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א 
  

وسـيئات  ،   من شرور أنفـسنا    ونعوذ باهللا ،  ونستغفره،  ونستعينه،  إن احلمد هللا حنمده   
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده       ،  ومن يضلل فال هادي له    ،  من يهده اهللا فال مضل له     ،  أعمالنا

صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم        ،  وأشهد أن حممداً عبد ه ورسوله     ،  ال شريك له  
   .بإحسان إىل يوم الدين
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  : أما بعد

من أعظم النعم الـيت     ،  والغوص يف حباره وفنونه   ،  موطلب العل ،   يف دين اهللا   هفإن التفق 
وال غرو ليعبد اهللا    . بل أفضل ما يتطوع به املسلم كما ذكر الفقهاء         .ينعم اهللا ا على املسلم    

  .وجيتنبوا مغبة الوقوع يف اجلهل، بل ويفيد غريه فيعبدون اهللا كذلك، على بصرية وهدى
ت اليت دوا العلماء وعملوا لذلك      وال شك أن ذلك يكون عن طريق الكتب واملؤلفا        

مستمدين ذلك من كتاب اهللا     ،  جاهدين يف إخراجها بصورة حسنة    ،  صباح مساء ،  ليل ار 
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وال يكون ذلـك    . فجزاهم اهللا عنا خري اجلزاء ورفع درجام يف املهديني         وسنة نبيه حممد    
  . من خالل التتلمذ على أيدي املشايخ وطلبة العلم إال

مرحلـة  (ضل اهللا أن يسر اهللا يل الدراسة يف املعهد العـايل للقـضاء            وهلذا فإن من ف   
حيث وقع اختيـاري    ،  وكان من لوازم اجتياز هذه املرحلة إعداد حبث تكميلي        ،  )املاجستري

على دراسة املسائل اخلالفية يف كتاب مراتب اإلمجاع البن حزم يف كتـاب              بفضل من اهللا  
ة املسائل اخلالفية يف كتاب مراتب اإلمجاع لإلمام        دراس( وأمسيت املوضوع    اجلنائز والزكاة 

   .)كتاب اجلنائز والزكاة ( ابن حزم 
  

  :  أمهية املوضوع فيما يليوتتجلى

وكونه كتاباً يعول عليه طلبة العلم      ) رمحه اهللا   ( أمهية كتاب مراتب اإلمجاع البن حزم       -١
  .وحييلون إليه يف مسائل اخلالف واالتفاق

  .أمهية فقهه وكونه من أئمة املذهب الظاهريمكانة ابن حزم و-٢
  

  : أسباب اختيار املوضوع

معرفة مواطن اخلالف يف هذه املسائل اليت كلفت بدراستها ومعرفة القول الراجح يف              -١
   .ذلك

رغبة الباحث يف إفادة نفسه وطالب العلم بإخراج هذه املسائل بعد دراستها دراسـة               -٢
قع علي يف قسم العبادات يكثر السؤال عـن         علمية موثقة وألن ذلك النصيب الذي و      

 .حيصل فيه من إشكال مسائله وما

رغبيت يف االنضمام إىل هذا املشروع مع إخواين الطالب يف هذه املرحلة حىت يكـون                -٣
  .هذا املشروع كامالً ويظهر حبلة مرضية
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عطـي  ومعرفة األقوال وأدلتها ممـا ت     ،  وأيضاً مما الشك فيه أن دراسة املسائل اخلالفية        -٤
ويظهر ذلك جلياً من حيث املناقشات واالعتراضات ،الطالب ملكة فقهية وتفتق الذهن  

  .اليت ترد على بعض األقوال

 
  :  الدراسات السابقة

كمكتبة املعهـد   ، واملكتبات اخلاصة  ،من خالل االطالع على فهارس املكتبات العامة      
 حمـرك البحـث يف الـشبكة         وأيضاً عن طريق   ،العايل للقضاء وغريها من املكتبات اخلاصة     

   :العنكبوتية مل أجد من تعرض لدراسة هذا الكتاب بعينه إال ما يلي
دراسة املسائل اخلالفية يف كتاب مراتب اإلمجاع البن حزم من كتاب اإليالء حىت اية               •

للباحث عبد العزيز بن عبد احلميد الفارس وهو حبث مسجل يف املعهـد              كتاب الرجعة 
   .)كتاب اجلنائز والزكاة (  أن هذا ال يتناول ما سأدرسه يف العايل للقضاء إال

   :إال أنه وجدت بعض الكتب والبحوث اليت ألفت ألجل ذكر اخلالف ومن ذلك
دراسـة  (األحكام اليت خالف فيهـا الظاهريـة األئمـة األربعـة يف احلـدود               ) ١
املاجستري يف كلية   حيث نال به درجة     . حسن عبدا هللا عبد املقصود أبو زهو      :للباحث)مقارنة

من جامعة األزهر ولكنه أيضاً ال يتناول ما أنا بـصدد           ) قسم الفقه املقارن  (الشريعة والقانون 
  .دراسته
) ابن حزم واملسائل اليت خالف فيها اجلمهور يف العقائد واألصـول والعبـادات           ) ( ٢
   .حممد صاحل موسى حسني: تأليف

) مراتب اإلمجاع ( بن حزم يف كتابه     ذكره ا فلم يتناول ما      واضح من عنوانه   وهذا أيضاً 
من املسائل اخلالفية وإمنا بالتحديد املسائل اليت خالف فيها اجلمهور بصفة عامة والـذي يف               

  .قد تكون بني اجلمهور أنفسهممجاع املسائل اخلالفية اليت فيهامراتب اإل
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  :منهج البحث

ليتـضح املقـصود مـن    ،  حكمها  أصور املسألة املراد حبثها تصويراً دقيقاً قبل بيان        -١
 .دراستها

إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق أذكر حكمها بدليله مع توثيق االتفـاق مـن               -٢
  .مظانه املعتربة

  :فأتبع ما يلي، إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف-٣
 .وبعضها حمل اتفاق، حترير حمل اخلالف إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف  - أ

ويكون عرض اخلالف حسب    ،  يف املسألة وبيان من قال ا من أهل العلم        ذكر األقوال    - ب
  .االجتاهات الفقهية

مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من        ،   االقتصار على املذاهب الفقهية املعتربة     -ج
  .وإذا مل أقف على املسألة يف مذهب ما فأسلك ا مسلك التخريج، أقوال السلف الصاحل

  .ال من كتب أهل املذهب نفسه توثيق األقو-د
وذكر ما يرد عليها من مناقـشات       ،   استقصاء أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة       -هـ

 .وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة، وما جياب به عنها إن كان إن كان مثة إجابات

  .وذكر مثرة اخلالف إن وجدت،  الترجيح مع بيان سببه-و
ملراجع األصيلة يف التحريـر والتوثيـق والتخـريج         االعتماد على أمهات املصادر وا    -٤
  .واجلمع
  .التركيز على موضوع البحث وجتنب ا الستطراد-٥
  .الواقعية العناية بضرب األمثلة خاصة-٦
  .جتنب األقوال الشاذة-٧
 .العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث-٨

  .الشكلترقيم اآليات وبيان سورها مضبوطة ب-٩
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، واجلـزء ،  والبـاب ،  وإثبات الكتاب ،  من مصادرها األصلية  ،   ختريج األحاديث  - ١٠
فـإن  ن مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها،        وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها إ       ،  والصفحة

  .فيكتفى حينئذ بتخرجيها منها أو من أحدمها، كانت فيهما أو أحدمها
  .واحلكم عليها، ة ختريج اآلثار من مصادرها األصلي-١١
أومـن كتـب    ،  ف باملصطلحات من كتب الفن الذي يتبعـه املـصطلح         يالتعر-١٢

  .املصطلحات املعتمدة
، واجلـزء ،  وتكون اإلحالة عليها باملـادة    ،  أوثق املعاين من معاجم اللغة املعتمدة     -١٣
  .والصفحة
مات التنصيص  ومنها عال ،  وعالمات الترقيم ،  واإلمالء،  العناية بقواعد اللغة العربية   -١٤

وألقوال العلماء ومتييز العالمات أواألقـواس      ،  ولآلثار،  ولألحاديث الشريفة ،  لآليات الكرمية 
  .فيكون لكل منهما عالمته اخلاصة

فأضع هلـا   ،  أوأشعار أوغري ذلك  ،  أوفرق،  أوقبائل،   إذاورد يف البحث ذكر أماكن     -١٥
   .فهرسا خاصاً إن كان هلا من العدد ما يستدعي ذلك

وتاريخ وفاته ومذهبه ، ونسبه، ترمجة األعالم غري املشهورين بإجياز ذكر اسم العلم -١٦
  .ومصادر ترمجته، وأهم مؤلفاته، والعلم الذي اشتهر به، العقدي والفقهي

، ه الرسالة ت تكون اخلامتة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عما تضمن           -١٧
  .مع إبراز أهم النتائج

   ـ:وهي، لة بالفهارس الفنية املتعارف عليها إتباع الرسا-١٨
  .فهرس اآليات القرآنية -
 .فهرس األحاديث واآلثار -
 .فهرس األعالم -
  فهرس املراجع واملصادر -
 .فهرس املوضوعات -
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  : خطة البحث

  .وفهارس، وخامتة، وثالثة فصول، ومتهيد، وتتكون من مقدمة
  : املقدمة

، ومنـهج البحـث     ،  راسات السابقة والد،  وأسباب اختياره ،  وتشمل أمهية املوضوع  
  .وخطة البحث
، وأسبابه،  وتعريف االختالف ،  ودراسة عن الكتاب  ،   لدراسة حياة املؤلف   :والتمهيد

   .والركاز، والزكاة، والتعريف بكتاب اجلنائز
   :وفيه ستة مباحث

   :وفيه ستة مطالب، التعريف باملؤلف: املبحث األول 
  . امسه ونسبه:املطلب األول 
   . مولده ونشأته:لب الثايناملط 
  . مذهبه:املطلب الثالث 
   .وثناء العلماء عليه،  مكانته:املطلب الرابع 
  . مؤلفاته:املطلب اخلامس 
   . وفاته:املطلب السادس 

   :انلبوفيه مط، دراسة عن الكتاب: املبحث الثاين 
  . اسم الكتاب وأمهيته:املطلب األول 
   .تابهمنهج املؤلف يف ك:املطلب الثاين 

وفيـه مخـسة    ،  ومراتبـه ،  وأسبابه،  تعريف االختالف : املبحث الثالث 
   :مطالب

   . التعريف باملسائل اخلالفية:األول املطلب 
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   . أسباب اختالف الفقهاء إمجاالً:املطلب الثاين 
   . اإلنكار يف مسائل اخلالف:املطلب الثالث 
  . )رمحةاختالف أميت ( القول يف حديث  حتقيق :املطلب الرابع 
  . مراتب اخلالف:املطلب اخلامس 

   :مطلبانوفيه ، التعريف باجلنائز: املبحث الرابع 
   . تعريف اجلنائز لغة واصطالحاً:األول املطلب 
   . فضل الصالة على اجلنائز ودفنها:الثاين املطلب 

   : مطالبثالثةوفيه ، التعريف بالزكاة وشروطها: املبحث اخلامس 
   .ريف الزكاة لغة واصطالحاً تع:األول املطلب 
   . شروط وجوب الزكاة:الثايناملطلب  
  . األموال اليت جتب فيها الزكاة:الثالثاملطلب  

   :مطلبان وفيه التعريف بالركاز واملعادن: املبحث السادس
  .  تعريف الركاز لغة واصطالحاً:األول املطلب 
   . تعريف املعدن لغة واصطالحاً:يناملطلب الثا 

  

  : وفيه مخسة مباحثكتاب اجلنائز: ل األولالفص
  .حكم تغسيل الشهيد:املبحث األول 

  .حكم الصالة على الشهيد: املبحث الثاين
  .حكم تغسيل املقتول ظلما والصالة عليه:املبحث الثالث 
  .هل يؤخذ مثن الكفن واحلنوط من رأس املال أومن الثلث:املبحث الرابع 
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  . امليت بدون طهارةحكم الصالة على:املبحث اخلامس 
  :وفيه أحد عشر مبحثا، كتاب الزكاة: الفصل الثاين

الذهب إذا كانتا أقـل مـن        حكم الزيادة املكتسبة من الفضة أو     :املبحث األول  
  .النصاب يف كل منهما أفيها الزكاة أم ال؟

  .زكاة اإلبل إذا بلغت مخسا وعشرين: املبحث الثاين 
  .ادت على مئة وعشرينزكاة اإلبل إذا ز:املبحث الثالث 
  .نصاب البقر:املبحث الرابع 
  .زكاة الغنم إذا زادت على املئتني إىل املئتني وأربعني:املبحث اخلامس 
  .زكاة الغنم إذا كانت بني الثالمثئة وبني األربعمئة:املبحث السادس 
  .حكم الغنم املتفرقة يف البالد وإن كان مالكها واحدا:املبحث السابع 
  .حكم إعطاء املؤلفة من الزكاة:ثامناملبحث ال 
  .حكم أخذ زكاة الزروع والثمار من الكافر:املبحث التاسع  
  .حكم تضعيف الصدقة على نصارى بين تغلب:املبحث العاشر 
  .حكم تعجيل الزكاة: املبحث احلادي عشر 

  :وفيه ثالثة مباحث، باب الركاز:الفصل الثالث
  .مصرف الركاز: املبحث األول 
  .املعادن اليت جتب فيها الزكاة :ث الثايناملبح 
  .حكم املستخرج من البحر :املبحث الثالث 
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  . وفيها أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث:اخلامتة
  

  : وقد اشتملت على الفهارس التالية:والفهارس
  .فهرس اآليات القرآنية -
 .فهرس األحاديث واآلثار -

 .فهرس األعالم -

 .واملراجعفهرس املصادر  -

 .فهرس املوضوعات -
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يسر وتفضل وامنت به علي من إكمال هذه املرحلة اية           وآخراً على ما   أشكر اهللا أوالً  
  .الذي أسأل اهللا عز وجل أن جيعل هذه املرحلة حجة يل يوم أن ألقاه، بإعداد هذا البحث

يدعماين بنصائحهما ممزوجـة    اللذين مافتئا   ،  مث أثين بالشكر لوالدي الغاليني الكرميني     
وأن ميتعهما متاع الطاعة    ،  اجلزاء فأسأل اهللا برمحته أن جيزيهما عين خري      ،  بدعواما الصادقة 

  .وأن يرزقين اهللا برمها على أكمل وجه، والعافية
شيخ وفقه اهللا لكل خـري      الهشام بن عبدامللك آل     :كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور    

فجزاه اهللا عين ، ي اقتطع من وقته يف اإلشراف على هذا البحثاملشرف على هذا البحث الذ 
  .إخويت الطالب خري اجلزاءعن و

عبداهللا بن منصور الغفيلي،الذي مل يبخل علي       :وأشكر فضيلة املناقش الشيخ الدكتور    
  .بإبداء املالحظات والتنبيهات النافعة،أسأل اهللا جل وعال ان جيعل ذلك يف موازين حسناته

  .إرشاد ول لكل من أمدين بنصح أو توجيه أووالشكر موص
 ية ممثلة باملعهد العـايل    اإلسالميفوتين أن أشكر جامعة اإلمام حممد بن سعود          كما ال 

  .أوفاهمن الدعاء فلها مين من الشكر أجزله و مواصلة الدراسةللقضاء اليت هيأت يل 
 كل خري ومتـام كـل       واحلمد هللا فاحتة  ،  توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب       وما

  .نعمة
 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني       
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א 
אא،אא،א،

،אא،א،אK 
  :وفيه ستة مباحث 

 אאWא 
אאWאא 

אאWא،،א، 
אאאWא 

אאWא 
אאWאא 
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אא 
א 

  : وفيه ستة مطالب

 אאWאK 
אאWK 
אאWK 
אאאW،אK 

אאWK 
אאW.   
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אאWא 
  

 أمحد بن   هو اإلمام احلافظ العالمة األندلسي القرطيب الظاهري أبو حممد علي بن          
 بن سفيان بن يزيد موىل يزيد بن        انسعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن خلف بن معد          

أيب سفيان صخر بن حرب األموي أصل جده من فارس أسلم وخلف املذكور وهـو               
  )١(. منهم أول من دخل بالد املغرب

 

אא:  

س يوم األربعاء يف آخر يوم من رمضان        قبل طلوع مش  ،  ولد بقرطبة يف اجلانب الشرقي منها     
 ربيب النعمة حيث كـان      فنشأ،وجاه عريض ،  وكانت نشأته يف بيت عز ومال     ،  ه٣٨٤سنة

مث البنه  ،  ويل الوزارة للحاجب املنصور بن أيب عامر      ،  والده أمحد بن سعيد من كبار الوزراء      
منا كان طلبه وليد رغبة     وإ،  فلم يكن ابن حزم يف طلبه للعلم باحثا عن املال         ،  املظفر من بعده  
  )٢(.نزيهة يف املعرفة

 نفيسة  وكتباً،  وذهنا سياالً ،  ورزق ذكاء مفرطاً  ،  نشأ يف تنعم ورفاهية   :( يقول الذهيب 
وكذلك وزر أبو   ،  عمل الوزارة يف الدولة العامرية    ،  وكان والده من كرباء أهل قرطبة     ،  كثرية

ويف املنطـق وأجـزاء     ،  بار والـشعر   يف األدب واألخ   قد مهر أوالً   وكان،  حممد يف شبيبته  
  .(٣)) ليته سلم من ذلكتأثرياً فأثرت فيه، الفلسفة

 

                                                 
، ،  ١٨/١٨٤سري أعالم النبالء  ،  ٣/١١٤٦تذكرة احلفاظ البن قاميازالذهيب   ،  ١٢/٩١البداية والنهاية البن كثري   :انظر)١(

نفـح الطيـب    ،  ١/١٣املعجب يف تلخيص أخبار املغرب      ،  ١/٤٣٢مرآة اجلنان لليافعي  ،  ٣/٢٩٨شذرات الذهب   
  .٤/١٠١الوايف بالوفيات . ٢/٧٧للمقري

املعجـب  ذكرة احلفاظ البن قامياز الذهيب،      ت،  ١٢/٩٢البداية والنهاية البن كثري   ،  ٤/٢٥٤األعالم للزركلي   : انظر)٢(
  .٣/٣٢٥وفيات األعيان البن خلكان ، ١/١٣يف تلخيص أخبار املغرب للمراكشي 

 .١٨/١٨٦سري أعالم النبالء)٣(
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אא :W  
إال أنه زهد يف    ،  ومن أبناء أكابر الدولة   ،  كان أبوه وزيراً   ال خيفى أن ابن حزم رمحه اهللا      

وكـان  ،  وحفظ القرآن ،   اخلط والكتابة وحفظ األشعار    فتعلم أوالً ،  ذلكم وأقبل على العلم   
ميـل عـن     به فكان ال   ومعتنياً،وكان أبوه هو القائم على تربيته     ،  تعلمه على أيدي اجلواري   

وقد منعته تلك الرقابة احملكمة املفروضة عليه من السري يف دروب اهلـوى             ،مراقبته ومالحظته 
وس عنـدهم   فجعل يشغل فراغه مبجالس العلماء واجلل     ،  فتوجه إىل العلم الشرعي   ،  والضاللة

مث ،  حيث كان املذهب الرمسي للدولـة     ،  فكان أول اجتاهه إىل الفقه املالكي     ،  فأثر ذلك عليه  
ولكنه مل يلبث إال قليالً يف املذهب الشافعي        ،  انتقل من املذهب املالكي إىل املذهب الشافعي      

ه ذكروا  إال أن الذهيب وغري   (١)).أنا اتبع احلق واجتهد و ال أتقيد مبذهب       : (حىت اعتزله وقال  
مث أداه  ،  قيل إنه تفقه أوال للـشافعي     :( يقول الذهيب ،  بأنه كان أوالً شافعياً مث حتول ظاهرياً      

واألخذ بظاهر النص وعمـوم الكتـاب       ،  اجتهاده إىل القول بنفي القياس كله جليه وخفيه       
وصـنف يف ذلـك كتبـا       ،  والقول بالرباءة األصـلية واستـصحاب احلـال       ،  واحلديث
: ويرجح لذلك قول ابن حجر    ،  ح أنه كان مالكياً مث حتول شافعياً مث ظاهرياً        والراج)٢()كثرية

أقبل على العلم فقرأ املوطأ وغريه مث حتول شافعيا فمضى على ذلك وقـت مث انتقـل إىل                  (
  .(٣))مذهب الظاهر وتعصب له وصنف فيه ورد على خمالفيه

אאאWאW 
وحفظ ،  فحفظ القرآن ،  وذهنا وقاداً ،  وهبه اهللا حافظة قوية   ،   رمحه اهللا  اإلمام ابن حزم  

وحمـدث مـع    ،  فهو مفسر مع املفـسرين    ،  كماً هائالً من سنة حممد صلى اهللا عليه وسلم        

                                                 
 .٢٤ابن حزم حياته وعصره حملمد أبوزهرة ص:انظر)١(

 . ١٨/١٦٨سريأعالم النبالء)٢(

 ٤/١٩٨لسان امليزان )٣(
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، وأصويل مع األصوليني، ومقرئ مع املقرئني، وفقيه مع الفقهاء، وحافظ مع احلفاظ  ،  احملدثني
، وزاهد مع الزهـاد   ،  وحكيم مع احلكماء  ،  ع الفالسفة وفيلسوف م ،  ومتكلم مع املتكلمني  

وكاتب ،  ولغوي مع اللغويني  ،  وأديب مع األدباء  ،  وداع إىل اهللا مع الدعاة    ،  وعابد مع العباد  
ورئيس مـع   ،  ومؤرخ مع املؤرخني  ،  وخطيب مع اخلطباء  ،  وشاعر مع الشعراء  ،  مع الكتاب 
اهللا من الصفات ما مكنه من فتح باب        آتاه  ،  وحاكم مع احلكام  ،  ووزير مع الوزراء  ،  الرؤساء

وكان لـه   ،  وكان معاصروه يعجبون من قوة حافظته وعظيم إحاطته       ،املعرفة واالستنباط منه  
فتسعفه أثنـاء   ،  مع هذه احلافظة الواعية بديهة حاضرة جتئ إليه املعاين يف وقت احلاجة إليها            

  )١(.وتنصره حال الرتال، اجلدال
لذا إذا قرأت يف كتب التـراجم       ،   العلماء عالية وجليلة   وهلذا فإن مكانة ابن حزم عند     

قرأ (.. :فمن ذلك قول ابن كثري    .والتاريخ والسري وجدت الثناء عطراً على ابن حزم رمحه اهللا         
وفاق أهل زمانـه وصـنف الكتـب        ،  و اشتغل بالعلوم النافعة الشرعية وبرز فيها      ،  القرآن

وكان أديبـا طبيبـا     ،   من مثانني ألف ورقة    إنه صنف أربعمئة جملد يف قريب     :يقال،  املشهورة
وكان من بيت وزارة ورياسة ووجاهة ومـال        ،  له يف الطب واملنطق كتب    ،  شاعرا فصيحا 

وكان صاحب فنـون    ،  كان أوالً شافعياً مث حتول ظاهرياً     ((٣): وقال فيه السيوطي   (٢))وثروة
أمجع أهل األنـدلس    ،  موإليه املنتهى يف الذكاء واحلفظ وسعة الدائرة يف العلو        ،  وورع وزهد 
(٤)).يف علوم اللسان والبالغة والشعر والسري واألخبار  وأوسعهماإلسالمقاطبة لعلوم 

  

مستنبطاً لألحكـام مـن     ،  كان حافظاً عاملًا بعلوم احلديث وفقهه     ()٥(:وقال فيه ابن خلكان   
                                                 

 .٥٤٩ية حملمد أبو زهرة ص اإلسالمتاريخ املذاهب ، ١٠ ص حملمد الكتاينابن حزممعجم فقه :انظر)١(

  .١٢/٩١:البداية والنهاية)٢(

، أديـب ،  مؤرخ،  إمام حافظ . جالل الدين ،  عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ابن سابق الدين اخلضريي السيوطي           )٣(
تفـسري  ،  تـاريخ اخللفـاء   :من ذلـك  ،  غريالكبري منها والص  . مصنف ٦٠٠حنو  . ه٩١١ه وتويف سنة  ٨٤٩ولدسنة
 .٢/٢٣١الضوء الالمع للسخاوي، ه١/٣١٥البدرالطالع مبحاسن من بعدالقرن السابع للشوكاين:انظر.اجلاللني

 .١/٤٣٥:طبقات احلفاظ)٤(

أحـد  . ه٦٨١ه وتويف ٦٠٨ولدسنة.أبو العباس امحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بن خلكان االربلي الشافعي             )٥(
وهو أول من جدد يف أيامه قضاء القضاة من سائر املذاهب فاشتغلوا باألحكـام              ،  والسادة العلماء ،  ة الفضالء االئم

طبقات الشافعية البن قاضـي شـهبه       :انظر.يف التاريخ ) وفيات األعيان (صنف هذا الكتاب    .بعد ما كانوا نوابا له    
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ـ ،  ذو الفنون ،  البحر،  األوحد اإلمام ابن حزم :( ويقول الذهيب )١().والسنة الكتاب احب ص
فيـه ديـن    ،  عدمي النظري على يبس فيه    ،  متبحر يف النقل  ،  اإلسالمرأس يف علوم    ،  التصانيف
، ولزم مرتله مكبا على العلم    ،  وقد زهد يف الرئاسة   ،  ومصنفاته مفيدة ،  ومقاصده مجيلة ،  وخري

  (٢)).وقد أثىن عليه قبلنا الكبار، وال جنفو عنه، فال نغلو فيه
  ،عامال بعلمه ،،  الوحينيحكام من   لأل مستنبطاً،وفقهه حافظا للحديث    رمحه اهللا كان  و

وما رأيت من يقول الـشعر علـى        ،  وباع طويل ،  دب والشعر نفس واسع   األوكان له يف    
  (٣).وشعره كثري مجعته على حروف املعجم، البديهة أسرع منه

 

אאWW 
ـ  ابن حزم إمام آتاه اهللا حفظا وفهما وقلماً سياالً فألف            : صنفاٍت جليلـة أكربهـا    م

  .مخسة عشر ألف ورقة" اإليصال إىل فهم كتاب اخلصال  :كتاب-
 يف الواجـب واحلـالل   اإلسـالم اخلصال احلافظ جلمل شرائع     كتاب:اًضأي  وألف -

ومن بعدهم مـن    ،  أورد يف هذا الكتاب أقوال الصحابة والتابعني      ،  واحلرام والسنة واإلمجاع  
  .قهيف مسائل الف، أئمة املسلمني

   . الى يف الفقه وكتاب احمللى يف شرح الى باحلجج واآلثار:كتاب-
   حجة الوداع:كتاب-
 قسمة اخلمس يف الرد على إمساعيل القاضي وكتاب اآلثار الـيت ظاهرهـا              :كتاب- 

  .لكن مل يتمه، التعارض ونفي التناقض عنها

                                                                                                                                               
 .٨/٣٤طبقات الشافعية الكربى للسبكي ، ٢/١٦٦

 .٣/٣٢٥ وفيات األعيان) ١(

 ١٨٧_١٨/١٨٤سري أعالم النبالء )٢(

 ١/١١١ي بتصرف جذوة املقتبس للحميد:انظر)٣(
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ص والتخلـيص يف    التلخي" كتاب  ،  بال أسانيد " اجلامع يف صحيح احلديث     : كتاب-
  .املسائل النظرية

  .  اختالف الفقهاء اخلمسة مالك وأيب حنيفة والشافعي وأمحد وداود:وكتاب-
  .التبيني يف هل علم املصطفى أعيان املنافقني: كتاب-
  . اإلمالء يف شرح املوطأ واإلمالء يف قواعد الفقه:كتاب-
  .  در القواعد يف فقه الظاهرية:كتاب-
مجاع والذي سأقوم إن شاء اهللا بدراسة جزء منه مـن املـسائل              مراتب اإل  :كتاب-

  . .سائالً من اهللا العون والتسديد.اخلالفية يف هذا البحث
  الفرائض :كتاب-
  . الرسالة البلقاء يف الرد على عبد احلق بن حممد الصقلي:كتاب-
  . اإلحكام ألصول األحكام: كتاب-
  . الفصل يف امللل والنحل:كتاب-
  .د على من اعترض على الفصل الر:كتاب-

مقالـة  :وذكر فيها أمساء كتب له يف الطب منها         رسالة يف الطب النبوي    وله رمحه اهللا  
  .مقالة يف احملاكمة بني التمر والزبيب،ومقالة يف شفاء الضد بالضدو ،العادة

  
ا ومع هذا الكم الكبري من املؤلفات؛ إال أنه مل يوجد له من الكتب إال القليل؛ وهذا مم                

فـانقلبوا  ،  ويرجع ذلك إىل اشتداد العداء بني ابن حزم وفقهاء عصره         ،  امتحن به هذا العامل   
وقد امتحن لتطويـل لـسانه يف       . فأحرقوا كتبه ،  عليه وكفروه وضللوه وألبوا عليه األمراء     

، وجرت له أمور وقام عليه مجاعـة مـن املالكيـة   ، وشرد عن وطنه فرتل بقرية له  ،  العلماء
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ونفروا منه ملـوك الناحيةفأقـصته الدولـة        ،  ني بعضهم مناظرات ومنافرات   وجرت بينه وب  
  (١).وأحرقت جملدات من كتبه

אאWW 
حيث كان ابن حـزم كـثري       ،  واجلدل واملناظرات ،  بعد حياة حافلة بالعلم والتأليف    

  ومازالوا به حىت،  أهل زمانهفأورثه ذلك حقدا يف قلوب، وقلمه، الوقيعة يف العلماء بلسانه
له آخر ار األحد لليلتني بقيتا       بغضوه إىل ملوكهم فطردعن بالده حىت كانت وفاته يف قرية         

  )٢(.من شعبان سنة ست ومخسني وأربعمائة رمحه اهللا تعاىل وعفا اهللا عنا وعنه

                                                 
وفيات األعيان البـن خلكـان      ،  ١/٤٣٢مرآة اجلنان لليافعي    ،  ١٩٨_١٨/١٩٦سري أعالم النبالء للذهيب     :انظر)١(

٣/٣٢٥. 

  .٣/٣٢٥وفيات األعيان البن خلكان ، ١٢/٩١البداية والنهاية البن كثري : انظر)٢(
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بعد استعراض كتب العلماء السابقني الذين كانوا بعد اإلمام ابـن حـزم رحـم اهللا                
وأن هـذا   ،  البن حـزم  ) مراتب اإلمجاع ( الشك يف اسم الكتاب      ال يأيت الباحث  ،  اجلميع

وهـذا  . ويرجعون إليه كـثرياً   ،  حيث كان العلماء حييلون عليها    ،   املهمة الكتاب من الكتب  
، والفطاحلة األجـالء ، يدلك على أمهية هذا الكتاب حيث كان يستفيد منه العلماء العظماء         

ومن ذلـك يقـول اإلمـام       ،  ويظهر ذلك جلياً واضحاً يف كتابات العلماء      ،  قدميا وحديثا 
  )١(.).يف كتابه املسمى مراتب اإلمجاعكما قال أبو حممد بن حزم :(..النووي

 وهي مبثوثة يف بطـون      . قال ابن حزم يف مراتب اإلمجاع      :يف غري موضع   وقال أيضاً 
حيث كان  ،   اجلميع    اهللا رحم ة ابن تيمي  اإلسالموشيخ  . وغريه من العلماء كابن حجر    .كتبه

يذكر ذلـك يف     تلميذه ابن قيم اجلوزية   كذلك كان   و. نقد مراتب اإلمجاع  :له كتاب أمساه  
يف كتبهم كثرية عن ابن حزم ويذكرون         وهؤالء كلهم جتد النقوالت    .مثل زاد املعاد  :  كتبه

وسيأيت احلـديث   .وال ضري ألن الكتاب من املراجع املهمة يف اتفاقات العلماء          .اسم الكتاب 
  .عن الكتاب بتفصيل أوسع إن شاء اهللا

                                                 
 .١٧٤-١٠/٦٨اموع )١(
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אאWאW 
  :مراتب اإلمجاع لإلمام رمحه اهللا يتبني له أن منهجه يظهر يف اآليت:رأ كتابمن يق

فبدأ بكتاب الطهارة وهكـذا إىل ايـة        ،  رتب الكتاب ترتيبا على أبواب الفقه     : أوال -
  .مث عرج على مسائل االعتقاد، األبواب الفقهية

 . بهيذكر اتفاقات أهل العلم يف املسألة من دون ذكر الدليل الذي استدلوا -

كما قـال يف    .وكذلك عند ذكر اخلالف يف بعض املسائل اليذكر املخالف إال قليالً          
واختلفوا يف دخول وقت العصر مما ال سبيل اىل مجعه ألن أبا حنيفة يقول ال       : (كتاب الصالة 

يدخل وقت العصر إال إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال الشافعي حينئذ خيرج وقت العصر                
  )١()احملمود

  .  يشري إىل اخلالف فإنه اليذكر األدلة يف اجلملةعندما -
  : حيث قال يف آخر كتابه، ابن حزم رمحه اهللاأذكر كالم  وإنه من اجلدير بالذكر أن

قد انتهينا حيث انتهى بنا عون اهللا عز وجل لنا وبلغنا حيث بلغنا ما وهبنا اهللا تعـاىل                  
  نا هذا أن يلتزم لنا شرطنيمن العلم وهللا احلمد والشكر وحنن نرغب ممن قرأ كتاب

 وذلك مثل أن جيدنا قلنا يف أمر ما         اأن ال ينحلنا ما مل نقل بكلفة منه أو تعمد         :أحدمها
فمن فعل ذلك فقد أصاب فظن أن قولنا أن من خالف ذلك فقد أخطأ وما أشبه                ،قد وصفناه 

فليس هذا  ذلك مما نذكر احلكم فيه فيوجب علينا أن من خالف تلك اجلملة ما وصفناها به                
قولنا لكن من خالف تلك اجلملة موقوف على اختالف الناس فيه فمن مصوب لـه ومـن                 
خمطئ له وإمنا شرطنا ذكر االتفاق ال ذكر االختالف ولعل االختالف يكـون أزيـد مـن               

  مخسمائة كتاب مثل هذا الكتاب إذا تقصى

                                                 
 . ١٣مراتب اإلمجاع ص :انظر)١(
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فظة يف ذكرنا عقـد     نا مل نورد منه ل    فإأن يتدبر مجيع ألفاظنا يف هذا الكتاب        : والثاين
اإلمجاع إال ملعىن كان خيتل لو مل تذكر تلك اللفظة فليتعقب هذا فانه ينتفع مبثلـه منفعـة                  

  )١(.عظيمة ويكتسب علما وشحذا لذهنه وتعلما ملعاين األلفاظ وبناء الكالم على املعاين
   

   

                                                 
 .١٣١املراتب ص ) ١(
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والـرب  ،  الصواب خالف اخلطأ  :تقول،  واالختالف نقيض االتفاق  ،  ملضادةهوا:اخلالف
  )١(. العز خالف الذل، خالف املد: واجلزر. خالف الضرير: والبصري، خالف العقوق

أحدها أن جييء شيء بعد شـيء       : اخلاء والالم والفاء أصول ثالثة    : اللغة مقاييس ويف
  )٢(.والثالث التغري، قداموالثاين خالف ، يقوم مقامه

منازعة جتري بني املتعارضني لتحقيق حـق أو إلبطـال           :)٣(يف التعريفات : اصطالحاً
  .ويستعمل االختالف عند الفقهاء مبعناه اللغوي وكذلك اخلالف ..باطل

وإن ، العلماء فيما بينهم ما وقع فيه تعدد أنظار  :املسائل اخلالفية   وهلذا فيقال يف تعريف   
   .اً أو شاذاً أو مما اعترب من زالت العلماءكان ضعيف

،فهما مبعىن واحد يف االصطالح، ويشهد هلذا ما        بني اخلالف واالختالف  وهلذا الفرق   
، واألصل أن القضاء يصح يف موضع االختالف ال اخلالف        : )٤(يف الدر املختار وحاشيته   جاء  

  .والفرق أن لألول دليال ال الثاين
إذا اختلف املتقدمون على قولني مث أمجـع مـن          :)٥(ى اهلندية جاء يف الفتاو   ما وأيضاً

  !؟بعدهم على أحد هذين القولني فهذا اإلمجاع هل يرفع اخلالف املتقدم
  

 
 
 

                                                 
 .٣/١٠٤ خلف:، مادةللجوهري.الصحاح: انظر) ١(

 .٢١٠/ ٢خلف :،مادةمقاييس اللغة البن فارس:انظر)٢(

 .١٣٥التعريفات للجرجاين ص ) ٣(

 .٥/٥٤٦حاشية ابن عابدين )٤(

 .٣/٣١٢الفتاوى اهلندية ) ٥(
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  :ذكر العلماء أسبابا كثرية يف اختالف الفقهاء أذكر شيئاً من ذلك إمجاالً

)١(ف باجلنس فستة  سباب االختال فمن أ 
تردد األلفاظ بني أن يكون اللفـظ       : حدهاأ :

، أو خاصا يراد به اخلاص    ،  أو عاما يراد به العام    ،  أو خاصا يراد به العام    ،  عاما يراد به اخلاص   
  .أو ال يكون له، ويكون له دليل خطاب

 كلفظ القـرء الـذي    ،وذلك إما يف اللفظ املفرد    ،  االشتراك الذي يف األلفاظ   : والثاين
 ؟وكذلك لفظ األمر هل حيمل على الوجوب أو النـدب         ،ينطلق على األطهار وعلى احليض    

  .ولفظ النهى هل حيمل على التحرمي أو الكراهية؟
 يعـود علـى     أننه حيتمل   فإ) الذين تابوا  إال: (وإما يف اللفظ املركب مثل قوله تعاىل      

رافعة للفـسق وجميـزة     فتكون التوبة   ،   يعود على الفاسق والشاهد    أنوحيتمل  ،الفاسق فقط 
  .شهادة القاذف
  .اختالف اإلعراب: والثالث
 الـيت ،   ااز أنواعأو محله على نوع من      ،  تردد اللفظ بني محله على احلقيقة     : والرابع

وإما تـردده علـى احلقيقـة أو        ،  وإما التأخري ،  وإما التقدمي ،  وإما الزيادة ،  هي إما احلذف  
  .االستعارة

 يف العتق    يف الكفارات    ةالرقبمثل إطالق   ،   وتقييده تارة  إطالق اللفظ تارة  : واخلامس
  .)٢( كما يف سورة النساء،وسورة اادلةوتقييدها باإلميان تارة، تارة

                                                 
 .١٠٠-١/٧بداية اتهد البن رشد:انظر)١(

  ).٣(،واادلة آية )٩٢(النساء آية )٢(
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منـها  التعارض يف الشيئني يف مجيع أصناف األلفاظ اليت يتلقى الـشرع            : والسادس
أو ،  اإلقـرارات وكذلك التعارض الذي يأيت يف األفعـال أو يف          ،  األحكام بعضها مع بعض   
معارضة : عين،أأو التعارض الذي يتركب من هذه األصناف الثالثة       ،تعارض القياسات أنفسها  

ومعارضـة اإلقـرار    ،  ومعارضة الفعل لإلقرار أو للقياس    ،  القول للفعل أو لإلقرار أو للقياس     
  )١( .للقياس

، ن تيميـة   اب اإلسالمويف اخلتام أذكر كالما جيدا يناسب ذكره يف هذا املبحث لشيخ            
أال وهو اعتذار للعلماء الذين حصل منهم خالف فيما بينهم يف بعـض    ،  رفع املالم : كتابه يف

  :ومجيع األعذار ثالثة أصناف: فيقول، املسائل
  .قاله عدم اعتقاده أن النيب :أحدها
  . عدم اعتقاده إرادة تلك املسألة بذلك القول:والثاين
  : مث عرج بعدها على بعض  األسباب . اعتقاده أن ذلك احلكم منسوخ:والثالث

 ومن مل يبلغه احلديث مل يكلف أن يكون         . أال يكون احلديث قد بلغه     :السبب األول 
، عاملا مبوجبه وإذا مل يكن قد بلغه وقد قال يف تلك القضية مبوجب ظاهر آية أو حديث آخر                 

  .أخرى فقد يوافق ذلك احلديث تارة وخيالفه :أو موجب استصحاب، أو مبوجب قياس
وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقـوال الـسلف خمالفـا لـبعض                 

  .األحاديث
 أن يكون احلديث قد بلغه لكنه مل يثبت عنده إما ألن حمدثه أو حمدث               :السبب الثاين 

  .حمدثه أو غريه من رجال اإلسناد جمهول عنده أو متهم أو سيئ احلفظ
مع قطع النظر عن    ،  تهاد قد خالفه فيه غريه     اعتقاد ضعف احلديث باج    :السبب الثالث 

،  كل جمتهد مصيب   :طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غريه أو معهما عند من يقول             
 .ويعتقده اآلخر ثقة  ،   أن يكون احملدث باحلديث يعتقده أحدمها ضعيفا       : منها :ولذلك أسباب 

الطالعه علـى سـبب     ،  مث قد يكون املصيب من يعتقد ضعفه      ،  ومعرفة الرجال علم واسع   
                                                 

 .املرجع السابق)١(
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إما ألن جنسه غري    ،  جارح وقد يكون الصواب مع اآلخر ملعرفته أن ذلك السبب غري جارح           
 وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحواهلم يف        .أو ألنه كان له فيه عذر مينع اجلرح       ،  جارح

  أال : ومنـها  .ذلك من اإلمجاع واالختالف مثل ما لغريهم من سائر أهل العلم يف علومهم            
يعتقد أن احملدث مسع احلديث ممن حدث عنه وغريه يعتقد أنه مسعه ألسباب توجب ذلـك                

 حال استقامة وحال اضطراب مثل أن خيتلط أو         : أن يكون للمحدث حاالن    : ومنها .معروفة
حتترق كتبه فما حدث به يف حال االستقامة صحيح وما حدث به يف حـال االضـطراب                 

النوعني ؟ وقد علم غريه أنه مما حدث به يف حـال            ضعيف فال يدري ذلك احلديث من أي        
 أن يكون احملدث قد نسي ذلك احلديث فلم يذكره فيما بعد أو أنكر أن               : ومنها .االستقامة

 ويرى غـريه أن هـذا ممـا يـصح           .يكون حدثه معتقدا أن هذا علة توجب ترك احلديث        
  )١(.اخل.. واملسألة معروفة.االستدالل به

                                                 
 .٢٠-٣/١رفع املالم )١(
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من حيث اإلنكار   ،  وهلذا فإن املسائل اخلالفية متنوعة    ،  ال ينكر على كل مسألة خالفية     

  .من عدمه
ويبني له احلق يف    ،  فهذه ينكر فيها على املخالف    ،  مسائل قطعية الثبوت  :النوع األول 
  .ذلك ليتبعه وجوباً
وأو كان احلامـل    ،  أو شاذ ،  إال أن اخلالف فيها ضعيف    ،  مسائل خالفية :النوع الثاين 
فإن العلماء جممعون على أن اتباع اهلوى يف احلكم         ،  فهذا النوع كسابقه  ،  عليه اتباع للهوى  

  )١(.والفتيا حرام
فكل قول له دليله الـذي      ،  مردها إىل االجتهاد السائغ   ،  مسائل خالفية :النوع الثالث 

  ، اعتمد عليه
  .منازهلمومعرفة ،  جيب فيه حفظ قدر العلماء النوعفهذا

  .فهو جمانب للصواب، أما اإلنكار على املخالف يف هذا
مسائل االجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء مل ينكر          (  )٢( :ويف جمموع الفتاوى  

 فـإن   :وإذا كان يف املسألة قوالن    ،  ومن عمل بأحد القولني مل ينكر عليه      ،  ومل يهجر ،  عليه
وإال قلد بعض العلماء الذين يعتمـد       ،  عمل به كان اإلنسان يظهر له رجحان أحد القولني        

  ).عليهم يف بيان أرجح القولني واهللا أعلم
  

אאאWאFאE 
  .احلديث هذا مشهور على األلسنة ذا اللفظ

مهما أوتيتم  :( قال رسول اهللا     :عن ابن عباس قال   :)٣(ففي املدخل إىل السنن الكربى    
                                                 

 .١/٥٠تبصرة احلكام:انظر) ١(

 .٢٠/٢٠٧جمموع الفتاوى )٢(

 .١/١٦٢املدخل ) ٣(
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 ، فإن مل يكن يف كتاب اهللا فسنة مين ماضية         ،كتاب اهللا فالعمل به ال عذر ألحد يف تركه        من  
 فما قال أصحايب إن أصحايب مبرتلة النجوم يف السماء فأميا أخـذمت بـه               ،فإن مل يكن سنيت   

  .)اهتديتم واختالف أصحايب لكم رمحة
  .ال أصل له، ةاختالف أميت رمحوحديث . موضوع:قال عنه:)١(في السلسلة الضعيفةف 

  .وهلذا فإن بعض العلماء ذهبوا إىل أن اخلالف الواقع بني العلماء رمحة هلذه األمة
  .وذهب آخرون إىل أن االختالف مذموم مطلقاً

ألنه لو كـان االخـتالف      ،  وهذا من أفسد األقوال يكون    : ()٢(وهلذا يقول ابن حزم   
   ...)وهذا ماال يقوله مسلم، لكان االتفاق سخطاً، رمحة

 حمـض الرمحـة    من اخلالف يف مسائل االجتهاد واقع ممن حصل هل        ؛فإوهذا اليسلم له  
  )٣ (ومن تبعهم بإحسان رضي اهللا عنهم، وهم الصحابة

  .وقطعا اليكون إال رمحة وسعة، )٤(وهذا يدل على أن اخلالف حصل يف الزمن األول
كتاب "  تسمه    ال :وصنف رجل كتابا يف االختالف فقال أمحد      ( )٥(ويف جممع الفتاوى  

 إمجاعهم حجة قاطعـة     :وهلذا كان بعض العلماء يقول    ،كتاب السنة  ولكن مسه " االختالف  
 ما يسرين أن أصحاب رسول اهللا       : وكان عمر بن عبد العزيز يقول      .واختالفهم رمحة واسعة  

  م إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضاال وإذا اختلفـوا فأخـذ           ؛ مل خيتلفواأل 
  .) هذا ورجل بقول هذا كان يف األمر سعةرجل بقول

وهو االختالف الذي فيه    ،  وبناء على هذا كله فإن االختالف يف الفروع واقع يف األمة          
  .وعن االنتصار للنفس، بعيدا عن التباغض والتدابر، سعة

 
                                                 

 .١٤٧-١/١٤١لأللباين )١(

 اإلحكام يف أصول )٢(

 .١/١٥إلنصاف للدهلوي ا.٢/١٧٠االعتصام للشاطيب :انظر)٣(

 .١/١٥اإلنصاف للدهلوي :انظر)٤(

 .٣٠/٧٩جمموع الفتاوى :انظر) ٥(
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  :ميكن تقسيمه إىل نوعني

  :صوروحتته :االختالف املذموم:ولالنوع األ

m  É  È  Ç ،  وهو أقبح صور اخلالف املـذموم     :خالف الكفار :الصورة االوىل 
Ì    Ë  ÊÍ   Ö    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  l )١(  

  .الذين مل يعتمدوا على الكتاب والسنة، خالف أهل األهواء والبدع:الصورة الثانية
  .وضوح الدليلل، اخلالف الذي يف مسائل ال جمال لالجتهاد فيها: الصورة الثالثة

. وهو اخلالف يف الفروع االجتهادية اليت قد ختفى أدلتها        :اخلالف السائغ :النوع الثاين 
أو ،   خلفـاء األدلـة أو تعارضـها       ؛ويعذر املخالف فيها  ،  فهذه اخلالف فيها واقع يف األمة     

  )٢(. يف املسألة خالف: وهذا النوع هو املراد يف كالم الفقهاء إذا قالوا.االختالف يف ثبوا
  
  

                                                 
 ).١٧٦(سورة البقرة آية )١(

 .٧٧-٥٦اخلالف أنواعه وضوابطه ص ، اخلالصة يف أسباب اختالف الفقهاء لعلي الشحود:انظر)٢(
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  : وفيه مطلبان
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אאWאאW 
   )١(. جرت الرجل فهو جمنوز إذا مجع:، جرت الشيء جرتا ستره: لغة

 :وبـالفتح ،   اإلنسان امليـت   :بالكسر،  أو اجلنازة ،  ويفتح،   امليت :بالكسر،  واجلنازة
 السرير مع امليـت أو      :أو بالكسر ،   امليت :وبالفتح،   السرير :أي بالكسر ،  السرير أو عكسه  
  )٢( .وإال فهو سرير أو نعش، وال يسمى جنازة حىت يكون عليه ميت، امليت بسريره

  )٣( .والنحارير ينكرونه بالفتح، س جنازةوقد جرى يف أفواه النا 
، واملوت مفارقة الروح اجلسد    ،وهوامليت )٤( ،اجلنازة بالكسر واحدة اجلنائز   :اصطالحاً

وميت بتـشديد اليـاء     ،  وقد مات اإلنسان ميوت وميات بفتح الياء وختفيف امليم فهو ميت          
هذا ذكر الفقهاء يف كتب     و،  بتشديد الياء وختفيفها  ،  وقوم موتى وأموات وميتون   ،  وختفيفها

، ودفنـه ،  والصالة عليه ،  وتكفينه،  ذكر مايفعل بامليت من تغسيله    :الفقه باب اجلنائز واملراد   
  )٥(.وأحكام كل من ذلك

אאWאאW 
من احلقوق اليت فرضها الشارع احلكيم علـى املـسلم           الريب أن اتباع جنازة املسلم    

  .وإن كانت فرضاً على الكفاية، ملسلمألخيه ا
حق املسلم على   ":قالمسعت رسول اهللا    :قالففي احلديث الصحيح عن أيب هريرة     

   )٦("املسلم مخس رد السالم وعيادة املريض واتباع اجلنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس
                                                 

 .١/١٤٠ جرت: ،مادةاملعجم الوسيط، ١٥/٧٢ جرت: ،مادةتاج العروس للزبيدي:انظر) ١(

خمتار الـصحاح   ،  ١٠/٣٢٨ جرت: مادة ،ذيب اللغة لألزهري  ،  ١٥/٧٢ جرت: مادة ،تاج العروس للزبيدي  :انظر)٢(
 جـرت :،مـادة النهاية يف غريب األثر للجزري    ،  ١/١٤٠ جرت: مادة ،املعجم الوسيط ،  ١١٩ /جرت: مادة ،١للرازي

١/٨٢٥. 

 .٥/٣٢٤ ،مادة جرتلسان العرب البن منظور :انظر)٣(

 .١/١١٩،مادة جرتخمتار الصحاح للرازي:انظر) ٤(

 .٥/٩٤اموع للنووي :انظر) ٥(

   ).٢١٦٢(ومسلم يف صحيحه حديث رقم ، )١١٨٣(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم )٦(
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،  العظيم األجرحري باملسلم أال يفوت عليه هذا       ،  ومع هذا فقد ورد هلا فضال عظيماً      
  .والثواب اجلزيل

 من اتبع جنازة مـسلم إميانـا        "قال  أن رسول اهللا    فمن ذلك حديث أيب هريرة    
كل ،  واحتسابا وكان معه حىت يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من األجر بقرياطني             

  )١("ومن صلى عليها مث رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقرياط، قرياط مثل أحد
من تبع ": يقولإن أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا       :  قيل البن عمر   :وعن نافع قال  

أكثر علينا أبو هريرة فبعث إىل عائشة فـسأهلا         :  فقال ابن عمر   "جنازة فله قرياط من األجر    
  :)٢(.لقد فرطنا يف قراريط كثرية: فصدقت أبا هريرة فقال ابن عمر

                                                 
أن :بلفظ قريب منه وفيـه    )٥٢(ومسلم يف صحيحه حديث رقم      ،  )٤٧(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم       )١(

 .أصغرمها مثل جبل أحد،  اجلبلني العظيمنيالقرياطني مثل

 ).٥٦(أخرجه مسلم يف صحيحه حديث رقم)٢(
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   )١( .الزرع واألرض) زكا (  النماء والزيادة يقال :الزكاء باملد: لغة
وكل شيء يزداد ويسمن فهو يزكـو       ،  ورجال أتقياء أزكياء  ،  رجل تقي زكي  :يقال

  )٢(. هذا األمر ال يزكو بفالن أي ال يليق به:وتقول.زكاء
ويقال .الزاء والكاف واحلرف املعتل أصل يدل على مناء وزيادة        : )٣(ويف مقاييس اللغة  

وهو زيادتـه   ،  به زكاء املال  مسيت بذلك ألا مما يرجى      : قال بعضهم . الطهارة زكاة املال  
m  j : وحجة ذلك قوله جل ثنـاؤه     : قالوا. مسيت زكاة ألا طهارة   :وقال بعضهم . ومناؤه

  p  o  n  m  l  kl )٤(  
وأصل الزكاة يف اللغة الطهارة والنماء والربكة واملدح وكله قـد           :)٥(ويف لسان العرب  

   .استعمل يف القرآن واحلديث
  ) ٦(. لطائفة خمصوصة يف وقت خمصوصحق يف مال خاص: اصطالحاً
ويقـول  )٧(.ألنه يزيد يف املخرج منه ويقيه اآلفات      ،  مسي املال املخرج زكاة    وهلذا فقد 

وهي فـرض مـن     )٨().يطهر ويزيد يف املعىن   ،  وماله يزكو ،  نفس املتصدق تزكو  :(ابن تيمية 
  )٩(.وقد أمجعت األمة على وجوا، اإلسالمفروض 

                                                 
 . ١/٢٥٤،مادة زكا املصباح املنري للفيومي :انظر)١(

 . ١٠/٢٥٤ ،مادة زكاذيب اللغة لألزهري:انظر)٢(

 .٣/١٢،مادة زكا مقاييس اللغة البن فارس)٣(

 . ١٠٣آية  سورة التوبة)٤(

 .١٣/٣٥٨مادة زكا  ، منظورلسان العرب البن)٥(

، ٣/٧١احلاوي الكبري للمـرداوي     ،  ١/٤٣٠الشرح الكبري للدردير    ،  ٢/١٥٣شرح فتح القدير البن اهلمام      : انظر)٦(
 . ٢/٢٩٠املبدع البن مفلح، ١/٣٤٦شرح الزركشي 

   . ٥/٢٨٨اموع للنووي :انظر) ٧(

   ٢٥/٨اإلسالم جمموع فتاوى شيخ ) ٨(

  .٥/٢٠١احمللى البن حزم ، ٤/٥املغين البن قدامة ، ٥/٢٩٠نووي اموع لل:انظر) ٩(
 



      .) الزكاة–اجلنائز : كتاب(لإلمام ابن حزم . سائل اخلالفية يف كتاب مراتب اإلمجاعدراسة امل

 

 

٣٦  
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  :الزكاة جتب بشروط مخسة يف اجلملة

ملعاذ حني بعثه    وهلذا فال جتب الزكاة على كافر لقول النيب          اإلسالم:الشرط األول 
إنك تأيت قوما أهل كتاب فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال اله اال اهللا وأن حممـدا                 (( إىل اليمن   

م أن اهللا تعاىل قد افتـرض علـيهم          فان هم أطاعوك لذلك فأعلمه     - إىل قوله    -رسول اهللا   
  . )١(متفق عليه)) فترد يف فقرائهم، من أغنيائهم صدقة تؤخذ
 فلم جتب على كافر     اإلسالموألا أحد أركان    ،   لوجوب الزكاة   شرطاً اإلسالمفجعل  

  .وإن كان يعذب على تركها، أي وجوب أداء، كالصيام
وألن الزكاة إمنا   ،  أكثر أهل العلم  وهذا قول   ،  جتب على عبد   فال،  احلرية:الشرط الثاين 

وملك العبد ناقص ال حيتمل املواساة بدليل أنه ال جتب عليه نفقة            ،وجبت على سبيل املواساة   
  .أقاربه لكوا وجبت مواساة وال يعتقون عليه

  قال   )٢( "املكاتب عبد ما بقي عليه درهم "وال جتب على مكاتب ألنه عبد لقوله 
وغريهـم أن   عمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب الـنيب           وال:أبو عيسى الترمذي  

  )٣( .املكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابه

فان نقص عنه فال زكاة فيه إال أن يكون نقصا يسريا كاحلبة            ،  ملك نصاب : الشرط الثالث 
  . واحلبتني

حـديث  ويدل لـذلك    . ويشهد له األدلة الثابتة يف حتديد الزكاة يف األموال الزكوية         
  )٤())ليس فيما دون مخس أواق صدقة((

                                                 
 ). ٢٩(ومسلم يف صحيحه حديث رقم، )١٤٢٥(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم )١(

وهو حديث عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن    .قال األلباين حديث حسن  ،)٣٩٢٦(أخرجه أبوداود حديث رقم   ) ٢(
       احجة،منـهم ابـن املديين،وأمحـد بـن حبنـل،وابن راهويـة            جده،وهذه السلسلة رجح شـيوخ العلمـاء أ

 .٢/٢٥٧تدريب الراوي:انظر.وغريهم

 ).١٢٦٠(انظر سنن الترمذي حديث رقم)٣(

 )٢٣١٠(ومسلم يف صحيحه حديث رقم ، )١٣٧٨(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم )٤(
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  .بغري خالف، فال زكاة يف دين املكاتب لنقصان امللك، متام امللك:الشرط الرابع
  )١(.اليعلم يف ذلك خالف، مضي احلول إال يف اخلارج من األرض: الشرط اخلامس 

ة ال زكا ((  يقول   مسعت رسول اهللا    : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     :واألصل فيه 
  )٢())يف مال حىت حيول عليه احلول

  

אאWאאאאW 
  : جتب الزكاة يف أربعة أصناف من املال

  .نعاماألالسائمة من يمة - 
  .رضواخلارج من األ- 
  .واألمثان- 
  .وعروض التجارة- 

كثـر أهـل    وهذا قول أ  ،  ألن األصل عدم الوجوب   ،  وال جيب يف غري ذلك يف اجلملة      
  )٣(.العلم

                                                 
الـشرح  ،  ١/١١٢اإلقناع للـشربيين    ،  ٢/١٥٣شرح فتح القديرالبن اهلمام     ،  ١/١٥٢تبيني احلقائق للزيلعي    :انظر)١(

 .٦/٢٩٨الكبري أليب الفرج

السنن الكربى  .وقد ضعفه أهل العلم ألنه من رواية حارثة وهوال حيتج خبربه          )١٧٩٢(أخرجه ابن ماجه حديث رقم    )٢(
ـ  )أنه مل يكن يأخذ من مال زكاة حىت حيول عليه احلول          (واالعتماد على ما أثر عن أيب بكر      .٤/٩٥ ي رواه البيهق

 ).٧٥٦٧(حديث رقم

 .٦/٢٩٣الشرح الكبري أليب الفرج :انظر)٣(
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  .أقره وأثبته: يف شيء ركزاركز شيئامن :لغة
وأركـز املعـدن    ،   وهذا شيء مركوز يف العقل     غرزه،: يف األرض  ركزا لسهم :لويقا

  .)١(صار فيه ركاز: وحنوه
ـ    :والركز بالكسر  الرجـل العاقـل،    :،وأيـضاً الركـز   )٢( سالصوت اخلفـي واحل

  .األول:واملراد به هنا.العامل،احلليم،السخي،الكرمي
  )٣(.كان أو موضوعاًالركاز هو املال املركوز يف األرض خملوقا : ويف التعريفات

  :فالركاز على وجهني
املال الذي وجد مدفونا حتت األرض ركاز ألن دافنه كـان ركـزه يف              :الوجه األول 

ويف الركـاز   (( وهـو معـىن قـول الـنيب         ،  األرض كما يركز فيها الوتد فريسو فيها      
  )٤()).اخلمس

 يف األرض    من الركاز عروق الذهب والفضة الـيت أنبتـها اهللا تعـاىل            والوجه الثاين 
  .)٥(فتستخرج بالعالج كأن اهللا ركزها فيها

  )٦( .الكرت من دفن اجلاهلية: اصطالحاً    
 :وعند أهـل العـراق    ،   كنوز اجلاهلية املدفونة يف األرض     :وهلذا فالركاز عند أهل احلجاز    

   . أي ثابت:والقوالن حتتملهما اللغة ألن كال منهما مركوز يف األرض، املعادن
  

                                                 
 ١/٣٦٩ ركز:،مادةاملعجم الوسيط موعة من املؤلفني:انظر)١(

 ١/٦٥٨ ركز:،مادةس احمليط للفريوز آباديوالقام:انظر)٢(

 . ١/١٤٩التعريفات للجرجاين :انظر)٣(

 ).١٧١٠(حه حديث رقم ومسلم يف صحي، )١٤٢٨(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم )٤(

 .١/١٥٨الزاهر لألزهري :انظر)٥(

 .املرجع السابق)٦(
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٤٠  

إمنا جاء يف التفسري األول وهو الكـرت اجلـاهلي          )) ويف الركاز اخلمس  (( سابق  واحلديث ال 
  )١(.الذي يتعلق به الوجوب

 
אאWאאW 

 

  .اسم للمحل وملا خيرج، بفتح الدال وكسرها، املعادن فهي مجع معدن: لغة
مشتق  وهو،  لذهب والفضة مكان كل شيء يكون فيه أصله ومبدؤه كمعدن ا        :واملعدن

 ومنه املعدن   .ومنه مسيت جنة عدن ألا دار إقامة وخلود       ،  من عدن باملكان يعدن إذا أقام به      
  .ملستقر اجلواهر
  )٢(. املواضع اليت يستخرج منها جواهر األرض:واملعادن
  )٣(.اسم ملا يكون يف األرض خلقة: اصطالحاً

مث اشتهر يف نفس األجزاء     ،  يد االستقرار فيه  وأصل املعدن املكان بق    :)٤(ويف فتح القدير  
  .املستقرة اليت ركبها اهللا تعاىل يف األرض حىت صار االنتقال من اللفظ إليه ابتداء بال قرينة

  

                                                 
الـدر  ،  ١/٤٣٠احلجة للشيباين   ،  ٢/٢٥١البحر الرائق البن جنيم     ،  ١/١٢٤اإلختيار لتعليل املختار للموصلي     :انظر)١(

يف يف فقه أهـل     الكا،  ١/٣٤٣رسالة القريواين   ،  ١/٦٨جامع األمهات البن احلاجب   ،  ٢/٣٤٩املختار للنب عابدين    
، ٢/٣٦حاشية البجريمي ،  ١/٣٨٦أسىن املطالب يف شرح روض الطالب       ،  ٣/٤٢٤منح اجلليل   ،  املدينة البن عبدالرب  

احمللـى البـن حـزم      ،  ٤/٢٣١املغين البن قدامة    ،  ١/١٤٠أخصر املختصرات البن بلبان     ،  ٢/٣٣حاشية قليويب   
٦/١٠٩. 

لسان العرب  ،  ٤/٢٩٤الصحاح للجوهري ،  ٢/١٢٩غة لألزهري   ذيب الل ،  ٣٥/٣٨٢تاج العروس للزبيدي    :انظر)٢(
معجم مقاييس اللغة البن فـارس      ،  ٢/٥٨٨املعجم الوسيط   ،  ١/٢٠٦املصباح املنريللفيومي ،  ١٣/٢٧٩البن منظور 

 . ٣/٤٢٠النهاية يف غريب احلديث للجزري، ٤/٢٤٨

 ، ١/٢٨٧تبيني احلقائق للزيلعي :انظر)٣(

 .٢/٢٣٢امفتح القدير البن اهلم:انظر) ٤(
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٤١  

واآلخـر علـى املخـرج      ،   أحدمها على املستخرج   :إن املعدن له إطالقان   : ويف اية احملتاج  
  )١(.منه

  )٢(.رض من غري جنسها ليس نباتاهو كل ما تولد يف األ:ويف كشاف القناع
مما ،  مماخيلق فيها من غريها   ،  هو كل ما خرج من األرض     : ويف املغين تعريف دقيق هلذا    

  )٣(.له قيمة

                                                 
 .٣/٩٦اية احملتاج للرملي :انظر)١(

 .٢/٢٢٢كشاف القناع للبهويت:انظر) ٢(

 .٤/٢٣٨املغين البن قدامة :انظر) ٣(
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٤٢  

  
  

  

אא 
א 

  :وفيه مخسة مباحث

 אאWאK 
אאWאאK 
אאWאאK 
אאאWאאא

אK 
אאWאאK 
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٤٣  

אא 
א 

يكـن  واتفقوا على أن غسله والصالة عليه إن كان بالغا وتكفينه ما مل             :(قال ابن حزم  
  .)١()شهيدا

وطال الفـصل فإنـه     ،   إذا محل الشهيد وبه رمق أي حياة مستقرة        :حترير حمل الرتاع  
رمـاه    غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شـهيداً         ألن النيب   ،  )٢(يغسل ويصلى عليه  

رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه يف األكحل فضرب النيب صلى اهللا عليه و سلم                  
   )٣(فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات رضي اهللا عنه  جد ليعوده من قريبخيمة يف املس

  : وأما إذا مات يف املعترك فعلى قولني
وهو قول مجهور العلماء    ،   أن الشهيد إذا مات يف املعركة فإنه ال يغسل         :القول األول 

  )٨(.والظاهرية، )٧(واحلنابلة، )٦(والشافعية ، )٥(واملالكية ، )٤(من احلنفية
  

                                                 
 ).٢٠(املراتب )  ١(

املغـين البـن قدامـة      ،١/٣٠٤شافعياألم لل ،  ١/٤٦٣املونة لإلمام مالك  ،١/٣٢٠بدائع الصنائع للكاساين    :انظر) ٢(
٣/٤٧٢ . 

 ).١٧٦٩(وأخرجه مسلم يف صحيحه حديث رقم ، )٣٨٩٦(يف صحيحه حديث رقم أخرجه البخاري )٣(

شرح فـتح القـدير     ،  ١/٣٢٤بدائع الصنائع للكاساين    ،  ١/٤٠٣األصل املعروف باملبسوط حملمد بن احلسن       :انظر)٤(
 .١/٤٠٣املبسوط للشيباين ، ٣/٢٤العناية شرح اهلداية ، ٢/١٠٦البن اهلمام

منح اجلليـل شـرح خمتـصر خليـل         ،  ٤/١٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبري      ،   رشد بداية اتهد البن  :انظر)٥(
 .١/٤٦٣املدونة لإلمام مالك ، ٣/٢٥٢املدخل البن احلاج ، ٣/٢١٢

منهاج الطـالبني للنـووي   ،١/٣٧خمتصر املزين ، ٣/٧١احلاوي الكبري للماوردي    ،  ١/٢٠٣اإلقناع للشربيين   :انظر)٦(
١/٢٨ . 

كشاف القنـاع   ،  ١/٣٣٣شرح الزركشي   ،  ٢/٣٣٣الشرح الكبري البن قدامة     ،  ٦/٩٠داوياإلنصاف للمر :انظر)٧(
 .١/١٦٢منار السبيل البن ضويان .٢/٢٣٤املبدع البن مفلح١/١٤٦

 .٢/٢٢احمللى البن حزم : انظر) ٨(
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٤٤  

)١(وهو قول احلسن ،  أن الشهيد يغسل:ول الثاينالق
  

  .)٢(وسعيد بن املسيب 
  :أدلة القولني

  :أدلة القول األول

 كان النيب صلى اهللا عليه و       :عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال        : الدليل األول 
 .)أيهم أكثر أخذا للقـرآن      ( سلم جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف ثوب واحد مث يقول             

 وأمـر   .)أنا شهيد على هؤالء يوم القيامـة        ( فإذا أشري له إىل أحدمها قدمه يف اللحد وقال          
  )٣(.بدفنهم يف دمائهم ومل يغسلوا ومل يصل عليهم

 أن احلديث صريح يف داللته على عدم غسل الشهداء حيث أمر النيب           :وجه الداللة 
  )٤(.أمرا صرحيا بعدم غسلهم ودفنهم مباشرة

عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسـول اهللا               : الدليل الثاين 
 والذي نفسي بيده ال يكلم أحد يف سبيل اهللا واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله إال جاء         : " قال

  )٥("يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح املسك
رمي رجل بسهم يف    «:  قال -رضي اهللا عنهما  -وعن جابر بن عبد اهللا      :الدليل الثالث 

  )٦(.»وحنن مع رسول اهللا ، فأدرج يف ثيابه كما هو، فمات، يف جوفه: أو قال، صدره
                                                 

ء ماء الفقها وهو أحد العل  .وحرب االمة يف زمنه   ،  كان إمام أهل البصرة   ،  تابعي: أبو سعيد ،  احلسن بن يسار البصري   ) ١(
تـويف بالبـصرة    ،  ه وشب يف كنـف علـي بـن أيب طالـب           ١٢سنة،  الفصحاء الشجعان النساك ولد باملدينة    

 .  ١/٨٧للشريازي  طبقات الفقهاء، ٣/٢٣٣صفة الصفوة البن اجلوزي ، ٢/٢٢٦األعالم للزركلي :انظر.ه١١٠

الشرح الكبري البـن قدامـة      ،  ١/١٨٢بن رشد   بداية اتهد ال  ،  ٢/٣٠١احمليط الربهاين لربهان الدين مازة      :انظر) ٢(
٦/٩٠. 

 ).١٢٨٦_١٢٨٠_١٢٧٨(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم ) ٣(

 .٤/٥٩نيل األوطار للشوكاين :انظر) ٤(

 ).٢٦٤٩(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم )٥(

رواه أبـو داود يف كتـاب       و. سنده جيـد  : وقال عنه الساعايت  ،  ٧/١٨٦: الفتح الرباين ،  أخرجه أمحد يف املسند   ) ٦(
  ". إسناده على شرط مسلم:"وسكت عنه قال ابن حجر، ٣١٣٣رقم ، باب يف الشهيد يغسل، اجلنائز
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٤٥  

  . هذان احلديثان يدالن على ترك الغسل للشهيد:وجه الداللة
ويقال إن املعىن يف ترك غسله ما جاء أن الشهيد يأيت           :( يف معامل السنن  )١(قال اخلطايب   

   )٢(..)الريح ريح املسك واللون لون الدميوم القيامة وكلمه يدمى 
  :أدلة القول الثاين

أن غسل امليت من سنن موتى بين آدم والشهيد إذا استشهد دخـل يف              :الدليل األول 
   )٣(فهو من ضمن األموات، هذا

 بأننا نسلم لكم بأن الغسل من سنن موتى بين آدم ولكن الشهيد             :ونوقش هذا الدليل  
  )٤(.و ميت من وجهليس مبيت من كل وجه بل ه

تطهـريا لـه    والشهيد أحق بالكرامات، ألن الغسل شرع كرامة للميت  :الدليل الثاين 
وإمنا مل يغسل شهداء أحد ألن اجلراحات فشت يف الصحابة يف ذلك اليوم وكـان يـشق                 
  عليهم محل املاء من املدينة وغسلهم ألن عامة جراحـام كانـت يف األيـدي فعـذرهم                 

  )٥(.لذلك
فـإن  ،  فيهم  إن العلة يف عدم غسل الشهداء هو كثرة اجلراحات         :ا الدليل ونوقش هذ 

ألنه لو كان ترك الغسل لعذر مينع استعمال        ،  فإنه مل يأمرهم بالتيمم   ،  هذا التأويل غري صحيح   
وألنه مل يعذرهم يف ترك ، كما لو تعذر غسل امليت يف زمان لعدم املاء      ،  ألمر أن ييمموا  ،  املاء

                                                                                                                                               
هذا : ١٤/٢٦٠: وقال يف االستذكار  .٢٤/٢٤٤: كما أخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد بسنده       . ٥/١٥٨: التلخيص

 .٤/١٤: والبيهقي يف السنن الكربى. حديث صحيح اإلسناد

 صـنف   ٣٨٨و اإلمام احلافظ البغوي أبو سليمان محد بن حممد البسيت ولد سنة بضع عشرة وثالمثئة وتويف سنة                  ه)١(
وفيـات  :ينظر.أعالم السنن يف شرح البخاري    ،  معامل السنن :ومن مؤلفاته ،  املصنفات الشافعية يف احلديث والغريب    

 . ٢/٢١٤األعيان 

 .١/٢٦٥معامل السنن )٢(

 . ٢/٤٩املبسوط للسرخسي ، ٢/٣٠١ين لربهان الدين مازة احمليط الربها:انظر)٣(

 .٢/٣٠١احمليط الربهاين لربهان الدين مازة :انظر) ٤(

  .٤/٥٩نيل األوطار للشوكاين ) ٥(
  
 



      .) الزكاة–اجلنائز : كتاب(لإلمام ابن حزم . سائل اخلالفية يف كتاب مراتب اإلمجاعدراسة امل

 

 

٤٦  

فلما مل يعذرهم يف ترك الـدفن       ،  حفر التراب هو أشق من غسل امليت      وال شك أن    ،  الدفن
، وكما مل يغسل شهداء أحد مل يغسل شهداء بدر        ،  كان أوىل أن ال يعذرهم يف ترك الغسل       

وحنني وهذه الضرورة مل تكن يومئذ فظهر أم إمنـا مل           ،  وكذلك مل يغسل شهداء اخلندق    
  )١(.يغسلوا؛ ألن الشهيد ال يغسل

  

  :الترجيح
تبني أن الراجح هو القول األول لقوة أدلتـهم          وبعد عرض القولني وأدلتهما واملناقشة    

   .ومناقشة أدلة القول الثاين

                                                 
 . ٢/٤٩املبسوط للسرخسي ، ٢/٣٠٣احمليط الربهاين لربهان الدين مازة :انظر) ١(
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٤٧  

אא 
אא 

واتفقوا على أن غسله والصالة عليه إن كان بالغا وتكفينه مـا مل             :( رمحه اهللا  قال ابن حزم  
  .)١()يكن شهيدا

  :يف هذه املسألة على أقوالاختلف العلماء 
  .)٣(ورواية عن أمحد، )٢(وهذا مذهب احلنفية، أنه يصلى على الشهيد: القول األول
  .)٤(وهذا مذهب اجلمهور، أنه ال يصلى على الشهيد: القول الثاين

، وإن شاء ترك  ،  فإن شاء صلى  :أن الصالة على الشهيد باخليار للمصلي     : القول الثالث 
 ترك الـصالة  وإن ترك فقد ورد عن النيب  ،   على الشهداء  لنيب  فإن صالها فقد صلى ا    

  .وهو مذهب ابن حزم،  رجحها ابن القيم)٥( وهذا القول رواية عن اإلمام أمحد.عليهم
بل كالمها حـق    ،  ليس جيوز أن يترك أحد األثرين املذكورين لآلخر       «: قال ابن حزم  

  )٦(»ن يف أحوال خمتلفةألن استعماهلما معا ممك، وليس هذا مكان نسخ، مباح
أنه خمري بني الصالة عليهم وتركها يء اآلثار        : والصواب يف املسألة  «: وقال ابن القيم  

وهـي األليـق بأصـوله      ،  بكل واحد من األمرين وهذا إحدى الروايات عن اإلمام أمحد         
  )٧(.»ومذهبه

                                                 
 ).٢٠(املراتب )  ١(

 .٢/٢٥٠:  حاشية ابن عابدين٢/١٤٤شرح فتح القدير البن اهلمام، ١/٢٤٨تبيني احلقائق للزيلعي:انظر)٢(

 ٦/٩٥اإلنصاف للمرداوي ، ٣/٤٦٧املغين البن قدامة : انظر)٣(

 . ٢/١٠١كشاف القناع للبهويت ، ٥/٢١٦اموع للنووي ، ١/٤٦٣املدونة :انظر) ٤(

 . ٣/٤٦٧املغين البن قدامة .٦/٩٥اإلنصاف للمرداوي :انظر)٥(

 .٥/١١٥لى احمل) ٦(

 .٢/٨٦ذيب السنن البن القيم ) ٧(
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٤٨  

  :أدلة القولني      

  : أدلة القول األول

  :  الدليل األول

 خرج يوما فصلى علـى      - صلى اهللا عليه وسلم      -أن النيب   «بة بن عامر     ما رواه عق  
  )١(»أهل أحد صالته على امليت

بأن األحاديث اليت احتج ا القائلون يف الصالة على الشهيد فـاتفق أهـل              :ونوقش
أما ،  وحديث شداد مرسل فهو تابعي    ،  إال حديث عقبة بن عامر    ،  احلديث على ضعفها كلها   

أي » صالته علـى امليـت    «: وقوله،  الدعاء: بأن املراد من الصالة هنا    : فأجيب حديث عقبة 
 وليس  ،إمنا فعله عند موته بعد دفنهم بثمان سنني       وفيه أنه   ،كدعاء صالة امليت  ،  دعاء هلم 

ودليـل  ،  ولو كانت صالة اجلنازة املعروفة ملا أخرها مثان سنني        ،املراد صالة اجلنازة املعروفة   
 ال يـصلي    ه عند اجلمهور  ألن،  كون املراد صالة اجلنازة باإلمجاع    آخر وهو أنه ال جيوز أن ي      

فوجـب تأويـل    ،  وعند أيب حنيفة رمحه اهللا اليصلى على القرب بعد ثالثة أيام          ،  على الشهيد 
  )٢(.وهذا منها، وألن أبا حنيفة ال يقبل خرب الواحد فيما تعم به البلوى، احلديث

  : الدليل الثاين

 فآمن  أن رجال من األعراب جاء إىل النيب         «-هللا عنه    رضي ا  -عن شداد بن اهلاد     
غنم ،  فلما كانت غزوة  ،  بعض أصحابه  فأوصى به النيب    ،  أهاجر معك : مث قال ،  به واتبعه 

وكان يرعى ظهرهم فلما جاء     ،  فأعطى أصحابه ما قسم له    ،  وقسم له ،   سبيا فقسم  النيب  
  فأخذه فجاء بـه إىل الـنيب      ،    قسم قسمه لك النيب   : ما هذا؟ قالوا  : فقال،  دفعوه إليه 

ولكين اتبعتك على أن أرمى إىل      ،  ما على هذا اتبعتك   : قال،  قسمته لك : ما هذا؟ قال  : فقال
فلبثوا ،  إن تصدق اهللا يصدقك   : فقال،  فأدخل اجلنة ،   بسهم فأموت  -وأشار إىل حلقه  -ههنا  
فقـال  ،  م حيث أشـار    حيمل قد أصابه سه    فأتى به النيب    ،  مث ضوا يف قتال العدو    ،  قليال

                                                 
 .)١٢٧٩ (أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم) ١(

 .٥/٢١٩اموع للنووي :انظر)٢(
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مث قدمه  يف جبته   مث كفنه النيب    ،  صدق اهللا فصدقه  : قال،  نعم: أهو هو؟ قالوا  : النيب  
اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا يف سبيلك فقتـل         : فكان فيما ظهر من صالته    ،  فصلى عليه 

  .)١(»أنا شهيد على ذلك، شهيدا
  :الدليل الثالث

رضي اهللا  -اد عن مقسم عن ابن عباس       أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أيب زي         حديث
ومحزة هو  ،  فجعل يصلي على عشرة عشرة    ،  يوم أحد أيت م رسول اهللا     «:  قال -عنهما
  )٢(» يرفعون وهو كما هو موضوع، كما هو

بأن اجلواب عن حديث ابن عباس حديث ضعيف ال أصل له عند أصحاب             : ونوقش
  .عن ابن عباس، عن مقسم،  عقبةعن احلكم بن، ألنه رواية احلسن بن عمارة، احلديث
  :على أنه لو صح لكان اجلواب عنه من وجهني 
  .ترجيحال: أحدمها 

  .استعمال: والثاين
وهـو جـابر    ،   أن راوي خربنا شاهد احلال     : أحدها :فأما الترجيح فمن ثالثة أوجه     
ومـات  ،  ألنه كان له عام أحد سنتان     ،  وراوي خربهم ابن عباس ومل يشاهد احلال      ،  وأنس
  .وله تسع سننينيب ال

  .وخربهم خمتلف يف استعمال مجيعه،  متفق على استعمال بعضه وهو الصالة:والثاين 
فكان ، وخربهم مبق حلكم الصالة،  أن خربنا ناقل ملا ثبت من حكم الصالة      :والثالث 

 أن حنمل روايتهم    : أحدمها :وأما االستعمال فمن وجهني   ،  خربنا أوىل ملا ذكرناه من الترجيح     
  .ى الدعاء هلم دون الصالة اليت يدخلها بإحرام وخيرج منها بسالمعل

                                                 
: والبيهقي يف السنن الكربى   ،  )٦٥٢٧(حديث رقم   :واحلاكم يف املستدرك  )١٩٥٣(أخرجه النسائي حديث رقم     )) ١(

 صحيح: قال األلباين. ٣/٢١٤: وصححه األرناؤوط يف حاشية زاد املعاد، ٤/١٥

  .٤/١٣ وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه، )١٥١٣(أخرجه ابن ماجة حديث رقم ) ٢(
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  )١(. أن حنمل ذلك على من مات منهم يف غري املعترك:والثاين 
 ملا كان يوم أحد مـر    :حديث أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس قال        :الدليل الرابع 

صفية تركته  لوال أن جتد     «: و قد جدع و مثل به فقال       حبمزة بن عبد املطلب     رسول  
  حىت حيشره اهللا من بطون الطري و السباع فكفنه يف منرة إذا مخر رأسه بدت رجاله 

و إذا مخرت رجاله بدا رأسه فخمر رأسه و مل يصل علـى أحـد مـن الـشهداء                   
  )٢(»..غريه

  :وجه الداللة من األحاديث السابقة

هداء أحـد   وغري ش ،   شهداء أحد   على صلىأن داللة تلك األحاديث صرحية يف أنه        
  .كذلك يف احلكم جبامع أن كال منهم شهداء

 :قال أبو عيسى الترمذى ىف كتـاب العلـل        :()٣(يقول البيهقي    :ونوقش هذا الدليل  
 حديث عبد الـرمحن بـن       : يعىن البخارى عن هذا احلديث يعىن إسناده فقال        سألت حممداً 

زيد هو غـري    وحديث أسامة بن    . كعب بن مالك عن جابر بن عبد اهللا هو حديث حسن          
 )٤()حمفوظ غلط فيه أسامة بن زيد 

                                                 
 .٣/٧٤احلاوي الكبري للماوردي ) ١(

واحلديث فيه كـالم    ) ٧٠٤٦(البيهقي يف السنن الكربى حديث رقم       ،  )٣١٣٩ (أخرجه أبو داود حديث رقم    ) ) ٢(
 فإن األلبـاين يتـساهل يف حتـسني         ١/٢أللباين حسنه يف صحيح وضعيف سنن أيب داود         وإن كان ا  ،  سيأيت ذكره 
  .األحاديث

هـ، من كبار فقهاء الشافعية، ومن      ٣٨٤هو اإلمام احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني الشافعي، ولد بنيسابور سنة             ) ٣(
، إال البيهقي، فإن له املنة علـى الـشافعي          ما من شافعي إال وللشافعي عليه منة      : "كبار احملدثني، قال إمام احلرمني    

: ، عمل كتبا مل يسبق إىل حتريرها، منـها        "نفسه، وعلى كل شافعي، ملا صنف من نصرة املذهب، ومناقب الشافعي          
تـذكرة  : انظـر . هـ٤٥٨تويف سنة   . األمساء والصفات، والسنن الكربى، وشعب اإلميان، ودالئل النبوة، وغريها        

 . ٣/١١٣٢: احلفاظ

  . ٤/٩لسنن الكربى للبيهقي ا)٤(



      .) الزكاة–اجلنائز : كتاب(لإلمام ابن حزم . سائل اخلالفية يف كتاب مراتب اإلمجاعدراسة امل
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  :أدلة القول الثاين

 كان النيب صلى اهللا عليه و       :عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال         :الدليل األول 
 .)أيهم أكثر أخذا للقـرآن      ( سلم جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف ثوب واحد مث يقول             

 وأمـر   .)أنا شهيد على هؤالء يوم القيامـة        ( لحد وقال   فإذا أشري له إىل أحدمها قدمه يف ال       
   )١(.بدفنهم يف دمائهم ومل يغسلوا ومل يصل عليهم

  :الدليل الثاين

  .)٢(فإذا كان الشهيد ال يغسل ثبت أنه ال يصلى عليه، أن الغسل متعلق بالصالة
  

  :الترجيح

اهللا أعلم هو القـول     بعد استعراض األقوال وأدلتها وإيراد املناقشات تبني أن الراجح و         
واخلرب ،  وماذكرمتوها نافية ،  وأحاديثنا مثبتة للصالة  ،  :فإن قيل  )٣(.وهو قول اجلمهور  ،  الثاين

  .ويؤخذ به ملا عند املثبت من زيادة علم، املثبت يقدم على النايف
، ومل تكن حمصورة  ،  بأن شهادة النفي إمنا ترد إذا مل حيط ا علم الشاهد          «فيجاب عنه   

وهذه قصة معينة أحاط ا جابر وغريه    ،  فيقبل باالتفاق ،  حاط به علمه وكان حمصورا    أما ما أ  
  )٤(.»وقد أجبنا عنه، فوجودها كالعدم إال حديث عقبة، وأما رواية اإلثبات فضعيفة، علما

واسـتدلوا مبـا روي     ،  وال يغسلون ،  يصلى عليهم : وقال بعض الناس  :(قال الشافعي 
 وكان يؤتى بتسعة من القتلى محزة عاشرهم ويـصلى           سبعون صالة  محزة صلى عليه  :أن

مث يؤتى بآخرين فيصلى عليهم ومحزة مكانه حىت صـلى           ،مث يرفعون ومحزه مكانه    ،عليهم
فإذا كان قد صلى عليهم عـشرة       ،  وشهداء أحد اثنان وسبعون شهيدا    ،  عليه سبعون صالة  

ى أكثرها على أنه صلى    فنجعله عل ،  أو مثان ،  تكون أكثر من سبع صلوات     فالصالة ال ،  عشرة

                                                 
 .١١سبق خترجيه ص ) ١(

 .١/٢٦٥معامل السنن للخطايب .٣/٤٦٩املغين البن قدامة ، ٥/٢١٧اموع للنووي:انظر)٢(

 .٥/٢٩٠الشرح املمتع ، وممن رجح ذلك الشيخ ابن عثيمني) ٣(

 . ٥/٢٢٠اموع للنووي )٤(
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فمن أين جاءت سبعون صـالة؟      ،  فهذه تسع صلوات  ،  وعلى محزة صالة  ،  على اثنني صالة  
فهي إذا كانت تسع     ،وإن كان سبعني تكبرية فنحن وهم نزعم أن التكبري على اجلنائز أربع           

فمن أين جاءت أربع وثالثون ؟فينبغي ملن روى هذا احلديث          . صلوات ست وثالثون تكبرية   
ـ ا  كأيعارض ذه األحاديث    اليستحيي على نفسه وقد كان ينبغي له أن         أن   ان فقـد   عي

  .)١()زملوهم بكلومهم: مل يصل عليهم وقالجاءت من وجوه متواترة بأن النيب 
  

                                                 
 .بتصرف، ١/٢٦٧األم ) ١(



      .) الزكاة–اجلنائز : كتاب(لإلمام ابن حزم . سائل اخلالفية يف كتاب مراتب اإلمجاعدراسة امل

 

 

٥٣  

אא 
אא 

  
  (١) ) قصاصما مل يكن شهيدا أومقتوال ظلما يف٠٠: ( رمحه اهللا ابن حزمقال

أوالً البد أن أشري إىل أن من قتل يف قصاص أو رجم غسل؛ ألنه ليس يف معىن شهداء                  
أحد؛ ألنه قتل حبق وشهداء أحد قتلوا ظلما؛ وألن الشهيد من بذل نفسه البتغاء مرضـات                

   )٢(.وهذا ال يوجد يف الذي قتل حبق؛ ألنه باذل نفسه إلبقاء حق مستحق، اهللا تعاىل
لماً فقد اختلف العلماء هل خيص بأحكام دون سائر املوتى كالـشهيد؟             من قتل ظ   اأم

  :أو أنه يكون كعامة املوتى؟ على قولني
  .ومنهم من جعله كسائر املوتى، فمنهم من أحلقه بشهيد املعركة

هل املوجب لدفع حكم الغسل هو الشهادة       : وسبب اختالفهم هو  : ()٣(قال ابن رشد  
ال : قـال ، كفار؟ فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقاأو الشهادة على أيد ال    ،  مطلقا

  )٤(). أنه شهيد ممن قتليغسل كل من نص عليه 
  :القول األول

أن املسلم املقتول ظلماً يكون شهيدا؛ تنطبـق عليـه األحكـام اخلاصـة بـشهيد                
  .)٦(والصحيح من مذهب احلنابلة، )٥(وهذا مذهب احلنفية.املعركة

                                                 
 )٢٠( املراتب )١(

 .٢/٣٠٦احمليط الربهاين لربهان الدين مازة :رانظ) ٢(

وخمتصر ،  بداية اتهد يف الفقه   : له من املؤلفات   ه٥٢٠ولدسنة  ،  أيب الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطيب         )٣(
  .٤/٢٩١سري أعالم النبالء :املستصفى يف األصول ينظر

 .١/١٩٠بداية اتهد ) ٤(

 .١/٢٤٧ي تبيني احلقائق للزيلع:انظر) ٥(

 .٦/١٠٤اإلنصاف للمرداوي:انظر) ٦(
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   :القول الثاين
، )١(وهذا مـذهب املالكيـة    ،  تول ظلماً كسائر املوتى ال يأخذ أحكاماً خاصة       أن املق 
  )٤(والظاهرية ، )٣(ورواية عن أمحد، )٢(والشافعية

  :أدلة القولني

  :أدلة القول األول

مـن قتـل دون مالـه فهـو         «: - صلى اهللا عليه وسلم      -قول النيب   : األول الدليل
  .)٥(»شهيد

  :ونوقش

فإم يكون هلم ىف اآلخـرة      ،   كلهم غري املقتول ىف سبيل اهللا       املراد بشهادة هؤالء   بأن
شهيد ىف  : أقساموأن الشهداء ثالثة    ،  وأما ىف الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم     ،  ثواب الشهداء 

وهـم  ،  وشهيد ىف اآلخرة دون أحكام الدنيا     ،  الدنيا واآلخرة وهو املقتول ىف حرب الكفار      
وهو من غـل ىف الغنيمـة أو قتـل          ،  دون اآلخرة وشهيد ىف الدنيا    ،هؤالء املذكورون هنا  

  )٦(.مدبرا
  :الدليل الثاين

واألصل شهداء أحد فهـم    ،  فال يغسلون ،  أشبهوا قتلى الكفار  ،  أم مقتولون بغري حق   
  )٧(.قتلوا بغري حق

  
                                                 

 ٢/٢٩٣التاج واإلكليل، ٥/٤٨٤مواهب اجلليل ، ١/٤٦٥املدونة : انظر)١(

 .١/٣٠٣اإلقناع للشربيين ، ١/٢٦٨األم للشافعي ، ٢/١٠٨إعانة الطالبني للدمياطي: انظر)٢(

 . ٢/٤٧٦املغين البن قدامة ، ٢/١٦٧الفروع البن مفلح :انظر) ٣(

 . ٥/١١٦احمللى البن حزم : انظر)٤(

 ).٢٢٦(ومسلم يف صحيحه حديث رقم ، )٢٣٤٨(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم )٥(

 .١٣/٦٣شرح صحيح مسلم للنووي )٦(

  .١/٣٤٤شرح منتهى اإلرادات ، ٢/١٠٠ كشاف القناع للبهويت :انظر) ٧(
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  :أدلة القول الثاين

  :الدليل األول

  :منهم ،وصلي عليهم، وغسلوا، أن عددا من الصحابة رضي اهللا عنهم قتلوا ظلما
بعد أن طعن مث مات فغـسل       .  غسل وصلي عليه وقد قتل ظلما باحملدد       أن عمر -أ
  )٢(.وصلى عليه صهيب )١ (.وكفن

احلسن بن   وصلى عليه ،  )٣(وصلي عليه ،  فغسل،  قتل ظلما   علي بن أيب طالب    -ب
  . )٤(علي رضي اهللا عنهم

  .)٥(وصلي عليه، وغسل، قتل ظلما عبد اهللا بن الزبري-جـ
  :يحالترج

وذلـك  ،  بعد عرض القولني وأدلتهما تبني أن الراجح واهللا أعلم هو القـول الثـاين             
  :ألسباب
أن الذي فاضت نفسه يف املعترك له مرتلة ال يدانيه فيها غريه؛ ألنه فارق الدنيا على               -١

وهـذا هـو    ،  فلم حيتج إىل شفاعة املصلني    ،  وذلك أشرف املقامات  ،  نصرة الدين والتوحيد  
  .وممن قتل دون ماله،شهيد يف سبيل اهللا وبني سائر الشهداء من الغرقىالفرق بني ال
واملقتول ظلما أكره علـى     ،   وألن شهيد املعركة عرض نفسه للقتل يف سبيل اهللا         -٢

  .)٦(فبينهما فرق عظيم، املقاتلة حىت قتل

                                                 
، والذهيب أيضا ،  وسكت عنه ) ٤٥١٤(واحلاكم يف املستدرك حديث رقم      ،  )٧٠٦٨(أخرجه البيهقي حديث رقم     )١(

 ). ٣١٣(ومالك يف املوطأ حديث رقم 

 .والذهيب أيضاً، وسكت عنه) ٤٥١٦(أخرجه احلاكم يف املستدرك حديث رقم ) ٢(

 ). ٦٦٤٦(أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه حديث رقم )٣(

 .والذهيب أيضاً، وسكت عنه) ١٤٢٤(أخرجه احلاكم يف املستدرك حديث رقم )٤(

 . ٢/٣٣٠التلخيص احلبري .إسناده صحيح:قال ابن حجر) ٧٠٧٠(ه البيهقي حديث رقمأخرج)٥(

 .٥/٣٦٤: البن عثيمني، الشرح املمتع على زاد املستقنع: انظر)٦(
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אאא 
אא)؟ )١אא 

 

  .)٢()حلنوط أمن الثلث أم من رأس املالواختلفوا يف الكفن وا:( رمحه اهللازم ابن حقال
واستعراض ،  والظاهرية،  بعد التأمل يف كتب أهل العلم من أصحاب املذاهب األربعة         

هوأن كفن امليت واجب    ،  والظاهرية،  تبني أن قول اجلمهور   ،  أقواهلم وتدبرها عودا على بدء    
  )٤)(٣(.يف ماله من رأس ماله

، وفيـه قـوالن شـاذان     ،   أكثر أهل العلـم    وهذا قول  ()٥(ول أبو الفرج بن قدامة    يق
إن كان املـال    :)٧(سقول طاو :واآلخر.إن الكفن من الثلث   :)٦(قول خالس بن عمرو   :أحدمها

  .)٨()قليالً فمن الثلث

                                                 
أو ،  ن ذريـرة  مهذا يدل على أن كل ما يطيب به امليت          و،  ماخيلط من الطيب للميت خاصة    :احلنوط:قال األزهري )١(

  . فهو كله حنوط، أو صندل مدقوق، غريه من قصب هنديو، أو كافور، أو عنرب، مسك
 .٤/٢٢٦ذيب اللغة 

 )٢٠(املراتب ) ٢(

الـشرح  ،  ٤/١٢٨حاشية الدسوقي   ،  ٢/١١٣شرح فتح القدير البن اهلمام      ،  ١/٣٠٨بدئع الصنائع للكاساين  :انظر)٣(
 ، احلاوي الكبريللمـاوردي   ١/٢٠٢اإلقناع للشربيين   ،  ٢/٣١٢الفواكه الدواين للقريواين    ،  ٤/٤٥٧الكبري للدردير   

  . ٢/٣٩٢املغين البن قدامة ، ٢/٢٤١املبدع البن مفلح ، ٦/١١٤بريأليب الفرجالشرح الك، ٣/٦٣

 .٥/١٢١احمللى البن حزم : انظر)٤(

الفقيـه، الزاهـد،    : عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي، أبو الفرج، مشس الدين              ) ٥(
: الشرح الكبري للمقنع، ينظر   :، من مؤلفاته  ٦٨٢ وتويف   ٥٩٧ولد.ع، من أعيان احلنابلة، ولد وتويف يف دمشق       املتواض

 . ٣/٣٢٩، سري أعالم النبالء٢/٢٣٣ذيل طبقات احلنابلة البن رجب احلنبلي

  .٨/٤٩سري أعالم النبالء:خالس بن عمرو اهلجري،بصري ثقة،خرج له يف الصحاح،وثقه أمحد وغريه،انظر)٦(

طبقـات  :انظر.مبكة حاجاً ١٠٦وتويف  -٣٣طاوس بن كيسان اليماين ،موىل ابناء الفرس،كان فقيهاًجليالً ولد سنة         )٧(
  .٢/٥٠٩،وفيات األعيان البن خلكان١/٧٣الفقهاء للسيوطي

  .٦/١١٤الشرح الكبري )٨(
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  :وذلك لألدلة التالية

 مباء وسـدر    غسلوه(بقوله  تكفني احملرم الذي وقصته الناقة     أمر النيب   :الدليل األول 
  )١()وكفنوه يف ثوبيه وال متسوه بطيب وال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

  أن هذا احلديث يدل على أن الكفن واجب من رأس املال ألن النيب               :وجه الداللة 
  )٢(ل هل عليه دين مستغرق أم ال؟يسأمل 

مل يوجد لكل واحد   قتالأن محزة ومصعب بن عمري رضي اهللا عنهما ملا: الدليل الثاين 
  )٣(.منهما إال ثوب فكفنا فيه

وال ينتقل إىل الورثـة     ،  فكذلك كفن امليت  ،  وألن لباس املفلس مقدم على قضاء دينه      
   )٤(.فضل عن حاجته األصلية من مال امليت إال ما

أما احلنوط والطيب فليس بواجب ذكره أبو عبد اهللا بن حامد ألنه ال جيب يف احلياة                (
 حيتمل أنه واجب ألنه مما جرت العادة به وليس بصحيح           :بعد املوت وقال القاضي   فكذلك  

   )٥()فإن العادة جرت بتحسني الكفن وليس بواجب

                                                 
 ).١٢٠٦(ومسلم يف صحيحه حديث رقم ، )١٧٥٣(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم ) ١(

 .٨/١٢٩شرح النووي على مسلم :انظر) ٢(

 ).١٢٧٥(ومسلم يف صحيحه حديث رقم، )١٢١٥(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم) ٣(

 .٦/١١٤الشرح الكبري : انظر)٤(

 .٢/٣٩٢املغين البن قدامة : انظر) ٥(
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אא 
אא 

  .)١()تيمم أجيوز ذلك أم ال وفيمن صلى عليه بال وضوء وال(قال ابن حزم رمحه اهللا 

m  A : واألصل يف هذا قوله تعـاىل     )٢(.لمون على وجوب الطهارة للصالة    أمجع املس : أوالً
  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B

Q  P  O      N  M l )هنـا اسـم   ] الصالة [ إن ف      )٣
واجلنس يتناول  . فقد أمر إذا قام إىل جنس الصالة أن يتوضأ         .املراد صالة واحدة    ليس .جنس

ألا تـسمى   ،  ويدخل يف ذلك صالة اجلنازة    )٤(.يف مجيع عمره  مجيع ما يصليه من الصلوات      
باب : (وهلذا بوب البخاري رمحه اهللا يف صحيحه      . صالةصالة وقد مساها اهللا ورسوله اهللا     

صـلوا علـى    ( وقـال   ،  )من صلى على اجلنازة     ( وقال النيب   ،  سنة الصالة على اجلنائز   
ة ليس فيها ركوع وال سـجود وال        مساها صال ،  )صلوا على النجاشي    ( وقال   )صاحبكم  

 m  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �l : وقال عز و جـل ، يتكلم فيها وفيها تكبري وتسليم
 بعدم جواز الصالة على     )٨(والظاهرية  ،  )٧(،  وهلذا فإن قول اجلمهور من األئمة األربعة      )٦(.)٥(

                                                 
 ).٢٠(املراتب)١(

 جمموع الفتاوى البن تيمية ، ١/٣٨بداية اتهد البن رشد :انظر) ٢(

 )٦(ورة املائدة آية رقمس)٣(

  .٢١/٢٧١جمموع الفتاوى البن تيمية)٤(

 )٨٤(سورة التوبة آية رقم )٥(

 .١/٤٤٣صحيح البخاري :انظر)٦(

مواهب اجلليـل   ،  ١/٣٥بداية اتهد البن رشد   ،  ١/١١٥املبسوط للسرخسي ،  ١/٢١٥العناية شرح اهلداية    :انظر)٧(
، ٢/٧١الشرح الكبري البن قدامة   ،  ٢/٨٤اموع للنووي   ،  ١/٥٣٢احلاوي للمرداوي   ،  ٥/٣٤٣شرح خمتصرخليل 
 .١/١٧٣املبدع البن مفلح 

 ١/٧٥احمللى البن حزم :انظر)٨(
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الة اجلنازة فإن   مل خيتلفوا أن ذلك شرط يف مجيع الصلوات إال يف ص          (وهلذا  .امليت بال طهارة  
  )١(.).جبواز صالة احملدث:فإما قاال، فيه خالفا شاذا عن الشعيب وحممد بن جرير

، بأن صالة اجلنازة دعاء ليس فيها ركوع والسجود وهلذا التفتقر إىل طهارة           :واستدلوا
  )٢(.فيجوز صالة احملدث

الة إال  وهو أنه التـصح الـص     ،   بإمجاع املسلمني الذي مضى ذكره آنفا      :وجياب عنه 
، عرض البخارى الرد على الـشعىب     :()٣(يقول ابن بطال    و.وهي من جنس الصالة   ،  بطهارة

،  ألا دعاء ليس فيها ركوع وال سـجود        :قال،  فإنه أجاز الصالة على اجلنازة بغري طهارة      
 وأمجعوا أا   .فال يلتفت إىل شذوذه   ،  والفقهاء جممعون من السلف واخللف على خالف قوله       

،  جلـازت إىل غـري القبلـة   )٤(الـشعيب ولو كانت دعاء كما زعم ،  إىل القبلةال تصلى إال  
   )٥(). مساها صالةوهو أن النيب ، واحتجاج البخارى ىف هذا الباب يكفى بعضه

  :تقبل إال من طهارة لألدلة اآلتية والصالة ال

 ال((  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم           : يقول عن أيب هريرة    :الدليل األول 
  .)٦())تقبل صالة من أحدث حىت يتوضأ 

ال :((  يقول  إين مسعت رسول اهللا      :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      :الدليل الثاين 
  )٧()).تقبل صالة بغري طهور وال صدقة من غلول

                                                 
 .٣/١٣٨اموع للنووي ، ١/٣٨بداية اتهد البن رشد :انظر)١(

 .٣/١٣٨اموع للنووي ) ٢(

ـ ،  ه٤٤٩عامل احلـديث تـويف      ،  علي بن خلف بن عبدامللك القرطيب النابلسي      )٣( ه شـرح صـحيح البخـاري       ل
 . ٣٥/٣٧سري أعالم النبالء للذهيب ، ٤/٢٨٥األعالم للزركلي :انظر.املعروف

عامر بن شراحيل بن عبد،أبو عمرو اهلمداين،مث الشعيب،وكانت من سيب جلوالء،ولديف إمرة عمر بـن اخلطـاب                 )٤(
  .٤/٢٩٤سري أعالم النبالء:انظر.١٠٤لست سنني خلت منها،وتويف يف عام 

  ٣/٣٠٥ح صحيح البخاري البن بطال شر)٥(
 
 ) ٢٢٥(ومسلم يف صحيحه حديث رقم ، )١٣٥(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم )٦(

 ).٢٢٤(أخرجه مسلم يف صحيحه حديث رقم ) ٧(
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فينبغى النظر يف معرفة حدود ما أنزل اهللا علـى          :( قدس اهللا روحه   اإلسالميقول شيخ   
اليت أمر بالوضوء عنـد     ،  الصالة اليت ال يقبلها اهللا إال بطهور      وهو أن يعرف مسمى     ،  رسوله

 عن على عن الـنيب      )١( بقوله يف احلديث الذي يف السنن       وقد فسر ذلك النيب      .القيام إليها 
وحترميها التكبري وحتليلها التسليم ، مفتاح الصالة الطهور (:أنه قال(.  

فما ،  وحتليلها التسليم ،  رميها التكبري  أن الصالة حت   : إحدامها : ففي هذا احلديث داللتان   
  .وحتليله التسليم مل يكن من الصالة، مل يكن حترميه التكبري

، فكل صالة مفتاحهـا الطهـور     ،   أن هذه هي الصالة اليت مفتاحها الطهور       :والثانية
احه فليس مفت ،  وحتليله التسليم ،  فما مل يكن حترميه التكبري    ،  وحتليلها التسليم ،  فتحرميها التكبري 

وحترميها التكـبري وحتليلـها     ،  فإن مفتاحها الطهور  ،  فدخلت صالة اجلنازة يف هذا    ،  الطهور
  )٢().التسليم

وقد دل هذا احلديث على أن كل ما حترميه التكبري وحتليله التـسليم             (:وقال ابن القيم  
، ليمألن حترميها التكبري وحتليلها التـس     ، ويدخل يف احلديث صالة اجلنازة       ،فمفتاحه الطهور 

وهو قول  ،  ال يعرف عنهم فيه خالف    ، وهذا قول أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  .)٣()خالفا لبعض التابعني، ومجهور األمة ، األئمة األربعة

                                                 
والدارمي حديث  ،  )٢٧٥(وابن ماجةحديث رقم  ،  )٦١(وأبوداود حديث رقم  ،  )٣(أخرجه الترمذي حديث رقم     )١(

 .وقال األلباين حسن صحيح، ١/٢٢٣واحلاكم يف املستدرك وصححه )٤( حديث رقموالدارقطين، )٦٨٧(رقم

   .١/٢٧٦ جمموع الفتاوى) ٢(
   
 .١/٤٣ذيب السنن )٣(
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אא 
א 

  :وفيه أحد عشر مبحثا

 אאWאאאאא
Kאא؟ 

אאWאאK 
אאWאאאK 
אאאWאK 

אאWאאאאאK 
אאWאאאאK 

אאWאאאאאK 
אאWאאK 

אאWאאאK 
אאWאK 

אאWאK 
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אא 
אאאא 

Kאאא؟ 
  

واختلفوا يف الزيادة إذا كانت أقل من مئيت درهم أفيها زكاة           (قال ابن حزم رمحه اهللا      
  .)١( )وا يف الزيادة إذا كانت أقل من عشرين دينارا أفيها زكاة أم الواختلف٠٠٠أم ال

وهـذه  ،  اختلف العلماء يف الزيادة املكتسبة اليت تكون أقل من النصاب يف النقـدين            
  : على قولني)٢(.مسألة الكسور:املسألة تسمى

 حـىت   وال يف زيادة الدنانري   ،  ال شيء يف زيادة الدراهم حىت تبلغ أربعني       :القول األول 
   )٣(.قول أيب حنيفة وهو، تبلغ أربعة دنانري

ما زاد من النقدين ففيه الزكاة حبسابه وإن قلـت الزيـادة وهوقـول              :القول الثاين 
   )٧(،  وأكثـر أصـحاب أيب حنيفـة      )٦(،  واحلنابلـة )٥(،  والـشافعية )٤(،  املالكيـة :اجلمهور
  )٨(.والظاهرية

                                                 
 ).٢١(املراتب )١(

 .٣/١٢١العناية شرح اهلداية :انظر )٢(

الفتـاوى  ،  ١/٢٧٧لزيلعي  تبيني احلقائق ل  ،  ٢/٢٤٣البحر الرائق البن جنيم     ،  ١/١١٩اإلختيار لتعليل املختار  :انظر)٣(
 .١/١٠٤اهلداية شرح البداية للمرغياين، ٢/١٨٩املبسوط للسرخسي ، ١/١٧٩اهلندية 

الثمرالـداين  ،  ٢/٤٨٩التاج واإلكليـل    ،  ١/٢١٤بداية اتهد البن رشد     ،  ٣/١٢٩االستذكار البن عبدالرب  :انظر)٤(
 . ١/٣٠٢، املدونة ١/٣٢٩لألزهري

احلاوي الكبريللمـرداوي   ،  ٢/٢٧حاشية البجريمي   ،  ٢/٤٠األم للشافعي ،  ٢/١٥١طي  إعانة الطالبني للدميا  :انظر)٥(
٣/٢٦٤ . 

 . ٤/٢١٥املغين البن قدامة ، اإلنصاف للمرداوي، ١/٢٠٣اإلقناع للحجاوي:انظر)٦(

 . ٢/٤٢٤احمليط الربهاين لربهان مازة، ٢/٨٧املبسوط للشيباين ، ٢/٣٢٥الدراملختار البن عابدين :انظر)٧(

  . ٦/٦٢احمللى البن حزم:رانظ)٨(
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  :أدلة القولني
  :أدلة القول األول
   )١()).من كل أربعني درمها درمها(( قوله :الدليل األول
ئتني ففيه مخسة دراهم مث م بلغ الورق إذا ((:أنه قالعن معاذ عن النيب     :الدليل الثاين 

  )٢()).ال شيء فيه حىت يبلغ اىل أربعني درمها
فال شيء يف زيادة الدراهم حىت تبلـغ        ،  أن هذين احلديثني نص يف ذلك     : وجه الداللة 

  )٣(.زيادة الدنانري حىت تبلغ أربعة دنانريوال يف ، أربعني
فهو احتجاج بدليل اخلطاب واملنطوق مقـدم        أن ما احتج به من اخلرب األول      :ونوقش

 ومفهومه أن فيما زاد     .)٤())ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة       (( وهوقوله  ،  عليه
وال شيء يف زيادا    (( :فيجاب عنه يف قوله   : على ذلك الصدقة قل أو كثروأما احلديث الثاين       

مع أنه غري صحيح من     ،  هذا إن صح احلديث   ،   ال شيء فيها كامل    :أي،  ))حىت تبلغ أربعني  
  :وجهني

 أن الراوي حممد بن إسحاق عن املنهال بن اجلراح عن حبيب بـن عبـادة                : أحدمها
واملنهال بن اجلراح هو أبو العطوف اجلراح بـن املنـهال           ،  واشتهر بوضع احلديث  ،  ضعيف

  .تروك احلديثم
  )٥(. أن عبادة مل يلق معاذا فكان احلديث منقطعا: والثاين

                                                 
والترمـذي حـديث    ،  )٧١١(وأمحـد   ،  )١٦٢٩(والدارمي حديث رقم  ،  )٧٦٥٦(أخرجه البيهقي حديث رقم   )١(

 وصححه شعيب األرنؤوط ، صحيح:قال األلباين، )١٥٧٤(وأبوداودحديث رقم، )٦٢٠(رقم

 .  وضعفه٢/٩٣.ليس يف الكسور شيء:والدارقطين يف باب، )٧٧٧٣(أخرجه البيهقي حديث رقم)٢(

 .١/١٩١اإلختيار لتعليل املختار)٣(

  )٢٣١٠(ومسلم يف صحيحه حديث رقم ، )١٣٧٨(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم )٤(

احمللـى البـن    ،  ٤/٢١٦املغين البـن قدامـة      ،  ٣/٢٦٥احلاوي الكبري للمرداوي    ،  ٢/٩٣سنن الدارقطين   :انظر)٥(
  .٦/٦٤حزم
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 ألنه جنس مال يف ابتدائه وقص فوجب أن يكون يف أثنائـه وقـص               :الدليل الثالث 
  )١(.كاملواشي

فلـذلك  ،  تبعيضها ضررا  على املواشي خيتلف عن ذلك ألن يف       أن القياس : ونوقش 
، فلذلك مل يثبت يف أثنائها وقـص      ،  تبعيضها ضرر والورق ليس يف    ،  ثبت يف انتهائها وقص   

  )٢(.واملاشية يشق تشقيصها خبالف األمثان
، ألنه عن كذاب واضح لألحاديـث ، أما حديث معاذ فساقط مطرح:(يقول ابن حزم 

  )٣()عن جمهول
  :أدلة القول الثاين

  )٤()).يف الرقة ربع العشر (( عموم قوله :الدليل األول
هاتوا ربع العشر من كـل أربعـني        ((عن النيب   عن علي    ماروي   :الدليل الثاين 

درمها درمها وليس عليكم شيء حىت يتم مائتني فاذا كانت مائيت درهم ففيها مخسة دراهم               
  )٥())فما زاد حبساب ذلك
 موقوفا عليهم ومل نعـرف هلمـا         روي ذلك عن علي و ابن عمر       :الدليل الثالث 

  )٦(.خمالفا من الصحابة فيكون امجاعاًً
  )٧(. وألنه مال متجر فلم يكن له عفو بعد النصاب كاحلبوب:الدليل الرابع

  

                                                 
 .١/١١٩لموصلياالختيار لتعليل املختارل:انظر)١(

 ، ٤/٢١٦املغين البن قدامة ، ٣/٢٦٥احلاوي الكبري للمرداوي :انظر)٢(

  ٦/٦٣احمللى:انظر)٣(

 ). ١٣٨٦(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم )٤(

وأبـو داود   ،  والدارقطين يف سننه يف باب وجوب زكاة الذهب والفـضة         ،  )٧٧٧٠(أخرجه البيهقي حديث رقم     )٥(
 . حديث صحيح:األلباينقال ، )١٥٧٤(حديث رقم 

ورواية ابن عمر فأخرجها ابن أيب شـيبة حـديث          ،  )٩٨٧٣(فأخرجه ابن أيب شيبة حديث رقم     أما رواية علي  )٦(
 ). ٧٧٧١(والبيهقي حديث رقم، )٩٨٦٩(رقم

 .٤/٢١٦املغين البن قدامة ، ٣/٢٦٥ي اورداحلاوي الكبري للم:انظر)٧(
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  :الترجيح

  .لقوة أدلتهم ومناقشة القول اآلخر، القول الثاين الراجح واهللا أعلم هو
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אא 
אא 

 

  .)١( ) يف اخلمس والعشرينواختلفوا أيضاً( رمحه اهللا ابن حزمقال
روي   إال مـا   )٢(.اجلملة وهذا جممع عليه  ،  فرض مخس وعشرين من اإلبل بنت خماض      

  )٤(.وعامر الشعيب )٣(عن علي
وابنة خماض أو ابن لبون إن مل توجد ابنة خمـاض فريـضة مخـس                ()٥ (:التمهيد ويف

  ).وكل ما قدمت لك إمجاع ال خالف فيه.. وعشرين من اإلبل
  :أدلة القولني

أن أبـا بكـر     :حدثـه عن مثامة بن عبد اهللا بن أنس أن أنسا        : دليل القول األول  
         هذه فريضة الصدقة  ،  بسم اهللا الرمحن الرحيم   (كتب له هذا الكتاب ملا وجهه إىل البحرين

على املسلمني واليت أمر اهللا ا رسوله فمن سأهلا من املـسلمني علـى              اليت فرض رسول    
 يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوا        -وذكر  -،  وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فال يعط      

من الغنم من كل مخس شاة فإذا بلغت مخسا وعشرين إىل مخس وثالثني ففيها بنت خماض                
  )٦()أنثى

                                                 
 .)٢٠( املراتب )١(

 إعانـة ، ١/٣٥٢املدونة ، ٤/٢١٧حاشية الدسوقي ، ١/٢٥٩تبيني احلقائق للزيلعي ،  لكاساينبدائع الصنائع ل  :انظر)٢(
الروض املربـع للبـهويت     ،  ٢/٤٧٥الشرح الكبري أليب الفرج     ،  ٧/١٧٠األم للشافعي ،  ٢/١٦٥الطالبني للدمياطي   

  .٦/١٥احمللى البن حزم ، ١/٣٦٦

 . ٤/٩٢البيهقي يف السنن الكربى :انظر) ٣(

 . ٣/١٦نف أيب شيبة مص:انظر)٤(

ونقل اإلمجاع باستثناء ماروي عـن علـي        ،  ١/٢١٦بداية اتهد البن رشد   ،  ٢٠/١٣٨التمهيد البن عبدالرب  :انظر)٥(
موع :خالئق منهم٢/١٥٠والسرخسي يف املبسوط ، ٥/٣٥٢النووي يف ا. 

 ).١٣٨٦(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم ) ٦(
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  )١(.وجاء حنوه عن عمر
  :أدلة القول الثاين

ىف مخس وعـشرين     عليعن أىب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن         :الدليل األول 
  )٢(.يعىن شياه، من اإلبل مخس

واحلارث بن األعور   ،  بأنه جممع على ترك األخذ به ملخالفة عاصم بن ضمرة         :(وقشون
وعن أيب بكر وعمـر رضـي اهللا عنـهما يف           الروايات املشهورة عن النيب     عن علي   

الصدقات يف ذلك كذلك رواية من روى عنه االستئناف خمالفة لتلك الروايات املشهورة مع              
فوجب تركها واملصري إىل    ،  طعن أئمة أهل النقل فيها    والغلط و ،  ما يف نفسها من االختالف    

  )٣()وباهللا التوفيق ، ما هو أقوى منها
غري مأخوذ  ،ويف حديث عاصم بن ضمرة كالم متروك باإلمجاع       ( )٤(:ويف معامل السنن  

  .وهو أنه قال يف مخس وعشرين من اإلبل مخس شياه،به يف قول أحد من العلماء
 هذا الباب وذكر أن شعبة وسفيان مل يرفعا حـديث           وروى أبو داود احلديثني معا يف     

  .)عاصم بن ضمرة ووقفاه على علي 
جاء عن علي أن يف مخس وعشرين مخس شياه فإذا صارت سـتا              ()٥(ويف فتح الباري  

وعشرين كان فيها بنت خماض أخرجه ابن أيب شيبة وغريه عنه موقوفا ومرفوعـا وإسـناد                
  ).املرفوع ضعيف

ولو سـلمنا هـذه     ،  واحلكاية عن علي والشعيب غري صحيحة     : )٦(ويف احلاوي الكبري  
" يف مخس وعشرين بنت خماض     " :قالالرواية لكانت رواية أنس وابن عمر أن رسول اهللا          

                                                 
 ).٦٧٩٨(ديث رقمأخرجه عبدالرزاق يف مصنفه ح)١(

 ).٧٥١٣(أخرجه البيهقي يف السنن الكربى حديث )٢(

 .٤/٩٣البيهقي يف السنن الكربى )٣(

 . ١/٢٩٧املعامل للخطايب )٤(

 .٣/٣١٩البن حجر)٥(

 ٣/٧٩دي اوراحلاوي للم)٦(
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  .أوىل من وجوه
  .وصحة اإلسناد،  ثقة الرواة: أحدها
 وشـكهم يف    ، اتفاقهم على أن حديث أنس وابن عمر متـصل بـالنيب             : والثاين
 عن  أحسبه: ألن زهريا يقول   ؟هل هو موقوف عليه أو متصل برسول اهللا         حديث علي   

  .إمجاعا أوىلفكان احلديث املتصل برسول اهللا ، رسول اهللا 
متفق علـى   وحديث علي    ، أنه رواية أنس وابن عمر معول على مجيعها        : والثالث
  .ترك بعضه

 ألن سائر   ؛ه السالم  أن حديث أنس أشبه بأصول الزكاة من حديث علي علي          : والرابع
  )١( .النصب ال تقترن حىت يتخللها وقص ال يؤثر يف الزكاة

                                                 
 ٣/٧٩دي اوراحلاوي للم)١(
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אא 
אאא 

  

  .)١()اختلفوا يف صفات الفرائض بعد ذلكمث ٠٠( رمحه اهللا  ابن حزمقال
  :وريناختلف أهل العلم يف زكاة اإلبل إذا زادت على مئة وعشرين على قولني مشه

ويف ،  ةيف كل مخسني حق    اإلبل إذا زادت على مئة وعشرين فإن زكاا       :القول األول 
وهو قول  ،  )٤(وأمحد،  )٣(والشافعي،  )٢(مالك،  قول اجلمهور  وهذا هو .كل أربعني بنت لبون   

   )٥(.ابن حزم
يف كل مخس شـاة     ،  أنه تستأنف الفريضة فيما زاد على العشرين واملئة       :القول الثاين 

وهـذا  ،  ويف مئة ومخسني ثالث حقاق    ،   مئة وأربعني ففيها حقتان وبنت خماض      وهكذا إىل 
  )٦(.وهو مذهب احلنفية.حد االستئناف الثاين إىل مخسني وهكذا

  :أدلة القولني

 أن أبـا بكـر      : حدثه عن مثامة بن عبد اهللا بن أنس أن أنسا        : دليل القول األول  
       هذه فريضة الصدقة   ،  هللا الرمحن الرحيم  بسم ا :كتب له هذا الكتاب ملا وجهه إىل البحرين

على املسلمني واليت أمر اهللا ا رسوله فمن سأهلا من املسلمني على            اليت فرض رسول اهللا     
يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوـا         ( -وذكر-وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فال يعط      

ثني ففيها بنت خماض    فإذا بلغت مخسا وعشرين إىل مخس وثال      ،  من الغنم من كل مخس شاة     

                                                 
 .)٢٠(املراتب )١(

 . ٤/٢١٦ الدسوقي حاسية.١/٤٣٤الشرح الكبريللدردير، ٢/٢٥٣املدونة:انظر)٢(

 . ١/١٤٥املهذب للشريازي ، ٢/٥األم للشافعي :انظر)٣(

 . ٦/٤٠٧الشرح الكبري أليب الفرج :انظر)٤(

 . ٦/٢٩احمللى البن حزم :انظر)٥(

احمليط الربهاين لربهـان الـدين      ،  ٢/٣٠٣حاشية الدر املختار البن عابدين      ،  ٢/٢٧بدائع الصنائع للكاساين  :انظر)٦(
 . ٢/٤٤٤مازة
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فـإذا بلغـت سـتا      ،  فإذا بلغت ستا وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون أنثى          ،  أنثى
 وستني إىل مخـس وسـبعني       اًفإذا بلغت واحد  ،  وأربعني إىل ستني ففيها حقة طروقة اجلمل      

إحدى فإذا بلغت ،  و سبعني إىل تسعني ففيها بنتا لبون ستاً- يعين  -ففيها جذعة فإذا بلغت     
ففـي  ،  ئةومفإذا زادت على عشرين     ،  ئة ففيها حقتان طروقتا اجلمل    وموتسعني إىل عشرين    

  )١().كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة
  :أدلة القول الثاين

  :الدليل األول

 كتابـاً عن محاد قلت لقيس بن سعد خذ يل كتاب حممد بن عمرو بن حزم فأعطاين                
 كتبه جلده فقرأته فكان       أن النيب  :مد بن عمرو بن حزم    أخرب أنه أخذه من أيب بكر بن حم       

إىل أن تبلغ عشرين ومائة فـإذا كانـت   (فيه ذكر ما خيرج من فرائض اإلبل فقص احلديث      
  )٢(..).أكثر من ذلك فعد يف كل مخسني حقة وما فضل فإنه يعاد إىل أول فريضة اإلبل

  :ونوقش من وجوه

  )٣(.يث مرسلأن حديث عمرو بن حزم حد:الوجه األول
  )٤(.وكتاب عمرو بن حزم صحيفة وليس بسماع

  وقيس بن سعد. محاد بن سلمة أخذه عن كتاب ال عن مساع:)٥(ويف السنن الكربى
 ومحاد بن سلمة وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه خبالف رواية احلفاظ عن كتاب              

احلفاظ ال حيتجون   فوهلذا  .ومحاد بن سلمة ساء حفظه ىف آخر عمره       ،  عمرو بن حزم وغريه   
وهذا احلديث قد مجع    ،  مبا خيالف فيه ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله            

  اه.األمرين مع ما فيه من االنقطاع وباهللا التوفيق
                                                 

 . تقدم خترجيه قريبا)١(

 . ٤/٣٧٥والطحاوي يف معاين اآلثار، )٧٠٦٠(أخرجه البيهقي يف السنن الكربى حديث رقم )٢(

 . ١/١٢٨املراسيل أليب داود )٣(

 .٣/١١تنقيح التحقيق البن عبداهلادي :انظر)٤(

 . ٤/٩٣للبيهقي )٥(
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اآلنـف  خمالفة الروايات الصحيحة الثابتة كحديث أنس عن أيب بكر          :الوجه الثاين 
  )١(.اعمل اخللفاء األربعةو، الذكر

وأنه يؤخذ مـن جـنس      :نه خالف األصل العام املقر به يف باب الزكاة        أ:الوجه الرابع 
  )٢(.املال

 ابن تيمية بأن ماجاء يف كتاب عمرو بـن حـزم            اإلسالمذهب شيخ   :الوجه اخلامس 
  .إذ هو متقد م عليهما، منسوخ مبا يف كتاب أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما

وعرف تاريخ كل منهما ، ومل ميكن اجلمع بينهمانه إذا تعارض نصان ثابتان    أ:والقاعدة
  )٣(.ن املتأخر ينسخ املتقدمإف

  )٤(.باالستئناف كذلكوروي عن علي :الدليل الثاين
  :ونوقش من وجوه

   )٥(.أنه أنكره حيىي بن معني وسائر احلفاظ:الوجه األول
ـ     ،  مايوافق رواية احلفاظ  أنه قد ثبت عن علي      :الوجه الثاين  ن فعن أيب إسـحاق ع

 إذا زادت اإلبل على عشرين ومائة ففي كل مخسني حقة ويف            :عاصم بن ضمرة عن علي    
  )٦(.كل أربعني بنت لبون

ل املخالف مع ضعف    ؛لقوة أدلتهم، ومناقشة القو   القول الصحيح هو القول األول    : الترجيح
  أدلتهم 

                                                 
 .٣/١١تنقيح التحقيق البن عبداهلادي :انظر) ١(

 .١/٢٩٣،الكايف البن قدامة ٥/٤٠نووي اموع لل:انظر) ٢(

 . ٨٧  البن تيمية صالنورانيةواعد الق:انظر)٣(

 . ٤/٩٢أخرجها البيهقي يف السنن الكربى )٤(

 . ١/٣٦٥السنن الصغرى للبيهقي :انظر)٥(

 ).٧٠٥٧(أخرجها البيهقي يف السنن الكربى حديث رقم ) ٦(
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אאא 
א 

  

  .)١()ها مخس من البقر إىل مخسني منهامث اختلفوا يف مقدار٠٠( رمحه اهللا ابن حزمقال
ولكنهم اختلفوا يف النصاب الذي جتب      ،  يعلم خالف يف وجوب زكاة البقر      ال :أوالً
  )٢(.به الزكاة

أن النـصاب   : القول املشهور الذي أخذت به املذاهب األربعـة        وهو: القول األول 
ما له  (جذع أو جذعة    : يعففيها تب ،  فإذا بلغت ثالثني  ،  وليس فيما دون ثالثني زكاة    ،  ثالثون
وليس فيهـا شـيء إىل تـسع        ) ما له سنتان  (ففيها مسنة   ،  وإذا بلغ عدد البقر أربعني    ) سنة

ففيها ، وليس فيما بعد الستني شئ حىت تبلغ سبعني، ففيها تبيعان، فإذا بلغت ستني، ومخسني
ويف ،  مسنة وتبيعان  :وىف مائة ،   ثالثة أتبعة  :وىف التسعني ،   مسنتان :وىف الثمانني ،  مسنة وتبيع 
  )٣(ويف مائة وعشرين ثالث مسنات أو أربعة أتبعة، مسنتان وتبيع: مائة وعشر

  .وذهب إليه ابن حزم،  أن النصاب مخسون وهورأي الطربي:القول الثاين
وأنه يؤخذ يف زكاة البقر ما يؤخـذ  ،  أن نصاب البقر هو نصاب اإلبل :القول الثالث 

اليت اشترطت يف اإلبل من بنت خماض وبنت لبـون وحقـة            دون اعتبار لألسنان    ،  من اإلبل 
  )٤(.والزهري، وهو قول سعيد بن املسيب.وجذعة

                                                 
  .)٢٠(املراتب )١(

 .٤/٣١املغين :انظر) ٢(

الـشرح  ، ٢/٨١٤السري الكبري للشيباين    ،  ٢/٣٠٤املختار البن عابدين     الدر،  ٢/٢٨بدائع الصنائع للكاساين    :انظر)٣(
األم ،  ٢/١٦٦إعانة الطالبني للدمياطي    ،  ١/٣٥٥املدونة  ،  ٤/٩٢الفواكه الدواين للنفراوي    ،  ١/٤٣٥الكبريللدردير

 . ١/٣٦٩الروض املربع ، ١/٢٠٠ اإلقناع للحجاوي، ٣/٢١٦للمرداوي  احلاوي الكبري، ٢/٩للشافعي

  .٤/٣١املغين البن قدامة :انظر)٤(
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  :أدلة األقوال

  :أدلة القول األول

ملا وجهه إىل اليمن أمره أن يأخذ من         النيبعن مسروق عن معاذ أن      :الدليل األول 
 - يعىن حمتلمـا     -حامل   أو تبيعة ومن كل أربعني مسنة ومن كل          تبيعالبقر من كل ثالثني     

  )١(.دينارا أو عدله من املعافر ثياب تكون باليمن
مث استدرك على ، وقد كان ابن حزم ضعف حديث معاذ هذا بأن مسروقًا مل يلق معاذًا     

وهو بال  ،  وجدنا حديث مسروق إمنا ذكر فيه فعل معاذ باليمن يف زكاة البقر           : (نفسه فقال 
 وألنه عن   -فصار نقله لذلك    ،  وعمله املشهور املنتشر  ،  وشهد حكمه ،  شك قد أدرك معاذًا   

  )٢()فوجب القول به، نقالً عن الكافة عن معاذ بال شكعهد رسول اهللا 
وىف كل ثالثـني    (( :فيه:  إىل عمرو بن حزم     جاء يف كتاب النيب    ما: الدليل الثاين 

  )٣())وىف كل أربعني باقورة بقرة، باقورة تبيع جذع أو جذعة
  : الثاينأدلة القول

أن ،  الذي ال اختالف فيه   ،  صح اإلمجاع املتيقن املقطوع به    : قال الطربي :الدليل األول 
وال نـص يف    ،  وما دون ذلك خمتلـف فيـه      ،  بقرة فوجب األخذ ذا   : يف كل مخسني بقرة   

  )٤(.إجيابه

                                                 
وأمحد يف مسنده   ،  صحيح:وقال) ١٤٤٩(احلاكم يف املستدرك حديث رقم    ،  )٧٥٤٣(أخرجه البيهقي حديث رقم   )١(

، )١٥٧٩(وأخرجه أبـو داود حـديث رقـم       ،  إسناده صحيح رجاله ثقات   :يقول شعيب ،  )٢٢٠٦٦(حديث رقم 
 .٣/٢٦٨اإلرواء ، صحيح:قال األلباين، )١٨٠٣(وابن ماجة حديث رقم، )٢٤٥٠(والنسائي حديث رقم

 .٦/١٦احمللى:انظر) ٢(

 قال  )١٤٤٧(واحلاكم يف املستدرك حديث رقم    ،  ٦/٦وابن حزم يف احمللى     ،  )٧٥٤٦(أخرجه البيهقي حديث رقم   )٣(
خصة يف الزكاة و ال يـستغين هـذا         قد بذلت ما أدى إليه االجتهاد يف إخراج هذه األحاديث املفسرة املل           : احلاكم

الكتاب عن شرحها و استدللت على صحتها باألسانيد الصحيحة عن اخللفاء و التابعني بقبوهلا و استعماهلا مبا فيـه          
 .غنية ملن أناطها

 .٢/٣٤٥التلخيص احلبري:انظر) ٤(
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 من نقل   وإما،   من القرآن  ماإ،   عن اهللا تعاىل   إالال حيل أن تؤخذ شريعة      :(قال ابن حزم  
 بإمجـاع أو من نقل    ،  أو من نقل التواتر   ،   من طريق اآلحاد الثقات     عن رسول اهللا     ثابت
 اإلمجـاع ووجـدنا   ،  فلم جند يف القرآن وال يف نقل اآلحاد والتواتر بيان زكاة البقر           ،  األمة

وحكم به مـن    ،  به:  ال خالف يف أن كل مسلم قدميا وحديثا قال         الذي،  املتيقن املقطوع به  
فكان هذا حقا مقطوعا به     ،   قد صح على أن يف كل مخسني بقرة بقرة         الصحابة فمن دوم  

وكان ما دون ذلك خمتلفا     ،  فوجب القول به  ،  على أنه من حكم اهللا تعاىل وحكم رسوله         
بغـري   شريعة بزكاة مفروضـة      إجيابوال  ،  حيل أخذ مال مسلم    فال،  إجيابهوال نص يف    ،  فيه
  )١()من نص صحيح عن اهللا تعاىل أو رسوله، يقني

كان عمال ابن الزبري    :  مبا رواه ابن حزم بسنده عن عمرو بن دينار قال          :الدليل الثاين 
فإذا كثرت ففي   ،  بقرتني: ومن كل مائة  ،  بقرة: يأخذون من كل مخسني بقرة    (وابن عوف   

  )بقرة: كل مخسني بقرة
  )٢(.قد عمل هؤالء ذلك حبضرة الصحابة فلم ينكروه:قال ابن حزم

  :املناقشة

  .والثاين من جهة النظر، األول من جهة اخلرب: لى هذا القول أمرانيرد ع
  :ل من جهة اخلرباألو ألمرا

جذع أو  : ويف كل ثالثني باقورة تبيع    : " حديث عمرو بن حزم الطويل     يف قد جاء  :أوالً
  .البقرة:  والباقورة)٣("ويف كل أربعني باقورة بقرة، جذعة

قاه العلماء بالقبول والعمل،وشهرته عندهم أظهر       تل وكتاب عمرو بن حزم   :لربقال ابن عبد ا   
  )٤( .من اإلسناد الواحد املتصل

                                                 
 .٦/١٦احمللى ) ١(

 .٦/٨احمللى)٢(

 .تقدم خترجيه)٣(

 . ٢/٤٧١االستذكار:انظر)٤(
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وقد صححه مجاعـة    ) الذي أوجب األخذ من الثالثني واألربعني     ( حديث معاذ    :ثانياً
  )١(.من األئمة وإليه رجع ابن حزم

 عند من يقول بتعليل األحكام ودوراا على مصاحل         يبعد :جهة النظر  من:األمر الثاين 
، زكـاة الغنم  ويف أربعني من    ،   أن يوجب الشرع احلكيم العادل يف مخس من اإلبل         -اخللق

 فهي حتما أعظم وأنفـع      -إن مل تكن كاإلبل   -وهي  ،  ويسقطها عما دون مخسني من البقر     
  )٢(.وأنفس من الغنم

  :أدلة القول الثالث

أن يف  ،  محن يف سنده عن حممد بن عبـد الـر         )٣(ما جاء عن أيب عبيد    : الدليل األول 
البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من       « ويف كتاب عمر بن اخلطاب أن       ،  كتاب صدقة النيب    

  )٤(. فيها ما يف اإلبل: وقد سئل عنها غريهم فقالوا:قال» اإلبل
أن صدقة  ،  عن عمر بن عبد الرمحن بن خلدة األنصاري       ،  عن ابن شهاب  :الدليل الثاين 

  )٥(. أسنان فيهاغري أنه ال، مثل صدقة اإلبل، البقر
فوجدنا اآلثار الواردة فيه عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم            ( :بقول ابن حزم  :ونوقش 

اال أنه يلزم القائلني باملرسل واملنقطع من احلنـيفني         ،  واحلجة ال جتب إال مبتصل     سلم منقطعة 
  .)٦()ا واملالكيني أن يقولوا

  

                                                 
  ٦/١٦احمللى )١(

 .١٤٤ص .فقه الزكاة للقرضاوي:انظر)٢(

من كبـار العلمـاء باحلـديث    : أبو عبيد، اخلراساين البغدادي، بالوالء، زدي اخلزاعياألالقاسم بن سالم اهلروي  )٣(
ينظـر  . غريب املصنف ،  غريب احلديث : صنفاته م ه من ٢٢٤وتويف سنة ١٥٧ولد سنة .من أهل هراة  .دب والفقه واأل

   .٧/٢٠٠والوايف بالوفيات للصفدي، ٥/١٧٦ركلي األعالم للز

 .٢/٣٨٧.فيها من السنن صدقة البقر وما:أخرجه أبو عبيد يف األموال يف باب)٤(

 . ٢/٣٨٨.فيها من السنن صدقة البقر وما:أخرجه أبو عبيد يف األموال يف باب)٥(

 .٦/٨احمللى:انظر)٦(
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إمنـا  ،  والناس على خالفهما  ،  حلديثنيفهذا قول مل جنده إال يف هذين ا       ( :قال أبو عبيد  
  .)١()املعمول به القول األول
  :استدلوا بالقياس:الدليل الثالث

  .بل يف اهلدي واألضحية فكذلك يف الزكاةباإلوألا عدلت :فقالوا
وليس فيما ذكرمتوه نـص وال      ،  أن نصب الزكاة إمنا ثبتت بالنص والتوقيف      : ونوقش

  .توقيف فال يثبت
بل يف اهلدي وال    اإل من   وثالثني من الغنم تعدل مخساً     فإن مخساً : اسدقياسكم ف   وأما
  )٢(.زكاة فيها
  :الترجيح

  .الراجح واهللا أعلم القول األول لقوة أدلتهم ومناقشة أدلة األقوال األخرى

                                                 
  . ٢/٣٦٥األموال أليب عبيد :انظر)١(
 
 .٤/٣١ين البن قدامة املغ:انظر) ٢(
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אא 
אאאאאא 

  

  .)١( )ختلفوا فيما زاد على املئتني إىل املئتني وأربعنيمث ا( رمحه اهللا  ابن حزمقال
وكذلك يف ثالمثئة ومـا زاد      ،  إذا زادت الغنم على مئتني ولو واحدة ففيها ثالث شياه         

بل حكـي اإلمجـاع يف   ، وهو قول عامة الفقهاء، عليها حىت تبلغ أربع مئة ففيها أربع شياه  
ري بعد املئة وإحدى وعشرين حىت تبلغ        يف أن الفرض ال يتغ     إال ماروي عن معاذ   )٢(.ذلك

  .مئتني واثنني وأربعني ليكون مثل مائة وإحدى وعشرين
ورواه سعيد بن خالد عن مغرية عن الشعيب عن معاذ أنه كان إذا بلغت الشياه مئتني مل  

فإذا بلغت ثالمثائة مل يغريها حـىت        ،يغريها حىت تبلغ أربعني ومائتني فيأخذ منها ثالث شياه        
  )٣(.ربعني وثالمثائة فيأخذ منها أربعاتبلغ أ

  :أدلة القول األول 

  :الدليل األول

الكتاب  كتب له هذا   أن أبا بكر     : حدثه عن مثامة بن عبد اهللا بن أنس أن أنسا        
هذه فريضة الصدقة اليت فـرض رسـول اهللا   ، ملا وجهه إىل البحرين بسم اهللا الرمحن الرحيم       

     ا رسوله فمن سأهلا من املسلمني على وجهها فليعطها ومن          على املسلمني واليت أمر اهللا 
ويف صدقة الغنم يف سـائمتها إذا كانـت أربعـني إىل             (-وذكر فيها -سئل فوقها فال يعط   

                                                 
 ).٢٢(املراتب )١(

العنايـة شـرح اهلدايـة      ،  ١/١١٥لتعليل املختار للموصـلي    اإلختيار،  ١٨٣/ ٣االستذكار البن عبد الرب     :انظر)٢(
املبدع البن مفلح   ،  الشرح الكبري .٥/٣٧١اموع للنووي   ،  ٢/٩األم للشافعي   ،  ٤/٢٢٧حاشية الدسوقي   .٣/٧٩
 .٥/٢٦٨احمللى البن حزم ، ٢/٣٢٣

  .املغين البن قدامة:انظر) ٣(
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فإذا زادت على مئتني إىل     ،  فإذا زادت على عشرين ومئة إىل مئتني شاتان       ،  عشرين ومئة شاة  
فإذا كانـت سـائمة     ،  ففي كل مائة شاة   فإذا زادت على ثالمثئة     ،  ثالمثئة ففيها ثالث شياه   

   )١().الرجل ناقصة من أربعني شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن يشاء را
واإلمجاع على خالف   ،  فاحلديث الذي روي للجمهور دليل على خالف ما روي عنه         

وما رواه سعيد منقطع فـان الـشعيب مل يلـق    ، هذا القول اآلنف الذكر ودليل على فساده     
  )٢(.معاذا

  :الترجيح

القول احلق هو قول اجلمهور أن طريق معرفة النصب ال تكون بالرأي واالجتهاد بـل               
  )٣(.بالنص

                                                 
 ).١٣٨٦(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم)١(

   الشرح الكبري أليب الفرج:انظر) ٢(

 .١/١٨٢املبسوط للسرخسي، ٢/٢٨بدائع الصنائع للكاساين :انظر) ٣(
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אא 
אאאא 

  

  .)١()مث اختلفوا فيما بني الثالمثئة وبني األربعمئة( رمحه اهللا ابن حزمقال
  : على قولني ضعيفاًاختالفاًاختلف يف هذه املسألة 

ئة وما زاد عليها حىت تبلغ أربـع مائـة           م فقهاء األمصار أن يف ثالث       :القول األول 
   )٢(. شياهثالث

مث ال يتغري الفرض    ،  أا إذا زادت على ثالمثئة وواحدة ففيها أربع شياه        : الثاين القول 
 بني ثالمثئة وواحـدة إىل      ويكون الوقص الكبري  ،  فيكون يف كل مئة شاة    ،  حىت تبلغ مخسمئة  

 وحكـي عـن     )٣(،  وهي رواية أخرى عن أمحد    ،  وهو أيضا مئة وتسعة وتسعون    ،  مخسمئة
  .)٥( و احلسن بن صاحل بن حي)٤(، النخعي

                                                 
 ).٢٢(املراتب )١(

العنايـة شـرح اهلدايـة      ،  ١/١١٥صـلي اإلختيارلتعليل املختـار للمو   ،  ١٨٣/ ٣االستذكار البن عبد الرب     :انظر)٢(
امـوع للنـووي    ،  ٢/٩ألم للـشافعي    ،  ٢/٥١٧االشرح الكـبري للـدردير    ،  ٤/٢٢٧حاشية الدسوقي   .٣/٧٩
 . ٥/٢٦٨احمللى البن حزم ، الشرح الكبري أليب الفرج.٥/٣٧١

 .املغين البن قدامة، ٢/٣٢٣املبدع البن مفلح:انظر)٣(

 عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد                 أبو،  فقيه العراق ،  احلافظ،  اإلمام)٤(
  . ٨/٨٦سري أعالم النبالء :ينظر.٩٩مات سنة. أحد األعالم، مث الكويف، اليماين، بن مالك بن النخع النخعي

ن فقيهـا جمتهـدا     كـا . من الزيديـة  ) البترية(زعماء الفرقة   بن صاحل بن حي اهلمداين الكويف الثوري من         احلسن  )٥(
، ومن رجال احلديث الثقات   ،  وهو من أقران سفيان الثوري    . أصله من ثغور مهدان وتويف متخفيا يف الكوفة       .متكلما

سـري  :انظر.١٦٨وتويف سنة   ١٠٠ولد سنة   .فيه مجاعة ملا كان يراه من اخلروج بالسيف على أئمة اجلور           وقد طعن 
  .٢/١٩٣األعالم للزركلي ، ١٣/٢٩٣أعالم النبالء 
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  :أدلة القولني

 أن أبـا بكـر      : حدثه عن مثامة بن عبد اهللا بن أنس أن أنسا        : دليل القول األول  
  هذه فريضة الصدقة   ،  رين بسم اهللا الرمحن الرحيم    الكتاب ملا وجهه إىل البح     كتب له هذا

على املسلمني واليت أمر اهللا ا رسوله فمن سأهلا من املسلمني على            اليت فرض رسول اهللا     
يف صدقة الغنم يف سـائمتها إذا        ((-وذكر فيها -وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فال يعط      

فـإذا  ،  ين ومئة إىل مئتني شاتان    فإذا زادت على عشر   ،  كانت أربعني إىل عشرين ومئة شاة     
فإذا ، فإذا زادت على ثالمثئة ففي كل مئة شاة، زادت على مئتني إىل ثالمثئة ففيها ثالث شياه

  )١())كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعني شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن يشاء را
 ال جيب يف دون     وهذا يقتضي أن  )) زادت ففي كل مئة شاة    (( ويف قوله : وجه الداللة 

  .وهذا نص ال جيوز خالفه إال مبثله أو أقوى منه، املائة شيء
فيجب أن يتعقبه   ،  جعل الثالمثئة حدا للوقص وغاية له     ألن النيب   : دليل القول الثاين  
  )٢(.تغري النصاب كاملئتني

واآلثار املروية ، بأن طريق معرفة النصب ال تكون بالرأي واالجتهاد بل بالنص     :ونوقش
  كلها تدل على ما قال مالك وسائر الفقهاء دون ماقلتموه النيب عن

  :الترجيح
  .لصواب واهللا أعلم هو قول اجلمهورا

                                                 
 .تقدم خترجيه قريباً) ١(

 .املغين البن قدامة، )٢(
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אא 
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واختلفوا يف مجع الغنم املتفرقة يف البالد وإن كـان مالكهـا            (رمحه اهللا ابن حزم   قال  
  .)١()واحداً

  :حترير حمل الرتاع

وبينهما مسافة ال تقصر فيها الصالة أو كانت        ،  إن كانت سائمة الرجل يف بلدان شىت      
  )٢(.جمتمعة ضم بعضها إىل بعض وكانت زكاا كزكاة املختلطة بغري خالف نعلمه

فعن أمحـد فيـه     ،  وان كان بني البلدان مسافة القصر فهذه الذي حصل فيها اخلالف          
  :روايتان
 إن كان بينهما مسافة القصر يضم بعـضها إىل بعـض كاتمعـة              :اية األوىل الرو 
وهذا يدل على أن زكاا جتب      ،  وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرج هو بنفسه       ،  ويزكيها

 وال يعلـم     جمتمعاً  كامالً مع اختالف البلدان إال أن الساعي ال يأخذها لكونه ال جيد نصاباً           
،  فعليـه أداء الزكـاة كاملختلطـة        كامالً لك العامل مبلكه نصاباً   فيها فأما املا  ،  حقيقة احلال 

  )٣(.وهو مذهب سائر الفقهاء، كاملتفرقة يف البلد الواحد
 ففيه الزكاة وإال فال وال       أن لكل مال حكم على حدته إن كان نصاباً         :الرواية الثانية 

  .يضم إىل املال الذي يف البلد اآلخر
  )٤( .لقول عن غري أمحدال أعلم هذا ا: قال ابن املنذر

                                                 
  ).٢٢(املراتب )١(

 .٦/٤٨٤الشرح الكبري أليب الفرج : انظر)٢(

  .٢/٢٣٥املبدع، ٢/٣٥٠املدونة ، ٢/١٠٣بدائع الصنائع للكاساين :انظر)٣(
 
  .٦/٤٨٥الشرح الكبري أليب الفرج :انظر)٤(
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  :أدلة الروايتني

  :أدلة الرواية األوىل

   )١())يف أربعني شاة شاة: (( قوله :الدليل األول
  )٢(.وألنه ملك واحد أشبه ما لو كان يف بلدان متقاربة أو غري السائمة:الدليل الثاين

  :أدلة الرواية الثانية
مع بني متفرق وال يفرق بني جمتمـع        ال جي  (( :بظاهر قوله عليه السالم   : الدليل األول 

  )٣())خشية الصدقة
  .وهذا متفرق فال جيمع: وجه الداللة
ألنه ملا أثر اجتماع مالني لرجلني يف كوما كاملال الواحد جيـب أن             : الدليل الثاين 

  )٤(.يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حىت جيعله كاملالني
، لطة ال تؤثر فيها كذلك االفتـراق      اليصح القياس على غري السائمة ألن اخل      : ونوقش

  )٥(.والبلدان املتقاربة مبرتلة البلد الواحد
  

  

  

  

                                                 
حديث حسن ،والعمل على    :قال الترمذي )٦٢١(ترمذي حديث رقم    ، وال )١٥٧٠(أخرجه أبوداود حديث رقم     ) ١(

 .وصححه األلباين.هذا احلديث عند عامة الفقهاء

 .٦٤-٤/٦٣املغين البن قدامة:انظر) ٢(

 ).١٣٨٢(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم ) ٣(

 .٦٤-٤/٦٣املغين البن قدامة : انظر) ٤(

 .٦/٤٨٥الشرح الكبري أليب الفرج :انظر) ٥(
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  :الترجيح

وحيمل كالم أمحد يف الرواية الثانية علـى أن         ،  الصحيح واهللا أعلم هي الرواية األوىل     
فانه قد روي عنه فيمن لـه       ،  وأما رب املال فيخرج إذا بلغ ماله نصاباً       ،  املصدق ال يأخذها  

وصاحبها إذا  ،  شاة يف بلدان متفرقة ال يأخذ املتصدق منها شيئا ألنه ال جيمع بني متفرق             مائة  
  )١(.ضبط ذلك وعرفه أخرج هو بنفسه ويضعها يف الفقراء

                                                 
 .٦/٤٥٨الشرح الكبري أليب الفرج :انظر)١(
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  .)١()واختلفوا يف املؤلفة( رمحه اهللا قال ابن حزم    

m  q : ة الثمانية اليت ذكرهـا اهللا يف قولـه تعـاىل          املؤلفة قلوم من أصناف الزكا    
  z  y   x  w  v  u  t  s   r
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هل احلكم باق أم ،  اختلفوا ما بعد وفاة رسول اهللا العلماءإال أن)٢(
  :اختلف العلماء يف ذلك على قولني.ال؟

 سواء كانوا مسلمني أو كفـاراً،       وفاة النيب    أنه انقطع سهمهم بعد   : القول األول 
واختيار شـيخ   )٤(ة  ة ما مل ترتل باملسلمني نازل     لشافعياملذهب عند ا  و،)٣(ةيفمذهب احلن  وهو

)٥(اإلسالم
.  

سـواء كـانوا مـسلمني أو       ،وأحكامهم كلها باقية  ،  أن سهمهم اليزال  :القول الثاين 
وأحـد قـويل    )٨(. وهو قول ابن حزم    )٧(.وهذا مذهب احلنابلة   ،)٦(كفاراً،وهو قول للمالكية  

                                                 
 ).٢٣(املراتب )١(

 ).٦٠(سورة التوبة آية )٢(

 .٣/١٨٩العناية شرح اهلداية ، ٢/٤٥بدائع الصنائع للكاساين ، ٢/٢٥٨البحر الرائق البن جنيم :انظر) ٣(

 :،وانظـر ..) نازلـة  واليعطى أحدمن املسلمني إال أن ترتل باملسلمني      :(حيث قال .٧٧-٢/٧٥األم للشافعي   :انظر) ٤(
  .١/١٧٢املهذب للشريازي

 
  .٣٣/٩٤جمموع الفتاوى )٥(
 
 .٢/٢١٧،شرح خمتصر خليل للخرشي٣/٢٣١التاج واإلكليل ملختصر خليل:انظر)٦(

 .٤/١٢٤املغين البن قدامة ، ٢/٤٢١املبدع البن مفلح :انظر)٧(

 .٦/١٤٤احمللى :انظر)٨(
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   )١(.الشافعي
جواز إعطاء املؤلفة قلوم إن كانوا مسلمني،فإن كانوا كفاراً فيمتنع           :الثالث القول

  .)٣( وقول عند الشافعية)٢(ةذلك،وهو املذهب عند املالكي

  :القوأدلة األ

قطع بوفاتـه    أي أن سهمهم ان    -،  وهو الصحيح : " قال يف البدائع   : األول  القول دليل
-    ما أعطيا املؤلفـة     -اهللا عنهما ي  رض -فإن أبا بكر وعمر   ،   إلمجاع الصحابة على ذلك 

فإنه روى أنه ملا    . -رضى اهللا عنهم  -ومل ينكر أحد من الصحابة      ،  قلوم شيئًا من الصدقات   
. بـسهامهم ) كتابة رمسيـة (أن يكتب هلم خطًا  : جاءوا أبا بكر وسألوه   قبض رسول اهللا    

: وقال،  مث جاءوا إىل عمر وأخربوه بذلك فأخذ اخلط من أيديهم ومزقه          ،   ما سألوه  فأعطاهم
فـإن  ،  فأما اليوم فقد أعز اهللا دينه     ،  اإلسالمكان يعطيكم ليؤلفكم على     ،  إن رسول اهللا    

فانصرفوا إىل أىب بكر فأخربوه مبـا       . وإال فليس بيننا وبينكم إال السيف     . اإلسالمثبتم على   
ومل ينكر أبـو    . هو إن شاء  : أنت اخلليفة أم عمر؟ قال    : وقالوا،   عنهما  اهللا رضيصنع عمر   

، فيكون ذلك إمجاعا علـى ذلـك  ، ينكرواالصحابة فلموبلغ ذلك عامة ، قوله وفعله  بكر
وهلذا أمساهم اهللا   ،  اإلسالمإمنا كان يعطيهم ليتألفهم على      وألنه ثبت باتفاق األمة أن النيب       

واليوم ،  وأولئك كثري ذوو قوة وعدد    ، يومئذ يف ضعف وأهله يف قلة      اإلسالمو" املؤلفة قلوم "
. وصار أهل الـشرك أذالء    ،ورسخ بنيانه ،وكثر أهله واشتدت دعائمه   ،  اإلسالمحبمد اهللا عز    

  )٤(.ينتهي بذهاب ذلك املعىن، واحلكم مىت ثبت معقوالً مبعىن خاص
  :وخالصة ما ذكره صاحب البدائع يرجع إىل أمرين

  .احلكم وأن الذي نسخه إمجاع الصحابةنسخ : األول

                                                 
 .٢/٤٥بدائع الصنائع للكاساين:انظر)١(

 .٤/٤٨١حاشية الدسوقي :انظر)٢(

 .٢/٣١٤روضة الطالبني للنووي :انظر)٣(

  .٢/٤٥بدائع الصنائع للكاساين )٤(
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وقد زالت هـذه    ،  وهو احلاجة إىل املؤلفة   ،  أن حكم التأليف ثبت ملعىن معقول     : الثاين
فهو من قبيل انتهاء احلكم النتهاء علته الغائية الـيت كـان            .  وغلبته اإلسالماحلاجة بانتشار   
  )١(. وأغىن عنهماإلسالم وقد أعز اهللا، فإن اإلعطاء كان إلعزاز الدين. ألجلها اإلعطاء

  :مناقشة هذا االستدالل

وال ،  ومل يزل كذلك حىت مـات     ،   يف أخبار مشهورة   يعطي املؤلفة كثرياً  كان  ن  أ 
مث إن النـسخ إمنـا   ،والنسخ ال يثبت باالحتمال،جيوز ترك كتاب اهللا وسنة رسوله إال بنسخ 

ص بعـد مـوت الـنيب       وال يكون الن  . ألن النسخ إمنا يكون بنص    يكون يف حياة النيب     
         وليس يف القرآن نسخ كذلك وال      ،  وانقراض زمن الوحي مث إن القرآن ال ينسخ إال بقرآن

فكيف يترك الكتاب والسنة مبجرد اآلراء والتحكم أو بقول صحايب أو غريه على             ،  يف السنة 
 على أن،  فكيف يتركون به الكتاب والسنة!ال يرون قول الصحايب حجة يترك ا قياس     أم

 من املعىن ال خالف بينه وبني الكتاب والسنة فان الغىن عنهم ال يوجـب رفـع                 متوهما ذكر 
،  أعطـوا  إعطـائهم فمىت دعت احلاجة إىل     ،   مينع عطيتهم حال الغىن عنهم     وإمنا،  حكمهم

فكذلك مجيع األصناف إذا عدم منهم صنف يف بعض الزمان سقط حكمه يف ذلك الـزمن                
   )٢( . يف املؤلفةهنا فإذا وجد عاد حكمه كذا، خاصة

وإذن فما صنعه عمر ليس نسخا حلكم إعطاء املؤلفة قلوم بوجه من الوجوه فـضالً               
  )٣( .وإمنا هو إخبار عن الواقع يف زمنهم، عن أن يكون إمجاعا على ذلك

فادعاء النسخ فيها ال يكـون إال       ،  إن األحكام إذا ثبتت على املكلف     (:ويف املوافقات 
فرفعها بعد العلم بثبوا ال يكون إال مبعلـوم          ،ثبوا على املكلف أوالً حمقق    بأمر حمقق؛ ألن    

ألنه رفع  ،  ولذلك أمجع احملققون على أن خرب الواحد ال ينسخ القرآن وال اخلرب املتواتر            ،  حمقق
  )٤()للمقطوع باملظنون

                                                 
 .٣/١٨٩العناية شرح اهلداية :انظر)١(

 .٤/١٢٥ابن قدامة يف املغين )٢(

 .٤٠٧فقه الزكاة للقرضاوي ص :انظر)٣(

  .٦/٤٦٩املوافقات للشاطيب:انظر)٤(
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m  u  t  s   r  q : قوله تعـاىل  : القول الثاين  دليل
  }  |  {  z  y   x  w  v¡  �  ~¢  £   

¥  ¤¦  ª  ©    ¨  §  l ) ١(.  

  :وجه الداللة

  )٢( .اللفظ عام فيشمل املسلمني والكفارأن 
  )٣( .بأن املؤلفة قلوم قد نسخ حكمهم:ونوقش
   )٤( . بالنسخ فاآلية يف سورة التوبة وهي آخرما نزلبأنه ال يسلم:وأجيب

  )٥()من كتاب وال سنةإن اآلية حمكمة ال نعلم هلا نسخا ( :قال أبو عبيد
  )٦( .أن الزكاة من حقوق املسلمني ،فالحق فيها للكافرين :ل الثالث القودليل

بأن اليت ذكرت أصناف الزكاة  الثمانية هي عامة يف املؤلفة قلوم فيـشمل              :ونوقش
املسلمني والكفار،وال ناسخ هلذه اآلية ،وأن هذه اآلية من سورة التوبة،وهي آخر ما نـزل               

  . آنفاًكما ذكر
  :الترجيح

 واهللا أعلم جواز إعطاء املؤلفة قلوم سواء مسلمني كانوا أو كفاراً، لقـوة              الصحيح
  .أدلتهم ومناقشة أدلة األقوال األخرى

 والخمصص له يف كونه خاصـاً       ﴾واملؤلفة قلوم ﴿لعموم النص يف قوله تعاىل    :وذلك  
  .باملسلمني دون الكفار

                                                 
 ).٦٠(سورة التوبة آية )١(

 .٩/٣١٨دامة يف املغين ابن ق)٢(

 .٢/٤٥بدائع الصنائع للكاساين :انظر)٣(

 .٩/٣١٦  قدامة البناملغين)٤(

 . ٣/٥٩٩األموال:انظر) ٥(

  .٦/١٩٧اموع للنووي:انظر) ٦(
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فالتأليف شريعة ثابتة جاء ا القرآن،وجعـل املؤلفـة         ( (:وهلذا يقول اإلمام الشوكاين   
أحد املصارف الثمانية وجاءت ا السنة املتواترة،فإذا كان إمام املسلمني حمتاجاً إىل التأليف             

 اإلسالم وأهله،أو يرجوأن يصلح حاله ويصري نصرياً له وللمسلمني          ملن خيشى من ضرره على    
  )١( ))كان ذلك جائزاً له

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٢/٥٧السيل اجلرار)١(
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אא 
אאא 

  
زكاة على كافر حاشا ما أنبتت أرضـه فـإم           واتفقوا أنه ال  ( رمحه اهللا   ابن حزم  قال

  .)١()اختلفوا أيؤخذ منه العشر أم ال
والظاهرية،مل أجد من    ة لدي يف مجيع املذاهب األربعة،     بعد البحث يف املراجع املتيسر    
وإمنا كلهم جممعون على أن الزكاة ال جتب على          ، خالفاً وافق ابن حزم يف أن يف هذه املسألة       

من الزرع،   ال زكاة يف شئ من الثمار، وال      ()٣(: بل حىت ابن حزم يرى ذلك حيث يقول        )٢(.كافر
ىف العـسل، وال يف عـروض        وال يف اخليل، وال يف الرقيق، وال      وال يف شئ من املعادن، غري ما ذكرنا،         

  ).التجارة، ال على مدبر وال غريه
 ملعاذ بن   قال رسول اهللا    : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        : والدليل على ذلك  

إنك ستأيت قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا           ( جبل حني بعثه إىل اليمن      
 فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض           ، اهللا وأن حممدا رسول اهللا     أن ال إله إال   

 فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض           ،عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة      
 فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم        ،عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم       

  )٤()م فإنه ليس بينه وبني اهللا حجاب واتق دعوة املظلو،أمواهلم
سالم فلم جتب على كافر     اإلا أحد أركان    وأل لوجوب الزكاة،    سالم شرطاً اإلفجعل  

كالصيام، وذهب بعض العلماء إىل أا جتب عليه يف حال كفره مبعىن أنه يعاقب عليهـا إذا                 

                                                 
 .)٢٢(املراتب )١(

، احلاوي الكبري ١/١٩٦د البن رشد،بداية اته١/٢٥٢،تبيني احلقائق للزيلعي ٢/٤بدائع الصنائع للكاساين :انظر)٢(
 .٦/٢٩٨،الشرح الكبري البن قدامة٣/١٢٩للمرداوي

 . ٥/٢٠٩لى احمل)٣(

 ).٦٩٣٧(،ومسلم يف صحيحه حديث رقم)١٤٢٥(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم)٤(
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  )١(.مات على كفره وهذا ال يتعلق به حكم فال حاجة إىل ذكره
وقول اخلرقي وكان ملسلم يعين أن الزكاة ال جتب على صاحب األرض إذا             :(ينويف املغ 
ليس يف أرض أهـل     :  وليس عليه يف أرضه سوى اخلراج قال أمحد رمحه اهللا            مل يكن مسلماً  
  .)٢()الذمة صدقة

                                                 
 .٦/٢٩٨الشرح الكبري البن قدامة:انظر)١(

 .  ٤/٢٠٠املغين :انظر)٢(
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אא 
א  

  

  .)١ ()م اختلفوا أتضعف عليهم الصدقة أم النصارى بين تغلب فإ(.. رمحه اهللا ابن حزمقال

  :اختلف الفقهاء يف تضعيف الصدقة على نصارى بين تغلب على قولني
وأن بين تغلب وغريهم سواء يف أخـذ        ،  تضعف عليهم الصدقة    أنه ال  :القول األول 

  )٤( وهو قول ابن حزم)٣( )٢(، وهو قول اإلمام مالك.اجلزية منهم
ة تضعف على نصارى بين تغلب وهذا قول اجلمهـور مـن            أن الصدق : القول الثاين 

  .)٨(ورأي ابن القيم ، )٧(واحلنابلة، )٦(والشافعية، )٥(احلنفية
  :أدلة القولني

  :أدلة القول األول

m  u  t  s  r  q  p  o   n  m :  بقول اهللا تعاىل   :استدلوا
  c  b    a  `  _  ~  }  |  {  z  y   x  w  v

 i  h  g  f  e  d  j  l )٩(.  

                                                 
  ).٢٣(املراتب )١(

، املوطـأ :ه مـن مؤلفاتـه    ١٧٩هوتـويف   ٩٣لد سنة ، و مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي       ،  ذهبإمام امل )٢(
 .١/١٣٥وفيات األعيان ، ٨/٤٨ينظر سري أعالم النبالء.املدونة

 . ٢/٢٣١التمهيد البن عبدالرب، ١/٢٠٥بداية اتهد البن رشد ، ١/٣٣٣املدونة :انظر) ٣(

 .٦/١١١احمللى البن حزم :انظر)٤(

 . ٢/٤٨٤جممع األر لشيخي زاده، ٢/٢٧املبسوط للشيباين ، ٢/٢٠٠شرح فتح القدير البن اهلمام:نظرا)٥(

 .٢/٢٥١املهذب للشريازي ، ١٤/٣٤٥احلاوي الكبري للمرداوي ، ٤/٢٨١األم للشافعي :انظر)٦(

 .٣/٤٠٧املبدع البن مفلح ، ٢/١١٩كشاف القناع للبهويت ، اإلنصاف للمرداوي:انظر)٧(

 . ١/٢١٠ام أهل الذمة البن قيم اجلوزية أحك) ٨(

 .سورة التوبة) ٢٩(اآلية ) ٩(
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، وهم أي بنو تغلب   ،   أن هذه اآلية عامة يف كال كافر صوحل على اجلزية          :وجه الداللة 
   )١(.خمالفة لآلية وإال كانت هناك، داخلون يف ذلك على السواء

وأن هذه جزية أخذت من مـشرك      ،   بأنه ليس هناك خمالفة لآلية     :ونوقش هذا الدليل  
 هؤالء محقى رضوا باملعىن وأبـوا       :ولذلك قال عمر  فغاية أا جزية مسماة بالصدقة      .كغريه
  )٢(.االسم

  :أدلة القول الثاين

 : حبديث أىب إسحاق الشيباىن عن السفاح عن داود بن كردوس قـال            :األول الدليل
صاحل عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه بىن تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة وال مينعوا                (

  .)٣()أوالدهمأحدا منهم أن يسلم وأن ال يغمسوا 
 عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن اخلطـاب               :الدليل الثاين 

، وكان عمر قد هم أن يأخذ منهم اجلزية فتفرقوا يف الـبالد           ،  وكلمه يف نصارى بين تغلب    
يـأنفون  ،  إن بين تغلب قوم عرب    ،   يا أمري املؤمنني   :فقال النعمان أو زرعة بن النعمان لعمر      

فال ،  وهلم نكاية يف العدو   ،  إمنا هم أصحاب حروث ومواش    ،  وليست هلم أموال  ،  زيةمن اجل 
، على أن أضعف عليهم الصدقة    ،  فصاحلهم عمر بن اخلطاب    ( :قال،  تعن عدوك عليك م   

  .)٤()واشترط عليهم أن ال ينصروا أوالدهم
أو حديث زرعـة  :والثاين،  واحلديث األول حديث داود بن كردوس     :( يقول أبو عبيد  

  .)٥()هو الذي عليه العمل أن يكون عليهم الضعف مما على املسلمني، النعمان
  

                                                 
 .٦/١١١احمللى البن حزم ، ٢/١٣٢التمهيد البن عبد الرب : انظر) ١(

 . ٣/٤٠٧املبدع البن مفلح ، ٤/٢٨٢األم للشافعي :انظر) ٢(

 ).١٩٢٦٦(أخرجه البيهقي يف السنن الكربى حديث رقم )٣(

 ).١٠٥٨١( مصنفه حديث رقم أخرجه ابن أيب شيبة يف)٤(

  . ٥٣٨صاألموال أليب عبيد )٥(
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ومل ينكـروا فكـان     ،  استقر عليه الـصحابة    هذا الذي فعله عمر      :الدليل الثالث 
  )١(.ووافق عليه الفقهاء بعدهم.إمجاعا

   :الترجيح
لقـوة أدلتـه    ،  بعد عرض القولني وأدلتهما تبني أن الراجح واهللا أعلم هو القول الثاين           

  .ومناقشة القول األول

                                                 
 . ٣/٤٠٧املبدع البن مفلح ، تعا١٠الشرح الكبري البن قدامة، ١/٢١٠أحكام أهل الذمة :انظر) ١(



      .) الزكاة–اجلنائز : كتاب(لإلمام ابن حزم . سائل اخلالفية يف كتاب مراتب اإلمجاعدراسة امل
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אא 
א 

  

  .)١( )بكثريو واختلفوا فيمن أداها قبل ذلك بقليل أ( رمحه اهللا  ابن حزمقال
  :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني

قول  و )٢(،  وهو مذهب املالكية  .جيوز تعجيل الزكاة قبل حلول احلول      ال: القول األول 
  )٣(.الظاهرية

  )٤( )ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول (حبديث النيب : واستدلوا
،  أن هذا احلديث صريح يف داللته على عدم جواز الزكاة وحلول حوهلا            :وجه الداللة 

وألن للزكاة وقتاً فال جيـوز      ،  ألنه أحد شرطي الزكاة فلم جيز تقدمي الزكاة عليه كالنصاب         
  .صالةتقدمها عليها كال
  : ونوقش

فاملراد به نفي الوجوب دون     ) ال زكاة على مال حىت حيول عليه احلول        (أما قوله   -
  .اإلجزاء بدليل ما مضى

بل الوجوب ثابت قبله لوجـود سـبب        ،  ممنوع أنه ال وجوب قبل حوالن احلول      - 
  .وهو ملك نصاب كامل نام أو فاضل عن احلاجة األصلية، الوجوب
جوب قبل احلول لكن سبب الوجوب موجـود وهـو ملـك            وإن سلمنا أنه ال و    - 
  .النصاب

                                                 
 .)٢٢(املراتب )١(

 . ١/٣٣٥ املدونة، ١/٢٢٩بداية اتهد البن رشد:انظر)٢(

 .٦/٩٤احمللى البن حزم :انظر)٣(

 .تقدم خترجيه)٤(
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الوقت إذا دخل يف الشيء رفقا باإلنسان كان لـه أن           : قلنا! إن للزكاة وقتاًْ  :وقوهلم-
وكمن أدى زكاة مال غائب وان مل يكن على         ،كالدين املؤجل  ،يعجله ويترك اإلرفاق بنفسه   

  .يف ذلك الوقتومن اجلائز أن يكون املال تالفا ، يقني من وجوا
وأما الصالة والصيام فتعبد حمض والتوقيت فيهما غري معقول فيجـب أن يقتـصر              -
  )١(.عليه

 )٢(،  وهو قول اجلمهور من احلنفية    . جيوز تعجيل الزكاة قبل حلول احلول      :القول الثاين 
  )٥(. ابن تيميةاإلسالم وهو رأي شيخ )٤(،  واحلنابلة)٣(، والشافعية

  :أدلتهم

يف تعجيل صدقته قبل أن حتـل        عن علي أن العباس سأل رسول اهللا       :األول الدليل
  )٦(.فرخص له يف ذلك

 عمر على الصدقة فقيل منع      بعث  : قال عن األعرج عن أيب هريرة     :الثاين الدليل
ما ينقم ابن مجيل    (:فقال رسول اهللا    ابن مجيل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول اهللا          

 قد احتبس أدراعه وأعتاده يف       وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً     ،ه اهللا إال أنه كان فقريا فأغنا    
 مث قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنوا           ،وأما العباس فهي على ومثلها معها     ،  سبيل اهللا 
  .)٧()أبيه ؟

                                                 
 .٤/٧٩املغين البن قدامة .٣/١٥٩احلاوي الكبري للمرداوي ، ٢/٥٠بدائع الصنائع للكاساين:انظر)١(

 .١/١٧٦الفتاوى اهلندية ، ٢/٢٠٦شرح فتح القدير البن اهلمام، ٢/٥٠بدائع الصنائع للكاساين:انظر)٢(

 . ١/٤١٦ للشر بيين مغين احملتاج، ٦/١٢٥اموع للنووي ، ٣/١٥٩ي اورداحلاوي الكبري للم: انظر)٣(

 .١/٢٠٠منار السبيل البن ضويان ، ٢/٢٦٥كشاف القناع للبهويت ، الشرح الكبري :انظر)٤(

 . ٢٥/٨٥خمموع الفتاوى : انظر)٥(

، وابن ماجه حديث    )٦٧٨(، وأخرجه الترمذي يف سننه حديث رقم        )١٦٢٦(أخرجه أبوداود يف سننه حديث رقم     )٦(
، واحلاكم يف املستدرك حديث     )٢٠٤٥٩(، والبيهقي حديث رقم     )١٦٣٦(، والدارمي حديث رقم     )١٧٩٥(رقم  
 . إسناده جيد، وحسنه النووي يف اموع: حديث حث حسن، وقال حسني سليم أسد:، قال األلباين)٥٤٣١(رقم 

 ).٩٨٣(ومسلم يف صحيحه حديث رقم ، )١٣٩٩(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم ) ٧(
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وقال الـذين ال    ،  تسلفت منه زكاة عامني   :معناه( :يقول اإلمام النووي  : وجه الداللة 
 أخرها  أن النيب   :معناه: قال أبو عبيد وغريه   ،  معناه أنا أؤديها عنه   : جيوزون تعجيل الزكاة  

وقـد  ،  والصواب أن معناه تعجلتها منه    . عن العباس إىل وقت يساره من أجل حاجته اليها        
   )١()جاء يف حديث آخر يف غري مسلم إنا تعجلنا منه صدقة عامني

جوبه فجـاز كتعجيـل     وألنه تعجيل ملال وجد سبب وجوبه قبل و       : الدليل الثالث  
وكفارة القتـل   ،  وأداء كفارة اليمني بعد احللف وقبل احلنث      ،  قضاء الدين قبل حلول أجله    

  )٢(.بعد اجلرح قبل الزهوق
  : الترجيح

لقوة أدلتـهم   ،  بعد عرض القولني وأدلتهما تبني أن الراجح واهللا أعلم هو القول الثاين           
  .ومناقشة أدلة القول األول

                                                 
 .٧/٥٧شرح النووي على مسلم ) ١(

 .٤/٨٠املغين البن قدامة : انظر)٢(
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אא 
א 

  :وفيه ثالثة مباحث

אאWאK 
אאWאאאK 
אאWאאK 
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אא 
א 

  

  .)١( )مل يتفقوا يف الركاز على شيء ميكن مجعه ( رمحه اهللا  ابن حزمقال
ويف الركاز  :((.. قال أن رسول اهللا    الركاز ما روى أبو هريرة      األصل يف صدقة    

   )٣(. وهو جممع عليه)٢(.متفق عليه)) اخلمس 
هل هومـصرف مـصرف     ،  الذي هو اخلمس  ،  وأما اخلالف فهو يف مصرف الركاز     

  :الزكاة أو مصرفه مصرف الفيء ؟ قوالن ألهل العلم
وأمحـد يف روايـة     )٤(،  افعيوهو قول الش  ،  أن مصرفه مصرف الزكاة   : القول األول 

  )٦(.قول الظاهرية وهو)٥(.عنه
  :أدلتهم

أخربنا سفيان بن عيينة حدثنا إمساعيل بـن        :استدلوا خبرب الشافعي قال   :( الدليل األول 
 إىن وجدت ألفا ومخس مائة درهم       :فقال جاء رجل إىل على      :أىب خالد عن الشعيب قال    

إن كنت وجدا يف قرية يؤدى      ،  ها قضاء بينا  أما ألقضني في  : يف خربة بالسواد فقال علي      
وإن كنت وجدا يف قرية ليس تؤدى خراجها        ،  خراجها قرية أخرى فهي ألهل تلك القرية      
واقسم اخلمس يف فقراء أهلـك  . مث اخلمس لك، قرية أخرى فلك أربعة أمخاسه ولنا اخلمس      

بإسناد موصـول   ن   قد رووا ع   :قال قال الشافعي  .واهللا أعلم وهذا احلديث أشبه بعلي     

                                                 
 ).٢٤(املراتب )١(

 ).١٧١٠(ومسلم يف صحيحه حديث رقم ، )١٤٢٨(أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم )٢(

 .٤/٢٣٢املغين البن قدامة : انظر)٣(

، ١/٢٢٥اإلقناع للـشر بـيين   ، ٢/١٥٩إعانة الطالبني للدمياطي  ،  ١/٣٨٦أسىن املطالب لزكريا األنصاري     :انظر)٤(
 ٢/١٧٤روضة الطالبني للنووي ، ١/١٢٦السراج الوهاج للغمراوي، ٢/٢٢٢األشباه والنظائر للسيوطي 

  ٤/٢٣٢املغين البن قدامة :انظر)٥(

 . ٧/٣٢٤احمللى :انظر)٦(



      .) الزكاة–اجلنائز : كتاب(لإلمام ابن حزم . سائل اخلالفية يف كتاب مراتب اإلمجاعدراسة امل

 

 

٩٩  

 هو كما قال فقد روى سعيد بن منصور املكي يف كتابه            : أربعة أمخاسه لك الشيخ    :أنه قال 
 :عن ابن عيينة عن عبد اهللا بن بشر اخلثعمي عن رجل من قومه يقال له ابن محمـة قـال                   

 سقطت على جرة من دير قدمي بالكوفة فيها أربعة آالف درهم فذهبت ـا إىل علـي                  
فلما . مخسا وأعطاين أربعة أمخاس   مها مخسة أمخاس فقسمتها فأخذ منها علي         اقس :فقال

  .)١() خذها فاقسمها بينهم: نعم قال: يف جريانك فقراء ومساكني؟ قلت:أدبرت دعاين فقال
فأشبه الواجب يف الـزروع     ،  أن هذا حق واجب يف املستفاد من األرض       :الدليل الثاين 

  .)٢(والثمار
، )٣(وهو مـذهب احلنفيـة    . اخلمس يف الركاز مصرف الفيء     أن مصرف :القول الثاين 

  )٥(وأمحد يف رواية عنه ، )٤(واملالكية
  :أدلتهم

أن رجال وجد ألف    ( ملا روى أبو عبيد عن هشيم عن جمالد عن الشعيب            :الدليل األول 
دينار مدفونة خارجا من املدينة فأتى ا عمر بن اخلطاب فأخذ منها اخلمس مـائيت دينـار                 

ىل الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم املائتني بني من حضره من املسلمني اىل أن فـضل                ودفع ا 
  . )٦() خذ هذه الدنانري فهي لك:منها فضلة فقال أين صاحب الدنانري ؟ فقام اليه فقال عمر

، وألنه جيـب علـى الـذمي      ،  ومل يرده على واجده   ،  كان زكاة خص ا أهلها     ولو
  )٧(.جتب على عليه والزكاة ال

                                                 
 ، )٧٩٠٥(أخرجه البيهقي يف السنن حديث رقم )١(

 .١/٢٢٥اإلقناع للشر بيين : انظر)٢(

 . ٢/٦١٨احمليط الربهاين لشيخي زاده، ٢/٦٥بدائع الصنائع للكاساين )٣(

 . ١/٤٥٣حاشية الدسوقي :انظر)٤(

 . ٤/٢٣٢املغين البن قدامة ، ١/٢٢٢احملرر يف الفقه لعبد السالم بن تيمية ، ١/٣٧٩الروض املربع للبهويت :انظر)٥(

 .٣٥١صاألموال للقاسم بن سالم :انظر)٦(

  . ٤/٢٣٧املغين البن قدامة : انظر)٧(
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   )١(. وألنه مال خمموس زالت عنه يد الكافر أشبه مخس الغنيمة:لدليل الثاينا
  :الترجيح

  :قلنا أن املراد باخلمس الزكاة لترتب على ذلك مايلي لو
،  أن تكون زكاة الركاز أعلى ما جيب يف األموال الزكوية؛ ألن نـصف العـشر               -١
  .أقل من اخلمس، وشاة من أربعني، وربع العشر، والعشر
  .أنه ال يشترط فيه النصاب فتجب يف قليله وكثريه -٢
فيجب فيه اخلمس سواء كان من الذهب       ،   أنه ال يشترط أن يكون من مال معني        -٣

  .خبالف زكاة غريه، أو الفضة أو املعادن األخرى
كمـا  ،  ألن جعله زكاة خيالف املعهود يف باب الزكاة       ؛ وهلذا فإن الراجح القول الثاين    

  )٢(.جه الثالثة املتقدمةسبق بيانه يف األو

                                                 
 . ٤/٢٣٧املغين البن قدامة : انظر)١(

 . ٦/٨٩الشرح املمتع البن عثيمني :انظر)٢(
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אא 
אאא 

  

  .)١( )قوا يف املعدن على شيء ميكن مجعهوكذلك أيضا مل يتف( رمحه اهللا  ابن حزمقال
  :اختلف العلماء يف املعادن اليت جتب فيها الزكاة على أقوال

كالقار  فأما املعادن السائلة   اربالن جتب الزكاة يف كل املعدن اليت تنطبع       :القول األول 
 فـال جتـب فيهـا       )٤(والـزرنيخ ،  )٣(والكحل،  )٢(والنورة،  اجلامدة كاجلص  ،وأماوالنفط
  )٥(.وهو مذهب احلنفية.الزكاة

 )٦(،  وهـو مـذهب املالكيـة     . ال تتعلق الزكاة إال بالذهب والفـضة       :القول الثاين 
  )٧(.والشافعية

وب الزكاة وهو كل ما خرج من األرض مما          املعدن الذي يتعلق به وج     :الثالث القول
وكذلك املعـادن   ،  والكحل من احلديد والياقوت والزبرجد   ،خيلق فيها من غريها مما له قيمة      

  )٨(.وهو مذهب احلنابلة.والكربيت وحنو ذلك، والنفط، اجلارية كالقار
  

                                                 
 ).٢٤(املراتب )١(

 .٢/٩٦٢املعجم الوسيط:انظر.حجر الكلس وأخالط من أمالح الكالسيوم والباريون:النورة)٢(

 .٢/٧٧٨املعجم الوسيط:انظر.هوما وضع يف العني مما يستشفى به ليس بسائل كاإلمثد وحنوه)٣(

املعجـم  :انظـر .ر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه،ومركباته سامة يستخدم يف الطب وقتل احلـشرات             عنص)٤(
 .١/٣٩٣الوسيط

 .٣/١٥٦العناية شرح اهلداية ، ٢/٢٣٢شرح فتح القدير البن اهلمام ، ٢/٦٥بدائع الصنائع للكاساين: انظر)٥(

 .٣٣٧صاملدونة ، ١/٤٨٦الشرح الكبري للدردير، ٣/٢٣٨البن عبدالرب التمهيد:انظر)٦(

، ٢/٤٩٠الوسيط للغـزايل  ، ٢/٤٢األم للشافعي ، ١/٣٨٥أسىن املطالب يف شرح روض الطالب لألنصاري     :انظر)٧(
 .١/١٨٥كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار للحصيين ، ٦/٥٥فتح العزيز شرح الوجيز

 . ٤/٢٣٩املغين :انظر)٨(
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  )١(.وهو قول الظاهرية.زكاة يف املعادن كلها ال :القول الرابع
  :أدلة األقوال

  :أدلة القول األول

  يف الركـاز   ((قـال رسـول اهللا      : قـال   حديث أيب هريـرة      :الدليل األول 
وألنه جـوهر   ، فوجب أن يكون اخلمس يف مجيعها عاماً        واملعادن تسمى ركازاً   )٢())اخلمس

  )٣(.ينطبع فوجب أن يتعلق حق اهللا تعاىل به كالفضة والذهب
  . غري املعادن ألن الركاز:استدالهلم ال حجة فيه أن:ونوقش

مث املعىن  ،ألنه ينطبع ؛ وأما قياسهم على الفضة والذهب بعلة أنه ينطبع ففاسد بالزجاج         
  )٤(.الزكاة لو ملك من غري املعدن يف الفضة والذهب أنه مما جتب فيه

  :أدلة القول الثاين

رواه البهقي عن بقية عن عمر بن أيب عمر الكالعي عن عمرو            قوله  : الدليل األول 
  )٥())الزكاة يف حجر((يب عن أبيه عن جده مرفوعاًبن شع

ذا صريح يف عدم الزكاة يف غري الذهب والفضة من اجلامد الـذي             هأن  :وجه الداللة 
  )٦(.والسائل كذلك، الينطبع

  

                                                 
  . ٦/١٠٨احمللى :انظر)١(
 
 .تقدم خترجيه) ٢(

 . ٢/٢٣٣شرح فتح القدير ، ٢/٦٨بدائع الصنائع :انظر)٣(

 . ٣/٣٣٤احلاوي الكبري:انظر)٤(

 ). ٧٨٤٠(أخرجه البيهقي يف السنن الكربى حديث رقم )٥(

 . ٢/٢١١املبسوط للشيباين :انظر)٦(
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،ألن يف سنده عمر بن أيب عمـر        ميكن االستدالل به   بأن احلديث ضعيف ال   : ونوقش
وروي بأسانيد أخر عن عمـرو بـن        )١(.قات ليس باملعروف،منكر احلديث عن الث     الكالعي
  )٢(.،ورواته عن عمرو كلهم ضعيفشعيب

فوجب أن ال جيوز فيه الزكاة كـالطني        ،وألنه مقوم مستفاد من املعدن    : الدليل الثاين 
  )٣(.األمحر

أما الطني فليس مبعدن ألنه تراب واملعدن ما كـان يف األرض مـن غـري                 :ونوقش
  . )٤(جنسها

  :أدلة القول الرابع

  )٥( .mo  n  m   l  k l :  عموم قوله تعاىل:الدليل األول

  .)٦(وألنه معدن فتعلقت الزكاة باخلارج منه كاألمثان: الدليل الثاين
وألنه مال لو غنمه وجب عليه مخسه فاذا أخرجه من معدن وجبـت             : الدليل الثالث 
  )٧( .الزكاة كالذهب

  

  :الترجيح
                                                 

  .٥/٢٢الكامل يف الضعفاء البن عدي:انظر)١(

 .١٠/٣٤٢ لأللباين ،السلسلة الضعيفة٤/١٤٦السنن الكربى للبيهقي :انظر)٢(

   ٣/٣٣٤احلاوي الكبري:انظر)٣(
 
   .٤/٢٣٩املغين :انظر)٤(
 
   .٢٦٧سورة البقرةآية)٥(
 
    .٤/٢٣٩املغين :انظر)٦(
 
    .املرجع السابق)٧(
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١٠٤ 

وألنه القـول   ،  ومناقشة األقوال األخرى  ،   أدلتهم لقوة،  الراجح واهللا أعلم القول الرابع    
  )١( .الذي تعضده اللغة يف تعريف املعدن

                                                 
    .تقدم تعريفه يف التمهيد)١(
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אא 
אא 

  

  )١(.)وال فيما خيرج من البحر..مل يتفقوا يف املعدن( رمحه اهللا  ابن حزمقال
  اختلف العلماء يف املستخرج من البحر هل فيه الزكاة أم ال؟

  :ى قولنيخالف عل
، )٢(وهو مذهب اجلمهور من احلنفيـة     ،  ال زكاة يف املستخرج من البحر     :القول األول 

  )٦(.وقول الظاهرية، )٥(وأمحد يف رواية عنه ليست هي املذهب ، )٤(والشافعية، )٣(واملالكية
وقول احلسن  ،  )٧(وهي رواية عن أمحد   ،  أن يف املستخرج من البحر زكاة     :القول الثاين 
   )٨(.ن عبدالعزيزالبصري عمر ب

  :أدلة القولني

  :أدلة القول األول

ليس العنرب بركاز إمنا هو شـيء       :(عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      :الدليل األول 
  .)٩()دسره البحر

                                                 
 . )٢٢(املراتب )١(

املبـسوط  .٣/١٥٦العنلية شرح اهلدايـة      ،١/٢٩١تبيني احلقائق للزيلعي    ،  ٢/٦٧بدائع الصنائع للكاساين    :انظر) ٢(
 . ٢/١٢٩للشيباين

 . ٦/٢٥٥مواهب اجلليل، ٢/٢٢٥املدونة ، ٢/١٢٦التمهيد البن عبدالرب :انظر) ٣(

 .٣/٢٨٠احلاوي للمرداوي ، ٢/٤٢األم للشافعي :انظر)٤(

 .٢/٣٥٩املبدع البن مفلح، ٦/٥٨٤اإلنصاف للمرداوي :انظر)٥(

 . ٦/١١٧احمللى :انظر)٦(

 . ٤/٢٤٤املغين : ظران)٧(

 احلاوي للمرداوي : انظر)٨(

 . ٣/٥٤٤باب ما يستخرج من البحر:أخرجه البخاري يف صحيحه)٩(
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 وخلفـاؤه   وهوأنه قد كان خيرج على عهد رسول اهللا         ،  دليل الوقوع :الدليل الثاين 
ن وجه يصح وألن األصل عدم الوجوب       وال عن أحد من خلفائه م     ،فلم يأت فيه سنه عنه    

  )١(.فيه
  :أدلة القول الثاين

 فيـه   الرب فتجـب  ألنه خارج من معدن فأشبه اخلارج من معدن         : استدلوا بالقياس 
  )٢(.الزكاة

ألن ،  فال يصح قياسه على معدن الرب     ،  ألنه قياس مع الفارق   ،  بأن القياس باطل  :ونوقش
فأشـبه املباحـات    ،  لرب على األرض من غري تعـب      العنرب إمنا يلقيه البحر فيوجد ملقى يف ا       
  )٣(.املأخوذة من الرب كاملن والزجنبيل وغريمها

  :الترجيح

وبه قال مجاهري العلماء مـن      ،  لقوة أدلتهم ومناقشة القول اآلخر    ،  الراجح القول األول  
  )٤(.السلف

                                                 
 . ٦/٥٨٥الشرح الكبري أليب الفرج : انظر)١(

 . املرجع السابق)٢(

 . ٢٤٥املغين البن قدامة:انظر)٣(

  ٦/٣اموع للنووي : انظر)٤(
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א 
  

 . يف األوىل واآلخرة   ينفد، أفضل ما ينبغي أن حيمد، أمحده فله احلمد         احلمد هللا محدا ال   
..                يسر من إمتام البحث،فلواله ملا كان هذا البحث قـد مت،وال اخلـري قـد عـم                 على ما 
  :وبعد

  :وهي على اآليت فهذه أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث،
  :نهاأن اختالفات العلماء اليت كانت بينهم يف املسائل هلا أسباب م -١

 تردد األلفاظ بني أن يكون اللفظ عاما يراد به اخلاص، أو خاصا يراد به العـام، أو                  - 
  .عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به اخلاص

  . االشتراك الذي يف األلفاظ-
  . اختالف اإلعراب-
  . تردد اللفظ بني محله على احلقيقة، أو محله على نوع من أنواع ااز-
 العلماء يف خالفهم بأعذار،ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا            ءهلؤال يعتذرأنه   -٢

  : حيث ذكر ذلك وأرجعها إىل ثالثة أحوال
  .قاله عدم اعتقاده أن النيب : أحدها 
  .عدم اعتقاده إرادة تلك املسألة بذلك القول : والثاين 

  .اعتقاده أن ذلك احلكم منسوخ: والثالث 
  : اخلالفية ،وإمنا لكل مسألة حكمها  كل املسائلعلىال ينكر  -٣

فاملسائل قطعية الثبوت اليت هلا نص قاطع فإنه ينكر فيها على املخالف، ويبني له احلق               
  .يف ذلك ليتبعه وجوباً
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وأما املسائل اخلالفية اليت اخلالف فيها ضعيف ،أو شاذ،أو كان احلامل عليـه اتبـاع               
ون على أن اتباع اهلوى يف احلكم والفتيا        فهذا النوع كسابقه،فإن العلماء جممع     للهوى،
  .حرام

وأما املسائل اخلالفية اليت مردها إىل االجتهاد السائغ الذي يكون اخلـالف فيهـا يف               
  .الفروع فإن الصحيح  عدم اإلنكار فيها

 .حديث ال أصل له) اختالف أميت رمحة(أن احلديث املشهور على ألسنة الناس  -٤
ف رمحة،إال أن الصحيح أن االختالف رمحـة إذا كـان           وهلذا أنكر بعضهم أن االختال    

اخلالف يف الفروع ومل يكن قصد التشهي أو اتباع اهلوى،ألنه حصل اخلالف يف زمـن               
 .الرعيل األول،وذلك ال يكون إال رمحة

 .أن الزكاة واجبة بإمجاع املسلمني  -٥
 :أن الزكاة ال جتب إال بشروط مخسة يف اجلملة -٦

  .راإلسالم فال جتب على كاف -
 .احلرية فال جتب على العبد،النه ال ميلك شيئاً -
 .ملك النصاب فإن نقص فال زكاة فيه -
 .متام امللك،فال زكاة يف دين املكاتب بغري خالف -
 .مضي احلول،إال يف اخلارج من األرض ،ال يعلم يف ذلك خالف -
  :األصناف اليت جتب فيها الزكاة أربعة -٧

  .األمثان  -
  .يمة االنعام  -
  .رضاخلارج من األ -
  .عروض التجارة -
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روي عـن    أن الشهيد الذي مات يف املعترك ال يغسل،ال يعلم يف ذلك خالف إال ما              -٨
  .قول اجلمهور: والصواب.ال يغسل :احلسن البصري ،وسعيد بن املسيب فإما قاال 

أما الصالة عليه فهذه حصل فيها خالف،والراجح انه ال يصلى عليه أيضاً،وهو قـول               -٩
  .اجلمهور

فهذا مما اختلف فيه العلماء على قولني،والراجح أنه يغـسل           ل املقتول ظلماً  أما تغسي  -١٠
رجم يف    املقتول ظلماً يف قصاص أو     وأماللفرق بينه وبني شهيد احلرب،    ؛كسائر املوتى 

  .لقصاص فإنه يغس
مثن الكفن يؤخذ من رأس ماله عند قول أكثر أهل العلم،وفيه قول شاذ عن خالس بن                 -١١

  .نوط فليس بواجب كما يف احلياةوأما احل .عمرو وطاوس
الصالة على امليت كغريها من الصلوات من حيث وجوب الطهارة فيها،ويكاد حمـل              -١٢

روي عن الشعيب وابن جرير الطربي،الستدالهلما بأا دعاء ليس          إمجاع يف ذلك إال ما    
  .فيها ركوع وسجود ،ومتت اإلجابة عليه صلب البحث

فضة وإن قلت عن النصاب قليال أو كثريا فيها الزكاة          الزيادة املكتسبة يف الذهب أو ال      -١٣
  .حبساا،وهذه تسمى مسألة الكسور

 زكاة اإلبل إذا بلغت مخسا وعشرين ففيها بنت خماض،ال يعلم يف ذلك خالف إال ما               -١٤
  . وإسناده ضعيفروي عن علي 

زكاة اإلبل إذا زادت على مئة وعشرين،فإن فيها يف كل مخسني حقة ،وكل أربعـني                -١٥
نه تستأنف الفريضة فيما    أ:ت لبون،وهذا هو قول اجلمهور والظاهرية،والقول الثاين      بن

زاد على العشرين ومئة ففي كل مخس شاة،وهكذا إىل مئة وأربعني ففيهـا حقتـان               
وهذا عندهم حد االستئناف الثاين إىل       وبنت خماض ،ويف مئة ومخسني ثالث حقاق،      

  .دلة القول الثاينلضعف أ.مخسني وهكذا ،والراجح قول اجلمهور
ال يعلم خالف يف وجوب زكاة البقر،ولكنهم اختلفوا يف النصاب الذي جتـب بـه                -١٦

 القول الـذي تعـضده      اوهذ الزكاة،فالقول املشهور أنه ال زكاة فيما دون الثالثني،       
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وقدمتت مناقشة  .  بأن نصاب البقر نصاب اإلبل     :ليمخسون ،وق :النصاب  :األدلة، وقيل 
  .األقوال

ع على أنه إذا زادت الغنم على مئتني إىل ما دون األربعمئة ففيها ثـالث              حكي اإلمجا  -١٧
إال ماروي عن معاذ يف أن الفرض ال يتغري بعد املئة وإحدى وعشرين حىت تبلغ               .شياه

 هو قول    الصحيح القولفمئتني واثنني وأربعني ليكون مثل مئة وإحدى وعشرين،وهلذا         
  .اجلمهور

لثالمثئة واألربعمئة ففيها ثالث شياه،وهو قول فقهـاء        أما زكاة الغنم إذا كانت بني ا       -١٨
ورواية عن أمحـد أنـه إذا        األمصار،وحكي عن  النخعي واحلسن بن صاحل بن حي        

 ثالمثئة ولو واحدة ففيها أربع شياه حىت مخسمئة ،فيكون يف كـل مئـة               زادت على 
  .والراجح هو قول اجلمهور.شاة

 أو كانت جمتمعة ضم     ، التقصر فيها الصالة   وأما إذا كانت الغنم املتفرقة يف بالد شىت        -١٩
  .وكانت كاملختلطة،بغري خالف.بعضها إىل بعض

  :وأما إذا كانت بينهما مسافة قصر فعن أمحد روايتان
أن لكل مال حكم على حدته،واليعلم هذا القـول         :كالسابقة ،والثانية :الرواية األوىل 
  .عن غري أمحد

 إال زكاة الثمانية،وهذا يف عهد رسول اهللا     ال خالف أن املؤلفة قلوم من أصناف ال        -٢٠
  .والراجح أن سهمهم ما زال باقياً،واآلية مل تنسخ، بعد رسول اهللا أم اختلفوا ما

  . وهذا مما أمجع عليه العلماء ،حىت لو أرضه،أنه الزكاة على كافر -٢١
نكـر  ي ومل   فعل عمر   لالقول الراجح أنه تضعف الصدقة على نصارى بين تغلب،         -٢٢

  .الصحابة فكان إمجاعاًعليه 
الراجح،لوجود سبب الوجوب وهو      الزكاة قبل حلول احلول على القول      عجيلت جواز -٢٣

  .ملك النصاب
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 عنه يد   تمصرف مخس الركاز هو مصرف الفيء على الراجح ،ألنه مال خمموس زال            -٢٤
  .الكافر أشبه مخس الغنيمة

 فيها من غريها مما     لقمما خي هي كل ما خرج من  األرض        :املعادن اليت جتب فيها الزكاة     -٢٥
وحنـو  له قيمة،من احلديد ،والياقوت،وكذلك املعادن اجلاريـة ،كالقـار ،والـنفط            

  .ف املعدنيالذي تعضده اللغة يف تعر وهو القول الراجح.ذلك
لـشبهه  ؛ واهللا أعلم  الـراجح املستخرج من البحر كالعنرب وحنوه ال زكاة فيه علـى            -٢٦

  . وحنوهباملباحات املأخوذة من الرب كالزجنبيل
  

  هذا واهللا أسأل التوفيق والقبول يف الدارين
  الصاحلاتتتم واحلمد هللا الذي بنعمته 

 .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
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אא 
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אא 
  

אLא א 

  ٤٩  ) يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرةأتى م رسول اهللا(

  ٦٣  ...)إذا بلغ الورق مئتني(

  ٧٥  )البقر يؤخذ منها ما يؤخذ من اإلبل(

  ٣٦  )املكاتب عبد ما بقي عليه درهم(

  ٩٥  )  يف تعجيل صدقتهأن العباس سأل رسول اهللا (

  ٤٨  ...) خرج يوماً فصلى على أهل أحدأن النيب (

  ٤٨  ...)ب جاء إىل النيبأن رجالً من األعرا(

  ٩٨  ...)أن رجالً وجد ألفا دينار مدفونةً(

  ٥٤  ...)أن عمر غُسل وصلى عليه وقد قتل ظلماً(

  ٨٨، ٣٥  ...) أهل كتاباًإنك تأيت قوم(

  ٩٨  )جاء رجل إىل علي فقال إين وجدت ألفاً ومخس مئة درهم(

  ٣٢  ...)حق املسلم على املسلم مخس(

  ٤٤  ...) صدرهرمي رجل بسهم يف(

  ٩٢  ...)صاحل عمر بين تغلب(
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אLא א 

  ٧٥  )صدقة البقر مثل صدقة اإلبل(

  ٥٥  ...)علي بن أيب طالب قتل ظلماً فغسل(

  ٧٠  ...)فعد يف كل مخسني حقة وما فضل(

  ٦٤  )يف الرقة ربع العشر(

  ٦٧  )يف مخس وعشرين من اإلبل مخس شياه(

  ٦٣  ) كل أربعني درمهاً درمهاًمن(

  ٨٢  ) شاة شاهيف أربعني(

  ٧٣  )يف كل ثالثني باقورة(

  ٧٠  )يف كل مخسني حقة وكل أربعني بنت لبون(

  ٥١، ٤٤  ...) جيمع بني الرجلني من قتلى أحدكان النيب (

  ٥٧  ...)غسلوه مباء وسدر(

  ١٠٢  )ال زكاة يف حجر(

  ٩٤-٣٧  )ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول(

  ٨٢  ...)ال جيمع بني متفرق(

  ٥٩  ...) يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدثال(

  ٥٩  )ال يقبل اهللا صالةً بغري طهور(
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אLא א 

  ٤٣  ...)ألن النيب غسل سعد بن معاذ(

  ٣٣  )لقد فرطنا يف قراريط كثرية(

  ٥٠  ...)لوال أن جتد صفية تركته حىت حيشره اهللا(

  ١٠٥  ...)ليس العنرب بركاز(

  ٦٣، ٣٦  )ليس فيما دون مخسة أو أواق صدقة(

  ٩٥  ...)ما ينقم ابن مجيل إال أن كان فقرياً (

  ٦٠  ...)مفتاح الصالة الطهور(

  ٣٣  ...).من اتبع جنازة مسلم(

  ٥٤  ...)من قتل دون ماله فهو شهيد(

  ٧٣  )من كل ثالثني تبيع أو تبيعة(

  ٦٤  ...)هاتوا ربع العشر(

  ٨٠، ٧٧، ٦٩، ٦٦  ...)هذه فريضة الصدقة (

  ٤٤  ...) يكلموالذي نفسي بيده ال(

  ٩٨، ٣٩  )ويف الركاز اخلمس(
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א 
  

אא א 

  ٥٩  ابن بطال

  ١٥  ابن خلكان

  ٥٣  ابن رشد

  ٥٦  أبو الفرج بن قدامة

  ٧٥  أبو عبيد

  ٥١  البيهقي

  ٤٣  احلسن البصري

  ٧٩  احلسن بن صاحل

  ٥٦  خالس بن عمرو

  ١٥  السيوطي

  ٥٩  الشعيب

  ٥٦  طاوس

  ٧٩  يالنخع
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אאא 
 
 .م١٩٩٧ط ، القاهرة، العريب دار الفكر، حملمد أبو زهرة، ابن حزم حياته وعصره )١

الكتـب  دار،  طـه عبـدالرؤوف   :حتقيق،  لإلمام ابن قيم اجلوزية   ،  أحكام أهل الذمة   )٢
 .هـ١٤٢٣، ٢ط بريوت،،العلمية

دار ،  اللطيف حممد عبد الرمحن   عبد  : حتقيق،  لعبد اهللا املوصلي  ،  االختيار لتعليل املختار   )٣
 .هـ١٤٢٦عام ، ٣ط،  بريوت–الكتب العلمية 

حممـد ناصـر    : حتقيـق ،  البن بلبان ،  أخصر املختصرات يف الفقه على مذهب أمحد       )٤
 .هـ١٤١٦ط،  بريوت–ية اإلسالمدار البشائر ، العجمي

كتـب  امل،  حملمد ناصر الدين األلبـاين    ،  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث املنار السبيل       )٥
 .هـ١٤٠٥، ٢ط،  بريوت–ي اإلسالم

حممـد علـي    ،  سامل حممد عطـاء   : حتقيق،  االستذكار أليب عمر يوسف بن عبد الرب       )٦
 .هـ١٤٢١، ١ط، دار الكتب العلمية بريوت، معوض

، حممد ناصـر  : حتقيق،  أليب زكريا األنصاري  ،  أسىن املطالب يف شرح روض الطالب      )٧
 .هـ١٤٢٢، ١ط ،  بريوت–دار الكتب العلمية 

األشباه والنظائر يف قواعد فروع الشافعية جلالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية،             )٨
 .بريوت

أبـو الوفـاء    : حتقيق،  حملمد بن احلسن بن فرقد الشيباين     ،  األصل املعروف باملبسوط   )٩
 . كراتشي–إدارة القرآن ، األفغاين

 . بريوت–دار الفكر ، إعانة الطالبني أليب بكر حممد الدمياطي )١٠

 .مصر، املكتبة التجارية، أليب إسحاق الشاطيب العتصاما )١١
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، دار هجـر  ،  عبداهللا التركي :حتقيق،  اإلقناع لطالب االنتفاع لشرف الدين احلجاوي      )١٢
 . ٣/١٤٢٣ط، مصر

 . هـ١٣٩٣سنة ،  بريوت–دار املعرفة ، حممد بن إدريس الشافعي، األم )١٣

 .األموال أليب عبيد القاسم بن سالم )١٤

عبدالفتاح :حتقيق،  ألمحد بن عبدالرحيم الدهلوي   ،  اب االختالف بيان أسب  اإلنصاف يف  )١٥
 . ١٤٠٤، ٢ط، بريوت، دار النفائس، أبو غدة

توزيـع وزاة   ،  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف أليب احلسن علـي املـرداوي            )١٦
 .السعودية يةاإلسالمالشؤون 

 دار الوفاء   –القونوي   لقاسم   –أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء          )١٧
 .هـ١٤٠٦، ١ ط – جدة –

 .بريوت، دار املعرفة، لزين الدين ابن جنيم، البحر الرائق )١٨

 .م١٩٨٢سنة ،  بريوت–دار الكتاب العريب ، بدائع الصنائع لعالء الدين الكاساين )١٩

 –دار الفكـر    ،  خالد العطار : تنقيح،  البن رشد احلفيد  ،  بداية اتهد واية املقتصد    )٢٠
 .هـ١٤١٥ط ،بريوت

 .بريوت، مكتبة املعارف، إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي، البداية والنهاية )٢١

،  القـاهرة  -ي  اإلسالمدار الكتب   ،  لعثمان الزيلعي ،  تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق     )٢٢
 .هـ١٣١٣سنة 

عبـدالوهاب  :تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،لعبد الرمحن السيوطي،حتقيق         )٢٣
 . الرياض احلديثة،الرياضعبداللطيف،مكتبة

، ١ذيب سنن أيب داود، البن قيم اجلوزيـة، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت، ط                 )٢٤
 .هـ١٤٢١
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،  بـريوت  –دار الكتاب العريب    ،  إبراهيم األنباري : حتقيق،  علي اجلرجاين ،  التعريفات )٢٥
 .هـ١٤٠٥، ١ط

،  العسقالين ألمحد بن علي بن حجر    ،  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري       )٢٦
 .هـ١٤١٩، ١ط،  بريوت–دارا لكتب العلمية 

محد البكري  : حتقيق،  أليب عمر بن عبد الرب    ،  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد       )٢٧
 .نشر وزارة األوقاف املغربية، مصطفى العلوي

سامي جـار اهللا    : حتقيق،  تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق البن عبد اهلادي احلنبلي         )٢٨
 .هـ١٤٢٨، ١ط، الرياض، أضواء السلف، بد العزيز اخلباينع

، بريوت،  دار إحياء التراث العريب   ،  أبو منصور حممد بن أمحد األزهري     ،  ذيب اللغة  )٢٩
 .حممد عوص مرعب: حتقيق، األوىل

، الكتب العلمية  دار،  روحية:حتقيق،  للحميدي،  جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس      )٣٠
 .١٤١٧سنة ١ط، بريوت

مكتبـة البحـوث    : إشـراف ،  دار الفكـر  ،  ية ابن عابدين على الدرر املختار     حاش )٣١
 .والدراسات

 .ديار تركيا، يةاإلسالماملكتبة ، جريمي على شرح منهج الطالببحاشية ال )٣٢

دار ،  مكتب البحوث والدراسات  : حتقيق،  حاشية قليويب على شرح احمللى على املنهاج       )٣٣
 .هـ١٤١٩ط ،  بريوت–الفكر 

 . بريوت– دار الفكر –أليب احلسن املاوردي احلاوي الكبري  )٣٤

،  بريوت –دار عامل الكتب    ،  مهدي القادري : حتقيق،  احلجة حملمد بن احلسن الشيباين     )٣٥
 .هـ١٤٠٣سنة 

 .هـ١٤٠٥، ٤ط،  بريوت–دار الكتاب العريب ، أليب نعيم األصبهاين، حلية األولياء )٣٦

 .١٤٣٠، ١ط، دارابن اجلوزي، حلسن العصيمي، اخلالف أنواعه وظوابطه )٣٧
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 –ي  اإلسـالم املكتب  ،  زهري التاويش : حتقيق،  الرد الوافر البن ناصر الدين الدمشقي      )٣٨
 .هـ١٣٩٣، ١ط، بريوت

 .هـ١٣٩٠سنة ، مكتبة الرياض احلديثة، الروض املربع ملنصور البهويت )٣٩

،         ٣روضة الطالبني وعمدة املفتني،لإلمام أبب زكريا النووي،املكتـب اإلسـالمي،ط          )٤٠
 هـ ١٤١٢

شـعيب  : حتقيـق ،  حملمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية      ،  زاد املعاد يف هدي خري العباد      )٤١
 .هـ١٤٠٧، ١٤ط،  بريوت–مؤسسة الرسالة ، عبد القادر األرنؤوط، األرنؤوط

، ١ط،  وزارة األوقـاف الكويتيـة    ،  حملمد األزهري ،  الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي     )٤٢
 .حممد األلفي: حتقيق، هـ١٣٩٩

 . على منت املنهاج، حملمد الغمراوي، دار املعرفة، بريوتالسراج الوهاج )٤٣

حملمد ناصـر الـدين     ،  يف األمة  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السىيء      )٤٤
 . ه١٤١٢ ١ط، الرياض، دار املعارف، األلباين

 .حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق،  بريوت–دار الفكر ، سنن ابن ماجة حملمد القزويين )٤٥

 .بريوت،  دار الكتاب العريب–اود سنن أيب د )٤٦

 .أمحد شاكر: حتقيق،  بريوت–دار إحياء التراث العريب ، سنن الترمذي )٤٧

،  بـريوت  –دار املعرفـة    ،  السيد عبـد اهللا هاشـم ميـاين       : سنن الدار قطين حتقيق    )٤٨
 .هـ١٣٨٦

، ١ط،   بريوت –دار الكتاب العريب    ،  خالد العلمي ،  فواز زمريل : حتقيق،  سنن الدارمي  )٤٩
 .هـ١٤٠٧

 .هـ١٣٤٤، ١السنن الصغرى للبيهقي، دار املعرفة، بريوت، ط )٥٠

، حيـدر آبـاد   ،  جملس دائرة املعارف النظامية   ،  السنن الكربى أليب بكر أمحد البيهقي      )٥١
 .هـ١٣٤٤، ١ط
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 . هـ١٤١٧ سنة١١ط ، بريوت، مؤسسة الرسالة، للذهيب، سري أعالم النبالء )٥٢

حممـود إبـراهيم    :حتقيقالشوكاين،السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار،لإلمام        )٥٣
 .هـ ١٤٠٥، ١طدار الكتب العلمية،بريوت،زايد،

ـ            )٥٤ ابـن  (ي الدمـشقي    ربشذرات الذهب يف أخبار من ذهب لعبد احلر بن أمحد العك
 .دار الكتب العلمية) ١٠٨٩(ت ) ١٠٣٢(ولد ) العماد

 –مية  دار الكتب العل  ،  عبد املنعم إبراهيم  : حتقيق،  شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي     )٥٥
 .هـ١٤٢٣ط ، بريوت

، ية الـسعودية  اإلسـالم توزيع وزارة الـشؤون     ،  الشرح الكبري أليب الفرج بن قدامة      )٥٦
 .١٤١٩ط

سنة ،  ١ط،  دار ابن اجلوزي  ،  الشرح املمتع على زاد املستقنع حملمد بن صاحل العثيمني         )٥٧
 .هـ١٤٢٢

سـنة  ،  ٢ط،  بـريوت ،  دار إحياء التراث العـريب    ،  شرح النووي على صحيح مسلم     )٥٨
١٣٩٢. 

مكتبـة  ،  أبو متيم ياسر إبـراهيم    : حتقيق،  شرح صحيح البخاري البن بطال البكري      )٥٩
 .هـ١٤٢٣سنة ، ٢ط، الرياض، الرشد

 . بريوت–دار الفكر ، شرح فتح القدير لكمال الدين بن اهلمام )٦٠

دار الكتب ، حممد زهري النجار: حتقيق، شرح معاين اآلثار ألمحد الطحاوي أبو جعفر )٦١
 .هـ١٣٩٩، ١ط ، بريوت–العلمية 

 .م١٩٩٦ بريوت سنة –عامل الكتب ، شرح منتهى اإلرادات ملنصور البهويت )٦٢

 .م١٩٩٠، ٤ط،  بريوت–دار القلم ، الصحاح إلمساعيل اجلوهري )٦٣

، ٣ط،  بـريوت ،  دار ابـن كـثري    ،  حممد بن إمساعيل البخـاري    ،  صحيح البخاري  )٦٤
 .مصطفى ديب البفا. د: حتقيق، هـ١٤٠٧
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حممـد  : حتقيق،   بريوت –دار إحياء التراث العريب     ،  جمسلم بن احلجا  ،  صحيح مسلم  )٦٥
 .فؤاد عبد الباقي

دار ،  حممود فاخوري حممد قلعه جـي     : حتقيق،  أليب الفرج بن اجلوزي   ،  صفة الصفوة  )٦٦
 .هـ١٣٩٩، ٢ط،  بريوت–املعرفة 

، مكتبة وهبة ،  علي حممد عمر  :حتقيق،  للحافظ جالل الدين السيوطي   ،  طبقات احلفاظ  )٦٧
 .١٣٩٣ سنة١ط

، ٢طـا ،  هجـر ،  تاج الدين علي بن عبد الكايف السبكي      ،   الشافعية الكربى  طبقات )٦٨
 .عبد الفتاح حممد احللو. د، حممود حممد الطناجي. د: حتقيق

أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضـي           ،  البن قاضي شهبة  ،  طبقات الشافعية  )٦٩
 .اناحلافظ عبد العليم خ. د: حتقيق، األوىل، ) بريوت–عامل الكتب (، شهبة

 –دار الرائد العـريب     ،  إحسان عباس : حتقيق،  طبقات الفقهاء أليب إسحاق الشريازي     )٧٠
 .م١٩٧٠سنة ، ١ط، بريوت

،  بـريوت  –دار صادر   ،  إحسان عباس : حتقيق،  الطبقات الكربى البن سعد الزهري     )٧١
 .م١٩٦٨، ١ط

 .هـ١٤١١سنة ،  بريوت–دار الفكر ، تاوى اهلندية يف مذهب أيب حنيفةفال )٧٢

، حمب الدين اخلطيـب   ،  عبد العزيز بن باز   : حتقيق،   البن حجر العسقالين   فتح الباري  )٧٣
 .مصور من الطبعة السلفية،  بريوت–دار الفكر 

،  بريوت –دار الكتب العلمية    ،  حازم القاضي : حتقيق،  الفروع حملمد بن مفلح املقدسي     )٧٤
 .هـ١٤١٨سنة 

 .١٤٢٦ ١ط، مؤسسة الرسالة، فقه الزكاة ليوسف القرضاوي )٧٥

 .هـ١٤٠٨، ٢ط،  دمشق–دار الفكر ، الفقهي لسعدي أبو حبيبالقاموس  )٧٦
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خليل : حتقيق،  هـ١٤٢٨،  ٢ط،   بريوت –دار املعرفة   ،  القاموس احمليط للفريوز آبادي    )٧٧
 .شيحا

مكتبة السنة احملمديـة  ، حممد حامد الفقي: حتقيق، القواعد النورانية الفقهية البن تيمية  )٧٨
 .هـ١٣٠٧، ١ط،  مصر–

 أمحد بن حنبـل ،أليب حممـد عبـداهللا املقدسـي ،املكتـب              الكايف يف فقه اإلمام    )٧٩
 .اإلسالمي،بريوت،لبنان

حيـىي خمتـار غـزاوي،دار الفكـر        :الكامل يف ضعفاء الرجال،البن عـدي،حتقيق      )٨٠
 .هـ ١٤٠٩، ٣ط،بريوت،لبنان،

جلنـة مـن وزارة     :حتقيق،  ملنصور بن يونس البهويت   ،  كشاف القناع عن منت اإلقناع     )٨١
 .١٤٢٤ ١ط، العدل السعودية

: حتقيق،  ار يف حل غاية االختصار لتقي الدين أيب بكر بن حممد احلصيين           كفاية األخي   )٨٢
 .م١٩٩٤سنة ،  دمشق–دار اخلري ، وحممد وهيب سليمان، علي بلطحي

 .١ط، بريوت، دار صادر، البن منظور، لسان العرب )٨٣

علم مؤسسة األ ،  أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي        ،  لسان امليزان  )٨٤
 ).اهلند(دائرة املعارف النظامية : حتقيق،  بريوت–للمطبوعات 

 .هـ١٤٠٠ط،  بريوت–ي اإلسالماملكتب ، املبدع البن مفلح )٨٥

 .هـ١٣٩٨، ٣املبسوط، لشمس الدين السرخسي، دار املعرفة بريوت، ط )٨٦

 .حممد جنيب املطيعي:حتقيق، للنووي، اموع شرح املهذب )٨٧

، حممد: عبدالرمحن بن قاسم وابنه   :مجع وترتيب ،  يمية ابن ت  اإلسالمجمموع فتاوى شيخ     )٨٨
 .١٤٢٣، ١ط

 ،بريوت ،مؤسسة الرسالة  ،بداهللا التركي    ع :حتقيق،د الدين ابن تيمية   ،احملرر يف الفقه   )٨٩
 .هـ١٤٢٨، ١ط



      .) الزكاة–اجلنائز : كتاب(لإلمام ابن حزم . سائل اخلالفية يف كتاب مراتب اإلمجاعدراسة امل

 

 

١٢٥ 

 .طبع املنريية، أمحد شاكر:حتقيق، لإلمام ابن حزم الظاهري، احمللى )٩٠

 .بريوت، ياء التراث العريبدار إح، احمليط الربهان لربهان الدين مازة )٩١

حممـود  : حتقيـق ،  مكتبة لبنان ،  حممد بن أيب بكر عبد القادر الرازي      ،  خمتار الصحاح  )٩٢
 .خاطر

 .هـ١٤٠١سنة ،  بريوت–دار الفكر ، املدخل البن احلاج )٩٣

 .هـ١٤١٥، ١املدونة الكربى، لإلمام مالك، دار الكتب العلمية، بريوت، ط )٩٤

، ١ الزهـراين، دار الـصميعي، الريـاض، ط    عبـداهللا : املراسيل أليب داود، حتقيـق     )٩٥
 .هـ١٤٢٢

مـصطفى  : حتقيـق ،  املستدرك على الصحيحني حملمد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري         )٩٦
 .هـ١٤١١، ١ط ،  بريوت–دار الكتب العليمة ، عطاء

،  بريوت -مؤسسة الرسالة   ،  شعيب األرنؤوط وآخرون  : حتقيق،  مسند أمحد بن حنبل    )٩٧
 .هـ١٤٢٠سنة ، ٢ط

، يوسف الشيخ حممـد   : حتقيق،  أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري      ،  اح املنري املصب )٩٨
 .،بريوت،لبناناملكتبة العصرية

، ١ط،   الريـاض  –مكتبـة الرشـد     ،  كمال احلـوت  : حتقيق،  مصنف ابن أيب شيبة    )٩٩
 .هـ١٤٠٩

عزت الدعاس، الـسيد، دار احلـديث،       : معامل السنن حلمد اخلطايب، حتقيق     )١٠٠
 .هـ١٣٨٨، ١بريوت، ط

دار الكتـب   ،  لعبدالواحـد املراكـشي   ،  ملعجب يف تلخيص أخبار املغرب    ا )١٠١
 .١٤١٩سنة ١ط، بريوت، العلمية

حامد عبد القادر حممـد     ،  أمحد الزيات ،  إلبراهيم مصطفى ،  املعجم الوسيط  )١٠٢
 .جممع اللغة العربية: حتقيق، دار الدعوة، النجار
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، ١ط،  قـاهرة ال،  مكتبة الـسنة  ،  حملمد املنتصر الكتائي  ،  معجم فقه ابن حزم    )١٠٣
١٤١٤. 

عبـد  . د: حمقق،  أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا      ،  معجم مقاييس اللغة   )١٠٤
 .هـ١٣٩٩ط، دار الفكر، السالم حممد هارون

، عصام القلعـي  : حتقيق،  إلبراهيم بن ضويان  ،  منار السبيل يف شرح الدليل     )١٠٥
 .هت١٤٠٥سنة ،  الرياض–مكتبة املعارف 

 . بريوت–دار املعرفة ، حىي بن شرف النوويلي، منهاج الطالبني وعمدة املفتني )١٠٦

 . بريوت–دار الفكر ، املهذب إلبراهيم بن علي الشريازي )١٠٧

دار ابن عفان   ،  أبو عبيدة آل سلمان   : حتقيق،  إلبراهيم بن موسى الشاطيب   ،  املوافقات )١٠٨
 .هـ١٤١٧، ١ط

، مؤسسة زايـد آل يـان     ،  حممد مصطفى األعظمي  : حتقيق،  املوطأ ملالك بن أنس    )١٠٩
 .هـ١٤٢٥ة سن، ١ط

إحسان : حتقيق،  أمحد بن املفري التلمساين   ،  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب      )١١٠
 .مواقع الوراق)  لبنان–بريوت (دار صادر ، عباس

،  بـريوت  –دار الفكر   ،  لشمس الدين حممد الرملي   ،  اية احملتاج إىل شرح املنهاج     )١١١
 .هـ١٤٠٤سنة 

املكتبـة  ( املبارك بن حممد اجلزري      أبو السعادات ،  النهاية يف غريب احلديث واألثر     )١١٢
 .طاهر الزاوي حممود الطناجي: حتقيق) بريوت، العلمية

حممـود  ،  طاهر الزاوي : حتقيق،  للمبارك اجلزري ،  النهاية يف غريب احلديث واألثر     )١١٣
 .هـ١٣٩٩ بريوت –دار املكتبة العلمية ، الطناحي

 .يةإدارة الطباعة املنري، حملمد بن علي الشوكاين، نيل األوطار )١١٤

 .يةاإلسالماملكتبة ، اهلداية شرح بداية املبتدئ أليب احلسن املرغياين )١١٥
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، أمحد حممود إبـراهيم   : حتقيق،  الوسيط يف املذهب حملمد بن حممد الغزايل أبو حامد         )١١٦
 .هـ١٤١٧سنة ،  القاهرة–دار السالم ، حممد حممد ثامر

محد بن حممد بـن أيب      أليب العباس مشس الدين أ    ،  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     )١١٧
 . بريوت–دار صادر ، إحسان عباس: حتقيق، بكر بن خلكان
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א 
 

א א 
  ١٠-١  .املقدمة
  ٤١-١١  .التمهيد

  ١٨-١٢  .التعريف باملؤلف:  املبحث األول
  ١٣  .امسه ونسبه:  املطلب األول
  ١٤-١٣  . مولده ونشأته:  املطلب الثاين
  ١٥-١٤  .مذهبه: ثالث املطلب ال

  ١٧-١٥  . مكانته، وثناء العلماء عليه:  املطلب الرابع
  ١٨-١٧  .مؤلفاته:  املطلب اخلامس
  ١٨  . وفاته:  املطلب السادس
  ٢٢-١٩  . دراسة عن الكتاب:  املبحث الثاين
  ٢٠  .اسم الكتاب وأمهيته:  املطلب األول
  ٢٢-٢١  . منهج املؤلف يف كتابه: ين املطلب الثا

  ٢٩-٢٣  .تعريف االختالف، وأسبابه، ومراتبه:  املبحث الثالث
  ٢٤  . التعريف باملسائل اخلالفية:  املطلب األول
  ٢٦-٢٥  . أسباب اختالف الفقهاء إمجاالً:  املطلب الثاين
  ٢٧  . اإلنكار يف مسائل اخلالف:  املطلب الثالث
  ٢٩-٢٧  ).ةرمحاختالف أميت ( حتقيق القول يف حديث :  املطلب الرابع
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א א 
  ٢٩  .مراتب اخلالف:  املطلب اخلامس
  ٣٢-٣٠  .التعريف باجلنائز:  املبحث الرابع
  ٣١  . تعريف اجلنائز لغة واصطالحاً:  املطلب األول
  ٣٢  . فضل الصالة على اجلنائز ودفنها:  املطلب الثاين

  ٣٦-٣٣  . التعريف بالزكاة وشروطها:  املبحث اخلامس
  ٣٤  . ريف الزكاة لغة واصطالحاًتع:  املطلب األول
  ٣٦-٣٥  . شروط وجوب الزكاة:  املطلب الثاين
  ٣٦  .األموال اليت جتب فيها الزكاة:  املطلب الثالث
  ٤٠-٣٧  . التعريف بالركاز واملعادن: املبحث السادس
  ٣٩-٣٨  . تعريف الركاز لغة واصطالحاً:  املطلب األول
  ٤٠-٣٩  . واصطالحاًتعريف املعدن لغة :  املطلب الثاين
  ٦٠-٤١  .كتاب اجلنائز: الفصل األول
  ٤٥-٤٢  .حكم تغسيل الشهيد: املبحث األول
  ٥١-٤٦  .حكم الصالة على الشهيد: املبحث الثاين
  ٥٤-٥٢  .حكم تغسيل املقتول ظلما والصالة عليه: املبحث الثالث
هل يؤخذ مثن الكفن واحلنوط من رأس املال أومن         : املبحث الرابع 

  .لثلثا
٥٦-٥٥  

  ٦٠-٥٧  .حكم الصالة على امليت بدون طهارة: املبحث اخلامس
  ٩٥-٦١  .كتاب الزكاة:  الفصل الثاين
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א א 
حكم الزيادة املكتسبة من الفـضة أو الـذهب إذا          : املبحث األول 

  .كانتا أقل من النصاب يف كل منهما أفيها الزكاة أم ال؟
٦٥-٦٢  

  ٦٨-٦٦  .مخسا وعشرينزكاة اإلبل إذا بلغت :  املبحث الثاين
  ٧١-٦٩  .زكاة اإلبل إذا زادت على مئة وعشرين: املبحث الثالث
  ٧٦-٧٢  .نصاب البقر: املبحث الرابع

زكاة الغنم إذا زادت علـى املئـتني إىل املئـتني           : املبحث اخلامس 
  .وأربعني

٧٨-٧٧  

  ٨٠-٧٩ .زكاة الغنم إذا كانت بني الثالمثئة وبني األربعمئة: املبحث السادس
حكم الغنم املتفرقة يف البالد وإن كـان مالكهـا          : املبحث السابع 

  .واحداً
٨٣-٨١  

  ٨٨-٨٤  .حكم إعطاء املؤلفة من الزكاة: املبحث الثامن
  ٩٠-٨٩  .حكم أخذ زكاة الزروع والثمار من الكافر:  املبحث التاسع
  ٩٣-٩١  .حكم تضعيف الصدقة على نصارى بين تغلب: املبحث العاشر

  ٩٦-٩٤  .حكم تعجيل الزكاة:  احلادي عشر املبحث
  ١٠٦-٩٧  .باب الركاز:الفصل الثالث
  ١٠٠-٩٨  .مصرف الركاز:  املبحث األول
  ١٠٤-١٠١  .املعادن اليت جتب فيها الزكاة:  املبحث الثاين
  ١٠٦-١٠٥  .حكم املستخرج من البحر:  املبحث الثالث

  ١١١-١٠٧  .اخلامتة
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א א 
  ١٣١-١١٢  .الفهارس

  ١١٣-١١٢  .يات القرآنيةفهرس اآل  
  ١١٦-١١٤ .فهرس األحاديث واآلثار

  ١١٧ .فهرس األعالم
  ١٢٧-١١٨ .فهرس املصادر واملراجع

  ١٣١-١٢٨ .فهرس املوضوعات
 


