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 َكد١َ فغ١ًٝ ايػٝخ ٚسٝد بٔ بايٞ سفع٘ اهلل

 

وصهحهف، ونهـ  ،وظذ آفهف ،وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل  ،احلؿد هلل

 ...وبعد :فديـاتهع هداه إػ يقم ا

ؾنن ادسؾؿ يـهغل فف أن يتعرف ظذ إحؽوم افؼظقي فؽل يعهد اهلل ظذ 

 .ويسر إػ اهلل ظذ كقر وهدى ،بصرة

خوفك  نكن » :فألشهتو   «ـقف حتسى زـوة موفكك  »وؿد وؿػً ظذ رشوفي 

ؾقجدتف ؿد تـوول حسوب افزـوة بلشؾقب شفؾ نقسقر يػفؿف  :«ِمؿود افكُجفـي

 :ظهذ تؼريهى إحؽهوم افػؼفقهي  اههر ادسهؾؿغ اجزاه اهلل خرً ؾ ،ـؾ نسؾؿ

وظهذ آفهف  ،وصهذ اهلل ظهذ دؿهد و:وأشلل اهلل أن يزيهده ظؾها وتؼهقى وورًظه

 .وصحهف وشؾؿ

 

 وـتهف افػؼر إػ اهلل تعوػ 

 ٚسٝد بٔ عبد ايطالّ بٔ بايٞ

 وهجريً 1431صػر  1يف 
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 ،وكعق  بوهلل نـ رشور أكػسـو ،كستغػرهو ،و كستعقـف ،كحؿده ،إن احلؿد هلل

وأصفد  ،ونـ يضؾؾ ؾال هودي فف ،نـ هيده اهلل ؾال نضؾ فف ،ونـ شقئوت أظافـو

 .ظهده ورشقفف اوأصفد أن دؿدً  ،أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ فف

  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )

  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ے ۓ ۓ   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

﮻ ﮼ ﮽   (﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ 

 ،وخر اهلدي هدي دؿد  ،ؾنن أصهدق احلديٌ ـتوب اهلل   :أنو بعد 

وـؾ ضالفي يف  ،وـؾ بدظي ضالفي ،وـؾ ددثي بدظي ،ورش إنقر ددثوهتو

 ...وبعد ،افـور

دخؾ ظذ  : ا دخؾ افـؼص ظذ ـؾ ؾردؾن ،ؾنن إني هل جمؿقظي إؾراد

 ٕن حػظ ا زء ٓزم حلػظ افؽؾ. :مجقع إني

 ،ويؼطع افطريؼ ظؾقفؿ ،وإن وجقد ادول يف يد إني يغـل إني ظـ أظدائفو

 ،ؾوٕني افػؼرة يتسؾط ظؾقفو أظداؤهو :ويقصد افهوب يف وجقه افطونعغ ؾقفو

                                 

 .102(ضٛز٠ آٍ عُسإ آ١ٜ:1)

 .1(ضٛز٠ ايٓطا٤ آ١ٜ:2)

 .71(ضٛز٠ األسصاب آ١ٜ:3)
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ؾن ا ؾؼد ادول صورت  :توج  إػ  دفقؾوهذا يشء  واضح يف واؿعـو ٓ حي :ويذفقهنو

 حقوة إني نفددة بسهى  فؽ.

 :وؽرههو ،وتتؽرر نثؾ افزـهوة ،فذا ـون فؾدول اإلشالنقي نقارد دوريي ثوبتي

وإكها  ،أو افتػهوخر  بهف ،وادؼصقد نـ ادول يف افؼيعي اإلشالنقي فقس هق ــهزه

   واؿهد افؾقثهل أبهكـا يف حديٌ  ،فقحؼؼ نصوفح رشيعي أخرى أظظؿ وأجؾ

اَلةِ  :َؿوَل  إِنَّ اهللَ»ؿول:  أن افـهل    َؿوِم افصَّ و َأْكَزْفـَو افكََمَل ِِلِ وةِ  ،إِكَّ ـَ  .(2()1)«َوإِيَتوِء افزَّ

ؾعـ  :ـا بغ  فؽ افـهل  :وافزـوة هل افرــ افثوفٌ نـ أرـون اإلشالم

اِِلْشاَلُم َظَذ ََخٍْس َصَفوَدِة ُنـَِي » :ؿول افـهل  بـ ظؿر ريض اهلل ظـفا أن  ظهداهلل

َّٓ  اهللُ َٓ إَِفَه إ اَلةِ  ،َأْن  ً ا َرُشوُل اهللِ، َوإَِؿوِم افصَّ وةِ  ،َوَأنَّ ُِمَؿَّ ـَ ٍِ َواحل ،َوإِيَتوِء افزَّ  ،كَ

 .(3)«َوَصْوِم َرَمَضون

وممو يدفؾ ظذ ظظقؿ ؿدر افزـوة أن اهلل جؾ وظال ؿرهنو يف افؼرآن افعظقؿ 

.(4)(ک ک ک ک) ؿول تعوػ : اثـغ وثاكغ آييبوفصالة يف

هذه افزـوة ؾريضي ظذ افؼهودريـ نهـ ادسهؾؿغ فقعهووكقا  وؿد جعؾ اهلل 

 :يف حغ نـعف أخرون ،إخقاهنؿ ممـ يف حوجي هلذا ادول افذي أؾوضف اهلل ظؾقفؿ

 نهـ نظهوهر افتؽوؾهؾ وراؿًقه اؾؽوكً هذه افؼيعي افعظقؿهي يف اإلشهالم  نظفهرً 

وتػهقق  هبهو ظهذ ـثهر نهـ  ،آجتاظل افتل أنر  هبهو  اإلشهالم وحهٌ ظؾقفهو

                                 

 (.١1639 )(، ٚصشش٘ األيباْٞ يف ايطًط١ً ايضشٝش5/219(صشٝح: زٚاٙ أمحد )1)

 (.277-276( اْعس: َكاصد ايػسٜع١ اإلضال١َٝ يًدنتٛز ذلُد بٔ ضعد ايُٝٛبٞ صـ )2)

 (.16(، َٚطًِ )8زٚاٙ ايبدازٟ ) ( َتفل عًٝ٘:3)

 .20( ضٛز٠ املصٌََّ آ١ٜ:4)
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 .(1)ييافتـظقات افتؽوؾؾقي افهؼ

 ،يف افزـوة أكف ؿد راظك ؾقفو نصؾحي أربوب إنقال وـون نـ هدي افـهل 

وؿقد  ،وفصوحهف ،وجعؾفو اهلل شهحوكف وتعوػ ضفرة  فؾال ،ونصؾحي ادسوـغ

بؾ حيػظف  ،ؾا زافً افـعؿي بودول ظذ نـ أدى زـوتف ! ،ؽـقوءافـعؿي هبو ظذ إ

 وو حورًش  ،فف وظؾقف و حصـً  اويدؾع ظـف هبو أؾوت وجيعؾفو شقرً  ،ظؾقف وُيـِؿقف فف

ثؿ  ،وؽرهو ،وافثار ،عإرشول افعال  ؿع  زـوة  افزرو ـون نـ هديف و

ـِ ؾ ،يقزظفو ظذ افػؼراء ـِ  َع ٌَ    افـَّهِلَّ  َأنَّ  ،ظـفا ريض اهلل َظهَّوسٍ  اْب ـَ  ُنَعو َ  َبَع  ْب

ـِ  إَِػ   َجَهؾٍ   إَِػ  َؾوْدُظُفمْ  َفِؼقَتُفمْ  َؾنَِذا اْفؽَِتوِب، َأْهَل  َؿْوًمو َشَتْلِت  إِكََّك » :َؾَؼوَل  ،اْفَقَؿ

ً ا َوَأنَّ  اهللُ، إِٓ إَِفهَ  ٓ َأنْ  َيْشَفُ وا َأنْ   نَِذفَِك  َفَك  َأَضوُظوا ُهمْ  َؾنِنْ  ،اهللِ َرُشوُل  ُِمَؿَّ

ُهمْ   نَِذفَِك  َفَك  َأَضوُظوا ُهمْ  َؾنِنْ  ،َوَفْقَؾيٍ  َيْومٍ  ِف  َصَؾَواٍت  ََخَْس  َظَؾْقِفمْ  َأنَّ  َؾَلْخِزْ

ُهمْ   َأَضوُظوا ُهمْ  َؾنِنْ  ،ُؾَؼَرائِِفمْ  َظَذ  َوُتَرد   َأْؽـَِقوئِِفمْ  ِمنْ  ُتْمَخُذ  َصَ َؿيً  َظَؾْقِفمْ  َأنَّ  َؾَلْخِزْ

وكَ  ،نَِذفَِك  َفَك  َرائِمَ  َؾنِيَّ ـَ مْ  َو ِق  ،َأْمَواِِلِ َو افكَؿْظُؾومِ  َدْظَوةَ  َواتَّ  اهللِ  َوَنْغَ  ،َنْقـََفو َفْقَس  َؾنَِّنَّ

 (2)«ِحَجوٌب 

ؾق افذي  كػيس بقده  فق  ضهؼً   هذه  افؼيعي افعصهاء حهؼ افتطهقهؼ ظهذ 

 .د فذفؽ افـظر وافتطهقؼويشف :مجقع ادسؾؿغ دو ـون ؾقفؿ دتوج أو ؾؼر

ؾنكف بحسوب يسر فُرُبع افعؼ نـ إنقال افتل جتى ؾقفهو  ،أنو بوظتهور افـظر

و ـسهقة  ،افزـوة نـ أنقال ادسؾؿغ ؾتستهغ فـو أرؿوم يؽػل بعضفو فسهد جهقع

                                 

 (.6-5طبع١ داز ابٔ اجلٛشٟ صـ) ،(اْعس: ايتٛقٝت احلٛيٞ يف ايصنا٠ يًدنتٛز عبد ايطالّ ايػٜٛعس1)

 (.19(، َٚطًِ )4347(، )1496زٚاٙ ايبدازٟ ) عًٝ٘: ( َتفل2)

 (.2/5(اْعس: شاد املعاد البٔ ايكِٝ اجلٛش١ٜ، ؼكٝل غعٝب األزْؤٚط، طبع١ َؤضط١ ايسضاي١)3)
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وافزاد ظـ افتقؿعوت افتل حيتوجفو ؾؼهراء ادسهؾؿغ  ،ؾؼراء افعومل اإلشالنل مجقعو

 .رؿوضهي بلدكك كظ

ؾنكف يف ظفد اخلؾقػي ظؿر بـ ظهد افعزيز رمحف اهلل أخرج  ،وأنو بوظتهور افتطهقؼ

 .(1)افـوس زـوهتؿ ؾؾؿ جيدوا نـ يلخذهو نـفؿ

 ؾفال اكتهف ادسؾؿقن فذفؽ ؟؟!

 ٚنتب٘

 خايد بٔ ذلُٛد اجُلٗين

 َُٓػأ٠ عباع -نفس ايػٝخ  -َضس 

 اٖذس28/1/1431ًٜ

 

 

 

 

 

 

                                 

 (.6-5( اْعس: ايتٛقٝت احلٛيٞ يف ايصنا٠ صـ )1)
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 ايباب األٍٚ 

 نا٠ اْتب٘ !!ٜا َاْع ايص

 

 ايصنا٠ زنٔ َٔ أزنإ اإلضالّ.-1

ُنـَِي اِِلْشاَلُم »:  اهلل رشقل : ؿولؿول ،ريض اهلل ظـفا ابـ ظؿر اهلل هدؾعـ ظ

َّٓ  اهللُ َٓ إَِفَه إ ً ا َرُشوُل اهللِ ،َظَذ ََخٍْس َصَفوَدِة َأْن  اَلةِ  ،َوَأنَّ ُِمَؿَّ َوإِيَتوِء  ،َوإَِؿوِم افصَّ

وةِ  ـَ  .(1)«َوَصْوِم َرَمَضون ،ٍ  فكَح َوا ،افزَّ

 .ايصنا٠ ضبب َٔ أضباب دخٍٛ اجل١ٓ-2

ََخٌْس َمْن َجوَء ِِبِنَّ َمَع إِيََمٍن »:  ؿول رشقل اهلل :ؿول عـ أيب افدرداء ؾ

ْؿِس َظَذ ُوُضوئِِفنَّ  :افكَجـيَ  َدَخَل  َؾَواِت اْْلَ وِظِفنَّ  ،َمْن َحوَؾَظ َظَذ افصَّ ـُ  ،َوُر

ًَ إِِن اْشَتَطوَع إَِفْقِه َشبِقاًل  ،َوَصوَم َرَمَضونَ  ،َوَمَواِؿقتِِفنَّ  ،نَّ َوُشُجوِدهِ  ٍَّ اْفَبْق  ،َوَح

و َكْػُسهُ  وَة َضق َبًي ِِبَ ـَ  .(2)«َوَأدَّى إََموَكيَ  ،َوَأْظَطى افزَّ

 .ايصنا٠ َٔ أععِ فسا٥ض اإلضالّ-3

ـِ َجَهٍؾ ؾ ـْ ُنَعوِ  ْب ًُ َنَع افـَّهِ » :َؿوَل  َع ـْ ًُ َيْقًنو َؿِريًهو  يِف   ل  ـُ َشَػٍر َؾَلْصَهْح

ـُ َكِسرُ  ،ِنـْفُ  ًُ  ،َوَكْح ِن  :َؾُؼْؾ  َوُيَهوِظُدِن  ،افهَجـيَ ل بَِعَؿٍؾ ُيْدِخُؾـ َيو َرُشقَل اهللِ َأْخِزْ

ـَ افـَّورِ  ُه ا ،َظْن َظظِقمٍ  يَفَؼْ  َشَلْفَتـِ » :َؿوَل  ،ِن َ ُه َفَقِسٌر َظَذ َمْن َيَّسَّ َتْعُبُ   :َظَؾْقهِ  هللَُوإِكَّ

                                 

 (.16(، َٚطًِ )8زٚاٙ ايبدازٟ ) ( َتفل عًٝ٘:1)

 (.429ٓ٘ األيباْٞ يف صشٝح، ٚ ععٝف ضٓٔ أبٞ داٚد )(، ٚسط429(سطٔ: زٚاٙ أبٛ داٚد )2)
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ُك نِِه َصْقًئو ،اهللَ َٓ ُتْؼِ اَلةَ  ،َو وةَ  ،َوُتِؼقُم افصَّ ـَ ٍ   ،َوَتُصوُم َرَمَضونَ  ،َوُتْمتِى افزَّ َوحَتُ

 ًَ   .(1)«اْفَبْق

ِن بَِعَؿٍؾ ُيْدِخُؾـِل: َؿوَل فِؾـَّهِل   َأنَّ َرُجاًل  ،ظـ أيب أيقب و ؟ افهَجـَي  َأْخِزْ

ُك نِِه َصْقًئوَتْعُبُ  اهللَ  َأَرٌب َموَفُه » :َوَؿوَل افـَّهِلُّ ؟ َنو َفُف  ؟ َففُ  َنو :َؿوَل  َٓ ُتْؼِ  ،، َو

اَلةَ  وةَ  ،َوُتِؼقُم افصَّ ـَ ِحمَ  ،َوُتْمِت افزَّ   .(2)«َوَتِصُل افرَّ

 .َاْع ايصنا٠ ٜعرب بٗا ّٜٛ ايكٝا١َ-4

َٓ  ،َصكوِحِى َذَهكٍى  َمكو ِمكنْ » :رشهقل اهلل  : ؿولؿول، هريرة  عـ أيبؾ َو

ًْ َفكُه َصكَػوئَِم ِمكْن َككوٍر  َح وَن َيْوُم اْفِؼَقوَمِي ُصكػ  ـَ َّٓ  إَِذا  َفو إ َٓ ُيَمد ى ِمـَْفو َحؼَّ ٍي  ؾِضَّ

و َجـُْبهُ  َظَؾْقَفو ِف  يَ َؾُلْحِ  ََم َنَرَدْت ُأِظقكَ ْت  ،َوَطْفُرهُ  ،َوَجبِقـُهُ  ،َكوِر َجَفـََّم َؾُقْؽَوى ِِبَ ؾَّ  ـُ

ى َشبِقُؾهُ  َفُه ف وَن ِمْؼَ اُرُه ََخِْسَغ َأْفَف َشـٍَي َحتَّى ُيْؼَه َنْغَ اْفِعَبوِد َؾُرَ ـَ و إَِػ  :َيْوٍم  إِمَّ

و إَِػ افـَّورِ  ،افكَجـيِ  َٓ » :َؿهوَل ؟ َيو َرُشقَل اهللِ َؾوإِلبُِؾ  :ِؿقَؾ  ،«َوإِمَّ َٓ َصكوِحُى إِنِكٍل  َو

َفو كو   ؛ُيَمد ى ِمـَْفو َحؼَّ وَن َيْوُم اْفِؼَقوَمِي ُنطِكَم َِلَ ـَ َّٓ  إَِذا  َفو َحَؾُبَفو َيْوَم ِوْرِدَهو إ َوِمْن َحؼ 

َٓ َيْػِؼُ  (4)َؿْرَؿرٍ نَِؼوعٍ   ًْ وَك ـَ َواِحً ا َتَطُمُه نَِلْخَػوؾَِفكو(7) َؾِصقاًل  ِمـََفوَأْوَؾَر َمو 

                                 

 (، ٚقاٍ: سطٔ صشٝح، ٚصشش٘ األيباْٞ يف صشٝح  ٚ ععٝف ضٓٔ ايرتَرٟ .2616زٚاٙ ايرتَرٟ ) صشٝح: (1)

 .(1396زٚاٙ ايبدازٟ ) صشٝح: (2)

  بكاع: أٟ يف أزض ٚاضع١ َطت١ٜٛ. (3)

  قسقس: أٟ أًَظ، ٚقٌٝ: َطتٛ. (4)

 ٜفكد صاسبٗا َٔ ذٚاتٗا ٚصفاتٗا غ٦ًٝا.ال ٜفكد: أٟ ال (5)

 ٌ.َٓٗا: أٟ َٔ اإلب(6)

 أٟ ٚيدا.:فضٝال(7)

 أٟ بأزدًٗا، ٚاخلف َٔ اإلبٌ مبٓصي١ ايعًف يًػِٓ، ٚايكدّ يآلدَٞ، ٚاحلافس يًشُاز، ٚايبػٌ ٚايفسع. :بأخفافٗا(8)
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هُ  ََم مَ نَِلْؾَواِهَفوَوَتَعض  ؾَّ َهو  رَّ َظَؾْقهِ ـُ َٓ كوَن ِمْؼكَ اُرُه  ُردَّ َظَؾْقِه ُأْخَراَهو فُأو ـَ َيكْوٍم 

ى َشكبِقُؾهُ كَََخِْسَغ َأْفَف َشـٍَي َحتَّى ُيْؼض كو إَِػ افككَجـيِ  :ى َنْغَ اْفِعَبوِد َؾُرَ كو إَِػ  ،إِمَّ َوإِمَّ

َٓ َصوِحُى َنَؼكرٍ » :َؿوَل  ؟ َواْفَغـَؿُ  ،َيو َرُشقَل اهللِ َؾوْفَهَؼرُ  :ِؿقَؾ  ،«افـَّورِ  َٓ  ،َو َٓ َؽكـٍَم  َو

وَن َيْوُم اْفِؼَقوَمِي ُنطَِم  ـَ َّٓ  إَِذا  َفو إ َٓ َيْػِؼكُ  ِمـَْفكو َصكْقًئو (4)ُيَمد ى ِمـَْفو َحؼَّ و نَِؼوٍع َؿْرَؿٍر  َِلَ

َٓ َجْؾَحككوُء (5)َفككْقَس ؾِقَفككو َظْؼَصككوُء  َٓ َظْضككَبوءُ (6)َو َتَطككُمُه  وَ  ،ُؼُروَِّنَككونِ َتـْطُِحككهُ  (7)َو

َهو ُردَّ َظَؾْقِه ُأْخَراَهو ِف  (9)نَِلْطاَلؾَِفو َٓ ََم َمرَّ َظَؾْقِه ُأو ؾَّ وَن ِمْؼكَ اُرُه ََخِْسكَغ َأْفكَف  ـُ ـَ َيْوٍم 

ى َشبِقُؾهُ  و إَِػ افكَجـيِ  :َشـٍَي َحتَّى ُيْؼَه َنْغَ اْفِعَبوِد َؾُرَ و إَِػ افـَّكورِ  ،إِمَّ َيكو  :ِؿقكَل  ؛«َوإِمَّ

ْقُل   ،َرُشوَل اهللَ ْقُل َثاَلَثٌي » :َؿوَل    َؾوْْلَ َوِهكَى فَِرُجكٍل  ،ِوْزرٌ  فَِرُجكلٍ  يَ هِ : اْْلَ

و افَّتِ  ،َوِهَى فَِرُجٍل َأْجرٌ  ،ِشْسٌ  َوَؾْخكًراَؾَرُجٌل َرَنَطَفو ِرَيوًء (12) َفُه ِوْزرٌ  يَ هِ  يَؾَلمَّ

                                 

 تعغ٘: بفتح ايعني.( 1)

 بأفٛاٖٗا: أٟ بأضٓاْٗا.(2)

 ٟ أٚىل اإلبٌ. نًُا َس عًٝ٘ أٚالٖا: أ(3)

 ( بطح:أٟ ُبطط.4)

 يٝظ فٝٗا عكضا٤: أٟ ًَت١ٜٛ ايكسْني، ٚإمنا ذنسٖا، ألٕ ايعكضا٤ ال تؤمل بٓطشٗا نُا ٜؤمل غري ايعكضا٤.(5)

 ٚال دًشا٤: أٟ ال قسٕ هلا.(6)

١ قسْٚٗا ٚال عغبا٤: أٟ َهطٛز٠ ايكسٕ، ٚقاٍ ايٟٓٛٚ: اييت اْهطس قسْٗا ايداخٌ، ْٚفٞ ايجالث١ عباز٠ عٔ ضالَ(7)

 يٝهٕٛ أدسح يًُٓطٛح.

 تٓطش٘: بهطس ايطا٤، ٚدنٛش فتشٗا، ٚاألٍٚ أفضح.(8)

 .ايعًف: بهطس ايعا٤ يًبكس، ٚايػِٓ، ٚايعبا٤، ٚنٌ سافس َٓػل فٗٛ ظًف، ٚقد اضتعري ايعًف يًفسع(9)

 ثالث١: أٟ زبطٗا ع٢ً ثالث١ أحنا٤.(10)

 ٚشز: أٟ إثِ ٚثكٌ.(11)

 ي٘ ٚشز: أٟ ع٢ً ذيو ايكضد.(12)
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و افَّتِ  ،َفُه ِوْزرٌ يَ اِِلْشاَلِم َؾفِ  َظَذ َأْهلِ  َوكَِواءً  َؾَرُجكٌل َرَنَطَفكو َفُه ِشْسٌ  يَ هِ  يَوَأمَّ

و َؾفِ   ،ُطُفوِرَهو َشبِقِل اهللِ ُثمَّ ََلْ َيـَْس َحقَّ اهللِ ف ف َٓ ِرَؿوِِبَ و افَّتِ  ،َفُه ِشْسٌ  يَ َو  يَ هِ  يَوَأمَّ

َؾكََم  َوَرْوَضكيٍ  َمكْرٍج  ف َْٕهكِل اِِلْشكاَلمِ  اهللِ َشكبِقلِ  َفُه َأْجٌر َؾَرُجٌل َرَنَطَفو ِف 

 ًْ َؾ ـَ ْوَضكِي ِمكْن َ ْ  ْرِج افككؿَ ِمْن َذفَِك   َأ تِكَى َفكُه َظكَ َد َمكو ءٍ َأِو افرَّ ـُ   َّٓ إ

 ًْ َؾكك ـَ ككو َحَسككـَوٌت َحَسككـَوٌت  َأ تِككَى َفككُه َظككَ َد َأْرَواثَِفككو َوَأْنَواِِلَ ـُ َٓ َو َو

                                 

 زبطٗا زٜا٤: أٟ يري٣ ايٓاع ععُت٘ يف زنٛب٘ ٚسػُت٘.(1)

 فدًسا: أٟ ٜفتدس بايًطإ ع٢ً َٔ دْٚ٘ َٔ أفساد اإلْطإ.(2)

ْٛا٤: أٟ َعادا٠، ٜكاٍ: ْاٚأت ايسدٌ َٓاٚأ٠ أٟ عادٜت٘، ٚايٛاٚ مبع٢ٓ أٚ،  فإٕ ٖرٙ األغٝا٤ قد تفرتم يف األغداظ، ٚنٌ (3)

 ٚاسد َٓٗا َرَّٛ ع٢ً سدت٘.

 أٟ تًو اخلٌٝ.  فٗٞ:(4)

 ضرت: أٟ سذاب ميٓع٘ عٔ احلاد١ يًٓاع.(5)

 زبطٗا يف ضبٌٝ اهلل ألٌٖ اإلضالّ: فٝ٘ إغاز٠ إىل إٔ املساد ب٘ اجلٗاد فإٕ ْفع٘ َتعد إىل أٌٖ اإلضالّ.(6)

 َسز: أٟ َسع٢. (7)

ايرٟ فٝ٘ ْبات تسعاٙ  قاٍ ايٛيٞ ايعساقٞ: املسز املٛعع ايٛاضع زٚع١: عطف تفطري، ٚ ايسٚع١ أخط َٔ املسع٢;(8)

ايدٚاب، مسٞ بريو، ألْٗا متسز فٝ٘، أٟ تسٚح ٚػ٤ٞ ٚترٖب نٝف غا٤ت، ٚايسٚع١ املٛعع ايرٟ ٜهجس فٝ٘ املا٤، 

فٝهٕٛ فٝ٘ صٓٛف ايٓبات َٔ زٜاسني ايباد١ٜ ٚغريٖا، فايفسم بني املسز ٚايسٚع١ إٔ األٍٚ َعد يسعٞ ايدٚاب، ٚيريو 

، ٚايسٚع١ يٝطت َعد٠ يسعٞ ايدٚاب، ٚإمنا ٖٞ يًتٓصٙ بٗا ملا فٝٗا َٔ أصٓاف ايٓبات، ٖرا ٖٛ ٜهٕٛ ٚاضًعا يٝتأت٢ هلا فٝ٘ ذيو

 ايرٟ ٜتشسز َٔ نالّ أٌٖ ايًػ١، فضح عطف ايسٚع١ ع٢ً املسز.

 فُا أنًت:  أٟ اخلٌٝ.(9)

 َٔ ذيو املسز: بٝإ َكدّ.(10)

 َٔ غ٤ٞ: إٔ َٔ ايعًف أٚ األشٖاز قٌ، أٚ نجس ٚايرزع. (11)

 تب ي٘ عدد َا أنًت: أٟ ايرٟ أنًت٘ َٔ ايعػب ٚايصزع.إال ن(12)
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وْؼَطعُ تَ  ًْ ضَِوَِلَ ًؾكو(5)َؾوْشكَتـَّ ََشَ
َتكَى اهللُ (6) ـَ   َّٓ َؾكْغِ إ   َفكُه َظكَ َد ََثوِرَهكو َأْو ََشَ

و َصوِحُبَفو َظَذ ََّنْرَحَسـَوٍت  َوَأْرَواثَِفو َٓ َمرَّ ِِبَ ًْ ِمـْهُ َو َن َٓ ُيِريكُ  َؾَؼِ َو

َتَى اهللُ َأْن َيْسِؼَقَفو ـَ   َّٓ ًْ َحَسكـَوٍت  إ َن   َيكو َرُشكوَل اهلِل :ِؿقكَل َفُه َظَ َد َمو ََشِ

ةُ ُؿِر َ ْ كُاحل َمو ُأْكِزَل َظَذَّ ف» :َؿوَل ، ُؿرُ كَُؾوحل َّٓ  َهِذِه أَيُي اْفَػوذَّ وِمَعكيُ  (1)ٌء إ اْْلَ

                                 

 سطٓات: أٟ بعدد َأنٛالتٗا.(1)

 نتب ي٘ عدد أزٚاثٗا ٚأبٛاهلا سطٓات: ألٕ بٗا بكا٤ سٝاتٗا َع إٔ أصًٗا قبٌ االضتشاي١ غايًبا َٔ َاٍ َايهٗا.(2)

 ال تكطع: أٟ اخلٌٝ.(3)

ايرٟ غد أسد طسفٝ٘ يف ٜد ايفسع ٚاآلخس يف ٚتد أٚ غريٙ يتدٚز طٛهلا: بهطس ايطا٤ ٚفتح ايٛاٚ، أٟ سبًٗا ايطٌٜٛ (4)

 فٝ٘ ٚتسع٢ َٔ دٛاْبٗا، ٚال ترٖب يٛدٗٗا.

 فاضتٓت: أٟ دست بك٠ٛ َٔ االضتٓإ، ٖٚٛ اجلسٟ، قاٍ ايكازٟ: أٟ عدت َٚسدت ْٚػطت ملساسٗا.(5)

 غسًفا: أٟ ايعايٞ َٔ األزض.(6)

 عدد آثازٖا: أٟ بعدد خطاٖا.(7)

 أٟ يف تًو احلاي١، ٚيعً٘ أزاد بايسٚخ ٖٓا َا ٜػٌُ ايبٍٛ أٚ أضكط٘ يًعًِ ب٘ َٓ٘أزٚاثٗا: (8)

 ع٢ً ْٗس:  بفتح اهلا٤ ٚضهْٛٗا.(9)

 فػسبت: أٟ اخلٌٝ.(10)

 ال ٜسٜد: أٟ ٚاحلاٍ إٔ صاسبٗا ال ٜٟٓٛ.(11)

 إٔ ٜطكٝٗا: بفتح ايٝا٤ ٚعُٗا.(12)

َبايػ١ يف اعتداد ايجٛاب، ألْ٘ إذا اعترب َا تطتكرزٙ ايٓفٛع إال نتب اهلل ي٘ عدد َا غسبت سطٓات: قاٍ ايطٝيب: فٝ٘ (13)

ٚتٓفس عٓ٘ ايطباع فهٝف بػريٖا  ؟ ٚنرا إذا استطب َا ال ١ْٝ ي٘ فٝ٘، ٚقد ٚزد ٚإمنا يهٌ اَس٨ َا ٣ْٛ، فُا باٍ َا إذا 

تٗا سطٓات; ٚ قاٍ قضد االستطاب فٝ٘، ٚ قاٍ ابٔ املًو: فاحلاصٌ أْ٘ دنعٌ ملايهٗا ظُٝع سسناتٗا ٚضهٓاتٗا ٚفغال

 احلافغ: ٚفٝ٘ إٔ اإلْطإ ٜؤدس ع٢ً ايتفاصٌٝ اييت تكع يف فعٌ ايطاع١ إذا قضد أصًٗا، ٚإٕ مل ٜكضد تًو ايتفاصٌٝ.

 فاحلُس: بغُتني مجع محاز، أٟ َا سهُٗا.(14)
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ک ک ک ک ڑ ژ ڑ ڎ ڈ ڈ ژ)

(7)(گگ گ

َّٓ  » : اهلل شقلر ؿول، و ظـ أيب هريرة  وَة َموفِكِه إ ـَ َٓ ُيَمد ي َز َمو ِمْن َرُجٍل 

و َجْبَفُتُه َوَجبِقـُُه َوَطْفكُرهُ  ،ُجِعَل َيْوَم اْفِؼَقوَمِي ُصَجوًظو ِمْن َكورٍ  ى ى ائ  )  َؾُقْؽَوى ِِبَ

 . (8)«َحتَّى ُيْؼَه َنْغَ افـَّوسِ (ائ ەئ ەئ وئ

 م ب٘ عٓك٘.َاْع ايصنا٠ ُُٜجٌ ي٘ ُغذاع أقسع ُٜطَّٛ-5

َٓ ُيكَمد ي »:ؿول   ظـ رشقل اهلل    عـ ظهد اهلل بـ نسعقدؾ َمو ِمكْن َأَحكٍ  

وَة َموفِهِ  ـَ َّٓ  ُمث َل  ،َز َق ُظـَُؼُه ، ُثكمَّ  َأْؿَرعَ  َيْوَم اْفِؼَقوَمِي ُصَجوًظو َفهُ  إ َحتَّى ُيَطو 

                                 

 ٠ ايٛاسد٠.ايفاذ٠: بايراٍ املعذ١ُ املػدد٠ أٟ املٓفسد٠ يف َعٓاٖا، ٚقٌٝ: ايك١ًًٝ ايٓعري، ٚقٌٝ: ايٓادز(1)

اجلاَع١: أٟ ايعا١َ املتٓاٚي١ يهٌ خري َٚعسٚف، قاٍ ابٔ املًو: ٜعين يٝظ يف ايكسإٓ آ١ٜ َجًٗا يف ق١ً األيفاظ ٚمجع َعاْٞ (2)

اخلري ٚايػس، ٚ قاٍ ايطٝيب: مسٝت داَع١ الغتُاٍ اضِ اخلري ع٢ً مجٝع أْٛاع ايطاعات فسا٥غٗا ْٛافًٗا، ٚاضِ ايػس ع٢ً َا 

َّ ٜكابًٗا َٔ ايه فس ٚاملعاصٞ صػريٖا، ٚنبريٖا، ٚ قاٍ ايٟٓٛٚ: فٝ٘ إغاز٠ إىل ايتُطو بايعُّٛ، َٚع٢ٓ ذيو أْ٘ مل ٜٓصٍ عً

 فٝٗا ْط بعٝٓٗا، ٚيهٔ ْصيت ٖرٙ اآل١ٜ ايعا١َ.

 فُٔ ٜعٌُ َجكاٍ ذز٠: أٟ َكداز من١ً أٚ ذز٠ َٔ اهلبا٤ ايطا٥س يف اهلٛا٤.(3)

 خرًيا ٜسٙ: أٟ ٜس٣ ثٛاب٘ ٚدصا٤ٙ.(4)

 ٔ ٜعٌُ َجكاٍ ذز٠ غًسا ٜسٙ: فًٛ أعإ أسًدا ع٢ً بس بسنٛبٗا ٜجاب، ٚيٛ اضتعإ بسنٛبٗا ع٢ً فعٌ َعض١ٝ ٜعاقب.(5َ)

 .8-7(ضٛز٠ ايصيصي١ آ١ٜ: 6)

 (.988(صشٝح: زٚاٙ َطًِ)7)

 ( .754(، ٚصشش٘ األيباْٞ يف صشٝح ايرتغٝب ٚايرتٖٝب )11557( صشٝح: زٚاٙ ايٓطا٥ٞ )8)

 َجٌ: أٟ صٛز ٚدعٌ.(9)

 ي٘: أٟ ايرٟ مل ٜؤد شنات٘.(10)
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ) َتَعوَػ: ـَِتوِب اهللِ   َؿَرَأ َظَؾْقـَو َرُشوُل اهللِ

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

.(3) «(خت مت ىت يت جث مث ىث يث

ًٓ  اهللُ َمْن ََتوهُ » : ؿول رشقل اهلل :ؿول ،ظـ أيب هريرة و  َؾَؾْم ُيكَمد   َمو

وَتُه ُمث َل َفُه َيْوَم اْفِؼَقوَمِي ُصَجوًظو َأْؿَرَع َفكُه َزنِقَبَتكونِ  ـَ ُؿكهُ   (6)َز ُثكمَّ  ،َيكْوَم اْفِؼَقوَمكيِ  ُيَطوَّ

ـْكُزكَ  ،َأَكو َموُفَك  ُثمَّ َيُؼوُل  ،َيْعـِي ِصْ َؿْقهِ  ،نِؾِْفِزَمَتْقهِ  َيْلُخُذ  ـَ ُثكمَّ  ،َأَكو 

                                 

ٖٚٛ احل١ٝ ايرنس، ٚقٌٝ: ٖٛ احل١ٝ َطًًكا، ٜٚهٕٛ  ،غذاًعا: أٟ صٛز َاي٘ غذاًعا أٚ صري َاي٘ ع٢ً صٛز٠ غذاع(1)

 يف ايضشازٟ.

 أقسع: أٟ ال غعس ي٘ ع٢ً زأض٘ يهجس٠ مس٘ ٚطٍٛ عُسٙ.(2)

 ٓٔ ابٔ َاد٘.، ٚصشش٘ األيباْٞ يف صشٝح ٚ ععٝف ض(1784زٚاٙ ابٔ َاد٘)(صشٝح: 3)

  آتاٙ: أٟ أعطاٙ.(4)

 َاًيا: قاٍ احلافغ: املساد باملاٍ ايٓاض.(5)

 شبٝبتإ: أٟ ايصبدتإ ايًتإ يف ايػدقني، ٜكاٍ: تهًِ فالٕ ست٢ شبَّب ِغدقاٙ أٟ خسز ايصبد عًُٝٗا.(6)

 ٜطٛق٘: أٟ دنعٌ ايػذاع طٛقا يف عٓك٘.(7)

 ثِ ٜأخر: أٟ ايػذاع ذيو ايبدٌٝ.(8)

٘: تٓج١ٝ هلص١َ; ٚ ُٖا ايععُإ ايٓات٦إ يف ايًشٝني ؼت األذْني، ٚ قٌٝ: ُٖا حلِ اخلدٜٔ ايرٟ ٜتشسى إذا أنٌ بًٗصَتٝ(9)

 اإلْطإ.

 ٜعين غدق١ٝ: أٟ بطسيف فُ٘. (10)

 ثِ ٜكٍٛ: أٟ ايػذاع املضٛز َٔ املاٍ.(11)

ٓفع٘ ايٓدّ، ٚفٝ٘ ْٛع َٔ ايتٗهِ ملصٜد أْا َايو أْا نٓصى: فا٥د٠ ٖرا ايكٍٛ: احلطس٠ ٚايصٜاد٠ يف ايتعرٜب سٝح ال ٜ(12)

 غضت٘ ُٖٚ٘، ألْ٘ غس أتاٙ َٔ سٝح نإ ٜسدٛ خرًيا.
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)َتككالَ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ):(

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث 

  (ىث يث

ْم َيْوَم اْفِؼَقوَمِي » :   ؿول رشقل اهلل :ؿول يب هريرة ظـ أو  ـُ ـُْز َأَحِ  ـَ َيُؽوُن 

ـُْزكَ  :َوَيُؼوُل  ،ُصَجوًظو َأْؿَرَع َيِػر  ِمـُْه َصوِحُبُه َؾَقْطُؾُبهُ  ـَ َفْن َيَزاَل َيْطُؾُبُه  َواهللِ :َؿوَل  ،َأَكو 

 .(4) «َحتَّى َيْبُسَط َيَ ُه َؾُقْؾِؼَؿَفو َؾوهُ 

 َاْع ايصنا٠ ّٜٛ ايكٝا١َ يف ايٓاز.-6

وِة َيْوَم اْفِؼَقوَمكِي ِف » :  اهلل رشقل ؿول :ؿول  نوفؽ بـ أكس عـؾ ـَ َموكُِع افزَّ

 .(5) «افـَّورِ 

 .َاْع ايصنا٠ ُٜش٢ُ عذاز٠ يف ْاز دِٗٓ-7

ًُ افكَؿِ يـََي  َؾَبْقـَو َأَكو ف» :ؿول عـ إحـػ بـ ؿقس ؾ و َمأٌل َحْؾَؼٍي ؾِقفَ  َؿِ ْم

َسِ  َأْخَشُن اْفَوْجِه َؾَؼوَم فكَج ِمْن ُؿَرْيٍش إِْذ َجوَء َرُجٌل َأْخَشُن افث َقوِب َأْخَشُن ا

ِ اْفَؽوكِِزيَن نَِرْضٍف  :َؾَؼوَل  ،َظَؾْقِفمْ  َكوِر َجَفـََّم َؾُقوَضُع َظَذ َحَؾَؿِي  ُُيَْؿى َظَؾْقِه ِف  (6)َنؼ 

                                 

 اآل١ٜ عكب ذيو دالي١ ع٢ً إٔ اآل١ٜ ْصيت يف َاْعٞ ايصنا٠، ٖٚٛ قٍٛ أنجس أٌٖ ايعًِ بايتفطري.  (يف تال٠ٚ ايٓيب 1)

 ٜبدًٕٛ: أٟ ال ذنطنب ايباخًٕٛ غًِٗ خرًيا هلِ.(2)

 .(4565(، )1403ايبدازٟ )زٚاٙ  (صشٝح:3)

 (.6957زٚاٙ ايبدازٟ)(صشٝح: 4)

 (.762(، ٚسطٓ٘ األيباْٞ يف صشٝح ايرتغٝب ٚايرتٖٝب )935( سطٔ:زٚاٙ ايطرباْٞ يف ايضػري )5)

 بسعف: مجع زعف١، ٚ ٖٞ  احلذاز٠ احملُا٠.(6)
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ُرَج  ُرَج (1)ِمْن ُكْغضِ  َثْ ِى َأَحِ ِهْم َحتَّى ََيْ تَِػْقِه َحتَّى ََيْ ـَ تَِػْقِه َوُيوَضُع َظَذ ُكْغِض  ـَ

ـُْفْم َرَجَع  :َؿوَل  ،َثْ َيْقِه َيَتَزْفَزُل  ِمْن َحَؾَؿيِ  ًُ َأَحً ا ِم َؾَوَضَع اْفَؼْوُم ُرُءوَشُفْم َؾََم َرَأْي

َبْعُتُه َحتَّى َج  -َؿوَل  -إَِفْقِه َصْقًئو  ًُ  ،َؾَس إَِػ َشوِرَييٍ َؾَلْدَنَر َواتَّ ًُ َهُمَِٓء  :َؾُؼْؾ َمو َرَأْي

مْ  ًَ َِلُ ِرُهوا َمو ُؿْؾ ـَ   َّٓ َٓ َيْعِؼُؾوَن َصْقًئو :َؿوَل  ،إ    َأَنو اْفَؼوِشِم  إِنَّ َخؾِقِع  ،إِنَّ َهُمَِٓء 

ْؿسِ  َؾـََظْرُت َمو َظَذَّ ِمنَ  ،«  َأَتَرى ُأُحً ا» :َؾَؼوَل  ،َؾَلَجْبُتهُ  ،َدَظوِن  ُه  ،افشَّ َوَأَكو َأُطن  َأكَّ

ًُ َأَراهُ  ف يَيْبَعُثـِ  ِن » :َؾَؼوَل  ،َحوَجٍي َفُه َؾُؼْؾ َّٓ   َأنَّ ِل  َمو َيَُّس  ُه إ ؾَّ ـُ ِمْثَؾُه َذَهًبو ُأْكِػُؼُه 

َٓ َيْعِؼُؾوَن َصْقًئو ،«َثاَلَثَي َدَكوكِرَ  ْكَقو  َؿُعوَن اف   ًُ ؿُ  :َؿوَل  ،ُثمَّ َهُمَِٓء ََيْ َمو فََك  :ْؾ

هيِْم َوُتِصقُى ِمـُْفمْ  َٓ َتْعَسِ ْم َظْن  :َؿوَل  ،َوِِلْخَوتَِك ِمْن ُؿَرْيٍش  َٓ َأْشَلُِلُ َك  َٓ َوَرن 

َق نِوهللِ َوَرُشوفِهِ  َٓ َأْشَتْػتِقِفْم َظْن ِديٍن َحتَّى َأحْلَ  .(3)«ُدْكَقو َو

ِ اْفَؽوكِِزيَن نَِؽىٍّ ِف » :ويف روايي ُرُج ِمْن ُجـُكوِِبِمْ ُطفُ  َنؼ  َونَِؽكىٍّ ِمكْن  ،وِرِهْم ََيْ

ُرُج ِمْن ِجَبوِهِفْم  ى َؾَؼَعَ   -َؿوَل  -ِؿَبِل َأْؿَػوئِِفْم ََيْ ًُ  –َؿوَل  -  ،ُثمَّ َتـَحَّ َمْن َهكَذا  :ُؿْؾ

ًُ َمو َ ْ   :َؿوَل  ،َهَذا َأُنو َذرٍّ   :َؿوُفوا ًُ إَِفْقِه َؾُؼْؾ َمو  :َؿوَل   ،ُؿَبْقُل ٌء َشِؿْعُتَك َتُؼوُل َؾُؼْؿ

َّٓ  َصْقًئو َؿْ  َشِؿْعُتُه ِمْن َكبِق ِفمْ  ًُ إ  . »(4) ُؿْؾ

 َاْع١ ايصنا٠ احُلًٞ ُتطٛز أضٛز٠ َٔ ْاز.-8

                                 

ايػاخط َٓ٘ ٚأصٌ ايٓػض ْػض: ايععِ ايدقٝل ايرٟ ع٢ً طسف ايهتف أٚ ع٢ً أع٢ً ايهتف; قاٍ اخلطابٞ: ٖٛ (1)

 احلسن١ فطُٞ ذيو املٛعع ْػغا ألْ٘ ٜتشسى عسن١ اإلْطإ.

 ٜتصيصٍ: أٟ ٜغطسب ٜٚتشسى.(2)

 (.992( صشٝح: زٚاٙ َطًِ )3)

 (.992زٚاٙ َطًِ)(صشٝح: 4)
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هِ  ،َظْن َأنِقهِ  ،َعْن َظْؿِرو ْنِن ُصَعْقٍى ؾ ًْ َرُشكوَل اهللِ  (1)َأنَّ اْمَرَأةً »،  ،َظْن َج   َأَتك

    ٌو ،َوَمَعَفو اْنـَي كو  ،َؽؾِقَظَتكوِن ِمكْن َذَهكٍى  (2)َوِِف َيكِ  اْنـَتَِفكو َمَسكَؽَتونِ  َِلَ  :َؾَؼكوَل َِلَ

وَة َهَذا» ـَ ًْ  ،«َأُتْعطَِغ َز كِ »  :َؿوَل  ،َٓ  :َؿوَف )َأَيَُّس  َرِك اهللُ( ِِبِكََم َيكْوَم اْفِؼَقوَمكِي  َأْن ُيَسو 

ًْ  ، ي  ْتُفََم إَِػ افـَّبِكَؾكَلْفؼَ  ،َؾَخَؾَعكْتُفََم   :َؿوَل   ،«ِشَواَرْيِن ِمْن َكورٍ  كو هللِِ :َوَؿوَفك   ُُهَ

 .«َوفَِرُشوفِهِ 

ًْ   ي  َظوئَِشَي َزْوِج افـَّبِ وظن  َيكِ ى  َؾكَرَأى ف  َدَخكَل َظكَذَّ َرُشكوُل اهللِ  :َؿوَف

ًُ  ،«  َمو َهَذا َيو َظوئَِشيُ » :َؾَؼوَل  ،َؾَتَخوٍت ِمْن َوِرٍق  ُن َفكَك َيكو َصكـَْعُتُفنَّ َأَتكَزيَّ  :َؾُؼْؾك

وََتُنَّ » :َؿوَل  ،َرُشوَل اهللِ ـَ يَن َز ًُ  ،« َأُتَمد  ُهَو َحْسكُبِك » :َؿوَل  ،َٓ َأْو َمو َصوَء اهللُ :ُؿْؾ

  .«ِمَن افـَّورِ 

 .َٓع ايصنا٠ ضبب يٛقٛع ايبال٤-9

َّٓ اْنك» :ونرؾقظً   ؾعـ ظهد اهلل بـ ُبَريدة ظـ أبقف كوَة إ ـَ َتالُهُم َمو َمـََع َؿكْوٌم افزَّ

ـِغِ    .«اهللُ نِوفس 

َّٓ  َٓ  وَ »روايي ويف  وَة إ ـَ  .«افَؼْطرَ  َظـُْفمُ  اهللُ َحَبَس  َمـََع َؿْوٌم افزَّ

                                 

 ( إٔ اَسأ٠:ٖٞ أمسا٤ بٓت ٜصٜد بٔ ايطََّهٔ.1)

 ضٛز٠ ٚاخلالخٌٝ.َطهتإ: ايٛاسد٠ َََطَه١، ٖٚٞ اإل( 2)

ُّ: إمنا ٖٛ تأٌٜٚ قٛي٘ تعاىل: أ(3) ک ک ک گ گ گ گ ڳ )ٜطسُّى: قاٍ اخلطاب

 (   ڳ ڳ ڳ

(، ٚ سطٓ٘ األيباْٞ يف صشٝح ٚ ععٝف ضٓٔ أبٞ 2479(، ٚايٓطا٥ٞ )637(، ٚايرتَرٟ )1568(سطٔ: زٚاٙ أبٛ داٚد )4)

 داٚد.

 ضٓٔ أبٞ دٚاد. (، ٚصشش٘ األيباْٞ يف صشٝح  ٚ ععٝف1567(صشٝح: زٚاٙ أبٛ داٚد)5)

 (.107(، ٚصشش٘ األيباْٞ يف ايطًط١ ايضشٝش١ )6788(صشٝح: زٚاٙ ايطرباْٞ يف األٚضط )6)
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 .َاْع ايصنا٠ ي٘ عراب أيِٝ -10

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ) ؿول تعهوػ:

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

وُتكُه َؾَؾكْقَس » :ريض اهلل ظـفا ؿول ظهد اهلل بـ ظؿر بـ اخلطوب ـَ َى َز ل  َمو ُأد  ـُ

ًَ إَْرضِ  ،نَِؽـْزٍ  وَن َمْ ُؾوًكو حَتْ ـَ ـْزٌ  ،َوإِْن  ـَ وُتُه َؾُفَو  ـَ َٓ ُيَمدَّى َز ل  َمو  ـُ كوَن  ،َو ـَ َوإِْن 

افؽـهز ادهذنقم  :، فذفؽ ؿول افعؾاء(3)وهق صحقح ،ونثؾف ظـ جوبر  ،«اَطوِهرً 

 .مل ُتمد زـوتف ادول افذي :هق

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 (.107(، ٚصشش٘ األيباْٞ يف ايطًط١ ايضشٝش١ )2/126(صشٝح: زٚاٙ احلانِ يف املطتدزى )1)

 .34(ضٛز٠ ايتٛب١ آ١ٜ:2)

  يدنتٛز: عبد احملطٔ ايرتنٞ، طبع١ َؤضط١ ايسضاي١(، تفطري ايكسطيب ؼكٝل ا4/138( اْعس: تفطري ابٔ نجري )3)

(10/184-185). 

 (.16/36( اْعس: َفاتٝح  ايػٝب يًفدس ايساشٟ، طبع١ داز ايهتب ايع١ًُٝ )4)
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 ايباب ايجاْٞ

 (1) فٛا٥د ايصنا٠

 

 :و نـ تؾؽؿ افػقائد ،فؾزـوة ؾقائد ظظقؿي تظفر دـ يتلنؾ افؽتوب و افسـي

، ٕهنو أحد أرـون اإلشالم، ؾن ا ؿوم هبو اإلكسون إمتاّ إضالّ ايعبد ٚنُاي٘ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ    ) تؿ إشهالنف وـُؿهؾ ؿهول تعهوػ:

 (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 :، و فهؽ أن ادهول دههقب فؾـػهقس ٞأْٗا ديٌٝ ع٢ً صدم إضالّ املصن ـ  -2

 وادحهقب ٓ يهذل إٓ ابتغوء دهقب نثؾف أو أـثر.

، ؾتـشؾف نـ زنرة افهخالء، وتدخؾف يف زنرة ٞأْٗا تصنٞ أخالم املصن ـ  -3

 افؽرنوء.

 كػسهف ، وٓ شقَّا ادول جيد يف ء، ؾوإلكسون إ ا بذل افق أْٗا تػسح ايضـدز  -4

 بؼط أن يؽقن بذفف بطقى كػس. واكؼاًح 

5-  ٌ َٓ » :ؿهول  أن افـهل  ،حلديٌ أكس  أْٗا ُتًشل اإلْطإ باملؤَٔ ايهاَـ

                                 

ٚ ايتًدٝضات جلٌ أسهاّ (، 11-6/7(اْعس: ايػسح املُتع يًػٝخ ذلُد بٔ صاحل ايعجُٝني، طبع١ داز ابٔ اجلٛشٟ )1)

 (.93-87) طبع١ داز ابٔ اجلٛشٟ ،عصٜص احملُد ضًُٝإايصنا٠  يًدنتٛز عبد اي

 .3(ضٛز٠ املا٥د٠ آ١ٜ:2)
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ْم َحتَّى ُُيِىَّ َِٕخقِه َمو ُُيِى  فِـَْػِسهِ  ـُ ، ؾؽا أكؽ حتهى أن ُيههذل فهؽ (1)«ُيْمِمُن َأَحُ 

ك ؾتؽهقن بهذفؽ ـونهؾ ادول افذى تُسد بف حوجتؽ ؾلكً حتهى أن تعطقهف أخهو

 .اإليان

 ،َوَأْضَعكَم افطََّعكومَ  ،دَِْن َأَضكوَب اْفَؽكاَلمَ »ؾنن ا ـي  أْٗا َٔ أضباب دخٍٛ اجل١ٓ -6

َقومَ  ْقلِ  ،َوَأَداَم افص   .(2) «َوافـَّوُس كَِقومٌ  ،َوَصذَّ هللِ نِوفؾَّ

، ، يعطك ؾقف افغـكُّ ادعِس  أْٗا ػعٌ اجملتُع اإلضالَٞ نأْ٘ أضس٠ ٚاسد٠ 

جيى ظؾقف أن حيسـ إفقفؿ ـا أحسـ اهلل  وؾقصهح اإلكسون  يشعر بلن فف إخقاكً 

 .   (  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )إفقف ،

، ٕن افػؼر يغقظف أن جيد افرجؾ يرـى نهو  أْٗا تطف٧ سساز٠ ثٛز٠ ايفكـسا٤  -8

 .وهق ٓ يستطقع إػ  فؽ شهقاًل  ،. إفخ.يشوء ويسؽـ نو يشوء

، ٕن افػؼراء شقلتقفؿ نو يسهد  ٌ ايطسقات ، ٚايٓٗبأْٗا متٓع اجلسا٥ِ املاي١ٝ َج -9

 حوجتفؿ ؾقؽػقفؿ ضؾى ادول بغر وجف نؼوع.

ـَ َظهوِنرٍ  ، حلديٌ أْٗا ضبب َٔ أضباب ايٓذا٠ َٔ سس ٜـّٛ ايكٝاَـ١   -11   ُظْؼَهَي ْب

ل  اْمِرٍئ ِف طِل  َصَ َؿتِِه َحتَّى ُيْػَصكَل َنكْغَ افـَّكوسِ » : رشقل اهلل ؿول  :ؿول َأْو  ،ـُ

 .(4)  «ُُيَْؽَم َنْغَ افـَّوسِ  :َؿوَل 

                                 

 ( .45(، ٚ َطًِ )13زٚاٙ ايبدازٟ )( َتفل عًٝ٘: 1)

 (، ٚ سطٓ٘ األيباْٞ يف صشٝح  ٚ ععٝف ضٓٔ ايرتَرٟ .1984زٚاٙ ايرتَرٟ )(سطٔ: 2)

 .77(ضٛز٠ ايكضط آ١ٜ:3)

 (. 4510باْٞ يف صشٝح اجلاَع )ٚصشش٘ األي ،(4/148(صشٝح: زٚاٙ أمحد ) 4)
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، ٕكف فـ يمدي زـوتف إٓ  أْٗا ُتًذ٧ اإلْطإ إىل َعسف١ سدٚد اهلل ٚغسا٥ع٘ -11

 . إفخ..ونستحؼفو ،وأكصوهبو ،بعد أن يعرف أحؽونفو

 ،ؾن ا تصدق اإلكسون نـ نوفف ؾنن  فؽ يؼقف أؾوت ،أْٗا تصنٞ املاٍ  -12

 افرزق بسهى هذه افصدؿي.وربا يػتح اهلل فف زيودة يف 

ـِ ُظَؿَر حلديٌ  ،أْٗا ضبب يٓصٍٚ اخلريات  -13  :َؿوَل  ،ريض اهلل ظـفاَظْهِد اهللِ ْب

 ،َفوِجِريَن ََخٌْس إَِذا اْنُتؾِقُتْم ِِبِنَّ ادَيو َمْعَؼَ » : َؾَؼوَل  ، َأْؿَهَؾ َظَؾْقـَو َرُشقُل اهللِ

وُهنَّ  َوَأُظوُذ نِوهللِ ـُ و ،ْظَفِر اْفَػوِحَشُي ِف َؿْوٍم َؿط  ََلْ تَ  :َأْن ُتْ ِر َّٓ  َؾَشو  ،َحتَّى ُيْعؾِـُوا ِِبَ إ

ًْ ِف َأْشاَلؾِِفُم افَِّذيَن َمَضْوا ،ؾِقِفُم افطَّوُظونُ  ْ َتُؽْن َمَض َوََلْ  ،َوإَْوَجوُع افَّتِي ََل

ـِغَ  ،قَزانَ ادْؽَقوَل وَ ادَيـُْؼُصوا  َّٓ  ُأِخُذوا نِوفس  ةِ  ،إ ْؾَطوِن  ،افكَؿُموَكيِ  َوِص َّ َوَجْوِر افس 

مْ  ،َظَؾْقِفمْ  وَة َأْمَواِِلِ ـَ ْ َيْؿـَُعوا َز ََمءِ  ،َوََل َّٓ  ُمـُِعوا اْفَؼْطَر ِمَن افسَّ َٓ اْفَبَفوئُِم ََلْ  ،إ َوَفْو

ْ َيـُْؼُضوا َظْفَ  اهللِ ،ُيْؿَطُروا َط اهللُ ،َوَظْفَ  َرُشوفِهِ  ،َوََل َّٓ  َشؾَّ ا ِمْن  َظَؾْقِفمْ  إ َظُ وًّ

ِهمْ  ُتُفْم نِؽَِتوِب اهللِ ،َؾَلَخُذوا َنْعَض َمو ِف َأْيِ هيِمْ  ،َؽْرِ ؿَّ
ُؽْم َأئِ َّو  ،َوَمو ََلْ حَتْ وا ِِم ُ َوَيَتَخرَّ

َّٓ  َجَعَل اهللُ ،َأْكَزَل اهللُ ـَُفمْ  إ  .(1) «َنْلَشُفْم َنْق

 ٛي٘ إىل األزض.أْٗا تتعاجل َع ايبال٤ ايرٟ ٜٓصٍ َٔ ايطُا٤ فتُٓع ٚص  -14

 ;أْٗا ػعٌ ايفكسا٤ ٜفسسٕٛ بصٜاد٠ أَٛاٍ األغٓٝا٤ ٚؼجِٗ ع٢ً ايدعا٤ هلِ  -15

 .(2) ؾسجع ظؾقفؿ بوفـػع :ٕن يف  فؽ زيودة افزـووات

وهق نو حيرص  ،ايصنا٠ عاٌَ نبري َٔ عٛاٌَ ْػس األيف١ ٚ احملب١ بني ايٓاع -16

                                 

 (.1/167(، ٚ سطٓ٘ األيباْٞ يف ايطًط١ً ايضشٝش١ )4019( سطٔ: زٚاٙ ابٔ َاد٘ )1)

دزع األسد بتازٜخ »ٖرٙ ايفكس٠ مسعتٗا َٔ ايػٝخ ٖػاّ ايبًٝٞ يف غسح نتاب ايعد٠ البٔ قدا١َ زمح٘ اهلل  ( 2)

 «.ٖذسًٜا 8/3/1429
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م واإلشالم مل حير   ،كقيظؾقف اإلشالم افذى يؼقؿ وزكو فؾؼقؿ إخالؿقي اإلكسو

وفِِم »  افطقهوت بؾ ندح افرشقل  وفِِم فِْؾَؿْرِء افصَّ  .(2) (1)«كِْعَم افكََمُل افصَّ

ايصنا٠ ضبب يًُٓا٤ ٚايربن١ ٚاخلري يًفسد املطًِ ٚجلُٝع األ١َ  -17

 .(3)اإلضال١َٝ

يف ايصنا٠ سح ع٢ً ايعٌُ ٚاجلد ٚاملجابس٠ عٔ طسٜل ْكٌ بعض املًه١ٝ َٔ  -18

 .(4) يف اجملتُع إىل املعٛشٜٔ املكتدزٜٔ

و فؽ حقـا يطؾى نـ هذه  ،عالز ألَساض ايػح ٚايبدٌ ٚايطُع ٚاألْا١ْٝ -19

افـػس افشحقحي أن جتقد با هق حهقى إفقفو ظزيز ظؾقفو حتك تعتود  فؽ 

 .(5) إؽـقوء وضهؼي افػؼراء

ـتػؽؽ أوارص ادجتؿع  ،ٜٚٛزثٗا ايفكس ،سفغ اجملتُع َٔ غسٚزُ ِٜٓرز بٗا -21

 وافعداوات بغ ضهؼي إؽـقوء وضهؼي افػؼراء.  ،وإحؼود ،إثورة افضغوئـو

 ،ـوفسؿوت ٚاجلسا٥ِ االدتُاع١ٝ ،سفغ اجملتُع َٔ بعض األَساض -21

وافسؾى وكحقهو  ،وؿهقل افرصووى جرائؿ آظتداء بوفـفى ،وآختالشوت

 افتل شههفو افػؼر.

                                 

 (.299ش٘ األيباْٞ يف األدب املفسد )(، ٚصش4/197( صشٝح: زٚاٙ  أمحد )1)

 .36 صـشنا٠ ايصزٚع ٚايجُاز ٚ ايعطٌ يف ايفك٘ اإلضالَٞ  يألضتاذ ذلطٔ اجُلًُٝٞ ( اْعس: 2)

 .36ايطابل صـ( اْعس: 3)

 .13طبع١ داز ايفغ١ًٝ ايسٜاض صـ ،عبد ايهسِٜ ايدٜٛإيَطأي١ يف قغاٜا ايصنا٠ املعاصس٠  125 (اْعس: 4)

 .14ل صـ ( اْعس:  ايطاب5)
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 .()ضبب٘ ايعٛش املادٟايفطاد األخالقٞ ايرٟ ٚ ،ٍسفغ اجملتُع َٔ االحنال -22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 (.15( اْعس: ايطابل صـ )1)
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 ايباب ايجايح      

 فغٌ ايضدق١

 . االقتداٛ بالييب  -1

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )   :ؿول تعوػ

 (ی ی ی ی جئ

 .إىل ميصل٘ الرب صاحبَا الصدق٘ ُتِْصُل -2

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) :ؿول تعوػ

 .(ٺ ٺ

 .إىل ميصل٘ اإلحطاٌ َاصاحب الصدق٘ ُتِْصُل -3

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ) :ؿول تعوػ

 (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 إىل ميصل٘ التقْٚ. صاحبَا الصدق٘ ُتِْصُل -4

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ) :ؿول تعوػ

 (ڀ ڀ ڀ ڀ

صكُٔ يف ت ّ ،الرىْب ّاملعاصٕالصدق٘ تطَس صاحبَا مً  -5

                                 

 .21(ضٛز٠ األسصاب آ١ٜ:1)

 .92(ضٛز٠ آٍ عُسإ آ١ٜ:2)

 .134(ضٛز٠ آٍ عُسإ آ١ٜ:3)

 .133(ضٛز٠ آٍ عُسإ آ١ٜ:4)
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  .ّاآلخسٗ ،الدىٔا

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) :ؿول تعوػ

 (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ہ

 .الصدق٘ جتعل صاحبَا مً املفلخني يف الدىٔا ّاآلخسٗ -6

ڀ ڀ   ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ) :ؿول تعوػ

 (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

الصدق٘ تدخل الطسّز علٙ قلْب الفقساٛ ألىَا مً خري  -7

 األعنال.

 ،؟ ؾضُؾ ُل أظاي إأ َؾ ئِ ُش  رشقل اهلل أن  ظؿر بـ اخلطوب ؾعـ 

وَر ظَذ ُمْمِمنٍ إِ » :ؼولؾ ُ ًَ َجْوَظَتهُ أَ  ،ْدَخوُفَك افَّس  هُ أ ،ْصَبْع َسْوَت ُظِريَّ ـَ و أ ،و 

ًَ َفُه َحوَجيً   .()«َؿَضْق

 .الصدق٘ مً متاو اإلضالو -8

ِمْن ََتَوِم إِْشالِمُؽْم َأْن »:ؾؼول أكف أتك افـهل  َظْؾَؼَؿُي بـ َكْضَؾيَ ؾعـ 

وَة َأْمَوافُِؽمْ  ـَ وا َز  .«ُتَمد 

 .الصدق٘ ُتِْصُل صاحبَا إىل ميصل٘ اجلَاد يف ضبٔل اهلل -9

وِظي َظَذ إَْرَمَؾِي وَ » :ؿول رشقل اهلل  :ؿولؾعـ أيب هريرة  ْسؽِِغ ادافسَّ

                                 

 .103(ضٛز٠ ايتٛب١ آ١ٜ:1)

 (.4-1) (ضٛز٠ املؤَٕٓٛ آ١ٜ:2)

 (.2090رتغٝب ٚايرتٖٝب )(، ٚ سطٓ٘ األيباْٞ يف صشٝح اي5081سطٔ: زٚاٙ ايطرباْٞ يف األٚضط ) (3)

 (.3232(، ٚسطٔ إضٓادٙ األيباْٞ يف ايطًط١ً ايضشٝش١ )6(سطٔ: زٚاٙ ايطرباْٞ يف ايهبري )4)
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ْقَل  ،َجوِهِ  ِف َشبِقِل اهلِلودـَ  وفَِّذي َيُصوُم افـََّفوَر َوَيُؼوُم افؾَّ ـَ  .()«َأْو 

 .غطب السب  الصدق٘ تطفئ -11

َوَصَ َؿُي افَّس   » :ؿولأن رشقل اهلل ؾعـ ظهد اهلل بـ جعػر ريض اهلل ظـفا، 

ب    .«ُتْطِػُئ َؽَضَى افرَّ

 .الصدق٘ تلٌْ بسٍاىا علٙ صدق إمياٌ صاحبَا -11

َ َؿُي ُنْرَهونٌ » :ظـ افـهل ؾعـ احلورث بـ ظوصؿ   .() «َوافصَّ

 خْ الرىْب.متىاز املعاصٕ ّ الصدق٘ تطفئ -12

ًُ َمَع افـَّبِ  :ؿول نعو  بـ جهؾعـ ؾ ـْ ًُ َيْوًمو َؿِريًبو  ِف  ي  ـُ َشَػٍر َؾَلْصَبْح

ًُ  ،َوَكْحُن َكِسرُ   ،ِمـْهُ  ِن  :َؾُؼْؾ  َوُيَبوِظُ ِن  ،افكَجـيَ ي نَِعَؿٍل ُيْ ِخُؾـِ  َيو َرُشوَل اهللِ َأْخِزْ

ُه اهلُلوَ  ،َظْن َظظِقمٍ  يَفَؼْ  َشَلْفَتـِ » :َؿوَل  ،ِمَن افـَّورِ  َ ُه َفَقِسٌر َظَذ َمْن َيَّسَّ َتْعُبُ   :َظَؾْقهِ  إِكَّ

ُك نِِه َصْقًئو ،اهللُ َٓ ُتْؼِ اَلةَ  ،َو وةَ  ،َوُتِؼقُم افصَّ ـَ ٍ   ،َوَتُصوُم َرَمَضونَ  ،َوُتْمتِى افزَّ َوحَتُ

 ًَ ْوُم ُجـَّ » :ُثمَّ َؿوَل  ،«اْفَبْق ْرِ افصَّ َٓ َأُدف َك َظَذ َأْنَواِب اْْلَ َ َؿُي ُتْطِػُئ  ،يٌ َأ َوافصَّ

ََم ُيْطِػُئ افكََمُء افـَّورَ  ـَ طِقَئَي  ْقلِ  ،اْْلَ ُجِل ِمْن َجْوِف افؾَّ  .() «َوَصاَلُة افرَّ

 .ف اف كقو و أخرة افؽريم  فه إجراهلل ادتص ق يضوظف  -13

                                 

 (.2982(، ٚ َطًِ )5353زٚاٙ ايبدازٟ )( َتفل عًٝ٘: 1)

سق٘ ٚغٛاٖدٙ يف ايطًط١ً ٚصشش٘ األيباْٞ مبذُٛع ط ،(943(صشٝح: زٚاٙ ايطرباْٞ يف األٚضط )2)

 (.1908ايضشٝش١)

 (.223زٚاٙ َطًِ)(صشٝح: 3)

(، ٚقاٍ: سطٔ صشٝح، ٚصشش٘ األيباْٞ يف صشٝح  ٚ ععٝف ضٓٔ ايرتَرٟ 2616(صشٝح: زٚاٙ ايرتَرٟ )4)

(2616.) 
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(حس ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس  جث مث) :ؿول تعوػ

 .الدىٔا ّ اآلخسٗالبالٛ يف  ُاملتصدق ٓدفع اهلل عي -14

﮼ ) :ؿول تعوػ ﮻   ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ ۓ

﯁    ﯀  ﮿   ( ﮽﮾  

 املتصدق ٓيال حمب٘ اهلل ّمغفستُ. -15

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )ؿول تعوػ:

 .(چچ 

 .املتصدق ٓدخلُ اهلل يف زمحتُ يف الدىٔا ّ اآلخسٗ -16

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) :ؿول تعوػ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 (یىئ ىئ ىئ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ) :وؿول تعوػ

 (ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 عظٔنا. آّثٔبُ أجًس ،املتصدق ٓطاعف اهلل لُ مالُ -17

                                 

 .11(ضٛز٠ احلدٜد آ١ٜ:1)

 .10(ضٛز٠ املٓافكٕٛ آ١ٜ:2)

 .31(ضٛز٠ آٍ عُسإ آ١ٜ:3)

 .99(ضٛز٠ ايتٛب١ آ١ٜ:4)

 .156(ضٛز٠ األعساف آ١ٜ:5)
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(حس جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس) :ؿول تعوػ

﮺ ) :وؿول تعوػ ﮹   ﮷  ﮸ ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼   ( ﮻ 

 . مس اهلل تعاىل ّألمس زضْلُ املتصدق ميتثل أل -18

(ک ک ک ک) ؿول تعوػ

الَة، َوَُتوا » :ؿول رشقل  :ؿول وظـ شُؿرة بـ ُجـدب  َأِؿقُؿوا افصَّ

وا وَة، َوُحج  ـَ  ..()«ُيْسَتَؼْم نُِؽمْ  ،واْشَتِؼقُؿوا ،واْظَتِؿُروا ،افزَّ

 املتصدق ٓدعْ لُ املللاٌ بالربك٘. -19

َّٓ  »ول رشقل ؿ :ؿولؾعـ أيب هريرة  َمو ِمْن َيْوٍم ُيْصبُِم اْفِعَبوُد ؾِقِه إ

و ،َمَؾَؽوِن َيـِْزَٓنِ  ُفمَّ َأْظِط ُمـِْػًؼو َخَؾًػو :َؾَقُؼوُل َأَحُ ُُهَ ُفمَّ َأْظِط  :َوَيُؼوُل أَخرُ  ،افؾَّ افؾَّ

 .()« ُِمِْسًؽو َتَؾًػو

ألىُ  املتصدق ٓفسج اهلل عيُ اهله ّاللسب ْٓو القٔام٘، -21

 .ّاللسب عً إخْاىُ املطلنني ٓفسج اهله

ْكَقو » أن افـهل ؾعـ أيب هريرة  َرِب اف   ـُ ْرَنًي ِمْن  ـُ َس َظْن ُمْمِمٍن  َمْن َكػَّ

َس اهللُ َرِب َيْوِم اْفِؼَقوَميِ  َكػَّ ـُ ْرَنًي ِمْن  ـُ َ اهللُ ،َظـُْه  َ َظَذ ُمْعَِّسٍ َيَّسَّ  َظَؾْقِه ِف  َوَمْن َيَّسَّ

                                 

 .11احلدٜد آ١ٜ:(ضٛز٠ 1)

 .39(ضٛز٠ ايسّٚ آ١ٜ:2)

 .20(ضٛز٠ املصٌََّ آ١ٜ:3)

(، ٚسطٓ٘ األيباْٞ يف صشٝح اجلاَع 136(، ٚ ايضػري )2034(، ٚ األٚضط )6897( سطٔ: زٚاٙ ايطرباْٞ يف ايهبري )4)

 (.1189اجلاَع )

 (.1010(، َٚطًِ )1442( َتفل عًٝ٘: زٚاٙ ايبدازٟ )5)
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ْكَقو   .()«َوأِخَرةِ اف  

ّ  ،علٙ األماٌ مً حمق الربك٘ يف الدىٔا حيصلاملتصدق  -21

 .الشدٓد يف اآلخسٗ مً العراب

ًٓ  َمْن ََتوُه اهللُ» : ؿول رشقل اهلل :ؿولأيب هريرة  عـؾ وَتكُه  َمو ـَ َؾَؾْم ُيكَمد  َز

ُؿهُ يُ   ُمث َل َفُه َيْوَم اْفِؼَقوَمِي ُصَجوًظو َأْؿَرَع َفُه َزنِقَبَتونِ   ،نِؾِْفِزَمَتْقهِ َيْوَم اْفِؼَقوَمِي ُثمَّ َيْلُخُذ  َطوَّ

ـُْزكَ  ،َأَكو َموُفَك  :ُثمَّ َيُؼوُل  ،َيْعـِي ِصْ َؿْقهِ  ـَ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )ُثمَّ َتال ،َأَكو 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 

 (جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث

ُٓٔطس اهلل لُ أمْزِ -22  .، ّ اآلخسٗاحلُ يف الدىٔاّمص ،املتصدق 

 (ھ ہ ہ ہ ھ ے ۓ ۓ ھ ھ ے) ؿول تعوػ:

ّ ٓٔطس لُ  ،املتصدق ٓفتح اهلل لُ أبْاب السشق يف الدىٔا -23

 .أمْزِ

َنْقـَو َرُجٌل نَِػاَلٍة ِمَن إَْرِض َؾَسِؿَع » :ؿول ظـ افـهل  عـ أيب هريرة ؾ

َحوُب  ،اْشِق َحِ يَؼَي ُؾاَلنٍ  :َشَحوَنيٍ  َصْوًتو ِف  ى َذفَِك افسَّ  َؾَلْؾَرَغ َموَءُه ِف  ،َؾَتـَحَّ

ةٍ  َجيٌ  ،َحرَّ ُه َؾَتَتبََّع افكََمءَ  َؾنَِذا ََشْ ؾَّ ـُ ًْ َذفَِك افكََمَء  اِج َؿِ  اْشَتْوَظَب َ  ،ِمْن تِْؾَك افؼ 

                                 

 (.2699زٚاٙ َطًِ ) (صشٝح:1)

 .178ز٠ آٍ عُسإ آ١ٜ:(ض2ٛ)

 .(4565(، )1403زٚاٙ ايبدازٟ ) (صشٝح:3)

 (7:5(ضٛز٠ ايًٌٝ آ١ٜ: )4)

 (احلس٠: أزض بٗا سذاز٠ ضٛدا٤ نجري٠.5)

 (ايػسد١: َطٌٝ املا٤.6)
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ُل افكََمَء نِِؿْسَحوتِهِ  َؾنَِذا َرُجٌل َؿوِئٌم ف َمو اْشُؿَك   َيو َظْبَ  اهللُ :َفهُ  َؾَؼوَل  ،َحِ يَؼتِِه ُُيَو 

َحوَنيِ  فاِِلْشِم افَِّذى َشِؿَع ف ،َؿوَل ُؾاَلنٌ    َ َتْسَلُفـِ  هللَِيو َظْبَ  ا :َؾَؼوَل َفهُ  ،افسَّ َظِن  يَِل

ًُ َصْوًتو ف إِن   :َؾَؼوَل   اْشِؿى َحوِب افَِّذى َهَذا َموُؤُه َيُؼوُل  َشِؿْع اْشِق َحِ يَؼَي  :افسَّ

ْشِؿَك ُؾالَ  ِٓ ًَ َهَذا َؾنِن   :َؿوَل  ،ؾِقَفو  َؾََم َتْصـَُع  ،ٍن  و إَِذا ُؿْؾ ُرُج ِمـَْفو  َأمَّ َأْكُظُر إَِػ َمو ََيْ

ُق نُِثُؾثِهِ  ُل َأَكو َوِظَقول ،َؾَلَتَص َّ ـُ  . () «َوَأُرد  ؾِقَفو ُثُؾَثهُ  ،ُثُؾًثو َوَ

 .املتصدق ٓطتقٔه لُ أمس دٓيُ ّ دىٔاِ -23

الَة، َوَُتوا » :ؿول رشقل  :ؿولجـدب  ؾعـ شؿرة بـ َأِؿقُؿوا افصَّ

وا وَة، َوُحج  ـَ  .() «واْظَتِؿُروا، واْشَتِؼقُؿوا، ُيْسَتَؼْم نُِؽمْ  افزَّ

ّال فتي٘  ،املتصدق ٓدخلُ اهلل اجلي٘ يف غري ضساٛ مطسٗ -24

 مطل٘.

 :ؿول رشقل اهلل  :ؿول ،ؾعـ ظهد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص ريض اهلل ظـفا

ْحَنَ » اَلمَ  ،َوَأْضِعُؿوا افطََّعومَ  ،اْظُبُ وا افرَّ  .()«افكَجـَي نَِساَلمٍ  َتْ ُخُؾوا ،َوَأْؾُشوا افسَّ

 .املتصدق ٓظلُ اهلل بظل عسشُ ْٓو القٔام٘ -25

ُفُم اهللُ» :ؿولظـ افـهل  عـ أيب هريرةؾ َّٓ   َشْبَعٌي ُيظِؾ  َٓ طِلَّ إ ِه َيْوَم  ِف طِؾ 

ُه  َٓ َتْعَؾَم ِصََمُفُه َمو ُتـِْػُق َيِؿقـُهُ  - نـفؿ و ـر-طِؾ  َق َأْخَػى َحتَّى   .()«..َوَرُجٌل َتَص َّ

                                 

 احلدٜد آ٠.١ٜ ايكػس ٚاجلسف املضٓٛع١ َٔ (املطشا٠: أدا1)

 (.2984زٚاٙ َطًِ ) ( صشٝح:2)

(، ٚسطٓ٘ األيباْٞ يف صشٝح اجلاَع 136(، ٚ ايضػري )2034(، ٚ األٚضط )6897ري )( سطٔ: زٚاٙ ايطرباْٞ يف ايهب3)

 (.1189اجلاَع )

 (، ٚ قاٍ: سطٔ صشٝح،  ٚ صشش٘ األيباْٞ يف صشٝح ٚ ععٝف ضٓٔ ايرتَرٟ.1855( صشٝح: زٚاٙ ايرتَرٟ )4)

 (.1031(، َٚطًِ )660زٚاٙ ايبدازٟ )( َتفل عًٝ٘: 5)
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 ايباب ايسابع      

 آداب ايصنا٠ ٚايضدقات

 :      (1): آداب الدافع للشكاةاأوًل
 .أٌ تلٌْ الصدق٘ مً كطب طٔب -1

.(گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ):ؿول تعوػ

و افـَّكوُس إِنَّ اهللَ» : ؿول رشقل اهلل  :ؿول يرة ظـ أيب هرو روى نسؾؿ  َ  َأهي 

َّٓ  َضق ًبو َوإِنَّ اهللَ َٓ َيْؼَبُل إ ڻ )ْرَشكؾَِغ َؾَؼكوَل ادْمِمـَِغ نََِم َأَمكَر نِكِه ادَأَمَر  َضق ٌى 

چ ):َوَؿكككككككوَل (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ُجَل ُيطِقكُل  ( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ َر افرَّ ـَ ٌَ  ُثمَّ َذ كَػَر َأْصكَع افسَّ

ََمِء َيو َرب  َيو َرب   ُنُه َحكَرامٌ  ،َوَمْطَعُؿُه َحَرامٌ  ،َأْؽَزَ َيُؿ   َيَ ْيِه إَِػ افسَّ َوَمْؾَبُسكُه  ،َوَمْؼَ

َرامِ  ،َحَرامٌ   .(4) «  َؾَلكَّى ُيْسَتَجوُب فَِذفَِك  ،َوُؽِذَى نِوحْلَ

 .أٌ تلٌْ الصدق٘ مً أجْد املال – 2

ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻڻ ):ؿههول تعههوػ

                                 

 ٝد بٔ عبد ايطالّ بايٞ سفع٘ اهلل ع٢ً قٓا٠ ايسمح١ بسْاَر آداب إضال١َٝ.( ذلاعس٠ أيكاٖا فغ١ًٝ غٝدٓا ٚس1)

 (َا نطبتِ: أٟ بايتذاز٠ ٚايضٓاع١ ٚغريُٖا.2)

 .267(ضٛز٠ ايبكس٠ آ١ٜ:3)

 (.1015صشٝح: زٚاٙ َطًِ )(4)

 (ٚال تُُٝٛا: تكضدٚا.5)

 ( اخلبٝح: ايسد٤ٟ.6)
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 (ۓ ھ ھ ے ے ۓ    ھ ھ

پ پ ڀ ڀ ڀ  پ پ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ) :وؿول شهحوكف

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

َثهَر » :ؿول أكس بـ نوفؽ و روى افهخوري ونسؾؿ ظـ  ـْ وَن َأُبق َضْؾَحهَي َأ ـَ

 ًٓ ـْ َكْخهؾٍ  إَْكَصوِر بِوفهَؿِديـَِي َنو هوَن أَ  ،ِنه ـَ َحهوءَ َو ًْ  ،َحهىَّ َأْنَقافِهِف إَِفْقهِف َبْرُ وَكه ـَ َو

وَن َرُشقُل اهللِ  ،ُنْسَتْؼهَِؾَي افهَؿْسِجدِ  ـَ  ؾِقَفو َضق ٍى  َو
ٍ
ـْ َنوء ُب ِن َؿوَل  ،َيْدُخُؾَفو َوَيْؼَ

ًْ َههِذِه أَيهيُ  :َأَكٌس  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) :َؾَؾاَّ ُأْكِزَفه

َيو َرُشقَل  :َؾَؼوَل  ،ْؾَحَي إَِػ َرُشقِل اهللِ َؿوَم َأُبق ضَ  ،(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

َوإِنَّ (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) :َتَهههوَرَك َوَتَعههوَػ َيُؼههقُل  اهللِ إِنَّ اهللَ

                                 

 ( تٓفكٕٛ: يف ايصنا٠.1)

 يٛ أعطٝتُٛٙ يف سكٛقهِ. ( ٚيطتِ بآخرٜ٘: أٟ اخلبٝح7)

(إال إٔ تػُغٛا فٝ٘: أٟ بايتطاٌٖ ٚغض ايبضس فهٝف تؤدٕٚ َٓ٘ سل اهلل مبع٢ٓ يٛ نإ ألسدنِ ع٢ً زدٌ سل;  3)

 فذا٤ٙ بٗرا مل ٜأخرٙ إال ٖٚٛ ٜس٣ أْ٘ قد أغُض ي٘ عٔ سك٘ ٚتسن٘.                                       

 دقاتهِ.ٚاعًُٛا إٔ اهلل غين: أٟ عٔ ص( 4)

 ( محٝد: أٟ ذلُٛد يف أفعاي٘.5)

 .267(ضٛز٠ ايبكس٠ آ١ٜ:6)

 أٟ ثٛاب٘ ٖٚٛ اجل١ٓ. ( ئ تٓايٛا ايرب:7)

 ( ست٢ تٓفكٛا: أٟ تضَّدَّقٛا.8)

 ( مما ؼبٕٛ: أٟ َٔ أَٛايهِ.9)

 .92(ضٛز٠ آٍ عُسإ آ١ٜ:10)

 .92(ضٛز٠ آٍ عُسإ آ١ٜ:11)
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َحوءَ  َهو َوُ ْخَرَهو ِظـَْد اهللِ ،َأَحىَّ َأْنَقاِِل إَِِلَّ َبْرُ َو َصَدَؿٌي هللِ َأْرُجق بِرَّ َؾَضْعَفو َيهو  ،َوإهِنَّ

ٌُ َأَراَك اهلُلَرُشقَل ا نْخ َذفَِك َموٌل َرانِكٌم َذفِكَك » :َؾَؼوَل َرُشقُل اهللِ   :َؿوَل  ،هللِ َحْق

َعَؾَفكو ِف إَْؿكَرنِغَ  ًَ َوإِن  َأَرى َأْن َعْ ًُ َمكو ُؿْؾك َؾَؼهوَل َأُبهق  ،«َموٌل َرانٌِم َوَؿْ  َشكِؿْع

فِ َؾَؼَسَؿَفو َأُبق  ،َأْؾَعُؾ َيو َرُشقَل اهللِ :َضْؾَحيَ    (1)«َضْؾَحَي يِف َأَؿوِربِِف َوَبـِل َظؿ 

 .عدو تأخري الصكاٗ عً ّقتَا-3

افزـهوة  فافزـوة رــ نـ أرـون اإلشالم ؾقجى ظذ ادسؾؿ افذي وجهً ظؾق

 .أو ؽر  فؽ أن ٓ يمخرهو ظـ وؿتفو ،أو زرع أو جتورة أو  هى ،يف نول

 افـههل  ظـفا أن بـ ظؿر ريض اهلل  ظـ ظهداهلل ؾؼد روى افهخوري ونسؾؿ

كً ا َرُشكوُل اهللِ» :ؿول َّٓ  اهللُ، َوَأنَّ ُِمَؿَّ َٓ إَِفكَه إ  ،ُنـَِي اِِلْشاَلُم َظَذ ََخْكٍس َصكَفوَدِة َأْن 

اَلةِ  وةِ  ،َوإَِؿوِم افصَّ ـَ   (2)«َوَصْوِم َرَمَضون ،ٍ  فكَح َوا ،َوإِيَتوِء افزَّ

 اهلل َمكْن ََتكوهُ » :  ؿهول رشهقل اهلل :ؿول ظـ أيب هريرة وروى افهخوري 

 ًٓ وَتُه ُمث َل َفُه َيْوَم اْفِؼَقوَمكِي ُصكَجوًظو َأْؿكَرَع َفكُه َزنِقَبَتكونِ   َُمو ـَ ُؿكُه َيكْوَم  ،َؾَؾْم ُيَمد  َز ُيَطوَّ

ـْكزُ  ،َأَككو َموُفكَك  ُثمَّ َيُؼكوُل  ،َيْعـِي ِصْ َؿْقهِ  ،نِؾِْفِزَمَتْقهِ  ُثمَّ َيْلُخُذ  ،اْفِؼَقوَميِ  ـَ ُثكمَّ  ،كَ َأَككو 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)َتال

                                 

 (.998( ٚ َطًِ )1461زٚاٙ ايبدازٟ )(َتفل عًٝ٘: 1)

 (.16(، َٚطًِ )8زٚاٙ ايبدازٟ ) ( َتفل عًٝ٘:2)

ٜبدًٕٛ: أٟ ال ذنطنب ايباخًٕٛ غًِٗ خرًيا هلِ، ٚيف زٚا١ٜ: ٚال ؼطنب باخلطاب، ٖٚٞ قسا٠٤ محص٠، أضٓد إىل زضٍٛ (3)

 ، ٚقدز َغافا أٟ ال ؼطنب ٜا ذلُد غٌ ايرٜٔ ٜبدًٕٛ ٖٛ خرًيا هلِ.اهلل 
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يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث 

 «(يث

 ڻ ۀ ڻ ں ں ڻ ڻ ):و ؿول تعوػ

ھ ھ ے  ہ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ

﮵  ے ﮴  ﮳  ﮺  ﮶﮷  ۓ ۓ﮲  ﮹  ﮼  ﮸  ﮽ ﮻

 .(﯀ ﮾﮿ 

 .أٌ ٓؤدٖ الصكاٗ بيفظ طٔب٘-4

ـِ ُنَعوِوَيَي اْفَغوِرِ َظْهِد اهللِعـ ؾ َثاَلٌث َمْن َؾَعَؾُفكنَّ » : ؿول افـهل :ؿول  ي   ْب

َّٓ  اهللُ ،َوْحَ هُ اهللَ  َؾَؼْ  َضِعَم َضْعَم اِِليََمِن َمْن َظَبَ   َٓ إَِفَه إ ُه  كوَة َموفِكِه   َوَأكَّ ـَ َوَأْظَطى َز

                                 

 .180(ضٛز٠ آٍ عُسإ آ١ٜ:1)

 .(4565(، )1403زٚاٙ ايبدازٟ ) (صشٝح:2)

 ( أْػأ دٓات: أٟ خًل دٓات، ٚ دٓات  مجع د١ٓ ٖٚٞ ايبطتإ.3)

 ٚاْتػس مما ٜعسش، َجٌ: ايهسّ ٚايكسع ٚايبطٝخ ٚغريٖا. ( َعسٚغات: أٟ َا اْبطط ع٢ً ٚد٘ األزض4)

 ، َجٌ ايٓدٌ ٚايصزع ٚضا٥س األغذاز.( ٚغري َعسٚغات: َا قاّ ع٢ً ضام ٚبطل5)

 ( رلتًًفا ُأنًُُ٘: أٟ مثسٙ ٚطعُ٘ َٓٗا احلًٛ ٚاحلاَض ٚاجلٝد ٚايسد٤ٟ.6)

 ( َتػابًٗا: أٟ يف ايٛزم ٚغريٙ َتػاب٘ يف احلب ٚايطعِ.7)

 ( سك٘: أٟ َا ٚدب َٔ ايصنا٠.8)

 ّٜٛ سضادٙ: ّٜٛ سضادٙ إٕ نإ سًبا ُٚدراذٙ إٕ نإ خنًًا. ( 9)

 يعٝايهِ َٓ٘ غ٦ًٝا.( ٚال تطسفٛا: أٟ يف إخساد٘ بإٔ ال تبكٛا 10)

 .141(ضٛز٠ األْعاّ آ١ٜ:11)
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ككو َكْػُسككُه َراؾِككَ ًة َظَؾْقككهِ  َضق َبككًي ِِبَ
ككلَّ   (1) ِرَمككيَ ـُ َٓ ُيْعطِككى اِْلَ ِرَكككيَ  (2)َظككوٍم َو َٓ اف َّ َٓ  (3)َو َو

طَ  َ َٓ افؼَّ ئِقَؿيَ   (4)افكَؿِريَضَي َو ََلْ َيْسكَلْفُؽْم اهللَ  َؾكنِنَّ   (6)َوَفؽِْن ِمْن َوَشِط َأْمَوافُِؽمْ  (5)افؾَّ

هِ  ْم نَِؼ  ـُ ُه َوََلْ َيْلُمْر . «َخْرَ

 .احُللٕ عدو التَاٌّ يف إخساج شكاٗ -5

ـِ ُصَعْقٍى عـ ؾ ـْ َظْؿِرو ْب ـْ َأبِقفِ  ،َظ هِ  ،َظ ـْ َجد  ًْ َرُشوَل اهللِ   َأنَّ اْمَرَأةً »   ،َظ َأَت

  ٌو َوِِف َيِ  اْنـَتَِفو َمَسَؽَتونِ  ،َوَمَعَفو اْنـَي كو  ،َؽؾِقَظَتوِن ِمْن َذَهٍى   َِلَ َأُتْعطِكَغ » :َؾَؼوَل َِلَ

وَة َهَذا ـَ ًْ  ،«َز َرِك اهللُ» :َؿوَل  ،َٓ  :َؿوَف ِك َأْن ُيَسو  ِِبََِم َيْوَم اْفِؼَقوَمِي ِشكَواَرْيِن ِمكْن  َأَيَُّس 

ًْ  ، ي  َؾَلْفَؼْتُفََم إَِػ افـَّبِ  ،َؾَخَؾَعْتُفََم   :َؿوَل   ،«َكورٍ  و هللِ :َوَؿوَف  .«َوفَِرُشوفِهِ   ُُهَ

ُٓبطل صدقتُ باملً ّاألذٚ -6  .أٌ ال 

)(ى ې ې ې ېۅ ۉ ۉ ) :ؿول تعوػ )

                                 

 ( زافد٠ عًٝ٘: أٟ  تعٝٓ٘ ْفط٘ ع٢ً أدا٤ ايصنا٠.1)

 ( اهلس١َ: أٟ نبري٠ ايطٔ.2)

 ( ايدز١ْ: أٟ اجلسبا٤.3)

 ( ايػََّسط: أٟ ِصػاز املاٍ ِٚغساِزٙ.4)

 ( اي١ُٝ٦ً: أٟ ايبد١ًٝ بايًنب.5)

 إٔ ُٜدسز ايصنا٠ َٔ أٚضاط املاٍ ال َٔ ِغسازٙ ٚال َٔ ِخٝازٙ. ( َٔ ٚضط أَٛايهِ: فٝ٘ ديٌٝ ع٢ً أْ٘ ٜٓبػ6ٞ)

 (، ٚ صشش٘ األيباْٞ صشٝح ٚ ععٝف ضٓٔ أبٞ داٚد.1582زٚاٙ أبٛ داٚد ) (صشٝح:7)

(، ٚ سطٓ٘ األيباْٞ يف صشٝح ٚ ععٝف ضٓٔ أبٞ 2479(، ٚايٓطا٥ٞ )637(، ٚايرتَرٟ )1568(سطٔ: زٚاٙ أبٛ داٚد )8)

 داٚد.

 مئ عًٝ٘ بعطا٥٘ فٝكٍٛ أعطٝتو نرا، ٜٚعد ْعُ٘ عًٝ٘ فٝهدزٖا. املٔ: ٖٛ إٔ( 9)

( األذ٣: إٔ ٜعريٙ ٜٚكٍٛ إىل نِ تطأٍ ٚنِ تؤذٜين ؟ ٚقٌٝ: َٔ األذ٣، ٚ ٖٛ إٔ ٜرنس إْفاق٘ عًٝ٘ عٓد َٔ ال ذنب 10)

 ٚقٛف٘ عًٝ٘.
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ُؿُفُم اهللُ »»ؿول    ظـ افـهل   ظـ أيب  رو  َٓ ُيَؽؾ  : َيْوَم اْفِؼَقوَميِ  َثاَلَثٌي 

َّٓ  َمـَّ  َٓ ُيْعطِى َصْقًئو إ ؾِِف اْفَػوِجرِ كُاد وَ  ،يً افكَؿـَّوُن افَِّذى  ُق ِشْؾَعَتُه نِوحْلَ ْسبُِل ادوَ  ،ـَػ 

   .(2) «إَِزاَرهُ 

 .يف الصدق٘اإلخالص  -7

 پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) :ؿول تعوػ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ پ ڀ ڀ ڀ

   .( ڤ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٿ

َٓ َيْؼَبُل ِمكَن اْفَعَؿكِل » :ؿول  افـهل  أن ؿول  ظـ أيب أنوني افهوهعو إِنَّ اهللَ 

                                 

 .264( ضٛز٠ ايبكس٠ آ١ٜ: 1)

 (.106زٚاٙ َطًِ)(صشٝح: 2)

 ًبا يسعا اهلل تعاىل.( ابتػا٤ َسعات اهلل: أٟ ط3ً)

 ( تجبًٝتا: أٟ ؼكًٝكا ٚتََٝكًُٓا مبجٛب١ اهلل تعاىل هلِ ع٢ً إْفاقِٗ يف ضبًٝ٘.4)

 ( نُجٌ د١ٓ: أٟ بطتإ.5)

 ( زب٠ٛ: أٟ َهإ ْستفع َطتٍٛ.6)

 ( ٚابٌ: أٟ َطس غصٜس.7)

 ( فآتت: أٟ أعطت.8)

 ( أنًٗا: أٟ مثسٖا.9)

ّٞ َا ُٜجُس غريٖا.10)  ( ععفني: أٟ َجً

 ( فطٌ: أٟ َطس خفٝف ُٜضٝبٗا ٜٚهفٝٗا الزتفاعٗا.11)

 .265( ضٛز٠ ايبكس٠ آ١ٜ: 12)

(املع٢ٓ ايعاّ يآل١ٜ: ُتجُس ٚتصنٛ نُجس املطس أّ َقٌ، فهريو ْفكات َٔ شّن٢ تصنٛ عٓد اهلل نُجست أّ 13)

 َقًت.
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وَن َفُه َخوفًِصو َواْنُتِغَي نِِه َوْج  ـَ َّٓ  َمو   .(1) «ُفهُ إ

 .إخفاٛ الصدق٘ -8

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ) ؿول تعهوػ

 .(ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ُفُم اهللُ» :ؿول  ظـ افـهل ظـ أيب هريرة و  َٓ طِلَّ  َشْبَعٌي ُيظِؾ  ِه َيْوَم  ِف طِؾ 

ُه  َّٓ  طِؾ  َٓ َتْعَؾَم ِصََمُفهُ  -وذـر مـفم -إ َق َأْخَػى َحتَّى  َمو ُتـِْػُق  َوَرُجٌل َتَص َّ

 . (3) «..َيِؿقـُهُ 

 .إظَاز الصدق٘ إذا كاٌ فُٔ مصلخ٘ -9

.( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ) :ؿول تعوػ

ـَّو ِظـَْ  َرُشوِل اهللِ» :ؿول  ابـ ظهداهلل ريض اهلل ظـف ـ جريرظو  َصْ ِر  ِف    ـُ

ك ِ  (7)َأِو اْفَعَبكوءِ  (6)ََمرِ افكـ   (5)َؾَجوَءُه َؿْوٌم ُحَػوٌة ُظَراٌة ُُمَْتوِب  :افـََّفوِر َؿوَل  كُقوِف  يُمَتَؼؾ  افس 

رَ  ُفْم ِمْن ُمََضَ َؾَتَؿعَّ ؾ  ـُ ُتُفْم ِمْن ُمََضَ َنْل  َظومَّ
دَِو َرَأى ِِبِْم ِمكَن    َوْجُه َرُشوِل اهللِ (8)

ًٓ  ،َؾَ َخَل  ،اْفَػوَؿيِ  نَ  ُثمَّ َخَرَج َؾَلَمَر ناَِل ٱ ):َخَطكَى َؾَؼكوَل  ُثمَّ  ،َوَأَؿوَم َؾَصذَّ  ،َؾَلذَّ

                                 

 ( بطٓد سطٔ.3140زٚاٙ ايٓطا٥ٞ)(سطٔ: 1)

 .271(ضٛز٠ ايبكس٠ آ١ٜ:2)

 (.1031(، َٚطًِ )660ايبدازٟ )زٚاٙ ( َتفل عًٝ٘: 3)

 .271(ضٛز٠ ايبكس٠ آ١ٜ:4)

 ( دلتابٞ: خسقٖٛا ٚقَّٛزٚا ََٚضَطٗا ٚيبطٖٛا َٔ ايفكس.5)

 ( ايُٓاز: مجع ََُِْس٠ ٖٚٞ ثٝاب صٛف فٝٗا تُٓري.6)

 ايعبا٤: مجع َعبا٠٤ َٚعبا١ٜ يػتإ.( 7)

 (فتُعَّس: أٟ تػَّٝس. 8)
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 ف يَوأَيكككَي افَّتِككك(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ْؼِ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) :احْلَ

َق َرُجٌل ِمْن ِديـَوِرِه ِمْن ِدْرَُهِِه ِمْن َثْونِِه ِمْن َصوِع (ڤ ڦ ڦ ڦ َتَص َّ

ِه ِمْن َصوعِ  َؿوَل َؾَجكوَء َرُجكٌل ِمكَن إَْكَصكوِر  ،«َوَفْو نِِشق  ََتَْرةٍ  -َحتَّى َؿوَل  -ََتِْرِه  ُنر 

ُه َتْعِجُز َظـَْفو َنْل َؿْ  َظَجكَزْت  ػ  ـَ وَدْت  ـَ ٍة  ُثكمَّ َتَتكوَنعَ  -َؿكوَل  -نُُِصَّ
افـَّكوُس َحتَّكى  (3)

 ًُ ْوَمْغِ ِمْن َضَعوٍم َوثَِقوٍب َحتَّكى َرَأْيك ـَ  ًُ كُل   َوْجكَه َرُشكوِل اهللِ  َرَأْي كُه (4)َيَتَفؾَّ َلكَّ ـَ

اِِلْشاَلِم ُشـًَّي َحَسـًَي َؾَؾُه َأْجُرَهكو َوَأْجكُر  َمْن َشنَّ ِف » :َؾَؼوَل َرُشوُل اهللِ  ،(5)ُمْذَهَبيٌ 

و َنْعَ ُه ِمْن َؽْرِ َأْن َيـُْؼَص ِمْن ُأُجوِرِهْم َ ْ  اِِلْشاَلِم ُشـًَّي  َوَمْن َشنَّ ِف  ،ءٌ َمْن َظِؿَل ِِبَ

كو ِمكْن َنْعكِ ِه ِمكْن َؽكْرِ َأْن َيكـُْؼَص ِمكْن  وَن َظَؾْقِه ِوْزُرَهو َوِوْزُر َمكْن َظِؿكَل ِِبَ ـَ َشق َئًي 

  .(6)«ءٌ َأْوَزاِرِهْم َ ْ 

 .(7): آداب القابض للشكاةاثانًي
 ٓبد أن يؽقن آخذ افزـوة نـ إصـوف افثاكقي ادذـقرة يف ؿقفف تعوػ:

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڻ)

                                 

 .1(ضٛز٠ ايٓطا٤ آ١ٜ:1)

 .١ٜ18:(ضٛز٠ احلػس آ2)

 ( ثِ تتابع ايٓاع: ٚنإ ايفغٌ ايععِٝ يًبادٟ بٗرا اخلري ٚايفاتح يباب ٖرا اإلسطإ.3)

 ( ٜتًٌٗ: أٟ ٜطتٓري فسًسا ٚضسًٚزا.4)

 ( َرََٖب١: أٟ فغ١ َرٖب١ ٖٚٛ ٚصف حلطٔ ايٛد٘.5)

 (.1017زٚاٙ َطًِ)(صشٝح: 6)

 (.58-57أسهاّ ايصنا٠  صـ) ( اْعس: ايتًدٝضات جُل7ٌ)
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﮸  ﮷   ﮶  ﮴  ﮵ ﮳  ﮲  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 :ّعلُٔ يف ذلم ّظاٜف (﮹

أن يػفؿ أن اهلل تعوػ أوجى رصف افزـوة إفقف فقؽػقف نو  :الوظيفة األوىل

ف مهً  ،أمهف  .يف ضؾى رضو اهلل  اواحدً  ووجيعؾ مهَّ

وفؽـ  فؽ  ،أن يشؽر ادعطل ويدظق فف ويثـل ظؾقف :الوظيفة الجانية

 .ؾنن نـ مل يشؽر افـوس مل يشؽر اهلل ـا ورد يف احلديٌ ،ؼدار صؽر افسهىبؿ

ف ،ونـ متوم افشؽر أن ٓ حيتؼر افعطوء وإن ؿؾ يغطل نو ؾقف نـ  ،وٓ َيُذنَّ

وـا أن وطقػي ادعطل آشتعظوم ، وـؾ  فؽ ٓ ُيـوؿض رؤيي افـعؿي نـ  :ظقى

، وإكا ادـؽر أن يرى افقاشطي  اهلل ، ؾلنو نـ ٓ يرى افقاشطي واشطًي ؾفق جوهؾ

 .أصاًل 

أن يـظر ؾقا ُيعطوه ؾنن مل يؽـ نـ ِحؾ مل يلخذه أصال، ٕن  :الوظيفة الجالجة

ع ظـف إٓ أن يضقؼ ظؾقف  رَّ إخراج نول افغر فقس بزـوتف وإن ـون نـ صهفي تقَّ

 ؾلخرج افزـوة ومل ُيعرف دو أخرجف نوفِؽ وإنر ، ؾؿـ ـون أـثر ـسهف حرانً 

ق بف ؾقجقز هلذا افػؼر أن يلخذ ؿدر حوجتف  نعغَّ ـوكً افػتقى ؾقف أن يتصدَّ

  .ظـد ضقؼ إنر ظؾقف

هف يف ؿدر نو يلخذ افؼدر ادهوح فف وٓ  :الوظيفة الزابعة أن يتقؿَّك نقاؿع افشُّ

يـ ويلخذ أـثر نـ حوجتف ؾنن ـون ؽورنً  مل يلخذ  وأو ؽوزيً  ،مل يزد ظذ نؼدار افد 

وإن أخذ بودسؽـي أخذ ؿدر حوجتف دون نو  ،دار نو حيتوج إفقف يف ؽزوهإٓ نؼ

 .يستغـك ظـف وـؾ  فؽ نقـقل إػ اجتفوده وافقرع ترك نو يريى

                                 

 .60يتٛب١ آ١ٜ:(ضٛز٠ ا1)
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وافصحقح ؾقف أن يؽقن فف  ،واختؾػ افعؾاء يف ؿدر افِغـك ادوكع نـ افزـوة

 . فؽ أو أجرة َظؼور، أو ؽر ،أو صـوظي ،ـػويي ظذ افدوام ، إنو نـ جتورة

وإن ـون فف بعض افؽػويي أخذ نو ُيتُِؿفو ، وإن مل يؽـ فف  فؽ أخذ نو يؽػقف 

 .وفقؽـ نو يلخذه بؼدر نو يؽػل شـي وٓ يزيد ظذ  فؽ

وإكا اظُتز بوفسـي ٕهنو إ ا  ههً جوء وؿً إخذ وإ ا أخذ أـثر نـفو ضقَّؼ 

 .ظذ افػؼراء
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 ايباب اخلاَظ

  ب ايصنا٠  ع٢ً َٔ جت

 

جتى افزـوة ظذ ـؾ نسؾؿ حر نوفؽ فؾـصوب إ ا حول احلقل اهلجري ظذ 

نو يؿؾؽ نـ ادول شقى افزرع ، ؾنكف جتى افزـوة ؾقف يقم حصوده إ ا بؾغ 

 .(1)افـصوب

افزـوة ٓ جتى إٓ ظذ حر نسؾؿ توم ادؾؽ وهذا ؿقل أـثر » :قاٍ ابٔ ُقدا١َ

ظذ افعهد زـوة  :ٓ ظـ ظطوء وأيب ثقر ؾنهنا ؿوٓإ وأهؾ افعؾؿ وٓ كعؾؿ ؾقف خالؾً 

 .اهه(2)«نوفف

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 بتضسف.256( اْعس: ايٛدٝص يًدنتٛز عبد ايععِٝ بٔ بدٟٚ سفع٘ اهلل طبع١ داز ابٔ زدب  صـ 1)

( اْعس: املػ٢ٓ البٔ قدا١َ املكدضٞ، ؼكٝل ايدنتٛز: عبد احملطٔ ايرتنٞ، ٚ ايدنتٛز: عبد ايفتاح ذلُد احلًٛ، 2)

 (.4/69طبع١  عامل ايهتب )
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 ايباب ايطادع 

 أٌٖ ايصنا٠

 

ٓبد أن يؽقن آخذ افزـوة نـ إصـوف افثاكقي افتل كص اهلل ظؾقفؿ يف ؿقفهف 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڻ):جهههؾ وظهههال

﮴  ﮵ ﮶  ﮳  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

(﮹﮷﮸  

 :ـ جيد أؿؾ نـ كصػ ـػويتف.هق ن ايفكري 

 هق نـ ظـده أـثر نـ كصػ ـػويتف وٓ تؽػقف :ٚاملطهني. 

 هق نـ ؾرغ كػسف فؾعؿؾ ظذ مجع افزـوة أو حػظفو أو   :ٚايعاٌَ عًٝٗا

 تقزيعفو ظذ نستحؼقفو.

 ٘هق افسقد ادطوع يف ظشرتف ممـ يرجك إشالنف أو ـػ رشه :ٚاملؤيف قًب، 

 أو يرجك بعطقتف ؿقة إياكف.

 هق افعهد افذي ـوتى شقده  :و ادؽوتى  ،ادؼصقد هبؿ ادؽوتهقن :ايسقاب

 ظذ أؿسوط نعؾقني نؼوبؾ ظتؼف.

 ّهق نـ تديـ إلصالح بغ افـوس أو تديـ فـػسف و ُأظس. :ٚايػاز 

هؿ افغزاة ادتطقظي افذيـ ٓ ديقان هلؿ وؿقس ظؾقفؿ افدظوة  :ف شبقل اهلل

                                 

 60(ضٛز٠ ايتٛب١ آ١ٜ 1)
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 .ٕهنؿ جيوهدون بلفسـتفؿ 

 وٓ نول نعف فرجعف إػ بؾده ؾقعطك  ،بغر بؾده عهق ادـؼط  :يطبٌٝابٔ ا

 .اجديدً  اونو يرجعف إػ بؾده دون أن يـشئ شػرً  ،كػؼي نؼصقدة
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 ايباب ايطابع 

 (1)ايصنا٠ ٚايطسا٥ ب

 

يدؾعقن رائى فؾدوفي ؾنكهف فهقس ظؾهقفؿ  ايرى  بعض افـوس أهنؿ نو دانق

افهعض أخر أهنؿ إ ا أدوا زـهوة أنهقاهلؿ ؾؾهقس ظؾهقفؿ رائهى ويرى  ،زـوة

و  ،وـهال افهرأيغ خطهل ،يدؾعقهنو فؾدوفي ونـ حؼفهؿ افتفهرب نهـ افبهائى

   :افصحقح أن افزـوة وافبائى خيتؾػون يف جقاكى ـثرة نـفو

أي أهنو تؼيع إهلل بهـص افؼهرآن  :افزـوة ؾريضي نـ اهلل شهحوكف وتعوػ -1

وظذ هذا ؾوفزـهوة تؼهيع   :ئى تؼيع وضعل نـ وضع افهؼوافبا ،افؽريؿ

 ،فؾظهروف ورائى  تتغهر و تتههدل وؾًؼههبقهـا افضه ،بوٍق خوفهد ٓ جيهقز إفغهوؤه

 .وادتغرات

ڻ ڻ ڻ ):فؾزـوة نصورف دددة بهـص افؼهرآن افؽهريؿ -2

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

﮹  ﮸  ﮷  ﮴  ﮵﮶  ﮳  وتـػؼ افزـوة  (ے ے ۓ ۓ﮲ 

ظذ وجهف افتحديهد بقهـا افبهائى تـػهؼ يف ادصهوفح افعونهي يف هذه ادصورف 

 ،ٕوفقيوت تضعفو وفؾدوفي تؼقم افدوفي بتحديد هذه ادصوفح افتل تـػؼ ؾقفو وؾؼً 

                                 

 33: 32ْعس: نٝف تكدز ٚ تؤدٟ شنا٠ أَٛايو يًدنتٛز ْادٞ ايػسبٝين صـ ( ا1)

 .60(ضٛز٠ ايتٛب١ آ١ٜ:2)
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 .أو خطي تسر ظؾقفو

ؿرر افػؼفوء أن نـ حؼ افدوفي ؾرض رائى دقاجفي احلوجوت افعونهي  -3

وفؽـ  :تغـل ظـ افبائىوافزـوة يؿؽـ أن  ،و فؽ بعد أداء افزـوة ،فؾؿسؾؿغ

وـهذفؽ أداء  ،وظهذ ههذا ؾهلداء افزـهوة واجهى ،افبائى ٓ تغـل ظـ افزـوة

 .افبائى واجى إ ا نو ؿررت افدوفي ؾرضفو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نٝف ؼطب شنا٠ َايو؟     
35 

 

 ايباب ايجأَ

 مبا ُٜخط ب َكداز ايصنا٠  

 

وافراجح أن  :، بـِصوب افذهى ، أو بـِصوب افػضيحُيسى نؼدار افزـوة 

َفْقَس »ؿول:  أن افـهل    صوب افػضي ، حلديٌ أيب شعقد اخلدريكحسهف بـِ 

 (1) «ؾِقََم ُدوَن ََخَْسِي َأَواٍق َصَ َؿيٌ 

ُّ زمح٘ اهلل بوٕحظ فؾؿسوـغ نـ  وتؼقم افسؾع إ ا حول احلقل» :قاٍ اخلسق

 .اهه(3)«ظغ أو ورق

ؿقؿتفو بوفػضي إ ا حول احلقل ظذ افعروض ول يعـ» :زمح٘ اهلل قاٍ ابٔ ُقدا١َٚ

نـوهو بوفػضي فقحصؾ فؾػؼراء نـفو حظ وكِصوٌب ، وٓ تهؾغ كِصوبً  ( 4)«بوفذهى ؿقَّ

 .اهه

افراجح أن افزـوة حتسى بـِصوب افػضي ٕكف أحظ  :قاٍ غٝدٓا حفع٘ اهلل

 .فؾػؼر

 .كيفية حضاب نصاب الشكاة بالفضة

  خلدري كِصوب افػضي ـؿؾ يف حديٌ أيب شعقد ا  فؼد بغَّ فـو افـهل 

                                 

 (.2318(،  َٚطًِ)1405َتفل عًٝ٘: زٚاٙ ايبدازٟ) (1)

 ( ٚزم: أٟ فغ١.2)

 (.4/253(اْعس: املػين )3)

 (.4/253( اْعس: املػين )4)
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 (1) «َفْقَس ؾِقََم ُدوَن ََخَْسِي َأَواٍق َصَ َؿيٌ »ؿول:   ادتؼدم أن افـهل 

 .أي أن ـؾ نول  أؿؾ نـ  مخس أواق فقس ؾقف زـوة

 .درمهو 41وإوؿقي =  

 .درمهو 211=  41×5و اخلؿس أواق = 

 و.جؿ تؼريهً  3جؿ ؾضي   أي  2.97وافدرهؿ = 

 .ؾضيجؿ  611=  3×211درمهو =  211و 

 .( جرام611× )كبب ؿقؿي ا رام افػيض بسعر يقنف  

 .وافـوتٍ هق كِصوب افزـوة

ؾقؽقن كِصوب افزـوة  ،(2)و فق ؿدركو  أن شعر ا رام افػيض مخس جـقفوت

 .جـقفو 3111=  5×611بـوء ظذ  فؽ = 

وحول ظؾقف احلقل جتى ؾقف  ،جـقفو 3111و ظذ هذا إ ا بؾغ كِصوب ادول  

 افزـوة.

 

 

 

 

 

 

                                 

 (.2318(،  َٚطًِ)1405َتفل عًٝ٘: زٚاٙ ايبدازٟ) (1)

 (ٖرا ايتكدٜس ٖٛ ايرٟ ضٓكدزٙ سطاب ايصنا٠ يف املطا٥ٌ ايكاد١َ ، إٕ غا٤ اهلل تعاىل.2)
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 ايباب ايتاضع

 (1)نٝف١ٝ حطاب ايصنا٠

 

 ،شـتعرف نـ خالل افػصقل افتوفقي ظذ ـقػقي حسوب زـوة إنقال

ؿُتَفو ظذ افـحق افتوِلو  :ؿسَّ

 .ـوة ُحِع ادرأة:ايفصٌ األٍٚ

 .زـوة افصقدفقوت وادحالت افتجوريي وادصوكع :ايفصٌ ايجاْٞ

 .زـوة نرتهوت ادقطػغ :ايفصٌ ايجايح

افدخقل ادتغّرة  صحوبوأ ،زـوة أصحوب إظال احلرة :يفصٌ ايسابعا

 .ـودحونغ وافؼضوة

 .فؾتجورة ةزـوة افعؼورات ادعدّ  :ايفصٌ اخلاَظ

 .زـوة شقورات إجرة :ايفصٌ ايطادع

 .زـوة افزروع :ايفصٌ ايطابع

ـي(. :ايفصٌ ايجأَ  زـوة افهفوئؿ )افؼ 

 .سؿؽقيزـوة ادزارع اف :ايفصٌ ايتاضع

                                 

 5/9/1429: مبطذد ايفسقإ -سفع٘ اهلل–( ٖرا َكتبظ َٔ دلُٛع١ ذلاعسات أيكاٖا فغ١ًٝ غٝدٓا ٚسٝد زبد بايٞ 1)

 .-هلل باإلميإعَُّسٖا ا–ٖذسًٜا، ٚ َطذد ايٓٛز مبٓػأ٠ عباع  11/9/1430ٚ َطذد ايسمح١  ،ٖذسًٜا

 



 نٝف ؼطب شنا٠ َايو؟
39 

 .زـوة ادـوحؾ :ايفصٌ ايعاغس

 .وإشفؿ وافسـدات ،زـوة إوراق ادوفقي افهـؽـقت :ايفصٌ احلادٟ عػس
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 ايفصٌ األٍٚ

 شنا٠ حًُِٞ املسأ٠ 

 

و افراجح أكف جتهى  :اختؾػ أهؾ افعؾؿ يف حؽؿ زـوة ُحع ادرأة ادعد فؾزيـي

فدفقؾ ظذ  فؽ نو رواه أبق داود وحسهـف إفههون وا :ؾقف افزـوة إ ا بؾغ افـ صوب

ـِ ُصَعْقٍى  ـْ َظْؿِرو ْب ـْ َأبِقفِ  ،َظ هِ  ،َظ ـْ َجهد  ًْ َرُشهقَل اهللِ »   ،َظه    َأنَّ اْنهَرَأًة َأَته

ـْ َ َهٍى  (1)هَلَو َوِِف َيِد اْبـَتَِفو َنَسَؽَتونِ  ،َوَنَعَفو اْبـَيٌ  ْعطِكَغ َأتُ » :َؾَؼهوَل هَلَهو  ،َؽؾِقَظَتوِن ِن

وَة َهَذا ـَ ًْ   ،«َز َرِك اهللُ» :َؿوَل  ،َٓ  :َؿوَف ِك َأْن ُيَسو  ِِبََِم َيْوَم اْفِؼَقوَمِي ِشَواَرْيِن ِمكْن  َأَيَُّس 

ًْ  ، ل  َؾَلْفَؼْتُفَا إَِػ افـَّهِ  ،َؾَخَؾَعْتُفَا  : َؿوَل   ،«َكورٍ  و هللِ  :َوَؿوَف  .«َوفَِرُشقفِفِ  مُهَ

مل يثهً أهنو  و ،أن هذه ادرأة ـوكً تؾهس افذهى فؾزيـي :ايػاٖد َٔ احلدٜح

 .ظـ زـوتف دل ظذ وجقب افزـوة ؾقف هلو   و شمال افـهل  ،ـوكً تتوجر ؾقف

 كم ِنصاب الذهب الذي جتب فيه الشكاة ؟
ؿول  :ؿول ،ؾعـ ظع بـ أيب ضوفى  : أجوب ظـ هذا افسمال افـهل 

ًْ َفَك مِ »  افـهل  وَك ـَ ْوُل َؾِػقَفو ََخَْسُي َدَراِهمَ  ،وَئَتو ِدْرَهمٍ َؾنَِذا   ،َوَحوَل َظَؾْقَفو احْلَ

َهِى  يِف  لَيْعـِ  -ٌء َوَفْقَس َظَؾْقَك َ ْ  وَن ِديـَوًرا - افذَّ وَن  ،َحتَّى َيُؽوَن َفَك ِظْؼُ ـَ َؾنَِذا 

وَن ِديـَوًرا ْوُل َؾِػقَفو كِْصُف ِديـَو ،َفَك ِظْؼُ ٍر َؾََم َزاَد َؾبِِحَسوِب َوَحوَل َظَؾْقَفو احْلَ

                                 

 ضٛز٠ ٚاخلالخٌٝ.( َطهتإ: ايٛاسد٠ َََطَه١، ٖٚٞ اإل1)

(، ٚ سطٓ٘ األيباْٞ يف صشٝح ٚ ععٝف ضٓٔ أبٞ 2479(، ٚايٓطا٥ٞ )637(، ٚايرتَرٟ )1568(سطٔ: زٚاٙ أبٛ داٚد )2)

 داٚد.
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 .(1)«َذفَِك 

يف هذا احلديٌ أكف ٓ جتى زـوة افذهى إٓ إ ا بؾغً   ؾهغ فـو افـهل 

 ا.ظؼون ديـورً 

 .24جرام  هى ظقور  4.25= وافديـور 

 .جؿ 85=  4.25×21= ( 24و كِصوب افذهى ظقور )

 :آلتْٞكّٛ باتباع ايكإْٛ ا ،يتخٌٜٛ ٖرٙ ايك١ُٝ إىل باقٞ األعري٠ٚ

 افعقور ادحقل إفقف÷ افعقور ادحقل نـف × كبب افؼقؿي ادراد حتقيؾفو 

 .و هذا افؼوكقن ُيستخدم فتحقيؾ أي ؿقؿي نـ ظقور إػ ظقور آخر

 .وجؿ تؼريهً  97=  21÷24×85=  (21إ ن كِصوب افذهى ظقور )

 و.جؿ تؼريهً  113=  18÷24×85= ( 18أنو كِصوب افذهى ظقور )

 .(25ؾنكؽ شُتخرج ظـ ـؾ أفػ ) افـِصوب ؾن ا بؾغ افذهى

 على من جتب سكاة احُللي , على الزجل أم على املزأة ؟ :مسألة
 ،جتى زـوة احلع ظذ نـ يؿؾؽف ، ؾنن ـوكً افزوجي متؾؽف ؾوفزـوة ظؾقفو

 .وإن ـون افزوج يؿؾؽف وجى ظذ افزوج

 ـقف حسوب افزـوة إذا اختؾػً ادعوير    :مسلفي

 ًٓ  .حد ادعوير إػ ظقور واحدكق :أو

                                 

 (، ٚصشش٘ األيباْٞ يف صشٝح ٚ ععٝف ضٓٔ أبٞ داٚد.1573صشٝح:زٚاٙ أبٛ داٚد)(1)

 دِ. 85= 24ايرٖب عٝاز  ( ْضاب2)

 دِ. 97= 21ْضاب ايرٖب عٝاز     

 دِ. 113= 18ْضاب ايرٖب عٝاز    
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ؾن ا بؾغ افـصوب ؾنكـو كخرج افزـوة ظـ  ،كجؿع افـوتٍ ظـ ـؾ ظقور :وثوكقً 

 .(25ـؾ أفػ )

و ثاكقن  ،(24نـ افذهى ظقور ) ومتتؾؽ ظوئشي أربعقن جرانً  :(1َجاٍ )

ؾفؾ ظؾقفو زـوة ؟ وإن ـون ظؾقفو  ،(18و نوئي جرانو ظقور ) ،(21ظقور )  وجرانً 

 بلكف نر ظؾقفو حقل هجري.  ؽقػ حتسهفو ؟ظؾًا افزـوة ؾ

 :اجلٛاب

 ًٓ  :كحقل هذه إظرة إػ ظقور واحد ـؤيت :أو

 افعقور ادحقل إفقف÷ افعقور ادحقل نـف × كبب ؿقؿي افذهى ادراد حتقيؾفو 

 24 إػ ظقور ( 18) ،(21افعقوريـ )ويف هذا ادثول شـحقل 

 :سقتؿ حسوهبو ـؤيت( ؾ21ظقور ) وأنو افثاكقن جرانً   

 .(24( جؿ ظقور )71= ) 24÷  21×81( = 21( جؿ ظقور )81)

 :( ؾسقتؿ حسوهبو ـؤيت18أنو ادوئي جرام ظقور )  

 .(24جؿ ظقور ) 75=  24÷  18×111( = 18( جؿ ظقور )111)

 .(24جؿ ظقور ) 185جؿ =  75جؿ +  71+  جؿ 41متتؾؽ  ظوئشيإ ن 

خترج  ،وظذ هذا ؾتجى ظؾقفو افزـوة ،فـصوبأـثر نـ ا افـوتٍأن  الحظك

 .(25)ظـ ـؾ أفػ

 و.( يسووي نوئي ومخسقن جـقفً 24كػرض أن شعر جرام افذهى ظقور )

 و.جـقفً  27751=  151×185ؾتؽقن ؿقؿي افذهى = 

 و.جـقفً  711ؾقؽقن نؼدار افزـوة = 

و مخسي و  ،(24متتؾؽ حػصي مخسي و ثالثقن جرانو ظقور ) :(2َجاٍ )
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ؾفؾ ظذ حػصي  ،(18و نوئي مخس جرانوت ظقور ) ،(21ظقور ) وجرانً  شهعقن

 .زـوة ؟ وإن ـون ظؾقفو افزـوة ؾؽقػ كحسهفو ؟ظؾا بلكف نر ظؾقفو حقل هجري

 :اجلٛاب

 ًٓ  :كحقل هذه إظرة إػ ظقور واحد ـؤيت :أو

 افعقور ادحقل إفقف÷ افعقور ادحقل نـف × كبب ؿقؿي افذهى ادراد حتقيؾفو 

 (21)إػ ظقور ( 18) ،(24افعقوريـ )ويف هذا ادثول شـحقل 

 :( ؾسقتؿ حسوهبو ـؤيت24ظقور ) وأنو اخلؿسي و افثالثقن جرانً   

 .(21( جؿ ظقور )41= ) 21÷  24×35( = 24( جؿ ظقور )35)

 :( ؾسقتؿ حسوهبو ـؤيت18أنو ادوئي و اخلؿس جرانوت ظقور )  

 .(21جؿ ظقور )91=  21÷  18×115( = 18( جؿ ظقور )115)

 .(21جؿ ظقور ) 215جؿ =  91جؿ +  41+  جؿ 75 حػصي متتؾؽ إ ن

خترج  ،وظذ هذا ؾقجى ظؾقفو افزـوة ،أـثر نـ افـصوبافـوتٍ أن  كالحظ

 .(25)ظـ ـؾ أفػ

 ( يسووي نوئي وثالثقن.21كػرض أن شعر جرام افذهى ظقور )

 16651= 131×215ؾتؽقن ؿقؿي افذهى = 

 .675% = 2.5×16651دار افزـوة = ؾقؽقن نؼ
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 هل ُتخزج املزأة سكاة الذهب كل عام ؟ :مسألة
ؾال زـوة  ، نو دام افذهى يزيد ظذ افـصوب  ، ؾن ا ؿؾَّ ظـ افـِصوبكعؿ

 .ظؾقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 دِ. 85= 24(ْضاب عٝاز 1)

 دِ. 97= 21ْضاب عٝاز     

 دِ. 113= 2418ْضاب عٝاز    
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 ايفصٌ ايجاْٞ

 شنا٠ ايصٝديٝات ٚاحملالت ايتجاز١ٜ ٚاملصاْع

 

 ّاملصاىع ،التجازٓ٘ ّاحملالت ،شكاٗ الصٔدلٔاتُتخطب 

  :كاآلتٕ

م افهضوظي بسعر افهقع )يقم افقجقب(. -1  كؼق 

م افديقن افتل فؾؿتجر -2  .ثؿ كضقػفو ظذ ؿقؿي افهضوظي :(1)كؼق 

م افديقن افتل ظذ ادتجر ثؿ كخصؿفو نـ ؿقؿي افهضوظي -3  .كؼق 

ػ ؾـُخرج ظـ ـؾ أف جـقفو 3111إ ا ـون افـوتٍ أـثر نـ افـِصوب  -4

 .(25ربع افُعؼ )

( أفػ ، وؾقفو أرؾػ 251يؿتؾؽ شعقد صقدفقي ؾقفو بضوظي به ) :(1َجاٍ)

، وظؾقف ديقن  ووثالجوت فتخزيـ إدويي ، وفف ديقن نؼدارهو ظؼون أفػً 

 ؾؽؿ زـوتف؟ و:نؼدارهو ثالثقن  أفػً 

 .بلكف ؿد نر حقل هجري ظؾقف ظؾًا 

 :اجلٛاب

 ًٓ  ؾقفو زـوة ٕهنو ؽر نعّدة فؾهقع.و افثالجوت فقسً ظ ،إرؾػ :أو

                                 

 ٠.َعد١َٚ: ٖٚٞ ايدٜٕٛ اييت عٓد مماطًني أٚ َُعطسٜٔ، ٚ ال ُتشطب عٓد إخساز ايصنا  -1( ايدٜٕٛ قطُإ:1)

 َسدٚد٠: ٖٚٞ ايدٜٕٛ اييت عٓد ذٟٚ ايٝطاز، ٚ ُتشطب عٓد إخساز ايصنا٠. -2                      

 دٓٝٗات. 5( تكدّ سطاب ايٓضاب ع٢ً إٔ اجلساّ ايفغٞ بـ 2)
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 :يتؿ حسوب افزـوة ـؤيت :ثوكقو

افديقن  –إمجوِل ادول = ؿقؿي افهضوظي + افديقن اخلورجي) إ ا ـوكً نردودة( 

 .افداخؾي

             =251111  +21111 – 31111  =241111 

 .(25ظـ ـؾ أفػ ) ،كالحظ أن افـوتٍ جووز افـصوب ، ؾتجى ؾقف افزـوة

 .( ظـ ـؾ أفػ25دار افزـوة = )نؼ

               =241111×2.5%   =6111. 

و بعد نرور حقل  ،هه1/4/1429فؾؼاش يف  واصسى زيد نصـعً  :(2َجاٍ )

َؾَجَرَد نو يف  ،هه( أراد أن خيرج زـوة هذا ادصـع1/4/1431هجري )أي يف 

  :ادصـع ؾؽون ـؤيت

 هه(.1/4/1431جـقفو بسعر افقجقب)2111111افهضوظي = 

 .جـقفو 511111ادوـقـوت و آٓت افتصـقع=

 بلهنو ديقن ظـد مموضؾغ. ظؾًا  ،جـقفو 511111فف ديقن نؼدارهو 

 بلهنو ديقن ظـد نقسقريـ. ظؾًا  ،جـقفو 1711111فف ديقن نؼدارهو 

 .جـقفو 1211111ظؾقف ديقن نؼدارهو 

 .جـقفو كؼديو1111111و نعف 

 ؾؽؿ زـوتف ؟

  :اجلٛاب

 ًٓ  .و افديقن افتل ظـد اداضؾغ ٓ زـوة ؾقفو ،و آٓت افتصـقع ،ادوـقـوت :أو

 :يتؿ حسوب افزـوة ـؤيت :ثوكقو
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افديقن اخلورجي) إ ا + إمجوِل ادول = ؿقؿي افهضوظي + نو نعف نـ نول كؼدي 

 .افديقن افداخؾي –ـوكً نردودة( 

             =2111111  +1111111+ 1711111                          - 

1211111 =3511111 

 .(25كالحظ أن افـوتٍ جووز افـصوب ، ؾتجى ؾقف افزـوة ظـ ـؾ أفػ )

 .( ظـ ـؾ أفػ25نؼدار افزـوة = )

 و.جـقفً  %87511= 2.5×  3511 111=               

 ،( أفػ ، ويف ادحؾ أرؾػ81ؾقف بضوظي به ) يؿتؾؽ شعقد داًل  :(3َجاٍ)

عض افهضوظي، وفف ديقن ظـد بعض افـوس نؼدارهو مخسقن وثالجوت فتخزيـ ب

 ؾؽؿ زـوتف؟ و:و خس ظؼيـ أفػً  و،، وظؾقف ديقن نؼدارهو شتقن  أفػً  وأفػً 

 .بلكف ؿد نر حقل هجري ظؾقف ظؾًا 

 :اجلٛاب

 ًٓ  .إرؾػ و افثالجوت فقسً ظؾقفو زـوة ٕهنو ؽر نعّدة فؾتجورة :أو

 :كؼقم بحسوب افزـوة ـؤيت :ثوكقو

افديقن  –إمجوِل ادول = ؿقؿي افهضوظي + افديقن اخلورجي) إ ا ـوكً نردودة( 

 .افداخؾي

             =81111  +51111 – 61111  =71111 

 .كالحظ أن افـوتٍ جووز افـصوب ، ؾتجى ؾقف افزـوة

 .( ظـ ـؾ أفػ25نؼدار افزـوة = )

 و.جـقفً  6111=   2.5%×241111=               

 



نٝف ؼطب شنا٠ َايو؟     
48 

 .ة بوخلسورة ٕن ادول جووز افـصوبو ٓ ظز
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 ايفصٌ ايجايح

 شنا٠ َستبات املٛظفني  

 

و حول ظؾقف احلقل  ،إن تهؼك نع ادقطػ أـثر نـ افـِصوب يف هنويي افعوم

 .( ظـ ـؾ أفػ25اهلجري ؾقجى ظؾقف إخراج   )

جي إوػ ، وراتهف يف افسبقي وافتعؾقؿ ظذ افدر ويعؿؾ أمحد نقطػً  :(1َجاٍ)

وُيـػؼ ظذ أرستف  و،يدؾع نـفو إجيور نـزل ثالثائي صفريً  و،أفػ ونوئتون صفريً 

 .ؾفؾ ظؾقف زـوة؟ ظؾا بلن افهوؿل نر ظؾقف حقل هجري و،مخسائي صفريً 

 :ا قاب

ؾنن تهؼك يشء يف هنويي افعوم ؾنكف  ،كؼقم بخصؿ افـػؼوت نـ افراتى:أوٓ

 .إ ا بؾغ افـِصوب :(25شُقخرج ظـ ـؾ أفػ )

 كؼقم بحسى زـوتف ـؤيت: :وثوكقً 

 )إجيور ادـزل + افـػؼوت إرسيي ( -افراتىإمجوِل ادول = 

 و.صفريً   411( = 511+311)-1211 = وإمجوِل ادول صفريً 

 و.شـقيً  4811=  12×411=   وشـقيً إمجوِل ادول 

فزـوة ظـ ـؾ أفػ كالحظ أن ادهؾغ ادتهؼل أـثر نـ افـِصوب ، ؾتجى ؾقف ا

(25). 

 .وجـقفً  121% = 2.5×4811ؾقؽقن نؼدار افزـوة =     

يـػؼ   ،وراتهف صفريو شتي آٓف ،يعؿؾ نصطػك يف وزارة ادوفقي :(2َجاٍ)
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افهوؿل نر ظؾقف  بلن ؟ ظؾا ؾفؾ ظؾقف زـوة و،نـفو ظذ أرستف ثالثي آٓف صفريً 

 .احلقل اهلجري

 :اجلٛاب

ؾنن تهؼك يشء يف هنويي افعوم ؾنكف  ،ت نـ افراتىكؼقم بخصؿ افـػؼو :أوٓ

 .إ ا بؾغ افـِصوب :شُقخرج ظـ ـؾ أفػ مخسي وظؼيـ

 كؼقم بحسى زـوتف ـؤيت: :وثوكقً 

 افـػؼوت إرسيي  -افراتىإمجوِل ادول = 

 و.صفريً  وجـقفً   3111=  3111-6111 = وإمجوِل ادول صفريً 

 و.شـقيً  وجـقفً  36111=  12×3111=  وإمجوِل ادول شـقيً 

كالحظ أن ادهؾغ ادتهؼل أـثر نـ افـِصوب ، ؾتجى ؾقف افزـوة ظـ ـؾ أفػ 

(25). 

 .وجـقفً 911% = 2.5×36111ؾقؽقن نؼدار افزـوة =     
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 ايفصٌ ايسابع 

 شنا٠ أصخاب األعُاٍ احلس٠ ٚأصخاب ايدخٍٛ املتػّٝس٠ ناحملاَني ٚايكطا٠

 

وأصحوب افدخقل،  ،ب إظال احلرةيتؿ حسوب نؼدار زـوة أصحو

وأصحوب افدخقل ادتغّرة ـودحونغ وافؼضوة بوفطريؼي افسوبؼي ، و فؽ إن 

 و نر ظؾقف حقل هجري. ،تهؼك نعف يشء يف هنويي افعوم اهلجري

أربعي وظؼون  ووراتهف شـقيً  ،يعؿؾ دؿد يف ادحؽؿي افؼظقي :(1َجاٍ)

ؾؽؿ زـوتف ؟ ظؾا بلن افهوؿل نر  و:آٓف شـقيً  ، ُيـػؼ نـفو ظذ أرستف ظؼة وأفػً 

 ظؾقف حقل هجري.

 :اجلٛاب

ؾنن تهؼك يشء يف هنويي افعوم ؾنكف  ،كؼقم بخصؿ افـػؼوت نـ افراتى :أوٓ

 .و نر ظؾقف احلقل اهلجري ،إ ا بؾغ افـِصوب :(25شُقخرج ظـ ـؾ أفػ )

 كؼقم بحسى زـوتف ـؤيت: :وثوكقً 

 فـػؼوت إرسيي ا -افراتى إمجوِل ادول =

 .جـقفو 14111=  11111-24111 إمجوِل ادول =

كالحظ أن ادهؾغ ادتهؼل أـثر نـ افـِصوب ، ؾتجى ؾقف افزـوة ظـ ـؾ أفػ 

(25). 

 .جـقفو 351% = 2.5×14111ؾقؽقن نؼدار افزـوة =     
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 ويـػؼ نـفو أفػً  ،11111 وو راتهف صفريً  ،يعؿؾ حيقك يف افؽقيً :(2َجاٍ)

 ؾؽؿ زـوتف ؟ ظؾا بلن افهوؿل نر ظؾقف حقل هجري. و:صفريً 

 :اجلٛاب

ؾنن تهؼك يشء يف هنويي افعوم ؾنكف  ،كؼقم بخصؿ افـػؼوت نـ افراتى :أوٓ

 .و نر ظؾقف احلقل اهلجري ،إ ا بؾغ افـِصوب :(25شُقخرج ظـ ـؾ أفػ )

 كؼقم بحسى زـوتف ـؤيت: :وثوكقً 

 افـػؼوت  -افراتى= إمجوِل ادول 

 .جـقفو  9111=  1111-11111 = و ادول صفريً إمجوِل

 .جـقفو 118111=12×9111=  وإمجوِل ادول شـقيً 

كالحظ أن ادهؾغ ادتهؼل أـثر نـ افـِصوب ، ؾتجى ؾقف افزـوة ظـ ـؾ أفػ 

(25). 

 .جـقفو 2711% = 2.5×118111ؾقؽقن نؼدار افزـوة =     
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 ايفصٌ اخلاَظ

 ٠ يًتجاز٠شنا٠ ايعكازات املعّد 

 

نثؾ  ،افعؼورات افتل ُتؼوم فغرض بقعفو :ُيؼصد بوفعؼورات ادعدة فؾتجورة

 .وؽرهو نـ ادهون ،وادحالت ،وادخوزن ،افعارات

 .بخالف افعؼورات ادعدة فؾسؽـك ؾال زـوة ؾقفو

 :ْكّٛ عطاب ايصنا٠ ناآلتٞ

بؾغ افـصوب ؾن ا  ،نف بسعر يقم افقجقبإ ا نر ظذ افعؼور حقل هجري كؼق  

 .(25أخرج ظـ ـؾ أفػ )

نوئي نس × اصسى نصطػك ؿطعي أرض نهون نسوحتفو نوئي نس  :(1َجاٍ)

و بعد نرور حقل هجري ارتػعً ؿقؿي إرض إػ   ،بائتل أفػ فغرض افتجورة

 كصػ نؾققن ، ؾؽؿ زـوتف؟

 :اجلٛاب

 :كؼقم بحسوب افزـوة ـؤيت

ؾن ا بؾغ افـصوب  ،بسعر يقم افقجقبنف إ ا نر ظذ افعؼور حقل هجري كؼق  

 .(25أخرج ظـ ـؾ أفػ )

 .ؿقؿي إرض يقم افقجقب = كصػ نؾققن

نـ افـِصوب ، ؾتجى ؾقفو افزـوة ظـ ـؾ أفػ  أـثر ؿقؿي إرضكالحظ أن 
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(25). 

 .12511% = 2.5×511111نؼدار افزـوة =

يف  ااصسى حوتؿ ؿطعي أرض نهون نسوحتفو نوئي ومخسقن نسً  :(2َجاٍ)

بؿؾققن فغرض افسؽـك افشخصقي ، و بعد نرور حقل هجري  انوئتل نسً 

 ؾفؾ ظؾقف زـوة؟ ،ارتػعً ؿقؿتفو إػ  نؾققن وكصػ

  :اجلٛاب

 .ٓ زـوة ظؾقف ٕن إرض ؽر نعّدة فؾتجورة

و بعد  ،اصسى دؿقد ظؼور شؽـل بائتل أفػ فغرض افتجورة :(3َجاٍ)

 إػ  نوئي أفػ ، ؾؽؿ زـوتف؟نرور حقل هجري اكخػضً ؿقؿي افعؼور 

 :اجلٛاب

 :كؼقم بحسوب افزـوة ـؤيت

ؾن ا بؾغ افـصوب  ،نف بسعر يقم افقجقبإ ا نر ظذ افعؼور حقل هجري كؼق  

 .(ظـ ـؾ أفػ25أخرج )

 .ؿقؿي إرض يقم افقجقب = كصػ نؾققن

نـ افـِصوب ، ؾتجى ؾقفو افزـوة ظـ ـؾ أفػ  أـثر ؿقؿي إرضكالحظ أن 

(25). 

 .جـقفو 2511% = 2.5×111111ؼدار افزـوة =ن

 َاداَت ق١ُٝ األزض أنجس َٔ ايٓصاب فال عرب٠ باخلطاز٠. :ًَخٛظ١
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 ايفصٌ ايطادع

 شنا٠ ضٝازات األجس٠ 

 

ٓ زـوة ظذ إصؾ وهق افسقورة ، إكا افزـوة ظذ دخؾفو بعد إخراج 

وحول ظؾقف احلقل  ،عومتهؼك نو يهؾغ افـِصوب يف هنويي اف نإ  -وافـػؼوت إؿسوط 

 .اهلجري

 .( ظـ ـؾ أفػ25ونؼدار افزـوة = )

اصسى هوكئ شقورة بائتل أفػ ، فغرض كؼؾ افرـوب ، اصساهو  :(1َجاٍ)

مخسي آٓف ، ويـػؼ ظذ  و( آٓف ، ودخؾ افسقورة صفريً 6ـؾ شـي )  ،بوفتؼسقط

ظؾقف احلقل بلن افهوؿل نر  ؾؽؿ زـوتف؟ ظؾًا  و:أرستف وشقورتف أفػغ صفريً 

 اهلجري.

 :اجلٛاب

  ًٓ  :كحسى إمجوِل نو نعف نـ نول ـؤيت :أو

 افـػؼوت   -إمجوِل ادول ادتهؼك نعف ـؾ صفر =  نؽسى افسقورة 

 و.( صفريً 3111= ) 2111-5111إمجوِل ادول ادتهؼك نعف ـؾ صفر = 

 .36111=  12×3111=  وادتهؼك  نعف  شـقيً إمجوِل  ادول    

 و.( شـقيً 6111صؿ ؿقؿي إؿسوط وهل )كخ :كقوثو

 .31111=  6111-36111ادول = إمجوِل    

كالحظ أن ادهؾغ ادتهؼل أـثر نـ افـِصوب ، ؾتجى ؾقف افزـوة ظـ ـؾ أفػ 
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(25). 

 .جـقفو 751=  %2.5×31111ثؿ كحسى نؼدار افزـوة=   

 اصسى ظهد افغػور شقورة نرشقدس بهؿؾققن فغرض آشتخدام (:2َجاٍ)

 بلكف نر ظؾقف احلقل اهلجري. ؾفؾ ظؾقف زـوة ؟ ظؾًا  ،افشخيص

 :اجلٛاب

ظؾقف ٕن افسقورة ؽر نعدة فؾتجورة إكا هل فؾؿـػعي افشخصقي ٓ زـوة 

َٓ  ،َظْبِ هِ  ْسؾِِم فَفْقَس َظَذ اد» :َؿوَل   َأنَّ َرُشقَل اهللِ   ُهَرْيَرَة  َأيِب  حلديٌ  َو

 .(1) «َؾَرِشِه َصَ َؿيٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 (.2320(، ٚ َطًِ )1464( َتفل عًٝ٘: زٚاٙ ايبدازٟ )1)
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 ايفصٌ ايطابع

 (1)شنا٠ ايصزٚع  

 

. (2)أمجع افعؾاء ظذ أن افصدؿي واجهي يف احِلـطي وافشعر وافتؿر وافزبقى

 :واختؾػقا ؾقا شقى  فؽ ، وافراجح ؾقف أن افزروع ؿسان

َخر نـ احلهقب ؾنكف خُيرج نـف افزـوة بعد  :ايكطِ األٍٚ نو ُيؽول وَيقهس وُيدَّ

 .ػ وافديقنإخراج ادصوري

 .اخلبوات وافػقاـف ونو دون احَلى وافثؿر :ايكطِ ايجاْٞ

  :وؾقفو ؿقٓن 

 .ٓ زـوة ؾقفو وهق افراجح :ايكٍٛ األٍٚ 

ؾقفو زـوة وفؽـ خُترج بعد خصؿ ادصوريػ ، وخيرج كصػ  :ايكٍٛ ايجاْٞ 

 .افُعؼ

 : أَا نٝف١ٝ إخساج شنا٠ ايكطِ األٍٚ فكد ٚضخٗا يٓا ايٓيب 

َسِي َأْوُشٍق »ؿول:   أن افـهل   شعقد اخلدري  ؾعـ أيب َفْقَس ؾِقََم ُدوَن ََخْ

 (3)«َصَ َؿيٌ 

                                 

 ٖذسًٜا. 8/5/1429( دزع ايجالثا٤ 1)

 (.115ؼكٝل أبٞ محاد صػري أمحد بٔ ذلُد سٓٝف، طبع١ عامل ايهتب، ايطبع١ األٚىل زقِ ) (اإلمجاع البٔ املٓرز 2)

 (.2318(،  َٚطًِ)1405َتفل عًٝ٘: زٚاٙ ايبدازٟ)(3)
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ح فـو افـهل  يف هذا احلديٌ أن نو ـون أؿؾ نـ اخلؿس أوشؼ ٓ   ؾقضَّ

   .زـوة ؾقف

 .صوع 61افقشؼ = و

 .صوع 311=  5×61أوشؼ =  5و 

 .أنداد 4افصوع = و

 .ُند 1211صوع =  311و 

 .ؾء ـػل افرجؾ ادعتدلاُدد = نِ و

 .كػرض أن إربعي أنداد = ـقؾق نـ افؼؿح

 .ـقؾق جرام 311=  4÷1211ؾقؽقن كِصوب افؼؿح = 

ؾقجى  إخراج كصػ  وـقؾق جرانً  311ؾن ا بؾغ كِصوب دصقل افؼؿح 

 افُعؼ نـف.

نـ إرض افزراظقي، ويف هنويي احلصود بؾغ  ويؿتؾؽ دؿد ؾداكً  :(1َجاٍ)

و  ،أضـون وشتائي ـقؾق نـ افؼؿح ، وؿد اشتدان ثالثي آٓف دصقفف ثالثي

 رصف ظؾقفو أربعي آٓف نـ نوفف اخلوص:  ؾؽؿ زـوتف ؟

  :اجلٛاب

 :يتؿ حسوب زـوة افؼؿح ـؤيت

 .افديقن –إمجوِل ادحصقل افذي جتى ؾقف افزـوة = ادحصقل 

أهنو  وفقؽـ ،وأكف ؿد اشتدان ثالثي آٓف ،ـقؾق 3611با أن دصقفف   

 .تسووى شتائي ـقؾق

 ـقؾق 3111=611-3611إمجوِل ادحصقل افذي جتى ؾقف افزـوة = 
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كالحظ أن إمجوِل ادحصقل أـثر نـ افـِصوب ، ؾتجى ؾقف افزـوة وهل 

 .كصػ افُعؼ

 .ـقؾق151% = 5× 3111نؼدار افزـوة = 

ؾفؾ  ،و بؾغ دصقفف ظؼة آٓف ـقؾق  و،زرع يقشػ ؾداكغ ؿطـً: (2َجاٍ)

و رصف ظؾقف ثالثي آٓف نـ  و،ظؾقف زـوة ؟ ظؾا بلكف اشتدان مخسي آٓف جـقفً 

 .نوفف اخلوص

 :اجلٛاب

 .ٕن افؼطـ ٓ يقهس و ٓ يدخر فالؿتقوت ،ٓ زـوة ظؾقف

 :ؾسقؽقن ـؤيت ،و إن أراد أن خيرج افزـوة ؾقف

 ًٓ  .كحسى افـصوب :أو

 ند=ـقؾق ؿطـ12كػرض أن 

 ـقؾق111=12÷1211افـصوب = 

 .كخصؿ ادصوريػ و افديقن :وثوكقً 

 وجـقفً 8111=3111+5111و هل = 

 كػرض أهنو تسووي أفػ ـقؾق ؿطـ.

 إمجوِل ادحصقل بعد خصؿ ادصوريػ و افـػؼوت 

 ـقؾق9111=11111-1111= 

كخرج كصػ افعؼ نـ إمجوِل ادحصقل بعد خصؿ افـػؼوت ٕكف بؾغ  :وثوكقً 

 .ـقؾق 111و هق  ،افـصوب

 .ـقؾق451%=5×911=  نؼدار افزـوة
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نـ إرض افزراظقي، ويف هنويي احلصود بؾغ دصقفف  وأجر أمحد ؾداكً  :(3َجاٍ)

و رصف ظؾقفو  ،شتي أضـون وأربعائي ـقؾق نـ افػصقفقو ، وؿد اشتدان شتي آٓف

 ثاكقي آٓف نـ نوفف اخلوص:  ؾؽؿ زـوتف ؟

  :اجلٛاب

 :يتؿ حسوب زـوة افؼؿح ـؤيت

 :افـصوب ـؤيت كؼقم بحسوب :أوٓ

 ؾصقفقو.أنداد =ـقؾق 4كػرض أن  

 .ـقؾق311=4÷1211افـصوب = 

 .افديقن –إمجوِل ادحصقل افذي جتى ؾقف افزـوة = ادحصقل  :ثوكقو

وفقؽـ أهنو تسووى  ،وأكف ؿد اشتدان شتي آٓف ،ـقؾق 6411با أن دصقفف   

 .أربعائي  ـقؾق

 ـقؾق. 6111=411-6411إمجوِل ادحصقل افذي جتى ؾقف افزـوة = 

كالحظ أن إمجوِل ادحصقل أـثر نـ افـِصوب ، ؾتجى ؾقف افزـوة وهل 

 .كصػ افُعؼ

 .ـقؾق 311% = 5× 6111نؼدار افزـوة = 
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 ايفصٌ ايجأَ 

 سن١(شنا٠ ايبٗا٥ِ )ايػِّ

 

ؾقجى إخراج ربع  ،و نر ظؾقفو احلقل اهلجري ،إن بؾغً ؿقؿتفو افـِصوب  

 .وافُعؼ نـ ؿقؿتف

ؾلظطوهؿ فػالح 18111اصسى أمحد ثالث بؼرات وجونقشي به  :(1َجاٍ)

ؾؽؿ  ،25111و بعد  نرور حقل هجري ظؾقفو ارتػعً ؿقؿتفو إػ  ،نشورـي

 زـوتف ؟ ظؾا بلكف يعؾػفؿ.

 :اجلٛاب

 قجى إخراج ربع افُعؼ.ؾ ،(1)ؿقؿي افهفوئؿ بؾغً  افـِصوبكالحظ أن 

 .جـقفو = 625%2.5×25111=  ةزـوافنؼدار 

ؾلظطوهؿ فػالح  21111شعقد جونقشتغ و بؼرتغ به  اصسى :(2َجاٍ)

، ؾؽؿ 27111و بعد  نرور حقل هجري ظؾقفو ارتػعً ؿقؿتفو إػ  ،نشورـي

 .زـوتف ؟ ظؾا بلكف يعؾػفؿ

 :اجلٛاب

 .قجى إخراج ربع افُعؼؾ ،ؿقؿي افهفوئؿ بؾغً  افـِصوبكالحظ أن 

 .جـقفو 675=%2.5×27111=  ةزـوافنؼدار 

                                 

ًٝٗا نُا بٝٓاٙ ضابًكا.3000( ايٓضاب = 1)  دٓ
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 71111و أربع بؼرات به  ،اصسى ظؿرو مخس جونقشوت :(3َجاٍ)

و بعد  نرور حقل هجري ظؾقفو اكخػضً ؿقؿتفو إػ  ،ؾلظطوهؿ فػالح نشورـي

 ؾفؾ ظؾقف زـوة ؟ ظؾا بلكف يعؾػفؿ. ،51111

 :اجلٛاب

ؾال ظزة بوكخػوض افسعر  ،كعؿ ظؾقف زـوة ٕن ؿقؿي افهفوئؿ بؾغً  افـِصوب

 .فؼقؿي أـثر نـ افـصوبنو دانً ا

 .ة =  ربع افُعؼزـونؼدار اف

 .جـقفو 1251%=2.5×51111ة = زـونؼدار اف
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 ايفصٌ ايتاضع

 شنا٠ املصازع ايطُه١ٝ  

 

  .زـوهتو زـوة ظروض افتجورة

 :ٜتِ حطابٗا ناآلتٞ

أنو ادصوريػ افغر  ،كؼقم بخصؿ افديقن وادصوريػ ادستداكي ؾؼط ا:أًٚي

 .داكي ؾال ختصؿنست

 .(25خُيرج ظـ افهوؿل ظـ ـؾ أفػ ) ا:ثاًْٝ

يعي شؿؽ  :(1َجاٍ) بائي أفػ ،  -اصغرً  وأي شؿؽً -اصسى أشوني زر 

بلكف  ؾؽؿ زـوتف ؟ ظؾًا  ،( أفػ411(حتك بوظفو به)51111ورصف ظؾقفو )

 .اشتدان ادصوريػ

 :اجلٛاب

 ًٓ  .و نستداكيافسؿؽ ادهوظي ، ٕهنكخصؿ ادصوريػ نـ ؿقؿي  :أو

        411111 – (111111+51111 = )251111 

 .( ظـ ـؾ أفػ  ٕهنو جتووزت افـِصوب25ُكخرج) :وثوكقً 

 .جـقفو 6251= %2.5×251111نؼدار افزـوة=        

يعي شؿؽ أمحد اصسى :(2َجاٍ) بائتل أفػ ،  -اصغرً  وأي شؿؽً - زر 

ؾؽؿ  ،( أفػ611(حتك بوظفو به)51111ورصف ظؾقفو نـ نوفف اخلوص)
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 زـوتف ؟ 

 :ا قاب

 ًٓ  .ٓ كخصؿ ادصوريػ نـ ؿقؿي افسؿؽ ادهوظي ، ٕهنو  ؽر نستداكي :أو

 .( ظـ ـؾ أفػ  ٕهنو جتووزت افـِصوب25ُكخرج) :وثوكقً    

 .جـقفو 15111= %2.5×611111نؼدار افزـوة=        

يعي شؿؽ  :(3َجاٍ) ئي أفػ ، بثالثا -اصغرً  وأي شؿؽً -اصسى ظؿرو زر 

بلكف  ؾؽؿ زـوتف ؟ ظؾًا  ،( أفػ811(حتك بوظفو به)91111ورصف ظؾقفو )

 .اشتدان ادصوريػ

 :اجلٛاب

 ًٓ  .افسؿؽ ادهوظي ، ٕهنو نستداكيكخصؿ ادصوريػ نـ ؿقؿي  :أو

 .جـقفو 411111( = 311111+91111) – 811111        

 .( ظـ ـؾ أفػ  ٕهنو جتووزت افـِصوب25ُكخرج) :وثوكقً 

 .جـقفو 11251= %2.5×411111نؼدار افزـوة=        
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 ايفصٌ ايعاغس

 شنا٠ املٓاحٌ  

 :املٓاحٌ قطُإ

 .ادـوحؾ  ات افـحؾ افسوئؿي :األٍٚ         

 .ادـوحؾ  ات افـحؾ افغر افسوئؿي :ايجاْٞ          

 .فٝ٘ ْصف ايُعػس يعدّ املؤ١ْ :فاألٍٚ

 .(25ُٜدسج عٔ نٌ أيف ) ،سٚض ايتجاز٠فصنات٘ شنا٠ ع :أَا ايجاْٞ

 :ُٖٚا ،ايُٓا٤ يف ايٓخٌ غ٦ٝإ

 .ايعطٌ -2          ايطسٚد          -1

 :نٝف١ٝ إخساج ايصنا٠ ناآلتٞ

م افـاء دون إصؾ -1  .وهق افـحؾ :ُكؼق 

 .ُكخرج افديقن -2

و حول ظؾقف  ،( ظـ ـؾ أفػ إ ا بؾغ افـِصوب25ُكخرج نـ افـوتٍ ) -3

 احلقل.

، ويف هنويي  وأكػؼ ظؾقفو مخسغ أفػً  ،يؿتؾؽ دؿد ظؼة نـوحؾ :(1جاٍ)َ

 :ـون ربحف ـؤيت ،افعوم

 (51( ضرد ظسؾ ـؾ ضرد به)1111) -1

 ؾؽؿ زـوتف ؟ و،( ضـ ظسؾ ، ـؾ ضـ بعؼيـ أفػً 5)  -2
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 :اجلٛاب   

 ًٓ  .وهق ظهورة ظـ افطرود و افعسؾ ،كحسى ادؽسى :أو

 (21111×  5( + )51× ضرد  1111ادؽسى = )          

 1511111=  111111+  51111ادؽسى =           

  .كخصؿ افـػؼوت ادستداكي :وثوكقً    

           1511111 – 51111  =111111 

( ظـ ـؾ 25خُيرج ) ،كالحظ أن ادتهؼك جووز افـِصوب ؾتجى ؾقف افزـوة

 .أفػ

 .2511% = 2.5×111111نؼدار افزـوة = 

ويف هنويي  ،( نـ نوفف اخلوص71111به ) د نـحاًل اصسى دؿ :(2َجاٍ)

 :ـون ربحف ـؤيت ،افعوم

 (71( ضرد ظسؾ ـؾ ضرد به)51)  -1

 ؾؽؿ زـوتف ؟ و،( ضـ ظسؾ ، ـؾ ضـ بثالثغ أفػً 3) -2

 :اجلٛاب   

 ًٓ  .كحسى ادؽسى وهق ظهورة ظـ افطرود و افعسؾ :أو

 (31111×  3( + )71× ضرد  51ادؽسى = )          

 93511=  91111+ 3511ادؽسى =           

 .ٕن ادتهؼك جووز افـِصوب-( ظـ ـؾ أفػ 25) -كخرج ربع افعؼ :وثوكقً    

 .جـقفو 2337.5% = 2.5×93511نؼدار افزـوة = 
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 ايفصٌ احلادٟ عػس

 ٚاألضِٗ ٚايطٓدات  تشنا٠ األٚزام املاي١ٝ ايبٓهٓٛ

 
  :األصهمتعزيف  :فصل

افؼـي ادؼسؿ إػ أشفؿ وحتصؾ إشفؿ  إشفؿ هل حصي يف رأس نول

ظذ ظوئد يف هنويي افسـي ويتحدد كصقى افسفؿ نـ هذا افعوئد حسى كتقجي 

إ ا ـوكً كتقجي  وأظال افؼـي ؾقلخذ إنو حصي نـ افربح وإنو ٓ يلخذ صقئً 

 .(1)إظال خسورة 

  :الضنداتتعزيف  :فصل

د نؽتقب نـ ادديـ )حؽ قني أو رشـي( حلونؾف افسـدات ظهورة ظـ تعفُّ

بسداد نهؾغ نعغ نـ ؿرص يف توريخ نعغ كظر ؾوئدة نعؾقني وحونؾ افسـد 

 .(2)يعتز دائـو دصدر افسـد 

و فؽـف رأس نول  ،و افسـد نـ ؿهقؾ ادعونالت افربقيي ادحرني يف اإلشالم

حقٌ زـوة  ،و إصؾ أكف ٓ جيقز أخذ افزـوة نـ ادول احلرام ،ممؾقك فصوحهف

و نـ  ،أو إػ افدوفي إ ا مل يعؾؿ صوحهف ،ادول احلرام هل رده ـؾف إػ صوحهف

 .افعؾاء نـ أؾتك بجقاز أخذ افزـوة نـ افسـدات ـوفشقخ صؾتقت رمحف اهلل

                                 

 (.121( اْعس: نٝف تكدز ٚ تؤدٟ شنا٠ أَٛايو يٓاصس ايػسبٝين عًٞ صـ)1)

 (.125)(اْعس: ايطابل صـ2)
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نثؾ إشفؿ »و تؼتـك افسـدات إنو فالشتثار أي فالشتػودة نـ ظوئدهو 

ؿ رشاؤهو بـقي بقعفو ثوكقي أي أكف يت ،و إنو تؼتـك فؾتجورة ،«ادتخذة فالشتثار

 .فقحؼؼ ربح  نثؾ إشفؿ ادتخذة فؾتجوريي

و هذه إوراق هلو كػس ؿقؿي افذهى وافػضي ، وحتؾ دؾفو يف افهقع 

 .وافؼاء

ؾوفؼقل افراجح يف هذه افعؿالت أن  :-رمحف اهلل–ؿول افعالني افعثقؿغ 

 .(2)ٓ شقاء ُؿصد هبو افتجورة أو  وافزـوة ؾقفو واجهي نطؾؼً 

 :كيفية تقديز سكاة األصهم :فصل

  :األضِٗ قطُإ

 .فالشتثار شـدات نتخذة -1

 .شـدات نتخذة فؾتجورة -2

 :األضِٗ املتدر٠ يالضتجُاز ا:أًٚي

و فتؼدير زـوة ظوئد هذه  ،و هل إشفؿ افتل جتى افزـوة يف ظوئدهو ؾؼط

 :إشفؿ حوفتون

 :احلـايــ١ األٚيــ٢

و يف هذه احلوفي ٓ جيى ظذ  ،أدئفوة أنقاهلو وقم افؼـي بتؼدير زـوأن تؼ

حقٌ  ،فالزدواج وافػرد ادسوهؿ أداء افزـوة نرة أخرى ظـ ظوئد أشفؿف نـعً 

و ادهؾغ افذي يتسؾؿف افشخص يف  ،ؿونً افؼـي بسداد افزـوة و أدائفو كقوبي ظـف

                                 

 ( بتضسف ٜطري.126-125( اْعس: ايطابل صـ)1)

 (.6/95( اْعس: ايػسح املُتع )2)
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د نرور هذه احلوفي نـ افؼـي ٓ يضوف إػ أنقافف إخرى افتل مل تزكَّ إٓ بع

 .ظوم ظذ ادهؾغ نعف حقٌ شهؼ أديً زـوتف

 :احلــايــ١ ايجاْٝــ١

 :إ ا مل تؼؿ افؼـي بتؼدير زـوة أنقاهلو

ؾػل هذه احلوفي جيى ظذ افػرد ادسوهؿ تؼدير افزـوة ظـ ظوئد إشفؿ افتل 

فصعقبي  ،و إ ا تعذر ظذ افػرد ادسوهؿ تؼدير افزـوة بـػسف ،يؿتؾؽفو بـػسف

أو ٕي شهى آخر ؾقؿؽـف تؼدير افزـوة ظـ  ،ع  ظذ ادرـز ادوِل فؾؼـيآضال

و  فؽ ببب افؼقؿي  ،ؿقؿي نو تسؾؿف نـ افؼـي ـعوئد ٕشفؿف افتل يؿتؾؽفو

و  فؽ بعد خصؿ افديقن افتل ظؾقف و ؿقؿي افـػؼوت  ،%2.5يف شعر افزـوة و هق 

 خر.افبوريي افالزني دعقشتف نو مل يؽـ فف نصدر دخؾ آ

 :األصهم املتخذة للتجارة ا:ثانًي

و هل إشفؿ افتل جتى افزـوة يف جمؿقع ؿقؿتفو افسقؿقي بسعر يقم وجقب 

 .افزـوة و نو حتؼؼف نـ ظوئد

 :و تؼدر زـوة إشفؿ يف هذه احلوفي ـؤيت

 «يف هنويي افعوم»حتديد شعر افسفؿ يف افسقق يقم وجقب افزـوة  -1

 سفؿ نـ افؼـي.حتديد ؿقؿي افعوئد ادـكف فؾ -2

 إضوؾي ؿقؿي افعوئد إػ ؿقؿي افسفؿ. -3

و  فؽ ببب ؿقؿي افسفؿ و  ،حتديد إمجوِل ؿقؿي إشفؿ و ظوئدهو -4

 .ظدد إشفؿ افتل يؿتؾؽفو افػرد× افعوئد 

                                 

 (105( اْعس :نٝف تكدز ٚ تؤدٟ شنا٠ اَٛايو ؟ صـ)1)
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 :حتديد ؿقؿي افقظوء اخلوضع فؾزـوة و  فؽ بخصؿ أيت نـ اإلمجوِل -5

 .افديقن افتل ظذ افشخص إن وجدت   ( أ)

افبوريي افالزني دعقشي صوحى إشفؿ و أرستف )نو ؿقؿي افـػؼوت  ( ب)

 مل يؽـ فف نصدر دخؾ آخر(.

     .نو دؾع ـبائى فؾدوفي ظـ إشفؿ ( ت)

                                                                                                                                                                                .و بذفؽ حتصؾ ظذ افقظوء اخلوضع فؾزـوة

و  فؽ ببب ؿقؿي افقظوء اخلوضع  ،حتديد نؼدار افزـوة افقاجهي -6

و  فؽ بعد نؼوركي افقظوء بوفـصوب  ،%2.5شعر افزـوة و ؿدره × فؾزـوة 

 .فف  وو ـقن افقظوء أـز نـ افـصوب أو نسوويً  ،افؼظل فؾزـوة

 :كيفية تقديز سكاة الضندات :فصل

  :قطُإ ايطٓدات

 .شـدات نتخذة فؾتجورة .0

 .شـدات نتخذة فالشتثار .1

 :ايطٓدات املتدر٠ يًتجاز٠ ا:أًٚي

يتؿ تؼدير زـوة افسـدات ادتخذة فؾتجورة  بـػس إشؾقب افذي تؼدر بف 

 .زـوة إشفؿ ادتخذة فؾتجورة

 : ايطٓدات املتدر٠ يالضتجُاز:اثاًْٝ

ر زـوة افسـدات ادتخذة فالشتثار بـػس إشؾقب افذي تؼدر بف يتؿ تؼدي

 .زـوة إشفؿ ادتخذة فالشتثار ـا شهؼ

                                 

 بتضسف ٜطري.  (123-122( اْعس: ايطابل صـ)1)
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نع نالحظي أكف ٓ تقجد صعقبي يف حتديد ؿقؿي افعوئد ظذ افسـدات ٕن 

و  فؽ  ،و ٓ حيدث تغقر يف افسعر ،%11% أو 5ؾفق و ثوبً  وافسعر ددد نسهؼً 

عرف ؿقؿي افعوئد ظذ افسفؿ ؾقفو إٓ بعد حتديد كتقجي بعؽس إشفؿ افتل ٓ ي

 .أظال افؼـي 

 :شهادات االصتجماركيفية تقديز سكاة  :فصل

صفودات آشتثار هل يف حؼقؼتفو شـدات رؽؿ أهنو  ات تسؿقي أخرى نثؾ 

و هل تؼـك فؾحصقل ظذ ظوئد  ،صفودات افتـؿقي وؽرهو ،صفودات آشتثار

و صفودات  ،أي أهنو ٓ تؼتـك بـقي إظودة بقعفو ،تتخذ فؾتجورةو ٓ  ،شـقي ؾؼط

و فؽـ يمخذ  ،آشتثار نثؾ افسـدات  ات ؾوئدة ثوبتي و هل درني يف اإلشالم

 .نـفو زـوة ـا تمخذ نـ افسـدات

 .و تؼدر زـوهتو ـا تؼدر زـوة افسـدات ادتخذة فالشتثار ـا شهؼ

 :تنصاب سكاة األصهم والضندا :فصل

ُيؼدر كِصوب زـوة إشفؿ وافسـدات شقاء ادتخذة فؾتجورة أو فالشتثار 

 .جرام ؾضي 611أو بؼقؿي  و، ههً  وجرانً  85بـِصوب افـؼقد أي بؼقؿي 

اصسى أمحد ظدد أفػ شفؿ إلحدى افؼـوت يف أول افعوم بؼصد  :(1َجاٍ)

ـ نـ بقعفو و يف هنويي افعوم  ،جـقف 151وـون شعر رشاء افسفؿ  ،افتجورة مَتؽَّ

 وجـقف بعد أن حصؾ ظذ ظوئد نـ افؼـي ؿدره ظؼون جـقفً  211بسعر افسفؿ 

 .فؾسفؿ افقاحد

                                 

 ( بتضسف ٜطري.128-127( اْعس: ايطابل صـ)1)

 ( بتضسف ٜطري.128-127( اْعس: ايطابل صـ)2)

 (.126ْعس: ايطابل صـ )(ا3)
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ر زـوة أشفؿف ؟  ظؾا بلكف فقس فف نقرد رزق آخر و حيتوج إػ  ،ؾؽقػ يؼد 

 .جـقف رائى فؾدوفي 25111و دؾع  ،ــػؼوت روريي فف وٕرستف 25111

( 5بسعر ا رام ) ؾضي وجرانً 611ؿقؿي » وجـقفً  3111ؿقؿي افـِصوب افؼظل [

 .«جـقفوت

  :اجلٛاب

ؿقؿي بقع افسفؿ يف هنويي × كحسى إمجوِل ؿقؿي إشفؿ = ظدد إشفؿ  -1

 .افعوم

 .جـقف 211111=  211×  1111=          

 .نؼدار افربح فؽؾ شفؿ× كحسى   إمجوِل   افعوئد    =  ظدد إشفؿ   -2 

 .جـقف 21111=  21×  1111=     إمجوِل   افعوئد 

 221111=  21111+  211111إمجوِل ؿقؿي إشفؿ وافعوئد =  -3     

 .جـقف

=  51111 – 221111إمجوِل ؿقؿي إشفؿ اخلوضعي فؾزـوة =  -4     

 جـقف. 171111

كجد أن ؿقؿي  «وجـقفً  3111»بؿؼوركي هذه افـتقجي بوفـِصوب افؼظل فؾزـوة 

 .فتوِل ؾفق خيضع فؾزـوةوبو ،إشفؿ أـز

 .شعر افزـوة× إ ن نؼدار افزـوة افقاجهي = ؿقؿي إشفؿ اخلوضعي فؾزـوة 

 و.جـقفً  %4251 = 2.5×  171111=         

هه 8/2/1429اصسى زيد أفػل شفؿ فؼـي نك فؾتصـقع يف  :(2َجاٍ )

به  هه متؽـ نـ بقعفو8/2/1431و يف  و،جـقفً  351و ـون افسفؿ به  ،فؾتجورة
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 91 :بعد أن حصؾ ظذ ظوئد نـ افؼـي ؿدره ،فؾسفؿ افقاحد وجـقفً  511

 .فؾسفؿ افقاحد وجـقفً 

 :فهٝف ٜكدز شنا٠ أضُٗ٘ إذا تٛفست املعًَٛات ٚ ايبٝاْات اآلت١ٝ

ؾضي  وجرانً  611ؿقؿي » وجـقفً 3111ؿقؿي افـصوب افؼظل فؾزـوة هق  -1

 .«( جـقفوت5بسعر ا رام )

 .رائى فؾدوفي وجـقفً 25111دؾع صوحى إشفؿ  -2

 .فقس ظذ صوحى إشفؿ ديقن فؾغر -3

 فقس فصوحى إشفؿ نقرد رزق آخر. -4

 .ــػؼوت روريي فف و ٕرستف وجـقفً  5111حيتوج صوحى إشفؿ إػ  -5

 :خطٛات احلٌ ا:أًٚي

 :يؿؽـ تؼدير افزـوة يف هذا ادثول بوتهوع اخلطقات أتقي

 .هنويي افعومحتديد إمجوِل ؿقؿي إشفؿ و ظوئدهو يف  ( أ)

خصؿ نو ُدؾع ـبائى بوإلضوؾي إػ افـػؼوت افبوريي نـ هذا  ( ب)

 .اإلمجوِل

نو يتهؼك يؽقن هق افقظوء اخلوضع فؾزـوة ؾقؼورن بوفـصوب افؼظل  ( ت)

 .فف أو أـز ؾتجى ؾقف افزـوة وفؾزـوة ؾنن ـون نسوويً 

و  فؽ ببب ؿقؿي إشفؿ اخلوضعي  ،حتديد نؼدار افزـوة افقاجهي ( ث)

 .%2.5شعر افزـوة و ؿدره × فؾزـوة 

 :اجلٛاب ا:ثاًْٝ

 ؿقؿي بقع افسفؿ افقاحد× ظدد إشفؿ  ؿقؿي إشفؿ =إمجوِل  -1
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 و.جـقفً  1111111=511×2111=                                     

 ظوئد ـؾ شفؿ × ظدد إشفؿ إمجوِل افعوئد =  -2

 و.جـقفً 181111=91×2111=                     

 + إمجوِل افعوئد ؿقؿي إشفؿؿي إشفؿ و افعوئد= إمجوِل إمجوِل ؿق -3

 .وجـقفً  1181111=1111111+181111=  

 إمجوِل نو خيصؿ نـ إمجوِل ؿقؿي إشفؿ و افعوئد  -4

 = نو ُدؾع ـبائى + افـػؼوت افبوريي افالزني دعقشتف و أرستف

 و.جـقفً  31111=25111+5111= 

إمجوِل  –ِل ؿقؿي إشفؿ و افعوئد ؿقؿي إشفؿ اخلوضعي فؾزـوة = إمجو -5

 افـػؼوت

 و.جـقفً  1151111=31111 -1181111= 

كجد أن « وجـقفً 3111»بؿؼوركي هذا افـوتٍ بوفـصوب افؼظل فؾزـوة  -6

 .و بوفتوِل ؾفق خيضع فؾزـوة ،ؿقؿي إشفؿ اخلوضعي فؾزـوة أـز

 .جـقفو 28751% = 5.5×1151111إ ن نؼدار افزـوة افقاجهي =  -7
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 ايباب ايعاغس

 ايفتا٣ٚ

  

 ٌٖ جيٛش إعطا٤ ايصنا٠ يًٛايدٜٔ أٚ األبٓا٤ أٚ ايصٚج١  -1

 :اجلٛاب

 ،أو افزوجي ،«إبـوء»أو افػروع  ،«إبوء»ٓ جيقز إظطوء افزـوة فألصقل  

 .ٕن همٓء ممـ يؾزم افرجؾ كػؼتفؿ

و افوف  ف  ،أمجعوا ظذ أن افزـوة ٓ َيوز دؾعفو إػ افواف ين» :ادـذرؿول ابـ 

 .(1)اهه«احلول افتي َيز اف اؾع إفقفم ظذ افـػؼي ظؾقفم

ٕن كػؼتفو  ،و أمجعوا ظذ أن افرجل ٓ ُيعطي زوجته من افزـوة» :وو ؿول أيًض 

 .(2)اهه«و هي ؽـقي نغـوه ،ظؾقه

 ،رصف افزـوة إػ افقافديـ وجيقز» :ؿول صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رمحف اهلل

ـوكقا ؾؼراء وهق ظوجز ظـ كػؼتفؿ فقجقد إ ا وإن شُػؾ  ،فدوإن ظؾقا وإػ افق

وهق أحد افؼقفغ يف نذهى أمحد وـذا إن  ،مووؼادؼته افسومل ظـ ادعورض اد

.اهه«ووهق أحد افؼقفغ أيًض ، ـوكقا ؽورنغ أو نؽوتهغ أو أبـوء افسهقؾ

                                 

 (.142( اْعس: اإلمجاع زقِ )1)

 (.143( اْعس: اإلمجاع زقِ )2)

( اْعس: االختٝازات ايفك١ٝٗ َٔ فتا٣ٚ غٝخ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ يًبعًٞ، ؼكٝل ذلُد ساَد ايفكٞ، طبع١ داز االضتكا١َ 3)

 (.120صـ)

 



نٝف ؼطب شنا٠ َايو؟     
85 

 ٌٖ ع٢ً ُحًٞ املسأ٠ شنا٠   -2

  :اجلٛاب

 (1)ادسهلفي ظهذ شهتي أؿهقال وافهراجح أن ؾقهف افزـهوةاختؾػ افعؾاء يف هذه 

ـِ ُصهَعْقٍى وافدفقؾ نو رواه أبق داود  ـْ َظْؿِرو ْب ـْ َأبِقهفِ  ،َظ هِ  ،َظه ـْ َجهد  َأنَّ »   ،َظه

ًْ َرُشقَل اهللِ  ـْ  هَلَهو َوِِف َيهِد اْبـَتَِفهو َنَسهَؽَتونِ  ،َوَنَعَفو اْبـَيٌ    اْنَرَأًة َأَت َؽؾِقَظَتهوِن ِنه

وَة َهَذا» :َؾَؼوَل هَلَو  ،َ َهٍى  ـَ ًْ  ،«َأُتْعطَِغ َز َرِك اهللُ» :َؿوَل  ،َٓ  :َؿوَف ِك َأْن ُيَسو  ِِبََِم  َأَيَُّس 

ًْ  ، ل  َؾَلْفَؼْتُفَا إَِػ افـَّهِ  ،َؾَخَؾَعْتُفَا   :َؿوَل   ،«َيْوَم اْفِؼَقوَمِي ِشَواَرْيِن ِمْن َكورٍ  و  :َوَؿوَف مُهَ

 .«َوفَِرُشقفِفِ  هللِ 

 ضٝازات األجس٠ شنا٠   ٌٖ ع٢ً -3

 :اجلٛاب

 ،وإكا افزـوة ظذ ادول إن بؾهغ افـصهوب وفقس ظذ شقورات إجرة زـوة ظقـً 

 .ـا بقـوه يف افػصؾ افسودس (3)وحول ظؾقف احلقل

 فٌٗ عًٝ٘ شنا٠   ،زجٌ ميتًو َصزع١ أزاْ ب -4

 :اجلٛاب

و يتؿ حسوهبو ـا بقـهوه  ،(4) كعؿ ؾقفو زـوة  ظروض افتجورة إن بؾغً افـصوب

                                 

 ٖذسًٜا.15/5/1429خ (دزع ايجالثا٤ يفغ١ًٝ غٝدٓا ٚسٝد بٔ بايٞ سفع٘ اهلل بتاز1ٜ)

(، ٚ سطٓ٘ األيباْٞ يف صشٝح ٚ ععٝف ضٓٔ أبٞ 2479(، ٚايٓطا٥ٞ )637(، ٚايرتَرٟ )1568(سطٔ: زٚاٙ أبٛ داٚد )2)

 داٚد.

 ٖذسًٜا.15/5/1429دزع ايجالثا٤ يفغ١ًٝ غٝدٓا ٚسٝد بٔ بايٞ سفع٘ اهلل بتازٜخ (3)

 ٖذسًٜا15/5/1429تازٜخ (دزع ايجالثا٤ يفغ١ًٝ غٝدٓا ٚسٝد بٔ بايٞ سفع٘ اهلل ب4)
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 .يف افػصؾ افثونـ

   اٌٖ ٜػرتط يف إخساج ايصنا٠ إٔ تهٕٛ َاًي -5

 :اجلٛاب

 ًٓ وإن مل  ،ٓ يشسط  فؽ إكا يستحى أن خترج افزـوة يف ظروض افتجورة نو

 ًٓ  .(1)ؾقجقز أن خيرج ممو ظـده نـ ظروض افتجورة جيد ظـده نو

ٚ  ،ايطسم ٚزصف ،ٚاملدازع ،١ٜ ناملطاجدٌٖ جيٛش دفع ايصنا٠ يألعُاٍ اخلري-6

 غريٖا  

 :اجلٛاب

ڻ )  :ٓ جيقز دؾع افزـوة إٓ إػ إصـوف افثاكقي ادذـقرة يف ؿقفف تعوػ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﮷   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

 .(3)(﮸ ﮹

 نٝف١ٝ حطاب شنا٠ األزض ايصزاع١ٝ -7

 :اجلٛاب

إن  –ؾال ختصؿ ادصوريػ و اإلجيور  اأو ثؿرً  ،إ ا ـوكً إرض خترج حهو

أنو إن ـوكً إرض خترج ؽر احلى وافثؿر ؾنكف خيصؿ  -ـوكً إرض نمجرة

                                 

 ٖذسًٜا4/8/1429(دزع ايجالثا٤ يفغ١ًٝ غٝدٓا ٚسٝد بٔ بايٞ سفع٘ اهلل بتازٜخ 1)

 60(ضٛز٠ ايتٛب١ آ١ٜ 1)

 ٖذسًٜا11/4/1430(دزع ايجالثا٤ يفغ١ًٝ غٝدٓا ٚسٝد بٔ بايٞ سفع٘ اهلل بتازٜخ 3)
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 .(1)اإلجيور وادصوريػ 

 ٌٖ ايصدق١ تصٌ إىل املٝت   -8

  :اجلٛاب

 :ٓ يصؾ إػ ادقً إٓ شتي أصقوء

 افصدؿي. 

 افدظوء. 

إَِ ا َنوَت » :ؿول اهلل أن رشقل   نو رواه نسؾؿ ظـ أيب هريرة  وافدفقؾ

ـْ َثاَلَثيٍ  َّٓ  ِن ـْ َصَدَؿٍي َجوِرَييٍ  :اإِلْكَسوُن اْكَؼَطَع َظـُْف َظَؿُؾُف إ َّٓ  ِن  ،َأْو ِظْؾٍؿ ُيـَْتَػُع بِفِ  ،إ

 .()«َأْو َوَفٍد َصوفٍِح َيْدُظق َففُ 

 .ٍاحل 

 .افعؿرة 

َأنَّ اْنَرَأًة   :اوافدفقؾ نو رواه افهخوري ظـ ظهد اهلل بـ ظهوس ريض اهلل ظـف

ـْ ُجَفْقـََي َجوَءْت إَِػ افـَّهِل   ًْ  ،ِن ٍَّ َحتَّك  :َؾَؼوَف ٍَّ َؾَؾْؿ حَتُ ل َكَذَرْت َأْن حَتُ إِنَّ ُأن 

 ًْ ٍُّ َظـَْفو  ،َنوَت ي َظـَْفو» :َؿوَل ؟ َأَؾَلُح ِك َدْيٌن   ،َكَعْم ُحج  وَن َظَذ ُأم  ـَ  َفْو 
ًِ َأَرَأْي

ًِ َؿوِضَقيً  ـْ ـُ  .()«َأَحق  نِوْفَوَؾوءِ   َؾوهللُ ،اْؿُضوا اهللَ   َأ

 نـ نوت وظؾقف صقم. 

 .نـ نوت وظؾقف ديـ 

                                 

 ( ايطابل.1)

 (1631( صشٝح: زٚاٙ َطًِ  )2)

 (.7315(، ) 1852(صشٝح: زٚاٙ ايبدازٟ)3)
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وافدفقؾ نو رواه افهخوري و نسؾؿ يف صحقحقفا ظـ ظهد اهلل بـ ظهوس 

ًْ  لَيو َرُشقَل اهللِ إِنَّ ُأن   :َؾَؼوَل    ل  َؿوَل َجوَء َرُجٌؾ إَِػ افـَّهِ ريض اهلل ظـفا   ،َنوَت

ًَ َؿوِضَقُف » :َؾَؼوَل  ،َوَظَؾْقَفو َصْقُم َصْفٍر َأَؾَلْؿِضقِف َظـَْفو ـْ ـُ ـٌ َأ َؽ َدْي وَن َظَذ ُأن  ـَ َفْق 

ـُ اهللِ َأَحؼُّ َأْن ُيْؼَه » :َؿوَل  ،َكَعؿْ  :َؿوَل  ،«َظـَْفو  (2) (1)«َؾَدْي

 زـوة   فٌٗ عًٝ٘ ;إذا ْكص ايٓصاب بايبٝع أٚ باالضتبداٍ قبٌ متاّ احلٍٛ -9

 :جلٛابا

فؾػرار نـ  بؼط أٓ يؽقن افهقع و آشتهدال ُؾِعَؾ حتوياًل  ،فقس ظؾقف زـوة 

 افزـوة

 ٚ ايطٝازات املباع١ بايتكطٝط    ،نٝف ُتصن٢ اآلالت -11

 :اجلٛاب

أنو ادمجؾي ؾنن ـوكً ظـد أكوس  ،خيرج زـوة إنقال ادجتؿعي نـ إؿسوط

و إن ـوكً  ،ؾنكف يزـقفو ،يف حقـفوو ثروة يستطقع أن يلخذهو نـفؿ  ، وي يسور

، ؾقمدي و ظسة ؾال زـوة ؾقفو إٓ إ ا ؿهضفو  ،و ؿؾي ،يف أيدي أكوس  وي ؾؼر

  .زـوة شـي

 ٌٖ جيٛش يًصٚج١ دفع ايصنا٠ يصٚجٗا ايفكري   -11

 :اجلٛاب

                                 

 (.1148(، َٚطًِ)1953( َتفل عًٝ٘: زٚاٙ ايبدازٟ)1)

 ٖذسًٜا. 23/5/1431( دزع اجلُع١ مبطذد غٝخ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ بهفس ايػٝخ  بتازٜخ 2)

 ( بتضسف ٜطري.27( َٔ فتا٣ٚ ايػٝخ: عبداهلل بٔ دربٜٔ، ْكال عٔ َطا٥ٌ يف قغاٜا ايصنا٠ املعاصس٠ صـ)3)

 .(38( ايطابل صـ)4)
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و  ،أجر افؼرابي :و هلو أجران ،كعؿ جيقز فؾزوجي دؾع افزـوة فزوجفو افػؼر

 .أجر افصدؿي

ـْ َزْيـََى اْنَرَأِة َظْهِد اهللِو نسؾؿ  ،قؾ نو رواه افهخوريافدفو ًْ  َظ َؿوَل  :َؿوَف

ْؿَن َيو َمْعَؼَ افـ َسوِء َوَفْو ِمْن ُحؾِق ُؽنَّ » : َرُشقُل اهللِ  ًُ إَِػ  ،«َتَص َّ ًْ َؾَرَجْع َؿوَف

ًُ  َظْهِد اهللِ َؿْد َأَنَرَكو   ُشقَل اهللِ َوإِنَّ رَ  ،إِكََّؽ َرُجٌؾ َخِػقُػ َ اِت اْفَقدِ  :َؾُؼْؾ

وَن َ فَِؽ جَيْزِ  ـَ َدَؿِي َؾْلتِِف َؾوْشَلْفُف َؾنِْن  ؿْ  لَظـ   يبِوفصَّ ـُ ْؾُتَفو إَِػ َؽْرِ َّٓ  رَصَ ًْ  ،َوإ  :َؿوَف

ًِ  :َظْهُد اهللِ َؾَؼوَل ِل ًْ ، َبِؾ اْئتِقِف َأْك ًُ  :َؿوَف ـَ إَْكَصوِر بِ  ،َؾوْكَطَؾْؼ َهوِب َؾنَِ ا اْنَرَأٌة ِن

ًْ  -َحوَجُتَفو  لَحوَجتِ    َرُشقِل اهللِ  وَن َرُشقُل اهللِ  -َؿوَف ـَ ًْ َظَؾْقِف   َو َؿْد ُأْفِؼَق

ًْ  -افهَؿَفوَبُي  ًِ َرُشقَل اهللِ :َؾَخَرَج َظَؾْقـَو باَِلٌل َؾُؼْؾـَو َففُ  -َؿوَف ُه َأنَّ     اْئ َؾَلْخِزْ

زِ اْنَرَأَتْغِ بِوْفَهوِب َتْسَلَٓكَِؽ  َدَؿُي َظـُْفَا َظَذ َأْزَواِجِفَا َوَظَذ َأْيَتوٍم يف يَأجَتْ  افصَّ

و  ـُ ؟ ُحُجقِرمِهَ ـْ َكْح ُه َن ِزْ َٓ خُتْ ًْ  -َو َؾَسَلَفُف    َؾَدَخَؾ باَِلٌل َظَذ َرُشقِل اهللِ  -َؿوَف

و» :  َؾَؼوَل َفُف َرُشقُل اهللِ  ـَ إَكْ  :َؾَؼوَل  ،«َمْن ُُهَ َؾَؼوَل ، َوَزْيـَُى  ،َصورِ اْنَرَأٌة ِن

َيوكِِى يأَ » : َرُشقُل اهللِ  ََم » : َؾَؼوَل َفُف َرُشقُل اهللِ  ،اْنَرَأُة َظْهِد اهللِ :َؿوَل  ،« ّ ُ افزَّ َِلُ

َ َؿيِ  ،َأْجُر اْفَؼَراَنيِ  :َأْجَرانِ   .«َوَأْجُر افصَّ

 ٌٖ جيٛش ْكٌ ايصنا٠ َٔ بًد إىل بًد آخس   -12

 :اجلٛاب

 .أهؾ افهؾد ؿد اشتؽػقا نـ افصدؿي ـلن يؽقن ،حلوجيٓ جيقز إٓ 

ـِ ظهد اهلل  َظهَّوسٍ و افدفقؾ نو رواه افهخوري و نسؾؿ  َريِضَ اهللُ َظـُْفَا َأنَّ  ،َظ

ٌَ ُنَعوً ا   افـَّهِلَّ  ـِ َؾَؼوَل:   ،َبَع َّٓ  اهللُ »إَِػ اْفَقَؿ َٓ إَِفَه إ  ،اْدُظُفْم إَِػ َصَفوَدِة َأْن 

                                 

 (.2365(، ٚ َطًِ )1466( َتفل عًٝ٘: زٚاٙ ايبدازٟ )1)
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َض َظَؾْقِفْم ََخَْس  ، َرُشوُل اهللَِوَأن   َؾنِْن ُهْم َأَضوُظوا فَِذفَِك َؾَلْظؾِْؿُفْم َأنَّ اهللُ َؿِ  اْؾَسَ

َض َظَؾْقِفْم  ل  َيْوٍم َوَفْقَؾٍي َؾنِْن ُهْم َأَضوُظوا فَِذفَِك َؾَلْظؾِْؿُفْم َأنَّ اهلَل اْؾَسَ ـُ َصَؾَواٍت ِف 

ْم ُتمْ   .(1) «َوُتَرد  َظَذ ُؾَؼَرائِِفمْ  ،َخُذ ِمْن َأْؽـَِقوئِِفمْ َصَ َؿًي ِف َأْمَواِِلِ

 ٌٖ جيٛش دفع ايصنا٠ إىل األقازب   -13

 :اجلٛاب

 .بؾ و يستحى  فؽ ،كعؿ جيقز دؾع افزـوة إػ إؿورب

ـِ َظهَّوٍس  و نسؾؿ ،رواه افهخوريو افدفقؾ نو  َرْيٍى َنْقَػ اْب ـُ ـْ  ريض اهلل َظ

ًَ احْلَوِرِث  َأنَّ َنْقُؿقَكيَ ظـفا  ًْ َوفِقَدًة َومَلْ  ،َظـَْفو َريِضَ اهللُ ،بِـْ َو َأْظَتَؼ ْتُف َأهنَّ َأْخَزَ

ًْ   َتْسَتْلِ ِن افـَّهِلَّ  ِذي َيُدوُر َظَؾْقَفو ؾِقِف َؿوَف وَن َيْقُنَفو افَّ ـَ َأَصَعْرَت َيو َرُشقَل  :َؾَؾاَّ 

ًُ َوفِقَديِت َؿوَل  ًِ  َأوَ » :اهللِ َأن  َأْظَتْؼ ًْ  « َؾَعْؾ َأَمو إِكَِّك َفْو َأْظَطْقتِقَفو » :َؿوَل  ،َكَعؿْ  :َؿوَف

وَن َأْظَظَم َْٕجِركِ  ـَ  .«َأْخَواَفِك 

 

 ٌٖ جت ب ايصنا٠ ع٢ً ايطٝازات املالنٞ اييت تطتددّ اضتدداّ غدصٞ   -14

 :اجلٛاب

 .ٓ جتى افزـوة ظذ افسقورات ادالـل

ـْ َأيِب صحقحقفا  و نسؾؿ يف ،و افدفقؾ نو رواه افهخوري َأنَّ     ُهَرْيَرةَ  َظ

َٓ َؾَرِشِه َصَ َؿيٌ  ْسؾِِم ِف ادَفْقَس َظَذ » :َؿوَل   َرُشقَل اهللِ   .«َظْبِ ِه َو

                                 

 (.130(، ٚ َطًِ )1395(َتفل عًٝ٘: زٚاٙ ايبدازٟ )1)

 (.2364(، ٚ َطًِ )2592(َتفل عًٝ٘: زٚاٙ ايبدازٟ )2)

 (.2320(، ٚ َطًِ )1464(َتفل عًٝ٘: زٚاٙ ايبدازٟ )3)
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 ْسجٛ بٝإ نٝف١ٝ إخساج شنا٠ ايسٚات ب فٗٞ َػه١ً ع٢ً ايهجرئٜ  -15

  :اجلٛاب

ػؼف ؾال زـوة ٓ زـوة يف ادول حتك حيقل ظؾقف احلقل، ؾوفراتى إ ا ــً تـ

ظؾقؽ، ؾنن ــً تدخر نـف ؿدر افـصوب ؾعؾقؽ افزـوة ؾقا حيقل ظؾقف احلقل نـ 

إ ا  اددخرات، وـؾا حول احلقل ظذ جزء نـ ادول أخرجً زـوتف، ؾؿثاًل 

هه نـ 1416هه ؾنكؽ تزـقفو يف درم 1415وؾرت أفػغ يف صفر درم ظوم 

عد شـي، ويف ربقع إول بعد شـي، أي افسـي افتوفقي، ثؿ تزـل نو ادخرتف يف صػر ب

أكؽ تزـل ندخرات ـؾ صفر يف نثؾف نـ افسـي افتوفقي، وإن نر بؽ صفر مل تدخر 

، أو أكػؼً نـ اددخرات ؾال زـوة ظؾقؽ يف  فؽ افشفر، وإن ـون يف وؾقف صقئً 

حتيص ؾقف نو وؾرتف يف  اضهط  فؽ نشؼي ؾنكف جيقز افتعجقؾ بلن جتعؾ فؽ صفرً 

ي ونو ؿهؾفو وخترج زـوة ا ؿقع، ؾؾق جعؾً رنضون صفر زـوتؽ مجقع افسـ

أخرجً زـوة نو ادخرتف يف صعهون ؿهؾ حؾقفف، ويف رجى ويف مجودي وهؽذا، 

 .ؾنن تعجقؾ افزـوة جوئز فؾحوجي وادـوشهي واهلل أظؾؿ

زات ب غٗسٟ ٜصٜد بعط٘ عٔ احلاج١، فأدخسٙ يف ايبٓو، ٚنٌ غٗس قد ٜصٜد  ٟيد -16

ٚقد ٜٓكص فٌٗ أخسج شنا٠ نٌ غٗس بعد متاّ احلٍٛ َع َا يف ٖرا َٔ ٖرا االدخاز 

َٔ ايط١ٓ أحصس زأع املاٍ عٓد ٖرا ايػٗس ثِ أخسج ايصنا٠،  اَعًٝٓ اَػك١  أّ أجعٌ غًٗس

 آخس عٓد ٖرا ايػٗس َٔ ايعاّ ايكادّ ٖٚهرا   اثِ أْتعس حًٛي

  :اجلٛاب

                                 

 ( اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.1)
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حقط بوفعهودة، وؾقف كختور فؽ إنر افثون وهق أيس ظؾقؽ وأخػ نمكي وأ

، ـؾا ـرنضون نثاًل  ونعقـً  ازيودة أجر إن صوء اهلل ظذ افتؼديؿ، ؾتجعؾ فؽ صفرً 

دخؾ أحصقً نو يقجد فديؽ ؾقف نـ ادول اددخر وزـقتف هلل، وفق أن بعضف مل 

 .يؿض ظؾقف شقى صفر أو صفريـ

ٍ ضعٛدٟ (زٜا4111ٚقدزٙ ) اغٗسًٜ اأْا َٛظف يف غسن١ أ١ًٖٝ، ٚأتكاض٢ زاتًب -17

(زٜاٍ ضعٛدٟ، فٌٗ ع٢ً شنا٠ َٔ زاتيب ٖرا   1111ضُٓ٘ بدٍ إجياز ضهٔ ٚقدزٙ )

ًُ  بأْ٘ يٝظ يٞ َٛزد ثإ أْفل َٓ٘  اٚنِ تبًؼ ق١ُٝ ايصنا٠   عً

  :اجلٛاب

نتك ـون فديؽ تقؾر نـ راتهؽ افشفري ؾوضؾ ظـ افـػؼي ؾػقف افزـوة، 

عائي ريول شعقدي نـ إوراق با يؼرب نـ أرب وو فؽ بعدنو يتؿ افتقؾر كصوبً 

نـ  وافـؼديي وٓبد نـ متوم احلقل ظذ افـصوب ؾن ا ــً تدخر ـؾ صفر بعًض 

ـؾ ظوم خترج ؾقف زـوة نو تدخر  ونعقـً انرتهؽ، ؾوٕحقط وإرؾؼ أن جتعؾ صفرً 

هذا افعوم ونو ؿهؾف، وؿدر ا زء افقاجى ربع افعؼ أي اثـون وكصػ يف ادوئي 

 .واهلل أظؾؿ

 ْفط٘  ٌٖ ع٢ً زٚات ب ايعاٌَ باحملٌ شنا٠ إذا مل ٜطتًُٗا ملد٠ ط١ًٜٛ َٔ -18

  :اجلٛاب

كعؿ، إ ا اشتؾؿفو زـوهو ظا نه اظتزهو ـوٕنوكي ظـدـؿ ؾقزـل ظـ ـؾ 

                                 

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.1)

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.2)
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 .ومل يؽـ ظؾقف ديـ وشـي نو حتصؾ ظؾقف إن بؾغ كصوبً 

 ٌٖ املاٍ املعد يبٓا٤ َٓصٍ أٚ يًصٚاج جت ب فٝ٘ ايصنا٠  -19

  :اجلٛاب

ؾقف زـوة ٕكف صوفح فؾـاء، وفق ــً جتؿعف ٕن تهـل بف أو جتؿعف ٕن تتزوج 

بف ونؽٌ مخس شـقات وأكً جتؿع ؾعؾقؽ أن تزـقف ـؾا حول احلقل، فؽقكف 

 ًٓ  .يصؾح فالشتعال نو

 

َهت ب عكازٟ ٚخصصت غٗس زج ب َٔ نٌ ض١ٓ إلخساج ايصنا٠ َٔ  ٟيد -21

عاّ بدأت يف تأضٝظ فٝال، فٌٗ املاٍ َايٞ، ٚيهٔ قبٌ حًٍٛ غٗس زج ب َٔ ٖرا اي

املدصص هلا يف حاي١ ايتأضٝظ ُٜدسج عٓ٘ ايصنا٠ اآلٕ أّ بعد االْتٗا٤ َٔ بٝعٗا أٚ 

 تأجريٖا 

  :اجلٛاب

هذا ادول افذي خصصتف فتلشقس افػقال جتى ؾقف افزـوة إ ا دخؾ صفر 

قا رجى وهق نقجقد، ؾنن رصؾً نـف صقئو يف افهـوء ؿهؾ صفر رجى ؾال زـوة ؾ

 .رصف ويزـك افهوؿل واهلل أظؾؿ

يدٟ قطعتا أزض إحداُٖا يف َٓطك١ ايسٜاض ٚاألخس٣ يف َٓطك١ ثا١ْٝ، ٚقد  -21

                                 

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.1)

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.2)

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.3)
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قدَت إحداُٖا ع٢ً ايبٓو ايعكازٟ ٚأزغ ب يف بٝعٗا ٚغسا٤ غريٖا يف ٌٖ جيٛش صسف 

 ايصنا٠ ملٔ أضًِ َباغس٠ أٚ بعد فرت٠ ش١َٝٓ 

  :اجلٛاب

وأكؽ ؿد رهـتفو ظـد افهـؽ، ؾـرى أكف ٓ زـوة نو دام أكؽ مل تعزم ظذ افهقع، 

ؾقفو، ؾن ا ظزنً ظذ افهقع وبدأت بوإلظالن ظـ افهقع، ؾـرى أن ؾقفو افزـوة، 

ويهدأ احلقل نـذ ظزنؽ وإظالكؽ ظذ افهقع، ؾن ا تؿ احلقل ؾنكؽ خترج زـوهتو: 

 .قفوأنو افتل مل تعد فؾهقع أو أكً نسدد أو ظوزم ظذ ظارهتو ؾنكف ٓ زـوة ؾ

عٓدٟ دنانني ٚغكل يإلجياز، فُت٢ تبدأ ايصنا٠، يف دخًٗا ٌٖ عٓد قبطٗا أٚ  -22

 بعد َا ٜدٚز عًٝٗا احلٍٛ 

  :اجلٛاب

إ ا ؿهضً اإلجيور ؾنكف يهدأ حقفف، وتزـقف بعد احلقل إ ا بؼل يف نؾؽؽ شـي 

 .ـونؾي بعد افؼهض، ؾنن أكػؼتف ؿهؾ احلقل شؼطً زـوتف واهلل أظؾؿ

َؤجس٠، فٌٗ أشنٞ أصٌ ايعُاز٠ أٟ ق١ُٝ ايعُاز٠  أّ أشنٞ عٓدٟ عُاز٠  -23

 دخًٗا )اإلجياز( 

  :اجلٛاب

افزـوة فإلجيور ؾؼط إ ا حول ظؾقف احلقل بعد نؾؽف، ؾنن أكػؼتف ؿهؾ احلقل 

شؼطً زـوتف، أنو ؿقؿي افعارة ؾال زـوة ؾقفو، ٕهنو مل تعرض فؾهقع، وهؽذا ـؾ 

                                 

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.1)

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.2)

 



نٝف ؼطب شنا٠ َايو؟     
95 

ة يف ؿقؿتف، وإكا افزـوة تؽقن يف ؽؾتف واهلل نو يعد فالشتعال أو اإلجيور ٓ زـو

 .أظؾؿ

زجٌ ٜبٝع ضٝازات بايتكطٝط، فهٝف ٜصنٞ ق١ُٝ ايطٝاز٠ إذا حاٍ عًٝٗا  -24

 احلٍٛ 

  :اجلٛاب

يعتز هذا نـ أصحوب افديقن، ؾقزـل افديـ احلول ويزـل نو وصؾ إفقف نـ 

 إؿسوط.

فف ؾال يزـقف حتك أنو افديـ افذي مل حيؾ وٓ يستطقع أن يلخذه ؿهؾ حؾق

 .يؼهضف أو حتك حيؾ

ٜٚعسضٗا يًبٝع، ٚقبٌ إٔ حيٍٛ عًٝٗا احلٍٛ  آٖاى بعض َٔ ايٓاع ٜػرتٟ أزًض -25

أخس٣. ٖٚهرا، فهٝف ٜصنٞ  َع أْ٘ ٜعرتف بأْ٘ ٜعٌُ ٖرا ايعٌُ  اٜبٝعٗا ٜٚػرتٟ أزًض

 َٔ ايصنا٠  اختًًص

  :اجلٛاب

نـ افزـوة، ؾنكف  اافعؿؾ ؾرارً ٓ جيقز افػرار نـ افزـوة، ؾن ا ـون يعؿؾ هذا 

يزـل ؿقؿي إرض افثوكقي افتل اصساهو، إٓ إ ا جزم بلكف شقعؿرهو، ؾعـدئذ 

 تسؼط افزـوة.

ٕجؾ افربح يف ؿقؿتفو، ثؿ بؼقً كصػ شـي، ثؿ بوظفو  وأنو إ ا اصسى أرًض 

                                 

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.1)

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.2)
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أخرى ٕجؾ افربح ؾقفو، ؾن ا حول احلقل ؾنكف يزـل ؿقؿي  وواصسى بثؿـفو أرًض 

 رض إخرى وفق مل تهع.إ

أنو إ ا مل يعرضفو فؾهقع، بؾ اصساهو وترـفو، وؿول ٓ حوجي ِل يف ثؿـفو 

هلو، وأترـفو إػ أن أحتوج إػ تعؿرهو أو أحتوج إػ ثؿـفو أو كحق  ووفسً بوئعً 

 . فؽ ؾال زـوة ؾقفو

يدٟ قطع١ أزض أعددتٗا يًتجاز٠، ٚقد قُت بتطٜٛسٖا ٚبٓا٤ بعض املطانٔ  -26

ًُبٗ َّ دٜٕٛ ٚال أضتفٝد َٔ إجيازٖا  اا، ٚقد قُت بتأجريٖا يالضتفاد٠ َٓٗا، عً بأْ٘ عً

 ، فٌٗ عًٝٗا شنا٠  ٚنٝف تهٕٛ اغ٦ًٝ

  :اجلٛاب

افزـوة ظذ اإلجيور، ؾنن تقؾر ظـدك اإلجيور وتؿ افسـي أخرجً افزـوة، وإن 

بعؼيـ  رصؾً ادول يف وؿتف فؼضوء ديـؽ ؾال زـوة ظؾقؽ، ؾن ا أجرهتو نثاًل 

، واشتؾؿً افعؼيـ وبؼقً ظـدك افعؼون إػ متوم افسـي، ؾلخرج زـوهتو، وأفػً 

وأنو إ ا رصؾً افعؼيـ يف وؿتفو وأظطقً هذا افغريؿ ـذا، وأظطقً أخر 

ـذا، وأخذ افغرنوء نـؽ، ؾال زـوة ظؾقؽ، ٕكؽ فسً بغـل، افغـل هق افذي 

 .يتقؾر ظـده نول ضقال افسـي

هلا حٛايٞ أزبع ضٓٛات، ٚأْا َرتدد يف ١ْٝ بٝعٗا،  «َٓخ١» عٓدٟ قطع١ أزض -27

 ٌٖ عًٝٗا شنا٠  ٚنٝف أخسج شناتٗا 

                                 

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.1)

 ٔ.(اْعس: فتا٣ٚ ابٔ درب2ٜ)
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  :اجلٛاب

ٓ زـوة ؾقف حتك تهوع، ؾن ا بقعً ؾوٕؾضؾ إخراج زـوة شـي واحدة، ؾنن مل 

 ًٓ ، ؾنن بؼل ظـده حتك تتؿ شـي زـك ـوناًل  خيرج ؾعؾقف أن يستؼهؾ بثؿـفو حق

ؾ  فؽ شؼطً زـوتف، وٓ زـوة يف افعؼور إ ا ـون افثؿـ ؾن ا أكػؼف ؿه

 .فالشتغالل

( جٓٝ٘ َصسٟ، َٚعٞ يف ايبٓو 8511اغرتٜت قطع١ أزض تبًؼ قُٝتٗا ) -28

(جٓٝ٘ َصسٟ خمصص١ يبٓا٤ ٖرٙ املطاح١ نبٝت أضهٔ 17511اإلضالَٞ مبصس َبًؼ )

ؼ اخلاص ٌٖٚ ع٢ً املبً فٝ٘، فٌٗ ع٢ً قطع١ األزض ٖرٙ شنا٠   ٚإٕ نإ فهِ تهٕٛ  

   ٚإٕ نإ فهِ ٜهٕٛ  ببٓا٤ ٖرٙ األزض شنا٠

  :اجلٛاب

ٓ زـوة يف إرض ادعدة فؾهـوء، شقاء فؾسؽـ أو افتلجر، ؾنن افزـوة ؾقا 

 أظد فؾتجورة وافهقع بخالف نو أظد فالشتعال أو افسؽـ ـفذه إرض.

ت فغرض .، وفق أظداؾلنو افـؼقد ادقدظي يف افهـؽ ؾنهنو تزـك نو دانً كؼقدً 

خوص ـهـوء شؽـ أو زواج أو رشاء حقائٍ خوصي. ونؼدار افزـوة يف ادوئي اثـون 

 .وكصػ أي يف إفػ مخسي وظؼون ؾؼط

عد٠ أزاض أًَهٗا، إال أْين مل أعسضٗا يًبٝع ٚمل أَضِّّ عًٝٗا، ٚيٝظ يٞ ١ْٝ  ٟيد -29

ا احتجت هلا، ٚتاز٠ َع١ٓٝ فٝٗا. فٌٗ فٝٗا شنا٠  حٝح إْين تاز٠ أقٍٛ: ئ أبٝعٗا إال إذ

                                 

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.1)

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.2)
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 أقٍٛ: ئ أبٝعٗا إال إذا ازتفع ضعسٖا.

  :اجلٛاب

ٓ زـوة ؾقفو نو دنً نسددا يف بقعفو، ؾن ا ظزنً ظذ افهقع وأطفرت افسقم 

 .ظؾقفو، وأوصقً ظؾقفو أهؾ ادؽوتى ؾفـوك يهدأ احلقل وتزـل بعد احلقل

 ايبٓو ( جٓٝ٘ َصسٟ، َٚعٞ يف8511اغرتٜت قطع١ أزض تبًؼ قُٝتٗا ) -31

(جٓٝ٘ َصسٟ خمصص١ يبٓا٤ ٖرٙ املطاح١ نبٝت أضهٔ 17511اإلضالَٞ مبصس َبًؼ )

ٌٖٚ ع٢ً املبًؼ اخلاص  فٝ٘، فٌٗ ع٢ً قطع١ األزض ٖرٙ شنا٠   ٚإٕ نإ فهِ تهٕٛ  

 ببٓا٤ ٖرٙ األزض شنا٠  ٚإٕ نإ فهِ ٜهٕٛ 

  :اجلٛاب

ؾنن افزـوة ؾقا  ٓ زـوة يف إرض ادعدة فؾهـوء، شقاء فؾسؽـ أو افتلجر،

 أظد فؾتجورة وافهقع بخالف نو أظد فالشتعال أو افسؽـ ـفذه إرض.

.، وفق أظدت فغرض اؾلنو افـؼقد ادقدظي يف افهـؽ ؾنهنو تزـك نو دانً كؼقدً 

خوص ـهـوء شؽـ أو زواج أو رشاء حقائٍ خوصي. ونؼدار افزـوة يف ادوئي اثـون 

 .وكصػ أي يف إفػ مخسي وظؼون ؾؼط

زجٌ ٜبٝع ضٝازات بايتكطٝط، فهٝف ٜصنٞ ق١ُٝ ايطٝاز٠ إذا حاٍ عًٝٗا  -31

 احلٍٛ 

  :اجلٛاب

                                 

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.1)

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.2)
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يعتز هذا نـ أصحوب افديقن، ؾقزـل افديـ احلول ويزـل نو وصؾ إفقف نـ 

 إؿسوط.

أنو افديـ افذي مل حيؾ وٓ يستطقع أن يلخذه ؿهؾ حؾقفف ؾال يزـقف حتك 

 يؼهضف أو حتك حيؾ.

س٠، فٌٗ أشنٞ أصٌ ايعُاز٠ أٟ ق١ُٝ ايعُاز٠  أّ أشنٞ عٓدٟ عُاز٠ َؤج -32

 دخًٗا )اإلجياز( 

  :اجلٛاب

افزـوة فإلجيور ؾؼط إ ا حول ظؾقف احلقل بعد نؾؽف، ؾنن أكػؼتف ؿهؾ احلقل 

شؼطً زـوتف، أنو ؿقؿي افعارة ؾال زـوة ؾقفو، ٕهنو مل تعرض فؾهقع، وهؽذا ـؾ 

 ؿقؿتف، وإكا افزـوة تؽقن يف ؽؾتف واهلل نو يعد فالشتعال أو اإلجيور ٓ زـوة يف

 .أظؾؿ

عٓدٟ دنانني ٚغكل يإلجياز، فُت٢ تبدأ ايصنا٠، يف دخًٗا ٌٖ عٓد قبطٗا أٚ  -33

 بعد َا ٜدٚز عًٝٗا احلٍٛ 

  :اجلٛاب

إ ا ؿهضً اإلجيور ؾنكف يهدأ حقفف، وتزـقف بعد احلقل إ ا بؼل يف نؾؽؽ شـي 

 حلقل شؼطً زـوتف واهلل أظؾؿ.ـونؾي بعد افؼهض، ؾنن أكػؼتف ؿهؾ ا

 ٌٖ جيٛش صسف ايصنا٠ ملٔ أضًِ َباغس٠ أٚ بعد فرت٠ ش١َٝٓ  -34

  :اجلٛاب

                                 

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.1)
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تكف افزـوة دـ أشؾؿ نهورشة أو بعد ؾسة زنـقي إ ا ظرف ؾؼره وحوجتف، 

وهق افغوفى ظذ افعافي افذيـ ؿدنقا فؾتؽسى، ؾنكا محؾفؿ افػؼر وافػوؿي ظذ 

ؾ بلجر ضئقؾ، نع افغربي افطقيؾي، ؾتحؾ هلؿ نػورؿي إهؾ وافرضو بوفعؿ

 .افزـوة

  اٌٖ جت ب ايصنا٠ يف حص١ املطازب قبٌ ايكط١ُ إذا بًؼ ْصاًب -35

  :اجلٛاب

 وظؼيـ أفػً  نوفؽ يتجر بف، ؾن ا أظطقتف نثاًل  وادضوربي ـقكؽ تعطل إكسوكً 

ؾهعد شـي  ،واصسى هبو بضوئع ظذ أن فف كصػ افربح، ويرد ظؾقؽ رأس نوفؽ

صهحً افعؼون ثالثغ بلربوحفو، حصي افعونؾ مخسي آٓف، وحصي صوحى أ

 ادول مخسي آٓف، ورأس ادول ظؼون.

، وتؽقن افزـوة ظـ ا ؿقع: وؾا افذي يزـك؟ ُيزـك ا ؿقع: افثالثقن أفػً 

 .ظـ افربح، وظـ رأس ادول. هذه صقرة ادضوربي وصقرة افزـوة ؾقفو

ٌ قطع غٝاز ضٝازات ْٚصٝيب ايػٗسٟ َٔ احملٌ حنٔ ثالث١ إخ٠ٛ غسنا٤ يف حم -36

ًٜٛ اثالث١ آالف زٜاٍ، ٚأقّٛ ظُع املاٍ املبًؼ غٗسًٜ ، فٌٗ اَع أَٛايٞ األخس٣ ٚأشنٞ عٓٗا ضٓ

 تهٕٛ ايصنا٠ ع٢ً ْصٝيب َٔ ايدخٌ فكط أّ ع٢ً مجٝع ايبطاع١ اييت يف احملٌ 

  :اجلٛاب

إٓ زـوة هذا ادهؾغ افذي  إ ا ـون ٓ حيصؾ فؽ نـف إٓ ثالثي آٓف ؾال يؾزنؽ

                                 

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.1)

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.2)
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، أي تشسـقن يف إخراج وهق افربح، أنو رأس ادول افذي يف ادحؾ ؾعؾقؽؿ مجقعً 

 .زـوة رأس ادول أو افؼطع افتل يف ادحؾ بعد تؼديرهو با تسوويف واهلل أظؾؿ

37- ًُ بإٔ األزباح ال  اٌٖ األَٛاٍ اييت تدفع يف املطاُٖات ايعكاز١ٜ عًٝٗا شنا٠  عً

 إال بعد بٝع األزض.تصسف 

  :اجلٛاب

نعؾقم أن هذه افعؼورات تشسى فطؾى افربح، وفؽـ افؼـوت افتل تطؾى 

ؾػل  ،فقصقل افرؽهي وارتػوع افؼقؿي اادسومهي ؾقفو تمجؾ بقعفو ددة ضقيؾي اكتظورً 

هذه اددة ٓ زـوة ؾقفو، ؾؿتك ظرضً فؾهقع مجؾي أو نػرؿي ابتدأ حقل افزـوة، 

ثؿ  ،ق رئقس افؼـي، ؾن ا بوظفو ؾعؾقف إخراج افزـوة نـ افؼقؿيوادخوضى ؾقفو ه

 .تؼسقؿ بؼقي افثؿـ ظذ ادسومهغ با يف  فؽ رأس ادول وإربوح واهلل أظؾؿ

 

 .و ما بطن ،و نسأل اهلل أن يعصننا من الفنت ما ظور منوا  ،هذا
 

 مت ايهتاب، ٚاحلُد هلل ايرٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاحلات

 

 

 

 

                                 

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.1)

 (اْعس: فتا٣ٚ ابٔ دربٜٔ.2)
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 .ي دار آشتؼونيضهع ،افػؼل

ضهعي دار  ،افتقؿقً احلقِل يف افزـوة  فؾدـتقر ظهد افسالم افشقيعر -3

  .ابـ    ا قزي

 .أحؽوم افزـوة   فؾدـتقر ظهد افعزيز ادحؿد شؾقان افتؾخقصوت  ُؾ -4
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 .1999 -1421افطهعي افثوكقي   ،افرشوفي
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