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 مقدمت
 .ا٢بمد  كالصالة كالسالـ على رسوؿ ا، اما بعد

القػػػ ايف  مػػةالعالكحسػػبيف يف ذلػػػيف مػػا فالػػه الفقيػػػه فإنػػه خت ٚبفػػى األايػػػة الوػػدل للقواعػػد الفق يػػػة  
كالقسم الثاين فواعد كلية فق ية جليلة كثّبة العدد عظيمة ا٤بدد "  حيث فاؿ عن ا رٞبه ا ا٤بالوي

كهػػػ    مشػػتملة علػػى أسػػ ار الشػػ ع كحومػػه، لوػػل فاعػػػدة مػػن الفػػ كع يف الشػػ يعة مػػا خت  صػػى...
القواعد م مة يف الفقه عظيمػة النفػو كبقػدر اطحاهبػة ُّػا يعظػم فػدر الفقيػه، كيشػ ؼ كيظ ػ  ركنػ  

قه كيع ؼ كتتضح مناهج الفتاكل كتوشف، في ا تنافس العلماء كتفاضل الفضالء، كب ز القارح الف
 .(ُ)"على ا١ب ع كحاز فصب السب  من في ا ب ع

األايػة بْب القواعػد كالضػوابط الفق يػة أمػ  يف  ايػة ال بط بْب مواضيو الفقه كمسائله ك كخت شيف أف 
 ا النػوع ، كبٌْب بعض الباحثْب أف هػا٤بتخصصْبوة إليه من كثّب كفد ظ  ت يف اآلكنة األخّبة الدع

ات الفق يػة، كرٗبػا يػنعوس ذلػيف إًابػان يف نظػم جزئيػات الفقػه ضػبط اخت٘باهػيف من الدراسة له أثػ  
كمعػػايّب معاصػػ ة بػػل كيسػػمح بصػػيا ة أنظمػػة  التخػػ يج علي ػػاك  حفظ ػػا ا٤بنتشػػ ة، األمػػ  الػػ م يسػػٌ ل

  .(2)كالضوابطتعتمد على ه   القواعد 

ات، ل دكرهػا ا٢بضػارم يف كافػو اَّتمعػيتعل  بف يضة الزكاة كتفعيػ كفد كفو نظ م على إعالف ٤بؤٛب و 
بالتعػػاكف مػػو م كػػزم لنػػدف ككمديػػدج للب ػػوث  ،صػػندكؽ الزكػػاة كالصػػدفات ٗبملوػػة الب ػػ ين يقيمػػه

كتػػب هػػ   مػػن ا٤بناسػػب أف أ رأيػػ كفػػد  ،ةفابػػة لالستشػػارات الشػػ عية كا٤باليػػكالتػػدريب ك٦بموعػػة ال  
ا ُّػا يف هػ  ألشػارؾ القواعػد كالضػوابط الفق يػة ا٤بتعلقػة ٗبصػارؼ الزكػاة" الٍب هي بعنػواف " الورفات

                                                           

 (ّ/ ُ) للق ايف الف كؽ (ُ)

" فجمو القواعد كالضوابط ذات ا٤بوضوع الواحد يعطي تصوران جيدان حفظه ا الباحسْب  يقوؿ الدكتور يعقوب (ِ)
فومية يف ٕبث ا كدراست ا. كع ض القواعد كالضوابط ٕبسب األبواب الفق ية ال م ٪بد   ٤بوضوع ا، كي سي أسسان 

يف هبائفة من كتب الَباث خت  ق  ا٥بدؼ ال م نقصد " انظ : القواعد الفق ية د. يعقوب الباحسْب ص 
 ُْ، ِامة األشق  ص،كانظ : القواعد كالضوابط الفق ية ا٤بتعلقة بالزكاة كأث ها يف اخت٘باهات الفق ية د. أسُّْ
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نػه ٠بيػو ارئ ػا. كأف ًنبنػا ا٣بطػا كالزلػل إكفف ينفػو ُّػا كاتب ػا ا٤بؤٛب  ا٤ببػارؾ. سػائالن ا٤بػوز عػز كجػل أ
 .٦بيب

  أهميت املىضىع: 
 : اآليتع من خالؿ تتبْب أاية ا٤بوضو 

 .كن عظيم من أركاف اطسالـ ف يضة الزكاةب   تعلقه .ُ
 ذليف؛فعان من دراست ا ٗبعزؿ عن عد القواعد كالضوابط الفق ية أكث  ن فقه الزكاةتناكؿ  فأ .ِ

دز مقاصػػد التشػػ يو كحومػػه كأسػػ ار ، ٩بػػا يسػػ ل علػػى فػػإف دراسػػت ا عػػد القواعػػد كالضػػوابط يػػ
 بنظّب ، كبناء األحواـ على ا٤بقاصد.الفقيه إ٢باؽ النظّب 

حاجػة كثػػّب مػػن ا٤بؤسسػات كا١ب ػػات ا٣بّبيػػة اطسػالمية لتجليػػة كثػػّب مػن األحوػػاـ الفق يػػة  .ّ
 .ا٤بتعلقة ٗبصارؼ الزكاة

 هدف البحث: 
 ٗبصارؼ الزكاة.ا٤بتعلقة  فق يةال ضوابطالك القواعد بياف 

 : اختيار ا٤بوضوعأسباب 

 . بال كن الثالث من أركاف اطسالـكونه يتعل  أاية ا٤بوضوع   .ُ

، كخت شػيف أف ضػبط مسػائله أهػم أبػواب الزكػاة كأكث هػا حيويػة أف باب ) مصارؼ الزكػاة ( مػن. ِ
 .  كمستجداته سيووف له األث  العظيم يف تفعيل دكر الزكاة يف كافو ا٤بسلمْب

 الدراساث السابقت: 
، كجػدت يف ٧ب كات الب ث علػى الشػبوة اختهبالع على فواعد البيانات يف ا٤بوتبات كالب ثبعد 

 بعض الدراسات ا٤بتعلقة ُّ ا ا٤بوضوع كهي:
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ا٤بسػػػاعد يف  أسػػػتاذ الفقػػه  ،مػػػ ًن الدا سػػتاين  ، د.مصػػارؼ الزكػػاة يف الشػػػ يعة اطسػػالمية   -1
كفػد  هػػ،ُُِْنشػ  الب ػث يف عػاـ  ،الدراسػات اطسػالمية كالع بيػة جامعػة األزهػ  كلية 

 .بإًاز  كاألحواـ ا٤بتعلقة ُّاتع ض  الباحثة يف الفصل الثاين ٤بصارؼ الزكاة 
مصػػػارؼ الزكػػػاة كٛبليو ػػػا يف ضػػػوء الوتػػػاب كالسػػػنة، تػػػاليف الػػػدكتور: خالػػػد عبػػػد الػػػ زاؽ  -2

كهو ٕبث توسو فيه ا٤بؤلف يف أحوػاـ  -األردف –العاين، هببو: درا أسامة للنش  كالتوزيو 
( صف ة، استع ض فيه الباحػث حوػم الزكػاة  ََٕمصارؼ الزكاة ٕبيث جاء يف ف ابة ) 

عمومػػان كتػػاريض ف ضػػ ا، كحومت ػػا، كشػػ كهب ا، كٙبػػدث عػػن بيػػ  مػػاؿ الزكػػاة كأفسػػامه،   
أداء  فصػػل ا٢بػػديث عػػن مصػػارؼ الزكػػاة،   ٙبػػدث عػػن ٛبليػػيف الزكػػاة كهػػل هػػو شػػ ط يف

الزكاة، كختم الب ث ببعض القضايا ا٤بتعلقة بالزكاة مثل تعميم ا٤بصارؼ بالزكاة، كاستثمار 
  أمواؿ الزكاة، كاألصناؼ ال ين خت تص ؼ ٥بم الزكاة. 

مصػػارؼ الزكػػاة يف اطسػػالـ، إعػػداد الباحػػث حسػػن علػػي كوركػػوس، كهػػي رسػػالة ماجسػػتّب  -3
هػ ،   َُِْجامعة أـ الق ل  –ية الش يعة كل-مقدمة إز فسم الدراسات العليا الش عية 

كػػاف مػػن ج الباحػػث فيػػه: ٝبػػو مػػا كتػػب يف مصػػارؼ الزكػػاة يف كتػػب الفق ػػاء كتػػ جيح مػػا 
 اختلف فيه.

القواعد كالضوابط الفق ية ا٤بتعلقة بالزكاة كأث ها يف اخت٘باهات الفق ية، د. أسامة األشق ، كهو  -4
دث فيه الباحث عن دكر القواعػد كالضػوابط ـ، كفد ٙبََِٖٕبث مقٌدـ لبي  الزكاة الوويٍب 

الفق يػػة يف ضػػبط اخت٘باهػػات الفق يػػة يف مسػػائل الزكػػاة كعػػن تفعيػػل دكر القواعػػد كالضػػوابط يف 
ضبط مسػائل الزكػاة   خػتم بػ ك  عػدد مػن القواعػد كالضػوابط ا٤بختػارة ا٤بتعلقػة بالزكػاة، حيػث 

ب ػػث يتسػػم بػػالعمـو كالتنظػػّب يف افتصػػ  علػػى ذكػػ  فاعػػدة كاحػػدة كضػػابطا كاحػػدان، كلػػ ليف فال
بياف دكر القواعد يف ضبط ا٘باهات الفق اء يف باب الزكاة كذك  القاعدة كالضابط إمنا هو من 
بػاب التمثيػػل، يف حػْب أف هػػ ا الب ػث يتسػػم بػالَبكيز علػػى بػاب مصػػارؼ الزكػاة ٕبيػػث  ػػاكؿ 

 ا يف مسائل ه ا الباب.استق اء القواعد كالضوابط ا٤بتعلقة به ٕبسب اطمواف مو بياف أث ه
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ك ّبهػػا ٩بػػا ك أٛبوػػن مػػن مطالعتػػه هػػي دراسػػات موفقػػة يسػػتفيد من ػػا كػػل مػػن أراد  كهػػ   الدراسػػات
وع كهػػػدؼ ا١بميػػػو إف شػػػاء ا تعػػػاز خدمػػػة الفقػػػه اطسػػػالمي الوتابػػػة أك الب ػػػث يف هػػػ ا ا٤بوضػػػ
صػػالحية هػػ ا الشػػ يعة  كمواكبػػة ا٤بسػػتجدات ا٤بتالحقػػة ٗبػػا  قػػ كاطسػػ اـ يف ٙبقيػػ  كٙب يػػ  مسػػائله 

 لول زماف كمواف.

 اإلضافة التي يقدمها ىذا البحث:

هػػػػ ا الب ػػػػث الػػػػ م بػػػػْب أيػػػػديوم حاكلػػػػ  فيػػػػه ربػػػػط األحوػػػػاـ ا٤بتعلقػػػػة ٗبصػػػػارؼ الزكػػػػاة بالقواعػػػػد 
كالضوابط، كذليف ب ك  بعض القواعد الودل كالقواعد الولية، كمن   ٧باكلة إ٢باؽ ما أمونِب من 

عػػػد، ٕبيػػػث ينػػػتظم سػػػلو ا كيقػػػول ماخػػػ ها، كيف ا٤بب ػػػث الثػػػاين ذكػػػ ت الفػػػ كع ٙبػػػ  هػػػ   القوا
 ضوابطان عامة يف مصارؼ الزكاة، كضابطان خاصان بول مص ؼ من ا٤بصارؼ.

 منهج البحث: 
 : آليتيف ه ا الب ث على ا٤بن ج ا س ت

  اطٝباس. امعناه   أبْب ك  القاعدةذ أ.ُ

 .ا٤بندرجة ٙب  ه   القاعدة التطبيقات ا٤بتعلقة ٗبصارؼ الزكاةذك  أ .ِ

 . أذك  الضابط الفق ي معزكان إز من ذك   أك أشار إليه، مو ذك  األمثلة عليه.ّ

 .ا٤بعتدةعلى ا٤ب اهب الفق ية  عند اطشارة ٣بالؼ فق ي افتص . ْ

 توثي  األفواؿ من كتب أهل ا٤ب هب نفسه. أفـو ب.ٓ

 د على أم ات ا٤بصادر كا٤ب اجو األصلية. اعتم .ٔ

 .ت فيم اآليات كبياف سورها. ٕ

ٚبػ يج األحاديػػث كبيػاف مػػا ذكػ   أهػػل الشػاف يف درجت ػػا   إف ك توػن يف الصػػ ي ْب أك  .ٖ
 أحداا  فإف كان  ك ليف فاكتفي حينئ  بتخً  ا. 

 العناية بقواعد اللغة كاطمالء كعالمات الَبفيم.  .ٗ
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مػو إبػ از  ب ػثه اليعطي فو ة كاض ة عما تضمن ب ثا٣باٛبة عبارة عن ملخص للتووف  .َُ
 أهم النتائج. 

 الَبٝبة لألعالـ  ّب ا٤بش ورين.  .ُُ

 إتباع ال سالة بالف ارس الفنية ا٤ب مة:  .ُِ

 .اآلياتف  س  •

 . األحاديث كاآلثارف  س  •

 ف  س ا٤بصادر كا٤ب اجو.  •

 ف  س اتول. •

 خطت البحث:
 :ٛب يد كمب ثاف كخاٛبة كما يايتك  مقدمة شتمل علىه ا الب ث ي

، كخطة ا٤بقدمة كتتضمن أاية ا٤بوضوع كأسباب اختيار  كمن ج الب ث كالدراسات السابقة فيه
 الب ث.

 كفيه مطلباف:: التم يد 

 ا٤بطلب األكؿ: يف بياف معُب القاعدة كالضابط.

  ا٤بطلب الثاين: يف مف ـو مصارؼ الزكاة.

  ا٤بتعلقة ٗبصارؼ الزكاة. الفق ية قواعدالا٤بب ث اختكؿ: 

  الضوابط الفق ية ا٤بتعلقة ٗبصارؼ الزكاة.ا٤بب ث الثاين: 

 ا٣باٛبة: كفي ا نتائج الب ث كتوصياته

 الف ارس.
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فما كاف فيه من توفي  ف و من ا كما كاف  بش م يعَبيه النقص كالقصور،كه ا الب ث هو ج د 
 كالتوفي  ٤با  به كي ضا . شيطاف كاساؿ ا العفو كا٤بغف ة ّب ذليف فمن نفسي كال
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 التمهيد

 وفيه مطلبان:

 

 املطلب األول: يف بيان معىن القاعدة والضابط.

 املطلب الثاني: يف مفهىم مصارف الزكاة .
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 املطلب األول

 القاعدة والضابط. يف بيان معىن
 .(1)القاعدة يف اللغة: األساس كما يبُب عليه  ّب ، كفواعد البي  أساسه

 .(2)جزئياته ٝبيو على ا٤بنطب  الولي األم  هيكيف اختصطالح: 
، كإتقاف العمل  ، كاألخ  الشديد، كا٢بـز  .(3)كالضابط يف اللغة: ماخوذ من الضبط كهو اللزـك

 .(4)عند كثّب من العلماء استعماؿ الضابط ٗبعُب القاعدةأما يف اختصطالح فقد اشت   
كفد عي ف  القاعدة الفق ية بتع يفات لعل أف ُّا ما ذك   الدكتور يعقوب الباحسْب من أهنا: فضػية 

 .(5)كلية فق ية، جزئياهتا فضايا كلية فق ية
ن م مػػن ًعل مػػا كإمنػػا اختلفػػوا يف التف يػػ  بػػْب القاعػػدة كالضػػابط مػػن ج ػػة العمػػـو كا٣بصػػوص، فمػػ
 . (6) مَبادفْب فال يووف حينئ و بين ما ف ؽ فالقاعدة هي الضابط، كالضابط هو القاعدة

كمػػػن م مػػػن ًعػػػل القاعػػػدة أعػػػم مػػػػن الضػػػابط، فالقاعػػػدة تشػػػمل ف كعػػػا متشػػػاُّة يف موضػػػػوعات  
 . (7)متعددة، بينما الضابط ًمو ف كعا يف موضوع كاحد

كالتف يػػ  السػػاب  بػػْب القاعػػدة كالضػػابط هػػو ا٤بشػػ ور عنػػد ا٤بتػػاخ ين مػػن الفق ػػاء كهػػو مػػا يشػػّب إليػػه 
 .(8)أكث  من عٌ ؼ الضوابط الفق ية 

                                                           

  (ُّٔ/ ّ) الع ب لسافمادة ) فعد (  (َُٗ/ ٓ) اللغة مقاييس  (ُّٕ/ ُ) اللغة هت يبانظ :  (ُ)

 (َُٓ/ ِ) الوبّب الش ح   يب يف ا٤بنّب ا٤بصباح (ِ)

   (ُِٖ:ص) الص اح ٨بتار (ّّٗ/ ُُ) اللغة هت يب (ّْٗ/ ُٗ)الع كس تاج (َّْ/ ٕ)الع ب لسافانظ :  (ّ)

  (َُٓ/ ِ) الوبّب الش ح   يب يف ا٤بنّب ا٤بصباحانظ :  (ْ)
 ْٓالقواعد الفق ية، د. يعقوب الباحسْب ص  (ٓ)

  (ُِٓٗ/ ِ) ، للت انومكالعلـو الفنوف اصطالحات كشاؼ (ُٓ/ ُ) ، ألمّب بادشا الت  ي  تيسّبانظ :  (ٔ)

 (َّ/ ُ) ختبن النجار، ا٤بنّب الووكب ش ح (ُُ/ ُ) للسبوي كالنظائ  األشبا انظ :  (ٕ)
 الفقة فواعد إيضاح يف الوجيزو (ِٖٕ: ص) ، للوفومالولياتك  (ُّٕ: ص) ٪بيم ختبن كالنظائ  األشبا  انظ : (ٖ)

 القواعدك  (ُْ/ ُ) ، عبد ال ٞبن العبد اللطيفللتيسّب ا٤بتضمنة الفق ية كالضوابط القواعدك  (ِٗ: ص) الولية
     (ِّ/ ُ) ، ٧بمد الزحيلياألربعة ا٤ب اهب يف كتطبيقاهتا الفق ية
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كفػد انتقػػد بعػػض البػػاحثْب اسػتعماؿ الضػػابط ٗبعػػُب القاعػػدة كذكػ  أف هػػ ا اختصػػطالح إمنػػا حػػدث  
العلماء يتبْب أنه خت خيتص ُّ ا ا٤بعػُب، بػل  كذك  أنه بتتبو استعماختت الضابط عند عند ا٤بتاخ ين،

. باطضػػافة إز أف ٙبديػػػد (1)إف اسػػتخداـ الضػػابط ٗبعػػُب القاعػػدة فليػػل عنػػػد ا٤بتقػػدمْب مػػن الفق ػػاء
الضػػابط ُّػػ ا اختصػػطالح خت يسػػاعد عليػػه معنػػػا  يف اللغػػة إخت بشػػيء مػػن التولػػف، كلػػ ليف عػػػٌ ؼ 

فػػػب اَّمػػػل، أك توضػػػيح اللفػػػب ا٤بشػػػول، أك بيػػػاف الضػػػابط بانػػػه" تقييػػػد اللفػػػب ا٤بطلػػػ ، أك بيػػػاف الل
 .(2)مقدار  أك ٛبييز  عن  ّب ، كيندرج ٙبته مسائل جزئية أك صور باشخاص ا"

 كبناء على ه ا التع يف فالضابط ي اد منه ما يايت:
التقدي  كبياف  -ْتوضيح اللفب ا٤بشول.  -ّبياف اللفب اَّمل.   -ِتقييد اللفب ا٤بطل .   -ُ

 ٛبييز الشيء عن  ّب . -ٔا٤بقياس ال م يقاس به ٙبق  معُب من ا٤بعاين.  -ٓ  ا٤بقدار.
كما ذك   الباحث كفقه ا يف معُب الضابط الفق ي هو ما أميل إليه، ألف ه ا يواف  كيناسب 

 معُب الضابط يف اللغة، كما أف استعماختت الفق اء للضابط تؤيد ذليف.
 تمييز القاعدة عن الضابط:

التع يف ا٤بختار فإذا أردنا ٛبييز القاعدة عن الضابط فإننا ننظ  فيما يندرج ٙبته، فإف  بناء على 
كاف ال م يندرج ٙبته فضايا كلية كاف فاعدة، كإف كاف ال م يندرج ٙبته مسائل جزئية أك صور 

 .(3)باشخاص ا كاف ضابطان دكف النظ  إز كونه يف باب كاحد أك أبواب متعددة 

 
  

                                                           

 ( ُُٖ/ ُانظ : القواعد كالضوابط الفق ية عند شيض اطسالـ ابن تيمية يف اطمياف كالن كر، د. ٧بمد ا٥بامشي )  (ُ)

تاصيل علم الضوابط الفق ية كتطبيقاته عند ا٢بنابلة، د. عبد ا آؿ سيف، ٕبث منشور يف ٦بلة ا١بمعية الفق ية  (ِ)
  َُٕق  ص:ُّْٕ( ِٖ، اطصدار ) ِٖالفق ية السعودية، اَّلد: 

 َُٕانظ : ا٤ب جو الساب  ص  (ّ)
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 مصارف الزكاةيف مفهىم 
 اٍلمىاؿى  كىصى ىٍف ي  كا٤بص ؼ اسم مواف، كا٤بصدر: ص ؼ،، مىٍصً ؼي : ٝبو يف اللغة ا٤بصارؼ

 .(1)الدفو: كالص ؼ ،أىنٍػفىٍقتيهي 
 .(2)كتنميه ا٤باؿ تثم  ألهنا ب ليف ٠بي  كالزيادة؛ كالنماء، الزكاًء، من كالزكاة يف اللغة:
 ج ة أك لطائفة معْب ماؿ يف ش عان  كاجب جزء بإخ اج تعاز  التعبدكيف الش ع: 

 .(3) ٨بصوصة
 األصناؼ من ٥با ا٤بست قوف كهم الزكاة، إلي ا تص ؼ الٍب ات١ب ا :كا٤بقصود ٗبصارؼ الزكاة

فىاتي  ًإمنمىا: }تعاز فوله يف ب ك هم الق آف جاء الٍب الثمانية  كىاٍلعىاًمًلْبى  كىاٍلمىسىاًكْبً  لًٍلفيقى ىاءً  الصمدى
 عىًليمه  كىاللمهي  اللمهً  ًمنى  فى ًيضىةن  السمًبيلً  كىاٍبنً  اللمهً  سىًبيلً  كىيف  كىاٍلغىارًًمْبى  ال ٍّفىابً  كىيف  فػيليوبػي يمٍ  كىاٍلميؤىلمفىةً  عىلىيػٍ ىا
 .(5).(4){ حىًويمه 

  
 

  

                                                           

 (ُِِٗ/ ِ) ا٤بعاص ة الع بية اللغة معجم (ّّٖ/ ُ) الوبّب الش ح   يب يف ا٤بنّب ا٤بصباحانظ : (ُ)

 (ُٓٓ: ص) ا٤بقنو ألفاظ على ا٤بطلو (ّْٗ/ ٓ) العْب (ِ)

 (ُّ/ ٔ) ا٤بستقنو زاد على ا٤بمتو الش ح (ّ)

 َٔسورة التوبة آية  (ْ)

  (ُُٓ/ ِ) ، د. عبد ا الطيار كآخ كفا٤بيس  الفقهانظ :  (ٓ)
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 ولاملبحث األ

 املتعلقت مبصارف الزكاة الفقهيت قىاعدال
 األمور بمقاصدىا. :ىاألول القاعدة

 فأ دل يف الفقه اطسالمي، كمعناهاالقواعد ا٣بمس الو هي أهمه   القاعدة  معنى القاعدة:
 أعماؿ فأك  ،األم  ذليف من ا٤بقصود هو ما مقتضى على يووف أم  على يَبتب ال م ا٢بوم
 ٤بقصود تبعان  الش عية كأحوام ا نتائج ا علي ا تَبتب فعلية أك فولية من كتص فاته ا٤بولف

 .(1) كالتص فات األعماؿ تليف كراء من كهدفه ك ايته الشخص
 : من تطبيقات القاعدة في مصارف الزكاة

فإف كاف  بين ما، تواهبؤ عن يون ك إف زكاته من الفقّب يعطي أف فقّب على دين له ٤بن ًوز -ُ
 .(2)فال ًوز له ليسدد يعطيه باف ٜبة تواهبا بين ما

 .(3)، ألنه يتضمن الت يل لعدـ إخ اج الزكاةالزكاة من كاعتبار  عن ا٤بدين الدين إسقاط ًوز خت -ِ
 .(4)ُّا الدين فضاء يصح كخت ًز ك دينه عن له ي دها أف بش ط ٤بدينه زكاته دفو من -ّ
 .(5)ف له أج  الصلة كالصدفةليوو  دفو الزكاة ألفاربه ال ين خت تلزمه نفقت م  يست ب -ْ
ذليف  كاف كأهله الدين مصل ة ب ليف القصد كافأعطي الواف  ماختن من الزكاة فإف   إذا -ٓ

نفو الواف   ا٤بقصود كاف كإف ،للمؤلفة فلوُّم كسلم عليه ا صلى النيب عطاء مش كعان كهو مثل
 .(6)٧ب مان خت ًوز ذليف كاف الفسادإعانته على ك 

                                                           

  (ُِْ/ ُ/ ُ) للبورنو الفق ية القواعد موسوعة (ُٔ: ص) العدلية األحواـ ٦بلةانظ :  (ُ)

  (ْٕٖ/ ِ) فدامة ختبن ا٤بغِب (ُِٓ/ ِ) للخ شي خليل ٨بتص  ش حانظ :  (ِ)
 فدامة ختبن ا٤بغِب (ِّّ/ ّ) للماكردم الوبّب ا٢باكم (ّْٓ/ ِ) خليل ٨بتص  ش ح يف ا١بليل مواهب انظ : (ّ)

(ِ /ْٖٕ) 

  (ُِٖ/ ِ)للبو م  الطالبْب إعانةانظ :  (ْ)

 ا٤بسوْب على الصدفة إف: »فاؿ  النيب عن عام ، بن سلماف٢بديث  (ُّْ/ ُ) ختبن فدامة الوايفانظ :  (ٓ)
(  ُٗٓ/ ُ، كابن ماجة ) ِِٖٓ( رفم:  ِٗ/ ٓركا  النسائي )  «كصلة صدفة اثنتاف ال حم ذم كعلى صدفة،
 . األلباين كص  ه، ٖٓٔ( رفم:  ّٗ/ ِ، كالَبم م ) ُْْٖرفم: 

 (َِٗ/ ِٖ) ابن تيمية فتاكل ٦بموعانظ :  (ٔ)
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 بالدين اطنفاؽ يف توسولونه  يوفيه ما عند  يووف كاف الزكاة، أخ بقصد  فاستدمن ا -ٔ
 ناكيان  للض كرة، استداف فقّبو  ٖبالؼ، ؛ ألنه فصد م مـومن ا يعطى فال الزكاة، من ياخ  أف ألجل
 .(1) فصد  ٢بسن من ا دينه فدر يعطى فإنه الزكاة، من األخ 

 األصل بقاء ما كان على ما كانالقاعدة الثانية: 
 يوجد ك ما يتغّب كخت حاله على يبقى ا٤باضي، الزماف يف حاؿ على ثب  ما أفالقاعدة :  معنى
 .(2)يغّب  دليل

 :في مصارف الزكاة من تطبيقات القاعدة
 ألف ميْب؛ بغّب فوله قبلي ون مع كفان بالغُب فإنهي كك  لياخ  من الزكاة الفق  شخص ادعى إذا -ُ

 .(3)، فيبقى ما كاف على ما كافا٤باؿ عدـ األصل
 .، ألف األصل بقاء الغُبببينة إخت فوله يقبل ك بالغُب ع ؼ من الفق ى ادع إفك  -ِ
  إذا ادعى ال في  أنه مواتب لياخ  من الزكاة ك يقبل فوله إخت ببينة ألف األصل عدـ  -ّ
 .(4)ا٤بواتبة   
 .(5)ك يقبل فوله إخت ببينة ألف األصل عدمهإذا ادعى أنه  اـر  -ْ

 المفاسد مقدم على جلب المصالحدرء القاعدة الثالثة: 
أنه إذا تعارض  مفسدة كمصل ة يقٌدـ رفو ا٤بفسدة على جلب ا٤بصل ة؛ ألف معنى القاعدة: 

 ا صلى - فوله القاعدة ه   يف كاألصل، (6)الش ع اهتٌم با٤بن يات أشد من اهتمامه با٤بن يات
 .(7)"استطعتم ما منه فافعلوا به أم توم كما فاجتنبو  عنه هنيتوم ما» :- كسلم عليه

                                                           

كلعٌل من أمثلة ذليف من يتوسعوف يف اختستدانة يف الوماليات  (ُٕٓٗ/ ّ) للزحيلي كأدلته اطسالمي الفقهانظ :  (ُ)
 أك ال فاهية أك السياحة كيشغلوف ذ٩ب م بالديوف فمثل هؤختء خت ينبغي ص ؼ الزكاة ٥بم.

 (ُِٕ: ص) د. ٧بمد صدفي البورنو الولية الفقة فواعد إيضاح يف الوجيزانظ :  (ِ)

 (ِْْ/ ُ) أٞبد اطماـ فقه يف الوايفانظ :  (ّ)

 ا٤بصدر الساب . (ْ)

 (َٕٔ/ ِ) ا٤بقنو مًب على الوبّب الش حانظ :  (ٓ)

  (ِّٖ/ ُ) األربعة ا٤ب اهب يف كتطبيقاهتا الفق ية القواعدانظ :  (ٔ)

 ُّّٕرفم:  (َُّٖ/ ْ) مسلم ، كركا ِٖٖٕرفم:  (ْٗ/ ٗ) البخارم ركا  (ٕ)
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 في مصارف الزكاة: قاعدةتطبيقات ال
، كيستثُب من الباهبل على كإعانت م تقويت م، من ذليف يف ٤با لوفار؛الزكاة خت تص ؼ لأف  -ُ

 .(1)ذليف ا٤بؤلفة فلوُّم عند ا٢باجة ل ليف
٤بن  تعطى فال هباعته، على معونة ف ض ا ا ألف ؛ينفق ا يف ا٤بعاصي ٤بنخت تص ؼ  الزكاةأف  -ِ

َوَتَعاَوُنوْا َعلَى ٱۡلبِرِّ  ﴿ألف فيه إعانة له على اط  كا تعاز يقوؿ يستعْب ُّا على ا٤بعصية، 

ِنِۚ  ٰۖ َوََل َتَعاَوُنوْا َعلَى ٱۡۡلِۡثِم َوٱۡلُعۡدَوَٰ ۡقَوىَٰ  أف ينبغي كختفاؿ شيض اطسالـ ابن تيمية "  (3).(2)﴾َوٱلتَّ
  تاج كمن هباعته على معونة ف ض ا تعاز ا فإف ؛ا هباعة على ُّا يستعْب خت ٤بن الزكاة ىعطت

 خت ا٢باجات أهل من يصلي خت فمن ،ا٤بؤمنْب يعاكف ٤بن أك كالغارمْب كالفق اء ا٤بؤمنْب من إلي ا
 .(4)"الصالة أداء كيلتـز يتوب حٌب شيئا يعطى

توبته ألنه خت يؤمن أف يستعْب ُّا على يف فبل الغاـر يف معصية خت يدفو إليه من الزكاة  -ّ
 .(5)ية، كيف إعطائه بعد التوبة كج افا٤بعص

 

                                                           

  (ِْٖ/ ُ) أٞبد اطماـ فقه يف الوايفانظ :  (ُ)

 ِا٤بائدة: (ِ)

 (ُِّ/ ِ) للخ شي خليل ٨بتص  ش ح انظ : (ّ)

األكؿ: أخت يغلب  كميون أف يقاؿ إف الفاس  تدفو إليه الزكاة بش هبْب: (ّّٕ/ ٓ) تيمية ختبن الودل الفتاكل (ْ)
ا٤بعاصي. الثاين: أخت يوجد من هو أكز منه من الصا٢بْب .فإف ك يت ق  ذليف كاحتجنا على الظن أنه يص ف ا يف 

لص ؼ الزكاة له فإف الزكاة خت تعطى له مباش ة بل تص ؼ لزكجته أك من يوث  به من أفاربه أك تتوز ا١بمعيات 
 كرسائل فتاكل ٦بموع انظ : .ا٣بّبية ش اء ما  تاجه، ٕبيث  صل ا٤بقصود كيزكؿ اظور من إعانته على اط 

   (ُّٓ/ ُٖ) العثيمْب

. إليه يدفو: القاضي فقاؿ تاب، إففاؿ ابن فدامة " ك  (ِّٕ/ ٕ) ٙبقي : الَبكي ا٤بقنو على الوبّب الش حانظ :  (ٓ)
 الواجب على كاطعانة تف يغ ا، ًب بل ا٤بعصية، من ليس ال مة يف ال م الدين إبقاء ألف عقيل؛ ابن كاختار 

 خت آخ ، كجه كفيه. الفق اء س م من إليه يدفو فإنه افتق ، حٌب ا٤بعاصي يف ماله أتلف من فاشبه، معصية خت ف بة
 اختستدانة إز يعود أف يؤمن خت كألنه يتب، ك لو إليه،كما يدفو فلم للمعصية، استدانه ألنه إليه؛ يدفو

 ا٤بغِب" ٤بعصيته خت لفق  ، يعطى فإنه ا٤بعاصي، يف ماله أتلف من ٖبالؼ يقضى، دينه باف منه ثقة للمعاصي،
كلعٌل األف ب كا أعلم أنه ينظ  يف صدؽ التوبة بالق ائن كيعطى من الزكاة إف تبْب  (َْٖ/ ٔ) فدامة ختبن

 صدفه .
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 .(1)الزكاة مبنية على الرفق والمواساة: القاعدة الثالثة
كمن اطض ار، أف ف يضة الزكاة مبنية على ا٤بسا٧بة كال ف ، كليس على ا٤بشقة أك معنى القاعدة: 

النامي حقيقة أكحومان،  يف ا٤باؿإخت كأهنا خت ٘بب  ،أهنا إمنا تؤخ  بنسب فليلة من ا٤باؿ أمثلة ذليف:
  .(2)كأهنا إمنا ٘بب إذا بلغ ا٤باؿ نصابان، كخت ٘بب إخت يف السنة م ة كاحدة

 كسلم عليه ا صلى ا رسوؿ فاؿ: فاؿ عن ما، ا رضي عباس ابنحديث  :قاعدةدليل ال
 أف إز فادع م جئت م، فإذا كتاب، أهل فوما ستايت إنيف: »اليمن إز بعثه حْب جبل بن ٤بعاذ

 فد ا أف فاخدهم ب ليف ليف أهباعوا هم فإف ا، رسوؿ ٧بمدا كأف ا، إخت إله خت أف يش دكا
 فد ا أف فاخدهم ب ليف، ليف أهباعوا هم فإف كليلة، يـو كل يف صلوات ٟبس علي م ف ض
 فإياؾ ب ليف، ليف أهباعوا هم فإف فق ائ م، على فَبد أ نيائ م من تؤخ  صدفة علي م ف ض
، دعوة كات  أموا٥بم كك ائم  .(3)«حجاب ا كبْب بينه ليس فإنه ا٤بظلـو

 ،هنا  عن أخ  أهبيب ا٤باؿالشاهد من ا٢بديث فوله صلى ا عليه كسلم " فإياؾ كك ائم أموا٥بم" 
 .(4)حيث سامح الشارع أرباب ا٤باؿ فيما تتعل  به نفوس م

 في مصارف الزكاة: قاعدةتطبيقات ال
 مبُب ألف؛ يولف البينة كختإذا ادعى شخص أنه فقّب خت كسب له فإنه يعطى من الزكاة،  -ُ

 .(5)  كال ف ا٤بسا٧بة على الزكاة
؛ يف األصحٌ  كيقبل فوله بال ميْب إذا ادعى شخص أنه فقّب خت كسب له فإنه يعطى من الزكاة، -ِ

 .(6) ميينان  يولف فال كال ف  ا٤بسا٧بة على الزكاة مبُب ألف

                                                           

 الفتاكل ٦بموع (ْْٗ/ ِ) فدامة ختبن ا٤بغِب(  ُٓٗ/ ٔاَّموع للنوكم )  (ُُٓ/ ِ) ا٤بوهبإ ش ح ا٤بنتقى انظ : (ُ)
(ِٓ /ِٖ)  

  (ِِْ/ ِ) ختبن عثيمْب الصا٢بْب رياض ش حانظ :  (ِ)

 ُٗ( رفم: َٓ/ ُ، كمسلم ) ُْٔٗرفم:  (ُِٖ/ ِ) البخارم أخ جه (ّ)

  (ّٕٕ/ ُ) ختبن دفي  العيد األحواـ عمدة ش ح األحواـ إحواـانظ :  (ْ)

 (ُٓٗ/ ٔ) ا٤ب  ب ش ح اَّموع (ٓ)

 (ِْْ/ ُ) أٞبد اطماـ فقه يف الوايفانظ : ا٤بصدر الساب ، كانظ :  (ٔ)
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 زكاةعتد  كي الدين ذليف زكاة فدر عنه يسقط أف لهف: الزكاة يست  ٌ  من على دين له كاف إذا -ّ
 فدك  ،ا٤بواساة على مبناها الزكاة ألف ،(1)رج  ا ابن تيمية أٞبدركاية عن  كه ا القوؿ ،الدين ذليف
   ّب ذليف. هفال نوٌلف ميليف ما جنس من رب ا٤باؿ زكاته أخ ج

 يف كليس مواساة الزكاة ألف مضى؛ ٤با الزكاة فيؤدم يقبضه، حٌب زكاة الدين خ اجإ يلـز خت -ْ
 .(2)يقبضه ك ماؿ زكاة إخ اج ا٤بواساة

، ألف الزكاة التجارة كع كض األٜباف، كهي الباهبنة، األمواؿ يف الزكاة كجوب مينو الدين أف -ٓ
 .(3)أشد أك الفقّب ك اجة دينه فضاء إز ٧بتاج كا٤بدينمبنية على ا٤بواساة، 

 .(4)ان أحبك الشارع مقصود تحصيل في أبلغ كان ما :الرابعة قاعدةال
شارع ا٢بويم إمنا ش ع األحواـ ٤بقاصد عظيمة كجعل ٥با أسبابان ككسائل ل: أف اقاعدةال معُب

إلي ا، فإذا كجد من الوسائل ما مياثل تليف األسباب أك يووف أبلغ من ا يف ٙبصيل مقصود تفضي 
 الشارع فإنه يووف مش كعان.

 في مصارف الزكاة: قاعدةتطبيقات ال
فإف ، اطسالمية اَّتمعات يف مست قي ا ٝبو الزكاة كص ف ا على تتوز ١باف تشويلض كرة   -ُ

عمل اللجاف أكث   ألف ؛لألف اد األم  ه ا ت ؾ من كتوزيع ا الزكاة ٙبصيل يف أبلغ وسيلةه   ال
 . (5)٥با ا٤بست قْب من ٩بون فدر أكد على الزكاة تعميمب لعدالةل ان كٙبقيقضبطان كإتقانان 

                                                           

 (ْٖ/ ِٓ) الفتاكل ٦بموع (ُُْ/ ِ) ا٤بقنو ش ح يف ا٤ببدعانظ :  (ُ)

 (َّٖ/ ُ) أٞبد اطماـ فقه يف الوايفانظ :  (ِ)

 ا٤بدين عند يووف أختك  كيشَبط أف يووف الدين حاختن خت يستطيو ا٤بدين أداء ،  (ٕٔ/ ّ) فدامة ختبن ا٤بغِبانظ :  (ّ)
 ا٤بانو الدين مقابل الع كض تليف اعتبار بعدـ القوؿ فم ؛أل أصلية حاجة  تاجه خت ٩با ،(ثابتة أصوؿ) فنية ع كض

 ا٤بستغالت أك القنية، ع كض يف أموا٥بم يستثم كف ال ين األ نياء، عن الزكاة لتعطيل يؤدم الزكاة، كجوب من
 يووف أخٌت ك تجوف بوجود الدين ا٤بستغ ؽ للغلة مو كوهنم أ نياء بالع كض كا٤بصانو، كيشَبط أيضان  كا٤بصانو

، مليئنا ا٤بدين  أك ٤بست قه الدين يؤدم أف فإما، عليه الزكاة كجوب من مينو خت الدين فإف ك ليف كاف فإف ٩باهبالن
 الزكاة نوازؿ( ّٓ/ ٔ، كب ليف ندرأ مفسدة ا٤بماهبلة ك٫بث ا٤بدين على الوفاء. انظ : الش ح ا٤بمتو ) ا٤باؿ يزكي

  (ٗٔ: ص)

 (ّْْ/ْ) كاألصولية الفق ية للقواعد زايد معلمة (َّٖ/ ُِ) الفتاكل ٦بموعانظ :  (ْ)

 ( ْ/ّْْ انظ : ا٤ب جو الساب  ) (ٓ)
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ص ؼ س م ا٤بؤلفة فلوُّم إز ا٤بؤث ين يف اَّتمعات من اطعالميْب كمشاهّب كسائل التواصل  -ِ
  مقصود الشارع، حيث أف اطعالـ يف ه ا العص  من أفول كسائل ٙبقياختجتماعي أبلغ يف 

   التاثّب يف الناس.
بنش  العلم  ط٢بادم كالعلماين كالتغ ييبس م يف سبيل ا على مقاكمة ا٤بٌد ا جزء من ص ؼ -ّ

ا٤بواج ة يف ه ا العص  بْب يف ه ا العص   ق  مقصود الشارع يف ه ا الباب، حيث أف  كالوعي
انب الفو م كالدعوم كبياف كبْب ا٢ب  كالباهبل تتجلى يف ا١ب اطسالـ كالوف  كبْب اطمياف كالنفاؽ

 ا٢ب  للناس باساليب متنوعة أكث  منه يف ا٤بواج ة العسو ية.
ف يف ذليف ٙبقي  ٤بقصود الشارع بل إف األسّب جواز ص ؼ الزكاة يف فيف األسّب ا٤بسلم، أل -ْ

لفيف رفبته من ال في  ألف األسّب رٗبا يفتنه الوفار عن دينه كيع بونه نفسيان  ا٤بسلم أشد حاجة
 كحسيان.

 .(1)التحري االشتباه عند الحكم: الخامسة قاعدةال
اليقْب يف مع فة ٙبق  بعض األكصاؼ الٍب أناط ُّا الوصوؿ إز يعس   فد : أنهمعُب القاعدة

فإذا  (2)رفو ا ا٢ب ج كا٤بشقة عن ا٤بولفْب " خت يولف ا نفسان إخت كسع ا" كفد ،الشارع األحواـ
 ؤدم إليه ٙب يه كاجت اد .كٙب ل كاتقى ا ما استطاع جاز له العمل ٗبا ي ا٤بولف اجت د

 مص فان  يظنه ٤بن بعد اجت اد  زكاته ا٤بسلم دفو إذا :في مصارف الزكاة  قاعدةتطبيقات المن 
 زكاته فإف، األ نياء من ألنه أك الوف  أهل من ألنه ليس ك ليف أنه فباف، الزكاة مصارؼ من

 .(3) الت  م كهو ش عا معتد بط ي  كسعه يف ٗبا أتى ألنه ص ي ة؛
 القاصر من أفضل المتعدي العمل: سةالساد القاعدة

 من أج ان  كأعظم أفضل ف و  ّب  نفو إز فاعله أث  كا٤بتجاكز ا٤بتعٌدم الفعلمعُب القاعدة: أف 
 .(4)يتعٌدا  خت بفاعله أث   كا٤بختص صاحبه، على ا٤بقصور الفعل

                                                           

  (ُّٔ/ٗ) كاألصولية الفق ية للقواعد زايد معلمةانظ :  (ُ)
 ِٖٔالبق ة آية:  (ِ)

 (ِٓٔ/ ٔ) ا٤بستقنو زاد على ا٤بمتو الش ح (ِّٓ/ ِ) عابدين ابن حاشيةانظ :  (ّ)
 (َْٕ/ ٗ) الفق ية القواعد موسوعة (ْ)
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 من تطبيقات القاعدة في مصارف الزكاة :
 العلم هبلب ألفٌ أفضل من ص ف ا إز  ّبهم،  أف ص ؼ الزكاة لطالب العلم ليتف  وا للعلم -ُ

 بالعلم.. بل إف األمم خت تن ض إخت الٌناس من كثّب إز نفعه يتعٌدل
، كك ليف من ي دكف شب ات الباهبل بيل امش كعية ص ؼ س م يف سبيل ا للدعاة يف س -ِ

 طسالـ أك الوحي كتش يعات الدين؛ ألف هؤختء نفع م متعدم.كاط٢باد كالطعن يف ا
من  ـ  ٤بصل ة ا٤بسلمْب فإنه يعطى من الزكاة كلو كاف  نيان ألف نفعه متعدم، كمن  ـ   -ّ

 .(1)فإنه خت يعطى مو الغُب ألف نفعه لنفسهفسه ٤بصل ة ن
 .(2)ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب ة:القاعدة السابع

 ه ا إز توصل الٍب السبل بول أم  فقد بشيء أم  إذا الشارع ا٢بويم أفمعنى القاعدة : 
 .الشيء ه ا إز الوصوؿ من ٛبنو الٍب السبل كل كحـ  الشيء،

 من تطبيقات القاعدة:
 ١بمو الزكاة كص ف ا يف مصارف ا الش عية.ًب على ا٢بوومات اطسالمية إنشاء مؤسسات  -ُ
ٝبعيات تعُب  ًب على ا١باليات اطسالمية يف البالد  ّب اطسالمية العمل على إنشاء -ِ

 بشؤكف الزكاة.
كإسناد ًب على ا٢بوومات اطسالمية إصدار األنظمة الوفيلة بإفامة مؤسسات الزكاة،  -ّ

 اطش اؼ علي ا إز أهل الديانة كاألمانة كالوفاءة.
ًب على ا٢بوومات اطسالمية تضمْب فوانين ا الض يبية ما يقضي ٕبسم مقدار الزكاة م ما  -ْ

  .(3)بلغ من الض ائب ا٤بق رة 
من يقـو بتوزيو الزكاة على مست قي ا ياخ  من س م " العاملْب علي ا" كما هو م هب  -ٓ

 ر ألنه خت يتم إيصاؿ الزكاة ٤بست قي ا إخت ب ليف، كما خت يتم الواجب إخت به ف و كاجب.ا١بم و 
 

                                                           

 ( ِْٔ/ ُانظ : الوايف ختبن فدامة )  (ُ)

  (ّّٗ: ص) د. ٧بمد صدفي البورنو الفقة فواعد إيضاح يف الوجيزانظ :  (ِ)

 ـ ُٖٖٗانظ : ف ارات الندكة األكز من ندكات فضايا الزكاة ا٤بعاص ة ا٤بنعقدة يف القاه ة  (ّ)
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 أفضل فهو نفعا   أكثر يكون ماالقاعدة الثامنة:  
 ٩بٌا كأكز كأعلى أفضل هو نفعه كث  مامعُب القاعدة كاضح، كهو أف  :القاعدة ه   معُب
  .(1) نفعه فلٌ 

 :من تطبيقات القاعدة 
ألف تعميم ؛ فضلاأل هو فقّب من أكث  إز الزكاة ص ؼ فإف ،بْب الناس عامًّا الفق  كاف إذا  -ُ

 .(2)٥بم يف تليف ا٢بالة نفعان  أعظم باطعطاء الفق اء
 حاجاهتم لسدٌ  فقّبين أك لفقّب كاحدو  الزكاة إعطاء فإف عاٌما، ليس الناس يف لفق ا كاف إذاأما  -ِ

 .(3) أكث  نفعان له ذليفألف  ،أفضل ككفايت م التامة
 العطاء بل مست بة؛ كخت كاجبة األصناؼ بْب التسوية تووف أف ًوز فاليقوؿ ابن تيمية " 

 .(4)" كا٤بنفعة ا٢باجة ٕبسب
فاألفضل أف توزع على عدة فق اء ليوث  ا٤بنتفعوف ُّا من إذا كان  الزكاة كثّبة  -ّ

خت تسد حاجت م فإف ا٤بسلمْب، كإف كان  فليلة ٕبيث لو كزع  على عدة أشخاص 
 األفضل أف تص ؼ لفقّب كاحد تسد حاجته.

فإنه ء الفقّب آلة يعمل ُّا كيوتسب أكث  نفعا له من إعطائه نقودان إف كاف إعطا -ْ
 ألف ما كاف أكث  نفعا ف و أفضل.يشَبل له اآللة، 

، فبعض الفق اء ي ل جواز ذليف هل يشَبل للفقّب منزؿ من الزكاة ؟ ا٤بسالة ٧بل خالؼ -ٓ
إف كاف ه ا  ، كال م يظ   أنه ينظ  (5) كبعض م مينو منه كي ل أنه يستاج  له منزؿ ف سب
ألف ا٤بسون من أهم احتياجات اطنساف  ،٩بونان بال ض ر على بقية الفق اء فإنه خت مانو من ذليف

عظم من كأم حاجة أ كما ف ر  الفق اء  الفقّب يعطى كفايته من احتياجاته األصلية كمن ا٤بعلـو أف
                                                           

 (ّٖٕ/ ٗ) ا٤ب جو الساب  (ُ)

 (ّْٓ/ ُٖ) العثيمْب كرسائل فتاكل ٦بموعانظ :  (ِ)
 ا٤ب جو الساب . (ّ)

 (ِٖٓ/ ُٗ) الفتاكل ٦بموع (ْ)

/ ُٓ) الشويع  بعناية باز ختبن الدرب على نور فتاكل (ٖٕٔ: ص) سالـ بن لقاسمأليب عبيد ا األمواؿانظ :  (ٓ)
  ُّٔنوازؿ الزكاة، د. عبد ا الغفيلي  (آليا الشاملة بَبفيم ،ِ/ َُ) للعثيمْب الدرب على نور فتاكل (ُِّ
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، كإف من أعظم مقاصد الزكاة توفّب ا٤بعيشة الو مية للمسلم ككفايته من ا٤بنزؿ ال م يؤكيه كأس ته
ذليف من ا٢ب ج، كما يل قه بسبب  و إًار ا٤بسونمن الزكاة ليدف التع ض كل سنة لسؤاؿ الناس

يف ه ا ٝبو بْب القولْب من ي ل لعل ك كميون أف يشَبل له بنظاـ التاجّب مو الوعد بالتملييف 
كنووف فد حققنا حاجة الفقّب الش اء كمن ي ل اختستئجار، فندفو األج ة أك جزء من ا من الزكاة، 

بقية  الغُب ٕبيث ميون أف يتوز هو سداد ّب حاله إزالسنوية للمسون كيف الوف  ذاته ن اعي تغ
  .(1)أفساط األج ة دكف ا٢باجة إز ماؿ الزكاة

 .(2)السبب وجود عند مشروعا يكون إنما بسبب معلقا   ع  ر  ش  ما  ة:تاسعالقاعدة ال
سبب خت يووف مش كعان إخت إذا كجد ه ا السبب،  على ا٤بعٌل  أف النص الش عي :معنى القاعدة

 فإذا ك يوجد ك يش ع.
 جة، كت ؾ ص فه عند عدم ا،ص ؼ س م ا٤بؤلفة فلوُّم عند ا٢بامش كعية : من تطبيقات القاعدة

 ا٣بلفاء ت ؾ، ك لل اجة ل ليف فقد أعطى النيب صلى ا عليه كسلم ا عليه كسلم ا٤بؤلفة فلوُّم
 .(3) حاجةحْب ك تعد هناؾ  اطعطاء ال اشدين

 ه ا أف ظن الناس كبعض .كالسنة بالوتاب ثاب  فإنه فلوُّم؛ ا٤بؤلفة كإعطاءيقوؿ ابن تيمية "  
  (4){فليوف  شاء كمن فليؤمن شاء فمن}التالف عن أ ُب ا أف ذك  أنه :عم  عن ركم ٤با ضى سً ني 

 ا٢باجة لعدـ ذليف فَبؾ فلوُّم، ا٤بؤلفة إعطاء عن زمنه يف استغُب عم  كلون  لط؛ الظن كه ا
 .(5)"ذليف ك٫بو كالغاـر السبيل، ابن األكفات بعض يف ـى دً عي  أنه ف ض لو كما لنسخه، خت إليه؛

                                                           

انظ : مقاؿ للواتب د. صالح الشل وب بعنواف ) الزكاة كمشولة اطسواف( منشور يف ص يفة ماؿ اختفتصادية  (ُ)
 https://www.maaal.com/archives/20170617/93134ـ رابط ا٤بقاؿ : َُِٕيونيو  ُٕبتاريض 

 (َِٔ/ ّ) تيمية ختبن الودل الفتاكل (ِ)
 حق  حادثة على النص يطب  أف الفقيه أراد فإذا كه ا من فبيل ٙبقي  ا٤بناط " (ُّٓ/ ّ) ا٤ب بو ال كض حاشية (ّ)

 عم  فعله ما كه ا ٙبته، الدخوؿ من منع ا كإخٌت  حومه، أعطاها النص حوم يف تدخل أهنا كجد فإذا ...مناهب ا
 فلوُّم ا٤بؤلفة أعطى فمن ييغٌّب، كك ييبدؿ ك هو هو الق آف يف الوارد كالنص مو ا٤بؤلفة فلوُّم... عنه ا رضي -

 أعمل فقد مؤلفة  ّب ألهنم منع م كمن، اآلية أعمل فقد بو  أبو فعل كما مؤلفة ظن م أك ا، رسوؿ فعل كما
  (ِْٔ: ص) ، د. عابد السفيايناطسالمية الش يعة يف كالشموؿ الثبات"   انظ : تبديل كخت تغيّب كخت اآلية،

 ِٗ: الو ف (4)
 (َِٔ/ ّ) تيمية ختبن الودل الفتاكل (5)
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 ألىلها. يكون باألحظ   إنما تصرف في أموال الزكاةال :عاشرةالقاعدة ال
يقـو به كس األم  أك من ينوب عنه يف ٝبو الزكاة  يف أمواؿ الزكاة أم تص ؼ: أف معنى القاعدة

القياـ ساكْب ك ّبهم من مست قي الزكاة، فال    له ًب أف يووف باألحب للفق اء كا٤بكص ف ا 
 كاف فيه منفعة ك بطة ٥بم.  تص ؼ إخت إذابام 

 كجل عز ا يسَبعيه عبد من ما" كسلم عليه ا صلىه فول: من أدلة ه   القاعدة دليل القاعدة
 عليه ا صلى كفوله .(1)"ا١بنة عليه تعاز ا حـ  إخت رعيته،  اش كهو يـو ميوت ميوت رعية،
 .(2)"«ا١بنة مع م يدخل ك إخت كينصح، ٥بم، ً د خت   ا٤بسلمْب، أم  يلي أمّب من ما» كسلم

 :من تطبيقات القاعدة
ا٤بش كعة، كمو اٚباذ اطج اءات الوفيلة ببقاء إخت بالط ؽ خت ًوز استثمار أمواؿ الزكاة  -ُ

 .(3)األصوؿ ا٤بستثم ة على أصل حوم الزكاة
ًب على ا١ب ات الٍب تتوز استثمار أمواؿ الزكاة ب ؿ ا١ب د للت ق  من كوف اختستثمارات  -ِ

 .(5)عند ا٢باجة (4)كمامونة كفابلة للتنضيضالٍب ستوضو في ا أمواؿ الزكاة ٦بدية 
 .(6)إز الثقات األمناء من ذكم ا٣بدة كالدرايةأف يسند اطش اؼ على استثمار أمواؿ الزكاة  -ّ

 عامة كانت أو خاصة الضرورة منزلة تنزل الحاجة: حادية عشرةالقاعدة ال
 ه   نزٍّل  ما بشخص خاصة أك الناس من َّموع عامة حاجة هناؾ كان  إذامعُب القاعدة: أنه 

 .(1)ألجل ا الَبخيص جواز يف الض كرة منزلة ا٢باجة
                                                           

 ُِْرفم:  (ُِٓ/ ُ) مسلم، ك َُٕٓرفم:  (ْٔ/ ٗ) البخارم ركا  (1)

 ُِْرفم: (ُِٔ/ ُ) مسلم ركا  (2)

 ـُِٗٗانظ : ف ارات الندكة الثالثة من ندكات فضايا الزكاة ا٤بعاص ة ا٤بنعقدة يف الووي  عاـ  (ّ)

، فليالن  ساؿإذا  ا٤باء نضم  من اللغة يفالتنضيض  (4) . كيف اختصطالح: هو فشيئنا شيئنا إخ اجه الشيء كتنضيض فليالن
 كالصنادي  للمنشآت الن ائية التصفية تتم ٕبيث الديوف كٙبصيل ا٤بوجودات بيو هوك : ا٢بقيقي التنضيضنوعاف: 

 أك لت ديد النقدية بقيمت ا كديوف ع كض من ا٤بوجودات تقوًن هو: ا٢بومي التنضيضك  .ك ّبها اختستثمارية
 لص احمادة:نضض، ا (ِّٕ/ ٕ) الع ب لسافانظ :  .عاـ بوجه الش كات أك ا٤بشَبكة ا٤بضاربة أرباح توزيو

  (ٕٔ/ َُ) ا٤بيس  الفقه (ِٗٗ/ ِ) مادة: نضٌ  الوسيط ٤بعجممادة: نضض، ا (َُُٖ/ ّ) للجوه م

 ـُِٗٗا٤بعاص ة ا٤بنعقدة يف الووي  عاـ انظ : ف ارات الندكة الثالثة من ندكات فضايا الزكاة  (ٓ)

 انظ : ا٤ب جو الساب  (ٔ)
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 أف مثل لل اجة، بعيد أك ف يب آخ  بلد إز بلدها من الزكاة نقل زاجو  من تطبيقات القاعدة: 
 بلد ، فق اء مثل بعيد بلد يف فق اء أفارب الزكاة لصاحب يووف أك فق ان، أشد البعيد البلد يووف
 .(2)ةكالصل الصدفة كهي ا٤بصل ة، ٙبصيل أفاربه إز دفع ا يف فإف
 

 : الضرورة تقدر بقدرىاثانية عشرةالقاعدة ال
 .(3)ف سب الض كرة به تندفو ال م القدر منه ص خٌ يي  إمنا الض كرة إليه تدعو ما أفٌ  :معُب القاعدة

 من تطبيقات القاعدة:
يف يف ش اء منزؿ للفقّب من الزكاة يقتص  على أفل ما يت ق  به مقصد السون دكف اطس اؼ  -ُ

 الديوورات أك التشطيبات التجميلية ا٤بولفة.
ي اعى يف عالج الفقّب من ماؿ الزكاة عدـ اطس اؼ فمٌب ٙبق  ا٤بقصود بتواليف أفل فال  -ِ

 .(4) ينتقل ٤با هو أكث  كلفة ألف الض كرة تقدر بقدرها
ك ا٤بغاختة يف عند ص ؼ الزكاة لتزكيج الفقّب أك إعانته عليه فإف ذليف مش كط بعدـ اطس اؼ أ -ّ

 .(5)ا٤ب   كتواليف الزكاج
عند توظيف العاملْب على الزكاة من إداريْب أك فنيْب أك ٧باسبْب أك باحثْب أك  ّبهم ًب  -ْ

 .(6)دكف توسو يف ذليف ألف الض كرة تقٌدر بقدرها كتقو ُّم الوفاية  تاج إلي ماختفتصار على ما 
 .(7)كتابته  خت يزاد ا٤بواتب من الزكاة على ما يويف -ٓ

                                                                                                                                                                      

 (ِِْ: ص) الولية هالفق فواعد إيضاح يف الوجيز (ُ)
  (ُُِ/ ٔ) ا٤بستقنو زاد على ا٤بمتو الش ح (ُِٔ/ ّ) فتاكل ابن تيمية ٦بموع على ا٤بستدرؾانظ :  (ِ)

  (ُِٖ/ ُ) األربعة ا٤ب اهب يف كتطبيقاهتا الفق ية القواعد (ُٕٖ: ص) ، أٞبد الزرفاالفق ية القواعد ش حانظ :  (ّ)

 (ّٔٔانظ : نوازؿ الزكاة للغفيلي )  (ْ)
 (َْٔٗ) رفم الفتول (ُٕ/ َُ) ُ - الدائمة اللجنة فتاكلانظ :  (ٓ)

  (ُّّ/ ِ) ا٤بفتْب كعمدة الطالبْب ركضةانظ :  (ٔ)

 ( ِْٓ/ ُانظ : الوايف ختبن فدامة )  (ٕ)
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ثانياملبحث ال  

 املتعلقت مبصارف الزكاة الفقهيت ضىابطال
 الزكاة في فيمن يقّدم من األصنافضابط : ولالضابط األ

 .(1)ش ع ا الزكاة ٤بقصدين عظيمْب: سٌد حاجة ا٤بسلمْب، كتقوية اطسالـ كنص ته لقد
ك ها ا الثمانية الٍب ذ  مصارف اكلت قي  ه ين ا٤بقصدين حٌدد الشارع ا٢بويم ص ؼ الزكاة يف 

فىاتي  ًإمنمىا: }تعازه فولتعاز يف كتابه الو ًن يف   كىاٍلميؤىلمفىةً  عىلىيػٍ ىا كىاٍلعىاًمًلْبى  كىاٍلمىسىاًكْبً  لًٍلفيقى ىاءً  الصمدى
 . (2){حىًويمه  عىًليمه  كىاللمهي  اللمهً  ًمنى  فى ًيضىةن  السمًبيلً  كىاٍبنً  اللمهً  سىًبيلً  كىيف  كىاٍلغىارًًمْبى  ال ٍّفىابً  كىيف  فػيليوبػي يمٍ 

 .(3)كل ليف فإنه خت ًوز ص ف ا لغّب هؤختء األصناؼ الثمانية
، كال م يظ   س أف (4) ؟ كاختلف الفق اء هل ًب تعميم األصناؼ الثمانية كالتسوية بين م

 تعميم األصناؼ باطعطاء خيضو لألمور اآلتية:
أك الدكلة أك ج ات كمؤسسات  يتوز ص ؼ الزكاة فإذا كاف ا٤بتوس ل ليف ا٢باكمٕبسب من  أوال :

ٙبصيل فيه ألكث  ا٤بصارؼ  ما خت ميون األف اد، كخت شيٌف أف إيصاؿ الزكاة فإنه ميون ا من التعميم
ب يقوؿ ابن تيمية " ،من الزكاة قاصد الشارع ا٢بويم٤ب  إف الثمانية األصناؼ إز الزكاة ص ؼ ًك

 .(5)"يوجدكف حيث إز ، كنقل امن م ا٤بوجود إز ص ف  كإخت موجودين اكانو 

                                                           

  (َّٖ/ ّ) ختبن فاسم ا٤ب بو ال كض حاشيةانظ :  (ُ)

 َٔالتوبة، آية:  (ِ)

 ( ِّْ/ ُانظ : الوايف ختبن فدامة )  (ّ)

(  ْٖٔ/  ٔا٤بغِب ختبن فدامة )  (ْٖٕ/ ٖ) للماكردم الوبّب ا٢باكم (ُِٔ/ ٔ) ا٤ب  ب ش ح اَّموع انظ : (ْ)
كسبب ا٣بالؼ يعود إز ف م ا٤ب اد بآية الزكاة " إمنا الصدفات  (ِٕٖ/ ِ) اطفناع مًب عن القناع كشاؼ

 زاد على ا٤بمتو الش ح؟ انظ : ا٤بست قْب تعميم أك ا٤بست قْب بياف للفق اء كا٤بساكْب..." اآلية. هل ا٤ب اد ُّا
 .(ِْٖ/ ٔ) ا٤بستقنو

 (ّّٕ/ ٓ) تيمية ختبن الودل الفتاكل (ٓ)
  



24 
 

 أف ًت د يف ، كلون على ا٤بسلم(1) يصعب علي م فال يلزموف ٗبثل ذليف كأما األف اد فإف ذليف  
كخت يولف ا نفسان إخت    حاجة، ألف ا٤بيسور خت يسقط با٤بعسور،إيصاؿ زكاته ٤بن هو أكث

 كسع ا.
كاف ٕبيث ميون تعميم األصناؼ أك أ لب ا   لزكاة كثّبان الزكاة أك فلت ا، فإف كاف ماؿ اكث ة  ثانيا :

كي اعى  التعميم مطلوبان، أما إف كاف ماؿ الزكاة فليالن فيمون ص فه على صنف كاحد أك صنفْب
 .(2)األشٌد حاجة على  ّب 

 يف فف فه (4)مز ذا ا٤باؿ كاف إذا: »فاؿ (3)ركل أبو عبيد يف كتاب األمواؿ عن اب اهيم النخعي
 .(5)«كاحدا صنفا فاعطه فليال كاف كإذا األصناؼ،

ا٢باجة، فمٌب ما كان  ا٢باجة يف صنف من األصناؼ أكث  من  ّب  ألم سبب أك ظ ؼ   ثالثا :
ذليف بقواعد كميون العمل يف  ،يعيشه ا٤بسلموف كاف األكز م اعاة ذليف الصنف أكث  من  ّب 

                                                           

 كل يف يعتقد يون ك - كسلم عليه ا صلى - النيب أف على تدؿ كثّبة، ه ا يف كاآلثاريقوؿ ابن فدامة "  (ُ)
 هو كه ا أهل ا، من تيس  من إز يدفع ا كاف بل ُّا، تعميم م كخت، األصناؼ ٝبيو إز دفع ا ثابتة صدفة
 أك الد، من صاع أك شاة، عليه كجب  من سب انه ا يولف أف جائز  ّب إذ كحسنه، الش ع ٕبومة الالئ 
 من نفسا، كعش ين أربعة أك كعش ين، أحدا أك نفسا، عش  ٜبانية إز دفع ا دراهم، ٟبسة أك مثقاؿ، نصف
 إيصاؿ عن السلطاف كعجز العظيم، اطفليم يف كجودهم تع ر كالغالب ٜبن ا، من م ثالثة لول أصناؼ، ٜبانية
 ٝبع م زكاة عليه كجب  من كل تعاز ا يولف فويف الوجه، ه ا على إلي م كث ته مو ا٤باؿ بي  ماؿ

 ي يد كخت اليس  بوم ا ي يد: }كفاؿ{. ح ج من الدين يف عليوم جعل كما: }القائل سب انه كهو كإعطاءهم،
 يقوله إمنا الوجه ه ا على دفع ا بوجوب فاؿ من كأظن{ كسع ا إخت نفسا ا يولف خت: }كفاؿ{. العس  بوم

 (ْٕٖ/ ٔ) ا٤بغِب "فعله على يقدر كخت بلسانه،

 (َٖ/ ّ) ، التًو م اطسالمي الفقه موسوعةانظ :  (ِ)

 ذكم العلماء من ككاف ،الفقيه الوويف األسود بن فيس بن يزيد بن إب اهيم عم اف أبو الع اؽ فقيه النخعي إب اهيم (ّ)
 فيبقى ياتينا   يصلي إب اهيم رأي  رٗبا األعمش كفاؿ األمّب ي اب كما إب اهيم هناب كنا مغّبة فاؿ اطخالص

 ٟبس سنة آخ  يف إب اهيم مات ،الش  ة يتوفى ككاف ا٢بديث يف صّبفيا إب اهيم كاف كفاؿ ،م يض كانه ساعة
/ ٔ) العلمية ط الودل الطبقات (ٗٓ/ ُ) لل هيب ا٢بفاظ هببقات=  ا٢بفاظ ت ك ةانظ :  .رٞبه ا كتسعْب
ِٕٗ)  

  (ِّٓ/ ْ) كاألث  ا٢بديث   يب يف الن اية (ُِّ/ ّ) للخطايب ا٢بديث   يب. انظ : ككث ة فضل ذا :أم (ْ)

 (ٖٗٔ: ص) سالـ بن للقاسم األمواؿ (ٓ)
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، فمثال م اعاة حفب الدين مقدـ على حفب النفس، كما كاف يف رتبة بْب ا٤بصاحل كا٤بفاسد ا٤بوزانة
 .(1)٧بق  الوفوع على  ّب الض كريات على ما كاف يف ا٢باجيات أك الت سينيات، كما كاف 

 إخت يووف خت ذليف أف الصدفات فسم يف عندنا فيه اختالؼ خت ال م األم فاؿ اطماـ ماليف " 
 ما بقدر الصنف ذليف آث  كالعدد، ا٢باجة فيه كان  األصناؼ فام الواس، من اجت اد على
 صنف من ا ككاف الق آف يف ا ذك  ال ين كل ا األصناؼ ٘بد كن  كإذاكفاؿ أيضان "  .(2)"ي ل

 كل يف ذليف يف يتبو كإمنا حاجت م، تسد حٌب كان  حيث ا٢باجة أهل  ٍ آثً  أحوج، هم كاحد
 .(3)"مسمى فسم ذليف يف كليس كان  حيث ا٢باجة أهل عاـ

يف اطعطاء فليس  مطلوبة كإمنا ا٤بطلوب كما سب  هو يف تعميم األصناؼ أما التسوية بين ا 
 األصناؼ بْب التسوية تووف أف ًوز فال"  اطعطاء ٕبسب ا٢باجة كا٤بصل ة، يقوؿ ابن تيمية

 .(4)" كا٤بنفعة ا٢باجة ٕبسب العطاء بل مست بة؛ كخت كاجبة
 أف كيف ٝبيعا، في م التف ي  يف الصدفة يف ٨بّب فاطماـ يف كتاب األمواؿ " (5)كيقوؿ أبوعبيد

 عن كا٤بيل ا٥بول ك٦بانبة اختجت اد كجه على ذليف كاف إذا بعض دكف بعض م ُّا خيص أف
 .(6)"ا شاء إف أكسو لغّب  هو بل اطماـ، سول من كك ليف ا٢ب ،

 
 
 
 

                                                           

 انظ  يف ذليف كتاب : فقه ا٤بوازنات للدكتور عبد اَّيد السوسوة فقد أجاد فيه مؤلفه كأفاد.  (ُ)

  (َٗٔ: ص) سالـ بن للقاسم األمواؿ (ِ)

 (ِّْ/ ُ) ا٤بدكنة (ّ)

 (ِٖٓ/ ُٗ) الفتاكل ٦بموع (ْ)

٤بش ور ) صاحب التصانيف األديب اطماـ ا ي، أبو عبيد الفقيه القاض ما٥ب ك  مالبغداد القاسم بن سالـ (ٓ)
رة، من ا: األمواؿ ، ك  يب ا٢بديث، كفضائل الق آف، كالناسض كا٤بنسوخ، فاؿ ال هيب : ، كالعلـو ا٤ب كو ا٤بش ورة

الطبقات  (َْٗ/ َُ) ال سالة ط النبالء أعالـ سّب،انظ : هػ بػ موة  ِِْ: كهو من أئمة اختجت اد، تويف
 ( ِّٓ/ ٕالودل ختبن سعد ) 

 (ّٗٔ: ص) سالـ بن للقاسم األمواؿ (ٔ)
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 الفقير والمسكين في الفرق بينالضابط الثاني:  
إذا أهبل  أحداا منف دان دخل فيه اآلخ  فالفقّب هو ا٤بسوْب، كا٤بسوْب هو الفقّب كا٤بسوْب 

. صار لول (2){ كما يف فوله تعاز } إمنا الصدفات للفق اء كا٤بساكْب، كإذا ٝبو بين ما  (1)الفقّب
من الوفاية مطلقان أك ًد دكف نصف الوفاية  كاحد من ما مدلوؿ، فالفقّب هو: من خت ًد شيئان 

 لنفسه كمن ٘بب عليه نفقته من  ّب إس اؼ كخت تقتّب.
كمن أما ا٤بسوْب ف و: من ًد أكث  الوفاية أك نصف ا من كسب أك  ّب ، لونه خت يوفيه لنفسه 

 .(3)٘بب عليه نفقته من  ّب إس اؼ كخت تقتّب
فِيَنُة َفَكاَنۡت  ﴿ قّب؛ ألف ا تعاز فاؿختن من الففإف ا٤بسوْب أحسن حاكبناء على ما تقدـ  ا ٱلسَّ أَمَّ

ِكيَن َيۡعَملُوَن فِي ٱۡلَبۡحِر   .(5)فاخد أهنم مساكْب مو أف ٥بم سفينة يعملوف علي ا .(4)﴾لَِمَسَٰ
كما لو ٢بقته ا٤بسونة بسبب كا٤بسوْب فد تووف مسونته من الفق  كفد تووف من  ّب ج ة الفق   

 .(6)كالصدفة خت ٙبل إخت إذا كان  مسونته من ج ة الفق ال لة، 
 ثمرة معرفة الفرق بين الفقير والمسكين:

يف كثّب من مع فة الف ؽ بْب الفقّب كا٤بسوْب يعْب على ٘بلية م اد ا كرسوله صلى ا عليه كسلم 
 الفقّبابن فتيبة رٞبه ا "  فاؿالعظيمة، النصوص يف الوحيْب الش يفْب كحسبيف ُّ   الثم ة 

 جل فقاؿ الصدفات آية يف بين ما تعاز ا فػى ىؽ كفد بين ما، يف فوف الناس يواد خت كا٤بسوْب
فىاتي  إمنا}:ثناؤ  ىسىاكْب للفيقى اءً  الصمدى

 .(7)"سىٍ مىان  صنف لول كجعل{كا٤ب

                                                           

 (ِّْ/ ْ) الدسوفي كحاشية للدردي  الوبّب الش حك٥ب ا يقاؿ : إذا افَبفا اجتمعا كإذا اجتمعا افَبفا. انظ :  (ُ)
 الوتاب ضوء يف اطسالـ يف الزكاة (َّْ/ ِ) ا٤بقنو ش ح يف ا٤ببدع (ّٕٓ -َُٕ /ٔ) للنوكم الطالبْب ركضة

    (ِّٗ: ص)، سعيد الق طاين كالسنة

 َٔسورة التوبة، آية:  (ِ)

  (ْٗٔ/ ٔ)( ا٤بغِب ختبن فدامة  ُِٓ/  ُّانظ : لساف الع ب )  (ّ)

 ٕٗ:، آية الو فسورة  (ْ)

    (ُٓٔ/ ْ) ا٣ب في ٨بتص  على الزركشي ش حانظ :  (ٓ)

  (ّٖٓ/ ِ) كاألث  ا٢بديث   يب يف الن ايةانظ :  (ٔ)

  (ّْ: ص) فتيبة ختبن الواتب أدب (ٕ)
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ا٤بصارؼ الثمانية بالزكاة استيعاب  كجوب بْب الفقّب كا٤بسوْب عند من ي ل ٜب ة التف ي كتظ   
بد من إعطاء الفق اء كإعطاء ا٤بساكْب، بل خت، فال يوفي إعطاء صنف دكف اآلخ  كهم الشافعية

    .(1) ألهنما صنفاف ٨بتلفاف
ألف اآلية الو مية بدأت ؛ ق اءبالف يف ص ؼ الزكاة يبدأ ك ليف فإف من فوائد التف ي  بين ما أنهك 

 كألهنم أشد حاجة على القوؿ الص يح. (2)ُّم
  .األشد حاجة على  ّب تقدًن  كزكسواء فلنا بالتف ي  بْب الفق اء كا٤بساكْب أك بعدمه فإف األ

كالقاعدة ا٤بع كفة  ا٤بساكْب، من حاجة أشد ألهنم بالفق اء ا بدأ: الزكاة آية يف العلماء فاؿفد ك 
 .(3) فاألهم باألهم ييبدأ أنه

من اختعتبارات ليس هو شدة ا٢باجة فقط بل فد يوجد  الفقّب أك ا٤بسوْبيف تقدًن  والضابط
 أفضل ا٤بسوْب إعطاء يووف فدابن عثيمْب رٞبه ا " يقوؿ  ا٤بسوْب،األخ ل ما يستدعي تقدًن 

 ه ا على ليس كالفقّب كتعفُّف، كعائلة كعبادة هباعة صاحب ا٤بسوْب لووف الفقّب؛ إعطاء من
كفاؿ  .(4)"أفضل ا٢باؿ ه   يف ا٤بسوْب إعطاء لون حاجة أشد الفقّب كاف كإف ف نا الوصف،
 التفضيالت ألف ا٤بسوْب؛ إعطاء كنفضل منه، أنشط مسوْب كهناؾ جدان  فقّبان  يووف فدأيضا " 

 .(5)"كثّبة اعتبارات ٥با
 الزكاة أخذ من المانع الغنى قدرفي : ثالثالضابط ال

  .(6)الفق اء كا٤بساكْب خت ًوز ص فه للغِباتف  الفق اء على أف مص ؼ 
 :(7)يف فدر الغُب ا٤بانو من أخ  الزكاة على ثالثة أفواؿ واكاختلف

                                                           

   (ْٖٕ/ ٖ) الوبّب ا٢باكم (ُِّ/ ُ) لشّبازمل ا٤ب  بانظ :  (ُ)

انظ : فتول اطماـ ابن باز على سؤاؿ نٌصه" هل مصارؼ الزكاة على الَبتيب " يف موفعه على شبوة اختنَبن   (ِ)
  http://cutt.us/cMgFoعلى ال ابط : 

 (ُّْ: ص) السعدم تفسّب(ّ)
  (آليا الشاملة بَبفيم ،ُٓ/ ُّ) للعثيمْب رمضانية جلسات (ْ)

 ا٤ب جو الساب . (ٓ)

  (ّْٗ/ ِ) فدامة ختبن ا٤بغِبانظ :  (ٔ)

: فاؿ ش عي معُب: فاؿ فمن لغوم؟ معُب أـ ش عي معُب هو ا٤بانو الغُب هل: اختالف م كسببفاؿ ابن رشد "  (ٕ)
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ك ًدها فليس  منك  ،ف و  ِب فمن كجد كفايته الوفاية، به ٙبصل ما أف الغُب هو األول:القول 
وز له من ا٤بالوية كالشافعية كركاية فوؿ ٝب ور الفق اء  كهو نصابنا، مليف كلو الزكاة، أخ  بغِب ًك
 .(1)عند ا٢بنابلة

 األمواؿ من نصابنا مليف نهو مليف النصاب، فما٤بانو من أخ  الزكاة أف الغُب  :ثانيالالقول 
 .(2)كفوؿ للمالوية ا٢بنفية م هب  اكه الزكاة، من ياخ  أف عليه حى يـى  الزكوية

فليس له األخ  من  ال هب، من فيمت ا أك درانا ٟبسْب مليف منالغٌِب هو أف  القول الثالث:
 .(3)ا٢بنابلة كهو م هب ،الزكاة

 أخ  من ا٤بانو الغُبكل ليف يووف ضابط  ،(4)نظ ان لقوة أدلت م ا١بم ور فوؿهو  س يَبجحكال م 
 الزكاة، ياخ  من خت  ِب ف و ميونه من كيوفي يوفيه ما ا٤باؿ من كجد فمن ،: الوفايةهو الزكاة
 .الزكاة له حل  ذليف ًد ك كمن

 إخت ميليف خت كفد فقّب، كهو ألفان  ميليف فد " مبينان أف الغُب خيتلف من شخص آلخ  الغزاس فاؿ 
 .(5)"  ِب كهو كحبال فاسا

                                                                                                                                                                      

 ما أفل أف رأل فمن اختسم، عليه ينطل  ما أفل ذليف يف اعتد لغوم معُب: فاؿ كمن الغُب، هو النصاب كجوب
 ذليف كأف ٧بدكد  ّب أنه رأل كمن ه ا، حد  جعل شخص كل كيف كف  كل يف ٧بدكد هو اختسم عليه ينطل 
 ذليف كأف ٧بدكد،  ّب هو: فاؿ ذليف ك ّب كاألزمنة كاألمونة كاألشخاص كا٢باجات ا٢باختت باختالؼ خيتلف
 (ّٖ/ ِ) ا٤بقتصد كهناية اَّت د بداية" اختجت اد إز راجو

 (ُٗٓ/ ٖ)الوبّب ا٢باكم (ٕٓٔ/ ُ) ا٤بساليف ألف ب الساليف بلغة (ُِٓ/ ِ) للخ شي خليل ٨بتص  ش حانظ : (ُ)
   (ْْٓ/ ُ) اطرادات منت ى ش ح (ِْٗ/ ُ) ختبن فدامة الوايف(ُْٓ/ ٕ)ا٤بن اج ش ح يف اتاج ٙبفة

 (ُِٗ/ ُ) القدكرم ٨بتص  على النّبة ا١بوه ة (َِّ/ ُ) ا٢بقائ  تبيْب (ّّٗ/ ِ) انظ : حاشية ابن عابدين (ِ)
   (ٖٓ/ ِ) خليل ٨بتص  ش ح ا١بليل منح (ْْٗ/ ُ) الدسوفي حاشية

  (ُِِ/ ّ) للم داكم اطنصاؼ (ّْٗ/ ِ) فدامة ختبن ا٤بغِبانظ :  (ّ)

 ا٤بغِب  (ْٖ/ ِ) الش ائو ت تيب يف الصنائو بدائوانظ  يف أدلة ا١بم ور ك٨بالفي م كما كرد علي ا من منافشات:  (ْ)
   (ِّٕ/ ِ) اطفناع مًب عن القناع كشاؼ (كما بعدها ّْٗ / ِ) فدامة ختبن

 (ُِِ/ ُ) الدين علـو إحياء (5)
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 إز  تاج خادـ أك ركوُّا، إز  تاج دابة أك يسون ا، دار ل جلو  كاف كإفكفاؿ ابن فدامة "
 ما أخ  فله بوفايته يقـو كخت يقتني ا، سائمة أك يستغل ا، ضيعة أك ُّا، يتج  بضاعة أك خدمته،

 .(1)"كث  أك فل ذليف من شيء بيو يلزمه كخت الوفاية به تتم
 

 .كفايةال ضابط: رابعالضابط ال
 ألف كذليف للع ؼ؛ فيه ي جو الوفاية ٙبديد، ك كما سب   الفقّب كا٤بسوْب يعطى كفايته من الزكاة

  .(2) الع ؼ هو فضابطه ،كك  دد  الش ع أهبلقه ما ككل ؛أهبل  الوفاية الش ع
كٕبسب  كرخص ا ا٤بعيشة  الء سبكٕب كا٤بواف، الزماف ٕبسب تفاكتتك  تلفكالوفاية ٚب

 .(3)حاجات كل شخص كمتطلباته
 من الزكاة نعطيه فإننا ،فإذا احتاج إز النواح النواح،: أم اطعفاؼ، كمن الوفاية أيضا كفايته يف

 اطعفاؼ كحفب الع ض كالنسل من مقاصد الش يعة. ألف ،(4) به يتزكج ما
 .(5) الوتب من إليه  تاج ما فيعطى من الزكاة كتب إز  تاجك  علم هبالب كاف كإذا
 .(6)  سيارة به ما يستاج  له ندفو فإننا للمواصالت سيارة إز حتاجإذا اك 

ٚبتلف كتستجد  الوفاية أفت اطنساف كإخت فقد أش نا إز كه   إمنا هي أمثلة على احتياجا
عالج   بعض األزماف كاألماكن كاألحواؿ، كمن أمثلة ذليف يف عص نا احتياج الفقّب إزحاجات يف

كإذا احتاج العامل إز  كسائل اتصاؿ كا١بواؿ مثال ؟ إج اء عملية ج احية؟ كاحتياج الفقّب إز أك

                                                           

 (ِْْ/ ُ) أٞبد اطماـ فقه يف الوايف (ُ)

 يف الوايف (ٖٗ: ص) للسيوهبي كالنظائ  األشبا  (ّٓٔ/ ُ) لتقي الدين السبوي ا٤بن اج ش ح يف اطُّاجانظ :  (ِ)
   (ِٖٔ/ ٕ) ابن تيمية فتاكل ٦بموع (ُٗ/ ٔ) اطفناع مًب عن القناع كشاؼ (ْٖ/ ُ) أٞبد اطماـ فقه

  (ٕٕ/ ّ) ، ٧بمد التًو ماطسالمي الفقه موسوعةانظ : (ّ)

  (ُُّ/ ّ) ا٤ب بو ال كض حاشيةانظ :  (ْ)

 لغ ائه أيضان  فيعطى البدين، لغ ائه يعطى كاف إذا ألنهيقوؿ العثيمْب رٞبه ا" (َِٗ/ ٕ) للم داكم اطنصاؼانظ :  (ٓ)
  (ُِِ/ ٔ)الش ح ا٤بمتو" كالقليب ال كحي لغ ائه

  (ُِِ/ ٔ) للعثيمْب ا٤بستقنو زاد على ا٤بمتو الش حانظ :  (ٔ)
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زيادة اجت اد كنظ  كٙبقي  يف يستدعي  كه ا كاألمثلة كثّبة، (1)نقل كفالته ف ل يعطى من الزكاة؟
 ه ا األم  من فبل القائمْب على زكوات ا٤بسلمْب ليت ق  كفاية ا٤بسلمْب كسد حاجاهتم.

  تاج ما كل بالوفاية ييقصد: "يلي ما ا٤بعاص ة الزكاة فضايا ندكات كتوصيات فتاكل يفكفد جاء 
 كاف إف علم ككتب أكختد  كتعليم كعالج كأثاث كمسون كملبس مطعم من يعو٥بم كمىن هو إليه

  . (2)"تقتّب كخت إس اؼ  ّب من عادة به يلي  ما ككل ألمثاله ختزما ذليف
  .(3)ميونه من ككفاية كفايته بل كحد ، الشخص كفاية ليس يف الوفاية ا٤بعتدك 

 من الكفاية: والمسكين ما يعطى الفقير: ضابط الضابط الخامس
 :(4)ثالثة أفواؿ على الزكاة من الفق اء كا٤بساكْب ىيعط ما مقدار يف الفق اء ختلفا

 كفوؿ ،ا٤بالوية فوؿ كهو كاملة، سنة يعولوف من كيوفي يوفي م ما : يعطوفالقول األول
 .(5)ا٢بنابلة كم هب للشافعية،

 جاز أكث  أك فدر  أعطي فإف ،النصاب من أفل الزكاة من كا٤بسوْب الفقّبيعطى : القول الثاني
 .(6)ا٢بنفية عند ا٤ب هب كهو. الو اهة مو

 عند كركاية الشافعية، لدل ا٤ب هب كهو الدكاـ، على كفايته به ٙبصل ما: يعطى القول الثالث
 .(7) تيمية ابن كرج ه ا٢بنابلة،

                                                           

كما بعدها، فتاكل الزكاة يف ا٤بوفو ال ٠بي للدكتور سليماف ا٤باجد، على  ّٔٔانظ : نوازؿ الزكاة للغفيلي ص  (ُ)
 http://www.salmajed.com/fatwa/findlist.php?typeno=12ال ابط : 

  (ّٕٓ: ص) للغفيلي الزكاة نوازؿانظ :  (ِ)
 ( َِِ/  ٔا٤ب جو الساب  )  (ّ)

 له ٘بوز خت من م تبة يف الغُب من ُّا يصّب عطية يعطى أف ًب خت أنه على ٦بمعوف أكث هم ككاففاؿ ابن رشد "  (ْ)
 (ّٗ/ ِ) ا٤بقتصد كهناية اَّت د بداية" الصدفة له

 (ُْٗ/ ٔ) للنوكم اَّموع (ٖٔ/ ِ) خليل ٨بتص  ش ح ا١بليل منح(ُِٓ/ ِ)للخ شي خليل ٨بتص  ش حانظ : (ٓ)
/ ّ) للم داكم اطنصاؼ (َْْ/ ِ) ا٤بقنو ش ح يف ا٤ببدع(ُْٔ/ ٕ) ا٤بن اج ش ح يف اتاج ٙبفة (ُْٗ
ِّٖ)  

 (ّّٓ/ ِ) عابدين ابن كحاشية ا٤بختار الدر (ْٖ/ ِ) للواساين الصنائو بدائوانظ :  (ٔ)

 (ََٓ/ ِ) فدامة ختبن ا٤بغِب (ُٓٓ/ ٔ) ا٤بن اج ش ح إز اتاج هناية (ُُٗ/ ٔ) ا٤ب  ب ش ح اَّموعانظ :  (ٕ)
  (ِٔٓ/ ٕ) اطنصاؼ (ََّ/ ْ) الف كع كتص يح الف كع
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إمنا ك  العملميونه  الفقّب كافأف األم  خيتلف يف كل حالة ٕبسب ا فإف  كال م يظ   س كا أعلم 
فال  ،كٙبصل له الوفاية إذا ملو ا سيغتِب ُّا كيغلب على الظن أنه ،ا٤بعدات كاألدكات  تاج إز

 .السنة كفاية على زادت فيمت ا كلو الزكاة من ذليف له ييشَبل أفشيف أف من ا٤بصل ة 
يفي  يعمل لون عمله خت يستطيو العمل كاختكتساب، أك كاف خت ان ضعيف أما إف كاف الفقّب 

كذليف ليمون توزيو الزكاة على عدد   ،فقط من الزكاة ٛباـ حاجته ٤بدة عاـفإنه يعطى  ٕباجته،
 .أكد من الفق اء كخت شيف أنه كلما اتسو نطاؽ توزيو الزكاة على الفق اء كاف ذليف أكز

ك٩با ينبغي مالحظته هنا أنه ميون التف ي  بْب الفقّب العافل ال م  سن التص ؼ فيما ياخ   من 
الزكاة ٕبيث يص فه فيما  تاجه أك يستثم   كينتفو منه، كبْب الفقّب السفيه ال م لو أعطي أكث  

كما يبتلى اليتامى من كفاية السنة ل ٗبا أفسد ا٤باؿ أك ص فه فيما خت ينبغي، كميون أف يبتلى الفقّب  
يف أموا٥بم فمن تبْب منه ال شد يعطى ما يوفيه على الدكاـ كمن تبْب منه السفه يعطى ا٢بد األدىن 

كه ا األم  خت ميون أف يقـو به إخت ج ات  ،يف احتياجاته دكف زيادة يص ف إبيث من كفايته 
 كا أعلم. كمؤسسات ك١باف كليس هو يف إمواف األف اد

  ل المهمة في الكفاية:من المسائ  
أنه لو كجد شخص فادر على التوسب لل صوؿ على كفايته لونه أراد التف غ لطلب العلم فإنه 

كهو يدؿ على تعظيم اطسالـ  (1)كه ا ٩با ذك   الفق اءجته من الزكاة، يعطى ما يوفيه كيسد حا
للعلم كأف من أعظم مقاصد الش يعة اطسالمية نش  العلم كالوعي كرفو ا١ب ل عن اَّتمو إذ أنه خت 

كل ليف لو احتاج هبالب  ،ميون أف ين ض ا٤بسلموف ك صل ٥بم القوة إخت بالعلم يف شٌب ف كعه
 .يتف  وا لطلب العلم النافو ا١بامعات من ا٤بسلمْب فإهنم مين وف من الزكاة ما يوفي م ل

 (2): من استحق بوصف أعطي بقدر ذلك الوصفالسادسالضابط 
فمن أعطي بوصف العاملْب علي ا أعطي بقدر عمله، فإف كاف العامل علي ا فقّبان فإنه يعطى 
بوصف العمل مقدار عمله كإذا ك يوفه أج  عمله فإنه يعطى بوصف الفق  كفايته سنة ألنه 

 .(1)بوصفْب: العمالة علي ا كالفق  يست   الزكاة
                                                           

 (ُِٗال كض ا٤ب بو )ص  (َُِ/ ٕ) اطنصاؼانظ :  (ُ)

  (ِّّ/ ُٖ) العثيمْب كرسائل فتاكل ٦بموعانظ :  (ِ)



32 
 

كك ليف فد يعطى بوصف الغاـر كبوصف الفق  أك بوصف ابن السبيل كبوصف الفق  كهو ا، 
 .(2)لون يعطى بقدر كل كصف دكف زيادة

 من ما كاحد كل ألف ُّما؛ إليه دفو الفقّب كالغاـر سبباف كاحد يف اجتمو كإفيقوؿ ابن فدامة " 
 .(3)"كجد حيث حومه يثب  أف فوجب لألخ ، سبب

 " العاملين على الزكاة مصرف " الضابط السابع: ضابط
، كه ا القدر من أهل ا من الزكاة ١بمو اطماـ ب مينصٌ  ال ين السُّعىاةي : همى الزكاة عل العاملوف

 تف ي ب من يقـو علي ا العاملْب معُبأنه يدخل يف  م ور، كي ل ا١بالوصف متف  عليه بْب الفق اء
 .(4) كتوزيع ا الزكاة

 
  :على الزكاة ينالعاملمن يعتبر من أوال : ضابط 

كل من  تاج إليه يف الزكاة بعد فبض ا من صاحب ا إز كصو٥با إز مست قي ا ف و من العاملْب 
فاؿ ابن فدامة يف  .كليس على العاملف و على صاحب ا٤باؿ فبل فبض الزكاة كاف   ما ماأك  علي ا،

 كحفظ ا، كٝبع ا، أرباُّا، من ألخ ها اطماـ يبعث م ال ين السعاة كهم" تع يف العاملْب علي ا:
 كالوزماف كالوٌياؿ كالواتب ا٢باسب كك ليف ك مل ا، كي عاها يسوف ا ٩بن يعين م كمىن كنقل ا،
 .(5)"في ا إليه  تاج مىن ككل كالعدماد،

 العاملْب، س م من: أحداا .كج اف الغنم كعادٌ  اف،كالوزٌ  اؿ،الويٌ  أج ة كيفالنوكم"  فاؿك  
 على فإهنا البيو، يف الوياؿ كاج ة ف ي عليه، ما لتوفية ألهنا ا٤باليف، على أهنا: كأص  ما

                                                                                                                                                                      

 ا٤ب جو الساب . (ُ)

 (ُْٕ/ ّ) للق ايف ال خّبةانظ :  (ِ)

 (ِْٕ/ ُ) أٞبد اطماـ فقه يف الوايف (ّ)

: ص) الفق ية القوانْب (ِّٔ/ ُ) ا٤بدينة أهل فقه يف الوايف (ْْ/ ِ) الش ائو ت تيب يف الصنائو بدائوانظ : (ْ)
  (َْْ/ ِ) ا٤بقنو ش ح يف ا٤ببدع (ّْٕ/ ٔ) فدامة ختبن ا٤بغِب (ٔٓٓ/ ْ) ا٤ب هب يف الوسيط (ٕٓ

  (ّْٕ/ ٔ) فدامة ختبن ا٤بغِب (5)
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 كألنه ا٤باؿ؛ ربٍّ  فعلى الزكاة الساعي ليقبض كالويماؿ؛ الوزماف أج  فاما كفاؿ ابن فدامة" .(1)"البائو
 .(2)"الزكاة دفو مؤنة من

 كب ليف يتبْب لنا أف العاملْب على الزكاة فسماف: 
 .ٙبصيل الزكاةيعملوف يف  األكؿ: من

 .توزيع امن يعملوف يف  كالثاين:
 اطدارم ا١ب از يف يعمل من كل"  ميون أف يضبط العاملْب على الزكاة باهنم معاص كبتعبّب 
 .(3)"٥با ا٤بست قْب على كتوزيع ا كحفظ ا ٙبصيل ا من الزكاة لشؤكف كا٤باس

حيث أنه يف بعض  كهاهنا سؤاؿ: هل من ش ط كوف العامل على الزكاة أف يوليه اطماـ أك نائبه؟
البالد اطسالمية فد يقـو بعض ا٤بسلمْب من أئمة ا٤بساجد أك  ّبهم ٔبمو الزكاة من ا٤بسلمْب 

 بس م " العامل علي ا" ؟ياخ كا من الزكاة كتوزيع ا بدكف أف يولي م اطماـ أك نائبه ف ل ٥بم أف 
من  مفوضان  كا١بواب عن ذليف: أف من ش ط است قاؽ العامل علي ا لألخ  من الزكاة هو كونه

؛ لوونه فبل كس األم ، فإف كاف ككيالن عن صاحب ا٤باؿ يف توزيو الزكاة فليس له األخ  من الزكاة
 الشافعي فاؿ، يقوؿ النوكم رٞبه ا " بل هو نائب عن صاحب ا٤باؿ ليس من العاملْب علي ا

 ككجب العامل نصيب سقط ككيله أك ا٤باليف هو الزكاة مف ؽ كاف إف ا رٞب م كاألص اب
 .(4)"من م فا٤بوجود كإخت كجدكا إف البافْب السبعة األصناؼ إز ص ف ا

: أم مصل ة عمل كليس كختية، عمل هنا فالعملكيقوؿ العثيمْب رٞبه ا يف الش ح ا٤بمتو " 
 أهل ا، من الزكاة ١بمو ا٢بوومة ت سل م ال ين كهم، األم  كس ينصب م علي ا، كختية ٥بم ال ين

 زكاة أعطي من أف يف م أف ألجل ه ا فل  كإمنا أج اء، كليسوا كختة ف م ٤بست قي ا، كص ف ا
 .(5)"باج ة أك علي ا ككيل هو بل علي ا العاملْب من فليس ليوزع ا

                                                           

 (ُّّ/ ِ) ا٤بفتْب كعمدة الطالبْب ركضة (1)

  (ْٖٖ/ ِ) فدامة ختبن ا٤بغِب (ِ)

  ُٕٗانظ : مصارؼ الزكاة كٛبليو ا يف ضوء الوتاب كالسنة د. خالد العاين ص  (ّ)

 (ُٖٓ/ ٔ) ا٤ب  ب ش ح اَّموع (ْ)

 (ِِٓ/ ٔ) ا٤بستقنو زاد على ا٤بمتو الش ح(ٓ)
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عن رجل  ِب أرسل زكاته لشخص ليف ف ا ف ل يووف ه ا الوكيل من العاملْب  رٞبه ا كساؿ
 ه ا ألف من ا؛ يست   كخت علي ا العاملْب من الوكيل ه ا يسل" كيست   من ا فاجاب علي ا
 كىاٍلعىاًمًلْبى : }فاؿ حيث الق آين التعبّب يف أعلم كا الس  هو كه ا خاص، لشخص خاص ككيل
 عىًليمه  كىاي  اً  مٍّنى  فى ًيضىةن  السمًبيلً  كىاٍبنً  اً  سىًبيلً  كىًف  كىاٍلغىارًًمْبى  ال ٍّفىابً  كىًف  فػيليوبػي يمٍ  كىاٍلميؤىلمفىةً  عىلىيػٍ ىا
 { حىًويمه 
 يتوز ال م صار ك٥ب ا القائمْب، معُب ضمن  العاملْب كاف الوختية من نوعان  تفيد «على» ألف

 .(1)"أعلم كا علي ا، العاملْب من يعد خت معْب شخص عن نيابة الزكاة ص ؼ
صاحب ا٤باؿ إذا كٌكل شخصان يف توزيو زكاته فال مانو أف يعطيه أج ة لون كبناء على ما سب  فإف 

 .(2)ليس من الزكاة بل من ماله ا٣باص
األكصاؼ األخ ل كالفق  كا٤بسونة ك ّبها كإذا كاف الوكيل يف توزيو الزكاة مست قان للزكاة باحد 

فإنه ياخ  ُّ ا الوصف، كإمنا ا٤بمنوع أف ياخ  بوصف العمالة علي ا كهو ليس مفوضان من فبل 
 كس األم .

يف بالد  ّب إسالمية  كتف يق ا موجود الزكاة ٝبو إف كاف ه ا ال م توز أنه لون هاهنا أم : كهو
كا  –ا٤بسلمْب كا٤ب اكز اطسالمية ك٫بوها فإف ال م يظ   س كفد كلفته ا١ب ة الٍب تتوز شؤكف 

أنه يعتد من العاملْب علي ا، ألف م جو ا٤بسلمْب يف ذليف ا٤بواف هو ه   ا١ب ة الٍب تقـو  –أعلم 
فاٌما إف كاف هو من نٌصب نفسه ٥ب   ا٤ب مة فإنه خت يووف من  مقاـ كس األم  بالنسبة ٥بم.

 ب  من أنه خت بد أف تووف كختيته مستفادة من اطماـ أك نائبه.العاملْب علي ا ٤با س
 لو حٌب الزكاة، من أج ته بقدر الزكاة على العامل يعطى: عليها العاملين نصيبضابط ثانيا : 
 من أيعطي إمنا ألنه الزكاة؛ من ييعطى فال ا٤بسلمْب، ماؿ بي  من م تب له كاف إذا إخت  نيًّا، كاف
 عند خالؼ فال: علي ا العامل كأمافاؿ ابن رشد "، له ذليف حصل كفد أج ته، بقدر الزكاة

 .(3) "عمله بقدر ياخ  إمنا أنه الفق اء
                                                           

 (ّٗٔ/ ُٖ) العثيمْب كرسائل فتاكل ٦بموع(ُ)

 (ِٖٓ/  ُْانظ : ٦بموع فتاكل ابن باز )  (ِ)

 (ّٗ/ ِ) ا٤بقتصد كهناية اَّت د بداية (ّ)
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يتواف  أج   كال م  ٌدد مقدار أج ة العامل هو الدكلة أك ا٥بيئة أك ا١ب ة ا٤بسؤكلة عن الزكاة ٕبيث 
القابض هببيعة عمله فال م ياخ    مو ذليف ي اعىك يف مثل عمله، مو أجور  ّب  من العاملْب 
 ليس: »فاؿ أنه ماليف، عن، ركل أبو عبيد ليس كا٢بارس كااسب للزكاة كا٤بفٌ ؽ ٥با كالواتب

 . (1) «كاجت اد  اطماـ نظ  إز ذليف إمنا مسماة، ف يضة الصدفة على للعامل
 ضابط من يدفع أجرة العامل على الزكاة:ثالثا : 

ال م يعطي العامل أج ته هو اطماـ أك نائبه، كيف الوف  ا٢باض  ا١ب ة ا٢بوومية ا٤بخولة من كس 
 .(2)أك ا٤بؤسسات الٍب تتوز الزكاة يف البالد األخ لاألم  

 " المؤلفة قلوبهم مصرف " الضابط الثامن: ضابط
٩بن ي جى إسالمه، أك خيشى ش  ، أك ي جى بعطيته  فوم م يف ا٤بطاعوف السادة كهم: فلوُّم ا٤بؤلفة

 .(3)٩بن خت يعطي ا، أك الدفو عن ا٤بسلمْب  فوة إميانه، أك إسالـ نظّب ، أك جباية الزكاة
 .وكفار مسلمون،: قسمان قلوبهم والمؤلفة

 :أفساـ أربعة فا٤بسلموف
 الزكاة من فيعطوف ضعيف، إمياهنم لون أسلموا فوم م يف مطاعوف سادة - ُ

 .فلوُّم يف اطمياف ليثب  ٥بم، ت  يبان 
 .مثل م لييسلموا الوفار من نظ ائ م لَب يب فيعطوف أسلموا، كرئاسة ش ؼ ٥بم فـو - ِ
 .ا٤بسلمْب من يلي م من ك موا الوفار، من يلي م من ًاهدكا أف بتاليف م ي اد كرئاسة فوة ٥بم فـو - ّ
 .يعطي ا خت ٩بن الزكاة ًىٍبوا أف الزكاة من بإعطائ م ي اد كسلطة كموانة ش ؼ ٥بم فـو - ْ

 :فسماف الوفار من فلوُّم كا٤بؤلفة
 .اطسالـ إز نفسه لتميل الزكاة من فيعطى إسالمه، ي جى كاف  - ُ

                                                           

  (َِٕ: ص) سالـ بن للقاسم األمواؿ (ُ)

  (ْٓٗ/ ُ) الدسوفي كحاشية الدردي  للشيض الوبّب الش ح (ِِٔ/ ِ) ا٥بماـ ابن للوماؿ القدي  فتحانظ :  (ِ)
مصارؼ الزكاة د. خالد  (ِٕٓ/ ِ) اطفناع مًب عن القناع كشاؼ (ِّٕ/ ِ) ا٤بفتْب كعمدة الطالبْب ركضة

 ِِْالعاين ص 

    (ِِٕ/ ّ) للم داكم اطنصاؼ (ٔٗٔ/ ِ) ا٤بقنو مًب على الوبّب الش حانظ :   (ّ)
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 .(1)ا٤بسلمْب عن  ّب  كش  ش   لوف فيعطى ش  ، خيشى كاف  - ِ
كا٤بقصد يف ذليف كله يعود إز أم ين: كه ا التقسيم هو الضابط يف ص ؼ س م ا٤بؤلفة فلوُّم 

 ٤بن التاليف إز ٧بتاجا ا٤بسلمْب إماـ كاف فإذا"  معونة اطسالـ كتقويته ككف األذل عن ا٤بسلمْب
 كاف كللمسلمْب له نصّبا كيصّب حاله يصلح فأ ي جو أك كأهله اطسالـ على ض ر  من خيشى
 .(2) "له جائزا ذليف

 األمور اآلتية:العصر الحاضر ومن أوجو صرف ىذا المصرف في 
كيتع ضوف لقطو ا٤بعونة عن م من أهل م أك أرباب األعماؿ الٍب يعملوف  حديثان  يسلموف من -ُ

كرٗبا تاث  بعض م ب ليف، فواف يف الص ؼ ٥بم من في صل ٥بم من الضي  كا٢ب ج  في ا، لدي م
  .(3)س م ا٤بؤلفة فلوُّم مصل ة تثبيت م على الدين ككف أذل الوفار عن م 

فوذ ٩بن يتوفو أف يووف ٥بم دكر إًايب يف أهل ال أم كالن من ي جى إسالمه من يف تاليف -ِ
 ك ّبهم.رؤساء البلديات مصل ة ا٤بسلمْب، كالوزراء كأعضاء الد٤بانات ك 

ك٫بوهم كذليف من خالؿ تو مي م يف مناسبات استمالة أص اب النفوذ من ا٢بواـ كال ؤساء  -ّ
ٗبا  ق  مصل ة ا١باليات كاألفليات اطسالمية كيدفو عن م  خاصة أك من  م هدايا ك٫بو ذليف

 .(4)الض ر

                                                           

 (ٖٕ/ ّ) ، التًو ماطسالمي الفقه موسوعةانظ :  (ُ)

 (َِٗ/ ِٖ) الفتاكل ٦بموعكانظ : ٦بموع فتاكل ابن تيمية ) (ِِٓ: ص) ا١ب ار السيل (ِ)

 أف الش يعة علم  كفدفاؿ يف التاج كاطكليل "  (ٕٖ/ ِ) فدامة ختبن الفقه عمدة ش ح يف الغمامة كبلانظ :  (ّ)
 باطعطاء كصنف كالسيف، بالق   كصنف الدهاف، كإظ ار الدليل بإفامة ي جو صنف: أصناؼ ثالثة ا٤بش كْب

 التاج"  الوف  من كخالصه ٪باته سبب يووف ما صنف كل مو للمسلمْب الناظ  اطماـ فليستعمل كاطحساف،
كي ل بعض ا٤بعاص ين جواز الص ؼ من س م ا٤بؤلفة فلوُّم يف إًاد مؤسسات ل عاية  (ُِّ/ ّ) كاطكليل

ن نص ة للمسلمْب كإًاد البيئة ا٤بناسبة للمسلم ا١بديد ا٤بسلمْب ا١بدد، ٤با ٥با من مصاحل ش عية كبّبة كما في ا م
معنويان كماديان ٕبيث ميون من خال٥با توفّب احتياجات ا٤بسلمْب ا١بدد كا٣بدمات ا٤بناسبة ٥بم ٗبا خت يعارض 

 ُّٗش يعة رُّم سب انه. انظ : إٔباث الندكة الثالثة لقضايا الزكاة ا٤بعاص ة، مص ؼ ا٤بؤلفة فلوُّم ص 

 ُّٗانظ : إٔباث الندكة الثالثة لقضايا الزكاة ا٤بعاص ة، مص ؼ ا٤بؤلفة فلوُّم ص  (ْ)
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مثل تويَب،  ث ين يف كسائل التواصل اختجتماعيتاليف ا٤بؤث ين يف اَّتمعات كخاصة ا٤بؤ  -ْ
٥بم دكر يف إب از ٧باسن اطسالـ  ووفك ّبها، ٕبيث ي ، كيوتيوب،كسناب شات، كالفيس بوؾ

 كمواج ة ٞبالت الو اهية كالعدكاف ضد ا٤بسلمْب.
سلمة لتاليف فلوُّم على اطسالـ، كفد ظ   أث  إعطاء رؤساء الدكؿ الفقّبة كالقبائل  ّب ا٤ب -ٓ

 .(1)ذليف يف بعض ا١ب ات كإف يقيا 
  "الرقاب مصرف " في الضابط التاسع: ضابط

 .(2)كا٤بواتبوف األرفاء، :هم ال فاب يف
 :أنه يص ؼ على ما يايت "ال فابالضابط يف مص ؼ "كيف ك 
 .ال ؽ من رفبته فيف على يعينه ما الزكاة من فيعطى سيد ، من نفسه اشَبل ال م ا٤بسلم ا٤بواتىب - ُ
 .ا٤بسلم ال في  إعتاؽ - ِ
 ،أس   ليفووا الزكاة من أس ك  ال ين الوفار فيعطى ا٤بش كْب، أيدم من ا٤بسلم األسّب فداء - ّ

 .(3) للدين إعزاز فوه يف كألف ال ؽ، من رفبة كفيف ف و األس ، من رفبة فيف ذليف يف ألف
فإف كاف مبلغ  الوفاء، به  صل ما بقدر ا٤بواتب يعطىضابط ما يعطى المكاتب من الزكاة: 

  حاٌؿ كالنصف اآلخ  مؤجل فنعطيه ما يسدد به ا٢باٌؿ،   نعطيه اآلخ  يف كفته.الوتابة نصفه 
 .(4)البافي فيوٌمل له شيء معه كاف كإف ،شيء معه يون كمبلغ الوتابة إف  ٝبيو إليه يدفوك 

 "الغارمين" مصرف الضابط العاشر: ضابط
، كالغـ  الغاـر  .(5) دين عىلىيه  ارًـ رجلك ، الدين :هو هو من عليه  ـ 
كخت هو: من لزمه دين اآلية كا٤ب اد بالغاـر يف  .(1)كيؤديه به كتوفل ضمنه ما يلتـز ال م هو :كالغاـر

 .(2)كخت ًد ما يقضيه، كمن ٙبٌمل ماختن لإلصالح بْب الناس
                                                           

 ُُْانظ : نوازؿ الزكاة د. عبد ا الغفيلي ص  (ُ)

  (َُٓ: ص) أٞبد اطماـ م هب على ا٥بداية (ِٕٗ/ ِ) اطفناع مًب عن القناع كشاؼانظ :   (ِ)

/ ِ) ا٤بقنو ش ح يف ا٤ببدع (ْٕٗ/ ٔ) فدامة ختبن ا٤بغِب (ِْٔ/ ْ) ا٣ب في ٨بتص  على الزركشي ش حانظ :  (ّ)
 (َٗ/ ِ) فدامة ختبن الفقه عمدة ش ح يف الغمامة كبل (َْٗ

   (َٗ/ ِ) الغمامة كبل (ِْٓ/ ُ) ختبن فدامة الوايف (َُٓ: ص) أٞبد اطماـ م هب على ا٥بداية انظ : (ْ)

   (ّْٔ/ ُِ) الع ب لساف (ّْْ/ ّ) ا٤بخصصانظ :  (ٓ)
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 :أقسام ثالثةعلى  الزكاة من يستحقون الذين ونالغارمو 
للزكاج أك ، كما لو استداف لل ج أك أهلي م ٢باجت م كحاجة ا٤بدينوف كهم نفسه، ٤بصل ة  اـر - ُ

لعالج أك بناء مسون أك ش اء أثاث، أك ت تب عليه دين بسبب إتالفه شيئان لغّب  لألكل أك اللباس أك ل
 .(3)، إف عجز عن الوفاءبا٣بطا، فيعطى من الزكاة يفي به دينه

 .(4)الضماف بسبب دين عليه كمن  ّب ، ٤بصل ة  اـر - ِ
 ا٤بسلمْب بْب ٙبصل فد الٍب الفًب طهناء البْب ذات إصالحك ٤بصل ة اَّتمو ا٤بسلم الغاـر – ّ 

 ٙبل الٍب كالووارث ا٤بصائبالتخفيف من  يف طنفاؽكيدخل يف ذليف ا ،أف ادان أك ٝباعات
 .(5)با٤بسلمْب
 :(6)ما يأتي ىو ما تحقق فيو من الزكاة لوالذي يصرف  ارمالغوضابط 

 ختزمان. دينه أف يووف -ُ
 أف يووف يف  ّب معصية. -ِ
 عن األداء إف كاف   مه ليس طصالح ذات البْب.أف يووف الغاـر عاجزان  -ّ
أك ٫بو  كليس ت فان أك زيادة رفاهية كمن يستدين للسف  سياحةن  ،أف يووف الدين ٢باجة -ْ

 .(7)ذليف

                                                                                                                                                                      

  (ّّٔ/ ّ) كاألث  ا٢بديث   يب يف الن ايةانظ :  (ُ)

 :ط للجصاص الق آف أحواـ (ُّٖ/ ٖ) الق هبيب تفسّب (ّٕٔ/ ِ) كالعيوف النو =  ا٤باكردم تفسّبانظ :  (ِ)
/ ٔ) فدامة ختبن ا٤بغِب (ْٓ/ ِ) الش ائو ت تيب يف الصنائو بدائو (َُ/ ّ) للس خسي ا٤ببسوط  (ُِٔ/ ّ) العلمية
  (ُْٔ: ص) الفق اء حلية (ِْٕ/ ِٖ) الفتاكل ٦بموع (َْٖ

 للماكردم اطفناع (ُْٕ/ ّ) للق ايف ال خّبة (ِّٔ/ ُ)ختبن عبد الد الوايف (ِٖٗ/ ُ) ا٢بقائ  تبيْب انظ : (ّ)
 (ِِٖ/ ِ) اطفناع مًب عن القناع كشاؼ (ٗٗٔ/ ِ) ا٤بقنو مًب على الوبّب الش ح (ُٕ: ص)

 (ِِٖ/ ِ) اطفناع مًب عن القناع كشاؼ (ُّٖ/ ِ) الطالبْب ركضةانظ :  (ْ)

 (ْٕٗٗ/ َُ) للزحيلي كأدلته اطسالمي الفقه (ٕٗ/ ّ) للتًو م اطسالمي الفقه موسوعةانظ :  (ٓ)

 ش ح يف الغمامة كبل (ُٖٓ/ ِ) فاسم ختبن األحواـ أصوؿ ش ح اطحواـ  (َْٖ/ ٔ) فدامة ختبن ا٤بغِبانظ :  (ٔ)
  (ْٕٗٗ/ َُ) للزحيلي كأدلته اطسالمي الفقه (َٗ/ ِ) للدكتور عبد ا الطيار فدامة ختبن الفقه عمدة

 مناسبة، مالبس لش اء أك لسونا ، بي  لبناء إليه؛ مضط ان  مبلغان  إنساف استداف إذاجاء يف فتاكل اللجنة الدائمة "  (ٕ)
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 كالتالعب بالدين.أخت يووف ٩بن يع ؼ عنه كث ة اختستدانة  -ٓ
 كاف سواء، ديوهنم فضاء بقدر من الزكاة يعطوفالغارموف  :الزكاة من الغارمين نصيبضابط 

أخ   أك الزكاة، من أف ياخ   كنول ماختن  دفو كأ الناس، بْب حصاللإل يف ذمته ٙبٌمل فد الغاـر
 كعجز عن نفسه٤بصل ة  الغاـر كاف أك  نيًّا، كاف كلو حٌب فييعطى ،لإلصالح كص فهف ضان 
 .(1)دينه به يقضي ما الزكاة من فيعطى، الوفاء

 للغارم لمصلحة نفسو:ضابط دفع الزكاة 
الغاـر ليقضي به دينه ف ل له أف يدفعه للغ ًن  ا٤بدين دفو الزكاة إزيف إذا ر ب صاحب الزكاة 

أف له ذليف كهو  -كا أعلم –األف ب مباش ة خشية أف يدفع ا للمدين فياكل ا كخت يقضي دينه؟ 
ال م  كاف إفأما  ،(2)يف فضائه يوكٍّليهيطلب من ا٤بدين أف ركاية عن اطماـ أٞبد كلون األكز أف 

  ّب من الغاـر دين ُّا ىيقض أف فإنه ًوز أك ا١ب ة ا٤بخولة من كس األم  اطماـهو  الزكاة يص ؼ
 . (3)منه امتنو إذا عليه ًد  ك٥ب ا الدين؛ إيفاء يف عليه كختية لإلماـ ألف توكيله؛ل حاجة

 
 : ضابط مصرف " في سبيل اهلل "حادي عشرالضابط ال

ص ؼ " يف سبيل ا " فمن م من فص   على الغزاة يف سبيل ا، اختلف الفق اء يف ا٤ب اد ٗب
كالق بات، كمن م من  كمن م من كسعه ليشمل ٝبيو الطاعات ،كمن م من أضاؼ له ا٢بج كالعم ة

                                                                                                                                                                      

 تلزمه كمن نفسه، على من ا كسبه من لينف  علي ا يودُّ  سيارة أك زكجته، أك كألكختد  كابيه نفقته؛ تلزمه ٤بن أك
 أما. دينه فضاء على به يستعْب ما الزكاة ماؿ من يعطى أف است   الدين به يسدد ما عند  كليس مثال، نفقته
 يست   فال الَبؼ أك السعة أهل من ليووف سيارة لش اء أك له ث اء مصدر تووف أرض لش اء استدانته كان  إذا
  (ٖ/ َُ) ُ - الدائمة اللجنة فتاكل" الزكاة من يعطى أف

 (ِْٔ/ ُ) أٞبد اطماـ فقه يف الوايف انظ : (ُ)

، نسلم ا أف األكز هل: فائل فاؿ فإفيقوؿ العثيمْب رٞبه ا "  (ِ)  ندفع ا أك الغ ًن، إز ليدفع ا إياها كنعطيه للغاـر
 إياها إعطاؤ  شيف بال فاألفضل دينه، كفاء على ح يصان  ثقة الغاـر كاف إذا :تفصيل ه ا يف فا١بواب للغ ًن؟
 خت فإننا الدراهم ه   يفسد أف خيشى كاف كإذا .الناس أماـ ي ـ كخت خيجل، خت حٌب نفسه؛ عن الدفو ليتوز
 (ِّٓ/ ٔ) ا٤بستقنو زاد على ا٤بمتو الش ح "دينه كنسدد يطلبه ال م الغ ًن إز ن هب بل نعطيه،

  (ِْٖ/ ٔ) فدامة ختبن ا٤بغِبانظ :  (ّ)
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، كرد اطسالـ كنش ، باللسافجعله يف ا١ب اد ٗبف ومه العاـ ليشمل ا١ب اد بالسالح كا١ب اد 
 .(1) لشب ات الٍب يثّبها أعداؤ ا

 هو هكلعٌل األف ب يف ضبطكمن ا٤ب ٌم ضبط ٦باؿ ه ا ا٤بص ؼ لت قي  مقصد الشارع ا٢بويم فيه، 
فوؿ من رأل أنه: ا١ب اد ٗبف ومه الواسو الشامل لول ما  ق  نص ة اطسالـ كال ٌب عنه يف اَّاؿ 

تفسّب ه ا ا٤بص ؼ با١ب اد هو  كخاصة أفالعسو م كاختفتصادم كاطعالمي كالفو م ك ّب ، 
يووف كأف  نص ة اطسالـ كألف مقصد ا١ب اد ،(2)ٝب ور الفق اءعليه هو ما ك  ،السلف عامة فوؿ

نىةه كىيىويوفى الدٍّيني لًٌلًه فىًإًف انتػى ىوٍا فىالى عيٍدكىافى ًإختم الدين  كما فاؿ تعاز }كىفىاتًليوهيٍم حىٌبم ختى تىويوفى ًفتػٍ
لساف كالبياف كبالدعوة إز ا كرٌد الباهبل كاختفَباءات . كه ا يت ق  با١ب اد بال(ّ)عىلىى الظماًلًمْب{
صة يف ه ا الزماف ال م زادت فيه حدة هجـو أعداء ا من الي ود كالنصارل ، كٖباعلى اطسالـ

كا٤بالحدة كا٤بنافقْب كأهل البدع على أهل اطسالـ، فواف من ا٤بتعْب توجيه ه ا ا٤بص ؼ ٥ب ا 
 .النوع من ا١ب اد ليووف موردا ثابتان كم مان لنص ة الدين

 كمن أكجه ص ؼ ه ا ا٤بص ؼ ما يايت: 
كىأىًعدُّكٍا ٥بىيم مما اٍستىطىٍعتيم مٍّن فػيومةو كىًمن رٍّبىاًط ا٣بٍىٍيًل تػيٍ ًهبيوفى ًبًه ﴿فوله  يفإعداد القوة الٍب أم  ا ُّا  -ُ

  .(4)﴾عىٍدكم الٌلًه كىعىديكمكيٍم 
 ك٘ب يزات ك٫بو ذليف. ، كٛبويل ا بول ما ٙبتاجه من موظفْبكالتوجيه إنشاء مواتب الدعوة كاطرشاد -ِ
إنشاء ا٤بؤسسات الدعوية الٍب تعُب بدعوة  ّب ا٤بسلمْب أك إرشاد ا٤بسلمْب كتعليم م شؤكف  -ّ

 دين م.

                                                           

/ ُ) ختبن عبد الد ا٤بدينة أهل فقه يف الوايف  (ْٔ/ ِ) الش ائو ت تيب يف الصنائو بدائو (َُ/ ّ) للس خسي ا٤ببسوطانظ :  (ُ)
 ا٤ببدع (ُُِ/ ٔ) ا٤ب  ب ش ح اَّموع (ُُٓ/ ٖ) الوبّب ا٢باكم  (ُٔٓ/ ُٖ) ختبن رشد الق هبيب كالت صيل البياف (ِّٕ

( ف ارات اَّمو الفق ي  ِّْنوازؿ الزكاة د. الغفيلي ) ص  (ِّٓ/ ّ) للم داكم اطنصاؼ (َُْ/ ِ) ا٤بقنو ش ح يف
 ـ.ُٖٖٗا٤بعاص ة ا٤بنعقدة يف القاه ة  ، الندكة األكز لقضايا الزكاةَُِص  ّاطسالمي ٗبوة العدد: 

  (ِْٖ/ ٔ) فدامة ختبن ا٤بغِب(  ّّٓ/ ِانظ : أحواـ الق آف ختبن الع يب )  (ِ)

 .ُّٗالبق ة: (ّ)

 [َٔ]األنفاؿ: (4)
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كإنشاء موافو اختنَبن  كحسابات يف كسائل التواصل اختجتماعي هبباعة الوتب كالنش ات  -ْ
 .(1)كتفعيل دكرها يف نش  اطسالـ

الدعوة إز ا كنش  اطسالـ كال د على الشب ات من  ُّدؼية إنشاء تطبيقات لل واتف ال ك -ٓ
 .أعداء اطسالـ

ٛبويل إنتاج مواد إعالمية مسموعة أك م ئية لنش  اطسالـ كالدعوة إليه كتص يح ا٤بفاهيم  -ٔ
 ا٣باهبئة عن اطسالـ.

بْب الناس، كهي إنشاء القنوات الفضائية كاطذاعات الٍب تدعو إز ا، كتنش  العلم كا٣بّب  -ٕ
 بال شيف من الوسائل ا٤بؤث ة يف ه ا العص .

طفادهتم با٣بدات كالتجارب ا٤بفيدة يف إفامة الدكرات التدريبية للدعاة كهبلبة العلم الش عي  -ٖ
 الدعوة إز ا با٢بومة كا٤بوعظة ا٢بسنة كال د على الشب ات.

  سابقان: كل ما من شانه نص ة اطسالـ ككل ما سب  إمنا هو أمثلة كالضابط يف ذليف هو ما ذك نا
 كمقاكمة أعدائه فيشمله ه ا ا٤بص ؼ، كا أعلم.

 " ابن السبيلعشر: ضابط مصرف "  ثانيالضابط ال
 ما الزكاة من فيعطى بلد ، إز يوصله ما معه كليس سف  ، به ا٤بنقطو ا٤بساف  هو: السبيل ابن

 .(2)  نيان  كاف كلو بلد  إز للوصوؿ يوفيه
 كالضابط يف مص ؼ ابن السبيل هو ٙبق  األمور اآلتية: 
 ان فعالن خت ناكيان فقط للسف .أف يووف مساف   -ُ
 ٤بعصية.أخت يووف سف    -ِ

                                                           

كلعٌل من ا٤بقَبحات ا٤ب مة يف ه ا الصدد أف يتم تف يغ عدد من الدعاة كهبلبة العلم الش عي ٤بتابعة كسائل التواصل اختجتماعي  (ُ)
كنش  ا٣بّب في ا كمواج ة الشب ات الٍب بدأت تعصف بوثّب من شباب كفتيات اطسالـ كعلى سبيل ا٤بثاؿ خت خيفى األث  

ن مشاركة كبّبة جدا من البش  يف أ٫باء العاك فلو مت اختستفادة من بعض الدعاة ٤بتابعة الوبّب ٤بوفو تويَب كما  ظى به م
 جدا. ا٥باشتافات يف تويَب ٔبميو اللغات ا٢بية كنش  مواد نافعة في ا التع يف باطسالـ كبياف ٧باسنه لواف ل ليف أث  هبيب

 اَّت د بداية (ّّْ/ ِ) عابدين ابن كحاشية را٤بختا الدر (ِٖٗ/ ُ) الدفائ  كنز ش ح ا٢بقائ  تبيْبانظ :  (ِ)
 اَّموع (ُّٓ/ ٖ) الوبّب ا٢باكم (ِّٓ/ ِ) ا٢باجب ابن ٨بتص  ش ح يف التوضيح (ّٗ/ ِ) ا٤بقتصد كهناية
  (ُّْ/ ِ) ا٤بقنو ش ح يف ا٤ببدع (ّٗ: ص)ختبن فدامة  الفقه عمدة (ُِْ/ ٔ) ا٤ب  ب ش ح
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 أخت ميونه الوصوؿ إز ماله بام كسيلة. -ّ
ك٤بن معه، كك ليف حاجته من ال عاية الص ية كالسون إز أف يعطى بقدر حاجته من الزاد له  -ْ

 رجوعه إز بلد .إز مقصد    حْب كصوله 
بالش كط السابقة: ا٤بساف  لل ج كالعم ة، كا٤بساف  لطلب العلم أك " ابن السبيل" يدخل يف  -ٓ

العالج، كالدعاة إز ا تعاز، كالغزاة يف سبيل ا، كا٤ب ٌج كف عن ديارهم، كا٤بغَببوف عن أكهباهنم 
ف اران بدين م عن للعمل أك  ّب  إذا أرادكا ال جوع ألكهباهنم كك ًدكا ما يوصل م، كا٤ب اج كف 

 .(1)ك ّبهم ٩بن يساف كف ٤بصل ة الدين أك مصل ت م ا٤بش كعة األذل،
 بط من يأخذ من األصناف أخذا  مستقّرا  عشر: ضا الضابط الثالث

 أهل الزكاة ال ين تص ؼ ٥بم على نوعْب:
فإذا  ،مستق ان  أخ ان  ياخ كف كهؤختء فلوُّم، كا٤بؤلفة ،علي ا كالعاملوف كا٤بساكْب، الفق اء، األول:
 أخ ها. بعد ما صنعوا ُّا ينظ  ٥بم كخت ردها علي م ًب الف دائمان  ملوان  ملووها الزكاةأخ كا 
،  ّب مستق ٌ  أخ ان  ياخ كف فإهنم السبيل؛ كابن ا، سبيل كيف ال فاب، كيف الغارموف، كهم الثاني:

 .من م أخ ت الزكاة كإخت ألجل ا، األخ  است قوا الٍب ا١ب ة يف ص فو  فإف
 صلالفق اء كا٤بساكْب كالعاملْب علي ا كا٤بؤلفة فلوُّم   أف: األصناؼ ه   بْب الف ؽسبب ك 

 أج  كأداء ،ة فلوُّما٤بؤلففلوب  كتاليف كا٤بساكْب، الفق اء كهو  ُب: للزكاة خ همج د أٗب ا٤بقصود
  .(2)للزكاة باخ هم يت ق  ك ٤بعُبن  أخ كا، بينما األصناؼ األخ ل العاملْب

 ضابط من ال يصّح صرف الزكاة لهم عشر: الضابط الرابع
 :(3)ال ين خت يصح ص ؼ الزكاة ٥بم ميون إٝبا٥بم فيما يايت 
 من أحد ا٤باؿ زكاة من ييعطى خت أنه على كأٝبعوا: ))ا٤بن ر ابن فاؿ، فلوُّم ا٤بؤلفة إخت الوفار -ُ

 خت األمواؿ زكاة أف يف خالفان  العلم أهل بْب نعلم خت: ))فدامة ابن اطماـ كفاؿ. (1)((ال مة أهل
 .(2)((٤بملوؾ كخت لواف و  تيعطى

                                                           

 ـ  ُٗٗٗانظ : فتول الندكة التاسعة لقضايا الزكاة ا٤بعاص ة ا٤بنعقدة يف عٌماف  (ُ)

  (ِْٕ/ ُ) ختبن فدامة الوايف انظ : (ِ)

  (ِٖٕ: ص) كالسنة الوتاب ضوء يف اطسالـ يف الزكاةانظ :  (ّ)
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 تنبغي خت الصدفة إف" : كفيه ربيعة بن ا٤بطلب عبد ٢بديث هاشم، بنو كهم  ٧بمد النيب آؿ -ِ
 .(3)"الناس أكساخ هي إمنا، ٧بمد آلؿ
ابن  كاختار .(4)((ا٤بف كضة الصدفة ٥بم ٙبلُّ  خت هاشم بِب أف يف خالفان  نعلم خت: ))فدامة ابن فاؿ
 حاجة ٧بل ألنه ؛...  الزكاة من األخ  ٥بم جاز ا٣بمس ٟبس من منعوا إذا هاشم بِب أف: تيمية

 .(5) كض كرة
 بْب نعلم خت: ))فدامة ابن فاؿ، لسيد  ف و يعطا  ما ألف إليه؛ الزكاة دفو يصح خت ا٤بملوؾ، -ّ

 .(6)((٤بملوؾ كخت لواف ، تعطى خت األمواؿ زكاة أف يف خالفان  العلم أهل
 لقوم كخت لغِب في ا كختحب" : كفيه ا٣بّب، بن ا عبد ٢بديث كسب؛ أك ٗباؿو  األ نياء - ْ

 يف خالؼ كخت  ِبٌّ، كا٤بساكْب الفق اء س م من يعطى خت يعِب" : فدامة ابن فاؿ .(7)" موتسب
 .(8)"في م داخل  ّب كالغِب كا٤بساكْب، للفق اء جعل ا تعاز ا ألف كذليف؛ العلم، أهل بْب ه ا
 ابن اطماـ فاؿ، نزلوا كإف الف كع، ك علوا كإف األصوؿ كهم: زكاته إليه دفوي خت نفقته تلـز من ػ ٓ

 إلي م الدافو ًد الٍب ا٢باؿ يف كالولد الوالدين، إز دفع ا ًوز خت الزكاة أف على كأٝبعوا: ))ا٤بن ر
 ابن فاؿ عليه، كاجبة نفقت ا ألف زكجته؛ إز زكاته يدفو فال الزكجة،ك  .(9)((علي م النفقة على
 .(11)((بغنا   نية كهي عليه نفقت ا ألف الزكاة؛ من زكجته يعطي خت ال جل أف على كأٝبعوا: ))ا٤بن ر

                                                                                                                                                                      

  (ْٖ: ص) ا٤بن ر ختبن اطٝباع (ُ)

  (ْٕٖ/ ِ) فدامة ختبن ا٤بغِب (ِ)

 َُِٕرفم :  (ِٕٓ/ ِ) مسلمركا   (ّ)

    (ْٖٗ/ ِ) فدامة ختبن ا٤بغِب (ْ)

  (ُّّ: ص) القيم ابن للدهاف تيمية ابن اطسالـ شيض اختياراتانظ :  (ٓ)

 (ْٕٖ/ ِ) فدامة ختبن ا٤بغِب (ٔ)

 ا١بامو ص يح، كص  ه األلباين انظ : ِٖٗٓرفم:  (ٗٗ/ ٓ) النسائي، ك ُّّٔرفم:  (ٕٓ/ ّ) داكد وأب ركا  (ٕ)
 (ِٗٗ/ ُ) كزيادته الصغّب

  (ّْٗ/ ِ) فدامة ختبن ا٤بغِب(ٖ)

 (ْٖ: ص) ا٤بن ر ختبن اطٝباع(ٗ)

  (ْٗ: ص) ا٤بصدر الساب  (َُ)
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 تستطيو خت علي ا دين لقضاء الزكاة من زكجته يعطي أف للزكج أف: عثيمْبابن  العالمة كاختار
 زكجته عن الدين فضاء ألف ًزئ؛ ذليف فإف علي ا دين لقضاء أعطاها فإف: )) ... فقاؿ أداء ،

 .(1)((يلزمه خت
 فاؿ الفجور، يف ص ف ا الظن على  لب إذا الزكاة من فال يص ؼ ٥بم  البدع كالفسأهل  – ٔ

 من: ا٤بست قْب ُّا يت  مل أف لإلنساف فينبغي الزكاة كأما: ))ا رٞبه تيمية ابن اطسالـ شيض
 أك بدعة، أظ   فمن للش يعة، ا٤بتبعْب الدين، أهل من ك ّبهم كالغارمْب، كا٤بساكْب، الفق اء،
 .(2)(( ذليف على يعاف فويف كاختستتابة، ك ّب ، با٥بج ،: العقوبة يست   فإنه فجوران؛

 كتعليم م نصي ت م مو فيجوز ص ف ا ٥بم أما عصاة ا٤بسلمْب ال ين خت يص فوهنا يف ا٤بعاصيك 
 ا٤بعاصي، بعض لديه كاف كإف ا٤بسلم، الفقّب إز الزكاة دفو ًوز": ا رٞبه باز ابن فاؿ ا٣بّب،
 من يعطى خت ييصلٍّي خت كاف كمن ،كأفضل أكز كاختستقامة با٣بّب ا٤بع كفْب الفق اء التماس كلون
 .(3)" العلماء فوس أصح يف كجوُّا، ً د ك كإف أكد كف  الصالة ت ؾ ألف الزكاة؛

 ك٘ب يز الط ؽ، كإصالح ا٤بساجد، كبناء: (4)الثمانية األصناؼ  ّب من ا٣بّب ج ات - ٕ
 باستثناء ما كاف داخالن يف - ا٣بّبية ا١ب ات من ذليف ك ّب الو ًن، الق آف ٙبفيب كدكر األموات،
 . ال م رج نا با٤بف ـو  "سبيل ا" مص ؼ

 .(5)فقيرا   يكون أن يشترط ال فإنو إليو للحاجة أعطي منعشر:  الضابط الخامس
 .إليه لل اجة هنا نعطيه ألننا  نيان؛ كاف كلو الزكاة، من يعطى لإلصالح الغاـركمن أمثلة ذليف 

 .(6)كك ليف ا٤بؤلفة فلوُّم، كالعاملْب علي ا، كيف سبيل ا كالغزاة
 

                                                           

  (ِّٔ/ ٔ) ا٤بستقنو زاد على ا٤بمتو الش حانظ :  (ُ)

  (ٕٖ/ ِٓ) الفتاكل ٦بموع (ِ)

  (ِّٕ/ ُْ) باز ابن فتاكل ٦بموع (ّ)

  (ِْٗ/ ُْ) باز ابن فتاكل ٦بموع (َّٗ/ ّ) ا٤ب بو ال كض حاشيةانظ :  (ْ)

 (ِّْ/ ٔ) ا٤بستقنو زاد على ا٤بمتو الش حانظ :  (ٓ)

/ ِ) ا٤بقنو مًب على الوبّب الش ح (ََُ/ ْ) ا٤بن ج ش ح على ا١بمل حاشية (ْٖٔ/ ٖ) الوبّب ا٢باكم انظ : (ٔ)
  (َِْ/ ّ) للم داكم ا٣بالؼ من ال اجح مع فة يف اطنصاؼ (َْٕ
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 أداء   كالصرف وفاء   الصرفعشر:  ادسسالضابط ال 
معُب ه ا الضابط أف اطماـ أك نائبه له أف يستدين عند ا٢باجة للص ؼ يف مصارؼ الزكاة   إذا 

 .(1)حٌصل الزكاة ص ف ا كفاءن ٤بن استداف من م
 يف فتعطى الزكاة، مصارؼ السبيل كابن ا سبيل كيف كالغارموف كال فاب): مفلح رٞبه افاؿ ابن 

 كسلم عليه ا صلى النيب ألف في م، استدين ما يوف أك :شيخنا فاؿ يفدي م، ٤بن األس ل فداء
 .(2)(أداء كالص ؼ كفاء الص ؼ أف فعلم الدين، ألهل يص ف ا   الزكاة ألهل يستدين تارة

  

                                                           

كل ليف ميون للج ات ا٤بسؤكلة عن الزكاة أف تستدين من ج ات التمويل أك التجار لتغطية احتياجات مصارؼ  (ُ)
الزكاة   يقوموف بالوفاء بعد ٙبصيل الزكاة من أرباب األمواؿ. كستووف ه   ف صة للمؤسسات ا٤بالية كالبنوؾ 

 م اختجتماعية الٍب ينبغي علي م القياـ ُّا. كالتجار لإلس اـ اطًايب يف خدمة اَّتمو كهو جزء من مسؤكليت 

 (ِٗٔ/ ُ) تالمي   لدل تيمية ابن اطسالـ لشيض الفق ية اختختيارات (ِ)
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 اخلامتت
 يف ختاـ ه ا الب ث أشّب إز ما يايت:

 الفق ية.أاية ال بط بْب مواضيو الفقه كمسائله كبْب القواعد كالضوابط أكختن: 
أف من األاية ٗبواف دراسة ا١بانب التطبيقي لص ؼ الزكاة يف ا١ب ات كا٥بيئات ا٤بسؤكلة عن ثانيان: 
كصندكؽ الزكاة يف الب  ين، كمصل ة الزكاة يف ا٤بملوة الع بية السعودية، كبي  الزكاة ذليف،  

الص ؼ كمدل ٙبقيقه كذليف للنظ  يف كافو الوويٍب، ك ّبها من ا١ب ات يف البالد اطسالمية، 
 ٤بقاصد الزكاة كإموانية تعميم التجارب الناج ة يف ذليف.

 النتائج ا٤ب مة يف الب ث كمن ا: لعلي أشّب إز بعضك ثالثان: 
، كالضابط فق ية كلية فضايا جزئياهتا فق ية، كلية فضيةالقاعدة الفق ية يف اختصطالح : -ُ

 بياف أك ا٤بشول، اللفب توضيح أك اَّمل، اللفب بياف أك ا٤بطل ، اللفب تقييدالفق ي ي اد به: 
 .باشخاص ا صور أك جزئية مسائل ٙبته كيندرج  ّب ، عن ٛبييز  أك مقدار 

 األصناؼ من ٥با ا٤بست قوف كهم الزكاة، إلي ا تص ؼ الٍب ا١ب ات: الزكاة ٗبصارؼ ا٤بقصود -ِ
فىاتي  ًإمنمىا: }تعاز فوله يف ب ك هم الق آف جاء الٍب الثمانية  كىاٍلعىاًمًلْبى  كىاٍلمىسىاًكْبً  لًٍلفيقى ىاءً  الصمدى
 عىًليمه  كىاللمهي  اللمهً  ًمنى  فى ًيضىةن  السمًبيلً  كىاٍبنً  اللمهً  سىًبيلً  كىيف  كىاٍلغىارًًمْبى  ال ٍّفىابً  كىيف  فػيليوبػي يمٍ  كىاٍلميؤىلمفىةً  عىلىيػٍ ىا
 {حىًويمه 

 كسائل كمشاهّب اطعالميْب من اَّتمعات يف ا٤بؤث ين إز فلوُّم ا٤بؤلفة س م ص ؼمش كعية  -ّ
 أفول من العص  ه ا يف اطعالـ أف حيث الشارع، مقصود ٙبقي  يف أبلغ اختجتماعي التواصل
 .الناس يف التاثّب كسائل

 الش عية مصارف ا يف كص ف ا الزكاة ١بمو مؤسسات إنشاء اطسالمية ا٢بوومات على ًب -ْ
 
 تعُب ٝبعيات إنشاء على العمل اطسالمية  ّب البالد يف اطسالمية ا١باليات على ًب -ٓ

 .الزكاة بشؤكف
 :اآلتية لألمور خيضو باطعطاء األصناؼ تعميم -ٔ
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 ج ات أك الدكلة أك ا٢باكم ل ليف ا٤بتوس كاف فإذا الزكاة ص ؼ يتوز من ٕبسب: أكختن 
 .األف اد ميون خت ما التعميم من ميون ا فإنه كمؤسسات

 كاف أ لب ا أك األصناؼ تعميم ميون ٕبيث كثّبان  الزكاة ماؿ كاف فإف فلت ا، أك الزكاة كث ة ثانيان:
 كي اعى صنفْب أك كاحد صنف على ص فه فيمون فليالن  الزكاة ماؿ كاف إف أما مطلوبان، التعميم
 . ّب  على حاجة األشدٌ 
 ظ ؼ أك سبب ألم  ّب  من أكث  األصناؼ من صنف يف ا٢باجة كان  ما فمٌب ا٢باجة،ثالثان: 
 . ّب  من أكث  الصنف ذليف م اعاة األكز كاف ا٤بسلموف يعيشه

 ميونه من كيوفي يوفيه ما ا٤باؿ من كجد فمن الوفاية،: هو الزكاة أخ  من ا٤بانو الغُب ضابط -ٕ
 .الزكاة له حل  ذليف ًد ك كمن الزكاة، من ياخ  خت  ِب ف و
 كك الش ع أهبلقه ما ككل الوفاية؛ أهبل  الش ع ألف كذليف للع ؼ؛ فيه ي جو الوفاية ٙبديد -ٖ

 الع ؼ هو فضابطه  دد ،
 كٕبسب كرخص ا ا٤بعيشة  الء كٕبسب كا٤بواف، الزماف ٕبسب كتتفاكت ٚبتلف الوفاية -ٗ

 .كمتطلباته شخص كل حاجات
 من ف و مست قي ا إز كصو٥با إز صاحب ا من فبض ا بعد الزكاة يف إليه  تاج من كل -َُ

 .العامل على كليس ا٤باؿ صاحب على ف و الزكاة فبض فبل كاف ما كأما علي ا، العاملْب
 اطدارم ا١ب از يف يعمل من كل"  باهنم الزكاة على العاملْب يضبط أف ميون معاص  بتعبّبك 

 "٥با ا٤بست قْب على كتوزيع ا كحفظ ا ٙبصيل ا من الزكاة لشؤكف كا٤باس
 م تب له كاف إذا إخت  نيًّا، كاف لو حٌب الزكاة، من أج ته بقدر الزكاة على العامل يعطى -ُُ
 .أج ته بقدر الزكاة من أيعطي إمنا ألنه الزكاة؛ من ييعطى فال ا٤بسلمْب، ماؿ بي  من
 :اآلتية األمور ا٢باض  العص  يف يف مص ؼ ا٤بؤلفة فلوُّم ص ؼال أكجه من -ُِ
 يعملوف الٍب األعماؿ أرباب أك أهل م من عن م ا٤بعونة لقطو كيتع ضوف حديثان  يسلموف من -

 من ٥بم الص ؼ يف فواف ب ليف، بعض م تاث  كرٗبا كا٢ب ج الضي  من ٥بم في صل في ا، لدي م
 .عن م الوفار أذل ككف الدين على تثبيت م مصل ة فلوُّم ا٤بؤلفة س م
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 يف إًايب دكر ٥بم يووف أف يتوفو ٩بن كالنفوذ ال أم أهل من إسالمه ي جى من تاليف يف -
 .ك ّبهم البلديات كرؤساء الد٤بانات كأعضاء كالوزراء ا٤بسلمْب، مصل ة

 مناسبات يف تو مي م خالؿ من كذليف ك٫بوهم كال ؤساء ا٢بواـ من النفوذ أص اب استمالة -
 عن م كيدفو اطسالمية كاألفليات ا١باليات مصل ة  ق  ٗبا ذليف ك٫بو هدايا من  م أك خاصة
 .الض ر

 كسناب تويَب، مثل اختجتماعي التواصل كسائل يف ا٤بؤث ين كخاصة اَّتمعات يف ا٤بؤث ين تاليف -
 كمواج ة اطسالـ ٧باسن إب از يف دكر ٥بم يووف ٕبيث ك ّبها، كيوتيوب، بوؾ، كالفيس شات،
 .ا٤بسلمْب ضد كالعدكاف الو اهية ٞبالت

 أث  ظ   كفد اطسالـ، على فلوُّم لتاليف ا٤بسلمة  ّب كالقبائل الفقّبة الدكؿ رؤساء إعطاء -
  كإف يقيا ا١ب ات بعض يف ذليف
 :أفساـ ثالثة على الزكاة من يست قوف ال ين الغارموف -ُّ
 للزكاج أك لل ج استداف لو كما أهلي م، كحاجة ٢باجت م ا٤بدينوف كهم نفسه، ٤بصل ة  اـر -
 إتالفه بسبب دين عليه ت تب أك أثاث، ش اء أك مسون بناء أك للعالج أك اللباس أك لألكل أك

 الوفاء عن عجز إف دينه، به يفي الزكاة من فيعطى با٣بطا، لغّب  شيئان 
 .الضماف بسبب دين عليه كمن  ّب ، ٤بصل ة  اـر -
 ا٤بسلمْب بْب ٙبصل فد الٍب الفًب طهناء البْب ذات كإصالح ا٤بسلم اَّتمو ٤بصل ة الغاـر -

 ٙبل الٍب كالووارث ا٤بصائب من التخفيف يف اطنفاؽ ذليف يف كيدخل ٝباعات، أك أف ادان 
 .با٤بسلمْب

 الواسو ٗبف ومه ا١ب اد: أنه رأل من فوؿ هو مص ؼ يف سبيل ا ضبط يف األف ب لعلٌ  -ُْ
 كاطعالمي كاختفتصادم العسو م اَّاؿ يف عنه كال بٌ  اطسالـ نص ة  ق  ما لول الشامل
 .ك ّب  كالفو م

 الزكاة من فيعطى بلد ، إز يوصله ما معه كليس سف  ، به ا٤بنقطو ا٤بساف  هو: السبيل ابن -ُٓ
 . نيان  كاف كلو بلد  إز للوصوؿ يوفيه ما
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 كالدعاة العالج، أك العلم لطلب كا٤بساف  كالعم ة، لل ج ا٤بساف ": السبيل ابن"  يف يدخل -ُٔ
  ّب  أك للعمل أكهباهنم عن كا٤بغَببوف ديارهم، عن كا٤ب ٌج كف ا، سبيل يف كالغزاة تعاز، ا إز
 ٩بن ك ّبهم األذل، عن بدين م ف اران  كا٤ب اج كف يوصل م، ما ًدكا كك ألكهباهنم ال جوع أرادكا إذا

 .ا٤بش كعة مصل ت م أك الدين ٤بصل ة يساف كف
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 الفهارس
 كتشمل :

 ف  س اآليات
 األحاديثف  س 

 ف  س ا٤ب اجو
 ف  س ا٤بوضوعات
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 فهرس اآلياث

 الصفحت رقمها اآليت السورة

فىاتي  ًإمنمىا} التوبت   كىاٍلمىسىاًكْبً  لًٍلفيقى ىاءً  الصمدى
 كىيف  فػيليوبػي يمٍ  كىاٍلميؤىلمفىةً  عىلىيػٍ ىا كىاٍلعىاًمًلْبى 
 كىاٍبنً  اللمهً  سىًبيلً  كىيف  كىاٍلغىارًًمْبى  ال ٍّفىابً 
 {حىًويمه  عىًليمه  كىاللمهي  اللمهً  ًمنى  فى ًيضىةن  السمًبيلً 

06 11 

كتعاكنوا على الد كالتقول كخت تعاكنوا  ﴿ المائدة
 ﴾ على اط  كالعدكاف

2 14 

 11 280 ﴾خت يولف ا نفسان إخت كسع ا﴿ البقرة

}كىفىاتًليوهيٍم حىٌبم ختى تىويوفى ًفتػٍنىةه كىيىويوفى  البقرة 
الدٍّيني لًٌلًه فىًإًف انتػى ىواٍ فىالى عيٍدكىافى ًإختم عىلىى 

 الظماًلًمْب{

193 4 

كىأىًعدُّكاٍ ٥بىيم مما اٍستىطىٍعتيم مٍّن فػيومةو كىًمن رٍّبىاًط ﴿ األنفال
 ﴾ا٣بٍىٍيًل تػيٍ ًهبيوفى بًًه عىٍدكم الٌلًه كىعىديكمكيٍم 

06 46 
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 ديثاحاأل فهرس

 الصفحت الحديث طرف م

 اثنتاف ال حم ذم كعلى صدفة، ا٤بسوْب على الصدفة إف»  1
 «كصلة صدفة

11 

 ما منه فافعلوا به أم توم كما فاجتنبو  عنه هنيتوم ما»  1
 "استطعتم

11 

 أف إز فادع م جئت م، فإذا كتاب، أهل فوما ستايت إنيف»  1
 ..."ا رسوؿ ٧بمدا كأف ا، إخت إله خت أف يش دكا

11 

 إخت كينصح، ٥بم، ً د خت   ا٤بسلمْب، أم  يلي أمّب من ما»  4
 «ا١بنة مع م يدخل ك

11 

 41 "الناس أكساخ هي إمنا، ٧بمد آلؿ تنبغي خت الصدفة إف"   1

 41 "موتسب لقوم كخت لغِب في ا كختحب"   6
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 قائمة بأىم المصادر والمراجع
 

النيسابورم، ٙبقي  كدراسة: د. فؤاد عبد اطٝباع، ا٤بؤلف: ٧بمد بن إب اهيم بن ا٤بن ر  .ُ
هػػػ/  ُِْٓلػدار ا٤بسػلم،  ا٤بػنعم أٞبػد، الناشػ : دار ا٤بسػلم للنشػ  كالتوزيػو، الطبعػة: األكز

 ـ ََِْ
إحوػػػاـ اطحوػػػاـ شػػػ ح عمػػػدة األحوػػػاـ، ا٤بؤلػػػف: ابػػػن دفيػػػ  العيػػػد، الناشػػػ : مطبعػػػة  .2

 ِاء: السنة امدية، الطبعة: بدكف هببعة كبدكف تاريض، عدد األجز 
أحوػػػاـ القػػػ آف، ا٤بؤلػػػف: القاضػػػي ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد ا أبػػػو بوػػػ  بػػػن العػػػ يب ا٤بعػػػاف م  .3

هػػػ( راجػػو أصػػوله كخػػ ج أحاديثػػه كعلمػػ  عليػػه: ٧بمػػد عبػػد ّْٓاختشػػبيلي ا٤بػػالوي )ا٤بتػػوف: 
 -هػػ  ُِْْلبنػاف، الطبعػة: الثالثػة،  –القادر عطػا، الناشػ : دار الوتػب العلميػة، بػّبكت 

 ْاء:ـ عدد األجز  ََِّ
 –إحياء علـو الدين، ٧بمد بن ٧بمد الغزاس أبو حامػد، بػدكف رفػم هببعػة، دار ا٤بع فػة  .ْ

 بّبكت، بدكف تاريض.  
ٝبػو كإعػداد: سػامي بػن ، اختختيارات الفق ية لشيض اطسالـ ابن تيمية لػدل تالميػ   .5

ا٤بملوػػػة  -الناشػػػ : دار عػػػاك الفوائػػػد للنشػػػ  كالتوزيػػػو، موػػػة ا٤بو مػػػة ، ٧بمػػػد بػػػن جػػػاد ا
 )يف ت فيم كاحد متسلسل( ِعدد األجزاء: ، هػ ُّْٓالطبعة: األكز،  الع بية السعودية

كتػب مػن اختيػارات شػيض  ّ اختيارات شػيض اطسػالـ ابػن تيميػة )هببػو يف ٦بلػد ًمػو  .6
ا٤بؤلػػف:  «(ُُ»سلسػػلة آثػار شػػيض اطسػالـ ابػػن تيميػة كمػػا ٢بق ػا مػػن أعمػاؿ  -اطسػالـ 

إش اؼ: ، اق : سامي بن ٧بمد بن جاد ا، هػ( ٕٕٔية )ا٤بتوف: الدهاف ابن فيم ا١بوز 
 -الناشػػػػ : دار عػػػػاك الفوائػػػد للنشػػػػ  كالتوزيػػػو، موػػػػة ا٤بو مػػػػة ، بوػػػ  بػػػػن عبػػػد ا أبػػػػو زيػػػد

 هػ ُِْْالطبعة: األكز،  ا٤بملوة الع بية السعودية
ن فتيبػػػة أدب الواتػػػب )أك( أدب الوتٌػػػاب، ا٤بؤلػػػف: أبػػػو ٧بمػػػد عبػػػد ا بػػػن مسػػػلم بػػػ .7

 هػ( اق : ٧بمد الداس، الناش : مؤسسة ال سالةِٕٔالدينورم )ا٤بتوف: 
األشػػبا  كالنظػػائ ، ا٤بؤلػػف: تػػاج الػػدين عبػػد الوهػػاب بػػن تقػػي الػػدين السػػبوي )ا٤بتػػوف:  .ٖ

 ـ ُُٗٗ -هػُُُْهػ( الناش : دار الوتب العلمية،الطبعة: األكز ُٕٕ
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)هػػو حاشػػية علػػى فػػتح ا٤بعػػْب بشػػ ح فػػ ة إعانػػة الطػػالبْب علػػى حػػل ألفػػاظ فػػتح ا٤بعػػْب  .9
العػػػػْب ٗب مػػػػات الػػػػدين( ا٤بؤلػػػػف: أبػػػػو بوػػػػ  )ا٤بشػػػػ ور بػػػػالبو م( عثمػػػػاف بػػػػن ٧بمػػػػد شػػػػطا 

هػػػػػ( الناشػػػػ : دار الفوػػػػ  للطباعػػػػة كالنشػػػػ  كالتوريػػػػو، َُُّالػػػػدمياهبي الشػػػػافعي )ا٤بتػػػػوف: 
 ـ ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖالطبعة: األكز، 

اطنصػػاؼ يف مع فػػة الػػ اجح مػػن ا٣بػػالؼ، ا٤بؤلػػف: عػػالء الػػدين أبػػو ا٢بسػػن علػػي بػػن  .11
هػػ( الناشػ : دار إحيػاء الػَباث ٖٖٓسليماف ا٤بػ داكم الدمشػقي الصػا٢بي ا٢بنبلػي )ا٤بتػوف: 

 ُِبدكف تاريض، عدد األجزاء:  -الع يب، الطبعة: الثانية 
٧بمد بن أٞبد بن ٧بمػد بػن أٞبػد بػن بداية اَّت د كهناية ا٤بقتصد، ا٤بؤلف: أبو الوليد  .11

القػاه ة،  –هػػ( الناشػ : دار ا٢بػديث ٓٗٓرشد الق هبيب الش ّب بابن رشد ا٢بفيػد )ا٤بتػوف: 
 ْـ عدد األجزاء:  ََِْ -هػ ُِْٓالطبعة: بدكف هببعة، تاريض النش : 

بدائو الصنائو يف ت تيب الش ائو، ا٤بؤلف: عالء الدين، أبو بو  بػن مسػعود بػن أٞبػد  .12
هػػ َُْٔهػ( الناش : دار الوتب العلمية، الطبعة: الثانية، ٕٖٓواساين ا٢بنفي )ا٤بتوف: ال
 ٕـ عدد األجزاء: ُٖٔٗ -
البيػػاف كالت صػػيل كالشػػػ ح كالتوجيػػه كالتعليػػػل ٤بسػػائل ا٤بسػػتخ جة، ا٤بؤلػػػف: أبػػو الوليػػػد  .13

هػػػػ( حققػػػه: د ٧بمػػػد حجػػػي كآخػػػػ كف، ٧َِٓبمػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن رشػػػد القػػػػ هبيب )ا٤بتػػػوف: 
 ـ ُٖٖٗ -هػ  َُْٖلبناف، الطبعة: الثانية،  –اش : دار الغ ب اطسالمي، بّبكت الن
تػاج العػػ كس مػن جػػواه  القػاموس، ا٤بؤلػػف: ٧بٌمػد بػػن ٧بٌمػد بػػن عبػد الػػ زٌاؽ ا٢بسػػيِب،  .ُْ

هػػػػػػػػػ(اق : ٦بموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػن َُِٓأبػػػػػػػػو الفػػػػػػػػيض، ا٤بلٌقػػػػػػػػب ٗب تضػػػػػػػػى، الزمبيػػػػػػػػدم )ا٤بتػػػػػػػػوف: 
 اققْب،الناش : دار ا٥بداية.

ج كاطكليل ٤بختص  خليل، ا٤بؤلف: ٧بمد بػن يوسػف بػن أيب القاسػم بػن يوسػف، التا  .15
هػػػػػ(الناش : دار الوتػػػػب ٕٖٗالعبػػػػدرم الغ نػػػػاهبي، أبػػػػو عبػػػػد ا ا٤بػػػػواؽ ا٤بػػػػالوي )ا٤بتػػػػوف: 

 ـُْٗٗ-هػُُْٔالعلمية، الطبعة: األكز، 
ٕبػػث تاصػػيل علػػم الضػػوابط الفق يػػة كتطبيقاتػػه عنػػد ا٢بنابلػػة، د. عبػػد ا آؿ سػػيف،  .16

 قُّْٕ( ِٖ، اطصدار ) ِٖمنشور يف ٦بلة ا١بمعية الفق ية السعودية، اَّلد: 
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تبيْب ا٢بقائ  شػ ح كنػز الػدفائ  كحاشػية الشٍّػٍليبٍّ، ا٤بؤلػف: عثمػاف بػن علػي بػن ٧بجػن  .17
هػػػ( ا٢باشػػية: شػػ اب الػػدين أٞبػػد بػػن  ّْٕالبػػارعي، فخػػ  الػػدين الزيلعػػي ا٢بنفػػي )ا٤بتػػوف: 

ػػػٍليبُّ )ا٤بتػػػوف:  ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن يػػػونس هػػػػ( الناشػػػ :  َُُِبػػػن إ٠باعيػػػل بػػػن يػػػونس الشٍّ
هػػػػ، )  صػػػورهتا دار  ُُّّبػػػوختؽ، القػػػاه ة، الطبعػػػة: األكز،  -ا٤بطبعػػػة الوػػػدل األمّبيػػػة 

 (ِالوتاب اطسالمي ط
ٙبفة اتاج يف ش ح ا٤بن اج، ا٤بؤلف: أٞبد بن ٧بمد بن علي بن حج  ا٥بيتمي،  .ُٖ

نسض ٗبع فة ١بنة من العلماء، الناش : ا٤بوتبة التجارية ركجع  كص   : على عدة 
 -هػ  ُّٕٓالودل ٗبص  لصاحب ا مصطفى ٧بمد، الطبعة: بدكف هببعة، عاـ النش : 

بّبكت، بدكف هببعة كبدكف تاريض(،  -ـ، )  صورهتا دار إحياء الَباث الع يب  ُّٖٗ
 َُعدد األجزاء: 

ا ٧بمػد بػن أٞبػد بػن عثمػاف بػن فىامٍيػاز  ت ك ة ا٢بفاظ، ا٤بؤلف: مشس الدين أبو عبػد .19
لبنػػػػاف، الطبعػػػػة: األكز، -هػػػػػ( الناشػػػػ : دار الوتػػػػب العلميػػػػة بػػػػّبكتْٖٕالػػػػ هيب )ا٤بتػػػػوف: 

 ْـ، عدد األجزاء: ُٖٗٗ -هػُُْٗ
تفسػّب ا٤بػاكردم = النوػ  كالعيػوف، ا٤بؤلػف: أبػو ا٢بسػػن علػي بػن ٧بمػد بػن ٧بمػد بػػن  .21

هػػػػ( اقػػػ : السػػػيد ابػػػن عبػػػد َْٓكردم )ا٤بتػػػوف: حبيػػػب البصػػػ م البغػػػدادم، الشػػػ ّب با٤بػػػا
 ٔبّبكت / لبناف، عدد األجزاء:  -ا٤بقصود بن عبد ال حيم، الناش : دار الوتب العلمية 

هتػػػ يب اللغػػػة،  ا٤بؤلػػػف: ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن األزهػػػ م ا٥بػػػ كم، أبػػػو منصػػػور )ا٤بتػػػوف:  .ُِ
بػّبكت، الطبعػة:  – يب اق : ٧بمد عوض م عػب، الناشػ : دار إحيػاء الػَباث العػ هػَّٕ

 ـ.ََُِاألكز، 
تيسّب الت  ي ، ا٤بؤلف: ٧بمد أمْب بػن ٧بمػود البخػارم ا٤بعػ كؼ بػامّب بادشػا  ا٢بنفػي  .ِِ

ـ(  ُِّٗ -هػػػػػ  ُُّٓمصػػػػ  ) -هػػػػػ( الناشػػػػ : مصػػػػطفى البػػػػايب ا٢ٍبلىػػػػيب  ِٕٗ)ا٤بتػػػػوف: 
ّبكت بػػ -ـ(، كدار الفوػػ   ُّٖٗ -هػػػ  َُّْبػػّبكت ) -كصػػورته: دار الوتػػب العلميػػة 

 ْـ( عدد األجزاء:  ُٔٗٗ -هػ  ُُْٕ)
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تيسّب الو ًن ال ٞبن يف تفسّب كالـ ا٤بناف، ا٤بؤلف: عبد ال ٞبن بػن ناصػ  بػن عبػد ا  .23
هػػػػػ( اقػػػػ : عبػػػػد الػػػػ ٞبن بػػػػن معػػػػال اللو ػػػػ ، الناشػػػػ : مؤسسػػػػة ُّٕٔالسػػػػعدم )ا٤بتػػػػوف: 

 ـ َََِ-هػ َُِْال سالة، الطبعة: األكز 
الثبػػات كالشػػموؿ يف الشػػ يعة اطسػػالمية، ا٤بؤلػػف: الػػدكتور عابػػد بػػن ٧بمػػد السػػفياين،  .24

أصل ه ا الوتاب: رسالة دكتورا  يف الش يعة اطسالمية فػ ع الفقػه كاألصػوؿ فػدم  لوليػة 
 -هػػػ الناشػػ : موتبػػة ا٤بنػػارة، موػػة ا٤بو مػػة  َُْٕالشػػ يعة ٔبامعػػة أـ القػػ ل ٗبوػػة ا٤بو مػػة 

 ُـ عدد األجزاء:  ُٖٖٗ -هػ  َُْٖسعودية، الطبعة: األكز، ا٤بملوة الع بية ال
ا١بػػامو الصػػ يح كهػػو سػػنن الَبمػػ م، أليب عيسػػى ٧بمػػد بػػن عيسػػى بػػن سػػورة، ٙبقيػػ   .ِٓ

 –هػػػػػػػ ُّٓٗمصػػػػػػ  ) –، مطبعػػػػػػة مصػػػػػػطفى البػػػػػػايب ا٢بلػػػػػػيب ِإبػػػػػػ اهيم عطػػػػػػوة عػػػػػػوض، ط
 ـ(.ُٕٓٗ

ه كسػػػلم كسػػػننه ا١بػػػامو ا٤بسػػػند الصػػػ يح ا٤بختصػػػ  مػػػن أمػػػور رسػػػوؿ ا صػػػلى ا عليػػػ .26
كأيامه = ص يح البخارم، ٧بمد بػن إ٠باعيػل أبػو عبػدا البخػارم ا١بعفػي، اقػ : ٧بمػد 
زهػػّب بػػػن ناصػػػ  الناصػػ ، الناشػػػ : دار هبػػػوؽ النجػػاة )مصػػػورة عػػػن السػػلطانية بإضػػػافة تػػػ فيم 

 ٗهػ عدد األجزاء: ُِِْت فيم ٧بمد فؤاد عبد البافي( الطبعة: األكز، 
شػػػ ح الوبػػػّب، ا٤بؤلػػػف: ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن ع فػػػة الدسػػػوفي حاشػػػية الدسػػػوفي علػػػى ال .27

هػػ( الناشػػ : دار الفوػ ، الطبعػػة: بػدكف هببعػػة كبػدكف تػػاريض، عػػدد َُِّا٤بػالوي )ا٤بتػػوف: 
 ْاألجزاء:

حاشػػػية الػػػ كض ا٤ب بػػػو شػػػ ح زاد ا٤بسػػػتقنو، ا٤بؤلػػػف: عبػػػد الػػػ ٞبن بػػػن ٧بمػػػد بػػػن فاسػػػم  .28
 -شػػ : )بػػدكف ناشػػ ( الطبعػػة: األكز هػػػ( الناُِّٗالعاصػػمي ا٢بنبلػػي النجػػدم )ا٤بتػػوف: 

 أجزاء ٕهػ عدد األجزاء:  ُّٕٗ
حاشػػية الصػػاكم علػػى الشػػ ح الصػػغّب، ا٤بؤلػػف: أبػػو العبػػاس أٞبػػد بػػن ٧بمػػد ا٣بلػػويت،  .29

هػػػ( الناشػػ : دار ا٤بعػػارؼ، الطبعػػة: بػػدكف هببعػػة ُُِْالشػػ ّب بالصػػاكم ا٤بػػالوي )ا٤بتػػوف: 
 ْكبدكف تاريض، عدد األجزاء:

ا٢بػػاكم الوبػػّب يف فقػػه مػػ هب اطمػػاـ الشػػافعي كهػػو شػػ ح ٨بتصػػ  ا٤بػػزين، ا٤بؤلػػف: أبػػو  .31
ا٢بسن علي بػن ٧بمػد بػن ٧بمػد بػن حبيػب البصػ م البغػدادم، الشػ ّب با٤بػاكردم )ا٤بتػوف: 
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الشػػيض عػػادؿ أٞبػػد عبػػد ا٤بوجػػود، الناشػػ :  -هػػػ( اقػػ : الشػػيض علػػي ٧بمػػد معػػوض َْٓ
ـ عػػػػػػدد  ُٗٗٗ-هػػػػػػػ  ُُْٗنػػػػػػاف، الطبعػػػػػػة: األكز، لب –دار الوتػػػػػػب العلميػػػػػػة، بػػػػػػّبكت 

 ُٗاألجزاء: 
ا٤بؤلػػػػف: أٞبػػػػد بػػػػن فػػػػارس بػػػػن زك يػػػػاء القػػػػزكيِب الػػػػ ازم، أبػػػػو ا٢بسػػػػْب ، حليػػػػة الفق ػػػػاء .31

الناشػػػ : الشػػػ كة ا٤بت ػػػدة ، اقػػػ : د. عبػػػد ا بػػػن عبػػػد اسػػػن الَبكػػػي هػػػػ(ّٓٗ)ا٤بتػػػوف: 
  ـ(ُّٖٗ -هػ َُّْالطبعة: األكز ) بّبكت –للتوزيو 

ال خّبة، ا٤بؤلف: أبو العبػاس شػ اب الػدين أٞبػد بػن إدريػس بػن عبػد الػ ٞبن ا٤بػالوي  .32
: ٔ، ِ: ٧بمػػد حجػػي، جػػزء ُّ، ٖ، ُهػػػ( اقػػ : جػػزء ْٖٔالشػػ ّب بػػالق ايف )ا٤بتػػوف: 
: ٧بمػػػػػػػد بػػػػػػػو خبػػػػػػػزة ،الناشػػػػػػػ : دار الغػػػػػػػ ب ُِ - ٗ، ٕ، ٓ - ّسػػػػػػػعيد أعػػػػػػػ اب، جػػػػػػػزء 

 ك٦بلد للف ارس( ُّ) ُْ، عدد األجزاء: ـ ُْٗٗبّبكت، الطبعة: األكز،  -اطسالمي
ا٤بؤلف: ابػن عابػدين، ٧بمػد أمػْب ) حاشية ابن عابدين (  رد اتار على الدر ا٤بختار .33

-الناشػ : دار الفوػ  هػ(ُِِٓبن عم  بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ا٢بنفي )ا٤بتوف: 
 ٔعدد األجزاء: ،ـُِٗٗ -هػ ُُِْالطبعة: الثانية، ،  بّبكت

الطػالبْب كعمػدة ا٤بفتػْب، ا٤بؤلػف: أبػو زك يػا ٧بيػي الػدين  ػٓب بػن شػ ؼ النػوكم ركضة  .34
 -دمشػػ  -هػػػ( ٙبقيػػ : زهػػّب الشػػاكيش، الناشػػ : ا٤بوتػػب اطسػػالمي، بػػّبكتٕٔٔ)ا٤بتػػوف: 

 ُِـ عدد األجزاء: ُُٗٗهػ / ُُِْالطبعة: الثالثة،  عماف
، كمنزلػػػػػة، -الزكػػػػػاة يف اطسػػػػػالـ يف ضػػػػػوء الوتػػػػػاب كالسػػػػػنة  .35 ػػػػػمه، كفوائػػػػػد،  مف ػػػػػـو كًحوى

كأحواـ، كش كط، كمسائل،ا٤بؤلف: د. سعيد بن علي بن كهف الق طػاين، الناشػ : م كػز 
 ـ ََُِ -هػ  ُُّْالدعوة كاطرشاد بالقصب، الطبعة: الثالثة، 

أبػػو عبػػد ا  -كماجػػة اسػػم أبيػػه يزيػػد  -بػػن ماجػػة ختسػػنن ابػػن ماجػػه ت األرنػػؤكط،  .36
٧بممػد   -عػادؿ م شػد  -هػ( اق : شعيب األرنؤكط ٧ِّٕبمد بن يزيد القزكيِب )ا٤بتوف: 

عىبػػػد الٌلطيػػػف حػػػ ز ا، الناشػػػ : دار ال سػػػالة العا٤بيػػػة، الطبعػػػة: األكز،  -كامػػػل فػػػ   بللػػػي 
 ـ ََِٗ -هػ  َُّْ
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 بػػن شػػداد بػػن داكد سػػليماف بػػن األشػػعث بػػن إسػػ اؽ بػػن بشػػّب ، أليبسػػنن أيب داكد .37
، هػػػػػػ(اق : ٧بمػػػػػد ٧بيػػػػػي الػػػػػدين عبػػػػػد ا٢بميػػػػػدٍِٕٓسػػػػػتاين )ا٤بتػػػػػوف: جعمػػػػػ ك األزدم السٍّ 

 ْعدد األجزاء: ، بّبكت –الناش : ا٤بوتبة العص ية، صيدا 
سػػّب أعػػالـ النػػبالء، ا٤بؤلػػف: مشػػس الػػدين أبػػو عبػػد ا ٧بمػػد بػػن أٞبػػد بػػن عثمػػاف بػػن  .38

-هػػػػػُِْٕالقػػػػاه ة، الطبعػػػػة:  -هػػػػػ( الناشػػػػ : دار ا٢بػػػػديثْٖٕالػػػػ هيب )ا٤بتػػػػوف:  فىامٍيػػػػاز
 ُٖـ عدد األجزاء: ََِٔ

السيل ا١ب ار ا٤بتدف  على حػدائ  األزهػار، ا٤بؤلػف: ٧بمػد بػن علػي بػن ٧بمػد بػن عبػد  .39
، الطبعػػػة: الطبعػػػة األكز، َُِٓا الشػػػوكاين اليمػػػِب )ا٤بتػػػوف:  هػػػػ( الناشػػػ : دار ابػػػن حػػػـز

 ُجزاء: عدد األ
شػػػ ح الزركشػػػي، ا٤بؤلػػػف: مشػػػس الػػػدين ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد ا الزركشػػػي ا٤بصػػػ م ا٢بنبلػػػي  .41

ـ عػػػدد  ُّٗٗ -هػػػػ  ُُّْهػػػػ( الناشػػػ : دار العبيوػػػاف، الطبعػػػة: األكز، ِٕٕ)ا٤بتػػػوف: 
 ٕاألجزاء:

 -هػػػػػػػ ُِٖٓشػػػػػػ ح القواعػػػػػػد الفق يػػػػػػة، ا٤بؤلػػػػػػف: أٞبػػػػػػد بػػػػػػن الشػػػػػػيض ٧بمػػػػػػد الزرفػػػػػػا ] .41
دمشػػػػ  /  -فى أٞبػػػػد الزرفػػػػا، الناشػػػػ : دار القلػػػػم هػػػػػ[ص  ه كعلػػػػ  عليػػػػه: مصػػػػطُّٕٓ

 م1989 -هـ 1419، سوريا، الطبعة: الثانية
الش ح الوبّب )ا٤بطبوع مو ا٤بقنو كاطنصاؼ( ا٤بؤلف: مشس الدين أبو الف ج عبد  .ِْ

هػ( ٙبقي : الدكتور عبد ا  ِٖٔال ٞبن بن ٧بمد بن أٞبد بن فدامة ا٤بقدسي )ا٤بتوف: 
الدكتور عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو، الناش : هج  للطباعة كالنش   -كي بن عبد اسن الَب 

 -هػ  ُُْٓالطبعة: األكز، ٝب ورية مص  الع بية،  -كالتوزيو كاطعالف، القاه ة 
 ـُٓٗٗ

ش ح الووكب ا٤بنّب، ا٤بؤلف: تقي الدين أبو البقػاء ٧بمػد بػن أٞبػد بػن عبػد العزيػز بػن  .ّْ
هػػ( اقػ : ٧بمػد الزحيلػي كنزيػه ِٕٗا٤بع كؼ بابن النجار ا٢بنبلػي )ا٤بتػوف:  علي الفتوحي

 مػ ُٕٗٗ -هػ ُُْٖٞباد، الناش : موتبة العبيواف،الطبعة: الطبعة الثانية 
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الش ح ا٤بمتو على زاد ا٤بستقنو، ا٤بؤلػف: ٧بمػد بػن صػاحل بػن ٧بمػد العثيمػْب )ا٤بتػوف:  .44
هػػػػػ، عػػػػدد  ُِْٖ - ُِِْالطبعػػػػة: األكز، هػػػػػ( دار النشػػػػ : دار ابػػػػن ا١بػػػػوزم، ُُِْ

 ُٓاألجزاء: 
 (هػُُِْش ح رياض الصا٢بْب، ا٤بؤلف: ٧بمد بن صاحل بن ٧بمد العثيمْب )ا٤بتوف:  .45

 ٔهػ عدد األجزاء:  ُِْٔالناش : دار الوهبن للنش ، ال ياض، الطبعة: 
د ا ش ح ٨بتص  خليل للخ شي، ا٤بؤلف: ٧بمد بػن عبػد ا ا٣ب شػي ا٤بػالوي أبػو عبػ .46

بػػّبكت، الطبعػػة: بػػدكف هببعػػة كبػػدكف  –الفوػػ  للطباعػػة . هػػػ( الناشػػ : دارَُُُ)ا٤بتػػوف: 
 تاريض
شػػ ح منت ػػى اطرادات، ا٤بؤلػػف: منصػػور بػػن يػػونس بػػن صػػالح الػػدين ابػػن حسػػن بػػن  .47

هػػػػػػ( الناشػػػػػ : عػػػػػاك الوتػػػػػب، الطبعػػػػػة: األكز، َُُٓإدريػػػػػس الب ػػػػػوتى ا٢بنبلػػػػػى )ا٤بتػػػػػوف: 
 ّجزاء: ـ، عدد األُّٗٗ -هػ ُُْْ

هػػ( ُِٔص يح مسلم، مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسػن القشػّبم النيسػابورم )ا٤بتػوف:  .ْٖ
 ت.بّبك  –ث الع يب اق : ٧بمد فؤاد عبد البافي، الناش : دار إحياء الَبا

  يػػب ا٢بػػديث، ا٤بؤلػػف: أبػػو سػػليماف ٞبػػد بػػن ٧بمػػد بػػن إبػػ اهيم بػػن ا٣بطػػاب البسػػٍب  .49
هػ( اق : عبػد الوػ ًن إبػ اهيم الغ بػاكم، خػ ج أحاديثػه:  ّٖٖا٤بع كؼ با٣بطايب )ا٤بتوف: 

 -هػػػػػ  َُِْدمشػػػػ ، عػػػػاـ النشػػػػ :  –عبػػػػد القيػػػػـو عبػػػػد رب النػػػػيب، الناشػػػػ : دار الفوػػػػ  
 ّـ عدد األجزاء:  ُِٖٗ

الفتاكل الودل ختبن تيمية، ا٤بؤلف: تقي الػدين أبػو العبػاس أٞبػد بػن عبػد ا٢بلػيم بػن  .51
القاسػػػم بػػػن ٧بمػػػد ابػػػن تيميػػػة ا٢بػػػ اين ا٢بنبلػػػي الدمشػػػقي عبػػػد السػػػالـ بػػػن عبػػػد ا بػػػن أيب 

 -هػ َُْٖهػ( الناش : دار الوتب العلمية،الطبعة: األكز، ِٖٕ)ا٤بتوف: 
فتػػاكل اللجنػػة الدائمػػة، ٝبػػو كت تيػػب: أٞبػػد بػػن عبػػد الػػ زاؽ الػػدكيش، الناشػػ : رئاسػػة  .51

 ال ياض. –اطدارة العامة للطبو  -إدارة الب وث العلمية كاطفتاء 
ا٤بؤلػػػػف: ٧بمػػػػد بػػػػن صػػػػاحل بػػػػن ٧بمػػػػد العثيمػػػػْب )ا٤بتػػػػوف: ، تػػػػاكل نػػػػور علػػػػى الػػػػدربف .ِٓ

 بَبفيم ا٤بوتبة الشاملة. الوتاب م فم آليا هػ(ُُِْ
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هػػ( ٝبع ػا: َُِْفتاكل نػور علػى الػدرب، عبػد العزيػز بػن عبػد ا بػن بػاز )ا٤بتػوف:  .53
٧بمػػد آؿ الشػػيض،  الػػدكتور ٧بمػػد بػػن سػػعد الشػػويع ، فػػدـ ٥بػػا: عبػػد العزيػػز بػػن عبػػد ا بػػن

 ِِعدد األجزاء: 
 فتاكل كتوصيات ندكات فضايا الزكاة ا٤بعاص ة، إصدار بي  الزكاة الوويٍب. .ْٓ
فػػػتح القػػػدي ، ا٤بؤلػػػف: كمػػػاؿ الػػػدين ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد الواحػػػد السيواسػػػي ا٤بعػػػ كؼ بػػػابن  .55

هػػػ(، الناشػػ : دار الفوػػ ، الطبعػػة: بػػدكف هببعػػة كبػػدكف تػػاريض، عػػدد ُٖٔا٥بمػػاـ )ا٤بتػػوف: 
 َُزاء: األج
الفػػ كع كمعػػه تصػػ يح الفػػ كع لعػػالء الػػدين علػػي بػػن سػػليماف ا٤بػػ داكم، ا٤بؤلػػف: ٧بمػػد  .56

بػػػن مفلػػػح بػػػن ٧بمػػػد بػػػن مفػػػ ج، أبػػػو عبػػػد ا، مشػػػس الػػػدين ا٤بقدسػػػي الػػػ اميُب   الصػػػا٢بي 
هػػػػػ( اقػػػػ : عبػػػػد ا بػػػػن عبػػػػد اسػػػػن الَبكػػػػي، الناشػػػػ : مؤسسػػػػة ّٕٔا٢بنبلػػػػي )ا٤بتػػػػوف: 
 ُُمػ عدد األجزاء:  ََِّ -هػ  ُِْْكز ال سالة، الطبعة: األ

ا٤بؤلػف: أبػو العبػاس شػ اب الػدين أٞبػد بػن  الف كؽ = أنوار الدكؽ يف أنواء الفػ كؽ،  .ٕٓ
هػػػ( الناشػػ : عػػاك الوتػػب، ْٖٔإدريػػس بػػن عبػػد الػػ ٞبن ا٤بػػالوي الشػػ ّب بػػالق ايف )ا٤بتػػوف: 

  ْالطبعة: بدكف هببعة كبدكف تاريض، عدد األجزاء: 
ٍيلًػٌي، أسػتاذ كرئػيس فسػم  .58 الًفٍقهي اطسالميُّ كأدلمتيهي ا٤بؤلف: أ. د. كىٍهبىة بن مصػطفى الزُّحى

 –سػػوريمة  -كٌليمػػة الشمػػ يعة، الناشػػ : دار الفوػػ    -الفقػػه اطسػػالمٌي كأصػػوله ٔبامعػػة دمشػػ  
لػػػة بالنٍّسػػػبة ٤بػػػا سػػػبق ا )كهػػػي الطبعػػػة ال ثانيػػػة عشػػػ ة ٤بػػػا دمشػػػ  الطبعػػػة: ال مابعػػػة ا٤بنقم ػػػة ا٤بعدم

 َُتقدم ا من هببعات مصورة( عدد األجزاء: 
ػػػػ ، ا٤بؤلػػػػف: أ. د. عىبػػػػد ا بػػػػن ٧بمػػػػد الطيٌػػػػار، أ. د. عبػػػػد ا بػػػػن ٧بٌمػػػػد  .59 الًفقػػػػهي ا٤بيىسم

اري الػػػوىهبن للنمشػػػ ، ال يػػػاض  ػػػى، الناشػػػ : مىػػػدى ػػػد بػػػن إبػػػ اهيم ا٤بوسى ا٤بملوػػػة  -ا٤بطلػػػ ، د. ٧بمم
، بػػػػافي األجػػػػزاء: َُُِ/ ُِّْ: األكز ُّ - ُُ ك ٕالع بيػػػػة السػػػػعودية، الطبعة:جػػػػػ 

 ـ َُِِ -هػ  ُّّْالثانية، 
القواعػػد الفق يػػة كتطبيقاهتػػا يف ا٤بػػ اهب األربعػػة، ا٤بؤلػػف: د. ٧بمػػد مصػػطفى الزحيلػػي  .َٔ

 –جامعػػػػة الشػػػػارفة، الناشػػػػ : دار الفوػػػػ   -عميػػػػد كليػػػػة الشػػػػ يعة كالدراسػػػػات اطسػػػػالمية 
 ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕدمش ،الطبعة: األكز، 
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 هػ ُُْٖالقواعد الفق ية، د. يعقوب الباحسْب، ط: موتبة ال شد، الطبعة األكز  .ُٔ
القواعػػػد كالضػػػوابط الفق يػػػة ا٤بتضػػػمنة للتيسػػػّب، ا٤بؤلػػػف: عبػػػد الػػػ ٞبن بػػػن صػػػاحل العبػػػد  .ِٔ

اللطيف، الناش : عمادة الب ث العلمي با١بامعة اطسالمية، ا٤بدينة ا٤بنورة، ا٤بملوة الع بيػة 
 ـََِّهػ/ُِّْ: األكز، السعودية،الطبعة

القواعػػػػد كالضػػػػوابط الفق يػػػػة ا٤بتعلقػػػػة بالزكػػػػاة كأث هػػػػا يف اخت٘باهػػػػات الفق يػػػػة د. أسػػػػامة  .ّٔ
األشػػق ، ٕبػػث مقػػدـ للنػػدكة السػػابعة عشػػ ة لقضػػايا الزكػػاة ا٤بعاصػػ ة ا٤بنعقػػدة يف مصػػ  عػػاـ 

 هػُِْٗ
كر، د. ٧بمػد القواعد كالضوابط الفق ية عند شػيض اطسػالـ ابػن تيميػة يف اطميػاف كالنػ  .ْٔ

 هػُِْٕا٥بامشي، الناش : ا٤بوتبة ا٤بوية، الطبعة األكز 
الوايف يف فقه اطماـ أٞبد، ا٤بؤلف: أبو ٧بمد موف  الدين عبد ا بن أٞبد بن ٧بمػد  .65

بن فدامة ا١بماعيلي ا٤بقدسػي   الدمشػقي ا٢بنبلػي، الشػ ّب بػابن فدامػة ا٤بقدسػي )ا٤بتػوف: 
 ـ ُْٗٗ -هػ  ُُْْالعلمية ، الطبعة: األكز، الناش : دار الوتب  (هػَِٔ

الوػايف يف فقػػه أهػل ا٤بدينػػة، ا٤بؤلػػف: أبػو عمػػ  يوسػػف بػن عبػػد ا بػػن ٧بمػد بػػن عبػػد  .66
هػػػ( اقػػ : ٧بمػػد ٧بمػػد أحيػػد كلػػد ماديػػيف ّْٔالػػد بػػن عاصػػم النمػػ م القػػ هبيب )ا٤بتػػوف: 

ع بيػػػة السػػػعودية، الطبعػػػة: ا٤بوريتػػػاين، الناشػػػ : موتبػػػة ال يػػػاض ا٢بديثػػػة، ال يػػػاض، ا٤بملوػػػة ال
 ِـ، عدد األجزاء: َُٖٗهػ/ََُْالثانية، 

كتػػاب األمػػواؿ، ا٤بؤلػػف: أبػػو عيبيػػد القاسػػم بػػن سػػالٌـ بػػن عبػػد ا ا٥بػػ كم البغػػدادم  .67
بػػػػّبكت، عػػػػدد  –هػػػػػ( اقػػػػ : خليػػػػل ٧بمػػػػد هػػػػ اس، الناشػػػػ : دار الفوػػػػ . ِِْ)ا٤بتػػػػوف: 
 ُاألجزاء: 

ا٣بليػل بػن أٞبػد بػن عمػ ك بػن ٛبػيم الف اهيػدم  كتاب العْب، ا٤بؤلػف: أبػو عبػد الػ ٞبن .68
هػػػ( اقػ : د م ػػدم ا٤بخزكمػي، د إبػػ اهيم السػام ائي، الناشػػ : دار َُٕالبصػ م )ا٤بتػوف: 

 كموتبة ا٥بالؿ.
كشػػاؼ القنػػاع عػػن مػػًب اطفنػػاع، ا٤بؤلػػف: منصػػور بػػن يػػونس بػػن صػػالح الػػدين ابػػن  .69

ناشػػ : دار الوتػػب العلميػػة، عػػدد هػػػ( الَُُٓحسػن بػػن إدريػػس الب ػػوتى ا٢بنبلػػى )ا٤بتػوف: 
 ٔاألجزاء:
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لساف الع ب، ا٤بؤلف: ٧بمد بن موـ  بن علػى، أبػو الفضػل، ٝبػاؿ الػدين ابػن منظػور  .َٕ
بػػػػّبكت، الطبعػػػػة:  –هػػػػػ(الناش : دار صػػػػادر ُُٕاألنصػػػػارم ال كيفعػػػػى اطف يقػػػػى )ا٤بتػػػػوف: 

 هػ ُُْْ -الثالثة 
عبد ا بػن ٧بمػد ابػن مفلػح، أبػو ا٤ببدع يف ش ح ا٤بقنو، ا٤بؤلف: إب اهيم بن ٧بمد بن  .ُٕ

لبنػػاف،  –هػػػ( الناشػػ : دار الوتػػب العلميػػة، بػػّبكت ْٖٖإسػػ اؽ، ب هػػاف الػػدين )ا٤بتػػوف: 
 ـ ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖالطبعة: األكز، 

ا٤بؤلػػػف: ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن أيب سػػػ ل مشػػػس األئمػػػة الس خسػػػي )ا٤بتػػػوف: ، ا٤ببسػػػوط .72
 -هػػػ ُُْْتػػاريض النشػػ : ، بػػدكف هببعػػةالطبعػػة: ، بػػّبكت –الناشػػ : دار ا٤بع فػػة  هػػػ(ّْٖ

 َّعدد األجزاء:  ـُّٗٗ
عبد ال ٞبن أٞبد بن شعيب بن  ختيباَّتىب من السنن = السنن الصغ ل للنسائي،  .ّٕ

هػ( ٙبقي : عبد الفتاح أبو  دة، الناش : موتب َّّعلي ا٣ب اساين، النسائي )ا٤بتوف: 
  ُٖٔٗ – َُْٔحلب، الطبعة: الثانية،  –ا٤بطبوعات اطسالمية 

٦بلػػػػة األحوػػػػاـ العدليػػػػة، ا٤بؤلػػػػف: ١بنػػػػة موونػػػػة مػػػػن عػػػػدة علمػػػػاء كفق ػػػػاء يف ا٣بالفػػػػة  .74
٪بيػػب هػػػواكيِب، الناشػػػ : نػػور ٧بمػػػد، كارخانػػػه ٘بػػارًت كتػػػب، آراـ بػػػاغ،  اقػػػ : ، العثمانيػػة
 ك اتشي

ا٤بؤلف: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بػن تيميػة ا٢بػ اين ، ٦بموع الفتاكل .75
الناشػػػ : ٦بمػػػو ا٤بلػػػيف ف ػػػد ، اقػػػ : عبػػػد الػػػ ٞبن بػػػن ٧بمػػػد بػػػن فاسػػػم هػػػػ(ِٖٕ)ا٤بتػػػوف: 

عػػػػػاـ النشػػػػػ : ، لنبويػػػػػة، ا٤بملوػػػػػة الع بيػػػػػة السػػػػػعوديةلطباعػػػػػة ا٤بصػػػػػ ف الشػػػػػ يف، ا٤بدينػػػػػة ا
 ـُٓٗٗهػ/ُُْٔ

اَّموع ش ح ا٤ب  ب ))مو توملة السبوي كا٤بطيعي(( ا٤بؤلف: أبػو زك يػا ٧بيػي الػدين  .76
هػػػ( الناشػػ : دار الفوػػ ، )هببعػػة كاملػػة مع ػػا توملػػة ٕٔٔ ػػٓب بػػن شػػ ؼ النػػوكم )ا٤بتػػوف: 

 السبوي كا٤بطيعي(.
الشػػيض ٧بمػػد بػػن صػػاحل العثيمػػْب، ا٤بؤلػػف : ٧بمػػد بػػن ٦بمػػوع فتػػاكل كرسػػائل فضػػيلة  .77

هػػػ( ٝبػػو كت تيػػب : ف ػػد بػػن ناصػػ  بػػن إبػػ اهيم ُُِْصػػاحل بػػن ٧بمػػد العثيمػػْب )ا٤بتػػوف : 
 هػ ُُّْ -دار الث يا، الطبعة : األخّبة  -السليماف، الناش  : دار الوهبن 
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عبػػد القػػادر  ٨بتػػار الصػػ اح، ا٤بؤلػػف: زيػػن الػػدين أبػػو عبػػد ا ٧بمػػد بػػن أيب بوػػ  بػػن .ٖٕ
 -هػػػ( اقػػ : يوسػػف الشػػيض ٧بمد،الناشػػ : ا٤بوتبػػة العصػػ ية ٔٔٔا٢بنفػػي الػػ ازم )ا٤بتػػوف: 
 ـُٗٗٗهػ / َُِْصيدا،الطبعة: ا٣بامسة،  –الدار النموذجية، بّبكت 

ا٤بؤلػػػػف: مالػػػػيف بػػػػن أنػػػػس بػػػػن مالػػػػيف بػػػػن عػػػػام  األصػػػػب ي ا٤بػػػػدين )ا٤بتػػػػوف: ، ا٤بدكنػػػػة .79
عػػػػػػدد  ـُْٗٗ -هػػػػػػػ ُُْٓالطبعػػػػػػة: األكز، ، ةالناشػػػػػػ : دار الوتػػػػػػب العلميػػػػػػ هػػػػػػػ(ُٕٗ

 ْاألجزاء: 
ا٤بستدرؾ على ٦بموع فتاكل شيض اطسالـ، ا٤بؤلف: تقي الػدين أبػو العبػاس أٞبػد بػن  .81

هػػػ( ٝبعػػه كرتبػػه كهببعػػه علػػى نفقتػػه: ٧بمػػد بػػن ِٖٕعبػػد ا٢بلػػيم بػػن تيميػػة ا٢بػػ اين )ا٤بتػػوف: 
 ٓهػػػػ عػػػدد األجػػػزاء:  ُُْٖ، هػػػػ( الطبعػػػة: األكزُُِْعبػػػد الػػػ ٞبن بػػػن فاسػػػم )ا٤بتػػػوف: 

 أجزاء
 هػ َُِْكٛبليو ا، د. خالد العاين، هببو: دار أسامة، الطبعة األكز،  مصارؼ الزكاة .ُٖ
ا٤بصػػباح ا٤بنػػػّب يف   يػػػب الشػػػ ح الوبّب،ا٤بؤلػػػف: أٞبػػد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن علػػػي الفيػػػومي    .ِٖ

 بّبكت. –هػ( الناش : ا٤بوتبة العلمية َٕٕا٢بموم، أبو العباس )ا٤بتوف: ٫بو 
ا٤بطلو على ألفاظ ا٤بقنو، ا٤بؤلف: ٧بمد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي، أبو عبػد  .83

هػػػػػػػػػػ( اقػػػػػػػػػ : ٧بمػػػػػػػػػود األرنػػػػػػػػػاؤكط كياسػػػػػػػػػْب ٧بمػػػػػػػػػود َٕٗا، مشػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػدين )ا٤بتػػػػػػػػػوف: 
 ـ ََِّ -هػ ُِّْا٣بطيب،الناش : موتبة السوادم للتوزيو ،الطبعة: الطبعة األكز 

ا٤بؤلػػػػف: د أٞبػػػػد ٨بتػػػػار عبػػػػد ا٢بميػػػػد عمػػػػ  )ا٤بتػػػػوف: معجػػػػم اللغػػػػة الع بيػػػػة ا٤بعاصػػػػ ة،  .84
 -هػػػػػ  ُِْٗهػػػػػ( ٗبسػػػػاعدة ف يػػػػ  عمػػػػل، الناشػػػػ : عػػػػاك الوتػػػػب، الطبعػػػػة: األكز، ُِْْ
 ـ ََِٖ

معجم مقاييس اللغة، ا٤بؤلف: أٞبد بن فػارس بػن زك يػاء القػزكيِب الػ ازم، أبػو ا٢بسػْب  .ٖٓ
 : دار الفوػػػ ، عػػػاـ النشػػػ : هػػػػ( اقػػػ : عبػػػد السػػػالـ ٧بمػػػد هػػػاركف، الناشػػػّٓٗ)ا٤بتػػػوف: 
 ٔـ. عدد األجزاء: ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗ

ا٤بؤلػػف: أبػػو ٧بمػػد موفػػ  الػػدين عبػػد ا بػػن أٞبػػد بػػن ٧بمػػد بػػن ، ا٤بغػػِب ختبػػن فدامػػة .86
فدامػػػة ا١بمػػػاعيلي ا٤بقدسػػػي   الدمشػػػقي ا٢بنبلػػػي، الشػػػ ّب بػػػابن فدامػػػة ا٤بقدسػػػي )ا٤بتػػػوف: 
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تػاريض النشػ : ، َُعػدد األجػزاء: ، عػةالطبعػة: بػدكف هبب، الناش : موتبة القاه ة هػ(َِٔ
 .ـُٖٔٗ -هػ ُّٖٖ

ا٤بنتقػػى شػػ ح ا٤بوهبػػإ، ا٤بؤلػػف: أبػػو الوليػػد سػػليماف بػػن خلػػف بػػن سػػعد بػػن أيػػوب بػػن  .87
 -هػػػػ( الناشػػػ : مطبعػػػة السػػػعادة ْْٕكارث التجيػػػيب القػػػ هبيب البػػػاجي األندلسػػػي )ا٤بتػػػوف: 

الوتاب اطسالمي، القاه ة هػ )  صورهتا دار  ُِّّٔبوار ٧بافظة مص ، الطبعة: األكز، 
 الطبعة: الثانية، بدكف تاريض( -
منح ا١بليل ش ح ٨بتص  خليل، ا٤بؤلف: ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد عليش، أبو عبػد ا  .88

بػػػّبكت، الطبعػػػة: بػػػدكف هببعػػػة، تػػػاريض  –هػػػػ( الناشػػػ : دار الفوػػػ  ُِٗٗا٤بػػػالوي )ا٤بتػػػوف: 
 ٗـ، عدد األجزاء:ُٖٗٗهػ/َُْٗالنش : 

ة اطمػػاـ الشػػافعي، ا٤بؤلػػف: أبػػو اسػػ اؽ إبػػ اهيم بػػن علػػي بػػن يوسػػف ا٤ب ػػ ب يف فقػػ .89
 ّهػ( الناش : دار الوتب العلمية، عدد األجزاء: ْٕٔالشّبازم )ا٤بتوف: 

مواهػػب ا١بليػػل يف شػػ ح ٨بتصػػ  خليػػل، ا٤بؤلػػف: مشػػس الػػدين أبػػو عبػػد ا ٧بمػػد بػػن  .91
عيِب ا٤بػػػػالوي )ا٤بتػػػػوف: ٧بمػػػػد بػػػػن عبػػػػد الػػػػ ٞبن الط ابلسػػػػي ا٤بغػػػػ يب، ا٤بعػػػػ كؼ با٢بطػػػػاب الػػػػ ُّ 

 ـُِٗٗ -هػ ُُِْهػ( الناش : دار الفو ،الطبعة: الثالثة، ْٓٗ
موسػػوعة الفقػػه اطسػػالمي، ا٤بؤلػػف: ٧بمػػد بػػن إبػػ اهيم بػػن عبػػد ا التػػًو م، الناشػػ :  .91

 ٓـ عدد األجزاء:  ََِٗ -هػ  َُّْبي  األفوار الدكلية، الطبعة: األكز، 
الًفٍقً يمػػػة، ا٤بؤلػػػف: ٧بمػػػد صػػػدفي بػػػن أٞبػػػد بػػػن ٧بمػػػد آؿ بورنػػػو أبػػػو ميٍوسيػػػوعىة القىواًعػػػدي  .92

 -هػػػ  ُِْْلبنػػاف، الطبعػػة: األكز،  –ا٢بػػارث الغػػزم، الناشػػ : مؤسسػػة ال سػػالة، بػػّبكت 
 ـ ََِّ

،ا٤بؤلػػػف: ٧بمػػػد بػػػن علػػػي ابػػػن القاضػػػي  .ّٗ موسػػػوعة كشػػػاؼ اصػػػطالحات الفنػػػوف كالعلـو
تقػػػدًن  (هػػػػُُٖٓ ػػػانوم )ا٤بتػػػوف: بعػػػد ٧بمػػػد حامػػػد بػػػن ٧بٌمػػػد صػػػاب  الفػػػاركفي ا٢بنفػػػي الت

كإشػػػػ اؼ كم اجعػػػػة: د. رفيػػػػ  العجم،ٙبقيػػػػ : د. علػػػػي دحػػػػ كج، نقػػػػل الػػػػنص الفارسػػػػي إز 
الع بيػػػة: د. عبػػػد ا ا٣بالػػػدم، الَبٝبػػػة األجنبيػػػة: د. جػػػورج زينػػػاين، الناشػػػ : موتبػػػة لبنػػػاف 

 ـ.ُٔٗٗ -بّبكت،الطبعة: األكز  –ناش كف 



65 
 

ا٤بؤلف: ٦بػد الػدين أبػو السػعادات ا٤ببػارؾ بػن ٧بمػد ، ث الن اية يف   يب ا٢بديث كاأل .94
الناشػػ :  هػػ(َٔٔبػن ٧بمػد بػن ٧بمػػد ابػن عبػد الوػػ ًن الشػيباين ا١بػزرم ابػن األثػػّب )ا٤بتػوف: 

٧بمػػػػود  -ٙبقيػػػ : هبػػػػاه  أٞبػػػد الػػػػزاكل  ـُٕٗٗ -هػػػػػ ُّٗٗبػػػّبكت،  -ا٤بوتبػػػة العلميػػػػة 
 ٓعدد األجزاء:  ٧بمد الطناحي

 الغفيلػػػي، الناشػػػ : بنػػػيف الػػػبالد باختشػػػَباؾ مػػػو دار ا٤بيمػػػاف، نػػػوازؿ الزكػػػاة، د. عبػػػد ا .ٓٗ
 ُِْٗالطبعة األكز 

ا٥بداية على مػ هب اطمػاـ أٞبػد، ا٤بؤلػف: ٧بفػوظ بػن أٞبػد بػن ا٢بسػن، أبػو ا٣بطػاب  .96
ماه  ياسْب الف ل، الناش : مؤسسػة  ػ اس للنشػ   -الولوذاين،اق : عبد اللطيف ايم 

 ُـ عدد األجزاء:  ََِْهػ /  ُِْٓكالتوزيو، الطبعة: األكز، 
امىة، ا٤بؤلػف: األسػتاذ الػدكتور/ عبػد ا بػن  .97 ًة الًفٍقًه ختٍبًن فيدى كىبىلي الغىمىامىًة يف شى ًٍح عيٍمدى

ا٤بملوػػػة الع بيػػػة  -٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد الطيػػػار، الناشػػػ : دار الػػػوهبن للنشػػػ  كالتوزيػػػو، ال يػػػاض 
 ٖهػ( عدد األجزاء:  ُِّْ -هػ  ُِْٗالسعودية، الطبعة: األكز، )

الوجيز يف إيضاح فواعد الفقة الولية، ا٤بؤلف: الشيض الػدكتور ٧بمػد صػدفي بػن أٞبػد  .98
لبنػاف، الطبعػة:  –بن ٧بمد آؿ بورنو أبو ا٢بػارث الغػزم، الناشػ : مؤسسػة ال سػالة، بػّبكت 

 ـ ُٔٗٗ -هػ  ُُْٔال ابعة، 
الغػػػزاس الطوسػػػي )ا٤بتػػػوف: ا٤بؤلػػػف: أبػػػو حامػػػد ٧بمػػػد بػػػن ٧بمػػػد ، الوسػػػيط يف ا٤بػػػ هب .99

، القػاه ة –الناشػ : دار السػالـ ، اق : أٞبد ٧بمود إب اهيم ، ٧بمػد ٧بمػد تػام  هػ(َٓٓ

 ٕعدد األجزاء: ، ُُْٕالطبعة: األكز، 
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 املىضىعاث فهرس
 ِ.......................................................................... ا٤بقدمة
 ٗ.............................................................كالضابط القاعدة معُب
 ُُ............................................................الزكاة مصارؼ مف ـو

 ِِ-ُِ.........................................الزكاة ٗبصارؼ ا٤بتعلقة الفق ية القواعد
 ُِ.........................................................ٗبقاصدها األمور فاعدة
 ُّ..........................................كاف ما على كاف ما بقاء األصل فاعدة
 ُّ.....................................ا٤بصاحل جلب على مقدـ ا٤بفاسد درء فاعدة
 ُٓ...........................................كا٤بواساة ال ف  على مبنية الزكاة فاعدة
 ُٔ..........................أحب كاف الشارع مقصود ٙبصيل يف أبلغ كاف ما فاعدة
 ُٕ.............................................الت  م اختشتبا  عند ا٢بوم فاعدة
 ُٕ.........................................القاص  من أفضل ا٤بتعدم العمل فاعدة
 ُٖ......................................كاجب ف و به إخت الواجب يتم خت ما فاعدة
 َِ................السبب كجود عند مش كعا يووف إمنا بسبب معلقان  شي ًعى  ما فاعدة
 ُِ.........................ألهل ا باألحبٍّ  يووف إمنا الزكاة أمواؿ يف التص ؼ فاعدة
 ُِ..........................خاصة أك كان  عامة الض كرة منزلة تنزؿ ا٢باجة فاعدة
 ِِ...................................................بقدرها تقدر الض كرة فاعدة

 ْٓ-ِّ......................................الزكاة ٗبصارؼ ا٤بتعلقة الفق ية الضوابط
 ِّ........................الزكاة يف األصناؼ من يقٌدـ فيمن ضابط: األكؿ الضابط
 ِٓ...................................كا٤بسوْب الفقّب بْب الف ؽ يف: الثاين الضابط
 ِٕ..............................الزكاة أخ  من ا٤بانو الغُب فدر يف: الثالث الضابط
 ِٗ.................................................الوفاية ضابط: ال ابو الضابط
 َّ....................الوفاية من كا٤بسوْب الفقّب يعطى ما ضابط: ا٣بامس الضابط
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 ُّ...................الوصف ذليف بقدر أعطي بوصف است   من: السادس الضابط
 ِّ........".................... الزكاة على العاملْب"  مص ؼ ضابط: السابو الضابط
 ّٓ....................".............. فلوُّم ا٤بؤلفة"  مص ؼ ضابط: الثامن الضابط
 ّٕ............".........................ال فاب يف"  مص ؼ ضابط: التاسو الضابط
 ّٕ.......".................................الغارمْب" مص ؼ ضابط: العاش  الضابط
 ّٗ...................".......... ا سبيل يف"  مص ؼ ضابط: عش  ا٢بادم الضابط
 ُْ...............".................. السبيل ابن"  مص ؼ ضابط: عش  الثاين الضابط
 ِْ....................مستق ٌان  أخ ان  األصناؼ من ياخ  من ضابط: عش  الثالث الضابط
 ِْ.............................٥بم الزكاة ص ؼ يصحٌ  خت من ضابط: عش  ال ابو الضابط
 ْْ............فقّبان  يووف أف يشَبط خت فإنه إليه لل اجة أعطي من: عش  ا٣بامس الضابط
 ْْ...................................أداءن  كالص ؼ كفاءن  الص ؼ: عش  السادس الضابط
 ْٓ.............................................................................ا٣باٛبة

 ْٔ...........................................................................الف ارس


