.
 
بػػف حػػاتـ اليػػركم، أبػػك إسػػحاؽ، نزيػػؿ بغػػداد، صػػدكؽ حػػافظ، تكمػػـ فيػػو بسػػبب القػػر ف، مػػف إْبتتَراِىيُم ْبتتُن َعْبتتِد الِمتتِو -

 (.ُّٗ، رقـَُٗالعاشرة، مات سنة أربع كأربعيف كلو ست كستكف ت ؽ )تقريب التيذيب ص
(، كالحربػػي بقكلػػو: كػػاف إبػػراىيـ ُٕٕ/ِيػػة ابػػف محػػرز قػػكاه يحيػػى بػػف معػػيف كقػػاؿ: ال بػػيس بػػو )تػػاريخ ابػػف معػػيف ركا

(، كاألزدم: ثقػة صػدكؽ، مػا سػمعت أحػدنا ُِِ/ِاليركم حافظنا متقننا تقينا ما كاف ىا ىنا أحد مثمػو )تيػذيب الكمػاؿ 
ؿ (، كالدارقطني: ثقة ثبت حافظ )ميػزاف االعتػداَِّ/ُيذكره إال بخير إال أنو زائغ في مذىبو )إكماؿ تيذيب الكماؿ 

(، كأبػك ٖٕ/ٖ(، كذكره ابف حبػاف فػي الثقػات )الثقػات ُٗٓ/ُ(، كقاؿ الذىبي عنو: الحافظ )ميزاف االعتداؿ ُٗٓ/ُ
ٍسػػػػنىاًد )المسػػػػتدرؾ  ػػػػًحيحي اإٍلً ػػػػًديثه صى ، ُٔ/ِعبػػػػد اهلل الحػػػػاكـ حكػػػػـ عمػػػػى حػػػػديث فػػػػي سػػػػنده إبػػػػراىيـ اليػػػػركم: ىىػػػػذىا حى

(، كابػف َُٗ/ِ(، كأبػك زرعػة )ال ػرح كالتعػديؿ ُِِ/ِ(، كتكسط فيو بعضيـ، فقػاؿ  ػزرة )تيػذيب الكمػاؿ ُِّٔح
(، كزاد ابػػػف ح ػػػر: حػػػافظ، كضػػػعفو أبػػػك داكد )تيػػػذيب الكمػػػاؿ ُّٗ، رقػػػـَُٗح ػػػر: صػػػدكؽ )تقريػػػب التيػػػذيب ص

(، ك قػػػاؿ النسػػػائي: لػػػيس بػػػالقكم )تيػػػذيب الكمػػػاؿ َُٗ/ِ(، كقػػػاؿ عنػػػو أبػػػك حػػػاتـ: شػػػيخ )ال ػػػرح كالتعػػػديؿ ُُِ/ِ
ِ/ُِِ.) 
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 إلبراىيـ سببو ميمو لممعتزلة، كىذا ما عبر عنو بعض النقاد بقكليـ: "ردمء المذىب".كلعؿ ىذا التضعيؼ 
قاؿ ابف ح ر: كقاؿ ابف الدكرقي: قمت البف معيف: أما تتقي اهلل في الثناء عمى إبػراىيـ اليػركم، كذكػر مػا كػاف منػو 

 (.ُُٔ/ُلمذىب )تيذيب التيذيب في زمف ابف أبي دؤاد يعني في المحنة، فتبيف بيذا أف سبب تضعيفو را ع إلى ا
قالت الباحثة: ىك إلى الثقة أقػرب، كثقػو عػدد مػف األئمػة مػنيـ المتشػدد كػابف معػيف، كلكػف يعػاب عميػو فسػاد مذىبػو، 

 كىذا الحديث مما ال يقكم بدعتو أك يتعمؽ بمذىبو، كاهلل أعمـ.
 
ي، ثقة، مف الثامنة، مات سػنة خمػس كثمػانيف أك بعػدىا بف عمر الكبلبي مكالىـ، أبك سيؿ الكاسطَعِباُد ْبُن اْلَعِواِم -

 (.ُّّٖ، رقـِْٖكلو نحك مف سبعيف ع )تقريب التيذيب ص
(، كقاؿ ابف سعد: ثقة يتشػيع )الطبقػات ِِٓ/ُقاؿ ككيع لمحسف بف عرفة: ليس عندكـ أحد يشبيو )ال رح كالتعديؿ 

(، كمػرة: ثقػة صػدكؽ َِٖ/ٓابف معيف ركاية الدكرم  (، ككذلؾ قكاه ابف معيف، فقاؿ مرة: ثقة )تاريخَّّ/ٕالكبرل 
ف عبػادنا ألكثػؽ  ميمكف مقنع  ائز الحديث، ىك كاهلل أكثؽ مف يزيد بف ىاركف، أفيزيد ليس ثقػة؟، بمػى كاهلل إنػو لثقػة كا 

(، كالػػػػرازم )ال ػػػػرح كالتعػػػػديؿ ُٕ/ِ(، كالع مي)معرفػػػػة الثقػػػػات َُْ/ُمنػػػػو ) تػػػػاريخ ابػػػػف معػػػػيف ركايػػػػة ابػػػػف محػػػػرز 
(، كالبػػػػػزار )البحػػػػػػر الزخػػػػػػار ُّْ/ُْ(، كالنسػػػػػػائي )تيػػػػػذيب الكمػػػػػػاؿ ٖٕ/ِ، كأبػػػػػك داكد )سػػػػػػؤاالت اآل ػػػػػرم (ِٖ/ٔ
(، كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات َْٔ(، كابػػف ح ػػر العسػػقبلني كقػػاؿ: رمػػي بالتشػػيع )مقدمػػة فػػتح البػػارم صُٕٓ/ِ

، كمػػرة: مضػػطرب الحػػديث (ِْٕ/ُ(، كقػػاؿ ابػػف حنبػػؿ: يشػػبو أصػػحاب الحػػديث )المعرفػػة كالتػػاريخ ُِٔ/ٕ)الثقػػات 
 (.ُّْ/ُْ(، كقاؿ ابف خراش صدكؽ )تيذيب الكماؿ ِٖ/ٔعف سعيد بف أبي عركبة )ال رح كالتعديؿ 

قمت: ىك ثقة، لـ يتيمو بالتشيع سكل ابف سعد، كلعؿ ذلؾ سبب قكؿ ابف ح ر: "رمي بالتشيع"، بصيغة التمػريض،  
ف ركايتو عف سعيد بف أبي عركبة فييا اضطراب، كىذا الحديث كعامة النقاد عمى تكثيقو إال أف أحمد بف حنبؿ بيف أ

 يركيو عف سفياف بف حسيف.
 
بف حسف أبك محمد، أك أبك الحسف الكاسطي، ثقة في غير الزىرم باتفاقيـ، مف السػابعة، مػات  ُسْفَيان ْبن ُحَسْينٍ  -

 (.ِّْٕ، رقـّّٗ)تقريب التيذيب ص ْبالرم مع الميدم، كقيؿ في أكؿ خبلفة الرشيد، خت ـ 
( منبينػػػا عمػػػى أف ركايػػػة مسػػػمـ لػػػو فػػػي المقدمػػػة، كرمػػػز لػػػو ابػػػف ُّٗ/ُُ)مػػػؽ( كػػػذا رمػػػز لػػػو المػػػزم )تيػػػذيب الكمػػػاؿ 

 ح ر)التقريب كالتيذيب( ـ مشيرنا إلى إخراج مسمـ عنو في أصؿ صحيحو، كالصكاب مع المزم كاهلل أعمـ.
 اختمفت أقكاؿ النقاد فيو عمى ثبلثة  راء، ىي:

(، كعثمػاف ابػف أبػي شػيبة: كػاف ُّْ/ٗاؿ بذلؾ ابف سعد: ثقة يخطئ في حديثػو كثيػرنا )الطبقػات الكبػرل التعديؿ: كق
(، كالبزار )البحر َْٕ/ُ(، كالبخارم، كالع مي )معرفة الثقات ُِٔ/َُثقة مضطربنا في الحديث قميؿ )تاريخ بغداد 

و حيػػث قػػاؿ: صػػدكؽ مشػػيكر )المغنػػي فػػي (، كالػػذىبي فػػي أحػػد أقكالػػّّٗ/ُ(، كالحػػاكـ )المسػػتدرؾ ُٕٓ/ِالزخػػار 
 (.ُْٖ/ُالضعفاء 

التكثيؽ في غيػر الزىػرم: كىػذا مػا عميػو عامػة النقػاد فػي سػفياف بػف حسػيف أنػو ثقػة، إال فػي حديثػو عػف الزىػرم، كقػد 
(، كبمعنػى قكلػو ىػذا ذكػر فػي ُْٓ/ّتبناه ابف معيف فقاؿ: في غير الزىرم ثقة ال ييدفع )الكامؿ في ضعفاء الر اؿ 

( كغيرىمػػا، كيعقػػكب بػػف أبػػي شػػيبة )تػػاريخ بغػػداد ِِٖ/ْ، كال ػػرح كالتعػػديؿ َُِ/ِاريخ ابػػف معػػيف ركايػػة الػػدكرم )تػػ
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(، كأبػػػػك حػػػػاتـ قػػػػاؿ: صػػػػالح ُِْ/ّ(، كالنسػػػػائي )تيػػػػذيب الكمػػػػاؿ ّْٓ/ِ(، كأبػػػػك داكد )تيػػػػذيب التيػػػػذيب ُِٖ/َُ
مف سميماف بف كثير )ال ػرح كالتعػديؿ  الحديث، يكتب حديثو كال يحتج بو، ىك نحك محمد بف إسحاؽ، كىك أحب إليٌ 

كأمػػا ركايتػػو عػػف الزىػػرم فػػإف فييػػا تخػػاليط ي ػػب أف ي انػػب، كىػػك ثقػػة فػػي غيػػر حػػديث  (، كقػػاؿ ابػػف حبػػاف:ِِٖ/ٓ
يػركل عػف الزىػرم  (، كقػاؿ فػي الم ػركحيف:َْْ/ٔالزىرم... ي ب أف يمحى اسمو مف كتاب الم ػركحيف )الثقػات 

ذا ركل عػػف غيػػره أشػػ بو حػػديث اإلثبػػات، كذاؾ أف صػػحيفة الزىػػرم اختمطػػت عميػػو فكػػاف يػػيتي بيػػا عمػػى المقمكبػػات، كا 
(، ككػذلؾ ْْٓ/ُالتكىـ، فاإلنصاؼ في أمره تنكب ما ركل عف الزىرم كاالحت اج بما ركل عػف غيػره )الم ػركحيف 

ذيف (، كابػػف ر ػػب ذكػػره فػػي الطبقػػة الثالثػػة مػػف أصػػحاب الزىػػرم الػػُْٓ/ّابػػف عػػدم )الكامػػؿ فػػي ضػػعفاء الر ػػاؿ 
(، كالػذىبي ّٔٔ/ِصحبكه كرككا عنو، كلكف تكمـ في حفظيـ، كأنو ضعؼ فػي الزىػرم خاصػة )شػرح عمػؿ الترمػذم 

، ّّٗ(، كابػػف ح ػػر بقكلػػو: ثقػػة فػػي غيػػر الزىػػرم باتفػػاقيـ )تقريػػب التيػػذيب صُّٖ)مػػف تيكمػػـ فيػػو كىػػك مكثػػؽ ص
عيؼ فػي الزىػرم خاصػة )التمخػيص (، كقاؿ في التمخيص: كيقاؿ: تفػرد بكصػمو سػفياف بػف حسػيف كىػك ضػِّْٕرقـ

 (.ّْْ/ِالحبير
( القػكؿ ّْٓ/ِ(، كالنسائي )تيذيب التيذيب ُْٓ/ّالتضعيؼ: كقد نقؿ عف ابف معيف )الكامؿ في ضعفاء الر اؿ 

بتضعيفو، كلكنيا تحمؿ عمى ما ركاه عف الزىرم، كاهلل أعمػـ، كلػـ يضػعفو إال ابػف خػراش بقكلػو: لػيف الحػديث )تػاريخ 
(، كقػػد ذكػػر بشػػار معػػركؼ أنػػو فػػي إحػػدل النسػػخ ِّٖ/ٓ(، كلػػيس ىػػك بػػذاؾ )إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ ُِٖ/َُبغػػداد 

(، كالصػػكاب أنيػػا البػػف سػػعد ّْٓ/ِنسػػب المػػزم عبػػارة تكثيػػؽ البػػف خػػراش خطػػي، كىػػي كػػذلؾ فػػي )تيػػذيب التيػػذيب 
ه ابػف ال ػكزم فػي (، كذكػر ُْٓ/ِ(، كقػاؿ ابػف عبػد البػر: لػيس بػالقكم )االسػتذكار ِىػامش ُِٓ/ّ)تيذيب الكمػاؿ 

 (.ّ/ِالضعفاء )الضعفاء كالمترككيف 
ػا مفسػرنا، كلػـ  قمت: كلعؿ الرا ح أنو ثقة إال عف الزىرم، كىذا ما عميو عامة النقػاد، كأمػا قػكؿ ابػف خػراش فمػيس  رحن

طػئ يكافقو أحد مف أئمة النقد، كربما يحمؿ قكؿ ابف خراش عمى الميف في حديثو عػف الزىػرم، كمػف كثقػو بػيف أنػو يخ
 دكف تقييد ذلؾ، فكبلـ عامة النقاد مفصؿ في حكـ قبكؿ ركايتو كلعمو األقرب لمصكاب.

كقػػد تابعػػو فػػي ىػػذا الحػػديث سػػميماف بػػف كثيػػر عػػف الزىػػرم عػػف سػػالـ عػػف أبيػػو )سػػنف ابػػف ما ػػو، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب 
 (، فركاية سفياف عف الزىرم في ىذا الحديث مقبكلة.ُٖٕٗ،حِِٔ/ّصدقة اإلبؿ، 

حاكـ عف حديث سفياف بف حسيف: كيصححو عمى شرط الشيخيف حػديث عبػد اهلل بػف المبػارؾ عػف يػكنس بػف كقاؿ ال
ف كػػػاف فيػػػو أدنػػػى إرسػػػاؿ فإنػػػو شػػػاىد صػػػحيح لحػػػديث سػػػفياف بػػػف حسػػػيف )المسػػػتدرؾ  ، ّّٗ/ُيزيػػػد عػػػف الزىػػػرم، كا 

 (.ُّْٗح
 
بػف زىػرة بػف كػبلب القرشػي، الزىػرم،  بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب بف عبد اهلل بف الحػارث محمد بن مسمم -

تقانػو، كىػك مػف رؤكس الطبقػة الرابعػة، مػات سػنة خمػس كعشػريف كقيػؿ  أبك بكر، الفقيػو الحػافظ متفػؽ عمػى  بللتػو كا 
 (.ِٔٗٔ، رقـٖٔٗقبؿ ذلؾ بسنة أك سنتيف ع )التقريب ص

اؿ العبلئػي: اإلمػاـ العمػـ (، كقػْٓنقؿ ابف ح ر كصػؼ الشػافعي كالػدارقطني لمزىػرم بالتػدليس)طبقات المدلسػيف ص
(، ككافقػو عمػى ذلػؾ سػبط ابػف َُٗكقػد قبػؿ األئمػة منػو قكلػو عػف ) ػامع التحصػيؿ ص -أم بالتدليس –مشيكر بو 

(، ككػػذلؾ أبػػك َٓالع مػػي، فقػػاؿ عنػػو: مشػػيكر بالتػػدليس، ك عمػػو فػػي المرتبػػة الثانيػػة )التبيػػيف ألسػػماء المدلسػػيف ص
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 وجو التعارض:
أف الحديث األكؿ قيَّد زكاة الغنـ فػي السػائمة منيػا، كيسػانده القيػاس أف السػائمة يتحقػؽ بيػا  

بنفسػػيا، بينمػػا دؿ الحػػديث اآلخػػر عمػػى ك ػػكب الزكػػاة فػػي األنعػػاـ عمػػى اإلطػػبلؽ الػػربح ألنيػػا ترعػػى 
 دكف قيد.

 
 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:

بػػػيف األدلػػػة  عمػػػى مسػػػمكيـ فػػػي دفػػػع اإلشػػػكاؿ اختمفػػػت  راء الفقيػػػاء فػػػي ىػػػذه المسػػػيلة بنػػػاءن 
 كىي عمى النحك اآلتي:، المتعارضة
 .كىك قكؿ ال ميكر ،المقيدال مع بيف األحاديث بحمؿ المطمؽ عمى  -

يتي اْلبتل الستائمة يتي ": -صمى اهلل عميو كسػمـ-مكفة لقكؿ النبي ال زكاة في المعقاؿ ابف قدامة: "
فيػدؿ عمػى نفػي الزكػاة عػف غيػر  "،ويتي ستائمة الغتنم يتي كتل أربعتين شتاة  كل أربعين بنت لبتون

اكقاؿ ، 1"السائمة نو ال زكاة فييا عند أكثر إكالعكامؿ فكفي ذكر السائمة احتراز مف المعمكفة " :أيضن
 .2"أىؿ العمـ

                                                                                                                                              

بػػف ح ػػر فػػي المرتبػػة الثالثػػة مػػف مراتػػب المدلسػػيف )طبقػػات المدلسػػيف (، ككضػػعو اٖٗزرعػػة الدمشػػقي )المدلسػػيف ص
(، كىػي مػف أكثػر التػدليس فمػـ يحػتج األئمػة مػف أحػاديثيـ إال بمػا صػرحكا فيػو بالسػماع كمػنيـ مػف رد حػديثيـ ْٓص

 (.ُّمطمقنا، كمنيـ مف قبميا )طبقات المدلسيف ص
الثالثة، كاشترط لقبكؿ ركايتو تصريحو بالسماع، كحقو أف  قمت: خالؼ ابف ح ر العمماء المتقدميف ك عمو في المرتبة

ف لػػـ يصػػرح كذلػػؾ إلمامتػػو، كقػػد أخػػرج البخػػارم كمسػػمـ أحاديػػث عػػدة مػػف  يكػػكف فػػي المرتبػػة الثانيػػة، فيقبػػؿ حديثػػو كا 
طريؽ الزىرم عف سالـ دكف تصريح بالسماع )صحيح البخارم، أبكاب الصبلة فػي الثيػاب، بػاب إذا صػمى فػي ثػكب 

، -صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ–، صػػػػحيح مسػػػػمـ، كتػػػػاب اإليمػػػػاف، بػػػػاب اإلسػػػػراء برسػػػػكؿ اهلل ّٔٔ، حِٖ/ُـ، لػػػػو أعػػػػبل
 ( كغيرىا مف المكاضع. ُّٔ،حْٔ/ُ
 

  الحكم عمى اْلسناد:
الخبلصة في الحكـ عمى سند الحديث أنو صػحيح، فركاتػو ثقػات، كسػفياف بػف حسػيف يخطػئ فػي ركايتػو عػف الزىػرم 

 ير، كأما عنعنة الزىرم فالرا ح قبكليا، كأنو في المرتبة الثانية مف المدلسيف.كلكف تابعو سميماف بف كث
 .ّٖٕ/ُ الكافي في فقو أحمد 1
 .ّْٔ/ِالمغني  2
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 كىػذا القيػد ال ،الغػنـ كاإلبػؿ بكصػؼ )السػائمة( -صمى اهلل عميو كسػمـ-د النبي فقيَّ ": 1قاؿ السعيداف
ـ منػػػو أف كيفيػػػ ،فيػػػك دليػػػؿ عمػػػى ك ػػػكب الزكػػػاة فػػػي السػػػائمة فقػػػط ،بػػػد أف يعمػػػؿ كال ي ػػػكز إىمالػػػو

 :، فيػك دليػؿ لقػكؿ مػف قػاؿالمغػة: السػائمة ىػي التػي ترعػى بنفسػياكقاؿ أىػؿ ، المعمكفة ال زكاة فييا
ف إ :-رحمػة اهلل عميػو-كقػاؿ مالػؾ  ،-إف شػاء اهلل تعػالى-إف المعمكفة ال زكاة فييا، كىك الصحيح 

لكػف ىػذا  ،"فػي كػؿ خمػسو شػاة" :–صػمى اهلل عميػو كسػمـ-لعمكـ قكلػو المعمكفة كالنكاضح فييا زكاة 
سػػػابقة فيحمػػػؿ المطمػػػؽ عمػػػى المقيػػػد، كعمػػػى كػػػؿ حػػػاؿو فػػػالرا ح ىػػػك قػػػكؿ مطمػػػؽ مقيػػػد باألحاديػػػث ال

 .2"ال ميكر مف اشتراط السـك لك كب الزكاة
، كحمؿ لفظ السػائمة األخذ بعمكـ األحاديث التي ال تشترط السكـال مع بيف الحديثيف، ك  -

 ف عبػد البػر:، قػاؿ ابػ6كابػف حػـز ،45الميػث بػف سػعدك  ،3، كبذلؾ قػاؿ اإلمػاـ مالػؾعمى مخرج الغالب
لتيس ييمتا دون خمتس ذود : "قكلػو -صمى اهلل عميػو كسػمـ-كح ة مالؾ الحديث الكارد عف النبي "

كلػػـ يخػػص  ،كمػػف أربعػػيف شػػاة شػػاة ،كمػػف أربعػػيف مسػػنة ،اكأنػػو أخػػذ مػػف ثبلثػػيف بقػػرة تبيعنػػ "،صتتدقة
كمػف حػاؿ  ،كالماشػية كميػا سػائمة ،إنما السائمة صفة ليا كاالسػـ :كقاؿ أصحابو، سائمة مف غيرىا

 .7بينيا كبيف الرعي لـ يمنعيا ذلؾ أف تسمى سائمة"
يتي ستائمة " :-عميػو السػبلـ-كلذلؾ يرد عمى الشافعية فػي قكلػو " في تنقيح الفصكؿ: 8قاؿ القرافي 

" ،أنو خرج مخرج الغالب "الغنم الزكاة  قػاؿ فػي الػذخيرة:، ك 9فإف غالػب أغنػاـ الح ػاز كغيرىػا السػـك
 ،فاإل مػاع عمػى أنػو إذا خػرج مخػرج الغالػب ال يكػكف ح ػة ،إنػو ح ػة :ف قمنػاك كابو أف المفيػـك إ"

، كغالػػػب األنعػػػاـ اليػػػكـ ال سػػػيما فػػػي الح ػػػاز لكػػػف المنطػػػكؽ مقػػػدـ عميػػػو ... فػػػبل يكػػػكف ح ػػػة السػػػـك

                                                 
ىػك الػدكتكر كليػد بػف راشػد السػعيداف، مػف عممػاء المممكػة العربيػة السػعكدية المعاصػريف، تخػرج مػف  امعػة اإلمػػاـ  1

  لصكتية )مكقع صيد الفكائد(.كلو عدد مف المؤلفات كالدركس ا سعكد،
 .َِٕ/  ُتحرير القكاعد   2
 .ُْٗ/ّاالستذكار انظر:  3
ىػػ، كاف محدثان كفقييان، ْٗىك الميث بف سعد بف عبد الرحمف الفيمي، أبك الحارث، فقيو مصر، كلد بمصر سنة  4

 (.ِْٖ/ٓىػػ ) انظر: األعبلـ ُٕٓتكفي سنة 
 .ُْٗ/ّاالستذكار انظر:  5
 .ْٓ/ٔمحمى انظر: ال 6
 .ُْٗ/ّاالستذكار  7
ىك أحمد بف إدريس شياب الديف، ابك العباس الصنيا ي، المالكي، المشيكر بالقرافي، كاف إمامان بارعان، تكفي  8

 (.ُٖٗص -ُٖٖىػػ )انظر: ش رة النكر الزكية صْٖٔسنة 
 .ّٗ/ُتنقيح الفصكؿ  9
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ػا مػف القيػاس أقػكلكيػركف أف العمػـك ، 1"يتي كتل أربعتين شتاة شتاة: "كىك معنى قكلػو ،اإ ماعن   أيضن
 .2كما ذكر ابف رشد

مػؿ المطمػؽ عمػى المقيػد، كيكافقػو القيػاس، فػي حكالرا ح ىػك قػكؿ ال ميػكر،  لت الباحثة:قا
" ستائمتيا" -صمى اهلل عميػو كسػمـ- كأما أصحاب القكؿ الثاني فقكليـ ضعيؼ، ألف قكؿ رسكؿ اهلل

ال كانػػت عبثػػ ان يقتضػػي فائػػدةن فػػي الحػػديث، كحكمػػ كىػػذا الحكػػـ يقتصػػر عمػػى األنعػػاـ  ،ان يتعمػػؽ بيػػا، كا 
ال ألحقت بعركض الت ارة، فتؤخػذ الزكػاة مػف أثمانيػا بعػد تقكيميػا، ال  التي ال يت ر بيا صاحبيا، كا 

 كاهلل أعمـ. مف أعيانيا،

                                                 
 .ٔٗ/ّالذخيرة  1
 .ُْٖبداية الم تيد صانظر:  2
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 ةالثاني سيلةالم
 *من البقر ولم يبم  الستين األربعينزكاة ما زاد عمى 

 
 األدلة المتعارضة:

ػدَّثىنى  ، حى ػدَّثىنىا النُّفىٍيًمػيُّ ػأخرج أبك داكد في سننو: حى ػًش، عى ػٍف اأٍلىٍعمى ، ا أىبيػك ميعىاًكيىػةى، عى ٍف أىبًػي كىائًػؿو
ًف "لىمَّ  -صمى اهلل عميو كسمـ–، أىفَّ النًَّبيَّ عىٍف ميعىاذو  يىوي ًإلىى اٍلػيىمى َأَمَرُه َأْن َيْأُخَذ ِمَن اْلَبَقتِر ِمتْن ُكتلِّ ا كى َّ

 . 2"...ُمِسِنةً  َأْو َتِبيَعًة  َوِمْن ُكلِّ َأْرَبِعينَ  1َثاَلِثيَن َتِبيًعا

                                                 
نما لـ يػذكر زكػاة البقػر فػي حػديث أبػي بكػر الصػديؽ، كفػي الكتػاب الػذم كػاف عنػد  ؿ عمػر لقمػة قاؿ ال * زركشي: كا 

معاذنا إلى الػيمف،  -صمى اهلل عميو كسمـ–البقر في الح از، إذ يندر ميمؾ نصابو منو، بؿ ال يك د، فمما بعث النبي 
 (.ِّٓ/ُرقي ذكر لو حكـ البقر لك كدىا عندىـ )شرح الزركشي عمى مختصر الخ

 (.ْٖٔ/ُقاؿ ابف األثير: كلد البقرة أكؿ سنة )النياية  1
،  ػػامع الترمػػذم، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب مػػا ُٖٕٓ، حْْٗ/ُسػػنف أبػػي داكد، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب فػػي زكػػاة السػػائمة،  2

 ، كقػػاؿ: ىػػذا حػػديث حسػػف، سػػنف النسػػائي، كتػػاب الزكػػاة،  بػػاب زكػػاةِّٔ. حِِٔ، حُِ/ِ ػػاء فػػي زكػػاة البقػػر، 
، سػػػػػنف ابػػػػػف ما ػػػػػو، كتػػػػػاب الزكػػػػػاة، بػػػػػاب صػػػػػدقة ِِْٓ، حُِْٓ، حِٕ/ٓ، َِْٓ، حِْْٗ، حِٔ/ٓالبقػػػػػر، 
 .َُْٖ، حَُّٖ، حِٕٔ/ِالبقر،

 دراسة السند:
، بمع متػػيف، أبػػك معاكيػػة الضػػرير، الكػػكفي، عمػػي كىػػك صػػغير، ثقػػة أحفػػظ النػػاس  َأُبتتو ُمَعاِوَيتتَة: - محمػػد بػػف خػػاـز

يػره، مػف كبػار التاسػعة، مػات سػنة خمػس كتسػعيف، كلػو اثنتػاف كثمػانكف سػنة، لحديث األعمش، كقد ييـ في حديث غ
 (.ُْٖٓ، رقـَْٖكقد رمي باإلر اء ع )التقريب ص

قمت: متفؽ عمى تكثيقو في األعمش خاصة، لـ أر مف خالؼ في ذلؾ، كقاؿ ابف ح ر في مقدمة الفتح: أبك معاكية 
يػراف، عػف أبػي صػالح ذكػكاف تكػرر كثيػرنا كىػك مػف أصػح ىك محمد بف خاـز بمع متيف، عػف األعمػش سػميماف بػف م

(، كقد أخرج البخارم كمسمـ في الصػحيح مػف طريػؽ أبػي معاكيػة عػف األعمػش ِٔٓاألسانيد )مقدمة فتح البارم ص
، كتاب الخصػكمات، بػاب كػبلـ الخصػـك َّْ، حُّّ/ُعف أبي كائؿ )البخارم، كتاب التيمـ، باب التيمـ ضربة، 

، ْٖٗ/ِ، كتػػػاب الشػػػيادات، بػػػاب سػػػؤاؿ الحػػػاكـ المػػػدعي ىػػػؿ لػػػؾ بينػػػػة؟ ِِٖٓ، حُٖٓ/ِبعضػػػيـ فػػػي بعػػػض، 
، باب رفع األمانػة، ُّٖ، حُِِ/ُ، مسمـ، كتاب اإليماف،  باب كعيد مف اقتطع حؽ مسمـ بيميف فا رة، ِِّٓح
 ، كغيرىا(.ُْٗ، حُُّ/ُ، باب االستمرار في اإليماف لمخائؼ، ُّْ، حُِٔ/ُ
 
ف ميراف األسدم، الكاىمي، أبك محمػد الكػكفي، األعمػش، ثقػة، حػافظ، عػارؼ بػالقراءات، كرع سميماف ب اأْلَْعَمش: -

لكنػػػو يػػػدلس، مػػػف الخامسػػػة، مػػػات سػػػنة سػػػبع كأربعػػػيف، أك ثمػػػاف، ككػػػاف مكلػػػده أكؿ سػػػنة إحػػػدل كسػػػتيف ع )التقريػػػب 
 (.ُِٓٔ، رقـُْْص
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إال مغيػػرة بقكلػػو: أىمػػؾ أىػػؿ الككفػػة أبػػك متفػػؽ عمػػى تكثيقػػو، كلكػػف عػػابكا عميػػو تدليسػػو عػػف الضػػعفاء، لػػـ يػػتكمـ فيػػو 
(، كقاؿ ال كز اني: قاؿ األعمش حػيف حضػرتو الكفػاة: أسػتغفر اهلل كأتػكب ُّٓ/ّإسحاؽ، كأيعىيمشكـ ىذا )الميزاف 

 (.ُِٗإليو مف أحاديث كضعناىا في عثماف )أحكاؿ الر اؿ ص
ال فػاألعمش عػدؿ، صػادؽ، كدافع عنو الػذىبي كرد قػكؿ مغيػرة كال كز ػاني، فقػاؿ: كينػو عنػى الركايػ ة عمػف  ػاء، كا 

ثبت، صاحب سنة، كقر ف، ييحسف الظف بمف يحدثو، كيركم عنو، كال يمكننا أف نقطع عميو بينو عػرؼ ضػعؼ ذلػؾ 
 (.ُّٓ/ّالذم يدلسو، فإف ىذا حراـ )الميزاف 

ح ػر فػي المرتبػة (، ككضػعو ابػف َُٓقاؿ الذىبي: يدلس عف الضعفاء )الركاة المتكمـ فييـ بما ال يك ب ردىـ ص
(، كلكف الذىبي خص قبكؿ العنعنة منو فػي الشػيكخ ِٕالثانية مف المدلسيف فبل يضر تدليسو )طبقات المدلسيف ص

المكثر عنيـ، قاؿ الذىبي: كىك يدلس، كربما دلس عػف ضػعيؼ، كال يػدرم بػو، فمتػى قػاؿ )حػدثنا( فػبل كػبلـ، كمتػى 
كخ لو أكثػر عػنيـ: كػإبراىيـ، كابػف أبػي كائػؿ، كأبػي صػالح السػماف، قاؿ )عف( تطرؽ إليو احتماؿ التدليس إال في شي

(، ىكػػػذا فػػػي المطبػػػكع )ابػػػف أبػػػي كائػػػؿ(، ُّٔ/ّفػػػإف ركايتػػػو عػػػف ىػػػذا الصػػػنؼ محمكلػػػة عمػػػى االتصػػػاؿ )الميػػػزاف 
 كالصكاب )أبي كائؿ( كىك شقيؽ بف سممة، كاألعمش يركم عنو في ىذا الحديث، فبل تضيره العنعنة.

 
، مػات فػي خبلفػة عمػر بػف عبػد العزيػز، كلػو  شػقيؽ أبو وائتل:- بػف سػممة األسػدم، أبػك كائػؿ، الكػكفي، ثقػة مخضػـر

 (.ُِٖٔ، رقـّْٗمائة سنة ع )التقريب ص
 (.ُْٗمتفؽ عمى تكثيقو، كلكنو يرسؿ، قاؿ ابف طاىر: ال يعرؼ ألبي كائؿ عف معاذ ركاية )تحفة التحصيؿ ص

ركؽ عػػف معػػاذ )سػػنف أبػػي داكد، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب فػػي زكػػاة كركم الحػػديث مػػف طريػػؽ  خػػر فيػػو أبػػك كائػػؿ عػػف مسػػ
، ِٕ/ٓ، َِْٓ، حِْْٗ، حِٔ/ٓ، سػػنف النسػػائي، كتػػاب الزكػػاة،  بػػاب زكػػاة البقػػر، ُٖٕٓ، حْْٗ/ُالسػػائمة، 

قػاؿ الػػدارقطني:   و(ِّٔ. حِِٔ، حُِ/ِ،  ػامع الترمػذم، كتػاب الزكػػاة، بػاب مػا  ػاء فػػي زكػاة البقػر، ُِْٓح
حُّ )العمؿ كقىكؿي مىف ذىكىر  كقنا أىصى (، كنقػؿ ُُ/ٔ(، كقيؿ: إف مسركقنا لـ يمؽ معاذنا، قالو ابف حـز )المحمػى ٕٔ/ٔمىسري

عبد الحؽ اإلشبيمي في أحكامو الكسطى ذلؾ، فقاؿ: ىذا يركيو مسركؽ بف األ دع عف معاذ، كمسػركؽ بػف األ ػدع 
(، كتعقبػو ُِٔ/ِر كغيػره )األحكػاـ الكسػطى لـ يمؽ معاذان، كال ذكر مف حػدث بػو عػف معػاذ، ذكػر ذلػؾ ابػف عبػد البػ

ابف القطاف في بياف الكىـ كاإليياـ كبػيف أف ابػف عبػد البػر لػـ يقػؿ ذلػؾ، بػؿ عمػى العكػس صػحح ركايػة مسػركؽ عػف 
(، قاؿ ابف عبػد البػر فػي التمييػد: كقػد ركم عػف معػاذ ىػذا ْٕٓ/ِمعاذ، كحكـ عمييا باالتصاؿ )بياف الكىـ كاإليياـ 

 (.ِٕٓ/ِتصؿ صحيح ثابت )التمييد الخبر بإسناد م
 

 الحكم عمى اْلسناد:
قالت الباحثة: ر اؿ السند كميـ ثقات، كالحديث بم مكع طرقو مف طريؽ أبػي كائػؿ عػف مسػركؽ صػحيح، 

، ُِ/ِكقبمو عمماء الحديث مف قبؿ، فقد حسنو الترمذم ) امع الترمذم، كتاب الزكاة، باب ما  اء في زكاة البقر، 
(، َُُْ، حّٖٗ/ُكأخر و الحاكـ، كقاؿ: صحيح عمى شرط الشيخيف كلػـ يخر ػاه )المسػتدرؾ (، ِّٔ. حِِٔح

كا مػنيـ أف معػاذان أخػذ مػنيـ  ككافقو حكـ معاذ باليمف، قاؿ الشافعي: كأخبرني غير كاحد مف أىؿ اليمف عف عدد مضى
 يث صحيح محتج بو.(، كحديث طاككس مثؿ حديث مسركؽ، فالحدُِ/ِصدقة البقر عمى ما ركل طاككس )األـ 
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 .تيةفي المسيلة اآل -رضي اهلل عنو- ا حديث عميكيكافقو أيضن 
" : نًػي رىسيػكؿي المَّػًو أخػرج القاسػـ بػف سػبلـ قىػاؿى ػا بىػٍيفى ذىًلػػؾى  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–كىأىمىرى ػذى ًممَّ أىٍف ال  خي

 : قىاؿى  .2"ال َيِريَضَة ِييَيا 1ِإِن اأَلْوَقاَص "شىٍيئنا، كى
 

 :القياس يعارضو
 .4ابتداء مع اتفاؽ الحكؿ كاألثماف 3ف از أف ي ب الفرض فيو بالكسر ،ماؿ زكاةبينو 

 

 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
 اختمؼ الفقياء في حكـ ما زاد عمى األربعيف، كلـ يبمغ الستيف، عمى قكليف:

كأبػػػػك  ،9، كمحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف8، كأبػػػػك يكسػػػػؼ7، كالحنابمػػػػة6، كالشػػػػافعية5ذىػػػػب المالكيػػػػة -
 يف بالحػػديثفػػي إحػػدل الػػركايتيف عنػػو إلػػى عػػدـ ك ػػكب الزكػػاة فيمػػا بػػيف الفريضػػتيف، عمػػبلن  11حنيفػػة
 يف كتر يحيما عمى القياس.السابق

"، يػػدؿ عمػػى أف االعتبػػار بيػػذيف ويتتي كتتل أربعتتين مستتنة  يتتي كتتل ثالثتتين تبيتتع" قػػاؿ ابػػف قدامػػة:
اتيػػػا كسػػر كسػػػائر األنػػػكاع، كال ينقػػػؿ مػػػف العػػدديف، كألف البقػػػر أحػػػد بييمػػػة األنعػػاـ كال ي ػػػكز فػػػي زك

فػػرض فييػػا إلػػى فػػرض بغيػػر كقػػص كسػػائر الفػػركض، كألف ىػػذه زيػػادة ال يػػتـ بيػػا أحػػد العػػدديف فػػبل 

                                                 
ٍمس مف اإلبؿ إلى التٍّْسع، كعمى العىٍشر إلى  1 يادة عمى الخى تىٍيف كالزّْ قىصي بالتحريؾ: ما بىٍيف الفىًريضى قاؿ ابف األثير: الكى

ة، كاألٍشناؽى في اإلبؿ )النياية  ... كمنيـ مف يىٍ عىؿ األٍكقاصى في البىقىر خاصَّ مع: أٍكقاصه  (.ْٕٔ/ٓأٍربىعى عىشرة، كال ى
 . َْٖ، حّْ/ِاألمكاؿ،  2
ػػا بالكسػػر، إال أف معنػػاه مكافػػؽ لمعنػػى األكقػػاص السػػابؽ، كتبػػيف لػػي مػػف خػػبلؿ دراسػػة الكستتر 3 : لػػـ أ ػػد تعريفنػػا خاصن

 مكضكع الزكاة أف الكقص خاص بالبقر، كالكسر خاص باألثماف، كاهلل أعمـ.
 .ُٓٔ/ُ انظر: النكت في المسائؿ المختمؼ فييا بيف الشافعي كأبي حنيفة 4
 .ُِٕ/ّانظر: االستذكار  5
 .ُْٔ/ٓانظر: الم مكع  6
 .ْٔٓ/ِانظر: المغني  7
ىك يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب األنصارم، يكنى بيبي يكسؼ، كيمقب بالقاضي، كقاضي القضاة، كلد بالككفة  8

 (.ُّٗ/ٖىػ )األعبلـ ُِٖىػػ، تكلى القضاء زمف الخميفة الميدم، تكفي سنة ُُّسنة
لفقيو محمد بف الحسف الشيباني صاحب اإلماـ أبك حنيفة، مف دمشؽ، مف قرية حرستو، نشر عمـ أبي ىك ا 9

 (.ْْ/ِسنة )ال كاىر المضيئة  ٖٓىػػ، كعمره ُٕٖحنيفة، تكفي سنة 
 .ِٖ/ِانظر: بدائع الصنائع  11
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كمخالفة قكليـ لؤلصكؿ أشد  ،ي ب فييا شيء كما بيف الثبلثيف كاألربعيف كما بيف الستيف كالسبعيف
 .1"مف الك كه التي ذكرناىا

 
فػػػي إحػػػدل الػػػركايتيف عنػػػو أف مػػػا زاد عمػػػى  3كتػػػبعيـ أبػػػك حنيفػػػة 2نخعػػػيذىػػػب الحكػػػـ كحمػػػاد كال -
يكػكف بحسػاب مػا زاد، كح ػتيـ فػي ذلػؾ قيػاس زكػاة البقػر عمػى  ربعيف مف البقر كلـ يبمػغ السػتيفاأل

 .، كأف األحاديث الكاردة في تحديد نصاب زكاة البقر مرسمةاألثماف
مػػف، كفػػي خمسػػيف مسػػنة أربعػػيف مسػػنة كثي كتفسػػير ذلػػؾ فػػي مذىبػػو فػػي خمػػس ك " قػػاؿ ابػػف عبػػد البػػر:

كربػػع، كعمػػى ىػػذا كػػؿ مػػا زاد قػػؿ أك كثػػر، ىػػذه الركايػػة المشػػيكرة عػػف أبػػي حنيفػػة... ككػػاف إبػػراىيـ 
ا، كفػػي أربعػػيف مسػػنة، كفػػي خمسػػيف مسػػنة كربػػع، كفػػي سػػتيف النخعػػي يقػػكؿ: مػػف ثبلثػػيف بقػػرة تبيعنػػ

 .4"ب ما زادتبيعاف، ككاف الحكـ كحماد يقكالف: إذا بمغت خمسيف فبحسا
كقػػع االتفػػاؽ عمػػى أنػػو ال ي ػػب فييػػا شػػيء فػػي البقػػر إال فػػي ركايػػة عػػف أبػػي  كقػػد" :5قػػاؿ الشػػككاني

 .6"حنيفة؛ فإنو أك ب فيما بيف األربعيف كالستيف ربع مسنة
" : ا، كفي األربعيف مسنة، كلـ يك ب بيف ثـ نظرنا في قكؿ مف أك ب في الثبلثيف تبيعن قاؿ ابف حـز

التػػي احت ػػكا بيػػا عػػف معػػاذ كغيػػره مرسػػمة فك ػػدنا اآلثػػار  ،اربعػػيف إلػػى السػػتيف شػػيئن ال بعػػد األذلػػؾ ك 
 .7"كميا
كمػذىبنا مػذىب عمػي بػف أبػي "، فقػاؿ: حنفػي المػذىب مػع أنػو د العيني ال ميكر في ىذه المسػيلةكأيَّ 

 ،كعمػػػر بػػػف عبػػػد العزيػػػز ،كشػػػير بػػػف حكسػػػب ،كطػػػاككس ،كالشػػػعبي ،كأبػػػي سػػػعيد الخػػػدرم ،طالػػػب
 .8"كأحمد ،كالشافعي ،الؾكم ،كالحسف

 
                                                 

 .ْٔٓ/ِالمغني  1
لد  ىك إبراىيـ بف زيد النخعي، أبك عمراف، مف أكابر التابعيف صبلحان  2 ىػػ، ْٔكصدؽ ركاية، كحفظان لمحديث، كي

 (.ُٓٓ/ُىػػ )تيذيب التيذيب ٔٗمات سنة 
 .ِٖ/ِانظر: بدائع الصنائع  3
 .ُِٕ/ّاالستذكار 4 
ىك محمد بف عمي بف محمد الشككاني، فقيو م تيد، مف كبار عمماء اليمف، مف أىؿ صنعاء، كلد بي رة شككاف  5

 (.ِٖٗ/ٔىػ )انظر: األعبلـ َُِٓا سنة باليمف، نشي بصنعاء، كمات حاكمان بي
 .ُُٗ/ْنيؿ األكطار 6 
 .ُُ/ٔالمحمى  7
 .ِٖ/ٗعمدة القارم  8
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قالػت الباحثػة: الػرا ح مػا ذىػػب إليػو ال ميػكر، كذلػؾ لػكركد حػػديث صػحيح محػتج بػو بعػػدـ 
ك ػػػكب الزكػػػاة فػػػي األكقػػػاص، كال ا تيػػػاد مػػػع الػػػنص، كالحػػػديث األكؿ فػػػي زكػػػاة الغػػػنـ سػػػكت عػػػف 

 ككتي.الزيادة، كحدد النصاب بيربعيف إلى مائة كعشريف فتمحؽ البقر بالغنـ بالمفيـك الس
كىػـ ال ميػكر الػذيف بيػـ  ،كمػف تابعػو ،ال قػكؿ فػي ىػذا البػاب إال مػا قالػو مالػؾ"قاؿ ابف عبػد البػر: 

 ،كأصحابو -صمى اهلل عميو كسمـ– كشذ عنيـ إلى ما فيو عف النبي ،ت ب الح ة عمى مف خالفيـ
 .1"مما تقدـ في ىذا الباب ذكره

 

                                                 

 .ُِٕ/ّاالستذكار 1 
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 المسيلة الثالثة
 زكاة البقر العوامل

 
 :لمتعارضةاألدلة ا

ػػدَّثىنىا أىبيػػك : فػػي سػػننو أبػػك داكد أخر ػػومػػا  ، حى ػػدَّثىنىا زيىىٍيػػره ، حى ػػدو النُّفىٍيًمػػيُّ مَّ ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي ميحى ػػدَّثىنىا عى حى
ًمػيٍّ  ػػٍف عى ًر، عى ػاًرًث األىٍعػكى ػػٍف اٍلحى ػٍمرىةى، كىعى اًصػػـً ٍبػًف ضى ػٍف عى اؽى، عى ٍنػوي -ًإٍسػحى : -رىًضػيى المَّػػوي عى ، قىػاؿى زيىىٍيػػره

ػػًف النَّبًػػيّْ أى  ػػبيوي عى : "... -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–ٍحسى َوِيتتي   َوِيتتي اْلَبَقتتِر ِيتتي ُكتتلِّ َثاَلِثتتيَن َتِبيتتعٌ  أىنَّػػو قىػػاؿى
 .1..."اأْلَْرَبِعيَن ُمِسِنٌة  َوَلْيَس َعَمى اْلَعَواِمِل َشْيءٌ 

                                                 
 .ُْٕٓ، حَُ/ِسنف أبي داكد، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة،  1

 دراسة السند:
ٍعفػي، الكػكفي، نزيػؿ ال زيػرة، ثزىير بن معاوية  - قػة ثبػت إال أف سػماعو عػف أبػي إسػحاؽ بف حديج، أبػك خيثمػة ال ي

، رقػـ ِّْبيخرة، مف السابعة، مات سػنة اثنتػيف أك ثػبلث، أك أربػع كسػبعيف، ككػاف مكلػده سػنة مائػة ع )التقريػب ص
َُِٓ.) 

متفؽ عمى تكثيقو، كتكمـ في ركايتو عف أبي إسحاؽ السبيعي، كأنو سمع منو بعد االختبلط، ركم عف أحمد أنو قاؿ: 
يث عػػف زائػػدة كزىيػػر فػػبل تبػػاؿ أف ال تسػػمعو مػػف غيرىمػػا، إال حػػديث أبػػي إسػػحاؽ )الككاكػػب النيػػرات إذا سػػمعت الحػػد

 (.ّْٖص
(، ٖٖٓ/ّقاؿ صالح بف أحمد بف حنبؿ عف أبيو: في حديثو عف أبى إسحاؽ ليف سػمع منػو بػآخرة )ال ػرح كالتعػديؿ 

قػػاؿ: زىيػػر عنػػدم فػػي كػػؿ شػػيء، قػػاؿ كقػػاؿ أبػػك داكد: قمػػت ألحمػػد إذا اختمػػؼ سػػفياف كزىيػػر فػػي غيػػر أبػػي إسػػحاؽ، 
(، كقػاؿ أبػك زرعػة: ثقػة إال َّٗأحمد: األربعة: زائدة، كسفياف، كزىيػر، كشػعبة أراىػـ متقنػيف )سػؤاالت أبػي داكد ص

(، كقاؿ أبك حاتـ: زىير أحػب إلينػا مػف إسػرائيؿ فػي ٖٗٓ/ّأنو سمع مف أبى إسحاؽ بعد االختبلط )ال رح كالتعديؿ 
ا: زىير ثقة مػتقف صػاحب سػنة، غيػر أنػو ٖٗٓ/ّى إسحاؽ )ال رح كالتعديؿ كؿ شيء إال في حديث أب (، كقاؿ أيضن

(، كقػاؿ الترمػذم: زىيػر فػي إسػحاؽ لػيس بػذاؾ؛ ألف سػماعو ٖٗٓ/ّتيخر سماعو مف أبى إسحاؽ )ال رح كالتعػديؿ 
 (.ِٗ/ُمف أبي إسحاؽ بآخرة )العمؿ الكبير 

، ِْٓ، حُٔٓ، حَْكييػػا عنػػو زىيػػر )صػػحيح البخػػارم، حكأخػػرج أصػػحاب الكتػػب السػػتة ألبػػي إسػػحاؽ أحاديػػث ير 
 ... كغيرىا، ككذلؾ باقي الكتب الستة. ّٕٗ، حٔٗٔ، حِٓٔ، حُٗٔ، ... كغيرىا، صحيح مسمـ، حَُِِح

تابعػػو عمػػى ىػػذا الحػػديث  ريػػر بػػف حػػاـز فػػي ركايتػػو عػػف أبػػي إسػػحاؽ )سػػنف أبػػي داكد، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب فػػي زكػػاة 
ػػا معمػػر كالثػػكرم دكف زيػػادة "لػػيس فػػي العكامػػؿ شػػيء" )مصػػنؼ عبػػدالرزاؽ (، ك ُْٕٓ، حَُ/ِالسػػائمة،  تابعػػو أيضن

(، ُْٖ/ٓ(، كتابعػػو أبػػك بكػػر بػػف عيػػاش بمفػػظ: "لػػيس فػػي البقػػر العكامػػؿ صػػدقة" )سػػنف الػػدارقطني ِْٖٔ، حِِ/ْ
 كىذا يؤكد صحة ركاية زىير عف أبي إسحاؽ ليذا الحديث.
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كيقػاؿ: عمػي، كيقػاؿ: ابػف أبػي شػعيرة، اليمػداني، أبػك إسػحاؽ السػبيعي  عمرك بػف عبػد اهلل بػف عبيػد، أبو إسحا : -
بفتح الميممة ككسر المكحدة، ثقة مكثر عابػد، اخػتمط بػيخرة، مػات سػنة تسػع كعشػريف كمائػة، كقيػؿ قبػؿ ذلػؾ )تقريػب 

 (.َٓٔٓ، رقـ ّٕٗالتيذيب ص
 كالتدليس.ىك ثقة باتفاؽ أئمة ال رح كالتعديؿ، كلكف عابكا عميو أمريف: االختبلط 

(، كقػاؿ الفسػكم: قػاؿ بعػض َِٕ/ّفيما اختبلطو قاؿ الذىبي: شاخ كنسي كلـ يخػتمط )ميػزاف االعتػداؿ  
نمػا تركػكه مػع ابػف عيينػة الختبلطػو )المعرفػة كالتػاريخ  (، كذكػره العبلئػي فػي القسػـ ٕٓ/ّأىؿ العمـ: كاف قد اخػتمط كا 

ما ذكر مف اختبلط أبي إسحاؽ، احت كا بو مطمقنا، كذلؾ يدؿ األكؿ مف المختمطيف، فقاؿ: كلـ يعتبر أحد مف األئمة 
ػػا مػػف القسػػـ األكؿ )المختمطػػيف ص (، كذكػػره ابػػف الكيػػاؿ ْٗعمػػى أنػػو لػػـ يخػػتمط فػػي شػػيء مػػف حديثػػو... فيػػك أيضن

(، كنقػػؿ ابػػف ّٓٓ/ُ(، كذكػػر الخميمػػي أف سػػماع ابػػف عيينػػة منػػو بعػػدما اخػػتمط )اإلرشػػاد ُّْ)الككاكػػب النيػػرات ص
(، ككبلىمػػا ذكرىػػا بصػػيغة التمػػريض )يقػػاؿ(، كقػػاؿ ِّٗؿ الخميمػػي فػػي مقدمتػػو )مقدمػػة ابػػف الصػبلح صالصػبلح قػػك 

 (.ٖٗٓ/ ّأبك زرعة عف زىير بف معاكية: ثقة إال أنو سمع مف أبي إسحاؽ بعد االختبلط )ال رح كالتعديؿ 
خػػركف يؤخػػذ بحديثػػو، فػػإف ممػػا سػػبؽ يتبػػيف ثبػػكت اخػػتبلط أبػػي إسػػحاؽ، فمػػف ركل عنػػو بعػػد االخػػتبلط ككافقػػو ركاة  

 خالؼ أك تفرد، فميس بح ة.
كأما التدليس، قاؿ الفبلس: كاف عبد الرحمف، كيحيى ال يحدثاف عف أبػي إسػحاؽ عػف الحػارث عػف عمػي، 
كقػػاؿ أبػػك خيثمػػة: كػػاف يحيػػى بػػف سػػعيد يحػػدث مػػف حػػديث الحػػارث مػػا قػػاؿ فيػػو أبػػك إسػػحاؽ سػػمعت الحػػارث )تيػػذيب 

فػػي المرتبػػة الثالثػػة الػػذيف يقبػػؿ حػػديثيـ فيمػػا صػػرحكا بالسػػماع )طبقػػات المدلسػػيف  (، كعػػده ابػػف ح ػػرِْٖ/ٓالكمػػاؿ 
ف ذكػػر فػػي الثالثػػة إال أنػػو ينطبػػؽ عميػػو كصػػؼ الثانيػػة، مػػف احتمػػؿ األئمػػة تدليسػػو إلمامتػػو ككثػػرة ِْص (، قمػػت: كا 

 ركايتو.
( حديثنا أخر اىػا ِّٕا مف أصؿ )( حديثن َُٔكأما العنعنة، فيخرج البخارم كمسمـ مف أحاديثو التي ركاىا بالعنعنة )

 لو.
(، ُِّ/ُكاختمفػػكا فػػي سػػماعو مػػف الحػػارث، فقػػاؿ شػػعبة بػػف الح ػػاج: لػػـ يسػػمع إال أربعػػة أحاديػػث )ال ػػرح كالتعػػديؿ 

كقاؿ أحمد: سمعت أبا بكر ابف عياش يقكؿ: قؿَّ ما سمع أبك إسحاؽ مف الحارث ثبلثة أحاديث )شرح عمؿ الترمػذم 
ػػػِْٗ/ِ ا: كيقكلػػػػكف إف أبػػػا إسػػػحاؽ لػػػػـ يسػػػمع مػػػف الحػػػارث إال ثبلثػػػػة أحاديػػػث )أحػػػكاؿ الر ػػػػاؿ (، كقػػػاؿ أحمػػػد أيضن

(، كقػػاؿ ابػػف أبػػي حػػاتـ: كيقػػاؿ: إف أبػػا إسػػحاؽ لػػـ يسػػمع مػػف الحػػارث... إال أربعػػة أحاديػػث )تحفػػة التحصػػيؿ ّْص
القػكؿ، كقػاؿ  (، فكبلـ أحمد بف حنبؿ كأبي حاتـ كرد بصيغة التمريض، كىذا يشعر بعدـ مػكافقتيـ عمػى ىػذآِْص

(، كقاؿ ابف نميػر: كالباقيػة ُِٓ/ْالذىبي: ك اء أف أبا إسحاؽ سمع مف الحارث أحاديث كباقي ذلؾ مرسؿ )السير 
(، كقػػاؿ الع مػػي: كلػػـ يسػػمع مػػف حػػارث األعػػكر إال ُُٖ/ُإنمػػا ىػػي مػػف كتابػػو )الضػػعفاء كالمتػػرككيف البػػف ال ػػكزم 

(، كقػػاؿ أحمػػد: كػػاف أبػػك إسػػحاؽ تػػزكج امػػرأة الحػػارث ُٕٗ/ِقػػات أربعػػة كسػػائر ذلػػؾ إنمػػا ىػػك كتػػاب أخػػذه )معرفػػة الث
(، كمما يشيد لسماع أبي إسحاؽ مف الحارث أف الترمػذم سػيؿ البخػارم عػف ّْفكقع حديثو إليو )أحكاؿ الر اؿ ص

ىػػذا الحػػديث ألف أبػػا إسػػحاؽ يركيػػو مػػرة عػػف الحػػارث، كمػػرة عػػف عاصػػـ، فقػػاؿ: كبلىمػػا عنػػدم صػػحيح، يحتمػػؿ أف 
 (.  َِٔ، حٖ/ِنيما  ميعنا ) امع الترمذم، كتاب الزكاة، باب ما  اء في زكاة الذىب كالكرؽ، يككف سمع م
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كقػػد أخػػرج الترمػػذم فػػي  امعػػو أحاديػػث ألبػػي إسػػحاؽ عػػف الحػػارث، كيػػذكر أف الحػػارث يضػػعؼ فػػي الحػػديث، كلػػـ 
 (.ُِٖ، حُٓٔ/ِج، يتعرض لمسيلة السماع ) امع الترمذم، كتاب الحج، باب ما  اء في التغميظ في ترؾ الح

قمػػت: كقػػكؿ كػػؿ إمػػاـ يختمػػؼ بحسػػب سػػعة عممػػو، كاسػػتقرائو لؤلحاديػػث، فالمثبػػت لمسػػماع عنػػده زيػػادة عمػػـ، كىػػذا مػػا 
يؤكده ما قالو الترمذم: قمت لمحمد: يقكلكف: لـ يسمع األعمش مف م اىد إال أربعة أحاديث، قاؿ: ريػح لػيس بشػيء 

 (.ْْٕ/ِف أك أقؿ أك أكثر يقكؿ فييا: حدثنا م اىد )العمؿ الكبير لقد عددت لو أحاديث كثيرة نحكنا مف ثبلثي
قاؿ أبك داكد: ليس فييا مسند كاحد، كأما ما فػي كتػاب السػنف مػف ىػذا النحػك فقميػؿ، كلعػؿ لػيس لمحػارث األعػكر فػي 

عبػػد  (، كعمػػؽ عمػػى ذلػػؾ الشػػيخْٗكتػػاب السػػنف إال حػػديث كاحػػد فإنمػػا كتبتػػو بػػيخرة )رسػػالة أبػػي داكد ألىػػؿ مكػػة ص
الفتاح أبػك غػدة بقكلػو: كقػاؿ أبػك داكد فػي كتػاب الصػبلة مػف سػننو، فػي بػاب النيػي عػف التمقػيف، بعػدما أخػرج حػديث 

"، قػاؿ مػا نصػو: أبػك إسػحاؽ لػـ يا عمي ال تفتح عمى اْلمام يي الصالةأبي إسحاؽ عف الحارث عف عمي مرفكعان: "
(، كىػذا يػدؿ عمػى أف فيمػا سػمع ْٕٕ، حٖٔ/ّابػف ما ػو،يسمع مف الحارث إال أربعة أحاديث ليس ىذا منيا )سنف 

ال ال ك ػػػو ليػػػذا النفػػػي، فقكلػػػو ىػػػا ىنػػػا: إنػػػو لػػػيس مػػػف تمػػػؾ  ػػػا، كا  أبػػػك إسػػػحاؽ عػػػف الحػػػارث مػػػا ىػػػك مسػػػند مرفػػػكع أيضن
األحاديػػث األربعػػػة حػػػديث مسػػػند فيػػػو نظػػػر )تعميقػػػات الشػػػيخ عبػػد الفتػػػاح أبػػػك غػػػدة عمػػػى رسػػػالة أبػػػي داكد ألىػػػؿ مكػػػة 

مؿ الترمذم أف أبا داكد قاؿ ىذه العبارة في األحاديث األربعة التي ركاىا الحكـ بف عتيبػة عػف (، كفي شرح عْٗص
 (.ْْْ/ُمقسـ بف ب ير )شرح عمؿ الترمذم 

 
، ّْٕالسػػػػمكلي، الكػػػػكفي، صػػػػدكؽ، مػػػػف الثالثػػػػة، مػػػػات سػػػػنة أربػػػػع كسػػػػبعيف ع )التقريػػػػب ص عاصتتتتم بتتتتن ضتتتتمرة -
 (.َّّٔرقـ

 مطمقنا، أك تكثيقنا نسبينا بمقارنتو بالحارث األعكر، كضعفو  خركف.كثقو عدد مف األئمة، إما تكثيقنا 
(، ككثقػو عمػي بػػف ِْٖ/ٔقػاؿ سػفياف الثػكرم: كنػا نعػرؼ فضػػؿ حػديث عاصػـ عمػى حػديث الحػػارث )التػاريخ الكبيػر 

 (، كيحيى بف معػيف، زاد يحيػى: شػيعي )مػفِِِ/ٔ(، كابف سعد )الطبقات الكبرل ّْٓ/ٔالمديني )ال رح كالتعديؿ 
(، كسئؿ مرة: أييما أحب إليؾ الحارث عف عمي أك عاصػـ بػف ضػمرة عػف عمػي؟ ٓٔكبلـ أبي زكريا في الر اؿ ص

(، كقػػاؿ الػػدارمي: قمػػت لػػو: كعاصػػـ أحػػب إليػػؾ أـ ِٖٔ/ّقػػاؿ: عاصػػـ بػػف ضػػمرة )تػػاريخ ابػػف معػػيف ركايػػة الػػدكرم 
 (.َُٓفقاؿ: كبلىما كلـ يختر )ركاية الدرامي ص -أعني ابف مضرب-حارثة 

(، قاؿ أبك داكد: قمت ألحمد: عاصـ بف ضمرة أحػب ّْٓ/ٔكقاؿ أحمد: عاصـ أعمى مف األعكر )ال رح كالتعديؿ 
ىك ابػف إدريػس راكم الكتػاب عػف أبػي -إليؾ أـ الحارث؟ فقاؿ: عاصـ، أم شيء لعاصـ مف المناكير؟ قاؿ الحسيف 

ف قكؿ عثماف: ىك أحب إلػيَّ مػف الحػارث، (، كنقؿ ابف شاىيِٕٖ: أم ليس لو مناكير )سؤاالت أبي داكد ص-داكد
 (.ُُٓ/ُكاف الحارث ضعيفان )تاريخ أسماء الثقات 

(، كقػػاؿ ٖ/ِ(، كقػػاؿ الع مػػي: ثقػػة )معرفػػة الثقػػات ْٖٗ/ُّكقػػاؿ ابػػف عمػػار: أثبػػت مػػف الحػػارث )تيػػذيب الكمػػاؿ  
حسػػف ) ػػامع  الترمػػذم: ثقػػة عنػػد بعػػض أىػػؿ الحػػديث، كحكػػـ عمػػى سػػند مػػف طريػػؽ أبػػي إسػػحاؽ عػػف عاصػػـ، بينػػو

(، كقػػػاؿ النسػػػائي: لػػػيس بػػػو بػػػيس ٗٗٓ، حِٗٓ/ُالترمػػػذم، كتػػػاب الصػػػبلة، بػػػاب كيػػػؼ كػػػاف تطػػػكع النبػػػي بالنيػػػار، 
(، كقػػػاؿ ُْٓ(، قػػاؿ ابػػػف ال ػػزرم: ىػػػك ثقػػة صػػػالح )غايػػة النيايػػػة فػػي طبقػػػات القػػراء صْٖٗ/ُّ)تيػػذيب الكمػػػاؿ 
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(، كقػاؿ ابػف ح ػر: صػدكؽ ُٗٓ/ُ)الكاشػؼ (، كقػاؿ الػذىبي: كسػط َْ/ٓالبزار: صالح الحديث )تيذيب التيذيب 
 (.َّّٔ، رقـّْٕ)التقريب ص

 كضعفو  خركف، كىذه أقكاليـ:
صمى اهلل عميو -، كركل عنو أبك إسحاؽ حديثنا في تطكع النبي -مف الحارث-قاؿ ال كز اني: ىك عندم قريب منو 

 -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-كاج النبػػي سػػت عشػػرة ركعػػة، فيػػا لعبػػاد اهللي أمػػا كػػاف ينبغػػي ألحػػد مػػف الصػػحابة كأز  -ك لػػو
ػػا مػػف  يحكػػي ىػػذه الركعػػات، إلػػى أف قػػاؿ: كخػػالؼ عامػػة األمػػة كاتفاقيػػا فػػركل أف فػػي خمػػس كعشػػريف مػػف اإلبػػؿ خمسن

 (.ّْالغنـ )أحكاؿ الر اؿ ص
قاؿ ابف ح ر: تعصب ال كز اني عمى أصحاب عمي معركؼ كال إنكار عمى عاصـ فيما ركل، ىذه عائشػة أخػص 

: سػؿ عمينػا، -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-تقػكؿ لسػائميا عػف شػيء مػف أحػكاؿ النبػي  -صمى اهلل عميو كسمـ-أزكاج النبي 
فميس بع ب أف يركم الصحابي شيئنا يركيو غيره مف الصحابة بخبلفو، كال سيما في التطكع، كأما حديث الغنـ فمعػؿ 

 (.ُْ/ٓاآلفة فيو ممف بعد عاصـ )التيذيب 
لػػـ أذكػػر لػػو حػػديثنا لكثػػرة مػػا يػػركم عػػف عمػػي ممػػا تفػػرد بػػو كممػػا ال يتابعػػو الثقػػات  قػػاؿ ابػػف عػػدم: كعاصػػـ بػػف ضػػمرة

 (.ِِٓ/ٓعميو، كالذم يركيو عف عاصـ قـك ثقات البمية مف عاصـ ليس ممف يركم عنو )الكامؿ 
كلكف ذكر ابػف عػدم حػديثنا كلػـ يبػيف أف العمػة فيػو عاصػـ: ثنػا إسػماعيؿ بػف عيػاش عػف الحسػف بػف عمػارة عػف أبػي 

ال زكاة عمى مال حتى يحول عميو قاؿ: " -صمى اهلل عميو كسمـ–حاؽ عف عاصـ بف ضمرة عف عمي عف النبي إس
"، قػػاؿ الشػػيخ: كىػػذا الحػػديث لعػػؿ الػػببلء فيػػو مػػف إسػػماعيؿ بػػف عيػػاش، ألنػػو إذا ركل عػػف غيػػر أىػػؿ بمػػده مػػف الحتتول

الحسػف بػف عمػارة كػكفي كالػببلء مػف ابػف الشامييف خمط، فػإذا ركل عػف أىػؿ الح ػاز كالبصػرة كالككفػة خمػط عمػييـ، ك 
 (.ِٖٗ/ِعياش ال مف الحسف )الكامؿ 

كقػػاؿ ابػػف حبػػاف: كػػاف ردمء الحفػػظ فػػاحش الخطػػي، يرفػػع عػػف عمػػي قكلػػو كثيػػرنا، فممػػا فحػػش ذلػػؾ فػػي ركايتػػو اسػػتحؽ 
 (.ُِٔ-ُِٓ/ِالترؾ، عمى أنو أحسف حاالن مف الحارث )الم ركحيف 

(، كفػػي معرفػػة ُّٕ/ِ(، كمػػرة: لػػيس بػػالقكم )السػػنف الكبػػرل ُّٗ/ِالكبػػرل كقػػاؿ البييقػػي: غيػػر محػػتج بػػو )السػػنف 
(، كذكػػره ابػػف ْٔ/ِالسػػنف كاآلثػػار: إذا تفػػرد بحػػديث لػػـ يقبػػؿ منػػو، إنمػػا يػػذكر لػػو فػػي الشػػكاىد )معرفػػة السػػنف كاآلثػػار 

حػػديث (، كذكػػره سػػبط ابػػف الع مػػي فػػي )الكشػػؼ الحثيػػث عمػػف رمػػي بكضػػع الٗٔ/ِال ػػكزم )الضػػعفاء كالمتػػرككيف 
 (، كساؽ كبلـ ال كز اني، كابف عدم، كابف حباف.ُّْ/ُ
 

ـى بػػف ضػػمرة ال ينػػزؿ عػػف مرتبػػة الصػػدكؽ، كسػػبؽ إيػػراد رد ابػػف  قالػػت الباحثػػة: كممػػا سػػبؽ يتبػػيف أف عاصػػ
ككثرتيػا مػا ركم عػف أبػي  -رضػي اهلل عنػو-ح ر عمى ال كز اني، كمما يػدؿ عمػى صػحة ركايػة عاصػـ عػف عمػي 

صػػـ بػػف ضػػمرة ثبلثػػيف سػػنة فمػػا سػػمعتو يحػػدث حػػديثنا إال عػػف عمػػي )العمػػؿ كمعرفػػة الر ػػاؿ إسػػحاؽ قػػاؿ:  اكرنػػا عا
، كفػي ىػذا رد عمػى كػبلـ -رضػي اهلل عنػو-(، كىذا يدؿ عمى طكؿ المبلزمة، ككثرة ركاية عاصػـ عػف عمػي َْٓ/ِ

 ابف عدم أف عاصمان يتفرد بيحاديث عف عمي، فذلؾ را ع لكثرة ركايتو عنو.
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، اليٍمداني بسككف الميـ، الحكتي بضـ الميممة كبالمثناة، الككفي، أبػك زىيػر، صػاحب اهلل األعورالحارث بن عبد  -
عمػي، كذبػػو الشػعبي فػػي رأيػو، كرمػػي بػالرفض، كفػػي حديثػػو ضػعؼ، كلػػيس لػو عنػػد النسػائي سػػكل حػديثيف، مػػات فػػي 

 (.َُِٗ، رقـُُِخبلفة بف الزبير ع )التقريب ص
(، كقػػاؿ إبػػراىيـ النخعػػي: اتييػػـ )التػػاريخ ُٔٓ/ُككػػاف كػػذابنا )التػػاريخ الصػػغير  قػػاؿ الشػػعبي: حػػدثني الحػػارث األعػػكر

(، كقػػاؿ أبػػك إسػػحاؽ: ُٖٔ/ِ(، ككػػاف ابػػف سػػيريف يػػرل أف عامػػة مػػا يركيػػو عػػف عمػػي باطػػؿ )الكامػػؿ ِّٕ/ِالكبيػػر 
نعػػرؼ فضػػؿ  (، كقػػاؿ الثػػكرم: كنػػاَِٗ/ُ(، كقػػاؿ  ريػػر: كػػاف زيفنػػا )الضػػعفاء الكبيػػر ُٖٓ/ِكػػاف كػػذابنا )الكامػػؿ 

(، كقػاؿ أبػك بكػر ابػف عيػاش: لػـ يكػف الحػارث ِْٖ/ٔحديث عاصـ بف ضمرة عمى حديث الحػارث )التػاريخ الكبيػر 
(، كقػاؿ المغيػرة: لػـ ِْٕ/ٓبيرضاىـ، كاف غيره أرضى منو، ككػاف يقػكؿ: إنػو صػاحب كتػب كػذاب )تيػذيب الكمػاؿ 

يعنػػي ابػػف -كقػػاؿ ال كز ػػاني: كسػػيلت عميػػان   (َُٕ/ِيكػػف الحػػارث يصػػدؽ عػػف عمػػي فػػي الحػػديث )ميػػزاف االعتػػداؿ
عػػػف عاصػػػـ، كالحػػػارث، فقػػػاؿ لػػػي: يػػػا أبػػػا إسػػػحاؽ مثمػػػؾ يسػػػيؿ عػػػف ذا؟ي الحػػػارث كػػػذاب )أحػػػكاؿ الر ػػػاؿ  -المػػػديني

 (.ّْص
(، كقػاؿ ُُٖ/ُ(، كالػدارقطني )الضػعفاء كالمتػرككيف البػف ال ػكزم ٖٕ/ّكضعفو يحيػى بػف معػيف )ال ػرح كالتعػديؿ 

(، قػاؿ ابػف سػعد: كػاف لػو قػكؿ سػكء، كىػك ضػعيؼ فػي ركايتػو ُِ/ْبػت حديثػو )عمػؿ الػدارقطني مرة: إذا انفػرد لػـ يث
(، كقػاؿ أبػك حػاتـ: لػيس بقػكم ٕٗ/ّ(، كقاؿ أبػك زرعػة: ال يحػتج بحديثػو )ال ػرح كالتعػديؿ ُٖٔ/ٔ)الطبقات الكبرل 
ف: كػػاف غالينػػا فػػي التشػػيع، (، كقػػاؿ ابػػف حبػػأُٖ/ِ(، كقػػاؿ النسػػائي: لػػيس بػػالقكم )الكامػػؿ ٕٗ/ّ)ال ػػرح كالتعػػديؿ 

(، كنقػػؿ ابػػف شػػاىيف قػػكؿ عثمػػاف فػػي عاصػػـ بػػف ضػػمرة: ىػػك أحػػب إلػػي مػػف ِِِ/ُكاىينػػا فػػي الحػػديث )الم ػػركحيف 
عػف عمػي  –(، كقػاؿ ابػف عػدم: عامػة مػا يركيػو عنيمػا ُُٓ/ُالحارث، كاف الحارث ضػعيفنا )تػاريخ أسػماء الثقػات 

: الحػػػارث كػػػذاب )المحمػػػى  (، كقػػػاؿُٖٔ/ِغيػػػر محفػػػكظ )الكامػػػؿ  -كابػػػف مسػػػعكد (، كنقػػػؿ النػػػككم َِٔ/ّابػػػف حػػػـز
 (. ٖٗ/ُاالتفاؽ عمى ضعفو )المنياج شرح صحيح مسمـ 

قػاؿ الػذىبي: كػاف فقييػػان كثيػر الحػديث عمػى لػػيف فػي حديثػو...، كأمػػا قػكؿ الحػارث األعػكر: كػػذاب، كمػا قػاؿ الشػػعبي 
ال فممػػاذا يػػر  كم عنػػو كيعتقػػده يتعمػػد الكػػذب فػػي الػػديف... ثػػـ إف فمحمػػكؿ عمػػى أنػػو عنػػي بالكػػذب الخطػػي ال التعمػػد، كا 

أرباب السنف كالنسائي مع تعنتو في الر اؿ احت كا بالحارث، كال ميكر عمى تكىيف أمره، كىػك ممػف عنػدم كقفػة فػي 
(، كقاؿ أيضان: مػف كبػار عممػاء الشػيعة عمػى ضػعؼ فيػو )ميػزاف االعتػداؿ ُّٓ/ْاالحت اج بو )سير أعبلـ النببلء 

 (.ُٓٓ/ْ(، كقاؿ مرة: كأنا متحير فيو )سير أعبلـ النببلء َّّ/ُفي الكاشؼ: شيعي ليف )الكاشؼ (، ك َُٕ/ِ
(، كقػػػاؿ: مػػػا زاؿ المحػػدثكف يقبمػػػكف حديثػػػو ُٖٔ/ِكىنػػاؾ مػػػف كثقػػو، قػػػاؿ يحيػػػى بػػف معػػػيف: لػػػيس بػػو بػػػيس )الكامػػؿ 

كرم: ليس يتابع عميو )تاريخ (، كسئؿ عف حاؿ الحارث في عمي، قاؿ: ثقة، قاؿ عثماف الدُِٕ/ِ)تيذيب التيذيب 
(، كقػاؿ الشػعبي: لقػد رأيػت ُُٕ/ُِ(، كقاؿ النسائي: ليس بو بيس )ميػزاف االعتػداؿ ّٔ/ّابف معيف ركاية الدكرم 

(، كقػاؿ أحمػد بػف صػالح: الحػارث ٖٕ/ّالحسف كالحسيف يسيالف الحارث األعكر عف حديث عمي )ال ػرح كالتعػديؿ 
ا ركل عف عمػي كأثنػى عميػو، كقيػؿ لػو: فقػد قػاؿ الشػعبي: كػاف يكػذب، قػاؿ: لػـ األعكر ثقة، ما أحفظو، كما أحسف م

(، كقاؿ ابف سيريف: أدركػت الككفػة كىػـ ِٕيكف يكذب في الحديث إنما كاف يكذب في رأيو )تاريخ أسماء الثقات ص
كػاف أصػحاب  (، كقػاؿ:ُٖٔ/ِيقدمكف خمسة، مف بدأ بالحارث ثنى بعبيػدة، كمػف بػدأ بعبيػدة ثنػى بالحػارث )الكامػؿ 

ابػػػف مسػػػعكد خمسػػػة يؤخػػػذ عػػػنيـ أدركػػػت أربعػػػة، كفػػػاتني الحػػػارث، كلػػػـ أره، ككػػػاف يفضػػػؿ عمػػػييـ )ميػػػزاف االعتػػػداؿ 
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(، كقاؿ أبك بكر ابف أبي داكد: كاف الحارث أفقو النػاس، كأفػرض النػاس، كأحسػف النػاس، تعمػـ الفػرائض مػف ُّٕ/ِ
 (.ُٖٔ/ِعمي )الكامؿ 

 
 ردكد كالطعف فييا، سكاء أقكاؿ التكثيؽ، أك التضعيؼ:كلـ تسمـ األقكاؿ السابقة مف ال

 الرد عمى بعض أقكاؿ التضعيؼ:
كقػػػد رد غيػػػر كاحػػػد عمػػػى كػػػبلـ الشػػػعبي، كتكذيبػػػو لمحػػػارث األعػػػكر، كسػػػبؽ ذكػػػر كػػػبلـ أحمػػػد بػػػف صػػػالح 

نػو المصرم، كالذىبي، ككػذلؾ  قػاؿ ابػف شػاىيف: كفػي ىػذا الكػبلـ مػف الشػعبي فػي الحػارث نظػر؛ ألنػو قػد ركل ىػك أ
رأل الحسف كالحسيف يسيالف الحارث عػف حػديث عمػي، كىػذا يػدؿ عمػى أف الحػارث صػحيح الركايػة عػف عمػي، كلػكال 
ذلػػؾ لمػػا كػػاف الحسػػف كالحسػػيف مػػع عمميمػػا كفضػػميما يسػػيالف الحػػارث؛ ألنػػو كػػاف كقػػت الحػػارث مػػف ىػػك أرفػػع مػػف 

د قػػاؿ يحيػػى بػػف معػػيف: مػػا زاؿ الحػػارث مػػف أصػػحاب عمػػي فػػدؿ سػػؤاليما لمحػػارث عمػػى صػػحة ركايتػػو، كمػػع ذلػػؾ فقػػ
المحدثكف يقبمكف حديثو، كىذا مف قكؿ يحيى بف معيف اإلماـ في ىذا الشيف زيػادة لقبػكؿ حػديث الحػارث كثقتػو )ذكػر 

 (.ٓٓمف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو ص
، -نػػورضػػي اهلل ع-كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف الشػػعبي أفػػرط فػػي كصػػؼ الحػػارث بالكػػذب، كسػػبب ذلػػؾ ميػػؿ الحػػارث لعمػػي 

ا مػا دفػع ال كز ػاني إلػى تكذيبػو، قػاؿ ابػف عبػد البػر: كأظػف الشػعبي عكقػب لقكلػو فػي الحػارث  كلعؿ ىذا السبب أيضن
نما نقـ عميو إفراطو في حب عمي  ، كا   اليمداني: حدثني الحارث ككاف أحد الكذابيف، كلـ يبف مف الحارث كذبه

 أعمـ كذَّبو الشعبي؛ ألف الشعبي يذىب إلى تفضيؿ أبي ، كتفضيمو لو عمى غيره، كمف ىا ىنا كاهلل-رضي اهلل عنو-
لى أنو أكؿ مف أسمـ، كتفضيؿ عمر  -رضي اهلل عنو-بكر (، ُِْ/ّ) امع بياف العمـ كفضمو  -رضي اهلل عنو-كا 

نما كذب في رأيو كبدعتو، ككافؽ عمى ذلؾ ابف ح ر في التقريب.  فالرا ح أنو ليس بكذاب، كا 
يركيػو الحػارث عػف عمػي باطػؿ، ييػرد عميػو بسػؤاؿ الحسػف كالحسػيف لمحػارث عػف ككبلـ ابف سيريف بػيف مػا 

 حديث أبييما، كىذا يدؿ عمى صحة ركايتو عنو، كما أف الحارث قيؿ فيو: )أفرض الناس(، ألنو تعمميا مف عمي.
ؿ ابف أما قكؿ النككم بينو متفؽ عمى ضعفو، فيناقضو أقكاؿ األئمة المكثقكف، كىـ مف أئمة ىذا الشيف، قا

شاىيف: قاؿ يحيى بف معػيف مػا زاؿ المحػدثكف يقبمػكف حديثػو، كىػذا مػف قػكؿ يحيػى بػف معػيف اإلمػاـ فػي ىػذا الشػيف 
 (.ٓٓزيادة لقبكؿ حديث الحارث كثقتو )ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو ص

 أما الرد عمى أقكاؿ التكثيؽ فكاآلتي:
عميػو، كقػد تابعػو عميػػو أحمػد المصػرم كغيػره، كلكػف اختمػػؼ تكثيػؽ ابػف معػيف لػو، قػاؿ عثمػػاف: لػيس يتػابع 

 قكؿ ابف معيف فيو، فقد ضعفو مرة.
كأما قكؿ الذىبي باحت اج النسائي بحديث الحارث، فقػد رد عميػو ابػف ح ػر، بقكلػو: لػـ يحػتج بػو النسػائي، 

نمػػا أخػػرج لػػو فػػي السػػنف حػػديثنا كاحػػدنا، مقركننػػا بػػابف ميسػػرة، ك خػػر فػػي اليػػـك كالميمػػة متابعػػة، ىػػذا  ميػػع مػػا لػػو عنػػده  كا 
 (.ُِٕ/ِ)تيذيب التيذيب 

نمػا أخػرج مػف  قاؿ ابف ح ر: كذكر الحافظ المنذرم أف ابف حباف احتج بو في صحيحو، كلػـ أر ذلػؾ البػف حبػاف، كا 
طريؽ عمرك بف مرة عف الحارث بف عبػد اهلل الكػكفي عػف ابػف مسػعكد حػديثنا، كالحػارث بػف عبػد اهلل الكػكفي ىػذا ىػك 
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ف كػػاف قكلػػو ىػػذا لػػيس بصػػكاب، كاهلل أعمػػـ عنػػد  ابػػف حبػػاف ر ػػؿ ثقػػة غيػػر الحػػارث األعػػكر كػػذا ذكػػر فػػي الثقػػات، كا 
 (.ُِٕ/ِ)تيذيب التيذيب 

 
في الكبلـ عمى الحارث مف  ػانبيف: العدالػة كالضػبط، أمػا العدالػة فػالطعف فييػا ثابػت كلكػف اختمػؼ النقػاد  والخالصة

؟ فمػف قػاؿ: إف كذبػو فػي دينػو، تػرؾ حديثػو، كمػف قػاؿ: إف كذبػو فػي بدعتػو ىؿ كذبو فػي الػديف، أك فػي بدعتػو كرأيػو
كالتػػابعيف  -رضػػكاف اهلل عمػػييـ–كرأيػػو قبػػؿ حديثػػو، كالػػرا ح أنػػو فػػي رأيػػو ال ركايتػػو، ككػػاف شػػائعان فػػي زمػػف الصػػحابة 

 إطبلؽ الكذب عمى الخطي، فمعؿ الشعبي أراد ذلؾ.
احػػػد مػػػف النقػػػاد، ككثقػػػو  خػػػركف كخاصػػػة ركايتػػػو عػػػف عمػػػي فػػػي أمػػػا ال انػػػب اآلخػػػر كىػػػك الضػػػبط، فقػػػد ضػػػعفو غيػػػر ك 

 الفرائض.
كلعؿ الرا ح أنو ضػعيؼ، كلكػف ال يصػؿ إلػى مرتبػة الكػذب، قػاؿ ابػف القػيـ: كالتػابعكف لػـ يكػف الكػذبي معركفػان فػييـ، 

سػممو، فػإف (، ككافقػو الكشػميرم: كقيػؿ: إف الحػارث كػذاب، كلكنػي ال أِٗٔ/ٓكىـ ثاني القركف المفضمة )زاد المعاد 
(، كتابعو في ىذا الحديث عاصـ بف ضمرة متابعػة ُّٔ/ِأحدنا مف التابعيف لـ يك د كذابان كال كاذبان )العرؼ الشذم 
 تامة، فيذا يؤكد أنو أصاب في ىذا الحديث، كاهلل أعمـ.

 
 الحكم عمى اْلسناد:

الحػديث  ػاء مػف طريػؽ زىيػر بإسػناد  اختمؼ في كقفو كرفعو، فشؾ زىير في ىذه الركاية ىؿ ىك مرفكع أـ ال؟ كلكف
 خر رفعو زىير مف غير شؾ، أخر ػو البييقػي فػي السػنف الكبػرل: كأخبرنػا أبػك الحسػيف أنبػي أبػك عمػرك ثنػا محمػد ثنػا 

لتيس عمتى البقتر قػاؿ: " -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-أبك بدر ثنا زىير ثنا أبك إسحاؽ عف الحػارث عػف عمػي عػف النبػي 
در ش اع بف الكليد عػف زىيػر مػف غيػر شػؾ، كركاه النفيمػي عػف زىيػر بالشػؾ، فقػاؿ: قػاؿ ء"، رفعو أبك بالعوامل شي

، ُُٔ/ْ، كركاه غيػػره عػػف أبػػي إسػػحاؽ مكقكفنػػا )السػػنف الكبػػرل -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-زىيػػر: أحسػػبو عػػف النبػػي 
ػا بػبل ُٖٕٓح شػؾ مػف حػديث (، كما كرد في سنف البييقي ىك عػف الحػارث كحػده، ك ػاء فػي سػنف الػدارقطني مرفكعن

عاصػػـ كالحػػارث معنػػا، أخػػرج الػػدارقطني فػػي سػػننو: حػػدثنا عثمػػاف بػػف أحمػػد الػػدقاؽ، حػػدثنا محمػػد بػػف عبيػػد اهلل بػػف 
-المنادل، حدثنا أبك بدر، حدثنا زىيػر، حػدثنا أبػك إسػحاؽ، عػف الحػارث كعاصػـ بػف ضػمرة، عػف عمػي، عػف النبػي 

، كفػى حػديث الحػارث: "لػيس عمػى البقػر العكامػؿ شػيء" قػاؿ: "لػيس فػي البقػر العكامػؿ شػيء" -صمى اهلل عميػو كسػمـ
: كلػػك أف  ريػػرنا ُّٔٗ، حُّٖ/ٓ)سػػنف الػػدارقطني، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب لػػيس فػػي العكامػػؿ صػػدقة،  (، قػػاؿ ابػػف حػػـز

أسنده عف عاصـ كحده ألخذنا بو، لكف لـ يسػنده إال عػف الحػارث معػو، كلػـ يصػح لنػا إسػناده مػف طريػؽ عاصػـ، ثػـ 
ا، كال ح ػة لػو بػذلؾ، ألف ُٕ/ٔبطؿ إسناده )المحمى  لما شؾ زىير فيو (، أم أف ابف حـز يضعؼ ىذه الركاية أيضن

ا أسػػػند الحػػػديث كحػػػده، كأسػػػند الحػػػارث الحػػػديث كحػػػده، ك ريػػػر  مػػػع   ريػػػرنا  مػػػع الحػػػديثيف، كىػػػذا يعنػػػي أف عاصػػػمن
 اإلسناديف.

: كىػذا قػكؿ صػح عػف عمػي بػف أبػي طالػب   ريػؽ أبػي إسػحاؽ عػف عاصػـ بػف مػف ط -رضػي اهلل عنػو-قاؿ ابف حـز
(، كيرد عمى ابف حـز بكبلمو ىك في ح ة الكداع: فقػد يػركم المػرء حػديثنا بسػنده ثػـ ُٕ/ٔضمرة عف عمي )المحمى 

نمػػػا يتعمػػػؿ بمثػػػؿ ىػػػذا مػػػف ال ينصػػػؼ، كمػػػف اتبػػػع ىػػػكاه،  يفتػػػي بػػػو دكف أف يسػػػنده، كلػػػيس شػػػيء مػػػف ىػػػذا بمتػػػدافع، كا 
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 :العمـك في ك كب الزكاة في البقر ويعارضو
دَّثىنى أخرج أبك داكد في سننو:  ، عى حى ٍف أىًبي كىاًئؿو ٍف اأٍلىٍعمىًش، عى دَّثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى، عى ، حى ، ا النُّفىٍيًميُّ ٍف ميعىاذو

ػػ -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-أىفَّ النَّبًػػيَّ  ًف لىمَّ يىػػوي ًإلىػػى اٍلػػيىمى َأَمتتَرُه َأْن َيْأُختتَذ ِمتتَن اْلَبَقتتِر ِمتتْن ُكتتلِّ َثاَلِثتتيَن "ا كى َّ
 .1"...  َوِمْن ُكلِّ َأْرَبِعيَن ُمِسِنةً َتِبيًعا َأْو َتِبيَعةً 

 فالحديث لـ يخص البقر العكامؿ مف غيرىا.
 

 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
، فمػـ يك بػكا الزكػاة فػي مقيػدعمػى ال مطمػؽكحمؿ ال ،قالكا بال مع بيف الحديثيف 2ال ميكر -

 البقر العكامؿ.
ال زكػاة فييػا عنػد أكثػر أىػؿ نػو إف ،عمكفػة كالعكامػؿكفي ذكر السائمة احتراز مػف الم" قاؿ ابف قدامة:

كلػيس عنػدىـ فػي ىػذا  ،كأىؿ المدينة يركف فييػا الزكػاة ،ليس في العكامؿ زكاة"قاؿ أحمد:  ،...العمـ
 .3"أصؿ

                                                                                                                                              

(، كأقػكؿ: إف الحػديث ىنػا قػد أفتػى بػو عمػي َُّقػؿ )ح ػة الػكادع صكالصحيح مف ذلػؾ أف كػؿ ثقػة مصػدؽ فيمػا ن
 تارة، كأسنده أخرل.

، كاهلل أىعمىـي )عمؿ الدارقطني  ًميٍّ كابي مىكقيكؼه عىف عى (، كأبك داكد يرل أنػو محػتج بػو، دليػؿ ٕٓ/ْقاؿ الدارقطني: كالصَّ
ا لـ أذكر فً  مى مىا كىافى ًفيًو ضعؼ شىًديد بىينتو، كى بىعضيىا أصح مف بعض )رسػالة أبػي ذلؾ قكلو: كى الح، كى يًو شىٍيئنا فىييكى صى

ػػػًحيح أىك حسػػػف يٍحػػػتىج بًػػػًو، ًإالَّ أىف ِٗداكد ألىػػؿ مكػػػة ص د فىييػػػكى صى ػػػا أطمقػػػوي أىبيػػػك دىاكي ػػػاهي أىف مى ميٍقتىضى (، كقػػػاؿ النػػػككم: كى
ا يىٍقتىًضي ضعفو )خبلصة األحكاـ في ميمات السنف كقكاعد اإلسبلـ  (، كالحػديث مخػرج فػي سػنف ُٔ/ُيٍظير ًفيًو مى

أبػػػي داكد، كقػػػاؿ الحػػػافظ ابػػػف ح ػػػر فػػػي التمخػػػيص: ال بػػػيس بإسػػػناده، كاآلثػػػار تعضػػػده، فيصػػػمح لمح ػػػة )التمخػػػيص 
(، كالحػػػػػافظ الزيمعػػػػػى بعػػػػػد أف ذكػػػػػر خػػػػػبلؼ األئمػػػػػة فػػػػػي عاصػػػػػـ، قػػػػػاؿ: فالحػػػػػديث حسػػػػػف )نصػػػػػب ُّٓ/ِالحبيػػػػػر
 (.ِّٖ/ِالراية
لحديث حسف، فالحارث ضعيؼ، كتابعو عاصـ كىك صػدكؽ، كأمػا الخػبلؼ قالت الباحثة: كالذم يتبيف لي أف ا     

تارة، كقػد  -صمى اهلل عميو كسمـ-في رفعو ككقفو، فمعؿَّ كمييما صحيح، فالصحابي قد يسند الحديث إلى رسكؿ اهلل 
 يفتي بو تارة أخرل، فمذلؾ يقع الخبلؼ في الكقؼ كالرفع.

 
 .ِٖة صسبؽ تخري و، كدراستو في المسيلة السابق 1
 .ّّٕ/ٓ، الم مكع ّْٔ/ِ، المغني ُّٗ/ّانظر: االستذكار  2
 .ّْٔ/ِالمغني  3
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 "،البقتر العوامتل صتدقة يليس يت" قػاؿ: -صمى اهلل عميو كسمـ-ف النبي ع": في مكضع  خر قاؿك 
ال صتتدقة يتتي البقتتتر ": م عػػف عمػػي كمعػػاذ ك ػػابر أنيػػـ قػػالكاكرك  ،كىػػذا مقيػػد يحمػػؿ عميػػو المطمػػؽ

 .1"كألف صفة النماء معتبرة في الزكاة كال يك د إال في السائمة "،العوامل
 

، مػػػع إلػػػى ك ػػػكب الزكػػػاة فػػػي البقػػػر العكامػػػؿ كغيرىػػػا، 3كالميػػػث بػػػف سػػػعد ،2كذىػػػب مالػػػؾ -
 .قبكليما لمحديثيف

، كبقػر الحػرث، إنػي أرل أف يؤخػذ مػف ذلػؾ كمػو إذا 4كانيفي اإلبؿ النكاضح، كالبقر الس"قاؿ مالؾ: 
ا قػػاؿ بػػو مػػف كىػػذا قػػكؿ الميػػث بػػف سػػعد، كال أعمػػـ أحػػدن "، قػػاؿ ابػػف عبػػد البػػر: 5"ك بػػت فيػػو الصػػدقة

  .6"الفقياء غيرىما
خُذذرمن ذذ ن: قكلػػو تعػػالى :مثػػؿ ،كقػػاؿ مالػػؾ ت ػػب فييمػػا الزكػػاة لمعمكمػػات"الحنفػػي:  7قػػاؿ الزيمعػػي

داقَةًنتُطَِِّذسُُُْْنأَ ْذْالِهِِْْن اذنن
مػف غيػػر  "،ومتن أربعتتين شتاة شتاة" :لمعػاذ -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-كقكلػػو ، 8

يي خمس متن اْلبتل " :-صمى اهلل عميو كسػمـ-كال ي كز حممو عمى المقيد في قكلو  ،تقييد بكصؼ
 ،ادةكفيو ال يحمؿ المطمؽ عميو ال سيما إذا خرج مخرج الع ،ألنو تقييد في السبب ،"السائمة صدقة

كألف ك ػػػكب الزكػػػاة  ،ا عمػػػى مػػػا عػػػرؼ فػػػي مكضػػػعوفيكػػػكف كػػػؿ كاحػػػد منيمػػػا سػػػببن  ،فإنػػػو متفػػػؽ عميػػػو
بػػؿ يػػزداد االنتفػػاع  ،كذلػػؾ ال ينعػػدـ بػػالعمؼ كاالسػػتعماؿ ،ا لنعمػػة المػػاؿباعتبػػار الممػػؾ كالماليػػة شػػكرن 

 ."فكاف أدعى إلى الشكر ،كيزداد النماء بالعمؼ ،باالستعماؿ

                                                 
 .ْٔٓ/ِالمغني  1
 .ِٗٓ/ُانظر: المكطي ركاية الميثي  2
 .ُّٗ/ّانظر: االستذكار  3
قاؿ ابف فارس: )سني( السيف كالنكف كالحرؼ المعتؿ أصؿه كاحده يدؿُّ عمى سٍقي، كفيو ما يدؿ عمى العمٌك  4

 (.َُِ/ّرتفاع. يقاؿ سىنىًت النَّاقىةي، إذا سقت األرض، تسنيك كىي السَّاًنيىة )مع ـ مقاييس المغة كاال
 .ِٗٓ/ُالمكطي ركاية الميثي  5
 .ُّٗ/ّاالستذكار  6
ىك عثماف بف عمي بف سح ف بف كنس أبك عمرك الممقب فخر الديف اإلماـ العبلمة أبك محمد الزيمعي قدـ  7

ىػػ )ال كاىر المضيئة في طبقات ِْٕنشر الفقو كانتفع الناس بو، مات في رمضاف سنة  ىػ،َٕٓالقاىرة سنة 
 (.ّْٓ/ُالحنفية 

 .َُّسكرة التكبة:  8
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كال نسػمـ أف النمػاء  ،ألف الزكاة ال ت ب بزيادة االنتفاع بؿ بزيادة العػيف": لوبقك  كرد عمى ىذه األدلة
 .1"بؿ تتراكـ المؤنة فبل يظير النماء ،يزداد بالعمؼ

خػالؼ  ااإلماـ مالكن  أف ، يريد بذلؾ2"اكأما عمى أصميـ في ب تقديـ الخاص مطمقن "كقاؿ ابف اليماـ: 
 العاـ رغـ كركد حديث يخصصو.مذىبو في تخصيص العاـ، فينا أخذ بالحديث 

 
فيرل ك كب الزكاة في البقر  ميعيا، كذلؾ ألنو يطعف في حػديث عاصػـ  3أما ابف حـز -

، كيػرد عمػى ال ميػكر، بػينيـ ييخػذكف بػبعض األحكػاـ الػكاردة -رضػي اهلل عنػو-كالحارث عف عمػي 
 الرسكؿعمي، كليس قكؿ  عمىبعضيا، كيرل أف ما صح ىك مكقكؼ في الحديث، كيخالفكف 

 كما بينت في دراسة السند. -صمى اهلل عميو كسمـ- 
 

ا، مػقالت الباحثة: الرا ح ىك رأم ال ميكر، ألف إعماؿ الدليميف أكلى مف العمػؿ بكاحػد مني
إذا لـ يرد دليؿ صريح عمى  تباعيامتعارضة أكؿ المسالؾ التي ينبغي إكألف ال مع بيف األحاديث ال

و قكؿ ال ميكر، كأما اإلماـ مالؾ كىذا ما عمي في دائرة االحت اج، خاصة كأف كبل الحديثيف ،النسخ
في ػب  فػي ىػذا القػكؿ، مػاأصػؿ لي ف الأحمػد أ كالميث بف سػعد، فاسػتدال باألحاديػث المطمقػة، كذكػر

حمػػػؿ المطمػػػؽ عمػػػى المقيػػػد، كالحكمػػػة مػػػف العفػػػك عػػػف زكػػػاة العكامػػػؿ أف صػػػاحبيا يطعميػػػا كيسػػػقييا 
 كاهلل أعمـ. مة ترعى كتيكؿ مما أنبتو اهلل مف خيرات األرض،كيكمؼ بنفقتيا، بينما السائ

 
 
 
 
 

                                                 
 .ِٖٔ/ُتبييف الحقائؽ  1
 .ْٓ/ْفتح القدير  2
 .ُٕ/ٔانظر: المحمى  3
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 المسيلة الرابعة
 حكم ما زاد عمى المائة والعشرين من اْلبل

 
 :األدلة المتعارضة
 الحديث األول:

ػػاًرمُّ قىػػاؿى : ركل البخػػارم فػػي صػػحيحو ٍبػػًد المَّػػًو ٍبػػًف اٍلميثىنَّػػى اأٍلىٍنصى ػػدي ٍبػػفي عى مَّ ػػدَّثىنىا ميحى ػػ :حى دَّثىًني حى
ٍبًد المًَّو ٍبًف أىنىسو أىفَّ أىنىسنػا :أىًبي قىاؿى  دَّثىًني ثيمىامىةي ٍبفي عى دَّثىػوي أىفَّ أىبىػا بىٍكػرو  -رضػي اهلل عنػو– حى رىًضػيى -حى
ٍنػػوي  ٍيفً  -المَّػوي عى يىػوي ًإلىػػى اٍلبىٍحػػرى ػػا كى َّ َىتتِذِه َيِريَضتتُة   ِحيمِ ِبْستتِم المِتتِو التتِرْحَمِن التترِ " :كىتىػػبى لىػػوي ىىػػذىا اٍلًكتىػػابى لىمَّ

َواِلِتتي َأَمتَر المِتُو ِبَيتا   َعَمتى اْلُمْستِمِمينَ  -َصتِمى المِتُو َعَمْيتِو َوَستِممَ -الِصَدَقِة اِلِتي َيَرَض َرُستوُل المِتِو 
 .1"ي ُكلِّ َخْمِسيَن ِحِقٌة...َويِ   َيِذَذا زَاَدْت َعَمى ِعْشِريَن َوِماَئٍة َيِفي ُكلِّ َأْرَبِعيَن ِبْنُت َلُبونٍ  َرُسوَلُو...

 
 الحديث الثاني:
ػٍف ييػكنيسى ٍبػًف أبك داكد في سننو، قاؿ:  أخرج نىا اٍبفي اٍلميبىػارىًؾ، عى ًء، أىٍخبىرى مَّدي ٍبفي اٍلعىبلى دَّثىنىا ميحى حى

ةي ًكتىاًب رىسيكًؿ المًَّو الًَّذم كىتىبىوي  : ىىًذًه نيٍسخى ، قىاؿى ٍف اٍبًف ًشيىابو دىقىًة، كىًىيى ًعٍندى  ؿفً  يىًزيدى، عى عيمىرى  ي الصَّ
طَّابً  مىػى -رضي اهلل عنو– ٍبًف اٍلخى ٍيتييىػا عى ػرى فىكىعى ٍبػًد المَّػًو ٍبػًف عيمى ـي ٍبػفي عى : أىٍقرىأىًنييىػا سىػاًل ، قىاؿى اٍبفي ًشيىابو

ٍبػًد المَّػوً  ٍبًد اٍلعىًزيًز ًمػٍف عى ٍبػًد  كىٍ ًييىا، كىًىيى الًَّتي اٍنتىسىخى عيمىري ٍبفي عى سىػاًلـً ٍبػًف عى ، كى ػرى ٍبػًد المَّػًو ٍبػًف عيمى ٍبػًف عى
: "المًَّو ٍبًف عيمىرى  ، قىػاؿى ًديثى َيِذَذا َكاَنْت ِإْحَدى َوِعْشِريَن َوِماَئًة َيِفيَيا َثاَلُث َبَناِت َلُبتوٍن َحتِتى ، فىذىكىرى اٍلحى

 .2"َتْبُمَ  ِتْسًعا َوِعْشِريَن َوِماَئةً 

                                                 
 .ُٗسبؽ تخري و، كدراستو في المطمب األكؿ، المسيلة األكلى ص 1
 .ُِٕٓ، حٗ/ِالزكاة، باب في زكاة السائمة،  سنف أبي داكد، كتاب 2

 دراسة السند:
بف كريب اليمداني، أبػك كريػب الكػكفي، مشػيكر بكنيتػو، ثقػة حػافظ مػف العاشػرة، مػات سػنة سػبع  ُمَحِمُد ْبُن اْلَعاَلءِ  -

 (.َِْٔ، رقـٖٖٓكأربعيف كىك بف سبع كثمانيف سنة ع )التقريب ص
 (، كىذا ال يحط مف مرتبتو فيك ثقة.ِٓ/ٖتـ قاؿ عنو: صدكؽ )ال رح كالتعديؿ ال ميكر عمى تكثيقو، إال أف أبا حا

 
بف أبي الن اد األيمي، بفتح اليمزة كسككف التحتانية بعدىا الـ، أبك يزيد مكلى  ؿ أبي سفياف، ثقػة  ُيوُنُس ْبُن َيِزيدَ  -

، كفي غير الزىػرم خطػي، مػف كبػار ا قميبلن السػابعة، مػات سػنة تسػع كخمسػيف عمػى  إال أف في ركايتو عف الزىرم كىمن
 (.ُٕٗٗ، رقـََُُالصحيح، كقيؿ سنة ستيف ع )التقريب ص
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ػؿ فػي قبػكؿ ركايتػو، فػإف حػدَّث مػف  اختمؼ النقاد في يكنس بيف مكثؽ لو مطمقنا، كمضعّْؼ لو مطمقنػا، كىنػاؾ مػف فصَّ
ال فميس بح ة فيما ينفرد بو، كبعضيـ عده ثبتنا في ركاي تػو عػف الزىػرم، ك خػركف تكممػكا فػي ركايتػو كتابو فيك ثقة، كا 

 عنو، كفيما يمي تفصيؿ ليذه األقكاؿ:
 األقكاؿ الدالة عمى التكثيؽ:

(، ككثقو ابف المبارؾ قاؿ: ما رأيت أحػدنا أركل عػف الزىػرم َِٔ/ُحض األكزاعي عمى األخذ منو )ال رح كالتعديؿ 
(، كفػي لفػظ: إال مػا كػاف ُِٕ/ُؿ كمعرفػة الر ػاؿ مف معمر إال ما كاف مف يكنس، فإف يكنس كتب كؿ شيء )العمػ

(، كفػػي ركايػػة: إال أف يػػكنس أحفػػظ لممسػػند )تيػػذيب ِٖٗ/ٔمػػف يػػكنس، فإنػػو كتػػب الكتػػب عمػػى الك ػػو )تػػاريخ بغػػداد 
(، كيحيػػى بػػف معػػيف حيػػث قػػاؿ: ثقػػة، كمػػف أثبػػت أصػػحاب الزىػػرم، كمػػرة: عػػالـ بػػالزىرم )تيػػذيب ٔٓٓ/ِّالكمػػاؿ 
حمد بف حنبؿ: ما أحد أعمـ بحديثو يعني الزىرم مػف معمػر إال مػا كػاف مػف يػكنس األيمػي (، كقاؿ أٔٓٓ/ِّالكماؿ 

(، كمػرة: يػكنس أكثػر حػديثنا عػف الزىػرم مػف عقيػؿ، كىمػا ثقتػاف ٔٓٓ/ِّفإنو كتب كؿ شيء ىنػاؾ )تيػذيب الكمػاؿ 
مػػي )معرفػػة الثقػػات (، ككثقػػو الع ِْٗ/ٗ(، كقػػاؿ أبػػك زرعػػة: ال بػػيس بػػو )ال ػػرح كالتعػػديؿ ُِِ/ٖ)تيػػذيب الكمػػاؿ 

(، كقػػاؿ أحمػػد بػػف صػػالح المصػػرم: ال نقػػدـ فػػي الزىػػرم عمػػى يػػكنس ٕٓٓ/ِّ(، كالنسػػائي )تيػػذيب الكمػػاؿ ّٕٗ/ِ
(، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الثقة... كصحب الزىػرم ثنتػي عشػرة سػنة، كقيػؿ أربػع عشػرة، ٔٓٓ/ِّأحدنا )تيذيب الكماؿ 

-ِٕٗ/ٔأربػػاب الصػػحاح أصػػبلن كتبعنػػا )سػػير أعػػبلـ النػػببلء كأكثػػر عنػػو، كىػػك مػػف رفعػػاء أصػػحابو... قػػد احػػتج بػػو 
(، كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي َْْ/ِ(، كمػػرة: أحػػد األثبػػات )الكاشػػؼ َِّ/ٕ(، كقػػاؿ: ثقػػة ح ػػة )ميػػزاف االعتػػداؿ ََّ

(، كتكسػط فيػو ٕ(، كذكره ابف ح ر في الطبقة األكلى مف أصحاب الزىرم )مقدمة الفػتح صْٖٔ/ٕالثقات )الثقات 
(، كقػػاؿ ابػػف خػػراش: ٕٓٓ/ِّبة، فقػػاؿ عنػػو: صػػالح الحػػديث، عػػالـ بحػػديث الزىػػرم )تيػػذيب الكمػػاؿ يعقػػكب بػػف شػػي

 (.ٕٓٓ/ِّصدكؽ )تيذيب الكماؿ 
كأما األقكاؿ التي نصت عمى تكثيقو إف حدَّث مف كتابو، فمنيا قكؿ عبد اهلل بػف المبػارؾ: كتابػو صػحيح، ككافقػو عبػد 

(، قاؿ ابف ميدم: لـ أكتب حديث يكنس بف يزيػد إال عػف ٕٓٔ/ِب الرحمف بف ميدم )شرح عمؿ الترمذم البف ر 
(، كقاؿ عمي بف المديني: َّٗ/ُابف المبارؾ، فإنو أخبرني أنو كتبيا عنو مف كتابو )شرح عمؿ الترمذم البف ر ب 

ت (، كقػاؿ: أثبػػُِِ/ُىػك بمنزلػة ىمػػاـ إذا حػدث مػػف كتابػو عػػف قتػادة فيػػك ثبػت )تػاريخ ابػػف معػيف ركايػػة ابػف محػػرز
النػػاس فػػي الزىػػرم: سػػفياف بػػف عيينػػػة، كزيػػاد بػػف سػػعد، ثػػـ مالػػؾ، كمعمػػػر، كيػػكنس مػػف كتابػػو )سػػير أعػػبلـ النػػػببلء 

ٔ/ََّ.) 
(، كقػاؿ البرذعػي فػي سػؤاالتو: قػاؿ أبػك زرعػة: ٕٓٔ/ِكقاؿ أحمد: إذا حػدث مػف حفظػو يخطػئ )شػرح عمػؿ الترمػذم

يػذكر عػػف ككيػع قػػاؿ: لقيػت يػكنس بػػف يزيػد بمكػػة  قػاؿ لػي أبػػك حػاتـ ككػػاف شػاىدنا: سػمعت عمػػي بػف محمػػد الطنافسػي
ف يدت بو ال يد أف يقيـ حديثنا فمـ يقدر عميو، قاؿ أبك زرعة: كاف صاحب كتاب، فإذا أخذ مف حفظو لـ يكف عنده 

 (.ْٖٔ/ِشيء )سؤاالت البرذعي 
 مف ضعفو في ركايتو عف الزىرم:

أم أحمػد بػف -البف المبارؾ: اكتب لي حديثنا سماه أبي نقؿ عبد اهلل بف أحمد قكؿ القطاف: قاؿ يحيى بف سعيد: قمت
كظف يحيى أف ابف المبارؾ يركيو عف معمر عف الزىرم، فقاؿ ابف المبارؾ: إف أردتو عف يكنس يعني كتبتو  -حنبؿ
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لؾ، فقاؿ لو يحيى: إف كاف عف يكنس لـ أرده فتركو، كيف يحيى لـ يع بو يكنس ككيف معمرنا عنده أصمح مف يكنس 
 (.ُٖٓ/ِمؿ كمعرفة الر اؿ )الع

نمػا ضػعفكا بعػض ركايتػو حيػث يخػالؼ أقرانػو، أك يحػدث  كقاؿ ابف ح ر فػي ىػدم السػارم: كثقػو ال ميػكر مطمقنػا، كا 
(، كفػي مكضػع  خػر: كفػي ْٔٓمف حفظو، فإذا حدث مف كتابو فيك ح ػة... كاحػتج بػو ال ماعػة )مقدمػة الفػتح ص

 .(ْٓٔحفظو شيء ككتابو معتمد )مقدمة الفتح ص
(، كنقػؿ أبػك زرعػة الدمشػقي قػكؿ أحمػد: ٓٓٓ/ِّقاؿ أحمد في أحد أقكالو: كثير الخطي عف الزىرم )تيذيب الكماؿ 

: "فيمػػا -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-فػػي حػػديث يػػكنس بػػف يزيػػد منكػػرات عػػف الزىػػرم منيػػا عػػف سػػالـ عػػف أبيػػو عػػف النبػػي 
 (.ِِْممة صسقت السماء العشر"، قمت لو: ىك عندم حديث صحيح )الفكائد المع

براىيـ بف سعد عف الزىرم أقؿ خطي مف يكنس )شرح عمؿ الترمذم  ا: عقيؿ كا   (،ٕٓٔ/ِكقاؿ أحمد بف حنبؿ أيضن
، كفػػػي غيػػػر الزىػػػرم خطػػػي )التقريػػػب  ػػػا قمػػػيبلن كقػػػاؿ ابػػػف ح ػػػر فػػػي التقريػػػب: ثقػػػة إال أف فػػػي ركايتػػػو عػػػف الزىػػػرم كىمن

 (. ُٕٗٗ، رقـََُُص
ػمىٍيمىافى كمف األمثمة عمى ما كىـ فيو يكنس  ػًديًث: سي ػٍف حى سىػيىٍلتي أىبًػي عى بف يزيد مف حديث الزىرم قكؿ ابف أبي حاتـ: كى

ػًف النَّبًػيّْ  ػٍف أىًبيػًو، عى ، عى ، عىٍف سىاًلـو ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى ٍف ييكنيسى ، عى : " -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-ٍبًف ًببلؿو ال َتْرَيُعتوا أىنَّػوي قىػاؿى
 ".ِيي الِصالةِ  َأْبَصاَرُكْم ِإَلى الِسَماءِ 

ًف النَّبًػيّْ  : كىـ يكنس بف يزيد، ركل بالح از عف الزىرم، عف سالـ، عف أبيو، عى صػمى اهلل عميػو -فىسىًمٍعتي أىًبي يىقيكؿي
 ، كأخطي فيو.-كسمـ

ػًف النَّ -صمى اهلل عميػو كسػمـ-كركل مرة عف الزىرم، عف عبيد اهلل بف عبد اهلل، عف ر ؿ مف أصحاب النًَّبيّْ  بًػيّْ ، عى
 (.ّْٔ/ُ، كىذا ىك الصحيح )العمؿ البف أبي حاتـ -صمى اهلل عميو كسمـ-

(، كقػػاؿ ابػػف ِْٖ/ٗكأمػػا مػػف تكمػػـ فيػػو مػػف قبػػؿ حفظػػو، قػػاؿ ككيػػع بػػف ال ػػراح عنػػو: سػػيء الحفػػظ )ال ػػرح كالتعػػديؿ 
اؿ أحمػد بػف (، كقػَِٓ/ٕسعد: كاف حمػك الحػديث، كثيػره كلػيس بح ػة، ربمػا  ػاء بالشػيء المنكػر )الطبقػات الكبػرل 

حنبػػػؿ مػػػرة: لػػػـ يكػػػف يعػػػرؼ الحػػػديث، يكتػػػب أكؿ الكتػػػاب: الزىػػػرم عػػػف سػػػعيد كبعضػػػو الزىػػػرم فيشػػػتبو عميػػػو )ال ػػػرح 
(، ككرد في سؤاالت البرذعي ألبي زرعة: قمػت: يػكنس بػف يزيػد األيمػي عػف غيػر الزىػرم، قػاؿ لػي: ِْٖ/ٗكالتعديؿ 

في شيكخ عبد اهلل بف كىب كقاؿ: فػاتر الحػديث، كلػيس (، كذكره ابف بشككاؿ ْٖٔ/ِليس بالحافظ )سؤاالت البرذعي
 (.ِْٓعند مالؾ بشيء )شيكخ ابف كىب ص

ف حػدث مػف كتابػو، كىػذا ممػا ال يتػابع عميػو، فالنقػاد يصػححكف كتػاب  فكبلـ أحمد داؿ عمى انتقاص حػديث يػكنس كا 
 يكنس، كأنو ثبت إف حدَّث منو.

أحاديثػو عػف الزىػرم، كأمػا إف حػدَّث مػف حفظػو، فتفػرد أك خػالؼ  قمت: الرا ح أنو ثقة فيما حدَّث مف كتابو، كخاصةن 
فبل يقبؿ منو سكاء كاف عف الزىرم أك غيره، كىػذا الحػديث يركيػو عػف يػكنسى ابػفي المبػارؾ كسػبقت اإلشػارة إلػى كػبلـ 

 ابف ميدم أف ركاية ابف المبارؾ عف يكنس معتمدة ألنيا مف كتابو.
 
 . ِٓألكؿ، المسيلة األكلى، صالزىرم سبقت دراستو في المبحث ا -
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 الحديث الثالث:
ٍمػًرك ٍبػًف  في األمكاؿ: لقاسـ بف سبلـا أخرج ػٍف عى ، عى ًبيػبو ًبيػًب ٍبػًف أىبًػي حى ػٍف حى دَّثىنىا يىًزيػدي، عى حى

ٍبػػًد الػػرٍَّحمىفً  ػػًد ٍبػػًف عى مَّ ػػٍف ميحى ، عى ػػدىقىةً ىىػػًرـو ػػرى ًفػػي الصَّ ًفػػي ًكتىػػاًب عيمى ػػدىقىًة النَّبًػػيّْ كى َأِن " :، أىفَّ ًفػػي ًكتىػػاًب صى
 .1"ِعْشِريَن َوِماَئٍة  َيَمْيَس ِيي َما ُدوَن اْلَعْشِر َشْيٌء َحِتى َتْبُمَ  َثالِثيَن َوِماَئةً  اِْلِبَل ِإَذا زَاَدْت َعَمى

                                                                                                                                              

 الحكم عمى اْلسناد:
كلكنػػو   (ّْٖ/ٓاإلسػػناد مرسػػؿ لػػـ يػػذكر فيػػو الصػػحابي، قػػاؿ النػػككم: كلػػيس إسػػناد ىػػذه الركايػػة متصػػبلن )الم مػػكع  

بمعنى المتصؿ، ألنػو ركم مػف كتػاب  ؿ عمػر بػف الخطػاب، كقػاؿ الحػاكـ عػف حػديث سػفياف بػف حسػيف: كيصػححو 
ف كاف فيو أدنى إرساؿ فإنػو شػاىد عمى شرط الشيخيف ح ديث عبد اهلل بف المبارؾ عف يكنس بف يزيد عف الزىرم، كا 

(، كقػاؿ أبػك الفػتح المصػرم تعقيبنػا عمػى الحػديث: كىػذا مرسػؿ، ّّٗ/ُصحيح لحديث سفياف بف حسػيف )المسػتدرؾ 
(، ُُٖ/ُلمػاـ بيحاديػث األحكػاـ إال أف ككنو كتابنا متكارثنا عند  ؿ عمر بف الخطاب قػد يغنػي عػف ذكػر اإلسػناد )اإل

كقد ذكره ابف حـز في المحمى عقب حديث محمد بف عبػد الػرحمف اآلتػي ذكػره، كقػاؿ: كىػذا خيػر ممػا أتكنػا بػو، كىػذا 
 .(ِّ/ٔىك كتاب عمر حقنا؛ ال تمؾ المكذكبة )المحمى 

ف كػاف فيػو إرسػاؿ إال أف الركايػة مػ ف كتػاب  ؿ عمػر تعػد ك ػادة، بقية ر اؿ السند ثقات، كالحديث إسناده صحيح، كا 
 كىذا الكتاب مشيكر عندىـ، فحكمو قريب مف المتصؿ.

 
 .ٕٔٔ، ح ُُ/ِاألمكاؿ،  1

 دراسة السند:
ػػممي مػػكالىـ، أبػػك خالػػد الكاسػػطي، ثقػػة مػػتقف عابػػد، مػػف التاسػػعة، مػػات سػػنة سػػت  َيِزيتتُد بتتن ىتتارون - بػػف زاذاف السُّ

 (.ٖٕٕٗقـ، ر َُْٖكمائتيف، كقد قارب التسعيف ع )التقريب ص
متفؽ عمػى تكثيقػو بػيف العممػاء إال أف قػكؿ ابػف معػيف اختمػؼ فيػو: فقػاؿ مػرة: ثقػة، كمػرة: لػيس مػف أصػحاب الحػديث 

 (.ِِّ/ُُألنو ال يميز كال يبالي عمف يركم )تيذيب التيذيب 
اريتػو كاف زىير بف حرب يقكؿ: كاف يعاب عمى يزيد حػيف ذىػب بصػره، ربمػا إذا سػئؿ عػف حػديث ال يعرفػو فيػيمر  

 (.ِِّ/ُُفتحفظو مف كتابو )تيذيب التيذيب 
قاؿ ابف ح ر فػي مقدمػة الفػتح: أحػد الثقػات األثبػات المشػاىير... كػاف المتقػدمكف يتحػرزكف عػف الشػيء اليسػير مػف 
التساىؿ، ألف ىذا يمـز منو اعتماده عمػى  اريتػو كلػيس عنػدىا مػف اإلتقػاف مػا يميػز بعػض األ ػزاء مػف بعػض، فمػف 

ميػو ىػذا الفعػؿ، كىػذا فػي الحقيقػة ال يمػـز منػو الضػعؼ كال التميػيف، كاحػتج بػو ال ماعػة كميػـ )مقدمػة فػتح ىنا عابكا ع
 (.ْٓٔ(، كقاؿ في مكضع  خر: تغير لما عمي )مقدمة فتح البارم صْْٓالبارم ص

 الخبلصة فيو أنو ثقة.
 
دكؽ يخطئ، مف السابعة، مات سػنة اثنتػيف ال رمي، البصرم، األنماطي، اسـ أبيو يزيد، ص َحِبيب ْبن َأِبي َحِبيبٍ  -

 (.َُٖٔ، رقـُِٖكستيف عخ ـ س ؽ )التقريب ص
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 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
 كييحصر الخبلؼ في أمريف، ىما: ،ان ر ختمؼ الفقياء في ىذه المسيلة كثيا
 .ىؿ تستينؼ الفريضة أـ ال؟ كىذا الخبلؼ بيف األحناؼ كال ميكر -

                                                                                                                                              

(، كقػػػاؿ حبػػػاف بػػػف ىػػػبلؿ البػػػاىمي: ثقػػػة )تيػػػذيب ّٓٔ/ٓكػػاف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف ميػػػدم يحػػػدث عنػػػو )تيػػػذيب الكمػػاؿ 
(، كقػاؿ ابػف ّٓٔ/ٓ(، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ما أعمـ بو بيسنا، كمرة: ىك كػذا ككػذا )تيػذيب الكمػاؿ ُٖٓ/ِالتيذيب 

(، كقػػاؿ ابػػف شػػاىيف: ُٖٕ/ٔ(، كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات )الثقػػات َِْ/ِعػػدم: أر ػػك أنػػو ال بػػيس بػػو )الكامػػؿ 
 (، َُٖٔ، رقـُِٖ(، كقاؿ ابف ح ر: صدكؽ يخطئ )التقريب صٓٔصالح )تاريخ أسماء الثقات ص

(، كنيػى ّٓٔ/ٓيث بذاؾ )تيذيب الكمػاؿ سمع منو يحيى بف سعيد القطاف، كلـ يحدث عنو، كقاؿ: لـ يكف في الحد
 (.َّٖ/ُ(، كقاؿ الذىبي: فيو ليف )الكاشؼ ّٓٔ/ٓابف معيف عف سماع حديثو )تيذيب الكماؿ 

قالت الباحثة: كالرا ح ما قالو ابف ح ر، أنو صدكؽ يخطئ، كقد تابعو عمى ىذا الحديث ابف إسحاؽ كما 
 (.ُّٓٗح ،ْٕٓ/ّفي )المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الزكاة، 

، فقػػاؿ عبػػد الصػػمد، قمػػت لحبيػػب: عمػػرك بػػف ىػػـر لػػـ يػػرك عنػػو أحػػد غيػػر أبػػي بشػػر،  كأمػػا ركايتػػو عػػف عمػػرك بػػف ىػػـر
فكيؼ ركيت أنت عنو كؿ ىذا؟ فقاؿ: كنت  ارنا لو، ككاف ر بلن شريفنا، ككاف لو عطػاء، ككنػت مكسػرنا، فكنػت أسػمفو 

أكافئؾ إال أف عندم كتابنػا أيًممػو عميػؾ، فػيخرج إلػيَّ ىػذا الكتػاب  إلى أف يتيسر عطاؤه، فقاؿ لي مرة: كاهلل ما أدرم ما
 (.ّٔٔ/ٓفيىمىمو عمي )تيذيب الكماؿ 

 
بػف حارثػة األنصػارم، أبػك الر ػاؿ بكسػر الػراء كتخفيػؼ ال ػيـ، مشػيكر بيػذه الكنيػة، كىػي  محمد بن عبد الترحمن -

 (.ََٕٔ، رقـٖٗٔ)التقريب ص لقبو، ككنيتو في األصؿ أبك عبد الرحمف، ثقة، مف الخامسة ـ س ؽ
متفػػؽ عمػػػى تكثيقػػو، غيػػػر أف ابػػف حػػػـز قػػاؿ ب يالتػػػو، قػػاؿ فػػػي المحمػػى: كمحمػػػد بػػف عبػػػد الػػرحمف م يػػػكؿ )المحمػػػى 

 (، كال يضره أف ابف حـز  يمو فقد عرفو غيره.ّْٔ/ّ
 

 الحكم عمى اْلسناد:
فػي حكػـ المسػند ألف األنصػارم أخػذه قاؿ األلباني: كىذا سند صػحيح مرسػؿ، فػإف األنصػارم ىػذا تػابعي ثقػة، كلكنػو 

، فالحػػديث صػػحيح مػػف ىػػذا الك ػػو؛ ألف -رضػػي اهلل عنػػو-، ككتػػاب عمػر -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-عػف كتػػاب النبػػي 
إلػى عمػرك بػف حػـز المحفػكظ عنػد  ؿ عمػرك فيػي ك ػادة مػف  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-التابعي نقمو عف كتاب النبػي 

 (.َِٗ/ّأقكل الك ادات كىي ح ة )اإلركاء 
: كىػػذا مرسػػؿ، كال ح ػػة فيػػو، كمحمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف م يػػكؿ )المحمػػى  (، كقػػاؿ المػػبل عمػػي ّْٔ/ّقػػاؿ ابػػف حػػـز

 (.َُِ/ٔالقارم: ىذا مرسؿ كال ح ة فيو )مرقاة المفاتيح 
الػرا ح أنػػو سػػند مرسػػؿ، فػػي حكػـ المتصػػؿ، كحسػػف ألف ركاتػػو ثقػػات إال حبيػػبى بػف أبػػي حبيػػب )صػػدكؽ يخطػػئ( كقػػد 

 ا الحديث.تكبع في ىذ
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مػػػا مقػػػدار الزكػػػاة فػػػي اإلبػػػؿ إذا زادت عػػػف المائػػػة كالعشػػػريف؟ كىػػػذا الخػػػبلؼ بػػػيف ال ميػػػكر مالػػػؾ  -
 كمسالكيـ في دفع اإلشكاؿ. تفصيؿ أقكاليـ ميكفيما ي كالشافعي كأحمد كمف تبعيـ،

 
 األمر األول: ىل تستأنف الفريضة أم ال؟

، كمعنى 1لفريضة عمى أكلياكالثكرم: إذا زادت عمى عشريف كمائة عادت ا الحنفية،قاؿ  -
شػريف كمائػة حقتػاف كشػاة، كفػي ثبلثػيف كمائػػة أف يكػكف فػي خمػػس كع": 2عكدىػا كمػا بينػو أبػك عبيػد

، كفػػي أربعػػيف كمائػػة حقتػػاف كأربػػع كثبلثػػيف كمائػػة حقتػػاف كثػػبلث شػػياه ، كفػػي خمػػسحقتػػاف كشػػاتاف
 .3"شياه

كال يصػح أف "لقكليـ، قاؿ ابف رشد: كسمككا في ذلؾ مسمؾ التر يح، كاألخذ بقكؿ الصحابة المكافؽ 
  .4"إذ كاف مثؿ ىذا ال يقاؿ بالقياسان، يككف مثؿ ىذا إال تكقيف

 
  .، فقالكا: إف الفريضة ال تستينؼ، مستدليف باألحاديث السابقة5أما ال ميكر -

مائػػة قالػػت الباحثػػة: ذىػػب ال ميػػكر إلػػى أف مػػا زاد عػػف المائػػة كالثبلثػػيف، كلكػػنيـ اختمفػػكا فيمػػا بػػيف ال
 كالعشريف كبيف المائة كالثبلثيف، الختبلؼ األحاديث الكاردة في ذلؾ.

 
 المائة والعشرين؟ قدار الزكاة يي اْلبل إذا زادت عمىاألمر الثاني: ما م

 سمؾ المالكية كالشافعية في ىذه المسيلة مسمؾ ال مع، كلكنيما اختمفا في كيفية ال مع.
ػئة كاحػدة، فالمي إذا زادت عمى عشريف كما"قاؿ مالؾ:  - ؽ بالخيػار، إف شػاء أخػذ ثػبلث دّْ صَّ

ف شاء أخذ حقتيف، إلى أف تبمغ ثبلثيف كمائة، فيككف فييا حقة، كابنتا لبكف  .6"بنات لبكف، كا 
فحمػػػؿ مالػػػؾ األمػػػر فػػػي الحػػػديثيف عمػػػى التخييػػػر، كألنػػػو يػػػرل أف مػػػا بػػػيف المائػػػة كالعشػػػريف كالمائػػػة 

 كالثبلثيف كقص، كال زكاة في األكقاص.

                                                 
 .ُْٔ/ّانظر: بدائع الصنائع  1
ىك القاسـ بف سبلـ أبك عبيد، كاف إماـ عصره في كؿ فف مف العمـ، لو مف التصانيؼ: األمكاؿ، غريب الحديث،  2

 قِِْمعاني القر ف كغيرىا، تكفي بمكة 
 (.ِّٓ/ِ.ػػ، عف سبع كستيف سنة )بغية الكعاة ّّٖ/ِاألمكاؿ  3
 .َُٗبداية الم تيد ص 4
 .َّٗ/ٓ، الم مكع َُٗانظر: بداية الم تيد ص 5

 .َُٗبداية الم تيد ص6 
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، فمػف رأل أف مػا بػيف المائػة حسػاب األربعينيػات كال الخمسػينياتألنػو لػـ يسػتقـ ليػـ "قاؿ ابف رشد: 
: ليس فيما زاد عمى ظاىر الحديث الثابت شيء ظاىر قاؿ ،يف إلى أف يستقيـ الحساب كقصكعشر 

السػػػاعي، فكينػػػو  مػػػع بػػػيف  مالػػػؾ كأمػػػا تخييػػػر ،حتػػػى يبمػػػغ مائػػػة كثبلثػػػيف كىػػػك ظػػػاىر الحػػػديث...
 .1ف"ثرياأل
 

 بلثػيفييخذ ثبلث بنات لبكف مف غير خيار إلى أف تبمغ ث" :2كابف القاسـ ،كقاؿ الشافعي -
 .3"كمائة فتككف فييا حقة، كابنتا لبكف

كابػػف  الشااعي   كأمػػا")الحػػديث الثػػاني(، قػػاؿ ابػػف رشػػد:  كابػػف القاسػػـ بحػػديث الزىػػرم ،كأخػػذ الشػػافعي
 فػي كتػاب الصػدقةابػف شػياب  فإنما ذىبا إلى أف فييا ثبلث بنػات لبػكف، ألنػو قػد ركم عػف: القاسـ

أنيا إذا بمغت إحدى وعشرين ومائة يفييا ثالث بنات لبون  يذذا بمغت ثالثين ومائة يفييا بنتتا  "
 .4"الم مؿ عمى المفصؿ المفسر حمبل كالشافعي كابف القاسـ "...،وحقةلبون 

 
إذا بمغػػت إحػػدل كعشػػريف كمائػػة، ففػػي كػػؿ أربعػػيف بنػػت لبػػكف، كفػػي كػػؿ "كقػػاؿ أحمػػد:   -

 ، كىذا القكؿ إحدل الركايتيف عنو.5"خمسيف حقة
فػػذىب ال ميػػكر إلػػى تػػر يح الحػػديث األكؿ إذ ىػػك "بػػف رشػػد: كمسػػمكيـ فػػي ذلػػؾ ىػػك التػػر يح: قػػاؿ ا

 .6"أثبت
أف حػػديث الزىػػرم لعمػػو غيػػر محفػػكظ؛  عبيػػد قػػكؿ أبػػي كمػػف الػػردكد عمػػى الحػػديث الثػػاني -

 .7ألنو ال يستقيـ مع حساب أكؿ الفريضة، كال مع  خرىا، كفصَّؿ في قكلو
عشػػريف ففييػػا أربػػع شػػياه، ثػػـ فػػإذا كانػػت "الحػػديث الثالػػث مػػا قالػػو الطحػػاكم: الػػرد عمػػى ك -  

ك بػكه فيػو ا بينػكا أنػو الكا ػب فيمػا أكمما أك بكا شيئن  أ ركا الفرض كذلؾ فيما زاد إلى عشريف كمائة،
                                                 

 .َُٗبداية الم تيد ص 1
ىك عبد الرحمف بف القاسـ بف خالد، أبك عبد اهلل، العتقي مكالىـ، المصرم، الفقيو، المالكي، أحد األعبلـ  2

ف سنة كانتفع بو أصحابو بعد مكتو. القائميف بمذىب مالؾ، أنفؽ أمكاالن  مة في طمب العمـ، صحب مالكان عشري
 (.ُٗ/ٔكىك صاحب المدكنة في مذىب مالؾ )انظر: الكافي بالكفيات 

 .َّٗ/ٓالم مكع  3
 .َُٗبداية الم تيد ص 4
 .ّْٔ/ِالمغني  5
 .َُٗبداية الم تيد ص 6
 .ّّٖ/ِانظر: األمكاؿ  7

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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ما زاد عمى تمؾ النياية شيء انتقض بو الفرض األكؿ إلى غيره أك إلى زيادة إلى نياية معمكمة، فكم
 عمكىػػػا نيايػػػة لمػػػا أك بػػػكه فػػػي الزيػػػادة عمػػػى عميػػػو، فممػػػا كػػػاف كػػػذلؾ ككانػػػت العشػػػركف كالمائػػػة قػػػد 

مػػا غيػػر  التسػػعيف، ثبػػت أف مػػا زاد عمػػى العشػػريف ي ػػب بػػو شػػيء، إمػػا زيػػادة عمػػى الفػػرض األكؿ، كا 
 .1"ذلؾ
 

قالت الباحثة: كالرا ح ما ذىب إليو اإلماـ أحمد، كالعمؿ بحديث البخارم، ألنػو أقػكل سػندنا 
 فريضتيف ال زكاة فيو، كاهلل أعمـ.مف غيره، كسمـ مف االعتراض، كألف ما بيف ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ّٕٓ/ْشرح مشكؿ اآلثار  1
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 المسيلة الخامسة
 1الزكاة يي السخال

 
 :لة المتعارضةاألد

 )صغار األنعاـ(: ما يدؿ عمى ك كب الزكاة في السخاؿ
نىػا شيػعىٍيبي ٍبػفي صػحيحو البخارمما أخر و  ، أىٍخبىرى ـي ٍبػفي نىػاًفعو ػ كى ػاًف اٍلحى ػدَّثىنىا أىبيػك اٍليىمى في أىبًػي : حى

ٍمػزىةى، ٍيػػرىةى  حى ، أىفَّ أىبىػا ىيرى ٍسػػعيكدو ٍتبىػةى ٍبػػًف مى ٍبػػًد المَّػػًو ٍبػػًف عي بىٍيػػدي المَّػػًو ٍبػفي عى ػدَّثىنىا عي ، حى ػػًف الزٍُّىػػًرمّْ ًضػػيى المَّػػوي -عى رى
ٍنوي  : "-عى فّْيى رىسيػكؿي المَّػًو ، قىاؿى كىػافى أىبيػك بىٍكػرو رىًضػيى ال -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–لىمَّا تيػكي ٍنػوي كى كىفىػرى  ،مَّػوي عى كى

ٍنوي رى - مىٍف كىفىرى ًمٍف اٍلعىرىًب، فىقىاؿى عيمىري  قىٍد قىاؿى رىسيكؿي المَّػًو -ًضيى المَّوي عى ؟ كى صػمى –: كىٍيؼى تيقىاًتؿي النَّاسى
َلَيتا َيَقتْد َعَصتَم ِمنِّتي اَل ِإَلتَو ِإاِل المِتُو  َيَمتْن َقا ُأِمتْرُت َأْن ُأَقاِتتَل الِنتاَس َحتِتى َيُقولُتوا: -اهلل عميو كسػمـ

ًة كىالزَّكىػاًة، فىػًإفَّ ، َماَلُو  َوَنْفَسُو ِإاِل ِبَحقِِّو  َوِحَساُبُو َعَمى الِموِ  ػبلى ػٍف فىػرَّؽى بىػٍيفى الصَّ يقىػاًتمىفَّ مى : كىالمَّػًو ألى فىقىػاؿى
نىاقنػػا نىعيػػكًني عى ػػاًؿ، كىالمَّػػًو لىػػٍك مى ػػؽُّ اٍلمى ػػاةى حى الزَّكى
ػػانيكا ييؤىدُّ  2   -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ– كنىيىػػا ًإلىػػى رىسيػػكًؿ المَّػػوً كى

ٍنًعيىا، مىى مى ـٍ عى ٍنوي -قىاؿى عيمىري  لىقىاتىٍمتييي ٍدرى أىًبي بىٍكرو -رىًضيى المَّوي عى : فىكىالمًَّو مىا ىيكى ًإالَّ أىٍف قىٍد شىرىحى المَّوي صى
ٍنوي - ؽُّ -رىًضيى المَّوي عى ، أىنَّوي اٍلحى  .3"، فىعىرىٍفتي

                                                 
ػعؼ، مػف السخاؿ: قاؿ ابف فارس: )سخؿ( السيف كا 1 قىػارة كضى لخاء كالػبلـ أصػؿه مطػرد صػحيح ينقػاس، يػدؿُّ عمػى حى

عيؼ، كاألنثى سىخمة )مع ـ مقاييس المغة   (.ُْٓ/ّذلؾ السٍَّخؿ مف كلد الٌضيف، كىك الٌصغير الضَّ
 (.ُُّ/ِقاؿ ابف األثير: ىي األنثى مف أكالد المعز ما لـ يتـ لو سنة )النياية في غريب الحديث كاألثر  2
، كأخر ػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو مػػف طريػػؽ ُّّٓ، حَٕٓ/ِيح البخػػارم، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب ك ػػكب الزكػػاة، صػػح 3

"، كتػػاب اإليمػػاف، بػاب األمػػر بقتػػاؿ النػاس حتػػى يقكلػػكا )ال إلػػو إال اهلل(،  ، ُٓ/ُالزىػرم بمفػػظ "كاهلل لػػك منعػكني عقػػاالن
 .َّح

 دراسة السند:
اليماف الحمصي، مشيكر بكنيتو، ثقة ثبػت، يقػاؿ: إف أكثػر حديثػو عػف البيراني، بفتح المكحدة أبك  الحكم بن نايع -

 (.ُْٗٔ، رقـِْٔشعيب مناكلة، مف العاشرة مات سنة اثنتيف كعشريف ع )التقريب ص
 كقد صرح بالسماع في ىذا الحديث، كالمناكلة مف طرؽ التحمؿ المقبكلة لمحديث.

 
، أبػك بشػر الحمصػي، ثقػة عابػد، قػاؿ ابػف معػيف: مػف أثبػت األمػكم مػكالىـ، كاسػـ أبيػو دينػار شعيب بن أبي حمزة -

 (.ِٖٕٗ، رقـ ّْٕالناس في الزىرم، مف السابعة مات سنة اثنتيف كستيف أك بعدىا ع )التقريب ص
 كىذا الحديث يركيو عف الزىرم.
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،  في سننو: أبك داكد ما ركاه ارضوويع بَّػابو ًؿ ٍبػًف خى ٍف ًىػبلى دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى، عى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى حى
ػػدّْؽً  ػػعى ميصى ػػٍف سىػػارى مى نًػػي مى : أىٍخبىرى ، أىٍك قىػػاؿى : ًسػػٍرتي فىمىػػةى، قىػػاؿى ٍيًد ٍبػػًف غى ػػٍف سيػػكى ، عى ػػاًلحو ٍيسىػػرىةى أىبًػػي صى ػػٍف مى عى
1 

ٍيػًد رىسيػكًؿ المَّػًو  -عميو كسمـصمى اهلل –النًَّبيّْ  َأْن اَل تَْأُختَذ ِمتْن : "-صػمى اهلل عميػو كسػمـ–فىًإذىا ًفي عى
 .2..."رَاِضِع َلَبنٍ 

                                                                                                                                              

 .ِٓ: تقدمت دراستو في المسيلة األكلى صمحمد بن مسمم بن شياب الزىري -
 الحكم عمى اْلسناد:

متفؽ عميو، ر الو ثقات، كالزىرم مدلس مف الثانية عمى الرا ح، كىنا صرح بالسماع، كشعيب بف ابي حمػزة  حديث
 مف أثبت الناس فيو.

 (.ّٓ/ّقاؿ ابف األثير: ىك عامؿي الزَّكىاًة الذم يىٍستىٍكًفييا مف أٍربابيا )النياية في غريب الحديث كاألثر  1
 .ُٕٗٓ، حْٓٗ/ُفي زكاة السائمة، سنف أبي داكد، كتاب الزكاة، باب   2

 دراسة السند:
اح، بتشديد المع مة ثـ ميممة، اليشكرم بالمع مة، الكاسطي، البزاز، أبػك عكانػة، مشػيكر بكنيتػو، َأُبو َعَواَنةَ  - : كضَّ

 (.َْٕٕ، رقـَُّٔثقة ثبت، مف السابعة، مات سنة خمس أك ست كسبعيف ع )التقريب ص
(، كقاؿ يعقكب بػف شػيبة: ْْٗ/ُِفي قتادة ضعيفنا ألنو كاف ذىب كتابو )تاريخ بغداد  قاؿ المديني: كاف أبك عكانة

(، كقاؿ مرة: ثبت صالح الحفػظ صػحيح الكتػاب ِّٕ/ُىك أثبتيـ في مغيرة كىك في قتادة ليس بذاؾ )تذكرة الحفاظ 
 (.َُٔ/ُُ)تيذيب التيذيب 

 (.َُٔ/ُُقاؿ ابف خراش: صدكؽ في الحديث )تيذيب التيذيب 
(، كقػػاؿ ابػػف َُٔ/ُُاؿ ابػػف عبػػد البػػر: أ معػػكا عمػػى أنػػو ثقػػة ثبػػت ح ػػة فيمػػا حػػدث مػػف كتابػػو )تيػػذيب التيػػذيب قػػ

 (.َْٓح ر: أحد المشاىير، كثقو ال ماىير... كاعتمده األئمة كميـ )مقدمة الفتح ص
قكلػو: صػدكؽ، كلكنػو قمت: اتفؽ العمماء عمى ككنو ثقة، كنقؿ اإل ماع عمى ذلؾ ابف عبد البر، كخالفيـ ابف خراش ب

 ضيعؼ في قتادة، كىذا الحديث ال يركيو عنو.
 
بمع مة كمكحدتيف العبدم مكالىـ، أبك العبلء البصػرم، نزيػؿ المػدائف، صػدكؽ تغيػر بػيخرة، مػف  ىالل بن خباب  -

 (.ّّْٕ، رقـَُِٔالخامسة مات سنة أربع كأربعيف ع )التقريب ص
، كتاريخ ابف معيف ركايػة ِٖ/ْابف معيف )تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم  أطمؽ القكؿ بتكثيقو عدد مف األئمة، منيـ:

(، كالمفضػػػػؿ بػػػػف غسػػػػاف الغبلبػػػػي )تػػػػاريخ بغػػػػداد ّْٗ/ِ(، كابػػػػف حنبػػػػؿ )العمػػػػؿ كمعرفػػػػة الر ػػػػاؿ ِِِالػػػػدارمي ص
لتػاريخ (، كالفسكم )المعرفة كإٓ/ٗ(، كأبك حاتـ الرازم )ال رح كالتعديؿ ّٕ/ُْ(، كابف عمار )تاريخ بغداد ّٕ/ُْ
(، ِّٓ(، كابػػػف شػػػاىيف )تػػػاريخ أسػػػماء الثقػػػات صُُِ/ٕ(، كابػػػف عػػػدم ال ر ػػػاني )الكامػػػؿ فػػػي الضػػػعفاء ُٖٗ/ّ

 (.َّْ/ِكالذىبي )الكاشؼ 
(، َُِ/ٖ(، كيحيػػػى بػػػف سػػػعيد القطػػػاف )التػػػاريخ الكبيػػػر َٗ/ِكاتيمػػػو بػػػاالختبلط كالتغيػػػر الثػػػكرم )المعرفػػػة كالتػػػاريخ 

(، كالسػػػػا ي )تػػػػاريخ بغػػػػداد ٗٔ/ُُ، كأبػػػػك أحمػػػػد الحػػػػاكـ )تيػػػػذيب التيػػػػذيب (ُْٔٔ/ْكالعقيمػػػػي )الضػػػػعفاء الكبيػػػػر 
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(، كابػػف ح ػػر، فقػػاؿ: ّٗٔ(، كسػػبط ابػػف الع مػػي )االغتبػػاط صُّْ/ُ(، كابػػف الكيػػاؿ )الككاكػػب النيػػرات ّٕ/ُْ
 (.ّّْٕ، رقـَُِٔصدكؽ تغير بيخرة )التقريب ص

ا في الم ػركحيف، فقػاؿ: كػاف ممػف ْٕٓ/ٕكذكره ابف حباف في الثقات، فقاؿ: يخطئ كيخالؼ )الثقات  (، كذكره أيضن
اختمط في  خر عمره فكاف يحدث بالشيء عمى التػكىـ، ال ي ػكز االحت ػاج بػو إذا انفػرد، كأمػا فيمػا كافػؽ الثقػات فػإف 

 (.ٕٖ/ّاحتج بو محتج أر ك أف ال ي رح في فعمو ذلؾ )الم ركحيف 
(، كتابعػو عمػى ِّْ)سؤاالت ابف ال نيد ليحيى بف معػيف صكنفى عنو ابف معيف ذلؾ، فقاؿ: ال ما اختمط كال تغير 

 (.ِٖٕ/ٓأحمد شاكر في تحقيؽ المحمى: ىك ثقة، لـ يثبت ما قالو القطاف )المحمى  ذلؾ
قمت: قكؿ ابف ح ر عنو: )صدكؽ( فيو نظر، ألف عامة النقاد عمى تكثيقو، كيحمؿ كبلـ ابف حبػاف فػي الثقػات بينػو 

الخػتبلط، كىػػذا مػا يكضػحو كبلمػو فػػي الم ػركحيف، فػالرا ح أنػػو ثقػة، كلكنػو اخػػتمط يخطػئ كيخػالؼ عمػى حالػػو بعػد ا
فػػي نفيػػو االخػػتبلط كالتغيػػر عػػف ىػػبلؿ  –مػػع  بللتػػو فػػي عمػػـ الر ػػاؿ- خػػر عمػػره، كال يمتفػػت إلػػى كػػبلـ ابػػف معػػيف 

الػراكم، كاهلل تعػالى  لمخالفتو  معنػا مػف األئمػة ممػف ذكرنػا أنيػـ نصػكا عمػى اختبلطػو، كالم ػرّْح لديػو زيػادة عمػـ بحػاؿ
 أعمـ.

فالخبلصػػة: أنػػو ثقػػة تغيػػر بػػيخرة، كلػػـ يتميػػز حديثػػو كمػػف ركل عنػػو قبػػؿ االخػػتبلط أك بعػػده، كمػػا لػػـ يتػػابع عمػػى ىػػذا 
 الحديث.

 
 (.ََْٕ، رقـٖٖٗالكندم الككفي، مقبكؿ، مف الثالثة )التقريب ص َمْيَسَرة َأبو َصاِلحٍ  -

ثّْػػػؽ )الكاشػػػؼ ِْٔ/ٓذكػػػره ابػػػف حبػػػاف فػػػي الثقػػػات )الثقػػػات  (، كقػػػاؿ ابػػػف ح ػػػر: مقبػػػكؿ َُّ/ِ(، كقػػػاؿ الػػػذىبي: كي
(، قمػت: ابػف حبػاف متسػاىؿ فػي التكثيػؽ، كقػكؿ الػذىبي بصػيغة التمػريض، فمعػؿ قػكؿ ََْٕ، رقػـٖٖٗ)التقريػب ص

 ابف ح ر بينو مقبكؿ ىك األنسب لحالو، كاهلل أعمـ.
لػػبف )سػػنف أبػػي داكد، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب فػػي زكػػاة كقػػد تابعػػو أبػػك ليمػػي الكنػػدم فػػي ىػػذا الحػػديث كلػػـ يػػذكر راضػػع 

 (، كال تقبؿ الزيادة مف ميسرة أبي صالح ككنو لـ يتابعو عمييا أحد، كاهلل أعمـ.َُٖٓ، حْٓٗ/ُالسائمة، 
 
ٍعفي، مخضـر مف كبار التابعيف، قدـ المدينة يـك دفف النبي ُسَوْيِد ْبِن َغَفَمةَ  -   بفتح المع مة كالفاء، أبك أمية ال ي
ا فػػػي حياتػػػو، ثػػػـ نػػػزؿ الككفػػػة، كمػػػات سػػػنة ثمػػػانيف كلػػػو مائػػػة كثبلثػػػكف سػػػنة ع  -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ- ككػػػاف مسػػػممن

 (.ِٓٗٔ، رقـِْْ)التقريب ص
(، قػاؿ الػػذىبي: ٕٓٗ( كابػف منػػده )معرفػة الصػػحابة صِْٗ/ُتفػرد بػذكره فػػي الصػحابة ابػػف قػانع )مع ػػـ الصػحابة 

 (، قمت: ىك مف كبار التابعيف، كاهلل أعمـ.ُٕ/ْببلء قيؿ: لو صحبة، كلـ يصح )سير أعبلـ الن
 
 (. ُِٖٓ، رقـُِّّ: قاؿ ابف ح ر: لـ يسـ )التقريب صمصد  رسول اهلل -
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 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
 بيانيا كاآلتي:اختبلؼ اآلراء الفقيية، ك إلى  أدلاختمفت مسالؾ العمماء في دفع اإلشكاؿ، مما 

فػػإف كػػاف " :1نػػو لػػيس فػػي السػػخاؿ زكػػاة، قػػاؿ الكاسػػانيإ :مػػدأبػػك حنيفػػة كصػػاحبو محقػػاؿ  -
  .5"كىذا قكؿ أبي حنيفة كمحمد ،فبل زكاة فييا 4أك ع ا يؿ 3اأك حمبلنن  2اا فصبلنن كميا صغارن 

ا، كردكا عمػػى المسػػتدليف بحػػديث أبػػي بكػػر اسػػتدلكا عمػػى ذلػػؾ بحػػديث سػػكيد بػػف غفمػػة المػػذككر سػػابقن ك 
 :فقد ركم عنو أنو قاؿ "،الو منعوني عناقً " :-رضي اهلل عنو-ؽ كأما قكؿ الصدي" الصديؽ بقكليـ:

فتعارضػت الركايػة فيػو فمػـ  ،أك الحبػؿ الػذم يعقػؿ بػو الصػدقة ،كىك صدقة عػاـ "،لو منعوني عقااًل "
 .6"أم لك ك بت ىذه كمنعكىا لقاتمتيـ ،كلئف ثبت فيك كبلـ تمثيؿ ال تحقيؽ ،يكف ح ة

كبػػػااللتزاـ عمػػػى أف لػػػيس فػػػي  االمطابقػػػة عمػػػى عػػػدـ أخػػػذىا مطمقنػػػب الحػػػديث دؿَّ كقػػػاؿ ابػػػف اليمػػػاـ: "
ألف أخػذ العنػاؽ ال  ،كحػديث أبػي بكػر ال يعارضػو ،إذ لػك كػاف ألخػذت الراضػع ،الصغار كاحد منيا

ألف الظػػاىر مػػا قػػدمنا فػػي حػػديث المرتػػديف فػػي صػػدقة الغػػنـ أف العنػػاؽ  ،يسػػتمـز األخػػذ مػػف الصػػغار
كلػػك سػػمـ  ػػاز أخػػذىا  ،ا لمتعػػارضفي ػػب الحمػػؿ عميػػو دفعنػػ... ازن يقػػاؿ عمػػى ال ذعػػة كالثنيػػة كلػػك م ػػا

كنحف نقكؿ بو أك ىك عمى طريؽ المبالغة ال التحقيػؽ يػدؿ  ،بطريؽ القيمة ال أنيا ىي نفس الكا ب
 .7" مكاف العناؽعميو أف في الركاية األخرل عقاالن 

                                                                                                                                              

 الحكم عمى اْلسناد:
(، كقػػاؿ: حسػػف صػػحيح )صػػحيح ٕٗ/ْ( كاأللبػػاني )صػػحيح سػػنف أبػػي داكد ّٗٗ/ٓحسَّػػف إسػػناده النػػككم )الم مػػكع 

 (.َُُ/ٔسنف النسائي 
 الباحثة: حديث حسف دكف زيادة "راضع لبف"، لتفرد ميسرة أبي صالح بيا، كىك مقبكؿ.قالت 

ىػػ )انظر: ٕٖٓىك أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني، عبلء الديف، فقيو حنفي، مف أىؿ حمب، تكفي سنة  1
 (.َٕ/ِاألعبلـ 

 (.ٕٔ٘/ْٔٔصالن وِيصال )لسان العرب ولد الناقة ِإذا ُيِصل عن ُأمو والجمع يُ  َفِصيلوالقاؿ ابف منظكر:  2
ن وَأحمال )لسان ُحْمال الضْأن الَجَذع يما دونو والجمع  ولدالَخُروف وقيل ىو من  َحَملوالقاؿ ابف منظكر:   3

 (.ٗٚٔ/ٔٔالعرب 
ْعِجل ذات ِعْجٍل الِعْجُل َولُد البقرة والجمع ِعَجمة وىو الِعِجْول واأُلنثى ِعْجمة وِعِجْولة وبقرة مُ قاؿ ابف منظكر:  4

قال َأبو خيرة ىو ِعْجٌل حين تَضُعو ُأمُّو ِإلى شير ثم َبْرَغٌز وُبْرُغٌز نحوًا من شيرين ونصف ثم ىو الَفْرَقد والجمع 
 (.ٕ٘ٗ/ٔٔ)لسان العرب  َعَجاجيلُ ال
 .ُّ/ِبدائع الصنائع  5
 .ُّ/ِبدائع الصنائع  6
 .ّْ/ْفتح القدير  7



             59 

السػػخمة كلػػك  ػػاء بيػػا  عػػد عمػػييـ :لمسػػاعي -رضػػي اهلل تعػػالى عنػػو-كقػػاؿ عمػػر " :خسػػيرى السَّ كقػػاؿ 
كالمعنى فيػو  ،عف أخذ الصغار عند االختبلط يفقد ني ،كال تيخذىا منيـ ،الراعي يحمميا عمى كتفو

 ،ا كاليػدايا كالضػػحاياأف ىػذا حػؽ اهلل تعػالى تعمػػؽ بيسػناف معمكمػة فػػبل مػدخؿ لمصػغار فييػػا مقصػكدن 
كبػو فػارؽ الع ػػاؼ فػإف تمػػؾ  ،كىػذا ألف األسػناف التػػي اعتبرىػا صػاحب الشػػرع ال تؤخػذ فػي الصػػغار

رضي -كحديث أبي بكر  ،كصاحب الشرع اعتبر السف في الميخكذ ،األسناف تؤخذ فييا مع الع ؼ
أال تػػرل أنػػو قػػاؿ فػػي  ،بالغػػة كالتمسػػؾمحمػػكؿ عمػػى أنػػو قػػاؿ ذلػػؾ عمػػى سػػبيؿ الم -اهلل تعػػالى عنػػو
 -صتتمى اهلل عميتتو وستتمم- كتتانوا يؤدونتتو إلتتى رستتول اهلل واهلل لتو منعتتوني عقتتااًل " :بعػض الركايػػات
 .1" في الزكاة؟ كىذا ال يدؿ عمى أف لمعقاؿ مدخبلن لقاتمتيم عميو

 
كذىػػػب بػػػاقي األئمػػػة إلػػػى إي ػػػاب الزكػػػاة فييػػػا، ك ػػػكاز أخػػػذىا مػػػف المزكػػػي، كلكػػػف عمػػػى  -

كالػػرأم  ،3كمالػػؾ 2زفػػر، كىػػك قػػكؿ ي ػػب فييػػا مػػا ي ػػب فػػي المسػػاففػػالرأم األكؿ: اخػػتبلؼ بيػػنيـ، 
 .4كىك قكؿ أبي يكسؼ كالشافعي، ة منيافييا كاحد اآلخر:

صػػمى اهلل عميػػو -كألبػػي يكسػػؼ أنػػو ال بػػد مػػف اإلي ػػاب فػػي الصػػغار لعمػػـك قكلػػو "قػػاؿ الكاسػػاني: 
لكف ال سػبيؿ إلػى إي ػاب المسػنة لقػكؿ  "،ويي أربعين شاة شاة  خمس من اْلبل شاةيي : "-كسمـ
 .56"ل الناسإياكم وكرائم أموا" :كسمـ لمسعاة -صمى اهلل عميو-النبي 

كألنػو  ،: "فػدؿ عمػى أنيػـ كػانكا يػؤدكف العنػاؽفي كبلمو عمى حديث أبي بكػر السػابؽ قاؿ ابف قدامة
مػػاؿ ت ػػب فيػػو الزكػػاة مػػف غيػػر اعتبػػار قيمتػػو في ػػب أف يؤخػػذ مػػف عينػػو كسػػائر األمػػكاؿ، كالحػػديث 

أبػػػا بكػػػر  ، كادعػػػى النػػػككم إ مػػػاع الصػػػحابة عمػػػى ذلػػػؾ؛ ألنيػػػـ كافقػػػكا7محمػػػكؿ عمػػػى مػػػا فيػػػو كبػػػار"
 .8-رضي اهلل عنو–الصديؽ 

                                                 
 .ِٖٓ/ِالمبسكط  1
ىػػ، ككاف أبكه كاليان عمى أصبياف، نشي َُُف اليذيؿ بف قيس بف سميـ، كيكنى بيبي اليذيؿ، كلد سنة ىك زفر ب 2

 (.ْٓ/ْىػ )األعبلـ ُٖٓنشية دينية حسنة، كلو في األصكؿ  راء خالؼ في بعضيا إمامو أبي حنيفة تكفي سنة 
 .ُٗٗ/ّ، االستذكار ُّ/ْانظر: فتح القدير  3
 .ِّْ/ٓ، الم مكع ُّ/ْانظر: فتح القدير   4
 .ُّْمتفؽ عميو، ييتي تخري و كدراسة إسناده ص 5
 .ُّ/ِبدائع الصنائع   6
 .َْٕ/ِالمغني   7
 .ِّْ/ٓانظر: الم مكع  8
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قالت الباحثة: الرا ح مما سبؽ أف السػخاؿ تعػد فػي الزكػاة كلكػف ال يؤخػذ منيػا، ألف الزكػاة 
 تتعمؽ بالعدد، كليس بالسف، كأف الحديث محمكؿ عمى ما فيو كبار، كىذا باتفاؽ األئمة األربعة.

ر، فرأل أبػك حنيفػة كمحمػد أنػو لػيس فييػا كلكنيـ اختمفكا في حاؿ انفردت السخاؿ كلـ يكف معيا كبا
( بدالن مف )عناقنا(، كأف  زكاة، كحمؿ حديث أبي بكر عمى المبالغة، كاحت كا باختبلؼ الركاية )عقاالن
المقصػػكد بالعقػػاؿ ىػػك الحبػػؿ أك صػػدقة عػػاـ، كاسػػتدالليـ بحػػديث سػػكيد بػػف غفمػػة مػػف طريػػؽ ميسػػرة 

 عؼ قكليـ.غير قكم ألنو تفرد بزيادة راضع لبف، كبذلؾ يض
ف انفردت لحديث أبي بكر، كألف المعتبر في الزكػاة العػدد  أما ال ميكر فيك بكا الزكاة في السخاؿ كا 

 كليس السف، فرأم مالؾ كزفر ىك الرا ح، كاهلل أعمـ.
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 المسيلة السادسة
 إخراج الذكر مع وجود اْلناث يي زكاة الغنم

 
 األدلة المتعارضة:
 ول:الحديث األ 

ػاًرمُّ قىػاؿى  ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلميثىنَّػى اأٍلىٍنصى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى ػدَّثىًني  :ما ركاه البخارم في صحيحو: حى حى
ٍبًد المًَّو ٍبًف أىنىسو أىفَّ أىنىسنػا :أىًبي قىاؿى  دَّثىًني ثيمىامىةي ٍبفي عى دَّثىػوي أىفَّ أىبىػا بىٍكػرو  -رضػي اهلل عنػو– حى رىًضػيى -حى

ٍنػػوي ا ٍيفً  -لمَّػوي عى يىػوي ًإلىػػى اٍلبىٍحػػرى ػػا كى َّ َىتتِذِه َيِريَضتتُة   ِبْستتِم المِتتِو التتِرْحَمِن التتِرِحيمِ " :كىتىػػبى لىػػوي ىىػػذىا اٍلًكتىػػابى لىمَّ
المِتتُو ِبَيتتا َعَمتتى اْلُمْستِمِميَن َواِلِتتتي َأَمتَر  -َصتِمى المِتتُو َعَمْيتِو َوَستتِممَ -الِصتَدَقِة اِلِتتتي َيتَرَض َرُستتوُل المِتتِو 

َيتتِذَذا زَاَدْت   َوِيتتي َصتتَدَقِة اْلَغتتَنِم ِيتتي َستتاِئَمِتَيا ِإَذا َكاَنتتْت َأْرَبِعتتيَن ِإَلتتى ِعْشتتِريَن َوِماَئتتٍة َشتتاةٌ  َرُستتوَلُو...
  ِفيَيتا ثَتاَلُث ِشتَياهٍ َيِذَذا زَاَدْت َعَمى ِماَئَتْيِن ِإَلى َثاَلِث ِماَئٍة يَ   َعَمى ِعْشِريَن َوِماَئٍة ِإَلى ِماَئَتْيِن َشاتَانِ 

َيتِذَذا َكاَنتْت َستاِئَمُة الِرُجتِل َناِقَصتًة ِمتْن َأْرَبِعتيَن َشتاًة   َيِذَذا زَاَدْت َعَمى َثاَلِث ِماَئٍة َيِفي ُكلِّ ِماَئتٍة َشتاةٌ 
 .1..." َواِحَدًة َيَمْيَس ِييَيا َصَدَقٌة ِإاِل َأْن َيَشاَء َربَُّيا

 
 الحديث الثاني:

اؽى ما أخر و أب كىًريَّػا ٍبػًف ًإٍسػحى ػٍف زى ًكيػعه، عى ػدَّثىنىا كى ، حى ًمػيٍّ سىػفي ٍبػفي عى ػدَّثىنىا اٍلحى ك داكد في سػننو: حى
كٍ  : رى سىػفي ، قىػاؿى اٍلحى ، عىٍف ميٍسًمـً ٍبًف ثىًفنىةى اٍليىٍشػكيًرمّْ مىًحيّْ ٍمًرك ٍبًف أىًبي سيٍفيىافى اٍل ي ، عىٍف عى :  2حه اٍلمىكّْيّْ يىقيػكؿي

ـي ٍبػػفي شيػػ ٍسػػًم مىػػى ًعرىافىػػةً مي ػػةى أىبًػػي عى ٍمقىمى : اٍسػػتىٍعمىؿى نىػػاًفعي ٍبػػفي عى ٍعبىةى، قىػػاؿى
3  : ، قىػػاؿى ـٍ ػػدّْقىيي قىٍكًمػػًو، فىػػيىمىرىهي أىٍف ييصى

: ًإفَّ أىبً  ، فىقيٍمتي ا كىًبيرنا ييقىاؿي لىوي: ًسٍعري ٍبفي دىٍيسىـو ، فىيىتىٍيتي شىٍيخن ـٍ ، ي بىعىثى فىبىعىثىًني أىًبي ًفي طىاًئفىةو ًمٍنيي ًني ًإلىٍيؾى
تَّػى ًإنَّػا نىتىبىػيَّفى  : نىٍختىػاري حى ، قيٍمػتي ػذيكفى ، قىػاؿى اٍبػفى أىًخػي: كىأىمَّ نىٍحػكو تىٍيخي دّْقىؾى ، قىػاؿى  يىٍعًني أًليصى كعى اٍلغىػنىـً ػري ضي

ٍيػػًد رىسيػػكؿً  اٍبػػفي  مىػػى عى ػػدّْثيؾى أىنّْػػي كيٍنػػتي ًفػػي ًشػػٍعبو ًمػػٍف ىىػػًذًه الشّْػػعىاًب عى ػػمَّى المَّػػوي -المَّػػًو  أىًخػػي: فىػػًإنّْي أيحى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ، فىقىاالى ًلػي: ًإنَّػا رىسيػكالى رىسيػكًؿ المَّػًو   -عى مىى بىًعيرو ًف عى اءىًني رى يبلى نىـو ًلي، فى ى ػمَّى المَّػوي -ًفي غى صى

                                                 
 .ُٗسبؽ تخري و كدراستو، المبحث األكؿ، المسيلة األكلى، ص 1
تصانيؼ، مػف التاسػعة، مػات ىك ركح بف عبادة بف العبلء بف حساف القيسي، أبك محمد البصرم، ثقة فاضؿ، لو  2

 (.ُِٔٗ، رقـ ِّٗسنة خمس أك سبع كمائتيف ع )التقريب ص
قاؿ ابف األثير: العرفاء:  مع عريؼ، كىك القيـ بيمكر القبيمة أك ال ماعة مف الناس يمي أمكرىـ، كيتعرؼ األمير  3

 (. ِْْ/ّمنو أحكاليـ، كالعرافة: عممو )النياية 
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مَّـى  سى مىٍيًو كى مىيَّ ًفييىا، فىقىاالى  -عى : مىا عى ، فىقيٍمتي نىًمؾى دىقىةى غى ٍفػتي ًإلىٍيؾى ًلتيؤىدّْمى صى ػدي ًإلىػى شىػاةو قىػٍد عىرى : شىػاةه، فىيىٍعمى
ا مىكىانىيىا ميٍمتىًمئىةو مىٍحضن
: ىىًذًه شىاةي الشَّػاًفعً  1 ا، فىقىاالى ا، فىيىٍخرىٍ تييىا ًإلىٍيًيمى شىٍحمن كى

-َوَقْد َنَياَنا َرُستوُل المِتِو ، 2
: "، قيٍمػتي َأْن َنْأُخَذ َشتاِيًعا -َصِمى الِمُو َعَمْيِو َوَسِممَ  ػذىاًف؟، قىػاالى ، َعَناًقتا َجَذَعتًة َأْو َثِنِيتةً : فىػيىمَّ شىػٍيءو تىٍيخي

ػافى ًكالديىىػا، فىيىٍخرىٍ تييىػا قىػٍد حى لىػدنا كى ـٍ تىًمػٍد كى ، كىاٍلميٍعتىاطي الًَّتي لىػ نىاؽو ميٍعتىاطو : فىيىٍعمىدي ًإلىى عى :  قىاؿى ػا، فىقىػاالى ًإلىٍيًيمى
ىىا مىعىيي  عىبلى ا، ثيَـّ اٍنطىمىقىانىاًكٍلنىاىىا، فى ى مىى بىًعيًرًىمى  .3"مىا عى

                                                 
ا: قاؿ ابف األثير:  1  (.ّّٔ/ْأم سمينة كثيرة الٌمبف )النياية مىٍحضن
شىاةي الشَّاًفًع: قاؿ ابف األثير: ىي التي معيا كلديىا، سيميت بو؛ ألفَّ كلدىىا شىػفعيا كشىػفىعىٍتو ىػيى فصػارىا شىػٍفعنا، كقيػؿ:  2

كالشػافع التػي (، كفسػرىا مسػمـ بػف شػعبة عقػب الحػديث بينيػا: ُُْٖ/ِشاةه شاىًفع إذا كاف فػي بٍطنيػا كلػديىا )النيايػة 
 (.ُْٖٓ، حُٓ/ِفي بطنيا الكلد )سنف أبي داكد، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، 

، سػػنف النسػػائي، كتػػاب ُّٖٓ، حُْ/ِ، ُْٖٓ، حُٓ/ِسػػنف أبػػي داكد، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب فػػي زكػػاة السػػائمة،  3
 .ُِْٔ، حِّ/ٓالزكاة، باب إعطاء السيد الماؿ بغير اختيار المصدؽ، 

 سند:دراسة ال
بف محمد اليذلي، أبك عمي الخبلؿ، الحمكاني بضـ الميممة، نزيؿ مكػة، ثقػة حػافظ، لػو تصػانيؼ،  اْلَحَسُن ْبُن َعِمي  -

 (.ُِِٔ، رقـَِْمف الحادية عشرة، مات سنة اثنتيف كأربعيف خ ـ د ت ؽ )التقريب ص
(، كتكمػـ فيػو أحمػد بسػبب الكػبلـ ُِ/ّيؿ متفؽ عمى تكثيقو بيف النقاد عدا قكؿ أبي حاتـ فيو: صدكؽ )ال رح كالتعد

(، كقاؿ عبد اهلل بػف أحمػد عػف أبيػو: مػا أعرفػو يطمػب الحػديث ُُْكما نص عمى ذلؾ ابف ح ر )ىدم السارم ص
ػا ليزيػد بػف ىػاركف، فقػاؿ: مػا أعرفػو -أم عبد اهلل بف أحمد–كما رأيتو يطمب الحديث، قمت  : إنو ذكر أنو كػاف مبلزمن

، كلـ يحمده أبي، ثـ قاؿ: تبمغني عنو أشياء أكرىيا كلـ أره يستخفو، كقػاؿ أبػي مػرة إال أنو  اءني إلى ىن ا يسمـ عميَّ
 (.ُٖ/ِأخرل كذكره قاؿ: أىؿ الثغر عنو غير راضيف، أك كبلمنا ىذا معناه )العمؿ كمعرفة الر اؿ 

 قمت: ىك ثقة، كذلؾ ألف أحمد  رحو ببل ح ة تك ب ال رح.
 
:ُمْستتِمم ْبتتن ثَِفَنتتَة ا - بفػػتح المثمثػػة ككسػػر الفػػاء بعػػدىا نػػكف، كيقػػاؿ: شػػعبة كىػػك أصػػح، ح ػػازم، مقبػػكؿ، مػػف  ْلَيْشتتُكِريِّ

 (.ُٖٔٔ، رقـّٕٗالثالثة، د س )التقريب ص
(، كقاؿ الذىبي: أخطي فيو ككيع كصكابو ابف شعبة، لػو حػديث عػف سػعر ْْٔ/ٕذكره ابف حباف في الثقات )الثقات 
(، كقػػاؿ ابػػف ح ػػر: مقبػػكؿ )التقريػػب ُّْ/ٔبػػف أبػػي سػػفياف الح ػػازم )الميػػزاف الػػدؤلي ال ييعػػرؼ، تفػػرد عنػػو عمػػرك 

 (.ُٖٔٔ، رقـّٕٗص
 قالت الباحثة: ىك م يكؿ، لـ يرك عنو إال عمرك بف أبي سفياف ال محي.

(، كقػاؿ البخػارم عػف  ػابر: يختمفػكف فيػو )التػاريخ الكبيػر ُٗٗ/ْكتابعو في الحديث  ابر بف سعر )التاريخ الكبيػر 
 (.ُّْ/ٔ(، كذكره ابف حباف في الثقات، كسماه ابف سعد )الثقات َِٕ/ِ
 قالت الباحثة: لـ يرك عنو إال راكياف، ىما: أبك مرارة ال يني، كعمرك بف أبي سفياف، كالرا ح أنو م يكؿ الحاؿ. 
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ٍبػًد المَّػ يكافقو ما ركاه طَّػابمالؾ في المكطي مػف حػديث سيػٍفيىافى ٍبػًف عى ػرى ٍبػفى اٍلخى بىعىثىػوي  ًو أىفَّ عيمى
مىى النَّاًس ًبالسٍَّخؿ دّْقنا فىكىافى يىعيدُّ عى مىٍينىا ًبالسٍَّخًؿ كىالى تى  :فىقىاليكا ،ً ميصى ذي ًمٍنوي شىٍيئناأىتىعيدُّ عى مىػى  ؟ٍيخي ـى عى ػا قىػًد فىمىمَّ

طَّاًب ذىكىرى لىوي ذىًلؾى    تَْأُختُذَىاَواَل   َنَعْم َتُعدُّ َعَمتْيِيْم ِبالِستْخَمِة َيْحِمُمَيتا الرِاِعتي :فىقىاؿى عيمىري  ،عيمىرى ٍبًف اٍلخى
َوَذِلتَك َعتْدٌل   َوتَْأُختُذ اْلَجَذَعتَة َوالثِِنِيتةَ    َيْحتَل اْلَغتَنمِ َواَل   2َواَل اْلَمتاِخَض   1َواَل الرُِّبى  َواَل تَْأُخُذ اأْلَُكوَلةَ 

 .3"َبْيَن ِغَذاِء اْلَغَنِم َوِخَيارِهِ 
 
 
 

                                                                                                                                              

ـ، كقيػؿ لػو صػحبة، د سعر بفتح أكلو ك خره راء، بف سكادة، أك ابف ديسـ الكناني، الدؤلي، مخضر  ِسْعُر ْبُن َدْيَسم:-
 (.ِِٕٔ، رقـّّٕس )التقريب ص

(، كابػف حبػاف ُّٕ/ُ(، كذكػره ابػف قػانع )مع ػـ الصػحابة ُُٖٕ/ّقاؿ الدارقطني: لو صحبة )المؤتمػؼ كالمختمػؼ 
صػمى اهلل –(، قاؿ ابف األثيػر: فيػذا لػـ يسػمعو سػعر مػف النبػي ُِٖ/ّفي الصحابة، كسماه سعر بف شعبة )الثقات 

(، كقػاؿ َْٓ/ِما ركاه عف رىسيكلىًي النبي، كلـ يذكر أحد منيـ أنو صػحب النبػي كال ر ه )أسػد الغابػة ، إن-عميو كسمـ
، كقيؿ: لو صحبة )التقريب ص  (.ِِٕٔ، رقـّّٕابف ح ر: مخضـر

كنبو الدارقطني أف سعر بف سكادة غير سعر الدؤلي المذككر في الحديث، فابف سكادة عاش في ال اىمية، كلـ يدرؾ 
 (.ُُٖٕ/ّ)المؤتمؼ كالمختمؼ  -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي

، كلكنو ركل الحديث عف رسكلىٌي رسكؿ اهلل فبل يضير إبياـ اسمييما.  كالرا ح أنو مخضـر
 

 الحكم عمى اْلسناد:
قػػػاؿ  (، كفػػػي قكلػػػو نظػػػر، فمسػػػمـ بػػػف شػػػعبة لػػػيس بثقػػػة،ُّٗ/ْقػػػاؿ الشػػػككاني: كر ػػػاؿ إسػػػناده ثقػػػات )نيػػػؿ األكطػػػار 

 (.ِِٕ/ّا سند ضعيؼ )اإلركاء األلباني: كىذ
ا، كلكف سكت عنػو  قالت الباحثة: كالحديث ضعيؼ، ل يالة مسمـ بف شعبة، كتابعو  ابر بف سعر كىك م يكؿ أيضن

 أبك داكد فيك صالح.
 فمعؿ الحديث حسف لغيره، يكافقو قكؿ عمر بف الخطاب كقد صح عنو كما قاؿ النككم، كاهلل أعمـ.

 
بَّى في البيت مف الغىنـ أل ؿ المَّبف، كقيػؿ: ىػي الشػاةي القىًريبػة العىٍيػد بػالكالدة ك معييػا قاؿ ابف األثير: الرُّ  1 بَّي: التي تيرى

ـ )النياية   (.َْٓ/ِريبىابه بالضَّ
ػػا  2 ػػع، كالمخػػاض: الطٍَّمػػؽ عنػػد الػػًكالدة، يقػػاؿ: مىخىضػػت الشػػاةي مىٍخضن ػػذىىا المخػػاض لتىضى قػػاؿ ابػػف األثيػػر: ىػػي التػػي أخى

ا ك  يا )النياية كمىخاضن ا إذا دىنا ًنتا ي  (.ْْٔ/ًْمخاضن
، قػػاؿ النػػككم فػػػي ِّٓ، حّٖٔ/ِالمكطػػي، كتػػاب الزكػػاة، بػػػاب مػػا  ػػاء فيمػػا يعتػػػد بػػو مػػف السػػخؿ فػػػي الصػػدقة،  3

 (.ِْٕ/ٓصحيح )الم مكع  -رضي اهلل عنو-الم مكع: كاألثر عف عمر 
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 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
 قكليف: ىاختمؼ الفقياء في ذلؾ عم

 1ي زكػػػػػاة الغػػػػػنـ، كىػػػػػذا مػػػػػذىب الحنفيػػػػػةي ػػػػػكز إخػػػػػراج الػػػػػذكر كاألنثػػػػػى فػػػػػالقػػػػػكؿ األكؿ:  -
"، فاسػـ الشػاة ينطبػؽ يي كل أربعين شاة شتاة: "-كسػمـ صمى اهلل عميو- ، مستدليف بقكلو2المالكيةك 

قػػاؿ  ت بينيمػا،عمػى الػذكر كاألنثػػى مػف الغػػنـ، كألف الػذكر كاألنثػى مػػف نفػس  ػػنس األنعػاـ فػبل تفػػاك 
ىما كمػػا فػػي كاسػػـ الشػػاة يتناكليمػػا، كألف الػػذكر كاألنثػػى مػػف الغػػنـ ال يتفاكتػػاف ف ػػاز أحػػد"الزيمعػػي: 

 .4"كاسـ الشاة يقع عمى الذكر كاألنثى في المغة"، كبذلؾ قاؿ الكاساني: 3"البقر
ف كاف المعػز أخػذت منػو ،فإف كاف  ؿ غنميا الضيف أخذت منو" قاؿ أبك الحسف المالكي: ألف  ،كا 

 .5"الميخكذة أف تككف أنثى كال يشترط في الشاة ،الحكـ لمغالب
 

، 6راج الذكر مف الشياه مع ك كد األنثى، كىذا مذىب الشافعيةال ي زئ إخالقكؿ الثاني:  -
 .7كالحنابمة

 .8"ألف المعركؼ إذا قيؿ شاة أنيا أنثى"قصر الشافعي لفظ الشاة عمى األنثى، فقاؿ: 
قػػػاؿ " ، قػػػاؿ النػػػككم:كاسػػػتدلكا بالحػػػديث الثػػػاني عمػػػى قػػػكليـ، فيػػػك مخصػػػص لعمػػػـك الحػػػديث األكؿ

، كألنػو صػح 9"ف أك ثنيػة معػزي: الشاة الكا بة ىنا  ذعة ضػحابكاألص -رضي اهلل عنو-الشافعي 
 عف عمر بف الخطاب القكؿ بذلؾ.

نػػو حيػػكاف ت ػػب الزكػػاة فػػي عينػػو، فكانػػت "إا عمػػى المعتبػػر فػػي زكػػاة اإلبػػؿ، قػػاؿ ابػػف قدامػػة: كقياسنػػ
 .11"، كالمطمؽ يتقيد بالقياس عمى سائر النصباإلبؿ، كاألنكثة معتبرة في فرضو

                                                 
 .ِْٔ/ُانظر: تبييف الحقائؽ  1
 . ِّٔ/ُانظر: كفاية الطالب  2
 .ِْٔ/ُتبييف الحقائؽ  3
 .ِْٖ/ّبدائع الصنائع  4
 . ِّٔ/ُكفاية الطالب  5
 .ُٗ/ْانظر: األـ  6
 .ْْٔ/ِانظر: المغني  7
 .ُٗ/ْاألـ  8
 .ُْٖ/ٖالم مكع  9
 .ْْٔ/ِالمغني  11
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: كالػػرا ح ىػػك ال مػػع بػػيف الحػػديثيف، بحمػػؿ العمػػـك عمػػى الخصػػكص، فيكػػكف قالػػت الباحثػػة
المقصػػكد بالشػػاة ىػػي ال ذعػػة أك الثنيػػة، كال ي ػػكز إخػػراج الػػذكر فػػي زكػػاة الغػػنـ إال إذا كانػػت كميػػا 

 ذككرنا، كأىٍخذ الذكر في الغنـ فيو إضرار برب الماؿ ألنو سبب التناسؿ كالتكاثر، كاهلل أعمـ.
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 المسيلة السابعة
 زكاة الختتيتتل

 
 :األدلة المتعارضة

 الدليؿ عمى عدـ إي اب الزكاة في الخيؿ:
ـي  يما كالمفػػظ لمبخػػػارم، قػػاؿ:يمػػا ركاه البخػػارم كمسػػػمـ فػػي صػػػحيح ػػػدَّثىنىا  دى ػػدَّثىنىا شيػػػٍعبىةي  ،حى  ،حى

ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي ًدينىػػار ػػدَّثىنىا عى ػػمىٍيمىافى  ،و حى ػػًمٍعتي سي اًلػػؾو  ،ٍبػػفى يىسىػػارو  قىػػاؿى سى ػػٍف ًعػػرىاًؾ ٍبػػًف مى ٍيػػرىةى  ،عى ػػٍف أىبًػػي ىيرى -عى
ٍنوي  : قىاؿى النًَّبيُّ  -رىًضيى المَّوي عى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى َلْيَس َعَمتى اْلُمْستِمِم ِيتي َيَرِستِو َوُغاَلِمتِو " :-صى

 .1"َصَدَقةٌ 
 

ػػدَّثىًني: صػػحيحومػػا ركاه  مسػػمـ فػػي  يعارضتتو ػػًكمُّ مي  حى ًمػػًؾ اأٍليمى ٍبػػًد اٍلمى ػػدي ٍبػػفي عى مَّ ٍبػػدي  ،حى ػػدَّثىنىا عى حى
اًلحو  ،ً اٍلعىًزيًز ٍبفي اٍلميٍختىار دَّثىنىا سييىٍيؿي ٍبفي أىًبي صى ػٍف أىًبيػوً  ،حى : قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو  ،عى ٍيػرىةى قىػاؿى ػٍف أىبًػي ىيرى -عى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى َيَأِمتا اِلِتتي   َوِلَرُجتٍل ِوْزرٌ   َوِلَرُجتٍل ِستْترٌ   َيِيَي ِلَرُجٍل َأْجرٌ  :ةٌ اْلَخْيُل َثاَلثَ "...  :-صى
َكتَتَب المِتُو َلتُو  ِىَي َلُو َأْجٌر َيالِرُجُل َيِتِخُذَىا ِيي َسِبيِل الِمِو َوُيِعدَُّىا َلُو َياَل ُتَغيُِّب َشْيًئا ِيتي ُبُطوِنَيتا ِإالِ 

                                                 
، بػػاب لػػيس عمػػػى ُّْٗ، حِّٓ/ِصػػحيح البخػػارم، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب لػػيس عمػػى المسػػمـ فػػي فرسػػو صػػدقة،  1

ًسػًو، ُّٓٗ، حِّٓ/ِه صدقة،المسمـ في عبد فىرى ٍبػًدًه كى مىى اٍلميٍسًمـً ًفػي عى ، صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، بىاب الى زىكىاةى عى
 .ِٖٗ، حٕٓٔ/ِ

 دراسة السند:
بػػف عبػػد الػػرحمف العسػػقبلني، أصػػمو خراسػػاني، يكنػػى أبػػا الحسػػف، نشػػي ببغػػداد، ثقػػة عابػػد مػػف  آَدُم بتتن أبتتي إيتتاس-

 (.ُِّ، رقـَُِف، خ خد ت س ؽ )تقريب التيذيب صالتاسعة، مات سنة إحدل كعشري
(، قمػت: ِٗ/ٕقاؿ ابف معيف في ركاية القاسـ بف عبد اهلل بف عامر: ثقػة ربمػا حػدث عػف قػـك ضػعفاء )تػاريخ بغػداد 

م مع عمى تكثيقو في نفسو، كلكف عاب عميو ابف معيف ركايتو عف قـك ضػعفاء كلػـ ي ػـز بػذلؾ بقكلػو )ربمػا(، كنقػؿ 
(، كلعػؿ ّٕٓ/ُأحمد بف حنبؿ:  دـ ثقة في نفسو إال أنػو يػركم عػف مشػايخ ضػعفاء )التعػديؿ كالت ػريح  البا ي قكؿ

 البا ي نسب ذلؾ خطي البف حنبؿ النفراده بيذا القكؿ عنو، كالصكاب أنو قكؿ ابف معيف.
االت أبػػي داكد كىػػذا الحػػديث يركيػػو  دـ عػػف شػػعبة، كقػػاؿ أحمػػد فػػي ركايػػة أبػػي داكد: كػػاف  دـ مكيننػػا فػػي شػػعبة )سػػؤ 

ػػا فػػي ركايػػة محمػػد بػػف سػػيؿ بػػف عسػػكر:  دـ بػػف أبػػي إيػػاس مػػف السػػتة أك السػػبعة ُِٓلئلمػػاـ أحمػػد ص (، كقػػاؿ أيضن
 (.ِٖ/ٕالذيف كانكا يضبطكف الحديث عند شعبة )تاريخ بغداد 

 كبقية ر اؿ السند ثقات، كالحديث متفؽ عميو.
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َوَلتْو َستَقاَىا ِمتْن َنْيتٍر َكتاَن   ي َمْرٍج َما َأَكَمْت ِمْن َشْيٍء ِإاِل َكَتَب الِمُو َلُو ِبَيا َأْجترًاَوَلْو َرَعاَىا يِ   َأْجرًا
 َوَلتْو اْستَتِنْت َشتَرًيا َأوْ   َحِتى َذَكَر اأْلَْجَر ِيتي َأْبَواِلَيتا َوَأْرَواِثَيتا  َلُو ِبُكلِّ َقْطَرٍة ُتَغيُِّبَيا ِيي ُبُطوِنَيا َأْجرٌ 

َيالِرُجُل َيِتِخُذَىا َتَكرًُّما َوَتَجمُّاًل َواَل   َوَأِما اِلِذي ِىَي َلُو ِسْترٌ   َشَرَيْيِن ُكِتَب َلُو ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َتْخُطوَىا َأْجرٌ 
  1ي َيِتِختتُذَىا َأَشتترًاَوَأِمتتا الِتتِذي َعَمْيتتِو ِوْزٌر َيالِتتذِ   َيْنَستتى َحتتِ  ُظُيورَِىتتا َوُبُطوِنَيتتا ِيتتي ُعْستترَِىا َوُيْستترَِىا

 .4"َوِرَياَء الِناِس َيَذاَك اِلِذي ِىَي َعَمْيِو ِوْزرٌ   3َوَبَذًخا  2َوَبَطرًا

                                                 
 (.ُُْ/ُالبىطر )النياية في غريب الحديث كاألثر  قاؿ ابف األثير: األىشىري البىطىر، كقيؿ: أشىدُّ   1
 (.ّْٗ/ُقاؿ ابف األثير: البىطر: الطٍُّغياف عند الٌنٍعمة كطيكًؿ اٍلًغنىى )النياية في غريب الحديث كاألثر   2
ؿ )النياية في غريب الحديث كاألثر  –بالتحريؾ  –قاؿ ابف األثير: البىذىخ  3  (.ِٕٓ/ُالفىٍخر كالتَّطىاكي
 ،  زء منو.ٕٖٗ، حَٖٔ/ِيح مسمـ، كتاب الزكاة، إثـ مانع الزكاة، صح 4

 دراسة السند:
، ابف أبي الشكارب، األمكم، البصرم، كاسـ أبي الشكارب محمد بف عبد الرحمف ابف ُمَحِمُد ْبُن َعْبِد اْلَمِمِك اأْلَُمِويُّ  -

 (.َٖٗٔ، رقـّٕٖؽ )التقريب صأبي عثماف، صدكؽ مف كبار العاشرة، مات سنة أربع كأربعيف، ـ ت س 
(، ّْٓ/ِ(، كقػاؿ  ػزرة: شػيخ  ميػؿ صػدكؽ )تػاريخ بغػداد ّْٓ/ِقاؿ أحمد: ما بمغني عنػو إال خيػرنا )تػاريخ بغػداد 

(، كقاؿ النسائي: ثقة )المع ـ المشتمؿ ُّٖ/ٗكقاؿ عثماف بف أبي شيبة: شيخ صدكؽ ال بيس بو )تيذيب التيذيب 
(، كذكػره ُّٖ/ٗ(، ككثقػو مسػممة بػف القاسػـ )تيػذيب التيػذيب ُٓالنسائي ص (، كمرة: ال بيس بو )مشيخةِٔٓص

( فػػي الثقػػات، كقػػكاه أبػػك عمػػي الغسػػاني فػػي ُُِ/ُ(، كابػػف شػػاىيف )تػػاريخ أسػػماء الثقػات َُِ/ٗابػف حبػػاف )الثقػػات 
(، كقػػاؿ ابػػف ْٖ/ُ(، قػػاؿ الػػذىبي: كػػاف صػػاحب حػػديث )العبػػر فػػي خبػػر مػػف غبػػر ُٗ)تسػػمية شػػيكخ أبػػي داكد ص

 (.َٖٗٔ، رقـ ّٕٖ ر: صدكؽ )التقريب صح
قالت الباحثة: لـ يرد قكؿ في  رحو أك تضعيفو، ككثقو النسائي مع تعنتو في الر اؿ، كاحتج بو مسػمـ فػي صػحيحو، 

 فيك لمثقة أقرب، كاهلل أعمـ.
 
، ُٓٔ، ع )التقريػب ص، الػدباغ، البصػرم، مػكلى حفصػة بنػت سػيريف، ثقػة، مػف السػابعةَعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن اْلُمْختَتار -

 (.َُِْرقـ 
(، كاختمػؼ فيػو ُِْعامة النقاد عمى تكثيقو، كقاؿ ابف ح ر في ىدم السارم: احتج بو ال ماعة )ىدم السارم ص

(، كفي ركاية ابف خيثمة قاؿ: ليس بشيء )ىدم السارم ّٔٔقكؿ ابف معيف، فقاؿ مرة: ثقة )سؤاالت ابف ال نيد ص
(، كأكػػػد ُِْلقطػػاف مػػػراد ابػػػف معػػػيف بػػػذلؾ أف أحاديثػػو قميمػػػة )ىػػػدم السػػػارم ص(، كبػػيَّف يحيػػػى بػػػف سػػػعيد اُِْص

(، كباسػتخداـ المكسػكعة الحديثيػة تبػيف ّّٕالسخاكم ذلؾ بقكلو: إنما يريػد أنػو لػـ يػرك حػديثنا كثيػرنا )فػتح المغيػث ص
كف حػديثنا فػي الكتػب أف عدد مركياتو ثبلثػة كثبلثػكف دكف المكػرر، كمائػة كخمسػة أحاديػث بػالمكرر، منيػا كاحػد كأربعػ

 (، كلـ أ د مف كافؽ ابف حباف في ذلؾ.ُُٓ/ٕالستة، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: كاف يخطئ )الثقات 
 قالت الباحثة: ىك ثقة قميؿ الحديث.
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 ذكػػكاف السػػماف، أبػػك يزيػػد المػػدني، صػػدكؽ تغيػػر حفظػػو بػػيخرة، ركل لػػو البخػػارم مقركننػػا ُستتَيْيُل ْبتتُن َأِبتتي َصتتاِلحٍ  -
 (.ِٕٓٔ، رقـ ُّْكتعميقنا، مف السادسة، مات في خبلفة المنصكر ع )التقريب ص

كثقو  ماعة، كتكمـ فيو  خركف إما مف قبؿ حفظو أك مف قبؿ سماعو مف أبيو، كأنو كاف صحيفة، كفيما يمي تفصيؿ 
 ألقكاؿ األئمة فيو:

(، كابػػف سػػعد ّٗٗ/ِيث ) ػػامع الترمػػذم كثقػػو سػػفياف بػػف عيينػػة كقػػاؿ: كنػػا نعػػد سػػييؿ بػػف أبػػي صػػالح ثبتنػػا فػػي الحػػد
(، كأحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ )عمػػػؿ أحمػػػد ركايػػػة المػػػركذم ْْٖ/ّ(، كيحيػػػى بػػػف معػػػيف )الكامػػػؿ ِْٔ/ٓ)الطبقػػػات الكبػػػرل 

(، كقػاؿ ِِٕ/ُِ(، كالنسػائي )تيػذيب الكمػاؿ َُِ(، كالع مػي )معرفػة الثقػات صِْٕ/ْ، ال رح كالتعديؿ ِٔص
ـى ترؾ محمد بف إسماعيؿ البخػارم حػديث سػييؿ بػف أبػي صػالح -ارقطنيأم الد–أبك عبد الرحمف السممي: سيلتو  : ل

فػػي الصػػحيح؟ فقػػاؿ: ال أعػػرؼ لػػو فيػػو عػػذرنا، فقػػد كػػاف أبػػك عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب النسػػائي إذا مػػر بحػػديث 
اؿ: لسييؿ، قاؿ: سييؿ، كاهلل خيػر مػف أبػي اليمػاف، كيحيػى بػف بكيػر كغيرىمػا، ككتػاب البخػارم مػف ىػؤالء مػآلف، كقػ

قاؿ: أحمد بف شعيب النسائي: ترؾ محمد بف إسماعيؿ البخارم حديث سييؿ بػف أبػي صػالح فػي كتابػو، كأخػرج عػف 
ابػػف بكيػػر، كأبػػي اليمػػاف، كفمػػيح بػػف سػػميماف، ال أعػػرؼ لػػو ك ينػػا، كال أعػػرؼ فيػػو عػػذرنا )سػػؤاالت السػػممي لمػػدارقطني 

 (.ْٕٕ/ّبو )الكامؿ  (، كقاؿ ابف عدم: سييؿ عندم مقبكؿ األخبار ثبت ال بيسُّص
(، كذكػػره ابػػف شػػاىيف فػػي ثقاتػػو )تػػاريخ أسػػماء الثقػػات ُْٖ/ٔكذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي ثقاتػػو كقػػاؿ: كػػاف يخطػػئ )الثقػػات 

(، كقاؿ الحاكـ في بػاب )مػف عيػب عمػى مسػمـ إخػراج حديثػو(: سػييؿ أحػد أركػاف الحػديث، كقػد أكثػر مسػمـ َُٖص
يا في الشكاىد، كقد ركل عنو مالؾ كىػك الحكػـ فػي شػيكخ أىػؿ المدينػة الركاية عنو في األصكؿ كالشكاىد إال أف غالب

الناقػػد ليػػـ، ثػػـ قيػػؿ فػػي حديثػػو بػػالعراؽ: إنػػو نسػػي الكثيػػر منػػو، كسػػاء حفظػػو فػػي  خػػر عمػػره )المػػدخؿ إلػػى الصػػحيح 
 (، كقػػػاؿ الػػػذىبي: مػػػف الثقػػػات كغيػػػره أقػػػكل منػػػو )ميػػػزاف االعتػػػداؿُِٕ/ُ(، كقػػػاؿ الخميمػػػي: ثقػػػة )اإلرشػػػاد َُٗ/ْ
ا: ثقػة تغيػر حفظػو )المغنػي فػي الضػعفاء ّّٗ/ّ (، كقػاؿ ابػف العمػاد فػي الشػذرات: كػاف كثيػرى ِٖٗ/ُ(، كقاؿ أيضن

 (.َّ/ِ(، كقاؿ ابف ال كزم: ثقة ميمكف )الضعفاء كالمترككيف َِٖ/ُالحديث ثقةن مشيكرنا )شذرات الذىب 
حققػػت مػػف االستقصػػاء كذكػػر األسػػامي اسػػمنا ركل عنػػو اإلمػػاـ مالػػؾ كىػػك ال يػػركم إال عػػف ثقػػة، قػػاؿ الفسػػكم: كقػػد ت

فاسمنا، ألف  ممة األمر أف مالؾ بف أنس لـ يضع في المكطي إسنادنا، أك أظير اسػمنا يحػدث عنػو إال كىػك ثقػة، خػبل 
 (.ِِْ/ُعبد الكريـ بف أمية فإنو ضعيؼ، ككاف لو رأم سكء )المعرفة كالتاريخ 

 ؿ، فقاؿ: ىؿ رأيتو في كتبي؟ قمت: ال، قػاؿ: لػك كػاف ثقػة لرأيتػو فػي قىاؿى بشر بف عمر الزىراني: سيلت مالكان عف ر 
 (،ِٕ-ُٕ/ٖكتبي، فيذا القكؿ يعطيؾ بينو ال يركم إال عمف ىك عنده ثقة )سير أعبلـ النببلء 

(، كقػػاؿ فػػي التقريػػب: صػػدكؽ تغيػػر حفظػػو بػػيخرة َِْ/ٕقػػاؿ ابػػف ح ػػر فػػي المسػػاف: ثقػػة عػػف أبيػػو )لسػػاف الميػػزاف 
 (.ِٕٓٔ، رقـ ُّْ)التقريب ص

 كقد تكمـ فيو مف قبؿ حفظو:
قاؿ الترمذم: كقد تكمـ بعض أىؿ الحديث في سييؿ بف أبي صالح... كأشباه ىؤالء مف األئمة إنمػا تكممػكا فػييـ مػف 

 (.ْْٕ/ٓقبؿ حفظيـ في بعض ما رككا، كقد حدث عنو األئمة )العمؿ الصغير لمترمذم 
(، كقػاؿ البخػارم: كػاف لسػييؿ ِْٔ/ٓحتى حدث نفسو )الطبقات الكبػرل قاؿ ابف سعد: ك د عمى أخيو ك دنا شديدنا 

د عميو، فنسي كثيرنا مف الحديث، يتقكف حديثو )التاريخ الكبير   (،َُْ/ْأخ فمات، فك ى
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كقػػػػاؿ أبػػػػك الفػػػػتح األزدم: صػػػػدكؽ إال أنػػػػو أصػػػػابو ًبرسػػػػاـ فػػػػي  خػػػػر عمػػػػره، فػػػػذىب بعػػػػض حديثػػػػو )تيػػػػذيب التيػػػػذيب 
وكَأنو معِرب وبر ىتو الصتدر وَستام متن َأستماء المتوت وقيتل  ِبرسامُ وُم ويقال ليذه الِعِمة الالمُ  ِبرسامُ ال (، كَِْ/ْ

 (.ٙٗ/ٕٔمعناه االبن واأَلول َأصحُّ )لسان العرب 
مػػا ألنػػو لػػـ يػػرك  ذكػػره العبلئػػي فػػي القسػػـ األكؿ مػػف المختمطػػيف، الػػذيف لػػـ يضػػعفكا إمػػا لقصػػر مػػدة االخػػتبلط كقمتػػو، كا 

 (.َٓ،ٔو )المختمطيف صشيئنا حاؿ اختبلط
 كأما القائمكف بتضعيفو، فمنيـ مف أطمؽ القكؿ بتضعيفو، كمنيـ مف قارنو بآخريف، كأقكاليـ كاآلتي:

قاؿ ابف معيف: لـ يزؿ أصحاب الحديث يتقػكف حػديث سػييؿ، كقػاؿ: لػيس بػذاؾ، كقػاؿ ضػعيؼ )شػرح عمػؿ الترمػذم 
، كلػيس حػػديثيـ بػػالح ج )تػػاريخ ابػػف معػػيف ركايػػة الػػدكرم (، كقػاؿ: كالعػػبلء كسػػييؿ حػػديثيـ قريػػب مػػف السػػكاءَْٖ/ِ
(، كقاؿ: محمد بف عمرك أكبر مػف ىػؤالء كمػنيـ سػييؿ ُّْ/ّ(، كقاؿ: صكيمح كفيو ليف )الضعفاء الكبير َِّ/ّ

 (.َْٖ/ِ)شرح عمؿ الترمذم 
كقػد ركل عنػو األئمػة قاؿ ابف عبد البر: كىك ثقة فيما نقؿ إال أف يحيى بف معيف كاف يضعفو كال ح ة لػو فػي ذلػؾ، 

 (.ِّٕ/ُِكاحت كا بو كال يمتفت إلى قكؿ ابف معيف فيو )التمييد 
يقكؿ: محمد بػف عمػرك أحػب إلػيَّ مػف سػييؿ )سػؤاالت أبػي داكد لئلمػاـ أحمػد  -زعمكا–قاؿ اإلماـ أحمد: كاف يحيى 

(، كأكػد عمػى َْٖ/ِ(، كلـ يكف ليحيى بسييؿ عمػـ ككػاف قػد  ػالس محمػد بػف عمػرك )شػرح عمػؿ الترمػذم َِٕص
 (.َِٕأف سييبلن أثبت مف محمد بف عمرك )سؤاالت أبي داكد ص
(، كقػػاؿ ابػػف أبػػي حػػاتـ: قمػػت ألبػػي: مػػا معنػػى ال ِْٕ/ْقػػاؿ أبػػك حػػاتـ: يكتػػب حديثػػو كال يحػػتج بػػو )ال ػػرح كالتعػػديؿ 

ـ اضػطرابنا مػا شػئت يحتج بحديثيـ؟ قاؿ: كانكا قكمنا ال يحفظكف فيحدثكف بما ال يحفظكف فيغمطكف، ترل فػي أحػاديثي
 (، كلعؿ ىذا القكؿ مف أبي حاتـ في سييؿ بعدما نسي الحديث.ُّّ/ِ)ال رح كالتعديؿ 

 (.ُٓٓ/ِكذكره العقيمي في الضعفاء )الضعفاء الكبير 
كأما القكؿ بينو ركل عف أبيو صحيفة، فقد قاؿ ابف عدم: لػو نسػخ، كركل عنػو األئمػة... كحػدث سػييؿ عػف  ماعػة 

يدؿ عمػى ثقػة الر ػؿ... كعمػى تمييػز بػيف مػا سػمع مػف أبيػو لػيس بينػو كبينػو أحػد، كبػيف مػا سػمع مػف عف أبيو، كىذا 
 (.ْْٖ/ّسيمىي كاألعمش، كغيرىما مف األئمة )الكامؿ 

كقاؿ المقدسػي: كمثػاؿ ذلػؾ أف سػييؿ بػف أبػي صػالح تكمػـ فػي سػماعو مػف أبيػو، فقيػؿ: صػحيفة، فتػرؾ البخػارم ىػذا 
مف أصحاب أبيو، كمسػمـ اعتمػد عميػو لمػا سػبر أحاديثػو فك ػده مػرة يحػدث عػف عبػد اهلل  األصؿ، كاستغنى عنو بغيره

بف دينار عف أبيو، كمرة عف األعمش عف أبيو، كمرة يحدث عف أخيو عف أبيو بيحاديث فاتتو مف أبيو، فصػح عنػده 
ط األئمػػة السػػتة أنػػو سػػمع مػػف أبيػػو، إذ لػػك كػػاف سػػماعو صػػحيفة لكػػاف يػػركم ىػػذه األحاديػػث مثػػؿ تمػػؾ األخػػر )شػػرك 

 (.ٕٖلممقدسي ص
ال  قالػت الباحثػػة: الػػرا ح أنػو ثقػػة، إال فػػي حديثػػو الػذم ركاه بعػػد مػػكت أخيػو، فػػإف كافػػؽ غيػػره مػف الثقػػات احػػتج بػػو، كا 

 فميس بح ة، ألنو نسي كثيرنا مف الحديث، كتحمؿ أقكاؿ المكىنيف ألمره عمى ما ركاه بعد كفاة أخيو، كاهلل أعمـ.
 (.ٕٖٗ، حَٖٔ/ِمتابعة تامة )صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، إثـ مانع الزكاة،  كتابعو زيد بف أسمـ

 كبقية ر اؿ السند ثقات، كالحديث في صحيح مسمـ.
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ػػا القيػػاس، قػػاؿ ابػػف رشػػد: " ويعتتارض  كأمػػا القيػػاس الػػذم عػػارض ىػػذا حػػديث الشػػيخيف أيضن
 .1"رقالعمكـ فيك أف الخيؿ السائمة حيكاف مقصكد بو النماء كالنسؿ فيشبو اإلبؿ كالب

 
 وجو التعارض:

أف الحديث األكؿ نص عمى العفك عف زكاة الخيؿ، كأنيا غير كا بة، بينما الحػديث الثػاني 
حقنا فييا، كفسره بعضيـ بالزكػاة، كبقيػاس الخيػؿ عمػى اإلبػؿ كالبقػر إلتحػاد  -عز ك ؿ–ذكر أف هلل 

 العمة فييا كىي النماء.
 

 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
إلػػى عػػدـ إي ػػاب الزكػػاة فػػي  2كمحمػػد صػػاحبا أبػػي حنيفػػة ،كأبػػك يكسػػؼ ،رذىػػب ال ميػػك  -

 .3ا، كىك اختيار الطحاكم أيضن األكؿ -رضي اهلل عنو– الخيؿ، مستدليف بحديث أبي ىريرة
ك ميػػكر العممػػاء ال زكػػاة فػػي  ،كمحمػػد ،كأبػػك يكسػػؼ ،كأحمػػد ،كالشػػافعي ،كقػػاؿ مالػػؾ"قػػاؿ العراقػػي: 

كىػػك فػػي  "،لتتيس عمتتى المستتمم يتتي يرستتو صتتدقة: "-كالسػػبلـ عميػػو الصػػبلة-الخيػػؿ بحػػاؿ لقكلػػو 
 .4"الصحيح

ناثػػػو المفػػػردةك " قػػػاؿ ابػػػف قدامػػػة: زكػػػاة فييمػػػا إذا ا تمعػػػا، ، ال ألف مػػػا ال زكػػػاة فػػػي ذكػػػكره المفػػػردة، كا 
 .كالحمير

 ، فػبلدكاب ، كألف الخيػؿو مػف  نسػو مػف السػائمة ال ت ػب فيػو كسػائر الػدكابكألف ما ال يخرج زكات
  .5"فمـ ت ب زكاتيا ة فييا، كسائر الدكاب، كألنيا ليست مف بييمة األنعاـت ب الزكا

، لمقياس دكف اآلخر لحديثيف مكافقان الحازمي لمكافقتو لمقياس، فقاؿ: "أف يككف أحد ا ل ىذا القكؿكقك 
صمى اهلل عميو -عف النبي ، كليذا قدـ حديث أبي ىريرة اعدكؿ عف الثاني إلى األكؿ متعينن فيككف ال

الزكػاة فػي ذكػكره ألف مػا ال ت ػب فيػو  ؛"ليس عمى المسمم يي عبده وال يي يرستو صتدقة": -سمـك 
 .6، كسائر الحيكانات التي ال ي ب فييا الزكاة"ال ت ب في إناثو

                                                 
 .183بداية الم تيد ص 1
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ناثنػ، فقالكا بك ػكب الزكػاة فييػا إف كانػت سػائمة ككانػت ذكراننػ1أبك حنيفةأما  - ا، كيقصػد ا كا 
ػك  ى اإلبػؿا عمػبيا النسؿ كالنماء قياسن  لعػدـ  ؛فػبل زكػاة فييػا اا كاحػدن البقػر السػائمة، كأمػا إف كانػت نكعن

 التناسؿ.
ف كانػػت تسػاـ لمػػدر كالنسػؿ فػػإف كانػت مختمطػػة ذكػكرن "قػاؿ الكاسػاني:  ناثنػػك ا كا  : فقػد قػػاؿ أبػك حنيفػػة ،اا 
 .2"ت ب الزكاة فييا

 المراد بذلؾ الزكاة. :فقالكا"، ..ولم ينس ح  اهلل ." :-صمى اهلل عميو كسمـ–ا بقكلو استدلكا أيضن ك 
اسػتدؿ بػو أبػك حنيفػة عمػى ك ػكب  "،لم ينس ح  اهلل يي ظيورىتا وال رقابيتا: "كقكلو"قاؿ العراقي: 

ف كانػت إناثنػ ،ا فػػبل زكػاة فييػاكمذىبػو أنػػو إف كانػت الخيػؿ كميػا ذكػكرن  ،الزكػاة فػي الخيػؿ ا ا أك ذكػػكرن كا 
ناثن   .3"ا ك بت فييا الزكاةكا 

رضػي اهلل - الصحابة كعمر بف الخطاب الذم أخذ الزكاة منيا، ككذلؾ عثمافكاحت كا بفعؿ بعض 
ػػدي ٍبػفي بىٍكػػرو فقػد  ،-عنيمػا مَّ ػدَّثىنىا ميحى ، قىػػاؿى أخػػرج ابػف أبػػي شػيبة فػػي مصػنفو، قػػاؿ: حى ٍيجو ػرى ػًف اٍبػػًف  ي : ، عى

ًني عى  سىػٍيفو أىٍخبىرى  ، كىأىفَّ السَّػاًئبى ُعْثَمتاَن َكتاَن ُيَصتدُِّ  اْلَخْيتلَ  َأنِ  أىفَّ اٍبػفى ًشػيىابو أىٍخبىػرىهي  ،ٍبدي اهلًل ٍبفي أىبًػي حي
 .4"َكاَن َيْأِتي ُعَمَر ِبَصَدَقِة اْلَخْيلِ أىنَّوي  اٍبفى أيٍخًت نىًمرو أىٍخبىرىهي 

عفتتوت لكتتم عتتن صتتدقة : "-سػػمـصػػمى اهلل عميػػو ك -أمػػا قػػكؿ النبػػي ك  :عمػػى ال ميػػكر أبػك حنيفػػةكرد 
 .5الغزك ال لئلسامةالمعدة لمرككب ك  مراد منيا الخيؿفال "الخيل والرقي 

 
كاعتػػرض ال ميػػكر عمػػى أدلػػة أبػػي حنيفػػة، فقيػػاس الخيػػؿ عمػػى اإلبػػؿ كالبقػػر غيػػر صػػحيح، 
 كذلؾ ألف الخيؿ مف الدكاب، كاإلبؿ كالبقر مف األنعاـ، كىذا ما بينو ابف قدامة في كبلمو السابؽ.

كتػيكلكا قاؿ العراقػي: مى أكثر مف معنى، "، أنو يحمؿ عولم ينس ح  اهلل...فيما استدالليـ بقكلو: "
يحتمػػؿ أف المػػراد بػػػالحؽ فػػي رقابيػػػا  :كقيػػػؿ ،ىػػذا الحػػديث عمػػػى أف المػػراد أنػػو ي اىػػػد بيػػا إذا تعػػيف

، كىذا ا طمب منو إعارتوكالمراد بظيكرىا إطراؽ فحميا إذ ،اإلحساف إلييا كالقياـ بعمفيا كسائر مؤنيا

                                                 
 .ُِّ/ِانظر: بدائع الصنائع  1
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 .ََُِْ، حْٔٔ/ ٔمصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب ما قالكا في زكاة الخيؿ،  4
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ممػػػا يكسػػػبو مػػػف مػػػاؿ العػػػدك عمػػػى ظيكرىػػػا كىػػػك خمػػػس  المػػػراد حػػػؽ اهلل :كقيػػػؿ ،عمػػػى سػػػبيؿ النػػػدب
 .1"الغنيمة

 كصح عػف عمػرفكاف تبرعنا منيـ، كليس بفرض، قاؿ ابف رشد: " -رضي اهلل عنو-كأما فعؿ عمر 
 .2"إنو كاف باختيار منيـ :فقيؿ ،أنو كاف ييخذ منيا الصدقة -رضي اهلل عنو-
 

 ع.ىو الجمقالت الباحثة: سمؾ الفريقاف مسمكنا كاحدنا 
فال ميكر لـ يعتبػركا الزكػاة فػي الخيػؿ بنػاء عمػى الحػديث األكؿ، كأمػا الحػديث الثػاني ففسػركا المػراد 

 منو بعدة تفسيرات سبؽ بيانيا، كحممكا فعؿ الصحابة عمى أنو تبرع منيـ، ال فرضان عمييـ.
لمػراد بحػؽ اهلل كأما األحناؼ فقالكا بك كب الزكاة في الخيػؿ، محت ػيف بالحػديث الثػاني، كقػالكا: إف ا

ف الخيؿ المعدة لمغزك معفك عنيا.  الزكاة، كا 
كالرا ح مما سبؽ ىك رأم ال ميكر، ألف الحديث كاضح الداللة في العفػك عػف زكػاة الخيػؿ 
ف قصد بيػا الت ػارة ك بػت الزكػاة فييػا، كلػردكدىـ القكيػة عمػى أدلػة الحنفيػة، كمػا  إف كانت لمقنية، كا 

ػػا، كأمػػا اسػػتدالؿ أبػػي حنيفػػة  أف أبػػا يكسػػؼ كمحمػػدان كالطحػػاكم األحنػػاؼ، قػػالكا بقػػكؿ ال ميػػكر أيضن
عمػػى ك ػػكب الزكػػاة فييػػا بحػػديث أبػػي ىريػػرة الثػػاني فممحػػديث عػػدة تفسػػيرات يحمػػؿ عمييػػا، كاهلل أعمػػـ 

 بالصكاب.
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
 .ّٔٓ/ْطرح التثريب  1
 .ُّٖص بداية الم تيد 2
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 المسيلة الثامنة
 زكتتاة العستتل

 
 األدلة المتعارضة:

اًب الزَّكى  كفى ًبًإي ى خُرْ مِهْ أَمْىَالِهِمْ صَدَقَةً في العسؿ ًبعيميكـً قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: اةً استدؿ اٍلميٍحتى ّْ
1. 

 الحديث األول:
ػ ػػًف  ا بالحػديث الػػذم أخر ػو القاسػـ بػػف سػبلـ قػاؿ:كاسػتدلكا أيضن ػػٍفكىافي ٍبػفي ًعيسىػى عى ػدَّثىنىا صى حى

ًني ، عىٍف مي ًف ٍبًف أىًبي ذيبىابو ٍبًد الرٍَّحمى اًرًث ٍبًف عى ، اٍلحى ػٍف سىػٍعًد ٍبػًف أىبًػي ذيبىػابو ٍف أىًبيػًو، عى ٍبًد المًَّو، عى ًر ٍبًف عى
مىٍيػػػًو ًمػػػ ػػػا أىٍسػػػمىميكا عى ػػػٍؿ ًلقىػػػٍكًمي مى : يىػػػا رىسيػػػكؿى المَّػػػًو، اٍ عى ، قيٍمػػػتي مىػػػى رىسيػػػكًؿ المَّػػػًو فىيىٍسػػػمىٍمتي : قىػػػًدٍمتي عى ٍف قىػػػاؿى

مىٍييً  مىًني عى ، كىاٍستىٍعمى : "فىفىعىؿى ، قىاؿى ـٍ ػري ًمػٍف أىٍمكىاًلًي مىًني عيمى َـّ اٍسػتىٍعمى مىًني أىبيػك بىٍكػرو ًمػٍف بىٍعػًدًه، ثيػ َـّ اٍسػتىٍعمى ـٍ "، ثيػ
 : ـٍ مىى قىٍكًمًو، فىقىاؿى لىيي ـى عى : فىقىًد ـٍ ِيي اْلَعَسِل َزَكاٌة  َيِذِنُو ال َخْيَر ِيي َماٍل ال ُيَزِكىبىٍعًدًه، قىاؿى ، قىاليكا لىوي: كىػ

 ، : اٍلعيٍشري ػوي، تىرىل؟ قىاؿى ، فىبىاعى ػري ػذىهي عيمى ػنىعى، فىيىخى ػا صى ، كىأىٍخبىػرىهي ًبمى ػرى مىػى عيمى ـى بًػًو عى ، فىقىػًد ذى ًمٍنييـي اٍلعيٍشػرى فىيىخى
" دىقىاًت اٍلميٍسًمًميفى عىمىوي ًفي صى  .2فى ى

                                                 
 .َُّسكرة التكبة:  1
 . َُٕٓ، حَُٔ/ِاألمكاؿ  2

 دراسة السند:
: ىػك الحػارث بػف عبػد الػرحمف بػف عبػد اهلل بػف سػعد بػف أبػي ذبػاب، بضػـ اْلَحاِرُث ْبُن َعْبِد الِرْحَمِن ْبتِن َأِبتي ُذَبتابٍ  -

ست كأربعيف كمائة، ركل لػو  المع مة كمكحدتيف، الدكسي بفتح الداؿ، المدني، صدكؽ ييـ، مف الخامسة، مات سنة
 (.ََُّ، رقـُُِالبخارم في أفعاؿ العباد، كأبك داكد في مراسيمو كالباقكف )التقريب ص

(، المقصكد بقكلو )مشيكر( أنو معركؼ لدل المحدثيف غير م يكؿ، َٖ/ّقاؿ ابف معيف: مشيكر )ال رح كالتعديؿ 
 كليس عبارة تكثيؽ لمراكم.

(، كقاؿ أبك زرعة: ال ُِٗ، مشاىير عمماء األمصار صُِٕ/ٔمف المتقنيف )الثقات  ككثقو ابف حباف بقكلو: كاف 
(، كقػػاؿ مػػرة: مشػػيكر )ديػػكاف الضػػعفاء ُِٕ/ِ(، ككثقػػو الػػذىبي )ميػػزاف االعتػػداؿ ٕٗ/ّبػػيس بػػو )ال ػػرح كالتعػػديؿ 

ؽ )إركاء (، كقػػاؿ األلبػػاني: صػػدك ََُّ، رقػػـُُِ(، كقػػاؿ ابػػف ح ػػر: صػػدكؽ ييػػـ )التقريػػب صِٖ/ِكالمتػػرككيف 
 (.ِْْ/ٖالغميؿ 

كقاؿ ابف المديني في حػديث قػاؿ مالػؾ فػي سػنده: أخبػرت عػف سػميماف بػف يسػار: أرل مالكنػا سػمعو مػف الحػارث كلػـ 
(، قػاؿ ابػف ح ػر معقبنػا عمػى ذلػؾ: كىػذه عػادة ُِٖ/ِيسمو، كمػا رأيػت فػي كتػب مالػؾ عنػو شػيئنا )تيػذيب التيػذيب 

 (.ُِٖ/ِيذيب التيذيب مالؾ فيمف ال يعتمد عميو؛ ال يسميو )ت
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(، كقػاؿ الػدارقطني: لػيس بػالقكم عنػدىـ َٖ-ٕٗ/ّكقاؿ أبك حاتـ: ليس بذاؾ بالقكم، يكتب حديثو )ال رح كالتعديؿ 
 (.َُِ/ٔ(، كضعفو ابف حـز )المحمى َِّ/َُ)العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية 

عؼ، كىناؾ مف تكسط في حالو، كالخبلصػة فػي قالت الباحثة: اختمؼ النقاد في الحكـ عمى الحارث بيف مكثؽ كمض
 الحكـ عمى الراكم أنو صدكؽ، كاهلل أعمـ.

 
عػػف أبيػػو، عػػف سػػعد بػػف أبػػى ذبػػاب، كعنػػو الحػػارث بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ذبػػاب، ضػػعفو ُمِنيتتُر ْبتتُن َعْبتتِد الِمتتِو:  -

 (، لـ أ د لو تر مة كافية لقمة مركياتو.ِْٖ/ِاألزدم )تع يؿ المنفعة 
(، كذكره ابف حباف في الثقات )الثقات َُِ/ٔديني: ال نعممو إال في ىذا الحديث كىك محمكد )لساف الميزاف قاؿ الم

(، كذكػره ابػف ال ػكزم فػي الضػعفاء ِْٖ/ِ(، كضعفو األزدم، فقاؿ : ضعيؼ ال يحتج بو )تع يػؿ المنفعػة ُْٓ/ٕ
(، كالػػذىبي: فيػػو ٖٗٓ/ِ يػػكؿ )االسػػتيعاب (، كقػػاؿ ب يالتػػو ابػػف عبػػد البػػر: إسػػناد مُِْ/ّ)الضػػعفاء كالمتػػرككيف 

(، كقاؿ ابف ِِْ/ّ(، كقاؿ مرة: ضعيؼ )م مع الزكائد ُٕٕ/ُ(، كالييثمي )م مع الزكائد ِٖٓ/ٔ يالة )الميزاف 
ػا مىٍ ييػكؿه )المحمػى  ًكبلىىيمى ٍف ميًنيػًر بػف عبػد المَّػًو، عػف أبيػو، كى : كىعى (، كضػعفو األلبػاني )التعميقػات الرضػية ِِّ/ٓحـز

ِ/ُٓٗ.) 
 قالت الباحثة: الخبلصة في منير بف عبد اهلل أنو م يكؿ، كىك في حكـ الضعيؼ.

 
 م يكؿ، لـ أ د لو تر مة. أبيو: عبد اهلل -

ذكػػػره البخػػػارم فػػػي التػػػاريخ الكبيػػػر كقػػػاؿ: عبػػػد اهلل كالػػػد منيػػػر، عػػػف سػػػعد بػػػف أبػػػي ذبػػػاب، لػػػـ يصػػػح )التػػػاريخ الكبيػػػر 
م أراده البخػػارم أف كالػػد منيػر بػػف عبػػد اهلل لػػـ يسػػمعو مػػف سػػعد بػػف أبػػي (، قػاؿ ابػػف عػػدم: كىػػذا الحػػديث الػػذِّٓ/ٓ

 (.ِِٓ/ٓذباب )الكامؿ 
(، َِٕ/ٓ(، كقػاؿ أبػك حػاتـ: ال أنكػر حديثػو )ال ػرح كالتعػديؿ َِّ/ِذكره العقيمي في الضػعفاء )الضػعفاء الكبيػر  

يثو؟ قاؿ: نعػـ )معرفػة السػنف كاآلثػار كسئؿ أبك حاتـ الرازم عف عبد اهلل كالد منير عف سعد بف أبي ذباب، يصح حد
ٔ/ّْٕ.) 
 

 الحكم عمى اْلسناد:
إسناد مظمـ، فيػو م اىيػؿ: منيػر بػف عبػد اهلل كأبػكه، فالحػديث ضػعيؼ ال يحػتج بػو، كقػد حكػـ عمػى ىػذا الحػديث ابػف 

أحمػػد  (، كقػػاؿ أبػػك المحاسػػف: بإسػػناد م يػػكؿ )اإلكمػػاؿ لر ػػاؿٖٗٓ/ِعبػػد البػػر، بقكلػػو: إسػػناد م يػػكؿ )االسػػتيعاب 
ُ/ُُٔ.) 
كالحكـ عمى أحاديث زكاة العسؿ بشكؿ عػاـ، مػف طػرؽ أخػرل، ال يرتقػي لبلحت ػاج بػو، كأكرد ىنػا أقػكاؿ األئمػة فػي  

 ذلؾ:
(، كقػػاؿ المنػاكم: كتعقبػو مغمطػػام ُِِ/ُقػاؿ البخػارم: كلػػيس فػي زكػاة العسػػؿ شػيء يصػح )العمػػؿ الكبيػر لمترمػذم 

(، قمػت: لػـ أ ػد ىػذا التعقػب فػي الكتػب المطبكعػة ِْٓ/ْيض القدير بصحة حديث فيو في مسند الشافعي كغيره )ف
 لمغمطام، كلعمو ذكره في كتابو )التمكيح شرح ال امع الصحيح(، كىك مخطكط.
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 الحديث الثاني:
رَّانًػػيُّ  ػػدي ٍبػػفي أىبًػػي شيػػعىٍيبو اٍلحى ػػدَّثىنىا أىٍحمى ػػدَّثىنىا ميكسىػػى ٍبػػفي مػػا ركاه أبػػك داكد فػػي سػػننو قػػاؿ: حى ، حى

ػػاءى  :  ى ػػدًّْه، قىػػاؿى ػػٍف  ى ػػٍف أىًبيػػًو، عى ، عى ٍمػػًرك ٍبػػًف شيػػعىٍيبو ػػٍف عى ، عى ػػاًرًث اٍلًمٍصػػًرمّْ ٍمػػًرك ٍبػػًف اٍلحى ػػٍف عى ، عى أىٍعػػيىفى
ػػيىلىوي أىٍف يىٍحًمػػيى  كىػػافى سى ٍتعىػػافى ًإلىػػى رىسيػػكًؿ المَّػػًو ًبعيشيػػكًر نىٍحػػؿو لىػػوي، كى ػػدي بىنًػػي مي ؿه أىحى وي كىاًدينػػا ييقىػػاؿي لىػػوي: لىػػ 1ًىػػبلى

مىبىةي  طَّػاًب َيَحَمى َلُو َرُسوُل المِتِو َذِلتَك اْلتَواِدي، "2سى ػري ٍبػفي اٍلخى لّْػيى عيمى ٍنػوي -"، فىمىمَّػا كي كىتىػبى  -رىًضػيى المَّػوي عى
ػري  ، فىكىتىػبى عيمى ػٍف ذىًلػؾى طَّػاًب يىٍسػيىليوي عى ػرى ٍبػًف اٍلخى ٍنػػوي رىًضػ-سيػٍفيىافي ٍبػفي كىٍىػبو ًإلىػى عيمى ِإْن َأِدى : -يى المَّػوي عى

اِل َيِذِنَمتا ُىتَو ُذَبتا ُب َغْيتٍث ِإَلْيَك َما َكاَن ُيَؤدِّي ِإَلتى َرُستوِل المِتِو ِمتْن ُعُشتوِر َنْحِمتِو َيتاْحِم َلتُو َستَمَبَة  َواِن
 .3"َيْأُكُمُو َمْن َيَشاءُ 

                                                                                                                                              

كقد ذكر أف الحديث المصحح ىك مف مسند الشافعي، فربما أخطي مغمطام في تصحيحو، خاصة أف الشػافعي نفسػو 
 كف يبقى ذلؾ في دائرة االحتماؿ غير مقطكع بو، كاهلل أعمـ.قاؿ بيف األحاديث في ذلؾ ضعيفة، كل

في ىذا الباب كثير شيء ) امع الترمذم، كتػاب الزكػاة،  -صمى اهلل عميو كسمـ-كقاؿ الترمذم: ال يصح عف النبي 
 (.ِٗٔ، حُٕ/ِباب ما  اء في زكاة العسؿ،

نػو العشػر ضػعيؼ )إتحػاؼ الخيػرة الميػرة قاؿ الشافعي: الحػديث فػي أف فػي العسػؿ العشػر ضػعيؼ، كفػي أال يؤخػذ م
ّ/ُّ.) 

(، يقصػد ِّٓ/ٓقاؿ ابف الممقف: فيذه أحاديث إي اب زكػاة العسػؿ مطعػكف فػي كميػا كأ كدىػا: ثانييػا )البػدر المنيػر 
 حديث عمرك بف شعيب.

نمػا يصػح عػف عمػر -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-قاؿ العقيمي: أمػا زكػاة العسػؿ فمػيس يثبػت فيػو عػف النبػي  بػف  شػيء، كا 
 (.َّٗ/ِالخطاب فعمو )الضعفاء الكبير 

: فبطؿ أف يصح في ىػذا عػف رسػكؿ اهلل  شػيء، أك عػف عمػر، أك عػف أحػد  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ  -قاؿ ابف حـز
صمى اهلل عميو -(، كقاؿ أبك حفص المكصمي: ال يصح عف النبي ْٖٔ/ّ)المحمى  -مف الصحابة رضي اهلل عنيـ

(، كقػػاؿ الع مػػكني: كبػػاب زكػػاة العسػػؿ مػػع ُّٗ)المغنػػي عػػف الحفػػظ كالكتػػاب ص فػػي ىػػذا البػػاب كبيػػر شػػيء -كسػػمـ
(، كقػػاؿ المنػػاكم: لػػـ يصػػح فيػػو خبػػر )فػػيض القػػدير ُِْ/ ِكثػػرة مػػا ركم فيػػو لػػـ يثبػػت فيػػو شػػيء )كشػػؼ الخفػػاء 

 (.ِْٕ/ٔ(، كقاؿ البييقي: كليس في زكاة العسؿ شيء يصح )معرفة السنف كاآلثار ِْٓ/ْ
: قاؿ ا 1 ٍيتيو ًحماية إذا دىفىٍعتى عنو، كمىنىٍعتى منو مف يىٍقريبو )النيايػة يىٍحًميى مى بف األثير: ًحمنى: أم مىٍحظيكر ال ييٍقرىب، كحى
ُ/َُٓٓ.) 
مىبىةي: 2  (.ْٕٔ/ّبفتح أكلو كثانيو بعده باء مع مة بكاحدة كاد لبني متعاف )مع ـ ما استع ـ  سى

، سػنف النسػائي، كتػاب الزكػاة، بػاب زكػاة النحػؿ، َُِٔ، حِِ/ِ سنف أبي داكد، كتاب الزكاة، باب زكػاة العسػؿ،3 
 .ِْٖٗ، حْٖ/ٓ

 دراسة السند:
ال زرم، مكلى قريش، أبك سعيد، ثقة عابد، مف الثامنة، مات سنة خمس أك سبع كسػبعيف، خ ـ  ُموَسى ْبُن َأْعَينَ  -

 (.ْْٗٔ، رقـٖٕٗد س ؽ )التقريب ص
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(، قػاؿ ِٖٗ/َُاؿ، فقيؿ لػو: مػف ىػك؟، قػاؿ: مكسػى بػف أعػيف )التيػذيب قاؿ األكزاعي: إني ألعرؼ ر بلن مف األبد
ا كسػػطنا )سػػؤاالت ابػػف أبػػي شػػيبة ص (، كقػػاؿ ابػػف سػػعد: كػػاف صػػدكقنا )الطبقػػات ُْٕعمػػي بػػف المػػديني: كػػاف صػػالحن

(، كأحمػد: ر ػؿ صػالح ثقػة )سػؤاالت أبػي ِٖٗ/َُ(، ككثقو ابف معيف: ثقة صالح )تيػذيب التيػذيب ّْٖ/ٕالكبرل 
(، كأبػػك ُّٕ/ٖ(، كأبػػك حػػاتـ )ال ػػرح كالتعػػديؿ ُّٕ/ٖ(، ككػػاف يحسػػف الثنػػاء عميػػو )ال ػػرح كالتعػػديؿ ِِٕص داكد

(، كالعينػػي َُّ/ِ(، كالػػذىبي )الكاشػػؼ ّٓٓ(، كالػػدارقطني )اإللزامػػات كالتتبػػع صُّٕ/ٖزرعػػة )ال ػػرح كالتعػػديؿ 
 (.ْٔ/ٗحباف في الثقات )الثقات (، كذكره ابف ْْٗٔ، رقـٖٕٗ(، كابف ح ر )التقريب صُٖٗ/ٓ)عمدة القارم 

قالػػت الباحثػػة: ىػػك ثقػػة، ككػػبلـ عمػػي بػػف المػػديني كابػػف سػػعد ال يػػنقص مػػف مرتبتػػو، فمػػف شػػيد لػػو بتمػػاـ الحفػػظ أكثػػر 
 عددنا.

 
بف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص، صدكؽ، مات سنة ثماني عشرة كمائة )التقريب ص  عمرو بن شعيب-

 (.ََٓٓ، رقـ ِّْ
(، كالع مػػػي ّٓٓ/ِ(، كابػػف معػػػيف )تػػاريخ ابػػػف معػػيف ركايػػػة الػػدكرم ِٖ/ِزاعػػي )تيػػػذيب األسػػماء لمنػػػككم كثقػػو األك 

(، كابػػف حبػػاف ِٕ/ِِ(، كالنسػػائي )تيػػذيب الكمػػاؿ ِّٗ/ٔ(، كأبػػك زرعػػة )ال ػػرح كالتعػػديؿ ُٖٕ/ِ)معرفػػة الثقػػات 
 (.ٔٔ/ِ(، قاؿ الذىبي: حديثو حسف كفكؽ الحسف )المغني ْٖٔ/ٖ)الثقات 
(، ُْحمد: أنا أكتب حديثػو كربمػا احت  نػا بػو، كربمػا ك ػس فػي القمػب منػو شػيء )سػؤاالت األثػـر ألحمػد صكقاؿ أ

(، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ: لػػيس ِٖٕ/ّ(، كابػػف المػػديني )تيػػذيب التيػػذيب ِّٖ/ٔكضػػعَّفو يحيػػى القطػػاف )ال ػػرح كالتعػػديؿ 
 (.ِّٗ/ٔبالقكم يكتب حديثو، كما ركل عنو الثقات فيذاكر بو )ال رح كالتعديؿ 

 قمت: عابكا عميو أمريف:
األكؿ: أف أحاديثػػو بعضػػيا صػػحيفة ركاىػػا ك ػػادة، كالتصػػحيؼ يػػدخؿ عمػػى الصػػحؼ بخػػبلؼ السػػماع، لكػػف رد ابػػف 
معػػيف عمػػػى ذلػػػؾ، كنقمػػػو ابػػػف ح ػػػر: شػػػيد لػػػو ابػػػف معػػػيف أف أحاديثػػػو صػػػحاح غيػػػر أنػػػو لػػػـ يسػػػمعيا، كصػػػح سػػػماعو 

 ك أحد ك كه التحمؿ، كاهلل أعمـ.لبعضيا، فغاية الباقي أف يككف ك ادة صحيحة، كى
كقاؿ يعقكب بف شيبة: ما رأيت أحدنا مف أصحابنا ممف ينظر في الحديث كينتقي الر اؿ يقكؿ فػي عمػرك بػف شػعيب 
شيئنا، كحديثو عندىـ صحيح كىك ثقة ثبت، كاألحاديث التي أنكركا مف حديثو إنما ىي لقـك ضعفاء رككىػا عنػو، كمػا 

 (.ْٕ/ٖ، كتيذيب التيذيب ِِّ/ٓنظر: ميزاف االعتداؿ لمذىبي ركل عنو الثقات فصحيح )ا
سػحاؽ بػف إبػراىيـ يحت ػكف بحػديث عمػرك بػف  قاؿ البخارم: كرأيت أحمد بف حنبؿ، كعمى بف عبػد اهلل، كالحميػدم، كا 

 (.ّّْ/ٔشعيب عف أبيو )التاريخ الكبير 
ىػك عنػدنا كاه، كمػف ضػعفو فإنمػا ضػعفو كقاؿ الترمذم: كقد تكمـ يحيى بف سعيد في حديث عمرك بػف شػعيب كقػاؿ: 

مف قبؿ أنو يحدث مف صحيفة  ده عبد اهلل بف عمػرك، كأمػا أكثػر أىػؿ الحػديث فيحت ػكف بحػديث عمػرك بػف شػعيب 
سحؽ كغيرىما ) امع الترمذم   (.ِٓ/ِفيثبتكنو منيـ: أحمد، كا 

ما عبد اهلل، صمى اهلل -فيما محمد فمـ يمؽ الرسكؿ  الثاني: قكلو عف أبيو عف  ده، يحتمؿ أحد أ داده: إما محمد، كا 
فتككف ركايتو ضػعيفة، ألنيػا مرسػمة، كأمػا عبػد اهلل فيػك صػحابي، كأكثػر المحػدثيف أف الضػمير فػي  ػده  -عميو كسمـ

 يعكد عمى شعيب، كليس عمى عمرك، فتككف الركاية متصمة.
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   الحديث الثالث:
ػدَّثىنىا سىػًعيدي ٍبػفي  وأخر ما  :كمما استدلكا بو عمى عدـ ك كب الزكاة البخارم في صحيحو: حى

ػٍف سىػالً  ، عى ػًف الزٍُّىػًرمّْ نًػي ييػكنيسي ٍبػفي يىًزيػدى، عى : أىٍخبىرى ، قىػاؿى ٍبدي المًَّو ٍبفي كىٍىػبو دَّثىنىا عى ، حى ـى ٍريى ٍبػًد أىًبي مى ـً ٍبػًف عى
ػػٍف أىًبيػػًو  ٍنػػوي -المَّػًو، عى ًضػػيى المَّػػوي عى ػػًف النَّبًػػيّْ -رى : " -ميػػو كسػػمـصػػمى اهلل ع–، عى ِييَمتتا َستتَقِت الِستتَماُء قىػػاؿى

 .2"َوَما ُسِقَي ِبالِنْضِح ِنْصُف اْلُعْشرِ   اْلُعْشرُ  1َواْلُعُيوُن َأْو َكاَن َعَثِريًّا

                                                                                                                                              

 (.ْٕ/ٖب ، كتيذيب التيذئُٗ،  امع التحصيؿ صِِّ/ٓ)انظر: ميزاف االعتداؿ لمذىبي 
الخبلصػػة: أنػػو ثقػػة فػػي نفسػػو، كاألحاديػػث المنكػػرة عميػػو إنمػػا ىػػي مػػف قبػػؿ مػػف أخػػذ عنػػو مػػف الضػػعفاء، كعامػػة النقػػاد 

 يحت كف بركاية عمرك عف أبيو عف  ده.
 
بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف عمػػػرك بػػػف العػػػاص، صػػػدكؽ، ثبػػػت سػػػماعو مػػػف  ػػػده، مػػػف الثالثػػػة )التقريػػػب  شتتتعيب بتتتن محمتتتد -

 (.َِٖٔ، رقـِٕٔص
(، ِْٕ/ُ(، كقػاؿ النػككم: ثقػة )تيػذيب األسػماء ّٕٓ/ْبف حباف في الثقات كقاؿ لـ يسمع مػف  ػده )الثقػات ذكره ا

 (.ْٖٖ/ُكقاؿ الذىبي: صدكؽ )الكاشؼ 
ا أف شعيبنا سمع مف  قمت: ىك صدكؽ اختمؼ في سماعو مف  ده، كالصكاب أنو سمع منو، قاؿ الذىبي: كصح أيضن

هلل بػف عمػرك بسػنكات، فػبل ينكػر عميػو السػماع مػف  ػده ال سػيما كىػك الػذم ربػاه معاكية، كقد مات معاكيػة قبػؿ عبػد ا
(، كأكد عمى ذلػؾ العبلئػي، بقكلػو: كاألصػح أنػو سػمع مػف  ػده عبػد اهلل بػف عمػرك، كمػف ابػف ِِّ/ٓككفمو )الميزاف 

 (.  ُٔٗ) امع التحصيؿ ص -رضي اهلل عنيـ-عمر، كابف عباس 
 

 الحكم عمى اْلسناد:
سػػند ثقػػات، كقػػد ثبػػت سػػماع كػػؿ راك مػػف شػػيخو، كبينػػت الباحثػػة الػػرد عمػػى الطػػاعنيف بركايػػة عمػػرك بػػف بقيػػة ر ػػاؿ ال

 شعيب عف أبيو عف  ده، فالحديث حسف، كاهلل أعمـ.
 
ًفيػػرة، كقيػؿ: ىػك الًعػػٍذم  1 عثرينػا: قػاؿ ابػف األثيػػر: ىػك مػف النَّخيػؿ الػػذم يىٍشػرب بعيركقػو مػف مػػاء المىطىػر ي تًمػع فػي حى
ٍرعي ) ا )المػػاءي الظػػاىر ال ػػارم عمػػى ك ػػو األرض(، كاألٌكؿ الػػذم ال يسػػقيو ًإالَّ المطػػر(الػػزَّ ، كقيػػؿ: ىػػك مػػا ييٍسػػقى سىػػيحن

ثٍػرنا بػبل عىمػؿ مػف صػاحبو  ... سيٌمي بو ألنو ال يىحتاج في سىٍقيو إلى تىعىب بداًليىةو كغيرىػا كينػو عىثػر عمػى المػاء عى أشيري
 (.ّٕٗ/ّ)النياية في غريب الحديث كاألثر 

 .ُُِْ، حَْٓ/ِالبخارم، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى مف ماء السماء كبالماء ال ارم،  2
 دراسة السند:

بف مسمـ القرشي مكالىـ، أبك محمد، المصرم، الفقيو، ثقة حػافظ، عابػد مػف التاسػعة، مػات سػنة  َعْبُد الِمِو ْبُن َوْىبٍ -
 (.ّْٗٔ، رقـٔٓٓالتيذيب صسبع كتسعيف، كلو اثنتاف كسبعكف سنة ع )تقريب 

 (.ٔٔ/ٔقاؿ الحارث بف مسكيف كاف يسمى ديكاف العمـ )تيذيب التيذيب 
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يقكؿ ابف كىب عف نفسو: قاؿ لي عبد الرحمف بف ميدم: اكتب لي مف أحاديث عمرك يعني بف الحارث، فكتبت لػو 
 ال عف ثقة.(، كابف ميدم ال يركم إَِِ/ْمائتي حديث فحدثتو بو )الكامؿ في ضعفاء الر اؿ 

(، كفػي ركايػة الػدارمي: أر ػك أف يكػكف ُِْ/ْقاؿ ابف معيف في ركاية الدكرم: ثقة )تاريخ ابف معػيف ركايػة الػدكرم 
 (، كيحمؿ قكلو: "صدكقان"، عمى أنو ثقة كما في ركاية الدكرم عنو.ُُٕصدكقنا )تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص

إليَّ مػف الكليػد بػف مسػمـ، كأصػح حػديثنا منػو بكثيػر )ال ػرح كالتعػديؿ قاؿ أبك حاتـ: صالح الحديث صدكؽ، ىك أحب 
(، كذكػره ابػف حبػاف فػي ِٓٓ/ِ(، كقاؿ أبك يعمى الخميمي: ثقة متفؽ عميو، مخػرج فػي الصػحيحيف )اإلرشػاد ُٖٗ/ٓ

 (.ّْٔ/ٖالثقات، كقاؿ: ككاف ممف  مع كصنؼ، كىك الذم حفظ عمى أىؿ الح از كمصر حديثيـ )الثقات 
صة فيو أنو ثقة، كثقو عدد مف األئمة المتشدديف، مػنيـ ابػف معػيف كالنسػائي، كركل عنػو ابػف ميػدم مػع تعنتػو كالخبل

 في الر اؿ، كأخرج البخارم كمسمـ لو في الصحيح.
 كلكف تيكمـ فيو في ثبلثة أمكر، كىي: التدليس، كالتساىؿ في األخذ، كركايتو عف ابف  ريج فييا شيء.

(، كذكػره ُٖٓ/ٕابف سعد: كاف كثير العمـ ثقة فيمػا قػاؿ حػدثنا، ككػاف يػدلس )الطبقػات الكبػرل فيما التدليس فقد قاؿ 
(، فػػبل يضػػر ِِابػف ح ػػر فػػي المرتبػػة األكلػى مػػف المدلسػػيف الػػذيف لػـ يكصػػفكا بػػذلؾ إال نػػادرنا )طبقػات المدلسػػيف ص

 تدليسو، كيقبؿ حديثو ما قاؿ فيو )عف(.
 كأما تساىمو في األخذ:

سمعت عبػد اهلل بػف كىػب قػاؿ لسػفياف بػف عيينػة: يػا أبػا محمػد الػذم عػرض عميػؾ أمػس فػبلف أ زىػا  فقد قاؿ يحيى:
 (.ُُِ/ّلي، فقاؿ: نعـ )تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم 

قاؿ عمي بف المديني: دفع إليَّ ابف كىب كتاب عمرك بف الحارث، كقاؿ: أقرؤه عميؾ؟ فمػـ أرد لػرداءة أخػذه )التعػديؿ 
، قاؿ النسائي: يتساىؿ في األخذ، كال بيس بو، كمرة: ثقة، ما أعممو ركل عف الثقات حديثا منكػرنا (ْٔٗ/ِكالت ريح 

(، كقاؿ السا ي: صدكؽ ثقػة، ككػاف مػف العبػاد، ككػاف يتسػاىؿ فػي السػماع ألف مػذىب أىػؿ ٕٔ/ٔ)تيذيب التيذيب 
 (.ٕٔ/ٔبمده أف اإل ازة عندىـ  ائزة كيقكؿ فييا حدثني فبلف )تيذيب التيذيب 

ف ثبت أنو متساىؿ في األخذ، إال أف ذلؾ لـ ينقص مػف مرتبػة أحاديثػو، كقػد نػص عمػى ذلػؾ عػدد مػف النقػاد، قػاؿ  كا 
أحمد: صحيح الحديث، يفصػؿ السػماع مػف العػرض، كالحػديث مػف الحػديث، مػا أصػح حديثػو كأثبتػو، قيػؿ ألحمػد بػف 

رت فػي حديثػو كمػا ركل عػف مشػايخو ك دتػػو حنبػؿ: ألػيس كػاف يسػيء األخػذ؟ قػاؿ: كػاف يسػيء األخػذ، كلكػف إذا نظػ
ا )ال ػػرح كالتعػػديؿ  (، كقػػاؿ فػػي العمػػؿ: بمغنػػي أنػػو لػػـ يكػػف يػػدخؿ فػػي تصػػنيفو مػػف تمػػؾ شػػيئنا )العمػػؿ ُٖٗ/ٓصػػحيحن

 (، يقصد األحاديث التي أخذىا باإل ازة.ّْٔ/ُ
مػـ أنػي رأيػػت كقػاؿ أبػك زرعػة: نظػػرت فػي نحػك ثمػػانيف ألػؼ حػديث مػػف حػديث ابػف كىػب بمصػػر كغيػر مصػر فػػبل أع

 (.ُٖٗ/ٓحديثنا ال أصؿ لو، كىك ثقة )ال رح كالتعديؿ 
قاؿ ابف عدم: مف أ مة الناس كثقاتيـ، كحديث الح از كمصػر كمػا إلػى تمػؾ الػببلد يػدكر عمػى ركايتػو، كال اعمػـ لػو 

 (.َِِ/ْحديثا منكرنا إذا حدث عنو ثقة مف الثقات )الكامؿ في ضعفاء الر اؿ 
عبػػد اهلل بػػف كىػػب ح ػػة مطمقنػػا، كحديثػػو كثيػػر فػػي الصػػحاح، كفػػي دكاكيػػف اإلسػػبلـ، كحسػػبؾ كقػػاؿ الحػػافظ الػػذىبي: ك 

ٍعقىػؿى بعػض  بالنسائي كتعنتو في النقد حيث يقكؿ: كابف كىب ثقة، ما أعممو ركل عف الثقػات حػديثا منكػرنا .... كقػد تىمى
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 وجو التعارض:
أنػو قبميػا مػف  -رضػي اهلل عنػو- الحديث األكؿ يك ب الزكاة في العسؿ، كيؤكده فعؿ عمر

عػػاف فيػػدؿ عمػػى أف العشػػر يػػدفع مقابػػؿ الحمػػى، ال أف فػػي تٍ مي سػػعد بػػف أبػػي ذبػػاب، أمػػا حػػديث بنػػي 
العسؿ الزكاة، كالحديث األخير يك ب الزكاة فيما يسقى سكاء بماء النضح أك المطر، كالمفيـك منػو 

 أف ما ال يسقى ال زكاة فيو.

                                                                                                                                              

كرأل ذلػػؾ سػػائغنا، أك تشػػدد، األئمػػة عمػػى ابػػف كىػػب فػػي أخػػذه لمحػػديث كأنػػو كػػاف يتػػرخص فػػي األخػػذ، كسػػكاء تػػرخص 
ينديري المنكر في سىعىة ما ركل فإليو المنتيى في اإلتقاف )سير أعبلـ النببلء   (.ِِٖ/ٗفمف يركل مائة ألؼ حديث، كى

 كأما ركايتو عف ابف  ريج:
(، كمػرة: ٔٔ/ٔفقػاؿ ابػف معػيف فػي ركايػة أحمػد بػف زىيػر: ثقػة، كسػمع مػف ابػف  ػريج كىػك صػغير )تيػذيب التيػذيب 

(، قاؿ ابف ر ب الحنبمي: يعني أنػو سػمع َِِ/ْيس بذاؾ، كابف  ريج كاف يستصغره )الكامؿ في ضعفاء الر اؿ ل
 (، كذلؾ ال يقتضي تضعيؼ ركايتو عف ابف  ريج.ِْٗ/ِمنو كىك صغير )شرح عمؿ الترمذم 

تي بيػا غيػره )تيػذيب قاؿ أحمد: في حديثو عف ابف  ريج شيء، قاؿ أبػك عكانػة: صػدؽ ألنػو يػيتي عنػو بيشػياء ال يػي
(، كيرد عمى أبي عكانة أف مرد ذلؾ إلى كثرة األحاديث التي ركاىا ابف كىب، كذلؾ ليس سػببنا لمقػدح ٕٔ/ٔالتيذيب 

 فيو. 
كأما قكؿ أحمد فمعمو أراد أف أحاديث ابف كىب عف ابف  ريج فييا شيء، كلكف ال ير ع السبب في ذلؾ البف كىب، 

نمػػا لمػػف حمػػؿ الحػػديث عنػػو،  كىػػذا مػػا يؤكػػده نقػػؿ القاضػػي عيػػاض لكػػبلـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ، حيػػث قػػاؿ: ابػػف كىػػب كا 
صحيح الحديث عف مشايخو الذيف ركل عنيـ، يفصؿ السماع مف العرض، كالحديث مف الحديث، مػا أصػح حديثػو، 

 (. ُِّ/ّكأعرفو باألسامي إال أف الذيف حممكا عنو لـ يضبطكا إال ىاركف بف معركؼ )ترتيب المدارؾ 
النسػػائي فػػي تر مػػة الح ػػاج بػػف محمػػد المصيصػػي: ىػػك فػػي ابػػف  ػػريج عنػػدنا أثبػػت مػػف ابػػف كىػػب )التعػػديؿ  كقػػاؿ

 (، كذلؾ يعني المفاضمة بينيما، كليس الطعف في حديث ابف كىب.ُِٓ/ُكالت ريح 
كقد أخرج الشيخاف في صحيحييما مف طريؽ ابف كىب عف ابف  ريج ما يؤكد صحة ركايتو عنو )صحيح البخارم، 

، صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب الصػػبلة، بػػاب أعضػػاء السػػ كد َُُِ، حّْْ/ُتػػاب ال نػػائز، بػػاب نقػػض شػػعر المػػرأة، ك
 (.َْٗ، حّْٓ/ُكالنيي عف كؼ الشعر كالثكب كعقص الرأس في الصبلة، 

 
 ، كالخبلصػة فيػو أنػو مػف أثبػتِْ: سػبقت دراسػتو فػي المبحػث األكؿ، المسػيلة الرابعػة صُيوُنُس ْبتُن َيِزيتَد األيمتي -

 الناس في الزىرم إذا لـ يخالؼ أقرانو أك حدث مف حفظو.
 
ػػا فػػي المبحػػث األكؿ، المسػػيلة األكلػػى ص الزىتتري - ، كىػػك متفػػؽ عمػػى  بللتػػو، كيقبػػؿ تدليسػػو ِٓسػػبقت دراسػػتو أيضن

 كقكلو )عف(، ألنو في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف.
 كالحديث صحيح، متفؽ عميو، كبقية ر الو ثقات.

 



             81 

 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
العسػؿ، ألنػو لػـ يثبػت  إلػى عػدـ ك ػكب الزكػاة فػي 3كابػف حػـز ،2مالػؾك ، 1الشافعيذىب  -

 صاحب الفركع. 4دليؿ عمى ذلؾ مف السنة أك اإل ماع، كىذا القكؿ قاؿ بو مف الحنابمة ابف مفمح
 ،كفػي أف ال يؤخػذ منػو العشػر ضػعيؼ ،الحػديث فػي أف فػي العسػؿ العشػر ضػعيؼ"كقاؿ الشافعي: 

ثابتػة فيمػا يؤخػذ منػو،  ألف السػنف كاآلثػار ،إال عف عمر بف عبد العزيػز، كاختيػارم أف ال يؤخػذ منػو
 .5"كليست فيو ثابتة فكينو عفك

 .6"ليس في ك كب الصدقة في العسؿ خبر يثبت كال إ ماع فبل زكاة فيو"قاؿ ابف المنذر: ك 
ف ذلػػؾ ابػػف خزيمػػة فػػي صػػحيحو عقػػب كحػػديث عمػػرك بػػف شػػعيب ال يػػدؿ عمػػى ك ػػكب الزكػػاة، كبػػيَّ 

بىري ًإٍف ثىبى "حديث بني متعاف، فقاؿ:  مىى أىفَّ بىًني شىبىابىةى، ًإنَّمىا كىانيكا ييؤىدُّكفى ًمػفى ىىذىا اٍلخى تى فىًفيًو مىا دىؿَّ عى
ػاىي  ػًؿ بىػػٍؿ ميتىطىػكًّْعيفى ًبالػدٍَّفًع ًلًحمى ـٍ ًفػي اٍلعىسى مىػٍيًي ػًؿ اٍلعيٍشػرى ًلًعمَّػةو، ال ألىفَّ اٍلعيٍشػرى كىاً ػػبه عى ـي اٍلػػكىاًديىٍيًف، اٍلعىسى

ييـٍ  ا ى ـٍ ًإٍف أىدُّكا  أىال تىٍسمىعي اٍحًت ى ، ألىنَّييػ طَّػاًب ًإلىػى سيػٍفيىافى ًكتىابى عيمىرى ٍبًف اٍلخى ٍبًد المًَّو، كى مىى سيٍفيىافى ٍبًف عى عى
مَّى بىٍيفى النَّاًس  -صمى اهلل عميو كسمـ–مىا كىانيكا ييؤىدُّكفى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  ال خى ، كىاً  ـٍ ـٍ كىاًديىٍيًي أىٍف يىٍحًميى لىيي

بىٍيفى الٍ  اًلػًو ًإفٍ كى مىٍيػًو ًفػي مى دىقىًة اٍلكىاً ػًب عى اًؿ ًمٍف أىدىاًء الصَّ اًحبي اٍلمى اًؿ أىٍف يىٍمتىًنعى صى ًمفى اٍلميحى ـٍ  كىاًديىٍيًف، كى لىػ
اًشيىتىوي ًمفى اٍلكىبلءً  ا يىٍرعىى ًفيًو مى  .7"ييٍحمىى لىوي مى

ي سػػيارة ال يػػدؿ عمػػى كاعمػػـ أف حػػديث أبػػي سػػيارة كحػػديث ىػػبلؿ إف كػػاف غيػػر أبػػ"قػػاؿ الشػػككاني: 
ًقػؿ عمػر العمػة فػيمر بمثػؿ  ك كب الزكاة في العسؿ ألنيما تطكعا بيا، كحمى ليمػا بػدؿ مػا أخػذ، كعى

 .8"ذلؾ، كلك كاف سبيمو سبيؿ الصدقات لـ يخير في ذلؾ
كأف األداء أل ػؿ  ،ثـ يتك و منػو عػدـ الك ػكب"قاؿ ابف مفمح مف الحنابمة عقب حديث بني متعاف: 

ػػا صػػمحن  الحمػػى أمػػر بػػالحمى إف أدل  -رضػػي اهلل عنػػو-لمصػػمحة المسػػمميف؛ ألف عمػػر  اأك عكضن
                                                 

 .ُِٕ/ْر: السنف الكبرل لمبييقي انظ 1
 .َِْ/ّانظر: االستذكار  2
 .ِّّ/ٓانظر: المحمى  3
 .ٖٕ/ْانظر: الفركع  4

كابف مفمح ىك: يحيى بف سالـ بف مفمح البغدادم، نزيؿ المكصؿ، أبك زكريا...، كتكفي في شػير رمضػاف سػنة تسػع 
 (.ُٖ/ِابمة كستمائة بالمكصؿ، كدفف بمقبرة ال امع العتيؽ )ذيؿ طبقات الحن

 .ُِٕ/ْالسنف الكبرل لمبييقي  5
 .ِٕٓ/ِالمغني  6
 .ُِٕٕ، حْٔ/ْصحيح ابف خزيمة  7
 .ُْٔ/ْنيؿ األكطار  8
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ا لكػاف دفعػو مػع الحمػى أصػمح ليػبلؿ، ا، كلػك أخػذ العشػر مطمقنػالعشر، كلـ ييمر بيخػذ العشػر مطمقنػ
رضػي اهلل -كلـ يمتنع منو، كأنو عمـ أنو إنما يؤخذ منو أل ػؿ الحمػى، كاهلل تعػالى أعمػـ، كأمػا أحمػد 

، قيػػؿ ألحمػػد: إنيػػـ تطكعػػكا بػػو، قػػاؿ: ال، بػػؿ أخػػذ -رضػػي اهلل عنػػو-احػػتج بقػػكؿ عمػػر  فإنمػػا -عنػػو
 .1"منيـ، كىذا منو يدؿ عمى أنو ال ح ة عنده في خبر مرفكع في ذلؾ
كسػعد بػف ذبػاب يحكػي مػا يػدؿ "كرد الشافعي عمى حػديث سػعد بػف أبػي ذبػاب عمػى ضػعفو، بقكلػو: 

ييمره بيخذ الصدقة مف العسؿ، كأنو شيء ر ه فتطكع  لـ -صمى اهلل عميو كسمـ-عمى أف رسكؿ اهلل 
 .2"لو بو أىمو

فرض زكاة في ماؿ  إي ابال ي كز ": كرد ابف حـز عمى استدالؿ الطرؼ اآلخر بعمكـ اآلية، بقكلو
ف احت ػكا بعمػـك قػكؿ اهلل تعػػالى: إفػ، إي ابيػافيػو  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-لػـ يصػح عػف رسػكؿ اهلل 

ِهِمْ صَدَقَةًخُرْ مِهْ أَمْىَال ، قيؿ ليـ: فيك بكىا فيما خػرج مػف معػادف الػذىب كالفضػة، كفػى القصػب، كفػى
لػػـ يك بيػػا اهلل تعػػالى، كأسػػقطكىا ممػػا  ذكػػكر الخيػػؿ، فكػػؿ ذلػػؾ أمػػكاؿ لممسػػمميف، بػػؿ أك بكىػػا حيػػث

 .3كلكنيـ قكـ ي يمكف" ،رض المستي رةكالبر، كالشعير، في أرض الخراج كفى األ خرج مف النخؿ
 :بػف المنيػراقػاؿ "، قػاؿ ابػف ح ػر: -حديث ابف عمر–ك و االستدالؿ بالحديث الثالث أما 

مناسبة أثر عمر في العسػؿ لمتر مػة مػف  يػة أف الحػديث يػدؿ عمػى أف ال عشػر فيػو؛ ألنػو خػص "
المفيػـك إنمػا  :: فػإف قيػؿ4بػف رشػيداالعشر أك نصفو بما يسقى، فيفيـ أف ما ال يسقى ال يعشر، زاد 

أك نصػػػفو ال مطمػػػؽ الزكػػػاة، فػػػال كاب أف النػػػاس قػػػائبلف: مثبػػػت لمعشػػػر، كنػػػاؼ لمزكػػػاة  ينفػػػى العشػػػر
ػ ،أصبلن  كأنػو ال يػرل فيػو زكػاة  ،ا لمتنبيػو عمػى الخػبلؼ فيػوفتـ المراد، قاؿ: كك و إدخالو العسؿ أيضن

ف كانت النحؿ تتغذل مما يسقى مف السماء، لكف المتكلد بالمباشرة كالزرع ليس كالمتكلد بكاسػطة  كا 
 .5"حيكاف كالمبف فإنو متكلد عف الرعي كال زكاة فيو

 

                                                 
 .ٖٕ/ْالفركع  1
 .ّْٕ/ٔمعرفة السنف كاآلثار  2
 .ِّّ/ٓالمحمى  3
عمػػي بػػف مفػػرج  ىػػك الرشػػيد اإلمػػاـ الحػػافظ الثقػػة الم ػػكد رشػػيد الػػديف أبػػك الحسػػيف يحيػػى بػػف عمػػي بػػف عبػػد اهلل بػػف 4

القرشي، األمكم، النابمسي ثـ المصرم، العطار، المػالكي، كلػد سػنة أربػع كثمػانيف كخمسػمائة ... كتػكفى بمصػر فػي 
 (.ُّْْ/ْثاني  مادل األكلى سنة اثنتيف كستيف كست مائة )تذكرة الحفاظ 

 .ّْٖ/ّفتح البارم  5
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إلػػػى القػػػكؿ بك ػػػكب الزكػػػاة فػػػي العسػػػؿ، باعتبػػػار أف اآلثػػػار يقػػػكم بعضػػػيا  1ذىػػػب أحمػػػد -
 ا، فتصمح لمح ة، كقد نقؿ غير كاحد ىذا القكؿ.بعضن 

اج كفرؽ أبك حنيفة في العسؿ الميخكذ مف أرض العشر فيك ب فيو الزكاة، كالميخكذ مف أرض الخر 
فػإف  ،قػاؿ أبػك حنيفػة: إنمػا ي ػب فيػو العشػر إذا أخػذ مػف أرض العشػر"ال زكاة فيو، قػاؿ ابػف القػيـ: 

ألف أرض الخػػراج قػػد ك ػػب عمػػى مالكيػػا الخػػراج  ،أخػػذ مػػف أرض الخػػراج لػػـ ي ػػب فيػػو شػػيء عنػػده
 ،كأرض العشػر لػـ ي ػب فػي ذمتػو حػؽ عنيػا ،أل ؿ ثمارىا كزرعيا فمـ ي ب فييا حػؽ  خػر أل ميػا

 .2"لؾ ك ب الحؽ فيما يككف منيافمذ
كأحاديػث البػاب يقػكم بعضػيا "كقاؿ الشككاني بعد أف ساؽ بعض األحاديث المك بػة لزكػاة العسػؿ: 

 .3"ا كيشيد بعضيا لبعض فينتيض االحت اج بيابعضن 
كرأكا أف ىػػذه  ،كذىػػب أحمػػد كأبػػك حنيفػػة ك ماعػػة إلػػى أف فػػي العسػػؿ زكػػاة"كبمثمػػو قػػاؿ ابػػف القػػيـ: 

ػػاآلثػار يقػػ كقػػد  ،كمرسػػميا يعضػد بمسػػندىا ،كقػد تعػػددت مخار يػا كاختمفػػت طرقيػا ،اكم بعضػيا بعضن
 . 4"يصح حديثو؟ قاؿ: نعـ :سئؿ أبك حاتـ الرازم عف عبد اهلل كالد منير سعد بف أبي ذباب

سئؿ أبك عبد اهلل: أنت تذىب إلػى أف فػي العسػؿ زكػاة؟ قػاؿ: نعػـ، أذىػب إلػى أف فػي " :كقاؿ األثـر
 .5"العشر العسؿ زكاة

كال ميػع ال يقصػر عػف الصػبلحية "كقاؿ بذلؾ مف المعاصريف العبلمة صديؽ حسف خاف: 
 . 6لبلحت اج بو

ف كػػػاف فػػػي  ،كىػػػذه األحاديػػػث كاآلثػػػار كغيرىػػػا ممػػػا كرد فػػػي المكضػػػكع": ، فقػػػاؿالقرضػػػاكم ككافقػػػو كا 
ا، كيدؿ عمى أف ليذا الحكـ أصبلن  ،أسانيدىا كبلـ  .7"يقكل بعضيا بعضن

 
 
 

                                                 
 .ُُ/ِ، زاد المعاد ٖٕ/ْانظر: الفركع  1
 .ُُ/ِزاد المعاد  2
 .ْٖ/ِالسيؿ ال رار  3
 .ُُ/ِزاد المعاد  4
 .ِّٕ/ٓالمغني  5
 .ُٗٓ/ ُالركضة الندية  6
 .ُّٕ/ُفقو الزكاة  7
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 ىما: ال مع، كالتر يح. الباحثة: سمؾ العمماء في دفع التعارض مسمكيف،قالت 
مسػتدليف بالحػديث األكؿ، كأف  ،ف فػي العسػؿ الزكػاةإ :قاؿ أبك حنيفػة كأحمػد كمػف تبعيمػا :بالجمعك
ػ يبن ػمتعاف كانكا يؤدكف العشػر فرضن ػا ال تطكعن ا، كيمحقػكف ا، كاألحاديػث عنػدىـ يقػكم بعضػيا بعضن

 نو متكلد مف الزىر كالش ر.العسؿ بالنبات أل
ػػ ػػ يف بنػػبػػيا كقػػاؿ بػػو الشػػافعي كمالػػؾ أيضن ا، كأف الحػػارث بػػف أبػػي متعػػاف كػػانكا يػػؤدكف العشػػر تطكعن

ا عمى ما يخػرج مػف الحيػكاف مثػؿ ا، كلـ يمحقكا العسؿ بالنبات قياسن ذباب تطكع لو أىمو بالعشر أيضن 
 المبف.
ضعيؼ، ال يقكل عمى المعارضة، فمػـ يػرد دليػؿ ، ألف حديث الحارث بف أبي ذباب بالترجيحكقالكا 

 صحيح عمى فرض العشر في زكاة العسؿ.
 -صمى اهلل عميو كسػمـ- كالرا ح ىك قكؿ مالؾ كالشافعي بالتر يح؛ ألنو لـ يصح حديث عف النبي

ال يػػدؿ عمػػى الك ػػكب،  -كىػػك حسػػف-فػػي ك ػػكب الزكػػاة فػػي العسػػؿ، كأف حػػديث عمػػرك بػػف شػػعيب 
نمػػا كػػاف بنػػك متعػػاف ـى يػػؤدكف عشػػر عسػػؿ النحػػؿ، مقابػػؿ حمػػى الػػكادم، فػػإف لػػـ يي  كا   ايػػؤدك لػػـ  ،ليػػـ حػػ

 العشر، كلك كاف يدؿ عمى ك كب الزكاة لما اشترط عمييـ عمر دفع العشر مقابؿ الحماية.
 اره العمماء بما يكافؽ القػكؿ الػرا ح، كىػك أف سػعدن فسَّ  -عمى ضعفو–كأما حديث سعد بف أبي ذباب 

 -صػمى اهلل عميػو كسػمـ- و بدفعو، كليس في الحديث ما يػدؿ عمػى أف الرسػكؿقاؿ برأيو، فتطكع أىم
 أمر بذلؾ.

فصػححو البخػارم، كضػعفو  -رضػي اهلل عنػو–كاختمفكا في صحة فعؿ ذلؾ عػف عمػر بػف الخطػاب 
.  ابف حـز

كأشبو الك ػكه فػي أمػره عنػدم أف "كاألحكط األخذ بقكؿ أبي عبيد القاسـ بف سبلـ، قاؿ في األمكاؿ: 
ؤمركف بصدقتو كيحثكف عمييػا، كيكػره ليػـ منعيػا، كال يػؤمف عمػييـ المػيثـ فػي كتمانيػا أربابو يي  يككف

ا عمييـ كك كب صدقة األرض كالماشية، كذلؾ أف السنة لـ تصح فيػو مف غير أف يككف ذلؾ فرضن 
 .، كاهلل أعمـ1"كما صحت فييما

 
 

 

 
 

 

                                                 
 .ُُٕ/ِاألمكاؿ  1
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 المبحث الثاني: زكاة األثمان.
 

 األكلى: زكاة الحمي. المسيلة
 .كالفضة الذىب ما زاد عمى نصابالمسيلة الثانية: 
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 المسيلة األكلى
 زكتتتتاة الحمي

 
 :األدلة المتعارضة
بٍ أَلِيمٍوَالَّرِيهَ يَكْنِزُونَ الرَّهَةَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُىوَهَا فِي سَثِيلِ اللَّهِ فَثَشِّرْهُمْ تِعَرَا: ىقاؿ تعال

1. 
 

 الحديث األول:
ػاًرمُّ قىػاؿى  ٍبػًد المَّػًو ٍبػًف اٍلميثىنَّػى اأٍلىٍنصى مَّػدي ٍبػفي عى ػدَّثىنىا ميحى ػدَّثىًني  :أخرج البخارم فػي صػحيحو: حى حى

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىنىسو أىفَّ أىنىسنا :أىًبي قىاؿى  دَّثىًني ثيمىامىةي ٍبفي عى ٍنوي - حى دَّثىػوي  -رىًضيى المَّوي عى رىًضػيى -أىفَّ أىبىػا بىٍكػرو  حى
ٍنػػوي  ٍيفً  -المَّػوي عى يىػوي ًإلىػػى اٍلبىٍحػػرى ػػا كى َّ َىتتِذِه َيِريَضتتُة   ِبْستتِم المِتتِو التتِرْحَمِن التتِرِحيمِ " :كىتىػػبى لىػػوي ىىػػذىا اٍلًكتىػػابى لىمَّ

ُمْستِمِميَن َواِلِتتتي َأَمتَر المِتتُو ِبَيتتا َعَمتتى الْ  -َصتِمى المِتتُو َعَمْيتِو َوَستتِممَ -الِصتَدَقِة اِلِتتتي َيتَرَض َرُستتوُل المِتتِو 
َيِذْن َلْم َتُكتْن ِإاِل ِتْستِعيَن َوِماَئتًة َيَمتْيَس ِييَيتا َشتْيٌء ِإاِل َأْن َيَشتاَء   ُرْبُع اْلُعْشرِ  2َرُسوَلُو... َوِيي الرِِّقةِ 

 .3"َربَُّيا
 

 الحديث الثاني:
دَّثىنىا أىبيك كىاًمؿو  اًرًث 4أخرج أبك داكد في سننو: حى اًلدى ٍبفى اٍلحى ٍعنىى أىفَّ خى ٍيدي ٍبفي مىٍسعىدىةى، اٍلمى مى ، كىحي

دًّْه، أىفَّ اٍمرىأىةن أىتىػٍت رىسيػكؿى  ٍف أىًبيًو، عىٍف  ى ، عى ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ، عىٍف عى سىٍيفه دَّثىنىا حي ، حى ـٍ دَّثىيي ػمَّى -المَّػًو حى صى
ػمَّـى  سى مىٍيػػًو كى مىعىيىػػا اٍبنىػػةه  -المَّػوي عى ًفػػي يىػًد اٍبنىًتيىػػا مىسىػػكىتىافً كى لىيىػا كى

، فىقىػػاؿى لىيىػػا: 5 ًميظىتىػاًف ًمػػٍف ذىىىػبو "َأُتْعِطتتيَن  غى

                                                 
 .ّْسكرة التكبة:  1
ة كالدَّراىـ المىٍضركبة منيا، كأٍصؿ المَّفظة الػكىًرؽ كىػي الػدَّراًىـ المضػركبة  2 قَّة: قاؿ ابف األثير: يريد الًفضَّ خاٌصػة الرّْ

ًذفىت الكاك كعيكّْض منيا الياء )النياية   (.َِٔ/ِفىحي
 .ُٗسبؽ تخري و كدراستو، المبحث األكؿ، المسيلة األكلى، ص 3
 (.ِّٗ/ّىك أبك كامؿ الفضيؿ بف الحسيف ال حدرم )الكنى كاألسماء لمدكالبي  4
 (.ٔٔٓ/ِمىسىكىتىاًف: المسؾ مثؿ األسكرة مف قركف أك عاج )غريب الحديث لمحربي  5
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َرِك المِتتُو ِبِيَمتتا َيتتْوَم اْلقِ "   َقتتاَل:قىالىػػٍت: الى " َزَكتتاَة َىتتَذا؟ : " َياَمتتِة ِستتَواَرْيِن ِمتتْن َنتتاٍر؟َأَيُستترُِّك َأْن ُيَستتوِّ قىػػاؿى
ا، فىيىٍلقىتٍ  مىعىٍتييمى ا ًإلىى النًَّبيّْ فىخى مَّـى -ييمى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًلرىسيكًلوً -صى ا ًلمًَّو كى قىالىٍت: ىيمى  .1"، كى

                                                 
، سػنف النسػائي، كتػاب الزكػاة، بػاب ُٓٔٓ، ْ/ِسنف أبي داكد، كتاب الزكاة، باب الكنػز مػا ىػك؟ كزكػاة الحمػي،  1

، ِِ/ِ، سػػػنف الترمػػػذم، كتػػػاب الزكػػػاة، بػػػاب مػػػا  ػػػاء فػػػي زكػػػاة الحمػػػي، ِْٕٗ، حِْٖٕ، حّٗ/ٓزكػػػاة الحمػػػي، 
 .ّٕٔح

 دراسة السند:
سػػامي بالميممػػة، أك البػػاىمي، بصػػرم، صػػدكؽ، مػػف العاشػػرة، مػػات سػػنة أربػػػع بػػف المبػػارؾ ال ُحَمْيتتُد ْبتتُن َمْستتَعَدةَ  -

 (.ُٗٓٓ، رقـِٕٔ)التقريب ص ْكأربعيف ـ 
(، كقػػاؿ النسػػػائي: ثقػػػة )مشػػػيخة النسػػػائي ُُٗ/ُقػػاؿ إبػػػراىيـ بػػػف أركمػػػة: كػػػؿ حػػديث حميػػػد فائػػػدة )تػػػاريخ أصػػػبياف 

(، كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات ِٕٔ/ِ (، كقػػاؿ المنػػذرم عنػػو، كعػػف  خػػر: كىمػػا مػػف الثقػػات )نصػػب الرايػػةَٕص
 (.ُٕٗ/ٖ)الثقات 

، ِٕٔ(، كابػػػػػػف ح ػػػػػػر )التقريػػػػػػب صّْٓ/ُ(، كالػػػػػػذىبي )الكاشػػػػػػؼ ِِٗ/ِكقػػػػػػاؿ أبػػػػػػك حػػػػػػاتـ )ال ػػػػػػرح كالتعػػػػػػديؿ 
 (: صدكؽ.ُٗٓٓرقـ

قالت الباحثة: كىك لمثقة أقرب، كثقة النسائي مع تعنتو فػي الر ػاؿ، كلػـ يػذكر فيػو أم  ػرح يحطػو عػف مرتبػة الثقػة، 
 كاهلل أعمـ.

 
المعمـ، المكتب، العكذم بفتح الميممة كسككف الكاك بعدىا مع مة، البصرم، ثقة ربمػا كىػـ، مػف  ُحَسْيٌن بن ذكوان-

 (.َُِّ، رقـِْٕالسادسة، مات سنة خمس كأربعيف ع )التقريب ص
 اختمؼ فيو فكثقو األغمب، كتكمـ فيو  خركف، أما أقكاؿ المكثقيف:

(، كقػاؿ أبػك حػاتـ: سػيلت عمػي بػف المػديني: مػف أثبػت أصػحاب َِٕ/ٕ)الطبقػات الكبػرل  فقاؿ ابف سػعد: كػاف ثقػة
يحيػػى بػػف أبػػي كثيػػر، قػػاؿ: ىشػػاـ الدسػػتكائي، قمػػت: ثػػـ مػػف؟ قػػاؿ: ثػػـ األكزاعػػي، كحسػػيف المعمػػـ )ال ػػرح كالتعػػديؿ 

كقػػاؿ ابػػف معػػيف:  (،َّْ/ُ(، كالع مػػي: ثقػػة )معرفػػة الثقػػات ْْٖ/ِ(، قػػاؿ البخػػارم )العمػػؿ الكبيػػر لمترمػػذم ِٓ/ّ
(، كفػي ركايػة البػػادم: ثقػة لػيس بػو بػاس )تػػاريخ البػادم عػف ابػف معػػيف ٖٗثقػة )تػاريخ ابػف معػيف ركايػػة الػدارمي ص

(، ِٕ/ّ(، كالنسػائي )السػػنف الكبػػرل ِٓ/ّ(، كأبػػك حػاتـ )ال ػػرح كالتعػػديؿ ّْ(، ككثقػو احمػػد )بحػر الػػدـ صِٖص
(، كقػػاؿ ابػػف شػػاىيف )تػػاريخ أسػػماء الثقػػات ِٖٓ/ٕدراقطني (، كالػػدارقطني )سػػنف الػػّٓٗكالبػػزار )ىػػدم السػػارم ص

(: ثقػة، كزاد الحػػاكـ: مػػيمكف، كقػاؿ أبػػك زرعػػة: لػيس بػػو بػػيس )ال ػػرح َُِ(، كالحػاكـ )سػػؤاالت السػػ زم صِٔص
(، ُُٕ/ُ(، كفػي المغنػي: ثقػة  ميػؿ )المغنػي ُْٕ/ُ(، كقػاؿ الػذىبي: أحػد الثقػات )تػذكرة الحفػاظ ِٓ/ّكالتعػديؿ 

(، ّٓٗ(، كقػػاؿ ابػػف ح ػػر فػػي الفػػتح: ثقػػة )ىػػدم السػػارم صٖٔشػػيكر )مػػف تكمػػـ فيػػو كىػػك مكثػػؽ صكمػػرة: ثقػػة، م
(، كركل َِٔ/ٔ(، كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات )الثقػات َُِّ، رقػـِْٕكفي التقريب: ثقة ربما كىػـ )التقريػب ص
 (، ككانا ال يركياف إال عف ثقة.ِّٕ/ٔعنو شعبة كالقطاف )انظر: تيذيب الكماؿ 
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 أقكاؿ المكىنيف:كأما 
(، قػػاؿ ابػػف ال نيػػد فػػي سػػؤاالتو: قػػاؿ ر ػػؿ ليحيػػى بػػف ِٗٔ/ُفقػػاؿ يحيػػى القطػػاف: فيػػو اضػػطراب )الضػػعفاء الكبيػػر 

معيف كأنا أسمع: زعـ إبراىيـ بف عرعرة أف محمد بف ذككاف، كالحسيف بف ذككاف ليسا بشيء؟ فغضب يحيى، كقاؿ: 
كعبد اهلل بف المبارؾ، كلكف كاف قدريِّا...قؿ البف عرعػرة: اذىػب  أما الحسيف بف ذككاف فحدثني عنو يحيى بف سعيد

( يريد بػذلؾ أف ابػف عرعػرة لػيس مػف أصػحاب الحػديث، كلػيس أىػبلن لمحكػـ عمػى ِْٖازرع )سؤاالت ابف ال نيد ص
 (.ِٗٔ/ُالر اؿ، كقاؿ العقيمي: ضعيؼ، مضطرب الحديث )الضعفاء الكبير 

(، كقػػاؿ فػػي السػػير: كذكػػر لػػو العقيمػػي حػػديثان كاحػػدان، تفػػرد ُُٕ/ُالمغنػػي قػػاؿ الػػذىبي: ضػػعفو العقيمػػي بػػبل ح ػػة )
بكصمو، كغيره مف الحفاظ أرسمو، فكاف ماذا؟ فميس مف شرط الثقة أف ال يغمط أبدان، فقد غمط شعبة كمالػؾ، كناىيػؾ 

كاهلل -مػػة الحػػديث بيمػػا ثقػػةن، كنػػببلن، كحسػػيف المعمػػـ ممػػف كثقػػو يحيػػى بػػف معػػيف، كمػػف تقػػدـ مطمقػػان، كىػػك مػػف كبػػار أئ
 (.ّْٔ/ٔ)سير أعبلـ النببلء  –أعمـ

(، كقاؿ: أالنػو القطػاف ّٓٗكقاؿ ابف ح ر: لعؿ االضطراب مف الركاة عنو، فقد احتج بو األئمة )ىدم السارم ص
 (.ِْٔببل قادح )ىدم السارم ص

اعتػذار الحػافظ ابػف  كقاؿ بشار معػركؼ ردان عمػى قػكؿ الػذىبي، كابػف ح ػر، حيػث قػاؿ فػي تحقيقػو لتيػذيب الكمػاؿ:
ح ر غير  يد، كتعميمو ضعيؼ، ذلؾ أف الذم ذكر االضطراب في حديثػو ىػك يحيػى بػف سػعيد القطػاف، كىػك ممػف 
ركل عنو، فالمعقكؿ أف يحيى القطاف إنما يذكر ذلؾ مف معرفتػو ىػك، ال مػف الػركاة اآلخػريف الػذيف رككا عػف حسػيف 

 سعيد.المعمـ، ككاضح أف العقيمي نقؿ عبارة يحيى بف 
أمػػا قػػكؿ الػػذىبي فػػي السػػير: ذكػػره العقيمػػي فػػي كتػػاب الضػػعفاء بػػبل مسػػتند، كقكلػػو فػػي الميػػزاف: كضػػعفو العقيمػػي بػػبل 
ح ة، ففيو نظر أيضان، ألف كبلـ يحيى بف سعيد ح ػة لػو، عمػى أف اعتػذاره عنػو مػف أف الغمػط فػي الحػديث الكاحػد 

، كالنسائي، كأبا داكد أخر كا لحسيف المعمـ مػف ركايػة يحيػى ال يدفع عنو التكثيؽ  يد، كيبلحظ أف البخارم، كمسممان 
 (.ّٕٓ - ّْٕ/ٔبف سعيد القطاف، عنو )ىامش تيذيب الكماؿ 

قالػػت الباحثػػة: ثقػػة ربمػػا اضػػطرب فػػي بعػػض حديثػػو، كلكػػف لػػيس ىػػذا الحػػديث منيػػا، فمػػـ أ ػػد مػػف نػػص عمػػى ذلػػؾ، 
 كعمى العكس األئمة منيـ مف صحح إسناده، كمنيـ مف حسنو.

 
 .َٕ: سبؽ دراستو، المبحث األكؿ، المسيلة الثامنة، صَعْمِرو ْبِن ُشَعْيبٍ  -
 

  الحكم عمى اْلسناد:
(، ُِٖ(، كضعفو ابف رشد بقكلو: كاألثراف ضعيفاف )بداية الم تيػد صِٕٓ/ُقاؿ ابف كثير: مرسؿ )إرشاد الفقيو 

 يشير إلى حديث عمرك بف شعيب، كحديث عافية بف أيكب اآلتي.
(، كحسػنو النػككم )الم مػكع ٓٔٓ/ٓ(، كابػف الممقػف )البػدر المنيػرّٔٔ/ٓاده ابػف القطػاف )الػكىـ كاإلييػاـ صحح إسن

(، كقاؿ المنذرم في مختصره: إسناده ال مقػاؿ فيػو ... كىػذا إسػناد تقػـك بػو الح ػة إف شػاء اهلل )عمػدة القػارم ّّ/ٔ
(، كقػػاؿ الصػػنعاني: كأظيػر األقػػكاؿ دلػػيبلن ُِٗص (، كقػاؿ الحػػافظ فػي بمػػكغ المػػراـ: إسػناده قػػكم )بمػػكغ المػراـّْ/ٗ

(، كقاؿ المباركفكرم: كىك حديث صحيح...، ثـ قاؿ: فظير أف ُِٕ/ِك كبيا لصحة الحديث كقكتو )سبؿ السبلـ 
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 الحديث الثالث:
سىًف ٍبػًف اٍلبىنَّػا، أى أخرج ابف ال كزم في كتابو التحقيؽ في أحاديث الخبلؼ:  ٍنبىيىنىا أىٍحمىدي ٍبفي اٍلحى

: أىٍنبىيىنىػػا أىبيػػك الطَّيّْػػبً  ػػدي ٍبػػفي  قىػػاؿى ػػدَّثىنىا أىٍحمى : حى ، قىػػاؿى ػػدو مَّ ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي ميحى ػػدو عى مَّ ػػدَّثىنىا أىبيػػك ميحى : حى ، قىػػاؿى الطَّبىػػًرمُّ
دَّ  : حى ، قىاؿى ـي ٍبفي أىيُّكبى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي : حى ا، قىاؿى ٍيًر ٍبًف  يكصى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عيمى : حى اًفيىةي بٍ اٍلميظىفًَّر، قىاؿى في ثىنىا عى

ػػًف النَّبًػػيّْ  ، عى ػػاًبرو ػػٍف  ى بىٍيػػًر، عى ػػٍف أىبًػػي الزُّ ، عى ػػٍعدو ػػٍف لىٍيػػًث ٍبػػًف سى ، عى :  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–أىيُّػػكبى قىػػاؿى
 .1َلْيَس ِيي اْلُحِميِّ َزَكاةٌ""

                                                                                                                                              

(، ِّٖ/ّشػيء غيػر صػحيح )تحفػة األحػكذم  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-قكؿ الترمػذم ال يصػح فػي ىػذا عػف النبػي 
( كقػػػاؿ الشػػػيخ محمػػػد ناصػػػر الػػػديف ِْٖٕٔ، حَِٔ/ُٖسػػػف )ىػػػامش مسػػػند أحمػػػد كقػػػاؿ أحمػػػد شػػػاكر: إسػػػناده ح
 (.ِٔٗ/ّاأللباني: إسناده  يد )اإلركاء 

كأما قػكؿ الترمػذم: كىػذا حػديث قػد ركاه المثنػى بػف الصػباح عػف عمػرك بػف شػعيب نحػك ىػذا، كالمثنػى بػف 
شػيء )سػنف  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-الصباح كابف لييعة يضعفاف في الحديث، كال يصح في ىذا الباب عػف النبػي 

(، ككافقػو الشػككاني بقكلػو: فمػـ يبػؽ فػي البػاب ّٕٔ، حِِ/ِالترمذم، كتاب الزكاة، باب مػا  ػاء فػي زكػاة الحمػي، 
 (.ِِّ/ُما يصمح لبلحت اج بو )السيؿ ال رار 

ٍمػرك  ػا ضػعفو؛ أًلىنَّػوي لػـ يصػؿ ًعٍنػده ًإلىػى عى ػا ذىكٍرنىػاهي )الػكىـ قاؿ ابف القطاف: كىالتٍّْرًمًذٌم ًإنَّمى بػف شيػعىٍيب ًإالَّ بضػعيفيف كىمى
 (.ٓٔٓ/ٓ(، كبمثمو قاؿ ابف الممقف )البدر المنير ّٔٔ/ٓكاإليياـ 

ال فطريؽ أبي داكد ال مقاؿ فيػو )عمػدة القػارم  (، ّْ/ٗقاؿ المنذرم: لعؿ الترمذم قصد الطريقيف المذيف ذكرىما، كا 
، مف قكؿ الترمذم: ال شػيء، أف ال  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ- يصػح فػي ىػذا البػاب عػف النبػي كقاؿ العيني: كال يمـز

 (.ّْ/ٗيصح عند غيره فافيـ )عمدة القارم 
كقاؿ ابف ح ر بعد إيراده حديث عمرك بػف شػعيب: كفيػو رد عمػى الترمػذم حيػث  ػـز بينػو ال يعػرؼ إال مػف حػديث 

 (.ْٕٖ/ِابف لييعة كالمثنى بف الصباح عف عمرك )التمخيص الحبير 
الػػت الباحثػػة: كالخبلصػػة أنػػو حػػديث حسػػف، ألف شػػعيبان صػػدكؽ، كبقيػػة ر الػػو ثقػػات، كىػػذا مػػا عميػػو كثيػػر مػػف أئمػػة ق

 الحديث كعممائو.
 
 .ّْ/ِالتحقيؽ في مسائؿ الخبلؼ البف ال كزم  1

 دراسة السند:
الحسػيف بػف عمػي بػف  عفػر بػف عػامر، أبػك  بف عبد اهلل بف إبراىيـ بف عبد اهلل بف َأُبو ُمَحِمٍد َعْبُد الِمِو ْبُن ُمَحِمدٍ  -

محمد األسدم، المعركؼ بابف األكفانى، قاؿ ابف األكفاني: مكلدم لثماف خمكف مف ذم القعػدة مػف سػنة سػت عشػرة 
 (. ُُْ/َُكثبلثمائة، كتكفي ليمة ال معة لعشر بقيف مف صفر سنة خمس كأربعمائة )انظر: تاريخ بغداد 

سػػمعت عبػػد الكاحػػد بػف عمػػي األسػػدم ذكػر ابػػف األكفػػانى فقػػاؿ: لػـ يكػػف فػػي الحػػديث ذكػره الخطيػػب البغػػدادم بقكلػو: 
شيئان ال ىك كال أبكه، كقد سمعت غيػر عبػد الكاحػد يثنػى عميػو فػي الحػديث ثنػاءن حسػنان كيػذكره ذكػران  مػيبلن، فػاهلل أعمػـ 

 (.ُُْ/َُ)تاريخ بغداد 
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ىػػػػ )األعػػػبلـ ْٔٓـ األقػػػراف، تػػػكفي عبػػػد الكاحػػػد كلعػػػؿ كػػػبلـ عبػػػد الكاحػػػد بػػػف عمػػػي فػػػي ابػػػف األكفػػػاني مػػػف قبيػػػؿ كػػػبل
 (، كلعؿ األقرب قبكؿ ركايتو، كاهلل أعمـ.ُٕٔص
 
بف يكسؼ بف مكسى بف  كصا، أبك الحسف الحػافظ، مػكلى بنػي ىاشػـ، كيقػاؿ: مػكلى محمػد بػف  َأْحَمُد ْبُن ُعَمْيرِ  -

ي أحمػػد بػػف عميػػر بػػف يكسػػؼ بػػف صػػالح بػػف بػػييس الكبلبػػي، شػػيخ الشػػاـ فػػي كقتػػو، رحػػؿ، كصػػنؼ، كذاكػػر...، تػػكف
 (.ُُٕ-َُٗ/ٓ كصا يـك األربعاء لثبلث بقيف مف  مادل األكلى مف سنة عشريف كثبلثمائة )تاريخ دمشؽ 

قاؿ أبك يكنس: كتبت عنو يسيران، صحيح السماع، حسف االعتقاد، كقػاؿ أبػك عمػي النيسػابكرم: كػاف ركنػان مػف أركػاف 
(، قػاؿ َُٗ/ٓا إمػاـ مػف أئمػة المسػمميف كقػد  ػاز القنطػرة )تػاريخ دمشػؽ (، كمرة: ىػذٗٗ/ُالحديث )لساف الميزاف 

(، كقاؿ ابف عساكر: شيخ الشػاـ فػي كقتػو ّٓ/ُأبك القاسـ الطبراني: مف ثقات المسمميف كأ متيـ )المع ـ الصغير 
 (.َُٗ/ٓ)تاريخ دمشؽ 

عميو. كسػمعت أبػا مسػعكد الدمشػقي  كقاؿ ابف أبي الفكارس: سمعت أبا مسمـ بف عبد الرحمف البغدادم يحسف الثناء
(، كقػػاؿ عبػد الغنػػي بػف سػػعيد: سػمعت أبػػا ُُّ/ٓيقػكؿ: كػاف أبػػك أحمػد النيسػػابكرم حسػف الػػرأم فيػو )تػػاريخ دمشػؽ 

ىماـ محمد بف إبراىيـ الكرخي يقكؿ: ابف  كصاء بالشاـ كابف عقدة بالككفػة، يعنػي فػي سػعة الحفػظ )تػذكرة الحفػاظ 
: كاف عالمان بالحديث مشيكران بالركاية عارفان بالتصنيؼ ككاف الرحمة إليو في زمانو، (، كقاؿ مسممة بف قاسـٕٔٗ/ّ

خػراج كتبػو فسػاء مػا بينيمػا، فاتخػذ كراقػان غيػره فيدخػؿ الػكراؽ األكؿ أحاديػث فػي  ككاف لػو كراؽ يتػكلى القػراءة عميػو كا 
مييػػا فر ػػع عنيػػا )لسػػاف الميػػزاف ركايتػػو كليسػػت مػػف حديثػػو، فحػػدث بيػػا ابػػف  كصػػاء، فػػتكمـ النػػاس فيػػو، ثػػـ كقػػؼ ع

 (.ِٖٔ/ُ(، كقاؿ الذىبي: صدكؽ لو غرائب )ميزاف االعتداؿ ٗٗ/ُ
(، كتركػػو أيضػػان حمػػزة الكتػػاني، ّتػػرؾ دعمػػج الس سػػتاني الركايػػة عنػػو ألنػػو اقتنػػي كمبػػان )انظػػر: سػػؤاالت السػػممي ص

(، كقاؿ الزبير بف عبػد الكاحػد ِٖٔ/ُكقاؿ عف أحاديث ابف  كصا التي عنده: ليتيا كانت بياضان )ميزاف االعتداؿ 
األسػػد بادم: مػػا رأيػػت ألبػػي عمػػي زلػػة قػػط إال ركايتػػو عػػف عبػػد اهلل بػػف كىػػب الػػدينكرم، كابػػف  كصػػاء )تػػاريخ دمشػػؽ 

(، كقػػػد ركل الزبيػػػر بػػػف عبػػػد الكاحػػػد عػػػف ابػػػف  كصػػػا رغػػػـ عيبػػػو ذلػػػؾ عمػػػى غيػػػره )انظػػػر: تػػػاريخ اإلسػػػبلـ ُُٔ/ٓ
 (.ّيحاديث، كلـ يكف بالقكم )سؤاالت السممي ص(، كقاؿ الدارقطني: تفرد بّٕٔ/ِٓ

 قالت الباحثة: لعمو ثقة، كيحتمؿ أف ما أنكر عميو مف الحديث، أك تفرد بو ىك مما أدخمو كراقو، كاهلل أعمـ.
  
كعد  خريف -الحكراني الزاىد، ركل عف الكليد بف مسمـ كأبي سميماف الداراني كالييثـ بف عمراف  إبراىيم بن أيوب -

، كػاف ر ػبلن صػالحان، مػات لميمتػيف بقيتػا مػف شػير ربيػع األكؿ سػنة ثمػاف كثبلثػيف كمػائتيف يػـك -يكخو كتبلميػذهمف ش
 (.ُّٔ-ّٖٓ/ٔاألحد )انظر: تاريخ دمشؽ 

ذكره أبك العرب في الضعفاء كنقؿ عف أبي الطاىر أحمد بف محمد بػف عثمػاف المقدسػي أنػو قػاؿ: إبػراىيـ بػف أيػكب 
العػػػرب: ككػػػاف أبػػػك الطػػػاىر مػػػف أىػػػؿ النقػػػد كالمعرفػػػة بالحػػػديث بمصػػػر )لسػػػاف الميػػػزاف حػػػكراني ضػػػعيؼ، قػػػاؿ أبػػػك 

ُ/ِْٔ .) 
كراني بفتح الحاء الميممة كبالراء، فيك إبراىيـ بف أيكب الشامي الحكراني كاف مف الصالحيف  قاؿ ابف ماككال: أما الحى

 (.ِٓ/ّ)اإلكماؿ 
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( خمػػػط بػػػيف تر مػػػة إبػػػراىيـ بػػػف أيػػػكب الحػػػكراني، ّٔ/ُ * كرد فػػػي لسػػػاف الميػػػزاف )تحقيػػػؽ دار المعػػػارؼ النظاميػػػة
براىيـ بف أيكب الفرساني، كىما شخصاف، يؤكد ذلؾ فصؿ ابف أبي حاتـ في كتابو ال رح كالتعديؿ بػيف التػر متيف  كا 

 (.ِْٔ/ُ، لساف الميزاف تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة ٖٖ/ِ)انظر ال رح كالتعديؿ 
حيػػػث أكرد كػػػبلـ ابػػػف ح ػػػر كمػػػا فػػػي تحقيػػػؽ دار  -رحمػػػو اهلل-األلبػػػاني  كممػػػف غمػػػط فػػػي خمػػػط التػػػر متيف اإلمػػػاـ

ف الباحػػػث المػػدقؽ ليع ػػػب مػػػف ذىػػكؿ كػػػؿ مػػػف تكمػػـ عمػػػى الحػػػديث عنيػػػا،  المعػػارؼ، كعمػػػؽ عمػػػى الحػػديث قػػػائبلن: كا 
كانصػػػرافيـ إلػػػى تعميمػػػو بمػػػا لػػػيس بعمػػػة قادحػػػة. كذلػػػؾ كمػػػو مصػػػداؽ لقػػػكؿ القائػػػؿ: "كػػػـ تػػػرؾ األكؿ لآلخػػػر" )اإلركاء 

( يشػير إلػى أف عػػددان مػف أئمػػة الحػديث ضػػعفكا الحػديث أل ػػؿ عافيػة بػػف أيػكب، كلػػـ يبينػكا حػػاؿ إبػراىيـ بػػف ِٓٗ/ّ
 أيكب.

قالت الباحثة: كىػك ضػعيؼ بقػكؿ أبػي الطػاىر المقدسػي، كأمػا كصػفو بالصػبلح فيػذا ممػا يتعمػؽ بالعبػادة ال الركايػة، 
 كاهلل أعمـ.

 
 (.ِْ/ٔبف مسمـ، مكلى دكس، أبك عبيدة )اإلكماؿ  بف عبد الرحمف َعاِيَيُة ْبُن َأيُّوبَ  -

(، كقػػػاؿ الػػػذىبي: تكمػػػـ فيػػػو مػػػا ىػػػك بح ػػػة، كفيػػػو  يالػػػة )ميػػػزاف ٗ/ٕقػػػاؿ البييقػػػي: م يػػػكؿ )معرفػػػة السػػػنف كاآلثػػػار 
(، قػػاؿ ابػػف ْْ/ٕ(، كلكػػف ذلػػؾ مػػردكد عمػػييـ بقػػكؿ أبػػي حػػاتـ فيػػو: لػػيس بػػو بػػيس )ال ػػرح كالتعػػديؿ ُٓ/ْاالعتػػداؿ 

 (.ّٖٔ/ِ(، كقاؿ: قيؿ: ضعيؼ )التمخيص الحبير ّٕٔ/ْ )لساف الميزاف ح ر: ليس م يكالن 
(، كقػػاؿ المنػػذرم: لػػـ يبمغنػػي فيػػو مػػا يك ػػب تضػػعيفو ّْ/ِكقػػاؿ ابػػف ال ػػكزم: مػػا عرفنػػا أحػػدان طعػػف فيػػو )التحقيػػؽ  

التحقيػػؽ (، كقػػاؿ ابػػف عبػػد اليػػادم: ال نعمػػـ أحػػدان تكمػػـ فيػػو، كىػػك شػػيخ محمػػو الصػػدؽ )تنقػػيح ِٕٔ/ِ)نصػػب الرايػػة 
ّ/ٔٔ.) 

قالت الباحثة: الرا ح أف ركايتو مقبكلة، ألف أبا حاتـ ممف يؤخػذ قكلػو فػي الر ػاؿ، بػؿ ىػك مػف أئمػة ىػذا الشػيف، كال 
 يؤخذ بقكؿ مف  يمو، فإف أبا حاتـ لديو زيادة عمـ بالراكم، كاهلل اعمـ.

 
مػػة كضػػـ الػػراء، األسػػدم مػػكالىـ، أبػػك محمػػد بػػف مسػػمـ بػػف تػػدرس، بفػػتح المثنػػاة كسػػككف الػػداؿ الميم أبتتو الزبيتتر: -

 (.ُِٗٔ، رقـٖٓٗالزبير، المكي، صدكؽ إال أنو يدلس، مف الرابعة، مات سنة ست كعشريف ع )التقريب ص
(، كلػػـ يصػػرح فػي ىػػذا الحػػديث بالسػػماع ْٓعػدَّه ابػػف ح ػػر فػػي المرتبػة الثالثػػة مػػف المدلسػػيف )طبقػات المدلسػػيف ص

 أحد عمى ىذا الحديث.فركايتو غير مقبكلة، كما لـ يتابعو 
 

 الحكم عمى اْلسناد:
قػػاؿ سػػبط بػػف ال ػػكزم عقػػب ذكػػره لمحػػديث: فػػي إسػػناده عافيػػة بػػف أيػػكب ضػػعيؼ، كالثػػاني: أنػػو مكقػػكؼ عمػػى  ػػابر، 

)إيثػػػار اإلنصػػػاؼ  -النبػػػي صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ-كالثالػػػث: أف الترمػػػذم قػػػاؿ: ال يصػػػح فػػػي ىػػػذا البػػػاب شػػػيء عػػػف 
ر إلػى مػذىب الخصػـ فػإف ادعػكا أنػو أشػار إلػى أحاديػث مػذىبنا لػـ يصػح لػك ييف: (، قاؿ العيني معمقان: يشػيٗٓص

أحدىما: لؤلحاديث العامة ألنو ال مطعف فييا، كالثاني: إل ماع الصحابة، فمـ تبؽ اإلشػارة إال إلػى  ػانبيـ كلػك سػمـ 
 (.ّٓ/ٗحمؿ عمى ال كاىر ألنيا حمي بالنص )عمدة القارم 
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 يسانده القياس:
 عمى اإلبؿ كالبقر العكامؿ. أف الحمي المعد لبلستعماؿ ال زكاة فيو، قياسان 

 .1، كثياب القنية""كألنو مرصد الستعماؿ مباح، فمـ ت ب فيو الزكاة، كالعكامؿدامة: قاؿ ابف ق 
 
 
 

                                                                                                                                              

 بؽ، كأف ذلؾ فيما عممو الترمذم فقط.كسبؽ تك يو كبلـ الترمذم السا
الخبلصة أنو تكمـ في الحديث لثبلثة أمكر، أكليػا: تضػعيؼ عافيػة بػف أيػكب، ثانييػا: االخػتبلؼ فػي الرفػع كالكقػؼ، 

 ثالثيا: تضعيؼ إبراىيـ بف أيكب.
كػبلـ مػف  يمػو، أكال: تضعيؼ عافية بف أيكب فيو نظر، كالرا ح أنو حسف الحديث لتعديؿ أبي حاتـ لػو، كال يؤخػذ ب

"، ال أصؿ لو إنمػا يػركل عػف  ػابر مػف قكلػو ليس يي الحمي زكاةقاؿ البييقي: كالذم يركيو بعض فقيائنا مرفكعان: "
غير مرفكع، كالذم يركل عف عافية بف أيكب، عف الميث، عف أبي الزبير، عػف  ػابر، مرفكعػان، باطػؿه ال أصػؿ لػو، 

ان كػػاف مغػػرران بدينػػو، داخػػبلن فيمػػا نعيػػب بػػو المخػػالفيف فػػي االحت ػػاج كعافيػػة بػػف أيػػكب م يػػكؿ، فمػػف احػػتج بػػو مرفكعػػ
 (.ٗ/ٕبركاية الكذابيف، كاهلل يعصمنا مف أمثالو )معرفة السنف كاآلثار 

(، قػػاؿ الشػػنقيطي: مػػا قالػػو الحػػافظ ّٓ/ٗقػػاؿ العينػػي: ىػػذا غريػػب مػػف البييقػػي مػػع تعصػػبو لمشػػافعي )عمػػدة القػػارم 
أف الحكػـ، بركايػة عافيػة المػذككر ليػذا الحػديث مرفكعػان مػف  ػنس االحت ػاج بركايػة  مػف -رحمو اهلل تعالى-البييقي 

الكذابيف فيو نظر، ألف عافية المذككر لـ يقؿ فيو أحد أنو كذاب، كغاية ما فػي البػاب أف البييقػي ظػف أنػو م يػكؿ، 
اتـ تكثيقػػو عػػف أبػػي زرعػػة ألنػػو لػػـ يطمػػع عمػػى ككنػػو ثقػػة، كقػػد اطمػػع غيػػره عمػػى أنػػو ثقػػة فكثقػػو، فقػػد نقػػؿ ابػػف أبػػي حػػ

 (.ْْٔ/ِ)أضكاء البياف 
ػػكاب كقػؼ ىػػذا  كأمػا االخػتبلؼ فػػي الرفػع كالكقػػؼ فمػيس بعمػػةو قادحػة، كالصػػكاب مكقػكؼ، قػػاؿ ابػف عبػػد اليػادم: الصَّ

 (.ٔٔ/ّالحديث عمى  ابر )تنقيح التحقيؽ 
عفان، ل ػكاز أف يكػكف الصػحابي قاؿ الخطيب البغدادم: اختبلؼ الركايتيف في الرفع كالكقؼ ال يػؤثر فػي الحػديث ضػ

، كيػذكره مػػرةن أخػرل عمػى سػػبيؿ الفتػكل كال يرفعػو، فػػيحفظ -صػمى اهلل عميػػو كسػمـ-يسػند الحػديث، كيرفعػو إلػػى النبػي 
 (.ّْٗ/ّالحديث عنو عمى الك ييف  ميعان )الكفاية في عمـ الركاية 

 اني كما سبؽ بيانو.كأما إبراىيـ بف أيكب فيك ضعيؼ، لطعف أبي العرب فيو، كىك غير الفرس
 كقاؿ ببطبلنو عدد مف األئمة، منيـ: (،ُِٖضعفو ابف رشد )بداية الم تيد ص

(، كقػاؿ ِٖٓ/ّ(، كقاؿ المباركفكرم: حديث باطؿ ال أصؿ لو )تحفة األحػكذم ِٕالشككاني )الفكائد الم مكعة ص
 (.ِْٗ/ّاأللباني: باطؿ )اإلركاء 

 ـ بف أيكب، كأبك الزبير مدلس لـ يصرح بالسماع كلـ يتابع.قالت الباحثة: الحديث ضعيؼ، لضعؼ إبراىي
 
 .َّٔ/ِالمغني  1
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 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
، " ، قػػاؿ الترمػػذم:كحػػديثان  اختمػػؼ فػػي مسػػيلة زكػػاة الحمػػي قػػديمان  كىاٍختىمىػػؼى أىٍىػػؿي اٍلًعٍمػػـً ًفػػي ذىًلػػؾى

اًب النَّبًػػ ػػمَّـى -يّْ فىػػرىأىل بىٍعػػضي أىٍىػػًؿ اٍلًعٍمػػـً ًمػػٍف أىٍصػػحى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ػػا  -صى ػػاةى مى كى ًمػػيّْ زى كىالتَّػػاًبًعيفى ًفػػي اٍلحي
ةه  ًفضَّ اًب النَّبًػيّْ  ،كىافى ًمٍنوي ذىىىبه كى ٍبدي المًَّو ٍبفي اٍلميبىارىًؾ، كقىػاؿى بىٍعػضي أىٍصػحى ، كىعى ًبًو يىقيكؿي سيٍفيىافي الثٍَّكًرمُّ كى

مَّ - سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًلػؾو  -ـى صى ٍبػًد المَّػًو، كىأىنىػسي ٍبػفي مى ػاًبري ٍبػفي عى اًئشىػةي، كى ى ، كىعى ـٍ اٍبفي عيمىرى لىػٍيسى ًفػي  :ًمٍنيي
، كىالشَّػػاًفًعيُّ  اًلػػؾي ٍبػػفي أىنىػػسو بًػػًو يىقيػػكؿي مى ، كى ػػٍف بىٍعػػًض فيقىيىػػاًء التَّػػاًبًعيفى ًكمى عى ػػاةه، كىىىكىػػذىا ري كى ًمػػيّْ زى ػػدي، اٍلحي ، كىأىٍحمى

اؽ" ٍسحى كىاً 
1. 

 
 كلمفقياء في حكـ زكاة الحمي عدة أقكاؿ، كأكرد أقكل قكليف كردا فييا، كىما:

، كركايػػػة عػػػف 3، كقػػػكؿ لمشػػػافعي2القػػػكؿ األكؿ: ت ػػػب زكػػػاة الحمػػػي، كىػػػذا مػػػذىب الحنفيػػػة -
، كالكمػػاؿ 8، كابػف حػػـز الظػاىرم7، كالخطػػابي6، كاختػاره ابػػف المنػذر5، كبػو قػػاؿ بعػض السػػمؼ4أحمػد

 .13، كابف عثيميف12، كمف المعاصريف ابف باز1111عاني، كالصن9ابف اليماـ
استدلكا باآلية عمى ك كب زكاة الحمي، يعضد قكليـ أقكاؿ المفسريف، قاؿ أبػك السػعكد: كقد 

، كقػاؿ الػرازم فػي تفسػيره: "الصػحيح عنػدنا ك ػكب الزكػاة فػي 1"فالمرادي باإلنفاؽ في سبيؿ اهلل الزكاةي"
وَالَّرِيهَ يَكْنِزُونَ الرَّهَةَ وَالْفِضَّةَ الحمي، كالدليؿ عميو قكلو تعالى: 

2. 

                                                 
 .ّٔٔ، ُِ/ِسنف الترمذم، كتاب الزكاة، باب ما  اء في زكاة الحمي،  1
 .ِٕٕ/ُانظر: تبييف الحقائؽ  2
 .ٔ/ٔانظر: الم مكع  3
 .ّٕٔ/ٓانظر: المغني  4
 .َُٓ/ٓانظر: األمكاؿ  5
 .ْٓ/ّانظر: اإلشراؼ  6
 .ُٕ/ِانظر: معالـ السنف  7
 .ٕٗ/ٔانظر: المحمى  8
 .ُٗ/ْانظر: فتح القدير  9
ىك محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الكحبلني، ثـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، عز الديف، كلد سنة  11

 (.ّٖ/ٔىػػ )انظر: األعبلـ ُُِٖىػػ،  تكفي سنة َُٗٗ
 .ُِٕ/ِانظر: سبؿ السبلـ  11
 .َٖالمسممة ص انظر: فتاكل المرأة 12
 .ٗٗ/ٔانظر: الشرح الممتع  13
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أك  ف "الرقػػػة"، تشػػػمؿ الفضػػػة كانػػػت حميػػػان إ :بحػػػديث أنػػػس بػػػف مالػػػؾ، كقػػػالكا كاسػػػتدلكا أيضػػػان 
" : ، 3ك ػب فيػو حػؽ الزكػاة لعمػـك ىػذيف األثػريف الصػحيحيف" ككػاف الحمػي كرقػان دارىـ، قاؿ ابػف حػـز

الفضة الخالصة سكاء كانػت  ،ة بكسر الراء كتخفيؼ القاؼقاؿ ابف ح ر في بياف المراد بيا: "الرقك 
يطمػػؽ عمػػى  :كقيػػؿ ،أصػػميا الػػكرؽ فحػػذفت الػػكاك كعكضػػت اليػػاء :قيػػؿ ،ةبمضػػركبة أك غيػػر مضػػرك 

 .4الذىب كالفضة بخبلؼ الكرؽ"
سمككا مسػمؾ التػر يح فيخػذكا بحػديث عمػرك بػف شػعيب المتقػدـ، كىػك حػديث حسػف محػتج ك 

فػػي الحمػػي، كأمػػا حػػديث عافيػػة بػػف أيػػكب فيػػك مػػردكد ال يقػػكل عمػػى بػػو، كصػػريح فػػي ك ػػكب الزكػػاة 
 المعارضة.

قاؿ العيني: "كاحتج مف رأل فييا الزكاة بحديث عمرك بف شعيب عف أبيو عف  ده: "أف امػرأة أتػت 
كمعيػػا بنػػت ليػػا، كفػػي يػػد ابنتيػػا مسػػكتاف غميظتػػاف مػػف ذىػػب،  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-رسػػكؿ اهلل 
أيسرك أن يسورك اهلل بيما يوم القيامتة ستوارين متن ؟ قالت: ال، قػاؿ: ة ىذاأتعطين زكافقاؿ ليا: 

 .5"وقالت: ىما هلل ولرسولو  -صمى اهلل عميو وسمم-نار؟ قال: يخمعتيما يألقتيما إلى النبي 
كمف أسػقطيا ذىػب إلػى  ،: "الظاىر مف اآليات يشيد لقكؿ مف أك بيا، كاألثر يؤيده6كقاؿ الخطابي

 .7ؼ مف األثر، كاالحتياط أداؤىا، كاهلل أعمـ"النظر، كمعو طر 
كاستخار اهلل فيو  ،: ت ب فيو الزكاةدىما ال ت ب فيو الزكاة، كالثانيأح :: "فيو قكالف8كقاؿ الشيرازم

 .9الشافعي فاختاره"
 . 1كقاؿ الصنعاني: "كأظير األقكاؿ دليبلن ك كبيا لصحة الحديث كقكتو"

                                                                                                                                              
 .ُْٔ/ّإرشاد العقؿ السميـ  1
 .ُُ/ٖمفاتيح الغيب  2
، كالمػػراد بػػاألثريف الصػػحيحيف الحػػديث األكؿ فػػي المسػػيلة، كحػػديث: " لػػيس فيمػػا دكف خمسػػة أكاؽو ٕٗ/ٔالمحمػػى  3

 صدقة"، سبؽ تخري و في المبحث الثالث، المسيلة األكلى ص.
 .ُِّ/ّفتح البارم  4
 .ّْ/ٔعمدة القارم  5
ىك حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الحطاب البستي، أبك سميماف، فقيو محدث، مف أىؿ بست مف نسؿ زيد بف  6

لد سنة   (.ِّٕ/ِىػ )انظر: األعبلـ ّٖٖىػ، تكفي سنة ُّٗالخطاب، كي
 .ُٕ/ِمعالـ السنف  7
المؤرخ، الممقب ب ماؿ الديف، المكنى بيبي إسحاؽ،  ىك إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الفقيو، الشافعي، األصكلي، 8

 (.ّْٗ/ّىػ ) انظر: شذرات الذىب ْٕٔىػ، تكفي سنة ّّٗكلد سمة 
 .ُٖٓ/ُالميذب  9
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 . 2الزكاة في حمي الذىب كالفضة ىك الظاىر الرا ح عندم"كقاؿ المباركفكرم: "القكؿ بك كب 
في ك كب الزكاة في حمي النساء إذا بمغت النصػاب كلػـ تكػف لمت ػارة خػبلؼ : "كقاؿ الشيخ ابف باز

 .3"م رد المبس كالزينةبيف أىؿ العمـ، كالصحيح أنو ت ب فييا الزكاة إذا بمغت النصاب كلك كانت ل
، 4زكػػػػاة فػػػػي الحمػػػػي المعػػػػد لبلسػػػػتعماؿ، كىػػػػذا مػػػػذىب المالكيػػػػةالقػػػػكؿ الثػػػػاني: ال ت ػػػػب ال -

، 9، كابػػػف القػػػيـ8، كابػػػف عبػػػد البػػػر7، كىػػػك اختيػػػار ابػػػف خزيمػػػة6، كالحنابمػػػة5كالشػػػافعية عمػػػى األصػػػح
 .12كمف المعاصريف الشيخ يكسؼ القرضاكم، 11، كالشككاني11كالذىبي

عمى فريضة الزكػاة، كيقػكم  احت كا باآلية أف اإلنفاؽ ىنا لم ياد في سبيؿ اهلل، كليس دليبلن 
نىػٍتييـي اآٍليىػةي بًػػػ "ذلؾ ما قالو الطاىر ابف عاشكر:  ـي الَّػًذيفى عى ًف النَّفىقىػًة ىيػ وَالَّذرِيهَ يَكْنِذزُونَ   فىالًَّذيفى اٍنكىمىشيكا عى

ـٍ ًمػفى الٍ الرَّهَةَ وَالْفِضَّةَ وَال يُنْفِقُىوَها فِي سَثِيلِ اللَّذهِ  .، كىالى شىػؾَّ أىنَّييػ نىػاًفًقيفى ًميُّ .. مي ٍسػبلى كسىػًبيًؿ المَّػًو ىيػكى اٍلً يىػادي اإٍلً
 .13"كىىيكى اٍلميرىادي ىينىا

قتصػر عمػى الػدراىـ المنقكشػة، كال يػدخؿ فييػا تكردكا عمى حديث أنس بػف مالػؾ أف "الرقػة" 
أبػك  يضػان ساند قكليـ المراد بالرقة في كتب غريب الحديث كما بينو ابف األثير، كبيف ذلػؾ أيالحمي، 

عبيػػد فػػي األمػػكاؿ بقكلػػو: "كال نعمػػـ ىػػذا االسػػـ فػػي الكػػبلـ المعقػػكؿ عنػػد العػػرب يقػػع إال عمػػى الػػكرؽ 
، ككافقػو ابػف خزيمػة فػي تبكيبػو فػي الصػحيح، حيػث قػاؿ: 14المنقكشة ذات السكة السائرة في النػاس"

                                                                                                                                              
 .ُِٕ/ِسبؿ السبلـ  1
 .ِّٖ/ّتحفة األحكذم  2
 .َٖفتاكل المرأة المسممة ص 3
 .ُُٓ/ّانظر: االستذكار  4
 .ٔ/ٔانظر: الم مكع  5
 .ّٕٔ/ٓانظر: المغني  6
 .ّْ/ْانظر: صحيح ابف خزيمة  7
 .ُّٓ/ّانظر: االستذكار  8
 .ََُ/ِانظر: إعبلـ المكقعيف  9
، َُٔ، طبعة دار الندكة، كلـ يرد ىذا القػكؿ فػي كتػاب الكبػائر بتحقيػؽ الشػيخ مشػيكر صِّانظر: الكبائر ص 11

 كىك يعد أصح طبعة لكتاب الكبائر، كما ذكر محققو في المقدمة.
 .ِِّال رار ص انظر: السيؿ 11
 .ِّٓ/ُانظر: فقو الزكاة  12
 .ُٕٔ/َُالتحرير كالتنكير  13
 .َُٓ/ِاألمكاؿ  14
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لعػػػرب الػػػذيف "بػػػاب ذكػػػر الػػػدليؿ عمػػػى أف الزكػػػاة غيػػػر كا بػػػة عمػػػى الحمػػػي؛ إذ اسػػػـ الػػػكرؽ فػػػي لغػػػة ا
 .1خكطبنا بمغتيـ ال يقع الحمي الذم ىك متاع ممبكس"

كاسػػتدلكا بحػػديث عافيػػة بػػف أيػػكب ك معػػكا بينػػو كبػػيف حػػديث عمػػرك بػػف شػػعيب بعػػدة أك ػػو، 
 منيا:
  كلما أبيح ليف سقطت الزكاة.ك كب الزكاة كاف أكؿ األمر حيث كاف التحمي بالذىب حرامان ، 
 عف قدر الحا ة. أف الزكاة كا بة في الحمي إذا زاد 
 .أف الزكاة الميمكر بيا عمى سبيؿ التطكع ال الفريضة 
  :كمػػا فسػػره بالزكػػاة العاريػػةفقػػد يحتمػػؿ معنػػاه أف يكػػكف أراد "أف زكاتػػو إعارتػػو، قػػاؿ أبػػك عبيػػد ،

العممػػاء الػػذيف ذكرنػػاىـ: سػػعيد بػػف المسػػيب، كالشػػعبي، كالحسػػف، كقتػػادة، فػػي قػػكليـ: زكاتػػو 
صػمى اهلل عميػو -مػا اقتصػر النبػي  كفرض الرقػة في الحمي فرضان  عاريتو، كلك كانت الزكاة

يخصػػيا بػػو عنػػد رؤيتػػو الحمػػي عمييػػا دكف النػػاس،  مػػرأةالمػػف ذلػػؾ عمػػى أف يقكلػػو  -كسػػمـ
كلكػػػاف ىػػػذا كسػػػائر الصػػػدقات الشػػػائعة المنتشػػػرة عنػػػو فػػػي العػػػالـ مػػػف كتبػػػو كسػػػنتو، كلفعمتػػػو 

 .2األئمة بعده"
 : ة بػ)الباردة(، كيمكف إ ماؿ رده عمييـ في النقاط التاليةأقكاليـ السابق المباركفكرمكصؼ ك 
، كفػي نػص الحػديث أف الصػحابيات كػف يمبسػف أف الزكاة كانت حيف كػاف التحمػي بالػذىب حرامػان  -

 بيداء زكاتو، فيذا القكؿ باطؿ. -صمى اهلل عميو كسمـ-الذىب حيف أمر الرسكؿ
ف، كذلػػؾ اف أك مسػكتاار فالحػديث ذكػر أنيمػػا سػك  كأمػا قػكليـ مػا زاد عػػف الحا ػة ت ػب فيػػو الزكػاة، -

 عف الحا ة. ليس زائدان 
َرِك المِتُو ف التطػكع ال يترتػب عميػو ىػذا الكعيػد الشػديد "إنيػا تطػكع، فػإ :كأما قػكليـ - َأَيُسترُِّك َأْن ُيَستوِّ

؟ِبِيَما َيْوَم اْلِقَياَمِة ِسَواَرْيِن ِمْن َنار  ".ٍو
 .3أك م ازان  حقيقةن كالزكاة ال تيتي بمعنى اإلعارة  -

 ىذا كحديث عافية ضعيؼ، ال يقكل عمى المعارضة، كما أف أك و ال مع عندىـ لـ تخؿ مف النقد.
فػي شػرح المكطػي: "كىىىػذىا  1اآلثػار المركيػة عػف الصػحابة، قػاؿ أبػك الكليػد البػا ي كليـ أيضػان 

ائً  ـي النَّػػاًس بًػػًو عى ابىًة كىأىٍعمىػػ ػػحى ػػٍذىىبه ظىػػاًىره بىػػٍيفى الصَّ ٍنيىػػا-شىػػةي مى ًضػػيى المَّػػوي عى ٍكجي النَّبًػػيّْ  -رى ػػمَّى -فىًإنَّيىػػا زى صى

                                                 
 .ّْ/ْصحيح ابف خزيمة  1
 .َُٔ/ِاألمكاؿ  2
 .ِّٗ/ّانظر: تحفة األحكذم  3
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ػػمَّـ سى مىٍيػػًو كى مىٍييىػػا أىٍمػػريهي ًفػػي ذىًلػػؾى  -المَّػػوي عى ػػٍف الى يىٍخفىػػى عى مى ػػةي كىانىػػٍت  ،كى ٍفصى ػػرى فىػػًإفَّ أيٍختىػػوي حى ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي عيمى كىعى
ٍكجى النًَّبيّْ  مَّ -زى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىػى النَّبًػيّْ  -ـصى ًميّْيىا الى يىٍخفىى عى ـي حي ٍك ػمَّـ-كىحي سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى كىالى  -صى

ٍكميوي ًفيًو" ٍنيىا حي يىٍخفىى عى
2. 

ذا فرضػػنا أف إكرد عمػػى ذلػػؾ ابػػف عثيمػػيف بقكلػػو: " ف بعػػض ىػػؤالء ركم عػػنيـ الك ػػكب، كا 
ـ الك ػػكب، فقػػد خػػالفيـ مػػف خػػالفيـ مػػف ل مػػيعيـ قػػكالن كاحػػدان، أك أف المتػػيخر عػػنيـ ىػػك القػػكؿ بعػػد

 .3الصحابة، كعند التنازع ي ب الر كع إلى الكتاب كالسنة، كقد  اء فييما ما يدؿ عمى الك كب"
كيرد عمى كبلمو بينو لـ يصح الك كب عف أحد منيـ سكل ابف مسعكد، قاؿ أبك عبيػد: "كلػـ تصػح 

ككػذلؾ ركم عػف ابػف مسػعكد مػا ، 4د"زكاة الحمي عنػدنا عػف أحػد مػف الصػحابة، إال عػف ابػف مسػعك 
 .5يخالؼ ذلؾ كما في المدكنة

كاستدؿ مالؾ بعمؿ أىؿ المدينة، كرد عمى ذلؾ الشنقيطي فػي األضػكاء: "كمػا ادعػاه بعػض 
أىػػؿ العمػػـ مػػف االحت ػػاج لػػذلؾ بعمػػؿ أىػػؿ المدينػػة، فيػػو أف بعػػض أىػػؿ المدينػػة مخػػالؼ فػػي ذلػػؾ، 

لؾ مالؾ إنما ىي في إ ماعيـ عمى أمر ال م اؿ لمرأم كالح ة بعمؿ أىؿ المدينة عند مف يقكؿ بذ
 .6فيو، ال إف اختمفكا أك كاف مف مسائؿ اال تياد..."

قاؿ القرضاكم: "كالذم أر حو بعد ىذا المعترؾ الفقيي أف قكؿ المانعيف لك كب الزكػاة فػي 
 .7الحمي أقكل كأكلى"

 
لفقياء، كبعضيـ قاؿ بػالك كب ال كا مماءمف الع قالت الباحثة: كىذه المسيلة حار فييا كثير

 مف الخبلؼ. باألحكط خرك ان  لقكة األدلة معو، بؿ أخذان 

                                                                                                                                              
لد ببطميكس سنة  1 ىػ، كلي َّْىك سميماف بف خمؼ بف سعد بف كارث الت يبي، األندلسي، المالكي، البا ي، كي

ىػػ ) انظر: األعبلـ ْْٕببعض ببلد األندلس، مف مؤلفاتو: إحكاـ الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ، تكفي سنة  القضاء
ّ/ُِٓ.) 
 .ٖٗ/ِالمنتقى شرح المكطي  2
 .ٗٗ/ٔالشرح الممتع  3
 .َُٔ/ِاألمكاؿ  4
 .َِٔ/ُانظر: المدكنة  5
 .ْْٔ/ِأضكاء البياف  6
 .ِّٓ/ُفقو الزكاة  7
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عدد مف الصحابة بعدـ  كلبضعيؼ، كلكف اإلشكاؿ ىنا في فت مـ أف الحديث المقبكؿ ال يعارضكعي 
رضػي اهلل -ك كب زكاة الحمي، كال يقاؿ ذلؾ بم رد الرأم كاال تياد، كىذا القػكؿ مػركم عػف عائشػة

 عمر كأختو زكج النبيعف ابف  ، كمركم أيضان -صمى اهلل عميو كسمـ– كىي زكج النبي -ياعن
مف الصػحابة  كباقي الزككات، لما خالؼ أحده  فرضان الحمي زكاة ، فمك كانت -صمى اهلل عميو كسمـ–

أف الزكػاة مػف أركػاف اإلسػبلـ كيترتػب عمػى خر كف مف الديف مػا ىػك فيػو؟ خاصػة في ذلؾ، فكيؼ ي
الكعيػػػد الشػػػديد، كيتعػػػذر ال مػػػع بػػػيف حػػػديث عمػػػرك بػػػف شػػػعيب المك ػػػب لمزكػػػاة، كبػػػيف أقػػػكاؿ منعيػػػا 

الصحابة النافية ليا، فيصار إلى النسخ، كيعمـ تقدـ حديث عمرك بف شػعيب عمػى أقػكاؿ الصػحابة، 
تطػرؽ ي، ك خر األمر عفي عنيا ألف أقكاؿ الصحابة متػيخرة، كىػذا أمػر فمعؿ األمر بالزكاة كاف أكالن 

إال فيمػػا  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–قػػاؿ المنػػذرم: "فيػػي ال تخػػالؼ النبػػي  ،و االحتمػػاؿ ال يقػػيف فيػػوإليػػ
ذلػػؾ: "كيسػػتحيؿ فػػي العقػػكؿ أف تكػػكف عائشػػة تسػػمع ، كنقػػؿ ابػػف عبػػد البػػر مػػا يفيػػد 1عممتػػو منسػػكخا"

خ مػـ أنيػا قػد عممػت النسػمثمو مف ىذا الكعيػد فػي تػرؾ زكػاة الحمػي كتخالفػو، كلػك صػح ذلػؾ عنيػا عي 
 .2مف ذلؾ"
ف كان  مف الخبلؼ، كاهلل أعمـ. عمى أدائيا فيك األحكط، كخرك ان  تفي سعة كيسر، كقدر  ت المرأةكا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ُٕٔ/ِمختصر سنف أبي داكد  1
 .ُّٓ/ّاالستذكار  2
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 المسيلة الثانية
 ما زاد عمى نصاب الذىب والفضة

 
 :األدلة المتعارضة
 الحديث األول:

ٍبػًد المَّػًو أخرج البخارم فػي صػحيحو:  مَّػدي ٍبػفي عى ػدَّثىنىا ميحى ػاًرمُّ قىػاؿى حى ػدَّثىًني  :ٍبػًف اٍلميثىنَّػى اأٍلىٍنصى حى
ٍبًد المًَّو ٍبًف أىنىسو أىفَّ أىنىسنػا :أىًبي قىاؿى  دَّثىًني ثيمىامىةي ٍبفي عى دَّثىػوي أىفَّ أىبىػا بىٍكػرو  -رضػي اهلل عنػو– حى رىًضػيى -حى
ٍنػػوي  يىػوي ًإلىػػى اٍلبى  -المَّػوي عى ػػا كى َّ ٍيفً كىتىػػبى لىػػوي ىىػػذىا اٍلًكتىػػابى لىمَّ َىتتِذِه َيِريَضتتُة   ِبْستتِم المِتتِو التتِرْحَمِن التتِرِحيمِ " :ٍحػػرى

َعَمتتى اْلُمْستِمِميَن َواِلِتتتي َأَمتَر المِتتُو ِبَيتتا  -َصتِمى المِتتُو َعَمْيتِو َوَستتِممَ -الِصتَدَقِة اِلِتتتي َيتَرَض َرُستتوُل المِتتِو 
َتُكتْن ِإاِل ِتْستِعيَن َوِماَئتًة َيَمتْيَس ِييَيتا َشتْيٌء ِإاِل َأْن َيَشتاَء  َوِيتي الرِّقِتِة ُرْبتُع اْلُعْشتِر َيتِذْن َلتمْ  ...َرُسوَلوُ 
 .1"َربَُّيا
 

 الحديث الثاني:
ا دَّثىنىا أىبيك ًإٍسحى ، حى دَّثىنىا زيىىٍيره ، حى مَّدو النُّفىٍيًميُّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى ؽى، أخرج أبك داكد في سننو: حى

مٍ  اًصـً ٍبًف ضى ًميٍّ عىٍف عى ًر، عىٍف عى اًرًث األىٍعكى ٍف اٍلحى ٍنوي -رىةى، كىعى ػًف -رىًضيى المَّوي عى : أىٍحسىػبيوي عى ، قىاؿى زيىىٍيره
: " -صػمى اهلل عميػػو كسػمـ–النَّبًػيّْ  َىتتاُتوا ُرْبتتَع اْلُعُشتوِر ِمتتْن ُكتتلِّ َأْرَبِعتيَن ِدْرَىًمتتا ِدْرَىتتٌم  َوَلتتْيَس أىنَّػػو قىػاؿى

تَتتِتِم ِمتتاَئَتْي ِدْرَىتتٍم  َيتتِذَذا َكاَنتتْت ِمتتاَئَتْي ِدْرَىتتٍم َيِفيَيتتا َخْمَستتُة َدرَاِىتتَم  َيَمتتا زَاَد َيَعَمتتى  َعَمتتْيُكْم َشتتْيٌء َحتِتتى
 .2"ِحَساِب َذِلَك...

 
، عػف أبػي إسػحاؽ بػو، قػاؿ:  كالحديث أيضان  في سػنف أبػي داكد، مػف طريػؽ  ريػر بػف حػاـز

َعَمْيَيتا اْلَحتْوُل َيِفيَيتا َخْمَستُة َدرَاِىتَم َوَلتْيَس َعَمْيتَك َشتْيٌء  َيْعِنتي ِيتي  َيِذَذا َكاَنْت َلَك ِماَئتَا ِدْرَىٍم َوَحالَ 
ا الِذَىِب  َحِتى َيُكتوَن َلتَك ِعْشتُروَن ِديَنتارًا  َيتِذَذا َكتاَن َلتَك ِعْشتُروَن ِديَنتارًا َوَحتاَل َعَمْيَيتا اْلَحتْوُل َيِفيَيت

                                                 
 .ُٗسبؽ تخري و كدراستو، المبحث األكؿ، المسيلة األكلى، ص 1
 .ِّسبؽ تخري و كدراستو، المبحث األكؿ، المسيلة الثالثة، ص 2

"، ىؿ ىي مرفكعة إلى النبي  ، أك مكقكفػة -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-أما الخبلؼ في زيادة: "فىمىا زىادى فىعىمىى ًحسىاًب ذىًلؾى
 ؟ فمـ يتبيف لي أييما الرا ح، كلـ أ د ركاية لمحديث ت ـز برفعيا أك كقفيا.-رضي اهلل عنو-عمي عمى 



             99 

فىعىػوي ًإلىػى النَّبًػيّْ ِلكَ ِنْصُف ِديَناٍر َيَما زَاَد َيِبِحَساِب ذَ  ؟ أىٍك رى : فىًبًحسىاًب ذىًلػؾى ًميّّ يىقيكؿي : فىبلى أىٍدًرم، أىعى ، قىاؿى
 .1"َوَلْيَس ِيي َماٍل َزَكاٌة َحِتى َيُحوَل َعَمْيِو اْلَحْولُ " -صمى اهلل عميو كسمـ–

 
 الحديث الثالث:
ػػدَّ  الحتتديثين الستتابقين يعتتارض ػػٍعدو اإًلٍصػػطىٍخًرمُّ مػػا أخر ػػو الػػدارقطني فػػي سػػننو: حى ثىنىا أىبيػػك سى

، ثنػػا ٍيػػرو ، ثنػػا أبًػػي، ثنػػا ييػػكنيسي ٍبػػفي بيكى ٍبػػًد المَّػػًو ٍبػػًف نىٍكفىػػؿو ػػدي ٍبػػفي عى مَّ ػػدى اٍلفىًقيػػوي، ثنػػا ميحى سىػػفي ٍبػػفي أىٍحمى اٍبػػفي  اٍلحى
بىػادىةى  ػٍف عي ، عى ًبيًب ٍبػًف نىً ػيحو رَّاًح، عىٍف حى ًف اٍلًمٍنيىاًؿ ٍبًف اٍل ى اؽى، عى ، أىٌف رىسيػكؿى  ًإٍسحى ػٍف ميعىػاذو ، عى ٍبػًف نًسػيٍّ

يىوي ًإلىى اٍليىمىًف: "  -صمى اهلل عميو كسمـ–المًَّو  َأْن ال تَْأُختَذ ِمتَن اْلَكْستِر َشتْيًئا  ِإَذا َكاَنتِت أىمىرىهي ًحيفى كى َّ
َذا اْلَوِرُ  ِماَئَتْي ِدْرَىٍم َيُخْذ ِمْنَيا َخْمَسَة َدرَاِىَم  َوال تَْأُخْذ ِمِما زَ  اَد َشتْيًئا َحتِتى َتْبمُتَ  َأْرَبِعتيَن ِدْرَىًمتا  َواِن

 .2"َبَمَ  َأْرَبِعيَن ِدْرَىًما َيُخْذ ِمْنُو ِدْرَىًما

                                                 
 .ُٕٓٓ، حَُ/ِسنف أبي داكد، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة،  1

 .ُِٔٗ، حُّْ/ٓسنف الدراقطني، كتاب الزكاة، باب ليس في الكسر شيء، 2 
 دراسة السند:

 : لـ أ د لو تر مة، كلكف لـ يذكر الدارقطني فيو ضعفان، كما لـ يكثقو، فيك م يكؿ.َيلٍ َعْبد الِمِو ْبن َنوْ  -
 
بػػف كاصػػؿ الشػػيباني، أبػػك بكػػر ال مػػاؿ، الكػػكفي، صػػدكؽ يخطػػئ، مػػف التاسػػعة، مػػات سػػنة تسػػع  ُيتتوُنُس ْبتتُن ُبَكْيتترٍ  -

 (.ََٕٗ، رقـَُٖٗكتسعيف خت ـ د ت ؽ )التقريب ص
(، كالقاسػـ ّْٗ/ِّ(، كقػاؿ عبيػد بػف يعػيش )تيػذيب الكمػاؿ ِّٖ/ُُب التيذيب قاؿ ابف نمير: ثقة مرضي )تيذي

(، كزاد فػي ِْٕ/ّ(: كاف ثقة، كقاؿ ابف معيف: ثقػة )تػاريخ ابػف معػيف ركايػة الػدكرم ُٖٔ/ٕبف أبي شيبة )الكامؿ 
(، ُٖ/ُرز(، كقػاؿ مػرة: لػيس بػو بػيس )سػؤاالت ابػف محػِٖٗسؤاالت ابف ال نيد: صدكقان )سؤاالت ابف ال نيػد ص

(، كقػػاؿ ابػػف عمػػار: ىػػك اليػػـك ثقػػة عنػػد أصػػحاب الحػػديث ُِٓ/ّكمػػرة: صػػدكقان )تػػاريخ ابػػف معػػيف ركايػػة الػػدكرم 
(، كسػئؿ أبػك زرعػة عػف يػكنس بػف بكيػر: أم شػيء ينكػر عميػو؟، فقػاؿ: أمػا فػي الحػديث ِّٖ/ُُ)تيذيب التيػذيب 

( كابػػف شػػاىيف )تػػاريخ ِٖٗ/ٗحبػػاف )الثقػػات (، كذكػػره ابػػف ِّٔ/ٗفػػبل أعممػػو... محمػػو الصػػدؽ )ال ػػرح كالتعػػديؿ 
( في الثقات، كقاؿ السا ي: كاف ابف المديني ال يحدث عنو، كىك عنػدىـ مػف أىػؿ الصػدؽ، ِْٔأسماء الثقات ص

)تيػػػذيب التيػػػذيب  (، كقػػػاؿ الػػػذىبي: صػػػدكؽ مشػػػيكر )المغنػػػي فػػػي الضػػػعفاء ِّٖ/ُُكقػػػاؿ أيضػػػان: كػػػاف صػػػدكقا ن
(، كقػػػاؿ فػػػي ىػػػدم السػػػارم: ََٕٗ، رقػػػـَُٖٗ)تقريػػػب التيػػػذيب ص(، كقػػػاؿ ابػػػف ح ػػػر: صػػػدكؽ يخطػػػئ ٕٓٔ/ِ

 (.ْٗٓمختمؼ فيو )ىدم السارم ص
(، كبمثمػػو قػػاؿ السػػا ي ُِٓ/ّقػػاؿ ابػػف معػػيف: ككػػاف يتبػػع السػػمطاف، كػػاف مر ئػػا )تػػاريخ ابػػف عػػيف ركايػػة الػػدكرم 

ابػػف أبػػي شػػيبة  (، كقػػاؿ عمػػي بػػف المػػديني: قػػد كتبػػت عنػػو، كلسػػت أحػػدث عنػػو )سػػؤاالتِْٔ/ّٕ)تيػػذيب الكمػػاؿ 
(، كقػػاؿ ابػػف أبػػي شػػيبة: كػػاف فيػػو لػػيف )تيػػذيب ّٕٕ/ِ(، كقػػاؿ الع مػػي: ضػػعيؼ الحػػديث )معرفػػة الثقػػات ُْٖص
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(، كقػػاؿ يحيػػى الحمػػاني: ال ُٖٕ/ُ(، كقػػاؿ أبػػك داكد: لػػيس ىػػك عنػػدم ح ػػة )سػػؤاالت اآل ػػرم ِّٖ/ُُالتيػػذيب 
(، ّْٗ/ِّي: لػػيس بػػالقكم )تيػػذيب الكمػػاؿ (، كقػػاؿ النسػػائُْٖنسػػتحؿ الركايػػة عنػػو )سػػؤاالت ابػػف أبػػي شػػيبة ص

(، كقػػػػاؿ ُِٔٓ/ْ(، كذكػػػػره العقيمػػػػي فػػػػي الضػػػػعفاء )الضػػػػعفاء الكبيػػػػر ّْٗ/ِّكمػػػػرة: ضػػػػعيؼ )تيػػػػذيب الكمػػػػاؿ 
 (.ُّٖال كز اني: ينبغي أف يتثبت في أمره لميمو عف الطريؽ )أحكاؿ الر اؿ ص

 (.ُِّ/ٕتداؿ قاؿ الذىبي في الميزاف: ىك أكثؽ مف الحماني بكثير )ميزاف االع
قالت الباحثة: ىك صدكؽ، كما قاؿ أكثر النقاد، كأما مف ضػعفو، كػاف إلر ائػو، ال لضػعفو فػي الركايػة، كالحػديث ال 

 يتعمؽ ببدعتو، كاهلل أعمـ.
 
بػػف يسػػار، أبػػك بكػػر، المطمبػػي مػػكالىـ، المػػدني، نزيػػؿ العػػراؽ، إمػػاـ المغػػازم، صػػدكؽ يػػدلس،  محمتتد بتتُن ِإْستتَحا َ  -

، ّٖٓ)التقريػػب ص ْكالقػدر، مػػف صػغار الخامسػػة، مػػات سػنة خمسػػيف كمائػة، كيقػػاؿ بعػدىا خػػت ـ  كرمػي بالتشػػيع
 (.ِٕٓٓرقـ

(، فبل يقبؿ منو إال ما صرح فيو ُٓكضعو ابف ح ر في المرتبة الرابعة مف مراتب المدلسيف )طبقات المدلسيف ص
 بالسماع، كقد عنعف في ىذا الحديث، فبل يقبؿ منو.

 
ف ابػف ِْٔ/ُ راح بف المنياؿ أبك العطكؼ ال زرم )لساف الميزاف  اْلَجِراِح: اْلِمْنَيال ْبن - (، قاؿ ابػف ال ػكزم: كا 

(، قػاؿ الػدارقطني عقػب الحػديث: ُُْ/ّإسحاؽ كاف يقمب اسػمو فيقػكؿ المنيػاؿ بػف ال ػراح )الضػعفاء كالمتػرككيف 
ًديًث، كىىيكى أىبيك كؾي اٍلحى رَّاًح مىٍتري اؽى يىٍقًمػبي اٍسػمىوي ًإذىا  اٍلًمٍنيىاؿي ٍبفي اٍل ى كىافى اٍبفي ًإٍسحى رَّاحي ٍبفي اٍلًمٍنيىاًؿ، كى اٍلعىطيكًؼ، كىاٍسميوي اٍل ى

ٍنػػػوي )سػػػنف الػػػدارقطني، كتػػػاب الزكػػػاة، بػػػاب لػػػيس فػػػي الكسػػػر شػػػيء،  كىل عى (، قمػػػت: متفػػػؽ عمػػػى ُِٔٗ، حُّْ/ٓرى
 ضعفو، كلـ أذكر تر متو إال لبياف اسمو.

 
(، قػػاؿ الػػذىبي: م يػػكؿ )ميػػزاف االعتػػداؿ َُُ/ّاؿ أبػػك حػػاتـ: م يػػكؿ )ال ػػرح كالتعػػديؿ قػػ َحِبيتتب ْبتتن َنِجتتيٍح: -
 (، لو أربعة أحاديث فقط.ُْٖ/ٔ(، كذكره ابف حباف في الثقات )الثقات ُٓٗ/ِ

 قالت الباحثة: م يكؿ ال يعرؼ حالو، كال يعتبر قكؿ ابف حباف ألنو متساىؿ في التكثيؽ.
 
- : النكف كفػتح الميممػة الخفيفػة، الكنػدم، أبػك عمػر الشػامي، قاضػي طبريػة، ثقػة فاضػؿ، مػف بضـ  ُعَباَدة ْبن نِسي 

 (.َُّٔ، رقـْٖٓ)التقريب ص ْالثالثة، مات سنة ثماني عشرة 
ىك ثقة باتفاؽ النقاد، كلكف تيكمـ في ركايتو عف معاذ بف  بؿ، قاؿ الدارقطني: لػـ يسػمع مػف معػاذ )سػنف الػدارقطني 

 (.ّّٓ/ُالذىبي: كأظف ركاياتو عف الكبار منقطعة )الكاشؼ  (، كقاؿُِٔٗ، حُّْ/ٓ
 ، فالحديث منقطع.-رضي اهلل عنو-كىذا الحديث يركيو عف معاذ بف  بؿ 
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 القياس:
ألربػػػاب األمػػػكاؿ كمػػػا فػػػي  األصػػػؿ أف يكػػػكف بعػػػد كػػػؿ نصػػػاب عفػػػك، نظػػػران "قػػػاؿ الكاسػػػاني: 

نو مدفكع السكائـ، كألف في اعتبار الكسكر حر ان   . 1"كا 
: -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–مرفكعػػان إلػػى النبػػي  -رضػػي اهلل عنػػو- و أكؿ حػػديث عمػػيكيكافقػػ

 ."َىمٍ َىاُتوا ُرْبَع اْلُعُشوِر ِمْن ُكلِّ َأْرَبِعيَن ِدْرَىًما ِدْرَىٌم  َوَلْيَس َعَمْيُكْم َشْيٌء َحِتى َتِتِم ِماَئَتْي ِدرْ "
 

 وجو التعارض:
، إذا بمغػت ف دينػاران ك ىـ، كنصػاب الػذىب عشػر در  ااتفؽ الفقياء عمى أف نصاب الفضة مائت

ال  فيػػك عفػػك ان كقصػػ دؤخػػذ بالحسػػاب، أـ يعػػ، كاختمفػػكا فيمػػا زاد عمػػى ذلػػؾ، ىػػؿ ي2قيمتػػو مػػائتي درىػػـ
فالحػػديث األكؿ عػػاـ، كيؤكػػده القػػكؿ  ،كسػػبب اخػػتبلفيـ تعػػارض اآلثػػار المتعمقػػة بالمسػػيلة ؟يؤخػػذ منػػو

القيػاس لحبػكب، بينمػا يعارضػيما الحػديث الثالػث، ك بالحساب في الحديث الثاني، كقياس ذلؾ عمػى ا
 .بينو ال يؤخذ مما بيف الفريضتيف عمى األنعاـ السكائـ

 
 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:

د عمػػى نصػػاب الػػذىب إلػػى ك ػػكب الزكػػاة فيمػػا زا 5الحنابمػػةك ، 4ة، كالشػػافعي3يػػةمالكالذىػب  -
ف قؿ ، كعمػى ىػذا القػكؿ كثيػر -رضػي اهلل عنيمػا–كىذا ما اتفؽ عميو عمػي كابػف عمػر ، كالفضة، كا 

 .1مف التابعيف

                                                                                                                                              

 الحكم عمى اْلسناد:
 إسناده ضعيؼ، لعدة أسباب:

 فيو راكياف م يكالف، ىما: عبد اهلل بف نكفؿ، كحبيب بف ن يح.  -
 ديث.ال راح بف المنياؿ متركؾ الح -
 محمد بف إسحاؽ مدلس مف الرابعة كلـ يصرح بالسماع. -
 .-رضي اهلل عنو-انقطاع السند؛ فعبادة بف نسي لـ يسمع مف معاذ بف  بؿ  -
 
 .ُٖ/ِبدائع الصنائع  1
 .َْٕ/ّ، المنياج َّٔ/ٓانظر: المغني  2
 .ُِٗ/ّانظر: االستذكار  3
 .َْٕ/ّانظر: المنياج  4
 .ّٗٔ/ٓانظر: المغني  5
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بػاب ذكػر البيػاف "كأخذ بيذا القكؿ ابف خزيمة، كما يدؿ عمػى ذلػؾ تبكيبػو فػي صػحيحو، حيػث قػاؿ: 
أف الزكاة كا بة عمى ما زاد عمى المائتيف مف الكرؽ ضد قػكؿ مػف زعػـ أف الزكػاة غيػر كا بػة عمػى 

 .2"الزيادة أربعيف درىمان  ما زاد عمى المائتيف درىـ حتى تبمغ
، كمػا ركم عػف الصػحابة فػي ذلػؾ، كاحت ػكا بعمػـك -رضي اهلل عنو-كاستدؿ ال ميكر بحديث عمي

"، قػاؿ النػككم فػي َىاُتوا ُرْبَع اْلُعُشتوِر ِمتْن ُكتلِّ َأْرَبِعتيَن ِدْرَىًمتا ِدْرَىتمٌ قكلػو: "األحاديث )األكؿ كالثاني( 
كىػػذا عػػاـ فػػي النصػػاب كمػػا فكقػػو بالقيػػاس "": قتتة ربتتع العشتتريتتي الر : "-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-قكلػػو

، أم أف الزيادة عمى النصػاب ميمػا بمغػت ففييػا الزكػاة بالحسػاب، كأف المنطػكؽ فػي 3"عمى الحبكب
.  الحديث مقدـ عمى المفيـك

عمػييـ، كلػـ  كابػف عمػر مكقكفػان  ،كركم ذلػؾ عػف عمػي"كقاؿ ابف قدامة بإ ماع الصحابة عمى ذلػؾ: 
 .4"مف الصحابة، فيككف إ ماعان  ا مخالفان نعرؼ ليم

 
 الجميور:  أدلةالرد عمى 

"، بػيف َيَمتا زَاَد َيِبِحَستاِب َذِلتكَ ي، قكلػو:"احت ػا يـ بمػا كرد فػي حػديث عمػعمػى رد الكاساني 
ومتا زاد " :لـ يرفعو أحػد مػف الثقػات، كأف الػركاة شػككا فػي زيػادة قكلػو -رضي اهلل عنو- حديث عمي

ف  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-فػػإف كػػاف مػػف قػػكؿ النبػػيحستتاب ذلتتك"  عمتتى المتتائتين يب يكػػكف ح ػػة، كا 
رضكاف اهلل -ال يككف ح ة، ألف المسيلة مختمؼ فييا بيف الصحابة-رضي اهلل عنو-كاف قكؿ عمي

 .5"-عمييـ
ىذا قكؿ يركل "، قاؿ ابف عبد البر: ابي ان كأما دعكل إ ماع الصحابة عمى ذلؾ فميس مسمم

 ، أم مثؿ قكؿ أبي حنيفة.6"ب رضي اهلل عنوعف عمر بف الخطا
 

                                                                                                                                              
 .ُِٗ/ّ، االستذكار ّٗٔ/ٓانظر: المغني  1
 .ّْ/ْصحيح ابف خزيمة  2
 .َْٕ/ّالمنياج  3
 .ّٗٔ/ٓالمغني  4
 .ُٖ/ِانظر: بدائع الصنائع  5
 .َُّ/ّاالستذكار  6
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إلى القكؿ بعدـ ك كب الزكاة فيما زاد عمى نصػاب  2، كبعض التابعيف1كذىب أبك حنيفة -
"، كاحت ػكا ِمْن ُكتلِّ َأْرَبِعتيَن ِدْرَىًمتا ِدْرَىتمٌ " مستدليف بيكؿ حديث عمي: الفضة حتى تبمغ أربعيف درىمان 

 قكلو بذلؾ. -رضي اهلل عنو-، كركم عف عمر-رضي اهلل عنو- بحديث معاذ أيضان 
كلػػك زاد عمػػى نصػػاب الفضػػة شػػيء فػػبل شػػيء فػػي الزيػػادة حتػػى تبمػػغ أربعػػيف في ػػب "قػػاؿ الكاسػػاني: 

 .3"في كؿ أربعيف درىـه  كعمى ىذا أبدان  ،فييا درىـ في قكؿ أبي حنيفة
 

 :أبي حنيفةالرد عمى أدلة 
"، أنيػػـ قػػدمكا المفيػػكـ عمػػى المنطػػكؽ، ْرَىًمتتا ِدْرَىتتمٌ ِمتتْن ُكتتلِّ َأْرَبِعتتيَن دِ اسػػتدالليـ بقكلػػو: " -

كمػػػا احت ػػػكا بػػػو مػػػف الخبػػػر األكؿ فيػػػك احت ػػػاج بػػػدليؿ "كالمنطػػػكؽ أقػػػكل داللػػػة، قػػػاؿ ابػػػف قدامػػػة: 
 .4"الخطاب، كالمنطكؽ مقدـ عميو

ضػعفو  أسػبابالليـ بما أخر و الدارقطني، فالحديث ضعيؼ ال تثبت بو الح ة، كسبؽ بيػاف داست-
 ة السند.في دراس

إلػى الحػديث  ، مشػيران 5"حػديث ضػعيؼ ال يصػح االحت ػاج بػو في المسيلة كألبي حنيفة" :قاؿ النككم
 الذم أخر و الدارقطني.

كالع ػػب مػػف النػػككم مػػع كقكفػػو عمػػى ىػػذه األحاديػػث الصػػحيحة كيػػؼ "عقػػب عمػػى كبلمػػو العينػػي: 
كر غيػػػره مػػػف األحاديػػػث كلػػـ يػػػذ ،كيػػػذكر الحػػػديث المػػػتكمـ فيػػػو ،يقػػكؿ: كألبػػػي حنيفػػػة حػػػديث ضػػعيؼ

 .-رضي اهلل عنو- يريد بذلؾ أكؿ حديث عمي، 6"الصحيحة
كأما القياس، فرد ابف عبد البر عمى قياس الزيادة في الذىب كالفضػة عمػى زيػادة نصػاب  -

ىذا غير الـز ألف ما اختمفكا فيو مف ىذا الباب أصػكؿ، كاألصػكؿ ال يقػاس بعضػيا "السكائـ بقكلو: 
 .7"ا إلى بعضببعض كال يرد بعضي

 

                                                 
 .ُٖ/ِانظر: بدائع الصنائع  1
 .َُّ/ّانظر: االستذكار  2

 . ُٕ/ِبدائع الصنائع  3 
 .ََٔ/ِالمغني  4
 .َْٕ/ّالمنياج  5

 .َِٔ/ٖالقارم  عمدة6 
 .ُُّ/ّاالستذكار 7 
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قالت الباحثة: كالرا ح ما ذىب إليو ال ميكر، ألف الحديث األكؿ كىك في صحيح البخارم 
عػػاـ فيمػػا بمػػغ النصػػاب أك زاد عنػػو فيقػػدـ منطػػكؽ الحػػديث األكؿ عمػػى مفيػػـك الحػػديث الثػػاني، ألنػػو 

مػغ األربعػيف الزكػاة عمػا زاد عػف النصػاب كلػـ يب لػـ ينػؼً  -كىك حسػف- أقكل داللة، كالحديث الثاني
نما بيف مقدار الحساب.  مف الفضة أك الذىب، كا 

 ، كىك ضعيؼ ال يقكل عمى المعارضة.أبك حنيفةكأما الحديث الثالث فاحتج بو 
أنػػو ال يكػػكف ح ػػة إال إف "، فاإلنصػػاؼ مػػا قالػػو الكاسػػاني، يمتتا زاد يبحستتاب ذلتتككأمػػا زيػػادة قكلػػو: "

 . -كسمـ صمى اهلل عميو- ثبت أف ذلؾ مف قكؿ رسكؿ اهلل
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 المبحث الثالث: زكاة الثمار.                                        
 

 المسيلة األكلى: األصناؼ التي ت ب فييا الزكاة.
  المسيلة الثانية: نصاب الثمار كالقدر الكا ب إخرا و.

 .اجزكاة أرض الخر : ثالثةالمسيلة ال
 : تقدير النصاب بالخرص.رابعةالمسيلة ال
 : ما أكؿ مف الثمر قبؿ حصاده.خامسةالمسيلة ال
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 المسيلة األكلى
 األصناف التي تجب يييا الزكاة

 :األدلة المتعارضة

ٍبػػدي المَّػػوً   ػػدَّثىنىا عى ، حى ـى ػػٍريى ػػًعيدي ٍبػػفي أىبًػػي مى ػػدَّثىنىا سى :  أخػػرج البخػػارم فػػي صػػحيحو: حى ، قىػػاؿى ٍبػػفي كىٍىػػبو
ػػٍف أىًبيػػًو  ٍبػػًد المَّػػًو، عى ػػاًلـً ٍبػػًف عى ػػٍف سى ، عى ػػًف الزٍُّىػػًرمّْ نًػػي ييػػكنيسي ٍبػػفي يىًزيػػدى، عى ٍنػػوي -أىٍخبىرى ًضػػيى المَّػػوي عى ػػًف -رى ، عى

: " -صمى اهلل عميو كسمـ–النًَّبيّْ  ْشتُر َوَمتا ُستِقَي ِييَما َسَقِت الِستَماُء َواْلُعُيتوُن َأْو َكتاَن َعَثِريًّتا اْلعُ قىاؿى
  .1ِبالِنْضِح ِنْصُف اْلُعْشِر"

،  يعارضو اًلػؾه نىا مى ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى ما أخر و البخارم كمسمـ، كالمفظ لؤلكؿ: حى
ػٍف أىبًػ ػٍف أىًبيػًو، عى ، عى ػاًزًنيّْ ػعىةى اٍلمى ٍعصى ًف ٍبػًف أىبًػي صى ٍبػًد الػرٍَّحمى مًَّد ٍبًف عى ػٍدًرمّْ عىٍف ميحى رىًضػيى -ي سىػًعيدو اٍلخي

ٍنوي  :  -صمى اهلل عميو كسمـ–، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو -المَّوي عى ِمَن الِتْمتِر  2"َلْيَس ِييَما ُدوَن َخْمَسِة َأْوُس قىاؿى
ِبتِل َصَدَقٌة  َوَلْيَس ِييَما ُدوَن َخْمِس َأَواٍ  ِمتَن اْلتَوِرِ  َصتَدَقٌة  َوَلتْيَس ِييَمتا ُدوَن َخْمتِس ذَ  ْوٍد ِمتَن اْلِْ

 .3"َصَدَقةٌ 

اؽى، كىأىبيػػك بىٍكػػًر ٍبػػفي  مايعارضتتيو  مػػا أخر ػػو الحػػاكـ فػػي المسػػتدرؾ: أىٍخبىٍرنىػػاهي أىبيػػك بىٍكػػًر ٍبػػفي ًإٍسػػحى
ػةى ٍبػًف يى  ػٍف طىٍمحى ، عى ذىٍيفىػةى، ثنػػا سيػٍفيىافي ، ثنػا أىبيػك حي اًلػبو ػػدي ٍبػفي غى مَّ ، قىػاال: ثنػا ميحى ػٍركىًزمُّ ٍحيىػػى، أىبًػي نىٍصػرو اٍلمى

ػا رىسيػكؿي المَّػًو  ، ًحػيفى بىعىثىييمى بىػؿو ميعىػاًذ ٍبػًف  ى ٍف أىبًػي ميكسىػى، كى ٍف أىًبي بيٍردىةى، عى  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–عى

                                                 
 .ُٕسبقت دراستو المبحث األكؿ، المسيلة الثامنة ص 1
ٍسػػؽ بػالًفٍتح: ًسػػتُّكف صػاعان كىػػك ثبلثيمائػػة كًعٍشػركف ًرٍطػػبل عنػد أٍىػػؿ الًح ػاز كأربىعمائػػة كثمػػانكف  2 قػاؿ ابػػف االثيػر: الكى

 اع كالميدّْ. ًرٍطبل عٍند أٍىؿ الًعراؽ عمى اٍخًتبلًفًيـ في ًمٍقدار الصَّ 
ُـّ الشَّػػيء إلػػى الشَّػػيء )النيايػػة فػػي   ػػ ػػا: ضى ٍسػػؽ أيضن ٍمتىػػو، كالكى مى ػػٍقتىو فقػػد حى سى ٍسػػؽ: الًحٍمػػؿ، ككيػػؿُّ شػػيءو كى كاألٍصػػؿ فػػي اٍلكى

 (َِْ/ٓغريب الحديث كاألثر 
، كمسػػػمـ، كتػػػاب ُُّْ، حُْٓ/ِصػػػحيح البخػػػارم، كتػػػاب الزكػػػاة، بػػػاب لػػػيس فيمػػػا دكف خمسػػػة أكسػػػؽ صػػػدقة،  3

 .ٕٗٗ، حّٕٔ/ِة، الزكا
 كالسند ركاتو كميـ ثقات، متفؽ عمييـ، كالحديث متفؽ عميو، في أعمى مراتب الصحة.
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" : ـٍ ػػاًف النَّػػاسى أىٍمػػرى ًديػػًنًي ًف ييعىمّْمى ِحْنَطتتِة ال تَْأُختتُذوا الِصتتَدَقَة ِإال ِمتتْن َىتتِذِه اأَلْرَبَعتتِة  الِشتتِعيِر  َوالْ ًإلىػػى اٍلػػيىمى
 .1"َوالِزِبيِب َوالِتْمرِ 

                                                 
، كأخػرج ابػف ما ػو فػي سػننو الحػديث بزيػادة "الػذرة" ُُُْ، حَُْ/ُالمستدرؾ عمى الصػحيحيف، كتػاب الزكػاة،  1

(، كفي سنده محمد بػف عبيػد ُُٖٓح ،ِٕٓ/ّ)سنف ابف ما و، كتاب الزكاة، باب ما ت ب فيو الزكاة مف األمكاؿ،
 (، كالحديث في المستدرؾ أصح إسنادان منو.َُٖٔ، رقـْٕٖاهلل العرزمي كىك متركؾ )انظر: تقريب التيذيب ص

 دراسة السند:
ر: :ي لـ يذكر فيو  ػرح أك تعػديؿ، كلكػف تابعػو أبػك بكػر بػف إسػحاؽ كىػك ثقػة )انظػَأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َنْصٍر اْلَمْرَوِزيّ  -

 (.ْٕٔ/ِاإلرشاد ألبي يعمى الخميمي 
 
مكسى بػف مسػعكد النيػدم، بفػتح النػكف، أبػك حذيفػة البصػرم، صػدكؽ سػيء الحفػظ، ككػاف يصػحؼ،  َأُبو ُحَذْيَفَة: -

مف صغار التاسعة، مات سنة عشريف، أك بعدىا، كقد  از التسعيف، كحديثو عند البخارم في المتابعات خ د ت ؽ 
 (.ََُٕ، رقـٖٓٗ)التقريب ص

 اختمؼ فيو، بيف مكثؽ كمضعؼ، كمف قيد ضعفو بركايتو عف سفياف، كتكسط فيو بعضيـ.
(، ككثقػػو َّْ/ٕ، حسػػف الركايػػة عػػف سػػفياف )الطبقػػات الكبػػرل -إف شػػاء اهلل-قػػاؿ ابػػف سػػعد: كثيػػر الحػػديث، ثقػػة 

(، كعػد ُّّكالتتبػع ص (، قاؿ الدارقطني: خالفو أصحاب الثكرم الحفاظ )اإللزاماتَّٓ/ِالع مي )معرفة الثقات 
  ماعة منيـ أبك حذيفة.

(، كقػػاؿ أحمػػد: مػػف أىػػؿ ٖٕ/ُقػػاؿ يحيػػى ابػػف معػػيف: لػػـ يكػػف مػػف أىػػؿ الكػػذب )تػػاريخ ابػػف معػػيف ركايػػة ابػػف محػػرز 
(، كقػاؿ أبػك حػاتـ: صػدكؽ ّٖٔ/ُ(، كمػرة: شػبو ال شػيء )العمػؿ كمعرفػة الر ػاؿ ُّٔ/ٖالصدؽ )ال رح كالتعػديؿ 

كػاف يصػحؼ، كركل أبػك حذيفػة عػف سػفياف بضػعة عشػر ألػؼ حػديث فػي بعضػيا شػيء معركؼ بالثكرم ... كلكف 
(، كسػئؿ عػػف مؤمػؿ بػف إسػماعيؿ كأبػػي حذيفػة، فقػاؿ: فػي كتبيمػػا خطػي كثيػر، كأبػك حذيفػػة ُّٔ/ٖ)ال ػرح كالتعػديؿ 

اؿ (، كقػػػْٗٓ/ٕ(، ذكػػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات، كقػػػاؿ: ربمػػا أخطػػي )الثقػػات ُْٔ/ٖأقميمػػا خطػػي )ال ػػرح كالتعػػديؿ 
(، قاؿ الذىبي: صػدكؽ ِٖ(، كمرة: تكمـ فيو )سؤاالت السممي صِْٕالدارقطني: كثير الكىـ )سؤاالت الحاكـ ص

، ٖٓٗ(، كابػػػف ح ػػػر )التقريػػػب صَّٖ/ِ(، كقػػػاؿ الػػػذىبي أيضػػػان )الكاشػػػؼ ِٔٓ/ٔ)الميػػػزاف  -إف شػػػاء اهلل-ييػػػـ 
قبيصة، كأبك عامر،  كأبػك حذيفػة ال (: صدكؽ يصحؼ، زاد ابف ح ر: سيء الحفظ، قاؿ أبك داكد: كاف ََُٕرقـ

 (.َِٔ/ُيحفظكف ثـ حفظكا بعد )سؤاالت اآل رم 
(، كبػيف فػي ركايػة ابػف محػرز َْٖ/ّعده ابف معيف في المرتبػة الثانيػة فػي سػفياف )تػاريخ ابػف معػيف ركايػة الػدكرم 

بح ػة فػي سػفياف (، كفػي مكضػع  خػر: لػيس َُٗقكلو فييـ: ىؤالء ضعفاء )تاريخ ابف معػيف ركايػة ابػف محػرز ص
 (. ُُْ)تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ص

(، كقػػاؿ  محمػػد بػػف ّٔ/ْقػػاؿ الفػػبلس: ال يحػػدث عنػػو مػػف يبصػػر بالحػػديث )األسػػامي كالكنػػي ألبػػي احمػػد الحػػاكـ 
بشػػار: ضػػعيؼ الحػػديث، كتبػػػت عنػػو كثيػػرنا ثػػػـ تركتػػو )سػػنف الترمػػذم، كتػػػاب االسػػتئذاف، بػػاب مػػػا  ػػاء فػػي مرحبػػػان، 

، كقاؿ الترمذم: يضعؼ في الحديث )سنف الترمذم، كتاب االستئذاف، باب ما  اء في مرحبنػا، (ِّٕٓ، حِْٓ/ْ
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(، كذكره العقيمي في الضعفاء )الضعفاء الكبير ِٔٓ/ٔ(، كقاؿ ابف خزيمة: ال أحتج بو )الميزاف ِّٕٓ، حِْٓ/ْ
اكـ: لػيس بػالقكم عنػدىـ (، كقػاؿ أبػك أحمػد الحػَّّ/َُ(، كقاؿ ابػف قػانع: فيػو ضػعؼ )تيػذيب التيػذيب ُُّٗ/ْ

(، كمػػرة: سػػيء ّّ/ُ(، ككىػػاه الحػػاكـ بقكلػػو: كثيػػر الػػكىـ )المسػػتدرؾ ّٔ/ْ)األسػػامي كالكنػػي ألبػػي احمػػد الحػػاكـ 
: ضػػػعيؼ مصػػػحؼ كثيػػػر الخطػػػي، ركل عػػػف سػػػفياف البكاطيػػػؿ َّّ/َُالحفػػػظ )تيػػػذيب التيػػػذيب  (، قػػػاؿ ابػػػف حػػػـز

 (.ُِٕ/ُ)المحمى 
فيػػو. قػػاؿ يحيػػى: ىػػك خيػػر مػػف بنػػدار كمػػف مػػؿء األرض مثمػػو )تيػػذيب الكمػػاؿ قيػػؿ ليحيػػى بػػف معػػيف: إف بنػػدارا يقػػع 

ِٗ/ُْٖ.) 
خػالؼ أحمػد غيػره بقكلػو: كػاف سػفياف الػذم يحػدث عنػو أبػك حذيفػة لػيس ىػك سػفياف الثػكرم الػذم يحػدث عنػو النػاس 

منيـ ابػف معػيف،  (، كال يؤخذ بكبلمو ىذا ألف عددا مف األئمة المتبحريف في عمـ الر اؿُُّٗ/ْ)الضعفاء الكبير 
 كأبك حاتـ، كالدارقطني كغيرىـ، أكدكا أف سفياف ىك الثكرم.

كلعؿ سبب كثرة ركاية مكسى بف مسػعكد عػف سػفياف مػا ذكػره ابػف سػعد فػي تر متػو: كيػذكركف أف سػفياف كػاف تػزكج 
 (.َّْ/ٕأمو حيف قدـ البصرة )الطبقات الكبرل 

بػػف عبيػد الػػرحمف األشػػ عي عػػف سػػفياف )السػػنف الكبػػرل، كتػػاب قالػت الباحثػػة: ىػػك صػػدكؽ يخطػػئ، كتابعػػو عبيػػد اهلل 
(، كىػك ثقػة مػف أثبػت النػاس فػي ََٕٕحُِٓ/ْالزكاة، باب ال تؤخذ صدقة شيء مف الش ر غير النخؿ كالعنب، 

 (.ُّْٖ، رقـ ِْٔالثكرم )انظر: تقريب التيذيب ص
 
كفي، ثقة حافظ، فقيػو عابػد إمػاـ ح ػة، مػف سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم، أبك عبد اهلل، الك سفيان الثوري: -

، ّْٗرؤكس الطبقػػػػة السػػػػابعة، ككػػػػاف ربمػػػػا دلػػػػس، مػػػػات سػػػػنة إحػػػػدل كسػػػػتيف، كلػػػػو أربػػػػع كسػػػػتكف ع )التقريػػػػب ص
 (. ِْْٓرقـ

(، فيػك ممػف احتمػؿ األئمػة تدليسػيـ، إمػا ِّعده ابف ح ػر فػي المرتبػة الثانيػة مػف المدلسػيف )طبقػات المدلسػيف ص
 (.ْْٕ/ِس إال عف ثقة، كقاؿ البخارم: ما أقؿ تدليسو )العمؿ الكبير لمترمذم لقمتو أك ألنو ال يدل

 
بػف طمحػة بػف عبيػد اهلل التيمػي، المػدني، نزيػؿ الككفػة، صػدكؽ يخطػئ، مػف السادسػة، مػات سػنة  طمحة بتن يحيتى-

 (.َّّٔ، رقـْٓٔ)التقريب ص ْثماف كأربعيف ـ 
 ممكا فيو:اختمؼ فيو، فكثقو  مع، كتكسط فيو  خركف، كقمة تك

(، ككثقػػو ابػػف معػػيف )تػػاريخ ابػػف معػػيف ركايػػة ّّْ/ٔقػػاؿ ابػػف سػػعد: ثقػػة، كلػػو أحاديػػث صػػالحة )الطبقػػات الكبػػرل 
(، كقػػػػاؿ مػػػػرة: صػػػػالح الحػػػػديث )العمػػػػؿ كمعرفػػػػة الر ػػػػاؿ ٖٕ/ٕ(، كأحمػػػػد )إكمػػػػاؿ تيػػػػذيب الكمػػػػاؿ ُّٔالػػػػدارمي ص

ة بف يحيى؟ قػاؿ: كػذا ككػذا، حػدث عنػو يحيػى عف طمح -يعني أباه-(، قاؿ عبد اهلل بف أحمد: قاؿ: سيلتو ْٖٗ/ِ
(، ٕٖ/ٕ(، كيعقكب بف شيبة )تيذيب الكماؿ ُْٖ/ُ(، كقكاه الع مي )معرفة الثقات ِٗٓ/ِ)العمؿ كمعرفة الر اؿ 

(، ككثقػو َُٕ/ّ(،  ككافقػو الفسػكم )المعرفػة كالتػاريخ ِٓ/ٓكقاؿ مرة: ال بيس بو، في حديثو ليف )تيذيب التيػذيب 
(، كابػػف شػػاىيف )تػػاريخ أسػػػماء ْٕٖ/ٔ(، ذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات )الثقػػات َُٔ/ُت اآل ػػرم أبػػك داكد )سػػؤاال

(، زاد ابػػف حبػػاف: كػػاف يخطػػئ، كقػػاؿ ابػػف عػػدم: مػػا ٕٖ/ٕ(، كابػػف خمفػػكف )إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ ُُِالثقػػات ص
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 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:

، كاقتصػرت عمػى األقػكاؿ المتعمقػة باألحاديػث كاسػعان  اختمؼ الفقياء في ىذه المسيلة اختبلفان 
 السابقة، كىي أقكل أقكاليـ.

بيػب مػف الًحنطػة، كالشَّػعير مػف الحبػكب، كالتَّمػر، كالزَّ اتفؽ الفقياء عمى ك كب الزكاة فػي -
 الثّْمار:

 .1نقىؿ اإل ماع عمى ك كب الزكاة في الحنطة كالشعير، كالتمر كالزبيب: ابفي المنذر

: في القمح كالشَّعير كالتمر، في التمر كالزبيب، ك 3، كالنككمُّ 2كنقمو الخطابيُّ   .4حكاه ابف حـز

                                                                                                                                              

القطػػاف )بيػػاف  (، كأبػػك الحسػػفِِٖ(، ككثقػػو الػػدارقطني )سػػؤاالت الحػػاكـ صَُٖ/ٓبركايتػػو عنػػدم بػػيس )الكامػػؿ 
 (.ُُُْ، حَُْ/ُ(، كقاؿ الحاكـ: إسناد صحيح )المستدرؾ عمى الصحيحيف ٓٗٓ/ْالكىـ كاإليياـ 

(، ْٕٕ/ْكتكسػػط فيػػو  خػػركف، قػػاؿ أبػػك حػػاتـ: صػػالح الحػػديث، حسػػف الحػػديث، صػػحيح الحػػديث )ال ػػرح كالتعػػديؿ 
(، كمػػرة: لػػيس ّْْ/ُّذيب الكمػػاؿ (، قػػاؿ النسػػائي: صػػالح )تيػػْٕٕ/ْكقػػاؿ أبػػك زرعػػة: صػػالح )ال ػػرح كالتعػػديؿ 

(، قػاؿ ابػف ِٔ/ٓ(، قػاؿ السػا ي: صػدكؽ، لػـ يكػف بػالقكم )تيػذيب التيػذيب ُْْبالقكم )الضعفاء كالمترككيف ص
 (.َّّٔ، رقـْٓٔح ر: صدكؽ يخطئ )التقريب ص

نكػر الحػديث (، كقػاؿ البخػارم: مْٕٕ/ْكممف كىنو يحيى بف سعيد القطاف بقكلو: لـ يكػف بػالقكم )ال ػرح كالتعػديؿ 
 (. َُٖ/ٓ)الكامؿ البف عدم 

 قالت الباحثة: كالرا ح أنو صدكؽ يخطئ، كلـ أ د متابعا لو عمى ىذا الحديث.
 

 الحكم عمى اْلسناد:
 (. ُُُْ، حَُْ/ُقاؿ الحاكـ: إسناد صحيح )المستدرؾ عمى الصحيحيف 

مختمفػػة كىػػي يؤكػػد بعضػػيا بعضػػان )نيػػؿ كقػػكاه الشػػككاني بطرقػػو، كنقػػؿ قػػكؿ البييقػػي فػػي ذلػػؾ: ىػػذه المراسػػيؿ طرقيػػا 
 (.َِّ/ْاألكطار 

فيػو إلػى تقكيػة الحػػديث  -أم الشػككاني-ككافقيمػا األلبػاني بقكلػو: كلمحػديث طػرؽ أخػرل متصػمة كمرسػمة...كقد ذىػب
 (، كالحديث بشكاىده يرتقي لمصحيح لغيره، كاهلل أعمـ.ِٕٗ/ّبطرقو، كنقمو عف البييقي، كىك الحؽ )اإلركاء 

 
 .ْٓاإل ماع صانظر:  1
 .ْٔ/ِانظر: معالـ السنف  2
 .ُْٓ/ٓانظر: الم مكع  3
 .َِٗ/ٓانظر: المحمي  4



             111 

ا سػقت السػماء، كىػي كاستدلكا عمى ذلؾ باألحاديث السابقة كميا، فيذه األصناؼ تدخؿ في عمـك م
 عثا إلى اليمف.لما بي  -رضي اهلل عنيما–، كنص عمييا حديث أبي مكسى كمعاذ مما يكسؽ أيضان 

الحػػديث  الػػبعض احػػتج بحػػديث معػػاذ، كأبػػي مكسػػى، كقصػػر الزكػػاة عمػػى ىػػذه األصػػناؼ فقػػط، كعػػدَّ 
تيػػاض ىػػذه لعمػػـك غيػػره مػػف اآليػػات كاألحاديػػث العامػػة، قػػاؿ الشػػككاني: "فػػبل أقػػؿ مػػف ان مخصصػػان 

األحاديث لتخصيص تمؾ العمكمات التي قد دخميا التخصيص باألكساؽ، كالبقر العكامػؿ كغيرىمػا، 
فيككف الحؽ...أف الزكاة ال ت ب إال في البر كالشعير كالتمر كالزبيب ال فيما عػدا ىػذه األربعػة ممػا 

 .1أخر ت األرض"

عؼ الحػػػػديث المخصػػػػص ليػػػػذه كمػػػػنيـ مػػػػف أدخمػػػػو فػػػػي عمػػػػـك الحػػػػديث األكؿ كالثػػػػاني كقػػػػالكا بضػػػػ 
 .2األصناؼ، قاؿ ابف عثيميف: "كلك صح ىذا الحديث لكاف فاصبلن في النزاع لكنو ضعيؼ"

 

 :كمدخران  كاختمفكا في ما كاف مكيبلن -

، 4، كاختاره ابف باز3فقالت طائفة: ت ب الزكاة في كؿّْ مكيؿ مدَّخر، كىذا مذىب الحنابمة 
 .6، كالم نة الدائمة5كابف عثيميف

الحديث دؿَّ عمى أفَّ ما ال يدخمو ف" ليس ييما دون خمسة أوس  صدقة" مستدليف بحديث:كالن: أ
الَّ كاف ذٍكر األكسيؽ لغكنا  .7التكسيؽ ليس مرادنا مف عمكـ الحديث، كا 

 .8ثانينا: أفَّ غير المدَّخر ال تكمؿ فيو النّْعمة؛ لعدـ النفع بو مآالن 

كدليؿ الخبر أفَّ الزكاة إنما ت ب فيما ييكسػؽ ألنيا ال تكسؽ، فخرج بقكليـ ىذا الفكاكو كالخضركات 
 .9كييكاؿ مف الحبكب كالثمار دكف ما ال ييكاؿ مف الفكاكو كالخضر كنحكىا

                                                 
 .َِٓ/ْنيؿ األكطار  1
 .َٕ/ٔالشرح الممتع  2
 . َِّ/ِانظر: كشاؼ القناع  3
 .ُّ/ٗانظر: م مكع فتاكل العبلمة عبد العزيز بف باز  4
 .َٕ/ٔانظر: الشرح الممتع عمى زاد المستقنع  5
 .ِّٔ/ٗ: فتاكل الم نة الدائمة انظر 6
 .َِّ/ِانظر: كشاؼ القناع  7
 .َِّ/ِانظر: كشاؼ القناع  8
 .ُْ/ِانظر: معالـ السنف  9
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كذىػب الحنفيػة إلػػى األخػذ بعمػـك الحػػديث األكؿ، فكػؿ مػا سػػقت السػماء أك سػقي بالنضػػح - 
لكنػو اسػتثنى الحطػب، كالقصػب، كالحشػيش، عمػكـ اآليػات المك بػة لمزكػاة، ك  فيو الزكاة، كليـ أيضان 

 .1كالتيف، كالسعؼ

ّاآتُْلنحاقَّهُنياذَْْانحاَاذِهه هننقاؿ الكاساني: " قكلو تعػالى: 
كالحصػاد القطػع، كأحػؽ مػا يحمػؿ الحػؽ عميػو ، 2

. قػاؿ العينػي: "فػدؿ عمكميػا عمػى 3الخضراكات؛ ألنيا ىػي التػي ي ػب إيتػاء الحػؽ منيػا يػـك القطػع"
خػػراج لػػبعض الخػػارج عػػف الك ػػكب  ك ػػكب العيشػػر فػػي  ميػػع مػػا أخر تػػو األرض مػػف غيػػر قيػػد، كا 

خبلئو عف حقكؽ الفقراء"  .4كا 

 

مف  مع بػيف األحاديػث الثبلثػة  عػؿ أف قالت الباحثة: كحاصؿ أقكاؿ الفقياء في المسيلة، 
أربػػع، كمػػنيـ مػػف سػػمؾ مسػػمكيف:  لمػػا سػػبقو، كلػػـ يك ػػب الزكػػاة إال فػػي أصػػناؼو  األخيػػر مخصصػػان 

مػػع بػػيف الحػػديث األكؿ كالثػػاني بحمػػؿ العػػاـ عمػػى الخػػاص، كمسػػمؾ التػػر يح بتضػػعيفيـ لمحػػديث ال 
 .الثالث، كقالكا بيف الزكاة ت ب فيما يكسؽ

كأمػػا الحنفيػػة فيخػػذكا بعمػػـك الحػػديث األكؿ مػػع قبػػكليـ لؤلحاديػػث األخػػرل، ألف العػػاـ أقػػكل  
الحػديث المعتمػد عميػو ال يخػرج عػف دائػرة داللة عمى مذىبيـ، كالرا ح ما ذىب إليو الفريؽ األكؿ، ف

االحت اج، فك ب حمػؿ األحاديػث العامػة عميػو، كال ت ػب الزكػاة إال فػي التمػر، كالزبيػب، كالحنطػة، 
 كالشعير، كاهلل أعمـ.

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .َُْ/ٗانظر: عمدة القارم  1
 .ُُْسكرة األنعاـ:  2
 .ٗٓ/ِبدائع الصنائع  3
 .َُُ/ٗعمدة القارم  4
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 المسيلة الثانية
 نصاب الثمار والقدر الواجب ييو

 
 :األدلة المتعارضة

ػػًعي ػػدَّثىنىا سى : أخػػرج البخػػارم فػػي صػػحيحو: حى ، قىػػاؿى ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي كىٍىػػبو ػػدَّثىنىا عى ، حى ـى ػػٍريى دي ٍبػػفي أىبًػػي مى
ٍنوي، عى  ٍف أىًبيًو رىًضيى المَّوي عى ٍبًد المًَّو، عى ، عىٍف سىاًلـً ٍبًف عى ًف الزٍُّىًرمّْ ًني ييكنيسي ٍبفي يىًزيدى، عى –ًف النًَّبيّْ أىٍخبىرى

: " -صمى اهلل عميو كسمـ َماُء َواْلُعُيوُن َأْو َكاَن َعَثِريًّا اْلُعْشتُر َوَمتا ُستِقَي ِبالِنْضتِح ِييَما َسَقِت السِ قىاؿى
  .1"ِنْصُف اْلُعْشرِ 

 
،  يعارضو اًلػؾه نىا مى ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى ما أخر و البخارم كمسمـ، كالمفظ لؤلكؿ: حى

ًف ٍبػًف أىبًػي صى  ٍبػًد الػرٍَّحمى مًَّد ٍبًف عى ػٍدًرمّْ عىٍف ميحى ػٍف أىبًػي سىػًعيدو اٍلخي ػٍف أىًبيػًو، عى ، عى ػاًزًنيّْ ػعىةى اٍلمى رىًضػيى -ٍعصى
ٍنوي  :  -صمى اهلل عميو كسمـ–، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو -المَّوي عى "َلْيَس ِييَما ُدوَن َخْمَستِة َأْوُست  ِمتَن الِتْمتِر قىاؿى

ِبتِل َصَدَقٌة  َوَلْيَس ِييَما ُدوَن َخْمِس َأَواٍ  ِمتَن اْلتوَ  ِرِ  َصتَدَقٌة  َوَلتْيَس ِييَمتا ُدوَن َخْمتِس َذْوٍد ِمتَن اْلِْ
 .2"َصَدَقةٌ 

 
 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:

قػػاؿ ال ميػػكر بعػػدـ ك ػػكب الزكػػاة فػػي الثمػػار إذا لػػـ تبمػػغ النصػػاب، كىػػك خمسػػة أكسػػؽ،  -
 كذلؾ بال مع بيف الحديث العاـ كالخاص.

 ي شيء مف الزركع كالثمار حتى تبمغ خمسة أكسؽ.ف الزكاة ال ت ب فإقاؿ ابف قدامة: "
ىػػذا قػػكؿ أكثػػر أىػػؿ العمػػـ؛ مػػنيـ ابػػف عمػػر، ك ػػابر، كأبػػك أمامػػة بػػف سػػيؿ، كعمػػر بػػف عبػػد العزيػػز، 

عػػي، كمالػػؾ، كأىػػؿ المدينػػة، كالثػػكرم، خك ػػابر بػػف زيػػد، كالحسػػف، كعطػػاء، كمكحػػكؿ، كالحكػػـ، كالن
ؼ، كمحمػػد، كسػػائر أىػػؿ العمػػـ ... كىػػذا خػػاص كاألكزاعػػي، كابػػف أبػػي ليمػػى، كالشػػافعي، كأبػػك يكسػػ

ي ػب تقديمػػو، كتخصػػيص عمػػـك مػػا رككه بػػو... كألنػػو مػاؿ ت ػػب فيػػو الصػػدقة، فمػػـ ت ػػب فػػي يسػػيره 
نمػػا لػػـ يعتبػػر الحػػكؿ؛ ألنػػو يكمػػؿ نمػػاؤه باستحصػػاده ال ببقائػػو، كاعتبػػر تكسػػائر األمػػكاؿ الزكا يػػة، كا 

يحتمػػؿ  األمػػكاؿ، كالنصػػاب اعتبػػر ليبمػػغ حػػدان الحػػكؿ فػػي غيػػره؛ ألنػػو مظنػػة لكمػػاؿ النمػػاء فػػي سػػائر 

                                                 
 .ُٕسبقت دراستو المبحث األكؿ، المسيلة الثامنة ص 1
 .ََُدراستو المبحث الثالث، المسيلة األكلى ص سبقت 2
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المكاساة منو، فميذا اعتبر فيو، يحققو أف الصدقة إنما ت ب عمى األغنياء، بما قد ذكرنا فيمػا تقػدـ، 
 . 1ية"تكال يحصؿ الغنى بدكف النصاب، كسائر األمكاؿ الزكا

ذا زرع الر ؿ أرضان  خرج منيا خمسة أكسػؽ مف أرض العشر فبل زكاة عميو حتى ي قاؿ الشافعي: "كا 
صػػمى اهلل عميػػو -كذلػػؾ ثبلثمائػػة صػػاع بصػػاع النبػػي  ،مػػف كػػؿ صػػنؼ ممػػا أخر ػػت ممػػا فيػػو الزكػػاة

 .2"-كسمـ
" مخصػػص لعمػػكـ حػػديث  ػػابر لتتيس ييمتتا دون خمستتة أوستت  صتتدقةقػػاؿ الشػػككاني: "كحػػديث: "

سػؽ كمػا دكنيػا كلحديث ابف عمر المذككر بعده ألنيما يشمبلف الخمسػة األك  ،المتقدـ في أكؿ الباب
لػػى ىػػذا ذىػػب  ،كحػػديث أبػػي سػػعيد ىػػذا خػػاص بقػػدر الخمسػػة األكسػػؽ فػػبل ت ػػب الزكػػاة فيمػػا دكنيػػا كا 

 .3ال ميكر"
تَّى يىٍبميغى مىا ييصً  : حى ، كىال شىًعيرو ، كىال بيرٍّ : "كىال زىكىاةى ًفي تىٍمرو ٍنًؼ  يبيوي اٍلمىٍرءي اٍلكىاًحدي ًمفكقاؿ ابف حـز الصّْ

ػػدي، كىأىبيػػك اٍلكىاًحػػًد ًمٍنيىػػا  ، كىأىٍحمى ، كىالشَّػػاًفًعيُّ اًلػػؾه : مى بًػػًو يىقيػػكؿي ٍمييػػكًر النَّػػاًس، كى ٍمسىػػةى أىٍكسيػػؽو... كىىىػػذىا قىػػٍكؿي  ي خى
" مىا كىثيرى ا قىؿَّ ًمٍف ذىًلؾى كى ًنيفىةى: ييزىكَّى مى قىاؿى أىبيك حى مىٍيمىافى كى سي
4. 

 
الثمػار قميميػا ككثيرىػا، كذلػؾ ال ميكر، فذىب إلػى إي ػاب الزكػاة فػي  5كخالؼ أبك حنيفة -

 بناء عمى مذىبو أف العمـك أقكل مف الخصكص.
: ، كأبػا حنيفػة، كمػف تابعػو، قػالكا، إال م اىػدان -أم ال ميػكر- خػالفيـ قاؿ ابف قدامة: "ال نعمػـ أحػدان 
 فيما سقت السماء العشر"." : -عميو السبلـ-يره؛ لعمـك قكلو ت ب الزكاة في قميؿ ذلؾ ككث

 .6عتبر لو حكؿ فبل يعتبر لو نصاب"كألنو ال ي
قاؿ الشككاني: "كذىب ابف عباس كزيد بف عمي كالنخعي كأبك حنيفة إلى العمؿ بالعاـ فقالكا: ت ػب 
الزكاة في القميؿ كالكثير كال يعتبر النصاب، كأ ابكا عف حديث األكساؽ بينو ال ينتيض لتخصيص 

نمػا يػتـ عمػى مػذىب الحنفيػة القػائميف بػيف داللػة ألنو مشيكر كلو حكـ المعمكـ كىذا إ ؛حديث العمكـ
العمكـ قطعية كأف العمكمات القطعية ال تخصص بالظنيات، كلكف ذلؾ ال ي رم فيما نحف بصػدده 

                                                 
 .ِٓٓ/ِالمغني  1
 .ُْْ/ ٕاألـ  2
 .َِِ/ْنيؿ األكطار  3
 .َّٓ/ّالمحمى  4
 .ُِٔ/ٖانظر: عمدة القارم  5
 .ِٓٓ/ِالمغني  6
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سػنادان  فيقػدـ عمػى العػاـ تقػدـ أك تػيخر أك  فإف العاـ كالخاص ظنياف كبلىما، كالخاص أر ح داللة كا 
كىكػػػذا ي ػػػب البنػػػاء إذا  يػػػؿ  ،عمػػػى الخػػػاص مطمقػػػان قػػػارف عمػػػى مػػػا ىػػػك الحػػػؽ مػػػف أنػػػو يبنػػػى العػػػاـ 

 .1التاريخ"
كال  ،العشر ي ب في القميؿ مف الخػارج ككثيػره -رحمو اهلل تعالى-: "عند أبي حنيفة 2قاؿ السرخسي

زكاة الت ارة  -سعيد الخاص يأم حديث أب- يعتبر فيو النصاب... كأبك حنيفة يقكؿ تيكيؿ الحديث
 .3ساؽ"فإنيـ كانكا يتبايعكف باألك 

تر يح العاـ عمى الخاص في العمػؿ  -رضي اهلل عنو-ني: "الظاىر مف مذىب أبي حنيفة قاؿ العي
ما أخر ت األرض ففيػو العشػر"عمى الخػاص الػكارد " : -صمى اهلل عميو كسمـ- ح قكلو بو، ... كر 

 . 4" كنسخ الخاص بالعاـ"ةلو:" ليس فيما دكف خمسة أكسؽ صدقبقك 
: ح ػة أبػي حنيفػة فيمػا ذىػب إليػو عمػـك قكلػو خر: "كقػاؿ بعػض أصػحابنافي مكضع   كقاؿ العيني

تعػػالى: " يػػا أييػػا الػػذيف  منػػكا أنفقػػكا مػػف طيبػػات مػػا كسػػبتـ كممػػا أخر نػػا لكػػـ مػػف األرض"، كقكلػػو 
كاألحاديث التي تعمقت بيػا أىػؿ المقالػة األكلػى أخبػار  حػاد فػبل تقبػؿ  ،ّاآتُْلنحاقَّهُنياَْْانحاَاِهه هنتعالى: 

 .5في مقابمة الكتاب"
 .6كرد النككم عمى قكؿ أبي حنيفة: "كىذا مذىب باطؿ منابذ لصريح األحاديث الصحيحة"

 
كليػـ فػي تقريػره  ،كىناؾ مف قاؿ بالنسخ: قاؿ العيني: "كمف األصحاب مف  عمو منسػكخان -

خػاص خػص : إذا كرد حديثاف أحدىما عاـ كاآلخر خاص فػإف عمػـ تقػديـ العػاـ عمػى القاعدة، فقالكا
ف عمـ تقديـ الخاص عمى العػاـ ينسػخ الخػاص بالعػاـ... ىػذا مػذىب عيسػى  العاـ بالخاص، ...، كا 

، أمػا إذا لػـ يعمػـ فػإف العػاـ كذ بو، ىذا إذا عمـ التػاريخ، كىذا ىك الميخ-رحمو اهلل تعالى-بف أباف  
 . 7"احتياطان  ، ف عؿ العاـ  خران لما فيو مف االحتياط، كىنا لـ يعمـ التاريخ ران ي عؿ  خً 

                                                 
 .َِِ/ْنيؿ األكطار  1
ف متكممان، ىك محمد بف احمد بف سيؿ شمس األئمة، قاضو مف كبار الحنفية، م تيد مف أىؿ سرخس، كا 2

 (.ُّٓ/ٓىػػ عمى األشير )األعبلـ ّْٖمحدثين، أصكليان كبيران، تكفي سنة 
 .ْ/ّالمبسكط  3
 .ُٗٔ/ّعمدة القارم  4
 .ُِٔ/ٖعمدة القارم  5
 .َْٕ/ّالمنياج  6
 .ُِٔ/ٖعمدة القارم  7
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قالػػت الباحثػػة: كالػػرا ح مػػا ذىػػب إليػػو ال ميػػكر، كذلػػؾ بػػال مع بػػيف الحػػديثيف، ألف إعمػػاؿ 

مػػػف  ، كألف القػػػائميف بػػػو مػػػف السػػػمؼ الصػػػالح كاألئمػػػة أكثػػػر عػػػددان مػػػف إىمػػػاؿ أحػػػدىما الػػػدليميف أكلػػػى
، مػػف الثمػػار غنيػػان  مػػف ممػػؾ اليسػػير دُّ كألف الزكػػاة ت ػػب عمػػى األغنيػػاء كال يعػػ ،القػػائميف بػػالقكؿ اآلخػػر

 كاهلل أعمـ.
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 المسيلة الثالثة
 *الخراج زكاة أرض

 
 :األدلة المتعارضة

مَّدي ٍبفي اٍلميظىفَّػًر ًإٍمػبلءن، ثنػا أىبيػك اٍلقىاًسػـً  دَّثىنىا ميحى أخرج أبك نعيـ في ركايتو لمسند أبي حنيفة: حى
، ثنا ٍتبىةى  أىيُّكبي ٍبفي ييكسيؼى ٍبًف أىيُّكبى ، ثنا يىٍحيىى ٍبفي عي ػٍف 1ييكسيؼي ٍبفي سىًعيًد ٍبًف ميٍسًمـو ًنيفىػةى، عى ، ثنا أىبيػك حى

: قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو  ٍبػًد المَّػًو، قىػاؿى ػٍف عى ػةى، عى ٍمقىمى ػٍف عى ، عى ـى ػٍف ًإٍبػرىاًىي ، عى مَّادو ال : "-صػمى اهلل عميػو كسػمـ–حى
 .2"َيْجَتِمُع َعَمى ُمْسِمٍم ُعْشٌر َوَخرَاجٌ 

                                                 
شرية وتممكيا ذمي ىي أرض العجم التي يتحيا اْلمام عنوة وتركيا يي أيدي أىميا   أو كانت عأرض الخراج:  *

 (.1ٔٔ/ٖ)الموسوعة الفقيية الكويتية  
 
ىكذا في مسند أبي حنيفة )يحيى بف عتبة(، كلعؿ ذلػؾ تصػحيؼ، كالصػكاب يحيػى بػف عنبسػة كمػا كرد فػي طػرؽ  1

(، كقد بيف غير كاحد تفرد يحيى بف عنبسة في ىػذا الحػديث كمػا يػيتي ُُٔ/ُْأخرل لمحديث )انظر: تاريخ بغداد 
 السند.في دراسة 

نمػا  معػػو ِٖمسػند أبػي حنيفػة ركايػة أبػي نعػػيـ، ص 2 ، كينبغػي التنبيػو عمػى أف أبػا حنيفػة لػػـ يصػنؼ ىػذا المسػند كا 
 المتيخركف منيـ ابف اسحاؽ، كأبك نعيـ األصبياني كغيرىما.

 دراسة السند:
، كسػفياف الثػكرم، كأبػى القرشي، بصرم األصؿ، حدث عف حميد الطكيؿ، كعف مالػؾ بػف أنػس َيْحَيى ْبُن َعْنَبَسةَ  -

 (.ُُٔ/ُْحنيفة النعماف بف ثابت )انظر: تاريخ بغداد 
قاؿ ابف حباف: شيخ د اؿ يضع الحػديث عمػى ابػف عيينػة، كداكد بػف أبػى ىنػد، كأبػى حنيفػة كغيػرىـ مػف الثقػات، ال 

ث كمثػػػاؿ عمػػػى (، كأكرد ىػػػذا الحػػػديُّْ/ّتحػػػؿ الركايػػػة عنػػػو بحػػػاؿ، كال كتابػػػة حديثػػػو إال لبلعتبػػػار )الم ػػػركحيف 
 األحاديث التي يضعيا.

نمػا  كقاؿ أبك أحمد بف عدم الحافظ: كىذا الحػديث ال يركيػو غيػر يحيػى بػف عنبسػة بيػذا اإلسػناد عػف أبػى حنيفػة، كا 
يركم ىذا مف قكؿ إبراىيـ، كيحكيو أبك حنيفة عف حماد عف إبراىيـ في قكلػو، كىػك مػذىب أبػى حنيفػة، ك ػاء يحيػى 

كأبطػػؿ فيػػو، كيحيػػى بػػف عنبسػػة ىػػذا  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-حنيفػػة فيكصػػمو إلػػى النبػػي بػػف عنبسػػة فػػركاه عػػف أبػػى 
 (.ِْٓ/ٕمكشكؼ األمر في ضعفو لركاياتو عف الثقات المكضكعات )الكامؿ 

كقاؿ البييقي معمقان عمى الحديث: فيذا حديث باطؿ كصمو كرفعو، كيحيى بف عنبسة متيـ بالكضع )السػنف الكبػرل  
ْ/ُِّ.) 

احثة: الحديث ضعيؼ  دان، فيو يحيى بف عنبسة كىك متيـ بالكضع، فبل حا ػة لدراسػة بػاقي اإلسػناد، ألنػو قالت الب
 ال يتقكل بيم حاؿ، كلـ أ د الحديث بسند غيره، ككذلؾ ذكر ابف عدم أنو تفرد بيذا اإلسناد.
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ْْن هذ اننننننننننقكلو تعػالى:  يعارضو َُِنذ َخذِنَأْخساْلناذِن ّا ه ْْن َِّرهي انآ اُنْلنَأنمفهُقذْلن هذْ نَيبِّتاذِمهن اذِنَبتاذْتُو ِاِنل ياِنَأيُّ

لِمأَزْضِ
1. 

ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي  ػػدَّثىنىا عى ، حى ـى ػػٍريى ػػًعيدي ٍبػػفي أىبًػػي مى ػػدَّثىنىا سى كعمػػكـ مػػا أخر ػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو: حى
، قى  ٍنػوي كىٍىبو ٍف أىًبيػًو رىًضػيى المَّػوي عى ٍبًد المًَّو، عى ، عىٍف سىاًلـً ٍبًف عى ًف الزٍُّىًرمّْ ًني ييكنيسي ٍبفي يىًزيدى، عى : أىٍخبىرى ، اؿى

ًف النَّبًػيّْ  : " -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–عى ِييَمتا َستَقِت الِستَماُء َواْلُعُيتوُن َأْو َكتاَن َعَثِريًّتا اْلُعْشتُر َوَمتا قىػاؿى
 .2"ِبالِنْضِح ِنْصُف اْلُعْشرِ  ُسِقيَ 

 
 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:

خػػراج إلػػى ا تمػػاع العشػػر كال 5، كالحنابمػػة4، كالشػػافعية3ذىػػب  ميػػكر الفقيػػاء مػػف المالكيػػة-
لعمػـك اآليػة المػذككرة، كألف حػديث ابػف عمػر عػاـ فػي كػؿ أرض سػكاء  في األرض الخرا يػة، كذلػؾ

النافي ال تمػاع الخػراج كالعشػر،  عندىـ حديث يحيى بف عنبسة كانت أرض خراج أـ ال، كال يصح
 كىك ضعيؼ ال يؤخذ بو.

، ثػـ قػاؿ: نتػرؾ ّا هَخذِنأَخْسالْناذِنَِنُذْْن هذ انلِمذأَزْضِننننننقؿ ابف قدامة قكؿ ابف المبارؾ: "يقػكؿ اهلل تعػالى: 
 .6القر ف لقكؿ أبي حنيفة"

 .7يتناكؿ ما في أرض الخراج كغيره"عمى حديث ابف عمر: "كىك عاـ  قاؿ النككم تعقيبان 
: "كألف العشػػر ك ػػب بػػالنص كالخػػراج أك ػػب باال تيػػاد، كمػػا كرد بػػو الػػنص أثبػػت 8كقػػاؿ المػػاكردم

حكما فمػـ ي ػز إبطالػو بمػا ىػك أضػعؼ منػو حكمػا ...كألنيمػا حقػاف مختمفػاف ك بػا بسػببيف مختمفػيف 
 .1ف از ا تماعيما"

                                                 
 .ِٕٔسكرة البقرة:  1
 .ُٕسبؽ دراستو، المبحث األكؿ، المسيلة السابعة ص 2
 .ٕٖ/ّالذخيرة  انظر: 3
 .ْٗٓ/ٓانظر: الم مكع  4
 .ٕٖٓ/ِانظر: المغني  5
 .ٕٖٓ/ِالمغني  6
 .ْٗٓ/ٓالم مكع  7
ىػػ، مف َْٓىػػ، كلي القضاء، كتكفي سنة َّٕىك أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم، كلد سنة  8

 (.ِٖٔ/ّ ثاره: الحاكم في الفقو، كاألحكاـ السمطانية )انظر: شذرات الذىب 
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بحػديث يحيػى بػف عنبسػة،  العشػر كالخػراج، أخػذان  ذىب األحناؼ إلى القكؿ بعدـ ا تماع - 

فػػإف كانػػت خرا يػػة ي ػػب فييػػا الخػػراج كال ي ػػب فػػي ص لمحػػديث العػػاـ، قػػاؿ الكاسػػاني: "مخصػػ وكأنػػ
فالعشر مع الخراج ال ي تمعاف في أرض كاحدة عندنا... كلنا ما ركم عف ابف  ،الخارج منيا العشر
 .2ال ي تمع عشر كخراج في أرض مسمـ" أنو قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ-مسعكد عف النبي 

لػـ يقػـ دليػؿ صػحيح لمسػتند إليػو، قػاؿ المبػاركفكرم: "كلكف رأييـ ضعيؼ لضػعؼ الحػديث ا
عمى قكليـ ىذا، كأما ىذا الحديث الذم يستدلكف بو فباطؿ ال أصؿ لػو... كأحاديػث البػاب بعمكميػا 

 .3تدؿ عمى ال مع بيف الخراج كالعشر"
 

، كألف ابػف عمػر حػديث اآليػة كعمػكـ ح ما ذىػب إليػو ال ميػكر، لعمػكـقالت الباحثة: كالرا 
 األرض كالثمر ماالف مختمفاف، كعمى كؿ كاحد زكاة منفصمة عف األخرل، كاهلل أعمـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 .ِّٓ/ّالحاكم الكبير  1
 .ٕٓ/ِبدائع الصنائع  2
 .ِّٔ/ّتحفة األحكذم  3
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 المسيلة الرابعة
 *تقدير النصاب بالخرص

 
 :األدلة المتعارضة

حػدَّ    ، أخػرج البخػػارم كمسػمـ فػػي الصػحيح،كالمفظ لمبخػػارم: ى ػدَّثىنىا كيىىٍيػػبه ، حى ػػٍيؿي ٍبػفي بىكَّػػارو ثىنىا سى
ػعى النَّبًػيّْ  ٍكنىػا مى : " غىزى ، قىػاؿى ٍيػدو السَّػاًعًدمّْ مى ػٍف أىبًػي حي ، عى بَّػاسو السَّػاًعًدمّْ ػٍف عى ٍمًرك ٍبػًف يىٍحيىػى، عى – عىٍف عى

ػاءى كىاًدمى اٍلقيػرىل ًإذىا اٍمػرى  -صمى اهلل عميػو كسػمـ ، فىمىمَّػا  ى ػٍزكىةى تىبيػكؾى ًديقىػةو غى –لىيىػا، فىقىػاؿى النَّبًػيُّ  1أىةه ًفػي حى
اًبًو:  -صمى اهلل عميو كسػمـ َعَشتَرَة  -صتمى اهلل عميتو وستمم–اْخُرُصتوا  َوَختَرَص َرُستوُل المِتِو أًلىٍصػحى

ػا أىتىٍينىػا تىبيػكؾى "َأْحِصي َما َيْخُرُج ِمْنَيتا"   فىقىاؿى لىيىا:َأْوُسٍ    ػا أىتىػى كىا  فىمىمَّ ػٍرأىةً ... فىمىمَّ : ًدمى اٍلقيػرىل، قىػاؿى ًلٍممى
ٍرصى رىسيكًؿ المًَّو  ؟َكْم َجاَء َحِديَقُتكِ   .  2"-صمى اهلل عميو كسمـ–قىالىٍت: عىشىرىةى أىٍكسيؽو خى

                                                 
ػٍزري الشَّػيء، يقػاؿ  * ػٍرص، كىػك حى الخرص لغة: قاؿ ابف فارس: الخاء كالراء كالصاد أصكؿه متباينػة  ػدَّا، فػاألٌكؿ الخى

: الكػذاب، كىػك مػف ىػذا، ألٌنػو  ٍرتى ثمرىه، كالخػرَّاصي زى ، إذا حى رىٍصتي النٍَّخؿى ػؽُّ )مع ػـ مقػاييس خى يقػكؿ مػا ال يعمػـ كال يىحي
(، كفي االصطبلح: قاؿ الترمذم: كالخرص أف ينظر مف يبصر ذلؾ فيقكؿ يخرج مف ىػذا الزبيػب كػذا ُٗٔ/ِالمغة

ككػػذا كمػػف التمػػر كػػذا ككػػذا فيحصػػي عمػػييـ كينظػػر مبمػػغ العشػػر مػػف ذلػػؾ فيثبػػت عمػػييـ ثػػـ يخمػػي بيػػنيـ كبػػيف الثمػػار 
أدركػػت الثمػػار أخػػذ مػػنيـ العشػػر )سػػنف الترمػػذم، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب مػػا  ػػاء فػػي الخػػرص،  فيصػػنعكف مػػا أحبػػكا فػػإذا

 (.ّْٔ، حِٖ/ِ
كشرع اإلسبلـ الخرص تيسيران عمػى النػاس، قػاؿ مالػؾ: لمتكسػعة عمػى النػاس كلػئبل يكػكف عمػى أحػد فػي ذلػؾ ضػيؽ؛ 

زكاة عمى ما خرص عمييـ )االسػتذكار فيخرص ذلؾ عمييـ ثـ يخمى بينيـ كبينو ييكمكنو كيؼ شاؤكا ثـ يؤدكف منو ال
ّ/ِِِ.) 

ٍزنىا اٍلخىٍرصى ًفي النٍَّخًؿ  كَّ ًلذىًلؾى  ى كالخرص ال يككف إال في النخؿ كاألعناب، كالحكمة في ذلؾ ما قالو مالؾ: كى
تييىا ظىاًىرىةن ييٍمًكفي ذىًلؾى ًفييىا )المنتقى شرح المكطي   (.ُّٕ/ّكىاأٍلىٍعنىاًب لىمَّا كىانىٍت ثىمىرى

ًديقىػةه )صػ 1 ـٍ ييقىػٍؿ حى ػاًئطه لىػ مىٍيػًو حى ـٍ يىكيػٍف عى ػا لىػ مى ًديقىةه، كى اًئطه فىييكى حى مىٍيًو حى حيح البخػارم، كتػاب قىاؿى البخارم: كيؿُّ بيٍستىافو عى
 (.ُُُْ، حّٗٓ/ِالزكاة، باب خرص التمر، 

ب الفضػائؿ، بػاب فػي ، صػحيح مسػمـ، كتػاُُُْ، حّٗٓ/ِصحيح البخارم، كتاب الزكاة، بػاب خػرص التمػر،  2
 .ُِّٗ، حُْٖٕ/ْ، -صمى اهلل عميو كسمـ-مع زات النبي
 دراسة السند:

بػػف بشػر الػدارمي، البصػػرم، أبػك بشػر المكفػػكؼ، ثقػة ربمػا كىػػـ، مػف العاشػرة، مػػات سػنة سػػبع أك  َستْيُل ْبتتُن َبِكتارٍ  -
 (.ُِٓٔ، رقـُْٖثماف كعشريف خ د س )التقريب ص
(، َِِ(، ككثقػػو الػػدارقطني )سػػؤاالت الحػػاكـ لمػػدارقطني صُْٗ/ْح كالتعػػديؿ قػػاؿ أبػػك حػػاتـ: ثقػػة صػػدكؽ )ال ػػر 

(، كتبعػو عمػى ذلػؾ ابػف ح ػر بقكلػو: ثقػة ربمػا ِِٗ/ٖكذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: ربما كىػـ كأخطػي )الثقػات 
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َُنِزْلذ  ننننننننقكلو تعػالى:  يعارضو َِذِ ِمَأشم ّال َاذُِان ِمَأنم ّال َاْبتهذُسن ِم ّال َْذُسن ِمَم َاذِنل ِِنَّ َِّرهي انآ اُنذْلن ِاِنل  هذ ْنَاَاذ ِنننياِنَأيُّ

لِشخبْطَِنِنفَِلْوَنهتُْ ُنَِعالَّنُْْنتُفملهحُْنا
1. 

: ثنػا أىبيػك  : ثنا اٍبػفي لىًييعىػةى، قىػاؿى : ثنا أىسىده، قىاؿى ، قىاؿى ًبيعه اٍلميؤىذّْفي دَّثىنىا رى كما أخر و الطحاكم: حى
ػاًبرو  ػٍف  ى بىٍيػًر عى ٍنػوي -الزُّ َنَيتى َعتِن اْلَختتْرِص   -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–، أىفَّ رىسيػكؿى المَّػػًو -رىًضػيى المَّػوي عى

ـٍ أىٍف يىٍيكيؿى مىاؿى أىًخيًو ًباٍلبىاًطؿً  ديكي : "أىرىأىٍيتيـٍ ًإٍف ىىمىؾى الثَّمىري أىييًحبُّ أىحى قىاؿى  .2"كى

                                                                                                                                              

تند )ىػدم (، بينمػا رد عمػى ذلػؾ فػي مقدمػة الفػتح بقكلػو: ذكػره ابػف حبػاف بػبل مسػُِٓٔ، رقػـُْٖكىـ )التقريػب ص
 (.ِْٔالسارم ص

 قالت الباحثة: الرا ح أنو ثقة، كأنو لـ ييـ، غيمز في ذلؾ بصيغة التمريض، كىك ببل مستند كما قاؿ ابف ح ر.
 
بالتصغير، بف خالد بف ع بلف، الباىمي مػكالىـ، أبػك بكػر البصػرم، ثقػة ثبػت لكنػو تغيػر قمػيبلن بػيخرة، مػف  ُوَىْيبٌ  -

 (.ْٕٖٕ، رقـَُْٓف كقيؿ بعدىا ع )التقريب صالسابعة، مات سنة خمس كستي
(، كابػػػف ح ػػػر ِٖٓمتفػػػؽ عمػػػى تكثيقػػػو كلكنػػػو تغيػػػر بػػػآخرة، قػػػاؿ بػػػذلؾ أبػػػك داكد )سػػػؤاالت اآل ػػػرم ألبػػػي داكد ص

(، كذكره عبلء الديف رضا في زيادتو عمى االغتباط، كقاؿ: كركاية كىيب في الكتب ْٕٖٕ، رقـَُْٓ)التقريب ص
 (.ُّٕره كاف تغيران يسيران )نياية االغتباط صالستة كميا، كيبدك أف تغي

 قالت الباحثة: ثقة تغير تغيران يسيران لـ يؤثر عمى ركايتو.
 
بػػف عمػػارة بػػف أبػػي حسػػف المػػازني، المػػدني، ثقػػة، مػػف السادسػػة، مػػات بعػػد الثبلثػػيف ع )التقريػػب  َعْمتتِرو ْبتتِن َيْحَيتتى -

 (.ُّٗٓ، رقـْٖٕص
عيف فيو، قاؿ: ثقة إال أنو اختمؼ عميو في حديثيف: حديث األرض كميا مس د، كثقو ال ميكر، كاختمفت أقكاؿ ابف م

(،  كمػػرة: صػػكيمح ِٗٔ/ٔ(، كمػػرة: صػػالح )ال ػػرح كالتعػػديؿ ِّٓكحػػديث كػػاف يسػػمـ عػػف يمينػػو )ىػػدم السػػارم ص
(، َٔ(، كمػػرة: ضػػعيؼ الحػػديث )سػػؤاالت ابػػف طػػالكت صُّٕلػػيس بػػالقكم )تػػاريخ ابػػف معػػيف ركايػػة الػػدارمي ص

عػػػاب عميػػو ابػػػف معػػيف حػػػديثيف فقػػط، كذلػػػؾ ال يك ػػػب التضػػعيؼ مطمقػػػا، فتحمػػؿ أقكالػػػو فػػي التضػػػعيؼ عمػػػى قمػػت: 
الحػػديثيف فقػػط، كىػػذا الحػػديث لػػيس منيمػػا، يؤكػػده مػػا قالػػو ابػػف ح ػػر: كثقػػو ال ميػػكر...كلـ يخػػرج لػػو البخػػارم كاحػػدان 

 ( يشير إلى الحديثيف الذيف ذكرىما ابف معيف.ِّْمنيما)ىدم السارم ص 
 ت الباحثة: كالحديث متفؽ عميو.قال
 
 .َٗسكرة المائدة:  1
 .َُُّ، حُْ/ِشرح معاني اآلثار، كتاب الزكاة، باب الخرص،  2
 

 دراسة السند:
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: الربيػع بػف سػميماف بػف عبػد ال بػار المػرادم، أبػك محمػد المصػرم، المػؤذف، صػاحب الشػافعي، ثقػة َرِبيٌع اْلُمتَؤذِّنُ  -
 (.ُْٖٗ، رقـَِّ)التقريب ص ْعيف، كلو ست كتسعكف سنة مف الحادية عشرة، مات سنة سب

(، كقػاؿ مسػممة بػف القاسػـ: كػاف يكصػؼ ْْٔ/ّعامة النقاد عمى تكثيقو، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ )ال ػرح كالتعػديؿ 
(، كقػػاؿ أبػػك يزيػػد القراطيسػػي يكسػػؼ بػػف يزيػػد: سػػماع الربيػػع بػػف ُِّ/ّبغفمػػة شػػديدة، كىػػك ثقػػة )تيػػذيب التيػػذيب 

نما أخذ أكثر الكتب مف  ؿ البكيطي )تيذيب التيذيب سميماف مف  (؛ كقاؿ ابف عبػد ُِّ/ّالشافعي ليس بالثبت، كا 
 (.ٖٗٓ/ُِالبر: كانت فيو سبلمة، كغفمة، كلـ يكف قائما بالفقو )سير أعبلـ النببلء 

التعػػديؿ قػكؿ أبػي حػاتـ صػدكؽ مخػػالؼ لم ميػكر، كمخػالؼ لقػكؿ ابنػػو أيضػان، حيػث قػاؿ عنػػو: صػدكؽ ثقػة )ال ػرح ك 
(، كقػػكؿ ابػػف مسػػممة بكصػػفو بالغفمػػة كاقترانيػػا بػػالتكثيؽ يشػػعر بينيػػا لػػـ تػػؤثر عمػػى ركايتػػو، يكضػػح ذلػػؾ قػػكؿ ْْٔ/ّ

السبكي: كقيؿ كانت فيو سبلمة صػدر، كغفمػة، قمػت: إال أنيػا باتفػاقيـ لػـ تنتػو بػو إلػى التكقػؼ فػي قبػكؿ ركايتػو، بػؿ 
حو، ككػػذلؾ ابػػف حبػػاف، كالحػػاكـ )طبقػػات الشػػافعية الكبػػػرل ىػػك ثقػػة ثبػػت، خػػرج إمػػاـ األئمػػة ابػػف خزيمػػة فػػي صػػحي

ِ/ُّْ.) 
كأمػػا إدعػػاء أخػػذه الكتػػب بعػػد كفػػاة البػػكيطي فمػػردكد، ألف أبػػا زرعػػة الػػرازم سػػمع كتػػب الشػػافعي كميػػا مػػف 

(، كلعػػؿ كػػبلـ يكسػػؼ فػػي الربيػػع مػػف قبيػػؿ كػػبلـ ُِّ/ّالربيػػع قبػػؿ مػػكت البػػكيطي بػػيربع سػػنيف )تيػػذيب التيػػذيب 
هلل أعمـ، كأما قكؿ ابف عبػد البػر فػرد عميػو الػذىبي  بقكلػو: قػد كػاف مػف كبػار العممػاء، كلكػف مػا يبمػغ رتبػة األقراف، كا

(، فمعػػػؿ غفمتػػػو فػػػي أمػػػكر الفقػػػو ال فػػػي ٖٗٓ/ُِالمزنػػػي، كمػػػا أف المزنػػػي ال يبمػػػغ رتبػػػة الربيػػػع فػػػي الحػػػديث )السػػػير 
عي عميو مسيلة كاحدة أربعػيف مػرة فمػـ يفيػـ كقػاـ مػف الركاية، يؤكده كبلـ السبكي: كاف الربيع بطئ الفيـ فكرر الشاف

الم مػػس حيػػاء فػػدعاه الشػػافعي فػػي خمػػكة ككػػرر عميػػو حتػػى فيػػـ ككانػػت الرحمػػة فػػي كتػػب الشػػافعي إليػػو مػػف اآلفػػاؽ 
 (.ُّْ/ِ)طبقات الشافعية الكبرل

 فالرا ح أنو ثقة كما قاؿ ابف ح ر.
 
ف مػركاف األمػكم، أسػد السػنة، صػدكؽ يغػرب، كفيػو نصػب، بف إبراىيـ بف الكليد بف عبد الممػؾ بػ أسد بن موسى -

 (.ّٗٗ، رقـُّْمف التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة، كلو ثمانكف خت د س )التقريب ص
(، كعبد الحؽ اإلشبيمي: ال يحتج بػو عنػدىـ ُُِ/ٖىك ثقة لـ يضعفو غير ابف حـز بقكلو: منكر الحديث )المحمى 

ـ يسػمـ ليمػا بيػذا القػكؿ، فقػاؿ أبػك سػعيد بػف يػكنس: حػدث بيحاديػث منكػرة (، كلكػف لػُِٔ/ِ)إكماؿ تيػذيب الكمػاؿ 
(، كقػػاؿ الػػذىبي: اإلمػػاـ الحػػافظ ... قػػد استشػػيد بػػو البخػػارم، كاحػػتج بػػو ّْٔ/ُكأحسػػب اآلفػػة مػػف غيػػره )الميػػزاف 

 (.ّْٔ/ُالنسائي، كأبك داكد، كما عممت بو بيسا )الميزاف 
 فمعؿ ذلؾ ممف أخذ عنو، كاهلل أعمـ.كالرا ح أنو ثقة، كما أينكر مف أحاديثو 

 
عبػػد اهلل بػػػف لييعػػػة، بفػػػتح الػػبلـ ككسػػػر اليػػػاء، ابػػف عقبػػػة الحضػػػرمي، أبػػك عبػػػد الػػػرحمف المصػػػرم،  ابتتتن لييعتتتة: -

القاضي، صدكؽ، مف السابعة، خمط بعد احتراؽ كتبو، كركاية ابف المبػارؾ كابػف كىػب عنػو أعػدؿ مػف غيرىمػا، كلػو 
 (.ّّٔٓ، رقـّٖٓسنة أربع كسبعيف، كقد ناؼ عمى الثمانيف )التقريب ص في مسمـ بعض شيء مقركف، مات
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 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
ؾ ، ككػػػػػذل4، كالظاىريػػػػػة3، كالحنابمػػػػػة2، كالشػػػػػافعية1مػػػػػف المالكيػػػػػة ذىػػػػػب  ميػػػػػكر الفقيػػػػػاء -
مػػػف المعاصػػػريف، كىػػػك حنفػػػي المػػػذىب إلػػػى مشػػػركعية الخػػػرص، لمػػػا كرد فػػػي ذلػػػؾ مػػػف  5الكشػػػميرم

أحاديث أصحيا ما أخر و البخارم، كر حكه عمى حديث  ابر بف عبد اهلل لضعفو، فبل يقكل عمػى 
 معارض الحديث المتفؽ عميو.

-إلينا عدـي اعتبػاره : "كمف سكًء بعض عباراًت أصحاًبنا، نيسبى -كىك حنفي المذىب-قاؿ الكشميرم
   .6مطمقنا، كليس بصكاب، فإف األحاديثى قد كردت بو صراحةن"  -أم الخرص

 
 كذىب الحنفية إلى عدـ مشركعية الخرص، كسمككا طريقيف لدفع التعارض، كىما: -

 بيف الحديثيف، بعدة احتماالت، كىي: الجمع 
 صمى اهلل عميو كسمـ- أف الخرص خاص بالنبي-. 

                                                                                                                                              

(، كىػػذا القػكؿ مكافػػؽ لعامػػة النقػػاد، قػػاؿ البييقػػي: كقػػد أ مػػع َُْ/ُكلكػف ابػػف ح ػػر ضػػعفو مػػرة )التمخػػيص الحبيػػر 
لحديث (، كىذا اّْ/ٗأصحاب الحديث عمى ضعؼ ابف لييعة، كترؾ االحت اج بما ينفرد بو )معرفة السنف كاآلثار 

 مما تفرد بو، فمـ أ د لو متابعان.
 
محمػػد بػػف مسػػمـ بػػف تػػدرس، بفػػتح المثنػػاة كسػػككف الػػداؿ الميممػػة كضػػـ الػػراء، األسػػدم مػػكالىـ، أبػػك  أبتتو الزبيتتر: -

 (.ُِٗٔ، رقـٖٓٗالزبير، المكي، صدكؽ إال أنو يدلس، مف الرابعة، مات سنة ست كعشريف ع )التقريب ص
(، كلػػـ يصػػرح فػي ىػػذا الحػػديث بالسػػماع ْٓالثػػة مػػف المدلسػػيف )طبقػات المدلسػػيف صعػده ابػػف ح ػػر فػػي المرتبػة الث

 فركايتو غير مقبكلة، كما لـ يتابعو أحد عمى ىذا الحديث.
 

 الحكم عمى اْلسناد:
 إسناده ضعيؼ، ك فتو ابف لييعة، كعنعنة أبي الزبير، كال يقبؿ منو إال ما صرح فيو بالسماع.

 
 .ِِّ/ّانظر: االستذكار  1
 .ْٕٕ/ٓانظر: الم مكع  2
 .َُّ/ِانظر: المغني  3
 .ِٓٓ/ٓانظر: المحمى  4
ىك محمد أنكر بف معظـ شاه ابف الشاه عبد الكبير الكشميرم، كلد صبيحة السبت لسبع كعشريف مف شكاؿ عاـ  5

 (.ُْ-ُّىػ )انظر: مقدمة فيض البارم صُِّٓىػ، قضى نحبو ليمة اإلثنيف، ثبلث صفر، عاـ ُِِٗ
 .ُّٕ/ْالبارم فيض  6
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 ي حػػديث البخػػارم قػػدر النصػػاب بػػالخرص، كلكنػػو لػػـ ييخػػذه حتػػى تقطػػؼ الثمػػار، أف الرسػػكؿ فػػ
 كييخذ مقدار الزكاة.

  ألرباب الماؿ، كال يؤخذ بحكمو حقيقة. أف ذلؾ كاف تخكيفان 
 كأنو نسخ بتحريـ الربا، كيدؿ عمى مذىبيـ حديث  ابر بف عبد اهلل المتقدـ. والنس  

، فقػػد ذكػػره أبػك عبيػػد عػػف -اهلل عميػػو كسػمـ صػػمى فيمػا القػػكؿ بػػيف ذلػؾ مػػف خصػػائص النبػي
لككنو كاف يكفؽ مف الصػكاب  -صمى اهلل عميو كسمـ-بالنبي  أىؿ العراؽ: "أف الخرص كاف خاصان 

 .1لما ال يكفؽ لو غيره"
يخرصتيا رستول ليػو بقكلػو: "كقكلػو: "كك و الطحاكم حػديث البخػارم بمػا يناسػب مػا ذىػب إ

"، فػػدؿ ىػػذا أنيػػا لػػـ حصتتيا حتتتى نرجتتع إليتتك  إن شتتاء اهللأكقػػاؿ: "اهلل وخرصتتناىا عشتترة أوستت   
نمػا أرادكا أف يعممػكا مقػدار مػا فػي نخميػا، ثػـ  تممؾ بخرصيـ إياىا مػا لػـ تكػف مالكػة لػو قبػؿ ذلػؾ، كا 

 .2ييخذكف منيا الزكاة كقت الصراـ عمى حسب ما ي ب فييا، ىذا معنى الخرص عندنا"
لػػئبل يخكنػػكا فيمػػا أف  3لخػػرص تخكيفػػان لؤلكىػرىةقػاؿ الخطػػابي: "كقػػاؿ بعضػيـ: إنمػػا كػػاف ذلػؾ ا

نما كاف  كازه قبؿ تحريـ الربا كالقمار"  .4يمـز بو حكـ فبل كذلؾ أنو ظف كتخميف كفيو غرر كا 
 

 الرد عمى كالم الحنفية: 
كأما قكليـ: فإف الخرص منسكخ بنسخ الربا، فػال كاب: أف بعػض  يػة الربػا " قاؿ ابف بطاؿ:

نمػػا ىػػك منسػػكخة بػػالخرص كمخصكصػػ ة بػػو...كالخرص لػػيس بربػػا ألنػػو ال نبيػػع شػػيئنا بػػيكثر منػػو، كا 
الخػػراص، ك ػػرل العمػػؿ  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-كيف، كقػػد أنفػػذ األئمػػة بعػػد النبػػيليعػػرؼ حػػؽ المسػػا

 .5سنة معمكؿ بيا" يبذلؾ، في
قػػاؿ الحػػافظ ابػػف القػػيـ فػػي إعػػبلـ المػػكقعيف: "المثػػاؿ التاسػػع كالعشػػركف رد السػػنة الصػػحيحة 

ثػـ ذكػر أحاديػث -صريحة المحكمة في خرص الثمار في الزكاة كالعرايػا كغيرىػا إذا بػدا إصػبلحيا ال
ياِنأَيُِّاِنلَِّرهي انآ انُْلنِِنََّاِنلِممََْسُنّالِمَابْتهسُنّالِمأَنمَاذِاُننثـ قاؿ:" فردت ىذه السنف كميا بقكلو تعػالى:  -الخرص

                                                 
 .ُٔٓ/ِاألمكاؿ  1
 .َْ/ِشرح معاني اآلثار  2
رَّاثي كىك مف ذلؾ، األىكىرىةي  معي أىكَّارو األىكىرىة: قاؿ ابف منظكر:  3 فىري في األىرض كاًحدىتييا أيٍكرىةه كاألىكَّاري الحى كاأليكىري الحي

 (.ِٔ/ْكيىنو  معي  ًكرو في التقدير )لساف العرب 
 .ْْ/ِمعالـ السنف  4
 .َٕ/ٔشرح البخارم  5
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َُنزِلْ  ن ه ْنَاَا ِنلِشخبْطَ َِ ِنِنفَِلْوَنهتُْ ُنّالِمأَشِم
، قالكا كالخرص مف باب القمار كالميسر فيككف تحريمو 1

ناسػػػخا ليػػػذه اآلثػػػار كىػػػذا مػػػف أبطػػػؿ الباطػػػؿ؛ فػػػإف الفػػػرؽ بػػػيف القمػػػار كالميسػػػر كالخػػػرص المشػػػركع، 
كػػالفرؽ بػػيف البيػػع كالربػػا، كالميتػػة كالمػػذكى، كقػػد نػػزه اهلل رسػػكلو كأصػػحابو عػػف تعػػاطي القمػػار كعػػف 

دخال و في الديف، كيا هلل الع بي أكاف المسممكف يقامركف إلى زمف خيبر، ثـ اسػتمركا عمػى شرعو كا 
ذلػػػؾ إلػػػى عيػػػد الخمفػػػاء الراشػػػديف، ثػػػـ انقضػػػى عصػػػر الصػػػحابة، كعصػػػر التػػػابعيف عمػػػى القمػػػار كال 

 .2ىذا كاهلل الباطؿ حقا" ،يعرفكف أف الخرص قمار حتى بينو بعض فقياء الككفة
 

ذىػػػب إليػػػػو  ميػػػكر الفقيػػػاء، كبعػػػض األحنػػػاؼ مػػػف مشػػػػركعية قالػػػت الباحثػػػة: الػػػرا ح مػػػا 
الخػػػػرص، كذلػػػػؾ لػػػػكركد حػػػػديث صػػػػحيح فػػػػي ذلػػػػؾ، كالمعػػػػارض لػػػػو حػػػػديث ضػػػػعيؼ ال يقػػػػكل عمػػػػى 
المعارضة، كأما ما ذكركه مف أك و ال مع فمردكدة كميا، ككذلؾ دعكل النسخ ال تقبؿ مػنيـ، كردكد 

 ، كاهلل أعمـ.العمماء عمى أقكاليـ كافية لبياف كىف ما ذىبكا إليو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .َٗسكرة المائدة:  1
 .ّٖٔ/ِإعبلـ المكقعيف  2
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 المسيلة الخامسة
 ما أكل من الثمر قبل حصاده

 
 :األدلة المتعارضة

بُلُْلن ه ْنثََاسِ هنِِذَلنأَثمَاسانّاآتُْلنحاقَّهُنياَْْانحاَاِهه هؿ تعالى: ك ق
1. 

ػدَّثىنىا أىبيػك دى  ، حى فى ػٍيبلى دَّثىنىا مىٍحميكدي ٍبفي غى نىػا كما أخر و الترمذم في سننو: حى ، أىٍخبىرى دى الطَّيىاًلًسػيُّ اكي
، يىقيػكؿي  ٍسػعيكًد ٍبػًف ًنيىػارو ًف ٍبػفى مى ٍبػدى الػرٍَّحمى ًف، قىػاؿ: سىػًمٍعتي عى ٍبًد الرٍَّحمى بىٍيبي ٍبفي عى ًني خي ػاءى شيٍعبىةي، أىٍخبىرى :  ى

ػػدَّثى أىفَّ رىسيػػكؿى المَّػػوً  ٍ ًمًسػػنىا، فىحى ػػةى ًإلىػػى مى ٍثمى ػػٍيؿي ٍبػػفي أىبًػػي حى ػػمَّى ال-سى ػػمَّـى صى سى مىٍيػػًو كى : " -مَّػػوي عى ِإَذا كىػػافى يىقيػػكؿي
ُبعَ   .2"َخَرْصُتْم َيُخُذوا َوَدُعوا الثُُّمَث َيِذْن َلْم َتَدُعوا الثُُّمَث َيَدُعوا الرُّ

                                                 
 .ُُْسكرة األنعاـ:  1
، سػنف أبػي داكد، كتػاب الزكػاة، بػاب فػي ّْٔ، حِٖ/ِسنف الترمذم، كتػاب الزكػاة، بػاب مػا  ػاء فػي الخػرص،  2

 .َِْٗح، ْْ/ٓ، سنف النسائي، كتاب الزكاة، باب كـ يترؾ الخارص، َُٕٔ، حِْ/ِالخرص، 
 دراسة السند:

- : سميماف بف داكد بػف ال ػاركد، أبػك داكد الطيالسػي، البصػرم، ثقػة حػافظ، غمػط فػي أحاديػث،  َأُبو َداُوَد الِطَياِلِسيُّ
 (.َِٓٓ، رقـ َْٔمف التاسعة، مات سنة أربع كمائتيف خت ـ )التقريب ص

 طي، ك خركف عذركه فيما أخطي لكثرة ركايتو.مف أئمة أىؿ الحديث، كلكف تكمـ فيو لخطئو، فبعضيـ عده كثير الخ
(، كعمػؽ عميػو الػذىبي: ىػذا قالػو إبػراىيـ ِٖٕ/ّكأفرط إبراىيـ بف سػعيد فيػو، فقػاؿ: أخطػي فػي ألػؼ حػديث )الكامػؿ 

 (.ِّٖ/ٗعمى سبيؿ المبالغة، كلك أخطي في سبع ىذا، لضعفكه )السير 
ػ ف ًمػف الحفػاظ لػـ يغمػط؟ي، فيػذا ال يػنقص مػف منزلتػو فػي قالت الباحثة: كالػرا ح أنػو ثقػة، غمػط فػي أحاديػث كلكػف مى

 الحديث، كذلؾ را ع لكثرة ركايتو، ككاف إذا تبيف لو الخطي ر ع عنو. 
 
، بكسػػر النػػكف كبالتحتانيػػة، األنصػػارم، المػػدني، مقبػػكؿ، مػػف الرابعػػة د ت س َعْبتتد التتِرْحَمِن ْبتتَن َمْستتُعوِد ْبتتِن ِنَيتتارٍ  -

 (.ََْْ، رقـٖٗٓ)التقريب ص
ا يبتغى مػف ِِْ/ٔقاؿ البزار: معركؼ )تيذيب التيذيب  (، عمؽ عمى قكلو أبك الحسف القطاف: كىىىذىا غير كىاؼ ًفيمى

ػا أخػذيكا  لػـ يػزٍد ذاكػركه عمػى مى ػاؿ، كىالى يعػرؼ ًبغىٍيػر ىىػذىا، كى كؼ غير ًثقىػة، كىالر ػؿ الى تعػرؼ لىػوي حى دىالىتو، فكـ مف مىٍعري عى
ٍسنىاد: مف رً  ًديث بقكؿ؛ مف ىىذىا اإٍلً لـ يتىعىرَّض التٍّْرًمًذٌم ليىذىا الحى ًركىايىة خبيب بف عبد الرٍَّحمىف عىنوي، كى كىايىتو عىف سيؿ، كى

ًلػػػػؾ )الػػػػكىـ كاإلييػػػػاـ  (، ذكػػػػره ابػػػػف حبػػػػاف فػػػػي الثقػػػػات )الثقػػػػات ُِٓ/ْالى تىٍصػػػػًحيح كىالى تىٍحًسػػػػيف كىالى تسػػػػقيـ، فىػػػػاٍعمىـ ذى
(، كقػػػاؿ ابػػػف ح ػػػر: مقبػػػكؿ ُّٕ/ْ(، كمػػػرة:ال يعػػػرؼ ) الميػػػزاف ّْٔ/ُ(، كقػػػاؿ الػػػذىبي: كثػػػؽ )الكاشػػػؼ َُْ/ٓ

 (.ََْْ، رقـٖٗٓ)التقريب ص
 قالت الباحثة: ىك مقبكؿ، كلكني لـ أ د لو متابعان، فيك ضعيؼ في ىذا الحديث.
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ػػدي ٍبػػفي  يعارضتتو مَّ ٍنػػًذًر، نػػا ميحى ـي ٍبػػفي اٍلمي ػػدَّثىًني ًإٍبػػرىاًىي مػػا أخر ػػو البخػػارم فػػي التػػاريخ الكبيػػر: حى
دىقىةى، قىا دًّْه، أىٌف النًَّبيَّ صى ٍف أىًبيًو، عىٍف  ى ٍثمىةى، عى مَّدي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف سىٍيًؿ ٍبًف أىًبي حى دَّثىًني ميحى : حى صمى –ؿى

،  -اهلل عميو كسمـ مىػيَّ ٍثمىةى قىٍد زىادى عى : يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإفَّ أىبىا حى ؿه فىقىاؿى اءىهي رى ي ا، فى ى اًرصن ٍثمىةى خى بىعىثى أىبىا حى
ٍثمىةى، فىقىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو  ا أىبىا حى تَك َيتْزُعُم َأِنتَك َقتْد ِزْدَت َعَمْيتوِ : "-صػمى اهلل عميػو كسػمـ-فىدىعى ؟"، اْبتُن َعمِّ

ًريَّػةً  : يىا رىسيكؿى المًَّو، لىقىٍد تىرىٍكتي لىػوي قىػٍدرى عى فىقىاؿى
يحي  1 ػا ييًصػيبي الػرّْ مى تَك    َيَقتاَل: " َقتْد زَاَدَك اْبتنُ أىٍىًمػًو كى َعمِّ

 .2َوَأْنَصَفَك"
                                                                                                                                              

 الحكم عمى اْلسناد:
كقػاؿ الحػاكـ: ىػذا ضعيؼ، ألف عبد الرحمف بف مسعكد لـ يتابع، كىك مقبػكؿ، كلكػف الحػديث حسػف لغيػره بشػكاىده، 

(، َّْ/ُحػػػديث صػػػحيح اإلسػػػناد، كلػػػو شػػػاىد بإسػػػناد متفػػػؽ عمػػػى صػػػحتو عمػػػر بػػػف الخطػػػاب أمػػػر بػػػو )المسػػػتدرؾ 
(، كقاؿ األعظمػي فػي أحكامػو عمػى صػحيح َِِّ، حُِّٗ، حّْ/ْكصححو ابف خزيمة )صحيح ابف خزيمة، 

 (.َِّٖ، حْٕ/ٖابف خزيمة: إسناده صحيح، كصححو ابف حباف )صحيح ابف حباف 
: كالعمػػؿ عمػػى حػػديث سػػيؿ بػػف أبػػي حثمػػة عنػػد أكثػػر أىػػؿ العمػػـ فػػي الخػػرص )سػػنف الترمػػذم، كتػػاب  قىػػاؿ الترمػػذمى

 (، كاهلل أعمـ.ّْٔ، حِٖ/ِالزكاة، باب ما  اء في الخرص، 
 
ة يٍدرؾ الرُّطىبى كال نىٍقػدى بيػده يى  1 شػترم بػو الرُّطىػب قاؿ ابف األثير في تفسير العرايا: أف مف ال نىٍخؿى لو مف ذىكم الحا ى

ػؿ لػو مػف قكتػو تمػر في ػيءي إلػى صػاًحب النخػؿ فيقػكؿ لػو: ًبٍعنًػي ثمػر  ًلعيالو كال نىٍخؿى لو يطًعمييـ منو كيككف قػد فىضى
نىخمةو أك نىخمىتيف ًبخٍرًصيا مف التمر فيعطيو ذلؾ الفاضؿ مف التمر بثمر تمؾ النَّخىبلت لييًصيب مف ريطبيا مع النػاس 

 (.ِْٓ/ّ)النياية 
 ، في تر مة سيؿ بف أبي حثمة.ٕٗ/ْالتاريخ الكبير،  2

 دراسة السند:
بػػف عبػػد اهلل بػف المنػػذر بػف المغيػػرة بػػف عبػد اهلل بػػف خالػد بػػف حػػزاـ األسػدم، الحزامػػي بػػالزام،  ِإْبتَراِىيُم ْبتتُن اْلُمْنتتِذرِ  -

، ُُٔقريػػػػب صصػػػدكؽ، تكمػػػـ فيػػػو أحمػػػد أل ػػػؿ القػػػر ف، مػػػػف العاشػػػرة، مػػػات سػػػنة سػػػت كثبلثػػػيف خ ت س ؽ )الت
 (.ِّٓرقـ

(، ُْٓ/ُ(، ككثقو ابػف كضػاح )تيػذيب التيػذيب ٖٕكثقو ابف معيف ككتب عنو )تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص
(، ٖٗٔ/َُ(، كالػػذىبي )السػػير َُٖ/ٔ(، كالخطيػػب البغػػدادم )تػػاريخ بغػػداد ِْكالػػدارقطني )سػػؤاالت السػػممي ص

(، كقػاؿ أبػك ّٕ/ٖ(، كذكره ابػف حبػاف فػي الثقػات )الثقػات ِّٖ/ُُكابف ال كزم )المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ 
(: صػػدكؽ، كزاد أبػػك حػػاتـ: إنػػو أعػػرؼ بالحػػديث مػػف َُٖ/ٔ(، ك ػػزرة )تػػاريخ بغػػداد ُّٗ/ِحػػاتـ )ال ػػرح كالتعػػديؿ 

و (، كأثنى عميو الزبير بف بكار، فقػاؿ: كػاف لػَِٕ/ِإبراىيـ بف حمزة، كقاؿ النسائي: ليس بو بيس )تيذيب الكماؿ 
(، كقػاؿ ابػف ِِٓ/ُ(، كقػاؿ الػذىبي مػرة: صػدكؽ )الكاشػؼ ُْٓ/ُعمـ بالحديث، كمركءة كقػدر )تيػذيب التيػذيب 

(، كقػػاؿ السػػخاكم: مػػف أئمػػة الحػػديث بالمدينػػة ِّٓ، رقػػـُُٔح ػػر: صػػدكؽ تكمػػـ فيػػو أل ػػؿ القػػر ف )التقريػػب ص
 (.ُْٖ/ُ)التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 
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كتكمـ فيو، قيؿ ألنو خمط في القر ف، أك ألنو قصد ابف أبي دؤاد، كىك قاضي القضاة لممعتصـ، ذمو أحمد بف حنبؿ 
(، ُِْ/ْكالكاثؽ، ىػك الػذم كػاف يمػتحف العممػاء فػي أياميمػا، كيػدعك إلػى القػكؿ بخمػؽ القػر ف )انظػر: تػاريخ بغػداد 

 ف حػيف صػدر مػف الحػج )المنػتظـ فػي قاؿ ابف ال كزم: ككاف أحمد بف حنبؿ ال يكممو أل ػؿ كػبلـ تكمػـ بػو فػي القػر 
 (.ٖٓٓ(، قاؿ ابف ح ر: تكمـ فيو أحمد لدخكلو إلى ابف أبي دؤاد )ىدم السارم صِّٖ/ُُتاريخ الممكؾ كاألمـ 

قالت الباحثة: كالرا ح أنو ثقة، ككبلـ أحمد ليس مما ي رح بو الراكم في ركايتو، كما أنو لـ يثبت أحد مف النقاد أنو 
نما قصد ابف أبي دؤاد، كذلؾ ال يعني أنو يقكؿ بقكلو، كاهلل أعمـ. قاؿ بخمؽ القر ف،  كا 

 
أبك عبد اهلل الفدكي، كفدؾ بالقرب مف المدينة، يركل عف مالػؾ بػف أنػس، ركل عنػو إبػراىيـ بػف  ُمَحِمُد ْبُن َصَدَقةَ  -

 (.ٕٔ/ٗالمنذر الحزامي )الثقات 
يف السػػماع فػػي ركايتػػو، فإنػػو كػػاف يسػػمع مػػف قػػـك ضػػعفاء عػػف ذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات، كقػػاؿ: يعتبػػر حديثػػو إذا بػػ

(، كقػاؿ ُّْ/ِ(، كقاؿ الدارقطني: ليس بالمشيكر، كلكف ليس بو بػيس )العمػؿ ٕٔ/ٗمالؾ ثـ يدلس عنيـ )الثقات 
(، كعػده ُُٗ/ٔ(، كقاؿ الذىبي: حديثػو منكػر )الميػزاف ُِْ/ِابف األثير: كاف مدلسان )المباب في تيذيب األنساب 

 (.ّْح ر في المرتبة الثالثة مف المدلسيف )طبقات المدلسيف صابف 
ف دلػس فحديثػو منكػر ألنػو يػدلس  كال مع بيف األقػكاؿ يكػكف بقػكؿ ابػف حبػاف، فػإف صػرح بالسػماع فمػيس بػو بػيس، كا 

 عف ضعفاء، كىنا قد صرح بالسماع، فبل بيس بركايتو.
 
بػف عػامر بػف عػدل بػف  شػـ، سػمع أنسػان، يػركل عػف  ماعػة  بف سيؿ بف أبى حثمة بف سػاعدة ُمَحِمُد ْبُن َيْحَيى -

 (.ّْٕ/ٓمف التابعيف، ركل عنو أىؿ المدينة، كنيتو أبك عبد اهلل مات في كالية أبي  عفر )الثقات 
(، كأبػػك حػػاتـ )ال ػػرح ِٓٔ/ُ(، سػػكت عنػػو البخػػارم )التػػاريخ الكبيػػر ّْٕ/ٓذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات )الثقػػات 

 (.ُِّ/ٖكالتعديؿ 
 لت الباحثة: كاألقرب أنو مقبكؿ، كاهلل أعمـ، كلـ يتابع في ىذا الحديث فالحديث غريب بيذا اإلسناد.قا
 
بػػف أبػػى حثمػػة األكسػػي، الحػػارثى، مػػف أىػػؿ المدينػػة، يػػركل عػػف أبيػػو، ركل عنػػو ابنػػو محمػػد بػػف  َيْحَيتتى ْبتتِن َستتْيلِ  -

 (.َِٓ/ٓيحيى )الثقات 
(، كأبػػك حػػاتـ )ال ػػرح ِٖٕ/ٖ، سػػكت عنػػو البخػػارم )التػػاريخ الكبيػػر (َِٓ/ٓذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات )الثقػػات 

 (.ُّٓ/ٗكالتعديؿ 
 قالت الباحثة: كاألقرب أنو م يكؿ، لـ يرًك عنو إال راكو كاحد، كاهلل أعمـ.

 
 الحكم عمى اْلسناد:

ٍثمىةى ًإال ًديثي عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف أىًبي حى ـي ٍبفي اٍلميٍنًذًر  قاؿ الطبراني في األكسط: ال ييٍركىل ىىذىا اٍلحى دى ًبًو ًإٍبرىاًىي ًبيىذىا اإًلٍسنىاًد، تىفىرَّ
 (.َٕ/ٗ)المع ـ األكسط 
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 القياس:
كأمػػا القيػػاس فؤلنػػو مػػاؿ أف مػػا أكػػؿ قبػػؿ الحصػػاد مػػاؿ، ففيػػو زكػػاة كغيػػره، قػػاؿ ابػػف رشػػد: "

 .1الزكاة أصمو سائر األمكاؿ"فك بت فيو 
 

 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
ف عبػد البػر ، كابػ5، كتمميذه ابف حباف4، كىك اختيار ابف خزيمة3، كالحنابمة2قاؿ الشافعية -
 بيف ما أكؿ مف الثمر قبؿ الحصاد ال يحسب، مستدليف باآلية، كبالحديث األكؿ. ،6مف المالكية

ال يخرصػو عمػييـ، كمػا أكمػو  كقاؿ الشافعي: "يتػرؾ الخػارص لػرب الحػائط مػا ييكمػو ىػك كأىمػو رطبػان 
 . 7كىك رطب لـ يحسب عميو"

بالحديث األكؿ: "كفيو تيكيبلف: أحدىما: كىك  في بياف المراد كذكر الماكردم اختبلؼ قكؿ الشافعي
تيكيؿ الشافعي في القديـ أنو يترؾ ليـ الثمث أك الربػع مػف الزكػاة ليتكلػكا إخرا ػو فػي فقػراء  يػرانيـ، 

فػػإف فػػي المػػاؿ الكصػػية كالعريػػة،  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-بػػؿ قػػد ركم فػػي بعػػض األخبػػار أنػػو قػػاؿ 
 .8ع إلييـ الثمث أك الربع ليتصرفكا فيو كييكمكه"كالثاني: أف يخرص عمييـ  ميعو ثـ يدف

 ، فميـ األكؿ بقدر ذلؾ، كال يحتسب عمييـ بو،كقاؿ ابف قدامة: فإف لـ يترؾ ليـ الخارص شيئان 
 .9ليـ" نص عميو؛ ألنو حؽه 

كبكب ابف خزيمة في صحيحو ما يدؿ عمى قكلو )باب السنة في قدر مػا يػؤمر الخػارص بتركػو مػف 
يطعمػػو قبػؿ يػػبس التمػر غيػػر ك  ليكػكف قػػدر مػا ييكمػػو رطبػان  ؛المػػاؿو عمػػى صػاحب الثمػار فػػبل يخرصػ

                                                                                                                                              

قالػػت الباحثػػة: كالحػػديث ضػػعيؼ، محمػػد بػػف يحيػػى مقبػػكؿ كلػػـ يتػػابع، كأبػػكه م يػػكؿ، كالحػػديث فػػرد ال متػػابع لػػو كال 
 شاىد مما يشعر بضعؼ ىؤالء، كال يصمح لبلحت اج بو.

 
 .ُٔٗبداية الم تيد ص 1
 .ْٓٔ/ٓانظر: الم مكع  2
 .ْٔٓ/ِانظر: المغني  3
 .ِْ/ْانظر: صحيح ابف خزيمة  4
 .ْٕ/ٖانظر: صحيح ابف حباف  5
 .ِِِ/ّانظر: االستذكار  6
 .ِِِ/ّاالستذكار  7
 .ِِِ/ّالحاكم الكبير  8
 .ْٔٓ/ِالمغني  9
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، فبػكب فػي الصػحيح )ذكػر ، ككافقو ابف حباف أيضان 1داخؿ فيما يخرج منو العشر أك نصؼ العشر(
غيػر داخػؿ فيمػا ييخػذ منػو العشػر أك  األمر لمخارص أف يػدع ثمػث التمػر أك ربعػو لييكمػو أىمػو رطبػان 

: "ليذا الخبػر معنيػاف، أحػدىما: أف يتػرؾ الثمػث أك الربػع مػف العشػر. كالثػاني: نصؼ العشر(، كقاؿ
 .2أف يترؾ ذلؾ مف نفس التمر قبؿ أف يعشر إذا كاف ذلؾ حائطا كبيرا يحتممو"

 
، كاكتفػػى ابػػف ال ػػكزم بػػذكر ىػػذا القػػكؿ عػػف 4، كالشػػافعي فػػي أحػػد أقكالػػو3كذىػػب الحنفيػػة -
كػػػؿ قبػػػؿ الحصػػػاد، كأنػػػو معتبػػػر فػػػي نصػػػاب الزكػػػاة، كالقػػػدر إلػػػى حسػػػاب مػػػا أ 6، كالمالكيػػػة5الشػػػافعي

الكا ب في الثمار، يحت كف بيف ما ترؾ دكف خرص ىي العرايا، كىي صدقة، فبل ت ب فييا زكاة، 
 .7ك مع الطحاكم بيف الحديثيف، فقاؿ: "كالعرايا ىي الصدقة"

و عمػػى أف مالكػػا يػػرل كتعقبػػو ابػػف عبػػد البػػر بقكلػػو: "كىػػذا تعنيػػد مػػف القػػكؿ كظػػاىر الحػػديث بخبلفػػ
الصدقة في العرية إذا أعراىا صاحبيا قبؿ أف يطيب أكؿ تمرىا عمى المعرم، فػإف عراىػا بعػد فيػي 

 لـ يعرؼ قدر ىذه اآلثار. ، كقاؿ بيف مالكان 8عمى المعرا إذا بمغت خمسة أكسؽ"
المػػػيككؿ  كرد الطحػػاكم عمػػػى اسػػتدالؿ الشػػػافعي باآليػػة بقكلػػػو: "كيحتمػػؿ أف يريػػػد إبػػراء حػػػؽ ال ميػػع

 . 11، قاؿ ابف عبد البر: "كالظاىر مع الشافعي كاآلثار"9كالباقي"
 

ألنػػو  ؛قالػػت الباحثػػة: كالػػرا ح ىػػك تػػر يح حػػديث تػػرؾ الربػػع أك الثمػػث عمػػى الحػػديث اآلخػػر 
ف كاف الحديث األكؿ في أصمو ضعيؼ، فيعضده ما صح عف  ضعيؼ ال يقكل عمى المعارضة، كا 

ؾ ال يحسػػب فػػي الزكػػاة، كىػػك تكسػػعة عمػػى أربػػاب األمػػكاؿ، كاهلل ، كأف مػػا تػػر -رضػػي اهلل عنػػو-عمػر
 أعمـ.

                                                 
 .ِْ/ْصحيح ابف خزيمة  1
 .ْٕ/ٖصحيح ابف حباف  2
 .ُْٓ/ُعمماء انظر: مختصر اختبلؼ ال 3
 .ِِِ/ّانظر: الحاكم الكبير  4
 .ّٖ/ِانظر: التحقيؽ في أحاديث الخبلؼ  5
 .َُٓ/ِانظر: األمكاؿ لمقاسـ بف سبلـ  6
 .ُْٓ/ُمختصر اختبلؼ العمماء  7
 .ِِِ/ّاالستذكار  8
 .ُْٓ/ُمختصر اختبلؼ العمماء  9
 .ِِِ/ّاالستذكار  11
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 المسيلة األكلى
 *واجب يي المعدنالقدر ال

 

 :األدلة المتعارضة
ياِنأَيُِّاِنلَِّرهي انآ انُْلنأَنمفهقُْلن ه ْنيَبِّتاِمهن اِنبَتاتْوُْْنّا هَخِنأَخْسالْناِنَِنُْْن ه انلِمأَزْضِ قكلو تعالى:

1. 
 

ػػدَّثىنىا شيػػٍعبىةي  يما، كالمفػػظ لمبخػػارم:يأخػػرج البخػػارم كمسػػمـ فػػي صػػحيحك  ٍسػػًمـه، حى ػػدَّثىنىا مي ػػٍف حى ، عى
ًف النًَّبيّْ  ٍنوي، عى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ٍف أىًبي ىيرى ، عى مًَّد ٍبًف ًزيىادو : " -صمى اهلل عميو كسمـ–ميحى  2اْلَعْجَمتاءُ قىاؿى

 . 6"اْلُخُمُس  5  َوِيي الرَِّكازِ 4  َواْلِبْئُر ُجَباٌر  َواْلَمْعِدُن ُجَبار3َعْقُمَيا ُجَبار
 

ًبيعىةى ٍبًف  في سننو: ما أخر و أبك داكد يعارضو ، عىٍف رى اًلؾو ٍبدي المًَّو ٍبفي مىٍسمىمىةى، عىٍف مى دَّثىنىا عى حى
، أف رىسيػكؿى المَّػوً  ٍيػػًر كىاًحػدو ػٍف غى ٍبػًد الػرٍَّحمىًف، عى َأْقَطتَع ِبتتاَلَل ْبتَن اْلَحتتاِرِث  -صػػمى اهلل عميػو كسػمـ–أىبًػي عى

 .1"َناِحَيِة اْلُفْرِع َيِتْمَك اْلَمَعاِدُن اَل ُيْؤَخُذ ِمْنَيا ِإاِل الِزَكاُة ِإَلى اْلَيْومِ  َوِىَي ِمنْ  7اْلُمَزِنِي َمَعاِدَن اْلَقَبِمِيةِ 
                                                 

 عمماء في دفع المشكؿ، كذلؾ التساع اختبلؼ العمماء في ذلؾ.سييتي بياف المراد بالمعدف في مسالؾ ال *
 .ِٕٔسكرة البقرة:  1
قاؿ ابف األثير: البىًييمةي سيمّْيت بو ألنَّيػا ال تىػتىكمـ، ككػؿُّ مػا الى يىٍقػدر عمػى الكػبلـ فيػك أع ػـ كميٍسػتىٍع ـ )النيايػة فػي  2

 (.ُُْ/ّغريب الحديث كاألثر 
بىار: ا 3  (.ُٕٔ/ُليىدىر )النياية قاؿ ابف األثير: ال ي
قاؿ العيني: المعدف  بػار، ىػك أف يحفػر معػدنان فػي مػكات أك فػي ممكػو فييمػؾ فيػو األ يػر أك غيػره ممػف يمػر بػو،  4

 (.َٕ/ِْفبل ضماف عميو في ذلؾ )عمدة القارم 
كػػاز عنػػد أىػػؿ الًح ػػاز: كينػػكز ال اىميػػة المٍدفكنػػة فػػي األرض، كعنػػد أىػػؿ ا 5 لًعػػراؽ: المعىػػاًدف، قػػاؿ ابػػف األثيػػر: الرّْ

 (.ِٔٔ/ِكالقىٍكالف تىٍحتىًممييما المغة ألٌف كبٌلن ًمنيما مىٍرككز في األرض: أم ثاًبت )النياية 
، بػػػػػػاب المعػػػػػػدف  بػػػػػػار كالبئػػػػػػر ُٓٓٔ، حِّّٓ/ٔصػػػػػػحيح البخػػػػػػارم، كتػػػػػػاب الػػػػػػديات، بػػػػػػاب الع مػػػػػػاء  بػػػػػػار  6

، كتػػاب المسػػاقاة، بػػاب مػػف ُِْٖح، ْٓٓ/ِ، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب فػػي الركػػاز الخمػػس،ُْٓٔ، حِّّٓ/ٔ بػػار،
، كمسمـ، كتػاب الحػدكد، بػاب  ػرح الع مػاء، كالمعػدف كالبئػر  بػار، ِِِٖ، حَِٖ/ِحفر بئرا في ممكو لـ يضمف

 .َُُٕ، حُّّْ/ّ
 السند ر الو كميـ ثقات، كالحديث متفؽ عميو.

(، كفػػي مكضػػع  خػػر: ِٕٗ/ُايػػة قػػاؿ ابػػف األثيػػر: كىػػي ناحيػػة قيػػٍرب المدينػػة، كقيػػؿ: ىػػي مػػف ناحيػػة الفيػػٍرع )الني 7
كىي ناحية مػف سػاحؿ البحػر بينيػا كبػيف المدينػة خمسػة أيػاـ، كقيػؿ: ىػي مػف  -بفتح القاؼ كالباء-منسكبة إلى قىبىؿ 

 (.ُْ/ْناحية الفيٍرع كىك مكضع بيف نىٍخمة كالمدينة، ىذا ىك المحفكظ في الحديث )النياية 
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 :سبب اْلشكال
شػػػيئان كاحػػػدان، فيشػػػكؿ عميػػػو  فػػػي المػػػراد بالركػػػاز كالمعػػػدف، كمػػػف اعتبرىمػػػا اخػػػتبلؼ العممػػػاء  

األكؿ، أـ مقػدار الزكػاة كىػك ىؿ القدر الكا ب فػي المعػدف ىػك الخمػس كمػا بػيف الحػديث  الحديثيف،
 عمى الذىب كالفضة؟ قياسان ربع العشر 

 
 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:

 اتفؽ العمماء عمى ك كب إخراج الزكاة مف المعدف، كلكنيـ اختمفكا في ثبلثة أمكر، كىي:
 ؟أنيما مختمفاف ـىؿ الركاز كالمعدف كاحد، أ -
 مس.نكع المعدف الذم ت ب فيو الزكاة أك الخ-
 القدر الكا ب إخرا و في زكاة المعدف. -
 
 

                                                                                                                                              
 .َّّٔ، حُّٖ/ّاألرضيف، سنف أبي داكد، كتاب الخراج، باب في إقطاع  1

 دراسة السند:
، التيمي مكالىـ، أبك عثماف المدني، المعركؼ بربيعة الرأم، كاسـ أبيو فػركخ، ثقػة فقيػو َرِبيَعَة ْبِن َأِبي َعْبِد الِرْحَمنِ -

مشػػيكر، قػػاؿ ابػػف سػػعد: كػػانكا يتقكنػػو لمكضػػع الػػرأم، مػػف الخامسػػة، مػػات سػػنة سػػت كثبلثػػيف عمػػى الصػػحيح، كقيػػؿ: 
 (.ُُُٗ، رقـِِّثبلث كقاؿ البا ي: سنة اثنتيف كأربعيف ع )التقريب ص سنة

متفػؽ عمػى تكثيقػػو، كلكػف تيكمػػـ فيػو لقكلػػو بػالرأم، كىػػذا ال يقػدح فػي صػػحة حديثػو، ككضػػح ذلػؾ أبػػك محمػد األبناسػػي 
أم )الشػذا الفيػاح بقكلو: فمـ يتكمـ فيو أحد إال مف  ية الرأم ال مف  ية االختبلط مع أنو قد برأه غيػر كاحػد مػف الػر 

ِ/ُٕٔ.) 
 كبقية ر اؿ السند ثقات، غير أف ربيعة لـ يسـ عمف أخذ الحديث، فيك مرسؿ.

 
 الحكم عمى اْلسناد:

كالحكػـ عمػى الحػديث أنػو مرسػؿ، ألف ربيعػػة لػـ يسػـ مػف شػيخو الػذم ركل عنػػو، كالحػديث لػو طػرؽ أخػرل مكصػػكلة 
 (.ُِّ/ّث ال يتقكل بيا )انظر: اإلركاء كلكنيا ضعيفة، ككذلؾ لو شكاىد ضعيفة أيضان، فالحدي

صػمى اهلل عميػو  -قاؿ البييقي: قاؿ الشافعي: ليس ىذا مما يثبت أىؿ الحديث كلك ثبتكه لـ تكف فيو ركاية عف النبي
فيػػو  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-إال إقطاعػػو، فيمػػا الزكػػاة فػػي المعػػادف دكف الخمػػس فميسػػت مركيػػة عػػف النبػػي  -كسػػمـ

(، كبمثمو قاؿ األلباني في اإلركاء: كبال ممة فالحديث بم مكع طرقو ثابػت فػي إقطػاع ُِٓ/ْثار )معرفة السنف كاآل
 (.ُِّ/ّال في أخذ الزكاة مف المعادف )إركاء الغميؿ 
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 انقسم العمماء ييو إلى قسمين: :ياألمر األول
 :القائمكف بيف المعدف يسمى ركازان  -

لعػرب: ، كاحتج بقكؿ ا1"ذىب أبك حنيفة، كالثكرم، كغيرىما إلى أف المعدف كالركاز"قاؿ ابف بطاؿ: 
السػيكب "ب تخرج مف المعػادف، كقػاؿ الزمخشػرم: ، كىي قطع مف الذىأركز الر ؿ إذا أصاب ركازان 

كػاز كىػك المػاؿ المػدفكف فػي ال اىميػة أك المٍعػػدف كالًركػاز المىعػاًدف قػكؿ أىػػؿ "، كقػاؿ ابػف قتيبػة: 2"الرّْ
 ؛كالمغػة تػديؿُّ عمػى أفَّ القىػٍكؿ قػكؿ أىػؿ العػراؽ ،ىػي كنػكز أىػؿ ال اىميػة :كقاؿ أىػؿ الح ػاز ،العراؽ

 .3"في األرض كأيٍثبت أٍصميو كالمىٍعًدف شيء مرككز ألفَّ الرّْكاز ما ريًكزى 
 .4"ألٌف كبٌلن ًمنيما مىٍرككز في األرض: أم ثاًبت ؛كالقىٍكالف تىٍحتىًممييما المغة"كبو قاؿ ابف األثير: 

 
 القائمكف باختبلؼ المعدف عف الركاز: -

يؿ عمى ما نقكلو ما ركم عف كالدل ... الشافعي،كبو قاؿ  فيما المعدف فبل يسمى ركازان "قاؿ البا ي: 
الع مػػػاء  بػػػار، كالبئػػػر  بػػػار، كالمعػػػدف " قػػػاؿ: -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ-أبػػػي ىريػػػرة أف رسػػػكؿ اهلل 

 بار، كفي الركاز الخمس"، فك و الدليؿ منو أنو قاؿ المعػدف  بػار، كفػي الركػاز الخمػس كلػك كػاف 
الركاز مف أركػزت الشػيء إذا دفنتػو، كدليمنا مف  ية المعنى أف  ،المعدف ركازا لقاؿ: "كفيو الخمس"

 .5"كالمعدف نبات أنبتو اهلل في األرض كليس بكضع  دمي فسمي ركازان 
 

 وأما األمر الثاني  ياختالييم يي نوع المعدن: 
 كىـ في ذلؾ عمى ثبلثة أقكاؿ:

المعػػدف خػػاص بالػػذىب كالفضػػة، كمػػا عػػداه ال يعتبػػر معػػدنان كال يطالػػب صػػاحبو بشػػيء،  -
 .6"كقاؿ مالؾ كالشافعي كابف حـز كداكد ي ب الزكاة في الذىب كالفضة خاصة"ي: قاؿ الكاسان

                                                 
 .َُِ/ٔشرح ابف بطاؿ  1
 .ُٔ/ُالفائؽ في غريب الحديث كاألثر  2
 .َُٗ/ُغريب الحديث البف قتيبة  3
 .ِٔٔ/ِالنياية  4

 .ْٖ/ِشرح المكطي  المنتقى5 
 .ّٗٓ/ٔانظر: مرقاة المفاتيح  6
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ا تمعػت األمػة عمػى ك ػكب الزكػػاة فػي المعػدف كال زكػاة فيمػا يسػتخرج مػف المعػػدف إال ": قػاؿ النػككم
كحكي ك و أنو ت ب زكػاة  ،في الذىب كالفضة، ىذا ىك المذىب المشيكر الذم قطع بو األصحاب

، يريػد 1"ا كاف كالحديد كالنحػاس أك غيػره كالكحػؿ كاليػاقكت كىػذا شػاذ منكػرمنطبعن كؿ مستخرج منو 
 بذلؾ قكؿ األحناؼ.

لػذىب مػف ا إذا استخرج حػر مسػمـ مػف معػدف فػي مػكات أك فػي أرض يممكيػا نصػابان "قاؿ الشيرازم: 
نػػي أقطػػع بػػبلؿ بػػف الحػػارث المز  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-ف النبػػي أل ؛أك الفضػػة ك ػػب عميػػو الزكػػاة

ف ك ػػػػد شػػػػيئان  غيػػػػر الػػػػذىب كالفضػػػػة كالحديػػػػد كالرصػػػػاص  المعػػػػادف القبميػػػػة كأخػػػػذ منػػػػو الزكػػػػاة... كا 
ألنيػا ليسػت مػف أمػكاؿ الزكػاة فمػـ ي ػب فييػا حػؽ  ؛كالبمػكر كغيرىػا، لػـ ت ػب فييػا الزكػاة 2كالفيركزج
 . 3"المعدف

 
أك قكالػب،  كعند األحناؼ أف المعدف: ما كاف صالحان لمػذكباف كالطبػع، كػيف يطبػع سػبائؾ-

كالنػػكرة  4، ألف ال ػػصبػػة فػػبل خمػػس فيػػو كيكػػكف كمػػو لمكا ػػدأمػػا مػػا ال يػػذكب باإلذا": قػػاؿ الكاسػػاني
نس األح ػار غيػر أنيػا أح ػػار ، فكػاف كػالتراب كاليػاقكت كالفػػص مػف  ػكنحكىمػا مػف أ ػزاء األرض

 .5"ر، كال خمس في الح مضيئة
 

كػػؿ مػػا كػػاف فػػي األرض مػػف غيػػر  ف المعػػدفإ :كقػػد كسػػع الحنابمػػة فػػي ىػػذا األمػػر فقػػالكا-
يخمػؽ فييػا مػف غيرىػا ممػا لػو  ، ممػاكىك كؿ ما خرج مف األرض"ف قدامة:  نسيا كلو قيمة، قاؿ اب

ككػػػذلؾ المعػػػادف ...، لػػػذم ذكػػػره الخرقػػػي كنحػػػكه مػػػف الحديػػػد، كاليػػػاقكت، كالزبر ػػػد، كالبمػػػكر، كاقيمػػػة
مما أخرجنا لكم :قكلو تعالىعمـك ، كاحت كا ب6"، كنحك ذلؾال ارية، كالقار، كالنفط، كالكبريت

7. 
 

                                                 
 .ٓٗ/ُالمنياج  1
الفيػػركزج: ح ػػر كػػريـ غيػػر شػػفاؼ معػػركؼ بمكنػػو األزرؽ كمػػكف السػػماء أك أميػػؿ إلػػى الخضػػرة ييتحمػػى بػػو )المع ػػـ  2

 (.ّْٓ/ِالكسيط 
 .ُِٔ/ُالميذب  3
 (.َُ/ٕ)لساف العرب  قاؿ ابف منظكر: الً صُّ كال ىصُّ معركؼ الذم ييٍطمى بو كىك معرب 4
 .ّٗٓ/ٔبدائع الصنائع  5
 .ُٓٔ/ِالمغني  6
 .ِٕٔسكرة البقرة:  7



             135 

 
 ياختالييم يي القدر الواجب ييو: :وأما األمر الثالث

مػػف اسػػتخرج ذىبػػا أك فضػػة مػػف معػػدف لزمػػو ربػػع " ك مػػع النػػككم فػػي المنيػػاج ىػػذه األقػػكاؿ:
ال فخمسو  .1"عشره، كفي قكؿ الخمس، في قكؿ إف حصؿ بتعب فربع عشره، كا 

 إذف ىـ عمى ثبلثة أقكاؿ:
كصػػفتو أنػػو زكػػاة،  كقػػدر الكا ػػب فيػػو ربػػع العشػػر،"عمػػى أنػػو زكػػاة: قػػاؿ ابػػف قدامػػة:  :بتتع العشتترر  -

 .2"كىذا قكؿ عمر بف عبد العزيز، كمالؾ
ألنػػو مػػاؿ ت ػػب الزكػػاة فيػػو بػػالك كد فتقػػدرت زكاتػػو  ؛ي ػػب فيػػو الخمػػس"قػػاؿ الشػػيرازم:  :الخمتتس -

 .5يد، كاختاره أبك عب4، كىك قكؿ أبي حنيفة3"بالخمس كالركاز
إف ": قػاؿ النػككم: الخمس إن كان ال يحتاج إلتى معالجتة  وربتع العشتر إن احتتاج إلتى معالجتة -

ال فربػػع العشػػر، نالػػو بػػبل تعػػب ثػػـ الػػذم اعتمػػده األكثػػركف عمػػى ىػػذا القػػكؿ فػػي  كمؤكنػػة فػػالخمس كا 
كمػػا ضػػبط الفػػرؽ الحا ػػة إلػػى الطحػػف كالمعال ػػة بالنػػار كاالسػػتغناء عنيمػػا فمػػا احتػػاج فربػػع العشػػر 

 ، كىك قكؿ الشافعي.6"استغنى عنيما فالخمس
 

: قػػاؿ الػػدكتكر يكسػػؼ القرضػػاكم ،قػػكؿ الحنابمػػة فػػي المػػراد بالمعػػدف كقػػد ر ػػح المعاصػػركف
كمذىب الحنابمة كمف كافقيـ ىنػا ىػك الػرا ح، كىػك الػذم تؤيػده المغػة فػي معنػى "المعػدف" كمػا يؤيػده 

دف ال امػػد كالمعػػدف السػػائؿ، كال بػػيف مػػا ينطبػػع االعتبػػار الصػػحيح، إذ ال فػػرؽ فػػي المعنػػى بػػيف المعػػ
ال فػػرؽ بػػيف الحديػػد كالرصػػاص كبػػيف الػػنفط كالكبريػػت، فكميػػا أمػػكاؿ ذات قيمػػة عنػػد  ،كمػػا ال ينطبػػع

حتػى أدركػكا  -يػـ اهللرحم-الناس، حتى ليسمى النفط في عصرنا "الذىب األسكد" كلك عػاش أئمتنػا 
ا يترتب عمييا مػف غنػى األمػـ كازدىارىػا، لكػاف ليػـ قيمة المعادف في عصرنا كما ت مبو مف نفع كم

 .7"مكقؼ  خر فيما انتيى إليو ا تيادىـ األكؿ مف أحكاـ

                                                 
 .ٓٗ/ُالمنياج  1
 .ُٓٔ/ِالمغني  2
 .ُِٔ/ُالميذب  3
 .ّٗٓ/ٔانظر: بدائع الصنائع  4
 .ْٖٔ/ُانظر: األمكاؿ  5
 .ِّٖ/ِركضة الطالبيف  6
 .ِّٖ/ُفقو الزكاة  7
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كاختمفكا في المقدار الكا ب فيو، فبعضيـ قاؿ ربع العشر كالزكاة، كبعضيـ اعتبر الخمػس 
 كالركاز.

ة عنػد إخرا ػو، كمػا ت ػب ألنو معػدف كالػذىب كالفضػة فت ػب فيػو الزكػا"قاؿ الشيخ عبد اهلل الفقيو:  
أنػػو مػػاؿ لػػك غػػنـ لك ػػب فيػػو الخمػػس، فكػػذلؾ إذا خػػرج مػػف معدنػػو ك بػػت فيػػو ، فييمػػا عنػػد إخرا يمػػا

كيصػػرؼ ذلػػؾ فػػي مصػػارؼ  ٓ.ِكعمػػى ىػػذا فالكا ػػب ربػػع العشػػر أم ، ...الزكػػاة كالػػذىب كالفضػػة
زكػاة فيػو دليػؿ كال الزكاة المعركفة. كىذا القكؿ أكلػى كأصػح لؤلدلػة المتقدمػة، كلػيس مػع مػف أسػقط ال

 .1"كاهلل أعمـ ،قياس مستقيـ
اتفػػؽ أعضػػاء ل نػػة البحػػكث الفقييػػة عمػػى ضػػركرة فػػرض الزكػػاة عمػػى " كقػػاؿ الشػػيخ محمػػد عثمػػاف:
صػػمى اهلل عميػػو - النبػػيإلػػى حػػديث  اسػػتناداأم دكلػػة إسػػبلمية  ي% فػػ َِالبتػػركؿ كمشػػتقاتو بنسػػبة 

كػػاف أمػػا يخػػرج مػػف بػػاطف األرض سػػكاء  ككممػػة الركػػاز تشػػمؿ كػػؿ "،الركتتاز الخمتتس ييتت: "-كسػػمـ
 .2"مثؿ البتركؿ أك سائبلن  ، امدا مثؿ الذىب كالفضة

 
قالػػػت الباحثػػػة: كلعػػػؿ األقػػػرب لمصػػػكاب فػػػي المعػػػدف ىػػػك قػػػكؿ الحنابمػػػة أف يشػػػمؿ كػػػؿ مػػػا 
يستخرج مف األرض، ألنػو لػـ يػرد دليػؿ صػحيح يخصػص ذلػؾ بالػذىب كالفضػة كقػكؿ الشػافعي، أك 

 ة.بما ينطبع كقكؿ الحنفي
كألف المصػػمحة تقػػـك عمػػى دفػػع زكػػاة المعػػادف بكػػؿ أصػػنافيا، ألف ليػػا قيمػػة، كخاصػػة زكػػاة 
الػػنفط، ألف ذلػػػؾ يعػػكد بػػػالنفع عمػػػى فقػػراء المسػػػمميف كمصػػارؼ الزكػػػاة المعركفػػػة، كلعػػؿ الػػػرا ح فػػػي 
اعتبػػار مقػػدار الزكػػاة فيػػو ىػػك قػػكؿ الشػػافعي بػػيف المعػػدف فيػػو الخمػػس إف احتػػاج إلػػى معال ػػة، كربػػع 

 إف لـ يحتج لمعال ة، ألنو أرفؽ بيرباب األمكاؿ، كاهلل أعمـ. العشر
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
فتاكل الشبكة اإلسبلمية   1

http://fatwa.islamweb.net/Fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=
ّْٓٔ 

 ُٕٗ=http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?idالممتقى الفقيي  2
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 المسيلة الثانية
 مسألة زكاة عروض التجارة

 
 :األدلة المتعارضة

خُرمن  نأَ ْْالِهِِْْن اداقَةًنتُطَِِّسُُُْْ قىٍكؿ المًَّو تىعىالىى: 
1. 

دى كأخرج أبك داكد في سننو:  مَّدي ٍبفي دىاكي دَّثىنىا ميحى ػدَّثىنىا  حى ، حى سَّػافى ػدَّثىنىا يىٍحيىػى ٍبػفي حى ، حى ٍبًف سيػٍفيىافى
بىٍيػبي ٍبػفي  ػدَّثىًني خي ، حى ٍنػديبو ٍعفىري ٍبفي سىٍعًد ٍبًف سىميرىةى ٍبػًف  ي دَّثىنىا  ى دى، حى مىٍيمىافي ٍبفي ميكسىى أىبيك دىاكي ، سي ػمىٍيمىافى سي

 ، ٍنديبو ، عىٍف سىميرىةى ٍبًف  ي مىٍيمىافى ٍف أىًبيًو سي : أىمَّا بىٍعدي، فىًإفَّ رىسيكؿى المًَّو عى  َكتانَ  -صمى اهلل عميو كسمـ–قىاؿى
 .2"َيْأُمُرَنا َأْن ُنْخِرَج الِصَدَقَة ِمَن اِلِذي ُنِعدُّ ِلْمَبْيعِ 

                                                 
  العرض لغة: قاؿ ابف فارس: العيف كالراء كالضاد بناءه تكثري فركعيو، كىي مػع كثرتيػا تر ػعي إلػى أصػؿو كاحػد، كىػك

ػػو )مع ػػـ مقػػاييس العىػػٍرض  ػػو عىرضػػان، كىػػك كينَّػػو فػػي ذاؾ قػػد أراهي عىٍرضى ػػرىضى المتػػاعى يىٍعًرضي الػػذم ييخػػالؼ الطُّػػكؿ... عى
 (.َِٕ/ْالمغة 

كفي االصطبلح، عرؼ بعدة تعريفات، منيا: ما يعد لبيع كشراء أل ؿ ربح كلك منفعة كاإل ارة )مطالب أكلي النيى 
بػػو عنػػد اكتسػػاب الممػػؾ بمعاكضػػة إذا حػػاؿ عميػػو الحػػكؿ )المكسػػكعة  (، كتعريػػؼ  خػػر: كػػؿ مػػا قصػػد االت ػػارٔٗ/ِ

 (.ُْٓ/ُالفقيية الككيتية 
 .َُّسكرة التكبة:  1
 .ُْٔٓ، حّ/ِسنف أبي داكد، كتاب الزكاة، باب العركض إذا كانت لمت ارة، ىؿ فييا مف زكاة؟  2

 دراسة السند:
 (.ٖٖٔٓ، رقـّْٖادية عشرة د )التقريب ص، مقبكؿ مف الحُمَحِمُد ْبُن َداُوَد ْبِن ُسْفَيانَ  -

(، كلـ يذكر فيو  رحان كال تعديبلن، كلـ أ د فيو غير قكؿ ٖٔكذكره أبك عمي الغساني في )تسمية شيكخ أبي داكد ص
 ابف ح ر، فيك مقبكؿ.

 
مػػػف الثامنػػػة، د الكػػػكفي، خراسػػػاني األصػػػؿ، نػػػزؿ الككفػػػة، ثػػػـ دمشػػػؽ، فيػػػو لػػػيف،  ُستتتَمْيَماُن ْبتتتُن ُموَستتتى  َأُبتتتو َداُودَ  -

 (.ُِٕٔ، رقـُْْ)التقريب ص
اختمؼ في سميماف بف مكسى الذم يركم عف  عفر بػف سػعد، كبػيف سػميماف بػف مكسػى الكػكفي، ىػؿ ىمػا 

 شخصاف، أـ شخص كاحد؟
(، كالخطيػػب البغػػدادم َٕٓ-َٔٓ/ٓفػػرؽ بينيمػػا العقيمػػي كأفػػرد كػػؿ كاحػػد منيمػػا بتر مػػة منفصػػمة )الضػػعفاء الكبيػػر 

(، كابػػػف خمفػػػكف )إكمػػػاؿ تيػػػذيب الكمػػػاؿ ٗٗ/ُِ(، ك مػػػع بينيمػػػا المػػػزم )تيػػػذيب الكمػػػاؿ ْٖ/ُرؽ )المتفػػػؽ كالمفتػػػ
(، كالعينػي )مغػاني األخبػار ُٗٗ/ْ(، كابف ح ر )تيذيب التيذيب ِّٗ/ِِ(، كابف عساكر )تاريخ دمشؽ َُُ/ٔ
 (، كالرا ح أنيما كاحد، كاهلل أعمـ.ُْٔ/ُ
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(، كقػاؿ أبػػك حػػاتـ ُٗٗ/ِك داكد: لػػيس بػو بػػيس )سػؤاالت اآل ػػرم (، كقػاؿ أبػػّّٗ/ِِكثقػو الخػػبلؿ )تػاريخ دمشػػؽ 
(، ذكره ابف حباف في الثقات )الثقات ُّْ/ْالرازم: حديثو مستقيـ، محمو الصدؽ، صالح الحديث )ال رح كالتعديؿ 

(، ُّْ/ُ( كمػػرة: صػكيمح الحػاؿ )المغنػػي فػي الضػػعفاء ْٓٔ/ُ(، قػاؿ الػذىبي: صػػالح الحػديث )الكاشػؼ ِّٕ/ٖ
 (.ِٓ/ِبف ال كزم ك خر، كقاؿ: كما عرفنا فييما طعنان )الضعفاء كالمترككيف ذكره ا

(، ٗٗ/ُِ(، كمػرة: فػي حديثػو شػيء )تيػذيب الكمػاؿ ّٓٓ/ٔقاؿ النسائي: ليس بالقكم في الحديث )السػنف الكبػرل 
، كبمثمػػو قػػاؿ (َٔٓ/ِكذكػػر العقيمػػي حػػديثا لػػو، ثػػـ قػػاؿ: ال يتػػابع عمػػى حديثػػو كال يعػػرؼ إال بػػو )الضػػعفاء الكبيػػر 

(، ذكره أبك زرعة في الضعفاء، كمف تكمـ فػييـ مػف المحػدثيف )تػاريخ دمشػؽ َُُ/ٔالسا ي )إكماؿ تيذيب الكماؿ 
، ُْْ(، قػػاؿ ابػػف ح ػػر: فيػػو لػػيف )التقريػػب صُٕٔ/ُ(، قػػاؿ الػػذىبي: منكػػر الحػػديث )ديػػكاف الضػػعفاء ِٓٗ/ِِ
 (.ُِٕٔرقـ

( قػػػكؿ العقيمػػػي عػػػف ُٗٗ/ْبعػػػو ابػػػف ح ػػػر )تيػػػذيب التيػػػذيب (، كتَُُ/ٔكنقػػػؿ مغمطػػػام )إكمػػػاؿ تيػػػذيب الكمػػػاؿ 
البخارم أنو منكر الحديث، قالت الباحثة: كىذا القكؿ مف البخارم ىك في مظاىر بف أسمـ شيخ سميماف بف مكسػى، 

 (. َٔٓ/ِكاهلل اعمـ )انظر: الضعفاء الكبير لمعقيمي 
يـ فيػػػو، بػػػيف الضػػػعؼ أك ككنػػػو صػػػالح الحػػػديث، قالػػػت الباحثػػػة: كالػػػرا ح أنػػػو ضػػػعيؼ، فػػػبعض النقػػػاد اختمفػػػت أقػػػكال

 كعباراتيـ أقرب لمتضعيؼ، كاهلل أعمـ.
 
الفزارم، ثـ السَّمرم، نسب إلى  ده بالتخفيؼ كضػـ المػيـ، لػيس بػالقكم، مػف  َجْعَفُر ْبُن َسْعِد ْبِن َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدبٍ  -

 (.ُْٗ، رقـُٗٗالسادسة د )التقريب ص
(، كقػػاؿ ابػف عبػػد البػػر: ِّْ/ٓ(، ككصػفو ابػػف حػـز بال يالػػة )المحمػى ُّٕ/ٔلثقػػات ذكػره ابػػف حبػاف فػػي الثقػات )ا
(، كقػػاؿ ُُٕ/ِ(، كقػػاؿ اإلشػػبيمي: لػػيس ممػػف يعتمػػد عميػػو )األحكػػاـ الكسػػطى َٖ/ِلػػيس بػػالقكم )تيػػذيب التيػػذيب 
ا حكػـ، كقػاؿ (، كقػاؿ الػذىبي: أحاديثػو عػف ابػف عمػو مظممػة، ال يػنيض بيػّٕٔ/ّب يالتو القطاف )الػكىـ كاإلييػاـ 

 (.ُِٗ/ِ(، كسكت عنو البخارم )التاريخ الكبير ُْٗ، رقـُٗٗابف ح ر: ليس بالقكم )التقريب ص
كالخبلصة فيو أنو ضعيؼ، كاهلل أعمـ، كال يعتبر تكثيؽ ابف حباف لتفرده، كتساىمو، كليس م يػكالن، ركل عنػو خمسػة 

 (.َٖ/ِاد ابف ح ر كاحدان )تيذيب التيذيب (، كز ّْ/ٓمف الركاة، ذكر المزم أربعة منيـ )تيذيب الكماؿ 
 
: خبيب بمكحدتيف مصغر، بف سميماف بف سمرة بف  ندب، أبك سػميماف الكػكفي، م يػكؿ، مػف ُخَبْيُب ْبُن ُسَمْيَمانَ  -

 (.ََُٕ، رقـِٓٗالسابعة د )التقريب ص
(، كقػػػاؿ عبػػػد الحػػػؽ ِّْ/ٓ(، ككصػػػفو ابػػػف حػػػـز بال يالػػػة )المحمػػػى ِْٕ/ٔذكػػػره ابػػػف حبػػػاف فػػػي الثقػػػات )الثقػػػات 

(، ُُٕ/ِ(، كفػي مكضػع  خػر: لػيس بمشػيكر )األحكػاـ الكسػطى ْٓ/ِاإلشبيمي مػرة: ضػعيؼ )األحكػاـ الكسػطى 
(، كمػػرة: ال يعػػرؼ )تيػػذيب ُّٕ/ُ(، قػػاؿ الػػذىبي: كثػػؽ )الكاشػػؼ ّٕٔ/ّكقػػاؿ ب يالتػػو القطػػاف )الػػكىـ كاإلييػػاـ 

(، كاألقػرب لمصػػكاب أنػو م يػػكؿ، كاهلل ََُٕرقػػـ ،ِٓٗ(، كقػاؿ ابػػف ح ػر: م يػػكؿ )التقريػب صُُٔ/ّالتيػذيب 
 أعمـ.
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 (.ِٗٔٓ، رقـَْٖبف  ندب الفزارم، مقبكؿ، مف الثالثة د )التقريب ص ُسَمْيَماَن بن سمرة -
(، كقػاؿ الػػذىبي: كثػػؽ ّٕٔ/ّ(، كقػػاؿ ب يالتػو القطػػاف )الػكىـ كاإلييػػاـ ُّْ/ْذكػره ابػػف حبػاف فػػي الثقػات )الثقػػات 

(، قالػت الباحثػة: كلعمػو م يػكؿ أيضػان، ِٗٔٓ، رقػـَْٖابػف ح ػر: مقبػكؿ )التقريػب ص(، كقػاؿ َْٔ/ُ)الكاشؼ 
(، كلكػػػف ال ترتفػػػع ال يالػػػة ْْٖ/ُُركل عنػػػو ابنػػػو خبيػػػب بػػػف سػػػميماف، كعمػػػي بػػػف ربيعػػػة الػػػكالبي )تيػػػذيب الكمػػػاؿ 

ف )انظػػر: الكفايػػة بركايتيمػػا عنػػو، الشػػتراط العممػػاء فػػي رفػػع ال يالػػة أف يكػػكف الراكيػػاف عنػػو مشػػيكراف بػػالعمـ، ثقتػػا
(، كىػػػذه الصػػػفة غيػػػر متحققػػػة ىنػػػا إال فػػػي عمػػػي بػػػف ربيعػػػة فيػػػك َُُ، كمقدمػػػة ابػػػف الصػػػبلح صٖٔلمخطيػػػب ص

 (، كأما خبيب فيك م يكؿ.ّّْٕ، رقـٔٗٔثقة)انظر: التقريب ص
 

 الحكم عمى اْلسناد:
 ثة مف ركاتو.اختمؼ في قبكؿ الحديث كرده، كمف قبمو لـ يرفعو عف الحسف، كضعفو  خركف ل يالة ثبل

(، كحسػنو ابػف عبػد البػر )االسػتذكار ُٖ/ّكممف قبمو: ابف عبد اليادم بقكلو: إسػناده حسػف غريػب )تنقػيح التحقيػؽ 
ػػػاًفظ عبػػػد اٍلغىنًػػػٌي ًفػػػي عمدتػػػو اٍلكيٍبػػػرىل: ًإٍسػػػنىاده مقػػػارب )العمػػػدة الكبػػػرل صَُٕ/ّ قىػػػاؿى اٍلحى (، كلكػػػف ضػػػعفو ُٖٔ(، كى

ًكٌم: كفػػى إسػػناده  ماعػػة ال أعػػرؼ حػػاليـ، المحقػػؽ سػػمير الزىيػػرم )انظػػر ىػػامش ك قىػػاؿى النَّػػكى تػػاب العمػػدة الكبػػرل(، كى
 (.ْٖ/ٔكلكف لـ يضعفو أبك داكد كقد قدمنا أف ما لـ يضعفو فيك حسف عنده )الم مكع 

ٍعفىػر بػف كنقؿ ابف الممقف كبلـ شيخو فتح الدَّيف اٍليىٍعمًرم: ىىذىا ًإٍسنىاد الى بىٍيس بًػًو، كىأىقػؿ مراتبػو أىف يكػكف ح سػنا؛ فىػًإف  ى
نػػػوي )البػػػدر المنيػػػر  ػػػا أسػػػمفناه عى ٍعفىػػػر أىٍيضػػػا كىمى ػػػذىا  ى كى ػػػاؿ، كخبيػػػب كىأىبػػػكهي كثقيمػػػا اٍبػػػف حبىػػػاف، قمػػػت: كى ٍسػػػتيكر اٍلحى سػػػعد مى

ٓ/ْٓٗ.) 
ػػاًقطه ألف ّْٕٔ، حُُِ/ّكقػػاؿ الييثمػػي: فػػي إسػػناده ضػػعؼ )م مػػع الزكائػػد  ػػًديثي سىػػميرىةى فىسى : حى (، كقػػاؿ ابػػف حػػـز

ًميعى  سىميرىةى   ى مىٍيمىافى بف ميكسىى كى كىاًتًو ما بيف سي ـٍ )المحمى  -رضي اهلل عنو-ري  (.ِّْ/ٓمىٍ ييكليكفى الى ييٍعرىؼي مف ىي
ػمىٍيمىاف بػف سىػميرى  ٍعفىػر بػف سػعد بػف سىػميرىة، كخبيػب بػف سي ػًديث سىػميرىة فبإسػناد مىٍ ييػكؿ اٍلبىتَّػةى، ًفيػًو  ى ة، قاؿ القطػاف: فىيىمػا حى

، كىىيػكى ًإٍسػنىاد تػركل بًػًو كىأىبكهي سي  قػد  يػد المحػدثكف فػييـ  يػدىـٍ ػاؿ، كى ًء، مػف تعػرؼ لىػوي حى مىٍيمىاف بف سىميرىة، كمىا مف ىىػؤيالى
اًديث قد ذكر اٍلبىزَّار ًمٍنيىا نىٍحك اٍلًمائىة )بياف الكىـ كاإليياـ   (.ُّٖ/ٓ ممىة أىحى

(، كقػاؿ ابػف ح ػر: كفػى إسػناده  يالػة )التمخػيص ُّٔ/ِكقاؿ الذىبى: ىذا إسناد مظمػـ ال يػنيض بحكػـ )الميػزاف 
(، كرد عمػى القػائميف بتحسػيف الحػديث لسػككت أبػي ِِٔ/ُ(، كقاؿ في بمكغ المراـ: إسػناد لػيف )بمػكغ المػراـ ُٕٗ/ِ

داكد عنػػو: مػػف ىنػػا يظيػػر ضػػعؼ طريقػػة مػػف يحػػتج بكػػؿ مػػا سػػكت عميػػو أبػػك داكد، فإنػػو يخػػرج أحاديػػث  ماعػػة مػػف 
ج كيسكت عنيا... فبل ينبغي لمناقد أف يقمده في السككت عمى أحاديثيـ كيتابعػو فػي االحت ػاج الضعفاء في االحت ا

بيـ، بؿ طريقو أف ينظر ىؿ لذلؾ الحديث متػابع فيعتضػد بػو أك ىػك غريػب فيتكقػؼ فيػو )النكػت عمػى ابػف الصػبلح 
ُ/ّْٗ.) 

 (.ُُّ/ّف )اإلركاء ضعفو األلباني، كقاؿ:  عفر بف سعد كخبيب بف سميماف كأبكه كميـ م يكلك 
قالت الباحثة: كالحديث ضعيؼ، فيو ثبلثة م اىيؿ، كىـ:  عفر بف سػعد، كخبيػب بػف سػميماف، كسػميماف بػف سػمرة، 

 كليس ليذا اإلسناد متابع، كسبؽ قكؿ ابف عبد اليادم أنو سند غريب.
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ػػدَّثىنىا  يعارضتتو ـي، حى ػػدَّثىنىا  دى مػػا ركاه البخػػارم كمسػػمـ فػػي صػػحيحييما كالمفػػظ لمبخػػارم، قػػاؿ: حى
ػػدَّثى  ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي ًدينىػػارنى شيػػٍعبىةي، حى ػػٍف أىبًػػي  :قىػػاؿى  ،و ا عى ، عى اًلػػؾو ػػٍف ًعػػرىاًؾ ٍبػػًف مى ، عى ػػمىٍيمىافى ٍبػػفى يىسىػػارو ػػًمٍعتي سي سى

ٍيرىةى  ٍنوي -ىيرى : قىاؿى النًَّبيُّ  -رىًضيى المَّوي عى ػمَّـى -قىاؿى سى مىٍيػًو كى مَّى المَّوي عى َلتْيَس َعَمتى اْلُمْستِمِم ِيتي َيَرِستِو : "-صى
 .1"ِو َصَدَقةٌ َوُغاَلمِ 

 
 وجو التعارض:

فرض الزكاة عمى عركض الت ػارة  ميعيػا، دكف  -رضي اهلل عنو–كرد في حديث أبي ذر  
تخصػيص مػػاؿ عػػف مػػاؿ فيػػدخؿ فيػػو الخيػػؿ كالرقيػػؽ المعػػديف لمت ػػارة، كأمػػا حػػديث أبػػي ىريػػرة فينفػػي 

 ك كب الزكاة في الخيؿ كالرقيؽ مطمقان.
 

 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
، كمػػػف 5، كالحنابمػػػة4، كالشػػػافعية3، كالمالكيػػػة2: الحنفيػػػةاتفقػػػت المػػػذاىب الفقييػػػة األربعػػػة -

عمى ك كب الزكاة فػي عػركض الت ػارة، كنقػؿ اإل مػاع عمػى  6المعاصريف الشيخ يكسؼ القرضاكم
، كقػالكا بػيف عػركض الت ػارة تقػـك فػإف بمغػت النصػاب كحػاؿ عمييػا 7أبك عبيػد القاسػـ بػف سػبلـ ذلؾ

 تخرج زكاتيا.الحكؿ 
استدؿ ال ميكر عمى ذلػؾ باألدلػة العامػة مػف الكتػاب كالسػنة المك بػة لمزكػاة فػي األمػكاؿ، كعػركض 
الت ػػارة تػػدخؿ فػػي عمػػـك األمػػكاؿ، مػػف ىػػذه األدلػػة اآليػػة المػػذككرة، كأحاديػػث عامػػة سػػبؽ ذكرىػػا مثػػؿ 

 إلى اليمف. -رضي اهلل عنيما- حديث بعث أبي مكسى كمعاذ
رة كىػػك خػػاص بزكػػاة عػػركض الت ػػارة، كلكنػػو ضػػعيؼ ال يحػػتج بمثمػػو، كلػػيس كاسػػتدلكا بحػػديث سػػم

االعتمػاد عميػو كحػده فػي ىػذه المسػيلة، كالػبعض حسػنو كاحػتج بػو، مػنيـ ابػف عبػد البػر، حيػث قػاؿ: 

                                                 
 .َٔسبؽ تخري و كدراستو المبحث األكؿ، المسيلة السابعة ص 1
 .ِٕٗ/ُئؽ انظر: تبييف الحقا 2
 .َُٕ/ّانظر: االستذكار  3
 .ْٕ/ٔانظر: الم مكع  4
 .ِّٔ/ِانظر: المغني  5
 .ِٓٗ/ُانظر: فقو الزكاة  6
 .ٖٓ/ِانظر: األمكاؿ  7
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"الح ػػة فػػي زكػػاة العػػركض إذا ات ػػر بيػػا صػػاحبيا حػػديث سػػمرة بػػف  نػػدب، مػػع مػػا قػػدمنا ذكػػره عػػف 
 .1نيـ، كىك قكؿ  ميكر أىؿ العمـ"الصحابة الذيف ال مخالؼ ليـ م

نما ك بػت الزكػاة عبيد: "قاؿ أبك  لمتعارض، كسمؾ ال ميكر مسمؾ ال مع بيف األدلة دفعان  كا 
؛ ألف الرقيػػػػؽ رة، كسػػػػقطت عنيػػػػا إذا كانػػػػت لغيرىػػػػافػػػػي العػػػػركض كالرقيػػػػؽ كغيرىػػػػا إذا كانػػػػت لمت ػػػػا

 ، كليػػذا أسػػقط المسػػممكفبيػػا ذا كانػػت لبلسػػتمتاع كاالنتفػػاعكالعػػركض إنمػػا عفػػي عنيػػا فػػي السػػنة إ
، فيػي فػي ىػذه ت ػار فإنمػا ىػي لمنمػاء كطمػب الفضػؿ، كأمػا أمػكاؿ الالزكاة مف اإلبػؿ كالبقػر العكامػؿ

قػاؿ النػككم: ك  ،2، فك بػت فييػا الزكػاة لػذلؾ"لمكاشػي التػي يطمػب نسػميا كزيادتيػاالحاؿ تشبو سػائمة ا
مػا  ى"، فيػك محمػكؿ عمػيرسو صدقة ليس عمي المسمم يي عبده وال يي"كأما ال كاب عف حػديث "

 .3"األحاديثليس لمت ارة، كمعناه ال زكاة في عينو بخبلؼ األنعاـ كىذا التيكيؿ متعيف لم مع بيف 
، عمػػى أف ال زكػػاة القيمػػة، بػػدليؿ مػػا ذكرنػػاكبنحػػكه قػػاؿ ابػػف قدامػػة: "كخبػػرىـ المػػراد بػػو زكػػاة العػػيف، 

 .4خبرىـ عاـ كخبرنا خاص، في ب تقديمو"
 ديث العفك عف زكاة الخيؿ كالرقيؽ عاـ خصص منو ما كاف لمت ارة فك ب فيو الزكاة.أم أف ح

 
، كقالكا بعدـ ك ػكب الزكػاة 6، ككافقيـ األلباني مف المعاصريف5كخالؼ في ذلؾ الظاىرية -

نما يخرج صاحبيا ما تطيب بو نفسو.  في عركض الت ارة كباقي الزككات، كا 
في العفك عف زكاة الخيؿ كالرقيؽ، كىـ يضعفكف  -ي اهلل عنورض-كاحت كا بعمكـ حديث أبي ىريرة

حػػديث سػػمرة، كيقكلػػكف ب يالػػة ثبلثػػة مػػف ركاتػػو، كلكػػنيـ أخػػذكا باآليػػات كاألحاديػػث العامػػة المك بػػة 
نمػػػػا يتػػػػرؾ ذلػػػػؾ  لمزكػػػػاة فػػػػي كػػػػؿ مػػػػاؿ، دكف تقييػػػػدىا بحػػػػكؿ أك نصػػػػاب أك بيػػػػاف لمقػػػػدار الكا ػػػػب، كا 

: "كمف المحا كال  ؟ؿ أف يككف عميو السبلـ يك ب عمينا زكاة ال يبيف كـ ىيلصاحبيا، قاؿ ابف حـز
كىػػػذه الصػػػدقة لػػػك صػػػحت لكانػػػت مكككلػػػة إلػػػى أصػػػحاب تمػػػؾ السػػػمع ... فيػػػذه صػػػدقة  ؟كيػػػؼ تؤخػػػذ

                                                 

 .َُِ/ُٕالتمييد 1 
 .ٖٓ/ِاألمكاؿ  2
 .ْٖ/ٔالم مكع  3
 .ِّٔ/ِالمغني  4
 .ِّْ/5انظر: المحمى  5
 .ّْٔانظر: تماـ المنة ص  6
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مفركضة غير محدكدة لكف ما طابت بو أنفسيـ كتككف كفارة لما يشكب البيع مما ال يصح مف لغك 
 .1كحمؼ"

"فالكا ب عمى أصؿ أىؿ الظاىر أف تككف الزكاة تؤخذ مف كرد عمييـ ابف عبد البر بقكلو: 
كػػؿ مػػاؿ مػػا عػػدا الرقيػػؽ كالخيػػؿ، ألنيػػـ ال يقيسػػكف عمػػى الخيػػؿ كالرقيػػؽ مػػا كػػاف فػػي معناىمػػا مػػف 
العركض، كال إ ماع في إسقاط الصدقة عف العركض المبتاعة لمت ارة، بؿ القكؿ في إي اب الزكاة 

ا كاف مثمو أكضح الدالئؿ عمى تناقضيـ فيما قػالكه كنقضػيـ فيو نكع مف اإل ماع، كفي ىذا كمو كم
 .2لما أصمكه كباهلل التكفيؽ"

كرد الخطابي قكؿ الظاىرية باإل ماع عمى ك كب الزكاة في عركض الت ػارة، فقػاؿ: "كفيػو 
كزعػـ بعػض  ،دليؿ عمى ك كب الزكاة في األمكاؿ التي ترصد لمت ارة كىك كاإل ماع مف أىػؿ العمػـ

 .3مسبكؽ باإل ماع" مف أىؿ الظاىر أنو ال زكاة فييا كىك المتيخريف
، قمػت: 4كأبطؿ دعكل اإل ماع اإلماـ األلباني لمخالفػة عطػاء بػف أبػي ربػاح لقػكؿ ال ميػكر

لـ يذكر خبلؼ قكؿ ال ميكر إال عف عطاء، فيؿ يؤخذ برأيو كحده كيترؾ غيػره ممػف ىػـ أكبػر منػو 
 الصحابة كالتابعيف قبؿ أف يبرز داكد الظاىرم كمذىبو. شينا في الفقو؟ي كنقمت دعكل اإل ماع عف

 
 قالت الباحثة: الظاىر أنو ال يصح حديث في زكاة عركض الت ارة خاصة عف النبي

، كأكػػػد عمػػػى ذلػػػؾ األلبػػػاني بقكلػػػو: "كالحػػػؽ أف القػػػكؿ بك ػػػكب الزكػػػاة عمػػػى -صػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ-
، كىػذا ال يقضػي بعػدـ الك ػػكب، 5الصػحيحة"عػركض الت ػارة ممػا ال دليػؿ عميػو فػي الكتػػاب كالسػنة 

ألنيا ماؿ ناـ فك ب فييا الزكاة، كتدخؿ في عمـك األدلة المك بة لمزكػاة فػي كػؿ مػاؿ فمػـ يػرد نػص 
يسػػػتثنييا، كنقػػػؿ اإل مػػػاع عمػػػى ذلػػػؾ، يؤكػػػد قػػػكة ىػػػذا القػػػكؿ، كىػػػذا  مػػػا خمػػػص إليػػػو القرضػػػاكم بعػػػد 

األمػػػة، ىػػػك القػػػكؿ الصػػػكاب، كأف الزكػػػاة فػػػي  كبيػػػذا نعمػػػـ أف قػػػكؿ  ميػػػكر"مناقشػػػتو أدلػػػة الفػػػريقيف: 
عػػركض الت ػػارة فريضػػة الزمػػة، كأف شػػبيات المخػػالفيف ال تقػػؼ عمػػى قػػدمييا أمػػاـ ح ػػج ال ميػػكر، 

 ، كاهلل أعمـ. 6كا  ماع الصحابة كخير القركف"

                                                 

 .ِّٓ/ٓالمحمى  1 
 .َُٕ/ّاالستذكار  2
 .ّٓ/ِمعالـ السنف  3
 .ّٔٔانظر: تماـ المنة ص 4
 .ّّٔتماـ المنة ص 5
 .ِٓٗ/ُفقو الزكاة  6
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 .اليتيـك  بي كالم نكفزكاة ماؿ الصالمسيلة األكلى:     
 .العبد مىدفع الزكاة عالمسيلة الثانية:     

 .زكاة مف امتنع مف أدائياة: لثالمسيلة الثا
 التع يؿ في إخراج الزكاة.ة: رابعالمسالة ال
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 كلىالمسيلة األ
 اليتيممال الصبي والمجنون و  زكتاة

 
 :األدلة المتعارضة

خُرمن  نأَ ْْالِهِِْْن اداقَةًنتُطَِِّسُُُْْ: الىىالمًَّو تىعى  قىٍكؿ 
1. 

ًليػدي  أخرج الترمذم في سننو: ػدَّثىنىا اٍلكى ـي ٍبػفي ميكسىػى، حى دَّثىنىا ًإٍبػرىاًىي اًعيؿ، حى مَّدي ٍبفي ًإٍسمى دَّثىنىا ميحى حى
، عىفٍ  ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو بَّاًح، عىٍف عى ٍف اٍلميثىنَّى ٍبًف الصَّ ، عى دًّْه، أىفَّ النًَّبيَّ  ٍبفي ميٍسًمـو صمى اهلل –أىًبيًو، عىٍف  ى

: " -عميػػو كسػػمـ ، فىقىػػاؿى طىػػبى النَّػػاسى َأاَل َمتتْن َوِلتتَي َيِتيًمتتا َلتتُو َمتتاٌل َيْمَيِتِجتتْر ِييتتِو َواَل َيْتُرْكتتُو َحتِتتى تَْأُكَمتتُو خى
 .2"الِصَدَقةُ 

                                                 
 .َُّسكرة التكبة:  1
2   ، ػػػاًؿ اٍليىتًػػيـً ػػػاًة مى كى ػػػاءى ًفػػي زى ػػػا  ى ًكمى ىىػػػذىا ُْٔ، حِٓ/ِالترمػػذم، كتػػػاب الزكػػػاة، بىػػاب مى ػػػا ري نَّمى ، قىػػػاؿى أىبيػػػك ًعيسىػػى: كىاً 

ًديًث.اٍلحى  عَّؼي ًفي اٍلحى بَّاًح ييضى ، أًلىفَّ اٍلميثىنَّى ٍبفى الصَّ ًفي ًإٍسنىاًدًه مىقىاؿه  ًديثي ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍ ًو، كى
 دراسة السند:

القرشػي مػكالىـ، أبػك العبػاس الدمشػقي، ثقػة لكنػو كثيػر التػدليس كالتسػكية، مػف الثامنػة، مػات  خػر  اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِممٍ -
 (.ْٕٔٓ، رقـَُُْأكؿ سنة خمس كتسعيف ع )تقريب التيذيب ص سنة أربع، أك

 اختمؼ في حالو بيف معدؿ كم رح، كعابكا عميو تدليسو عف الضعفاء.
أكال: مف كثقو مطمقا، صدقة بف الفضؿ قاؿ عنو: ح  ت معو، فما رأيػت أحفػظ لمحػديث الطكيػؿ كأحاديػث المبلحػـ 

(، كقػػاؿ ابػػف سػػعد: ثقػػة كثيػػر الحػػديث ُِْ/ِلمعرفػػة كالتػػاريخ (، كمػػرة: حػػافظ مػػتقف )اَِٗ/ّٔمنػػو )تػػاريخ دمشػػؽ 
(، كيعقكب بف شيبة السدكسي )تاريخ دمشؽ ّّْ/ِ(، كثقو الع مي )معرفة الثقات ِّٕ/ٕكالعمـ )الطبقات الكبرل 

(، كيعقػػكب بػػف سػػفياف الفسػػكم قػػاؿ عنػػو: فيمػػا الكليػػد فمضػػى عمػػى سػػنتو محمػػكدان عنػػد أىػػؿ العمػػـ، متقنػػا ِٖٖ/ّٔ
(، كقػاؿ الحػػاكـ فػػي المسػتدرؾ: أحفػػظ كأتقػػف كأعػرؼ بحػػديث بمػػده ِْْ/ِصػػحيح العمػـ )المعرفػػة كالتػػاريخ  صػحيحا،
(، كقاؿ الخميمػي: مقػدـ عمػى  ميػع أىػؿ الشػاـ، متفػؽ عميػو، مخػرج فػي الصػحيحيف )اإلرشػاد فػي ٖٔٔ/ُ)المستدرؾ

يقبػػػؿ يصػػػؼ عممػػػو ككرعػػػو (، كقػػػاؿ الفسػػػكم: سػػػيلت ىشػػػاـ بػػػف عمػػػار عػػػف الكليػػػد فّْْ/ُمعرفػػػة عممػػػاء الحػػػديث 
(، كقاؿ عباس بف الكليد الخبلؿ: قاؿ لي مركاف بف محمد: كاف الكليد بف مسمـ ِِْ/ِكتكاضعو )المعرفة كالتاريخ 

(، كقػػاؿ أبػػك زرعػػة الدمشػقي: قػػاؿ لػػي أحمػػد بػف حنبػػؿ: كػػاف عنػػدكـ ُٕ/ٗعالمػا بحػػديث االكزاعػػي )ال ػػرح كالتعػديؿ 
(، كقػاؿ أبػك مسػير ِْلكليد، كأبك مسير )تاريخ أبػي زرعػة الدمشػقي صثبلثة أصحاب حديث: مركاف بف محمد، كا

(، كمػػػرة: مػػػف حفػػػاظ أصػػػحابنا )تػػػاريخ أبػػػي زرعػػػة الدمشػػػقي ُٕ/ٗالغسػػػاني: مػػػف ثقػػػات أصػػػحابنا )ال ػػػرح كالتعػػػديؿ 
(، كقاؿ أحمد: لػيس ُْ(، كقاؿ الحكـ بف نافع: ما رأيت مثؿ الكليد بف مسمـ )تاريخ أبي زرعة الدمشقي صُْص
 (ِٗ/ُّأركل لحديث الشامييف مف إسماعيؿ بف عياش، كالكليد بف مسمـ )تيذيب التيذيب  أحد
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(، كقاؿ الحميدم: قاؿ لنا الكليد بف مسػمـ: ُٖٔكقاؿ الذىبي: ثقة حافظ )الركاة المتكمـ فييـ بما ال يك ب ردىـ ص
ف أبيتـ فاسيلكا نحدثكـ بما تسيلكف )  (.ُِْ/ِالمعرفة كالتاريخ إف تركتمكني حدثتكـ عف ثقات شيكخنا، كا 

كقد نقؿ ما يؤكد تدليس الكليد بف مسمـ، قاؿ صػالح بػف محمػد الحػافظ: سػمعت الييػثـ بػف خار ػة يقػكؿ: قمػت لمكليػد 
بػػف مسػػمـ: قػػد أفسػػدت حػػديث األكزاعػػي، قػػاؿ: كيػػؼ؟ قمػػت: تػػركم عػػف األكزاعػػي، عػػف نػػافع كعػػف األكزاعػػي، عػػف 

كغيػرؾ يػدخؿ بػيف األكزاعػي كبػيف نػافع عبػد اهلل بػف عػامر األسػممي، الزىرم، كعف األكزاعي، عف يحيػى بػف سػعيد، 
كبينػػو كبػػيف الزىػػرم إبػػراىيـ بػػف مػػرة كقػػرة كغيرىمػػا، فمػػا يحممػػؾ عمػػى ىػػذا؟ قػػاؿ: أنبػػؿ األكزاعػػي أف يػػركم عػػف مثػػؿ 

ايػة ىؤالء، قمت: فإذا ركل األكزاعي عػف ىػؤالء، كىػؤالء ضػعفاء، أحاديػث منػاكير، فيسػقطتيـ أنػت، كصػيرتيا مػف رك 
 (ٓٗ/ُّاألكزاعي عف الثقات، ضعؼ األكزاعي، فمـ يمتفت إلى قكلي )تيذيب الكماؿ 

كقاؿ حنبؿ بف إسحاؽ: سمعت يحيى بف معػيف يقػكؿ: قػاؿ أبػك مسػير: كػاف الكليػد ييخػذ مػف ابػف أبػي السػفر حػديث 
 (.ْٗ/ُّاألكزاعي، ككاف ابف أبي السفر كذابا كىك يقكؿ فييا: قاؿ األكزاعي )تيذيب الكماؿ 

كقػاؿ دحػيـ: حػدثنا الكليػد، قػاؿ: كػػاف األكزاعػي إذا حػدثنا يقػكؿ: حػدثني يحيػى، قػػاؿ: حػدثنا فػبلف، قػاؿ: حػدثنا فػػبلف 
حتى ينتيي، قاؿ الكليد: فربمػا حػدثت كمػا حػدثني، كربمػا قمػت عػف، عػف، عػف كتحققنػا مػف األخبػار )تيػذيب الكمػاؿ 

ُّ/ٗٔ،) 
مػػا رأيػػت مػػف الشػػامييف مثمػػو، كقػػد أغػػرب الكليػػد أحاديػػث كلكػػف انتقػػد عميػػو بعػػض األحاديػػث قػػاؿ المػػديني: 

(، كقػػاؿ أحمػػد بػػف أبػػي الحػكارم: قػػاؿ لػػي مػػركاف بػػف محمػػد: ِٗ/ُّصػحيحة لػػـ يشػػركو فييػػا أحػػد )تيػذيب التيػػذيب 
(، كقػػاؿ أبػػك ُٕ/ٗعميػػؾ بػػو ألنػػؾ إف سػػمعت منػػو لػػـ يضػػرؾ مػػف فاتػػؾ مػػف أصػػحاب األكزاعػػي )ال ػػرح كالتعػػديؿ 

(، كمػرة: كػػاف مدلسػػا ٓٗ/ُّاألكزاعػػي عػػف الكػذابيف ثػػـ يدلسػػيا عػنيـ ) تيػػذيب الكمػػاؿ مسػير: كػػاف يحػػدث بحػديث 
(، كقػػاؿ أحمػػد: كػػاف رفاعػػان ّْْ/ُكربمػػا دلػػس عػػف الكػػذابيف كىػػك كاسػػع العمػػـ صػػدكؽ مػػف األثبػػات )شػػذرات الػػذىب 

بلـ النػػػببلء (، قػػػاؿ الػػػذىبي: يعنػػػي اآلثػػػار التػػػي ىػػػي مػػػف أقػػػكاؿ الصػػػحابة يرفعيػػػا )سػػػير أعػػػٓٗ/ُّ)تيػػػذيب الكمػػػاؿ 
(، كقػػاؿ مػػرة: كػػاف صػػاحب تسػػييؿ )سػػؤاالت الميمػػكني َِٓ(، كمػػرة: كثيػػر الخطػػي )سػػؤاالت المػػركذم صَُِ/ٔ

(، ُّٔ/ُُ(، كمػػرة: اختمطػػت عميػػو أحاديػػث مػػا سػػمع كمػػا لػػـ يسػػمع ككانػػت لػػو منكػػرات )تيػػذيب التيػػذيب َْٔص
(، كقاؿ الذىبي:عالـ أىؿ الشاـ، ِِِ/ٗثقات كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: ربما قمب األسامي كغير الكنى )ال

(، كمػػػرة: إذا قػػػاؿ الكليػػػد عػػػف ابػػػف  ػػػريح أك عػػػف ُِّ/ِكػػػاف مدلسػػػا فيتقػػػى فػػػي حديثػػػو مػػػا قػػػاؿ فيػػػو: عف)الكاشػػػؼ 
(، كقػػاؿ ابػػف ُِْ/ٕاألكزاعػػي فمػػيس بمعتمػػد ألنػػو يػػدلس عػػف كػػذابيف فػػإذا قػػاؿ حػػدثنا فيػػك ح ػػة )ميػػزاف االعتػػداؿ 

(، كقػاؿ فػي ىػدم السػارم: مشػيكر ْٕٔٓ، رقػـَُُْيس كالتسػكية )تقريػب التيػذيب صح ر: ثقة لكنػو كثيػر التػدل
نمػػا عػػابكا عميػػو كثػػرة التػػدليس كالتسػػكية )ىػػدم السػػارم ص (، كذكػػره فػػي المرتبػػة َْٓمتفػػؽ عمػػى تكثيقػػو فػػي نفسػػو كا 

 (.ُٓالرابعة مف المدلسيف، كقاؿ عنو: مكصكؼ بالتدليس الشديد مع الصدؽ )طبقات المدلسيف ص
ؿ الدارقطني في سؤاالت السممي: يرسؿ في أحاديػث األكزاعػي، عنػد األكزاعػي أحاديػث عػف شػيكخ ضػعفاء، عػف كقا

شيكخ أدركيـ األكزاعي، مثؿ: نافع، كالزىرم، كعطاء، فيسػقط الضػعفاء، كي عميػا عػف األكزاعػي عػف نػافع كالزىػرم، 
 (ُّٗكعطاء )سؤاالت السممي لمدارقطني ص

(، ّْٓ/ِ(، كمرة: كثير الكىـ )عمؿ الحديث ُٕ/ٗرة: صالح الحديث )ال رح كالتعديؿ كتكسط فيو أبك حاتـ فقاؿ م
 (.ِِّ/ّكقاؿ: الكليد رفاع )عمؿ الحديث 
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صػػمى اهلل عميػػو –النبػػي فػػي ركايػػة لمطبرانػػي مػػف طريػػؽ عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف  ػػده عػػف ك 
 .1"ابتغوا اليتامى يي أمواليم ال تأكميا الزكاة" :-كسمـ

 
،  يعارضو ٍيػًدمٍّ ًف ٍبػفي مى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى : حى ، قىاؿى ـى نىا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ما أخر و النسائي: أىٍخبىرى

ػفٍ  ، عى ػادو مَّ ػٍف حى ػمىمىةى، عى مَّادي ٍبفي سى دَّثىنىا حى : حى ػًف النَّبًػيّْ  قىاؿى اًئشىػةى، عى ػٍف عى ًد، عى ػٍف اأٍلىٍسػكى ، عى ـى صػمى –ًإٍبػرىاًىي

                                                                                                                                              

كقاؿ اآل رم: سيلت أبا داكد عف صدقة ابف خالد، فقاؿ: ىك أثبت مف الكليد، الكليد ركل عػف مالػؾ عشػرة أحاديػث 
(، قػاؿ ابػف ح ػر: احػتج بػو األئمػة كلػيس لػو عنػدىـ ُّٖ/ِ ػرم ليس ليا أصؿ منيػا أربعػة عػف نػافع )سػؤاالت اآل

(، قاؿ أبك داكد: سمعت أحمد قاؿ صدقة بف خالد ثقة، كىك فكؽ الكليػد بػف َْٓعف مالؾ شيء )ىدم السارم ص
 (. ِٗٓمسمـ )سؤاالت أبي داكد ص

، كىنػػا عػػنعف كلػػـ يصػػرح قالػػت الباحثػػة: ىػػك ثقػػة فػػي نفسػػو، كلكنػػو مػػدلس، يشػػترط لقبػػكؿ ركايتػػو التصػػريح بالسػػماع
بالسػماع فػي ركايػات أخػرل، كلكػف تابعػو يحيػى بػف أيػكب الغػافقي متابعػة تامػة )سػنف الػدراقطني، كتػاب الزكػاة، بػاب 

، َُْٗ(، كىػػػػػك صػػػػػدكؽ ربمػػػػػا أخطػػػػػي )التقريػػػػػب صُِٖٕ، حٓ/ّك ػػػػػكب الزكػػػػػاة فػػػػػي مػػػػػاؿ الصػػػػػبي كالم نػػػػػكف 
 (.ُُٕٓرقـ
 
المكحدة الثقيمة، اليماني، األبناكم بفتح اليمزة كسككف المكحدة بعدىا نكف، أبك عبػد بالميممة ك  اْلُمثَِنى ْبِن الِصِباحِ  -

اهلل، أك أبك يحيى، نزيؿ مكة، ضعيؼ اخػتمط بػيخرة، ككػاف عابػدا، مػف كبػار السػابعة، مػات سػنة تسػع كأربعػيف د ت 
 (.ُْٕٔ، رقـَِٗؽ )تقريب التيذيب ص

(، كمرة: ضعيؼ يكتب َِٓ/ِٕو قكلو فمرة: ثقة )تيذيب الكماؿ متفؽ عمى ترؾ حديثو إال أف ابف معيف اختمؼ في
(، كمػػػرة: ضػػػعيؼ لػػػيس بشػػػيء )الكامػػػؿ فػػػي ضػػػعفاء الر ػػػاؿ ِّْ/ٔحديثػػػو كال يتػػػرؾ )الكامػػػؿ فػػػي ضػػػعفاء الر ػػػاؿ 

ا فػػي نفسػػو كفػػي الحػػديث لػػيس بػػذاؾ ِّْ/ٖ(، كمػػرة: ضػػعيؼ )ال ػػرح كالتعػػديؿ ِّْ/ٔ (، كمػػرة: كػػاف ر ػػبلن صػػالحن
 (.ِْٗ/ْلمعقيمي  )الضعفاء الكبير

الخبلصة أنو ضعيؼ، كأقكاؿ ابف معيف تدؿ عمى ترا عو عف تكثيقو، كلـ أ ػد متابعػة صػحيحة ليػذا الحػديث، كأكػد 
 (.ُّٖ/ِذلؾ ابف عبد البر: كلو طرؽ أخرل عند الدارقطني كغيره ضعيفة )االستذكار 

 
، ك ميكر المحػدثيف عمػى َٕة الثامنة صركاية عمرك بف شعيب عف أبيو: سبؽ دراستيا، المبحث األكؿ، المسيل -

 قبكؿ ركايتو.
 

 الحكم عمى اْلسناد:
 إسناد ضعيؼ، فيو المثنى بف الصباح، كلـ يتابع فالحديث ال يقكل عمى المعارضة.

 
 .ََُُ، حٗ/ِالمع ـ األكسط  1
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: " -اهلل عميو كسمـ ُرِيَع اْلَقَمُم َعتْن ثَتاَلٍث: َعتِن الِنتاِئِم َحتِتى َيْستَتْيِقَظ  َوَعتِن الِصتِغيِر َحتِتى َيْكُبتَر  قىاؿى
 .1"َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحِتى َيْعِقَل َأْو ُيِفي َ 

                                                 
تػاب الحػدكد، ، أبػك داكد، كِّّْ، حْٖٔ/ٔسنف النسائي، كتاب الطبلؽ، بػاب مػف ال يقػع طبلقػو مػف األزكاج،  1

، سػػػنف ابػػػف ما ػػػو، كتػػػاب الطػػػبلؽ، بػػػاب طػػػبلؽ المعتػػػكه ََْْ، حِّْ/ْبػػػاب الم نػػػكف يسػػػرؽ أك يصػػػيب حػػػدا، 
 .َُِْ، حِْْ/ّكالصغير كالنائـ، 

 دراسة السند:
بف دينار البصػرم، أبػك سػممة، ثقػة عابػد، أثبػت النػاس فػي ثابػت، كتغيػر حفظػو بػيخرة، مػف كبػار  حماد بن سممة -

 (.ُْٗٗ، رقـِٖٔ)التقريب ص ْنة سبع كستيف خت ـ الثامنة، مات س
متفؽ عمػى تكثيقػو ك بللتػو، إال أنػو تكمػـ فيػو الختبلطػو  خػر عمػره، كقػاؿ القطػاف فػي ركايتػو عػف زيػاد األعمػـ: لػيس 

(، ككذبػػو فػػي ركايتػػو عػػف قػػيس بػف سػػعد؛ فإنػػو أضػػاع كتابػػو عنػػو، كحػػدث مػػف حفظػػو ُُْ/ّبػذاؾ )ال ػػرح كالتعػػديؿ 
 (.ُِٗ(، كعنده تخميط عف حماد بف أبي سميماف )سؤاالت أبي داكد صُِٕ/ّالر اؿ )العمؿ كمعرفة 

قمػت: نقػػؿ ابػػف ح ػر قػػكؿ يحيػػى بػف معػػيف: لػػيس يركيػو إال حمػػاد بػػف سػممة، عػػف حمػػاد بػف أبػػي سػػميماف )التمخػػيص 
 (.ّْٗ/ُالحبير 

 
و أكىػاـ، مػف الخامسػة، كرمػي مسمـ األشعرم مكالىـ، أبك إسماعيؿ الككفي، فقيو صدكؽ لػ حماد بن أبي سميمان -

 (.ََُٓ، رقـِٗٔ)التقريب ص ْباإلر اء، مات سنة عشريف أك قبميا بخ ـ 
(، كقػػاؿ مػػرة: أمػػا ٖٗ(، كأحمػػد )العمػػؿ كمعرفػػة الر ػػاؿ ركايػػة المػػركذم صُْٕ/ّكثقػػو ابػػف معػػيف )ال ػػرح كالتعػػديؿ 

أكؿ مػػف تكمػػـ فػػي الػػرأم... كػػاف يػػرل  حػػديث ىػػؤالء الثقػػات عنػػو: شػػعبة، كسػػفياف، كىشػػاـ، فيحاديػػث متقاربػػة، كلكنػػو
(، كالنسػائي، كقػاؿ: إال َِّ/ُ(، كالع مػي )معرفػة الثقػات ِّٓاإلر اء )العمػؿ كمعرفػة الر ػاؿ ركايػة الميمػكني ص

(، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: كاف يخطئ، ككاف مر ئا، لكنو ال يقػكؿ ُُّٖ/ُأنو مر ئ )الكافي يالكفيات 
(، كقػػػػاؿ شػػػػعبة: صػػػػدكؽ المسػػػػاف )ال ػػػػرح كالتعػػػػديؿ ّْٗ/ُ(، كالػػػػذىبي )الكاشػػػػؼ ُٗٓ/ْبخمػػػػؽ القػػػػر ف )الثقػػػػات 

ذا  ػاء اآلثػار شػكش )ال ػرح كالتعػديؿ ُْٕ/ّ (، كقاؿ أبك حػاتـ: صػدكؽ كال يحػتج بحديثػو، ىػك مسػتقيـ فػي الفقػو كا 
كرأم إبػراىيـ،  (، كقاؿ ابف عدم: حمػاد بػف أبػي سػميماف كثيػر الركايػة خاصػة عػف إبػراىيـ المسػند كالمقطػكعُْٕ/ّ

كيحدث عف أبي كائؿ كعف غيرىما بحديث صػالح، كيقػع فػي أحاديثػو إفػرادات كغرائػب كىػك متماسػؾ فػي الحػديث ال 
 (.ََُٓ، رقـِٗٔ(، كقاؿ ابف ح ر: صدكؽ لو أكىاـ، رمي باإلر اء )التقريب صِّٖ/ِبيس بو)الكامؿ 

(، كقػاؿ ّّّ/ٔف كثيػر الحػديث )الطبقػات الكبػرل كضعفو ابف سعد، كقاؿ: اختمط في  خر أمره، ككاف مر ئػان، ككػا
(، كقػػػاؿ َُّ/ُالصػػائغ مػػا كنػػا نثػػؽ بحديثػػو، كقػػػاؿ عبػػد اهلل بػػف غنػػاـ: مػػا كنػػػا نصػػدقو )الضػػعفاء الكبيػػر لمعقيمػػي 

(، كقػاؿ مالػؾ بػف َِّ/ُ(، ككذبػو المغيػرة )الضػعفاء الكبيػر ِْٖ/ِالذىمي: كثيػر الخطػي كالػكىـ )تيػذيب التيػذيب 
عنػػدنا ىػػـ أىػػؿ العػػراؽ، حتػػى كثػػب إنسػػاف يقػػاؿ لػػو حمػػاد، فػػاعترض ىػػذا الػػديف، فقػػاؿ فيػػو برأيػػو  أنػػس: كػػاف النػػاس
 (. َِّ/ُ(، كقاؿ  رير كالنخعي: كاف مر ئا )الضعفاء الكبير ِْٖ/ِ)تيذيب التيذيب 
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   القياس:
 أف زكاة الماؿ عبادة كالصبلة كالحج، كغيرىما، كالصبي ال يطالب بيم منيا.

 
 سبب االختالف:

الزكػاة، "، فػال ميكر فسػركه بتأكمتو الصتدقة": -صمى اهلل عميو كسػمـ- ىك بياف المراد بقكلو  
لنفقػة، ف المػراد بالصػدقة ىػي اإمستدليف بركاية أخرل لمحديث عند الطبرانػي، كأمػا أبػك حنيفػة فقػاؿ: 

 ألف الزكاة ال تيكؿ كؿ الماؿ.
، فبل ت ب الزكػاة عمييمػا -رضي اهلل عنيا-كأف الصبي كالم نكف غيري مكمفيف بنص حديث عائشة

 كسائر العبادات.
 

                                                                                                                                              

عػف  قالت الباحثة: الخبلصة فيو أنو صدكؽ ييـ، كمر ئ، كلـ أ د مف تابعو عمى ىذا الحديث، كلكف لو في الباب
رضػػي اهلل عنيمػػا، كعػػف أبػػي إدريػػس الخػػكالني مرسػػبلن، كلػػـ تخػػؿ الطػػرؽ كميػػا مػػف مقػػاؿ )انظػػر: -عمػػي كابػػف عبػػاس
 (.َّٓ/ُالتمخيص الحبير 

 
 الحكم عمى اْلسناد:

(، كابػف حبػاف مػف حػديث عائشػة )صػحيح ََُّ، حَُّ/ِذكره ابف خزيمة مف حديث عمي )صػحيح ابػف خزيمػة 
(، ككافقػػػو ٖٔ/ِقػػػاؿ الحػػػاكـ: صػػػحيح عمػػػى شػػػرط مسػػػمـ )المسػػػتدرؾ  لصػػػحيح،( فػػػي اُِْ، حّٓٓ/ُابػػػف حبػػػاف 

(، ككافقيـ األلباني بقكلو: كىك كما قاال، فإف ر الو كميـ ثقات احػتج بيػـ ٖٔ/ِالذىبي )التمخيص ىامش المستدرؾ 
 .(ْ/ِمسمـ بركاية بعضيـ عف بعض )اإلركاء 

نمػا ذكػره فػي المتابعػات، كقرنػو بػآخريف قمت: كفي قكليـ"عمى شرط مسمـ" نظر، فمسمـ لـ يحػتج بحمػ اد بػف سػممة، كا 
قػد في السند، كقاؿ الحاكـ نفسو في المدخؿ عمى الصحيح )باب مف عيب عمى مسمـ إخراج حديثو كاإل ابة عنو(: 

قيؿ في سكء حفظ حماد بف سممة، ك معو بيف  ماعة في اإلسناد بمفظ كاحد، كلـ يخػرج لػو مسػمـ فػي األصػكؿ، إال 
 (.َُّ/ْ)المدخؿ إلى الصحيح  عف ثابت، كلو في كتابو أحاديث في الشكاىد عف غير ثابت مف حديثو

كقاؿ البييقي عف حماد بف سممة: لمػا طعػف فػي السػف سػاء حفظػو، فمػذلؾ لػـ يحػتج بػو البخػارم، كأمػا مسػمـ فا تيػد 
ج نحػك اثنػي عشػر حػديثان فيو كأخرج مف حديثو عف ثابت مما سمع منو قبؿ تغيره، كأمػا سػكل حديثػو عػف ثابػت فػيخر 

 .(ّْٔ/ُفي الشكاىد دكف االحت اج بو )مختصر الخبلفيات 
سػػيلت محمػػدان عػػف ىػػذا الحػػديث فقػػاؿ: أر ػػك أف يكػػكف محفكظػػان، قمػػت لػػو: ركل ىػػذا الحػػديث غيػػر كقػػاؿ الترمػػذم: 

 (.ِِٓحماد؟ قاؿ: ال أعممو )عمؿ الترمذم الكبير ص
 ح لغيره، كاهلل أعمـ.كالحديث أقرب لمحسف، كبشكاىده يرتقي لمصحي
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 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
بالحػػديث األكؿ، ك  بعمػػـك اآليػػة، بك ػػكب الزكػػاة فػػي مػػاؿ اليتػػيـ، اسػػتدالال 1قػػاؿ ال ميػػكر -
 .2، كالتابعيف-رضكاف اهلل عمييـ–عؿ الصحابة ككذلؾ بف

خُرمن  نأَ ْْالِهِِْْن اداقَةًنتُطَِِّذسُُُْْن :قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى كاستدؿ الشافعي بعمكـ قكلو
 أىفَّ "قػاؿ فػي األـ: ف  3

الػػؾو تػػ ػػاةه كيػػؿَّ مى كى ػػاؿه فيػػو زى ػػرٍّ لػػو مى َـّ اٍلًمٍمػػًؾ مػػف حي ػػاًؿ الي...ا ٍرعو كماًشػػيةو ك  4نػػاضٍّ ف تًػػيـً مػػكسىػػكىاءه كػػؿُّ مى زى
كيؿُّ حي  ٍعتيكهي كى ًغيًر فيو الزَّكىاةي كىاٍلمى ٍيًرًه فما كى ىبى عمى اٍلكىًبيًر اٍلبىاًلًغ فيو الزَّكىاةي كى ىبى عمى الصَّ رٍّ ميٍسًمـو كىغى

سىكىاءه في ذلؾ الذَّكىري كىاأٍليٍنثىى   .5"كى
 .6عف الصحابة في ذلؾ ثرأكقاؿ أحمد بك كب الزكاة في ماؿ اليتيـ كنقؿ ما 

فع القمـ عف ثبلث" بقكلػو: كىاٍلحػًديثي أًريػدى بًػًو حديث ر ك  بيف الحديث المك ب لمزكاة،ابف قدامة  ك مع
ف ثـً كىاٍلًعبادىاًت اٍلبدن عي رى دقىًة اٍلفٍطًر كىاٍلحقيكًؽ اٍلمالكًب اٍلعيشٍ ًة، ًبدًليًؿ ك يَّ اإٍلً  .7"يَّةً ًر كىصى
 

، إي ػػاب الزكػػاة فػػي مػػاؿ اليتػػيـ، كبػػو قػػاؿ بعػػض السػػمؼ أيضػػان إلػػى عػػدـ  الحنفيػػةكذىػػب  -
"، كأيػػدكا قػػكليـ ريتتع القمتتم عتتن ثتتالثفػػيكلكا الصػػدقة فػػي الحػػديث األكؿ بالنفقػػة، كاسػػتدلكا بحػػديث: "

 .بالقياس عمى سقكط الصبلة كالحج عنيـ
رد ابػػف  ، كسػػبؽ8"ألنػػو مرفػػكع القمػػـ بالحػػديث ؛ال سػػبيؿ إلػػى اإلي ػػاب عمػػى الصػػبيقػػاؿ الكاسػػاني: "

 .قدامة باقتصار الرفع عمى العبادات البدنية
 .كيرد عمى تيكيميـ لمصدقة بما ركد في ركاية الطبراني: "ال تيكميا الزكاة"

يكرد ابػػػف قدامػػػة عمػػػى قياسػػػيـ:  ػػػ"كى ػػػاًلؼي الصَّ ػػػكـى خى بن، فىإً بلةى كىالصَّ ػػػةه ًباٍلبػػػدًف، كى ةي يىػػػٌنيىػػػا ميٍختصَّ
ٍنيىا ًعيفىةه عى ًبيّْ ضى قؽي ًمٍنوي ًنيتيىا، كىالزكىاةي حؽّّ يىتعمَّؽي بالكفي الى مى نلٍ ، كىاالصَّ اًؿ" يىتحى مى

9. 
                                                 

 .ْٖٖ/ِ، المغني ِٖ/ِانظر: األـ  1
 .ْٖٖ/ِالمغني  2
 .َُّسكرة التكبة:  3
نما يسمونو ناّضًا ِإذا تحّوَل عينًا  قاؿ ابف منظكر: 4 اسم الدراىم والدنانير عند َأىل الحجاز الناضُّ والنضُّ واِن

 (.ٖٕٙ/ٚبعدما كان َمتاعًا )لسان العرب 
 .ِٖ/ِاألـ  5
 .ُٖٓظر: مسائؿ أحمد بف حنبؿ ركاية ابنو عبد اهلل صان 6
 .ْٖٖ/ِالمغني  7
 .ٓ/ِبدائع الصنائع  8
 .ْٖٖ/ِالمغني  9
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قالػػت الباحثػػة: كالػػذم تميػػؿ إليػػو الػػنفس مػػا ذىػػب إليػػو أصػػحاب القػػكؿ األكؿ، كذلػػؾ بػػال مع  

 اإلثػػػـ فػػػي بػػػيف الحػػػديثيف بػػػيف اليتػػػيـ كالم نػػػكف كالصػػػبي ت ػػػب عمػػػييـ الحقػػػكؽ الماليػػػة، كرفػػػع عػػػنيـ
 تسمـ مف الرد عمييا، كاهلل أعمـ. ية، كأدلة الحنفية لـبادات البدنالع
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 المسيلة الثانية
 حكم ديع الزكاة عمى العبد

 
 :األدلة المتعارضة

خُرمن  نأَ ْْالِهِِْْن اداقَةًنتُطَِِّسُُُْْقىٍكؿ المًَّو تىعىالىى: 
1. 

دَّثىنىا أىبيك عىاًصـو  اؽى،  أخرج البخارم في صحيحو: حى ، عىٍف زىكىًريَّاءى ٍبػًف ًإٍسػحى ٍخمىدو اؾي ٍبفي مى حَّ الضَّ
بَّػاسو  ًف اٍبًف عى ، عى ٍعبىدو ٍف أىًبي مى ، عى ٍيًفيٍّ ٍبًد المًَّو ٍبًف صى ٍف يىٍحيىى ٍبًف عى ػا-عى ٍنييمى ، أىفَّ النَّبًػيَّ -رىًضػيى المَّػوي عى

ٍنوي -بىعىثى ميعىاذنا  -صمى اهلل عميو كسمـ– :  -رىًضيى المَّوي عى ًف، فىقىػاؿى اْدُعُيْم ِإَلى َشَياَدِة َأْن اَل "ًإلىى اٍليىمى
َمتْيِيْم َخْمتَس ِإَلَو ِإاِل الِمُو  َوَأنِّي َرُستوُل المِتِو  َيتِذْن ُىتْم َأَطتاُعوا ِلتَذِلَك َيتَأْعِمْمُيْم َأِن المِتَو َقتِد اْيتَتَرَض عَ 

َأَطتتاُعوا ِلتتَذِلَك َيتتَأْعِمْمُيْم َأِن المِتتَو اْيتَتتَرَض َعَمتتْيِيْم َصتتَدَقًة ِيتتي  َصتتَمَواٍت ِيتتي ُكتتلِّ َيتتْوٍم َوَلْيَمتتٍة  َيتتِذْن ُىتتمْ 
 .  2"َأْمَواِلِيْم ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِيْم َوُتَردُّ َعَمى ُيَقرَاِئِيمْ 

 
ـي  يما كالمفػػظ لمبخػػارم، قػػاؿ:يمػػا ركاه البخػػارم كمسػػمـ فػػي صػػحيح يعارضتتو ػػدَّثىنىا  دى ػػدَّثىنىا  ،حى حى

ٍبدي المًَّو ٍبفي ًدينىار ،ٍعبىةي شي  دَّثىنىا عى مىٍيمىافى ٍبفى يىسىارو  ،و حى اًلؾو  ،قىاؿى سىًمٍعتي سي ٍيرىةى  ،عىٍف ًعرىاًؾ ٍبًف مى ٍف أىًبي ىيرى عى
ٍنوي - : قىاؿى النًَّبيُّ  -رىًضيى المَّوي عى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى َرِسِو َوُغاَلِمِو َلْيَس َعَمى اْلُمْسِمِم ِيي يَ " :-صى

 .3"َصَدَقةٌ 
 

                                                 
 .َُّسكرة التكبة:  1
، بػػػػاب ال تؤخػػػػذ كػػػػرائـ أمػػػػكاؿ النػػػػاس، ُُّّ، حَٓٓ/ِصػػػػحيح البخػػػػارم، كتػػػػاب الزكػػػػاة، بػػػػاب ك ػػػػكب الزكػػػػاة،  2
، كتػػػػاب ُّْٓ، حّْٓ/ِتػػػػرد فػػػػي الفقػػػػراء حيػػػػث كػػػػانكا، ، بػػػػاب أخػػػػذ الصػػػػدقة مػػػػف األغنيػػػػاء، ك ُّٖٗ، حِٗٓ/ِ

، صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب اإليمػػاف، ََْٗ، حَُٖٓ/ْ، -رضػػي اهلل عنيمػػا–المغػػازم، بػػاب بعػػث أبػػي مكسػػى كمعػػاذ 
 .ُٗ، حَٓ/ُباب الدعاء إلى الشيادتيف كشرائع اإلسبلـ، 

 دراسة السند:
ٍخمىػػدو بػػف الضػػحاؾ بػػف مَأُبتتو َعاِصتتٍم الِضتتِحاُك  - سػػمـ الشػػيباني، أبػػك عاصػػـ النبيػػؿ، البصػػرم، ثقػػة ثبػػت، مػػف ٍبػػفي مى

 (.ِٕٕٗ، رقـْٗٓالتاسعة، مات سنة اثنتي عشرة أك بعدىا ع )التقريب ص
(، كىػػذا َُٗمتفػؽ عمػى تكثيقػو، كلكػف ابػف معػيف ضػعفو فػي سػفياف الثػكرم )تػاريخ ابػف معػيف ركايػة ابػف محػرز ص

 الحديث ال يركيو عنو.
 كالحديث صحيح متفؽ عميو.

 .َٔسبؽ تخري و كدراستو، المبحث األكؿ، المسيلة السابعة ص 3
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 وجو التعارض:
ف كػاف عبػدا،   عمكـ اآلية، كحديث معاذ يقتضي أخػذ الزكػاة مػف األغنيػاء ككػؿ ذم مػاؿ، كا 

عدَّ العبد في حػديث البخػارم األخيػر مػاؿ، فبػذلؾ يخػرج مػف  -عميو الصبلة كالسبلـ–كلكف الرسكؿ 
 عمـك األدلة األخرل ألنو ال ممؾ لو.

 
 عمماء يي ديع اْلشكال:مسالك ال

 لمعمماء في ىذه المسيلة ثبلثة أقكاؿ:
، كابػف 2، كأحمػد1 ب الزكػاة ال عمػى العبػد كال سػيده، كىػك رأم المالكيػةتال  القكؿ األكؿ: -

 .3القيـ
ال زكػاة  ف ماؿ العبد لو، كلكنػو نػاقص الممػؾ فػبل زكػاة عميػو، قػاؿ ابػف قدامػة: "فعمػى ىػذاإ :كيقكلكف

؛ ألف ممكػو نػاقص كالزكػاة إنمػا ت ػب عمػى ؿ العبد؛ ألنػو ال يممكػو، كال عمػى العبػدعمى السيد في ما
 .4تاـ الممؾ"

 
، 5ألف العبػػػػد ال ممػػػػؾ لػػػػو، كىػػػػك رأم الحنفيػػػػة ؛ت ػػػػب الزكػػػػاة عمػػػػى السػػػػيد القػػػػكؿ الثػػػػاني:- 
 .7، كقكؿ ألحمد6كالشافعية

 8كك يو أف العبد ماؿ، فبل يممؾ الماؿ"قاؿ ابف قدامة: "
 .9فكسبو لمكاله كعمى المكلى زكاتو"" قاؿ الكاساني:

 
 .11ألنو يممؾ، كىك قكؿ الظاىرية ؛ت ب الزكاة عمى العبدالقكؿ الثالث:  -

                                                 
 .ِٕٔ/ٔانظر: االستذكار  1
 .ُِٕ/ٓانظر: المغني  2
 .ٖ/ِانظر: زاد المعاد  3
 .ْٖٖ/ِالمغني  4
 .َِِ/ُانظر: مختصر اختبلؼ العمماء  5
 .ِّٕ/ٓانظر: الم مكع  6
 .ْٖٖ/ِانظر: المغني  7
 .ْٖٖ/ِالمغني  8
 .ٔ/ِبدائع الصنائع  9
 .َِّ-َِِ/ٓانظر: المحمى  11
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ألنيػػـ كميػػـ محتػػا كف إلػػى بعمػػـك اآليػػة، كأنيػػا تشػػمؿ كػػؿ مػػاؿ، كقػػاؿ: " ابػػف حػػـز عمػػى ذلػػؾ كاسػتدؿ
عمػـك الحػديث فيػدخؿ فيػو كػؿ ، كاسػتدؿ ب"، ككميـ مػف الػذيف  منػكارة اهلل تعالى ليـ كتزكيتو إياىـطي

 .1ان كانكا أك عبيد األغنياء أحراران 
 .2كىذه األقكاؿ شذكذ عند ال ميكر كال خير في الشذكذ"كعمؽ ابف عبد البر عمى رأم الظاىرية: "

 
كالرا ح أف العبد مػاؿ، كال ممػؾ لػو، فيكػكف كسػبو لسػيده، كعمػى السػيد إخػراج قالت الباحثة:  

 زكاة مالو، كاهلل أعمـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .َِّ-َِِ/ٓالمحمى  1
 .ِٕٔ/ٔاالستذكار  2
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 ثالثةالمسيلة ال
 زكاة من امتنع عن أدائيا

 
 :األدلة المتعارضة

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِقكلو تعالى: 
1. 

ػدَّثىنىا قيػرَّةي ك  دَّثىنىا يىٍحيىػى، حى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى أخرج البخارم كمسمـ في الصحيح، كالمفظ لمبخارم: حى
ػػرى  ػػؿو  خى ػػٍف رى ي ػػٍف أىبًػػي بىٍكػػرىةى، كىعى ًف ٍبػػًف أىبًػػي بىٍكػػرىةى، عى ٍبػػًد الػػرٍَّحمى ػػٍف عى ، عى ػػدَّثىنىا اٍبػػفي ًسػػيًريفى ، حى اًلػػدو  ىيػػكى ٍبػػفي خى

ػػٍف أىبًػػي بىٍكػػرىةى، أىٌف رىسيػػكؿى المَّػػًو  ًف ٍبػػًف أىبًػػي بىٍكػػرىةى، عى ٍبػػًد الػػرٍَّحمى ػػؿي ًفػػي نىٍفًسػػي ًمػػٍف عى صػػمى اهلل عميػػو –أىٍفضى
َيَقاَل: َأاَل َتْدُروَن َأيُّ َيْوٍم َىَذا؟  َقاُلوا: المِتُو َوَرُستوُلُو َأْعَمتُم  َقتاَل: َحتِتى َظَنِنتا  َخَطَب الِناَس " -سمـك 

يِو ِبَغْيِر اْسِمِو  َيَقاَل: أََلْيَس ِبَيْوِم الِنْحِر؟  ُقْمَنا: َبَمتى َيتا َرُستوَل المِتِو  َقتاَل: َأيُّ   َبَمتٍد َىتَذا؟ َأِنُو َسُيَسمِّ
رَاَضتتتُكْم  أََلْيَستتْت ِباْلَبْمتتتَدِة اْلَحتتترَاِم؟  ُقْمَنتتتا: َبَمتتتى َيتتتا َرُستتوَل المِتتتِو  َقتتتاَل: َيتتتِذِن ِدَمتتتاَءُكْم  َوَأْمتتتَواَلُكْم  َوَأعْ 

 .2"َذاَوَأْبَشاَرُكْم  َعَمْيُكْم َحرَاٌم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َىَذا  ِيي َشْيِرُكْم َىَذا  ِيي َبَمِدُكْم ىَ 
 

،  وأخر ػػيكافقػػو مػػا  ػػاًرمُّ ٍبػػًد المَّػػًو ٍبػػًف اٍلميثىنَّػػى اأٍلىٍنصى ػػدي ٍبػػفي عى مَّ ػػدَّثىنىا ميحى البخػػارم فػػي صػػحيحو: حى
ٍبػًد المَّػًو ٍبػًف أى  ػةي ٍبػفي عى امى دَّثىًني ثيمى : حى دَّثىًني أىًبي، قىاؿى : حى دَّثىػوي قىاؿى ، أىفَّ أىنىسنػا حى أىفَّ  ،-رضػي اهلل عنػو– نىػسو

ٍنوي -ٍكرو أىبىا بى  ٍيفً  -رىًضيى المَّوي عى يىوي ًإلىى اٍلبىٍحرى   "ِبْسِم المِتِو التِرْحَمِن التِرِحيمِ  :كىتىبى لىوي ىىذىا اٍلًكتىابى لىمَّا كى َّ
َعَمتى اْلُمْستِمِميَن َواِلِتتي َأَمتَر  -صمى اهلل عميتو وستمم–َىِذِه َيِريَضُة الِصَدَقِة اِلِتي َيَرَض َرُسوُل الِمِو 

 .3"...ُسِئَل َيْوَقَيا َياَل ُيْعطِ  الِمُو ِبَيا َرُسوَلُو  َيَمْن ُسِئَمَيا ِمَن اْلُمْسِمِميَن َعَمى َوْجِيَيا َيْمُيْعِطَيا  َوَمنْ 

                                                 
 .ُٖٖسكرة البقرة:  1
، ِّٗٓ/ٔ"ال تر عػػػكا بعػػػدم كفػػػارا"،  -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ-صػػػحيح البخػػػارم، كتػػػاب الفػػػتف، بػػػاب قػػػكؿ النبػػػي 2
، بػػاب ٕٔ، حّٕ/ُمع" "رب مبمػػغ أكعػػى مػػف سػػا -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-، كتػػاب العمػػـ، بػػاب قػػكؿ النبػػئٕٔٔح

، بػػاب ح ػػة ُْٓٔ، حَِٔ/ِ، كتػػاب الحػػج، بػػاب الخطبػػة أيػػاـ منػػى، َُٓ، حِٓ/ُليبمػػغ العمػػـ الشػػاىد الغائػػب، 
، كتػػػاب َِّٓ، حَُُِ/ٓ، كتػػػاب األضػػػاحي، بػػػاب مػػػف قػػػاؿ األضػػػحى يػػػـك النحػػػر، ُْْْ، ُٗٗٓ/ْالػػػكداع، 

، صػحيح مسػمـ، كتػاب القسػامة، بػاب تغمػيظ ََٕٗ، حَُِٕ/ٔالتكحيد، باب قكؿ اهلل تعالى:"ك كه يكمئذ ناضرة"، 
 ، ُٕٗٔ، حَُّٓ/ّتحريـ الدماء كاألعراض كاألمكاؿ، 

 ر الو كميـ ثقات، متفؽ عمييـ، كالحديث في أعمى مراتب الصحة.
 
 .ُٗسبؽ تخري و كدراستو، المبحث األكؿ، المسيلة األكلى ص 3
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ػػدَّثىنىا  وأخر ػػاألدلػػة السػػابقة مػػا  يعتتارض : حى ، قىػػاؿى ًمػػيٍّ ك ٍبػػفي عى ٍمػػري نىػػا عى النسػػائي فػػي سػػننو: أىٍخبىرى
ػػدَّ  : حى ػػًمٍعتي النَّبًػػيَّ يىٍحيىػػى، قىػػاؿى : سى ػػدّْم، قىػػاؿى ػػٍف  ى ػػدَّثىًني أىبًػػي، عى : حى ، قىػػاؿى ًكػػيـو صػػمى اهلل –ثىنىا بىٍيػػزي ٍبػػفي حى

:  -عميو كسمـ "ِيي ُكلِّ ِإِبٍل َساِئَمٍة ِيي ُكلِّ َأْرَبِعيَن اْبَنُة َلُبوٍن  اَل ُيَفِرُ  ِإِبتٌل َعتْن ِحَستاِبَيا  َمتْن يىقيكؿي
ِمْن َعَزَماِت َربَِّنا  اَل َيِحلُّ ِِلِل  1َمُو َأْجُرَىا  َوَمْن َأَبى َيِذِنا آِخُذوَىا َوَشْطَر ِإِبِمِو َعْزَمةٌ َأْعَطاَىا ُمْؤَتِجرًا يَ 

 .2"ِمْنَيا َشْيءٌ  -صمى اهلل عميو وسمم–ُمَحِمٍد 

                                                 
قيكًقو ككا به مف كا باتو ) 1  (.َْٔ/ّالنياية قاؿ ابف األثير: حؽّّ مف حي
، بػػاب سػػقكط الزكػػاة عػػف اإلبػػؿ إذا كانػػت ِّْْ، حُٕ/ٓسػػنف النسػػائي، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب عقكبػػة مػػانع الزكػػاة،  2

 .ُٕٕٓ، حُِ/ِ، سنف أبي داكد، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ِْْٖ، حِٓ/ٓرسبل ألىميا كلحمكلتيـ 
 دراسة السند:

)التقريػػب  ْلقشػػيرم، أبػك عبػػد الممػؾ، صػػدكؽ، مػف السادسػة، مػػات قبػؿ السػػتيف خػت بػف معاكيػة ا َبْيتُز ْبتتُن َحِكتتيمٍ  -
 (.ِٕٕ، رقـُٖٕص

(، كسئؿ عف بيز بف حكيـ عف أبيو، عف  ده؟ فقػاؿ: إسػناد ُِْ/ْكثقو ابف معيف )تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم 
(، قػػاؿ عمػػي بػػف َّْ/ِتعػػديؿ (، ككثقػػو المػػديني )ال ػػرح كالُِٔ/ْصػػحيح إذا كػػاف دكف ييػػز ثقػػة )تيػػذيب الكمػػاؿ 

(. كالنسػػائي )تيػػذيب الكمػػاؿ  ْٓ/ُالٍمػػديني كأحمػػد: حػػديثي بيػػز بػػف حكػػيـ، عػػف أبيػػو، عػػف  ػػٌده صػػحيح )زاد المعػػاد 
(، كقػػػػاؿ مػػػػرة: أحاديثػػػػو صػػػػحاح )المغنػػػػي ّْٕ/ُ(، كقػػػػاؿ أبػػػػك داكد: ىػػػػك عنػػػػدم ح ػػػػة )تيػػػػذيب التيػػػػذيب ُِٔ/ْ
(، قػاؿ ابػف عػدم: كأر ػكا أنػو ال ُّْ/ِشػيكر )ال ػرح كالتعػديؿ (، كقاؿ أبك زرعػة: صػالح كلكنػو لػيس بالمُٗٓ/ُ

بيس بو فػي ركاياتػو، كلػـ أر أحػدا تخمػؼ عنػو فػي الركايػة مػف الثقػات، كلػـ أر لػو حػديثا منكػرا، كأر ػكا أنػو إذا حػدث 
(، ٖ-ٕ(، كقػػاؿ الػػدراقطني: ال بػػيس بو...متكسػػط )سػػؤاالت السػػممي صٕٔ/ِعنػػو ثقػػة فػػبل بػػيس بحديثػػو )الكامػػؿ 

نمػا أسػقط ْٗثقو ابف شاىيف )تاريخ أسماء الثقات صكك  (، كقاؿ الحاكـ: مف ثقات البصرييف، ممف ي مع حديثػو، كا 
(، كنقػؿ ُِٔ/ْمف الصحيح ركايتو عف أبيو عف  ده فقط، ألنيا شاذة، ال متابع ليا في الصحيح )تيذيب الكماؿ  

(، كقػػاؿ ّْٖ/ُيح )تيػػذيب التيػػذيب ابػػف ح ػػر قػػكؿ أبػػي  عفػػر السػػبتي: بيػػز بػػف حكػػيـ عػػف أبيػػو عػػف  ػػده صػػح
(، كابػف ح ػر: صػدكؽ، زاد الػذىبي: فيػػو لػيف، كحديثػو حسػف، كركل عنػو القطػاف ككػػاف ال َُٔ/ُالػذىبي )المغنػي 
 يركم إال عف ثقة.

(، كقػاؿ أبػك حػاتـ: شػيخ يكتػب حديثػو، كال يحػتج بػو، كسػئؿ: عمػرك بػف ُٕ/ِكقاؿ البخػارم: يختمفػكف فيػو )الميػزاف 
عف  ده أحب إليؾ، أـ بيز بف حكيـ عف أبيو عف  ده؟، قاؿ: عمرك بف شعيب عف أبيو عف  ده  شعيب عف أبيو

(، كقاؿ الترمػذم: قػد تكمػـ شػعبة فػي بيػز بػف حكػيـ، كىػك ثقػة عنػد أىػؿ الحػديث َّْ/ِأحب إليَّ )ال رح كالتعديؿ 
أتيػػت البصػػرة فػػي طمػػب  (، كقػػاؿ أحمػػد بػػف بشػػيرُٕٖٗ، حّْٔ/ّ)سػػنف الترمػػذم، بػػاب مػػا  ػػاء فػػي بػػر الكالػػديف، 

 (.ّْٖ/ُالحديث فيتيت بيزان فك دتو يمعب بالشطرنج مع قـك فتركتو كلـ أسمع منو )تيذيب التيذيب 
(، قػػاؿ لػػو شػػعبة: مػػف أنػػت؟ي كمػػف أبػػكؾ؟ي، كلػػـ ّْٕ/ُقػػاؿ أبػػك داكد: عنػػد الشػػافعي لػػيس بح ػػة )تيػػذيب التيػػذيب 

(، كقاؿ ُِٔ/ْسنده: إسناد أعرابي )تيذيب الكماؿ  (، كقاؿ  زرة عف ُّٕ/ِٖيحدث شعبة عنو )تيذيب الكماؿ 
سػحاؽ بػف راىكيػو يحت ػاف بػو، كيركيػاف عنػو، كتركػو  ماعػة مػف  ابف حباف: يخطئ كثيرنا، ككػاف أحمػد بػف حنبػؿ، كا 
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" ألدخمناه في الثقات، كىػك ممػف أسػتخير اهلل عػز إنا آخذوىا وشطر إبمو عزمة من عزمات ربناأئمتنا، كلكال حديث "
: غير مشيكر العدالة )المحمى ُْٗ/ُ)الم ركحيف  ك ؿ فيو (، كمرة: ليس بالقكم )المحمػى ٕٓ/ٔ(؛ كقاؿ ابف حـز

(،  قاؿ ابف الطبلع: بيز بف حكيـ م يكؿ عند بعض أىؿ العمـ، كأدخمو البخارم في كتاب الكضكء فدؿ ُِّ/ُُ
، كاهلل أعمـ.(، كلـ أقؼ عمى قكؿ يحكـ ب يالتو، ك ٗعمى أنو معركؼ )أقضية رسكؿ اهلل ص  لعمو أراد قكؿ ابف حـز

كاعترض ابف القطاف عمى أبي حاتـ في قكلو: ال يحتج بو، فقاؿ: ينبغي أف ال يقبػؿ منػو إال بح ػة، كبيػز  
 (.ٔٔٓ/ٓثقة عند مف عممو )الكىـ كاإليياـ 

ي كتػاب التمييػز: كأما كبلـ شعبة فيو، فكاف أكؿ األمر، ثـ كتب عنو، قاؿ أبك  عفر محمػد بػف الحسػيف البغػدادم فػ
: ما تقكؿ في بيز بف حكيـ؟ قاؿ: سيلت غندرنا عنو فقػاؿ: كػاف شػعبة مسػو، ثػـ تبػيف -يعنى ابف حنبؿ-قمت ألحمد 

"، أترعتون عتن ذكتر الفتاجرمعناه، فكتب عنو، قاؿ: كسيلت ابف معيف ىؿ ركل شعبة عف بيػز؟ قػاؿ: نعػـ؛ حػديث "
 (.ّْٖ/ُكقد كاف شعبة متكقفا عنو )تيذيب التيذيب 

قاؿ ابف القطاف: كليس بضار لو ما حكاه ابف بشير عف لعبو بالشػطرنج فػإف اسػتباحتو مسػيلة فقييػة م تيػدة )الػكىـ 
 (. ٖٔٓ/ٓكاإليياـ 

كقكؿ ابف حباف أنو يخطئ كثيرا، يعارض كبلـ ابف عدم الذم يستقرأ أحاديث الركاة كيسػبرىا، فقػاؿ عنػو: 
عة مف األئمة ترككه، تعقبو الذىبي بقكلو: ما تركو عالـ قط، إنما تكقفكا في كلـ أر لو حديثا منكرا، كأما قكلو أف  ما

(، كفنَّد كبلـ ابف حباف أيضا في تاريخ اإلسبلـ بقكلو: عمى ابػف حػاتـ البيسػتي فػي قكلػو ُٕ/ِاالحت اج بو )الميزاف 
نمػػا يعػػرؼ خطػػي الر ػػؿ بمخالفػػة رفاقػػو لػػو، كىػػذا انفػػرد بالنسػػخة  ىػػذا مػػيخكذات، إحػػداىما قكلػػو: كػػاف يخطػػئ كثيػػران كا 

المذككرة كما شاركو فييا، كال لو في عامتيػا رفيػؽ، فمػف أيػف لػؾ أنػو أخطػي. الثػاني قكلػؾ: تركػو  ماعػة، فمػا عممػت 
أحدان تركو أبدان، بؿ قد يترككف االحت اج بخبره، فيبل أفصحت بالحؽ؟ الثالػث كلػكال حػديث: إنػا  خػذكىا، فيػك حػديث 

(، ُٖ-َٖ/ٗ، كقػاؿ بػو بعػض الم تيػديف ... كحديثػو قريػب مػف الصػحة )تػاريخ اإلسػبلـ انفرد بو بيز أصبلن كرأسػان 
 (.ِّكعده الذىبي أعمى مراتب الحسف )انظر: المكقظة ص

 قالت الباحثة: الرا ح أنو صدكؽ، كحديثو في دائرة االحت اج، إذا لـ يخالؼ غيره.
 
 (.ُْٖٕ، رقـ ِٔٔ)التقريب ض  ْالثالثة خت  بف حيدة القشيرم، كالد بيز، صدكؽ، مف َحِكيم بن معاوية -

(، كالنػػػككم )تيػػػذيب ُّٕ/ُ(، ككثقػػػو الع مػػػي )معرفػػػة الثقػػػات َِّ/ْقػػػاؿ النسػػػائي: ال بػػػيس بػػػو )تيػػػذيب الكمػػػاؿ 
(، كذكره ابف حباف في الثقػات ُْٖٕ، رقـ ِٔٔ(، كقاؿ ابف ح ر: صدكؽ )التقريب ض ِِٓ/ُاألسماء كالمغات 

 (.ُُٔ/ْ)الثقات 
: بيز بف حكيـ غير مشيكر العدالة، ككالده حكيـ كذلؾ )المحمى قاؿ ابف ح  (.ٕٓ/ٔـز

 كالرا ح أنو ثقة، فمـ يرد فيو  رح، كقكؿ ابف حـز يعارضو تكثيؽ النسائي مع تعنتو، كالع مي، كالنككم، كاهلل أعمـ.
 

 الحكم عمى اْلسناد: 
ذ الصدقة كشطر إبؿ الغاؿ لصدقتو، كلك ثبت قمنا كقاؿ البييقي: قاؿ الشافعي: كال يثبت أىؿ العمـ بالحديث أف تؤخ

 (، ٕٓ/ٔ(، كضعفو ابف حـز )المحمى َْٓ/ْبو )السنف الكبرل 
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 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
قػػػكؿ المػػػذاىب الفقييػػػة:  القػػػكؿ األكؿ: يؤخػػػذ مػػػف مػػػانع الزكػػػاة القػػػدر الكا ػػػب فقػػػط، كىػػػذا -

 .5، كىك قكؿ أكثر أىؿ العمـ4، كالحنابمة3، كالشافعية2، كالمالكية1الحنفية
 كسمككا المسالؾ الثبلث لدفع التعارض: ال مع، كالنسخ، كالتر يح.

كفي الحديث تيكيؿ  خر ذىب إليو بعض أىػؿ العمػـ كىػك أف فال مع ذكره الخطابي بقكلو: "
ف تمؼ مالػو فمػـ يبػؽ إاٌل شػطره، كر ػؿ كػاف يككف معناه أف الحؽ مستك  فى منو غير متركؾ عميو كا 

لو ألؼ شاة فتمؼ حتى لـ يبػؽ منػو إاٌل عشػركف فإنػو يؤخػذ منػو عشػر شػياه كىػك شػطر مالػو البػاقي 
كقػػكؿ مػػف حممػػو قػػاؿ ابػػف القػػيـ: "، كىػػذا تيكيػػؿ مخػػالؼ لظػػاىر الحػػديث، 6أم نصػػفو، كىػػذا محتمػػؿ"

نػػػا إف" :كلقكلػػػو ،التمػػػؼ باطػػؿ لشػػػدة منافرتػػػو كبعػػده عػػػف مفيػػػـك الكػػبلـعمػػى أخػػػذ الشػػػطر البػػاقي بعػػػد 
 .7 خذكىا كشطر مالو"

 كمما يدخؿ في ال مع ما نقمو ابف األثير في كتابو  امع األصكؿ عػف إبػراىيـ الحربػي قكلػو: "غمػط
نما ىك "شى الراكم في لفظ ركاية ىذا الحديث ميػو مالو شطريف فيتخير عر مالو" يعني أنو ي عؿ طى ، كا 

، كعقػػب 8كييخػػذ الصػػدقة مػػف خيػر الشػػطريف؛ عقكبػػة لمنعػػو الزكػػاة، فيمػا مػػا ال يمزمػػو فػػبل"المصػدؽ، 
رحمػو -فقػاؿ: "كىػذا القػكؿ مػف الشػافعي  عمى ىذا القكؿ بيف الشافعي احتج في القديـ بحديث بيػز،

                                                                                                                                              

، كبعضػيـ حسػنيا،  كسبؽ في دراسة السند نقػؿ أقػكاؿ مػف صػحح أحاديػث بيػز بػف حكػيـ عػف أبيػو عػف  ػده بػالعمـك
، ّْٔ/ّبػاب مػا  ػاء فػي بػر الكالػديف، كحسف الترمذم حػديثا  خػر يركيػو بيػز عػف أبيػو عػف  ػده )سػنف الترمػذم، 

(، ككردت بعض أحكاـ النقاد عمى ىذا الحديث خاصة، قاؿ ابف قدامة: ذكر ىذا الحديث ألحمػد فقػاؿ: مػا ُٕٖٗح
(، كقػػػاؿ الحػػػاكـ: صػػػحيح ّْْ/ِأدرم مػػػا ك يػػػو؟ كسػػػئؿ عػػػف إسػػػناده؟ فقػػػاؿ: ىػػػك عنػػػدم صػػػالح اإلسػػػناد )المغنػػػي 

(، كابػػػف ح ػػػػر )الكػػػافي الشػػػػاؼ ْٕٖ/ٓاده ابػػػػف الممقػػػف )البػػػدر المنيػػػػر (، كحسػػػػف إسػػػنْٓٓ/ُاإلسػػػناد )المسػػػتدرؾ 
 (.ِْٔ/ّ(، كاأللباني )اإلركاء َٓص

 قالت الباحثة: كالحديث حسف اإلسناد، فيو بيز بف حكيـ كىك صدكؽ.
 
 .َِ/ْانظر: شرح معاني اآلثار  1
 .َِّ/ٗانظر: البياف كالتحصيؿ البف رشد  2
 .ُّّ/ٓانظر: الم مكع  3
 .ّٕٓ/ْالفركع البف مفمح  انظر: 4
 .ّْْ/ِانظر: المغني  5
 .ّّ/ِمعالـ السنف  6
 .ْٔٓ/ْحاشية ابف القيـ  7
 .ّٕٓ/ْ امع األصكؿ  8
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القػديـ فػي ، فإف الشػافعي  عػؿ الحػديث ح ػة لقكلػو ذىب إليو الحربي مف تغميط الراكميرد ما  -اهلل
 .1أخذ شطر ماؿ مانع الزكاة مع الزكاة. كاهلل أعمـ"

كقكؿ الحربي إنو كشطر بكزف شػغؿ فػي غايػة الفسػاد كال يعرفػو أحػد مػف كرد ابف القيـ كذلؾ عميو: "
 .2أىؿ الحديث بؿ ىك مف التصحيؼ"

 
ي : "كقد كاف تضػعيؼ الغرامػة عمػى مػف سػرؽ فػ3أما النسخ، فقاؿ بو الشافعي، قاؿ البييقي

األمكاؿ أمر كاف في  : "كالعقكبات في، كبذلؾ قاؿ ابف رشد أيضان 4ابتداء اإلسبلـ، ثـ صار منسكخا"
إنما آخذىا منتو في مانع الزكاة " -صمى اهلل عميو كسمـ–، مف ذلؾ ما ركل عف النبي أكؿ اإلسبلـ

 .5"... ثـ نسخ ذلؾ كمو باإل ماع عمى أف ذلؾ ال ي ب وشطر مالو عزمة من عزمات ربنا"
رد عمػى ابػف رشػد بينػو لػـ يثبػت اإل مػاع عمػى تػرؾ العقكبػة الماليػة كمػا ذكػر، بػؿ خػالؼ كيي 

ف قػؿ عػددىـ، قػاؿ ابػف ح ػر: "في ذلؾ بعػض األئمػ كيؤيػده إطبػاؽ فقيػاء األمصػار عمػى تػرؾ ة، كا 
 .6، كقكؿ مف قاؿ بمقتضاه يعد في ندرة المخالؼ"را حان  فدؿ عمى أف لو معارضان  ،ؿ بوالعم

ككم عمى دعكل النسخ بقكلو: "ال كاب ضعيؼ مف ك ييف: أحدىما: أف مػا ادعػكه مػف كػكف كرد الن
 العقكبة كانت باألمكاؿ في أكؿ اإلسبلـ ليس بثابت كال معركؼ. 

كالثػػػاني: أف النسػػػخ إنمػػػا يصػػػار إليػػػو إذا عمػػػـ التػػػاريخ، كلػػػيس ىنػػػا عمػػػـ بػػػذلؾ، كال ػػػكاب الصػػػحيح  
، كأبػك حػاتـ لػػـ 7كأبػي حػاتـ، كاهلل أعمػـ" -اهلل عنػورضػي -تضػعيؼ الحػديث كمػا سػبؽ عػف الشػافعي

نما تكمـ في بيز بف حكيـ، فاعتبره النككم أنو تضعيؼ لمحديث.ىذا خاصةيضعؼ الحديث   ، كا 
كرد ابػػف القػػيـ عمػػى دعػػكل النسػػخ كالتػػر يح معػػا بقكلػػو: "كلػػيس لمػػف رد ىػػذا الحػػديث ح ػػة، كدعػػكل 

 .8و"إذ ىي دعكل ما ال دليؿ عمي ،نسخو دعكل باطمة
 .1كقاؿ ابف ح ر: "كاعتمد النككم ما أشار إليو ابف حباف مف تضعيؼ بيز كليس ب يد"

                                                 
 .ّٕٓ/ْ امع األصكؿ  1
 .ْٔٓ/ْحاشية ابف القيـ  2
لد سنة  3 ف ىػػ، نشي ببييؽ، مف مؤلفاتو: السنّْٖىك أحمد بف الحسيف بف عمي، أبك بكر، مف أئمة الحديث، كي

 (.َّْ/ّىػػ )انظر: شذرات الذىب ْٖٓالكبرل، تكفي سنة 
 .َْٓ/ْالسنف الكبرل  4
 .َِّ/ٗالبياف كالتحصيؿ البف رشد  5
 .َْْ/َِفتح البارم  6
 .ّّْ/ٓالم مكع  7
 .ْٔٓ/ْحاشية ابف القيـ  8
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، 2القكؿ الثاني: تؤخذ منو الزكاة، كيعزر بيخذ شطر مالػو، كىػك قػكؿ الشػافعي فػي القػديـ -

 .5، كابف عثيميف4، كاختاره ابف القيـ3كقكؿ لمحنابمة
بكر الصديؽ عمى مف أدل الزكػاة  يفيحمؿ حديث أب ع بتبايف األحكاؿ،كسمككا في ذلؾ مسمؾ ال م

 كلـ يمنعيا، كحديث عبد اهلل بف عمرك بف العاص خاص فيمف منع الزكاة.
 كال يدخؿ ذلؾ في أكؿ الماؿ بالباطؿ، بؿ عقكبة لو عمى تقصيره في فريضة مف فرائض اهلل تعالى.

ز بػف حكػيـ عػف أبيػو عػف  ػده قاؿ الشيخ ابف عثيميف: "كالصحيح أنو يعػزر بمػا كرد فػي حػديث بيػ
إنػػا  خػػذكىا كشػػطر مالػػو عزمػػة مػػف عزمػػات "قػػاؿ فػػيمف منعيػػا:  -صػػٌمى اهلل عميػػو كسػػٌمـ-أف النبػػي 

 .6ربنا"
 

ال مػع عنػد  ك ػو، فيػك محػتج بػو، ك قالت الباحثة: حديث بيز بف حكيـ أقمو أف يككف حسنان 
لػى التػر يح، إال إكال يصػار أصحاب القكؿ األكؿ مخالؼ لظاىر الحديث، كدعكل النسخ ال تثبػت، 

ة، كمػػػا كرد فػػػي كتػػػاب أبػػػي بكػػػر إذا تعػػػذر ال مػػػع، كىنػػػا لػػػـ يتعػػػذر، فاألصػػػؿ حمػػػؿ حػػػديث أبػػػي بكػػػر 
فيعػزر بعقكبػة ماليػة كىػي أخػذ شػطر  منعيا، كأمػا مانعيػا قصػدان يعمى مف أدل الزكاة، كلـ  الصديؽ

كا ػب، كقػد يعػزر بيخػذ شػطر ، كلكف يترؾ ذلؾ لمحاكـ في تقدير المصمحة، فقػد يكتفػي بيخػذ المالو
 ، كاهلل أعمـ.الماؿ

 

 
 
 
 

                                                                                                                                              
 .َْْ/َِفتح البارم  1
 .ّّْ/ٓانظر: الم مكع  2
 .ّْْ/ِانظر: المغني  3
 .ْٓٓ/ْالقيـ انظر: حاشية ابف  4
 .ََِ/ٔانظر: الشرح الممتع  5
 .ََِ/ٔالشرح الممتع  6
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 رابعةالمسيلة ال
 التعجيل يي إخراج الزكاة

 
 :األدلة المتعارضة

ػاًج  ػٍف اٍلحى َّ كىًريَّػا، عى اًعيؿي ٍبفي زى دَّثىنىا ًإٍسمى ، حى كرو دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي مىٍنصي أخرج أبك داكد في سننو: حى
، عى  كىـً ٍف اٍلحى ، عى ، ٍبًف ًدينىارو ًمػيٍّ يَّةى، عىٍف عى ِيتي  -صمى اهلل عميو وستمم–َأِن اْلَعِباَس َسَأَل الِنِبِي ٍف حي ى
ػرَّةن:ِحتِل  َيتَرِخَص َلتُو ِيتي َذِلتكَتْعِجيِل َصتَدَقِتِو َقْبتَل َأْن تَ  د: َيتَأِذَن َلتُو ِيتي َذِلتكَ " "، قىػاؿى مى ". قىػاؿى أىبيػك دىاكي

ًديثى ىيشىٍيـه، عى  كىل ىىذىا اٍلحى ًف النًَّبيّْ رى ، عى سىًف ٍبًف ميٍسًمـو ٍف اٍلحى ، عى كىـً ٍف اٍلحى ، عى كًر ٍبًف زىاذىافى  ٍف مىٍنصي
حُّ -صمى اهلل عميو كسمـ–  ٍيـو أىصى ًديثي ىيشى ، كىحى

1. 

                                                 
، سػنف الترمػذم، كتػاب الزكػاة، بػاب مػا  ػاء ُِٔٔ، ِّ/ِسنف أبي داكد، كتاب الزكاة، باب في تع يػؿ الزكػاة،  1

، َِٔ/ّ، سنف ابف ما و، كتاب الزكاة، باب تع يؿ الزكاة قبؿ محميا، ٕٗٔ، حٖٕٔ، حٔٓ/ِفي تع يؿ الزكاة، 
 .ُٕٓٗح

 دراسة السند:
بف مرة الخمقاني بضـ المع مة كسككف البلـ بعدىا قاؼ، أبك زياد الككفي، لقبو شقكصا بفتح ِإْسَماِعيُل ْبُن َزَكِرِيا  -

المع مة كضـ القاؼ الخفيفة كبالميممة، صدكؽ يخطػئ قمػيبلن، مػف الثامنػة، مػات سػنة أربػع كتسػعيف، كقيػؿ قبميػا ع 
 (.ْْٓـ، رقُّٗ)التقريب ص

 (.ِٗ/ُلـ أ د معنى لقبو شقكصا، كفي بعض المصنفات شقكنيا )الضعفاء الكبير 
الشػيف كالقػاؼ كالصػاد لػيس بيصػؿو يتفػٌرع منػو أك ييقػاس عميػو، كلكف كرد معنى )شقص( فػي المغػة، قػاؿ ابػف فػارس: 

ػػػٍقصي طائفػػػةه مػػػف شػػػيء، كالًمٍشػػػقىص: سػػػيـه فيػػػو نصػػػؿه عػػػريض، كيقكلػػػكف: إف كػػػاف صػػػحيحان إفَّ  كفيػػػو كممػػػات، فالشّْ
كاد )مع ـ مقاييس المغة   (.َِْ/ّالشًَّقيص في نعت الفرس: الفاًرهي ال ى

، كركاية ابف ٖٓ(، كمرة: ليس بو بيس )ركاية ابف محرز صِٔٔ/ِكثقو ابف معيف )تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم 
(، ُُِركاية ابف طيمػاف ص(، كمرة: صالح الحديث، قيؿ لو: فح ة ىك؟ قاؿ: الح ة شيء  خر )ٖٖطيماف ص

(، ُِٕ/ِكنقػػؿ مغمطػػام عػػف كتػػاب الضػػعفاء ألبػػي العػػرب قػػكؿ ابػػف معػػيف: حديثػػو متقػػارب )إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ 
كقاؿ ابف المديني: كػاف عبػد الػرحمف بػف ميػدم يػركم عنػو، ككػاف أصػحابكـ البغػداديكف رككا عنو)ركايػة ابػف محػرز 

(، كفػي ِٔٔأبػي داكد: مػا كػاف بػو بػيس )سػؤاالت أبػي داكد ص (، ككثقو أحمػد بػف حنبػؿ، كقػاؿ فػي ركايػةَِْص
(، كمثمػو نقػؿ الحػاكـ فػي المػدخؿ، فقػاؿ عػف ْٓٗ/ِركاية ابنو عبد اهلل حديثو حديث مقارب )العمؿ كمعرفة الر ػاؿ 

(،  كفػػي ركايػػة الميمػػكني أنػػو سػػيؿ أحمػػد: إسػػماعيؿ بػػف زكريػػا ُٖٔ/ْأحمػػد: حديثػػو مقػػارب )المػػدخؿ إلػػى الصػػحيح 
ك؟ فقاؿ لػي: أمػا األحاديػث المشػيكرة التػي يركييػا فيػك فييػا مقػارب الحػديث، كلكنػو لػيس ينشػرح الصػدر لػو، كيؼ ى

(، كقاؿ مرة: لـ نكتب نحػف عػف ىػذا شػيئنا، كينػو يقػكؿ: لػـ ندركػو ِٗ/ُىك شيخ ليس يعرؼ ىكذا )الضعفاء الكبير 
اؿ أبػػػك حػػػاتـ: صػػػالح )ال ػػػرح كالتعػػػديؿ (، كقػػػِّّ/ُ(، ككثقػػػو أبػػػك داكد )سػػػؤاالت اآل ػػػرم ُِٔ/ٔ)تػػػاريخ بغػػػداد 
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(، كاختمػػؼ فيػػو قػػكؿ النسػػائي، فقػػاؿ مػػرة: أر ػػك أف ال ٓٗ/ّ(، كقػػاؿ ابػػف خػػراش: صػػدكؽ )تيػػذيب الكمػػاؿ َُٕ/ِ
(، كقػاؿ ابػف عػدم: حسػف ُِٕ/ِ(، كمرة: ليس بالقكم )إكمػاؿ تيػذيب الكمػاؿ ٓٗ/ّيككف بو بيس )تيذيب الكماؿ 

(، كمػػػرة: ثقػػػة، مصػػػنؼ، كىػػػك ِْٔ/ُ(، قػػػاؿ الػػػذىبي: صػػػدكؽ )الكاشػػػؼ ُّٖ/ُالحػػػديث، يكتػػػب حديثػػػو )الكامػػػؿ 
(، كقػاؿ ابػف ح ػر: صػدكؽ ْٓشيعي، يقاؿ عنو كبلـ فػي الغمػك ال يصػدر مػف مسػمـ )مػف تكمػـ فيػو كىػك مكثػؽ ص

(، كابػػف ُّٕ/ِ(، كذكػػره فػػي الثقػػات ابػػف خمفػػكف )إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿْْٓ، رقػػـُّٗيخطػػئ قمػػيبل )التقريػػب ص
 (. ِٖ(، كابف شاىيف )تاريخ أسماء الثقات ص ْْ/ٔحباف )الثقات 

(، كنقػػػؿ بعػػػض أقكالػػػو الدالػػػة عمػػػى غمػػػكه فػػػي التشػػػيع )انظػػػر: ِٗ/ُكذكػػػره العقيمػػػي فػػػي الضػػػعفاء )الضػػػعفاء الكبيػػػر 
(، ُُِ/ُ(، كعمػػػؽ عمييػػػا ابػػػف ال ػػػكزم: كمثػػػؿ ىػػػذا ال يعػػػد مسػػػممان )الضػػػعفاء كالمتػػػرككيف ِٗ/ُالضػػػعفاء الكبيػػػر 

(، كابػػف ِِٓ/ُ(، كالع مػػي )معرفػػة الثقػػات ُّٕ/ُ(، كأحمػػد )الكامػػؿ ِٗ/ُضػػعفاء الكبيػػر كضػػعفو ابػػف معػػيف )ال
 (.َِْ/ٕح ر )المطالب العالية 

كقػػد رد الػػذىبي مػػا نسػػب إليػػو ممػػا ذكػػره العقيمػػي، فقػػاؿ فػػي الميػػزاف: ىػػذا السػػند مظمػػـ، كلػػـ يصػػح عػػف الخمقػػاني ىػػذا 
ف صػح فيػك (، كقػّٕٖ/ُالكبلـ، فإف ىػذا مػف كػبلـ زنػديؽ )الميػزاف  اؿ فػي المغنػي: ىػذا لػـ يثبػت عػف الخمقػاني، كا 
 (.َُٗ/ُعف خمقاني  خر زنديؽ، عدك اهلل )المغني 

قالت الباحثة: كلـ يسبؽ أحد مف األئمة المتقدميف إلى نسبتو إلى التشيع، فيكؿ مف كسمو بذلؾ العقيمي كتبعو بعض 
 المتيخريف، كالرا ح أنو صدكؽ، كاهلل أعمـ.

 
 (.ُُِٓ، رقـِِّالكاسطي، ال بيس بو، كلو ذكر في مقدمة مسمـ، مف السابعة )التقريب ص رحجاج بن دينا-

(، كالمػػديني )إكمػػاؿ َُٔ/ّ(، كابػػف المبػػارؾ )ال ػػرح كالتعػػديؿ ٖٔكثقػػو عبػػده بػػف سػػميماف )تػػاريخ أسػػماء الثقػػات ص
حػػرب النسػػائي )تيػػذيب  (، كزىيػػر بػػفّٕٗ/ْ(، كابػػف معػػيف )تػػاريخ ابػػف معػػيف ركايػػة الػػدكرم ّْٗ/ّتيػذيب الكمػػاؿ 

(، كيعقػكب بػف شػيبة ِٖٓ/ُ(، كالع مػي )معرفػة الثقػات ٖٔ(، كابف عمار )تاريخ أسػماء الثقػات صّْٔ/ٓالكماؿ 
(، كالترمػػذم كزاد: مقػػارب الحػػػديث ّْٗ/ّ(، كأبػػك داكد )إكمػػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ ّْٔ/ٓالسدكسػػي )تيػػذيب الكمػػاؿ 

(، ذكػػره ابػػف شػػاىيف )تػػاريخ أسػػماء ِّّٓ، حِٔٗ/ٓزخػػرؼ، ) ػػامع الترمػػذم، كتػػاب التفسػػير، بػػاب كمػػف سػػكرة ال
 (.َِٓ/ٔ(، كابف حباف في الثقات )الثقات ّْٗ/ّ(، كابف خمفكف )إكماؿ تيذيب الكماؿ ٖٔالثقات ص

(، كمػرة فػي ركايػة عبػد ٖٖكتكسط فيو ابف معيف، فقػاؿ: صػدكؽ لػيس بػو بػيس )تػاريخ ابػف معػيف ركايػة الػدارمي ص
عػػف ح ػػاج بػػف دينػػار، فقػػاؿ: كاسػػطي، كقػػاؿ بيػػده يحركيػػا، قمػػت ليحيػػى: قػػد حػػدث عنػػو  اهلل بػػف أحمػػد: سػػيلت يحيػػى

(، كقػاؿ البخػارم: مقػارب ّٓٓ/ُ(، كقاؿ احمد: ليس بو بيس، ركل عنو شعبة )العمؿ ٔ/ّشعبة؟ قاؿ: نعـ )العمؿ 
كالتعػػديؿ  (، كقػػاؿ أبػػك زرعػػة: صػػالح صػػدكؽ، ال بػػاس بػػو، مسػػتقيـ الحػػديث )ال ػػرحْْٖ/ِالحػػديث )عمػػؿ الترمػػذم 

 (.ُُِٓ، رقـِِّ(، كقاؿ ابف ح ر: ال بيس بو )التقريب صُِّ/ُ(، كقاؿ الذىبي: صدكؽ )الكاشؼ َُٔ/ّ
(، كقػاؿ ابػف خزيمػة: فػي القمػب منػو )صػحيح ابػف َُٔ/ّقاؿ أبك حاتـ: يكتب حديثو كال يحتج بو )ال ػرح كالتعػديؿ 

كقاؿ: ال يتابع عميو كال يعرؼ إال بو )الضعفاء الكبير (، كذكره العقيمي في الضعفاء، كذكر لو حديثان، ْٖ/ْخزيمة 
 (.َُِ/ِ(، كضعفو الدارقطني بقكلو: ليس بالقكم )ميزاف االعتداؿ َّٕ/ُ

 الرا ح أنو صدكؽ، كاهلل أعمـ.
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بالمثنػػاة ثػـ المكحػػدة مصػػغران، أبػك محمػػد الكنػػدم، الكػػكفي، ثقػة ثبػػت فقيػػو إال أنػو ربمػػا دلػػس، مػػف  الحكتتم بتتن عتيبتتة-
 (.ُّْٓ، رقـِّٔة، مات سنة ثبلث عشرة، أك بعدىا كلو نيؼ كستكف ع )التقريب صالخامس

(، ككػػاف يرسػػؿ )المراسػػيؿ ألبػػي حػػاتـ َّكضػػعو ابػػف ح ػػر فػػي المرتبػػة الثانيػػة مػػف المدلسػػيف )طبقػػات المدلسػػيف ص
 (، كلـ يذكر لو إرساال عف ح ية بف عدم.ُٕٔ،  امع التحصيؿ صْٖص
 
، ِِٔعميػػػة بػػػف عػػػدم الكنػػػدم، صػػػدكؽ يخطػػػئ، مػػػف الثالثػػػة ت )التقريػػػب ص: ح يػػػة بػػػكزف ُحَجيتتتة بتتتن عتتتدي -
 (.َُُٓرقـ

(، كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات َُ/ْ(، كابػػف خمفػػكف )إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ ِٖٖ/ُكثقػػو الع مػػي )معرفػػة الثقػػات 
صػػدكؽ  (، كقػػاؿ الػػذىبي:َُٗ/ِ(، كأبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف إبػػراىيـ البكشػػن ي )تيػػذيب التيػػذيب ُِٗ/ْ)الثقػػات 
(، كقاؿ ابف سعد: كاف معركفا، َُُٓ، رقـ ِِٔ(، كقاؿ ابف ح ر: صدكؽ يخطئ )التقريب صْٔٔ/ُ)الميزاف 

(، كفػػي كبلمػػو رد عمػػى أبػػي حػػاتـ حػػيف قػػاؿ: شػػيخ ال يحػػتج بحديثػػو، شػػبيو ِِٓ/ٔكلػػيس بػػذاؾ )الطبقػػات الكبػػرل 
تيبػػػة، كسػػػممة بػػػف كييػػػؿ، كأبػػػك إسػػػحاؽ (، ركل عنػػػو ثبلثػػػة، كىػػػـ: الحكػػػـ بػػػف عُّْ/ّبػػػالم يكؿ )ال ػػػرح كالتعػػػديؿ 

(، ُِٕ/ِ(، كقػػاؿ عبػػد الحػػؽ اإلشػػبيمي: لػػيس ممػػف يحػػتج بػػو )األحكػػاـ الكسػػطى ْٖٓ/ٓالسػػبيعي )تيػػذيب الكمػػاؿ 
كتعقبو ابف القطػاف بقكلػو: ال يمتفػت فيػو إلػى قػكؿ مػف قػاؿ: "ال يحػتج بػو" إذا لػـ يػيت بح ػة، فإنػو ر ػؿ مشػيكر، قػد 

إسحاؽ، كالحكـ بف عتيبػة، رككا عنػو عػدة أحاديػث، كىػك فييػا مسػتقيـ، لػـ يعيػد منػو ركل عنو سممة بف كييؿ، كأبك 
 (.ُّٕ/ٓخطي كال اختبلط كال نكارة )الكىـ كاإليياـ 

 قمت: كالرا ح أنو صدكؽ، قد نفى أبك الحسف القطاف عنو الخطي، كاهلل أعمـ.
 

 الحكم عمى اْلسناد:
كلكنػػو معػػؿ بػػاختبلؼ الكصػػؿ كاإلرسػػاؿ، كقػػد ر ػػح أبػػك داكد  (،ُْٓ/ٔإسػػناد حسػػف، ككػػذا قػػاؿ النػػككم )الم مػػكع 

( الركايػػة المرسػػمة، ِٖ/ٔ(، كالبييقػػي )معرفػػة السػػنف كاآلثػػار ُٖٗ/ّ(، كالػػدارقطني )العمػػؿ ُّٔٔ، حِّ/ّ)سػػننو 
 (.ِٖ/ٔكتحير فيو الشافعي، فقاؿ: ال أدرم أثبت أـ ال؟ )معرفة السنف كاآلثار 

رسػػمة، ك ػب بيػػاف حكػػـ المرسػؿ كاالحت ػػاج بػو، لبيػػاف مػػدل قػكة االعتمػػاد عمػػى كألف الركايػة األصػػح لمحػديث ىػػي الم
 ىذا الحديث في المسيلة.

بىيَّف ابف ر ب الخبلصة في حكـ الحديث المرسؿ بقكلو: فإذا عضد ذلؾ المرسؿ قرائف تػدؿ عمػى أف لػو أصػبلن قػكم 
التحقيػؽ فػي االحت ػػاج بالمرسػؿ عنػػد الظػف بصػحة مػػا دؿ عميػو، فػاحتج بػػو مػع مػا احتػػؼ بػو مػػف القػرائف، كىػذا ىػػك 

األئمة... كقد ذكر ابف  رير كغيره: أف إطػبلؽ القػكؿ بػيف المرسػؿ لػيس بح ػة، مػف غيػر تفصػيؿ بدعػة حػدثت بعػد 
 (.ُْٗ/ُالمائتيف )شرح عمؿ الترمذم 

 كالشافعي يحتج بالمرسؿ إذا تقكل بيحد القرائف التالية:
 متصمة. أف يركيو الحفاظ الميمكنكف مف طريؽ أخرل -
 أف يركل مف طريؽ أخرل مرسمة. -
 .-رضكاف اهلل عمييـ-مكافقة المرسؿ ألقكاؿ الصحابة -



             163 

،  يعارضو نىا اٍبفي كىٍىبو ، أىٍخبىرى دى اٍلمىٍيًرمُّ دَّثىنىا سيمىٍيمىافي ٍبفي دىاكي ما أخر و أبك داكد في سننو: حى
ًر، أىخٍ  اًرًث اأٍلىٍعكى ٍمرىةى، كىاٍلحى اًصـً ٍبًف ضى اؽى، عىٍف عى ، عىٍف أىًبي ًإٍسحى رى سىمَّى  خى ، كى اًزـو ًريري ٍبفي حى ًني  ى بىرى

ًميٍّ  ٍنوي -عىٍف عى ًف النًَّبيّْ -رىًضيى المَّوي عى َوَلْيَس ِيي َماٍل َزَكاٌة َحِتى : "... -صمى اهلل عميو كسمـ–، عى
 .1َحْوُل"َيُحوَل َعَمْيِو الْ 

 
 

                                                                                                                                              

 (.ُِٓ-ُِْمكافقة المرسؿ لقكؿ أىؿ العمـ )لمزيد مف التفصيؿ انظر: الرسالة ص -
األمكر األربعة، فإنو ركل فػي  -رضي اهلل عنو-قاؿ النككم: كقد ك د في ىذا الحديث المذككر عف عمي 

صحيحيف معناه مف حديث أبي ىريرة السابؽ، كركل ىػك أيضػان مرسػبلن كمتصػبلن كمػا سػبؽ، كقػاؿ بػو مػف الصػحابة ال
ابف عمر، كقاؿ بو أكثر العمماء كما نقمو الترمذم، فحصمت الدالئؿ المتظاىرة عمى صحة االحت ػاج بػو، كاهلل أعمػـ 

 (.ُْٔ/ٔ)الم مكع 
 -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-قػػاؿ: أمػػر رسػػكؿ اهلل  -رضػػي اهلل عنػػو-كالحػػديث فػػي الصػػحيحيف لفظػػو: عػػف أبػػي ىريػػرة 

َمتا : "-صػمى اهلل عميػو كسػمـ-بالصدقة، فقيؿ: منع ابف  ميؿ كخالد بف الكليد كعباس بف عبد المطمب، فقاؿ النبػي 
ِلتٌد َيتِذِنُكْم َتْظِمُمتوَن َخاِلتًدا َقتِد اْحتَتَبَس َأْدَراَعتُو َوَأْعتُتَدُه َيْنِقُم اْبُن َجِميٍل ِإاِل َأِنُو َكاَن َيِقيًرا َيَأْغَناُه الِمُو َوَرُسوُلُو  َوَأِمتا َخا
َيِيتَي َعَمْيتِو َصتَدَقٌة َوِمْثُمَيتا  -صتمى اهلل عميتو وستمم–ِيي َسِبيِل الِمِو  َوَأِما اْلَعِباُس ْبُن َعْبِد اْلُمِطِمِب َيَعمُّ َرُسوِل الِمِو 

وأمتا (، كفي ركاية مسمـ: "ُّٗٗ، حّْٓ/ِلزكاة، باب قكلو تعالى: "كفي الرقاب"، ")صحيح البخارم، كتاب اَمَعَيا
 (.ّٖٗ، حٕٔٔ/ِ")صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب في تقديـ الزكاة كمنعيا، العباس َيِيَي َعَمِي  َوِمْثُمَيا َمَعَيا

سػحاؽ ) ػػامع كقػاؿ الترمػذم: كقػػاؿ أكثػر أىػػؿ العمػـ إف ع ميػػا قبػؿ محميػػا أ ػزأت عنػػو كبػو يقػػكؿ  الشػافعي كأحمػػد كا 
 (.ٔٓ/ِالترمذم، كتاب الزكاة، باب ما  اء في تع يؿ الزكاة، 

قالػػت الباحثػػة: كلعػػؿ الػػرا ح قبػػكؿ الحػػديث المرسػػؿ فػػي ىػػذه المسػػيلة، فمػػـ يػػرد حػػديث  خػػر أصػػح إسػػنادنا يعارضػػو، 
، كاهلل أعمـ.  ككافؽ فعؿ الصحابة، كقكؿ بعض أىؿ العمـ، كذلؾ يشعر أف لو أصبلن

 
 ، تفرد بيذا الحديث في الكتب الستة.ُْٕٓ، حَُ/ِسنف أبي داكد، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة،  1

 دراسة السند:
بف زيد بف عبد اهلل األزدم، أبك النضر البصرم، كالد كىب، ثقة، لكف في حديثو عف قتادة  جرير بن حازم -

ات سنة سبعيف، بعد ما اختمط لكف لـ يحدث في حاؿ ضعؼ، كلو أكىاـ إذا حدث مف حفظو، كىك مف السادسة، م
 (.ُُٗ، رقـُٔٗاختبلطو ع )التقريب ص

كىذا الحديث يركيو عف أبي إسحاؽ السبيعي، كقد سمع منو قبؿ االختبلط، كأخرج البخارم أحاديث مف طريؽ 
 (.ِْٔٔ، حُِْْ/ٔ رير عف أبي إسحاؽ )انظر: كتاب القدر، باب "ما كنا لنيتدم لكال أف ىدانا اهلل"، 

 .ِّكسبقت دراسة السند في المبحث األكؿ، المسيلة الثالثة ص
 كالحديث إسناده حسف، فيو عاصـ بف ضمرة، كىك صدكؽ.
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 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
 ػكاز  4، كاختيػار ابػف خزيمػة3، كالحنابمػة2، كالشافعية1مذىب  ميكر الفقياء مف الحنفية - 

تع يؿ الزكاة إذا بمغت النصاب، كدليميـ في ذلؾ حديث تع يؿ صدقة العباس، كقياس الزكاة عمػى 
 ؿ قبؿ حمكؿ الكقت بيسير.ب كاز التع ي 5الديكف المؤ مة، كركم قكؿ لمالؾ

ي ػػػكز لممصػػػدؽ إذا رأل العػػػكز فػػػي أىػػػؿ الصػػػدقة أف يسػػػتمؼ ليػػػـ مػػػف صػػػدقة أىػػػؿ " :قػػػاؿ الشػػػافعي
 .6األمكاؿ إذا كانكا ميسكريف كليس عمى رب الماؿ أف يخرج صدقتو قبؿ الحكؿ إال أف يتطكع"

ئز أنػو  ػا ،اؿ محػدكدةكح ة مف أ از تع يميا القياس عمى الديكف الكا بة آل ػقاؿ ابف عبد البر: "
-صمى اهلل عميػو كسػمـ-عف النبي  -رضي اهلل عنو-كحديث عمي  ،تع يميا أك تقديميا قبؿ محميا

 .كقد ركم لعاميف "،أنو استمؼ صدقة العباس قبؿ محميا" :
كفرقػػػكا بػػػيف الصػػػبلة كالزكػػػاة بػػػيف النػػػاس يسػػػتككف فػػػي كقػػػت الصػػػبلة كال يسػػػتككف فػػػي كقػػػت ك ػػػكب  

   .7"الزكاة
مالػػؾ فػػي ىػػذه المسػػيلة فػػي أحػػد أقكالػػو، فػػيفتى بعػػدـ ال ػػكاز قياسػػان عمػػى الصػػبلة،  كخػػالؼ- 

 كأنيا عبادة ليا كقت محدد، ال يصح إخرا يا قبؿ حمكؿ كقتيا.
مػف أدل زكػاة مالػو قبػؿ  :قاؿ ابف عبد البر: "كاختمؼ أىؿ العمـ فػي  ػكاز تع يػؿ الزكػاة فقػاؿ مالػؾ

كقيػػاس مالػػؾ كمػػف قػػاؿ  ...ىػػك كالػػذم يصػػمي قبػػؿ الكقػػتك  ،محميػػا بتمػػاـ الحػػكؿ فإنػػو ال ي ػػزئ عنػػو
 .8"كاهلل أعمـ ،بقكلو عمى الصبلة أصح في سبيؿ القياس

إذا دخػػؿ فػػي الشػػيء رفقػػا  : الكقػػتقمنػػاا، : "كقػػكليـ: إف لمزكػػاة كقتػػ، فقػػاؿقدامػػةابػػف  كرد عمػػى قكلػػو
 صػػبلة كالصػػياـ فتعبػػدكأمػػا ال...، كالػػديف المؤ ػػؿلػػو أف يع مػػو كيتػػرؾ اإلرفػػاؽ بنفسػػو، كػػاف باإلنسػػاف

 .9، في ب أف يقتصر عميو"محض، كالتكقيت فييما غير معقكؿ
 

                                                 

 .ْٓٓ/ُانظر: مختصر اختبلؼ العمماء لمطحاكم  1 
 .ُْٓ/ٔانظر: الم مكع  2
 .ْٓٗ/ِانظر: المغني  3
 .ْٕ/ْتقديـ الصدقة قبؿ حمكؿ الحكؿ عمى الماؿ،  انظر: صحيح ابف خزيمة، كتاب الزكاة، باب الرخصة في 4
 .ِِٕ/ّانظر: االستذكار  5
 .ِِٕ/ّاالستذكار  6
 .ِّٕ/ّاالستذكار  7
 .ِّٕ/ّاالستذكار  8
 .ْٓٗ/ِالمغني  9
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قالػػت الباحثػػة: كالػػرا ح ىػػك مػػا ذىػػب إليػػو ال ميػػكر، فػػالقكؿ الػػرا ح عنػػد تعػػارض الحػػديث 
الضػػػعيؼ مػػػع القيػػػاس، ىػػػك تقػػػديـ الحػػػديث الضػػػعيؼ، كىنػػػا احتػػػؼ الحػػػديث المرسػػػؿ بقػػػرائف تقكيػػػو، 

النقؿ عف مالؾ، فركم عنو مكافقتو ليـ، كمرة خالفيـ، كليس لو دليؿ كيساند قكؿ ال ميكر اختبلؼ 
 إال القياس، فتر يح الحديث عمى القياس أكلى، ألف لو أصبلن، كاهلل أعمـ.
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 : نصاب الزكاة.دسالمبحث السا
 

 .  مقدار الصاع بالرطؿالمسيلة األكلى: 
 مف ممؾ نصابان كلـ يكًفًو.  ثانية: المسيلة ال

  .األنعاـ المسالة الثالثة: تيثير الخمطة عمى نصاب
 .إخراج القيمة في الزكاةالمسيلة الرابعة: 

 المسيلة الخامسة: كنز الماؿ مع إخراج زكاتو.
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 المسيلة األكلى
 مقدار الصاع بالرطل

 
 :األدلة المتعارضة

ػدَّثىنىا صػحيحييماسمـ في أخرج البخارم كم ػدَّثىنىا أىبًػي، حى ، حى ٍيػرو ػدَّثىنىا اٍبػفي نيمى ، كالمفػظ لمسػمـ: كحى
ػػدَّثىًني كىٍعػبي ٍبػفي عيٍ ػػرىةى  ًف ٍبػػفي أىبًػي لىٍيمىػى، حى ٍبػدي الػرٍَّحمى ػػدَّثىًني عى : حى اًىػدنا، يىقيػكؿي ػػًمٍعتي مي ى : سى ، قىػاؿى - سىػٍيؼه

ٍنػوي  مىٍيػًو، كىرىٍأسيػوي  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–ًو ، أىٌف رىسيػكؿى المَّػ-رىًضيى المَّوي عى قىػؼى عى : كى ، فىقىػاؿى يىتىيىافىػتي قىٍمػبلن
: َأُيْؤِذيَك َىَوامَُّك؟" ، قىاؿى ـٍ : نىعى ػا َياْحِمْ  رَْأَسكَ ، قيٍمتي ـٍ مىًريضن ػٍف كىػافى ًمػٍنكي لىٍت ىىًذًه اآٍليىةي "فىمى : فىًفيَّ نىزى ، قىاؿى

"، فىقىػػاؿى ًلػػي رىسيػػكؿي المَّػػًو أىٍك بًػػًو أىذنل ًمػػٍف رىٍأًسػػًو فى  ػػدىقىةو أىٍك نيسيػػؾو صػػمى اهلل عميػػو –ًفٍديىػػةه ًمػػٍف ًصػػيىاـو أىٍك صى
 .2"َبْيَن ِسِتِة َمَساِكيَن َأِو اْنُسْك َما َتَيِسرَ  1ُصْم َثاَلَثَة َأِياٍم َأْو َتَصِدْ  ِبَفَر ٍ ": -كسمـ

                                                 
ػػع عنػػد أٍىػػؿ  1 ػػٌدان أك ثبلثػػة  صي قػػاؿ ابػػف األثيػػر: الفىػػرىؽ بالتحريػػؾ: ًمٍكيىػػاؿ يسػػع ًسػػتَّةى عشػػر ًرٍطػػبل كىػػي اثنػػا عشػػر مي
 (.ّٕٖ/ّلح از )النياية ا
، صػػػػحيح َُُِ، حٖٗٓ/ِصػػػػحيح مسػػػػمـ، كتػػػػاب الحػػػػج، بػػػػاب  ػػػػكاز حمػػػػؽ الػػػػرأس لممحػػػػـر إذا كػػػػاف بػػػػو أذل،  2

، باب قػكؿ اهلل تعػالى: ُُٕٗ، حْْٔ/ِالبخارم، أبكاب اإلحصار، باب قكؿ اهلل تعالى: "فمف كاف منكـ مريضان"، 
، ْٓٔ/ِاب اإلطعػػػػاـ فػػػػي الفديػػػػة نصػػػػؼ صػػػػاع،، بػػػػَُِٕ، حْْٔ/ِ"أك صػػػػدقة" كىػػػػي إطعػػػػاـ سػػػػتة مسػػػػاكيف، 

، كتػػاب المرضػػى، بػػاب مػػا رخػػص لممػػريض أف يقػػكؿ إنػػي ك ػػع، أك ُِِٕ، ْٓٔ/ِ، بػػاب النسػػؾ شػػاة، ُُِٕح
 .َّّٔ، حِْٕٔ/ٔ، كتاب الطب، باب الحمؽ مف األذل، ُّْٓ، حُِْْ/ٓكارأساه، 

 دراسة السند: 
ح اج، المخزكمي مكالىـ، المكي، ثقة، إماـ في التفسػير كفػي بفتح ال يـ كسككف المكحدة، أبك ال ُمَجاِىد بن جبر -

، ُِٗالعمػػـ، مػػػف الثالثػػػة مػػػات سػػنة إحػػػدل أك اثنتػػػيف أك ثػػػبلث أك أربػػػع كمائػػة كلػػػو ثػػػبلث كثمػػػانكف ع )التقريػػػب ص
 (.ُْٖٔرقـ

ف ثبت فمعمو كافُٔٗ/ُقاؿ أحمد: اختمط بيخرة )معرفة الثقات لمع مي  يسيران، ال  (، كلـ أرى مف كافقو عمى ذلؾ، كا 
ال لكاف األئمة بينكا ذلؾ، كاهلل أعمـ.  يقدح في ركايتو كا 

 
األنصارم، المدني، ثػـ الكػكفي، ثقػة، مػف الثانيػة، اختمػؼ فػي سػماعو مػف عمػر، مػات  َعْبُد الِرْحَمِن ْبُن َأِبي َلْيَمى -

 (.ّّٗٗ، رقـٖٗٓبكقعة ال ما ـ سنة ثبلث كثمانيف قيؿ إنو غرؽ ع )التقريب ص
ال ما ـ:  اء في اإلصابة البف ح ػر فػي تر مػة عبػد اهلل بػف شػداد بػف اليػاد الميثػي: اتفقػكا عمػى أنػو فقػد فػي كقعة 

كقعػػػة ال مػػػا ـ، قػػػاؿ الع مػػػي: اقػػػتحـ فرسػػػو كفػػػرس عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي ليمػػػى نيػػػر د يػػػؿ فػػػذىب بيمػػػا )اإلصػػػابة 
؛ أما ٍاألىكَّ ّّٖ/ِ اً ـى مى ، ك ي ماً ـى : (، ك اء في األماكف لمحازمي:  ى : ديري ال ما ـ في سكاد العػراؽ، -ًبفىٍتًح ال يـ-ؿي

ٍكًضػػعه  حيػػث كانػػت الكقعػػة العظيمػػة بػػيف الح ػػاج كابػػف األشػػعث، كقيتػػؿ فييػػا خمػػؽه مػػف التػػابعيف، كقيػػؿ لػػذلؾ سيػػمي المى
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، فسيليـ أف أبا يكسؼ دخؿ المدينة كركم، قاؿ ابف قدامة: يسانده مقدار صاع أىؿ المدينة
، ف اء مف الغد سبعكف شيخا، : غدافطالبيـ بالح ة فقالكا، : خمسة أرطاؿ كثمث؟ فقالكاعف الصاع

، حتػى ككرثػو أبػي عػف  ػدم ،ي كرثتػو عػف أبػي: صاعا تحت ردائو، فقاؿكؿ كاحد منيـ  خذ صاع
 . 1عف قكلو فر ع أبك يكسؼ، -صمى اهلل عميو كسمـ-بو إلى النبي انتيكا 

 
سىػٍيًف  يعارضو ًمػيُّ ٍبػفي اٍلحي ، كىعى مًَّد ٍبػًف ًزيىػادو دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ميحى ما أخر و الدارقطني في سننو: حى

مىٍيمىافى  ٍبدىةي ٍبفي سي ، نا عى نىًفيُّ ، نا أىبيك عىاًصـو ميكسىى ٍبفي نىٍصرو اٍلحى اًلبو مَّدي ٍبفي غى ػٍف السَّكَّاؽي، قىاال: نا ميحى ، عى
، أىٌف النَّبًػيَّ  اًلػؾو ٍف أىنىًس ٍبًف مى ًريًر ٍبًف يىًزيدى، عى ، عىٍف  ى اًلدو اًعيؿى ٍبًف أىًبي خى  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–ًإٍسمى

 .4"َثَماِنَيُة َأْرَطالٍ  3  َوَيْغَتِسُل ِبالِصاعِ 2َكاَن َيَتَوِضُأ ِبَرْطَمْينِ "

                                                                                                                                              

ؽ ال مػػا ـ، كقيػػؿ: بػػؿ سيػػمي بػػو ألنػػو كانػػت تيعمػػؿ فيػػو األقػػداح، كال م مػػة القػػدح )األمػػاكف أك مػػا اتفػػؽ لفظػػو كافتػػر 
 (.ّٔمسماه مف األمكنة ص

(، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ: ال ٖٔ/ِ(، كالع مػػي )معرفػػة الثقػػات َُّ/ٓأقػػكاؿ النقػػاد فيػػو: كثقػػو ابػػف معػػيف )ال ػػرح كالتعػػديؿ 
(، ككثقػػو البييقػػي )السػػنف الكبػػرل ََُ/ٓ(، كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات )الثقػػات َُّ/ٓبػػيس بػػو )ال ػػرح كالتعػػديؿ 

(، كقاؿ ابػف ح ػر: ثقػة ُْٔ/ُككفة...كاف أصحابو يعظمكنو كينو أمير )الكاشؼ (، كقاؿ الذىبي: عالـ الَِٓ/ِ
 (.ّّٗٗ، رقـٖٗٓ)التقريب ص

 (.ْٕٔ/ِككاف ال يع ب شعبة، كيقكؿ عنو: صاحب أمراء، كذكره العقيمي في الضعفاء )الضعفاء الكبير 
ذه عمػػة غيػػر قػػادة فػػي ركايتػػو،  قالػػت الباحثػػة: معنػػى قكلػػو )صػػاحب أمػػراء( أنػػو يتقػػرب مػػف الحكػػاـ كالسػػبلطيف، كىػػ

 فالرا ح أنو ثقة، فمـ يرد فيو سببه ي رح في ركايتو، كالعمماء عمى تكثيقو.
 

 الحكم عمى اْلسناد:
 ر الو كميـ ثقات، كالحديث متفؽ عميو، فيك في أعمى مراتب الصحة.

 
 . ِْٓ/ُانظر: المغني  1
 (.َِّ/ُدادم اثنتا عشرة أكقية )المصباح المنير الرطؿ: معيار يكزف بو ككسره أشير مف فتحو، كىك بالبغ 2
،  كالمػػدُّ ميٍختىمىػػؼه فيػػو فقيػػؿ ىػػك ًرٍطػػؿ كثميػػث بػػالًعرىاؽ كبػػو يقػػكؿي  3 الصػػاع: قػػاؿ ابػػف األثيػػر: ًمٍكيػػاؿ يىسىػػع أٍربىعػػة أٍمػػدادو

مسػةى أٍرطػاؿ كثميثػان أك الشافعٌي كفيقياء الح از، كقيؿ: ىك رٍطبلف كبو أخذ أبك حنيفة كفيقيػاء الًعػرىاؽ فيكػكفي الصػاع خ
ك ػـ( 0ِّٓك ػـ(، كعنػد األحنػاؼ )0َِْ(، كقدر باألكزاف المعاصػرة عنػد ال ميػكر )ُِّ/ّثمانية أٍرطاؿ )النياية 

 (.ٔٗ)انظر: المكاييؿ كالمكازييف الشرعية ص
ا يٍستىحبُّ ًلٍمميتىكىضًئ كىاٍلميٍغتىًسًؿ أىٍف يىٍستٍعممىوي مفى الم 4  .ُِٕ، حُْٔ/ُاًء،سنف الدارقطني، بىابي مى

 دراسة السند:
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 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
ليػػػػو ر ػػػػع أبػػػػك يكسػػػػؼ مػػػػف 3، كالحنابمػػػػة2، كالشػػػػافعية1لمالكيػػػػةمػػػػذىب ال ميػػػػكر مػػػػف ا - ، كا 

، كسػػمككا فػػي ذلػػؾ ، كىػػك أف الصػػاع خمسػػة أرطػػاؿ كثمػػث2، كبػػو قػػاؿ أكثػػر فقيػػاء العػػراقييف1الحنفيػػة
 .مسمؾ التر يح

                                                                                                                                              

: ركل عػػف عبػػدة بػػف سػػميماف... ركل عنػػو محمػػد بػػف غالػػب )ذيػػؿ ميػػزاف َأُبتتو َعاِصتتٍم ُموَستتى ْبتتُن َنْصتتٍر اْلَحَنِفتتيُّ  -
 (.ُٕٗ/ٖاالعتداؿ 

ًئ كىاٍلميٍغتىًسػًؿ أىٍف يىٍسػتىٍعًممىوي  ا ييٍستىحىبُّ ًلٍمميتىكىضّْ ػاًء، ضعفو الدارقطني )سنف الدارقطني، بىابي مى (، ُِٕ، حُْٔ/ًُمػفى اٍلمى
 (.ُُٖ/ُِكقاؿ مرة: ليس بالحافظ، كال القكم، كضعيؼ ليس بقكم )عمؿ الدارقطني 

 قالت الباحثة: ىك ضعيؼ.
 
 ذكره ابف ح ر في تر متيف مشيران إلى أنيما شخص كاحد، كفرؽ بينيما الذىبي.َجِرير ْبِن َيِزيَد:  -

 ريػػر بػػف عبػػد اهلل كىػػك -ف عبػػد اهلل الب مػػي، حفيػػد الػػذم قبمػػو بتر مػػة قػػاؿ ابػػف ح ػػر:  ريػػر بػػف يزيػػد بػػف  ريػػر بػػ
 ضعيؼ، مف السابعة س ؽ. -صحابي

 (. ُٖٗ-ُٕٗ، رقـُٔٗ رير بف يزيد، عف منذر الثكرم ىك عندم الذم قبمو )تقريب التيذيب ص
(، ككػذلؾ ِّٗ/ُ(، كقاؿ عػف الثػاني: ال ييعػرؼ )الكاشػؼ ِِٗ/ُكفرؽ الذىبي بينيما فسكت عف األكؿ )الكاشؼ 

 (.ُِِ/ِفعؿ في الميزاف، سكت عف األكؿ، كقاؿ عف الثاني: ال يعتمد عميو ل يالتو )الميزاف 
 (.ُّْ/ٔ(، كذكره ابف حباف في الثقات )الثقات َّٓ/ِقاؿ أبك زرعة: منكر الحديث )ال رح كالتعديؿ 

 ما غير مقبكؿ الركاية.قالت الباحثة: كاختبلفيـ ال يضير في اتفاقيما أك افتراقيما، ألف كميي
 

 الحكم عمى اْلسناد:
ميعنػا  ضعيؼ، كلػـ يتػابع  ريػر بػف يزيػد، كال مكسػى بػف نصػر، قػاؿ الػدارقطني: كىػذا غيػر محفػكظ المػتف كاإلسػناد  ى

 (.ٕٓ/ِ(، ضعفو ابف ال كزم )التحقيؽ في مسائؿ الخبلؼ ُُٖ/ُِ)عمؿ الدارقطني 
ر الصػػاع بالرطػػؿ، مػػا أخر ػػو البخػػارم كمسػػمـ فػػي الصػػحيح، كلكػػف الحػػديث أصػػمو فػػي الصػػحيحيف دكف بيػػاف مقػػدا

: سىًمٍعتي أىنىسن  ، قىاؿى ٍبرو دَّثىًني اٍبفي  ى : حى ، قىاؿى دَّثىنىا ًمٍسعىره : حى ، قىاؿى دَّثىنىا أىبيك نيعىٍيـو : " كالمفظ لمبخارم: حى  َكاَن الِنِبيُّ ا، يىقيكؿي
" )صػحيح البخػارم، كتػاب ُل ِبالِصاِع ِإَلى َخْمَسِة َأْمَداٍد َوَيَتَوِضُأ ِباْلُمدِّ َيْغِسُل َأْو َكاَن َيْغَتسِ  -صمى اهلل عميو وسمم– 

، صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب الطيػػارة، بػػاب القػػدر المسػػتحب مػػف المػػاء فػػي َُِ، حُٓ/ُالكضػػكء، بػػاب الكضػػكء بالمػػد، 
 ، كغيرىا مف المكاضع(.ِّٓ، حِٕٓ/ُغسؿ ال نابة، 

 
 .ُِّ/ّانظر: االستذكار  1
 .ُّْ/ٔ: الم مكع انظر 2
 . ُْٔ/ُانظر: المغني  3
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ػػاعي النَّبًػػيّْ قػػاؿ الترمػػذم: " ػػاعي أىٍىػػًؿ  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–كىصى ، كىصى ثيميػػثه ٍمسىػػةي أىٍرطىػػاؿو كى خى
"الٍ  اًنيىةي أىٍرطىاؿو كيكفىًة ثىمى

3. 
 : ػػًمٍعتيوي يىقيػػكؿي سى ، كى : اٍلفىػػرىؽي: ًسػػتَّةي عىشىػػرى ًرٍطػػبلن ، يىقيػػكؿي ٍنبىػػؿو ػػدى ٍبػػفى حى ػػًمٍعت أىٍحمى د: "سى قىػػاؿى أىبيػػك دىاكي

: فىمى  ، قىاؿى ثيميثه ٍمسىةي أىٍرطىاؿو كى اعي اٍبًف أىًبي ًذٍئبو خى اًنيىةي أىٍرطىاؿو صى : ٍف قىاؿى ثىمى "؟ قىاؿى  .4لىٍيسى ذىًلؾى ًبمىٍحفيكظو
، ، كالفػرؽ سػتة عشػر رطػبلن 5كال اختبلؼ بيف الناس أعممو في أف الفرؽ ثبلثة  صع""قاؿ أبك عبيد: 

 فثبت أف الصاع خمسة أرطاؿ كثمث.
كالمػػد رطػػؿ  ،كالصػػحيح مػػا قالػػو أىػػؿ الح ػػاز أف الصػػاع خمسػػة أرطػػاؿ كثمػػث"قػػاؿ ابػػف عبػػد البػػر: 

 . 6كثمث"
نما": بب قكؿ العراقييف، بقكلوس ابف قتيبةكبيف  اع ثمانية أرطاؿ، أنرل العراقييف ذىىىبكا إلى  كا  ف الصَّ

ألنيػػـ سىػػمعكا أف النبػػي كػػاف يغتسػػؿ بالصػػاع، كسػػمعكا فػػي حػػديث  خػػر: "أنػػو كػػاف يغتسػػؿ بثمانيػػة 
ػي بػرطميف"، فتكىمػكا أف الصػاع ثمانيػة أرطػاؿ ليػذا، فيمػا  أرطاؿ"، كفي حديث  خػر: "أنػو كػاف يتكضَّ

 .7"يعرفو عالميـ، ك اىميـ، كيتبايعكف بو في أسكاقيـ ،ىؿ الح از فبل اختبلؼ بينيـ فيو أعمموأ
ف ػػػاءت ىػػػذه األحاديػػػث فػػػي الغسػػػؿ بيلفػػػاظ يتػػػكىـ السػػػامع أنيػػػا مختمفػػػة المعػػػاني ": أبػػػك عبيػػػدكقػػػاؿ 

ما ، أقصػاىيا إنما يػدكر عمػى كقتػيف مػف المػاءالختبلؼ لفظيا، كليست كذلؾ، كلكف المعنى فييا كم
 .8ثمانية أرطاؿ، كأدناىما صاع، كىك خمسة أرطاؿ"

 
لم مػػع، دكف أف يثبتػػكا الحػػديث، كىػػك عنػػدىـ  مسػػمؾ ال مػػع: ذكػػر بعػػض العممػػاء ك يػػان  -
 . 9قاؿ ابف ال كزم: "كقد قاؿ أصحابنا: صاع الكضكء غير صاع الزكاة"، ضعيؼ

طػػاؿ، كىػػذا صػػاع الصػػاع عنػػد أصػػحابنا ثمانيػػة أر  :قػػاؿ الخطػػابي: "عػػف يحيػػى بػػف  دـ قػػاؿ
الح ػػػػاج صػػػػكعو لمػػػػا كلػػػػي العػػػػراؽ، كسػػػػعر بػػػػو عمػػػػى أىميػػػػا، ككانػػػػت الػػػػكالة يتحمػػػػدكف بالزيػػػػادة فػػػػي 
                                                                                                                                              

 . ُْٔ/ُانظر: المغني  1
 .ُّْ/ٔانظر: الم مكع  2
 .ِٔٔ، حُْ/ِسنف الترمذم، كتاب الزكاة، باب ما  اء في صدقة الزرع كالتمر كالحبكب،  3
 .ِّٖ، حٕٗ/ُسنف أبك داكد، كتاب الطيارة، باب قدر الماء الذم ي زئ في الغسؿ،  4
 .َُٗ/ِاألمكاؿ  5
 .ُِّ/ّاالستذكار  6
 .ُِٔ/ُغريب الحديث البف قتيبة  7
 .ُْٖ/ِاألمكاؿ  8
 .ٕٓ/ِالتحقيؽ في مسائؿ الخبلؼ  9
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الصيعاف، يريدكف بو التكسػعة عمػى النػاس؛ كلػذلؾ قػاؿ بعضػيـ فػي كاليػة سػعيد العػراؽ: يػا كيمنػا قػد 
اع الح ػػاج يػػنقص فػػي الصػػاع كال يزيػػد، قػػاؿ أبػػك سػػميماف: فصػػ 2سػػعيد ك اءنػػا م كعػػان  1ذىػػب الكليػػد

 .3صاع التسعير عمى أىؿ األسكاؽ ال صاع التكقيؼ الذم تقدر بو الكفارات كتخرج بو الصدقات"
 
الصػػاع ثمانيػػة  أف 5، ككافقيػػـ الطحػػاكم4حنيفػػة، كصػػاحبو محمػػد بػػف الحسػػف يمػػذىب أبػػ -

 يسع ثمانية أرطاؿ. -رضي اهلل عنو-أرطاؿ، مستدليف بحديث أنس بف مالؾ، كأف صاع عمر
صتمى اهلل -كتان رستول اهلل " :أنػو قػاؿ -رضػي اهلل عنػو-كليمػا مػا ركم عػف أنػس "سػاني: قػاؿ الكا

كىػػذا نػػص  "،والصتتاع ثمانيتتة أرطتتال  والمتتد رطتتالن ويغتستتل بالصتتاع  يتوضتتأ بالمتتد -عميتتو وستتمم
 ".-رضي اهلل عنو-كألف ىذا صاع عمر 

ثبػت بتحػرم عبػد  نػةصػاع المدي :مػف فقيػائيـ يقػكؿ ألف مالكان  ؛كنقؿ أىؿ المدينة لـ يصح 
ثمانية أرطاؿ فالعمػؿ  -رضي اهلل عنو-كقد ثبت أف صاع عمر  ،فمـ يصح النقؿ، الممؾ بف مركاف

 .6بصاع عمر أكلى مف العمؿ بصاع عبد الممؾ"
ًفػػػي اآٍلثىػػػا"ك مػػػع الطحػػػاكم بػػػيف الحػػػديثيف بقكلػػػو:  ػػػرً كى ػػػًر اأٍلخى ػػػاًء الَّػػػًذم كى افى ، ًذٍكػػػري ًمٍقػػػدىاًر اٍلمى

ايىٍغتىًسػػؿي بًػػوً  ػػاعن كًشػػفىٍت معاًنييىػػا، أىنَّػػوي ، فىثبػػتى بػػذًلؾى  ،، كىأىنَّػػوي كىػػافى صى ، كى ًمعىػػٍت كى ٍت ىىػػًذًه اآٍلثىػػاري ػػحَّ ػػا صى لىمَّ
اعو ؿي ًمٍف ًإنىاء ىيكى اٍلفىرىؽي سكىافى يىغت ًبصى اًنيىةي أىٍرطىاؿو  ، كى ٍزنيوي ثىمى ًنيفىةى كى   ، فىثىبىتى ًبذىًلؾى مىا ذىىىبى ًإلىٍيًو أىبيك حى

سىفً  ،-مىوي اهللي رىحً - مَّدي ٍبفي اٍلحى ا ميحى قىٍد قىاؿى ًبذىًلؾى أىٍيضن  .7"كى
: "كىض، المدينةكرد عمى استدالليـ بعمؿ أىؿ  اقىاؿى اًع عيمىرى  1جي قفيزىهي عى اٍلحى َّ مىى صى ا أىٍكلىى ًممَّا " فىيىذى عى

اًلؾه  ٍبًد اٍلمىًمؾً  ،ذىكىرى مى رّْم عى رّْمى لى ، أًلىفَّ التَّ ًمٍف تىحى ًقيقىةه حى ًباهلًل التٍَّكًفيؽي"ٍيسى مىعىوي حى ، فىيىذىا أىٍكلىى كى
2. 

                                                 
، أبػك العبػاس  1 ىك الكليد بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية بف عبد شػمس بػف عبػد منػاؼو

ةن خمػت مػف  مػادل اآلخػرة بدمشػؽ )انظػر: الػكافي بالكفيػات أمير المؤمنيف األمكم، تكفي يـك السبت ألربع عشرةى ليم
ٕ/ْْٓ.) 
ىك سعيد بف عبد الممؾ بف مػركاف بػف الحكػـ األمػكم، األميػر أبػك محمػد، كيمقػب بسػعيد الخيػر...، مػات فػي حػدكد 2

 (.ِْْ/ِسنة ست كعشريف كمائة )تاريخ اإلسبلـ 
 .ِْٕ/ُغريب الحديث لمخطابي  3
 .ّٕ/ِانظر: بدائع الصنائع  4
 .َٓ/ِانظر: شرح معاني اآلثار  5
 .ّٕ/ِبدائع الصنائع  6
 .َٓ/ِشرح معاني اآلثار  7
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 :أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الرد عمى أدلة -
  حديث أنس بػف مالػؾ كاهو، ال يقػكل عمػى معارضػة الصػحيح، كال يؤخػذ بػو، سػبؽ بيػاف ذلػؾ فػي

 دراسة السند.
  عػػف سػػمؼ، كيحتمػػؿ أف عبػػد ثبػػت مػػف ركايػػة أبػػي يكسػػؼ أف أىػػؿ المدينػػة كرثػػكا الصػػيعاف خمفػػا

 الممؾ بف مركاف قدرىا، ككاف تقديره صكابان، ال أنو تفرد بيذا القكؿ فيخذه مالؾ عنو.
 فمـ يثبت ذلؾ مف طريؽ صحيحة، قػاؿ ابػف حػـز  -رضي اهلل عنو-كأما استدالليـ بصاع عمر

يكػكف  ، كيحتمػؿ أف3"ىذا كمو سػكاء، ك ػكده كعدمػو"عمر: عف ركاية أىؿ العراؽ لمقدار صاع 
بػػػػو  عمػػػػو ألىػػػػؿ العػػػػراؽ يتبػػػػايعكف بػػػػو، كىػػػػذا مػػػػا بينػػػػو  خاصػػػػان  رضػػػػي اهلل عنػػػػو صػػػػاعان -لعمػػػػر

 . 5، كابف حـز4الخطابي
 

قالت الباحثة: كالرا ح مذىب ال ميػكر، لقػكة دلػيميـ، كاعتضػد بعمػؿ أىػؿ المدينػة، كتػر يح 
لقكم، كاهلل حديث كعب بف ع رة أكلى مف ال مع بيف الحديثيف، ألف اآلخر ضعيؼ ال يعارض ا

 أعمـ.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
(، ُّٖ/ْقاؿ ابف األثير: كالقفيز: مكياؿ يتكاضع الناس عميو، كىك عند أىؿ العراؽ ثمانية مكاكيؾ )النياية  1

 (.ٕٕٔ/ْببلد )النياية كقاؿ: كالمككؾ: اسـ لممكياؿ، كيختمؼ مقداره باختبلؼ اصطبلح الناس عميو في ال
 .ّٓ/ِشرح معاني اآلثار  2
 .َٖٓ/ّالمحمى  3
 .ِْٕ/ُانظر: غريب الحديث  4
 .َٖٓ/ّانظر: المحمى  5
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 المسيلة الثانية
 وفِ من ممك نصابا ولم يكْ 

 
 المتعارضة:األدلة 

ػاًد ٍبػًف    مَّ ػٍف حى قيتىٍيبىةي ٍبػفي سىػًعيدو كبلىمػا، عى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى، كى أخرج مسمـ في صحيحو: حى
، ٍيػدو ػادي ٍبػفي زى مَّ نىػا حى ، قىػاؿى يىٍحيىػى: أىٍخبىرى ٍيػدو ػػٍف  زى ، عى ػدَّثىًني ًكنىانىػةي ٍبػفي نيعىػٍيـو اٍلعىػدىًكمُّ ، حى كفى ٍبػًف ًريىػابو ػٍف ىىػاري عى

الىػةن  مى مٍَّمػتي حى : تىحى ، قىاؿى ًليّْ اًرؽو اٍلًيبلى ةى ٍبًف ميخى أىٍسػيىليوي  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–فىيىتىٍيػتي رىسيػكؿى المَّػًو  1قىًبيصى
" : ػةي: الِصَدَقُة  َيَنْأُمَر َلَك ِبَياَأِقْم َحِتى تَْأِتَيَنا ًفييىا، فىقىػاؿى َـّ قىػاؿى يىػا قىًبيصى : ثيػ ِإِن اْلَمْستأََلَة اَل َتِحتلُّ "، قىػاؿى

َيَحمِتتْت َلتتُو اْلَمْستتأََلُة َحتِتتى ُيِصتتيَبَيا ثُتتِم ُيْمِستتُك  َوَرُجتتٌل َأَصتتاَبْتُو  ِإاِل أِلََحتتِد َثاَلثَتتٍة: َرُجتتٍل َتَحِمتتَل َحَماَلتتةً 
اَحْت َماَلُو َيَحِمْت َلُو اْلَمْسأََلُة َحِتى ُيِصيَب ِقَواًما ِمْن َعْيٍش  َأَو َقتاَل: ِستَداًدا ِمتْن َعتْيٍش  َجاِئَحٌة اْجتَ 

مِتْت َلتُو َوَرُجٌل َأَصاَبْتُو َياَقٌة َحِتى َيُقوَم َثاَلَثٌة ِمتْن َذِوي اْلِحَجتا ِمتْن َقْوِمتِو َلَقتْد َأَصتاَبْت ُياَلًنتا َياَقتٌة َيحَ 
ْستأََلُة َحتِتى ُيِصتيَب ِقَواًمتا ِمتْن َعتْيٍش  َأَو َقتاَل: ِستَداًدا ِمتْن َعتْيٍش  َيَمتا ِستَواُىِن ِمتَن اْلَمْستأََلِة َيتتا اْلمَ 

 .3"  َيْأُكُمَيا َصاِحُبَيا ُسْحتًا2َقِبيَصُة ُسْحتًا
 

ٍخمى  وأخر ما  يعارضو اؾي ٍبفي مى حَّ دَّثىنىا أىبيك عىاًصـو الضَّ ، عىٍف زىكىًريَّاءى البخارم في صحيحو: حى دو
بَّػػاسو  ػػًف اٍبػػػًف عى ، عى ٍعبىػػدو ػػٍف أىبًػػػي مى ، عى ػػٍيًفيٍّ ٍبػػًد المَّػػػًو ٍبػػًف صى ػػٍف يىٍحيىػػػى ٍبػػًف عى اؽى، عى ًضػػيى المَّػػػوي -ٍبػػًف ًإٍسػػحى رى

ػػػا ٍنييمى ٍنػػػوي -بىعىػػػثى ميعىػػػاذنا  -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ–، أىفَّ النَّبًػػػيَّ -عى ًضػػػيى المَّػػػوي عى ًف، فىقىػػػ -رى : ًإلىػػػى اٍلػػػيىمى اؿى
ُيْم َأِن الِمَو َقتِد اْدُعُيْم ِإَلى َشَياَدِة َأْن اَل ِإَلَو ِإاِل الِمُو  َوَأنِّي َرُسوُل الِمِو  َيِذْن ُىْم َأَطاُعوا ِلَذِلَك َيَأْعِممْ "

ْعِمْمُيْم َأِن المِتَو اْيتَتَرَض اْيَتَرَض َعَمْيِيْم َخْمَس َصَمَواٍت ِيي ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَمتٍة  َيتِذْن ُىتْم َأَطتاُعوا ِلتَذِلَك َيتأَ 
 .  4"َعَمْيِيْم َصَدَقًة ِيي َأْمَواِلِيْم ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِيْم َوُتَردُّ َعَمى ُيَقرَاِئِيمْ 

 

                                                 
ػٍرب بػيف فىػًريقيف  1 مػو اإلنسػاف عػف غيػره مػف ًديىػة أك غىرامػة، مثػؿ: أف يقػع حى مَّ الة بالفتح: ما يتىحى مى قاؿ ابف األثير: الحى

مُّؿ: أف يىٍحًممىيىا عنيـ عمى نىٍفسػو تيٍسفىؾ فييا الٌدماء، فيىدٍ  مَّؿ ًديىاًت القىٍتمىى؛ لييٍصمح ذات البىٍيف، كالتَّحى ؿ يىتىحى خؿ بينىييـ ر ي
 (.َُُٓ/ُ)النياية 

رىاـ الذم ال يىًحؿُّ كٍسبيو ألنو يىٍسحىت البركة: أم ييٍذىبيا )النياية  2  (.ّٕٖ/ِقاؿ ابف األثير: كالسُّحت: الحى
 .َُْْ، حِِٕ/ِب الزكاة، باب مف تحؿ لو المسيلة، صحيح مسمـ، كتا 3

 ر الو كميـ ثقات، متفؽ عمييـ.
 .ُْٓسبؽ تخري و كدراستو، المبحث الخامس، المسيلة الثانية ص 4
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 وجو التعارض:
شرع المسيلة لذم الحا ة حتى يكتفي، كىذا يدؿ عمى  -رضي اهلل عنو–أف حديث قبيصة 

، يحؽ لو أف ييخذ مف الزكاة، كت ب عميو أيضا لتحقؽ شرطيا كىك أف مف يممؾ النصاب كال يكفيو
 النصاب.

فيػػدؿ عمػػى أف الغنػػى المك ػػب لمزكػػاة، يكػػكف مانعػػا مػػف أخػػذىا،  -رضػػي اهلل عنػػو-أمػػا حػػديث معػػاذ 
 ألنيا تؤخذ مف الغني كترد إلى الفقير.

 
 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:

، كاختػػاره أبػػك 3، كأحمػػد فػػي ركايػػة عنػػو2شػػافعية، كال1ذىػػب ال ميػػكر مػػف فقيػػاء المالكيػػة - 
، كلكنػو ممػؾ نصػابان  فأف م 8، كالقرضاكم7، كماؿ إليو ابف عثيميف6، كابف حـز5، كابف المنذر4عبيد

نمػا بالكفايػة كعػدـ الحا ػة ، محتاج ي كز أف ييخذ مف الزكاة، كأف الغنى ال يككف بممػؾ النصػاب، كا 
، ك معكا بيف الحديثيف بيف مف ممؾ النصاب يزكي مالو، -رضي اهلل عنو–كاستدلكا بحديث قبيصة 

ف كاف محتا ا يزكى عميو، كحديث معاذ لـ يقصر ك كب الزكاة عمى الغني فقط  .كا 
ف لػـ  ف الغنى ما تحصؿ بو الكفاية، فإذا لـ يكف محتا ان إقاؿ ابف قدامة: " حرمػت عميػو الصػدقة، كا 

ف كػاف محتا ػان ان يممؾ شيئ ف ممػؾ نصػابان ، حمػت لػو الصػدقة ، كا  إلػى ك ػكد فمػد إباحػة المسػيلة ...، كا 
فيػك فقيػر يػدخؿ  تا ػان ، فمػف كػاف محف الحا ة ىي الفقر، كالغنى ضدىا، كألإصابة القكاـ أك السداد

 .9"، كمف استغنى دخؿ في عمـك النصكص المحرمةفي عمـك النص
 

                                                 

 .َُِ/ّانظر: االستذكار 1 
 .ُٖٗ/ٔانظر: الم مكع  2
 .ِّٓ/ِانظر: المغني  3
 .ُِّ/ِانظر: األمكاؿ  4
 ..ِّٓ/ِانظر: المغني  5
 .ُِٓ/ٔر: المحمى انظ 6
 .َّْ/ُٖانظر: م مكع فتاكل ابف عثيميف  7
 .ُِٗ/ُانظر: فقو الزكاة  8
 .ّّٓ/ِالمغني  9
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كمػف ك بػت عميػو ا فيػك غنػي ت ػب عميػو الزكػاة، أف مف ممؾ نصابن  1كقاؿ فقياء الحنفية - 
 الزكاة، فبل ييخذ منيا ألنو غني.

 ،، كالفقػراء ف عػؿ األغنيػاء يؤخػذ مػنيـقسػـ النػاس قسػميف: األغنيػاءمعػاذ  حػديث "إف :قاؿ الكاساني
 .2"فيو كالفقراء يرد فييـ فكؿ مف لـ تؤخذ منو يككف مردكدان 

كىػػك  ،يعطػػى مػػف الزكػػاةكقػػد اسػػتدؿ بالحػػديث أيضػػا أف مػػف ممػػؾ النصػػاب ال قػػاؿ ابػػف دقيػػؽ العيػػد: "
 ،مذىب أبي حنيفة كبعػض أصػحاب مالػؾ مػف حيػث إنػو  عػؿ أف المػيخكذ منػو غنيػا كقابمػو بػالفقير

كمف ممؾ النصاب فالزكاة منو فيك غني كالغني ال يعطى مف الزكاة إال في المكاضػع المسػتثناة فػي 
 .3الحديث كليس بالشديد القكة"

" : ـ: "تؤخػذ مػف أغنيػائيـ كتػرد عمػى فقػرائيـ" دليػؿ، كال نػص ليس في قكلو عميو السػبلكقاؿ ابف حـز
نما فيو أنيا تؤخذ مف األغنياء كتػرد عمػى  بيف الزكاة ال تؤخذ إال مف غني، كال ترد إال عمى فقير، كا 
الفقراء فقػط، كىػذا حػؽ، كتؤخػذ أيضػا بنصػكص أخػر مػف المسػاكيف الػذيف ليسػكا أغنيػاء، كتػرد بتمػؾ 

ف كاف غنيا في  ،كالغارميف ،العامميفالنصكص عمى أغنياء كثير، ك كالمؤلفة قمكبيـ، كابف السبيؿ كا 
 .4بمده. فيذه خمس طبقات أغنياء، ليـ حؽ في الصدقة"

 
فمف ممػؾ نصػابان كلػـ يكفػو  ػاز لػو أف ييخػذ قالت الباحثة: كالرا ح ما ذىب إليو ال ميكر،  

تؤخػػػذ مػػػف األغنيػػػاء، فقػػػد يممػػػؾ مػػف الزكػػػاة حتػػػى يكتفػػػي كمػػػا بينػػو حػػػديث قبيصػػػة، كأمػػػا قػػػكليـ أنيػػا 
شخص ما النصاب كال يكػكف بػو غنيػا، كىػذا القػكؿ مػف أبػي حنيفػة مخػالؼ لمذىبػو فػي زكػاة الثمػار 
حيػػث يك ػػب الزكػػاة فػػي القميػػؿ كالكثيػػر، فيػػؿ مػػف ك بػػت عميػػو الزكػػاة فػػي ثمػػاره القميمػػة يكػػكف غنيػػان؟ 

 كتتحقؽ لو الكفاية، كاهلل أعمـ.كالصحيح أنو يزكي مالو، كييزكى عميو، حتى ترتفع عنو الحا ة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ْٖ/ِانظر: بدائع الصنائع  1
 .ّٓ/ْبدائع الصنائع  2
 .ِٕٓإحكاـ األحكاـ ص 3
 .ُٓٓ/ٔالمحمى  4
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 المسيلة الثالثة
 تأثير الخمطة عمى نصاب األنعام

 
 :األدلة المتعارضة

 : ػدَّثىًني أىبًػي، قىػاؿى : حى ٍبًد المَّػًو ٍبػًف اٍلميثىنَّػى، قىػاؿى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى أخرج البخارم في صحيحو: حى
ٍبًد المَّ  دَّثىًني ثيمىامىةي ٍبفي عى دَّثىوي، أىفَّ أىبىا بىٍكرو حى ، أىفَّ أىنىسنا حى ٍنػوي -ًو ٍبًف أىنىسو ػةى  -رىًضيى المَّػوي عى كىتىػبى لىػوي فىًريضى

ػػدىقىًة الَّتًػػي فىػػرىضى رىسيػػكؿي المَّػػًو  :  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–الصَّ   َيِذِنُيَمتتا 1"َوَمتتا َكتتاَن ِمتتْن َخِميَطتتْينِ قىػػاؿى
 .2ِوِيِة"َيَترَاَجَعاِن َبْيَنُيَما ِبالسِ 

 
ػةي  امى ػدَّثىنىا ثيمى دَّثىنىا أىبًػي، حى ، حى اًرمُّ ٍبًد المًَّو اأٍلىٍنصى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى كبذات اإلسناد قاؿ البخارم: حى

ٍبًد المًَّو ٍبًف أى  دَّثىوي،ٍبفي عى ، أىفَّ أىنىسنا حى دىقىًة الًَّتي  نىسو ةى الصَّ –فىػرىضى رىسيػكؿي المَّػًو أىفَّ أىبىا بىٍكرو كىتىبى لىوي فىًريضى
ٍ   َواَل ُيَفِرُ  َبْيَن ُمْجَتِمعٍ " :-صمى اهلل عميو كسمـ  .2"1َخْشَيَة الِصَدَقةِ  3َواَل ُيْجَمُع َبْيَن ُمَتَفرِّ

                                                 
 (.ُِٗ/ٕالخمطة لغة: المزج )انظر: لساف العرب  1

ػدّْؽى فيمػا يى ػب في االصطبلح: أف يىٍخمط ا ؽَّ الٌمو منيا، كيىٍبخىسى الميصى لر ؿ إبمو بإبؿ غيره أك بىقىره أك غىنىمو؛ ليٍمنىع حى
 (.ُُْ/ِلو )النياية في غريب الحديث كاألثر 

 أنكاع الخمطة: قاؿ العمماء: كالخمطة تنقسـ إلى قسميف:
 ػ خمطة أعياف. ُ
 ػ خمطة أكصاؼ. ِ

 ف الماؿ مشتركان بيف اثنيف في الممؾ.أكالن: خمطة األعياف: كىي أف يكك 
مثػػاؿ ذلػػؾ: ر ػػؿ مػػات عػػف ابنػػيف كخمػػؼ ثمػػانيف شػػاة فالثمػػانكف مشػػتركة بػػيف االثنػػيف شػػركة أعيػػاف، فعػػيف الغػػنـ ىػػذه 

 ألحد االبنيف نصفيا، كلمثاني نصفيا.
 كشركة األعياف تككف باإلرث، كتككف بالشراء، كغير ذلؾ.

اؿ كػػػؿ كاحػػػد عػػػف اآلخػػػر، كلكنيػػػا تشػػػترؾ فػػػي أمػػػكر المسػػػرح، كالمبيػػػت، ثانيػػػان: خمطػػػة أكصػػػاؼ: كىػػػي أف يتميػػػز مػػػ
 (.ْٕٔ/ِكالمحمب، كالمشرب، كالفحؿ )انظر: المغني 

، ُّّٖ، حِٔٓ/ِصػػحيح البخػػارم، كنػػاب الزكػػاة، بػػاب مػػا كػػاف مػػف خميطػػيف فإنيمػػا يترا عػػاف بينيمػػا بالسػػكية،  2
 .ِّٓٓ، حَٖٖ/ِما بالسكية، كتاب الشركة، باب ما كاف مف خميطيف فإنيما يترا عاف بيني
 .ُٗسبؽ دراسة السند، انظر: المبحث األكؿ، المسيلة األكلى ص

قاؿ ابف األثير في تفسير ذلؾ: أٌما ال مػع بػيف الميتىفىػرّْؽ فيػك الخػبلط، كذلػؾ أف يكػكف ثبلثػة نفػر مػثبل كيكػكف لكيػٌؿ  3
ػب عمػى كػؿ كاحػػدو مػنيـ شػاة فػإذا أظىمَّييػػ ػػاة كاحػد أربعػكف شىػاةن كقػػد ك ى ػٌدؽ  معكىػا لػئبل يكيػػكف عمػييـ فييػا إالَّ شى ـ الميصى
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،  يعارضو اًلػؾه نىا مى ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى ما أخر و البخارم كمسمـ، كالمفظ لؤلكؿ: حى
ػٍدًرمّْ عىٍف ميحى  ػٍف أىبًػي سىػًعيدو اٍلخي ػٍف أىًبيػًو، عى ، عى ػاًزًنيّْ ػعىةى اٍلمى ٍعصى ًف ٍبػًف أىبًػي صى ٍبػًد الػرٍَّحمى رىًضػيى -مًَّد ٍبًف عى
ٍنوي  :  -صمى اهلل عميو كسمـ–، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو -المَّوي عى ِمتَن الِتْمتِر  "َلْيَس ِييَما ُدوَن َخْمَستِة َأْوُست قىاؿى

ِبتِل َصَدَقٌة  َوَليْ  َس ِييَما ُدوَن َخْمِس َأَواٍ  ِمتَن اْلتَوِرِ  َصتَدَقٌة  َوَلتْيَس ِييَمتا ُدوَن َخْمتِس َذْوٍد ِمتَن اْلِْ
 .3"َصَدَقةٌ 

 
دَّثىنىا :ما ركاه البخارم في صحيحوك  اًرمُّ قىاؿى  حى ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلميثىنَّى اأٍلىٍنصى مَّدي ٍبفي عى دَّثىًني  :ميحى حى

دَّثىوي أىفَّ أىبىا بىٍكرو حى  :قىاؿى  ،أىًبي ٍبًد المًَّو ٍبًف أىنىسو أىفَّ أىنىسنا حى ٍنوي -دَّثىًني ثيمىامىةي ٍبفي عى كىتىبى لىوي  -رىًضيى المَّوي عى
ٍيفً  يىػوي ًإلىػػى اٍلبىٍحػرى ػػا كى َّ ِتتتي َيتتَرَض ِبْستتِم المِتتِو التِرْحَمِن التتِرِحيِم َىتتِذِه َيِريَضتُة الِصتتَدَقِة الِ : "ىىػذىا اٍلًكتىػابى لىمَّ

َيتتِذَذا َكاَنتتْت "...  َرُستتوُل المِتتِو َصتتِمى المِتتُو َعَمْيتتِو َوَستتِمَم َعَمتتى اْلُمْستتِمِميَن َواِلِتتتي َأَمتتَر المِتتُو ِبَيتتا َرُستتوَلوُ 
 .4"َياَساِئَمُة الِرُجِل َناِقَصًة ِمْن َأْرَبِعيَن َشاًة َواِحَدًة َيَمْيَس ِييَيا َصَدَقٌة ِإاِل َأْن َيَشاَء َربُّ 

 
 سبب اْلشكال:

 قاؿ ابف رشد: "فسبب اختبلفيـ اختبلفيـ في مفيـك ما ثبت في كتاب الصدقة مف قكلو 
ال يجمع بين مفتر  وال يفر  بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من " :-صمى اهلل عميو كسمـ-

لحػػديث عمػػى فػػإف كػػؿ كاحػػد مػػف الفػػريقيف أنػػزؿ مفيػػـك ىػػذا ا "،خميطتتين يذنيمتتا يتراجعتتان بالستتوية
 .5اعتقاده"

 
 

                                                                                                                                              

الىٍييمػػا  ػػاةه فيكػػكف عمييمػػا فػػي مى كاحػػدة، كأمػػا تفريػػؽ الميٍ تىمػػع فػػيف يكػػكف اٍثنػػاف شػػريكاف كلكػػؿ كاحػػد منيمػػا مائػػة شػػاة كشى
قىا غىنىميما فمـ يكف عمى كؿ كاحد منيما إال شىاةه ك  ٌدؽ فىرَّ  (.ُُْ/ِاحدة )النياية ثبلثي شيىاه فإذا أظىمَّييما الميصى

قاؿ الشافعي: فالخشية خشية الكالي أف تقؿ الصدقة كخشية أخرل، كىي خشية رب الماؿ أف تكثر الصدقة كليس  1
ف كػاف  ف كػاف م تمعػا صػدؽ م تمعػا، كا  كاحد منيما أكلى باسـ الخشية مف اآلخػر فػيمر أف نقػر كػبل عمػى حالػو، كا 

 (.ّٔ/ّمتفرقا صدؽ متفرقا )األـ 
، كتػاب الحيػؿ، ُِّٖ، حِٔٓ/ِالبخارم، كتاب الزكاة، باب ال ي مع بيف متفرؽ كال يفرؽ بيف م تمع،  صحيح 2

 .ٓٓٓٔ، حُِٓٓ/ٔباب في الزكاة أف ال ي مع بيف متفرؽ كال يفرؽ بيف م تمع، 
 .ََُسبؽ تخري و كدراستو المبحث الثالث، المسيلة األكلى ص 3
 .ُٗمسيلة األكلى صسبؽ تخري و كدراستو، المبحث األكؿ، ال 4
 .ُِٗبداية الم تيد ص 5
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 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
 كىـ عمى قكليف:؟ ى األنعاـ تخفيفا كتغميظا، أـ الاختمؼ العمماء ىؿ تؤثر الخمطة عم

قاؿ ال ميكر بػيف الخمطػة مػؤثرة فػي النصػاب، كيصػير مػاؿ الخمطػاء كمػاؿ الكاحػد، قػاؿ  -
 .5، كأكثر الفقياء4ة، كالظاىري3، كالحنابمة2، كالشافعية1بو المالكية

"كال ت ػػػب الصػػػدقة عمػػػى : 6لكػػػف مالػػػؾ اشػػػترط أف يبمػػػغ كػػػؿ كاحػػػد منيمػػػا النصػػػاب، قػػػاؿ الزرقػػػاني
 .7الخميطيف حتى يككف لكؿ كاحد منيما ما ت ب فيو الصدقة"

كحممكا الحديثيف األخيريف عمى ما كاف منفردا، كأف ماؿ الخمطػاء ، كالثاني كاستدلكا بالحديث األكؿ 
 احد.كالماؿ الك 

 .8، كالغنـ"قة الكاحد في الماشية كميا اإلبؿ، كالبقر: "كبيذا أقكؿ فيصدؽ الخمطاء صدقاؿ الشافعي
 

الحػػديث الثالػػث كالرابػػع، أف الخمطػػة بنكعييػػا ال تػػيثير ليػػا، كاسػػتدلكا ب إلػػى ذىػػب الحنفيػػة -
 .9الظاىريةكأكلكا المراد بالحديث األكؿ كالثاني، بما يخالؼ ال ميكر، ككافقيـ ابف حـز مف 

كقاؿ ابف عبد البر: " إنما حمؿ الككفيكف عمى دفع القكؿ بصدقة الخمطػاء أنيػـ لػـ يػبمغيـ ذلػؾ كاهلل 
لػػيس فيمػػا دكف خمػػس أكاؽ مػػف الػػكرؽ " :-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-أعمػػـ اعتمػػدكا عمػػى ظػػاىر قكلػػو 

يػػػو عم-كقكلػػػو  "،صػػػدقة كلػػػيس فيمػػػا دكف خمػػػس ذكد صػػػدقة كلػػػيس فيمػػػا دكف خمسػػػة أكسػػػؽ صػػػدقة
كرأكا أف الخمطػة المػذككرة تغيػر ىػذا األصػؿ  ،لػيس فيمػا دكف أربعػيف منيػا شػيء :في الغنـ -السبلـ

 .11"فمـ يمتفتكا إليو كاهلل أعمـ

                                                 
 .ُْٗ/ّانظر: االستذكار  1
 . ِّْ/ٓانظر: الم مكع  2
 .ْٕٔ/ِانظر: المغني  3
 . ِٓ/ٔانظر: المحمى  4
 .ُِٗانظر: بداية الم تيد ص 5
، كلد ىك محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ بف أحمد بف عمكاف الزرقاني، المصرم األزىرم المالكي، أبك عبد اهلل 6

 (ُٖ/ْىػػ. ) انظر: األعبلـ ُُِِىػػ، كتكفي سنة َُٓٓسنة 
 .ُُٔ/ِشرح الزرقاني  7
 .ّٓ/ّاألـ  8
 .ُٓ/ٓالمحمى  9
 .ُٕٗ/ّاالستذكار  11
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، إذ المػػػراد لنػػػا ىػػػذا الحػػػديث"قػػػاؿ ابػػػف اليمػػػاـ:  ككػػػبلـ الحنفيػػػة يػػػدؿ عمػػػى عمميػػػـ بالحػػػديث،
ة مع كحػدة المالػؾ نصاب المفرؽ في أمكن، أال ترل أف اللتفريؽ في األمبلؾ ال في األمكنةال مع كا

 ،، كمف ممػؾ ثمػانيف شػاة فمػيس لمسػاعي أف ي عميػا نصػابيف بػيف يفرقيػا فػي مكػانيفت ب فيو الزكاة
، أف ال يفرؽ الساعي بيف الثمانيف أك المائة كالعشريف في عميا "ال يفر  بين مجتمع"قاؿ : "فمعنى 

ؾ بػيف تكػكف ؽ " ال ي مع األربعيف المتفرقػة فػي الممػكمعنى " كال ي مع بيف متفر  ،نصابيف أك ثبلثة
" أف ير ػػع كػػؿ قػػاؿ : "كترا عيمػػا بالسػػكية ،لكػػؿ منيمػػا عشػػريف ، كالحػػاؿ أفمشػػتركة لي عميػػا نصػػابا

 .1"كاحد مف الشريكيف عمى شريكو بحصة ما أخذ منو
نفػى الحػديث ": ..."َبِعتيَن َشتاًة َواِحتَدةً َيِذَذا َكاَنْت َساِئَمُة الِرُجِل َناِقَصًة ِمتْن َأرْ  في قكلو" قاؿ الكاساني

فػدؿ أف كمػاؿ النصػاب فػي حػؽ ، ك كب الزكاة في أقؿ مف أربعيف مطمقا عف حاؿ الشركة كاالنفراد
 .2"كؿ كاحد منيما شرط الك كب

كيرد بيف ذلؾ مع االنفراد كعدـ الخمطة ال إذا انضػـ ني الحديث عمى االنفراد، فقاؿ: "كقصر الشككا
 ،فإنػػو ي ػػب تزكيػػة ال ميػػع ليػػذا الحػػديث ،مػػس إلػػى عػػدد لخمػػيط يكػػكف بػػو ال ميػػع نصػػابامػػا دكف الخ

 .3كما كرد في معناه كال بد مف ال مع بيذا"
 

قالػت الباحثػة: كالػرا ح مػا ذىػب إليػو ال ميػكر، كأمػا قػكؿ الحنفيػة بعػدـ تػيثير الخمطػػة، كأف  
ة الحػػديث، كال يكػػكف معنػػى لقكلػػو: حسػاب القػػدر الكا ػػب يكػػكف فػػي الخمطػػة كمػػا االنفػػراد، يبطػػؿ فائػػد

 "، فكيؼ يترا عاف كقد فرؽ بينيما عند حساب الزكاة؟ كاهلل أعمـ.َيِذِنُيَما َيَترَاَجَعاِن َبْيَنُيَما ِبالِسِوِيةِ "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٕ/ْفتح القدير  1
 .ِٗ/ِبدائع الصنائع  2
 .ُّٖ/ْنيؿ األكطار  3
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 المسيلة الرابعة
 إخراج القيمة يي الزكاة

 
 :األدلة المتعارضة

دَّثىنىا مي    ػدَّثىًني أخرج البخارم في صحيحو: حى : حى ، قىػاؿى ػاًرمُّ ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلميثىنَّى اأٍلىٍنصى مَّدي ٍبفي عى حى
، أىفَّ أىنىسن  ٍبًد المًَّو ٍبًف أىنىسو دَّثىًني ثيمىامىةي ٍبفي عى : حى دَّثىوي، -رضي اهلل عنو– اأىًبي، قىاؿى  أىفَّ أىبىا بىٍكرو  حى

ٍنػوي - ٍيفً كىتىػبى لىػػوي ىىػذىا اٍلكً  -رىًضػيى المَّػوي عى يىػوي ًإلىػػى اٍلبىٍحػرى َىتتِذِه   "ِبْستِم المِتِو التتِرْحَمِن التِرِحيمِ  :تىػابى لىمَّػا كى َّ
َعَمتى اْلُمْستِمِميَن َواِلِتتي َأَمتَر المِتُو  -صمى اهلل عميتو وستمم–َيِريَضُة الِصَدَقِة اِلِتي َيَرَض َرُسوُل الِمِو 

ِمِميَن َعَمى َوْجِيَيا َيْمُيْعِطَيا  َوَمْن ُسِئَل َيْوَقَيتا َيتاَل ُيْعتِط ِيتي َأْرَبتٍع ِبَيا َرُسوَلُو  َيَمْن ُسِئَمَيا ِمَن اْلُمسْ 
ِبِل َيَما ُدوَنَيا ِمَن اْلَغَنِم ِمْن ُكلِّ َخْمٍس َشتاٌة ِإَذا َبَمَغتْت َخْمًستا َوِعْشتِريَن ِإَلتى َخْمت ٍس َوِعْشِريَن ِمَن اْلِْ

ُأْنثَتى َيتِذَذا َبَمَغتْت ِستتًّا َوَثاَلِثتيَن ِإَلتى َخْمتٍس َوَأْرَبِعتيَن َيِفيَيتا ِبْنتُت َلُبتوٍن َوَثاَلِثيَن َيِفيَيتا ِبْنتُت َمَختاٍض 
 َوِستتِّيَن ِإَلتى ُأْنَثى  َيِذَذا َبَمَغْت ِستًّا َوَأْرَبِعيَن ِإَلى ِستِّيَن َيِفيَيا ِحِقٌة َطُروَقُة اْلَجَمِل  َيتِذَذا َبَمَغتْت َواِحتَدةً 

َن َيِفيَيتا َجَذَعتٌة  َيتِذَذا َبَمَغتْت َيْعِنتي ِستتًّا َوَستْبِعيَن ِإَلتى ِتْستِعيَن َيِفيَيتا ِبْنتَتا َلُبتوٍن  َيتِذَذا َخْمٍس َوَسْبِعي
يَن َبَمَغْت ِإْحتَدى َوِتْستِعيَن ِإَلتى ِعْشتِريَن َوِماَئتٍة َيِفيَيتا ِحِقتَتاِن َطُروَقتَتا اْلَجَمتِل  َيتِذَذا زَاَدْت َعَمتى ِعْشترِ 

ِبتِل َوِماَئٍة يَ  ِفي ُكلِّ َأْرَبِعتيَن ِبْنتُت َلُبتوٍن َوِيتي ُكتلِّ َخْمِستيَن ِحقِتٌة  َوَمتْن َلتْم َيُكتْن َمَعتُو ِإاِل َأْرَبتٌع ِمتَن اْلِْ
ِبِل َيِفيَيا َشاٌة َوِيي َصتَدَقِة  َنِم ِيتي اْلَغتَيَمْيَس ِييَيا َصَدَقٌة ِإاِل َأْن َيَشاَء َربَُّيا  َيِذَذا َبَمَغْت َخْمًسا ِمَن اْلِْ

َتْيِن َستاِئَمِتَيا ِإَذا َكاَنتتْت َأْرَبِعتتيَن ِإَلتتى ِعْشتتِريَن َوِماَئتتٍة َشتاٌة  َيتتِذَذا زَاَدْت َعَمتتى ِعْشتتِريَن َوِماَئتتٍة ِإَلتتى ِمتتائَ 
اَلِث ِماَئتٍة َيِفتي َشاتَاِن  َيِذَذا زَاَدْت َعَمى ِماَئَتْيِن ِإَلى َثاَلِث ِماَئٍة َيِفيَيا َثاَلُث ِشَياٍه  َيتِذَذا زَاَدْت َعَمتى ثَت

ِإاِل َأْن ُكلِّ ِماَئٍة َشاٌة  َيِذَذا َكاَنْت َساِئَمُة الِرُجتِل َناِقَصتًة ِمتْن َأْرَبِعتيَن َشتاًة َواِحتَدًة َيَمتْيَس ِييَيتا َصتَدَقٌة 
ِقِة ُرْبتُع اْلُعْشتِر َيتِذْن َلتْم َتُكتْن ِإاِل ِتْستِعيَن َوِماَئتًة يَ  َمتْيَس ِييَيتا َشتْيٌء ِإاِل َأْن َيَشتاَء َيَشاَء َربَُّيا َوِيي الرِّ

 .1َربَُّيا"
 

 يعارضو عدة أحاديث منيا:
ػةي، أىفَّ  امى ػدَّثىًني ثيمى : حى ػدَّثىًني أىبًػي، قىػاؿى : حى ٍبػًد المَّػًو، قىػاؿى مَّػدي ٍبػفي عى ػدَّثىنىا ميحى ما أخر ػو البخػارم: حى

دَّثىوي،أىنىسنا رىضً  ٍنوي حى ٍنػوي -رو أىفَّ أىبىا بىٍكػ يى المَّوي عى ػرى المَّػوي  -رىًضػيى المَّػوي عى ػدىقىًة الَّتًػي أىمى ػةى الصَّ كىتىػبى لىػوي فىًريضى
ِبتِل َصتَدَقُة اْلَجَذَعتةِ " :-صمى اهلل عميو كسمـ–رىسيكلىوي  َوَلْيَستْت ِعْنتَدُه َجَذَعتٌة   َمْن َبَمَغْت ِعْنَدُه ِمتَن اْلِْ

                                                 
 .ُٗسبؽ تخري و كدراستو، المبحث األكؿ، المسيلة األكلى ص 1
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ِحِقُة َوَيْجَعُل َمَعَيا َشاَتْيِن ِإِن اْسَتْيَسَرتَا َلتُو َأْو ِعْشتِريَن ِدْرَىًمتا  َوَمتْن َوِعْنَدُه ِحِقٌة  َيِذِنَيا ُتْقَبُل ِمْنُو الْ 
َذَعتُة َوُيْعِطيتِو َبَمَغْت ِعْنَدُه َصَدَقُة اْلِحقِتِة َوَلْيَستْت ِعْنتَدُه اْلِحقِتُة َوِعْنتَدُه اْلَجَذَعتُة  َيِذِنَيتا ُتْقَبتُل ِمْنتُو اْلجَ 

ِريَن ِدْرَىًما َأْو َشاَتْيِن  َوَمْن َبَمَغتْت ِعْنتَدُه َصتَدَقُة اْلِحقِتِة َوَلْيَستْت ِعْنتَدُه ِإاِل ِبْنتُت َلُبتوٍن  اْلُمَصدُِّ  ِعشْ 
َدُه وٍن َوِعْنتَيِذِنَيا ُتْقَبُل ِمْنُو ِبْنُت َلُبوٍن َوُيْعِطي َشاَتْيِن َأْو ِعْشِريَن ِدْرَىًما  َوَمْن َبَمَغْت َصَدَقُتُو ِبْنَت َلُبت
َدَقُتُو ِبْنتَت ِحِقٌة  َيِذِنَيا ُتْقَبُل ِمْنُو اْلِحِقُة َوُيْعِطيِو اْلُمَصدُِّ  ِعْشِريَن ِدْرَىًما َأْو َشتاَتْيِن  َوَمتْن َبَمَغتْت َصت

َعَيا ِعْشِريَن ِدْرَىًما َلُبوٍن َوَلْيَسْت ِعْنَدُه َوِعْنَدُه ِبْنُت َمَخاٍض  َيِذِنَيا ُتْقَبُل ِمْنُو ِبْنُت َمَخاٍض َوُيْعِطي مَ 
 .1"َأْو َشاَتْينِ 
 

ػ وأخر كما  ػًش، عى ػٍف اأٍلىٍعمى ػدَّثىنىا أىبيػك ميعىاًكيىػةى، عى ، حى ػدَّثىنىا النُّفىٍيًمػيُّ ٍف أىبًػي أبػك داكد فػي سػننو: حى
، عىف ميعىاذو  ًف "لىمَّػ -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–النًَّبيَّ ، أىفَّ كىاًئؿو يىػوي ًإلىػى اٍلػيىمى َرُه َأْن َيْأُختَذ ِمتَن اْلَبَقتِر َأَمتا كى َّ

يَنتارًا َأْو َعْدَلتُو ِمْن ُكلِّ َثاَلِثيَن َتِبيًعا َأْو َتِبيَعًة  َوِمْن ُكلِّ َأْرَبِعيَن ُمِسِنًة َ ِمْن ُكلِّ َحاِلٍم َيْعِنتي ُمْحَتِمًمتا دِ 
 .2"ِمَن اْلَمَعاِيِر ِثَياٌب َتُكوُن ِباْلَيَمنِ 

 
 وجو االختالف:
سو األكؿ نػػػص عمػػػى أسػػػناف محػػػددة مػػػف اإلبػػػؿ كالشػػػياه، ككػػػذلؾ زكػػػاة الػػػذىب أف حػػػديث أنػػػ

كالفضة حدد مقدارىا بيعياف تؤخذ منيا، بينما استيًدؿ بحديثو اآلخػر عمػى  ػكاز إخػراج القيمػة؛ ألنػو 
قػػدر التفػػػاكت بعشػػريف درىمػػػان بػػػيف األسػػناف، كاحت ػػػكا كػػػذلؾ بحػػديث معػػػاذ، كأنػػػو أخػػذ زكػػػاة الماشػػػية 

 ب.قيمتيا مف الثيا
 
 
 
 
 
 

                                                 
، بػاب ُّٖٓ، حِٕٓ/ِخارم، كتاب الزكاة، باب مف بمغت عنده صػدقة بنػت مخػاض كليسػت عنػده، صحيح الب 1

 .َُّٖ، حِٓٓ/ِالعرض في الزكاة، 
 .ُٗسبقت دراسة إسناده المبحث األكؿ، المسيلة األكلى ص

 .ِٖسبؽ تخري و كدراستو، المبحث األكؿ، المسيلة الثانية ص 2
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 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
 لمفقياء في ىذه المسيلة ثبلثة أقكاؿ:

 .منعالفي ركاية إلى  4، كأحمد3، كمالؾ2، كالظاىرية1ذىب  ميكر الشافعية القكؿ األكؿ:- 
 

بالمنصػػػكص عميػػػو فػػػي الحػػػديث األكؿ، فالحػػػديث حػػػدد األصػػػناؼ التػػػي تؤخػػػذ منيػػػا الزكاةػػػػ كال  أخػػػذان 
 يا إلى القيمة.يصح العدكؿ عن

فػرض الصػدقة عمػى ىػذا الك ػو، كأمػر بيػا أف  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-قاؿ ابف قدامة: "كألف النبي 
ىذه الصدقة التي يرضيا رسول اهلل ": كر الذم كتبو في الصدقات أنو قػاؿ، ففي كتاب أبي بتؤدل

اْلبتل بنتت يتي خمتس وعشترين متن ": ككػاف فيػو"،   وأمتر بيتا أن تتؤدى-صمى اهلل عميو وستمم-
كىػػذا يػػدؿ عمػػى أنػػو أراد عينيػػا لتسػػميتو "، مختتاض  يتتذن لتتم تكتتن بنتتت مختتاض  يتتابن لبتتون ذكتتر

، كمػػػا لػػػك أخػػػرج الػػػردمء مكػػػاف ف مخػػػرج القيمػػػة قػػػد عػػػدؿ عػػػف المنصػػػكص، فمػػػـ ي زئػػػوإياىػػػا... كأل
 .5ال يد"

األكؿ بإخراج ابف لبكف بدال مػف بنػت مخػاض فػي الحػديث  الطرؼ اآلخر كرد النككم عمى استدالؿ
و نػػكأل ،قيمتػػو أقػػؿ مػػف بنػػت مخػػاض أخػػذناهنػػو منصػػكص عميػػو ال لمقيمػػة كليػػذا لػػك كانػػت أبقكلػػو: " 

 ...،كلك كاف قيمة عمى ما تقكلكف ل از دفعو مع ك كدىا ،أيضا إنما يؤخذ عند عدـ بنت المخاض
 .6يمة"كلك كانت القيمة م زئة لـ يقدره بؿ أك ب التفاكت بحسب الق ،فقدر البدؿ بعشريف درىما

 
ب ػػكاز إخػػراج القيمػػة، كمػػاؿ إلػػى ىػػذا القػػكؿ  8، كقػػكؿ ألحمػػد7كقػػاؿ الحنفيػػة القػػكؿ الثػػاني: - 

، لكػف يلة الحنفية مع كثػرة مخالفتػو ليػـكافؽ البخارم في ىذه المس"د: يٍ شى ، قاؿ ابف ري 9اإلماـ البخارم
 .2.، ككافقيـ القرضاكم مف المعاصريف1قاده إلى ذلؾ الدليؿ"

                                                 
 .ِْٖ/ٓانظر: الم مكع  1
 .ِْ/ٔى انظر: المحم 2

 .ُٔٗانظر: بداية الم تيد ص 3 
 .ُٕٔ/ِانظر: المغني  4
 .ِٕٔ – ُٕٔ/ِالمغني  5
 .َّْ/ٓالم مكع  6
 .ُِٗ/ْانظر: بدائع الصنائع  7
 .ُٕٔ/ِانظر: المغني  8
 .ِٓٓ/ِصحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة،  9
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: "أك عدلػػػو معػػػافر إلػػػخ" ىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى  ػػػكاز دفػػػع قيمػػػة مػػػا ك ػػػب، ككافقنػػػا " قكلػػػو قػػػاؿ الكشػػػميرم:
 .3البخارم في ىذه المسيلة كأشار إلى األدلة"

 
 

بػإخراج بنػت لبػكف، عػف بنػت مخػاض، كيزيػد  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-كقاؿ ابف بطاؿ: "كذلؾ أمره 
 .4المصدؽ عشريف درىمنا أك شاتيف، كىذا عمى طريؽ القيمة"

 .5؛ ألنيا أقرب إلى دفع الحا ة"غناء يحصؿ بالقيمة بؿ أتـ كأكفركاإل"الكاساني:  قاؿ
 

، كتبعػػو ابػػف 6القػػكؿ الثالػػث:  ػػكاز إخػػراج القيمػػة إف كػػاف فػػي ذلػػؾ مصػػمحة، كىػػك ألحمػػد- 
صػمى -كليذا قػدر النبػي  ،ف إخراج القيمة لغير حا ة كال مصمحة را حة ممنكع منوإتيمية، فقاؿ: "
كألنػػو متػػى  ػػكز إخػػراج  ،ال بػػراف بشػػاتيف أك عشػػريف درىمػػا كلػػـ يعػػدؿ إلػػى القيمػػة -ـاهلل عميػػو كسػػم

كألف الزكػاة مبناىػا عمػى  ،كقد يقع فػي التقػكيـ ضػرر ،القيمة مطمقا فقد يعدؿ المالؾ إلى أنكاع رديئة
كأمػػا إخػراج القيمػػة لمحا ػة أك المصػػمحة أك العػدؿ فػػبل  ،المكاسػاة كىػػذا معتبػر فػػي قػدر المػػاؿ ك نسػو

 .7بيس بو"
 

قالػػػت الباحثػػػة: كأقػػػرب األقػػػكاؿ لمصػػػكاب ىػػػك الػػػرأم الثالػػػث، فيؤخػػػذ بالمنصػػػكص عميػػػو مػػػف  
األصناؼ التي تخرج منيا الزكاة، فإف دعت المصمحة أك الحا ة إلى إخراج القيمة  از ذلؾ، كىذا 
ف األقػػرب لنفػػع الفقػػراء كالمسػػاكيف، كيظيػػر ذلػػؾ فػػي عصػػرنا حيػػث أصػػبحت القيمػػة أنفػػع لمفقػػراء مػػ

 أعياف الزكاة، كقمت حا تيـ لبعض األصناؼ المذككرة في األحاديث.
 
 
 

                                                                                                                                              
 .ْ/ٗعمدة القارم  1
 .ِٖٔ/ِانظر: فقو الزكاة  2
 .ُْٕ/ِالبارم  فيض 3
 .ْٔٗ/ٓشرح ابف بطاؿ  4
 .ُِٗ/ْبدائع الصنائع  5
 .ِٕٔ/ْانظر: الفركع  6
 .ّٖ/ِٓم مكع الفتاكل  7
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 المسيلة الخامسة
 كنز المال مع إخراج زكاتو

 
 األدلة المتعارضة:

 

ياَْْان نٍّْالَِّرهي انيانمنهصُّنانلِرَُّابانّالِمفهضَّةَنّاَِِنيُنْفهقُْنَِاِنفهينساتِب ِنلِلَّههنفَتاشِّسُُْْْنةِعارَلاٍنأَِهبقاؿ تعالى: 

ْْنننننننننننننن ْْنَ نُفتهذُن ُاذَرلن اذِنَبناذْصُت ْْن ُُ ُِذُْز ّاُم ْْن ُِ ّاُلنذُْة ْْن ُِ ُُ ِاذِنِلتاذِ ْآنِة ْانَفُونمذ ِاذنخ ِاذِنفهذينَنذِِزنلا َاَلْب َاذٔن نفَذرُّقُْلمن اذِنبُنذذوُْْنننُيْح

تَنمنهصُّنا
1. 

 

ػػػٍربو ما، كالمفػػػظ لمسػػػمـييمسػػػمـ فػػػي صػػػحيحك  البخػػػارم أخػػػرج ػػػدَّثىًني زيىىٍيػػػري ٍبػػػفي حى ػػػدَّثىنىا : كحى ، حى
: قىػػػًدٍمتي  ، قىػػػاؿى ػػػٍف اأٍلىٍحنىػػػًؼ ٍبػػػًف قىػػػٍيسو ًء، عى ػػػٍف أىبًػػػي اٍلعىػػػبلى ، عى ٍيػػػًرمّْ رى ػػػٍف اٍل ي ، عى ـى اًعيؿي ٍبػػػفي ًإٍبػػػرىاًىي ًإٍسػػػمى

ػػؿه أىٍخشىػػفي الثّْيىػػاًب، أىٍخشىػػفي الٍ  ػػاءى رى ي ، ًإٍذ  ى ٍيشو ه ًمػػٍف قيػػرى ػػؤلى ٍمقىػػةو ًفييىػػا مى ًدينىػػةى فىبىٍينىػػا أىنىػػا ًفػػي حى ػػًد، اٍلمى سى  ى
ٍضػػؼو  ػػاًنًزيفى ًبرى : بىشّْػػًر اٍلكى ، فىقىػػاؿى ـٍ مىػػٍيًي ـى عى أىٍخشىػػفي اٍلكىٍ ػػًو فىقىػػا
ػػعي  2 ، فىييكضى ـى يىػػنَّ مىٍيػػًو ًفػػي نىػػاًر  ى ػػى عى ييٍحمى

تَّى يىٍخريجى ًمٍف نيٍغضً  ، حى ـٍ ًدًى ًة ثىٍدًم أىحى مىمى مىى حى عى
تَّػى يى  3 مىى نيٍغػًض كىًتفىٍيػًو، حى عي عى ييكضى ٍخػريجى كىًتفىٍيًو، كى

ػعى ًإلىٍيػوً  ـٍ رى ى ػدنا ًمػٍنيي ػا رىأىٍيػتي أىحى ، فىمى ـٍ عى اٍلقىػٍكـي ريءيكسىػيي : فىكىضى ، قىاؿى ٍلزىؿي ًة ثىٍديىٍيًو يىتىزى مىمى :  ًمٍف حى شىػٍيئنا، قىػاؿى
ًء ًإالَّ كىًرىيػكا ػػا رىأىٍيػػتي ىىػػؤيالى : مى مىػػسى ًإلىػػى سىػاًريىةو، فىقيٍمػػتي تَّػػى  ى ، كىاتَّبىٍعتيػػوي حى : ًإفَّ  مػػا فىػيىٍدبىرى ، قىػػاؿى ـٍ قيٍمػػتى لىييػػ

ًميًمي أىبىا اٍلقىاًسـً  ًء الى يىٍعًقميكفى شىٍيئنا، ًإفَّ خى ٍبتيوي، فىقىاؿى " -صمى اهلل عميو كسمـ–ىىؤيالى اًني فىيى ى َأتَتَرى دىعى
مى ُأُحًدا ػةو لىػ ى"، فىنىظىٍرتي مىا عى ا ى : "ًمفى الشٍَّمًس، كىأىنىا أىظيفُّ أىنَّوي يىٍبعىثيًني ًفػي حى : أىرىاهي، فىقىػاؿى َمتا وي، فىقيٍمػتي

اَل َيْعِقمُتوَن  َيُسرُِّني َأِن ِلتي ِمْثَمتُو َذَىًبتا ُأْنِفقُتُو ُكمِتُو  ِإاِل َثاَلثَتَة َدَنتاِنيَر  ثُتِم َىتُؤاَلِء َيْجَمُعتوَن التدُّْنَيا
 4"َشْيًئا

 

                                                 
 .ّٓ-ّْسكرة التكبة : 1
 (.َٔٓ/ِقاؿ ابف األثير: الرضؼ: الح ارة المحماة عمى النار، كاحدتيا رضفة )النياية  2
 (.ُِٗ/ٓقيؿ: ىك العظـ الرقيؽ )النياية قاؿ ابف األثير: كالنغض كالناغض: أعمى الكتؼ، ك  3
، بػػػاب الترغيػػػب فػػػي ِٗٗ، حٖٗٔ/ِصػػػحيح مسػػػمـ، كتػػػاب الزكػػػاة، بػػػاب فػػػي الكػػػانزيف لؤلمػػػكاؿ كالتغمػػػيظ عمػػػييـ،  4

، ُِّْ، حَُٓ/ِ، صػػحيح البخػػارم، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب مػػف أدل زكاتػػو فمػػيس بكنػػز، ْٗ، حٕٖٔ/ِالصػػدقة، 
، كتػاب الرقػاؽ، بػاب المكثػركف ىػـ المقمػكف، ُِٗٓ، حُِِّ/ٓسػعديؾ، كتاب االستئذاف، باب مػف أ ػاب بمبيػؾ ك 

 ،َٕٗٔ، حِّٕٔ/ٓ، باب قكؿ النبي: "ما يسرني أف عندم مثؿ أحد ذىبا"، َٖٕٔ، حِّٔٔ/ٓ
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طَِِّسُُُْْخُرمن  نأَ ْْالِهِِْْن اداقَةًنتُ: المًَّو تىعىالىى قىٍكؿي  يعارضو
1. 

ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي  دَّثىنىا عى ، حى ًمًؾ اأٍليمىًكمُّ ٍبًد اٍلمى مَّدي ٍبفي عى دَّثىًني ميحى كما أخر و مسمـ في صحيحو: كحى
: قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػوً  ٍيػرىةى، قىػاؿى ػٍف أىبًػي ىيرى ػٍف أىًبيػًو، عى ، عى ػاًلحو دَّثىنىا سييىٍيؿي ٍبفي أىبًػي صى اهلل  صػمى– اٍلميٍختىاًر، حى

َما ِمْن َصاِحِب َكْنٍز اَل ُيَؤدِّي َزَكاَتُو  ِإاِل ُأْحِمَي َعَمْيِو ِيتي َنتاِر َجَيتِنَم  َيُيْجَعتُل َصتَفاِئَح : "-عميو كسمـ
َف َستَنٍة  ثُتِم َيُيْكَوى ِبَيا َجْنَباُه َوَجِبيُنُو  َحِتى َيْحُكَم الِمُو َبْيَن ِعَباِدِه ِيي َيْوٍم َكتاَن ِمْقتَداُرُه َخْمِستيَن أَْلت

ِما ِإَلى الِنارِ   .2"َيَرى َسِبيَمُو ِإِما ِإَلى اْلَجِنِة َواِن
 

ػػًعيدو كمػػا أخر ػػو البخػػارم:  ػػًبيًب ٍبػػًف سى ػػدي ٍبػػفي شى ػػدَّثىنىا أىٍحمى ػػدَّثىنىا أىبًػػي ،حى ػػٍف ييػػكنيسى  ،حى ػػٍف اٍبػػًف  ،عى عى
ـى قىاؿى  ،ًشيىابو  اًلًد ٍبًف أىٍسمى رىٍ نىا  :عىٍف خى ٍبػخى ػرى مىعى عى ػا- ًد المَّػًو ٍبػًف عيمى ٍنييمى  :فىقىػاؿى أىٍعرىابًػيّّ ، -رىًضػيى المَّػوي عى

ٍف قىٍكًؿ المَّوً  ةى كىالى ييٍنًفقيكنىيىا ًفي سىًبيًؿ المَّوً : "أىٍخًبٍرًني عى كفى الذَّىىبى كىاٍلًفضَّ  ".كىالًَّذيفى يىٍكًنزي
ػرى قىاؿى اٍبفي  ػا-عيمى ٍنييمى ِإِنَمتا َكتاَن َىتَذا َقْبتَل َأْن   َىتا َيَمتْم ُيتَؤدِّ َزَكاَتَيتا َيَوْيتٌل َلتوُ َمتْن َكَنزَ " :-رىًضػيى المَّػوي عى

 .3"ُتْنَزَل الِزَكاُة َيَمِما ُأْنِزَلْت َجَعَمَيا الِمُو ُطْيرًا ِلْْلَْمَوالِ 

نىػػا مىاك  ، أىٍخبىرى ٍبػدي المَّػًو ٍبػػفي ييكسيػؼى ػػدَّثىنىا عى ػػٍف مػا أخر ػو البخػػارم كمسػمـ، كالمفػػظ لػؤلكؿ: حى ، عى ًلػؾه
ػٍدًرمّْ  ػٍف أىبًػي سىػًعيدو اٍلخي ػٍف أىًبيػًو، عى ، عى ػاًزًنيّْ ػعىةى اٍلمى ٍعصى ًف ٍبػًف أىبًػي صى ٍبػًد الػرٍَّحمى مًَّد ٍبًف عى رىًضػيى المَّػوي -ميحى

ٍنػػوي  :  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–، أىفَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو -عى "َلتتْيَس ِييَمتتا ُدوَن َخْمَستتِة َأْوُستت  ِمتتَن الِتْمتتِر قىػػاؿى
ِبتِل  َصَدَقٌة  َوَلْيَس ِييَما ُدوَن َخْمِس َأَواٍ  ِمتَن اْلتَوِرِ  َصتَدَقٌة  َوَلتْيَس ِييَمتا ُدوَن َخْمتِس َذْوٍد ِمتَن اْلِْ

 .4"َصَدَقةٌ 

 
 وجو اْلشكال:

تكعدت اآلية الكريمة الكانزيف لمذىب كالفضة بالعذاب يـك القيامة، كأنيا تحمػى كتكػكل بيػا  
ذات الكعيد في حديثو، كمذىبو أف كؿ ما فضؿ  -رضي اهلل عنو–بك ذر  باىيـ ك نكبيـ، كذكر أ

عف حا ة المرء فيك كنز، بينما دلت اآلية األخرل عمى أف الزكاة تطيير لمماؿ، كقصػر رسػكؿ اهلل 

                                                 
 .َُّسكرة التكبة:  1
 .َٔسبؽ تخري و كدراستو، المبحث األكؿ، المسيلة السابعة ص 2
، كتػػاب التفسػػير، سػػكرة ُّّٗ، حَٗٓ/ِكػػاة مالػػو فمػػيس بكنػػز، صػػحيح البخػػارم، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب مػػف أدل ز  3

 .ّْْٖ، حُُِٕ/ْبراءة، 
 .ٕٗسبؽ تخري و كدراستو، انظر المبحث الثالث، المسيلة األكلى ص 4
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رضػي اهلل –المراد بالكنز بما لـ تؤد زكاتو، كاحتج البخارم بقكؿ ابف عمػر  -صمى اهلل عميو كسمـ–
 الدَّاللػػة بينػػو ابػػف ح ػػر بقكلػػو: كك ػػويػػة األكلػػى، كبحػػديث أبػػي سػػعيد الخػػدرم، فػػي نسػػخ اآل -عنيمػػا

مفيكمو أف ما زاد عمى الخمس ففيو الصدقة، كمقتضاه أف كؿ ماؿ أخر ت منو الصدقة فػبل كعيػد "
 .1"عمى صاحبو فبل يسمى ما يفضؿ بعد إخرا و الصدقة كنزان 

 

 

 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
إلى القكؿ بػيف كػؿ مػا زاد عػف الحا ػة، فيػك كنػز، كىػذا  -رضي اهلل عنو–ذىب أبك ذر  - 
 ، كدلت عميو اآلية األكلى، كحديثو السابؽ.-رضي اهلل عنو–مف زىده 

، كىػػك اف مػػذىب أبػػى ذر أف الكنػػز كػػؿ مػػاؿ فضػػؿ عػػف حا ػػة اإلنسػػافككػػقػػاؿ القاضػػي عيػػاض: "
 .2ظاىر احت ا و بيذا الحديث"

 .3"كالذيف يكنزكف الذىب كالفضة" :ىب إلى ما يقتضيو ظاىر لفظف أبا ذر ذإقاؿ العيني: "ك 
 

، كاألئمة مػف بعػدىـ أف مػف أدل زكػاة مالػو، فمػيس -رضكاف اهلل عمييـ–كاتفؽ الصحابة  - 
 الجمع  والنس .بكانز لو، كسمككا في دفع اإلشكاؿ مسمكيف: 

أف يحمػؿ حػػديث "قػاؿ: أمػا األكؿ: ف مػع ابػف ح ػر بػيف كػبلـ ابػف عمػر، ككػبلـ أبػي ذر، ف
، أك يكػكف لػو لكنػو ممػف ير ػى لشخص لغيره فػبل ي ػب أف يحبسػو عنػوأبي ذر عمى ماؿ تحت يد ا

، كيحمػؿ يػدخر عػف المحتػا يف مػف رعيتػو شػيئافضمو كتطمب عائدتو كاإلماـ األعظـ فبل ي ب أف 
سػتغني رابتػو كيحديث ابف عمر عمى ماؿ يممكو قد أدل زكاتو فيك يحب أف يككف عنده ليصؿ بػو ق

 .4"إطبلقو فبل يرل بادخار شيء أصبلن  ، ككاف أبك ذر يحمؿ الحديث عمىبو عف مسيلة الناس
نػو أف إنكػاره عمػى كالصػحيح عكذىب القاضي عياض لك و  خر مف أك ػو ال مػع، فقػاؿ: "

 .5ك كىو" ي، كلـ ينفقكه فه السبلطيف ألنفسيـ مف بيت الماؿخذأٍ ، ما ىؤالء اكتنازىـ

                                                 
 .ِِٕ/ّفتح البارم  1
 .ِٗٔ/ّإكماؿ المعمـ  2
 .ِٓٔ/ٖعمدة القارم  3
 .ِّٕ/ّفتح البارم  4
 .ِٗٔ/ّإكماؿ المعمـ  5
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، كلػـ سبلطيف في زمنو لـ تكف ىذه صػفتيـ، ألف الىذا الذم قالو عياض باطؿ": لوكرده النككم بقك 
كتػكفي  -رضػي اهلل تعػالى عػنيـ- كاف في زمنو أبػك بكػر كعمػر كعثمػافيخكنكا في بيت الماؿ إنما 

 .1"في زمف عثماف سنة ثنتيف كثبلثيف
 

لكعيػد الشػديد عمػى كالمسمؾ الثاني: النسخ، كىك الصحيح في ىذه المسيلة أف ما ركم فػي ا
الكانزيف في اآليػة الكريمػة منسػكخ بآيػة الزكػاة، نػص عمػى ذلػؾ عػدد مػف الصػحابة مػنيـ ابػف عمػر، 

 كتبعو عمى ذلؾ األئمة كالفقياء.
 مكاتفػػؽ أئمػػة الفتػػكل عمػػى قػػكؿ عيمػر، كابػػف عمػػر، كابػػف عبػػاس، كاحػػتج لػػو الطبػػر  قػاؿ ابػػف بطػػاؿ: "

يػت زكاتػػو فمػيس بكنػػز إي ػاب اهلل تعػػالى دمػى أف كػؿ مػػا أ، فقػاؿ: الػػدليؿ عمبنحػك مػا نػػزع بػو البخػػار 
، فػػإذا كػػاف ذلػػؾ فػػرض اهلل تعػػالى عمػػى لسػػاف "خمتتس أوا  ربتتع عشتترىا ييتت" :عمػػى لسػػاف رسػػكلو

ف بمػػػغ ألكفنػػػا إذا أديػػػت زكاتػػػو فمػػػيس بكنػػػز، كال يحػػػـر عمػػػى  رسػػػكلو، فمعمػػػكـ أف الكثيػػػر مػػػف المػػػاؿ، كا 
نمػػا تكعػػد اهلل بالعقػػاب عمػػى كػػؿ مػػاؿ لػػـ تػػؤد صػػاحبو اكتنػػازه، ألنػػو لػػـ يتكعػػد اهلل عميػػو ب العقػػاب، كا 

 .2زكاتو"
عػػز -منسػػكخة بقكلػػو  "الػػذىب كالفضػػة الػػذيف يكنػػزكف"األحاديػػث المركيػػة فػػي " ابػػف عبػػد البػػر:قػػاؿ 

خُرمن  نأَ ْْالِهِِْْن اداقَةًنتُطَِِّسُُُْْ  :- ؿك 
3. 

ا فضػػػؿ عػػف الحا ػػػة عػػػف مػػػكىػػػك حػػبس -ىػػػذا مشػػػعر بػػيف الكعيػػػد عمػػػى االكتنػػاز قػػاؿ ابػػػف ح ػػر: "
تح اهلل الفتػػكح كقػػدرت نصػػب ، ثػػـ نسػػخ ذلػػؾ بفػػرض الزكػػاة لمػػا فػػكػػاف فػػي أكؿ اإلسػػبلـ -المكاسػػاة بػػو

 .4كاهلل أعمـ" ،، فعمى ىذا المراد بنزكؿ الزكاة بياف نصبيا كمقاديرىا ال إنزاؿ أصمياالزكاة
ف شػػداد بػػف كلعػػؿ سػػبب ذىػػاب أبػػي ذر لقكلػػو ىػػذا، يكضػػحو مػػا أخر ػػو أحمػػد فػػي مسػػنده عػػ 

ًديثى ًمٍف رىسيكًؿ اهلًل  مَّـى -أكس، قاؿ: "كىافى أىبيك ذىرٍّ يىٍسمىعي اٍلحى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًفيًو الشّْدَّةي، ثيَـّ يىٍخػريجي  -صى
َـّ ًإفَّ رىسيػكؿى اهلًل  ، ثيػ ـٍ مىٍيًي مّْـي عى ػمَّـى -ًإلىى قىٍكًمًو ييسى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ـٍ يىٍسػمىٍعوي أىبيػك  ييػرىخّْصي ًفيػوً  -صى بىٍعػدي، فىمىػ

، فىيىتىعىمَّؽى أىبيك ذىرٍّ ًباأٍلىٍمًر الشًَّديًد"  .5ذىرٍّ
 

                                                 
 .ُّْ/ّالمنياج  1
 .ِْٓ/ٓشرح ابف بطاؿ  2
 .َُّسكرة التكبة:  3
 .ِّٕ/ّفتح البارم  4
 ، كحسنو شعيب األرناؤكط.ُُِٕٕ، حُّٔ-َّٔ/ِٖمسند أحمد  5
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قالػػت الباحثػػة: الػػرا ح ىػػك القػػكؿ بالنسػػخ، فقػػد صػػح عػػف عػػدد مػػف الصػػحابة القػػكؿ بػػذلؾ،  
صحيح كمحاكلة ال مع فييا تكمؼ؛ ألف الشارع أبطؿ الحكـ األكؿ، فبل يمزمنا ال مع بيف األدلة، كال

 أف الماؿ الذم تؤدل زكاتو فميس كنزان ميما بمغ مقداره، كاهلل أعمـ.
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 : مصارف الزكاة.سابعالمبحث ال
 

 .  حكـ صرؼ الزكاة إلى صنؼ كاحدالمسيلة األكلى: 
  األكلى بالزكاة الفقير أـ المسكيف. المسيلة الثانية:

 ني.أخذ الغازم الزكاة كىك غة: ثالثالمسالة ال
 .تفريؽ زكاة الماؿة: رابعالمسيلة ال
   .حكـ نقؿ الزكاة مف بمد إلى بمدو  خر :خامسةالمسيلة ال

 الزكاة عمى بني ىاشـ.: ادسةالمسيلة الس
 الزكاة عمى بني المطمب. :سابعةالمسيلة ال

 .شراء الزكاةالمسيلة الثامنة: 
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 المسيلة األكلى
 حكم صرف الزكاة إلى صنف واحد

 
 :األدلة المتعارضة

ّافهذينلِسَِّقذِِانننننننننن :قكلو تعػالى ْْن ُِ ََِّفذةهنُقُلذُْة َا َُ ِم ّال ِاذِن َاَلْب ِمعاذِ هلهوان ّال َاتاذِبهوهن ِم ّال ِهلمُفَقذسال هن َخذداَقُِمن َاِنلِ ِِنَّ

لِلَّههنّالِلَّهُنَالهبْ نحانهبْ نّالِمغَِزِ هوانّافهينساتِب ِنلِلَّههنّالةْ ِنلِتختِب ِنفَسِيضَةًن ه ا
1.   

 
اؽى،  ، عىٍف زىكىًريَّاءى ٍبػًف ًإٍسػحى ٍخمىدو اؾي ٍبفي مى حَّ دَّثىنىا أىبيك عىاًصـو الضَّ أخرج البخارم في صحيحو: حى

بَّػاسو  ًف اٍبًف عى ، عى ٍعبىدو ٍف أىًبي مى ، عى ٍيًفيٍّ ٍبًد المًَّو ٍبًف صى ٍف يىٍحيىى ٍبًف عى ػارىًضػيى المَّػوي -عى ٍنييمى ، أىفَّ النَّبًػيَّ -عى
ٍنوي -بىعىثى ميعىاذنا  -صمى اهلل عميو كسمـ– : -رىًضيى المَّوي عى ًف، فىقىػاؿى "اْدُعُيْم ِإَلى َشَياَدِة َأْن اَل  ًإلىى اٍليىمى

َو َقتِد اْيتَتَرَض َعَمتْيِيْم َخْمتَس ِإَلَو ِإاِل الِمُو  َوَأنِّي َرُستوُل المِتِو  َيتِذْن ُىتْم َأَطتاُعوا ِلتَذِلَك َيتَأْعِمْمُيْم َأِن المِت
ًة ِيتتي َصتتَمَواٍت ِيتتي ُكتتلِّ َيتتْوٍم َوَلْيَمتتٍة  َيتتِذْن ُىتتْم َأَطتتاُعوا ِلتتَذِلَك َيتتَأْعِمْمُيْم َأِن المِتتَو اْيتَتتَرَض َعَمتتْيِيْم َصتتَدقَ 

 .2َأْمَواِلِيْم ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِيْم َوُتَردُّ َعَمى ُيَقرَاِئِيْم"
 

ػاًد ٍبػًف  أخرجك    مَّ قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو كبلىما، عىٍف حى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى، كى مسمـ في صحيحو: حى
ػدَّثىًني ًكنىانىػةي ٍبػفي نيعىػٍيـو اٍلعىػ ، حى كفى ٍبػًف ًريىػابو ػٍف ىىػاري ، عى ٍيػدو ػادي ٍبػفي زى مَّ نىػا حى ، قىػاؿى يىٍحيىػى: أىٍخبىرى ٍيػدو ػػٍف زى ، عى دىًكمُّ

ػةى ٍبػًف  الىػةن قىًبيصى مى مٍَّمػتي حى : تىحى ، قىػػاؿى ًلػيّْ ػاًرؽو اٍلًيبلى أىٍسػػيىليوي  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–فىيىتىٍيػتي رىسيػكؿى المَّػػًو  ميخى
" :  .3"َأِقْم َحِتى تَْأِتَيَنا الِصَدَقُة  َيَنْأُمَر َلَك ِبَياًفييىا، فىقىاؿى

 
 وجو التعارض:

ربطػت بينيػا بػكاك التشػريؾ، بينمػا دؿ أف اآلية حددت ثمانية أصناؼ تصرؼ فييا الزكػاة، ك  
الحػػػديثاف عمػػػى  ػػػكاز صػػػرفيا فػػػي صػػػنؼ كاحػػػد، ففػػػي الحػػػديث األكؿ صػػػرفت لمفقػػػراء، كفػػػي الثػػػاني 

 صرفت لمغارميف.
 

                                                 
 .َٔ:سكرة التكبة 1
 .ُْٓسبؽ تخري و كدراستو، المبحث الخامس، المسيلة الثانية ص 2
 .ُٕٔسبقت تخري و كدراستو، المبحث السادس، المسيلة الثانية ص 3
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 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
عمػى  ػكاز دفػع الزكػاة  4حكي إ ماع الصحابة، ك 3، كالحنابمة2، كالمالكية1مذىب الحنفية - 

 األصناؼ الثمانية. إلى صنؼ كاحد مف
، ثػـ فيخبر أنػو مػيمكر بػرد  ممتيػا فػي الفقػراء، كىػـ صػنؼ كاحػد، كلػـ يػذكر سػكاىـقاؿ ابف قدامة: "

إف المسػػػػتحب صػػػرفيا إلػػػػى  ميػػػػع  ،، ف عمػػػػو فػػػي صػػػػنؼ ثػػػػاف سػػػكل الفقػػػػراء...أتػػػاه بعػػػػد ذلػػػؾ مػػػػاؿ
ينػػا فكػػاف األصػػناؼ، أك إلػػى مػػف أمكػػف مػػنيـ؛ ألنػػو يخػػرج بػػذلؾ عػػف الخػػبلؼ، كيحصػػؿ اإل ػػزاء يق

 .5أكلى"
كأما اآلية ففييا بياف مكاضع الصدقات كمصارفيا كمستحقييا كرد الكاساني عمى استدالليـ باآلية: "

 .6"ألف البلـ لبلختصاص كىك أنيـ المختصكف بيذا الحؽ دكف غيرىـ ال لمتسكية لغة
 
كاحػػد فػػي صػػرؼ بعػػدـ االكتفػػاء بصػػنؼ  9، ككافقيػػـ ابػػف حػػـز8، كاختػػاره الخطػػابي7كقػػاؿ الشػػافعية -

 الزكاة.
فيضػػػاؼ  ميػػػع الصػػػدقات إلػػػييـ بػػػبلـ التمميػػػؾ كأشػػػرؾ بيػػػنيـ بػػػكاك : "فػػػي تفسػػػيره لآليػػػة قػػػاؿ النػػػككم

 .11نو مممكؾ ليـ مشترؾ بينيـ"أ ىالتشريؾ فدؿ عم
الحتمػاؿ أف يكػكف ذكػر "كرد ابف ح ر عمى االستدالؿ بذكر الفقراء دكف سكاىـ في الحديث بقكلػو: 

 .11ب في ذلؾ كلممطابقة بينيـ كبيف األغنياء"الفقراء لككنيـ الغال
 : كاحت كا بينػو ال ، كقاؿ بعضيـ: ي زئ أف يعطي المرء صدقتو في صنؼ كاحد منيا"قاؿ ابف حـز

 فصح أنيا في البعض. ،يقدر عمى عمـك  ميع الفقراء ك ميع المساكيف

                                                 
 .ِٖ/ْانظر: بدائع الصنائع  1
 .َِٕ/ّانظر: االستذكار  2
 .ِٖٓ/ِانظر: المغني  3
 .ِٖ/ْانظر: بدائع الصنائع  4
 .ِٖٓ/ِالمغني  5
 .ِٕ/ْبدائع الصنائع  6
 .ُٖٓ/ٔانظر: الم مكع  7
 .ٗٓ/ِانظر: معالـ السنف  8
 .ُْْ/ٔانظر: المحمى  9
 .ُٖٓ/ٔالم مكع  11
 .َّٔ/ّفتح البارم  11
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مػف إيفائػو؛ فسػقط  فصح أف ما ع ز عنو المرء فيػك سػاقط عنػو، كبقػي عميػو مػا اسػتطاع، ال بػد لػو
عمكـ كؿ فقير ككؿ مسكيف، كبقي ما قدر عميو مف  ميع األصناؼ، فإف ع ز، عف بعضيا سقط 

 .1"أ ؿ أنو سقط عنو ما ال يقدر عميوعنو أيضا؛ كمف الباطؿ أف يسقط ما يقدر عميو مف 
 

 قالت الباحثة: كالصكاب فيما يتبيف لي، أف األفضؿ تفريؽ الزكاة عمى أكثر مف صنؼ مف
األصػػناؼ المػػذككرة فػػي اآليػػة، فػػإف تعػػذر ذلػػؾ، في زئػػو  عميػػا فػػي صػػنؼ كاحػػد، كىػػذا القػػكؿ متفػػؽ 

 عميو بيف الفريقيف، كاهلل أعمـ بالصكاب.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ُْْ/ٔى المحم 1
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 لة الثانيةيالمس
 األولى بالزكاة الفقير أم المسكين

 

 :األدلة المتعارضة 
ِنقكلو تعػالى:  ّافهذينلِسَِّقذِِانننننننننِِنََّاِنلَِخذداقَ ْْن ُِ ََِّفذةهنُقُلذُْة َا َُ ِم ّال ِاذِن َاَلْب ِمعاذِ هلهوان ّال َاتاذِبهوهن ِم ّال ِهلمُفَقذسال هن ُمن

ّالِمغَِزِ هوانّافهينساتِب ِنلِلَّههنّالةْ ِنلِتختِب ِنفَسِيضَةًن ه انلِلَّههنّالِلَّهُنَالهبْ نحانهبْ 
1.   

 
ػٍف ما أخر و الشيخاف في الصحيح، كالمفظ لمبخ ، عى ػدَّثىنىا كيىىٍيػبه ، حى دَّثىنىا ميعىمَّى ٍبفي أىسىػدو ارم: حى
اًئشىػةى، أىٌف النَّبًػيَّ  ػٍف عى ػٍف أىًبيػًو، عى ـي ٍبفي عيػٍركىةى، عى : " -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–ًىشىا الِمُيتِم ِإنِّتي كىػافى يىقيػكؿي

  َوِمْن ِيْتَنِة اْلَقْبِر  َوَعَذاِب اْلَقْبِر  َوِمْن ِيْتَنتِة الِنتاِر  2مِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل  َواْلَيَرِم  َواْلَمْأَثِم  َواْلَمْغرَ 
ِستتيِح َوَعتتَذاِب الِنتتاِر  َوِمتتْن َشتترِّ ِيْتَنتتِة اْلِغَنتتى  َوَأُعتتوُذ ِبتتَك ِمتتْن ِيْتَنتتِة اْلَفْقتتِر  َوَأُعتتوُذ ِبتتَك ِمتتْن ِيْتَنتتِة اْلمَ 

اَي ِبَماِء الِثْمِج َواْلَبتَرِد  َوَنت ِّ َقْمِبتي ِمتَن اْلَخَطاَيتا  َكَمتا َنِقْيتَت الثِتْوَب الِدِجاِل  الِمُيِم اْغِسْل َعنِّي َخَطايَ 
 .3"اأْلَْبَيَض ِمَن الِدَنِس  َوَباِعْد َبْيِني َوَبْيَن َخَطاَياَي َكَما َباَعْدَت َبْيَن اْلَمْشِرِ  َواْلَمْغِربِ 

                                                 
 .َٔ:سكرة التكبة 1
ـ كالغيٍرـ كىك الدٍَّيف كييريدي بو ما اٍسػتيًديف فيمػا يٍ  2 ـ الذُّنكب كالمىعاًصي، كقيؿ: المىٍغرى كىريىػو قاؿ ابف األثير: ييًريدي بو مىٍغرى

مػػػى أدىائػػػو فػػػبل ييٍسػػػتى  ػػػكز ثػػػـ عى ػػػز عػػػف أدائػػػو، فيٌمػػػا دىٍيػػػفه احتػػػاج إليػػػو كىػػػك قػػػادر عى عاذي منػػػو )النيايػػػة المٌػػػو، أك فيمػػػا يى ي
ّ/ٔٔٗ.) 
3  ، ، بػاب االسػتعاذة مػف أرذؿ ََٕٔ، حُِّْ/ٓصحيح البخارم، كتاب الدعكات، باب التعكذ مػف المػيثـ كالمغػـر

، بػاب االسػتعاذة مػف فتنػة الفقػر، َُٓٔ، حِّْْ/ٓ، باب االستعاذة مف فتنة الغنػى، َُْٔ، حِّْْ/ٓالعمر، 
، َِٖٕ/ْالػػدعاء كالتكبػػة، بػػاب التعػػكذ مػػف شػػر الفػػتف كغيرىػػا، ، صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب الػػذكر ك َُٔٔ، حِّْْ/ٓ
 .ٖٗٓح

 دراسة السند:
بػػف الزبيػػر بػػف العػػكاـ األسػػدم، ثقػػة فقيػػو ربمػػا دلػػس، مػػف الخامسػػة، مػػات سػػنة خمػػس أك سػػت  ِىَشتتاُم ْبتتُن ُعتتْرَوةَ -

 (.َِّٕ، رقـ َُِِكأربعيف، كلو سبع كثمانكف سنة ع )التقريب ص
 يرضػاه، ككػاف ىشػػاـ صػدكقا تػػدخؿ أخبػاره فػي الصػػحيح، قػاؿ ابػػف خػراش: بمغنػػي أف قػاؿ ابػف خػػراش: كػاف مالػػؾ ال

مالكا نقـ عميو حديثو ألىؿ العراؽ، قدـ الككفة ثبلث مرات قدمة كاف يقكؿ: حدثني أبى، قاؿ: سمعت عائشػة، كقػدـ 
منػو بػآخرة ككيػع، كابػف  الثانية فكاف يقكؿ: أخبرني أبى، عف عائشة، كقدـ الثالثة فكاف يقكؿ: أبى عف عائشػة، سػمع

 (.ُٔ/ُٔنمير، كمحاضر )تاريخ بغداد 
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كِينًا ذَا مَتْرَتَذذةٍأَوْ مِسْذذ الػػدليؿ المعػػارض ليمػػا، قكلػػو تعػػالى:
أم ال شػػي لػػو، "، قػػاؿ القرطبػػي: 1

حتى كينو قد لصؽ بالتراب مف الفقر، ليس لو ميكل إال التراب. قاؿ ابف عباس: ىك المطركح عمى 
 .2"الذم ال يقيو مف التراب لباس كال غيره م اىد: ىككقاؿ  ،الطريؽ، الذم ال بيت لو

 
 وجو التعارض:

ر الفقػراء عمػى المسػاكيف، كالعػرب تبػدأ بػاألىـ، كأف الرسػكؿ كػاف أف اآلية األكلى قػدمت ذكػ
 يستعيذ مف شر الفقر.

 كاآلية األخرل ذكرت أف المسكيف ألصؽ بطنو باألرض مف الشدة كالحا ة.
 

 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
اختمػػػؼ العممػػػاء فػػػي الفقيػػػر كالمسػػػكيف أييمػػػا أحػػػؽ بالزكػػػاة، كير ػػػع ذلػػػؾ الخػػػتبلفيـ بػػػالمراد 

 الفقير كالمسكيف، كىـ عمى أربعة أقكاؿ:ب

                                                                                                                                              

أبيػو  لـ ينكر عميو إال بعد ما صار إلى العراؽ فإنو انبسط في الركاية كأرسػؿ عػف كقاؿ يعقكب بف شيبة: ىشاـ ثبت
 (.ُٔ/ُٔأشياء مما كاف قد سمعو مف غير أبيو عف أبيو )تاريخ بغداد 

(، كنقؿ ابف ح ر قكلػو فػي التيػذيب بعبػارة أخػرم، فقػاؿ: َْٓ/ٓالكىـ كاإليياـ كقاؿ أبك الحسف القطاف بينو تغير )
 .(ْٔ/ُُتغير قبؿ مكتو، كلـ نر لو في ذلؾ سمفان )تيذيب التيذيب  كقاؿ أبك الحسف بف القطاف

حسػف بػف كقاؿ الذىبي: أحد األعبلـ ح ة إماـ، لكف في الكبر تناقص حفظو كلـ يختمط أبدان كال عبرة بما قالو أبك ال
القطاف مف أنو كسػييؿ بػف أبػي صػالح اختمطػا كتغيػرا، نعػـ الر ػؿ تغيػر قمػيبل كلػـ يبػؽ حفظػو كيػك فػي حػاؿ الشػبيبة 
فنسي بعض محفكظو أك كىـ، فكاف ماذا؟ أىػك معصػـك مػف النسػياف؟ كلمػا قػدـ العػراؽ فػي  خػر عمػره حػدث ب ممػة 

ىػػذا يقػػع لمالػػؾ كلشػػعبة كلككيػػع كلكبػػار الثقػػات  كثيػػرة مػػف العمػػـ فػػي غضػػكف ذلػػؾ يسػػير أحاديػػث لػػـ ي كدىػػا، كمثػػؿ
 (.ٖٔ-ٖٓ/ٕ)الميزاف 

قاؿ ابف ح ر في مقدمة الفتح: م مع عمى تثبيتو إال أنو في كبره تغير حفظو فتغير حديث مف سمع منو في قدمتو 
س أك (، كفػي مكضػع  خػر: ذكػر بالتػدليْْٖالثالثة إلى العراؽ... كقد احتج بيشاـ  ميع األئمػة )ىػدم السػارم ص

 (.ْٓٔاإلرساؿ )ىدم السارم ص
نما عابكا عميو أحاديث يسيرة خمط فييػا فػي قدمتػو الثالثػة لمعػراؽ، كىػذا الحػديث  قالت الباحثة: م مع عمى تكثيقو، كا 
يركيو كىيب عنو، كلـ يذكر أنو سمع منو بيخرة، كالحديث في الصحيحيف كعمـ مدل تثبت صاحبي الصحيحيف فػي 

 انتقاء الركايات.
 .ُٔرة البمد: سك  1
 .َٕ/َِتفسير القرطبي  2
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كالمشػيكر عنػدنا كىػك الػذم "القكؿ األكؿ: الفقيػر أىمىػسُّ حا ػةن مػف المسػكيف، قػاؿ النػككم: -
نػػػص عميػػػو الشػػػافعي، ك مػػػاىير أصػػػحابنا المتقػػػدميف كالمتػػػيخريف أف الفقيػػػر أسػػػكأ حػػػاال كمػػػا ذكػػػػره 

كيف، فقػاؿ الشػافعي كاألصػحاب ىػك مػف المصنؼ كبيذا قاؿ خبلئؽ مف أىؿ المغة، أما حقيقػة المسػ
ذا عرفػت الفقيػر كالمسػكيف، "، كقػاؿ فػي الركضػة: 1"يقدر عمى مػا يقػع مكقعػا مػف كفايتػو كال يكفيػو كا 

 .2"ىذا ىك الصحيح، كعكسو أبك إسحؽ المركزم ،عرفت أف الفقير أشد حاال مف المسكيف
ألف اهلل تعػالى بػدأ بػالفقراء  -كيفأم أف الفقير أمػس حا ػة مػف المسػ–كاألكؿ أظير "قاؿ الشيرازم: 

صػػػمى اهلل عميػػػو -ف النبػػػي الفقيػػػر أمػػػس حا ػػػة كألكالعػػػرب ال تبػػػدأ إال بػػػاألىـ فػػػاألىـ فػػػدؿ عمػػػى أف 
يتعتوذ متن  -صتمى اهلل عميتو وستمم-وكتان  " الميم أحينتي مستكينا وأمتنتي مستكينا" :قاؿ ،-كسمـ
 .3"فدؿ عمى أف الفقر أشد  الفقر

 
ػػٍس حا ػػة مػػف الفقيػػر، كىػػك قػػكؿ أبػػي حنيفػػة كأبػػي إسػػحاؽ، قػػاؿ  القػػكؿ الثػػاني: المسػػكيف- أمى
فيما الذم ي د مػا  ،المسكيف ىك الذم ال ي د ما يقع مكقعا مف كفايتو :كقاؿ أبك إسحاؽ"الشيرازم: 

 .4"يقع مكقعا مف كفايتو فيك الفقير
ف أبػي حنيفػة ككػذا ركل أبػك يكسػؼ عػ، الفقيػر الػذم ال يسػيؿ كالمسػكيف الػذم يسػيؿ"قاؿ الكاسػاني: 

كقيؿ الفقير ، كىذا يدؿ عمى أف المسكيف أحكج... -رضي اهلل عنيما-كىك المركم عف ابف عباس 
يقكتػو، كالمسػكيف الػذم ال شػيء لػو، سػمي مسػكينا لمػا أسػكنتو حا تػو عػف التحػرؾ  الذم يممؾ شيئان 

 ."5ا ذَا مَتْرَتَةٍأَوْ مِسْكِينًفبل يقدر يبرح عف مكانو، كىذا أشبو األقاكيؿ قاؿ اهلل تعالى: 

، أم ممصػقا بػالتراب لضػره كعريػو؛ كلػيس أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَتَةٍاستدالال بقكلو تعػالى: "قاؿ الماكردم: 
أحػػد أسػػكأ حػػاال ممػػف ىػػذه صػػفتو، فػػدؿ عمػػى أف المسػػكيف أسػػكأ حػػاال مػػف الفقيػػر ... كألف اهلل تعػػالى 

قربػى كالكفػارات عمػى المسػاكيف دكف الفقػراء، خص بمصرؼ أمكاؿ الطيرة مػف ذكم الحا ػات مػف ال
 .6"فدؿ تخصيصيـ بالذكر عمى اختصاصيـ بسكء الحالة

 
                                                 

 .ُٕٗ/ٔالم مكع  1
 .ُّٕ/ِركضة الطالبيف  2
 .ُُٕ/ُالميذب  3
 .ُُٕ/ُالميذب  4
 .ّْ/ِبدائع الصنائع  5
 .ْٖٖ/ٖالحاكم الكبير  6
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كالثالػػػػث: أف الفقػػػػراء ىػػػػـ الميػػػػا ركف كالمسػػػػاكيف غيػػػػر الميػػػػا ريف، كىػػػػذا قػػػػكؿ  "قػػػػاؿ المػػػػاكردم: -
براىيـ النخعي.  الضحاؾ بف مزاحـ، كا 

 .1"الكتاب، كىذا قكؿ عكرمة كالرابع: أف الفقراء مف المسمميف كالمساكيف مف أىؿ 
 

قالػػػت الباحثػػػة: الػػػرأم األكؿ أر ػػػح مػػػف غيػػػره، كذلػػػؾ ألف اآليػػػة األكلػػػى قرنػػػت بػػػيف الفقيػػػر 
كالمسػػػكيف، فقػػػدمت الفقيػػػر كىػػػك األىػػػـ، كاألشػػػد حا ػػػة، كأمػػػا اآليػػػة األخػػػرل فيػػػي دالػػػة عمػػػى حا ػػػة 

 المسكيف ال أنو أشد حا ة مف الفقير، كاهلل أعمـ.
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 المسيلة الثالثة
 أخذ الغازي الزكاة وىو غني

 
 األدلة المتعارضة:

ـي يىٍعنًػي اٍبػفى  ػدَّثىنىا ًإٍبػرىاًىي ، حى تًُّمػيُّ بَّػادي ٍبػفي ميكسىػى اأٍلىٍنبىػاًرمُّ اٍلخي دَّثىنىا عى أخرج أبك داكد في سننو: حى
افى ٍبًف يىًزي ٍيحى ًني أىًبي، عىٍف رى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ػًف النَّبًػيّْ سىٍعدو ك، عى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو صػمى اهلل عميػو –دى، عىٍف عى

: " -كسمـ  .1"اَل َتِحلُّ الِصَدَقُة ِلَغِني  َواَل ِلِذي ِمِرٍة َسِوي  قىاؿى

                                                 
الترمػذم، كتػاب  ، سػنفُّٔٗ، حّٕ/ِسنف أبي داكد، كتاب الزكاة، بػاب مػف يعطػى مػف الصػدقة، كحػد الغنػى،  1

 .ِٓٔ، حّٓ/ِالزكاة، باب مف ال تحؿ لو الصدقة، 
بضػػـ المع مػػة كتشػػديد المثنػػاة المفتكحػػة، أبػػك محمػػد، نزيػػؿ بغػػداد، ثقػػة، مػػف  َعِبتتاُد ْبتتُن ُموَستتى اأْلَْنَبتتاِريُّ اْلُخِتِمتتيُّ  -

 (.ُّّْ، رقـِْٖالعاشرة، مات سنة ثبلثيف عمى الصحيح خ ـ د س )التقريب ص
(، كأبػك ُُٕ(، كمػرة: لػيس بػو بػيس )تػاريخ ابػف معػيف ركايػة ابػف محػرز صَُٕ/ُُف معػيف )تػاريخ بغػداد كثقو اب

(، كالخطيب )تاريخ بغداد َُٕ/ُُ(، كصالح بف محمد البغدادم )تاريخ بغداد ٕٖ/ٔزرعة الرازم )ال رح كالتعديؿ 
(، كذكػره ابػف حبػاف ِّٓ/ُؼ (، كقػاؿ الػذىبي: كثػؽ )الكاشػُّّْ، رقػـِْٖ(، كابف ح ر )التقريػب صَُٕ/ُُ

 (.ّْٔ/ٖفي الثقات )الثقات 
 (.َِٔ(، كقاؿ الدارقطني: صدكؽ )سؤاالت الحاكـ صِٗ/ٓكقاؿ ابف قانع: صالح )تيذيب التيذيب 

 كالرا ح انو ثقة، ألف عدد المكثقيف أكثر، كيعرؼ تشدد بعضيـ في الر اؿ، كلـ يذكر سبب حطو عف مرتبة الثقة.
 
بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم، أبك إسحاؽ، المدني، نزيػؿ بغػداد، ثقػة ح ػة، تكمػـ  َسْعدٍ  ِإْبَراِىيُم ْبن -

 (.ُٕٕ، رقـ َُٖفيو ببل قادح، مف الثامنة، مات سنة خمس كثمانيف ع )التقريب ص
بػػذكر أقػػكاؿ ( مكتفيػػان ُٕ/ُثقػػة، ضػػعفو يحيػػى القطػػاف، كتركػػو ككيػػع، كذكػػره العقيمػػي فػػي الضػػعفاء )الضػػعفاء الكبيػػر 

 اإلماـ أحمد التي بيف فييا تضعيؼ القطاف كترؾ ككيع لو.
قاؿ عبد اهلل بف أحمد: حدثني أبي قاؿ: ذكرنا عند يحيػى بػف سػعيد حػديثا مػف حػديث عقيػؿ، فقػاؿ لػي يحيػى: يػا أبػا 

براىيـ بػف سػعد، كينػو يضػعفيما، قػاؿ أبػي: كأم شػيء ينفعػو مػ براىيـ بف سعد، عقيؿ كا  ف ذا؟ ىػؤالء عبد اهلل عقيؿ كا 
 (.ِِٖ/ُثقات لـ يخبرىما يحيى )العمؿ كمعرفة الر اؿ 

كقػػاؿ فػػي مكضػػع  خػػر: حػػدثنا ككيػػع مػػرة عػػف إبػػراىيـ بػػف سػػعد، ثػػـ قػػاؿ: أ يػػزكا عميػػو، تركػػو بػػيخرة )العمػػؿ كمعرفػػة 
 (.ُٖٓ/ّالر اؿ 

تكمػـ فػي إبػراىيـ كقاؿ ابف عدم: ىك مف ثقات المسمميف، حدث عنو  ماعة مػف األئمػة، قػاؿ ابػف عػدم: كقػكؿ مػف 
بف سعد مما ذكرناه بمقدار ما تكمـ فيو تحامبل عميو فيما قالو...كلـ يتخمؼ أحد عف الكتابػة عنػو بالككفػة، كالبصػرة، 

 (، كذكر أف شعبة كابف ميدم يركياف عنو.َِٓ-ِْٗ/ُكبغداد، كىك مف ثقات المسمميف )الكامؿ 



             198 

ـى  ٍيًد ٍبػًف أىٍسػمى ، عىٍف زى اًلؾو ٍبدي المًَّو ٍبفي مىٍسمىمىةى، عىٍف مى دَّثىنىا عى ػٍف يعارضو ما أخر و أبك داكد: حى ، عى
، أىٌف رىسيكؿى المًَّو  : " -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–عىطىاًء ٍبًف يىسىارو اَل َتِحتلُّ الِصتَدَقُة ِلَغِنتي  ِإاِل ِلَخْمَستٍة: قىػاؿى

اَن َلتُو َجتاٌر ِلَغاٍز ِيي َسِبيِل المِتِو  َأْو ِلَعاِمتٍل َعَمْيَيتا  َأْو ِلَغتاِرٍم  َأْو ِلَرُجتٍل اْشتَترَاَىا ِبَماِلتِو  َأْو ِلَرُجتٍل َكت
 ".ِمْسِكيٌن َيُتُصدَِّ  َعَمى اْلِمْسِكيِن َيَأْىَداَىا اْلِمْسِكيُن ِلْمَغِنيِّ 

ػٍف عىطىػا ، عى ـى ٍيًد ٍبًف أىٍسػمى ، عىٍف زى نىا مىٍعمىره زَّاًؽ، أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى ، حى ًميٍّ سىفي ٍبفي عى دَّثىنىا اٍلحى ًء ٍبػًف حى
ٍف أىًبي سىًعيدو  ، عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  يىسىارو ، قىاؿى ٍدًرمّْ د: -صمى اهلل عميو كسمـ–اٍلخي ٍعنىاهي. قىاؿى أىبيك دىاكي : ًبمى

دَّثىًني الثٍَّبتي  : حى ، قىاؿى ٍيدو ، عىٍف زى كىاهي الثٍَّكًرمُّ : كىرى اًلؾه ا قىاؿى مى ، كىمى ٍيدو كىاهي اٍبفي عييىٍينىةى، عىٍف زى ًف النًَّبيّْ كىرى –، عى
 .1"-و كسمـصمى اهلل عمي

                                                                                                                                              

المدنييف كاف ي كز سماع المبلىي كال ي ػد دلػيبلن ناىضػان عمػى  كقاؿ الذىبي: إبراىيـ بف سعد مف أئمة العمـ كثقات 
 (.ّٕالتحريـ، فيداه ا تياده إلى الرخصة فكاف ماذا؟ )الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يك ب ردىـ ص

 قالت الباحثة: ىك ثقة، كسماعو لممبلىي غير قادح في ركايتو.
 (.ِِِٔ، رقـّٕٔانظر: تقريب التيذيب صىك سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف، ثقة ) أبي: -
 
 (.ُٕٓٗ، رقـُّّالعامرم، مقبكؿ، مف الثالثة د ت )التقريب ص َرْيَحاَن ْبِن َيِزيدَ  -

(، كقػاؿ ابػف معػيف: ثقػة ِّٗ/ّقاؿ سعد بف إبراىيـ كىك مف ر اؿ الصحيحيف: كاف أعرابي صدؽ )التاريخ الكبير 
(، كقػاؿ ابػف ح ػر: مقبػكؿ ُِْ/ْكره ابف حباف فػي الثقػات )الثقػات (، كذَُٗ)تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص

(، كالػػػذىبي )الكاشػػػؼ ُٕٓ/ّ(، كقػػػاؿ ب يالتػػػو أبػػػك حػػػاتـ الػػػرازم )ال ػػػرح كالتعػػػديؿ ُٕٓٗ، رقػػػـُّّ)التقريػػػب ص
ُ/ّٗٗ.) 

ثقػات، قالت الباحثة: ىك ثقة، كصػفو سػعد بػف إبػراىيـ بالصػدؽ، ككثقػو ابػف معػيف مػع تعنتػو، كذكػره ابػف حبػاف فػي ال
فمف كثقو عمـ حالو، فيك مقدـ عمى مف  يمو، كقاؿ العراقي في ألفيتو بقبكؿ الراكم بتعديؿ كاحد لو، فقاؿ: كصػحح 

 (، كاهلل أعمـ.ِِاكتفاؤىـ بالكاحد ...  رحان كتعديبلن خبلؼ الشاىد )التبصرة كالتذكرة ص
 (. ُّ/ٕالكبرل لمبييقي كتابعو زىير العامرم عمى ركاية الحديث متابعة تامة )انظر: السنف 

 
 الحكم عمى اْلسناد:

ركاتو ثقات، تكمـ في بعضيـ بما ال يك ب ردىـ، حسنو الترمذم )سنف الترمذم، كتاب الزكاة، بػاب مػف ال تحػؿ لػو 
(، كالحديث صحيح فميس في ركاتػو مػف نػزؿ عػف ِّٖ/ّ(، كابف ح ر )التمخيص الحبير ِٓٔ، حّٓ/ِالصدقة، 

 مرتبة الثقة.
 
متصبلن  ُّٖٔمرسبلن، ح ُّٕٔ، حّٖ/ِبي داكد، كتاب الزكاة، باب مف ي كز لو أخذ الزكاة كىك غني، سنف أ 1

، ُُْٖ، حِْٗ/ّمػف طريػؽ عبػػد الػرزاؽ عػػف معمػر، سػػنف ابػف ما ػو، كتػػاب الزكػاة، بػػاب مػف تحػػؿ لػو الصػػدقة، 
 ركاه متصبلن أيضان. 
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 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
 سمؾ الطرفاف مسمؾ ال مع لدفع اإلشكاؿ، كلكف اختمفكا في ك و ال مع بينيما:

                                                                                                                                              

 
 دراسة السند:

أبك عبد اهلل كأبك أسامة المدني، ثقة عالـ، ككاف يرسؿ، مف الثالثة، مات سنة العدكم، مكلى عمر،  َزْيِد ْبِن َأْسَممَ  -
 (.ُُِٕ، رقـَّٓست كثبلثيف ع )التقريب ص

ا ككػػاف فػػي حفظػػو شػػيء )إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ  (، كلػػـ أر مػػف كافػػؽ ابػػف َُّ/ٓقػػاؿ ابػػف عيينػػة: كػػاف ر ػػبلن صػػالحن
 رج لو الشيخاف في الصحيح.عيينة عمى ىذا القكؿ، بؿ  ؿ النقاد عمى تكثيقو، كأخ

كلكف تكمـ فيو إلرسالو، كلـ ييذكر لو إرساؿه عف عطاء، بػؿ ركايتػو عنػو فػي الصػحيح، كصػرح بسػماعو منػو )انظػر: 
، صػحيح مسػمـ، كتػاب المسػاقاة، بػاب مػف ُْ، حُٕ/ُصحيح البخػارم، كتػاب اإليمػاف، بػاب حسػف إسػبلـ المػرء، 

 (.ََُٔ، حُِِْ/ّاستمؼ شيئا فقضى خيرا منو، 
 

 الحكم عمى اْلسناد:
رسالو، كاألكثر عمى تصحيح كصمو، كمذىب المحدثيف في اختبلؼ الكصػؿ  ر الو ثقات، كلكف اختمؼ في كصمو كا 

 (.ِٕكاإلرساؿ أف يحكـ لمكصؿ إف كاف مف كصمو ثقة، ألف لديو زيادة عمـ )انظر: مقدمة ابف الصبلح ص
(، كقػاؿ الػدارقطني أف الصػحيح ُِٕ/ُُكرم )عمػؿ الػدارقطني كالحديث كصمو معمر كما في راكيػة أبػي داكد، كالثػ

 (.ُِٕ/ُُعف معمر كحده )انظر: عمؿ الدارقطني 
كصػػحح البػػزار الركايػػة المتصػػمة، بقكلػػو: كىػػذا الحػػديث قػػد ركاه غيػػر كاحػػد عػػف زيػػد، عػػف عطػػاء بػػف يسػػار مرسػػبلن.   

ذا حدث بالحديث  ثقة في سنده، كاف عندم الصكاب، كعبد الػرزاؽ عنػدم كأسنده عبد الرزاؽ، عف معمر، كالثكرم، كا 
 (، كلـ أ ده في المسند المطبكع لمبزار.َُّ/ِثقة، كمعمر ثقة )بياف الكىـ كاإليياـ 

 كأرسمو مالؾ، كابف عيينة كما في ركاية أبي داكد المذككرة
 (.ُِٕ/ُُكقاؿ الثكرم عف زيد عف عطاء حدثني الثبت، كقاؿ الدارقطني: كىك الصحيح )عمؿ الدارقطني 

قػػاؿ الحػػاكـ عقػػب ركايتػػو لمحػػديث مػػف طػػرؽ معمػػر: ىػػذا حػػديث صػػحيح عمػػى شػػرط الشػػيخيف، كلػػـ يخر ػػاه إلرسػػاؿ 
 مالؾ بف أنس إياه عف زيد بف أسمـ.

كأما الحديث مف طريؽ مالؾ فقاؿ عنو: ىذا مف شرطي في خطبة الكتاب أنػو صػحيح فقػد يرسػؿ مالػؾ فػي الحػديث 
 (.َْٖ/ُيو قكؿ الثقة الذم يصمو كيسنده )المستدرؾ كيصمو أك يسنده ثقة، كالقكؿ ف

(، كقػػاؿ الشػػككاني: كلكنػػو ركاه األكثػػر عنػػو عػػف أبػػي ِّْ/ّقػػاؿ ابػػف ح ػػر: صػػححو  ماعػػة )التمخػػيص الحبيػػر  
 (.ِّٕ/ْسعيد كالرفع زيادة يتعيف األخذ بيا )نيؿ األكطار 

 أئمة الحديث ليذا السند، كاهلل أعمـ.قالت الباحثة: الصحيح قبكؿ الركاية المتصمة، كيقكم ذلؾ تصحيح  
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 ػكاز إعطػاء الغػازم الغنػي  3، كالحنابمػة2، كالشافعية1مذىب  ميكر الفقياء مف المالكية - 
لغنػػي مػػف الزكػػاة إال فػػي مػػف الزكػػاة، كذلػػؾ بحمػػؿ الحػػديث العػػاـ عمػػى الخػػاص، فػػبل ي ػػكز إعطػػاء ا

 .-رضي اهلل عنو–سعيد الخدرم  ينيا حديث أبيَّ حاالت خاصة بى 
قاؿ ابف عبد البر: ""ال ت كز الصدقة لغني كال لذم مرة سكم"؛ ألف قكلو ىذا ال يحمؿ مدلكلو عمػى 
عمكمػػو بػػدليؿ الخمسػػة األغنيػػاء المػػذككريف فػػي حػػديث ىػػذا البػػاب...، كقػػد أ مػػع العممػػاء عمػػى أف 

ف كانكا الص ف كاف غنيان، ككذلؾ المشترم ليا بمالو، كالذم تيدل إليو كا  دقة تحؿ لمف عمؿ عمييا كا 
أغنياء، ككػذلؾ سػائر مػف ذكػر فػي الحػديث، كاهلل أعمػـ؛ ألف ظػاىر الحػديث يشػبو أف الخمسػة تحػؿ 

 .4ليـ الصدقة مف بيف سائر األغنياء"
 

بعمػػػـك الحػػػديث األكؿ،  أخػػػذان  غنيػػػان بػػػالمنع، فػػػبل يسػػػتحؽ الغػػػازم إف كػػػاف  5كقػػػاؿ الحنفيػػػة -
 كلكنيـ حممكا أخذ الغازم مف الزكاة عمى عدة تيكيبلت، منيا: 

فيحمؿ قكلو: "ال تحؿ الصدقة لغني إال لغاز في سبيؿ اهلل" عمى مف كاف غنيػان  قاؿ الكاساني: " - 
أنػو ييعطػى  في حاؿ مقامو فييعطى بعض ما يحتػاج إليػو لسػفره لمػا أحػدث السػفر لػو مػف الحا ػة، ال

في الحديث عمى اعتبار ما كاف قبؿ حمكؿ الغـر بو  حيف ييعطى كىك غني، ككذا تسمية الغاـر غنيان 
"  .6كقد حدثت لو الحا ة بسبب الغـر

 .7قاؿ السرخسي: "المراد الغني بقكة البدف، كالقدرة عمى الكسب إنما تككف بالبدف ال بممؾ الماؿ"-
الخدرم، فقاؿ: "كما ركياه لـ يصح، كلئف صح فيك محمكؿ  كطعف الزيمعي في حديث أبي سعيد -

 .8عمى الغني بقكة البدف"
كرد ابف قدامة عمى قكليـ أف المراد ىنا فقراء الغزاة، بقكلو: "ألف اهلل تعػالى  عػؿ الفقػراء كالمسػاكيف 
 صنفيف، كعد بعدىما ستة أصناؼ، فبل يمـز ك كد صػفة الصػنفيف فػي بقيػة األصػناؼ، كمػا ال يمػـز

 .1ك كد صفة األصناؼ فييما، كألف ىذا ييخذ لحا تنا إليو، فيشبو العامؿ كالمؤلؼ"
                                                 

 .َِٓ/ّانظر: االستذكار  1
 .ُْٖ/ِانظر: ركضة الطالبيف  2
 .ُٓٓ/ِانظر: المغني  3
 .َِٔ-َِٓ/ّاالستذكار  4
 .ِٕ/ْانظر: بدائع الصنائع  5
 .ِٕ/ْبدائع الصنائع  6
 .ُٕ/ّالمبسكط  7
 .َِّ/ُتبييف الحقائؽ  8
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قالػػت الباحثػػة: كالصػػكاب مػػع ال ميػػكر فيمػػا ذىبػػكا إليػػو، في ػػكز إعطػػاء الغػػازم الغنػػي مػػف  
الزكاة لكركد حديث يخصص مف عمـك النيي عف إعطاء األغنياء منيا، كالحنفيػة أعممػكا الحػديثيف 

 المتبػادر إلػى الػذىف يـ في فيـ الحديث بما يناسب قكليـ، كاألصػؿ األخػذ بػالمعنىكلكف يظير تكمف
 المكافؽ لظاىر الحديث، كاهلل أعمـ.ك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
 .ُّّ/ُْالمغني  1
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 المسيلة الرابعة
 تفري  زكاة المال

 
 األدلة المتعارضة:

طَِِّسُُُْْخُرمن  نأَ ْْالِهِِْْن اداقَةًنتُ قىٍكؿ المًَّو تىعىالىى:
1. 

ّافهذينلِسَِّقذِِاننننننننننقكلو تعػالى:  ْْن ُِ ََِّفذةهنُقُلذُْة َا َُ ِم ّال ِاذِن َاَلْب ِمعاذِ هلهوان ّال َاتاذِبهوهن ِم ّال ِهلمُفَقذسال هن َخذداَقُِمن َاِنلِ ِِنَّ

ّالِمغَِزِ هوانّافهينساتِب ِنلِلَّههنّالةْ ِنلِتختِب ِنفَسِيضَةًن ه انلِلَّههنّالِلَّهُنَالهبْ نحانهبْ 
2.   

 

ػاًد ٍبػًف    مَّ ػٍف حى قيتىٍيبىةي ٍبػفي سىػًعيدو كبلىمػا، عى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى، كى أخرج مسمـ في صحيحو: حى
ػدَّثىًني ًكنىانىػةي ٍبػفي نيعىػٍيـو اٍلعىػ ، حى كفى ٍبػًف ًريىػابو ػٍف ىىػاري ، عى ٍيػدو ػادي ٍبػفي زى مَّ نىػا حى ، قىػاؿى يىٍحيىػى: أىٍخبىرى ٍيػدو ػػٍف زى ، عى دىًكمُّ

الىػةن فىيىتىٍيػتي رىسيػكؿى المَّػػًو قى  مى مٍَّمػتي حى : تىحى ، قىػػاؿى ًلػيّْ ػاًرؽو اٍلًيبلى ػةى ٍبػًف ميخى أىٍسػػيىليوي  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–ًبيصى
" :  .3"َأِقْم َحِتى تَْأِتَيَنا الِصَدَقُة  َيَنْأُمَر َلَك ِبَياًفييىا، فىقىاؿى

 
دَّثى  وأخر ما يعارض ما سبؽ  مَّدي ٍبفي البخارم في صحيحو: حى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا شيٍعبىةي، حى ـي، حى نىا  دى

ٍيرىةى  : سىًمٍعتي أىبىا ىيرى ، قىاؿى ٍنوي -ًزيىادو ًمػيٍّ -رىًضيى المَّوي عى سىػفي ٍبػفي عى ذى اٍلحى : " أىخى ػا-، قىاؿى ٍنييمى  -رىًضػيى المَّػوي عى
عىمىيىا ًفي ًفيػًو، فىقىػاؿى  دىقىًة فى ى يىػا، 4ِكتٍ  ِكت ٍ : "-صػمى اهلل عميػو كسػمـ–النَّبًػيُّ تىٍمرىةن ًمٍف تىٍمًر الصَّ "، ًليىٍطرىحى

" :  .5"َأَما َشَعْرَت َأِنا اَل َنْأُكُل الِصَدَقةَ ثيَـّ قىاؿى
 

                                                 
 .َُّ سكرة التكبة: 1
 .َٔ:سكرة التكبة 2
 .ُٕٔسبؽ تخري و كدراستو، المبحث السادس، المسيلة الثانية ص 3
قاؿ ابف األثير: ىك ز ر لمصبي كردع، كيقاؿ عند التقذر أيضا، فكينو أمره بإلقائيا مف فيو، كتكسر الكاؼ كتفتح  4

 (.ِّٕ/ْكتسكف الخاء كتكسر بتنكيف كغير تنكيف )النياية 
، َُِْ، حِْٓ/ِ، -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب مػػا يػػذكر فػػي الصػػدقة لمنبػػي صػػحيح البخػػارم 5

، كتػػاب ال يػػاد، بػػاب مػػف تكمػػـ بالفارسػػية كالرطانػػة، ُُْْ، حُْٓ/ِبػػاب أخػػذ صػػدقة الثمػػر عنػػد صػػراـ النخػػؿ، 
، -كسػػػمـصػػػمى اهلل عميػػػو -، صػػػحيح مسػػػمـ، كتػػػاب الزكػػػاة، بػػػاب تحػػػريـ الزكػػػاة عمػػػى رسػػػكؿ اهللَِٕٗ، حُُٖ/ّ
 .َُٗٔ، حٕٔٓ/ِ
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َوالمِتتتِو َلتتتْو َمَنُعتتتوِني َعَناًقتتتا َكتتتاُنوا ، كقكلػػو: "كحػػديث قتػػػاؿ أبػػػي بكػػػر الصػػػديؽ لمػػػانعي الزكػػػاة
 .1"َلَقاَتْمُتُيْم َعَمى َمْنِعَيا  -صمى اهلل عميو وسمم– ُيَؤدُّوَنَيا ِإَلى َرُسوِل الِموِ 

 
 سبب اْلشكال:

كرد فػي اآليػة الكريمػة سػيـ لمعػامميف كىػػذا يقتضػي أف اإلمػاـ يبعػث عمالػو أك سػعاتو ل مػػع  
يا، منيا حػديث قيالزكاة، ككذلؾ كردت عدة أحاديث تبيف أف اإلماـ ي مع الزكاة كيفرقيا عمى مستح

بينمػا دؿ الحػديثاف ، بف  بؿ، كلػـ تخػص األدلػة مػاالن دكف  خػر حديث معاذ يضان قبيصة السابؽ، كأ
 األخيراف عمى أف اإلماـ ي مع زكاة األمكاؿ الظاىرة، كالزركع كالثمار، كاألنعاـ.

 
 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:

، 5، كىػػك القػػديـ مػػف قػػكلي الشػػافعي4، كأبػػك عبيػػد3، كأبػػك حنيفػػة2القػػكؿ األكؿ: ذىػػب مالػػؾ -
إلػػػى التفريػػػؽ بػػػيف األمػػػكاؿ الظػػػاىرة، كىػػػي: الػػػزركع، كالمكاشػػػي، كالمعػػػادف، كنحكىػػػا، كبػػػيف األمػػػكاؿ 

 الباطنة كىي: الذىب، كالفضة، كالت ارات.
، ككافقػو الصػحابة عمييػا ، ألف أبػا بكػر طػالبيـ بالزكػاة كقػاتميـا الظاىرة في ػب دفعيػا إلػى اإلمػاـفيم

 و، حتى لقد صرح الشافعية بينو لك أخر يا كذلؾ لـ ت زئو.، فميس لممزكي إخرا يا بنفس6عمى ىذا
قػػاؿ أبػػك عبيػػد: "فكػػؿ ىػػذه اآلثػػار التػػي ذكرناىػػا مػػف دفػػع الصػػدقة إلػػى كالة األمػػر، كمػػف تفريقيػػا، ىػػك 
معمػػكؿ بػػو، كذلػػؾ فػػي زكػػاة الػػذىب كالػػكرؽ خاصػػة، أم األمػػريف فعمػػو صػػاحبو كػػاف مؤديػػا لمفػػرض 

؛ السنة كالعمـ مف أىؿ الح از، كالعراؽ، كغيرىـ فػي الصػامتأىؿ  الذم عميو، كىذا عندنا ىك قكؿ
كأمػا المكاشػي كالحػب كالثمػار، فػبل يمييػا إال  ،ألف المسمميف مؤتمنكف عميو كما ائتمنكا عمػى الصػبلة

ف ىك فرقيا ككضعيا مكاضعيا، فميست قاضية عنػو ، كعميػو األئمة، كليس لربيا أف يغيبيا عنيـ، كا 

                                                 
 .َٓسبؽ تخري و المبحث األكؿ، المسيلة الخامسة ص 1
 .َِِ/ِانظر: شرح مختصر خميؿ  2
 .ّٓ/ِانظر: بدائع الصنائع  3
 .َِٓ/ِانظر: األمكاؿ  4
 .ُِٔ/ٔانظر: الم مكع  5
 .َٓٓ/ِانظر: المغني  6
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أال تػرل أف أبػا بكػر الصػديؽ إنمػا قاتػؿ أىػؿ الػردة فػي  ،ف ذلؾ السنة كاآلثػارفرقت بي ،إعادتيا إلييـ
 .1"ف كاألنصار عمى منع صدقة المكاشي، كلـ يفعؿ ذلؾ في الذىب كالفضة؟الميا ري

 
الزكػاة مػف األمكاؿ الباطنة لئلماـ طمبيا، كحقو ثابت في أخػذ قاؿ الحنفية:  القكؿ الثاني: - 

 ستدليف باألدلة العامة في دفع الزكاة لئلماـ أك مف ينكب عنو.، مكؿ ماؿ ت ب فيو الزكاة
خُذذرمن ذذ نأَ ْذذْالِهِِْْن اذذداقَةًنتُطَِِّذذسُُُْْقػاؿ الكاسػػاني فػػي قكلػو تىعىػػالىى:  

عميػػو ، كاآليػػة نزلػت فػػي الزكػػاة  2
 .3نبيو بيخذ الزكاة فدؿ أف لئلماـ المطالبة بذلؾ" -عز ك ؿ-عامة أىؿ التيكيؿ، أمر اهلل 

، دليػػػؿ عمػػػى أف اإلمػػػاـ يرسػػػؿ السػػػعاة إلػػػى أصػػػحاب "تؤخػػػذ مػػػف أغنيػػػائيـ"فػػػي قكلػػػو: "العينػػػي: قػػػاؿ 
-، كقػػاؿ ابػػف المنػػذر: "كأ معػػكا عمػػى أف الزكػػاة كانػػت تػػدفع لرسػػكؿ اهلل 4األمػػكاؿ لقػػبض صػػدقاتيـ"

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى لى مف أمر بدفعيا إليو، كلرسمو -صى  .5"كعمالو، كا 
 

: إلػى أف الػدفع 7، كىػك ال ديػد المعتمػد مػف قػكلي الشػافعي6: كذىب الحنابمػةلثالقكؿ الثا -
مالػػػؾ صػػػرفيا إلػػػى ، في ػػػكز لمكاؿ الظػػػاىرة كالباطنػػػة عمػػػى السػػػكاءإلػػػى اإلمػػػاـ غيػػػر كا ػػػب فػػػي األمػػػ

 .المستحقيف مباشرة، قياسا لمظاىرة عمى الباطنة
اـ، ألنػػػو إيصػػػاؿ لمحػػػؽ إلػػػى مػػػقػػػاؿ ابػػػف قدامػػػة: "تفرقتيػػػا بنفسػػػو، أكلػػػى كأفضػػػؿ مػػػف دفعيػػػا إلػػػى اإل

، يو مباشػرة تفػريج كربػة مػف يسػتحقيا؛ كألف فخطر الخيانة مف اإلماـ أك عمالو ، فيسمـ عفمستحقو
 .8، كصمتيـ بيا"ع تمكنو مف إعطاء محاكيج أقربائو، كذكم رحمو، مر أل ر العمالةكفيو تكفي

 
اؿ الظػػاىر أك البػػاطف، فػػبل قالػػت الباحثػػة: اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أف اإلمػػاـ إذا طمػػب زكػػاة المػػ 

ي كز مخالفة أمػره، كاختمفػكا فيمػا لػـ يطمبػو اإلمػاـ، كاألقػرب لمصػكاب أف كػبل األمػريف  ػائز: دفعيػا 

                                                 
 .َِٓ/ِاألمكاؿ  1
 .َُّسكرة التكبة:  2
 .ّٓ/ِبدائع الصنائع  3
 .ِّٖ/ٖعمدة القارم  4
 .ْٖاإل ماع ص 5
 .َٓٓ/ِانظر: االمغني  6
 .ُِٔ/ٔالم مكع  7
 .َٓٓ/ِالمغني  8
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ذا عػػػػرؼ اإلمػػػػاـ بالعػػػػدؿ  لئلمػػػػاـ، أك قسػػػػمة رب المػػػػاؿ لمزكػػػػاة بنفسػػػػو، إذا كػػػػاف أمينػػػػان فػػػػي ذلػػػػؾ، كا 
اعاًة عدالة التكزيع في أمػكاؿ الزكػاة، فالمستحب صرفيا إليو، ألنو أقدر عمى معرفة المستحقيف، كمر 

أمػػا إف خػػاؼ خيانتػػو ك ػػكره فاألفضػػؿ أف يكزعيػػا بنفسػػو، ألنػػو أقػػدر عمػػى إيصػػاليا لمسػػتحقييا، كلػػك 
 كاف المستحقكف مف  أصحابو فيناؿ أ ر الزكاة، كأ ر صمة الرحـ، كاهلل أعمـ.
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 المسيلة الخامػسػة
 د إلى بمد آخرحكم نقل الزكاة من بم

 
 األدلة المتعارضة:

اؾي ٍبػػفي  ػػحَّ اًصػػـو الضَّ ػػدَّثىنىا أىبيػػك عى أخػػرج البخػػارم كمسػػمـ فػػي صػػحيحييما، كالمفػػظ لمبخػػارم: حى
ػًف اٍبػًف  ، عى ٍعبىػدو ػٍف أىبًػي مى ، عى ػٍيًفيٍّ ٍبًد المًَّو ٍبػًف صى ٍف يىٍحيىى ٍبًف عى اؽى، عى ، عىٍف زىكىًريَّاءى ٍبًف ًإٍسحى ٍخمىدو بَّػاسو مى  عى

ٍنييمىا- ٍنػوي -بىعىػثى ميعىػاذنا  -صمى اهلل عميو كسمـ–أىفَّ النًَّبيَّ  -رىًضيى المَّوي عى ًإلىػى اٍلػيىمىًف،  -رىًضػيى المَّػوي عى
 : ْمُيْم َأِن "اْدُعُيْم ِإَلى َشَياَدِة َأْن اَل ِإَلَو ِإاِل الِمُو  َوَأنِّي َرُسوُل المِتِو  َيتِذْن ُىتْم َأَطتاُعوا ِلتَذِلَك َيتَأْعمِ فىقىاؿى

َأِن المِتَو  الِمَو َقِد اْيَتَرَض َعَمْيِيْم َخْمَس َصَمَواٍت ِيي ُكتلِّ َيتْوٍم َوَلْيَمتٍة  َيتِذْن ُىتْم َأَطتاُعوا ِلتَذِلَك َيتَأْعِمْمُيمْ 
 .1"ِيمْ اْيَتَرَض َعَمْيِيْم َصَدَقًة ِيي َأْمَواِلِيْم ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِيْم َوُتَردُّ َعَمى ُيَقرَائِ 

 
اؽى، يعارضتتو  ػػدي ٍبػػفي ًإٍسػػحى ػػدَّثىنىا أىٍحمى ، حى ػػٍربو ػػدَّثىًني زيىىٍيػػري ٍبػػفي حى مػػا أخر ػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو: حى

طَّػاًب، ػرى ٍبػفى اٍلخى : أىتىٍيػتي عيمى ، قىػاؿى ػاًتـو ػًدمّْ ٍبػًف حى ػٍف عى ، عى اًمرو دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى، عىٍف ميًغيرىةى، عىٍف عى فىقىػاؿى  حى
َوُوُجوَه َأْصَحاِبِو َصَدَقُة َطيٍِّئ  -صمى اهلل عميو وسمم–ِوَل َصَدَقٍة َبِيَضْت َوْجَو َرُسوِل الِمِو ِإِن أَ ًلي: "

 .2"-صمى اهلل عميو وسمم–ِجْئَت ِبَيا ِإَلى َرُسوِل الِمِو 

                                                 
 .ُْٓسبؽ تخري و كدراستو، المبحث الخامس، المسيلة الثانية ص 1
 .ِِّٓ، حُٕٓٗ/ْصحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب مف فضائؿ غفار كأسمـ، 2

 دراسة السند:
ـ، الضػػبي مػػكالىـ، أبػػك ىشػػاـ الكػػكفي، األعمػػى، ثقػػة مػػتقف إال أنػػو كػػاف يػػدلس كال بكسػػر المػػي المغيتترة بتتن مقستتم  -

 (.ُٖٓٔ، رقـٔٔٗسيما عف إبراىيـ، مف السادسة، مات سنة ست كثبلثيف عمى الصحيح ع )التقريب ص
(، كفػػي ركايػػة أحفػػظ مػػف حمػػاد بػػف أبػػي سػػميماف ِِٖ/ٖقػػاؿ شػػعبة: كػػاف المغيػػرة أحفػػظ مػػف الحكػػـ )ال ػػرح كالتعػػديؿ 

(، كقػػاؿ أبػػك بكػػر بػػف عيػػاش: كػػاف ِِٖ/ٖ(، كبنحكىػػا قػػاؿ ابػػف معػػيف )ال ػػرح كالتعػػديؿ ّٗٗ/ِٖتيػػذيب الكمػػاؿ )
 (.ِِٖ/ٖمغيرة مف أفقييـ )ال رح كالتعديؿ 

 (ّٗٗ/ِٖكقاؿ محمد بف فضيؿ الضبي: كاف المغيرة يدلس، ككنا ال نكتب عنو إال ما قاؿ: حدثنا )تيذيب الكماؿ 
 (،ّٗٗ/ِٖ(، كقاؿ ابف معيف: ثقة ميمكف )تيذيب الكماؿ ّّٕ/ٔث )الطبقات الكبرل ابف سعد: ثقة كثير الحدي

كقػػاؿ ابػػف ال نيػػد: قمػػت ليحيػػى بػػف معػػيف: مغيػػرة أحػػب إليػػؾ أك حمػػاد بػػف أبػػي سػػميماف؟، فقػػاؿ يحيػػى بػػف معػػيف: أنػػا  
نػت، مغيػرة أحػب سمعت يحيى بف سعيد يقكؿ: حماد بف أبي سميماف أحب إلي مف مغيرة، فقمت ليحيى بف معيف: كأ

إليؾ أك حماد؟، قاؿ: حماد أحب إلػي، كمػا قػاؿ يحيػى، قمػت ليحيػى بػف معػيف: فػي إبػراىيـ؟ قػاؿ: فػي إبػراىيـ كغيػره 
(، كمرة قاؿ: كسمعت يحيػى يقػكؿ منصػكر عػف إبػراىيـ، كاألعمػش عػف إبػراىيـ، أحػب ُّْ)سؤاالت ابف ال نيد ص
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إلػي مػف مغيػرة عػف إبػراىيـ، كاألعمػش عػف إبػراىيـ أحػب إلػي إلي مف الحكـ عف إبػراىيـ، كالحكػـ عػف إبػراىيـ أحػب 
 (. َُِمف الحكـ )سؤاالت ابف محرز ص

كضعؼ ابف حنبؿ حديث مغيرة عف إبراىيـ النخعي، كقاؿ: كاف صاحب سنة ذكيا حافظا كعامة حديثو عػف إبػراىيـ 
ارث العكمػي، كعػف عبيػدة، كعػف مدخكؿ، عامة ما ركل عف إبراىيـ إنما سمعو مف حماد، كمف يزيػد بػف الكليػد، كالحػ

 (.َِٕ/ُغيره ك عؿ يضعؼ حديث المغيرة عف إبراىيـ كحده )العمؿ كمعرفة الر اؿ 
ذا كقؼ أخبرىـ ممف سمعو، ككاف مف  كقاؿ الع مي: ثقة... فقيو الحديث، إال أنو كاف يرسؿ الحديث عف إبراىيـ، كا 

 (.ِْٗ/ِفقياء أصحاب إبراىيـ )معرفة الثقات 
ي حاتـ: سيلت أبي، فقمت: مغيرة عف الشعبي أحب إليؾ أـ ابف شبرمة عف الشعبي؟ فقاؿ:  ميعا ثقتاف كقاؿ ابف أب

 (. ِِٖ/ٖ)ال رح كالتعديؿ 
كقاؿ أبك حفص: ثقة، يقكلكف انو سػمع مػف إبػراىيـ ثػبلث مائػة كسػبعيف حػديثا أك نحػكه دكف األربعمائػة كلكنػو يػدلس 

 (.ُِٗصعف أبي معشر كغيره )تاريخ أسماء الثقات 
كنفى عنو أبك داكد التدليس بقكلو: المغيرة ال يدلس عف إبراىيـ، فقد سمع منػو مئػة كثمػانيف حػديثا )سػؤاالت اآل ػرم 

(، كقاؿ ابف ح ر: ككينػو أراد مػا حكػاه الع مػي أنػو كػاف يرسػؿ عػف إبػراىيـ، فػإذا كقػؼ أخبػرىـ ممػف سػمعو ُُٕ/ْ
 (.ْٔ)طبقات المدلسيف ص

 (.ِِْ/َُليس بقكم فيمف لقي ألنو يدلس، فكيؼ إذا أرسؿ )تيذيب التيذيب كقاؿ إسماعيؿ بف إسحاؽ: 
 (.ّٖ(، ككصفو مرة بالتدليس )سؤاالت السممي لمدارقطني صّٗٗ/ِٖقاؿ النسائي: ثقة )تيذيب الكماؿ 

 (.ْْٔ/ٕذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: كاف مدلسا )الثقات 
في مكضع  خػر: كقػاؿ محمػد بػف عبػد اهلل بػف عمػار إنمػا سػمع (، كقاؿ َُُذكره العبلئي في ) امع التحصيؿ ص

(، كذكػره ابػف الع مػي أيضػا فػي ِْٖمف إبراىيـ ثبلثمائة كسػبعيف حػديثا يعنػي كيػدلس البػاقي ) ػامع التحصػيؿ ص
 (،ٔٓالمدلسيف )التبييف ألسماء المدلسيف ص

(، ُٖٓٔ، رقػػـٔٔٗىيـ )التقريػػب صكقػػاؿ ابػػف ح ػػر فػػي التقريػػب: ثقػػة مػػتقف إال أنػػو كػػاف يػػدلس كال سػػيما عػػف إبػػرا
كقاؿ في ىدم السارم: أحد األئمة متفؽ عمى تكثيقو... ما أخرج لو البخارم عف إبراىيـ إال ما تكبع عميو كاحتج بو 

(، كذكػػػره فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة مػػػف طبقػػػات المدلسػػػيف، كقػػػاؿ: ثقػػػة مشػػػيكر )طبقػػػات ْْٓاألئمػػػة )ىػػػدم السػػػارم ص
 (.ْٔالمدلسيف ص
المغيػػرة ثقػػة يػػدلس عػػف إبػػراىيـ، كقػػد ضػػعؼ فيمػػا لػػـ يصػػرح فيػػو بالسػػماع عػػف إبػػراىيـ كحػػده، كىػػذا  قالػػت الباحثػػة:

الحػػديث يركيػػو عػػف الشػػعبي، كسػػبؽ ذكػػر قػػكؿ أبػػي حػػاتـ أف مغيػػرة عػػف الشػػعبي ثقػػة، كلػػـ يػػذكر أحػػد مػػف األئمػػة أف 
 المغيرة دلس عنو، كاهلل أعمـ.

 
رك، ثقػػة مشػػيكر فقيػػو فاضػػؿ، مػػف الثالثػػة، قػػاؿ مكحػػكؿ: مػػا الشػػعبي، بفػػتح المع مػػة، أبػػك عمػػ عتتامر بتتن شتتراحيل -

 (.َِّٗ، رقـْٕٓرأيت أفقو منو، مات بعد المائة، كلو نحك مف ثمانيف ع )التقريب ص
 (.ِّّ/ٔقاؿ الحسف البصرم: كاف كاهلل كبير العمـ، عظيـ الحمـ، قديـ السمـ، مف اإلسبلـ بمكاف )ال رح كالتعديؿ 

 (.ِّّ/ٔمف الشعبي )ال رح كالتعديؿ  كقاؿ مكحكؿ: ما رأيت أفقو



             218 

 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
حا ػة البمػد، أك كػاف  اتفؽ الفقياء عمػى  ػكاز نقػؿ الزكػاة مػف بمػد إلػى  خػر إف فاضػت عػف

 مف غير حا ة. غيرىـ أشد حا ة، كاختمفكا في نقميا مطمقان 
إلػى كراىيػة نقػؿ الزكػاة مػف بمػد إلػى  3، كالحنابمة2، كالشافعية1ذىب ال ميكر مف المالكية -

لمعػاذ بػف  بػؿ عنػدما بعثػو إلػى الػيمف،  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ– خر، مستدليف بكصػية رسػكؿ اهلل 
 ة مف أغنيائيـ، كترد في فقرائيـ.أف ت مع الزكا
كفيو دليؿ عمى أف سنة الصدقة أف تدفع إلػى  يرانيػا كأف ال تنقػؿ مػف بمػد إلػى بمػد، قاؿ الخطابي: "

 :ككره أكثر الفقياء نقؿ الصدقة مػف البمػد الػذم بػو المػاؿ إلػى بمػد  خػر إاٌل أنيػـ مػع الكراىػة لػو قػالكا
 .4إف فعؿ ذلؾ أ زأه"

 .1الضمير في )فقرائيـ( يختص بفقراء بمدىـف إ :كقاؿ ابف قدامة

                                                                                                                                              

كذكػػػر الشػػعبي فػػي زمانػػػو  -صػػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-كقػػاؿ سػػفياف بػػف عيينػػػة: كػػاف النػػاس ثبلثػػػة بعػػد أصػػحاب النبػػي
 (.ُْٓ/ٔ)التاريخ الكبير 

(، كمرة: إذا حػدث الشػعبي عػف ر ػؿ فسػماه، فيػك ثقػة ح ػة يحػتج بػو ِّّ/ٔكقاؿ ابف معيف: ثقة )ال رح كالتعديؿ 
 (.ِّْ/ٔ(، كقاؿ أبك زرعة: ثقة )ال رح كالتعديؿ ِّٔ/ٔح كالتعديؿ )ال ر 

 (.ُِ/ِكقاؿ الع مي: مرسؿ الشعبي صحيح، ال يكاد يرسؿ إال صحيحا )معرفة الثقات 
 (.ُٖٓ/ٓكذكره ابف حباف في الثقات )الثقات 

مع مػف عائشػة، كال مػف كقاؿ أبك عبد اهلل الحػاكـ: كأف الشػعبي لػـ يسػمع مػف صػحابي غيػر أنػس كأف الشػعبي لػـ يسػ
عبد اهلل بف مسعكد، كال مف أسامة بف زيد، كال مف عمي إنما ر ه رؤية، كال مف معػاذ بػف  بػؿ )معرفػة عمػـك الحػديث 

(، كال يسمـ لمحاكـ بقكلو ىذا، بؿ ثبت أف الشػعبي سػمع عػددا مػف الصػحابة، كركل البخػارم كمسػمـ لػو فػي ُْٔص
كذلػؾ فػي صػحيح البخػارم كىػك ال  -رضػي اهلل عنػو-: ركل عػف عمػي الصحيح عف بعض مف لقػييـ، قػاؿ العبلئػي

 (.َِْيكتفي بم رد إمكاف المقاء كما تقدـ، كعف طائفة كثيرة مف الصحابة لقييـ ) امع التحصيؿ ص
(، كقاؿ ابف ح ر: ثقػة ّٓٗ/ْ(، كمرة: اإلماـ، عبلمة العصر )السير ِِٓ/ُكقاؿ الذىبي أحد األعبلـ )الكاشؼ 

 (.َِّٗ، رقـْٕٓاضؿ )التقريب صمشيكر فقيو ف
قالت الباحثة: متفؽ عمى تكثيقو، كلكنو يرسؿ، كركايتو عف عػدم بػف حػاتـ فػي الصػحيحيف، ممػا يؤكػد سػماعو منػو، 

 كاهلل أعمـ.
 
 .ُُِ/ِانظر: المنتقى شرح المكطي لمبا ي  1
 .ُْٗ/ِانظر: ركضة الطالبيف  2
 .َِٓ/ِانظر: المغني  3
 .ّٖ/ِمعالـ السنف  4
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"كأمػػا نقػػؿ عػػدم بػػف حػػاتـ صػػدقات قكمػػو ففيػػو  كرد المػػاكردم عمػػى حػػديث عػػدم بػػف حػػاتـ، لقكلػػو:
 أ كبة: 

 أحدىا: أنو ي كز أف يككف قكمو حكؿ المدينة كفي سكادىا فنقؿ زكاتيـ إلى أىؿ المدينة.  
 لمدينة ليتكلى رسكؿ اهلل قسمتيا فييـ. كالثاني: أنو ي كز أف يككف نقميا كمستحقكىا با 
كالثالث: أنو أظير الطاعة بنقميا ال سيما كقد منع الناس الزكاة عمػى عيػد أبػي بكػر، ثػـ ي ػكز أف  

 . 2يككف ردىا إليو ليفرقيا، عمى أنو قد ركم عف أبي بكر أنو رد عميو صدقات قكمو"
 

بحػديث عػدم بػف حػاتـ،  ، محت ػان إلى  كاز نقؿ الزكاة مف بمػد إلػى  خػر 3الحنفيةكذىب  -
 كأنو  اء بزكاة طيئ إلى المدينة.

، حيػػث تػػر ـ لحػػديث معػػاذ بقكلػػو: "بػػاب أخػػذ الصػػدقة مػػف كلعػػؿ ىػػذا مػػا يميػػؿ إليػػو البخػػارم أيضػػان 
، قاؿ ابف المنير: "قكلو في التر مة: "حيث كانكا" تنبيو حسػف 4األغنياء كترد في الفقراء حيث كانكا"

ي أنو: ىؿ ي ػكز نقػؿ الزكػاة مػف بمػد إلػى  خػر؟ قيػؿ ب ػكازه كبمنعػو، كب ػكازه عمى مسيلة فقيية، كى
إذا فػػدحت حا ػػة غيػػر البمػػد، كاختػػار البخػػارم ال ػػكاز مطمقػػان؛ ألف الضػػمير فػػي ال ميػػع يعػػكد عمػػى 

، 5المسمميف، فيم فقير منيـ ردت فيو الصػدقة فػي أم  يػة كػاف، فقػد كافػى عمػـك الحػديث. فتيممػو"
 .6التر مة: "يشعر بينو اختار  كاز نقؿ الزكاة مف بمد إلى بمد"كعمؽ العيني عمى 

: "أعمميػػـ أف اهلل قػػد فػػرض عمػػييـ صػػدقة -عميػػو السػػبلـ-قػػاؿ ابػػف دقيػػؽ العيػػد: "كقػػد اسػػتدؿ بقكلػػو 
تؤخذ مف أغنيائيـ فترد عمى فقرائيـ" عمى عدـ  كاز نقؿ الزكاة عف بمد الماؿ كفيو عندم ضعيؼ؛ 

ؤخػػذ مػػف أغنيػػائيـ حيػػث إنيػػـ مسػػممكف ال مػػف حيػػث إنيػػـ مػػف أىػػؿ الػػيمف، ألف األقػػرب أف المػػراد ي
ف لػـ يكػف ىػذا ىػك األظيػر فيػك محتمػؿ احتمػاال قكيػا، كيقكيػو أف أعيػاف  ككذلؾ الرد عمػى فقػرائيـ كا 
األشػخاص المخػػاطبيف فػػي قكاعػد الشػػرع الكميػػة ال تعتبػػر، كلػكال ك ػػكد مناسػػبة فػي بػػاب الزكػػاة لقطػػع 

                                                                                                                                              
 .ِْٗ/ٓنظر: المغني ا 1
 .ّْٖ/ٖالحاكم الكبير  2
 .ِّْ/ُانظر: مختصر اختبلؼ العمماء  3
 .ُّْٓ، حّْٓ/ِصحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة مف األغنياء، كترد في الفقراء حيث كانكا،  4
 .َٓالمتكارم عمى صحيح البخارم ص 5
 .ِٗ/ٗعمدة القارم  6
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أعنػػي  قػػد كردت صػػيغة األمػػر بخطػػابيـ فػػي الصػػبلة كال يخػػتص بيػػـ قطعػػان بػػيف ذلػػؾ غيػػر معتبػػر، ك 
ف اختص بيـ خطاب المكا ية"  .1الحكـ كا 

كبنحػػكه قػػاؿ العينػػي فػػي شػػرحو لحػػديث معػػاذ بػػف  بػػؿ: "فيػػو اسػػتدالؿ بعضػػيـ عمػػى عػػدـ  ػػكاز نقػػؿ 
االسػػتدالؿ "، قمػػت: ىػػذا وتتترد عمتتى يقتترائيم" :-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-الزكػػاة عػػف بمػػد المػػاؿ، لقكلػػو 

غيػػر صػػحيح، ألف الضػػمير فػػي )فقػػرائيـ(، ير ػػع إلػػى فقػػراء المسػػمميف، كىػػك أعػػـ مػػف أف يكػػكف مػػف 
 .2فقراء أىؿ تمؾ البمدة أك غيرىـ"

 
قالػػػت الباحثػػػة: كالػػػرا ح أف الضػػػمير فػػػي فقػػػرائيـ يعػػػكد عمػػػى فقػػػراء المسػػػمميف عامػػػة، كلكػػػف  

ع حا ػة أىػؿ البمػد إلييػا، كلكػف إف نقميػا يستحب صرؼ الزكػاة إلػى أىػؿ البمػد نفسػيا، كيكػره نقميػا مػ
 لمفريضة، كاهلل أعمـ. أ زأت عنو، ككاف مؤديان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ِٔٓإحكاـ األحكاـ ص 1
 .ِّٔ/ٖة القارم عمد 2
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 المسيلة السادسة
 الزكاة عمى بني ىاشم

 

 األدلة المتعارضة: 

ّالِمََُاَِّفَذةهنقُلُذْةُُِْْنّافهذينلِسِّقَذِاِنننننِِنََّاِنلَِخذداقَِمُنِهلمفُقَذسال هنّالِمَاتاذِبهوهنّالِمعاذِ هلهوانَالَبِْاذِننننننقكلو تعػالى: 

ّالِمغَِزِ هوانّافهينساتِب ِنلِلَّههنّالةْ ِنلِتختِب ِنفَسِيضَةًن ه انلِلَّههنّالِلَّهُنَالهبْ نحانهبْ 
1.   

 

ػػدي ٍبػػ مَّ ػػدَّثىنىا ميحى ، حى ػػاًرًبيُّ بىٍيػػدو اٍلميحى ػػدي ٍبػػفي عي مَّ ػػدَّثىنىا ميحى ػػٍف أخػػرج أبػػك داكد فػػي سػػننو: حى ، عى ػػٍيؿو في فيضى
" : ، قىاؿى بَّاسو ٍف اٍبًف عى ، عى بَّاسو ٍكلىى اٍبًف عى ٍيبو مى ، عىٍف كيرى ًبيًب ٍبًف أىًبي ثىاًبتو َبَعَثِني َأِبي اأٍلىٍعمىًش، عىٍف حى

 .2"ِيي ِإِبٍل َأْعَطاَىا ِإِياُه ِمَن الِصَدَقةِ  -صمى اهلل عميو وسمم–ِإَلى الِنِبيِّ 

                                                 
 .َٔ:سكرة التكبة 1
 .ُٓٓٔ، حْٔ/ِسنف أبي داكد، كتاب الزكاة، باب الصدقة عمى بني ىاشـ،  2

 دراسة السند: 
بػػف محمػػد بػػف كاقػػد المحػػاربي، أبػػك  عفػػر، كأبػػك يعمػػى، النخػػاس، الكػػكفي، صػػدكؽ، مػػف العاشػػرة،  ُمَحِمتتُد ْبتتُن ُعَبْيتتدٍ  -

 (.َُِٔ، رقـٕٖٔد ت س )التقريب صمات سنة إحدل كخمسيف، كقيؿ قبؿ ذلؾ 
(: ال بػػيس بػػو، كذكػػره ابػػف ِٗٔ/ٗ(، كمسػػممة بػػف القاسػػـ )تيػػذيب التيػػذيب َِٓقػػاؿ النسػػائي )المع ػػـ المشػػتمؿ ص

 (.َُِٔ، رقـٕٖٔ(، كقاؿ ابف ح ر: صدكؽ )التقريب صَُٖ/ٗحباف في الثقات )الثقات 
 .كىك صدكؽ كما قاؿ ابف ح ر، فمـ ترد فيو عبارة تكثيؽ قكية

 
بػػف غػػزكاف بفػػتح المع مػػة كسػػككف الػػزام، الضػػبي مػػكالىـ، أبػػك عبػػد الػػرحمف الكػػكفي، صػػدكؽ  ُمَحِمتتُد ْبتتُن ُيَضتتْيلٍ  -

 (.ِِٕٔ، رقـٖٖٗعارؼ رمي بالتشيع، مف التاسعة، مات سنة خمس كتسعيف ع )التقريب ص
ثقػة )تػاريخ ابػف معػيف ركايػة (، كقػاؿ ابػف معػيف: ّٖٗ/ٔقاؿ ابف سعد: كاف صدكقا كثير الحديث )الطبقات الكبرل 

(، كقػاؿ عمػي بػف المػديني: كػػاف ثقػة ثبتػان فػي الحػديث، كمػا أقػػؿ سػقط حديثػو )تػاريخ أسػماء الثقػػات ُٕٓالػدارمي ص
(، كقػاؿ َِٓ/ِ(، كقاؿ الع مي: ثقػة )معرفػة الثقػات ٕٓ/ٖ(، كقاؿ أحمد: حسف الحديث )ال رح كالتعديؿ َِٖص

(، كقػػػػاؿ النسػػػػائي: ال بػػػػيس بػػػػو )تيػػػػذيب الكمػػػػاؿ ٕٓ/ٖكالتعػػػػديؿ أبػػػػك زرعػػػػة: صػػػػدكؽ مػػػػف أىػػػػؿ الصػػػػدؽ )ال ػػػػرح 
(، كقػػػاؿ الػػػدارقطني: كػػػاف ثبتػػػان فػػػي الحػػػديث ُُِ/ّ(، كقػػػاؿ يعقػػػكب بػػػف سػػػفياف: ثقػػػة )المعرفػػػة كالتػػػاريخ ِّٗ/ِٔ

(، ككثقػو الػذىبي )الكاشػؼ َِٖ(، كذكػره ابػف شػاىيف فػي الثقػات )تػاريخ أسػماء الثقػات صِٓ)سؤاالت السممي ص
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مَّدي ٍبفي  وأخر يعارض ما سبؽ ما  دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا شيٍعبىةي، حى ـي، حى دَّثىنىا  دى البخارم في صحيحو: حى
ٍيرىةى  : سىًمٍعتي أىبىا ىيرى ، قىاؿى ٍنوي -ًزيىادو ًمػيٍّ -رىًضيى المَّوي عى سىػفي ٍبػفي عى ذى اٍلحى : " أىخى ػا-، قىاؿى ٍنييمى  -رىًضػيى المَّػوي عى
عى  دىقىًة فى ى َـّ ِكٍ  ِك ٍ : "-صمى اهلل عميو كسمـ–مىيىا ًفي ًفيًو، فىقىاؿى النًَّبيُّ تىٍمرىةن ًمٍف تىٍمًر الصَّ يىػا، ثيػ "، ًليىٍطرىحى

" :  .1"َأَما َشَعْرَت َأِنا اَل َنْأُكُل الِصَدَقةَ قىاؿى

  

ػػػدَّثىنى  وخر ػػكمػػا أ ، حى ػػبىًعيُّ ػػػًد ٍبػػًف أىٍسػػمىاءى الضُّ مَّ ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي ميحى ػػدَّثىًني عى ا مسػػمـ فػػي صػػػحيحو: حى
ػاًرًث ٍبػًف عى  ٍبػًد المَّػًو ٍبػًف نىٍكفىػًؿ ٍبػًف اٍلحى ٍبػدى المَّػًو ٍبػفى عى ، أىفَّ عى ػٍف الزٍُّىػًرمّْ ، عى اًلػؾو ػٍف مى ٍيًريىةي، عى كى ٍبػًد اٍلميطًَّمػًب  ي

ًبيعىػػةي ٍبػػفي  ػعى رى : اٍ تىمى دَّثىػػوي، قىػػاؿى ػاًرًث حى ًبيعىػػةى ٍبػػًف اٍلحى ٍبػػدى اٍلميطًَّمػػًب ٍبػفى رى دَّثىػوي، أىفَّ عى ػاًرًث، كىاٍلعىبَّػػاسي ٍبػػفي  حى اٍلحى
: ًإلىػ بَّػاسو ًلٍمفىٍضًؿ ٍبًف عى ٍيًف، قىاالى ًلي: كى مى : كىالمًَّو لىٍك بىعىٍثنىا ىىذىٍيًف اٍلغيبلى ٍبًد اٍلميطًَّمًب، فىقىاالى –ى رىسيػكًؿ المَّػًو عى

ػػدىقىاًت، فىيىدَّ  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ مىػػى ىىػػًذًه الصَّ ػػا عى ػػاهي فىيىمَّرىىيمى ػػا فىكىمَّمى ػػابىا ًممَّ ، كىأىصى ػػا ييػػؤىدّْم النَّػػاسي يىػػا مى
ػؿي -كذكر الحديث بطكلو إلى أف قاؿ أحػدىما–ييًصيبي النَّاسي  : يىػا رىسيػكؿى المَّػًو أىٍنػتى أىبىػرُّ النَّػاًس كىأىٍكصى

                                                                                                                                              

(، كقػػػاؿ ابػػػف ح ػػػر: صػػػدكؽ عػػػارؼ )التقريػػػب ُٕٔؿ مػػػرة: صػػػدكؽ )مػػػف تكمػػػـ فيػػػو كىػػػك مكثػػػؽ ص(، كقػػػاُُِ/ِ
 (.ِِٕٔ، رقـٖٖٗص
(، كقػػاؿ أبػك حػػاتـ: شػػيخ ْٖٓ/ّكقػاؿ ابػػف المبػارؾ فيػػو ك خػػر: ال أرل أصػحابنا يرضػػكنيما )العمػػؿ كمعرفػة الر ػػاؿ  

 (.ٕٓ/ٖ)ال رح كالتعديؿ 
(، ّٖٗ/ٔسػعد: كػاف شػػيعيا، كبعضػيـ ال يحػتج بػو )الطبقػات الكبػػرل كانتقػدكا عميػو مذىبػو، كميمػو لمتشػػيع، قػاؿ ابػف 

(، كقػػاؿ ال كز ػػاني: زائػػع عػػف َِٓ/ِ(، كالع مػػي: كػػاف يتشػػيع )معرفػػة الثقػػات ٕٓ/ٖكقػػاؿ أحمػػد )ال ػػرح كالتعػػديؿ 
(، كرد عمػػػى قكلػػػو ِّٗ/ِٔ(، كقػػػاؿ أبػػػك داكد: كػػػاف شػػػيعيا محترفػػػا )تيػػػذيب الكمػػػاؿ ِٔالحػػػؽ )أحػػػكاؿ الر ػػػاؿ ص

(، قػاؿ الػدارقطني: بمغنػي أف أبػاه ضػربو مػف ّٕٔ/ُّإنما كاف مكاليا فقط مب بل لمشيخيف )تاريخ اإلسػبلـ  الذىبي:
(، كقػػاؿ  يعقػػكب بػػف ِٓفمػػـ يفعػػؿ )سػػؤاالت السػػممي ص -رضػػي اهلل عنػػو-أكؿ الميػػؿ إلػػى  خػػره ليتػػرحـ عمػػى عثمػػاف

ابػػف ح ػػر: رمػػي بالتشػػيع )التقريػػب  (، كقػػاؿُُِ/ِ(، كالػػذىبي: شػػيعي )الكاشػػؼ ُُِ/ٔشػػيبة )المعرفػػة كالتػػاريخ 
 (.ِِٕٔ، رقـٖٖٗص

 قالت الباحثة: ثقة شيعي، كىذا ما عميو عامة النقاد.
 
 .ِٖسبؽ دراستو، المبحث األكؿ، المسيلة الثانية ص األعمش: -
 

 الحكم عمى اْلسناد:
 إسناد حسف، فيو محمد بف عبيد المحاربي كىك صدكؽ.

 .ُٔٗالمسيلة الرابعة ص سبؽ تخري و، انظر: المبحث السابع، 1
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ػػدىقىاًت، فى  مىػػى بىٍعػػًض ىىػػًذًه الصَّ نىػػا عى قىػػٍد بىمىٍغنىػػا النّْكىػػاحى فىً ٍئنىػػا ًلتيؤىمّْرى ػػا ييػػؤىدّْم النَّػػاسي النَّػػاًس، كى نيػػؤىدّْمى ًإلىٍيػػؾى كىمى
ٍينىبي تيٍمًمعي عى  عىمىٍت زى : كى ى ٍدنىا أىٍف نيكىمّْمىوي، قىاؿى تَّى أىرى : فىسىكىتى طىًكيبلن حى ، قىاؿى ا ييًصيبيكفى نيًصيبى كىمى مىٍينىا ًمػٍف كى

" : َـّ قىػػاؿى : ثيػػ ػػاهي، قىػػاؿى ػػاًب أىٍف الى تيكىمّْمى   ِإِنَمتتا ِىتتَي َأْوَستتاُخ 1َدَقَة اَل َتْنَبِغتتي ِِلِل ُمَحِمتتدٍ ِإِن الِصتتكىرىاًء اٍلًح ى
 .2الِناِس"

 

 وجو التعارض:

ف كانكا   أف اآلية حددت أصناؼ الزكاة الثمانية، كىي تفيد استحقاؽ ىذه األصناؼ لمزكاة كا 
، كيكافقيػا إعطػاء الرسػكؿ  ىاشـ كغيرىـ مف بني بػاس لمع -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–فيػي تفيػد العمػـك

 ا، كلكػف كردت عػدة أحاديػث منيػا مػ-رضػي اهلل عنػو–مف إبؿ الصدقة كمػا فػي حػديث ابػف عبػاس 
 .-صمى اهلل عميو كسمـ–أخر و البخارم تفيد تحريـ الزكاة عمى بني المطمب كىـ مف  لو 

 
 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:

 نعػػػة ليػػـ مػػف الزكػػػاةلػػػى ال مػػع بػػيف عمػػػـك اآليػػة، كاألحاديػػث الماإ 3عامػػة الفقيػػاء ذىػػب - 
لػكركد حػديث صػحيح، فػي  ،المطمب يب كاز صرؼ الزكاة إلى األصناؼ المذككرة في اآلية عدا بن

ف كانكا مستحقيف لياتحريميا عمييـ  .، كا 

دليؿ عمى أنيا محرمة سكاء كانت بسبب العمؿ أك بسػبب الفقػر كالمسػكنة ي المنياج: "فقاؿ النككم 
ىػذا ىػك الصػحيح عنػد أصػحابنا ك ػكز بعػض أصػحابنا لبنػى ىاشػـ كغيرىما مػف األسػباب الثمانيػة ك 

 ػارة كىػذا ضػػعيؼ أك باطػؿ كىػػذا الحػديث صػػريح إألنػػو  ؛كبنػى المطمػب العمػػؿ عمييػا بسػػيـ العامػؿ
 .4"-سمـعميو ك  صمى اهلل-في رده قكلو 

                                                 
، كلكػػنيـ اتفقػػكا عمػػى أف بنػػك المطمػػب مػػنيـ، كمػػف -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -اختمػػؼ العممػػاء فػػي المػػراد بػػآؿ النبػػي 1

(، ٕٗ/ٗ، عمػػػدة القػػػارم ِّٖ/ُّ، المغنػػػي ُْ/ْالعممػػػاء مػػػف اختصػػػيـ بػػػذلؾ دكف غيػػػرىـ )انظػػػر: معػػػاني اآلثػػػار 
 لتالية.كسييتي تفصيؿ األقكاؿ في ذلؾ في المسيلة ا

 .َُِٕ، حٕٔٓ/ِصحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب ترؾ استعماؿ  ؿ النبي عمى الصدقة،  2
 ركاتو كميـ ثقات، ال خبلؼ فييـ.

 .ُّٔ/ٖ، االستذكار ُْ/ْ، معاني اآلثار َٖ/ٗانظر: عمدة القارم  3
 .ُٕٗ/ٕالمنياج  4
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، -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-قػػاؿ العينػػي: "كفػػي الحػػديث داللػػة كاضػػحة عمػػى تحػػريـ الصػػدقة عمػػى  لػػو 
 .1بو قاؿ أبك حنيفة كالشافعي"ك 
 

 .2كنيقمت بعض الركايات عف أبي حنيفة بال كاز، قاؿ بذلؾ الطبرم في تيذيب اآلثار -

كرد عميػػو العينػػي بقكلػػو: "ىػػذا كػػبلـ صػػادر مػػف غيػػر ركيػػة ناشػػئ عػػف تعصػػب باطػػؿ،... ثػػـ إنكػػار 
شػاعة حيػث يقػكؿ: الطبرم عمى صاحب أبي يكسؼ الذم ىك اإلماـ أبك حنيفػة أشػد شػناعة كأقػبح إ

؟ كالمنقػكؿ عنػو كر ىذا عنو عمى ىذه الصيغة، ففي أم مكضع ذاألخبار الكاردة بتحريميا إنو أنكر
 .3أنو قط ال يذىب إلى القياس إالَّ عند عدـ النص مف الشارع"

 

ـ الخطػػابي بػػال مع بينيػػا، فقػػاؿ فػػي كأمػا تعػػارض األحاديػػث فيمػػا بينيػػا في ػػاب عنيػػا اإلمػػا- 
كىػػذا ال أدرم مػػا ك يػػو كالػػذم ال أشػػؾ فيػػو أف الصػػدقة محرمػػة عمػػى ف عبػػاس: "شػػرحو لحػػديث ابػػ

العبػػاس كالمشػػيكر أنػػو أعطػػاه مػػف سػػيـ ذكم القربػػى مػػف الفػػيء كيشػػبو أف يكػػكف مػػا أعطػػاه مػػف إبػػؿ 
الصػػدقة أف ثبػػت الحػػديث قضػػاء عػػف سػػمؼ كػػاف تسػػمفو منػػو ألىػػؿ الصػػدقة فقػػد ركل أنػػو شيػػكي إليػػو 

عميَّ كمثميا كينػو كػاف قػد تسػمؼ منػو صػدقة عػاميف فردىػا أك رد  يى العباس في منع الصدقة فقاؿ
صدقة أحد العاميف عميو لما  اءتو إبػؿ الصػدقة فػركل الحػديث مػف ركاه عمػى االختصػار مػف غيػر 

 .4ذكر السبب فيو كاهلل أعمـ"

ؿ تحػريـ أف يكػكف قبػ :احتماؿ النسخ، فقاؿ: "فيػذا ال يحتمػؿ إال معنيػيف أحػدىما يكزاد اإلماـ البييق
مؼ مف العباس لممساكيف بما مضى كاآلخر أف يككف است سكخان ىاشـ ثـ صار من يالصدقة عمى بن

 .5كتاب الزكاة ما دؿ عمى ذلؾ كاهلل أعمـ" يإببل ثـ ردىا عميو مف إبؿ الصدقة فقد ركينا ف

 

                                                 
 .ُٖ/ٗعمدة القارم  1
 .َٖ/ٗ، كعمدة القارم ُّٔ/ٖمف كتابو انظر: االستذكار نقؿ ذلؾ عنو، كلـ أ ده في ال زء المطبكع  2
 .ُٖ/ٗعمدة القارم  3
 .ِٕ/ِمعالـ السنف  4
 .َّ/ٕمختصر الخبلفيات  5



             215 

رد قالت الباحثة: كالرا ح ما ذىب إليو عامة الفقياء مػف تخصػيص عمػـك اآليػة بػالنيي الػكا 
، -صػؿ اهلل عميػو كسػمـ-في األحاديث الصحيحة عف أخذ بني المطمػب لمزكػاة، ألنيػـ مػف  ؿ النبػي

كأما الحديث المعارض فيمكف ال مػع فيػو بػيف يحمػؿ عمػى مػا تسػمفو النبػي مػف صػدقة العبػاس، كقػد 
سػػبقت دراسػػة فػػي مسػػيلة التع يػػؿ فػػي الزكػػاة، كال يصػػار إلػػى النسػػخ بحػػاؿ، لعػػدـ كركد دليػػؿ عمػػى 

 نسخ، كال يعمـ المتقدـ مف األحاديث، فال مع أكلى، كاهلل أعمـ.ال
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 المسيلة السابعة
 *بني المطمبالزكاة عمى 

 
 األدلة المتعارضة:

ََِّفذةهنُقُلذنننننننقكلو تعػالى:  َا َُ ِم ّال ِاذِن َاَلْب ِمعاذِ هلهوان ّال َاتاذِبهوهن ِم ّال ِهلمُفَقذسال هن َخذداَقُِمن َاِنلِ ْةُُِْْنّافهذينلِسِّقَذِاِنننِِنَّ

ّالِمغَِزِ هوانّافهينساتِب ِنلِلَّههنّالةْ ِنلِتختِب ِنفَسِيضَةًن ه انلِلَّههنّالِلَّهُنَالهبْ نحانهبْ 
1.   

 
"ِإِن الِصتَدَقَة اَل  :-صػمى اهلل عميػو كسػمـ-كما أخر و مسػمـ فػي صػحيحو مرفكعػا إلػى النبػي

 .2"ا ِىَي َأْوَساُخ الِناسِ َتْنَبِغي ِِلِل ُمَحِمٍد  ِإِنمَ 
 

ػٍف اٍبػًف   ، عى ػٍف عيقىٍيػؿو ، عى ػدَّثىنىا المٍَّيػثي ، حى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى أخرج البخارم في صحيحو: حى
فَّافى ًإلى  : مىشىٍيتي أىنىا كىعيٍثمىافي ٍبفي عى ، قىاؿى بىٍيًر ٍبًف ميٍطًعـو ٍف اٍبًف اٍلميسىيًَّب، عىٍف  ي ، عى –ى رىسيكًؿ المًَّو ًشيىابو

ٍنًزلىػػةو  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ ـٍ ًمٍنػؾى ًبمى نىٍحػػفي كىىيػ ٍكتىنىػا كى تىرى فىقيٍمنىػػا: يىػا رىسيػكؿى المَّػًو، أىٍعطىٍيػػتى بىنًػي اٍلميطًَّمػًب كى
، قىػاؿى "ْيٌء َواِحتدٌ ِإِنَما َبُنو اْلُمِطِمِب َوَبُنتو َىاِشتٍم َشت: "-صمى اهلل عميو كسمـ–كىاًحدىةو، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو 

ـٍ النًَّبيُّ  ـٍ يىٍقًس لى : كى بىٍيره دَّثىًني ييكنيسي كىزىادى، قىاؿى  ي : حى ٍبًد شىٍمسو كىالى   -صمى اهلل عميو كسمـ–المٍَّيثي ًلبىًني عى
"  .3ًلبىًني نىٍكفىؿو

                                                 
قاؿ ابف ىشاـ في سيرتو: "فكلد عبد مناؼ كاسمو المغيرة بف قصي أربعة نفر: ىاشـ بف عبػد منػاؼ، كعبػد شػمس  *

تكػػة بنػػت مػػرة، كنكفػػؿ بػػف عبػػد منػػاؼ، كأمػػو كاقػػدة بنػػت عمػػرك بػػف عبػػد منػػاؼ، كالمطمػػب بػػف عبػػد منػػاؼ، كأميػػـ عا
 (.ِّْ/ُ)السيرة النبكية 

رضػػي اهلل -(، ك بيػػر ُٔٓمػػف بنػػي عبػػد شػػمس )انظػػر: السػػيرة النبكيػػة البػػف إسػػحاؽ ص -رضػػي اهلل عنػػو-عثمػػاف 
 (.َُّمف بني نكفؿ )انظر: السيرة النبكية البف إسحاؽ ص -عنو

 
 .ٓٙ:سكرة التكبة 1
 في المسيلة السابقة. سبؽ تخري و 2
صػػػحيح البخػػػارم، كتػػػاب الخمػػػس، بػػػاب الػػػدليؿ عمػػػى أف الخمػػػس لئلمػػػاـ، كأنػػػو يعطػػػي بعػػػض قرابتػػػو دكف بعػػػض،  3
، كتػاب المغػازم، بػاب غػزكة خيبػر، ُُّّ، حَُِٗ/ّ، كتاب المناقػب، بػاب مناقػب قػريش، ُِٕٗ، حُُّْ/ّ
 .ّٖٗٗ، حُْٓٓ/ْ
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 القياس:
 بمنزلػة بنػػي شػػمس، كبنػي نكفػػؿ، كلػػـ -صػػمى اهلل عميػو كسػػمـ-بنػي المطمػػب مػف الرسػػكؿ أف 

 يقسـ ليـ رسكؿ اهلل مف الخمس، كلـ يحـر عمييـ الصدقة.
 

 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
إلػػى تحػػريـ الصػػدقة عمػػى بنػػي المطمػػب، ألف الحػػديث  مػػع بيػػنيـ كبػػيف  1ذىػػب الشػػافعية -

 .3، كاختاره القرضاكمعمى ذلؾ 2بني ىاشـ، فيما كاحد، ككافقيـ الحنابمة في ركاية
عمػػييـ الصػػدقة المفركضػػة أىػػؿ الخمػػس، كىػػـ أىػػؿ د الػػذيف تحػػـر ك ؿ محمػػقػػاؿ الشػػافعي: "

 .4، كىـ صمبية بني ىاشـ كبني المطمب"الشعب
صػمى -مسػمـ بقكلػو: "بػاب تحػريـ الزكػاة عمػى رسػكؿ اهلل  ـ اإلماـ النككم ألحاديث فػي صػحيحكتر 

فػي أحاديػث  ، كلػـ يػرد5كعمى  لػو كىػـ بنػك ىاشػـ كبنػك المطمػب دكف غيػرىـ" -اهلل تعالى عميو كسمـ
 الباب ما يصرح بيف  ؿ البيت ىـ بنك ىاشـ، كبنك عبد المطمب.

قػػاؿ الصػػنعاني: "الحػػديث دليػػؿ عمػػى أف بنػػي المطمػػػب يشػػارككف بنػػي ىاشػػـ فػػي سػػيـ ذكم القربػػػي 
ػػ ف كػػانكا فػػي النسػػب سػػكاءكتحػػريـ الزكػػاة أيضن  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-كعممػػو  ،ا دكف مػػف عػػداىـ كا 

" بتتأنيم لتتتم يفارقونتتا يتتتي جاىميتتة وال إستتتالمكمػػػا فػػي لفػػظ  خػػر تعميمػػػو " ،باسػػتمرارىـ عمػػى المػػكاالة
كذىػػػب إليػػػو الشػػػافعي كخالفػػػو  ،فصػػػاركا كالشػػػيء الكاحػػػد فػػػي األحكػػػاـ كىػػػك دليػػػؿ كاضػػػح فػػػي ذلػػػؾ

كىػػػك  ،أعطػػاىـ عمػػػى  يػػة التفضػػػؿ ال االسػػتحقاؽ -صػػػمى اهلل عميػػو كسػػػمـ- إنػػو :كقػػػالكا ،ال ميػػكر

                                                                                                                                              

 دراسة السند:
أبػي كىػب بػف عمػرك بػف عائػذ بػف عمػراف بػف مخػزـك القرشػي، المخزكمػي، أحػد بػف حػزف بػف  سعيد بتن المستيب -

العمماء األثبات الفقياء الكبار، مف كبار الثانية، اتفقكا عمى أف مرسبلتو أصح المراسيؿ، كقاؿ ابف المديني: ال أعمـ 
 (.ِّٔٗـ ، رقّٖٖفي التابعيف أكسع عمما منو، مات بعد التسعيف، كقد ناىز الثمانيف ع )التقريب ص

 (.ُْٖ)انظر:  امع التحصيؿ ص -رضي اهلل عنو–مراسيمو محتج بيا، كلـ يذكر لو إرساال عف  بير بف مطعـ 
 كبقية ر اؿ السند ثقات، متفؽ عمى تكثيقيـ.

 .َِِ/ّانظر: األـ  1
 .ِٖٓ/ُُانظر: المغني  2
 .ُِٖ/ِانظر: فقو الزكاة  3
 .َِِ/ّاألـ  4
 .ٕٔٓ/ِصحيح مسمـ، كتاب الزكاة،  5
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دليػػؿ عمػػى أنيػػـ يشػػارككنيـ فػػي اسػػتحقاؽ الخمػػس كتحػػريـ  "شػػيء كاحػػد" :بػػؿ قكلػػو ،خػػبلؼ الظػػاىر
 .1الزكاة"

 
، 3بػػػيف اآلؿ مقتصػػػر عمػػػى بنػػػك ىاشػػػـ، كىػػػذا القػػػكؿ مشػػػيكر عػػػف المالكيػػػة 2قػػػاؿ الحنفيػػػة -

حدل الركايتيف عف الحنابمة   .6، كابف عثيميف5، كىك قكؿ ابف باز4كا 
 . 7الصدقة" قاؿ الطحاكم: "فيما بنك المطمب كبنك أمية كبنك نكفؿ تحؿ ليـ

قاؿ ابف قدامػة: "ألنيػـ دخمػكا فػي عمػـك قكلػو تعػالى: "إنمػا الصػدقات لمفقػراء كالمسػاكيف"، لكػف خػرج 
 .8: "إف الصدقة ال تنبغي آلؿ محمد"-صمى اهلل عميو كسمـ-بنك ىاشـ؛ لقكؿ النبي 

اؿ يـ الزكػػػاة عمػػػييـ، قػػػكقػػػالكا بػػػيف حػػػديث البخػػػارم المػػػذككر مخػػػتص بحكػػػـ الخمػػػس، كال يعنػػػي تحػػػر 
أعطى بنػي عبػد المطمػب مػع بنػي ىاشػـ كحػـر بنػي أميػة مػف سػيـ ذم القربػى  :فإف قيؿالطحاكم: "

سػػيـ الخمػػس إنمػػا يسػػتحقو خػػاص مػػنيـ فيثبػػت ذلػػؾ  :قيػػؿ لػػو ،قةدفكػػذلؾ يػػدخمكف فػػي تحػػريـ الصػػ
 .9"-صمى اهلل عميو كسمـ-كلـ يثبت خصكصو تحريـ الصدقة في  ؿ النبي  ،باالتفاؽ

 

 الطػػػػرفيف  مػػػػع بػػػػيف األدلػػػػة السػػػػابقة مػػػػع اخػػػػتبلفيـ فػػػػي ك ػػػػو ال مػػػػع، قالػػػػت الباحثػػػػة: كػػػػبل 
بىنيػػك ىىاًشػػـو : -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–فالشػافعي كمػػف كافقػػو قػػالكا بػػيف قػػكؿ النبػػي  ػػا بىنيػػك اٍلميطًَّمػػًب كى "ًإنَّمى

يدؿ عمى أنيـ مف  لو، كاألحكاـ بيػنيـ مشػتركة فػي الخمػس كتحػريـ الصػدقة، ال تمػاع  "شىٍيءه كىاًحده 
 عمتيف فييما: القرابة، كالنصرة، كاألخيرة غير متحققة في بني شمس، كبني نكفؿ.

كأما الحنفية كمف تبعيـ قالكا باقتصار اآلؿ عمى بني ىاشـ، كأما قكؿ الرسكؿ السػابؽ فيػك مخػتص 
 بحكـ الخمس؛ ألنو منصكص عميو، كال يتعداه لتحريـ الصدقة.

                                                 
 .ِٓ/ْسبؿ السبلـ  1
 .ْٗ/ِانظر: بدائع الصنائع  2
 .ُٖ/ٓانظر: االستذكار  3
 .ِِٔ/ٓانظر: المغني  4
 .َِ/ُْانظر: م مكع فتاكل ابف باز  5
 .ِّٓ/ٔانظر: الشرح الممتع  6
 .ِّٖ/ُمختصر اختبلؼ العمماء  7
 .ِِٔ/ٓالمغني  8
 .ِّٖ/ُمختصر اختبلؼ العمماء  9
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صػمى –زكاة عمى بني المطمب، كقػد صػرح النبػي كتميؿ الباحثة إلى قكؿ الشافعي بحرمة ال 
بيف بني ىاشـ كالمطمب شػيء كاحػد بػالعمكـ، كلػـ يقصػر ذلػؾ عمػى حكػـ الخمػس،  -اهلل عميو كسمـ

ف كاف الحديث كرد في ذلؾ، كاهلل أعمـ.  كا 
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 المسيلة الثامنة
 شتتتتراء الزكاة

 األدلة المتعارضة:
ػػًف اٍبػػًف أخػػرج  ، عى ػػٍف عيقىٍيػػؿو ، عى ػػدَّثىنىا المٍَّيػػثي ، حى ٍيػػرو ػػدَّثىنىا يىٍحيىػػى ٍبػػفي بيكى البخػػارم فػػي صػػحيحو: حى

ػػرى  ٍبػػدى المَّػػًو ٍبػػفى عيمى ، أىفَّ عى ػػاًلـو ػػٍف سى ، عى ػػا-ًشػػيىابو ٍنييمى ًضػػيى المَّػػوي عى طَّػػاًب  -رى ػػرى ٍبػػفى اٍلخى ػػدّْثي أىفَّ عيمى كىػػافى ييحى
دَّؽى ًبفىرىسو ًفي سىبً  َـّ أىتىػى النَّبًػيَّ تىصى دىهي ييبىػاعي، فىػيىرىادى أىٍف يىٍشػتىًريىوي، ثيػ  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–يًؿ المًَّو، فىكى ى

 : ػا-"، فىًبذىًلؾى كىافى اٍبفي عيمىرى "اَل َتُعْد ِيي َصَدَقِتكَ فىاٍستىٍيمىرىهي، فىقىاؿى ٍنييمى الى يىتٍػريؾي أىٍف يىٍبتىػاعى  -رىًضػيى المَّػوي عى
دىقىةن"شىٍيئنا تى  عىمىوي صى دَّؽى ًبًو ًإالَّ  ى  .1صى

 
ػٍف  يعارضو ، عى ـى ٍيًد ٍبػًف أىٍسػمى ، عىٍف زى اًلؾو ٍبدي المًَّو ٍبفي مىٍسمىمىةى، عىٍف مى دَّثىنىا عى ما أخر و أبك داكد: حى
 -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–، أىٌف رىسيػكؿى المَّػًو -رضي اهلل عنػو–عف أبي سعيد الخدرم  عىطىاًء ٍبًف يىسىارو 

: "قى  ْو ِلَرُجتٍل اَل َتِحلُّ الِصَدَقُة ِلَغِني  ِإاِل ِلَخْمَسٍة: ِلَغاٍز ِيي َسِبيِل الِمِو  َأْو ِلَعاِمٍل َعَمْيَيتا  َأْو ِلَغتاِرٍم  أَ اؿى
 .2"ِمْسِكيُن ِلْمَغِنيِّ اْشَترَاَىا ِبَماِلِو  َأْو ِلَرُجٍل َكاَن َلُو َجاٌر ِمْسِكيٌن َيُتُصدَِّ  َعَمى اْلِمْسِكيِن َيَأْىَداَىا الْ 

 
 وجو التعارض:

حديث عمر بف الخطاب يدؿ عمى النيي عف شراء الصدقة، كأنيا تعػد كػالر كع فػي اليبػة،  
بينمػػا دؿ حػػديث أبػػي سػػعيد الخػػدرم عمػػى حػػؿ ذلػػؾ، كيسػػانده فعػػؿ ابػػف عمػػر فػػي الحػػديث األكؿ أنػػو 

  عؿ ذلؾ.يشترم الصدقة كيتصدؽ بيا، كلك كاف ذلؾ حراما لما أقدـ عمى ف
 

 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
شػراء الصػدقة، كلكػنيـ قػالكا بصػحة عقػد  5، كالظاىريػة4، كالمالكية في ركايػة3كره الحنفية - 

 البيع.
                                                 

، صػحيح مسػمـ، كتػاب اليبػات، بػاب ُُْٖ، حِْٓ/ِب الزكاة، باب ىػؿ يشػترم صػدقتو، صحيح البخارم، كتا 1
 .ُُِٔ، حَُِْ/ِكراىة شراء اإلنساف ما تصدؽ بو ممف تصدؽ عميو، 

 .َُٗسبقت دراستو المبحث السابع، المسيلة الثالثة ص 2
 .ُِّ/ٔانظر: بدائع الصنائع  3
 .ِِٖ/ُانظر: المكطي ركاية الميثي  4
 .َُٔ/ٔلمحمى انظر: ا 5
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محمػػكؿ عمػػى الكراىػػة ال التحػػريـ، كقػػد  ػػكزه  -رضػػي اهلل عنػػو–كقػػالكا بػػيف النيػػي فػػي حػػديث عمػػر 
يػػدؿ عمػػى  ػػكاز  -رضػػي اهلل عنػػو–ابػػف عمػػر ، كفعػػؿ -رضػػي اهلل عنػػو–سػػعيد الخػػدرم  يحػػديث أبػػ

 ذلؾ.
قػػاؿ الخطػػابي: "كفػػي قكلػػو: "أك ر ػػؿ اشػػتراىا بمالػػو" دليػػؿ عمػػى أف المصػػدؽ إذا تصػػدؽ بالشػػيء ثػػـ 

 .1اشتراه مف المدفكع إليو فإف البيع  ائز، كقد كرىو أكثر العمماء مع ت كيزىـ البيع في ذلؾ"
ف دؿ عمػى اليبػة أك صػدقة التطػكع، فػإف العممػاء حممػكه أيضػا عمػى فريضػة الزكػاة،  كحديث عمػر كا 

قػػاؿ ابػػف بطػػاؿ: "كػػره أكثػػر العممػػاء شػػراء الر ػػؿ صػػدقتو لحػػديث عمػػر فػػي الفػػرس، كىػػك قػػكؿ مالػػؾ، 
، كسكاء عندىـ صػدقة الفػرض أك التطػكع، فػإف اشػترل أحػد صػدقتو لػـ يكالميث، كالككفييف، كالشافع

 .2يفسخ بيعو، كاألكلى بو التنزه عنيا"
اركفكرم: "فإف قمت ىذا الحديث يعارضو حديث أبي سعيد الخدرم مرفكعا "ال تحؿ الصدقة قاؿ المب

إال لخمسة: لعامؿ عمييا أك ر ػؿ اشػتراىا بمالػو" الحػديث، فكيػؼ ال مػع بينيمػا؟ قمػت:  مػع بينيمػا 
 . 3م مؿ حديث الباب عمى كراىة التنزيو"

قاؿ: " كقػد قيػؿ إنػو يعػارض ىػذا الحػديث كخالؼ الشككاني في المراد بالصدقة في الحديث األكؿ، ف
المتقدـ عف أبػي سػعيد فػي حػؿ الصػدقة لر ػؿ اشػتراىا بمالػو ك مػع بينيمػا بحمػؿ ىػذا عمػى  الحديثي 

كراىػػة التنزيػػو...، كالظػػاىر أنػػو ال معارضػػة بػػيف ىػػذا كبػػيف حػػديث أبػػي سػػعيد المتقػػدـ ألف ىػػذا فػػي 
ئزا فػي صػدقة الفريضػة ألنػو ال يتصػكر صدقة التطػكع، كذاؾ فػي صػدقة الفريضػة فيكػكف الشػراء  ػا

الر كع فييا حتػى يكػكف الشػراء مشػبيا لػو بخػبلؼ صػدقة التطػكع فإنػو يتصػكر الر ػكع فييػا فكػره مػا 
 .4يشبيو كىك الشراء"

 
إلػػػى تحػػػريـ ذلػػؾ، كليػػػـ حػػػديث عمػػػر بػػػف  6، كالحنابمػػػة5كذىػػب فقيػػػاء المالكيػػػة فػػػي ركايػػة -
 لمتحريـ، كالحديث اآلخر مرسؿ. ، كقالكا بيف النيي-رضي اهلل عنو–الخطاب 

                                                 
 .ْٔ/ِمعالـ السنف  1
 .ِٖ/ٔشرح البخارم البف بطاؿ  2
 .ِّٕ/ّتحفة األحكذم  3
 .ِْْ/ْنيؿ األكطار  4
 .ّٕٓ/ّانظر: االستذكار  5
 .ُِٓ/ٓانظر: المغني  6
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صػمى اهلل -قاؿ ابف قدامة: "أننا نحتج بعمـك المفظ مف غير نظر إلى خصكص السبب، فػإف النبػي 
 قاؿ : "ال تعد في صدقتؾ" أم بالشراء فإف العائد في صدقتو كالعائد في قيئو. -عميو كسمـ

 .1كاألخذ بعمـك المفظ أكلى مف التمسؾ بخصكص السبب"
في صدقتو، ال فػي المغػة، كال فػي الديانػة؛ ألف  ـز بقكلو: "ليس ابتياع المتصدؽ بيا عكدان كرد ابف ح

بطاؿ صدقتو بيا فقط"  .2العكد في الصدقة ىك انتزاعيا كردىا إلى نفسو بغير حؽ، كا 
كرد ابػػف قدامػػة عمػػى احت ػػاج القػػائميف بالكراىػػة بحػػديث أبػػي سػػعيد بقكلػػو: "كالحػػديث اآلخػػر مرسػػؿ، 

 .3ديثنا خاص صحيح، فالعمؿ بو أكلى مف كؿ ك و"كىك عاـ، كح
البػػر: "كأمػا مػػا يك بػػو تيػػذيب اآلثػار فػػي ذلػػؾ عنػػدم فػالقكؿ بينػػو ال ي ػػكز شػػراء مػػا  ككافقػو ابػػف عبػػد

أال تػػرل أنػػو قػػد  ػػاء فػػي حػػديث  ،تصػػدؽ بػػو؛ ألف الخصػػكص قػػاض عمػػى العمػػـك ألنػػو مسػػتبؽ منػػو
ا المتصػػدؽ لػػـ يكػػف كبلمػػا متػػدافعا كال معارضػػا كاحػػد يعنػػي إال لمػػف اشػػتراىا بمالػػو بمػػا لػػـ يكػػف ىػػذ

 .4م مؿ الحديثيف عندم عمى ىذا استعماؿ ليما دكف رد أحدىما باآلخر"
قػػاؿ الزرقػػاني: "كلػػؾ أف تقػػكؿ نعػػـ الخصػػكص قػػاض عمػػى العػػاـ، لكػػف ال نسػػمـ إفادتػػو الحرمػػة؛ ألف 

ف احتمميػا كاحتمػؿ غاية قكلنا ما لـ يكف ىك المتصدؽ فبل تحػؿ لػو كعػدـ الحػؿ صػادؽ بالكراىػة ، كا 
 . 5الحرمة سقط بو االستدالؿ"

 
قالت الباحثة: كالصكاب مع ال ميكر، كذلؾ بال مع بيف الحػديثيف بحمػؿ النيػي فػي حػديث 

ف بحرمػة ك عمر عمى الكراىة، كيدؿ عمى صػحة ذلػؾ فعػؿ ابػف عمػر كىػك راكم الحػديث، كأمػا القػائم
غيػره، ففعػؿ ابػف عمػر يػدؿ عمػى أنػو اشػترل شرائيا إف كاف ىػك المتصػدؽ، كي ػكز لػو شػراء صػدقة 

 عمـ.أصدقتو ال صدقة غيره، كاهلل 
 
 
 

 

 

 

                                                 
 .ُِٓ/ٓالمغني  1
 .َُٕ/ٔالمحمى  2
 .ُِٕ/ٓالمغني  3
 .ِٖٓ/ّاالستذكار  4
 .ُْٗ/ِشرح الزرقاني عمى المكطي  5
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 .: زكاة الفطرثامنالمبحث ال
 المسيلة األكلى: حكـ زكاة الفطر.      

 .زكاة فطر الزك ةالمسيلة الثانية: 
  .   زكاة فطر العبد الكافر المسالة الثالثة:   

 .النصاب في زكاة الفطر اعتبارالمسيلة الرابعة: 
 .ما ي زئ في زكاة الفطرمقدار  المسيلة الخامسة:   
 .  في زكاة الفطر حكـ إخراج الدقيؽ: سادسةالمسالة ال   

    الفطر. زكاةكقت إخراج  :بعةالمسيلة السا
 المسيلة الثامنة: مصرؼ زكاة الفطر.
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 المسيلة األكلى
 حكم زكاة الفطر

 

 المتعارضة:األدلة 
ػػػدَّثىنىا صػػػحيحييماأخػػػرج البخػػػارم كمسػػػمـ فػػػي  ، حى ػػػًعيدو ػػػدَّثىنىا قيتىٍيبىػػػةي ٍبػػػفي سى ، كالمفػػػظ لمبخػػػارم: حى

ػػٍف أىًبيػػوً  ، عى ػػٍف أىبًػػي سيػػيىٍيؿو ، عى ٍعفىػػرو اًعيؿي ٍبػػفي  ى ًإٍسػػمى
ػػاءى ًإلىػػى 1 بىٍيػػًد المَّػػًو، أىفَّ أىٍعرىاًبيِّػػا  ى ػػةى ٍبػػًف عي ػػٍف طىٍمحى ، عى

ػػاذىا فىػػرىضى المَّػػوي  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–رىسيػػكًؿ المَّػػًو  : " يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو، أىٍخًبٍرنًػػي مى ثىػػاًئرى الػػرٍَّأًس، فىقىػػاؿى
 : ًة؟ فىقىاؿى مىيَّ ًمفى الصَّبلى مىػيَّ الِصَمَواِت اْلَخْمتَس  ِإاِل َأْن َتِطتِوَع َشتْيًئاعى ػا فىػرىضى المَّػوي عى : أىٍخًبٍرنًػي مى ، فىقىػاؿى

ػػيىا : ًمػػفى الصّْ ؟ فىقىػػاؿى مىػػيَّ ًمػػفى َشتتْيَر َرَمَضتتاَن  ِإاِل َأْن َتِطتتِوَع َشتتْيًئاـً ػػا فىػػرىضى المَّػػوي عى : أىٍخًبٍرنًػػي ًبمى ، فىقىػػاؿى
: فىػػيىٍخبىرىهي رىسيػػكؿي المَّػػًو  ػػاًة؟ فىقىػػاؿى ػػؾى الى  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–الزَّكى مى : كىالَّػػًذم أىٍكرى ، قىػػاؿى ـً ٍسػػبلى شىػػرىاًئعى اإٍلً

مىيَّ شىٍيئنا، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  أىتىطىكَّعي  َأْيَمَح ِإْن : -صمى اهلل عميو كسمـ–شىٍيئنا كىالى أىٍنقيصي ًممَّا فىرىضى المَّوي عى
 .2"َصَدَ   َأْو َدَخَل اْلَجِنَة ِإْن َصَد َ 

 ؟،ىػؿ عمػي غيرىػا :قػاؿ ،الزكتاة -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-كذكر لػو رسػكؿ اهلل "كفي ركاية لمبخارم: 
 ".إال أن تطوع  ال :قاؿ
 

                                                 
ك مالؾ بػف أبػي عػامر األصػبحي، سػمع مػف عمػر، ثقػة، مػف الثانيػة، مػات سػنة أربػع كسػبعيف عمػى الصػحيح ع ى 1

 (.ّْْٔ، رقـُٔٗ)التقريب ص
، باب ك كب صـك رمضاف،  2 ، كتاب اإليماف، باب الزكػاة مػف اإلسػبلـ، ُِٕٗ، حٗٔٔ/ِالبخارم، كتاب الصـك
، كتػػػاب الحيػػػؿ، بػػػاب فػػػي الزكػػػاة كاف ال ِِّٓ، حُٓٗ/ِ، كتػػػاب الشػػػيادات، بػػػاب كيػػػؼ يسػػػتخمؼ، ْٔ، حِٓ/ُ

، كمسمـ، كتاب اإليماف، باب بيػاف الصػمكات التػي ىػي أحػد أركػاف اإلسػبلـ، ٔٓٓٔ، حُّٓٓ/ٔيفرؽ بيف م تمع، 
 .ُُ، حَْ/ُ

 دراسة السند:
د نػػافع بػػف مالػػؾ بػػف أبػػي عػػامر األصػػبحي، التيمػػي، أبػػك سػػييؿ المػػدني، ثقػػة، مػػف الرابعػػة، مػػات بعػػ أبتتو ستتييل: -

 (.َُٖٕ، رقـٔٗٗاألربعيف ع )التقريب ص
 (، كالخبلصة أنو ثقة.ُِٗ/ِٗمتفؽ عمى تكثيقو، إال أف ابف خراش قاؿ عنو: كاف صدكقا )تيذيب الكماؿ 

 
بف أبي كثير األنصارم، الزرقي، أبك إسحاؽ القارئ، ثقة ثبت، مف الثامنة، مات سنة ثمانيف إسماعيل بن جعفر  -

 (.ُّْ، رقـُّٖع )التقريب ص
 (، كالخبلصة أنو ثقة.َِِ/ٔمتفؽ عؿ تكثيقو، إال أف ابف خراش قاؿ عنو: صادؽ )تاريخ بغداد 

 كبقية ر اؿ السند ثقات، كالحديث متفؽ عميو.
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ػًد ٍبػًف السَّػكىًف،  مَّ ػدَّثىنىا يىٍحيىػى ٍبػفي ميحى أخرج البخارم كمسمـ في صحيحييما، كالمفظ لمبخػارم: حى
ػًف اٍبػفً  ػٍف أىًبيػًو، عى ، عى ػرى ٍبػًف نىػاًفعو ػٍف عيمى ، عى ٍعفىػرو اًعيؿي ٍبػفي  ى ػدَّثىنىا ًإٍسػمى ، حى ـو ٍيضى مَّدي ٍبفي  ى دَّثىنىا ميحى ػرى  حى عيمى

: "رى  ا، قىاؿى ٍنييمى َزَكتاَة اْلِفْطتِر َصتاًعا ِمتْن َتْمتٍر   -صمى اهلل عميو وستمم–َيَرَض َرُسوُل الِمِو ًضيى المَّوي عى
َن  َوَأَمتَر َأْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َعَمى اْلَعْبِد  َواْلُحرِّ  َوالِذَكِر  َواأْلُْنَثى  َوالِصتِغيِر  َواْلَكِبيتِر ِمتَن اْلُمْستِمِمي

 .1"ا َأْن ُتَؤِدى َقْبَل ُخُروِج الِناِس ِإَلى الِصاَلةِ ِبيَ 
 

 وجو التعارض:
أف الحديث األكؿ بيف أف الزكػاة فػرض، كمػا عػداىا تطػكع، فػاختمفكا ىػؿ زكػاة الفطػر داخمػة 

 في الزكاة المقصكدة بالحديث، أـ أنيا تطكع؟

                                                 
، كمسمـ، كتاب الزكاة، باب األمػر بػإخراج زكػاة ُِّْ، حْٕٓ/ِالبخارم، كتاب الزكاة، باب فرض زكاة الفطر، 1

 .ٖٔٗ، حٕٗٔ/ِالفطر قبؿ الصبلة، 
 دراسة السند:

بػف حبيػب القرشػي، البػزار، البصػرم، نزيػؿ بغػداد، صػدكؽ، مػف الحاديػة عشػرة مػات  َيْحَيى ْبُن ُمَحِمتِد ْبتِن الِستَكنِ  -
 (.ّٕٔٔ، تر مةَُٓٔبعد الخمسيف خ د س )التقريب ص
(، كمػرة: ثقػة َِٔ/ُْ(، كقػاؿ النسػائي: لػيس بػو بػيس )تػاريخ بغػداد َِٔ/ُْقاؿ  زرة: ال بػيس بػو )تػاريخ بغػداد 

 (.ِٗٔ/ٗ(، كذكره ابف حباف في الثقات )الثقات ّْٕ/ِ(، ككثقو الذىبي )الكاشؼ َِٓ/ُّ)تيذيب الكماؿ 
، َُٓٔ(، كابػػػف ح ػػػػر )التقريػػػػب صِّٗ/ُُكقػػػاؿ عنػػػػو صػػػدكؽ كػػػػؿ مػػػف مسػػػػممة بػػػف القاسػػػػـ )تيػػػذيب التيػػػػذيب 

 (. ّٕٔٔتر مة
عػف عبػاد بػف منصػكر، عػف إبػراىيـ بػف أبػي يحيػى، عػف  قاؿ إسحاؽ بف راىكيػة: رأيػت عنػده عػف ريحػاف بػف سػعيد،

 (.ِّٗ/ُُداكد بف حصيف، عف عكرمة، عامتيا مناكير )تيذيب التيذيب 
 أخرج لو البخارم في الصحيح.

الخبلصػة فيػو أنػو ثقػة، فقػد كثقػػو النسػائي مػع تعنتػو فػي الر ػاؿ، ككػػذلؾ  ػزرة، كالػذىبي، كأمػا قػكؿ إسػحاؽ ال يعنػػي 
نما أنو ي  ركم عف بعض الضعفاء.تضعيفو، كا 

 
بػػف عبػػد اهلل الثقفػػي، أبػػك  عفػػر البصػػرم، خراسػػاني األصػػؿ، صػػدكؽ، مػػف العاشػػرة خ ـ د س  ُمَحِمتتُد ْبتتُن َجْيَضتتمٍ  -

 (.َٕٗٓ، تر مةّّٖ)التقريب ص
(، كقػاؿ ابػف ح ػر: ُِٔ/ ِ(، ككثقػو الػذىبي )الكاشػؼِِّ/ٕقاؿ أبك زرعة: صدكؽ ال بيس بو )ال ػرح كالتعػديؿ 

 (.ُٔ/ٗ(، كذكره ابف حباف في الثقات )الثقات َٕٗٓ، تر مةّّٖقريب صصدكؽ )الت
، أك مطمؽه لينزؿ عف مرتبة الثقة، كقد أخرج لو البخارم كمسمـ.  كلعؿ الرا ح أف ثقة، فمـ ييذكر فيو  رحه مفسره

 كبقية ر اؿ السند ثقات، كالحديث في صحيح البخارم.
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 كحديث ابف عمر يدؿ عمى ككنيا كا بة كمفركضة عمى المسمميف.
 

 الك العمماء يي ديع اْلشكال:مس
اختمؼ العمماء في حكـ زكاة الفطػر عمػى أربعػة أقػكاؿ، ككػاف ذلػؾ بنػاء عمػى مسػمكيف لػدفع 

 اإلشكاؿ، كىما: ال مع، كالنسخ.
 كلكف القائمكف بال مع اختمفكا في طريقة ال مع بيف الحديثيف، كفيما يمي تفصيؿ لذلؾ:

 المسمك األول: الجمع: -
ف زكاة الفطر فرض، كأنيا داخمة فػي عمػـك الحػديث األكؿ، كيؤكػد نػص قاؿ ال ميكر بي -

 حديث ابف عمر )فرض رسكؿ اهلل(.
 .أم زكاة الفطر.1"فذىب ال ميكر إلى أف ىذه الزكاة داخمة تحتيا"قاؿ ابف رشد: 

 .2"كأ معكا عمى أف صدقة الفطر فرض"كنقؿ اإل ماع عمى ذلؾ ابف المنذر: 
فيػو بيػاف أف صػدقة  "،زكتاة الفطتر -صمى اهلل عميو وستمم-رسول اهلل يرض "كلو ققاؿ الخطابي: "

 الفطر فرض كا ب كافتراض الزككات الكا بة في األمكاؿ.
ألف  ،فيػػك كمػػا فرضػػو اهلل تعػػالى فػػي كتابػػو -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-كفيػػو أف مػػا فػػرض رسػػكؿ اهلل 

 .3طاعتو صادرة عف طاعتو
حقػػكؽ المػػاؿ كلػػيس بشػػيء مػػف ىػػذه األشػػياء مػػف حقػػكؽ  كيحتمػػؿ أف يقػػاؿ الكػػبلـ فػػيقػػاؿ السػػندم: "

المػاؿ بمعنػػى أنػو يك بػػو المػػاؿ بػؿ يك بػػو أسػباب أخػػر كػػالفطر كالقرابػة كالػػزكاج كغيػر ذلػػؾ فػػالحقكؽ 
 .4"التي يك بيا الماؿ فقط تقضى بالزكاة

 
 بينيا كا بة، كذلؾ بناء عمى قاعدتيـ في التفريؽ بيف الكا ب، كالفرض. 5قاؿ الحنفية -
 فرض عندىـ ما ثبت بدليؿ قطعي، كالكا ب ما ثبت بدليؿ ظني.فال

                                                 
 .ِٖٕ/ُبداية الم تيد  1
 .ْٕاإل ماع ص 2
 .ْٕ/ِعالـ السنف م 3
 .ْٖ/ْحاشية السندم  4
 .ٗٔ/ِانظر: بدائع الصنائع  5
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نما سمينا ىذا النكع كا با ال فرضػا ،كمطمؽ األمر لمك كب"قاؿ الكاساني:  ألف الفػرض اسػـ لمػا  ،كا 
بػؿ بػدليؿ فيػو  ،كلػزـك ىػذا النػكع مػف الزكػاة لػـ يثبػت بػدليؿ مقطػكع بػو ،ثبت لزكمو بدليؿ مقطػكع بػو

 .1"احدشبية العدـ كىك خبر الك 
 
بينيػا سػنة مؤكػدة،  5كالحنابمػة مػف الشػافعية، 4، كابػف المبػاف3، كأىػؿ الظػاىر2كقاؿ بعػض المالكيػة -

 كحممكا معنى كممة)فرض( في حديث ابف عمر عمى المعنى المغكم، بمعنى)قدر(.
 فعميا. ىكاظب عم -صمى اهلل عميو كسمـ–ألف الرسكؿ  ؛كقالكا بينيا سنة مؤكدة

أنيػػا سػػنة مؤكػػدة، كىػػك قػػكؿ بعػػض أىػػؿ الظػػاىر، كابػػف  6قػػؿ المالكيػػة عػػف أشػػيبكن"قػػاؿ الشػػككاني: 
 .8"، قالكا: كمعنى قكلو في الحديث )فرض( أم قدر كىك أصمو في المغة7المباف مف الشافعية

كذىػب بعضػيـ إلػى عػدـ الك ػكب كحممػكا: "فػرض" عمػى "عمػى ىػذا القػكؿ:  قاؿ ابػف دقيػؽ العيػد ردان 
مغػة، لكنػو نقػؿ فػي عػرؼ االسػتعماؿ إلػى الك ػكب فالحمػؿ عميػو أكلػى، معنى قدر كىػك أصػمو فػي ال

 .9"ألنو ما اشتير في االستعماؿ فالقصد عميو ىك الغالب
 

 المسمك الثاني: النس : -
إبراىيـ بف عمية، كأبك بكر األصػـ، كأف زكػاة الفطػر كانػت فرضػان، كلمػا فرضػت الزكػاة،  قاؿ بالنسخ

 نسخ حكميا.

                                                 
 .ٗٔ/ِبدائع الصنائع  1
 .َِّ/ٓانظر: االستذكار  2
 .ُِٗ/ِانظر: ركضة الطالبيف  3
ىػػك محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف الحسػػف اإلمػػاـ، أبػػك الحسػػيف بػػف المبػػاف، الفرضػػي، الفقيػػو، إمػػاـ عصػػره فػػي الفػػرائض،   4

قاؿ الشيخ أبك إسحاؽ: كاف ابف المباف إمامان في الفقو كالفرائض، صنؼ فييا كتبان كثيػرة لػيس ألحػد  كقسمة التركات،
مثميا كعنو أخذ الناس، تكفي في ربيع األكؿ سنة اثنتيف كأربعمائة، كمف تصػانيفو فػي الفػرائض كتػاب اإلي ػاز م مػد 

 (.ُْٓ/ْطبقات الشافعية الكبرل  ،ُّٗ/ُنفيس، نقؿ عنو الرافعي في مكاضع )انظر" طبقات الشافعية 
 .ٕٗ/ّانظر: المغني  5
لدى  6 ىك أشيب بف عبد العزيز بف داكد بف إبراىيـ، أبك عمر القيسي العامرم، فقيو الديار المصرية في عصره، كي

 (.ّّّ/ُىػػ )انظر: األعبلـ لمزركمي َِْىػػ، كاف صاحب اإلماـ مالؾ، تكفي سنة ُْٓسنة 
 .ُُُ/ٔالشرح الكبير  7
 .ِْٗ/ْنيؿ األكطار  8
 .ِْٔإحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ص 9
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: إف ك كبيا نسخ... فػبل دليػؿ فيػو كيساف األصـ قاال بكر بف كىيـ بف عمية كأبإبرا"قاؿ الشككاني: 
 . 1عمى النسخ الحتماؿ االكتفاء باألمر األكؿ ألف نزكؿ فرض ال يك ب سقكط فرض  خر

كذلػػؾ أف الزيػػادة فػػي  ػػنس العبػػادة ال تك ػػب نسػػخ  ،كىػػذا ال يػػدؿ عمػػى زكاؿ ك كبيػػا: قػػاؿ الخطػػابي
 .2"ر الزككات األمكاؿ كمحؿ زكاة الفطر الرقابئأف محؿ سا غير ،األصؿ المزيد عميو

أمػر بزكػاة الفطػر كفرضػيا قبػؿ أف  -صمى اهلل عميو ك سمـ-فقد ثبت أف رسكؿ اهلل "كقاؿ النحاس: 
ألنيػػػػا بعػػػػدىا ك ػػػػاز أف تككنػػػػا كا بتػػػػيف كقػػػػد ثبػػػػت  ؛ف ػػػػاز أف تكػػػػكف الزكػػػػاة ناسػػػػخة ،تفػػػػرض الزكػػػػاة

 .3"ك كبيما
 

ح أنيا فرض، كقكؿ ال ميكر، كال يبعد عنو قكؿ الحنفية، كأما القائمكف قالت الباحثة: كالرا 
بحمػػػؿ كممػػػة فػػػرض عمػػػى أصػػػميا المغػػػكم، أك القػػػائمكف بالنسػػػخ، فقػػػد سػػػبؽ الػػػرد عمػػػييـ، كبيػػػاف فسػػػاد 

 قكليـ.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 .ِْٗ/ْنيؿ األكطار  1
 .ْٕ/ِمعالـ السنف  2
 .ُٕٔالناسخ كالمنسكخ ص 3
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 المسيلة الثانية
 زكاة يطر الزوجة

 
 :األدلة المتعارضة
ػٍف أىًبيػوً أىخٍ  في مسنده، قاؿ: الشافعيأخرج  ، عى مَّدو ٍعفىًر ٍبًف ميحى ، عىٍف  ى مَّدو ـي ٍبفي ميحى نىا ًإٍبرىاًىي بىرى

1 ،
 َيَرَض َزَكتاَة اْلِفْطتِر َعَمتى اْلُحترِّ َواْلَعْبتِد َوالتِذَكِر َواأُلْنثَتى ِمِمتنْ " -صمى اهلل عميو كسمـ–أىٌف رىسيكؿى المًَّو 

ميٍرسىبلن  -سمـصمى اهلل عميو ك –النًَّبيّْ عىًف  ،2"َتُموُنونَ 
1. 

                                                 
 (.ُُٓٔ، رقـٕٖٗأبيو: ىك محمد بف عمي بف الحسيف الباقر، ثقة )انظر: تقريب التيذيب ص 1
 .ُّْ، حّٗمسند الشافعي، ص 2

 دراسة السند:
بف أبػي يحيػى األسػممي، أبػك إسػحاؽ، المػدني، متػركؾ، مػف السػابعة، مػات سػنة أربػع كثمػانيف، اِىيُم ْبُن ُمَحِمٍد ِإْبرَ  -

 (.ُِْ، رقـُُٓكقيؿ إحدل كتسعيف ؽ )التقريب ص
عامة النقاد يضعفكنو، كمنيـ مف يصفو بالكذب، كأكثػر مػف الزمػو اإلمػاـ الشػافعي، قػاؿ الػذىبي: كقػد كػاف الشػافعي 

نمػا ىػك عنػده  -رأيو فيو مع حسف- إذا ركل عنو ربما دلسو، كيقكؿ: أخبرني مف ال أتيـ، فت د الشافعي ال يكثقػو، كا 
(، كلكف الشافعي كثقو، قاؿ الربيع: سػمعت الشػافعي يقػكؿ: كػاف إبػراىيـ بػف أبػى ُْٓ/ٖليس بمتيـ بالكذب )السير 

ؿ: كاف يقكؿ ألف يخر إبراىيـ مف بعػد أحػب إليػو يحيى قدريا. قمت لمربيع: فما حمؿ الشافعي عمى أف ركل عنو؟ قا
 (. َِٓ/ُمف أف يكذب ككاف ثقة في الحديث )السنف الكبرل لمبييقي 

(، كذكػػر أف الشػػافعي ركل عنػػو َْ/ُُكقػػاؿ ابػػف عبػػد البػػٌر: قػػد أ معػػكا عمػػى تػػرؾ حديثػػو كرمػػكه بالكػػذب )التمييػػد 
 (. ِٕ/ِ)التمييد 

و كلكػف ال إ مػاع عمػى ذلػؾ، كلػـ ينفػرد الشػافعي بتحسػيف الػرأم فيػو، فقػد كفي قكلو نظر، عامة النقػاد عمػى تضػعيف 
(، كابػػػف عػػػدم )الكامػػػؿ ُِٕ/ُ(، كقػػػاؿ ابػػػف عقػػػدة )الكامػػػؿ ُِٕ/ُكافقػػػو حمػػػداف بػػػف محمػػػد األصػػػبياني )الكامػػػؿ 

دم (، بعدما سبرا حديثو أنو ليس بمنكر الحديث، لكف ال ميكر عمى تكىيف أمره، كقد تركو القطػاف كابػف ميػُِٕ/ُ
(، كقاؿ الذىبي فيمف ىذه صفتو: فمػف  رحػاه ال يكػاد ينػدمؿ  رحػو )ذكػر مػف يعتمػد قكلػو فػي َُٓ/ُ)الم ركحيف 

 (.ُٕٔال رح كالتعديؿ ص
 

 الحكم عمى اْلسناد:
كمػػا كصػػفيا -الحػػديث ضػػعيؼ، فيػػو إبػػراىيـ بػػف أبػػي يحيػػى، كىػػك مرسػػؿ أيضػػا، كقػػد عبػػر ابػػف حػػـز بعبػػارة بشػػعة 

ا المكاف ع ب ع يب؛ كىك أف الشافعي ال يقػكؿ بالمرسػؿ ثػـ أخػذىا ىنػا بػينتف مرسػؿ فػي ، فقاؿ: كفي ىذ-العراقي
 (.ُّٕ/ٔالعالـ مف ركاية ابف أبي يحيى كحسبنا اهلل كنعـ الككيؿ )المحمى 
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َرِضتتَي المِتتُو -َيَكتتاَن اْبتتُن ُعَمتتَر ، قػػاؿ نػػافع مػػكاله: "-رضػػي اهلل عنػػو-يكافقػػو فعػػؿ ابػػف عمػػر
ُيْعِطي الِتْمَر َيَأْعَوَز َأْىتُل اْلَمِديَنتِة ِمتَن الِتْمتِر َيتَأْعَطى َشتِعيرًا  َيَكتاَن اْبتُن ُعَمتَر ُيْعِطتي َعتِن  -َعْنُيَما

ُيْعِطيَيتا  -َرِضتَي المِتُو َعْنُيَمتا-ِلُيْعِطتي َعتْن َبِنتِي  َوَكتاَن اْبتُن ُعَمتَر ِر َحتِتى ِإْن َكتاَن الِصِغيِر  َواْلَكِبيت
 .2"اِلِذيَن َيْقَبُموَنَيا  َوَكاُنوا ُيْعُطوَن َقْبَل اْلِفْطِر ِبَيْوٍم َأْو َيْوَمْينِ 

 
ػًد البخارم كمسمـ في صحيحييما، كالمفظ لمبخارم: حى  وأخر ما يعارضو  مَّ دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي ميحى

ػٍف أىبً  ، عى ، عىٍف عيمىرى ٍبػًف نىػاًفعو ٍعفىرو اًعيؿي ٍبفي  ى دَّثىنىا ًإٍسمى ، حى ـو ٍيضى مَّدي ٍبفي  ى دَّثىنىا ميحى ػًف ٍبًف السَّكىًف، حى يػًو، عى
" : ا، قىاؿى ٍنييمى َزَكتاَة اْلِفْطتِر َصتاًعا  -ممصتمى اهلل عميتو وست–َيَرَض َرُسوُل الِمِو اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى

 ِمتتْن َتْمتتٍر  َأْو َصتتاًعا ِمتتْن َشتتِعيٍر َعَمتتى اْلَعْبتتِد  َواْلُحتترِّ  َوالتتِذَكِر  َواأْلُْنثَتتى  َوالِصتتِغيِر  َواْلَكِبيتتِر ِمتتنَ 
 .3"اْلُمْسِمِميَن  َوَأَمَر ِبَيا َأْن ُتَؤِدى َقْبَل ُخُروِج الِناِس ِإَلى الِصاَلةِ 

 
 القياس:و 

زكاة الفطر عبادة مفركضة عمى الزك ة، فيي كالحج كالكفارة، فػبل تمػـز الػزكج فػي حػؽ  أف
 زك تو.

 
 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:

إلػػػى القػػػكؿ بػػػيف زكػػػاة فطػػػر الزك ػػػة عمػػػى الػػػزكج، كاحت ػػػكا  5، كالشػػػافعية4ذىػػػب المالكيػػػة - 
 .عمى نفقة الزك ة اسكا زكاة الفطر، كق-رضي اهلل عنو-بالحديث السابؽ، كفعؿ ابف عمر 

عمػػو تطػػكع م، كأمػػا فعػػؿ ابػػف عمػػر فبػػو كالحػػديث بػػيف ضػػعفو عػػدد مػػف األئمػػة فػػبل يصػػمح لبلحت ػػاج
 .1كلكف ىذا األثر ال يدؿ عمى الك كب": "بقكلو ابف عثيميف كعمؽ عميوبذلؾ، 

                                                                                                                                              

كقػػد سػػبؽ بيػػاف أف الشػػافعي يحػػتج بالمرسػػؿ إف اعتضػػد بيحػػد أربعػػة أمػػكر، كمنيػػا قػػكؿ الصػػحابة )انظػػر: المبحػػث 
(، كىػػذا المرسػػؿ يكافػػؽ فعػػؿ ابػػف عمػػر كمػػا بينػػو الحػػديث، كيقكيػػو القيػػاس عمػػى ُٔٓالرابعػػة ص الخػػامس، المسػػيلة

 النفقة.
 .ْْٓ/ْطرح التثريب  1
، صػػحيح َُْْ، حْٗٓ/ِصػػحيح البخػػارم، أبػػكاب صػػدقة الفطػػر، بػػاب صػػدقة الفطػػر عمػػى الحػػر كالمممػػكؾ،  2

 .ْٖٗ، حٕٕٔ/ِشعير، مسمـ، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر عمى المسمميف مف التمر كال
 .ُِٗسبؽ تخري و كدراستو، المبحث الثامف، المسيلة األكلى ص 3
 .َِْبداية الم تيد ص 4
 .ُُٔ/ٔانظر: الم مكع  5
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بقكلػػو: "كفيػػو نظػػر ألنيػػـ قػػالكا إف أعسػػر ككانػػت الزك ػػة أمػػة ك بػػت  فسػػاد قياسػػيـ ابػػف ح ػػر بػػيفك 
، كاتفقكا عمى أف المسمـ ال يخرج عف زك تو الكػافرة مػع أف عمى السيد بخبلؼ النفقة فافترقا رتيافط

 .2نفقتيا تمزمو"
 

يكسػػػػؼ ، ك 6، كمػػػػف المعاصػػػػريف ابػػػػف عثيمػػػػيف5، كالشػػػػككاني4، كالظاىريػػػػة3ذىػػػب الحنفيػػػػة - 
 يا استحسانا.إلى القكؿ بك كب زكاة الفطر عمى الزك ة بنفسيا، كي كز أف يدفعيا زك  7القرضاكم

كبينػػػكا ضػػػعؼ الحػػػديث المك ػػػب لزكػػػاة الفطػػػر عمػػػى الػػػزكج، كأف الزكػػػاة عبػػػادة تقػػػـك الزك ػػػة بيػػػا ال 
 يحمميا عنيا زك يا كسائر العبادات.

قاؿ السرخسي: "كلنا أف عمييا األداء عف مماليكيػا كمػف ي ػب عميػو األداء مػف غيػره ال ي ػب عمػى 
 .8معنى العبادة كىك ما تزك يا ليحمؿ عنيا العبادات" الغير األداء عنو...، كىذا ألف في الصدقة

 -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-إي ػاب رسػكؿ اهلل كضعؼ ابف حـز حديث إبراىيـ بف أبػي يحيػى، كقػاؿ: "
ليػػا عمػػييـ، فػػبل  : ىػػك إي ػػابه كاألنثػػىزكػػاة الفطػػر عمػػى الصػػغير، كالكبيػػر، كالحػػر، كالعبػػد، كالػػذكر، 

 .9نص، كىك الرقيؽ فقط"ت ب عمى غيرىـ فيو إال مف أك بو ال
 

قالػػت الباحثػػة: كالػػرا ح مػػا ذىػػب إليػػو أصػػحاب القػػكؿ الثػػاني مػػف إي ػػاب زكػػاة الفطػػر عمػػى  
مػػا يك بيػػا عمػػى الػػزكج، فمػػـ يبػػؽ إال ظػػاىر  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–الزك ػػة، فمػػـ يثبػػت عػػف النبػػي 

عػف زك تػو، كذلػؾ  األحاديث مػف إي ػاب الزكػاة عمييػا بنفسػيا، كلكػف  ػرت العػادة أف يػدفعيا الػزكج
 مستحسف كليس بكا ب عميو، كاهلل أعمـ.

 

 

 

                                                                                                                                              
 .ُْٓ/ٔالشرح الممتع  1
 .ُّٔ/ٓفتح البارم  2
 .ُِٓ/ْانظر: بدائع الصنائع  3
 .ُّٕ/ٔانظر: المحمى  4
 .ِٕٔ/ُانظر: السيؿ ال رار  5
 .ُْٓ/ٔالممتع  انظر: الشرح 6
 .ِّٗ/ِانظر: فقو الزكاة  7
 .َُٓ/ّالمبسكط  8
 .ُّٖ/ٔالمحمى  9
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 المسيلة الثالثة
 زكاة يطر العبد الكاير

 
 :األدلة المتعارضة

ػادي ٍبػفي صحيحييماأخرج البخارم كمسمـ في  مَّ ػدَّثىنىا حى اًف، حى دَّثىنىا أىبيك النٍُّعمى ، كالمفظ لمبخارم: حى
ٍف نىاًفعو  ، عى دَّثىنىا أىيُّكبي ، حى ٍيدو : "زى ا، قىػاؿى ٍنييمى ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى صتمى اهلل عميتو –َيَرَض الِنِبيُّ ، عى

َصتتَدَقَة اْلِفْطتتِر َأْو َقتتاَل: َرَمَضتتاَن َعَمتتى التتِذَكِر َواأْلُْنثَتتى َواْلُحتترِّ َواْلَمْممُتتوِك َصتتاًعا ِمتتْن َتْمتتٍر َأْو  -وستتمم
 .1"ِنْصَف َصاٍع ِمْن ُبر   َصاًعا ِمْن َشِعيٍر  َيَعَدَل الِناُس ِبوِ 

                                                 
، بػاب صػدقة الفطػر َُْْ، حْٗٓ/ِالبخارم، أبػكاب صػدقة الفطػر، بػاب صػدقة الفطػر عمػى الحػر كالمممػكؾ،  1

، بػػػاب صػػػاع مػػػف ُّْٔ، حْٖٓ/ِ، بػػػاب صػػػدقة الفطػػػر صػػػاعا مػػػف تمػػػر، ُّْٓ، حْٖٓ/ِصػػػاع مػػػف طعػػػاـ، 
، صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب ُُْْ، حْٗٓ/ِ، بػػاب صػػدقة الفطػػر عمػػى الكبيػػر كالصػػغير، ُّْٕ، حْٖٓ/ِزبيػػب، 

 .ٖٓٗ، حٖٕٔ/ِالزكاة، باب زكاة الفطر عمى المسمميف مف التمر، 
 دراسة السند: 

، ثقة ثبت، تغير فػي  خػر عمػره، مػف  أبو النعمان: - محمد بف الفضؿ السدكسي، أبك النعماف، البصرم، لقبو عاـر
 (.ِِٔٔ، رقـٖٖٗاسعة، مات سنة ثبلث أك أربع كعشريف ع )تقريب التيذيب صصغار الت

ػػريـ اإلنسػػاف يعػػريـ عتتارم : قػػاؿ ابػػف فػػارس: العػػيف كالػػراء كالمػػيـ أصػػؿه صػػحيح كاحػػد، يػػدؿُّ عمػػى ًشػػٌدة كًحػػٌدة. يقػػاؿ: عى
عػف العرامػة )مقدمػة (، قػاؿ ابػف الصػبلح: كػاف عبػدا صػالحا بعيػدا ِّٗ/ْعىرامىةن، كىك عاـر )مع ػـ مقػاييس المغػة 

 (.ّّٖابف الصبلح ص
متفػؽ عمػى تكثيقػػو، كلكنػو اخػتمط  خػػر عمػره، كقػد عػػرؼ تػاريخ اختبلطػو، قػػاؿ البخػارم: تغيػر بػػيخرة )التػاريخ الكبيػػر 

(، قاؿ أبك حاتـ: اختمط  عػاـر فػي  خػر عمػره كزاؿ عقمػو، فمػف سػمع عنػو قبػؿ االخػتبلط فسػماعو صػحيح، َِٖ/ُ
سنة أربػع عشػرة، كلػـ أسػمع منػو بعػدما اخػتمط، فمػف كتػب عنػو قبػؿ سػنة عشػريف كمػائتيف ككتبت عنو قبؿ االختبلط 

ػا أنكػر سػنة ٗٓ/ٖفسماعو  يد )ال رح كالتعػديؿ  (، ذكػره العقيمػي فػي الضػعفاء، كنقػؿ قػكؿ أبػي داكد: بمغنػا أف عارمن
(، قػػاؿ ابػػف ُِٕٕ/ْ ثػػبلث عشػػرة، ثػػـ را عػػو عقمػػو، كاسػػتحكـ االخػػتبلط سػػنة سػػت عشػػرة كمػػائتيف )الضػػعفاء الكبيػػر

الصبلح: اختمط بيخرة فما ركاه البخارم، كمحمد بف يحيى الذىمي كغيرىما مف الحفاظ ينبغػي أف يكػكف مػيخكذا قبػؿ 
(، كقػػػاؿ العقيمػػػي: فمػػػف سػػػمع مػػػف عػػػاـر قبػػػؿ االخػػػتبلط فيػػػك أحػػػد ثقػػػات ّٕٗاختبلطػػػو )مقدمػػػة ابػػػف الصػػػبلح ص

نما الكبلـ فيو بعػد االخػتبلط )الضػعفا (، كذكػره ابػف ال ػكزم فػي الضػعفاء )الضػعفاء ُِٖٕ/ْء الكبيػر المسمميف، كا 
(، كر ػػح الػػدارقطني كالػػذىبي أف محمػػد بػػف الفضػػؿ لػػيس لػػو أحاديػػث منكػػرة، ألنػػو لػػـ يحػػدث، قػػاؿ ُٗ/ّكالمتػػرككيف 

(، كقػاؿ الػذىبي: تغيػر َّالدرقطني: كتغير بيخرة، كما ظير عنػو بعػد اختبلطػو حػديث منكػر )سػؤاالت السػممي ص
(، كتعنت فيو ابف حباف كذكر فيو كبلمػا شػديدا، فقػاؿ: اخػتمط فػي  خػر عمػره َُِ/ِفما حدث )الكاشؼ  قبؿ مكتو

كتغيػر حتػػى كػػاف ال يػػدرل مػػا يحػػدث بػػو، فكقػػع المنػاكير الكثيػػرة فػػي ركايتػػو، فمػػا ركل عنػػو القػػدماء قبػػؿ اختبلطػػو إذا 
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ٍبػػػدي المَّػػػًو ٍبػػػفي  وأخر ػػػمػػػا  يعارضتتتو ػػػدَّثىنىا عى البخػػػارم كمسػػػمـ فػػػي الصػػػحيح، كالمفػػػظ لمبخػػػارم: حى
ػػرى  ػػًف اٍبػػًف عيمى ، عى ػػٍف نىػػاًفعو ، عى اًلػػؾه نىػػا مى ، أىٍخبىرى ػػا-ييكسيػػؼى ٍنييمى ًضػػيى المَّػػوي عى صػػمى اهلل –، أىفَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو -رى

َض َزَكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َتْمٍر َأْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َعَمى ُكلِّ ُحر  َأْو َعْبتٍد َذَكتٍر َأْو َيرَ " :-عميو كسػمـ
 .1"ُأْنَثى ِمَن اْلُمْسِمِمينَ 

 
ٍبػدي المَّػًو  ، كىعى ٍشػقىيُّ اًلػدو الدّْمى ػدَّثىنىا محميػكدي بػفي خى كأيضا استدلكا بمػا أخر ػو أبػك داكد فػي سػننو: حى

ٍبدً  ًنيُّ  ٍبفي عى ػٍكالى ػدَّثىنىا أىبيػك يىًزيػدى اٍلخى ٍبدي المًَّو، حى ، قىاؿى عى دَّثىنىا مىٍركىافي : حى ، قىاالى قىٍنًدمُّ ًف السٍَّمرى كىػافى شىػٍيخى الرٍَّحمى كى
ػػػدىفً  ػػػكده: الصَّ ًف، قىػػػاؿى مىٍحمي ٍبػػػًد الػػػرٍَّحمى ػػػيَّاري ٍبػػػفي عى ػػػدَّثىنىا سى ٍنػػػوي، حى ػػػافى اٍبػػػفي كىٍىػػػبو يىػػػٍرًكم عى كى ػػػٍف ًصػػػٍدؽو كى ، عى يُّ

ػػةى  : "ًعٍكًرمى ، قىػػاؿى بَّػػاسو ػػٍف اٍبػػًف عى َزَكتتاَة اْلِفْطتتِر ُطْيتتَرًة  -صتتمى اهلل عميتتو وستتمم–َيتتَرَض َرُستتوُل المِتتِو ، عى
َأِداَىتا  َوُطْعَمًة ِلْمَمَساِكيِن  َمْن َأِداَىا َقْبَل الِصاَلِة َيِيَي َزَكاٌة َمْقُبوَلٌة  َوَمنْ   ِلمِصاِئِم ِمَن الِمْغِو َوالِرَيثِ 

 .2"َبْعَد الِصاَلِة َيِيَي َصَدَقٌة ِمَن الِصَدَقاتِ 

                                                                                                                                              

أر ػػػك أف ال ي ػػػرح فػػػي فعمػػػو ذلػػػؾ  عمػػػـ أف سػػػماعيـ عنػػػو كػػػاف قبػػػؿ تغيػػػره احػػػتج بػػػو محػػػتج بعػػػد العمػػػـ بمػػػا ذكػػػرت
بعػػد إيػػراده لقػػكؿ الػػدارقطني، فقػػاؿ: فػػييف ىػػذا القػػكؿ مػػف  -بشػػدةو أيضػػان –(، كلكػػف الػػذىبي تعقبػػو ِْٗ/ِ)الم ػػركحيف 

...، كلـ يقدر ابف حباف أف يسكؽ لو حديثا منكرا،  فييف ما زعـ؟ )الميزاف  قكؿ ابف حباف الخسَّاؼ المتيكر في عاـر
ٔ/ِٖٗ.) 

ر فػػي ىػػدم السػػارم: سػػمع منػػو البخػػارم سػػنة ثػػبلث عشػػرة قبػػؿ اختبلطػػو بمػػدة، كقػػد اعتمػػده فػػي عػػدة قػػاؿ ابػػف ح ػػ
 (.ُْْأحاديث )مقدمة فتح البارم ص

 مما سبؽ يتبيف أف سماع البخارم منو قبؿ االختبلط، فركايتو عنو صحيحة.
 صحة.كبقية ر اؿ السند متفؽ عمى تكثيقيـ، كالحديث متفؽ عميو، فيك في أعمى مراتب ال

 
، بػػاب فػػرض ُّّْ، حْٕٓ/ِصػػحيح البخػػارم، أبػػكاب صػػدقة الفطػػر، بػػاب صػػدقة الفطػػر عمػػى العبػػد كغيػػره،  1

، صػػػحيح مسػػػمـ، كتػػػاب الزكػػػاة، بػػػاب زكػػػاة الفطػػػر عمػػػى المسػػػمميف مػػػف التمػػػر، ُِّْ، حْٕٓ/ِصػػػدقة الفطػػػر، 
 .ٖٓٗ، حْٖٗ، حٕٕٔ/ِ

 كسنده مف أصح األسانيد، كىك سمسمة الذىب.
 
، سػػنف ابػػف ما ػػو، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب صػػدقة ُُُٔ، حِٓ/ِ، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب زكػػاة الفطػػر، سػػنف أبػػي داكد 2

 .ُِٕٖ، حٖٓٓ/ُالفطر، 
 دراسة السند:

بف حساف األسدم، الدمشقي، الطاطرم، بميممتيف مفتكحتيف، ثقة، مف التاسعة، مات سنة عشػر  َمْرَواُن بن محمد-
 (.ّٕٓٔ، رقـِّٗ)التقريب ص ْكلو ثبلث كستكف سنة ـ 
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(، كفػي سػؤاالت عثمػاف بػف طػالكت ٔٓٓ/ِقاؿ ابف معيف: ال بيس بو، ككاف مر ئا )تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم 
(، كقػػاؿ أحمػػد: كػػاف يػػذىب مػػذىب أىػػؿ العمػػـ )ال ػػرح ِٕالبػػف معػػيف، قػػاؿ: ثقػػة، كىػػك مر ػػئ )سػػؤاالت عثمػػاف ص

ؿ: كػاف عنػدكـ ثبلثػة أصػحاب حػديث: مػركاف، (، كقاؿ أبك زرعة الدمشقي: قػاؿ لػي احمػد بػف حنبػِٕٓ/ٖكالتعديؿ 
(، كمػرة: صػالح الحػديث ِٕٓ/ٖ(، كثقػو أبػك حػاتـ )ال ػرح كالتعػديؿ ّْٖكالكليد، كأبك مسير )تػاريخ أبػي زرعػة ص

(، ِِّ(، كابػف شػاىيف )تػاريخ أسػماء الثقػات صَُْ/ِٕ(، ك زرة )تيػذيب الكمػاؿ ُّٔ/ٕٓ)تاريخ مدينة دمشؽ 
(، ّٕٓٔ، رقػػـِّٗ(، كابػػف ح ػػر )التقريػػب صِْٓ/ِ(، كالػػذىبي )الكاشػػؼ َْٖ/ٓكالػدارقطني )سػػنف الػػدارقطني 

 (.ِّّ/ّ(، ككثقو األلباني )اإلركاء ُٕٗ/ٗكذكره ابف حباف في الثقات )الثقات 
(، كذكػره العقيمػي فػي الضػعفاء ُُٖ/ِ(، كابف حـز األندلسي )المحمػى ٕٖ/َُالتيذيب )كضعفو كؿ مف ابف قانع  

(، كسػػػبب ذكػػػره فػػػي الضػػػعفاء ككنػػػو مر ػػػئ، قػػػاؿ الػػػذىبي: كأكرده العقيمػػػي لككنػػػو مر ئػػػا ُُّٓ/ْ)الضػػػعفاء الكبيػػػر 
 (.َُْ/ٔ)ميزاف االعتداؿ 

: كقػاؿ ابػف حػـز ضػعيؼ، كال يمتفػت إلػى تضػعيفو بػبل ح ػة )المغنػي فػي  كقاؿ الذىبي أيضا ردان عمى قػكؿ ابػف حػـز
ألنػا ال نعمػػـ لػو سػػمفا فػي تضػػعيفو إال ابػػف  (، قػػاؿ ابػف ح ػػر: كضػعفو أبػػك محمػد بػػف حػـز فيخطػػي،ِٓٔ/ِالضػعفاء 

 (.ٕٖ/َُقانع كقكؿ ابف قانع غير مقنع )التيذيب 
قالت الباحثة: كقد ذكر ابػف حػـز حػديثا فػي سػنده مػركاف بػف محمػد، كحكػـ عميػو بقكلػو: كىػذا خبػر صػحيح )المحمػى 

ٔ/ِّٔ.) 
با ل رحػو، غيػر أنػو مر ػئ، كذلػؾ ال يعنػي قالت الباحثة: ىػك ثقػة، فػالمكثقكف أكثػر عػددا، كالم رحػكف لػـ يػذكركا سػب

 التضعيؼ لركايتو.
 
المصػػػرم  خػػػر، صػػػدكؽ، مػػػف السػػػابعة، كسػػػماه الحػػػاكـ يزيػػػد بػػػف مسػػػمـ فػػػكىـ د ؽ )التقريػػػب  َأُبتتتو َيِزيتتتَد اْلَختتتْواَلِنيُّ -

 (.َْٖٓ، رقـُِِٓص
ؼ )د ؽ( كىػػك الصػػكاب (، بينمػػا رمػػز لػػو فػػي الكاشػػْْٓ/ ٕرمػػز لػػو الػػذىبي فػػي الميػػزاف ) د ت( )ميػػزاف االعتػػداؿ 

 ككافقو ابف ح ر، فقد أخرج لو ابف ما و، كلـ يخرج لو الترمذم.
(، كقػاؿ ُُُٔ، حِٓ/ِقاؿ مركاف بف محمد تمميذه: شيخ صدؽ )سنف أبي داكد، كتاب الزكاة، بػاب زكػاة الفطػر، 

 (.َْٖٓ، رقـُِِٓابف ح ر: صدكؽ )التقريب ص
 قاؿ الباحثة: الرا ح أنو صدكؽ.

 
 (.ُِٕٔ، رقـِْٕالصدفي، المصرم، صدكؽ، مف السادسة د ؽ )التقريب ص ْبُن َعْبِد الِرْحَمنِ َسِياُر -

(، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: يركم المراسػيؿ )الثقػات ِٔٓ/ْقاؿ أبك زرعة: ليس بو بيس )ال رح كالتعديؿ 
( عمػػى أنػػو صػػدكؽ، كقػػاؿ ُِٕٔ، رقػػـِْٕ(، كابػػف ح ػػر )التقريػػب صْٕٓ/ُ(، كاتفػػؽ الػػذىبي )الكاشػػؼ ّّٓ/ْ

 (.ِٔٓ/ْأبك حاتـ: شيخ )ال رح كالتعديؿ 
 قالت الباحثة: ىك صدكؽ.
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 سبب اْلشكال:
كالسبب في اختبلفيـ، اختبلفيـ في الزيادة الكاردة في ذلؾ في حديث ابف عمر كىػك "قاؿ ابف رشد: 

فإنػػو قػػد خكلػػؼ فييػػا نػػافع بكػػكف ابػػف عمػػر أيضػػا الػػذم ىػػك راكم الحػػديث مػػف  "مػػف المسػػمميف"قكلػػو: 
 .1ر"و إخراج الزكاة عف العبيد الكفامذىب

كأيضا أف الحكمة مف إخراج زكاة الفطر تطيير الصائـ، كذلؾ ال يتحقػؽ فػي العبػد الكػافر، ألنػو لػـ 
 يصـ.

 
 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:

إلػى أف زكػاة الفطػر ال ت ػب عمػى العبػد  4، كالحنابمػة3، كالشػافعية2المالكيػة ذىب  ميكر -
الحػديث قيػده في ك كب الزكػاة، ك  مطمؽل مع بيف الحديثيف السابقيف، فاألكؿ منيما الكافر، كذلؾ با

 اآلخر بك كب زكاة الفطر عمى المسمميف فقط.
فقيػػده بشػػرط  "،مػػف المسػمميف" وكفيػو دليػػؿ عمػى أنػػو ال يزكػي عػػف عبيػده الكفػػار لقكلػ"قػاؿ الخطػػابي: 

 .5"فدؿ أف عبده الذمي ال يمزمو ،اإلسبلـ

                                                                                                                                              

 الحكم عمى اْلسناد:
بقية ر اؿ السند ثقات، كليس في اإلسناد مف يضعؼ، فالحديث حسف، كيكافؽ ذلؾ أحكاـ األئمة مف قبؿ عمػى ىػذا 

 الحديث.
(، كقاؿ ُّْٖ، حَِ/ْدرؾ البخارم، كلـ يخر اه )المستقاؿ الحاكـ في المستدرؾ: ىذا حديث صحيح عمى شرط 

(، كفػػػى ذلػػػؾ نظػػػر، ألف مػػػف دكف عكرمػػػة لػػػـ يخػػػرج ليػػػـ ِّٕ/ٓالػػػدارقطني: لػػػيس فػػػييـ م ػػػركح )سػػػنف الػػػدارقطني 
البخارم شيئان، كىـ صدكقكف سكل مركاف فثقة، فالسند حسف، كلو متابعة مف طريؽ محمكد بف خالػد الدمشػقي كعبػد 

مف السػػػمرقندم عػػػف مػػػركاف بػػػف محمػػػد بػػػو )سػػػنف ابػػػف ما ػػػو، كتػػػاب الزكػػػاة، بػػػاب صػػػدقة الفطػػػر، اهلل بػػػف عبػػػد الػػػرح
 (.ُِٕٖ، حٖٓٓ/ُ
  
 .َِٖ/ُبداية الم تيد  1
 .َِٖ/ُانظر: بداية الم تيد  2
 .ُْٔ/ّانظر: األـ  3
 .ْٖٔ/ِانظر: المغني  4
 .ْٗ/ِمعالـ السنف  5
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كظػػاىر  ،قكلػػو مػػف المسػػمميف صػػفة لممخػػر يف ال لممخػػرج عػػنيـ :كقػػاؿ الطحػػاكم"قػػاؿ ابػػف ح ػػر: 
كىما ممف يخرج عنو فدؿ عمى  ،ألف فيو العبد ككذا الصغير في ركاية عمر بف نافع ؛الحديث ييباه

 .1"أف صفة اإلسبلـ ال تختص بالمخر يف
باإلسػػػبلـ، فػػػبل يطيػػػره إال كألف الزكػػػاة طيػػػرة، كالكػػػافر لػػػيس أىػػػبلن لمتطييػػػر إال "قػػػاؿ ابػػػف عثيمػػػيف: 

كظاىر كػبلـ المؤلػؼ: حتػى كلػك كػاف عبػدان لشػخص كىػك كػافر فػبل ت ػب زكػاة الفطػر فػي ، اإلسبلـ
 .2"حقو، كىك كذلؾ

عنػدم عػف  -كاهلل أعمػـ-كال يصػح ": كرد ابف عبد البر عمى استبلؿ الحنفية بفعػؿ ابػف عمػر، بقكلػو
أنػو فػرض زكػاة  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-بػي ألف الذم يركم مالؾ عف نافع عنو عػف الن ،بف عمرا

صمى اهلل عميو -فكيؼ يركم عف النبي  ،المسمميف الفطر عمى الحر كالعبد عمى الذكر كاألنثى مف
  .3"ىذا كيك ب زكاة الفطر عف الكافر ىذا يبعد -كسمـ

 
ـ كالكػػػافر، أخػػػذا المسػػػم العبػػػد بك ػػػكب زكػػػاة الفطػػػر عمػػػى 5، كأىػػػؿ الظػػػاىر4الحنفيػػػةكقػػػاؿ  -

مطمؽ كالمقيػد معػا، مػف غيػر حمػؿ أحػدىما عمػى كمػف مػذىب األحنػاؼ األخػذ بػال، مطمؽحديث البال
 .اآلخر، كأكلكا الحديث الخاص بما يكافؽ مذىبيـ

نمػا الفػػرض عمػػى مػػكاله فيػػو "إفقػاؿ الطحػػاكم:  ذا  ،العبػػد ال فػػرض عميػو فػػي نفسػػو إذ ال مػػاؿ لػػو كا  كا 
كفػي  ،ف المسػمميف إلػى المػكالي ال إلػى العبيػدمػ -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-كاف ذلػؾ كػذلؾ ر ػع قكلػو 

ذلػؾ مػػا قػػد دؿ أنػو ال ح ػػة فػػي ىػذا المعنػػى مػػف ىػذا الحػػديث لمػػف يقػكؿ إف الر ػػؿ المسػػمـ ال ي ػػب 
 .6"عميو أف يؤدم زكاة الفطر عف عبده النصراني

 ي عػف: بمغني عف ابػف عمػر أنػو كػاف يعطػاهلل بف داكد عف األكزاعي، قاؿحدثنا عبد "قاؿ العيني: 
أف  "مػػف المسػػمميف"إبػػراىيـ مثمػػو، كال ػػكاب عػػف قكلػػو:  ، كركل عػػفمممككػػو النصػػراني صػػدقة الفطػػر

بػد فػبل يمزمػو فػي كأمػا الع، و إخػراج الزكػاة عػف نفسػو كعػف غيػره، كال يكػكف إالَّ مسػممامعناه مػف يمزمػ
نما يمـز مكاله المسمـ عنو  .نفسو زكاة الفطر، كا 

                                                 
 .َّٕ/ّفتح البارم  1
 .ُُٓ/ٔالشرح الممتع  2
 .ِٗٓ/ّتذكار االس 3
 .َٕ/ِبدائع الصنائع  4
 .ُِّ/ٔالمحمى  5
 .ْٔ/ٗشرح مشكؿ اآلثار  6
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مضطربة مف غير شػؾ مػف زيادة  "مف المسمميف"ىك: إف قكلو: ، ك 1ك كاب  خر: ما قالو ابف بزيزة 
كالػراكم  بو إخراج الزكاة عػف العبػد الكػافر،: ألف ابف عمر راكيو كاف مف مذى ية اإلسناد، كالمعنى

 .لركايتو خالؼ ما ركاه كاف تضعيفان إذا 
ركايػة التػي ، كىػك الأحدىما:  عؿ الػرأس المطمػؽ سػببان  :نصاف ،: أف في صدقة الفطرك كاب  خر 

مة ك ب ال مع حفإذا امتنعت المزا ... ،اآلخر:  عؿ الرأس المسمـ سببان ك  ،: مف المسمميفليس فييا
، في ػػب أداء ننو مػػف غيػػر حمػػؿ أحػػدىما عمػػى اآلخػػربػػإ راء كػػؿ كاحػػد مػػف المطمػػؽ كالمقيػػد عمػػى سػػ

ـ يحمػؿ المطمػؽ : إذا لػفإف قمت ،صدقة الفطر عف العبد الكافر بالنص المطمؽ كعف المسمـ بالمقيد
، فػإف حكػـ العبػد المسػمـ يسػتفاد مػف عمى المقيد أدل إلى إلغاء المقيد، فػإف حكمػو يفيػـ مػف المطمػؽ

قيػد : أف يكػكف المفمـ يبؽ لذكر المقيد فائدة؟ قمت: ليس كذلؾ، بؿ فيو فكائد، كىيالعبد  اسـإطبلؽ 
ك عمػػى أنػػو أىػػـ كأشػػرؼ ، أدلػػيبلن عمػػى االسػػتحباب كالفضػػؿ، أك عمػػى أنػػو عزيمػػة كالمطمػػؽ رخصػػة

  ك بريؿ كميكائيؿ ،ص صبلة الكسطى، كتخصيعميو بعد دخكلو تحت االسـ المطمؽحيث نص 
 ،، كقد أمكف العمػؿ بيمػا، في مطمؽ الصمكات، كدخكليما في مطمؽ اسـ المبلئكة-عمييما السبلـ-

 . 2"كاحتماؿ الفائدة قائـ ال ي كز إبطاؿ صفة اإلطبلؽ
 

ح ما ذىب إليو ال ميكر مف ال مع بيف الحػديثيف بحمػؿ المطمػؽ عمػى قالت الباحثة: كالرا  
المقيد، كما ذىب إليو الحنفيػة مػف تػيكيبلت لمحػديث فيػي مخالفػة لظػاىره، كأمػا اسػتدالليـ بػيف راكم 
الحديث ابف عمر خالؼ مذىبو، كىذا تضعيؼ لركايتو، فإف ابف عبد البر نفى صحة ذلؾ عػف ابػف 

ف صح ذلؾ فمعمو كػ اف تطكعػان منػو ال اعتقػادان منػو بك كبػو، فح ػج الحنفيػة كمػف كافقيػـ لػـ عمر، كا 
 تسمـ مف الرد، كالحؽ مع ال ميكر، كاهلل أعمـ.

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
ىك عبد العزيز بف إبراىيـ بف احمد القرشي، التميمي، التكنسػي، المعػركؼ بػابف بزيػزة )أبػك محمػد( صػكفي، فقيػو،  1

، كتكفي في  ُْمفسر، كلد بتكنس في   (ـُِْٔ - َُِٗق( )ِٔٔ - َٔٔربيع األكؿ ) ْالمحـر
مػػف تآليفػػو: اإلسػػعاد فػػي شػػرح اإلرشػػاد، شػػرح األحكػػاـ الصػػغرل لعبػػد الحػػؽ االشػػبيمي، تفسػػير القػػر ف، كشػػرح التمقػػيف 

 (.ِّٗ/ٓ)مع ـ المؤلفيف 
 .ُُُ/ٗعمدة القارم  2
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 المسيلة الرابعة
 اعتبار النصاب يي زكاة الفطر

 
 :ضةاألدلة المتعار 

مَّػما، كالمفظ لمبخػارمييفي صحيح كمسمـ أخرج البخارم ػدَّثىنىا يىٍحيىػى ٍبػفي ميحى ًد ٍبػًف السَّػكىًف، : حى
ًف اٍبفً  ٍف أىًبيًو، عى ، عى ، عىٍف عيمىرى ٍبًف نىاًفعو ٍعفىرو اًعيؿي ٍبفي  ى دَّثىنىا ًإٍسمى ، حى ـو ٍيضى مَّدي ٍبفي  ى دَّثىنىا ميحى ػرى  حى -عيمى

ٍنييمىا : "-رىًضيى المَّوي عى   ا ِمْن َتْمترٍ َزَكاَة اْلِفْطِر َصاعً  -صمى اهلل عميو وسمم–َيَرَض َرُسوُل الِمِو ، قىاؿى
َن  َوَأَمتَر َأْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َعَمى اْلَعْبِد  َواْلُحرِّ  َوالِذَكِر  َواأْلُْنَثى  َوالِصتِغيِر  َواْلَكِبيتِر ِمتَن اْلُمْستِمِمي

 .1"ِبَيا َأْن ُتَؤِدى َقْبَل ُخُروِج الِناِس ِإَلى الِصاَلةِ 
 

ػدَّثىنىا يما، كالمفػظ لمبخػارم:يالبخارم كمسمـ فػي صػحيح وأخر ما  يعارضو نىػا  حى ، أىٍخبىرى ٍبػدىافي عى
ٍيرىةى  ًني سىًعيدي ٍبفي اٍلميسىيًّْب، أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى ٍف ييكنيسى ٍبدي المًَّو، عى رىًضػيى المَّػوي - عى

ٍنوي  ًف النًَّبيّْ -عى : " -صمى اهلل عميو كسمـ–، عى َواْبتَدْأ ِبَمتْن َظْيتِر ِغًنتى  ُر الِصتَدَقِة َمتا َكتاَن َعتنْ َخيْ قىاؿى
 .2"َتُعولُ 

 

                                                 
 .ُِٗسبؽ تخري و، كدراستو في المبحث الثامف، المسيلة األكلى، ص  1
، كتػػاب النفقػػات، بػػاب ُُّٔ،َُّٔ، حُٖٓ/ِنػػى، صػػحيح البخػػارم، كتػػاب، بػػاب ال صػػدقة إال عػػف ظيػػر غ 2

، صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب بياف أف اليػد العميػا خيػر َُْٓ، ح َِْٖ/ٓك كب النفقة عمى األىؿ كالعياؿ، 
 .َُّْ، حُٕٕ/ِمف اليد السفمى كأف اليد العميا ىي المنفقة كأف السفمى ىي اآلخذة، 

 دراسة السند:
ناس في الزىرم، إف حدث مف كتابو، كركاية ابف المبارؾ عف يكنس صػحيحة، كسػبؽ مف أثبت ال يونس بن يزيد:-

 .ِْبياف ذلؾ في المبحث األكؿ، المسيلة الرابعة ص
 
ف لػػـ يصػػرح بالسػػماع، كقػػد صػػرح فػػي ىػػذا  الزىتتري:- كالػػرا ح أنػػو فػػي المرتبػػة الثانيػػة مػػف المدلسػػيف، يقبػػؿ حديثػػو كا 

 الحديث.
 
نما صرح بالسماع، كمرسبلتو أصح المراسيؿ.ىنا لـ يرسؿ سعيد بن المسيب:-  ، كا 

 كبقية ر اؿ السند ثقات، كالحديث متفؽ عميو.
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 القياس:و 
 قياس زكاة الفطر عمى زكاة الماؿ، كاعتبار النصاب في كمتييما.

 
 وجو التعارض:

الحديث األكؿ عاـ في ك ػكب زكػاة الفطػر عمػى كػؿ المسػمميف غنػييـ كفقيػرىـ، كلػـ يػرد أف 
 مف يممؾ النصاب فقط. ما يك ب زكاة الفطر، عمى

كالحػػديث اآلخػػر يػػدؿ عمػػى أف النصػػاب معتبػػر فػػي زكػػاة الفطػػر، كاشػػتراط الغنػػى أك اليسػػار، كقياسػػان 
 عمى زكاة الماؿ حيث يعتبر فييا النصاب.

 
 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:

 .ذىب ال ميكر إلى العمؿ بالحديث األكؿ، كعدـ اعتبار النصاب في زكاة الفطر -
، كال يعتبػر فػػي ك كبيػا نصػاب، كبيػػذا قة الفطػػر كا بػة عمػى مػػف قػدر عمييػاصػد"بػاركفكرم: قػاؿ الم

 ،كابػػػف المبػػػارؾ ،كمالػػػؾ ،كالزىػػػرم ،كابػػػف سػػػيريف ،كعطػػػاء ،كالشػػػعبي ،العاليػػػة كأبػػػك ،قػػػاؿ أبػػػك ىريػػػرة
 .1"ثكر كأبك ،كالشافعي

  -اهلل عميػو كسػمـصػمى -رسػكؿ اهلل فػرض  "كح ة القكؿ األكؿ قكؿ ابف عمػر: ": 2قاؿ ابف القصار
، كلػـ يخػص مػف لػو نصػاب ممػف ال "صدقة الفطر عمػى كػؿ حػر كعبػد، كذكػر كأنثػى مػف المسػمميف

ػا فػإف زكػاة الفطػر حػؽ .. نصاب لو، فيك عاـ. كلـ يفرؽ بيف أف يككف الميمكر غنينا أك فقيػرنا، كأيضن
 .3"الماؿ ال تزداد بزيادة الماؿ، كال تفتقر إلى نصابو أصمو الكفارة يف
 . 4"ألنيا زكاة بدنية ال مالية ؛لـ يدؿ دليؿ عمى اعتبار النصاب فييا": اؿ ابف بزيزةكق

ػفٍ " بالحػديثابف ح ر المراد كقد بيف  ػا كىػافى عى ػدىقىًة مى ٍيػري الصَّ كىػك مشػعر بػيف "" بقكلػو: ظىٍيػًر ًغننػى خى
 .5"غنىالنفي في المفظ األكؿ لمكماؿ ال لمحقيقة، فالحقيقة ال صدقة كاممة إال عف ظير 

                                                 
 .ّٕٗ/ٔمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  1
ىػك عمػي بػػف عمػر بػف أحمػػد، اإلمػاـ، بغػدادم، لػػو كتػاب فػي مسػػائؿ الخػبلؼ، ككػاف أصػػكليان نظػاران، ككلػي بغػػداد،  2

 (.ُِْ/ِنظر: ترتيب المدارؾ ىػ )اّٖٕتكفي فيما قيؿ: سنة 
 .َُُ/ٔشرح البخارم البف بطاؿ  3
 .ُّٔ/ٓفتح البارم البف ح ر  4
 .ِٓ/ٓفتح البارم  5
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ألنػػػو قيػػػاس مػػػع الفػػػارؽ إذ ك ػػػكب الفطػػػرة  ؛كأمػػػا االسػػػتدالؿ بالقيػػػاس فغيػػػر صػػػحيح"قػػػاؿ الشػػػككاني: 
كال فرؽ بيف الغني كالفقير في  ،لما تقدـ مف أنيا طيرة لمصائـ ....كالزكاة باألمكاؿ ،متعمؽ باألبداف

اؿ لبل تيػػاد فػػي كال م ػػ كال فقيػػران  كىػػذا ىػػك الحػػؽ ألف النصػػكص أطمقػػت كلػػـ تخػػص غنيػػان  ...ذلػػؾ 
الفطػرة  عمػة التػي شػرعت ليػالػو كال سػيما كال تعييف المقدار الذم يعتبر أف يكػكف مخػرج الفطػرة مالكػان 

 .1"كىي التطيرة مف المغك كالرفث ،مك كدة في الغني كالفقير
 

باعتبػػاره فػػي زكػػاة الفطػػر، كأف مػػف شػػركط ك ػػكب زكػػاة الفطػػر اليسػػار أك  الحنفيػػة كقػػاؿ  -
 الغنى.
إال أف الحنفيػة قيػدكا ىػذا اإلطػبلؽ بيحاديػث كردت تفيػد التقييػد بػالغنى كصػرفكه "ظػيـ أبػادم: قاؿ الع

ال صتدقة ": -عميػو الصػبلة كالسػبلـ-، منيا قكلو لشرعي كالعرفي كىك مف يممؾ نصابان إلى المعنى ا
 .2"إال عن ظير غنى
فطػػر إخرا يػػا حتػػى كقػػاؿ أبػػك حنيفػػة كأصػػحابو: لػػيس عمػػى مػػف تحػػؿ لػػو صػػدقة ال"كقػػاؿ ابػػف بطػػاؿ: 

أمتترت أن آختتذ الصتتدقة متتن أغنيتتائكم " :-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-بقكلػػو درىػػـ، كاحػػتج  ييممػػؾ مػػائت
صػػمى اهلل -و، كقػػاؿ ، كىػػذا فقيػػر فك ػػب أف تصػػرؼ إليػػو الزكػػاة، كال تؤخػػذ منػػ3"يقتترائكم يوأردىتتا يتت
 .4"، فثبت بيذا نفييا عف الفقير"خير الصدقة ما كان عن ظير غنى": -عميو كسمـ

كأمػػا الغنػػى الػػذم يحػػـر بػػو أخػػذ الصػػدقة كقبكليػػا فيػػك الػػذم ت ػػب بػػو صػػدقة الفطػػر "قػػاؿ الكاسػػاني: 
كاألضػػحية كىػػك أف يممػػؾ مػػف األمػػكاؿ التػػي ال ت ػػب فييػػا الزكػػاة مػػا يفضػػؿ عػػف حا تػػو كتبمػػغ قيمػػة 

إليػو  الفاضؿ مائتي درىـ مف الثياب كالفرش كالدكر كالحكانيت كالدكاب كالخدـ زيادة عمػى مػا يحتػاج
فػػإذا فضػػؿ مػػف ذلػػؾ مػػا يبمػػغ قيمتػػو مػػائتي درىػػـ  ،كػػؿ ذلػػؾ لبلبتػػذاؿ كاالسػػتعماؿ ال لمت ػػارة كاإلسػػامة

 . 5"ك ب عميو صدقة الفطر كاألضحية كحـر عميو أخذ الصدقة
 

                                                 
 .ِٔٓ/ْنيؿ األكطار  1
 .ِٔ/ْعكف المعبكد  2
: "تؤخػذ مػف أغنيػائيـ كتػرد عمػى فقػرائيـ"، سػبؽ تخري ػو -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–يريد حديث معاذ عػف رسػكؿ اهلل  3

 .ُُٖلمبحث السابع، المسيلة األكلى صكدراستو ا
 .َُُ/ٔشرح البخارم البف بطاؿ  4
 .ْٖ/ِبدائع الصنائع  5
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قالت الباحثة: استدؿ الطرفاف بيحاديث صحيحة متفؽ عمى صػحتيا، كلكػف ال ميػكر  مػع 
اعتبار النصاب في زكػاة الفطػر لمعمػـك فػي الحػديث األكؿ، كبينػكا بيف الحديثيف، كذلؾ بقكليـ بعدـ 

المراد بالحديث الثاني بيف أفضؿ الصدقة، أك الصدقة الكاممػة مػا تكػكف عػف ظيػر غنػى، كىػذا عػاـ 
 ال يختص بصدقة الفطر، فبل يعتبر مخصصاي لمحديث األكؿ.

 ك حد الغنى.كأما الحنفية فقالكا بيف الحديث العاـ خاص بمف ممؾ النصاب، كى
 كأما استدالؿ الحنفية بالقياس، فبل يسمـ بو، كذلؾ الختبلؼ العمة بيف زكاة الفطر، كزكاة الماؿ.

كالػػذم يتػػر ح لػػدم ىػػك قػػكؿ ال ميػػكر، كذلػػؾ ألف كػػبل الحػػديثيف يفيػػداف العمػػكـ، فيحمػػؿ عمػػى غيػػر 
 محمؿ اآلخر، فبل يصمح أف يككف أحدىما مخصصاي لآلخر، كاهلل أعمـ.
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 المسيلة الخامسة
 ما يجزئ يي زكاة الفطرمقدار 

 
 األدلة المتعارضة:

ػػاف أخػػرج البخػػارم فػػي صػػحيحو: ػػدَّثىنىا أىبيػػك النٍُّعمى ػػٍف حى ، عى ػػدَّثىنىا أىيُّػػكبي ، حى ٍيػػدو ػػادي ٍبػػفي زى مَّ ػػدَّثىنىا حى ، حى
ػػرى  ػػًف اٍبػػًف عيمى ، عى ًضػػ-نىػػاًفعو ػػارى ٍنييمى : "-يى المَّػػوي عى َصتتَدَقَة  -صتتمى اهلل عميتتو وستتمم–لِنِبتتيُّ َيتتَرَض ا، قىػػاؿى

ِعيٍر  اْلِفْطِر َأْو َقاَل: َرَمَضاَن َعَمى الِذَكِر َواأْلُْنَثى َواْلُحرِّ َواْلَمْمُموِك َصاًعا ِمتْن َتْمتٍر َأْو َصتاًعا ِمتْن َشت
 .1"َيَعَدَل الِناُس ِبِو ِنْصَف َصاٍع ِمْن ُبر  

 
دَّثىنىا عى أخرج مسمـ في صحيحو:  ، حى دي يىٍعًني اٍبفى قىػٍيسو دَّثىنىا دىاكي ، حى ٍبدي المًَّو ٍبفي مىٍسمىمىةى ٍبًف قىٍعنىبو

" : ، قىػاؿى ٍدًرمّْ ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ٍبًد المًَّو، عى ٍف ًعيىاًض ٍبًف عى صتمى –ُكِنا ُنْخِرُج ِإْذ َكاَن ِييَنتا َرُستوُل المِتِو عى
لِّ َصِغيٍر َوَكِبيٍر ُحر  َأْو َمْمُموٍك َصاًعا ِمْن َطَعاٍم  َأْو َصاًعا ِمْن َزَكاَة اْلِفْطِر  َعْن كُ  -اهلل عميو وسمم

ـى   َأْو َصاًعا ِمْن َشتِعيٍر  َأْو َصتاًعا ِمتْن َتْمتٍر  َأْو َصتاًعا ِمتْن َزِبيتبٍ 2َأِقطٍ  تَّػى قىػًد ػوي حى ٍؿ نيٍخًر ي ـٍ نىػزى "، فىمىػ
ا ِّ  مىٍينىا ميعىاًكيىةي ٍبفي أىًبي سيٍفيىافى حى ، أىٍف عى ـى بًػًو النَّػاسى ػا كىمَّػ مىى اٍلًمٍنبىًر فىكىػافى ًفيمى ا أىٍك ميٍعتىًمرنا، فىكىمَّـى النَّاسى عى

: ًإنّْي أىرىل أىفَّ ميدٍَّيًف ًمٍف سىٍمرىاًء الشَّاـً  قىاؿى
3  : ، قىػاؿى أىبيػك سىػًعيدو ذى النَّاسي بًػذىًلؾى ، فىيىخى ا ًمٍف تىٍمرو اعن تىٍعًدؿي صى

ػا ًعٍشػتي فىيىمَّا أىنىا فى  وي أىبىدنا مى وي كىمىا كيٍنتي أيٍخًر ي قىػاؿى "، كفسػر الطعػاـ فػي ركايػة البخػارم: 4"بلى أىزىاؿي أيٍخًر ي كى
 : ًبيبي كىاأٍلىًقطي كىالتٍَّمري "أىبيك سىًعيدو نىا الشًَّعيري كىالزَّ كىافى طىعىامى  .5"كى

 
 

                                                 
، صػػحيح َُْْ، حْٗٓ/ِصػػحيح البخػػارم، أبػػكاب صػػدقة الفطػػر، بػػاب صػػدقة الفطػػر عمػػى الحػػر كالمممػػكؾ،  1

 .ْٖٗ، حٕٕٔ/ِمسمـ، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر عمى المسمميف مف التمر كالشعير، 
 .ِِٔسبقت دراستو، المبحث الثامف، المسيلة الثالثة ص بو النعمان:أ -
 
 (.ّٓٔ/ُقاؿ ابف األثير: ىك لبف م فؼ يابس مستح ر يطبخ بو )النياية  2
 (.ْٗٗ/ِقاؿ ابف األثير: السمراء: الحنطة )النياية  3
كالبخػػػارم، أبػػػكاب  ٖٓٗ، حٖٕٔ/ِمسػػػمـ، كتػػػاب الزكػػػاة، بػػػاب زكػػػاة الفطػػػر عمػػػى المسػػػمميف مػػػف التمػػػر كالشػػػعير،  4

، ُّْٕ، حْٖٓ/ِ، بػاب صػاع مػف زبيػب ُّْٓ، حْٖٓ/ِصدقة الفطر، باب صدقة الفطر صاعا مف طعػاـ، 
 . ُّْٗ، حْٖٓ/ِباب الصدقة قبؿ العيد، 

 . ُّْٗ، حْٖٓ/ِالبخارم، أبكاب صدقة الفطر، باب الصدقة قبؿ العيد،  5
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 القياس:
 ة فييا.أف الحنطة كالشعير مف الحبكب، فمـ يختمؼ مقدار الزكا 

 
 سبب االختالف:

أف الصػػػػحابة عػػػػدلكا صػػػػاع زكػػػػاة الفطػػػػر مػػػػف  -رضػػػػي اهلل عنػػػػو–نػػػػص حػػػػديث ابػػػػف عمػػػػر  
األصناؼ المذككرة بنصؼ صاعو مف البر، كفي حديث أبي سعيد قاؿ: "صػاعان مػف طعػاـ"، كفسػركا 

 المراد بو بالبر أك الحنطة.
 

 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:
، عػدا البػر فػي األصػناؼ المخر ػة أقؿ مف صاع في زكاة الفطراتفؽ الفقياء أنو ال ي زئ 

 اختمفكا فيو، كىـ عمى قكليف:
 قػؿ مػف صػاعأ ال ي ػزئ فػي الفطػر 3حنابمػة، كال2، كالشػافعية1قاؿ  ميكر فقيػاء المالكيػة - 
 ، محت يف بحديث أبي سعيد الخدرم.مف البرُّ 

كلػـ يفصػؿ بينػو كبػيف الشػعير  ،كاهلل أعمػـ ،لبػرفباف بذكره الطعاـ ىنػا أنػو أراد ا قاؿ ابف عبد البر: "
 .4ا"صاعن  في الحنطة كفي المكيمة بؿ  عمو كمو صاعان 

ككيف األشياء التي ثبت ذكرىا فػي حػديث أبػي سػعيد لمػا كانػت متسػاكية فػي مقػدار قاؿ ابف ح ر: "
، نس كػافإخػراج ىػذا المقػدار مػف أم  ػما يخرج منيا مع ما يخالفيا فػي القيمػة دؿ عمػى أف المػراد 

 .5"فبل فرؽ بيف الحنطة كغيرىا
صػمي اهلل عميػو -كلػـ يثبػت عػف النبػي  ،قاؿ النككم: "كحديث معاكية ا تياد لو ال يعادؿ النصكص

 .6معاكية" ا تياد إالكلـ يصح فيو  ،في ذلؾ ضعيؼ مكالمرك  ،نصؼ صاع مف بر -كسمـ
، ألنػو فعػؿ صػحابي قػد و نظػرمعاكيػة مػف قػاؿ بالمػديف مػف الحنطػة، كفيػتمسػؾ بقػكؿ ": كقاؿ أيضا

صػمى اهلل -خالفو فيو أبك سعيد كغيره مف الصحابة ممف ىػك أطػكؿ صػحبة منػو كأعمػـ بحػاؿ النبػي 

                                                 
 .ِٖٔ/ّانظر: االستذكار  1
 .ُِٖ/ٔانظر: الم مكع  2
 .ِْٕ/ٓانظر: المغني  3
 .ِٗٔ/ّاالستذكار  4
 .ّْٕ/ّفتح البارم  5
 .ُّْ/ٔالم مكع  6
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. 1"-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-، كقػػد صػػرح معاكيػػة بينػػو رأم ر ه ال أنػػو سػػمعو مػػف النبػػي -عميػػو كسػػمـ
كتػػرؾ  ،لتمسػػؾ باآلثػػاركا اإلتبػػاعفػػي حػػديث أبػػي سػػعيد مػػا كػػاف عميػػو مػػف شػػدة قػػاؿ ابػػف ح ػػر: "ك ك 
، كفػػي صػػنيع معاكيػػة كمكافقػػة النػػاس لػػو داللػػة عمػػى  ػػكاز معػػدكؿ إلػػى اال تيػػاد مػػع ك ػػكد الػػنصل

 .2"لكنو مع ك كد النص فاسد االعتبار ،اال تياد كىك محمكد
 

، 4كىػػذا اختيػػار ابػػف تيميػػة إلػػى  ػػكاز إخػػراج نصػػؼ صػػاع مػػف الحنطػػة، 3الحنفيػػةكذىػػب  - 
عػف  ثابتػان  : ال نعمػـ فػي القمػح خبػران كقاؿ ابف المنذر أيضاقاؿ ابف ح ر: "كابف المنذر أيضان، حيث 

 ، كلػػـ يكػػف البػػر بالمدينػػة ذلػػؾ الكقػػت إال الشػػيء اليسػػيريعتمػػد عميػػو -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-النبػػي 
، ، كىـ األئمػةرصؼ صاع منو يقـك مقاـ صاع مف شعي، فمما كثر في زمف الصحابة رأكا أف نمنو

 .5"دؿ عف قكليـ إال إلى قكؿ مثميـعفغير  ائز أف ي
كال مػػػػف  -اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ صػػػػمى-مػػػػف أصػػػػحاب رسػػػػكؿ اهلل  : "كمػػػػا عممنػػػػا أف أحػػػػدان قػػػػاؿ الطحػػػػاكم

في زمف  ، إذ كاف قد صار إ ماعان ؾ، فبل ينبغي ألحد أف يخالؼ ذلؾ، ركم عنو خبلؼ ذلالتابعيف
 .6رنا مف التابعيف"إلى زمف مف ذك -رضي اهلل عنيـ-كعمي  ،كعثماف ،كعمر ،أبي بكر

كرد عمػػى إخػػراج أبػػي سػػػعيد الخػػدرم لمصػػاع مػػػف كػػؿ صػػنؼ، بػػيف الكا ػػػب نصػػؼ صػػاع، كيخػػػرج 
: إف أبػػػا سػػػعيد كػػػاف يخػػػرج النصػػػؼ كأمػػػا قػػػكؿ الطحػػػاكم، كرد ابػػػف ح ػػػر: "7النصػػػؼ اآلخػػػر تطكعػػػان 

 .8"كاهلل أعمـ ،فبل يخفى تكمفو كعان اآلخر تط
 .9مستدالن بقكؿ أبي سعيد في تفسيره لذلؾ ك ـز العيني بيف المراد بالطعاـ ليس الحنطة

 
صػػػمى اهلل عميػػػو –قالػػػت الباحثػػػة: لػػػـ يصػػػح ذكػػػر الحنطػػػة فػػػي زكػػػاة الفطػػػر عػػػف رسػػػكؿ اهلل  

نما كاف ا تيادان مف الصحابة في تقدير زكاة الفطر فيػو بنصػؼ صػاع، كعامػة الصػحابة -كسمـ ، كا 
                                                 

 .ُٔ/ٕ المنياج 1
 .ّْٕ/ّفتح البارم  2
 .ْٕ/ِانظر: شرح معاني اآلثار  3
 .ْٕ/ِٓانظر: م مكع الفتاكل  4
 .ُٔ/ٕالمنياج  5
 .ْٕ/ِشرح معاني اآلثار  6
 .ْْ/ِانظر: شرح معاني اآلثار  7
 .ّْٕ/ّفتح البارم  8
 .ُُِ/ٗعمدة القارم  9
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سػر ال ميػكر "صػاعان مػف طعػاـ" عمى ذلؾ، كخػالفيـ أبػك سػعيد بتمسػكو بػنص حػديث رسػكؿ اهلل، كف
بالحنطة، كلكف يعارضو تفسير أبي سػعيد لػو فػي ركايػة البخػارم، كلػـ يتفػؽ شػرَّاح الحػديث عمػى أف 

عمػى  -رضػي اهلل عنػو–المراد بالحديث ىك البر، فمك كاف كذلؾ لما خالفو الصحابة، كأقركا معاكية 
ف أخػرج صػاعان فيػك  ا تياده، كالرا ح ما ذىب إليو الحنفية، فالكا ػب نصػؼ صػاع مػف الحنطػة، كا 

، كاهلل أعمـ.  تطكعه كاختياره منو ال فرضه
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 السادسة المسيلة
 يي زكاة الفطر حكم إخراج الدقي 

 
 :األدلة المتعارضة

دي أخػػرج البخػػارم فػػي صػػحيحو:  ػػدَّثىنىا دىاكي ، حى ٍسػػمىمىةى ٍبػػًف قىٍعنىػػبو ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي مى ػػدَّثىنىا عى يىٍعنًػػي اٍبػػفى  حى
" : ، قىاؿى ٍدًرمّْ ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ٍبًد المًَّو، عى ٍف ًعيىاًض ٍبًف عى ، عى –ُكِنا ُنْخِرُج ِإْذ َكاَن ِييَنا َرُسوُل المِتِو قىٍيسو

  َأْو َزَكتاَة اْلِفْطتِر  َعتْن ُكتلِّ َصتِغيٍر َوَكِبيتٍر ُحتر  َأْو َمْممُتوٍك َصتاًعا ِمتْن َطَعتامٍ  -صمى اهلل عميتو وستمم
  .1"َصاًعا ِمْن َأِقٍط  َأْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر  َأْو َصاًعا ِمْن َتْمٍر  َأْو َصاًعا ِمْن َزِبيبٍ 

 
،  أخرج النسائي في سننو: فى ػًف اٍبػًف عىٍ ػبلى ، عى ػدَّثىنىا سيػٍفيىافي : حى ، قىػاؿى ػكرو مَّػدي ٍبػفي مىٍنصي نىا ميحى أىٍخبىرى

ٍبًد  : سىًمٍعتي ًعيىاضى ٍبفى عى ، قىاؿى قىاؿى ٍدًرمّْ ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ، عى "َلتْم ُنْختِرْج َعَمتى َعْيتِد َرُستوِل : المًَّو ييٍخًبري
ِإاِل َصاًعا ِمتْن َتْمتٍر  َأْو َصتاًعا ِمتْن َشتِعيٍر  َأْو َصتاًعا ِمتْن َزِبيتٍب  َأْو  -صمى اهلل عميو وسمم–الِمِو 

:2َصتتاًعا ِمتتْن ُستتْمتٍ  َصتتاًعا ِمتتْن َدِقيتتٍ   َأْو َصتتاًعا ِمتتْن َأِقتتٍط  َأوْ  َـّ شىػػؾَّ سيػػٍفيىافي فىقىػػاؿى َدِقيتتٍ  َأْو " "، ثيػػ
  .3"ُسْمتٍ 

                                                 
 .ِّٔسبؽ تخري و كدراستو، المبحث الثامف، المسيلة الخامسة ص 1
ػٍرب مػف الشَّػعير أبػيضي ال قٍشػر لػو، كقيػؿ ىػك نػكعه مػف الًحٍنطػة كاألٌكؿي أصػح )النيايػة  2 ػمت: ضى قاؿ ابػف األثيػر: السُّ
ِ/ٕٗٓ.) 
سػػنف أبػػي داكد، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب كػػـ يػػؤدم فػػي ، ُِّٓ، حٓٓ/ٓسػػنف النسػػائي، كتػػاب الزكػػاة، بػػاب الػػدقيؽ،  3

 .َُِٔ، حِٗ/ِصدقة الفطر؟ 
 دراسة السند:

المػػدني، صػػدكؽ إال أنػػو اختمطػػت عميػػو أحاديػػث أبػػي ىريػػرة، مػػف الخامسػػة، مػػات سػػنة ثمػػاف  محمتتد ْبتتِن َعْجتتاَلنَ  - 
 (.ُّٔٔ، رقـٕٕٖ)التقريب ص ْكأربعيف خت ـ 

كقػاؿ عبػد اهلل بػف المبػارؾ: لػـ يكػف بالمدينػة أحػد أشػبو بيىػؿ العمػـ منػو،  (،ُٔٗأثنى عميو مالؾ )التاريخ الكبير ص
(، كقاؿ  رير بف عبد الحميد عنو: مػا رأيػت  مػف المػدنييف َٓ/ٖكنت أشبيو بالياقكتة بيف العمماء )ال رح كالتعديؿ 

(، ُٖٗ/ُرفػة الر ػاؿ (، ككثقو ابف عيينة )العمؿ كمعَٓ/ٖمف يشبيو، ككاف مثؿ الياقكت األحمر )ال رح كالتعديؿ 
(، كأحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ ُٓٗ/ِ(، كابػػػف معػػػيف )تػػػاريخ ابػػػف معػػػيف ركايػػػة الػػػدكرم ّٔٓ/ُكابػػػف سػػػعد )الطبقػػػات الكبػػػرل 

 ( ُٗ/ِ، العمؿ كمعرفة الر اؿ َِٓ)سؤاالت أبي داكد ص
فػة الثقػات (، كالع مػي )معر َُٔ/ِٔ(، كالنسائي )تيػذيب الكمػاؿ َٓ/ٖكقكاه أبك حاتـ، كأبك زرعة )ال رح كالتعديؿ 

 (.ُِْ/ُ(، كالدارقطني )العمؿ ِْٕ/ِ
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كركل عنػػو يحيػػى بػػف سػػعيد القطػػاف كمالػػؾ كىمػػا ال يركيػػاف إال عػػف ثقػػة، قػػاؿ الترمػػذم: كقػػد ركل يحيػػى عػػف ابػػف 
 (.َّٓ/ٗ(، كقاؿ السا ي: لـ يحدث عنو مالؾ إال يسيرا )تيذيب التيذيب ِّٖ/ٔع بلف الكثير )سنف الترمذم 

( حػديثا، قػاؿ ابػف ح ػر: إنمػا أخػرج لػو مسػمـ فػي المتابعػات ُّو في الصحيح، فقد ركل لػو )كأما عف ركاية مسمـ ل
 (.ِّْ/ٗكلـ يحتج بو )تيذيب التيذيب 

كتكسػػػط فيػػػو بعضػػػيـ: قػػػاؿ الحػػػاكـ: كقػػػد تكمػػػـ المتػػػيخركف مػػػف أئمتنػػػا فػػػي سػػػكء حفظػػػو )ميػػػزاف اإلعتػػػداؿ 
(،  قػاؿ السػا ي: ِّٖ/ٔابػف ع ػبلف ليػذا )العمػؿ (، كقاؿ الترمذم: فإنمػا تكمػـ يحيػى بػف سػعيد عنػدنا فػي ْْٔ/ّ

(، َُٔ/ِٔ(، كقاؿ يعقكب بف شيبة: صدكؽ كسط )تيذيب الكمػاؿ  َّٓ/ٗىك مف أىؿ الصدؽ )تيذيب التيذيب 
(، كمػرة: إف لػـ يبمػغ حديثػو رتبػة ِٕٓ-ِٔٓ/ٔقاؿ الذىبي:صدكؽ مشيكر... متكسطا في الحفظ )ميػزاف اإلعتػداؿ 

(، كقػػاؿ ابػػف ح ػػر فػػي ىػػدم السػػارم: صػػدكؽ ِِّ/ٔالحسػػف )سػػير أعػػبلـ النػػببلء  الصػػحيح، فػػبل يػػنحط عػػف رتبػػة
(، كقاؿ فػي التقريػب: صػدكؽ اختمطػت عميػو أحاديػث أبػي ْٗٓمشيكر، فيو مقاؿ مف قبؿ حفظو )ىدم السارم ص

ة (، كفي كبلمو نظر؛ ألف أئمة الحديث إنما ذكركا اختبلط حديثو عف أبي ىرير ُّٔٔ، رقـٕٕٖىريرة )التقريب ص
 مما سمعو مف سعيد المقبرم خاصة. 

عػػػاب عميػػػو عمػػػي بػػػف المػػػديني ركايتػػػو عػػػف سػػػعيد المقبػػػرم، كقػػػاؿ: كػػػاف يخطػػػئ فييػػػا )تػػػاريخ ابػػػف معػػػيف ركايػػػة ابػػػف 
(، كقاؿ يحيى بف سعيد القطػاف: سػمعت ابػف ع ػبلف يقػكؿ: كػاف سػعيد المقبػرم يحػدث عػف أبيػو عػف َِٕ/ِمحرز

(، كقػػاؿ ُٔٗمطػػت عمػػي ف عمتيػػا عػػف أبػػي ىريػػرة )التػػاريخ الكبيػػر صأبػػي ىريػػرة، كعػػف ر ػػؿ عػػف أبػػي ىريػػرة فاخت
الػػذىبي: كقػػد أكرد البخػػارم فػػي كتػػاب )الضػػعفاء( لػػو فػػي محمػػد بػػف ع ػػبلف قػػكؿ القطػػاف فػػي محمػػد، كأنػػو لػػـ يػػتقف 
أحاديػػث المقبػػرم عػػف أبيػػو، كأحاديػػث المقبػػرم عػػف أبػػي ىريػػرة. يعنػػي: أنػػو ربمػػا اخػػتمط عميػػو ىػػذا بيػػذا )سػػير أعػػبلـ 

 (، كلـ أ د تر مة البف ع بلف في ال زء المطبكع مف كتاب الضعفاء لمبخارم.ِِّ/ٔببلء الن
(، كقاؿ أحمد: كاف ثقة، إنما َّّ/  ِكقاؿ ابف معيف: كيقاؿ إنيا اختمطت عمى ابف ع بلف فيرسميا )تاريخ بغداد 

ني: مػتكمـ فيػو خاصػة (، كقػاؿ األلبػاَُٗ، بحر الػدـ صَُِاضطرب عميو حديث المقبرم )سؤاالت المركذم ص
 (.ِّٕ/ْفي ركايتو عف سعيد عف أبي ىريرة، كىك في نفسو صدكؽ )السمسمة الصحيحة 

كفصؿ ابف حباف القكؿ في ركايتو عف سعيد، فقاؿ: كقد سمع سعيد المقبرم مف أبى ىريرة كسمع عف أبيو عػف أبػى 
ك عميا كميا عف أبى ىريرة، كليس ىػذا ممػا ىريرة فمما اختمط عمى بف ع بلف صحيفتو كلـ يميز بينيما اختمط فييا 

يكىى اإلنساف بو ألف الصحيفة كميا في نفسيا صحيحة، فما قاؿ ابػف ع ػبلف عػف سػعيد عػف أبيػو عػف أبػى ىريػرة، 
فذاؾ مما حمؿ عنو قديما قبؿ اخػتبلط صػحيفتو عميػو، كمػا قػاؿ عػف سػعيد عػف أبػى ىريػرة فبعضػيا متصػؿ صػحيح 

منيا فبل ي ب االحت اج عند االحتياط إال بما يركل الثقات المتقنكف عنو عف سػعيد  كبعضيا منقطع ألنو أسقط أباه
نمػا كػاف يػكىى أمػره كيضػعؼ لػك قػاؿ فػي الكػؿ سػعيد عػف أبػى ىريػرة، فإنػو لػك قػاؿ ذلػؾ  عف أبيو عػف أبػى ىريػرة، كا 

بو ساقطا عمػى حسػب  لكاف كاذبا في البعض ألف الكؿ لـ يسمعو سعيد عف أبى ىريرة فمك قاؿ ذلؾ لكاف االحت اج
 (.ّٕٖ-ّٖٔ/ٕما ذكرناه )الثقات 

ذكره العقيمي في الضعفاء، كنقؿ قكؿ القطاف: كاف مضطرب الحديث في حديث نافع، كلـ يكف لػو تمػؾ القيمػة عنػده 
 (.ُِْٕ/ْ)الضعفاء الكبير 
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 القياس:
 .1أنو ناقص المنفعة فيقاس عمى الخبز

 
 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:

مسػػتدليف بالزيػػادة  ،إلػػى  ػػكاز إخػػراج الػػدقيؽ فػػي زكػػاة الفطػػر 3، كالحنابمػػة2ذىػػب الحنفيػػة -
 عيد الخدرم مف طريؽ سفياف بف عيينة. الكاردة في حديث أبي س

أنػػو قػػاؿ:  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-ف الػػدقيؽ منصػػكص عميػػو لمػػا ركم عػػف النبػػي إقػػاؿ الكاسػػاني: "
 .4مف قمح أك دقيؽ" "أدكا قبؿ الخركج زكاة الفطر فإف عمى كؿ مسمـ مدان 

الػػدقيؽ كالسػػكيؽ  قػػاؿ ابػػف قدامػػة: "كلنػػا حػػديث أبػػي سػػعيد، كقكلػػو فيػػو: "أك صػػاعا مػػف دقيػػؽ"؛ كألف
 يمكف كيمو كادخاره، ف از إخرا و، كمػا قبػؿ الطحػف؛ كذلػؾ ألف الطحػف إنمػا فىػرَّؽى   زاء الحب بحتان أ

ا لك نزع نكل التمر ثـ أخر و"أ زاءه ، ككفى الفقير ميٍؤنىتىو، فىيشبو مى
5. 

 
دة فػػػػبل ي ػػػػزئ عنػػػػدىـ إخػػػػراج الػػػػدقيؽ، ألف زيػػػػا 3، كالظاىريػػػػة2، كالشػػػػافعية1كأمػػػػا المالكيػػػػة-

 .-صمى اهلل عميو كسمـ-"الدقيؽ" لـ تثبت عف النبي
                                                                                                                                              

عػػف أبػػي ىريػػرة،  كحاصػػؿ األقػػكاؿ فيػػو أنيػػـ تكممػػكا فيػػو لثبلثػػة أمػػكر: سػػكء حفظػػو، كاختبلطػػو فػػي أحاديػػث المقبػػرم
 كاضطرابو في حديث نافع.

قالػػت الباحثػػة: كالػػرا ح أنػػو صػػدكؽ، مضػػطرب فػػي ركايتػػو عػػف المقبػػرم، كثقػػو المتشػػددكف مػػف النقػػاد كػػابف 
معػػيف، كالنسػػائي، كركل عنػػو القطػػاف كثيػػرا مػػع تعنتػػو فػػي الر ػػاؿ كىػػذا الحػػديث ال يركيػػو عػػف المقبػػرم أك نػػافع، كاهلل 

 أعمـ.
 الحكم عمى اْلسناد:

إسناد حسف، كلكف ابف عيينة كىـ فيو فػزاد "صػاعا مػف دقيػؽ" كأنكػر عميػو عمػي بػف المػديني، فقػاؿ لػو: يػا أبػا محمػد 
(. كقػػاؿ حامػػد بػػف يحيػػى تمميػػذ سػػفياف: ّٕٓ/ٓأحػػد ال يػػذكر فػػي ىػػذا الػػدقيؽ، فقػػاؿ: بمػػى ىػػك فيػػو )سػػنف الػػدارقطني 

ـ مػف ابػف عيينػة )سػنف أبػي داكد، كتػاب الزكػاة، بػاب كػـ فينكركا عميػو فتركػو سػفياف، قػاؿ أبػك داكد: فيػذه الزيػادة كىػ
 (.ُِٕ/ْ(، ككافقيـ البييقي )انظر: السنف الكبرل َُِٔ، حِٗ/ِيؤدم في صدقة الفطر؟ 

 
 .َُِ/ٔانظر: الم مكع  1
 .َِِ/ِانظر: بدائع الصنائع  2
 .ْٖٓ/ٓانظر: المغني  3
 .َِِ/ِبدائع الصنائع   4
 .ْٖٓ/ٓالمغني  5
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كىػػذا غمػػط: ألف الحػػب منصػػكص عميػػو، كىػػك كامػػؿ المنفعػػة: ألنػػو يصػػمح قػػاؿ المػػاكردم: "
لمبػػذر كالطحػػف كاليػػرس كاالدخػػار، كالػػدقيؽ مسػػمكب المنػػافع إال االقتيػػات، فمػػـ ي ػػز إخرا ػػو لػػنقص 

 .4كقاؿ كىـ فيو سفياف" -هللرحمو ا-منافعو، فيما الحديث فقد أنكره أبك داكد 
، كال قػػػاؿ الخطيػػػب الشػػػربيني: "قمػػػت الكا ػػػب الحػػػب حيػػػث تعػػػيف فػػػبل ت ػػػزمء القيمػػػة اتفاقػػػان  

 .5الخبز، كال الدقيؽ، كال السكيؽ، كنحك ذلؾ؛ ألف الحب يصمح لما ال تصمح لو ىذه الثبلثة"
 

قيؽ في زكاة الفطػر قالت الباحثة: كالرا ح ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثاني أف إخراج الد
، كالزيػػادة فػػي حػػديث سػػفياف بػػف -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–ال ي ػػزئ، فمػػـ يثبػػت ذلػػؾ عػػف رسػػكؿ اهلل 

عيينة كىـ منو، أنكرت عميو، كبذلؾ يككف التر يح ىك مسمؾ دفػع التعػارض فػي ىػذه المسػيلة، كاهلل 
 أعمـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 .ُْْ/ِقى شرح المكطي انظر: المنت 1
 .َُّ/ٔانظر: الم مكع  2
 .ُُّ/ٔانظر: المحمى  3
 .ّْٖ/ّالحاكم الكبير  4
 .َْٕ/ُمغني المحتاج  5
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 بعةالمسيلة السا
 وقت إخراج زكاة الفطرآخر 

 
 :المتعارضةاألدلة 

 ، ػـو ٍيضى مَّػدي ٍبػفي  ى ػدَّثىنىا ميحى ػًد ٍبػًف السَّػكىًف، حى مَّ ػدَّثىنىا يىٍحيىػى ٍبػفي ميحى أخرج البخارم فػي صػحيحو: حى
ػا، قىػػ ٍنييمى ػػرى رىًضػيى المَّػػوي عى ػػًف اٍبػًف عيمى ػػٍف أىًبيػًو، عى ، عى ػرى ٍبػػًف نىػاًفعو ػػٍف عيمى ، عى ٍعفىػرو اًعيؿي ٍبػػفي  ى ػدَّثىنىا ًإٍسػمى : حى اؿى

َأْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َعَمتى   َزَكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َتْمرٍ  -صمى اهلل عميو وسمم–َرُسوُل الِمِو  َيَرَض "
ى َقْبتَل ُختُروِج اْلَعْبِد  َواْلُحرِّ  َوالِذَكِر  َواأْلُْنَثى  َوالِصِغيِر  َواْلَكِبيِر ِمتَن اْلُمْستِمِميَن  َوَأَمتَر ِبَيتا َأْن تُتَؤدِ 

 .1"ِس ِإَلى الِصاَلةِ الِنا
 

ٍبػػًد الػػػرٍَّحمىًف  ٍبػػدي المَّػػػًو ٍبػػفي عى ، كىعى ٍشػػقىيُّ اًلػػدو الدّْمى ػػكدي بػػػفي خى ػػدَّثىنىا محمي أخػػرج أبػػك داكد فػػي سػػػننو: حى
كىافى  ًنيُّ كى ٍكالى دَّثىنىا أىبيك يىًزيدى اٍلخى ٍبدي المًَّو، حى ، قىاؿى عى دَّثىنىا مىٍركىافي : حى ، قىاالى قىٍنًدمُّ كىػافى اٍبػفي السٍَّمرى شىٍيخى ًصٍدؽو كى

ػػػةى  ػػػٍف ًعٍكًرمى ، عى ػػػدىًفيُّ ػػػكده: الصَّ ًف، قىػػػاؿى مىٍحمي ٍبػػػًد الػػػرٍَّحمى ػػػيَّاري ٍبػػػفي عى ػػػدَّثىنىا سى ٍنػػػوي، حى ػػػٍف اٍبػػػًف كىٍىػػػبو يىػػػٍرًكم عى ، عى
" : ، قىػػاؿى بَّػػاسو ِمتتَن الِمْغتتِو َزَكتتاَة اْلِفْطتتِر ُطْيتتَرًة ِلمِصتتاِئِم  -صتتمى اهلل عميتتو وستتمم–َيتتَرَض َرُستتوُل المِتتِو عى

لِصتاَلِة َيِيتَي َوالِرَيِث َوُطْعَمًة ِلْمَمَساِكيِن  َمْن َأِداَىا َقْبَل الِصاَلِة َيِيَي َزَكاٌة َمْقُبوَلٌة  َوَمتْن َأِداَىتا َبْعتَد ا
 .2"َصَدَقٌة ِمَن الِصَدَقاتِ 

 
 وجو التعارض: 

، كي ػػػكز التع يػػػؿ فييػػػا، تػػػؤدل قبػػػؿ صػػػبلة العيػػػد أف الحػػػديث نػػػص عمػػػى أف زكػػػاة الفطػػػر  
 كاختمفكا في حمؿ األمر عمى الندب كاالستحباب، أك الك كب.

 
 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:

، كلكػػف حممػػكا ال ميػػكر عمػػى أف زكػػاة الفطػػر تػػؤدل قبػػؿ صػػبلة العيػػد لمحػػديث المػػذككر -
 األمر فيو عمى الندب كاالستحباب كأ ازكا إخرا يا بعد صبلة العيد.

                                                 
 .ُِٗسبؽ تخري و، كدراسة إسناده، انظر المسيلة األكلى ص  1
 .ِِٕسبؽ تخري و، كدراسة إسناده، انظر المسيلة الثالثة ص 2
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أنو رأل أىؿ العمػـ يسػتحبكف أف يخر ػكا زكػاة الفطػر إذا طمػع الف ػر مػف يػكـ الفطػر عف مالؾ ركم 
كذلؾ كاسع إف شاء اهلل أف تؤدل قبؿ الغدك مػف يػكـ الفطػر " :قاؿ مالؾ ،قبؿ أف يغدكا إلى المصمى

 . 1"كبعده
نيػػا أل ؛فيػػو قػػكالف قػػاؿ فػػي القػػديـ ت ػػب بطمػػكع الف ػػر مػػف يػػـك الفطػػر"كقػػاؿ الشػػيرازم عػػف الشػػافعي: 

ت ػب بغػركب  :كقػاؿ فػي ال ديػد، قربة تتعمؽ بالعيد فبل يتقدـ كقتيػا عمػى يكمػو كالصػبلة كاألضػحية
 .2"الشمس مف ليمة الفطر

قاؿ ابف ح ر: "كحمؿ الشافعي التقييد بقبؿ صبلة العيػد عمػى االسػتحباب لصػدؽ اليػـك عمػى  ميػع 
 .3النيار"

فضػػػؿ أف يخر يػػػا يػػػـك الفطػػػر قبػػػؿ صػػػبلة قػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػككم فػػػي الم مػػػكع: "أ معػػػكا عمػػػى أف األ
 .4العيد... كمذىبنا أنو لك أخرىا عف صبلة اإلماـ كفعميا في يكمو، لـ ييثـ ككانت أداء"

 
، 9، كابػػف بػػاز8، كالشػػككاني7، كالصػػنعاني6، كابػػف تيميػػة، كتمميػػذه ابػػف القػػيـ5أمػػا ابػػف حػػـز - 

كاة الفطر ال ي كز تيخيرىا عف صبلة ، فقالكا: إف األمر في الحديث لمك كب، كأف ز 11كابف عثيميف
 العيد.

 .11"األمر فيو لمك كب فيحـر تيخيرىا عف ذلؾ الكقت": قاؿ ابف حـزك 
كقاؿ ابف القيـ عف ىػذا القػكؿ: "كىػذا ىػك الصػكاب، فإنػو ال ميعػاًرض ليػذيف الحػديثيف كال ناسػخ، كال 

نا ييقكّْل ذلؾ كينصريه"  .12إ ماع يدفع القكؿى بيما، ككاف شيخي

                                                 
 .ِٖٓ/ُالمكطي ركاية الميثي  1
 .ُٓٔ/ُميذب ال 2
 .ّٕٓ/ّفتح البارم  3
 .ُِْ/ٔالم مكع  4
 .ُّْ/ٔانظر: المحمى  5
 .ِِ/ِانظر: زاد المعاد  6
 .ُّٖ/ِانظر: سبؿ السبلـ  7
 .َِْ/ُانظر: السيؿ ال رار  8
 .ْْٔ/ُِانظر: م مكع فتاكل ابف باز  9
 .ُِٕ/ٔانظر: الشرح الممتع  11
 .ُُُ/ٗعمدة القارم  11
 .ِِ/ِزاد المعاد  12
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: "يدؿ عمى أنيػا ال تكػكف بعػد الصػبلة زكػاة -رضي اهلل عنو–الشككاني عف حديث ابف عباس  قاؿ
 .1فطر، بؿ صدقة مف صدقات التطكع كالكبلـ في زكاة الفطر فبل ت زئ بعد الصبلة"

كالظػػػاىر أف مػػػف أخػػػرج الفطػػػرة بعػػػد صػػػبلة العيػػػد كػػػاف كمػػػف لػػػـ يخر يػػػا باعتبػػػار كقػػػاؿ فػػػي النيػػػؿ: "
كقد ذىػب ال ميػكر إلػى أف إخرا يػا قبػؿ صػبلة العيػد إنمػا  ،ذه الصدقة الكا بةاشتراكيما في ترؾ ى

 .2ك زمكا بينيا ت زئ إلى  خر يـك الفطر كالحديث يرد عمييـ" ،ىك مستحب فقط
 

قالت الباحثة: كلعؿ الصػكاب مػع ابػف حػـز كمػف كافقػو، فػاألمر يفيػد الك ػكب مػا لػـ يصػرفو  
ب، يؤيػػده حػػديث ابػػف عبػػاس فػػي التفرقػػة بػػيف الزكػػػاة صػػارؼ، فػػاألمر فػػي حػػديث ابػػف عمػػر لمك ػػك 

 المخر ة قبؿ الصبلة، كبعدىا، كأنيا تعتبر صدقة تطكع، ال زكاة فطر، كاهلل أعمـ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .َِْ/ُالسيؿ ال رار  1
 .ِٓٓ/ْنيؿ األكطار  2
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 ثامنةالمسيلة ال
 مصرف زكاة الفطر

 
 :األدلة المتعارضة

عاذِ هلهوانَالَبِْاذِنّالِمََُاَِّفَذةهنقُلُذْةُُِْْنّافهذينلِسِّقَذِاِنننننننِِنََّاِنلَِخذداقَِمُنِهلمفُقَذسال هنّالِمَاتاذِبهوهنّالِمننن :قكلو تعػالى

ّالِمغَِزِ هوانّافهينساتِب ِنلِلَّههنّالةْ ِنلِتختِب ِنفَسِيضَةًن ه انلِلَّههنّالِلَّهُنَالهبْ نحانهبْ 
1.  

 
ٍشػقىيُّ  وأخر ما  يعارضو اًلدو الدّْمى دَّثىنىا محميكدي بفي خى ٍبػًد أبك داكد في سننو: حى ٍبػدي المَّػًو ٍبػفي عى ، كىعى

ًنيُّ  ػٍكالى ػدَّثىنىا أىبيػك يىًزيػدى اٍلخى ٍبػدي المَّػًو، حى ، قىػاؿى عى ػٍركىافي ػدَّثىنىا مى : حى ، قىاالى قىٍنًدمُّ ًف السٍَّمرى كىػافى شىػٍيخى ًصػٍدؽو الرٍَّحمى كى
ٍبًد الرَّحٍ  دَّثىنىا سىيَّاري ٍبفي عى ٍنوي، حى كىافى اٍبفي كىٍىبو يىٍرًكم عى ػٍف كى ػةى، عى ػٍف ًعٍكًرمى ، عى ػدىًفيُّ ًف، قىػاؿى مىٍحميػكده: الصَّ مى

 " : ، قىاؿى بَّاسو َزَكاَة اْلِفْطِر ُطْيَرًة ِلمِصاِئِم ِمتَن الِمْغتِو  -صمى اهلل عميو وسمم–َيَرَض َرُسوُل الِمِو اٍبًف عى
ِيَي َزَكاٌة َمْقُبوَلٌة  َوَمتْن َأِداَىتا َبْعتَد الِصتاَلِة َيِيتَي َوالِرَيِث َوُطْعَمًة ِلْمَمَساِكيِن  َمْن َأِداَىا َقْبَل الِصاَلِة يَ 

 .2"َصَدَقٌة ِمَن الِصَدَقاتِ 
 

 وجو التعارض:
يػػػة ذكػػػرت أصػػػنافان ثمانيػػػة تصػػػرؼ ليػػػا زكػػػاة المػػػاؿ، كتػػػدخؿ زكػػػاة الفطػػػر فػػػي الصػػػدقات اآل

كيف كاقتصػارىا المذككرة في اآلية، أما حػديث ابػف عبػاس فيػدخؿ عمػى تخصػيص زكػاة الفطػر لممسػا
 عمييـ.

 
 مسالك العمماء يي ديع اْلشكال:

ىػػك مصػػرؼ زكػػاة  ، أف مصػػرؼ زكػػاة الفطػػر5كقػػكؿ لمحنابمػػة ،4كالشػػافعية ،3الحنفيػػةذىػػب -
 التي حددتيا اآلية السابقة. الثمانية الماؿ، كىي األصناؼ

                                                 
 .َٔ:سكرة التكبة 1
 .ِِٕسبؽ تخري و، كدراسة إسناده، المبحث الثامف، المسيلة الثالثة ص 2
 .ّٖٔ/ِانظر: حاشية ابف عابديف  3
 .ُٕٔ/ّانظر: األـ  4
 .ُٓٔ/ِالمغني  5
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مىٍيًو زىكى قاؿ الشافعي:  ـي عى ٍف تيٍقسى مىى مى ـي زىكىاةي اٍلًفٍطًر عى تيٍقسى  .1"اةي اٍلمىاؿً كى
، مصػرؼ زكػاة المػاؿ فػي األصػناؼ قػاؿ مصػرؼ زكػاة الفطػر كىذا كما": كعمؽ عمى ذلؾ الماكردم

 .2"المذككريف في كتاب اهلل تعالى
صػػػػناؼ كميػػػػـ كبػػػػاقي صػػػػحابو ك ػػػػكب صػػػػرفيا إلػػػػى األأفمػػػػذىب الشػػػػافعي ك ميػػػػكر "قػػػػاؿ النػػػػككم: 

 .3"الزككات
ف ؛ ألعطػي صػدقة األمػكاؿ إنمػا كانػت كػذلؾز أف يكيعطي صػدقة الفطػر لمػف ي ػك "قاؿ ابف قدامة: 

مصػػرؼ سػػائر الزكػػكات، كألنيػػا صػػدقة، فتػػدخؿ فػػي عمػػـك قكلػػو ، فكػػاف مصػػرفيا صػػدقة الفطػػر زكػػاة
لِمغَذذِزِ هوانِِنََّاذذِنلَِخذذداقَِمُنِهلمفُقَذذسال هنّالِمَاتاذذِبهوهنّالِمعاذذِ هلهوانَالَبِْاذذِنّالِمََُاَِّفَذذةهنقُلُذذْةُُِْْنّافهذذينلِسِّقَذذِاِنّا: تعػالى

ْ ننننننن ْ نحانهذب َالهذب ّالِلَّذُهن ّالْةِ نلِتخذِتبِ نَفِسيَضذًةن هذ انلِلَّذههن ّافهينساِتبِ نلِلَّههن
عمػى القػائميف  قػاؿ الصػنعاني ردان ،ن5"4

كالتنصػػيص عمػػى بعػػض األصػػناؼ ال يمػػـز منػػو التخصػػيص، فإنػػو قػػد "باالقتصػػار عمػػى المسػػاكيف: 
ا مػػػف مصػػػرفيا ففػػػي حػػػديث معػػػاذ "أمػػػرت أف  خػػػذى كقػػػع ذلػػػؾ فػػػي الزكػػػاة كلػػػـ يقػػػؿ أحػػػد بتخصػػػيص

 .6"أغنيائكـ كأردىا في فقرائكـ
 
، كابػػػػف 11، كابػػػػف بػػػػاز11، كابػػػػف القػػػػيـ9، كالشػػػػككاني8فػػػػي أحػػػػد أقػػػػكاليـ، كابػػػػف تيميػػػػة 7أمػػػا الحنابمػػػػة -

، -رضػي اهلل عنػو-، قالكا بيف زكاة الفطر تصرؼ فػي المسػاكيف لػنص حػديث ابػف عبػاس12عثيميف
 .الماؿ، كالحديث يخص زكاة الفطركأف اآلية تخص زكاة 

                                                 
 .ُٕٔ/ّاألـ  1
 .ّٕٖ/ّالحاكم الكبير  2
 .ُٖٔ/ٔالم مكع  3
 .َٔ:تكبةسكرة ال 4
 .ُٓٔ/ِالمغني  5
 .ِِٓ/ّسبؿ السبلـ  6
 .ُِ/ِانظر: زاد المعاد  7
 .ّٕ/ِٓانظر: م مكع الفتاكل  8
 .ُِ/ِانظر: زاد المعاد  9
 .ِٓٓ/ْانظر: نيؿ األكطار  11
 .َِِ/ُْانظر: م مكع فتاكل ابف باز  11
 .ُٔ/ٔانظر: الشرح الممتع  12
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كفيػو دليػؿ عمػى أف الفطػرة تصػرؼ فػي المسػاكيف دكف "قاؿ الشككاني بعد ذكره لحديث ابف عبػاس: 
 .1"غيرىـ مف مصارؼ الزكاة

كقكلو تعػالى فػي  يػة  ،نص في أف ذلؾ حؽ لممساكيف "طعمة لممساكيف"قكؿ النبي "قاؿ ابف تيمية: 
 .2"ة فكذلؾ ىذهيالثمان لؤلصناؼلـ ي ز أف تصرؼ تمؾ  إذاف "ستيف مسكينا فإطعاـ"الظيار 

 .3"ف زكاة الفطر مصرفيا لمفقراء فقط، كىك الصحيح"إقاؿ ابف عثيميف: 
 

قالػػت الباحثػػة: كالػػرا ح ىػػك القػػكؿ الثػػاني، ألف الحػػديث خصػػص عمػػـك اآليػػة، كألف الحكمػػة 
ـ، كطعمػة لممسػاكيف، فتكػكف سػببا مف زكاة الفطر في ىذا اليكـ كما بينيا الحديث أنيا طيػرة لمصػائ

 إلدخاؿ البي ة كالسركر إلى نفكسيـ، كاهلل أعمـ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ِٓٓ/ْنيؿ األكطار  1
 .ٕٓ/ِٓم مكع الفتاكل  2
 .ُٔ/ٔالشرح الممتع  3
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 ةتمتاتتتالخ

 
الحمػػد هلل الػػذم بنعمتػػو تػػتـ الصػػالحات، كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى سػػيدنا محمػػد ك لػػو كصػػحبو 

 كمف كااله، كبعد:
 :أوال: النتائج

ال يك د تعػارض حقيقػي بػيف األدلػة الشػرعية، بػؿ ىػك تعػارض ظػاىرم ييػزاؿ بػال مع أك النسػخ  – ُ
 أك التر يح.

اىػػػتـ المحػػػدثكف كالفقيػػػاء كاألصػػػكليكف بعمػػػـ مختمػػػؼ الحػػػديث كمشػػػكمو، كبخاصػػػة فيمػػػا بتعمػػػؽ  -ِ
 بيحاديث األحكاـ.

مخالفػة بعضػيـ لمذىبػو فػي تنكعت طرؽ دفػع التعػارض عنػد الفقيػاء كالمحػدثيف، كلكػف ييبلحػظ  -ّ
، كمخالفػة مالػؾ فػي بعض المسائؿ، كمخالفة الظاىرية لعمكـ النصكص في مسيلة عػركض الت ػارة

 .مسيلة زكاة الحمي
ض: إمػػػا بػػػال مع أك النسػػػخ أك ذكػػػرت فػػػي خاتمػػػة كػػػؿ مسػػػيلة مػػػا يتػػػر ح لػػػدم فػػػي دفػػػع التعػػػار  -ْ

 التر يح، كمف ذلؾ:
 .مف األحاديث اشتراط السـك في زكاة األنعاـ بال مع بيف العاـ كالخاص -
عدـ ك كب الزكاة فيما زاد عمى األربعيف كلـ يبمغ السػتيف مػف البقػر، عمػبلن بالحػديث، كلفسػاد -

 قياس ذلؾ عمى األثماف.
 بال مع بيف المطمؽ كالمقيد مف األحاديث. العفك عف زكاة البقر العكامؿ، كذلؾ -
مػا زاد عمػى المائػة كالعشػػريف مػف اإلبػؿ ففػي كػػؿ أربعػيف حقػة، كفػي كػػؿ خمسػيف بنػت لبػػكف،  -

 لتر يح حديث البخارم لقكة إسناده.
ف كانػت تػدخؿ فػي حسػاب النصػاب، كىػذا مػا عميػو  - عدـ ك ػكب الزكػاة فػي صػغار األنعػاـ كا 

 .-ييـرضكاف اهلل عم–فعؿ الصحابة 
 لنص الحديث عمى ذلؾ. ال ي كز إخراج الذكر مع ك كد اإلناث مف الغنـ -
العفك عػف زكػاة الخيػؿ، كتقػديـ المنطػكؽ عمػى المفيػـك كعمػكـ النصػكص المك بػة لمزكػاة فػي  -

 كؿ ماؿ.
شػػيء فػػي العسػػؿ، كالػػرا ح عػػدـ ك ػػكب  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–لػػـ يصػػح عػػف رسػػكؿ اهلل  -

 الزكاة فيو.



             258 

 .-رضي اهلل عنيا–الحمي نسخت، يؤكده نقؿ القكؿ بالك كب كعدمو عف عائشة  أف زكاة -
ك كب الزكاة في عركض الت ػارة، كنقػؿ اإل مػاع عمػى ذلػؾ، كخػالؼ الظاىريػة فػي ذلػؾ فمػـ  -

 يك بكىا كىك خبلؼ مذىبيـ.
 كالثمػػار ت ػب فػي التمػػر كالزبيػب كالحنطػة كالشػػعير بػال مع بػيف األحاديػػث الػزركعالزكػاة فػي  -

 بحمؿ العاـ عمى الخاص.
 ال زكاة في أقؿ مف خمسة أكسؽ مف الثمار بال مع بيف األحاديث. -
 ا تماع العشر كالخراج في الزكاة، لضعؼ حديث القائميف بعدـ ا تماعيما. -
 .-صمى اهلل عميو كسمـ– كاز تقدير النصاب بالخرص لثبكت ذلؾ عف رسكؿ اهلل  -
حصاده تيسيرا عمى أربػاب المػاؿ، كأخػذان بالحػديث األقػكل عدـ حساب ما أكؿ مف الثمر قبؿ  -

 سندان، كما عميو أىؿ العمـ.
ك ػػكب الزكػػاة فػػي مػػاؿ الصػػبي كالم نػػكف كاليتػػيـ، كال مػػع بػػيف األحاديػػث بػػاختبلؼ المحػػؿ،  -

 ة دكف المالية.فيؤالء رفع عنيـ التكميؼ في العبادات البدني
 أف العبد ال زكاة عميو، ألنو ال يممؾ، كالزكاة عمى سيده. -
يراه مف مصػمحة، كذلػؾ  معػان  ماي كز لمحاكـ أف ييخذ شطر ماؿ مانع الزكاة أك ال بحسب  -

 بيف األحاديث في المسيلة.
 ي كز التع يؿ في الزكاة لكركد النص بذلؾ، كت ب بحكالف الحكؿ. -
سة أرطاؿ كثمث، لصحة الحديث بذلؾ كضعؼ المعارض لو، ككافقو عمػؿ مقدار الصاع خم -

 أىؿ المدينة.
 يحؽ لمف ممؾ النصاب كىك محتاج األخذ مف الزكاة، فبل يعتبر غنيان بممؾ النصاب. -
تػػؤثر الخمطػػة فػػي نصػػاب األنعػػاـ لصػػحة الحػػديث فػػي ذلػػؾ، كتفسػػير ال ميػػكر لمحػػديث أقػػرب -

 لمصكاب.
 الزكاة إف كاف فيو نفع لمصارفيا كتيسير عمى أرباب الماؿ. ي كز إخراج القيمة في -
رضػػي اهلل -المػػاؿ إذا أيديػػت زكاتػػو ال يعتبػػر كنػػزان، كقػػد نسػػخ الحكػػـ السػػابؽ تصػػريح ابػػف عمػػر -
 بذلؾ. -عنو

 .-صمى اهلل عميو كسمـ-ي كز صرؼ الزكاة إلى صنؼ كاحد، كىذا مكافؽ لفعؿ الرسكؿ -
 كي كز صرؼ الزكاة ألم منيما. الفقير أشد حا ة مف المسكيف، -
 ي كز لمغازم األخذ مف الزكاة لكركد الحديث المخصص لو مف عمـك األغنياء. -
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الحػػاكـ يتػػكلى تفريػػؽ زكػػاة األمػػكاؿ الظػػاىرة، كيتػػرؾ لػػرب المػػاؿ تفريػػؽ زكػػاة المػػاؿ الباطنػػة،  -
 كيحؽ لمحاكـ طمبيا أيضان.

 ذلؾ إف كاف فيو مصمحة. يكره نقؿ الزكاة مف بمد إلى  خر مطمقان، كي كز -
صػمى –ال ييخذ بنك المطمب كبنك ىاشـ مف الزكػاة، ألنيػا محرمػة عمػييـ كىػـ  ؿ بيػت النبػي  -

 .-اهلل عميو كسمـ
 مع الكراىة، لكركد النيي عف ذلؾ. ي كز لممزكي شراء زكاة مالو -
ناثان، صغاران كبالغيف. -  زكاة الفطر فرض عمى المسمميف ذككران كا 
 ر مفركضة عمى الزك ة مف ماليا، كال تمـز الزكج لضعؼ الحديث في ذلؾ.صدقة الفط -
 ال يشترط ممؾ النصاب في زكاة الفطر. -
ي زئ في صػدفة الفطػر صػاعان مػف األصػناؼ المحػددة، عػدا البُّػر ي ػزئ منػو نصػؼ صػاع،  -

 .-رضكاف اهلل عمييـ–كىذا مكافؽ لعمؿ الصحابة 
 العيد، كيحمؿ األمر في األحاديث عمى الك كب. ينتيي كقت إخراج صدقة الفطر بصبلة -
تصرؼ زكاة الفطر إلػى الفقػراء كالمسػاكيف دكف غيػرىـ مػف المصػارؼ األخػرل، ألف الحكمػة  -

 منيا في يـك العيد ىي إدخاؿ السركر عمى قمكبيـ.
 

 ثانيًا: التوصيات: 
يقػكـ ب مػع أحاديػث األحكػاـ المتعمقػة بعمػـ مختمػؼ  ان مشػركع بتبنػي قسـ الحديث الشريؼ أكصي-ُ

 ف الفرعية عمى طبلب الدراسات العميا ليككف عمبلن متكامبلن.الحديث كمشكمو، كتقسيـ العناكي
عمػى اخػتبلؼ  ، كبيػاف أثػر ذلػؾالحث عمػى دراسػة منػاىج الفقيػاء فػي مختمػؼ الحػديث كمشػكمو -ِ

 مذاىبيـ الفقيية كاإلماـ الطحاكم، كالبييقي كغيرىما.
 ممية حتى تعـ الفائدة.الربط بيف عمـ الفقو كأصكلو، كالحديث الشريؼ كعمكمو في الرسائؿ الع -ّ
 

ىػػػذا العمػػػؿ اليسػػػير، اهلل تعػػػالى أف يكفػػػؽ ال ميػػػع لخدمػػػة اإلسػػػبلـ، كأف يتقبػػػؿ  كأخيػػػران أر ػػػك
 ي عمو طريقان إلى مغفرتو كرضاه، كصؿ الميـ عمى محمد ك لو كصحبو أ معيف.ك 
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 ييرس اِليات القرآنية
 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية السكرة اآلية
َّفَةهن ِِنََّاِنلَِخداقَِمُنِهلمفُقَسال هنّالِمَاتاِبهوهنّالِمعاِ هلهوانَالَبِْاِنّالِمََُِا

ينلِسِّقَِاِنّالِمغَِزِ هوانّافهينساتِب ِنلِلَّههنّالةْ ِنقُلُْةُُِْْنّافه

 نلِتختِب ِنفَسِيضَةًن ه انلِلَّههنّالِلَّهُنَالهبْ نحانهبْ 

، ُٔٗ، ُٕٖ، ُْٖ َٔ التكبة
َِٓ ،َُِ ،ِْٕ ،
ِْٖ 

ٍأَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَتَة  البمد ُٔ ُٖٖ ،ُٖٗ 

َِِّسُُُْْخُرمن  نأَ ْْالِهِِْْن اداقَةًنتُط  :التكبة             َُّسكرة التكبة َُّ َْ ،ٕٔ ،ُُّ ،
ُّٖ ،ُّْ ،ُْٓ ،
ُٕٗ ،ُُٖ ،ُٗٔ ،
ُٖٗ 

َفِيهِ تُسِيمُىن       النحؿ َُ ُٗ 

بُلُْلن ه ْنثََاسِ هنِِذَلنأَثمَاسانّاآتُْلنحاقَّهُنياَْْانحاَاِهه هن  األنعاـ ُُْ َُٓ ،َُٖ ،ُُٗ 

َِنيُنْفهقُْنَِاِنفهينساتِب ِنّالَِّرهي انيانمنه صُّنانلِرَُّابانّالِمفهضَّةَنِّا

انخْان نلِلَّههنفَتاشِّسُُْْْنةِعارَلاٍنأَِهبٍْ ياَْْانيُحَْأنَالَبِْاِنفهيننَِزِنلِا

نةِِاِنلِتاُُُِِْْنّالُنْةُُِْْنّامُُِْزُُُْْنُارَلن اِنبَناصْتُْْن َنفُتهنُْْن فَوُنمْٓا

  وُْْنتَنمنهصُّنافَرُّقُْلمن اِنبُن

 ُٖٕ، ٖٖ ،ٖٔ، ٕٗ ّٓ-ّْ التكبة

ِوَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل البقرة ُٖٖ ُْٖ 

اِنلَِّرهي انآ انُْلنأَنمفهقُْلن ه ْنيَبِّتاِمهن اِنبَتاتْوُْْنّا هَخِنأَخْسالْناِن ياِنأَيُِّ

  َِنُْْن ه انلِمأَزْضِ

 .ُُّ، ُُٕ ،ُُْ ِٕٔ البقرة

ََُِنزِلْ  ن اِنلَِّرهي انآ انُْلنِِنََّاِنلِممََْسُنّالِمَابْتهسُنّالِمأَنمَاِاُنّالِمأَشِم ياِنأَيُِّ

                                                ه ْنَاَا ِنلِشخبْطَِنِنفَِلْوَنهتُْ ُنَِعالَّنُْْنتُفملهحُْنا

 ُُٕ، ُُْ َٗ المائدة
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 اديث النبوية واِلثارييرس األح
 

 طرف الحديث                                                                 رقم الصفحة 
 َُْ ابتغكا اليتامى في أمكاليـ ال تيكميا الزكاة  -ُ
مىٍيًو  -ِ ـي أىنَّؾى قىٍد ًزٍدتى عى  َُِ  اٍبفي عىمّْؾى يىٍزعي
 ٕٗ أىتيٍعًطيفى زىكىاةى ىىذىا؟  -ّ
 ُُّ ، كـ  اءت حديقتؾ؟  كااٍخريصي  -ْ
ـٍ ًإلىى شىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، كىأىنّْي رىسيكؿي المًَّو  -ٓ ، ُٕٔ، ُْٓ اٍدعييي

ُْٖ ،ََِ 
دىعيكا الثُّميثى  -ٔ ذيكا كى رىٍصتيـٍ فىخي  ُُٗ ًإذىا خى
دىؽى  -ٕ نَّةى ًإٍف صى ؿى اٍل ى دىؽى، أىٍك دىخى  ُِٖ أىٍفمىحى ًإٍف صى
ًنيَّ مىعىاًدفى اٍلقىبىًميَّةً أىٍقطىعى بً  -ٖ اًرًث اٍلميزى ؿى ٍبفى اٍلحى  ُِٓ  بلى
دىقىةي، فىنىٍيميرى لىؾى ًبيىا -ٗ تَّى تىٍيًتيىنىا الصَّ ـٍ حى ، ُْٖ، ُٕٔ   أىًق

ُٗٔ 
ا لىوي مىاؿه فىٍميىتًَّ ٍر ًفيًو  -َُ ًليى يىًتيمن  ُّٖ  أىالى مىٍف كى
تَّى يىقيكلي  -ُُ  َٓ  كا الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى النَّاسى حى
ًثيفى تىًبيعنا أىٍك تىًبيعىةن  -ُِ ذى ًمفى اٍلبىقىًر ًمٍف كيؿّْ ثىبلى  ُٕٓ  أىمىرىهي أىٍف يىٍيخي
ًثيفى تىًبيعنا  -ُّ ذى ًمفى اٍلبىقىًر ًمٍف كيؿّْ ثىبلى  ّٗ، ِٖ   أىمىرىهي أىٍف يىٍيخي
ًمائى  -ُْ مىى ًعٍشًريفى كى  ْٓ   ةو أىفَّ اإًلًبؿى ًإذىا زىادىٍت عى
ةى ًفييىا -ُٓ  َّ    ًإفَّ األىٍكقىاصى ال فىًريضى
مَّدو  -ُٔ دىقىةى الى تىٍنبىًغي آًلًؿ ميحى  َُِ، َِٕ    ًإفَّ الصَّ
دىقىًتًو  -صمى اهلل عميو كسمـ–أىفَّ اٍلعىبَّاسى سىيىؿى النًَّبيَّ  -ُٕ  ُْٓ  ًفي تىٍعً يًؿ صى
ٍت كىٍ وى رىسيكًؿ المَّ  -ُٖ دىقىةو بىيَّضى  ََِ    -صمى اهلل عميو كسمـ–ًو ًإفَّ أىكَّؿى صى
ٍيؿى  -ُٗ دّْؽي اٍلخى  ٓٔ   أىفَّ عيٍثمىافى كىافى ييصى
ذى ًمفى اٍلكىٍسًر شىٍيئنا -َِ  ّٗ  أىٍف ال تىٍيخي
ذى ًمٍف رىاًضًع لىبىفو  -ُِ  ُٓ  أىٍف الى تىٍيخي
بىنيك ىىاًشـو شىٍيءه كىاًحده  -ِِ ا بىنيك اٍلميطًَّمًب كى  ُِِ، َُِ   ًإنَّمى
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أف تضرب بيديؾ األرض ثـ تنفخ ثـ تمسح بيما  إنما كاف يكفيؾ -ِّ
  ك يؾ ككفيؾ

ٖ 

 ْٓ   إياكـ ككرائـ أمكاؿ الناس -ِْ
 ُُٔ  ...، صـ ثبلثة أياـ..؟أىييٍؤًذيؾى ىىكىامُّؾى  -ِٓ
دىقىًة الًَّتي فىرىضى رىسيكؿي  -ِٔ ةي الصَّ ، ىىًذًه فىًريضى ًف الرًَّحيـً ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمى
مى -المًَّو  مَّى المَّوي عى مَّـى صى سى مىى اٍلميٍسًمًميفى  -ٍيًو كى   عى

ُٗ ،ِْ ،ٓٓ ،
ٕٗ ،ِٗ ،
ُْٖ ،ُُٕ 

ـى  -ِٕ يىنَّ مىٍيًو ًفي نىاًر  ى  ُٖٕ  بىشًّْر اٍلكىاًنًزيفى ًبرىٍضؼو ييٍحمىى عى
ًفي ًإًبؿو أىٍعطىاىىا  -صمى اهلل عميو كسمـ–بىعىثىًني أىًبي ًإلىى النًَّبيّْ  -ِٖ

دىقىًة    ًإيَّاهي ًمفى الصَّ
َِٓ 

ؿو ًكٍزره الٍ  -ِٗ ًلرى ي ، كى ؿو ًسٍتره ًلرى ي ، كى ؿو أىٍ ره ثىةه: فىًييى ًلرى ي ٍيؿي ثىبلى  َٔ   خى
تَّى يىٍستىٍيًقظى  -َّ : عىًف النَّاًئـً حى ثو  ُُْ   ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى
 ُِٖ    الزكاة... ال، إال أف تطكع -ُّ
، كىاٍلمىعٍ  -ِّ بىاره بىار، كىاٍلًبٍئري  ي ٍقمييىا  ي ًفي الرّْكىاًز اٍلعىٍ مىاءي عى بىار، كى ًدفي  ي

ميسي    اٍلخي
ُِٓ 

ثي بىنىاًت لىبيكفو  -ّّ ًمائىةن فىًفييىا ثىبلى  ِْ   فىًإذىا كىانىٍت ًإٍحدىل كىًعٍشًريفى كى
ـى  -ّْ ٍمسىةي دىرىاًى ٍكؿي فىًفييىا خى مىٍييىا اٍلحى اؿى عى  ِْ   فىًإذىا كىانىٍت لىؾى ًمائىتىا ًدٍرىىـو كىحى
، كىأى  -ّٓ ـٍ رىاـه فىًإفَّ ًدمىاءىكي ـٍ حى مىٍيكي ، عى ـٍ كي ، كىأىٍبشىارى ـٍ كي ، كىأىٍعرىاضى ـٍ  ُْٖ    ٍمكىالىكي
مىى لىوي رىسيكؿي المًَّو ذىًلؾى اٍلكىاًدم -ّٔ  ٗٔ    فىحى
:  -صمى اهلل عميو كسمـ–فىرىضى النًَّبيُّ  -ّٕ دىقىةى اٍلًفٍطًر أىٍك قىاؿى صى

افى     رىمىضى
ِِٔ ،ِّٔ 

ا ًمٍف  -و كسمـصمى اهلل عمي–فىرىضى رىسيكؿي المًَّو  -ّٖ اعن زىكىاةى اٍلًفٍطًر صى
  تىٍمرو 

ُِٗ ،ِِْ ،
ِِّ ،ِْْ 

زىكىاةى اٍلًفٍطًر طيٍيرىةن  -صمى اهلل عميو كسمـ–فىرىضى رىسيكؿي المًَّو  -ّٗ
اًئـً    ًلمصَّ

ِِٕ ،ِْٕ ،
ِْْ 

رّْ كىاٍلعىٍبًد كىالذَّكىًر كىاأليٍنثىى ًممٍَّف تىميكني  -َْ مىى اٍلحي  ِِّ  كفى فىرىضى زىكىاةى اٍلًفٍطًر عى
ٍيرى ًفي مىاؿو ال ييزىكَّى -ُْ ًؿ زىكىاةه، فىًإنَّوي ال خى  ٕٔ   ًفي اٍلعىسى
ًفي عىٍشرو شىاتىافً  -ِْ ًبًؿ شىاةه، كى ٍمسو ًمٍف اإٍلً  ِِ   ًفي خى
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 ُْٗ     ًفي كيؿّْ ًإًبؿو سىاًئمىةو ًفي كيؿّْ أىٍربىًعيفى اٍبنىةي لىبيكفو  -ّْ
، ََُ، ُٕ   ًفيمىا سىقىًت السَّمىاءي كىاٍلعيييكفي  -ْْ

َُٔ ،ُُُ 
ٍمسىًة أىٍمدىادو  كىافى النًَّبيُّ  -٘ٗ اًع ًإلىى خى  ُٓٔ  يىٍغًسؿي أىٍك كىافى يىٍغتىًسؿي ًبالصَّ
ٍيؿً  -ْٔ دىقىًة اٍلخى  ٓٔ   كىافى يىٍيًتي عيمىرى ًبصى
دىقىةى ًمفى الًَّذم نيًعدُّ ًلٍمبىٍيًع  -ْٕ نىا أىٍف نيٍخًرجى الصَّ  ُُّ   كىافى يىٍيميري
اًنيىةي أىٍرطىاؿو كىافى يىتىكىضَّ  -ْٖ اًع ثىمى يىٍغتىًسؿي ًبالصَّ ٍطمىٍيًف، كى  ُِٔ   يي ًبرى
دىقىةى  -ْٗ  َِٔ، ُٔٗ    ًكخو ًكخو ... أىمىا شىعىٍرتى أىنَّا الى نىٍيكيؿي الصَّ
زىكىاةى  -صمى اهلل عميو كسمـ–كينَّا نيٍخًرجي ًإٍذ كىافى ًفينىا رىسيكؿي المًَّو  -َٓ

ًغيرو كى  ا ًمٍف طىعىاـو اٍلًفٍطًر، عىٍف كيؿّْ صى اعن ٍمميكؾو صى رٍّ أىٍك مى   كىًبيرو حي
ِّٔ ،َِْ 

دىقىةى ًإال ًمٍف ىىًذًه األىٍربىعىةً  -ُٓ ذيكا الصَّ  ٗٗ   ال تىٍيخي
ٍمسىةو  -ِٓ دىقىةي ًلغىًنيٍّ ًإالَّ ًلخى  ُِْ، ُِٗ    الى تىًحؿُّ الصَّ
دىقىةي ًلغىًنيٍّ كىالى ًلًذم ًمرَّةو سىًكمٍّ  -ّٓ  ُُٗ   الى تىًحؿُّ الصَّ
ـٍ ًإلىى السَّمىاًء ًفي الصَّبلةً  -ْٓ كي ارى  ْْ    ال تىٍرفىعيكا أىٍبصى
دىقىًتؾى  -ٓٓ  ُِْ       الى تىعيٍد ًفي صى
 ّٓ     ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ عمىال زكاة  -ٔٓ
 َْ    ال صدقة في البقر العكامؿ -ٕٓ
رىاجه  -ٖٓ مىى ميٍسًمـو عيٍشره كىخى  َُُ    ال يىٍ تىًمعي عى
مىى عى  -ٗٓ ـٍ نيٍخًرٍج عى ا ًمٍف تىٍمرو ...لى اعن  َِْ  ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو ًإالَّ صى
ـً  -َٔ ًؿ، كىاٍليىرى  ُٕٖ    المَّييَـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى اٍلكىسى
 ّٖ ء  ليس عمى البقر العكامؿ شي -ُٔ
دىقىةه  -ِٔ ًمًو صى ًسًو كىغيبلى مىى اٍلميٍسًمـً ًفي فىرى ، ُّْ، َٔ  لىٍيسى عى

ُْٓ 
ًميّْ زى  -ّٔ  ِٖ    كىاةه لىٍيسى ًفي اٍلحي
ٍمسىًة أىٍكسيؽ مف التمر صدقة -ْٔ ، َُٔ، ََُ   لىٍيسى ًفيمىا ديكفى خى

ُُٕ ،ُٕٗ 
ا يىسيرًُّني أىفَّ ًلي ًمٍثمىوي ذىىىبنا أيٍنًفقيوي كيمَّوي  -ٓٔ  ُٖٕ    مى
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ذىعىةه  -ٔٔ لىٍيسىٍت ًعٍندىهي  ى ًة، كى ذىعى دىقىةي اٍل ى ًبًؿ صى ٍف بىمىغىٍت ًعٍندىهي ًمفى اإٍلً  ُْٕ    مى
ٍيؿه لىوي، ًإنَّمىا كىافى ىىذىا قىٍبؿى أىٍف تيٍنزىؿى  مىفٍ  -ٕٔ كىاتىيىا فىكى ـٍ ييؤىدّْ زى  ُٕٗ   كىنىزىىىا فىمى
ـٍ ًبالسٍَّخمىًة يىٍحًممييىا الرَّاًعي، كىالى  -ٖٔ مىٍيًي ـٍ تىعيدُّ عى ذيىىانىعى  ٕٓ    تىٍيخي
ٍرصً  -ٗٔ ًف اٍلخى  ُُْ    نىيىى عى
ٍبعى اٍلعيشيكًر ًمٍف كيؿّْ  -َٕ ـه ىىاتيكا ري ا ًدٍرىى  ٔٗ، ٓٗ، ّٗ   أىٍربىًعيفى ًدٍرىىمن
نىاقنا كىانيكا ييؤىدُّكنىيىا  -ُٕ نىعيكًني عى  ُٔٗ، ِٓ    ...كىالمًَّو لىٍك مى
مىى  -ِٕ لىٍيسى عى ًفي اأٍلىٍربىًعيفى ميًسنَّةه، كى ًثيفى تىًبيعه، كى ًفي اٍلبىقىًر ًفي كيؿّْ ثىبلى كى

    اٍلعىكىاًمًؿ شىٍيءه 
ِّ 

قىٍد نىيىانىا رى  -ّٕ مَّـى -سيكؿي المًَّو كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ذى شىاًفعنا  -صى  ٔٓ  أىٍف نىٍيخي
دىقىًة  -ْٕ ٍشيىةى الصَّ  َُٕ، ُٗ كىالى ييٍ مىعي بىٍيفى ميتىفىرّْؽو، كىالى ييفىرَّؽي بىٍيفى ميٍ تىًمعو خى
ٍكؿي  -ٕٓ مىٍيًو اٍلحى تَّى يىحيكؿى عى لىٍيسى ًفي مىاؿو زىكىاةه حى  ُٕٓ، ُٗ     كى
مى  -ٕٔ ا ًبالسًَّكيَّةً كى عىاًف بىٍينىييمى ًميطىٍيًف، فىًإنَّييمىا يىتىرىا ى  َُٕ، ُٗ  ا كىافى ًمٍف خى
 ّْ       يا عمي ال تفتح عمى اإلماـ في الصبلة -ٕٕ
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ـي ٍبفي عيٍركىةى بف الزبير .119  ُٕٖ                                                         ًىشىا
 ُٓ                                                                   ىبلؿ بف خباب .111
 ُٓ                                                         كضاح اليشكرم أىبيك عىكىانىةى  .111
ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو  .112  ُّٖ                                                                  اٍلكى
 ُُْ                                                      كيىىٍيبه بف خالد بف ع بلف  .113
 َُْ                                                          يحيى بف أيكب الغافقي .114
 ُُِ                                            يىٍحيىى ٍبًف سىٍيًؿ  بف أبى حثمة األكسي .115
ٍنبىسىةى القرشي .116  َُُ                                                         يىٍحيىى ٍبفي عى
مًَّد ٍبًف السَّكىفً  .117  ُِٗ                                                       يىٍحيىى ٍبفي ميحى
 ْٓ                                                 ذاف السُّممي يىًزيدي بف ىاركف بف زا .118
 ّٗ                                                                   ييكنيسي ٍبفي بيكىٍيرو  .119
 ِْ                                               ييكنيسي ٍبفي يىًزيدى بف أبي الن اد األيمي .121
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   األعالم المترجم ليم ييرس
 

 رقم الصفحة                                               استتتتم التتتعتتمتتم                 
 ِٕ   ابف أبي دؤاد .ُ

 ِِٕ      بف المبافا .ِ
 ِّٕ    ابف بزيزة  .ّ
 ُٖ      ابف رشيد الديف العطار .ْ
 َٖ     بف مفمح البغدادما .ٓ
 ٔٗ أبك الكليد البا ي .ٔ
 ِٓ أبك عبيد .ٕ
 ُٕ سنكماأل .ٖ
 ِِٕ أشيب .ٗ

 ُٔ اآلمدم .َُ
 ُٕٓ البييقي .ُُ
 ّٗ الخطابي .ُِ
 ُٖٕ الزرقاني .ُّ
 ٗٓ زفر .ُْ
 ْٓ الزيمعي .ُٓ
 ُُٕ   سعيد بف عبد الممؾ بف مركاف  .ُٔ
 ُٖ الشاطبي .ُٕ
 ّٓ الشككاني .ُٖ
 ِٗ الصنعاني .ُٗ
 ّٓ                                                    عبد الرحمف بف القاسـ المالكي .َِ
 َّ القرافي .ُِ
 ٖٓ الكاساني .ِِ
 ُٗ      الكماؿ ابف اليماـ  .ِّ
 َّ الميث بف سعد .ِْ
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 ِِْ    مالؾ بف أبي عامر األصبحي .ِٓ
 ُُٕ الماكردم .ِٔ
 ُِِ   محمد أنكر الكشميرم .ِٕ
 ّْ محمد بف الحسف .ِٖ
 ّٓ النخعي .ِٗ
 َِ    كليد بف راشد السعيداف .َّ
 ُُٕ   الكليد بف عبد الممؾ بف مركاف .ُّ
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 ييرس المصادر والمراجع
 
 القر ف الكريـ* 

إتحاؼ الميرة بالفكائد المبتكرة مف أطراؼ العشرة، البف ح ر العسقبلني، تحقيؽ:  ماعة مف  .1
 ىػػ، م مع الممؾ فيد، المدينة المنكرة.ُُْٓالمحققيف، الطبعة األكلى 

لمحافظ أبي محمد عبد الحؽ بػف ، -صمى اهلل عميو كسمـ–األحكاـ الكسطى مف حديث النبي  .2
عبد الرحمف األزدم اإلشبيمي ابف الخراط، تحقيؽ: حمدم السمفي كصبحي السامرائي، مكتبػة 

 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔالرشد، الرياض، طبعة سنة 
 –اإلحكػػاـ فػػي أصػػكؿ األحكػػاـ، لعمػػي بػػف أحمػػد بػػف حػػـز االندلسػػي أبػػك محمػػد، دار الحػػديث  .3

 ػ.ىُُْْالقاىرة،  الطبعة األكلى، 
أحكاؿ الر اؿ، ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السػعدم ال كز ػاني، تحقيػؽ: عبػد  .4

 العميـ عبد الحميـ البستكم، الناشر: حديث أكادمي نشاط أباد باكستاف.
اختبلؼ الحديث، لمحمد بف إدريس الشافعي، تحقيؽ: رفعت فكزم عبد المطمب، دار الكفاء،  .5

 ـ.ََُِ -ىػ ُِِْلى مصر، الطبعة األك  –المنصكرة 
إرشاد العقؿ السميـ إلػى مزايػا الكتػاب الكػريـ، لقاضػي القضػاة أبػي السػعكد بػف محمػد العمػادم  .6

 الحنفي، تحقيؽ عبد القادر أحمد عطا، مكتبة الرياض الحديثة.
إرشاد الفقيو إلى معرفة أدلة التنبيو، إلسماعيؿ بف كثير الدمشقي، تحقيؽ: بي ة يكسؼ حمد  .7

 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى أبك الطيب، م
اإلرشػػػاد فػػػي معرفػػػة عممػػػاء الحػػػديث، ألبػػػي يعمػػػى الخميػػػؿ بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف أحمػػػد بػػػف الخميػػػؿ  .8

الخميمي القزكينػي، تحقيػؽ: محمػد سػعيد بػف عمػر إدريػس، مكتبػة ابػف رشػد، الريػاض، الطبعػة 
 ـ.ُٖٗٗ-ىػ َُْٗاألكلى 

السػػػػبيؿ، لمحمػػػػد ناصػػػػر الػػػػديف األلبػػػػاني، المكتػػػػب  إركاء الغميػػػػؿ فػػػػي تخػػػػريج أحاديػػػػث منػػػػار .9
 ـ.ُٕٗٗ-ىػ ُّٗٗاإلسبلمي، الطبعة األكلى 

االسػػتذكار، لئلمػػاـ الحػػافظ أبػػي عمػػر يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد البػػر النمػػرم  .11
األندلسػػي، تحقيػػؽ: عبػػد المعطػػي أمػػيف قمع ػػي، دار قتيبػػة لمطباعػػة كالنشػػر، الطبعػػة األكلػػى 

 ـ. ُّٗٗ-ىػ ُُْْ
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إلشراؼ عمى مذاىب العمماء، ألبػي بكػر محمػد بػف إبػراىيـ بػف المنػذر النيسػابكرم، حققػو ا .11
 -ىػػ ُِْٓكقدـ لو: أبك حماد صغير أحمد األنصػارم، مكتبػة مكػة الثقافيػة، الطبعػة األكلػى 

 ـ.ََِْ
أصػػكؿ الحػػديث عمكمػػو كمصػػطمحو، لمحمػػد ع ػػاج الخطيػػب، دار الفكػػر، الطبعػػة الثانيػػة  .12

 ـ.ُُٕٗ -ىػ ُُّٗ
لبنػاف،  –كاء البياف، لمحمد األمػيف بػف محمػد المختػار الشػنقيطي، دار الفكػر، بيػركت أض .13

 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓطبعة سنة 
االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار، ألبي بكر محمد بف مكسى بف عثماف الحػازمي  .14

 ىػ.ُّٗٓاليمداني، دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر أباد الدكف، الطبعة الثانية 
عبلـ المكقعيف عف رب العالميف، ألبػي عبػد اهلل محمػد بػف أبػي بكػر بػف أيػكب المعػركؼ إ .15

المممكػة العربيػة  –بابف قيـ ال كزية، تحقيؽ: مشػيكر بػف حسػف  ؿ سػمماف، دار ابػف ال ػكزم 
 ىػ. ُِّْالسعكدية، الطبعة األكلى 

يف، الطبعػػة األعػػبلـ، لخيػػر الػػديف محمػػكد بػػف محمػػد بػػف عمػػي الزركمػػي، دار العمػػـ لممبليػػ .16
 ـ.ََِِالخامسة عشر 

االغتباط بمف رمي مف الركاة الثقات باالختبلط، لبرىاف الديف الحمبي أبك الكفا إبراىيـ بف  .17
محمػػد بػػف خميػػؿ سػػبط ابػػف الع مػػي، تحقيػػؽ: عػػبلء الػػديف عمػػي رضػػا، دار الحػػديث، الطبعػػة 

 ـ.ُٖٖٗاألكلى 
ج القرطبػػػػي المػػػػالكي ابػػػػف ، لمحمػػػػد بػػػػف الفػػػػر -صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ–أقضػػػػية رسػػػػكؿ اهلل  .18

 ق.ُِْٔبيركت، سنة النشر  –الطبلع، دار الكتاب العربي 
إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، لمقاضي عيػاض بػف مكسػى اليحصػبي، تحقيػؽ: الػدكتكر يحيػى  .19

 ىػ.ُُْٗإسماعيؿ، دار الكفاء، الطبعة األكلى 
بػف إبػراىيـ،  إكماؿ تيػذيب الكمػاؿ، لمغمطػام بػف قمػيج، تحقيػؽ: عػادؿ بػف محمػد، كأسػامة .21

 ىػ.ُِِْدار البشائر، بيركت،  الطبعة األكلى 
اإلكمػػاؿ لر ػػاؿ أحمػػد، البػػف مػػاككال عمػػي بػػف ىبػػة اهلل بػػف عمػػي األميػػر، طبعػػة دار إحيػػاء  .21

 التراث العربي.
 ألفية السيكطي في عمـ الحديث، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، المكتبة العممية. .22
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ك الفػػػػتح محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف كىػػػػب القشػػػػيرم اإللمػػػػاـ بيحاديػػػػث األحكػػػػاـ، لتقػػػػي الػػػػديف أبػػػػ .23
المعػػركؼ بػػابف دقيػػؽ العيػػد، تحقيػػؽ: حسػػيف إسػػماعيؿ ال مػػؿ، دار المعػػراج الدكليػػة، الطبعػػة 

 ـ.ََِِ -ىػ ُِّْالثانية 
األـ، لئلمػػاـ محمػػد بػػف إدريػػس الشػػافعي، تحقيػػؽ: رفعػػت فػػكزم عبػػد المطمػػب، دار الكفػػاء،  .24

 ـ.ََُِ -ػ ىُِِْ ميكرية مصر العربية، الطبعة األكلى 
األمكاؿ ألبي عبيد القاسـ بف سبلـ، تحقيؽ: أبي أنس سيد بػف ر ػب، تقػديـ: أبػي إسػحاؽ  .25

 ـ.ََِٕ-ىػ ُِْٖمصر، الطبعة األكلى  –الحكيني، دار اليدم النبكم 
األنػػكار الكاشػػفة لمػػا فػػي كتػػاب أضػػكاء السػػنة عمػػى السػػنة مػػف الزلػػؿ كالتضػػميؿ كالم ازفػػة،  .26

بيػػػػركت، طبعػػػػة سػػػػنة  –المعممػػػػي اليمػػػػاني، عػػػػالـ الكتػػػػب  لعبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف يحيػػػػى بػػػػف عمػػػػي
 ـ.ُِٖٗ -ىػ َُِْ

األكسػػػػط فػػػػي السػػػػنف كاإل مػػػػاع كاالخػػػػتبلؼ، ألبػػػػي بكػػػػر محمػػػػد بػػػػف إبػػػػراىيـ بػػػػف المنػػػػذر  .27
 –النيسػػػػابكرم، تحقيػػػػؽ: أبػػػػك حمػػػػاد صػػػػغير أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد حنيػػػػؼ، دار طيبػػػػة، الريػػػػاض 

 ـ.ُٖٓٗ-ىػ َُْٓالسعكدية، الطبعة األكلى 
ؼ فػػػي  ثػػػار الخػػػبلؼ، لسػػػبط ابػػػف ال ػػػكزم، تحقيػػػؽ: ناصػػػر العمػػػي الناصػػػر إيثػػػار اإلنصػػػا .28

 ىػ.َُْٖالخميفي، دار السبلـ، القاىرة، الطبعة األكلى 
بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ؛ البف عبد اليػادم يكسػؼ بػف حسػف بػف  .29

طبعػػة األكلػػى عبػػد اليػػادم الصػػالحي، تحقيػػؽ: كصػػي اهلل محمػػد عبػػاس، دار اإلمػػاـ أحمػػد، ال
 ىػ.ُِْٕ

البحػػػر الزخػػػار المعػػػركؼ بمسػػػند البػػػزار، تػػػيليؼ أبػػػي بكػػػر أحمػػػد بػػػف عمػػػرةبف عبػػػد الخػػػالؽ  .31
محفػػػكظ الػػػرحمف زيػػػف اهلل، مكتبػػػة العمػػػـك كالحكػػػـ، المدينػػػة المنػػػكرة،  :العتكػػػي البػػػزار، تحقيػػػؽ

 ـ.ُٖٖٗ-ىػ َُْٗالطبعة األكلى 
حمػد بػف أحمػد بػف محمػد بػف أحمػد بػف بداية الم تيد كنياية المقتصد، لئلماـ أبي الكليػد م .31

 ـ.ُِٖٗ-ىػ َُِْرشد القرطبي، دار المعرفة، الطبعة الثانية 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لئلماـ عبلء الديف أبي بكػر بػف مسػعكد الكاسػاني، دار  .32

 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔلبناف، الطبعة الثانية  –الكتب العممية، بيركت 
 القرف السابع، لمحمد بف عمي الشككاني، دار المعرفة.البدر الطالع بمحاسف مف بعد  .33
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البدر المنير فػي تخػريج األحاديػث ك اآلثػار الكاقعػة فػي الشػرح الكبيػر، لئلمػاـ أبػي حفػص  .34
عمػر بػف عمػي الشػافعي المعػركؼ بػابف الممقػف، تحقيػؽ: أسػامة بػف أحمػد ك ماعػة، نشػػر دار 

 ىػ.ُِْٓالي رة، الطبعة األكلى 
األحكػاـ، ألحمػد بػف عمػي بػف ح ػر العسػقبلني، تحقيػؽ: محمػد حامػد  بمكغ المراـ مف أدلة .35

 ىػ.ُّْٕمصر، طبعة سنة  –الفقي، المطبعة السمفية 
بيػػاف الػػكىـ كاإلييػػاـ الػػكاقعيف فػػي كتػػاب األحكػػاـ، البػػف القطػػاف الفاسػػي، تحقيػػؽ: الػػدكتكر  .36

 ىػ.ُُْٖمحسف  يت سعيد، دار طيبة، الطبعة األكلى 
مسػػائؿ المسػػتخر ة، ألبػػي الكليػػد محمػػد بػػف مكالتك يػػو كالتعميػػؿ لالبيػػاف كالتحصػػيؿ كالشػػرح  .37

 –أحمػػػد بػػػف رشػػػد القرطبػػػي، تحقيقػػػؾ محمػػػد ح ػػػي ك خػػػركف، دار الغػػػرب اإلسػػػبلمي، بيػػػركت 
 ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖلبناف، الطبعة الثانية 

تاريخ ابف معيف ركاية ابف طيماف البػادم، تحقيػؽ: أحمػد محمػد نػكر سػيؼ، دار المػيمكف  .38
 ىػ.ََُْشؽ، سنة دم –لمتراث 

تػػاريخ ابػػف معػػيف ركايػػة ابػػف محػػرز، تحقيػػؽ: محمػػد كامػػؿ القصػػار، م مػػع المغػػة العربيػػة  .39
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓبدمشؽ، الطبعة األكلى 

تػػاريخ ابػػف معػػيف ركايػػة الػػدارمي، تحقيػػؽ: أحمػػد محمػػد نػػكر سػػيؼ، مركػػز البحػػث العممػػي  .41
حيػػػاء التػػػػراث فػػػي  امعػػػػة الممػػػؾ عبػػػػد العزيػػػز، كميػػػػة الشػػػريعة  كالدراسػػػػات اإلسػػػبلمية، مكػػػػة كا 

 ىػ.ََُْالمكرمة، الطبعة األكلى 
 ـتاريخ أبي زرعة الدمشقي، تحقيؽ: شكر اهلل بف نعمة اهلل، كىك رسالة عممية نكقشػت عػا .41

 ـ، كنشر الكتاب م مع المغة العربية بدمشؽ.ُّٕٗ
تػػاريخ أسػػماء الثقػػات، ألبػػي حفػػص عمػػر بػػف شػػاىيف، تحقيػػؽ: صػػبحي السػػامرائي، الػػدار  .42

 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْْمفية، الطمعة األكلى الس
تاريخ أصبياف، ألبي نعيـ احمد بػف عبػد اهلل بػف ميػراف األصػبياني، تحقيػؽ سػيد كسػركم  .43

 ـ. َُٗٗ -ىػ َُُْلبناف، طبعة سنة  –حسف، دار الكتب العممية، بيركت 
تػػاريخ اإلسػػبلـ ككفيػػات المشػػاىير كاألعػػبلـ، لمحػػافظ محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف الػػذىبي،  .44

 -ىػػػػػ َُِْحقيػػػػؽ: عمػػػػر بػػػػف عبػػػػد السػػػػبلـ تػػػػدمرم، دار الكتػػػػاب العربػػػػي، الطبعػػػػة الثانيػػػػة ت
 ـ.َُٗٗ

التاريخ الصغير، لئلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم، تحقيؽ: محمكد إيػراىيـ  .45
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔلبناف، الطبعة األكلى  –زيد، دار المعرفة، بيركت 
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 –محمد بف إسماعيؿ البخػارم، دار الكتػب العمميػة، بيػركت التاريخ الكبير، ألبي عبد اهلل  .46
 لبناف.

تاريخ مدينة السػبلـ كأخبػار محػدثييا، لمحػافظ أبػي بكػر أحمػد بػف عمػي بػف ثابػت الخطيػب  .47
 -ىػػػ ُِِْالبغػػدادم، تحقيػػؽ: بشػػار عػػكاد معػػركؼ، دار الغػػرب اإلسػػبلمي، الطبعػػة األكلػػى 

 ـ.ََُِ
مػف حميػا مػف األماثػؿ، أك ا تػاز بنكاحييػا مػف تاريخ مدينة دمشؽ، كذكػر فضػميا كتسػمية  .48

كاردييا كأىميا، ألبي القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل بف عبػد اهلل الشػافعي المعػركؼ بػابف 
 –عسػػاكر، تحقيػػؽ: محػػب الػػديف أبػػي سػػعيد عمػػر بػػف غرامػػة العمػػركم، دار الفكػػر، بيػػركت 

 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓلبناف 
ف معيف بػف عػكف المػرم الغطفػاني البغػدادم، ركايػة تاريخ يحيى بف معيف، لئلماـ يحيى ب .49

أبي الفضؿ العباس بف محمػد بػف حػاتـ الػدكرم البغػدادم، تحقيػؽ: عبػد اهلل أحمػد حسػف، دار 
 لبناف. –القمـ، بيركت 

تيكيؿ مختمؼ الحديث، لئلماـ أبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة، تحقيؽ: محي الػديف  .51
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗلبناف،  الطبعة الثانية  –ت األصفر، المكتب اإلسبلمي، بيرك 

تبيػػػيف الحقػػػائؽ شػػػرح كنػػػز الػػػدقائؽ، لفخػػػر الػػػديف عثمػػػاف بػػػف عمػػػي الزيمعػػػي، دار الكتػػػاب  .51
 ىػ.ُُّّاإلسبلمي، القاىرة 

التبيػػػيف ألسػػػماء المدلسػػػيف، ألبػػػي الكفػػػا إبػػػراىيـ بػػػف محمػػػد بػػػف خميػػػؿ سػػػبط ابػػػف الع مػػػي،  .52
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔبيركت، الطبعة األكلى  –تحقيؽ: يحيى شفيؽ، دار الكتب العممية 

تحرير القكاعد كم مع الفرائد، لمدكتكر كليد بف راشد السعيداف، اعتنى بو سػالـ بػف ناصػر  .53
 القريني، مصدر الكتاب مكقع صيد الفكائد.

التحرير في أصػكؿ الفقػو، لئلمػاـ الحػافظ محمػد بػف عبػد الكاحػد السيكاسػي المعػركؼ بػابف  .54
 ىػ.ُُْٗتحقيؽ: عبد اهلل عمر، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى اليماـ اإلسكندرم، 

التحريػػػر كالتنػػػكير، لمشػػػيخ محمػػػد الطػػػاىر بػػػف عاشػػػكر، دار سػػػحنكف، تػػػكنس، طبعػػػة سػػػنة  .55
 ـ.ُٕٗٗ

تحفػػة األحػػكذم شػػرح  ػػامع الترمػػذم، لمحػػافظ أبػػي العمػػي محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد  .56
 عثماف، دار الفكر.الرحيـ المباركفكرم، ضبط: عبد الرحمف محمد 

تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، لكلي الديف أحمد بف عبد الػرحيـ بػف الحسػيف أبػي  .57
 ـ.ُٗٗٗزرعة العراقي، تحقيؽ: عبد اهلل نكارة، مكتبة ابف رشد، الرياض، 
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التحفػػػة المطيفػػػة فػػػي تػػػاريخ المدينػػػة الشػػػريفة، لئلمػػػاـ شػػػمس الػػػديف السػػػخاكم، دار الكتػػػب  .58
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْطبعة سنة  العممية، بيركت،

التحقيؽ في أحاديث الخبلؼ، ألبي الفرج ابف ال ػكزم، تحقيػؽ: مسػعد عبػد الحميػد محمػد  .59
 ىػ.ُُْٓالسعدني، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى 

تػػذكرة الحفػػاظ، لمحمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف الػػذىبي، تحقيػػؽ: زكريػػا عميػػرات، دار الكتػػب  .61
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗبعة األكلى لبناف، الط –العممية، بيركت 

ترتيػػب المػػدارؾ كتقريػػب المسػػالؾ لمعرفػػة أعػػبلـ مػػذىب مالػػؾ، ألبػػي الفضػػؿ عيػػاض بػػف  .61
لبنػاف،  –مكسى اليحصبي األندلسي، تحقيؽ: محمد سالـ ىاشـ، دار الكتػب العمميػة، بيػركت 

 ـ.ُٖٗٗىػ ُُْٖالطبعة األكلى 
حمػػػد الغسػػػاني األندلسػػػي، تسػػػمية شػػػيكخ أبػػػي داكد، ألبػػػي عمػػػي الحسػػػيف بػػػف محمػػػد بػػػف أ .62

 تحقيؽ: أبك ىا ر السعيد بف بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية.
تع يػػػػؿ المنفعػػػػة، البػػػػف ح ػػػػر العسػػػػقبلني، تحقيػػػػؽ كدراسػػػػة: إكػػػػراـ اهلل إمػػػػداد الحػػػػؽ، دار  .63

 ىػ.ُُْٔالبشائر اإلسبلمية، بيركت، الطبعة األكلى 
ح، ألبي الكليد البا ي، تحقيػؽ: التعديؿ كالت ريح لمف خرج لو البخارم في ال امع الصحي .64

 ىػ.َُْٔالرياض، الطبعة األكلى  –أبك لبابة حسيف، دار المكاء 
تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، لمحافظ ابف ح ر العسقبلني، تحقيػؽ:  .65

 عاصـ بف عبد اهلل القريكتي، مكتبة المنار، األردف، الطبعة األكلى.
ضة الندية، لمحمد ناصر الديف األلباني، دار ابف القيـ، كدار التعميقات الرضية عمى الرك  .66

 ـ.ََِّ، ُِّْابف عفاف، الطبعة األكلى 
تقريب التيذيب، ألحمد بف عمي بػف ح ػر العسػقبلني، تحقيػؽ: أبػك األشػباؿ صػغير أحمػد  .67

 شاغؼ الباكستاني، دار العاصمة.
، ألبػػػي زكريػػا النػػػككم، التقريػػب كالتيسػػير لمعرفػػػة سػػنف البشػػػير النػػذير فػػي أصػػػكؿ الحػػديث .68

ىػ َُْٓلبناف، الطبعة األكلى  –تحقيؽ: م مد عثماف الخشت، دار الكتاب العربي، بيركت 
 ـ.ُٖٓٗ -
التقييػػػد كاإليضػػػاح لمػػػا أطمػػػؽ كأغمػػػؽ مػػػف كتػػػاب ابػػػف الصػػػبلح، لمعراقػػػي عبػػػد الػػػرحيـ بػػػف  .69

يػركت، الطبعػة الحسيف، دراسة كتحقيؽ: أسامة بف عبد اهلل الخياط، دار البشائر اإلسبلمية، ب
 ىػ.ُِْٓاألكلى 
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التمخػػيص الحبيػػر فػػي تخػػريج أحاديػػث الرافعػػي الكبيػػر، ألبػػي الفضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف  .71
 ىػ.ُّْٖح ر العسقبلني، تحقيؽ: عبد اهلل ىاشـ يماني، المدينة المنكرة 

تماـ المنة في التعميؽ عمى فقػو السػنة، لمحمػد ناصػر الػديف األلبػاني، المكتبػة اإلسػبلمية،  .71
 ىػ.َُْٗلراية، الطبعة الثالثة دار ا

التمييد لما في المكطي مػف المعػاني كاألسػانيد، لئلمػاـ أبػي بكػر عمػر يكسػؼ بػت عبػد اهلل  .72
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْبف محمد بف عبد البر النمرم االندلسي، تحقيؽ: سعيد أحمد أعراب، 

تنقػػػػػػػيح التحقيػػػػػػػؽ فػػػػػػػي أحاديػػػػػػػث التعميػػػػػػػؽ، لشػػػػػػػمس الػػػػػػػديف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد الػػػػػػػذىبي،  .73
 ىػ.ُُِْؽ:مصطفى أبك الغيط، ك عبد الحي ع يب، دار الكطف، الطبعة األكلى تحقي

تنقػػػيح التحقيػػػػؽ فػػػػي أحاديػػػػث التعميػػػػؽ، لشػػػػمس الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد اليػػػػادم  .74
 ىػ.ُُْٗالحنبمي، تحقيؽ: أيمف صالح شعباف، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى 

لئلمػػاـ شػػياب الػػديف أبػػك العبػػاس تنقػػيح الفصػػكؿ فػػي اختصػػار المحصػػكؿ فػػي األصػػكؿ،  .75
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْْأحمد بف إدريس القرافي، دار الفكر، سنة النشر 

تيػذيب األسػػماء كالمغػات، ألبػػي زكريػا محػػي الػػديف بػف شػػرؼ النػككم، دار الكتػػب العمميػػة،  .76
 لبناف. –بيركت 

تيػػػذيب التيػػػذيب، ألبػػػي الفضػػػؿ  أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف ح ػػػر العسػػػقبلني، تحقيػػػؽ: إبػػػراىيـ  .77
 زيبؽ كعادؿ مرشد، مؤسسة الرسالة.ال
تيػػػذيب الكمػػػاؿ فػػػي أسػػػماء الر ػػػاؿ، لمحػػػافظ  مػػػاؿ الػػػديف أبػػػي الح ػػػاج يكسػػػؼ المػػػزم،  .78

 .ُّٖٗ -ىػ َُّْتحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 
تيسػػػير مصػػػطمح عمػػػـك الحػػػديث، لمحمػػػكد الطحػػػاف، مركػػػز اليػػػدل لمدراسػػػات اإلسػػػبلمية،  .79

  ميكرية مصر العربية. –اإلسكندرية 
الثقات، لمحمد بف حباف بػف أحمػد ابػك حػاتـ التميمػي البسػتي، تحقيػؽ: السػيد شػرؼ الػديف  .81

 ـ.ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗأحمد، دار الفكر، الطبعة األكلى 
 امع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، لم د الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمػد ال ػزرم  .81

رنػػػاؤكط، مكتبػػػة الحمػػػكاني كمطبعػػػة المػػػبلح، كمكتبػػػة دار ابػػػف األثيػػػر، تحقيػػػؽ: عبػػػد القػػػادر األ
 ـ.ُٗٔٗ -ىػ ُّٖٗالبياف، الطبعة األكلى 

 ػػػامع التحصػػػيؿ فػػػي أحكػػػاـ المراسػػػيؿ، لمحػػػافظ صػػػبلح الػػػديف أبػػػي سػػػعيد بػػػف خميػػػؿ بػػػف  .82
ىػػ َُْٕكيكمدم العبلئي، تحقيػؽ: حمػدم عبػد الم يػد السػمفي، عػالـ الكتػب، الطبعػة الثانيػة 

 ـ.ُٖٔٗ -
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مػػذم، ألبػػي عيسػػى محمػػد بػػف عيسػػى الترمػػذم، تحقيػػؽ: بشػػار عػػكاد معػػركؼ،  ػػامع التر  .83
 ـ.ُٖٗٗدارال يؿ ك دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة الثانية 

 امع بيػاف العمػـ كفضػمو، البػف بػد البػر النمػرم القرطبػي، دار الكتػب العمميػة، طبعػة سػنة  .84
 ىػ.ُّٖٗ

كالميمػكني كأبػك الفضػؿ صػالح ال امع في العمؿ كمعرفػة الر ػاؿ ركايػة عبػد اهلل كالمػركذم  .85
بػػف أحمػػد، اعتنػػى بػػو: محمػػد بػػف حسػػاـ بػػف بيضػػكف، مؤسسػػة الكتػػب الثقافيػػة، الطبعػػة األكلػػى 

 ىػ.َُُْ
ال ػػػرح كالتعػػػديؿ، ألبػػػي محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي حػػػاتـ محمػػػد بػػػف إدريػػػس بػػػف المنػػػذر  .86

 .ـُِٓٗ -ىػ ُُّٕلبناف، الطبعة األكلى  –التميمي، دار الكتب العممية، بيركت 
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شرح السنة، لممحديث الحسيف بف مسػعكد البغػكم، تحقيػؽ: شػعيب األنػاؤكط كمحمػد زىيػر  .132

 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْة الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، الطبعة الثاني
 الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، لمشيخ محمد بف صالح العثيميف، دار ابف ال كزم. .133
شرح صحيح البخارم، البف بطاؿ أبي الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ، تحقيػؽ: أبػك  .134

 الرياض. –تميـ ياسر بف إبراىيـ، مكتبة الرشد 
أحمػػد الحنبمػػي، تحقيػؽ: نػػكر الػػديف شػرح عمػػؿ الترمػذم،  البػػف ر ػػب بػف عبػػد الػػرحمف بػف  .135

 ىػ.ُُِْالرياض، الطبعة الرابعة  –عتر، دار العطاء 
 لبناف. –شرح مختصر خميؿ، لمخرشي، دار الفكر، بيركت  .136
شػػػرح مشػػػكؿ اآلثػػػار، لئلمػػػاـ أبػػػي  عفػػػر أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف سػػػبلمة الطحػػػاكم، تحقيػػػؽ:  .137

 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْٓشعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة 
اآلثػػػار، لئلمػػػاـ أبػػػي  عفػػػر أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف سػػػبلمة الطحػػػاكم الحنفػػػي،  شػػػرح معػػػاني .138

ىػػ ُُْْتحقيؽ: محمد زىرم البخارم، كمحمد سيد  اد الحؽ، عالـ الكتػب، الطبعػة األكلػى 
 ـ.ُْٗٗ -
شػػرح نخبػػة الفكػػر فػػي مصػػطمحات أىػػؿ األثػػر، لنػػكر الػػديف أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف سػػمطاف  .139

ي القػارم، تحقيػؽ: عبػد الفتػاح أبػك غػدة، دار األرقػـ، محمد القارم اليركم المعػركؼ بمػبل عمػ
 لبناف. –بيركت 

شػػركط األئمػػة السػػتة لممقدسػػي، ألبػػي الفضػػؿ محمػػد بػػف الفضػػؿ المقدسػػي، كيميػػو شػػركط  .141
 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْٓبيركت، الطبعة األكلى  –األئمة الخمسة لمحازمي، دار الكتب العممية 

القاسػػػـ خمػػػؼ بػػػف عبػػػد الممػػػؾ بػػػف مسػػػعكد شػػػيكخ عبػػػد اهلل بػػػف كىػػػب، لئلمػػػاـ الحػػػافظ أبػػػي  .141
المعػػػػركؼ  بػػػػابف بشػػػػككاؿ القرطبػػػػي األندلسػػػػي المػػػػالكي، تحقيػػػػؽ: عػػػػامر حسػػػػف صػػػػبرم، دار 

 ـ.ََِٕ-ىػُِْٖالبشائر اإلسبلمية، الطبعة األكلى 
صػػػحيح ابػػػف حبػػػاف بترتيػػػب ابػػػف بمبػػػاف، البػػػف حبػػػاف البسػػػتي، تحقيػػػؽ: شػػػعيب األرنػػػاؤكط،  .142

 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْالطبعة الثانية لبناف،  –مؤسسة الرسالة، بيركت 
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صحيح ابف خزيمة، ألبي بكر محمػد بػف إسػحاؽ بػف خزيمػة السػممي النيسػابكرم، تحقيػؽ:  .143
 ـ.َُٕٗىػ َُّٗبيركت، طبعة سنة  –محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسبلمي 

صػحيح البخػػارم، ألبػي عبػػد اهلل محمػد بػػف إسػماعيؿ البخػػارم ال عفػي، تحقيػػؽ: مصػػطفى  .144
 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٕبيركت، الطبعة الثالثة  –دار ابف كثير اليمامة  ديب البغا،

صػػحيح مسػػمـ، لمسػػمـ بػػف الح ػػاج القشػػيرم النيسػػابكرم، تحقيػػؽ: محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي،  .145
 ىػ.ُُِْدار الحديث، الطبعة األكلى 

الضػػعفاء الكبيػػػر لمعقيمػػػي محمػػػد بػػف عمػػػرك بػػػف مكسػػػى، تحقيػػؽ: حمػػػدم بػػػف عبػػػد الم يػػػد  .146
 ىػ.َُِْالرياض، الطبعة األكلى  –لصميعي السمفي، دار ا

الضعفاء كالمترككيف، ألبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف ال كزم، تحقيؽ: أبك  .147
 -ىػػػػ َُْٔلبنػػاف، الطبعػػػة األكلػػى  –الفػػداء عبػػػد اهلل القاضػػي، دار الكتػػػب العمميػػة، بيػػػركت 

 ـ.ُٖٔٗ
لنسػػػػائي، تحقيػػػػؽ: يػػػػكراف الضػػػػعفاء كالمتػػػػرككيف، ألبػػػػي عبػػػػد الػػػػرحمف أحمػػػػد بػػػػف شػػػػعيب ا .148

 -ىػػػػػ َُْٓالضػػػػناكم، ككمػػػػاؿ يكسػػػػؼ الحػػػػكت، مؤسسػػػػة الكتػػػػب الثقافيػػػػة، الطبعػػػػة األكلػػػػى 
 ـ.ُٖٓٗ

الضعفاء، ألبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمػد األصػبياني، تحقيػؽ: فػاركؽ حمػادة، دار  .149
 ـ.ُْٖٗ -ىػػ َُْٓالثقافة، الدار البيضاء، الطبعة األكلى 

ألبي بكر بف أحمد بف محمد بف قاضػي شػيبة، تحقيػؽ: محمػكد  طبقات الشافعية الكبرل، .151
محمػػػػد الطنػػػػاحي، كعبػػػػد الفتػػػػاح محمػػػػد الحمػػػػك، دار إحيػػػػاء الكتػػػػب العربيػػػػة، الطبعػػػػة األكلػػػػى 

 ـ.ُْٔٗ -ىػ ُّّٖ
الطبقػػػات الكبيػػػر، لمحمػػػد بػػػف سػػػعد بػػػف منيػػػع الزىػػػرم، تحقيػػػؽ: عمػػػي محمػػػد عمػػػر، مكتبػػػة  .151

 ـ.ََُِ- ىػُُِْالخان ي، القاىرة، الطبعة األكلى 
طرح التثريب في شرح التقريب، ألبي الفضؿ زيف الديف عبػد الػرحيـ بػف الحسػيف العراقػي،  .152

 الطبعة المصرية.
العبػػر فػػي خبػػر مػػف غبػػر، لمحمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف قايمػػاز الػػذىبي، تحقيػػؽ: أبػػك  .153

 بيركت. –ىا ر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية 
ف الترمذم، لمحمد أنكر بف معظـ شاه الكشميرم الينػدم، تحقيػؽ: العرؼ الشذم شرح سن .154

 محمكد أحمد شاكر، مؤسسة ضحى لمنشر كالتكزيع.
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عمػػػؿ الترمػػػذم الكبيػػػر، بترتيػػػب أبػػػك طالػػػب القاضػػػي، حققػػػو  ماعػػػة مػػػف المحققػػػيف، عػػػالـ  .155
 ىػ.َُْٗالكتب، بيركت، الطبعة األكلى 

بػػػػف المػػػػديني، اعتنػػػػى بػػػػو: مػػػػازف عمػػػػؿ الحػػػػديث كمعرفػػػػة الر ػػػػاؿ كالتػػػػاريخ، لئلمػػػػاـ عمػػػػي  .156
 ىػ.ُِْٔالسرساكم، دار ابف ال كزم، الطبعة األكلى 

العمؿ الكبير لمترمذم، تحقيؽ: صحبي السػامرائي ك خػركف، عػالـ الكتػب، كمكتبػة النيضػة  .157
 ىػ.َُْٗبيركت،  –العربية 

 العمػػؿ المتناىيػػة فػػي األحاديػػث الكاىيػػة، البػػف ال ػػكزم، تحقيػػؽ: خميػػؿ المػػيس، دار الكتػػب .158
 ىػ.ُِْْالعممية، الطبعة الثانية 

العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، لئلماـ أبي الحسف عمػي بػف عمػر الػدارقطني، تحقيػؽ:  .159
المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية، الطبعػػػة األكلػػػى  –محفػػػكظ الػػػرحمف زيػػػف اهلل السػػػمفي، دار طيبػػػة 

 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُْٓ
ركذم، تحقيػػؽ: رصػػي اهلل بػػف محمػػد العمػػؿ كمعرفػػة الر ػػاؿ عػػف أحمػػد بػػف حنبػػؿ ركايػػة المػػ .161

 ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖاليند، الطبعة األكلى  –عباس، الدار السمفية، بكمبام 
العمػػؿ كمعرفػػة الر ػػاؿ، تحقيػػؽ: كصػػي اهلل محمػػد عبػػاس، دار الخػػاني، الريػػاض/ الطبعػػة  .161

 ـ.ََُِ -ىػ ُِِْالثانية 
، تحقيػؽ: فريػؽ مػف العمؿ، لمحػافظ أبػي محمػد عبػد الػرحمف بػف أبػي حػاتـ الحنظمػي الػرازم .162

الباحثيف بإشراؼ: سعد بف عبد اهلل الحميد، كخالد بف عبػد الػرحمف ال ريسػي، الطبعػة األكلػى 
 ـ.ََِٔ -ىػ ُِْٕ

عمكـ الحديث المعركؼ بمقدمة ابػف الصػبلح، لئلمػاـ أبػي عمػرك عثمػاف بػف عبػد الػرحمف  .163
 ـ.ُُّٗ -ىػ َُّٓالمشيكر بابف الصبلح، المطبعة العممية، حمب، الطبعة األكلى 

عمػػػـك الحػػػديث كمصػػػطمحو، لمػػػدكتكر صػػػبحي الصػػػالح، دار العمػػػـ لممبليػػػيف، طبعػػػة سػػػنة  .164
 ـ.ََِٗ

عمػػدة األحكػػاـ الكبػػرل، لمحػػافظ عبػػد الغنػػي بػػف عبػػد الكاحػػد المقدسػػي، تحقيػػؽ: سػػمير بػػف  .165
 أميف الزىيرم، دار الثبات لمنشر كالتكزيع.

حمد محمكد بف أحمد العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم، لئلماـ بدر الديف أبي م .166
لبنػاف، الطبعػة  –ضبطو كصححو: عبد اهلل محمكد محمد عمر، دار الكتػب العمميػة، بيػركت 

 ـ.ََُِ -ىػ ُُِْاألكلى 
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غاية النياية في طبقات القراء، لئلماـ شمس الديف أبي الخيػر محمػد بػف محمػد بػف محمػد  .167
 اسر، دار الكتب العممية.بف عمي ابف ال زرم الدمشقي الشافعي، تحقيؽ: ج. بر ستر 

غريب الحديث، إلبراىيـ بف إسحاؽ الحربي، تحقيؽ: سػميماف إبػراىيـ العايػد، نشػر  امعػة  .168
 ىػ.َُْٓأـ القرل، سنة 

غريب الحديث، ألبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف ال كزم، تحقيؽ: عبد المعطػي أمػيف  .169
 ـ.ُٖٓٗبيركت، الطبعة األكلى  –قمع ي، دار الكتب العممية 

غريب الحديث، لعبد اهلل بف مسػمـ بػف قتيبػة الػدينكرم، تحقيػؽ: عبػد اهلل ال بػكرم، مطبعػة  .171
 ىػ.ُّٕٗبغداد، الطبعة األكلى  ،العاني

الفػػػائؽ فػػػي غريػػػب الحػػػديث كاألثػػػر، لمحمػػػكد بػػػف عمػػػر الزمخشػػػرم، تحقيػػػؽ: عمػػػي محمػػػد  .171
 لبناف. –الب اكم، كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعرفة 

المسممة، لعدد مف العمماء، اعتنى بيػا: أبػك محمػد أشػرؼ بػف عبػد المقصػكد، فتاكل المرأة  .172
 مكتبة دار طبرية. 

فػتح البػػارم بشػرح صػػحيح البخػػارم، لئلمػاـ أحمػػد بػف عمػػي بػػف ح ػر العسػػقبلني، تحقيػػؽ:  .173
 لبناف. –عبد العزيز بف عبد العزيز بف باز، دار المعرفة، بيركت 

الكاحػػػد السيكاسػػػي المعػػػركؼ بػػػابف اليمػػػاـ، دار فػػػتح القػػػدير، لكمػػػاؿ الػػػديف محمػػػد بػػػف عبػػػد  .174
 الفكر. 

فػػػتح المغيػػػث شػػػرح ألفيػػػة الحػػػديث لمعراقػػػي، لئلمػػػاـ شػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف  .175
السخاكم، تحقيؽ:عبد الرحمف محمد عثماف، المكتبة السػمفية، المدينػة المنػكرة، الطبعػة الثانيػة 

 ـ.ُّٖٗ -ىػ ُّٖٖ
مفمح المقدسي، تحقيؽ: ابك الزىراء حاـز قاضي، دار الفركع كتصحيح الفركع، لمحمد بف  .176

 ىػ.ُُْٖالكتب العممية، سنة 
سػػػػكريا، الطبعػػػػة الثانيػػػػة،  -الفقػػػػو اإلسػػػػبلمي كأدلتػػػػو، لكىبػػػػة الزحيمػػػػي، دار الفكػػػػر، دمشػػػػؽ .177

 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ
يكسػؼ  دراسة مقارنة ألحكاميا كتطبيقاتيا كفمسفتيا في ضكء القر ف كالسػنة، د. فقو الزكاة .178

 ىػػ.َُْٓ، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة الثامنة ضاكمالقر 
فػػػكاتح الرحمػػػكت بشػػػرح مسػػػمـ الثبػػػكت، لئلمػػػاـ عبػػػد العمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف نظػػػاـ السػػػيالكم  .179

األنصارم المكنكم، تحقيؽ: عبد اهلل محمكد محمد عمػر، دار الكتػب العمميػة، الطبعػة األكلػى 
 ـ.ََِِ -ىػ ُِّْ



             288 

مكضكعة، لمحمد بف عمي بف محمد الشػككاني، تحقيػؽ: الفكائد الم مكعة في األحاديث ال .181
 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٕعبد الرحمف بف يحيى الممعمي، المكتب اإلسبلمي، الطبعة الثالثة 

الفكائػػػد المعممػػػة، ألبػػػي زرعػػػة الدمشػػػقي، تحقيػػػؽ: ر ػػػب بػػػف عبػػػد المقصػػػكد، مكتبػػػة اإلمػػػاـ  .181
 ـ.ََِّ -ىػ ُِّْالذىبي، الطبعة األكلى 

البخارم، إلماـ العصر محمد أنكر شػاة الكشػميرم، دار الكتػب فيض البارم عمى صحيح  .182
 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔالعممية، الطبعة األكلى 

فيض القػدير شػرح ال ػامع الصػغير، لمعبلمػة عبػد الػرؤكؼ المنػاكم، دار المعرفػة، الطبعػة  .183
 ـ.ُِٕٗ -ىػ ُُّٗالثانية 

أبػي عبػد اهلل محمػد  الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة، لئلماـ شمس الػديف .184
بف احمد بف عثماف الذىبي الدمشقي، تحقيؽ: محمد عكامة كأحمػد محمػد نمػر الخطيػب، دار 

 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُّْالقبمة، كمؤسسة عمـك القر ف،  دة، الطبعة األكلى 
الكػػػافي فػػػي فقػػػو أحمػػػد، لمكفػػػؽ الػػػديف عبػػػد اهلل بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف قدامػػػة المقدسػػػي  .185

 اهلل بف عبد المحسف التركي، دار ى ر لمطباعة.ال ماعيمي، تحقيؽ: عبد 
الكامؿ في ضعفاء الر اؿ، ألبي أحمد عبد اهلل بف عدم ال ر اني، تحقيؽ: سييؿ زكار،  .186

 ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٗلبناف، الطبعة الثالثة  –دار الفكر، بيركت 
ت، اإلمػارا –الكبائر، لئلماـ الذىبي، تحقيؽ: مشيكر بف حسف  ؿ سمماف، مكتبػة الفرقػاف  .187

 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْسنة النشر 
 ـ.ََُِ -ىػ ُِّْالكبائر، لئلماـ الذىبي، دار الكتب العممية، سنة النشر  .188
الكشػػؼ الحثيػػث عمػػف رمػػي بكضػػع الحػػديث، لبرىػػاف الػػديف الحمبػػي إبػػراىيـ بػػف محمػػد بػػف  .189

 –سبط ابف الع مػي، تحقيػؽ: صػبحي السػامرائي، دار عػالـ الكتػب، كمكتبػة النيضػة العربيػة 
 ـ.ُٕٖٗىػ، َُْٕالطبعة األكلى  بيركت،

كشؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس عما اشتير مف األحاديث عمى ألسػنة النػاس، إلسػماعيؿ بػف  .191
 محمد الع مكني، دار إحياء التراث العربي.

كفايػة الطالػب  الربػػاني لرسػالة أبػي زيػػد القيركانػي، ألبػي الحسػػف المػالكي، تحقيػؽ: يكسػػؼ  .191
 ىػ.ُُِْسنة النشر  الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر،

الكفاية في عمـ الركاية، ألبػي بكػر أحمػد بػف عمػي المعػركؼ بالخطيػب البغػدادم، تحقيػؽ:  .192
 ىػ.َُْٔالدكتكر أحمد عمر ىاشـ، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية 

، بيركت. .193  الكنى كاألسماء، ألبي بشر محمد بف أحمد األنصارم الدكالبي، دار ابف حـز
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ي معرفػػة مػف اخػػتمط مػػف الػركاة الثقػػات، ألبػي البركػػات محمػد بػػف أحمػػد الككاكػب النيػػرات فػ .194
المعركؼ بابف الكياؿ، تحقيػؽ: عبػد القيػـك عبػد رب النبػي، المكتبػة اإلمداديػة، الطبعػة الثانيػة 

 ـ.ُٗٗٗ -ىػ َُِْ
المبػاب فػػي تيػػذيب األنسػاب، ألبػػي الحسػػف عمػػي بػف أبػػي الكػػـر محمػد بػػف محمػػد ال ػػزرم،  .195

 ـ.َُٖٗ -ىػ ََُْركت، بي –طبعة دار صادر 
لبنػػػػاف، الطبعػػػػة األكلػػػػى  –لسػػػػاف العػػػػرب، البػػػػف منظػػػػرك المصػػػػرم، دار صػػػػادر، بيػػػػركت  .196

 ىػ.َُُْ
 لساف المحدثيف، لمحمد خمؼ سبلمة )مصدر الكتاب مف الشاممة(. .197
لسػػػاف الميػػػزاف، البػػػف ح ػػػر العسػػػقبلني، تحقيػػػؽ دار المعػػػارؼ النظاميػػػة، الينػػػد، الطبعػػػة  .198

 ىػ.ُِّٗاألكلى 
زاف، لمحػػافظ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف ح ػػر العسػػقبلني، اعتنػػى بػػو: عبػػد الفتػػاح أبػػك لسػػاف الميػػ .199

 غدة، مكتب المطبكعات اإلسبلمية.
المبتدأ كالمبعث كالمغازم )سيرة ابف إسحاؽ(، لمحمد بف إسحاؽ بف يسار، تحقيؽ: محمد  .211

 حميد اهلل، نشر معيد الدراسات كاألبحاث.
 لبناف. –، بيركت المبسكط، لشمس الديف السرخسي، دار المعرفة .211
المتفػػػؽ كالمفتػػػرؽ، ألحمػػػد عمػػػي ثابػػػت الخطيػػػب البغػػػدادم، دار القػػػادرم، الطبعػػػة األكلػػػى  .212

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ
الم ػػركحيف مػػف المحػػدثيف كالضػػعفاء كالمتػػرككيف، لئلمػػاـ محمػػد بػػف حبػػاف بػػف أحمػػد أبػػي  .213

اف، الطبعػػة لبنػػ –حػػاتـ التميمػػي البسػػتي، تحقيػػؽ: محمػػكد إبػػراىيـ زايػػد، دار المعرفػػة، بيػػركت 
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْاألكلى 

بيػركت،  –م مع الزكائد كمنبع الفكائد، لنكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمػي، دار الفكػر  .214
 ىػ.ُُِْ

م مكع الفتاكل، لشيخ اإلسبلـ تقي الديف أحمد بف تيمية الحراني، تحقيػؽ: عػامر ال ػزار،  .215
 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔة الثالثة كانكر الباز، دار الكفاء،  ميكرية مصر العربية، الطبع

الم مكع شرح الميذب لمشيرازم، لئلماـ أبي زكريا محي الديف بػف شػرؼ النػككم، تحقيػؽ:  .216
 المممكة العربية السعكدية. –محمد ن يب المطيعي، مكتبة اإلرشاد،  دة 

 المحمى، لئلماـ ابف حـز الظاىرم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، دار التراث. .217
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ء، ألحمد بف سػبلمة الطحػاكم، تحقيػؽ: عبػد اهلل نػذير أحمػد، دار مختصر اختبلؼ العمما .218
 ىػ. ُُْٕبيركت، سنة النشر  –البشائر اإلسبلمية 

المختمطػػيف، ألبػػي سػػعيد العبلئػػي، تحقيػػؽ: رفعػػت فػػكزم عبػػد المطمػػب، كعمػػي عبػػد الباسػػط  .219
 ـ.ُٔٗٗمزيد،مكتبة الخان ي بالقاىرة، الطبعة األكلى 

لمدكتكر شرؼ القضاة، م مة دراسات ال امعة األردنيػة،  مختمؼ الحديث أصكلو كقكاعده، .211
 ـ.ََُِ، سنة ِ، عددِٖم مد
مختمػػؼ الحػػديث بػػيف المحػػدثيف كاألصػػكلييف الفقيػػاء، لمػػدكتكر أسػػامة بػػف عبػػد اهلل خيػػاط،  .211

 ىػ.ُُِْدار الفضيمة، الطبعة األكلى 
كزارة مختمػػػؼ الحػػػػديث بػػػػيف المحػػػػدثيف كالفقيػػػػاء، لمػػػػدكتكر نػػػػاؼ حسػػػػيف حمػػػػاد، إصػػػػدارات  .212

 ـ.ََِٗ -ىػ َُّْاألكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية،  كلة قطر، الطبعة الثانية 
المدخؿ عمى الصحيح، ألبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم، تحقيػؽ: ربيػع  .213

 ىػ.َُْْبيركت، الطبعة األكلى  –ىادم عمير المدخمي، مؤسسة الرسالة 
عبػػػد الػػػرحيـ بػػػف الحسػػػيف المعػػػركؼ بػػػابف  المدلسػػػيف، ألبػػػي زرعػػػة كلػػػي الػػػديف أحمػػػد بػػػف .214

العراقػي، تحقيػؽ: رفعػت فػػكزم عبػد المطمػب، كنافػذ حسػػيف حمػاد، دار الكفػاء، الطبعػة األكلػػى 
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ

 المدكنة الكبرل، لئلماـ مالؾ بف أنس، بركاية سحنكف، مطبعة دار السعادة، مصر. .215
يػؽ: شػكر اهلل نعمػة اهلل قك ػاني، المراسيؿ، لعبد الرحمف بف محمد بػف إدريػس الػرازم، تحق .216

 ىػ.ُّٕٗمؤسسة الرسالة، بيركت 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعمي بف سمطاف محمد أبك الحسف نكر الديف المبل  .217

 ـ.ََِِ -ىػ ُِِْلبناف، الطبعة األكلى  –اليركم القارم، دار الفكر، بيركت 
لنيسػابكرم، كبذيمػو التمخػيص لمػذىبي، المستدرؾ عمى الصػحيحيف، ألبػي عبػد اهلل الحػاكـ ا .218

 لبناف. –دار المعرفة، بيركت 
 –مسند أبي حنيفة، ألبي نعيـ األصػبياني، تحقيػؽ: نظػر محمػد الفاريػابي، مكتبػة الكػكثر  .219

 ىػ.ُُْٓالرياض، سمة النشر 
مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: شػعيب األرنػاؤكط، كعػادؿ مرشػد، مؤسسػة الرسػالة، الطبعػة  .221

 ـ.ُٓٗٗ- ىػُُْٔاألكلى 
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مشاىير عممػاء األمصػار، ألبػي حػاتـ محمػد بػف أحمػد بػف حبػاف البسػتي، تحقيػؽ: م ػدم  .221
ىػػ ُُْٔلبنػاف، الطبعػة  األكلػى  –بف منصكر بف سيد الشكرل، دار الكتب العممية، بيػركت 

 ـ.ُٓٗٗ -
مشيخة النسائي، ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي، تحقيؽ: قاسـ عمي  .222

 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْلبناف، الطبعة األكلى  –البشائر اإلسبلمية، بيركت سعد، دار 
مصنؼ ابف أبي شيبة، لئلماـ أبي بكر عبد اهلل بف محمد بػف أبػي شػيبة العبسػي الكػكفي،  .223

 ـ.ََِٔ -ىػ ُِْٕالسعكدية، الطبعة األكلى  –تحقيؽ: محمد عكامة،  دار القبمة 
ؽ بػػف ىمػػاـ الصػػنعاني، تحقيػػؽ: حبيػػب مصػػنؼ عبػػد الػػرزاؽ، لمحػػافظ أبػػي بكػػر عبػػد الػػرزا .224

 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْالرحمف األعظمي، المكتب اإلسبلمي، الطبعة األكلى 
المطالب العالية بزكائػد المسػانيد الثمانيػة، ألبػي الفضػؿ احمػد بػف عمػي العسػقبلني، رسػالة  .225

 ىػ.ُُْٗالسعكدية، الطبعة األكلى  –عممية دمت ل امعة اإلماـ سعكد، دار العاصمة 
لػػػب أكلػػػي النيػػػى فػػػي شػػػرح غايػػػة المنتيػػػى، لمصػػػطفى السػػػيكطي الرحيبػػػاني، المكتػػػب مطا .226

 ـ.ُُٔٗاإلسبلمي، دمشؽ، طبعة عاـ 
معػػالـ السػػنف، ألبػػػي سػػميماف حمػػػد بػػف محمػػػد بػػف إبػػػراىيـ بػػف الخطػػػاب البسػػتي المعػػػركؼ  .227

 ـ.ُِّٗ -ىػ ُُّٓبالخطابي، المطبعة العممية، حمب، 
ف أحمػػد الطبرانػي، تحقيػػؽ: طػارؽ بػػف عػػكض اهلل المع ػـ األكسػػط، ألبػي القاسػػـ سػميماف بػػ .228

 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓبف محمد، كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف، 
مع ـ الصحابة، ألبي الحسيف عبد الباقي بف قػانع، تحقيػؽ: صػبلح بػف سػالـ المصػراتي،  .229

 ىػ.ُُْٖمكتبة الغرباء األثرية، سنة 
ي، تحقيػػػؽ: محمػػػد شػػػككر محمػػػكد الحػػػاج أمريػػػر، المع ػػػـ الصػػػغير، ألبػػػي القاسػػػـ الطبرانػػػ .231

 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓالمكتب اإلسبلمي، الطبعة األكلى 
المع ـ المشتمؿ عمى ذكر أشماء شيكخ األئمة النبؿ، لمحافظ أبي القاسـ عمي بػف الحسػف  .231

-ىػػ َُُْبف ىبة المعركؼ بابف عساكر، تحقيؽ: سكينة الشيابي، دار الفكر، سنة النشػر 
 ـ.ُُٖٗ

لمؤلفيف ترا ـ مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي مع ـ ا .232
 بيركت. –
 -ىػػ ُِْٓالمع ـ الكسيط، م مع المغة العربية، مكتبػة الشػركؽ الدكليػة، الطبعػة الرابعػة  .233

 ـ.ََِْ
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مف أسماء الببلد كالمكاضع، لعبد اهلل بػف عبػد العزيػز البكػرم األندلسػي،  مع ـ ما استع ـ .234
 ىػ.َُّْبيركت، الطبعة الثالثة  –قيؽ: مصطفى، عالـ الكتب تح
مع ـ مقاييس المغة، ألبي الحسيف أحمد بف فػارس بػف زكريػا، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد  .235

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗىاركف، دار الفكر 
معرفة الثقات مف ر اؿ أىؿ العمػـ كالحػديث مػف الضػعفاء كذكػر مػذاىبيـ كأخبػارىـ، ألبػي  .236

عبد اهلل بف صالح الع مي، تحقيؽ: عبد العميـ عبد العظيـ البستكم، مطبعة  الحسف أحمد بف
 المدني.

معرفػػة السػػنف كاآلثػػار، ألبػػي بكػػر أحمػػد بػػف الحسػػيف البييقػػي، تحقيػػؽ: عبػػد المعطػػي أمػػيف  .237
 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُِْدار الكفاء، الطبعة األكلى  –قمع ي، دار الكعي 

اؽ بف محمد بف منده، تحقيؽ: عامر حسف معرفة الصحابة، ألبي عبد اهلل محمد بف إسح .238
 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔصبرم، مطبكعات  امعة اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األكلى 

معرفة الصحابة، ألبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف ميراف األصبياني،  .239
السػعكدية، الطبعػة المممكة العربيػة  –تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم، دار الكطف، الرياض 

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗاألكلى 
معرفة عمكـ الحديث، ألبي عبد اهلل محمػد بػف عبػد اهلل الحػاكـ النيسػابكرم، تحقيػؽ: السػيد  .241

 ـ.ُٕٕٗ -ىػ ُّٕٗبيركت، الطبعة الثانية  –معظـ حسيف، دار الكتب العممية 
 بػػف  عفػػر بػػف المعرفػػة كالتػػاريخ، ألبػػي  يكسػػؼ يعقػػكب بػػف سػػفياف الفسػػكم، ركايػػة عبػػد اهلل .241

المدينة المنػكرة، الطبعػة األكلػى  –كـر ضياء العمرم، مكتبة الدار أدرستكيو النحكم، تحقيؽ: 
 ىػ.َُُْ

مغػػاني األخبػػار فػػي شػػرح أسػػامي ر ػػاؿ معػػاني اآلثػػار، ألبػػي محمػػد محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف  .242
 مكسػػػى العينػػػي الحنفػػػي، تحقيػػػؽ: أبػػػك عبػػػد اهلل محمػػػد حسػػػف إسػػػماعيؿ، دار الكتػػػب العمميػػػة،

 ـ.ََِٔ -ىػ ُِْٕالطبعة األكلى 
، ألبي حفػص عمػر بػف بػدر بػف سػعيد المكصػمي، دار الكتػاب المغني عف الحفظ كالكتاب .243

 ىػ.َُْٕالعربي، بيركت، سنة النشر 
المغني في الضعفاء، لشمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي، تحقيؽ: نكر الػديف  .244

 عتر، دار أحياء التراث اإلسبلمي، قطر.
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ي، لمكفؽ الديف أبي محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمػد بػف قدامػة المقدسػي، تحقيػؽ: المغن .245
عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد المحسػػػف التركػػػي، كعبػػػد الفتػػػاح محمػػػد الحمػػػك، دار عػػػالـ الكتػػػب، الريػػػاض، 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕالطبعة الثالثة 
العمميػػة، ، لئلمػػاـ العبلمػػة فخػػر الػػديف بػػف عمػػر الػػرازم التميمػػي، دار الكتػػب مفػػاتيح الغيػػب .246

 ـ.َََِ، ُُِْبيركت، الطبعة األكلى 
مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، لمحمد بف أحمد بف عثماف الػذىبي: تحقيػؽ: عبػد اهلل بػف ضػيؼ  .247

 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔالرحيمي، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، الطبعة األكلى 
مػػف كػػبلـ أبػػي زكريػػا يحيػػى بػػف معػػيف  فػػي الر ػػاؿ، تحقيػػؽ: أحمػػد محمػػد نػػكر سػػيؼ، دار  .248

 ـ.َُٖٗ -ىػ ََُْالميمكف لمتراث، دمشؽ، 
 –المنػػػتظـ فػػػي تػػػاريخ الممػػػكؾ كاألمػػػـ، لعبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػي بػػػف ال ػػػكزم، دار صػػػادر  .249

 ىػ.ُّٖٓبيركت، الطبعة األكلى 
المنتقى شرح المكطػي، ألبػي الكليػد سػميماف لػف خمػؼ بػف سػعد بػف أيػكب القرطبػي البػا ي،  .251

 ىػ.ُِّّمصر، الطبعة األكلى  –مطبعة السعادة 
بف شػرؼ النػككم، المطبعػة المصػرية يحيى زكريا  أبي المنياج شرح صحيح مسمـ، لئلماـ .251

 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُّْٕباألزىر، الطبعة األكلى 
مػػػنيج التكفيػػػؽ كالتػػػر يح بػػػيف مختمػػػؼ الحػػػديث كأثػػػره فػػػي الفقػػػو اإلسػػػبلمي، لمػػػدكتكر: عبػػػد  .252

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖكلى الم يد محمد إسماعيؿ السكسكة، دار النفائس، األردف، الطبعة األ
منيج العبلمة ابف عثيميف في مختمؼ الحديث، إعداد عمر بف عبد اهلل بف محمد المقبؿ،  .253

 بحث عممي مقدـ لندكة  يكدالشيخ محمد العثيميف العممية، كمية الشريعة،  امعة القصيـ.
سػػػكريا، الطبعػػػة  –مػػػنيج النقػػػد فػػػي عمػػػـك الحػػػديث، لنػػػكر الػػػديف عتػػػر، دار الفكػػػر، دمشػػػؽ  .254
 ـ.ُُٖٗ -ىػ َُُْلثالثة ا
فػػػي فقػػػو اإلمػػػاـ الشػػػافعي، إلبػػػراىيـ بػػػف عمػػػي بػػػف يكسػػػؼ الشػػػيرازم، دار الفكػػػر،  الميػػػذب .255

 بيركت.
المكافقػػات، لمعبلمػػة أبػػي إسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف مكسػػى بػػف محمػػد المخمػػي الشػػاطبي، تقػػديـ:  .256

بػػف الشػػيخ بكػػر بػػف عبػػد اهلل أبػػك زيػػد، ضػػبطو: أبػػك عبيػػدة مشػػيكر بػػف حسػػف  ؿ سػػمماف، دار ا
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕعفاف، الطبعة األكلى 

، ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف عمػػر بػػف أحمػػد البغػػدادم الػػدارقطني، تحقيػػؽ: المؤتمػػؼ كالمختمػػؼ .257
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔمكفؽ عبد اهلل بف عبد القادر، دار الفكر، الطبعة األكلى 
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كيػػػت، الك –المكسػػػكعة الفقييػػػة الككيتيػػػة، صػػػادر عػػػف كزارة األكقػػػاؼ كالشػػػئكف اإلسػػػبلمية  .258
 ىػ.ُِْٕالطبعة الثانية 

المكطػػػي ركايػػػة الميثػػػي، تحقيػػػؽ: محمػػػد مصػػػطفى األعظمػػػي، مؤسسػػػة زايػػػد بػػػف سػػػمطاف  ؿ  .259
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓنيياف، اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األكلى 

المكقظة في عمـ مصػطمح الحػديث، محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف الػذىبي، اعتنػى بػو: عبػد  .261
 ـ.َََِ -ىػ ُُِْالقاىرة، الطبعة الخامسة  –لسبلـ الفتاح أبك غدة، دار ا

ميزاف االعتداؿ في نقد الر اؿ، ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي، تحقيػؽ:  .261
 لبناف. –عمي محمد الب اكم، دار المعرفة، بيركت 

فػػي مصػػطمح أىػػؿ األثػػر، ألحمػػد بػػف عمػػي بػػف ح ػػر العسػػقبلني، دار إحيػػاء  نخبػػة الفكػػر .262
 عربي، بيركت.التراث ال

نزىػػة النظػػر شػػرح نخبػػة الفكػػر، لمحػػافظ ابػػف ح ػػر العسػػقبلني، تحقيػػؽ: نػػكر الػػديف عتػػر،  .263
 ىػ.ُُِْمطبعة الصباح بدمشؽ، الطبعة الثالثة 

نصػػب الرايػػة تخػػريج أحاديػػث اليدايػػة، ل مػػاؿ الػػديف عبػػد اهلل بػػف يكسػػؼ الزيمعػػي، تحقيػػؽ:  .264
 ىػ.ُُْٔأحمد شمس الديف، دار الكتب العممية 

عمى كتاب ابف الصبلح، البف ح ر العسقبلني، تحقيؽ: ربيع بف ىادم المػدخمي،  النكت .265
 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْٓدار الراية، الرياض، الطبعة الثالثة 

بمػػف رمػػي مػػف الػػركاة بػػاالختبلط، لعػػبلء الػػديف عمػػي رضػػا، دار الحػػديث،  نيايػػة االغتبػػاط .266
 ـ.ُٖٖٗالقاىرة، الطبعة األكلى 

ؿ، لئلمػاـ  مػاؿ الػديف عبػد الػرحيـ اإلسػنكم، دار الكتػب شرح منيػاج الكصػك  نياية السكؿ .267
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ َُِْلبناف، الطبعة األكلى  –العممية، بيركت 

النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػر، لئلمػػاـ م ػػد الػػديف أبػػي السػػعادات المبػػارؾ بػػف محمػػد  .268
التػراث ال زرم ابف األثير، تحقيؽ: محمػكد محمػد الطنػاحي كطػاىر أحمػد الػزاكم، دار إحيػاء 

 لبناف. –العربي، بيركت 
نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار، لمحمد بف عمي بف محمد الشككاني، تحقيؽ: ابك معػاذ  .269
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 ـ.ََِٓ
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 لبناف، الطبعة الثانية. –الشافعي، دار المعرفة، بيركت 
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 ممخص البحث بالمغة العربية 
 

العػػػػػالميف، كالصػػػػػبلة كالسػػػػػبلـ عمػػػػػى رسػػػػػكلو األمػػػػػيف، كعمػػػػػى  لػػػػػو  الحمػػػػػد هلل رب
 كصحبو أ معيف.

 أما بعد:
مستتالك العممتتاء يتتي مشتتكل الحتتديث وأثتتره يتتي الفقتتو اْلستتالمي  فيػػذا بحػػث بعنػػكاف: )

(، تناكلػػت فيػػو الباحثػػة مسػػالؾ دفػػع مشػػكؿ الحػػديث، دراستتة تطبيقيتتة عمتتى أبتتواب الزكتتاة
 ى المسائؿ الفقيية المتعمقة بالزكاة.كاختبلؼ الفقياء في ذلؾ، كأثره عم

كليػػذه الرسػػالة األثػػر البػػالغ فػػي ال مػػع بػػيف عمػػـ الحػػديث بفركعػػو، كعمػػـ الفقػػو كأصػػكلو، 
كتػػػزداد أىميػػػة ىػػػذه الرسػػػالة بككنيػػػا تتعمػػػؽ بػػػركف مػػػف أركػػػاف اإلسػػػبلـ ى ػػػره كثيػػػر مػػػف 

 المسمميف في يكمنا ىذا.
 كقد  اء ىذا البحث في مقدمة، كفصميف، كخاتمة.

: فقػػد تناكلػػت أىميػػة المكضػػكع، كبكاعػػث اختيػػاره، كأىػػداؼ البحػػث، المقدمتتةمػػا أ 
 كمنيج الباحثة، كالدراسات السابقة، كخطة البحث.

المختمػػػػػؼ لغػػػػػة،  بتعريػػػػػؼ: فقػػػػػد تنػػػػػاكؿ الدراسػػػػػة النظريػػػػػة، الفصتتتتتل األولكأمػػػػػا  
المشػػػػكؿ لغػػػػة كاصػػػػطبلحا، كذكػػػػر أسػػػػباب اخػػػػتبلؼ الفقيػػػػاء فػػػػي  تعريػػػػؼكاصػػػػطبلحا، ك 

 لفقيية، كمسالؾ العمماء في دفع مشكؿ الحديث.المسائؿ ا
: تنػػاكؿ الدراسػػة التطبيقيػػة عمػػى أبػػكاب الزكػػاة، كتضػػمف ذكػػر الفصتتل الثتتانيأمػػا ك  

األدلػػػة المتعارضػػػة، كدراسػػػة األسػػػانيد، كأراء الفقيػػػاء فػػػي المسػػػيلة، كمسػػػالكيـ فػػػي دفػػػع 
 اإلشكاؿ.
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   رضت أىـ نتائج البحث، كالتكصيات.عكأما الخاتمة:  
 
 
 
 

Abstract 
 

 Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His 
Messenger Secretary, and his family and companions. 
 After: 

This research titled: (Scientists crack pathways in Conflict 
Hadeeth and its impact on Islamic jurisprudence .An Empirical Study 
on Issues of Zakat) 
 In which the researcher pathways payment problem talk, different 
scholars in it, and took effect on doctrinal matters relating to Zakat. 
But this message of combining modern science branches impact, 
Jurisprudence and science, and the more important this message being 
related to the corner of the pillars of Islam abandoned many Muslims in 
this day. 
 This research has been stated in the introduction, two chapters, 
and a conclusion. 
 The Introduction: researcher has addressed the importance of 
the subject, and motivated his choice, and the research objectives and 
the methodology of the researcher, and previous studies, and research 
plan. 
 The first chapter: the researcher theoretical study has 
addressed, I knew different languages, and idiomatically, said researcher 
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reasons for their different scholars in doctrinal matters, and paths 
scientists in modern payment problem. 
 The second chapter: which dealt researcher Applied study on 
the doors of the Zakat, and included mention conflicting evidence, the 
views of scholars in the matter, and their routes in payment formats. 
 The conclusion: the researcher has reviewed the most important 
search results, and recommendations. 


