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 :انًهخص

ا٥ٚٞٲبء ٬٩  األئ٪خ" ّٮذ ٩ٞبس٭خ ص١بح ا٥ضٹزٴ٫ دساعخ ٙٞٲٺخرٮبٳ٣ ٱزا ا٥جؾش دساعخ ٩ٴمٴُ "

 جٺ٤ ر٠٥ ا٥٪ٮٲظ االعزٞشائٸ ٳا٥زؾ٦ٺ٦ٸ.٩زجًْب ٙٸ ع، ا٥ٰٚٞ اإلعال٩ٸ خال٣ ١زت

ا٥ٚٞٲبء اخز٦ٚٴا ٙٺ٪ب ثٺٮٲ٨ ٦ّٶ ا٥ٞٴ٣ ثغٴة إخشاط ص١بح ٳ٩ّ٪ب رٴف٦ذ إ٥ٺٰ ا٥ذساعخ أ٫ 

ا٥ضٹزٴ٫ ٬٩ ّذ٩ٰ، ثٮبء ٦ّٶ رؾذٹذ ٩ب إرا ١ب٫ ا٥ضٹزٴ٫ ٬٩ ا٥٪ذَّخشاد أٳ إدا٩ًب، ٳرشّعؼ ٝٴ٣ 

 ٩ّ٪ب ٹذَّخش، ٝٺبعًب ٦ّٶ ا٥ٮخ٤ ٳٕٺشٯ. ا٥زاٱجٺ٬ إ٥ٶ ٳعٴة إخشاط ص١برٰ، إرا ث٦ٔ ٭قبثًب، ١ٴ٭ٰ

ُْؾش ٙٺ٪ب ُٹغٞٸ  ُْؾش ٙٺ٪ب ُٹغٞٶ ث٪بء ا٥غ٪بء، ٳ٭ق٘ ا٥ ٳأ٫ ص١بح ا٥ضٹزٴ٫ ٹزشرت ٦ّٺٲب ا٥

 ثب٥ٮنؼ، أٳ ثب٥ز٦٢ٚخ ا٥٪زشرجخ ٦ّٶ فبؽت ا٥٪ب٣. 

 .انشاجخ، انُصاب( انضَتىٌ،، )انضكاجانكهًاخ انًفتادُح: 

The Zakat of Olives is a Comparative Jurisprudential Study 

Yousef mohammd ahmad alrababah 

Assistant Professor, Jerash Private University / College of Sharia 

Abstract: 

The Zakat of Olives is a Comparative Jurisprudential Study 

This research dealt with the problem of "zakat of olives, a comparative 

jurisprudential study" for the imams of jurisprudence through the books 

of Islamic jurisprudence, following the inductive and analytical 

approach. Among the findings of the study is that the Jurists differed 

among themselves on whether or not to pay zakat on olives, based on 

determining whether olives are considered savings or consumptions. 

The majority of the Jurists are advocates of the view that sees it 

obligatory to pay zakat on olives as it can be saved like dates and 

similar corps. The zakat on olives is equal to the tenth of what is 
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irrigated by rain, and a half of a tenth of what is irrigated by the owner 

of the olive trees. Then the study concluded with the most important 

findings of this research . 

Keywords: (zakat, olives, the most correct, nisab). 

  انًقذيح:

 نبينا محمد وعمى آلو وأصحابوم عمى ، والصالة والسالرّب العالمين بسم اهلل، والحمد هلل
 :، وبعدأجمعين

فإن الزكاة ركن من أركان اإلسالم، وىي عبادة مالية، أوجبيا اهلل تعالى عمى المسممين 
في غير آية من يا وأوصى ب ،قت شروطيا، وقد حّث عمييا الحقُّ سبحانوفي حال تحق  

َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الر اِكِعينَ  كتابو العزيز، ومن ذلك قولو تعالى:) اَلَة َوآُتوا الز  .  (َوَأِقيُموا الص 
 {ٖٗ}البقرة:

فقد ذكر النبي صمى اهلل عميو وسمم الزكاة ضمن  ،وكذلك األمر في السُّنة النبوية
ة إلى إخراجيا، وما بين ذكر فضميا، أحاديث كثيرة مختمفة األغراض ما بين الدعو 
ما جاء  ،، ومن بين األحاديث المشيورةوالنيي عن تركيا وبيان عقوبة من يفعل ذلك

َأن ال  شيادة س  مخ ىُبني اإلسالُم عمحين قال:" ،عن رسول اهلل صمى  اهلل عميو وسمم 
قا ،ِإال  الم وُ  ِإلو اَلةم وأن  ُمحم ًدا رسوُل الم و، واِ  يَتاءالص  ، وصو  ، واِ   رمضانِم الز كاة، والحجِّ

يتجاوز  وُتعد الزكاة خير سالح من أسمحة معالجة الفقر والقضاء عميو، بل إن ىدفيا
ما ىو أسّمى من ذلك، يتمثل في تحقيق التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع، إلى 

ن من شأن الزكاة أنيا ترتقي بصاحبيا إلى معنًى أدّق، فإنيا  تغوص في أعماق وا 
النفس لَتكون سببًا من أسباب القضاء عمى مرض الُبخل، ومن ثّم االرتقاء إلى درجة 
زالة ما في نفس الفقير من الحقد عمى األغنياء، وكذلك  الوصول إلى البذل والعطاء، وا 
العكس أيضًا، وليس ىذا بمستغرب إذا ما عممنا أن من ُجممة أىداف الشريعة السمحاء 
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ة بالجماعة ككل، والنْأي عن الفردية المقيتة، فالضعفاء والفقراء ىم جزء من ىو العناي
 المجتمع الذي حث نا ديننا الحنيف عمى االىتمام بيم.

و إذا ما استعرضنا التاريخ اإلسالمي، فإنّنا نجد أىمية الزكاة متمثمة بما فعمو خميفة 
الصديق، رضي اهلل عنو،  رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم الصحابي الجميل أبو بكر

حين قاتل مانعي الزكاة، بل وأقسم أن يقاتل من فر ق بين الصالة والزكاة، وىذا بدوره 
يعكس صورة عناية اإلسالم، بيذه الفئة من الناس، وذلك أن الزكاة التي أوجبيا اهلل 
تعالى عمى أغنياء المسممين إنما ىي حقٌّ معموم عمى ما جاء واضحًا وصريحًا في 
كتاب اهلل تعالى، وسن ة نبيِّو صمى اهلل عميو وسمم، وكما بي ن الشارع مصارف الزكاة، 

 كذلك بي ن األصناف التي تجب فييا الزكاة.
ومن األصناف التي تجب فييا الزكاة، زكاة الزروع والثمار، التي جعل الشارع زكاتيا 

 بة لمزكاة.يوم حصادىا، وليس إحالل الحول كما في باقي األصناف الموج
ولّما كان الزيتون من مصادر الثروة الزراعية في البالد العربية، واألردن منيا عمى  

وجو الخصوص، لذا أحببت الكتابة في ىذا الموضوع، وألجل أن يتجمى األمر، ويكون 

أكثر وضوحًا، كان البد  من الوقوف عمى آراء الفقياء فيو، وبيان الراجح منيا إن شاء 

 .اهلل تعالى

 يطكهح انذساسح:أٳاًل: 

 ا٥زب٥ٺخ:االٙزشامٺخ األعئ٦خ  ذ ا٥ذساعخىشؽ

 ٱ٤ ٹغشٷ ؽ٨٢ ص١بح ا٥ضسٳُ ٙٸ ا٥ضٹزٴ٫ ّٮذ ا٥ٚٞٲبء؟ـ ٔ

 ٩ب ٭قبة ا٥ضٹزٴ٫ ا٥زٷ رغت ٙٺٰ ا٥ض١بح؟ـ ٕ

 ؟ا٥ؾذٹش ٬ّ ص١بح ا٥ضٹزٴ٫ أ٩ٌش ٙٞٲٌٸ ٩ْبفش؟ أ٧ خبك ٙٺٰ ا٥ٚٞٲبء ا٥٪زٞذ٩ِّٴ٫ـ ٱ٤ ٖ

 :: أهذاف انذساسحثاًَُا
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 رٲذٗ ٱزٯ ا٥ذساعخ إ٥ٶ:

ا٢٥ؾ٘ ٬ّ ٩ٮٲظ ا٥ٚٞٲبء ٙٸ ا٥زْب٤٩ ٩ِ ٩ٴمٴُ ص١بح ا٥ضٹزٴ٫، ٳا٥ٴٝٴٗ ٦ّٶ ـ ٔ

 .األؽ٢ب٧ ا٥زٸ اّز٪ذٳٱب

ثٺب٫ ىشٹٞخ أئ٪خ اإلعال٧ ٬٩ ا٥ٚٞٲبء ٙٸ رٴعٺٰ األد٥خ ا٥ؾشٹْخ، ٳاعزٮجبه ا٥ؾ٨٢ ـ ٕ

 .٩ٮٲب، ص١بح ا٥ضٹزٴ٫ أ٭٪ٴرعًب

ْبفشٳ٫ ٩غجٴٝٺ٬ ٙٸ ا٥ؾذٹش ٬ّ ص١بح ا٥ضٹزٴ٫، أ٧ رؾذٹذ ٩ب إرا ١ب٫ ا٦ْ٥٪بء ا٥٪ـ ٖ

 أ٭ٲ٨ رٚشدٳا ٙٸ ا٥ؾذٹش ّٮٰ.

 : أهًُح انذساسح:ثانثًا

 ر٢٪٬ أٱ٪ٺخ ا٥جؾش ٙٸ ا٥ٮٞبه ا٥زب٥ٺخ:

ُرْذُّ ا٥ض١بح س١ٮًب ٬٩ أس١ب٫ اإلعال٧، ٥زا ٳعت ا٥ٴٝٴٗ ّٮذٱب ثب٥ذساعخ ثؾ٤٢ ّب٧، ـ ٔ

 .ا٥ضسٳُ ٳا٥ض٪بسٳص١بح ا٥ضٹزٴ٫ ٦ّٶ ٳعٰ ا٥خقٴؿ، ١ٴ٭ٲب ٬٩ ص١بح 

ٹجٺ٬ ا٥جؾش ٩ٴٝ٘ ا٥ٚٞٲبء ٬٩ ص١بح ا٥ضٹزٴ٫، ٳٹ٢ؾ٘ إ٫ ١ب٫ ٱٮبٟ خالٗ ثٺٮٲ٨، ـ ٕ

 ٳٹٞ٘ ٦ّٶ ا٥شاعؼ ٩ٮٲب.

١ٴ٫ ا٥ضٹزٴ٫ ٬٩ ا٥ضساّخ راد األٱ٪ٺخ ٙٸ ثالد٭ب، ١ب٫ ٬٩ ا٥ٴاعت ا٢٥ؾ٘ ٬ّ ـ ٖ

ٺٰ ٬٩ ا٥ض١بح ا٥٪زشرجخ ٦ّٶ ا٥٪ؾقٴ٣ ا٥ٮبرظ ّٮٰ، ٥ٺغزيٺِ ا٥٪غ٨٦ ٩ْشٙخ ٩ب ٹزشرت ٦ّ

 .ؽٞٴٛ ارغبٯ دٹٮٰ

 

 ح:: انذساساخ انساتقساتعًا

ٱٮبٟ ثؾش ثْٮٴا٫ "ص١بح ا٥ضٹزٴ٫"، ٦٥جبؽذس د. ع٦٪ب٫ ٭قش اهلل، أعزبر ٙٸ ا٥غب٩ْخ  ـٔ

ٹٴ٥ٺٴ  ٗ٭ؾش ا٥جؾش ٙٸ ساثيخ األدة ا٥ؾذٹش ٢ٙش ٳإثذاُ،  –ٕضح  –اإلعال٩ٺخ 

ا٥جؾش ٙٺٲب ٦ّٶ  ، رْشك ٥ض١بح ا٥ضٹزٴ٫ ثؾ٤٢ ّب٧، إال أ٫ دساعزٸ اخزقش٧ٕٙٓٓ

ا٥غب٭ت ا٥ٚٞٲٸ ا٥٪ٞبس٫، ٳأٝ٘ ٦ّٶ آساء ا٥ٚٞٲبء، ٳ٩جٺٮًب اخزالٙٲ٨ ٙٸ ؽ٨٢ إخشاط ص١بح 

 ٩ٮٲب. ظعرٴعٺٰ األد٥خ ا٥ؾشّٺخ ٳثٺب٫ ا٥شاا٥ضٹزٴ٫، ٳ
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 سادسًا: يُهجُح دساسح انًىضىع:

ع٢٦ذ ٙٸ دساعزٸ ٥ٲزا ا٥٪ٴمٴُ أ١ضش ٬٩ ٩ٮٲظ ٬٩ أع٤ ا٥ٴفٴ٣ إ٥ٶ ا٥ٖبٹخ، ٳ٬٩ 

 ر٠٥:

 ا٥٪ٮٲظ ا٥زؾ٦ٺ٦ٸ:.ـ ٔ

 ـ ا٥٪ٮٲظ االعزٞشائٸ:.ٕ

 ـ ا٥٪ٮٲظ ا٥٪ٞبس٫:.ٖ

 ساتعًا: خطح انثذث:

ٳخبر٪خ،  ي٦جٺ٬،ٳ٩ ،ٳر٪ٲٺذ ،ثزٞغٺ٪ٰ إ٥ٶ ٩ٞذ٩خإ٫ ىجٺْخ ا٥٪ٴمٴُ اٝزنذ أ٫ أٝٴ٧ 

 ٦ّٶ ا٥ٮؾٴ ا٥زب٥ٸ: 

ا٥ذساعخ، ٳا٥ذساعبد ا٥غبثٞخ  أٱ٪ٺخ، ٳٳ٩ؾ٦٢خ ا٥ذساعخ ٳأٱذاٙٲب ٳرؾز٪٤ ٦ّٶانًقذيح: 

 خ ا٥ذساعخ. ٳخيَّ

 ٩ٚٲٴ٧ ا٥ض١بح، ٳثٺب٫ ٩ؾشٳّٺخ ص١بح ا٥ضسٳُ ٳا٥ض٪بس:: انتًهُذ 

 ، ٳٙٺٰ ٩غؤ٥زب٫:ص١بح ا٥ضٹزٴ٫ ٳآساء ا٥ٚٞٲبء ؽٴ٥ٲب :ولانًطهة األ

 ا٥ٞبئ٦ٴ٫ ثٴعٴة ص١بح ا٥ضٹزٴ٫ ٳأد٥زٲ٨.: انًسأنح األونً

 ا٥ٞبئ٦ٴ٫ ثٮٚٸ ٳعٴة ص١بح ا٥ضٹزٴ٫ ٳأد٥زٲ٨.: انًسأنح انثاَُح

 أؽ٢ب٧ ٙٞٲٺخ رز٦ْٜ ثض١بح ا٥ضٹزٴ٫، ٳٙٺٲب:اٍَ: انثطهة انً

 ٭قبة ص١بح ا٥ضٹزٴ٫. :أواًل

 ؽ٨٢ ا٥٪غزٲ٠٦َ ٬٩ ا٥ضٹزٴ٫. ثاًَُا:

 ا٢٥ٺٚٺخ ا٥زٸ ٹغزخشط ٩ٮٲب ص١بح ا٥ضٹزٴ٫.ثانثًا: 

 ٝٺ٪خ ؽغشح ا٥ضٹزٴ٫.ساتعًا: 

 ٳٙٺٲب أٱ٨ ا٥ٮزبئظ:انخاتًح:  

 

 سوع وانثًاس:يفهىو انضكاج، وتُاٌ يطشوعُح صكاج انضانتًهُذ: 

 انًسأنح األونً: يفهىو انضكاج نغح واصطالدًا:
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 انضكاج نغح: أواًل:

ثْذ ا٥شعٴُ ٳا٥ٮَش ٙٸ ٩ْبع٨ ا٦٥ٖخ، ٙئ٭ٰ رجٺ٬َّ ثؤ٫ ٥ٌٚ ا٥ض١بح ٝذ اعزْ٪٦ذ ٦٥ذال٥خ ٦ّٶ 

 أ١ضش ٬٩ ٩ْٮٶ، ٳ٬٩ ر٠٥:

ٝب٣ اهلل ، (ٔ)ءٳفٚٴح ا٥ؾَّٸ ،ٳا٥قَّالػ ،ٳا٥يَّٲبسح ،ا٥جش١َخ ٳا٥ٮ٪بءعبءد ث٪ْٮٶ:  ـ1

ًَٝخ ُرَيٲُِّشُٱ٨ُخْز ٬ْ٩ِ َأ٩ْ ٶ:)رْب٥ ٦ََّْٺِٲ٨َٳُرَض١ِّ َٴا٥ِِٲ٨ َفَذ  ٬ٌ٢َ ٥َُٲ٨ِإ٫َّ َف٦َبَر٠َ َع ٺِٲ٨ ِثَٲب َٳَف٤ِّ 

٦َِّٺ٨ٌ  ٌِ ُٰ َعِ٪ٺ  {.ٖٓٔ( }ا٥زٴثخ:َٳا٦٥َّ

ُٞٴ٫َ ٤ُِٝٳٳسدد أٹنًب ث٪ْٮٶ، ا٥ْٚٴ، ٳ٬٩ ر٠٥ ٝٴ٣ ا٥ؾٜ:)  ـ2 ِٚ َْٚٴ  َٳَٹْغَؤ٥ُٴَ٭٠َ ٩َبَرا ُٹْٮ َْ ا٥ْ

٢ََُّٚشٳ٫َ ٨ْ٢َُّ٦َْ َرَز ُٰ ٨ُ٢ُ٥َ ا٥ْآَٹبِد ٥َ  {2ٕٔ(.  }ا٥جٞشح:١ََز٠َ٥ِ ُٹَجٺ٬ُِّ ا٦٥َّ

ُٰ َٹْٴ٧َ َؽَقبِدِٯ َٳ٥َب  :)ٳ٬٩ ٩ْب٭ٺٲب أٹنًب، ا٥ؾٜ، ١٪ب ٳسد ٙٸ ٝٴ٥ٰ رْب٥ٶ ـ3 َٳآُرٴا َؽَّ

ِٙٺ٬َ ُٰ ٥َب ُٹِؾتُّ ا٥ُْ٪ْغِش  {ٔٗٔ(.  }األ٭ْب٧:ُرْغِشُٙٴا ِإ٭َّ

ثْل ٩ب ٳسد ٙٸ ٩ْٮٶ ا٥ض١بح ّٮذ ا٥ْشة ٙٸ ٥ٖزٲ٨، ٳّٮذ ا٥زٴعِ، ٙٲٮبٟ ١ال٧  ٱزا

 ىٴٹ٤ أ١ضش ٬٩ ر٠٥ ٙٸ ٩ْٮبٱب، إال أ٫ ا٥٪ٞب٧ ٱٮب ال ٹزغِ ٥جغيٰ، ٦ٰٙ ٢٩ب٭ٰ ا٥خبؿ.

 انضكاج اصطالدًا: ثاًَُا:

إرا ٩ب رؤ٦٩ٮب ٙٸ ٩ْٮٶ ا٥ض١بح ّٮذ ا٥ٚٞٲبء، ٙئ٭ٰ ٹ٪٢ٮٮب أ٫ ٭ٞ٘ ٥ٲب ٦ّٶ أ١ضش ٬٩ ٩ْٮٶ 

 ٦ّٶًّب ؽش ي٦ُٜر :ّٮذٱ٨، ٕٺش أ٭ٸ عؤر١ش ٩ٮٲب ٩ب رشّعؼ ٥ٸ، ٳر٠٥ أ٫ ا٥ض١بح

ُٳُعٴثٰ  َؽشُه ،إخشاُط ُعضٍء ٬٩ِ ا٥٪ب٣: -ًسا َذ٩ق - بُحا٥ض١َّ ط، ٳا٥ُ٪خَش ٳ٦ّٶ، خشاطاإل

، ثْذ أ٫ َٹُؾٴ٣ ا٥ؾٴ٣ُ ٦ّٺٰ، ٳٱزا ٩ب اخزشرٰ ٬٩ رْشٹ٘ (ٕ)بًثبِ٭ق ُث٦ُٴٓ ا٥َ٪ب٣ :٥ُِ٪غَزِؾِّٰ

 ٢٥ٴ٭ٰ عب٩ًْب ٩ب٭ًْب، ؽٴٵ ٕٺشٯ ٬٩ رْشٹٚبد.  ٦٥ض١بح

ٳإ٫ ا٥ٮبٍش ٙٸ ٩ْٮٶ ا٥ض١بح ٬٩ عٲخ ا٦٥ٖخ أٳ ٙٸ ٩ْٮبٱب االفيالؽٸ، ال ٹ٢بد ٹغذ 

١جٺش ٙشٛ ثٺٮٲ٪ب، ٙٲٸ: ا٥ٮ٪بء: أل٫ ا٥ؾٜ ٹٮ٪ٸ ٩ب٣ ا٥٪ض١ٸ ٳٹؾَٰٚ ثب٥جش١خ، ٳٱٸ 

 ٳرٮِّٺٲب ٬٩ ا٥ُجخ٤.ا٥يٲبسح، ٳر٠٥ أ٫ ا٥٪ض١ِّٸ ٩ب٥ٰ ٹزيٲَّش ٬٩ ٳعبٳط ا٥ٮٚظ ٳخجضٲب، 
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 تُاٌ يطشوعُح صكاج انضسوع وانثًاس: انًسأنح انثاَُح:

بح أٳسد اهلل رْب٥ٶ ٙٸ ٩ؾ٨٢ ١زبثٰ ا٥ْضٹض ٬٩ اٻٹبد ٩ب ٹذ٣ ٦ّٶ أٱ٪ٺخ إخشاط ا٥ض١

 ا٥٪زشرجخ ٦ّٶ ا٥ضسٳُ ٳا٥ض٪بس.

بُح ١ث٬ُ ا٥ُ٪َغٺَِّت: ِإ٭َّٲب ا٥ضَّ ٳعْٺذ صٹذ٬ُ ث ٳعبثش٬ُ ا٥َؾغٳَٝب٣ اث٬ ّجبط ٳىبٳٳط 

ُْؾش ا٥ْؾش، ا٥٪ٚشٳمخ ٬٩  .(ٖ)ٳِ٭ق٘ ا٥

ُُْٺِٙٺ٪ب َعٞذ ا٥غَّ٪بُء ٳٴ٥ٰ:" َٝ ،هلُل ٦ّٺٰ ٳع٦٨َّ٦َّٶ اف ٸِّا٥ٮَّجٳ٩٪ب ٳسد ٙٸ عُّٮخ  ٴ٫ أٳ ا٥

ُْؾش، ٳ٩ ُْؾشب ُع١ٞب٫ ّضِشٹًّب ا٥ ُ٘ ا٥  .(ٗ)"ٸ ِثب٥ٮَّنؼ ٭ق

ٮجذ األسك ٳٙٸ ٱزا ا٥ٮـ ا٥ٮجٴٷ ا٥ؾشٹ٘ دال٥خ ٳامؾخ ٦ّٶ إخشاط ا٥ض١بح ٩٪ب ر

ُْؾش ٩٪ب ُعٞٸ ث٪بء ا٥غ٪بء، ٳ٭ق٘ ا٥ْؾش ٩٪ب  ٬٩ ا٥ضسٳُ ٳا٥ض٪بس ا٥٪خز٦ٚخ، أ٫ ٙٺٲب ا٥

 ُعٞٸ ثز٦٢ٚخ ٩ب٥ٺخ ٩ٲ٪ب ١ب٫ ٭ٴّٲب، ٩زشرجخ ٦ّٶ فبؽت ا٥ضسُ.

إع٪بُ األ٩خ، ٙٞذ ر١ش اث٬ ا٥ٞيب٫ ٙٸ ١زبثٰ "  ٳأ٩ب أفٮبٗ ا٥ض١بح ا٥زٸ ٳسد ٙٺٲب

إال ٙٸ ص٪ب٭ٺخ أفٮبٗ: ا٥زٱت، ٳا٥ٚنخ، ٳا٥ٞ٪ؼ،  ٳال رغت ا٥ض١بحاإلٝٮبُ"، ٩ب ٭قُّٰ: 

ّضٱب ٙٞو، ٳال خالٗ ثٺ٬ أٱ٤ إلث٤، ٳا٥جٞش، ٳا٥ٖٮ٨: مؤ٭ٲب ٳ٩بٳا٥ؾْٺش، ٳا٥ز٪ش، ٳا

 .(٘)"ٙٸ ٱزٯ األ٭ٴاُ ا٨٦ْ٥ ٙٸ ٳعٴة ا٥ض١بح

ٳ٬٩ ا٥٪٦ْٴ٧ أ٫ ا٥ٞ٪ؼ، ٳا٥ؾْٺش، ٳا٥ز٪ش، ٬٩ ا٥ضسٳُ ٳا٥ض٪بس، ٳ٩٪ب رغت ٙٺٲب ا٥ض١بح، 

 ٦ّٶ ؽب٦١زٲب ٬٩ ا٥ضسٳُ ٩ّ٪ب رغت ٙٺٰ ا٥ض١بح ١ز٠٥.ٳ١ز٠٥ ٩ب عبس 

ٳ٬٩ األ٩ٴس ا٥ذا٥خ ٦ّٶ ٩ؾشٳّٺخ ص١بح ا٥ضسٳُ ٳا٥ض٪بس، د٥ٺ٤ ا٤ْٞ٥ ا٥زٷ ٝذَّسٯ 

اإلعال٧ ٳأٳالٯ أٱ٪ٺخ ثب٥ٖخ، ٙب٤ْٞ٥ ا٥غ٦ٺ٨ ال ٹ٢بد ٹشٙل ٩ض٤ ٱزا ا٥ٮٴُ ٬٩ ا٥ض١بح إرا 

٨٦ُّ أ٭ٰ ٹزشرت ٦ّٺٲب ا٥ٮ٪بء ٳا٢٥ضشح ٳا٥ْيبء، ٳأ٭ ٲب ىٲشح ٥ٰ ٳ٥٪ب٥ٰ، ٳأ٭ٰ ٙٺٲب ٩ب 

َٞذٷٌّ ٹز٪ض٤ ٙٸ أ٫ اهلل  َّ إؽغبط ٩ِ اٻخشٹ٬ ٳا٥ؾْٴس ثٲ٨، ٳٹزشرت ٦ّٺٲب أٹنًب أ٩ٌش 

 ٱٴ ا٥شصاٛ، ٳأ٭ٰ ٩ب ٭ٞـ ٩ب٣ ٬٩ فذٝخ، ٤٢ُّٙ ٱزا ٩٪ب ٹزٴاٜٙ ٩ِ ا٤ْٞ٥ ا٥غ٦ٺ٨.

 صكاج انضَتىٌ وآساء انفقهاء دىنها، وفُه يسأنتاٌ: :ولانًطهة األ

 :ونً: انقائهىٌ تىجىب صكاج انضَتىٌ وأدنتهىانًسأنح األ
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٥ٞذ رٮٴَّّذ ٳرْذَّدد أٝٴا٣ ٳآساء أٱ٤ ا٨٦ْ٥ ٬٩ ا٥ٚٞٲبء ٙٺ٪ب ٹز٦ْٜ ثض١بح ا٥ضسٳُ 

ٳا٥ض٪بس، ٳص١بح ا٥ضٹزٴ٫ ٩ٮٲب ٦ّٶ ٳعٰ ا٥خقٴؿ، ٥٪ب ٥ٲب ٬٩ أٱ٪ٺخ ٦ِ٩ُؾَّخ ثب٥ٮَش إ٥ٶ 

١شد ٙٺ٪ب ع٦٘، ٙئ٭ٰ ٝذ رجبٹٮذ ١ضشح أعئ٦خ ا٥ٮبط ّّ٪ب ٹز٦َّْٜ ثٲزا ا٥ش٬١ ا٥َْٺ٨، ٳ١٪ب ر

أٝٴا٣ ا٥ٚٞٲبء ٙٺ٪ب ٹزشرت ٦ّٶ ؽ٨٢ إخشاط ص١بح ا٥ضٹزٴ٫ ٦ّٶ أ١ضش ٬٩ سأٷ، ٦ّٶ ٩ب 

 ُٹ٪٬٢ إع٪ب٥ٰ ٙٺ٪ب ٹ٦ٸ:

 انقائهىٌ تىجىب إخشاج صكاج انضَتىٌ:: أواًل

إ٥ٶ ا٥ٞٴ٣ ثٴعٴة إخشاط ص١بح ا٥ضٹزٴ٫، ٳٝذ اعزذ٥ٴا ثْذح  (ٚ)والمالكية (ٙ)رٱت ا٥ؾٮٚٺخ

 ؽشّٺخ، ٩ٮٲب:أد٥خ 

َْٕٺَش ٝٴ٣ اهلل رْب٥ٶ ٙٸ ١زبثٰ ا٥ْضٹض:)  ـ1 ُْْشٳَؽبٍد َٳ َٳُٱَٴ ا٥َِّزٷ َأْ٭َؾَؤ َعٮَّبٍد ٩َ

٦ُ١ُ ٍٰ َْٕٺَش ٩َُزَؾبِث ُٰ َٳا٥ضَّْٹُزٴ٫َ َٳا٥ش٩َُّّب٫َ ٩َُزَؾبِثًٲب َٳ ًٚب ُأ٦ُ١ُ َُ ٩ُْخَز٦ِ ُْْشٳَؽبٍد َٳا٥ٮَّْخ٤َ َٳا٥ضَّْس ٴا ٩َ

ِٙٺ٬ْ٩ِ٬َ َصَ٪ِشِٯ ِإَرا َأْص ُٰ ٥َب ُٹِؾتُّ ا٥ُْ٪ْغِش ُٰ َٹْٴ٧َ َؽَقبِدِٯ َٳ٥َب ُرْغِشُٙٴا ِإ٭َّ (.    َ٪َش َٳآُرٴا َؽَّ

 {ٔٗٔ}األ٭ْب٧: 

أ٩ب ٬ّ ٳعٰ االعزذال٣ ٬٩ ٱزٯ اٻٹخ ا٢٥شٹ٪خ، ٙٲٴ ا٥ٞٴ٣ ثؤ٫ ا٥ض١بح ّبئذح ٦ّٶ ع٪ٺِ 

ُٰ َٹْٴ٧َ ْصَ٪َش َٳ٦ُ١ُٴا ٬ْ٩ِ َصَ٪ِشِٯ ِإَرا َأاألفٮبٗ ا٥٪ز١ٴسح ، ثذ٥ٺ٤ ٝٴ٥ٰ عجؾب٭ٰ:)  آُرٴا َؽَّ

َّي(، َؽَقبِدِٯ ِّ ٙٸ عبئش  ٹغبةإ ر٠٥ٶ َٙبٝزن ،ع٪ٺِ ا٥٪ز١ٴس ٦ّٶٌ٘ ٳٱٴ  ا٥ؾ

 .(ٛ)ا٥٪ز١ٴسح ٬٩ ٝج٤ ١٪ب ٙٸ اٻٹخ  ا٥ضُُّسٳُ ٳا٥ضِّ٪بس

  .(ٜ)ٱٸ ا٥ْؾش، أٳ ٭قٰٚ أ٫ ا٥ض١بح ا٥ٴاعجخ، :٬ّ اث٬ ّجبطٙٴسد 

ُْؾش"ٳ٬ّ اث٬ ؽٲبة ا٥ضٱشٷ، أ٭ٰ ٝب٣ ٙٸ ا٥ضٹزٴ ، ٳثٲزا ٝب٣ (ٓٔ)٫:" ٱٴ ُٹ٢ب٣ ٙٺٰ ا٥

، ٙٲؤالء ع٪ٺًْب ارٚٞٴا ٦ّٶ (ٔٔ)األٳصاّٸ، ٳا٦٥ٺش ث٬ عْذ، ٳعٚٺب٫ ا٥ضٴسٷ، ٳأثٴ صٴس

 إخشاط ص١بح ا٥ضسٳُ ٳا٥ض٪بس، ٳا٥ضٹزٴ٫ ٭ٴُ ٩ٮٲب .ٳعٴة 

ًَٝخ ٳ٬٩ األد٥خ ا٥زٸ اعزذ٥ُّٴا ثٲب أٹنًب ٝٴ٣ اهلل رْب٥ٶ:)ـ 2 ُرَيٲُِّشُٱ٨ْ ُخْز ٬ْ٩ِ َأ٩ْٴا٥ِِٲ٨ْ َفَذ

{، ٝب٥ٴا: ث٪ب أ٫ ا٥ؾبسُ ؽشَّ، ث٤ أ٩ش ٦ّٶ األخز ٬٩ ا٥٪ب٣ ٖٓٔ(}ا٥زٴثخ:َٳُرَض١ِّٺِٲ٨ْ ِثٲب
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ٳإ٭ٚبٰٝ ٦ّٶ ٳعٰ ا٥قذٝخ ٥ٺ٢ٴ٫ ىٲشح ٥قبؽجٰ ٬٩ ا٥ٴٝٴُ ٙٸ اإلص٨ أٳ ا٥٪ْقٺخ، ٳٝذ 

 ٌ٘ أمٺٚذ ا٥قذٝخ إ٥ٶ عبئش األ٩ٴا٣، ٳا٥ض١بح ٬٩ ٱزٯ األ٩ٴا٣ ا٥ٴاعجخ، ٳا٥ضٹزٴ٫ فٮ

 أفٮبٙٲب. ٬٩

 .{ٓٔ( }ا٥زٴثخ:٦٥ٚٞشاء ٳا٥٪غب١ٺ٬ ا٥قََّذٝبُد:) إ٭٪ب ٳارٜٚ ا٦ْ٥٪بء ٦ّٶ أ٫ ٝٴ٥ٰ رْب٥ٶ

 .(ٕٔ)ٙ٪٬ ٝب٣ ثذخٴ٥ٲب ٹشٵ أ٫ ا٦٥ٌٚ ّب٧ّ ٹزٮبٳ٣ ٤١ فذٝخ، عٴاء ا٥ٴاعجخ ٳا٥٪ٮذٳثخ 

ٳاعزذ٣ ا٥ٞبئ٦ٴ٫ ثٴعٴة إخشاط ص١بح ا٥ضٹزٴ٫ ٬٩ ا٥غُّٮخ ا٥ؾشٹٚخ أٹنًب، ٙٞذ عبء ٙٸ  ـ3

  .ٮخ أؽبدٹش ّذح ثٲزا ا٥خقٴؿا٥غُّ

" ثْضٮٸ ٝب٣:ث٬ عج٤ سمٸ اهلل ّٮٰ، أ٭ٰ ٩ُْبر  ٳٳسد ؽذٹش آخش ٬٩ ىشٹٜ ا٥قؾبثٸ

َث٦ًْب  ٶغُٞٹ ٙؤ٩ش٭ٸ أ٫ آخز ٬٩ ا٥ض٪بس ٩ب، سعٴ٣ اهلل ف٦ٶ اهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ إ٥ٶ ا٥ٺ٪٬

ُْؾش، ٳ٩ب ُعَِٞٸ ثب٥غَّبِ٭ٺخ ُْؾ، ا٥ َ٘ ا٥  .(ٖٔ)"شَِٙٮق

٥خ ا٥٪غزٮجو ٬٩ ٱزٯ ا٥ٮقٴؿ ا٥ٮجٴٹخ، ٙئ٭ٰ ٹز٪ض٤ ٙٸ ٝٴ٣ ا٥ٮجٸ أ٩ب ثب٥ٮغجخ ٥ٴعٰ ا٥ذال

عٞذ ا٥غ٪بء..."، ٳٙٸ ا٥ؾذٹش ا٥ضب٭ٸ ٙٸ  فًُاف٦ٶ اهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ ٙٸ ا٥ؾذٹش األٳ٣:" 

" ٱٮب عبءد ث٪ْٮٶ: ا٥زٷ، ٳ١٪ب ٱٴ ياٹغٞٶ ثْاًل"، ٙئ٫ " ياٝٴ٥ٰ:" أ٫ آخز ٬٩ ا٥ض٪بس 

٪ٴ٧ ٳٱزا ٹٞزنٸ أ٫ ع٪ٺِ األفٮبٗ ا٥زٸ ٩زْبسٗ ٦ّٺٰ أ٫ "ا٥زٷ" ُرْذ ٬٩ أ٥ٚبً ا٥ْ

رٮجزٲب األسك ٳعت إخشاط ص١برٲب، ٳا٥ضٹزٴ٫ ٳاؽٌذ ٬٩ ٱزٯ األفٮبٗ ا٥زٸ ٳعجذ ٙٺٲب 

 ا٥ض١بح.

ـ ٳ٬٩ أد٥خ ا٥ٞبئ٦ٺ٬ ثٴعٴة إخشاط ص١بح ا٥ضٹزٴ٫ أٹنًب، ٩ب ٳسد ٬ّ ١ضٺش ٬٩ ٗ

جذ ا٥شصاٛ ٙ٪٬ ر٠٥ ٩ب عبٰٝ ّا٥قؾبثخ سمٸ اهلل ّٮٲ٨، ٳ٬ّ ا٥زبثْٺ٬ سؽ٪ٲ٨ اهلل، 

 .٬ّ عٚٺب٫ ا٥ضٴسٷ

ٳٙٸ ٱزا ٹٞٴ٣ ٩ؾ٪ذ ث٬ ا٥ؾغ٬ ا٥ؾٺجب٭ٸ:" ٙئرا ١ب٫ ٩ّ٪ب ُٹغٞٶ َعْٺؾًب، أٳ رغٞٺٰ  

ُْؾش"، ٳٝب٣:"  ُْؾش ١ب٩اًل، ٳ٩ب ُعٞٸ ٩ٮٰ ثْٖشٍة أٳ دا٥ٺخ، ٙٚٺٰ ٭ق٘ ا٥ ا٥غ٪بء، ٙٚٺٰ ا٥

 .(ٗٔ)ؾش"ٙئرا ١ب٫ ا٥ضٹزٴ٫ خ٪غخ أٳعٜ، ٙٚٺٰ ا٥ْؾش، ٳإ٫ ١ب٫ دٳ٫ ر٠٥، ٨٥ ٹ٬٢ ٙٺٰ ّ
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إرا ث٦ٔ ١ٺ٦خ خ٪غخ  إ٫ ا٥ض١بح رغت ٙٸ ا٥ضٹزٴ٫:" ٳٝب٣ ا٥ٞبمٸ ّجذ ا٥ٴٱبة ا٥٪ب٢٥ٸ

 .خالًٙب ٦٥ؾبْٙٸ -       أٳعٜ، 

ٳٙٸ ٱزا ا٥ٞذس ٬٩ ا٥ٮقٴؿ ١ٚبٹخ ٦٥ذال٥خ ٦ّٶ ا٥ٞٴ٣ ثٴعٴة إخشاط ص١بح ا٥ضٹزٴ٫، 

٪ب ٱٴ ٩ٮقٴؿ ٳ١ٴ٫ ا٥ضٹزٴ٫ ٩ّ٪ب ٹذَّخش ؽّجًب ٳصٹزًب، ٙقبس ؽجٺٲًب ثب٥ز٪ش ٳا٥ٮخٺ٤ ٩

 ٦ّٺٰ، ٳٙٺٰ رزؾٜٞ ا٥٪ق٦ؾخ ٬٩ عّذ ؽبعخ ا٥ٚٞشاء ٳا٥٪غب١ٺ٬.

 .انقائهىٌ تُفٍ وجىب صكاج انضَتىٌ وأدنتهى: انًسأنح انثاَُح

إ٥ٶ ا٥ٞٴ٣ ثْذ٧ ٳعٴة ا٥ض١بح  -ٙٺ٪ب ٱٴ ٩ْز٪ذ ّٮذٱ٨  -(ٙٔ)ٳا٥ؾٮبث٦خ  (٘ٔ)رٱت ا٥ؾبْٙٺخ

 أد٥خ، ر٪ض٦ذ ٙٺ٪ب ٹ٦ٸ: ٙٸ ا٥ضٹزٴ٫، ٳاعزذ٥ٴا ٙٺ٪ب رٱجٴا إ٥ٺٰ ٙٸ ر٠٥ ثْذَّح

اهلِل َف٦َّٶ  سعٴ٣َأ٫َّ  ٳ٩ْبر ث٬ عج٤:، اعزذ٥ٴا ث٪ب ٳسد ٬ّ أثٸ ثشدح ٬ّ أثٸ ٩ٴعٶ ـ1

٦ََِّْ٪ب ا٥ٮَّبط َأ٩ش ِدٹِٮٲ٨ ا٥ٺ٪٬،ٶ ٥َثْضُٲ٪ب إ ٦ّٺٰ ٳع٨٦اهلُل  ا َرْؤُخز ال: " ٳٝب٣ ،ََٙؤ٩ََشُٱَ٪ب َأ٫ ُٹ

َٝخ إ ِٗ اأَل ٱزٯ ٥٬٩َّب ٙٸ ا٥قََّذ ِْٺش خ،األسثْفَٮب  .(ٚٔ)" ا٥زَّ٪شٳ ،ٳا٥ضَِّثٺت ،ٮَيخِؾٳا٥ ،ا٥ؾَّ

َٝب٣: إ٭َّ٪ب ع٬َّ ٳاعزذ٥ٴا أٹنًب ث٪ب عبء ٬٩ ؽذٹش ّ٪شٳ ث٬ ؽْٺت، ٬ّ أثٺٰ، ٬ّ عذٯ، 

ُٰ ف -سُعٴ٣ ا٦٥َّٰ  ، ، ٳا٥ؾَّْٺشا٥ؾٮيخٸ : ٙٱزٯ ا٥خ٪غخٸ ٙ ا٥ض١َّبح – ٦ّٺٰ ٳع٦٨٦َّٶ ا٦٥َّ

 .(ٛٔ) سحزا٥زَّ٪ش، ٳا٥ضَّثٺت، ٳا٥ٳ

ٙٸ ا٥ضٹزٴ٫، ٙٞب٣ ٙٸ  –ٹْٮٸ ا٥ؾبْٙٸ  –أثٴ إعؾبٛ ا٥ؾٺشاصٷ:" ٳاخُز٦٘ ٝٴ٥ٰ  ٳٝب٣

ُْ ،٥٪ب سٳٷ ٬ّ ّ٪ش سمٸ اهلل ّٮٰا٥ٞذٹ٨: رغت ٙٺٰ ا٥ض١بح،   ،ؾشأ٭ٰ ع٤ْ ٙٸ ا٥ضٹذ ا٥

خشط ا٥ضٹذ ّٮٰ إ٫ ُأ ،ٳ٦ّٶ ٱزا ا٥ٞٴ٣، ٙٸ ا٥ضٹزٴ٫ ا٥ض١بح :ٳ٬ّ اث٬ ّجبط أ٭ٰ ٝب٣

 ،٢ٙب٫ أٳ٥ٶ ثب٥غٴاص ،٫ ا٥ضٹذ أ٭ِٚ ٬٩ ا٥ضٹزٴ٫ٳأل ،عبص ٥ٞٴ٣ ّ٪ش سمٸ اهلل ّٮٰ

ُْ ،ٴدأل٭ٰ ٥ٺظ ثُٞ ،ٳٝب٣ ٙٸ ا٥غذٹذ: ال ص١بح ٙٺٰ  .(ٜٔ)"ؾش ١ب٥خنشاٳادٙال ٹغت ٙٺٰ ا٥

ٳثٺ٬َّ ٦ّ٪بء ٱزا ا٥ٚشٹٜ أ٫ ا٥ٮقٴؿ ث٪غ٪٦ٲب ٥زذ٣ دال٥خ ٝبىْخ ٦ّٶ أ٫ ا٥ض١بح 

٩ؾقٴسح ٙٸ ٱزٯ األفٮبٗ األسثْخ، ا٥زٸ ٳسدد ٙٸ ٝٴ٣ سعٴ٣ اهلل ف٦ٶ اهلل ٦ّٺٰ 

ٳع٨٦، ٳث٪ب أ٫ ا٥ضٹزٴ٫ ٥ٺظ ٩ز١ٴسًا م٪٬ ٱزٯ األفٮبٗ، ٙٲٴ خبسٌط ّٮٲب أٷ ال 
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ال ُٹٞزبد ثٰ؛ أٷ ال ٹذَّخشٯ ا٥ٮبط ٹبثغًب، ٙٲٴ رغت ا٥ض١بح ٙٺٰ، خبفخ ٳأ٫ّ ا٥ضٹزٴ٫ ٩ّ٪ب 

١ب٥خنشٳاد ٳٕٺشٱب ٩ّ٪ب ال ٹزشرَّت ٦ّٺٲب ص١بح، ٳ٥ز٠٥ ٝب٥ٴا: ال ص١بح ٙٺٰ، ٢٥ٴ٭ٰ ٩ّ٪ب 

 ٹؤ٤١ إدا٩ًب.

 

 سثة انخالف تٍُ انفقهاء: ثاًَُا:

ثْذ اعزؾنبس ١ال٧ ا٥ٚٞٲبء ٳثٺب٫ ٩ٴٝٚٲ٨ ٬٩ ٳعٴة ص١بح ا٥ضٹزٴ٫، رجٺ٬ أ٫ ا٥خالٗ 

ثٺٮٲ٨ إ٭ّ٪ب ٱٴ ٩زشرِّت ٦ّٶ رؾذٹذ إ٫ ١ب٫ ا٥ضٹزٴ٫ ٩ّ٪ب ُٹٞزبد ثٰ ٳُٹذَّخش أ٧ ٕٺش ا٥ذائش 

ر٠٥، ٙ٪٬ ١ب٫ سأٹٰ ٬٩ ا٦ْ٥٪بء أ٫ ا٥ضٹزٴ٫ ٩ّ٪ب ُٹزخَّز ُٝٴرًب ٳُٹذَّخش، سأٵ أ٫ ا٥ض١بح ٙٺٰ 

 ٳاعجخ، ال ثذَّ ٬٩ إخشاعٲب ؽب٣ رٴاَّشد ؽشٳىٲب.

ظ ٩٪ب ٹذَّخشٯ ا٥ٮبط ث٤ ٱٴ أؽجٰ أ٩ب ٬٩ ١ب٫ سأٹٰ أ٫ ا٥ضٹزٴ٫ ٥ٺظ ُٝٴرًب، ٳ٥ٺ

ثب٥خنشٳاد، رٱت إ٥ٶ ا٥ٞٴ٣ ثْذ٧ ٳعٴة إخشاط ص١برٰ، ٳأ٫ّ اٻٹخ ا٥٪ؾزظَّ ثٲب ٨٥ ُٹشد 

ُّؾش  ثٲب ا٥ض١بح؛ أل٭ٲب ٢٩ّٺخ، ٳا٥ض١بح إ٭٪ب ُٙشمذ ثب٥٪ذٹٮخ؛ ٳ٥ٲزا ُر١ش ا٥ش٩ُّب٫ ٳال 

 .(ٕٓ)ٙٺٰ

 ساتعًا: انتشجُخ: 

ٞٲبء ٳثٺب٫ ٳعٲخ ٭َشٱ٨ ٙٺ٪ب ٹز٦ْٜ ثؾ٨٢ ص١بح ثْذ ا٥ٴٝٴٗ ٦ّٶ سأٷ ا٥ٚشٹٞٺ٬ ٬٩ ا٥ٚ

ا٥ضٹزٴ٫، ؽٺش ر١ش٭ب أ٫ ا٥ؾٮٚٺخ ٳا٥٪ب٢٥ٺخ ٹٞٴ٥ٴ٫ ثٴعٴة إخشاعٲب، ثٺٮ٪ب ا٥ؾبْٙٺخ 

 ٳا٥ؾٮبث٦خ ٹٞٴ٥ٴ٫ ثْذ٧ ٳعٴة إخشاعٲب ٙٺ٪ب فّؼ ّٮٲ٨.

ٳثْذ أ٫ اعزْشمٮب أد٥خ ١ال ا٥ٚشٹٞٺ٬ رجّٺ٬ ٦٥جبؽش أ٫ ا٥قٴاة ٩ب رٱت إ٥ٺٰ ا٥ٚشٹٜ  

 ا٥ٞٴ٣ ثٴعٴة إخشاط ص١بح ا٥ضٹزٴ٫، ٳر٠٥ الّزجبساد ّذح، ٩ٮٲب: األٳ٣ ٬٩

١ضشح ٳٝٴح األد٥خ ا٥زٸ اعزذ٥ٴا ثٲب، ٙ٪ٮٲب آٹبد ٝشآ٭ٺخ، ٳأؽبدٹش ٭جٴٹخ، ٳآصبس ٬ّ  ـ1

 ا٥قؾبثخ سمٴا٫ اهلل ٦ّٺٲ٨، ٦ّٶ ٩ب ع٦٘ ثٺب٭ٰ ّٮٲ٨.

ٺش، ٢ٙٺ٘ ال أ٭ٰ إرا ٩ب ١ب٫ ا٥ؾٜ عجؾب٭ٰ ٝذ ٙشك ا٥ض١بح ٦ّٶ ُصاّسُ ا٥ؾٮيخ ٳا٥ؾْ ـ2

رٚشك ٦ّٶ ٬٩ ٹضسُ ٕٺش ٱزٯ األفٮبٗ ٬٩ ا٥ضسٳُ ٳا٥ض٪بس؟! ٳ٦ّّخ ٙشمّٺخ ا٥ض١بح 
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ٱٸ رُّٚذ ا٥ٚٞشاء ٳا٥٪غب١ٺ٬، ٳٱزا ؽبف٤ ٙٺ٪٬ ٹضسُ ٕٺش ٱزٯ األفٮبٗ ١ب٥ضٹزٴ٫ 

 ٳٕٺشٯ.

 مْ٘ ا٥ؾذٹش ا٥زٷ اعزذ٣ ثٰ ا٥ٚشٹٜ ا٥ضب٭ٸ، ٳٝذ ر٦٢٪ذ ّٮٰ ٙٸ ٢٩ب٭ٰ. ـ3

 تتعهق تضكاج انضَتىٌ، وفُها:عايح هُح أدكاو فقانثاٍَ: طهة انً

 َصاب صكاج انضَتىٌ. : أواًل

 ـ تعشَف انُصاب نغًح:1

َٞب٣ ،أَلف٤ ٳا٥٪شعِا ٹْٮٸ: ا٥ّٮقبةعبء ٙٸ ا٥٪ْغ٨ ا٥ٴعٺو أ٫  َِ اأَل :ُٹ ٶ ِإ٩٥ش َسَع

 .٭قبثٰ

ِّٮذٯ رغت ا٥ض١َّبح ، ث٪ْٮٶ:ا٥َ٪ب٣ ٳ١ز٠٥ ٙٸ ٴ ٙٲ ،ِٙٸ ّذد اأَلَّنبء، أ٩ب ا٥ٞذس ا٥َّزٷ 

 .(ٕٔ)ّٞذ ا٥غ٦غخ ِٰا٥ْذد ا٥َّزٷ َٹقؼ ث

 تعشَف انُصاب اصطالدًا: ـ2

ّّشٗ ا٦ْ٥٪بء ا٥ٮقبة ثْذح رْشٹٚبد ٦١ٲب راد دال٥خ ٳاؽذح، ٳ٬٩ ثٺ٬ ٱؤالء األئ٪خ ٩ب 

ر١شٯ فبؽت ١زبة "ثذاٹخ ا٥٪غزٲذ ٳ٭ٲبٹخ ا٥٪ٞزقذ"، ؽٺ٬ ٝب٣: ا٥ٮِّقبة: ٱٴ ا٥٪ٞذاس 

 .(ٕٕ)ٲب ٭قبة"ٙٺ٪ب ٥ٰ ٩ٮبُح ا٥ض١َّ ا٥زٷ رغت ٙٺٰ

ّال٩خ  ،ٱٴ ٩ب ٭قجٰ ا٥ؾشُٳٝذ أ١ذ ا٥ؾٺخ ا٥ضؽٺ٦ٸ ٦ّٶ ٱزا ا٥٪ْٮٶ ٳثٺ٬َّ أ٫ ا٥ٮقبة: 

 .(ٖٕ) ا٥٪ؾذَّدح ٳٳعٴة ا٥ض١بح ٬٩ ا٥٪ٞبدٹش ،ش ا٥ٖٮٶ٦ّٶ رٴُّ

أ٩ب ٬٩ ؽٺش ا٥ؾ٢٪خ ا٥زٸ ٬٩ أع٦ٲب ؽشُ ٭قبة ص١بح األ٩ٴا٣، عٴاء ١ب٭ذ ٬٩  ـ3

ا٥ؾجٴة، أٳ ا٥ضسٳُ ٳا٥ض٪بس، ٢٥ٴ٫ ا٥ؾبسُ ٭قبة ص١بح ا٥ؾٺٴا٫، أٳ ٬٩ ٭قبة ص١بح 

أ٨٦ّ ثب٥ؾذ ا٥زٷ ٬٩ أع٦ٰ ٹغزيٺِ اإل٭غب٫ أ٫ ٹْٺؼ ٢٩زٚٺًب، ٳ٬٩ ص٨ ٹخشط ٝذسًا ٦ْ٩ٴ٩ًب 

٥٪٬ ال ٹغزيٺِ ا٥ٴفٴ٣ إ٥ٶ ا٥ؾذ األد٭ٶ ٬٩ ا٥ْٺؼ ا٢٥شٹ٨، ٳٱزا ٩ب ٹؾٜٞ ا٥ز٢ب٤ٙ 

٥أل٩ٴا٣ ثٺ٬ ا٥ٮبط ٳا٥٪ؾجخ ثٺ٬ أٙشاد ا٥٪غز٪ِ ا٥ٴاؽذ، ٳٹؤدٷ إ٥ٶ ا٥زٴصٹِ ا٥ؾٞٺٞٸ 

 ٦ّٶ أعبط أ٫ ا٥٪ب٣ ّبسٹخ ٩غزشدح.
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 َصاب صكاج انضَتىٌ: ـ4

 ،رٱت أ١ضش ا٦ْ٥٪بء ٳا٥ٚٞٲبء إ٥ٶ أ٫ ٭قبة ص١بح ا٥ضٹزٴ٫: ٱٴ ّجبسح ٬ّ خ٪غخ أٳعٜ

 ؽزٶ ٥ٴ ١ب٫ ١ضٺش ٳ٦ٝٺ٤، ٙٞبال: رغت ٙٸ ٤١ ثخالٗ ٩ب رٱت إ٥ٺٰ أثٴ ؽٮٺٚخ ٳصٙش،

 .(ٕٗ)بُّؾُشٱ ٳعت َؽجَّخ

 ُرؤَخز ٙٺ٪ب ٝب٥ٰ ّٮٰ ٩ؾ٪ذ ث٬ ّجذ اهلل ث٬ ا٥ؾ٨٢: -سؽ٪ٰ اهلل  -ٯ ا٥ؾبْٙٸ ٳٱزا ٩ب سآ

ِٰ ِإر ٬٩ ص١بح ا٥ضٹزٴ٫ ِْٸِّ  ٳٱٴ ٝٴ٣ ٳف٤ خ٪غخ أٳعٜ،ا َؽجِّ ِٙ  .(ٕ٘)ثجٖذادا٥ؾَّب

ٳاعزذ٣ ا٥ٚٞٲبء ٙٺ٪ب رٱجٴا إ٥ٺٰ ٬٩ رؾذٹذ ٭قبة ا٥ض١بح ا٥٪زشرجخ ٦ّٶ ا٥ضٹزٴ٫ ث٪ب 

ٝب٣ سعٴ٣ اهلل ف٦ٶ : ٝب٣، ش أثٸ عْٺذ ا٥خذسٷأخشعٰ ا٥جخبسٷ ٙٸ فؾٺؾٰ، ٬٩ ؽذٹ

 ٳ٥ٺظ ٙٺ٪ب دٳ٫ خ٪ظ، فذٝخ ٬٩ اإلث٤َرٳٍد  " ٥ٺظ ٙٺ٪ب دٳ٫ خ٪ظ:اهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦

ٍٛ ٳَأ ٍٜ َأٳ خ٪غخ ٳ٥ٺظ ٙٺ٪ب دٳ٫ٌخ، فذٝا  .(ٕٙ)"ٌخفذُٝع

ٳث٪ب ُسٳَٷ ٬ّ ا٥ٮجٸ ف٦ٶ اهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ أٹنًب ٙٸ ا٥قؾٺؼ، ٝٴ٥ٰ:" ٥ٺظ ٙٺ٪ب أ٤ٝ ٬٩ 

ٳال ٙٸ أ٤ٝ ٬٩ ٌخ، فذِٝد زٳاإلث٤ ا٥ ٬٩ خ٪غخ ٤٬٩َّ أٝ ٳال ٙٸٌخ، فذٍٜٝ ُعَأٳ خ٪غخ

ٍٛ أٳ خ٪ظ  .(ٕٚ)"ٌخفذٝ ا٥ٴسٛ ٬٩ا

ٱزٯ األؽبدٹش ا٥قؾٺؾخ ا٥زٸ اعزذ٣ ثٲب ا٥ٞبئ٦ٴ٫ ثزؾذٹذ ٭قبة ص١بح ا٥ض٪بس ثؾ٤٢ ّب٧، 

َْٞذٹ٬، ٢٥ٴ٫ ١اًل  ٳا٥ضٹزٴ٫ ٩ٮٲب ٦ّٶ ٳعٰ ا٥خقٴؿ، ٳر٠٥ ثب٥ٞٺبط ٦ّٶ ا٥٪ٴاؽٸ ٳا٥ٮَّ

 ٩ٮٲب ٙٺٰ ص١بح ثغجت ٭٪بئٰ.

؛ ٥ٞٴح األد٥خ (ٕٛ)ٳٱزا ٩ب أسّعؾٰ ٳأ٩ٺ٤ إ٥ٺٰ، أ٫ ٭قبة ص١بح ا٥ضٹزٴ٫ ٱٴ خ٪غخ أٳعٜ

 ٳفؾخ األؽبدٹش ا٥ٴاسدح ٙٸ ٱزا ا٥جبة.
 ك يٍ انضَتىٌ:دكى انًستهَه ثاًَُا:

إ٥ٶ ا٥ٞٴ٣ ثْذ٧ اؽزغبة ٩ب أ٦١ٰ  ،(ٖٓ)، ٳإعؾٜ ٳا٦٥ٺش ٳا٥َبٱشٹخ(ٜٕ)رٱت اإل٩ب٧ أؽ٪ذ 

، أٳ رقذٛ ثٰ ٦ّٶ ا٥ٚٞشاء ٳا٥نٺٴٗ ٬٩ ٭قبة ص١بح ا٥ض٪بس ٳا٥ضٹزٴ٫ ٩ٮٲب ا٥شع٤

 .٦ّٶ ٳعٰ ا٥خقٴؿ



 هـ1443-و  2022. نسُح (1انثاٍَ/ يهذق ) انعذد /شاتع انًجهذ ان / شاتعحيجهح انذساساخ انًستذايح . . انسُح ان

 

 
 

 

 
744 

٦ُ١ُٴا  (ٳ٬٩ األد٥خ ا٥ؾشّٺخ ا٥٪ؤٹذح ٥ٲزا ا٥ؾ٨٢، ٩ب عبء ٙٸ ٝٴ٣ ا٥ؾٜ عجؾب٭ٰ ٳرْب٥ٶ:

ُٰ ٥َب ُٹ ُٰ َٹْٴ٧َ َؽَقبِدِٯ َٳ٥َب ُرْغِشُٙٴا ِإ٭َّ ِٙٺ٬ْ٩ِ٬َ َصَ٪ِشِٯ ِإَرا َأْصَ٪َش َٳآُرٴا َؽَّ (.    ِؾتُّ ا٥ُْ٪ْغِش

 {ٔٗٔ}األ٭ْب٧:

ٙٞذ أٳفٶ ا٥ؾٜ ثبأل٤١ ٬٩ ا٥ض٪ش إرا أص٪ش، ٳٱزا ٬٩ ١٪ب٣ ا٥ْذ٣ ا٥شثب٭ٸ، ٢ٙٺ٘ ٹٮَش 

اإل٭غب٫ إ٥ٶ ص٪شٯ ٳال ٹؤ٤١ ٩ٮٰ، ص٨ ثٺ٬ أ٭ٰ ٦ّٺٰ ص١برٰ ٹٴ٧ ؽقبدٯ، أٷ ٩٪ب ُٹؾقذ ٩ٮٰ 

 م٪٬ ا٥ؾبعخ.ال ٩ب ٹؤ٤١ ٩ٮٰ، ٳر٠٥ ٦ّٶ أ٫ ٹ٢ٴ٫ األ٤١ ثب٥ٞذس ا٥٪غزيبُ ٳ

َ٪َخ، َأ٫َّ َسُعٴ٣ ا٦٥َّٰ ٸ َؽْضَعٲ٤ ث٬ َأث٬٩ ؽذٹش  ٳٹذ٣ُّ ٦ّٶ ر٠٥ ٩ب ٳسد ٙٸ ا٥غُّٮخ ا٥ؾشٹٚخ

٦َّف  ُٰ ُّٴا ا٥ض٦ُُّش،  ِإَرا َخَشْفُز٨"ٺٰ ٳَع٨َّ٦ ١ب٫ ٹٞٴ٣ُ: ٦َّٶ ا٦٥َّ ُّٴا ا٥ض٦ُُّش، َِٙئ٫ ٨٥َ َرَذ َُٙخُزٳا َٳَد

ُّٴا ا٥شُُّثِ  .(ٖٔ)"َٙذ

ٱزٯ ا٥ٮقٴؿ: إ٭٪ب ٱٴ ا٥زخٚٺ٘ ٬ّ أفؾبة األ٩ٴا٣ ٳأٱ٤ ٙٴعٰ ا٥ذال٥خ ٬٩  

ا٥ضساّخ ٥ٺٞٴ٩ٴا ثبألّجبء ا٥٪ٴ١ٴ٥خ إ٥ٺٲ٨ ٙٸ ؽٞٲ٨ ٳؽٜ أثٮبئٲ٨ ٬٩ ٱزٯ األ٩ٴا٣ 

 ٳا٥٪ضسٳّبد.

 فٍ انكُفُح انتٍ َستخشج يُها صكاج انضَتىٌ:  :ثانثًا

ٴ٣ ثْذ أ٫ ٳٝٚٮب ٦ّٶ األؽ٢ب٧ ا٥٪زشرجخ ٦ّٶ ص١بح ا٥ضٹزٴ٫، ٳر١ش٭ب سعؾب٫ ا٥ٞ

ثبعزخشاط ا٥٪غزٲ٠٦ ٩ٮٰ ١٪ب ر١ش٭ب ٝٴ٣ ا٥٪خب٥ٚٺ٬ ٥ز٠٥، ٙال ثذ ٥ٮب ٬٩ ا٥ٴٝٴٗ ٦ّٶ 

ا٥ٲٺئخ ٳا٢٥ٺٚٺخ ا٥زٸ رخشط ٙٺٲب ص١بح ا٥ضٹزٴ٫، إرا ث٦ٔ ؽذ ا٥ٮِّقبة ا٥٪ي٦ٴة، ٳٱٴ 

ٟ(، ٳٙٸ ٱزٯ ا٥ؾب٥خ ٹخشط ٖ٘ٙخ٪غخ أٳعٜ، ١٪ب ر١شد ٬٩ ٝج٤، أٷ ٩ب ٹْبد٣ )

ُْؾش ٩٪ب ُعٞٸ ث٪بء ا٥غ٪بء، ٳ ُْؾش ٩٪ب ُعٞٸ ثب٥ز٦٢ٚخ ٳا٥ٮنؼا٥  .(ٕٖ)٭ق٘ ا٥

 قًُح ضجشج انضَتىٌ انذَُُح: ساتعًا:

١ب٫ ٥ضا٩ًب ٦ّّٸ ٙٸ ٭ٲبٹخ ا٥جؾش أ٫ ُأر١ِّش ثب٥٪ٮض٥خ ا٥زٸ اؽز٦زٲب ؽغشح ا٥ضٹزٴ٫، ٙٞذ 

ٳا٥زٺ٬  :(ر١شٱب ا٥ؾٜ عجؾب٭ٰ ٙٸ ٕٺش آٹخ ٬٩ ١زبثٰ ا٥ْضٹض، ١٪ب ٳسد ٙٸ ٝٴ٥ٰ

جؾب٭ٰ ال ُٹٞغ٨ إال ٙٺ٪ب ١ب٫ َّٺ٪ًب، ٳ١ز٠٥ ٝب٣ ٙٸ ٩ٴمِ {، ٳاهلل عٔٳا٥ضٹزٴ٫( }ا٥زٺ٬:
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ُٰ )ش:آخ ًٚب ُأ٦ُ١ُ َُ ٩ُْخَز٦ِ ُْْشٳَؽبٍد َٳا٥ٮَّْخ٤َ َٳا٥ضَّْس َْٕٺَش ٩َ ُْْشٳَؽبٍد َٳ َٳُٱَٴ ا٥َِّزٷ َأْ٭َؾَؤ َعٮَّبٍد ٩َ

 {ٔٗٔ( }األ٭ْب٧:َٳا٥ضَّْٹُزٴ٫َ َٳا٥ش٩َُّّب٫َ

٦ّٶ أٱ٪ٺخ ؽغش ا٥ضٹزٴ٫، ٳ٬٩ ر٠٥ ٩ب ٳ١٪ب ٭قذ عُّٮخ ا٥ٮجٸ ف٦ٶ اهلل ٦ّٺٰ ٳع٨٦ 

٭قٴؿ ٳٱٸ ، (ٖٖ)ٙئ٭ٰ ؽغشح ٩جبس١خ"، ثٰ ُٮٴا٦ُ١ُٴا ا٥ضَّٹَذ، َٳادَّٱٳسد ٙٸ ٝٴ٥ٰ:" 

 .٦ّٶ أٱ٪ٺخ ٱزٯ ا٥ؾغشح ا٥٪جبس١خ ؽشّٺخ رذ٣

 :شا٥زٸ رٴف٤ إ٥ٺٲب ا٥جبؽ ٳرؾز٪٤ ٦ّٶ أٱ٨ ا٥ٮزبئظ انخاتًح:

أٱ٪ٺخ ا٥ض١بح  ٥زٸ ر٢ؾ٘ ٦ّ٬ّٶ مٴء ٩ب عجٜ ٹ٪٬٢ ا٥خشٳط ث٪غ٪ٴّخ ٬٩ ا٥ٮزبئظ ا

 ٙٸ ٩ٺضا٫ ا٥ؾشُ ا٥ؾٮٺ٘، ٳص١بح ا٥ضٹزٴ٫ ٩ٮٲب ٦ّٶ ٳعٰ ا٥خقٴؿ، أع٪٦ٲب ٙٺ٪ب ٹ٦ٸ:

، ٙال ثذ ٬٩ إخشاط ٙٸ ا٥ضٹزٴ٫أ٭ٰ رغت ا٥ض١بح  :ـ ٦ّٶ ا٥شاعؼ ٬٩ أٝٴا٣ ا٥ٚٞٲبءٔ

 ص١برٰ إرا ث٦ٔ ٭قبثًب. 

ًب، ٳا٥قبُ أسثْخ ٬ فبّٳٱٴ ٩ب ٹْبد٣ عزٺـ ٹج٦ٔ ٭قبة ص١بح ا٥ضٹزٴ٫ خ٪غخ أٳعٜ، ٕ

 .ٟٖ٘ٙٳا٥ٮقبة ثب٢٥ٺ٦ٴ ٩ب ٹْبد٣  أ٩ذاد،

١بألع٪ذح  ،ال ثذ ٬٩ إخشاط ٩ب اعزٲ٢٦ٰ ا٥٪ضاسُ ٬٩ ا٥ز٦٢ٚخ ا٥٪زشرجخ ٦ّٶ ا٥ضٹزٴ٫ـ ٖ

 ٳا٥ؾشس ٳ٩ب ؽبثٰ ر٠٥ ٬٩ أ٭ٴاُ ا٥٪قشٳٙبد.

٬ ّذ٩ٰ، ثٮبء ـ اخز٦٘ ا٥ٚٞٲبء ٙٺ٪ب ثٺٮٲ٨ ٦ّٶ ا٥ٞٴ٣ ثغٴة إخشاط ص١بح ا٥ضٹزٴ٫ ٩ٗ

ؼ ٝٴ٣ ا٥زاٱجٺ٬ إ٥ٶ ، ٳرشّعخشاد أٳ إدا٩ًبا٥٪ذَّ ذٹذ ٩ب إرا ١ب٫ ا٥ضٹزٴ٫ ٦ّ٬٩ٶ رؾ

 ٝٺبعًب ٦ّٶ ا٥ٮخ٤ ٳٕٺشٯ. ،خشب ٹذَّٳعٴة إخشاط ص١برٰ، ١ٴ٭ٰ ٩ّ٪

ٸ ٭ٚغٰ ٬٩ رْٴد ثب٥ٮِٚ ٦ّٶ فبؽجٲب ١ٴ٭ٲب رٮِّٳ ،ٜ ا٥ز٢ب٤ٙ االعز٪بّٸـ ا٥ض١بح رؾّٞ٘

 خ٤.ؼ ٳا٥ُجا٥ؾُّ

ُْؾش ٩٪ٙ ُْؾش ٩٪ب ُعٞٸ ثب٥ٮنؼ ـ ٙٸ ص١بح ا٥ضٹزٴ٫ ا٥ ب ُٹغٞٶ ث٪بء ا٥غ٪بء، ٳ٭ق٘ ا٥

 أٳ ثب٥ز٦٢ٚخ ا٥٪زشرجخ ٦ّٶ فبؽت ا٥٪ب٣.

 

 

 



 هـ1443-و  2022. نسُح (1انثاٍَ/ يهذق ) انعذد /شاتع انًجهذ ان / شاتعحيجهح انذساساخ انًستذايح . . انسُح ان

 

 
 

 

 
744 

 انهىايص
 

                                                 
)إثشاٱٺ٨ ٩قيٚٶ / ، ٪ِ ا٦٥ٖخ ا٥ْشثٺخ ثب٥ٞبٱشح٩غ :، رؤ٥ٺ٘انًعجى انىسُطٹٮَش،  (ٔ)

، ٔ، ثبة ا٥ضاٷ، طداس ا٥ذّٴح، ٭ؾش، أؽ٪ذ ا٥ضٹبد / ؽب٩ذ ّجذ ا٥ٞبدس / ٩ؾ٪ذ ا٥ٮغبس(
 .2ٖٙؿ

فتخ انعهٍ ، ٱـ(22ٕٔ: دؼ، أثٴ ّجذ اهلل ا٥٪ب٢٥ٸ )٦ّٺ٩ؾ٪ذ ث٬ أؽ٪ذ  ٹٮَش، (ٕ)

 .ٔٙٔ، ؿٔ، ط: داس ا٥٪ْشٙخ، ٭ؾش٩ب٠٥ ٦ّٶ ٩زٱتانًانك فٍ انفتىي 
ؽٰٞٞ ٳخشط ، تفسُش انثغىٌ ،ٱـ(ٓٔ٘: دا٥ؾغٺ٬ ث٬ ٩غْٴد ا٥جٖٴٷ ) أثٴ ٩ؾ٪ذ (ٖ)

داس ىٺجخ ، ا٥ؾشػ ع٦ٺ٪ب٫ -ّض٪ب٫ ع٪ْخ م٪ٺشٹخ  -أؽبدٹضٰ ٩ؾ٪ذ ّجذ اهلل ا٥ٮ٪ش 
 .2٘ٔ،ؿٔ(، طٗ، )ه٧ 221ٔ، ٦٥ٮؾش ٳا٥زٴصٹِ

ُْؾش ٙٺ٪ب ٹغَٞٶ ٬٩ ٩بء ا٥غَّا٥جخبسٷ، ا٥قؾٺؼ، ١زبة ا٥ض١بح،  (ٗ) ٪بء، ٳثب٥٪بء ثبة ا٥

 .ٕٙٔ، ؿٕ، طٷا٥غبس
 ٳا٥ْضشٷ: ٱٴ ٩ب ٹؾشة ٬٩ ٩بء ا٥٪يش ٬٩ ا٥ٮخٺ٤.

ٳا٥ٮنؼ: ٩ؤخٴر ٬٩ ا٥ٮبمؼ ٳٱٸ اإلث٤ ا٥زٸ ُٹغٞٶ ٦ّٺٲب، )ٹٮَش ّ٪ذح ا٥ٞبسٷ، 
 (.1ٕ،ؿ2ا٥ْٺٮٸ، ط

: د، أثٴ ا٥ؾغ٬ اث٬ ا٥ٞيب٫ )ٸا٥ؾ٪ٺشٷ ا٥ٚبع ٸ٦ّٸ ث٬ ٩ؾ٪ذ ث٬ ّجذ ا٥٪٠٦ ا٢٥زب٩ (٘)

ا٥ٚبسٳٛ ا٥ؾذٹضخ ، ٜ: ؽغ٬ ٙٴصٷ ا٥قْٺذٷٺؾٞر ،ع فٍ يسائم اإلجًاعاإلقُا، ٱـ(6ٕٙ
 .21ٔ، ؿٔ(، ط٧ٔ، )هٕٗٓٓ، ٦٥يجبّخ ٳا٥ٮؾش

، رؾٞٺٜ أثٴ ا٥ٴٙب األصمٱـ(، 62ٔا٥ؾٺجب٭ٸ، ٩ؾ٪ذ ث٬ ا٥ؾغ٬ ا٥ؾٺجب٭ٸ )د  (ٙ)

 .ٖٗٔ، ؿٕ(، طٔاألٖٙب٭ٸ، ٭ؾش إداسح ا٥ٞشآ٫ ا٦ْ٥ٴ٧، ١شارؾٸ، )ه
، داس إؽٺبء ا٥زشاس أدكاو انقشآٌٱـ(، 1ٖٓ)د ٳٹٮَش ا٥غقبؿ، أؽ٪ذ ث٬ ٦ّٸ 

 .٘ٗ، ؿٗا٥ْشثٸ، ثٺشٳد، ط
، داس ا٢٥زت انثُاَح ضشح انهذاَحٱـ(، 6٘٘ٳا٥ْٺٮٸ، أثٴ ٩ؾ٪ذ ٩ؾ٪ٴد ث٬ أؽ٪ذ)

 .2ٔٗ، ؿٖ(، طٔا٦ْ٥٪ٺخ، ثٺشٳد، )ه
ٱـ(، ٕٓٗٹٮَش، ا٥زٮٴخٸ، ّجذ ا٥غال٧ ث٬ عْٺذ ث٬ ؽجٺت، ا٥٪ْشٳٗ ثغؾٮٴ٫)د  (ٚ)

 .12ٖ، ؿٔ(، ط٢ٔزت ا٦ْ٥٪ٺخ، ثٺشٳد، )ه، داس ا٥انًذوَح
، رؾٞٺٜ ٩ؾ٪ذ ثٴخجضح، داس انزخُشجٱـ(، 6ٗٙٳٹٮَش، ا٥ٞشاٙٸ، أؽ٪ذ ث٬ إدسٹظ)د  

 .1ٖ، ؿٖ(، طٔا٥ٖشة اإلعال٩ٸ، ثٺشٳد، )ه
، داضُح عهً كفاَح انطانة انشتاٍَٱـ(، 62ٔٔا٥ْذٳٷ، ٦ّٸ ث٬ أؽ٪ذ ث٬ ٢٩ش٧)د  

 .16، ؿٔد، طرؾٞٺٜ ٹٴع٘ ا٥ؾٺخ ٦ّٸ، داس ا٢ٚ٥ش، ثٺشٳ
 
 .ٕٔ، ؿٖ، طأدكاو انقشآٌٹٮَش، ا٥غقبؿ،  (ٛ)
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، ١زبة ا٥ض١بح، انًصُفٱـ(، ٖٕ٘ٹٮَش، أثٴ ث٢ش، ّجذ اهلل ث٬ ٩ؾ٪ذ اث٬ ؽٺجخ )د  (ٜ)

، تفسُش آَاخ األدكاو، ٳٹٮَش، ا٥غبٹظ، ٔٗٔ، ؿٖثبة ٙٸ ا٥ضٹزٴ٫ ا٥ض١بح أ٧ ال، ط
 .٘ٔٗ، ؿٔط
، ٖبح، ثبة ٙٸ ا٥ضٹزٴ٫ ا٥ض١بح أ٧ ال، ط، ١زبة ا٥ض١انًصُفٹٮَش، اث٬ أثٸ ؽٺجخ،  (ٓٔ)

 .ٔٗٔؿ
اإلضشاف عهً يزاهة ٱـ(، 2ٖٔٹٮَش، اث٬ ا٥٪ٮزس، أثٴ ث٢ش ٩ؾ٪ذ ث٬ إثشاٱٺ٨ )د  (ٔٔ)

، رؾٞٺٜ فٖٺش أؽ٪ذ األ٭قبسٷ، ٢٩زجخ ٢٩خ ا٥ضٞبٙٺخ، سأط ا٥خٺ٪خ اال٩بساد انعهًاء
 . ٖٓ، ؿٖ(، طٔا٥ْشثٺخ، )ه

 .٘ٔٗ، ؿٔط، تفسُش آَاخ األدكاوٹٮَش، ا٥غبٹظ،  (ٕٔ)

 ،ٱـ(ٕ٘٘: داس٩ٸ، ا٥ز٪ٺ٪ٸ ا٥غ٪شٝٮذٷ )ا٥ذ ث٬ ا٥ٚن٤ ّجذ اهلل ث٬ ّجذ ا٥شؽ٪٬(ٖٔ)

، رؾٞٺٜ: ؽغٺ٬ ع٦ٺ٨ أعذ ا٥ذاسا٭ٸ، ثبة ا٥ْؾش ٙٺ٪ب عٞذ ا٥غ٪بء، سٍُ انذاسيٍ
. ٳٝب٣ ؽغٺ٬ أعذ: ا٥ؾذٹش 1ٖٓٔ، ؿٕ(، ط٧ٔ، )هٕٓٓٓا٥غْٴدٹخ، داس ا٥٪ٖٮٸ، 

 ح ا٥زٸ رغٞٸ ا٥ضسُ ٳا٥ض٪بس."ؽغ٬"، ٳا٥غب٭ٺخ: ٱٸ ا٥ٞٮبح ا٥قٖٺش
 .ٙٙ٘، ؿ1، طاألصما٥ؾٺجب٭ٸ،  (ٗٔ)

٩ؾ٪ذ ث٬ ؽجٺت ا٥جقشٷ ا٥جٖذادٷ، ا٥ؾٲٺش ثب٥٪بٳسدٷ أثٴ ا٥ؾغ٬ ٦ّٸ ث٬ ٹٮَش،  (٘ٔ)

ّبد٣ أؽ٪ذ ّجذ  -٦ّٸ ٩ؾ٪ذ ٩ْٴك ٜ:ٺؾٞ، رانذاوٌ انكثُش، ٱـ(ٓ٘ٗ)ا٥٪زٴٙٶ: 
 .ٖٕ٘، ؿٖ، ط٧ 222ٔ(، ٔ، )هداس ا٢٥زت ا٦ْ٥٪ٺخ، ثٺشٳد: ، ٭ؾشا٥٪ٴعٴد
انًجًىع ، ٱـ(1ٙٙأثٴ ص١شٹب ٩ؾٺٸ ا٥ذٹ٬ ٹؾٺٶ ث٬ ؽشٗ ا٥ٮٴٳٷ )ا٥٪زٴٙٶ:  ٳٹٮَش،

 .ٖٗ٘، ؿ٘، طؾش: داس ا٢ٚ٥ش، ٭ضشح انًهزب
أؽ٪ذ ث٬ ٩ؾ٪ذ ث٬ ٦ّٸ األ٭قبسٷ، أثٴ ا٥ْجبط، ٭غ٨ ا٥ذٹ٬، ا٥٪ْشٳٗ ثبث٬ ٳٹٮَش، 

ذٷ ٩ؾ٪ذ عشٳس ٜ: ٩غٺؾٞ، ركفاَح انُثُه فٍ ضشح انتُثُه، ٱـ(1ٔٓا٥شْٙخ )ا٥٪زٴٙٶ: 
 .ٖٖٙ، ؿ٧٘، ط 2ٕٓٓ، (ٔ، )هؾش: داس ا٢٥زت ا٦ْ٥٪ٺخ، ٭ثبع٦ٴ٧

أثٴ ٩ؾ٪ذ ٩ٴٜٙ ا٥ذٹ٬ ّجذ اهلل ث٬ أؽ٪ذ ث٬ ٩ؾ٪ذ ث٬ ٝذا٩خ ا٥غ٪بّٺ٦ٸ ٹٮَش،  (ٙٔ)

انًغٍُ ، ٱـ(ٕٓٙا٥٪ٞذعٸ ص٨ ا٥ذ٩ؾٞٸ ا٥ؾٮج٦ٸ، ا٥ؾٲٺش ثبث٬ ٝذا٩خ ا٥٪ٞذعٸ )ا٥٪زٴٙٶ: 
 .ٙ، ؿٖ، طؾش: ٢٩زجخ ا٥ٞبٱشح، ٭التٍ قذايح
٩ٴٜٙ ا٥ذٹ٬ ّجذ اهلل ث٬ أؽ٪ذ ث٬ ٩ؾ٪ذ ث٬ ٝذا٩خ ا٥غ٪بّٺ٦ٸ  ،أثٴ ٩ؾ٪ذٳٹٮَش، 

انكافٍ ، ٱـ(ٕٓٙا٥٪ٞذعٸ ص٨ ا٥ذ٩ؾٞٸ ا٥ؾٮج٦ٸ، ا٥ؾٲٺش ثبث٬ ٝذا٩خ ا٥٪ٞذعٸ )ا٥٪زٴٙٶ: 
 .62ٖ، ؿٔ، ط٧ 22ٗٔ (،ٔ، )هؾش: داس ا٢٥زت ا٦ْ٥٪ٺخ، ٭فٍ فقه اإلياو أدًذ

، ثبة ال رؤخز فذٝخ ؽٸء ٬٩ ا٥ؾغش ٕٺش ا٥ٮخ٤ انسٍُ انكثشيٹٮَش، ا٥جٺٲٞٸ،  (ٚٔ)

ِٰ ث ث٬ ّجذ ٳاع٪ٰ ّب٩ش ، ٝب٣ أثٴ صسّخ: أثٴ ثشدحٕٓٔ، ؿٗٳا٥ْٮت، ط  ٝٺظ ٬ِا٦٥َّ
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، الث٬ انًشاسُم، ٹٮَش، ٤ٌع٩ُش ٳ٬ّ ٩ْبر ث٬ عج٤ ٩شع٤، ّجٺذح ث٬ ا٥غشاػَأِثٸ  ٬ّ
 .ٔٙٔ، ؿٔأثٸ ؽبر٨، ط

، ٖت ٙٺٰ ا٥ض١بح ٬٩ األ٩ٴا٣، ط، ثبة ٩ب رغسٍُ اتٍ ياجهٹٮَش، اث٬ ٩بعٰ،  (ٛٔ)

ُّجٺذ اهلل ٙٚٸ إعٮبدٯ إعٮبدٯ مْٺ٘ ث٪شح، ، ٝب٣ ا٥ؾٺخ ؽْٺت: ٖٓؿ ٳٱٴ -٩ؾ٪َّذ ث٬ 
َْْشَص٩ُٸاث٬ أثٸ ع٦  ٩زشٳٟ ا٥ؾذٹش. -ٺ٪ب٫ ا٥

، ٱـ(1ٙٗإثشاٱٺ٨ ث٬ ٦ّٸ ث٬ ٹٴع٘ ا٥ؾٺشاصٷ )ا٥٪زٴٙٶ:  ،أثٴ اعؾبٛٹٮَش،  (ٜٔ)

 .6ٖٕ، ؿٔ، طت ا٦ْ٥٪ٺخداس ا٢٥ز ،نطافعٍا اإلياوه انًهزب فٍ فق
انًهزب فٍ فقه ، ٳٹٮَش، ا٥ؾٺشاصٷ، 1، ؿٖ، طانًغٍُٹٮَش، اث٬ ٝذا٩خ،  (ٕٓ)

، ٖ٘ٗ، ؿ٘، طانًجًىع ضشح انًهزب، ٳٹٮَش، ا٥ٮٴٳٷ، 6ٖٕ، ؿٔ، طانطافعٍ
، رؾٞٺٜ ّجذ ا٥ْضٹض ا٥شٳ٩ٸ، يختصش اإلَصافٳٹٮَش، ٩ؾ٪ذ ث٬ ّجذ ا٥ٴٱبة، 

 .ٖٕٙؿ
إثشاٱٺ٨ ٩قيٚٶ / أؽ٪ذ ، "انًعجى انىسُط، ب٥ٞبٱشح٩غ٪ِ ا٦٥ٖخ ا٥ْشثٺخ ثٹٮَش،  (ٕٔ)

 .2ٕ٘، ؿٕ، طداس ا٥ذّٴح ا٥ٮبؽش:"، / ؽب٩ذ ّجذ ا٥ٞبدس / ٩ؾ٪ذ ا٥ٮغبسا٥ضٹبد 
: دا٥ؾٲٺش ثبث٬ سؽذ ا٥ؾٚٺذ ) ،ث٬ سؽذ ا٥ٞشىجٸ ٥ٺذ ٩ؾ٪ذ ث٬ أؽ٪ذأثٴ ا٥ٴٹٮَش،  (ٕٕ)

، ٧ٕ، طٕٗٓٓ –داس ا٥ؾذٹش  ،ا٥ٞبٱشح، ذاَح انًجتهذ وَهاَح انًقتصذت، ٱـ(2٘٘
 .٘ٔؿ

ُّ وأدنَُّتُهأ. د. َٳْٱَجخ ث٬ ٩قيٚٶ ا٥ضَُّؽْٺ٦ِّٸ،  ٹٮَش، (ٖٕ)  –داس ا٢ٚ٥ش   ،انِفْقُه اإلسالي

 .122ٔ، ؿٖ، طعٴسٹَّخ
يتٍ ٱـ(، 2ٖ٘ٹٮَش، ا٥٪شٕٺٮب٭ٸ، ٦ّٸ ث٬ أثٸ ث٢ش ث٬ ّجذ ا٥غ٦ٺ٤ ا٥٪شٕٮب٭ٸ)د  (ٕٗ)

، ٖٙفجؼ، ا٥ٞبٱشح، ؿاإل٩ب٧ أثٸ ؽٮٺٚخ، ٢٩زجخ ٩ؾ٪ذ ٦ّٸ  تذاَح انًثتذٌ فٍ فقه
انًهزب فٍ ، ٳٹٮَش ا٥ؾٺشاصٷ، ٖٔٗ، ؿٖ، طانثُاَح ضشح انهذاَحٳٹٮَش، ا٥ْٺٮٸ، 

عزٴ٫ فبًّب، ٳا٥قبُ أسثْخ أ٩ذاد،  انىسق:،  6ٖٕ، ؿٔ، طفقه اإلياو انطافعٍ
 .6٘ٗ/٦٥٘ٮٴٳٷ،  انًجًىعا٭َش 

 .ٕٕٙ، ؿٖ، طاالستزكاساث٬ ّجذ ا٥جش،  (ٕ٘)

 .ٙٔٔ، ؿٕض١بح، ثبة ص١بح ا٥َٴِسٛ، ط١زبة ا٥ انصذُخ،ا٥جخبسٷ،  (ٕٙ)

، ٕ، ١زبة ا٥ض١بح، ثبة ٥ٺظ ٙٺ٪ب دٳ٫ خ٪غخ أٳعٜ فذٝخ، طانصذُخا٥جخبسٷ،  (ٕٚ)

 .ٕٙٔؿ
 ١ٺ٦ٴ. ٖ٘ٙٳٱٸ رغبٳٷ ٩ب ٩ٞذاسٯ  (ٕٛ)

 .ٙٔ، ؿٖ، طانًغٍُا٭َش، اث٬ ٝذا٩خ،  (ٜٕ)
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: أثٴ ٩ؾ٪ذ ٦ّٸ ث٬ أؽ٪ذ ث٬ عْٺذ ث٬ ؽض٧ األ٭ذ٥غٸ ا٥ٞشىجٸ ا٥َبٱشٷ )ا٥٪زٴٙٶ (ٖٓ)

 انًذهً تاِثاس، ٱـ(ٙ٘ٗ
 .ٗٔ، ؿٗ، طثٺشٳد –: داس ا٢ٚ٥ش ٭ؾش

: دنؾبٟ، ا٥زش٩زٷ، أثٴ ّٺغٶ )٩ؾ٪ذ ث٬ ّٺغٶ ث٬ َعْٴسح ث٬ ٩ٴعٶ ث٬ ا٥ (ٖٔ)

، رؾٞٺٜ ٩ؾ٪ذ ّجذ ا٥جبٝٸ، ؽش١خ ٢٩زجخ ٳ٩يجْخ ٩قيٚٶ سٍُ انتشيزٌ، ٱـ(12ٕ
. ٕٙ، ؿٖثبة ٩ب عبء ٙٸ ا٥خشؿ، ط(، ٕ، )ه٧ 21٘ٔ، ٩قش –ا٥جبثٸ ا٥ؾ٦جٸ 

، َٳ١ََزا، َٳ٬َ٩ِ ٹخشط ٬٩ ٱزا ا٥ضثٺت ١زا: ر٠٥ ٙٺٞٴ٣ أ٫ ٹٮَش ٬٩ ٹجقش: )ٳا٥خشؿ
، ُص٨َّ ُٹَخ٦ِّٸ ٦ّٺٲ٨َُٙٺْضِجُذ  ٬٩ ر٠٥ ٩ج٦ٔ ا٥ْؾش ٦ّٺٲ٨ ٳٹٮَش، َُٙٺْؾِقٸ ٳ١زا١ََزا، ا٥زَّْ٪ِش،

ُْٴ٫َ ٩َب َأَؽجُّٴا، ا٥ضَِّ٪بِس، ثٺٮٲ٨ ٳثٺ٬  ْؾش(.أخز ٩ٮٲ٨ ا٥، ٙئرا أدس١ذ ا٥ض٪بسََٙٺْقَٮ
 .12ٖ، ؿٔٹٮَش، ا٥٪ذٳ٭خ، ط (ٕٖ)

، ٳٝب٣ ّٮٰ ٱزا ٖٓ٘، صٖباب ما جاء في الزيت، ج سنن الترمذي،الترمذي،  (ٖٖ)

 ؽذٹش ٕشٹت.


