
-و  2022. نسُة ( 1انثانث/ يهحق) /انعددرابع /انًجهد ان رابعةيجهة اندراسات انًستداية . انسُة ان
 هـ1111

 
 

[4051] 

يف كتابه احياء علوم  هـ ،505الهام الغسايل ث:عند ااالحكام  آياث
  هقارنت دراست –االنسان واحلج والبقرة  ةيف سور الدين
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 الملخص :

م في كتاب عموم احياء الدين ودراسة ما فيها من احكام تهدف الدراسة الى جمع ايات االحكا
ف كتاب احياء عمـو الديف فقهية إذ هي دراسة فقهية مقارنة وكان سبب اختياري لمموضوع أل

لو اىمية كبيرة في حياة الناس لوفرة عممو لـ يبقى بيذا الكتاب عممًا  مف العمـو إال وقد مر 
عميو االماـ الغزالي رحمو اهلل فأردت أف أفرد ايات االحكاـ التي ذكرىا االماـ الغزالي رحمو اهلل 

 قة وعناء.مشالكريـ االطالع عمييا مف غير  ىءتعالى ليتسنى لمقار 
 انكهًات انًفتاحية: ) آيات االحكاو، االياو انغزاني، عهىو انديٍ(.

Verses of Rulings According to Al-Imam Al-Ghazali, 

D: 505AH in His Book "The Revival of Religious 

Sciences" 

A Comparative Study 

Maha Fawaz Hammad Hussein Al-Obaidy 

Prof. Dr. Ahmed Khatal Mikhlif Al-Obaidy 

Abstract: 
The study aims to collect the verses of the rulings in the book 

“"The Revival of Religious Sciences". It also aims at studying the 

jurisprudential rulings in it.It is a comparative jurisprudence 

study.The reason for choosing this book "The Revival of 

Religious Sciences" is because of  its great importance in people's 

lives due to the abundance of its knowledge.Al-Imam Al-Ghazali 

addresses all the sciences in this book. So the researcher wants to 

single out the verses of the rulings mentioned by Al-Imam Al-

Ghazali, may Almighty Allah have mercy on him, so that the 

reader can peruse them without hardship and trouble. 

Keywords: (verses of judgments, Imam Al-Ghazali, religious 

sciences). 
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 المقدمة 
بالقمـ ، عمـ االنساف ما لـ يعمـ ، حتى انكشفت فحكـ وعمـ الحمد هلل الذي عز 

االكـر وعمى الو وصحبو ذوي لو كنوز الحكـ ، والصالة والسالـ عمى نبيو 
 .اليمـ
  : وبعد

ال وزر اف مف أعظـ منف اهلل عز وجؿ عمينا امة االسالـ اف بعث الينا نبيو 
 (محمد )صؿ اهلل عميو وسمـ(

َّ انهَُّه َعَهى ) َُْفِسِهْى َيْتُهى َعَهْيِهْى آَياِتِه َنَقْد َي ٍْ َأ ٍَ ِإْذ َبَعَث ِفيِهْى َرُسىًنا ِي ًُْؤِيُِي اْن
ٍٍ ٍْ َقْبُم َنِفي َضَهاٍل ُيِبي ٌْ َكاَُىا ِي ًََة َوِإ ًُُهُى اْنِكَتاَب َواْنِحْك عًراٌ:  (َوُيَزكِّيِهْى َوُيَعهِّ

1٦1 

، وجعمو سفيرا بيف عالـ  فأنقذنا اهلل بو بعد اف كنا عمى شفا حفرة مف النار 
الغيب والشيادة، أي بيف الخالؽ والمخموؽ ، كي نعرؼ غاية خمقنا وسبب 

َر ُأمَّةٍ ٹٱٹٱُّٱوجودنا كخمفاء هلل تعالى في االرض  ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن  ُكْنُتْم َخي ْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه  ُهُم بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكتاِب َلكاَن َخْيراً َلُهْم ِمن ْ

110آل عًراٌ:  َّنئاْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُهُم اْلفاِسُقونَ   

وحكمنا بالعدؿ الذي امرنا اهلل تعالى بو ولعؿ مف معاني سعادة نفوس ذوي  
كاـ االلباب والتدبر عند التأمؿ في النصوص الشرعية في كشؼ اسرار آيات االح

والف اجتيد المتأمموف في جوانب اخرى. التي كشؼ اهلل تعالى لنا جانبا منيا و 
ذلؾ يالمس رغبتي وتقر بو عيني . لذلؾ وجيت وجيي شطر ذلؾ العمـ باحثا 
عف موضوع بيذا االختصاص حتى وفقني اهلل الى العثور عمى ضالتي التي 

ىػ( في كتابو 505تكانت تحت عنواف ) آيات االحكاـ عند االماـ الغزالي )
 دراسة مقارنة (.  –احياء عمـو الديف 
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 المبحث االوؿ : وفيو مطمباف
 المطمب االوؿ 

 فضل صدقت السر
 .(1)َّميَعلى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوَأِسيراً" َويُْطِعُموَن الطَّعامَ ٹٱٹٱُّٱ

 

استنبط االماـ الغزالي مف ىذه اآلية حكـ فضؿ صدقة السر والبد قبؿ الخوض 
 بياف بعض االمور المتعمقة بيا .في ىذه المسالة 

الصدقة في المغة: )بفتح الداؿ ما ُيعطى عمى وجو التقرب الى اهلل تعالى ال عمى 
 .(2)وجو المكرمة(

أما في االصطالح: ىي تمميؾ في الحياة بغير عوض عمى وجو القربة الى   
رد في اهلل تعالى وىي تستعمؿ بالمعنى المغوي الشامؿ فيقاؿ لمتطوع صدقة كما و 

نََّما اٰىٹٱٹٱُّٱ. كما في القراف الكريـ(3)كالـ الفقياء وكذلؾ يقاؿ لمزكاة صدقة
لِْلُفَقراِء َواْلَمساِكيِن َواْلعاِمِليَن َعَلْيها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َوِفي الرِّقاِب َواْلغارِِميَن َوِفي  الصََّدقاتُ 

ِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم   . (4)َّجحَسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَّ
فضؿ صدقة السر ويقصد بيا استنبط االماـ الغزالي ) رحمو اهلل ( مف حكـ 

صدقة التطوع واعطائيا في السر افضؿ مف العمف ألنو يكوف لو تأثير كبير عمى 
فعندما تكوف في السِّرِّ  (5)الفقير عندما تكوف سرا وكيفية التعامؿ معو وآدابيا

، (6)َأْفَضؿ مف صدقة العالنيةِ  واليو ذىب جميور العمماء مف. الحنفية
 .(10)، والظاىرية(9)، والحنابمة(8)شافعية، َوال(7)والمالكية

 واستدلوا  
 . (11)َّميَعلى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوَأِسيراً  َويُْطِعُموَن الطَّعامَ ٹٱٹٱُّٱ -1

 

: يثني اهلل تبارؾ وتعالى عمى الذيف يطعموف الطعاـ لمفقراء وىـ وجه الداللة 
 .(12)بامس الحاجة اليو لما في ذلؾ مف ايثار لمنفوس
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)تصدقوا ولو بتمرة فإنيا تسد مف الجائع وتطفئ الخطيئة كما  ()ػػ  قولو 3
 .(13) يطفئ الماء النار(

عمى اىمية الصدقة ولو بشؽ تمرة  ():يحدثنا نبينا الكريـ انو قاؿ  وجه الداللة
 .(14)فانو يسد مف رمؽ الجائع وانيا ولو قمت تنجي مف النار

 
ـْ َتِجُدوا َفِبَكِمَمٍة طيبة( ()ػػ  قولو 4  )اتَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشؽِّ َتْمَرٍة َفِإْف َل

(15). 
بضرورة التصدؽ ولو قمت فأنيا وقاية  ()يخبرنا الرسوؿ الكريـ   وجه الداللة:

 .(16)مف النار
ـُ المَُّو ِفي ِظمِِّو َيْوـَ اَل ِظؿ  ()َرَوى َأبي ُىَرْيَرَة َعِف النَِّبيِّ  -5 َقاؿ: )َسْبَعٌة ُيِظمُُّي

ـَ ِشَماُلُو َما تُْنِفُؽ  ـْ َرُجاًل َتَصدََّؽ ِبَصَدَقٍة َفَأْخَفاَىا َحتَّى اَل َتْعَم ِإالَّ ِظمُُّو. َوَذَكَر ِمْنُي
 .(17)َيِميُنُو (

النوافؿ واالستتار  : في ىذا الحديث يبيف لنا باف صدقة السر واخفاء وجه الداللة
 .(18)تكوف افضؿ عند اهلل عز وجؿ بخالؼ الفرائض

 .(19)االمور التي يجب مراعاتها عند اخراج صدقة السر
َعلى ُحبِِّه ِمْسِكيناً  َويُْطِعُموَن الطَّعامَ ٹٱٹٱُّٱػػ يستحب اخراج الماؿ الجيد مف مالو 1

.(20) َّميَويَِتيماً َوَأِسيراً   

 
اهلل تعالى في اآلية الكريمة ضرورة اعطاء الصدقة واف يبيف لنا وجه الداللة:  

 .(21)تكوف في السر افضؿ مف العالنية
ػػ الحذر مف المف والرياء الف جميع ىذه االمور محرمة ويجب أف يكوف قاصدًا 2

 بو وجو اهلل تعالى.
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 املطلب الثاني
 فريضت احلج

رَِجاًًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ بِاْلَحجِّ يَْأُتوَك  َوَأذِّْن ِفي النَّاسِ ٹٱٹٱُّٱ
 .(22)َّملَعِميقٍ 

 

استنبط االماـ الغزالي مف ىذه اآلية حكـ فريضة الحج والبد قبؿ الخوض في 
 ىذه المسالة بياف بعض االمور المتعمقة بيا.   

 .(23)الحج في المغة ) القصد حج الينا فالف ، أي قدـ وحجو يحجو حجًا قصده(
أما في االصطالح: قصد موضع مخصوص ، وىو البيت بصفة مخصوصة، 
في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة، وىو فريضة محكمة يكفر جاحدىا وىو 

 .(24)احد اركاف االسالـ
استنبط األماـ الغزالي ) رحمو اهلل ( مف حكـ فريضة الحجباف اهلل عز وجؿ جعؿ 

كذلؾ جعؿ البيت العتيؽ مثابة لمناس كممة التوحيد حرزًا وحصنًا منيعًا لممسمـ ؛ 
وأمنًا ، واف الطواؼ بو حجابًا بيف العبد وبيف العذاب ، فإف الحج احد اركاف 

الحج فريضة عمى كؿ مسمـ ومسممة ثبتت فريضتو في و (25)االسالـ  وتمامو
، (26)الكتاب والسنة واالجماع والمعقوؿ. واليو ذىب جميور الفقياء مف. الحنفية

،، (31)واالمامية (30)،والظاىرية(29)،والحنابمة(28)، والشافعية (27)والمالكية
 .(32)واإلباضية
 واستدلوا

بِاْلَحجِّ يَْأُتوَك رَِجاًًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ  َوَأذِّْن ِفي النَّاسِ ٹٱٹٱُّٱػػػ  1
 .(33)َّملَعِميقٍ 
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باف يعمـ الناس بالحج مف خالؿ ()اف اهلل تعالى أمر نبيو الكريـ  وجه الداللة:
التمبية حتى يعمـ الناس انو حاج فيحجوا واف ابتداء فرض الحج مف اهلل عز وجؿ 

 .(34) ()لمرسوؿ 
َناٌت َمَقاُم ِإبْ َراِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ  ِفيِه آيَاتٌ ٹٱٹٱُّٱػػ 2 بَ ي ِّ

.(35)َّاْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيًًل َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِميَن   

 
مسممة القادريف في اآلية الكريمة فريضة الحج عمى كؿ مسمـ و  وجه الداللة:

عمى اداء فريضة الحج والمتوفرة فييـ شروط الحج مف البموغ والعقؿ الزاد 
 (. 36)والراحمة

، » ()ػػػ قولو 3 ـْ وا َبْيَت َربُِّك ، َوُحجُّ ـْ ، َوُصوُموا َشْيَرُك ـْ ـْ َوَصمُّوا َخْمَسُك ُاْعُبُدوا َربَُّك
ـْ َتْدُخُموا َجنََّة َربُِّكـْ  ـْ َطيَِّبًة ِبَيا َأْنُفُسُك  (. 37)«َوَأدُّوا َزَكاَة َأْمَواِلُك

ادتو :في الحديث الشريؼ بياف كيفية اف العبد عميو اف يخمص عب وجه الداللة
لوجو اهلل عز وجؿ واتباع اوامر اهلل عز وجؿ منيا حج البيت لكونو قبمتيـ احياء 

 (.38)وامواتا والف فيو منافعيـ في الداريف الدنيا واآلخرة
في الحديث الشريؼ بياف إلمر الحج وايراده عمى انو حؽ واجب هلل  وجه الداللة:

ال مصير المتخم فيف عف اداء فريضة الحج في رقاب الناس إال مف منعو العذر وا 
 .(39)الخروج عف دائرة االسالـ

 (.40)فقد أجمعت األمة عمى فرضية الحج الذي ىو ركف مف أركاف االسالـ  ـــ6
 (. 41)فيو مف العبادات التي وجبت لحؽ العبودية أو لحؽ شكر النعمة ـــ 7
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 المبحث الثاني : وفيه مطمبان
 المطمب االول

 احلج احللق والتقصري هن هناسك
ُفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق  ثُمَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهمْ ٹٱٹٱُّٱ .(42)َّمتَوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَّ  

 
حكـ الحمؽ والتقصير وحكـ مقدار  ماـ الغزالي مف ىذه اآلية حكمافاستنبط اال

 الحمؽ الذي يجب بو الدـ .
 لقد تـ تعريؼ الحج في المغة واالصطالح سابقا.

استنبط االماـ الغزالي )رحمو اهلل ( مف مناسؾ الحج التفث ىو الشعث واالغبرار 
َوَقَضاُؤُه ِباْلَحْمِؽ َوَقصِّ الشَّاِرِب واألظفار واف عمى الحاج اف يجتنب الحمرة في 

وأف الحمؽ أو التقصير شرط لمتحمؿ وذلؾ بناء  (43)زيو عمى الخصوص والشيرة
مرة واليو ذىب جميور العمماء اسؾ الحج والععمى القوؿ بأف الحمؽ نسؾ مف من

 .(47)، والظاىرية(46)، والحنابمة(45)،والمالكية(44)الحنفية مف
 واستدلوا 

ُفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق  ثُمَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهمْ ٹٱٹٱُّٱ -1  .(48)َّمتَوْلُيوُفوا نُُذورَُهْم َوْلَيطَّوَّ
 

ـْ ِمْف َحْمِؽ َشَعٍر، َوَأْخِذ  وجه الداللة : ِي ـْ ِمْف َمَناِسِؾ َحجِّ َـّ ِلَيْقُضوا َما َعَمْيِي ُث
 .(49)َشاِرٍب، َوَرْمِي َجْمَرٍة، َوَطَواٍؼ ِباْلَبْيِت والتفث مناسؾ الحج كميا

عف عبد اهلل بف عمر )رضي اهلل عنيما( ) اف رسوؿ اهلل حمؽ راسو في  -2
 .(50)حجة الوداع(
ة : في الحديث يروي عبد اهلل بف عمر اف الحج مف اركاف االسالـ وجو الدالل

حمؽ شعره بالكامؿ وىو مف مناسؾ الحج وشعيرة مف ()واف رسولنا الكريـ 
 .(51)شعائره
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ػػػ ما روي عف عمي بف ابي طالب رضي اهلل عنو قاؿ  إف رسوؿ اهلل محمد 3    
())(52) )حمؽ جميع راسو وامرنا باالقتداء بو. 

اف في ىذا الحديث داللة عمى وجوب حمؽ الراس ألف رسولنا  الداللة:وجه 
 .(53)حمؽ جميع راسو()الكريـ محمد 

معتمرا فحاؿ ()عف عبد اهلل بف عمر )رضي اهلل عنيما( )اف رسوؿ اهلل  -4
 .(54) كفار قريش بينو وبيف البيت فنحر ىدية وحمؽ راسو بالحديبية(

اف الحمؽ والتقصير مف مناسؾ ()وجو الداللة :في الحديث يبيف لنا الرسوؿ 
 .(55)الحج وشعائره

 
 القول الثاني

الحمؽ ليس بشرط لتحمؿ المحصر مف اإلحراـ والحمؽ والتقصير ليس بنسؾ.قوؿ 
 .واستدلوا(56)الشافعية

الرُّْؤيَا بِاْلَحقِّ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْن َشاَء اللَُّه  َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُسوَلهُ ٹٱٹٱُّٱ -1
ا آِمِنيَن ُمَحلِِّقيَن رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّرِيَن ًَل َتَخاُفوَن فَ َعِلَم َما َلْم تَ ْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك فَ ْتحً 

.(57)َّجفَقرِيًبا   

 
الكريمة اي تدخموف المسجد الحراـ في  اآليةوجو الداللة : يبيف اهلل تعالى لنا في 

 .(58)الحج بموجب الشروط إلتماـحالتيف في الحمؽ والتقصير 
قاؿ ابف عمر )رضي اهلل عنو( ) الميـ ارحـ المحمقيف ، قاؿ في الرابعة  -2

 .(59)والمقصريف(
الحمؽ والتقصير مف مناسؾ الحج ()وجو الداللة :فينا يبيف لنا رسولنا االكـر 

 .(60)واف رسولنا االعظـ دعا لممحمقيف رؤوسيـ وايضا لممقصريف
والذي اراءه راجحا بعد االقواؿ وبياف ادلتيا ما ذىب اليو اصحاب  : الراجحالرأي 

القوؿ لمغزالي وجميور العمماء مف الحنفية والمالكية والحنابمة والظاىرية اف 
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وانو نسؾ مف مناسؾ ()الحمؽ شرط لمتحمؿ وذلؾ لالقتداء بالرسوؿ االعظـ 
 الحج  . واهلل اعمـ.

 
 مقدار الحمق الذي يجب به الدم 

استنبط االماـ الغزالي )رحمو اهلل( مف حكـ مقدار الحمؽ الذي يجب بو الدـ مف 
حمؽ ربع راسو او ربع لحيتو يجب عميو الدـ ألف الربع يقوـ مقاـ الكؿ ولو حمؽ 
ما اف َحَمَؽ  راسو ولحيتو وابطيو وكؿ بدنو في مجمس واحد فعميو دـ واحد  َوا 

َدَقُة، َأمَّا ِإْف َسَقَط ِمْف َرْأِسِو َأْو ُخْصَمًة ِمْف َشْعِرِه َأَقؿ ِمَف الرُّ  ُبِع َيِجُب َعَمْيِو الصَّ
ِلْحَيِتِو ِعْنَد اْلُوُضوِء َأِو اْلَحؾِّ َثاَلُث َشَعَراٍت َفَعَمْيِو ِبُكؿ َشْعَرٍة َصَدَقٌة )َكؼٌّ ِمْف 

( واما اذا َحَمَؽ الرقبة ُكمََّيا، َأْو ِإِبَطْيِو، َأْو َأَحَدُىَما ـُ. واما ِإْف َطَعاـٍ ، فيجب الدَّ
َدَقُة وذلؾ ألف َحْمَؽ ُجْزِء ِمْف َىِذِه  ْف َكُثَر. َفَتِجُب الصَّ َحَمَؽ َبْعَض َواِحٍد ِمْنُيَما، َواِ 
اأْلْشَياِء َلْيَس اْرِتَفاًقا َكاِماًل، ِلَعَدـِ َجَرَياِف اْلَعاَدِة ِبَحْمِؽ اْلَبْعِض ِفيَيا َفاَل َيِجُب ِإالَّ 

َدقَ  ، (63)، والشافعية (62)واليو ذىب جميور العمماء مف . الحنفية  (61)ة الصَّ
 (65)، والظاىرية(64)والحنابمة 

 
 واستدلوا 
ُفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق  ثُمَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهمْ ٹٱٹٱُّٱ -1 .(66)َّمتَوْلُيوُفوا نُُذورَُهْم َوْلَيطَّوَّ  

 
ـْ ِمْف َحْمِؽ َشَعٍر، َوَأْخِذ  وجه الداللة : ِي ـْ ِمْف َمَناِسِؾ َحجِّ َـّ ِلَيْقُضوا َما َعَمْيِي ُث

 .(67)َشاِرٍب، َوَرْمِي َجْمَرٍة، َوَطَواٍؼ ِباْلَبْيِت والتفث مناسؾ الحج كميا
 

: إنو مف اخذ شعرات عشر فاقؿ مف رأسو ولـ يقصد األذى وجب القول الثاني
االذى فتجب عميو الفدية  إماطةا اذا ازاليا بقصد عميو يتصدؽ بحفنة قمح وأم

ولو كانت شعرة واحدة واذا ازاؿ اكثر مف عشر شعرات وجبت عميو الفدية وشعر 
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( ب فعمو بمنى بعد النحر اقتداء بو )صمى اهلل عميو وسمـالبدف كمو سواء ،ويستح
ال فبقرة ال  ومف لـ يقدر عمى الحالؽ والتقصير لمرض فعميو بدنة إف وجد وا  وا 

ال صاـ ثالثة أياـ وسبعة ،وىو قوؿ المالكية  .(69)، واالمامية(68)فشاة وا 
 واستدلوا 
الرُّْؤيَا بِاْلَحقِّ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْن َشاَء اللَُّه  َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُسوَلهُ ٹٱٹٱُّٱـــ 1

ا آِمِنيَن ُمَحلِِّقيَن رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّرِيَن ًَل َتَخاُفوَن فَ َعِلَم َما َلْم تَ ْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك فَ ْتحً 
 .(70)جفَقرِيًبا 

 

أي تدخمونيا آمنيف مف العدو، تؤدوف مناسؾ العمرة ثـ يحمؽ  وجه الداللة:
 .(71)بعضكـ رأسو

اف النبي لما ذبح ىداياه دعا بالحالؽ فأىوى اليو الشؽ االيمف مف ()قوله ـــ 2
راسو فحمقو ، وقسـ شعره عمى اصحابو )رضي اهلل عنيـ( ثـ حمؽ الشؽ االيسر 

 .(72) واعطى شعره اـ سميـ )رضي اهلل عنيا(
في ىذا الحديث اف مف السنة النبوية الشريفة اف يبدا في الحالؽ  وجه الداللة:

بالشؽ االيمف ثـ بالشؽ االيسر فيو مف باب اتباع ما كاف يستحبو رسوؿ اهلل 
() (73)في كؿ شي مف طيوره ولباسو. 

 الرأي الراجح:
القوؿ والذي اراءه راجحا بعد عرض االقواؿ وبياف ادلتيا ما ذىب اليو اصحاب 

االوؿ لمغزالي والحنفية والشافعية والحنابمة والظاىرية وذلؾ اقتداء بالرسوؿ الكريـ 
 . واهلل اعمـ
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 املطلب الثاني
 )حكن زكاة الفطر وهقدارها (

 .(74)َّزيَوآتُوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعينَ  َوَأِقيُموا الصًََّلةَ ٹٱٹٱُّٱ
 

اآلية حكـ زكاة الفطر ومقدارىا والبد قبؿ الخوض  استنبط االماـ الغزالي مف ىذه
 في ىذه المسالة بياف بعض االمور المتعمقة بيا .

مصدر مف جمع فطر ،والفطر لمصائـ ، والفطر نقيض الفطر في المغة: ) 
)  . (75)الصـو

:  ىو لفظ إسالمي اصطمح عميو الفقياء ،كأنو مف الفطرة أما في االصطالح  
 . (76)الخمقةالتي ىي مف النفوس و 

 زكاة الفطر:
الف جميع المسمموف مشموليف بزكاة الفطر فقد افردت ليا مسائؿ خاصة تتعمؽ 

 بيا وسوؼ ادرسيا مف جانب وجوبيا ومقدارىا وعمى مف تجب.
لقد استنبط االماـ الغزالي)رحمو اهلل( مف حكـ زكاة الفطر اف اهلل عز وجؿ  جعؿ 

رىا الصالة التي ىي اعمى االعالـ وانو الزكاة احدى مباني االسالـ واردؼ بذك
. واليو ذىب جميور العمماء (77)تحدث عف اىميتيا وانيا تجب عمى كؿ مسمـ 

‘ (82)، والظاىرية(81)، واالمامية(80)،  والحنابمة(79)، والمالكية(78)مف ، الحنفية
 .(83)والزيدية
 واستدلوا

 .(84)َّزيَوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعينَ َوآُتوا الزََّكاَة  َوَأِقيُموا الصًََّلةَ ٹٱٹٱُّٱ -1
 

:أي أقيموا الصموات الخمس بركوعيا وسجودىا في مواقيتيا َوآُتوا  وجه الداللة
الزَّكاَة المفروضة َواْرَكُعوا َمَع الرَّاِكِعيَف أي صموا مع المصميف مع أصحاب محمد 
صمى اهلل عميو وسمـ في الجماعات ويقاؿ: صموا مع المصميف إلى الكعبة. وقاؿ 



-و  2022. نسُة ( 1انثانث/ يهحق) /انعددرابع /انًجهد ان رابعةيجهة اندراسات انًستداية . انسُة ان
 هـ1111

 
 

[4040] 

يضتاف واجبتاف ليس ألحد فييما رخصة قتادةوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وىما فر 
 .(85)فأدوىما إلى اهلل عز وجؿ

ينِ ٹٱٹٱُّٱ -2 َها ًَل تَ ْبِديَل ِلَخْلِق  فََأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ َحِنيًفا ِفْطَرَت اللَِّه الَِّتي َفطََر النَّاَس َعَلي ْ
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ًَل   .(86)َّيَ ْعَلُمونَ اللَِّه َذِلَك الدِّ

 

وجو الداللة :يبيف لنا اهلل عز وجؿ عندما خمؽ االنساف بالفطرة فيو في روحو 
التواصؿ االجتماعي واالخوي وىذ اليمكف اف يستمر مالـ يكوف ىناؾ امور يقوـ 

 .(87)بيا االنساف منيا اعطاء الزكاة والصدقات 
)فرض رسوؿ اهلل زكاة الفطر مف رمضاف عمى الناس صاعا مف  ()قولو  -3

 .(88)تمر او صاعا مف شعير عمى كؿ حر او عبد ذكر او انثى مف المسمميف(
انو فرض الصدقة عمى تمؾ االنواع  ()وجو الداللة : يبيف لنا رسولنا الكريـ 

نو النبي فانو عنما ذكر ىذه االنواع ليست لمحصر بؿ لمتيسير الف الطعاـ قد عي
 .(89)في زكاة الفطر لندرتو في االسواؽ بتمؾ االزماف

انيا تجب عمى الكافر اف يؤدييا عف اقاربو المسمميف حتى واف  القول الثاني:
كاف شرط االسالـ عند الجميور؛ النيـ االقرب اليو وطيرة لمصائـ مف الرفث 
والمغو والكافر الذي ليس مف اىميا انما يعاقب عمى تركيا في االخرة وىو قوؿ 

 . (90)الشافعية
 واستدلوا

ا ينادي في فجاج مكة اال اف صدقة منادي -) بعث رسوؿ اهلل ()قولو  -1
 . (91) الفطر واجبة عمى كؿ مسمـ (

: في الحديث داللة عمى تخصيص زكاة الفطر عمى المسمميف  دوف وجه الداللة
 .  (92)غيرىـ
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الرأي الراجح: والذي اراءه راجحا بعد عرض االقواؿ وبياف ادلتيا ماذىب اليو 
والعمماء مف الجميور وىو اف زكاة الفطر أصحاب القوؿ االوؿ لألماـ الغزالي 

 تجب عمى كؿ مسمـ . واهلل أعمـ .
 

 ) مقدار صدقة الفطر( 
استنبط االماـ الغزالي)رحمو اهلل( مف مقدار صدقة الفطر ىو صاع وىو منواف 

 .(93)وثمثا مف يخرجو مف جنس قوتو او مف افضؿ منو
قيما او التمر ،مف البر او الشعير او دقي(94)مقدار صدقة الفطر صاعو

والزبيبواليو ذىب جميور العمماء مف 
، (99)، والظاىرية(98)االماميةو ،(97)،والحنابمة(96)،والشافعية(95).المالكية
 .(100)والزيدية
 واستدلوا

عف ابي سعيد الخدري)رضي اهلل عنو( ) كنا نخرج في عيد رسوؿ اهلل  -1
 واالقط والتمر(يوـ الفطر صاعا مف الطعاـ ، وكاف طعامنا الشعير والزبيب 

(101). 
اخراج الزكاة ومقدارىا ىو صاعا مف ()وجو الداللة :  يبيف لنا رسوؿ اهلل 

 .(102)الطعاـ وااللتزاـ بمقدار اخراجيا مف الطعاـ
عف ابف عمر )رضي اهلل عنيما( ) فرض رسوؿ اهلل زكاة الفطر مف  -2

واالنثى ، رمضاف صاعا مف تمر او صاعا مف شعيرعمى العبد والحر والذكر 
 .(103) والصغير والكبير مف المسمميف(
اخراج الزكاة ومقدارىا ىو صاعا مف الطعاـ ()وجو الداللة :يبيف لنا رسوؿ اهلل 

وااللتزاـ بمقدار اخراجيا مف الطعاموىي فرضت عمى الحر والذكر واالنثى 
 .(104)والصغيروالكبير مف المسمميف
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: إف مقدار صدقة الفطر نصؼ صاع مف بٍر وسويقو او صاعًا  القول الثاني
 .(105)ىو قوؿ الحنفية 0مف تمر او صاع مف شعير 

 واستدلوا 
َأدُّوا َعْف ُكؿِّ ُحرٍّ َوَعْبٍد َصِغيٍر َأْو َكِبيٍر ِنْصَؼ َصاٍع ِمْف ُبرٍّ َأْو »()قولو  -1

 . (106)«َصاًعا ِمْف َتْمٍر َأْو َصاًعا ِمْف َشِعيرٍ 
الداللة: في الحديث داللة مقدار زكاة الفطر نصؼ صاع مف بر أو صاعًا  وجو

 . (107)مف تمر أو الشعير
َأنَُّو َخَطَب ِباْلَبْصَرِة َفَقاَؿ: َأدَّْوا َزَكاَة  -َرِضَي المَُّو َعْنُو  -عف اْبِف َعبَّاٍس   -2

ـْ إَلى َبْعٍض َفَقاَؿ: َمفْ  ـْ َفَنَظَر النَّاُس َبْعُضُي ُىَنا ِمْف َأْىِؿ اْلَمِديَنِة ُقوُموا  ِفْطِرُك
ـْ اَل َيْعَمُموَف َكاَف َرُسوُؿ المَِّو   ـْ َفِإنَُّي ـْ المَُّو َفَعمُِّموا إْخَواَنُك َيْأُمُرَنا ِفي َىَذا ()َرِحمُك

َصاًعا  اْلَيْوـِ َأْف ُنَؤدَِّي َصَدَقَة اْلِفْطِر َعْف ُكؿِّ ُحرٍّ َوَعْبٍد ِنْصَؼ َصاٍع ِمْف ُبرٍّ َأوْ 
 .(108)«ِمْف َتْمٍر َأْو َصاًعا ِمْف َشِعيرٍ 

: في الحديث الشريؼ بياف اف صدقة الفطر واجبة عمى المسمـ  وجه الداللة
 .(109)والذي تكوف في امواليـ زيادة وذكر االوزاف الشرعية

الرأي الراجح : والذي اراءه راجحا بعد عرض االقواؿ وبياف ادلتيا ماذىب اليو 
الغزالي والعمماء مف الجميور وىو مقدار الزكاة  لإلماـاصحاب القوؿ االوؿ 

صاع الف فييا تزكية لمنفس يؤدييا المسمـ عند فطره وانتياء صيامو ليجبر 
 تقصيره.واهلل اعمـ.

 شالهوام
                                 

 . 8سورة اإلنساف اآلية: (1)
 . 1/511،و المعجـ الوسيط :196/ 10لساف العرب البف منظور: (2)
 .3/120ينظر:  مغني المحتاج :(3)
 .60سورة التوبة اآلية: (4)
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، واحكاـ القراف لمقرطبي 1/225ينظر:  احياء عموـ الديف لألماـ الغزالي: (5)
:2/170. 
،والبحر الرائؽ شرح كنز 1/250الدقائؽ وحاشية الشمبي:ينظر : تبيف الحقائؽ شرح كنز (6)

 .2/228الدقائؽ:
، و فقو العبادات  1/249ينظر: عقد الجواىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة لمسعدي:(7)

 . 1/295عمى المذىب المالكي:
، والوسيط في الميذب 1/322ينظر:  الميذب في فقو االماـ الشافعي لمشيرازي:(8)

، والتذكرة في الفقو الشافعي البف الممقف: ابف الممقف سراج الديف أبي حفص 4/575لمغزالي:
 -ىػ  1427لبناف،  –ىػ( دار الكتب العممية، بيروت 804عمر الشافعي المصري )المتوفى: 

 . 1/364، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب لمسنيكي:1/51ـ  :  2006
، و دليؿ الطالب لنيؿ المطالب: مرعي بف  1/431ينظر:  الكافي في فقو االماـ احمد:(9)

 -ىػ 1425ىػ(: دار طيبة ، الرياض، 1033يوسؼ بف أبى بكر المقدسي الحنبمى )المتوفى: 
 . 2/296، وكشاؼ القناع عف متف االقناع لمبيوتي : 1/88ـ :2004

 . 4/280ينظر:   المحمى البف حـز : (10)
 . 8سورة اإلنساف اآلية: (11)
 .. 4/332ير القرطبي: ينظر : تفس(12)
اخرجو ابف المبارؾ في كتابو الزىد والرقائؽ البف المبارؾ: أبي عبد الرحمف عبد اهلل بف (13)

، باب 1/229بيروت : –ىػ( دار الكتب العممية 181المْروزي )المتوفى: التركي ثـ  المبارؾ
احاديث مف حديث عكرمة مرساًل وألحمد مف حديث عائشة بسند حسف )تخريج ‘ الصدقة

 (.1/266: 15941االحياء ،المغني عف حمؿ االسفار، 
 .3/248ينظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير: (14)
: 15943رواه البزار والطبراني في االوسط ، واسناده صحيح )مجمع الزوائد لمييثمي،(15)
3/106 .) 
 .1/342ينظر : تحفة األحوذي شرح سنف الترمذي: (16)
 .2/715:  1626باب ما جاء في الصدقة ،  –يحو رواه  مسمـ في صح (17)
 .3/425ينظر: شرح صحيح البخاري البف بطاؿ: (18)
 .4/255، والمغني اليف قدامة : 4/90ينظر : الشرح الممتع عمى زاد المستنقع : (19)
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 . 8سورة اإلنساف اآلية:  (20)
 .2/80تفسير الطبري: (21)
 .27سورة الحج اآلية:(22)
 .2/226لساف العرب البف منظور: (23)
ينظر: االختيار لتعميؿ المختار: عبد اهلل بف محمود بف مودود أبي الفضؿ الحنفي (24)

 .1/139ـ : 1937 -ىػ  1356ىػ( مطبعة الحمبي: 683)المتوفى: 
 .1/239، واحياء عمـو الديف لالماـ الغزالي:7/434ينظر: احكاـ القراف لمجصاص : (25)
 .4/280،واحكاـ القراف لمكيا ىراسي:2/118ينظر:  بدائع الصنائع لمكاساني: (26)
، وشرح مختصر ابف الحاجب :  28-12/27ينظر: الجامع ألحكاـ القراف لمقرطبي:(27)

ىػ(دار المدني، السعودية ، 749محمود بف عبد الرحمف  شمس الديف األصفياني )المتوفى: 
، وحاشية العدوي: 2/324خميؿ لمخرشي :  ، وشرح مختصر488/ 2ـ:1986ىػ / 1406
 .  1/523لمعدوي 

، والبياف في مذىب  4/3، والحاوي الكبير لمماوردي: 2/119ينظر:  االـ لمشافعي:  (28)
، و إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف: أبي بكر )المشيور  4/8االماـ الشافعي: 

 1997 -ىػ  1418ىػ( دار الفكر، 1302 بالبكري( بف محمد شطا الدمياطي )المتوفى: بعد
 . 2/350ـ :

شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي 1/156ينظر: االرشاد الى سبؿ الرشاد لمبغدادي:   (29)
،   و  حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: عبد الرحمف بف محمد 3/98لمحنبمي: 

 .  3/498ىػ:  1397 -ىػ( 1392الحنبمي النجدي )المتوفى: 
(30) :  .5/3ينظر: المحمى البف حـز
 .1/198ينظر: شرائع االسالـ لمحمي:(31)
 .  4/5ينظر: شرح النيؿ وشفاء العميؿ:(32)
 .27سورة الحج اآلية:(33)
أبي عبد اهلل محمد بف عمر الممقب بفخر الديف الرازي )المتوفى:  :ينظر : تفسير الرازي (34)

 ىػ(606
 .28/  23ىػ:  1420 -بيروت -دار إحياء التراث العربي 

 .97سورة اؿ عمراف اآلية:(35)
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 880أبي حفص عمر بف عمى ،المتوفى بعد سنة  : ينظر: تفسير المباب في عمـو الكتاب(36)

 .2/341ىػ ، دار الكتب العممية ػ بيروت :
، باب الحج ، وقاؿ حسف صحيح )كشؼ المنياج والتنقيح في 1/269رواه الترمذي :(37)

لبناف  –ىػ( بيروت 803صدر الديف محمد بف ابراىيـ )المتوفي تخريج احاديث المصابيح : 
 :(.3/512 : 3203ـ ، 2004 -ىػ 1425،
ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير: محمد بف اسماعيؿ بف صالح الصنعاني (38)

 .1/457ـ س: 2011 -ىػ 1432ىػ( مكتبة دار السالـ ، الرياض ،1182)المتوفي
 .72/ 7:ينظر:  االستذكار لمقرطبي  (39)
 .2/118ينظر: بدائع الصنائع لمكاساني: (40)
 .2/120ينظر: المصدر نفسو : (41)
 .29: اآليةسورة الحج  (42)
، واحياء 2/453، واحكاـ القراف البف العربي : 5/73ينظر: احكاـ القراف لمجصاص : (43)

 .1/264عمـو الديف 
 .2/148لمكاساني :، وبدائع الصنائع  4/73ينظر: المبسوط لمسرخسي : (44)
 .3/288، والفواكو الدواني عمى رسالة ابف ابي زيد : 3/116ينظر: التبصرة لمخمي : (45)
، واالقناع في فقو االماـ احمد  5/366ينظر: شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي : (46)
 .2/78، والمغني البف قدامة : 3/223:
 2/78البف حـز : باألثارينظر: المحمى  (47)
 .29سورة الحج اآلية:  (48)
 .16/525ينظر: تفسير الطبري:  (49)
باب حجة  –)جامع االصوؿ البف االثير  2/44ينظر: رواه البخاري في صحيحو : (50)

 (.1/481: 1710الوداع ،
 .5/1828ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :  (51)
 (.3/291: 196رواه البخاري ومسمـ والترمذي )جامع االصوؿ البف االثير ، (52)
ينظر: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري :أبو محمد محمود بدر الديف العينى  (53)

 .10/63 :بيروت –دار إحياء التراث العربي ,  ىػ(855)المتوفى: 
باب غزوة الحديبية  –)جامع االصوؿ  1/88،2702رواه البخاري في صحيحو : (54)
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،6110 :8/308.) 
 .17/256ينظر: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري : (55)
 .4/200، والحاوي الكبير لمماوردي :3/112ينظر: االـ لمشافعي :  (56)
 . 27سورة الفتح االية : (57)
 .6/89ينظر: تفسير ابف كثير : (58)
 . 447/ 3:  2293 –باب الحمؽ والتقصير  -رواه البخاري في صحيحو   (59)
 .65/ 10ينظر: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري : (60)
القراف  ألحكاـ، والجامع  1/242الغزالي : لإلماـينظر: احياء عموـ الديف  (61)

 .12/340لمقرطبي :
 .141-2/140لمكاساني :، وبدائع الصنائع  4/70ينظر: المبسوط لمسرخسي : (62)
،  1/55، والوسيط في المذىب : 2/102ينظر:الميذب في فقو االماـ الشافعي : (63)

 .2/90واسنى المطالب في شرح روض الطالب : 
 .3/55، والكافي في فقو االماـ احمد : 2/89ينظر:اليداية عمى مذىب االماـ احمد : (64)
 .2/76ينظر: المحمى البف حـز : (65)
 .29سورة الحج اآلية:  (66)
 .16/525ينظر: تفسير الطبري:  (67)
 . 269/ 3، والذخيرة لمقرافي: 2/131ينظر:  بداية المجتيد ونياية المقتصد  (68)
 . 1/241ينظر:  شرائع االسالـ في مسائؿ الحالؿ لمحمي  (69)
 .27سورة الفتح اآلية: (70)
 -ىػ  1417القاىرة،  –الصابوني ينظر: صفوة التفاسير : محمد عمي الصابوني: دار (71)

 .3/210ـ:  1997
رواه الشيخاف وابو داود ثالثتيـ وفيو ابف حباف )كشؼ المناىج والتناقيح لممعالي   (72)
،1591  :2/407.): 
 . 2/213ينظر: معالـ السنف لمخطابي (73)
 43: اآليةسورة البقرة (74)
 .        58/ 5لساف العرب: (75)
ينظر :تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشية الشمبي عثماف بف عمي بف محجف (76)
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ْمِبيُّ )المتوفى:  743البارعي الحنفي )المتوفى:  ىػ(الحاشية: شياب الديف أحمد بف محمد الشِّ

،  والبحر الرائؽ 306/ 1ىػ : 1313بوالؽ، القاىرة،  -ىػ(: المطبعة الكبرى األميرية  1021
ؽ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد المعروؼ بابف نجيـ المصري )المتوفى: شرح كنز الدقائ

ىػ(، وفي آخره: تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطوري الحنفي القادري 970
 .270/ 2ىػ(، وبالحاشية: منحة الخالؽ البف عابديف،دار الكتاب اإلسالمي : 1138)ت بعد 

 . 1/34الغزالي ، واحكاـ القراف البف العربي : لإلماـديف ينظر : ينظر احياء عمـو ال(77)
محمد بف أحمد السمرقندي  :، وتحفة الفقياء 3/101ينظر : المبسوط لمسرخسي:(78)

ـ  1994 -ىػ  1414، لبناف -دار الكتب العممية، بيروت ,  ىػ(540)المتوفى: نحو 
عالء الديف أبو بكر بف مسعود الكاساني  :، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع1/333:

 .   2/70ـ :1986 -ىػ 1406ىػ( دار الكتب العممية، 587)المتوفى: 
ينظر : الكافي في فقو اىؿ المدينة : أبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل القرطبي )المتوفى: (79)

ة ، والفواكو الدواني عمى رسال1/320ـ :1980ىػ/1400ىػ( مكتبة الرياض الحديثة ، 463
ىػ( دار 1126ابف أبي زيد القيرواني: أحمد بف غانـ )أو غنيـ( بف سالـ المالكي )المتوفى: 

، ومنح الجميؿ شرح مختصر خميؿ: محمد بف أحمد بف 1/347ـ:1995 -ىػ 1415الفكر: 
 .   2/101بيروت : –ىػ( دار الفكر 1299محمد المالكي )المتوفى: 

ـ عمر بف الحسيف بف عبد اهلل الخرقي ينظر : شرح مختصر الخرقي: أبو القاس(80)
،  والكافي في فقو اإلماـ 1/47ىػ( دروس مفرغة مف موقع الشيخ الخضير :334)المتوفى: 

ىػ( دار 620أحمد: أبو محمد موفؽ الديف المقدسي الشيير بابف قدامة المقدسي )المتوفى: 
 .    1/412ـ  : 1994 -ىػ  1414الكتب ، 

لمحمي : جعفر بف حسف الحمي المعروؼ بالمحقؽ الحمي  ينظر : شرائع االسالـ(81)
 .1/159النجؼ االشرؼ :  -ىػ 1389ىػ( 676)المتوفي

 .    4/238ينظر : المحمى البف حـز :(82)
 .1/266ينظر : السيؿ الجرار لمشوكاني:(83)
 43: اآليةسورة البقرة (84)
 .        1/48ينظر: تفسير السمرقندي :(85)
 30: اآليةسورة الرـو (86)
 .5/144ينظر تفسير ابف مجاىد :(87)
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 .4/636: 2727رواه البخاري في صحيح ،باب زكاة الفطر ،(88)
 .7/60ينظر: شرح النووي عمى مسمـ :(89)
 .   2/190، والحاوي الكبير لمماوردي :2/67/68ينظر : االـ لمشافعي:(90)
رواه الترمذي وقاؿ عنو حسف غريب: باب زكاة الفطر )فتح الغفار : الحسف بف احمد  (91)

 (.2/842:  2730ىػ ( دار عالـ الفوائد ، 1276)المتوفييوسؼ الصنعاني  بف
ىػ( مكتبة 855ينظر : شرح ابي داود:أبو محمد محمود بدر الديف العينى )المتوفى: (92)

 .6/353ـ : 1999-ىػ  1420الرياض،  -الرشد 
، و احكاـ القراف البف العربي  1/272الغزالي : لإلماـينظر : احياء عمـو الديف (93)
:1/34 . 
الصاع: مكياؿ معروؼ، والجمع صيعاف وأصوع في أدنى العدد،)ينظر: جميرة المغة (94)

 (. 2/1076ـ:1987بيروت،  -ىػ( دار العمـ لممالييف 321:أبو بكر محمد األزدي )المتوفى: 
، وحاشية العدوي عمى شرح كفاية 1/322ينظر: الكافي في فقو  اىؿ المدينة لمقرطبي: (95)

بيروت  –ىػ(: دار الفكر 1189الطالب الرباني : أبو الحسف عمي بف أحمد العدوي )المتوفى: 
 .1/511ـ :1994 -ىػ 1414الطبعة: 

، ونياية المطمب في دراية المذىب : عبد الممؾ بف عبد اهلل 2/70ينظر: االـ لمشافعي :(96)
، والبياف في  3/373ـ :2007  -ىػ 1428-ىػ( دار المنياج 478ابو المعالي )المتوفي 

 -ىػ( دار المنياج 558مذىب االماـ الشافعي : ابو الحسيف يحيى اليمني الشافعي )المتوفي
 .   3/372ـ :2000 -ىػ 1421 -جدة
 –ىػ( مصر 275ينظر: مسائؿ االماـ احمد :ابو داود سميماف السجستاني )المتوفي (97)

،  واليداية عمى مذىب االماـ احمد 1/47، ومختصر الخرقي:1/170ـ :1999 -ىػ 1420
 -ىػ  1425:ابي عبد اهلل احمد بنمحمد بف حنباللشيباني ، مؤسسة غراس لمنشر والتوزيع ،

 .1/144ـ :2004
 . 1/175ينظر: شرائع االسالـ لمحمي:(98)
(99) :  . 4/240ينظر: المحمى البف حـز
 .1/267ينظر:  السيؿ الجرار لمشوكاني:(100)
 .2/161: 2728باب زكاة الفطر ، -رواه البخاري في صحيحو  (101)
 .9/118ينظر : عمدة القارئ شرح صحيح البخاري : (102)
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 .2/169: 2735فطر ،باب زكاة ال -رواه البخاري في صحيح  (103)
 .9/140عمدة القارئ شرح صحيح البخاري : (104)
ىػ( 189ينظر : االصؿ المعروؼ بالمبسوط  : ابو عبد اهلل محمد الشيباني )المتوفي(105)

، والنتؼ في الفتاوي :  ابو الحسف عمي بف 2/246كراتشي  : –ادارة القراف والعمـو االسالمية 
ـ 1984-ىػ 1404عماف االردف ، –ر الفرقاف ىػ( دا461الحسيف السغدي )المتوفي 

الديف ابو بكر  ء، وبدائع الصنائع في ترتيبالشرائع :عال3/101، والمبسوط لمسرخسي:1/163:
 . 2/70ـ :1986 -ىػ 1406ىػ( دار الكتب العممية ،587بف مسعود الكاساني )المتوفي

رواه الدار قطني في سننو والطبراني في معجمو : باب صدقة الفطر ، واسناده صحيح (106)
بيروت  -ىػ( مؤسسة الرياف762قوي )نصب الراية  :جماؿ الديف بف يوسؼ الزيمعي )المتوفي 

 (.2/407:  1314باب صدقة الفطر ، -ـ  1997-ىػ 1418،
 .3/565ينظر : شرح صحيح البخاري البف بطاؿ:(107)
ه الدار قطني في سننو والطبراني في معجمو : باب صدقة الفطر ، واسناده روا (108)

 (.2/408: 1608صحيح قوي )نصب الراية لمزيمعي ،
 .3/5675ينظر : شرح صحيح البخاري البف بطاؿ:(109)


