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 آراء اإلمام ابن حزم في الزكاة
 الدليمي عبد هللاخالد محمود  .د أ.

 علي خلف علي صالح الطالب:
 التربية للعلوم االنسانيةكلية  –تكريت جامعة 

 ملخص البحث
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف األنبياء والمرسلين محمد وعلى آله     

 وصحبه الطيبين الطاهرين .
 وبعد :

تكمن أهمية هذا البحث في استخراج اآلراء الفقهية االقتصادية  إلبن حزم ومقارنتها باآلراء 
ستفادة منها, ولتوضيح منهج ابن الفقهية لفقهاء المذاهب األخرى ,وتقديمها بشكل مختصر لال

حزم  في مجال الفقه باعتباره صاحب المذهب الظاهري وان لم يكن هو المؤسس له لكنه ناضل 
من اجل إبراز مبادئه والدفاع عنها حتى اقترن هذا المذهب باسمه فأصبح يدعى بابن حزم 

 الظاهري .
تضمن المبحث االول نبذة عن حياة اإلمام ابن حزم  والذي اشتمل على  اسمه ونسبه ووالدته    

 ونشأته 
وخصص المبحث الثاني : لتعريف الزكاة واصل وجوبها وعلى من تجب . اما المبحث    

الثالث:  فتناول زكاة الزروع والثمار ,والمعادن وحكم الواجب فيها ,وزكاة الفضة والذهب , 
 لمبحث الرابع :فخصص لزكاة الماشية من الغنم والبقر واإلبل وا
 ومن اهم النتائج التي توصلنا اليها :  
اعتماد اإلمام ابن حزم على مصادر التشريع اإلسالمي االساسية  القرآن الكريم والسنة  -1

ير انه لم النبوية المطهرة بوصفهما منبع الفقه الذي ال ينضب كما هو الحال مع فقهاء األمة ,غ
يقف عند هذا الحد بل سعى لتوضيح آراء الفقهاء من بقية المذاهب اإلسالمية وبيان ما يوافقه 

 وما يخالفه منها .  
انه كغيره من أهل العلم , يقفون على ظاهر النص , وال يخرجون عنه إال بدليل قوي وحجة  -2

اعدة ولم يلتفت إلى ما وراء تلك معتبرة , وانما يؤخذ على ابن حزم الغلو في التمسك بهذه الق
 النصوص من أسرار ومقاصد وعلل.  

وقف على النصوص واكتفى بها , فكان ذلك موقفا سلبيا من باقي األدلة الشرعية المبنية  -3
 على الرأي واالجتهاد وال سيما دليل القياس .
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اهتم  اعتمد في منهجه على الصحيح من األحاديث واآلثار , ورفض الضعيف , كما -4
باإلسناد وعلق على رجاله ,وهذا يدل على تمكنه من الحديث  وعلله , وانه على دراية بأحوال 

 الرواة.
 أمانته العلمية ودقته في نقل االقوال, وهذا يضفي على كتاباته الثقة والصحة . -5
 طول نفس اإلمام ابن حزم في سرد االقوال واستقصاء حججها , ومن ثم تفنيد تلك الحجج -6

ونقضها وبيان وجه الصواب فيها ,وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طلبه للحق وتحريه , 
وكان في نفس الوقت  شديدا في مجادلة خصومه في بعض المسائل , ولعل ذلك كان نتيجة 

 األحداث التي مر بها سياسية كانت ام اجتماعية , مما انعكس على أسلوبه .
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 المقدمة
الحمددد هلل تعددالى الددذي أكمددل لنددا الدددين, وأتددم علينددا نعمدده,  وأشددهد أن إللدده إال   وحددده  ال  شددريك  

أن محمدًا عبده ورسوله, صلى   عليه وسلم,   له , واشهد  
 أ مَّا بعد:
االسالم فقد ولكونها ركن مهم من اركان  وحديثًا, االنسان قديماً فنظرًا ألهمية الزكاة في حياة      

أولدى الدددين اإلسددالمي اهتمامدًا كبيددرًا بهددا يددوازي أهميتهدا فددي  سددير حيداة المجتمددع, فوضددع األحكددام 
والتشريعات والشروط والضوابط المحكمة, الجديرة بتحقيق العبادة وتحقيق الفائددة االقتصدادية, مدع 

 تحقيق مصلحة المجتمع, وزيادة تماسكه وأبعاده عن األنانية وحب الذات.
ر ِّعت هدذه األحكدام  الهددف منهدا تحقيدق المصدلحة العامدة بشدكل دائمدي ولديس آندي        لذلك  ش 

 أو وقتي, ولتضمن للفرد المسلم حياة كريمة , وتهيئ له األجواء الصالحة للعبادة.
وكان من بين الفقهاء الذين  كانت لهم بصمٌة واضحٌة في إِّبراز هدذا الجاندب هدو اإلمدام ابدن      
لظدداهري, الددذي كددان مددن علمدداء اإلسددالم البددارزين , كددان لرمددام ابددن حددزم كثيددرًا مددن اآلراء حددزم ا

القتصدددادية فدددي مجدددال الزكددداة التدددي  تبناهدددا مسدددتندًا  فدددي ذلدددك علدددى القدددرآن الكدددريم والسدددنة النبويدددة 
جماع صحابة رسول   صلى   عليه وسدلم, وبعدد مقارنتهدا مدع أراء بعدض الفقهداء  المطهرة,  وا 

مددنهم أئمددة المددذاهب االربعددة: أبددو حنيفددة ومالددك بددن انددس والشددافعي واحمددد بددن حنبل رضددي   و 
عنهم ( . وجدته يتفق معهم في مسائل وخاصة المسائل التي يكون دليل الحكم فيها القرآن الكريم 

 أو السنة  النبوية المطهرة أو أجماع الصحابة. 
ي يتدرك الحكدم فيهدا للدرأي والقيداس واالستحسدان ويختلف معهم في مسائل أخرى وهدي المسدائل التد

 والمصالح المرسلة وغيرها, وذلك الن ابن حزم كان ال يأخذ بها.
تضمن المبحث االول نبذة عن حياة اإلمام ابن حزم  والذي اشتمل على  اسمه ونسبه ووالدته    

 ونشأته 
اما المبحث الثالث:   وخصص المبحث الثاني : لتعريف الزكاة واصل وجوبها وعلى من تجب .

فتناول زكاة الزروع والثمار ,والمعادن وحكم الواجب فيها ,وزكاة الفضة والذهب , والمبحث الرابع 
 :فخصص لزكاة الماشية من الغنم والبقر واإلبل 
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 المبحث االول 
 حياة اإلمام ابن حزم                                      

 اسمه ونسبه وكنيتهاواًل: 
بن غالب بن صالح بن خلف   (1 اإلمام ابن حزم هو: أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم

, مولى يزيد بن أبي سفيان (2 (بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي األندلسي القرطبي  اليزيدي
بن حرب بن أمية بن عبد شمس األموي القرشي, وجده يزيد أ وَّل من اسلم من أجداده,  صخر

أصله من فارس, وجده خلف بن معدان أ وَّل من دخل األندلس من آبائه بصحبة امير األندلس 
 م(.   555هد/131سنة   (3 عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالداخل

لى أن كنيته أبو محمد وشهرته ابن حزم, واصل أسرته م نذ اما كنيته فقد اجمع المؤرخون, ع     
                                                                                     (4 إن ع رِّفت على مسرح التاريخ السياسي من قرية منت ليشم من كورة لبله

وكانت م لك ابن حزم وعائلته, فقد كان  ,(6 من غرب األندلس (5 من اقليم الزاوية من عمل أ ونبه
 .(1 , والى هذه القرية عاد ابن حزم بعد إن تكالبت عليه الفقهاء واألمراء(5 يتردد اليها دائما
ال نكاد نجد عالمًا قد ع رِّف  تاريخ ميالده بدقه كابن حزم, الذي حدد تاريخ  -ثانيًا : مولده:

ا التحديد لمولده يذكره بنفسه, فيقول :   ولدت بالساعة, ال باليوم او الشهر, وهذ ميالده
في الجانب الشرقي من ربض منية المغيرة ,قبل طلوع الشمس وبعد سالم اإلمام من  (9 (بد قرطبة

صالة الصبح, آخر ليلة األربعاء, آخر يوم من شهر رمضان الم عظ م, وهو اليوم السابع من 
. وكان ابن حزم قد كتب هذا إلى (10 لعقرب((نوفمبر, سنة اربع وثمانين وثالث مئة, بطالع ا

. لذلك لم نجد خالفا في تحديد ميالده, إال ما جاء في معجم األدباء, (11 تلميذه صاعد األندلسي
 . (12 م(993هد/313بانه ولد سنة  

 
 ثالثًا: نشأته

في عز وجاه, حيث كان والده وزيرا  (13 نشأ ابو محمد بن حزم في قصر أبيه بد الزاهرة(    
, فوالده احمد بن سعيد كان من أهل األدب والعلم والخير, وكان له (14 للمنصور بن أبي عامر
وقد حرص والده على تربيته تربيه حسنة, فقد كلف مجموعة من النساء  .(15 في البالغة يد قوية

والجواري الالتي في قصره بتربيته وتعليمه, فعاش وسط تلك النساء الالتي علمنه كرِّيم الخالل 
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فكان ذا بالغة وذكاء  (16 وحسن المعاشرة, وعلمنه القرآن, ودربنه على الخط, وعلمنه البيان
 .(15 لنقل, ويحسن النظم والنثر ويقول الشعر على البديهةمفرط, وذهن سيال يجيد ا

ويصف لنا ابن حزم ذلك فيقول:   ولقد شاهدت من النساء وعلمت من أسرارهن ما ال يكاد  
يعلمه غيري, ألني ربيت في حجورهن, ونشأت بين أيديهن, ولم اعرف غيرهن, وال جالست 

هن علمنني القرآن وروينني الكثير من الرجال إال وأنا في حد الشباب وحين تبقل وجهي, و 
األشعار, ودربنني في الخط, ولم يكن وكدي وا عمال ذهني م ذ اول فهمي وأنا في سن الطفولة 
إال تعرف أسبابهن, والبحث عن أخبارهن, وتحصيل ذلك, وأنا ال أنسى شيئا مما أراه منهن, 

به, فأشرفت من أسبابهن واصل ذلك غيرة شديدة ط بِّعت عليها, وسوء ظن في جهتهن فطرت 
 .(11 على غير قليل((

عاش حياته االولى بين الجواري في قصر والده, فلم يتصل بغير مربياته, كما ك نَّ رقيبات   
على حركاته داخل القصر, فكان لتلك الحياة ,األثر الكبير في سلوكه , وهو يذكر ذلك بقوله: 

كن غرارة الفتوة مقصورًا محظرًا على  بين   أني كنت وقت تأجج نار الصبا وشرة الحداثة وتم
ثم وجهه والده بعد تجاوز سن الطفولة إلى مصاحبة مرٍب مستقيم النفس  (19 رقباء و رقائب((

 , (20)والخلق, يتعهد برعايته وتعليمه وتهذيبه, هو ابو علي الفاسي
سة لكن هذا العيش المليء باألمن والرخاء لم يستمر البن حزم وال ألسرته فمنذ أن بلغ الخام     

األندلس في عصر الفتن واالضطرابات, فيقول في هذا الشأن :  عشرة من عمره تقريبًا حتى دخل
تحنها بالنكبات, وباعتداء أرباب دولته, وأم (21)   شغلنا بعد قيام امير المؤمنين هشام المؤيد

مت الفتنه, وألقت باعها, وعمت الناس وخصتنا إلى أن ام الفادح, وأرز باالعتقال والتغريب, واألغر 
ونحن في هذه االحوال بعد العصر يوم السبت لليلتين بقيتا من  –رحمه    -توفي أبي الوزير

ن حزم وحده, هذا الحدث جعل العبء كله يقع على عاتق اب (22 ذي القعدة عام اثنين وأربعمائة((
اذ اصبح بعد وفاة والده وجهًا لوجه امام الصراع السياسي يخوضه بمفرده بال خبرات وال تجارب . 
وكان من النكبات الكبرى التي واجهته هي اضطراره إلى النزوح من قرطبة بعد اجتياح البربر لها 

. فأصبح يتنقل ما بين أقاليم االندلس يمارس خالل ذلك نشاطه (23 ونهب قصورها وترويع سكانها
العلمي والسياسي معًا, فوزر للمستظهر باهلل ولهشام المعتمد باهلل ثم نبذ السياسة وانصرف إلى 
العلم والدين انصرافًا تامًا, مقباًل على قراءة العلوم وتقييد اآلثار والسنن, وعني بعلم المنطق, 
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االستكثار من علوم الشريعة, حتى نال منها ما لم ينله احد باألندلس قبله وأوغل بعد هذا في 
 (24 وصنف فيها مصنفات كثيرة معظمها في أصول الفقه وفروعه على مذهبه

 
 الثانيالمبحث 

 تعريف الزكاة وأصل وجوبها
 الزكاة لغةاواًل :  

الزكاة ممدود ألنما والريع, والزكاء هو النما والزيادة, سميت بذلك ألنها تثمر المال       
 :. ومنه قول   عز وجل(26 , يقال زكا الزرع اذا كثر ريعه وزكت النفقة إذا بورك فيها(25 وتنميه
من الثمر, وأرض زكيه طيبة, , والزكاة ما أخرجه أهلل (21 أي نامية (25 ...{أ ق ت ْلت  ن ْفًسا ز كِّيَّةً  }... 

. والزكاة (29 والزكا هو النمو الحاصل عن بركة   يقال زكا الزرع إذا حصل منه نمو وبركة
الصالح, ورجل تقي زكي أي زاٍك من قوم أتقياء أزكياء, وزكاه  , وزكى نفسه تزكيه أي 

,وكل هذا قد أستعمل في  , وأصل الزكاة في اللغة الطهارة, والنماء والبركة, والمدح(30 مدحها
 .(31 القرآن الكريم والحديث النبوي ألشريف

بذلك لما يكون فيها من  , وتسميتها(32 { ق ْد أ ْفل ح  م ْن ز كَّاه اوالزكاة التزكية لقوله تعالى: }      
 . (33 رجاء لتزكية النفس

 
 ثانيًا: الزكاة اصطالحاً 

د ق ًة . لقوله تعالى: } (34 وهي تعني ما تخرجه من مالك لتطهره بها وتنقيه     ْن أ ْمو الِّهِّْم ص  ْذ مِّ خ 
ت ز ك ِّيهِّْم بِّه ا  , وهي حق يجب (36 وهو القدر المستخرج من المال ليعطى للفقراء( 35 ...{  ت ط ه ِّر ه ْم و 

لي إلى فقير ونحوه ثم أن لها , وتعرف على أنها إعطاء جزء من النصاب الحو (35 في مال خاص
. فالزكاة اسم ألخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على (31 ركن مهم وهو إخالص النية

. ومما الشك فيه أن أسم الزكاة المستخدم في الشرع (39  أوصاف مخصوصة لطائفه مخصوصة
وبزكاء النفس وطهارتها ينال اإلنسان  (40 مأخوذ من المعنى اللغوي للكلمة فهي   طهرة ألهلها((

, ومن المالحظ أن كلمة الزكاة (41 األوصاف المحمودة في الدنيا, واألجر والمثوبة في اآلخرة
, ويقال صدقت القوم أي (42  قابلتها كلمة الصدقة, والصدقة من صدق, والصدق نقيض الكذب
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. فالزكاة والصدقة (43  للفقراءقلت لهم صدقًا, والٌصدقة ما تصدقت به أو أعطيته في ذات  
  الزكاة صدقة والصدقة زكاة  كلتاهما يحمالن المعنى والقصد نفسه  فقال اإلمام الشافعي:

وطهور, أمرهما ومعنا هما واحد واِّن سميت مرة زكاة ومرة صدقة هما اسمان لها بمعنى واحد 
وقد تسمي  العرب الشيء الواحد باألسماء الكثيرة((
ا الى في كتابة العزيز: }أ. وقال تع(44  نَّم 

فِّي الر ِّق ابِّ و اْلغ ارِّ  لَّف ةِّ ق ل وب ه ْم و  ل ْيه ا و اْلم ؤ  لِّين  ع  اكِّينِّ و اْلع امِّ د ق ات  لِّْلف ق ر اءِّ و اْلم س  بِّيلِّ اَّللَِّّ الصَّ فِّي س  مِّين  و 
كِّيٌم{ لِّيٌم ح  ًة مِّن  اَّللَِّّ و اَّللَّ  ع  بِّيلِّ ف رِّيض  . وفي الزكاة تقارب وتوادد بين المسلمين عندما (45   و اْبنِّ السَّ

يعطف الغني على الفقير فيعطيه حقه الذي أوجبه   تعالى في ماله فإن ذلك ينشر المحبة 
  .(46 والمودة بينهم فيصبحوا من المتراحمين

 
 ثالثًا: أصل وجوب الزكاة

الزكاة مفروضة على المسلمين  فرض عين. وهي أحد المباني الخمسة ألتي بني عليها      
قال رسول   صلى   علية وسلم:    بني اإلسالم على خمس: شهادة أن ال أله  ,(45 اإلسالم

يتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من أستطاع  إال   وأن محمد رسول   وأقام الصالة وا 
 .(41 سبيال(( أليه
الشديدة اقترنت بالصالة في أكثر من موضع في القرآن الكريم ,قال تعالى: وألهميتها      
ين  } ة  و آت وا الزَّك اة  و اْرك ع وا م ع  الرَّاكِّعِّ ال  ف إِّْن ت اب وا و أ ق ام وا , وقال تعالى: }...(49 {   و أ قِّيم وا الصَّ

ة  و آت و ا الزَّك اة   ال  بِّيل ه مْ الصَّ لُّوا س  ,فلم يبح   تعالى , فالزكاة فرض كالصالة ,باإلجماع (50  ...{ف خ 
, وقد أتفق (51 يؤمن باهلل تعالى ويتوب عن الكفر, ويقيم الصالة ويؤتي الزكاة سبيل أحد حتى

 .(52 الصحابة على قتال مانع الزكاة
الناس حتى يشهدوا أن ال أله إال   قال رسول   صلى   عليه وسلم:  أمرت أن أقاتل      

وأن محمد رسول   ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوه عصموا مني دمائهم وأموالهم 
فعندما ب ع ث  رسول   صلى   عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له:     (53 وحسابهم على  ((

أن ال إله إال   وأني رسول   فإن هم أطاعوا إنك تأتي قومًا أهل كتاب, فادعهم إلى شهادة 
لذلك, فأعلمهم أن   أفترض عليهم صدقه في أموالهم, تؤخذ مدددن أغنيائهم فترد على 

,عندما توفي رسول   صلى   عليه  ه(55 تقال أبو هريرة رضي   عنه ,(54 فقرائهم((
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وقرر أبو بكر  ,وكفر من كفر من العربة, وسلم وتولى أبو بكر الصديق رضي   عنه الخالف
مقاتلتهم, قال له عمر بن الخطاب رضي   عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول   صلى 
  عليه وسلم:   أمرت أن أقاتل الناس ,حتى يقولوا: ال آله إال أهلل فمن قالها فقد عصم مني 

فقال: و  ألقاتلن  من فرق بين الصالة والزكاة, فان  (55 ماله ونفسه إال بحقه, وحسابه على  ((
, و  لو منعوني  عناقا ( كانوا يؤدونها إلى رسول   صلى   عليه وسلم  (56 الزكاة حق المال 

لقاتلتهم على منعها, قال عمر رضي   عنه: فو   ما هو إال أن قد شرح   صدر أبى بكر 
. فالزكاة جاء وجوبها بكتاب   تعالى وسنة رسوله صلى (55 الحق رضي   عنه ,فعرفت انه
جماع أمته  .(51   عليه وسلم, وا 

 
 رابعَا: على من تجب الزكاة

قال اإلمام ابن حزم:    الزكاة فرض على الرجال والنساء األحرار منهم والحرائر والعبيد,         
ال ماء, والكبار, والصغار, والعقالء والمجانين من المسلمين, وال تؤخذ من كافر((  (59 وا 

ة  و آت وا الزَّك اة   لقول   سبحانه وتعالى: } ال  لكدل  فهذا خطاٌب منه تعالى، (60 ...{   و أ قِّيم وا الصَّ
ْن أ ْمو الِّهِّْم  , وقوله تعالى: }(61 من حرًا أو عبد, ذكر أو أنثى من أمة اإلسالم ,بالغ عاقل ْذ مِّ خ 

ت ز ك ِّيهِّْم بِّه ا د ق ًة ت ط ه ِّر ه ْم و  فهذه اآلية القرآنية عموم  لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون  .(62  ...{ص 
, فيرى ابن حزم أن (63 محتاجون إلى طهرة   تعالى لهم وتزكيته إياهموحر وعبد, ألنهم كلهم 

,وبدددددذلك (64 الزكاة واجبة في مال كل مسلم ويدخل في هذا العموم العبد, والصددددددددددددبي, والمجددددنون
جبا على العبد زكاة فإِّنها أو ، (66 , و أبي ثور ( (65 ددددددع اإلمددددامين  عطاء(دددددددددددزم مدأتفددددق ابن ح

, في وجوب الزكاة في (69 , والشافعي(61 , وأتفق ابن حزم أيضًا مع اإلمام أبي حنيفة (65 ماله
, (50 مال العبد ,إال أنهم اختلفوا في مسألة إخراج الزكاة فأوجبوها على السيد وليس على العبد

 . (51 أيضاً   ه(450 تألن مال العبد لسيدة وال يملكه العبد, وبهذا  الرأي  أخذ  الماوردي
, وأختددددلف معددددده (52 وأختلف  ابن  حزم  في  مسالة  زكاة  العدددددددددبد مدددددددددددددددددع اإلمددددددددددددددددددام مدددالدددددك 

 (54 ه(593 تنانيوالمرغي (53 ه(224 تمنهم أبو عبددددديد مجددددددمددددوعددددة مدددددددن الددددفدددددقددددهدددداءايضدددددًا 
الذين اجمعوا على  (55 ه(100 تالحداديو  (56 ه(620 توابن قدامه (55 ه(595 توابن رشد

وجوب الزكاة على المسلم الحر البالغ العاقل الذي يملك مااًل بلغ النصاب ودار عليه الحول, 
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ال رابع  وليس في مال العبد زكاة. قال أبو محمد:   إن مال العبد ال يخلو  من احد أوجه ثالثة
ذا كان له فهو مالكه, وهو مسلم :فالزكاة عليه كسائر  لها: إِّمَّا أن يكون للعبد ,وهذا قولنا ,وا 

 الشافعيه( وكذلك 150 ت حنيفة ا أن يكون لسيده كما قال أبوالمسلمين وال فرق. وا ِّمَّ 
عبد وال للسيد فيزكيه سيده, ألنه مسلم وكذلك إن كان لهما معًا, وا ِّمَّا أن يكون ال لل ه(204 ت

,فان كان ذلك , فهو حرام على العبد وعلى السيد, وينبغي أن يأخذه اإلمام  فيضعه حيث يضع 
 (51 كل مددال ال يعرف له رب((

أما بالنسبة لمال المكاتب فإن ابن حزم يرى أنَّ فيه  زكاة أذا بلغ النصاب, وبهذا القول      
لقولهم ال زكاة  في مال  (11 والشافعي (10 حنيفة, على خالف أبي (59 أنفرد أبو ثور سابقاً 

المكاتب, رغم أنهما مجمعان على أن المكاتب عبٌد ما بقي عليه درهم, فكيف أسقطا الزكاة عن 
ماله دون سائر العبيد, والمكاتب على رأي ابن حزم ال يخرج عن أحد أمرين: إمَّا أْن ي عتق فماله 

مَّا أْن يرق فمال , وقد صح عن أبي بكر (12 ه لسيده وزكاته تصبح على سيدهله, وزكاته عليه, وا 
الصديق رضي   عنه قال: ألقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة, وهم مجمعون على أن الصالة 

, أمَّا بالنسبة لمال الصغير والمجنون, فقد جاء قول اإلمام ابن حزم (13 واجبة على العبد والمكاتب
وهو أن في جميع أموالهم الصدقة,  (16 بن قدامىوا (15 والشافعي (14 موافقًا لقول األئمة مالك

بينددددما كان رأي اإلمام أبو حنيفة مختلف ألنه اسقط الزكاة (15 وعلى ولي األمر أداء الزكاة عنهم
و سعيد بن  (19 النخعي(, أمدددددددا األمددددددددددددددام   ابراهيم (11 عددن جميع أموالهم عدددددددددا الثمدددار والددددددددزروع

 .(92 فقالوا ال زكاة في مالهما جملة (91 و شريح((90 المسيب(
تسقط عنه  قد تسقط الزكاة عمن ألمال له وال  :أجاب أبن حزم على أراء الفقهاء تلك بقوله     

نما تجب الصالة والزكاة على العاقل البالغ فإن سقط المال: سقطت الزكاة, ولم تسقط  الصالة, وا 
الصالة, وان سقط العقل والبلوغ: سقطت الصالة ولم تسقط الزكاة ألنه ال يسقط فرض  أوجبه   
تعالى و رسوله صلى   عليه وسلم, إال حيث أسقطه   تعالى او رسوله (( ويقول أيضا:  ال 

 .(93 يسقط فرض من اجل سقوط فرض أخر بالرأي ,بال نص قرآن أو سنه((
ت ز ك ِّيهِّْم بِّه اخ  قال تعالى: }      د ق ًة ت ط ه ِّر ه ْم و  ْن أ ْمو الِّهِّْم ص  فإذا أخذها من أمر بأخذها ( 94 ...{ْذ مِّ

وألن  .(95 بنية الصدقة أجزئت عن الغائب والمغمى عليه  والمجنون والصغير ومن ال نية  له
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الزكاة محض المقصود من الزكاة تطهير المال, ومالهما قابل ألداء النفقات والغرامات وليست 
 .(96 عباده حتى تختص بالمكلف, فكلف الولي بإخراجها

ومع انهم أسقطوا الزكاة عن الصبي والمجنون تراهم أوجبوها في مال اليتيم, أولم يكن اليتيم    
الذي لم يبلغ الحلم كالصبي والمجنون, ويبدو أن السبب في ذلك أن األحاديث النبوية تواترت 

له مال فليتجر له به وال  من ولي يتيماً وله صلى   عليه وسلم:    على زكاة مال اليتيم ,لق
 .(95 يتركه حتى تأكله الصدقة ((

 
 الثالث المبحث

 زكاة الزروع والمعادن
 أواًل: زكاة الزروع والثمار

ذكر الشيخ ابن حزم:   ال تجب الزكاة إال في ثمانية أصناف من األموال فقط وهي:       
الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر واإلبل والبقر والغنم: ضأنها وماعزها فقط, والخالف بين 

, (91 احد من أهل اإلسالم في وجوب الزكاة في هذه األصناف, واختلفوا في أشياء مما عداها((
 .(99 زكاة في شيء من الثمار, وال من الزروع وال في شيء من المعادن غير ما ورد ذكره  وال

وبذلك اختلف ابن حزم مع غالبية الفقهاء الذين كانوا يرون الزكاة في تسعه أصناف من       
وليس في ثمانية فقط, واالختالف جاء في الغالت, فابن حزم حددها بالقمح  ,(100 األموال
استنادًا إلى ما صح عنه عليه الصالة والسالم أنه , (101 والتمر, ولم ير  في الزبيب زكاةوالشعير 

 ( .103 من حب وال تمر صدقة ((( 102 قال:   ليس فيما دون خمسة  اوسق(

حيث قاال أن الصدقة  (104 وهذا ليس قول ابن حزم فحسب بل قال به شريح  والشعبي (     
, بينما اجمع بقية الفقهاء على (105 وال يرون في الزبيب صدقةتؤخذ من الحنطة والشعير والتمر, 

أن الزبيب احد تلك الغالت, وقد اسهب اإلمام يحيى ابن آدم في ذكر الروايات التي كان يرى 
ومن تلك الروايات  -القمح والشعير والتمر والزبيب –أصحابها أن الصدقة على الغالل األربع 

م:   ليس فيما دون خمسة او ساق من الحنطة والشعير والتمر قول رسول   صلى   عليه وسل
, وأما ما اختلفوا فيه  من الغالت بعد اتفاقهم على األصناف األربعة (106 والزبيب صدقة تؤخذ ((
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التي ذكرت, فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكدددددددددددددداة, فمنهم من لم ير  الزكاة إال في تلك 
 .(109 ,  وسفيان الثوري ((101 ذلك قال ابن أبي ليلى(, وب(105 األربعة فقط

ر المقتات من النبات, وهو قول اإلمام        ومن الفقهاء من قال: الزكاة في جميع المد خ 
ومنهم من قال الزكاة في كل ما تخرجه  (112 ه(955 توالشربيني (111 والشافعي (110 مالك

 .(113 األرض مددددددددددددددددداعدددددددددددددددددددا الحشيش والحطب والقصب, وهو قول اإلمام أبي حنيفة
قال ابن حزم:   وليس أال قول من قال بإيجاب الزكاة في كل ما أنبتته األرض ,على عموم      

( أو قولنا ,وهو ال زكاة إال فيما أوجبها فيه رسول   الخبر الثابت  فيما سقت السماء العشر(
صلى   عليه وسلم على ما صح عنه من أنه قال:    ليس فيما دون خمسة اوسق من حب وال 

 تمر صدقة ((.
وأما من اسقط من ذلك الخبر ما يقتضيه عمومه, وزاد في  هذا الخبر ما ليس فيه: فلم     

حة, وال برواية ضعيفة بل خالفوا كل ذلك, ألنهم إن راعوا القوت ,فقد يتعلقوا بقرآن وال بسنة صحي
اسقطوا الزكاة من كثير من األقوات وأوجبوها فيما ليس قوتا . وان راعوا األكل فقد اسقطوا عن 
ن راعوا ما يوسق, فقد أسقطوها عن كثر مما  كثير مما يؤكل, وأوجبها بعضهم فيما ال يؤكل. وا 

نَّ قول من أوجب الزكاة في كل ما أنبتت أألرض: حرج شديد وشق األنفس, واألخذ به  يوسق, وا 
 {...ي رِّيد  اَّللَّ  بِّك م  اْلي ْسر  و ال  ي رِّيد  بِّك م  اْلع ْسر   تكليف ما ليس في الوسع, وقال تعالى: }...

حَّ يقينًا أن  (115 وقال رسول   صلى   عليه وسلم:   يسروا وال تعسروا (((114) ذلك الخبر ف ص 
ليس على عمومه, وأن الزكاة إال فيما أوجبه بيان نص او إِّجماع م ت ي قْن وال نص وال إجماع إال 

 .(116) في: الب ر والشعير والتمر فقط, ومن تعدى ذلك فإنما يشرع برأيه((
 

 ثانيًا: المعادن وحكم الزكاة فيها
ين  أجمع العلماء على أن قوله تعالى: }...      ة  و الَّذِّ ون  الذَّه ب  و اْلفِّضَّ وعيد لمن  (115 ...{  ي ْكنِّز 

منع الزكاة, ومن أدى زكاة ماله فليس بداخل في هذه اآلية ,ففي هذه اآلية فرض زكاة الذهب, 
, ولكن نقل عنه (111 ولم ي نقل عن النبي صلى   عليه وسلم فرض زكاة الذهب عن طريق الخبر

فاذا بلغ الورق  (120 من الورق صدقة (( (119 خمسة  أواق(زكاة الفضة لقوله:    ليس فيما دون 
خمس أواق وذلك مائتا درهم بدراهم اإلسالم أ دي ت زكاته وكل عشرة دراهم من دراهم اإلسالم وزن 
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سبعة مثاقيل ذهب, بمثقال اإلسالم ففي الورق صدقة, والورق هي الفضة وزكاتها واجبة بالكتاب 
جماع األمة الشيخ ابن حزم:    وأما المعادن: فإن األمة مجمعة بال خالف قال ، (121 والسنة وا 

ن  من احد منها على أن الصفر والحديد والرصاص والقصدير: ال زكاة في أعيانها وا 
 .(122 كثرت((
لكن اختلف بعض منهم كاإلمام أبي حنيفة, فقال: الزكاة تجب في كل جوهر ينطبع ويصير      

,  و وافقهم (123 ون ماال ينطبع  كالكحل والفيروز والياقوتعلى المطرقة كالحديد, والنحاس, د
بذلك الحنابلة, فأوجبوا اإلخراج من سائر المعادن ولو كانت غير ذهب وفضة, إال أنَّ الحنفية 

, وقال ابن قدامه: كل ما يستخرج من (124 أوجبوا فيها الخمس والحنابلة أوجبوا فيها العشر
مِّمَّا أ ْخر ْجن ا ل ك ْم  , لقوله تعالى: }...(125 جب فيه الزكاةفت -المعادن  -األرض من غير جنسها  و 

قال األمام ابن حزم :  ثم اختلفوا أذا مزج شيء منها في الدنانير, والدراهم  (126  ...{مِّن  اأْل ْرضِّ 
والحلي, فقالت طائفة: تزكى تلك الدنانير, والدراهم: بوزنها فقال, وهذا خطاء كبير, الن رسول 

  عليه وسلم, اسقط الزكاة نصًا فيما دون خمس أواق من الورق وفيما دون مقدارها   صلى 
زكاة في أعيان المعادن المذكورة, فمن أوجب الزكاة في  -بال خالف  -من الذهب, ولم يوجب 

الدنانير والدراهم الممزوجة بالنحاس, او الحديد, او الرصاص, او القصدير, فقد خالف رسول   
 عليه وسلم مرتين: أولهما في إيجابه الزكاة في اقل من خمس أواقي من الورق, صلى  

 .(125 وثانيهما: في إيجابه الزكاة في أعيان المعادن المذكورة ((
 

 ثالثًا: زكاة الفضة
جاء في المحلى :   ال زكاة في الفضة مضروبة كانت او مصوغة أو نقارا  او غير ذلك        

,حتى تبلغ خمس أواق فضة محضة ,ال يعد في هذا الوزن شيء يخالطها من غيرها , فإذا أتمت  
كذلك سنة قمرية متصلة ففيها خمسة دراهم بوزن مكة ,والخمس أواقي هي مائتي درهم بوزن 

زادت على ما ذكرنا, وأتمت بزيادتها سنة قمرية ففيما زاد, ربع عشرها ,وهكذا كل سنة,  مكة, فاذا
وهذا إجماع العلماء على . (121 فإن نقص من وزن االواقي المذكورة ولو فلس, فال زكاة فيها ((

فجمهور العلماء قالوا: إن ما زاد على مائتي درهم من , (129 أن أول نصاب الفضة مائتا درهم
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 (130 ه(195 تففيه بحساب ذلك ربع العشر, وبذلك اتفق ابن حزم مع األئمة: مالكالوزن, 
 .(133 24 تواحمد بن حنبل (132 ه(112 توابو يوسف (131 والشافعي

, إال (134 وذلك ألنه ثبت عن النبي محمد صلى   عليه وسلم أنه قال:   في الرقة ربع العشر(( 
 أن اإلمام مالك أجاز الزكاة في الورق إْن نقصت عن المائتي درهم نقصانا تجوز به جواز 

رغم أن األحاديث النبوية الشريفة قد تواترت عنه صلى   عليه وسلم: أ نه قال:  ،(135 الوازنة
وقوله    ليس في اقل من مائتي درهم  ,(136   وال في اقل من خمس أواق من الورق صدقه((

 .(135 كاة ((ز 
 

 رابعَا: زكاة الذهب 
أن:   ال زكاة في اقل من  (131 ذكر الشيخ ابن حزم في كتابة المحلى في باب زكاة الذهب     

من الذهب الصرف ال يخالطه شيء بوزن مكة المكرمة مسكوكة وحلية و  (139 أربعين   مثقاال (
مصوغة, فاذا بلغ أربعين مثقاال , وأتم في ملك المسلم الواحد عاما  قمريا متصال  ففيه ربع عشره, 
وهو مثقال, وهكذا  في كل عام, وفي الزيادة على ذلك إِّذا أتم أربعين مثقااًل اخرى وبقيت عامًا 

ًا اخر, وهكذا أبدا في كل  أربعين دينار زائد دينار, وليس في الزيادة شيء زائد حتى كاماًل دينار 
 أتم أربعين دينارا ((.

وبذلك جاء قول ابن حزم بخصوص زكاة الذهب موافقا  لقول الحسن بن أبي الحسن      
, واختلف مع باقي العلماء الذين أجمعوا على أن زكاة الذهب تجب في (141 ((140 البصري
, وهذا هو قدددددددددول (142 وأن أولَّ نصاب الذهب: عشرين مثقااًل وفية نصف دينارٍ  رين دينار,عش

, (145 , وابن رشد(146 , وقال بذلك محمد بن الحسن(145 , وأحمد(144 , والشافعي(143 أالئمه: مالك
وكان سندهم في ذلك ما جاء عن النبي محمد صلى   عليه وسلم انه قال:   ليس في اقل من 

 .(141 عشرين مثقااًل من الذهب وال في اقل من مائتي درهم صدقة ((
, لذلك قال اإلمام ابن حزم: ما ذكروا فيه عن رسول   (149 وهذا الحديث سنده ضعيف     

وقالت طائفة من  ,(150 صلى   عليه وسلم فلم يصح منه شيء, ولو صح لما استحللنا خالفه
الفقهاء: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم, او قيمتها ,فإذا بلغت, ففيها ربع 

ر , ألنه لم يثبت عن النبي محمد صلى   عليه وسلم تقدير في نصاب الذهب, فثبت (151 الع ش 
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يجاب الزكاة في الذهب بقيمة الفضة قول ال دليل (152 أنه حمله على الفضة على صحته من , وا 
نَّةِّ النبويةِّ المطهرةِّ لقوله صلى   , (153 نص وال إجماع فإيجاب الزكاة في الذهب جاء في الس 

عليه وسلم:   من كانت له ذهب أو فضة لم يؤد ما فيها جعلت له يوم القيامة صفائح من نار 
 .(154 ((ثم يرى سبيلهفوضعت على جنبه وظهره وجبهته, حتى يقضى بين الناس, 

وبهذا فإِّن القول األول  وهو أن اول نصاب الذهب عشرين مثقاال  لم يثبت صحته بدليل     
قطعي من قرأن أو سنة أو أجماع, وان القول الثاني  بأن الذهب يزكى أذا بلغت قيمته نصاب 
الفضة وهو لم يثبت صحته قطعا  لذلك قال اإلمام ابن حزم:   فصحت الزكاة في أربعين من 

كل أربعين زائدة: باإلجماع المتيقن المقطوع به, فوجب القول به ولم يكن أيجاب الذهب ثم في 
الزكاة في أقل من ذلك وال فيما بين النصابين في قرآن وألسنة صحيحة وال أجماع ,وال يجوز أن 

 .(155 ((ه الثالثةتؤخذ الشرائع في دين اإلسالم إال بأحد هذ
 

 رابعالمبحث ال
 زكاة الماشية

 الغنمأواًل: زكاة 
 (155 ومالك ,(156)أتفق الشيخ ابن حزم مع قول فقهاء. األمة, ومنهم اإلمام أبو حنيفة     

: في أن ليس في الغنم زكاة (161 , وأبو عبيد(160 وابن زنجويه (159 وأحمد بن حنبل (151 والشافعي
. وبذلك يكون الحد األدنى لنصاب الغنم (162 إلى أن تبلغ أربعين, فإذا بلغت ذلك كان فيها شاة

هو أربعين شاة ليس دونه زكاة, كما أتفق معهم على أنه ليس فيها شيء إلى أن تبلغ مائة 
, ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ (163 وعشرين, فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة كان فيها  شاتان

مائتين , فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة كان فيها ثالث  شياه , وهكذا إلى أن تتم ثالثمائة , فاذا 
 .(164 :شاةففي كل مائة شاة تها كذلك عامًا كامالً أتم
قال ابن حزم فإذا أتمت الغنم في ملك صاحبها عاما  كامال  سواء كانت كلها ماعزا أو ضأنًا      

وبلغ نصابها أربعين ففيها شاة واحدة ال تبالي ضأنية كانت أو ماعزة  كبشًا  ذكرًا أو أنثى من 
إال , (165 , والمالكية(166 , وبهذا قال الحنفية(165 كليهما كل رأس تجزى عن الضان, وعن الماعز
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أنَّ هنالك من قال: ال يؤخذ من الضان إال ضأنية, ومن الماعز إال ماعزه, فإن كانا خليطين اخذ 
 .(150 , والحنابلة(169 , وهو قول الشافعية(161 من األكثر
قال ابن حزم: وهذا قول بال برهان, ال من قرآن وال من سنة صحيحة بل هذا خالف للسنن,      

ع الضان , وعلى أن اسم غنم يعمها, وأن اسم الشاة يقع على واالتفاق جاء على جمع المعزى م
وهناك من راعى أن تكون الشاة المأخوذة في زكاة الغنم ما  ,(151 الواحد من الماعز ومن الضأن

, إال أن ابن حزم لم يتفق مع هذا الرأي (152 تجزىء عن األضحية, وهو قول اإلمام أبي  حنيفة
ن األمة مجمعة على أخذ لقوله  إن رأي اإلمام أبو حنيفة   لم يستند إلى نص وال اجماع ,وا 

. ومنه حديث رسول (154 فما دونها في زكاة اإلبل, وهي ال تجزىء في األضحية (153  الجذعة(
  صلى   عليه وسلم حين قال ألبي بردة بن نيار في الجذعة التي أمره أن يضحي بها من 

 .(155 (المعزى: فقال:   ولن تجزئ جذعه ألحد بعدك(
والجذعة تجوز في الصدقة وألتجوز في األضحية , وجاء ايضا في المحلى ما صغر عن      

لم يجز أن يؤخذ في الصدقة  (151 او سخلةً  (155 أو جدياً ، (156 أن يسمى: شاة, لكن يسمى خروفاً 
 .(159 الواجبة, وال ي عد فيما تؤخذ منه الصدقة إال أْن ي تِّمَّ سنًة, فإذا أتمها ع ددَّ, وأخذت الزكاة منه

براهيم النخعي أيضا      , وهذا موضع اختالف, فقال اإلمام (110 وبهذا قال الحسن البصري, وا 
, وقال الشافعي, وأبو حنيفة (111 خذ في الزكاةمالك: ت عد مع األمهات فيكمل النصاب بها وال تؤ 

ال ي عتد بالسخال إال أن تكون  األمهات  نِّصابًا بان يكون أصل الغنم أربعين فصاعدا  فاذا لم 
 .(112 تكن الغنم مما فيه الصدقة فال يعتد بالسخل

 .(113 وسبب اختالفهم أن عمر رضي   عنه  أمر أن ت عد عليهم بالسخال  وال يؤخذ منها شيء
قال ابن حزم:   المرجوع اليه عند التنازع هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ,فنظرنا في 
ذلك فوجدنا أن رسول   صلى   عليه وسلم :إنما أوجب الزكاة في أربعين شاة فصاعدا  

أن تجب ...وأسقطها عما عدا ذلك ...والخرفان والجديان ال يقع عليهما اسم شاء ...فخرجت عن 
 (114 فيها  الزكاة, وجاء االجماع على أن ال يؤخذ خروف وال جدي في الزكاة عن الشاء((

وأما من ملك خرفانا أو عجوال  أو فصالنا سنة كاملة فالزكاة فيها واجبة عند تمام الحول الن ذلك 
 .(115 سوف يسمى غنما , أو بقرًا, أو إِّبالً 

 



 

 

914 

 

 عبد هللاخادل محمود  .د أ .

 عيل خلف عيل صاحل

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   أ راء الإمام ابن حزم يف الزاكة مج 

 ثانيا: زكاة البقر
وهو ما أكده  (116   الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض(( جاء في المحلى:      
 , وزكاة البقر فهي واجبة في الكتاب والسنة واإلجماع.(115 اإلجماع
د ق ةً  قال تعالى: }      ْن أ ْمو الِّهِّْم ص  ْذ مِّ , وجاء عن رسول   صلى   عليه وسلم (111 ...{   خ 

وال غنم  ال يؤدي زكاتها إال جاءت يوم القيامة أعظم ما أنه قال:   ما من صاحب إبل وال بقر 
ثم اختلف الناس: في النصاب الواجب  (119 كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه  بأظالفها((

لزكاة البقر: فقالت طائفة ال زكاة في البقر إلددددى أن تبلددددددددغ ثالثين, فدددإذا بلغت ذلك كان فيها 
ذا بلغت أرب (190  تبيع( , وعلى هذا الحساب في كل أربعين مسنة (191 (عين كان فيها  مسنةوا 

 (195 وأبى يوسف (194 وأبي حنيفة (193 وهذا قول األئمة: مالك (192 وفدي كل ثالثين تبيع
 .(195 واحمد (196 والشافعي
وطائفة قالت فرائض البقر مثل فرائض اإلبل, غير أنه ال أسنان فيها: في كل خمس من      

البقر شاة وهكذا  إلى خمس وعشرين ففيها بقرة مسنة إلى خمس وسبعين ,فإذا زادت فبقرتان 
وهو قول , (191 مسنتان إلى عشرين ومائة, فاذا زادت ففي كل أربعين بقرة: بقرة مسنة

 .(200 وسعيد بن المسيب (199  الزهري(
ال زكاة في اقل من الخمسين من البقر ...فإذا تمت خمسون : (( أما الطائفة الثالثة فقالت     

رأسًا من البقر , وأتمت في ملك صاحبها عاما  قمريا متصال : ففيها بقرة إلى أن تبلغ مائة من 
بدا فدددي كل خمسين مدددن البقر البقر, فإذا بلغتها وأتمت عاما  قمريا  ففيها بقرتان ,وهكذا أ

وهذا القول أخذ به ابن حزم لجزمهِّ إنَّ األقوال االولى بشأن نصاب البقر, لم تصح  (201 بقرة((
عن رسول   صلى   عليه وسلم عن طريق إسناد اآلحاد وال عن طريق التواتر, وأنه لم يجد 

 .(202 ن مقدار زكاة البقرال في القران الكريم وال في السنة النبوية المطهرة بيا
وجاء في االجماع المتيقن للصحابة أن عمال عثمان رضي   عنه: ابن الزبير, وابن أبي      

فكان هذا مقطوعا  به على أنَّه  من حكم  (203 عوف, كانوا يأخذون في كل خمسين من البقر: بقرة
  تعالى وحكم رسوله, فوجب القول به, وكان ما دون ذلك مختلفا  فيه, وال نص في إيجابه, فلم 

 .(204 يجز القول به
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 ثالثَا: زكاة اإلبل
تجب الزكاة في اإلبل إذا استوفت الشروط  ومنها النصاب والحول فقد جاء في المحلى في       

لقول رسول    (205    ال زكاة في اقل من خمسة من اإلبل, ذكورًا أو إناثًا(( :باب زكاة اإلبل
.   فإذا أتمت (206 صلى   عليه وسلم:    ليس فيما دون خمس ذود من اإلبل  صدقة  ((

لك في ملك المسلم حوال  عربيا  متصال  ,فالواجب في زكاتها شاة واحدة ضانية او ماعزة  كذ
وكذلك ايضًا فيما زاد على الخمس إلى أن تتم عشرة , فاذا بلغتها وأتمتها وأتمت حواًل ففيها 
شاتان , وكذلك فيما زاد حتى تتم خمسة عشر... ففيها ثالث شياه . وكذلك فيما زاد حتى تتم 

,  (205 شرين فإذا أتمتها وأتمت كذلك حواًل ...ففيها أربع شياه وكذلك فيما زاد على العشرين ((الع
وهذا  ,(201 فقد أجمع علماء المسلمين على أن في كل خمس من اإلبل شاة إلى أربٍع وعشرين

 .  (209 غاية العدد الذي يجب  فيه فريضة الغنم وبه قال كافة أهل العلم
واستمر ابن حزم في حديثه  عن زكاة اإلبل  لقوله:    وكذلك فيما زاد على العشرين إلى أن      

من اإلبل أنثى والبد . فإن لدددم يجدها فد ابن  (210 (تتم خمسة وعشرين ....ففيها  بنت مخاض
م كذلك وكذلك فيما زاد حتى تتم ستًة وثالثين ففيها بنت لبون من اإلبل أنثى والبد, ث (211 لبون(

من اإلبل  أنثى والبد, ثم كذلك فيما زاد  فاذا  (212 (فيما زاد حتى تتم ستًا وأربعين ...ففيها  حقة
من اإلبل أنثى والبد . ثم كذلك فيما  (213 , ففيها  جذعه(أتمت إحدى وستين  كذلك سنة قمرية

زاد حتى تتم ستًا وسبعين...ففيها ابنتا لبون. ثم كذلك فيما زاد حتى تتم  أحدى وتسعين , فإذا  
 .(214 أتمتها  كذلك  عامًا قمريًا  ففيها  حقتان وكذلك فيما زاد حتى تتم مائة وعشرين

 (215 والشافعدددددددي (216 ومددالك( 215 فةوابن حزم  في هذا قد وافق إجماع األئمة أبي حني     
, وهم قد اجمعوا على ذلك لثبوته في كتاب الصدقة (219 , وأكد هذا االجماع ابن رشد(211 وأحمد

الذي أمر به رسول   صلى   عليه وسلم قبل وفاته, فقد كتب أبو بكر الصديق إلى انس بن 
حرين: بسم   الرحمن الرحيم. هذه مالك  رضي   عنهم أجمعين كتابًا, لما وجهه إلى الب

فريضة الصدقة التي فرض رسول   صلى   عليه وسلم على المسلمين ,والتي أمر   بها 
رسوله صلى   عليه وسلم فمن سألها على وجهها من المسلمين فليعطها, ومن سئل فوقها فال 

  في اربع وعشرين فما دونها  من اإلبل ,في كل خمس :شاة فاذا بلغت خمسًا وعشرين   :يعط
إلى خمس وثالثين , ففيها بنت مخاض أنثى, فاذا بلغت  ستًا وثالثين إلى خمس وأربعين, ففيها 
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بنت لبون أنثى, فاذا بلغت ستا واربعين إلى ستين, ففيها حقة طروقة الجمل, فاذا بلغت احدى 
ى خمس وسبعين, ففيها جذعه, فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين, ففيها ابنتا لبون,فاذا وستين إل

بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين  ومائة , ففيها حقتان ,طروقتا الجمل , فإذا زادت على عشرين 
ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ,وفي كل خمسين حق ه, ومن لم يكن معه أال اربع من اإلبل 

 .(220 ا صدقة إلى أن يشاء ربها((فليس فيهم
هذا وقال ابن حزم أيضا:   فاذا أتمت مائة وعشرين وزادت عليها ولو بعض ناقة أو جمل     

وأتمت كذلك عامًا قمريًا ففيها ثالث بنات لبون ثم كذلك حتى تتم مائة وثالثين, ففي كل خمسين 
ه وبنتان لبون, وفي  أربعين ومائة حقه وفي كل أربعين بنت لبون وفي ثالثين  ومائة فما زاد حق

فما زاد حقتان وبنت لبون وفي خمسين ومائة فما زاد ثالث حقاق, وفي ستين ومائة  فما زاد اربع 
 .(221 بنات لبون وهكذا العمل فيما زاد((

ثم كلما زادت عشرًا أبدلت مكان بنت لبون حقه, ففي مائة وسبعين حقة و ثالث بنات لبون,     
,فاذا بلغت انين حقتان وابنتا لبون, وفي مائه وتسعين ثالث حقاق وبنت لبون وفي مائة وثم

,ألن فيها خمسين اربع مرات وأربعين خمس مرات ,فيجب عليه اربع مائتين اجتمع الفرضان
وجاء االختالف فيما زاد عن المائة  (222 حقاق او خمس بنات لبون, أي الفرضين شاء اخرج

 وعشرين.
ق بالخيار إن شاء أخذ ثالث بنات      د ِّ قال اإلمام مالك:أذا زادت علددددى عشرين واحدة , فالم ص 

ن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثالثين ومائة فيكون فيها حقه وابنتا لبون .وقال (223 لبون , وا 
ذكره ,أمَّا , وهو ما وافقه ابن حزم كما مر  (224 الشافعي بل يأخذ ثالث بنات لبون من غير خيار

أبو حنيفة وأصاحبه فقالوا :إِّذا زادت على العشرين ومائة عادت الفريضة على أولها بأن يكون 
ومن وجبت عليه حقة  وليست عنده  وعنده ابنة   (225 في كل خمس ذود  شاة إلى خمسين ومائه

ي ذلك لبون, فإن المصدق يقبل ما عنده من ذلك ويلزمه معه غرامة عشرين درهما أو شاتين, أ
شاء  صاحب المال ,فواجب على المصدق قبوله والبد, ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده 
,وعنده حقة ,فإن المصدق يأخذ منه ما عنده  من ذلك ويرد المصدق إلى صاحب المال عشرين 

 .(226 درهمًا او شاتين ,أي ذلك أعطاه المصدق فواجب على صاحب المال  قبوله والبد  
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, لِّم ا جاء عن أبي  بكر الصديق رضي   عنه (225 جمع عليه من قبل علماء األمةوهذا م      
لغت صدقته جذعه, عن النبي محمد صلى   عليه وسلم  في فرائض اإلبل ,قال:   فمن ب

,وعنده حقة فإِّنها ت قبل منه  ويجعل معها شاتين  إن استيسرتا له ,أو عشرين وليست عنده جذعه
د ِّق عشرين درهمًا .وم ْن بلغ ت صدقته حقة وليست عنده إال جذعه ,فإنها ت قبل منه ويعطيه الم ص 

درهمًا أو شاتين. ومن بلغت صدقته حقة, وليست عنده, وعنده ابنة لبون, فإنها تقبل منه ويجعل 
معها شاتين, أن استيسرتا له او عشرين درهما, ومن بلغت صدقته بنت لبون, وليست عنده إال 

بل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. وم ْن بلغت صدقته أبنة مخاض, حقه, فإنها تق
 .(221 وليست عنده, وعنده ابن لبون ذكر. فأنه يقبل منه وليس معه شيء
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      Abstrac 
Praise be to Allah  peace and blessings be on messenger 

Mohammad and upon his family and companions good pure. 

 The importance of this research lies in the extraction of economic 

doctrines of Ibn Hazm and comparing with the Jurisprudential views 

scholars of other sects, and presented briefly to take advantage of them , 

To illustrate the approach of Ibn Hazm in the field of jurisprudence as a 

virtual His doctrine and that it is not the founder him But he struggled in 

order to highlight the principles and defend even accompanied this 

doctrine in his name became called the virtual Ibn Hazm. 

 The first topic talks about the life of Imam Ibn Hazm which included his 

name and lineage and his birth and upbringing. 

The second section was devoted to: the definition of Zakat is obligatory 

continued and who has to pay it. 

The third topic emphasize Zakat crops and fruits, minerals and sentenced 

to be where,, silver and gold Zakat. 

 The fourth topic emphasize  livestock of sheep, cattle and camels Zakat . 

It is the most our findings: 

1 - Adoption of Imam Ibn Hazm on the basic sources of Islamic 

legislation Quran and Sunnah as the source of jurisprudence inexhaustible 

as is the case with the nation's scholars but he did not stop at this point, 

but sought to clarify the views of scholars from the rest of the Islamic 

schools of thought and statement agrees and go against them 

2 - he, like other scholars sitting on the visible text does not go out with 

him, but the evidence is strong and considerable argument.But taken to 

Ibn Hazm hyperbole to adhere to this rule, and did not pay any attention 

to behind those texts of the secrets and the purposes and ills . 

3 - Stop the texts and that position was negative than the rest of the 

evidence based on the opinion of legitimacy and diligence especially 

manual measurement. 

4 - adherence to the texts of the Quran and the Sunnah is not in bad faith 

certainly what is known about the religion and devout and screening of 

sincerity, but caused( Allah  knows ) the intensity to maximize the 

message, as well as his commitment to the survival of the Word of Allah 

Almighty and the words of Prophet Muhammad ( Allah's blessing and 

peace be upon him) on whatcame without a change or switch 
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 الهوامش                                   
                                                 

ينظر ترجمته في : الحميدي, أبو عبد   محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد   االزدي  ت    )1(
, دار  3م(, جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس , تح : ابراهيم االبياري , ط1095هد/411

؛ ابن خاقان , أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد    301(1919الكتاب المصري  القاهرة,
م(, مطمح األنفس ومسرح التآنس  في ملح أهل 1135هد/529شبيلي  ت القيسي اال

؛ ابن بشكوال  259/(1913األندلس , تح : محمد علي شوابكه , مؤسسة الرسالة  بيروت,
م( الصلة في تاريخ أئمة األندلس. تح: 1112هد/551, أبو القاسم خلف بن عبدالملك   ت

 . 396-395م( 1955اهرة,,مكتبة الخانجي  الق 2عزت العطر الحسيني, ط
ينظر : السمعاني , أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي  ت   )2(

م( 1914م(, األنساب, تح : أكرم البوشي , مكتبة ابن تيميه  القاهرة,1166هد/562
12/405    . 

عبد الرحمن الداخل هو : عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان , الملقب   )3(
م(, يكنى ابا المطرف , هرب من الشام إلى 531هد/113بالداخل , ولد في الشام    

المغرب ثم الى األندلس لما انتشرت دولة بني العباسي , دخل األندلس في ذي 
م( منحه الخليفة 511هد/152كم فيها إلى إن مات  م(, وولي الح555هد/131القعدة 

 العباسي أبو جعفر المنصور لقب صقر قريش( .
ينظر : المراكشي عبدالواحد بن علي التميمي المراكشي , محيي الدين  ت        

م(, المعجب في تلخيص اخبار المغرب من لدن فتح األندلس إلى اخر 1250هد/645
يد العريان , لجنة احياء التراث العربي عصر الموحدين , تح : محمد سع

الذهبي, شمس الدين أبو عبد  محمد بن احمد بن عثمان بن   13(1963 القاهرة,
مؤسسة  3,ط شعيب األرناء تح: م(, سير اعالم النبالء,1345ه/541قايماز ت

 .115/ 11( 1915الرسالة بيروت,
لبحر المحيط   المحيط االطلسي( ستة لبلة: قصبة كورة في غرب األندلس ,بينها وبين ا  )4(

     نها وبين قرطبة على طريق اشبيليهاميال وهي شرق من اكشونية وغرب من قرطبة, بي
 ( مياًل وهي سهلية جبلية جامعه لفوائد الكور.42( مياًل وبينها وبين اشبيلية 132 
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(, نزهة م1165ه, 560الحمودي, أبو عبد  محمد بن عبد  بن إدريس الحسني ت 
؛ ياقوت الحموي , 2/562م ( 1919المشتاق في اختراق االفاق, عالم الكتب   بيروت , 

م(, معجم البلدان , دار صادر 1129هد/626شهاب الدين أبي عبد  الرومي البغدادي  ت
 .5/10م( 1955 بيروت,

بحرية بينها وبين  أونبه : مدينة في غرب األندلس على خليج البحر المحيط وهذه المدينة برية )5(
( مياًل وهي من مدن جبل العيون في األندلس  11البحر ميل واحد وبينها وبينها وبين لبلة   

, وهي مدينة ممتنعه تقع بين جبال ضيقة المسالك. ياقوت الحموي, معجم البلدان : 
م( الروض المعطار في  1310ه / 510؛ الحميري , محمد بن عبد المنعم   ت 1/213

 .63م( 1955ألقطار , تح : إحسان عباس , مكتبة لبنان  بيروت,خبير ا
 . 43المراكشي , المعجب :  )6(
م( وفيات األعيان,تح: إحسان 1212ه/611ابن خلكان, شمس الدين احمد بن محمد ت )5(

 . 330/ 3( 1994عباس,دار صادر بيروت,
م(, الذخيرة في محاسن 1145/ 542ابن بسام , أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني  ت  )1(

 . 1/1/161م( ق1995أهل الجزيرة,    تح : إحسان عباس ,  دار الثقافة  بيروت,
قرطبة: قاعدة بالد األندلس وأ م مدنها ودار الخالفة اإلسالمية وهي مدينة عظيمة على ضفة   )9(

النهر المسمى بالوادي الكبير, ليس هناك ما يدانيها بكثرة أهل وسعة رقعة وفسحة أسواق 
.طولها من غربيها إلى شرقيها ثالثة أميال, وعرضها من باب القنطرة إلى باب اليهود ميل 

وهي في اسفل جبل مطل عليها يسمى جبل العروس ومدينتها الوسطى هي التي واحد , 
فيها باب القنطرة وفيها المسجد الجامع الذي ليس بمساجد المسلمين مثله بنيًة وتنميقًا وطواًل 

م(, صورة األرض 955هد/365وعرضًا. ابن حوقل, ابو القاسم محمد بن حوقل النصيبي ت
 .555 -554/ 2؛ الحمودي, نزهة المشتاق : 105(1992, دار مكتبة الحياة بيروت,

هدد 462صاعد األندلسي, صاعد بن احمد بن صاعد التغلبي الطليطلي  ت  )10(
م(,طبقات األمم , تح: لويس شيخو اليسوعي, المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين 1050 

 .309؛ الحميدي , جذوة المقتبس:  55(1912 بيروت
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ي من تالميذ أبن حزم يكنى ابا القاسم, أصله من قرطبة, ولي القضاء في صاعد األندلس )11(

 .232م(. للمزيد ينظر : ابن بشكوال ,الصلة:1050هد/462طليطلة    ت
م(,معجم 1129هد/626ياقوت الحموي ,شهاب الدين أبو عبد  الرومي البغدادي  ت   )12(

عباس,دار الغرب األدباء إرشاد االريب إلى معرفة األديب(,تح :إحسان 
 .1651-3/1650م( 1993اإلسالمي بيروت,

الزاهرة : مدينة متصلة بقرطبة من البالد األندلسية, ذات قصور ومتنزهات بناها المنصور   )13(
بن أبي  عامر, لما استولى على دولة الخليفة هشام المؤيد, لتكون مقرًا لحكمه. الحميري, 

 .213الروض المعطار : 
 . 56دلسي , طبقات األمم :صاعد األن   )14(
 .  126الحميدي , جذوة المقتبس :    )15(
م(, طوق الحمامة وظل الغمامة في 1064هد/456ابن حزم, أبو محمد علي بن سعيد  ت  )16(

الَّف, تح :عبد   الحق التركماني , دار ابن حزم  بيروت,   .225م(2002أأللفه واإلِّ
 . 115-16/116الذهبي , سير اعالم النبالء :    )15(
. للمزيد ينظر: الدليمي , خميس , قراءة في مفاهيم الطبيعة  225طوق الحمامة :   )11(

اإلنسانية واألخالق عند ابن حزم , بحث منشور في مجلة مركز البحوث والدراسات 
 . 11 – 10( 2006اإلسالمية , العدد الرابع , ديوان الوقف  السني  بغداد ,

 .        353-352ابن حزم , طوق الحمامة :    )19(
الحسين بن علي الفاسي , ابو علي , كان من أهل العلم والفضل مع العقيدة الخالصة ,   )20(

وكان دينًا عاقاًل , عاماًل ورعًا,   يختلف إلى العلماء حتى وافته المنية . الحميدي  , جذوة 
 . 193المقتبس : 

مؤيد : هو هشام بن الحكم بن عبد الرحمن بن المستنصر باهلل بن الناصر األموي هشام ال  )21(
كان ضعيف الرأي, محجورًا عليه, وقام بتدبير خالفته المنصور بن أبي عامر, ق تِّل سنة 

 . 1/251؛  الذهبي, سير اعالم النبالء :  15ثالث وأربعمائة , الحميدي جذوة المقتبس :
 .325الحمامة :ابن حزم , طوق   ( 22 
 .326ابن حزم , طوق الحمامة :   )23(
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 .4/1651؛  الحموي , معجم األدباء :  56صاعد األندلسي , طبقات األمم :  ( 24 
م(, لسان العرب , 1311هد/511أبن منظور, محمد بن مكرم بن علي , أبو الفضل ت   (25(
 .351/ 14م( 1993دار صادر بيروت,,  3ط
 غريب الحديث ,  م(,119هد/256محمد عبد  بن مسلم  الدينوري  ت ابن قتيبة ,أبو    (26(

 .1/114م( 1955عبد  الجبوري , مطبعة العاني بغداد ,
 .54سورة الكهف , من اآلية :   (25(
 .14/351ابن منظور, لسان العرب :    (21(
دات في م(, المفر 1101هد/502الراغب األصفهاني , أبو القاسم الحسين بن محمد ت   (29(

 .311/ 1م( 1991غريب القران: صفوان عدنان الداودي , دار القلم  بيروت ,
 .14/351ابن منظور , لسان العرب :    (30(
م(, تاج العروس من جواهر القاموس 1590هد/ 1205الزبيدي , محمد مرتضى الحسيني    (31(

 .221-31/220( 2001,تح : عبد الصبور شاهين , مؤسسة الكويت للتقديم العلمي الكويت,
 .9سورة الشمس , آية :     (32(
م(, المغرب 1213هد/610الخوارزمي , ناصر بن عبد السيد , برهان الدين المطرزي  ت    (33(

 . 209/ 1ت (  -في ترتيب  المعرب , دار الكتاب العربي  بيروت, د
 . 14/351ابن منظور , لسان العرب :   (  34(
 .103سورة التوبة , من اآلية :  (   35 
 .1/209الخوارزمي , المغرب في ترتيب المعرب :  (   36 
ابن مفلح , أبو عبد  محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج  , شمس الدين المقدسي  (  35 

م(,    الفروع ,تح : عبد  بن عبد المحسن التركي , مؤسسة 1361هد/563الراميني ت 
 .3/435م(0320الرسالة  بيروت,

م(, 1934هد/1353المباركفوري , أبو العالء محمد بن عبدالرحمن بن عبد الرحيم  ت(    31 (
 .3/195ت(-تحفة األحوذي بشرح جامع  الترمذي ,دار الكتب العلمية  بيروت ,د

م(, تحرير ألفاظ التنبيه , 1255هد/656النووي , أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف   (  39 
 .101م( 1915تح : عبد الغني الدقر, دار القلم  دمشق ,
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الماوردي , أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (   40 

 .110(1990العربي بيروت,م(, األحكام السلطانية , دار الكتاب 1051هد/450 
 .1/311الراغب األصفهاني , المفردات  :  ( 41 
هد/ 150الفراهيدي , أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري  ت(  42 

براهيم السامرائي , دار ومكتبة الهالل القاهرة 516 م( ,العين , تح  : مهدي المخزومي وا 
,1910 )5 /56. 

 .10/1960لسان العرب : ابن منظور, ( 43 
الشافعي , أبو عبد  محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ألمطلبي  ( 44(

 .2/12م( 1953, دار المعرفة  بيروت , 2م(,األم,ط119هد/204 ت
 .  60سورة التوبة  , آيه :  (45(
ة في مجلة دروس الجبوري, محمد جاسم, زكاة الزروع في الشريعة اإلسالمية , مقالة منشور  (46 

ن ة,ديوان الوقف السني  بغداد ,  . 131م(2001من القرآن والس 
ابن قدامه, موفق الدين أبي محمد عبد  بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي الجماعيلي   (45(

م(, المغنى, تح : عبد  عبد المحسن التركي وعبد الفتاح 1223هد/ 620,الدمشقي   ت
 .4/5م( 1916محمد الحلو , دار عالم الكتب  الرياض,

م( ,صحيح 150هد/256اري الجعفي تالبخاري , محمد بن إسماعيل أبو عبد  البخ(  41(
/ 1م( 2001البخاري , تح :   محمد زهير بن ناصر الناصر , دار طوق النجاة بيروت ,

( ؛ مسلم بن الحجاج , أبو الحسن القشيري 1,رقم الحديث   11
, دار 2م(, صحيح مسلم , تح : محمد فؤاد عبد الباقي ,ط154هد/261النيسابوري ت
( ؛ األلباني , محمد ناصر الدين , 16, رقم الحديث 1/24(2011نوبليس بيروت,

, 3/241م( 1959ارواءالغليل في تخريج أحاديث منار السبيل , المكتب اإلسالمي  بيروت,
 (.511رقم الحديث 

 .43سورة البقرة , آية :   (49(
 .5سورة التوبة , من اآلية :   (50(
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م(, المحلى شرح 1063هد/456دلسي تابن حزم , ابو محمد علي بن احمد بن  سعيد األن   (51(

 .4/3م( 2009المجلى, تح :احمد شاكر ,دار   احياء التراث العربي بيروت,
 .4/5ابن قدامه , المغنى :   (52(
  (.20, رقم الحديث  1/26صحيح مسلم :   (53(
م(, سنن أبن ماجة , تح : 115هد/ 253ابن ماجة ,أبو عبد  محمد بن يزيد القزويني  ت  (54(

, رقم  1/561م( 1952محمد فؤاد عبد الباقي , مطبعة عيسى ألبابي الحلبي  القاهرة ,
 (.1531الحديث 

, رقم   1/26(  ؛ صحيح مسلم :1399, رقم الحديث  2/105صحيح البخاري :    (55(
 (.20الحديث 

 .10/255عناقا: األنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنه. ابن منظور, لسان العرب :   (56(
, رقم الحديث  1/25( ؛ صحيح مسلم :1400, رقم الحديث   2/106صحيح البخاري :    (55(
 20.) 
 .5/ 4ابن قدامه , المغنى  :    (51(
 .5/139المحلى : (    59(
 .43سورة البقرة , من اآلية :    (60(
 .5/139ابن حزم , المحلى :    (61(
 . 103سورة التوبة , من اآلية :    (62(
 .5/139ابن حزم , المحلى :    (63(
 .5/140ابن حزم , المحلى :    (64(
عطاء بن أبي رباح اسلم القرشي, اإلمام, شيخ اإلسالم, مفتي الحرم, أبو محمد القرشي  (65(

  عنه , كان من أجالء الفقهاء. قال عنه قتادة : موالهم. ولد في اثناء خالفة عثمان رضي 
اعلم الناس بالمناسك عطاء حدث عن عائشة وأم سلمى وأبي هريرة وابن عباس رضي   
عنهم ,وحدث عنه: مجاهد, والزهري, وأبو حنيفة وغيرهم كثير من صغار التابعين . توفي 

بد  بن مسلم الدينوري م(.ينظر ترجمته :ابن قتيبة ,أبو محمد ع533هد/115سنة  
,الهيئة المصرية  العامة للكتاب 2م(, المعارف, تح :ثروت عكاشة ,ط119هد/256 ت
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م (,  1013ه/ 456؛ الشيرازي , أبو اسحاق ابراهيم بن علي   ت 1/444(1992 القاهرة ,
؛ الذهبي سير 69م( 1950دار الرائد العربي  بيروت ,  طبقات الفقهاء ,تح: إحسان عباس,

 وما بعدها. 5/51عالم النبالء :أ 
أبو ثور: هو ابراهيم بن خالد الكلبي البغدادي , يكنى ابا عبد  ,اإلمام الحافظ الحجة ,   (66(

م( سمع من 154هد/240م( وتوفي سنة  516هد/150المجتهد ,مفتي العراق , ولد سنة  
 , وعلمًا ,وورعًا ,وفضاًل. الشافعي وحدث عنه أبو داود,وابن ماجة ,كان احد أئمة الدنيا فقهاً 
م(, الثقات , 965ه/ 354ينظر ترجمته : ابن حبان, محمد بن حبان احمد التميمي البستي 

؛ الخطيب البغدادي , تاريخ 54/ 1م( 1955تح : شرف الدين احمد, دار الفكر  بيروت, 
 .12/52؛ الذهبي , سير أعالم النبالء :  6/63بغداد : 

 .4/69ابن قدامه , المغنى :   (65(
م(, المبسوط , تح : أبو 104هد/ 119الشيباني , أبو عبد  محمد بن الحسن  بن فرقد  ت (61(

 .2/9( 1990األفغاني ,عالم الكتب  بيروت , ألوفا
 .2/29األ م :   (69(
ابن قدامه , موفق الدين أبي محمد عبد  بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي   (50(

 الجماعيلي
م( 1994م(, الكافي في فقه اإلمام احمد , دار الكتب العلمية  بيروت,1223هد /620 ت    
1/359. 

, الحاوي الكبير في فقه اإلمام الشافعي , تح : علي محمد معوض وعادل احمد الماوردي (51(
 .3/154م( 1999عبد الموجود , دار الكتب العلمية  بيروت ,

م(, المدونة الكبرى , دار الكتب العلمية 595ه/195مالك, أبو عبد  بن انس  ت  (52(
 .1/305م( 1994 بيروت,

م(, األمدددددددددددددوال, تح : محمد عمارة , دار 135هد/224أبو عبيد , القاسم بن سالم  ت  (53(
 .551م( 1919الشروق  بيروت,

م(, الهداية في 1195هد/593يل الفرغاني  تالمرغيناني , علي بن أبي بكر بن عبد الجل  (54(
 .1/96(1955شرح  بداية المبتدئ , تح : طالل يوسف , دار الفكر  بيروت ,
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رشد, أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبي األندلسي  ابن (55(

م(, بداية المجتهد ونهاية المقتصد , تح : عبد  العبادي , دار السالم 1191هد/595 ت
 .2/555م(1995 القاهرة ,

 .4/69:  المغنى (56(
, أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي .الزبيدي اليمني   الحدادي (55(

م(, الجوهرة النيرة على مختصر القدوري, المطبعة الخيرية  القاهرة 1395هد/100ت 
 .1/114م(1904,

 .5/140ابن حزم, المحلى :  (51(
م(, االجماع , تح :  930هد/  311ابن المنذر ,أبي بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري  ت  (59(

 .4/52؛  ابن قدامة , المغني: 54(1999أبو حماد صغير احمد , مكتبة الفرقان  عجمان,
 .1/95؛ المرغيناني , الهداية : 2/12الشيباني , المبسوط :  (10(
  .2/29األم :(   11(
 .5/141المحلى :  (12(
 .5/141ابن حزم , المحلى :  (13(
 .1/301المدونة الكبرى:  (14(
 .2/30األم :  (15(
 . 4/51المغنى :  (16(
 .4/51ابن قدامه , المغني :  (15(
 .551/ 2؛ ابن رشد , بداية المجتهد : 1/95المرغيناني , الهداية:   (11(
ابراهيم النخعي :هو ابراهيم أبو عمران بن يزيد بن قيس األسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل   (19(

بن سعد بن مالك بن النخع اليماني, ثم الكوفي رضي   عنه, احد االعالم,كان مفتي 
الكوفة وكان رجاًل صالحًا فقيهًا قليل التكلف لم يحدث عن احد من اصحاب النبي محمد 

سلم وقد أدرك منهم جماعة ورأى عائشة رضي   عنها, وسمع من كبار صلى   عليه و 
م(.ينظر ترجمته: العجلي, أبي الحسن احمد بن عبد  514ه/ 96التابعين. توفي سنة  
م(, معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن  154ه/ 261بن صالح الكوفي  ت
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؛ ابن 209م( 1915ار  المدينة المنورة , الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم , مكتبة الد
م(, مشاهير علماء 965ه/354حبان , محمد بن حبان بن احمد التميمي البستي  ت 

 .101م(1959األمصار, دار الكتب العلمية  بيروت , 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي رضي   عنه, يكنى ابا محمد, كان   (90(

خالفة عمر بن الخطاب رضي   عنه  توفي في المدينة سنة  مولده لسنتين مضتا من
؛الشيرازي ,طبقات 431 -1/435م(. ينظر ترجمته في: ابن قتيبة, المعارف:512هد/94 

 .1/25؛ السيوطي, طبقات الحفاظ :39الفقهاء:
شريح: هو شريح القاضي, أبو أمية, شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن   (91(

بن الرائش بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع من كنده ,قاضي الكوفة, اسلم في  عامر
حياة النبي محمد صلى   عليه وسلم, وأنتقل من اليمن زمن خالفة أبو بكر الصديق 
رضي   عنه. حدث عن عمر وعلي, وعبد الرحمن  بن أبي بكر رضي   عنهم. وحدث 

وابن سيرين وغيرهم. عاش مائه وعشرين سنة وتوفي عنه الشعبي, وابراهيم النخعي 
م(.ينظر ترجمته: إبن سعد, أبو عبد  محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 695هد/ 51سنة 

م (, الطبقات الكبرى ,تح: إحسان عباس, دار صادر  144ه/  230البصري   ت 
 .160-4/100؛ الذهبي , سير أعالم النبالء :131/ 6م( 1961بيروت 

 .4/50؛ ابن قدامة, المغنى :2/551ابن رشد, بداية المجتهد:  (92(
 .143 -5/142ابن حزم, المحلى :  )93(
 .103سورة التوبة, من اآلية :  (94(
 .5/143ابن حزم ,المحلى:  (95(
م(, 1595هد /1004الرملي , شمس الدين بن محمد بن أبي العباس ابن شهاب الدين  ت  (96(

 .3/121م(2003, دار الكتب العلمية  بيروت , 3نهاية  المحتاج إلى شرح المنهاج , ط
الدارقطني ,أبو الحسن علي بن عمر بن احمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  (95(

سنن الدارقطني , تح : شعيب األرناؤوط , مؤسسة الرسالة  م(,995هد/315البغدادي  ت
 (.1950, رقم الحديث   3/5م(2004 بيروت ,

 .5/144المحلى :  (91(
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 .5/144ابن حزم ,المحلى :  (99(
 .51ابن المنذر , االجماع :  (100(
 .5/155المحلى :  (101(
لنبي محمد صلى الوسق : حمل الجمل , وهو مكيلة معلومة ,فهو ستون صاعا  بصاع ا(  102(

  عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث ,والوسق على هذا الحساب: مائة وستون منا  .قدامة 
م(, الخراج وصناعة الكتابة, تح: محمد حسين الزبيدي, دار 941هد/335بن جعفر  ت
؛ األزهري ,ابو منصور محمد بن احمد األزهري  1/221م(1911الرشيد  بغداد,

اللغة ,تح :محمد عوض مرعب ,دار احياء التراث العربي  م(,تهذيب910هد/350 ت
  . 116/ 9م(2001 بيروت,

م(, مصنف ابن أبي شيبة 149هد/235ابن أبي شيبة, أبو بكر عبد  بن محمد الكوفي ت (103(
, رقم الحديث 2/369م( 1911, تح: كمال يوسف الحوت ,مكتبة الرشد الرياض ,

م(, سنن الدارمي 161هد/255بن عبد الرحمن , ت (؛ الدارمي, ابومحمد عبد 10004 
, رقم 1/469(1916,تح :فواز احمد زمرلي وخالد السبع ,دار الكتاب العربي  بيروت/

هد/ 305(؛ابن الجارود , عبد  بن علي ,أبو محمد النيسابوري  ت1634الحديث  
لكتاب الثقافية م(,المنتقى من السنن المسندة ,تح: عبد  عمر البارودي ,مؤسسة ا919

 ( .349, رقم الحديث  1/96م(1911 بيروت,
الشعبي: وهو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي, وهو من حمير ,ولد سنة احدى وعشرين  (104(

م( روى عن أبي هريرة 523هد/105هجرية لست سنين مضت لخالفة عثمان, توفي سنة  
؛ ابن حبان , 256- 246الكبرى: وسمرة بن جندب. ينظر ترجمته :ابن سعد , الطبقات 

 .101مشاهير علماء األمصار: 
 .556أبو عبيد, األموال:  (105(
م(, الخراج, تح: حسين مؤنس, 111هد/203ابن آدم يحيى القريشي    (106(

؛ البيهقي ,أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني 165(1915دارالشروق القاهرة,
يهقي, تح: عبدا المعطي أمين قلعجي , جامعة م(, السنن الصغير للب1066هد/451 ت

 (.  1115, رقم الحديث  2/51(1919الدراسات اإلسالمية  كراتشي , 
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؛ الزيلعي, جمال الدين أبي  2/599؛ ابن رشد, بداية المجتهد : 552ابو عبيد , األموال:  (105(

: محمد م(, نصب الراية ألحاديث الهداية, تح1360هد/562محمد عبد  بن يوسف  ت 
 .2/315(1995عوامة, دار القبلة  للثقافة اإلسالمية  جدة ,

ابن أبي ليلى :هو محمد  بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن أ حيحه بن الجالح االنصاري  (101(
,اإلمام العالمة مفتي الكوفة,ولي القضاء لبني أ ميه ثم لبني العباس, اخذ عن الشعبي , 

هد/ 141ن نضيرا  لرمام أبي حنيفة في الفقه . توفي سنة  وعطاء, وعبدا هلل بن  مسعود, كا
م(بعد ان بلغ من العمر اثنتين وسبعين سنة. ينظر ترجمته:ابن سعد ,الطبقات 565
؛ الذهبي ,سير أعالم  النبالء 495-1/494؛ ابن قتيبة, المعارف :  351/ 6الكبرى:

:6/310-316. 
سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع ,ونسب إلى سفيان الثوري: هو أبو عبد  سفيان بن  (109(

ثور بن عبد مناة بن مضر الثوري الكوفي ,ولد سنة سبع وتسعين في خالفة سليمان بن عبد 
الملك, وكان ثقًة مأمونًا ثبتًا كثير الحديث ,اإلمام الجامع ألنواع المحاسن وهو من تابعي 

بالحديث والفقه والزهد, توفي بالبصرة التابعين, اتفق العلماء على وصفة بالبراعة في العلم 
؛ ابن قتيبة,  351/  6م( . ينظر ترجمة:ابن سعد, الطبقات الكبرى: 555هد/161سنة 

؛ النووي, أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 491-1/495المعارف :
م(, تهذيب األسماء واللغات, تح: مكتب البحوث والدراسات, دار الفكر 1251هد/656 ت

 .216-1/215( 1996 بيروت,
م(, الموطأ, دار الريان للتراث 595ه/ 195مالك, ابو عبد  بن أنس  ت  (110(

 .110-1/159م( 1911 القاهرة,
 .3/50؛ الرملي, نهاية المحتاج :2/35األ م :  (111(
م(, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 1569هد/955الشربيني, محمد الخطيب  ت (112(

؛ اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, تح: 1/311م( 1994 بيروت, المنهاج ,دار الفكر
 .1/213م(1994مكتب البحوث والدراسات,دار الفكر  بيروت ,

 .1/105؛  المرغيناني , الهداية  :2/139الشيباني ,المبسوط :    (113(
 .115سورة البقرة ,من اآلية :  (114(
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, رقم الحديث 4/463(؛ صحيح مسلم :69, رقم الحديث,  1/25صحيح البخاري :(  115(
 1532   .)  
 .5/155المحلى :  (116(
 .34سورة التوبة, من اآلية :  (115(
م(, 1055هد/449البكري, أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال القرطبي  ت  (111(

( 2003, مكتبة الرشد  الرياض ,2شرح صحيح البخاري ,تح: أبو تميم ياس بن ابراهيم, ط
3/400  . 

؛ علي جمعة, المكاييل  546األوقية: أسم لوزن مبلغه أربعون درهم .أبو عبيد, األموال:  (119(
 .10(2009, دار الرسالة   القاهرة , 2لشرعية, طوالموازين ا

م(, سنن أبي 119هد/255أبو داود, سليمان بن األشعث بن إسحاق االزدي السجستاني    (120(
(؛ 1551, رقم الحديث  2/94(1990داود ,تح: سعيد محمد اللحام , دار الفكر  بيروت ,

 (.116, رقم الحديث  3/292األلباني ,ارواء  الغليل :
 .2/256الماوردي  , الحاوي الكبير  :   (121(
؛النووي, أبو زكريا محي 2/256.للمزيد ينظر: الماوردي,الحاوي الكبير:5/156المحلى : (122(

,المكتب 2م(,روضة الطالبين وعمدةالمفتين,ط1255هد/656الدين يحيى بن شرف ت
 .2/212(1914اإلسالمي بيروت,

م(, الشرح الكبير  1226هد/623الرافعي ,عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني  ت  (123(
 .6/11للرافعي ,دار الفكر  بيروت,د.ت(

م(,طرح 1403هد/106الحسيني, زين الدين أبو الفضل  عبد الرحيم الحسيني العراقي  ت  (124(
م( 2000ية  بيروت ,التثريب في شرح التقريب,تح: عبد القادر محمد علي ,دار الكتب العلم

 .96/ 3؛الرملي , نهاية المحتاج  : 4/23
. وللمزيد ينظر: ابن تيمية الحراني, عبد السالم بن أبي القاسم بن تيمية 312/ 1الكافي :  (125(

,مكتبة 2م(, المحرر في الفقه  على مذهب اإلمام احمد بن حنبل ,ط1254هد/652الحراني  
 .  1/222م(1913المعارف  الرياض,

 . 265سورة البقرة ,من اآلية   :  (126(
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 .5/156المحلى   :   (125(
 .6/34ابن حزم :    (121(
؛ البهلوي , أبي محمد 2/605؛ ابن رشد ,بداية المجتهد :53ابن المنذر, االجماع  :   (129(

عبد  بن محمد بن بركة البهلوي العماني, كتاب الجامع ,تح: عيسى محمد الباروني, 
 .41؛ علي جمعة المكاييل والموازين :  622 -1/621م( 1911عمان,المطبعة الشرقية  

 .1/302المدونة الكبرى :  (130(
 .2/43األم  :    (131(
م(, الخراج, 591هد/ 112أبو يوسف, يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد األنصاري    (132(

 .1/146(1952وسعد حسن محمد ,المطبعة السلفية  القاهرة , ف سعدتح: طه عبد الرؤو 
 .                                                     4/215ابن قدامه , المغنى  :    (133(
؛ النووي, ابو زكريا محيي الدين   3/529البكري, شرح صحيح البخاري : (134(

 .  6/2(1995م(, المجموع, دار  الفكر  بيروت,1255هد/656 ت
 .1/164الموطأ  :   (135(
 (.1414رقم الحديث  2/126صحيح البخاري :  (136(
(؛الحدادي , الجوهرة النيره 9155, رقم الحديث  2/355مصنف ابن أبي شيبة :  (135(
:1/452. 
)131)      :6/39. 
المثقال :وحدة قياس تساوي درهم وثالثة أسباع الدرهم .الماوردي, الحاوي الكبير  (139(
:13/251. 

فها ما دق والمثقال هو اثنان وسبعون حبة وهي حبة شعير معتدلة لم تقشر  وقطع من أطرا    
وطال.   والدرهم اإلسالمي خمسون حبة شعير معتدلة وخمسا حبة  و الخمسا حبة (هي حبة 
شعير متوسطة الحجم. والدرهم ستة دوانيق, إذ  الدانق ثمان حبات وخمسا حبة شعير 
معتدلة, ومتى زيد على الدرهم ثالثة  أسباعه   كان مثقاال , ومتى نقصت عن المثقال ثالثة 

ان درهما ,  وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل .الهيثمي , احمد بن محمد بن على بن أعشاره ك
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م(, الفتاوى الفقهية الكبرى, جمع :عبد القادر بن 1565هد/954حجر الهيثمي السعدي  ت
 .2/42احمد  بن علي الفاكهي , المكتبة اإلسالمية  عمان, د.ت(

الحسن يسار ,أبو سعيد ,مولى زيد بن  الحسن بن أبي الحسن البصري :وهو الحسن بن أبي( 140(
ثابت .ولد الحسن لسنتين بقيتا من خالفة عمر بن الخطاب رضي   عنه, روى عن المغيرة بن 
شعبة, وسمرة بن جندب, وخلق من الصحابة, وروى عنه خلق من التابعين, كان جامعًا, عالمًا 

-1/440ابن قتيبة, المعارف : م( ينظر ترجمته:521هد/110فقيهًا, ثقًة, حجًة ,توفي سنة  
 .35؛ السيوطي , طبقات الحفاظ: 511-4/563؛ الذهبي, سير أعالم النبالء: 441

 .605/ 2؛ ابن رشد ,بداية المجتهد :  53ابن المنذر االجماع :   (141(
 .53ابن المنذر االجماع  :   (142(
 .2/242المدونة الكبرى  :    (143(
 .2/40األم  :  (144(
 .1/215ابن تيمية ,المحرر في الفقه :  (145(
 .2/55الشيباني ,المبسوط   :  (146(
 .2/604بداية المجتهد  :   (145(
 .5/306الشافعي ,األم  :   (141(
 (.115,رقم الحديث  3/292األلباني ,ارواء  الغليل :  (149(
 .6/42المحلى  :   (150(
 . 2/605ابن رشد ,بداية المجتهد :  (151(
 .4/213مغنى  : ابن قدامه ,ال  (152(
 .6/40ابن حزم ,المحلى  :   (153(
(؛ الصنعاني,أبو بكر عبد الرزاق بن همام  ت 915, رقم الحديث 2/235صحيح مسلم :  (154(

, المكتب اإلسالمي 2م(,مصنف عبدالرزاق, تح: حبيب الرحمن االعظمي, ط 126/ 211
 .401/ 4:( ؛ الزيلعي ,نصب الراية 6151, رقم الحديث  4/25(1912 بيروت,

 .6/44المحلى :  (155(
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؛ الكاساني, عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن احمد  35-2/34الشيباني, المبسوط :  (156(

, دار الكتب العلمية  بيروت, 2م(, بدائع الصنائع في ترتيب  الشرائع, ط1191هد/ 515 ت
 .1/91؛ المرغيناني, الهداية  :2/21-29(1916

 .2/313المدونة الكبرى : (155(
 .2/9األ م  :   (151(
م(, مختصر الخرقي من 945هد/ 334الخرقي, أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي  ت (159(

, المكتب اإلسالمي 3مسائل اإلمام احمد بن حنبل, تح: زهير الشاويش, ط
 .4/31؛  ابن قدامه, المغنى: 1/44م(1912 بيروت,

م(, 161هد/251عبد  الخراساني   ت ابن زنجويه, أبو احمد  حميد بن مخلد بن قتيبة بن (160(
األموال , تح: شاكر ديب فياض, مركز  الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

 .2/153م(1916 الرياض,
 .416األموال :   (161(
 .114/ 5المحلى :   (162(
 .52ابن المنذر, االجماع  :   (163(
 .5/114ابن حزم, المحلى :   (164(
 .52. وللمزيد ينظر:  ابن المنذر ,االجماع :5/114المحلى :   (165(
 .1/91؛المرغيناني , الهداية : 2/30الكاساني ,بدائع الصنائع:  (166(
 .1/359مالك ,المدونة الكبرى :  (165(
 .5/115ابن حزم , المحلى :  (161(
؛ الجزيري, عبد الرحمن بن محمد  1/459؛ الحدادي , الجوهرة النيرة : 2/11األ م:  (169(

 .1/545م( 2003, دار الكتب العلمية  بيروت,2عوض, الفقه على  المذاهب االربعة , ط
 .1/44الخرقي, مختصر الخرقي  :  (150(
 .52. وللمزيد ينظر:   ابن المنذر , االجماع :  115/ 5المحلى :   (151(
 .2/32؛ الكاساني ,بدائع الصنائع :2/31الشيباني, المبسوط:  (152(
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الجذعة: الجذع صغير السن من الغنم عند تمام السنة. والعناق تجدع لسنة وربما تجدع  (153(

 .1/225العناق قبل تمام السنة للخصب. األزهري, تهذيب اللغة: 
 .5/116ابن حزم, المحلى : (154(
 .1/215؛  النووي ,المجموع  : 11/99:األزهري , تهذيب اللغة  (155(
 .5/150الخروف :الحمل الذكر من أوالد الضان .األزهري , تهذيب اللغة : (156(
الجدي: هو الذكر من أوالد المعز ,واألنثى عناق ,في السنة االولى وجمعه جداء  (155(

 .1/135.الخوارزمي, المغرب في ترتيب المعرب :
كان أو أنثى ,سخلة السخال :أوالد الغنم  ساعة  (151( تضعها من الضان والمعز جميعا , ذكرا  

؛ ابن منظور, لسان العرب 159 – 151/ 6وجمعها سخال. االزهري, تهذيب اللغه:
:12/56. 

 .5/115ابن حزم ,المحلى  : (159(
 .4/46ابن قدامة, المغنى  : (110(
 .1/155الموطأ : (111(
م(, مختصر اختالف 933هد/321الطحاوي ,أبو جعفر احمد بن محمد بن سالمة  ت (112(

؛ 1/415(1996, دار البشائر اإلسالمية  بيروت2العلماء ,تح: عبد  نذير أحمد ,ط
 .3/114الماوردي ,الحاوي الكبير:

 .2/622ابن رشد ,بداية المجتهد :  (113(
 . 5/190المحلى :   (114(
 . 5/190المحلى :   (115(
 .5/191ابن حزم : (116(
 .4/34؛ ابن قدامى , المغني : 52: ابن المنذر ,االجماع (115(
 .103سورة التوبة , من اآلية : (111(
 (1616,رقم الحديث  1/462ارمي :(؛ سنن الد990,رقم الحديث  2/235صحيح مسلم :  (119(
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التبيع من البقر : الذي له سنة ودخل في الثانية ,وقيل له ذلك ألنه يتبع أمه .ابن منظور   (190(

ألمجددي , محمد عميم , قواعد الفقه , نشر الصدف ببلشتر  ؛ 29/ 1, لسان العرب: 
 .219م(1916كراتشي, 

؛ ابن 4/33المسنة : البقرة التي أتمت  السنتين ودخلت في الثالثة .ابن قدامة, المغنى :  (191(
 .2/ 1منظور, لسان العرب: 

 .231؛ قدامة بن جعفر ,الخراج : 364-2/363مصنف ابن أبي شيبة :   (192(
 .152-1/151الموطأ:   (193(
 .56-2/55الشيباني ,المبسوط :   (194(
 .90-19الخراج :   (195(
 .5/369. وللمزيد ينظر: النووي ,المجموع:2/9األ م :   (196(
 .1/214؛ ابن تيمية ,المحرر في الفقه : 44الخرقي ,مختصر الخرقي :   (195(
 .192-5/191ابن حزم , المحلى :  (191(
الزهري: أبو سلمى بن عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي   عنه, الحافظ ,احد االعالم   (199(

بالمدينة المنورة روى عن عدد كبير من اصحاب الرسول صلى   عليه وسلم ,كان ثقة 
م( ينظر ترجمته :الشيرازي ,طبقات 522هد/ 104فقيها كثير الحديث توفي سنة  

 .292-4/215م النبالء :؛ الذهبي , سير أعال44الفقهاء:
م(, كنز العمال 1565هد/955المتقي , عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي   (200(

في سنن األقوال وألفعال, تح: محمود عمر الدمياطي , دار الكتب العلمية  بيروت 
 .6/231م(1991,

م(, 1342هد/543؛ الزيلعي, فخر الدين عثمان بن علي  ت 5/191ابن حزم, المحلى :  (201(
 .1/261م( 1915تبيين  الحقائق شرح كنز الدقائق, دار الكتاب اإلسالمي  القاهرة ,

 .201-200/ 5المحلى :   (202(
  .2/363مصنف بن أبي شيبة :  (203(
 .5/201المحلى:  (204(
 .6/5ابن حزم :  (205(
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 .51(  ؛ ابن المنذر , االجماع :1599, رقم الحديث  554/ 1سنن ابن ماجة  :  (206(
 .6/5ابن حزم , المحلى :  (205(
 .2/611؛  ابن رشد , بداية المجتهد:  4/13ابن قدامه , المغني:  (201(
 .3/55الماوردي , الحاوي الكبير :  (209(
بنت مخاض :المخاض اسم للنوق الحوامل ,وبنت المخاض ,ما دخلت في السنة الثانية   (210(

ألن أمه لحقت   بالمخاض أي الحوامل , وان لم تكن حاماًل . ابن قدامه , المغنى 
 .5/229؛ابن منظور , لسان العرب :4/16:

ولها لبن .ابن ابن لبون : وهو الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة , الن أمه قد وضعت   (211(
 .1/454؛ الحدادي, الجوهرة النيرة :4/16؛ ابن قدامه , المغنى :6/21حزم ,المحلى :

الحقة : وهي األنثى من اإلبل التي دخلت في السنة الرابعة واستحقت أن يطرقها الفحل  (212(
, األزهري , 231ولهذا قالوا طروقة الفحل . قدامه  بن جعفر , الخراج وصناعة الكتابه :

 . 2/245هذيب اللغة :ت
الجذعة :وهي األنثى من اإلبل التي أتمت أربعة أعوام ودخلت في الخامسة , وقيل لها ذلك  (213(

ألنها تجذع أذا سقطت سنها, وهي أعلى سن تجب فيه الزكاة . األزهري ,تهذيب اللغدددددة 
 .1/454؛ الحدادي, الجوهر النيرة :6/21؛  ابن حزم, المحلى:  1/226:

 .6-6/5بن حزم, المحلى :ا (214(
 . 1/95؛ المرغيناني, الهداية :34/ 2الكاساني, بدائع الصنائع : (215(
 .1/151الموطأ : (216(
 .  2/4األ م : (215(
  . 43الخرقي , مختصر الخرقي   :  (211(
 .2/611بداية المجتهد : (219(
عبد  (؛ النسائي ,احمد بن شعيب ,أبو1454,رقم الحديث   2/111صحيح البخاري : (220(

م(,السنن الكبرى ,تح: عبد الغفار سليمان و سيد كسروي حسن ,دار 915هد/303الرحمن  ت
  6/6( ؛ ابن حزم , المحلى :2236, رقم الحديث  2/14م( 1991الكتب العلمية  بيروت ,

؛ ابن حجر العسقالني,  احمد بن علي   11-10/ 4؛ ابن قدامه , المغنى :
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ح صحيح البخاري ,تح: عبد القادر شيبة الحمد ,مكتبة م(, فتح الباري بشر 1441هد/152 
 (.1423, رقم الحديث   352-3/351(2001الملك فهد الرياض ,

 .6/6ابن حزم ,المحلى :  (221(
 .23-4/22؛  ابن قدامه ,المغنى :  455أبو عبيد, األموال:  (222(
 .2/305المدونة الكبرى :   (223(
 .331/ 5النووي , المجموع  :  (224(
دار الكتب العلمية  2م(, تحفة الفقهاء , ط 114هد/539السمرقندي ,عالء الدين  ت (225(

 .1/212( 1994 بيروت,
 .4/25؛ ابن قدامه, المغنى : 6/6ابن حزم ,المحلى: (226(
م(, المبسوط ,دار المعرفة 1090ه/413السرخسي, محمد بن احمد بن أبي سهل  ت (225(

؛ الرملي ,نهاية   2/211ع  : ؛ ابن مفلح ,الفرو   2/155م( 1993 بيروت,
 .3/52المحتاج:

؛ ابن   451-450( ؛أبو عبيد, األموال :1100رقم الحديث   1/555سنن ابن ماجة : ( 221(
؛  6/6؛ ابن حزم ,المحلى : 3/15؛ الماوردي ,الحاوي الكبير :  2/123زنجويه,األموال:

  .      4/25المغني : , ابن قدامه


