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 ملخص البحث
 اللهيةف وإغاثةة الضعيف إعانة باب   من يهدف البحث إلى جمع المسائل التي وافق بها اإلمام الماوردي الحنفية في كتاب الزكاة, ألن الزكاة  

, التوحيةد   مةن عليةه( وجل   عز  ) هللا افترضه  ما  أداء  على  وتقويته  العاجز  وإقدار  ِ العبةد,  عبةد عةن الفطةر زكةاة ومةن ذة ا المسةائل دفةع والعبةادا
 األغنياء. التطوُّع من صدقة وطلب الحضر, ألذل الفطر زكاة األقط في وإ خراج

Research Summary 

  The research aims to collect the issues that Imam Al-Mawardi Hanafi agreed with in the Book of 

Zakat, because Zakat comes under the heading of helping the weak, relieving the weak, estimating 

the helpless, and strengthening him to perform what God (the Exalted and Exalted is) assumed of 

him of monotheism and acts of worship, and among these issues is the payment of zakat al-Fitr on 

behalf of Abdul-Abd Paying the maktat as zakat al-fitr for urban residents, and asking for voluntary 

charity from the rich. 

 ملقدمة :ا
ها، والصالة والسالم على م  ها، وأعان أئمة الفقه على استنباط  األحكام  من ينبوع  ن أرشد  الحمُد هلل ال ي جعل أصول الشريعة ذريعة إلى فروع 

  خير   من  فإن    فروعه   وتشعبتالفقه     علم  مباحث  تنوعتا بعد :م  أأمته إلى منقول  األدلة  ومعقول ها، وعلى آله وصحبه نجوم الهداية وشموعها.
  ذ ا   في   الشأن  أصحاب  ذم   ومكان    زمان    كل     في  الناس, والعلماء  واقع    في  أمس  إليه   الحاجة  كانت  ما  العلم  ذ ا  أبواب  من  به   العناية  تجدر  ما

هُ  َخي ًرا ب ه   ّللا ُ  ُير د   َمن   )): فقال الموجز الرائع ببيان ه   الحقيقة    ذ ا إلى( ) المصطفى أشار  وقد, الميدان ... ف ي ُيَفق  ه  ين  , فقد كانت آلراء  (1) ((الد  
فقد جاء ذ ا البحث ليسلط الضوء على   ؛ اإلمام الماوردي)رحمه هللا( الموافقة لعلماء الحنفية أذمية بالغة, دفعتني للوقوف عندذا والبحث عنها

بينت   أذم اآلراء التي وافق فيها اإلمام الماوردي)رحمه هللا( للحنفية في الزكاة, فقد جعلت ذ ا البحث يتكون من أربعة مطالب, المطلب األول
العبد, والمطلب الثالث بينت فيه   عبد  نع  الفطر   زكاة  تعريف الزكاة ودليل مشروعيتها, والمطلب الثاني بينت فيه أقوال العلماء حول اخراج

 التطوُّع من  صدقة  طلب  من   الحضر, أما المطلب الرابع فكان عن حكم  ألذل  الفطر  زكاة  اللبن المجفف في  أقوال العلماء في مسألة إ خراج
 األغنياء, وقد ختم البحث بخاتمة تضمنت أذم النتائج, ثم قائمة للمصادر والمراجع.

 الزكاة, ودليل مشروعيتها.املطلب األول تعريف 
 . (2)والمدح  مصدر )زكا( وزكا الشيء إذا نما وزاد، )فالزكاة(: ذي البركة والنماء والطهارة والصالح أواًل :  تعريف الزكاة لغة:

  ثانيا: تعريف الزكاة شرعًا:
ين    عن   لنصاب, فارغ  مالك  مكل ف  مسلم   حر     على  فرضت  مخصوص   لشخص    مخصوص  مال  تمليك  بأن هاالحنفيَّة :   -1   حاجت ه    وعن   الد 

  (3)األصلية
 .(4)بشرائط  مخصوصة مخصوصة ألصناف   صرفه يجب ، مخصوص مال   من  ، مخصوص شيء ألخ    صريح اسم بأن ها :الشافعيَّة  -2
 دليل مشروعيتها من الكتاب، والسنة، واإلجماع , والمعقول:  ثالثا : 

          أواًل : الكتاب:
اَلَة َوآُتوْا الزََّكاة :  :   قوله تعالى   -1  .(5) چَوَأِقيُموْا الصَّ
اِئِل َواْلَمْحُروِم َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّْعُلوٌم  : :  قوله تعالى -2     . (6) چلِ لسَّ

 عنهما(  هللا  رضي  عمر)  ابن  وردِ في السنة  النبوية  َأحاديُث كثيرٌة تدلُّ على فرضية  الزكاة, منها: ما ثبت في الصحيحين  عن  ثانيًا: السنة:
اَلمُ   ُبن يَ ))  (:)رسول هللا    قال:  قال س  اَلة ،   َوإ َقام    ّللا  ،  َرُسولُ   ُمَحم ًدا  َوَأن    ّللا ُ   إ ل    إ َلهَ   لَ   َأن    َشَهاَدة  :  َخم س    َعَلى  اإل  َكاة ،  َوإ يَتاء    الص  ،  الز  م    َوالَحج     َوَصو 

 . (7)((َرَمَضانَ 
   .  (8)فقد أجمعت األمة على وجوب الزكاة وفرضيتها رابعا : اإلجماع:

 : عدة  وجوا منها دل  العقُل على فرضية  الزكاة من :خامسا : المعقول
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  على حب     إذ األنفس مجبولة  بالمال  ح  وترك الشُّ ,    الكرم  و   الجود    لق  خُ ي أخالقه ب  هر نفس المؤدي عن أنجاس ال نوب وتزك   ط   تُ   الزكاةَ   إن    -1
د ذ ا األنفسالمال ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم    :   السماحة وترتاض ألداء األماناِ وإيصال الحقوق الى مستحقيها وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى:    , فتعو 

ُرُهْم َوُتَزكِ يِهم بها  . (9)چ َصَدَقًة ُتَطهِ 
األصلية وخصهم بها فيتنعمون ويستمتعون    عن الحوائج    الفاضلة    واألموال    عمة  الن    وفضلهم بصنوف    تعالى قد أنعم على األغنياء    هللاَ   إن    -2

 .    (10)على الغني   فرضاً  تفكان ,عقاًل وشرعاً الفقير   الى الزكاة أداء عمةالن   ذ ا وشكر ,العيش بل ي   
 زكاة الفطر عن عبد العبد : املطلب الثاني :اخراج

    وللفقهاء) رحمهم هللا ( في زكاة عبد العبد إذا مل ك السيد عبدا عبدًا فعلى من تجب زكاته, للفقهاء  ثالثة أقوال في ذلك :
 .(13), وقول للمالكي ة  (12)لحنفي ةُ , وا(11)تجب زكاة عبد العبد على السيد  الحر, ليس على سيد  العبد ال ي َمَلكه, وإليه ذذَب الماورديُّ   القول األول :

 .(15) ((14) : إن  عبد العبد بمنزلة عبدا , ومن فرق بين ذلك فهو)استحسان الحفيد  رشد قال ابن واستدلوا :
, (17) , وذو م ذب المالكي ة(16) الشافعي ةذذَب    وإليه ,  َمَلكه  ال ي   العبد   سيدا  ول على ,  الحر  السيد    على   العبد  عبد  ل يجب اخراج زكاةالقول الثاني :  
 . (18) وأكثر الحنابلة

ا  الرقيق, لزوال  ُملك ه, ول تلزُمُه فطرة نفسه, فال تجب عليه فطرة غيرا أولى واستدلوا :  .  (19)بأن  عبد العبد ل تجب زكاته على سيد 
ا  العبد , ل على السيد  الحر, وإ ليه ذذَب الظاذريةالقول الثالث :   .(20)تجُب زكاة فطرة عبد العبد على سيد 

ل م    َعَلى )) َلي َس  : ( قال) هللا  رسول أن ةذرير  أبي بما روي عنواستدلوا :     ف ي ال ُمس 
ا   ه   ف ي َوَل  َعب د  ر   َصَدَقةُ  إ ل   َصَدَقةٌ  َفَرس  (( ف ي ال ف ط  ق يق   .(21)الر 

ا , فإ ذا َمَلك العبد عبدًا تكون زكاة العبد على  وجه الداللة :   ا  العبد وليس على السيد   دل  الحديُث على َأن  العبَد زكاة فطرته على سيد  سيد 
 .(22)الحر

 . املطلب الثالث ِإخراج اللنب اجملفف )األقط( يف زكاة الفطر ألهل احلضر
 قوت هم, أربعة أقوال :  من كان إذا  الحضر  ألذل   األقط للفقهاء )رحمهم هللا( في إ خراج  

 .(25), والمالكي ة(24)الحنفي ة، و (23) قوتهم, وإ ليه ذذَب الماورديُّ  كان ل يجوز ألذل  الحضر إخراج األقط وإن  القول األول : 
 تخرج   الفطر  يجز؛ ألن  زكاة  لم  غير قوتهم  من   أخرجوا  بأن  األقَط قِو أذل البادية, وليس قِو أذل الحضر وإن كان فهو نادر, فإ ن    واستدلوا :

 . (26) منهم إخراجه  يصح فال  قوتهم, واألقط ليس من غالب قِو الحضر, غالب من
 .(28) , والحنابلة(27) األقط في زكاة  الفطر, وإ ليه ذذَب جمهور الشافعي ة إخراج الحضر ألذل   يجوزالقول الثاني : 

ر جُ   عنه(, قال: ))ُكن ا  هللا  الُخدري )رضي  سعيد  أبي  بما ثبت في الصحيحين  عن  واستدلوا : ر    َزَكاةَ   ُنخ    م ن    َأو  َصاًعا  َطَعام ،  م ن    َصاًعا  الف ط 
، ير  ، م ن   َصاًعا َأو   َشع  ر  ، م ن   َصاًعا  َأو   َتم  (( م ن   َصاًعا َأو   َأق ط   . (29)َزب يب 

يفرق بين أذل الحضر    لم  الحديثَ   ألن    دل  الحديُث دللة صريحة على َأن  األقَط يجوز إخراجه في زكاة  الفطر لعامة  الناس؛  وجه الداللة :
ل ولم والبادية  .(30) ُيَفص 

 املطلب الرابع : حكم من طلب صدقة التطوُّع من األغنياء
 وللفقهاء )رحمهم هللا( في الغني ال ي يطلب صدقة التطوع, على قولين  : 

: األول  لألغنياء  صدقة  عن  الت عفُّفُ   ُيستحبُّ   القول  والتطوع  الماورديُّ   يحرم,  ذذَب  وإ ليه  طلبها,  والحنفي ة(31)عليهم  والمالكي ة(32),   , (33) ,
 . (34) والحنابلة

ر    َعن    الن اَس   َسَألَ   أن ُه قال : ))َمن    ()روي عن الرسول   بما  واستدلو:   ًنى،   َظه  ث رُ   َفإ ن َما  غ  َتك  ر    م ن    َيس    َوَما   هللا ،   َرُسولَ   َيا :  َفُقل تُ   ،   َجَهن َم((  َجم 
رُ  َنى؟ َظه   : َقالَ  ال غ 
َلمَ  )) َأن   ن دَ   َأن    َتع  م   َما أَذ ل ه   ع  يه  (( َأو   ُيَغد   م  يه   .(35) ُيَعش  

يه ذو وعياله, فال يحُل له أن يستكثر ماًل إلى مال ه ؛ ألن ه قد يطلبوجه الداللة :   يه أو ُيعش   جمر   دل  الحديث على أن  الغني من امتلك ما ُيغد  
  . (36)جهنم, وذ ا تأكيد على  حرمة السؤال؛ ألن  عقوبة الن ار ل تكون إل  على شيء محرم في الشريعة

 .(38)ألخ ذا, وإ ليه ذذب الشافعي ة التعرض (37) ويكرا  عن صدقة التطوع لألغنياء, التنزا  لألغنياء يستحبالقول الثاني : 
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 اخلامتة 
  والصالة  على نيل الرضا, واستمد لطفه لما قضى,  الصالحاِ، وال ي ذدانا إلى طريق الحق واجتبانا, واستعينه  تتم  بنعمت ه    ال ي  هلل   الحمدُ    

 . صلى هللا عليه وسلم محمد نبينا الرسالِ، به وأكمل النبواِ به  هللا ختم من  على  والسالم

 وبعد: 

 األتية: الن تائج  فقد توصلت إلى  إكمال ذ ا البحث المتواضع، على لي بتوفيق ه   علي    من  هللا سبحانه وتعالى أن بعد
 بشرائط  مخصوصة مخصوصة ألصناف   صرفه يجب ، مخصوص مال   من  ، مخصوص شيء ألخ    صريح اسم الزكاة: بأن ها -1
ا    على   ليس,  الحر  السيد    على  تجب  العبد  عبد  زكاة -1 ا    يملك  وما  العبدَ   ألن    َمَلكه؛  ال ي   العبد  سيد   من  العبد  عبد  انتزاع  على  قادر  وذو,  لسيد 

 الرقيق. سيدا
 الحضر.  ألذل   الفطر زكاة   األقط في إخراج يجوز -2
     المسألة   عن أغنياء كانوا إذا, طلبها عليهم وُيحرم, التطوع  صدقة   عن الت عفُّفُ  لألغنياء ُيستحبُّ  -3

 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم         

 للنشر  المسلم  دار:    الناشر,  أحمد  المنعم  عبد  فؤاد:    المحقق(,  ذة319:ِ)   النيسابوري   المن ر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بكر  ألبي  اإلجماع: .1
 . 1: األجزاء عدد, مة2004 /ذة1425 ,1ط:, والتوزيع

 عليها (,  ذة683:  ِ)  الحنفي  الفضل   أبو  الدين   مجد  البلدحي،   الموصلي  مودود  بن   محمود  بن  هللا   عبد  ألبي  المختار:  لتعليل  الختيار .2
 دار   وصورتها)  القاذرة  -  الحلبي  مطبعة:  الناشر( ,  سابقا  الدين   أصول  بكلية  ومدرس  الحنفية  علماء  من)  دقيقة  أبو  محمود  الشيخ:  تعليقاِ
، - العلمية الكتب  .  5: األجزاء م, عدد  1937 -  ذة 1356: النشر تاريخ( , وغيرذا بيرِو

  ابن   دار :  الناشر,  بوينوكالن  محم د  الدكتور:  َودَراَسة  تحقيق(,  ذة  189:  ِ)  الشيباني  فرقد  بن   الحسن  بن   محمد  هللا   عبد  ألبي   اأَلصل: .3
 . 12: األجزاء عدد, م 2012 -  ذة 1433  ،  1: ط , لبنان – بيرِو حزم،

 شرف الصالحي، ثم المقدسي، الحجاوي  سالم بن عيسى بن سالم بن  موسى بن أحمد بن لموسى حنبل: بن أحمد اإلمام فقه في اإلقناع .4
 . 4: األجزاء عدد, لبنان – بيرِو  المعرفة دار: الناشر, السبكي موسى محمد اللطيف عبد: المحقق(,  ذة968: ِ) النجا أبو  الدين،

(, ذة885:  ِ)  الحنبلي الصالحي  الدمشقي  المرداوي   سليمان  بن  علي الحسن  أبو  الدين   لعالء  الخالف:  من   الراجح معرفة  في  اإلنصاف .5
 . 12: األجزاء عدد , تاريخ بدون  -   2: ط , العربي التراث إحياء دار : الناشر

(, ذة595: ِ) الحفيد رشد بابن الشهير القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد ألبي المقتصد: ونهاية المجتهد بداية .6
 . 4: األجزاء عدد ,  م 2004 -  ذة1425: النشر تاريخ, طبعة بدون : ط , القاذرة – الحديث دار : الناشر

  الكتب   دار : الناشر( , ذة587: ِ)  الحنفي   الكاساني أحمد  بن  مسعود بن   بكر  أبو  الدين،  عالء  ألبي  الشرائع:  ترتيب  في   الصنائع  بدائع .7
 . 7: األجزاء  م, عدد1986 -  ذة1406 ، 2: العلمية, ط 

  دار :  الناشر,  ذيتو  حسن  محمد.  د:  المحقق(,  ذة476:  ِ)  الشيرازي   يوسف  بن  علي  بن  إبراهيم  اسحاق  ألبي  الفقه:  أصول  في  التبصرة .8
 .  1: األجزاء  عدد, 1403 ،  1ط: , دمشق – الفكر

:  وحاشية  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  تبيين .9 لبي     743:  ِ)  الحنفي  الزيلعي  الدين  فخر  البارعي،  محجن  بن  علي  بن  عثمان  ألبي  الش  
ل ب يُّ   يونس  بن  إسماعيل  بن  يونس  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  الدين   شهاب:  الحاشية(,ذة  األميرية   الكبرى   المطبعة:  الناشر(,  ذة  1021:ِ)  الش  
 ذة.  1313  ،1: ط , القاذرة بولق، -

 الفقهية  الدراساِ  مركز:  المحقق(,  ذة  428:  ِ)  القدوري   الحسين  أبو  حمدان   بن  جعفر  بن  أحمد   بن  محمد   بن  أحمد   للقدوري:  التجريد .10
: األجزاء  عدد,  م  2006  -   ذة  1427  ،   2:  ط  ,  القاذرة  –   السالم  دار:  الناشر,  محمد  جمعة  علي   د .  أ ...    سراج  أحمد  محمد  د .  أ,  والقتصادية

12  . 
  –  بيرِو العلمية، الكتب دار : الناشر(, ذة540  نحو: ِ) السمرقندي  الدين عالء  بكر أبو  أحمد،  أبي بن  أحمد  بن  الفقهاء: لمحمد تحفة .11

 . م 1994  -  ذة 1414  ، 2: ط, لبنان
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 من  لجنة   بمعرفة  نسخ  عدة  على:  وصححت,  روجعت,  الهيتمي  حجر  بن  علي   بن  محمد  بن  أحمد  المنهاج:   شرح  في  المحتاج  تحفة .12
  صورتها ثم , )م 1983 -  ذة  1357: النشر عام ,  طبعة بدون : ط  , محمد مصطفى  لصاحبها بمصر الكبرى   التجارية  المكتبة: الناشر, العلماء

، -  العربي التراث إحياء دار  .  10: األجزاء عدد(, تاريخ وبدون  طبعة بدون  بيرِو
  إسماعيل   بن  محمد  ألبي  البخاري:  صحيح=   وأيامه  وسننه  وسلم   عليه هللا صلى هللا  رسول   أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع .13
  ترقيم   ترقيم  بإضافة   السلطانية  عن  مصورة)  النجاة  طوق   دار:  الناشر,  الناصر  ناصر   بن  زذير  محمد:  المحقق,  الجعفي  البخاري   عبدهللا  أبو

 .   9: األجزاء عدد, ذة1422  ،1:  ط (, الباقي عبد  فؤاد محمد

 رسائل   في  باحثين  مجموعة:  المحقق(,  ذة  451:  ِ)  الصقلي  التميمي  يونس  بن  هللا  عبد  بن  محمد  بكر  ألبي  المدونة :  لمسائل  الجامع .14
  دار:  توزيع(,  بطبعها  الموصى  الجامعية  الرسائل  سلسلة)  القرى   أم  جامعة  -  اإلسالمي  التراث  وإحياء  العلمية  البحوث  معهد:  الناشر,  دكتوراا 
 . 24: األجزاء  عدد, م 2013  - ذة  1434 ،  1: ط ,  والتوزيع والنشر للطباعة  الفكر
  المكتب:  الناشر,  الشاويش  زذير:  تحقيق( ,  ذة676:  ِ)  النووي   شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  ألبي  المفتين:  وعمدة  الطالبين  روضة .15

 . 12: األجزاء عدد  , م 1991/   ذة1412  ،3:  ط ,  عمان -دمشق -بيرِو اإلسالمي،
 رت به ,  األلباني  الدين  ناصر  محمد  العالمة  -  السيوطي  الدين  جالل  للحافظ  الصغير:  الجامع  صحيح  أحاديث   ترتيب  في  المنير  السراج .16

 . 1: األجزاء  عدد,  م 2009 -  ذة 1430  الثالثة،:  ط , الريان مؤسسة  توزيع - الصديق دار: الناشر, ذادي موسى عصام :  عليه  وعلق
ردي  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  الكبرى:  السنن .17 ج  َرو    القادر   عبد  محمد:  المحقق(,  ذة458:  ِ)  البيهقي  بكر  أبو  الخراساني،  الُخس 
 . م2003 -ذة1424 ،3: ط , لبناِ – بيرِو العلمية، الكتب دار: الناشر, عطا

: ِ)   بالطحاوي   المعروف  المصري   الحجري   األزدي  سلمة  بن  الملك   عبد   بن  سالمة   بن   محمد  بن  أحمد  جعفر  ألبي  اآلثار:  مشكل  شرح .18
 . (للفهارس وجزء 15)  16: األجزاء عدد,  م 1494 ذة، 1415 -   1: ط  , الرسالة مؤسسة: الناشر, األرنؤوط شعيب: تحقيق( , ذة321

  الفقه   في  الوجيز  لكتاب  شرح  وذو( ,]ذة623:  ِ)  القزويني  الرافعي  محمد  بن  الكريم  عبد  ألبي  الكبير:  الشرح=    الوجيز  بشرح  العزيز  فتح .19
 الفكر.  دار : الناشر ,([ذة 505: ِ) الغزالي حامد ألبي الشافعي

  هللا،  عبد  أبو   مفرج،  بن  محمد  بن  مفلح  بن  محمد:  المؤلف,  المرداوي   سليمان  بن  علي  الدين  لعالء  الفروع:    تصحيح  ومعه  الفروع  كتاب .20
:  ط  ,  الرسالة  مؤسسة:  الناشر,  التركي  المحسن  عبد  بن  هللا  عبد:  المحقق(,  ذة763:  ِ)  الحنبلي  الصالحي  ثم   الرامينى  المقدسي  الدين  شمس

 . 11: األجزاء  عدد, مة 2003  - ذة 1424 ,1

: الناشر(, ذة711:  ِ)  اإلفريقى  الرويفعى  األنصاري   منظور  ابن  الدين  جمال   الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد  ألبي  العرب:  لسان .21
 . 15: األجزاء عدد, ذة 1414  - 3: ط , بيرِو – صادر دار
  عالم   دار :  الناشر(,  ذة884:  ِ)  الدين  برذان   إسحاق،  أبو  مفلح،  ابن  محمد  بن   هللا  عبد  بن  محمد  بن  إلبراهيم  المقنع:  شرح  في  المبدع .22

 .  8 :األجزاء  م, عدد2003/  ذة1423: ط, الرياض الكتب،

 طبعة بدون :  ط ,  بيرِو – المعرفة دار: الناشر( , ذة483:ِ) السرخسي األئمة شمس سهل أبي بن  أحمد بن محمد  ألبي : المبسوط .23
 .  30: األجزاء , عدد م1993-ذة 1414: النشر تاريخ, 

  دار :  الناشر( ,  ذة676:  ِ)  النووي   شرف   بن  يحيى  الدين   محيي  زكريا  ألبي  :((والمطيعي  السبكي  تكملة  مع))  المه ب  شرح  المجموع .24
 . الفكر

, بيرِو  –  الفكر  دار :  الناشر(,  ذة456:  ِ)  الظاذري   القرطبي  األندلسي  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي   محمد  ألبي  باآلثار:  المحلى .25
 . 12: األجزاء عدد
,  م1994  -   ذة 1415  ،   1:  ط  ,  العلمية  الكتب  دار:  الناشر(,  ذة179: ِ)  المدني  األصبحي  عامر  بن  مالك  بن   أنس  بن  لمالك   المدونة :  .26
 .  4: األجزاء عدد

 الرحماني   الدين  حسام  بن   هللا  أمان  بن  محمد  خان  بن  السالم   عبد  محمد  بن  هللا  عبيد  الحسن  ألبي  المصابيح:  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرعاة .27
   م1984  ذة، 1404  - 3: ط , الهند بنارس -  السلفية الجامعة - واإلفتاء  والدعوة  العلمية البحوث إدارة: الناشر(,  ذة1414:ِ) المباركفوري 
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 األرنؤوط  شعيب:  المحقق(,  ذة241:  ِ)  الشيباني  أسد  بن  ذالل  بن  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  هللا  عبد  ألبي   حنبل:  بن  أحمد  اإلمام  مسند .28
 م .  2001 -  ذة 1421  ، 1: ط , الرسالة مؤسسة: الناشر, التركي  المحسن عبد  بن هللا  عبد د: إشراف, وآخرون   مرشد، عادل -

 المجيد  عبد  بن  حمدي:  المحقق(,  ذة360:  ِ)  الطبراني  القاسم   أبو  الشامي،  اللخمي  مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  لسليمان  الكبير:  المعجم .29
 . 25:األجزاء عدد ,   2: ط , القاذرة – تيمية ابن مكتبة: النشر دار, السلفي

 الدعوة    دار:  الناشر(, النجار محمد/   القادر  عبد  حامد/  الزياِ أحمد/  مصطفى إبراهيم, )بالقاذرة العربية اللغة مجمع الوسيط: المعجم .30

  دار :  الناشر(,  ذة977:  ِ)  الشافعي  الشربيني   الخطيب  أحمد  بن  محمد  الدين،  لشمس   المنهاج:  ألفاظ  معاني   معرفة  إلى  المحتاج  مغني .31
 . 6: األجزاء  عدد, م1994 - ذة 1415  ، 1: ط, العلمية الكتب

 بابن  الشهير  الحنبلي،  الدمشقي  ثم  المقدسي  الجماعيلي  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  هللا  عبد  الدين  موفق  محمد  ألبي  قدامة:  لبن  المغني .32
 . 10: األجزاء عدد  ,  م1968 -   ذة1388: النشر تاريخ,  طبعة  بدون : ط , القاذرة مكتبة: الناشر( ,  ذة620: ِ) المقدسي قدامة

 المعروف   المغربي،  الطرابلسي  الرحمن  عبد   بن  محمد  بن   محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  شمس  ألبي  خليل:  مختصر  شرح  في   الجليل  مواذب .33
 .  6: األجزاء م, عدد 1992 -  ذة1412  ،3: ط ,  الفكر  دار:  الناشر( , ذة954:  ِ) المالكي الرُّعيني بالحطاب

  دار : الناشر(, ذة1004: ِ) الرملي  الدين  شهاب حمزة بن أحمد العباس أبي بن  محمد الدين لشمس : المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية .34
 .  8: الجزاء عدد, م1984/ذة1404 - أخيرة ط: ط , بيرِو الفكر،

 اهلوامش
 

(, صحيح مسلم,  كتاب الزكاة, باب النهي 71, برقم, ) 1/25صحيح البخاري, كتاب العلم, باب من يرد هللا به خيرًا يفقهه في الدين,  ( 1(
 (. 1037), برقم, 719/ 2عن المسألة,  

 .396/ 1, المعجم الوسيط, 358/ 1( ينظر : لسان العرب,  2(
 .99/ 1الختيار لتعليل المختار,  ( ,271( ينظر : مراقي الفالح شرح نور اإليضاح, )ص:  3(
 .62/ 2مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج,  ,135/ 3( ينظر: الحاوي الكبير,  4(
 .43اآلية  : ( سورة البقرة ,  5(
 .25 -24( سورة المعارج, اآليتان :  6(
يمان وقول النبي ) (7) يمان، باب اإل  (، صةةةةةحيح مسةةةةةلم, كتاب 8, برقم, )1/12( ) بني اإلسةةةةةالم على خمس(، صةةةةةحيح البخاري، كتاب اإل 

يمان، باب قول النبي )  ( .20, برقم, )45/ 1( بني اإلسالم على خمس، اإل 
المغني, لبن قدامة,    ,5/  2, بداية المجتهد ونهاية المقتصةةةةد,  3/  2, بدائع الصةةةةنائع في ترتيب الشةةةةرائع,  3/ 4المحلى باآلثار, ( ينظر :   8(
 .326/ 5, المجموع , 427/ 2
 .103( سورة التوبة, اآلية:  9(
 .3/ 2( ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع,  10(
 .769/ 3( ينظر : الحاوي الكبير,  11(
 .1/307تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي,  ,206/ 2( ينظر : األصل, للشيباني,  12(
 .507/ 1, حاشية الدسوقي, 507/ 1( ينظر : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي,  13(
 (.493ول الفقه, )ص: ( الستحسان: )العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرذا بدليل يخصها( . التبصرة في أص 14(
 .166/ 4( ينظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد,  15(
 .6/108, المجموع, 165/ 6ينظر : فتح العزيز بشرح الوجيز) الشرح الكبير للرافعي(،  ( 16(
 .372/ 2, مواذب الجليل في شرح مختصر خليل, 358/ 4(  ينظر: الجامع لمسائل المدونة,  17(
 .217-216/ 4الفروع وتصحيح الفروع,  ,377/ 2المبدع في شرح المقنع, ( ينظر :  18(
 . 108/ 6, المجموع, 6/165( ينظر : فتح العزيز بشرح الوجيز) الشرح الكبير للرافعي(،  19(
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 .4/260( ينظر : المحلى باآلثار,  20(
قوله: " ليس على المسةةةةةلم في عبدا ول في فرسةةةةةه   ( منباب بيان مشةةةةةكل ما روي عن رسةةةةةول هللا )واللفظ له,   ( شةةةةةرح مشةةةةةكل اآلثار, 21(

نن الكبرى للبيهقي , كتاب الزكاة , باب ل صةةةةةةةةةدقة في الخيل , 2254, برقم , )28/  6صةةةةةةةةةدقة ",  (, حديث 7402, برقم, )4/197(, السةةةةةةةةةُّ
 (.312صحيح , ينظر : السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير, )ص:

 .4/260اآلثار, ( ينظر :  المحلى ب 22(
 .832/ 3( ينظر : الحاوي الكبير,  23(
 .73/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , ,114/ 3المبسوط , للسرخسي,  ,1425/ 3( ينظر : التجريد, للقدوري , 24(
 . 368/ 2مواذب الجليل في شرح مختصر خليل, , 364/ 4الجامع لمسائل المدونة,  ,391/ 1( ينظر : المدونة,  25(
 . 364/ 4الجامع لمسائل المدونة,  ,832/ 3( ينظر : الحاوي الكبير,  26(
 .46/ 2حاشيتا قليوبي وعميرة,  ,3/321تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي,  ,131/ 6( ينظر : المجموع,  27(
 .665/ 2الشرح الكبير على متن المقنع,  ,83/ 3ة, ( ينظر : المغني, لبن قدام 28(
(, صةةحيح مسةةلم , كتاب الزكاة, باب زكاة 1506, برقم, )2/131( صةةحيح البخاري, كتاب الزكاة, باب صةةدقة الفطر صةةاع من طعام,  29(

 ( .985, برقم, )2/678الفطر على المسلمين من التمر والشعير, 
 .200/ 6مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح , , 131/ 6المجموع,  ,83/ 3قدامة, ( ينظر : المغني, لبن  30(
 .848 -848/ 3( ينظر : الحاوي الكبير,  31(
 .49/ 2, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, 302/ 1( ينظر : تحفة الفقهاء,  32(
 . 347/  2( ينظر : مواذب الجليل في شرح مختصر خليل,  33(
اإلقناع في فقه    ,268-223/ 3اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي,  , 382- 4/310وع وتصحيح الفروع, ( ينظر : الفر  34(

 . 302/  1اإلمام أحمد بن حنبل, 
مسند أحمد, باب حديث سهل بن  (, 5620, برقم, )96/ 6واللفظ له, سهل ابن الحنظلية األنصاري,  ( المعجم الكبير للطبراني, 35(

 (, وقال عنه اإلمام أحمد : إسناُدُا صحيح. 17625, برقم, )167- 165 /29الحنظلية, 
 . 367/ 6, شرح أبي داود للعيني, 122/ 1( ينظر : الختيار لتعليل المختار,  36(
ارع من المكل ف  تركُه ل على وجه  الحتم  واإللزام بالترك، ويثاُب تارُكه امتثاًل، ول يعاقبُ  37( الشرح    فاعُلُه. ينظر :( المكروا : ما طلب الش 

 (. 42تيسير علم أصول الفقه, )ص: , (119الكبير لمختصر األصول, )ص:  
 . 6/171نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج,  ,343/ 2, روضة الطالبين وعمدة المفتين, 6/239( ينظر : المجموع,  38(


