
ض: الاْخطاد ؤلاظالمي مجلت حامهت اإلالٚ نبذ ٛ ) 58-6ص:  ، ص6م 68م، الهٍض  (5255 ؤٖخىبش /4777 سبُو ألاو

DOI:10.4197/Islec.35-3.1 

2 
 

 : دراست فلهيت اكخصادًتئخزاج املىصىص عليه في الشكاةالعذول عً 

 محمىد عبذ الكزيم أحمذ ئرشيذ

 تْعم اإلاطاٍس ؤلاظالمُ

 َلعؿحن ، حامهت الىجاح الىؾىُت

 

 الُٓمت الىٓذًت بذَذٍ َزا البدث بلى بُان خ٘م دَو  .صخلاملسخ
ً

ٗاة الثروة  ل نً ألانُان في ص

ٗاة في نشوع الخجاسة مً ؤنُانها بذ  الضسانُت والحُىاهُت العاثمت، وخ٘م دَو الض
ً

مً الُٓمت،  ل

حز نلى حاهب مً  فياظترشاًدا  و، مو التٖر الىضٛى لهزا الهذٛو باألدلت الششنُت ومٓاضذ الدشَش

ٗاة، ومً اظخدٓها اإلاىهج الاظخٓشاجي إلاعاثله، ومً زم  خخذم الباخث في رلٚاظ. وحبذ نلُه الض

ٗاة مً ؤنُان ألامىاٛ في  اإلاىهج الاظخيباؾي إلاعىياث َزا الهذٛو نً ألاضل الزي َى بخشاج الض

ٗاة  ٗاة الثروة الضسانُت وظاثمت الثروة الحُىاهُت، ؤو بذلها مً الىٓىد، وفي بخشاج الهشوع في ص ص

 نشوع الخجاسة 
ً

اإلاىهج الخدلُلي للشبـ بحن الجضثُاث ومعىياث  نلى سٖض البدثٓذ، و مً الى بذل

ٗاة وجىضل بلى حىاص الهذٛو نً  ،الهذٛو ومٓاضذٍ للىضٛى بلى خ٘م الهذٛو نً ألاضل لذَو الض

ٗاة الثروة الضسانُت والحُىاهُت العاثمت  ٗاة، َُجىص بخشاج الىٓىد في ص  الحٔ الىاحب في الض
ً

مً  بذل

ٗاة نشوع الخجاسة الىاحب اإلاىطىص ن جىص بخشاج ألانُان في ص  لُه، ٍو
ً

 مً الىٓذ، وجم رلٚ بذل

ٗاة. وج٘مً الُٓمت الهلمُت للبدث في بُان خ٘م الهذٛو نً  بىاء و الخاضت بالض نلى مٓاضذ الدشَش

ٗاة نشوع الخجاسة بلى  ٗاة الثروة الضسانُت والحُىاهُت بلى الُٓمت الىٓذًت، والهذٛو في ص ألاضل في ص

 ج ألانُان بخشا
ً

مً اإلآاضذ الششنُت واإلاىاَو إلاً وحبذ نلُه  اًدٓٔ نذدً مً الىٓذ، بما  بذل

ٗاة مٓطذ ظذ  عخدٔ الض
ُ
دٓٔ إلا ٗاة بخدمله اإلاعاولُت الاحخمانُت ججاٍ الُٓشاء واإلاعاٖحن، ٍو الض

ْر.
ْ
ت بما ْذ ًٙىن ؤهُو له ب٘شامت وَظت  خاحاجه الػشوٍس

الت: ٗاة، الهذٛو نً الحٔ الىاحب بلى بذله، معىياث  الكلماث الذَّ الُٓمت الىٓذًت، مٓاضذ الض

.  الهذٛو

 JEL  :C5, C51, E12 جصييف

 KAUJIE  C55, E11, E12,E15: جصييف
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 ملذمت

ٗاة بخشاج الُٓمت في  خ٘مجضاًذث الدعائلث خٛى   ص

، الىٓىد َيها بخشاجخ٘م ألاوهام العاثمت والضسوم، و 

َةرا وحب نلى سب ألاوهام شاة، َهل ًجب نلُه ؤن 

ؤم ًجىص له بخشاج نلى وحه الخهُحن،  الشاًٍخشج 

ٗاة  اإلاضاسنحن خاحت ن الثروة الضسانُت، َةالُٓمت في ص

 مً الحبىب 
ً

والُٓشاء ْذ جٓخط ي بخشاج الىٓذ بذل

بالٙامل،  ممداضُلهًبُهىن والثماس، َاإلاضاسنىن ْذ 

ً َزٍ  ذ ٌشٔ نليهم جخٍض والُٓشاء ًيخُهىن بالىٓذ، ْو

 الحبىب والثماس.

زلٚ في   تالثروة ٖو م  األضلَ الخجاٍس َيها الخٍٓى

ٗاة م ٗاة مً ؤنُانها وبخشاج الض ً الىٓىد، وبخشاج الض

ٗاة نً نشوع خالٍ ألاضل،  َهل ٌعىى بخشاج الض

ذ جذنى الحاحت بلى رلٚ، مثل  الخجاسة مً ؤنُانها؟، ْو

شح العُىلت لذي الخاحش، ؤو لحاحت الُٓحر لعلو 

ت. و  الهذٛو العااٛ مدل الىكش ما هي معىياث ججاٍس

اخُت َٓهُت ودساظتهما مً ه، نً اإلاىطىص في اإلاعإلخحن

ْاهىن ودًىان  مً وحىدوالحاٛ ل ًخلى واْخطادًت؟ 

ا مىه، مو بدث آلازاس الاْخطادًت  ٗاة ؤو خلَى للض

ا، وحهذد ؤْىاٛ  إلخشاج الُٓمت نىذ الٓاثلحن بجىاَص

هت، مو  الُٓهاء اإلابيُت نلى ألادلت ومٓاضذ الشَش

ٗان له  َزا الهطشالاخخُاس منها ما ًىاظب قشوٍ  برا 

ىة دلُل، وبزلٚ ًمً٘ معىى ًٓخػ ٔ ُدٓجُه ْو

و في ٗل صمان.  مٓاضذ الدشَش

البدث ٗىهه ًدىاٛو ؤَمُت  جيبوأهميت البحث:  .1

ٗاة ٔ   ما الهذٛو نً بخشاج اإلاىطىص نلُه في الض  َو

 ًلي:

ٗاة الثروة بخشاج اإلاىطىص نلُه الهذٛو نً  -4-4 في ص

الضسانُت بلى الُٓمت الثروة الحُىاهُت العاثمت، و 

ٗاة راث  ؤَمُت بالًت؛رو الىٓذًت،  هكًشا ألن الض

ؾبُهت زىاثُت؛ َهي نبادة في ألاظاط، ٖما ؤنها حضء 

هُت مالُت، ؤي مً شبٙاث ألامان  مً مىكىمت حشَش

( 42.م، ص5242العبهاوي،) الاحخماعي ؤلالضامي،

بلى بعـ ألادلت لخجُب نً حعاٛئ  َاخخاحذ

 ، َإَشدتها بالذساظت.االىاط حىاًصا ؤو مىهً 

ال٘ثحر مً الاظدثماساث اإلاهاضشة  ةحُاالفي جدىلذ   -4-5

ت، ألامش الزي  الضسانُت بلى ما ٌشبه الضسانت الخجاٍس

اخخاج بلى بعـ اإلاعإلت في مزاَب الُٓهاء لبُان 

ُُُخه. ٗاتها ٖو  ؤْىالهم وجُطُلها، وساجح ص

ظااٛ ؤصحاب الهشوع نً بخشاج ما ًٓابل الحٔ   -4-6

ت  االىاحب ؤنُاهً  ٗاة لجمهُاث خحًر حعاوي ُْمت الض

ظِشَم.
ُ
 جشعى ألاًخام وألاظشي وؤ

 خ٘مفي الذساظت مشٙلت جخمثل : مشكلت الذراست .2

 دَو الُٓمت الىٓذًت 
ً

ٗاة الثروة  بذل نً ألانُان في ص

ٗاة دَوخ٘م الضسانُت والحُىاهُت العاثمت، و  في  الض

  نشوع الخجاسة مً ؤنُانها
ً

مً الُٓمت،  بذل

ٗاة الثروة  ؛العااٛو  َل ًجىص دَو الُٓمت في ص

الحُىاهُت العاثمت والضسانُت؟، وما هي اإلاعىياث 

ٗاتها؟، لزا ل  الاْخطادًت والششنُت لذَو الُٓمت في ص

ل هذَو مً  بذ مً جدذًذ اإلاشاد بذَو الُٓمت، َو

 ألاضل ؤو مً الُٓمت وؤيهما ؤنذٛ. 

ْخطش الباخث نلى دَو الُٓمت ا محذداث البحث: .3

 
ً

ٗاة الثروة الحُىاهُت العاثمت  بذل نً الهحن في ص

، والضسوم، ودَو ألانُان بذٛ الىٓذ في نشوع الخجاسة

ٗاة لزا  ًىلي الباخث اَخمامه لذَو البذٛ الىٓذي في ص

ٗاة مً  الثروة الحُىاهُت والضسوم والثماس وبخشاج الض

في قل مدذداث البدث َلً و ؤنُان نشوع الخجاسة.

ٗاة مضاسم ال ٗاة  حُىان، ؤو التي للخجاسة،ًدىاٛو ص ول ص

ٗاة الزَب والُػت، ٓخطش َيها نلى  الُؿش، ول ص ٍو

 العاثمت.

 ،دساظت ؤخمذ ؤبى غاَش الذراساث السابلت: .4

ٗاة ألامىاٛ في  :بهىىان هكشة في خ٘م بخشاج ُْمت ص

 جلت حامهت دمشٔ للهلىمم ،الُٓه ؤلاظالمي

ٛو ، الهذد ألا 55املجلذ  الاْخطادًت والٓاهىهُت،

ٗاة،  .م5229 خُث حاءث الذساظت في جمهُذ نً الض



ٗاة: دساظت َٓهُت اْخطادًتالهذٛو نً    4                                                                        بخشاج اإلاىطىص نلُه في الض

ت ٗاة الهشوع الخجاٍس ، زم بدثذ دَو الُٓمت في ص

ٗاة  زا الزَب والُػت، واإلاىاش ي والضسوم، وص ٖو

َالذساظت جىظهذ في دَو الُٓمت . زم خاجمت ،الُؿش

ح نلى الجاهب الُٓهي إلازاَب  زبطىسة نامت، مو التٖر

، مو نذم الترحُذ بحن "ظىت وشُهت"الُٓهاء 

  (.729ص.م، 5229 غاَش،ؤبى  (ألاْىاٛ

ظ الثروة الضسانُت ُفي جخط تذساظَزٍ الوجإحي      

والحُىاهُت، والهذٛو نً الىٓىد بلى الهشوع في 

نشوع الخجاسة، مو بُان معىياث الهذٛو نً ألاضل 

ىاث، وسبؿه بمٓاضذ  ابلى دَو الُٓمت في َزٍ الٗض

ٗاة ومعخدٓه و مً حاهبي داَو الض  ا.الدشَش

ا لؿبُهت اإلاعاثل التي حهالج  مىهج البحث: .5 ًٓ َو

اإلاىغىم َٓذ اجبهذ اإلاىهجحن الاظخٓشاجي، لألدلت 

ٗاة، وؤْىاٛ  الششنُت َُما ًجب بخشاحه مً الض

الُٓهاء َيها، والخدلُلي للىضٛى بلى ؤسجح ؤْىالهم في 

 اإلاعاثل الُشنُت.

م البدث لدعهُل الىضٛى ُٓعجم ج البحث:خطت  .6

بلى ؤخٙام معاثله بلى مٓذمت ومباخث ؤظاظُت؛ 

 : اة الثروة الحُىاهُت الُٓمت في ٗصخ٘م بخشاج ألاٛو

الهذٛو  والثاوي: ،الُٓهاء والضسوم والثماس في مزاَب

ت بلى دَهها مً  ٗاة الهشوع الخجاٍس نً الُٓمت في ص

بلى الُٓمت في معىياث الهذٛو  :والثالث ،ؤنُانها

الشابو: نالْت دَو الُٓمت و  اإلاهاضشة، خُاجىا

 وخاجمت جػمىذ الىخاثج. ،باإلآاضذ الششنُت

: حكم ئخزاج 
ا

اة الثروة الخيىاهيت الليمت في سكأوًل

 الفلهاء والشروع والثمار في مذاهب

ٗاة  جمثل الثروة الحُىاهُت؛ ألاوهام التي ججب َيها الض

هِ  زالزت ؤضىاٍ مً اإلااشُت )ؤلابل بىىنيها؛ 
ْ
اِب ال  (4)شَّ

اِحّيِ  
َ
َبخ

ْ
، والبٓش؛ بىىنيها الجامىط والبٓش الهادي، َوال

والًىم بىىنيها؛ الػإن واإلاانض(، ول ججب نىذ الُٓهاء 

ٗاهذ نشوع ج ا بعبب ظىمها، بل برا  ت؛ في يحَر جاٍس

                                                           

ا.  (4)  بُخذ الهحن ؤو ٖعَش

ٗاتها  ٗاة لهزا العبب، واشترؽ الُٓهاء لض َخجب َيها الض

باإلغاَت بلى الششوؽ الهامت زالزت ششوؽ خاضت، بلىى 

الىطاب خعب ؤهطبت ٗل هىم ، وؤن ل جٙىن ناملت، 

ا اجخزٍ مال٘ها مُٓاًجا  ًُ ٗان ؤم شمع ا  ومشوس الحٛى ْمشًٍ

ٗاة الثاهُت نششة لبِذ الض  ٗاجه، واخخاسث هذوة الض ٗاة لض

تي ْٛى  ت، اإلاالُ٘ت بىحىبها في العاثمت الٍٙى واإلاهلَى

ٗاة في الطًحر وال٘بحر نلى خذ ظىاء بِذ )، َخجب الض

تي ٗاة الٍٙى الخلُُي، ؛ >62ص. ، 5224 م،;;>4، الض

َُئت املحاظبت واإلاشاحهت  ؛;7ص. م، 5224

(، >>;-6;;، ص. 5248للماظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت ، 

ذ  ىاث بهذ اخخلِ الُٓهاء في ْو دَو الُٓمت في الٗض

ٍخم زبىث الحٔ الىاحب في اإلآُاث الضماوي نلى ؤْىاٛ، و 

ٗاة اإلاىاش ي  نشع ؤْىالهم وؤدلتهم في دَو الُٓمت في ص

 والضسوم وألادلت التي اظخذلىا بها.

ْر في بخشاج ًشي الحىُُت ألاول: اللىل  ؤن اإلاٙلِ ُمخحَّ

َظَىاٌء الحٔ الىاحب بحن اإلاىطىص نلُه وبخشاج الُٓمت 

ِذْس.  ْٓ ًَ ْم 
َ
ْو ل

َ
ِه ؤ ُْ ْىُطىِص َنلَ

َ ْ
ى اإلا

َ
َذَس َنل

َ
ورَب اإلاالُ٘ت بلى ْ

 .حىاص دَو الُٓمت مو ال٘شاَت

بن ؤداء الُٓمت مٙان اإلاىطىص نلُه " :ْاٛ العشخس ي   

ٗاة ، 5م، ج6>>4العشخس ي، ) ،"حاثض نىذها...  في الض

، د. ث، داماد ؛.4>4، ص5ج، د.ثالبابشحي،  ؛489ص

اِس ِنْىَذ "الٙاظاوي:  ْٛاو  .(526.، ص4ج َُ ِخ
ْ
ُٚ ِبال اِل

َ ْ
اإلا

َ
َ

اَء 
َ
َهْحِن َوِبْن ش

ْ
ِش ال

ْ
َشَج ُسُبَو ُنش

ْ
خ

َ
اَء ؤ

َ
ِٛ بْن ش َحْى

ْ
ِن ال

َ
َخَىل

َُمِت  ِٓ
ْ
ِش ال

ْ
َشَج ُسُبَو ُنش

ْ
خ
َ
، 5ج، >;>4الٙاظاوي،(، "ؤ

ٖما هاْش العشخس ي الشاَعي الٓاثل بهذم ، (55.ص

وؤداء الُٓمت مو ُْام نحن اإلاىطىص "الجىاص َٓاٛ: 

ًْ )ولىا( ْىله حهالى:  ...نىذهانلُه في مل٘ه حاثض   ِم
ْ
ز
ُ
﴿خ

ْيِهْم 
َ
يِهْم ِبَها َوَضّلِ َنل ِ

ّ
َضٖ

ُ
ْم َوج َُ ُش ّهِ

َ
ؿ

ُ
 ج

ً
ت
َ
ْمَىاِلِهْم َضَذْ

َ
ِبنَّ  ؤ

هُ 
َ
ًٌ ل َ

َٚ َظ٘ َ
ج

َ
ُ َظِمٌُو َنِلٌُم﴾ْم َضال

َّ
[ 426]الخىبت:  "َواَّلل

 َهى جىطُظ نلى ؤن اإلاإخىر ماٛ، وبُان سظٛى هللا 

إلاا رٖش للخِعحر نلى ؤسباب  ضلى هللا نلُه و ظلم 

َةن ؤصحاب اإلاىاش ي  ؛اإلاىاش ي ل لخُُٓذ الىاحب به

 جٓل نىذَم الىٓىد وألاداء مما نىذَم ؤٌعش نليهم
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ْاٛ الٙاظاوي:  (،489ص، 5م، ج6>>4العشخس ي، )

. "َالىاحب َيها ؤخذ شِئحن: بما الهحن ؤو الُٓمت"

ومثله في الهىاًت:  (،55، ص5ج م،9;>4، الٙاظاوي)

ؤداء الُٓمت مو وحىد نحن اإلاىطىص نلُه في مل٘ه "

حاثض َٙان الىاحب نىذها ؤخذَما، بما الهحن ؤو 

، . ثد مال، ؛.5>4ص. ، 5ج د.ث،البابشحي، ) ،"الُٓمت

ٗاة؛ ختى "ومثله (، ;:4ص ،4ج جىص دَو الُٓم في الض ٍو

داماد، ) ،"لى ؤدي زالزت شُاٍ ظمان نً ؤسبو وظـ حاص

 (.526.، ص4جد.ث، 

ٗاة ألاو       ًجىص ؤداء "َٓالىا:  وهامرٖش الحىُُت في ص

، "الُٓمت مٙان اإلاىطىص نلُه مً الشاة وؤلابل والبٓش

اٛ به ضاخب الذسس: (، 84، صم9;>4الًضهىي، ) ْو

ؤن ؤداء الُٓمت مٙان اإلاىطىص نلُه...حاثض ل نلى ؤن "

الُٓمت بذٛ نلى الىاحب؛ ...وؤداء الُٓمت مو وحىد 

اإلاىطىص نلُه في مل٘ه حاثض َٙان الىاحب نىذها 

، 4، ج. ثد مال،)، "ؤخذَما بما الهحن ؤو الُٓمت

نىذ الحىُُت الهحن ؤو الُٓمت متى  َالىاحب (،;:4ص.

ْاٛ  الجىاصبو  مً ؤيهما ؤحضؤ. دي مً وحبذ نلُهؤ

ٗاهذ " الثىسي: ٗاة برا  ًجىص بخشاج الهشوع في الض

َإوظو (. 75ص.، >جَـ، 4748التهاهىي، ) ."بُٓمتها

 اإلازاَب في حىاص دَو الُٓمت مزَب الحىُُت.

؛ َٓذ وؤما اإلاالُ٘ت َلهم ْٛى باإلحضاء مو ال٘شاَت     

ٗاة بذٛ ل ًجىص "ْاٛ ابً سشذ:  بخشاج الُٓم في الض

(، ;59ص.، 4م، ج9;>4ابً سشذ، ) ."اإلاىطىص نلُه

ابً سشذ الجذ حىاص دَو الُٓمت مو ٖشاَت مالٚ  وؤوسد

ٗاجه بلى العهاة، ؤو  لزلٚ َٓاٛ: )ًجب نلُه ؤن ٌعّى ص

، ;;>4، ذ الجذابً سش)ًطؿلح مههم نلى الُٓمت(، 

اإلاشهىس وهطه "ونلله في اإلاذوهت بٓىله:  (،726ص.، 5ج

ل "ْاٛ ابً سشذ: ، "في بنؿاء الُٓمت ؤهه م٘شوٍ ل مدشم

ىاث بذٛ اإلاىطىص نلُه  ،"ًجىص بخشاج الُٓم في الٗض

ت،  ؛;59 ص.، 4م، ج9;>4ابً سشذ، ) د. ث، ابً نَش

ورٖش اللخمي ؤن الزي ْاٛ بال٘شاَت  (،825ص. ، 4ج

الخالٍ في بنؿاء "َى ؤشهب خُث هظ نلُه بٓىله: 

ٗاةالُٓمت في  اٛ ابً "الض : ل بإط به. ْو ٌٚ ، ْاٛ مال

َ٘شٍ رلٚ، َةن َهل ؤحضؤ ًُ  اللخمي،)، الٓاظم وؤشهب: 

 (.4228ص. ، 6م، ج5244

 واملعلىل:اسخذل أصخاب هذا اللىل باملىلىل 

 مً الٓشآن 
ً
ت
َ
ْمَىاِلِهْم َضَذْ

َ
ًْ ؤ  ِم

ْ
ز
ُ
م ْىله حهالى: ﴿خ الٍ٘ش

يِهْم ِبَها َوَضّلِ  ِ
ّ
َضٖ

ُ
ْم َوج َُ ُش ّهِ

َ
ؿ

ُ
ُهْمۗ   ج

َ
ًٌ ل

َ
َٚ َظ٘

َ
ج

َ
ْيِهْم ۖ ِبنَّ َضال

َ
َنل

ُ َظِمٌُو َنِلٌُم﴾
َّ

َهى "ْاٛ العشخس ي:  [426]الخىبت:  َواَّلل

 ضلىهللا جىطُظ نلى ؤن اإلاإخىر ماٛ، وبُان سظٛى 

ٖش للخِعحر نلى ؤسباب اإلاىاش ي ل  إلاا وظلمهللا نلُه 
ُ
ر

لخُُٓذ الىاحب به، َةن ؤسباب اإلاىاش ي حهض َيهم 

العشخس ي، )، "وألاداء مما نىذَم ؤٌعش نليهم ،الىٓىد

ومُهىمه برا جِعشث الىٓىد  (،489 ص.، 5، جم6>>4

 ودَهىا منها إلاعىى مً اإلاعىياث َهىذ رلٚ ؤحضؤث.

 مً السىت املشزفت:

ألَل الُمً: سض َي هللا نىه  ْاٛ ؾاووط: ْاٛ مهار .1

في  (5)اثخىوي بهشع زُاب خمُظ ــ ؤو لبِغ"

والزسة ؤَىن نلُ٘م وخحر  ،الطذْت مٙان الشهحر

، "وظلم باإلاذًىتهللا نلُه  الىبي َضلىألصحاب 

ووحه  .(;64 ، ص.4ج م،;>>4 ،البخاسي )

 واللبِغ َم  ظالاظخذلٛ ؤن الخمُ
َّ
ُْمت نً  َل ث

ٗاة. ٗاوي، ) ألانُان التي ججب َيها الض م، 6>>4الشى

ْم  " ظلم:لى هللا نلُه و ْاٛ ضَ (. 4;4، ص.7ج َُ ُىى
ْ
اي

  ًِ   َن
َ ْ
ِت اإلا

َ
ل
َ
ا  ِفي  ْعإ

َ
ز ْىِم  ََ َُ م، 5226ابً بؿاٛ، . )"الْ

لعي، ، :89 ، ص.6ج  ؛765 ، ص.5، جم:>>4الٍض

ؿني،  . (>; ، ص.6، ج5466 حم، 5227الذاْس

وحه الاظخذلٛ: ؤن ؤلايىاء ًدطل بإداء الُٓمت و 

ٖما ًدطل بإداء الشاة، وظذُّ خاحت الُٓحر بإداء 

 (.729  ، ص.5229ؤبى غاَش، ، )الُٓمت ؤقهش

                                                           

َال ٌعمى  ؛َةن لم ًً٘ له ،ظىد له نلمانؤ( الخمُظ ٖعاء 5)

ُِ نلى مهماث الخهاٍسِ، ، م5244 خمُظ. ساحو: اإلاىاوي، الخْى

زىب ميعىب بلى ملٚ في الُمً ؤمش ؤن جطىو َزٍ  واللبِغ: .548ص

 .لهالاسدًت 
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ٛ ْٖما سوي البيهٓي:       ُخىِوي ": سض َي هللا نىه مهار ى
ْ
اث

َىُن  َْ ُه ؤَ ِةهَّ
َ
ِت َ

َ
َذْ اَن الطَّ

َ
ْم َمٙ

ُ
ٍُ ِمْى٘

ُ
ز
ُ
ِبٍِغ آخ

َ
ْو ل

َ
ِمٍِغ ؤ

َ
ِبخ

ْم 
ُ
٘ ُْ ِذًَىِت  ،َنلَ

َ ْ
ًَ ِباإلا ُمَهاِحِشٍ

ْ
ْحٌر ِلل

َ
م، 5226البيهٓي، )، "َوخ

بانخباس ورلٚ ل ًٙىن بل  (،:;4 ص.، 7ج  ،6:5:ح

َٚ الُٓحر م َّ
 الُٓمت، واإلاهنى َُه ؤهه َمل

ً
مخٓىًما بيُت مال

ٗاة، َُجىص دَو الُٓمت،   .ألن اإلآطىد بيىاء الُٓحر"الض

وؤلايىاء ًدطل بإداء الُٓمت، ٖما ًدطل بإداء الشاة، 

دطل َُه  ؤقهش،وسبما ًٙىن ظذ الخلت بإداء الُٓمت  ٍو

، "َُدطل به ما َى اإلآطىدظذ خلت الُٓحر 

 (.:48 ، ص.5، جم6>>4العشخس ي، )

ًْ ": وظلم ْاٛلى هللا نلُه ؤن الىبي ضَ  .5 ْذ  َم
َ
ً
َ
َبل

  ٍُ ًَ  ِنْىَذ   ؤلِاِبِل  ِم
ُ
ت
َ
ٍُ  َضَذْ َعْذ ِنْىَذ ِْ َنِت، َولَ

َ
الَجز

 ،
ُ
ت َّٓ َبُل ِمْىُه الِح ْٓ

ُ
َها ج ِةنَّ

َ
َ ،

ٌ
ت َّٓ ٍُ ِخ ، َوِنْىَذ

ٌ
َنت

َ
َحز

 ًَ ِشٍ
ْ
ْو ِنش

َ
ُه، ؤ

َ
ا ل

َ
َعَشج ِْ ْحِن ِبِن اْظَخ

َ
اج

َ
ْجَهُل َمَهَها ش ٍَ َو

ًما" ََ ، ص. 4(، ج4786ح) م،5226البخاسي، ) ،ِدْس

َهذٛ الشاسم َُه نً الُّش بلى الُٓمت  (،652

 نذة مشاث.

ببل  في وظلملى هللا نلُه ضَ هللا سؤي سظٛى  .6

اٛ:  ما َزٍ؟ "الطذْت هاْت معىت، ًَػب ْو

ً مً  َٓاٛ: ًا سظٛى هللا، بوي اسججهتها ببهحًر

م، 5224بً خىبل، )ا ،"خاشُت الطذْت، َع٘ذ

ًٙىن بانخباس والعٙىث بهما  (6) ،)748 ، ص.64ج

 الُٓمت، وهي َىا ُْمت نُيُت.

ت : بن خاحاثاملعلىل   الُٓشاء للعلو الػشوٍس

ٗاة مً الهحن؛  مخخلُت، َةرا جمع٘ىا بالٓٛى بةخشاج الض

َٓذ ل ًٙىن لذًه خبرة في الخطٍش بها؛ َُخعش بها برا 

بانها، ؤو ْذ تهلٚ، َةرا ؤنؿُىاٍ الىٓذ خطل له ما 

بها، َالُٓمت مجضثت َيها، شاء مً خاحاث َى ؤدسي 

ٗاة ومٓطذَا ُٖاًت الُٓحر وجدطل  والًشع مً الض

 بالىٓذ.

                                                           

 (299>4ح)غهُِ،  ألاسهائوؽ: خذًث شهُب ( ْاٛ الشُخ6)

بلى نذم حىاص رَب ؤصحاب َزا الٓٛى الثاوي: اللىل 

ٗاة الثرواث اإلازٗىسة؛ بل بةخشاج الحٔ  دَو الُٓمت في ص

اإلااٛ الزي وحبذ َُه، َلم ًجحزوا  الىاحب مً حيغ

ى مزَب  الهذٛو نً اإلاىطىص، ، ُتالشاَهَو

 .اإلازَب اإلاشهىس مًوالحىابلت في 

 َٓذ ؛و رلٚالتي جمى الشاَهُت ومما وسد مً هطىص     

ى الصحُذ ججب"حاء في اإلاهزب:  ألهه خٔ  ؛في الهحن َو

 ،"ًخهلٔ باإلااٛ َِعٓـ بهالٖه َُخهلٔ بهُىه

اٛ اإلااوسدي: ، (;59ص.، 4، ج;524)الشحراصي،  بن "ْو

ٗاة في نُىه  ٗاجه َالض  اإلااوسدي،)، "دون ُْمخهما وحبذ ص

ني: رٖش و (. 8;5ص.، 6م، ج>>>4 وؤما ما ًخهلٔ "الجٍى

ٗاة: خُىان، باألنُان،  َاألنُان التي جخهلٔ بها الض

ش، وهباث ني، ) ."وحَى  .(9:، ص.6م، ج:522الجٍى

اٛ اإلااوسدي:  ول ًجضثه رَب نً وسّ، ول وسّ نً "ْو

زا ٖما ْاٛ:  بخشاج رَب؛ ألهه يحر ما وحب نلُه... َو

ىاث ل ًجىص  ، 6م، ج>>>4اإلااوسدي، ). "الُٓم في الٗض

 نىذو (، 856، ص.42وج. 857 ، ص.;وج. >:4ص.

ني:  وهدً ْذ هجّىص بخشاج الُٓمت نىذ الخهزس "الجٍى

ني، ) ،"والهعش زم ْاٛ: (، 464 ، ص.6، جم:522الجٍى

ىاث اإلاخهُىت بدىطُظ " ًمخىو بخشاج ألابذاٛ نً الٗض

ني ،"الشاسم وهٓل ظبب اإلاىو  (،774، ص.;4ج، )الجٍى

ٗان "الىىوي َٓاٛ:  ل ما  ٗاة ْشبت هلل حهالى ٗو ؤن الض

الىىوي، ،)"..ٖزلٚ َعبُله ؤن ًدبو َُه ؤمش هللا حهالى.

خشج مً بهُمت َ  (.762، ص.8م، ج9>>4 ًُ الىاحب ؤن 

ٍ مهُىت في ٗل هىم، 
ًّ ٔ ظ خٓذس الُٓمت نلى َألاوهام َو

ٗاة ؤظاط سبو الهشش؛ ألهه ألاظاط  في خعاب الض

ى ملحىف في خذ الىطاب في ٗل هىم مً نمىًم  ا، َو

ٗإسبهحن مً الًىم، و  مً البٓش(، َةرا  زالزحنالحُىان )

ٗان بخشاج ُسبو الهشش مً  ؤحضها بخشاج الىاحب بالُٓمت 

ٗاة نىدً  س مً َزٍ الض نلى ألاضل في ا بحمالي الجضء اإلآذَّ

ٗاة.   مٓذاس الض

زا اإلالحىف رٍٖش ال      ش اإلاىو مً بخشاجُٓاٛ َو  في جٍٓش

إلاا ؤوحب نلى نبادٍ الش٘ش له نلى ما "َٓاٛ: الُٓمت 
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ابخذؤَم به مً وهمت بةخشاج ش يء مً ؤمىالهم، خظ 

اظت في حيعها،  ألامىاٛ الىُِعت الهالُت التي لها الٍش

ٗان ل شٚ ؤن ؤنالَا الزَب والُػت،  .. َالىاحب .و

 ؛ذسا بشبو الهششؤن ًٙىن ما ظىاَما مهخبر بهما؛ َةن ْ

ٗاة  ٗان َزا اإلآذاس َى ألاضل في حمُو مٓادًش الض

ا، بلى ؤن ْاٛ: وخلُٔ ؤن ًٙىن  اإلاششونت والضسوم ويحَر

ى ؤن ًاخز خمغ وظـ مً  َزا مما ل ًبهذ، َو

م،  َال ًبهذ ؤن ًٙىن ُْمت  ...الهشاب بإسبهت ماثت دَس

ُمت الثالزحن بٓشة ؤسبهماثت  الخبُو خمعت دساَم، ْو

ىاث الىٓىد واإلاىاش ي مؿشدً دَس نلى  ام، َُٙىن حمُو ٗص

   (.4;4 ص.م، :522الشاش ي، )، "سبو الهشش

ول ججىص "هذم الجىاص: ب ألاولى: ؛سواًخان حىابلتلل     

ابً ؛ 96ص.، 6، جد.ثاإلاشداوي، )، "بخشاج الُٓمت..

وهظ نلى نذم ( 46 ص. ،6م، ج>9>4 -;9>4 ْذامت،

 "الجىاص البهىحي: 
َ

َش(  َول
َ
ٍغ آخ

ْ
ًْ ِحي ٍغ َن

ْ
َشاُج ِحي

ْ
ُجىُص بخ ًَ

ْىِلِه 
َ
 وظلم: "هللا نلُه  َضلىِلٓ

ْ
ز
ُ
ِبَل  خ ِ

ْ
َحّبِ َوؤلا

ْ
ًْ ال َحبَّ ِم

ْ
ال

َىِم 
َ
ً
ْ
ًْ ال َىَم ِم

َ
ً
ْ
ِش َوال

َ
َبٓ

ْ
ًْ ال َش ِم

َ
َبٓ

ْ
ِبِل َوال ِ

ْ
ًْ ؤلا البهىحى، ) ."ِم

ؤن الُٓمت ججضئٍ  :والثاهيت(. :54ص.، 5ج ،>522

ا"خُث حاء في ؤلاهطاٍ:  ًٓ  ."ونىه ججضت الُٓمت مؿل

ابً الهثُمحن، ؛ 46ص.و  .96 ص.، 6د.ث، جاإلاشداوي، )

  (.;47 ص.، 9َـ، ج;475

ٗاهذ       ٗاة الثروة الحُىاهُت برا  وبنى نلُه نلي هىس ؤن ص

ت َةن الىاحب ًٓذس بشبو الهشش مً  ،في بؾاس شٖش

هخبر في رلٚ  ُْمتها متى حهل نذدَا وظنها اإلاهخبر، َو

ٗاث  مٓذاس الُٓمت التي جٓاط بها الٓىاثم اإلاالُت في الشش

ٗاث التي ل ًمً٘ اإلاعاَمت ى مخطىص بداٛ الشش ، َو

ٗاة َُإخز بالخٓذًش ولِغ  َيها جدذًذ الىاحب في الض

 (.6:7-6:6 ، ص.م5252هىس، ) .نلى بؾالْه

ومٓطىدٍ خطىص الحاٛ التي ل ًمً٘ َيها جدذًذ      

ٗاث اإلاعاَمت للثروة الحُىاهُت،  ٗاة الشش الىاحب في ص

َُاخز بالخٓذًش في َزٍ الحاٛ بةخشاج سبو نشش ُْمت 

 الثروة الحُىاهُت.

بعذة مً السىت واملعلىل اسخذل أصخاب هذا اللىل 

 أدلت:

 مً السىت:

ْسَبِهحَن  ِفي "خذًث: 
َ
  ؤ

ً
اة

َ
ا  ش

َ
ِةر

َ
ٍت، َ

َ
ًَ َوِماث ِشٍ

ْ
ى ِنش

َ
 ِبل

ٌ
اة

َ
ش

ى 
َ
اِن ِبل

َ
اج

َ
يَها ش ُِ

َ
َ ،

ً
َخْحِن َصاَدْث َواِخَذة

َ
د. ابً ماحت، )، "ِماث

َخٙىن الشاة اإلازٗىسة هي اإلاإمىس بها، وألامش  ،(7)(ث

 ًٓخط ي الىحىب.

 َزٍسض َي هللا نىه  بي ب٘ش الطذًٔؤما حاء في ٖخاب      

اِث التي َشغها سظٛى هللا
َ
َذْ           ضلى هللا نلُه  الطَّ

ى خمٍغ وزالزحن " ،ظلمو 
َ
ًَ مً ؤلِاِبل ِبل في ٗل ؤسبو ونشٍش

ُبىٍن 
َ
ًُ ل اٍع َاْب

َ
ُذ َمخ

ْ
ةْن لم جً٘ ِبي

َ
اع َ

َ
ُذ َمخ

ْ
ُِه ِبي َِ

ٌش 
َ
ٖ
َ
زا" (8) (>64 ، ص.4ج م،5226 البخاسي )، "ر  َو

ًذٛ نلى ؤهه ؤساد نُنها، َٓىله )رٖش(، جإُٖذ لٓىله 

ُه دلُل نلى حىاص الهذٛو بلى ابً  )ابً لبىن(، َو

ٗاوي) ،"بيذ مخاع وحىد اللبىن نىذ نذم ، الشى

 (.485ص. ، 7ج، م6>>4

وسوي نً نؿاء بً ٌعاس، نً مهار بً حبل، ؤن      

ِز " إلاا بهثه ْاٛ له: وظلملى هللا نلُه ضَ هللا سظٛى 
ُ
 خ

َحبَّ  
ْ
ًَ  ال ،  ِم َحّبِ

ْ
ِبِل،  ال ِ

ْ
ًَ ؤلا َبِهحَر ِم

ْ
َىِم، َوال

َ
ً
ْ
ًَ ال  ِم

َ
اة َوالشَّ

شِ 
َ
َبٓ

ْ
ًَ ال  ِم

َ
َشة

َ
َبٓ

ْ
ى  ،(9)(د. ثابً ماحت، ) "َوال ْالىا َو

ٍى نىذٍ، َال ًجىص ججاوصٍ  هظ في اإلاؿلىب ًجب الْى

بلى ؤخز الُٓمت؛ ألهه في َزٍ الحاٛ ظُإخز مً الحب 

ى  شًِئا يحر الحب، ومً الًىم شًِئا يحر الشاة، َو

، 5م، ج6>>4الٓشغاوي، )خالٍ ما ؤمش به الحذًث؛ 

ْلذ: يحر ؤن الحذًث غهُه الشُخ (، 26;ص.

بإخز  ار سض َي هللا نىه احتهذومه، ٖما ظلِ ألالباوي

.  يحٍر

 

 

                                                           

م )صححه ألالباوي( 7)  (.:2;4، خذًث ْس

م )8)  (.;477( صحُذ البخاسي، خذًث ْس

م )9) ذ غهُه ألالباوي47;4( خذًث ْس  (. ْو
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 املعلىل:

ٗاة وحبذ لذَو خاحت الُٓحر، وش٘شً  لىهمت  اؤن الض

ٍدطل ش٘ش الىهمت باإلاىاظاة مً حيغ ما ؤوهم و اإلااٛ، 

هللا نلُه به، وألن مخشج الُٓمت ْذ نذٛ نً 

 ، ص.6ج ،;9>4ْذامت،  ابً) ،اإلاىطىص، َلم ًجضثه

;;.) 

بخشاج الُٓمت لًحر خاحت ول اإلاىو مً اللىل الثالث: 

مطلحت ساجحت، وحىاص بخشاج الُٓمت نىذ الحاحت 

واإلاطلحت الشاجحت، ْاٛ به ابً جُمُت وخشَّحها سواًت 

 نً ؤلامام ؤخمذ:

ؤهه ل ًجضت بل نىذ الحاحت، مثل "ْاٛ ابً جُمُت:      

مً ًجب نلُه شاة في ؤلابل ولِعذ نىذٍ، ومثل مً 

زا َى اإلاىطىص نً  الُبغ.ًبُو نىبه وسؾبه ْبل  َو

ًد  ا. َةهه مىو مً بخشاج الُٓم، وحىصٍ في ؤخمذ ضٍش

، (469 ص.َـ، 4755ابً جُمُت، )، "مىاغو للحاحت

زا َى اإلاىطىص نً "ومثله في مجمىم الُخاوي:  َو

ًد  ا. َةهه مىو مً بخشاج الُٓم. وحىصٍ في ؤخمذ ضٍش

 . "مىاغو للحاحت؛ لً٘ مً ؤصحابه مً هٓل نىه حىاٍص

ْذ مىو الُٓمت في مىاغو وحىصَا  -سخمه هللا  -وؤخمذ 

ومنهم مً  ،في مىاغو َمً ؤصحابه مً ؤْش الىظ

ؤن بخشاج الُٓمت "حهلها نلى سواًخحن. وألاقهش في َزا: 

)ابً جُمُت،  "ساجحت ممىىم مىه مطلحت  ول  لًحر خاحت 

 (. 5; ص. ، و79ص.، 58، ج:;>4

االحاحت والػشوسة اإلآذسة َ      ابً جُمُت  هاحهل بٓذَس

اخإخشي الحىابلت مً م
ً
للهذٛو نً ألاضل في  معىي

ٗاة بلى حىاص دَو الُٓمت ًٓٛى ابً جُمُت: وؤما " الض

بخشاج الُٓمت للحاحت واإلاطلحت، َال بإط به، مثل ؤن 

ًبُو زمش بعخاهه ؤو صسنه بذساَم، َهىا بخشاج نشش 

ه،الذساَم  للُٓشاء؛ ؤو ًشي العاعي ؤن ؤخزَا ؤهُو  ًجٍض

ذ ُْل: بهه  ٖما َهل مهار بً حبل مو ؤَل الُمً ْو

ٗاة . 572->56ص. ،م5245ابً جُمُت، ) ."ْاله في الض

َةرا ْلخم بن   .(6;ص.، 58م، ج:;>4جُمُت )ابً و

ٗاة مً اإلااٛ اإلاىطىص نلُه، ؤو مً الىٓىد  ؛بخشاج الض

زا، بمهنى هدخاج  َدالت الُٓشاء حعخذعي َزا َو

ٗاة الثرواث،  َٓذ ْاٛ ألانُان وهدخاج للىٓىد مً ص

ؤما الُىم َاإلااٛ في الحىاغش ؤهُو للُٓشاء، "الًماسي: 

، >472الًماسي، )، "وبخشاحه َى ألاَػل، وألاولى

دعبىن  (.445ص. ُمىن ؤمىالهم ٍو ِ
ُّ ٓ ًُ جاُس اإلاالبغ  َخُّ

ٗاة بما  ٗاتهم زم ًذَهىنها نلى شٙل مالبغ بىٓىد الض ص

وبُٓت ؤهىام العلو ٌعاويها )ؾٓم وعاجي ؤو لألؾُاٛ(، 

 َ٘زا.

ٗاة ججمو ا الُٓهاء حمُهً  الزاجح:     ًخُٓىن نلى ؤن الض

ا، ومً مىو َٓذ  ًُ ا مال ًٓ بحن ٗىنها نبادة، وبحن ٗىنها خ

َب حاهب ال
َّ
ا  هبادةيل ًٓ ٗاة نلى حاهب ٗىنها خ في الض

ب ؤنها خٔ 
َّ
ا، ومً ؤحاص بخشاج الُٓمت َٓذ يل ًُ مال

للُٓشاء واإلاعاٖحن مٓطىد َُه اإلاىاظاة، ولم ًى٘ش 

ل َّش بحن الُٓمت والهحن  زالجاهب الهبادي َيها، ونىذث

ٗاة.  نىذٍ َ٘الَما ًدٓٔ مٓاضذ الض

اإلاىو "نلى: الزي ًىظ ؛ الثالثًترجح الٓٛى وبهزا      

مً بخشاج الُٓمت نىذ نذم الحاحت، وحىاص بخشاج 

الحاحت نىذ الُٓمت ةخشاج َ ؛"الُٓمت نىذ الحاحت

ٗاة؛ ُٖاًت الُٓحر، ونمذة ما ٍو  جضيءً دٓٔ مٓطذ الض

ل جذٛ نلى مىو بخشاج اظخذٛ به ؤصحاب الٓٛى الثاوي 

 ، ومهار ؤخز يحر اإلاىطىص.الُٓمت

ٗاة       وؤحاصث الىذوة الُٓهُت الثاهُت نششة لبِذ الض

ٗاة ألاوهام للمطلحت، َةرا لم ًىحذ في  دَو الُٓمت في ص

اإلااٛ الُشع الىاحب في ؤلابل ٌهِذٛ بلى العً ألانلى مو 

بنؿاء الجبران ؤو بلى العً ألادوى مو ؤخز الجبران، 

جب نلى العاعي ججىب ألاخز مً هُاجغ ألامىاٛ بل  ٍو

ا ؾابذ هُغ مال٘ها بةخشاحها، ول سدًئها إلاا َُه غشس بر

ٗى ألاوهام برا  بالُٓشاء، وبهما نلُه بإوظؿها، وجض

ٗاة نشوع الخجاسة، َخٓىم نىذ جمام  اجخزث للخجاسة ص

ٗاة نشوع الخجاسة ٗى بعهش ص ٗاة  .الحٛى وجض )بِذ الض

تي،   (. >62ص. م، 5225الٍٙى
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ُت:      ٓت التٖز اإلآذاس الىاحب ل بذ مً جدذًذ  ؾٍش

ُخه بدعب اإلاىطىص نلُه، زم هخشج ُْمخه مً  جٖض

ٗاة الثروة الحُىاهُت العاثمت هخشج نذد الىٓىد، َ لض

ٗالىاخذة  ُتها   452-72نً )الحُىاهاث التي وحب جٖض

 سؤط( 
ً

 مثال
ُ
  زم ه
َ
ٗاة مْ ىِّ ٓ ذ بخشاحه ص  الشؤط الزي هٍش

 ّ بما  خشج الحٔ الىاحب مً الىٓىدوه ،بعهش العى

، وؤما الضسوم والثماس َهىذ بُهها بالىٓىد زمىهٌعاوي 

ٗاة الضسوم  % بدعب 8% ؤو 42هػشب الىٓذ بعهش ص

خاٛ لم هٓم  في، الحٔ الىاحب هخشجخاٛ العٓي زم 

ٗا ٗاجه  ٗاجهببُهها هًٓىم ما وحب نلُىا ص  لىصن الىاحب ص

 ّ ٗاة  ههخشحو  ،بعهش العى   مً الىٓىد.ص

العزوض الخجاريت العذول عً الليمت في سكاة ا: ثاهيا 

 ئلى دفعها مً أعيانها:

مها بالُٓمت  ت جٍٓى ٗاة الهشوع الخجاٍس ألاضل في ص

ٗان الشٙل الزي  اجخزجه الهشوع، الىٓذًت مهما 

ٗاتها مً الىٓىد. الٓٛى بإنها ألاشٓش وسجح  وبخشاج ص

م بعهش الخٙلُت و  ألاشٓش، وآخشون، )ه ؤظذ، ؤهجٓىَّ

الُٓهُت ألاولى وؤخزث الىذوة  ،77 ص.، 4م، ج5227

ت بدعب  م الهشوع الخجاٍس تي جٍٓى ٗاة الٍٙى لبِذ الض

ٗاة، وجٓىم العلو لباجو  ُت ًىم وحىب الض ُْمتها العْى

ولباجو الخجضثت بعهش الخجضثت،  ،الجملت بعهش الجملت

تي،  ٗاة الٍٙى ومٓخط ى َزا  ،(779ص.، ;;>4)بِذ الض

ٗاة ؤسباح لم جدطل له بهذ  بنالٓٛى  ٗي ظُخشج ص اإلاض

ُت، َٓٛى ألاشٓش ؤدّ  م بالُٓمت العْى نىذ الخٍٓى

 وؤظذ.

ٗاة بالُٓمت  م خعاب الض َهل ًجىص بهذ الخٍٓى

الهذٛو نً بخشاحها مً الىٓىد مً زم الىٓذًت، و 

بةخشاج ما ٌعاوي الحٔ الىاحب مً الهشوع؟ اخخلِ 

 َُه الُٓهاء نلى ْىلحن:

ٛى نىذ اإلاالُ٘ت، ونىذ رَب األاول:  لحىُُت، ْو

الىاحب بخشاج الُٓمت  الشاَهُت في الٓذًم، بلى ؤن

جضيء ٗاة بخشاج  ٍو ت؛الض  مً ؤنُان الهشوع الخجاٍس

بن َاإلاالٚ بالخُاس نىذ خىلن الحٛى "ْاٛ الٙاظاوي: 

ؤما  (55ص.، 5، ج9;>4الٙاظاوي، ) ،"تالُٓم ًجضيء

ًُ )ًجهل لىُعه شهشً : ىاْال اإلاالُ٘ت  ا 
َ
نشوع  َُه  مْ ىِّ ٓ

ي ُْمتها مو نُىه ودًىه بل ما ل ًشججُه  ،الخجاسة  َحٗز

ونىذ الشاَهُت (، 52ص.، 6م، ج7>>4)الٓشافي، مىه(. 

ِش ": حاء ما هطه
ْ
َجاَسِة )ُسْبُو ُنش ْي الّخِ

َ
َُمِت( َوَواِحُبَها؛ ؤ ِٓ

ْ
ال

ِزي ..
َّ
ُه ال هَّ

َ
َشاُج ِمْىُه؛ أِل

ْ
خ ِ

ْ
ِجُب ؤلا ًَ ِذًُم: 

َ
ٓ
ْ
هُ .َوال

ُ
ْمِل٘ ًَ"، 

هٓل و  (.;42ص.، 5م، ج7>>4الششبُني، الخؿُب )

خشج " ْٛى الشاَعي وؤبي خىُُت َٓاٛ: اإلاًنيضاخب  ٍو

زا ؤخذ ْىلي  ٗاة مً ُْمت الهشوع دون نُنها. َو الض

اٛ في آخش:  مً  ؤلاخشاج  بحن  مخحر  َى  الشاَعي. ْو

زا ْٛى ؤبي خىُُت   ."ُْمتها، وبحن ؤلاخشاج مً نُنها. َو

 (.>8 ص. ، 6، ج;9>4، ْذامت )ابً

والسىت  مً الكخاب أدلتباسخذل أصخاب هذا اللىل 

 :واملعلىل 

يِهْم  ِ
ّ
َضٖ

ُ
ْم َوج َُ ُش ّهِ

َ
ؿ

ُ
 ج
ً
ت
َ
ْمَىاِلِهْم َضَذْ

َ
ًْ ؤ  ِم

ْ
ز
ُ
ْىله حهالى: ﴿خ

ُ َظِمٌُو  ُهْم ۗ َواَّللَّ
َ
ًٌ ل َ

َٚ َظ٘ َ
ج

َ
ْيِهْم ۖ ِبنَّ َضال

َ
ِبَها َوَضّلِ َنل

[ َهى جىطُظ نلى ؤن اإلاإخىر 426: ]الخىبتَنِلٌُم﴾ 

 .ضذْت مً اإلااٛ هُعه

 : السىت الىبىيت
َ
اة
َ
ّدِ َصٗ

َ
ا ِخَماُط، ؤ ًَ  : َٛ ا

َ
ٓ
َ
َمشَّ ِبي ُنَمُش، َ

ْمَها  ّىِ
َ
ْ : َٛ ا

َ
ٓ
َ
ُدٌم. َ

ُ
 ِحَهاٌب َوؤ

َّ
ٌٛ ِبل ُذ: َما ِلي َما

ْ
ل ُٓ

َ
َ . َٚ َماِل

اَتَها. َلى حاص له ؤلاخشاج مً 
َ
ّدِ َصٗ

َ
مَّ ؤ

ُ
، ز

ً
َُمت الهشوع إلاا ِْ

م وؤلاخشاج مً الُٓمت ذ ُنبُ ، )ؤبىؾلب مىه نمش الخٍٓى

  .(:) (4;8، ص.;9>4

ٗاة ألانُان بانخباس أما املعلىل  : الىاحب في مل٘ه ص

الطُت اإلاالُت َيها، َال ًجىص ؤلاخشاج مً نحن 

الهشوع، وهي مدل الىحىب لنخباس الىطاب َيها، 

ٗاة مً الهشوع. ششبُني، ال)الخؿُب  َال ججضيء الض

 (.;42 ، ص.5، جم7>>4

الشاَهُت، اإلاالُ٘ت و اإلاشهىس في مزَب الثاوي: 

ت بخشاج بوالحىابلت،  ٗاة الهشوع الخجاٍس ن الىاحب في ص

                                                           

م( :)  .(>:44) خذًث ْس
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جِضت بخشاج ش يء مً ؤنُان الهشوع  ًُ الُٓمت ول 

 نىذَم.

برا ؤخشج الهحن نً الحشر ْاٛ في بلًت العالٚ: )     

جِضت واإلااشُت  وؤما بخشاج الهشع ننهما ؤو  ال٘شاَت.مو ًُ

جِضت؛نً الهحن َال  ٗةخشاج الحشر ؤو اإلااشُت نً  ًُ

)الطاوي، ( ؤو الحشر نً اإلااشُت ؤو ن٘عه الهحن.

 "ْاٛ اإلااوسدي: و  (.9:2-;99ص. 4جٌ، 4764
َ
اة
َ
ٗ الضَّ

ٗاة الُٓمت بل ؤنها ججب  ِجُب في ُْمت الهشع، وجخشج ص
َ
ج

، >>>4اإلااوسدي، ) ،"الهشعفي الهشع وجخشج ُْمت 

ٗاة مً  ت ونىذ الحىابلت ل ججض (، 4;4ص.، 6ج الض

ْخَمَذ:
َ
ُذ أِل

ْ
ل
ُ
 الهشوع َال بذ مً بخشاج الُٓمت، ْاٛ: ْ

" : َٛ ا
َ
؟ ْ ُٛ َحْى

ْ
ْيَها ال

َ
َٛ َنل َدا

َ
َجاَسِة، َ  َمَخاٌم ِللّخِ

ٍُ اَن ِنْىَذ
َ
ا ٗ

َ
ِبر

ُِه  ِ
ّ
َضٖ ًُ مَّ 

ُ
ُمُه، ز ّىِ

َ
ٓ  ص.، 4، ج>>>4 ،السجعخاوي)"، ًُ

ٗاة ججب في ُْمت الهشوع، "ومثله في اإلاًني: (، 447 الض

، "ا واخًذازمان، َٙاها حيًع ل في هُعها، والُٓمت هي ألا

وفي مىغو آخش  .(827، ص.5، ج;9>4ابً ْذامت، )

ٗاة منها "ْاٛ:  ولىا ؤن الىطاب مهخبر بالُٓمت؛ َٙاهذ الض

ٗاة ججب في  ٗالهحن في ظاثش ألامىاٛ، ول وعلم ؤن الض

، >9-;9>4ابً ْذامت، ) ."وبهما وحبذ في ُْمخهاإلااٛ، 

 .(>8ص. ، 6ج

اسخذل أصخاب هذا اللىل بأدلت مً السىت 

 واملعلىل:

ًْ  مً السىت: ًِ َحَبٍل  َن َٛ " سض َي هللا نىه ُمَهاِر ْب نَّ َسُظى
َ
ؤ

هُ هللا نلُه و  هللِا ضلى
َ
:  ظلم َبَهث َٛ ا

َ
ٓ
َ
َ ًِ َم

َُ ى الْ
َ
ِز ) ِبل

ُ
خ

َحبَّ  
ْ
ًَ  ال ِبِل،  ِم ِ

ْ
ًَ ؤلا َبِهحَر ِم

ْ
َىِم، َوال

َ
ً
ْ
ًَ ال  ِم

َ
اة ، َوالشَّ َحّبِ

ْ
ال

شِ 
َ
َبٓ

ْ
ًَ ال  ِم

َ
َشة

َ
َبٓ

ْ
نً (، 55 ص.5ج ث، د. داود،ؤبى )" َوال

هللا  هللا ضلى، ْاٛ ظمهذ سظٛى سض َي هللا نىه ؤبي رس

ٛ نلُه و  في ؤلابل ضذْتها، وفي الًىم ": ظلم ًٓى

ه، "،)ضذْتها، وفي البز ضذْخه . ص ،م5229ابً صهجٍى

ْاله بالضاي، ول خالٍ ؤنها ل ججب في نُىه،  ،(;)(69

 . (>)وزبذ ؤنها ججب في ُْمخه

ألن الُٓمت ؛ : ؤما ٗىهه مً الُٓمتْالىا مً املعلىل:

ٗاة، َال ًجىص ؤلاخشاج مً نحن الهشع،  مخهلٔ َزٍ الض

الىحىب لنخباس الىطاب بها، َال ججضيء  وهي مدل

ٗاة مً  ، 5، جم7>>4الششبُني، ) .الهشوعالض

ني،  .;42ص.  (.645 ، ص.6م، ج:522الجٍى

ٗاة نشوع الخجاسة هًٓذا بهذ الزاجح      : ألاضل بخشاج ص

ٗاتها، وخعاب اإلآذاس  مها في اإلآُاث الضماوي لض جٍٓى

ا  ٗاة بعهَش ٗاجه، بػشب وناء الض %َـ/ 5.8)الىاحب ص

 %م( وبخشاج الحٔ الىاحب.5.8:9

سجحان  كهشؤْىاٛ الُٓهاء وؤدلتهم ًبلى م ى شحبالو

ٗاةالٓٛى بجىاص بخشاج  ت  الض مً ؤنُان الهشوع الخجاٍس

ٗاة إن ًٙىن ب؛ ه، ورلٚ مو غبؿللمطلحت في الض

ت الحٔ الىاحب  م الهشوع ومهَش الهذٛو بهذ جٍٓى

باإلااٛ، زم بخشاج ُْمت الحٔ الىاحب مً الهشوع بما 

ى مما ًىاظبخٙلُتال تٌعاويها بُٓم الهطش  ، َو

ت التي جشعى ألاًخام الحاغش ٍى ، وخاحت الجمهُاث الٗض

وألاسامل وناثالث ألاظشي، َخخىاَش لهم ٖعىة ؤو ازيخحن 

 ًُ هت، ضُ عش الشَش ٌُ زا مً  وبرا دَهىاَا ا وشخاًء، َو

ها نلى العلو الاظتهالُٖت هكًشا  هًٓذا ًٓىمىن بطَش

اث  .للمُل الحذي الهالي لالظتهالٕ مً الػشوٍس

م لهشوع الخجاسة ت التزكيتطزيل     : ل بذ مً الخٍٓى

ت ٖم  نملو  ت لطاخب الهشوع، زم مهَش ٍى محزاهُت ٗص

ىي،  ؛ًجب نلُه مً الىٓىد  هبػشبضافي وناءٍ الٗض

ٗاجه ) ٗاة الهشوع بدعب ظىت ص %م(، 5.8:9بعهش ص

                                                           

م )( ;) م 775/ 68ؤخمذ، سواٍ  (>429خذًث ْس ، :5488، بْش

ؿني، ;;6/ 4والحاٖم، ، 425/ 5والترمزي في الهلل ال٘بحر،  ، والذاْس

م ٖثحر:47/ 7، والبيهٓي، 425/ 5  .غهُه ألالباوي والحذًث .، ويحَر

واللًاث": َى بالباء والضاي، وهي  ء( )ْاٛ الىىوي في "تهزًب ألاظما>)

الثُاب التي هي ؤمخهت البزاص. ْاٛ: ومً الىاط مً صّحُه بػم الباء 

ى يلـ. ولهزا الحذًث  )ؤبى ،(ؾّش ل جخلى مً غهِ والشاء اإلاهملت َو

م، ث ألاسهائوؽ 42، ص6ج، ؤبي داود داود، ظجن  .(4895 نلى، ْس
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ت ٖمُت الىٓىد هثمً ظلو 5.8ؤو ) %َـ(، زم بهذ مهَش

وهخشحها بذٛ  عاوي الحٔ الىاحببما ٌبُٓمت ٗلُتها 

 الىٓذ.

 
ا
 :ة املعاصزةخياالالليمت في  ئلى العذول  مسىغاثا: ثالث

لترحُذ الٓٛى بجىاص بخشاج الُٓمت نىذ وحىد  هكًشا

الحاحت، واإلاىو مً بخشاج الُٓمت بذون خاحت، َةن 

إلاشاناة َزٍ الحاحت واإلاطلحت معىياث للهذٛو نً 

اإلاىطىص نلُه بلى ُْمخه، وما لها مً ضلت مباششة 

ٗاة ابمٓاضذ الض مما ٌعانذ نلى ، ، مما ٌعخذعي رَٖش

 نها:، هزٖش مجشحُذ الٓٛى ظالِ الزٖش

 هِ ُح  الخاحت والظزورة امللذرة بلذرها -3-1
َ
ا  ذل

ً
معىي

ٗاة بلى حىاص دَو الُٓمت نىذ  للهذٛو نً ألاضل في الض

 .ابً جُمُت

ألغىياء الذًً ججب كلت السيىلت الىلذًت ل -3-2

مو ، في حالت الكساد السلعيعليهم الشكاة خاصت 

ٗاةسيبتهم بةخشاج  بلى معخدٓيها؛ َُٙىن ألاٌعش  الض

م،  نليهم ؤلاخشاج مً ؤنُان ؤمىاٛ الخجاسة بهذ الخٍٓى

الحاحت جٓذس "هكًشا لخهذد خاحاث اإلاعخدٓحن لها، و

ا دُت، )، "بٓذَس -4727اإلاىظىنت الُٓهُت الٍٙى

، 4م، ج5226بىسهى،  ٛ؛ آ;58، ص49ٌ، ج:475

،  ؛865، ص5وج ;. ص ًْ ، 6م، ج5>>4 وآخشون،الِخ

(.؛ 687 -5;5و 4;5.، ص:مهلمت صاًذ، ج؛ و 429ص

ا"ؤو  ُس بٓذَس ، م5229شبحر، ) ،"الػشوسة جٓذَّ

َالخٓذ  (،:;4 ص.، م6>>4الضسْا،  ،552ص.

، مطلحت ألايىُاء ومطلحت الُٓشاء في الذَو مً الهحن

 وألازش الاْخطادي إلخشاج الهحن 
ً

نً الىٓذ ًكهش  بذل

 هًٓذامً ؤن ؾبٓت مً ألاًخام وألاسامل برا دَهذ لهم 

شها لهم مالبغ  اشتروا ظلو راث حىدة مخذهُت، َةرا َو

ٗاهذ بجىدة ؤَػل، وبزلٚ جدٓٔ مٓطذ  وؤخزًت 

 .هم نً العااٛ والهِش ب٘شامتئبيىا

بحن  تالىلذًالسيىلت شيادة الفلزاء لحاحت  -3-3

ذ اظتهالٖهممما  ،همأًذي ُىه٘غ نلى الاهخاج ، ًٍَض

ألن اإلاُل الحذي لظتهالٖهم  هكًشا ،والدشًُل الهام

-554و، 549-498م، ص:>>4السحُباوي، ) ٖبحر.

ادة الاظتهالٕ ال٘لي، (، 5:2 ٗاة في ٍص ى ومٓطذ الض َو

 (. 789-774 .ص  ،4، م: ج، مم5246الهخىم، ) .مؿلىب

املخخاححن بالسيىلت  ومىاساة الخلم ئلى إلاحسان -4-4

، اإلاخهذدةَهي ؤٌعش نليهم لٓػاء خىاثجهم الىلذًت 

عذُّ 
ُ
ٗاة نبادة مالُت، ح ؤو  هًٓذا بها خاحاث الىاط َالض

هللا نلُه و  ضلىهللا حاء في خذًث سظٛى  .انُىً 

غ " ظلم: َُّ هُا، ه شِب الذُّ
ُ
 ِمً ٖ

ً
شبت

ُ
ٖ ًٍ م

ْ
ًْ ُما َغ َن ُّ مً ه

شَبت مً ٖشِب ًىم الُٓامت
ُ
الىِعابىسي، د. ) ،"هللا نىه ٖ

ٛ  ،(42)(52:7 .ص ،7ج ث، ٓى : )ِبنَّ الجىصٍت ابً ُْم ٍو

ْوَحَب 
َ
اسَِم ؤ   الشَّ

ٌ
ْهَشة

ُ
َشاِء، َوؾ

َ
ٓ ُُ  ِللْ

ً
 ُمَىاَظاة

َ
اة
َ
ٗ ،.. الضَّ ِٛ َما

ْ
، "ِلل

ٗاة  (.>9ص. ، 5م، ج4>>4، الجىصٍت ابً ُْم) ودَو ص

و ألانُان الحُىان والضسوم في خُاجىا اإلاهاضشة مً  ًْى

اإلاعخدٓحن في اإلاذن في خشج لهذم الٓذسة نلى خُكها 

، ولزلٚ نبر نىه مهار بً حبل بُهها بالشخظ ؤو

ِذًَىِت، ٓىله: ؤٌعش ب
َ ْ
ً ِباإلا م وؤهُو للمهاحٍش

ُ
٘ ُْ ؤبى ) َنلَ

َخدطل للمعخدٔ  .(469ص. ، 7م، ج97>4ُنبُذ، 

ٗاإلاإٗل واإلالبغ واإلاعً٘ خاحاجه ٗاهذ ماّدًت  ، ظىاء ؤ

ٗالضواج، ؤو خاحت  ت؛   هُعُت َخٍُى
ً
ٗاهذ خاحت ؤو 

ت،  ت ٍَ٘ش جامعي لؿالب نلم ال ٗإْعاؽ الخهلُمَمهىٍى

طٍش في َحمُو َزٍ الحاحاث،  ؛هبُه َٓحر
ُ
ٗاة ج َالض

 .والىٓذ ًدٓٔ له رلٚ ؤٖثر مً ألانُان

ا:   عالكت دفع الليمت بامللاصذ الشزعيترابعا

نىذ مشاحهت معاثل الذساظت ًدبحن ؤن دَو الُٓمت في 

ٗاة له نالْت بمٓاضذَا مً حاهبحن: نالْتها  الض

ٗي،  ض
ُ
ٗاة، والثاهُت نالْتها باإلا ذ الٓٛى بمعخدٔ الض ٍا ٍو

ٗاة الضسوم والثماس ؤو  اإلاشجح حىاص بخشاج الُٓمت في ص

الثروة الحُىاهُت، ؤو الهذٛو نً الُٓمت بلى بخشاج 

بلى  جم جٓعُمهاولهزا مً الهشوع،  الحٔ الىاحب

 ْعمحن:

                                                           

م  ،صحُذ معلم( 42)   ،(>>59)خذًث ْس



ٗاة: دساظت َٓهُت اْخطادًتالهذٛو نً    02                                                                        بخشاج اإلاىطىص نلُه في الض

شكي -4-1
ُ
 :امللاصذ املخعللت بامل

الخخُُِ نلى ؤسباب ألامىاٛ نىذ الحطاد ظببه خخمُت 

اظتهالٕ وغُام وبجالٍ بهؼ الثماس، َهى ًشاعي 

ٗاة لحاحاجه  اإلآاضذ لجاهب مً وحبذ نلُه الض

ه وجٓذًش الكشوٍ املخُُت  اإلاهٓىلت وناثلخه وغَُى

ٗاة ونلُه؛ َةن الشبو،  وؤنىه في خذود الثلث  ؤخشج الض

حاء في ششح خذًث َٓذ  مً الُٓمت سوعي َُه ما رٖش،

 ؤهه ْاٛ ؤمشها سظٛى هللا 
َ
َمت

َ
ث ُْ

َ
ِبي خ

َ
ًِ ؤ ضلى هللا  َظْهِل ْب

ا ": نلُه و ظلم 
َ
َشْضُخْم  بر

َ
  خ

َ
ث

ُ
ل
ُّ
ْحِن َوَدُنىا الث

َ
ث
ُ
ل
ُّ
وا الث

ُ
ز
ُ
خ

َ
َ

ُبَو  َذُنىا الشُّ
َ
َ 

َ
ث

ُ
ل
ُّ
َذُنىا الث

َ
ْم ج

َ
ِةْن ل

َ
 ابً خىبل، اإلاعىذ،) ،"َ

(44)واللُل له
ٔ بمً  وفي َزا]،  بشاسة بلى مٓطذ الَش

ٗاة بالخخُُِ نلله الباجي بٓىله: ، و ججب نليهم الض

ـِ " َحاِث
ْ
نَّ َضاِخَب ال

َ
ُشوٌم؛ أِل

ْ
ِٛ َمش ْمَىا

َ ْ
 ِفي ألا

َ
ُِ ُِ

ْ
خ الخَّ

 
َ

ِه َول ُْ ِهَمُه َوُيْهِذَي بلَ
ْ
ؿ ًُ ْن 

َ
 ُبذَّ ؤ

َ
ال

َ
حُن َ ِ٘ ْع ِ

ْ
َجاُس اإلا

ْ
ُه ال

َ
ىُن ل

ُ
ٙ ًَ

َم َخاثِ 
َ
ْعل ٌَ ْن 

َ
اُد ؤ

َ
ٙ َعاٍن َماٍسّ ًَ

ْ
ِز بو

ْ
خ
َ
اِثٍش َوؤ

َ
ِل ؾ

ْ
ٗ
َ
ًْ ؤ  ِم

ٌ
ـ

ْهَنى
َ ْ
ا اإلا

َ
 َنْىُه ِلَهز

ُ
ِ َُّ خَ ُُ ، 5ٌ،  ج4665لباجي، )ا ؛"ََ

ٗاة  .(492ص مً الهحن ؤو الىٓذ ونلُه؛ َةن بخشاج الض

 .للػشوسة ًدٓٔ َزا اإلآطذ

ػاٍ إلاا ظبٔ       لُت الاحخمانُت و مٓطذ جدمل اإلاعا ٍو

مً خالٛ خل اإلاش٘الث الاحخمانُت ومنها  باإلاىاظاة؛

بهُاّ حضء مىه للُٓشاء ولزلٚ ًٓٛى وهللا ؤمش الُٓش؛ 

ِىَيُهُم ﴿حهالى: 
ْ
ً ٌُ ٰى  اًخا َختَّ

َ
ِجُذوَن ِهٙ ًَ  

َ
ًَ ل ِزً

َّ
ِِ ال ُِ ْعَخْه

َِ َولْ

ْذ 
َ
٘
َ
ا َمل َخاَب ِممَّ ِ٘

ْ
ىَن ال

ُ
ْبَخً ًَ  ًَ ِزً

َّ
ْػِلِه ۗ َوال

َ
َ ًْ ُ ِم اَّللَّ

ْم 
ُ
٘
ُ
َماه ًْ ِٛ ؤَ  َما

ًْ ْم ِم َُ ى
ُ
ْحًرا ۖ َوآج

َ
يِهْم خ َِ ْم ِبْن َنِلْمُخْم  َُ اِجُبى

َ
ٙ
َ
َ

َسْدَن 
َ
اِء ِبْن ؤ

َ
ِبً

ْ
ى ال

َ
ْم َنل

ُ
اِج٘ َُ َخ

َ
ىا َ َُ ِش

ْ
٘
ُ
 ج

َ
ْم ۚ َول

ُ
اٖ

َ
ِزي آج

َّ
ِ ال

َّ
اَّلل

ِةنَّ 
َ
َ ًَّ ُه َْ ِش

ْ
٘ ًُ  ًْ ا ۚ َوَم َُ

ْ
ه اِة الذُّ َُ َح

ْ
ىا َنَشَع ال

ُ
ًىا ِلَخْبَخً َدطُّ

َ
ج

 ًْ َ ِم
َّ

ىٌس َسِخٌُم  اَّلل
ُُ ًَّ يَ ِه َِ َشا

ْ
ن َة[، 66: ]الىىس ﴾َبْهِذ ِبٖ

خٔ الُٓشاء جدٓٔ َزا اإلآطذ بخدمل اإلاعاولُت  ؤدي

 ًٓ ٔ بدالهم الاحخمانُت َس ا بالُٓشاء واإلاعاٖحن، َهى ًَش

كهش الشُٓت نليهم إلاا ُخِشمىا مىه، َُخدٓٔ الشهىس  ٍو

ٗاة؛ الهٙاًلت، ) الهاؾُي اججاَهم مً خالٛ ماٛ الض

                                                           

م ( 44) شهُب معىذ ؤلامام ؤخمذ، ْاٛ  (7>492)خذًث ْس

 .صحُذألاسهائوؽ: خذًث 

ٗاة ةخشاج َ (،4826-4825. ص، م>524 مً الىٓىد الض

ججاٍ ٓٔ مٓطذ جدمل اإلاعاولُت الاحخمانُت ًد

 .اإلاعخدٓحن

سخحم للشكاة -4-2
ُ
 :امللاصذ املخعللت بامل

ٗاة في  ًدٓٔ الهذٛو نً اإلاىطىص نلُه للمعخدٔ للض

 خالت الحاحت والػشوسة نذة مٓاضذ منها:

ملسخحم للشكاة: اامللصذ ألاول: ملصذ سذ حاحت 

ي ِفي ": مهىاٍ ّدِ
َ
ا
ُ ْ
ِٔ اإلا ُ ِو الّػِ

ْ
ْىِظَهِت َوَسَ  الخَّ

ُ
ث ُْ ًْ َخ ِم

ى 
َ
اِلِب ِبل

َ
ً
ْ
َحَشِج  ال

ْ
ِت  ال

َ
ِخٓ

َّ
ِت الال َّٓ شَ

َ ْ
الشاؾبي، )، "َواإلا

مً الحاحت َى  ومٓطذها .(54. ، ص5م، ج:>>4

اث لُٓحر واإلاع٘حن اإلاطلحت الشاجحت ل حر الػشوٍس لخَى

ْذ جُىث بُٓذَا ألاهُغ ؤو  مهمتخاحاث  ي، وهلهم

الهٓٛى وهي نلى سؤط اإلآاضذ املحُىقت، ول جدُل 

 .اإلاإٗل واإلاششب ويحٍر اإلآاضذ بًحر جىاَش

ذ حاء في الحذًث  ًْ " وظلم:هللا نلُه  ْىله َضلىْو َم

اْخَخَجَب ُدوَن 
َ
ْعِلِمحَن َ

ُ ْ
ْمِش اإلا

َ
ًْ ؤ ًئا ِم ِْ

َ
ُ َنضَّ َوَحلَّ ش

َّ
ٍُ اَّلل

َّ
َول

ُ َنْىُه ُدوَن   ْم، اْخَخَجَب اَّللَّ َِ ِش
ْٓ ِتِهْم َوََ

َّ
ل
َ
َخاَحِتِهْم، َوخ

ِشٍِ  ْٓ ِخِه، َوََ
َّ
ل
َ
. ، ص;7>5حد.ث، ؤبى داود، ) ."َخاَحِخِه َوخ

َمٓطىد اإلاطلحت الكاَشة ظذ الحاحاث ، (12)(667

ت للُٓشاء  نً جدطُلها بٓذساتهم  َمعجض لالػشوٍس

ٗاة َاخخاحذ بلى مً ٌعذَا مً  الزاجُت؛ بالىٓذ ماٛ الض

ًٓ ؤو ألانُان   لهم. اخ

ظذث خاحت اإلاعخدٔ لها، ًٓٛى  ذوبإيهما دَه

 
َ
اة
َ
ٗ حرِ  ِفي  َظْعٌي  الشاصي: )َوالضَّ ِٓ

َُ ِو َخاَحِت الْ
ْ
 الشاصي،) (،َدَ

ر ننها بهػهم بذَو الخلت؛  .(585، ص5َـ، ج4752 ونبَّ

: )َةن خعنها لعذ الخلت؛  ًٓٛى ابً ؤمحر الحاج ويحٍر

م، 6;>4حاج، الابً ؤمحر ) ،خاحت الُٓحر،...( ؤي دَو

. >69، ص5م، ج5242الجطاص،  ؛425ص. ، 5ج

 (.4928، صد.ثالبًذادي، 

                                                           

 ححه ألالباوي.ص( 45)
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ٗاة نلى الُىسٍت، جَح برا سُ  ٖما حاء  الٓٛى اإلاىحب للض

ٗاةفي الٓشاس العادط  في الذوسة  بشإن اظدثماس ؤمىاٛ الض

شابؿت ب -الُٓهي ؤلاظالمي  الخامعت نششة للمجمو

ل  ؤهه"م ;>>4-َـ>474اإلاىهٓذة في  الهالم ؤلاظالمي

َهىذ رلٚ جخدٓٔ  "ًجىص جإخحر بخشاحها بل لهزس

ًٓٛى البهىحي:  ،مطلحت دَو الحاحت للُٓشاء واإلاعاٖحن

خلُّ  والخإخحُر " ي بلى  ًُ ما ؤدَّ وله  الُىاِث؛باإلآطىِد، وسبَّ

(. 89. ، ص4َـ، ج;476البهىحي، ) ."جإخحُرَا ألشذَّ خاحٍت 

لٓػاء خاحت الُٓحر؛ وخاحت الُٓحر "ٍٓٛى الؿداوي: و 

ًٓٛى  (،57:، ص4م، ج:>>4الؿداوي، ) ،"مخىىنت

ٗاة وحبذ لذَو خاحت الُٓحر، "ابً ْذامت:  ألن الض

َُيبغي ؤن ًدىىم  مخىىنت،  والحاحاث  وشً٘شا لىهمت اإلااٛ، 

الىاحب لُطل بلى الُٓحر مً ٗل هىم ما جىذَو به 

َهى ًذوس  (،;; .، ص6، ج;9>4مت، ْذاابً ). "خاحخه

 ٛ بما ًدخاحه مً  ؤهُعهممٓطذ خُل  خى

اث  مو مشاناة(، >;47. ، ص>524الهٙاًلت، )، الػشوٍس

شي ما اظخجذ منها في خُاجىا  وحًُحر البالد بحن بذاوة ْو

وخاغشة، اظخلضم جشحُذ الٓٛى بالهذٛو نً اإلاىطىص 

 .بلى بذله للحاحت والػشوسة

زا هشوم سبؿهامللصذ الثاوي: الزفم واملىاساة:   َو

ه َى:  بالػىابـ الُٓهُت، وهظ الػابـ الزي ًدخٍى

َىاَظاةِ "
ُ ْ
ِٔ َواإلا

ْ
َ ى الّشِ

َ
 َنل

ٌ
ت َُّ  َمْبِي

ُ
اة
َ
ٗ ماظعت الشُخ )، "الضَّ

ت،  ، م5246صاًذ بً ظلؿان آٛ نهُان لألنماٛ الخحًر

ولهزا  (،9>6، ص6م، ج5222الهمشاوي، ؛ 47، ص52ج

ٗاة نلى اإلاعامدت  الػابـ نذد مً الطٌُ منها: ]مبنى الض

ٗاة في الششم  ٗاة نلى اإلاىاظاة، مبنى الض ٔ، مبنى الض والَش

ٗاة نلى الخخُُِ[، َهزا  نلى الِعش والعهىلت، مبنى الض

الػابـ وما حاء به مً ضٌُ مخهذدة ًمثل بخذي 

ٗاة في مٓاضذَا،  ٗاثض التي جبنى نلُه الض نً َالهذٛو الش

ٗاة للحاحت والػشوسة ًدٓٔ  اإلاىطىص نلُه في الض

ماظعت الشُخ صاًذ بً ظلؿان آٛ )، مٓطذ اإلاىاظاة

ت  (.:4.، ص52ج م،5246 ،نهُان لألنماٛ الخحًر

إلاهار بً حبل ــ خحن  وظلم ْاٛلى هللا نلُه ضَ الىبي ؤن      

شاثم ؤمىالهم"بهثه بلى الُمً  البخاسي، )، "َةًإ ٖو

هللا نلُه  لىههى ضَ َٓذ (، 664 -662، ص4ج م،5226

ا وظلم نً ولزلٚ جاخز ، ؤخز ٖشاثم ؤمىالهم وخُاَس

ٗاة مً وظـ اإلااٛ.  الض

ههي الشاسم الحُ٘م الهاملحن نليها ؤن ًإخزوا بل مً      

الىظـ مً الحُىان؛ ألن رلٚ ًجحِ بالُٓشاء 

، َلى نذٛ نً اإلاىطىص نلُه بلى ُْمخه واإلاعاٖحن

الشاسم نىذ وحىد الػشوسة التي جٓخط ي  خٓٔ مٓطىد

 ٛ  .َزا الهذو

 : امللصذ الثالث: امللصذ الىفس ي للمسخحم للشكاة

َةرا بخخلُطه مً الحٓذ وال٘شاَُت لأليىُاء واملجخمو، 

وضل الحٔ الىاحب للمعخدٔ بما ًدٓٔ مطلحخه 

ٗان رلٚ مً ؤلاخعان اإلاؿلىب  ،بذَهها له مً الىٓذ

ِؼ  ششًنا،
ْ
ولٓذ حبل هللا الىاط نلى خب املحعً، وُبً

هللا الاهُاّ بدب البخُل واإلاعٍش واإلابزس، وؤجبو 

ىا ﴿املحعىحن َٓاٛ حهالى:  ُٓ لْ
ُ
 ج

َ
ِ َول

َّ
ىا ِفي َظِبُِل اَّلل ُٓ

ُِ
ْ
ه
َ
َوؤ

ْحِعِىحَن 
ُ ْ
ِدبُّ امل ًُ  َ

َّ
ْخِعُىىاۛ  ِبنَّ اَّلل

َ
ِت ۛ َوؤ

َ
٘
ُ
ْهل ى التَّ

َ
ْم ِبل

ُ
ِذً٘ ًْ  ﴾ِبإَ

ْرِيُِب ِفي با[، ْاٛ ابً ناشىس: خخم آلاًت: 8>4: ةالبٓش [
َّ
لت

ْخَعاِن، ِ
ْ

وبذَو  (،549، ص5ج ،د.ثناشىس، ابً ) ؤلا

ٗاة  دل هًٓذا ؤو نًُىا الض جيخُي َزٍ الخطاٛ الزمُمت ٍو

 مدلها ألاخالّ الحمُذة.

      َُّ ت مً ألاخالّ الزمُمت هدى شَ ٖما ه ث العىت اإلاشَش

ٍسّ سَ البخل، حاء في الحذًث 
َ
ِبي ر

َ
ًْ ؤ ِ: َن ض ي هللا الشٍش

ُٛ  نىه، َٛ َسُظى ا
َ
ْ : َٛ ا

َ
بن هللا " ظلم:هللا نلُه و  لىهللِا ضَ ْ

َبِخَُل 
ْ
ُؼ ال

َ
ْبً ِثَر،... ًَ

ْ
ْعَخ٘

ُ ْ
 م،5224اليعاجي، )، "اإلا

ىله  .(726، ص9ج (،;>2:ح)  وظلم:لى هللا نلُه ضَ ْو

ُؼ  ِبنَّ هللا " ًِ ْب
اِجه  ًُ َُ َبِخَُل ِفي َخ

ْ
ِخيَّ ِنْىَذ َمْىِجهال  ."العَّ

َاإلاطلحت جؿُِب  (،579. ، ص5م، ج5228العُىؾي، )

ٗاة وجخلُطها  ؤمشاغها الىُعُت، مً هُغ اإلاعخدٔ للض

نلى ألايىُاء جادي  اإلاعخدٓحنالحٓذ والبًؼ مً  ىَو
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، منها ما َى مهىىي ومنها ما َى مادي ى ؤغشاسبل

  (.4>47.، صم>524الهٙاًلت، )

دة جىصَو الثرواث ًجهل الىٓذ بُذ َالء ؤن بنا :املادي

ذ  الُٓشاء ومُلهم الحذي لالظتهالٕ ٖبحر مما ًٍض

ذ ؾلبً  ِ
ّ
اث َُىل ًُ  ااظتهالٖهم للػشوٍس  ٗل

ً
نلى العلو  ا َّهال

ذ الؿلب  ا َحًز حَر ُض اإلاىخجحن نلى جَى ُِ د
ت، وٍُ الػشوٍس

ذ ؤلاهخاج  ٍض الدشًُل  مما ًذَو بلىنلى اإلاىاد الخام ٍو

ظتهالٕ والاهخاج مترابؿان، َُىه٘غ بًجاًبا الهام، َال 

 نلى الذخل ال٘لي لألَشاد.

ت لأليىُاء َ املعىىي: وأما ُدطل بذناء الُٓشاء بالبٖر

ٔ الجىت و  هموخطٛى املحبت بُن هللا  ْاٛ َضلىهي ؾٍش

ِمُىىا " ظلم:نلُه و 
ْ
ا
ُ
 ج

َ
ِمُىىا، َول

ْ
ا
ُ
ى ج  َختَّ

َ
ت َجىَّ

ْ
ىا ال

ُ
ل
ُ
ْذخ

َ
 ج

َ
ل

ى   ىا،... َختَّ َدابُّ
َ
ص. ، 4(، ج6>ح) د.ث، ،الىِعابىسي"، )ج

ىاث مادًت ؤو (7: ، َةنادة الخىصَو اإلاادي نلى شٙل ٗص

لما  ً:  )ٗو جدابىا  نُيُت ًدٓٔ الخداب، ًٓٛى ابً حبًر

هىا نلى البر والخٓىي، و وجأخىا حهاوهىا نلى الخحر، وحها

بً )ا بخالٍ ما برا جبايػىا وجداْذوا وجٓاؾهىا،...(

خدٓٔ مٓطذ الحب  (.5. ، ص78، جَـ4764ًً، حبر  ٍو

مطلحت  وظالمت الٓلىب ومىو الخبايؼ مً خالٛ:

ت، وهللا اإلا علم في وحىد اإلااٛ لٓػاء خاحاجه الػشوٍس

حهالى ْعم الخلٔ َمنهم يني ومنهم الُٓحر، ونىذما 

ى  ٔ مشاد الشاسم ًخدٓٔ مٓطذَا َو ٗاة نلى َو جادي الض

 .ااملجخمو نمىًم جدُٓٔ مطالح ألاَشاد في 

الشهىس بالحشمان مً اإلااٛ جىُش مىه الىُىط، ولزا      

الاظخهارة مً الُٓش  داثم َضلى هللا نلُه وظلمٗان 

ذنى بٓىله:  ُهمَّ ا"ٍو
َّ
ي لل ِ

ّ
  بو

ُ
َٚ  ؤُنىر ْخَىِت مً   ب َِ ّشِ 

َ
شِ  ش ْٓ َُ  ".ال

َهىذ الُٓام  .(13)(:4. ، ص67، جم5224بً خىبل، . )ا" 

ٗاة بلى  جؿُب هُىظهم  بالىٓذ اإلاعخدٓحنبذَو الض

 ، ًْ ًْ مما ًجلب املحشومت مً الىٓىد بعبب الُٓش ؤو الذَّ

ذ ؤشاس له ، بحن اإلاعلمحنملحبت ا ؤلاظالمي  مجمو الُٓهْو

ٗاة مٓاضذ ٖثحرة وخ٘م نالُت؛ منها ": الذولي ؤن للض

                                                           

م )( 46)  (.::96سواٍ البخاسي، خذًث ْس

جىؾُذ لهالْاث الخهاون بحن الىاط، ونالمت ألاخىة 

مجمىنت مً ) ،"بحن ألاَشادووظُلت الخٙاَل  ؤلاظالمُت،

 .(;87. ، ص7ج، م5242 ،اإلاالُحن

 الخاجمت والىخائج

ىطىص نلُه في اإلا بخشاجدسط البدث الهذٛو نً 

ٗاة خ٘م َاظخهشع معاثله؛  بلى ُْمخه الىٓذًت، ،الض

ٗاة الثروة الحُىاهُت والضسوم والثماس  بخشاج الُٓمت في ص

اإلاٙلِ ؤن بلى الحىُُت رَب َٓذ  .في مزاَب الُٓهاء

مخحر في بخشاج الحٔ الىاحب مً اإلاىطىص نلُه ؤو 

َهى للمالُ٘ت خُث الٓٛى الثاوي ؤما ، بخشاج ُْمخه

ْالىا  :ْالىا بالجىاص مو ال٘شاَت، والشاَهُت والحىابلت

والثالث ْٛى . بهذم حىاص بخشاج الحٔ الىاحب بالُٓمت

ٗاة الثروة الحُىاهُت العاثمت  ابً جُمُت حىاص بخشاج ص

بالُٓمت للحاحت والػشوسة واإلاىو مىه سوم والثماس والض 

ى الٓٛى الزي جم جشحُده   .لًحر غشوسة، َو

ٗاة الهشوع بلى الذَو  ؤما الهذٛو نً الُٓمت في ص

مً ؤنُانها، َُيها خالٍ نلى ْىلحن؛ الحىُُت واإلاشهىس 

بخشاج  ًجضيءنىذ اإلاالُ٘ت وسواًت نىذ الحىابلت بلى ؤهه 

ت بما ٌعاوي الحٔ الىاحب، ش يء مً ألانُان الخجا ٍس

م الهشوع ا بإن ًٙىن الهذٛو بهذ جٍٓى
ً
 ،مػبىؾ

ت الحٔ الىاحب باإلااٛ ٗاة  ،ومهَش زم بخشاج بذٛ هٓذ الض

ت، إلاعىياث  نشوًغا بما ٌعاويها بالُٓمت الذَتًر

.  اْخػذ َزا الهذٛو

ٗاة بالُٓمت  جم سبـ الٓٛى بجىاص بخشاج الض

الىٓذ ؤو  الهذٛو نً الهحن بلى اْخػذمعىياث ب

 
ُ
 ن٘عه، منها؛ الحاحت والػشوسة اإلا
َ
ة، وخاحت دًىان سَ ذَّ ٓ

ادة الهشع الىٓذي ؤو اإلاهشوع  ٗاة بن وحذ؛ بٍض الض

 نً الاخعان بلى الخلٔ ومىاظاة 
ً

العلعي، َػال

ٔ بهم، بخى  َش العُىلت الىٓذًت َهي ااملحخاححن والَش

ا 
ً
ؤٌعش نليهم لٓػاء خىاثجهم، ٖما ظىى الهذٛو بنُاَ

ِ للمدخ
ّٛ العااٛ، وجدطُل الحاحاث  اححن نً ر

ش َزا ٗله في خالث ٖثحرة. هًٓذابالعتر، َالذَو   ًَى
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ؤما الجضء الثالث َبىِىاٍ نلى ساجح الٓٛى في حىاص 

و في  هحهلٓو ، دَو الُٓمت للػشوسة بمٓاضذ الدشَش

ٗاة، ومً اظخدٓ َٓذ  هاحاهبي مً وحبذ نلُه الض

ٗيهَ ِغ وُ   ومٓاضذ مخهلٓت، ذ مٓاضذ مخهلٓت باإلاض

ٗاة عخدٔ للض
ُ
، ْامذ بةظىاد الٓٛى بجىاص دَو باإلا

 الُٓمت ؤو الهحن للحاحت والػشوسة.

 الىخائج:

ؤن دَو الُٓمت بذٛ الهحن ؤو الهحن بذٛ الحٔ  -

ٗاة حاثض ششنً  ا نىذ جىاَش الحاحت الىاحب في الض

 .والػشوسة

 الهذٛو نً اإلاىطىص نلُه بلى بذله هًٓذا ؤو  -
َ
ُظىِى

. نذد انُىً   مً اإلاعىياث متى جىاَشث حاص الهذٛو

ىاث مٓاضذ ششنُت  - ًدٓٔ دَو الُٓمت في الٗض

ٗاة بهػها نالجي هُس ي  ومىاَو إلاً وحبذ نلُه الض

َخجهله ًخدمل اإلاعاولُت الاحخمانُت ججاٍ الؿبٓت 

الػهُُت في املجخمو بذواَو بًماهُت وششنُت ًبخغي 

 بها ألاحش ألاخشوي.

ٗاة  - عخدٔ الض
ُ
نذًدا مً اإلآاضذ، منها ًخدٓٔ إلا

مٓطذ نالجي هُس ي، ومٓطذ ظذ خاحاجه 

ت لأليىُاء  ْر، مو دنىجه بالبٖر
ْ
ت ب٘شامت وَظت الػشوٍس

 الزًً ؤدوا خٔ هللا في اإلااٛ.

الزي ًٓشس الهذٛو نً اإلاىطىص نلُه سؤط دًىان  -

ت نلى الذًىان  ٗاة بمشاوسة الهُئت الششنُت اإلاشَش الض

 داَهها.ًجتهذ في رلٚ وفي خاٛ يُابه 

 املزاحع

والخدبحر  ش(. الخٍٓشم6;>4، )ابً أمحر حاج، شمس الذًً

ش ال٘ماٛ بً الهمام،  ىنل بحروث، داس ؽ: زاهُت، جدٍش

 ال٘خب الهلمُت. 

، ششح صحُذ (م5226) ،ابً بطال، علي بً خلف

ؽ: ، جدُٓٔ: ؤبى جمُم ًاظش بً ببشاَُم، البخاسي 

اع، م٘خبت الششذ.زاهُت، ا  لٍش

 (م5245) ،جلي الذًً أحمذ بً عبذ الخليمابً جيميت، 

ِت، مطش، داس الُالح. َُّ  اإلاَعاِثُل اإلااسدًي

( م:;>4) ،ابً جيميت، جلي الذًً أحمذ بً عبذ الخليم

 مجمىم الُخاوي، بحروث، داس ال٘خب الهلمُت. 

الٓىانذ الىىساهُت الُٓهُت، جدُٓٔ:  م(5224) ،ابً جيميت

العهىدًت، داس ابً ، : ؤولىؽد ؤخمذ بً دمحم الخلُل، 

 الجىصي. 

ً، عبذ هللا بً عبذ الزحمً،  ششح  (،م5242)ابً حبًر

و  نمذة ألاخٙام. دسوط ًها مْى ضىجُت ْام بخَُش

 :الشابـ الشب٘ت الاظالمُت، اإلا٘خبت الشاملت الحذًثت.
https://al-maktaba.org/book/7723 

، (م>;>4) حجز، أحمذ بً علي العسلالوي ابً

ج ؤخادًث الشاَعي ال٘بحر،  الخلخُظ الحبحر في جخٍش

 بحروث، داس ال٘خب الهلمُت.

معىذ ؤلامام ؤخمذ بً م( 5224) ،، أحمذحىبلابً 

، نادٛ مششذ، ؽألاسهائو خىبل، جدُٓٔ: شهُب 

ٗي،  وآخشون، بششاٍ: نبذ هللا بً نبذ املحعً التر

 الشظالت.بحروث ماظعت 

 (م;;>4)، ابً رشذ، أبى الىليذ دمحم بً أحمذ اللزطبي

البُان والخدطُل والششح والخىحُه والخهلُل إلاعاثل 

اإلاعخخشحت، خٓٓه: دمحم خجي وآخشون، بحروث، داس 

 الًشب ؤلاظالمي. 

بذاًت املجتهذ ونهاًت اإلآخطذ، ، (م9;>4) ،دمحمابً رشذ، 

ت. ، زماهُتؽ:   بحروث، داس اإلاهَش

ألامىاٛ، خشج ؤخادًثه: ؤبى دمحم ( م5229، )ابً سهجىيه

 بحروث، داس ال٘خب الهلمُت.، 4ؽ:ألاظُىؾي، 

ش، ابً عاشىر، الطاهز ش والخىٍى ، جىوغ، (د.ث)، الخدٍش

 داس سحىىن، لليشش والخىصَو.د.ؽ، 

الششح اإلامخو نلى ( م;522)، بً العثيمحن، دمحم بً صالحا

 صاد اإلاعخٓىو، ؽ: ؤولى، العهىدًت، داس ابً الجىصي. 

، د.ؽ، خاشُت الذظىقي نلى (د.ث)، بً عزفت، الذسىقيا

 الششح ال٘بحر، مطش، داس الُ٘ش.

https://al-maktaba.org/book/7723
https://al-maktaba.org/book/7723
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، خاشُت (د.ث)، ابً عزفت، دمحم بً أحمذ الذسىقي

 الذظىقي نلى الششح ال٘بحر، د.ؽ، بحروث، داس الُ٘ش.

إلاًني، جدُٓٔ: ا .م(;9>4( . بً أحمذابً كذامت، عبذ هللا

ني، ومدمىد َاًذ، ونبذ الٓادس نؿا، ومدمىد  ؾه الٍض

 ، الٓاَشة، م٘خبت الٓاَشة.4ياهم يُث، ؽ:

 مم( بنال 4>>4، )بكزابً كيم الجىسيت، دمحم بً أبي 

هحن نً سب الهاإلاحن، جدُٓٔ: دمحم نبذ العالم  اإلاْى

 ببشاَُم، ؽ: ؤولى، ًحروث، داس ال٘خب الهلمُت.

ج ، (د.ث)ابً ماحت، دمحم بً ًشيذ،  ظجن ابً ماحت، جخٍش

اع، بِذ  ألالباوي،دمحم هاضش الذًً الشُخ  د. ؽ، الٍش

 ألاَٙاس الذولُت. 

حمال دمحم بً مكزم بً على أبى الفظل، ، مىظىر ابً 

 بحروث. ،زالزتؽ  ،الهشب لعان(، 4747ٌ. )الذًً

، (د.ث)، أبى داود، سليمان بً ألاشعث، سجن أبي داود

اع، بِذ  خّشج ؤخادًثه الشُخ ألالباوي، د.ؽ، الٍش

 ألاَٙاس الذولُت.

هكشة في خ٘م بخشاج ُْمت  م(5229. )أحمذأبى طاهز، 

ٗاة ألامىاٛ في الُٓه  مجلت حامهت دمشٔ  ؤلاظالمي،ص

ٛ ا 55، املجلذ هلىم الاْخطادًت واإلاالُتلل  .لهذد ألاو

مأبى ُعبيذ، اللاسم بً 
ّ
ٖخاب ألامىاٛ،  (م;9>4. )سال

، مطش، م٘خبت الٙلُاث 4جدُٓٔ: خلُل دمحم َشاط، ؽ:

ت. ٍش  ألاَص

مأبى ُعبيذ، اللاسم بً 
ّ
ب الحذًث،  (،م97>4، )سال يٍش

جدُٓٔ: د. دمحم نبذ اإلاهُذ خان، ؽ: ؤولى، خُذس آباد 

 الذًٖ، مؿبهت داثشة اإلاهاٍس الهثماهُت.

م(، ؤبدار َٓهُت 5227) سليمان وآخزون، ألاشلز، دمحم

ٗاة اإلاهاضشة،   نمان، داس الىُاجغ. ، 6ؽ:في ْػاًا الض

 بحروث،ؽ،  د. الهذاًت، الهىاًت ششح ،(ث د.) ،دمحم ،البابزحي

 داس الُ٘ش.

، 5ج، اإلاىؾإاإلاىخٓى ششح  ـ(4665ٌ)، الىليذ أبى الباجي، 

 مطش، مؿبهت العهادة. ؤولى،ؽ: 

ألادب اإلاُشد،  (م;>>4، )ئسماعيلالبخاري، دمحم بً 

ج: دمحم هاضش  حري، جخٍش جدُٓٔ: ظمحر بً ؤمحن الَض

اع، م٘خبت اإلاهاٍس ؽ: ؤولى، الذًً ألالباوي،  الٍش

 لليشش والخىصَو.

صحُذ البخاسي،  (،م5226، )ئسماعيلالبخاري، دمحم بً 

 مطش، م٘خبت الطُا.  ؽ: ؤولى

، اإلاهىهت نلى (د.ث)، البغذادي، عبذ الىهاب بً علي

جدُٓٔ خمِش نُذ الحٔ، د.ؽ، مزَب نالم اإلاذًىت، 

ت، مطؿُى ؤخمذ الباص.   م٘ت اإلا٘شمت، اإلا٘خبت الخجاٍس

، الشوع اإلاشبو م(:524، )ًىوسالبهىحي، مىصىر بً 

بششح صاد اإلاعخٓىو مخخطش اإلآىو، جدُٓٔ: ؤ. د خالذ 

ٗاثض ؽ: ؤولى،  وآخشون،بً نلي اإلاشُٓذ،  ذ، داس س الٍٙى

 لليشش والخىصَو.

الٓىام نً متن  م(، ٖشاٍ>522، )مىصىر البهىحى، 

 ؤلاْىام، بحروث، داس ال٘خب الهلمُت.

ىاِنذ م ،(م5226)، آل بىرهى، دمحم صذقي
َ
ْىُظىَنت الٓ

ت،  َُّ ِه ْٓ
ُِ  بحروث، ماظعت الشظالت.ؽ: ؤولى، ال

ال٘بري، العجن  ،(م5226، )الخسحنأحمذ بً ، البيهلي

بحروث، داس ؽ: زالثت، نؿا، الٓادس  جدُٓٔ: دمحم نبذ

 ال٘خب الهلمُت. 

ٗاة  ْػاًا الكىيتي،بيت الشكاة  م(، ;;>4) اإلاهاضشة،الض

 الىذوة ألاولى.

 العجن،بنالء  م(،7>>4) ،مذ العثماويظفز أحالتهاهىي، 

 باٖعخان، داس الٓشآن والهلىم ؤلاظالمُت. 

ششح مخخطش  (،م5242) ،عليأحمذ بً الجصاص، 

 وآخشون،الؿداوي، جدُٓٔ: د. نطمذ هللا نىاًذ هللا 

 بحروث، داس البشاثش ؤلاظالمُت، وداس العشاج. ، 4ؽ:

في دساًت ، نهاًت اإلاؿلب (م:522، )املعاليالجىيني، أبى 

ؽ: نبذ الهكُم مدمىد الّذًب،  :اإلازَب، جدُٓٔ

 حذة، داس اإلانهاج. ؤولى، 

مًني  (،م7>>4)، الشزبيني، شمس الذًً الخطيب

 بحروث، داس ال٘خب الهلمُت. ؽ: ؤولى، املحخاج، 

https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B8%D9%81%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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 ، ًْ ، الُٓه اإلانهجي نلى (م5>>4) ،مصطفى، وآخزونالِخ

دمشٔ، داس الٓلم ؽ: سابهت، مزَب ؤلامام الشاَعي، 

 للؿبانت واليشش والخىصَو. 

م(، الخجذًذ في َٓه 5252، )مىصىر ، رياض الخليفي

ٗاث وألاَشاد، ؽ: ٗاة ومداظبتها للشش ذ، 4الض ، الٍٙى

 م٘خبت ؤلامام الزَبي لليشش والخىصَو.

ظجن  (م5227) ،عمز، أبى الخسً علي بً الذاركطني

ؿني، خٓٓه: شهُب  ؽ: ، وآخشون، ؽألاسهائو الذاْس

 بحروث، ماظعت الشظالت. ؤولى، 

مجمو ألانهش ، (د.ث)، ، عبذ الزحمً بً دمحمأفىذي داماد

بحروث، داس بخُاء الترار  ،د.ؽفي ششح ملخٓى ألابدش، 

 الهشبي. 

مُاجُذ الًُب = الخُعحر  م(5222)، الزاسي، فخز الذًً

 بحروث، داس بخُاء الترار الهشبي. ؽ: زالثت، ال٘بحر، 

الٓىانذ الُٓهُت،  (، ششحم6>>4)، أحمذ الشيخالشركا، 

دمشٔ، ؽ: الثالثت،  جصحُذ وحهلُٔ مطؿُى الضسْا،

 داس الٓلم. 

، هطب الشاًت، جدُٓٔ: م(2:>4)، الذًً، حمال الشيلعي

ان للؿبانت ، 4دمحم نىامت، ؽ بحروث، ماظعت الٍش

 . واليشش

شُٙاث  ،م(5242، )عبيذالسبهاوي، عبذ الجبار حمذ 

ت"  ألامان والػمان الاحخماعي في ؤلاظالم "دساظت جٓذًٍش

ض: الاْخطاد ؤلاظالمي مجلت ، حامهت اإلالٚ نبذ الهٍض

 . 85-6، ص4، الهذد56املجلذ

معاثل ؤلامام  ،(م>>>4، )سليمان، أبى داود السجسخاوي

، ؽ:  داود،ؤخمذ سواًت ؤبي  جدُٓٔ: ؤبى مهار ؾاّس

 مطش، م٘خبت ابً جُمُت. ؤولى،

ٗاة، (م:>>4)، ئبزاهيمدمحم  السخيباوي، ، اْخطادًاث الض

م  ش: مىزس ْدِ، حذة، 5ٖخاب مؿالهت ْس ، جدٍش

ب، البىٚ ؤلاظالمي  اإلاههذ ؤلاظالمي للبدىر والخذٍس

 للخىمُت.

م( 6>>4) السزخس ي، دمحم بً أحمذ شمس ألائمت،

ت. ؽاإلابعى   ، بحروث، داس اإلاهَش

، حمو الجىامو (م5228) ،حالل الذًً، السيىطي

، جدُٓٔ: مخخاس ببشاَُم «الجامو ال٘بحر»اإلاهشوٍ بـ 

الهاثج، نبذ الحمُذ دمحم هذا، خعً نِس ى نبذ 

 .ِ ش الشٍش  الكاَش، ؽ: زاهُت، الٓاَشة، ألاَص

باللفال  )املعزوفالشاش ي؛ أبى بكز دمحم بً علي 

هت في َشوم الشاَهُت  م، مداظً:522،الكبحر( الشَش

هت، انخنى به ؤبى نبذ هللا ٖخاب في مٓاضذ الش َش

 داس ال٘خب الهلمُت.  بحروث،، 4ظمٚ، ؽ 

م( :>>4) الشاطبي، أبى ئسخاق ئبزاهيم بً مىس ى،

، 4، جدُٓٔ: ؤبى نبُذة مشهىس بً خعً، ؽ:ثاإلاىآَا

 العهىدًت، داس ابً نُان. 

الٙلُت والػىابـ  ذ(، الٓىانم5229)، عثمانشبحر، دمحم 

هت ؤلاظالمُت، ؽ: ، نمان، داس 4الُٓهُت في الشَش

 الىُاجغ.

هُل ألاوؾاس، جدُٓٔ: ، (م6>>4)، عليدمحم بً الشىكاوي، 

 نطام الذًً الطبابؿي، ؽ: ؤولى، مطش، داس الحذًث. 

اإلاهزب، د.ؽ،  (،م;524)، ئبزاهيم، أبى اسخاق الشحراسي 

 بحروث، داس ال٘خب الهلمُت.

الؿدؿاوي  تخاشُ م(:>>4)، دمحمأحمذ بً ، الطحطاوي 

هىس ؤلاًػاح، جدُٓٔ: دمحم نبذ نلى مشاقي الُالح ششح 

ض الخالذي، ؽ: ؤولى،   داس ال٘خب الهلمُت. بحروث، الهٍض

، اإلآاضذ (م5246)، عامز ًىسف دمحم العخىم،

ٗاة، حامهت الٓطُم، مجلت  و الض الاْخطادًت في حشَش

 .7:2->75، ص. 4الهذد :الهلىم الششنُت، املجلذ 

الخلخُظ الحبحر في  (،م>;>4، )حجز، ابً العسلالوي

ج ؤخادًث الشاَعي ال٘بحر، ؽ: ؤولى، بحروث، داس  جخٍش

 ال٘خب الهلمُت. 

ٗاة في (م>524، )الزحمً، جىفيم عبذ العكاًلت ، ؤزش الض

ا )الخهلُل  الحذ مً اوهٙاظاث حًحر البِئت وآزاَس

ً، اإلااجمش الذولي  ٗاة(، البدٍش ػت الض اإلآاضذي لٍُش

ض لىذن. وميشىس نلى سابـ:   العابو إلاٖش
https://academia-arabia.com/en/reader/2/232010 
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م(، البُان في 5222)، ًحيى بً أبي الخحر، العمزاوي

مزَب ؤلامام الشاَعي، الؿبهت ألاولى، جدُٓٔ: ْاظم 

 دمحم الىىسي، حذة، داس اإلانهاج.  

في مٓذمت  م(>;>4)، الغماري، أحمذ بً دمحم بً الصذًم

ٗاة الُؿش باإلااٛ،  املحٓٔ جدُٓٔ آلاماٛ في بخشاج ص

، بذون داس وشش (د.ث)جدُٓٔ: هكام ٌهٓىبي، د. ؽ، 

 شب٘ت الهى٘بىجُت.ميشىس نلى ال

، الًشة اإلاىُُت في (م9;>4)، ، سزاج الذًًالغشهىي 

جدُٓٔ بهؼ معاثل ؤلامام ؤبي خىُُت، ؽ: ؤولى، 

 بحروث، ماظعت ال٘خب الثٓاَُت.

، الزخحرة، جدُٓٔ: دمحم (م7>>4)، الذًًاللزافي، شهاب 

 بى خبزة، ؽ: ؤولى، بحروث، داس الًشب ؤلاظالمي.

ٗاة، ؽ ) ،(م6>>4، )ًىسفاللزطاوي،  (، 54َٓه الض

 بحروث، ماظعت الشظالت.

الجامو ألخٙام  (،م97>4) ،، دمحم بً أحمذاللزطبي

الٓشآن، جدُٓٔ: ؤخمذ البردووي وببشاَُم ؤؾُِش، 

ت.  الؿبهت: الثاهُت، الٓاَشة، داس ال٘خب اإلاطٍش

، بذاجو الطىاجو في (م9;>4، )الذًًالكاساوي، عالء 

 ؽ: زاهُت، بحروث، داس ال٘خب الهلمُت.  الششاجو،جشجِب 

َخَسًاللخمي، أبي 
ْ
، الخبطشة، دساظت (م5244، )َعليّ  ال

م، ؽ: ؤولى، ْؿش،  وجدُٓٔ: الذٖخىس ؤخمذ نبذ الٍ٘ش

اٍ والشاون ؤلاظالمُت.   وصاسة ألاْو

، جدُٓٔ: ال٘بحر ، الحاوي (م>>>4) ،دمحم، علي بً املاوردي

، 4الشُخ نلي مهىع، ونادٛ نبذ اإلاىحىد، ؽ 

 بحروث، داس ال٘خب الهلمُت. 

ٖخاب مجلت مجمو  (.م5242) مجمىعت مً املإلفحن.

 مىكمت الذولي،مجمو الُٓه ؤلاظالمي . الُٓه ؤلاظالمي

 .ؤلاظالمي بجذة الخهاون 

ت الشاجح (د.ث)، املزداوي، عالء الذًً ، ؤلاهطاٍ في مهَش

 بحروث، داس بخُاء الترار الهشبي.، 5ؽ:مً الخالٍ، 

ُم5244)، الزؤوف بً دمحم عبذاملىاوي،  نلى  ِ(، الخْى

ِ، ؽمهماث   .بحروث، داس ال٘خب الهلمُت الخهاٍس

دسس الحٙام ششح يشس ، (د. ث) بً فزامزس  دمحممال خسزو، 

 د. ؽ، بحروث، داس بخُاء ال٘خب الهشبُت.ألاخٙام، 

تماظعت صاًذ بً ظلؿان آٛ نهُان  . لألنماٛ الخحًر

 وألاصىليت،الفلهيت  ساًذ لللىاعذ معلمت م(.5246)

ماظعت صاًذ بً ظلؿان آٛ نهُان لألنماٛ  ،دبي

ت وؤلاوعاهُت ومىكمت الخهاون ؤلاظالمي مجمو  الخحًر

  الُٓه ؤلاظالمي الذولي.

اإلاىظىنت  م7;>4، إلاسالميتإون وسارة ألاوكاف والش

دُت، الؿبهت  ذ،الُٓهُت الٍٙى   الثاهُت، الٍٙى

ٌ، العجن ال٘بري،  (،م5224)، شعيباليسائي، أحمذ بً 

خٓٓه وخشج ؤخادًثه: خعً شلبي، ؽ: ؤولى، بحروث، 

 ماظعت الشظالت. 

الخٓذًش في خعاب  م(، َٓه5252، )دمحم، علي بً هىر 

ٗاة، دساظت جإضُلُت جؿبُُٓت إلاىهجُت الخدشي  الض

ٗاث اإلاعاَمت، ؽ: ٗاة شش ب في ص اع، ؤولى والخٍٓش ، الٍش

ٗاة والذخل.   الهُئت الهامت للض

املجمىم (، م9>>4، )شزفًحيى بً  الذًً، محيي الىىوي

 بحروث، داس الُ٘ش.د.ؽ، ششح اإلاهزب، 

 معلم،صحُذ ، (د.ث) الحجاج،، مسلم بً الىيسابىري

َااد نبذ الباقي، مطش، َُطل نِس ى  جدُٓٔ دمحم

  .البابي الحلبي، داس بخُاء ال٘خب الهشبُت

للمإسساث املاليت إلاسالميت  واإلاشاحهتهيئت املخاسبت 

ً (، اإلاهاًحرم2115)  .الششنُت، البدٍش
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Trancseding what is literally prescribed about Zakāh in Islam: 

A Fiqh-Economic Study 

Mahmoud Irshaid 

Islamic Bank, An-Najah National University 

 

Abstract. This study aims to explore the possibility of paying the monetary 

value instead of the in-kind value (zakāh of agricultural and livestock 

products) and paying it in the form of commercial offers. To this end, the 

study was guided by maqāṣid al-sharīʿa with a focus on who pays and 

benefits from zakāh dues. The researcher used inductive and deductive 

methods to justify the alternative of paying zakāh for agricultural products 

and livestock or the cash payment alternative, in addition to the payment of 

zakāh commercial offers instead of cash money. The researcher purposely 

used the analytical method to correlate the specifics and non-payment 

justifications to their maqāṣid in order to reach a sound ruling on the non-

payment of zakāh. The researcher concluded the permissibility of the non-

payment right of the zakāh due. Hence, based on maqāṣid related to zakāh, it 

is permissible to give out zakāh of agricultural and livestock products in cash 

instead the prescribed obligation, and that it is also permissible to pay zakāh 

in the form of assets for commercial offers instead of cash. The academic 

value of the study lies in its demonstration of the possibility of finding a 

rationale for an alternative to zakāh payment in cash, which is consistent with 

maqāṣid. By doing so, the zakāh benefactor would assume a social 

responsibility towards the needy, allowing the zakāh recipient to make ends 

meet and preserve his or her dignity.  

 

Keywords: monetary value, Sharīʿah purposes of  zakāh, non-adherence to 

the due right and preferring alternatives, justification for an alternative to  

zakāh. 
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م بسشُذ هت مً حامهت الخلُل، زم  ،مدمىد نبذ الٍ٘ش خاضل نلى البٙالىسٍىط في الشَش

نلى م( زم :>>4الاْخطاد الاظالمي مً حامهت الحرمٕى في ألاسدن  في نام ) في اإلااحعخحر 

ا نِمل مشاْبً ، بجمهىسٍت العىدان  في الاْخطاد ؤلاظالمي، مً حامهت الىُلحن ةالذٖخىسا

 ًُ نمل  في و ، (5225-5224ْص ى ؤلاظالمي نام في البىٚ ؤلاظالمي الهشبي وبىٚ ألا اششن

بهذَا للهمل  ظالمُت إلاذة حعو ظىىاث، زم اهخٓلحامهت الٓذط اإلاُخىخت في ْعم التربُت ؤلا 

هت، حامهت الىجاح  في وختى  م(>522)نام  في ْعم اإلاطاٍس ؤلاظالمُت  بٙلُت الشَش

خه الهام  للبىٕى  ظىت، ومثل املجلغ  ، إلاذة(م5249)، جشؤط الٓعم في  نام جاٍس

ً لهذة ظىىاث في بحشاءاث اخخباساث ذم  املجلغ، واإلااظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت في البدٍش ْو

اظدشاساث للخهلُم الهالي الُلعؿُني في جُُٓم بشامج البٙالىسٍىط واإلااحعخحر لخخطظ 

ل ؤلاظالمي، واإلاطاٍس ؤلاظالمُت، وشش نذًدا مً  ال٘خب في داس الىُاجغ، نمان،  الخمٍى

ا وخمعت نشش
ً
ذ  .(https://2u.pw/GMNVN) مد٘مت حامهُت في مجالث بدث البًر

 .dr.irshaid19670@gmail.comؤلال٘ترووي:
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