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  للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل

 (أمنْذجًا  كْرّىا)
 مكارى٘ فكَٔ٘دراس٘ 

  اًمؼمقمل قمبده اعمـعؿ قمبد اًمسقدةاًمديمتقرة. 

 سمؽػر ًمؾبـوت واًمعرسمقي اإلؾمالمقي اًمدراؾموت سمؽؾقي اعمؼورن اًمػؼف مدرس

 اًمشقخ

 

 
 البحح ملخص

 مقاضمفذذي ذم وأصمذذره اًمزيمذذوة شمعجقذذؾ:  ًمذذف واعمعـذذقن اًمبحذذٌ هذذذا

 ومؼفقذي دراؾمي", "أكؿقذضموً  يمقروكو"  ًمؾجقائح آىمتصوديي اًمتداقمقوت

 شمعجقؾ مػفقم اًمتؿفقد شمـوول ، وظمومتي ومبحثلم متفقد ذم ضموء , "مؼوركي

 شمذلصمػم مذدى سمقذون إول اعمبحذٌ وذم ، يمقروكذو ضموئحذي وشمعريذػ اًمزيموة

 مذدى:  ذم اًمثوين اعمبحٌ وءوضم ، آىمتصودي اًمؼطوع قمغم يمقروكو ضموئحي

 يمقروكو، جلوئحي  آىمتصوديي أصمور معوجلي ذم اًمزيموة شمعجقؾ مـ آؾمتػودة

 يمقروكذو ضموئحذي شملصمػم أن,:  أمهفو مـ كتوئٍ قمدة إمم اًمبحٌ ظمؾص وىمد

 طمقٌ : دظمال إىمؾ اًمػئوت قمغم شمداقمقوشمف فمفرت آىمتصوديي اًمـوطمقي مـ

 اختذذاو اًمتذل آطمؽمازيذي ضمراءاتاإل سمسبى أقمامهلؿ اًمعامل مـ يمثػم ومؼد

 طمجذؿ أن يمذام ،  يمقروكذو ضموئحذي مقاضمفذي ذم اعمختؾػذي اًمدول طمؽقموت

 مـ يمبػم ضمزء معوجلي ذم يسفؿ أن يؿؽـ اإلؾمالمل اًمعومل ذم اًمزيموة أمقال
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 شمعجقؾ يؿؽـ أكف يمام ،  يمقروكو ضموئحي قمـ اًمـوؿمئي آىمتصوديي اًمتداقمقوت

 معوجلذي ذم يسذفؿ مذو وهق اًمػؼفوء آراء ـم اعمختور اًمرأي قمغم سمـوء اًمزيموة

 -  أيمثر سمشؽؾ يمقروكو جلوئحي آىمتصوديي اًمتداقمقوت

 قمذذغم واحلؽقمذذوت إومذذراد طمذذٌ سمرضذذورة اًمبحذذٌ أوص وىمذذد

  شمرضرا إيمثر اًمػئوت إمم هبو واًمقصقل اًمزيموة سمنظمراج اًمتعجقؾ ضورة

 ضمراءاتآ قمـ اًمـوؿمئي آىمتصوديي أصمور عمقاضمفي اًمرسيعي احلؾقل يملطمد

 اعمفتؿذذذلم يمذذذؾ اؾمذذذتـػور سمرضذذذورة اًمبوطمذذذٌ أوص يمذذذام  ،  آطمؽمازيذذذي

 أسمعودهو واؾمتقعوب اجلوئحي هذه أقمراض ًمتشخقص واخلؼماء واعمختصلم

 موديذذو اعمؿؽـذذي اخلسذذوئر سملىمذذؾ مـفذذو ًمؾخذذروج اًمالزمذذي اًمتذذداسمػم واىمذذؽماح

 -ومعـقيو

 :اًمدًٓمقي اًمؽؾامت

  اقمقوتاًمتد – اًمزيموة – ضموئحي – يمقروكو – شمعجقؾ
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Abstract 
This research entitled Zakat acceleration and its impact in 

facing the economic repercussions of the Corona pandemic - “a 

jurisprudential economic comparative study” - came in an 

introduction, two studies and a conclusion. The second is in the 

extent of benefit from accelerating zakat in addressing the 

economic impacts of    the Corona pandemic                                                                . 

The research concluded with several results, the most 

important of which are: - The economic impact of the Corona 

pandemic has had repercussions on the lowest income groups. As 

many workers lost their jobs due to the precautionary measures 

taken by the governments of various countries in the face of the 

Corona pandemic, and the volume of zakat funds in the Islamic 

world can contribute to addressing a large part of the economic 

repercussions arising from the Corona pandemic, and zakat can 

be accelerated based on opinion The chosen one is from the 

opinions of scholars, which contributes to addressing the 

economic repercussions of the Corona pandemic more The 

research recommended the necessity of urging individuals and 

governments to urgently pay zakat and bring it to the most 

affected groups as one of the quick solutions to face the economic 

impacts arising from the precautionary measures. The researcher 

also recommended the necessity of mobilizing all interested 
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persons, specialists and experts to diagnose the symptoms of this 

pandemic and absorb its dimensions and suggest the necessary 

measures to get out of it with less Possible losses financially and 

morally    . 

Keywords: syntax, presumptions, reception, present, tense, 

nawasib, future, prediction, necessity  
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 املكدم٘

 ؿمؽر وأؿمؽره ؾمؾطوكف، وقمظقؿ وضمفف جلالل يـبغل يمام هلل احلؿد

 اهلل إٓ إًمف ٓ أن وأؿمفد وأومضوًمف، كعؿف ؿمؽر قمـ سموًمتؼصػم معؽمف قمبد

ا كبقـو أن وأؿمفد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده  صؾ اًمؾفؿ ورؾمقًمف اهلل قمبد حمؿدًّ

 -يمثػًما شمسؾقاًم  وؾمؾؿ واحلؽؿ اًمػضوئؾ أوزم وصحبف آًمف وقمغم قمؾقف

 :سمعد موأ

 قمـ وهنوهؿ سمطوقمتف، وأمرهؿ ًمعبودشمف، اخلؾؼ ظمؾؼ اهلل ومنن  

 أطمد وهل اًمزيموة، ومريضي مـفو قمظقؿي، ومرائض قمؾقفؿ وومرض معصقتف،

 يمثػمة، ومسوئؾ ضمؾقؾي، سملطمؽوم متقزت اًمعظوم، ومبوكقف اإلؾمالم أريمون

 وشمطقرات اعموًمقي، اعمعومالت شمغػم مع وىموئعفو، وشمتـقع صقرهو، شمتجدد

 اإلؾمالمقي اًمنميعي مؼوصد أهؿ قمغم اًمقىمقف يستدقمل ممو اعموديي، احلقوة

 واعمول اًمـػس طمػظ حيؼؼ مو اإلؾمالم ذيعي ومػل اًمعظقؿي، اًمػريضي هلذه

 اًمزيموة ومريضي شمعومم اهلل ومرض واعمول اًمـػس طمػظ ؾمبقؾ ومػل ، واًمـسؾ

 يواحلوضم واعمذًمي اًمػؼر سمراصمـ ذم اًمقىمقع مـ هلؿ ومحويي اًمػؼراء حلوضمي ؾمدا

 إقمودة قمغم ًمتعؿؾ اًمزيموة ومريضي شمعومم اهلل ومرض اعمول طمػظ ؾمبقؾ وذم ،

 معدل يؼؾ ٓ وطمتك إهمـقوء يد ذم اعمول يـحرس ٓ طمتك اًمثروة شمقزيع

 واًمريمقد اًمتضخؿ معدٓت وشمزداد ىمقؿتف ومتؼؾ اعمول رأس دوران

 --واًمؽسود

 فمؾ ومػل واعمحتوضملم ًمؾػؼراء رقمويي ذقمً ىمد اًمزيموة يموكً وعمو

 سمؾ اًمزيموة إظمراج ٕمهقي اعمؾحي احلوضمي شمظفر يمقروكو ضموئحي تشوراك
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 ظموصي اًمـوس مـ اًمؽثػم ًمدى اًمعقش ؾمبؾ ٓكؼطوع كظراً  : أدائفو وشمعجقؾ

 اختذاو اًمتل آطمؽمازيي اإلضمراءات كتقجي اعمحدودة اًمدظمقل أصحوب

 - اجلوئحي هذه عمقاضمفي اًمعومل دول طمؽقموت

  البحح أٍنٔ٘

 طمقٌ : يمقروكو ضموئحي اكتشور فمؾ ذم ًمبحٌا هذا أمهقي شمظفر

 أصمور مقاضمفي ذم واًمرسيعي اًمعؿؾقي احلؾقل أطمد  اًمزيموة شمعجقؾ يعتؼم

 ومرضتفو اًمتل  آطمؽمازيي واإلضمراءات احلظر سمسبى اعمؽمديي آىمتصوديي

 أو اًمؽومؾ اإلهمالق إضمراءات ومرض سمعد ظموصي اعمختؾػي احلؽقموت

 اطمتقوضمو إيمثر اًمػئوت يدقمؿ أكف قمـ ومضال اًمدول، مـ اًمعديد ذم اجلزئل

 - شمرضرا وإؿمد

  البحح أٍداف

 قمدة قمـفو مـبثؼو يمقروكو ضموئحي اكتشور فمؾ ذم اًمدراؾمي هذه شمليت

 - أهداف

 -اجلوئحي هذه قمغم اعمؽمشمبي آىمتصوديي أصمور أهؿ قمغم اًمقىمقف,1

 اكتشور فمؾ ذم اًمنمقمقي اًمـوطمقي مـ اًمزيموة شمعجقؾ ضمقاز مدى سمقون,2

 - يمقروكو يضموئح

 اًمـوؿمئي آىمتصوديي أصمور مقاضمفي ذم اًمزيموة شمعجقؾ ضمدوى مدى سمقون,3

 -يمقروكو ضموئحي قمـ



 آــــــــــ٘رالد   
 

 

(9) 

 اًمزيموة سمنظمراج اًمتعجقؾ ضورة قمغم واحلؽقموت إومراد طمٌ,4

 عمقاضمفي اًمرسيعي احلؾقل يملطمد  شمرضرا إيمثر اًمػئوت إمم هبو واًمقصقل

 - ؽمازييآطم آضمراءات قمـ اًمـوؿمئي آىمتصوديي أصمور

 : البحح اشكالٔ٘

ذم فمؾ اكتشور ومػموس يمقروكو اعمستجد شمقىمػً سمعض إكشطي ذم 

ؾمقق اًمعؿؾ كتقجي احلظر اعمػروض مـ سمعض احلؽقموت واإلضمذراءات 

آطمؽمازيي اعمختؾػي ، ممو كتٍ قمـف اكؼطذوع اًمذدظمؾ ًمذدى ىمطذوع يمبذػم مذـ 

دق وهمػمهو، اًمعومؾلم ذم يمثػم مـ إكشطي مثؾ اًمسقوطمي واعمطوقمؿ واًمػـو

اًمعومؾلم، ومؼد شملصمر  إمر اًمذي أدى إمم اكؼطوع ؾمبؾ اًمعقش ًمدى يمثػم مـ

مؾقذور  7-2هبذه اجلوئحي طمسذى شمؼريذر مـظؿذي اًمعؿذؾ اًمدوًمقذي : ىمراسمذي  

 . (1)مـ اًمؼقى اًمعومؾي ذم اًمعومل  5مـ سملم يمؾ  4قمومؾ، أي 

 اًمتضخؿ معدٓت وزيودة اعمول رأس دوران قمدم إمم سموإلضوومي

 ذات اًمػئي معوكوة زيودة إمم يمدي مو وهق ، اًمقىمً كػس ذم دواًمؽسو

 ـمرح مـ ٓسمد ومؽون ، اعمرض هلذا شمعرضقا مـ ظموصي اعمحدود اًمدظمؾ

 قمغم وشمعؿؾ اًمـوس همٓء طموضمي مـ ضموكبو شمسد اًمتل اًمعؿؾقي احلؾقل

                                                           

م مـشقر قمغم ؿمبؽي 2222. اسمريؾ .8(( شمؼرير مـظؿي اًمعؿؾ اًمدوًمقي  ذم 1

 اعمعؾقموت اًمدوًمقي اإلكؽمكً 

2020/04/1052922https://news.un.org/ar/story/  شموريخ

 م2222. 8. 22اًمدظمقل قمغم اعمقىمع 

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922
https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922
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 ًمبعض آىمتصودي اًمرىمقد)  واًمؽسود اًمتضخؿ عمقاضمفي اعمول رأس دوران

  (- اعمـتجوت
 مـ يمؾ مسوقمدة ذم اًمزيموة سملمقال آؾمتعوكي: احلؾقل هذه لمسم ومـ

 ًمعوم اًمزيموة شمعجقؾ ويمذًمؽ ، اجلوئحي هذه كتقجي اًمعقش ؾمبؾ سمف اكؼطعً

 هؾ معرومي قمغم متقىمػ إمر ًمؽـ اعمترضرة اًمػئوت عمسوقمدة أيمثر أو

 ومدة اًمزيموة شمعجقؾ طمؽؿ ويمذًمؽ ٓ أم اًمزيموة ًمتعجقؾ داقمقي احلوضمي

  اًمبحٌ هذا قمـف جيقى وم وهذا شمعجقؾفو،
 : البحح تشاؤالت

 ؟ يمقروكو ومػموس ضموئحي قمغم اعمؽمشمبي آىمتصوديي اعمشؽؾي طمجؿ مو,1
 هلذه آىمتصوديي اًمتداقمقوت مقاضمفي ذم اًمذيموة شمسفؿ أن يؿؽـ يمقػ,2

 ؟ اجلوئحي
 اًمتداقمقوت عمقاضمف اًمرسيعي احلؾقل يملطمد اًمزيموة شمعجقؾ جيقز هؾ,3

 ؟ يمقروكو ومػموس ئحيضمو قمـ اًمـوؿمئي آىمتصوديي
  الشابك٘ الدراسات
 سمبقون اهتؿً ؾموسمؼي دراؾموت قمغم اـمؾعً أو ىمرأت ومقام أقمثر مل

 اًمؽتوسموت ومعظؿ وآىمتصوديي، اًمنمقمقي اًمـوطمقي مـ اعمسلًمي هذه طمؼقؼي

 أؾمئؾي أو ، مققمدهو قمـ اًمزيموة شمؼديؿ جلقاز ومتووى قمـ قمبورة اعمقضمقدة

 مـشقر  اعمؼوٓت هذه ومعظؿ ، أيضوً  اًمزيموة شمعجقؾ طمؽؿ ًمبقون وأضمقسمي

 -اإلكؽمكً" أزم احلوؾمى ؿمبؽي قمغم
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 : البحح ميَج
 اعمـفٍ مـفو ، مـفٍ مـ أيمثر اشمبوع اًمبحٌ ـمبقعي اىمتضً  

 وذًمؽ  اإلطمصوئل، واعمـفٍ آؾمتـبوـمل واعمـفٍ اًمتحؾقكم آؾمتؼرائل

 سمؿقضقع اعمتعؾؼي  واعمراضمع واعمصودر اإلطمصوئقوت سمعض سموؾمتؼراء

 واعمـوىمشوت وإدًمي أراء سمقون مع اًمػؼفقي اعمسوئؾ وقمرض ، ٌاًمبح

 -  واًمردود
  البحح خط٘

 - وظمومتي ومبحثلم متفقد قمغم اًمبحٌ يشتؿؾ
 -يمقروكو وضموئحي اًمزيموة شمعجقؾ مػفقم:  اًمتؿفقد
 اًمؼطوع قمغم يمقروكو ضموئحي شملصمػم مدى:  إول اعمبحٌ

 - آىمتصودي
 : مطوًمى صمالصمي وومقف

 سمجوئحي اعمختؾػي اًمدول اىمتصوديوت شملصمر مدى : إول اعمطؾى

 -يمقروكو
 - شمرضرا إيمثر اًمعؿؾ ىمطوقموت:  اًمثوين اعمطؾى    
 إيمثر اًمػئوت حلاميي اعمؼؽمطمي احلؾقل أهؿ:  اًمثوًمٌ اعمطؾى    

 -يمقروكو ضموئحي سمسبى شمرضرا
 جلوئحي آىمتصوديي أصمور عمعوجلي اًمزيموة شمعجقؾ:  اًمثوين اعمبحٌ

 -يمقروكو
 :مطوًمى صمالصمي وومقف  
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 - احلقل ىمبؾ سمنظمراضمفو اًمزيموة شمعجقؾ:  إول اعمطؾى
 -ومقفو اًمزيموة شمعجقؾ يؿؽـ اًمتل اعمدة: اًمثوين اعمطؾى
 رم اعمعجؾي اًمزيموة أمقال مـ آؾمتػودة جموٓت: اًمثوًمٌ اعمطؾى

 -"يمقروكو "اجلقائح وىمً
 -اًمبحٌ ومصودر وشمقصقوت اًمبحٌ كتوئٍ أهؿ وشمشؿؾ: اخلومتي

 . كْرّىا ّجائح٘ الزكاٗ مفَْو:  نَٔدالت
 مػردات وشمقضقح شمعريػ سمقون يؿؽـ اًمتؿفقد هذا ظمالل مـ

 :اًمتوزم اًمـحق قمغم وذًمؽ اًمبحٌ قمـقان
 . ّاصطالحا لغ٘ الزكاٗ تعرٓف: أّال

      -      (1)  واًمصالح واًمطفورة واًمزيودة واًمـامء اًمؼميمي : لغ٘ الزكاٗ*
 : ّاصطالحًا
 خمصقص مول ذم اعمول مـ ـموئػي إجيوب لهنوسم احلـػقي قمرومفو *

 -  (2)  خمصقص عموًمؽ

                                                           

، دار 14.358(( اسمـ مـظقر: حمؿد سمـ مؽرم إومريؼل اعمٍمي ، ًمسون اًمعرب 1

، شملًمقػ جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي  سمػموت اًمطبعي إومم ، اعمعجؿ اًمقؾمقط –صودر 

سموًمؼوهرة )إسمراهقؿ مصطػك . أمحد اًمزيوت . طمومد قمبد اًمؼودر . حمؿد 

، دار اًمدقمقة، اًمػققمل : أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم، أسمق اًمعبوس  1.396اًمـجور(

،  254.  1هذ( ،اعمصبوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽبػم772)اعمتقرم: كحق 

 اًمـوذ: اعمؽتبي اًمعؾؿقي -

اعمقصكم  : قمبد اهلل سمـ حمؿقد سمـ مقدود ، جمد اًمديـ أسمق اًمػضؾ احلـػل (( 2

، سمتعؾقؼوت: اًمشقخ حمؿقد  99. 1هذ(، آظمتقور ًمتعؾقؾ اعمختور683)اعمتقرم: 
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 خمصقص مول مـ خمصقص ضمزء إظمراج": سملهنو اعموًمؽقي قمرومفو*

   (1)-"وطمرث معدن همػم وطمقل اعمؾؽ، شمؿ   إن عمستحؼف، كصوسًمو، سمؾغ
 مـ خمصقص، رء ٕظمذ سيح اؾمؿ سملهنو،  اًمشوومعقي قمرومفو*

 -            (2) خمصقصي وئػيًمط خمصقصي أوصوف قمغم خمصقص، مول
 ًمطوئػي  خمصقص مول ذم واضمى طمؼ:  سملهنو احلـوسمؾي قمرومفو*

 -(3) خمصقص وىمً ذم خمصقصي

                                                                                                                                          

أسمق دىمقؼي )مـ قمؾامء احلـػقي ومدرس سمؽؾقي أصقل اًمديـ ؾموسمؼو( ،اًمـوذ: 

م ،  اًمعبودي : أسمق  1937 ,هذ  1356اًمؼوهرة ، شموريخ اًمـنم:  –مطبعي احلؾبل 

سمِقِدّي اًمقؿـل احلـػل )اعمتقرم:  هذ( ،  822سمؽر سمـ قمكم سمـ حمؿد احلدادي اًمز 

 هذ-1322، اًمـوذ: اعمطبعي اخلػميي اًمطبعي: إومم،  113. 1اجلقهرة اًمـػمة 

،حتؼقؼ  332. 1(( اًمدؾمقىمك: حمؿد قمرومف ،طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽبػم 1

 ار اًمػؽر سمػموت-حمؿد قمؾقش ، اًمـوذ د

(( اعمووردي: أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ طمبقى اًمبٍمي اًمبغدادي، 2

هذ(   احلووي اًمؽبػم ذم ومؼف مذهى اإلموم اًمشوومعل وهق ذح 452)اعمتقرم: 

اًمشقخ قمودل أمحد  ,، اعمحؼؼ: اًمشقخ قمكم حمؿد معقض  71. 3خمتٍم اعمزين 

ًمبـون اًمطبعي: إومم،  –ي، سمػموت قمبد اعمقضمقد اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿق

 م- 1999,هذ  1419

(( اًمبفقيت : مـصقر سمـ يقكس سمـ صالح اًمديـ سمـ طمسـ سمـ إدريس احلـبكم 3

، اًمـوذ: دار  2.166هذ(، يمشوف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع 1251)اعمتقرم: 

 اًمؽتى اًمعؾؿقي- 



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل

 

(14) 

 خمصقص مول مـ معؾقم رء ٕظمذ اؾمؿ:  سملهنو اًمزيديي قمرومفو*

 -  (1)  خمصقصي ـموئػي إمم خمصقص وىمً ذم خمصقص ؿمخص مـ
 وضمف قمغم دنسم أو مول مـ خيرج مو:  سملهنو اإلسموضقي قمرومفو*

 -  (2) سموًمـقي خمصقصي ًمطوئػي خمصقص
 وإذا ، اًمزيموة شمعريػ ذم اعمذاهى ومؼفوء ذيمره مو طموصؾ هق هذا    

 واعموًمؽقي احلـػقي شمعريػ ذم اًمزيموة أن ًمـو شمبلم اًمتعريػوت هذه إمم كظركو

 وأيًضو اعمول، ذم اًمقاضمى احلؼ أداء أي اإليتوء، ومعؾ كػس قمغم شمطؾؼ

 اًمذي اعمول مـ اعمؼدر اجلزء قمغم واحلـوسمؾي شوومعقياًم شمعريػ ذم أـمؾؼً

 -واإلسموضقي اًمزيديي أيضوً  ذًمؽ ذم وواومؼفؿ ًمؾػؼراء طمًؼو اهلل ومرضف
 : التعجٔل مصطلح:  ثاىًٔا

 :  ًمغي اًمتعجقؾ

: وهل اًمعجؾي، وـمؾى آؾمتحثوث، :اًمؾغي ذم وهق- قمجؾ مصدر

: اعمول إًمقف وقمجؾً ، اؾمتحثف إذا شمعجقال وقمجؾف أقمجؾف: يؼول- اًمرسقمي

 -    (3)  سمرسقمي أظمذه: أي ومتعجؾف إًمقف، أرسقمً
                                                           

اًمـوذ :    1.354((  اعمرشمه: أمحد سمـ حيقك  ، اًمتوج اعمذهى ٕطمؽوم اعمذهى 1

 دار اًمؽتوب اإلؾمالمل-

،  5.129(( أـمػقش: حمؿد سمـ يقؾمػ سمـ قمقسك ، ذح اًمـقؾ وؿمػوء اًمعؾقؾ 2

 اًمـوذ : مؽتبي اإلرؿمود -

مرضمع ؾموسمؼ ،اًمػققمل : اعمصبوح اعمـػم ذم  425. 11(( اسمـ مـظقر :ًمسون اًمعرب 3

 مرضمع ؾموسمؼ-   364. 2همريى اًمنمح اًمؽبػم 
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 :  وذقموً  

: اًمزيموة شمعجقؾ: ومـف وىمتف، ىمبؾ احلؼ سملداء  اإلرساع هق :اًمتعجقؾ

 -  (1) وضمقهبو ىمبؾ أداؤهو
 ذم أو اًمزيموة، يمتعجقؾ ذقمو، ًمف اعمحدد اًمقىمً ىمبؾ سموًمػعؾ اإلشمقون

       -    (2)اًمػطر يمتعجقؾ اًمقىمً، أول

 . جائح٘ مصطلح:  لجًاثا
 : اًمؾغي ذم اجلوئحي

 ضموطمتفؿ: يؼول واهلالك، آؾمتئصول سمؿعـك اجلقح مـ ملظمقذة

 -  (3) سموجلوئحي أهؾؽف سمؿعـك، وأضموطمف موًمف اهلل وضموح واضمتوطمتفؿ، اجلوئحي
                                                           

 ، 135. 1ىمـقبل : طمومد صودق ، معجؿ ًمغي اًمػؼفوء –اس (( ىمؾعجل: حمؿد رو1

 ,هذ  1428اًمـوذ: دار اًمـػوئس ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع ، اًمطبعي: اًمثوكقي، 

 م  - 1988

(( اسمـ قموسمديـ: ، حمؿد أملم سمـ قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز اًمدمشؼل احلـػل )اعمتقرم: 2

سمػموت ,: دار اًمػؽراًمـوذ 359. 2هذ( ، رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور1252

م   اًمرمكم: ؿمؿس اًمديـ حمؿد سمـ أيب 1992 ,هذ 1412اًمطبعي: اًمثوكقي، 

هذ( ، هنويي اعمحتوج إمم 1224اًمعبوس أمحد سمـ محزة ؿمفوب اًمديـ )اعمتقرم: 

، اًمـوذ: دار اًمػؽر، سمػموت اًمطبعي إظمػمة  374. 1ذح اعمـفوج 

ء ىمبؾ وىمتف اهذ مـووي واًمعجؾي ـمؾى أظمذ اًمٌم "م  طمقٌ ضموء ومقف 1984هذ.

ش سمودروا سمصالة اعمغرب» ,صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  ,ذم ذطمف ًمؾجومع قمـد ىمقًمف 

إًمخ، وقمؾقف ومؾعؾ اًمتعبػم هـو سموًمتعجقؾ ًمؾؿبوًمغي وهق جموز قمـ اعمبودرة ًمؽـف 

 - "ًمشداو يملكف ـمؾى اًمصالة ىمبؾ وىمتفو

سمقدي: حمّؿد سمـ حمّؿد سمـ قمبد اًمرّزاق احلسقـل، أسمق3 اًمػقض، اعمؾّؼى  (( اًمز 

  355.  6هذ( ، شموج اًمعروس مـ ضمقاهر اًمؼومقس 1225سمؿرشمه، )اعمتقرم: 



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل

 

(16) 

 : وذقموً  

 اعمول دمتوح اًمتل اًمشدة وهل ضموئحي مجع اجلقائح: احلـػقي قمـد* 

  -(1) ومتـي أو ؾمـي مـ
ـْ  ُأشْمؾَِػ  َمو : اعموًمؽقي قمـد* ـْ  َمْعُجقزٍ  ِم ـْ  ىَمْدًرا قَموَدةً  َدوْمِعفِ  قَم  صَمَؿرٍ  ِم

 -(2) سَمْقِعفِ  سَمْعدَ  َكبَوٍت  َأوْ 
 يموًمؼمد ؾماموي، سمف، قمؾؿ ًمق دومعف يستطوع ٓ رء يمؾ:  هل أو

 أو ذًمؽ، وكحق واًمـور واًمغبور، واًمػئران واجلراد، واعمطر، واًمثؾٍ، واحلر،

      -(3)قشيمج ؾماموي همػم

                                                                                                                                          

، اعمحؼؼ: جمؿققمي مـ اعمحؼؼلم ، اًمـوذ: دار اهلدايي ، اسمـ مـظقر :ًمسون 

مرضمع ؾموسمؼ ،اًمػققمل : اعمصبوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح  431. 2اًمعرب 

ِزّى: كو 364. 2اًمؽبػم  س سمـ قمبد اًمسقد أسمك اعمؽورم اسمـ مرضمع ؾموسمؼ ، اعمَُطرِّ

 1.314هذ(  ، اعمغرب 612قمغم، أسمق اًمػتح، سمرهون اًمديـ اخلقارزمل )اعمتقرم: 

 ، اًمـوذ: دار اًمؽتوب اًمعريب  -  

هذ( ، 855(( اًمعقـل: سمدر اًمديـ أسمق حمؿد حمؿقد سمـ أمحد اًمغقويب احلـػل )اعمتقرم: 1

  155. 8اًمبـويي ذح اهلدايي 

 ,هذ  1422سمػموت، ًمبـون ، اًمطبعي: إومم،  ,ًمؽتى اًمعؾؿقي اًمـوذ: دار ا

 م-2222

(( اسمـ قمرومي: حمؿد سمـ حمؿد اًمقرهمؿل اًمتقكز اعموًمؽل، أسمق قمبد اهلل )اعمتقرم: 2

، اعمحؼؼ: د- طموومظ قمبد اًمرمحـ حمؿد  189.  1هذ( اعمختٍم اًمػؼفل  823

، اًمطبعي: إومم، ظمػم ، اًمـوذ: ممؾمسي ظمؾػ أمحد اخلبتقر ًمألقمامل اخلػميي 

 م  - 2214 ,هذ  1435

(( اًمعدوي: أسمق احلسـ، قمكم سمـ أمحد سمـ مؽرم اًمصعقدي )كسبي إمم سمـل قمدي، 3

هذ(  ، طموؿمقي اًمعدوي قمغم ذح يمػويي 1189سموًمؼرب مـ مـػؾقط( )اعمتقرم: 
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 سمعضفو أو اًمثؿرة أذهى مو يمؾ : سملهنو واحلـوسمؾي اًمشوومعقي وقمرومفو* 

 وٓ وإمقال اًمثامر اؾؽ آومي يمؾ  هل آظمر سمؿعـك أو آدمل، ضمـويي سمغػم

 وطمر، وصوقمؼي، وضمؾقد، وسمرد، وصمؾٍ، ومطر يمريح  ومقفو ٔدمل  صـع

 -  (1) وكحقهو وقمطش

      . كْرّىا مصطلح:  رابعًا 

- واًمطققر ًمؾثديقوت أمراًضو شُمسبى اًمػػموؾموت مـ قميٌ جمؿق هل

 اًمزيموم شمتضؿـ واًمتل اًمتـػز اجلفوز ذم قمدوى اًمبنم ذم اًمػػموس ُيسبى

                                                                                                                                          

، اعمحؼؼ: يقؾمػ اًمشقخ حمؿد اًمبؼوقمل ، اًمـوذ: دار  2.217اًمطوًمى اًمرسموين

م 1994 ,هذ 1414، اًمطبعي: سمدون ـمبعي ، شموريخ اًمـنم: سمػموت  –اًمػؽر 

،اًمصووي: أسمق اًمعبوس أمحد  182.  3،طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽبػم 

هذ(  ، سمؾغي اًمسوًمؽ ٕىمرب اعمسوًمؽ 1241سمـ حمؿد اخلؾقيت، اعموًمؽل )اعمتقرم: 

،  244.  3اعمعروف سمحوؿمقي اًمصووي قمغم اًمنمح اًمصغػم ًمؾشقخ اًمدردير 

 : دار اعمعورف -  اًمـوذ

،  58.  3هذ( ، إم 224(( اًمشوومعل: أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ إدريس  )اعمتقرم: 1

م ،  اسمـ مػؾح: 1992هذ.1412سمػموت ، ؾمـي اًمـنم:  –اًمـوذ: دار اعمعرومي 

هذ( اعمبدع ذم 884إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد ، أسمق إؾمحوق )اعمتقرم: 

ًمبـون ، اًمطبعي:  –ًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت ، ا 165.  4ذح اعمؼـع 

م ، اًمبفقيت :مـصقر سمـ يقكس سمـ إدريس اعمتقرم  1997 ,هذ  1418إومم، 

 2،  ذح مـتفك اإلرادات اعمسؿك دىموئؼ أوزم اًمـفك ًمنمح اعمـتفك 1251ؾمـي  

ؿد ،  اًمِؼـ قضمل: أسمق اًمطقى حم 1996، اًمـوذ قمومل اًمؽتى ، ؾمـي اًمـنم  86. 

هذ( ، اًمروضي 1327صديؼ ظمون سمـ طمسـ سمـ قمكم احلسقـل اًمبخوري )اعمتقرم: 

 ، اًمـوذ: دار اعمعرومي  -    124. 2اًمـديي ذح اًمدرر اًمبفقي 



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل

 

(18) 

 احلودة اًمتـػسقي اعمتالزمي مثؾ ىموشمؾيً  شمؽقن مو وكودًرا ـمػقػًي، شمؽقن مو وقمودةً 

 اجلديد يمقروكو وومػموس اًمتـػسقي إوؾمط اًمنمق ومتالزمي اًمقظمقؿي

ًٓ  شُمسبى ىمد- 2219,22 اجلديد يمقروكو ومػموس شمػٌم بىؾم اًمذي  إؾمفو

 اًمتـػز اجلفوز ذم أمراًضو شُمسبى ومؼد اًمدضموج ذم أمو واخلـوزير، إسمؼور ذم

 أو ًمؾقىمويي قمؾقفو مقاومٌؼ  ومػموؾمقي مضوداٌت  أو ًمؼوطموٍت  شمقضمد ٓ- اًمعؾقي

 -                     (1) اًمػػموؾموت هذه مـ اًمعالج

                                                           

 -  2222. 1.8(( مـ ويؽقبقديو، اعمقؾمققمي احلرة ، شموريخ اًمدظمقل 1
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 األّل املبحح
 .االقتصادٖ الكطاع علٙ كْرّىا جائح٘ تأثري مدٚ

  وشمؼسقؿ متفقد
 ومرضتفو اًمتل آطمؽمازيي اإلضمراءات سمسبى اًمتلصمر درضمي شمتػووت

 ، دوًمي يمؾ فمروف طمسى  يمقروكو ومػموس ضموئحي عمقاضمفي احلؽقموت

 ىمطوقموت سمعض أن ،يمام همػمهو مـ أيمثر ومقفو اًمترضر كسبي دول ومفـوك

 مدى سمقون يؿؽـ اعمبحٌ هذا ظمالل ومـ ، وهمػمه مـ شمرضر أيمثر اًمعؿؾ

 اًمعؿؾ وىمطوقموت اعمختؾػي، اًمدول اىمتصوديوت قمغم يمقروكو ضموئحي شملصمػم

 هذه عمقاضمفي اعمؼؽمطمي احلؾقل أهؿ سمقون إمم سموإلضوومي ، شمرضرا إيمثر

 : اًمتوًمقي اعمطوًمى ظمالل مـ وذًمؽ ،  آىمتصوديي اًمتداقمقوت
 سمجوئحي اعمختؾػي ًمدولا اىمتصوديوت شملصمر مدى : إول اعمطؾى

 -يمقروكو
 - شمرضرا إيمثر اًمعؿؾ ىمطوقموت:  اًمثوين اعمطؾى
 شمرضرا إيمثر اًمػئوت حلاميي اعمؼؽمطمي احلؾقل أهؿ:  اًمثوًمٌ اعمطؾى

 - يمقروكو ضموئحي سمسبى



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل
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 األّل املطلب
 كْرّىا جبائح٘ املختلف٘ الدّل اقتصادٓات تأثر مدٚ
 سمسبى اعمختؾػي اًمدول اىمتصوديوت ذم اًمتلصمر كسبي اظمتؾػً

 ومػموس ضموئحي عمقاضمفي احلؽقموت ومرضتفو اًمتل آطمؽمازيي اإلضمراءات

 مـ أيمثر ومقفو اًمترضر كسبي دول ومفـوك ، دوًمي يمؾ فمروف طمسى يمروكو

 واًمذي ،(1) اًمدوًمقي اًمعؿؾ مـظؿي شمؼرير ظمالل مـ ذًمؽ ويتضح ، همػمهو

 :يكم سمام أومود
 اىمتصوديو اعمتلصمرة ًمعوملا مـوـمؼ أيمثر مـ وأوروسمو اًمعرسمقي اًمدول شمعتؼم -1

 ومنن اًمدوًمقي اعمـظؿي شمؼرير وسمحسى- 19,يمقومقد ضموئحي سمسبى

 أزمي ؾمقءا شمػقق آىمتصودي اًمؼطوع قمغم اجلوئحي شمداقمقوت

 - اعموًمقي 2228,2229
 ذم شمؼؾقصو اًمعومل ؿمفد اًمدوًمقي، اًمعؿؾ عمـظؿي ضمديد شمؼرير وسمحسى  -2

 ذم يمومؾ سمدوام اعمقفمػلم مـ مؾققن 222 ىمراسمي ًمـحق اًمقفموئػ

 اجلزئل أو اًمؽومؾ اإلهمالق إضمراءات ومرض كتقجي- م2222 قموم

                                                           

م مـشقر قمغم ؿمبؽي 2222. اسمريؾ .8(( شمؼرير مـظؿي اًمعؿؾ اًمدوًمقي  ذم 1

 عؾقموت اًمدوًمقي اإلكؽمكً اعم

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922   شموريخ

ضمومعي إكبور  –م  ، د. أمحد طمسلم سمتول 2222. 8. 22اًمدظمقل قمغم اعمقىمع 

صمػم ضموئحي يمقروكو قمغم : شمو ,اجلومعي اًمعراىمقي  ,، د. أيرس يوؾملم ومفد  

 ومو سمعدهو 1آىمتصود اًمعوعمل وؾمبؾ اعمقاضمفي مع إؿمورة ظموصي ًمؾعراق ص

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922
https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922
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 مؾقور 7-2 كحق قمغم شملصمػم مـ ذًمؽ محؾف ومو اًمدول، مـ اًمعديد ذم

 -اًمعومل ذم اًمعومؾي اًمؼقى مـ 5 يمؾ سملم مـ 4 أي قمومؾ،
 شمعوين اًمعومل ذم اعمـوـمؼ مجقع أن مـ سموًمرهمؿ أكف اعمـظؿي شمؼرير  وأضوف -3

 واًمدول أوروسمو ؿمفدت اًمػػموس، هبو شمسبى اًمتل إزمي مـ

 وأيمؼم- كسبقي كوطمقي مـ اًمتقفمقػ جمول ذم شملصمػم أؾمقأ اًمعرسمقي

 واعمحقط آؾمقو دول ذم شمؽميمز واًمتل ، إرىموم كوطمقي مـ اخلسورات

 -اًمعومل ذم سموًمسؽون اعملهقًمي اعمـوـمؼ أيمثر وهل اهلودئ
 إكف ـقػ،ضم مـ شمٍمحيوت ذم اًمدوًمقي، اًمعؿؾ مـظؿي قموم مدير وىمول -4

 مؾققن 192 اًمعومل، ذم 19,يمذقومقد يتػّشك أن وىمبؾ اًمعوم سمدايي ذم

 اًمتل اًمصدمي مع أكف وأضوف- اًمبطوًمي سمصػقف اًمتحؼقا ؿمخص

 اًمتقفمقػ قمومل أن "ًمؾعقون اًمقاضح" ومؿـ اًمػػموس، أطمدصمفو

 اجلوئحي شملصمػم سمسبى "اإلـمالق قمغم قمودي همػم اووٍ  مـ" يعوين

 -  معفو ًمؾتعومؾ اعمتخذة واًمتداسمػم
 اًمعؿؾ مـظؿي شمؼرير أومود طمقٌ : شملصمروا اعمقفمػلم ومجقع اعمـوـمؼ مجقع -5

 ىمطوع وقمـ اًمعومل ذم اإلىمومي مؽون قمـ اًمـظر سمٍمف سملكف اًمدوًمقي

 ذم اًمعومؾي اًمؼقى قمغم دراموشمقؽقي سمآصمور شمؾؼل إزمي ومنن اًمتقفمقػ،

 ومػموس وسموء أزمي شممدي ىمد أكف وأوضح-  اًمعومل أكحوء مجقع

 ذم اًمعؿؾ ؾموقموت إمجوزم مـ سموعمئي  7-6 إًمغوء إمم اعمستجد يمقروكو



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل
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 سمدوام وفمقػي مؾققن 195 يعودل مو أي  ،2222 قموم ذم ذم اًمعومل

 - اًمعرسمقي اًمدول ذم ماليلم 5 سمقـفو مـ يمومؾ،
 :أن يتبلم اًمسوسمؼ اًمتؼرير سمـقد ظمالل ومؿـ

 اظمتؾػً وإن يمقروكو سمجوئحي اًمعومل دول معظؿ اىمتصوديوت شملصمر -1

 -كسبقو
 اجلوئحي هذه سمسبى اىمتصوديو شملصمروا اعمقفمػلم ومجقع اعمـوـمؼ مجقع -2

 -دظمال إىمؾ اًمػئوت ظموصي
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  الجاىٕ املطلب
  تضررا األكجر العنل قطاعات 

 ضموئحي سمسبى اعمختؾػي اًمعؿؾ ىمطوقموت سملم اًمتلصمر طمدة ختتؾػ

 مـ ىمطوقموت ومفـوك ، اىمتصوديواو قمغم اًمتلصمػم درضمي ختتؾػ يمام يمقروكو

 شمقىمػً ىمطوقموت وهـوك اًمدول سمعض ذم شموم ؿمبف شمقىمػو قىمػًشم اًمعؿؾ

 ، اًمؼطوقموت هذه ذم اًمعومؾلم ًمدى ضرا أطمدث ممو : أكشطتفو معظؿ

 :اًمتوزم (1) اًمدوًمقي اًمعؿؾ مـظؿي شمؼرير ظمالل مـ ذًمؽ سمقون ويؿؽـ
 هؿ ىمطوقموت أرسمعي ذم قمومؾقن: شملصمرا إؿمدّ  اًمؼطوقموت -1

 واًمػـودق اًمغذاء ىمطوع: وهؿ ،توجاإلك وشمراضمع اعمرض سمسبى شملصمرا إيمثر

 ،(مؾققكو 582) واًمتجزئي سموجلؿؾي اًمبقع ىمطوع ،(قمومؾ مؾققن 144)

 157) واإلدارة إقمامل ظمدموت ىمطوع ،(مؾققكو 463) اًمتصـقع وىمطوع

 مو شمشؽؾ اًمؼطوقموت هذه مجقع أن إمم اًمعؿؾ مـظؿي مدير ويشػم(- مؾققكو

 اًمؼطوقموت هذه ذم ًمعومؾقنا ويشعر اًمعوعمل، اًمتقفمقػ مـ% 5-37 كسبتف

 -  قمؾقفؿ اجلوئحي شملصمػم سمحّدة همػمهؿ مـ أيمثر

                                                           

م مـشقر قمغم ؿمبؽي 2222. اسمريؾ .8(( شمؼرير مـظؿي اًمعؿؾ اًمدوًمقي  ذم 1

 اعمعؾقموت اًمدوًمقي اإلكؽمكً 

n.org/ar/story/2020/04/1052922https://news.u   شموريخ

ضمومعي إكبور ،  –م، د. أمحد طمسلم سمتول 2222. 8. 22اًمدظمقل قمغم اعمقىمع 

: شموصمػم ضموئحي يمقروكو قمغم آىمتصود  ,اجلومعي اًمعراىمقي  ,د. أيرس يوؾملم ومفد  

 ومو سمعدهو-1اًمعوعمل وؾمبؾ اعمقاضمفي مع إؿمورة ظموصي ًمؾعراق ص

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922
https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922


 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل
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 ذات سموًمدول شمتعؾؼ أظمرى ؿمقاهمؾ اًمتؼرير واؾمتعرض -2

 واعمصوكع اخلدموت أيمثر أن إمم مشػما اعمتقؾمط، إمم اعمـخػض اًمدظمؾ

 همػم اًمعامًمي ذم اعمتدكقي إضمقر ذوي اًمعامل مـ قموًمقي كسبي شمضؿ اعمترضرة

 إمون وؿمبؽوت اًمصحقي اخلدموت إمم حمدود قلوص مع اًمرؾمؿقي،

 ؾمقوؾموت اقمتامد سمدون": اًمتؼرير وىمول- احلؽقمي شمؼدمفو اًمتل واًمروموه

 حتديوت وؾمققاضمفقن اًمػؼر سمراصمـ ذم اًمقىمقع ظمطر اًمعاّمل يقاضمف مـوؾمبي،

 "-اًمتعوذم ومؽمة ظمالل ٕؿمغوهلؿ اًمعقدة ذم أيمؼم
 ذم اًمعومل مستقى قمغم ؿمخص مؾقوري كحق ويعؿؾ -3

 مـ اعماليلم وقمنمات اًمـومقي، اًمدول ذم معظؿفؿ رؾمؿقي همػم فموئػو

,يمقومقد سمسبى شملصمروا اًمرؾمؿقي همػم اًمقفموئػ ذم يعؿؾقن اًمذيـ اًمعاّمل

19- 
 خلطر شمعّرضفؿ ىمطوقموت ذم اعمقفمػقن يعؿؾ ،اعمدن وذم -4

 اًمبوقمي مثؾ اإلهمالق، سمنضمراءات مبوذة يتلصمرون أهنؿ يمام اًمعدوى، اكتؼول

 واعمقاصالت اًمبـوء وقماّمل اًمطعوم شمؼديؿ ظمدمي جمول ذم ؾلمواًمعوم اجلوئؾلم

 -اعمـوزل ظمدمي جمول ذم واًمعومؾلم
 : أن يتبلم اًمسوسمؼ اًمتؼرير ظمالل ومؿـ

 ذم اًمعومؾلم اىمتصوديوت قمغم اًمتلصمػم كسبي اظمتؾػً -1

 اًمتقفمقػ مـ% 5-37 كسبتف مو  هبو شملصمر طمقٌ : اعمختؾػي اًمعؿؾ ىمطوقموت

 -اًمعوعمل
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 مـ قموًمقي كسبي شمضؿ اعمترضرة اًمعؿؾ ىمطوقموت أيمثر أن -2

 وصقل قمـ ومضال اًمرؾمؿقي، همػم اًمعامًمي ذم اعمتدكقي إضمقر ذوي اًمعامل

 ظمطر اًمؼطوقموت هذه ذم اًمعومؾقن ويقاضمف ، اًمصحقي اخلدموت إمم حمدود

 ٕؿمغوهلؿ اًمعقدة ذم أيمؼم حتديوت وؾمققاضمفقن اًمػؼر سمراصمـ ذم اًمقىمقع

 -اًمتعوذم ومؽمة ظمالل
 همػم وفموئػ ذم يعؿؾقن معظؿفؿ شملصمروا ممـ اًمعديد أن -3

 ويتطؾى صعقسمي إمر يزيد وهذامو ، اًمـومقي اًمدول مـ ومعظؿفؿ رؾمؿقي

 -آىمتصوديي اًمتداقمقوت هذه عمقاضمفي  قموضمؾي وطمؾقل ؾمقوؾموت شمبـل



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل
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 الجالح املطلب
 . كْرّىا جائح٘ بشبب تضررا األكجر الفئات حلنآ٘ املكرتح٘ احللْل أٍه

 شمرضرا إيمثر اًمػئوت محويي شمستفدف اطموتآىمؽم مـ قمدد هـوك

 سمعض ذم اًمعومؾقن ظموصي يمقروكو ضموئحي سمسبى آىمتصوديي اًمـوطمقي مـ

 اًمتحػقز:  آىمؽماطموت هذه أهؿ ومـ ، شمرضرا إيمثر اًمعؿؾ ىمطوقموت

 - اعمستفدومي واعمسوقمدات اعموزم
 رئقس دقمو  طمقٌ ، (1)اًمدوًمقي اًمعؿؾ مـظؿي شمؼرير ذم ضموء مو وهق

 "أيمؼم سمشؽؾ شمستفدف شمدظمالت" إمم   ،22 جمؿققمي أقمضوء ياعمـظؿ

 "-اًمعوديي إوضوع ظمالل طمققيي يموكً" اًمتل إقمامل
 ٕن مقفمػقفو قمغم اًمنميموت شمؾؽ طمػوظ أمهقي قمغم وؿمدد

 -اًمبعقد اعمدى قمغم اًمتدظمؾ كؿط أمهقي مدى أفمفرت اعموضقي إزموت

                                                           

م مـشقر قمغم ؿمبؽي 2222. اسمريؾ .8ؿؾ اًمدوًمقي  ذم (( شمؼرير مـظؿي اًمع1

 اعمعؾقموت اًمدوًمقي اإلكؽمكً 

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922   شموريخ

، ضمومعي إكبور  –م، د. أمحد طمسلم سمتول 2222. 8. 22اًمدظمقل قمغم اعمقىمع 

: شموصمػم ضموئحي يمقروكو قمغم آىمتصود  ,اجلومعي اًمعراىمقي  ,د. أيرس يوؾملم ومفد  

ومو سمعدهو، مؼول سمعـقان 1اًمعوعمل وؾمبؾ اعمقاضمفي مع إؿمورة ظموصي ًمؾعراق ص

: شملصمػم ومػموس يمقروكو قمكم آىمتصود اًمعوعمل واعمٍمي مـشقر قمغم مقىمع اعمقىمع 

 https://democraticac.de/?p=67683م 2222 يقًمقق7 سمتوريخ اًمعريب اًمديؿؼراـمل

 م25.8.2222شموريخ اًمدظمقل قمغم اعمقىمع 

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922
https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922
https://democraticac.de/?p=67683
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 مو ًمؾتعوذم يملوًمقيوت ريموئز أرسمع اعمـظؿي طمددت اًمسقوق، هذا وذم

 :وهل ،19,يمقومقد سمعد
 -واًمتقفمقػ آىمتصود حتػقز,1
 -واًمدظمؾ واًمقفموئػ اًمنميموت دقمؿ,2
 -اًمعؿؾ مؽون ذم اًمعومؾلم محويي,3
 -احلؾقل إلجيود آضمتامقمل احلقار قمغم آقمتامد,4

 اًمصدد هذا ذم اًمدوًمقي اًمعؿؾ مـظؿي شمؼرير ذم ضموء مو ظمالل ومؿـ

 : أن يتبلم

 اًمنميموت ودقمؿ واًمتقفمقػ آىمتصود ػقزوحت اعموزم ًمتحػقزا,1

  اعمول رأس دوران معدل ًمزيودة حمووٓت إٓ هل مو ، واًمدظمؾ واًمقفموئػ

 اًمػؼر سمراصمـ ذم اًمقىمقع مـ شمرضرا إيمثر اًمعومؾقن ومحويي اإلكتوج ودقمؿ

 -واحلوضمي
 قمغم احلرص سموب مـ يليت اًمعؿؾ مؽون ذم اًمعومؾلم محويي أن,2

 دقمؿ ٕضمؾ احلققيي اًمؼطوقموت ذم ظموصي ؾاًمعؿ واؾمتؿرار اًمـػس طمػظ

 -اعمحتؿؾي آىمتصوديي اًمتداقمقوت ومقاضمفي اإلكتوج
 يملطمد اعمجتؿعل ًمؾحقار اًمدقمقة  اًمعؿؾ مـظؿي حتديد يعتؼم,3

 كظرا : إجيوسمقوً  أمرا  آىمتصوديي اًمتداقمقوت هلذه طمؾقٓ إلجيود اًمريموئز

 قمـف يـشل ممو تؿعوتاعمج مـ يمثػم ذم واًمتؼوًمقد وإقمراف اًمقاىمع ٓظمتالف

 - جمتؿع يمؾ مع شمتـوؾمى واىمعقي طمؾقًٓ 



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل

 

(28) 

 مـ اًمدوًمقي اًمعؿؾ مـظؿي طمددشمف مو سملن اًمؼقل يؿؽـ هذا وقمغم

 حلؾقل مؼؽمطموت إٓ هل مو ،19,يمقومقد سمعد مو ًمؾتعوذم يملوًمقيوت ريموئز

 شمنميع مـ اإلؾمالمقي اًمنميعي مؼصد مع يمبػم طمد إمم مؼصدهو ذم شمتػؼ

 - اًمزيموة ومريضي
 ضمدوى مدى طمقل اًمضقء إًمؼوء يؿؽـ ومنكف يمذًمؽ إمر يمون وإذا

  اًمتداقمقوت مقاضمفي ذم اًمرسيعي احلؾقل يملطمد اًمزيموة ومريضي شمعجقؾ

 :اًمتوزم اعمبحٌ ظمالل مـ وذًمؽ يمقروكو، ضموئحي قمـ اًمـوؿمئي آىمتصوديي
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 الجاىٕ املبحح
 .كْرّىا جلائح٘ االقتصادٓ٘ اآلثار ملعاجل٘ الزكاٗ تعجٔل
 : وشمؼسؿ متفقد

 قموم ذم سمؾغ اًمزيموة أمقال طمجؿ أن إمم اًمتؼديرات مـ اًمعديد شمشػم 

 ذم زيموة ؿمؽؾ ذم أمريؽل دوٓر شمريؾققن 1 مـ يؼرب مو إمم م2215

 - اإلؾمالمل اًمعومل أكحوء
 شمريؾققن 375-3 سمؼراسمي اًمعومل زيموة ىمقؿي ىمدرت م2218 قموم وذم

 -(1) دوٓر
 ، ؾمـقيو ضمـقف قورمؾ 72 سمحقازم مٍم ذم اًمزيموة أمقال شمؼدر سمقـام

 آىمتصوديي اًمتداقمقوت مـ اًمؽثػم حلؾ يمبػمة سمـسبي شمسفؿ أن ومقؿؽـ

 سمقون يستؾزم اًمذى إمر ، اًمزيموة شمعجقؾ شمؿ إذا إزمي هذه قمـ اًمـوؿمئي

 مـ آؾمتػودة وجموٓت ومقفو، شمعجؾ اًمتل اعمدة ومؼدار شمعجقؾفو، طمؽؿ

 -  اهلل ؿموء إن وًمقياًمت اعمطوًمى ذم ذًمؽ وشمقضقح ، اعمعجؾي اًمزيموة أمقال
 - احلقل ىمبؾ سمنظمراضمفو اًمزيموة شمعجقؾ:  إول  اعمطؾى
 -ومقفو اًمزيموة شمعجقؾ يؿؽـ اًمتل اعمدة: اًمثوين اعمطؾى
 رم اعمعجؾي اًمزيموة أمقال مـ آؾمتػودة جموٓت: اًمثوًمٌ اعمطؾى

 "يمقروكو "اجلقائح وىمً

                                                           

! ضمريدة ?شمريؾققن دوٓر ىمقؿي زيموة اًمعومل-- ًمق مُجعً 375-3 (( مؼول سمعـقان :1

 م2218مويق  21اًمعرب ذم قمددهو اًمصودر يقم  اإلصمـلم 



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل

 

(31) 

 الجاىٕ  املطلب
  احلْل قبل بإخراجَا الزكاٗ تعجٔل

 : اليزاع لذل حترٓر
 مؾؽ ىمبؾ اًمزيموة شمعجقؾ جيقز ٓ أكف قمغم (1) اًمػؼفوء اشمػؼ   

 ىمبؾ اًمثؿـ يملداء شمؼديؿفو جيز ومؾؿ وضمقهبو، ؾمبى يقضمد مل ٕكف اًمـصوب:

 -(2)اًمؼتؾ ىمبؾ واًمديي اًمبقع،
 ذم اظمتؾػقا وًمؽـفؿ ، احلقل سموكتفوء دمى أهنو قمغم(3) اشمػؼقا يمام

 -احلقل ىمبؾ اًمزيموة شمعجقؾ طمؽؿ

                                                           

سمق حمؿد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمعقد سمـ طمزم إكدًمز اًمؼرـمبل ((  اًمظوهري: أ1

. 1هذ( ، مراشمى اإلمجوع ذم اًمعبودات واعمعومالت وآقمتؼودات 456)اعمتقرم: 

سمػموت ،   اسمـ اعمـذر: حمؿد سمـ إسمراهقؿ  –، اًمـوذ : دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  37

أمحد ،  ، حتؼقؼ ودراؾمي: د- ومماد قمبد اعمـعؿ 45. 1اًمـقسوسمقري ، اإلمجوع 

هذ.  1425اًمـوذ: دار اعمسؾؿ ًمؾـنم واًمتقزيع ، اًمطبعي: إومم ًمدار اعمسؾؿ، 

هذ( ، 676م ،  اًمـقوي: أسمق زيمريو حمقل اًمديـ حيقك سمـ ذف )اعمتقرم:  2224

،اًمـوذ: دار اًمػؽر ، اسمـ ىمدامي: قمبد اهلل سمـ   144. 6اعمجؿقع ذح اعمفذب 

. 2( ، اعمغـل ذح خمتٍم اخلرىمل هذ622 , 541أمحد اعمؼدد أسمق حمؿد )

، اًمـوذ: دار إطمقور اًمؽماث اًمعريب،  اًمطبعي إومم ، ؾمـي اًمـنم:  336

 م-1985هذ . 1425

 - 144. 6((  اعمجؿقع ذح اعمفذب 2

، اًمشػمازي : إسمراهقؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ أسمق إؾمحوق ، اعمفذب  47. 1(( اإلمجوع 3

 -467. 2دار اًمػؽر، سمػموت ، اعمغـك  ، اًمـوذ143. 1ذم ومؼف اإلموم اًمشوومعل 
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 : إمم اظمتالومفؿ ؾمبى عويرضم

 ضمقاز ذوط مـ هق هؾ ، احلقل طمقٓن ذط ذم اظمتالومفؿ,1

 (1)؟ ٓ أم اًمزيموة أداء
 وهؿ اجلقاز ذوط مـ ًمقس احلقل طمقٓن إن:  ىمول ومؿـ

 مـ احلقل طمقٓن إن:  ىمول ومـ ، اًمزيموة شمعجقؾ سمجقاز ىمول اجلؿفقر

 - ًمتعجقؾا ضمقاز سمعدم ىمول – معفؿ ومـ اعموًمؽقي وهؿ ,اجلقاز ذوط
 ىمول ومؿـ ًمؾؿسويملم؟ واضمى طمؼ أو قمبودة هل هؾ اظمتالومفؿ,2

 سموحلؼقق ؿمبففو ومـ اًمقىمً، ىمبؾ إظمراضمفو جيز مل سموًمصالة وؿمبففو قمبودة

 -(2)اًمتطقع ضمفي قمغم إضمؾ ىمبؾ إظمراضمفو أضموز اعممضمؾي اًمقاضمبي
 طمقٓن ىمبؾ سمنظمراضمفو اًمزيموة شمعجقؾ طمؽؿ ذم اظمتالومفؿ ويمون    

 : رأيلم قمغم احلقل
                                                           

هذ(، 587((  اًمؽوؾموين: قمالء اًمديـ، أسمق سمؽر سمـ مسعقد سمـ أمحد احلـػل )اعمتقرم: 1

، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،  52. 2سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع 

 م   -  -1986 ,هذ 1426اًمطبعي: اًمثوكقي، 

هذ( ، سمدايي 595سمـ رؿمد احلػقد )اعمتقرم:   (( اًمؼرـمبل  : أسمق اًمقًمقد حمؿد سمـ أمحد2

اًمؼوهرة ، شموريخ  –، اًمـوذ: دار احلديٌ  36. 2اعمجتفد وهنويي اعمؼتصد 

 م- 2224 ,هذ 1425اًمـنم: 
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  : األّل الرأٖ
 قمـد واعمشفقر (4)واًمزيديي(3) واحلـوسمؾي (2)واًمشوومعقي  (1)ًمؾحـػقي 

                                                           

(( اسمـ كجقؿ: زيـ اًمديـ سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد، اعمعروف سموسمـ كجقؿ اعمٍمي 1

، اًمـوذ: دار  241.  2هذ( ، اًمبحر اًمرائؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ 972)اعمتقرم: 

,، اًمـوذ: دار اًمػؽر 293. 2اًمؽتوب اإلؾمالمل، رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور

 ومو سمعدهو - 52. 2م ، اًمبدائع: 1992 ,هذ 1412سمػموت ، اًمطبعي: اًمثوكقي، 

، اعمووردي: أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿد  144. 6(( اعمجؿقع ذح اعمفذب 2

هذ(، احلووي اًمؽبػم ذم ومؼف مذهى 452تقرم: سمـ طمبقى اًمبٍمي اًمبغدادي )اعم

، اعمحؼؼ: اًمشقخ قمكم حمؿد  159. 3اإلموم اًمشوومعل وهق ذح خمتٍم اعمزين 

اًمشقخ قمودل أمحد قمبد اعمقضمقد ، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي،  ,معقض 

م ، اجلقيـل: قمبد اعمؾؽ  1999,هذ  1419ًمبـون ، اًمطبعي: إومم،  –سمػموت 

يقؾمػ سمـ حمؿد ، أسمق اعمعوزم، ريمـ اًمديـ، اعمؾؼى سمنموم احلرملم سمـ قمبد اهلل سمـ 

، طمؼؼف وصـع  172.  3هذ( هنويي اعمطؾى ذم درايي اعمذهى 478)اعمتقرم: 

ومفورؾمف: أ- د. قمبد اًمعظقؿ حمؿقد اًمّديى ، اًمـوذ: دار اعمـفوج ، اًمطبعي: 

 م-2227,هذ1428إومم، 

مي: أسمق حمؿد مقومؼ اًمديـ قمبد اهلل سمـ ،  اسمـ ىمدا472. 2(( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي 3

. 1هذ( ، اًمؽوذم ذم ومؼف اإلموم أمحد 622أمحد سمـ حمؿد  اعمؼدد  )اعمتقرم: 

 م  - 1994 ,هذ  1414، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، اًمطبعي: إومم،  417

هذ( ، 1252((  اًمشقيموين: حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمقؿـل )اعمتقرم: 4

، اًمـوذ: دار اسمـ طمزم ،  264. 1اجلرار اعمتدومؼ قمغم طمدائؼ إزهور اًمسقؾ

اًمصـعوين: أمحد سمـ ىموؾمؿ اًمعـز ، اًمبحر اًمزظمور اجلومع عمذاهى قمؾامء 

اًمـوذ : مؽتبي اًمقؿـ ، اًمشقيموين: حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ  56. 5إمصور

 2رر اًمبفقي هذ( ، اًمدراري اعمضقي ذح اًمد1252قمبد اهلل اًمقؿـل )اعمتقرم: 
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 قمغم وشمؼديؿفو اًمزيموة شمعجقؾ جيقز ىموًمقا- (2)ًمإلسموضقي وروايي(1) اإلمومقي

 - اًمـصوب مؾؽ نإ احلقل
 : الجاىٕ الرأٖ

  أؿمذذذذذذذفر قمذذذذذذذغم واإلمومقذذذذذذذي (4)واًمظوهريذذذذذذذي (3) ًمؾامًمؽقذذذذذذذي 

                                                                                                                                          
م ، 1987 ,هذ 1427، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي اًمطبعي: إومم  161.

اًمِؼـ قضمل: أسمق اًمطقى حمؿد صديؼ ظمون سمـ طمسـ سمـ قمكم اسمـ ًمطػ اهلل 

 1هذ( ، اًمروضي اًمـديي ذح اًمدرر اًمبفقي 1327احلسقـل اًمبخوري )اعمتقرم: 

 ٓ اًمـوس مـ اًمزيديي-    ، اًمـوذ: دار اعمعرومي ، ومل خيوًمػ رم ذًمؽ إ 222.

(( اًمعومكم: زيـ اًمديـ سمـ قمكم اجلبعل ، اًمروضي اًمبفقي ذم ذح اًمؾؿعي اًمدمشؼقي  1

 سمػموت -–، دار اًمعومل اإلؾمالمل  314. 1

 ، مرضمع ؾموسمؼ -162.  6(( ذح اًمـقؾ 2

هذ( ، ذح 1121(( اخلرر: حمؿد سمـ قمبد اهلل اعموًمؽل أسمق قمبد اهلل )اعمتقرم: 3

سمػموت ،   ,، اًمـوذ: دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي  223. 2ظمؾقؾ ًمؾخرر خمتٍم 

اًمؼراذم: أسمق اًمعبوس ؿمفوب اًمديـ أمحد سمـ إدريس سمـ قمبد اًمرمحـ اعموًمؽل 

،اعمحؼؼ: : حمؿد سمق  379،  378.  7هذ( ، اًمذظمػمة 684اًمشفػم )اعمتقرم: 

م ،  1994سمػموت ، اًمطبعي: إومم،  ,ظمبزة ، اًمـوذ: دار اًمغرب اإلؾمالمل

اًمتؿقؿل: أسمق حمؿد ، قمبد اًمعزيز سمـ إسمراهقؿ سمـ أمحد اًمؼرر اًمتقكز اعمعروف 

. 1هذ( ، روضي اعمستبلم ذم ذح يمتوب اًمتؾؼلم  673سموسمـ سمزيزة )اعمتقرم: 

، اعمحؼؼ: قمبد اًمؾطقػ زيموغ ، اًمـوذ: دار اسمـ طمزم ، اًمطبعي: إومم،  441

ؿد قمبد اًمقهوب سمـ قمكم سمـ م ، اًمبغدادي: اًمؼويض أسمق حم 2212 ,هذ  1431

،  386.  1هذ( ، اإلذاف قمغم كؽً مسوئؾ اخلالف 422كٍم اعموًمؽل )

 ,هذ 1422اعمحؼؼ: احلبقى سمـ ـموهر ، اًمـوذ: دار اسمـ طمزم ، اًمطبعي: إومم، 

 -  36.  2، سمدايي اعمجتفد:  1999

ري (( اسمـ طمزم  : أسمق حمؿد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمعقد إكدًمز اًمؼرـمبل اًمظوه4

 سمػموت   - ,، اًمـوذ: دار اًمػؽر  211. 4هذ( اعمحغم سمؤصمور 456)اعمتقرم: 



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل

 

(34) 

  وشمؼديؿفو اًمزيموة شمعجقؾ  ضمقاز سمعدم:  ىموًمقا  (2) سموضقيًمإل وروايي(1) اًمؼقًملم

 -احلقل قمغم وشمؼديؿفو
 ضمقاز قمغم – معفؿ ومـ احلـػقي – إول اًمرأي أصحوب اؾمتدل  إدًمي

 ------واعمعؼقل  اعمطفرة اًمـبقيي سموًمسـي اًمزيموة شمعجقؾ
 .املطَرٗ اليبْٓ٘ الشي٘:  أّاًل

ـْ ,1 ق يَ  قَم ـْ  (3)طُمجِّ ـِ  قَمكِمِّ  قَم  َأن  » , قمـف اهلل ريض – ًمٍِى ـَمو َأيِب  سْم

ـَ  اًْمَعب وَس   شَمْعِجقؾِ  ذِم  – َوؾَمؾ ؿَ  قَمَؾقْفِ  اهلل ُ  َصغم   , اًمـ بِل   ؾَمَلَل  اعمُْط ؾِِى  قَمبْدِ  سْم

َص  حَتِؾ   َأنْ  ىَمبَْؾ  َصَدىَمتِفِ   - (4)شَذًمَِؽ  ذِم  ًَمفُ  وَمَرظم 
                                                           

 -  314. 1(( اًمروضي اًمبفقي ذم ذح اًمؾؿعي اًمدمشؼقي  1

 ، مرضمع ؾموسمؼ  -162.  6(( ذح اًمـقؾ 2

ؾَمدي اًْمُؽقذِم روى قمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى ويمون 3 ْٕ (( طمجقي سمـ قمدي اًمؽـدي ا

اسمـ ؾمعد:  "ي سْمـ يمفقؾ  ىمول أسمق طموشمؿ: ؿمبف اعمجفقل معروومو ، روى قَمـُف ؾَمؾؿَ 

هذ( ، اًمطبؼوت 232أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ مـقع اًمبٍمي، اًمبغدادي  )اعمتقرم: 

سمػموت ،  –، اعمحؼؼ: إطمسون قمبوس ، اًمـوذ: دار صودر  225.  6اًمؽؼمى

م ، اًمبُستل: حمؿد سمـ طمبون سمـ أمحد سمـ طمبون سمـ معوذ  1968اًمطبعي: إومم، 

 192.  4هذ( ، اًمثؼوت 354ـ َمْعبَد، اًمتؿقؿل، أسمق طموشمؿ، اًمدارمل، )اعمتقرم: سم

، ـمبع سمنقموكي: وزارة اعمعورف ًمؾحؽقمي اًمعوًمقي اهلـديي ، اًمـوذ: دائرة اعمعورف 

،  1973=  ه 1393اًمعثامكقي سمحقدر آسمود اًمديمـ اهلـد ، اًمطبعي: إومم، 

محد سمـ قمثامن سمـ ىَموْيامز )اعمتقرم: اًمذهبل: ؿمؿس اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أ

 1هذ( ، ديقان اًمضعػوء واعمؽمويملم وظمؾؼ مـ اعمجفقًملم وصمؼوت ومقفؿ ًملم 748

 –، اعمحؼؼ: محود سمـ حمؿد إكصوري ، اًمـوذ: مؽتبي اًمـفضي احلديثي  74.

 -                     "م  1967 ,هذ  1387مؽي ، اًمطبعي: اًمثوكقي، 

حقح اإلؾمـود ومل خيرضموه ، احلويمؿ: حمؿد سمـ قمبداهلل أسمق قمبداهلل ((  ىمول احلويمؿ : ص4

، ذيمر إؾمالم  5431، رىمؿ  375. 3اًمـقسوسمقري ، اعمستدرك قمغم اًمصحقحلم 
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(35) 

 : اًمدًٓمي وضمف
 اًمـصوب طمصقل سمعد اًمزيموة شمعجقؾ جيقز أكف قمغم يدل احلديٌ   

 -(1)جمقئف سمؿعـك إضمؾ طمؾقل مـ وىمتفو جيلء أن ىمبؾ أي احلقل متوم ىمبؾ
ق يَ  سملن احلديٌ كقىمش  احلجي شمؼقم وٓ سموًمعداًمي، معروف همػم طُمجِّ

                         -(2) اعمعرووملم اًمعدول سمروايي إٓ

                                                                                                                                          
اًمعبوس ريض اهلل قمـف و اظمتالف اًمروايوت ذم وىمً إؾمالمف ،  حتؼقؼ : 

سمػموت ، اًمطبعي  –مصطػك قمبد اًمؼودر قمطو ، اًمـوذ : دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

،  اًمؽممذي: حمؿد سمـ قمقسك أسمق قمقسك اًمسؾؿل ، 1992 – 1411إومم ، 

، سموب : شمعجقؾ اًمزيموة ،  678، رىمؿ  63. 3اجلومع اًمصحقح ؾمــ اًمؽممذي 

 –حتؼقؼ : أمحد حمؿد ؿمويمر وآظمرون ، اًمـوذ : دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 

 سمػموت، وىمول اإلموم إًمبوين : طمديٌ طمسـ  -

هذ( ، كقؾ 1252سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمقؿـل )اعمتقرم: (( اًمشقيموين: حمؿد 1

، حتؼقؼ: قمصوم اًمديـ اًمصبوسمطل ، اًمـوذ: دار احلديٌ،  179.   4إوـمور 

اًمصـعوين: حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ  م ،1993 ,هذ 1413مٍم ، اًمطبعي: إومم، 

هذ(  ، 1182صالح سمـ حمؿد احلسـل، اًمؽحالين، اعمعروف  سموٕمػم )اعمتقرم: 

، اًمـوذ: دار احلديٌ ،   اعمبوريمػقري: أسمق احلسـ قمبقد   527. 1ؾمبؾ اًمسالم 

هذ(  ، مرقموة 1414اهلل سمـ حمؿد قمبد اًمسالم سمـ طمسوم اًمديـ اًمرمحوين )اعمتقرم: 

، اًمـوذ: إدارة اًمبحقث   1823، رىمؿ  52.  6اعمػوشمقح ذح مشؽوة اعمصوسمقح 

 ,سمـورس اهلـد ،اًمطبعي: اًمثوًمثي  ,ي اًمسؾػقي اجلومع ,اًمعؾؿقي واًمدقمقة واإلومتوء 

 م-    1984هذ،  1424

 - 212. 4(( اعمحغم سمؤصمور 2



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل

 

(36) 

ـْ ,2  ,وؾمؾؿ قفقمؾ اهلل صغم, اهلل ِ  َرؾُمقَل  َأن   (1)َراومِعٍ  َأسمِك قَم

ـْ  اؾْمتَْسَؾَػ  ًْ (2) سَمْؽًرا َرضُمؾٍ  ِم ـْ  إسِمٌِؾ  قَمَؾقْفِ  وَمَؼِدَم َدىَميِ  إسِمِؾِ  ِم  َراومِعٍ  َأسَمو وَمَلَمرَ  اًمص 

ضُمَؾ  َيْؼِهَ  َأنْ  ْ  وَمَؼوَل  َراومِعٍ  َأسُمق إًَِمقْفِ  وَمَرضَمعَ  سَمْؽَرهُ  اًمر   ظِمقَوًرا إِٓ   ومِقَفو َأضِمدْ  مَل

 -(4)ش ىَمَضوءً  َأطْمَسـُُفؿْ  اًمـ وسِ  ظِمَقورَ  إِن   إِي وهُ  طِفِ َأقمْ »  وَمَؼوَل - (3) َرسَموقِمًقو
                                                           

(( أسمق راومع : قمبوس اسمـ اًمػضؾ اسمـ أيب راومع مقمم اًمـبل َصغم  اهللُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾ َؿ 1

جمفقل مـ اًمسودؾمي متققز، روى قمـف: وًمده: قمبقد اهلل سمـ أيب راومع، وطمػقده: 

قمبقد اهلل، ؿمفد همزوة أطمد، واخلـدق، ويمون ذا قمؾؿ وومضؾ ،شمقذم: اًمػضؾ سمـ 

اًمذهبل:  "-,ريض اهلل قمـف,ذم ظمالومي قمكم-وىمقؾ: شمقذم سموًمؽقومي ؾمـي أرسمعلم 

هذ( 748ؿمؿس اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَموْيامز )اعمتقرم : 

سمنذاف اًمشقخ ، اعمحؼؼ : جمؿققمي مـ اعمحؼؼلم  16. 2،ؾمػم أقمالم اًمـبالء 

هذ .  1425ؿمعقى إركوؤوط ، اًمـوذ : ممؾمسي اًمرؾموًمي ، اًمطبعي : اًمثوًمثي ، 

م ، اًمعسؼالين: أسمق اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ طمجر  1985

، اعمحؼؼ: حمؿد قمقامي ،  294.  1هذ( ، شمؼريى اًمتفذيى 852)اعمتقرم: 

 -                  "1986 – 1426ؾمقريو اًمطبعي: إومم،  –اًمـوذ: دار اًمرؿمقد 

 -  " 2.73ؾمبؾ اًمسالم  "(( اًمبؽر: اًمصغػم مـ اإلسمؾ 2

(( )ظمقورا رسموقمقو( يؼول مجؾ ظمقور وكوىمي ظمقورة أي خمتورة واًمرسموقمل مـ اإلسمؾ مو 3

أشمك قمؾقف ؾمً ؾمـلم ودظمؾ ذم اًمسوسمعي طملم ـمؾعً رسموقمقتف واًمرسموقمقي سمقزن 

اًمـقوي: أسمق زيمريو حمقل اًمديـ حيقك سمـ  "ـوب اًمثامكقي اًمسـ اًمتل سملم اًمثـقي واًم

ذح  "هذ(، اعمـفوج ذح صحقح مسؾؿ سمـ احلجوج 676ذف )اعمتقرم: 

سمػموت ، اًمطبعي:  –، اًمـوذ: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب  36. 11"اًمـقوى 

 -  "  1392اًمثوكقي،  

اًمصحقح (( مسؾؿ: أسمق احلسلم مسؾؿ سمـ احلجوج  اًمؼشػمي اًمـقسوسمقري ، اجلومع 4

ـِ اؾْمتَْسَؾَػ ؿَمقْئًو  4192، سمرىمؿ  54.  5 "اعمسؿك صحقح مسؾؿ  ، سموب َم

ا ِمـُْف  ، اًمـوذ : دار اجلقؾ سمػموت + دار إوموق اجلديدة ذ سمػموت   -  وَمَؼَه ظَمػْمً
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(37) 

 : اًمدًٓمي وضمف 
 قمؾقف عمـ يستحى وأكف اًمصدىمي شمعجقؾ ضمقاز قمغم دًمقؾ احلديٌ

 مؽورم مـ ذًمؽ وأن قمؾقف اًمذي مـ أضمقد يرد أن همػمه أو ىمرض مـ ديـ

 -(1)وذقمو قمرومو اعمحؿقدة إظمالق
 قمغم دًمقؾ اًمصدىمي مول مـ ؼرضاًم , وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم – ورده

 ذم اًمصدىمي مول يٍمف أن جيقز ٓ ٕكف اًمصدىمي، ٕهؾ اىمؽمض ىمد يمون أكف

 -     (2)اًمصدىمي شمعجقؾ ضمقاز قمغم دًمقؾ وموحلديٌ يمذًمؽ يمون وإذا أهؾفو، همػم
 : سمؤيت احلديٌ وكقىمش 
 قمؾقف اهلل صغم اًمـبل قمغم اًمصدىمي حتريؿ ىمبؾ يمون ذًمؽ أن ,1

 قمغم اؾمتؼرض يمون ًمق أكف ذًمؽ ودًمقؾ ، إهمـقوء وقمغم آًمف وقمغم وؾمؾؿ

 اعمستؼرض أن آظمر ودًمقؾ ، هلؿ أظمذ ممو أيمثر أمقاهلؿ مـ يرد مل اعمسويملم

 مـف اؾمتؼرض ممو أيمثر اعمسويملم أمقال مـ يعطقف أن جيقز ومؽقػ همـل مـف

 (-3)اًمصدىمي ًمف حتؾ ٓ همـل وهق
                                                           

، ؾمبؾ  36. 11"ذح اًمـقوى  "(( اعمـفوج ذح صحقح مسؾؿ سمـ احلجوج 1

 - 2.74اًمسالم 

 - 161،  3.162(( احلووى 2

(( اًمـؿري: أسمق قمؿر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؼم سمـ قموصؿ اًمؼرـمبل 3

،حتؼقؼ: ؾمومل حمؿد قمطو، حمؿد قمكم  513.  6هذ( ، آؾمتذيمور463)اعمتقرم: 

 – 1421سمػموت ، اًمطبعي: إومم،  –معقض ، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

2222 - 
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(38) 

 ٓ سالف،اؾمت ٕكف اًمصدىمي، شمعجقؾ قمغم ومقف دًمقؾ ٓ احلديٌ ,2 

 عمو ضموز ًمق إذ جيقز، ٓ شمعجقؾفو أن قمغم دًمقؾ ومقف سمؾ صدىمي: اؾمتعجول

 زيموة يستعجؾ يمون سمؾ آؾمتؼراض: إمم , واًمسالم اًمصالة قمؾقف , اطمتوج

 -(1)اًمبؽر إمم حلوضمتف
 .           املعكْل:  ثاىًٔا

 : وضمقه مـ سموعمعؼقل اؾمتدًمقا
 يموًمديـ حمؾف ىمبؾ قؾفشمعج ومجوز ًمؾرومؼ أضُّمؾ موزمٌ  طمؼ اًمزيموة أن ,1

 -(2)وضمقسمف ؾمبى وضمد عمول شمعجقؾ ٕكف : اخلطل وديي اعممضمؾ
 :  وضمقه مـ اعمعؼقل  (3) طمزم اسمـ كوىمش
 صمؿ سموـمؾ: ىمقوس: اعممضمؾي اًمـوس ديقن قمغم اًمزيموة ىمقوؾمفؿ : إول

 ىمد اعممضمؾي اًمـوس ديقن شمعجقؾ ٕن اًمبوـمؾ: قملم مـف هذا ًمؽون صح ًمق

 جيى مل مو ومؼقوس سمعد، دمى مل واًمزيموة شملضمقؾفو قمغم اشمػؼو صمؿ سمعد، وضمى

 -سموـمؾ إداء ذم وضمى ىمد مو قمغم
 اًمذي مـ سمرضو إٓ جيقز ٓ اعممضمؾي اًمـوس ديقن شمعجقؾ أن : اًمثوين

 ًمؼقم وٓ سمعقـف، إلكسون ًمقسً ٕهنو يمذًمؽ: اًمزيموة وًمقسً اًمديـ، ًمف

                                                           

 -212. 4(( اعمحغم سمؤصمور 1

،  اعمبدع  181. 7ومو سمعدهو ، اًمنمح اًمؽبػم  144. 6ؿقع ذح اعمفذب ((  اعمج2

 - 398.  1ذم ذح اعمؼـع 

 -215،  214. 4(( اعمحغم سمؤصمور 3



 آــــــــــ٘رالد   
 

 

(39) 

 هؾٕ هل وإكام سموًمتعجقؾ، مـفؿ اًمرضو ومقجقز همػمهؿ، دون سملقمقوهنؿ

 -أهؾفو مـ يمون قمؿـ وشمبطؾ أهؾفو، مـ يؽـ مل ومقؿـ حتدث صػوت
 ًمق , شمعجقؾفو أضموز مـ قمـد ,  ًمؾزيموة اًمؼوسمضلم أن : اًمثوًمٌ 

 اًمزيموة شمؾزمف مـ مـفو سمرئ وٓ ذًمؽ، جيز مل ىمبض دون مـفو أسمرءوا

 - ومقجقز ممضمؾ ديـ ًمف مـ إسمراء سمخالف ، سمنسمرائفؿ
 اًمػؼراء طموضمي اؿمتدت إن ومتجزي ًمؾػؼػم، طمؼ اًمزيموة أن,2

 ممو ذًمؽ وكحق واًمؽقارث واعمجوقمي، اًمشدة أوىموت ذم ظموصي (1)إًمقفو

 -      اًمػؼراء قمـ واًمبلؾموء اًمشدة يرومع ومو اعمسؾؿلم، مصوًمح سمف شمتحؼؼ
 يعجؾف أن ًمف يمون سموإلكسون، رومؼو اًمٌمء ذم دظمؾ إذا اًمقىمً أن,3

 زيموة أدى ويمؿـ ٔدمل ممضمال طمؼو قمجؾ يمؿـ سمـػسف، اإلروموق ويؽمك

 اجلوئز مـ ٕن : قمؾقف وضمقهبو مـ يؼلم همػم قمغم يمون وإن قمـف هموئى مول

      -(2) اًمقىمً ذًمؽ ذم شموًمػو اعمول ذًمؽ يؽقن أن
 ذم ًمؾـوس ومسح صمؿ ىمبؾ، وضمبً اًمزيموة إن: ىمقهلؿ سملن كقىمش

 إٓ ىمط اًمزيموة وضمبً ومو سمرهون، سمال ودقمقى وسموـمؾ ومؽذب: , شملظمػمهو

                                                           

 -   162.  6(( ذح اًمـقؾ 1

، اخلطويب: أسمق ؾمؾقامن  181. 7، اًمنمح اًمؽبػم    471. 2(( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي 2

هذ(  ، معومل 388ًمبستل   )اعمتقرم: محد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ اخلطوب ا

طمؾى ،  –، اًمـوذ: اعمطبعي اًمعؾؿقي  54.  2 "ذح ؾمــ أيب داود"اًمســ، 

 م  - 1932 ,هذ  1351اًمطبعي: إومم 
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(41) 

 , اهلل رؾمقل سمنظمراج اًمـص ًمصحي ذًمؽ، ىمبؾ ٓ احلقل، اكؼضوء قمـد

 , يمون ومو ذًمؽ، ىمبؾ ٓ احلقل، قمـد اعمصدىملم , وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم

 وضمقهبو قمغم إمي وإلمجوع وضمى ىمد طمؼ ىمبض ًمقضقع , اًمسالم قمؾقف

 أو سمـص إٓ اًمػرائض دمى وٓ ىمبؾف، وضمقهبو قمغم جيؿعقا ومل احلقل قمـد

 -(1)وكظر صمرأ مـ سمف مقهقا مو يمؾ ومبطؾ إمجوع،
 اًمبدل شمعجقؾ ضموز ومؾام مبدل، واًمزيموة سمدل اعمعجؾ اًمؼرض أن,4

 طموٓ أيمؿؾ اعمبدل ٕن أومم، اًمزيموة وهل اعمبدل شمعجقؾ يمون اًمزيموة قمـ

 -(2)اًمصدىمي شمعجقؾ ضمقاز قمغم ذًمؽ ومدل اًمبدل، مـ
 : سمؤشمك اًمدًمقؾ هذا كقىمش

 قفقمؾ حيقل أن يؿؽـ ىمد ٕكف : جيقز ٓ اًمصدىمي شمعجقؾ أن    

 وىمد ، كقي يمال إظمراضمفو ذم كقتف وشمؽقن شمطققمو ومقصػم موًمف شمؾػ وىمد احلقل

 - (3) أهؾفو مـ يؽقن ومال طمقهلو طمؾقل ىمبؾ أظمذهو اًمذي يستغـل أن يؿؽـ

                                                           

 -    215.  4(( اعمحغم سموٓصمور 1

 -   161،  3.162((  احلووى 2

قموصؿ اًمؼرـمبل اًمـؿري: أسمق قمؿر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؼم سمـ  ((3

، اعمحؼؼ: حمؿد أطمقد  323.  1هذ( ، اًمؽوذم ذم ومؼف أهؾ اعمديـي 463)اعمتقرم: 

وًمد موديؽ اعمقريتوين ، اًمـوذ: مؽتبي اًمريوض احلديثي، اًمريوض، اعمؿؾؽي 

 م -1982هذ.1422اًمعرسمقي اًمسعقديي ، اًمطبعي: اًمثوكقي، 



 آــــــــــ٘رالد   
 

 

(41) 

 :الجاىٕ الرأٖ أدل٘
 مـع قمغم – معفؿ ومـ اعموًمؽقي – اًمثوين اًمرأي أصحوب اؾمتدل    

 --- واعمعؼقل اًمـبقيي سموًمسـي اًمزيموة شمعجقؾ
 .املطَرٗ اليبْٓ٘ الشي٘: ّاًلأ

ـْ  ,1 ًْ  ، ,قمـفو اهلل رىض – قَموئَِشيَ  قَم ًُ ":  ىَموًَم  اهللِ  َرؾُمقل ؾَمِؿْع

 -  (1)" احْلَْقُل  قَمَؾقْفِ  حَيُقَل  طَمت ك َمولٍ  ذِم  َزيَموةَ  َٓ :  َيُؼقُل  وؾَمؾ ؿَ  قَمؾقْفِ  اهلل َصغم  

                                                           

اسمـ موضمي  : أسمق  "ؾمــف  "(( طمديٌ قموئشي ريض اهلل قمـفو ، أظمرضمف اسمـ موضمف ذم 1

،  12. 3هذ( ، ؾمــ اسمـ موضمي 273قمبد اهلل حمؿد سمـ يزيد اًمؼزويـل اعمتقرم : ) 

ـِ اؾْمتََػوَد َموًٓ  ، اًمـوذ : مؽتبي أيب اعمعوـمل ،  ىمول اسمـ  1792سمرىمؿ ، ، سَموُب َم

اسمـ طمبون :  ""طمورصمي يمون ممـ يمثر ومهف ، وومحش ظمطمه"طمبون رمحف اهلل : 

،  331.  7هذ( ، اعمجروطملم مـ اعمحدصملم  354تل: اعمتقرم ؾمـي )حمؿد  اًمبس

اعمحؼؼ: محدي قمبد اعمجقد اًمسؾػل ، اًمـوذ: دار اًمصؿقعل ًمؾـنم واًمتقزيع، 

،           "م 2222 ,هذ  1422اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي اًمطبعي: إوزم،  ,اًمريوض 

سمـ أيب اًمرضمول ضعقػ  وضموء رم مصبوح اًمزضموضمي : هذا إؾمـود ومقف طمورصمي وهق ا

اًمبقصػمي: أسمق اًمعبوس ؿمفوب اًمديـ أمحد سمـ أيب سمؽر سمـ إؾمامقمقؾ  سمـ ىمويامز "

.  2هذ( ، مصبوح اًمزضموضمي ذم زوائد اسمـ موضمف 842اًمؽـوين اًمشوومعل )اعمتقرم: 

، سموب مـ اؾمتػود موٓ ،  اعمحؼؼ: حمؿد اعمـتؼك اًمؽشـووي  ، اًمـوذ: دار  87

، ، يراضمع :  اًمزيؾعل: مجول  "هذ 1423عي: اًمثوكقي، سمػموت ، اًمطب –اًمعرسمقي 

هذ( ، كصى اًمرايي 762اًمديـ أسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمؿد )اعمتقرم: 

، اعمحؼؼ: حمؿد قمقامي ، اًمـوذ: ممؾمسي اًمريون    332.  2ٕطموديٌ اهلدايي 

 –ضمدة  ,ًمبـون. دار اًمؼبؾي ًمؾثؼوومي اإلؾمالمقي,سمػموت  ,ًمؾطبوقمي واًمـنم 



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل

 

(42) 

 : اًمدًٓمي وضمف
 قمؾقف حيقل طمتك ولاعم ذم  دمى ٓ اًمزيموة أن قمغم احلديٌ دل  

 اعمول سمف واعمراد ، احلقل متوم ىمبؾ  وإظمراضمفو  شمعجقؾفو يصح ٓ و احلقل

 احلقل مدة سمؿيض إّٓ  يظفر ٓ كامءهو ٕن واًمـؼقد يموعمقار اًمـومل

 -(1)قمؾقفو
 :سمؤيت آؾمتدٓل وضمف كقىمش

 طمقٓن ىمبؾ وضمقب وٓ اًمقاضمى أداء اًمزيموة أداء إن اًمؼقل   

 : وضمفلم مـ فقمـ وموجلقاب احلقل
 اًمقضمقب سمؾ احلقل طمقٓن ىمبؾ وضمقب ٓ أكف ممـقع :أطمدمهو

 وموضؾ أو كوم يمومؾ كصوب مؾؽ وهق اًمقضمقب ؾمبى ًمقضمقد ىمبؾف صموسمً

 -(2) اعمول كعؿي ؿمؽر وًمقضمقب سمف اًمغـك حلصقل إصؾقي احلوضمي قمـ
 اًمقضمقب ؾمبى ًمؽـ احلقل ىمبؾ وضمقب ٓ أكف ؾمؾؿـو إن :اًمثوين

 وضمقد سمعد اًمقضمقب ىمبؾ اًمعبودة أداء وجيقز اًمـصوب مؾؽ وهق مقضمقد

                                                                                                                                          

م ، اسمـ طمجر: أسمق اًمػضؾ أمحد 1997هذ.1418اًمسعقديي ، اًمطبعي: إومم، 

هذ( ، اًمتؾخقص احلبػم ذم 852سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ أمحد اًمعسؼالين )اعمتقرم: 

، حتؼقؼ: أسمق قموصؿ طمسـ سمـ قمبوس  325.  2ختريٍ أطموديٌ اًمراومعل اًمؽبػم 

مٍم ، اًمطبعي: إومم،  –سمـ ىمطى ، اًمـوذ: ممؾمسي ىمرـمبي 

 م -                                      1995هذ.1416

 -  31.  2،  معومل اًمســ  524.  1(( ؾمبؾ اًمسالم 1

 - 2.51(( اًمبدائع 2
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 كػل سمف وموعمراد ، اعمقت ىمبؾ اجلرح سمعد اًمؽػورة يملداء اًمقضمقب ؾمبى

 -(1)اإلضمزاء دون اًمقضمقب
 - اعمعؼقل: صموكقوً 
 اًمـقي، إمم شمػتؼر حمضي قمبودة وهك وضمقهبو ىمبؾ زيموة شمعجقؾ أكف,1

 -  (2) يموًمصالة وىمتفو وىمبؾ وضمقهبو ىمبؾ ومعؾفو جيقز ٓ أن ومقضمى
 :سمؤيت اًمدًمقؾ هذا وكقىمش*
 وىمً ذم يستقون وموًمـوس ، واًمزيموة اًمصالة سملم ومرق يقضمد    

 -(3) اًمزيموة وضمقب وىمً ذم يستقون وٓ اًمصالة
 وأمد، سمعدد ومتجى معقـي، سملوىموت مـقـمي قمبودة اًمزيموة أن,2

 جيز مل اًمعدد قمغم شمؼديؿفو جيز مل ومؾام احلقل، وإمد اًمـصوب، وموًمعدد

 -(4)إمد قمغم شمؼديؿفو
 : سمؤيت اًمدًمقؾ هذا كقىمش
 ذم دظمؾ إذا اًمقىمً:  سملن قمؾقف يرد وأضمالً  وىمتوً  ًمؾزيموة إن: ىمقهلؿ

 يموًمديـ سمـػسف، اإلروموق ويؽمك يعجؾف أن ًمف يمون سموإلكسون، رومؼو اًمٌمء

                                                           

 -159.  3، احلووي  2.51(( اًمبدائع 1

.  3،  احلووي  182. 7،  اًمنمح اًمؽبػم  323.  1(( اًمؽوذم ذم ومؼف أهؾ اعمديـي 2

159 - 

 -  273.  3(( آؾمتذيمور3

،  159.  3، احلووي اًمؽبػم  441.  1(( روضي اعمستبلم ذم ذح يمتوب اًمتؾؼلم 4

 - 162.  6، ذح اًمـقؾ  182. 7اًمنمح اًمؽبػم  



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل
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 وضمقهبو، مـ يؼلم قمغم يؽـ مل وإن هموئى، مول زيموة أدى ويمؿـ اعممضمؾ،

 -  (1)اًمقىمً ذًمؽ ذم وًمػوشم اعمول يؽقن أن اجلوئز ومـ
 ًمق يمام وضمقهبو ذوط سمعض قمغم اًمزيموة شمؼديؿ اًمتعجقؾ أن,3

 قمؾقفو اإلؾمالم سمـل اًمتل إريمون أطمد وهك اًمـصوب، قمغم ىمدمفو

 - (2) واحلٍ اًمصقم أصؾف اًمػرض، يسؼط ٓ وضمقهبو وىمً قمغم ومتؼديؿفو
 : سمؤيت اًمدًمقؾ هذا وكقىمش

 حمض، شمعبد ٕهنام : يصح ٓ واحلٍ اًمصقم قمغم اًمزيموة ىمقوس أن 

 -  (3)قمؾقف يؼتٍم أن ومقجى معؼقل، همػم ومقفو واًمتقىمقً

                                                           

، معومل اًمســ    181. 7،  اًمنمح اًمؽبػم   471.  2((  اعمغـل ٓسمـ ىمدامي  1

 - 54. 2 "ذح ؾمــ أيب داود"

سمـ كٍم اًمبغدادي اعموًمؽل )اعمتقرم:  اًمثعؾبل: أسمق حمؿد قمبد اًمقهوب سمـ قمكم ((2

،  366.  1ش اإلموم موًمؽ سمـ أكس»هذ( ، اعمعقكي قمغم مذهى قمومل اعمديـي 422

مؽي  ,اعمحؼؼ: محقش قمبد احلّؼ ، اًمـوذ: اعمؽتبي اًمتجوريي، مصطػك أمحد اًمبوز 

 اعمؽرمي ، أصؾ اًمؽتوب: رؾموًمي ديمتقراه سمجومعي أم اًمؼرى سمؿؽي اعمؽرمي -

 - 182. 7، اًمنمح اًمؽبػم   471.  2 (( اعمغـك3
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 املختار الرأٖ
 أن شمبلم مـوىمشوت مـ قمؾقفو ورد ومو وأدًمتفو أراء قمرض سمعد

– واعمصؾحي احلوضمي إمم سموًمـظر ًمؽـ ، اعمـوىمشي مـ يسؾؿ مل اًمرأيلم يمال

 سموٓظمتقور إومم ننوم ,اًمبالد اضمتوطمً اًمتل يمقروكو ضموئحي فمؾ ذم ظموصي

 شمعجقؾ أضموزوا اًمذيـ إول اًمرأي أصحوب إًمقف ذهى مو – أقمؾؿ واهلل –

 :  أشمقي ًمألؾمبوب  اًمزيموة:
 ضموئز، احلقل ىمبؾ وإظمراضمفو اًمزيموة شمعجقؾ ذم فموهرة اعمصؾحي أن,1

 واعمجوقمي، اًمشدة وأوىموت واعمسويملم، اًمػؼراء طموضمي وىمً ذم ظموصي

 اًمشدة ورومع اعمسؾؿلم، مصوًمح سمف ؼشمتحؼ ممو ذًمؽ وكحق واًمؽقارث

 -اًمػؼراء قمـ واًمبلؾموء
 وشمعووكوً  اخلػم، إمم مسورقمي احلقل حيقل أن ىمبؾ اًمزيموة شمعجقؾ جيقز,2  

, اهلل رؾمقل , قمـف اهلل ريض, اًمعبوس ؾملل ومؼد واًمتؼقى اًمؼم قمغم

 - ذًمؽ ذم ًمف وملذن ,وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم
 أضمول ومنن ، وأضمالً  وىمتوً  اًمزيموة إلظمراج طمدد احلؽقؿ اًمنمع يمون إذا,3

 احلؼ ويمدي سمف يرشمػؼ ٓ أن أراد ومنذا احلؼ، قمؾقف سمؿـ رومؼو شمثبً إكام

 ومقضمى سمف، احلؼ صوطمى وأرومؼ كػسف، طمؼ أؾمؼط ومؼد أضمؾف، ىمبؾ

 -  (1) وضمقهبو ىمبؾ اًمزيموة سمتؼديؿ اإلضمزاء يؼع أن

                                                           

 -  161.  3(( احلووي 1
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 طموضمي ؾمد هل  اًمزيموة ومرضً أضمؾف مـ اًمذي اًمنمقمل اعمؼصقد أن,4 

 حيؼؼ ومتؼديؿفو إظمرى، واًمـػؼوت واًمدواء اًمغذاء ذم اًمـوس

 اًمظرف هذا ذم اًمزيموة شمؼديؿ أن يمام وإمون، اًمراطمي عمستحؼقفو

 جيعؾ ذًمؽ ومؽؾ ، اعمؽروسملم قمـ اًمؽرب وشمػريٍ ًمؾؿؾفقوملم إهموصمي

 - اهلل ؿموء إن يمبػم شمعومم اهلل قمـد وصمقاهبو مضوقمػوً  أضمرهو
 طمقٌ اعمٍميي اإلومتوء دار سمف ومتًأ مو هق وشمعجقؾفو اًمزيموة شمؼديؿ أن,5

 مٍم هبو متر اًمتل أوكي هذه ذم اًمزيموة شمعجقؾ ينمع إكف":  ىموًمً

 وىمقوًمو اعمستجد، "يمقروكو" ومػموس وسموء اكتشور ضمراء اًمعومل وسمالد

ا اًمػؼراء مع  شمستقضمى اًمتل سموعمصؾحي وقمؿاًل  اعمحتوضملم، ًمػوىمي وؾمدًّ

    -(1)اعمطفرة اًمـبقيي اًمسـي ذم ورد يمام اًمتعجقؾ

                                                           

 -  2222أسمريؾ  21(( إرسمعوء، 1
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 الجالح املطلب
 .الزكاٗ تعجٔل مدٗ

 اًمرأي وشمرضمقح اًمزيموة شمعجقؾ طمؽؿ سمقون مـ آكتفوء سمعد     

 اًمتل اعمدة رم اًمػؼفوء اظمتؾػ ، واعمصؾحي ًمؾحوضمي اًمتعجقؾ سمجقاز اًمؼوئؾ

 -آراء أرسمعي قمغم ظمالومفؿ ويمون  ومقفو اًمزيموة شمعجقؾ جيقز
 وروايي (2)قياًمشوومع قمـد ووضمف (1) ًمؾحـػقي :األّل الرأٖ

                                                           

، ، وضموء  "جيقز اًمتعجقؾ ًمسـتلم قمـدكو"، طمقٌ ضموء ومقف: 177. 2(( اعمبسقط1

وإذا قمجؾ زيموة ؾمـتلم، جيقز قمـ قمؾامئـو اًمثالصمي ظمالومًو "اعمحقط اًمؼمهوين : 

عوزم سمرهون اًمديـ حمؿقد سمـ أمحد سمـ قمبد اًمعزيز سمـ قمؿر اسمـ َموَزَة: أسمق اعم "ًمزومر

اعمحقط اًمؼمهوين ذم اًمػؼف اًمـعامين ومؼف "هذ( ،  616اًمبخوري احلـػل )اعمتقرم: 

، اعمحؼؼ: قمبد اًمؽريؿ ؾمومل اجلـدي  267.  2اإلموم أيب طمـقػي ريض اهلل قمـف 

 ,هذ  1424، ًمبـون ، اًمطبعي: إومم –، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت 

م ، اًمعقـل: أسمق حمؿد حمؿقد سمـ أمحد سمـ مقؾمك سمـ أمحد سمـ طمسلم  2224

هذ( ، مـحي اًمسؾقك ذم ذح حتػي 855اًمغقتوسمك احلـػل سمدر اًمديـ )اعمتقرم: 

، اعمحؼؼ: د- أمحد قمبد اًمرزاق اًمؽبقز ، اًمـوذ: وزارة  233. 1اعمؾقك 

 م-2227 ,هذ 1428ومم ، ىمطر ، اًمطبعي: إ –إوىموف واًمشمون اإلؾمالمقي 

ورم شمعجقؾ زيموة قموملم وضمفون )ىمول( "طمقٌ ضموء ومقف :   145.  6(( اعمجؿقع 2

اعمفذب ذم ومؼي اإلموم    "أسمق اؾمحؼ جيقز---- )ومـ( أصحوسمـو مـ ىمول ٓ جيقز

،  اًمضبل: أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ اًمؼوؾمؿ ، أسمق احلسـ  325. 1اًمشوومعل 

 178. 1هذ( ، اًمؾبوب ذم اًمػؼف اًمشوومعل 415تقرم: اسمـ اعمحومكم اًمشوومعّل )اعم
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 :ىموًمقا-   (4)ًمإلسموضقي وروايي(3) اإلمومقي قمـد واعمشفقر (2)واًمزيديي(1)ًمؾحـوسمؾي

             - طمقل مـ ٕيمثر اًمزيموة شمعجقؾ جيقز
 قمغم واإلمومقي(6)ًمؾحـوسمؾي وروايي (5) ًمؾشوومعقي وضمف :الجاىٕ الرأٖ

 ٕيمثر اًمزيموة شمعجقؾ جيقز ٓ : ىموًمقا- (8)ًمإلسموضقي وروايي(7) اًمؼقًملم أؿمفر

                                                                                                                                          

اعمحؼؼ: قمبد اًمؽريؿ سمـ صـقتون اًمعؿري ، اًمـوذ: دار اًمبخوري، اعمديـي 

 هذ  -1416اعمـقرة، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، اًمطبعي: إومم، 

إذا قمجؾ اًمزيموة ٕيمثر مـ طمقل، ومػقف "طمقٌ ضموء ومقف :  473.  2(( اعمغـك 1

ك سمـ قمثامن سمـ أؾمعد اسمـ اعمـجك احلـبكم ، اًم "روايتون تـقظمل: زيـ اًمديـ اعمُـَج 

، دراؾمي وحتؼقؼ: قمبد  769.  1هذ( ، اعمؿتع ذم ذح اعمؼـع 695 , 631)

 م       - 2223 ,هذ  1424اعمؾؽ سمـ قمبد اهلل سمـ دهقش ، اًمطبعي: اًمثوًمثي، 

اًمزظمور اجلومع ، اًمبحر  264. 1(( اًمسقؾ اجلرار اعمتدومؼ قمغم طمدائؼ إزهور2

،  161. 2، اًمدراري اعمضقي ذح اًمدرر اًمبفقي  56. 5عمذاهى قمؾامء إمصور

 ومل خيوًمػ رم ذًمؽ إٓ اًمـوس مـ اًمزيديي-    

 -  314. 1((  اًمروضي اًمبفقي ذم ذح اًمؾؿعي اًمدمشؼقي  3

 ، مرضمع ؾموسمؼ -162.  6(( ذح اًمـقؾ 4

عجقؾ زيموة قموملم وضمفون )ىمول( ورم شم"طمقٌ ضموء ومقف :   145.  6(( اعمجؿقع 5

أسمق اؾمحؼ جيقز--- )ومـ( أصحوسمـو مـ ىمول ٓ جيقز ،    اعمفذب ذم ومؼي اإلموم 

 - 178. 1، اًمؾبوب ذم اًمػؼف اًمشوومعل   325. 1اًمشوومعل 

إذا قمجؾ اًمزيموة ٕيمثر مـ طمقل، ومػقف "طمقٌ ضموء ومقف :  473.  2((  اعمغـك 6

 - 769.  1، اعمؿتع ذم ذح اعمؼـع "روايتون

 -  314. 1(( اًمروضي اًمبفقي ذم ذح اًمؾؿعي اًمدمشؼقي  7

 ، مرضمع ؾموسمؼ  -162.  6(( ذح اًمـقؾ 8
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          - طمقل مـ
 احلقل ىمبؾ اًمزيموة شمعجقؾ جيقز ٓ:  ىموًمقا ًمؾامًمؽقي : الجالح الرأٖ

 قمغم اًمقسػم طمد ذم واظمتؾػقا ، يسػم قمـدهؿ وكحقه واًمشفر سمقسػم إٓ

 مخسي: وىمقؾ اًمشفر، كصػ: وىمقؾ واًمثالصمي، اًمققملم: ومؼقؾ ،أىمقال أرسمعي

 -  (1)وكحقه اًمشفر: وىمقؾ أيوم
 اإلموم قمـ روايي ذم أؿمفى واإلموم( 2) ًمؾظوهريي: الرابع الرأٖ

 ىمبؾ اًمزيموة شمعجقؾ جيقز ٓ : ىموًمقا (4)اًمبٍمي احلسـ  وواومؼفؿ (3)موًمؽ

                                                           

اًمقرهمؿل: حمؿد سمـ حمؿد اسمـ قمرومي اًمتقكز   441.  1((  روضي اعمستبلم 1

،  46.  2هذ( اعمختٍم اًمػؼفل ٓسمـ قمرومف  823اعموًمؽل، أسمق قمبد اهلل )اعمتقرم: 

رمحـ حمؿد ظمػم ، اًمـوذ: ممؾمسي ظمؾػ أمحد اخلبتقر اعمحؼؼ: د- طموومظ قمبد اًم

 م       - 2214 ,هذ  1435ًمألقمامل اخلػميي ، اًمطبعي: إومم، 

مسلًمي وٓ جيقز شمعجقؾ  693 "، طمقٌ ضموء ومقف : 211. 4(( اعمحغم سمؤصمور 2

 - "اًمزيموة ىمبؾ متوم احلقل، وٓ سمطرومي قملم ومون ومعؾ مل جيزه، وقمؾقف إقموداو

، اعمختٍم اًمػؼفل ٓسمـ  441.  1، روضي اعمستبلم  512.  6يمور ((  آؾمتذ3

 -  46.  2قمرومف 

((  احلسـ اًمبٍمي أسمق ؾمعقد ، هق: احلسـ سمـ أيب احلسـ يسور، أسمق ؾمعقد، وًمد 4

هذ ، مقمم زيد سمـ صموسمً ، شموسمعل، يمون إموم أهؾ  112وشمقرم ؾمـي  ,ه 21ؾمـي 

ء اًمػؼفوء اًمػصحوء اًمشجعون اًمبٍمة، وطمؼم إمي ذم زمـف ، وهق أطمد اًمعؾام

اًمـسوك- وًمد سموعمديـي، وؿمى  ذم يمـػ قمكم سمـ أيب ـموًمى، روى قمـ: قمؿران سمـ 

طمصلم، واعمغػمة سمـ ؿمعبي، وقمبد اًمرمحـ سمـ ؾمؿرة، وؾمؿرة سمـ ضمـدب، وأيب 

ؾمػم  "م   728 , 642هذ =  112 ,سمؽرة اًمثؼػل، واًمـعامن سمـ سمشػم، وضموسمر 

كم: ظمػم اًمديـ سمـ حمؿقد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ ، اًمزريم 563.  4أقمالم اًمـبالء 
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 إقموداو قمؾقف ويمون جيزئف مل حمؾفو ىمبؾ قمجؾفو ومـ يمثػم وٓ سمقسػم حمؾفو

 -(1) يموًمصالة
  إدًمي                                      

 اًمزيموة شمعجقؾ أضموزوا اًمذيـ إول اًمرأي أصحوب اؾمتدل    

 -واعمعؼقل اعمطفرة اًمـبقيي سموًمسـي  طمقل مـ ٕيمثر
 . املطَرٗ اليبْٓ٘ الشي٘:  أّاًل

ـِ  قمـ ُرِوَي  َمو,1  , اهلل ِ  َرؾُمقَل  َأن  » ,(2)قمـف اهلل رىض,َمْسُعقدٍ  اسْم

ـْ  اؾْمتَْسَؾَػ  , َوؾَمؾ ؿَ  قَمَؾقْفِ  اهلل ُ  َصغم    -  (3)شؾَمـَتلَْمِ  َصَدىَمي وسِ اًْمَعب   ِم

                                                                                                                                          

، اًمـوذ: دار اًمعؾؿ  226.  2هذ( ، إقمالم 1396ومورس، اًمدمشؼل )اعمتقرم: 

 "م 2222ًمؾؿاليلم ، اًمطبعي: اخلومسي قمنم 

 -       512.  6((  آؾمتذيمور 1

سمق ((  قمبد اهلل سمـ مسعقد سمـ هموومؾ سمـ طمبقى اهلذزم ، اإلموم احلؼم، ومؼقف إمي، أ2

قمبد اًمرمحـ اهلذزم، اعمؽل، اعمفوضمري، اًمبدري، يمون مـ اًمسوسمؼلم إوًملم، ومـ 

اًمـجبوء اًمعوعملم، ؿمفد سمدرا، وهوضمر اهلجرشملم، طمدث قمـف: أسمق مقؾمك، وأسمق 

هريرة، واسمـ قمبوس، واسمـ قمؿر، وقمؿران سمـ طمصلم، وضموسمر، وأكس، وهمػمهؿ 

رىض اهلل ,ه، ودومـ سموًمبؼقع يمثػم وشمقذم اسمـ مسعقد سموعمديـي ؾمـي اصمـتلم وصمالصملم

، اجلزري: أسمق احلسـ قمكم سمـ أيب  462. 1ؾمػم أقمالم اًمـبالء" ,قمـف وأرضوه

اًمؽرم حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؽريؿ سمـ قمبد اًمقاطمد اًمشقبوين ، قمز اًمديـ اسمـ 

، اعمحؼؼ:  381.  3هذ( ، أؾمد اًمغوسمي ذم معرومي اًمصحوسمي 632إصمػم )اعمتقرم: 

ل أمحد قمبد اعمقضمقد ، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، قمود ,قمكم حمؿد معقض 

 -"م  1994 ,هذ 1415اًمطبعي: إومم ، ؾمـي اًمـنم: 

ـُ َذيْمَقاَن َوُهَق َضِعقٌػ 3 ُد سْم اعمبوريمػقري: أسمق اًمعال حمؿد قمبد "(( ذِم ؾَمـَِدِه حُمَؿ 

هذ( ، حتػي إطمقذي سمنمح ضمومع 1353اًمرمحـ سمـ قمبد اًمرطمقؿ )اعمتقرم: 



 آــــــــــ٘رالد   
 

 

(51) 

 : اًمدًٓمي وضمف
 وًمق احلقل ىمبؾ اًمزيموة شمعجقؾ جيقز أكف قمغم يدل احلديٌ   
 ، اًمعبوس ؾمقدكو مع – وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم ,ومعؾف مو وهذا(-1)ًمعوملم
 -(2)اجلقاز وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم , اًمـبل ومعؾف درضموت وأدكك

 سموحلديٌ آؾمتدٓل وكقىمش
 أن ذًمؽ اعمراد أن يرضمح وممو ،(4) مرؾمؾ وىمقؾ ،(3) ضعقػ سملكف    

 امتـوقمف ٕضمؾ قمؾقف مو يتحؿؾ أن أراد ًمق , وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم , اًمـبل

                                                                                                                                          

ٌُ  "سمػموت –، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  287.  3ي اًمؽممذ ، َوَهَذا احْلَِدي

ـُ َذيْمَقاَن  ُد سْم ـِ قُمتَقْبََي ُمْرؾَمالً ، َوحُمَؿ  ـِ احْلََؽِؿ سْم ـْ َمـُْصقٍر ، قَم وُظ قَم إِك اَم َيْرِويِف احْلُػ 

ٌَ يَمثػَِمٍة مَلْ ُيتَ  َث سمِلطََموِدي  ىَمْد طَمد 
ٌِ ُ احْلَِدي وسَمْع قَمَؾقَْفو يـظر : اًمبزار: أسمق سمؽر َهَذا ًَملمِّ

، اعمحؼؼ  4.323هذ، مسـد اًمبزار  292أمحد سمـ قمؿرو سمـ قمبد اخلوًمؼ اعمتقرم : 

اعمديـي اعمـقرة ،  ,: حمػقظ اًمرمحـ زيـ اهلل ، اًمـوذ : مؽتبي اًمعؾقم واحلؽؿ 

م ( ، اهلقثؿل أسمق احلسـ 2229م ، واكتفً 1988اًمطبعي : إومم ، ) سمدأت 

هذ( ، جمؿع اًمزوائد ومـبع 827ر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمؽر سمـ ؾمؾقامن )اعمتقرم: كق

يَموِة ، اعمحؼؼ: طمسوم اًمديـ اًمؼدد ، اًمـوذ:  79.  3اًمػقائد  ، سموُب شَمْعِجقِؾ اًمز 

.  4م ، كقؾ إوـمور 1994هذ،  1414مؽتبي اًمؼدد، اًمؼوهرة ، قموم اًمـنم: 

179 - 

 -  179.  4(( كقؾ إوـمور1

 -    2.51اًمبدائع (( 2

(( هق مو ٓ جيتؿع ومقف ذوط اًمصحقح واحلسـ، وشمتػووت درضموشمف ذم اًمضعػ 3

اعمختٍم ذم أصقل احلديٌ- اعممًمػ :  "سمحسى سُمعده مـ ذوط اًمصحي 

  "1.2اًمنميػ اجلرضموين 

(( اعمرؾمؾ: هق ىمقل اًمتوسمعل: ىمول رؾمقل اهلل  صغم اهلل  قمؾقف وؾمؾؿ يمذا، أو ومعؾ 4

 اعمختٍم ذم أصقل احلديٌ"يمذا- يمذا، أو ىمرر 
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 ؾمقء ومقف آمتـوع قمغم احلؿؾ وأيضو زيودة، همػم مـ مثؾفو يتحؿؾ أن ًمؽػوه
 -(1), قمـف اهلل رىض ,سموًمعبوس فمـ

ـْ ,2  اهلل صغم اهللِ  َرؾُمقُل  َأَمرَ :  ىَموَل  ,فُ قَمـْ  اهلل ُ  ريِضَ , ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

َدىَميِ  وؾمؾؿ قمؾقف ـُ  َمـَعَ  وَمِؼقَؾ  سمِوًمص  ـُ  َوظَموًمِدُ (2)مَجِقؾٍ  اسْم ـُ  َوقَمب وُس (3)اًْمَقًمِقدِ  سْم  سْم

ـُ  َيـِْؼؿُ  َمو:  وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اًمـ بِل   وَمَؼوَل  ، (4)اعمُْط ؾِِى  قَمبْدِ   َأك فُ  إِٓ   مَجِقؾٍ  اسْم

                                                                                                                                          

 -  "1.4اعممًمػ : اًمنميػ اجلرضموين 

 -  179.  4(( كقؾ إوـمور1

(( اسمـ مجقؾ قمبقد اهلل سمـ يعؼقب إصبفوين ، اًمشقخ، اًمثؼي، ؾمؿع مـ ضمده )مسـد 2

أمحد سمـ مـقع( ، وشمػرد سمروايتف، وؾمؿع مـ: أمحد سمـ ضمعػر سمـ حمؿقيف، 

: أسمق سمؽر سمـ مردويف، وأسمق سمؽر اًمذيمقاين، واحلسـ سمـ قمثامن اًمػسقي ، وقمـف

 "وأسمق كعقؿ، وقمكم سمـ اًمؼوؾمؿ ، موت ذم ؿمعبون ؾمـي ؾمً وصمامكلم وصمالث موئي-

 -"  535.  16ؾمػم أقمالم اًمـبالء 

((  ظموًمد سمـ اًمقًمقد اعمخزومل اسمـ اعمغػمة سمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر سمـ خمزوم سمـ يؼظي 3

،  هوضمر مسؾام ذم صػر، ؾمـي وومورس اإلؾمالم ,شمعومم,سمـ يمعى ، ؾمقػ اهلل 

: ؾمقػ اهلل، ومؼول: )إن ,صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ,صمامن، صمؿ ؾمور هموزيو وؾمامه اًمـبل 

ظموًمدا ؾمقػ ؾمؾف اهلل قمغم اعمنميملم( شمقذم ؾمـي إطمدى وقمنميـ، ومشفده قمغم 

 -"  366.  1ؾمػم أقمالم اًمـبالء "سموب محص، قمؾقف ضمالًمي

وف سمـ ىميص سمـ يمالب سمـ مرة ، ((  قمبوس سمـ قمبد اعمطؾى سمـ هوؿمؿ سمـ قمبد مـ4

قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وصـق أسمقف، يؽـك أسمو اًمػضؾ، سموسمـف ، ؿمفد 

مع رؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمقعي اًمعؼبي، عمو سمويعف إكصور وؿمفد طمـقـو، 

وصمبً مع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ عمو اهنزم اًمـوس سمحـلم ، وشمقذم سموعمديـي 
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و ، َوَرؾُمقًُمفُ  اهلل ُ  وَمَلهْمـَوهُ  ِؼػًماومَ  يَمونَ   ىَمدِ  ظَموًمًِدا شَمْظؾُِؿقنَ  وَمنِك ُؽؿْ  ظَموًمِدٌ  َوَأم 

و ، اهللِ  ؾَمبِقؾِ  ذِم  َوَأقْمتَُدهُ  َأْدَراقَمفُ  اطْمتَبََس   َمَعَفو َوِمثُْؾَفو قَمغَم   ومفل اًْمَعب وُس  َوَأم 

ضُمؾِ  قَمؿ   َأن   ؿَمَعْرَت  َأَمو قُمَؿرُ  َيو»  ىَموَل  صُمؿ  ش-   -(1)ش  َأسمِقفِ  ِصـْقُ  اًمر 
 :  اًمدًٓمي وضمف

 ومثؾفو قمكم   ومفل اًمعبوس وأمو"  , وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم – ىمقًمف 

 شمؾؽ مثؾ أن واحلول أي قمـف أؤدهيو أكو اعموضقي ًمؾسـي صدىمتف أي "معفو

 قمـف أؤدهيو أيًضو قمكم هل أي معفو يموئـي آظمر قموم ومريضي يمقهنو ذم اًمصدىمي

 شمطؾبقه ومال هبو قمـف وشمؽػؾً يب حلوضمي قموملم زيموة مـف ػًشمسؾ أين معـوه

 أمو قمؿر يو: )ًمعؿر ,وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم, اهلل رؾمقل( ىمول صمؿ) هبو

 أي اًمرضمؾ أيب صـق أي( أسمقف صـق اًمرضمؾ قمؿ أن) قمؾؿً أمو أي( ؿمعرت

 -        (2)اًمرضمؾ ضمد وهق واطمد أصؾ مـ أهنام يعـل وكظػمه أسمقف مثؾ
                                                                                                                                          

صمـتل قمنمة ًمقؾي ظمؾً مـ رضمى، وىمقؾ: سمؾ مـ رمضون، ؾمـي يقم اجلؿعي ٓ

اصمـتلم وصمالصملم، ىمبؾ ىمتؾ قمثامن سمسـتلم، وصغم قمؾقف قمثامن، ودومـ سموًمبؼقع، وهق 

 -    " 163. 3أؾمد اًمغوسمي ذم معرومي اًمصحوسمي  "اسمـ صمامن وصمامكلم ؾمـي 

قح (( مسؾؿ: أسمق احلسلم مسؾؿ سمـ احلجوج اًمؼشػمي اًمـقسوسمقري، اجلومع اًمصح1

يَموِة َوَمـِْعَفو 2324سمرىمؿ 68. 3اعمسؿك صحقح مسؾؿ ، سموب رِم شَمْؼِديِؿ اًمز 

 ،اًمـوذ : دار اجلقؾ سمػموت + دار إوموق اجلديدة ذ سمػموت     -

اهلََرري : حمؿد إملم سمـ قمبد اهلل إَُرمل اًمَعَؾقي اًمشوومعل، اًمؽقيمى اًمقهوج  ((2

دار ـمقق  ,وذ: دار اعمـفوج ، اًمـ 311.  11ذح صحقح مسؾؿ سمـ احلجوج  

 م-  2229 ,هذ  1432اًمـجوة ،اًمطبعي: إومم، 
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 أكف قمغم يدل ،"ومثؾفو قمكم ومفل , وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم – ومؼقًمف    

 شمعجقؾ ضمقاز سمذًمؽ ومثبً معجاًل، مـف أظمذهو , وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم ,

 -  (1) ًمعوملم اًمزيموة
 : سمؤيت آؾمتدٓل وضمف وكقىمش

 قمكم   ومفل: )اًمعبوس طمؼ ذم , وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم , ىمقًمف,1

 وذم- ذيمركوه مو ومؼقؾ ومقف، اًمرواة أًمػوظ اضطرسمً ومؼد ،(معفو ومثؾفو

 ًمف ومفل: )همػممهو وذم ،(معفو ومثؾفو صدىمي قمؾقف ومفل: )اًمبخوري

 -(2)(ومثؾفو
 صغم, اًمـبل ٕن : اًمزيموة شمعجقؾ ضمقاز قمغم يدل ٓ احلديٌ أن,2

 أضمؾ مـ يسوره وىمً إمم اًمعبوس ؾمقدكو قمـ أظمرهو ,وؾمؾؿ قمؾقف اهلل

 (3)إًمقفو طموضمتف
                                                           

هذ( ، سمذل اعمجفقد ذم طمؾ  1346اًمسفوركػقري: اًمشقخ ظمؾقؾ أمحد )اعمتقرم:  ((1

،قمؾؼ قمؾقف: أ-د شمؼل اًمديـ اًمـدوي ،اًمـوذ: مريمز  457.  6ؾمــ أيب داود

ي، اهلـد ، اًمطبعي: اًمشقخ أيب احلسـ اًمـدوي ًمؾبحقث واًمدراؾموت اإلؾمالمق

 - 179. 4م ، كقؾ إوـمور  2226 ,هذ  1427إومم، 

هذ( اعمػفؿ عمو  656 , 578(( اًمؼرـمبل: أسمق اًمعبوس أمحد سمـ قمؿر سمـ إسمراهقؿ )2

،طمؼؼف وقمؾؼ قمؾقف وىمدم ًمف: حمقل  17. 3أؿمؽؾ مـ شمؾخقص يمتوب مسؾؿ 

قد إسمراهقؿ حمؿ ,يقؾمػ قمكم سمديقي  ,أمحد حمؿد اًمسقد  ,اًمديـ ديى مقستق 

 ,سمػموت(، )دار اًمؽؾؿ اًمطقى، دمشؼ  ,سمزال ، اًمـوذ: )دار اسمـ يمثػم، دمشؼ 

 م    - 1996 ,هذ  1417سمػموت( ،اًمطبعي: إومم، 

، حتػي إطمقذي سمنمح ضمومع  57.  7(( اعمـفوج ذح صحقح مسؾؿ سمـ احلجوج 3

 - 287.  3اًمؽممذي 
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 صغم , أكف :(ومثؾفو كمقم هل)  ,وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم, ىمقًمف,3

 اًمسبقؾ ذم إًمقف اطمتوج موًٓ  اًمعبوس مـ شمسّؾػ ىمد يمون , وؾمؾؿ قمؾقف اهلل

ف  يؽقن ٓ وطمقـئذ ضمقازه، ذم خيتؾػ ٓ مو وهذا- احلقل قمـد سمف ومؼوص 

 - (1) اًمزيموة شمؼديؿ ضمقاز قمغم طمجي
 . املعكْل: ثاىًٔا

 : ومؼوًمقا اعمعؼقل مـ اؾمتدًمقا
 احلقل قمغم شمؼديؿفو أؿمبف اًمـصوب، دوضمق سمعد  ًمؾزيموة شمعجقؾ إكف

 معـوه، ذم يمون إذا قمؾقف اعمـصقص قمغم يؼوس اًمـص سمف يرد مل ومو- اًمقاطمد

 قمغم وضمقسمف ؾمبى وضمد اًمذي ًمؾامل شمؼديؿ أكف ؾمقى معـك ًمف كعؾؿ وٓ

 احلقل ذم يمتحؼؼف احلقًملم، ذم اًمتؼديؿ ذم متحؼؼ وهذا وضمقسمف، ذط

 -(2)اًمقاطمد
 :الجاىٕ الرأٖ أدل٘ 

 مـ ٕيمثر اًمزيموة شمعجقؾ مـعقا اًمذيـ اًمثوين اًمرأي أصحوب لاؾمتد

 :ومؼوًمقا سموعمعؼقل طمقل
 يؿؾؽ أن ىمبؾ يموًمزيموة شمؼديؿفو جيز ومؾؿ طمقهلو يـعؼد مل زيموة إهنو 

 وهذا واطمد طمقل مـ ٕيمثر سموًمتعجقؾ يرد مل اًمـص وٕن ، اًمـصوب

 - (3)صوهبوك ىمبؾ قمجؾفو ًمق أؿمبف طمقهلو اكعؼود ىمبؾ قمجؾفو ٕهنو اعمـع يؼتيض
                                                           

 - 17. 3(( اعمػفؿ عمو أؿمؽؾ مـ شمؾخقص يمتوب مسؾؿ 1

اعمفذب ذم ومؼي اإلموم اًمشوومعل ،   145.  6،  اعمجؿقع  177.  2(( اعمبسقط 2

 -473. 2، اعمغـك  1.325

 2، اعمغـك  325. 1،  اعمفذب ذم ومؼي اإلموم اًمشوومعل  145.  6(( اعمجؿقع 3

 - 769.  1، اعمؿتع ذم ذح اعمؼـع 473.
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 :  سمؤيت اًمدًمقؾ هذا كقىمش
 واًمـقازل احلقائٍ ذم اعمول زيموة إظمراج شمعجقؾ سمجقاز اًمؼقل أن   

 أطمؽوم ٕن واحلوضمي، ًمؾرضورة ضموئز  ,وهمػمه يمقروكو يمػػموس –

 -      اًمعوديي إطمقال قمـ ختتؾػ واًمشدة اعمصوئى أوىموت
 : الجالح الرأٖ أدل٘ 

 اًمشفر أو واًمثالصمي واًمققملم ،(1)طمؽؿف ًمف اًمٌمء ىمورب مو أن   

 - اًمقسػم اًمزمـ هذا ذم إظمراضمفو ومقُْجِزُئ  ، احلقل متوم طمؽؿ ًمف وكحقه
 :  الرابع الرأٖ أدل٘

 سمؽثػم وٓ سمؼؾقؾ ٓ اًمزيموة شمعجقؾ مـع قمغم اعمعؼقل مـ اؾمتدًمقا    

 أوىمواو ىمبؾ قمؿؾفو جيقز ٓ اًمتل اعممىمتوت اًمعبودات مـ اًمزيموة إن: ومؼوًمقا

 -(2)واحلٍ يموًمصالة هنووأزمو
 : سمؤيت آؾمتدٓل هذا كقىمش

يَموةِ  ىمَقوس     اَلة قَمغَم  اًمز  ًِ  قَمغَم  اًمت ْؼِديؿِ  اْمتِـوع ذِم  اًمص   ىمقوس اًْمَقىْم

ن وموؾمد َؾَقاِت  َأْوىَموَت  ِٕ  قَمغَم  شَمْؼِديؿٌ  اًمقىمً قَمغَم  َواًمت ْؼِديؿُ  َأؾْمبَوٌب  اًمص 

بَِى  و ، اًمس  بَِى  وَمَبْعدَ  احْلَْقلِ  قَمغَم  يَموةِ اًمز   شَمْؼِديؿُ  َوَأم  طِ  َوىَمبَْؾ  اًمس  ْ  وَمَؾقَْس  اًمنم 

 -  (3) ؾَمَقاءٌ  اعمَْْقُضققَمونِ 

                                                           

 - 441.  1(( روضي اعمستبلم 1

 - 512.  6(( آؾمتذيمور 2

 -  379،  378.  7((  اًمذظمػمة 3
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 املختار الرأٖ                                
 إومم أن أرى اعمسلًمي ذم وأدًمتفؿ اًمػؼفوء آراء قمرض سمعد

 شمعجقؾ وزأضم اًمذي إول اًمرأي أن – أقمؾؿ واهلل – واًمؼبقل سموٓظمتقور

 :  أشمقي ًمألؾمبوب طمقل مـ ٕيمثر اًمزيموة
 ذم اًمزيموة شمعجقؾ ضمقاز اًمػؼفوء مجفقر قمـد اًمراضمح يمون إذا,1

 أوىموت ذم أومم سموب مـ واإلسموطمي وموجلقاز ، وآظمتقور اًمسعي أوىموت

 -   ,إيوم هذه يمام,واإليمراه اًمرضورة
 ؾمـي ىمبؾ إظمراضمفو ومقجقز ، اًمزيموة شمؼديؿ اعمصؾحي اىمتضً إذا ,2

 متحؼؼي واعمصؾحي ؿمفريي، رواشمى ؿمؽؾ قمغم ًمؾػؼراء وسومفو ؾمـتلم، أو

 - اًمقسموء هذا ضمراء شمرضروا ممـ وهمػممهو واعمسويملم ًمؾػؼراء هـو
 ذم داظمؾ طمقل مـ ٕيمثر وىمتفو قمـ اًمزيموة إظمراج شمعجقؾ أن,3 

 قمغم اعمول إكػوق ذم اإلرساع ظموصيً  اخلػمات، ذم اعمسورقمي قمؿقم

 َوؾَموِرقُمقا}: شمعومم اهلل ىمول اًمزيموة، إظمراج شمعجقؾ ومقف ويدظمؾ اعمحتوضملم،

ـْ  َمْغِػَرةٍ  إمَِم  اَمَواُت  قَمْرُضَفو َوضَمـ يٍ  َرسمُِّؽؿْ  ِم َْرُض  اًمس  ْٕ ْت  َوا * ًمِْؾُؿت ِؼلمَ  ُأقِمد 

ـَ  ِذي   ذِم  ُيـِْػُؼقنَ  اًم 
ِ
اء   اًمرس  

ِ
اء ـِ  َواًْمَعووملِمَ  اًْمَغقْظَ  َواًْمَؽوفمِِؿلمَ  َواًمرض    ـ وسِ اًم قَم

 -   (1) { اعمُْْحِسـلِمَ  حُيِى   َواهلل ُ 

                                                           

 -13((  ؾمقرة آل قمؿران: أيي 1
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 ىمقة يظفر واًمشدائد إزموت ذم وشمعجقؾفو اًمزيموة إظمراج أن,4

 اًمـػس وحيػظ اعمسؾؿلم، سملم آضمتامقمل اًمتؽوومؾ وحيؼؼ اعمسؾؿ، اعمجتؿع

 - اإلؾمالمقي اًمنميعي مؼوصد أهؿ مـ اًمـػس وطمػظ ، اهلالك مـ
 قمغم سمـوءً  يمقروكو ضموئحي سمسبى زيموةاًم شمعجقؾ سمجقاز اًمؼقل سمعد    

 ؟ اعمعجؾي إمقال هذه شمٍمف ومؾؿـ:  اًمػؼفوء أىمقال مـ اًمراضمح
 ":  شمعومم ىمقًمف رم اعمذيمقرة اًمثامكقي إصـوف قمغم إمر يؼتٍم هؾ

َدىَموُت  إِك اَم    اًمص 
ِ
َػيِ  قَمَؾْقَفو َواًْمَعوِمؾلِمَ  َواعمََْسويملِمِ  ًمِْؾُػَؼَراء  َوذِم  ؿْ ىُمُؾقهُبُ  َواعمَُْمًم 

ىَموِب  ـِ  اهلل ِ  ؾَمبِقؾِ  َوذِم  َواًْمَغوِرِملمَ  اًمرِّ بِقؾِ  َواسْم ـَ  وَمِريَضيً  اًمس   قَمؾِقؿٌ  َواهلل ُ   اهلل ِ  مِّ

 يمدقمؿ إظمرى اعمجوٓت مـ همػمهو إمم شمتعداهو أو ،( 1)"طَمؽِقؿٌ 

 ؟ اًمخ----- اًمصحك احلجر دقمؿ أو ، اعمعؼامت ذاء أو مثال اعمستشػقوت
 - اهلل ؿموء إن اًمثوًمٌ اعمطؾى قمـف جقىؾمقُ  مو هذا

                                                           

 - 62((  ؾمقرة اًمتقسمي أيي 1
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 الجالح  املطلب
 (كْرّىا ) اجلْائح ّقت يف املعجل٘ الزكاٗ أمْال مً االستفادٗ دلاالت
 ىمودمي ومؽمة سمعد شمستحؼ اًمتل اًمزيموة شمعجقؾ اًمػؼفوء رضمح أن سمعد   

 مـ أي ذم حيدث ٓ مو وهق ًمؾجقائح، كتقجي واعمحتوضملم اعمؾفقوملم إلهموصمي

 اعمحتوضملم سمـػؼوت يتؽػؾ أن اعمجتؿع قمغم ومقجى ، اًمقضعقي اًمتنميعوت

 مـ واعمؾامت إزموت وىمً اًمزيموة شمعد  طمقٌ ، احلرضمي اعمرطمؾي هذه ذم

 هلو سمام إزموت قمالج وؾموئؾ إطمدى وهك ، واًمبالء اًمقسموء يدومع مو أقمظؿ

ول ودورهو آىمتصودي اًمريمقد قمالج ذم اًمتلصمػم مـ  قمـوس شمقفمقػ ذم اًمػع 

 اًمدظمؾ شمقزيع وذم اًمبطوًمي حمورسمي ذم وموئؼي مؼدرة وهلو اعمعطؾي، جاإلكتو

 - واًمثروة
 اًمزيموة أمقال مـ آؾمتػودة وؾمبؾ جموٓت شمعددت وىمد هذا

:  اجلوئحي هبذه شملصمرا إؿمدّ  اًمؼطوقموت قمغم سومفو ومبجوكى ، اعمعجؾي

 وىمطوع ، واًمتجزئي سموجلؿؾي اًمبقع وىمطوع ، واًمػـودق اًمغذاء يمؼطوع

 يؿؽـ أظمرى جموٓت هـوك ،  وهمػمهو اعمـتظؿي همػم واًمعامًمي ،اًمتصـقع

 ذاء أو ، مثال  اعمستشػقوت دقمؿ مـفو ومقفو اًمزيموة أمقال مـ آؾمتػودة

 - اًمخ----- اًمصحك احلجر دقمؿ أو ، اعمعؼامت
 : اًمتقومقؼ وسموهلل وملىمقل
 ذم أو  يموكً معجؾي اًمزيموة أمقال ذم إصؾ أن قمغم( 1)اًمػؼفوء اشمػؼ

 إِك اَم : "شمعومم اهللُ  ىمقل ذم  اعمذيمقرة اًمثامكقي ًمؾؿصورف شمعطك أن وىمتفو

                                                           

 - 1.58(( اإلمجوع 1
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َدىَموُت    اًمص 
ِ
َػيِ  قَمَؾقَْفو َواًْمَعوِمؾلِمَ  َواعمََْسويملِمِ  ًمِْؾُػَؼَراء  َوذِم  ىُمُؾقهُبُؿْ  َواعمَُْمًم 

ىَموِب  ـِ  اهلل ِ  ؾَمبِقؾِ  َوذِم  َواًْمَغوِرِملمَ  اًمرِّ بِقؾِ  َواسْم ـَ  وَمِريَضيً  اًمس   قَمؾِقؿٌ  َواهلل ُ  اهلل ِ  ِم

 -(1)"طَمؽِقؿٌ 
 اًمنمقمقي اعمصورف همػم ذم اًمزيموة أمقال سف ذم اظمتؾػقا وًمؽـفؿ 

 ويمون وهمػمهو اًمتعؼقؿ وأدوات اًمطبقي أٓت وذاء اعمستشػقوت يمبـوء

 : رأيلم قمغم ظمالومفؿ
 (5) واحلـوسمؾي (4) واعموًمؽقي (3) واًمشوومعقي (2)ًمؾحـػقي : إول اًمرأي

:  ىموًمقا(  (9) واإلسموضقي (8) ًمإلمومقي وروايي (7)ًمؾزيديي وروايي (6) واًمظوهريي

                                                           

 - 62((  ؾمقرة اًمتقسمي أيي 1

 -118. 1،  آظمتقور ًمتعؾقؾ اعمختور 46.  2(( سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع 2

طموؿمقي اًمدؾمقىمل:   ، 342.  2((  مقاهى اجلؾقؾ ذم ذح خمتٍم ظمؾقؾ3

1.497- 

.  5، روضي اًمطوًمبلم وقمؿدة اعمػتلم  172. 1((  اعمفذب ذم ومؼف اإلموم اًمشوومعل 4

 - 6.155، هنويي اعمحتوج: 3.96، حتػي اعمحتوج سمنمح اعمـفوج:  321

 -   446.  2، ذح اًمزريمٌم  468.  6(( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي 5

 - 275.  4(( اعمحغم سمؤصمور6

 - 5.16،  اًمبحر اًمزظمور  422. 1عمذهى ٕطمؽوم اعمذهى (( اًمتوج ا7

،  ذائع اإلؾمالم ذم  316.  1(( اًمروضي اًمبفقي ذم ذح اًمؾؿعي اًمدمشؼقي 8

 - 331. 1مسوئؾ احلالل واحلرام 

 -51.  6،  19.  6(( ذح اًمـقؾ وؿمػوء اًمعؾقؾ 9
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 ذم قمؾقفو اعمـصقص اًمنمقمقي اعمصورف قمغم اًمزيموة أمقال سف يؼتٍم

 - اًمؽريؿي أيي
 وسمعض (2)ًمإلمومقي وروايي (1) ًمؾزيديي اًمثوكقي اًمروايي : اًمثوكك اًمرأى

 اًمزيموة سف قزجي:  ىموًمقا (4) اعمعوسيـ وسمعض (3)اعمتؼدملم اًمعؾامء وسمعض

                                                           

 - 2.428، اًمروض اًمـضػم:  25.  5(( اًمبحر اًمزظمور 1

 - 1.333،  ذائع اإلؾمالم 2.79م: (( ضمقاهر اًمؽال2

(( مـفؿ اإلموم اًمرازي واإلموم اًمؼػول واإلموم احلسـ اًمبٍمى واًمصحويب اجلؾقؾ 3

اًمرازي: أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ قمؿر سمـ احلسـ  "اجلؾقؾ أكس سمـ موًمؽ وهمػمهؿ 

هذ( 626سمـ احلسلم اًمتقؿل اعمؾؼى سمػخر اًمديـ اًمرازي ظمطقى اًمري )اعمتقرم: 

،اًمـوذ: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب  87.  16اًمتػسػم اًمؽبػم، مػوشمقح اًمغقى = 

 - 2.497هذ ،  اعمغـل  1422 ,سمػموت ، اًمطبعي: اًمثوًمثي  –

(( اًمشقخ مجول اًمديـ اًمؼوؾمؿل ، اًمسقد رؿمقد رضو ، اًمشقخ حمؿقد ؿمؾتقت ، 4

اًمؼوؾمؿل:   "اًمشقخ طمسـلم خمؾقف مػتل اًمديور اعمٍميي إؾمبؼ وهمػمهؿ -

هذ( ، حموؾمـ 1332ـ سمـ حمؿد ؾمعقد سمـ ىموؾمؿ احلالق )اعمتقرم: حمؿد مجول اًمدي

، اعمحؼؼ: حمؿد سموؾمؾ قمققن اًمسقد ، اًمـوذ: دار اًمؽتى  438. 5اًمتلويؾ 

هذ ، رضو: حمؿد رؿمقد سمـ قمكم سمـ  1418 ,سمػموت ، اًمطبعي: إومم  –اًمعؾؿقي 

 هذ( شمػسػم1354حمؿد ؿمؿس اًمديـ سمـ حمؿد هبوء اًمديـ احلسقـل )اعمتقرم: 

، اًمـوذ: اهلقئي اعمٍميي اًمعومي  436.  12اًمؼرآن احلؽقؿ )شمػسػم اعمـور( 

، 98 , 97م ، اإلؾمالم قمؼقدة وذيعي ص  1992ًمؾؽتوب ، ؾمـي اًمـنم: 

ـمبعي إزهر، اًمػتووى اعمفامت ًمؾشقخ حمؿقد ؿمؾتقت ذم اًمعؼوئد واًمغقبقوت 
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 سموٓكتػوع خيتص ٓ اًمتل و اًمعومي، اعمصوًمح مـ اخلػم وضمقه مجقع إمم اًمزيموة

 اًمػؼراء اعمرىض إًمقفو يؾجل اًمتل احلؽقمقي يموعمستشػقوت حمدد، ؿمخص هبو

 -اعمحدود اًمدظمؾ وذوي
 :  (1)آظمتالف ؾمبى

 ". ذم ؾمبقؾ اهلل"ظمتالف اًمػؼفوء ذم شمعقلم اعمؼصقد مـ ىمقًمف شمعومما

يمام هق اعمتبودر (2)قمغم اجلفود واحلٍ  "ؾمبقؾ اهلل"عـك هؾ يؼتٍم م

قمـد اإلـمالق؟ أم يتجووز ذًمؽ ومقشؿؾ يمؾ قمؿؾ مـ أقمامل اًمؼم 

 -  (3)واخلػم؟
 اًمرأى أصحوب وهؿ – واحلٍ اجلفود هق  اهلل ؾمبقؾ إن ىمول ومؿـ

 ذم يدظمؾ ومال وًمذا ، اًمنمقمقي اعمصورف قمغم اًمزيموة ىمٍم ،, إول

 -وهمػمهو ستشػقوتاعم سمـوء اًمزيموة مصورف

                                                                                                                                          

حمؿد ، ومتووى ، ـمبعي إزهر ، خمؾقف : طمسـلم  219.  1واًمبدع واعمـؽرات 

 دار اًمؽتوب اًمعريب - 255. 1ذقمقي وسمحقث اؾمالمقي 

 -     39. 2(( سمدايي اعمجتفد وهنويي اعمؼتصد 1

 -118. 1،  آظمتقور ًمتعؾقؾ اعمختور 46.  2(( سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع 2

ؿد ، ، اًمطقّور: أ- د- قَمبد اهلل سمـ حم 2.497،  اعمغـل   87.  16(( اًمتػسػم اًمؽبػم3

د سمـ إسمراهقؿ اعمقؾَمك ، اًمِػؼُف اعمقرَس   .  9أ- د- قمبد اهلل سمـ حمّؿد اعمطؾؼ، د- حمؿ 

اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ،  ,، اًمـوذ: َمَداُر اًمَقـمـ ًمؾـ نم، اًمريوض   122

 م - 2212 ,هذ  1433اًمطبعي: اًمثوكقي، 
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 وهؿ – واخلػم اًمؼم أقمامل يمؾ يشؿؾ اهلل ؾمبقؾ إن ىمول ومـ

 مـ اخلػم وضمقه مجقع ذم اًمزيموة سف سمجقاز ىموًمقا ,اًمثوين اًمرأي أصحوب

 -اًمعومي اعمصوًمح
 إدًمي                                            

 ًمغػم اًمزيموة سف مـع قمغم إول اًمرأي أصحوب اؾمتدل

 اًمـبقيي واًمسـي اًمؽريؿ سموًمؼرآن  اًمؽريؿي أيي ذم اعمذيمقرة اًمثامكقي إصـوف

 - واعمعؼقل اعمطفرة
 -اًمؽريؿ اًمؼرآن:  أوًٓ 
َدىَموُت  إِك اَم : "شمعومم اهللُ  ىمقل      اًمص 

ِ
 َواًْمَعوِمؾلِمَ  َواعمََْسويملِمِ  ًمِْؾُػَؼَراء

َػيِ  قَمَؾقَْفو ىَموِب  َوذِم  ىُمُؾقهُبُؿْ  َواعمَُْمًم  ـِ  اهلل ِ  ؾَمبِقؾِ  َوذِم  اًْمَغوِرِملمَ وَ  اًمرِّ بِقؾِ  َواسْم  اًمس 

ـَ  وَمِريَضيً   -(1) "طَمؽِقؿٌ  قَمؾِقؿٌ  َواهلل ُ  اهلل ِ  ِم
 : اًمدًٓمي وضمف
  ىمّسؿ اًمذي هق شمعومم ؾمبحوكف اهلل أن قمغم شمدل اًمؽريؿي أيي

 همػمه أطمد إمم ىمسؿفو يؽؾ ومل سمـػسف أمرهو وشمقمم طمؽؿفو وسملّم  اًمصدىموت

 واعمسويملم ًمؾػؼراء إٓ اًمصدىموت مو سمؿعـك اعمذيمقريـ ٓءهلم ومجزأهو

َدهو صمؿ يمتوسمف ذم اًمصدىموِت  ومرَض  وضمؾ قمز اهللُ  أطمؽؿ ومؼد ، إًمخ------  أيم 

ـَ  وَمذِريَضيً }: ومؼول   اهلل ىمسؿفو مو همػم قمغم يؼسؿفو أن ٕطمدٍ   وًمقس {اًمؾ ذفِ  ِم

                                                           

 - 62((  ؾمقرة اًمتقسمي أيي 1
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 "---  راءًمؾػؼ اًمصدىموت إكام " ؾمبحوكف ىمقًمف ذم " وإكام ، قمؾقف وضمؾ قمز

 - (1)قمداه مو وشمـػل اعمذيمقر، شمثبً واإلصمبوت، ًمؾحٍم
 : سمؤيي آؾمتدٓل وكقىمش

 "اهلل ؾمبقؾ" مـ هل وهمػمهو اعمسوضمد سمـوء مـ إمقر هذه سملن

 -(2)"إكام" سمذ- اهلل طمٍمهو اًمتل اعمصورف قمـ خترج ومؾؿ
 - اعمطفرة اًمـبقيي اًمسـي: صموكقوً 
ـَ  ِزَيودَ  قمـ دَ  احْلَوِرِث  سْم ًُ  ىَموَل  (3)ائِك  اًمص   اهلل صغم, اهلل ِ  َرؾُمقَل  َأشَمقْ

ـَ  َأقْمطِـِل وَمَؼوَل  َرضُمٌؾ  وَمَلشَموهُ  ىَموَل  ـَمِقيالً  طَمِديثًو وَمَذيَمرَ  وَمَبوَيْعتُفُ  ,وؾمؾؿ قمؾقف  ِم

                                                           
قمقؾ سمـ قمؿر اًمؼرر اًمبٍمي صمؿ اًمدمشؼل )اعمتقرم: (( اسمـ يمثػم: أسمق اًمػداء إؾمام1

، اعمحؼؼ: حمؿد طمسلم  145. 4هذ( ، شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ )اسمـ يمثػم(774

 –ؿمؿس اًمديـ ، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، مـشقرات حمؿد قمكم سمقضقن 

هذ  ، اًمطؼمي: حمؿد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ  1419 ,سمػموت ، اًمطبعي: إومم 

هذ( ، ضمومع اًمبقون ذم شملويؾ اًمؼرآن 312ى ، أسمق ضمعػر )اعمتقرم: يمثػم سمـ هموًم

، اعمحؼؼ: أمحد حمؿد ؿمويمر ، اًمـوذ: ممؾمسي اًمرؾموًمي ، اًمطبعي:  325. 14

م ، اًمشوومعل: أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ إدريس سمـ  2222هذ. 1422إومم، 

اعمؽل اًمعبوس سمـ قمثامن سمـ ؿموومع سمـ قمبد اعمطؾى سمـ قمبد مـوف اعمطؾبل اًمؼرر 

، مجع وحتؼقؼ ودراؾمي:  935.  2هذ( ، شمػسػم اإلموم اًمشوومعل 224)اعمتقرم: 

ان )رؾموًمي ديمتقراه( ، اًمـوذ: دار اًمتدمريي  اعمؿؾؽي  ,د- أمحد سمـ مصطػك اًمػر 

، اعمغـك  2.527م ،  إم  2226 , 1427اًمعرسمقي اًمسعقديي ، اًمطبعي إومم: 

2  .498 - 

 - 116.  2(( ومؼف اًمزيموة 2

سمـ احلورث اًمصدائل ، مـ اًمقؿـ وًمف صحبي ، ىمدم قمغم اًمـبل صغم اهلل  "زيود"((  3

قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ وسمويعف وأذن ًمف ذم ؾمػره- روى قمـف زيود سمـ كعقؿ احلرضمل 

 -" 141. 3اًمثؼوت  ، 359. 3اذيى اًمتفذيى "
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َدىَميِ  ْ  شَمَعومَم  اهلل َ  إِن  »  ,وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم, اهلل ِ  َرؾُمقُل  ًَمفُ  وَمَؼوَل - اًمص   مَل

هِ  َوَٓ  َكبِك   ؿِ سمُِحؽْ  َيْرَض  َدىَموِت  ذم هَمػْمِ َأَهو ُهقَ  ومِقَفو طَمَؽؿَ  طَمت ك اًمص   وَمَجز 

  صَماَمكِقَيَ 
ٍ
ًَ  وَمنِنْ  َأضْمَزاء ـْ  يُمـْ   شمِْؾَؽ  ِم

ِ
َؽ  َأقْمَطْقتَُؽ  إضَْمَزاء  -(1)ش طَمؼ 

 : اًمدًٓمي وضمف
 طمتك اًمصدىموت ذم أطمد سمؼسؿي يريض مل وشمعومم ؾمبحوكف اهلل أن

ًَ  وَمنِنْ  " ,وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم ,وىمقًمف ًمثامكقيا إصـوف قمغم ىمسؿفو  يُمـْ

ـْ    شمِْؾَؽ  ِم
ِ
َؽ  َأقْمَطقْتَُؽ  إضَْمَزاء  قمغم اًمزيموة سف ىمٍم قمغم دًمقؾ "طَمؼ 

 - (2) اًمثامكقي إصـوف
 جيقز ٓ طمتك إصـوف هذه هبو وظمص اًمصدىموت شمعومم اهلل ومرض

 -(3) شمعدهيؿ يسقغ ٓ طمتك هلؿ ذًمؽ وىمدر همػمهؿ إمم دمووزهؿ

                                                           

َدىَمِي وَ 1632، سمرىمؿ  35.  2(( ؾمــ أيب داود1 ـَ اًمص  ـْ ُيْعَطك ِم طَمدِّ اًْمِغـَك ، سموب َم

، سمرىمؿ  6.  7وطمؽؿ قمؾقف اًمشقخ إًمبوكك سموًمضعػ ، اًمســ اًمؽؼمى ًمؾبقفؼل 

َدىَموِت قَمغَم ىَمْسِؿ اهلل ِ شَمَعومَم ، وطمديٌ زيود سمـ احلورث  13524 ، سموب ىَمْسِؿ اًمص 

اًمصدائل ذم إؾمـوده قمبد اًمرمحـ سمـ زيود سمـ أكعؿ اإلومريؼل، وىمد شمؽؾؿ ومقف همػم 

. 6، ذح ؾمــ أيب داود ًمبدر اًمديـ اًمعقـل 223.  4رواطمد، كقؾ إوـمو

367 - 

، قمقن  59. 2،  معومل اًمســ، وهق ذح ؾمــ أيب داود  227.  3(( آؾمتذيمور 2

 -26.  5اعمعبقد ذح ؾمــ أيب داود 

((  اًمؼدوري: أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ ضمعػر سمـ محدان أسمق احلسلم )اعمتقرم: 3

، اعمحؼؼ: مريمز اًمدراؾموت اًمػؼفقي  4189.  8هذ( اًمتجريد  428
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 أسمق اإلموم سمروايتف شمػرد ، ضعقػ احلديٌ سملن آؾمتدٓل وكقىمش

 - (1) إًمبوكك اإلموم وضعػف ، داود
 -اعمعؼقل: صموًمثوً 

 : وضمقه مـ سموعمعؼقل اؾمتدًمقا
 اًمزيموة ذم اًمريمـ ٕن ًمشخص، مُتّؾؽ أن سمد ٓ اًمزيموة أن,1

 ـوءيمب وكحقه مسجد ًمبـوء سومفو جيقز ومال ، يقضمد ومل اًمػؼػم مـ اًمتؿؾقؽ

 واجلفود واحلٍ إهنور ويمرى اًمطرىموت، وإصالح واًمسؼويوت اًمؼـوـمر

 -   (2) : َدْيـف وىمضوء اعمقً يمؽػـ ومقف متؾقؽ ٓ مو ويمؾ
 : سمؤشمك اًمدًمقؾ هذا وكقىمش

 ومقفو يشؽمط ٓ "ذم" سمحرف اًمؼرآن قمـفو قمؼم اًمتل اعمصورف أن,أ

 مـ اعمقً ديـ وىمضوء اًمرىموب إقمتوق جيقز أكف ذًمؽ قمغم واًمدًمقؾ- اًمتؿؾقؽ

 - اًمتؿؾقؽ اكعدام مع اًمزيموة،

                                                                                                                                          

وآىمتصوديي ، أ- د حمؿد أمحد رساج --- أ- د قمكم مجعي حمؿد ، اًمـوذ: دار 

 م   - 2226 ,هذ  1427اًمؼوهرة ، اًمطبعي: اًمثوكقي،  –اًمسالم 

، قمقن  59. 2،  معومل اًمســ، وهق ذح ؾمــ أيب داود  227.  3(( آؾمتذيمور 1

 -26.  5اعمعبقد ذح ؾمــ أيب داود 

، رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور  462.  3، اًمبـويي ذح اهلدايي  39. 2(( اًمبدائع 2

2 .344- 
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 سمالزم وًمقس إمر، ٕوزم اًمزيموة سمنقمطوء يتحؼؼ اًمتؿؾقؽ أن,ب

 أن ًمف يمون كوئبف، أو اإلموم ىمبضفو ومنذا اًمػؼػم، يد ذم اعموًمؽ يضعفو أن

 -(1)إمقر هذه ذم يٍمومفو
 اًمزيموة قُمجؾً ومنذا اًمػؼػم، مـ اًمتؿؾقؽ اًمزيموة ذم اًمريمـ أن,2

 إًمقفؿ اًمعالج كػؼوت سمدومع وذًمؽ واعمحتوضملم، اًمػؼراء عالجًم ودومعً

 إمراض، مـ اًمتداوي آكسون طموضموت أؿمدِّ  مـ ٕن : ذًمؽ ضموز

 يمون ومنذا ، وهمػمه يموًمرسـمون اخلطػمة إمراض اكتشور مع وظموصي

 هذا ذم اًمزيموة دومع ومقجقز ذًمؽ، شمؽوًمقػ قمغم يؼدر وٓ ومؼػماً  اعمريض

َدىَموُت  إِك اَم }: شمعومم ىمقًمف قمقمؿ ذم داظمٌؾ  ٕكف اعمجول،   اًمص 
ِ
 ًمِْؾُػَؼَراء

 ٓسمد اًمػؼر ىمقد أن خيػك وٓ ، اعمؾحي احلوضموت مـ واًمعالج ،{َواعمََْسويملِمِ 

 - (2) يمؾفو اًمقضمقه قمغم مـف

                                                           

 ، اًمطبعي اًمسودؾمي قمنم- 115.  2((  اًمشقخ اًمؼرضووي ، ومؼف اًمزيموة 1

، اًمبحر   344. 2، رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور  462.  3((  اًمبـويي ذح اهلدايي 2

، إؿمؼر: قمؿر ؾمؾقامن ، حمؿد كعقؿ يوؾملم،  262.  2ئؼ اًمرائؼ ذح يمـز اًمدىمو

-اًمـوذ: دار اًمـػوئس   1.363.364أسمحوث ومؼفقي ذم ىمضويو اًمزيموة اعمعوسة 

 ًمؾـنم واًمتقزيع -
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 هلؿ ًمقس اًمذيـ اعمتطققمي اًمغزاة هق "اهلل ؾمبقؾ" سمذ اعمراد أن,3

 وًمق ًمغزوه، يؽػقف مو فؿمـ اعمجوهد ومُقعطك يؽػقفؿ، مو دون هلؿ أو راشمى،

 -(1) همـقوً  يمون
 ومقف يدظمؾ وٓ سموعمجوهديـ ظموص اهلل ؾمبقؾ أن قمغم يدل وهذا  

  إظمرى اًمعومي اعمصوًمح
 :  سمؤيت اًمدًمقؾ هذا وكقىمش

 قمغم يؼع قموم، "اهلل ؾمبقؾ"و ، اًمطريؼ: إصؾ ذم اًمسبقؾ أن,أ

 اًمػرائض ءسملدا وضمؾ، قمز اهلل إمم اًمتؼرب ـمريؼ سمف ؾُمؾَِؽ  ظموًمص قمؿؾ يمؾ

 اجلفود، قمغم واىمع اًمغوًمى ذم ومفق أـمؾؼ وإذا- اًمتطققموت وأكقاع واًمـقاومؾ

 -(2) قمؾقف مؼصقر يملكف آؾمتعامل ًمؽثرة صور طمتك

 يقضمى ٓ( اهلل ؾمبقؾ وذم: )شمعومم ىمقًمف ذم اًمؾػظ فموهر أن,ب

: اخلػم وضمقه مجقع إمم اًمصدىموت سف جيقز  وهلذا ، اًمغزاة قمغم اًمؼٍم

 ؾمبقؾ وذم: )ىمقًمف ٕن اعمسوضمد: وقمامرة احلصقن، وسمـوء ،اعمقشمك شمؽػلم مـ

 -     (3) اًمؽؾ ذم قموم( اهلل

                                                           

، مطوًمى 155. 6، واكظر هنويي اعمحتوج 3.96((  حتػي اعمحتوج سمنمح اعمـفوج 1

 -148،  147.  2أوزم اًمـفك: 

 ، اعمطبعي اخلػميي - 2.156ػم: (( اًمـفويي ٓسمـ إصم2

 -  87.  16((  اًمتػسػم اًمؽبػم3
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 :اًمثوين اًمرأي أدًمي
 قمغم اًمزيموة سف ضمقاز قمغم اًمثوين اًمرأي أصحوب اؾمتدل

 :سمؤيت اًمعومي اعمصوًمح

 ومجقع واحلٍ، واعمسوضمد اًمؼـوـمر ،يمبـوء اًمعومي اعمصوًمح أن,1 

 إمم أضقػ ومنذا اًمطريؼ، هق اًمسبقؾ ٕن : هللا ؾمبقؾ ذم شمدظمؾ اخلػم ؾُمبُؾ

 وصمقاسمف، اهلل رضو حتصقؾ إمم وؾمقؾي يؽقن مو يمؾ قمـ قمبورة يمون اهلل

 -    (1) وهمػمه اجلفود ومقتـوول
 :  سمؤيت اًمدًمقؾ هذا وكقىمش

 واًمسؼويوت واعمدارس اعمسوضمد سمـوء مـ اعمذيمقرة إمقر أن  

: شمعومم سمؼقًمف اًمؼرآن ددهوطم اًمتل اًمثامكقي اعمصورف مـ ًمقسً وكحقهو،

 شمثبً واإلصمبوت، ًمؾحٍم "إكام"و أيي،( --- ًمؾػؼراء اًمصدىموت إكام)

 ومقفو طمؽؿ شمعومم اهلل إن: ) اًمسوسمؼ وًمؾحديٌ- قمداه مو وشمـػل اعمذيمقر

 -(2)احلديٌ( ---- أضمزاء صمامكقي ومجزأهو
أن اًمقاضمى اًمقىمقف قمغم اعمعوين اًمؾغقيي ، وؾمبقؾ اهلل، اعمراد سمف  ,2

وإن يمون أقمظؿ اًمطرق إمم اهلل قمز  ,: اًمطريؼ إًمقف قمز وضمؾ، واجلفود  ًمغي

ًمؽـ ٓ دًمقؾ قمغم اظمتصوص هذا اًمسفؿ سمف- سمؾ يصح سف  ,وضمؾ 

                                                           

، اًمروض اًمـضػم:  2.79،  ضمقاهر اًمؽالم:  1.333(( ذائع اإلؾمالم 1

2.428 - 

 - 498.  2(( اعمغـل 2
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واعمصوًمح اًمعومي اًمتل ٓ مؾؽ  ذًمؽ ذم يمؾ مو يمون ـمريًؼو إمم اهلل قمز وضمؾ،

 ومقفو ٕطمد، واًمتل ٓ خيتص سموٓكتػوع هبو أطمد، ومؿؾؽفو هلل، ومـػعتفو خلؾؼ

 .(1)اهلل 

 الراجح الرأٖ
 مـوىمشوت مـ قمؾقفو ورد ومو وأدًمتفؿ اًمػؼفوء آراء قمرض سمعد

 اًمؼوئؾ اًمثوين اًمرأي هق اًمراضمح أن – أقمؾؿ واهلل – يتبلم واقمؽماضوت

 وذاء اعمستشػقوت يمدقمؿ: اًمعومي اعمصوًمح ذم اًمزيموة أمقال سف سمجقاز

 اًمزيموة  ومعود اًمصحل احلجر همرف ودمفقز واعمعؼامت اًمطبقي إدوات

 ، وهمػمهو اًمطبقي واعمرايمز اعمستشػقوت هذه ذم يعوجلقن اًمذيـ ًمؾؿرىض

 : أشمقي سموًمضقاسمط وًمؽـ "يمقروكو" اجلوئحي هذه وضمقد فمؾ ذم ظموصي
 مـفؿ إهمـقوء دون اًمػؼراء اعمرىض قمالج أضمقر ذم اًمزيموة شمدومع,1

 - هلؿ اًمزيموة شمدومع ومال موًمقًو، واعمؽتػلم
 ًمؾؿستشػقوت اًمػؼراء اعمرىض ديقن ؾمداد ذم اًمزيموة شمدومع,2

 ًمؾؿستشػقوت مبوذةً  دومُعفو ،وجيقز واخلوصي احلؽقمقي اًمطبقي واعمرايمز

ـِ  شمسديد جيقز ٕكف اًمطبقي، واعمرايمز  متؾؽقف دون اًمزيموة مول مـ اًمغورم دي

 -    (2) سمعؾؿف وًمؽـ ًمف،

                                                           

 ، 98،  97، اإلؾمالم قمؼقدة وذيعي ص  227،  1.226(( اًمروضي اًمـديي  1

 -  219اًمػتووى ًمؾشقخ ؿمؾتقت ص 

ومضقؾي اًمشقخ اًمديمتقر. طمسوم اًمديـ قمػوكي  "يسلًمقكؽ اإلؾمالمقي ((  ؿمبؽي 2

ضقاسمُط دومِع اًمزيموِة ًمؾؿستشػقوت واعمرايمِز اًمصحقِي وًمؾؿرىض سمتوريخ "

 ، ىمذسذؿ اًمذؿذؼذذذوٓت ذم اًمزيموة-12.28.2216
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 اعمستشػقوت ذم اعمـوؾمى اعمجوين اًمعالج اًمػؼػم اعمريض جيد أٓ,3

 اًمتلملم ذم مشؿقلٍ  همػم اًمػؼػم اعمريض يمون ،أو احلؽقمقي اًمطبقي رايمزواعم

 -      (1) اًمصحل
 واإلىمتور، اإلرساف قمدم اًمعالج شمؽوًمقػ مؼدار ذم يراقمك أن,4   

 مـ أقمغم هق مو إمم يؾجل مل أىمؾ سمتؽوًمقػ اًمعالج مـ اعمؼصقد حتؼؼ ومؿتك

 يموكً رٍ سمؿؼدا ذًمؽ حتؼؼ ومؿتك اعمرض، دومع هق اًمؼصد ٕن ذًمؽ:

 -   (2)حمرم وهق رسوموً  جمووزشمف
 خمصصي ـمبقي ومرايمز مستشػقوٍت  إكشوء ذم اًمزيموة سف جيقز,5

 ٓ اًمزيموة أمقال مـ واعمحتوضملم اًمػؼراء قمغم وموإلكػوق ومؼط، اًمػؼراء ًمعالج

 يمػويتفؿ سمف شمتؿ مو يمؾ يشؿؾ سمؾ ومؼط، ويمسقاؿ إـمعومفؿ قمغم يؼتٍم

 وكحقهو اًمتعؾقؿقي واعمدارس اًمصحقي اعمشوريع ومـفو طمقواؿ، سمف وشمـتظؿ

 -(3) اعمعوسة احلقوة ضورات مـ يعتؼم ممو

                                                           

(( اًمغػقكم: قمبد اهلل سمـ مـصقر ، كقازل اًمزيموة دراؾمي ومؼفقي شملصقؾقي عمستجدات 1

 -    2228 , 1429،  اًمـوذ: دار اعمقامن ، ؾمـي اًمـنم:  372:  1اًمزيموة 

، اًمؼسؿ اًمثوين:  45(( اعمشقؼح: ظموًمد سمـ قمكم ، ومؼف اًمـقازل ذم اًمعبودات ص 2

 اًمزيموة ، مؽتبي كقر -

ؿمبؽي يسلًمقكؽ   "((  ىمرار جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمتوسمع ًمراسمطي اًمعومل اإلؾمالمل 3

 مرضمع ؾموسمؼ - "اإلؾمالمقي
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 اعمعتؼم أن: اًمشوومعقي مـ أصحوسمف قمـ اًمـقوي اإلموم كؼؾ وىمد    

 يؾقؼ مو قمغم مـف، ًمف ٓسمد   مو وؾموئر واعمسؽـ، واعمؾبس اعمطعؿ: اًمؽػويي ذم

 (-1)كػؼتف ذم هق وعمـ اًمشخص ًمـػس سمحوًمف،
 ًمؾحوضموت شمتسع مركيٌ  قموميٌ  يمؾؿيٌ (- مـف ًمف ٓسمد   مو رؾموئ: )وىمقًمف

  قمٍمكو ذم ذًمؽ ومـ واحلول، واعمؽون اًمزمون سمتغػم واعمتغػمة اعمتجددة

 اًمـػس قمغم اعمحوومظي شمتاّمت مـ شمعتؼم اًمتل واًمتعؾقؿقي اًمصحقي اعمـشآت:

 -(2)اخلؿس اًمرضوريوت مـ ومهو واًمعؼؾ
 مـ كعطل أن طمرج ومال  ُمؾَِّحي:  طموضمي ًمؾدواء احلوضمي أن,6 

 -(3)طموضمتفؿ ًمسد ًمؾػؼراء متؾقؽ اًمزيموة ٕن ، احلوضمي هذه يرومع مو اًمزيموة
 آكتػوع يمون إذا اعمستشػقوت سمـوء ذم اًمزيموة إكػوق جيقز: واخلالصي

 دومع قمؾقف جيى ومنكف إهمـقوء مـ أطمد هبو اكتػع ومنن- اًمػؼراء قمغم ىموًسا هبو

- اًمزيموة مصورف ذم يٍمف إضمقر مـ إهمـقوء يدومعف ومو اعمثؾ، أضمر

ًٓ  اعمستشػقوت شمؾؽ أقمقون شمؽقن سملن آًمتزام وجيى  إذا سمحقٌ زيمقًيو، مو

 -اًمزيموة مصورف ذم ىمقؿتف ويٍمف يبوع إًمقف احلوضمي اكتفً

                                                           

 - 6.191ع ((  اعمجؿق1

 (( ؿمبؽي يسلًمقكؽ اإلؾمالمقي ، مرضمع ؾموسمؼ -  -2

(( جلـي اًمػتقى سموٕزهر ، طمؽؿ إظمراج اًمزيموة ًمؾؿستشػقوت احلؽقمقي اعمجوكقي  ، 3

 -     2219ديسؿؼم  14اًمسبً، 
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 ومال اًمثامكقي اعمصورف ًمغػم دومعفو ضمقاز هق اًمراضمح يمون وإذا    

 همرف دمفقز أو ؼامتاعمع ذاء أو اعمستشػقوت ًمدقمؿ سومفو سملم إذاً  ومرق

 واهلل---- اًمػؼػم هق ذًمؽ يمؾ ذم اعمستػقد أن ـموعمو همػمهو أو اًمصحل احلجر

 - أقمؾؿ
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 اخلامت٘
 اهلل إٓ إًمف ٓ أن وأؿمفد اًمصوحلوت شمتؿ سمحؿده اًمذي هلل احلؿد

 صؾ اًمؾفؿ ورؾمقًمف اهلل قمبد حمؿدا ؾمقدكو وأن وأؿمفد ًمف ذيؽ ٓ وطمده

  ،--- يمثػما شمسؾقام وؾمؾؿ وصحبف آًمف وقمغم قمؾقف
 ،،،،،، وسمعد
 اًمـتوئٍ مـ قمدد إمم اًمبحٌ هذا ظمالل مـ اًمتقصؾ شمؿ ومؼد

 - واًمتقصقوت
 - اًمـتوئٍ أهؿ: أوٓ

 قمغم شمداقمقوشمف فمفرت آىمتصوديي اًمـوطمقي مـ يمقروكو ضموئحي شملصمػم أن,1

 سمسبى أقمامهلؿ اًمعامل مـ يمثػم ومؼد طمقٌ : دظمال إىمؾ اًمػئوت

 ذم اعمختؾػي اًمدول طمؽقموت ختذاوا اًمتل آطمؽمازيي اإلضمراءات

  - يمقروكو ضموئحي مقاضمفي
 معوجلي ذم يسفؿ أن يؿؽـ اإلؾمالمل اًمعومل ذم اًمزيموة أمقال طمجؿ أن,2

 - يمقروكو ضموئحي قمـ اًمـوؿمئي آىمتصوديي اًمتداقمقوت مـ يمبػم ضمزء
 وهق اًمػؼفوء آراء مـ اعمختور اًمرأي قمغم سمـوء اًمزيموة شمعجقؾ يؿؽـ أكف,3

 سمشؽؾ يمقروكو جلوئحي آىمتصوديي اًمتداقمقوت معوجلي ذم يسفؿ مو

 - أيمثر
 أو ؾمـي ىمبؾ إظمراضمفو ومقجقز ، اًمزيموة شمؼديؿ اعمصؾحي اىمتضً إذا,4

 واعمصؾحي ؿمفريي، رواشمى ؿمؽؾ قمغم ًمؾػؼراء وسومفو ؾمـتلم،
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 هذا ضمراء شمرضروا ممـ وهمػممهو واعمسويملم ًمؾػؼراء هـو متحؼؼي

 -اًمقسموء
 اعمجتؿع ىمقة يظفر واًمشدائد إزموت ذم ووشمعجقؾف اًمزيموة إظمراج أن,5

 اًمـػس وحيػظ اعمسؾؿلم، سملم آضمتامقمل اًمتؽوومؾ وحيؼؼ اعمسؾؿ،

 - اإلؾمالمقي اًمنميعي مؼوصد أهؿ مـ اًمـػس وطمػظ ، اهلالك مـ
 قمغم سومفو يتؿ سمحقٌ زيموة كؼقد سملهنو اعمستشػك إقمالم أمهقي -4

 -اعمستحؼلم
 : اًمتقصقوت أهؿ: صموكقو

 قمغم واإلذاف اإلؾمالمقي اًمدول ذم اًمزيموة الٕمق طمٍم قمؿؾ,1

 -عمستحؼقفو شمقصقؾفو
 اًمـوؿمئي  آىمتصوديي اًمتداقمقوت مقاضمفي ذم اًمزيموة سملمقال آؾمتعوكي,2

 يمقروكو ضموئحي مقاضمفي ذم اعمتبعي آطمؽمازيي اإلضمراءات سمسبى

 وأن ، احلظر سمنضمراءات شملصمروا أو أقمامهلؿ ومؼدوا اًمذيـ اًمعامل ظموصي

 -  اًمدول مـ نذافسم ذًمؽ يتؿ
 ؾمبؾ سمف اكؼطعً مـ يمؾ مسوقمدة قمغم وإومراد اًمدول طمٌ ضورة,3

 َوَأكِػُؼقا َوَرؾُمقًمِفِ  سمِوهلل ِ  آِمـُقا: )شمعومم ىمول ، اجلوئحي هذه كتقجي اًمعقش

ْستَْخَؾِػلمَ  ضَمَعَؾُؽؿ مِم و ـَ  ومِقفِ  م  ِذي  َأضْمرٌ  هَلُؿْ  َوَأكَػُؼقا ِمـُؽؿْ  آَمـُقا وَموًم 

   (1)( يَمبػِمٌ 
                                                           

 - "7"(( ؾمقرة احلديد مـ أيي 1
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 اًمـوؿمئي آىمتصوديي أصمور مقاضمفي ذم اًمزيموة شمعجقؾ ضمدوى مدى سمقون,4

 -يمقروكو ضموئحي قمـ
 اًمزيموة سمنظمراج اًمتعجقؾ ضورة قمغم واحلؽقموت إومراد طمٌ,5

 اًمرسيعي احلؾقل يملطمد  شمرضرا إيمثر اًمػئوت إمم هبو واًمقصقل

 . زييآطمؽما آضمراءات قمـ اًمـوؿمئي آىمتصوديي أصمور عمقاضمفي
 هذه أقمراض ًمتشخقص واخلؼماء واعمختصلم اعمفتؿلم يمؾ اؾمتـػور,6

 مـفو ًمؾخروج اًمالزمي اًمتداسمػم واىمؽماح أسمعودهو واؾمتقعوب اجلوئحي

 -ومعـقيو موديو اعمؿؽـي اخلسوئر سملىمؾ
 اًمعوعملم رب هلل احلؿد أن دقمقاكو وآظمر
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 البحح مراجع
 اًمؼرآن اًمؽريؿ- ,&

 مراضمع اًمتػسػم ,&

: أسمق اًمػداء إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر اًمؼرر اًمبٍمي صمؿ اًمدمشذؼل اسمـ يمثػم,1

، اعمحؼؼ:  145. 4هذ( ، شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ )اسمـ يمثػم(774)اعمتقرم: 

حمؿد طمسلم ؿمؿس اًمديـ ، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، مـشقرات حمؿد 

 هذ  - 1419 ,سمػموت ، اًمطبعي: إومم  –قمكم سمقضقن 

د سمذـ قمؿذر سمذـ احلسذـ سمذـ احلسذلم اًمتقؿذل اًمرازي: أسمق قمبد اهلل حمؿذ,2

هذذ( ، مػذوشمقح 626اعمؾؼى سمػخر اًمديـ اًمرازي ظمطقذى اًمذري )اعمتذقرم: 

 –،اًمـوذ: دار إطمقوء اًمذؽماث اًمعذريب  87.  16اًمغقى = اًمتػسػم اًمؽبػم

رضو: حمؿد رؿمذقد سمذـ قمذكم سمذـ ,3هذ  1422 ,سمػموت ، اًمطبعي: اًمثوًمثي 

هذذ( 1354احلسذقـل )اعمتذقرم: حمؿد ؿمؿس اًمديـ سمـ حمؿذد هبذوء اًمذديـ 

، اًمـوذ: اهلقئي اعمٍمذيي  436.  12شمػسػم اًمؼرآن احلؽقؿ )شمػسػم اعمـور( 

 م ، 1992اًمعومي ًمؾؽتوب ، ؾمـي اًمـنم: 

أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ إدريس سمـ اًمعبوس سمـ قمثامن سمـ ؿموومع  :اًمشوومعل ,4

هذ( ، 224سمـ قمبد اعمطؾى سمـ قمبد مـوف اعمطؾبل اًمؼرر اعمؽل )اعمتقرم: 

د- أمحذد سمذـ  ، مجذع وحتؼقذؼ ودراؾمذي: 935.  2 شمػسػم اإلموم اًمشذوومعل

ان )رؾمذذوًمي ديمتذذقراه( اعمؿؾؽذذي  ,دار اًمتدمريذذي  ، اًمـذذوذ: مصذذطػك اًمػذذر 

 -م 2226 , 1427 ، اًمطبعي إومم: اًمعرسمقي اًمسعقديي
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اًمطؼمي: حمؿد سمذـ ضمريذر سمذـ يزيذد سمذـ يمثذػم سمذـ هموًمذى ، أسمذق ضمعػذر ,5

، اعمحؼذؼ:  325. 14، ضمومع اًمبقون ذم شملويؾ اًمؼرآن هذ( 312)اعمتقرم: 

 ,هذ  1422أمحد حمؿد ؿمويمر ، اًمـوذ: ممؾمسي اًمرؾموًمي ، اًمطبعي: إومم، 

 م  - 2222

ـ سمـ حمؿد ؾمعقد سمـ ىموؾمؿ احلالق )اعمتقرم: ,6 اًمؼوؾمؿل: حمؿد مجول اًمدي

، اعمحؼؼ: حمؿد سموؾمؾ قمققن اًمسقد  438. 5هذ( ، حموؾمـ اًمتلويؾ 1332

 هذ - 1418 ,سمػموت ، اًمطبعي: إومم  –ـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقف ، اًم

 مراضمع اًمؾغي- ,&

سمقدي: حمّؿد سمـ حمّؿد سمـ قمبد اًمرّزاق احلسقـل، أسمق اًمػقض، اعمؾّؼى  ,1 اًمز 

.  6هذ( ، شموج اًمعروس مـ ضمقاهر اًمؼذومقس 1225سمؿرشمه، )اعمتقرم: 

 اهلدايي ،   ، اعمحؼؼ: جمؿققمي مـ اعمحؼؼلم ، اًمـوذ: دار  355

ِزّى: كوس سمـ قمبد اًمسقد أسمك اعمؽورم اسمـ قمغم، أسمق اًمػتح، سمرهون  ,2 اعمَُطرِّ

، اًمـذوذ: دار  1.314هذذ(  ، اعمغذرب 612اًمديـ اخلقارزمل )اعمتذقرم: 

 اًمؽتوب اًمعريب  -  

اسمـ مـظقر: حمؿد سمـ مؽرم إومريؼل اعمٍمذي ، ًمسذون اًمعذرب ، دار ,3 

 - سمػموت اًمطبعي إومم –صودر 

هذ( 772اًمػققمل : أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم، أسمق اًمعبوس )اعمتقرم: كحق ,4  

 ،اعمصبوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽبػم، اًمـوذ: اعمؽتبي اًمعؾؿقي -
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، شمذذلًمقػ جمؿذذع اًمؾغذذي اًمعرسمقذذي سموًمؼذذوهرة )إسمذذراهقؿ  اعمعجذذؿ اًمقؾمذذقط,5 

دار مصذذطػك . أمحذذد اًمزيذذوت . طمومذذد قمبذذد اًمؼذذودر . حمؿذذد اًمـجذذور( ، 

 -ًمدقمقةا

. 1ىمـقبل : طمومد صودق ، معجؿ ًمغي اًمػؼفوء –ىمؾعجل: حمؿد رواس ,6

،اًمـوذ: دار اًمـػوئس ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع ، اًمطبعذي: اًمثوكقذي،  135

 م - 1988 ,هذ  1428

 مراضمع احلديٌ وقمؾقمف -,&

هذ،  مسـد  292اًمبزار: أسمق سمؽر أمحد سمـ قمؿرو سمـ قمبد اخلوًمؼ اعمتقرم :  ,1

ـ اهلل ، اًمـوذ : مؽتبي اًمعؾقم  4.323اًمبزار  ـ زي ، اعمحؼؼ : حمػقظ اًمرمح

 اعمديـي اعمـقرة ، اًمطبعي : إومم-  ,واحلؽؿ 

ـ صالح سمـ حمؿد احلسـل، اًمؽحالين،  2- اًمصـعوين: حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سم

، اًمـوذ:   527. 1هذ(  ، ؾمبؾ اًمسالم 1182اعمعروف  سموٕمػم )اعمتقرم: 

 دار احلديٌ ،   

اعمبوريمػقري: أسمق اًمعال حمؿد قمبد اًمرمحـ سمـ قمبذد اًمذرطمقؿ )اعمتذقرم:  ,3

، اًمـذوذ:  287.  3هذ( ، حتػي إطمقذي سمنمح ضمومع اًمؽممذذي 1353

 ،   "سمػموت –دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

هذذ( ، اعمجذروطملم مذـ  354اعمتقرم ؾمـي ) اسمـ طمبون : حمؿد  اًمبستل:,4

، اعمحؼؼ: محدي قمبد اعمجقذد اًمسذؾػل ، اًمـذوذ: دار  331.  7اعمحدصملم 
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اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي اًمطبعي:  ,اًمصؿقعل ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمريوض 

   "م 2222 ,هذ  1422إوزم، 

اسمـ طمجر: أسمق اًمػضؾ أمحذد سمذـ قمذكم سمذـ حمؿذد سمذـ أمحذد اًمعسذؼالين ,5

هذ( ، اًمتؾخقص احلبػم ذم ختريٍ أطموديٌ اًمراومعذل اًمؽبذػم     852عمتقرم: )ا

ـ سمـ قمبوس سمـ ىمطى ، اًمـوذ: ممؾمسي ىمرـمبي   –، حتؼقؼ: أسمق قموصؿ طمس

 م -  1995هذ.1416مٍم ، اًمطبعي: إومم، 

هذ( ، 273اسمـ موضمي  : أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ يزيد اًمؼزويـل اعمتقرم : ) ,6

 وذ : مؽتبي أيب اعمعوـمل -ؾمــ اسمـ موضمي  ، اًمـ

اًمبقصػمي: أسمق اًمعبوس ؿمفوب اًمديـ أمحد سمـ أيب سمؽر سمذـ إؾمذامقمقؾ  ,7

هذ( ، مصبوح اًمزضموضمي ذم زوائد 842سمـ ىمويامز اًمؽـوين اًمشوومعل )اعمتقرم: 

 –اسمـ موضمف ،  اعمحؼؼ: حمؿذد اعمـتؼذك اًمؽشذـووي  ، اًمـذوذ: دار اًمعرسمقذي 

 -   "هذ 1423سمػموت ، اًمطبعي: اًمثوكقي، 

اًمؽممذي: حمؿد سمـ قمقسك أسمق قمقسك اًمسؾؿل ، اجلومع اًمصحقح ؾمــ ,8

، سموب : شمعجقؾ اًمزيموة ، حتؼقؼ : أمحد حمؿد  678، رىمؿ  63. 3اًمؽممذي 

سمػموت، وىمول اإلموم  –ؿمويمر وآظمرون ، اًمـوذ : دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 

 إًمبوين : طمديٌ طمسـ  -

 اًمـقسذوسمقري ، اعمسذتدرك قمذغم احلويمؿ: حمؿد سمذـ قمبذداهلل أسمذق قمبذداهلل,9

، ذيمر إؾمالم اًمعبوس ريض اهلل قمـف و  5431، رىمؿ  375. 3اًمصحقحلم 

ً إؾمالمف ،  حتؼقؼ : مصطػك قمبد اًمؼودر قمطو ،  اظمتالف اًمروايوت ذم وىم
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 – 1411سمذذذػموت ، اًمطبعذذذي إومم ،  –اًمـذذذوذ : دار اًمؽتذذذى اًمعؾؿقذذذي 

1992 ، 

سمـ إسمراهقؿ سمذـ اخلطذوب اًمبسذتل   اخلطويب: أسمق ؾمؾقامن محد سمـ حمؿد ,12

،  54.  2 "ذح ؾمذذــ أيب داود"هذذذ(  ، معذذومل اًمسذذــ، 388)اعمتذذقرم: 

 م  - 1932 ,هذ  1351طمؾى ، اًمطبعي: إومم  –اًمـوذ: اعمطبعي اًمعؾؿقي 

اًمزيؾعل: مجول اًمديـ أسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمؿد )اعمتقرم: ,11

، اعمحؼذؼ: حمؿذد    332.  2دايذي هذ( ، كصى اًمرايذي ٕطموديذٌ اهل762

ًمبـذون. دار ,سمذػموت  ,قمقامي ، اًمـوذ: ممؾمسي اًمريون ًمؾطبوقمي واًمـنم 

اًمسذذذعقديي ، اًمطبعذذذي: إومم،  –ضمذذذدة  ,اًمؼبؾذذذي ًمؾثؼوومذذذي اإلؾمذذذالمقي

 م ، 1997هذ.1418

هذذذ( ، سمذذذل  1346اًمسذذفوركػقري: اًمشذذقخ ظمؾقذذؾ أمحذذد )اعمتذذقرم: ,12

،قمؾذذؼ قمؾقذذف: أ-د شمؼذذل اًمذذديـ  457.  6اعمجفذذقد ذم طمذذؾ ؾمذذــ أيب داود

اًمـدوي ،اًمـوذ: مريمز اًمشقخ أيب احلسـ اًمـدوي ًمؾبحقث واًمدراؾموت 

 م  - 2226 ,هذ  1427اإلؾمالمقي، اهلـد ، اًمطبعي: إومم، 

اًمشقيموين: حمؿذد سمذـ قمذكم سمذـ حمؿذد سمذـ قمبذد اهلل اًمقؿـذل )اعمتذقرم: ,13

ـ اًمصبوسمطل ، ، حتؼقؼ: قمصوم اًمدي 179.   4هذ( ، كقؾ إوـمور 1252

 م ،1993 ,هذ 1413اًمـوذ: دار احلديٌ، مٍم ، اًمطبعي: إومم، 

هذ( ،  656 , 578اًمؼرـمبل: أسمق اًمعبوس أمحد سمـ قمؿر سمـ إسمراهقؿ ),14

،طمؼؼذف وقمؾذؼ قمؾقذف  17. 3اعمػفؿ عمو أؿمؽؾ مـ شمؾخقص يمتذوب مسذؾؿ 



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل
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يقؾمذػ قمذكم  ,أمحذد حمؿذد اًمسذقد  ,وىمدم ًمف: حمقل اًمديـ ديذى مقسذتق 

ـ يمثػم، دمشؼ  , سمديقي سمػموت(،  ,حمؿقد إسمراهقؿ سمزال ، اًمـوذ: )دار اسم

 ,هذذذ  1417سمذذػموت( ،اًمطبعذذي: إومم،  ,)دار اًمؽؾذذؿ اًمطقذذى، دمشذذؼ 

 م    - 1996

اعمبوريمػقري: أسمق احلسـ قمبقد اهلل سمـ حمؿد قمبد اًمسذالم سمذـ طمسذوم ,15

 هذذذ(  ، مرقمذذوة اعمػذذوشمقح ذح مشذذؽوة1414اًمذذديـ اًمرمحذذوين )اعمتذذقرم: 

، اًمـذذذوذ: إدارة اًمبحذذذقث اًمعؾؿقذذذي   1823، رىمذذذؿ  52.  6اعمصذذذوسمقح 

 ,سمـذورس اهلـذد ،اًمطبعذي: اًمثوًمثذي  ,اجلومعي اًمسؾػقي  ,واًمدقمقة واإلومتوء 

 م-    1984هذ،  1424

هذذ(، 676اًمـقوي: أسمق زيمريو حمقل اًمديـ حيقك سمـ ذف )اعمتذقرم: ,16

،  36. 11"ذح اًمـذقوى  "اعمـفوج ذح صحقح مسؾؿ سمذـ احلجذوج 

 -  "  1392سمػموت ، اًمطبعي: اًمثوكقي،   –اًمـوذ: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 

اهلَذذَرري : حمؿذذد إمذذلم سمذذـ قمبذذد اهلل إَُرمذذل اًمَعَؾذذقي اًمشذذوومعل، ,17

، اًمـوذ:  311.  11اًمؽقيمى اًمقهوج ذح صحقح مسؾؿ سمـ احلجوج  

 م-  2229 , هذ 1432دار ـمقق اًمـجوة ،اًمطبعي: إومم،  ,دار اعمـفوج 

اهلقثؿل: أسمق احلسـ كقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمؽر سمـ ؾمؾقامن )اعمتذقرم: ,18

يَمذوِة ،  79.  3هذ( ، جمؿع اًمزوائد ومـبع اًمػقائد 827 ، سموُب شَمْعِجقذِؾ اًمز 

اعمحؼؼ: طمسوم اًمديـ اًمؼدد ، اًمـوذ: مؽتبذي اًمؼذدد، اًمؼذوهرة ، قمذوم 

 م - 1994هذ،  1414اًمـنم: 
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سلم مسؾؿ سمـ احلجوج  اًمؼشػمي اًمـقسوسمقري ، اجلومع مسؾؿ: أسمق احل,19

ـِ  4192، سمذرىمؿ  54.  5 "اًمصحقح اعمسؿك صذحقح مسذؾؿ  ، سمذوب َمذ

ا ِمـُْف  ، اًمـوذ : دار اجلقؾ سمػموت + دار إوموق  اؾْمتَْسَؾَػ ؿَمْقًئو وَمَؼَه ظَمػْمً

 اجلديدة ذ سمػموت   -

 :اعمذاهى قمغم اًمػؼف يمتى,&
 .ٙاحليف الفكُ كتب: أّاًل
اسمـ قموسمديـ: ، حمؿد أملم سمـ قمؿر سمـ قمبد اًمعزيذز اًمدمشذؼل احلـػذل  1,

اًمـذوذ: دار  359. 2هذ( ، رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختذور1252)اعمتقرم: 

 م -1992 ,هذ 1412سمػموت اًمطبعي: اًمثوكقي، ,اًمػؽر

اًمعقـل: سمدر اًمديـ أسمق حمؿد حمؿقد سمـ أمحد اًمغقويب احلـػل )اعمتذقرم:  ,2

  155. 8اًمبـويي ذح اهلدايي هذ( ، 855

اسمـ َموَزَة: أسمق اعمعوزم سمرهون اًمديـ حمؿقد سمـ أمحد سمـ قمبذد اًمعزيذز سمذـ ,3

اعمحذقط اًمؼمهذوين ذم اًمػؼذف "هذذ( ،  616قمؿر اًمبخوري احلـػل )اعمتقرم: 

، اعمحؼذذؼ: قمبذذد  267.  2اًمذـعامين ومؼذذف اإلمذذوم أيب طمـقػذي ريض اهلل قمـذذف 

ًمبـذون ،  –دار اًمؽتى اًمعؾؿقذي، سمذػموت  اًمؽريؿ ؾمومل اجلـدي ، اًمـوذ:

 م ،  2224 ,هذ  1424اًمطبعي: إومم، 

اسمـ كجقؿ: زيـ اًمديـ سمذـ إسمذراهقؿ سمذـ حمؿذد، اعمعذروف سمذوسمـ كجذقؿ ,4

،  241.  2هذ( ، اًمبحر اًمرائؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ 972اعمٍمي )اعمتقرم: 

 اًمـوذ: دار اًمؽتوب اإلؾمالمل-
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سمِقِدّي اًمقؿـل احلـػل  اًمعبودي : أسمق سمؽر سمـ قمكم سمـ,5  حمؿد احلدادي اًمز 

هذ( ،  اجلذقهرة اًمـذػمة ، اًمـذوذ: اعمطبعذي اخلػميذي اًمطبعذي: 822)اعمتقرم: 

 هذ-1322إومم، 

اًمعقـل: أسمق حمؿذد حمؿذقد سمذـ أمحذد سمذـ مقؾمذك سمذـ أمحذد سمذـ طمسذلم ,6

هذذ( ، مـحذي اًمسذؾقك ذم ذح 855اًمغقتوسمك احلـػل سمدر اًمديـ )اعمتقرم: 

، اعمحؼؼ: د- أمحد قمبد اًمرزاق اًمؽبقزذ ، اًمـذوذ:  233. 1قك حتػي اعمؾ

 ,هذذذ 1428وزارة إوىمذذوف واًمشذذمون اإلؾمذذالمقي   ، اًمطبعذذي: إومم ، 

 م  -2227

اًمؽوؾموين: قمالء اًمديـ، أسمق سمؽر سمـ مسعقد سمـ أمحد احلـػل )اعمتذقرم: ,7 

ًمؽتى ، اًمـوذ: دار ا 52. 2هذ( ، سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع 587

 م    1986 ,هذ 1426اًمعؾؿقي ، اًمطبعي: اًمثوكقي، 

اعمقصكم  : قمبد اهلل سمذـ حمؿذقد سمذـ مذقدود ، جمذد اًمذديـ أسمذق اًمػضذؾ ,8 

هذ(، آظمتقور ًمتعؾقؾ اعمختور     ، سمتعؾقؼوت: اًمشقخ 683احلـػل )اعمتقرم: 

حمؿقد أسمق دىمقؼي )مـ قمؾامء احلـػقي ومدرس سمؽؾقي أصقل اًمديـ ؾمذوسمؼو( 

م ،  1937 ,هذ  1356اًمؼوهرة ، شموريخ اًمـنم:  –: مطبعي احلؾبل ،اًمـوذ

هذ  1422سمػموت، ًمبـون ، اًمطبعي: إومم،  ,اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

 م    2222 ,
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 .املالكٙ الفكُ كتب: ثاىًٔا
اسمـ قمرومي: حمؿد سمـ حمؿد اًمذقرهمؿل اًمتقكزذ اعمذوًمؽل، أسمذق قمبذد اهلل  ,1 

، اعمحؼؼ: د- طمذوومظ قمبذد  189.  1اًمػؼفل  هذ( اعمختٍم 823)اعمتقرم: 

اًمرمحـ حمؿد ظمػم ، اًمـوذ: ممؾمسي ظمؾػ أمحد اخلبتقر ًمألقمامل اخلػميي ، 

 م  - 2214 ,هذ  1435اًمطبعي: إومم، 

اًمبغدادي: اًمؼويض أسمق حمؿد قمبد اًمقهوب سمـ قمكم سمذـ كٍمذ اعمذوًمؽل  ,2

ؼذؼ: ، اعمح 386.  1هذ( ، اإلذاف قمذغم كؽذً مسذوئؾ اخلذالف 422)

 ,هذذ 1422احلبقى سمـ ـموهر ، اًمـوذ: دار اسمـ طمذزم ، اًمطبعذي: إومم، 

1999 

اًمتؿقؿل: أسمق حمؿد ، قمبد اًمعزيز سمـ إسمراهقؿ سمـ أمحد اًمؼرر اًمتقكز ,3

هذ( ، روضي اعمستبلم ذم ذح يمتذوب  673اعمعروف سموسمـ سمزيزة )اعمتقرم: 

دار اسمـ طمذزم ، ، اعمحؼؼ: قمبد اًمؾطقػ زيموغ ، اًمـوذ:  441. 1اًمتؾؼلم 

 م ، 2212 ,هذ  1431اًمطبعي: إومم، 

اًمثعؾبل: أسمق حمؿد قمبد اًمقهوب سمـ قمذكم سمذـ كٍمذ اًمبغذدادي اعمذوًمؽل ,4

ش اإلموم موًمؽ سمـ أكس»هذ( ، اعمعقكي قمغم مذهى قمومل اعمديـي 422)اعمتقرم: 

، اعمحؼؼ: محقش قمبد احلّؼ ، اًمـوذ: اعمؽتبي اًمتجوريي، مصطػك  366.  1

مؽي اعمؽرمذي ، أصذؾ اًمؽتذوب: رؾمذوًمي ديمتذقراه سمجومعذي أم  ,وز أمحد اًمب

 اًمؼرى سمؿؽي اعمؽرمي -



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل
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هذذ( ، 1121اخلرر: حمؿد سمـ قمبد اهلل اعموًمؽل أسمق قمبد اهلل )اعمتذقرم: ,5

 ,، اًمـذوذ: دار اًمػؽذر ًمؾطبوقمذي  223. 2ذح خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخذرر 

 سمػموت ،  

ح اًمؽبذػم ،حتؼقذؼ اًمدؾمقىمك: حمؿد قمرومف ،طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنم,6

 .حمؿد قمؾقش ، اًمـوذ دار اًمػؽر سمػموت

اًمصذذووي: أسمذذق اًمعبذذوس أمحذذد سمذذـ حمؿذذد اخلؾذذقيت، اعمذذوًمؽل )اعمتذذقرم: ,7

هذ(  ، سمؾغي اًمسوًمؽ ٕىمرب اعمسوًمؽ اعمعذروف سمحوؿمذقي اًمصذووي 1241

 قمغم اًمنمح اًمصغػم ًمؾشقخ اًمدردير ، اًمـوذ: دار اعمعورف - 

أمحد سمـ مؽرم اًمصعقدي )كسبي إمم سمـل  اًمعدوي: أسمق احلسـ، قمكم سمـ,8

هذ(  ، طموؿمقي اًمعدوي قمذغم 1189قمدي، سموًمؼرب مـ مـػؾقط( )اعمتقرم: 

ذح يمػويي اًمطوًمى اًمرسمذوين ، اعمحؼذؼ: يقؾمذػ اًمشذقخ حمؿذد اًمبؼذوقمل ، 

 سمػموت- –اًمـوذ: دار اًمػؽر 

اًمؼراذم: أسمق اًمعبوس ؿمفوب اًمديـ أمحد سمـ إدريذس سمذـ قمبذد اًمذرمحـ ,9

، اعمحؼؼ: :  379،  378.  7هذ( ، اًمذظمػمة 684شفػم )اعمتقرم: اعموًمؽل اًم

سمػموت ، اًمطبعي: إومم،  ,حمؿد سمق ظمبزة ، اًمـوذ: دار اًمغرب اإلؾمالمل

 م ،  1994

اًمؼرـمبل  : أسمذق اًمقًمقذد حمؿذد سمذـ أمحذد  سمذـ رؿمذد احلػقذد )اعمتذقرم: ,12

 –احلديٌ ، اًمـوذ: دار  36. 2هذ( ، سمدايي اعمجتفد وهنويي اعمؼتصد 595

 م- 2224 ,هذ 1425اًمؼوهرة ، شموريخ اًمـنم: 
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اًمـؿري: أسمق قمؿر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؼم سمـ قموصؿ ,11

،  323.  1هذذذ( ، اًمؽذذوذم ذم ومؼذذف أهذذؾ اعمديـذذي 463اًمؼرـمبذذل )اعمتذذقرم: 

اعمحؼذؼ: حمؿذد أطمقذذد وًمذد موديذؽ اعمقريتذذوين ، اًمـذوذ: مؽتبذي اًمريذذوض 

عمؿؾؽذذذي اًمعرسمقذذذي اًمسذذذعقديي ، اًمطبعذذذي: اًمثوكقذذذي، احلديثذذذي، اًمريذذذوض، ا

 م  ،1982هذ.1422

اًمقرهمؿل: حمؿد سمـ حمؿد اسمـ قمرومي اًمتقكز اعمذوًمؽل، أسمذق قمبذد اهلل ,12

، اعمحؼذؼ: د-  46.  2هذ( اعمختٍمذ اًمػؼفذل ٓسمذـ قمرومذف  823)اعمتقرم: 

طموومظ قمبد اًمذرمحـ حمؿذد ظمذػم ، اًمـذوذ: ممؾمسذي ظمؾذػ أمحذد اخلبتذقر 

 م -      - 2214 ,هذ  1435يي ، اًمطبعي: إومم، ًمألقمامل اخلػم

 .الصافعٙ الفكُ كتب:  ثالجًا
 اًمبٍمذي طمبقذى سمذـ حمؿذد سمذـ حمؿذد سمذـ قمذكم احلسـ أسمق: اعمووردي ,1

 اإلمذذوم مذذذهى ومؼذذف ذم اًمؽبذذػم احلذذووي(   هذذذ452: اعمتذذقرم) اًمبغذذدادي،

 , معذقض حمؿد قمكم اًمشقخ: اعمحؼؼ ، اعمزين خمتٍم ذح وهق اًمشوومعل

 – سمذػموت اًمعؾؿقذي، اًمؽتذى دار: اًمـوذ اعمقضمقد قمبد أمحد قمودل اًمشقخ

 -م 1999, هذ 1419 إومم،: اًمطبعي ًمبـون

 ريمـ اعمعوزم، أسمق ، حمؿد سمـ يقؾمػ سمـ اهلل قمبد سمـ اعمؾؽ قمبد: اجلقيـل,2

 درايذي ذم اعمطؾذى هنويذي( هذذ478: اعمتذقرم) احلرملم سمنموم اعمؾؼى اًمديـ،

 حمؿذقد اًمعظذقؿ قمبذد. د- أ: ومفورؾمذف وصذـع ؼؼذفطم ، 172.  3 اعمذهى

 -م2227,هذ1428 إومم،: اًمطبعي ، اعمـفوج دار: اًمـوذ ، اًمّديى



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل
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 اًمديـ ؿمفوب محزة سمـ أمحد اًمعبوس أيب سمـ حمؿد اًمديـ ؿمؿس: اًمرمكم,3

: اًمـذوذ ، 374. 1 اعمـفوج ذح إمم اعمحتوج هنويي ،( هذ1224: اعمتقرم)

 -  م1984.هذ ٕظمػمةا اًمطبعي سمػموت اًمػؽر، دار

.  3 إم ،( هذ224: اعمتقرم)  إدريس سمـ حمؿد اهلل قمبد أسمق: اًمشوومعل,4

 -م1992.هذ1412: اًمـنم ؾمـي ، سمػموت – اعمعرومي دار: اًمـوذ ، 58

 ومؼذف ذم اعمفذذب ، إؾمحوق أسمق يقؾمػ سمـ قمكم سمـ إسمراهقؿ:  اًمشػمازي,5

 اًمػؽر دار اًمـوذ ،143. 1 اًمشوومعل اإلموم

 اعمحذومكم اسمذـ احلسـ أسمق ، اًمؼوؾمؿ سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ أمحد :اًمضبل,6

: اعمحؼؼ 178. 1 اًمشوومعل اًمػؼف ذم اًمؾبوب ،( هذ415: اعمتقرم) اًمشوومعّل 

 اعمـذقرة، اعمديـي اًمبخوري، دار: اًمـوذ ، اًمعؿري صـقتون سمـ اًمؽريؿ قمبد

 -  هذ1416 إومم،: اًمطبعي اًمسعقديي، اًمعرسمقي اعمؿؾؽي

 اًمبٍمذي طمبقذى سمذـ حمؿذد سمذـ حمؿذد سمذـ قمذكم احلسذـ أسمق: اعمووردي,7

 اإلمذذوم مذذذهى ومؼذذف ذم اًمؽبذذػم احلذذووي ،(هذذذ452: اعمتذذقرم) اًمبغذذدادي

 حمؿذد قمذكم اًمشقخ: اعمحؼؼ ، 159. 3 اعمزين خمتٍم ذح وهق اًمشوومعل

 اًمعؾؿقي، اًمؽتى دار: اًمـوذ ، اعمقضمقد قمبد أمحد قمودل اًمشقخ , معقض

  ، م 1999, هذ 1419 ومم،إ: اًمطبعي ، ًمبـون – سمػموت

 ،( هذذ676: اعمتذقرم) ذف سمذـ حيقذك اًمديـ حمقل زيمريو أسمق: اًمـقوي,8

 اًمػؽر دار: ،اًمـوذ  144. 6 اعمفذب ذح اعمجؿقع



 آــــــــــ٘رالد   
 

 

(89) 

 .احليبلٙ الفكُ كتب:  رابعا
 ،( هذذ622 , 541) حمؿذد أسمذق اعمؼدد أمحد سمـ اهلل قمبد: ىمدامي اسمـ ,1

  اًمعريب، اًمؽماث إطمقور دار: اًمـوذ ، 336. 2 اخلرىمل خمتٍم ذح اعمغـل

 -م1985.  هذ1425: اًمـنم ؾمـي ، إومم اًمطبعي

 إدريذس سمذـ طمسـ سمـ اًمديـ صالح سمـ يقكس سمـ مـصقر:  اًمبفقيت ,2 

: اًمـذوذ ،     اإلىمـذوع متـ قمـ اًمؼـوع يمشوف ،(هذ1251: اعمتقرم) احلـبكم

 -اًمعؾؿقي اًمؽتى دار

  اعمؼذدد  حمؿد سمـ أمحد سمـ اهلل قمبد اًمديـ مقومؼ حمؿد أسمق: ىمدامي اسمـ,3

 دار: اًمـذوذ ، 417. 1 أمحذد اإلمذوم ومؼذف ذم اًمؽذوذم ،( هذ622: اعمتقرم)

 -  م 1994 , هذ 1414 إومم،: اًمطبعي ، اًمعؾؿقي اًمؽتى

 أمحذد سمذـ حمؿذد سمذـ اًمذرمحـ قمبد اًمػرج أسمق اًمديـ ؿمؿس: ىمدامي اسمـ,4 

 اًمذديمتقر: حتؼقذؼ ، 182. 7 اًمؽبػم اًمنمح ،( هذ 682: اعمتقرم) اعمؼدد

 ، احلؾذق حمؿذد اًمػتذوح قمبذد اًمذديمتقر , اًمؽميمذل اعمحسذـ قمبد سمـ اهلل قمبد

 مجفقريذي , اًمؼذوهرة واإلقمذالن، واًمتقزيع واًمـنم ًمؾطبوقمي هجر: اًمـوذ

   ، م 1995 , هذ 1415 إومم،: اًمطبعي ، اًمعرسمقي مٍم

 إؾمذحوق أسمذق ، حمؿذد سمذـ اهلل قمبذد سمذـ حمؿذد سمذـ إسمذراهقؿ: مػؾذح اسمـ,5

 اًمؽتذى دار: اًمـذوذ ، 165.  4 اعمؼـع ذح ذم اعمبدع( هذ884: اعمتقرم)

  ، م 1997 , هذ 1418 إومم،: اًمطبعي ، ًمبـون – سمػموت اًمعؾؿقي،



 (أمنْذجًا اكْرّى) للجْائح االقتصادٓ٘ التداعٔات مْاجَ٘ يف ّأثرِ الزكاٗ تعجٔل

 

(91) 

 ذح  ،1251  ؾمذـي اعمتذقرم إدريذس سمذـ يذقكس سمـ مـصقر: اًمبفقيت,6

 وذاًمـ ، 86.  2 اعمـتفك ًمنمح اًمـفك أوزم دىموئؼ اعمسؿك اإلرادات مـتفك

 -1996 اًمـنم ؾمـي ، اًمؽتى قمومل

ك اًمديـ زيـ: اًمتـقظمل,7  احلـذبكم اعمـجذك اسمذـ أؾمعد سمـ قمثامن سمـ اعُمـَج 

: وحتؼقذؼ دراؾمذي ، 769.  1اعمؼـذع ذح ذم اعمؿتذع ،( هذ 695 , 631)

 -م 2223 , هذ 1424 اًمثوًمثي،: اًمطبعي ، دهقش سمـ اهلل قمبد سمـ اعمؾؽ قمبد

 . الظاٍرٚ الفكُ: خامشًا
 اًمؼرـمبذل إكدًمزذ ؾمذعقد سمذـ أمحذد سمذـ قمذكم حمؿذد أسمذق:   طمزم اسمـ ,1

 اًمػؽر دار: اًمـوذ ، 211. 4 سمؤصمور اعمحغم( هذ456: اعمتقرم) اًمظوهري

 - سمػموت ,

 اًمؼرـمبل إكدًمز طمزم سمـ ؾمعقد سمـ أمحد سمـ قمكم حمؿد أسمق: اًمظوهري,2

 واعمعذذذذومالت اًمعبذذذذودات ذم اإلمجذذذذوع مراشمذذذذى ،( هذذذذذ456:  اعمتذذذذقرم)

 -سمػموت – اًمعؾؿقي اًمؽتى دار:  اًمـوذ ، 37. 1 آقمتؼوداتو

 .الزٓدٚ الفكُ كتب: سادسًا
: اعمتذذقرم) اًمقؿـذذل اهلل قمبذذد سمذذـ حمؿذذد سمذذـ قمذذكم سمذذـ حمؿذذد: اًمشذذقيموين,1

: اًمـوذ ، 264. 1إزهور طمدائؼ قمغم اعمتدومؼ اجلرار اًمسقؾ ،( هذ1252

 - طمزم اسمـ دار

 قمؾامء عمذاهى اجلومع اًمزظمور ًمبحرا ، اًمعـز ىموؾمؿ سمـ أمحد: اًمصـعوين,2

 - اًمقؿـ مؽتبي:  اًمـوذ 56. 5إمصور
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   1.354 اعمذذهى ٕطمؽذوم اعمذذهى اًمتذوج ،  حيقك سمـ أمحد: اعمرشمه,3

 اإلؾمالمل اًمؽتوب دار:  اًمـوذ

 . اإلمامٙ الفكُ كتب: سابعًا
: اعمتذذقرم) اًمقؿـذذل اهلل قمبذذد سمذذـ حمؿذذد سمذذـ قمذذكم سمذذـ حمؿذذد: اًمشذذقيموين,1

 دار: اًمـذوذ ، 161. 2 اًمبفقذي اًمدرر ذح اعمضقي اًمدراري ،( هذ1252

 -م1987 , هذ1427 إومم: اًمطبعي اًمعؾؿقي اًمؽتى

 اًمؾؿعذي ذح ذم اًمبفقي اًمروضي ، اجلبعل قمكم سمـ اًمديـ زيـ: اًمعومكم,2

 -سمػموت– اإلؾمالمل اًمعومل دار ، 314. 1  اًمدمشؼقي

 احلسذقـل قمذكم سمذـ طمسـ سمـ ظمون صديؼ حمؿد اًمطقى أسمق: اًمِؼـ قضمل,3

 2 اًمبفقذذي اًمذذدرر ذح اًمـديذذي اًمروضذذي ،( هذذذ1327: اعمتذذقرم) اًمبخذذوري

 -  اعمعرومي دار: اًمـوذ ، 124.

 .اإلباضٙ الفكُ كتب: ثاميًا
 اًمعؾقذؾ وؿمذػوء اًمـقذؾ ذح ، قمقسذك سمذـ يقؾمذػ سمذـ حمؿذد: أـمػقش , 

 - اإلرؿمود مؽتبي:  اًمـوذ ، 5.129

 .الرتاجه كتب-&
 ىَمذوْيامز سمـ قمثامن سمـ أمحد سمـ حمؿد اهلل قمبد أسمق يـاًمد ؿمؿس: اًمذهبل ,1

 اعمجفذقًملم مذـ وظمؾذؼ واعمؽمويمذلم اًمضذعػوء ديذقان ،( هذ748: اعمتقرم)

: اًمـذوذ ، إكصذوري حمؿذد سمـ محود: اعمحؼؼ ، 74. 1 ًملم ومقفؿ وصمؼوت

 - " م 1967 , هذ 1387 اًمثوكقي،: اًمطبعي ، مؽي – احلديثي اًمـفضي مؽتبي
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 ومذذورس، سمذذـ قمذذكم سمذذـ حمؿذذد سمذذـ حمؿذذقد سمذذـ اًمذذديـ ظمذذػم :اًمذذزريمكم ,2   

 اًمعؾذؿ دار: اًمـذوذ ، 226.  2 إقمالم ،( هذ1396: اعمتقرم) اًمدمشؼل

 -"م 2222 قمنم اخلومسي: اًمطبعي ، ًمؾؿاليلم

: اعمتذقرم)  اًمبغذدادي اًمبٍمذي، مـقذع سمـ حمؿد اهلل قمبد أسمق: ؾمعد اسمـ,3

: اًمـوذ ، قمبوس سونإطم: اعمحؼؼ ، 225.  6اًمؽؼمى اًمطبؼوت ،( هذ232

  ، م 1968 إومم،: اًمطبعي ، سمػموت – صودر دار

 اًمتؿقؿل، َمْعبَد، سمـ معوذ سمـ طمبون سمـ أمحد سمـ طمبون سمـ حمؿد: اًمبُستل,4

: سمنقموكي ـمبع ، 192.  4 اًمثؼوت ،( هذ354: اعمتقرم) اًمدارمل، طموشمؿ، أسمق

 اًمعثامكقي عورفاعم دائرة: اًمـوذ ، اهلـديي اًمعوًمقي ًمؾحؽقمي اعمعورف وزارة

 ، 1973=  ه 1393 إومم،: اًمطبعي ، اهلـد اًمديمـ آسمود سمحقدر

 اًمؽريؿ قمبد سمـ حمؿد سمـ حمؿد اًمؽرم أيب سمـ قمكم احلسـ أسمق: اجلزري,5  

 أؾمذد ،( هذذ632: اعمتقرم) إصمػم اسمـ اًمديـ قمز ، اًمشقبوين اًمقاطمد قمبد سمـ

 قمودل , معقض حمؿد قمكم: اعمحؼؼ ، 381.  3 اًمصحوسمي معرومي ذم اًمغوسمي

 ؾمذـي ، إومم: اًمطبعذي ، اًمعؾؿقذي اًمؽتى دار: اًمـوذ ، اعمقضمقد قمبد أمحد

 -            " م 1994 , هذ1415: اًمـنم

 ىَموْيامز سمـ قمثامن سمـ أمحد سمـ حمؿد اهلل قمبد أسمق اًمديـ ؿمؿس: اًمذهبل,6  

 مذـ جمؿققمذي:  اعمحؼذؼ ، 16. 2 اًمـذبالء أقمالم ،ؾمػم( هذ748:  اعمتقرم)

 ، اًمرؾموًمي ممؾمسي:  اًمـوذ ، إركوؤوط ؿمعقى اًمشقخ سمنذاف ؼؼلماعمح

  ، م 1985.  هذ 1425 ، اًمثوًمثي:  اًمطبعي
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 طمجذر سمذـ أمحذد سمذـ حمؿذد سمذـ قمذكم سمذـ أمحذد اًمػضؾ أسمق: اًمعسؼالين,7

 ، قمقامي حمؿد: اعمحؼؼ ، 294.  1 اًمتفذيى شمؼريى ،( هذ852: اعمتقرم)

 - 1986 – 1426 إومم،: اًمطبعي ؾمقريو – اًمرؿمقد دار: اًمـوذ

 . ّالفتاّٚ اإللكرتّىٔ٘ ّاملْاقع احلدٓج٘ املراجع-&
  إزهر، ـمبعي ، وذيعي قمؼقدة اإلؾمالم ، ؿمؾتقت حمؿقد اًمشقخ,1

 واًمبدع واًمغقبقوت اًمعؼوئد ذم اعمفامت اًمػتووى ، ؿمؾتقت حمؿقد اًمشقخ,2

 -إزهر ـمبعي ، واعمـؽرات

 دار  ، إؾمذذالمقي وسمحذذقث ذقمقذذي ومتذذووى ، حمؿذذد طمسذذـلم:  خمؾذذقف,3

 - -اًمعريب اًمؽتوب

 إؿمذؼر، ؾمذؾقامن حمؿذد يوؾمذلم، كعذقؿ حمؿذد ، ؾمذؾقامن قمؿر: إؿمؼر,4

 ًمؾـنمذ اًمـػذوئس دار: اًمـذوذ ،  اعمعذوسة اًمزيمذوة ىمضويو ذم ومؼفقي أسمحوث

 -  واًمتقزيع

 ٕطمؽومفذو مؼوركي دراؾمي " اًمزيموة ومؼف ، يقؾمػ اًمشقخ:  اًمؼرضووى,5

 - اًمرؾموًمي ممؾمسي ، واًمسـي ؼرآناًم ضقء رم وومؾسػتفو

 شملصذقؾقي ومؼفقذي دراؾمذي اًمزيمذوة كذقازل ، مـصقر سمـ اهلل قمبد: اًمغػقكم ,6

 - 2228 , 1429: اًمـنم ؾمـي ، اعمقامن دار: اًمـوذ  ،   اًمزيموة عمستجدات

: اًمثذوكك اًمؼسذؿ ،   اًمعبذودات ذم اًمـقازل ومؼف ، قمكم سمـ ظموًمد: اعمشقؼح,7

 - كقر مؽتبي ، اًمزيموة

- د اعمطؾذؼ، حمّؿذد سمذـ اهلل قمبذد- د- أ ، حمؿذد سمذـ اهلل قَمبد- د- أ: ّقوراًمط,8

د ذ اًمِػؼفُ  ، اعمقؾَمك إسمراهقؿ سمـ حمؿ   ًمؾـ نمذ، اًمذَقـمـ َمذَدارُ : اًمـذوذ ،  اعمَقرس 
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 , هذذذ 1433 اًمثوكقذذي،: اًمطبعذذي ، اًمسذذعقديي اًمعرسمقذذي اعمؿؾؽذذي , اًمريذذوض

 -م 2212

 اًمذديـ طمسذوم. اًمديمتقر خاًمشق ومضقؾي " اإلؾمالمقي يسلًمقكؽ ؿمبؽي,9

 وًمؾؿذرىض اًمصذحقيِ  واعمرايمذزِ  ًمؾؿستشػقوت اًمزيموةِ  دومعِ  ضقاسمطُ " قمػوكي

 -اًمزيموة ذم اًمذؿذؼذذذوٓت ىمذسذؿ، 12.28.2216 سمتوريخ

 قمذغم مـشذقر م2222. اسمريذؾ. 8 ذم  اًمدوًمقذي اًمعؿؾ مـظؿي شمؼرير,12

  اإلكؽمكً اًمدوًمقي اعمعؾقموت ؿمبؽي

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922  قمذذغم اًمذذدظمقل شمذذوريخ 

 ،  م2222. 8. 22 اعمقىمع

 ,  ومفذد يوؾمذلم أيرسذ. د ، إكبذور ضمومعي – سمتول طمسلم أمحد. د,,11

 وؾمذبؾ اًمعذوعمل آىمتصذود قمذغم يمقروكو ضموئحي شموصمػم:  , اًمعراىمقي اجلومعي

 شملصمػم:  سمعـقان مؼول سمعدهو، ومو1ص ًمؾعراق ظموصي إؿمورة مع ياعمقاضمف

 اعمقىمع مقىمع قمغم مـشقر واعمٍمي اًمعوعمل آىمتصود قمكم يمقروكو ومػموس

- م2222 يقًمقذذذذذذذذذذذق7 سمتذذذذذذذذذذذوريخ  اًمعذذذذذذذذذذذريب اًمذذذذذذذذذذذديؿؼراـمل

>https://democraticac.de/?p=67683 اعمقىمذذذع قمذذذغم قلاًمذذذدظم شمذذذوريخ 

 م25.8.2222

 ًمذذق-- اًمعذذومل زيمذذوة ىمقؿذذي دوٓر شمريؾقذذقن 375-3 : سمعـذذقان مؼذذول,12

 -م2218 مويق 21 اإلصمـلم  يقم اًمصودر قمددهو ذم اًمعرب ضمريدة! ?مُجعً

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922
https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922
https://democraticac.de/?p=67683
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 حتصذقؾ! »اًمتجذور أسمقاب قمغم يـتظرون "اًمػؼراء":  سمعـقان مؼول,13 

 13 اجلؿعي اًمريوض ضمريدة ؾمـقيًو؟ ريول مؾقور 62 شمٍمف أيـ-- شاًمزيموة

 - 15341 اًمعدد , م2212 يقكقق 25 , هذ 1431 رضمى

 احلؽقمقي ًمؾؿستشػقوت اًمزيموة إظمراج طمؽؿ ، سموٕزهر اًمػتقى جلـي,14

 - 2219 ديسؿؼم 14 اًمسبً، ،  اعمجوكقي


