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ABSTRACT 

 

 

This research collects and analyzes the hadiths reported concerning the necessity 

of dischargement of zakat al-fitr before the ‘Eid prayer and aims at clarifying 

their level of authenticity or weakness. A critical inductive and deductive 

approach has been followed. The research concluded that there are two hadiths 

reported on this issue and neither of them indicates that which would prevent the 

dischargement of zakat al-fitr after the ‘Eid prayer. As a matter of fact, one of the 

hadiths, the hadith of ibn ‘Omar, is understood as meaning that it is mustahabb 

(recommended).The second, the hadeeth of ibn ‘Abbas, is a mawqoof report 

(traced back to the Companion, not the Prophet-sallallahu ‘alayhi wa sallam) 

according to the preponderant opinion and there is doubt concerning its 

authenticity; what is meant by it is a decrease in reward for the one who 

discharges it after the prayer. 
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 امللخص

يهدف إىل لزوم إخراج زكاة الفطر قبل صالة العيد، و هذا البحث يتناول ابلدراسة والتحليل األحاديث الواردة يف 

بيان درجتها من حيث الصحة والضعف، وحترير القول يف داللتها، وبيان مسالك العلماء يف التعامل معها، واملنهج 

النقدي، املتمثل يف استقصاء كل ما ورد يف هذه املسألة من أحاديث، املتبع هو املنهج االستقرائي االستنتاجي 

الوارد يف هذا الباب حديثان،  واحلكم عليها، والوقوف على فهم العلماء وتوجيههم هلا، وخلص البحث إىل أن 

ول على منع إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد، بل أحد احلديثني وهو حديث ابن عمر حمم وليس فيهما ما يدل

على االستحباب، والثاين وهو حديث ابن عباس الراجح فيه الوقف، ويف ثبوته نظر، واملراد به نقص ثواب من 

 خيرجها بعد الصالة.

 صدقة من الصدقات، وقت زكاة الفطر.  الكلمات املفتاحية:

 

 

 املقدمة:

ٍد خامِت النَّبيني وإمام املرسلني، احلمُد هلل محًدا كثريًا طيًبا مبارًكا فيه، وأفضُل الصَّالة   وأمتُّ التسليم على نبينا حممَّ
 املبعوث رمحًة للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 أمَّا بعد: 
ًة جليلًة جعلها فرًضا الزًما على كل ِّ مسلٍم، صغريًا كان أو كبريًا، عبادرمضان  شرع لنا ربنا الكرمي يف ختام شهر  فقد  

 .حرًّا أو عبًدا، وهلذه العبادة وقٌت حمدٌد ال جيوز تقدميها عليه وال أتخريها عنهذكرًا أو أنثى،  
، وخاصة بعد أن شاع يف أوساط حتديد الوقت الذي ينتهي به أداء زكاة الفطرومن املسائل املهمة املتعلقة هبا: 

إىل إسقاطها مطلًقا بعد الصالة؛   طلبة العلم القول بتحرمي أتخريها ملا بعد صالة العيد، بل رمبا ابلغ بعضهم وذهب
 ألن وقتها قد فات!
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ومتسَّك أصحاب هذا القول ببعض املروايت الواردة يف ذلك، وخاصًة حديث ابن عباس الذي يقرر فيه أن إخراجها 
 بعد الصالة ال يعدو أن يكون صدقًة كسائر الصدقات.

اللُة، ومناقشة االستدالل هبا على انتهاء وقت ولذا عقدُت العزم على دراسة هذه املروايت من حيث الصحُة والد
 زكاة الفطر ابنتهاء صالة العيد.

مناقشة النصوص اليت متسَّك هبا من يرى انتهاء وقت زكاة الفطر بصالة العيد، وبيان مذاهب  موضوع البحث:
 الفقهاء يف ذلك.

ة الفطر قبل صالة العيد، وحترمي لزوم إخراج زكاوهم يقتصر البحث على دراسة األحاديث اليت تُ  حدود البحث:
 إخراجها بعد الصالة، ومها حديثان: حديث عبد هللا بن عمر، وحديث عبد هللا بن عباس، رضي هللا عنهما.

وتعارض ذلك منع إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد، ما يدل عليه ظاهر بعض األحاديث من   مشكلة البحث:
اجلواز، وتعارضه أيًضا مع ما جرى عليه عمل عامة العلماء من ى الدالة عل الصحيحة النصوصظاهر بعض مع 

 املذاهب األربعة وغريهم، مما يوجب حبثًا ومتحيًصا عن سبب ترك هؤالء العلماء العمل بظاهر هذه األحاديث.
  أمهية البحث:

 تعلُّقه بباٍب من أبواب العبادات اليت هتمُّ كلَّ مسلم.-
 ب هلا ما ليس له أصل اثبت.حفظ السنة النبوية من أن يُنس-

  أهداف البحث:
 وقت انتهاء أداء زكاة الفطر.* مجع األحاديث الواردة يف 

 * بيان موقف العلماء من هذه األحاديث وتوجيهها مع املناقشة والرتجيح.
 .أداء زكاة الفطر* حترير القول يف وقت  

هو املنهج االستقرائي االستنتاجي النقدي املتمث ِّل يف استقصاء كل ِّ ما ورد يف هذه املسألة من منهج البحث: 
 أحاديث وآاثر، واحلكم عليها، والوقوف على آراء العلماء جتاهها. 

يف مناقشة ما ُيسَتَدلُّ به على انتهاء وقت مل أقف على حبٍث علمي حمكَّم أو دراسٍة خاصٍة الدراسات السابقة: 
  .ابقتضاٍب يف كتب شروح احلديث وكتب الفقه  ذلك، إال أنَّ العلماء تعرَّضوا لزكاة الفطر بصالة العيد 

 إجراءات البحث: 
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 * ختريج األحاديث الواردة يف البحث بذكر من رواها من أصحاب الكتب املعتمدة.
 إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها مل أُخرجه من غريمها إال لفائدة.  *

 إىل قائله، والنقل من املصادر األصلية قدر املستطاع. قولٍ   عزو كلَّ *  
 * ال أترجم لألعالم املذكورين يف البحث لصغر حجمه.

 * ضبط ما ُيشكل من الكلمات.
 * شرح األلفاظ الغريبة اليت حتتاج إىل إيضاح.

 ، وخامتة.مبحثنيوقد رأيت تقسيم البحث إىل مقدمة، ومتهيد، و خطة البحث: 
 وفيها بيان موضوع البحث ومشكلته وحدوده وأمهيته وإجراءاته وخطة البحث. ملقدمة:ا

 إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد.  حكم أقوال العلماء يف  التمهيد:
 .حديث ابن عمر رضي هللا عنهمااملبحث األول:  

 .حديث ابن عباس رضي هللا عنهمااملبحث الثاين:  
 وفيها أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها من خالل البحث.  اخلامتة:

 
 

 
 التمهيد

 أقوال العلماء يف حكم إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد
 للعلماء قوالن يف حكم إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد:

ول مجهور أهل العلم من ، وهو قجيوز إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد إىل غروب مشس يوم العيد  أنه  األول:
 املذاهب األربعة وغريهم.

 ويلزمه القضاء.  ،يوم العيد ومل خيرج الزكاة فهو آث   فإذا غربت مشسُ 
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 (. 3/567(، شرح صحيح البخارى البن بطال )3/79(، وينظر: اإلشراف على مذاهب العلماء )4/89) ( طرح التثريب يف شرح التقريب1)

 (.3/179(، اإلنصاف للمرداوي )4/229)(، وعن اإلمام أمحد رواية أنه ال أيث بتأخريها عن يوم الفطر، ينظر: الفروع 2/74( بدائع الصنائع )2)

(، وهو ما يفهم من 6/142( إال أن داود الظاهري يرى سقوطها إذا مل خيرجها قبل الصالة، كاألضحية إذا انتهى وقتها، كذا نقله عنه النووي يف اجملموع )3)
 (. 4/266يف ذمته وخيرجها قضاًء كما يف احمللى )(، وأمَّا ابن حزم فريى أهنا ال تسقط، بل تبقى 2/21كالم ابن القيم يف زاد املعاد )

 (.3/178( ينظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )4)

 (. 2/21( ينظر: زاد املعاد )5)

 (. 2/138( ينظر: سبل السالم )6)

 (. 4/218( ينظر: نيل األوطار )7)

 (. 6/172(، الشرح املمتع )9/373( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )8)

وهو   ،ال جيوز أتخري إخراجها عن يوم الفطر، وبه قال الشافعية واحلنفية واملالكية  :مجهور الفقهاءقال  قال العراقي: "
 .(1)صان يف أتخريها عن يوم الفطر"املشهور عند احلنابلة، وحكى ابن املنذر عن ابن سريين والنخعي أهنما كاان يرخ ِّ 

 .طره يف كتب احلنفية أن وقتها موسَّع، فيجوز أدائها بعد يوم الفوالذي وجدتُ 
 أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابنا، وال تسقط ابلتأخري عن يوم الفطر...، ويف أي ِّ   ا وقتُ "أمَّ   :قال الكاساين

  .(2)عة"اًي ال قاضًيا كما يف سائر الواجبات املوسَّ أدَّى كان مؤد ِّ  وقتٍ 
 وسيأيت مزيُد نقوٍل عن علماء املذاهب األربعة يف هذه املسألة.

 .رج الزكاة فهو آث ، فإذا انتهت الصالة ومل خيُ ينتهي بنهاية صالة العيدت أداء زكاة الفطر  أن وق  الثاين:
كثري من ، و (7)، والشوكاين(6)والصنعاين، (5)ابن تيمية وابن القيم اختارهو ، (4)وبعض احلنابلة، (3)الظاهريةهو قول و 

 .(8)املعاصرين
 وعمدة هذا القول حديثان:

َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر ِبزََكاِة اْلِفْطِر َأْن تُ َؤدَّى قَ ْبَل "رضي هللا عنهما: حديث ابن عمر  األول:
 ".ُخُروِج النَّاِس ِإىَل الصَّاَلةِ 

زََكاُة اْلِفْطِر طُْهَرٌة ِللصَّاِئِم ِمَن اللَّْغِو َوالرََّفِث، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )  حديث ابن عباس  الثاين:
 (.َدقَاتِ ِهَي َصَدَقٌة ِمَن الصَّ َوطُْعَمٌة ِلْلَمَساِكنِي، َمْن َأدَّاَها قَ ْبَل الصَّاَلِة َفِهَي زََكاٌة َمْقُبولٌَة، َوَمْن َأدَّاَها بَ ْعَد الصَّاَلِة فَ 
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 (. 2/21( زاد املعاد )9)

 (. 4/218( نيل األوطار )10)

 (. 6/193( مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )11)

 (.3/91( فتح ذي اجلالل واإلكرام البن عثيمني )12)

 (. 1503( صحيح البخاري )13)

 (.986(، ومسلم )1509( البخاري )14)

 (. 986( صحيح مسلم )15)

، و"من أخرج (9)ه ال جيوز أتخريها عن صالة العيد، وأهنا تفوت ابلفراغ من الصالة"ومقتضى هذين احلديثني أنَّ "
َ، وخرجت (10)رجها ابعتبار اشرتاكهما يف ترك هذه الصدقة الواجبة"الفطرة بعد صالة العيد كان كمن مل خيُ  ، و"َأثِّ

، "وهذا نص صريح يف موضع النزاع فيجب املصري (11)لصدقات"عن كوهنا صدقة فطر، وصارت صدقة من ا
 . (12)إليه"

 ويف املبحثني التاليني دراسة احلديثني ومناقشة االستدالل هبما.
 رضي هللا عنهما.  حديث ابن عمر  املبحث األول:

 وفيه مطلبان:
 املطلب األول: ختريج احلديث.

فَ َرَض َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم زََكاَة الفِّْطرِّ َصاًعا مِّْن مَتٍْر أَْو َصاًعا مِّْن "عن ابن عمر رضي هللا عنهما، قال:  
ْسلِّمِّنَي،  ،َعَلى الَعْبدِّ َواحلُر ِّ، َوالذََّكرِّ َواألُنْ َثى، َوالصَّغِّريِّ َوالَكبِّريِّ  ،َشعِّريٍ 

ُ
ِِبَا َأْن تُ َؤدَّى قَ ْبَل ُخُروِج النَّاِس َوَأَمَر مَِّن امل

 ".ِإىَل الصَّالَةِ 
 .(13)عمر بن انفع، عن أبيه عن ابن عمر رضي هللا عنهماهذا احلديث رواه البخاري من طريق 

َّ َصلَّى هللاُ  "موسى بن عقبة، عن انفع، عن ابن عمر رضي هللا عنهما:  ورواه البخاري ومسلم من طريق   َعَلْيهِّ َأنَّ النَِّبِّ
 .(14)"َوَسلََّم أََمَر بِّزََكاةِّ الفِّْطرِّ قَ ْبَل ُخُروجِّ النَّاسِّ إِّىَل الصَّالَةِّ 

َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أََمَر ِبِِّّْخرَاجِّ زََكاةِّ "الضحاك عن انفع عن عبد هللا بن عمر:  ورواه مسلم من طريق  
 .(15)"تُ َؤدَّى قَ ْبَل ُخُروجِّ النَّاسِّ إِّىَل الصَّاَلةِّ اْلفِّْطرِّ َأْن  
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 (. 1510( صحيح البخاري )16)

 (. 8/52واكب الدراري )( الك17)

 (. 3/89(، وينظر: إرشاد الساري )3/375( فتح الباري )18)

 (.4/134( املسالك يف شرح موطأ مالك )19)

 ويكفي إخراُج الشيخني للحديث داللًة على صحته.
 املطلب الثاين: مناقشة االستدالل به على وجوب إخراج زكاة الفطر قبل الصالة.

احلديث محله عامة العلماء على من يرى وجوب إخراج زكاة الفطر قبل صالة العيد، وهذا  ديث ابن عمر  استدلَّ حب
 لوجوه:؛  االستحباب

 ر.يوم الفطشامٌل لكامِل    األداءِ   على أن وقتَ  أواًل: داللة السنة
البخاري عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: "ُكنَّا ُُنْرُِّج يفِّ َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   اإلمام  وهو ما رواه

 .(16)َصاًعا مِّْن َطَعاٍم"  يَ ْوَم الِفْطرِ َوَسلََّم  
 ، كما قال الكرماين.(17)سواء كان قبل الصالة أو بعدها"  ،جلميع النهار  ( وهو شاملٌ يَ ْوَم الِفْطرِ ق فيه لفظ )لَ طْ ف " أَ 

على مجيع  (اليوم) قِّ دْ لصِّ  ؛ستحباببقبل صالة العيد على اال التقييدَ  افعيُّ الشَّ  ومحلَ قال احلافظ ابن حجر: "
 .(18)"النهار

وكلمة )يوم( ظرٌف يدل على زمان وقوع الفعل )ُُنرج(، فاليوم كلُّه ظرٌف لإلخراج، ويَ ب ُْعد أن يُطلق أبو سعيد 
ويكون مراده منها فقط ما بني طلوع الفجر وشروق الشمس وارتفاعها!، (  يَ ْوَم الِفْطرِ )اخلدري رضي هللا عنه كلمة  

 فهذا جزٌء يسرٌي من اليوم.
"، وعقَّبه حبديث أيب سعيد اخلدري، الصدقة قبل العيد حديث ابن عمر السابق يف ابب " وأخرج اإلمام البخاري

 وكأنه يقول: إنَّ حديث ابن عمر حمموٌل على االستحباب بداللة حديث أيب سعيد.
هذا هو امسها على لسان و" أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسَّاها "زكاة الفطر"، أو "صدقة الفطر"، اثنًيا:

، فأضافها ليوم الفطر، وهو يوم العيد املمتد إىل غروب الشمس، مما يدل على أنَّ كامل اليوم (19)"صاحب الشرع
 .صريحٍ   إال بنص ٍ ه جزاء جبزء منفال يقال مبنع اإلوقٌت هلا،  
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حبث عن ( وهذا قول مجهور األصوليني أنَّ املندوَب مأموٌر به، ويرتتب على ذلك أن هذه اللفظة حيث وردت يف النصوص أمكن محلها على الندب دون 20)
ه هاهنا إىل معرفة املراد هبذا قرينة ودليل يصرف إليها، قال املازري: "وذلك أنه كثري مما يقع يف ألفاظ الرواة أمره عليه السالم بكذا، وهنى عن كذا، فيفتقر الفقي

وإن كان مذهبه أن املندوب إليه  اللفظ، فإن اعتقد أن املندوب إليه غري مأمور به، وأن الراوي معتقد لذلك محل قوله: )أمر( على أن املراد به أوجب...، 
هل املراد به أمٌر واجٌب، أو أمُر ندٍب، ومل يفتِّ ابلوجوب إال  ، تردد يف قول الرسول عليه السالم: )أمرتكم بكذا(، وقول الراوي عنه: )أمر بكذا(،مأمور به 

 (.220بعد نظٍر آخر وأدلٍة تقوم له على ذلك". إيضاح احملصول من برهان األصول )ص

لراوي عنه: )أمر بكذا(،  (: "وفائدة املسألة تظهر يف تعيني ُُمَمل قوله عليه السالم: )أمرتكم بكذا(، أو قول ا1/358وقال الطويف يف شرح خمتصر الروضة )
ه تعنيَّ للوجوب"، وينظر: قلت: يعين إن قلنا: املندوب مأمور به، كان األمر احملكي عنه عليه السالم مرتدًدا بني إرادة الوجوب والندب، وإن قلنا: ليس مأمورا ب

 (. 1/509إحتاف ذوي البصائر للدكتور عبد الكرمي النملة )

( وصيغة )افعل(، فاألوىل حقيقة يف الوجوب والندب، والثانية األصل فيها الوجوب وحتمل على غريه بقرائن وأدلة، فهما مسألتنان ( ومثَّة فرٌق بني لفظ )األمر21)
(، البحر احمليط يف أصول الفقه  156(، هناية السول شرح منهاج الوصول )ص558خمتلفتان. ينظر: رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب للسبكي )ص

(1/380 .) 

 (. 4/89طرح التثريب ) (22)

 (.5/1500( الكاشف عن حقائق السنن )23)

 (. 3/566( شرح صحيح البخارى )24)

لى الواجب، َيْصُدق على املستحب كما َيْصُدق ع(  رَ مَ عن النيب صلى هللا عليه وسلم )أَ صحايب  ال  قولَ   أنَّ   اثلثًا:
 .(21)به  ، فكالمها مأمورٌ (20)ب معاً و ندواملاجب  يف الو   لفظ "األمر" حقيقةٌ ف

لالستحباب كاحتماهلا  حمتملةٌ  )أمر(قال العراقي عن ابن حزم: "استدل هبذا احلديث وال حجة فيه؛ ألن صيغة 
ا ورد هذا احلديث بصيغة يف الوجوب، فلمَّ   فإهنا ظاهرةٌ   (لْ )افعَ مها، خبالف صيغة  يف أحدِّ   وليست ظاهرةً   ،لإلجياب

 . (22)فيها"  على ذلك مشكوكٌ   والزايدةُ   ،نُ قَّ ه األمر املتي َ اقتصران على االستحباب؛ ألنَّ   (األمر)
 . (23)"؛ جلواز التأخري عند اجلمهوراستحبابٍ   قوله: )أن تؤدى قبل خروج الناس( هذا أمرُ وقال الطيِب: "

الصالة لصدقة قبل  يتحقق ابوهذا    الفقري عن السؤال يوم العيد،  إغناءُ   زكاة الفطر  املعىن املقصود منرابعاً: أنَّ  
تكمياًل   ،إغناؤه عن السؤال يف يوم العيد كامَل اليوم و احملتاج    ةِّ لَّ خَ   سد ِّ وبعدها؛ إال أهنا أول اليوم أكمل ملا فيها من  

 .لسروره فيه
 جاز إخراجها بعد الصالة؛ ألنَّ  :ال عن املسألة ذلك اليومؤَّ "وإذا كانت صدقة الفطر إلغناء السُّ ال: قال ابن بطَّ 

 . (24)ه يوم الفطر"ذلك كلَّ 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 4, No: 2, 2020 

 
 70 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 (.3/89(، سنن الدارقطين )3/1251( األموال )25)

 (.5/620(، البدر املنري )3/102(، تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي )4/323( ينظر يف بيان ضعفه: اخلالفيات للبيهقي )26)

 لكوفة عامر بن شراحيل الشَّعِب. ( فقيه أهل ا27)

 (. 6/499( مصنف ابن أيب شيبة )28)

ق السبيعي، ( "أبو ميسرة اهلمداين، عمرو بن شرحبيل الكويف، مسع عمر بن اخلطاب وعبد اَّللَّ بن مسعود، روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة وأبو إسحا29)
 (.2/728ميسرة مع علي صفني". االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم ابلكىن )كان من فضالء أصحاب ابن مسعود، قال أبو نعيم: شهد أبو 

 (. 6/499( مصنف ابن أيب شيبة )30)

 (. 6/499( مصنف ابن أيب شيبة )31)

 (.3/329( مصنف عبد الرزاق الصنعاين )32)

 (. 1/321)(، الكايف يف فقه أهل املدينة 2/350(، وينظر: املدونة الكربى )2/405( املوطأ )33)

عن عبد هللا بن عمر ويشهد هلذا ما رواه ابن زجنويه يف األموال والدارقطين يف السنن من طريق أيب معشر عن انفع  
إذا كنا نؤمر أن ُنرجها قبل أن ُنرج إىل الصالة، ث يقسمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني املساكني    أنه قال:
 ، لكن يستأنس به.(26)وسنده ضعيف  ،(25)  ( َهَذا اْليَ ْومِّ َأْغُنوُهْم َعنِّ الطََّوافِّ يفِّ )، وقال:  انصرف

 محلوه على االستحباب. األربعة وغريهمخامًسا: أن عامة العلماء من املذاهب  
 وسأسرد ههنا نقواًل عن علماء من خمتلف املذاهب تبني أن هذا هو قول عامتهم.

: "إن (27)إخراجها قبل الصالة"، وقال عامر يستحبونقال: "كانوا ه ( 115بن ُعتيبة الكندي )فعن احَلَكم  -
 . (28)رها"لها، وإن شاء أخَّ شاء عجَّ 

 . (30)طعم بعد ما يصلي"يُ   (29): "كان أبو ميسرةالسَّبيعي  وقال أبو إسحاق -
 . (31)وعن ابن عون عن ابن سريين أنه كان يعطي صدقة الفطر بعد الصالة -
   (32)"ال"ا حىت تكون بعد الفطر؟ قال:  رهتُ إن أخَّ  وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل يف ذلك حرجٌ  -
لفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر اأنه رأى أهل العلم يستحبون أن خيرجوا زكاة  ":  يف املوطأ  مالكوذكر اإلمام    -

 ."ىقبل أن يغدوا إىل املصلَّ 
 .(33)"إن شاء هللا، أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده  وذلك واسعٌ "قال مالك:  
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 (. 2/55( سنن الرتمذي )34)

 (. 2/48( معامل السنن )35)

 (. 3/389( احلاوي الكبري )36)

 (. 94( املقنع يف فقه اإلمام أمحد )ص37)

 (. 4/297( املغين )38)

 (. 6/128( اجملموع )39)

 (. 6/142( اجملموع )40)

الفطر قبل الغدو  الرجل صدقةَ  جَ رِّ أهل العلم: أن خيُ ه يستحبُّ وهو الذي وقال الرتمذي عن حديث ابن عمر: " -
 ، ومل يذكر خالفًا يف املسألة.(34)"إىل الصالة

وقد رخص ابن  ،أهل العلم ةُ وهو قول عامَّ ج قبل الصالة، رَ وأما وقت إخراجها فالسنة أن ختُ وقال اخلطَّايب: "-
 .(35)"سريين والنخعي يف إخراجها بعد يوم الفطر

ا، ولكن لو أخرجها ا، وكان ِبخراجها فيما بعد قاضيً ا آمثً سيئً رها عن يوم العيد كان مُ : "فإن أخَّ وقال املاوردي -
 . (36)ا"ال قاضيً  ايً د ِّ ؤ أجزأه، وكان م  :بعد صالة العيد من يومه

وعليه  ثَِّ أَ  :: "األفضل إِّخراجها يوم العيد قبل الصالة، وجتوز يف سائر اليوم، فإِّن أخرها عنهقال ابن قدامةو  -
 . (37)القضاء"

 . (38)رها عن الصالة ترك األفضل"وقال: "فإن أخَّ 
واألصحاب على أن األفضل أن خيرجها يوم العيد قبل اخلروج إىل واتفقت نصوص الشافعي " قال النووي:و  -

 .(39)"هوأنه جيوز إخراجها يف يوم العيد كل ِّ   ،صالة العيد 
رها عن يوم الفطر: ، وإن أخَّ رها عن صالة اإلمام وفَ َعَلها يف يومه: مل أيث، وكانت أداءً "ومذهبنا أنه لو أخَّ وقال: 

 .قضاءً أث ولزمه إخراجها وتكون  
 وحكاه العبدري عن مالك وأيب حنيفة والليث وأمحد.

كاألضحية إذا مضى ،فال يؤديها بعدها ،إن مل يؤدها قبل صالة العيد سقطت :قال وقال احلسن ابن زايد وداود
 . (40)وقتها"
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 (. 3/178( اإلنصاف )41)

 (. 10/14الفقهية الكويتية )(، وينظر: املوسوعة 4/88( طرح التثريب )42)

 (. 9/111( عمدة القاري )43)

 (. 3/61( سنن الدارقطين )44)

 .  (41): "وجيوز يف سائر اليوم، وهو املذهب، وعليه مجاهري األصحاب، وقطع به كثري منهم"وقال املرداوي  -
"األفضل إخراجها قبل اخلروج، وقد صرح بذلك الفقهاء من املذاهب األربعة، وزاد احلنابلة على   قال العراقي:و   -

ا، وذلك أعلى درجات االستحباب، هذا هو املشهور عندهم، وقال ذلك فجعلوا أتخريها عن الصالة مكروهً 
 . (42)  "ليس ذلك مبكروه  :القاضي منهم

 ،وإبراهيم النخعي ،وعطاء بن أيب رابح ،وابن عباس ،وهذا أمر استحباب، وهو قول ابن عمر" العيين:وقال  -
 ،وإسحاق ،والشافعي ،ومالك ،وموسى بن وردان  عتيبة،واحلكم بن  ،والضحاك ،وعكرمة ،وأيب نضرة ،والقاسم

األمر فيه للوجوب فيحرم أتخريها   وأهل الكوفة، ومل حيك فيه خالف، وحكى اخلطايب اإلمجاع فيه، وقال ابن حزم:
 . (43)"عن ذلك الوقت

 املبحث الثاين: حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: التخريج والدراسة.
 الدارقطين يف السنن:   قال اإلمام

حممد الدمشقي، حدثنا أبو حدثنا أبو حممد بن صاعد، حدثنا إبراهيم بن عتيق العنسي بدمشق، حدثنا مروان بن  
يف، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه دَ يزيد اخلوالين، حدثنا سيَّار بن عبد الرمحن الصَّ 

صَّاَلِة َفِهَي زََكاٌة زََكاُة اْلِفْطِر طُْهَرٌة لِلصَّائِِم ِمَن اللَّْغِو َوالرََّفِث، َوطُْعَمٌة لِْلَمَساِكنِي، َمْن َأدَّاَها قَ ْبَل الوسلم: )
 .(44)(، قال الدراقطين: "ليس فيهم ُمروح"َمْقُبولٌَة، َوَمْن َأدَّاَها بَ ْعَد الصَّاَلِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمَن الصََّدَقاتِ 

 وهذا احلديث ُمَعلٌّ أبمرين:
 األول: تفرُّد رواته به مع كوهنم غري ُمربَّزين يف احلفظ والضبط.
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 (. 4/256( اجلرح والتعديل )45)

 (. 4/291(، وينظر: هتذيب التهذيب )4/335( الثقات )46)

 (. 5/339( بيان الوهم واإليهام )47)

 (. 2/385( ميزان االعتدال )48)

 
ا، غريبٌ  ديثاحل اإسناد هذف ار بن عبد والين، عن سيَّ ري، عن أيب يزيد اخلَ رواه مروان بن حممد الطاطَ إذ  جدًّ

 .على هذه الرواية  يف، عن عكرمة عن ابن عباٍس، ومل يتاَبع أحٌد منهمدَ الرمحن الصَّ 
ن عكرمة، وتفرد به عكرمة عن مرواُن بن حممد عن أيب يزيد، وتفرَّد به أبو يزيد عن سيَّار، وتفرد به سيَّار عبه  فتفرَّد  

 ابن عباس!
والتوقف، وخاصًة أن رواته مدعاٌة للريبة    -أوائل القرن الثالث-من السند فهذا التفرد الذي استمر إىل طبقٍة متأخرٍة  
 غرُي مشهورين ابحلفظ والضبط واإلتقان.

له مروايت كثرية، فلم أقف له بعد طول  ا يف الرواية، وال تُعرفني جدًّ من املقل ِّ يف: دَ ار بن عبد الرمحن الصَّ سيَّ ف
 إال على ثالث رواايت، هذه أحدها.  حبثٍ 

 وقال عنه أبو حامت: "شيخ".
 . (45)وقال أبو زرعة: "مصري ليس به أبس"

 .(46)يف، من أهل مصر، يروي املراسيل"دَ وذكره ابن حبان يف الثقات وقال: "سيار بن عبد الرمحن الصَّ 
 " داللة على أنه غري معروف ابلرواية، وهي ال تفيد تعدياًل وال جترحياً، وال داللةً شيخالرازي عنه "وقول أيب حامت 

 قليل احلديث، ليس ابملشهور.  على الضبط، ولذا ال تقال إال يف راوٍ 
له  تْ عَ وق َ  ه ليس من أعالم أهل العلم، وإمنا هو شيخٌ ، وإمنا هو إخبار أبنَّ قال ابن القطان: "وهذا ليس بتضعيفٍ 

 . (47)خذت عنه"أُ   رواايتٌ 
ا ا ممن قال فيه ذلك، ولكنها أيضً ليس هو عبارة جرح، وهلذا مل أذكر يف كتابنا أحدً   (هو شيخ)وقال الذهِب: "فقوله  
 .(48)"وابالستقراء يلوح لك أنه ليس حبجةما هي عبارة توثيق،  
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 (. 34/407( هتذيب الكمال )49)

 (. 2/472( الكاشف )50)

 (.  12/279(، هتذيب التهذيب )4/36(، وينظر: التكميل يف اجلرح والتعديل )684( تقريب التهذيب )ص51)

 (.1/671( املستدرك على الصحيحني )52)

 
ابن ال البخاري و  أقف له على ترمجة عند  املشهورين يف الرواية، وملعرف امسه، وليس من ال يُ أبو يزيد اخلوالين، و 

من األئمة السابقني، وترجم له املزي يف هتذيب الكمال، فلم يزد على قوله: "أبو يزيد اخلوالين  أيب حامت وال أحدٍ 
وهب، ومروان بن حممد يف )د ق(، روى عنه: عبد هللا بن دَ املصري الصغري، روى عن: سيار بن عبد الرمحن الصَّ 

 . (49)الطاطري )د ق(، وقال: كان شيخ صدق، روى له أبو داود، وابن ماجه"
 .!إال هذه الروايةومل أقف له على شيء من املروايت يف كتب السنة  

ثنا أبو يزيد اخلإال قول الراوي عنه مروان بن حممد الطاطَ  وال تعديلٍ   ئمة جبرحٍ من األ  ذكره أحدٌ يومل   والين، ري: "حدَّ
 يروي عنه".  ، وكان ابُن وهبٍ وكان شيَخ ِصْدقٍ 

 ، وأما حاله من حيث الرواية فال نعلم عنه شيًئا.بل غايته إثبات صدقه فحسب  ه وإتقانه،وهذا ال يدل على ضبط
بن اوعنه  ،يفدَ عن سيار الصَّ  ،ا يف الكاشف حيث قال: "أبو يزيد اخلوالين الصغريولذا مل يذكر فيه الذهِب شيئً 

 . (50)وهب ومروان الطاطري"
 (51)بينما قال احلافظ يف التقريب: "صدوق"!

ال يف ابب فمثل هذا اإلسناد قد مُيشَّى يف ابب اآلداب والرقاق والرتغيب والرتهيب والسري وحنوها من األبواب، 
 قد ُعرفت عدالته وضبطه.حجًة  يكون  اليت ُيشرتط يف راويها أن  األحكام واحلالل واحلرام  

قال اإلمام عبد الرمحن بن مهدي: "إذا روينا عن النِب صلى هللا عليه وسلم يف احلالل واحلرام واألحكام: شدَّدان يف 
األسانيد وانتقدان الرجال، وإذا روينا يف فضائل األعمال والثواب والعقاب واملباحات والدعوات: تساهلنا يف 

 . (52)األسانيد"
على حكمة تشريع زكاة الفطر وفضل تعجيلها، ولكن ال يؤخذ منها حكٌم ابتٌّ قد ُيستشهد هبذه الرواية ولذا ف

 .بفوات وقت األداء ابنتهاء صالة العيد؛ لعدم حتققنا من ضبط رواهتا
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 (. 1609( السنن )53)

 (. 1827( السنن )54)

 (. 4/415( اخلالفيات )55)

 (. 2/122( اجلرح والتعديل )56)

 
ُجرَِّح يف عدالته، وال  أحدٌ  إذ ليس فيهممن محله على العدالة،  ال بدَّ وقول الدارقطين "ليس يف رواته جمروح": 

 كما ال خيفى.  صحة السند يلزم من هذا  
عن االحتجاج به، كاٍف للتوقف منهما   واحدٍ  دَ تفرُّ أن هذه احلديث تفرَّد به من ال حُيَتمل تفرده، و  واحلاصل:

 !ابثننيف  يفك
 : الوقف على ابن عباس.العلة الثانية

 .(53)الدمشقيفقد أخرجه أبو داود عن عبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي، وحممود بن خالد  
 .(54)وابن ماجه عن عبد هللا بن أمحد بن بشري بن ذكوان، وأمحد بن األزهر

 .(55)اس بن الوليد والبيهقي من طريق العبَّ 
يف، عن عكرمة عن دَ ري، حدثنا أبو يزيد اخلوالين، عن سيَّار بن عبد الرمحن الصَّ مخستهم عن مروان بن حممد الطاطَ 

رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلم زكاَة الِفْطر طُْهرًة للَصائم ِمن اللغو والرَّفِث وطُْعمًة فرض ابن عباٍس قال: "
 ".للمساكنَي، َمْن أدَّاها قبَل الصَّالة، فهي زكاٌة مقبولٌة، ومن أدَّاها بعَد الصَّالة، فهي َصَدقٌة من الصَّدقات

 ا.د الدمشقي، مرفوعً وخالفهم: إبراهيم بن عتيق العنسي فرواه عن مروان بن حمم
 لرواية أكثر الرواة عن مروان بن حممد.  خمالفةٌ  شاذةٌ الرفع  رواية  ف

ا إال قول ابن أيب وإبراهيم بن عتيق العنسي الدمشقي، ليس من املشهورين ابلضبط واإلتقان، ومل أجد فيه كالمً 
 .(56)عنه" ، كتبتُ حامت: " مسعنا منه، وهو صدوقٌ 

-ومنهم اإلمام الدارمي احلافظ الكبري-تفرده ابلرفع، فكيف وقد خالفه مخسٌة من الرواة ومثل هذا ال يقبل منه 
 فرووه موقوفًا على ابن عباس.
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ن هذا األثر، وإال فقد تبني من الدراسة السابقة أنه ال يثبت عن  ابن عباس. ( هذا النقاش من ابب التنزل مع 57)  من حُيس ِّ

 خرب عن تشريع نبوي،  ( ونظري هذا قول القائل: "فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احملَرم على املرأة يف سفرها صيانًة هلا وحفاظا عليها"، فالفقرة األوىل58)
 جنم من خالل فهم القائل لنصوص الشريعة ومقاصدها. والثانية تعليل هلذا التشريع

 
 املطلب الثاين: مناقشة داللة حديث ابن عباس على انتهاء وقت زكاة الفطر.

 :(57)جوههذا احلديث ال حجَّة فيه على انتهاء وقت زكاة الفطر بصالة العيد، وبيان ذلك من و 
، وكذا يف ثبوته عن تبني من الدراسة السابقة أن هذا احلديث ال يثبت مرفوًعا للنيب صلى هللا عليه وسلم:  أواًل 

 ابن عباس موقوفًا نظٌر قويٌّ؛ لغرابة إسناده وتفرُّدِّ رواته به، وفيهم من جُتهل حاله من حيث الضبط واإلتقان. 
إىل دائرة القول البشري القابل  "الوحي"على ابن عباس، فقد خرج من دائرة  اموقوفً  سلَّمنا بثبوتهاً: إذا اثني

 للخطأ والصواب.
تعليل سبب فرض زكاة الفطر، وبيان وقت أدائها: من املسائل اليت يدخلها ؛ ألنَّ  له حكم الرفعوال يقال ههنا إن  

 االجتهاد والرأي والنظر.
ما تبعه ؛ خبالف  حمضٌ   ه خربٌ سول هللا فرض زكاة الفطر، فهذا من املرفوع؛ ألنَّ وأما ما دل عليه األثر ضمًنا من أن ر 

 وبيان.من تعليل  
ُ يف هذا النص ابن عباس رضي هللا عنه ف كمَة فرض رسول هللا لزكاة الفطر بناء على ما ظهر له من علََّة وحِّ يُبني ِّ

 .(58)بني األمرين  ، وفرقٌ ثٍ حلدَ   لٌ قْ ال ن َ  ونظرٍ   عن رأيٍ  فهمه للشريعة ومقاصدها، وهذا إخبارٌ 
وأبلغ يف احلجة،  فهو أقوى    ،ا لكان أجدر به أن ينسبه للنِب صلى هللا عليه وسلمولو كان هذا التعليل والبيان مرفوعً 

 .يف الداللة
 وكذا فإن هذا املعىن مل يُنقل عن أحد من الصحابة اآلخرين.

 زكاة الفطر ابنتهاء صالة العيد.اثلثًا: أن هذا األثر ليس صرحًيا يف انتهاء وقت  
أن األكمل واألفضل أجرًا وثوااًب إخراجها  املراد:وإمنا  ،إىل ابن عباسمن العلماء القول هبذا  ولذا مل ينسب أحدٌ 

، فمن فعلها قبل الصالة كان له أجر زكاة الفطر، ومن أخرجها بعد الصالة كان أجره أنقص كأجر أي ِّ قبل الصالة
 الصدقات.صدقٍة من  
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 (.9/220( املنهل العذب املورود شرح سنن أيب داود )59)

 (. 1/560( حاشية السندي على سنن ابن ماجه )60)

 (. 2/300( فتح القدير )61)

 (. 3/328( مصنف عبد الرزاق )62)

 (. 4/183( مصنف ابن أيب شيبة )63)

 
 مقبولةٌ  قال الشيخ حممود خطاب السبكي: "قوله )من أد اها قبل الصالة...اخل( أي قبل صالة العيد فهي زكاةٌ 

ثاب عليها ثوااًب كاماًل، ومن أد اها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات املطلقة اليت يتصدق هبا يف سائر األوقات، يُ 
 . (59)"فهي أقل ثوااًب من املؤد اة قبل الصالة

فأتى هبذا اللفظ على سبيل   ،أراد أن يؤكد على أمهية التعجيل بزكاة الفطر قبل صالة العيد رضي هللا عنه  ابن عباس  ف
 .اها قبل الصالة فهو الذي أدى زكاة الفطر على احلقيقةمن أدَّ   املبالغة منه والتجوز يف أنَّ 

  .(60)"يف أداء صدقة الفطر قبل الصالةواحلديث يدل على أنه ينبغي املبادرة  ولذا قال السندي: "
...(، ويف هذا داللة ومن أدَّاها بعَد الصَّالةرابًعا: أن ابن عباس مسَّى إخراجها بعد الصالة: "أداء"، فقال: )

 أنه يرى جواز إخراجها بعد الصالة.
دفع ابحتاد مرجع لكن قد يُ  ...،م ؤخذ سقوطها ببادئ الرأي من حديث ابن عباس املتقد ِّ ورمبا يُ قال ابن اهلمام: "

فصارت كغريها من  ،غري أنه نقص الثواب ،إذ يفيد أهنا هي املؤداة بعد الصالة ،يف املرتني (اهاأدَّ )ضمري 
  .(61)"الصدقات

روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخربين عطاء أنه مسع ابن عباس يقول: "إن استطعتم فألقوا ويؤكد ذلك ما 
 . (62)  يعين صالة الفطر  ،لصالة أو بني يدي الصالة"زكاتكم أمام ا

 ا.ا الزمً حتمً  يرى إخراجها قبل الصالةأن ابن عباس ال    هفيهذا سنٌد صحيٌح، و و 
صدقة الفطر قبل  جَ رِّ ة أن ختُْ نَّ من السُّ  وروى ابن أيب شيبة من طريق َحجَّاٍج عن عطاء عن ابن عبَّاٍس قال: "إنَّ 

 .(63)طعم"ج حىت تَ رُ الصالة، وال ختَْ 
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 (. 3/154( ينظر: اجلرح والتعديل م )64)

 (، وفيه جهالة خنت ُماهد. 499/ 6( مصنف ابن أيب شيبة )65)

 
 ، ولكن يصلح ههنا يف االستشهاد.(64)وحجاج بن أَْرطاة فيه كالم

أن رواته من غري  األثر ال يبعد أن يكون دخله شيء من الوهم واخللل يف النقل، وخاصةً  اهذخامًسا: أن 
 املشهورين ابحلفظ والضبط.

يب شيبة عن أيب بكر بن عياش عن ُمَطر ٍِّف قال: أخربين َخنْتُ ُماهٍد، عن ُماهٍد قال: "صدقة الفطر أوقد روى ابن  
 . (65)يوم الفطر زكاٌة، ومن أعطاها بعد ذلك فهي صدقٌة"

فجعل   الرواةني فعلها يوم العيد وبعده، فأخطأ أحد  وال يبعد أن يكون هذا هو أصل قول ابن عباس، أي التفريق ب
 الفرق بني أدائها قبل الصالة وبعدها.

 واحلاصل:
 أن حديث ابن عمر حمموٌل عند عامة العلماء على االستحباب.

بعد  هاأتثيم من خيرجنتهاء وقت أداء زكاة الفطر بصالة العيد، وهو عمدة من يقول ابفحديث ابن عباس  وأمَّا
هو ما يفسر لنا  أجراً: معلواًل، أو موقوفاً، أو حممواًل على بيان األكمل واألفضله كون  وقد تبني أنَّ ، صالةال

 سبب ترك عامة العلماء من املذاهب األربعة وغريهم األخذ بظاهره.
 وهللا أعلم

 اخلامتة
 وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات

؛ ملا رواه الشيخان عن ابن إخراج زكاة الفطر قبل صالة العيداستحباب  دلت السنة النبوية الصحيحة على   -1
 ".أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إىل الصالة"عمر:  

  ، والذي عليه مجهور أهل العلم أن وقتها ينتهي إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيدمذهب عامة العلماء جواز    -2
 .ويلزمه القضاء ،يوم العيد ومل خيرج الزكاة فهو آث   ، فإذا غربت مشسُ بنهاية يوم العيد 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 4, No: 2, 2020 

 
 79 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
، وحجتهم حديث ذهب الظاهرية وبعض العلماء إىل أن زكاة الفطر ينتهي وقت أدائها بنهاية صالة العيد-3

أَدَّاَها قَ ْبَل الصَّاَلةِّ اس: )من  ابن عمر يف أن النِب صلى هللا عليه وسلم أمرهم ِبخراجها قبل الصالة، وحديث ابن عب
.)  َفهَِّي زََكاٌة َمْقُبولٌَة، َوَمْن أَدَّاَها بَ ْعَد الصَّاَلةِّ َفهَِّي َصَدَقٌة مَِّن الصََّدقَاتِّ

، وقد ثبت يف السنة النبوية الصحيحة أن ابن عمر حمموٌل على االستحباب عند عامة العلماءحديث  -4
زكاة  املعىن املقصود منفطر"، وهذا شامٌل لكامل اليوم حىت مغيب الشمس، وألن الصحابة كانوا خيرجوهنا "يوم ال

 ، وهذا متحقق يف إخراجها قبل الصالة وبعدها.إغناء الفقري عن السؤال يوم العيد   الفطر
؛ إذ تفرد به رواته، ومنهم اثنان غري مشهورين وال حديث ابن عباس الراجح فيه الوقف، ويف إسناده ضعف  -5

 ني ابحلفظ والضبط، أو حمموٌل على بيان األكمل واألفضل.معروف
 ؛ ألنه ليس خربًا حمًضا، وهو مما يقال ابلرأي والنظر واالجتهاد.قول ابن عباس ليس له حكم الرفع-6
 ثبت عن ابن عباس ما يدل على أنه ال يرى إخراجها قبل الصالة حتًما الزًما.-7

 وقت بدء إخراج زكاة الفطرالواردة يف بيان املوقوفة واآلاثر املرفوعة يث : أمهية مجع األحادومما يوصي به الباحث
 .حديثية فقهيةودراستها دراسة  

 فهرس املصادر واملراجع
العثمانية، دائرة  حيدرآابد الدكن:، اجلرح والتعديله (، 1371ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن حممد، ) .1

 .1مصورة دار الكتب العلمية، ط:
 .1ط:دار القبلة،  حتقيق: حممد عوامة، جدة:  (، املصنف، ه 1427)  شيبة، عبد هللا بن حممد،ابن أيب   .2
، حتقيق حممد السليماين، (، املسالك يف شرح موطأ مالكه 1428)ابن العريب، حممد بن عبد هللا،  .3

 . 1بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط
، ت: احلسني سعيد، الرايض: دار بيان الوهم واإليهام(، م1997ابن القطان، علي بن حممد ) .4

 .1ططيبة،  
، حتقيق شعيب األرانؤوط، بريوت: مؤسسة الرسالة، (، زاد املعاده 1419)  ابن القيم، حممد بن أيب بكر، .5
 . 3ط
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، ت: مصطفى أبو الغيط، الدمام: دار اهلجرة، البدر املنري،  ه (1425ابن امللقن، عمر بن علي، ) .6
 .1ط
، حتقيق: صغري أمحد، اإلشراف على مذاهب العلماءم(، 2007، )ابن املنذر، حممد بن إبراهيم .7

 .1مكتبة مكة الثقافية، ط
، حتقيق ايسر بن إبراهيم، الرايض: مكتبة شرح صحيح البخارى  (،ه 1423طال، علي بن خلف، )ابن ب .8

 .2الرشد، ط
مركز امللك فيصل، ، الرايض:  شاكر ذيب فياضحتقيق:    األموال،م(،  1986ابن زجنويه، محيد بن خملد، ) .9

 .1ط:
، حتقيق سامي جاد تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق  ه (،1428، حممد بن أمحد، )ابن عبد اهلادي .10

 .1هللا، الرايض: أضواء السلف، ط
، املكتبة فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرامم(، 2006ابن عثيمني، حممد بن صاحل، ) .11

 .1اإلسالمية، ط:
 .1ي، ط، ت: األرانؤوط، جدة، مكتبة السواداملقنعم(،  2000ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد ) .12
 .2، حتقيق عبد هللا الرتكي، القاهرة: دار هجر، طاملغين  (،ه 1410ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد، ) .13
، ت: شادي آل نعمان، التكميل يف اجلرح والتعديل، (ه 2011) ابن كثري، إمساعيل بن عمر، .14

 .1ط
 .1ط،  حتقيق شعيب األرنؤوط، بريوت: دار الرسالة السنن،ه (،  1430، )حممد بن يزيد ابن ماجه،   .15
 .1حتقيق: عبد هللا الرتكي، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط:  الفروع،م(،  2003ابن مفلح، حممد بن مفلح، ) .16
دار الكتب  :بريوت هناية السول شرح منهاج الوصول،ه (، 772اإلسنوي، عبد الرحيم بن احلسن، ) .17

 .العلمية
حتقيق: حممد األعظمي، مؤسسة زايد آل هنيان،  ، املوطأ،م(2004)، األصبحي، مالك بن أنس .18

 .1ط
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 دار صادر.  :، بريوت، املدونة الكربىاألصبحي، مالك بن أنس .19
دار  :، ت: زهري الناصر، الرايضاجلامع املسند الصحيح(، ه 1410حممد بن إمساعيل، ) البخاري: .20

 . 2طويق، ط
 .1ط،  العثمانيةدائرة    حيدرآابد الدكن:،  الثقات  ه (،1403البسيت، حممد بن حبان، ) .21
، ت: عبد هللا الرتكي، القاهرة، مكتب السنن الكبري، (ه1432)أمحد بن احلسني،  البيهقي، .22

 .1ط  ،هجر
حتقيق: فريق البحث العلمي بشركة الروضة،  اخلالفيات،، (ه 1436)البيهقي، أمحد بن احلسني،  .23

 .1ط
 .1ط،  حتقيق بشار معروف، بريوت: دار الغرب اجلامع،م(،  1998الرتمذي، حممد بن عيسى، ) .24
الوادعي،   :، حتقيق(، املستدرك على الصحيحنيه 1417) حممد بن عبد هللا، احلاكم النيسابوري، .25

 .1ط،  القاهرة: دار احلرمني
 .1ط،  راغب الطباخ، حلب: املطبعة العلمية  :، حتقيقمعامل السنن (،  ه 1352اخلطايب، محد بن حممد، ) .26
 .1ط،  ت: شعيب االرنؤوط، بريوت، مؤسسة الرسالة  السنن،ه ،  1424الدراقطين، علي بن عمر،   .27
، حتقيق حممد من له رواية يف الكتب الستة الكاشف يف معرفة ه (،1413الذهِب، حممد بن أمحد، ) .28

 .1ط،  عوامة، جدة: مؤسسة علوم القرآن 
 بريوت: دار املعرفة.  ،، حتقيق علي البجاويميزان االعتدال يف نقد الرجالالذهِب، حممد بن أمحد،   .29
عبد القادر العاين،   قيق:، حتالبحر احمليط يف أصول الفقه،  (ه 1413، )الزركشي، حممد بن عبد هللا .30

 .2وزارة األوقاف ابلكويت، طالكويت: 
املطبعة الكربى  :، القاهرةتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ، ه (1313) ،، عثمان بن عليالزيلعي .31

 األمريية.
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، ت: علي رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب(، م1999السبكي عبد الوهاب بن علي ) .32
  .1عامل الكتب، ط  :معوض، بريوت

)حتقيق شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي(،   ،السنن (،  ه 1433سليمان بن األشعث، )  ،السجستاين .33
 .1ط،  بريوت: دار الرسالة

دار ابن اجلوزي، الدمام: ، ت: صبحي حالق، نيل األوطار، ه (1427، )الشوكاين، حممد بن علي .34
 .1ط

، حتقيق األعظمي، بريوت: املكتب اإلسالمي، صنَّفامل ه (،1403بن مهام، ) عبد الرَّزَّاق الصنعاين، .35
 .2ط

 .4، القاهرة: البايب احللِب، ط:سبل السالمم(،  1960الصنعاين، حممد بن إمساعيل، ) .36
بريوت: ، حتقيق: عبد هللا الرتكي،  شرح خمتصر الروضة،  م(1978، )الطويف، سليمان بن عبد القوي .37

 .1الرسالة، طمؤسسة  
، ت: عبد احلميد هنداوي، الكاشف عن حقائق السنن ه ، 1417الطيِب، احلسني بن عبد هللا،  .38

 .1ط  ،مكتبة نزار مصطفى الباز
 حتقيق: أمحد شاكر، دار الرتاث. احمللى،،  الظاهري، ابن حزم .39
حتقيق: حممد ، األسانيدطرح التثريب شرح تقريب  ه (،  1438)العراقي، عبد الرحيم بن احلسني،   .40

 .1سيد درويش، الدمام، دار ابن اجلوزي، ط:
 ، حيدرآابد الدكن، دائرة املعارف العثمانية.هتذيب التهذيب، (ه 1326)العسقالين، ابن حجر،   .41
 ت: حمب الدين اخلطيب، بريوت، دار املعرفة.  فتح الباري،، (ه 1379)العسقالين، ابن حجر،   .42
 ، بريوت، دار البشائر.2، ت: حممد عوامة، طتقريب التهذيب،  (ه 1408)العسقالين، ابن حجر،   .43
 .بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري  العيين، حممود بن أمحد، .44
(. القاهرة: 7)ط،  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريه (،  1323القسطالين، أمحد بن حممد، ) .45
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دار الكتب بريوت:  ،  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،  ه (1406)  الكاساين، أبو بكر بن مسعود .46
 .2العلمية، ط

، بريوت: دار الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري ه (،1401الكرماين، حممد بن يوسف، ) .47
 .2ط،  إحياء الرتاث العريب

 ء.إدارة البحوث العلمية واإلفتا، الرايض،  فتاوى اللجنة الدائمةاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء،   .48
، ت: عمار الطالِب، دار الغرب إيضاح احملصول من برهان األصول  ه (،  536املازري، حممد بن علي ) .49

 .1اإلسالمي، ط
، ق علي معوض، بريوت: دار الكتب العلمية، حتقياحلاوي الكبري ه (،1414املاوردي، علي بن حممد، ) .50

 .1ط
، اجلامعة السلفية مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، ه (1984، )املباركفوري، عبيد هللا بن حممد  .51

 .3ببنارس اهلند، ط
 .1ط ،، دار ابن اجلوزيالشرح املمتع على زاد املستقنعه ،  1424حممد بن صاحل العثيمني،  .52
 ، مطبعة االستقامة.1، طاملنهل العذب املورود شرح سنن أيب داوده ،  1351حممود خطاب السبكي،  .53
 .2، دار إحياء الرتاث العريب، طاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي، علي بن سليمان،   .54
روف، حتقيق بشار مع، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (،ه 1400املزي، يوسف بن عبد الرمحن، ) .55

 .1ط،  بريوت: مؤسسة الرسالة
دار الرايض: ، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرم(، 1996) النملة، عبد الكرمي بن علي .56

 .1العاصمة، ط
 بريوت: دار الفكر.  ،، حتقيق حممد جنيب املطيعياجملموع شرح املهذب  النووي، حيىي بن شرف، .57
، حتقيق: فؤاد عبد الباقي، (، املسند الصحيح املختصره 1374)النيسابوري، مسلم بن احلجاج،  .58

 (.1)ط،  بريوت: دار إحياء الرتاث العريب
 .، الكويت: دار السالسلاملوسوعة الفقهية الكويتية  ه (،1427وزارة األوقاف الكويتية، ) .59



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 4, No: 2, 2020 

 
 84 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 


