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 مقدمة البحث

ى أشرؼ ادلرسلني، زلمد بن عبد اهلل النػ  امنيػني، وعلػى  لػو و ػ بو رب العادلني، والصالة والسالـ عل احلمد هلل
 أما بعد:أمجعني. 

فإف اإلسالـ قد جاء حبماية الفقػراء ورعػايم و وظفػي ظمػاكو وتػرانيم ول ولػعلا شػرع اهلل زعػا  ال تػاة علػى أ نمػاء 
ني يف تثػػم نيػػن  صػػرآ القػػر ف النػػرل والسػػنة النبريػػة ادلر ػػرة. فال تػػاة رتػػن نيػػن امرتػػاف اخلمسػػة الػػ  يقػػـر علم ػػا ادلسػػلم

اإلسػػالـ. وىػػص جبػػم  حلا ػػػال احلمػػاة امقمصػػالية لعمػػـر ادلسػػػلمنيل ظمػػ  زقػػـر علػػى دقمػػػ  نيبػػدأ المنافػػ  امقمصػػػالي 
 ال اجملممع اإلسالنيص.وامجمماعص فمما بمن و، ودقم  الرتابط والمآلف بني أفر 

وقد زرسَّع فق اُء اإلسالـ يف لراسة أظناـ ال تاة على ُىًدى نين  ػرر القػر ف النػرل والسػنة النبريػة، وزرتػرا لنػا زرا ػا 
 فق مِّا ضخًما يف أمهممو وظجمو.

زلػػا  ولقػد تػػاف فق ا  ػا ادلمقػػدنيرف واعػني نيػػدققني عنػد لراسػػم و مظنػػاـ بػاب ال تػػاة، ولػعلا فقػػد اىممػرا ب ػػبط
امظنػػاـ وزقعمػػدىا ب ػػنٍ  يسػػما باسػػمدعاء أظنػػاـ ال تػػرات ادلمعػػدلة بمسػػٍر وسػػ رلٍةل و لػػا نيػػن  ػػالؿ دريػػ  زلػػا 
امظناـ الفق مة ادلمنػا رة ادلم ػا ة    قراعػد وضػرابط زلػدلة دينػن نيػن  الذلػا نيعرفػة احلنػو ال ػرعص ميػة نيسػ لة لوف 

 ظاجة    ظفي تافة الفروع الفق مة.
وز ني  أظناـ ال تاة يف تمال الفقو، صلد أف الفق ػاء قػد  صػرا علػى عػدل لػمل بالقلمػ  علػى ال ػرابط وعند لراسة 

 الفق مة احلاتمة لباب ال تاة.
ولل رابط الفق مة أمهمة تربى يف لراسة الفقو بصفة عانية وباب ال تاة بصفة  ا ة. فمن  الؿ ال رابط الفق مة 

فػػإف "ال رت ػػص  اإلنيػػاـ فظ ػػا بعبػػارة سػػ لة و ػػما م ا بعبػػارة جانيعػػة، يقػػرؿ يػػممنن الفقمػػو نيػػن ضػػبط ادلسػػا   الفرعمػػة وظ
 .(5)"م دة أوعى حلفظ ا وألعى ل بر اضبط امنيرر ادلنم رة ادلمعدلة يف القرا ني ادل

وزساىو ال رابط الفق مة يف زنرين ادللنة الفق مة لدى الفقمول مهنا جتمع بني ادلم ا ات نين ادلسا   وزفرؽ بني 
لفػػات نين ػػا، تمػػا زسػػاىو يف  لراؾ نيقا ػػد ال ػػريعة. وطعرفػػة ال ػػرابط الفق مػػة دينػػن للفقمػػو امسػػم ناُء عػػن ظفػػي ادلخم

 .(9)"ونين ضبط الفقو بقراعده اسم ىن عن ظفي أتثر اجل  مات"اجل  مات حبفي زلا النلمات، يقرؿ اإلنياـ القرايف  
زرتمػ  ج ػدي علػى زصػنمف رارلة يف بػاب ال تػاة، نيػع با مقاء أىو ال رابط الفق مػة الػوسرؼ أقـر يف ىعا الب   

الضــوابط الفقهيــة ، نيػػع  تػػر أىػػو زربمقاكػػا الفق مػػة. وجعلػػث عنػػراف الب ػػ   "ادلنمقػػاةال ػػرابط الفق مػػة ولراسػػة زلػػا 
 ".المتعلقة بالزكاة وأىم تطبيقاتها الفقهية
 أىمية البحث وأسباب اختياره:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمحػػد ، دقمػػ   ل.زمسػم فػا   ال ػافعص ال رت ػصبػن  ػػالر بػػن عبػد اهلل زلمػد بػدر الػػدين أب عبػد اهلل لإلنيػاـ ، ادلنثػرر يف القراعػد الفق مػػة (ٔ)
 (.٘ٙ/ٔ) ـٜ٘ٛٔ، ىػ٘ٓٗٔ، ٕزلمرل، وزارة اموقاؼ وال ئرف اإلسالنيمة، النريث، ط

 (.ٙ/ٔ) ، ل.تبموت، ، عامل النمالادلالنص القرايفالصن اجص أمحد بن  لريل أب العباس   اب الدين ، لأ رار الربوؽ يف أ راء الفروؽ (ٕ)
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  زظ ر أمهمة ىعا الب   يف امنيرر المالمة
 ولراسة زربمقاكا الفق مة.بال تاة عدـ وجرل لراسة علممة نيسمقلة قانيث حلمع ال رابط الفق مة ادلمعلقة  -5
 الفق مة ب ن  عاـ.وال رابط زنانيص امىمماـ الفق ص بدراسة القراعد  -9
 .ال تاة براز لور وأمهمة القراعد الفق مة يف زنظمو أظناـ  -3
الرقػػرؼ علػػى القراعػػد وال ػػرابط الفق مػػة احلاتمػػة يف أبػػراب الفقػػو اإلسػػالنيصل    اظممػػاج الفق ػػاء ادلعا ػػرين  -1

 .لالسمفالة نين ا يف المعاني  نيع النرازؿ وادلسمجدات الفق مة
 أىداف البحث:

 ي دؼ ىعا الب      دقم  امىداؼ المالمة 
 .ع ا براز لور ال رابط الفق مة يف باب ال تاة يف ضبط أظناني ا واإلدلاـ بفرو  -5
 .الرقرؼ على أىو ال رابط الفق مة الرارلة يف وجرب ال تاة -9
 .الرقرؼ على أىو ال رابط الفق مة الرارلة يف شروط ال تاة -3

 حدود البحث:
جبصػػ  ىػػعا الب ػػ  يف لراسػػة ال ػػرابط الفق مػػة اخلا ػػة ببػػاب ال تػػاة لوف سػػراه نيػػن  الحــدود الموعــوعية: -

 ىو المربمقات الفق مة ادلخرجة على زلا ال رابط.امبراب الفق مة ام رى، نيع  تر أ
 الدراسات السابقة:

  اطلعُث على لراسة سابقة  ا ة طرضرع ىعا الب  ، وىص عبارة عن حب  بعنراف
، "القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالزكاة وأثرىا في االتجاىات الفقهية: جمع القواعـد وشـرحها وأثرىـا"

 .(  ف ةٖٖشقر، ويقع ىعا الب   يف )للدتمرر  أسانية عمر ام
ىعا الب   مل يرت  على ال رابط الفق مة ادلخمصة بباب ال تاة، ب  قاـ بدراسة أ ر القراعػد الفق مػة النلمػة علػى و 

م زتػػاة فممػػا لػػمل لػػو "أظنػػاـ بػػاب ال تػػاة، ومل يػػعتر  م ضػػابرني فقػػط سلمصػػني ببػػاب ال تػػاة يف ادلب ػػ  الثالػػ ل مهػػا  
ػَرَف ىػعا ادلب ػ  بػػ"املاء بعد زقػرر سػبال الرجػرب جػا  "و ،"نيالا نيعني القراعػد وال ػرابط الفق مػة "، ولػعلا فقػد َعنػْ

 ."ادلمعلقة بفقو ال تاة  قراعد وضرابط سلمارة
مل زمناوذلػػا الدراسػػة السػػابقة نيرلًقػػا. فالب ػػ  السػػاب  يرتػػ  علػػى أ ػػر القراعػػد أورلكػػا يف حبثػػص وتافػػة ال ػػرابط الػػ  

لمة على أظناـ باب ال تاة، أنيا حبثص فإ و يرت  على مجع ولراسة ال رابط الفق مة ادلمعلقة بباب ال تاة وبماف الفق مة الن
 أىو زربمقاكا الفق مة ادلخرَّجة علم ا.

 منهج البحث:
اسػمخدنيث يف ىػعا الب ػػ  ادلػن ح الم لملػػص امسػمنباطص ادلقػػارف، لبمػاف نيعػػىن ضػرابط ال تػػاة ونيػا يسػػمفال نين ػا نيػػن 

 وع فق مة، نيع نيقار ة نيرقف الفق اء نين ىعه ال رابط وبماف نين قاؿ  ا ونين مل يق .فر 
 وقد اتبعت اإلجراءات التالية في كتابة ىذا البحث:

 بعد مجع ا مجلة نين امنيرر ال رابط أوًم  أزبع يف لراسة 
 .بنصو نين نيظا و عند وضرح عبارزو وقلة ألفاظوال ابط أ تر  -أ
 .، و لا بالرجرع    ادلصالر ال  جبدـ ىعا اجلا الابطال أظرِّر نيعىن  -ب
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 أىو امللة ال رعمة وأبرزىا.نيقمصرًا يف  لا على ال ابط أبني ُظجمة  -ج
 .نيرقف الفق اء نين ىعا ال ابط، أقـر بادلقار ة ب ن  سلمصر بني وبماف ظجممو وأللموال ابط بعد درير نيعىن  -ل
 .معدلةزربمقاٍت فق مٍة نيلل ابط أ تر  -ىػ
   أع و اآليات القر  مة    اسو السررة ورقو اآلية. ا ما
  أقـر بمخػريح امظاليػ  الػرارلة يف الب ػ  بػعتر النمػاب والبػاب ورقػو احلػدي  واجلػ ء والصػف ة، فػإف تػاف  الثا

رؿ احلػػػػدي  يف الصػػػػ م ني أو يف أظػػػػدمها، أتمفػػػػص بمخرأػػػػو نين مػػػػا، أو نيػػػػن أظػػػػدمها، لوف  ممهػػػػال لالزفػػػػاؽ علػػػػى قبػػػػ
 ظديث ما، أنيا  ف ورل احلديُ  يف  ممها نين تمال احلدي  ام رى،  قلُث  ال ة احلنو وبماف لرجمو.

نمػػاب، فػػإج أسػػجِّ    عنػػد  تػػر ادلرجػػع أشػػم    اسػػو النمػػاب واجلػػ ء والصػػف ة، وبالنسػػبة    نيعلرنيػػات الرابعػػا
 ادلصالر وادلراجع.أضع ا يف ف رس مث ، يف أوؿ نيرضع يرل فمو يف اذلرانيش بما ازو تانيلة
 نيا زر لُث  لمو نين  ما ح، وأُزبع النما ح ب ىو المر مات. اخلامتة أخلِّ  يف   انيسا
 خطة البحث:

 ، و امتةل و لا على الن ر المايل نيب ثني، و قسمث ىعا الب       مت مد
 .المعريف طصرل ات الب   :التمهيد -

 وفمو نيرلباف  
 ادلرلال اموؿ  زعريف ال تاة. 
 دلرلال الثاج  زعريف ال ابط الفق ص.ا 
 ادلمعلقة برجرب ال تاة.الفق مة ال رابط  المبحث األول: -

 ة ضرابط مخسوفمو  
 ال ابط اموؿ  ال تاة عبالة زل ة أو ظ  واجال للفقراء على ام نماء؟ 
 ال ابط الثاج  ال تاة سلمصة بامنيراؿ النانيمة. 
 الماـ. ال ابط الثال   ال تاة سلمصة بادللا 
 ال ابط الرابع  ال تاة زمعل  بالعني أو بالعنية؟ 
 ال ابط اخلانيل  م جتممع زتازاف يف نياؿ واظد. 
 ادلمعلقة شروط ال تاة.الفق مة ال رابط  المبحث الثاني: -

 وفمو أربعة ضرابط  
 ال ابط اموؿ  لمل يف نياؿ زتاة ظىت حيرؿ علمو احلرؿ. 
 فمو ال تاة وجال أف يعمرب فمو النصاب. ال ابط الثاج  ت  جنل نياؿ جتال 
 ال ابط الثال   م ي و جنل      ر يف زنمم  النصاب. 
 ال ابط الرابع  اخللرة جتع  ادلالني تادلاؿ الراظد يف ظنو ال تاة. 
 وفم ا  ما ح الب   وزر مازو. خاتمة البحث: -

 َعَلْيِو َأتـَوَكَُّل، َوُىَو َحْسِبي َونِْعَم اْلوَِكيلُ َوبِاهلِل َأْسَتِعيُن وَ 
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 التمهيد
 التعريف بمصطلحات البحث

 وفمو نيرلباف 
 زعريف ال تاة. المطلب األول: -
 زعريف ال ابط الفق ص. المطلب الثاني: -

 المطلب األول
 تعريف الزكاة

وال تاة أيً ا  الصالح، وقم   دلا خيرج نين ظ  اهلل يف  النماء والريع وال يالة، نين زتا ي تر زتاة وزتاء،  لغةال تاة 
ل م و زر م للماؿ شلا فمو نين ظ ، وزثمم لو، و  الح ومناء باإل الؼ نين اهلل زعا . وزتاة الفرر ط رة "زتاة"ادلاؿ 
 .(5)لألبداف

 .(9)  ظ  واجال يف نياؿ  اآ لرا فة سلصر ة يف وقث سلصرآاصطالًحاوال تاة 
ر ا احلرؿ والنصاب. وزرل  ال تاة أيً ا على ادلاؿ ادلخرج  فسو، تما يف قرذلو  ع ؿ زتاة نيالو، ويعمرب يف وج

والساعص يقبض ال تاة. ويقاؿ  زتى نيالو أي أ رج زتازو، وادل تص  نين خيرج عن نيالو ال تاة. وادل تص أيً ا  نين لو ومية 
 .(1)وبة، والنفقة، واحل ، والعفر. وال تاة زرل  على الصدقة الراجبة وادلند(3)مجع ال تاة
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٔ، طبػػموت، نينػػم بعلبنػػص، لار العلػػو للماليػػني يزلي، دقمػػ   ل.رنيػػ  ريػػد امأب بنػػر زلمػػد بػػن احلسػػن بػػن لُ لل ػػم   ،مج ػػرة الل ػػة (ٔ)
الف   زلمد بن نينـر بن نينظرر ام صاري اإلفريقػص  لإلنياـ العالنية مجاؿ الدين أب العرب، لسافو  ،(ٕ٘ٛ/ٕ) ـٜٚٛٔ، ىػٚٓٗٔ

اـ العالنيػػػة الل ػػػري أب  سػػػ اؽ رلػػػد لإلنيػػػ احملػػػمط، القػػػانيرسو  ،(ٖٛ٘/ٗٔ) ـٜٜٗٔ، ىػػػػٗٔٗٔ، ٖبػػػموت، ط، ادلصػػػري، لار  ػػػالر
زلمػد  عػمو العرقسرسػػص،    شػراؼ، بػالي ال ػمازي، دقمػ   نينمػال دقمػ  الػرتاث يف نيلسسػة الرسػالة لفموز الػدين زلمػد بػن يعقػرب ا

 (.ٕٜٕٔآ) ـٜٜٗٔ، ىػ٘ٔٗٔ، ٗبموت، ط، نيلسسة الرسالة

ػػاعملص بػػن قدانيػػة بػػن أمحػػد هلل   الػػدين عبػػد انيرفَّػػشػػرح سلمصػػر اخلرقػػص، لإلنيػػاـ الفقمػػو ادل ػػ   (ٕ) ، بػػموت، لار الفنػػراحلنبلػػص،  ادلقدسػػصاجَلمَّ
 (.ٖٚ٘/ٕ) ـٜٗٛٔىػ، ٘ٓٗٔ ،ٔط

تم  الدين زلمد بن زلمد بن زلمرل البابريت احلنفص، ونيعػو اذلدايػة شػرح بدايػة ادلبمػدي لربىػاف الػدين علػص ل م  أل ،العناية شرح اذلداية (ٖ)
نمػػاؿ بػػن اذلمػػاـ، وظاشػػمة احملقػػ  سػػعد اهلل بػػن عمسػػى ال ػػ مي وسػػعدي جلػػ ، لار الفنػػر، للدير فػػما القػػو بػػن أب بنػػر ادلر منػػاج، 

 ،ادلػػػالنص مشػػػل الػػػدين زلمػػػد عرفػػػة الدسػػػرقص، لل ػػػم  لػػػدرليرل ظاشػػػمة علػػػى ال ػػػرح النبػػػمو  ،(ٔٛٗ/ٔ) ـٜٚٚٔ، ىػػػػٜٖٚٔ، ٕط
 ،(ٖٔٗ/ٔ) ، القاىرة، ل.تعمسى الباب وشرتاه، ال العربمةو اني و ال رح ادلعترر نيع زقرير للعالنية احملق  زلمد ِعِلمش،  ظماء النم

شػػ اب الػػدين أمحػػد بػػن أمحػػد القلمػػرب، وشػػ اب الػػدين لل ػػمخني  ،لنػػرويلشػػرح نين ػػاج الرػػالبني  صلم لػػلعلػػى تنػػ  الػػرا بني  ةظاشػػمو 
 .(ٕ/ٕ) ـٜٜٚٔ، ىػٚٔٗٔ، ٔبموت، ط، اعمىن بو  عبد اللرمف عبد الرمحن، لار النمال العلممةال افعمني،  أمحد عممة

،  شػراؼ  ال ػم  ال ػافعص العسػقالجظجػر أمحػد بػن علػص بػن ل ػافي أب الف ػ  شػ اب الػدين ل ،فما الباري ب رح   ما البخاري (ٗ)
زلػال الػدين اخلرمػال،   ، قاـ بمص ما جتاربو ودقمقوصزلمد فلال عبد الباق  عبد الع ي  بن عبد اهلل بن باز، رقو تمبو وأبرابو وأظاليثو

 (.ٕٙ/ٖ) ـٜٜ٘ٔ، ىػٜٖٚٔالقاىرة، ، زلال الدين اخلرمال، ادلربعة السلفمة صقص  عوراج
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 المطلب الثاني
 تعريف الضابط الفقهي

أ ػػلا   النمػػاب وضلػػرهضػػبط و  .ظفظػػو بػػاحلـ   ضػػبط ال ػػصءاسػػو الفاعػػ  نيػػن الفعػػ  ضػػبط. يقػػاؿ   لغــةال ػػابط 
ضػػبط   ويقػاؿ .ورجػ  ضػبرص  قػري شػديد. أي ظػاـز  ورجػ  ضػابط .لػ ـو ال ػصء وظبسػووال ػبط   . ػ  وو  للػو 

 .(5)ا لمل فمو  ق قاـ ب نيرىا قمانيً   ىاالبالل و م 
فال ػػػابط يف الل ػػػة يػػػدؿ علػػػى امنيػػػر الػػػعي دينػػػع نيػػػن اخللػػػ  وحيفػػػي نيػػػن الم ػػػريش، ف ػػػر يبػػػني ال ػػػصء علػػػى ظالػػػو 

 الص ما.
 ؼ بمعريفات عدة نين ا رِّ عُ  اصطالًحاال ابط و 
 .(9)"ضابرًا"أف يسمى نيا ا م  بباب، وُقصد بو  ظو  ررة نيم ابو "عرفو زاج الدين بن السبنص فقاؿ   -5
 .(3)"ال ابط أمع الفروع نين باب واظد"وعرفو ابن صُلمو فقاؿ   -9
 .(1)"واظد وال ابط أمع فروًعا نين باب"فقاؿ   النفري وعرفو أبر البقاء -3

( ٓٓ٘ال ػرابط الفق مػة يف ادلػعىال احلنفػص، فجمػع ) "الفرا ػد ال ينمػة يف فقػو احلنفمػة"وقد مجع ابن صلػمو يف تمابػو 
 ."امشباه والنظا ر"ضابط، وضمن ا ضمن تمابو 

 فمما يلص  نيعرفة القراعد وال رابط الفق مة أمهمةوزمجلى 
فػػإف ضػػبط امنيػػرر "ضػػبط ادلسػػا   الفق مػػة وظفظ ػػا بعبػػارة سػػ لة و ػػما م ا بعبػػارة جانيعػػة، يقػػرؿ ال رت ػػص   -5

 .(1)"ادلنم رة ادلمعدلة يف القرا ني ادلم دة أوعى حلفظ ا وألعى ل بر ا
ادلسامهة يف زنرين ادللنة الفق مة لدى الفقمول مهنا جتمع بني ادلم ا ات نيػن ادلسػا   وزفػرؽ بػني ادلخملفػات  -9

 .(6)"الفقو نيعرفة النظا ر"نين ا. يقرؿ قرال الدين السنباطص  
اعػػد ني مػػة يف وىػػعه القر "نيعرفػػة القراعػػد وال ػػرابط الفق مػػة زسػػاىو يف  لراؾ نيقا ػػد ال ػػريعة. يقػػرؿ القػػرايف   -3

الفقػػػػو عظممػػػػة النفػػػػع، وبقػػػػدر اإلظاطػػػػة  ػػػػا يعظػػػػو قػػػػدر الفقمػػػػو ويظ ػػػػر رو ػػػػ  الفقػػػػو ويعػػػػرؼ وزم ػػػػا نينػػػػاىح الفمػػػػاوى 
 .(1)"وزن ف
  لراؾ قدر العامل وفق و وف لو على  مه نين  الؿ ضبرو ذلعه القراعد، تما قاؿ اإلنياـ يف النق  الساب . -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٘ٓٙبالي )آ لفموز لالقانيرس احملمط، و  (،ٔٛٗ/ٗ)بن نينظرر م ،لساف العرب (ٔ)
 ،د عبػد ادلرجػرلعػالؿ أمحػال ػم  ، دقمػ   ال ػافعص زاج الدين عبد الرىاب بن علػص بػن عبػد النػايف السػبنصلإلنياـ  ،امشباه والنظا ر (ٕ)

 .(٘)آ ـٜٜٔٔ، ىػٔٔٗٔ، ٔبموت، ط، علص زلمد عرض، لار النمال العلممةال م  و 
مو احلنفػص، دقمػ   عبػد الع يػ  زلمػد الرتمػ ، لار زين الدين بن  بػراىمو بػن صُلػلل م  شباه والنظا ر على نيعىال أب ظنمفة النعماف، ( امٖ)

 .(ٕٜٔ)آ ـٖٜٜٔ، ىػٖٔٗٔ، ٔبموت، ط، النمال العلممة
، ٔط، بػػػموت، عػػػد اف لرويػػػش وزلمػػػد ادلصػػػري، نيلسسػػػة الرسػػػالةاعمػػػىن بػػػو  أب البقػػػاء أيػػػرب بػػػن نيرسػػػى النفػػػري، ل ػػػم  ل ،النلمػػػات (ٗ)

 .(ٛٗ)آ ىػٕٔٗٔ
 .(٘ٙ/ٔ)ل رت ص ، لادلنثرر (٘)
 .(ٕٗٓ/ٔ) مبن السبنص ،والنظا رامشباه ، و (٘ٙ/ٔادلنثرر، لل رت ص ) (ٙ)
 .(ٗ/ٔ) للقرايف ،الفروؽ (ٚ)
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ونيػػن ضػػبط الفقػػو بقراعػػده اسػػم ىن عػػن ظفػػي "لمػػات، قػػاؿ القػػرايف  امسػػم ناء عػػن ظفػػي اجل  مػػات حبفػػي الن -1
 .(5)"أتثر اجل  مات

 الفق اء يف زفريق و بني القاعدة وال ابط على نيعىبني و 
طا فة مل زفرؽ بني القاعدة وال ابط، وعرفم ما بمعريٍف واظػٍد. ونيػن ىػعه الرا فػة  النمػاؿ بػن اذلمػاـ يف  األول:

 .(9)"ت ف اخلراير"، وعبد ال   النابلسص يف "صباح ادلنمادل"، والفمرنيص يف "الم رير"
 .(3)طا فة فرقث بني القاعدة وال ابط ونين و  زاج الدين ابن السبنص، وال رت ص، والسمرطص، وابن صلمو الثاني:

 ."تلمازو"وقد ني ى تثم شلن جاء بعدىو على المفري  بني القاعدة وال ابط ت ب البقاء يف  .(3)صلمو
ري  فمو زيالة لقة وني يد زفري  لقم ، م سمما عند ادلمػ  رين. وىػعا يػدؿ علػى   ػرج ىػعا العلػو، وم شا أف المف

وأنيػػا نيػػن قػػاؿ طػػا قػػاؿ بػػو أ ػػ اب ادلػػعىال اموؿ، فػػإف لػػو سػػلًفا نيػػن تبػػار العلمػػاء ويسػػعو نيػػا وسػػع و وم ني ػػاظَّة يف 
 ام رالح.

 ء واحد وىو:والفرق بين القاعدة والضابط لدى الفريق الثاني يتمثل في شي
فقػػد مجعػػث ىػػعه القاعػػدة فروًعػػا نيػػن  "األمــور بمقاصــدىا"جتمػػع فروًعػػا نيػػن أبػػراب عػػدة ضلػػر، قاعػػدة  القاعــدةأف 

أيمـا إىـاب ُدبِـف، فقـد "  فمجمػع فروًعػا نيػن بػاب واظػدل تقرلػو  الضـابطأبراب شىت تالعبالات والبمرع...  خل. أنيا 
مـا صـب بيعـو صـب "بػاب امواج وط اركػا. وتػعلا قػرؿ الفق ػاء  . فإف ىعا ال ابط خيم  بباب واظد وىػر(1)"َطُهر
 ىعا ضابط ولمل قاعدةل م و  اآ بباب نين أبراب الفقو وىر باب الرىن. "رىنو

القواعـد الفقهيـة الكليـة المتعلقـة ب هنػا  " "ال رابط الفق مة ادلمعلقة بال تػاةوبناء على نيا سب  دينن  أف أعرؼ "
 ".بأحكام الزكاة بالفروع الفقهية الخاصة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ٙ/ٔ)ساب ، الرجع ادل (ٔ)
لني ػػ ، ، لعلػػص أمحػػد النػػدوي، لار القلػػو "،نيف رني ػػا،   ػػ كا، زرررىػػا، لراسػػة نيللفاكػػا، أللم ػػا، ني مم ػػا، زربمقاكػػا" القراعػػد الفق مػػة (ٕ)

 .(ٚٗ)آ ،ـٜٜٔٔ، ىػٜٔٗٔ، ٕط
لار النمػال العلممػة، ، ال ػافعص ن بػن أب بنػر السػمرطصجػالؿ الػدين عبػد الػرمحلإلنيػاـ  ،امشباه والنظا ر يف قراعد وفروع فقػو ال ػافعمة (ٖ)

 .(ٖٚ)آ مبن صلمو ،امشباه والنظا ر(، و ٚ)آ ـٜٜٓٔىػ، ٔٔٗٔ ،ٔبموت، ط
مب عمسى زلمد بػن عمسػى بػن سػررة الرتنيػعي، دقمػ   أمحػد شػاتر وزلمػد فػلال عبػد البػاقص و بػراىمو عرػرة، نيربعػة نيصػرفى  ،سنن( الٗ)

، أبػػػراب  اللبػػػاس عػػػن رسػػػرؿ اهلل، بػػػاب  نيػػػا جػػػاء يف جلػػػرل ادلممػػػة   ا ُلب ػػػث، رقػػػو ـٜ٘ٚٔ، ىػػػػٜٖ٘ٔ، ٕط القػػػاىرة،، البػػػاب احللػػػ 
شرح السػمرطص وظاشػمة (، والسنن الص رى "اجملمىب"، لل افي عبد الرمحن بن شعمال النسا ص، ونيع ا  ٕٕٔ/ٗ(، )ٕٛٚٔاحلدي  )

، تماب  الفرع والعممة، بػاب  جلػرل ـٜ٘ٛٔ، ىػٙٓٗٔ، ٕط، ، ظلالالسندي، زرقمو  عبد الفماح أبر  دة، لار الب ا ر اإلسالنيمة
الق وي ، دقم   وزرقمو  زلمد فلال بن نياجو لل افي أب عبد اهلل زلمد بن ي يد  ،سنن(، والٖٚٔ/ٚ(، )ٕٔٗٗادلممة، رقو احلدي  )

(. قػػػاؿ ٖٜٔٔ/ٕ(، )ٜٖٓٙ، رقػػػو )، بػػػموت، ل.ت، تمػػػاب  اللبػػػاس، بػػػاب  لػػػبل جلػػػرل ادلممػػػة   ا لب ػػػثعبػػػد البػػػاقص، لار الفنػػػر
 ."ظدي  ظسن   ما"الرتنيعي  
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 المبحث األول
 المتعلقة بوجوب الزكاةالفقهية الضوابط 

 ة ضرابط مخسوفمو 
 ال تاة عبالة زل ة أو ظ  واجال للفقراء على ام نماء؟ الضابط األول: -
 ال تاة سلمصة بامنيراؿ النانيمة. الضابط الثاني: -
 ال تاة سلمصة بادللا الماـ. الضابط الثالث: -
 ال تاة زمعل  بالعني أو بالعنية؟ لرابع:الضابط ا -
 م جتممع زتازاف يف نياؿ واظد. الضابط الخامس: -

 ولاأل الضابط
 (5)األغنياء؟ على للفقراء واجب حق أو محضة عبادة الزكاة

 الصػػ  نيػػاؿ يف جتػػال م وبالمػػايل واحلػػح، والصػػماـ تالصػػالة زل ػػة عبػػالة أهنػػا  نيػػا ال تػػاة أف :الضــابط ىــذا معنــى
 النمػة، زرجػال والعبػالة العق ، لعدـ ذلما ا ممار وم امبمالء، دلعىن دقمًقا بام ممار  م زم لى فال عبالة، مهنا رفلواجملن
 واجػال وأهنػا ام نمػاء، علػى للفقػراء واجال ظ  ال تاة أف أو. امظناؼ نيعىال وىر  اقصة، أىلمم ما مف ذلمال  مة وم
 .اجلم رر نيعىال وىر م، أـ للمنلمف زلالِّ   اظب ا بنرف ذلا عل ز وم بامشخاآ، م بادلاؿ زمعل  نيايل

ما  أحصِ   "قاؿ  الن  أف  نيسعرل ابن عن جاء نيا :الضابط ىذا اعتبار على الدالة الشرعية األدلة ومن
 السػػنة أف  الدملػػة ووجػػو. (9)"تــرك شــاء وإن زكــى شــاء فــان فــأخبره، ارشــدً  منــو وآنســتَ  بلــف فــا ا اليتــيم، مــالفــي 
 .والبلرغ العق  على ال تاة فري ة علقث

 فـــي صـــدقة علـــيهم افتـــر  اهلل أن فـــأعلمهم  "الػػػممن    بعثػػػو ظمنمػػػا  عػػػا دل  قالػػػو طػػػا اجلم ػػػرر واسػػػمدؿ
 تمػا واجملنػرف الصػ م ز ػم " ام نمػاء" لفظػة أف  الدملػة ووجػو. (5)"فقـراههم علـى وتـرد أغنيـاههم من تؤخذ أموالهم
 ".الفقراء" لفظة مشلم و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلنفػػػص، ونيعػػػو  نيػػػمل بدايػػػة ادلبمػػػدي تالمهػػػا  دلر منػػػاجا احلسػػػن علػػػص بػػػن أب بنػػػر أبلإلنيػػػاـ برىػػػاف الػػػدين  ،بدايػػػةالاذلدايػػػة شػػػرح   ينظػػػر( ٔ)
ُ ة رَّ  ُػالو (، ٜٙ/ٔ) ـٜٜٙٔ، ىػػٜٖٛٔ، ٔ، ط، القػاىرة، نيربعة نيصرفى الباب احللػ للمر مناج

مفػة يف دقمػ  بعػض نيسػا   اإلنيػاـ نِ ادل
، قػػدـ لػػو وعلػػ  علمػػو  زلمػػد زاىػػد النػػر ري، احلنفػػص ؽ بػػن أمحػػد اذلنػػدي ال   ػػرياظفػػ  عمػػر بػػن  سػػ  سػػراج الػػدين أب، لأب ظنمفػػة

 دين أبعػػالء الػػلإلنيػػاـ  ،يف زرزمػػال ال ػػرا عبػػدا ع الصػػنا ع و (، ٓ٘آ) ـٜٙٛٔىػػػ، ٙٓٗٔ، ٔ، طبػػموت ،نيلسسػػة النمػػال الثقافمػػة
لإلنيػاـ  ،ب ػرح ادلن ػاجدفػة احملمػاج و (، ٗ/ٕ) ـٜٜٙٔ، ىػػٙٔٗٔ، ٔبػموت، ط، بنر نيسعرل بن أمحد الناساج احلنفػص، لار الفنػر

روجعث  ،بن قاسو العباليال م  أمحد ظراشص لل م  عبد احلممد ال رواج و ال افعص، ونيعو   مصمبن ظجر اذلمأمحد ش اب الدين 
(، ادل ػ ، مبػن ٖٖٔ/ٕ) ـٖٜٛٔ ،ىػػٖٚ٘ٔ، القػاىرة، ادلنمبػة المجاريػة النػربى، فة جلنػة نيػن العلمػاءو   ث على عدة  س  طعر 

 (.٘ٙٗ/ٕقدانية )

، ٔ، طبػموت، ، دقمػ   زلمػد عبػد القػالر عرػا، لار النمػال العلممػةالبم قػص ال ػافعصبنر أمحد بن احلسني  أبلإلنياـ  ،مالسنن النب (ٕ)
أب عبمػد القاسػو إلنيػاـ لامنيػراؿ، و (، ٔٛٔ/ٗ) (،ٖٚٗٚ، رقػو احلػدي  )باب  زتػاة نيػاؿ الممػمو ال تاة،  تماب  ،ـٜٜٗٔ، ىػ٘ٔٗٔ

 (.ٓ٘٘آ) (،ٖ٘ٔٔ، رقػػو احلػػدي  )ـٜٙٛٔ ،ىػػػٙٓٗٔ، ٔ، طبػػموت، بػػن سػػالـ، دقمػػ   زلمػػد بػػن  لمػػ ، لار النمػػال العلممػػة
 واحلدي  ضعفو ال افعص تما  ق  البم قص.
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 :يلي ما منها الفقهية؛ التطبيقات من عدد الضابط ىذا على ويتخرَّج
 .(9)أنيراذلما زتاة عن ما خيرج أف واجملنرف الص  ويل على فمجال ،للفقراء اواجبً  اظقِّ  ال تاة تا ث   ا -5
 مـن تؤخـذ"   النػ  لقرؿ  مىول لوف ادلسلمني لفقراء جبرج ال تاة أف تعلا اجلم رر تالـ على ويمخرج -9
 .(3)ادلسلمني فقراء على ال مم لعرل ."فقراههم على وترد أغنياههم

 :الضابط ىذا من ويستثنى
 جتػال م ال تػاة أف ام مػة  لمػو  ىػال والػعي  احلرنيني  نياـ قاؿ زتاة، فمو لمل  لمو نينسرب نياؿ لو العي اجلنني -

 .(1)وجرله وتعلا  ا نير رؽ  م احلم  ظماة مف فمو
 انيثال الضابط

 (1)النامية باألموال مختصة الزكاة
 شػ  و نين ينرف أف  أي للنماء، قابالً  أو بالفع ،  انيًما ال تاة نينو زل ع العي ادلاؿ ينرف أف معنى ىذا الضابط:

 وزقديري ظقمقص   رعاف ال رع ويف ال يالة، الل ة يف فالنماء مناء،  فسو ىر ينرف أو وفا دة، رحًبا  اظبو على يدر أف
 يده يف لعلا القاب  ادلاؿ ينرف ب ف ال يالة نين متننو  والمقديري وضلرىا، والمجارات والمناس  بالمرالد ال يالة  قمقصفاحل
 .(6) ا بو يد أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و بػػبرلز بػػن و مبػػن  بػػراى، لإلنيػػاـ احلػػافي أب عبػػد اهلل زلمػػد بػػن   اعمػػ  وسػػننو وأيانيػػو رسػػرؿ اهلل  اجلػػانيع الصػػ ما ادلسػػند نيػػن ظػػدي  (ٔ)
(، ٜٖ٘ٔـ، تمػػػػػاب  ال تػػػػػاة، بػػػػػاب  وجػػػػػرب ال تػػػػػاة، رقػػػػػو احلػػػػػدي  )ٜٚٛٔىػػػػػػ، ٚٓٗٔ، لار ال ػػػػػعال، القػػػػػاىرة، اجلعفػػػػػص البخػػػػػاري

بػػػن احلجػػػاج  نيسػػػلولإلنيػػػاـ احلػػػافي  ، رسػػػرؿ اهلل ادلسػػػند الصػػػ ما ادلخمصػػػر نيػػػن السػػػنن بنقػػػ  العػػػدؿ عػػػن العػػػدؿ   (، و ٖٓٔ/ٕ)
، تمػاب ، بػاب  الػػدعاء ـٜ٘٘ٔ، ىػػٖ٘ٚٔ، ٔبػموت، ط، ، دقمػ   زلمػد فػلال عبػد البػػاقص، لار  ظمػاء الػرتاثالق ػمي النمسػابرري

 (.ٓ٘/ٔ(، )ٜٕ   ال  الزني وشرا ع اإلسالـ، رقو احلدي  )

 ، بػموت، ل.تلار الفنػر، لإلنياـ أب القاسو عبد النرل الرافعص القػ وي  ال ػافعص ،"لنبمال رح ا"ػادلعروؼ ب ،فما الع ي  شرح الرجم  (ٕ)
(ٕ/٘ٙٔ.) 

 (.ٖٓٙ/ٖ)   فما الباري، مبن ظجرينظر (ٖ)

 (.ٛٔ٘/٘، للرافعص )فما الع ي  (ٗ)

، دقمػػ  وزعلمػػ   علػػص ال ػػافعص ليادلػػاور البصػػري أب احلسػػن علػػص بػػن زلمػػد ظبمػػال لقاضػػص الق ػػاة  ،شػػرح سلمصػػر ادلػػ جالنبػػم  احلػػاوي( ٘)
للعػاج   القػديرفػما و (، ٖٓٔ/ٖ) ـٜٜٗٔ، ىػػٗٔٗٔ، ٔبػموت، ط، زلمد نيعػرض، وعػالؿ أمحػد عبػد ادلرجػرل، لار النمػال العلممػة

 ،"ابن اذلمػػاـػ"ادلعػػروؼ بػػاحلنفػػص لإلنيػػاـ تمػػاؿ الػػدين زلمػػد بػػن عبػػد الراظػػد السمراسػػص  ،علػػى اذلدايػػة شػػرح بدايػػة ادلبمػػديالفقػػم، شػػرح 
ونيعػػو اذلدايػػة شػػرح بدايػػة ادلبمػػدي لربىػػاف الػػدين علػػص بػػن أب بنػػر ادلر منػػاج، ونيعػػو شػػرح العنايػػة علػػى اذلدايػػة متمػػ  الػػدين زلمػػد بػػن 

(، ٕٛٗ/ٔ) ـٜٚٚٔ، ىػػػػٜٖٚٔ، ٕزلمػػػرل البػػػابريت، وظاشػػػمة احملقػػػ  سػػػعد اهلل بػػػن عمسػػػى ال ػػػ مي وسػػػعدي جلػػػ ، لار الفنػػػر، ط
فخػػػر الػػػدين عثمػػػاف بػػػن علػػػص بػػػن زلجػػػن ال يلعػػػص للعالنيػػػة  ،زبمػػػني احلقػػػا   شػػػرح تنػػػ  الػػػدقا  و (، ٔٔ/ٕ)للناسػػػاج  ،بػػػدا ع الصػػػنا عو 

ػػْلِ ، ادل  احلنفػػص، و اني ػػو  ػػ ما شػػرح و (، ٖٕ٘)آ ـٜٙٛٔ، ىػػػٖٖٔٔ، ، القػػاىرةنيميػػةربعػػة امظاشػػمة شػػ اب الػػدين أمحػػد ال ِّ
 ـٕٜٚٔىػػػ، ٕٜٖٔ ،ٕ، طبػػموت ،ر  ظمػػاء الػػرتاث العػػربلاي ال ػػافعص، الػػدين أب زتريػػا حيػػر بػػن شػػرؼ النػػرو  صلإلنيػػاـ زلمػػنيسػػلو، 

(ٚ/٘٘.) 

نيػمل شػرح  احلصػنفصعػالء الػدين ل علػى الػدر ادلخمػار احلنفص وزنلمة ابنو، "ابن عابدين"ػزلمد أنيني ال  م بللعالنية  ،رل احملمارظاشمة  (ٙ)
 ،ىػػػػٕٔٗٔ ،ٕ، طبػػػموت، لار الفنػػػر، د نيعػػػرض، دقمػػػ   ال ػػػم  عػػػالؿ أمحػػػد عبػػػد ادلرجػػػرل وعلػػػص زلمػػػللمُُّمْرزَاشػػػص زنػػػرير امبصػػػار

 (.ٚ/ٕ) ـٕٜٜٔ
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 :الضابط ىذا اعتبار على الدالة الشرعية األدلة ومن
نيػا   الدملػة وجػو .(5)"صـدقة عبـده وال فرسـو فـي المسـلم على ليس"  قاؿ عن الن   نيا رواه أبر ىريرة 

 .(9)"فم ا زتاة م القنمة أنيراؿ أف يف أ   احلدي  ىعا"  النروي وقال
 :يلي ما منها الفقهية؛ التطبيقات من عدد الضابط ىذا على ويتخرَّج

 النمػػػػاء شػػػػرط م عػػػػداـ  لػػػال وضلػػػػر الصػػػػناعمة واآلمت والبمػػػػث تالسػػػمارة الثابمػػػػة ام ػػػػرؿ يف ال تػػػػاة جتػػػال م -ٔ
 .(3)فم ا

 الب ػػاعة قػػّرـ احلػػرؿ   ػػر جػػاء فػػإ ا  مىػػا، أـ مترينمػػة نيػػرالاً  تا ػػث سػػراء للبمػػع ادلعػػدة الب ػػا ع يف ال تػػاة الجتػػ -ٕ
 ال تاة فم ا وجبث ف تثر اخلال  العىال نين  رانياً  ومثا ني مخسة قممة قممم ا بل ث فإف بو، ادلمعاني  بالنقد يرني ا بسعر
 . سرت أو رحبث

 :الضابط ىذا من ويستثنى
 وظػاؿ  قػرًلا، تا ث   ا أجركا يف ال تاة جتال و منا وضلرىا، وسمارات عقارات نين لأُلجرة أعدَّ  فمما ل تاةا جتال م
 .جنس ا نين عنده دلا ب مِّ ا أو بنفس ا  صابًا وبلَ ث احلرؿ، علم ا

 ثالثال الضابط

 (1)التام بالملك مختصة الزكاة
 ب ػن  تػانيالً  زصػرفًا فمػو المصػرؼ نيػن نيممننًػا تانيلػة، ةظمػاز  للمػاؿ ظػا  ًا ادلسػلو ينػرف أف :الضـابط ىذا معنى

 عبارة ىر"  القناع ت ف يف جاء  لمو، زعرل وفرا ده  لا، يف أظد نين شراتة ولوف المصرؼ، ىعا على قمد لوف لا و
 .(1)"لو ظا لة هوفرا د ا ممارِه، ظسال على فمو يمصرؼ هل م  بو يمعل  ومل هبمد تاف اعم

 دالة على اعتبار ىذا الضابط:ومن األدلة الشرعية ال
ُرُىوْ  َ َدَقةً  أنَْيَراذلِِوْ  نِينْ  ُ عْ } :زعا  قرلو  امنيراؿ أضاؼ ظم { وْ اذلِِ رَ نيْ أَ   }زعا  قرلو يف  الدملة وجو. (5){ُزَر ِّ
 .زانية نيلنمة ذلو شللرتة تا ث   ا  م  لا ينرف وم ا،أ  ا     امنيراؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادلسػػند (، و ٜٗٔ/ٕ(، )ٖٙٗٔ، تمػػاب  ال تػػاة، بػػاب  لػػمل علػػى ادلسػػلو يف فرسػػو  ػػدقة، رقػػو احلػػدي  )لبخػػاري، لاجلػػانيع الصػػ ما (ٔ)
 .(٘ٚٙ/ٕ(، )ٕٜٛتماب  ال تاة، باب  م زتاة على ادلسلو يف عبده وفرسو، رقو احلدي  )سلو،  دل ،الص ما

 (.٘٘/ٚ( شرح نيسلو، للنروي )ٕ)

 (.ٖٓٔ/ٖ) ، للماورلي( ينظر  احلاوي النبمٖ)

مَػػة  وي  زلمػػد بػػن فرانيػػرز بػػن علػػصر امظنػػاـ، للعالنيػػة ام ػػريل نُيػػْنالَ ُ ْسػػُرو رَ ُلَرر احلنػػاـ يف شػػرح ُ ػػ( ينظػػر  ٗ) احلنفػػص، ونيعػػو  ظاشػػمة ُ نػْ
ػػػرُ ْػُبالَ  (، ٕٚٔ/ٔ) ، عمسػػػى البػػػاب احللػػػ  وشػػػرتاه، القػػػاىرة، ل.تلار  ظمػػػاء النمػػػال العربمػػػة، يلامظنػػػاـ يف بُػْ مَػػػة ُلَرر امظنػػػاـ لل ُّ

زلسن أبر نيراجعة  أ.ال م  زلمرل أبر لقمقة، زعلم   نيرلول ادلر لص احلنفص، بن عبد اهلل بن زلمرل لل م   ،لمعلم  ادلخمار ارام ممو 
بل ػػػػة ظاشػػػػمة و (، ٖٕٙ/ٕرل احملمػػػػار، مبػػػػن عابػػػػدين )مة وظاشػػػػ(، ٓٓٔ/ٔ) ـٜ٘ٚٔ، ىػػػػػ1395 ،ٖبػػػػموت، ط، لقمقػػػػة، لار ادلعرفػػػػة

شػػرح أقػػرب ادلسػػالا دلػػعىال ، ونيعػػو  لل ػػم  أمحػػد بػػن زلمػػد الصػػاوي ادلػػالنص ،السػػالا مقػػرب ادلسػػالا علػػى نيػػعىال اإلنيػػاـ نيالػػا
هنايػػػة و (، ٚٛ٘/ٔ) ل.ت، ادلعػػػارؼ، القػػػاىرة، لار ادلػػػالنصادلصػػػري  أمحػػػد بػػػن زلمػػػد الػػػدرليرللعالنيػػػة  ،"ال ػػػرح الصػػػ م"اإلنيػػػاـ نيالػػػا 

ظققػو ال ػافعص،  ادلعػايل عبػد ادللػا بػن عبػد اهلل بػن يرسػف بػن زلمػد اجلػري  نيػاـ احلػرنيني رتػن الػدين أب، إليف لراية ادلػعىالادلرلال 
ة، لار ادلن اج، و نع ف ارسو  ل.عبد العظمو زلمرل الديال  .(ٜٙٔ/ٖ) ـٕٚٓٓ، ىػٕٛٗٔ ،ٔ، طُجدَّ

 (.ٓٚٔ/ٕ) ل.ت، ، بموتعامل النماللار ، احلنبلص نصرر بن ير ل بن  لريل الب ريتنيل م  ل ،عن اإلقناع ؼ القناعا( ت ٘)



 -55- 

 :يلي ما منها الفقهية؛ التطبيقات من عدد الضابط ىذا على ويتخرَّج
ـُ  ادلاؿُ  -ٔ  عنػو بػو المصػدُّؽِ  أو َعَرفػو،  ف  ػاِظِبو    بػرلِّه نينػول بػالمخلُّ ِ   مَّ   نيَّمُػو َزربأُ  وم زتاٌة، فمو جِتالُ  م احلرا

  م يقبػػػ  وم طمػػػال اهلل فوم متلمػػػال نينػػػو ينػػػرف م ادلالػػػا و ػػػم متلمػػػا، وال تػػػاة ديلنػػػو، م م ػػػو نَيعرِفَمػػػول نِيػػػن يَػػػِئلَ   ف
 .(9)الرمال

 جبايػة زمػر  الػ  ىػص احلنرنيػة ومف نيعػنيل نيالػا لػو لػمل م ػو ل"العػاـ القرػاع" العػاـ ادلػاؿ يف ال تاة جتال م -ٕ
 .(3) فس ا لمعرص  فس ا نين جت  أف نيعىن فال ال تاة،

 :الضابط ىذا من ويستثنى
 وابػن زمممػة ابػن ال ػم  ا مػاره نيػا وىػر فمػو، زتػاة م فإ ػو ألا ه، يرجى م العي الدين زتاة ال ابط ىعا نين يسمثىن

 أـ عاـ ت  عن ي تص ف   فمو، تاف و ف م؟ أـ زتاة فمو ى   قب و   ا فمما العلماء وا ملف ،(1)و مىو والباجص ظـ 
 .(1)العلماء بني  الؼ تل ا؟ امعراـ عن واظدة نيرة ي تص

 رابعال الضابط
 (6)بالذمة؟ أو بالعين تتعلق الزكاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٓٔ( المربة،  ية )ٔ)

 صزلمػػأب زتريػػا إلنيػػاـ ل ،شػػرح ادل ػػعب اجملمػػرعو (، ٖٔٗ/ٔ)وفػػما الع يػػ ، للرافعػػص (، ٜٕٔ/ٕبػػن عابػػدين )رل احملمػػار، م( ينظػػر  ظاشػػمة ٕ)
فػما الع يػ  للرافعػص، والملخػم  احلبػم مبػن   نيعػوو ، افعص، يلمػو  زنملػة السػبنص وادلرمعػصال ػالدني ػقص  بن شرؼ النػرويحير الدين 

 (.ٖٚٔ/ٕؼ القناع، للب ريت )ات و (، ٕٖ٘/ٜ) ـٜٜٚٔػ، ىٚٔٗٔبموت، ، ظجر، لار الفنر

 اجبَػمْ ظَ الرُّ السػمرطص نيصػرفى   لل ػم ،شرح  ايػة ادلنم ػى نيرالال أويل الن ىو (، ٜٕٗ/ٜاجملمرعة امو  ) لدا مة،( ينظر  فماوى اللجنة اٖ)
 (.ٙٔ/ٕ) ـٜٜٗٔ، ىػ٘ٔٗٔ، ٕبموت، ط، العالنية ظسن ال رص، ادلنمال اإلسالنيصظاشمة   و اني و، احلنبلص

لار ، ام دلسػػص الظػػاىري بػػن أمحػػد بػػن سػػعمد بػػن ظػػـ  صأب زلمػػد علػػإلنيػػاـ ل ،باآل ػػار احمللػػىو (، ٖٔ٘آ)مب عبمػػد ( ينظػػر  امنيػػراؿ، ٗ)
  دقم ، احلراج احلنبلص أب العباس أمحد بن عبد احللمو بن زمممةل م  اإلسالـ  ،الفماوى النربىو (، ٕٛٓ/ٗ) ل.ت ،بموتالفنر، 

 (.ٜٖٙ/٘) ـٜٚٛٔىػ، ٛٓٗٔ، ٔطبموت، ، ، لار النمال العلممةنيصرفى عبدالقالر عراو زلمد عبدالقالر عرا 

لعالنيػػة لالب ػػر الرا ػػ  ونيعػػو  زنملػػة  ،مو احلنفػػصبػػن  بػػراىمو بػػن زلمػػد بػػن صُلػػ زيػػن الػػدينلل ػػم   ،شػػرح تنػػ  الػػدقا   ( ينظػػر  الب ػػر الرا ػػ ٘)
، لار النمػػػػاب احلنفػػػػص "ابػػػػن عابػػػػدين"ػزلمػػػػد أنيػػػػني ال ػػػػ م بػػػػللعالنيػػػػة نين ػػػػة اخلػػػػال  علػػػػى الب ػػػػر الرا ػػػػ  ، و اني ػػػػو  الرػػػػرري القػػػػالري

، ادلػػالنص سػػلمماف بػػن  لػػف البػػاجص ام دلسػػصد الرلمػػ أب، لإلنيػػاـ شػػرح ادلرطػػ ادلنمقػػى و (، ٖٕٕ/ٕ) ل.ت ،ٕ، ط، القػػاىرةاإلسػػالنيص
 .(ٗٔٔ/ٕ) ـٜٗٔٔ، ىػٕٖٖٔ، ٔالقاىرة، ط، نيربعة السعالة

ال ػػافعص، دقمػػ   نيرفػػ  بػػن عبػػد اهلل،  وريزُ رُ  ْ أب عمػػرو عثمػاف بػػن عبػػد الػػرمحن بػػن الصػػالح ال َّػإلنيػػاـ احلػػافي ل ،ادلفػ  وادلسػػمف  ألب( ٙ)
أب الفرج عبػد الػرمحن بػن أمحػد بػن رجػال احلنبلػص، مجاؿ الدين لل افي القراعد، و (، ٗ٘٘/ٕ) ىػٚٓٗٔ، ٔعامل النمال، بموت، ط

(، ٖٓٗآ) ـٕٜٚٔ، ىػػػٕٜٖٔ، ٔالقػػاىرة، ط، راجعػػو وقػػدـ لػػو وعلػػ  علمػػو  ل.طػػو عبػػد الػػرءوؼ سػػعد، نينمبػػة النلمػػات امزىريػػة
عبمػػػدة  أباعمنػػػاء  ، ادلػػػالنص  ػػػداليعبػػػد الرىػػػاب بػػػن علػػػص بػػن  صػػػر البأب زلمػػػد لقاضػػص ل ،اإلشػػراؼ علػػػى  نػػػث نيسػػػا   اخلػػػالؼو 

هنايػػػة و (، ٗٓٗ/ٔ) ـٕٛٓٓىػػػػ، ٜٕٗٔ ،ٔلار ابػػػن عفػػػاف، القػػػاىرة، طلار ابػػػن القػػػمو، الريػػػاض، و سػػػلمماف، ني ػػػ رر بػػػن ظسػػػن  ؿ 
بػػػن شػػػرؼ النػػػروي حيػػػر لإلنيػػػاـ الفقمػػػو أب زتريػػػا زلمػػػص الػػػدين  وعمػػػدة ادلفمػػػني،روضػػػة الرػػػالبني و (، ٖٕٔ/ٖ)إلنيػػػاـ احلػػػرنيني  ،ادلرلػػػال
 ،عػالؿ أمحػد عبػد ادلرجػرل  نينمقػى المنبػرع فممػا زال علػى الروضػة نيػن الفػروع لل ػافي جػالؿ الػدين السػمرطص، دقمػ   ، ونيعػوافعصال 
 (.٘ٓ٘/ٕادل  ، مبن قدانية )و (، ٖٕ٘/ٕ) ـٕٜٜٔ، ىػٕٔٗٔ، ٔبموت، ط، علص زلمد نيعرض، لار النمال العلممةو 
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 ادلػاؿ زلػف فلػر ىػعا وعلػى  طالقًػا، بادلػاؿ ذلػا عالقػة وم ،"العنيػة يف واجبػة" أهنػا  نيػا ال تاة أف ى ىذا الضابط:معن
 نيمعلقة ال تاة" أف أو.. زفريط أو نينو زعدٍ  ب م ادلاؿ زلف ولر ظىت ال تاة، يللي أف ادلرء على لرجال  ال تاة وجرب بعد
 علمػو وجبػث   ا ادلػاؿ لصػاظال أػرز فػال ادلرىر ػة، بػالعني الػرىن تمعلػ  اؿادلػ بعػني زعلق ػا  ار ىعا وعلى ل"ادلاؿ بعني
 .فمو يمصرؼ أف ال تاة

 :الضابط ىذا اعتبار على الدالة الشرعية األدلة ومن
وظػدي  عبػد اهلل بػن  ،(5){ةً قَ دَ َ ػ وْ اذلِِ رَ نْيػأَ  نْ نِيػ عْ ُ ػ}  زعػا  بقرلػو" بػالعني زمعل  ال تاة"  ف  قاؿ نين اسمدؿ -ٔ
 ىػػعه يف" يف"و" نيػػن" أف  الدملػػة ووجػػو. (9)"شــاةٌ  شــاةً  أربعــين كــل فــي  "قػػاؿ ص اهلل عن مػػا عػػن النػػ  عمػػر رضػػ
 .ادلاؿ عني يف واجال ال تاة نيقدار أف   لا ويع  للظرفمة، النصرآ

  ػػػم نيػػػن ال تػػػاة خيػػػرج أف للم تػػػص أػػػرز  ب  ػػػو  لػػػا علػػػى اسػػػمدؿ" بالعنيػػػة زمعلػػػ  ال تػػػاة" أف     ىػػػال ونيػػػن -ٕ
 .بالعني م بالعنية زمعل  أهنا على  لا فدؿ النصاب،

 :يلي ما منها الفقهية؛ التطبيقات من عدد الضابط ىذا على ويتخرَّج
 نيػػػا لوف اموؿ احلػػػرؿ زتػػػاة وجبػػػث" العػػػني يف ال تػػػاة" قلنػػػا فػػػإف ،أظػػػرامً  زتازػػػو يػػػللِ  ومل اواظػػػدً  ا صػػػابً  نيلػػػا   ا -ٔ
 .(3)ال تاة دينع  اهلل لين  ف  قلنا   ا  م ؿ،ظر  لن  وجبث" العنية يف ال تاة" قلنا و ف... بعده

 ظػىت ادلػاؿ ىػعا باسػمثمار قػاـ مث اموؿ، احلػرؿ يف زتازػو يػللِّ  مل ولننػو النصػاب، بلغ نياؿ عنده شخًصا أف لر -ٕ
 الػػربا ىػػعا فػػإف نينػػو، ربػػا وقػػد زتػػاة،  الرمػػو نيػػاًم  اسػػمثمر قػػد ال ػػخ  ىػػعا سػػمنرف وعلمػػو الثػػاجل احلػػرؿ يف ز ػػاعف
  ال افعص الرنيلص قاؿ ،"ادلاؿ بعني زمعل  ال تاة" أف     ىال نين عند ظىت فمو، للفقراء شصء وم ادلاؿ، لرب تلو ينرف
 بعػػد نين ػػا حُيػػدث فممػػا ادلالػػاَ  ادلسػػم  ُ  ي ػػارؾ مل مثل ونيػػن الرفػػ ، علػػى ال تػػاة لبنػػاء   ػػرل نيػػاؿ نيػػن املاء جػػاز و منػػا"

 .(1)"الرجرب
 خامسال الضابط

 (1)واحد مال يف زكاتان تجتمع ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ٖٓٔ ية ) ،المربة (ٔ)

، ، القػاىرةادلنمبػة المجاريػة النػربى، لاول سلمماف بن امشع  السجسػماج، زعلمػ   زلمػد زلمػص الػدين عبػد احلممػدلل افي أب  ،سننال (ٕ)
أبػػراب  ، للرتنيػػعي (، والسػػنن،ٜٛ/ٕ(، )ٛٙ٘ٔ، تمػػاب  ال تػػاة، بػػاب  يف زتػػاة السػػا مة، رقػػو احلػػدي  )ـٜٓ٘ٔ، ىػػػٖٓٚٔ، ٕط

تمػاب  ال تػاة، بػاب   ػدقة ال ػنو، ،  (، والسػنن، مبػن نياجػوٛ/ٖ(، )ٕٔٙدي  )ال تاة، باب  نيا جاء يف زتاة اإلب  وال نو، رقو احل
ظػػػػدي  ابػػػػن عمػػػػر ظػػػػدي  ظسػػػػن، والعمػػػػ  علػػػػى ىػػػػعا احلػػػػدي  عنػػػػد عانيػػػػة (. قػػػػاؿ الرتنيػػػػعي  "ٚٚ٘/ٔ(، )٘ٓٛٔرقػػػػو احلػػػػدي  )

 ".الفق اء

 (.ٕٓٗآمبن رجال ) القراعد،( ينظر  ٖ)

ظاشػػمة أب   ، ونيعػػوال ػػافعص أمحػػد بػػن محػػ ة بػػن شػػ اب الػػدين الرنيلػػصمشػػل الػػدين العبػػاس  أبلإلنيػػاـ  ،   شػػرح ادلن ػػاجاحملمػػاج  هنايػػة( ٗ)
بػْرَانَيلِِّسص، وظاشمة أمحد بن عبد الرزاؽ ادل رب الرشمدي، لار الفنر  ـٜٗٛٔ ،ىػػٗٓٗٔ، ، بموتال ماء  رر الدين علص بن علص ال ُّ

(ٖ/ٔٗٙ.) 

أب عبػد ل ػم  ل، أ ح ادلسالا ب رح نيرط  نيالاو (، ٖٛ٘/ٖ)للماورلي  ،وي النبماحلاو (، ٚ٘/ٕ)، للناساج   بدا ع الصنا عينظر( ٘)
، القػاىرة، نيربعػة نيصػرفى زلمػد، امزىر ، زص ما  جلنة نين علماءامزىري ادلالنصقاج رْ بن يرسف ال ُّ بن عبد الباقص عبد اهلل زلمد 

= 
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 لل تػاة، سػبباف ال تػري ادلاؿ يف اجممع فلر نيرّزني، الراظدة ال تريّة العني يف زنرف م ال تاة أفّ  معنى ىذا الضابط:
  مجاعػػا، واظػػد نيػػاؿ يف زتازػػاف جتممػػع م ظمػػ  واظػػدة، نيػػرة ز تػػى ظمنئػػع فإهنػػا للمجػػارة، نيعػػدة سػػا مة  بػػال ينػػرف تػػ ف
 المجػػارة عػػروض زتػػاةَ  ال تػػاةُ  جبػػرج أف ام سػػال تػػاف فػػإف ال تػػاة،   ػػراج عنػػد قػػراءللف وامظسػػن امظػػي ىػػر نيػػا ويراعػػص
 .(5)وأمحد والثرري ظنمفة أبر لعلا  ىال تما السا مة، زتاة  رجث و م تعلا،  رجث

 ومن األدلة الشرعية الدالة على اعتبار ىذا الضابط:
وجػػػو الدملػػػة  قػػػاؿ أبػػػر عبمػػػد بعػػػد  تػػػره  .(9)"َقةِ الصَّـــدَ  ِفـــي ثَِنـــى ال  "أ ػػػو قػػػاؿ واسػػػمدلرا لػػػعلا طػػػا روي عنػػػو 

  أم ويف الثػىن وجػو   ػر". مث قػاؿ  "، ووضػعو يف  ػم نيرضػعود ال ػصء وزنريػرهوأ   الثىن يف تالني و زرلي"لل دي   
 .(3)"زل ع الصدقة نين عاـ نيرزني

 :يلي ما منها الفقهية؛ التطبيقات من عدد الضابط ىذا على ويتخرَّج
زتاىا زتاة المجارة عند أب ظنمفة والثرري  " ب  أو بقر أو  نو"لمجارة  صابًا نين ام عاـ السا مة   ا اشرتى ل -ٔ

ي تم ػػػا زتػػػاة السػػػا مة، وعللػػػرا  لػػػا ب هنػػػا أقػػػرىل م عقػػػال اإلمجػػػاع علم ػػػا،  :وأمحػػػد، وقػػػاؿ نيالػػػا وال ػػػافعص يف اجلديػػػد
زتاة المجارة أظي للمساتنيل مهنا جتال فممػا زال وا مصا  ا بالعني، فنا ث أو ، واظمح أ  اب الرأي اموؿ ب ف 

والػػعي ي منػػا ىنػػا نيػػن تػػال الػػرأيني أهنػػو ازفقػػرا علػػى أف ال تػػاة جتػػال باعمبػػار واظػػد فقػػط،  نيػػا المجػػارة أو  .(1)باحلسػػاب
، أنيا رعاية امعمبارين فمللي    وجرب زتازني يف  صاب واظد، و لا م أرزل دلخالفمو لل دي   .والقاعدة السـر

نين ألى زتاة  قػرله مث اشػرتى  ػا  بػاًل أو  مىػا نيػن السػرا و، وعنػده سػا مة نيػن جػنل السػا مة الػ  اشػرتاىا  -ٕ
عند متاـ ظرؿ السا مة ام لمةل مهنا بدؿ نياؿ أليث عنو ال تاة،  -أي م ي تم ا-بعلا النقد ادل تى  فال ي م ا  لم ا 
 .(1)فال جتال نيرة  ا مة يف احلرؿ  فسو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، للب ػػػريت ؼ القنػػػاعات ػػػو (، ٜٔ/ٖن قدانيػػػة )ادل ػػػ ، مبػػػو (، ٖٙٚ/ٖ)مبػػػن ظجػػػر  ،فػػػما البػػػاريو (، ٕ٘ٔ/ٕ) ـٖٜٙٔ، ىػػػػٖ٘٘ٔ
(ٕ/ٕٖٗ.) 

 (.ٖٔٙ/ٕ)   ادل  ، مبن قدانيةينظر( ٔ)

بػن قممبػة امزلي النسػا ص، دقمػ    "وزصلريػ"مػد بػن سللػد محلل ػافي امنيػراؿ، و  (،٘ٙٗ)آ (،ٕٜٛدي  )احلػ، رقو مب عبمد امنيراؿ،( ٕ)
، ظػػػػػدي  رقػػػػػو ـٜٙٛٔ، ىػػػػػٙٓٗٔ، ٔالريػػػػػاض، ط، اإلسػػػػالنيمةفمػػػػاض، نيرتػػػػػ  ادللػػػػا فمصػػػػػ  للب ػػػػرث والدراسػػػػػات  يػػػػػال ل.شػػػػاتر 

(ٖٔٗٚ). 
رلػد الػدين أب لإلنيػاـ  ،يف  ريػال احلػدي  وام ػرالن اية ينظر  والثىن بالنسر والقصر.  .م زل ع ال تاة نيرزني يف السنة    أي"م  ىن" 

بػػػموت،  ،ادلنمبػػػة العلممػػػة، ل زلمػػػد الرنػػػاظصول.زلمػػػر  ،اجلػػػ ري، دقمػػػ   طػػػاىر أمحػػػد الػػػ اويبػػػن ام ػػػم السػػػعالات ادلبػػػارؾ بػػػن زلمػػػد 
 .(ٕٕٗ/ٔ) ـٜٜٚٔ ،ىػٜٜٖٔ

 (.٘ٙٗآ)مب عبمد   امنيراؿ، ينظر( ٖ)

 (.ٖٔٙ/ٕ)   ادل  ، مبن قدانيةينظر( ٗ)

 (.ٕٓٗ/ٕ  الب ر الرا  ، مبن صلمو )ينظر( ٘)
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 الثانيالمبحث 
 المتعلقة شروط الزكاةالفقهية الضوابط 

 وفمو أربعة ضرابط 
 لمل يف نياؿ زتاة ظىت حيرؿ علمو احلرؿ. الضابط األول: -
 ت  جنل نياؿ جتال فمو ال تاة وجال أف يعمرب فمو النصاب.  الضابط الثاني: -
 م ي و جنل      ر يف زنمم  النصاب. الضابط الثالث: -
 لرة جتع  ادلالني تادلاؿ الراظد يف ظنو ال تاة.اخل الضابط الرابع: -

 األول الضابط
 (5)الحول عليو يحول حتى زكاة مال في ليس

أف دير على ادلِْلا يف نيلا ادلالا ا نا ع ر ش رًا عربًما، وىعا ال رط  منا ىر بالنسػبة لأل عػاـ  :الضابط ىذا معنى
سو "زتاة رأس ادلاؿ"، أنيا ال روع والثمار والعس  وادلسمخرج نين والنقرل والسلع المجارية، وىر نيا دينن أف يد   دث ا

 ."ادلعالف والننرز وضلرىا فال ي رتط ذلا َظْرؿ، وىر نيا دينن أف يد   دث اسو "زتاة الد  

 ومن األدلة الشرعية الدالة على اعتبار ىذا الضابط:
 .(9)"علمو احلرؿ زتاة ظىت حيرؿَ  لمل يف ادلاؿ"  ار قال وعا  ة وأ ل عن علصٍّ  -ٔ

 .(3)"فال زتاة فمو ظىت حيرؿ علمو احلرؿ عند ربو عن ابن عمر رضص اهلل عن ما قاؿ  "نين اسمفال نيامً  -ٕ
 :يلي ما منها الفقهية؛ التطبيقات من عدد الضابط ىذا على ويتخرَّج

فإ ػو أػرز نيراعػاة  -سػمةبسػبال ربػط نيم ا مػة ال ػرتة أو ادللسسػة بالسػنة ال م-  ا زعسر نيراعاة احلرؿ القمػري  -ٔ
السػػنة ال مسػػمة، وزػػ لال النسػػبة ادلػػعتررة بنسػػبة عػػدل اميػػاـ الػػ  ز يػػد  ػػا السػػنة ال مسػػمة علػػى القمريػػة، فمنػػرف النسػػبة 

 .(1)(، و عا  در قرار  دوات ق ايا ال تاة ادلعا رة%ٚٚ٘.ٕعند ع )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الريػاض، لار ادلسػلو،   ل.فػلال عبػد ادلػنعو أمحػدري، دقمػ النمسػابر  بنر زلمػد بػن  بػراىمو بػن ادلنػعر أبلإلنياـ احلافي   اإلمجاع، ينظر( ٔ)
أب زلمػػد علػػص بػػن زلمػػد لإلنيػػاـ  ،يف العبػػالات وادلعػػانيالت وامعمقػػالات نيرازػػال اإلمجػػاعو (، ٚٗ، ٙٗ)آ ـٕٗٓٓ ،ىػػػٕ٘ٗٔ ،ٔط

افي حلػ ،ادلعاج وامسا مددلا يف ادلرط  نين  المم مدو (، ٖٛ)آ ل.ط، ل.تبموت، النمال العلممة، ، لار ام دلسص الظاىري بن ظـ 
، دقمػػ   نيصػػرفى بػػن أمحػػد العلػػري وزلمػػد عبػػد النبػػم البنػػري، وزارة ادلػػالنص أب عمػػر يرسػػف بػػن عبػػد الػػرب النمػػري القػػرط ادل ػػرب 

 (.ٖٔٙ/٘) اجملمرع، للنرويو (، ٘٘ٔ/ٕٓ) ـٕٜٛٔ، ىػٕٓٗٔ، ٕاموقاؼ وال ئرف اإلسالنيمة ادل ربمة، ط

، ٔبػػموت، ط، ، نيلسسػػة الرسػػالةو  ػػرين ، دقمػػ   شػػعمال امر ػػاءوطال ػػمباج ظنبػػ زلمػػد بػػن أمحػػد بػػن اهلل  أب عبػػدلإلنيػػاـ  ،سػػندادل (ٕ)
 .(ٜٙٗ/ٕ، )(ٕٜٛٔ-ٜٛٛٔ)أرقػػػػاـ امظاليػػػػ   ،، والػػػػدارقر (٘ٔٗ، ٗٔٗ/ٕ، )(ٕ٘ٙٔ)، رقػػػػو احلػػػػدي  ـٜٜ٘ٔ، ىػػػػػٙٔٗٔ

 قاؿ شعمال امر اءوط  "ظدي    ما".

 .(ٚٔ/ٖ) (،ٕٖٙ)رقػػو ام ػػر  ،نيػػا جػػاء م زتػػاة علػػى ادلػػاؿ ادلسػػمفال ظػػىت حيػػرؿ علمػػو احلػػرؿ، بػػاب  ال تػػاة، أبػػراب  لرتنيػػعيالسػػنن، ل( ٖ)
 و   و الرتنيعي نيرقرفًا على ابن عمر رضص اهلل عن ما.

 (.ٕٓ، )آـٜٜٜٔىػ، ٜٔٗٔأظناـ وفماوى ال تاة والصدقات،   دار بمث ال تاة، النريث،  (ٗ)
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َم  لػػا قَبػػ  ظلػػرِؿ احلَػػرؿ، نيػػا مل يُنػػن ظملػػًة إلسػػقاط أػػرُز المَّصػػرُُّؼ يف ادلػػاِؿ تمفمػػا شػػاَء بمًعػػا أو ِىبػػًة، أو  ػػ -ٕ
أمجع العلماء على أف للرج  قب  ظلرؿ احلرؿ المصػرَؼ يف نيالػو بػالبمع واذلبػة   ا مل ينػِر الفػرار نيػن "ال َّتاة، قاؿ القرط   

 .(5)"الصدقة

 :الضابط ىذا من ويستثنى
 .ند ظصالهاخلارج نين امرض، نين احلبرب والثمار، ب  جتال زتازو ع -ٔ

 . ماج السا مة  أي أوملىا، فإهنا زمبع ام   يف ظرلو -ٕ

(9)ادلعدف  فمن عثر على نيعدف  ىال أو ف ة، واسمخرج نينو  صابا وجال علمو ألاء زتازو فرراً  -ٖ
. 

 ثانيال الضابط
 (3)النصاب فيو يعتبر أن وجب الزكاة فيو تجب مال جنس كل
 مل القدر  لا عن ق  ولر ال تاة، فمو وجبث ادلاؿ  لمو و     ا العي القدر ىر النصابأف  معنى ىذا الضابط:

 أربعػة والصػاع  ػاعاً، سمرف والرس  أوس ، مخسة والثمار ال روع يف ف ر ادلاؿ، أ راع با مالؼ خيملف والنصاب جتال،
" ٜ٘٘" يعػالؿ و الػا لرىػو، نيا مػا الف ة و صاب  رانياً،" ٘ٛ" يعالؿ و لا لينارا، ع روف العىال و صاب أنيدال،
 ويف  ال ػػرف، البقػر ويف شػػاة، أربعػرف ال ػػنو يف والنصػاب النصػابني، ىػػعين أظػد يعػػالؿ نيػا ادلالمػػة اموراؽ و صػاب  رانيػاً،
 .مخل اإلب 

 ومن األدلة الشرعية الدالة على اعتبار ىذا الضابط:
ولـيس فيمـا دوَن خْمـِس  لـيس فيمـا دوَن َخْمـِس أواٍق َصـَدقٌة،"   قاؿ  قاؿ الن   عن أب سعمد اخلدري

أ رب ػا أف ادلػاؿ ال تػري   ا  قػ   . ووجػو الدملػة  أف النػ  (1)"َ وٍد صدقٌة، وليس فيما دون خْمِس أوُسٍق صدقةٌ 
عن ىعه ادلقالير ال  ظدلىا يف احلدي  فإ و م زتاة فم ا،    ال تاة شرعث دلراساة الفقراء، وم زنرف ادلراسػاة  م فممػا 

 .(1)لو ال رع أ صبة، ووضع ا يف امنيراؿ النانيمة نيراؿل لعا ظدَّ لو نياؿ نين ام
 ويتخرَّج على ىذا الضابط عدد من التطبيقات الفقهية؛ منها ما يلي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زلمػػد بػػػن أمحػػد بػػن أب بنػػػر بػػن فػػرح القػػػرط إلنيػػػاـ مشػػل الػػدين ل ،الفرقػػاف و ي السػػنة نيػػػن ز ػػمنو ادلػػ وادلبػػػنيِّ  مظنػػاـ القػػر ف اجلػػانيع( ٔ)
 (.ٖٕٙ/ٜ) ـٖٕٓٓ ،ىػٖٕٗٔ، لار عامل النمال، الرياض، دقم    م البخاري ،ادلالنص

بػػن زلمػػد أب الرلمػػد للقاضػػص  ،رجةوال ػػرح والمرجمػػو والمعلمػػ  يف نيسػػا   ادلسػػمخ البمػػاف والم صػػم و (، ٕٖ/ٖ  الػػع مة، للقػػرايف، )ينظػػر( ٕ)
 ـٜٗٛٔ، ىػػػػػػػٗٓٗٔ، ٔبػػػػػػموت، ط، ، دقمػػػػػػ   ل.زلمػػػػػػد ظجػػػػػػص، لار ال ػػػػػػرب اإلسػػػػػػالنيصادلػػػػػػالنص القػػػػػػرط اجلػػػػػػد د ْشػػػػػػرُ أمحػػػػػػد بػػػػػػن 

(ٔٛ/ٕٔٛ.) 

ن أمحػد أب اخلرػاب زلفػرظ بػلل ػم  يف أ رؿ الفقو،  المم مدو (، ٖٙٗ/ٕ) ادل  ، مبن قدانيةو (، ٘ٗ)آ   اإلمجاع، مبن ادلنعرينظر( ٖ)
ل.زلمػػػد بػػػػن علػػػػص بػػػػن  بػػػراىمو، نيربرعػػػػات نيرتػػػػ  الب ػػػ  العلمػػػػص و ظمػػػػاء الػػػػرتاث  ،، دقمػػػػ   ل.نيفمػػػد أبػػػػر عم ػػػػةاحلنبلػػػػص النلػػػر اج
(، ٙٗٔ/ٙاجملمػرع، للنػروي )و (، ٕٚٛ/ٔ) ـٜ٘ٛٔ، ىػػٙٓٗٔ، ٔ، طةدَّ نينػة ادلنرنيػة، لار ادلػدج، ُجػ، جانيعة أـ القرى، اإلسالنيص

 .(ٗٗٔ/ٕ) اجقَ رْ ل ُّ ، اأ ح ادلسالا ب رح نيرط  نيالاو 

 (.ٛٔسب  جبرأو، )آ( ٗ)

ظف  عمر بن علص بن سامل بن  دقة اللخمص اإلسػنندري الفات ػاج  ماج الدين أب، ليف شرح عمدة امظناـ   رياض امف اـينظر( ٘)
 ػػػم  الفمػػػاوى، لرلمػػػرع و (، ٕٙٛ/ٖ) ـٕٓٔٓ ،ىػػػػٖٔٗٔ، ٔ، طلار النػػػرالر، لني ػػػ ، دقمػػػ  ولراسػػػة   ػػػرر الػػػدين طالػػػال، ادلػػػالنص
 (.ٕ٘/ٛابن زمممة )اإلسالـ 
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أف ال تػػػاة م جتػػػال علػػػى نيػػػن مل يبلػػػغ ظػػػد النصػػػابل م ػػػو لػػػمل نيػػػن ادلراسػػػاة يف شػػػصء أف زُفػػػرض ال تػػػاة علػػػى  -ٔ
 .(5) اظال نياؿ قلم 

ؽ النصاب أو ينقصو دينع وجرب ال تاة فمول مف ال تاة شرعث للمراساة، ونين تا ث ىعه ن العي يسم ر الدي -ٕ
 .(9)ظالمو فإ و م ير ف بال ىن، ب  ىر أى  لدفع ال تاة  لمو

 ىػػال اجلم ػػرر    أ ػػو أػػال أف يرجػػد النصػػاب تػػانيال يف مجمػػع احلػػرؿل فػػإف  قػػ  النصػػاب حلظػػة نيػػن احلػػرؿ  -ٖ
 .(3)ا اسمل ف احلرؿ نين ظني ينم  النصابا قرع احلرؿ، فإف تم  بعد  ل

 ثالثال الضابط
 (1)النصاب تكميل في آخر إلى جنس يضم ال

أ و م ي و جنل    جػنل   ػر يف زنممػ  النصػاب، فادلاشػمة  ال ػة أجنػاس  اإلبػ  والبقػر  معنى ىذا الضابط:
الممر    ال بمال وم    اللرز والفسم  وال نو، م ي و جنل نين ا      ر، والثمار م ي و جنل     مه، فال ي و 

 .(1)والبندؽ، وم ي و شصء نين ىعه     مه، وم ز و اممثار    شصء نين السا مة وم نين احلبرب والثمار

 ومن األدلة الشرعية الدالة على اعتبار ىذا الضابط:
فضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير الذىب بالذىب، وال"  ، قاؿ  قاؿ رسرؿ اهلل عن ُعبالَة بِن الصَّانِيِث 
 .(6)"ا بيدٍ إ ا كان يدً  ،، فا ا اختلفت ىذه األصناف فبيعوا كيف شئتما بيدٍ بالشعير؛ مثال بمثل، يدً 

، فمجػرز بمػن و المفاضػ ، ا سلملفػةً أف السنة فرقث بني العىال والف ة والرب وال عم، وجعلم و أ راعً  و الدملة جوو 
 .(1)ا سلملفة؟!أجناسً اهلل  ا، وقد جعل و رسرؿا واظدً فنمف أعلرف جنسً 
 :يلي ما منها الفقهية؛ التطبيقات من عدد الضابط ىذا على ويتخرَّج

م  ػػالؼ بػػني أىػػ  العلػػو يف  ػػم احلبػػرب والثمػػار  أ ػػو م ي ػػو جػػنل    جػػنل   ػػر يف زنممػػ  النصػػاب،  -ٔ
ل نين ا      ر. والثمار م ي و جػنل     ػمه، فػال ي ػو فادلاشمة  ال ة أجناس  اإلب ، والبقر، وال نو، م ي و جن

الممػر    ال بمػال، وم    اللػرز، والفسػم ، والبنػػدؽ. وم ي ػو شػصء نيػن ىػعه     ػػمه، وم ز ػو اممثػار    شػصء نيػػن 
نصػاب، السا مة، وم نين احلبرب والثمار، وم  الؼ بمن و يف أف أ راع امجناس ي ػو بع ػ ا    بعػض يف  تمػاؿ ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زلمػػد ال ػػا يل النمفػػر، لار ال ػػم  ، دقمػػ   أب عبػػد اهلل زلمػػد بػػن علػػص بػػن عمػػر الممممػػص ادلػػازري ادلػػالنصلإلنيػػاـ بفرا ػػد نيسػػلو،  ادلعلػػو (ٔ)
 (.٘/ٕ) ـٕٜٜٔال رب اإلسالنيص، بموت، 

 (.ٖٛٗ-ٔٛٗ/ٔالدسرقص على ال رح النبم ) ظاشمة( ٕ)

الػرُّعم   عبػد اهلل زلمػد بػن زلمػد بػن عبػد الػرمحن الررابلسػص ادل ػرب مشل الدين أب، لل م  يف شرح سلمصر  لم  ظر  نيراىال اجللم ( ينٖ)
 لقػػػا   أويلو (، ٜٔ/ٙاجملمػػػرع، للنػػػروي )و (، ٕٛ/ٖ) ـٕٜٜٔ ،ىػػػػٕٔٗٔ ،ٖ، طبػػػموت، لار الفنػػػر، "احلرػػػاب"ػادلعػػػروؼ بػػػ ادلػػػالنص

 (.ٜٖ٘/ٔ) ـٖٜٜٔ، ىػٗٔٗٔ، ٔبموت، ط، ، عامل النمالاحلنبلص نصرر بن ير ل الب ريتلل م  ني ،الن ى ل رح ادلنم ى

 .(ٕٛٗ/ٖ) مبن ظجر اذلمممص ،احملماج دفةو (، ٓ٘ٔ/ٕٓالمم مد، مبن عبد الرب )و (، ٙٗ، ٘ٗآ)   اإلمجاع، مبن ادلنعرينظر( ٗ)

 (.ٜٔ٘/ٕ)   ادل  ، مبن قدانيةينظر( ٘)

 (.ٕٓٔٔ/ٖ) ،(ٚٛ٘ٔدي  )تماب  ادلساقاة، باب  الصرؼ وبمع العىال بالَررِؽ  قًدا، رقو احل سلو،ادلسند الص ما، دل (ٙ)

 (.ٖٔ٘آ)، مب عبمد  امنيراؿ، ينظر( ٚ)
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، وز ػػػو اممثػػػاف  لم ػػػا،  م أف ال ػػػافعص م "النقػػػرل"وم  ػػػالؼ بمػػػن و أي ػػػاً يف أف العػػػروض المجاريػػػة ز ػػػو    اممثػػػاف 
 .(5)ي م ا  م    جنل نيا اشرتيث بول مف  صا ا نيعمرب بو

نيػعىال   ني   اآل ػر يف زنممػِ  النِّصػاب، و لػا علػى قػرل "العىال والف ة"وا ملفرا يف ضو أظد النقدين  -ٕ
 .(9)اجلم رر  أهنما ي ماف، ونيعىال ال افعمة والظاىرية ورواية عن أمحد  أهنما م ي ماف

 رابعال الضابط

 (3)الزكاة حكم في الواحد كالمال المالين تجعل الخلطة
اجممػػاع  صػػػاَبْ  ػػرِع  َػَعػػٍو دلػػالنني فػػ تثر، فممػػا يرجػػػال ز تمم مػػا علػػى نيالػػا واظػػد، وىػػػص  معنــى ىــذا الضــابط:

اف   لرة اشرتاؾ، و لرة جرار، وادلرال باموؿ  أم يممم   صمال أظد ادلالنني أو ادلالؾ عن  صمال  مه، تماشمة  رع
، أو ابماعرىا نيًعا، ف ص شا عة بمن و، وىػو شػرتاء فم ػا، لػمل مظػدىو عػدل نيمممػ ، وادلػرال بالثػاج  أف ينػرف  ور  ا قـر

مممػ ًا عػن نيػاؿ  ػمه، فل ػعا  ال ػرف شػاة أو سػمرف، نيعلرنيػة شلمػ ة، ول  ػر نياؿ ت  واظد نين ادلػالنني أو ادلػالؾ نيمعمنًػا ني
(1)نيثل ا أو أق  نين ا أو أتثر، نيعروفة نيممم ة تعلا، ولنن ا تل ا نيمجاورة سللرطة، تادلاؿ الراظد

. 

 ومن األدلة الشرعية الدالة على اعتبار ىذا الضابط:
علػػى  فػػرا ض الصػػدقة الػػ  فػػرض رسػػرؿ اهلل  تمػػال ذلػػو  " ف ىػػعه    أف أبػػا بنػػر عػػن أ ػػل بػػن نيالػػا

ادلسلمني... وم أمػع بػني نيمفػرؽ، وم يفػرؽ بػني رلممػع   ػمة الصػدقة، ونيػا تػاف نيػن  لمرػني فإهنمػا يرتاجعػاف بمن مػا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٜٔ٘/ٕ) ( ينظر  ادل  ، مبن قدانيةٔ)

، بػػػػموت ،دلعرفػػػةلار ا، راضػػػص احلنفػػػػص  زصػػػ مااحلنفػػػػص،  زلمػػػد بػػػػن أمحػػػد بػػػػن أب سػػػ   السر سػػػصل ػػػػمل ام مػػػة  ،ادلبسػػػرط( ينظػػػر  ٕ)
احلفمػد الرلمد زلمد بن أمحد بن زلمػد بػن أمحػد بػن رشػد  أب، للقاضص وهناية ادلقمصد بداية اجملم دو (، ٚٚٔ/ٕ) ـٖٜٜٔ، ىػٗٔٗٔ

(، ٖٖٕ/ٕؼ القنػػػاع، للب ػػػريت )ات ػػػو (، ٕٚ٘/ٔ) ـٕٗٓٓ ،ىػػػػٕ٘ٗٔ، ل.ط، القػػػاىرة ،لار احلػػػدي ، ادلػػػالنص القػػػرط الفملسػػػرؼ 
زلمػػد بػػن للعالنيػػة  ،الفػػروعو (، ٘ٚ/ٙ)باآل ػػار، مبػػن ظػػـ  احمللػػى و (، ٛ/ٙاجملمػػرع، للنػػروي )و (، ٕٛٙ/ٖورلي )احلػػاوي النبػػم، للمػػاو 

بػموت، ، عػالء الػدين ادلػرلاوي، اعمنػاء  عبػد السػمار فػراج، عػامل النمػاللزصػ ما الفػروع احلنبلػص، و اني ػو   نيفلا بن زلمد ادلقدسػص
 (.ٖٙٔ/ٗ) ـٜ٘ٛٔ، ىػ٘ٓٗٔ، ٗط

ل ر زلمػأب ادلناقػال شػ اب الػدين لل ػم  جبريح الفػروع علػى ام ػرؿ، و (، ٕٕٚ/ٕ) باه والنظا ر، لإلنياـ زاج الدين السبنص  امشينظر( ٖ)
قراعػػد و (، ٘ٔٔآ) ـٕٜٛٔ، ىػػػٕٓٗٔ، ٘بػػموت، ط، ل صلػػاج ال ػػافعص، دقمػػ   ل.زلمػػد أليػػال  ػػاس، نيلسسػػة الرسػػالةابػػن أمحػػد 

زلمػرل ، دقمػ   ال ػافعصالسػلمص  بػن عبػد السػالـالػدين عبػد الع يػ  عػ  نياـ أب زلمػد اإللسلراف العلماء امظناـ يف نيصاس ام اـ، 
زلمػػد بػػن  ػػالر بػػدر الػػدين لإلنيػػاـ  ،يف أ ػػرؿ الفقػػو الب ػػر احملػػمطو (، ٘ٗٔ/ٕ) ، ل.تبػػموت ،لار ادلعػػارؼ، بػػن المالنيمػػد ال ػػنقمرص

 (.ٖٗ-ٕٗ/ٗ) ـٜٛٛٔ، ىػٜٓٗٔ، ٔلنريممة، ط، وزارة اموقاؼ او  روف ، ظرره  عمر سلمماف امشقرال افعص ال رت ص

امزىػػري ادلػػالنص، نيربعػػة النفػػراوي أمحػػد بػػن  نػػمو بػػن سػػامل بػػن ني نػػا لل ػػم   ،علػػى رسػػالة ابػػن أب زيػػد القػػمواج   الفراتػػو الػػدواجينظػػر( ٗ)
 .(ٛٚٚ/ٕ) ـٜ٘٘ٔ، ىػٖٗٚٔ، ٖالقاىرة، ط، نيصرفى الباب احلل 
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،   "ونيا تاف نين  لمرني فإهنما يرتاجعاف بالسرية"، وقرلو  "م أمع بني نُيمَػَفرِّؽٍ . وجو الدملة   ف قرلو (5)"بالسرية
 .(9)وم يفرؽ بني رلممع" يدؿ لملة واض ة على أف نيلا اخللمرني تملا رج  واظد

 :يلي ما منها الفقهية؛ التطبيقات من عدد الضابط ىذا على ويتخرَّج
ي رتط أف ينرف اخللمراف نين أى  ال تاة، أي  ينر ا ظرين نيسػلمنيل و لػا مف سلالرػة نيػن لػمل نيػن أىػ   -ٔ

 .(3)ال تاة تادلعدـو

ي رتط تعلا أف دي ص ظرؿ تاني  على اخللرةل و لا مف اخللرة نيعىن يمعل  بو  أاب ال تاة، فاعمربت يف  -ٕ
 .(1)مجمع احلرؿ تالنصاب

 ىػال ال ػافعمة يف ام ػا عنػدىو واحلنابلػة    عػدـ اشػػرتاط  مػة اخللرػةل مف ادلقصػرل باخللرػة نيػن امرزفػػاؽ  -ٖ
 .(1)رل اخللرة، فال نيعىن مشرتاط احيص  بدوف النمةل ومف النمة مزنية لرج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تمػػاب  ال تػػاة، لنسػػا ص(، السػػنن، لٙٗٔ/ٕ، )(ٗ٘ٗٔ)رقػػو احلػػدي   ل تػػاة، بػػاب  زتػػاة ال ػػنو،اجلػػانيع الصػػ ما، للبخػػاري، تمػػاب  ا (ٔ)
رقػػػو احلػػػدي   (، والسػػػنن، مب لاول، تمػػػاب  ال تػػػاة، بػػػاب  يف زتػػػاة السػػػا مة،ٛٔ/٘، )(ٕٚٗٗ)رقػػػو احلػػػدي   بػػػاب  زتػػػاة اإلبػػػ ،

(، والسػنن، مبػن نياجػو،  ٛٔ/٘، )(ٕٚٗٗ)رقػو احلػدي   ، تماب  ال تاة، باب  زتػاة اإلبػ ،لنسا ص(، والسنن، لٜٙ/ٕ، )(ٚٙ٘ٔ)
 (.٘ٚ٘/ٔ، )(ٓٓٛٔ)رقو احلدي   تماب  ال تاة، باب    ا أ ع ادلصدؽ لوف سن أو فرؽ سن،

 (.ٕٔٔ/ٔ  بداية اجملم د، مبن رشد، )ينظر( ٕ)

 (.ٙ٘ٗ/ٕادل  ، مبن قدانية )و (، ٖٗٗ-ٕٖٗ/٘( ينظر  اجملمرع، للنروي )ٖ)

 (.ٜٙٔ/ٕت اؼ القناع، للب ريت )و (، ٔٚٔ/ٕالبني، للنروي )( ينظر  روضة الرٗ)

 (.ٜٛٔ/ٕت اؼ القناع، للب ريت )و (، ٖٙٗ-ٖٗٗ/٘( ينظر  اجملمرع، للنروي )٘)
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 خاتمة البحث
، ونيػػن ادلعلػػـر أف لنػػ  عمػػ  "الضــوابط الفقهيــة المتعلقــة بالزكــاة وأىــم تطبيقاتهــا الفقهيــة"زنػػاوؿ ىػػعا الب ػػ  

 علمص  ما ح ومثرات يف هنايمو، وقد زر لُث    عدل نين النما ح والمر مات أ ناء عملص، أريد أف أسجل ا فمما يلص 
 نتاهج البحث: أوال:

 زر لُث    عدل نين النما ح العلممة ادلرزبرة طرضرع الب   أسجل ا يف المايل 
 فمجمع فروًعا نين باب واظد.الفق ص ، أنيا ال ابط لفق مة جتمع فروًعا نين أبراب عدةالقاعدة ا -5
 ع الفق مة اخلا ة ب ظناـ ال تاة".ال رابط الفق مة ادلمعلقة بال تاة ىص  "القراعد الفق مة النلمة ادلمعلقة بالفرو  -9
نين ال رابط الفق مة ادلمعلقة برجرب ال تاة نيا يلص  ال تاة عبالة زل ة أو ظ  واجال للفقراء على ام نماء؟،  -3

وال تاة سلمصة بػامنيراؿ النانيمػة، وال تػاة سلمصػة بادللػا المػاـ، وال تػاة زمعلػ  بػالعني أو بالعنيػة؟، وم جتممػع زتازػاف يف نيػاؿ 
 .ظدوا

نين ال رابط الفق مة ادلمعلقة ب روط ال تاة نيا يلص  لمل يف نياؿ زتاة ظىت حيرؿ علمو احلرؿ، وت  جنل نياؿ  -1
جتال فمو ال تاة وجال أف يعمرب فمو النصاب، وم ي و جنل      ر يف زنمم  النصػاب، واخللرػة جتعػ  ادلػالني تادلػاؿ 

 الراظد يف ظنو ال تاة.
 ثانيا: توصيات البحث:

  الب ػػ     عػػدل نيػػن المر ػػمات العلممػػة الػػ  أريػػد أف أو ػػص  ػػا   ػػراج البػػاظثني، وأريػػد أف أسػػجل ا يف زر ػػ
 المايل 
جػة  عدال لراسة شانيلة وجانيعة لنافة ال رابط الفق مة ادلمعلقة بباب ال تاة، نيع بمػاف زربمقاكػا الفق مػة ادلخرَّ  -5

 .مقات ادلعا رة ال  متل ظماة اإل ساف ادلسلو يف الرقث الراىنعلى زلا ال رابط، نيع الرتتم  ب ن   اآ على المرب
بمػاف احلنػو لورىػا يف وزفعمػ  الرتتم  على لراسة ال رابط الفق مة اخلا ة بن  باب فق ػص ب ػن  نيسػمق ،  -9

 .ال رعص للنرازؿ وادلسمجدات الفق مة
 
 َوآِخُر َدْعَوانَا َأِن اْلَحْمُد هلِل َربِّ اْلَعاَلِمينَ        
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 المصادر والمراجع
امزىػػػري قػػػاج رْ بػػػن يرسػػػف ال ُّ بػػػن عبػػػد البػػػاقص أب عبػػػد اهلل زلمػػػد ل ػػػم  ل، أ ػػػح ادلسػػػالا ب ػػػرح نيرطػػػ  نيالػػػا (ٔ

 .ـٖٜٙٔ، ىػٖ٘٘ٔ، القاىرة، نيربعة نيصرفى زلمد، امزىر ، زص ما  جلنة نين علماءادلالنص

لار ،   ل.فلال عبػد ادلػنعو أمحػدسابرري، دقم النم بنر زلمد بن  براىمو بن ادلنعر أبلإلنياـ احلافي اإلمجاع،  (ٕ
 .ـٕٗٓٓ ،ىػٕ٘ٗٔ ،ٔ، الرياض، طادلسلو

 .ـٜٜٜٔىػ، ٜٔٗٔأظناـ وفماوى ال تاة والصدقات،   دار بمث ال تاة، النريث،  (ٖ

ال ػػم  زلمػػرل أبػػر زعلمػػ   نيػػرلول ادلر ػػلص احلنفػػص، بػػن عبػػد اهلل بػػن زلمػػرل لل ػػم   ،لمعلمػػ  ادلخمػػار ارام ممػػ (ٗ
 .ـٜ٘ٚٔ، ىػ1395 ،ٖبموت، ط، زلسن أبر لقمقة، لار ادلعرفةجعة  أ.نيرالقمقة، 

ال ػػافعص،  وريزُ رُ  ْ أب عمػػرو عثمػػاف بػػن عبػػد الػػرمحن بػػن الصػػالح ال َّػػإلنيػػاـ احلػػافي ل ،ادلفػػ  وادلسػػمف  ألب (٘
 .ىػٚٓٗٔ، ٔدقم   نيرف  بن عبد اهلل، عامل النمال، بموت، ط

مو احلنفػص، دقمػ   عبػد زين الدين بن  براىمو بن صلُ لل م  عماف، شباه والنظا ر على نيعىال أب ظنمفة النام (ٙ
 .ـٖٜٜٔ، ىػٖٔٗٔ، ٔبموت، ط، الع ي  زلمد الرتم ، لار النمال العلممة

 جػػػالؿ الػػػدين عبػػػد الػػػرمحن بػػػن أب بنػػػر السػػػمرطصلإلنيػػػاـ  ،امشػػػباه والنظػػػا ر يف قراعػػػد وفػػػروع فقػػػو ال ػػػافعمة (ٚ
 .ـٜٜٓٔىػ، ٔٔٗٔ ،ٔلار النمال العلممة، بموت، ط، ال افعص

ال ػم  ، دقمػ   ال ػافعص زاج الػدين عبػد الرىػاب بػن علػص بػن عبػد النػايف السػبنصلإلنياـ  ،امشباه والنظا ر (ٛ
 .ـٜٜٔٔ، ىػٔٔٗٔ، ٔبموت، ط، علص زلمد عرض، لار النمال العلممةال م  و  ،عالؿ أمحد عبد ادلرجرل

، ادلػالنص ىػاب بػن علػص بػن  صػر الب ػداليعبػد الر أب زلمػد لقاضػص ل ،اإلشراؼ على  نث نيسا   اخلػالؼ (ٜ
 ،ٔلار ابػػػػن عفػػػػاف، القػػػػاىرة، طلار ابػػػػن القػػػػمو، الريػػػػاض، و سػػػػلمماف، عبمػػػػدة ني ػػػػ رر بػػػػن ظسػػػػن  ؿ  أباعمنػػػػاء  
 .ـٕٛٓٓىػ، ٜٕٗٔ

، ٔ، طبػػموت، أب عبمػػد القاسػػو بػػن سػػالـ، دقمػػ   زلمػػد بػػن  لمػػ ، لار النمػػال العلممػػةإلنيػػاـ لامنيػػراؿ،  (ٓٔ
 .ـٜٙٛٔ ،ىػٙٓٗٔ

فماض، نيرت  ادللا  يال بن قممبة امزلي النسا ص، دقم   ل.شاتر  "وزصلري"مد بن سللد محلل افي اؿ، امنير  (ٔٔ
 .ـٜٙٛٔ، ىػٙٓٗٔ، ٔالرياض، ط، فمص  للب رث والدراسات اإلسالنيمة

، عػػامل ادلػػالنص القػػرايفالصػػن اجص أمحػػد بػػن  لريػػل أب العبػػاس  ػػ اب الػػدين ، لأ ػػرار الػػربوؽ يف أ ػػراء الفػػروؽ (ٕٔ
 .، ل.تبموت، النمال

الب ػر ونيعػو  زنملػة  ،مو احلنفػصزين الدين بن  براىمو بن زلمػد بػن صُلػلل م   ،شرح تن  الدقا   الب ر الرا   (ٖٔ
ابػػػن "ػزلمػػػد أنيػػػني ال ػػػ م بػػػللعالنيػػػة نين ػػػة اخلػػػال  علػػػى الب ػػػر الرا ػػػ  ، و اني ػػػو  لعالنيػػػة الرػػػرري القػػػالريلالرا ػػػ  
 .ل.ت ،ٕ، طىرة، القا، لار النماب اإلسالنيصاحلنفص "عابدين

، ظػػرره  عمػػر سػػلمماف ال ػػافعص ال رت ػػصزلمػػد بػػن  ػػالر بػػدر الػػدين لإلنيػػاـ  ،يف أ ػػرؿ الفقػػو الب ػػر احملػػمط (ٗٔ
 .ـٜٛٛٔ، ىػٜٓٗٔ، ٔ، وزارة اموقاؼ النريممة، طو  روف امشقر

، ر الفنػربنر نيسعرل بن أمحد الناساج احلنفص، لا عالء الدين أبلإلنياـ  ،يف زرزمال ال را عبدا ع الصنا ع  (٘ٔ
 .ـٜٜٙٔ، ىػٙٔٗٔ، ٔبموت، ط
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احلفمػد الفملسػرؼ الرلمد زلمد بن أمحد بن زلمد بن أمحد بػن رشػد  أب، للقاضص وهناية ادلقمصد بداية اجملم د (ٙٔ
 .ـٕٗٓٓ ،ىػٕ٘ٗٔ، ل.ط، القاىرة ،لار احلدي ، ادلالنص القرط 

د ْشػػرُ أمحػػد بػػن بػػن زلمػػد أب الرلمػػد للقاضػػص  ،وال ػػرح والمرجمػػو والمعلمػػ  يف نيسػػا   ادلسػػمخرجة البمػػاف والم صػػم  (ٚٔ
 .ـٜٗٛٔ، ىػٗٓٗٔ، ٔبموت، ط، ، دقم   ل.زلمد ظجص، لار ال رب اإلسالنيصادلالنص القرط اجلد 

  فخػػر الػػدين عثمػػاف بػػن علػػص بػػن زلجػػن ال يلعػػص احلنفػػص، و اني ػػوللعالنيػػة  ،زبمػػني احلقػػا   شػػرح تنػػ  الػػدقا   (ٛٔ
 .ـٜٙٛٔ، ىػٖٖٔٔ، ، القاىرةنيميةربعة امادلظاشمة ش اب الدين أمحد ال ِّْلِ ، 

ظراشص لل م  عبد ال افعص، ونيعو   مصمبن ظجر اذلمأمحد لإلنياـ ش اب الدين  ،ب رح ادلن اجدفة احملماج  (ٜٔ
، روجعػػث و ػػ  ث علػػى عػػدة  سػػ  طعرفػػة جلنػػة نيػػن العلمػػاء ،بػػن قاسػػو العبػػاليال ػػم  أمحػػد احلممػػد ال ػػرواج و 

 .ـٖٜٛٔ ،ىػٖٚ٘ٔالقاىرة، ، ادلنمبة المجارية النربى

ل صلػػاج ال ػػافعص، دقمػػػ   ال بػػن أمحػػػد ر زلمػػأب ادلناقػػال شػػ اب الػػػدين لل ػػم  جبػػريح الفػػروع علػػى ام ػػػرؿ،  (ٕٓ
 .ـٕٜٛٔ، ىػٕٓٗٔ، ٘بموت، ط، ل.زلمد أليال  اس، نيلسسة الرسالة

 ،ل.نيفمد أبػر عم ػة، دقم   احلنبلص أب اخلراب زلفرظ بن أمحد النلر اجلل م  يف أ رؿ الفقو،  المم مد (ٕٔ
نينػػة ، جانيعػػة أـ القػرى، ل.زلمػد بػن علػػص بػن  بػػراىمو، نيربرعػات نيرتػػ  الب ػ  العلمػػص و ظمػاء الػػرتاث اإلسػالنيص

 .ـٜ٘ٛٔ، ىػٙٓٗٔ، ٔ، طةدَّ ادلنرنية، لار ادلدج، جُ 

 أب عمػػػر يرسػػػف بػػػن عبػػػد الػػػرب النمػػػري القػػػرط افي ادل ػػػرب حلػػػ ،دلػػػا يف ادلرطػػػ  نيػػػن ادلعػػػاج وامسػػػا مد المم مػػػد (ٕٕ
، دقم   نيصرفى بن أمحد العلري وزلمد عبد النبم البنري، وزارة اموقػاؼ وال ػئرف اإلسػالنيمة ادل ربمػة، ادلالنص

 .ـٕٜٛٔ، ىػٕٓٗٔ، ٕط

، لإلنياـ احلافي أب عبد اهلل زلمد بن   اعم  وسننو وأيانيو اجلانيع الص ما ادلسند نين ظدي  رسرؿ اهلل  (ٖٕ
 ـ.ٜٚٛٔىػ، ٚٓٗٔ، لار ال عال، القاىرة، ريو اجلعفص البخاببرلز بن و مبن  براى

زلمػد بػن أمحػد بػػن أب إلنيػاـ مشػػل الػدين ل ،الفرقػاف و ي السػنة نيػن ز ػػمنو دلػا وادلبػنيِّ  مظنػاـ القػر ف اجلػانيع (ٕٗ
 .ـٖٕٓٓ ،ىػٖٕٗٔ، لار عامل النمال، الرياض، دقم    م البخاري ،ادلالنص بنر بن فرح القرط 

نينػػم بعلبنػػص، لار العلػػو  يزلي، دقمػػ   ل.رنيػػ  ريػػد اممػػد بػػن احلسػػن بػػن لُ أب بنػػر زللل ػػم   ،مج ػػرة الل ػػة (ٕ٘
 .ـٜٚٛٔ، ىػٚٓٗٔ، ٔ، طبموت، للماليني

، لل ػػم  أمحػػد بػػن زلمػػد الصػػاوي ادلػػالنص ،بل ػػة السػػالا مقػػرب ادلسػػالا علػػى نيػػعىال اإلنيػػاـ نيالػػاظاشػػمة  (ٕٙ
، ادلالنصادلصري  أمحد بن زلمد الدرليرللعالنية  ،"ال رح الص م"شرح أقرب ادلسالا دلعىال اإلنياـ نيالا ونيعو  
 .ل.ت، ادلعارؼ، القاىرةلار 

عػػالء ل علػى الػػدر ادلخمػار احلنفػص وزنلمػػة ابنػو، "ابػػن عابػدين"ػزلمػد أنيػني ال ػػ م بػللعالنيػػة  ،رل احملمػارظاشػمة  (ٕٚ
، زلمد نيعرض ، دقم   ال م  عالؿ أمحد عبد ادلرجرل وعلصللمُُّمْرزَاشص زنرير امبصارنيمل شرح  احلصنفصالدين 

 .ـٕٜٜٔ ،ىػٕٔٗٔ ،ٕ، طبموت، لار الفنر

و اني و ال رح ادلػعترر  ،ادلالنص مشل الدين زلمد عرفة الدسرقص، لل م  لدرليرل ظاشمة على ال رح النبم (ٕٛ
 .، القاىرة، ل.تعمسى الباب وشرتاه، نيع زقرير للعالنية احملق  زلمد ِعِلمش،  ظماء النمال العربمة
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شػػ اب الػػػدين أمحػػد بػػن أمحػػػد لل ػػمخني  ،لنػػػرويلشػػػرح نين ػػاج الرػػالبني  صلم لػػل بني علػػى تنػػػ  الػػرا ةظاشػػم (ٜٕ
بػموت، ، اعمىن بو  عبد اللرمف عبد الرمحن، لار النمال العلممةال افعمني،  القلمرب، وش اب الدين أمحد عممة

 .ـٜٜٚٔ، ىػٚٔٗٔ، ٔط

 ادلػػػػاورليالبصػػػػري مػػػػد ظبمػػػػال أب احلسػػػػن علػػػػص بػػػػن زللقاضػػػػص الق ػػػػاة  ،شػػػػرح سلمصػػػػر ادلػػػػ جالنبػػػػم  احلػػػػاوي (ٖٓ
، ٔبػػػموت، ط، ، دقمػػػ  وزعلمػػػ   علػػػص زلمػػػد نيعػػػرض، وعػػػالؿ أمحػػػد عبػػػد ادلرجػػػرل، لار النمػػػال العلممػػػةال ػػػافعص
 .ـٜٜٗٔ، ىػٗٔٗٔ

احلنفػػص، ونيعػػو   زلمػػد بػػن فرانيػػرز بػػن علػػصر امظنػػاـ، للعالنيػػة ام ػػريل نُيػػْناَل ُ ْسػػُرو رَ ُلَرر احلنػػاـ يف شػػرح ُ ػػ (ٖٔ
مَػػػة  وي ام ، عمسػػػى البػػػاب احللػػػ  ، لار  ظمػػػاء النمػػػال العربمػػػةيلظنػػػاـ يف بُػْ مَػػػة ُلَرر امظنػػػاـ لل ُّػػػرُ ْػُبالَ ظاشػػػمة ُ نػْ
 .وشرتاه، القاىرة، ل.ت

، ٔبػػػموت، ط، ، عػػػامل النمػػػالاحلنبلػػػص لل ػػػم  نينصػػػرر بػػػن يػػػر ل الب ػػػريت ،الن ػػػى ل ػػػرح ادلنم ػػػى لقػػػا   أويل (ٕٖ
 .ـٖٜٜٔ، ىػٗٔٗٔ

  ، ونيعػػوال ػػافعصبػػن شػػرؼ النػػروي حيػػر الفقمػػو أب زتريػػا زلمػػص الػػدين لإلنيػػاـ  وعمػػدة ادلفمػػني،روضػػة الرػػالبني  (ٖٖ
 ،عػالؿ أمحػد عبػد ادلرجػرل  نينمقى المنبرع فمما زال على الروضة نين الفروع لل افي جالؿ الدين السمرطص، دقم 

 .ـٕٜٜٔ، ىػٕٔٗٔ، ٔبموت، ط، علص زلمد نيعرض، لار النمال العلممةو 

ظفػػػ  عمػػػر بػػػن علػػػص بػػػن سػػػامل بػػػن  ػػػدقة اللخمػػػص  مػػػاج الػػػدين أب، ليف شػػػرح عمػػػدة امظنػػػاـريػػػاض امف ػػػاـ  (ٖٗ
 .ـٕٓٔٓ ،ىػٖٔٗٔ، ٔ، طلار النرالر، لني  ، دقم  ولراسة   رر الدين طالال، اإلسنندري الفات اج ادلالنص

لار ، زلمػد بػن   اعمػ  امنيػم الصػنعاج الممػ للعالنيػة  ،شرح بلرغ ادلراـ نين مجع أللػة امظنػاـ سب  السالـ (ٖ٘
 .، القاىرة، ل.تي احلد

شرح السػمرطص وظاشػمة السػندي، السنن الص رى "اجملمىب"، لل افي عبد الرمحن بن شعمال النسا ص، ونيع ا   (ٖٙ
 .ـٜ٘ٛٔ، ىػٙٓٗٔ، ٕط، ، ظلالزرقمو  عبد الفماح أبر  دة، لار الب ا ر اإلسالنيمة

د عبد القالر عرا، لار النمال ، دقم   زلمالبم قص ال افعصبنر أمحد بن احلسني  أبلإلنياـ  ،مالسنن النب (ٖٚ
 .ـٜٜٗٔ، ىػ٘ٔٗٔ، ٔ، طبموت، العلممة

مب عمسى زلمد بن عمسى بن سررة الرتنيعي، دقم   أمحػد شػاتر وزلمػد فػلال عبػد البػاقص و بػراىمو  ،سننال (ٖٛ
 .ـٜ٘ٚٔ، ىػٜٖ٘ٔ، ٕطالقاىرة، ، عررة، نيربعة نيصرفى الباب احلل 

ادلنمبػػة ، ع  السجسػػماج، زعلمػػ   زلمػػد زلمػػص الػػدين عبػػد احلممػػدلل ػػافي أب لاول سػػلمماف بػػن امشػػ ،سػػننال (ٜٖ
 .ـٜٓ٘ٔ، ىػٖٓٚٔ، ٕ، ط، القاىرةالمجارية النربى

القػػ وي ، دقمػػ   وزػػرقمو  زلمػػد فػػلال عبػػد البػػاقص، لار بػػن نياجػػو لل ػػافي أب عبػػد اهلل زلمػػد بػػن ي يػػد  ،سػػننال (ٓٗ
 ، بموت، ل.ت.الفنر

 ،لار  ظمػاء الػرتاث العػربي ال ػافعص، زتريا حيػر بػن شػرؼ النػرو  الدين أب صلإلنياـ زلمنيسلو،   ما شرح  (ٔٗ
 .ـٕٜٚٔىػ، ٕٜٖٔ ،ٕ، طبموت

تم  الػدين زلمػد بػن زلمػد بػن زلمػرل البػابريت احلنفػص، ونيعػو اذلدايػة شػرح بدايػة ل م  أل ،العناية شرح اذلداية (ٕٗ
اذلمػػاـ، وظاشػػمة احملقػػ  سػػعد اهلل بػػن نمػػاؿ بػػن للفػػما القػػدير و ادلبمػػدي لربىػػاف الػػدين علػػص بػػن أب بنػػر ادلر منػػاج، 
 .ـٜٚٚٔ، ىػٜٖٚٔ، ٕعمسى ال  مي وسعدي جل ، لار الفنر، ط
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ُ ة رَّ ال ُػػ (ٖٗ
ؽ بػػن أمحػػد اظفػػ  عمػػر بػػن  سػػ  سػػراج الػػدين أب، لمفػػة يف دقمػػ  بعػػض نيسػػا   اإلنيػػاـ أب ظنمفػػةنِ ادل

، ٔ، طبػػػموت ،ال الثقافمػػػةنيلسسػػػة النمػػػ، قػػػدـ لػػػو وعلػػػ  علمػػػو  زلمػػػد زاىػػػد النػػػر ري، احلنفػػػص اذلنػػػدي ال   ػػػري
 .ـٜٙٛٔىػ، ٙٓٗٔ

  زلمػػد دقمػػ ، احلػػراج احلنبلػػص أب العبػػاس أمحػػد بػػن عبػػد احللػػمو بػػن زمممػػةل ػػم  اإلسػػالـ  ،الفمػػاوى النػػربى (ٗٗ
 .ـٜٚٛٔىػ، ٛٓٗٔ، ٔطبموت، ، ، لار النمال العلممةنيصرفى عبدالقالر عراو عبدالقالر عرا 

 العسػػقالجظجػػر أمحػػد بػن علػػص بػن الف ػػ  شػ اب الػػدين  ل ػافي أبل ،فػما البػػاري ب ػرح  ػػ ما البخػػاري (٘ٗ
، قػاـ صزلمػد فػلال عبػد البػاق  ،  شراؼ  ال م  عبد الع ي  بن عبد اهلل بن بػاز، رقػو تمبػو وأبرابػو وأظاليثػوال افعص

القػػاىرة، ، زلػػال الػػدين اخلرمػػال، ادلربعػػة السػػلفمة صقصػػ  زلػػال الػػدين اخلرمػػال، راجعػػو  بمصػػ ما جتاربػػو ودقمقػػو
 .ـٜٜ٘ٔ ،ىػٜٖٚٔ

، لإلنياـ أب القاسػو عبػد النػرل الرافعػص القػ وي  ال ػافعص ،"ال رح النبم"ػادلعروؼ ب ،فما الع ي  شرح الرجم  (ٙٗ
 .، بموت، ل.تلار الفنر

لإلنيػاـ تمػاؿ الػدين زلمػد بػن عبػد الراظػد  ،علػى اذلدايػة شػرح بدايػة ادلبمػديللعاج  الفقػم، شػرح  القديرفما  (ٚٗ
، ونيعػػػو اذلدايػػػػة شػػػرح بدايػػػػة ادلبمػػػدي لربىػػػػاف الػػػدين علػػػػص بػػػن أب بنػػػػر "ابن اذلمػػػػاـػ"بػػػ ادلعػػػػروؼاحلنفػػػص السمراسػػػص 

ادلر منػػاج، ونيعػػو شػػرح العنايػػة علػػى اذلدايػػة متمػػ  الػػدين زلمػػد بػػن زلمػػرل البػػابريت، وظاشػػمة احملقػػ  سػػعد اهلل بػػن 
 .ـٜٚٚٔ، ىػٜٖٚٔ، ٕعمسى ال  مي وسعدي جل ، لار الفنر، ط

عػالء الػدين ادلػرلاوي، لزصػ ما الفػروع احلنبلػص، و اني ػو   ن نيفلا بن زلمد ادلقدسصزلمد بللعالنية  ،الفروع (ٛٗ
 .ـٜ٘ٛٔ، ىػ٘ٓٗٔ، ٗبموت، ط، اعمناء  عبد السمار فراج، عامل النمال

امزىػري النفػراوي أمحػد بػن  نػمو بػن سػامل بػن ني نػا لل ػم   ،على رسػالة ابػن أب زيػد القػمواج الفراتو الدواج (ٜٗ
 .ـٜ٘٘ٔ، ىػٖٗٚٔ، ٖالقاىرة، ط، صرفى الباب احلل ادلالنص، نيربعة ني

بػػػالي ال ػػػمازي،  لفموز لإلنيػػاـ العالنيػػػة الل ػػػري أب  سػػ اؽ رلػػػد الػػدين زلمػػػد بػػػن يعقػػرب ا احملػػػمط، القػػانيرس (ٓ٘
، ٗبموت، ط، زلمد  عمو العرقسرسص، نيلسسة الرسالة   شراؼ، دقم   نينمال دقم  الرتاث يف نيلسسة الرسالة

 .ـٜٜٗٔ، ىػ٘ٔٗٔ

 بػػن عبػػد السػػالـالػػدين عبػػد الع يػػ  عػػ  اإلنيػػاـ أب زلمػػد لسػػلراف العلمػػاء راعػػد امظنػػاـ يف نيصػػاس ام ػػاـ، ق (ٔ٘
 .، ل.تبموت ،لار ادلعارؼ، زلمرل بن المالنيمد ال نقمرص، دقم   ال افعصالسلمص 

لعلص أمحد الندوي،  "،نيف رني ا،    كا، زرررىا، لراسة نيللفاكا، أللم ا، ني مم ا، زربمقاكا" القراعد الفق مة (ٕ٘
 .ـٜٜٔٔ، ىػٜٔٗٔ، ٕطلني  ، ، لار القلو

أب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجػال احلنبلػص، راجعػو وقػدـ لػو وعلػ  علمػو  مجاؿ الدين لل افي القراعد،  (ٖ٘
 .ـٕٜٚٔ، ىػٕٜٖٔ، ٔالقاىرة، ط، ل.طو عبد الرءوؼ سعد، نينمبة النلمات امزىرية

، ، بػموتعػامل النمػاللار ، احلنبلػص نصػرر بػن يػر ل بػن  لريػل الب ػريتنيل ػم  ل ،عن اإلقناع ؼ القناعات  (ٗ٘
 .ل.ت

عػػد اف لرويػػش وزلمػػد ادلصػػري، نيلسسػػة اعمػػىن بػػو  أب البقػػاء أيػػرب بػػن نيرسػػى النفػػري، ل ػػم  ل ،النلمػػات (٘٘
 .ىػٕٔٗٔ، ٔط، بموت، الرسالة
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 صػاري اإلفريقػص ادلصػري، الف   زلمد بػن نينػـر بػن نينظػرر ام لإلنياـ العالنية مجاؿ الدين أب العرب، لساف (ٙ٘
 .ـٜٜٗٔ، ىػٗٔٗٔ، ٖبموت، ط، لار  الر

لار ، راضػػػص احلنفػػػص  زصػػػ مااحلنفػػػص،  زلمػػػد بػػػن أمحػػػد بػػػن أب سػػػ   السر سػػػصل ػػػمل ام مػػػة  ،ادلبسػػػرط (ٚ٘
 .ـٖٜٜٔ، ىػٗٔٗٔ، بموت ،ادلعرفة

عص، يلمػو  زنملػة ال ػافالدني ػقص  بػن شػرؼ النػرويحيػر الػدين  صزلمػأب زتريػا إلنيػاـ ل ،شػرح ادل ػعب اجملمرع (ٛ٘
ػ، ىػػػٚٔٗٔبػػػموت، ، فػػػما الع يػػػ  للرافعػػػص، والملخػػػم  احلبػػػم مبػػػن ظجػػػر، لار الفنػػػر  نيعػػػوو ، السػػػبنص وادلرمعػػػص

 .ـٜٜٚٔ

، بػػموتلار الفنػػر، ، ام دلسػػص الظػػاىري بػػن أمحػػد بػػن سػػعمد بػػن ظػػـ  صأب زلمػػد علػػإلنيػػاـ ل ،باآل ػػار احمللػػى (ٜ٘
 .ل.ت

ام دلسػػص  أب زلمػػد علػػص بػػن زلمػػد بػػن ظػػـ لإلنيػػاـ  ،امعمقػػالاتيف العبػػالات وادلعػػانيالت و  نيرازػػال اإلمجػػاع (ٓٙ
 .ل.ط، ل.تبموت، النمال العلممة، ، لار الظاىري

بػػن  نيسػػلولإلنيػػاـ احلػػافي  ،ادلسػػند الصػػ ما ادلخمصػػر نيػػن السػػنن بنقػػ  العػػدؿ عػػن العػػدؿ    رسػػرؿ اهلل  (ٔٙ
، ىػػػػػٖ٘ٚٔ، ٔبػػػػموت، ط، الػػػػرتاث ، دقمػػػػ   زلمػػػػد فػػػػلال عبػػػػد البػػػػاقص، لار  ظمػػػػاءاحلجػػػػاج الق ػػػػمي النمسػػػػابرري

 .ـٜ٘٘ٔ

، نيلسسػػة و  ػػرين ، دقمػػ   شػػعمال امر ػػاءوطال ػػمباج ظنبػػ زلمػػد بػػن أمحػػد بػػن أب عبػػد اهلل لإلنيػػاـ  ،سػػندادل (ٕٙ
 .ـٜٜ٘ٔ، ىػٙٔٗٔ، ٔبموت، ط، الرسالة

العالنية مة ظاش  و اني و،  احلنبلصاجبَ مْ ظَ الرُّ السمرطص نيصرفى لل م   ،شرح  اية ادلنم ى نيرالال أويل الن ى (ٖٙ
 .ـٜٜٗٔ، ىػ٘ٔٗٔ، ٕبموت، ط، ظسن ال رص، ادلنمال اإلسالنيص

زلمد ال م  ، دقم   أب عبد اهلل زلمد بن علص بن عمر الممممص ادلازري ادلالنصلإلنياـ بفرا د نيسلو،  ادلعلو (ٗٙ
 .ـٕٜٜٔال ا يل النمفر، لار ال رب اإلسالنيص، بموت، 

احلنبلص،  ادلقدسصاجَلمَّاعملص بن قدانية بن أمحد   الدين عبد اهلل نيرفَّ شرح سلمصر اخلرقص، لإلنياـ الفقمو ادل    (٘ٙ
 .ـٜٗٛٔىػ، ٘ٓٗٔ ،ٔ، طبموت، لار الفنر

القػاىرة، ، ، نيربعة السػعالةادلالنص سلمماف بن  لف الباجص ام دلسصالرلمد  أب، لإلنياـ شرح ادلرط ادلنمقى  (ٙٙ
 .ـٜٗٔٔ، ىػٕٖٖٔ، ٔط

، ال ػػافعص ال رت ػػصبػػن  ػػالر بػػن عبػػد اهلل زلمػػد بػػدر الػػدين أب عبػػد اهلل نيػػاـ لإل، ادلنثػػرر يف القراعػػد الفق مػػة (ٚٙ
 .ـٜ٘ٛٔ، ىػ٘ٓٗٔ، ٕدقم   ل.زمسم فا   أمحد زلمرل، وزارة اموقاؼ وال ئرف اإلسالنيمة، النريث، ط

عبػػػد اهلل زلمػػػد بػػػن زلمػػػد بػػػن عبػػػد الػػػرمحن  مشػػػل الػػػدين أب، لل ػػػم  يف شػػػرح سلمصػػػر  لمػػػ  نيراىػػػال اجللمػػػ  (ٛٙ
 .ـٕٜٜٔ ،ىػٕٔٗٔ ،ٖ، طبموت، لار الفنر، "احلراب"ػادلعروؼ ب ادلالنصالرُّعم   بلسص ادل ربالررا

، ال افعص أمحد بن مح ة بن ش اب الدين الرنيلصمشل الدين أب العباس لإلنياـ  ،   شرح ادلن اجاحملماج  هناية (ٜٙ
رَانَيلِِّسص، وظ  ونيعو اشمة أمحد بن عبد الرزاؽ ادل رب الرشمدي، لار ظاشمة أب ال ماء  رر الدين علص بن علص ال ُّبػْ
 .ـٜٗٛٔ ،ىػٗٓٗٔ، ، بموتالفنر
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ادلعػػايل عبػػد ادللػػا بػػن عبػػد اهلل بػػن يرسػػف بػػن  نيػػاـ احلػػرنيني رتػػن الػػدين أب، إليف لرايػػة ادلػػعىالهنايػػة ادلرلػػال  (ٓٚ
، ىػػٕٛٗٔ ،ٔ، طةُجػدَّ ، لار ادلن ػاج، ظققو و نع ف ارسو  ل.عبد العظمو زلمرل الػديالال افعص،  زلمد اجلري 

 .ـٕٚٓٓ

اجلػ ري، دقمػ   بػن ام ػم رلد الدين أب السعالات ادلبارؾ بن زلمػد لإلنياـ  ،يف  ريال احلدي  وام رالن اية  (ٔٚ
 ـ.ٜٜٚٔ ،ىػٜٜٖٔبموت،  ،ادلنمبة العلممة، ول.زلمرل زلمد الرناظص ،طاىر أمحد ال اوي

احلنفػػص، ونيعػػو  نيػػمل بدايػػة  دلر منػػاجا لػػص بػػن أب بنػػراحلسػػن ع أبلإلنيػػاـ برىػػاف الػػدين  ،بدايػػةالاذلدايػػة شػػرح  (ٕٚ
 .ـٜٜٙٔ، ىػٜٖٛٔ، ٔ، ط، القاىرة، نيربعة نيصرفى الباب احلل ادلبمدي تالمها للمر مناج


