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 القسمة قبل املوروث العقار زكاة

 محد يوسف املزروعي 

صصوله  ختصص  ضصووإمام معني يف وزارة  -الفقه وأ شصريعة  جامعة  األوقاف وع منتدب يف كلية ال

 الكويت.

   الربيد اإللكرتوني:

 امللخ  

 

بدأت البحث بتعريف مفرداته، وبيان المقصودد م:  الكاا،، والعقا،، والمد،و،، وبب  القموم ،  

وذارت آ،اء الفقهاء حدل حكم زاا، العقا،، وأّن ثم بينت صووود،، مموووعل  العقا، بب  القموووم ،  

المذاهب الفقهي  األ،بع  متفق  على عدم وجدب الكاا، يف العقا، إذا اان للقني ، ثم ذارت حكم  

زاا، العقا، المد،و، بب  القموووم ، و بع بعل المعاصوووري: إيه، وإياابهم الكاا،، ب بع  

البحوث بوذار النتواوا والتدصوووويوات، وم:   الموذاهوب األ،بعو ، مك ذار أدلو  او  إريت، و تموت

النتواوا أن جمهد، الفقهواء بندا ،أيهم على أن األصوووو  يف العقوا، أيوه للقنيو  إ  أن يت وذ للتاوا،،،  

و  يدجب زاا، يف صووونف إ  بدلي  أو بياح صوووحي ، وم: التدصووويات عدم ا  وووتعاال يف 

قت م: ا وووتكمال طووورو   الحكم على صووونف م: األصوووناع بدجدب الكاا، إيه، إ  بعد التح

 وجدب الكاا، التي يص عليها الفقهاء.

 زاا، العقا،  –العقا،ات   –القمم    –الميرا،   –الكاا،  الكلمات املفتاحية:
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Abstract 

 This research is keen on defining some concepts that show what is 

meant by zakat, real estate, inheritance and before distribution. Next, the 

research displays the issue of having an inherited real estate before 

distribution. The researcher has traced the jurists' opinions on the ruling 

concerning real estate zakat and found out that the four schools of 

jurisprudence agreed that zakat is legally not due on real estate if it is for 

personal property. After that, the researcher has highlighted the ruling of 

zakat on an inherited real estate before distribution and how the 

contemporaries differed around this issue. Unlike the four schools of 

jurisprudence, the contemporaries see that zakat is due on an inherited real 

estate before distribution. Both groups have their clues. Finally, the 

research concludes with the findings and recommendations. For example, 

the consensus relied on the general base that a real estate is a personal 

property rather than a commercial commodity. In addition, zakat is only 

due when there is a clue or a similar scale. One of the recommendations 

of the research draws attention to the importance of not being on a hurry 

imposing zakat on a certain species until the fulfillment of all the required 

conditions prescribed by the jurists.  

Key words: zakat, inheritance, distribution, real estate, zakat on real 

estate.  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ةـــاملقدم

 والمووووبم  والصووووب،  أيصووووبتهوا،  وحدد الكاا،  إريضوووو   إرض  الذي العوالمي:،الحمود   ،ب 

  أجمعي:،  وصحبه  آله  وعلى محمد  يديا والمر لي:  ال لت أطرع  على  األامبن  األتمان

 :وبعد

  الصووووديت   أبدبكر  بواتو   وموا  اإل ووووبم، يف  واأل،اوان  الفراول  أهم م: الكاوا،  إريضوووو  إوننّ 

  الحوديوث   يف  جواء  إقود  وأيكروهوا،  أداوهوا  م:  امتنعدا  أليهم  إ   بواتو   م:  عنوه  ا   ،ضووووي

:    مس على  اإل وووبم بُنِي  "  بال  و ووولم  عليه  ا  صووولى النبي  أن عليه  المتفت  الصوووحي 

ا  وأن    ا  إ   إلوه   أن طووووهواد،  وصوووودم   الكاوا،، وإيتواء الصووووب،،  وإبوام  ا ،  ، وووودل  محمودا

  بال ترادإه، والكاا،  إ  الصوووب، وهد  الدي:، عمدد  ُيْذا ر  إما  ،" البيت وحا  ،مضوووان،

أ بِيُمدا)  تعالى  ا  ،   و  ب  آُتدا  الصووو  ا،   و  ا  ُعدا الك  اْ،ا  ك    و  ِعي:   م 
ااِ (  43  آي  البقر،،   ووود،،)  (الر 

  تعالى ا   بال  واألد،ان،  الحرام م:  والشووو ص  للمال  والتطهير والنماء البرا  هي  إالكاا،

الِِهمْ  ِم:ْ   ُ ْذ ) ب  ا  أ ْمد  د  ُرُهمْ  ص  يِهمْ  ُتط هِّ اِّ ُتك  ا و   (.103آي  التدب ،  د،،( )بِه 

 :املوضوع أهمية

ا  األ ير، األزمنو   هذا  يف  ايتشوووور بد العقوا،ي   األ،اضووووي تملو   مدضوووود  إن ا،   ايتشووووا،ا  ابيرا

 ما  منه  متندع ، أغراض  له إالعقا، الميمووود،،، والماتمعات الكبير،  األ ووور عند  و اصووو 

 حاجياا، إيكدن والتاا،، لإلياا، يت ذ ما  ومنه  ضوورو،ياا، إيكدن  والمعيشوو  للمووك:  يت ذ

  معرإ  إننّ   لذل   تحموووينياا، إيكدن إليه  الما ووو  الحاج  دون  الكمان لظروع يت ذ  ما  ومنه

 

 (.20(، ومملم، ،بم الحديث )8متفت عليه، ،واه الب ا،ي، ،بم الحديث ) 
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ا  يعتبر  الشوووورعيو   األحكوام  م:  بوه  يتعلت  موا  على  يكدن  حتى  عقوا،،  لوه  م:  او   على  واجبوا

 .للد،ث  حت إيه أو الكاا،، إيه  وجبت بد العقا، اان إذا  اص   بحايه، ا   بحكم بصير،

 : املوضوع اختيار أسباب

  هذا   ويعتبر ومعيشووتهم، الناح  لدابك  ومبممووته  أهميته  المدضوود ، ا تيا، أ ووباب أهم م:

 البحث   هذا  إفي  الكمان،  هذا  يف   اصوو   عنها،  الموولال يكثر التي المموواو  م:  المدضوود 

  أحكام  عليه  تاري وه   منه، والمراد العقا،،  زاا، حكم  بيان  يف    - ا  طاء  إن  -  عجتهد

 ببو   حكموه  يف  إرق  هنوا   وهو   الميرا،،  طريت  ع:  ملكوه  اوان  إذا  حكموه  وموا  الكاوا،،

 به  وينفعنا  إيه  يبا،  أن ا   وأ وعل  الكادي ، األصوناع م: ُيع د      أيه أم بعدها،  أو القموم 

 .واآل ر، الدييا يف

 :السابقة الدراسات

.  مقا،ي    د،ا ووو  الفقهي ،  وأحكامها  مفهدمها،: العقا، زاا،:  بعندان  ماجموووتير ، وووال  -1

 ع: إيهوا  تكلم  م،2006  عوام  األ،دييو  الاوامعو  يف محواجنو ،  وليود  حمووووي::  للبواحوث

  وأثر المموتلل ،  العقا،ات زاا،  طورو  بيان  مك والتاا،ي ،  الشو صوي   العقا،ات  أيدا 

 .العقا، زاا، على  الكماد

 

  هذا  بدم وبد  القرضواوي،  يد وف  الداتد،  الشوي   لفضويل   المموتلبت،  زاا،  يف  بحث -2

 آ،اء  ع:  بحثوه  يف  وتكلم  م،1985  عوام  اإل ووووبمي،  الفقوه  مامك  لمالس  البحوث

 . للكاا، النصاب حماب طريق  وبي: الممتلبت، زاا، يف وا تبإهم  الفقهاء

 العقا،،   يف  محدد،  ممووعل   وينابش  يد،ح إنيه المووابق ،  للد،ا ووات بالنمووب  البحث  هذا  أما

  الود،ا ووووات   لوه  تتطرق  لم  موا  وهد  القموووومو ،  ببو   المد،و،  العقوا،  زاوا،  حكم  وهي

 .ومفصل  مباطر، بصد،،  المابق 
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 :البحث منهج

 .والمقا،ن الدصفي،: وهما منهاي:،  البحث هذا يف اتبعت

  المد،و،   العقا،  زاا، مفهدم  م:  المفردات  م:  المراد  بيان   بل إم: الدصفي  المنها  أما

 .بنيااز البحث مدضد  معنى بيان ثم القمم ، بب 

 تاري   هو   العقوا،،  زاوا،  حكم  يف  الفقهواء  أبدال  مقوا،يو    بل  إم:  المقوا،ن  المنها  وأموا

 .بالميرا، تملكه عند حكمه وما الكادي ، األصناع م: ويعتبر الكاا، أحكام عليه

 : اآلتي   اإلجراءات  بل م: البحث يف المنهاي  وتبرز

 . البحث  هذا يف  الدا،د، النبدي   األحاديث وت ريا  القرآيي  اآليات تدثيت -1

 .المعتمد، العربي  اللل  معاجم إلى إيها  ع،جك الللدي  بالتعريفات يتعلت إيما -2

 عند   المعتمد،  المراجك  أ وووماء ذار   بل م: يموووبتها وتدثيت الفقهي   اآل،اء بيان -3

 .األ،بع   الفقهي   المذاهب

 .التدصيات النتاوا مك ال اتم  ذار -4

 :البحث خطة

 : املقدمة

 السابقة الدراسات – املوضوع اختيار أسباب - املوضوع أهمية - االفتتاحية

 التمهيدي اجلانب:  األول املبحث

 العندان  مصطلحات تعريف   األول  المطلب

 الكاا، تعريف   األولى الممعل 
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 العقا، تعريف   الثايي  الممعل 

 المد،و، تعريف   الثالث  الممعل 

 القمم   تعريف   الرابع  الممعل 

 البحث  لمصطلحات  المراب  التعريف   الثاين  المطلب

 الفقهي اجلانب:  الثاني املبحث

 القمم  بب   المد،و،  العقا،  صد،   األول  المطلب

 القمم  بب   المد،و،  العقا، صد،،   الثاين  المطلب

 القمم  بب   المد،و،  العقا،  حكم يف  الفقهاء  آ،اء   الثالث  المطلب

 .النتائج مع اخلامتة

 .املراجع قائمة
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 األول املبحث

 التمهيدي اجلانب

 :العنوان مصطلحات تعريف: األول املطلب

 وإيه مماو   

 الزكاة  تعريف:  األوىل املسألة

 :بالزكاة  التعريف: أوال

 :اللغة يف

 يف ا وووتعم  بد واله  والثناء،  والمدح والبرا ،  والنماء، الطها،،،: اللل   يف  الكاا،  األصووو 

 العي:  على  إتطلت  والفع ،  الم رج،  بي:  المشوووترا   األ وووماء م: وهي  والحديث، القرآن

 .التكاي  إهي المعنى وأما بها، يالمكا المال م: الطاوف  إهي العي:، إعما والمعنى،

 :اصطالحا  الزكاة

 .المعنى متقا،ب  بتعا،يف ُعّرإت إقد الشرعي، ا صطبح يف أما

  م صدص،  لش ص  م صدص،  مال  م:  م صدص، جكء تملي : الحنفي   تعريفات إم:

 . تعالى  

 

 ، محمود ب: أبي بكر الحنفي الرازي،حم توا، الصووووحوا(، و  14/358ايظر  لمووووان العرب، اب: منظد،، )  

 (.373)ص

آبووادي، )  الوفويوروز  الوموحويوو،  الوعوربويوو   4/341الوقووامودح  الولولوو   مواوموك  الود وووويوو،  بووالوقوواهر،،  (، والوموعواوم 

(1/368.) 

 (.1/60عبد اللني اللنيمي الميداين، ) ،اللباب طرح الكتاب 



 

1176 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 يصووووابوا،  بلغ  م صوووودص،  موال  م:  م صوووودص،  جكء  إ راج:  الموالكيو   تعريفوات  وم:

 .الحدل وحال المل  تمّ  إن لممتحقه،

 ألصناع   صرإه ياب  م صدص،  مال م:  م صدص،  لقد،  ا م: الشاإعي   تعريفات وم:

 .م صدص 

 .م صدص  لطاوف   اص، مال يف ياب حت: الحنابل  تعريفات وم:

 مموووتحقها، جه   إلى بالنظر عرإدها والحنابل  إالحنفي  متقا،ب ،  ترى  اما التعريفات وهذه

 والم رج، الملدى المال جه  م:  عرإدها  والشاإعي   المكّلف،  جه  م:  عرإدها  والمالكي 

صااب:  إوعبدل  واحود،  تعريف  يف  جمعهوا  ويمك: صاو،   ن صاو،   ماال  من  خم  وقا   يف  خم

  .خمصو، لشخص خمصو، 

  الاكء :  األ،بك الاهات إلى باإلطوووا،،  المموووابق  التعريف مقاصووود  جمعت  التعريف وبهذا

 .المال  ممتحت المقصدد، الكمان المكا ى، المال المال، م:  الداجب

 الكادي،   المال  وهد  المال،  م:  جكء   يف  وإرضيتها  وجدبها  بيان  اله  ذل   م:  والمقصدد

 م صدص ،   لطاوف   التاا،،،  وعروض  والماوم ،  والثمر،  والك، ،  والفض ،  الذهب  ومنه

  َواْلَمَساِكنِي  ِلْلُفَقَراِء  الصََّدَقاُت  ِإنََّما: بدله  يف  تعالى  ا   ذارهم  الذي:  الثمايي   األصناع  وهم

 ِمَن  َفِريَضًة  السَِّبيِل  َوِاْبِن  اللَِّه  َسِبيِل َوِفي  َواْلَغاِرِمنَي  الرَِّقاِب  َوِفي  ُقُلوُبُهْم  َواْلُمَؤلََّفِة  َعَلْيَها  َواْلَعاِمِلنَي

 [. 60: التوبة ] َحِكيٌم  َعِليٌم َواللَُّه اللَِّه

  

 

 (.1/118جداهر اإلالي  طرح م تصر  لي ، صال  عبد المميك اآلبي األزهري، ) 

 (.1/368ملني المحتاج، الشربيني، ) 

 ( 1/387(، وطرح منتهى اإل،ادات، البهدتي، )3/3، )اإليصاع، المرداوي 
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 العقار تعريف: الثانية املسألة

 ع: ويق  و وووطها،:  وبي   أصووولها،  الدا، وُعْقرُ   أصوووله،  طووويء ا  ُعْقر: اللموووان  يف  بال

  واأل،ض   المنكل  وهد  العقوا،، بيو  ومنوه  ،الحاواز للو  يف أصوووولهوا  الودا،  عقر:  األصوووومعي

 .والضيا 

 .العقا، الكثير الرج : والوُمْعِقر

 الدا، أو ااأل،ض أصودل، م: اإليموان يملكه ما :بعّيه العقا، تعريف إيمك: اصوطبحا  أما

 .عليها بنى ما وا  الشار، أو

 املوروث تعريف: الثالثة املسألة

ا  عليوه  ويطلت  للد،ثو    يبقى  الوذي  الميوت  ع:  الم ّلف  والحت  الموال  وهد  الميرا،،:  أيضووووا

ه  اموا  ،اإليمووووان  وإوا،  بعود   والمدّ،،،   الدا،،،:  وهي  الثبثو ،  اإل،،  أ،اوان  أحود  أيوّ

  .والمد،و،

 ا  بال الكريم، القرآن يف  تعالى  ا  بقموووم   و،ثته إلى  ماله ينتق   اإليموووان  مدت إبمارد

 

 (.1/3229(، وتاج العروح، الكبيدي، ماد، عقر، )4/591لمان العرب، اب: منظد،، ماد،  عقر، ) 

(، و،وضوووو  الطوالبي: وعمود،  2/96ايظر  الفدااوه الودواين على ، ووووالو  اب: أبي زيود القيرواين، النفراوي، )  

(، واشوووواع القنوا ،  1/233(، و الكاهر يف غريوب ألفواا الشوووواإعي، األزهري، )5/195المفتي:، الندوي، )

 (.  1/256(،والمطلك على أبداب المقنك، البعلي، )5/495البهدتي، )

 (.2/499ايظر  طرح منتهى اإل،ادات، البهدتي، ) 

وطووي ي الشووي    .(1/32ايظر  ، ووال  يف المدا،يث على المذهب الحنبلي، الممووتشووا،  ،اطوود الحماد، ) 

،اطوود الحماد حفظه ا ، هد ممووتشووا، يف القضوواء الكديتي، ووزير  ووابت للعدل واألوباع والشوولون اإل ووبمي  

 بدول  الكديت.
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الِ )   الكريم اتابه  يف  بحايه ج  ا  ي ِصيب   لِلرِّ انِ  ت ر     ِمم  الِد  بُدن   الْد  اأْل ْبر  اءِ   و  لِلنِّم  ا  ي ِصيب   و   ِمم 

انِ   ت ر     الِد  بُدن    الْد  اأْل ْبر  ا  و  ثُر   أ وْ   ِمنْهُ  ب      ِمم  يباا ا 
ا ي صوووِ ْفُروضوووا  ،(7  آي :  النمووواء  ووود،،( )م 

 ا    صولى النبي  بال حيث  ،  -و ولم  عليه  ا  صولى  -محمد  المر ولي:  ير  ونّ   يف  وبيايها

  الموالي   الذم  تنتقو   وبذل  ،"مدته بعود لد،ثتوه إهد ما  أو حقوا  تر  م:"  و وووولم  عليوه

،)  األصوولي  المال  صوواحب م: ِّ،   المال اان  ما  وبعد  ،(الد،ث )الاديد  المال  إلى(   المد 

  منهم  واحد ا   ويضوم  الميرا،، م:  أ وهمهم  بحموب الد،ث  على  يقموم إنّيه  واحدا،  ما 

 .مال له اان إن المابت، ماله إلى و،ثه الذي ماله

 القسمة تعريف: الرابعة املسألة

 الحكمي  إالقمم  الحكمي ، وليمت المد،و،، المال  يف الدابع   الحقيقي   القمم   به يقصد

ا  المد،و، المال ويد    المد،،، مدت  بمارد تقك  األيصوب   حموب  الد،ث  يصويب  يف  بهرا

 المال بنفس  إما المتعلق  الطا،و  الظروع  لبعل  تتع ر  إقد  الحقيقي   القموم   أما الشورعي ،

  .للميرا،  الممتحقي: بعل بمبب أو  المد،و،،

 البحث ملصطلحات املركب التعريف: الثاني املطلب

  الدابك  أ،ض  على حقيق  يقمم  ولم  مالكه، مدت  بعد المد،و، العقا،  زاا،  حكم  بيان هد

 .  الد،ث  م:  الممتحقي: على

 

  

 

 (.1619(، ومملم، ،بم الحديث)6731متفت عليه، ،واه الب ا،ي، ،بم الحديث) 

 (.5/308) (، واإليصاع، المرداوي،4/405اشاع القنا ، البهدتي، ) ايظر  

 (.1/65ايظر  ، ال  يف المدا،يث، الحماد، ) 
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 الثاني املبحث

 الفقهي اجلانب 

 العقار زكاة حكم: األول املطلب

  واألمتع  البدن ثياب م: األصلي   الحداوا على زاا،   أيه األربعة  املذاهب من الفقهاء اتفق

 التاا،،؛   بها   يند  لم   إذا  إليها   محتاج  غير   ولد  ب   وحداييت،   كنى  ودو،   أ،اض  م:  والعقا،

 بّد   إب   أصب،  بنامي   وليمت  يمكنها،  دا،  م:  بد     إذْ   األصلي ،  بالحاج   مشلدل   أليها

 المال   ادن  وإيما  النماء،  حقيق   المقصدد  وليس  يامياا،  المال  يكدن  أن  م:  الكاا،  لدجدب

ا  .الرعي أي بالمدم أو للتاا،،، باإلعداد أو والفض ، االذهب  لقيا إما للتنمي  ُمع دًّ

 القسمة قبل املوروث العقار صورة: الثاني املطلب

 بمارد  أّيه إاألصوو   معي:،  لعذ، الد،ث  على  الميرا،  تقموويم  ويتع ر طوو ص،  يمدت  أن

ا،  الد،ثو   على  التراو   تتدز   المدّ،،  مدت ا،  ملكهم  يف  وتود و   تلقواويوا  ُيْ رِج   واو     بهرا

 م: الحدل ويبدأ الحدل، عليها وحال  يصوواباا، بللت إذا  ووهمه حمووب على بنفمووه زااته

ل كه يدم  اما  إيه، زاا،  عليه إليس للقني  تملكه  م:  أما للتاا،،، العقا، يدى  إذا  لنصويبه ت م 

  .اتبهم يف األ،بع   المذاهب إقهاء بر،ه

 

 

الود، الم توا،، اب: عوابودي:، )   (،  99(، والقدايي: الفقهيو ، اب: جكي، )11-2/5ايظر  ،د المحتوا، على 

 (.2/243(، واشاع القنا ، البهدتي، )1/141والمهذب، الشيرازي، )

القيرواين، 3/384ايظر  البنوايو  طوووورح الهودايو ، العيني، )   (، و الفدااوه الودواين على ، ووووالو  اب: أبي زيود 

(، و طوووورح منتهى  295/  3(، و تحفو  المحتواج يف طوووورح المنهواج، اب: حار الهيتمي، )1/331وي، )النفرا

 (.1/435اإل،ادات، البهدتي، ) 
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 القسمة قبل املوروث العقار زكاة حكم يف الفقهاء آراء: الثالث املطلب

 .األربعة املذاهب عند املعتمد القول :األول القول

 امتلكوه  بود  يكدن  أن  التاوا،،  صوووواحبوه  بوه  يدى  إذا  العقوا، يف  الكاوا،  وجدب يف  يشووووتر   أيوه

ا المد،و، العقا، يف زاا، إب  وبمعاوضوو ، بفعله  أليه بعدها، أو القمووم  بب   ووداء مطلقا

 الحدل،  عليوه  وحوال يصووووابواا  بلغ  إذا  الد،ثو   موال يف  الكاوا،  تاوب  وإيموا  للتاوا،،، يتملو   لم

 اللان  إتدى يف  جاء  ما المعاصري: الفقهاء م: القدل  هذا واإت  ومم:  يصيبه،  بحمب ا   

 بحمووووب  او     الد،ثو   على  األصوووونواع  م:  إ راجوه  ياوب  إيموا الكاوا،  تدجوب  إونيهوا  الوداومو ،

 .الميرا، م: أ همه

 األمدال   م:  والديايير  الد،اهم   دى  مل   م:  أن  أصحابنا  اتفت"  :  احلنفي  الربهاني  قال

  أيه  واتفقدا  للتاا،،،  المشترى   ويصير  بنيته،   يعم    أيه  الشراء  حال    التاا،،  ويدى  بالشراء،

 

،  الب وا،ي الحنفي، )   از  (، وبوداوك الصوووونواوك، الكوا وووواين، 2/435ايظر  المحيو، محمدد ب: أحمود ب: مو 

ي  الصووواوي على طووورح الصووولير، الصووواوي، (، وحاطووو2/101(، والمنتقى طووورح المدطع، الباجي، )2/17)

الشوووويورازي، )3/162) )1/159(، والوموهووذب،  الونودوي  )6/49(، والومواومود ،  الوعوكيوك،  (  6/43(، وإوتو  

 (.4/194( ، والفرو ، اب: مفل ، )3/153اإليصاع، المرداوي، )

ملكيتهوا م:  ويص الفتدى )إتاوب الكاوا، يف التراو  بعود مضووووي  وووونو  م: وإوا، المد،،، ألن التراو  تنتقو     

المتدىف إلى الد،ث  م: تا،ي  الدإا،، إذا بلغ يصوويب الدا،، يصوواباا م: النقدد أو الحلي م: الذهب والفضوو ، وأما 

ما  وووودى ذل  م: الترا  إليس إيوه زاا، إ  إذا أعده الدا،، للتاوا،،، إنيه يبتودو إيوه حدل الكاا، م: حي: أعده  

للير التاا،،، إنذا أّجره وجبت الكاا، يف أجرته، إذا بللت يصوواباا بنفمووها لذل ، وأما العقا، إب زاا، إيه إذا اان 

إتواوى اللانو  الوداومو ،   أو بضوووومهوا إلى موا لوديوه م: النقدد أو عروض التاوا،، وحوال عليوه الحدل.( ايتهى. )ايظر 

(9/305.) 

 تدزيك المال، إاألإضو  بلُت  وإذا اايت الكاا، تاب على جميك الد،ث  يف يصويبهم م: الميرا،، و ويتع رون يف

 أن يتفقدا على إ راج الكاا، م: مامد  المال، أليه   يادز تع ير الكاا، ع: وبتها.
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  و   للتاا،،   تصير     المد،،  مدت  وبت  التاا،،  ويدى  باإل،،  األعيان   هذه  مل   لد

 ".ييته تعم 

 العرض   ومل "  :التجارة  عروض  زكاة  وجوب  لشروط  بيانه  معرض  يف  املالكي  الصاوي  وقال

 ".الفداود  م:  ذل   ويحد  صدابًا  أ ذته  أو   لك  يف  أ ذه  أو  له  وهب  أو  و،ثه  إن     بشراء،

 الرب  بالبيك ينتظر بعن احتكا،  إما: بممي: على التاا،،  أن  واعلم"  :املالكي النفراوي  وقال

 يكدن أن:  أولها أ،بع ،  طرو   وللقممي:  بالر ص، ولد يبيك إدا،،  وإما  األ داق،  ويرصد

  مالي ،  غير  بمعاوضو   أو  صودب  أو  هب   أو  بن،، مل   إن    مالي ،  بمعاوضو  مل  العرض

  ثمنوه  بو   التاوا،،،  تملكوه  حي:  بوه  يدى  ولد  بواعوه،  إذا  عليوه  زاوا،  إب   لك،  م:  اوالموع دذ

 م: هروبًا ببضوه  أ ر ولد  عليه، زاا،    ثمنه أ ر إلد  ببضوه، يدم م:  حد ا   يموتقب   إاود،

 ".المعتمد على الكاا،

  بعقد يملكه أن: أحدهما: بشرطي: إ  للتاا،، العرض يعتبر  و  " :الشافعي الشريازي قال

 .  "وال لك والنكاح واإلجا،، االبيك العدض إيه ياب

  تملكه  عند  إيه  ا تاا،  بصد  ما  ا   هد  التاا،،  مال:  أصحابنا  بال "  :الشافعي  النووي  وقال

 يصير   المشترى  إنن  بالشراء  التاا،،  يي   ابتريت  إذا  أما: "بال  أن  إلى"  محض   بمعاوض 

 البلدي   به  صرح  للتاا،،،  صا،  التاا،، به  يدى إذا  الثداب  بشر   ا تهاب  وهكذا  للتاا،،،

 التاا،،،   أ باب  م:  إليمت  وا صطياد  وا حتشاش  وا حتطاب  ثداب  بب   الهب   وأما  وغيره،

 

،  الب ا،ي الحنفي، ) المحيو، ايظر   از   (.  3/435محمدد ب: أحمد ب: م 

 (. 3/162حاطي  الصاوي على الشرح الصلير ) ايظر  

 (.752/  2الفدااه الدواين، النفراوي، ) ايظر  

 (.1/159المهذب، الشيرازي، ) ايظر  
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  وهد   الشر   لفدات   بع،   بب  للتاا،،  العرض  يصير   و    بها،   الني     بتران  أثر   و 

 ".المعاوض 

  إهذا  واللنيم ،   والهب   والدصي   االميرا،  عدض  بلير   ُملِ     ما "  :  الشافعي  املاوردي  وقال

  بفع    للتاا،،  يصير  إيما  العرض  ألن   التاا،،،  بتملكه  يدى  وإن  للتاا،،  يكدن     طااله  وما

  التاا،،،  حكم  لها  يثبت  إلم  التاا،ات،  م:  التمليكات  هذه  وليمت  الني ،  مك  التاا،،

 ".للقني  واايت

  بمعاوض   التمل   يكدن  أن:  الرابك "  :التجارة  زكاة  وجوب  شروط  يف  الشافعي  اهليتمي  وذكر

  ال لك   وعدض  االصداق  محض   غير   أو  ا تعجره،  ما   أو   لنفمه   واإلجا،،  االبيك  محض ،

  زاا،  إب  والصيد  ثداب،  بب  والهب   ااإل،،  معاوض   بلير  ملكه  ما  ب بع  الدم،  وصل 

 ".المعاوض   يتفاء أ بابها،  م: يعد   أليه التاا،،، يي   به ابترن وإن  إيه،

 يملكوه  أن  أحودهموا:  بشوووورطي:  إ   للتاوا،،  العرض  يصووووير  و "  :احلنبلي قاداماة  ابن قاال

:  والثاين المباحات،  وااتمواب  واللنيم  والدصوي  الهب   وببدل  وال لك والنكاح االبيك بفعله

 وإن للتاا،،،  يصر لم للتاا،،  أيه  تملكه عند يند لم  إان للتاا،،،  أيه  تملكه عند يندي  أن

 -و ولم عليه ا  صولى- النبي وألن ،"للتاا،، يصور لم للتاا،،  أيه وبصود  بن،،  ملكه

  غوالبوا أليهوا  حكمهوا، يف والعقوا،  ،(والربيت  ال يو   صوووودبو   ع:  عنكم  عفدت  بود إين)بوال

 

 (.48/  6المامد  طرح المهذب، الندوي، ) ايظر  

 (299/  3الحاوي يف إقه الشاإعي، الماو،دي، ) ايظر  

 (.472/  1المنهاج القديم، الهيتمي، ) ايظر  

 (4/251اتاب الكاا،، )ايظر  الملني، اب: بدام ،  

 (، وحمنه األلباين.1790،واه اب: ماجه يف  ننه، اتاب الكاا،، باب زاا، الذهب والد،ق، ،بم الحديث) 
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 .إع  بلير ملكها وأليه التاا،،، جهات م: ليس اإل،، وألن للقني ،  ُتت  ذ

 ويحدهما، إجا،، أو ابيك تمحضوت  وداء المعاوضو ، تعتبر  وبي " :احلنبلي  املرداوي  وقال

 هذا إعلى المارد، يف القاضي وا تا،ه منصد، اب: ،واي   يف  يصه  هذا و لك، انكاح     أو

 يملكوه  لم  أليوه  للتاوا،،؛  يصوووور  لم  ويحدهوا  واللنيمو   اوالهبو   عدض  بلير  ملو   لد  القدل

 ."المد،و، أطبه  بعدض

  وهو  أصحابه  من  عقيل  وابن  بكر  أبي  واختيار  حنبل   بن  أمحد  اإلمام  عن  رواية :الثاني  القول

 .املعاصرين من زيد أبو بكر الشيخ قول

 تداإرت  إذا  الكاوا،  إيوه  تاوب  بو  إيوه،  الكاوا،  وجدب على  العقوا، امتب   لمووووبوب  أثر    أيوه

 لصوواحبه، ملكًا العقا،  صووا، به الذي  المووبب ع: النظر بلّل   وجدبها، طوورو   وواور  إيه

 ااإل،،، ا تيا،ه بلير أو  واللنيم ، والصودب   الهب   وببدل االبيك با تيا،ه، ذل   اان   وداء

 غير  مالي   بمعاوضو   أو  آ ر، بمال  وا  وتبدال  االشوراء محضو   مالي   بمعاوضو  اان  و وداء

 . الصل  وبدل والمهر  ال لك ابدل محض 

  الني ؛  بمارد  للتاا،،  يصير   العرض  أن  أ رى،  ،واي    أحمد،  وع:"   :احلنبلي  قدامة  ابن  قال

  عليه  ا   صلى-  ا   ، دل  إنن  بعد   أما :  بال  عنه   ا   ،ضي  جندب  ب:   مر،  أنّ )  ودليله

 يملكه   أن  يعتبر     هذا  إعلى  ،  (للبيك  يعد  الذي  م:  الصدب   ي رج  أن  يعمريا  اان  -و لم

 

 (.3/263حاطي  الروض المربك، اب: با م، اتاب الكاا،، باب زاا، العروض،) 

 (3/154اإليصاع، المرداوي، ) ايظر  

 (2/625(، والفرو ، اب: مفل ، )3/153ايظر  اإليصاع، المرداوي، ) 

 (4إتدى جامع  يف زاا، العقا،، بكر أبدزيد، )ص   ايظر  

(،  1564،واه أبدداود يف  وننه، اتاب الكاا،، باب العروض إذا اايت للتاا،، ه  إيها زاا،، ،بم الحديث) 

 وضعفه األلباين.
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  عليه   حال  إنن  للتاا،،،  صا،  التاا،،  به  يدى  متى  ب   عدض،  مقابله  يف  يكدن  أن  و   بفعله،

  ." الكاا، إيه وجب الحدل

 يفيود   ووووبوب  بوعي  يملكهوا  أن  بي:  الكاوا،  أحكوام  يف  إرق   : "زيود  أبد  بكر  الشووووي  وبوال

 ."المل  إر  الكاا، إذ التمل ،

 على   الحصوودل  طريق   يف  التفريت  بعدم القدل  هذا أصووحاب ،أي يتبي:  النقلي:  هذي: إم:

 .الكاا، إيه تاب وأيه العقا،،

 :األدلة

 :بأصلني األول القول أصحاب استدل

  :األول صلاأل

  والممتلكات، األمتع  م: ذل   ويحد والثياب  واأل،اضوووي  الدو، م: واألعيان العروض  أن

 تكدن  و   للتاا،،،  ات ذت إذا إ  الكاا،  إيها تاب و   إيها،  الكاا،  وجدب عدم األصو 

 . مالكها م: وعم  امب يد  إيه مما بفع ، تملكها تم إذا إ  للتاا،،

  :الثاني األصل

 القنيو ،   إيهوا  األصوووو  األمتعو  م:  ويحدهوا والثيواب  واأل،اضووووي الودو،  م: العروض هوذه أن

 األص  هذا م: ولل روج إيه، الكاا، وجدب عدم إاألص  للقني  اان وما التاا،،؛  وليس

  موالكهوا  إلى  ملكيتهوا  آلوت  بود  تكدن  أن  بود  إب  الكاوا،  إيهوا  تاوب  تاوا،،  عروض  واعتبوا،هوا

 .حكمها يف ما أو المالي  بالمعاوض 

 

 (.3/59ام ، اتاب الكاا،، )ايظر  الملني، اب: بد 

 (4ايظر  إتدى جامع  يف زاا، العقا،، بكر أبدزيد، )ص   
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 .المالي  بالمعاوض  المكتمب  التاا،، عروض يف إ  الكاا،  يدجبدا إلم 

 :الثاني القول أصحاب أدلة

  ووووبوب  ع: النظر بلل التاوا،، عروض  يف الكاا،  بدجدب  القدل  هذا أصووووحواب  ا ووووتودل

  لها،  التمل   وبب على ينظروا ولم  للتاا،،، ُأِعد  إيما الكاا، وجدب أدل  بعمدم  تملكها،

 :يعتي ما ومنها

ْذ ) :وتعوالى  ووووبحوايوه  ا  بدل -1 الِِهمْ   ِم:ْ   وُ بو  ا  أ ْمد  د  ُرُهمْ  صوووو  يِهمْ   ُتط هِّ اِّ ُتك  ا و  :    التدبو (]بِهو 

103] 

  األمدال،   أعم  م: التاا،،  وعروض األمدال،  يف  الكاا، وجدب  على  الكريم   اآلي   دلت إقد

 المال  ملكي  إر  الكاا،  وجدب ألن  لها؛  تملكه  ووبب ع:  النظر  بلل الكاا،  إيها إتاب

 للتاا،، معد، وهي العروض، هذه على  تام ملكه  المال  صوواحب الحال  هذه  ويف  وتمامها،

 .الكاا، إيها إتاب

 وا تبع أ وووومواوه  وتبواي:  أصوووونواإه ا تبع على  مال  ا   يف عام وهذا: "العربي  اب:  بال

 ."الدلي  إعليه طيء يف ي صه أن أ،اد إم: أغراضه،

 محيو   والعلم  موال، إهد  وتملو  تمدل موا أن  العرب  ابم يف  والمعروع: "القرطبي  وبوال

 "ما ا  يممى تمل  ما إنن  طاهد، واللمان

ا  ي ا) :وتعالى  ووبحايه بدله  -2 نُدا  ال ِذي:    أ ي ه  يِّب اِت   ِم:ْ   أ ْيِفُقدا آم  ا  ط  بْتُمْ   م  ا ا موو  ِمم  ْجن ا  و   أ ْ ر 

 

 (4  إتدى جامع  يف زاا، العقا،، بكر أبدزيد، )ص ايظر  

 (104/ 3عا،ض  األحدذي، اب: العربي، ) ايظر  

 (228/ 8الاامك ألحكام القرآن، القرطبي، ) ايظر  
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 بميرا، وملكه اإليموووان اموووبه ما ا   يف  عام   إاآلي   ،[267:    البقر،(]اأْل ْ،ض ِم:   ل ُكمْ 

 . التمل  وأ باب المكا ب أيدا  م: غيره أو

 البيك،  وهد  تاوا،، يف مقواولو   أو  اإلجوا،،  وهي  بودن، بتعوب  يكدن  الكمووووب: "القرطبي  بوال

 ."امبه بد  الدا،، غير ألن هذا؛ يف  دا   والميرا،

 ِم:ْ   أ ْيِفُقدا) :تعوالى  بدلوه  يف  الموووولف  م: جمواعو   ،وى  وبود: "الاصوووواص  بكر  أبد وبوال

يِّبو اِت  ا ط  بْتُمْ   مو   يدجوب  اآليو  هوذه وعمدم وماواهود،  الحموووو:  منهم  التاوا،ات،  م:  أيوه (ا موووو 

ا: )تعالى  بدله ألن  األمدال؛  ووواور  يف  الصووودب  بْتُمْ   م   مكتف غير اان  وإن  ينتظمها، (ا مووو 

  إيها،  الداجب  مقدا،  يف مام   األمدال  أصوووناع يف عمدم إهد  الداجب  المقدا،  يف بنفموووه

 مقادير بذار – و وولم عليه ا  صوولى – النبي م: البيان و،د ولما  البيان، إلى مفتقر إهد

 أمدال   يحد  إيه  الحت إيااب  يف  ا تلفنا  ما ا   يف  بعمدمها  ا حتااج صوو   إيه،  الداجبات

 ."العروض يف الكاا، إيااب ينفي م: على اآلي  بظاهر  وُيحتا التاا،،،

  عليه ا   صووولى  –  ا   ، ووودل  اان" :بال  عنه  ا  ،ضوووي  جندب  ب:   ووومر،  حديث  -3

 "للبيك يعّده الذي م: الصدب  ي رج أن يعمريا – و لم

 أي: للبيك  يعده  ومعنى  التاا،،، أمدال  يف  الكاا، وجدب  يف  يص  الحديث  أن: الد ل   وجه

 .التاا،ات أيدا  أغلب أليه البيك؛  ص وإيما للتاا،،، يهيئه

 

 (3/321ألحكام القرآن، القرطبي، )الاامك  ايظر  

 ( 2/174ايظر  أحكام القرآن، الاصاص، ) 

 (، وضعفه األلباين.1564،واه أبدداود يف  ننه، ،بم الحديث) 

(، وعدن المعبدد، محمد طووومس  4/248(، والملني، اب: بدام ، )3/53ا  وووتذاا،، اب: عبدالبر )  ايظر  

 (.2/297الحت آبادي )
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 إونذا   إيهوا،  التاوا،،  بطلوب  إ   لهوا  يمواء     وغيرهموا  والفضوووو   الوذهوب  م:  النقدد  أن –4

 إيهوا  الكاوا،  وجدب  يف  النقوديو   األمدال  حكم  حكمهوا  اوان  للتاوا،،  العروض  يف  وضووووعوت

 .تملكها  بب ع: النظر بلل

 :النزاع حمل حترير

 عليوه  يحصوووو   لم وأيوه تملكوه،   ووووبوب  إلى  يظر  المد،و،  العقوا، يف  الكاوا،  يدجوب  لم  م:

 ما  العقا، ادن إلى يظر المد،و، العقا، يف الكاا، أوجب وم:  المعاوضوو ،  أو بالكمووب

 .عليه الحصدل أو امبه طريق  ع: النظر بلل الكاا، إيه تاب

   :الرتجيح

 – التاا،،  بني  إ   الكاا، وجدب بعدم  القدل  أنّ   الممعل  هذه  يف -أعلم وا   -يظهر  إالذي

 :منها أل باب، غيره، على  مقدم    -األ،بع   المذاهب بدل وهد

 .للتاا،، وليس للتمل  أيها األمدال يف األص  أن -1

 .لها وتشليله المال  م: بني  إ  للتاا،، تكدن   للقني  الممتلك   األمدال -2

ا، صوواحبه  تمّلكه  األمدال، م:  يد   يف الكاا، إيااب  يمووتطيك   -3  للقني ،  واّت ذه  بهرا

 . إيه الكاا، وجدب على دلي  يعت لم ما التاا،،، به يند ولم

 م:   إيه الكاا، وجدب على  الحكم  وبناء ،(العقا،)   للمال التمل   ووبب إلى النظر -4

 والمقاصود   والمقصود،  الموبب  مراعا،  دون التمل ،  بمارد  ا اتفاء م:  أولى  عدمها

 .الشريع  يف ومعتبر، مراعا، المماو  هذه يف

 
  

 

 (.98الكايف، اب: بدام ، )ص  ايظر  
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 ةــاخلامت

 .والتوصيات النتائج  وفيها

 :النتائج

 .المد،و، العقا، زاا، وصد،، معنى بيان -1

  .منه والثمر، الممعل ، يف ال بع وبيان  الفقهاء أبدال ذار -2

  الذي   الحدل  يحمووووب  و   التاا،،، ويي   تملكه، منذ  حدله  يحمووووب المد،و، المال -3

 .المد،، عند اان

 إذا إ   المعاوضووو ،  أو  بالكموووب  عليه  يحصووو  لم أليه  المد،و،، العقا،  يف زاا،   -4

 .التاا،، به يدى

  الموال  وامووووب  التاوا،،،  ييو :  بشوووورطي:  الموال  يف  الكاوا،  أوجبدا  الفقهواء  جمهد، -5

 .بالمعاوض 

ك المعاصووري: بعل -6  لم ولد  مال، عليه يطلت  ما ا  يف  وجعلها الكاا،، أصووناع و ووّ

 .المعاوض  أو  الكمب طريت ع: يك:

 يت ذ أن إ   للقني  أيه  المد،و،  العقا، يف األص   أن على ،أيهم بندا  الفقهاء جهمد، -7

 .صحي  بياح أو بدلي  إ  صنف يف زاا، يدجب و  للتاا،،،

 
 :التوصيات

  يف  أهمي  م:  لها  لما  بالعقا،، المتعلق  الممووواو  حكم بيان  يف  التد وووك على  الحرص -1

 .المعاصر، الحيا،

 بعد إ   إيه، الكاا،  بدجدب  األصووناع م: صوونف على  الحكم  يف  ا  ووتعاال عدم  -2

 .الفقهاء عليها يص التي إيه، الكاا، وجدب طرو  ا تكمال م:  التحقت
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 الكاووا، إياوواب عوودم يف ويموورها الشووريع   ووماح  لنووا يتبووي: البحووث هووذا  تووام ويف

ا، لهوووا  اطوووتر وإيموووا األمووودال، اووو  يف  ومتوووى الكاوووا،، وجبوووت وجووودت متوووى طوووروطا

ا إ  ذلووو  وموووا تاوووب، لوووم إقووودت  موووا لهوووم يبقوووى حتوووى األمووودال، بعصوووحاب ،إقوووا

بدن حيووواتهم، يف بوووه يتعيّشووودن  بعووودم الفقهووواء جمهووود، بوووال لوووذا  بلوووه، مووو: ويتكموووّ

 ييوو  د وودل لعوودم الكاووا،، أصووناع موو: يعتبروهووا ولووم القنيوو ، أموودال يف الكاووا، إياوواب

 . عليها التاا،،

 واآلخرة   الدنيا   ف   واخلي   النفع   فيه   البحث   هذا   يكون   أن  اهلل   وأسأل 

 . العاملي   رب   هلل   واحلمد 
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 عــــــاملراج

 القرآن الكريم. ▪

عالم   دا،القرطبي،  الاوامك ألحكوام القرآن، محمود ب: أحمود ب: أبي بكر ب: إرح  ▪

 م.2003 -هو 1423الرياض، الطبع   األولى،  -الكتب 

المكتب  العصوري ، بيروت، م تا، الصوحاح، محمد ب: أبي بكر الحنفي الرازي،  ▪

 . م1999 -هو 1420ال امم ، الطبع   

القامدح المحيو، محمد ب: يعقدب الفيروز آبادي، مل ووموو  الر ووال  للطباع    ▪

 م. 2005 -هو  1426والنشر والتدزيك، بيروت، الطبع   الثامن ، 

 المعام الد يو، مامك اللل  العربي  بالقاهر،، دا، الدعد،، القاهر،. ▪

 –، دا، صووواد،  اإلإريقيلموووان العرب، محمد ب: مكرم اب: منظد، األيصوووا،ي  ▪

 هو.1414بيروت، الطبع   الثالث ، 

تاج العروح م: جداهر القامدح، محّمد ب: محّمد ب: عبد الرّزاق الحمووويني،  ▪

بيدي، دا، الهداي    مصر. –الملّقب بمرتضى الك 

دا، الكتوب  ،  أحكوام القرآن، أحمود ب: علي أبد بكر الرازي الاصوووواص الحنفي  ▪

 م.1994-هو 1415بيروت، الطبع   األولى،  –العلمي  

، محمد ب: إ وماعي  الب ا،ي،  "صوحي  الب ا،ي"الاامك الصوحي  الم تصور   ▪

 م. 1987 -هو 1407بيروت، الطبع   الثالث ،  -دا، اب: اثير

المموند الصوحي  الم تصور بنق  العدل ع: العدل إلى ، ودل ا  صولى ا  عليه   ▪
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 –، ممولم ب: الحااج القشويري النيموابد،ي، دا، الاي   "صوحي  ممولم"و ولم  

 هو.1334 الطبع  بيروت، 

 بيروت. – ن: اب: ماجه، اب: ماجه محمد ب: يكيد القكويني، دا، الفكر  ▪

ِاْمتاين، دا، الر ال    ▪ بيروت،  – ن: أبي داود، أبد داود  ليمان ب: األطعث المِّ

 م.2009 -هو  1430الطبع   األولى، 

  المكتب آبادي، عدن المعبدد طوورح  وون: أبي داود، محمد طوومس الحت العظيم   ▪

 م.1968هو، 1388المدين  المند،،، الطبع   الثايي   -الملفي  

المنتقى طوورح المدطن،  ووليمان ب:  لف ب:  ووعد ب: أيدب القرطبي الباجي،   ▪

 هو. 1332بادا، محاإظ  مصر، الطبع   األولى،  -مطبع  المعاد، 

ا  وووتوذاوا،، يد وووف ب: عبود ا  ب: محمود ب: عبود البر القرطبي، دا، الكتوب   ▪

 م.2000 -هو 1421بيروت، الطبع   األولى،  –العلمي  

،د المحتوا، على الود، الم توا،، اب: عوابودي:، محمود أمي: ب: عمر ب: عبود العكيك   ▪

  -هوووووووو  1412بيروت، الطبعو   الثواييو ،    -عابدي: الدمشوووقي الحنفي، دا، الفكر

 م.1992

دا،   البناي  طووورح الهداي ، محمدد ب: أحمد ب: مد وووى الليتابى الحنفى العينى، ▪

 م.2000 -هو  1420بيروت، الطبع   األولى،  -الكتب العلمي  

المحيو البرهواين يف الفقوه النعمواين إقوه اإلموام أبي حنيفو  ،ضوووي ا  عنوه، محمدد   ▪

،  الب وا،يا از  الحنفي، دا، الكتوب العلميو    ب: أحمود ب: عبود العكيك ب: عمر ب: مو 
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 م.2004 -هو  1424بيروت، الطبع   األولى،  -

اللبواب طووورح الكتواب، عبود اللني ب: طوالوب اللنيمي الميوداين الحنفي، المكتبو    ▪

 بيروت. -العلمي  

  دا،الكا وواين،  بداوك الصووناوك يف ترتيب الشووراوك، أبد بكر ب: ممووعدد ب: أحمد   ▪

 م.1986 -هو 1406  الثايي ، بيروت، الطبع  -الكتب العلمي  

إتواوى اللانو  الوداومو ، اللانو  الوداومو  للبحد، العلميو  واإلإتواء، ،ووا وووو  إدا،،   ▪

 الرياض. –البحد، العلمي  واإلإتاء 

الفدااه الدواين على ، وووال  اب: أبي زيد القيرواين، أحمد ب: غايم )أو غنيم( ب:  ▪

الوفوكور   الومووالوكوي، دا،  الونوفوراوي  موهونووا،  ابو:  الوطوبوعوو    بو  – وووووالوم  يوروت، 

 م.1995 -هو 1415األولى،

بلل  الموال  ألبرب المموال  المعروع بحاطوي  الصواوي على الشورح الصولير،  ▪

القاهر،،  –أحمد ب: محمد ال لدتي، الشوهير بالصواوي المالكي، دا، المعا،ع  

 .الطبع   األولى

 جداهر اإلالي  طرح م تصر  لي ، صال  عبد المميك اآلبي األزهري،  ▪

ملني المحتواج إلى معرإو  معواين ألفواا المنهواج، محمود ب: أحمود ال طيوب   ▪

  -هووووو  1415الشوربيني الشواإعي، دا، الكتب العلمي ، بيروت، الطبع   األولى،  

 م.1994

  ر الهيتمي،تحفو  المحتواج يف طووورح المنهواج، أحمود ب: محمود ب: علي ب: حا ▪
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 م.1983 -هو  1357المكتب  التاا،ي  الكبرى بمصر، الطبع   األولى،

المهوذب يف إقوه اإلمام الشوووواإعي، إبراهيم ب: علي ب: يد وووف الشووويرازي، دا،   ▪

 بيروت. –الكتب العلمي  

 بيروت. -المامد  طرح المهذب، يحيى ب: طرع الندوي، دا، الفكر  ▪

 الحاوي يف إقه الشاإعي، الماو،دي،  ▪

الحاوي الكبير يف إقه مذهب اإلمام الشاإعي، علي ب: محمد ب: محمد البصري  ▪

بيروت، الطبعو   األولى،   –البلودادي، الشوووهير بوالمواو،دي، دا، الكتوب العلميو  

 م.1999-هو  1419

المنهواج القديم، أحمود ب: محمود ب: علي ب: حار الهيتمي، دا، الكتوب العلميو    ▪

 م.2000- هو1420بيروت، الطبع   األولى  –

دا، الفكر   اشواع القنا  ع: مت: اإلبنا ، منصود، ب: يديس ب: إد،يس البهدتي،  ▪

 هو.1402بيروت، الطبع   األولى،   –

حاطووي  الروض المربك طوورح زاد الممووتقنك، عبد الرحم: ب: محمد ب: با ووم   ▪

 هو. 1397 -العاصمي الحنبلي النادي، الطبع   األولى 

ْرداوي، اإليصوواع يف معرإ  الراج  م: ال ▪  بع، علي ب:  ووليمان ب: أحمد الم 

هو   1415الطبع   األولى،   القاهر،،  –هار للطباع  والنشوور والتدزيك واإلعبن 

 م.1995 -

اتاب الفرو ، محمد ب: مفل  ب: محمد المقد وي الحنبلي، مل ومو  الر وال    ▪
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 م.2003 -هو  1424بيروت، الطبع   األولى  -

حنبو  الشووويبواين، عبود ا  ب: أحمود ب: محمود ب:   الملني يف إقوه اإلموام أحمود ب: ▪

 هو.1405بيروت، الطبع  األولى،  –بدام  الاماعيلي المقد ي، دا، الفكر 

دا،    الكايف يف إقه اإلمام أحمد، عبد ا  ب: أحمد ب: محمد ب: بدام  المقد وي،   ▪

 م.1994 -هو  1414بيروت، الطبع   األولى،  –الكتب العلمي  

الن ▪ أولي  المعروع ب  دبوواوت  المنتهى  لشووورح  اإل،ادات"هى  منتهى  ، "طووورح 

بيروت، الطبعو   األولى،   -منصووود، ب: يديس البهدتى الحنبلى، عوالم الكتوب  

 م.1993 -هو 1414

، ووووالو  يف المدا،يوث على الموذهوب الحنبلي، ،اطوووود عبود المحمووو: الحمواد،  ▪

الطبع   األولى، الكديت،   -الناطووور  مل ووومووو  الاديد الناإك للنشووور والتدزيك  

 م.2017 -هو 1438
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 فهرس البحث

 

 رقم الصفحة املوضوع م

 املقدمة 1
1171 

 التمهيدي  اجلانب:األول املبحث 2
1175 

 1175 العندان  مصطلحات تعريف:  األول  المطلب 3

 الكاا، تعريف   األولى الممعل  
1175 

 العقا، تعريف   الثايي  الممعل  
1177 

 المد،و، تعريف   الثالث  الممعل  
1177 

 القمم   تعريف   الرابع  الممعل  
1178 

 1178 البحث  لمصطلحات  المراب  التعريف: الثاين  المطلب 4

 1179 الفقهي اجلانب:  الثاني املبحث 7

 1179 القمم  بب   المد،و،  العقا، صد،:  األول  المطلب 8

 1179 القمم  بب   المد،و،  العقا،  صد،،: الثاين  المطلب 9

 1180 القمم   بب   المد،و،  العقا،  حكم  يف  الفقهاء  آ،اء :الثالث  المطلب 10

 اخلامتة والنتائج 17
1188 

 املصادر واملراجع 18
1190 

 الفهرس 19
1195 
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