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خالصة البحث

تجب الزكاة يف الذهب والفضــة اذا بلغت نصاباً, 

سواء كانا نقدين أو كانا ســبائك, ونصاب الذهب 

عرشون مثقاالً أو ديناراً, وهو ما يســاوي خمســاً 

ومثانني غراماً من الذهب الخالص. 

ولقــد أجمع املؤرخون عــىل أن الرشع نّص عىل 

أن الدينار الرسمي وزنه 4,25 من الغرامات , وبناًء 

عليه يكون نصاب الذهب 4,25 * 20= 85 غراماً 

من الذهب .

وأما الفضــة: فنصابها بالــوزن الحديث 2,975 * 

200= 595 غراماً من الفضة. 

 واألصــل يف وجــوب الزكاة قــول اللــه تعاىل: 

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   چ 
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ     

ک  چ)1(
وقد ذكر اإلمام الجــريت رحمه الله يف كتابه الذي 

هو موضوع دراســتنا وبحثنا »نزهــة العني يف زكاة 

املعدنني«  نبذة من باب الزكاة فيام يتعلق بحكمها 

والرشائط املوجبة يف زكاة  معِدين الذهب والفضة 

من بيان مقــدار نصاب كل منهــام، وما يجب فيه 

)1( سورة التوبة: اآلية 34 .

عىل اختالف أشــكالها من نقود، وحيل, وقطع تر 

مصاحباً لذكر مــن تجب عليه وما تجب فيه ، ومن 

تجب له, ورتبها عىل مقدمة, وثالثة أبواب, وخامتة.

وقد بنّي رحمــه الله يف املقدمة بيان حكم الزكاة ، 

وما يتعلق به.

ورشع بعدها يف ذكر ثالثة أبواب:

الباب األول: فيمن تجب عليه.

والباب الثاين : فيام تجب فيه ومقدار الواجب.

والباب الثالث:  فيمن تجب له الزكاة أي مرصفها .

والخامتة:  يف بيان املثقال والدرهم.

ومــن هنا كانت خطة موضــوع بحثي يف التحقيق 

مكونة من قسمني:

القسم األول: القسم الدرايس, ويتضمن مبحثني:

املبحث األول: ويتضمن مطلبني.

املطلب األول: حياة الشيخ الجريت الشخصية.

املطلب الثاين: حياة الشيخ الجريت العلمية

واملبحث الثاين: وتضمن أربعة مطالب: 

املطلب األول: اســم الكتاب, ونســبته إىل مؤلفه, 

وسبب تأليفه, وأهميته.

املطلب الثاين: مصادر املؤلف يف الكتاب.

املطلب الثالث: منهجي يف التحقيق.

املطلب الرابع: وصف النسخة الخطية ومناذج من 

املخطوط.

أما القســم الثاين : فهو النص املحقق ، من الباب 

الثــاين فيام تجب فيه واملقــدار الواجب إىل نهاية 

املخطوط فقد نســخت الكتاب من نســخة خطية 
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واحدة, وهي النسخة األم؛ لكونها بيد خط مؤلفها.

ثم ختمت الرســالة بوضع فهارس تفصيلية لآليات 

القرآنيــة ،واألحاديث النبوية الرشيفــة ، واألعالم, 

واملصطلحــات واأللفاظ الغريبــة ، والكتب التي 

أعتمدها وأوردها يف كتابه، واملصادر واملراجع .

وصــىل الله عــىل نبينا محمد وعــىل آله وصحبه 

 وســلم تســليامً كثرياً، وآخر دعوانا أن الحمد الله 

رب العاملني.

❊ ❊ ❊

Summary:  

Praise be to Allah, Lord of the worlds, He 

is the guide of confused and lost, the most 

gentle, on him we entrusted and seek assis-

tance, and blessings and peace be upon who 

came as a mercy to the worlds, his family 

and companions. 

Afterwards:

Gold and silver when they reach a spe-

cific amount Zakat is required, whether 

they were cash or bars, this means twenty 

shekels or dinars for gold which equals to 

eighty-five grams.

Historians agreed that Sharia confirmed the 

official dinar weighs 4.25 fines, and accord-

ingly, the amount of gold is 4.25*20 = 85 

grams of gold.

While in Sharia silver is equal to 2,975*200 

= 595 grams of silver, as in Quran ‘’Believ-

ers! Surely, many of the Priests and monks 

devour people’s wealth by false means and 

hinder from the way of Allah. As for those 

who treasure up gold and silver and do not 

expend in Allah’s cause, give them glad tid-

ings of a painful chastisements’’. 

Imam Al-Jabarti, may Allah have mercy on 
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him mentioned in his book )Nuzhat Al-Ayn 

Fi Zakat Al-Ma’adanin) which the research 

is about, the amount of Zakat whether it is 

gold or silver and what must be done. 

So, the imam made an introduction, three 

chapters and a conclusion. 

The introduction: the statement of Zakat.

Chapter one: who is obligated to.

Chapter two: what is obligatory and the 

specific amount.

Chapter three: who should get it?

The conclusion: the statement of weight 

and dirham. 

So, the research is in two sections:

Section one: the academic section which is 

in two chapters:

a) Chapter one: it has two demands.

Demand one: Al-Jabarti’s personal life.

Demand two: Al-Jabarti’s scientific life.

b) Chapter two: includes four demands: 

Demand one: (the book name, its attribu-

tion, the reason and importance for its au-

thorship(.

Demand two: (the author’s sources).

Demand three: (my investigating method-

ology(.

Demand four: ( describing the handwritten 

copy and the manuscript samples(.

Section two: ( a copy was made from the 

original because the latter belongs to the 

author himself(.

The conclusion relies on Quranic verses, 

prophetic Hadiths, and references of cer-

tain books. 

May Allah’s blessings and peace be upon 

our prophet Muhammad, his family and 

companions, and praise be to Allah, Lord 

of the worlds.  

❊ ❊ ❊
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المقدمة

الحمــد لله رب العاملني , والصالة والســالم عيل 

سيد الخلق أجمعني وسيد الفقهاء والعلامء والزهاد 

والعابدين ســيدنا محمد وعىل آله وصحبه واتباعه 

أجمعني . 

وبعد؛ فإن الفقه يف الدين مرتبة عظيمة ومنزلة عالية 

رفيعــة, ورشف كبري ميّن الله به عىل من يشــاء من 

عبــاده وقد قال الله تعــاىل يف فضله چ   ې  ى            

ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     چ)1(  . وجعــل النبــي 
)) الفقــه يف الدين دليال عىل إرادة الله الخري يف 

العبد املسلم فقال () ((من يرد الله به خريا يفقهه 

يف الدين)))2(فلــاّم َســِمَع أســالفنا هذين النصني  

وغريهام من النصوص الدالة عىل فضل التفقه يف 

الدين خصوصــا وفضل طلب العلم عموما قرصوا 

هممهم عليها فلم يلتفتوا إىل يشء من الدنيا سوى 

التفقه يف الدين وطلب العلم فقد شغف  قلوبهم حبا 

فأقبلوا عليه منذ نعومة أظفارهم فحفظوا كتاب الله 

أوالً, ثم أقبلوا عىل تعلم بقية علوم الرشيعة التي من 

أبرزها الفقه يف الدين, فسمعوا من املشايخ ونقلوا 

املســائل الفقهية عنهم وشد كثرٌي منهم الرحال يف 

)1( سورة التوبة: من اآلية 122 .

)2( رواه البخاري يف صحيحه . صحيح البخاري 1 / 37, 

باب العلم قبل القول والعمل . 

سبيل طلب التفقه يف الدين وطلب العلم.

 فقيــض اللــه تعاىل لهــذا الدين رجــاالً جاهدوا 

بعقولهم وأقالمهم وقاموا مبســؤولياتهم الجسيمة 

نحو دينهم وأمتهم، فدرســوا وكتبــوا، وتفقهوا يف 

الدين واجتهــدوا وتوصلــوا إىل آراء اجتهادية يف 

الفقه يرست عىل الناس ســبل دينهم وعرفوا أرسار 

الترشيع وحكمه.

ومن هذا كان من أعظم األعامل وأجدرها باالهتامم 

التوقف عند هذه املسائل واآلراء وضبطها وتحقيقها 

والتي ظلت بعيدة عــن أيدي طلبة العلم وإحياؤها 

بعد أن كانت حبيسة املايض ورهينة الضياع .

ومن العلامء الذين نذروا وقتهم وعمرهم يف خدمة 

دين الله وطلب العلم اإلمام الشيخ حسن الجريت 

(ت سنة: 1188ه), والذي نحن بصدد إحياء يشء 

من تراثه الذي ورثه من بعــده لطلبة العلم فالحمد 

لله الــذي رّشفني بأن اكون طالــب علم, وجعلني 

أرتع يف بســاتني العلامء وما نحن إال عالًة عليهم, 

واللَه أســاُل أن يوفقني يف عميل هذا , وأن يجعله 

خالصاً لوجهه الكريم.

ومن هنا فقد كان موضــوع بحثي هو: (نزهة العني 

يف اخراج زكاة املعدنني لإلمام  حسن الجريت(ت 

سنة: 1188ه), دراسة وتحقيق من الباب الثاين فيام 

تجب فيه واملقدار الواجب إىل نهاية املخطوط ) , 

وقد عملت عىل تحقيقها وجعلتها قسمني:

القسم األول: القسم الدرايس, ويتضمن مبحثني:

املبحث األول: ويتضمن مطلبني.
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املطلب األول: حياة الشيخ الجريت الشخصية.

املطلب الثاين: حياة الشيخ الجريت العلمية

واملبحث الثاين: وتضمن أربعة مطالب: 

املطلب األول: اســم الكتاب, ونســبته إىل مؤلفه, 

وسبب تأليفه, وأهميته.

املطلب الثاين: مصادر املؤلف يف الكتاب.

املطلب الثالث: منهجي يف التحقيق.

املطلب الرابع: وصف النسخة الخطية ومناذج من 

املخطوط.

أما القسم الثاين : فهو النص املحقق ، فقد نسخت 

الكتاب من نسخة خطية واحدة, وهي النسخة األم؛ 

لكونها بيد خط مؤلفها.

ثم ختمت البحث بوضــع فهارس تفصيلية لآليات 

القرآنيــة ،واألحاديث النبوية الرشيفــة ، واألعالم, 

والكلامت الغريبــة والكتب التي أعتمدها وأوردها 

يف كتابه، واملصادر واملراجع.

وقــد حاولت منذ بداية دراســتي لهذه املخطوطة 

أن أســري معها وفق قواعد التحقيــق و أن أخرجها 

كــام أرادها صاحبها مســتعيناً مبجموعة كبرية من 

املصادر واملراجع  والســيام كتــب الفقه الحنفي 

التي اعتمدهــا املؤلف يف كتابه إضافة إىل الكتب 

األخرى من العلوم املختلفة.

وأحب أن أشــري إىل أنني ال أبرئ نفيس من النقص 

والعيب والخطأ ، فإن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت 

فمني , ومن الشيطان . وصىل الله عىل نبينا محمد 

وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً.

المبحث األول

حياة المؤلف )الجبرتي(

املطلب األول: حياته الشخصية.	 

أوالً: اســمه ونسبه: حســن بن برهان الدين إبراهيم بن 

حســن بن عيل بن زين الديــن عبدالرحمن, الزيلعي, 

الجريت املرصي)1(, العقييل, الحنفي)2(.

الزيلعي: نســبة إىل أرض زيلع بأرايض الحبشة, وهي 

أرض الجرت, والتي يسكنها أصزل الجريت, والغالب 

عليهم اإلسالم)3(.

والجريت: نسبًة إىل أرض الجرت التي سكنوا بها بعد 

أن هاجروا من الحبشة إىل املغرب, وبالد الجرت, بالد 

الزيلع بأرايض الحبشــة تحت حكم ملك الحبشة)4(. 

قال ابن نارص الدين: ( الجريت نسبًة إىل (جرت) بليدة 

من أطراف اليمن ))5(. والصحيح القول األول.

واملرصي: نسبًة للبلد الذي نشأ وترعرع, وتفقه, ودرس 

فيه. والعقييل: نســبًة إىل أسلم بن عقيل بن أيب طالب 

 )6(. والحنفي: نسبًة إىل مذهبه الفقهي.

)1( ينظر: أعالم علامء مرص ص 277 – 278. 

)2( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 440 – 441.

)3( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 /  441.

)4( املصدر السابق.

)5( توضيح املشتبه: 2 / 498.

)6( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 441.
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َب بـ: بدر امللــة والدين)1(,  ثانًيــا: لقبه وكنيتــه: لُقِّ

ونور الدين)2(, ويُكنى بأيب التهاين)3(, وأيب التداين, 

ذكر ذلك ولــده عبدالرحمن, فقال: ( إن األســتاذ 

عبدالخالق بن ويف هو الذي كناه بأيب التداين ))4(.

ثالًثا: والدته, ووفاته: كل من ترجم للشيخ بدر الدين 

حسن بن إبراهيم بن حســن الجريت, ذكر أنه ولد 

ســنة: 1110هـ)5(, وأنه تويف ســنة: 1188ه, إال 

صاحب معجــم املطبوعات العربية واملعربة, ذكر 

وفاته سنة: 1186ه)6(, والقول األول هو الصحيح, 

وهو ما ذكره ولده عبد الرحمن)7(.

املطلب الثاين: حياة الجربيت العلمية.  

أوالً: نشــأته: تويف والده وهو ما زال صغرياً, وكان 

عمره شــهراً واحداً, فقامت عىل تربيتــه والدته)8(, 

وكفلتــه جدته أم أبيــه)9(, وبوصاية الشــيخ محمد 

)1( ينظر: معجم املطبوعات: 2 / 674.

)2( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 447.

)3( ينظــر: معجم املطبوعــات: 2 / 674, وأعالم علامء 

مرص حتى 195م. 277 – 278.

)4( ينظر: ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 456.

)5( ينظر: هدية العارفني: 1 / 300.

)6( ينظر: معجم املطبوعات العربية واملعربة: 2 / 674.

)7( تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 440.

)8( وهي ســتيتة بنت عبدالوهاب أفنــدي الدلجي. ينظر: 

تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 446.

)9( وهي مريم بنت الشــيخ العمدة الضابط محمد بن عمر 

املنزيل, األنصاري. ينظر: املصدر نفسه.

النــرشيت)10(, وحفــظ القرآن وعمره عرش ســنني, 

وأشــتغل بحفظ املتون, فحفظ األلفية, والجوهرة, 

ومنت كنز الدقائق يف الفقه, ومنت الســلم والرحبية, 

ومنظومة ابن الشحنة)11( يف الفرائض, وغري ذلك)12(, 

والزم املشايخ, واجتهد يف طلب العلوم, وجّد يف 

التحصيل حتى فاق أهل عــرصه, ومل يقترص عىل 

طلب العلــوم الرشعية, بل أشــتغل بتجويد الخط 

(الثلث)13(, والنســخ)14( ), حتى أحكم ذلك وأجازه 

الكتبة, كام اعــراه تحوالً وهو يف الرابعة والثالثني 

من عمره, فأتجه لتحصيل العلــم بالفلك, والعلوم 

)10( وهــو الشــيخ محمد النرشيت, املاليك نســبة إىل ( 

نــرشت ) قرية مبديريــة الغربية مبركز كفر الشــيخ بالديار 

املرصية, أخذ الكثري عنه العلم, من آثاره: األنوار الواضحة 

يف الســالم واملصافحة, تويف سنة: 1120هـ, ينظر: سلك 

الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش: 1 / 97, 4 / 200, فيض 

امللك الوهاب املتعايل: ص 637, ومعجم املؤلفني: 12 

 .76 /

)11( هــو محمد بن محمــد أبو الوليد محــب الدين ابن 

الشــحنة الحلبي, من علامء حلب, ولد سنة: 749هـ, ويل 

القضاء بدمشــق والقاهرة, تويف ســنة: 815هـ. ينظر: يف 

ترجمته: األعالم للزركيل: 7 / 44 – 45, وهدية العارفني: 

 .180 / 2

)12( تاريخ عجائب اآلثــار: 1 / 446, أعالم علامء مرص 

ونجومها حتى 1985م. ص 277 – 278. 

)13( نوع من أنواع الخط العريب, يستعمل يف كتابة عناوين 

األبواب والفصــول. معجم اللغة العربيــة املعارصة: 1 / 

.324

)14( نوع مــن أنواع الخطوط العربية, يســتخدم غالباً يف 

الطباعة. معجم اللغة العربية املعارصة: 3 / 2203.
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الرياضية, مثل علم املســاحة, والهيئة, والهندسة, 

ومع اشتغاله بالعلم, كان ال يعاين من صعوبات أو 

عقبات يف ذلك؛ إذ قامت جدته أم أبيه بإعانته عىل 

ذلك, وكانت إمــرأة ثرية لها أمالك وعقارات كثرية, 

ووقفت عليــه أماكن عدة)1(. توىل الجريت منصب 

اإلفتاء مبرص, فانتفع به الخواص والعوام)2(.

ثانًيا: شيوخه: تفقه الشيخ حسن الجريت وقرأ عىل 

كثري من املشايخ, منهم:

1.الشــيخ أحمد التونيس, املعــروف بالدقدويس, 

الحنفي, مفتي الحنفيــة, يف عرصه, وكان ممن برع 

يف صناعــة تجليــد الكتب وتهذبيهــا, درس عنده 

الجريت رشح الكنز الزيلعي, والدرر, والرساجية يف 

الفرائض, ورشح منظومة ابن الشحنة يف الفرائض, 

والشنشوري عىل الرحبية, والتلخيص, ومنت الحكم 

ورشح التحفة, تويف سنة: 1133ه)3(.     

2.عيل العقدي الحنفي, البصري, املرصي, ولد سنة: 

1057ه, أدرك البابيل وشملته اإلجازة, وأخذ الفقه 

عن السيد الحموي, وشــاهني االرمناوي, وعثامن 

الشيخ سلطان املزاحي,  النحراوي, واملعقول عن 

كان كثري التالوة للقرآن, فكان من حســنات الدهر 

ونــادرة من نوادر العرص, درس عنده الجريت رشح 

)1( معجم املطبوعات العربية واملعربة: 2 / 774 – 775, 

وأعالم علامء مرص: 277 – 278.

)2( فيض امللك الوهاب املتعايل: ص 773.

)3( ينظر: سلك الدرر يف أعيان الثاين عرش: 3 / 3 , وتاريخ 

عجائب اآلثار: 1 / 128 – 466.

عىل كنــز الدقائق للفراهي الهروي املشــهور مال 

مسكني يف الفقه الحنفي, ومنت الهداية, والرساجية, 

الغبــار, والقلصادي,  واملنــار, والنزهة يف علــم 

ومنظومة ابن الهائم, تويف سنة: 1134ه)4(.

3.الشــيخ حســن بن حســن بن عامر الرشنباليل, 

املرصي, الحنفي, أبو محفوظ حفيد أيب اإلحالص, 

كان فقيهاً, فاضالً, محققاً, عارفاً باألصول والفروع, 

قرأ عليه الشيخ الجريت منت اإليضاح تأليف والده 

يف العبادات, وكتب له اإلجازة سنة: 1123ه, له من 

التصانيف: غايــة التحقيق يف أحكام يك الحمصة, 

تويف سنة: 1139ه)5(.

4.السيد عيل بن عيل إسكندر الحنفي, السيوايس, 

أخذ العلم عن الشيخ أحمد الشوبري, والرشنباليل, 

وســبب تلقبه باإلســكندر؛ ألنه كان يقرأ دروســاً 

بجامع إسكندر باشــا, أخذ عنه الدسوقي, والشيخ 

حســن الجريت, درس عنده رشح الكنــز للعيني, 

والدر املختار, واألشباه واألنظار إلبن نجيم, ورشح 

التحرير للكامل بن الهامم, تويف سنة: 1143ه)6(.

5.محمد بن عبــد العزيز الزيادي, الحنفي, البصري, 

أخذ العلم عن الشــيخ شاهني األرمناوي, الحنفي, 

)4( ينظر: ســلك الدرر يف أعيان الثــاين عرش: 4 / 184, 

وتاريخ عجائب اآلثار: 1 / 136 – 137- 448.

)5( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 235 – 136 – 446, 

وهدية العارفني: 1 / 197, ومعجم املؤلفني: 3 / 215.

)6( ينظــر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 232 – 448, وفيض 

امللك الوهاب املتعايل: ص 1471.
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وعن العالمة البابيل, وأخذ عنه الشــمس الحنفي, 

والدمنهوري, والشــيخ حســن الجريت, وغريهم, 

تويف سنة: 1148ه)1(.

6.الشــيخ أحمد بــن مصطفى بن أحمــد الزبريي, 

املاليك, اإلسكندري, الشــهري بـ ( الصباغ ), نزيل 

مرص, محّدث مشــارك يف بعض العلوم, أخذ الفقه 

عــن إبراهيم بن عيىس القطــري, وعيل بن فياض, 

والشــيخ محمد النرشيت, وتفقه عــىل يده الكثري, 

منهم: الشــيخ الجريت, درس عنده رشح الكرى, 

وأم الراهــني, ورشح العقائــد, واملواقف, ورشح 

املقاصد للســعد, والكشاف للبيضاوي, والشامئل 

النووية,  للصحيحــني رواية ودرايــة, واألربعــني 

واملشــارق, والقطب عىل الشمســية, له ثبت رواه 

 عنــه املغاربــة, ورشح عىل اآلجروميــة, تويف يف 

ســنة: 1162ه, ودفن بربــة بســتان املجاورين 

بالصحراء )2(.

ومنهــم أيضــاً: الشــيخ منصور بن عــيل بن زين 

العابدين املنويف, املتوىف سنة: 1135ه)3(, والشيخ 

عيد بن عيل القاهري, الشافعي, الشهري بالنمريس, 

املتوىف ســنة: 1140ه)4(, والشيخ عبدالرؤوف بن 

)1( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 233.

)2( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 248 – 448, ومعجم 

املؤلفني: 2 / 176.

)3( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 129 – 130.

)4( ينظر: ســلك الدرر عن أعيان القــرن الثاين عرش: 3 / 

273, وتاريخ عجائب اآلثار: 1 / 449.

عبد اللطيف بن أحمد بن عيل البشــييش, املتوىف 

سنة: 1143ه)5(, والشيخ حسن بن عيل, الشافعي, 

املــرصي, األزهــري املدابغــي, املتوىف ســنة: 

1170ه)6(, والشــيخ أحمد عبد الفتاح بن يوســف 

املجريي, الشافعي, الشهري بامللوي, املتوىف سنة: 

1181ه)7(, والشــيخ شلبي الرانيس)8(, والشيخ أبو 

العز محمد بن شهاب بن أحمد بن أحمد بن محمد 

العجمي, الوفايئ, القاهري)9(.

ثالًثا: تالمذته: تتلمذ عىل الشــيخ الجريت كثري من 

العلامء, منهم:

1.محمد بن إســامعيل بن محمد بن إسامعيل بن 

خــر النفراوي, كان والده من أهل العلم, له معرفة 

جيدة بالعلوم الرياضية تلقاها عن الشيخ الجريت, 

تويف سنة: 1185ه)10(.

2.أحمــد بــن شــهاب الديــن أحمد بــن محمد 

الســجاعي, الشــافعي, األزهري, ولد مبرص, ونشأ 

فيها وقرأ عىل والده, كام أخذ عن الشــيخ الجريت 

علم الحكمة والهداية ورشحها للقايض زادة, تويف 

)5( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 234 – 235.

)6( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 449 – 498, واألعالم 

للزركيل: 2 / 205.

)7( ينظر: ســلك الدرر عن أعيان القــرن الثاين عرش: 1 / 

117, واألعالم: 1 / 152, ومعجم املؤلفني: 1 / 278.

)8( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 449.

)9( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 133 – 135- 449.

)10( ينظــر: تاريخ عجائــب اآلثــار: 1 / 550, ومعجم 

املؤلفني: 9 / 60.
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سنة: 1197ه)1(.

3.أبو الحسن بن عمر بن عيل القلعي, الغري, كان 

محققاً, مدققاً, فقيهاً, نبيهاً, أصولياً, قدم مرص سنة: 

1154ه, أتصل بالشــيخ حسن الجريت, وأنتفع به, 

تويف يف ربيع األول سنة: 1199ه)2(.

4.حســن بن غالب الجداوي األزهري, فريض من 

علامء املالكية ولد ســنة: 1128ه, له كتب منها: ( 

قاعــدة جليلة ) رشح منظومة له يف الفرائض, تويف 

سنة: 1202ه)3(.

5.عبدالرحمــن بن عــيل بن العالمــة عبدالرؤوف 

البشــبييش, نشــأ يف حجر والده, وحفــظ القرآن, 

وحرض األشــياخ وتفقه يف مذهب أبيه وجده, وهم 

شافعيون, وأجتمع بالشيخ الجريت والزمه, ودرس 

عنده مذهــب أيب حنيفة رحمه اللــه, وحفظ كثرياً 

من الفروع الغريبة يف املذهب والرياضيات, تويف 

سنة: 1207ه)4(.

6.شــمس الدين أبو عبدالله محمد بــن أحمد بن 

عرفــة الدســوقي, األزهري, ولد بدســوق, محقق 

عرصه, الزم حضور دروس املشــايخ, كالصعيدي, 

)1( ينظــر: تاريــخ عجائــب اآلثــار: 1 / 570, واألعالم 

للزركيل: 1 / 93.

)2( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 483 – 601, وشجرة 

النور الزكية: 1 / 495.

)3( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 460, وشــجرة النور 

الزكية: 1 / 517, ومعجم املؤلفني: 3 / 268.

)4( ينظــر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 154 – 155, وحلية 

البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش: ص 837.

والدردير, وحسن الجريت, وغريهم, تويف يف ربيع 

الثاين سنة: 1230ه)5(.

7.الشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر, 

األزهري, املعروف بشــمس الديــن املاليك, ولد 

يف ناحية ســنبو مبرص من أعامل منفلوط, وأجازه 

كثري من املشايخ إجازة عامة, منهم الشيخ الجريت, 

تويف سنة: 1232ه)6(.

ومنهم أيضاً: الشــيخ محمــد املصيلحي, ومحمد 

املســودي, وأحمد بن يونس, ومحمــد الهلباوي, 

وإبراهيم الزمزمي)7(.

رابًعا: آثاره العلمية: ألّف الشــيخ حســن الجريت 

يف علــوم مختلفة, مثل الفقــه, والفرائض, والنحو, 

والرياضيات, والفلــك, وقال عنه ابنه عبدالرحمن: 

( إنــه كان ال يعتني يف التأليــف إال يف التحقيقات 

املهمة ))8(, ثم ذكر له نحو عرشين رسالة, وهي:

1. رفع اإلشكال بظهور العرش يف العرش يف غالب 

األشكال)9(.

)5( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 3 / 497, وشــجرة النور 

الزكية: 1 / 520.

)6( ينظر: شجرة النور الزكية: 1 / 521, واألعالم للزركيل: 

7 / 71, ومعجم املؤلفني: 11 / 183.

)7( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 459 – 460.

)8( ينظر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 462.

)9( ما زال الكتــاب مخطوطاً ومل يعمل أحد عىل تحقيقه, 

وتوجد منه نســخ عديــدة يف مكتبات العامل منها: اســم 

املكتبة: دار الكتب املرصيه: مرص, اسم املدينة: القاهرة, 

رقم الحفظ: 435/1, اسم املكتبة: املكتبه اآلصفيه, دولة: 
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2.كشف اللثام عن وجوه مخدرات النصف األول 

من ذوي األرحام)1(.

3. الويش املجمل يف النسب)2(.

4. القول الصائب يف الحكم عىل الغائب)3(.

5. بلوغ اآلمال يف كيفية االستقبال)4(.

الهند, اســم املدينة: حيدرآباد, رقم الحفظ: 798/1 , اسم 

املكتبة: شسربيتي, دولة: ايرلندا, اسم املدينة: دبلن, رقم 

الحفظ: 4069/5, اســم املكتبة: مكتبه الظاهريه, اســم 

الدولة: سوريا, اســم املدينة: دمشق, رقم الحفظ: 2679, 

اســم املكتبة: املكتبه االزهريه, دولة: مرص, اسم املدينة: 

القاهره, رقــم الحفظ:  ]1852[ 26389, اســم املكتبة: 

مكتبه برنستون, اســم الدولة: الواليات املتحده االمريكيه, 

اســم املدينة: برنســتون, رقــم الحفــظ: 4324, ومكتبه 

عارف حكمت, واململكه العربيه الســعودية, اسم املدينة: 

املدينه املنورة, رقم الحفظ: 23 فقه حنفي, اســم املكتبة: 

تشســربيتي, اســم املدينة: الكويت, رقم الحفظ: 2568 

عن شيســربيتي 4069: ودار الكتب الوطنيه: تونس, رقم 

الحفظ: رقم التسلسل 4652.

)1( هدية العارفني: 1 / 300. والكتاب ما زال مخطوطاً.

)2( مــا زال مخطوطاً, ومكان وجوده يف املكتبه الظاهريه, 

يف ســوريا, بدمشــق, رقم الحفظ: 2678. خزانة الراث - 

فهرس مخطوطات: 91 / 459.

)3( ما زال مخطوطاً ومــكان وجوده يف املكتبه االزهريه, 

مرص يف القاهره, رقم الحفظ:  ]217 مجاميع[ 5437.

)4( مــا زال مخطوطاً, وهو يف فعلم الفلك, ومكان وجوده 

يف الخزانه امللكيه (الحســنيه) يف املغرب, مدينة: الرباط, 

رقم الحفــظ: 886, وكذلك توجد نســخة منه يف املكتبه 

الظاهريه يف سوريا بدمشق, رقم الحفظ: 2680 فقه حنفي 
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6. الجــداول البهيــة بريــاض الخزجيــة يف علم 

العروض)5(.

7. إصالح األسفار عن وجوه بعض مخدرات الدر 

املختار)6(.

8. مآخذ الضبط يف اعراض الرشط عىل الرشط)7(.

9. النسامت الفيحية عىل الرسالة الفتحية)8(.

01. العجالة عىل أعدل آلة)9(.

11. حقائق الدقائق عىل دقائق الحقائق)10(.

)5( هدية العارفني: 1 / 300. مل أقف عليه إن كان مطبوعاً, 

أم ما زال مخطوط.

)6( ما زال مخطوطاً, وتوجد منه نسخ عديدة يف دول العامل 

منها: مكتبه الدوله, املانيا- برلني, رقم الحفظ: 4627, اسم 

املكتبة: مكتبه برنســتون (مجموعه جاريــت) , الواليات 

املتحده االمريكيه, برنســتون, رقم الحفــظ: 1760, يف 

املكتبة: الخديويه- مرص يف القاهره, رقم الحفظ: 387/7, 

ويف مكتبه برنستون (مجموعه بريل) , ويف امريكا, برنستون, 

رقم الحفظ: H,752/1.H.960/2, ويف املكتبه الظاهريه, 

يف سوريا, بدمشــق, رقم الحفظ: 2682, ويف دار الكتب 

الوطنيه, بتونس, رقم الحفظ: رقم التسلسل 1398.

)7( هدية العارفني: 1 / 300. مل أقف عليه إن كان مطبوعاً, 

أم ما زال مخطوط.

)8( هدية العارفني: 1 / 300. مل أقف عليه إن كان مطبوعاً, 

أم ما زال مخطوط.

)9( هديــة العارفني: 1 / 300,  مــا زال مخطوط, وتوجد 

نسخة منه يف مكتبه برنســتون (مجموعه بريل). الواليات 

املتحده االمريكيفي مدينة برنســتون, رقــم الحفظ: هـ1 

750, هـ2 958.

)10( هديــة العارفني: 1 / 300, وما زال مخطوط, وتوجد 

منه نسخ عديدة يف مكتبات العامل منها: 
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21. أخرص املخترصات عىل ربع املقنطرات)1(.

31. املفصحة فيام يتعلق باألسطحة)2(.

41. الدر الثمني يف علم املوازين)3(.

51. واألقوال املعربة عن أحوال األرشبة)4(.

61. ونزهة العني يف زكاة املعدنيني, وهي موضوع 

دراستنا وتحققينا)5(.    

املكتبــة: اكادمييــه ليــدن (مجموعه بريــل) يف هولندا- 

ليدن, رقــم الحفــظ: Br 448, ويف املكتبــة: الخديويه, 

مرص- القاهــره, رقم الحفظ: 294/5 (ن ع 4740) , معهد 

املخطوطــات العربيه, مــرص, القاهره, رقــم الحفظ: 55 

عن دار الكتب املرصيه 49 ميقات, اســم املكتبة: معهد 

املخطوطات العربيه, مــرص, القاهره, رقم الحفظ: عن دار 

الكتب املرصيه 49 ميقات.

)1( ينظــر: هدية العارفــني: 1 / 300, مــا زال مخطوط, 

وتوجد نســخة منه يف مكتبه ميونيــخ, يف  املانيا- ميونيخ, 

رقم الحفظ: 860.

)2( ما زال مخطوط, وتوجد نســخة منــه يف مكتبه معهد 

املخطوطــات العربيه- مرص-القاهره, رقــم الحفظ: 111 

عن دار الكتب املرصيــه 23, معهد املخطوطات العربيه, 

مــرص,  القاهره, رقم الحفظ: عن دار الكتب املرصيه 33 , 

الخديويه-مرص- القاهره, رقم الحفظ: 305/5.

)3( هدية العارفني: 1 / 300. مل أقف عليه إن كان مطبوعاً, 

أم ما زال مخطوط.

)4( قام بتحقيقه أ.م.د.ســعيد فواز وهيب, يف مجلة جامعة 

األنبار للعلوم اإلســالمية, يف املجلد:( 10 ) ذي العدد:( 

.)42

)5( ينظــر: تاريخ عجائب اآلثار: 1 / 462, واكتفاء القنوع 

مبا هو مطبوع: 186, وهدية العارفني: 1 / 300.

المبحث الثاني

دراسة الكتاب

املطلب األول: اســم الكتاب, ونســبته إىل مؤلفه, 

وسبب تأليفه, وأهميته.

اســم الكتــاب: »نزهة العــني يف زكاة املعدنيني« 

هذا اسم الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه, والذي 

ذكره املؤلف يف أول وهلة له يف كتابه حيث قال : 

وسميتها » نزهة العني يف زكاة املعدنيني«)6(. 

أّما نســبته ملؤلفه كل املصــادر التي ذكرت كتاب  

»نزهة العني يف زكاة املعدنيــني« أتفقت عىل إنها 

للشيخ حســن الجريت)7(, فضالً عاّم ذكره املؤلف 
يف مقدمة الكتاب.

أّما ســبب تأليفه: فهــو رحمه الله قــد أعطى نبذة 

مخترصة عن زكاة الذهــب والفضة ومقدار نصاب 

كل واحد منهــام, وما يجب فيهــام عىل اختالف 

اشكالها من نقود وحيل وقطع تر, وقد قّسمها عىل 

مقدمة وثالثة أبواب وخامتة)8(. 

أّما أهميته: فيتميز الكتاب بتوضيح أمور يفتقر إليها 

املسلمون عاّمة وطالب العلم خاصة, منها: 

)6( ينظر: مقدمة الكتاب مخطوطاً

)7( خزانــة الراث - فهرس مخطوطات,  قام باصداره مركز 

امللك فيصل. 41 / 252.

)8( ينظر: مقدمة الكتاب مخطوطاً
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1.أنه ذكــر زكاة املعدنني, الذهــب والفضة عىل 

أختالف أشكالهام من نقود وحيل وقطع تر وأواين 

وكل يشء منهام.

2.ذكر رحمه الله اســامء العمــالت املتداولة بني 

الناس وكم تســاوي قدراً من الذهب والفضة مثل: 

زر محبوب, والفندقــيل, البندقي, والزنجريل, وقد 

بينُت  مقدار كل عملة منها يف ورورد محلها.

3.ذكــر رحمه الله يف كتابه, مصارف الزكاة الثامنية 

ومن أوىل الناس استحقاقاً بها.

4.كان رحمــه الله أمينــاً يف نقله لــأراء وعزوها 

إىل أصحابها, وهــذا يدل عىل غزارة علمه وصدقه 

وورعه وأمانته العلمية.

5.كان يورد أقوال الســادة األحناف ؛ لكونه حنفياً 

وينترص ملذهبه عىل أختالف األراء واألقوال, وينزل 

كل عاملاً منهم قدره واجالله واحرام رأيه.

6.كان كثري اإلستشــهاد باآليات واألحاديث النبوية 

من السنة املطهرة يف كتابه ويتحرى الصحيح منها, 

وذلك يــدل عىل قوة حجته ودليله يف األقوال التي 

يوردها. 

7.متيّز الكتاب بأسلوب سهل يف بيان املصطلحات 

املبهمة, بطريقة تنزيل اإلبهام, وتسهل عىل القارئ 

فهم املراد دون تكلف.

املطلب الثاين: مصادر املؤلف يف هذا الكتاب

أشار املؤلُف يف رشحه إىل الُكتب التي اعتمدها، 

ولكن عن طريق تحقيقي للكتاب تبني يل اآليت:

نَقــَل اإلمام الجــريت يف كتابه عن كُتــٍب َعديدٍة 

ومتنوعة، ، فمنها َما يُْكِثُ النقل عنها، مثل:

 بدائــع الصنائع لإلمــام الكاســاين)1(، واملحيط 

النعامين)2(، و مجمع األنهر يف رشح ملتقى األبحر 

)3(، والبحر الرائق)4(, و الفتاوى الخانية)5(, والفتاوى 

)1( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع, لعالء الدين، أبو بكر 

بن مسعود بن أحمد الكاساين الحنفي (ت: 587هـ), طبع 

عدة طبعات منها: نرش: دار الكتب العلمية, ط:2، 1406هـ 

- 1986م, وكذلــك يف دار الكتاب العريب بريوت, ســنة: 

1982م.

)2( املحيــط الرهاين :كتاب مطبــوع  يف فقه  اإلمام أيب 

حنيفــة ريض الله عنه, ألبو املعايل برهــان الدين محمود 

بن أحمد بن عبــد العزيز بن عمر بن َمازََة البخاري الحنفي 

(املتــوىف: 616هـ), ت.ح: عبد الكريم ســامي الجندي, 

نرش: دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان, ط:1، 1424 هـ 

- 2004 م, عدد األجزاء: 9.

)3( مجمــع األنهــر يف رشح ملتقى األبحــر,  إبراهيم بن 

محمد بن إبراهيم الَحلَبي الحنفي (ت: 956هـ), خرح آياته 

وأحاديثه خليل عمران املنصور, نرش: دار الكتب العلمية - 

لبنان/ بريوت, ط:1، 1419هـ - 1998م, عدد األجزاء: 4.

)4( البحر الرائق رشح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن 

محمد، املعروف بابن نجيم املرصي (املتوىف: 970هـ), 

ويف آخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن حســني بن عيل 

الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138 هـ), وبالحاشية: 

منحــة الخالق البن عابدين, نرش: دار الكتاب اإلســالمي, 

ط:2 - بدون تاريخ, عدد األجزاء:8.

)5( ( الفتــاوى الخانيــة ), وهــي فتاوى قــايض خان يف 

مذهــب اإلمام أيب حنيفــة النعامن, هو كتــاب من تأليف 

اإلمام فخر الدين حســن بن منصور بــن محمود , قايض 

خان, األوزجندي, الفرغاين, الحنفي, أبو املحاسن (تسنة: 

592هـ), تحقيق: سامل مصطفى البدري, نرش: دار الكتب 
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الظهريية)1(, ومنها ما نَقَل َعنها َمرًَّة واحدة يف النص 

الذي حققتــه، وهذا ذكر لبعــض الكتب التي نقل 

منها:

• القرآن الكريم.

• السنة النبوية الرشيفة املطهرة.

• املبسوط للرسخيس.

• رشح فتح القدير.

• الفتاوى الظهريية.

• الفتاوى الخانية.

• البحر الرائق.

• بدائع الصنائع.

• الكايف.

• غاية البيان.

• جمهرة النسب.

املطلب الثالث: منهجي يف التحقيق	 

ما يتعلق باملنهج العام:

1. أثبت اآليات القرآنية الواردة يف الكتاب برســم 

املصحف مع نسبتها إىل سورها بذكر اسم السورة 

 العلميــة – بريوت, ســنة النــرش: 2009م, مــكان النرش: 

لبنان, ط:1.

)1( الفتاوى الظهريية, ما زال مخطوطاً, وهو لظهري الدين، 

أيب بكر: محمد بــن أحمد القايض، املحتســب ببخارا، 

البخاري، الحنفي (ت: ســنة 619هـ). أولها: (الحمد لله 

املتفرد بالعــالء، املتوحد بالبقاء ... الــخ), ذكر فيها: أنه 

جمع كتابا من الواقعات والنوازل، مام يشــتد االفتقار إليه، 

وفوائــد غري هذه. وهو مخطوطــة يف جامعة اليبزيك, رقم 

.01_006.b.or. :الحفظ

ورقم اآلية يف الهامش.

2. خرَّجت األحاديــث النبوية الرشيفة التي وردت 

يف الكتــاب أو ورد جزء منها فيه من كتب الحديث 

املعترة من مضانها فابتدئ يف الصحيحني، فإن مل 

أجد ففي السنن، فإن مل أجد فمن املسانيد، فإن مل 

أجد فمن كتب األحاديث والتخريج الباقية، وأذكر 

الجــزء والصفحة ورقم الحديث مــع ذكر الكتاب 

والباب والحكم عليه.

3. أعتمــدت قواعــد اإلمــالء العــريب يف إثبات 

الهمزات.

4. مل أذكــر بطاقة الكتاب إمنا أذكر اســم الكتاب 

واســم مؤلفه إلزالة الحرج فقط أكتفــاًء مع الجزء 

والصفحة، وأرجئ ذكرها يف قامئة املصادر.

5. إذا تكرر عنوان املصدر ملؤلف آخر أذكر اســم 

املؤلف دفعاً للتشابه.

6. وثقت املصادر التي استقى منها املؤلف مادته ، 

فإن مل أعث عىل النص من الكتاب املذكور وثقت 

مــن غريه ما أمكن ذلك ، فــإن مل أقف عليه تركت 

النص من غري توثيق.

7. عرَّفــت باألعالم عنــد ذكرهم للمــرة األوىل، 

وأكتفي فيام عدا ذلك. 

الفقهيــة  8. عرَّفــت باأللفــاظ واملصطلحــات 

واآلصولية وغريها مام يحتاج إىل تعريف وبيان من 

الكتب املتخصصة يف كل باب منها دون إطالة أو 

إيجاز مخلني.

9. بيَّنــت الغريب من األلفاظ اللغوية بالرجوع إىل 
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املعاجم اللغوية املعترة.

10. نسخت اآليات من مصحف املدينة املعتمد، 

ووضعته بني قوسني مزهرين چ چ اآليات القرآنية.

 11. جعلــت القوســني ((   )) لحــرص حديــث 

. النبي

الخــط  بنــوع  البحــث  اعتمــدت طباعــة   .12 

للمــنت،  وبقيــاس(14)   »SimplifiedArabic«

والهوامش بقياس (12(.

13. وضعت الكالم بني أقواس التنصيص املقتبسة 

من املؤلــف نصاً ومن غري ترصف، وأكتب »ينظر« 

إن مل يكن النص موافقاً لنص املؤلف.

14. أضفت ألفــاظ التعلية، والصــالة عىل النبي 

محمــد ، والريض عن الصحابــة ، يف حال 

عدم ورودها يف املخطوط.

15. أستثنيُت من تعريف األعالم الخلفاء الراشدين، 

والصحابة املشهورين، وأمهات املؤمنني.

16. خرّجــُت األحاديــث التــي وردت عندي يف 

الهامش قبل رسدها؛ خشية أن تتالبس مع املصادر 

اآلخرى يف الهامش.

17. بذلت ما يف وســعي إلخــراج النص إخراجاً 

علمياً دقيقاً من حيث الضبــط والرقيم والفواصل 

واألقــواس بأنواعها والرتيــب والتنظيم والفقرات 

والتوثيق ما استطعت إىل ذلك سبيالً .

18. قمت بعمل فهرسة عامة للكتاب التي شملت:

• فهرست اآليات القرآنية.

• فهرست الحديث النبوي الرشيف واآلثار.

• فهرست األعالم.

.فهرس املصطلحات واالفاظ الغريبة .

• فهرســت املصادر الواردة يف النص التي ذكرها 

املؤلف يف كتابه.

• فهرست املصادر  واملراجع.

املطلب الرابع

وصف النسخة الخطية ومناذج من املخطوط:

وصف النسخ الخطية

أوالً: النسخة الخطية املعتمدة يف الدراسة:

لقد ذُكَِر كتــاب رشح مقاصد املقاصد يف فهارس 

عدة يف العامل اإلســالمي والعــريب مثل: صاحب 

كتاب: إيضــاح املكنون ذيل كشــف الظنون عن 

أسامي الكتب والفنون للرومي الحنفي)1(، و خزانة 

الراث، فهرس مخطوطات، مركز امللك فيصل)2( 

، ولقد اعتمدت يف تحقيق القســم األول من كتاب 

نزهة العني يف زكاة املعدنني ، وحصلت عىل نسخة 

بعون الله وهي عىل النحو األيت:

1 –  النسخة: ( األم ), ؛ لكونها بخط يد مؤلفها كام 

ذكر رحمه الله يف نهاية املخطوط.  

• اسم املخطوط : (نزهة العني يف زكاة املعدنني).

• مــكان وجودهــا: دار الكتب املرصيّــة الفلك 

والرياضة.

• التصنيف: فقه حنفي.

• اسم املؤلف: حســن بن برهان الدين إبراهيم بن 

)1( ينظر كشف الظنون الرومي الحنفي  4 / 640.

)2( ينظر : كشف النون للرومي الحنفي 41 / 252.
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حسن بن عيل بن زين الدين عبدالرحمن, الزيلعي, الجريت املرصي, العقييل, الحنفي.

• اسم الناسخ: بخط يد مؤلفها الشيخ حسن الجريت رحمه الله تعاىل كام هو مذكور يف الصفحة األخرية 

من املخطوط؛ لذلك تعد » األم«.

• عدد اللوحات: ( 19 ) لوحة، وكل لوحة صفحتان .

• عدد األسطر: ( 19 ) سطراً يف كل صفحة . 

• عدد الكلامت : ( 8 – 10 ) كلمة يف كل سطر تقريباً .

• رقم املخطوط : (10970 (.

• لون املداد: املنت مؤرش باللون األحمر واملحتوى باللون أسود .

• نوع التجليد: صناعي .

• تاريخ النسخ: ورد يف الورقة األخرية من املخطوط أنه انتهى من نسخها يف يوم األربعاء املوافق التاسع 

عرش من ربيع األول عام: ( 1177هـ ).

• نوع الخط: نسخ جيد قديم .
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ثانياً: مناذج من املخطوط

اللوحة األوىل من املخطوط

نهاية املخطوط
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القسم الثاين النص املحقق من الباب الثاين : فيام 

تجب فيه واملقدار الواجب إىل نهاية املخطوط .

الباب الثاين : فيام تجب فيه واملقدار الواجب.

 ال يخفى أن الذهب والفضــة ال يعتر فيهام صفة 

زائــدة عىل كونها ذهباً وفضة فتجــب الزكاة فيهام 

ســواء كانا نقود ، أو غريها مام له قيمة يف صياغته 

كمنطقة)1(، وحلية سيف، ولجام)2(، ورسج)3(، وآنية 

)1( املنطقــة يف اللغة: كل ما شــد به وســطه . غريه : و 

املنطقة معروفة اســم لها خاصة ، تقول منه : نطقت الرجل 

تنطيقا فتنطق أي شدها يف وسطه ، ومنه قولهم : جبل أشم 

منطق ألن الســحاب ال يبلغ أعاله . لســان العرب: 10 / 

354. مادة: نطق.

ويف االصطالح: كل ما شددت به وسطك فهو منطقة. ومنها 

حديث عمر ريض الله عنه يف أهل الذمة : ويشدوا مناطقهم 

وراء ثيابهــم . ويف موضع آخر : يتنطقون أي يشــدون يف 

موضع املنطقة زنانري فــوق ثيابهم . ينظر: الكليات معجم 

يف املصطلحات والفروق اللغوية , 1 / 308, واملغرب يف 

ترتيب املعرب: 2 / 310.

)2( اللجام يف اللغة: هي الحديدة املعرضة يف فم الفرس, 

وألجم الدابة : ألبســها اللجام أو وسمها به . تاج العروس: 

33 / 399. مادة: لجم.

)3( الرسج يف اللغة: رحل الدابة معروف, والجمع: رسوج, 

وأرسجها إرساجا وضع عليها الرسج, والرساج بائع الرسوج 

وصانعها, وحرفتــه: الرساجة, والــرساج: املصباح الزاهر 

الذي يــرسج بالليــل, والجمع رسج املرسجــة التي فيها 

الفتيل, وقد أرسجت الرساج إرساجا, املرسجة بالفتح التي 

يجعل عليهــا املرسجة, والشــمس رساج النهار املرسجة 

بالفتح التي توضع فيها الفتيلة والدهن. لســان العرب: 2 / 

297. مادة: رسج.

، وحيل نســاء،  وما ال قيمة له يف صياغته كالقطع 

املسبوكة، وماال صياغة فيه أصالً كالتر املستخرج 

من معدنه، وســواء كان إمساكها للتجارة، أو النفقة 

الزائدة، أو التجمل ففي جميع ذلك تجب الزكاة إذا 

بلغت نصابــاً وحال عليه الحول، وال فرق يف ذلك 

بني الجيد والرديء والحكم للغالب يف املغشوش 

ذهبــاً كان أو فّضــة؛ لكن ملا كان مقــدار نصاب 

الذهــب عرشين مثقاالً 4، وكانت أوزان الذهب يف 

النقود مختلفــة وكان مقدار نصــاب الفضة مائتي 

درهــم)5( وكان أوزانها يف النقود أيضاً مختلفة وكان 

)4(() املثقال يف اللغة: مقدار من الوزن أي يشء كان من 

قليل أو كثري ، فمعنى مثقال ذرة وزن ذرة ، والناس يطلقونه 

يف العرف عىل الدينار خاصة وليس كذلك, فالناس يطلقون 

ذلك عىل الذهب وعىل العنر وعىل املسك وعىل الجوهر 

وعىل أشياء كثرية قد صار وزنها باملثاقيل معهودا كالرياق 

والراوند وغري ذلك. لسان العرب: 11 / 87. مادة: ثقل.

ويف االصطالح: اسم ملا له ثقل كبري أو صغري إال أن عرفه 

غلــب عىل الصغري, ويف عرف الفقهاء والعلامء يطلق عىل 

الدينار. مقداره: درهم وثالثة أســباع درهم: فاملثقال = 3 / 

7, 1 درهم أي: ( 10 / 7 (

)5( الدرهم يف اللغة: اسم ملا رضب من الفضة عىل شكل 

مخصوص.  ينظر: املصباح املنري, واملعجم الوســيط 1 

مادة (درهم ).

ويف االصطالح: وهو وحدة نقدية من مســكوكات الفضة, 

معلومة الــوزن. وأصل الدرهم كلمــة أعجمية عربت عن 

اليونانية, وهي كلمة ( َدَراخام ), ويقابلها: ( دراخم ), ومقدار 

الدرهم عند الحنفية: ( 125, 3 ) جراماّ, وعند الجمهور: ( 

975, 2 ) جراماّ تقريبا. املكاييل واملوازين الرشعية: ص 

 .19
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مقدار النصاب والدرهم الرشعي مخالفاً للعريف)1( 

احتيج إىل بيان مقــدار النصاب الرشعي بالقراريط 

يف كل صنف ليُعلَم مقدار الواجب فيه وعليه)2(.

 فنقــول: ال يخفى مــام تقدم أن نصــاب الذهب 

من القراريط اربعامئة قــرياط)3( حاصلة من رضب 

)1( العريف: مــن العرف, والعرف  يف اللغة : هو ما تعارف 

عليه الناس يف عاداتهم ومعامالتهم واســم من االعراف. 

املعجم الوسيط: 2 / 595. مادة: عرف.

ويف االصطالح: أنه ما استقر يف النفوس من جهة العقول، 

وتلقته الطباع الســليمة بالقبول, وهو دليل كاشــف إذا مل 

يوجد نص وال إجامع عىل اعتباره أو إلغائه، كاالســتئجار 

بعــوض مجهول ال يفــي إىل النزاع. ينظــر: التعريفات 

للجرجاين: ص33.

)2( االختيــار لتعليل املختــار, 1 / 110, و العناية رشح 

الهدايــة:2 / 214, ومجمع األنهر يف رشح ملتقى األبحر: 

.303/1

)3( القرياط يف اللغــة: أصل القرياط من قولهم: قرط عليه 

إذا أعطــاه قليال قليال . والقرياط جزء من أجزاء الدينار وهو 

نصــف عرشه يف أكث البالد ، وأهل الشــام جزءا من أربعة 

وعرشيــن ، والياء فيه بــدل من الراء وأصله قراط. لســان 

العرب: 3 / 375. مادة: قرط.

ويف االصطــالح: جزء من أجــزاء الدينار, وقــد أختلفت 

املذاهب يف مقداره, فعند الســادة الحنفية: ( 1 / 20 ) من 

الدينار, فالقرياط: ( 25,4÷ 20=2125, 0 ) جراماّ, حاشية 

رد املحتار ألبن عابدين , ط . مصطفى الحلبي: ( 2 / 269 

), وعند الجمهور:  ( 1 / 24 ) من الدينار, فالقرياط: 25,4 

÷ 24 = 1771, 0 ) جرامــاّ. ينظــر: جواهر اإلكليل عىل 

رشح مخترص خليل لآليب( 1 / 308),  املكاييل واملوازين 

الرشعية, ص 23.

املثاقيل يف قراريطها وملــا كان زنة كل واحد من 

البندقي)4(، والفندقيل)5(، واملجر)6(، والزنجريل)7(، 

مثانية عــرش قرياطاً وزنــه الزر محبــوب)8( اربعة 

)4( بُْنُدقي: نوع من العملة انقطع اآلن, وصار اســام لنوع 

مــن الذهب الجيد, أصلــه من البندقية مــن مدن إيطايل. 

يســتعمل أيضا يف الحيل. وهو من عيــار 24 قرياطا. وهو 

خالص من الغش ومقــداره ثالثة أرباع مثقال، ألن املثقال 

أربعة وعرشون قرياطا والقرياط ثالث حبات. بنظر: معجم 

تيمور الكبري يف األلفاظ العامية,  2 / 234.

)5( الفندقيل: يســمى الطــريل: وهو عملــة عثامنية من 

الذهب, والطرة هو ظهر الدينار. ووزنه  مثانية عرش قرياطا, 

واملراد به الفندقيل كام قال شــيخنا العشــاموي: بحثت 

عن العرشين مثقاال مــن الصيارفة وقدرتها معهم بالدراهم 

وتحاســبت معهم فوجدناها ســبعة وعرشيــن فندقليا إال 

ثلثا. ينظر: املصدر الســابق. وحاشية البجريمي عىل رشح 

املنهج: 2 / 29.

)6( هــو الدينار املــرضوب يف املجر, وقيــل: هو النوع 

املسمى بفرج الله. املصدر السابق نفسه: 5 / 312.

)7( الزنجــريل: وتطلق عىل  الدينار. املصدر نفســه. 3 / 

.52

)8( زر املحبــوب: ثالثة عرش قرياطا ونصف, والنصاب به 

خمسة وثالثون محبوبا ونصف محبوب وثالثة أرباع قرياط 

ألن فيه غشــا والنصاب بالرياالت مثانيــة وعرشون رياال 

ونصف ونصف ســبع عىل القول بــأن يف الريال درهمني 

نحاســا وإذا كان فيه درهم نحاس يكون النصاب خمســة 

وعرشون رياال نوع من الدنانري, حاشية البجريمي عىل رشح 

املنهج.2 / 29 ويقال: زّر محبوب: وهو الدينار, وقد وجد 

كذلك يف وقفية, فلعلهم يجعلون هذا الدينار زرا كام يصنع 

اآلن, ثم سموه زر محبوب. معجم تيمور الكبري يف األلفاظ 

العامية. 5 / 314.
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عرش قرياطاً كان مقدار النصــاب من البندقي, وما 

ســواه يف الوزن اثنني وعرشين ديناراً وتسعة دينار 

وذلك أنا إذا أرضبنا أثنني وعرشين يف مثانية عرش 

يحصل ثالمثائة وســتة وت0سعون قرياطاً، ويبقى 

مــن األربعامئة أربعة قراريط ونســبتها إىل الثامنية 

عرش تســعان ويكــون النصاب من الــزر محبوب 

مثانيــة وعرشين دينار ونصف دينار ونصف ســبع 

دينــار، وذلك أن زنــة الزر محبــوب كام علمت 

أربعة عرش قرياطاً وحاصل رضب األربعة عرش يف 

مثانية وعرشين ونصف ثالمثائة وتســعة وتسعون 

قرياطاً ويبقى قرياط واحد ونسبته إىل األربعة عرش 

نصف سبع وزكاة كل نصاب ربع عرشة وهو نصف 

مثقال ومقداره يف البندقي وما ســاواه نصف دينار 

وقرياط واحد مــن الزر محبــوب نصف محبوب 

وثالثة قراريط. وأما نصــاب الفضة فكام تقدم من 

أنه مائتا درهم كل درهــم أربعة عرش قرياطاً فيكون 

مقداره من القراريط ألفــني ومثامنائة قرياط ، وزنة 

الريــال)1( بالدراهم املتعارفة تســعة دراهم وقرياط 

)1( الريال: هو عبارة عن صكوك وعمالت فضية تستخدم 

يف التجارة العاملية بشــكل مســتمر منــذ اإلصدار األول 

لها يف 1741م, وســمي باســم امللكة ماريــا تريزا التي 

حكمت النمســا وهنغاريا وبووهيميا مــن عام 1740 إىل 

1780وبتاريخ 19 ســبتمر 1857 أعلن األمراطور فرانز 

جوزيف امراطور النمســا بأن دوالر مارياتريزا هو العملة 

الرسمية للبالد, وكان يستخدم عىل نطاق واسع حتى وصل 

اىل منطق غرب الجزيرة العربيــة, ومن الدول التي عملتها 

الريــال اليمن, والســعودية, وُعامن, وقطــر. وقيمة الريال 

وملد والدرهم املتعارف ســتة عرش قرياطاً فيكون 

زنة الريال بالقراريط مائة وخمســة وأربعني قرياطاً 

حاصلة من رضب التســعة يف الســتة عرش وزيادة 

قرياط عليها ويكون مقدار النصاب من الريال تسعة 

عــرش رياالً ، وثالثة دراهم متعارفة إال ثالثة قراريط 

؛ ألن حاصل رضب التســعة عرش يف مائة وخمسة 

وأربعة ألفان وســبعامئة وخمسة وخمسون قرياطاً 

ويبقى لتامم النصاب من القراريط خمسة وأربعون 

قرياطاً وزنتها باملتعارفة ثالثة دراهم إال ثالثة قراريط 

وحينئذ فيكون الريال عرشة دراهم رشعية وخمســة 

قراريط نظــراً إىل الزكاة، وامله، ونصاب الرسقة)2(، 

والديّات)3(.

مقابل الدوالر: 3 رياالت تقريباً للواحد دوالر. موســوعة 

ويكيبيديا.

)2(  الرسقة يف اللغة: أخذ مال الغري مســترا إىل حزر. تاج 

العروس: 25 / 443. مادة: رسق. 

ويف االصطالح: أخُذ مكلْف خفيًة بدار الســالم قدَر َعرَشَِة 

دراهَم مرضوبــٍة محرزٍة مبكان أو حافظ بال شــبهة، حتى 

إذا كانــت قيمُة املرسوق أقلُّ مــن عرشة مرضوبة ال يكون 

رسقــًة يف حق القطع، وُجعل رسقًة رشعــاً باعتبار الحرمة. 

التعريفات الفقهية: ص112.

)3( الدية يف اللغــة:  بالكرس : حق القتيل وجمعه: ديات. 

القاموس املحيط: 1 / 1729. مادة: فصل الواو.

ويف االصطــالح: املال الذي هو بــدُل النفس، واملغلَّظة 

منها: مائة مــن اإلبل أرباعاً من بنت مخــاض وبنت لَبون 

ــة وَجَذعة. ويف الدر املختار: »هي املغلظُة ال غري«.  وِحقَّ

التعريفات الفقهية: ص97.
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 وعــىل هذا فمقدار نصاب الفضة بالوزن املتعارفة 

مائة وخمســة وســبعون درهامً, ومقدار الزكاة فيها 

أربعة دراهــم وربع درهم ومثن درهم, ويجري هذا 

املقدار من الدراهم يف الفضة العددية، والقروش)1( 

الروميــة، والربيــة الهنديــة)2(، يف القطع، والحيل 

واألواين ،إذا انطبــع هذا يف مرآة الخيال فليعلم أنه 

إذا اخرج ما وجب يف كل صنف من ذلك الصنف 

فال كالم فيه كام إذا النصاب من صنف الذر محبوب 

)1( القــرش يف اللغة: الجمع والكســب والضم من ههنا 

وههنا يضم بعضه إىل بعض . ابن ســيده : قرش قرشا جمع 

وضــم من هنا وهنــا ، و قرش يقرش و يقرش قرشــا ، وبه 

سميت قريش . و تقرش القوم : تجمعوا . يقال : قرش ألهله 

و تقرش و اقرش وهو يقرش و يقرش لعياله و يقرش, أي: 

يكتسب. لسان العرب: 6 / 334.

ويف االصطــالح: هو وزن الدرهم والدينار, ويفهم من أوله 

أن القرش هو الدرهم, وســبب نقصانه أنهم جعلوا الدرهم 

الذي ســموه النصف أقل من عــرش الدرهم, وفيها أن عيل 

بيك هو أول من اســتعمل رضب القــروش (لعله أول من 

أحدثها مبرص). املصدر السابق نفسه. 5 / 106.

)2( الربيــة الهندية: هي اســم مشــرك لعمــالت كل من 

الهند وباكســتان ورسيالنكا, ونيبال, وموريشوس, وسيشل 

, وإندونيســيا, وبورما, وأفغانســتان, تاريخيــاً: أول عملة 

ســميت » روبية » ظهرت حوايل عــام: 900 قبل امليالد, 

ويعــود تاريخ الروبيات إىل الهنــد القدمية التي قامت بني 

القرن السادس والثامن قبل امليالد, أما التسمية فمشتقة من 

rupya والتي تعني: عملة فضة مطاوعة: أي: عملة معدنية 

مــن الفضة , وتعــادل الروبية الهندية مائة بيــزة. والدوالر 

األمرييك مقابلها = 76 روبية هندية تقريبا للدوالر الواحد. 

موسوعة ويكيبيديا.

وثالثة قراريط كام تقدم.

وأن أُخرِج من غريه ، فأما أن يكون من جنســه ، أو 

من خالف جنســه فإن كان من جنسه بأن أخرج من 

البندقي ، أو الفندقــيل، أو الزنجريل ففي الخالف 

فأبــو حنيفة وأبــو يوســف3 يعتران الــوزن، وال 

ينظــران إىل الجودة والرداة)4( وعليه مىش أصحاب 

املتون)5(.

)3( هــو: يعقوب بــن إبراهيم بــن حبيب، أبو يوســف، 

األنصاري الكويف البغدادي الفقيــه الحنفي، ولد بالكوفة 

ســنة 113هـ، كان فقيها عاملا، مــن حفاظ الحديث وهو 

صاحــب أيب حنيفة واملقدم عــىل بقية أصحابــه، وكان 

عظيم الرتبــة عند هارون الرشــيد، وأول من وضع الكتب 

عىل مذهب أيب حنيفة وأمىل املســائل ونرشها وبث علم 

أيب حنيفــة يف أقطار األرض، تفقه عىل خلق كثري منهم أبو 

حنيفة، ومحمد بن عبد الرحمن بــن أيب ليىل، وأخذ عنه: 

محمد بن الحسن الشيباين، وأحمد بن حنبل، وآخرون من 

تصانيفه، »الخراج »، و« اآلثار«، و« األمايل » يف الفقه، ويل 

قضــاء بغداد وهو أول من لقب قايض القضاة، تويف رحمه 

الله ببغداد يوم الخميس أول وقت الظهر لخمس خلون من 

شهر ربيع األول سنة 182هـ، ينظر: تاريخ اإلسالم ووفيات 

املشاهري واألعالم، (ص1021)، والفوائد البهية يف تراجم 

الحنفية، (225/29)، والتاج املكلل من جواهر مآثر الطراز 

اآلخر واألول، (ص137- 139(. 

)4( املحيط الرهاين يف الفقه النعامين: 2 / 242, و تبيني 

.278 / 1 : لِْبيِّ الحقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

)5( ويقصد بهم أصحاب املتون املعترة يف مذهب السادة 

الحنفية, وهم: القدوري, واملختار, والكنز, والوقاية.
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وزفر)1( يعتر القيمة ومحمــد يعتر اال تقع للفقراء 

فإن أخرج نصف املثقــال من الزنجريل بأن أخرج 

نصف زنجريل وقرياط واحد صح عند اإلمام)2( 

والثاين؛ ألن الــالزم عليه نصف مثقال وقد أخرجه 

وعنــد3 محمد يلزمه تفــاوت ما بــني قيمتي الذر 

محبوب ، والزنجريل وعنــد زفر يلزمه قيمة نصف 

مثقال من الذر محبوب صح عند زفر فقط ؛ العتباره 

القيمة ، وأما إذا أُخِرج من خالف جنســه فأنه يلزمه 

القيمــة إجامعاً كام إذا أُخِرج مــن فضة عن ذهب 

)1( هو زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنري أبو الهذيل, 

الفقيه، املجتهد، الربــاين، العالمة، أبو الهذيل بن الهذيل 

بن قيس بن ســلم. ولد سنة عرش ومائة، وكان قد جمع بني 

العلم والعبادة، تفقه بــأيب حنيفة، وهو أكر تالمذته، وكان 

ممن جمع بني العلم والعمل، وكان يدري الحديث ويتقنه، 

وهو أقيس أصحاب أيب حنيفة ومات ســنة مثان وخمسني 

ومائة وله مثان وأربعون ســنة. ينظــر: طبقات الفقهاء: 1 / 

135,  وسري أعالم النبالء: 8 / 38.

)2( املحيط الرهاين يف الفقه النعامين: 2 / 242, و تبيني 

.278 / 1 : لِْبيِّ الحقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

)3( هو: محمد بن الحســن بن فرقٍد أبو عبد الله، الشيباين 

الكويف الفقيه الحنفي، ولد بواسط سنة 132هـ، كان أعلم 

الناس بكتاب اللــه ماهرا يف العربية والنحو والحســاب، 

تفقــه بخلق كثري منهم أبو حنيفة وأبو يوســف، وأخذ عنه، 

الشــافعي، وأحمد بن حفص فقيه بخارى وخلق سواهم، 

مــن تصانيفه كتب ظاهر الرواية، وأولهــا » االصل »، ويل 

القضاء للرشــيد بعد القايض أيب يوسف، تويف رحمه الله 

بالري ســنة 189ه، ينظر: تاريخ بغداد، (561/2)، وســري 

أعالم النبــالء، (135/9-136)، والفوائد البهية يف تراجم 

الحنفية (ص163(.

وعكسه يف النقود والقطع التي ال قيمة لصياغتها .

 أمــا إذا كان لها قيمة باعتبار جودة صياغتها كام إذا 

كان املصوغ كمرا مــن فضة أو قالدة وزنه مائتان ، 

وقيمة لصياغتهــا ثالمثائة ، فأن أدى زكاته من عينه 

كان أدى قطعة منه فقد أدى ما وجب مام وجب فيه 

، وإن أدى فضة من غريه ، فأن أدى خمســة قيمتها 

سبعة ونصف جاز يف قولهم جميعاً.

وأن أدى خمســة قيمتها خمسة جاز عند أيب حنيفة 

وأيب يوسف العتبارها الوزن فقط دون القيمة، وعند 

محمد يلزمه أن يعطــي الفضل؛ ألنه األنفع للفقراء 

وإن أدى أربعة قيمتها ســبعة ونصف جاز عند زفر 

فقط العتباره القيمة ال غري، وإن أدى من الذهب ما 

يبلغ قيمته خمسة دراهم مل يجز يف قولهم جميعاً؛ 

ألن الجودة معترة عند املقابلة بخالف الجنســية، 

وأن كان النصاب من جنســني بان ملك مائة درهم، 

ومن الذهب مثانية مثاقيل قيمتها مائة درهم ، يجب 

الزكاة عنده، وعندهام ال تجب حتى يكون الذهب 

عرشة مثاقيل، فيكون وزن نصف كل منهام موجوداً، 

ويتفرع عىل قول اإلمــام، أنه لو كانت قيمة العرشة 

مثاقيل مائة وأربعون درهامً، يجب عليه ستة دراهم 

عنده، وعندهام يكون نصابــاً تاماً فقط فيخرج من 

كل منهام عرشة، واملتون جارية عىل قول اإلمام)4(.

ولو كان له مائة وخمســون درهامً ، وخمسة مثاقيل 

تساوي خمسني، وجب زكاة نصاب واحد إجامعاً 

 : لِْبيِّ )4( ينظر: تبيني الحقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
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، ولو كانت قيمة العرشة أقل من مائة ، تجب الزكاة 

عندهــام؛ لوجود نصف النصاب وزناً من كل وعند 

أيب حنيفة اختلف فيه.

والصحيــح الوجوب؛ ألنــه وأن مل ميكن تكميل 

نصاب الدنانري باعتبــار قيمة الدنانري ميكن تكميل 

نصاب الدنانري باعتبار قيمــة الدراهم ، ولو كان له 

أبريــق فضة وزنه مائة وخمســون، وقيمته لصياغته 

مائتان، ال تجب الزكاة فيــه يف, قولهم أما عندهام 

فظاهر لعدم وجود الوزن كامالً)1(.

وأما عنده فأن الجودة والصفة يف أموال الربا)2( ال 

قيمة لها عند انفرادها وال عند املقابلة بجنسها هذا، 

فإن زاد املال عىل النصــاب وجب يف الزائد لكل 

خمس بحسابه)3(.

)1( النهر الفائق رشح كنز الدقائق: 1 / 438.

)2( الربا يف اللغة: اســم مقصور عىل األشهر، وهو من ربا 

يربو ربوا، وربوا ورباء, وألف الربا بدل عن واو، وينسب إليه 

فيقال: ربوي، ويثنى بالواو عىل األصل فيقال: ربوان، وقد 

يقال: ربيان - بالياء - لإلمالة الســائغة فيه من أجل الكرسة, 

واألصــل يف معناه الزيادة، يقال: ربا اليشء إذا زاد ومنا . و 

أربيته : منيته . لسان العرب: 14 / 304. واملصباح املنري: 

1 / 217، وتاج العروس: 38 / 121، مادة: (ربو) .

والربا يف اصطالح الفقهــاء: عرفه الحنفية بأنه: فضل خال 

عن عــوض مبعيار رشعي مرشوط ألحــد املتعاقدين يف 

املعاوضة . ابن عابدين: (4 / 176 وما بعدها)

وعرفه الشافعية بأنه: عقد عىل عوض مخصوص غري معلوم 

التامثل يف معيار الرشع حالة العقد أو مع تأخري يف البدلني 

أو أحدهام. مغني املحتاج: 2 / 21.

)3( رد املحتار عىل الدر املختار: 2 / 303.

وخمس نصــاب الفضة يف الزائــد أربعون درهامً 

رشعية، وخمس نصــاب الذهب أربعة مثاقيل، فإن 

كان الزائد أقل من ذلك فهو عفو، وهذا عند اإلمام 

رحمه الله وعليه جرى أصحاب املتون)4(.

وعندهام : يجب فيام زاد بحسابه  وأن قل، فلو زاد 

عىل النصاب خمســة دراهم وجب فيها مثن درهم 

؛ ألن الخمسة مثن األربعني والواجب فيها درهم ، 

وعنده)5( هي عفو، ومثل ذلك: يف الذهب لو ملك 

مثقالني زيادة عــىل النصاب ال يجب فيهام يشء، 

ويجب عندهام قرياط واحــد ؛ لكون الزائد نصف 

الواجبة  العــرشة قراريط  الخمس، والواحد نصف 

يف النصاب)6(. فلو ملــك مائة ذر محبوب لكانت 

ســبعني مثقاالً، وهي ثالثة أنصاب وخمساً نصاب 

ونصف وأربعة قراريط يف الخمسني، وال يشء يف 

نصف الخمس عنــده، ومقدارها محبوبان ونصف 

إال قرياطاً واحــداً ، وعندهام يجب مثقال ونصف 

مثقال، وخمســة قراريط هي ربع مثقال،  ومقدارها 

محبوبان ونصف، وهذا الخالف مئات يف كل عدد 

فرد من املئات كاملائة، والثالمثائة، والخمســامئة 

)4( املبسوط : 3 / 21, و تحفة الفقهاء,. 1 / 268, والنهر 

الفائق رشح كنز الدقائق: 1 / 437.

)5( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع: 2 / 19, درر الحكام 

رشح غرر األحكام, 1 / 205.

)6( البنايــة رشح الهداية: 2 / 368, و منحة الســلوك يف 

رشح تحفــة امللــوك, 1 / 220, والبحــر الرائق رشح كنز 

الدقائق: 2 / 244.
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وهكذا، ووجه كون املائة زر محبوب سبعني مثقاالً 

كونه زنــة الذر محبوب مبقــدار الدرهم الرشعي، 

والعرش دراهم سبعة مثاقيل، كام سيأيت بيانه فتكون 

املائة بوزن ســبعني مثقاالً)1(. ولــو كان املائة زر 

محبوب مائة قندفيل أو غــريه مام زنته مثانية عرش 

قرياطاً ، لكانــت أربعة أنصــاف وخميس نصاب 

ونصــف خمس نصاب فيجب فيهــا عنده مثقاالن 

وأربعة قراريط، ومقــدار ذلك قندفلتان ونصف إال 

قرياطاً واحداً، وعندهام مثقاالن وخمســة قراريط 

،ومقدارهــام فندقليان ونصف، ويأيت هذا الخالف 

أيضاً يف كل عدد فرد من املئات ألن تفاوت ما بني 

املائتني بقدر نصاب كامــل ومخرج الُخمس دون 

غريه من املخــارج هو املعتر يف هذا الباب، وإال 

لقلنا ثالثة أنصبا ونصف نصاب ؛ لكن الحديث إمنا 

ورد يف خصوص الخمس وهــو قوله عليه الصالة 

والســالم يف حديث عمرو بن حزم)2( : ((ليس فيام 

)1( املحيط الرهاين يف الفقه النعامين: 2 / 240, و البناية 

رشح الهداية: 3 / 273.

)2( هو عمرو بن حزم بن زيــد بن لَْوذان بن عمرو بن عبد 

عوف بن غنم بن مالــك بن النجار اأْلنَْصاِرّي , وأمه خالدة 

بنت أيب أنس بن سنان بن وهب بن لوذان ، من بني ساعدة 

. فولد عمرو بن حزم : محمًدا قتل يوم الحرة, شهد الَخْنَدق 

َوُهَو بن خمس عرشَة ســنة َوُهَو أول مْشهد شهده ُهَو َوزيد 

بْن ثَابت وكان عمرو بن حزم يكنى أبا الضحاك ، واستعمله 

رســول الله  عىل نجران اليمن وهو ابن سبع عرشة سنة, 

َوَمات َعْمرو بْن حزم سنة إِْحَدى َوخمسني يِف إَِمارَة ُمَعاِويَة. 

الطبقات الكرى, 5 / 317. والثقات للدارمي   . 3 / 267.

دون األربعني صدقة )))3( واألربعون خمس املائتني 

واملتون جارية عىل قول اإلمام  وعن بقية االمئة 

أجمعني ويف البحر: فإذا ملك نصاباً وستة وسبعني 

درهامً فعليه ستة والباقي عفو)4(، وهكذا.

أما بني الخمس عفو يف الذهب.

 ومثرة الخالف تظهر فيام لو كان له مائتان وخمسة 

دراهم ، وحال عليها حوالن يلزمُه فيها عرشة دراهم 

عنده ، وخمســة دراهم ومثن عندهام ، ووجهه أنه 

وجب عليــه يف العام األول خمســة ومثن ، بقي 

الســامل من املديــن يف العام الثــاين نصاب إال 

مثن درهم وال يجب فيــه يشء وعنده ال زكاة فيام 

ُدون الخمس،  فيبقى الســامل مائتان وفيها خمسة 

أخرى)5(.

وتظهر أيضاً فيام لو ملــك بعد الحول عرشين من 

املائتني يلزمه فيها ، بقي أربعة فقط عنده ، وعندهام 

أربعــة ونصف،  ولــو زاد نصاب الذهــب ما دون 

الخمس ، ونصاب الفضة كذلك فعنده تضم أحدى 

الزيادتني إىل األخرى ليتــم الخمس، وعندهام ال 

تضم لوجوبها يف الكســور وبحسابه وأن قل ، فال 

حاجة إىل الضم ، ويضم مستفاد من جنس نصاب 

)3())أخرجــه ابن خزمية يف صحيحه: بــاب: ذكر الدليل 

عىل اسم الزكاة: ج2/ص1084 برقم: 2262, ابن خزمية 

يف صحيحه ج 4/  ص 18 حديث رقم: 2263.

)4( البحر الرائق رشح كنز الدقائق: 2 / 243.

)5( ينظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق: 2 / 219, ومراقي 

الفالح رشح منت نور اإليضاح, 1 / 271.
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إليه بأن اســتفاد شــيئاً يف أثناء الحول بأي ســبب 

كان من األسباب ســواء كان ذلك السبب ربحا يف 

األصل، أو هبــة، أو وصية، أو مرياثاً، أو غري ذلك، 

فأنــه يجب ضمه إىل ما عنــده ، وعند متام الحول 

يــزيك عن الجميــع ، وال شــك أن النقدين جنس 

واحد التحادهام يف معنى الثمنية ، وكذا لو كان له 

عروض تجارة فأنها تضم إىل النقدين ملجانســتها 

لهام باعتبار القيمة ، ويشــرط يف الضم بقاء يشء 

من األصل إىل متــام الحول ، فلــو هلك األصل 

بتاممه قبل التامم استقبل الحول عىل املستفاد من 

حني مالكه.

قــال يف املحيط: ولــو وهب له ألف ثم اســتفاد 

ألفــاً قبل الحول ثم رجع الواهــب يف الهبة بقضاء 

قــاض فال زكاة عليه يف األلف الفائدة حتى ميي 

حول من حــني ملكها؛ ألنه بطل حول األصل وهو 

املوهوب فيبطل يف حق التبع أنتهى)1(.  

ويف املبســوط: ولو ضاع املال األول فأنه يستقبل 

الحول عىل املســتفاد منذ ملكه فــأن وجد درهام 

من دراهم االول قبل الحول بيوم ضمه إىل ما عنده 

فيزيك الكل ، ألن بالضيــاع ال ينعدم أصل امللك 

وإمنا ينعدم بره وترصفه فــإذا ارتفع ذلك قبل متام 

الحول كان كأن الضياع مل يكن، انتهى)2(.

ومحل ضم عروض التجارة ما إذا مل يؤِد زكاتها ، أما 

)1( املحيط الرهــاين يف الفقه النعــامين فقه اإلمام أيب 

.447 / 5 , حنيفة

)2( املبسوط,, 3 / 76.

إذا أدى فال ضم. هذا ما يتعلق بزكاة املال العني. 

وأما زكاة الدين فعند أيب حنيفة رحمه الله تعاىل: أن 

الدين ينقسم إىل ثالثة أقسام:

 قوي ، ومتوسط ، وضعيف. 

فالديــن القوي: كبدل القــرض عند ميل وعروض 

التجارة.

واملتوسط: كثمن ثياب البذلة، وعبد الخدمة ، ودار 

السكنى .

والضعيــف: مــا كان بدالً ملا ليس مبــال كاملهر 

والوصيــة، وبدل الخلع، والصلــح عن دم العمد، 

والدية، وبدل الكتابة، والسعاية)3(. 

ففــي القوي: تجب الزكاة إذا تــم الحول ويراخى 

إىل أن يقبض أربعــني درهامً ففيها درهم وفيام زاد 

بحسابه كذلك)4(.

ويف املتوســط: ال تجب ما مل يقبض نصاباً ويعتر 

ما مىض من الحول يف صحيح الرواية)5(.

ويف الضعيف: ال تجب ما مل يقبض نصاباً أو يحول 

عليه الحول بعد القبض)6(.

ولو ورث ديناً عىل رجل فهو كاملتوسط, وروي أنه 

كالضعيف، وعند أيب يوسف ومحمد الديون كلها 

)3( املبسوط: 3 / 41, و تحفة الفقهاء: 1 / 294.

)4( رشح فتح القديــر: 2 / 167, ودرر الحكام رشح غرر 

األحــكام, 1 / 173, و البحر الرائق رشح كنز الدقائق: 2 / 

.223

)5( املصادر السابقة.

)6( املصادر السابقة نفسها.
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ســواء تجب فيها الزكاة قبــل القبض ،وكلام قبض 

شيئاً زكاه قل أو كث إال دين الكتابة والسعاية)1( ويف 

رواية أخرجا الدية قبل الحكم، وأرش الجراحة)2(.

 وإن أبــرأ صاحب الديــن املديون مــن دينه بعد 

الحول فال زكاة عليه سواء كان مثن مبيع ،أو قرضاً 

، أو غريهــام رصح به قاض خــان يف فتاواه ، لكن 

قيده يف املحيط بكون املديون معرساً  ، أما لو كان 

ُمْورِساً فهو استهالك وهو تقييد حسن يجب حفظه .

الباب الثالث:  فيمن تجب له الزكاة أي مرصفها .

 وهــو املذكــور يف اآليــة الرشيفة بقولــه تعاىل: 

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   چ  
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ  

ھ  ے  ے  ۓۓ چ )3(.
لكن ســقط املُؤلَفــة قلوبهم ؛ لعدم حاجة اإلسالم 

إليهم وبقي األصناف الســبعة مرصفاً ويُحتاج إىل 

بيان كل صنف عىل ما هو مذكور يف محله .

فالفقري : عىل مــا هو الصحيح، هو من ميلك دون 

النصاب، أو نصاباً مشــغوالً بحاجته األصلية  أوله 

نصاب دين عىل معرس، أو غني جاحد وال بينة له. 

ويف الخانية: والذي له دين مؤجل عىل إنسان، إذا 

احتيــج إىل النفقة ، ويجوز لــه أن يأخذ الزكاة قدر 

)1( املحيط الرهاين: 2 / 305.

)2( رشح فتــح القديــر : 2 / 167, ورد املحتار عىل الدر 

املختار: 2 / 306.

)3( سورة التوبة: من اآلية 60.

كفايته إىل حلول األجل)4(.

  ويف فتــح القديــر: ولو دفــع إىل فقــرية لها مهر 

ديــن عىل زوجها يبلغ نصاباً وهــو مورس ، إن كان 

بحيــث لو طلبت أعطاها ال يجــوز ، وإال جاز لها 

أخذ الزكاة )5(.

ويشرط بعد معرفة كونه فقرياً أن يكون مسلامً، فلو 

دفعها إىل ذمي ال يجزيــه لحديث معاذ: (( خذها 

مــن اغنيائهم وردها عىل فقرائهــم )))6( وأن ميلك 

له الزكاة فال تجزء فيــه اإلباحة وأن يكون اململك 

لهــا من أهل التمليك ، فلو دفــع زكاة ماله يف بناء 

مســجد،  أو تكفني ميت ، أو قضاء دينه ، أو رشاء 

قن ال يجزئه النعدام التمليك عىل أن الكفن للمترع 

ال لورثة امليت.

ولو قىض به دين حي أن كان بغري أمره يكون مترعاً 

وال يجزئــه عن الــزكاة، وإن كان بأمره جاز ويكون 

)4( ( الفتاوى الخانية ), فتاوى قايض خان وهي فتاوى يف 

مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن هو كتاب من تأليف اإلمام 

فخر الدين حســن بــن منصور بن محمــود , قايض خان, 

األوزجندي, الفرغاين, الحنفي, أبو املحاســن ت ســنة: 

592هـ, ت.ح: ســامل مصطفى البدري, نرش: دار الكتب 

العلمية – بريوت, سنة النرش: 2009م, مكان النرش: لبنان, 

ط:1: ص234.

)5( فتح القدير, 2 / 263.

)6( أخرجه أبو داود يف سننه, باب: من يعطى من الصدقة, 

3 / 68, ابن حبان يف صحيحــه, باب: فرض اإلميان, 1 / 

370, برقم: 156 . وحكم عليه شــعيب األرنؤوط: إسناده 

صحيح عىل رشطهام. 
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القابــض كالوكيل لكن يشــرط أن يكون املديون 

مرصفاً والحيلة يف بناء املســجد)1(، وما أشبهه أن 

تعطي ما عليه من الــزكاة لفقري، ثم يأمره بعد ذلك 

بالرصف إىل هــذه الجهات فيكون لصاحب املال 

ثــواب الزكاة وللفقــري ثواب هذه القــرب كذا يف 

املحيط)2(. 

ولــو دفع زكاته إىل عبد غني أو مدبره أو أم ولده أو 

طفله ال يجزئه ؛ ألنهم ليســوا أهالً للتمليك  وألن 

ما يف أيديهم لســيدهم وهم ليسوا مرصفاً بخالف 

مكاتب الغني؛ ألن املكاتب حر يدا ، فهو أهل ألن 

ميلك وأن رجع ما يف يده لسيده بعجزه. 

ولــو دفع إىل أب الغني أو زوجته أجزأه، وأن يكون 

يف التمليك خروج عن ملك اململك من كل وجه ، 

فال يجزئه دفعه ألصله وأن عال، وال لفرعه وأن سفل 

؛ ألن املنفعة مل تنقطع عن اململك من كل وجه.

 قال املستصغي)3(: ألن الواجب عليه اإلخراج عن 

ملكه رقبة ومنفعــة ومل يوجد يف األصول والفروع 

االخراج ،عــن ملكه ومنفعــة ، وأن وجد رقبه وال 

يجزئه أيضاً دفعه لعبد ســيده ومكاتبه، ومدبره، وأم 

ولده ، ومعتــق البعض، ألن فيهــم وجد اإلخراج 

منفعة ال رقبة كام يف املســتصغي والواجب عليه 

اإلخراج عن ملكه مطلقاً.

)1( درر الحــكام رشح غرر األحــكام: 1 / 189, و البحر 

الرائق رشح كنز الدقائق: 2 / 261.

)2( املحيط الرهاين يف الفقه النعامن: 2 / 283.

)3( مل أقف عليه, بعد بحث طويل وجهيد.

 ومكاتب ولــده كلام كاتبه ال يجزئــه الدفع إليه ، 

وكذلك الزوجان ال يجوز ألحدهام الدفع لصاحبه 

وعلم من التقييد باألصــل ، والفرع أن من عداهم 

يجوز الدفع إليه كاألخوة ، واألخوات ، واألعامم، 

واألخــوال ، والخاالت ، حيث كانوا مرصفاً وأن مل 

يكن وارث سواه . 

ويف الفتاوى الظهريية ويبدأ يف الصدقات باألقارب 

ثم املوايل ، ثم الجريان وذكر يف موضع أخر معزياً 

إىل أيب حفصــة الكبــري)4( ال تقبــل صدقة الرجل 

وقرابته محاويج ، ولو دفع زكاته إىل من نفقته واجبة 

عليه من األقارب جاز إذا مل يحسبها من النفقة ولو 

دفعهــا إىل أختــه وزوجها غني ، ولــو كىس يتيامً 

وأطعمه محتســباً ذلك من الزكاة فالكســوة تجوز 

لوجود التمليك.

 وأما اإلطعــام فإن دفع إليه الطعــام بيده جاز وأن 

)4( هــو أَْحمد بن َحْفــص الَْمْعُروف ِبــأيب َحْفص الَْكِبري 

د بن الْحسن  البَُخاِرّي اإلَِمام الَْمْشُهور أَخذ الْعلم َعن ُمَحمَّ

ْمَعايِنّ أَن يخيزاخز قريب  َوله أَْصَحاب اَل يُحصوَن ذكر السَّ

من بَُخارى ِمْنَها جاَمَعة من الُْفَقَهاء من أَْصَحاب أىَب َحْفص 

د بن إِْسَمِعيل البَُخاِرّي  الَْكِبري قَاَل شــمس اأْلمَِئَّة قدم ُمَحمَّ

ببخــارى ىف زمن أيب َحْفص الَْكِبري َوجعــل يُْفِتي فََنَهاُه أَبُو 

َحْفص َوقَاَل لســت ِبأَْهل لَُه فَلم يْنتَه َحتَّى ُسِئَل َعن صبيني 

رشبا من لنب َشــاة أَو بقــرة فَأفْتى ِبثُبُــوت الُْحرَْمة فَاْجتمع 

النَّــاس َعلَيِْه وأخرجوه من بَُخــارى َوالْمذهب أَنه اَل رَضاع 

بَينهاَم أِلَن الرََّضاع يْعتَر ِبالّنَسِب وكام اَل يتََحقَّق الّنَسب بنَي 

بنــي آدم والبهائم فََكَذلِك اَل يثبت ُحرَْمة الرََّضاع ِبرشب لنب 

البهايم. الجواهر املضية يف طبقات الحنفية: 1 / 67.
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أباحه أحدهم مل يجز ملا تقدم أن اإلباحة ال تكفي 

يف الخروج عن عهدة والواجــب ، واملراد باليتيم 

الذي يعقــل القبض بأن ال يرمي بــه ، وال يخدع ، 

فــأن مل يكــن يعقل القبــض فأنه ال يجــزأ فيه إال 

الدفــع لوصية أو أبيه،  أو من يعولــه،  أو ملتقطه ، 

واملجنون املطبــق كالصبي الذي ال يعقل ويجوز 

الدفع للمعتوه ولو أســكن الفقري داراً جاعالً أجرة 

السكنى من الزكاة ال يجزئه ؛ألن الركن متليك عني 

املال ومنفعة السكنى ليســت ماالً، وهذا ولو دفع 

زكاته تجز عىل ظــن أنه مرصف ، فظهر أنه غني أو 

هاشــمي ، أو أبوه، أو أبنه، أو زوجته ،أو ذمي ، ولو 

ظهــر أنه عبده أو مكاتبه أو مكاتب ولده ، أو حريب 

ال يجزئه ولو دفع إىل من يظن أنه ليس مبرصف ثم 

تبني أنه مرصف ، أجزأه ؛ألنــه ال عرة بالظن البني 

خطــأوه ولو دفع ومل يخطر بباله أنه مرصف ، أو ال 

جاز اال إذا تبني أنه غري مرصف .

ولكــون الفقري هــو األصل يف البــاب لوقوعه يف 

 صــدر اآلية اســتدعى إىل ربــط ما ذكر بــه ، وأن 

 كان املســكني: أســوء حــاالً منــه؛ ألنــه الذي 

ال ميلك شيئاً)1(.

والعامل: هو الــذي نصبه اإلمام ألخذ أموال الزكاة 

مــن التجار ليرصفها يف مصارفهــا الرشعية  ، وهو 

يف زماننا كالعنقاء)2( بالنظر إىل أموال التجار ، وأما 

)1( ينظر: املبسوط للرسخيس: 3 / 14.

)2( العنقــاء: عنــد القوم الهباء الذي فتح الله فيه أجســاد 

العامل مع أنه ال عني له يف الوجود إال بالصورة التي فتحت 

بالنظر إىل العرش وإخراج فالله لطيف بالعباد)3(.

واملراد بقوله تعاىل : چ ہ  ھ چ   للكاتب كام 

هو منقول عن الحســن البرصي)4( وغريه يف تفسري 

الطري، وال فرق مواله غنياً أو فقرياً وهو مقيد بغري 

مكاتبه ومكاتب ولده كام تقدم.

 واملراد بقولــه تعــاىل: چ ھ چ املديون 

الــذي ال يقدر عىل قضاء دينــه لفقره ويف الفتاوى 

الظهرييــة: والدفع إىل من عليــه الّدين ،أوىل من 

الدفع إىل الفقري)5(.

واملراد بقوله تعاىل :چ ھ  ھ  ےچ منقطع 

الغزاة وهو قول أيب يوســف : وعند محمد منقطع 

وسمي العنقاء؛ ألنه يســمع بذكره ويعقل وال وجود له يف 

عينه. التعاريف: 1 / 528.

)3( البناية رشح الهداية: 3 / 391, و رد املحتار عىل الدر 

املختار: 2 / 309.

)4( أبو سعيد الحســن بن أيب الحسن يسار البرصي؛ كان 

من سادات التابعني وكرائهم، وجمع كل فن من علم وزهد 

وورع وعبــادة. وأوبه موىل زيد بــن ثابت األنصاري ريض 

الله عنه، وأمه خرية موالة أم سلمة زوج النبي صىل الله عليه 

وسلم، ورمبا غابت يف حاجة فيبيك فتعطيه أم سلمة، ريض 

الله عنها، ثديها (2) تعلله بــه إىل أن تجيء أمه، فدر عليه 

ثديهــا فرشبه، فريون أن تلك الحكمــة والفصاحة من بركة 

ذلك. مات يف أول رجب ســنة عرش ومائة، وكانت جنازته 

مشــهودة، صلوا عليه عقيب الجمعة. وفيات األعيان: 2 / 

.70

)5( الفتــاوى الظهرييــة: لوحة رقــم : 35و. وهو ما زال 

مخطــوط يف جامعة اليبزيــك يف أملانيا, رقــم الحفظ: 

01_006.b.or.
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الحاج، وقيل: طلبة العلم)1(.

 واقترص عليــه يف الفتاوى الظهرييــة ، وفرسه يف 

 البدائع: يجمــع القرب فيدخل فيه كل من ســعى 

يف طاعــة الله تعاىل، وســبيل الخــريات إذا كان 

محتاجاً)2( .

واملــراد چ ے  ۓۓ چ املنقطع عن ماله لبعده 

عنه ، فهو فقري يداً فيجوز له أخذ الزكاة)3(.

 ويف الظهريية : االستقراض ألبن السبيل خري له من 

قبول الصدقة ، يعني إذا وجد من يقرضه .

ويف فتــح القديــر: وال يحل لــه أن يأخذ أكث من 

حاجتــه وألحق به كل من هو غائــب عن ماله ولو 

كان يف بلده حيث مل يقدر عىل اســتخالصه, ويف 

املحيط: وأن كان تاجراً له دين عىل الناس ال يقدر 

عىل أخذه وال يجد شيئاً يجوز له أخذ الزكاة)4(.

فهذه هي مصــارف الــزكاة واملراد باآليــة : بيان 

األصنــاف التي يجوز الدفع إليهــم ال تعني الدفع 

لهم، كــام يف البحر وفيه)5(, ويــدل له من الكتاب 

قوله تعــاىل: چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

ڤ  ڦڦچ)6(.

)1( البنايــة رشح الهدايــة: 3 / 455, و اللبــاب يف رشح 

الكتاب: 1 / 154.

)2( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع: 2 / 45.

)3( البحر الرائق رشح كنز الدقائق: 2 / 260.

)4( املحيط الرهاين يف الفقه النعامين: 2 / 287.

)5( البحر الرائق رشح كنز الدقائق: 3 / 65.

)6( سورة البقرة: من اآلية 271.

ومن الســنة أنه عليه الصالة والسالم: أتاه ماله من 

الصدقــة فجعله يف صنــف واحد وهــم املؤلفة 

قلوبهم،  ثم أتاه مال آخر فجعله يف الغارمني )7(.

فصل: وال يجوز دفع الزكاة إىل بني هاشــم ، وهم 

آل عيل ، وآل العباس ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وآل 

الحارث بن عبد املطلب . 

هكذا ذكــر يف الــكايف)8( تبعــاً ملــا يف الهداية 

ورشحهــا)9(, ومىش عليــه الشــارح الزيلعي)10( ، 

)7( ينظر: الكواكب الــدراري يف رشح صحيح البخاري. 

 .46 / 8

)8( املبسوط: 2 / 179.

)9( الهداية رشح بداية املبتدي, 2 / 148.

)10( هــو عثامن بن عيل بن محجن، فخر الدين الزيلعي: 

فقيــه حنفي. قدم القاهرة ســنة 705 هـ فأفتى ودرّس، له » 

تبيــني الحقائــق يف رشح كنز الدقائق » ســت مجلدات، 

فقه، و » تركــة الكالم عىل أحاديث األحــكام » و » رشح 

الجامع الكبري » فقه. وتويف بالقاهرة سنة: 743 هـ. األعالم 

للزركيل: 4 / 210.
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والكامل بن الهامم)1( يف فتح القدير)2( ويف البحر)3(.

ونــص يف البدائــع : عىل أن الكرخــي)4( قيد بني 

هاشم بالخمسة, فكان املذهب التقييد ؛ ألن اإلمام 

)1( هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، 

الســيوايس ثم اإلســكندري، كامل الدين، املعروف بابن 

الهامم: إمام، من علــامء الحنفية. عارف بأصول الديانات 

والتفســري والفرائض والفقه والحساب واللغة واملوسيقى 

واملنطق. أصله من ســيواس. ولد باإلسكندرية، ونبغ يف 

القاهرة. وأقام بحلب مدة, وجاور بالحرمني. ثم كان شــيخ 

الشــيوخ بالخانقاه الشــيخونية مبــرص. وكان معظام عند 

امللوك, وأربــاب الدولة. تويف بالقاهرة. مــن كتبه: (فتح 

القدير) يف رشح الهداية، مثاين مجلدات يف فقه الحنفية، 

و (التحرير) يف أصول الفقه و (املسايرة يف العقائد املنجية 

يف اآلخــرة) و (زاد الفقــري ) مخترص يف فــروع الحنفية. 

األعالم للزركيل: 6 / 254 -255, وينظ: الضوء الالمع 8: 

127 - 132 والفوائد البهية 180 والجواهر املضية 2: 86 

يف الحاشية.

)2( فتــح القديــر, لكامل الديــن محمد بن عبــد الواحد 

الســيوايس املعروف بابن الهامم (ت: 861هـ), نرش: دار 

الفكر,الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ: 2 / 124.

)3( البحر الرائق رشح كنز الدقائق: 2 / 265.

)4((( هو عبيد اللَّه بْن الُْحَســنْي بْن دالل بن دلهم الكرخي 

البغدادي شــيخ الحنفية بالعراق ولد سنة : 260هـ, انْتََهت 

إِلَيِْه رياســة أَْصَحاب أيب حنيَفة بعد أيب خازم َوأيب ســعيد 

الردعــي وانترشت أَْصَحابه, كان عالمة كبري الشــأن، أديبا 

بارعا، انتهت إليه رياســة األصحــاب، وانترش تالمذته يِف 

البالد. وكان عظيم العبادة والصــالة والصوم، صبورا َعىَل 

الفقر والحاجة تويف لَيْلَة الّنْصف من شــْعبَان  ســنة: 340 

هـ. تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم, 7 / 742, و 

الجواهر املضية يف طبقات الحنفية: 1 / 337.

الكرخي ممن هو أعلم مبذهب أصحابنا)5( .

واما بنوا املطلب فتحل لهم الصدقة ؛ألنهم ليســوا 

من بني هاشم وأن استووا يف القرابة ؛ ألن لعبد مناف 

جد النبي () أربعة بنني: هاشم)6( ، واملطلب)7( ، 

)5( بدائع الصنائــع يف ترتيب الرشائــع: 2 / 49, والبحر 

الرائق رشح كنز الدقائق: 2 / 256.

)6( وهم فصيلة رَُســول اللَِّه ، وعشــريته األقربون، وآله 

الذين تحرم عليهــم الصدقة، قال أهل العلم يف معنى قَْوَل 

رَُســوَل اللَِّه «ال تحل الصدقة ملحمد وال آلل محمد«، 

قالوا: هم بنو هاشــم آل العبــاس وآل أيب طالب وبنو أيب 

لهب وبنو الحارث بن عبد املطلب وآل عيل وآل عقيل وآل 

جعفر وكل بني عبد املطلب وســائر بني هاشــم.  وقريش 

عامرته، وبنو كنانة قبيلته، ومرض شــعبه، وســمي هاشام 

لهشمه الثيد لقومه يف شــدة املحل. تهذيب الكامل: 1 

/ 182. ونهاية األرب يف معرفة أنساب العرب: 1 / 435.

)7( هو عبد املطلب. وكان ســيد قريش حتى هلك. وأمه 

ســلمى بنت عمرو بن زيد ابن لبيد بن خداش بن عامر بن 

غنم بن عدي بن النجار، من األنصار. وولدت سلمى شيبة 

الحمد. وسمته بذلك لشيبة كانت يف رأسه. ويقال لشيبات 

كن حول ذؤابتــه. وقيل له عبد املطلــب، ألنه ملا ترعرع 

باملدينة، وأتت له ســبع أو مثاين سنني، بلغ عمه املطلب 

بن عبد مناف خره يف لبســه ونظافته وشــبهه بهاشم أبيه، 

فاشــتاق إليه، وركب حتى أىت املدينــة، فوافاه وهو يرمى 

مع الصبيان. فلام أصاب، قال: أنا ابن هاشــم، أنا ابن سيد 

البطحاء. فقال: له من أنت يا غالم؟ قال: أنا شــيبة بن عبد 

مناف: قال: وأنا عمك، املطلب بن عبد مناف، وقد جئت 

لحملك إىل بلدك وقومك ومنزل أبيك وجوار بيت الله إن 

طاوعتني. وجعل يشــوقه إىل مكة. فقال: يا عم، أنا معك. 

وقــال له رجل من بنــي النجار: قد علمنا أنــك عمه، فإن 

أحببت فاحمله الساعة قبل أن تعلم أمه، فتدعونا إىل منعك 



نزهة العني يف اخراج زكاة املعدنني لالمام حسن الجربيت)ت: 1188 هـ( 

 126    م. د. عمر حسن عيل جاسم الزهريي

ونوفل)1(، وعبد شــمس)2( ، والخمسة املذكورون 

من هاشــم ؛ ألن الحــارث ، والعباس عامن للنبي 

)) ، وجعفــر وعقيل أخــوان لعيل بن أيب طالب 

وهــو عم النبــي () ، وكان أليب طالب أربعة من 

األوالد، ولد له طالــب ومات ومل يعقب وكان بينه 

وبني عقيل عرش ســنني ، وبني عقيل وجعفر عرش 

سنني ، وبني جعفر وعيل عرش سنني، وأمهم فاطمة 

بنت أســد بن هاشــم بن عبد مناف، كذا يف غاية 

منه فنمنعك. فانطلق به معه، حتى أدخله مكة وهو ردف له. 

فكان ال مير مبجلس من مجالــس قريش إال قالوا له: من 

هذا الغالم معك يــا أبا الحارث؟ فيقول: عبد يل ابتعته. ثم 

أدخله منزله، فكســاه. وأخذته امرأته خديجة بنت سعيد بن 

سعد بن ســهم، فنظفته وطيبته وألبسته كسوة عمه. وأخرج 

إىل النــدي. فجعل أهل مكة يقولــون: هذا عبد املطلب. 

فغلب ذلك عىل اسمه. جمل من أنساب األرشاف, 1 / 65.

)1( هو نوفل بن عبد منــاف بن قيص بن كالب بن مرة بن 

كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة 

بــن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مرض بن نزار بن معد بن 

عدنان. وأمه واقدة بنت أيب عدي، وأخوه المه عبد شمس، 

ونوفل بن عبد مناف هو عم عبد املطلب بن هاشم. ينظر: 

تهذيب سرية ابن هشام: 1 / 37.

)2( كان عبد شمس تلوا لهاشم، وقيل: بل كانا توأمني، فولد 

هاشم، ورجله يف جبهة عبد شمس ملتصقة، فلم يقدر عىل 

نزعها إال بدم، فكانوا يقولون: ســيكون بني ولديهام دماء، 

فكانت تلك الدماء ما وقع بني بنى هاشم وبنى أمية بن عبد 

شمس . السرية النبوية البن هشام: 1 / 106، واملفصل ىف 

تاريخ العرب قبل اإلسالم: 1 / 71.

البيان)3( وجمهرة النسب وحرمة الدفع إليهم)4(.

وعدم األجــزاء يف الزكاة كرامًة غــري مقيد بزمان ، 

واال شــخص، خالفاً ملا ذكره أبو عصمة عن اإلمام 

مــن أنه يجوز الدفع إىل بني هاشــم يف زمانه؛ ألن 

العوض الذي لهم مــن الخمس مل يصل إليهم)5(؛ 

إلهامل الناس أمر الغنائم)6(، وإذا مل يصل العوض 

يعودون إىل املعوض ، وظاهر الرواية املنع مطلقاً 

كــذا يف البحر)7(. لكن يف رشح امللتقى لشــيخي 

زاده ما نصــه)8(. ويف اآلثار)9(, وعن اإلمام روايتان, 

)3( ينظر: غاية البيان رشح زبد ابن رسالن. 1 / 151.

)4( كتاب جمهرة النســب إليب املنذر هشام بن محمد بن 

الســائب الكلبي ت ســنة: 204هـ, ت.ح: الدكتور ناجي 

حسن. 

)5( رشح سنن النســايئ املسمى »ذخرية العقبى يف رشح 

املجتبى«. 23 / 238.

)6( حاشــية الطحطــاوي عــىل مراقي الفــالح رشح نور 

اإليضاح, 2 / 350.

)7( البحر الرائق رشح كنز الدقائق: 2 / 266.

)8( مجمــع األنهر يف رشح ملتقى األبحــر, لعبد الرحمن 

بن محمد بن ســليامن الكليبويل املدعو بشيخي زاده ت 

ســنة: 1078هـ, ت.ح: خرح آياته وأحاديثه خليل عمران 

املنصور, نرش: دار الكتب العلمية, سنة النرش: 1419هـ - 

1998م, مكان النرش: لبنان/ بريوت. 2 / 436.

)9( » رشح اآلثار »: عــن أيب حنيفة - رَِحَمُه اللَُّه - ال بأس 

بالصدقــات كلها عىل بني هاشــم والحرمة للعوض، وهو 

خمس الخمس، فلام ســقط ذلك مبوته - َصــىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

َوَســلََّم - حلت لهم الصدقة. نقالً عن البناية رشح الهداية,  

.471 / 3 .
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وبالجواز نأخــذ)1( ؛ ألن الحرمة مخصوصة بزمانه 

)) وهكذا ذكره القهستاين)2( ووجه ذلك وجيه إذ 

علــة املنع كانت غاية التكريم ويف املنع يف زماننا 

غاية اإلهانة الستدعاء افتقارهم وحاجتهم إىل بذل 

ماء وجههم الذي يعز عىل غاية األطراف فضال عن 

األرشاف فريجع األمر عىل موضوعه بالنقض ، وكام 

يحرم الــرصف إليهم يحرم الــرصف إىل مواليهم، 

للحديث الوارد: (( من أن مــويل القوم منهم )))3( 

وقد علمت ما فيه، وهــذا بخالف موىل الغني فأنه 

يحــل له أخذها ؛ وذلــك ألن الغني من حيث ذاته 

أهل لها وال كذلك الهاشمي ، فافرقا .

َز أَبُو يُوُســَف َدفَْع بَْعِضِهْم إىَل بَْعــٍض َوُهَو ِرَوايٌَة  )1( َجــوَّ

َعْن اإْلَِماِم ، َوقَْوُل الَْعيِْنيِّ َوالَْهاِشِميِّ يَُجوُز لَُه أَْن يَْدفََع َزكَاتَُه 

إىَل َهاِشــِميٍّ ِمثْلِِه ِعْنَد أيَِب َحِنيَفَة ِخاَلفًا أِليَِب يُوُســَف. رد 

املحتار: 7 / 245.

)2( هو شــمس الدين محمد القهستاين، فقيه حنفي. كان 

مفتيا ببخارىلــه كتب، منها: (جامع الرموز) يف رشح النقاية 

يعــة عبيد الله بن  مختــرص الوقاية يف الفقــه، لصدر الرشَّ

مسعود. األعالم  للزركيل: 7 / 11. ويقول ابن العامد: كان 

إماما عاملا زاهدا فقيهــا متبحرا جامعا يقال أنه ما نيس قط 

ما طرق بســمعه. , تويف نحو ســنة:  953 هـ , 1546 م, 

شذرات الذهب: 8 / 297.

)3( أخرجــه اإلمــام أحمــد يف مســنده, 4 / 340, برقم: 

19201, و النســايئ يف الســنن الكرى, بــاب: أنا موىل 

منهم, 3 / 85, برقم: 2404, والدارمي يف سننه, باب: الذي 

ينتمي إىل غري مواليه, 1 / 607, برقم: 2723. قال الشــيخ 

شعيب األرنؤوط: صحيح لغريه.

ويف أخر املبســوط لإلمام الرسخيس)4(، من كتاب 

الكسب ما نصه: وتكلم الناس يف حق سائر األنبياء 

أتحل لهم الصدقــة أم ال ؟ فمنهم من يقول ما كان 

حل أخذ الصدقة لسائر األنبياء أيضاً)5(.

 ولكن كانت تحل لقرابتهم ، ثم أن الله أكرم نبينا بأن 

حــرم الصدقة عىل قرابته إظهاراً لفضيلته وقيل : بل 

كانت الصدقة تحل لســائر األنبياء وهذه خصوصية 

.)) لنبينا

❊ ❊ ❊

)4( هو محمد بن أحمد بن أيب ســهل، أبو بكر الرسخيس 

شمس األمئة صاحب املبسوط, تخرج بعبد العزيز الحلوان, 

أمىل املبسوط وهو يف الســجن, تفقه عليه أبو بكر محمد 

بــن إبراهيم الحصريي وغريه, وكان عاملًا، أصوليًّا، مناظرًا. 

قال يف املســالك: صنَّف كتاب »املبسوط« يف الفقه يف 

أربعة عرش مجلدا، أماله من خاطره من غري مطالعة كتاب، 

وال مراجعة تعليق؛ بل كان محبوســا يف جب بسبب كلمٍة 

نََصَح بهــا. وكان مييل عليهم من الجــب وهم عىل أعىل 

الجب يكتبون ما مييل عليهم تويف ســنة: 483هـ،. ينظر: 

تاج الراجم,. 235.

)5( املبســوط للرسخيس, ملحمد بن أحمد بن أيب سهل 

شــمس األمئة الرسخيس (ت: 483هـ), دراســة وت.ح: 

خليــل محي الدين امليس, نرش: دار الفكر للطباعة والنرش 

والتوزيع، بريوت، لبنــان, ط:1، 1421هـ 2000م, 30 / 

.275



نزهة العني يف اخراج زكاة املعدنني لالمام حسن الجربيت)ت: 1188 هـ( 

 128    م. د. عمر حسن عيل جاسم الزهريي

الخاتمة

في بيان المثقال والدرهم

ذكر العالمة املقريــزي)1( يف نبذته ما نصه: قيل أن 

املثقال منذ وضع مل يختلف فيه جاهلية وإســالماً 

ويقــال إن الذي اخرع الــوزن يف الدهر األول بدأ 

بوضع املثقال أوالً، فجعله ســتني حبة زنة الحبة)2( 

)1( هو أحمد بن عيل بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني 

العبيدي، تقي الدين املقريزي, مؤرخ الديار املرصية. أصله 

من بعلبّك، ونســبته إىل حارة املقارزة (من حارات بعلبّك 

يف أيامه), ولد ســنة: 766 هـ - ونشــأ بالقاهرة، وويل فيها 

الحســبة والخطابة واإلمامة مرات, واتصل بامللك الظاهر 

برقوق، فدخل دمشق مع ولده النارص سنة 810 هـ وعرض 

عليــه قضاؤها فأىب. وعــاد إىل مرص. مــن تآليفه: كتاب 

املواعظ واالعتبــار بذكر الخطط واآلثــار ويعرف بخطط 

املقريزي, والســلوك يف معرفة دول امللوك  طبع منه األول 

وبعض الثاين, وتاريــخ األقباط , والبيان واإلعراب عام يف 

أرض مرص من األعراب, والتنازع والتخاصم يف ما بني بني 

أمية وبني هاشــم , وتاريخ الحبش, وشذور العقود يف ذكر 

النقود, تجريد التوحيد املفيد, ونحل عر النحل ومات يف 

القاهرة سنة: 845 هـ. ينظر: األعالم للزركيل: 1 / 177.

)2( الحبــة يف اللغــة: واحدة الحب, وتجمــع أيضاً عىل 

حبات وحبوب, وهــي الحبوب املختلفــة يف كل يشء, 

وحبّة القلب ســويداؤه. ينظر: تهذيــب اللغة: 4 / 7, وتاج 

العروس: 2 / 222., ولسان العرب: 1 / 293, مادة: حبب.

 ويف االصطــالح: هي وزن للنوع من الحبوب التي يركب 

منها الدرهم والدينــار, وباقي األوزان, و مقدار الحبة: عند 

، مائه من حب الخردل الــري املعتدل ثم رضب 

صنجة بزنــة املائة لحبــة الخردل وجعــل بوزنها 

مــع املائة صنجة ثانية ،ثم صنجــة ثالثة، حتى بلغ 

مجمــوع الصنج خمــس حبــات، وكانت صنجة 

نصف سدس مثقال ثم أضعف وزنها حتى صارت 

صنجة ثلث مثقال فرُكِــب منهام نصف مثقال، ثم 

مثقاالً وخمسة وعرشة وفوق ذلك, فعىل هذا يكون 

زنة املثقال الواحد ستة آالف حبة.

وملا بعث الله نبينا () أقر أهل مكة عىل ذلك كله, 

 وقال: يف (( امليزان ميزان أهل مكة )))3( ويف رواية:  

(( ميــزان أهل املدينة )))4(، وقــد ذكرُت طرق هذا 

الحديث والكالم عليها يف مجاميعي، وفرض رسول 

اللــه () زكاة األموال عىل ذلك وأطال الكالم يف 

السادة الحنفية تســاوي واحداً من مائة من الدينار, فالحبة 

عندهم ( 4,25 ÷100 = 0425, 0) جراماً

وعند الجمهور: الحبة تســاوي واحد من أثنني وسبعني من 

الدينار, فالحبــة عندهم: ( 25, 4 ÷ 72 = 059, 0) جراماً 

تقريباً. املكاييل واملوازين الرشعية: ص 22.

)3( أخرجه البيهقي يف السنن الكرى, باب ما دل عىل زكاة 

الفطــر, 4 / 170, برقم: 7966, وأبو داود يف البيوع: باب 

قَْوِل النَِّبيِّ - - ((املكيــال مكيال أهل املدينة)) 633/3 

برقم: 3340, والنسايئ يف الزكاة: باب كم الصاع: 54/5، 

ويف البيوع: باب الرجحــان يف الوزن: 284/7. صحيح، 

وإســناد املؤلف حســن فيه أبو حاتم وهو صدوق، وبقية 

رجاله ثقات.

)4( أخرجــه البــزار يف مســنده, 2 / 172, برقم: 4854, 

وذكره الهيثمي يف »مجمع الزوائد« 4/ 78 باب: يف الكيل 

والوزن. إسناده صحيح, ورجاله رجال الصحيح.
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ذلك فراجعه إن شئت)1(.

ويف املبســوط ما نصه: كانــت الدراهم عىل عهد 

عمر () عىل مراتب ثالثة:  بعضها عرشون قرياطاً 

كالدينــار، وبعضها أثنا عرشا قرياطاً، وبعضها عرش 

قراريــط، وكان يقع بني الناس اختالف ومنازعة يف 

بياعاتهم، فشــاور عمر يف ذلك فقال بعضهم: خذ 

من كل واحد من األنواع ثلثــه،  فأخذ ثلث العرشة 

واالثنــي عــرش، والعرشين، فصــارت أربعة عرش 

قرياطاً، فيكون وزن كل عرشة دراهم سبعة مثاقيل،  

وهي ســبعة دنانري؛ ألن عرشة دراهم مائة وأربعون 

قرياطاً  وسبعة دنانري، كل دينار عرشون قرياطاً مائة 

وأربعون قرياطاً.

ويف املرغيناين)2(: كانت الدراهم عىل عهد رسول 

الله () وأيب بكر، وعمر مختلفة، كام ذكره 

الرسخــيس)3(، فطلب من عمر  أن يجمع الناس 

عــىل نقد واحد ال يختلــف، فأخذ من كل نوع من 

الثالثة درهامً ، فكانت أثنني وأربعني قرياطاً ، وأمر 

)1( ينظر: عمدة القاري رشح صحيح البخاري . 8 / 258.

)2( هو عيل بن أيب بكر بن عبد الجليل الفرغاين املرغيناين، 

أبو الحسن برهان الدين: من أكابر فقهاء الحنفية نسبته إىل 

مرغينان (من نواحي فرغانة) كان حافظا مفرسا محققا أديبا، 

مــن املجتهدين. من تصانيفه » بدايــة املبتدي - ط » فقه، 

ورشحه » الهداية يف رشح البداية - ط » مجلدان، و » منتقى 

الفــروع » و » الفرائض » و » التجنيــس واملزيد - خ » يف 

الفتاوى، و » مناســك الحج » و » مختارات النوازل - خ » 

يف األزهر وجامعة الرياض. األعالم للزركيل: 4 / 266.

)3( املبسوط: 2 / 190, و املحيط الرهاين: 2 / 241.

أن يــرضب من ذلك ثالثة دراهم متســاوية ، فصار 

كل درهم أربعة عرش قرياطاً وكل عرشة سبعة مثاقيل 

إىل يومنا هذا، قــال:  وكان الدرهم شــبيه النواة ، 

فصار مدوراً عىل عهد عمر () فكتبوا عليه وعىل 

الدينار ال إله إال الله محمد رسول الله ، فزاد نارص 

الدولة بن حمدان)( )4) ، فكان منقبة آلل حمدان.

 ويف النبــذة للمقريزي: وإمنــا جعلت العرشة من 

الدراهم الفضة بوزن سبعة مثاقيل من الذهب ؛ألن 

الذهب أوزن مــن الفضة وأثقل وزنا ، فأخذت حبة 

ذهب وحبة فضة ووزنتا فرجحت حبة الذهب عىل 

حبة الفضة ثالثة أســباع ، فُجِعل من أجل ذلك كل 

عرشة دراهم زنة سبعة مثاقيل فإن ثالثة أسباع الدرهم 

إذا أضيفت إليه بلغت مثقاالً ، واملثقال إذا نقص منه 

ثالثة أعشاره بقي درهم وكل عرشة مثاقيل تزن اربعة 

)4( هــو صاحب املوصل، امللك نارص الدولة، الحســن 

بن عبد الله بن حمدان بــن حمدون بن الحارث بن لقامن 

التغلبي، أخو امللك ســيف الدولة، ابنا األمري أيب الهيجاء, 

وكان أكر من أخيه سنا وقدرا، وهو الذي قتل محمد بن رائق 

الذي متلك, وملا مات أخوه  تأســف عليه، وساء مزاجه، 

وتسودن، فحجر عليه بنوه، ومتلك ابنه أبو تغلب الغضنفر، 

وجعله يف قلعة  تســمى قلعة » كوايش » مرفها معززا، وله 

حروب ومواقف مشــهودة. وكانت دولة نارص الدولة بضعا 

وعرشين سنة, وكان يداري بني بويه, ويف سنة تسع وستني 

التقى الغضنفر وعسكر املرصيني بالرملة، فانكرس جمعه، 

وأرس وذبح صرا. ســري أعالم النبــالء: 16 / 186, ينظر: 

الوفيات » 2 / 116.
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عرش درهامً وسبعاً درهم فلام ُركِب الرطل)1( جعل 

الدرهم من ســتني لكنه كل عرشة دراهم تعدل زنة 

سبعة مثاقيل فيكون زنة الحبة سبعني حبة من حب 

الخردل، ومــن ذلك يُركَب الدرهــم ،ومن الدرهم 

يركب الرطل، ومن الرطل يركب املُد)2(، ومن املد 

يُركب الصاع)3( وما فوقه ، ويف ذلك طرق حســابية 

)1( الرطل: معيار يوزن به, وهو مكيال أيضاً, وإذا أطلق يف 

الفروع الفقهية, فاملراد به: رطــل بغداد أو الرطل العراقي, 

, أي ( 130 (  ومقــداره  عند الســادة الحنفية: نصف َمــنِّ

درهامً, فالرطل العراقي عندهم: ( 5, 812 ÷ 2 = 25, 406 

) جرامــاً, وعند الجمهور : الرطل يســاوي ( 128 ) درهم 

وأربعة أسباع, فالرطل عند الجهور:( 575, 128* 975, 2 

= 5 , 382) جراماً. مقدار الرطل الشــامي: ( 600 ) درهم, 

فهو عند الحنفية:( 125, 3 * 600 = 1875) جراماً, وعند 

الجمهور: (975, 2 * 600= 1785) جراماً, ومقدار الرطل 

املــرصي يقدر: ( 28, 449 ) جراماً . املكاييل واملوازين 

الرشعية, د. عيل جمعة , نرش: القدس لالعالن والنرش, سنة 

النرش: 2001م, ط:2: ص 29, 30.

)2( امُلد: كيل, وهو: مقدار ملء اليدين املتوســطتني, من 

غري قبضهام, وقد ورد يف الحديث أخرجه اإلمام مسلم يف 

صحيحه, كتاب الحيــض. 10/ 325, أنه  ( كان يتوضأ 

باملد, ويغتسل بالصاع), ومقداره عند السادة الحنفية: املد, 

رطالن بالعراقي.

فاملد عندهــم: ( 25, 406 * 2 = 5, 812 ) جراماً, وعند 

الجمهور: املد, يســاوي رطــل وثلث بالغراقــي. فاملد 

عندهــم: ( 5, 382 * 333, 1= 510 ) جرامــاً. املكاييل 

واملوازيــن الرشعية, د. عيل جمعة , نرش: القدس لالعالن 

والنرش, سنة النرش: 2001م, الطبعة الثانية: ص 36.

)3( الصــاع لغًة: مكيــال ألهل املدينة يســع أربعة أمداد, 

مرهنة بأشــكال هندســية ليس هذا موضع إيرادها 

والله  أعلم .

❊ ❊ ❊

ومقداره عند السادة الحنفية: ( 5, 812 * 4= 25, 3) كيلو 

جرام, وعند الجمهــور: ( 510, * 4= 04, 2 ) كيلو جرام. 

املصدر السابق: ص 37.
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المصادر والمراجع

املخطوطات	 

1.الفتاوى الظهريية. لظهري الدين، أيب بكر: محمد 

بن أحمد القايض، املحتســب ببخــارا، البخاري، 

الحنفي املتوىف: ســنة 619هـ. أولها: (الحمد لله 

املتفرد بالعالء، املتوحد بالبقاء ... الخ), ذكر فيها: 

أنه جمــع كتابا من الواقعات والنوازل، مام يشــتد 

االفتقار إليه، وفوائد غري هــذه. وهو مخطوطة يف 

 b.or.006_01. :جامعة اليبزيك, رقم الحفظ

املصادر واملراجع املطبوعة:

1.االختيار لتعليل املختار, لعبد الله بن محمود بن 

مودود املوصيل البلدحي، مجد الدين أبو الفضل 

ليها تعليقات: الشيخ  الحنفي (املتوىف: 683هـ), 

محمود أبو دقيقة (من علامء الحنفية ومدرس بكلية 

أصول الدين سابقا), نرش: مطبعة الحلبي - القاهرة 

(وصورتها دار الكتــب العلمية - بريوت، وغريها), 

تاريخ النرش: 1356 هـ - 1937 م.

2.أعــالم علامء مــرص ونجومها حتــى 1985م, 

أبو القاســم نبيل, القاهرة, مكتبةاملشــارق: للنرش 

والتوزيع, الطبعة: األوىل, سنة النرش: 2018م.  

3.األعالم: خري الدين بن محمود بن محمد بن عيل 

بن فارس، الزركيل الدمشقي (املتوىف: 1396هـ), 

نرش: دار العلم للماليني, الطبعة: الخامســة عرش - 

أيار / مايو 2002 م.

4. إكتفاء القنــوع مبا هو مطبوع، أشــهر التآليف 

العربيــة يف املطابــع الرشقيــة والغربيــة: ادوارد 

كرنيليوس فانديــك (املتوىف: 1313هـ), صححه 

وزاد عليه: السيد محمد عيل الببالوي, نرش: مطبعة 

التأليف (الهالل) ، مــرص, عام النرش: 1313 هـ - 

1896 م.

5.البحــر الرائق رشح كنز الدقائــق, زين الدين بن 

إبراهيم بن محمد، املعــروف بابن نجيم املرصي 

(املتوىف: 970هـ), ويف آخره: تكملة البحر الرائق 

ملحمد بن حسني بن عيل الطوري الحنفي القادري 

(ت بعد 1138 هـ), وبالحاشية: منحة الخالق البن 

عابدين, نرش: دار الكتاب اإلسالمي, الطبعة: الثانية 

- بدون تاريخ.

6.بدائع الصنائع يف ترتيــب الرشائع, لعالء الدين 

الكاساين, املتوىف سنة: 587هـ, نرش: دار الكتاب 

العريب بريوت, سنة النرش: 1982م. 2 / 5.

7.البناية رشح الهداية, أليب محمد محمود بن أحمد 

بن موىس بن أحمد بن حسني الغيتاىب الحنفى بدر 

الدين العينى (املتوىف: 855هـ), نرش: دار الكتب 

العلمية - بريوت، لبنان, الطبعة: األوىل، 1420 هـ 

- 2000 م.

8.تاج الراجم, أليب الفداء زيــن الدين أبو العدل 

قاسم بن قُطلُوبغا الســودوين (نسبة إىل معتق أبيه 

(املتوىف:  الحنفي  الجاميل  الشــيخوين)  سودون 

879هـ), تحقيق: محمد خري رمضان يوسف, نرش: 

دار القلــم – دمشــق, الطبعــة: األوىل، 1413 هـ 
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-1992م. 235.

9.تــاج العروس من جواهر القامــوس: محّمد بن 

محّمد بــن عبد الرزّاق الحســيني، أبــو الفيض، 

امللّقب مبرتــىض، الزَّبيدي (املتوىف: 1205هـ), 

تحقيق: مجموعة من املحققني, نرش: دار الهداية.

10.تاريــخ عجائب اآلثــار يف الراجم واألخبار: 

عبد الرحمن بن حسن الجريت املؤرخ (املتوىف: 

1237هـ), نرش: دار الجيل بريوت.

11.تبيــني الحقائــق رشح كنز الدقائق وحاشــية 

: عثامن بن عــيل بن محجــن البارعي،  ــلِْبيِّ الشِّ

فخر الدين الزيلعــي الحنفي (املتوىف: 743 هـ), 

الحاشية: شــهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد 

لِْبيُّ (املتوىف:  بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ

1021 هـ), نرش: املطبعة الكرى األمريية - بوالق، 

القاهرة, الطبعة: األوىل، 1313 هـ.

12.تحفة الفقهاء, ملحمد بن أحمد بن أيب أحمد، 

أبو بكر عــالء الدين الســمرقندي (املتوىف: نحو 

540هـ), نرش: دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان, 

الطبعة: الثانية، 1414 هـ - 1994 م. 

13.تهذيب الكامل يف أســامء الرجال: يوسف بن 

عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جامل الدين 

ابــن الزيك أيب محمــد القضاعــي الكلبي املزي 

(املتوىف: 742هـ), تحقيق: د. بشار عواد معروف, 

نرش: مؤسســة الرســالة – بريوت, الطبعة: األوىل، 

.1980 - 1400

14.تهذيب ســرية ابن هشــام: عبد السالم هارون, 

مصدر الكتاب : موقع الوراق

51. الثقات: ملحمــد بن حبان بن أحمد بن حبان 

بن معــاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبــو حاتم، الدارمي، 

بإعانة: وزارة  البُســتي (املتوىف: 354هـ), طبــع 

الهندية, تحت مراقبة:  العاليــة  املعارف للحكومة 

الدكتور محمد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف 

العثامنية, نرش: دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد 

الدكن الهند, الطبعة: األوىل، 1393 ه  - 1973م.

16.الجامع املســند الصحيح املخترص من أمور 

رســول الله صىل الله عليه وسلم وســننه وأيامه: 

محمد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، 

أبو عبد الله, تحقيق: محمد زهري بن نارص النارص, 

نرش: دار طوق النجاة, الطبعة: األوىل 1422هـ.

17.جمل من أنساب األرشاف: أحمد بن يحيى بن 

جابر بن داود البَاَلُذري (املتوىف: 279هـ), تحقيق: 

ســهيل زكار ورياض الزركيل, نــرش: دار الفكر – 

بريوت, الطبعة: األوىل، 1417 هـ - 1996 م.

18.الجواهــر املضية يف طبقــات الحنفية: لعبد 

القادر بــن محمد بن نرص الله القريش، أبو محمد، 

محيي الدين الحنفي (املتوىف: 775هـ), نرش: مري 

محمد كتب خانه – كراتيش.

19.الجوهــرة النرية, أليب بكر بــن عيل بن محمد 

ِبيــِدّي اليمنــي الحنفــي  الحــدادي العبــادي الزَّ

(املتوىف: 800هـ), نرش: املطبعة الخريية, الطبعة: 

األوىل، 1322هـ.

20.حاشــية الطحطاوي عىل مراقي الفالح رشح 
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نور اإليضــاح, ألحمد بــن محمد بن إســامعيل 

ســنة:1231هـ,  املتوىف  الحنفــي  الطحطــاوي 

نرش املطبعة الكرى األمريية ببوالق, ســنة النرش: 

1318هـ, مكان النرش: مرص.

21.حليــة البــرش يف تاريخ القــرن الثالث عرش: 

عبد الرزاق بن حســن بن إبراهيم البيطار امليداين 

الدمشقي (املتوىف: 1335هـ), حققه ونسقه وعلق 

عليــه حفيده: محمــد بهجة البيطــار - من أعضاء 

مجمــع اللغة العربيــة, نرش: دار صــادر، بريوت, 

الطبعة: الثانية، 1413 هـ - 1993 م.

22. الدر املختار رشح تنوير األبصار وجامع البحار,  

ملحمد بن عيل بن محمد الِحْصني املعروف بعالء 

الحنفــي (املتوىف: 1088هـ),  الدين الحصكفي 

تحقيق: عبد املنعم خليل إبراهيم, نرش: دار الكتب 

العلمية, الطبعة: األوىل، 1423هـ- 2002م. 

23.الدرايــة يف تخريــج أحاديــث الهداية, أليب 

الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر 

العســقالين (املتوىف : 852هـ), تحقيق : الســيد 

عبد الله هاشــم اليامين املدين, نرش : دار املعرفة 

– بريوت. 

24.درر الحكام رشح غــرر األحكام, ملحمد بن 

فرامرز بن عيل الشــهري مبال - أو منال أو املوىل - 

خرسو (املتوىف: 885هـ), نرش: دار إحياء الكتب 

العربية, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

25.رد املحتــار عىل الدر املختــار: ابن عابدين، 

محمد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 

الحنفــي (املتوىف: 1252هـ), نــرش: دار الفكر-

بريوت, الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م.

26.سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش: محمد 

خليل بن عيل بن محمد بن محمد مراد الحسيني، 

أبو الفضل (املتوىف: 1206هـ), نرش: دار البشائر 

اإلسالمية، دار ابن حزم, الطبعة: الثالثة، 1408 هـ 

- 1988 م.

27.ســنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد 

بن يزيد القزويني، وماجة اســم أبيه يزيد (املتوىف: 

273هـ), تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, نرش: دار 

إحياء الكتب العربية - فيصل عيىس البايب الحلبي.

28.ســنن أيب داود: أبو داود سليامن بن األشعث 

بن إســحاق بن بشري بن شــداد بن عمرو األزدي 

تحقيق: محمد  (املتوىف: 275هـ),  ِجْســتاين  السِّ

محيي الديــن عبد الحميد, نرش: املكتبة العرصية، 

صيدا - بريوت.

29.الســنن الكرى: أحمد بن الحسني بن عيل بن 

ْوِجردي الخراساين، أبو بكر البيهقي  موىس الُخرْسَ

(املتوىف: 458هـ), تحقيق: محمد عبد القادر عطا, 

نرش: دار الكتب العلميــة، بريوت – لبنان, الطبعة: 

الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.

30.ســنن النســايئ الكرى:  أحمد بن شــعيب 

أبو عبد الرحمن النســايئ, تحقيــق : د.عبد الغفار 

ســليامن البنداري , سيد كرسوي حسن, نرش : دار 

الكتب العلمية – بريوت, الطبعة األوىل ، 1411 – 

1991م. 
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31.سري أعالم النبالء: شــمس الدين أبو عبد الله 

محمد بــن أحمد بن عثــامن بن قَامْيــاز الذهبي 

(املتــوىف : 748هـــ), تحقيــق : مجموعــة من 

املحققني بإرشاف الشــيخ شعيب األرناؤوط, نرش 

: مؤسســة الرســالة, الطبعة : الثالثة ، 1405 هـ / 

1985 م.

32.السرية النبوية البن هشام: عبد امللك بن هشام 

بن أيوب الحمريي املعافــري، أبو محمد، جامل 

الدين (املتوىف: 213هـ), تحقيق: مصطفى السقا 

الشــلبي, نرش:  وإبراهيم األبيــاري وعبد الحفيظ 

رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب الحلبي وأوالده 

مبرص, الطبعة: الثانية، 1375هـ - 1955 م.

33.شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: محمد 

بــن محمد بن عمر بــن عيل ابن ســامل مخلوف 

(املتــوىف: 1360هـــ), علق عليــه: عبد املجيد 

خيايل, نــرش: دار الكتب العلميــة، لبنان, الطبعة: 

األوىل، 1424 هـ - 2003 م.

34.شذرات الذهب يف أخبار من ذهب: عبد الحي 

بن أحمد بن محمد ابن العــامد الَعكري الحنبيل، 

أبــو الفالح (املتوىف: 1089هـــ), حققه: محمود 

األرناؤوط, خرج أحاديثه: عبــد القادر األرناؤوط, 

نرش: دار ابن كثري، دمشق – بريوت, الطبعة: األوىل، 

1406 هـ - 1986 م.

35.رشح فتح القديــر: كامل الدين محمد بن عبد 

الواحد الســيوايس املتوىف سنة: 681هـ, نرش دار 

الفكر, مكان النرش: بريوت.

36.الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: شمس الدين 

أبو الخري محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أيب 

بكــر بن عثامن بــن محمد الســخاوي (املتوىف: 

902هـ), نرش: منشورات دار مكتبة الحياة - بريوت.

37.طبقات الفقهاء: أبو اســحاق إبراهيم بن عيل 

الشــريازي (املتوىف: 476هـ), هذبــُه: محمد بن 

مكــرم ابن منظــور (املتوىف: 711هـــ), تحقيق: 

إحســان عباس, نرش: دار الرائد العريب، بريوت – 

لبنان, الطبعة: األوىل، 1970م.

38.الطبقــات الكبــري, ملحمد بن ســعد بن منيع 

الزهــري املتوىف: 230 هـ, تحقيــق: عيل محمد 

عمــر, نرش: مكتبــة الخانجي – القاهــرة, الطبعة: 

األوىل، 2001 م.

39.عمــدة القاري رشح صحيــح البخاري, أليب 

محمــد محمود بن أحمد بن مــوىس بن أحمد بن 

حسني الغيتاىب الحنفى بدر الدين العينى (املتوىف: 

855هـ), نرش: دار إحياء الراث العريب – بريوت. 

04. العنايــة رشح الهداية: محمــد بن محمد بن 

محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس 

الديــن ابن الشــيخ جامل الدين الرومــي البابريت 

(املتوىف: 786هـ), نرش: دار الفكر, الطبعة: بدون 

طبعة وبدون تاريخ.

41.غاية البيان رشح زبد ابن رسالن, لشمس الدين 

محمد بن أيب العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين 

الرميل (املتوىف: 1004هـــ), نرش: دار املعرفة – 

بريوت. 
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42.فتاوى قاضيخان, وهي فتــاوى قاضيخان يف 

مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن ( الفتاوى الخانية 

), هو كتاب مــن تأليف اإلمام فخر الدين حســن 

بن منصور بن محمــود , قايض خان, األوزجندي, 

الفرغاين, الحنفي, أبو املحاســن املتوىف ســنة: 

البــدري, نرش:  592هـ, تحقيق: ســامل مصطفى 

دار الكتب العلمية – بريوت, ســنة النرش: 2009م, 

مكان النرش: لبنان, الطبعة: األوىل.

43.فتــح القدير, لكــامل الدين محمــد بن عبد 

الواحد السيوايس املعروف بابن الهامم (املتوىف: 

861هـــ), نــرش: دار الفكر,  بــدون طبعة وبدون 

تاريخ. 2 / 263.

44.الفوائد البهية يف تراجم الحنفية, أليب الحسنات 

محمد عبد الحي اللكنوي الهندي, عنى بتصحيحه 

وتعليــق بعض الزوائد عليه: محمــد بدر الدين أبو 

فراس النعســاين, نرش: طبع مبطبعة دار الســعادة 

بجوار محافظة مرص - لصاحبها محمد إســامعيل, 

الطبعة: األوىل، 1324 هـ، عىل نفقة أحمد ناجي 

الجاميل، ومحمد أمني الخانجي الكتبي وأخيه.

45.فيض امللك الوهاب املتعايل بأنباء أوائل القرن 

الثالث عــرش والتوايل, تأليــف: العالمة، املؤرخ، 

املُسِند، الراوية، النســابة، الشيخ أيب الفيض عبد 

الســتار بن عبد الوهاب البكري الصديقي, الهندي 

امليك الحنفي, 1286 - 1355هـ, دراسة وتحقيق: 

أ. د. عبدامللك بن عبدالله بن دهيش.

64. القامــوس املحيــط: مجد الديــن أبو طاهر 

محمد بن يعقوب الفريوزآبادى (املتوىف: 817هـ), 

تحقيق: مكتب تحقيق الراث يف مؤسســة الرسالة, 

بإرشاف: محمد نعيم العرقُســويس, نرش: مؤسسة 

الرســالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان, 

الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م.

47.كشــف الظنون عن أســامي الكتب والفنون: 

مصطفى بن عبــد الله كاتب جلبي القســطنطيني 

املشــهور باســم حاجي خليفة أو الحــاج خليفة 

(املتوىف: 1067هـ), نــرش: مكتبة املثنى - بغداد 

(وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، 

مثل: دار إحياء الراث العريب، ودار العلوم الحديثة، 

ودار الكتب العلمية), تاريخ النرش: 1941م.

48.الكليــات معجم يف املصطلحــات والفروق 

اللغويــة , أليب البقاء أيوب بن موىس الحســيني 

الكفومي, تحقيق: عدنان درويش - محمد املرصي, 

نرش: مؤسســة الرســالة , ســنة النرش: 1419هـ - 

1998م., مكان النرش: بريوت.

49.الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري, 

ملحمد بن يوسف بن عيل بن سعيد، شمس الدين 

الكرمــاين (املتــوىف: 786هـ), نــرش: دار إحياء 

الراث العريب، بريوت-لبنان, طبعة ثانية: 1401هـ 

- 1981م.

50.لســان العــرب: محمــد بن مكــرم بن عىل، 

أبو الفضل، جــامل الدين ابن منظــور األنصاري 

الرويفعى اإلفريقــى (املتوىف: 711هـ), نرش: دار 

صادر – بريوت, الطبعة: الثالثة - 1414 هـ. 
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51.املبســوط,, ملحمد بن أحمد بن أيب ســهل 

شمس األمئة الرسخيس (املتوىف: 483هـ), دراسة 

وتحقيق: خليل محي الدين امليس, نرش: دار الفكر 

للطباعــة والنرش والتوزيع، بــريوت، لبنان, الطبعة 

األوىل، 1421هـ 2000م.

52.مجمــع األنهر يف رشح ملتقــى األبحر, لعبد 

الرحمن بن محمد بن ســليامن الكليبويل املدعو 

بشيخي زاده املتوىف سنة: 1078هـ, تحقيق: خرح 

آياته وأحاديثــه خليل عمران املنصــور, نرش: دار 

الكتب العلمية, ســنة النرش: 1419هـ - 1998م, 

مكان النرش: لبنان.

35. مجمــع الزوائــد ومنبع الفوائد: أبو الحســن 

نور الدين عــيل بن أيب بكر بن ســليامن الهيثمي 

(املتوىف: 807هـ), تحقيق: حسام الدين القديس, 

نرش: مكتبة القديس، القاهــرة, عام النرش: 1414 

هـ، 1994 م.

54.املحيط الرهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام 

أيب حنيفة, أليب املعايل برهــان الدين محمود بن 

أحمــد بن عبد العزيــز بن عمر بن َمــازََة البخاري 

الحنفي (املتوىف: 616هـــ), تحقيق: عبد الكريم 

سامي الجندي, نرش: دار الكتب العلمية، بريوت – 

لبنان, الطبعة: األوىل، 1424 هـ - 2004 م.

55.مراقي الفالح رشح منت نور اإليضاح, لحســن 

بــن عامر بن عــيل الرشنباليل املــرصي الحنفي 

(املتــوىف: 1069هـــ), اعتنى بــه وراجعه: نعيم 

زرزور, نــرش: املكتبة العرصيــة, الطبعة: األوىل، 

1425 هـ - 2005 م.

56.مســند اإلمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل, 

تحقيق : شــعيب األرنؤوط وآخرون, نرش: مؤسسة 

الرسالة, الطبعة : الثانية 1420هـ ، 1999م.

75. مســند البزار املنشور باسم البحر الزخار: أبو 

بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد 

الله العتيك املعــروف بالبزار (املتوىف: 292هـ), 

تحقيق: محفــوظ الرحمن زين الله، (حقق األجزاء 

من 1 إىل 9), وعادل بن ســعد (حقق األجزاء من 

10 إىل 17), وصري عبد الخالق الشافعي (حقق 

الجزء 18), نرش: مكتبــة العلوم والحكم - املدينة 

الطبعة: األوىل، (بدأت 1988م، وانتهت  املنورة, 

2009م).

85. مســند الدارمي املعروف بـ (سنن الدارمي): 

أبو محمد عبد اللــه بن عبد الرحمن بن الفضل بن 

بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي 

(املتوىف: 255هـ), تحقيق: حســني ســليم أسد 

الــداراين, نــرش: دار املغنــي للنــرش والتوزيع، 

اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 1412 

هـ - 2000 م.

59.املســند الصحيح املختــرص بنقل العدل عن 

العدل إىل رسول الله صىل الله عليه وسلم: مسلم 

بن الحجاج أبو الحســن القشــريي النيســابوري 

(املتــوىف: 261هـــ), تحقيق: محمد فــؤاد عبد 

الباقي, نرش: دار إحياء الراث العريب – بريوت.

60.املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري: أحمد 
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بن محمد بن عيل الفيومي ثم الحموي، أبو العباس 

(املتوىف: نحو 770هـ), نــرش: املكتبة العلمية – 

بريوت.

61.معجم اللغة العربية املعارصة:  د أحمد مختار 

عبد الحميد عمر (املتوىف: 1424هـ), مبســاعدة 

فريق عمــل, نرش: عامل الكتــب, الطبعة: األوىل، 

1429 هـ - 2008 م.

26. معجم املطبوعات العربية واملعربة: يوســف 

بن إليــان بن موىس رسكيس (املتوىف: 1351هـ), 

نرش: مطبعة رسكيس مبرص 1346 هـ - 1928 م.

63.معجم املؤلفني: عمر رضا كحالة, نرش: مكتبة 

املثنى - بريوت، دار إحياء الراث العريب بريوت.

64.املعجم الوسيط :  مجمع اللغة العربية بالقاهرة, 

(إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر 

/ محمد النجار), نرش: دار الدعوة.

65.معجم تيمور الكبري يف األلفاظ العامية,  ألحمد 

بن إســامعيل بن محمد تيمــور (املتوىف: 1348 

هـ), تحقيق: دكتور حســني نّصار, نرش: دار الكتب 

والوثائق القومية بالقاهــرة – مرص, الطبعة: الثانية، 

1422 هـ - 2002 م.

66.املغرب يف ترتيب املعــرب: أبو الفتح نارص 

الدين بن عبد الســيدبن عيل بن املطرز, تحقيق : 

محمود فاخوري و عبدالحميد مختار, نرش : مكتبة 

أسامة بن زيد – حلب, الطبعة األوىل ، 1979م.

67.املفصل ىف تاريخ العرب قبل اإلسالم: الدكتور 

جواد عيل (املتوىف: 1408هـ), نرش: دار الساقي, 

الطبعة: الرابعة 1422هـ/ 2001م.

68.املكاييــل واملوازين الرشعية, د. عيل جمعة , 

نرش: القدس لالعالن والنرش, سنة النرش: 2001م, 

الطبعة الثانية.

69.منحة الســلوك يف رشح تحفــة امللوك, أليب 

محمــد محمود بن أحمد بن مــوىس بن أحمد بن 

حسني الغيتاىب الحنفى بدر الدين العينى (املتوىف: 

855هـ), تحقيق: د. أحمــد عبد الرزاق الكبييس, 

نرش: وزارة األوقاف والشــؤون اإلســالمية – قطر, 

الطبعة: األوىل، 1428هـ - 2007م.

70.نهايــة األرب يف معرفــة أنســاب العرب: أبو 

العبــاس أحمد بن عــيل القلقشــندي (املتوىف: 

821هـــ) , تحقيــق: إبراهيم اإلبيــاري, نرش: دار 

الكتاب اللبنانني، بــريوت, الطبعة: الثانية، 1400 

هـ - 1980 م.

71.النهــر الفائق رشح كنــز الدقائق,  رساج الدين 

عمر بن إبراهيم بــن نجيم الحنفي (ت 1005هـ), 

تحقيق: أحمد عزو عناية, نرش: دار الكتب العلمية, 

الطبعة: األوىل، 1422هـ - 2002م. 

72.الهداية رشح بداية املبتدي, أليب الحسن عيل 

بــن أيب بكر بن عبد الجليل الرشــداين املرغياين, 

املتوىف سنة: 593هـ.

37. هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني: 

إســامعيل بن محمــد أمني بن مري ســليم الباباين 

البغدادي (املتوىف: 1399هـــ), نرش: طبع بعناية 

وكالة املعارف الجليلة يف مطبعتها البهية استانبول 
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1951م, أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء الراث 

العريب بريوت - لبنان.

47. الــوايف بالوفيــات, لصالح الديــن خليل بن 

أيبــك الصفدي, تحقيق: أحمــد األرناؤوط وتريك 

مصطفى, نــرش: دار إحيــاء الراث, ســنة النرش: 

1420هـ- 2000م, مكان النرش: بريوت.

75.الوفيــات: لتقي الدين محمــد بن هجرس بن 

رافع الســالمي (املتوىف: 774هـ), تحقيق: صالح 

مهدي عباس , د. بشار عواد معروف, نرش: مؤسسة 

الرسالة – بريوت, الطبعة: األوىل، 1402.

76.والتاج املكلل من جواهــر مآثر الطراز اآلخر 

واألول، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن 

عيل ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي (ت: 

1307هـ)، وزارة األوقاف والشــؤون اإلســالمية، 

قطر، ط/1، 1428هـ - 2007م.

❊ ❊ ❊

Sources and references:

Manuscripts

1. Dahiri fatwas. To Dhaher al-Din, Abu 

Bakr: Muhammad bin Ahmed al-Qadi, 

al-Muhtaseb Bukhara, Bukhari, and al-

Hanafi. The first of them: (Praise be to 

God, the one who is unique in the highness, 

the one who is united in survival ... etc.(, 

in which he mentioned: that he compiled a 

book of events and calamities, which inten-

sifies the lack of it, and benefits other than 

these. It is a manuscript at the University of 

Leipzig, File number: b.or.006_01

Printed sources and references:

1. Selection to explain the Mukhtar, by 

Abdullah bin Mahmoud bin Mawdud 

al-Mawsili al-Baldhi, Majd al-Din Abu al-

Fadl al-Hanafi (deceased: 683 AH), with 

comments: Sheikh Mahmoud Abu Daqqa 

(from the Hanafi scholars and a teacher at 

the Faculty of Fundamentals of Religion 

previously), published: Al-Halabi Press 

- Cairo )And it was photographed by Dar 

Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, and others). 

Date of publication: 1356 AH - 1937 AD

2. The Flags of Egyptian Scholars and Its 
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Stars until 1985 AD, Abu Al-Qasim Nabil, 

Cairo, Al-Mashareq Library: For Publish-

ing and Distribution, Edition: First, Publi-

cation Year: 2018 AD.

3. The Flags: Khair al-Din bin Mahmoud 

bin Muhammad bin Ali bin Faris, Al-Zarka-

li Al-Dimashqi (deceased: 1396 AH), pub-

lished: Dar Al-Alam for the Millions, Edi-

tion: Fifteenth - May 2002 AD.

4. Contentment of the contentment with 

what is printed. The most famous Arabic 

authors in the Eastern and Western press-

es: Edward Cornelius Vandyk (deceased: 

1313 AH), corrected and added to by: Mr. 

Muhammad Ali Al-Beblawy, published: 

Al-Tawfeel Press (Al-Hilal), Egypt, year of 

publication: 1313 AH - 1896 A.D.

5. The Clear Sea, Explaining the Treasure of 

the Minutes, Zain al-Din bin Ibrahim bin 

Muhammad, known as Ibn Najim al-Masri 

(died: 970 AH), and at the end: The com-

plement of the fragrant sea by Muhammad 

ibn Husayn bin Ali al-Turi al-Hanafi al-Qa-

dri (d. After 1138 AH), and with the foot-

note: Grant to the Creator By Ibn Abdin, 

published: Dar Al-Kitab Al-Islami, Edi-

tion: the second - without date.

6. Badaa’i al-Sanai’i in the order of the 

Shari’ahs, by Alaa al-Din al-Kasani, who 

died in year: 587 AH, published: Arab 

Book House Beirut, Publication year: 1982 

CE. 2/5.

7. The building Sharh Al-Hidaya, by Abu 

Muhammad Mahmoud bin Ahmed bin 

Musa bin Ahmed bin Hussein Al-Gheitabi 

Al-Hanafi Badr Al-Din Al-Aini (deceased: 

855 AH), published by: Dar Al-Kutub 

Al-Ilmiyya - Beirut, Lebanon, first edition, 

1420 AH - 2000 AD.

8. Taj al-Tarajim, by Abu al-Fida Zain al-

Din Abu al-Adl Qasim ibn Qutulubugha 

al-Suduni (relative to his father Mu’taq 

Sudun al-Sheikhuni) al-Jamali al-Hanafi 

(deceased: 879 AH), edited by: Muham-

mad Khair Ramadan Yusuf, published: Dar 

Al-Qalam - Damascus, Edition: First, 1413 

AH -1992 AD. 235.

9. Crown of the Bride, one of the jewels of 

the dictionary: Muhammad bin Muham-

mad bin Abdul Razzaq al-Husseini, Abu 

al-Fayd, nicknamed Mortada, al-Zubaidi 

(died: 1205 AH), investigation: a group of 
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investigators, published: Dar al-Hidaya.

10. A History of Wonders of Archeology 

in Translations and News: Abd al-Rahman 

bin Hassan al-Jabarti, the historian )de-

ceased: 1237 AH), published: Dar Al-Jeel 

Beirut.

11. Explaining the facts, explaining the 

treasure of the minutes and the retinue of 

al-Shalabi: Othman bin Ali bin Muhajin 

al-Barai, Fakhr al-Din al-Zayla’i al-Hanafi 

(died: 743 AH), footnote: Shihab al-Din 

Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin 

Yunus bin Ismail bin Yunus al-Shala-

bi (died: 1021 AH) Published: The Great 

Amiri Press - Bulaq, Cairo, Edition: First, 

1313 AH.

12. Tuhfat al-Faqihs, by Muhammad bin 

Ahmad bin Abi Ahmed, Abu Bakr Alaa al-

Din al-Samarqandi (deceased: about 540 

AH), published: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 

Beirut - Lebanon, second edition, 1414 AH 

- 1994 CE.

13. Tahdheeb Al-Kamal in the names of 

men: Yusuf bin Abd al-Rahman bin Yusuf, 

Abu al-Hajjaj, Jamal al-Din Ibn al-Zaki 

Abu Muhammad al-Qudai al-Kalbi al-Ma-

zi (deceased: 742 AH), investigation by: 

Dr. Bashar Awad Maarouf, published: The 

Resala Foundation - Beirut, Edition: First, 

1400-1980.

14. Refining the biography of Ibn Hisham: 

Abd al-Salam Haroun, Source of the book: 

Al-Warraq website

15. Al-Thiqaat: by Muhammad bin Hab-

ban bin Ahmed bin Habban bin Muadh bin 

Mu’abd, Al-Tamimi, Abu Hatim, Al-Dara-

mi, Al-Busti (deceased: 354 AH), printed 

with the help of: Ministry of Education of 

the Indian High Government, under super-

vision: Dr. Muhammad Abdul Mu`id Khan, 

Director of the Department of Knowledge 

The Ottoman Empire, published: The Ot-

toman Encyclopedia in Hyderabad, Deccan 

India, Edition: First, 1393 AH - 1973 AD.

16. Al-Jami al-Musnad al-Saheeh al-Mus-

nad al-Saheeh al-Muqtisah from the af-

fairs of the Messenger of God, may God’s 

prayers and peace be upon him, his Sun-

nah and days: Muhammad bin Ismail bin 

Ibrahim bin al-Mughairah al-Bukhari, Abu 

Abdullah, edited by: Muhammad Zuhair 

bin Nasser al-Nasser, published: Dar Touq 
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Al-Najat, First Edition: 1422 AH.

17. Phrases from the genealogies of the 

honorable: Ahmed bin Yahya bin Jaber 

bin Dawood al-Baladhri (deceased: 279 

AH), edited by: Suhail Zakkar and Riyadh 

Al-Zarkali, published: Dar Al-Fikr - Beirut, 

first edition, 1417 AH - 1996 AD.

18. Al-Jawaher Al-Madiha in Tabaqat Al-

Hanafi: by Abdul Qadir bin Muhammad 

bin Nasrallah Al-Qurashi, Abu Muham-

mad, Muhyiddin Al-Hanafi (deceased: 775 

AH), published by: Mir Muhammad Kateb 

Khanah - Karachi.

19. Al-Jawhara Al-Naira, by Abu Bakr bin 

Ali bin Muhammad al-Haddadi al-Abadi 

al-Zubaidi al-Yamani al-Hanafi (deceased: 

800 AH), published: The Charity Press, 

First Edition, 1322 AH.

20. Al-Tahtawi’s commentary on Maraqi 

al-Falah, Sharh Noor al-Ihidah, by Ahmed 

bin Muhammad bin Ismail al-Tahtawi al-

Hanafi, who died in year: 1231 AH, pub-

lished the Great Amiriya Press in Bulaq, 

year of publication: 1318 AH, place of pub-

lication: Egypt.

21. The ornament of people in the history 

of the thirteenth century: Abd al-Razzaq 

bin Hassan bin Ibrahim al-Bitar al-Mi-

dani al-Dimashqi (deceased: 1335 AH), 

achieved, coordinated and commented on 

by his grandson: Muhammad Bahja al-Bi-

tar - a member of the Arabic Language 

Academy, published: Dar Sader, Beirut, 

Edition: The second, 1413 AH - 1993 AD.

22. Al-Durr Al-Mukhtar Sharh Tanweer Al-

Ibsar and Jami` al-Bahar, by Muhammad 

bin Ali bin Muhammad al-Husni, known as 

Alaa al-Din al-Hasakfi al-Hanafi (deceased: 

1088 AH), Edited by: Abd al-Munim Khalil 

Ibrahim, published: Dar Al-Kutub Al-Ilmi-

yya, First Edition, 1423 AH - 2002 AD.

23. The know-how in the production of ha-

diths of guidance, by Abu al-Fadl Ahmad 

bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ha-

jar al-Asqalani (deceased: 852 AH), edited 

by: Sayyid Abdullah Hashem al-Yamani al-

Madani, published: Dar al-Maarifa - Bei-

rut.

24. Durar al-Hakam Sharh al-Ahkam, by 

Muhammad ibn Framers ibn Ali, famous 

for Mulla - or Manla or al-Mawla - Khusraw 

(deceased: 885 AH), published: Dar Ihya 
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al-Ahkam Arabic books, edition: without 

edition and without date.

25. The confused response to al-Durr al-

Mukhtar: Ibn Abdin, Muhammad Amin bin 

Omar bin Abdul Aziz Abdin al-Dimashqi 

al-Hanafi (deceased: 1252 AH), published: 

Dar al-Fikr - Beirut, second edition, 1412 

AH - 1992 AD.

26. Walk of pearls in the notables of the 

twelfth century: Muhammad Khalil bin Ali 

bin Muhammad bin Muhammad Murad 

al-Husseini, Abu al-Fadl (deceased: 1206 

AH), published: Dar al-Bashaer al-Islami-

yya, Dar Ibn Hazm, third edition, 1408 AH 

- 1988 AD.

27. Sunan Ibn Majah: Ibn Majah Abu Ab-

dullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, 

and Majah was the name of his father Yazid 

(deceased: 273 AH), Edited by: Muham-

mad Fuad Abd al-Baqi, published: House 

of Revival of Arabic Books - Faisal Issa 

al-Babi al-Halabi.

28. Sunan Abi Dawood: Abu Dawud Sulei-

man bin Al-Ash’ath bin Ishaq bin Bashir bin 

Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijastani (de-

ceased: 275 AH), Edited by: Muhammad 

Muhyiddin Abd Al-Hamid, published: The 

Modern Library, Sidon - Beirut.

29. Al-Sunan Al-Kubra: Ahmad Bin 

Al-Hussein Bin Ali Bin Musa Al-Khosrojir-

di Al-Khorasani, Abu Bakr Al-Bayhaqi (de-

ceased: 458 AH), Edited by: Muhammad 

Abdul-Qader Atta, published: Dar Al-Ku-

tub Al-Ilmiyyah, Beirut - Lebanon, 3rd edi-

tion, 1424 AH - 2003 AD .

30. Sunan Al-Nisa’i Al-Kubra: Ahmed bin 

Shuaib Abu Abd Al-Rahman Al-Nasa’i, ed-

ited by: Dr. Abdul-Ghaffar Suleiman Al-

Bandari, Syed Kesrawi Hassan, published: 

Dar Al-Kotob Al-Alami - Beirut, first edi-

tion, 1411 - 1991 AD.

31. Biographies of the Flags of the Nobles: 

Shams al-Din Abu Abdullah Muham-

mad bin Ahmed bin Othman bin Qaimaz 

al-Dhahabi (died: 748 AH), investigation: 

a group of investigators under the super-

vision of Sheikh Shuaib al-Arna’out, pub-

lished: Foundation for the message, third 

edition, 1405 AH / 1985 AD.

32. Biography of the Prophet by Ibn Hish-

am: Abd al-Malik bin Hisham bin Ayyub 

al-Hamiri al-Maafari, Abu Muhammad, 
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Jamal al-Din (deceased: 213 AH), Edited 

by: Mustafa al-Saqqa, Ibrahim al-Abyari 

and Abd al-Hafeez al-Shalabi, published: 

The Library and Printing Press of Mustafa 

al-Babi al-Halabi and Sons in Egypt, Edi-

tion: The second, 1375 AH - 1955 AD.

33. The Most Beautiful Tree of Light in 

Tabaqat al-Malikiyah: Muhammad bin 

Muhammad bin Omar bin Ali bin Salem 

Makhlouf (deceased: 1360 AH), comment-

ed by: Abd al-Majid Khayali, published: 

Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Lebanon, Edition: 

First, 1424 AH - 2003 CE.

34. Gold nuggets in gold news: Abd al-Hayy 

bin Ahmad bin Muhammad ibn al-Imad al-

Akri al-Hanbali, Abu al-Falah (deceased: 

1089 AH), verified by: Mahmoud al-Ar-

na’oot, whose hadiths were published by: 

Abd al-Qadir al-Arna’out, published by: 

Dar Ibn Katheer, Damascus - Beirut. Edi-

tion: First Edition, 1406 AH - 1986 AD.

35. Explanation of Fath al-Qadeer: Ka-

mal al-Din Muhammad ibn Abd al-Wahid 

al-Siywasi, who died in the year 681 AH, 

published Dar al-Fikr, place of publication: 

Beirut.

36. The bright light of the people of the 

ninth century: Shams al-Din Abu al-Khair 

Muhammad ibn Abd al-Rahman bin Mu-

hammad bin Abi Bakr bin Othman bin 

Muhammad al-Sakhawi (deceased: 902 

AH), published: Publications of the Library 

of Life House - Beirut.

37. The classes of the jurists: Abu Ishaq 

Ibrahim bin Ali Al-Shirazi (deceased: 476 

AH), Hadhba: Muhammad bin Makram 

Ibn Manzur (died: 711 AH), Edited by: 

Ihssan Abbas, published: Dar Al-Raed 

Al-Arabi, Beirut - Lebanon, edition: first, 

1970 AD .

38. At-Tabaqat Al-Kabeer, by Muhammad 

bin Saad bin Manea Al-Zahri, who died: 

230 AH, Edited by: Ali Muhammad Omar, 

published: Al-Khanji Library - Cairo, Edi-

tion: First, 2001 AD.

39. Umdah al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari, 

by Abu Muhammad Mahmoud bin Ahmed 

bin Musa bin Ahmed bin Hussein al-Gheit-

abi al-Hanafi Badr al-Din al-Ayni (de-

ceased: 855 AH), published: House of Re-

vival of Arab Heritage - Beirut.

40. The Care Explained Al-Hidaya: Mu-
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hammad bin Muhammad bin Mahmoud, 

Akmal al-Din Abu Abdullah Ibn al-Sheikh 

Shams al-Din Ibn al-Sheikh Jamal al-Din 

al-Rumi al-Babarti (deceased: 786 AH), 

published: Dar al-Fikr, Edition: without 

edition and without date.

41. The purpose of the statement Sharh Za-

bad Ibn Raslan, by Shams al-Din Muham-

mad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamza 

Shihab al-Din al-Ramli (deceased: 1004 

AH), published by: Dar al-Maarifa - Beirut.

42. Fatwas of Qadi Khan, which are the fat-

was of Qadi Khan in the doctrine of Imam 

Abu Hanifa al-Nu’man (Fatwas al-Khani-

ya(, is a book written by Imam Fakhr al-Din 

Hasan bin Mansour bin Mahmoud, Qadi 

Khan, al-Uzjandi, al-Farghani, al-Hanafi, 

Abu al-Mahasin, who died in the year: 592 

AH, investigation: Salem Mustafa Al-Badri, 

published: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Bei-

rut, year of publication: 2009 AD, place of 

publication: Lebanon, edition: first.

43. Fath al-Qadeer, by Kamal al-Din Mu-

hammad bin Abdul Wahid al-Siywasi, 

known as Ibn al-Hamam (deceased: 861 

AH), published: Dar al-Fikr, without edi-

tion and without date. 2/263.

44. Al-Bahia Benefits in Al-Hanafi’s Tar-

jam, by Abu Al-Hasanat Muhammad Abd 

al-Hayy al-Laknawi al-Hindi, concerned 

with his correction and commenting on 

some of the additions to it: Muhammad 

Badr al-Din Abu Firas al-Naasani, pub-

lished: Printed at Dar al-Saada Press next 

to the governorate of Egypt - to its owner 

Muhammad Ismail, First Edition, 1324 AH 

At the expense of Ahmad Naji Al-Jamali, 

and Muhammad Amin Al-Khanji Al-Ketbi 

and his brother.

45. Al-Malik Al-Wahhab’s transcendent 

flow of news of the early thirteenth century 

and succession, authored by: The Allama, 

historian, authenticator, narrator, al-Na-

saba, Sheikh Abi al-Faid Abdul-Sattar bin 

Abd al-Wahhab al-Bakri al-Siddiqi, al-Hin-

di Makki al-Hanafi, 1286 - 1355 AH, Study 

and investigation: Dr.. Abdul Malik bin 

Abdullah bin Dahish.

46.   Al-Qamus Al Muheet: Majd al-Din 

Abu Taher Muhammad bin Ya’qub al-Fay-

rouzabadi (deceased: 817 AH), edited by: 

The Heritage Investigation Office at the Re-
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sala Foundation, under the supervision of: 

Muhammad Na’im al-Erqsousi, published: 

The Resala Foundation for Printing, Pub-

lishing and Distribution, Beirut - Lebanon, 

Edition: Eighth 1426 AH - 2005 AD.

47. Disclosure of suspicions on the names 

of books and the arts: Mustafa bin Abdul-

lah, the writer of Chalabi, known as Con-

stantinople, known as Haji Khalifa or Haji 

Khalifa (deceased: 1067 AH), published: 

Al-Muthanna Library - Baghdad (and it is 

photographed by several Lebanese houses, 

with the same numbering of its pages, such 

as: House Reviving Heritage Al-Arabi, the 

House of Modern Sciences, and the House 

of Scientific Books), date of publication: 

1941 AD.

48. Colleges: A Dictionary of Terms and 

Linguistic Differences, by Abi Al-stay Ay-

oub Bin Musa Al-Husseini Al-Kafoumi, 

Edited by: Adnan Darwish - Muhammad 

Al-Masry, published: Foundation Al-Risa-

la, Publication year: 1419 AH - 1998 AD, 

Place of publication: Beirut.

49. Al-Kawakeb Al-Darari in Sharh Sa-

hih Al-Bukhari, by Muhammad bin Yusuf 

bin Ali bin Said, Shams al-Din al-Kirmani 

(deceased: 786 AH), published: House of 

Revival of Arab Heritage, Beirut-Lebanon, 

second edition: 1401 AH - 1981 AD.

50. Lisan al-Arab: Muhammad bin Makram 

bin Ali, Abu al-Fadl, Jamal al-Din Ibn Man-

zur al-Ansari al-Ruwa’i al-Afriqi (deceased: 

711 AH), published: Dar Sader - Beirut, 

Edition: the third - 1414 AH.

51. Al-Mabsut, by Muhammad bin Ahmed 

bin Abi Sahl Shams, the Imams al-Sarkhasi 

(deceased: 483 AH), study and investiga-

tion by Khalil Mohi al-Din al-Mayas, pub-

lished: Dar al-Fikr for printing, publishing 

and distribution, Beirut, Lebanon, first edi-

tion, 1421 AH 2000 CE.

52. Al-Anhar Complex in Explanation of 

the Al-Bahr Forum, by Abd al-Rahman 

bin Muhammad bin Suleiman al-Kulibuli, 

called Sheikh Zadeh, who died in the year: 

1078 AH. .

53. Al-Zawaid Complex and the Source of 

Benefits: Abu Al-Hasan Nur al-Din Ali bin 

Abi Bakr bin Suleiman al-Haythami (de-

ceased: 807 AH), Edited by: Hussam al-

Din al-Qudsi, published: Al-Qudsi Library, 



نزهة العني يف اخراج زكاة املعدنني لالمام حسن الجربيت)ت: 1188 هـ( 

 146    م. د. عمر حسن عيل جاسم الزهريي

Cairo, year of publication: 1414 AH, 1994 

AD.

54. Al Muheet al-Burhani in al-Nu’mani 

Fiqh al-Numani Fiqh of Imam Abu Hanifa, 

by Abu al-Maali Burhan al-Din Mahmud 

bin Ahmad bin Abdul Aziz bin Omar bin 

Mazatah al-Bukhari al-Hanafi (died: 616 

AH), edited by: Abd al-Karim Sami al-Jun-

di, published: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Bei-

rut - Lebanon , Edition: First Edition, 1424 

AH - 2004 CE.

55. Maraqi Al-Falah, Explanation of Matn 

Noor Al-Ihidah, by Hassan Bin Ammar 

Bin Ali Al-Sharnbalali Al-Masry Al-Hanafi 

(died: 1069 AH). He was looked after and 

revised by: Na`im Zarzour, published: The 

Modern Library, First Edition, 1425 AH - 

2005 AD.

56. The Musnad of Imam Ahmad Ibn Han-

bal: Ahmad Ibn Hanbal, edited by: Shuaib 

Al-Arna`ut and others, published: Founda-

tion for the Message, second edition: 1420 

AH, 1999 AD.

57. Musnad Al-Bazzar published under the 

name of Al-Bahr Al-Zakhkhar: Abu Bakr 

Ahmad Ibn Amr Ibn Abd Al-Khaleq Bin 

Khallad Bin Ubaid Allah Al-Ataki, known 

as Al-Bazar (deceased: 292 AH), Edited 

by: Mahfouz Al-Rahman Zain Allah, (in-

vestigated parts from 1 to 9), and Adel bin 

Saad (He achieved parts from 10 to 17), and 

Sabri Abd Al-Khaliq Al-Shafi’i (achieved 

Part 18), published: The Library of Science 

and Governance - Al-Madinah Al-Mun-

awwarah, Edition: First, (started 1988 AD, 

ended 2009 AD).

58. The Musnad of al-Darami, known as Su-

nan al-Darami: Abu Muhammad Abdullah 

bin Abd al-Rahman bin al-Fadl bin Bahram 

bin Abd al-Samad al-Darami, al-Tamimi 

al-Samarqandi (deceased: 255 AH), Edit-

ed by: Hussein Salim Asad al-Darani, pub-

lished: Dar Al-Mughni for Publishing and 

Distribution, Kingdom Saudi Arabia, Edi-

tion: First, 1412 AH - 2000 CE.

59. The correct authentic chain of trans-

mission of justice on the authority of justice 

to the Messenger of God, may God bless 

him and grant him peace: Muslim Ibn Al-

Hajjaj Abu Al-Hassan Al-Qushayri Al-Nis-

aburi (deceased: 261 AH), edited by: Mu-

hammad Fuad Abd Al-Baqi, published by: 
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House of Revival of Arab Heritage - Beirut.

60. The Illuminating Lamp in Gharib Al-

Sharh Al-Kabeer: Ahmad bin Muhammad 

bin Ali Al-Fayoumi, then Al-Hamwi, Abu 

Al-Abbas (deceased: about 770 AH), pub-

lished: The Scientific Library - Beirut

61. The Dictionary of Contemporary Ar-

abic Language: Dr. Ahmed Mukhtar Abd 

Al-Hamid Omar (deceased: 1424 AH), with 

the help of a working group, published: The 

World of Books, First Edition, 1429 AH - 

2008 AD.

62. The Dictionary of Arab and Arabized 

Publications: Yusuf bin Elian bin Musa 

Sarkis (deceased: 1351 AH), published: 

Sarkis Press, Egypt, 1346 AH - 1928 CE.

63. Authors’ Lexicon: Omar Reda Kahl-

eh, published: Muthanna Library - Beirut, 

Arab Heritage Revival House, Beirut.

64. The Intermediate Dictionary: The Ara-

bic Language Academy in Cairo, )Ibrahim 

Mustafa / Ahmad Al-Zayat / Hamid Ab-

del-Qader / Muhammad Al-Najjar), pub-

lished: Dar Al-Da`wah.

65. Taymour’s Great Dictionary of Col-

loquial Expressions, by Ahmed bin Ismail 

bin Muhammad Taymour (deceased: 1348 

AH), edited by: Dr. Hussein Nassar, pub-

lished: National Library and Archives in 

Cairo - Egypt, second edition, 1422 AH - 

2002 AD.

66. Morocco in the order of the Arab 

League: Abu al-Fath Nasir al-Din bin Abd 

al-Sayed bin Ali bin al-Matraz, edited by: 

Mahmoud Fakhoury and Abdel Hamid 

Mukhtar, published: Usama bin Zaid Li-

brary - Aleppo, First Edition, 1979 AD.

67. The Detailed in the History of the Ar-

abs before Islam: Dr. Jawad Ali (deceased: 

1408 AH), published: Dar Al-Saqi, Edition: 

Fourth 1422 AH / 2001 AD.

68. Legal Weights and Measures, d. Ali Ju-

maa, published: Al-Quds Advertising and 

Publishing, Publication year: 2001 AD, sec-

ond edition.

69. Gratitude for the behavior in Explain-

ing Tuhfat al-Muluk, by Abu Muhammad 

Mahmud bin Ahmed bin Musa bin Ahmed 

bin Hussein al-Gheitabi al-Hanafi Badr al-

Din al-Ayni (deceased: 855 AH), edited 

by: Dr. Ahmad Abdul-Razzaq Al-Kubaisi, 

Published: Ministry of Endowments and 



نزهة العني يف اخراج زكاة املعدنني لالمام حسن الجربيت)ت: 1188 هـ( 

 148    م. د. عمر حسن عيل جاسم الزهريي

Islamic Affairs - Qatar, First Edition, 1428 

AH - 2007 AD.

70. The End of God in Knowing the Gene-

alogy of the Arabs: Abu Al-Abbas Ahmad 

bin Ali Al-Qalqashandi (deceased: 821 

AH), Edited by: Ibrahim Al-Ibyari, pub-

lished: Lebanese Book House, Beirut, sec-

ond edition, 1400 AH - 1980 AD.

71. Al-Nahr Al-Faiq, Explanation of Treas-

ure of Minutes, Serag Al-Din Omar bin 

Ibrahim bin Najim Al-Hanafi (d.1005 AH), 

edited by: Ahmad Ezzo Enaya, published: 

Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, first edition, 1422 

AH - 2002 AD

72. Al-Hidayah, Explanation of Bidaya 

Al-Mubtadi, by Abu Al-Hassan Ali bin Abi 

Bakr bin Abdul Jalil Al-Rashdani Al-Mar-

giani, who died in the year 593 AH.

73. The gift of the knowledgeable, the 

names of the authors and the effects of the 

compilers: Ismail bin Muhammad Amin 

bin Mir Salim al-Babani al-Baghdadi (de-

ceased: 1399 AH), published: Carefully 

printed by the Majestic Knowledge Agency 

in its splendid publication, Istanbul, 1951, 

reprinted in offset: House of Arab Heritage 

Revival Beirut - Lebanon.

74. Al-Wafi about the deaths, by Salah al-

Din Khalil bin Aybak al-Safadi, edited by: 

Ahmad al-Arnaout and Turki Mustafa, 

published: House reviving the heritage, 

year of publication: 1420 AH - 2000 CE, 

place of publication: Beirut.

❊ ❊ ❊
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فهرست اآليات

رقم الصفحةاسم السورة ورقمهااآلياتتسلسل

چ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  1
ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  چ 

4التوبة من اآلية: 60

26البقرة من اآلية: 271چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  چ 2

فهرست األحاديث

رقم الصفحةاألحاديث اآلثارتسلسل

36ليس فيام دون األربعني صدقة1.

46من أن مويل القوم منهم2. 

47امليزان ميزان أهل املدينة3.

47امليزان ميزان أهل مكة4.

40خذها من أغنيائهم وردها عىل فقرائهم5.

فهرست األعالم

رقم الصفحةاألعالمتسلسل

23-45أبو الحسن الكرخي

24-30-35محمد بن الحسن الشيباين

34-35أبو حنيفة

35زفر

34 – 35- 44أبو يوسف القايض

37عمرو بن حزم
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41معاذ بن جبل

42أبو حفصة الكبري

43الحسن البرصي

43الطري

45بنو هاشم

45الزيلعي

45الكامل ابن الهامم

45عبد مناف

45عبد املطلب

46نوفل

46عبد شمس

46أبو عصمة

46القهستاين

46شيخ زاده

47 -49الرسخيس

48املقريزي

49نارص الدولة بن حمدان

فهرست المصطلحات وااللفاظ الغريبة

رقم الصفحةاللفظة الغريبة

17املنطقة

17اللجام

17الرسج

18العرف

18البندقي

18الفندقيل
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18املجر

18الزنجريل

18قرياط

18زر محبوب

19الريال

19الدينار

19الدرهم

19املثقال

19الروبية

19الرسقة

19الدية

19القرش

21الربا

29الحبة

30الرطل

31املد

31الصاع

فهرست الكتب التي أوردها المؤلف في كتابه

الصفحةاسم الكتابتسلسل

11-21-22-23البحر الرائق1.

24املنتقى4.

11بدائع الصنائع6.

11املحيط الرهاين7.

11الفتاوى الظهريية8.

21-29املبسوط للرسخيس10.
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11-24الفتاوي الخانية11.

27فتح القدير12.

27الكايف13.

27-37الهداية14.

34غاية البيان15.

11رشح ملتقى األبحر17.

11رشح اآلثار18.

❊ ❊ ❊


