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نوازل المدارس الفقهية في بابي الزكاة والصيام

إبراهيم راغب سعد الدين
محمد محمود العموش

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة
الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2019-04-15 :

تاريخ القبول2019-09-05 :

ملخص البحث:
ســلطت الدراســة الضــوء علــى أهــم المســائل والنــوازل المدرســية ،المتعلقــة بفقــه الــزكاة
والصيــام ،والتــي يكثــر حدوثهــا فــي أروقــة المــدارس ،وتناولــت بصــورة عامــة آراء الفقهــاء ،مــع
بيــان الــرأي المختــار ،بمــا يتناســب مــع البيئــة المدرســية ،وقســمت الدراســة إلــى مقدمــة ،وتمهيــد،
ومبحثيــن ،وخاتمــة ،تحدثــت فــي المبحــث األول النــوازل المدرســية المتعلقــة بفقــه الــزكاة ،وقســمته
إلــى ثالثــة مطالــب ،وفــي المبحــث الثانــي تحدثــت عــن النــوازل المدرســية المتعلقــة بفقــه الصيــام،
وقســمته إلــى مطلبيــن ،وبينــت األدلــة الشــرعية فــي كل مبحــث ومطلــب ،وفــي الخاتمــة ذكــرت
فيهــا النتائــج والتوصيــات.
الكلمات الدالة :نوازل فقهية ،الزكاة ،الصيام .
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المقدمة:
الحمــد هلل رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن ،نبينــا محمــد
صلــى هللا عليــه وســلم ،-خيــر المرســلين ،وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن ،أمــا بعــد. ..فــإن االختــاف بيــن البشــر ســنة كونيــة ،وهنــاك أســباب كثيــرة لــه ،منــه مــا هــو محمــود،
كالخــاف الناشــئ عــن دليــل وبرهــان ،ومنــه مــا هــو مذمــوم ،وهــو الخــاف الناشــئ عــن التعصب
والجهــل.
وإن مــن حكمــة هللا تعالــى أن ســخر لهــذه األمــة علمــاء ربانييــن ،قــد بينــوا لنــا أســباب الخالف،
وكيفيــة التعامــل معــه ،وألفــوا فــي ذلــك الكتــب والمصنفــات ،حتــى أصبحــت كتبهــم مصــادر ،ال
يســتغني عنهــا الباحــث.
إن مــن المســائل التــي بينهــا الفقهــاء هــي مســائل الــزكاة ،والصيــام ،وإن هذيــن الركنيــن
مــن أركان اإلســام قــد دخلــت عليهمــا الكثيــر مــن النــوازل المعاصــرة ،التــي جعلــت الباحثيــن
المعاصريــن يناقشــوا تلــك المســائل ،ويؤلفــوا فيهــا الرســائل الجامعيــة ،وإن البيئــة المدرســية ليســت
بعيــدة عــن تلــك النــوازل ،فقــد طــرأت مســائل مســتجدة فــي الــزكاة والصيــام ،لهــا ارتبــاط وثيــق
بالبيئــة المدرســية.

مشكلة الدراسة:
تحاول هذه الدراسة أن تجيب عن األسئلة اآلتية:
•هل تجب الزكاة في األموال التي تحصل عليها المدارس الخاصة؟
•هل يصح توزيع زكاة المدارس على موظفيها؟
•هل يجوز للمدارس إعطاء الطالب حصة للسباحة في نهار رمضان؟
•هل يصح لطالب المدرسة الفطر في رمضان بسبب الدوام المدرسي؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:
•بيان حكم الزكاة في أموال المدارس.
•بيان الحكم في توزيع المدارس زكاتها على موظفيها.
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•بيان حكم إعطاء المدارس حصة للسباحة في نهار رمضان.
•بيان حكم إفطار الطلبة في رمضان بسبب الدوام المدرسي.

منهجية الدراسة:
اعتمــدت فــي هــذا البحــث علــى المنهــج االســتقرائي ،فرجعــت إلــى الكتــب المعتمــدة فــي
الفقــه ،والتفســير ،والحديــث ،ومــن ثــم اعتمــدت المنهــج التحليلــي ،حيــث وقفــت علــى النصــوص
الشــرعية ،وســبرت أغوارهــا ،واســتنبطت وجــه االســتدالل منهــا ،وناقشــتها ،ورجحــت بيــن اآلراء
بمــا يناســب العمليــة التعليميــة فــي المــدارس ،وطبيعــة البحــث هــي دراســة فقهيــة مقارنــة.

الدراسات السابقة:
لــم نقــف علــى دراســات ســابقة تحدثــت عــن النــوازل الفقهيــة التعليميــة المتعلقــة بفقــه الــزكاة
والصيــام ،و ُجــل الدراســات الســابقة المتعلقــة بالتعليــم ،تحدثــت عــن أدب العالــم والمتعلــم ،وآداب
طلــب العلــم ،ولــم تتنــاول األحــكام الفقهيــة المتعلقــة بــه.

خطة الدراسة:
اقتضت طبيعة الدراسة أن تقسم إلى مقدمة ،وخاتمة ،ومبحثين ،على النحو اآلتي:
المبحث األول :نوازل فقه الزكاة ،ويتضمن ثالثة مطالب:
المطلب األول :زكاة نماء المدارس الخاصة.
المطلب الثاني :إعطاء الزكاة الواجبة للمدرسين.
المطلب الثالث :بناء المدارس من أموال الزكاة أو إعطاؤها منها.
المبحث الثاني :نوازل فقه الصيام ،ويتضمن مطلبين:
المطلب األول :اإلفطار في رمضان بحجة الدوام المدرسي.
المطلب الثاني :حكم حصة السباحة في نهار رمضان.
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تمهيد :التعريف ببعض مصطلحات عنوان البحث.
أوال نوازل.
لغة :جمع نازلة ،وهي المصيبة الشديدة ،من شدائد الدهر تنزل بالناس

(((.

اصطالحــا" :هــي مســائل اســتنبطها المجتهــدون المتأخــرون ،لمــا ســئلوا عنهــا ،ولــم يجــدوا
فيهــا روايــة "((( ،وقيــل " :هــي المســتج ّدات الطّارئــة علــى المجتمــع بســبب توســع األعمــال ،وتعقد
(((
المعامــات ،والتــي ال يوجــد نــص تشــريعي مباشــر ،أو اجتهــاد فقهــي ســابق ينطبــق عليهــا"
ثانيا المدرسة.
س ،ويقــال يَــدرُس ،درْ سًــا و ِدراســةً ،فهــو دارس ،والمفعــول
لغــة :مأخــوذة مــن الفعــل َد َر َ
ّ
ـاب ونحـ َوه :كـرّر قراءتــه ليحفظــه ويفهمــه ،ود َرس العلـ َم علــى فــان :تلقــاه
َمـ ْدروس ،ود َرس الكتـ َ
(((.
َّ
علــى يديــه ،تتلمــذ لــه ،ود َرس فــي المعهــد :تعلــم فيــه
اصطالحــا " :هــي مؤسســة اجتماعيــة تعكــس الثقافــة التــي هــي جــزء مــن المجتمــع ،وتنقلهــا
لألطفــال فــي شــكل مهــارات خاصــة ومعــارف ،عــن طريــق نظــام اجتماعــي مصغــر ،يتعلــم فيــه
(((.
الطفــل القواعــد األخــاق ،والعــادات االجتماعيــة ،واالتجاهــات" .. .،
ثالثا الفقهية.
لغــة :الفقــه هــو العلــم بالشــيء والفهــم لــه((( ،قــال هللا تعالــى علــى لســان موســى– عليــه

((( ابن زكريا ،أحمد بن فارس ،مجمل اللغة ،تحقيق :زهير عبد المحسن سلطان ،مؤسسة الرسالة ،لبنان ،بيروت ،ط
 1406 ،2هـ ،ص (.)864
((( ابن عابدين ،محمد أمين ،رد المحتار على الدر المختار ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض،
دار عالم الكتب ،السعودية ،الرياض ،طبعة خاصة 1423 ،هـ.)169 / 1( ،
((( الزحيلي ،وهبة مصطفى ،سبل االستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة ،دار
المكتبي ،سوريا ،دمشق ،ط 1421 ،1هـ ،ص (.)9
((( (المصدر السابق ،)737 / 1( ،بتصرف.
((( زعيمية منى ،األسرة والمدرسة ومسارات التعلم ،جامعة منتوري ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جمهورية
الجزائر 2013 / 2012 ،م ،ص .60
((( ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،لبنان ،بيروت ،ط 1414 ،3هـ ،باب الهاء فصل الفاء،
(.)522 / 13
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الصــاة والســام َ ( :-واحْ لُــلْ ُع ْقـ َدةً ِمـ ْ
ـن لِ َســانِي ( )72يَ ْفقَهُــوا قَوْ لِــي ( ((() )82أي يفهمــوه((( ،وقيــل
هــو التوصــل إلــى علــم غائــب بعلــم شــاهد ،فهــو أخــص مــن العلــم(((.
اصطالحا :العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

(((.

المبحث األول :نوازل فقه الزكاة
إن الــزكاة هــي الركــن الثالــث مــن أركان اإلســام ،وقــد قرنهــا هللا تعالــى فــي كتابــه العزيــز
بالصــاة فــي أكثــر مــن موضــع ،ممــا يــدل علــى أهميتهــا ،ومكانتهــا فــي اإلســام.
ومــن المعلــوم أن الــزكاة قــد اســتجد عليهــا الكثيــر مــن النــوازل الفقهيــة؛ وذلــك بســبب النهضــة
العلميــة والتكنولوجيــة ،التــي قربــت البعيــد ،وعملــت علــى تكثيــر األمــوال ،وتعــدد مصادرهــا،
كمــا أنهــا ســاهمت فــي تعــدد المشــاريع التــي لهــا طابــع تجــاري.
ومــن المشــاريع التجاريــة التــي لهــا انتشــار واســع هــي المــدارس الخاصــة ،حيــث انتشــرت
فــي اآلونــة األخيــرة انتشــارا واســعا ،حتــى باتــت أعدادهــا تفــوق أعــداد المــدارس الحكوميــة،
وذلــك ألنهــا تعــد مصــدر ربــح كبيــر ،ممــا شــجع الكثيــر مــن التجــار علــى اســتثمار أموالهــم فــي
بنــاء المــدارس الخاصــة.
ونظــرا للصحــوة اإلســامية التــي يشــهدها العالــم ،فــإن الكثيــر مــن ُمــاك المــدارس باتــوا
يســألون عــن أحــكام الــزكاة المتعلقــة بهــا ،ممــا دفــع العلمــاء وكذلــك بعــض المجامــع الفقهيــة إلــى
دراســة النــوازل الفقهيــة المتعلقــة بالــزكاة ،والتــي لهــا ارتبــاط بعمــل المــدارس الخاصــة.
وقد قسمت هذا المبحث لثالثة مطالب:
المطلب األول :زكاة نماء المدارس الخاصة.
المطلب الثاني :إعطاء الزكاة الواجبة للمدرسين.
المطلب الثالث :بناء المدارس من أموال الزكاة أو إعطاؤها منها.
((( [ طه]28 - 27 :
((( المراغي ،أحمد مصطفى ،تفسير المراغي ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،مصر ،ط 1365 ،1هـ.)104 / 16( ،
((( الراغب األصفهاني ،الحسين بن محمد ،المفردات في غريب القرآن ،تحقيق :محمد سيد كيالني ،دار المعرفة،
لبنان ،بيروت ،بدون ذكر الطبعة وسنتها ،ص (.)384
((( السبكي ،علي بن عبد الكافي وولده عبد الوهاب ،اإلبهاج في شرح المنهاج ،تحقيق :جماعة من العلماء بإشراف
الناشر ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،ط1404 ،1هـ.)28 / 1( ،
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المطلب األول :زكاة نماء المدارس الخاصة.
الفرع األول :وجه اعتبار هذه المسألة نازلة مدرسية.
إن هــذا الزمــان شــهد تطــورا ملحوظــا فــي تعــدد المناهــج الدراســية ،وشــهد نمــوا ســريعا فــي
المــدارس الخاصــة المتبنيــة لتلــك المناهــج ،وإذا كانــت المــدارس الحكوميــة ليــس مــن أهدافهــا
الربــح واالســتثمار ،فــإن المــدارس الخاصــة علــى خــاف ذلــك ،فالمــدارس الحكوميــة تعتمــد فــي
دخلهــا علــى الحكومــة ،بخــاف المــدارس الخاصــة ،فإنهــا ال تعتمــد علــى دعــم الحكومــة لهــا ،بــل
تعتمــد علــى أقســاط الطلبــة ،ومــا تجنيــه منهــم فــي شــتى المناســبات.
وإذا كان الهــدف األساســي ل ُمــاك المــدارس ومســتأجريها تربويــا ،فــإن مــن أهدافهــم أيضــا هو
الربــح واالســتثمار ،وإذا كانــت المــدارس الخاصــة قــد خصصــت جــزءا مــن أموالهــا لتطويرهــا،
ورفــع مســتوى المعلميــن ماديــا ،فــإن هدفهــا اآلخــر هــو جنــي األربــاح ،فهــل علــى هــذه األربــاح
زكاة؟
الفرع الثاني :التفصيل الفقهي لزكاة المدارس الخاصة.
هــذه المســألة يخاطــب بهــا جهتــان ،الجهــة األولــى هــم ُمــاك المدرســة ،والتــي تقــوم بــدور
المؤجــر لمبنــى أو أرض المدرســة ،والجهــة الثانيــة هــي إدارة المدرســة ،والتــي تقــوم بــدور
المســتأجر أو المكتــري ،ويمكــن تفصيــل تلــك المســألة علــى النحــو اآلتــي:
أوالً ُمالك مبنى المدرسة (المؤجر) :
يعمــد بعــض األثريــاء إلــى بنــاء مبانــي كبيــرة ،تحتــوي علــى مرافــق كثيــرة ،ثــم يقومــون
بعــرض تلــك المبانــي لإليجــار ،وفــي أغلــب األحيــان يؤجرونهــا لكليــات ،أو مــدارس ،وإن هــؤالء
يُتعامــل معهــم علــى أنهــم أصحــاب عــروض ،ولكنهــا معــدة للكــراء ،واالســتثمار ،واالســتغالل،
ويطلق عليها اسم المستغالت ،وقد اتفق الفقهاء((( على أن العروض التي أعدت لل ِكراء
أي المســتغالت ،-حكمهــا كحكــم عــروض التجــارة المعــدة للبيــع ،وأن الــزكاة كمــا أنهــا واجبــة فــي
العــروض المعــدة للتجــارة ،فإنهــا واجبــة أيضــا فــي العــروض المعــدة لل ِكــراء.

((( الكاساني ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،تحقيق :علي محمد معوض ،وعادل
أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،ط 1424 ،2هـ .)415 / 2( ،القيرواني ،عبد هللا بن عبد
الرحمن ،النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات ،تحقيق :عبد الفتاح محمد الحلو ،دار
الغرب اإلسالمي ،لبنان ،بيروت ،ط 1999 ،1م .)119 / 2( ،الغزالي ،محمد بن محمد ،الوسيط ،تحقيق :أحمد
محمود إبراهيم ،دار السالم ،مصر ،القاهرة ،ط1417 ،1هـ .)480 / 2( ،الخرقي ،عمر بن الحسين ،مختصر
الخرقي ،تحقيق :أبو حذيفة إبراهيم بن محمد ،دار الصحابة للتراث ،مصر ،طنطا ،ط  1413 ،3هـ ،ص (.)46
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األدلة:
1.قولــه تعالــى( :يَــا أَيُّهَــا الَّ ِذيــنَ آ َمنُــوا أَ ْنفِقُــوا ِمـ ْ
ت َمــا َك َس ـ ْبتُ ْم)((( ،وجــه الداللــة:
ـن طَيِّبَــا ِ
(((.
قولــهَ ( :مــا َك َس ـ ْبتُ ْم) ،أي :مــا كســبتم مــن التجــارة
بــن جندب87بعأ َ َّمــا بَعْــدُ( ،فَــإِ َّن َرسُــو َل َّ
صلَّــى هللاُ َعلَيْــ ِه َو َســلَّ َم َكانَ
للاِ َ
2.حديــث َســ ُمرة ِ
(((.
ْ
ْ
َّ
َّ
ـر َج ال َّ
ـع) وجــه الداللــة :قولــهِ " :مــنَ الـ ِذي نُ ِعـ ُّد
يَأ ُم ُرنَــا أَ ْن نُ ْخـ ِ
ص َدقَـةَ ِمــنَ الـ ِذي نُ ِعـ ُّد لِلبَ ْيـ ِ
(((.
ْ
ـع " ،واإلعــداد هــو التهيئــة ،يقــال أعــده ألمــر كــذا ،أي هيــأه لــه
لِلبَ ْيـ ِ
وظاهر الحديث يعم كل ما يُتجر فيه ،سواء أكان في عينه زكاة ،كاإلبل والبقر ،أم ال كالعقار،
والخيل ،والحمير((( ،وال شك أن المدارس داخلة في العقارات التي تجب فيها الزكاة.
اختلف الفقهاء في كيفية إخراج الزكاة في تلك المسألة على قولين:
القــول األول :إنــه يزكــى إذا حــال عليــه الحــول ،والمقصــود فــي ذلــك ،أنــه ال تجــب الــزكاة
فــي كــراء المــدارس علــى المؤجــر ،حتــى يقبــض ثمــن األجــرة ،ويمــر عليهــا ســنة قمريــة كاملــة،

((( [البقرة.]267 :
((( المخزومي ،مجاهد بن جبر ،تفسير مجاهد ،تحقيق :محمد عبد السالم أبو النيل ،دار الفكر اإلسالمي الحديثة،
مصر ،ط1410 ،1هـ ،ص (.)244
((( رواه أبو داود ،سليمان بن األشعث ،سنن أبي داود ،تحقيق :مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة المعارف للنشر
والتوزيع ،السعودية ،الرياض ،ط 1417 ،2هـ ،كتاب الزكاة ،باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة،
حديث رقم ( ،)1562ص ( ،)268ضعفه الذهبي– رحمه هللا– وقال " :هذا إسناد مظلم ،ال ينهض بحكم "
الذهبي ،محمد بن أحمد ،ميزان االعتدال ،تحقيق :علي محمد البجاو ،دار المعرفة ،لبنان ،بيروت ،ط 1382 ،1
هـ.)408 / 1( ،
((( العيني ،محمود بن أحمد ،شرح سنن أبي داود ،تحقيق :أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري ،مكتبة الرشد،
السعودية ،الرياض ،ط  1420 ،1هـ ،)219 / 6( ،بتصرف يسير.
((( السبكي ،محمود محمد خطاب ،المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي داود ،تحقيق :أمين محمود محمد
خطاب ،مطبعة االستقامة ،مصر ،القاهرة ،ط  1351 ،1هـ.)132 / 9( ،
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وبــه قــال :الحنفيــة((( ،والمالكيــة((( ،والشــافعية((( ،وروايــة للحنابلــة

(((.

القــول الثانــي :إنــه يزكــى بعــد االســتفادة ،وبــه قــال :الحنابلــة فــي روايــة مرجوحــة(((،
(((.
والمقصــود بذلــك أن الــزكاة تجــب وقــت قبــض الغلــة ،وال يشــترط لهــا حــوالن الحــول
ســبب الخــاف :هــل اإلجــارة مؤجلــة الثمــن تعــد نوعــا مــن أنــواع البيــوع ،فتــؤدى زكاتهــا
بعــد حــوالن الحــول ،أم أنهــا تعــد نوعــا مــن أنــواع الديــون ،فــا تــؤدى زكاتهــا إال عنــد القبــض؟
ـن ا ْسـتَفَا َد َمـ ً
دليــل القــول األول :حديــث ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا ،حيــث قــالَ ( :مـ ْ
ـال فَـ َـا
َز َكاةَ فِيــ ِهَ ،حتَّــى يَحُــو َل َعلَيْــ ِه ال َحــوْ ُل ِع ْنــ َد َربِّــ ِه)((( .وجــه الداللــة :قولــهَ " :حتَّــى يَحُــو َل َعلَيْــ ِه
ال َحــوْ لُ" ،إنمــا أراد بــه المــال النامــي كالمواشــي والنقــود؛ ألن نماءهــا ال يظهــر إالّ بمضــي مــدة
الحــول عليهــا((( ،وكذلــك المــدارس ،فــإن أموالهــا ال يظهــر نماؤهــا إال بمضــي حــول كامــل عليهــا.
دليــل القــول الثانــي :أن خــال مــدة اإلجــارة مؤجلــة الثمــن ،يكــون المؤجــر دائنــا للمســتأجر
(((.
بالمنفعــة ،ويكــون المســتأجر مدينــا للمؤجــر ،إذ إن ثمــن اإلجــارة قــد ثبــت فــي ذمتــه
الترجيح :الراجح في هذه المسألة هو القول األول قول جمهور الفقهاء ،وذلك لما يأتي:
 .أإن روايــة الحنابلــة الثانيــة هــي روايــة مرجوحــة ،ولعلهــا محمولــة علــى مــن أجــر داره
((( الكاساني ،بدائع الصنائع.)416 / 2( ،
((( مالك بن أنس ،الموطأ ،تحقيق :محمد اإلسكندراني ،وأحمد إبراهيم زهوة ،دار الكتاب العربي ،لبنان ،بيروت،
 1428هـ ،ص ( ،)128قال اإلمام مالك رحمه هللا ( :-األمر عندنا في إجارة العبيد ،وكراء المساكين ،وكتابة
المكاتب :أنه ال يجب في شيء من ذلك ،الزكاة ،قل أو كثر ،حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه).
((( الشافعي ،محمد بن إدريس ،األم ،تحقيق :رفعت فوزي عبد المطلب ،دار الوفاء ،مصر ،المنصورة ،ط 1422 ،1
هـ.)122 / 3( ،
((( ابن قدامة ،عبد هللا بن أحمد بن محمد ،المغني ،تحقيق :عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،و عبد الفتاح محمد الحلو،
دار عالم الكتب ،السعودية ،الرياض ،ط  1434 ،8هـ.)247 / 4( ،
((( ابن قدامة ،المغني.)247 / 4( ،
((( لم أقف على دليل يثبت هذا القول.
((( رواه الترمذي ،محمد بن عيسى ،سنن الترمذي ،تحقيق :مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة المعارف للنشر
والتوزيع ،السعودية ،الرياض ،ط  1417 ،1ه ،كتاب الزكاة ،باب ما جاء ال زكاة على المال المستفاد حتى يحول
عليه الحول ،حديث ( ،)632ص ( ،)160وصححه الترمذي في سننه.
((( الخطابي ،حمد بن محمد ،معالم السنن ،تحقيق :محمد راغب الطباخ ،المطبعة العلمية ،سوريا ،حلب ،ط 1352 ،1
هـ.)31 / 2( ،
((( ينظر ابن قدامة ،المغني.)247 / 4( ،
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ســنة ،وقبــض أجرتهــا ،فصــار حكمهــا كحكــم الديــن(((،
 .بكمــا أنهــا تخالــف إجمــاع جمهــور العلمــاء ،علــى أن فــي العــروض التــي تــدار للتجــارة
(((.
الــزكاة ،إذا حــال عليهــا الحــول
 .جالعــرف العــام يقضــي أن ثمــن إجــارة العقــارات يدفــع علــى أقســاط ،ولــم يعــد أحــد يؤجــر
عقــارا لمــدة ســنة كاملــة مؤجلــة.

مقدار الزكاة:
أمــا مقــدار الــزكاة الواجبــة فــي زكاة أمــوال مــاك المدرســة المســتأجرة فهــو ربــع العشــر،
قياســا علــى الذهــب والفضــة ،بدليــل حديــث أنــس رضــي هللا عنــه :إن أبــا بكــر رضــي هللا عنــه،
كتــب لــه هــذا الكتــاب لمــا وجهــه إلــى البحريــن( :بِ ْسـ ِـم َّ
ضـةُ ال َّ
ص َدقَـ ِة
َّحيـ ِـم هَـ ِذ ِه فَ ِري َ
ـن الر ِ
للاِ الرَّحْ َمـ ِ
(((.
ض َر ُســو ُل َّ
صلَّــى هللاُ َعلَ ْي ـ ِه َو َس ـلَّ َم َعلَــى ال ُم ْس ـلِ ِمينَ َ . ..وفِــي ال ِّرقَّ ـ ِة ُر ْب ـ ُع ال ُع ْشــر)
للاِ َ
الَّتِــي فَ ـ َر َ
ـر" ،و "ال ِّرقَّـ ِة" ،هــي الفضــة والدراهــم المضروبــة
وجــه الداللــة :قولــه " َوفِــي الرِّ قَّـ ِة ُر ْب ـ ُع ال ُع ْشـ ِ
(((.
منهــا
ومجمــع الفقــه اإلســامي ،برابطــة العالــم اإلســامي ،قــدر زكاة العقــارات بربــع العشــر ،حيــث
جــاء فــي قــرار لــه" :قــدر زكاة رقبــة العقــار إن كان للتجــارة ،وقــدر زكاة غلتــه إن كان للتجــارة،
(((.
هــو ربــع العشــر ،إلحاقــا لــه بالنقديــن"
وبنــاءا علــى هــذا القــرار ،فــإن الــزكاة الواجبــة علــى ُمــاك المــدارس الخاصــة ،هــي ربــع
العشــر مــن قيمــة اإليجــار المحصلــة.

((( ابن قدامة ،المغني ،)247 / 4( ،بتصرف.
((( ابن المنذر ،محمد بن إبراهيم ،اإلجماع ،تحقيق :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد السعودية،
دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،ط  1405 ،1هـ ،رقم ( ،)115ص (.)14
((( رواه البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،تحقيق وترقيم :محمد فؤاد عبد الباقي ،وأحمد محمد شاكر،
مكتبة عباد الرحمن ،مصر ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الغنم ،حديث ( ،)1454ص (.)176
((( ابن األثير ،مجد الدين المبارك ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،تحقيق :أحمد بن محمد الخراط ،وزارة األوقاف
القطرية ،بدون ذكر رقم الطبعة وسنتها ،باب الراء مع القاف ،مادة رقه (.)1678 / 4
((( قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي برابطة العمل اإلسالمي ،مكة المكرمة ،الدورة الحادية عشر1409 ،
هـ ،القرار األول ،خامسا ،ص (.)247
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ثانيا ً إدارة المدرسة (المستأجر) :
ليــس كل إدارات المــدارس تأخــذ حكــم المســتأجر ،إذ إنهــا تأخــذ حكــم المســتأجر فــي حــال أنهــا
اســتأجرت المبنــى مــن مالكــه ،وكان العقــد المبــرم بينهمــا هــو عقــد إجــارة ،بحيــث أن المدرســة
مطالبــة بدفــع األجــرة لمالــك المبنــى ،أمــا إذا كانــت اإلدارة المدرســية غيــر مســتأجرة للمبنــى،
ولكنهــا موكلــة مــن قبــل مالــك المدرســة إلدارة شــؤونها ،فإنهــا ال تأخــذ حكــم المســتأجر ،بــل
تصبــح بمثابــة األجيــر عنــد مالــك المدرســة ،وفــي تلــك الحالــة الــذي يُطالــب بالــزكاة هــو مالــك
المدرســة ،وليســت اإلدارة المدرســية.
ولكــن لــو كانــت اإلدارة المدرســية مســتأجرة للمبنــى مــن مالكــه ،وكان ميزانيــة ماليــة ،يتــم
تحصيلهــا مــن أقســاط الطــاب ،ومبيعــات المقصــف ،واألنشــطة الطالبيــة ،فهــل علــى إدارة
المدرســة زكاة فــي هــذه الميزانيــة؟
لمعرفة الحكم الشرعي ،ال بد من تقسيم ممتلكات المدرسة إلى قسمين:
القســم األول :أصــول ثابتــة :وتشــمل تلــك األصــول مرافــق المدرســة ،مــن تجهيــزات صفيــة
ومكتبيــة ،كمــا أنهــا تشــمل الباصــات المخصصــة للطــاب أو الموظفيــن ،والعــرف الســائد بيــن
المــدارس أن تلــك األصــول متخــذة للقنيــة ،واالســتعمال ،وغيــر متخــذة للبيــع.
وقد اتفق الفقهاء((( على أن العروض لو اتخذت للقنية فال زكاة فيها.
ْــس َعلَــى ال ُمسْــلِ ِم فِــي فَ َر ِســ ِه َو ُغالَ ِمــ ِه
دليلهــم :قــول النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم ) :-لَي َ
ص َدقَ ـةٌ(((( .وجــه الداللــة :إن الفــرس ،والعبــد مســخران لخدمــة اإلنســان ،ولذلــك ال زكاة فيهمــا،
َ
(((.
ُ
إال إذا أعــدا للتجــارة
القســم الثانــي :أصــول ماليــة :وهــذه األصــول مصدرهــا رســوم حجــز المقعــد للطالــب،
ورســوم الدراســة ،والمواصــات ،واألنشــطة ،وهــذه األصــول تجــب فيهــا الــزكاة ،إذا بلغــت
((( الكاساني ،بدائع الصنائع .)398 / 2( ،القيرواني ،عبد هللا بن أبي زيد ،الرسالة ،تحقيق :أحمد مصطفى قاسم
الطهطاوي ،دار الفضيلة ،مصر ،القاهرة ،بدون ذكر رقم الطبعة أو سنتها ،ص ( .)93المزني ،إبراهيم بن
يحيى ،مختصر المزني ،محمد عبد القادر شاهين ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،ط 1419 ،1هـ ،ص (.)75
البهوتي ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،تحقيق :إبراهيم أحمد عبد الحميد ،دار عالم الكتب،
السعودية ،الرياض ،طبعة خاصة 1423 ،هـ.)888 / 3( ،
((( رواه البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ،حديث ( ،)1463ص
(.)177
((( المباركفوري ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،دار الكتب العلمية ،لبنان،
بيروت ،ط  1410 ،1ه.)216 / 3( ،
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صدقـةَ الرقة ،مــن كل أَربعينَ
النصــاب ،وذلــك لحديــث النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم . ..( :-فهاتُــوا َ
(((
ُ
درهَمــا درْ هــم ،وليــس فــي تســعينَ ومائــة شــيء ،وإذا بل َغـ ْ
ـت مائتيــن ففيهــا خ َمسـة د َراهَـ َم)  ،وجــه
الداللــة :قولــه" :وإذا بل َغـ ْ
ـت مائتيــن ففيهــا خ َمس ـةُ د َراهَ ـ َم" فيــه دليــل علــى أن النصــاب لــو بلــغ
مائتــي درهــم ،فــإن الــزكاة فيــه واجبــة ،وهــي مــا تعــادل ( 007غــرام) علــى مذهــب الحنفيــة ،و
( 246غــرام) علــى مذهــب الجمهــور ،واألدق أنهــا تســاوي ( 595غــرام)((( ،ومائتــا درهــم مــن
ي
الفضة ،تعادل ما يقارب عشرين دينارا من الذهب ،فقد جاء في الحديث( :أَ َّن النَّبِ َّ
َكانَ يَأْ ُخــ ُذ ِم ْ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم
َــارَ ،و ِمــنَ
ــرينَ ِدينَــارًا فَ َ
َ
صا ِعــدًا نِصْ ــفَ ِدين ٍ
ــن ُك ِّل ِع ْش ِ
(((
(((
َ
ْالرْ بَ ِعيــنَ ِدينَــارًا ِدينَــارًا) "  ،وعشــرون دينــارا مــن الذهــب يعــادل ( 58غــرام) مــن الذهــب .
المطلب الثاني :إعطاء الزكاة الواجبة للمدرسين.
الفرع األول :وجه اعتبار هذه المسألة نازلة مدرسية.
بعــض المــدارس الملتزمــة بإخــراج الــزكاة ،تقــوم بتوزيعهــا علــى المدرســين ،حيــث تقــوم
بتوزيعهــا علــى هيئــة عــاوات ،أو مكافــآت ســنوية ،دون إخبارهــم بأنهــا زكاة ،فمــا حكــم ذلــك؟
الفرع الثاني :التكييف الفقهي للمسألة.
األصــل فــي هــذه المســألة حديــث النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم ،-حيــث قــال( :الَ ت َِحــلُّ
ال َّ
ـويٍّ )((( .وجــه الداللــة :إن الحديــث فيــه إشــارة إلــى أن الغنــي
ص َدقَ ـةُ لِ َغنِـ ٍّ
ـيَ ،والَ لِ ـ ِذي ِم ـ َّر ٍة َسـ ِ
ال يجــوز دفــع الــزكاة لــه ،وذلــك لقولــه " :الَ ت َِحــلُّ ال َّ
ـي " ،كمــا أنــه ال يجــوز دفعهــا "
ص َدقَـةُ لِ َغنِـ ٍّ
ـوي هــو :الصحيــح
ـويٍّ " أي للقــادر علــى العمــل ،وال ِمـرَّة هــي :القــوة والشــدة ،وال َّسـ ِ
لِـ ِذي ِمـ َّر ٍة َسـ ِ

((( رواه أبو داود ،سنن أبي داود ،كتاب الزكاة ،باب في زكاة السائمة ،حديث ( ،)1574ص ( ،)272حسنه ابن حجر
العسقالني ،أحمد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تحقيق :محب الدين الخطيب ،المكتبة السلفية،
السعودية ،الرياض 1379 ،هـ،)327 / 3( ،
((( الزحيلي ،وهبة مصطفى ،موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا المعاصرة ،دار الفكر ،سوريا ،دمشق ،ط 1434 ،3
هـ.)669 / 2( ،
((( رواه ابن ماجه ،محمد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،تحقيق :مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة المعارف
للنشر والتوزيع ،السعودية ،الرياض ،ط  1417 ،2هـ ،كتاب الزكاة ،باب زكاة ال َو ِرق والذهب ،حديث (،)1791
ص ( )311والحديث إسناده فيه ضعف .العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر ،تقريب التهذيب ،تحقيق :أبو األشبال
صغير أحمد شاغف الباكستاني ،دار العاصمة للنشر والتوزيع ،ص(.)104
((( وهبة الزحيلي ،موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا المعاصرة.)669 / 2( ،
((( رواه الترمذي ،سنن الترمذي ،كتاب الزكاة ،باب من ال تحل له الصدقة ،حديث ( ،)652ص ( ،)164وقال:
(حديث حسن).
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األعضــاء

(((.

ولكــن هــل هــذا الحديــث يمكــن تطبيقــه علــى واقــع المعلميــن فــي المــدارس ،وخاصــة أن
بعــض المــدارس تقــوم بإعطــاء تلــك الــزكاة علــى شــكل عــاوات أو مكافــآت؟
لمعرفة الحكم الشرعي ،يحسن تقسيم ذلك إلى مسألتين:
المسألة األولى :حكم إعطاء الزكاة الواجبة لألجير:
ال شك أن المدرس له حكم األجير ،والمدرس ال يخلو حاله من حالتين:
الحالــة األولــى :أن يكــون المعلــم غنيــا :وفــي هــذه الحالــة ال يجــوز إعطــاء الــزكاة لــه باتفــاق
(((.
الفقهــاء((( ،لحديــثَ :
(ال ت َِحــلُّ ال َّ
ـويٍّ )
ص َدقَـةُ لِ َغنِـ ٍّ
ـيَ ،و َال لِـ ِذي ِمـ َّر ٍة َسـ ِ
كمــا واتفــق الفقهــاء((( علــى أنــه يجــوز إعطــاؤه مــن مــال الصدقــة ،أمــا الــزكاة الواجبــة فــا
يجــوز إلدارة المدرســة إعطاؤهــا للمعلــم الغنــي إال فــي الحــاالت اآلتيــة:
أوالً أن يكون مدينا في غير معصية ،أو سفه ،وهذا باتفاق الفقهاء

(((.

ص َدقَـ ُ
دليلهــم :قولــه تعالــى( :إِنَّ َمــا ال َّ
َار ِميــنَ )((( وجــه الداللــة :قولــه تعالــى:
ـات لِ ْلفُقَـ َرا ِءَ . ..و ْالغ ِ
(((.
"والغارميــن" ،وهــو الــذي عليــه ديــن
((( ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،مادة (مرر).)3910 / 8( ،
((( السمرقندي ،عالء الدين ،تحفة الفقهاء ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،ط  1405 ،1ه .)300 / 1( ،الحطاب،
محمد بن محمد بن عبد الرحمن ،مواهب الجليل ،تحقيق :زكريا عميرات ،دار عالم الكتب ،السعودية ،الرياض،
طبعة خاصة1423 ،هـ .)227 / 3( ،الحصني ،أبو بكر بن محمد الحسيني ،كفاية األخيار في حل غاية االختصار،
تحقيق :عماد حيدر الطيار ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،لبنان ،بيروت ،الطبعة الثانية1430 ،هـ ،ص (.)274
الخرقي ،مختصر الخرقي ،ص (.)44
((( سبق تخريجه في ص ( ،)12الهامش (.)1
((( السمرقندي ،تحفة الفقهاء .)301 / 1( ،الحطاب ،مواهب الجليل .)227 / 3( ،النووي ،يحيى بن شرف ،المجموع،
تحقيق :محمد نجيب المطيعي ،دار اإلرشاد ،السعودية ،جدة ،بدون ذكر طبعة أو تاريخ ،كتاب الطهارة (/ 6
 .)236ابن قدامة ،المغني)114 / 4( ،
((( الكاساني ،بدائع الصنائع .)471/ 2( ،البغدادي ،عبد الوهاب ،المعونة على مذهب عالم المدينة ،المكتبة التجارية،
السعودية ،مكة المكرمة ،بدون ذكر الطبعة وعامها .)443 / 1( ،الحصني ،كفاية األخيار ،ص( .)272ابن قدامة،
عبد هللا بن أحمد ،الكافي ،تحقيق :عبد هللا التركي ،دار هجر ،الجيزة ،ط  1417 ،1هـ.)200 / 2( ،
((( [التوبة.]60 :
((( األصفهاني ،الحسين بن محمد ،المفردات في غريب القرآن ،تحقيق :محمد سيد كيالني ،دار المعرفة ،لبنان،
بيروت ،ص (.)360
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ثانيا ً أن يهــدي المعلــم المســكين الــزكاة هبــة للمعلــم الغنــي ،والدليــل علــى ذلــك هــو حديــث:
َ
ـل َكانَ لَـهُ َجــا ٌر ِم ْسـ ِك ٌ
(ل ت َِحــلُّ ال َّ
ين،
ين فَتُ ُ
صـ ِّد َ
ص َدقَـةُ لِ َغنِـ ٍّ
ـي إِ َّل لِ َخ ْم َسـ ٍة .. .:أَوْ لِ َر ُجـ ٍ
ق َعلَــى ْال ِم ْسـ ِك ِ
(((.
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ـي) وجــه الداللــة :قولــه " فَأ ْهدَاهَــا ال ِم ْس ـ ِكينُ لِل َغنِ ـ ِّي " يــدل علــى جــواز
فَأ َ ْهدَاهَــا ال ِم ْس ـ ِكينُ لِل َغنِـ ِّ
(((.
إهــداء الفقيــر للغنــي ،وقبــول الغنــي هديــة الفقيــر
الحالــة الثانيــة :أن يكــون المعلــم فقيــرا :فهــذا يجــوز دفــع الــزكاة لــه ،لقولــه تعالــى( :إِنَّ َمــا
ص َدقَـ ُ
ال َّ
َار ِميــنَ )((( ،وقــد يتبيــن ذلــك مــن خــال الميــزات التــي تعطيهــا المدرســة
ـات لِ ْلفُقَـ َرا ِءَ . ..و ْالغ ِ
للمعلــم ،فالمــدارس التــي رواتبهــا متدنيــة ،والتــي ال تقــدم للمعلــم أي مميــزات ،فــي الغالــب
يكــون المعلــم فيهــا فقيــرا ،بخــاف المــدارس الراقيــة صاحبــة الرواتــب المرتفعــة ،والمميــزات
والعــاوات ،فالمعلــم فيهــا يكــون فــي الغالــب ليــس مــن أهــل الــزكاة.
ولكــن حتــى تكــون زكاة المدرســة علــى المعلــم الفقيــر جائــزة ومقبولــة عنــد هللا تعالى ،يشــترط
أال تكــون لمصلحــة مــن المصالــح ،كأن تجعــل تلــك الــزكاة بــدال عــن الراتــب األساســي ،أو أجــرة
علــى عمــل إضافــي ،أو أن تقصــد بذلــك اســتجالب إخالصهــم ،أو بقائهــم فــي العمــل(((.
المسألة الثانية :عدم إخبار الفقير بالزكاة.
إن المدرســة إذا أرادت أن تــوزع مــال الــزكاة علــى المعلميــن ،فــا يشــترط عليهــا أن تخبرهــم
بأنــه زكاة ،وهــذا باتفــاق الفقهــاء((( ،ودليلهــم علــى ذلــك حديــث أبــي حــرة أنــه قــال :قُ ْلـ ُ
ـن:
ـت لِ ْل َح َسـ ِ
(ال َّر ُجـ ُل يَ ْدفَـ ُع ِمـ ْ
ـر ،أَيُ ْعلِ ُمـهُ أَنَّهَــا ِمــنَ الـ َّز َكا ِة؟ قَــا َل :تُ ِريـ ُد أَ ْن تَ ْق َر َعـهُ بِهَــا ،ا ْدفَـ ْع
ـن َز َكا ِة َمالِـ ِه إِلَــى فَقِيـ ٍ
(((
إِلَ ْيـ ِه َو َل تُ ْعلِ ْمـهُ)  ،كمــا أن فــي إخبــاره كســرا لخاطــره.
((( رواه أبو داود ،سنن أبي داود ،كتاب الزكاة ،باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني ،حديث ( ،)1635ص
( ،)248وصححه ابن الملقن ،عمر بن علي ،البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير ،تحقيق :مجدي بن
السيد أمين و محمد بن عبد هللا بن سليمان ،دار الهجرة ،السعودية ،الرياض ،ط  1425 ،1هـ.)382 / 7( ،
((( السبكي ،المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود.)270 / 9( ،
((( [التوبة]60 :
((( خالد بن عبد الرحمن الجريسي ،فتاوى علماء البلد الحرام ،ط  1420 ،1هـ ،ابن جبرين ،فتوى رقم ( ،)11ص
(.)251
((( الطحطاوي ،أحمد بن محمد ،حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ،تحقيق :محمد عبد العزيز الخالدي ،دار
الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،ط  1418 ،1هـ .)715 / 1( ،الدسوقي ،محمد بن أحمد ،حاشية الدسوقي ،دار
إحياء التراث العربي ،لبنان ،بيروت .)500 / 1( ،النووي ،المجموع .)227 / 6( ،ابن قدامة ،المغني.)98 / 4( ،
((( رواه ابن زنجويه ،حميد بن مخلد ،األموال ،تحقيق :شاكر ذيب فياض ،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية ،السعودية ،الرياض ،ط  1406 ،1هـ ،باب تفسير الكنز ،حديث رقم ( ،)1236 / 3( ،)2356ولم أجد
أحدا من العلماء تكلم فيه بصحة أو ضعف سوى محقق الكتاب فقال( :إسناد هذا األثر حسن).
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المطلب الثالث :بناء المدارس من أموال الزكاة أو إعطاؤها منها.
الفرع األول :وجه اعتبار هذه المسألة نازلة مدرسية.
يقــوم بعــض األغنيــاء– بحســن نيــة– ،ببنــاء مــدارس مــن زكاة أموالهــم ،كمــا أن البعــض منهــم
يتبــرع بــزكاة مالــه علــى المــدارس الخيريــة ،فمــا حكــم ذلــك؟
ص َدقَـ ُ
األصــل فــي تلــك المســألة هــو قــول هللا تعالــى( :إنَّ َمــا ال َّ
ين َو ْال َعا ِملِيــنَ
ـات لِ ْلفُقَـ َرا ِء َو ْال َم َســا ِك ِ
ض ـةً ِمــنَ َّ
يل َّ
يل فَ ِري َ
للاِ
َعلَ ْيهَــا َو ْال ُم َؤلَّفَ ـ ِة قُلُوبُهُ ـ ْم َوفِــي الرِّ قَــا ِ
ـن ال َّس ـبِ ِ
َار ِميــنَ َوفِــي َس ـبِ ِ
للاِ َوا ْبـ ِ
ب َو ْالغ ِ
َو َّ
يل ِ َّللا" هــل يقصــد بهــا كل وجــوه
للاُ َعلِي ـ ٌم َح ِكي ـ ٌم)((( ،وجــه الداللــة :قولــه تعالــىَ " :وفِــي َس ـبِ ِ
البــر ،بحيــث تشــمل بذلــك بنــاء المــدارس ،أو التبــرع لهــا مــن الــزكاة ،أم أنهــا خاصــة فــي بعــض
وجــوه البــر؟ ،وقــد اختلــف الفقهــاء فــي ذلــك علــى قوليــن:

القــول األول :مذهــب التضييــق ،وبــه قــال بعــض الحنفيــة ،والمالكيــة ،والشــافعية ،والحنابلــة
(((.
فــي روايــة ،والظاهريــة
القول الثاني :مذهب التوسع ،وبه قال بعض الحنفية ،والحنابلة في رواية

(((.

يل
ســبب الخــاف :اختالفهــم حــول مفهــوم قولــه تعالــى فــي مصــارف الــزكاةَ ( :وفِــي َســبِ ِ
َّ
للاِ)((( ،فأصحــاب القــول األول قصــروا هــذا المصــرف علــى الغــزاة والمجاهديــن فــي ســبيل هللا
تعالــى ،الذيــن ال يتقاضــون راتبــا مــن ديــوان الحاكــم ،بينمــا أصحــاب القــول الثــاني توســعوا
فــي مفهومــه حيــث إنهــا تشــمل جميــع القــرب ،فيدخــل فيــه كل مــن ســعى فــي طاعــة هللا وســبيل
الخيــرات ،إذا كان محتاجــا ،ومــن وجــوه الخيــر التــي يشــملها هــذا القــول ،االنقطــاع للغــزو أو
(((.
الحــج((( ،وطلــب العلــم
((( [ التوبة.]60 :
((( الكاساني ،بدائع الصنائع .)472 / 2( ،ابن العربي ،محمد بن عبد هللا ،أحكام القرآن ،تحقيق :محمد عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،ط  1424 ،3هـ .)533 / 2( ،الشيرازي ،إبراهيم بن علي ،المهذب في
فقه اإلمام الشافعي ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود ،وعلي محمد عوض ،دار المعرفة ،لبنان ،بيروت ،ط ،1
 1424هـ .)558 / 1( ،ابن قدامة ،الكافي .)201 / 2( ،ابن حزم ،علي بن أحمد ،المحلى باآلثار في شرح المجلى
باالختصار ،تحقيق :خالد الرباط ،دار ابن حزم ،لبنان ،بيروت ،ط  1437 ،1هـ.)136 - 135 / 6( ،
((( الكاساني ،بدائع الصنائع .)471 / 2( ،ابن قدامة ،الكافي.)202 - 201 / 2( ،
((( [ التوبة.]60 :
((( الموصللي ،عبد هللا بن محمود ،االختيار في تعليل المختار ،تحقيق :علي عبد الحميد أبو الخير و محمد وهبي
سليمان ،دار الخير ،لبنان ،بيروت ،ط  1419 ،1هـ.)160 / 1( ،
((( الميداني ،عبد الغني الغنيمي ،اللباب شرح الكتاب ،تحقيق :سائد بكداش ،دار البشائر اإلسالمية ،لبنان ،بيروت،
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نوازل املدارس الفقهية يف بايب الزكاة والصيام ( )732-767
أدلة القول األول :ذهب القائلون بمذهب التضييق إلى األدلة اآلتية:
1.قولــه تعالــى( :وقَاتِلُـ ْ
يل َّ
يل ِ َّللا)((( ،وقولــه:
للاِ)((( ،وقولــه( :يُ َجا ِه ـ ُدونَ فِــي َس ـبِ ِ
ـوا فِــي َس ـبِ ِ
(إِ َّن َّ
صفًّــا)((( ،وقــول النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم:-
للاَ ي ُِحــبُّ الَّ ِذيــنَ يُقَاتِلُــونَ فِــي َسـبِيلِ ِه َ
(َ . ..وأَ َّمــا خَالِ ـ ٌد ،فَإِنَّ ُك ـ ْم ت ْ
يل َّ
للاِ)(((،
َظلِ ُمــونَ خَالِ ـدًا ،قَـ ِد احْ تَبَـ َ
ـس أَ ْد َرا َع ـهُ َوأَ ْعتُـ َدهُ فِــي َس ـبِ ِ
وجــه الداللــة :دلــت النصــوص أن كل موضــع ذكــر فيــه ســبيل هللا ،فالمــراد بــه الغــزو
(((
والجهــاد
أقــول :ويمكــن الــرد علــى هــذه األدلــة :أن ســبيل هللا لــم يــأت فــي القــرآن للغــزو والجهــاد
يل َّ
للاِ َو َل تُ ْلقُــوا
فقــط ،بــل يطلــق علــى اإلنفــاق أيضــا كمــا فــي قولــه تعالــىَ ( :وأَ ْنفِقُــوا فِــي َســبِ ِ
بِأ َ ْي ِدي ُكـ ْم إِلَــى التَّ ْهلُ َكـ ِة َوأَحْ ِسـنُوا إِ َّن َّ
للاَ ي ُِحــبُّ ْال ُمحْ ِسـنِينَ )((( ،ويطلــق أيضــا علــى الهجــرة ،كمــا فــي
ً (((.
يل َّ
قولــه تعالــىَ ( :و َمـ ْ
ض ُم َرا َغ ًمــا َكثِي ـرًا َو َس ـ َعة)
اجــرْ فِــي َس ـبِ ِ
ـن يُهَ ِ
للاِ يَ ِج ـ ْد فِــي ْالَرْ ِ
يل َّ
2.قــول النبــي -صلــى هللا عليــه وســلمَ :-
(ل ت َِحــلُّ ال َّ
ـن
ص َدقَـةُ لِ َغنِـ ٍّ
ـي إِ َّل فِــي َسـبِ ِ
للاِ ،أَ ِو ا ْبـ ِ
(((
صـ َّد ُ
ك أَوْ يَ ْد ُعــوكَ)  ،وجــه الداللــة :قولــه "
ق َعلَ ْيـ ِه ،فَيُ ْهـ ِدي لَـ َ
ـر يُتَ َ
ال َّسـبِ ِ
ـار فَقِيـ ٍ
يل ،أَوْ َجـ ٍ
(((
يل َّ
للاِ " ،أي للغــازي فــي ســبيل هللا تعالــى  ،ودل علــى هــذا المعنــى الروايــة
إِ َّل فِــي َسـبِ ِ
ـاز فــي ســبيل
األخــرى للحديــث فقــد جــاء فيهــا( :ال ت َِحــلُّ ال َ
صدَق ـةُ لغنــي إال لخمســة :لغـ ٍ
(.((1
هللا) .. .،

ط  1431 ،1هـ.)356 / 2( ،
((( [ البقرة.]190 :
((( [ المائدة.]54 :
((( [ الصف.]4 :
((( رواه البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب قول هللا تعالى{ :وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل هللا}
حديث ( ،)1468ص (.)178
((( الثعلبي ،المعونة على مذهب عالم أهل المدينة.)443 / 1( ،
((( [ البقرة.]195 :
((( [ النساء.]100 :
((( رواه أبو داود ،سنن أبي داود ،كتاب الزكاة ،باب من يجوز له أخ ُذ الصدقة وهو غني ،حديث ( ،)1637ص
( ،)284سيأتي حكم الحديث عند مناقشته في البحث.
((( الشوكاني ،محمد بن علي ،نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار ،تحقيق :محمد صبحي بن حسن حالق ،دار ابن
الجوزي ،السعودية ،الرياض ،ط  1427 ،1هـ.)169 / 8( ،
( ((1سبق تخريجه ،ص (،)13
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يل َّ
للاِ " ضعيفــة،
وقــد نوقــش هــذا الدليــل :أن الروايــة التــي ذكــر فيهــا عبــارة " إِ َّل فــي َسـبِ ِ
وذلــك لضعــف عطيــة بــن ســعد بــن جنــادة ،فهــو صــدوق ،يخطــئ كثيــرا ،وكان مدلســا((( ،وأمــا
الروايــة الثانيــة فإنهــا ال تــدل علــى أن ســبيل هللا هــو الغــزو والجهــاد ،فالغنــى المذكــور فــي الحديــث
هــو قــوة البــدن والقــدرة علــى الكســب ،وهــي تكــون بالبــدن ،ال بملــك المــال ،ولذلــك ال يدخــل
(((.
الغــازي غنــي المــال مــن ضمــن الحديــث
أدلة القول الثاني :استدل القائلون بمذهب التوسع باألدلة اآلتية:
1.أن ســبيل هللا لغــة يطلــق علــى جميــع القــرب ،فيدخــل فيــه كل مــن ســعى فــي طاعــة هللا،
(((.
وســبيل الخيــرات ،إذا كان محتاجــا
2.أن الخــاف فــي معنــى ســبيل هللا ،يظهــر جليــا عنــد الوصيــة ،فــإذا أوصــى أحــد بجــزء
مــن مالــه فــي ســبيل هللا ،فإنــه يُفهــم أنهــا تُصــرف فــي جميــع القــرب ،وســبيل الخيــرات،
(((.
كالحــج ،وطلــب العلــم
وقــد نوقشــت تلــك األدلــة :ال شــك أن كل فعــل خيــر فهــو مــن ســبيل هللا تعالــى ،إال أنــه ال
خــاف فــي أنــه تعالــى لــم يــرد كل وجــه مــن وجــوه البــر فــي قســمة الصدقــات ،فلــم يجــز أن
توضــع إال حيــث بيــن النــص (((().
الترجيــح :الراجــح هــو القــول األول القائــل بالتضييــق ،وأنــه ال يجــوز دفــع الــزكاة للمــدارس
أو بنائهــا منهــا ،وذلــك لألســباب اآلتيــة:
1.إن الــزكاة ركــن مــن أركان اإلســام ،والواجــب علــى المســلم أن يبتعــد عــن الشــبهات عند
أدائهــا ،وأن إخــراج الــزكاة لصالــح المــدارس فيــه خــاف ،قــد يولــد شــبهة فــي صحتهــا،
ولذلــك قــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلمَّ ) :
ـنَ ،وإِ َّن ْال َحـ َرا َم بَيِّـ ٌ
إن ْال َحـ َـا َل بَيِّـ ٌ
ـنَ ،وبَ ْينَهُ َمــا
ُم ْش ـتَبِهَ ٌ
ات َل يَ ْعلَ ُمهُـ َّ
ض ـ ِه،
ت ا ْس ـتَ ْب َرأَ لِ ِدينِ ـ ِهَ ،و ِعرْ ِ
ـن اتَّقَــى ال ُّش ـبُهَا ِ
ـاس ،فَ َمـ ِ
ـن َكثِي ـ ٌر ِمــنَ النَّـ ِ
(((.
َو َمـ ْ
ـن اتَّقَــى
ـن َوقَ ـ َع فِــي ال ُّش ـبُهَا ِ
ت َوقَ ـ َع فِــي ْال َح ـ َر ِام ( .. .،وجــه الداللــة :قولــه " فَ َمـ ِ
((( ابن حجر ،أحمد بن علي ،تقريب التهذيب ،تحقيق :محمد عوامة ،دار الرشيد ،سوريا ،دمشق ،ط  1406 ،1هـ،
ص (.)393
((( السرخسي ،محمد بن أحمد ،المبسوط ،بدون ذكر المحقق والطبعة ،دار المعرفة ،لبنان ،بيروت 1414 ،هـ/ 3( ،
.)10
((( الكاساني ،بدائع الصنائع.)471 / 2( ،
((( ابن عابدين ،،رد المحتار على الدر المختار.)189 / 3( ،
((( ابن حزم ،المحلى.)136 / 6( ،
((( رواه مسلم ،مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،تحقيق :خليل مأمون شيخا ،دار المعرفة ،لبنان ،بيروت ،ط ،3
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ضـ ِه " وقــد تكــون هنــاك مســألة فرعيــة يتجاذبهــا أصــان،
ت ا ْسـتَ ْب َرأَ لِ ِدينِـ ِهَ ،و ِعرْ ِ
ال ُّشـبُهَا ِ
وردهــا لبعــض األصــول يوجــب تحريمهــا ،وردهــا لبعضهــا يوجــب تحليلهــا ،فهــذا ال
شــك أن األحــوط هنــا هــو تجنبهــا ،ومــن تجنبهــا وصــف بالــورع والتحفــظ فــي الديــن(((،
ومســألة دفــع الــزكاة للمــدارس تجاذبهــا أصــان ،أصــل قائــل بالتحريــم ،وأصــل قائــل
بالجــواز ،ولذلــك فــإن 8مــن الــورع تركهــا ،وعــدم دفعهــا للمــدارس.
2.إن بنــاء المــدارس مكلــف جــدا ،كمــا أن المــدارس الفقيــرة تحتــاج إلــى مســاعدات ضخمــة
لســد حاجاتهــا األساســية ،وإن إعطــاء الــزكاة للمــدارس وبنائهــا ،ســيأكل أمــواال كثيــرة
للــزكاة ،ممــا يضــر بمصــارف الــزكاة األخــرى ،كالفقــراء والمســاكين.

المبحث الثاني :نوازل فقه الصيام
إن صيــام رمضــان عبــادة ينتظرهــا المســلمون بــكل شــغف ومحبــة فــي كل عــام ،وذلــك ألنــه
ركــن عظيــم مــن أركان اإلســام ،كمــا أنــه يتخللــه أجــواء إيمانيــة ،يشــعر بحالوتهــا كل مســلم
يــؤدي هــذا الركــن العظيــم مــن أركان اإلســام.
وألن تلــك العبــادة يتخللهــا الكثيــر مــن المصاعــب فــي زماننــا هــذا ،فالصائم المســلم فــي زماننا
ال يخلــو مــن حالتيــن :إمــا طالبــا فــي مدرســة أو جامعــة ،وإمــا موظفــا فــي إحــدى المؤسســات ،وكل
واحــد مــن هــؤالء قــد يجــد شــيئا مــن المشــقة فــي أداء تلــك الفريضــة.
ونظــرا لطبيعــة الــدوام المدرســي فــي شــهر رمضــان ،نجــد بعــض الطلبــة يختلقــون
األعــذار مــن أجــل اإلفطــار فــي شــهر رمضــان.
وقد قسمت هذا المبحث لمطلبين:
المطلب األول :اإلفطار في رمضان بحجة الدوام المدرسي.
المطلب الثاني :حكم حصة السباحة في نهار رمضان.

 1431هـ ،كتاب المساقاة ،باب أخذ الحالل وترك الشبهات ،حديث( ،)1599ص (.)744
((( اليحصبي ،عياض بن موسى ،إكمال المعلم بفوائد مسلم ،تحقيق :يحيى إسماعيل ،دار الوفاء ،مصر المنصورة،
ط  1419 ،1هـ.)285 / 5( ،
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المطلب األول :اإلفطار في رمضان بحجة الدوام المدرسي.
إن الطــاب الذيــن يفطــرون فــي رمضــان لغيــر عــذر المــرض لهــم فــي ذلــك حجــج ،ومــن
تلــك الحجــج هــو شــعورهم بالجــوع والعطــش ،وشــعورهم بعــدم التركيــز فــي االختبــارات ،كمــا
أن اإلدارة المدرســية قــد تتســاهل مــع الطلبــة الصغــار ،بحجــة عــدم وصولهــم إلــى ســن التكليــف
بالصيــام ،ولكــن هــل تلــك الحجــج تعتبــر أعــذارا شــرعية ،تبيــح للطلبــة اإلفطــار فــي رمضــان،
وتبيــح لــإدارة المدرســية التســامح معهــم؟
هذا المطلب يحسن تقسيمه إلى األفرع اآلتية:
الفرع األول :ضابط المشقة المبيحة لإلفطار.
إن المشقة ال تخلو من قسمين:
القســم األول :مشــقة مالزمــة للعبــادة :فــا يمكــن أن ينفــك عنهــا ،كالوضــوء والغســل فــي
اليــوم البــارد ،أو الصــوم فــي يــوم يكــون النهــار فيــه طويــا أو شــديد الحــرارة ،فهــذا القســم ال
يوجــب معــه التخفيــف؛ ألنــه قُــرِّ َر معهــا((( ،وألنهــا لــو أثــرت لفاتــت مصالــح العبــادات والطاعــات
فــي جميــع األوقــات ،أو فــي غالــب األوقــات((( ،ولذلــك فــإن المشــقة التــي يشــعر بهــا الطــاب،
أثنــاء صيامهــم فــي نهــار رمضــان ،بســبب الدراســة واالمتحانــات ،ال تعتبــر مبيحــة لهــم فــي
اإلفطــار.
القسم الثاني :مشقة غير مالزمة للعبادة :وتكون منفكة عنها ،أي منفصلة ،وهي على أنواع:
1.مرتبــة عليــا ،كالخــوف علــى النفــوس ،واألعضــاء ،والمنافــع ،فهــذه توجــب التخفيــف،
ألن فــي حفظهــا تحقيــق لمصالــح الدنيــا واآلخــرة((( ،وهــذا النــوع ال ينطبــق علــى واقــع
الطــاب ،فالصيــام ليــس فيــه خــوف علــى نفــوس الطــاب أو أعضائهــم ،كمــا أنــه ال
يضــر بمنفعــة مــن منافعهــم.
2.مرتبــة دنيــا ،كأدنــى وجــع فــي األصبــع أو صــداع خفيــف ،فهــذه الحالــة تحصيــل العبــادة
أولــى مــن درء تلــك المشــقة ،شــرف العبــادة ،وهــوان تلــك المشــقة((( ،وهــذا النــوع قــد
((( القرافي ،أحمد بن إدريس ،الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق )281 / 1( ،بتصرف.
((( عبد السالم ،عز الدين عبد العزيز ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،تحقيق :نزيه كمال حماد ،وعثمان جمعة
ضميرية ،دار القلم ،سوريا ،دمشق ،ط  1421 ،1هـ.)13 / 2( ،
((( القرافي ،الفروق )281 / 1( ،بتصرف.
((( القرافي ،الفروق )282 / 1( ،بتصرف.
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ينطبــق علــى مســألتنا ،فصيــام الطــاب فــي رمضــان قــد يســبب لهــم صداعــا خفيفــا ،أو
جوعــا يؤثــر علــى تركيزهــم وقــت االمتحــان ،ولكــن هــذا ليــس مبــررا لهــم لإلفطــار.
رحمــه هللا " :-ال يجــوز للمكلــف اإلفطــار فــي رمضــان مــن أجــل
يقول الشيخ ابن باز
(((
االختبــار؛ ألن ذلــك ليــس مــن األعــذار الشــرعية "  ،ثــم نبــه الطــاب إلــى الحــل فقــال " :بــل
يجــب عليــه الصــوم ،وجعــل المذاكــرة فــي الليــل ،إذا شــق عليــه فعلهــا فــي النهــار "((( ،ثــم وجــه
نصيحــة لــوزارة التربيــة والتعليــم ،فقــال " :وينبغــي لــوالة أمــر االختبــار أن يرفقــوا بالطلبــة ،وأن
يجعلــوا االختبــار فــي غيــر رمضــان جمعــا بيــن مصلحتيــن؛ مصلحــة الصيــام ،والتفــرغ لإلعــداد
(((
لالختبــار "
ومــن الناحيــة الطبيــة فقــد عــرف الباحثــون منــذ زمــن طويــل أن الحرمــان مــن الطعــام يزيــد
اليقظــة عنــد مختلــف الكائنــات الحيــة ،كمــا أظهــرت األبحــاث أن الصــوم يزيــد التركيــز واليقظــة،
فــإذا تــم الحصــول علــى نــوم كاف بالليــل وطعــام متــوازن ،فــإن الصــوم ال يؤثــر علــى اليقظــة أو
(((.
التركيــز
الفرع الثاني :حكم اإلفطار بسبب الجوع والعطش.
مــن األمــور التــي يتحجــج بهــا الطــاب لإلفطــار فــي نهــار رمضــان ،هــو شــعورهم بالجــوع
والعطــش بســبب طــول الــدوام ،فهــل الجــوع والعطــش الــذي يشــعر بــه الطــاب ،بســبب طــوال
الــدوام مبــررا لهــم علــى اإلفطــار؟
اتفــق الفقهــاء((( علــى أن الجــوع أو العطــش إذا كان شــديدا يــؤدي إلــى الهــاك ،أو يحتمــل
أن يــؤدي إلــى ضــرر ،أنــه يبيــح الفطــر فــي نهــار رمضــان ،بدليــل قولــه تعالــى( :فَ َم ْ
ــن َشــ ِه َد
ـام أُ َخـ َر ي ُِريـ ُد َّ
ضــا أَوْ َعلَــى َسـفَ ٍر فَ ِعـ َّدةٌ ِمـ ْ
ص ْمـهُ َو َمـ ْ
للاُ بِ ُكـ ُم ْاليُ ْسـ َر
ِم ْن ُكـ ُم ال َّشـ ْه َر فَ ْليَ ُ
ـن َكانَ َم ِري ً
ـن أَيَّـ ٍ
((( محمد بن سعد الشويعر ،مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة ،دار القاسم ،السعودية ،الرياض1421 ،هـ/ 15( ،
.)249
((( المرجع السابق.)249 / 15( ،
((( المرجع السابق.)249 / 15( ،
جامعة الملك سعود ،أستاذ واستشاري أمراض الصدر واضطرابات
((( أ .د .أحمد سالم باهمام ،كلية الطب
النوم ،مدير المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم ،موقع موسوعة النوم في الصحة والمرضhttp: //www. ،
alnoum. com/index. php/ar/encrecord/getEncRecord/574 / 326
((( السمرقندي ،تحفة الفقهاء .)358 / 1( ،القرافي ،أحمد بن إدريس ،الذخيرة ،تحقيق :سعيد أعراب ،دار الغرب
اإلسالمي ،لبنان ،بيروت ،ط  1415 ،1هـ .)516 / 2( ،الرافعي ،عبد الكريم بن محمد ،العزيز شرح الوجيز
المعروف بالشرح الكبير ،تحقيق :علي محمد معوض ،وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،لبنان،
بيروت ،ط  1417 ،1هـ .)219 / 3( ،ابن قدامة ،الكافي.)223 / 2( ،
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َو َل ي ُِريـ ُد بِ ُكـ ُم ْال ُع ْسـ َر)((( ،وجــه الداللــة :قولــه تعالــىَ " :و َمـ ْ
ضــا" ،فالجــوع والعطــش
ـن َكانَ َم ِري ً
الشــديد يعــد بمنزلــة المــرض ،الــذي يخــاف منــه الهــاك((( ،فغلبــة الجــوع والعطــش تعتبــر مثــل
(((.
المــرض
وإذا تفحصنــا واقــع الطــاب اليــوم ،فــإن كل دعــوات اإلفطــار بحجــة الجــوع والعطــش
الشــديد ،غيــر معتبــرة شــرعا؛ فالجــوع والعطــش الــذي يدعيــه الطــاب ،ال يصــل بهــم إلــى حــد
الهــاك ،كمــا أن هــؤالء الطــاب نراهــم فــي حصــة الرياضــة فــي كامــل نشــاطهم ،ونراهــم يلعبــون
تحــت وهــج الشــمس ،وال يتحججــون بالجــوع والعطــش.
الفرع الثالث :سن التكليف بالصيام.
تتســاهل بعــض إدارات المدرســة فــي صيــام الطــاب الصغــار ،حيــث تســمح لهــم باإلفطــار،
ســواء كان اإلفطــار بعــذر ،أو بغيــر عــذر ،فهــل هــذا الفعــل مشــروعا؟
أجمــع الفقهــاء((( علــى أن صيــام شــهر رمضــان المبــارك ال يجــب إال إذا تجــاوز المكلــف ســن
البلــوغ ،ودليلهــم علــى ذلــك قولــه -صلــى هللا عليــه وســلمُ ( :-رفِ ـ َع القَلَ ـ ُم َعـ ْ
ـن النَّائِـ ِـم
ـن ثَ َلثَ ـ ٍةَ :عـ ِ
ـن ال َّ
ـن ال َم ْعتُــو ِه َحتَّــى يَ ْعقِـ َل)((( .وجــه الداللــة قولــه" :
صبِـ ِّ
ـي َحتَّــى يَ ِشــبَّ َ ،و َعـ ِ
َحتَّــى يَ ْس ـتَ ْيقِظََ ،و َعـ ِ
(((
ُرفِ ـ َع القَلَ ـ ُم َعـ ْ
ـن ال َّ
ـي َحتَّــى يَ ِشــبَّ " أي
صبِـ ِّ
ـن ثَ َلثَ ـ ٍة " كنايــة عــن عــدم التكليــف  ،وقولــهَ " :و َعـ ِ
(((.
حتــى يحتلــم ،أو يبلــغ
وبناء على هذا الحديث تترتب األحكام اآلتية:

((( [البقرة.]185 :
((( الكاساني ،بدائع الصنائع.)616 / 2( ،
((( القليوبي ،أحمد بن أحمد ،حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح منهاج الطالبين ،مطبعة البابي الحلبي ،مصر،
القاهرة ،ط  1375 ،3هـ.)64 / 2( ،
((( الموصللي ،االختيار لتعليل المختار .)169 / 1( ،القرطبي ،محمد بن أحمد بن رشد ،المقدمات الممهدات ،تحقيق:
محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،لبنان ،بيروت ،ط  1408 ،1هـ .)239 / 1( ،الشيرازي ،المهذب/ 1( ،
 .)570الكرمي ،مرعي بن يوسف ،دليل الطالب لنيل المطالب ،تحقيق :أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ،دار طيبة،
السعودية ،الرياض ،ط  1425 ،1هـ ،ص (.)91
((( رواه الترمذي ،سنن الترمذي ،كتاب الحدود ،باب ما جاء فيمن ال يجب عليه الحد ،حديث ( ،)1423ص (،)336
وقال :حديث حسن غريب.
((( المناوي ،محمد المدعو بعبد الرؤوف ،فيض القدير شرح الجامع الصغير ،دار المعرفة ،لبنان ،بيروت ،ط ،2
 1391هـ ،حديث (.)35 / 4( ،)4462
((( المباركفوري ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي.)570 / 4( ،
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 .أالطــاب الذيــن وصلــوا ســن البلــوغ يجــب عليهــم صيــام شــهر رمضــان ،وعلــى المعلمين
تحفيزهــم عليــه ،وتحذيرهــم مــن اإلفطــار فيــه ،ويحــق للمدرســة معاقبتهــم إذا أفطــروا
دون عــذر.
 .بالطــاب الذيــن لــم يصلــوا ســن البلــوغ ال يجــب عليهــم صيــام شــهر رمضــان ،ولكــن
يجــب علــى المعلميــن تشــجيعهم علــى الصيــام ،وتحذيرهــم مــن اإلفطــار.
 .جيجــوز للمدرســة بيــع الطعــام والشــراب للطــاب الذيــن لــم يصلــوا ســن البلــوغ فــي نهــار
رمضان.
المطلب الثاني :حكم حصة السباحة في نهار رمضان.
تعمــد بعــض المــدارس إلــى إعطــاء حصــص لتعليــم رياضــة الســباحة ،وترصــد للطالــب
درجــات علــى ذلــك ،ولكــن هــل يجــوز للطــاب الســباحة فــي نهــار رمضــان؟
هــذا المطلــب يعتمــد بشــكل كبيــر علــى مســألتين وهمــا :مســألة االنغمــاس فــي المــاء للصائــم،
ومســألة مبالغــة الصائــم فــي المضمضــة واالستنشــاق ،ولذلــك يحســن تقســيم هــذا المطلــب إلــى
األفــرع اآلتيــة:
الفرع األول :حكم االنغماس في الماء في نهار رمضان للتبرد.
إن الســباحة فــي نهــار رمضــان حكمهــا حكــم اغتســال أو انغمــاس الصائــم للتبــرد ،ولقــد
اختلــف الفقهــاء فــي تلــك المســألة علــى قوليــن:
القــول األول :اإلباحــة ،وهــذا هــو مذهــب أبــي يوســف القاضــي مــن الحنفيــة ،والمالكيــة،
(((.
والشــافعية ،وروايــة عنــد الحنابلــة
القول الثاني :الكراهة ،وهذا هو مذهب أبي حنيفة

(((.

وســبب الخــاف هــو :هــل يعــد االغتســال للتبــرد فــي نهــار رمضــان مــن إظهــار الملــل
والضجــر مــن الصيــام ،أم يعــد معينــا للصائــم علــى إكمــال صيامــه؟
((( الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)638 / 2( .القيرواني ،عبد هللا بن أبي زيد ،النوادر والزيادات،
تحقيق :عبد الفتاح محمد الحلو ،دار الغرب اإلسالمي ،لبنان ،بيروت ،ط  1999 ،1م .)43 / 2( ،الماوردي،
علي بن محمد ،الحاوي الكبير ،تحقيق :علي محمد معوض ،و عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،لبنان،
بيروت ،ط  1414 ،1هـ .)461 / 3( ،المرداوي ،علي بن سليمان ،اإلنصاف ،تحقيق :محمد حامد الفقي ،بدون
ذكر اسم دار النشر والبلد ،ط  1374 ،1هـ.)309 / 3( ،
((( الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)638 / 2( ،
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أدلة القول األول :استدل القائلون باإلباحة باألدلة اآلتية:
1.حديــث أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن ،عــن بعــض أصحــاب رســول هللا صلــى هللا عليــه
ْ
ـت َر ُســو َل َّ
وســلم أنــه قــال( :لَقَ ـ ْد َرأَ ْيـ ُ
صــبُّ ْال َمــا َء
ج ،يَ ُ
للاِ َ
صلَّــى هللاُ َعلَ ْي ـ ِه َو َس ـلَّ َم بِال َعــرْ ِ
ْ
صــبُّ ْال َمــا َء َعلَــى
ـش ،أَوْ ِمــنَ ْال َح ـرِّ)((( ،وجــه الداللــة :قولــه " يَ ُ
َعلَــى َرأ ِس ـ ِه ِمــنَ ْال َعطَـ ِ
َر ْأ ِسـ ِه " يــدل علــى أنــه ال يكــره للصائــم أن يصــب علــى رأســه المــاء ،وأن ينغمــس فيــه،
(((.
وإن ظهــرت برودتــه فــي باطنــه
أنــه قــال( :إِ َّن لِــي أَبْــ َزنَ أَتَقَحَّــ ُم فِيــ ِه،
رضي هللا عنه
2.عن أنس بن مالك
َ
صائِـ ٌم)((( ،وجــه الداللــة :قولــه " أ ْبـ َزنَ " وهــو حجــر منقــور شــبه الحــوض ،قولــه
َوأَنَــا َ
(((.
" أَتَقَحَّــ ُم فِيــ ِه " ،أي أدخــل
ض َي َّ
صائِــ ٌم)(((،
للاُ َع ْنهُ َما ثَوْ بًــا ،فَأ َ ْلقَــاهُ َعلَيْــ ِه َوهُــ َو َ
3.حديثَ ( :وبَ َّل ابْنُ ُع َم َر َر ِ
وجــه الداللــة :أن الثــوب المبلــول إذا ألقــي علــى البــدن بــل البــدن ،فيشــبه البــدن الــذي
(((.
ســكب عليــه المــاء
وقــد نوقشــت كل تلــك األدلــة :أنهــا فــي حــاالت مخصوصــة ،وهــي حالــة خــوف اإلفطــار مــن
(((.
شــدة الحــر
أدلة القول الثاني :استدل القائلون بالكراهة باألدلة اآلتية:
((( رواه أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاني ،سنن أبي داود ،كتاب الصوم ،باب الصائم يصُبُّ عليه الماء من
العطش ويبالغ في االستنشاق ،حديث ( ،)2365ص ( ،)415قال ابن حجر العسقالني رحمه هللا " :-إسناده
صحيح " .العسقالني ،أحمد بن علي ،تغليق التعليق على صحيح البخاري ،تحقيق :سعيد عبد الرحمن موسى
القزقي ،المكتب اإلسالمي ،لبنان ،بيروت ،ط  1405 ،1هـ.)153 / 3( ،
((( القاري ،علي بن سلطان ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،تحقيق :صدقي محمد جميل العطار ،دار الفكر،
لبنان ،بيروت ،ط  1414 ،1هـ.)1396 / 4( ،
((( رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ،صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب اغتسال الصائم ،ص ( ،)229وقد وصله
ابن حجر العسقالني ،تغليق التعليق على صحيح البخاري.)153 / 3( ،
((( العسقالني ،أحمد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تحقيق :محب الدين الخطيب ،دار المعرفة ،لبنان،
بيروت ،بدون ذكر الطبعة 1379 ،هـ.)154 / 4( ،
((( (رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ،صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب اغتسال الصائم ،ص ( ،)229وقد
وصله ابن حجر العسقالني ،تغليق التعليق.)151 / 3( ،
((( العيني ،محمود بن أحمد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،تحقيق :مجموعة من العلماء ،دار إحياء التراث
العربي ،لبنان ،بيروت ،بدون ذكر رقم الطبعة وسنتها.)11 / 11( ،
((( الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)638 / 2( ،
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1.عن علي بن أبي طالب رضــي هللا عنــه َ :-
صائِــ ٌم)(((،
ــل ْال َح َّمــا َم َوأَ ْنــتَ َ
(ل تَ ْد ُخ ِ
وجــه الداللــة :فيــه نهــي عــن دخــول الحمــام للصائــم ،وخاصــة لــو كان الســبب هــو لدفــع
(((.
الجــوع والعطــش ،فــإن فيــه إظهــارا للمــل والتســخط علــى العبــادة
وقــد نوقــش هــذا الدليــل :أن إســناده ضعيــف((( ،أقــول :وعلــى فــرض صحتــه ،فإنــه ليــس فيــه
دليــل علــى أن المنــع هنــا للحــد مــن إظهــار الملــل ،فقــد يكــون المنــع هــو كــف الصائــم عــن رؤيــة
العــورات المنتشــرة فــي الحمامــات ،إذ إن ذلــك ســيخل بصيامــه.
2.االغتســال فــي نهــار رمضــان للتبــرد فيــه إظهــار للضجــر والملــل مــن عبــادة الصيــام،
(((.
وهــذا ينافــي الحكمــة مــن الصيــام ،التــي تدعــو إلــى الصبــر والتحمــل
أقــول :ويمكــن الــرد علــى هــذا الدليــل أن هللا تعالــى عندمــا فــرض علينــا صيــام رمضــان،
قــال فــي تمــام اآليــة( :ي ُِريـ ُد للاَّ ُ بِ ُكـ ُم ْاليُ ْسـ َر َو َل ي ُِريـ ُد بِ ُكـ ُم ْال ُع ْسـ َر)((( ،فليــس مــن المعقــول أن ييســر
علــى النــاس فــي الصيــام ،ثــم يعســر عليهــم فــي التخفيــف مــن مشــقته ،كمــا أن النــاس يختلفــون فــي
قوتهــم علــى تحمــل مشــقة الصيــام ،فــا يمكــن حمــل النــاس كلهــم علــى عــدم التخفيــف مــن مشــقة
الصيــام عليهــم.
الــرأي الراجــح :الــذي أراه راجحــا هــو قــول الجمهــور ،وهــو القــول باإلباحــة ،وأنــه ال حــرج
علــى الطالــب بالســباحة فــي نهــار رمضــان ،كمــا أنــه ال حــرج علــى معلــم الرياضــة أن يخصــص
حصــة للســباحة فــي نهــار رمضــان ،وذلــك لألســباب اآلتيــة:
1.صحة أدلة القائلين باإلباحة ،مقارنة بدليل القائلين بالكراهة ،فإنه ضعيف.
2.الكراهــة حكــم شــرعي ،وال يقــال بــه إال إذا كان الدليــل المــؤدي إليــه صريحــا ،وال دليــل
صحيــح عليــه.

((( رواه ابن أبي شيبة ،أبوبكر ،مصنف ابن أبي شيبة ،تحقيق :كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد ،السعودية،
الرياض ،ط  1409 ،1هـ ،كتاب الصيام ،في الرجل يدخل الحمام وهو صائم ،حديث رقم/ 2( ،)9448( ،
رحمه هللا ( :-وفي إسناده ضعف) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري،
 ،)318قال ابن حجر العسقالني
(.)153 / 4
((( ينظر ابن الملقن ،عمر بن علي ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،المحقق :اللجنة العلمية لدار الفالح للبحث
العلمي وتحقيق التراث ،دار النوادر ،سوريا ،دمشق ،ط  1429 ،1هـ.)200 / 13( ،
((( الشوكاني ،نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار.)308 / 8( ،
((( الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)638 / 2( ،بتصرف.
((( [ البقرة.]185 :
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3.القــول بالكراهــة هــو قــول أبــي حنيفــة فقــط ،وليــس هــو المعتمــد فــي المذهــب الحنفــي،
(((.
والمذهــب المختــار هــو عــدم الكراهــة
الفرع الثاني :دخول الماء إلى جوف السابح.
إن القــول بإباحــة حصــة الســباحة ليــس علــى إطالقــه ،بــل هــو مقيــد بشــرط مهــم جــدا ،وهــو
التحقــق مــن عــدم وصــول المــاء عــن طريــق الفــم أو األنــف إلــى الجــوف ،وحكــم ذلــك كحكــم
المبالغــة فــي المضمضــة واالستنشــاق للصائــم ،فكالهمــا فيــه شــبهة إيصــال المــاء إلــى الحلــق،
ولقــد ذهــب الجمهــور((( إلــى أن المبالغــة فــي المضمضــة واالستنشــاق للصائــم مكروهــة ،ودليلهــم
ـت يَــا َر ُســو َل َّ
رضــي هللا عنــه ،-قــال :قُ ْلـ ُ
صبِ َرةَ
ـن
على ذلك حديث لقيط بن َ
للاِ ،أَ ْخبِرْ نِــي َعـ ِ
َ
َ
ــاق ،إِ َّل أ ْن تَ ُكــونَ
ال ُوضُــو ِء؟ قَــا َل( :أَسْــبِ ِغ ال ُوضُــو َءَ ،و َخلِّــلْ بَ ْيــنَ األ َ
ــعَ ،وبَالِــ ْغ فِــي ِال ْستِ ْن َش ِ
صابِ ِ
صائِ ًمــا) ،أي أتمــه بجــذب
ـاق ،إِلَّ أَ ْن تَ ُكــونَ َ
َ
صائِ ًمــا)((( ،وجــه الداللــة :قولــه ( َوبَالِـ ْغ فِــي ِ
ال ْستِ ْن َشـ ِ
المــاء إلــى أعلــى األنــف ،وبامتخاطــه فــي كل مـرّة ،إال أن تكــون صائمــا فــا تبالــغ؛ خشــية دخــول
(((.
المــاء مــن الخيشــوم إلــى الحلــق ،فيفســد الصــوم
أقول :وبناء على ذلك ،فإنه يترتب على تلك المسألة ما يلي:
1.معلــم الرياضــة كمــا أنــه ُمطالــب بتعليــم الطــاب كيفيــة الســباحة والغطــس ،فإنــه ُمطالــب
أيضــا بتعليــم الطــاب كيفيــة المحافظــة علــى صيامهــم أثنــاء الســباحة والغطــس.
2.إذا خــاف المعلــم علــى بعــض الطــاب مــن اإلفطــار بســبب الغطــس ،أو غلــب علــى ظنــه
أن الطــاب لــن يحســنوا تجنــب بلــع المــاء ،فــإن الواجــب عليــه أن يمنعهــم منــه ،ويأمرهــم
فقــط بالعــوم فــوق المــاء ،دون الغطــس.
3.إذا ادعــى طالــب بعــد تعليمــه أنــه ال يحســن تجنــب دخــول المــاء إلــى جوفــه ،فــإن المعلــم
((( العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.)11 / 11( ،
((( الجصاص ،أحمد بن علي ،شرح مختصر الطحاوي ،تحقيق :د .عصمت هللا عنايت هللا محمد أ .د .سائد بكداش
د زينب محمد حسن فالتة ،دار البشائر ،لبنان ،بيروت ،ط  1431 ،1هـ/ 2( ،
د محمد عبيد هللا خان
 .)461العبدري ،محمد بن يوسف ،التاج واإلكليل شرح مختصر خليل ،بدون ذكر اسم المحقق ،دار الكتب
العلمية ،لبنان ،بيروت ،ط  1416 ،1هـ .)347 / 3( ،الشربيني ،محمد بن أحمد ،مغني المحتاج ،تحقيق :علي
محمد معوض ،وعادل أحمد عبد الموجود ،بدون ذكر رقم طبعة 1421 ،هـ .)188 / 1( ،ابن قدامة ،المغني4( ،
.)356 /
((( رواه الترمذي ،سنن الترمذي ،كتاب الصوم ،باب ما جاء في كراهية مبالغة االستنشاق للصائم ،حديث (،)788
ص ( ،)193وقال الترمذي رحمه هللا ( :-هذا حديث حسن صحيح).
((( السبكي ،محمود محمد ،المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي داود ،تحقيق :أمين محمود محمد خطاب،
مطبعة االستقامة ،مصر ،القاهرة ،ط  1351 ،1هـ.)90 / 2( ،
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ُمطالــب بعــدم إجبــاره علــى الغطــس ،ويأمــره بالعــوم فقــط.
4.إذا كان معلــم الرياضــة غيــر مســلم ،فــإن اإلدارة ُمطالبــة بتنبيهــه علــى أهميــة المحافظــة
علــى صيــام الطــاب المســلمين ،وأن عليــه تدريبهــم علــى كيفيــة المحافظــة علــى صيامهم
خــال حصــة الســباحة ،وفــي حــال تقصيــر إدارة المدرســة فــي تنبيهــه ،فــإن أوليــاء أمــور
الطلبــة المســلمين ُمطالبــون بالتواصــل مــع إدارة المدرســة فــي هــذا الشــأن.

الخاتمة:
أوالً النتائج :توصلت من خالل هذا البحث إلى النتائج اآلتية:
1.مالــك مبنــى المدرســة إذا قــام بتأجيــر المبنــى إلدارة المدرســة ،فــإن زكاتــه تكــون فــي
ثمــن األجــرة التــي يحصــل عليهــا مــن إدارة المدرســة ،وتكــون بعــد حــوالن الحــول،
وليــس عنــد القبــض.
2.إذا قامــت اإلدارة باســتئجار مبنــى المدرســة مــن مالكــه ،فإنــه يجــب عليهــا الــزكاة مــن
صافــي األربــاح المتحصلــة مــن أقســاط الطلبــة ،وليــس عليهــا زكاة فــي األصــول الثابتــة.
3.إذا لــم يقــم مالــك مبنــى المدرســة بتأجيــر المبنــى ،وإنمــا قــام بتوكيــل اإلدارة المدرســية
فــي إدارة شــؤون المدرســة ،فــإن اإلدارة المدرســية فــي هــذه الحالــة ال تجــب عليهــا
الــزكاة؛ ألنهــا فــي حكــم األجيــر.
4.يجــوز إلدارة المدرســة إعطــاء الــزكاة الواجبــة ألحــد الموظفيــن ،ولكــن بثالثــة شــروط:
أن يكون من أهل الزكاة ،ثانياأال تعتبر هذا جزءا من راتبه ،ثالثا
أوال
أال تكلفــه بمهــام إضافيــة ليســت مــن اختصاصــه.
5.ينبغي للجهات المسؤولة عن الزكاة منع بناء المدارس من أموال الزكاة.
6.الدراســة ال تُعــد عــذرا شــرعيا لإلفطــار ،وينبغــي لمعلــم التربيــة اإلســامية بيــان ذلــك
للطــاب.
7.يجــوز للمدرســة الســماح للطــاب غيــر البالغيــن باإلفطــار فــي نهــار رمضــان ،ولكــن
يجــب عليهــا منــع المفطــر مــن اإلفطــار أمــام الطلبــة.
8.يجــوز للمــدارس إعطــاء حصــة للســباحة فــي نهــار رمضــان ،مــع أخــذ االحتياطــات
الالزمــة للحفــاظ علــى صيــام الطــاب.
ثانيا ً التوصيات :وفي ختام هذا البحث أوصي بالمقترحات اآلتية:
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1.سن تشريعات وقوانين تنظم أحكام الزكاة المتعلقة بالمدارس.
2.سن تشريعات تنظم أحكام الصيام في المدارس.

قائمة المصادر والمراجع:
المراجع العربية:
1.ابـن األثيـر ،مجـد الديـن المبـارك .النهايـة فـي غريـب الحديـث واألثـر .تحقيـق :أحمد بن محمـد الخـراط ،وزارة
األوقـاف القطرية.
 2.األصفهانـي ،الحسـين بـن محمـد .المفـردات فـي غريـب القرآن .تحقيـق :محمد سـيد كيالني .بيـروت ،لبنان :دار
المعرفة.
 3.البخـاري ،محمـد بـن إسـماعيل .صحيـح البخـاري .تحقيـق وترقيـم :محمد فؤاد عبـد الباقي ،وأحمد محمد شـاكر.
مصـر :مكتبة عبـاد الرحمن.
 4.البهوتـي ،منصـور بـن يونـس1423( .هــ) .كشـاف القنـاع عـن متـن اإلقنـاع (طبعـة خاصـة) .تحقيـق :إبراهيـم
أحمـد عبـد الحميـد .الريـاض ،السـعودية :دار عالـم الكتـب.،
 5.الترمذي ،محمد بن عيسـى1417( .هـ) .سـنن الترمذي (ط .)1تحقيق :مشـهور بن حسـن آل سـلمان .الرياض،
السـعودية :مكتبة المعارف للنشـر والتوزيع.
 6.الثعلبي ،عبد الوهاب .المعونة على مذهب عالم المدينة .مكة المكرمة ،السعودية :المكتبة التجارية.
 7.الجصـاص ،أحمـد بـن علـي1431( .هــ) .شـرح مختصـر الطحـاوي ط .1تحقيـق :د .عصمـت هللا عنايـت هللا
محمـد ،أ .د .سـائد بكـداش ،د محمـد عبيـد هللا خـان ،د .زينـب محمـد حسـن فالتـة .بيـروت ،لبنـان :دار البشـائر.
 8.ابـن حـزم ،علـي بـن أحمـد1437( .هــ) .المحلـى باآلثـار فـي شـرح المجلـى باالختصـار (ط .)1تحقيـق :خالـد
الربـاط .بيـروت ،لبنـان :دار ابـن حـزم.
 9.الحصنـي ،أبوبكـر بـن محمـد الحسـيني1430( .هــ) .كفايـة األخيـار فـي حل غايـة االختصـار (الطبعـة الثانية)،
تحقيـق :عمـاد حيـدر الطيـار .بيـروت ،لبنان :مؤسسـة الرسـالة ناشـرون.
	 10.الحطـاب ،محمـد بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن1423( .هــ) .مواهـب الجليـل (طبعـة خاصـة) .تحقيـق :زكريـا
عميـرات .الريـاض ،السـعودية :دار عالـم الكتـب.
	 11.الخرقـي ،عمـر بـن الحسـين1413( .هــ) .مختصر الخرقي (ط .)3تحقيـق :أبو حذيفة إبراهيم بـن محمد ،طنطا،
مصـر :دار الصحابة للتراث.
	 12.الخطابـي ،حمـد بـن محمـد1352( .هــ) .معالـم السـنن (ط .)1تحقيـق :محمـد راغـب الطبـاخ .حلـب ،سـوريا:
المطبعـة العلميـة.
	 13.الدسوقي ،محمد بن أحمد .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .بيروت ،لبنان :دار إحياء التراث العربي.
	 14.الذهبـي ،محمـد بـن أحمـد1382( .هــ) .ميـزان االعتـدال (ط .)1تحقيق :علي محمـد البجاو .بيـروت ،لبنان :دار
المعرفة.
	 15.الراغـب األصفهانـي ،الحسـين بـن محمد( .بدون سـنة طبـع) .المفردات فـي غريب القرآن (بدون ذكـر الطبعة)،
تحقيـق :محمـد سـيد كيالني .بيروت ،لبنـان :دار المعرفة.
	 16.الرافعـي ،عبـد الكريـم بـن محمـد1417( .هــ) .العزيـز شـرح الوجيز المعـروف بالشـرح الكبيـر (ط .)1تحقيق:
علـي محمـد معـوض ،وعـادل أحمـد عبد الموجـود ،بيـروت لبنـان :دار الكتـب العلمية.
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	 17.الزحيلـي ،وهبـة مصطفـى1421( .هــ) .سـبل االسـتفادة مـن النـوازل والفتـاوى والعمـل الفقهـي فـي التطبيقـات
المعاصـرة (ط .)1دمشـق ،سـوريا :دار المكتبـي.
	 18.الزحيلـي ،وهبـة مصطفـى1434( .هــ) .موسـوعة الفقه اإلسلامي والقضايا المعاصرة (ط .)3دمشـق ،سـوريا:
دار الفكر.
	 19.ابـن زكريـا ،أحمـد بـن فـارس1406( .هــ) .مجمـل اللغـة (ط .)2تحقيـق :زهيـر عبد المحسـن سـلطان .بيروت،
لبنان :مؤسسـة الرسـالة.
	 20.زعيميـة منـى2013 / 2012( .م) .األسـرة والمدرسـة ومسـارات التعلـم (ص .)60جمهوريـة الجزائـر :جامعـة
منتـوري ،كليـة العلـوم اإلنسـانية واالجتماعية.
	 21.السـبكي ،علـي بـن عبـد الكافـي وولـده عبـد الوهـاب1404( .هــ) .اإلبهـاج فـي شـرح المنهـاج (ط .)1تحقيـق:
جماعـة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر .بيـروت ،لبنـان :دار الكتـب العلميـة.
	 22.السـبكي ،محمـود محمـد خطاب1351( .هـ) .المنهل العذب المورود شـرح سـنن اإلمام أبـي داود (ط .)1تحقيق:
أميـن محمـود محمد خطـاب .القاهرة ،مصر :مطبعة االسـتقامة.
	 23.السجسـتاني ،أبـو داود سـليمان بـن األشـعث1417( .هــ) .سـنن أبـي داود (ط .)2تحقيـق :مشـهور بـن حسـن آل
سـلمان .الريـاض ،السـعودية :مكتبـة المعـارف للنشـر والتوزيع.
	 24.السرخسي ،محمد بن أحمد1414( .هـ) .المبسوط( ،بدون ذكر المحقق والطبعة) .بيروت ،لبنان :دار المعرفة.
	 25.السمرقندي ،عالء الدين1405( .هـ) .تحفة الفقهاء (ط .)1بيروت ،لبنان :دار الكتب العلمية.
	 26.الشـافعي ،محمـد بـن إدريـس1422( .هــ) .األم (ط .)1تحقيـق :رفعـت فوزي عبـد المطلب ،المنصـورة ،مصر:
دار الوفاء.
	 27.الشـربيني ،محمـد بـن أحمـد1421( .هــ) .مغنـي المحتاج (بـدون ذكر رقم طبعـة) .تحقيق :علـي محمد معوض،
وعـادل أحمد عبـد الموجود.
	 28.ابـن أبـي شـيبة ،أبوبكـر1409( .هــ) .مصنـف ابـن أبـي شـيبة (ط ،)1تحقيـق :كمـال يوسـف الحـوت .الرياض،
السـعودية :مكتبة الرشـد.
	 29.الشـيرازي ،إبراهيـم بـن علـي1424( .هــ) .المهـذب فـي فقـه اإلمـام الشـافعي (ط .)1تحقيـق :عـادل أحمـد عبـد
الموجـود ،وعلـي محمـد عـوض .بيـروت ،لبنـان :دار المعرفـة.
	 30.الطحطـاوي ،أحمـد بـن محمـد1418( .هــ) .حاشـية الطحطـاوي علـى مراقـي الفلاح (ط .)1تحقيـق :محمد عبد
العزيـز الخالـدي .بيـروت ،لبنـان :دار الكتـب العلمية.
	 31.ابـن عابديـن ،محمـد أميـن1423( .هــ) .رد المحتـار علـى الدر المختار(طبعـة خاصة) .تحقيق :عـادل أحمد عبد
الموجـود وعلـي محمـد معوض .الريـاض ،السـعودية :دار عالم الكتب.
	 32.عبـد السلام ،عـز الديـن عبـد العزيـز1421( .هــ) .قواعـد األحـكام فـي مصالـح األنـام ط .1تحقيـق :نزيـه كمال
حمـاد ،وعثمـان جمعـة ضميريـة .دمشـق ،سـوريا :دار القلم.
	 33.العبـدري ،محمـد بـن يوسـف1416( .هــ) .التـاج واإلكليل شـرح مختصر خليـل (ط .)1بدون ذكر اسـم المحقق.
بيـروت ،لبنان :دار الكتـب العلمية.
	 34.ابـن العربـي ،أبـو بكـر محمـد بـن عبـد هللا1424( .هــ) .أحـكام القـرآن (ط .)3تحقيـق :محمـد عبـد القـادر عطـا.
بيـروت ،لبنـان ،دار الكتـب العلميـة.
	 35.العسـقالني ،أحمـد بـن علـي1405( .هــ) .تغليـق التعليـق علـى صحيـح البخـاري (ط .)1تحقيـق :سـعيد عبـد
الرحمـن موسـى القزقـي .بيـروت ،لبنـان :المكتـب اإلسلامي.
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	 36.العسـقالني ،أحمـد بـن علـي بـن حجـر .تقريـب التهذيـب ،تحقيـق :أبو األشـبال صغير أحمد شـاغف الباكسـتاني.
دار العاصمـة للنشـر والتوزيع.
	 37.العسـقالني ،أحمـد بـن علـي بـن حجـر1379( .هــ) .فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري .تحقيـق :محـب الدين
الخطيـب .الريـاض ،السـعودية :المكتبـة السـلفية.
	 38.العينـي ،محمـود بـن أحمـد1420( .هــ) .شـرح سـنن أبـي داود (ط .)1تحقيـق :أبـو المنـذر خالـد بـن إبراهيـم
المصـري .الريـاض ،السـعودية :مكتبـة الرشـد.
	 39.العينـي ،محمـود بـن أحمـد( .بـدون سـنة طبـع) .عمـدة القـاري شـرح صحيح البخـاري (بـدون ذكر رقـم طبعة).
تحقيـق :مجموعـة مـن العلمـاء .بيـروت ،لبنـان :دار إحيـاء التـراث العربي.
	 40.الغزالـي ،محمـد بـن محمـد بـن محمـد1417( .هــ) .الوسـيط (ط .)1تحقيـق :أحمـد محمـود إبراهيـم .القاهـرة،
مصـر :دار السلام.
	 41.مجموعة من العلماء1420( .هـ) .فتاوى علماء البلد الحرام (ط .)1إعداد :خالد بن عبد الرحمن الجريسي.
	 42.القـاري ،علـي بـن سـلطان1414( .هــ) .مرقـاة المفاتيـح شـرح مشـكاة المصابيـح (ط .)1تحقيـق :صدقـي محمد
جميـل العطـا .بيـروت ،لبنـان :دار الفكر.
	 43.ابـن قدامـة ،عبـد هللا بـن أحمـد بن محمد1417( .هــ) .الكافي (ط .)1تحقيق :د .عبد هللا بن عبد المحسـن التركي،
الجيـزة ،مصر :دار هجر.
	 44.ابـن قدامـة ،عبـد هللا بـن أحمـد بـن محمـد1434( .هـ) .المغنـي (ط ،)8تحقيق :عبـد هللا بن عبد المحسـن التركي،
وعبـد الفتـاح محمـد الحلو .الريـاض ،السـعودية :دار عالم الكتب.
	 45.قـرارات وتوصيـات مجمـع الفقه اإلسلامي برابطة العمل اإلسلامي1409( .هـ) .مكة المكرمـة ،الدورة الحادية
عشر.
	 46.القرافـي ،أحمـد بـن إدريـس1415( .هــ) .الذخيـرة (ط .)1تحقيـق :سـعيد أعـراب .بيـروت ،لبنـان :دار الغـرب
اإلسالمي.
	 47.القرافـي ،أحمـد بـن إدريـس1424( .هــ) .الفروق = أنـوار البروق في أنـواء الفروق (ط .)1تحقيق :عمر حسـن
القِيَّام .بيروت ،لبنان :مؤسسـة الرسـالة ناشـرون.
	 48.القرطبـي ،محمـد بـن أحمـد بـن رشـد1408( .هــ) .المقدمـات الممهـدات (ط .)1تحقيـق :محمـد حجـي .بيروت،
لبنـان :دار الغـرب اإلسلامي.
	 49.القليوبـي ،أحمـد بـن أحمـد1375( .هــ) .حاشـيتا القليوبـي وعميـرة علـى شـرح منهـاج الطالبيـن (ط .)3القاهرة،
مصـر :مطبعـة البابـي الحلبي.
	 50.القيروانـي ،عبـد هللا بـن أبـي زيـد .الرسـالة .تحقيـق :أحمـد مصطفـى قاسـم الطهطـاوي .القاهـرة ،مصـر :دار
الفضيلـة.
	 51.القيروانـي ،عبـد هللا بـن عبـد الرحمـن1999( .م) .النـوادر والزيـادات (ط .)1تحقيـق :عبـد الفتـاح محمـد الحلو.
بيـروت ،لبنـان :دار الغـرب اإلسلاميhttps://doi.org/10.21608/byn.1998.233387 .
	 52.الكاسـاني ،علاء الديـن أبوبكـر بن مسـعود1424( .هـ) .بدائع الصنائـع في ترتيب الشـرائع (ط ،)2تحقيق :علي
محمـد معـوض ،وعـادل أحمد عبد الموجـود .لبنان ،بيـروت :دار الكتب العلمية.
	 53.الكرمـي ،مرعـي بـن يوسـف1425( .هــ) .دليـل الطالـب لنيـل المطالـب (ط .)1تحقيـق :أبـو قتيبـة نظـر محمـد
الفاريابـي .الريـاض ،السـعودية :دار طيبـة.
	 54.ابـن ماجـه ،محمـد بـن يزيـد القزويني1417( .هـ) .سـنن ابن ماجه (ط .)2تحقيق :مشـهور بن حسـن آل سـلمان.
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الريـاض ،السـعودية :مكتبة المعارف للنشـر والتوزيع.
	 55.مالـك بـن أنـس ،الموطـأ1428( .هــ) .تحقيـق :محمـد اإلسـكندراني ،وأحمـد إبراهيم زهـوة .بيروت ،لبنـان :دار
الكتـاب العربي.
	 56.المـاوردي ،علـي بـن محمـد1414( .هــ) .الحـاوي الكبير (ط .)1تحقيـق :علي محمد معوض ،وعـادل أحمد عبد
الموجـود .بيروت ،لبنـان :دار الكتب العلمية.
	 57.المباركفـوري ،محمـد عبـد الرحمـن بـن عبـد الرحيم1410( .هــ) .تحفة األحوذي بشـرح جامـع الترمذي (ط.)1
بيـروت ،لبنان :دار الكتـب العلمية.
	 58.الشـويعر ،محمـد بـن سـعد (جمع وإشـراف) (1421هـ) .مجموع فتـاوى ومقاالت متنوعة .الرياض ،السـعودية:
دار القاسم.
	 59.المخزومـي ،مجاهـد بـن جبـر1410( .هــ) .تفسـير مجاهـد (ط .)1تحقيـق :محمـد عبد السلام أبو النيـل ،مصر:
دار الفكـر اإلسلامي الحديثة.
	 60.المراغي ،أحمد مصطفى1365( .هـ) .تفسير المراغي (ط .)1مصر :مكتبة مصطفى البابي الحلبي.
	61.المـرداوي ،علـي بـن سـليمان1374( .هــ) .اإلنصـاف (ط ،)1تحقيـق :محمـد حامـد الفقـي ،بـدون ذكـر اسـم دار
النشـر والبلد.
	 62.المزنـي ،إبراهيـم بـن يحيـى1419( .هــ) .مختصـر المزنـي (ط .)1محمـد عبـد القـادر شـاهين ،بيـروت ،لبنـان:
دار الكتـب العلميـة.
	 63.ابـن الملقـن ،عمـر بـن علـي1425( .هـ) .البـدر المنير فـي تخريج أحاديث الشـرح الكبيـر (ط .)1تحقيق :مجدي
بـن السـيد أميـن ومحمـد بن عبد هللا بن سـليمان .الريـاض السـعودية :دار الهجرة.
	 64.ابـن الملقـن ،عمـر بـن علـي1429( .هــ) .التوضيح لشـرح الجامع الصحيـح (ط .)1المحقق :اللجنـة العلمية لدار
الفلاح للبحـث العلمـي وتحقيق التراث .دمشـق ،سـوريا :دار النوادر.
	 65.المنـاوي ،محمـد المدعـو بعبـد الـرؤوف1391( .هـ) .فيض القدير شـرح الجامع الصغيـر (ط .)2بيروت ،لبنان:
دار المعرفة.
	 66.ابن منظور ،محمد بن مكرم1414( .هـ) .لسان العرب (ط ، ،)3بيروت ،لبنان :دار صادر.
	 67.الموصللـي ،عبـد هللا بـن محمـود1419( .هــ) .االختيـار لتعليل المختـار ط ،1تحقيق :علي عبـد الحميد أبو الخير
ومحمـد وهبي سـليمان ،،بيروت ،لبنـان :دار الخير.
	 68.الميدانـي ،عبـد الغنـي الغنيمـي1431( .هــ) .اللبـاب شـرح الكتـاب (ط .)1تحقيق :سـائد بكداش ،بيـروت ،لبنان:
دار البشـائر اإلسالمية.
	 69.النـووي ،يحيـى بـن شـرف .المجمـوع شـرح المهـذب .تحقيـق :محمـد نجيـب المطيعـي .جـدة ،السـعودية :دار
اإلرشـاد.
	 70.النيسـابوري ،محمـد بـن إبراهيـم بـن المنـذر1405( .هــ) .اإلجمـاع ط ،1تحقيـق :وزارة الشـؤون اإلسلامية
واألوقـاف والدعـوة واإلرشـاد السـعودية .بيـروت ،لبنـان :دار الكتـب العلميـة.
	 71.النيسـابوري ،مسـلم بـن الحجـاج1431( .هــ) .صحيح مسـلم (ط .)3تحقيق :خليل مأمون شـيخا .بيـروت ،لبنان:
دار المعرفة.
	 72.اليحصبـي ،عيـاض بـن موسـى1419( .هــ) .إكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم (ط .)1تحقيـق :يحيـى إسـماعيل.
المنصـورة ،مصـر :دار الوفـاء.
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Transliteration Arabic References:

:الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

1.

ibna alʾathīri majda al-dīni almubāraki al-nihāyatu fī gharību alḥadythi waal-ʾthari taḥqīqun ʾaḥamida bn muḥammadu alkharrāṭi wizārata alʾawqāfi
alqaṭariyyati

2.

al-ʾṣfhāny alḥissayni bn muḥammadin almufradātu fī gharību alqurʾāni taḥqīqun
muḥammadu sayyidu kayyalānī bayrūtu lubnānun dāru alma‘rifati

3.

albukhāriyyu muḥammada bn ʾismā‘yl ṣaḥīḥu albukhāriyyi taḥqīqun watarqīmun
muḥammadu fuʾādi ‘abdi albāqiyyi waʾaḥmadu muḥammada shākira miṣrun
maktabatu ‘ibādi al-Raḥmāni

4.

albuhūtiyyu manṣūra bn yūnisin ( 1423h). kashāfin alqinā‘i ‘an matni alʾiqnā‘i
ṭab‘ata khāṣṣati taḥqīqun ʾibrāhym ʾaḥamida ‘abdu alḥamīdi al-rīāḍun alsu‘ūdiyyata dāru ‘ālami alkutubi

5.

al-tirmidhiyya muḥammada bn ‘īsā ( 1417h). sunninna al-tirmidhiyya ṭ taḥqīqun
mashhūru bn ḥusni ʾāla sullamāni al-rīāḍun al-su‘ūdiyyata maktabatu alma‘ārifi
lil-nashri wa-al-tawzī‘i

6.

al-tha‘labiyyu ‘abda alwahhābi alma‘ūnatu ‘alā madhhabi ‘ālami almadīnati
makkatu almukarramati al-su‘ūdiyyata almaktabatu al-tijāriyyatu

7.

aljaṣṣāṣu ʾaḥamida bn ‘aliyyin ( 1431h). sharaḥa mukhtaṣaru al-ṭaḥawiyyi
ṭ taḥqīqun d ‘aṣimati al-lhu ‘nāyt al-lha muḥammada ʾ d sāʾidu bkdāsh d
muḥammada ‘abīdi al-lhi khānin d zaynabu muḥammadu ḥusnin falāatatin
bayrūtu lubnānun dāru al-bshāʾr

8.

ibna ḥazmin ‘uliya bn ʾaḥamdun ( 1437h). almuḥallā bi-al-ʾāthāri fī sharḥi
almajlā bi-al-ikhtiṣāri ṭ taḥqīqun khālidu al-ribāṭi bayrūtu lubnānun dāra ibnu
ḥazmin

9.

alḥiṣniyyu ʾabūbakrin bn muḥammadu ilḥasīnī ( 1430h). kifāyata alʾakhyāri fī
ḥalli ghāyati alikhtiṣāri al-ṭab‘ata al-thāniyata taḥqīqun ‘imādu ḥaydari al-ṭayyāri
bayrūtu lubnānun muʾassasatu al-risālati nāshirūna

10. alḥaṭṭābu muḥammada bn muḥammadu bn ‘abdi al-Raḥmāni ( 1423h). mawāhiba
aljalīli ṭab‘ata khāṣṣati taḥqīqun zakariyyā ‘amīrātin al-rīāḍun al-su‘ūdiyyata dāru
‘ālami alkutubi
11. alkharqiyyu ‘ammara bn alḥissayni ( 1413h). mukhtaṣara alkharqiyyi ṭ taḥqīqun
ʾabū ḥudhayfati ʾibrāhym bn muḥammadin ṭanṭā miṣrun dāru al-ṣaḥābati lilturāthi
12. alkhiṭābiyyu ḥamida bn muḥammadin ( 1352h). ma‘ālima al-sanani ṭ taḥqīqun
muḥammadu rāghibu al-ṭabbākhi ḥulabun sūriyyan almiṭba‘atu al‘ilmiyyatu
13. al-dasūqiyyu muḥammada bn ʾaḥamdun ḥāshiyatu al-dasūqiyyi ‘alā al-sharḥi
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alkabīri bayrūtu lubnānun dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
14. al-dhahabiyyu muḥammada bn ʾaḥamdun ( 1382h). mīzāna ali‘tidāli ṭ taḥqīqun
‘uliya muḥammadu albijāū bayrūtu lubnānun dāru alma‘rifati
15. al-rāghibu al-ʾṣfhāny alḥissayni bn muḥammadin ( bidūni sanati ṭab‘i almufradāti
fī gharību alqurʾāni bidūni dhikri al-ṭab‘ati taḥqīqun muḥammadu sayyidu
kayyalānī bayrūtu lubnānun dāru alma‘rifati
16. al-rāfi‘iyyu ‘abda alkarīmi bn muḥammadin ( 1417h). al‘azīza sharḥa alwajīzi
alma‘rūfi bi-al-sharḥi alkabīri ṭ taḥqīqun ‘uliya muḥammadu mu‘awwaḍu
wa‘ādilun ʾaḥamida ‘abdu almawjūdi bayrūta lubnānin dāru alkutubi al‘ilmiyyati
17. al-zḥyly wahibata muṣṭafā ( 1421h). sabbala alistifādatu mina al-nawāzili waal-fatawā wa-al-‘amali alfiqhiyyi fī al-taṭbīqāti almu‘āṣirati ṭ dimashqa sūriyyan
dāru almaktabiyyi
18. al-zḥyly wahibata muṣṭafā ( 1434h). mawsū‘ata alfiqhi alʾislāmiyyi wa-al-qaḍāyā
almu‘āṣirati ṭ dimashqa sūriyyan dāru alfikri
19. ibna zakariyyā ʾaḥamida bn fārisin ( 1406h). mujmala al-lughati ṭ taḥqīqun
zuhayru ‘abdi almuḥsini sulṭānun bayrūtu lubnānun muʾassasatu al-risālati
20. za‘ymiyyatu munan ( 2012 / 2013m). alʾusrata wa-al-madrasata wamasārāti
al-ta‘allumi ṣ jumhūriyyata aljazāʾiri jāmi‘atu mntwry kulliyyata al‘ulūmi
alʾinsāniyyati wa-al-ijtimā‘iyyati
21. al-sabkiyyu ‘uliya bn ‘abdi alkāffiyyi wawaladihi ‘abda alwahhābi ( 1404h).
alʾibhāja fī sharḥi alminhāji ṭ taḥqīqun jamā‘atun mina al‘ulamāʾi biʾishrāfi alnāshiri bayrūtu lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati
22. al-sabkiyyu maḥmūda muḥammada khiṭābin ( 1351h). almanhala al‘adhba
almawrūdi sharaḥa sananu alʾimāmi ʾabī dawudu ṭ taḥqīqun ʾamynu maḥmūdu
muḥammadu khiṭābin alqāhiratu miṣrun miṭba‘atu alistiqāmati
23. al-sijistāniyyi ʾabū dawudi salīmāni bn alʾash‘athi ( 1417h). sunninna ʾabī
dawudi ṭ taḥqīqun mashhūru bn ḥusni ʾāla sullamāni al-rīāḍun al-su‘ūdiyyata
maktabatu alma‘ārifi lil-nashri wa-al-tawzī‘i
24. al-sarkhasiyyu muḥammada bn ʾaḥamdun ( 1414h). almabsūṭa bidūni dhikri
almuḥaqqiqi wa-al-ṭab‘ati bayrūta lubnānun dāru alma‘rifati
25. al-samarqandiyyu ‘alāʾa al-dīni ( 1405h). tuḥfata alfuqahāʾi ṭ bayrūta lubnānun
dāru alkutubi al‘ilmiyyati
26. al-shāfi‘iyyu muḥammada bn ʾidrys ( 1422h). alʾumma ṭ taḥqīqun rafa‘at
fawziyyu ‘abdi almaṭlabi almanṣūrata miṣrun dāru alwafāʾi
27. al-sharbīniyyu muḥammada bn ʾaḥamdun ( 1421h). mghnī almuḥtāja bidūni
dhikri raqmi ṭab‘atin taḥqīqun ‘uliya muḥammadu mu‘awwaḍu wa‘ādilun
ʾaḥamida ‘abdu almawjūdi
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28. ibna ʾabī shaybatin ʾabūbakrin ( 1409h). muṣannafa ibni ʾabī shaybatin ṭ
taḥqīqun kamālu yūsf alḥūta al-rīāḍun al-su‘ūdiyyata maktabatu al-rashadi
29. al-shīrāziyyu ʾibrāhym bn ‘aliyyin ( 1424h). almuhadhdhaba fī fiqhi alʾimāmi
al-shāfi‘iyyi ṭ taḥqīqun ‘ādilun ʾaḥamida ‘abdu almawjūdi wa‘uliya muḥammadu
‘iwaḍa bayrūtu lubnānun dāru alma‘rifati
30. al-ṭaḥṭawiyyu ʾaḥamida bn muḥammadin ( 1418h). ḥāshiyata al-ṭaḥṭawiyyu ‘alā
murrāqiyyi alfalāaḥi ṭ taḥqīqun muḥammadu ‘abdi al‘azīzi alkhālidiyyi bayrūtu
lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati
31. ibna ‘ābidīna muḥammada ʾummayni ( 1423h). radda almuḥtāri ‘alā al-durri
almukhtāri ṭab‘ata khāṣṣati taḥqīqun ‘ādilun ʾaḥamida ‘abdu almawjūdi wa‘aliyyi
muḥammadi mu‘awwaḍi al-rīāḍun al-su‘ūdiyyata dāru ‘ālami alkutubi
32. ‘abdu al-sullāmi ‘izza al-dīni ‘abda al‘azīzi ( 1421h). qawā‘ida alʾaḥkāmi fī
muṣāliḥu alʾanāmi ṭ taḥqīqun nazīhu kamāli ḥammādi wa‘uthmāna jam‘atin
ḍamīriyyatin dimashqu sūriyyan dāru alqalami
33. al‘abdariyyu muḥammada bn yūsf ( 1416h). al-tāja wa-al-ʾiklīla sharaḥa
mukhtaṣaru khalīlu ṭ bidūni dhikri ismi almuḥaqqiqi bayrūtu lubnānun dāru
alkutubi al‘ilmiyyati
34. ibna al‘arabiyyi ʾabū bikri muḥammadi bn ‘abdi al-lhi ( 1424h). ʾaḥkāma
alqurʾāni ṭ taḥqīqun muḥammadu ‘abdi alqādiri ‘aṭā bayrūtu lubnānun dāra
alkutubi al‘ilmiyyati
35. al‘asqalāniyyu ʾaḥamida bn ‘aliyyin ( 1405h). taghlīqa al-ta‘līqi ‘alā ṣaḥīḥi
albukhāriyyi ṭ taḥqīqun sa‘īdu ‘abdi al-Raḥmāni mūsā al-qzqy bayrūtu lubnānun
almuktibu alʾislāmiyyu
36. al‘asqalāniyyu ʾaḥamida bn ‘aliyyu bn ḥajarin taqrybu al-tahdhībi taḥqīqun ʾabū
alʾashbāli ṣaghīrun ʾaḥamida shāghifu albākistāniyyi dāru al‘āṣimati lil-nashri
wa-al-tawzī‘i
37. al‘asqalāniyyu ʾaḥamida bn ‘aliyyu bn ḥajarin ( 1379h). fatḥa albārriyyi sharaḥa
ṣaḥīḥu albukhāriyyi taḥqīqun muḥibbu al-dīni alkhaṭībi al-rīāḍun al-su‘ūdiyyata
almaktabatu al-salafiyyatu
38. al‘ayniyyu maḥmūda bn ʾaḥamdun ( 1420h). sharaḥa sananun ʾabī dawudu ṭ
taḥqīqun ʾabū almundhiri khālida bn ʾibrāhym almiṣriyya al-rīāḍun al-su‘ūdiyyata
maktabatu al-rashadi
39. al‘ayniyyu maḥmūda bn ʾaḥamdun ( bidūni sanati ṭab‘i ‘umdata alqārriyyi
sharaḥa ṣaḥīḥu albukhāriyyi bidūni dhikri raqmi ṭab‘atin taḥqīqun majmū‘atun
mina al‘ulamāʾi bayrūtu lubnānun dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
40. alghazāliyyu muḥammada bn muḥammadu bn muḥammadin ( 1417h). alwasīṭa ṭ
taḥqīqun ʾaḥamida maḥmūdu ʾibrāhym alqāhiratu miṣrun dāru al-salāami
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41. majmū‘atun mina al‘ulamāʾi ( 1420h). fatawā ‘ulamāʾa albaladi alḥarāma ṭ
ʾi‘dādun khālidu bn ‘abdi al-Raḥmāni aljuraysiyyi
42. alqārriyyu ‘uliya bn sulṭānin ( 1414h). mirqāta almafātīḥi sharaḥa mishkātu
almaṣābīḥi ṭ taḥqīqun ṣaddiqī muḥammada jamīla al‘aṭā bayrūtu lubnānun dāru
alfikri
43. ibna quddāmatin ‘abda al-lhi bn ʾaḥamida bn muḥammadin ( 1417h). alkāffiyya
ṭ taḥqīqun d ‘abdu al-lhi bn ‘abdi almuḥsini al-tarkiyyi aljīzata miṣrun dāru
hajrin
44. ibna quddāmatin ‘abda al-lhi bn ʾaḥamida bn muḥammadin ( 1434h). almghny ṭ taḥqīqun ‘abdu al-lhi bn ‘abdi almuḥsini al-tarkiyyi wa‘abda alfattāḥi
muḥammada alḥlwi al-rīāḍun al-su‘ūdiyyata dāru ‘ālami alkutubi
45. qarārātun watawṣīātu majma‘i alfiqhi alʾislāmiyyi birābiṭati al‘amali alʾislāmiyyi
( 1409h). makkata almukarramati al-dawrata alḥāddiyyata ‘ushurun
46. alqarāfiyyu ʾaḥamida bn ʾidrys ( 1415h). al-dhakhyrata ṭ taḥqīqun sa‘īdu ʾa‘rābin
bayrūtu lubnānun dāru algharbi alʾislāmiyyi
47. alqarāfiyyu ʾaḥamida bn ʾidrys ( 1424h). alfarūqa = ʾanuwwāra alburwqi fī
ʾnwāʾi alfarūqi ṭ taḥqīqun ‘umaru ḥusni alqīāmi bayrūtu lubnānun muʾassasatu
al-risālati nāshirūna
48. alqurṭubiyyu muḥammada bn ʾaḥamida bn rashadin ( 1408h). almuqaddamāti
almumahhadāti ṭ taḥqīqun muḥammadu ḥujjiyyu bayrūtu lubnānun dāru algharbi
alʾislāmiyyi
49. alqalyūbiyyu ʾaḥamida bn ʾaḥamdun ( 1375h). ḥāshytā alqalyūbiyya wa‘amīratan
‘alā sharaḥa minhāja al-ṭālibīna ṭ alqāhirata miṣrun miṭba‘atu albābiyyi alḥalbiyyi
50. alqayrawāniyyu ‘abda al-lhi bn ʾabī zaydin al-risālatu taḥqīqun ʾaḥamida muṣṭafā
qāsimu al-ṭhṭāʾī alqāhiratu miṣrun dāru alfaḍīlati
51. alqayrawāniyyu ‘abda al-lhi bn ‘abdi al-Raḥmāni ( 1999m). al-nawādira waal-zīādāti ṭ taḥqīqun ‘abdu alfattāḥi muḥammada alḥlwi bayrūtu lubnānun dāru
algharbi alʾislāmiyyi https://doi.org/10.21608/byn.1998.233387
52. alkāsāniyyi ‘alāʾa al-dīni ʾabūbakrin bn mas‘ūdin ( 1424h). badāʾi‘a al-ṣanāʾi‘i
fī tartībi al-sharāʾi‘i ṭ taḥqīqun ‘uliya muḥammadu mu‘awwaḍu wa‘ādilun
ʾaḥamida ‘abdu almawjūdi lubnānun bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
53. alkaramiyyu mar‘iyya bn yūsf ( 1425h). dalyla al-ṭālibi linīla almuṭālibu ṭ
taḥqīqun ʾabū qutaybati naẓara muḥammadu al-fāryāby al-rīāḍun al-su‘ūdiyyata
dāru ṭībatin
54. ibna mājihu muḥammada bn yazīdu alqazwīniyyu ( 1417h). sunninna ibna
mājihu ṭ taḥqīqun mashhūru bn ḥusni ʾāla sullamāni al-rīāḍun al-su‘ūdiyyata
maktabatu alma‘ārifi lil-nashri wa-al-tawzī‘i
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55. mālaka bn ʾunsin almūʾaṭṭaʾa ( 1428h). taḥqīqun muḥammadu al-ʾiskndrāny
waʾaḥmadu ʾibrāhym zahwatan bayrūtu lubnānun dāru alkitābi al‘arabiyyi
56. almawardiyyi ‘uliya bn muḥammadin ( 1414h). alḥawī alkabīri ṭ taḥqīqun
‘uliya muḥammadu mu‘awwaḍu wa‘ādilun ʾaḥamida ‘abdu almawjūdi bayrūtu
lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati
57. al-mbārkfwry muḥammada ‘abdi al-Raḥmāni bn ‘abdi al-raḥīmi ( 1410h). tuḥfata
alʾaḥwadhiyyi bisharḥi jāmi‘i al-tirmidhiyyi ṭ bayrūta lubnānun dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
58. al-shī‘r muḥammada bn sa‘di jam‘un waʾishrāfu 1421h). majmū‘a fatawā
wamaqālātin mutanawwi‘atin al-rīāḍun al-su‘ūdiyyata dāru alqāsimi
59. al-mkhzwmy mujāhida bn jabrin ( 1410h). tafsīra mujāhida ṭ taḥqīqun muḥammadu
‘abdi al-sullāmi ʾabū al-nayli miṣrun dāru alfikri alʾislāmiyyi alḥadythati
60. almarāghiyyi ʾaḥamida muṣṭafan ( 1365h). tafsīra almarāghiyyi ṭ miṣrun
maktabatu muṣṭafā albābiyyi alḥalbiyyi
61. al-mrdāʾī ‘uliya bn salīmāni ( 1374h). alʾinṣāfa ṭ taḥqīqun muḥammadu ḥāmidu
ilfaqī bidūni dhikri ismi dāri al-nashri wa-al-baladi
62. ilmizinnay ʾibrāhym bn yaḥyā ( 1419h). mukhtaṣari almuzaniyy ṭ muḥammada
‘abdi alqādiri shāhayni bayrūta lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati
63. ibna almulaqqini ‘ammara bn ‘aliyyin ( 1425h). albadra almunīra fī takhrīji
ʾaḥādīthi al-sharḥi alkabīri ṭ taḥqīqun majjidī bn al-sayyidi ʾummayni
wamuḥammadi bn ‘abdi al-lhi bn salīmāni al-rīāḍu al-su‘ūdiyyatu dāru alhijrati
64. ibna almulaqqini ‘ammara bn ‘aliyyin ( 1429h). al-tawḍīḥa lisharḥ aljāmi‘i alṣaḥīḥi ṭ almuḥaqqiqa al-lajnatu al‘ilmiyyatu lidāri alfalāaḥi lil-baḥthi al‘ilmiyyi
wataḥqīqi al-turāthi dimashqu sūriyyan dāru al-nawādiri
65. almunawī muḥammada almad‘uwwi bi‘abdi al-raʾūfi ( 1391h). fayḍa alqadīri
sharḥa aljāmi‘i al-ṣaghīri ṭ bayrūta lubnānun dāru alma‘rifati
66. ibna manẓūrin muḥammada bn mukarramin ( 1414h). lisāna al‘arabi ṭ bayrūta
lubnānun dāru ṣādiru
67. al-mwṣlly ‘abda al-lhi bn maḥmūdin ( 1419h). alikhtīāra lita‘līli almukhtāri ṭ
taḥqīqun ‘uliya ‘abdu alḥamīdi ʾabū alkhayri wamuḥammadi wahibiyyi salīmāni
bayrūta lubnānun dāru alkhayri
68. almaydāniyyu ‘abda alghaniyyi alghanīmiyyi ( 1431h). al-libāba sharḥa alkitābi
ṭ taḥqīqun sāʾidu bkdāsh bayrūta lubnānun dāru al-bshāʾr alʾislāmiyyata
69. al-nawawiyyu yaḥyā bn sharafin almajmū‘u sharḥa almuhadhdhabi taḥqīqun
muḥammadu najību almuṭī‘iyyi jiddatun al-su‘ūdiyyata dāru alʾirshādi
70. al-nīsābūriyyu muḥammada bn ʾibrāhym bn almundhiri ( 1405h). alʾijmā‘a ṭ
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taḥqīqun wizāratu al-shuʾūni alʾislāmiyyati wa-al-ʾāwqāfi wa-al-da‘wati wa-alʾirshādi al-su‘ūdiyyati bayrūtu lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati
71. al-nīsābūriyyu muslima bn alḥujjāji ( 1431h). ṣaḥīḥa muslima ṭ taḥqīqun khalīlu
maʾmūnu shaykhan bayrūtu lubnānun dāru alma‘rifati
72. alyaḥṣubiyyi ‘īāḍu bn mūsan ( 1419h). ʾikmāla almu‘allimi bifawāʾidi muslima
ṭ taḥqīqun yaḥyā ʾismā‘yl almanṣūratu miṣrun dāru alwafāʾi
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Ibrahim Ragheb Saad Al-Din
Mohammad Mahmoud Alemoush
College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah
Sharjah - U. A. E.

Abstract:
This new study shed light on very crucial cases that are related to Zakat
and Fasting which regularly occur at schools. The study clearly mentioned
the general opinions and suggestions of Islamic experts (Fuqqaha’a). The
objective was to find out the correct and true rules for the mentioned cases
which suit the schools’ regulations and environment. The study’s main parts
were: the introduction, two chapters, and a conclusion. The first chapter
discussed the school’s rules related to the rules of Zakat, and it was divided
into three sections. The second chapter discussed the school’s regulations
related to the rules of Fasting. The conclusion mentioned the results and
recommendations.
Keywords: Fiqh, Violations of jurisprudence, Zakat, Fasting.
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