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 ثَُ هللا اٌوؽّٓ  اٌوؽ١ُ

 :  اٌّملِخ

ِٚٓ  ،  عّؼ١ٓأ ٚ طؾجٗ آٌٗ ػٍٝ ٚ آكَ ٌٚل ١ٍل ِؾّل ١ٍلٔب ػٍٝ اٌَالَ ٚ اٌظالح ٚ اٌؼب١ٌّٓ هة هللا اٌؾّل

 .اٌٝ ٠َٛ اٌل٠ٓ ٍٍٚه ٍج١ٍُٙ رجؼُٙ ٍٚبه ػٍٝ ٔٙغُٙ 

 ...  ثؼل ٚ

، ٔؾٛ رفؼ١ً اٌلٚه اٌؾؼبهٞ ٌفو٠ؼخ اٌيوبح فٟ ٚالغ  اٌشبٍِخ اٌز١ّٕخ ٚ اٌيوبح)   ِئرّو ْبف               

ٚوٛاهس أَب١ٔخ ،  فىو٠خ ٚ ِب١ٌخ ِبدؤىث اٌؼبٌُ ٌّوٚه ٔظوا إٌّبٍت اٌٛلذ فٟ عبء( اٌّغزّؼبد اٌّؼبطوح 

 اٌّئرّو ٘نا فٟ أشبهن ْأ ّٟ ػٍ اٌٛاعت ِٓ هأ٠ذ ٌنااإلٍالَ ،  ِجبكة ثؼغ فٟ فٍَف١خ رشى١ىبد ٔشوٚ، 
 ْأ ا١ٌم١ٓ ػٍُ اٌغ١ّغ ٠ؼٍُ وّب فٕؾٓ،  اٌؾ١بح َِبهاد ثىً ػاللخ ٌٙب ِّٙخ لؼ١خ ٠ٕبلش اٌنٞ اٌّجبهن
 وً ٠ؼب٠ش ٠غؼٍٗ ِب اٌّجبكة ٚ األٌٍ ِٓ ف١ٗ،  ىِبْ ٚ ِىبْ ٌىً طبٌؼ ، شبًِ ٚ وبًِ ك٠ٓ االٍالَ

 فٟ كٚه٘ب ٚ اٌيوبح لؼ١خ اٌّئرّو ٘نا٠ٕبلش  ؽ١ش ،  األٍب١ٍخ ِجبكئٗ ٚ صٛاثزٗ ػٍٝ اٌؾفبظ ِغ اٌّزغ١واد
ٚمٌه ِٓ ِٕظٛه ِجزىو ، ف١ٗ ِؾبٚه شوػ١خ ٚاعزّبػ١خ ٚالزظبك٠خ ، ٚرشو٠ؼ١خ رم١ٕ١ٕخ ،  ، اٌشبٍِخ اٌز١ّٕخ

ِٚؾبٍج١خ ٚاػال١ِخ ٚأ١ِٕخ ، ؽ١ش رٌٍّ اٌغلح ٚاٌزط٠ٛو ٚاالثزىبه فٟ لؼبٞ اٌيوبح ٚكٚه٘ب اٌؾؼبهٞ  

 فواطا شوٚؽ ف١ٗ رٛفود ماا ٌٍٍَُّ ف١به ال ِؾىّخ فو٠ؼخ ِؼٍَٛ ٘ٛ وّب اٌيوبح ٚاٌؼظو اٌؾبػو  فٟ
 ٚ ٌٍزط٠ٛو َِبئٍٗ اٌمبثً االٍالَ هوبْأ ِٓ اٌٛؽ١ل اٌووٓ رىْٛ رىبك اٌيوبح أْ وّب ؟ ال أٚ ٠قوعٙب ْأ اٌيوبح

  رٛى٠ؼٙب و١ف١خ ٚ ،  مٌه كاهحاٚ ثزؾظ١ٍٙب ٠مَٛ ِٓ أٚ ، اٌيوبح ف١ٙب رغت اٌزٟ األِٛاي فٟ ٍٛاء ،  االعزٙبك
 ؽجمذ ماا االلزظبك٠خ ٚ إٌف١َخ ٚ االعزّبػ١خ آصبه٘ب ٌٙب ِب١ٌخ ػجبكح أٔٙب وّب؟  ٌٙب اٌَّزؾمْٛ ُ٘ ِٓ ٚ، 

 .إٌّبٍت بٌٙبؾِ فٟ، ٚٚػؼذ  فواعٙبا ِؼب١٠و ٙبف١

 اٌَّزف١ؼخ اٌلهاٍبد ٚ،   إٌظو٠خ ٌجؾٛسٚا اٌلهاٍبد ؽ١ش ِٓ اػزٕبء أ٠ّب اٌووٓ ثٙنا اػزٕٟ لل ٚ

 . اٌـ...اٌج١غ ٚ اٌيٚاط ٚ اٌظَٛ ٚ اٌظالح ٚ اٌفمٗ أثٛاة ِٓ ِّٙب ثبثب وٛٔٗ اٌٝ ػبفخا ،  اٌّزقظظخ

 ف١َّٓ ِٕن اٌيوبح ِٛػٛع ؽٛي ِجبٌغب أوٓ ٌُ ِئبد لٍذ ٌٛ ثً ، إٌلٚاد ٚ اٌّئرّواد ػشواد ػملد ؽ١ش
فٟ  اٌيوبح ِٛػٛع فٟ وزجذ اٌزٟ اٌلل١مخ اٌغبِؼ١خ اٌوٍبئً ِٓ ػلك اٌٝ ػبفخ، ا ٘نا ٠ِٕٛب اٌٝ ػبِب

 ٚ االٍالِٟ لزظبكاال فٟ وزت ِٓ ِؼظُ أْ وّب ،  رٛط١بد ٚ ثٕزبئظ فوعذ ٚ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ، ٚٔٛلشذ
، ويوبح اٌشووبد ٚاألٍُٙ ٚغ١و٘ب ِٓ  اٌيوبح فٟ كل١مخ َِبئً ٠ٕبلش اْ ثلّ ال ،  ٍال١ِخإلا اٌّظبهف

 ٚ االلزظبك ٚ اٌمبْٔٛ ٚ اٌشو٠ؼخ و١ٍبد ػٓ اٌظبكهح اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍّخ اٌّغالد ونٌه ٚ ، اٌَّزغلح اٌَّبئً 

 . اٌيوبح لؼب٠ب فٟ ِؼّمخ ثؾبسأ ػٍٝ رؾزٛٞ االلزظبك ٚ اٌجؾٛس ِواوي

فٟ ٚلذ ِجىو  اٌيوبح ِٛػٛع أ١ّ٘خ ِلٜ ٌٕب ١ٌظٙو ػّبياأل ٘نٖ ٛهحبوث اٌٝ ػبثوح حهشبثؤً أْ أش١و ا ٚال

. 
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   اٌّٛافك 5111 شؼجبْ فٟ إٌّؼمل اٌى٠ٛذ فٟ األٚي ٌٍيوبح  ّٟبٌؼاٌ اٌّئرّو:  األٌٚٝ اٌّئرّواد ِٓ

5291َ  . 

 .  5291 اٌّٛافك ٘ــ5111 اٌو٠بع فٟ وبحيٌٍ اٌضبٟٔ اٌؼبٌّٟ اٌّئرّو صُ

 ٘ىنا ٚ َ 5221  اٌّٛافك ٘ــ 5151 ثّب١ٌي٠ب الِجٛه وٛاال فٟ إٌّؼمل حٌٍيوب اٌضبٌش اٌؼبٌّٟ اٌّئرّو صُ

 . ٘نا ِئرّؤب  اٌٝ اٌّئرّواد ِٓ اٌؼشواد مٌه ثؼل رٛاٌذ

  :ثٛاو١و٘ب أ٠ؼب  ثنوو وزفٟ، أ وض١وح فٟٙ اٌيوبح لؼب٠ب فٟ اٌّؼبطوح إٌلٚاد اِب ٚ 

 5299َ   اٌّٛافك ٘ــ5112 ،  ثبٌمب٘وح اٌّؼبطوح اٌيوبح ٌمؼب٠ب األٌٚٝ إٌلٚح

  5292َ ، اٌى٠ٛذ فٟ اٌّؼبطوح اٌيوبح ٌمؼب٠ب اٌضب١ٔخ إٌلٚحٚ

  َ 5221،  ٠ؼبأ اٌى٠ٛذ فٟ اٌّؼبطوح اٌيوبح ٌمؼب٠ب اٌضبٌضخ إٌلٚحٚ

 . ٘نا ٠ِٕٛب ٌٝا اٌؼبٌُ ثٍلاْ وً فٟ اٌيوبح لؼب٠ب ؽٛي إٌلٚاد رٛاٌذ ٘ىنا ٚ

،  اٌّؼبطوح اٌيوبح لؼب٠ب فٟ اٌّزقظظخ اٌوٍبئً ٚ اٌىزت ٚ إٌلٚاد ٚ اٌّئرّواد ٘نٖ ْأ اٌٝ ثبالػبفخ

 ثغّغ ِٕٙب،  اٌّٛػٛع ٘نا فٟ اٌّزقظظ١ٓ اٌّغزٙل٠ٓ ٚ اٌفمٙبء رَزىزت اٌزٟ اٌفم١ٙخ اٌّغبِغ ٕ٘بن
 ِغّغ ٚ،  االٍالِٟ اٌزؼبْٚ كٚي ٌّٕظّخ اٌزبثغ ثغلح االٍالِٟ اٌفمٗ ثّغّغ ٚ ثبألى٘و االٍال١ِخ اٌجؾٛس

 فٟ اٌفزٜٛ ٌغبْ ونٌه ٚ،  ثٟٚهاأل االٍالِٟ اٌفمٗ ِغّغ ٚ،  االٍالِٟ اٌؼبٌُ ٌواثطخ اٌزبثغ االٍالِٟ اٌفمٗ

 .اإلٍال١ِخ  اٌّظبهف فٟ اٌشوػ١خ ا١ٌٙئبد ٚ اٌيوبح طٕلٚق أٚ ث١ذ

ٌٚل٠ٕب ا١ٌَٛ ِغّٛػخ ِٓ اٌىزت اٌزٟ رقظظذ فٟ لؼب٠ب اٌيوبح ، ٚعّؼذ ثؾٛس إٌلٚاد ٚاٌّئرّواد فٟ 

 .كهاٍبد فم١ٙخ ِؼبطوح فٟ لؼب٠ب اٌيوبح ِٛػٛع اٌيوبح ، 

،  ٍِٛغ ثشىً ٔظو٠ب ذِلف لل ٔٛاؽ١ٙب ٚ رفبط١ٍٙب ثىً اٌيوبح لؼب٠ب كهاٍخ ْأ ٌٝا أفٍض ْأ أٍزط١غ ٚ

 ١٘ئبد ف١ٙب ٠ٛعل ال اٌزٟ االٍال١ِخ اٌجٍلاْ ثؼغ فٟ ثبألفض ٚ ، إٌظوٞ ٓػ ثؼ١لا ٍّٟؼاٌ اٌزطج١ك ٠جمٝ ٌىٓ

 . اٌيوبح لؼب٠بأِٛه ٚ رزٌٛٝ ه١ٍّخ شجٗ ٚأ ه١ٍّخ

 اٌغّؼ١بد ٚأ اٌيوبح طٕلٚق ؽو٠ك ػٓ اٌيوبح عّغ فٟ اٌلٚي ثؼغ رغوثخ ثٕغبػ شبكحإلا ِٓ ثل ال وّب
،  اٌّزؾلح اٌؼوث١خ االِبهاد كٌٚخ فٟ اٌٛالغ فٟ شب٘لٔب ٚ ٌَّٕبٖ ِب ؽَت ػٍٝاٌّزقظظخ فٟ ٘نا اٌشؤْ ، 

،  كل١مخ ٍغالد ٌل٠ٙب اٌيوبح عّغ فٟ االِبهاد كٌٚخ فٟ اٌّزقظظخ ا١ٌٙئبد ْأ ؽ١ش،  اٌى٠ٛذ كٌٚخ ٚ

 ٚ ؽبٌزٗ ؽَت وً مٌه ِزبثؼخ ٚ ،  ٌٍيوبح اٍزؾمبلُٙ ٚ االشقبص ٘ئالء ثبؽز١بط رف١ل ه١ٍّخ صجبربداٚ
 ؽزٝ ٠زبثغ صُ ،  ٠ؼطٝ اٌؼًّ ػٍٝ اٌمبكه ٚ ،  ٠ىف١ٗ ِب ٠ؼطٝ ألؼلٖ ،  ِوعأٚ  ، ٍٓ ٌىجو فبٌؼبعي ،  ٚػؼٗ

 . ٘ىنا ٚ ِٕزغب ػبِال ٠ىْٛ

 اٌّّٙخ اٌفو٠ؼخ ٌٙنٖ اٌّمبطلٞ اٌّفَٙٛ رفؼ١ً ٚ االٍزشبهاد رمل٠ُ ٚ إٌظو ػبكحا ػ١ٍٕب ٕ٘ب ِٓ ٚ -
 ٚ ؽمٛق ٙبػ١ٍٚ ف١ٙبٚ،  اٌضوٚاد ٘نٖ ػٕلٔب ٚ إٌظبَ ٘نا ٌل٠ٕب ٠ىْٛ ْأ ثٕب اٌالئك غ١و فّٓ، 

 ٚ ،  اٌّبٍخ اٌؾبعخ أ١ٔٓ ٚ ،اٌفمو ٚؽؤح ِٓ ٍال١ِخإلا اٌّغزّؼبد ثؼغ رئٓ مٌه ِغ ٚ ، ٚاعجبد
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 ٘ٛ وّب ِٛاٌُٙأ ىوبح فوعٛاأ ٌٛ األغ١ٕبء فٟ وً ثٍل  ْأ رف١ل ؽظبئ١خا ػ١ٍّخ كهاٍبد ٕ٘بن

 .1  ثٍل ٞأ فٟ فمواء ثمٟ ٌّب إٌّبٍت اٌّىبْ فٟ ٘بٛٚػؼ ٚ ، ُِٕٙ اٌّطٍٛة

 وبٔذ ِب ٌٝا اٌفو٠ؼخ ٘نٖ ٚٚظ١فخ  ١٘ىٍخ ػبكحإل اٌّؾفيح اٌؼٛاًِ ِٓ غ١وٖ ٚ اٌّئرّو ٘نا ٠ىْٛ ٌنا -
 َِزغلاد ٌىً رزَغ اٌزٟاٌٝ اٌّوٚٔخ اٌفم١ٙخ  اٍزٕبكا اٌواشل٠ٓ اٌقٍفبء ٚ إٌجٛٞ اٌؼظو فٟ ػ١ٍٗ

 صُ ِٓ ٚ مٌه كاهحا ٚرؾظ١ٍٙب ،  و١ف١خ ٚ،  ِٛايأ ِٓف١ٗ  اٌيوبح رغت ّبف١ ٍٛاء ،  اٌؾبػو ػظؤب
 ِمبطل لٛاػل٘ب ٍذهأ اٌزٟ ٠ٌٛٚبدألا فمٗ لٛاػل ؽَت طٕبفٙبأ ثىً ٌٙب اٌَّزؾم١ٓ ػٍٝ رٛى٠ؼٙب
 ػب١ٍِٓ اٌٝ رؾٌُٛٙ ٚ فمواءُ٘ ٟفزغٕ ثٍل وً فٟ اٌفو٠ؼخ ٘نٖ رٕطٍك ؽزٝ مٌه ٚ،  اٌؼبكٌخ اٌشو٠ؼخ

 .  اٌيوبح ٠ئكْٚ أٔبً ٌٝا صُ ،  ِٕزغ١ٓ ٚ

 رغطٟ ْأ ٠ّىٓ  اٌنٞ ،  االعزّبػٟ اٌزىبفً فٟ ثٗ ٠ؾزنٜ ّٔٛمعب ٍال١ِخإلا اٌجالك رىْٛ ْأ اٌّئًِ ِٓ ٚ

 . اٌّوفظخ اٌقبطخ اٌغّؼ١بد ٚ فواكألا َِزٜٛ ػٍٝ ؽزٝ ِٕٗ ِّٙب عبٔجب اٌيوبح

 اٌؾؼبهٞ اٌظوػ ٘نا ثٕبء فٟ ٌجٕخ ١ٌىْٛ اٌجؾش ثٙنا  ُاٌّئرّو اٌّٙ ٘نا فٟ ِشبهوزٟ دءعب ٘نا عًأ ِٓ

 . اإلَٔبٟٔ  ٟااللزظبكٞ اٌزىبفٍ االعزّبػٟ

 . اٌّواعغ ٚ ثبٌّظبكه خلبئّ ٚ فبرّخ ٚ جؾض١ِٓ ٚ ِملِخ ػٍٝ ِشزّال اٌجؾش عبء ٚ  

 . ا١ٌَٛ بٙٚالؼ ٚ ، ِٕٙب اٌّوعٛح ١فزٙبظٚ ٚ ، اٌيوبح فو٠ؼخ أ١ّ٘خ ث١بْ ف١ٙب ٚ:  اٌّملِخ

 . ٌٍيوبح ٘ئالء اٍزؾمبق فٟ ٍخؼاٌ ٚ ػ١ٍٙب إٌّظٛص اٌيوبح ِظبهف األٚي اٌّجؾش

  . ِمبطل٠خ ثوإ٠خ اٌيوبح ِظبهف:  اٌضبٟٔ اٌّجؾش

 . ٚف١ٙب أُ٘ إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد : اٌقبرّخ 

ٌٍمبئ١ّٓ ػٍٝ ٘نا اٌّئرّو ٌٛػٛػ اٌفىوح ٚاٌٙلف ، ٚكلخ اٌظ١بغخ  ًٚال ثّل ِٓ اٌشىو اٌغي٠ -

جؾ اٌّٛاػ١ل ، ٚاٌّزبثؼخ ػ، ٚرؾل٠ل األ٘لاف ، ٚاٌّجزىوح اٌّف١لح ٚاألٍٍٛة فٟ هٍُ اٌّؾبٚه 

 . ٚغ١و مٌه ثبٌّٛاػ١ل ٚرور١ت أِو اٌؾؼٛه ألطؾبة اٌٍّقظبد ثبٌزنو١و 

 

 

 

 

 

اٍزؾمبق ٘ئالء ٌٍيوبح ، خ فٟ ؼٍػ١ٍٙب ٚ اٌِظبهف اٌيوبح إٌّظٛص :  اٌّجؾش األٚي

   . ٌزؼ١ّّٙب فٟ اٌَّزغلاد اٌؾل٠ضخ 
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١ٗ اٌغبٔت اٌل٠ٕٟ ٚ اٌغبٔت ٠غزّغ ف شؽ١ اإلٍالَ ، هوبْ أاٌيوبح فو٠ؼخ شوػ١خ ٚ هوٓ ػظ١ُ ِٓ       

اٌمبثٍخ   هوبْألٚ ٘ٛ ِٓ ا ،  ٚ اٌغبٔت إٌفَٟ ،  ٚ اٌغبٔت االلزظبكٞ ٚ اٌغبٔت اٌّبٌٟ ،االعزّبػٟ 

 و١ف١خٚ  ،  ٌيوبحا ٙبغت ف١ر األِٛاي اٌزٟ ػبكح إٌظو فٟ ثؼغ َِبئٍٗ وّب فٟ اٚ  ، ٌالعزٙبك ٚ اٌزط٠ٛو

ٚ مٌه ، وّب أٔٗ هوٓ شقظٟ فوكٞ ،  زغلكحٚ غ١و مٌه ِٓ اٌَّبئً اٌؼظو٠خ اٌٌّّٚٓ رؼطٝ ، ، رٛى٠ؼٙب 

ؽ١ش رمَٛ اٌلٌٚخ ، ٌىٓ األطً ف١ٙب أٔٙب هوٓ ِئٍَٟ ، كٜ اٌشقض ىوبح ِبٌٗ ٌّٓ ٠واٖ َِزؾمب أما  ا

ُْ َطَللَخً ) اٌقطبة فٟ لٌٛٗ  رؼبٌٝ  ألْ ، ثزؾظ١ً ِبي اٌيوبح ٚ رٛى٠ؼٗ ػٍٝ َِزؾم١ٙب  ِٙ اٌِ َٛ ِْ ْٓ أَ ِِ ُفْن 

َٙب ُِٙ ثِ ١ رَُيوِّ َٚ  ُْ ُ٘ ُو ِّٙ ٌؾبوُ ٚلذ ٚ٘ٛ ا، ٌٝ ١ٍلٔب هٍٛي هللا  طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ ا بِٛعٙ 513اٌزٛثخ "(  رُطَ

 .، ٚػٙل ػّو ثٓ ػجل اٌؼي٠ي هػٟ هللا ػُٕٙ  لؼ١ب فٟ ػٙل اٌقٍفبء اٌواشل٠ٓاٚ  ٘نا ِب ؽجك ٚمان ، 

 ّب فٟ اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ِْٙ رئكٞ كٚها ّّىٓ أفبٌيوبح اٌزٟ ٟ٘  اٌفو٠ؼخ اٌؾبػوح اٌغبئجخ اٌزٟ ِٓ اٌ    

أٚ ، مالي أٚ فٛائل اٚ أ٘بٔخ ااٌّبي ِٓ غ١و  اٌٝ ثّٓ أػٛىرُٙ اٌؾبعخ  ٚ َِبػلح اٌّغزّؼبد فٟ  إٌٙٛع، 

ٚ ، فٟ وض١و ِٓ اٌجالك االٍال١ِخ  ٛؽ ثٙبكٚه٘ب إٌّ ْٞ اٌيوبح ا١ٌَٛ ال رئكأٌىٓ اٌٛالغ شوٚؽ ِغؾفخ ، 

ٚ ٌُ رَزضّو االٍزضّبه ، ٌُ رئد صّبه٘ب  ٌنا، ف١ّب ٠وٜ  بَبْ طوفٙأوً  ٌٝرجؼضود فٛائل٘ب ػٕلِب رٛ

أٚ  ،  اٌّموث١ٓ ِٕٗ، أٚ ػطبئٙب ٌجؼغ إٌبً اغ ِٓ رغت ػ١ٍُٙ اٌيوبح ٠غزٙلْٚ فٟ وّب اْ ثؼ ، ِضً ألا

 . كٜ ِب ػ١ٍٗأٗ إٔٔب ِٕٗ ، ظثطو٠مخ ِب  ٙباٌن٠ٓ ٠طٍجٛٔ

 ؟ ِٕٙب لٚ ِب اٌّمظ،  ٌنا وبْ ال ثل ِٓ ث١بْ ؽم١مخ ِظبهف فو٠ؼخ اٌيوبح 

 . 5 ٚ اٌطٙبهحاٌي٠بكح إٌّبء ٚ :  فبٌيوبح وّب ٔؼٍُ ٌغخ

هلل ، ٚػجٛك٠خ  ٔؼُ ػ١ٍٗ ٚ هىلٗأبٌٗ اٌقبٌض شىوا هلل رؼبٌٝ اٌنٞ ِفواعٙب ِٓ برطٙو ٔفٌ اٌّيوٟ ثؽ١ش 

 ، ٠َزف١لٚا ِٓ ِبي اٌيوبح ٌِّٓؾمل ِٓ ٔفًٛ إٌبً أفواكا ٚ ِغزّؼب ارط١ٙوا ِٓ   . فوػٙب ػ١ٍٗ اٌنٞ 

ِقظٛط١ٓ ث١ٕخ ٌٝ أٔبً افواط ِبي ِقظٛص ِٓ ِبي ِقظٛص ا:  اٌشوػٟ االططالػْ اٌيوبح فٟ أل

 . 9 ِقظٛطخ

ثً ؽل٠ضٟ  ،  ٚ ِملاه٘ب، ٚ ال ػٍٝ و١ف١خ رؾظ١ٍٙب ، ِٛاي اٌزٟ رغت ف١ٙب اٌيوبح ألٚ ؽل٠ضٟ ٕ٘ب ١ٌٌ ػٍٝ ا

ٚظ١فخ فو٠ؼخ ٚاٌفبئلح اٌّمظٛكح ِٓ ٙب ٚ رَزف١ل ِٕ ،  ١ٍىْٛ ِمزظوا ػٍٝ اٌفئبد اٌزٟ رظوف ٌٙب اٌيوبح

 . 3 " ِظبهف اٌيوبح "ثبٍُ  ٚ٘ٛ ِب ٠ؼوف فٟ اٌفمٗ االٍالِٟ فٟ ثبة اٌيوبح ، اٌيوبح 

َئٌَّفَِخ " ٚ ٘نٖ اٌّظبهف ؽلكرٙب ا٠٢خ اٌىو٠ّخ  ُّ ٌْ ا َٚ َٙب  َٓ َػ١ٍَْ ١ٍِ ِِ ٌَْؼب ا َٚ  ِٓ بِو١ ََ َّ ٌْ ا َٚ ٍْفُمََواِء  َللَبُد ٌِ ب اٌظَّ َّ أَِّ

 ٍَ فِٟ  َٚ  َٓ ١ ِِ ٌَْغبِه ا َٚ لَبِة  فِٟ اٌوِّ َٚ  ُْ ُٙ ٌُ لٍُُٛثُ ٌُ َؽِى١ ُ َػ١ٍِ هللاَّ َٚ  ۗ ِ َٓ هللاَّ ِِّ ًِ ۖ فَِو٠َؼخً  ج١ِ ََّ ِٓ اٌ اْث َٚ  ِ ًِ هللاَّ  11،  اٌزٛثخ "  ج١ِ

. 

                                                           
1
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 175ص
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َّ ٚ لل  ٚ ، ْ اٌيوبح رؼؾ ٌّٓ ٠َزؾمٙب أو إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ ثَٕزٗ اٌزٟ ٟ٘ اٌّج١ٓ ٌٍموآْ اٌىو٠ُ ف

ْ هللا ٌُ ا" :  هعً ٠َؤٌٗ ش١ئب ِٓ اٌيوبح فمبي ٌٗ عبءٚ مٌه ػٕلِب  أٍ٘ٙب ، ١ٌٌ ٌّٓ ٠طٍجٙب ٚ ٘ٛ ١ٌٌ ِٓ 

ْ وٕذ ِٓ رٍه االعياء بثؾىُ ٔجٟ ٚ ال غ١وٖ فٟ اٌظللخ ؽزٝ ؽىُ ف١ٙب فغيأ٘ب صّب١ٔخ أعياء ف  ٠وع

 . 5"  أػط١زه ؽمه

،  بٌٙب إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ا٠٢خ اٌّؾىّخ ِظوفبؾؼوف ِظبهف اٌيوبح ٚ ِْٔ أٚفٟ ٘نٖ اٌؼغبٌخ ال ثل 

ىً ِظوف ِٓ اٌّظبهف ٌٍخ ؼصُ ٕٔيي ٘نٖ اٌ ، ٍخ اٌزٟ اٍزؾك ثٙب ٘ئالء ِبي اٌيوبحؼوف اٌِظوفب ٌٕؼ

 .، ٚأؽٛاي إٌبً اٌَّزغلح اٌٛلغ اٌّؼبطو بٌٙب فٟ ؾإٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ِ

ٚاٌظفخ اٌزٟ رمزؼٟ طوفٙب  ، بٌٙب ؾٌٝ عٙبد اٌيوبح ٚ ِاْ ا٠٢خ اٌىو٠ّخ رش١و ِٓ اٌزٕج١ٗ اٌٝ أٚ ال ثل 

إلٍمبؽٙب ػٍٝ اٌٛالغ  ، ،  ػطبء ٘ئالء اٌيوبح ا٘نا ٍِّؼ ٠فزؼ ٌٕب ثبة اٌّمظل اٌشوػٟ ِٓ ٚ ا١ٌُٙ  ، 

ٚ٘نا ِب لوهٖ اثٓ هشل فٟ وزبثٗ اٌم١ُ ثلا٠خ اٌّغزٙل 
9
اٌظفخ اٌزٟ " ، ؽ١ش ػْٕٛ ٌَّؤٌخ اٌّظبهف ة  

: " ؽل اٌغٕٝ ٚاٌفمو ، ٚلبي ٘نٖ اٌَّؤٌخ ، أٍجبة افزالف اٌفمٙبء فٟ  فٟ رمزؼٟ طوفٙب ا١ٌُٙ ، صُ ٔبلش

ٍٚجت افزالفُٙ ٘ٛ ً٘ اٌؼٍخ فٟ ا٠غبة اٌظللخ ٌألطٕبف اٌّنوٛه٠ٓ ٘ٛ اٌؾبعخ فمؾ ، أٚ اٌؾبعخ ٚإٌّفؼخ 

٠غ١ي االص١ٕٓ ِؼب ، أػٕٟ اٌؾبعخ ٚإٌّفؼخ ، ِغ ِواػبح رمل٠ُ اٌّمظل اٌشوػٟ ِٓ اٌيوبح : ٚػ١ٍٗ ٔمٛي "   

  . يوبح ٌّٙب اٌؾبعخ ػٍٝ إٌّفؼخ اْ ٌُ ٠ىف ِبي اٌ

 ،  ٚ ١ٌٌ ثّملٚهُ٘ اٌؾظٛي ػ١ٍٗ،  ٠واك ثُٙ اٌّؾزبعْٛ اٌٝ اٌّبي ألٞ ٍجت وبْ ،  فبٌفمواء ٚ اٌَّبو١ٓ

 . ٚ ال ٠ٛعل ِٓ ٠غت ػ١ٍٗ وفب٠خ ؽبعزُٙ

 ِؼ١ٓ ، ٚ هارت أِخ ٌغّغ اٌيوبح ِٓ كْٚ ِبي ِؾلك ٌٗ ألشبهح ٌّٓ ٠ؼًّ فٟ ِظٍؾخ اا:  ٚ اٌؼبٍِْٛ ػ١ٍٙب

 . ح ٚ ؽَبثب ٚ رٛى٠ؼب ٚ ر١َٕمب ٚ غ١و مٌههاكاٚ رشًّ وً ِٓ ٠ؼًّ فٟ ِشوٚع عجب٠خ اٌيوبح عّؼب ٚ 

ٌىٓ ، غ١و ١ٍَِّٓ ُ٘ أٚ  ،  ٠ّبْ فٟ لٍٛثُٙإل٠زّىٓ ا ٌىٓ ٌُ رش١و اٌٝ أٔبً ١ٍَِّٓ :  ٚ اٌّئٌفخ لٍٛثُٙ

 . ؼب٠بُ٘ ، ٚٔظو ل ؽّب٠خ ا١ٌٌٍَُّّٓٙ كٚه فٟ أٚ ، ٌُٛٙ االٍالَ كفٕ٘بن أًِ فٟ 

ٌٝ فه اْ رش١و أ٠ّىٓ   ٌىٓ ،  فٟ طله االٍالَ ٚ ا١ٌَٛ ال ٚعٛك ٌٗ اوبْ اٌؼزك ٌٍؼج١ل ِٛعٛك:  ٚ فٟ اٌولبة

 . ٍوٜ ِٓ األػلاء ٚ رؾو٠و إٌبً ِٓ اٌمٙو ٚ اٌنيألا

ٚ فَو ِبٌٗ فٟ ػبئمخ أ ، طالػ ث١ٓ إٌبًإلٌٝ ِٓ ٠قَو ش١ئب ِٓ ِبٌٗ ثَجت اارش١و :  ٚ اٌغبه١ِٓ

 . ٚ ال ِبي ٌٗ غ١وٖ، طبثزٗ أ

ٌىٓ ٕ٘بن ِٓ اٌفمٙبء ٚ اٌّفَو٠ٓ ِٓ ، اٌفمٙبء ػٍٝ اٌغٙبك فٟ ٍج١ً هللا  ضوأوؽٍّٙب :  ٚفٟ ٍج١ً هللا

 .ٌإلٍالَ أؽٍمٙب ٚ ػّّٙب ٌزشًّ وً ِب ف١ٗ ف١و ٚ ٔفغ ٚ ِظٍؾخ ١ٌٍٍَّّٓ ٚ ٔظوح 
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ال ِبي ٌٗ ٠ٛطٍٗ اٌٝ ثٍلٖ ؽزٝ ٌٛ وبْ ٚ  ، فٙٛ اٌغو٠ت اٌجؼ١ل ػٓ ثٍلٖ إٌّمطغ ػٕٗ اٌّبي:  أِب اثٓ اٌَج١ً

 . 5 غ١ٕب فٟ ثٍلٖ

ٚ موو ألٛاي ،  ٚ ١ٌٌ اٌّمظٛك ِٓ اٌجؾش ٕ٘ب رف١َو ٘نٖ اٌّظبهف ، ٘نٖ اٌّظبهف اٌضّب١ٔخ ِؾً اٌيوبح

وّب إٔٔب ال ٔلػٟ إٔٔب ٍٕي٠ل ػٍٝ ٘نٖ اٌّظبهف ٚاٌزؼّك فٟ اٌغيئ١بد ،   ، ٚ افزالفُٙ فٟ ِؼٕب٘ب  اٌفمٙبء

 . ف١ٙب  اٌٛاػؾخ اٌؾظو ٚاٌمظوٚاد اٌّؾلكح ثؤك

ٔياي ٘نٖ اٚ ،  فٟ عؼً ٘نٖ اٌغٙبد ِؾال ٌٍيوبح  9 ٍخؼثً اٌّطٍٛة ِٕب فُٙ ٘نٖ اٌّظبهف ٚ اٍزٕجبؽ اٌ، ال 

 ٚ ٘نا ِب ٠ؼوف ػٕل ػٍّبء أطٛي اٌفمٗ ة ، بي فٟ اٌؼظو اٌؾبػوؾٍخ ػٍٝ ِب ٠ٕبٍجٙب ٚ ٠ال ئّٙب ِٓ ِؼاٌ

 .(   رؾم١ك إٌّبؽ) : 

 . 3 ِب ػوفذ ف١ٗ ػٍخ اٌؾىُ ثٕض أٚ اعّبع ف١ؾمك اٌّغزٙل ٚعٛك رٍه اٌؼٍخ فٟ اٌفوعٚ ٘ٛ   

ٚال ٠َغ  ، ٚ لؼب٠ب اٌؼظو ٚ َِزغلارٗ وض١وح ٚ ِزٕٛػخ ، ألٕٔب ٔؼٍُ اْ إٌظٛص اٌشوػ١خ ِؾلٚكح

ٌنا ال ثل ِٓ االعزٙبك  ،  ٚ فو٠ؼخ اٌيوبح هوٓ ُِٙ ال ثل ِٓ رفؼ١ً كٚهٖ فٟ اٌؾ١بح، اٌّؾلٚك اٌالِؾلٚك 

ٚ مٌه  ،  ٚ ِٕٙب ِظبهف اٌيوبح فٟ ا٠٢خ اٌىو٠ّخ ػٍٝ اٌَّزغلاد اٌؼظو٠خ، ٌزٕي٠ً إٌظٛص اٌشوػ١خ 

 . ً٘ االفزظبصأثؼل رّؾ١ض ٚ رلل١ك ٚ رؤًِ ٚ ِٕبلشخ ِٓ لجً 

 : الرْٟ ٔمٛي اأ ٚ ٌٛ أهكٔب رؾل٠ل ِؾً ِظبهف اٌيوبح ٚ عٙبرٙب ٚ اٍزٕجبؽ ػٍخ وً ِظوف ِٕٙب ٠ّىٓ 

 . -اٌفمو -خ ٚ اٌؼٛىؾبعاٌ:   أٚال

 .اهح ٚ ر١َٕمب اكاٌؼًّ فٟ ِشبه٠غ اٌيوبح عّؼب ٚ رؾظ١ال ٚ عجب٠خ ٚ :  صب١ٔب

 ،  الء ِٓ غ١و ا١ٌٍَّّٓؼمٚ االٍزؼبٔخ ثبٌ ،  ؽّب٠خ ا١ٌٍَّّٓ ٚ كػُ ا١ٌٍَّّٓ اٌغلك اإلٍالَ ٚٔشو :  صبٌضب

 . ٍالَ ٚ اٌٛلٛف ِغ لؼب٠ب ا١ٌٍَّّٓٚ ٌَّبػلرُٙ ػٍٝ ٔشو االأ اٍالُِٙ ، هعبء ِب ا

فه األٍوٜ ػٕل االػلاء ٚ َِبػلح اٌشؼٛة اٌزٟ رزٛق ٌٍؾو٠خ ٚ رؼبٟٔ ِٓ اٌظٍُ ٚ اٌمٙو ٚ :  هاثؼب

 . االٍزجلاك

طالؽٗ ٚ ٍؼ١ٗ ث١ٓ اأٚ ثَجت ،  ال ِبي ٌٗ ٌّٓفَبهح اٌّبي ٍٛاء ثغبئؾخ أٚ ِظ١جخ أٚ وبهصخ :  فبَِب

 . إٌبً ثبٌق١و

 . ف١و ٚ ِظٍؾخ ٚ ػيح ٌالِخ اٌٍَّّخف١ٗ ٞ ػًّ أ:  ٍبكٍب

ٚ ٘ٛ ثؼ١ل ػٓ ،  اٌّبي ِٓوبٌغو٠ت اٌَّبفو إٌّمطغ ، اٌّؾزبط ٌٍّبي ٌظوٚف فبطخ ٚ ؽبٌخ ِؼ١ٕخ :  ٍبثؼب

 .، ِٚٓ فٟ ؽىّٗ   ثٍلٖ ٌَجت ِشوٚع ؽزٝ ٌٛ وبْ غ١ٕب فٟ ثٍلٖ

                                                           
 ،  القرآن ألحكامالجامع  ،  117 ، 111 ، 119ص،  تفسٌر ابن كثٌر،  لمنصوص علٌهااانظر فً معانً مصارف الزكاه  1

  وما بعدها . 414 \3للعمرانً ،  ، البٌان ، و ما بعدها 1/169،  للقرطبً
 ،  انظر المستصفى ،  حكام بجعل الشارع ال لذاتهألها الوصف المؤثر فً اأنو تعرف  ، ركان القٌاس أحد : أهً العلة  -  2

 . 2/135،  لالسنوى،  نهاٌة السول  ،  3/415 ،  للغزالً
 .  3/223 ،  للطوفً لناظر ،  اشرح مختصر روضة  ،  471-3/415 ، للغزالً،  انظر المستصفى 3
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عٍٙب اٍزؾك ٘ئالء ِبي أِٓ  اٍزقواط اٌؼٍخ اٌزٟ ٚرٌٍّفٟ ػٛء ِؼوفخ اٌّظبهف إٌّظٛص ػ١ٍٙب 

ٕب ٔي٠ل ػ١ٍٙب أٔٚ ال ٠ؼٕٟ مٌه  ، بي ٚ ٕٔيٌٙب ػٍٝ ٚالؼٕب اٌّؼبطوؾْ ٍٔٛغ ٘نا اٌّأ٠ّىٓ ٌٕب ا١ٌَٛ ،  اٌيوبح 

، رلٚه ِؼٙب  اٌشوػ١خ ٌٙب ِمبطل رؾممٙب  ألؽىبَْ اأؽ١ش  ،  وٍٙب ٚ اٌّمظل ِٕٙبأٚ مٌه ٌزئرٟ فو٠ؼزٗ ، 

 . ػٍٝ اٌٛعٗ اٌظؾ١ؼ ؽىبَوبْ ٕ٘بن فًٍ فٟ رؤك٠خ ٘نٖ األ،  ٖ اٌّمبطلما ٌُ رؾمك ٘نبفٚعٛكا ٚػلِب ، 

 :، ٟ٘ ١فٙب طْ اٌّمبطل اٌشوػ١خ ػٍٝ افزالف اٌفمٙبء فٟ رٛأٚ ِؼٍَٛ 

  ،  ٙبِؼظّؽىبَ أٚ ٌأل٘لاف ٚ اٌؾىُ اٌٍّؾٛظخ ٌٍشبهع فٟ رشو٠ؼٗ ألاٌّؼبٟٔ ٚ ا

٠غبك٘ب ٚ اٌٛطٛي اٌٝ رؾم١مٙب ٚ اؽىبِٙب ٚ ٍؼذ أٍواه اٌزٟ ٚػؼٙب اٌشبهع ػٕل وً ؽىُ ِٓ ألا:  أٚ ٟ٘

 . 5 ١ٌٙب فٟ وً ىِبْ ٚ ِىبْا

ٌٝ ا٠ظبٌٙب ٚٔجؾضٗ ثؾضب ِمبطل٠ب إلْ ٔزٌٍّ اٌّمظٛك اٌشوػٟ ِٓ فو٠ؼخ اٌيوبح أٚ ِٓ ٕ٘ب ٔو٠ل 

ِٓ ؽ١ش  أٚ  ،  ِٛاي اٌزٟ رغت ف١ٙب اٌيوبحألَِزؾم١ٙب فٟ ػظو رغ١ود أٚػبػٗ ٍٛاء ِٓ ؽ١ش ا

ْ ٠ؼل أ٠ّىٓ  ،  أٚ اٌزؾ١َٕٟ،  فّب وبْ ٍبثمب ٠ؼل ِٓ لج١ً اٌزوف،  رظوف ف١ٙب اٌيوبح اٌّظبهف اٌزٟ 

٠ٌٛٚبد فٟ ألال ثل ِٓ رفؼ١ً اٌّمظل اٌشوػٟ ِغ ِواػبح فمٗ ا عٟ  ، ٌنابؾا١ٌَٛ ِٓ ثبة اٌؼوٚهٞ ٚ اٌ

٘نا اٌؼظو هغُ ْ رىْٛ ٍِّٙخ فٟ أٚ االفبكح ِٓ ٘نٖ اٌشؼ١وح اٌّّٙخ اٌزٟ رىبك ،  طوف اٌيوبح ٌَّزؾم١ٙب

، اٌّجزىوح  ٚ ال أكي ػٍٝ مٌه ِٓ أؼمبك ٘نا اٌّئرّو ثّؾبٚهٖ اٌوط١ٕخ  ، فبكح ِٕٙبإلٚعٛك ِؾبٚالد عبكح ٌ

 . ِغ اٌزمل٠و ٌىً إٌلٚاد ٚاٌّئرّواد اٌَبثمخ فٟ ِٕبلشخ لؼب٠ب اٌيوبح اٌّؼبطوح 

ٚ ػب١ٌّخ فٟ ، زّبػ١خ رؼب١ِٕخ ٚ اعِٚئ١ٍَخ ، ٚ ٌٛ كلمٕب إٌظو فٟ ِظبهف اٌيوبح ٌوأ٠ٕب أٔٙب فوك٠خ 

ٚ اٌٛلٛف ِغ اٌّؾزبع١ٓ ٌٍّبي ألٞ ٍجت ِٓ االٍجبة  ُ ، ػبٔخ إٌبً ٌٍلفٛي فٟ االٍالَ ٚ ؽّب٠زٙا

 ٚ ٘ٛ ِب ٍٕؼوفٗ، ؽلكد عٙبد ِظبهف اٌيوبح  انتٙٚ ٘نا ِب رٕطجك ػ١ٍٗ ا٠٢خ اٌىو٠ّخ ، اٌّشوٚػخ 

 .   ْ شبء هللا رؼبٌٝ فٟ اٌّجؾش اٌضبٟٔا ٚالؼ١ب 

 

 

 

 

 

ِظبهف اٌيوبح فٟ اٌؼظو اٌؾبػو َِٚزغلارٗ فٟ ػٛء اٌّمبطل اٌشوػ١خ  : اٌضبٟٔ  اٌّجؾش

 : ٚف١ٗ ر١ّٙل ِٚطٍجبْ   . ٌفو٠ؼخ اٌيوبح 

أْ : ػوفٕب اٌّظبهف اٌضّب١ٔخ اٌزٟ ؽّلكرٙب ا٠٢خ اٌىو٠ّخ ، ٚهأ٠ٕب ٔض اٌؼٍّبء ٚث١بُٔٙ : ر١ّٙل          

ِظبهف اٌيوبح أٞ ِؾً طوفٙب ، ٚلل اٍزشوفٕب اٌؼٍخ ٚاٌّمظل فٟ ٘نٖ اٌّظبهف ، ِٚب اٌنٞ رّضٍٗ ، ٚفٟ 

                                                           
1
لمقاصد العامة ، ا9ص ،  عالل الفاسً، مقاصد الشرٌعة و مكارمها، ل 251ص ،البن عاشور،  نظر مقاصد الشرٌعةا - 

 .  97ص ،  ٌوسف العالم د. للشرٌعة اإلسالمٌة ، 
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بهف اٌيوبح ، ثً ػظؤب اٌؾبػو ظٙود َِزغلاد وض١و ح فٟ شئْٚ ؽ١برٕب ، ِٚٓ مٌه ِؾبي عل٠لح ٌّظ

ٌؼً ثؼؼٙب ٠ٕطجك ػ١ٍٗ أوضو ِٓ ِظوف ، وّٓ ٘ٛ َِبفو ٌطٍت اٌؼٍُ اٌٝ ثٍل غو٠ت ، ٚأمطغ ِٓ اٌّبي ، 

فٙٛ غو٠ت اثٓ ٍج١ً ، ٚ٘ٛ فم١و ال ِبي ٌٗ ، ٚ٘ٛ فٟ ٍج١ً هللا ، ألٔٗ ؽبٌت ػٍُ ٠و٠ل هفؼخ شؤْ أِزٗ ، 

  :  ٍزؾمبق اٌيوبح ، ٚمٌه ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ ٚمٌه   وّب ٍجمذ اإلشبهح ا١ٌٗ ِٓ ث١بْ اٌّمظل ٚاٌؼٍخ ال

 .  رطج١مبد ِظبهف اٌيوبح فٟ اٌؼظو اٌؾبػو: اٌّطٍت األٚي  

ٚ٘نا كافً ػّٓ ِظوف اٌفمواء ٚاٌَّبو١ٓ ، ٠ٚشًّ وً ِٓ ٠ؾزبط اٌٝ اٌّبي إللبِخ   ، اٌؼٛى ٚاٌؾبعخ

 : ؽ١برٗ ِٓ ػوٚهاد ٚؽبع١بد ، ٚ٘ئال ء ٠ّىٓ أْ ٔمَُّٙ اٌٝ ل١َّٓ 

اٌـ ٚال ٠ٛعل ِٓ رغت ػ١ٍٗ ٔفمزُٙ ، ...لَُ ػبعي ػٓ اٌىَت ٚاٌؼًّ ٌىجو ٍٓ ، أٚ ػغي أٚ ػب٘خ  - أ

فٙئالء ٠م١لْٚ فٟ ِظبهف اٌيوبح ، ٠ٚؼطْٛ ِب ٠ىف١ُٙ فٟ وً شٙو ثبٌؾلٚك إٌّبٍجخ اٌّالئّخ ِٓ 

 . غ١و اٍواف ٚرجن٠و أٚ رمز١و 

ٍجب ، ٚ٘نا اٌمَُ ٠ّىٓ أْ ٠ؼطٝ ِٓ ٚلَُ آفو لبكه ػٍٝ اٌىَت ٚاٌؼًّ ، ٌىٓ ال ٠غل ػّال ِٕب - ة

 . اٌيوبح ؽزٝ ٠غل ػّال ٌّلح ِؾلكح ، أٚ ٠ؼطٝ ِٓ ِبي اٌيوبح ِب ٠ؾزبعٗ ِٓ َِزٍيِبد ػٍّٗ 

ٕٚ٘ب ٠ّىٓ أْ ٍٔٛغ ٘نا اٌّلٌٛي ٚمٌه اما وبْ ٘نا اٌشقض ٌل٠ٗ ِٕٙخ ٚؽوفخ ٍٛاء وبْ ؽج١ب أٚ 

رؾزبط اٌٝ أكٚاد ؽزٝ ٠زّىٓ ِٓ اٌؼًّ ،  ِٕٙلٍب أٚ ٔغبها أٚ ؽلاكا أٚ أٞ ِٕٙخ ، ٌىٓ ٘نٖ إٌّٙخ

فٙنا ٠ّىٓ أْ ٠ؼطٝ ِٓ ِبي اٌيوبح ِب ٠شزوٞ ثٗ أكٚاد ِٕٙزٗ ، ٠ٚىْٛ ِٕزغب ، ٚثؼل ػبَ أٚ 

 . ػب١ِٓ ٠ظجؼ ِؼط١ب ٌٍيوبح 

وّب ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ث١ذ اٌيوبح أٚ طٕلٚق اٌيوبح شو٠ىب ٌٗ ، ٚمٌه ثؤْ رشزوٞ ٌٗ أكٚاد ِٕٙزٗ ، أٚ 

اٌيوبح رٍّىٙب ٌٗ ، ٚاٌغيء ا٢فو رؼلٖ ِبي شواوخ ِٚؼبهثخ  رؾَت عيءا ِٕٙب ِٓ
5

ِؼٗ ، ف١ظجؼ 

ذ اٌيوبح ِٛهك عل٠ل ، ٚلل أعبىد ١ث١ذ اٌيوبح شو٠ىب ٌٗ ، ٚثٙنا ٔؾً ِشىٍخ ٘نا اٌفم١و ، ٚطبه ٌج

اٌّغبِغ اٌفم١ٙخ ٚاٌفزبٜٚ 
9

 . ثؼٛاثؾ اٌّؼزّلح اٍزضّبه ِبي اٌيوبح 

ّؾزبط ِب ٠قوعٗ ِٓ فبلزٗ ٚػٛىٖ اٌٝ اٌغٕٝ ٚا١ٌَو ، ٚلل فبٌٛاعت اػطبء اٌفم١و ٚاٌَّى١ٓ ٚاٌ

  3( اما أػط١زُ فؤغٕٛا ) هك ػٓ ١ٍلٔب ػّو هػٟ هللا ػٕٗ ٚ

 خٕٚ٘بن ؽوق وض١وح ٠ّىٓ أْ رؾً ف١ٙب ِشىٍخ اٌفمو ، ٚمٌه ثجٕبء ِظبٔغ ِٚؼبًِ أٚ ِلاهً فبط

غ١و  ٛااٌّؼٛىْٚ اما وبٔ، أٚ البِخ ػمبهاد ٍى١ٕخ أٚ رغبه٠خ ٚغ١و مٌه ، ٠ّىٓ أْ ٠َىٓ ف١ٙب 

ػٍخ ) لبكه٠ٓ ػٍٝ اٌىَت ، ٠ّٚىٓ أْ رَزضّو ٠ٚٛىع ه٠ؼٙب فٟ اٌّظبهف األفوٜ ، ٚمٌه ألْ 

اٌزٟ ٔض ػ١ٍٙب اٌؾل٠ش اٌشو٠ف اٌنٞ ث١ّٓ أهوبْ اإلٍالَ ِٕٚٙب اٌيوبح ، ِّٚب ( اٌؾبعخ ٚاٌؼٛى 

1( رئفن ِٓ أغ١ٕبئُٙ ٚروك ػٍٝ فموائُٙ ) ...عبء ف١ٗ ػٓ اٌيوبح 
فبٌؾبعخ ٚاٌؼٛى ٚػبء ٠زَغ ،  

                                                           
1
شركة المضاربة هً عقد على الشركة بمال من أحد الجانبٌن والعمل من جانب آخر والربح بٌنهما ، انظر : الهداٌة فً   -  

 \2، الشركات فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الوضعً ، د عبد العزٌز الخٌاط ،  211 \3شرح بداٌة المبتدي ، للمرغٌنانً ، 
 ،  111ت المدنٌة ، د . وهبة الزحٌلً ، ص ، العقود المسماة فً قانون المعامال 51

، وذلك  61، ص  29وتوصٌات مجمع الفقه اإلسالمً المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمً ، قرار رقم  تانظر : قرارا - 2

 .  1711فً المؤتمر الذي عقد بجدة 
 .  495 \ 3انظر فٌض القدٌر شرح الجامع الصغٌر ،  للمناوي ،  -  3
الحدٌث أخرجه البخاري عن ابن عباس أن رسول هللا ارسل معاذ ا إلى الٌمن ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، رقم  - 4

1335  ، 
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ٌىً ِؾزبط ، ٚثؤٞ ١ٍٍٚخ ِشوٚػخ رمؼٟ ػٍٝ اٌفمو أٚ رمًٍ ِٕٗ ، ثزؤ١ِٓ ٍىٓ ٌٗ أٚ هارت 

أٚ شواء  ،  شٙوٞ أٚ ٍٕٛٞ ، اْ وبْ ػبعيا ػغيا وبِال ػٓ اٌؼًّ ٚاٌىَت ، أٚ رؤ١ِٓ ػًّ ٌٗ

أكٚاد ؽوفزٗ ٚر١ٍّىٙب ٌٗ ، أٚ االشزوان ِؼٗ فٟ ٘نٖ األكٚاد ثبٍُ طٕلٚق اٌيوبح ، ٚ٘نا وّب ٍجك 

أعبىرٗ اٌّغبِغ اٌفم١ٙخ ، ٚلل ٔض اٌفمٙبء ػٍٝ ٘نا ِٕن اٌؼظٛه األٌٚٝ ، لبي اإلِبَ إٌٛٚٞ هؽّٗ 

ظٕبئغ أػطٟ ِب ٠شزوٞ ثٗ ِٚٓ وبْ ف١بؽب أٚ ٔغبه أٚ لظبه أٚ لظبثب أٚ غ١وُ٘ ِٓ أً٘ اٌ: " هللا 

 .  5" أكٚاد طٕؼزٗ أٚ ؽظخ فٟ طٕؼزٗ رىف١ٗ ػٍٝ اٌلٚاَ 

 غٚ٘نا اٌزٕي٠ً ٚاإلٍمبؽ ٠ؾً ِشىٍخ وض١و ِٓ أثٕبء األِخ اٌّزقوط ؽل٠ضب ، ٚثبٌناد ثؼ

االفزظبطبد اٌزٟ رؾزبط أكٚارٙب اٌٝ صّٓ ثب٘غ ، ال ٠ّىٓ ٌٍّزقوط ؽل٠ضب رٍّىٗ ، ِضً أعٙيح 

ّقزض ف١ٙب ، ٚونٌه أؽجبء األٍٕبْ ، ٚأؽجبء اٌؼ١ْٛ ، ٚاٌّقزظْٛ ثبعواء األشؼخ ٌٍطج١ت اٌ

اٌـ ٚثٙنا ٔىْٛ لل ٍبّٕ٘ب فٟ ...ٚغ١وُ٘ ِٓ  أطؾبة اٌؾوف اٌف١ٕخ ٚاٌظٕبػ١خ  ...اٌزؾب١ًٌ 

ٚلٍٍٕب ِٓ اٌجطبٌخ ، ٍٚبػلٔب أشقبطب ػٍٝ اػبٔخ أٍوُ٘ أفؼً ِٓ أزظبهُ٘ ، ١ّخ اٌَّزلاِخ ٕاٌز

، أٚ اػطبإُ٘ ِب ٠ؤوٍْٛ فمؾ ، ٠ٚجمْٛ ػٍٝ فموُ٘ ٠ٕزظوْٚ لل ٠طٛي أزظبهُ٘ ٚظ١فخ رم١ٍل٠خ ، ٚ

  . اٌيوبح فٟ وً ٚلذ 

ٌىٓ ٘نا ٠ؾزبط اٌٝ كلخ ٚأِبٔخ ٚفجوح اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ طٕلٚق اٌيوبح ، ألٕٔب ٔؼٍُ أْ وً ثٍل ف١ٗ ِٓ 

، ٕٚ٘بن رغبهة فٟ ٘نا اٌفمو لؼذ ػٍٝاألغ١ٕبء اٌن٠ٓ ٌٛ ٚىػذ ىوبح أِٛاٌُٙ رٛى٠ؼب َِٕمب ، اال ٚ

 . ثؼغ اٌلٚي ػٍٝ َِزٜٛ اٌّئٍَبد رؼًّ ٘نا وّب فٟ كٌٚخ اٌى٠ٛذ ٚكٌٚخ االِبهاد ٚغ١وّ٘ب 

ِظوف اٌؾبعخ ٚاٌؼٛى ِٓ أشًّ ِظبهف اٌيوبح ، ٌىٓ ٠ؾزبط اٌٝ فُٙ : ٚ٘نا اٌّظوف أػٕٟ 

بفخ ػٕل ِؼّك ، ٚال ٠جمٝ رطج١مٗ ِغيءا فٟ ثؼغ اٌلٚي أٚ اٌّئٍَبد ، ثً اٌّطٍٛة أْ ٠ىْٛ صم

أً٘ اٌّبي ، ٚ٘نا عبٔت ُِٙ ػٍٝ اٌفمٙبء ٚاٌؼٍّبء رؼ١ّمٗ فٟ ٔفًٛ أطؾبة األِٛاي فٟ وبفخ 

 . إٌّبٍجبد 

ٚ٘نا اٌّظوف ثٙنا اٌؼَّٛ ٚاٌشّٛي ٠لفً ف١ٗ اٌطٍجخ اٌن٠ٓ ٠و٠لْٚ اوّبي كهاٍزُٙ ، ٚال  -

ؼوٚه٠خ ، ٠غلْٚ ِب ٠ٕفمْٛ ػٍٝ أٔفَُٙ فٟ أصٕبء كهاٍزُٙ ثّب ٠َل اٌؾبعخ ٚاٌّطبٌت اٌ

ٚاٌٍّىخ  ٍٞٛاء ٌم١بَ ؽ١برٗ ِٚؼبشٗ ، أٚ أكٚاد كهاٍزٗ ، ٚػٕلٖ اٌوغجخ ٚاالٍزؼلاك اٌفطو

اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌزقظض اٌنٞ ٠و٠ل كهاٍزٗ ، ٍٛاء وبْ شوػ١ب أٚ ػ١ٍّب ، اٌُّٙ أْ ٠ىْٛ 

 . اٌزقظض ٔبفؼب ٌألِخ 

ٍزؼلاك اٌفطوٞ اٌشجبة اٌن٠ٓ ثٍغٛا ٍٕب ِؼ١ٕب ، ٚػٕلُ٘ اال: وّب ٠لفً فٟ ٘نا اٌّظوف  -

ٚاٌٛظ١فٟ ٚاالعزّبػٟ ٌٍيٚاط ، ٌىٓ ال ٠غلْٚ رىب١ٌف اٌيٚاط ، فٙئالء ٠ّىٓ أْ ٠ؼطٛا ِٓ 

ٚ٘نا ِب ؽلس ػ١ٍّب فٟ ػٙل ١ٍلٔب ػّو . اٌيوبح ٌَّبػلرُٙ ػٍٝ ثٕبء أٍوح ٚاػفبف أٔفَُٙ 

 ّٚ ط ثٗ ثٓ ػجل اٌؼي٠ي ، ػٕلِب طبه ٌل٠ُٙ ِبي فبئغ ِٓ اٌيوبح ٌُٚ ٠غلٚا فم١وا ٠ؤفنٖ ، ى

اٌؼياة ، فبٌفمواء ٚاٌّؼٛىْٚ شووبء فٟ اٌّبي 
9 

اْ ٚطف اٌفمو فٟ أطٕبف اٌَّزؾم١ٓ ٌٍيوبح ِٓ أٍٚغ اٌّظبهف ، ألٔٗ ٠ؼُ    : ٚفٟ اٌؾم١مخ  -

ٚ٘ٛ اٌؾبعخ أطٕبفب ٚفئبد وض١وح ، ثشوؽ رؾمك ٘نا اٌٛطف اٌنٞ ٘ٛ ِٕبؽ اٍزؾمبلُٙ ٌٍيوبح ، 

ؽزٝ ٠شًّ ِٓ وبْ ٌل٠ٗ ػًّ  ثٗ ثلا٠خ اٌّغزٙل ، وّب ٍجك مووٖ ٚرمو٠وٖ ِٓ اثٓ هشل فٟ وزب
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ال ٠ىف١ٗ ِٛهكٖ ، ٌىضوح ِزطٍجبد اٌؾ١بح اٌؼوٚه٠خ اٌّالئّخ ٌٗ ِٓ ِطؼُ ٍِٚجٌ َِٚىٓ ، أٚ 

ٌىضوح ػ١بٌٗ ، أٚ ألػجبء اعزّبػ١خ شوػ١خ ٠مَٛ ثٙب ، اٚ وبْ ِٛظفب ٔي٠ٙب ػف١فب ، ٠ٚئكٞ 

ٌجالك اإلٍال١ِخ ، ٌىٓ ِورجٗ ال ٠ىف١ٗ ، ٚال ػٍّٗ ثبرمبْ ، وؾبي وض١و ِٓ اٌّٛظف١ٓ فٟ ثؼغ ا

٠ّىٕٗ اٌم١بَ ثؼًّ آفو ، فٙن ٠ّىٓ أْ ٠ؼطٝ ِٓ اٌيوبح ثّملاه ِب ٠ىف١ٗ اػبٔخ ٌٗ ، ٌىٓ ٘نا ِم١ل 

 . ثؾَت فمٗ األ٠ٌٛٚبد فٟ اػطبء ٚرٛى٠غ اٌيوبح 

، ٚ٘ٛ أْ اٌيوبح رؼطٝ ٌّٓ ٠َزؾمٙب ، ١ٌٌٚ ٌّٓ ٠طٍجٙب ،  ٕٚ٘ب ٠ٕجغٟ اٌزٕجٗ  اٌٝ أِو ُِٙ -

ٚال ٠زَبً٘ ثؼغ األغ١ٕبء أٚ ؽزٝ اٌّئٍَبد ثبػطبء اٌيوبح ٌأللبهة أٚ اٌغٙبد اٌزٟ رزظب٘و 

 . ثبٌؾبعخ ، أٚ رو٠ل اٌزوف ثبٍُ اٌيوبح 

ؼب ػٍٝ ػوٚهح اػبكح إٌظو فٟ ِؤٍَخ أِٛاي اٌيوبح عّؼب ٚاكاهح ٚرؾظ١ال ٚرٛى٠ ٌنا ٔئول  -

ثقطؾ ِٕٙغ١خ ، ٚصمخ ٚأِبٔخ ثللخ ػب١ٌخ ، ٠ىْٛ مٌه فٟ وً ثٍل ِٚل٠ٕخ ، وً ػٍٝ ؽَت 

ِٛاهكٖ ِٚمزؼ١برٗ ، ٚٔىْٛ ثنٌه أؽ١١ٕب فو٠ؼخ اٌيوبح اٌّّٙخ ، ٚأكد ٚظ١فزٙب إٌّٛؽ ثٙب ، 

ٍٚبّ٘ذ فٟ ؽً ِشىٍخ اٌفمو ٚاٌجطبٌخ ، ٚشبهوذ فٟ اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ فٟ اٌجالك اإلٍال١ِخ 

 ا٢فو  ، ف١ٌٍ اٌّمظٛك ِٓ اٌيوبح اؽؼبَ اٌّؾزبط ِوح أٚ ِور١ٓ ، صُ ٠ؼٛك فٟ ا١ٌَٛ  ٚغ١و٘ب

 .  ٚاٌغٕٝاٌٝ ِب وبْ ػ١ٍٗ ، ثً اٌّمظٛك افواعٗ ِٓ ٘نا اٌؾبي اٌٝ ا١ٌَو 

فىّب أْ اٌغٕٝ ٚطف ٚػٍخ إل٠غبة اٌيوبح   -
5

 . ، فىنٌه اٌفمو ٚاٌؼٛى ٚطف الٍزؾمبق اٌيوبح 

فال ٠مزظو ػٍٝ ( ٚ اٌؼب١ٍِٓ ػ١ٍٙب) فُٙ اٌّشبه ا١ٌُٙ  ثمٌٛٗ رؼبٌٝ  :أِب اٌؼبٍِْٛ ػ١ٍٙب   -

ِٓ ٠مَٛ ثغّغ اٌيوبح ٚعجب٠زٙب ،  ثً ٠شًّ وً ِٓ ٠ؼًّ فٟ ِئٍَبد أٚ عّؼ١بد ِٙزّخ ثغّغ 

أِٛاي اٌيوبح ف١شًّ وٛاكه اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌفئبد اإلكاه٠خ ٚ اٌّؾبٍج١خ ٚ اٌف١ٕخ ٚ اٌؾواً ٚوً 

خ ،  فٙئالء اْ ٌُ ٠ىٓ ٌُٙ هارت ِٓ عٙخ ؽى١ِٛخ أٚ غ١و٘ب ،  ِٓ ٌٗ ػاللخ ثٙنٖ اٌّئٍَ

٠ؼطٛا ِٓ ِبي اٌيوبح ثبٌّؼوٚف ِضً ألوأُٙ اٌن٠ٓ ٠ؼٍّْٛ فٟ ِئٍَبد اٌلٌٚخ ٚ غ١و٘ب ،  أِب 

 .اما وبْ ٌُٙ ِورت ِٓ عٙخ أفوٜ فال ٠ؼطٛا ِٓ ِبي اٌيوبح 

ِب١ٌخ رؾفيُ٘ ػٍٝ اٌؼًّ ٌجنٌُٙ عٙلا وج١وا فٟ ثؼغ أٚلبد  دْ ٠ؼطٝ اٌغ١ّغ ِىبفؤأ٠ّٚىٓ  -

ِّٚب ال شه ف١ٗ ٌٛ لبَ ثٙنا اٌؼًّ أٔبً ، عّغ اٌيوبح ٚ رٛى٠ؼٙب وشٙو هِؼبْ اٌّجبهن 

 .ِزطٛػْٛ فٙٛ األفؼً ٚ االؽَٓ ٚ االوًّ 

ثبإلٔفبق اٌجب٘غ ػٍٝ اٌّىبرت ٚ ا١ٌَبهاد ٚ  ٌٚىٓ  ٠ٕجغٟ أْ ال ٠َزغً ٘نا اٌّظوف -

ت اٌؼب١ٌخ ٌٍّشوف١ٓ ٚ اٌَّئ١ٌٚٓ ؽزٝ ٠ظجؼ ِب رٕفمٗ ِئٍَخ اٌيوبح ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ اٌوٚار

ػ١ٍٙب أوضو ِّب ٠ٕفك فٟ ِظبهف اٌيوبح اٌؾم١م١خ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ ثؼغ اٌّئٍَبد اٌزٟ 

رغّغ اٌيوبح ؽ١ش روٜ ف١ٙب اٌؼغت ِٓ اٌزوف ٚ اٌجنؿ ٌٍمبئ١ّٓ ػ١ٍٙب ِغ ػلَ ؽبعزُٙ اٌٝ مٌه 

. 

ثً اٌٛاعت رؾغ١ُ إٌفمبد ف١ٗ   وض١وا ، ٠غت اْ ال ٔزٍٛغ ف١ٗ ٌنا فٙنا اٌّظوف -

ٚرٛظ١ف اٌىفبءاد اٌّز١ّيح ف١ٗ ثّورت ِؼمٛي ، ٚرشغ١غ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ف١ٗ ٌٚٛ ثلٚاَ عيئٟ 

وبألٚلبد اٌَّبئ١خ أٚ األ٠بَ اإلعبىح األٍجٛػ١خ ؽزٝ ٠زّىٓ اٌّٛظفْٛ ٚؽٍجخ اٌغبِؼبد 

 .ثبٌّشبهوخ ف١ٗ 
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فٙنا اٌّظوف ٠ّىٓ اْ ٠زٍٛغ ف١ٗ ،  ٚمٌه ثبغبصخ اٌٍّٙٛف١ٓ    :أِب اٌّئٌفخ لٍٛثُٙ  -

ٚاٌّظبث١ٓ ٚاٌّوػٝ ٚ ػؾب٠ب اٌؾوٚة ٚ اٌف١ؼبٔبد ٚ اٌىٛاهس فٟ اٌؼبٌُ ِٓ غ١و ا١ٌٍَّّٓ 

، ٚال ٕٔزظو اٌلٌٚخ ؽزٝ روًٍ ا١ٌُٙ األِٛاي ِٓ في٠ٕزٙب ، ثً ٠ىْٛ ِٓ ِبي اٌيوبح  ِب ٘ٛ ِؼل 

، ٚمٌه ثبٌز١َٕك ِغ اٌغٙبد اٌو١ٍّخ ٚ ث١ذ اٌيوبح ،  ٚٔؾٓ إلهٍبٌٗ ألِضبٌُٙ فٟ أٞ ٚلذ  

ا١ٌٍَّّٓ أٌٚٝ ِٓ غ١ؤب ٌٍم١بَ ثّضً ٘نا اٌؼًّ ،  ؽ١ش ػٕلِب رمغ وبهصخ فٟ أٞ ثٍل رَبهع 

اٌلٚي اٌؼظّٝ ثبهٍبي اٌلٚاء ٚ اٌغناء ٚ اٌىَبء ٚرؤ١ِٓ اٌق١بَ ٚ اٌَّبوٓ ٌُٙ ،  ٚ األٌٚٝ اْ 

ؼًّ اإلَٔبٟٔ اٌنٞ ٠زآٌف لٍٛة ٘ئالء ،  ٚأٔٗ أهًٍ ا١ٌُٙ ِٓ رمَٛ اٌّئٍَبد اٌيو٠ٛخ ثٙنا اٌ

 .ا١ٌٍَّّٓ ل١بِب ثبٌٛاعت ػ١ٍُٙ ِٓ غ١و ِّٕخ أٚ امالي ، أٚ شوٚؽ 

ٍٍّٛا ؽل٠ضب اٚ أ٠ٚلفً فٟ ٘نا اٌّظوف اٌٍَّّْٛ اٌنٞ ٠ؼ١شْٛ فٟ ثالك غ١و اٍال١ِخ ٍٛاء  -

ػطبإُ٘ ِٓ اٌيوبح ٌٍم١بَ ثجٕبء افٙئالء ٠غت َِبٔلرُٙ ٚ  ،وبٔٛا ١ٍَِّٓ وبالل١ٍبد اٌٍَّّخ 

اٌَّبعل ٚ اٌّلاهً ٚ اٌّؼب٘ل ٚ اٌّشبفٟ ٚرمل٠ُ اٌّبي اٌيوٛٞ ٌُٙ فٟ وً ِب ٠ؼ١ُٕٙ ػٍٝ 

ضج١زُٙ ػٍٝ ك٠ُٕٙ ٚ اٌؼًّ ػٍٝ زاػطبء اٌظٛهح اٌؾَٕخ االئمخ ثبإلٍالَ ٚ ا١ٌٍَّّٓ ، ٚمٌه ٌ

 .ٔشوٖ ،  وً ٘نا ثؾَت اإلِىبْ ٚ اٌّزبػ 

اػطبء ثؼغ اٌّئٍَبد ٚ اٌغٙبد ٚ ا١ٌٙئبد اٌَّبٔلح ١ٌٍٍَّّٓ فٟ  وّب ٠شًّ ٘نا اٌّظوف -

 .اٌجالك غ١و اٌٍَّّخ 

فظؾ١ؼ أٗ غ١و ِٛعٛك لبٔٛٔب فٟ ٘نا اٌؼظو ، ٌىٓ ٕ٘بٌه هق لل ٠ىْٛ     :أِب  فٟ اٌولبة  -

أشل ٚأفطو ِٓ اٌوق اٌؾم١مٟ وبٌظٍُ ٚ اٌمٙو ٚ االٍزجلاك ٚ اٌني اٌنٞ ٠ؼ١شٗ ثؼغ ا١ٌٍَّّٓ ، 

ٚونٌه االٍوٜ ػٕل األػلاء ، فٙئالء ٠غٛى اػطبإُ٘ ِٓ ِبي اٌيوبح إلؽالق ؽو٠زُٙ ٚفه 

أٞ ثٍل فٟ اٌؼبٌُ ، وً ٘نا ؽَت اإلِىبْ ٚ اٌّزبػ ثبٌز١َٕك  ٍوُ٘ ٚرقٍظ١ُٙ ِٓ اٌظٍُ فٟأ

اٌزبَ ِغ اٌغٙبد اٌو١ٍّخ اٌّقزظخ ثبٌزٛاطً فٟ ِضً ٘نا اٌّٛػٛع وبٌٙالي األؽّو فٟ كٌٚخ 

 ؽؼبهٞ ِٓ ،  ٚوّب ؽظً ِٓ ِٛلفػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال اٌؾظو االِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح 

) اٌؾوة اٌزٟ ٚلؼذ فٟ اٌزَؼ١ٕ١بد ِٓ ٘نا اٌموْ  ثؼغ اٌلٚي ولٌٚخ اٌى٠ٛذ ٚغ١و٘ب ِضال فٟ

ٚونٌه االِو فٟ االرؾبك اٌَٛف١زٟ ٍبثمب ، ِٚضً ٘نا األِو لل ٠زىوه ( ؽوة اٌجٍٕٛخ ٚ اٌٙوٍه 

 .فٟ وً ػظو 

ف١ّىٓ اْ ٠لفً ف١ٗ ا١ٌَٛ وً أطؾبة اٌّٛالف اإل٠غبث١خ اٌن٠ٓ ٠مِْٛٛ    :أِب اٌغبهِْٛ  -

ِشبه٠غ اعزّبػ١خ ٌؾً ِشىٍخ ٚ رمو٠ت ٚعٙبد إٌظو ، وّٓ  ثبإلطالػ ث١ٓ إٌبً ، اٚ ثبلبِخ

أٚ ٠جٕٟ ِئٍَخ اعزّبػ١خ وّشفٝ ٌٍؼالط ِٓ  أٚ اٌفئبد اٌّزٕبىػخ ، ٠مَٛ ثبٌظٍؼ ث١ٓ اٌلٚي ، 

االِواع اٌقط١وح ، أٚ َِغلا ، أٚ ِلهٍخ ٚغ١وّ٘ب ِٓ اٌّئٍَبد إٌبفؼخ ، فٙئالء 

 . ؽزبعٛا ، ٚمٌه َِبٔلح ٌُٙ ٚ ٚلٛفب ِؼُٙ اٌّظٍؾْٛ ٠ّىٓ أْ ٠ؼطٛا ِٓ ِبي اٌيوبح اما ا

"... ٚك١ًٌ مٌه ِب عبء فٟ ؽل٠ش لج١ظخ اثٓ ِقبهق اٌٙنٌٟ ٚ اٌنٞ لبي ف١ٗ رؾٍّذ ؽّبٌخ ٚف١ٗ 

ٚهعً رؾًّ ؽّبٌخ فؾٍذ ٌٗ اٌَّبٌخ ؽزٝ ... ٠ب لج١ظخ اْ اٌَّبٌخ ال رؾً اال ألؽل صالصخ ، ٚموو 

 5" ٠ظ١جٙب صُ  ٠َّه 

                                                           
 ، وغٌره من أصحاب السنن .  1144أخرجه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب من تحل له المسألة ، رقم  - 1
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زٍٛغ ف١ٗ ثؾنه ٚ ثؾَت اإلِىبْ ٚ اٌّزبػ  ؽزٝ ٌٛ وبْ اٌغوَ فٟ ٚ٘نا اٌّظوف ٠ّىٓ اْ ٠ -

ػّبي اعزّبػ١خ ف١ٙب ؤٚ اٌم١بَ ثأٚ اٌؼبئالد اٚ اٌلٚي أٚ األلبهة أٍج١ً اإلطالػ ث١ٓ اٌيٚع١ٓ 

ِظٍؾخ ِٕٚفؼخ ٌٍّغزّغ 
5. 

فٕؾٓ ٔؼٍُ ارغب٘بد اٌفمٙبء  ث١ٓ ٍِٛغ ٚ ِؼ١ك ٚ ِزٍٛؾ    :ِب ِظوف فٟ ٍج١ً هللا أ -

 ٘نا اٌّظوف ، ٌَٕٚب ثظلك ٘نا  االفزالف ٚروع١ؼ أؽل٘ب ،  فٟ رف١َو
ٌىٓ اٌّمظل اٌشوػٟ فٟ اٌيوبح ٠ئ٠ل اٌؼَّٛ ٚ اٌشّٛي فٟ وً ِب ٠ؼٛك ػٍٝ االِخ ثق١و ، فٙٛ 

٠شًّ وً ِب ف١ٗ ف١و ِٓ ِٛالف ِغ اٌؾك ،  ٚ ؽؼٛه ِئرّواد ٚ أشبء ِٛالغ اٌىزو١ٔٚخ ، ٚ 

غبد ِزؼلكح ،  ٚ ثواِظ رٛػ٠ٛخ ٚ ثؼضبد كها١ٍخ ، ِؾطبد فؼبئ١خ ٚ ؽجبػخ وزت ٚ ِظبؽف ثٍ

ٚوً ِب ف١ٗ ٔفغ ٚ فبئلح ٌألِخ 
ِئول٠ٓ أْ ٘نا ػّٓ فمٗ األ٠ٌٛٚبد ، ٚ ثبٌز١َٕك اٌزبَ ِغ . 9

 .اٌغٙبد اٌو١ٍّخ 

، ٌىٓ ثؼٛاثؾ كل١مخ ٚفمٗ  فٟ ِظبهف اٌيوبح ٚ٘نا اٌّظوف ٠ّىٓ اْ ٠فزؼ ثبثب ٚاٍؼب -

ٞ ؽو٠ك وبْ ِب كاَ اٌطو٠ك ِشوٚػب ٚ ؤِخ ثألٚالغ أط١ً ، ؽ١ش ٠شًّ وً ِٓ ٠ملَ ِٕفؼخ ٌ

 .اٌٙلف اط١ال 

ف١لفً ف١ٗ فٟ اٌؼظو اٌؾبػو وً ِٓ أٌغؤرٗ اٌظوٚف ٚ غبكه ثٍلٖ ٚ اؽزبط   :ِب اثٓ اٌَج١ً أ -

ٚ  ٓاٌؼظو اٌؾبػو ػٍٝ اٌالعئ١ اٌٝ اٌّبي ؽزٝ ٌٛ وبْ فٟ ثٍلٖ غ١ٕب ٍِٛوا ،  ٚ ٠ٕطجك فٟ

اٌّشوك٠ٓ اٌن٠ٓ أعجورُٙ اٌؾوٚة اٌظبٌّخ ػٍٝ ِغبكهح ثٍلأُٙ ٚ رون ث١ٛرُٙ ٚ أػّبٌُٙ ٚ 

، فّّب ال شه ف١ٗ أْ ٘ئالء ٠ٕطجك ػ١ٍُٙ ٚطف  اثٓ اٌَج١ً ، ٚٚطف ...ِظبٔؼُٙ ٚ ٚظبئفُٙ 

  .اٌفمو ٚ اٌؾبعخ ، ٚ رؾمك ف١ُٙ ػٍخ اٍزؾمبق اٌيوبح 

أْ ِظبهف اٌيوبح اٌضّب١ٔخ ١ٌَذ ِؾظٛهح ؽوف١ب فٟ ٘نٖ اٌضّب١ٔخ ، وّب إٔٔب ال  :  ٚ اٌقالطخ -

ٔلػٟ اٌي٠بكح ػ١ٍٙب ، أّب ٔزٍٛغ فٟ ِفِٙٛٙب ٚ ِلٌٌٛٙب اٌٍغٛٞ ٚ اٌشوػٟ ثفُٙ ِمبطلٞ 

ٚاع  ٚ ؽنه ،  ٚمٌه ؽزٝ رئكٞ اٌيوبح ٚظ١فزٙب إٌّٛؽ ثٙب ،  ٌنا أعبىد اٌّغبِغ اٌفم١ٙخ 

3 اٍزضّبه ِبي اٌيوبح
ثبٔشبء ِظبٔغ ِٚؼبًِ أٚ البِخ شواوبد ِغ َِزضّو٠ٓ فٟ أٞ ػًّ 

ٔزبعٟ ِشوٚع ، ٠ىْٛ ٍِىب ٌج١ذ اٌيوبح ، ٚ مٌه ِٓ ِبي اٌيوبح اٌفبئغ ، صُ رٛىع أهثبؽٗ فٟ ا

  .ِظبهف اٌيوبح ،  ٚ ٠ىْٛ ِظلها ِّٙب أشجٗ ثبٌٛلف ٌظبٌؼ اٌيوبح 

ٚٔظٛص اٌىزبة ٚإٌَخ اٌؼبِخ فٟ اٌؾش ػٍٝ فؼً اٌق١و ، ٚث١بْ اٌوٍٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ  -

فٟ ِٛالف وض١وح ِٓ رٛع١ٗ ِبي اٌيوبح ٚاٌظللخ ٚاٌىفبهاد ٌّٓ ٠ؾزبعٗ وّب فؼً ِغ األػواثٟ 
1

اٌنٞ ٚعجذ ػ١ٍٗ اٌىفبهح إلفطبهٖ ٠ِٛب فٟ هِؼبْ ، ؽ١ش أػطبٖ اٌىفبهح ، اٌزٟ وبْ ِٓ    

 . ع أْ ٠قوعٙب ٌٛ وبْ ٌل٠ٗ ِبي ّفزواٌ

                                                           
 .  333انظر : بحوث فً فقه قضاٌا الزكاة المعاصرة ، د . علً محً الدٌن ، ص  -  1
 .  114انظر : قضاٌا فقهٌة معاصرة ، د . عبد الحق حمٌش ، ص  - 2
 .  وما بعدها 523انظر: قضاٌا فقهٌة معاصرة فً المال واالقتصاد . د . نزٌه حماد . ص   3
4
   1736فً رمضان ، رقم  عالبخاري ، كتاب الصوم ، باب إذا جام الحدٌث أخرجه -  
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فٟ رٕي٠ً اػطبء  ونٌه اٌّظبكه اٌشوػ١خ األفوٜ ف١ٙب ِٓ اٌّوٚٔخ ِب ٠ؼيى االرغبٖ اٌّمبطلٞ -

اٌيوبح ٌَّزؾم١ٙب فٟ اٌؼظو اٌؾبػو ، وبٌّظٍؾخ اٌّوٍٍخ اٌزٟ ِؼٕب٘ب ، وً ِب ٌُ ٠وك ف١ٗ ك١ًٌ 

 5. ثبالػزجبه أٚ اإلٌغبء ٌىٓ ف١ٗ ِٕفؼخ ِٚظٍؾخ ، أٚ كفغ ِفَلح 

 

 

   . ػٛاثؾ فٟ افواط اٌيوبح :  اٌّطٍت اٌضبٟٔ

 

ػٛاثؾ ٚلٛاػل ال ثّل ِٓ ِواػبرٙب فٟ افواط اٌيوبح ٌَّزؾم١ٙب فٟ اٌؼظو اٌؾبػو  ، ٟٚ٘  ٕ٘بن            

9: ِب ٠ؤرٟ 
 

رفؼ١ً فمٗ األ٠ٌٛٚبد فٟ افواط اٌيوبح ، فال ٠جٕٝ ف١ٗ اٌَّبعل ٚاٌّلاهً ٚرمبَ ف١ٗ االٍزضّبهاد ،   -1

ب ٠ؤ٠ُٚٙ ِٓ اٌؾو ٚفٟ اٌٛلذ ٔفَٗ ٠ٛعل أٔبً ال ٠غلْٚ ِب ٠ؤوٍْٛ ٠ٍٚجَْٛ ، اٚ ال ٠غلْٚ َِىٕ

، ٚ٘ٛ وّب ِموه فٟ ػٍُ اٌّمبطل ِٓ رمل٠ُ اٌؼوٚه٠بد ػٍٝ اٌؾبع١بد ، ٚرمل٠ُ اٌؾبع١بد ٚاٌجوك 

  . ، ؽ١ش ٠ٕجغٟ أْ ٠واػٝ مٌه فٟ افواط ٚرٛى٠غ اٌيوبح فٟ وً َِبهارٙبػٍٝ اٌزؾ١ٕ١َبد 

ُ طٍخ لواثخ أٚ ػلَ ٔمً اٌيوبح ِٓ ثٍل اٌٝ ثٍل آفو ، ٚفٟ ثٍل ٚعٛثٙب أٔبً أؽٛط ، أٚ روثطٙ -2

 . عٛاه ِغ طبؽت اٌّبي 

ل١بَ اٌلٌٚخ ثغّغ اٌيوبح ٚرٛى٠ؼٙب ، ٌىٓ اما رقٍذ اٌلٌٚخ ػٓ ٘نا األِو ، ال ٠ؼٕٟ مٌه رون ٘نٖ  -3

اٌفو٠ؼخ ، أٚ اّ٘بٌٙب ، أٚ اٌم١بَ ثٙب ثشىً ٠شٖٛ طٛهرٙب ، ٚال رئرٟ صّبه٘ب ، فال ثل ِٓ رفؼ١ً ٘نا 

 .  خ فٟ عّغ اٌيوبح ٚطوفٙب اٌووٓ ، ٚاٌظؾٛح ِٓ اٌغفٍخ ٚاٌؼشٛائ١

اٌزقط١ؾ ٚاٌز١َٕك فٟ لؼب٠ب اٌيوبح ث١ٓ ث١ذ اٌيوبح ٚث١ٓ األغ١ٕبء ، ٠ّىٓ أْ ٠ؾٛي اٌّغزّغ ِٓ  -4

ث١ئخ ف١ٙب فمواء وضو ، اٌٝ ث١ئخ ف١ٙب أغ١ٕبء وضو ، ِٚٓ ِغزّغ َِزٍٙه ٠ٕزظو اٌظللبد ٚاٌيوبح اٌٝ 

ِغزّغ ِٕزظ ِؼطبء 
3. 

 

 . ٚف١ٙب أُ٘ إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد    :اٌقبرّخ 

 : ، رج١ٓ ِب ٠ؤرٟ  ثؼل ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌّؼّمخ                                 

  .إٌزبئظ : أٚال 

                                                           
، أصول األحكام وطرق االستنباط < . حمد الكبٌسً ،  11مصادر التشرٌع اإلسالمً ، لعبد الوهاب خالف ، صانظر :  -  1

  . 121ص 
 ،  151انظر : اللباب فً شرح الكتاب ، للغنٌمً المٌدانً ، ص  - 2
ضمن البحوث المقدمة للمؤتمر العالمً الثالث  46انظر : تقزٌم تطبٌقات الزكاة المعاصرة ، د . محمد الزحٌلً ، ص  -  3

  مكة المكرمة . -لالقتصاد اإلسالمً بجامعة أم القرى  
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ٌيوبح فو٠ؼخ شوػ١خ ٚػجبكح ِب١ٌخ ، ٌٙب أ٘لافٙب اإل٠غبث١خ  ػٍٝ طبؽت اٌّبي ٚػٍٝ َِزؾك ا -1

 . اٌيوبح فوكا أٚ ِغزّؼب ، فٟٙ ؽٙبهح ٌٍغ١ّغ 

اٌّظبهف اٌّنوٛهح فٟ ا٠٢خ اٌىو٠ّخ ١ٌَذ ٌٍؾظو اٌؾوفٟ اٌظب٘وٞ ، ثً ٘نٖ األطٕبف عّؼذ  -2

اٌغٙبد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رظوف ٌٙب اٌيوبح ؽَت وً ىِبْ ِٚىبْ ، ِٓ غ١و رؼَف فٟ رؤ٠ًٚ إٌض 

اٌموآٟٔ ، ثً عٙبد اٌيوبح أٚػ١خ رَزٛػت وً َِزغلاد اٌؼظو ثزفؼ١ً اٌؾىّخ ٚاٌّمظل اٌشوػٟ 

، ٚرٍجٟ ِزطٍجبد ٌيوبح فٟ أِٛاي ِؼ١ٕخ ، ٚثشوٚؽ ٚػٛاثؾ ، رفٟ ثؾبعبد اٌّغزّغ ِٓ فوع ا

 . اٌؼظو ِٓ غ١و فوٚط ػٍٝ إٌظٛص 

اٌّئرّواد ٚإٌلٚاد اٌّززب١ٌخ ٌّٕبلشخ لؼب٠ب اٌيوبح وض١وح ، ٚفٟ ِؾبٚه٘ب غٕٝ ٚأطبٌخ ِٚؼبطوح  -3

 . ، ٠مله اٌمبئّْٛ ػ١ٍٙب ، ٚاٌىبرجْٛ ف١ٙب ، ٚال ىاٌذ َِزّوح رَزغ١ت ٌّزطٍجبد اٌؼظو 

، ٠ىْٛ فٟ ثؼغ افزالف ٚعٙبد إٌظو فٟ ثؼغ ِفوكاد ِٓ رٕطجك ػ١ٍُٙ ِظبهف اٌيوبح  -4

زالفب ٌفظ١ب أٚ شى١ٍب ، ؽ١ش ٠لفً ثؼؼُٙ ٘نا فٟ طٕف اٌّؾزبع١ٓ ، ٚمان ٠لفٍٗ فٟ األؽ١بْ اف

 . ٍج١ً هللا ، ٚإٌز١غخ ٚاؽلح ، ٚ٘ٛ عٛاى اػطبإٖ ِٓ ِبي اٌيوبح 

ِب وزت فٟ لؼب٠ب اٌيوبح اٌّؼبطوح ٍٛاء ِٓ وزت ، أٚ ثؾٛس ، أٚ هٍبئً عبِؼ١خ ، أٚ ِب للَ ِٕٙب  -5

فلا ِّٙب فٟ رط٠ٛو االٍزفبكح ِٓ ٘نٖ اٌفو٠ؼخ، ٚاٌشؼٛه فٟ إٌلٚاد ٚاٌّئرّواد ، ٠ؼل ها

 .   اٌل١ٕ٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌّغزّؼ١خ إلؽ١بء ٚرفؼ١ً كٚه اٌيوبح  خثبٌَّئ١ٌٚ

رَزط١غ اٌلٚي اإلٍال١ِخ اٌّشبهوخ اٌفؼبٌخ فٟ اإلغبصخ اإلَٔب١ٔخ ٌؼؾب٠ب اٌؾوٚة ٚاٌف١ؼبٔبد  -6

 . بً ٚاٌّغبػبد ِٚل ٠ل اٌؼْٛ ثغيء ِٓ ِبي اٌيوبح ٌىً إٌ

٠ّىٓ رؾ٠ًٛ اٌّغزّغ اإلٍالِٟ ِٓ ِغزّغ َِزٍٙه ، اٌٝ ِغزّغ ِٕزظ ثظوف ثؼغ ِٓ ِبي  -7

ٚمٌه ثبٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٚاٌّزبثؼخ اٌغبكح  ؽزٝ ٠ظجؾٛا ِىزف١ٓ ،  اٌيوبح اٌٝ ٘ئالء اٌَّزٍٙى١ٓ ،

 .   ٌٙئالء

ٍال١ِخ ، ؽ١ش ، ٠ّضً طٛهح ِشٛ٘خ ٌفو٠ؼخ اٌيوبح فٟ ثؼغ اٌجالك اإلرؤك٠خ اٌيوبح ثشىً ػشٛائٟ  -8

  .ال أغٕذ اٌفم١و ، ٚال ٍلد ؽبعخ اٌّغزّغ ، ٚال ٍبّ٘ذ فٟ ؽً ِشىٍخ 

اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌزٛى٠غ اٌيوبح ػٍٝ َِزؾم١ٙب فٟ اٌّغزّؼبد اإلٍال١ِخ ثؼ١لا ػٓ اٌلهاٍبد   -9

  .اٌّؼّمخ اٌؾل٠ضخ فٟ رٛع١ٗ االٍزفبكح ِٓ ِبي اٌيوبح 

 

    . اٌزٛط١بد : صب١ٔب 

 

 . أْ رزٌٛٝ وً كٌٚخ ِٛػٛع عجب٠خ اٌيوبح ٚطوفٙب  -1

أْ ٌُ رزٛي اٌلٌٚخ أِو اٌيوبح ، فبٌّطٍٛة أشبء ث١ذ اٌيوبح ، أٚ طٕلٚق اٌيوبح أٚ رؾذ أٞ  -2

اٍُ ، ٚثبشواف ِٓ اٌلٌٚخ ٚروف١ض ، ١ٌمَٛ ٘نا اٌّووي اٌّزقظض ثشئْٚ اٌيوبح ثٛظ١فزٗ 

 . إٌّٛؽ ثٙب 

 . اٌضمبد ِٓ أً٘ اٌل٠ٓ ٚاٌؼلي ٚاٌزمٝ ٚاٌؼفبف ٚاٌغٕٝ أْ ٠زٌٛٝ اإلشواف ػٍٝ أِو اٌيوبح  -3

 . أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ٍغً ِفظً ثىً ٚاهك ٌج١ذ اٌيوبح ، ٌٚىً فبهط ِٕٗ ، ؽزٝ ٌٚٛ وبْ ١َ٠وا  -4

اٌؼوث١خ  داإلِبهااالٍزفبكح ِٓ اٌزغبهة إٌبعؾخ فٟ ثؼغ اٌلٚي ، ولٌٚخ اٌى٠ٛذ ٚكٌٚخ  -5

 . اٌّزؾلح ٚغ١وّ٘ب 
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اٌزٍٛغ فٟ فُٙ ِظبهف اٌيوبح ٚرطج١مبرٗ اٌّؼبطوح ال ٠ىْٛ اعزٙبكا فوك٠ب ، ثً ال ثل ِٓ  -6

ػوػٗ فٟ ِئرّواد أٚ ِغبِغ فم١ٙخ ، أٚفٟ ٌغبْ اٌفزٜٛ اٌشوػ١خ ، ألْ هأٞ اٌغّبػخ فٟ 

 . األغٍت ٠ىْٛ ألوة ٌٍظٛاة 

زفبكح ِٓ ىوبح أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رٛاطً ث١ٓ أً٘ اٌؼٍُ ٚأً٘ اٌّبي ، ٌزجظ١وُ٘ فٟ و١ف١خ االٍ -7

أِٛاٌُٙ ، ِٚشبهوزُٙ فٟ ثٕبء اٌّغزّؼبد ثّب هىلُٙ هللا ٚأٔؼُ ػ١ٍُٙ ، ٚمٌه ػٓ ؽو٠ك ٌمبءد 

ِٕٚبٍجبد رقض ٘نا اٌغوع ، ٚرٛط١ً هٍبٌخ ألً٘ اٌّبي أْ اٌيوبح ١ٌَذ ػجئب رزقٍض ِٕٗ 

 .  ثبػطبئٙب ألٞ أؽل ، ثً ال ثل ِٓ ٚػؼٙب فٟ اٌّىبْ إٌّبٍت اٌظؾ١ؼ 

ٔبظو اٌٛلف ػٍٝ ِٓ ٠زٌٛٝ اإلشواف ػٍٝ ِبي اٌيوبح ، ِٚزبثؼزُٙ ِٓ لجً ِىبرت رطج١ك شوٚؽ  -8

ِؾبٍج١خ لب١ٔٛٔخ ، ؽزٝ ال ٠ؼؼف أؽل أِبَ اٌّبي ، ٚال ٠ؼ١غ ؽك اٌَّزؾم١ٓ ، ٚرظً ىوبح 

 . أطؾبة اٌّبي اٌٝ َِزؾم١ٙب 

 

  .   اٌّظبكه ٚاٌّواعغ  

 

. دبٙ. انطبعت انثاَٛت. نحًذ عبٛذ انكبٛسٙ.  اإلٍالِٟأطٛي األؽىبَ ٚؽوق االٍزٕجبؽ فٟ اٌزشو٠غ  • 

 1002  /ْـ  2211, يطبعت انبٛاٌ

 األٔنٗ . ط . نإلياو انماضٙ أبٕ انٕنٛذ انمرطبٙ انشٓٛر بابٍ رشذ  .لا٠خ اٌّغزٙل ٚٔٙب٠خ اٌّمزظلث

 .و1001ْـ ، 2111( بٛرٔث : انًكتبت انعصرٚت ) ْٛثى خهٛفت ، . اعتُٗ بّ . 

 ٟمحمد األشقر . د. ماجد أبو رخية . د . محمد عثمان د .  .  لؼب٠ب الزظبك٠خ ِؼبطوح ثؾٛس فم١ٙخ ف
 . 8991،  شبير . د . عمر سليمان األشقر . الطبعة األولى ، دار النفائس : عمان

 د . علي حمي الدين . الطبعة األوىل ، دار البشائر اإلسالمية  ثؾٛس فم١ٙخ فٟ فمٗ لؼب٠ب اٌيوبح اٌّؼبطوح .
 . 9009: بريوت ، 

 لعبد العزيز حمد آل مبارك . شرح محمد الشيباني  . رج١١ٓ اٌَّبٌه ٌزله٠ت اٌَبٌه اٌٝ ألوة اٌَّبٌه
  .و 2766/ ْـ  2207، . ط. األولى . دار الغرب اإلسالمي : بيروت 

  ٟألبٙ انحسٍٛ ٚحٛٗ بٍ سانى انعًراَٙ . شوػ وزبة اٌّٙنة  . اٌج١بْ فٟ ِن٘ت اإلِبَ اٌشبفؼ

   . 1000. بٛرٔث .  دار انًُٓاج . األٔنٗ . ط  . انشافعٙ انًُٛٙ 

 ُبٛرٔث : دار ابٍ حسو)األٔنٗ ، . ط. نهحافظ أبٙ انفذاء إسًاعٛم بٍ كثٛر  .  رف١َو اٌموآْ اٌؼظ١

 و   1000ْـ2210( 

  طبعت تًٓٛذٚت _ د يحًذ انسحٛهٙ  –سهبٛاث –إٚجابٛاث  –رم٠ُٛ اٌزطج١مبد اٌّؼبطوح ٌٍيوبح

 . يمذيت نهًؤتًر انعانًٙ انثانج ناللتصاد اإلساليٙ بجايعت أو انمرٖ بًكت انًكريت 

ْشاو . اعتُٗ بّ. األٔنٗ. ط. ألبٙ عبذ هللا يحًذ بٍ أحًذ انمرطبٙ.  ٌغبِغ ألؽىبَ اٌموآْا •

 .و 2773ْـ 2224( بٛرٔث : دار إحٛاء انتراث انعربٙ  . )سًٛر
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 لمنصور بن يونس البهوتي . ط. األولى . خرج أحاديثه عبد  اٌوٚع اٌّوثغ شوػ ىاك اٌَّزمٕغ .
 م 1222هـ /  2211القدوس محمد نذير . دار المؤيد : الرياض ، 

 - طبعة األولى. بيروت: دار بن حزم، ألبي سـليمان بن األشـعث السـجستاني األزدي. ال .  ٍٕٓ أثٟ كاٚك
 . 2111هـ / 2221

 . ألبيً عبيد هللا محميد بين إسيماعٌل البخياري  صحٌح البخاري المسمى الجامع المسند الصحٌح
 بٌروت : دار األرقم.  متمٌ هٌثم نزار. محمد نزار تمٌم  . رقم كتبه وأبوابه .د. ط .  الجعفً

  

 ٍَُِ انعهًٛت. ألبً الحسٌن مسلم بن الحجاج القشٌري النٌسابوري . الطبعة األولى. بٌروت: دار الكتب  طؾ١ؼ 

 و 1002/ ْـ  2212 .

 

  ٓنهُٕٔ٘ يع حاشٛتٙ لهٕٛبٙ ٔعًٛرة  .شوػ اٌؼالِخ عالي اٌل٠ٓ اٌّؾٍٟ ػٍٝ ِٕٙبط اٌطبٌج١ .

 (بذٌٔ ) يعهٕياث انُشر . طبعت عٛسٗ انبابٙ انحهبٙ 

  2751. بٛرٔث . انثاَٛت ، دار انًعرفت . نهًُأ٘ ، ط . ف١غ اٌمل٠و شوػ اٌغبِغ اٌظغ١و   . 

 - لنجم الدين الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي.   شوػ ِقزظو اٌوٚػخ .
 م. 2111هـ/ 2221الطبعة الثانية. تحقيق. عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة، 

 يٍ  لواهاد ٚرٛط١بد ِغّغ اٌفمٗ اإلٍالِٟ إٌّجضك ِٓ ِٕظّخ اٌّئرّو اإلٍالِٟ ثغلح ،

دار انمهى ، : عبذ انستار أبٕ غذة ، ط ، انثاَٛت ، ديشك . انذٔرة انثاَٛت حتٗ انعاشرة ، تُسٛك د 

 .و 2226ِ/2766

 دار القلم: دمشق.9008. 8د. نزيه محاد. ط .لؼب٠ب فم١ٙخ ِؼبطوح فٟ اٌّبي ٚااللزظبك ، 

 د . عبددد ا ددق محددي. . ط . ال.ال.ددة . رليددة الدراسددات العليددا والبةدد  العل ددي  امعددة  . لؼااب٠ب فم١ٙااخ ِؼبطااوح
 .  9001الشارقة . الشارقة . 

 ِٟدمشق. دار املكتيب.9002، 8. د. رفيق املصري. طاٌّغّٛع فٟ االلزظبكٞ اإلٍال ، 

 م9000حمل د بن أيب بكر الرازي. الطبعة اجلديدة. مصر: دار ا دي   .ِقزبه اٌظؾبػ  . 

 ت: دار بد الوهاب خالف. الطبعة السادسة. الكويلعلتشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه. مصادر ا

 م4991هـ /  4141القلم ، 

 ٗو  2763دار انفكر ، :  انطبعت انثاَٛت ،  ديشك  . ْٔبت انسحٛهٙ . د.  اٌفمٗ اإلٍالِٟ ٚأكٌز . 

  ألبٙ انبماء إٔٚب بٍ يٕسٗ انحسُٛٙ .  –يعجى فٙ انًصطهحاث ٔانفرٔق انهغٕٚت  –اٌى١ٍبد

يؤسست : بٛرٔث. انطبعت انثاَٛت. يحًذ انًصر٘. عذَاٌ درٔٚش. لابهّ ٔٔضع فٓارست. انكفٕ٘

   .و 2766/ ْـ  2227, انرسانت
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  بٛرٔث . دار انكتاب انعربٙ . ط بذٌٔ . نعبذ انغُٙ انغًُٛٙ انًٛذاَٙ  .اٌٍجبة فٟ شوػ اٌىزبة .

1025 

 -  حًسة . تحمٛك . د . ط . ألبٙ حايذ يحًذ بٍ يحًذ انغسانٙ . اٌَّزظفٝ ِٓ ػٍُ األطٛي

  .شركت انًذُٚت نهطباعت: انًذُٚت انًُٕرة. زْٛر حافظ

  َشر جًعٛت انًحاسبٍٛ ٔانًراجعٍٛ . رٚاض يُصٕر انخهٛفٙ . د . ِؼ١به ِؾبٍجخ ىوبح اٌشووبد

 .  1026. انكٕٚتٛت 

  ،تحمٛدك يحًددذ انطدداْر انًٛسددأ٘. 1ط. نًحًدذ انطدداْر بددٍ عاشددٕرِمبطال اٌشااو٠ؼخ اإلٍااال١ِخ .
 .1002دار انُفائس : األردٌ

 2772. يطبعت انُجاح انذار انبٛضاء. بانًغر. 2ط. نعالل انفاسٙ. ِمبطل اٌشو٠ؼخ ِٚىبهِٙب. 

 انماْرة: دار انحذٚج . 2775. 1ط. ٕٚسف انعانى. د. اٌّمبطل اٌؼبِخ ٌٍشو٠ؼخ اإلٍال١ِخ. 

  ِٟدار انسدالو . األٔندٗ . ط . يحًدذ بهتداجٙ . ك . اٌٍّى١خ اٌفوك٠خ فٟ إٌظبَ االلزظابكٞ اإلٍاال .
 .  1005. انماْرة

 د . على السالوس . الطبعة السابعة ، مكتبة دار  رة واالقتصاد اإلسالميالمعاص ٍِٛٛػخ اٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ ،
 م :900القرآن : مصر ، 

  تأنٛف . نهماضٙ َاصر انذٍٚ انبٛضأ٘   .ٔٙب٠خ اٌَٛي فٟ ِٕٙبط اٌٛطٛي اٌٝ ػٍُ األطٛي

عٛم  شعباٌ يحًذ إسًا. د : حممّ .  انطبعت األٔنٗ . جًال انذٍٚ عبذ انرحٛى بٍ انحسٍ اإلسُٕ٘ 

 و2777/ْـ2210(  دار ابٍ حسو : بٛرٔث) 

( يؤسست انرسانت : بٛرٔث. ) انطبعت انسابعت. عبذ انكرٚى زٚذاٌ . د   .اٌٛع١ي فٟ أطٛي اٌفمٗ   •

  . و2775/ْـ2226

 نبرْاٌ انذٍٚ أبٙ انحسٍٛ بٍ أبٙ بكر انراشذاَٙ انًرغُٛاَٙ.  اٌٙلا٠خ فٟ شوػ ثلا٠خ اٌّجزلة .

 .دار إحٛاء انتراث انعربٙ: بٛرٔث. طالل ٕٚسف. اعتُٗ بّ. د. ط

 

 

 

 

 
 


