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شرح تحفة الملوك لالبياري
فائد بن مبارك (ت1016 :ھ)
من أول كتاب الزكاة
إلى باب زكاة المعدان والركاز
(دراسة وتحقيق)

م .د .محمد طالب حسين
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المقدمة

هذه الدرر من مكامنها وتيسير الحصول عليها.
ومن ضمن ما تركوا هو كتاب شرح تحفة الملوك
لفائد بــن مــبــارك األبــيــاري الحنفي ،فاخترت هذا

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على الكتاب لما فيه خير للعباد وقمت بتحقيق جزء من
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الزكاة كما هو موضح في العنوان .أهم أسباب

وبعد؛ فقد قال اهلل تعالى :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ اختيار الموضوع وأهميته:

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

َّ
المصنف المسمى
تعددت أسباب تحقيق هذه

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ بشرح تحفة الملوك بين العموم والخصوص ،وأهم
ﯴ ﯵ ﭼ ( .)1
اهلل ب ِه َخ ْي ًرا ُي َف ّ ِق ُ
ُ
َ ُ
 -1ما يمتاز به أعــام علماء اإلســام في القرون
هه في
وقال النبي ( :من ي ِر ِد ِ
ْ
ّ
الد ْي ِن)(ُ .)2يف َهم من هذا أن الفقه هو من أشرف العلوم المتأخرة من منهجية القيام بالبحث الشرعي المفيد
ِ
ً َ َّ
ً
قــدرا ،وأعظمها أجــرا؛ ألنــه هو العلم الــذي يعرف به للواقع بصورة مألوفة.
هذه األسباب ما يلي:

 -2يعد هذا المخطوط من نماذج التراث الفقهي
المسلم األحكام العملية التي يتعرض لها في الليل
َ
ً
ًّ
وفكرا ً
ً
راقيا يــرد الشبهة،
علميا
والنهار  ،وهو أعلى العلوم مرتبة؛ ألنــه يشتمل على الــذي يحوي عمقا
أغلب األحكام الدينية.
والــفــقــه و إن تــعــددت مــشــاربــه ،فــمــصــادر أدلته

ويضبط المفهوم فينتفع به.

ّ
 -3أن مصنف الشرح هو العلمة األبياري ،وهو

الوحي ،ثم ما تفرع عن ذلك ،فإليه المرد سواء بطريق من علماء القرن العاشر والحادي عشر الهجري ،له
القياس أم االستحسان....الخ.

سمة الموسوعية في العلم ،ورســوخ قدمه في كثير

ً
ً
ً
وقد ترك السلف _رحمهم اهلل_ تراثا عظيما ،وكنوزا من العلوم والفنون ،وبدا ذلك في هذا الشرح حيث

ثمينة ،وثــروة علمية عظيمة في شتى أنــواع العلوم يتسم ببيان المنطوق والمفهوم ،فأسأله -سبحانه-
والمعارف ،فما من علم من العلوم ،وال فن من الفنون العون على القيام بإخراج هذا الشرح في كتاب الزكاة
ّ
وبمصنفها  -رحمه اهلل تعالى.
إال خاضوا عبابه ،واستخرجوا منه الــدرر والجواهر  ،وجانب بما يليق بها،
وتنوعت تآليفهم ،فألفوا األسفار الكبيرة ،والرسائل

خطة الدراسة :وتتكون من قسمين:

الصغيرة ،ومــا زال طلبة العلم ينهضون الستخراج

القسم األول :القسم الدراسي ،ويشتمل:

((( سورة يوسف  /اآلية .101

المبحث األول :حــيــاة الــمــؤلــف ،وفــيــه ثمانية

((( اخرجه البخاري في صحيحه-كتاب العلم -باب من مطالب:
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
ووالدته.
وكنيته
ونسبه
اسمه
المطلــــب األول:
يرد اهلل به خيرا يفقهه في الدين 25/1:برقم (.)71
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ُ
ُ
وتالمذته المطلــــب
شيوخه
المطلــــب الثاني:
الثالث :مؤلفاته

ُ
المطلب الرابعُ :
رحمه اهلل.
وفاته
المطلب الخامس :كتاب شــرح تحفة الملوك

ونسبته لألبياري
المطلب السادس :منهجي في التحقيق.
المطلب الــســابــع :وصــف المخطوطات وصــور
لبعض اللقطات.

المبحث األول
حياة المؤلف
ُ
ُ
ُ
ُ
ووالدته.
وكنيته
ونسبه
اسمه
المطلــــب األول:
ً
أولُ :
اسمه:
األبياري :هو «فائد بن مبارك فاألبياري المصري

القسم الثاني :النص المحقق.
ثم ثبت بمصادر ومراجع الدراسة.

األزهري الحنفي»(.)1
وفي معجم المؤلفين« :فائد بن مبارك األبياري

ّ
و إني ألرجو اهلل -تعالى -أن أ كون قد وفقت في الــمــصــري األزهـــــري ال ــح ــن ــف ــي»( .)2وقـ ــال المحبي

تحقيق هذا الشرح لتقديمه للقارئ المسلم؛ ليتعرف الحموي(« :)3فايد المصري الولي الصالح العابد»(.)4
على فكر العلماء حتى يقف على فكر علماء هذا

يتبين مما ســبــق :أن اســم المصنف هــو  :فائد

الــعــصــر  ،وأســألــه  -سبحانه  -أن يجعل أعمالنا بــن مــبــارك األبــيــاري فهذا موضع اتــفــاق بين جميع
خالصة لوجهه الكريم ،وصلى اهلل على سيدنا محمد المترجمين لألبياري( ،)5ولم يخالف في اسمه سوى
وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد هلل كحالة فذكر في معجمه« :فيض بن مبارك األبياري».
رب العالمين.

( )6ثم ذكــر نفس مصنفات األبــيــاري مما يــدل على
ٌ
أنهما شخص واح ــد ،ولكن لــم يتابع أحــد كحالة

***

((( هدية العارفين.814 /1 ،
((( معجم المؤلفين.46 /8 ،
الم ِح ّبي َ
((( ُ
الح َموي ،هــو  :محمد أمين بن فضل اهلل بن
ِ
محب اهلل بن محمد ُ
الم ِح ِّبي الحموي الدمشقي ،وولي
قضاء القاهرة ،وعاد لدمشق فتوفي فيها سنة1111 :ه .ينظر :

األعالم للزركلي ،41/6 ,ومعجم المؤلفين.78 /9 ،
((( خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر .254 /3 ،
((( ينظر  :هــديــة الــعــارفــيــن ،814 /1 ،وأع ــام علماء مصر
ونجومها ،ص.583 :
((( معجم المؤلفين ،لعمر كحالة.85 /8 ،
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على تسميته للمترجم بفيض بن مبارك األبياري .العربية ،وأنهم كثيرون ،ومنهم:
ً
-1الشيخ أبو بكر األبياري ت944 :هـــ من علماء
ثانيا :نسبة األبياري :نسبة المصنف اإلمام ابن مبارك
متعددة قال المحبي الحموي« :فايد المصري»( )1قرية أبيار في القرن العاشر  ،وهو  :تقي الدين األبياري
ً
ً
وقال إسماعيل البغدادي« :األبياري المصري األزهري المصري الــصــوفــي ،كــان فقيها زاه ــدا عــابــدا وكــان
الحنفي»( ،)2وقال كحالة« :األبياري المصري األزهري مع ذلك يعرف الفقه والحديث والــقــراءات والنحو
واألصـ ــول والــهــيــئــة وك ــان يــقــرئ األطــفــال احــتــسـ ًـابــا،
الحنفي»(.)3
ُ
ُ
ولم يتناول على التعليم شيئا وما قرأ عليه أحد إال
وتالمذته
شيوخه
المطلب الثاني:
اوال :شيوخه:

َّ
مثل شخصية االبياري ال بد أن يكون له العديد

انتفع به(.)5

ُ
 -2الشيخ عمر بــن ن َجيم ت1005 :ه ـــ ،وهــو من

من المشايخ المربين ،والعلماء الموجزين له باإلجازة علماء الحنفية المعاصرين لألبياري وهو  :عمر بن
الصريحة بالتعليم واإلفادة ،فكل القرائن تشهد بذلك ،إبراهيم بن محمد المصري الحنفي المعروف بابن
حتى و إن لم يــورد ذلك علماء التراجم والطبقات نجيم سراج الدين ،وهو فقيه مشارك في بعض العلوم
في ترجمة األبياري ،ولقد كفانا األبياري نفسه مؤنة توفي في ربيع األول من تصانيفه :النهر الفائق بشرح
البحث عن مشايخه حيث قال في صدر مصنفه :كنز الدقائق ،في فروع الفقه الحنفي ،و إجابة السائل
القول المختار في ذكــر الرجال األخيار قــال« :وأذيله باختصار أنفع الوسائل ،وعقد الجوهر في الكالم على
ُ
بذكر مشايخي الذين أخــذت العلم عنهم بالجامع سورة الكوثر( ،)6وهو أخو ابن ن َجيم المصري الحنفي
األزهــر  ،ورفقائي الذين بلغوا في الفضل الحظ األوفر  ،ت970 :هـ صاحب األشباه والنظائر في قواعد الفقه،
وقد أضم لذلك ذكر جماعة أدركتهم في الجامع األزهر والبحر الرائق شرح كنز الدقائق( ،)7وهو من علماء
من الفضل كل مذهب ليتم بذلك المقصود وبلوغ القرن العاشر من فقهاء الحنفية ومما الشك فيه أن
الــمــأرب ،وربما أختم بذكر رجــال أول ــي ــاء .)4(»..تلقي معاصرة األبــيــاري لعمر بن نجيم ،وتعمقه في فقه
فائد بن مبارك العلم على يد مشايخ الجامع األزهر الحنفية ،وكذلك قيامه بشرح تحفة الملوك ،وزاد
الشريف حيث أخذ عنهم الفقه والحديث واللغة الفقير  ،وكنز الدقائق ،وكال من عمر وزين ابني نجيم
((( خالصة األثر .254 /3 ،
((( هدية العارفين في أسماء المؤلفين.814 /1 ،
((( معجم المؤلفين.46 /8 ،
((( اللوحة األولى من مخطوط القول المختار في ذكر الرجال
األخيار .

((( ينظر  :الــكــواكــب الــســائــرة ،93 /2 ،وشـ ــذرات الذهب
.369 /10
((( ينظر  :خالصة األثــر  ،207 -206 /3ومعجم المؤلفين،
 ،271 /7وفهرس التيمورية.301 /3 ،
((( ينظر  :ومعجم المؤلفين.192 /4 ،
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قد شرحا الكنز من القرائن الدالة على انتفاع األبياري فاعتبر منهم الشيخ فائد بن مبارك األبياري(.)5
بعلوم عمر بــن نجيم مــبــاشــرة ،وانــتــفــاعــه بــزيــن بن
نجيم بواسطة.

 -2منصور بن علي السطوحي المحلي ،نزيل مصر
ثم القدس ثم دمشق الشافعي ،دخل مصر وصحب بها

 -3ال ــش ــي ــخ أحـ ــمـ ــد بـ ــن م ــح ــم ــد الــغــنــيــمــي الشيخ الولي الصالح مبارك ،وأخذ عنه طريق الشاذلية
1044 -964هـ ،وهو من علماء القرن العاشر والحادي وسلك مسلك القوم ،وجاور بجامع األزهر  ،وقرأ الكثير
عشر حيث عاش فيهما( ،)1مثل الشيخ األبياري وقد ومهر وبهر مشايخه منهم شيخ عصره بمصر الشيخ
سبق الحديث عنه.

نور الدين الزيادي ،ومنهم شيخ المحققين ،ولسان

ثانيا :تالميذه:

المتكلمين ،وحجة المناظرين ،وبستان المفاكهين

مما ال شك فيه قد تتلمذ على يديه كثير من طلبة الشيخ أحمد الغنيمي ،وكانت وفاته في  21من شهر
العلم فمما وقفت عليه هما:
 -1سليمان بن مصطفى بن عمر بن محمد الحنفي
القاهري الشهير بالمنصوري مفتي السادة الحنفية

رمضان سنة 1066هـ ودفن بالبقيع(.)6
المطلــــب الثالث :مؤلفاته
لفائد بن مبارك األبياري مؤلفات ذكر منها علماء

بالجامع األزه ــر  ،وخاتمة الفقهاء الحنفية بالديار التراجم ما يلي:
المصرية الشيخ اإلمام الفقيه المفنن األوحد البارع أبو

 -1شــرح الـ ــزاد( ،)7مخطوط ،وهــو ج ــزآن ،ثانيهما

الربيع بهاء الدين ،تفقه على كل من الشيخ شاهين بخطه في األزهرية ،وهو في الفقه ،وقد فرغ منه سنة
ُّ ْ َ
بن منصور األرمــنــاوي( ،)2والــشـ ُـرنـ ُـبــا ِلــي(،)3وغــيــرهــم1055 ،هـ.
واشتهر أمره وبعد صيته ،وعال ذكره ،وكانت وفاته سنة
1169هـ ،ودفن بتربة المجاورين رحمه اهلل تعالى( .)4قد
أفاد الجبرتي أنه قدم األزهر فأخذ عن شيوخ المذهب ((( ينظر  :تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار .281 /1 ،
((( ينظر  :خالصة األثر .425 -423 /4 ،
((( ينظر  :خالصة األثر .311 /1

((( الــزاد هو كتاب زاد الفقير مختصر في فــروع الحنفية

((( هــو  :شاهين بن منصور بن عامر بن حسن األرمــنــاوي

لكمال الــديــن محمد بــن عبد الــواحــد الـمـعــروف بابن

الحنفي .ينظر ترجمته :خالصة األثر  ،للمحبي الحموي،

الهمام 861 -790هـــ .شرحه عبد الرحيم بن المنشاوي

 ،221 /2وتاريخ عجائب اآلثــار في التراجم واألخبار /1 ،

الحنفي ،وشرحه تاج الدين عبد الوهاب الهمامي بن

.120

محمد الحسيني الحنفي الحلبي ت 875 :هـ سماه:
نزهة البصير لحل زاد الفقير وشرحه محمد بن عبد اهلل

((( األرمــنــاوي هــو  :حسن بن عمار بن علي أبــو اإلخــاص
ُّ ْ َ
المصري الــشـ ُـرنـ ُـبــا ِلــي الفقيه الحنفي .ينظر ترجمته:
خالصة األثر .39 -38 /2 ،

الفقير  .ينظر  :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،

((( ينظر  :سلك الدرر محمد.182 / 2 ،

 ،945 /2و.1941 /2

التمرطاشي 1004 -939ه ـــ ،وســمــاه :إعــانــة الحقير لــزاد
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 -2شرح الكنز( ،)1لم أقف عليه ،وقد أفاد ذلك ابن في الحديث(.)5
عابدين ،فقال« :ذكر السيد أبو السعود في حواشي

 -5القول المختار في ذكر الرجال األخيار ،مخطوط،

مسكين قــال :يتفرع عليه مــا ذكــره األبــيــاري شــارح ذكره البغدادي في هدية العارفين ،كما أفاد كحالة
ً
()6
الكنز في شرحه للجامع الصغير »( ،)2كما أفاد ذلك ذلك أيضا في معجم المؤلفين.
أيضا العالمة عبد الرحمن الجبرتي 1237 -1167هـ

 -6شرح األجرومية ،محقق( ،)7وقد أشار الزركلي أنه

المؤرخ ،فقال« :وفائد األبياري شارح الكنز »(.)3
فرغ منه سنة 1063هـ( )8ووقفت عليها(.)9
ُ
المطلب الرابعُ :
رحمه اهلل.
وفاته
 -3مــوارد الظمآن إلى سيرة المبعوث من عدنان،
اختلف علماء التراجم في سنة وفاته اختالفا

وقد حققه الباحث العراقي عمر حسين العزي ،ولقد
ً
بينا ،ومن المفيد إيراد األقوال الواردة في وفاة األبياري
َّأرخ لوفاة فائد بـ1087هـ(.)4
 -4مواهب القدير شرح الجامع الصغير ،لم أقف من األقدم فاألحدث وهي:
عليه ،أورده البغدادي والزركلي كذلك من مصنفاته

األول :مــا ورد فــي فهرس التيمورية أنــه لــم نقف
على وفاته ،وال زمنه ،سوى أن نسخة مقدمته في رواية

حفص ،كتبت سنة 1180ه ـــ فهو قبل هــذا التاريخ
ً
طبعا ،أو كتبت في زمنه( )10ومع إفــادة عدم الوقوف
((( الكنز هو كنز الدقائق في فــروع الحنفية ،للشيخ اإلمام
أبي البركات عبد اهلل بن أحمد المعروف بحافظ الدين على زمان األبياري لكنه يشير إلى وفاته قبل 1180هـ
النسفي ت710 :هـ ،اعتنى به الفقهاء ،شرحه العديد من

علماء األحناف .ينظر  :كشف الظنون لحاجي خليفة،
.1516 /2
((( رد المحتار على الدر المختار  ،البن عابدين  4 /3كتاب

((( ينظر  :إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون/4 ،
 ،125 /5 ،602فهرس دار الكتب المصرية.153 /1 ،

النكاح .وينظر  :سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر  ((( ،ينظر  :هدية العارفين ،814 /1 ،ومعجم المؤلفين.46 /8 ،
للمرادي .182 / 2
((( تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار  ،لعبد الرحمن
الجبرتي.281 /1 ،

((( قام الباحث إبراهيم بن سعيد بن هليل العلوي الشمري
بدراسة وتحقيق شرح األجرومية في علم العربية للشيخ
فائد بن مبارك األبياري في رسالة التخصص الماجستير

((( قد قام الباحث عمر حسين العزي بتحقيق كتاب مورد

المقدمة بالجامعة اإلسالمية بالمدينة الـمـنــورة ،سنة

الظمآن إلى سيرة المبعوث من عدنان ،لإلمام فائد بن

 ،2011 -1432تــحــت إشـ ــراف د .عــبــد الـ ــرازق بــن فــراج

مبارك األبياري األزهري الحنفي ت1087 :هـ ،وقد نال به

الصاعدي.

درجة التخصص الماجستير في الدعوة والخطابة ،ونشر ((( األعالم ،لخير الدين الزركلي.125 /5 ،
في ديوان الوقف السني اإلمام األعظم ،بالعراق ،سنة  ((( 2016ينظر  :مخطوط شرح األجرومية ،المكتبة األزهرية ،230 /4
رقم التصنيف  213ورقم التخصص ع  ،59رقم التسجيل
 820312في اختصاص دعوة وخطابة.

وهي مختومة بختم جامعة الرياض من مخطوطاتها.
( ((1ينظر  :فهرس الخزانة التيمورية.225 /3 ،
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شرح تحفة الملوك لالبياري فائد بن مبارك (ت1016 :ھ) من أول كتاب الزكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا التاريخ متأخر نسبيا ،فمن المستبعد عقال أن له ،توفي سنة 1016هـــ1607 /م( ،)6بينما أفاد العالمة
يكون األبياري عاش إلى هذا التاريخ ،و إال فسينتشر الزركلي أنه توفي بعد سنة 1063هـــ1653 /م( ،)7ولم
خبره بين علماء التراجم.

َ
الثاني :ذكــر كحالة فــي معجمه َعل َمين اثنين

يحدد السنة.
المطلب الــخــامــس :كــتــاب شــرح تحفة الملوك

أولــهــمــا :فائد بــن مــبــارك األبــيــاري هــو المتوفى ت :ونسبته لألبياري
ً
ُ
1016ه ـ ـ ـ ـــ( ،)1وق ــد اعــتــبــر ذل ــك م ــن خــطــأ المحبي
أول  :اسم الكتاب تحفة الملوك:
والبغدادي ،حيث اعتبر علما آخر تحت اسم آخر

متن تحفة الملوك مجلد لطيف في فــروع الفقه

هو  :فيض بن مبارك األبياري ت1086 :هـــ( )2ومع أن الحنفي ،وهو مختصر في العبادات مشتمل على
ّ
ً
مصنفه« :هــذا مختصر في علم
متابعا لكحالة عليه لكنه اعتبره عشرة كتب( )8قال
هذا االسم لم أجد
هو األولــى؛ ألن هناك قرينة تدل على حياة األبياري الفقه جمعته لبعض إخــوانــي فــي الــديــن بــقــدر ما
بعد الثمانين.

وسعه وقته ،واقتصرت فيه على عشرة كتب هي أهم

الثالث :ما أفــاده خير الزركلي أن األبياري عاش كتب الفقه له وأحقها بالتقديم ،وهي :كتاب الطهارة
َّ
حتى سنة 1063هـ وقد
صحح الزركلي كذلك تأريخه والصالة والزكاة والصوم والحج والجهاد والصيد مع
لبعض مصنفاته فقال« :شــرح األجرومية بخطه في الذبائح والكراهية والفرائض والكسب مع األدب»(،)9
األزهرية وفرغ منه سنة1063 :هـ ،وشرح الزاد جزآن في وفي كشف الظنون« :تحفة الملوك في الفروع ،وهو
الفقه ،وفرغ منه سنة1055 :هـ»(.)3
الرابع :أفاد المحبي الحموي أن وفاة الشيخ فايد
فــي ح ــدود سنة ســت عــشــرة بعد األلـ ــف( ،)4وبمثل

مختصر في العبادات(.)10
ثانيا :نسبة شرح تحفة الملوك إلى األبياري.
إن نسبة هــذا الــشــرح لفائد بــن مــبــارك األبــيــاري

هذا قطع البغدادي صاحب هدية العارفين فقال :يعرف من أول صفحة بالمخطوط حيث قــال« :أما
َّ
«المتوفى سنة  1016ســت عشرة وألـ ــف»( ،)5وعليه بعد :فيقول العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير
كان اعتماد كحالة على خطأ المحبي والبغدادي،
ِّ
المصنف المترجم
وأن هذا المترجم علم آخر غير

((( معجم المؤلفين.46 /8 ،
((( األعالم.125 /5 ،

((( ينظر  :معجم المؤلفين.46 /8 ،

((( ينظر  :كشف الظنون.374 /1 ،

((( ينظر  :المصدر نفسه.85 /8 ،

((( تحفة الملوك في فقه مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان،

((( األعالم.125 /5 ،

للرازي ،ص ،19 :وينظر  :منحة السلوك في شرح تحفة

((( ينظر  :خالصة األثر .254 /3 ،

الملوك ،لبدر الدين العيني ،ص.30 :

((( هدية العارفين.814 /1 ،

( ((1كشف الظنون .374 /1
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م .د .محمد طالب حسين
الــراجــي رحــمــة ربــه الــكــريــم الــبــاري فــائــد بــن مبارك أو الترجيح ذك ــرت بالهوامش دلــيــل التصويب أو
الحنفي األبــيــاري»( .)1وكذلك من خالل قوله« :هذا الترجيح.
آخــر مــا تيسر جمعه على هــذه المقدمة الصغيرة

 -3في حالة وجــود سقط أو تحريف في نسخة

الحجم البديعة النظم على يد كاتبه ومؤلفه فقير أ اســتــعــنــت ف ــي مــعــالــجــتــه بــالــنــســخــة ب ومــيــزتــه
رحمة ربه أسير وصمة ذنبه فايد بن مبارك الحنفي بالمعقوفتين [ ].
األبياري في أوقات آخرها وقت الضحوة الكبرى يوم

 -4ما كان ساقطا أو محرفا في نسخة ب نبهت

الخميس المبارك رابع عشر شهر شعبان من شهور عليه فــي الهامش ،إال مــا أثبته الناسخ فــي هامش
سنة سبع وثمانين وألــف والحمد هلل وحــده وصلى اللوحة ووضع عليه عالمة صح الدالة فال أنبه عليه.
وســلــم على مــن ال نبي ب ــع ــده»( .)2ومــن ذلــك نــدرك

 -5وثــقــت نــصــوص الــشــرح بــعــزو كــل منها إلــى

النص في أول المخطوط ،وكذلك في آخره على أن مصدره األصلي ما أمكن ،ولم أحل على غيره إال عند
هذا الشرح لفائد بن مبارك األبياري الحنفي عليه ما افتقد األصل.
رحمة اهلل تعالى مما يرفع الشبهة أن يكون ألحد
غير األبياري.
المطلب السادس :منهجي في التحقيق.
وكان ذلك على النحو اآلتي:

-6مــا ذكــر خــال الــشــرح مــن أمــاكــن ،أو بــاد ،أو
أعــام ،أو ألفاظ غريبة أعلق على كل منها بالبيان
واإليضاح من مصادره المعتبرة.
واهلل من وراء القصد ،وهو نعم المولى ونعم الوكيل

-1كتبت النص من نسخة أ ،وراعيت في ذلك وصلى اهلل على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى
قــواعــد اإلمـ ــاء الــحــديــث ،وعــامــات الــتــرقــيــم التي آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين.
المطلب الــســابــع :وص ــف الــمــخــطــوطــات وصــور

تساعد على فهم نصوص الكتاب ،مع عدم التنبيه
ً
على الــفــروق فــي الــرســم فيما يتعلق مــثــا بالهمزة لبعض اللقطات.
أو ألف المد وما يشبه ذلك ،ونبهت على بداية كل

أوًال :وصف المخطوط.

النسخة األولــى (أ) :وهي النسخة المكتوبة بخط
وجه بين [ ].
ّ
ـؤلــف ،والمحفوظة فــي مــركــز البحث العلمي
 -2قابلت ما كتبته من النسخة أ ،على النسخة الــمـ ِ
ب ،وأثبت الصواب الراجح في أصل النص ،وأثبت و إحياء التراث اإلسالمي بمكة المكرمة بالمملكة
الفروق بين النسختين بالهامش ،وعند التصويب العربية السعودية ،تحت رقــم ( ،)301وهــي نسخة
َّ
النسخ ،وعددها)190( :
كاملة واضحة ،كتبت بخط
ّ
لــوحــة ،ومــقــاســهــا ،12 × 22 :وع ــدد األســطــر فــي كـ ِـل
((( اللوحة [ /2أ].
ً
ً
سطرا ،وأحيانا تصل إلى ً 25
صفحة أحيانا ً 20
سطرا
((( اللوحة [ /140أ].
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فــي الصفحة ،وقــد فــرغ مــن ْنسخها فــي الــرابــع عشر
من شعبان ،سنة (1087هــ) ،وعنوان الغالف( :شرح
تحفة الملوك لفائد بن مبارك األبياري) ،وهذه هي
النسخة المعتمدة في التحقيق.
النسخة الثانية (ب) :وهي نسخة المكتبة األزهرية،
في مدينة القاهرة ،جمهورية مصر العربية ،تحت رقم
( ،)2710رقم الحفظ،42957 ]2710[ ،2761 ]134[ :
وهذه هي النسخة األخرى ،مجهولة الناسخ وتاريخ
النسخ ،وخطها صغير  ،وغير واضح ،وبها سقط كثير ،
وتبديل لــوحــات فــي غير أماكنها ،وأخــطــاء كثيرة،
َّ
ً
وأيضا عليها تصحيحات في
النسخ ،والظاهر أنها
ّ ُ
َ
متقدمة ك ِتبت على عجل ،فجاءت غير ُمتقنة،
إبرازة ِ
وفيها نقص؛ ولذلك لم أعتمدها كأصل في تحقيقي،
ُ
اعتمدت النسخة (أ) في التحقيق ،وجعلتها
بل
هي األصل.

***
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ً
ثانيا :صور لبعض اللقطات من المخطوط.

صورة اللوحة األولى من نسخة أ
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صورة اللوحة األولى من كتاب الزكاة نسخة أ وهو بداية عملي

اللوحة االولى من بداية عملي من كتاب الزكاة (ب)
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اللوحة االخيرة من نهاية عملي (أ)
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اللوحة االخيرة من نهاية عملي (ب).
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َ
كـتــاب أحــكــام الــزكــاة الــزكــاة هــي لــغــة :الــنــمــاء( ،)1إذا ّأدى مال الكتابة سلم له ،و إن عجز سلم لمواله
َّ
وشـ ً
ـرعــا :تمليك جــزء مــن الــمــال على وجــه الب ــد له فكما ال يجب على المولى فيه شيء فكذا ال يجب
َّ
منه لفقير مسلم غير هاشمي ،وال مــواله بشرط قطع على المكاتب( .)5بالغ فال تجب على صغير ؛ ألنــه
المنفعة عن المملك من كل وجه هلل تعالى( )2الزكاة لو غير مخاطب بأداء العبادات( ،)6ولهذا ال تجب عليه
َّ
مضمرا لكان أولى ،تجب أيُ :تفترض فالمراد العبادة البدنية كالصوم ،والصالة بخالف ُ
ً
العشر فإنه
أتى بها
َّ
بالوجوب هنا الفرضية؛ ألنها ثبتت بدليل [/78أ] مؤنة األرض ،ولهذا تجب في أرض الوقف ،و إذا بلغ
َّ
َّ
األم ــة ،على اعتبر ابتداء حوله من وقت بلوغه(.)7
والسنة و إجماع
قطعي وهــو الكتاب،3
ً َّ
عــاقــل ف ــا تــجــب عــلــى مــجــنــون إذا وج ــد منه
مكاتبا؛ ألنــه ليس
كل حر فال تجب على رقيق ،ولو
َّ
وألن الجنون في السنة كلها ،فإن وجدت منه إفاقة في
بمالك من كل وجه لوجود المنافي وهو الــرق؛
المال الذي في يد المكاتب( )4دائر بينه وبين المولى بعض الحول ففيه اختالف المشايخ( ،)8والصحيح
َّ
عن أبي حنيفة( )9أنــه تشترط اإلفاقة في أول السنة

((( لسان العرب  358 /14مادة زكا ،القاموس المحيط /2

 464مــادة ز ك و  ،مختار الصحاح ص  115مــادة ز ك ا ((( ،ينظر  :شرح الوقاية ،98 /1،كنز الدقائق.251 /1،
المصباح المنير  654 /1مادة الزكاء.
((( ينظر  :كنز الــدقــائــق ،251 /1،تنوير األبــصــار ،256 /2،
االختيار  ،99 /1،تبيين الحقائق251.1 /1،

((( وقال االمــام الشافعي رحمه اهلل :تجب عليهما؛ لعموم
النصوص .وهو مذهب المالكية ،والحنابلة أيضا .ينظر :
الكافي :البن عبد البر  ،ص  ،88القوانين الفقهية ،ص

 .(((٢األدلــة من كتاب اهلل عز وجل كثيرة في فرض الزكاة:
ً
وقــد جــاءت قرينة الصالة في أ كثر من ثمانين موضعا
المربع ،ص  ،150دليل الطالب.182/1،
َّ َ َ ُ َّ َ َ َ
منها قوله تعالى{َ :و َأ ِق ُ
يموا الصالة وآتــوا
الزكاة َو ْارك ُعوا َم َع ((( كشف الحقائق ،97/1،تبيين الحقائق ،251/1،شرح
ين} البقرة  .43وقوله تعالى{َ :و َما ُأ ِم ُروا إال ِل َي ْع ُب ُدوا َّ
الر ِاك ِع َ
َّ
الل
الوقاية ،98/1،العناية ،154/2،شرح فتح القدير ،154/2،
ِ
َ َُ ّ
ْ
َّ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ
الد َ
ين ُح َن َف َاء َو ُي ِق ُ
الزكاة
يموا الصالة و يؤتوا
ُمخ ِل ِص
االختيار  ،99/1،حاشية رد المحتار .258/2،
ين له ِ
ّ
ُ َْ
َ َ
َوذ ِلــك ِد
ين الق ِّي َم ِة} البينة 5.ومن األدلة في فرض الزكاة ((( المراد بالمشايخ في كتب الفقه الحنفي :من لم يدرك
ّ
َّ
قوله تعالى في صفات أهل اإليمان(َ :و َال ِذ َ
ين ُه ْم ِل َلزك ِاة
اإلمام أبو حنيفة .ينظر  :الفقه اإلسالمي وأدلته.73/1،
َ ُ
ف ِاعلون) المؤمنون .4
((( أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن كاوس التيمي بالوالء،
 ،67إخالص الــنــاوي ،253/1،رحمة األمــة ،91/1،الروض

((( المكاتب :العبد يشتري نفسه من مالكه بمال معلوم
ً َّ
يوصله إليه ،وسمي مكاتبا؛ ألنهم كانوا يقولون لعبيدهم
إذا أرادوا مكاتبتهم :كاتبتك مثًال :على ألــف درهــم،
َ
فإذا ّأداها عتق ،ومعناه كتبت لك على نفسي أن تعتق
مني إذا وفيت المال ،وكتبت لك علي العتق ،وكتبت

الفقيه ،المجتهد ،المحقق ،أحد أئمة المذاهب األربعة،
ولد سنة  80هجرية ،بالكوفة ،وبها نشأ ،كان يبيع الخز
ً
ويطلب العلم ،ثم انقطع للدرس واإلفــتــاء ،سمع خلقا
من التابعين .قال الشافعي« :ما طلب أحد الفقه ،إال كان
ً
عيال على أبي حنيفة» .مات سنة  150هـ .ينظر  :التاريخ

لي عليك أداء المال .ينظر  :جامع األصــول ،البن األثير ،

الكبير للبخاري ،81/8 ،تاريخ بغداد ،323 /13،تذكرة

.91 - 90 /8

الحفاظ.1468/1،
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َّ
وأخرها؛ و إنما اشترطت في األول؛ النعقاد الحول

ً
ملكا ً
تاما أما الملك الناقص كالثمن قبل القبض

()1

والدية( )5التي على العاقلة( )6والمهر غير المعجل،

وفي اآلخر ليتوجه خطاب األداء ،وعن أبي يوسف

تعتبر اإلفــاقــة فــي أ كــثــر الــحــول؛ ألن لأل كثر حكم وبدل الصلح عن دم العمد ،وبدل الخلع( )7فال زكاة
ً
الكل ،وعند محمد إذا وجدت اإلفاقة في جزء من فيه( )8رقبة ويدا أي من حيث الرقبة واليد احترز به
ً
السنة قل أو كثر وجبت الزكاة سواء كانت في أولها عن المكاتب فإنه و إن كــان مالكا لما في يــده من
َّ
أو وسطها ،أو آخرها كما في الصوم فإنه إذا أفاق في حيث اليد لكنه غير مالك من حيث الرقبة( )9وتم
بعض شهر رمضان لزمه صوم الشهر كله ،و إن قلت
َّ
اإلفاقة( )2مسلم ،فال تجب على كافر ؛ ألنها طهرة وهو
ليس من أهلها ،وألن اإلسالم شرط لصحة العبادات

((( الدية :مصدر ودي :القاتل المقتول ،إذا أعطى وليه المال
الــذي هو بدل النفس .وقيل :هي ديــة ،وعقل .وسميت
ً
عقل؛ ألنها تعقل الدماء عن أن تسفك .وقال قوم :أصل

كلها إذ هي ال تصح مع الكفر فكذا ال تجب معه
َّ
َ َ
الــديــة اإلبــل كانت تجمع ،وتعقل بفناء ولــي المقتول،
ً
وما
الفقراء
لمواساة
وجبت
الزكاة
ألن
ا؛
نصاب
ك
م ِل
ً
فسميت الدية عقل و إن كانت دراهم ودنانير .
َّ
دون النصاب مال قليل ال يحتمل المواساة؛ وألن
لسان العرب  383 /15مادة ودي ،مختار الصحاح ص 298
ََ
مــن لــم يملك نــصـ ًـابــا فــقــيــر  ،والــفــقــيــر مــحــتــاج إلــى
()3

ً
مواسيا غيره(.)4
المواساة فال يكون هو

مادة ود ي ،المصباح المنير  654 /2مادة ودي ،القاموس

المحيط  592 /4مادة ودي ،حلية الفقهاء ص  ،196أنيس
الفقهاء ص  ،292طلبة الطلبة ص .331
((( العاقلة :عاقلة الرجل :عصبته ،وهم القرابة من قبل األب،
الذين يعطون دية من قتله خطأ .مختار الصحاح ص
 187مادة ع ق ل ،القاموس المحيط  278 /3مادة ع ق

ل ،لسان العرب  460 /11مادة عقل ،المصباح المنير /2
ُ
عقلت.
 422مادة
ً
((( أبــو يوسف يعقوب بــن إبراهيم بــن حبيب األنــصــاري ((( ،الخلع -بضم الخاء وفتحها -بمعنى :اإلزالــة مطلقا.
صاحب أبــي حنيفة ،أخــذ الفقه عنه ،وهــو المقدم من

يقال :خالعت المرأة زوجها؛ إذا افتدت منه بمالها .لغة

أصحابه ،من تصانيفه :الخراج ،وأدب القاضي ،والجوامع،

الفقه ص  ،260حلية الفقهاء ص  ،170أنيس الفقهاء ص

وغيرها .مــات ببغداد سنة  182هـــ ،وقيل :سنة  181هـ.

 ،161مختار الصحاح ص  78مــادة خ ل ع ،القاموس

ينظر  :أخبار القضاة لوكيع ،254/3،وفيات األعيان/6،

المحيط  94 /2مادة خ ل ع ،لسان العرب  76 /8مادة

 ،378الجواهر المضية ،611/3،تذكرة الحفاظ.292/1،

خ ل ع.

((( ينظر  :بداية المبتدي.103 /1،
((( بدائع الصنائع  ،4 /2تبيين الحقائق  ،253 /1حاشية
الشلبي  ،253 /1الهداية .103 /1
((( الهداية .103 /1

((( شرح فتح القدير  ،154 /2حاشية رد المحتار ،259 /2
البحر الرائق  ،202 /2تبيين الحقائق  ،253 /1حاشية
الشلبي 253 /1
((( العناية  ،160 /2تبيين الحقائق .253 /1
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َّ
َّ
عليه حول و إنما شرط هذا [/78ب] يتمكن فيه من فإنه عنده على التراخي ألنه حق اهلل تعالى( ،)4وقال
التنمية وهي إنما تتحقق في الحول ً
غالبا أما المواشي أبــو يوسف وجـ ًـوبــا على التراخي والحج على الفور
َّ
ألن الــحــج ي ــؤدى فــي وقــت معلوم ،وقــد يأتي
فظاهر  ،وأمــا أمــوال التجارة فالختالف األسعار فيه ق ــال:
عند اخــتــاف الفصول فأقيم السبب الظاهر وهو الموت فجأة فال يؤمن فواته فإذا كان وجوبه على الفور
الحول( )1مقام المسبب وهو النمو  ،وهل تمام الحول والزكاة إذا قدر على أدائها أداها في كل وقت( ،)5وكل
ً
من شرائط الوجوب ،أو األداء فعندهما( )2من شرائط دين آلدمي أي :له مطالب من جهته يمنع بقدره حال
ً
األداء ،وهــو الصحيح ويؤيده جــواز تعجيل الزكاة ،كــان أو مؤجل ســواء كــان الدين للعباد أو هلل تعالى
ً
وجوبا على الفور كــديــن الــزكــاة فــالــذي لــه مــطــالــب مــن جــهــة العباد
وعند محمد( )3من شرائط الوجوب،
في قول عند محمد حتى ال يجوز التراخي من غير كــالــقــرض وثــمــن الــمــبــيــع وضــمــان الــمــتــلــف وأرش
َّ
عذر فإن لم يؤدها لم تقبل شهادته؛ ألنها حق الفقراء الجراحة سواء وجب بنكاح أو خلع أو صلح عن دم
أو في تأخير األداء عنهم أضــرار بهم بخالف الحج عمد وهو حال أو مؤجل ،والنفقة إذا قضى بها منعت
الــزكــاة و إال فــا وهــذا إذا كــان الــديــن فــي ذمته قبل
((( الكتاب  ،136 /1المختار  ،99 /1بداية المبتدي  ،103 /1وجوب الزكاة ،أما إذا لحقه دين بعد وجوبها لم تسقط
االختيار  ،99 /1الهداية  ،103 /1شرح الوقاية  ،98 /1كشف عنه ألنها قد ثبتت في الذمة واستقرت فال يسقطها
الحقائق  ،98 /1ملتقى األبحر  ،169 /1مراقي الفالح ص ما لحق بالدين بعد ثبوتها( )6قال الصيرفي :وأجمعوا
658

((( أي عند أبي حنيفة ،وأبي يوسف.
تحفة الفقهاء  ،263 /1شرح فتح القدير  ،156 /2االختيار )(((( /1و إل ــي ــه ذهــب المالكية ،والشافعية ،والحنابلة ،وهو
 ،99التفريع .275 /1

اختيار أبي منصور الماتريدي.

((( هو أبو عبد اهلل ،محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ،تحفة الفقهاء  ،263 /1شرح فتح القدير  ،156 /2االختيار /1
اإلمــام ،صاحب أبي حنيفة ،أصله من دمشق ،ولد سنة

 ،99التفريع  ،275 /1الكافي البن عبد البر ص  ،99أسنى

 131هـ بواسط ونشأ بالكوفة .صحب أبا حنيفة وأخذ عنه

المطالب  ،338 /1المهذب  ،140 /1المجموع ،335 /5

الفقه ،ثم عن أبي يوسف .صنف الكتب ونشر علم أبي
َّ
حنيفة .ولــي القضاء للرشيد بــالـ َّـرقــة ،فأقام بها مــدة ،ثم ((( وهو قــول :عامة مشايخ الحنفية ،واختيار الجصاص،
زاد المستقنع ص  ،164منار السبيل .204 /1

عزله عنها ،ثم سار معه إلى الــري ،وواله القضاء بها .من

وأبي بكر الــرازي .ينظر  :شرح فتح القدير  ،155 /2بدائع

مصنفاته :السير الكبير  ،والمبسوط ،وكتاب اآلثار  .توفي

الصنائع  ،3 /2االختيار  ،99 /1العناية .155 /2

بالري سنة  189هـ.

((( المختار  ،99 /1الــكــتــاب  ،137 /1بــدايــة المبتدي

تاريخ بغداد  ،172 /2األعالم  ،309 /6تاج التراجم ص ،237

 ،104 /1مــراقــي الــفــاح ص  ،169كنز الــدقــائــق ،252 /1

رقــم الترجمة  ،203سير أعــام النبالء  ،134 /9الفوائد

تبيين الحقائق  ،252 /1كشف الحقائق  ،98 /1شرح

البهية ص 163

الوقاية 98 /1
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شرح تحفة الملوك لالبياري فائد بن مبارك (ت1016 :ھ) من أول كتاب الزكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على أن الدين ال يمنع العشر  ،وأما الخراج فإنه يمنع بالرعي في أ كثر الحول( ،)5إال بنية التجارة فإذا نواها
َّ
َّ
ً
؛ألن النية
مطالبا من جهة اآلدمي سواء في ووج ــدت شــروطــهــا وجــبــت فيها الــزكــاة
ألن له
الزكاة بقدره؛
ً
ذلــك األم ــوال الظاهرة والــبــاطــنــة( )1خــافــا لــزفــر( )2في للتمييز و إذا لم ينو تجارة فال زكاة عليه( )6وال زكاة في
الباطنة وهــنــا ف ــروع وتفاصيل عرضنا عنها خوف مال الضمار( )7وهو ما أي :الذي ال يقدر عليه بنفسه وال
اإلطالة( )3ومن مات وهو من أهل الوجوب وعليه زكاة بنائبه كالمال المفقود والمغصوب الذي ليس عليه
أو صدقة فطر  ،أو صوم مفروض لم يتمكن من قضائه ،بينة والساقط في البحر  ،والمدفون في المفازة إذا
أو نـ ً
ـذرا وكــفــارة سقطت عنه لكونها حق اهلل تعالى ،نسي مكانه والذي صادره فيه السلطان ،والمودع إذا
وحــقــه مبني على المسامحة وال تــؤخــذ مــن تركته نسيه ولم يعرف من هو عنده( )8لقول علي رضي اهلل
َّ
[/79أ] إال أن يوصي بها فتنفذ من الثلث ال غير ؛
ألن عنه :ال زكاة في المال الضمار( )9وهو الذي ال ينتفع به
َّ
تصرفه إنما يكون منه( )4وال زكاة الزمة في غير الفضة
والــذهــب والسوائم جمع سائمة وهــي التي تكتفي ((( السائمة :هي الراعية .وسامت الماشية :رعت .وأسمتها:
أخرجتها إلى الرعي .ينظر  :مختار الصحاح ص  135مادة
((( العناية  ،160 /2تبيين الحقائق  ،254 /1شرح فتح القدير
 ،161 /2الهداية 104 /1

س وم ،القاموس المحيط  651 /2مادة س وم.
((( وكذا عند الحنابلة :إال أن الخارج من األرض من الحبوب،

((( االمام زفر  :هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري،

ينو  .وعند المالكية :المال
والثمار  ،فيه الــزكــاة ولــو لم ِ
الــذي تجب فيه الزكاة ثالثة أصناف :العين ،والحرث،

كان يفضله ويقول :هو أقيس أصحابي ،جمع بين العلم

والماشية ،ومــا يرجع إلــى ذلــك بالقيمة ،كالتجارة ،فال

والعبادة ،كان ذا عقل راجــح ،وديــن ،وفهم ،وورع ،دخل

تجب فــي الــجــوهــر  ،وال ــع ــروض ،وال أص ــول األمـ ــاك ،وال

البصرة ،فتشبث به أهلها ،ومنعوه الخروج منها ،تولى

الخيل ،والعبيد ،وال العسل ،واللبن ،وال غير ذلك ،إال أن

قضاء البصرة ،وتوفي بها سنة  158هـ .ينظر  :سير أعالم

يكون للتجارة ،وعند الشافعية :تجب الزكاة في خمسة

النبالء  ،38 /8وفيات األعيان  ،217 /2تاج التراجم ص

أشــيــاء :المواشي ،واألثــمــان ،وال ــزروع ،والثمار  ،وعــروض

 ،169رقم الترجمة .111

التجارة .ينظر  :القوانين ص  ،67التلقين ص  46متن أبي

أصله من أصبهان ،اإلمــام صاحب اإلمــام أبــي حنيفة.

((( حيث يــرى :أن الــديــن ال يمنع وجــوب الــزكــاة؛ ألنــه ال

شجاع ص  ،80التذكرة ص .69

مطالب له من جهة العباد ،فصار كدين النذر  ،والكفارة ((( .المال الضمار  :هو المال الغائب الذي ال يرجى وصوله.
الهداية  ،104 /1شرح فتح القدير  ،161 /2شرح الوقاية /1

وأصله من اإلضمار  ،وهو  :التغييب ،واإلخفاء .وقيل :هو
ما يكون عينه ً
قائما ،وال ينتفع به .ينظر  :العناية ،164 /2

 ،98البناية .161 /2

شرح فتح القدير .164 /2

ينظر  :تبيين الحقائق  ،254 /1تحفة الفقهاء ،275 /1

((( وهو مذهب الحنابلة .وذهب المالكية :إلى أن من مات ((( ينظر  :العناية  ،164 /2الهداية  ،104 /1ملتقى األبحر /1
وعليه زكاة سقطت ،إال إذا أوصى بها .ينظر  :القوانين ص

 ،171شرح فتح القدير .164 /2

 ،253بداية المجتهد  ،249 /1منهج الطالب  ،290 /2فتح ((( قال في نصب الراية  :334 /2غريب .وقال في الدراية /1
الوهاب  ،290 /2اإلفصاح  ،212 /1دليل الطالب 185 /1

 :249لم أجده وروى أبو عبيد القاسم بن سالم في كتاب
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مأخوذ من قولهم :بعير ضامر( )1إذا كان ال ينتفع به أدائها فإن لم ينو عند التوكيل ونوى عند دفع الوكيل
َّ
وألن جــاز  ،ويجوز للوكيل بــأداء الــزكــاة أن يدفع إلــى أبيه
لهزاله ،أو من اإلضمار وهو اإلخفاء والتغييب؛
الشرط أن يكون المال ً
ناميا وال نماء إال بالقدرة على وزوجته الفقيرين كما في اإليضاح( )6وفي الفتاوى إذا
التصرف وال قدرة حينئذ ولو كان له بينة في المال دفعها إلى ولده الصغير  ،أو الكبير وهما محتاجان
َّ
ألن جاز  ،وال يجوز أن يأخذ لنفسه منها ً
المجحود وجبت زكاته في السنين الماضية؛
شيئا إال أن قال له
التقصير جاء من جهته ،ولو كان على مقر وجبت؛ رب المال ضعها حيث شئت فله حينئذ أن يأخذ
َّ
َّ
ألن الزكاة عبادة فكان من
ألنــه يمكنه الــوصــول إليه ابــتــداء أو بواسطة( )2وقال لنفسه ،أو نية مقارنة لعزلها؛
َّ
الحسن بن زياد( )3إذا كان ً
فقيرا ال تجب؛ ألنه ال ينتفع شرطها النية كــالــصــاة والــصــوم واألص ــل فــي النية
به( )4وكذا قال محمد إذا كان ً
مفلسا()5وال تصح الزكاة االقتران إال أن الدفع متفرق فاكتفى موجودها حالة
ً
تيسيرا كتقديم النية في الصوم( ،)7إال أن تصدق
لألبنية مقارنة لألداء إلى الفقير  ،أو الوكيل إذا وكل في العزل
بكل النصاب الــذي يريد أن يزكيه فيسقط فرضها
األموال ،في باب الصدقة ،عن الحسن البصري قال« :إذا عنه و إن لم ينو الزكاة وكذا إذا نوى [/79ب] ً
تطوعا

حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته ،أدى عن كل
ضمارا ال يرجوه» ،وروى فــإن نــوى عن واجــب آخــر وقــع عن ما نــوى ويضمن
ً
مال ،وعن كل دين إال ما كان منه

مالك في الموطأ  253 /1كتاب الــزكــاة ،بــاب الزكاة في الــزكــاة ولــو تصدق بخمسة دراه ــم ينوي بها الزكاة
َّ
الدين رقم .18
ألن الفرض
والتطوع قال أبو يوسف تقع عن الزكاة؛

((( ينظر  :حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير
األبصار في مذهب األمام أبي حنيفة .166

أقوى من النفل فانتفى األضعف باألقوى وقال محمد:

((( ينظر  :تبيين الحقائق  ،256 /1حاشية الشلبي  ،256 /1تقع عن التطوع إذ ال يمكن اإليقاع عنهما تنشأ فيهما
فلغت النية فال تقع عن الزكاة ،ولو كان له دين على
المختار  ،101 /1شرح الوقاية .98 /1
((( الحسن بــن زي ــاد ،الــلــؤلــؤي ،أبــو علي ،مولى األنــصــار  ،فقير فأبرأه منه سقطت زكاته سواء نوى به الزكاة أو ال،
صاحب أبــي حنيفة ،نسبته إلــى بيع الــلــؤلــؤ  ،مــن أهل ولو أبرأه عن بعضه سقطت زكاة ذلك البعض فقط،
الكوفة ،نزل بغداد وأخذ عن أبي يوسف ،وزفر  .كان ً
محبا

ولو وهب دينه من فقير ونواه عن زكاة دين آخر على

للسنة ،واتباعها ،حسن الخلق ،ولــي القضاء بالكوفة،
ً
مقدما في السؤال ،والتفريع .من رجــل آخــر لــم يــصــح
ثم استعفى عنه .كان

()8

ونــصــاب الفضة مائتا درهــم

تصانيفه :أدب القاضي ،ومعاني اإليمان ،والخراج ،توفي
سنة  204هـ .ينظر  :تاريخ بغداد  ،314 /7الكامل ،196 /5
شذرات الذهب  ،12 /2العبر .345 /1
((( ينظر  :العناية  ،164 /2الهداية .104 /1

((( العناية  ،170 /2شــرح فتح القدير  ،170 /2الكتاب
.137 /1

((( ينظر  :حاشية الشلبي  ،256 /1المختار  ،101 /1شرح ((( ينظر  :بداية المبتدي  ،105 /1الهداية .105 /1
الوقاية .98 /1

((( ينظر  :البحر الرائق  ،210 /2تبيين الحقائق .257 /1
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شرح تحفة الملوك لالبياري فائد بن مبارك (ت1016 :ھ) من أول كتاب الزكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
فضة ()1وق ــدم الــكــام عليها؛ ألنها أ كثر ت ــداول بين على النصف ،وفيه أي :في نصاب الفضة خمسة من
َّ
َ
الناس أال ترى ّأن المهر ونصاب السرقة وقيم الملفات الدراهم؛ ألنها ربع عشر المائتين()2قال صلى اهلل عليه
تقدر بها ،عشرة منها أي من الدراهم وزن سبعة مثاقيل وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن (:فإذا بلغ الورق ما
وأصل هذا أن األوزان كانت على عهد رسول اهلل  فــي درهــم فخذ منه خمسة دراه ـ ــم)( .)3ثــم فــي كل
مختلفة فمنها ما كان زنة الدرهم عشرين ً
قيراطا وهو اربعين ً
درهما ،منها درهم والناقص عن ذلك عفو عند
الــذي يسمى وزن عشرة ،ومنها ما كــان وزن عشرة اإلمام وهو قول عمر رضي اهلل عنه ،وقال الصاحبان ما
َّ
قراريط وهو الذي
يسمى وزن خمسة ويليها ما كان زاد على النصاب يزكي بحسابه قل الــزائــد أو أ كثر

ً
جزء من أربعين ً
درهما ففيه ٌ
ً
اثني عشر
جزءا
قيراطا ،وهو الذي يسمى وزن ستة فكانوا حتى لو كان الزائد
ً
يتصارفون بها إلى زمن عمر رضي اهلل عنه فلما أن أراد من درهم( )4ونصاب الذهب عشرون مثقال لقوله صلى
ً
دينارا نصف دينار( ،)5وفيه
أن يستوفي منهم الخراج طالبهم باأل كثر فشق عليهم اهلل عليه وسلم في عشرين
والــتــمــســوا مــنــه الــتــخــفــيــف فــجــمــع حــســاب زمــانــه أي في نصاب الذهب نصف مثقال( )6لما ذكرناه من
ليتوسطوا بينه وبينهم فاستخرجوا لــه وزن سبعة
ً
قيراطا
فجمعوا له ثالثة دراهــم وزنها اثنان وأربعون
ً
ً
قيراطا
فقسموها أثالثا فكان كل درهــم أربعة عشر
ألنــك إذا جمعت من كل صنف عشرة دراهــم كان
ً
ً
الكل أحــدا وعشرين مثقال فــإذا أخــذت ثلث ذلك
كان سبعة مثاقيل ،وبيانه أن تضرب كل واحد منها

((( وبيان المسألة ،كما ذكر الكاساني بقوله« :و إنما اعتبر
وزن سبعة ،وهو أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل،
ً
والمائتان مما يوزن مائة وأربعون مثقال؛ ألنه الوزن المجمع
عليه للدراهم المضروبة في اإلســام ،وذلك أن الدراهم
ً
ً
ً
في الجاهلية كان بعضها ثقيل مثقال ،وبعضها خفيفا
ً
طريا ،فلما عزموا على ضرب الدراهم في اإلسالم ،جمعوا
الدرهم الثقيل ،والدرهم الخفيف ،فجعلوهما درهمين،

في عشرة وتجمعه يكون أربعمائة وعشرين ثم تقسمها
ً
على ذلك» .ينظر  :بدائع الصنائع .841 /2
على عشرين يصح من القسمة أحد وعشرون مثقال
ً
((( رواه الدارقطني كتاب الزكاة ،باب ليس في الكسر شيء
فثالثة سبعة وهــذا هو الصحيح خالفا لمحمد بن
فكانا درهمين بوزن سبعة ،فاجتمعت األمة على العمل

الفضل القائل بــأن المعتبر فــي كــل زمــان دراهمه

93 /2رقــم  ،1والبيهقي  ،كتاب الــزكــاة ،بــاب ذكــر الخبر
الذي روى في وقص الورق.135 /4

[/80أ] والبـ ــد أن يــكــون أغــلــبــهــا أي :الــفــضــة فضة ((( شرح فتح القدير  ،210 /2تبيين الحقائق  ،277 /2الهداية

الستهالك الغش حينئذ وهو أن تكون الفضة زائدة

 ،111 /1شرح الوقاية .105 /1
((( رواه الدارقطني  92 /2كتاب الزكاة ،باب وجــوب زكاة

ً
الذهب والورق ،والماشية والثمار والحبوب رقم 1
((( وفــاقــا للمالكية ،والشافعية ،والحنابلة .ينظر  :بداية
المبتدي  ،111 /1الجامع الصغير ص  ،123الكتاب  ((( /1المثقال :ستة دوانــق ،وهــو عشرون ً
قيراطا ،كل قيراط
 ،146الهداية  ،111 /1المختار  ،112 /1ملتقى األبحر /1

خــمــس شــعــيــرات .حــاشــيــة الــشــلــبــي  ،278 /2شــرح

 ،178الوقاية  ،104 /1التلقين ص .46

الوقاية .104 /1
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م .د .محمد طالب حسين
الخبر  ،ثم في كل أربعة منها قيراطان اثنان والناقص ونصف ،وقال بعضهم :ال يجب شيء إال إذا نوى به
عن ذلك عفو عند اإلمام ،وقاال :ما زاد على النصاب الــتــجــارة()5ونــصــاب ال ــع ــروض( )6الــمــعــدة [/80ب]
يزكي قل أو كثر كما مر في النصاب الفضة والتبر وهو للتجارة وهي ما عدا النقدين؛ و إنما أخرها عنهما؛
َّ
المستخرج مــن المعدن غير مصفى( )1والحلي( )2ألنها تقوم بهما سواء كانت من جنس ما تجب فيه
ً
مطلقا سواء كان للرجال أو النساء ،واآلنية واللجام الزكاة كالسوائم أو من غيره كالثياب والخشب إن بلغ
ً
نصابا من الفضة أو الذهب فاألنفع للفقراء
وال ــس ــرج وجــلــيــة الــســيــف ،وك ــواك ــب المصحف قيمتها
والمسامير المركبة في السكاكين( ،)3نصاب فتجب تقوم به عند اإلمام( )7وعند أبي يوسف بما اشتراها به
فيها الزكاة لكن بعد خلوص التبر من التراب وبعد إن كان الثمن من النقود و إال فال ،النقد الغالب

()8

حوالن الحول على جميعها ،واختلفوا هل األداء من وعند محمد تقوم بالنقد الغالب على كل حال سواء
عينها أو قيمتها فعند محمد األنفع للفقراء وهو أولى اشتراها بأحد النقدين أو بغيره )9(،والخالف فيما إذا
لما سيأتي في كــام المؤلف ً
قريبا ،ومــا أي :الذي
سبعين شعيرة ،والمثقال :مائة شعيرة ،فهو درهم وثالثة

غالبه منهما أي من الذهب والفضة عشر فهو كعروض
َّ
ألن غلبته عليه تخرجه عن حكمه بدليل
التجارة؛
ً
جــواز بيعه بــه متفاضل إال أن يخلص منه أي :من

الشلبي  ،278 /2شرح الوقاية  ،104 /1تبيين الحقائق /1

الــغــش نــصــاب فــإن خلص وجــبــت زك ــاة الخالص

 ،278العناية 215 /2

بشرطه ،ولو استوى األمران قال في الينابيع اختلف

أسباع درهــم .ينظر  :الــدر المختار  ،296 /2حاشية رد
المحتار  ،296 /2شــرح فتح القدير  ،215 /2حاشية

((( بداية المبتدي  ،112 /1الكتاب .147 /1

((( الــعــروض :جمع عــرض -بسكون ال ــراء -وهــي :األمتعة
ً
الــمــتــأخــرون على ثــاثــة أق ــوال قــال بعضهم :تجب
حيوانا ،وال ً
عقارا.
التي ال يدخلها كيل ،وال وزن ،وال تكون

ً
()4
احتياطا ،وقــال بعضهم درهمان
خمسة دراهـ ــم

ينظر  :مختار الصحاح ص  178مادة ع ر ض ،القاموس
المحيط  193 /3مادة ع ر ض ،المصباح المنير 404 /2

((( لسان العرب  88 /4مادة تبر  ،القاموس المحيط 356 /1

مــادة عــرض ،لغة الفقهاء ص  ،114الــدر النقي ،340 /2
لسان العرب  170 /7مادة عرض.

مادة ت ب ر  ،المغرب ص  58مادةالتبر .
ْ
ً
((( ُ
الحلي :كل ِحلية َحليت بها امــرأة ،أو سيفا ،ونحوه ((( .و إلــيــه ذهــب الحنابلة .ينظر  :بــدائــع الصنائع ،20 /1
الهداية  ،112 /1تبيين الحقائق  ،279 /1حاشية الشلبي
والجمع ُح ِل ُّي ،ويكون من الذهب ،أو الفضة ،أو الجوهر .
لسان العرب  195 /14مادة حال ،المغرب ص  127مادة

 ،279 /1ملتقى األبحر  ،179 /1العناية  ،219 /2شرح

الحلي ،مختار الصحاح ص  64مــادة ح ل ا ،القاموس

الزركشي .519 /2

المحيط  701 /1مادة ح ل ى
((( بداية المبتدي  ،112 /1الكتاب  ،147 /1تنوير األبصار
 ،299 /21الهداية .112 /1

((( الهداية  ،112 /1تبيين الحقائق  ،280 /1شرح فتح القدير
 ،220 /2العناية  ،220 /2البحر الرائق  ،229 /2حاشية
الشلبي280 /1

ً
قيراطا ،فيكون الــدرهــم الشرعي ((( وعند الشافعية :يقومها بالثمن الذي اشتراها به ،و إن
((( الــدرهــم :أربعة عشرة
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شرح تحفة الملوك لالبياري فائد بن مبارك (ت1016 :ھ) من أول كتاب الزكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كانت تبلغ بكال النقدين ً
نصابا ما إذا بلغت بأحدهما في المال وتصرفهم فيه قد يكون ً
رابحا وقد ال يكون
َّ
ً
قومها بالبالغ اتفاقا ثم المعتبر في القيمة يوم الحول بازدياد السعر ونقصانه( ،)2وأمــا في السوائم فألنه ال
عند اإلمام وال يلتفت بعد ذلك إلى زيادتها ونقصانها ،يخلو عن موت ووالدة وربما تعيب بعضها وألن الحول
َّ
وعندهما يــوم األداء للفقراء والتقويم إنــمــا يكون ال ينعقد األعــلــى الــنــصــاب وال تجب الــزكــاة إال في
بالمصر الذي يهوي فيه فلو كان بمفازة قوم بالمصر النصاب ،والبد منه فيهما فسقط الكمال في ما بين
ً
َّ
ً
الذي يصير إليه ،ولو كان له عبد تجارة في بلد آخر ذلك للحرج؛ ألنه قل ما يبقى المال حول كامل على
قومت قيمته في بلده الذي هو فيه ،واألعيان التي حاله إال أنه البد من بقاء شيء من النصاب [/81أ]
َّ
ألن
تشتريها األجراء ليعملوا بها تجب فيها الزكاة إذا كان الذي انعقد عليه الحول ليضم المستفاد إليه؛
لها أثر في العين كالصبغ وحال عليها الحول عندهم؛ هالك الكل فيبطل انعقد الحول إذ ال يمكن اعتباره
َّ
ألن ما يأخذونه من األجرة في حكم العوض عن العين بدون المال ،ويضم الذهب والفضة والعروض المعدة
ولهذا كان لهم حبسها حتى يستوفوا األجــرة فإن لم للتجارة بعضها إلــى بعض بالقيمة عند اإلم ــام

()3

يكن لها أثر في العين ال تجب فيها الزكاة كالصابون وبــاألجــزاء عندهما ()4فلو ملك مائة درهــم وخمسة
ً
واألشنان وكذا حطب الخباز والدهن للدباغ بخالف دنانير قيمتها مائة درهم وجبت الزكاة عنده خالفا
السمسم الــذي يشتريه الكعكي ليجعله على وجه لهما ولــو ملك مــائــة دره ــم وعــشــرة دنــانــيــر أو مائة
الكعك فإن عينه باقية تباع معه فتجب فيه الزكاة( )1وخمسين ً
ً
دينارا
درهما وخمسة دنانير أو خمسة عشر
ً
وكمال النصاب في طرفي الحول كــاف في وجوب وخمسين ً
إجماعا وال يظهر الخالف عند
درهما يضم
الزكاة لما في اعتبار الكمال في أثنائه من المشقة ،أما تكامل األجــزاء و إنما يظهر حال نقصانها ،ويضم ما
َّ
ألن التجار يتصرفون ً
دائما دون األربعين من الدراهم إلى ما دون اربعة مثاقيل من
في أموال التجارة فظاهر ؛
الدنانير أي إذا كان الفاضل على المائتي منها ثالثين
ً
كان قد اشتراها بعوض ،قومها بنقد البلد .ينظر  :شرح فتح وعلى عشرين مثقال ثالثة مثاقيل يضم أحدهما إلى

القدير  ،219 /2تبيين الحقائق  ،280 /1العناية ،219 /2
البحر الرائق .229 /2

((( والمالكية ،والحنابلة ،حيث يرون :أن نقصان النصاب ((( ينظر  :الكتاب  ،149 /1كنز الدقائق  ،280 /1البحر الرائق
في بعض الحول يمنع وجوب الزكاة.

 ،229 /2المختار .99 /1

وذهب الشافعية :إلى أن النصاب يعتبر بآخر الحول ،وهو ((( ينظر  :الكتاب  ،149 /1المبسوط  ،193 /2تبيين الحقائق
األظهر عندهم ،وفــي قــول :بطرفيه .وفــي قــول :بجميعه.

.281 /1

ينظر  :تبيين الحقائق  ،280 /1العناية  ،220 /2شرح فتح ((( وهو رواية عن أبي حنيفة ،و إليه ذهب المالكية والحنابلة.
القدير  ،221 /2البحر الرائق  ،229 /2الشرح الصغير /1

ينظر  :تبيين الحقائق  ،281 /1شرح فتح القدير ،222 /2

.206

كشف الحقائق  ،106 /1الهداية .113 /1
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ً
اآلخر أيضا عند اإلمام( )1وعندهما أي شي زاد يضم الشقص ضرر عيب الشركة فلهذا وجبت الشاة قال
قل أو كثر كما تقدم ثم لما أنهى الكالم على زكاة الخجندي ال يجوز في الــزكــاة إال الشيء من الغنم
ً
النقدين والعروض أخذ يتكلم على زكــاة المواشي فصاعدا وهــو مــا أتــى عليه حــول ولــو كانت لــه إبل
َّ
وقــدم منها اإلب ــل؛ ألنــهــا أشــرف أم ــوال الــعــرب فقال :سائمة فباعها في أثناء الحول أو قبله بيوم بإبل سائمة
ً
ونصاب اإلبل هي بكسر الباء وسكونها اسم جنس ال من غير نوعها استأنف لها حول آخر كاإلبل إذا باعها
َّ
واحــد له من لفظه ،كقوم ونساء وسميت إبــا؛ ألنها بالبقر أو كالبقر إذا باعها بالغنم أو بدراهم أو دنانير أو
تبول على أفخاذها في كل خمس منها شــاة سواء
ً
ً
ً
كانت ً
ذكورا أو إناثا وتطلق
ذكورا فقط أو إناثا فقط أو
الشاة على الذكور واألنثى إلى خمس وعشرين ففيها

عــروض ونــوى بها التجارة فإنه يبطل الــحــول األول
ويستأنف حول الثاني فإن فعل ذلك ً
فرارا من الزكاة
ً
َّ
محمد خالفا ألبي يوسف ،ولو باع السائمة
كره عند
قبل تمام حولها َّ
ثم ردت عليه بعيب في الحول فإن

حينئذ بنت مخاض( )2وهي التي تم لها سنة سميت
َّ
ألن لها ماخض أي :حامل بغيرها في العادة ،كان الرد بقضاء قاض لم ينقطع حكم الحول وكان
بذلك
ً
وفي المغرب مخض الحامل مخاضا أي أخذها وجع عليه زكاتها و إال فالبد من حول جديد ويستمر وجوب
ً
ََ َ َ ْ َ ُ
اءها ال َمخاض}( )3أي بنت المخاض إلى ست وثالثين إبــا ففيها حينئذ
الوالدة ،ومنه قوله تعالى{ :فأج
ألــجــأهــا إلــى جــذع النخلة فــإن لــم يكن معه بنت بنت لبون وهي التي تم لها سنتان سميت بذلك ألن
مخاض فالقيمة وال يجزي هنا إال اإلناث خاصة ،فال أمــهــا ذات لــبــن بـ ــوالدة غــيــرهــا فــي الــعــادة ويستمر
تجوز الذكور إال على وجه القيمة ،وأما في البقر فهما الوجوب كذلك إلى بلوغ ست وأربعين ثم إذا بلغتها
سواء ويجوز في الغنم الذكور واإلنــاث ،فإن قيل :لم تجب حقة وهــي التي تركها ثــاث سنين سميت
وجبت الشاة في اإلبــل مع أن األصــل في الــزكــاة أن بذلك ألنها استحقت أن تركب ويحمل عليها أو أن
َّ
ألن اإلبل إذا بلغته يطرقها الفحل ،ويستمر وجوب الحقة إلى استكمال
يجب في كل نوع من جنسه قيل
ً
ً
خمسا سائمة وحال عليها الحول كانت مال ً
كثيرا ال إحدى وستين ثم تجب جذعة بالذال المعجمة وهي
يمكن إخالؤه عن الوجوب وال يمكن إيجاب [/81ب] التي تم لها أربع سنين سميت بذلك ألنها أجذعت
واح ــد منها لــمــا فــيــه مــن اإلج ــح ــاف وف ــي إيــجــاب أي أسقطت مقدم اسنانها وهي أعلى سن يجب في
الزكاة ويستمر وجوب الجذعة إلى استكمال ست

((( ينظر  :تحفة الفقهاء  ،267 /1العناية  ،221 /2شرح الوقاية وسبعين بتقديم السين على الباء الموحدة ثم تجب
 ،106 /1كشف الحقائق .106 /1

((( ينظر  :المختار  ،105 /1كنز الــدقــائــق  ،260 /1كشف
الحقائق .99 /1
((( سورة مريم.23 :

بنتا لــبــون ويستمر الــواجــب كــذلــك إلــى استكمال
إحــدى وتسعين بتقديم المثناة على السين ففيها
حينئذ حقتان ويستمر الواجب كذلك إلى تمام مائة
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شرح تحفة الملوك لالبياري فائد بن مبارك (ت1016 :ھ) من أول كتاب الزكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
خمسا على
وعشرين بهذا اتفقت اآلثار  ،واشتهرت كتب رسول اهلل ثانيا وتستأنف الفريضة حتى إذا زادت
صلى اهلل عليه وســلــم الــتــي كتبها فــي شــأن الــزكــاة المائتين كان فيها شاة وأربع حقاق ،و إن زادت ً
عشرا
لعماله ،وأجمعت األمــة عليها( )1ومــا نقل عن علي عليها كان فيها شاتان وأربع حقاق وهكذا()4والبخت
َّ
ألن جمع بختى وهــو المتولد بين الــعــربــي والعجمي
رضي اهلل عنه بما يخالف ذلك فغلط من الراوي
ً
عليا أفقه من أن ينقل عنه خالف ما ينص/82[ 2أ] منسوب إلــى بخت نــصــر( ،)5وال ــع ــراب( )6س ــواء في
عليه النبي  كيف ال والنبي  يقول في حقه :وجــوب الــزكــاة واعتبار الــربــا وج ــواز األضــحــيــة( )7أما
«أنا مدينة علم وعلي بابها»( )3ثم في ما زاد على مائة لو حلف ال يأ كل لحم البخت ال يحنث بأ كل لحم
وعشرين يبدأ كما هــو فــي خمس وعشرين فــي كل العراب ألن األيمان مبنية على العرف وال شيء في
ً
وخمسا المواشي غير السائمة ولو جاء الساعي لرب السائمة
خمس شاة مع الحقتين فــإذا صــارت مائة
وعشرين يجب فيها بنت مخاض وحقتان وفي مائة وغلب منه زكاتها فقال له لم يحل عليها الحول أو
وثالثين حقتان وشاتان وفــي مائة وخمس وثالثين على دين مستغرق لقيمتها فالقول قوله مع يمينه أما
حقتان وثالث شياه ،وفي مائة وأربعين حقتان وأربع لو قال أديتها لساع آخر فإن كان ثم ساع غيره صدق
شياه إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت بيمينه و إال فال ،ولو قال أديتها للفقراء لم يصدق،
مخاض إلى مائة وخمسين ففيها ثالث حقاق في كل وتؤخذ منه ويجري هذا في سائر األموال الظاهرة وأما
خمسين حقة ثم يبدأ كما مر ويتغير الواجب ففي الباطنة كالنقود فيصدق أن ادعى صرفها للفقراء ألن
كل خمس تزيد على المائة والخمسين شاة إلى ست
وثالثين ومائة وخمسين ففيها بنت لبون مع الثالث
حقاق ويستمر الواجب كذلك إلى بلوغ مائة وست

((( بداية المبتدي  ،106 /1كنز الدقائق  ،260 /1العناية /2
 ،172تبيين الحقائق  ،260 /1الهداية  ،106 /1الكتاب /1

وتسعين فيجب فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون
ً
((( وهــي نــوع من اإلبــل وهــي التي لها سنامان ،وهــي اإلبل
إلى تمام المائتين وما بينهما عفو ثم يبدأ أبدا كما بدا
 ،139ملتقى األبحر  ،173 /1كشف الحقائق .99 /1

الخراسانية .ينظر  :الحيوان  ،167 /1لغة الفقهاء ص ،104
المصباح المنير  ،37 /1لسان العرب  9 /2مادة بخت.

((( ينظر  :مراتب اإلجماع ص  ،36اإلجماع البن المنذر ص ((( هي اإلبل التي لها سنام واحد ،وهي اإلبل العربية .ينظر :
.46

لــســان الــعــرب  590 /1م ــادة ع ــرب ،لغة الفقه ص ،106

المطلع على أبواب المقنع ص .125
((( )) في (ب) «نص».
ً
((( أخرجه الحاكم في «مستدركه» ( )126 / 3برقم ((( )4661( :وفاقا للمالكية ،والشافعية ،والحنابلة .ينظر  :الهداية
( كتاب معرفة الصحابة رضي اهلل تعالى عنهم  ،أنا مدينة

 ،106 /1تحفة الفقهاء  ،286 /1كشف الحقائق ،100 /1

العلم وعلي بابها ) والطبراني في «الكبير » ( )65 / 11برقم:

الكتاب  ،140 /1شــرح الوقاية  ،100 /1الحجة على أهل

( ( )11061باب العين  ،مجاهد عن ابن عباس ).

المدينة  ،481 /1بداية المبتدي .106 /1
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م .د .محمد طالب حسين
ذلك مفوض إليه ثم لما أنهى الكالم على نصاب والتبيع ما تم له سنة والمسنة ما تم لها سنتان وهذا
اإلبــل أخذ يتكلم على نصاب البقر فقال :ونصاب الذي تقرر هو المذهب المنصور( ،)3وقال قوم :نصاب
البقر ثالثون قدمه على الغنم [/82ب] ألنه يحصل البقر كاإلبل فأوجبوا في الخمس منها شاة وهكذا
مصلحة الزراعة ويتأتى منه اللحم بخالف الغنم فإنه إل ــى خــمــس وعــشــريــن ففيها بــقــرة ،والــدلــيــل على
إنما يتحصل منه اللحم ال غير ومناسبته لإلبل من المذهب المنصور ما رواه الترمذي بإسناده إلى معاذ
حيث الفخامة والقيمة وسمي ً
بقرا ألنه يبقر األرض بن جبل أنــه صلى اهلل عليه وسلم بعثه إلــى اليمن

بــحــوافــره أي يشقها والبقر هــو الشق والبقر جنس وأمره أن يأخذ من كل ثالثين بقرة ً
تبيعا أو تبيعة ومن
واحــدة بقرة ذكـ ًـرا كان أو أنثى وهو ثالثة أنــواع عراب كل أربعين مسنة )4(،وما زاد على األربعين يجب فيه
وجواميس ودريانية وهي التي لها أسنمة وحكمها بحسابه إلى تمام ستين ففي الواحدة عشر ربع مسنة
واحدة في قدر النصاب والواجب واألضحية والوفا وفــي الثنتين نصف عشر مسنة وفــي الثالث ثالثة
وعــنــد االخ ــت ــاط يــضــم بــعــضــهــا لــبــعــض لتكميل أرب ــاع عشر مسنة وهــذا عند أبــي حنيفة فــي روايــة
النصاب وتؤخذ الزكاة من األغلب إن كــان بعضها األصل( )5وروى الحسن عينه أنه ال تجب في الزيادة
أ كــثــر مــن بــعــض ،وفــيــه أي الــنــصــاب الــمــذكــور وهو
الثالثون تبيع أو تبيعة سمي ً
تبيعا ألنه يتبع أمه في (((()ينظر  :األصل  ،55 /1رؤوس المسائل ص  ،202الكتاب
المرعى وهذا إذا لم تكن للتجارة فإن كانت لها لم
يعتبر فيها عدد؛ و إنما تعتبر القيمة بأن تبلغ مائتي
ً
درهــم أو عشرين مثقال من الذهب وفــي العجاف
أفضلها او الوسط إن كان ويستمر وجوب التبيع

()1

إلى بلوغ أربعين بقرة ففيها حينئذ مسنة

()2

 ،141 /1بداية المبتدي  ،106 /1ملتقى األبحر  ،174 /1كنز
الدقائق  ،261 /1كشف الحقائق  ،100 /1متن الرسالة ص
 ،81مختصر خليل ص  ،59التذكرة ص  ،70متن الغاية
والتقريب ص  ،85العمدة ص  ،26اإلقناع البن المنذر /1
.170

أو مسن ((( رواه مالك  259 /1كتاب الزكاة ،باب ما جاء في صدقة
البقر رقم  ،24والشافعي في األم  ،7 /2وفي مسند الشافعي

((( التبيع :الذي أتى عليه حول من أوالد البقر  ،واألنثى تبيعة.

 ،122 /6وعبد الرزاق  21 /4 /6841في الزكاة باب البقر ،

وقيل :هو المفطوم من أمه ،فهو تبيعها ،ويقوى على ذلك.

وابن أبي شيبة  ،127 /3وأحمد  ،230 /5والدارمي 408 /1

ينظر  :القاموس المحيط  357 /1مادة ت ب ع ،مختار

كتاب في الزكاة ،باب زكــاة البقر رقم  ،1582وابــن ماجه

الصحاح ص  31مــادة ت ب ع ،الــدر النقي ،323 /2

 1803في زكاة البقر  ،باب صدقة البقر  ،576 /1وأبو داود

المطلع ص  ،125الحيوان 235 /1

 101 /2والحاكم  398 /1كتاب الزكاة وقــال الحاكم /1

((( وهي التي صارت ثنية .ويجذع البقر في السنة الثانية،
ويثنى في الثالثة ،فهو ثني ،واألنثى ثنية.
الــدر النقي  ،324 /2المطلع ص  ،125لغة الفقه ص ،99
معجم لغة الفقهاء ص .428

 :398صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ،وسكت
عنه الذهبي ،ونقل الحافظ في التلخيص  814عن ابن
عبد البر قوله :إسناده متصل ،صحيح ثابت.
((( ينظر  :كتاب األصل 55 /1
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شرح تحفة الملوك لالبياري فائد بن مبارك (ت1016 :ھ) من أول كتاب الزكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شــيء حتى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنة وربع ثالثين تبيع ويستمر الواجب كذلك إلى أن تصل إلى
مسنة أو ثلث تبيع ألن األوقاص في البقر تسع تسع( )1مائة فيكون فيها تبيعان ومسنة التبيعان في ستين
ً
وقال الصاحبان ال شيء في الزائد حتى تبلغ ستين والمسنة في باقي المائة وهو أربعون( ،)3وهكذا أبدا
ً
ألنه  لما بعث معاذا إلى اليمن أمــره أن يأخذ يكون الحساب ففي مائة وعشرة مسنتان وتبيع وفي
[/83أ] من كل ثالثين من البقر ً
تبيعا أو تبيعة ومن مائة وعشرين أربعة أتبعة وفــي مائة وثالثين مسنة
كل أربعين مسنة فقالوا :له وما حكم األوقــاص فقال وثالثين أتبعة وفي مائة وأربعين مسنتان وتبيعان وفي
لهم ما أمرني رســول اهلل فيها بــشــيء( ،)2ووجــه روايــة مائة وخمسين خمسة أتبعة لما روي أنه  كتب
األصــل أن المال سبب الوجوب ،ونصب النصاب بذلك إلى أهل اليمن(.)4
بالرأي ال يجوز وحديث معاذ لم يثبت ألنه لم يجتمع

والجواميس( )5والبقر سواء في الزكاة واألضحية كما

برسول اهلل بعد ما بعثه إلى اليمن في الصحيح وألن مــر( )6أما في اإليمان إذا حلف ال يأ كل لحم البقر ال
ْ
قوله تعالى{ :في َأ ْم َواله ْم َح ٌّق َّم ْع ُلوم ّل َّ
لسا ِئ ِل َوال َم ْح ُروم} يحنث بأ كل لحم الجاموس لعدم العرف وقلته في
ِ
ِ
ِِ
[سورة المعارج آيــة ]25 ،24:يتناول كل مال فال يجوز بعض البالد فلم يتناوله اليمين( )7ثم لما أنهى الكالم
إخـ ــاؤه عــن ال ــواج ــب ب ــال ــراي وألن االحــتــيــاط في على نصاب البقر أخــذ يتكلم على نصاب الغنم
العبادات باإليجاب أولى ثم إذا بلغت ستين فيكون فقال :ونصاب الغنم هو يقع على الــذكــور واإلنــاث
فيها تبيعان أو تبيعتان وال خالف بينهم في ما دون
األربعين وال في ما دون الستين ،وتجب في سبعين
منها مسنة وتبيع المسنة فــي األربعين والتبيغ في

((( بداية المبتدي  ،107 /1كنز الدقائق  ،262 /1الكتاب /1
 ،142المختار .107 /1
((( الكتاب  ،142 /1المختار  ،107 /1بداية المبتدي ،107 /1

الثالثين إلى بلوغها ثمانين ففيها مسنتان في كل

االختيار  ،107 /1بدائع الصنائع  ،28 /2الهداية ،107 /1

أربعين مسنة وفــي تسعين منه ثالثة أتبعة في كل

تبيين الحقائق  ،262 /1كشف الحقائق 100 /1

((( الجواميس :واحدها جاموس ،وهو نوع من البقر  ،وهي
ً
ً
أجساما.
أنبل البقر  ،وأ كثرها ألبانا ،وأعظمها
((( ينظر  :الــهــدايــة  ،106 /1بــدائــع الصنائع  ،28 /2تبيين
الحقائق  ،262 /1البحر الرائق  ،215 /2حاشية الشلبي  /1حياة الحيوان للدميري  ،264 /1الدر النقي  ،324 /2المطلع
 ،126لغة الفقه ص 106
 ،262العناية .179 /2
ً
((( وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا رواها أسد بن عمرو عنه ((( ،وفــاقــا للمالكية ،والشافعية ،والحنابلة .ينظر  :تبيين
وهو قــول :أبي يوسف ،ومحمد ،وهو مذهب المالكية،

الحقائق  ،263 /1الكتاب  ،142 /1الهداية  ،106 /1الحجة

والشافعية ،والحنابلة .ينظر  :البحر الرائق  ،215 /2حاشية

على أهل المدينة  ،481 /1كنز الدقائق  ،263 /1ملتقى

الشلبي  ،262 /1الهداية  ،107 /1تبيين الحقائق ،262 /1

األبحر .174 /1

العناية  ،179 /2األصــل  ،56 /1الكتاب  ،141 /1بدائع ((( تبيين الحقائق  ،263 /1الهداية  ،107 /1البحر الرائق
الصنائع .28 /2

215 /2
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ً
ضأنا كان أو ً
معزا وهذا هو الظاهر و إن نقل عن
والضأن( )1والمعز( ،)2وقدم الكالم عليها قبل الكالم السنة
على الخيل لالتفاق على زكاتها ،واالختالف في زكاة األمام أنه يكتفى به وما ينتج بين ما تجب فيه الزكاة
ً
الخيل وحينئذ فنصابها أربعون سائمة حال عليها ومال كان تولد بين ظبي وشاة أو بقرة وحشية وأخرى
الحول وملكها أهل زكاة وفيها شاة واحدة ،وفي مائة أهلية يعتبر بأسه فــإن كانت مما تجب فهي الزكاة
و إح ــدى وعشرين تجب شــاتــان ،ومــا بين األربعين وجبت و إال فــا ،ثــم لما أنهى الــكــام على نصاب
وذلك عفو ال شيء فيه [/83ب] إلى مائتين وواحدة الغنم أخذ يتكلم على نصاب الخيل فقال :ونصاب
ً
منها فيكون فيها ثالث شياه والذي بينه وبين ما قبله الخيل اثنان ذكــر وأنثى سميت خيل الختيالها في
عفو ال شــيء فيه ،ويستمر وجــوب الثالث إلــى أربع مشيتها وهــذا عند اإلم ــام( )3والبــد أن تكون سائمة،
مائة منها ففيها حينئذ أربع شياه ،وانظر ما بين مائتين وأن يحول عليها الحول و إنما شرط االختالط؛ ألن
وواحــدة إلى أربــع مائة كله ال شيء فيه وال تتعلق به فــي الــمــذكــور المنفردة روايــتــيــن والصحيح منهما
زكاة ،ثم يتقرر الحساب ويبقى في كل مائة تزيد على عــدم الــوجــوب لعدم التناسل وفــي اإلنــاث المنفرد
ذلك شاة ففي خمسمائة خمس شياه ،وفي ستمائة روايتان األصح منهما الوجوب ألنها تتناسل بالفحل
ست شياه ،والضأن والمعز سواء في تكميل النصاب المستعار  ،والناس ال يمنعون منه في العادة ،وهذا
ً ()4
ال في أداء الواجب ألن العبرة لألم عندنا ،وكــذا في كله إذا كان لغير الغزو و إال فال شيء فيها إجماعا
جواز األضحية ال في األيمان فلو حلف ال يأ كل لحم وفيه أي نصاب الخيل ديناران على كل رأس دينار

()5

الضأن ال يحنث يأ كل لحم المعز لما مر أن مبنى أو زكــاة القيمة واألصــح عندا إلم ــام( )6أنها ليس لها
األيمان على العرف ،ويؤخذ الثني منهما في الزكاة وهو نصاب مقدر ثــم هــذا التخيير إنما هــو فــي أفــراس
ما تم له سنة وال يؤخذ الجذع وهو ما أتى عليه أ كثر العرب لتفاوتها في القيمة ،أما أفراس العجم فتقوم
ً
حتما بال خيار ؛ و إنما لم تؤخذ زكاتها من عينها ألن

((( الضأن
مهموز  ،ويجوز تخفيفه ْباإلسكان كنظائره ،وهو مقصود الفقراء االرتفاق وهو ال يحصل بأحد العين
ُ
جمع واحــده :ضائن ،كراكب َ
وركــب ،ويقال في الجمع
إذ هي غير مأ كولة عند أبي حنيفة القائل بوجوب
ً
ً
أيضا :ضأن -بفتح الهمزة -ويجمع أيضا على ضئين،

وهو فعيل بفتح أولــه ،واألنثى ضائنة بهمزة بعد األلف،
ثم نون وجمعها :ضوائن .ينظر  :المصباح المنير  ((( 365 /2ينظر  :المبسوط  ،182 /2تحفة الفقهاء  ،187 /1الهداية
مادة الضأن ،لسان العرب . 251 /13

 ،107 /1العناية .182 /2

((( المعز  :اسم جنس ال واحد له من لفظه ،وهي ذوات الشعر ((( ينظر  :المبسوط 183 /2
ماعزة لسان ((( ينظر  :المختار  ،108 /1الدر المختار  ،282 /2حاشية رد
من الغنم ،الواحدة شاة ،والذكر ماعز  ،واألنثى ِ
العرب  410 /5مــادة معز  ،لغة الفقه ص  ،103المصباح
المحتار .282 /2
المنير  575 /2مادة المعز ..

((( ينظر  :المختار  ،108 /1الكتاب .143 /1
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شرح تحفة الملوك لالبياري فائد بن مبارك (ت1016 :ھ) من أول كتاب الزكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[/84أ] الزكاة فيها و إنما المقصود منها الركوب ولهذا الــتــجــارة( ،)4وال في الصغار من أوالد اإلبــل أو البقر أو
ً
قرنها اهلل تعالى بالبغال والحمير إال أنه ترك القياس الغنم وهذا آخر أقوال أبي حنيفة وكان يقول أول يجب
فيها بالخبر وهــو قوله  (فــي كــل قــوس سائمة فيها ما يجب في الكبار( )5وبه أخذ زفر ومالك ،ثم
دينار ) ( )1ومن أصله أن القياس يترك بخبر الواحد رجع وقال تجب فيها واحدة منها وبه أخذ أبو يوسف
قــال فــي النهاية :وأجــمــعــوا على أن اإلم ــام ال يأخذ والشافعي ثم رجع ،وقال :ال يجب فيها شيء وبه أخذ
ً َّ
تبعا لكبيرة فيجعل الكل ً
ألن زكاتها ال تجب محمد إال ً
تبعا لها النعقادها
صدقة الخيل من صاحبها جبرا؛
َّ
وألن الخيل مطمع لكل طامع فلو ولي
في عينها،
السعادة أخذ الزكاة فيها لم يتركوها لصاحبها(.)2

((( لعدم النماء .ينظر  :بداية المبتدي  ،108 /1تحفة الفقهاء
 ،290 /1شرح فتح القدير .186 /2

وال يجب شــيء فــي خيل ذك ــور محضة وال ((( هذا عند أبي حنيفة ،وهو آخر أقواله ،وهو قول :محمد،
ً
وكان أبو حنيفة يقول أول :يجب فيها ما يجب في المسان،
فــي إن ــاث محضة لكن ال ــذي مــر أنــهــا لــو تحققت

ً
ذك ـ ً
ـورا محضا فال زكــاة فيها على الصحيح وأنها لو
ً
تمحضت إنــاثــا وجبت الــزكــاة فيها على الصحيح

وهو قول :زفر ثم رجع ،وقال -أي أبو حنيفة :-فيها واحدة
منها ،وبها أخذ أبو يوسف.

وجه القول األول :أن المقادير ال يدخلها القياس ،فإذا امتنع
ً
وحينئذ فقوله :في األشهر قد علمت ما فيه وال شيء
إيجاب ما ورد به الشرع ،امتنع أصل ،و إذا كان فيها واحد
من المسان ،جعل الكل ً
ً
في البغال والحمير و إن كثرت وزادت على الحصر
نصابا دون
تبعا له في انعقادها
ً
تأدية الزكاة ،والشارع أوجب قليل في كثير  ،وهو أسنان
إذا كانت للقنية لقوله  ليس في :الكسعة شيء
معلومة ،فلو أوجبنا الكبار فيها أدى إلى قلب الموضوع،
ّ
()3

وهي الحمير والبغال ملحقة بها ألنها ال تتناسل

ولو كانت للتجارة تعلقت الزكاة بقيمتها كسائر أموال

فإنه إيجاب الكثير في القليل ،وربما يزيد على جميعها،
و إذا كان فيها كبار صــارت الصغار ً
تبعا لها في انعقاد
النصاب ،ال في جواز األخذ.

((( رواه البيهقي في السنن الكبرى  119 /4كتاب الزكاة ،ووجه القول الثاني :أن الشارع أوجب اسم اإلبل والبقر والغنم،
باب من رأى في الخيل صدقة ،وفي معرفة السنن واآلثار

فيتناول الصغار والكبار  ،كما في األيمان ،حتى لو حلف

 95 /6كتاب الزكاة ،باب ال صدقة في الخيل رقم .8119

ال يأ كل اإلبل يحنث بأ كل الفصيل ،ولهذا يعد مع الكبار ،

قال في مجمع الزوائد  :69 /3فيه ليث بن حماد وعراك

لتكميل النصاب ،ولوال أنها نصاب واحد لما كمل بها.

وكالهما ضعيف .وقال الدارقطني في السنن  :125 /2تفرد ووجه القول الثالث :أنا لو أوجبنا فيها ما يجب في المسان؛
ًّ
ً
ألضــررنــا بأربابها ،ولــو لم نوجب أصــا؛ ألضــررنــا بالفقراء
به غورك ،عن جعفر وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء
((( ينظر  :تبيين الحقائق  ،265 /1العناية  ،183 /2حاشية
الشلبي . 265 /1

فأوجبنا واحدة منها ،كما في المهازيل ،وهذا ألن الكبر
والصغر وصف ،ففواته ال يوجب فوات الوجوب ،كالسمن

((( ينظر  :لسان العرب  309 /8مادة كسع ،تاج العروس /5

والهزال .ينظر  :الهداية  ،108 /1الكتاب  ،144 /1االختيار

 494مــادة كسع ،غريب الحديث ألبي عبيد  7 /1مادة

 ،109 /1تبيين الحقائق  ،226 /1كنز الدقائق ،226 /1

كسع ،غريب الحديث البن الجوزي  290 /2مادة كسع

كشف الحقائق .101 /1
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ً
نصابا حتى ال يجزيه أخذ واحدة من الصغار وصورة والسائمة هي الراعية [/84ب] أكثر الحول في كال
ً
المسألة أن يكون له نصاب سائمة ومكث عنده ستة سباع ألن أصحاب السوائم قد ال يجدون بدا من أن
أشهر فتوالد مثل عــدده ثم هلكت األصــول وبقيت يعلفوا سوائمهم في بعض األوقات فجعل األقل ً
تابعا
ً
األوالد فال يبني حول األصل على األوالد خالفا ألبي لأل كثر إذ اليسير منه ال يمكن االحتراز عنه فلو اعتبر
ً
ً
مانعا لما وجبت الزكاة أصل ولو علفت نصف الحول
يوسف()1وليس في المعلوفة التي يعلفها صاحبها
َّ
()6
نصف الحول أو أ كثر زكــاة؛
ألن سبب الوجوب هو وسامت نصفه فصريح كالم المؤلف أن ال وجوب
المال النامي ودليل النماء اإلسامة للدر والنسل أو
لكن قــال في الغاية( )7ينبغي أن يترجح جانب
ً
احتياطا ألنه عبادة ومبناها على االحتياط
اإلعداد للتجارة والمؤنة تكثر في المعلوفة فلم يوجد الوجوب
النماء()2وال في العوامل

()3

والحوامل( )4السائمة زكاة وقيل ال وجوب ألن الزكاة إنما تثبت بعد ثبوت السبب

و إن لم يعمل عليها أو لم يحمل لما روي أنه صلى وقد وقع الشك فيه فال ترجيح و إنما قال ال للركوب
اهلل عليه وسلم قــال« :ليس في العوامل صــدقــة»

()5

((( ينظر  :الكتاب  ،144 /1بداية المبتدي  ،108 /1البحر الرائق
 ،217 /2حاشية رد المحتار  ،282 /2الهداية .108 /1

والعمل؛ ألنها لو علقت لذلك فال زكــاة فيها ،وبنت
َّ
المخاض ما دخل األولــى إلحاق التاء بالفعل ألنها
مؤنثة حقيقة في السنة الثانية ومتى استكملت السنة

((( بداية المبتدي  ،108 /1كنز الدقائق  ،268 /1الكتاب  /1األولــى تحقق دخولها في الثانية إذ ال فاصل بينهما
 ،145البحر الرائق  ،218 /2كشف الحقائق  ،102 /1تبيين وكذا يقال في ما بعده( ،)8وبنت لبون ما دخلت في
الحقائق  268 /1المختار .1097 /1

((( وهي المعدة لألعمال .ينظر  :لسان العرب  477 /11مادة

السنة الثالثة ألن أمها لما ولدتها أرضعتها( )9حوال ثم

عمل ،القاموس المحيط  314 /3مــادة ع م ل ،معجم
مقاييس اللغة  145 /4باب العين والميم وما يثلثهما مادة ((( وذهب الشافعية ،والحنابلة :إلى أنه ليس في العلوفة ،وال
عمل ،طلبة الطلبة ص  ،39لغة الفقهاء ص .324
ُ َّ
المعدة لحمل األثــقــال .ينظر  :مختار الصحاح
((( وهــي

القوانين ص  ،73منح الجليل  ،4 /2أقرب المسالك ص

ص  65مادة ح م ل ،لسان العرب  179 /11مادة حمل،

 ،36التفريع  ،289 /1منهج الطالب  ،232 /1فتح الوهاب

في العوامل زكاة .أما الحوامل :فتجب فيها الزكاة .ينظر :

القاموس المحيط  712 /1مادة ح م ل ،المصباح المنير
ُ
 152 /1مادة الحميل.
((( ينظر :الغاية في شرح الهداية؛ لشمس الدين أبي العباس
 ،232 /1روض الطالب  ،342 /1أسنى المطالب .342 /1

((( رواه أبو داود كتاب الزكاة ،باب في زكاة السائمة 99 /2

أحمد بن إبراهيم السروجي ق /129 /الجزء الخامس،

رقم  ،1572وابــن خزيمة كتاب الزكاة ،باب ذكر الدليل

النسخة األصــلــيــة لــدى جامعة الملك س ـعــود ،تحت

على أن النبي إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها

رقم .1366

دون عواملها  20 /4رقم  ،2270والدارقطني كتاب الزكاة ((( ،ينظر  :الهداية  ،105 /1شرح فتح القدير .172 /2
بــاب ليس في العوامل صدقة 103 /2رقــم  ،3والبيهقي ((( ينظر  :مختار الصحاح ص  246مــادة ل ب ن ،لسان
كتاب الزكاة ،باب كيف فرض صدقة البقر .99 /4 .

العرب  373 /13مادة لبن ،الدر النقي  ،320 /2لغة الفقه
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شرح تحفة الملوك لالبياري فائد بن مبارك (ت1016 :ھ) من أول كتاب الزكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حملت بعد الحول بغيرها ويمضي عليها حول وهي وجــب عليه سن من أسنان الــزكــاة ،وهــو ال يملكه أو
حامل فإذا وضعت حملها دخلت األولى في السنة يملكه لكن به عيب يمنع من أدائه أعطى الساعي،
الثالثة( )1والحقة ما دخلت في السنة الرابعة؛ ألنها أعفى منه وأخذ الزائد بأن لزمه بنت مخاض ولم توجد
أ كبر من التي قبلها سنة( ،)2والجذعة من اإلبل ال من عنده بصفة األجــزاء فيدفع بنت لبون لكن برضى
الغنم إذ هي منه ما استكمل ستة أشهر ما دخلت في الساعي ويأخذ فضل ما زاد على بنت المخاض ،أو
السنة الخامسة فهي أ كبر من التي قبلها بسنة وهذا أعطى أسفل منه بأن لزمه بنت لبون ولم توجد [/85أ]
في اإلبل( )3وأما البقر فقد أشار إليه بقوله :والتبيع ماله عنده بصفة األجــزاء فيدفع بنت مخاض مع الزائد
ً
سنة ودخــل في الثانية( )4سمي بذلك ألنه يتبع أمه عليه مطلقا أي سواء رضي الساعي أو لم يرض و إنما
في المرعى أو أن قرنه يتبع أذنه( ،)5والمسنة ما تم لها احتيج في األول لرضى الساعي؛ ألن طلب الفضل
ويجوز دفع القيمة في

سنتان ودخلت في الثانية فهي أ كبر من التي قبلها شراء للزيادة وال إجبار فيه
ً
ضأنا كان أو ً
بسنة( ،)6وثني الغنم
معزا ما أي الذي بلغ الزكاة و إن كــان عنده السن الواجب عليه والخيرة
()9

أي استكمل سنة( )7وجذعها أي الغنم ما أي الذي
بلغ أكثرها أي السنة أو أجــذع مقدم أسنانه

()8

ص  37مادة ث ن ي.

ومن ((( وعــنــد المالكية :مــن لــم يملك الـســن الــوســط ،أجبر
على شرائه .ينظر  :وعند الشافعية :من وجب عليه سن

ص  ،104المطلع على أبوب المقنع ص .124
((( ينظر  :الهداية  ،105 /1بدائع الصنائع .32 /2
((( ينظر  :المبسوط  ،151 /2المختار .106 /1
((( ينظر  :المختار  ،106 /1الهداية .105 /1

ولــم يكن عنده أخــذ منه ،ورد عليه شــاتــان ،أو عشرون
ً
درهما ،أو سن أسفل منه ،ودفــع معه شاتان أو عشرون
ً
درهما .واالختيار في الصعود والنزول إلى المصدق .وفي
ً
درهما إلى الذي يعطي.
الشاتين ،أو العشرين

((( ينظر  :المختار  ،108 /1الهداية  ،106 /1بدائع الصنائع  /1وعند الحنابلة :من وجبت عليه سن فعدمها ،خير المالك
 ،32شرح فتح القدير .178 /2
((( ينظر  :مختار الصحاح ص  31مادة ت ب ع ،القاموس
المحيط  357 /1مادة ت ب ع.

دون الساعي إلى ما يليها في ملكه ،ثم إلى ما يليه إن
عدمه ،وفــي النزول كذلك ،فــإن شــاء أخــرج ً
سنا أفضل
ً
درهما ،و إن شاء المالك
منها ومعها شاتان ،أو عشرون

((( القاموس المحيط  632 /2مــادة س ن ن ،المصباح

أخرج أعلى منها ،فإن عدم ما يليها انتقل إلى األخرى،

المنير  292 /1مــادة السن ،المطلع على أبــواب المقنع

وضاعف الجبران ،وهكذا ،وال مدخل للجبران في غير

ص  ،125طلبة الطلبة ص  ،40الدر النقي  ،323 /2النظم

اإلبل فمن عدم فريضة البقر  ،أو الغنم ،ووجد دونها حرم

المستعذب 145 /1

إخراجها ،ولزمه تحصل الفريضة ،و إخراجها ،و إن وجد

((( ينظر  :المختار  ،107 /1تبيين الحقائق  ،263 /1مختار

أعلى منها فدفعها بغير جبران قبلت منه ،و إن لم يفعل

الصحاح ص  37مــادة ث ن ي ،القاموس المحيط /1

كلف شراؤها .ينظر  :الكتاب  ،144 /1بداية المبتدي /1

 424مادة ث ن ي ،المصباح المنير  85 /1مادة الثنية.

 ،109الهداية  109 /1االختيار  ،110 /1كشف الحقائق 102 /1

((( ينظر  :العناية  ،182 /2المبسوط  ،82 /2مختار الصحاح

تبيين الحقائق .270 /1
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م .د .محمد طالب حسين
فــي ذلــك المهالك ويجير الــســاعــي على القبول تسمن لأل كل وال الفحل لعدم استغناء الماشية
وال يختص ذلك بالزكاة بل يجوز دفعها في الفطرة عنه ،وال الحامل ألنها من الخيار هنا ،و إن كانت
والكفارة والعشر والخراج

تعد في الضحايا من المعيبات ويحسب عليه في

()1

وال ــن ــذر( )2ألن الــمــقــصــود مــرحــمــة الفقير وذلــك سائمته العميا والعجفا والصغيرة( ،)5وال يأخذ منها
ً
شيئا لقول عمر رضي اهلل عنه لساعيه اعتد عليهم
يحصل بأي مال كان ال في الهدايا والضحايا ،فال
يــجــوز أخ ــذ القيمة فيهما؛ ألن الــمــقــصــود منهما بالسخلة ولو أتاك الراعي بها على كفه وال تأخذها
اإلراقــة وهــي غير معقولة

()3

والــواجــب أخــذ الوسط منه

()6

ومطلق المستفاد في أثناء الحول فيضم

()7

مــن الــنــصــاب ألن فــيــه نــظــر للجانبين إذ فــي أخــذ إلى جنسه في الحول سواء كان بميراث أو هبة أو
الــخــيــار إضـ ــرار بــالــمــالــك وف ــي أخ ــذ الـ ــردى إض ــرار غير ذلك وترك الكل بحول النصاب( )8لقوله 
بالفقراء فيقسم الــمــال ثالثة أقــســام جيد ورديء «إن من السنة ً
شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم»(.)9
ووسط ويؤخذ من الوسط فال يأخذ الربا وهي بضم

فمـا حـدث بعـد ذلـك فلا زكاة فيـه حتـى يجـيء

الراء والباء الموحدة المشددة المفتوحة التي تربي رأس الشـهر
ولدها( ،)4وقيل كثيرة اللبن وال األ كحولة وهي التي

()10

إال أن الربح والولد أي كل منهما يضم

ً
((( وفاقا للثالثة .ينظر  :كنز الدقائق  ،272 /1تحفة الفقهاء
 ،308 /1تبيين الحقائق .272 /1

((( الخراج :هو ما يؤخذ على األرض .وقيل ما يخرج من غلة
ً
خراجا ،فيقال :أدى ((( لم أجده.
األرض ،ثم سمي ما يأخذه السلطان

فالن خراج أرضه ،وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم ،يعني ((( :في (ب)» يضم».
َ َّ
الجزية ،وهو يقع على مال الفيء ،والجزية ،والغلة .ينظر  ((( :ينظر  :كنز الدقائق  ،272 /1بداية المبتدي ،109 /1
أنيس الفقهاء س  ،185حلية الفقهاء ص  ،133الــدر

العناية  ،195 /2الهداية .109 /1

النقي  ،338 /2لغة الفقه ص  ،322النظم المستعذب ((( قال العيني في «البناية شرح الهداية» ( :)356 /3قال
 ،152 /1مختار الصحاح ص  72مادة خ ر ج.
ُْ
((( النذر  :واحــد الــنــذور  ،يقال :نــذرت أنــذر وان ـ ِـذ ُر -بكسر
شيئا ً
ال ــذال وضمها -إذا أوجــبــت على نفسك ً
تبرعا.

الكاكي :رواه الترمذي ،وجزم بذلك ولم أره في الترمذي،
والــعــجــب مــن ه ــؤالء يــســتــدلــون بــحــديــث فيما يتعلق
بالمذهب ،وال يــذكــرون غالبا من رواه من الصحابة وال

ً
تعظيما هلل
وقيل :إيجاب عين الفعل المباح على نفسه؛

يكشفون حاله ،وال من أخرجه مع دعــاوي بعضهم علم

تعالى .ينظر  :القاموس المحيط  351 /4مادة ن ذ ر  ،لسان

الحديث.

العرب  200 /5مادة نذر  ،أنيس الفقهاء ص  ،301لغة الفقه ثــم اعــلــم أن مذهبنا فــي هــذا الــبــاب هــو قــول عثمان وابــن
عباس َ -ر ِض َي ُ
اهَّلل َع ْن ُه َما  ،-والحسن البصري ،والثوري،
ص  ،172الدر النقي .797 /3
((( ينظر  :الهداية  ،109 /1العناية  ،191 /2كشف الحقائق /1
 ،102الكتاب .144 /1
((( ينظر  :اللباب في شرح الكتاب (.)37 /2

والحسن بن صالح ،قال في « المغني « :وهو قول مالك
في السائمة.
( ((1ينظر  :شرح فتح القدير  ،196 /2تحفة الفقهاء ،309 /1
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شرح تحفة الملوك لالبياري فائد بن مبارك (ت1016 :ھ) من أول كتاب الزكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
عشـرا ذكـره فـي التحقيـق،
إلـى أصلـه ليسـتكمل النصـاب بعلـة المجانسـة عليهـا شـيء حتـى تكـون
َّ
وألن الزيـادة
وغيرهمـا أي غيـر الربـح والولـد يضـم إلـى أقـرب وهـذا نـص علـى أنـه ليـس فيـه شـيء،
ً
حـول صورتـه أن يكـون لـه نصـاب فـي الفضـة علـى النصـاب سـمي فـي الشـرع ً
عفـوا والعفـو مـا
جنسـه
ونصـاب آخـر عـروض لتجـارة ثـم وهـب لـه دراهـم يخلـو عـن الوجـوب ،وثمـرة الخلاف تظهـر فـي مـا
فيضـم الدراهـم إلـى الفضـة إن كان نصـاب الفضـة إذا كان لـه نصـاب ،وعفـو فهلـك قـدر العفـو بعـد
أقـرب إلـى تمـام الحـول ويضـم إلـى نصـاب العـروض وجـوب الـزكاة كتسـع مـن اإلبـل فحـال عليهـا الحـول
إن كان أقـرب إلـى الحـول والـزكاة واجبـة فـي النصـاب وهلـك منهـا أربـع فإنـه يسـقط أربعـة أتسـاع شـاة عنـد
وحـده دون العفـو منـه/85[ 1ب] عنـد اإلمـام وأبـي محمـد وزفـر  ،ولـو كان لـه مائـة وعشـرون شـاة فحـال
يوسـف( )2وقـال محمـد وزفـر تجـب فيهمـا( )3لقولـه عليهـا الحـول وهلـك منهـا ثمانـون فإنـه يسـقط منهـا
عليـه الصلاة والسلام فـي خمـس مـن اإلبـل شـاة إلى عندهمـا ثلثـا شـاة ،ويبقـى ثلـث ألن الواجـب كان
َّ
وألن الـزكاة وجبت فـي األ كل فيسـقط بقـدر مـا هلـك وعنـد أبـي حنيفـة
تسـع أخبـر أن الوجـوب فـي الكل؛
شـكر النعمـة المـال وكلـه نعمـة ويحصـل بـه الغنـى وأبـي يوسـف ال يسـقط شـيء ألن الواجـب إنمـا هـو
و إنمـا سـمي عفـو الوجـوب الـزكاة قبـل وجـوده وألبـي النصـاب فقـط وقـد بقـي وألن النصـاب أصـل والعفـو
ً
حنيفـة وأبـي يوسـف قولـه صلـى اهلل عليـه وسـلم فـي تبـع فيصـرف الهالـك أول إلـى التبـع كمـال المضاربة
ً
خمـس مـن اإلبـل السـائمة شـاة  ،وليـس فـي الزيـادة إذا هلـك يصـرف أول إلـى الربـح ألنـه تبـع وال يسـقط
شـيء مـن الـزكاة بعـد تقـرر الوجـوب بهلاك العفـو إذ
العناية  ،195 /2حاشية الشلبي  272 /1كشف الحقائق الـزكاة تجـب عليـه بعـد الحـول وهـو يمسـكها علـى
طريـق األمانـة وكـذا لـو اسـتهلكه فلا شـيء فيـه عنـد
 ،103 /1البحر الرائق  ،222 /2شرح الوقاية .103 /1
ً
((( لفظة «منه» ساقطة من(ب).
اإلمـام ،وأبـي يوسـف خالفـا لمحمـد وزفـر(.)4
َّ
(((()ألن الزيادة على النصاب تسمى في الشرع ً
عفوا ،والعفو

ما يخلو عن الوجوب ،وهو مذهب المالكية ،والشافعية،
والحنابلة .ينظر  :الكتاب  ،145 /1بداية المبتدي ،110 /1
كشف الحقائق .102 /1
َّ
ألن الزكاة وجبت ً
شكرا لنعمة المال ،ويحصل به الغنى؛
(((

ولــو هلك بنصاب بعد وجــوب الــزكــاة عليه بأن
تم حوله سقطت عنه إذا لم يطلبها الساعي أما إذا
طلبها مــن المالك ولــم يسلمها لــه مــع الــقــدرة فقد

وألن النصاب منه غير متعين ،فإذا وجد أ كثر منه تعلق
بالكل ،كنصاب السرقة ،والمهر  ،والسفر  ،والحيض ،وكل
مقدرا ً
شرعا ،و إنما سمي ً
ً
عفوا؛ لوجوب الزكاة قبل
ما كان
وجوده .ينظر  :تبيين الحقائق  ،269 /1حاشية الشلبي  ((( /1ينظر  :تبيين الحقائق  ،269 /1حاشية الشلبي ،269 /1
 ،269الهداية  ،110 /1االختيار  102 /1الكتاب .145 /1

كشف الحقائق  ،102 /1الهداية .110 /1
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()2
ال يضمن( )5قال في النهاية ،وهذا أقرب إلى الفقه
قال الكرخي( )1عليه الضمان ،وهو قول العراقيين
ً
تفويتا ولم يوجد وأما
ألنها أمانة طالبه بها من يملك التصرف فيها فصار ألن وجوب الضمان يستدعي

كــالــمــودع إذا طلبت منه الــوديــعــة ولــم يدفعها مع القياس على الوديعة فــمــردود ألن اليد قد تبدلت
ً
اإلمكان وستأتي له بقية .ولو هلك بعضه أي بعض فصار مفوتا ليد المالك فيضمن فيها( ،)6وفي اليد
النصاب سقط عن المالك بقدره ألن المالك من أربــع كافة مشايخ ما وراء النهر قالوا ال يضمن و إن
حيث هو محل الزكاة فإذا هلك بعضه فات المحل طلب الساعي ألن المالك مخير بين أن يدفع العين
ولو استهلكه المالك بعد تقرر الوجوب ،ضمن زكاته أو القيمة فلم يلزمه تسليم العين فصا كما قيل
لتعديه باستهال كه [/86أ] ولو هلك النصاب بعدا المطالبة قال في النهاية :واألصــح عدم الضمان

()7

الطلب الساعي فقوالن أحدهما يجب عليه الضمان ويصح التعجيل قبل تمام الحول لسنين مستقبلة
وه ــو ال ــذي قــدمــنــاه وثانيهما وه ــو ق ــول أب ــي طاهر بعد ملك نصاب ألنه أدى بعد انعقاد السبب قال
ً
()4
في النهاية لكن بين األداء معجل وبين األداء في
الدباس( )3وأبي سهل
((( الكرخي :هو أبو الحسن عبيد اهلل بن الحسين بن دالل

آخــر الــحــول فــرق وه ــوان المعجل يشترط فيه أن ال

الكرخي ولــد بكرخ في سنة  260هـ انتهت إليه رئاسة ينتقص النصاب في آخر الحول وفي آخر الحول ال
أصحاب أبي حنيفة في عصره .توفي ببغداد سنة  340يشترط بيانه إذا عجل شاة عن أربعين فحال عليها
هـ .ينظر  :الجواهر المضية  ،493 /2األنساب  ،52 /5العبر الــحــول( )8وعنده تسعة وثالثون فال زكــاة عليه حتى
 ،61 /2تذكرة الحفاظ  ،855 /3شذرات الذهب  .358 /2لو كان صرفها للفقراء وقعت ً
تطوعا ولو كانت قائمة

((( ينظر  :الكتاب  ،146 /1بداية المبتدي  110 /1ملتقى
األبحر  177 /1الهداية  ،110 /1المختار 102 /1

بعينها في يد اإلمام أو الساعي استردها ،وأما إذا كان

((( ابو طاهر الدباس :هو محمد بن محمد بن سفيان ،أبو أداؤه في آخر الحول وقعت عن الزكاة و إن انتقص
طاهر الدباس ،الفقيه ،إمام أهل الرأي بالعراق في عصره ،النصاب بأدائه قال الخجندي إنما يصح التعجيل

موصوف بالحفظ ومعرفة الروايات ،من أقران أبي الحسن

الكرخي ،ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة فتوفي ينظر  :تاج التراجم ص  ،335الجواهر المضية  ،51 /4الفوائد
بها .ينظر  :الجواهر المضية  ،116 /2الفوائد البهية ص
 ،187الوفيات بالوفيات .162 /1

البهية ص  ،81الطبقات السنية رقم 28871
((( ينظر  :تبيين الحقائق  ،270 /1العناية .203 /2

((( صاحب كتاب الرياضة ،درس على أبي الحسن الكرخي ((( ،ألن حق األخــذ له ،ومنعه يوجب الضمان ،كالوديعة.
ودرس عليه أبو بكر الــرازي ،وتفقه به فقهاء نيسابور من

ينظر ، :شرح فتح القدير  ،203 /2تبيين الحقائق .270 /1

أصحاب اإلمام أبي حنيفة ،كان إذا دخل مجالس النظر ((( ينظر  :الهداية  ،110 /1تحفة الفقهاء  ،306 /1تبيين
تغيرت وجوه المخالفين لقوة نفسه ،وحسن جدله ،يقال

الحقائق  ،270 /1حاشية الشبلي .270 /1

لــه :أبــو سهل الفرضي وأبــو سهل الــزجــاجــي ،وأبــو سهل ((( ينظر  :العناية  ،204 /2الهداية  ،111 /1بداية المبتدي /1
الغزالي ،رجع إلى نيسابور فمات بها.

 111شرح فتح القدير .204 /2
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ً
بثالثة شروط :1أحدها :أن يكون الحول منعقدا وقت أنه صلى اهلل عليه وسلم تعجل من عمه العباس

()4

التعجيل ،وثانيها :أن يكون النصاب الذي عجل عنه زكاة عامين( )5والن السبب هو المال النامي فالمال
ً
كامل في آخر الحول وثالثها :أن ال يفوت أصله في ما أصل والنماء وصف له فجاز بعد وجود أصله بخالف
بين ذلك مثاله إذا كان له أقل من مائتي درهم أو أربع ما إذا عجل قبل أن يملك ً
نصابا ألن السبب لم يوجد
من اإلبل فهذا مال ال ينعقد عليه الحول فإذا عجل ولو عجل أداء الزكاة إلى فقير فخرج عن األهلية في
الزكاة ،ثم كمل النصاب بعد التعجيل ال يكون الذي أثناء الحول كان أيسر أو مات أو ارتــد وقع ما دفعه
ً
عجل زكاة بل ً
تطوعا وكذا إذا كان له مائتا درهم فدفع زكاة ألنه حال األخذ كان مستحقا فها حدث بعده
خمسة دراهم لفقير بنسيئة الزكاة وانتقص النصاب من الغنى أو الموت أو االرتداد ال يؤثر( )6ثم لما أنهى
بمقدار ما عجل ولم يستفد ً
شيئا حتى حال الحول الكالم على زكاة المواشي ،وما يتعلق بها أخذ يتكلم

ً
والنصاب ناقص كان ما عجل
تطوعا ،و إن استفاد عن بيان زكاة المعدن والركاز .
ً
شيئا حتى كمل به النصاب قبل الحول ثم حال
الحول والنصاب كامل صح التعجيل عن الزكاة
ً
ويصح [/86ب] التعجيل ولنصب أيضا كالفضة

()2

***

والذهب والغنم لكن بعد ملك نصاب من النصب
وقال زفر  :ال يصح إال عن النصاب للوجود في ملكه
حتى إنه لو كان له خمس من اإلبل فعجل أربع ً
شيئا

المحلي على المنهاج  ،44 /2قليوبي على شرح المحلي
 ،44 /2مغني المحتاج .416 /1

ثم تم الحول وفي ملكه عشرون من اإلبل فعندنا يجوز
عن الكل وعنده ال يجوز إال عن الخمس قال ألن كل

(((( (هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،

نصاب أصل بنفسه ولنا أن النصاب األول هو األصل

أبو الفضل ،عم رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ،-وجد
ً
مشهورا بالرأي والحلم،
الخلفاء العباسيين ،كان في قريش

في السببية والزايد عليه تابع له( )3والدليل على ذلك

كانت إليه سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ،شهد
ً
وحنينا ،مات سنة  32هـ .ينظر  :صفة الصفوة /1
الفتح
 ،506تاريخ الفسوي  ،295 /1شذرات الذهب  ،38 /1سير

((() ) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري.114 /1،
((( ينظر  :بداية المبتدي  111 /1شرح فتح القدير .204 /2
((( وذهــب الشافعية ،والحنابلة :إلى عدم صحة تعجيل
النصاب ،وأما تعجيل دفع الزكاة :فذهب الشافعية :إلى

أعالم النبالء  ،78 /2أسد الغابة .164 /3
((((( رواه الترمذي  37 /3كتاب الزكاة ،باب ما جاء في
تعجيل الزكاة رقم  ،678والدارقطني  124 /2كتاب الزكاة،
باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم .5

عدم تعجيلها لعامين ،وال أل كثر  ،وذهب الحنابلة :إلى ((( ينظر  :االختيار  ،104 /1المبسوط  ،177 /2بدائع الصنائع
جواز تعجيل الزكاة ً
 51 /2شــرح فتح القدير  ،204 /2العناية  204 /2تبيين
عاما ،أو عامين ،وال يزيد على عامين.
ينظر  :القوانين ص  ،68بداية المجتهد  ،274 /1شرح

الحقائق .276 /1
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المصادر

للطباعة والنشر والتوزيع.
 -10اإلق ــن ــاع ألب ــي الــنــجــا ش ــرف ال ــدي ــن مــوســى
الحجاوي المقدسي ،تحقيق عبد اللطيف محمد

 القرآن الكريم. -1االختيار لتعليل المختار لعبد اهلل بن محمود

موسى السبكي ،دار المعرفة ،بيروت  -لبنان.
 -11اإلقناع ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر

بن مــودود الموصلي ،المكتبة اإلسالمية للطباعة ،النيسابوري ،تحقيق عبد اهلل بن عبد العزيز الجبرين،
استانبول  -تركيا ،ط  1370 ،2هـ.
 -2أسنى المطالب للقاضي أبــي يحيى زكريا

مطابع الفرزدق التجارية ،ط  1408 ،1هـ.
 -12األن ــس ــاب لــإمــام أب ــي ســعــد عــبــد الــكــريــم

األن ــص ــاري الــشــافــعــي ،تحقيق مــحــمــد بــن أحمد محمد التميمي السمعاني ،تقديم وتعليق عبد اهلل
الشوبري ،دار الكتاب اإلسالمي  -القاهرة.

عــمــر ال ــب ــارودي ،دار الــكــتــب العلمية  -بــيــروت،

 -3أســهــل الــمــدارك شــرح إرش ــاد الــســالــك ألبي ط  1408 ،1هـ.
بــكــر بــن حــســن الــكــشــنــاوي ،دار الــفــكــر للطباعة
والنشر والتوزيع.
 -4األص ــل الــمــعــروف بالمبسوط ألبــي عبد اهلل

 -13األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ألبي
بكر محمد بن إبراهيم.
 -14البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ زين

مــحــمــد ب ــن حــســن الــشــيــبــانــي تــحــقــيــق وتصحيح الدين الشهير بابن نجيم ،طبع المكتبة الرشيدية،
وتعليق أبو الوفاء األفغاني ،عالم الكتب  -بيروت ،ط نشر المكتبة الماجدية  -باكستان.
 1410 ،1هـ.

 -15بداية المبتدي لشيخ اإلســام برهان الدين

 -5أصول السرخسي لمحمد بن أحمد السرخسي ،أب ــي الــحــســن عــلــي بــن أب ــي بــكــر اب ــن عــبــد الجليل
دار الكتاب العربي.

الرشداني المرغيناني ،دار الكتب العلمية ،بيروت -

 -6األصـ ــول وال ــف ــروع الب ــن ح ــزم األنــدلــســي ،دار لبنان ،ط  1410 ،1هـ.
الكتب العلمية  -بيروت ،ط  1404 ،1هـ.

 -16البداية والنهاية ألبــي الــفــداء الحافظ ابن

 -7األعـ ــام لخير الــديــن الــزركــلــي ،دار العلم كثير الــدمــشــقــي ،تحقيق د .أحــمــد أبــو ملحم ود.
للماليين  -بيروت  -لبنان ،ط  1986 ،7م.

علي نجيب عطوي وأ .فــؤاد واألســتــاذ مهدي ناصر

 -8األغــانــي ألبــي الــفــرج األصبهاني مؤسسة عز الدين واألستاذ علي عبد الستار  ،دار الريان للتراث،
الدين للطباعة والنشر .
 -9اإلقــنــاع فــي حــل ألــفــاظ أبــي شــجــاع لشمس

ط  1408 ،1هـ.
 -17بــدائــع الــزهــور فــي وقــائــع الــدهــور لمحمد

الــديــن محمد بــن أحــمــد الشربيني ،دار المعرفة ب ــن أحــمــد ب ــن إيـ ــاس الــحــنــفــي ال ــم ــص ــري ،طبعة
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شرح تحفة الملوك لالبياري فائد بن مبارك (ت1016 :ھ) من أول كتاب الزكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشعب 1960 ،م.

مهدي حسن الكيالني ،عالم الكتب  -بيروت ،ط ،3

 -18بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لإلمام عالء  1403هـ  1983 /م.
الدين الكاساني الحنفي ،دار الكتب العلمية بيروت
 لبنان ،ط  1406 ،2هـ. -19بغية األلمعي في تخريج الزيلعي دار إحيار

 -27الروض المربع منصور البهوتي ،تحقيق بشير
محمد عيون ،دار البيان  -دمشق ،ط  1411 ،1هـ.
 -28روض ــة الطالبين وعــمــدة المفتين لإلمام

الــتــراث العربي ،بــيــروت  -لبنان ،ط  1407 ،3هـــ  /النووي ،المكتب اإلسالمي بيروت  -دمشق  -عمان،
 1987م.
 -20تاج التراجم في طبقات الحنفية للقاسم بن
قطلوبغا ،مكتبة المثنى  -بغداد 1962 ،م.

ط  1412 ،3هـ.
 -29شــرح الــجــامــع الصغير ألحــمــد بــن محمد
البخاري العينتابي ،ت  586هـ( ،مخطوط) النسخة

التحرير في شرح الجامع الكبير لجمال الدين األصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم ،729
محمود بن أحمد البخاري المعروف بالحصيري ،ت ومصورتها لدى مركز البحث العلمي و إحياء التراث
 636هـ( ،مخطوط) النسخة األصلية لدى المكتبة بجامعة أم القرى رقم .19
األزهرية رقم  ،2802 /44147بخيت.

 -30صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لألمير

 -21تحفة المحتاج لشهاب الــديــن أحمد بن عالء الدين علي بن بلبان الفارسي ،تحقيق شعيب
حجر الهيثمي ،دار صادر  ،بيروت  -لبنان.
 -22حــاشــيــة إبــراهــيــم الــبــاجــوري عــلــى اإلقــنــاع

األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة  -بيروت ،ط  1414 ،2هـ.
 -31صــحــيــح اب ــن خــزيــمــة تــحــقــيــق د .محمد

فــي حــل ألــفــاظ أبــي شــجــاع دار المعرفة للطباعة مصطفى األعــظــمــي ،المكتب اإلســامــي بــيــروت -
والنشر والتوزيع.
 -23حاشية الــبــيــجــوري على شــرح ابــن قاسم

دمشق  -عمان ،ط  1412 ،2هـ.
 -32صحيح البخاري لإلمام محمد بن إسماعيل

الــغــزي على متن أبــي شــجــاع ،دار الفكر للطباعة البخاري ،اعتنى به مصطفى ديــب البغا ،دار ابن
والنشر والتوزيع ،بيروت  -لبنان.

كثير دمشق  -بيروت ،واليمامة دمشق  -بيروت ،ط

 -24حاشية الشرواني على تحفة المحتاج البن  1410 ،4هـ 1990 /م.
حجر الهيثمي ،دار صادر  -بيروت.

 -33صحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن

 -25حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح الحجاج القشيري النيسابوري ،المكتبة اإلسالمية،
تنوير األبصار  ،دار الفكر  ،ط  1386 ،2هـ 1966 /م.
 -26الحجة على أهل المدينة لإلمام الحافظ أبي

استانبول  -تركيا.
 -34طبقات الحنفية البن كمال باشا (مخطوط)،

عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني ،اعتنى به السيد ومصورتها لدى الجامعة اإلسالمية برقم .3 /4132
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م .د .محمد طالب حسين
 -35الطبقات السنية في تراجم الحنفية البن اإلســام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر
عبد القادر التميمي( ،مخطوط) ،النسخة األصلية المرغيناني ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط
لدى دار الكتب المصرية برقم  - 2112تاريخ طلعت 1410 ،1 .هـ.
 -36العمدة لموفق الدين أبي محمد عبد اهلل بن
أحمد بن قدامة المقدسي ،مكتبة القرآن  -القاهرة.

 -45الــجــامــع الــمــســنــد الــصــحــيــح المختصر ؛
صحيح البخاري ,لإلمام أبــي عبد اهلل محمد بن

 -37الــغــايــة فــي شــرح الــهــدايــة فــي علم الــروايــة اسماعيل الــبــخــاري(،ت 256ھ) ،تحقيق :محمد
للحافظ محمد بن الجزري ،تحقيق محمد سيدي زهير بن ناصر  ،دار طوق النجاة ،ط 1422( ،1ھ).
محمد محمد األمــيــن ،دار القلم  -دمــشــق ،الــدار
الشامية  -بيروت ،ط  1413 ،1هـ.
 -38الــفــتــاوى الــتــتــارخــانــيــة الــعــامــة عــالــم بن
ع ــاء األن ــص ــاري اإلن ــدري ــت ــي الــدهــلــوي الــهــنــدي،
تحقيق القاضي سجاد حسين ،إدارة القرآن والعلوم
اإلسالمية  -باكستان.
 -39كــنــز الــدقــائــق لــلــحــافــظ الــنــســفــي ،الناشر
المطبعة الكبرى األميرية بوالق  -مصر  ،ودار الكتاب
اإلسالمي ،ط  1313 ،1هـ.
 -40المبسوط «األصــل» لإلمام الحافظ أبي عبد
اهلل محمد بن حسن الشيباني ،اعتنى به أبو الوفاء
األفغاني ،مطبعة عالم الكتب  -بيروت ،ط  1410 ،1هـ.
 -41المبسوط لشمس الــديــن الــســرخــســي ،دار
المعرفة بيروت  -لبنان 1406 ،هـ  1986 /م.
 -42مراتب اإلجماع للحافظ أبي محمد علي بن
أحمد بن حزم ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان.
 -43نور اإليضاح ونجاة األرواح على مذهب أبي
حنيفة النعمان لحسن ابن عمار الشرنباللي ،تحقيق
عبد الجليل العطا ،دار النعمان للعلوم ،ط  1411 ،1هـ.
 -44ال ــه ــداي ــة شـ ــرح ب ــداي ــة الــمــبــتــدي لشيخ

***

