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Legitimate rules for employees’ financial dues
Abstract:
This research aims to explain the legitimate rules for employees’ financial dues, as it presents a
definition of employees’ financial dues, related words, and explaining the jurisprudential
assignment of function, up to the exact jurisprudential assignment of employees’ dues.
As for the other topic, it deals with some legitimate rules related to employees’ dues, such as ruling
on delaying employees’ salaries and deducting from them, the ruling on zakat on employees’ dues ,
the ruling on calculating zakat and penance payments from the dues , and finally the issue of
replacing the dues at less than their value , all of this by presenting the origin of the issue and then
paying the branch on it.
The research concluded that the zakat is not required for employees’ dues, paying from Money
whose owner does not know where it is and permissibility calculating zakat from employees’ dues
and replacing it for less than its value.
Keywords: rules, legitimate, dues, employees.
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األحكام الشرعية لمستحقات الموظفين المالية

مقدمة:

الحمددهلل أ لَّد حدل الحددَّر أس حب د ،لن د عن ا أراددو سددو الح د،اب أَّبددو أنددعوا أل عان د ا أالخددَّو أالبددَّب ساددو ل دد،ب ال ا د أل د او ب د ع

أمطعمعا أساو آل أصح الط و الطعه،سوا ألومة الفق المجتاهلليوا أمو اقتفو لث،هو أساماو إلو يعب الهلليوا لمع نعهلل.

فإن سادو الفقد مدو ل د،ع العادعب ألسنمادع رفعدعا أل ئ،هدع فعودهللوا ف د لعد،ع الحدَّر أالحد،ابا أاد دعمد ،الدهللر ع لادهلليوا أدا دو

َّعجة المكاف وا أسجعب سو نؤاالداو أانتفبعراداو.
أمو م عَّث الفق التي لحتعج إلو عراعا أدفخد ل لَّكعمادع المعدعمَّل المعل دةا أاخعصدع المععصد،و م ادعا فادي متجدهلل و
متطعرو؛ رت جة مع لشاهلله أاقع ع المععص ،مو دقدهللب سامدي أدو علدعجيا أدجدهلل فدي مجدعالل الح دعو ناند،هعا ا مد ،الدالل للقدو ننَّلد
ساو مبعول المععمَّل المعل ة.

نعإلضددعفة إلددو ددعن المعددعمَّل المعل ددة متشددع ة م ،ددة؛ رت جددة سَّقددعل متشددعنكة متهللاااددةا ال لمكددو فاددو المب دالة إال نفاددو

متوعمل أ ارنة لاعاقعا أمو ثو رانة فقا ة عماة نم اج ة متعازرة د،اسي المقعصهللا أدفاو ال خعص في ضعواع.
أمو المبعول التي دط،ق نعب المفت و في أاقع ع الفابط ي مبالة مبتحقعل المعظف وا أمع يتعا

اع مو فد،أ أمبدعولا

أقهلل ظا،ل هاله ال عزلة رت جة مع دععر فابط و سمعمع أقطع غزو اخعصع مو َّخعر ن عني أاقتخع ل لثّ ،ساو م عَّي الح عو

نان،هعا ألصدع اع ندعلعجز أالعبد ،سدو العفدعت نعلتزامعدادع دجدعه المدعظف و؛ إن دعرعا فدي القطدع العدعب لأ ال دعصا مدع جعدل سدهلل ا مدو
المؤنبددعل دت دداا ،فددي ف ددع رأادددق معظف ا ددع أدقتطددع ج ددزتا م اددعا د،ص دهللهع لخددعلا المعظ د

أفددي َّب ددعن دحددر ددهلل المت دداا،ال لأ

المبتحقعلا لو ال ي تفع اع أإن ث ر لصل ماو لاع.
أقهلل لجعب نعض المفت و سو االنتفتعتال العار و في هاله ال عزلة نإلجعز؛ راو نخهلل اإلجعنة سو انتفتعت سعابا أمعادعب
لن لول مقعب مقعرا فمقعب ال حث العامي ل تا

سو الفتعىا َّ ث دحتعج م عَّئ إلو مزسهلل نحث أداص ل أدو

عرددر الحعجددة إلددو د ددعأر المبددعول المتعاقددة نمبددتحقعل المددعظف و نعل حددث أالهلل ارنددةا أف د م د ال قددعوو ساددو سدد،

أدهللل لا أمدو ه دع

لصددل المبددالةا

أ ارنددتاع ارنددة م اج ددةا ثددو ددعن ف،ساددع أأجد التشددعن أاالاددتَّعا ثددو ددعن ال د،لل ال د،اجا أمبددعغعد ا أفد م د ال أنددطي أاجتاددع

متعازنا ي،اسي المقعصهلل الععمة أال عصة لامععمَّل المعل ة القعومة ساو لصل الحل أاإلنعَّةا أرفع الح،ج أالت بد  ،سادو الع دع نمدع
لحق المخعلا أسجاق لاو َّقعقاوا مو غ  ،مععرضة ل ص ص،ساا أال مخع مة لمقخهلل معت .،
أقهلل عن هالا ال حث أف الحهللأ اآلد ة:

•

مشكلة البحث:

يت عأر ال حث إ كعل ة ذال داث  ،في أاقع ع الفابط ي المععص،ا مع جعل لهل الفتعى أاالجتاع يت عي عن في دو فاع أد ،سجاع ساو
لصعلاع في نعب المععمَّل المعل ةا أمو ثو الحكو سا اعا أدتا ص إ كعل ة ال حث في البؤال و ال،و ب و المتمئا و في اآلدي:
ما التكييف الفقهي لمستحقات الموظفين؟

وما األحكام الشرعية لمستحقات الموظفين المالية؟
•

أسئلة البحث:

يتف ،سو نؤار ال حث ال،و س لنئاة ف،س ة دتمئل في اآلدي:
 .1مع َّكو داا  ،رأادق المعظف و أالحبو م اع؟
 .2مع َّكو الز عو في مبتحقعل المعظف و؟
 .3مع َّكو اَّتبعب الز عال أالوفعرال مو مبتحقعل المعظف و؟
 .4مع َّكو انت هللار المبتحقعل ناقل مو ق متاع؟
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أهداف البحث:

ياهللع ال حث إلو عن جماة لمعر هي:
الفقاي لمبتحقعل المعظف و.

 .1عن التو

 .2عن ا َّكعب الش،س ة المتعاقة نمبتحقعل المعظف و المعل ة.
 .3س،
•

لصل المبالة أد ،سل المبعول المععص،و سا اع.

الدراسات السابقة:

لو لجهلل _في َّهللأ نحئي أا َّسدي_ مدو د دعأر معضدع مبدتحقعل المدعظف و المعل دة نعل حدث أالهلل ارندةا سدهللا نعدض فتدعأى

لهل العاو المحا وا أمو هاله الفتعأى:

 .1فتعى فض اة الش خ إَّبعن سع عر َّفن هللا مفتي محعفنة اعن يدعرسا َّ دث لجدعب ف ادع سدو َّكدو الشد ،فدي ز دعو مبدتحقعل
المعظف و.

 .2فتعى فض اة الش خ س هلل ال عرل ااة َّفن هللاا مفتي غزوا َّ ث د عأر للضع مبالة ز عو مبتحقعل المعظف وا أَّكو اخو ز عو
الفط ،مو المبتحقعل.

أقددهلل عرددر هدداله الفتددعأى مقتض د ة مددعجزوا نع ددهللو سددو التو د

الععابا أدج ق سو انتفبعراداو المتعاقدة نجزو دة مع دةا

الفقاددي لامبددالةا أد ا،سددي جعرددق االاتخددعر؛ راددع د ع ددق

مدع هدالا ال حدث يت دعأر معضدعس نخدعرو متوعمادة دعماةا أم اج دة سام دة

د د و لصددل المبددالة أاآلرات ال دعار و ف اددع أا لددة أمددو ثددو التدد،ج اا ثددو دعدد،
التشعن أاالاتَّع
•

العَّقددة د و المبددالة المععص د،و ألصددااع؛

ددعن لأج د

امعا أصعال لا،لل ال،اجا.

منهج البحث:

استمهللل في نحئي هالا الم ال العصفي التحا اي؛ ر الم ال العامي المَّوو لط عدة ال حدث؛ َّ دث جمعدر المدع و العام دة

مو منعراعا أهي م،اجع الفق ا ص اة أالمععص،وا أأصفاع أدحا ااع؛ رانطع و المبعول المععص،و ألصعلاع؛ لاعصعر إلو ا َّكعب
الش،س ة أال تعول.
•

إجراءات البحث:

اد عر لاعصعر إلو م ال ال حث اإلج،اتال اآلد ة:
 .1جمع مع و ال حث مو منعراع الم تافةا أاعصة تق الفق ا ص اة أالمععص،و.
 .2سزأ اآللعل الق،آر ة إلو نعرهعا ال  ،انو البعروا أرقو اآللة التي أر ل ف اع.

 .3د د،سل ا َّع يدث مدو منعرادعا فمدع دعن فدي الخدح ح وا لأ فدي لَّدهللهمع ا تف در ند ا أ ّإال رجعدر إلدو غ ،همدع مدو تدق البد ة

رعقَّ الحكو سا مع د ّب.،
 .4دعث

الم،اجع.

 .5س،

المخع ر أالم،اجع في الحعا ي م تهللوع نعلمؤل
المبعول الفقا ة

عن صعرداعا ألصااع التي دت ،ج سا ا ثو دعن آرات الفقادعت ف ادعا أند ق ال دَّع _إن لدزب_ أ ل دل

لول مالهق أال،اجاا ثو د ،سل المبالة المععص،و سا اع

•

نعنو ا،د  ,ثو انو الوتعب نعاتخعرا ثو س،ضر التفعص ل فدي قعومدة

عن أج العَّقة

اع أال،اجا في َّكماع.

هيكلية البحث:

ملخص البحث
مقدمة :أدضو مشكاة ال حثا ألنئاة ال حثا ألههللاع ال حثا أالهللرانعل البعنقةا أه كا ة ال حث.
المبحث األول :حقيقة مستحقات الموظفين وتكييفها الفقهي.
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المطاق ا أرَّ :ق قة مبتحقعل المعظف و أا لفعظ ذال الخاة.

المطاق الئعري :التو

الفقاي لمبتحقعل المعظف و.

المبحث الثاني :األحكام الشرعية المتعلقة بمستحقات الموظفين

المطاق ا أرَّ :كو داا  ،رأادق المعظف و.

المطاق الئعريَّ :كو الز عو في مبتحقعل المعظف و.
المطاق الئعلثَّ :كو اَّتبعب الز عال أالوفعرال مو مبتحقعل المعظف و.
المطاق ال،انع :انت هللر مبتحقعل المعظف و ناقل مو ق متاع.

الخاتمة :أدضو ال تعول أالتعص عل.

المبحث األول

حقيقة مستحقات الموظفين وتكييفها الفقهي

لد عأر في هالا الم حث التع،سف نمبتحقعل المعظف و ثو عن دو فاع الفقاي الالل ي ي االجتاع أفق ا أدفخد ل ذلدف فدي
المطعلق الئَّثة اآلد ة:
المطلب األول :حقيقة مستحقات الموظفين واأللفاظ ذات الصلة:

مبتحقعل المعظف و مو ق ل الم ،ق اإلضعفيا أال هلل لاعصعر إلو معه ت

عن مف ،اد

ل ساو َّهللها أ دالا دعن ا لفدعظ

ذال الخاة ن لاعصعر إلو َّق قت االصطََّّ ةا أا عن ذلف عآلدي:
أواًل :تعريف المستحقات:

المبتحقعل في الاغة :جمع مبتح أهع انو مفععر مو الفعل َّق اأسادي في الاغة نمع و :

 -1الصدق واإلثبات :أم َّق ا م ،لل لث ت أصهللق (.)1
 -2اإلحكام :لقعر َّق الئعب إذا لَّكو ربج (.)2

 -3الواجبببب المفبببرو  :أم د د قعلد د دع ددعلو ف ددي قخ ددة معن ددو ِ :
بع َعَلب ب )3( ..ا لل أاج ددقا ألم دد ،مب ددتح ؛ لل أاج ددق
َ
(حقيبب َ
أمف،أ (.)4
أأاضا لن المع و ا ا  ،هع لق،ب المععري الاغعسة إلو الم ا ،ا
ثانيا :تعريف الموظفين:
ا
الموظفين في اللغة :جمع معظ

مع ل س لااله الافنة ساو انتقَّلاع مع و اصطََّّ ع.

أهع مو الفعل أظ

لقهللر مو سمدل لأ عدعب لأ رزق لأ
دعظ فع أظ فة أمعظفعا أهع مع ّ

أمببا فببي اًلصببطال  :فقددهلل جدد،ى انددتعمعر لفنددة المعظد

د ،يتعاد نعلمبددام و فددي لسمددعر
ساددو لبددعن الفقاددعت فد مو يتعددع و لمد ا

غ  ،ذلف في زمو مع و(.)5

الهللألة(.)1

) (1ارن :،ال،ازل :م تعر الخحعح (ص)77 :ا مجمع الاغة الع،ا ة :المعجو العن ط (.)188/1

) (2ارن :،مجمع الاغة الع،ا ة :المعجو العن ط ()188 /1ا لَّمهلل رضع :معجو متو الاغة (.)132 /2
)[ (3ا س،اع.]105 :

) (4ارن :،ا و فعرس :مقعي س الاغة ()18 /2ا ا و م نعر :لبعن الع،ب (.)49 /10

) (5ارن : ،الجعه،ل :الخحعح في الاغة ()125 / 4ا ا و م نعر :لبعن الع،ب (.)358 / 9
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أقهلل س،ع نعض المععص،سو العظ فة نقعلاو" :مو ة ،س ة لم ع ،و رشدع معد و لأ دخد،ع سدعب؛ لتحق د جعردق مدو جعاردق
الععب لأ العفعت ناَّهلل المقعصهلل الش،س ة"(.)2

ثال اثا :المصطلحات ذات الصلة بمصطلح مستحقات الموظفين:
د ددعن َّق قد ددة هد ددالا المخد ددطاا ساد ددو دمعمد د يتعقد د

ساد ددو د ددعن المخد ددطاحعل المتخد دداة ند د ا مد ددو ه د ددع آثد دد،ل ال د ددهللت تع،سد ددف

المخطاحعل المتخاة ن ؛ لتتضا َّق قت أسنا ،الم ا ،م :

 .1تعريف الراتب :س ِّّ،ع ال،ادق لأ الم،ادق نار " :ا ج ،الالل يتقعضعه ا ج  ،ال عص (المعظ ) في ل ا ،رن  ،سما " (.)3
 .2الراتب التقاعدي :هع س عرو سو " :م اغ معلي لبتحق المعظ لأ الععمل ا،سع سادو الهللألدة لأ المؤنبدة الم تخدة نعدهلل ارتادعت
اهللمت نمقتضو القعار و أا رنمة أسقع العمل"()4ا أسبمو للضع المععشا أال لبتح هالا ال،ادق التقعسدهللل إال أفد

د تا

مو ألة ا،ى(.)5

د،أ مع دةا

 .3المببدارات :لقدد،ب مخددطاا مددهللا،ال المددعظف و مددو ندعنق ا أسقخددهلل ند " :ا مدعار التددي دقتطددع مددو اددل العددعما و مددو ق ددل الجاددة
التي لعامعن ف اع نمعجق سقهلل العملا أمو ثو دعج ذلف لَّنتئمعر؛ نغ ة االرتفع ن مبتق َّ"(.)6

 .4مكافبببنه نهاابببة الخدمبببة :ه ددي س ددعرو س ددو م ا ددغ م ددو الم ددعر دؤ ل د الهللأل ددة لأ المؤنب ددة الم تخ ددة نعلتام ددعل االجتمعس ددة لاعم ددعر
أالمعظف و المشمعل وا إذا لو دتعف ،ف او ،أ انتحقعق ال،ادق التقعسهللل"(.) 7
ألهو هاله الش،أ هي ن عال ال هللمة المطاعاة مو المعظ

ل بتح ال،ادق التقعسهلللا فإن لو لبتحق ص،فر ل المكعفاو.

ابعا :تعريف مستحقات الموظفين:
را
نعهلل س ،المخطاحعل الق،س ة مو مخطاح ع محل ال حثا لمكو لا عَّدث لن لبدت اص لد دع،سفدع؛ رد مدو المخدطاحعل
الحع ثددة فددي أاقع ددع الفابددط يا فتعدد،حع مبددتحقعل المددعظف و ناراددع" :مببا تقتطعببد الدولببة أو المنسسببة مببن راتببب األجيببر الخببا
(الموظف عند عجزها عن دفع كامل أجره".

أاعل ن ،في هالا التع،سف دنا ،ا ر عن ا نعن ةا أالبمعل الععمة لاالا المخطاا أالمتمئاة نعآلدي:

 .1مبتحقعل المعظف و س عرو سو جزت مو لج ،المعظ

لأ راد الشا،ل.

 .2االقتطع هالا إج عرل مو ق ل الهللألة لأ المؤنبة أل س نعات عر المعظ .
 .3الم اغ المحبعب ي قي َّقع لامعظ

َّ ث لبجل في َّبعن ا أس قو في ذمة المؤنبة لأ الهللألة.

 .4ن ق هالا االقتطع هع سجدز المؤنبدة لأ الهللألدة سدو اإللفدعت نعلتزامعدادع دجدعه المعظد ؛ نعدهللب قدهللرداع سادو فدع عمدل لجد،ه؛
رت جة ا زمعل المعل ة التي دععي اع.

) (1ارن :،ا و سع هلليوَّ :ع ة ا و سع هلليو ()386 / 3ا المعأر ل :ا َّكعب الباطعر ة (ص)312 :ا لنع لعاو الف،ات :ا َّكعب البدداطعر ة (ص:

)248ا أ ازرو ا أقعع الوعست ة :المعنعسة الفقا ة الوعست ة (.)70 /44
) (2ارن :،إ ،اه و محمع  :فق الخََّّ ة لاعاللة الععمة (ص.)2

) (3ارن :،قاعجي :معجو لغة الفقاعت ()421/1ا الغف اي :تعب رعازر الز عو .291/1

) (4ارن :،ق،ار مجمع الفق اإلنَّمي نشان ز عو ا معار المجمهللو.https://www.iifa-aifi.org/ar/2171.html :
) (5د تاد د

دد،أ ان ددتحقعق ال ا،د ددق التقعس ددهللل م ددو أل ددة ا دد،ىا أف ددي َّ ر ددع فاب ددط و لب ددتح ال ا،د ددق التقعس ددهللل ف ددي َّ ددعالل ث ددَّ  :دقعس ددهلل

الش د عاةا العجددز الط دديا العفددعوا ألوددل َّعلددة دد،أ اع أسددهلل مددو ن د عال ال هللمددة المطاعاددة .ارندد :،معقددع ي دعان المددعظف و العددعب الفابددط ي:

.https://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/userGiude/d3Part4Chapter2.jsp

) (6نعرع :المهللا،ال؛ لَّكعماع أ ،ق دوعس اع أانتئمعرهع في الفق اإلنَّمي (ص)24 :ا َّب و  :ز عو م خخعل التقعسهلل أ التعف .28 ،
) (7ارن :،ق،ار مجمع الفق اإلنَّمي نشان ز عو ا معار المجمهللو.https://www.iifa-aifi.org/ar/2171.html :
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أق ددهلل ظا دد،ل ه دداله ا زم ددعل رت ج ددة م ددع دععي د فاب ددط و سمعم دعا أقط ددع غ دزو اخعص دع م ددو ددا لام دعار ا أارقب ددعب ن عن ددي

أجغ،افيا أَّخعر اقتخع ل أمعلي م ال لسعابا ل هالا رت جة المعاق

الب عن ةا ا م ،الالل جعدل الحكعمدة الفابدط ة أغ ،هدع مدو

المؤنبددعل ال عصددة للضدع؛ علجعمعددعل أالمددهللارس ال عصددةا أال اددهلللعل المحا ددةا أالجمع ددعلا أالشدد ،عل  ..لمددعب سجددز مددعلي جعااددع
غ د ،قدع رو سادو فددع رأاددق معظف ادع عماددةا فتدهللفع رخد

اردددق لأ مدع لقعراد ا

مدع دحددعر المت قدي إلدو َّبددعب المعظد

دحدر ددهلل

المبتحقعل لأ المتاا،ال.
المطلب الثاني :التكييف الفقهي لمستحقات الموظفين:
د عأل ددر ف ددي ه ددالا المطا ددق التو د

الفقا ددي لاعظ ف ددة؛ دما ددهللا ل ددعن التو د

الفقا ددي لمب ددتحقعل الم ددعظف وا أدفخ د ل ذل ددف

عآلدي:
أواًل :التكييف الفقهي للوظيفة:
ن

مو جعارق التوا
المعظ

عن َّق قة المعظ

أالعظ فة في اصطَّح الفقادعت أالتدي ال د د،ج سدو عرادع دخد،ع سدعبا لأ أاللدة لتحق د جعردق

لقعت لج ،مع وا أأاضا لن العظ فدة مدو سقدع المععرضدعلا َّ دث لاادال الععقدهللان فدي مقع دل مدع لقهللمعرد ا ف اادال

ا جد،و فدي مقع دل مدع لقهللمد مدو م فعدة لأ اهللمدةا أالدزمو ر دو لنعندي فدي هدالا العقدهللا فدَّ دهلل مدو دقدهلللو ال هللمدة ادَّر مدهللو

زم ة معاعمة لاععقهلليو.
ألصل سقهلل العظ فة مو سقع المععأضة هع سقهلل اإلجعروا أدحهلليهللا اإلجعرو سادو د ص ادعصا أهدي دادف اإلجدعرو التدي يدتو

ف اع دبا و ا ج  ،رفبد لامبدتاج ،ل عمدل س دهلله مدهللو الدزموا أهدع مدع لبدمو ندع ج  ،ال دعص الدالل ال لعمدل إال لامبدتاج،ا أسبدتح
ا ج،و نمضي المهللو نعهلل دبا و رفب إل ا أال لشت ،العمل في َّق النتحقعق ا ج.)1(،

أه عك رع آا ،لقع ل ا ج  ،ال عص هع ا ج  ،المشت،ك لأ الععبا أهالا ل س اعصدع نخدعَّق العمدل؛ لل المبدتاج،ا أغعلدة
لم د،ه إرجددعر العمددل الددالل اددق م د ساددو العج د المطاددعبا فاددع ال لبدداو رفب د إلددو المبددتاج،؛ ددل ي قددو فددي محا د ا أاإمكعر د دق ددل
ا سمعر مو اآلا،سو(.)2

أه ددعك ر ددع م ددو العظ ددعو

المععصد د،و م ددو ق ددل ا ج دد ،المش ددت،ك أداا ددال لَّكعمد د ؛ م ددو مئ ددل أظ ددعو

المقعأاللا أالا هللنةا أالتي لقخهلل م اع إدمعب العمل المطاعب أن دبا و المعظ

التب ددعس ا ألسمد ددعر

لأ الععمل رفب إلو صعَّق العمل.

فعلعقددهلل أار ساددو العمددل ال ساددو الععمددل؛ لددالا ال لبددتح ا ج د،و إال نإدمددعب العمددل أدبددا م إلددو صددعَّق العمددلا أإن عرددر
لغاق العظدعو

مدو ق دل ال دع ا أرا ا ج د ،ال دعص؛ ن المعظد

َّخ،ا؛ ف كعن ل الح في االرتفع ن

أن غ ،ه أف المهللو المع ة

لبداو رفبد فدي غعل ادع لخدعَّق العمدل المؤنبدة لأ الحكعمدة

امع.

لكن السنال الذي اطر نفسد هنا هل الوظيفة من قبيل عقود اإلذعان أو ًل؟
مطلقباو وًل
مطلقبا أو رفضبد
سقهلل اإلذسعن هع" :عقد اقوم عل اتفاق اضعد أحد طرفبي العقبدو ويوجبب علب الطبرف ابابر قبولبد
ا
ا
تكون هناك مساومة بين األطراف حول بنود العقد"(.)3
أقهلل د عي ر أجاعل رن ،ال عَّئ و في است عر العظ فة مو سقع اإلذسعن فغعل او لعت ،هع اللفا أَّجتاو في هالا اآلدي:

 -1سقهلل العظ فة لكعن ساو رمط أاَّهلل لجم ع المعظف و؛ نمئعنة إلجعب ي قع ل الط،ع اآلا.،

 -2العظ فة دحكماع لعاوا أ ،أ ي ف ،المعجق عضعاعا أال لكعن لاط،ع اآلاد ،لل د،أ ا أظدعه ،هداله الشد،أ لرادع دعبدف ة
الرف د ا ،المعجددق عضددعاع؛ أ راددع د ف د

العمقهلللددةا لأ دشددهلل مددو مبددؤأل ة الطدد،ع المقع ددلا فامددع لن لق ددل اددع جماددة
مددو مبددؤأل ت د

) (1ارن :،ا و معزو ال عرل :المح ط ال ،هعري في الفق ال عمعري ()586 /7ا ا و رج و :ال ح ،ال،او
) (2الم،جع البع .

،ح ز الهللقعو (.)33 /8

) (3قطق نعرع :سقع اإلذسعنا مجاة مجمع الفق اإلنَّمي العهلل  14 :ا(.)133/3
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أاَّددهللوا لأ يددهللساع نددعلمطا ()1ا أا دد ،مئددعر ساددو هدداله الشدد،أ التعبددف ةا مددع يد ص سا د قددعرعن العظ فددة ألعاوحاددع مددو ددع متعاقددة

نعلفخددل أالح،مددعن مددو مكعفدداو راعلددة ال هللمددةا أالحبددو مددو ال ا،دددق مددع هددع الحددعر فددي معضددع نحئ ددعا َّ ددث دجدد،ل َّبددعمعل ساددو
ال،أادق أدحعر لحبعب المعظ

إال الق دعر ادالا ا مدعر لأ دد،ك العظ فدة

دحدر دهلل المبدتحقعل لأ المتداا،الا أال لمادف المعظد

مطاقع.
 -3سهللب التوعفؤ و ا لععقهلليو مو ال عَّ ة المع لة أاالقتخع لةا أهالا مدع لجعدل المعظد
اع أن است ا،

ي قدع لخدعَّق العظ فدة أ د،أ ا أالق دعر

ا أإال د ،اع أأقع في ،اك ال طعلة(.)2

لمع ال،لل المقع ل لاو فاو لعت  ،العظ فة سقهلل إذسعنا أَّجتاو في هالا لن العظ فة ل بر مو الباع لأ ال دهللمعل الضد،أرسة

التي ال غ و لاقع ل س اعا ألن ارف ا ،المعجق عضع الش،أ ا لأ جعااع
ساو رمط أاَّهلل مو ق ل الت ب  ،ساو الط،ف و(.)3
أأاضا لن العظ فة في زمعر ع مو ا معر الحعج ة إن لدو دودو مدو الضد،أرسة فدي نعدض ا َّ دعن أا مدع و أالعظدعو ا َّتدو

ار مددو العقددع فددي د،اك ال طعلددة لأ الفقدد،ا أالعاقددع ا دد،
لضددط ،المدد،ت إلددو الق ددعر نعقددهلل العظ فددة أ دد،أ اع التعبددف ة؛ إذسعردع أاضددط ،ا
عههلل ساو ذلف.

أااللف لنا ،رجحعن ال،لل القعول نان العظ فة مو سقع اإلذسعنا نمع ف اع مو د،أ دعبدف ة لضدط ،الطد،ع اآلاد ،إلدو
ق علاعا أال َّعر ل إال ا اال اع جمادة أاَّدهللو لأ د ،ادع ا تدهللاتا لأ االندتقعلة م ادعا أهدالا مدع لجعدل ل ئد ،المدعظف و مضدط،سو لاق دعر

نمئل هاله الش،أ التعبف ة الم تقخدة لحقدعقاو أاعصدة المتعاقدة نعل ا،ددق؛ دل اضدط ،نعضداو إلدو دقدهلللو اندتقعالداو؛ نغ دة الحخدعر

ساو مهللا،اداو أمبتحقعداو عماةا َّتو ألع نقعا َّ ع مو الهلله ،في ظامعل ال طعلة أالععز.
ثانيا :التكييف الفقهي لمستحقات الموظفين:
ا
ت تو د
مبددتحقعل المددعظف و مددو القضددعلع المععص د،و التددي لددو دح د د

ق د أداص د ل سم د ا أغعلددة مددو د عألاددع لصددهللر فتددعى

مقتض ة ف اعا أاد و َّكمادعا أذ د ،لد َّ معتمدهلل اإللجدعز رد ل ع دق العدعاب اداله الفتدعى لودو ال حدث العامدي ل تاد
م ددع لن ر د و لص ددااع ال ددالل دتو د

لمد،ها أسحتدعج

أفق د ا أداح د ن د ؛ ل ج ددهلل لن مب ددتحقعل الم ددعظف و دتش ددعن م ددع س ددهللو لص ددعرا لَّ ددهللهع ه ددع ا لخ د

أا ق،با أف مع ياي عن ذلف:
 .1مال مستفاد :ف،امع دتشعن مبالة مبتحقعل المعظف و مع المعر المبتفع ا أاعلتعلي دااال لَّكعم ا أل اد الفقادعت مخدطاا المدعر
المبتفع ساو ذلف المعر الالل يهللال في ماو ة الش ص؛ نب ق مبتقل عل،أادق أا جعر أالمكعفآل أالا عل أا راعح الععرضة(.)4
أهالا ل

نمبتحقعل المعظف و مو َّ ث عراع لَّهلل لن عب المعر المبتفع في َّعر ق ضاع؛ نمع دو إذا ق ضدر صدعرل

معال مبتفع ا ألاالل لَّكعم ؛ لودو إذا نق در س دهلل المؤنبدة لأ الحكعمدة _أهداله الحعلدة الغعل دة أهدي محدل ال حدث– فدَّ ي ط د سا ادع
هالا العص ا أرامع ارط قر سا اع ا أصعع ا ا.،
 .2مال مغصوب :رامع لك

نعض ال عَّئ و مبتحقعل المعظف و نعلمعر المغخعب()1ا ساو است عر لراع نعقي لج،و ا ج  ،ال عص

التددي لددو لبددتعفاعا أَّجزداددع المؤنبددة مددو غ دد ،رضددو ا ج دد ،ال ددعص لأ المعظد

د ،أغخد عا لوددو هددالا ا صددل ال ي ط د ساددو
جدا

) (1ارن :،اخعوص سقع اإلذسددعن .قطددق نددعرع :سقددع اإلذسددعنا مجاددة مجمددع الفقد اإلنددَّمي العددهلل  14 :ا()134/3ا القدد،ل ددو س ددهلل :سقددع

اإلذسعن ا مجاة الفق اإلنَّمي 14ا ()316/3ا ساي ل ع ال خل :سقع اإلذسعن لأ االضط،ار لأ التبا و ا نحث م شعر ساددو معقددع ا لع ددةا

رانط.https://www.alukah.net/sharia/0/94407/#ixzz6opziASdy :

) (2الم،اجع البعنقةا غعلق الهللاأأ ل، :ح قعرعن العمل أدعهلليَّد ( ص.)60
) (3ارن :،رزس َّمع  :سقع اإلذسعنا مجاة مجمع الفق اإلنَّمي

.)364/3(14

) (4ارن :،الق،ضعأل :فق الز عو 199/1ا المعنعسة الفقا ة الوعست ة .253/18
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مبالت ع أإال ل ى هالا االست عر إلو فبع سقهلل اإلجعرو في نعض ا َّ عن لأ دحعل لعقهلل آا،؛ ل اعه مو ا ج،و لأ نعضداع أالتدي هدي

في مقع ل الم فعة.

في سما رغو مع لحخل ساو لج،ه مو َّبو لخعلا المبتحقعل ي قي سقهلل العظ فة لأ اإلجدعرو ال عصدة

ثو إن نقعت المعظ

صح حةا اخعصع إذا رن،رع إلو اإلسبعر الدالل للجدا المؤنبدة إلدو هدالا ال دعرا أمئدل هدالا مدو الند،أع الطعرودة التدي لادع است دعر
أم،اسعو في العقع ا أدوب اع لَّكعمع انتئ عو ة.
 .3دين أو دين حكمي :غعلق مو رن ،في مبالة مبتحقعل المعظف و ّفاع ساو لراع يو ساو المؤنبة لأ الحكعمة()2ا لوو هالا
التو د غ دد ،ق د ا نب د ق غ ددعب ر ددو العقددهلل ا نددعس أهددع الق ددعرا أمعاددعب لن الخ د غة نعإللجددعب أالق ددعر هددي الدد ،و ا أر فددي
العقع ا أم اع الق. ،

قعر الش ،ازل " :فَّ لخا إال مدو جدعوز التخد،ع دعل ع أال ي عقدهلل إال نعإللجدعب أالق دعر؛ رد دما دف آ مدي فدَّ لخدا مدو غ د،

إلجعب أق عر؛ عل ع أالا ةا أسخا افت الق،

أالبا "()3ا أال ق عر مو المعظ

لاحبو مو راد لخعلا المبتحقعل فقهلل لادالل

ج ا ،س ا أمو غ  ،رضعه.
أَّتو ساو رلل الشعفع ة الاليو ارفد ،أا نمدع اصدطاحعا سادو دبدم ت ق،ضدع َّوم دع ألدو لشد ،عا ف د الخد غة لصدَّا أمئادعا لد

نعإلرفدعق ساددو الاقد ط أالمحتددعج أإ ععمد ا أ بدعو العددعرل()4ا فاددالا ال ي ط د ساددو مبددالت ع؛ ن هداله ا مددعر ف اددع رضددع َّك مدع إن لددو
لكو لفن عا لمدع مبدالت ع فعل،ضدو ف ادع غعودق؛ دل ال لَّدهلل ي،ضدو لن دؤادال لج،دد لأ يتد قض م ادع ألدع رهمدع أاَّدهللاا فو د

إذا دعن

رخفاع لأ ل ئ،؟!
 .4مال ِضمار :رامع لكعن ا صل ا ق،ب لمبتحقعل المعظف و هع عراع معر ضمعرا أسقخهلل ن ساو لبدعن الفقادعت هدع " دل مدعر
غ  ،مقهللأر االرتفع ن مع ق عب لصل الماف"()5؛ نمع و ث ر لد المادف د،سع لو د لدو لقدهللر سادو االرتفدع ند ا لأ هدع "مدعر ازودل ال ِّدهلل
إذا د قو سهللب أصعل إل .

غ  ،م،جع العصعر غعل ع"()6ا نمع و غعلق ظ لر غ  ،م،جع دحخ ا ا فو
أقهلل محئل ل الفقاعت نعلمعر المغخعبا لأ المعر المفقع ا لأ المعر البعقط في ال ح،ا لأ المعر المهللفعن في ،سة لأ صدح،اتا
لأ معر لااله الباطعن مخع رو ظامدعا لأ الدهلليو المجحدع ا لأ الدالل ال ي،جدو العصدعر إل د ا لأ المدعر الدالل ذهدق ند العدهللأ إلدو ار

الح،ب  )7( ..ا أرحع ذلف مو الخعر التي دهللر ساو لن معر الضمعر م ؤأس دحخا .
أأاضا لن هالا ا صل هع لق،ب ا صعر لخدعرو مبدتحقعل المدعظف وا َّ دث إرادع دتشدعن معد فدي عرادع مخدع رو مدو ق دل
الحددع و أال لمكددو االرتفددع

اددع لأ دحخد ااع فددي الغعلددقا مددع ث ددعل لصددل الماددفا َّ ددث ث ددر انددتحقعقاع مدو اددَّر دحخد ااع نط،سد

مش،أ ا أث عداع في َّبعب المعظ

رقمعا أإن عرر يهلله زاواة س اع.

أث دعل الحد فدي مبددتحقعل المدعظف و ثع ددر دَّ ددف نعلعقدهلل الددالل هدع د،سعة المتععقدهلليو مددع هدع مقدد،ر فدي القددعرعنا ف جددق
االلتزاب

ع العقهلل أااللتزامعل المعجع و ف ا أم اع فع ا ج ،أال ا،ددق دعمَّا أال لجدعز رقدض العقدهلل أال دعهللياد إال نعدفدعق الطد،ف وا
مبتحقعل المعظف و االا ا صل؛ لو اع مج ،نع رو قهلل د ،في ذهو نعض ال عَّئ وا فار ل ذ ،هع لاجعاب س اع.

1
) ( لو لجهلل مو ّ
) (2أهالا مع فاو مو فتعى سهلل مو المفتد و مد او الشد خ إَّبددعن سع ددعر فددي فتددعاه المتعاقددة ز ددعو مبددتحقعل المددعظف و :ارنددط صددفحة ار اإلفتددعت

الفاب ددط ة-ا ددعن ي ددعرس/https://www.facebook.com/DarAlaftaAlflstynytKhanYwns :ا أفت ددعى الشد د خ س ددهلل ال ددعرل اا ددةا ارن ددط

معقع ./http://www.khilla.com :
) (3الشيرازي :المهذب في فقه اإلمام الشافعي للشيرازي (.)82/2
) (4ارن :،الش،ا ي :مغ ي المحتعج إلو مع،فة مععري للفعظ الم اعج (.)30/3
) (5الوعنعري :هللاوع الخ عوع في د،د ق الش،اوع (.)9/2
)(6

ي از ه :مجمع ا را ،في ،ح ماتقو ا نح.)194/1( ،

) (7ارن :،الوعنعري :هللاوع الخ عوع في د،د ق الش،اوع ()9/2ا

ي از ه :مجمع ا را ،في ،ح ماتقو ا نح.)287/1( ،
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انتئ عو ة سعمة لو لكو في العنع دعقعاع أد،دق سادو َّدهللأثاع لن د ف دال

لأ لألن عب التي لق،رهع القعرعن؛ أمع ذلف إذا ،لل َّعا

االلت دزاب التععقددهلللا أإن لددو لخ د ا مبددتح َّ صددعر م،هقددع لامددهلليو نح ددث ياددهلل ه ن بددعرو فع َّددة؛ جددعز م،اسعداددع أالمعازرددة د و مخدداحة
الط،ف و أر االلتزاب الم،ه إلو الحهلل المعقعر(.)1
أادداللف لنادد ،لن لصددل مبددالة مبددتحقعل المددعظف و الددالل دو د
أجع
فقطا

أفقد هددع المددعر الضددمعرا فاددع ا صددل ا لخد

اددع مددع

نع صعر ا ا،ىا َّ ث إن الهلليو يتهللاال مع المعر الضمعر؛ فع ا  ،يت عأر الهلليو المجحع لأ الم ؤأس الحخعر سا د
سو ذاك.

مع الهلليو سعب في المجحع أغ ،ها ألَّكعب هالا د تا

المبحث الثاني

األحكام الشرعية المتعلقة بمستحقات الموظفين:

د عألر في هدالا الم حدث لهدو المبدعول التدي لحتدعج إلدو دعن لَّكعمادع فدي أاقع دعا أالمتعاقدة نمبدتحقعل المدعظف وا أف مدع يادي
عراع في المطعلق ا راعة اآلد ة:
المطلب األول :حكم تناير رواتب الموظفين:

مئامددع دقددهللب لج دد ،اددعص لبددتح ا جد،و نعرتاددعت سماد ا لأ نعرتاددعت الشددا،ا لأ َّبد مع ا ددت ،فددي العقددهللا لمددع ددداا ،

المعظد

ال،أادق فإر ل تا

نعاتَّع لن عن ألَّعال ()2ا أَّعصا في الحعلت و اآلد ت و:

الحالة األول  :حكم تناير رواتب الموظفين بال عذر:

إن ث ددر التدداا  ،ددَّ سددالر دد،سي مق ددعر فإرد غ دد ،جددعوزا أسعددهلل مددو ق ددل المطددل المحدد،با أضددعنط العددالر لن دوددعن المؤنبددة

مفابة لأ معب،و لأ سعجزو سو فدع عمدل الحقدعق أا جدعر؛ فدإن ث در نعل دعل لأ التععمدل لرادع ما ئدة()3ا أقدع رو سادو فدع ا جدعر؛
فإن داا  ،فع ال،أادق لعهلل ممع اة مم عسة ،سعا
أالهللل ل ساو ذلف ااتخعرا:

ِ
َح ُد ُك ْم َعَل َملِ ٍّ َفْلَي ْتَب ْع
(م ْط ُل اْل َغن ِ ظُْل َمو َفِإ َذا أُ ْتِب َع أ َ
َّ -1هلليث ل ي ه،س،و  قعر رنعر هللا َ :
وجد الدًللة:

()4

.

()5
سهلل نعض الفقاعت
الحهلليث ل ل ساو لن ممع اة الغ ي في نهللا الهلليو الالل سا مو ق ل الناو أهع مح،ب َّ اَّع ؛ ل ّ
المطل مو الو عو،؛ ر م ع الح نعهلل ا أارتفدعت العدالر سدو ل اود ا فودعن علغخدقا أالغخدق د،و أدبدم ت ظامدع لشدع ،نكعرد

،و للضع(.)6

َّ -2هلليث الش،سهلل و نعسهلل سو رنعر هللا  قعرَ( :لي الو ِ
وعقوب َت ُد (. 7
اجد ُا ِح ُّل ِعْر َض ُد
ُّ
َ
وجد الدًللة:
) (1ارن :،معقع ،س اإلنَّب رانط. http://iswy.co/ev8aj :

) (2د دد،حج هدداله المبددالة ساددو مبددالة ددداا ،المددهلليو أممع اتد نب دهللا ر د ا أهددي م بددع ة فددي تددق الفق د ا ارن د :،الوعنددعري :ددهللاوع الخ د عوع فددي
د،د ق الش،اوع ()173 /7ا الق،افي :الالا ،و ()160/8ا المعأر ل :الحعأل ( )733/6اعت الهلليو المقهللني :العهللو ،ح العمهللو (ص.)267 :

) (3مو المايت أهع الغ ي أقهلل أر الافت في َّهلليث ل ي ه،س،و اآلدي .الب هلللَّ :ع ة الب هللل ساو ن و ا و معج (.)74/2
) (4ال عرل :صح ا ال عرلا ح2287ا ()325/8

) (5ارن :،ا و َّج :،فتا ال عرل ،ح صح ا ال عرل ()466 /4

) (6ارن :،الع ي :سمهللو القعرل ،ح صح ا ال عرل ()110 /12
) (7ل ع اأ  :ن و ل ي اأ دحق

ا ررؤأ ا ح 3628ا ()473 /5ا قعر في َّكم المحق ا ررؤأ  :إن ع ه َّبو.
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الحهلليث ل ل سادو دحد،سو المطدل مدو العاجدهللا أهدع الماديت القدع ر سادو ندهللا الحقدعق؛ فإرد لحدل س،ضد أسقعاتد ؛ ف جدعز

لخعَّق الح لن لع

في رفب ألن لح ب (.)1

أن ِ
عرُقد ()2ا أالحهلليث القهللني الالل رأاه ل دع ه،سد،و 
اج َّ
َّ -3هلليث ا و سم  ،سو ال ي  قعر ( :أعطوا
قبل ْ
األجير أ ْ
ف َ
َ
َجَره َ
ِ
ِ
كنت
ورجب َل ببا َ
يوم القيامة ومن ُ
غدرو ُ
يوم القيامةُ :
رج َل أعط بيو ثُ َّم َ
اصمد اصم ُتد َ
صمهم َ
َ
قعر :قعر هللا دععلو( :ثالث َة أنا َا ُ
أجرُه (.)3
أجيراو فاستوف
ورج َل
ُ
َكل ثمَندو ُ
مند ولم يوِفد َ
استنجر ا
َ
ُحًّار فن َ
وجد الدًللة:

الحهلليئعن أغ ،همع ل ل ساو أجعب فع ا ج،و لألج ،؛ ل أالم ع رو في فعاعا أهالا د عس سن و االا الح ا أزجد ،دهلليهلل

سو التاعأن ن

()4

أاعلجمادة فدإن هدداله ال خدعص أغ ،هدع ئ د،و ددام ،دهللفع ا جددعر لمبدتحق اع أسدهللب الممع اددة ف ادعا أال،أاددق مددو هدالا الق ددل؛
ف جدق فعاددع فددعر االرتاددعت مددو ال هللمددة لأ الشدد ،المعت دد ،د و الععقدهلليو؛ فددإن ددداا،ل المؤنبددة مددع أجددهللهع لامددعر أقددهللرداع ساددو فددع
ال،أادق عرر أالحعلة هاله ممع ِّ اة آثمةا جعز مقعضعداع لامطعل ة اع.
الحالة الثانية :حكم تناير الرواتب بعذر:
إن الحعلة هاله د عل

نعنقتاع؛ فإن عن ه عك سالر لحعر أن رأادق المعظف و أنهللا هع عماة ال إثو تاا ،هع؛ ل أجدق

أس مالرهعا أمو ا لة ساو ذلف:
إرنعر المؤنبة إلو أقر ال بعر د
ان ُذو ُع ْسَرٍّه َفَن ِظَرهَ ِإَل ٰ َمْي َسَرٍّه َوأَن َت َصَّد ُقوا َاْيَر َّل ُك ْم ِإن ُكن ُت ْم َت ْعَل ُمو َن
(وإِن َك َ
 .1قعل دععلوَ :
أج الهللاللة:

(.)5

اآللددة ل ددل ساددو أجددعب إرنددعر المعبدد،ا أسددهللب مطعل ت د عفددعت الددهلليوا أد ،د ي،دددزق ل فب د أس عل د ()6ا أهددالا المع ددو يتا ددهلل

نب ق رزأر اآللةا َّ ث أر ح
لن ثق فع لمع ا عا لمعالاو التي لاو ساو ي المغ ،و كعا العب،و-لع و و المغ ،و-ا أقعلعا :ل س ل دع
يتا أ ا عا ا جل إلو أقر ثمعرهوا ف زلر هاله اآللة(.)7

أضعنط اإلسبعر س هلل الفقاعتا لن ال لجهلل مدع ي فد ند سادو رفبد أال سادو مدو دازمد رفقتد ا أسكدعن ظدعهَّ ،علد

ار سادو

ذلف()8ا أاعضداو جعدل الضدعنط نداال لكدعن لامدهلليو مدعر ازودهلل سدو َّعاوجد ا صدا ة لفدي هللي دة()9ا أال ت جدة أاَّدهللو فدي هداليو ا مد،سو
فمو لو لجهلل مع ي ف ساو رفب أس عل لو لجهلل مع لفي هللي .
ِ
يء َفْلَي ْتَب ْع
أح ُد ُك ُم َعل َملِ ٍّ
(م ْط ُل ال َغن ِي ظُْل َمو َوإ َذا أُتِب َع َ
َّ .2هلليث ل ي ه،س،و  قعر رنعر هللا َ :

()10

.

) (1ا و َّج :،فتا ال عرل (.)62 /5

) (2ارن :،ا و معج  :ن و ا و معج ا ح2443ا ()817 /2ا َّكو ا ل عري ساو الحهلليث :صح ا.
) (3ال عرل :صح ا ال عرلا ح 2227ا (.)82 /3
) (4ارن :،الشع عري :ر ل ا أ عر (.)353 /5
){ (5نعرو ال ق،و .}280:

) (6رلل ا ومددة ا راعددة أجددعب إرنددعر المعبدد ،فددي الددهلليو اد أفددي ال،اددعا

مددع أر سددو ا ددو س ددعس أ د،سا :ذلددف فددي ال،اددع اعصددةا فامددع الددهلليعن

أنعو ،المععمَّل فا س ف اع رن،و؛ ل يؤ ل إلو لهااع لأ لح س ف َّتو يعف ا ارن :،الق ،ي :دفب  ،الق ،ي (.)372 /3

) (7الق ،ي :دفب  ،الق ،ي (.)371/3

) (8ا و سع هلليوَّ :ع ة ا و سع هلليو (.)496 /4

) (9ارن د د دد :،قد د د د،ار مجم د د ددع الفقد د د د اإلن د د ددَّمي الت د د ددعنع لم نم د د ددة التع د د ددعأن اإلن د د ددَّميا نش د د ددان ال د د ددع نعلتقبد د د د ط ارن د د ددطhttps://www.iifa- :

.aifi.org/1849.html

) (10صح ا ال عرلا ح 2287ا ()94 /3
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وجد الدًللة:

الحهلليث ر نم طعق ساو لن ممع اة الغ ي ظاو أهي مح،مة؛ أامفاعب الم علفة ا،ج المعب ،لأ الفق  ،فإر معالأر(.)1

قعر اإلمعب الشعفعي رَّم هللا" :فاو لجعل هللا ساو ذل يو ن َّ في العب،و َّتو دوعن الم ب،وا ألو لجعل رنعل  مطا

ظامع إال نعلغ و"(.)2

ثبم ِ
 .3ال خعص العار و في ثعاب إرنعر المعب ،أم اع َّدهلليث( :من أنظر م ِ
اقبول مبن أنظبر
سبمع ُتد
عساار فلد َّ
يوم مثلِد صدق َة َّ
كل ٍّ
ُ
ُ
()3
ِ
ِ
ِ
م ِ
َّ
كبان َقبْبَل ُك ْمو
عساار فلد َّ
كل ٍّ
المالئ َكب ُة ُرو َ َر ُجب ٍّل م َّمب ْن َ
يوم مثَلْيد صدق َة ا أَّهلليث َّاللفة و ال معن  قعر :رندعر هللا َ( :تَلقت َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالُ :كْنب ُت أ ِ
ُدايب ُن َّ
وي َت َجب َّو ُزوا َعب ِن
أعمْل َت م َن َ
الخْيب ِر ا
يمُر ف ْتيباني ْ
فقالواَ :
الم ْعسبَرو َ
النب َ
بالً :لو قبالواَ :تب َذ َّكْرو ق َ
شبيئا؟ ق َ
أن ُيْنظبُروا ُ
اُ َفب ُ

الم ِ
َّللا َّ
وجلَ :ت َج َّو ُزوا عْند .)4( ..
عز َّ
قال َّ ُ
قالَ :
وس ِرو َ
ُ
أج الهللاللة :

هاله ال خعص ددهللر سادو فضدل إرندعر المعبد،سوا أ ل دل لن المدؤمو ياحقد لجد ،نمدع لدام ،ند مدو ل دعاب ال ِّّد ،أال د،ا أإن لدو
يتعر ذلف فب (.)5
ح
المطلب الثاني :حكم الزكاه في مستحقات الموظفين(: 6

ا دت ،الفقاددعت فدي المددعر الدالل دجددق ف د الز ددعو المادف التددعب()7ا أسقخدهلل ند هدع المددعر الممادعك رق ددة أس دع()8ا ن ددَّع المددعر

ال ددعقص أالددالل لطا د ساددو لر دعا ا علمددعر الماددعك رق ددة ؛لل س دعا أن ماددف ال ددهلل؛ لل الم فعددةا لأ العكددس المماددعك يددهللا أن ماددف
ال،ق ةا لأ المماعك لَّرتفع فقط(.)9

أمبتحقعل المعظف و مو ق دل المدعر ال دعقص الدالل أإن مادف المعظد

س د ا إال لرد لدو لمادف م فعتد لأ االرتفدع ند ا أمئدل

دعر
هدالا المدعر يت د،ج سادو لصددعر نحئادع الفقادعت قدهلللمعا لق،اادع المددعر الضدمعرا أف مدع يادي دعن آرات الفقاددعت فدي ز عدد أل لدتاو ااتخد ا
أال،اجاا ثو د زسل ذلف ساو مبالت ع محل ال حث:
أواًل :آراء الفقهاء في زكاه المال الضمار:

) (1ا و ق

الع هلل :إَّكعب ا َّكعب ،ح سمهللو ا َّكعب (.)145 /2

) (2الشعفعي :ا ب (.)206 /3

) (3ال عرل :صح ا ال عرلا ح 2078ا (.)58 /3
) (4مباو :صح ا مباوا ح 1560ا (.)1194 /3
) (5ا و نطعر، :ح صح ا ال عرل (.)212 /6

) (6غعلددق مددو لفتددو فددي هدداله المبددالة لددو يعجددق الز ددعو فددي مبددتحقعل المددعظف وا غ دد ،فضد اة ا نددتعذ الدهلل تعر ندامعن الهللالددة الددالل لفتددو عجددق
الز د د د د د د د ددعو سد د د د د د د ددو د د د د د د د ددل سد د د د د د د ددعب إذا اغد د د د د د د ددر رخد د د د د د د ددعنع أَّد د د د د د د ددعر سا اد د د د د د د ددع الحد د د د د د د ددعر .ارند د د د د د د دد :،ارند د د د د د د ددط معقد د د د د د د ددع ل .ند د د د د د د ددامعن الهللالد د د د د د د ددة:

http://sobolsalam.com/home/FatwaDetails/19435ا

مددع الفتددعأى ا ادد،ى لددو يعجددق لصددحع اع الز ددعو فددي مبددتحقعل المددعظف و.

ارن د د د د د د د د د د دد :،فت د د د د د د د د د د ددعى الشد د د د د د د د د د د د خ إَّب د د د د د د د د د د ددعن سع د د د د د د د د د د د ددعرا ارن د د د د د د د د د د ددط صد د د د د د د د د د د ددفحة ار اإلفت د د د د د د د د د د ددعت الفابد د د د د د د د د د د ددط ة-ا د د د د د د د د د د ددعن يد د د د د د د د د د د ددعرس:

/https://www.facebook.com/DarAlaftaAlflstynytKhanYwnsا أفتد د د د د د ددعى الش د د د د د د د خ س د د د د د د ددهلل ال د د د د د د ددعرل ااد د د د د د ددةا ارند د د د د د ددط معقع د د د د د د د :
./http://www.khilla.com

) (7ارن دد :،ا ددو سع ددهلليو :ر المحت ددعر ()465 /6ا ال ج ،م دديَّ :ع د ة ال ج ،م ددي سا ددو ال ط ددق()315 /2ا ال ا ددعدي :ش ددعع الق ددع س ددو م ددتو
اإلق ع (.)314 /4

) (8ارن :،ا و سع هلليو :ر المحتعر ()457 /6ا ال اعدي :شعع الق ع سو متو اإلق ع (.)314 /4
) (9الم،جع البع ا الزَّ اي :الفق اإلنَّمي أل لت (.)164/3
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ضمعر ألو لق ضد صدعَّ ا أااتافدعا ف مدع إذا ق ضد صدعَّ سادو
ا
ادف الفقاعت ساو لر ال ز عو في المعر الضمعر مع اب

آرات ثَّثة:

الرأي األول :دجق ز عد سمع مضو مو الب و إذا ق ض معلو ا أهالا رلل الشعفعي في الجهلليهللا أرأالة مو اإلمعب لَّمهلل(.)1
َّعر ٍ
الرأي الثاني :ال دجق ز عو المعر الضمعرا أإرمع لبدتار معلو َّعال جهلليهللا مو يعب ق ض ا نمع و ي تهللل نحبعب ٍ
جهلليهلل مو يدعب
ق ض ا أهالا ال،لل لاح ف ةا أالشعفعي في القهلللوا ألَّمهلل في رأالة(.)2

الرأي الثالث :دجق ز عد في َّعر ق ض سو سعب أاَّهللا أهالا المشاعر سو مالهق المعلو ة(.)3

ثانيا :سبب ااتالف الفقهاء في زكاه المال الضمار:
ا
ي،جع ن ق ااتَّع الفقاعت في هاله المبالة إلو جماة لمعر:

رص اعصع ف اعا ال مو ق،ان أال مو ن ة؛ لالا ااتافر اجتاع ال الخحعنة أمو نعهللهو مو ا ومة.
 .1المبالة ال د
فليزكبد إذا قبضبد لمبا
 .2ااتَّع ال قعر سو الخحعنة  فقهلل أر سو ساو و ل ي علدق  فدي الدهلليو المن دعن "إن كبان صباد اقا ُ
مض "()4ا أهالا عن ل ل ال،لل ا أرا أأر سو ساي  للضع قعلد ً" :ل زكباه فبي مبال الضبمار"()5ا أهدع ل دل الد،لل الئدعريا

مدع

ضبمارا"()6ا
ظلماو أن ًل يناذ مند إًل زكاه واحبده فإنبد كبان
ا
أر سو سم ،و س هلل العزسز  قعلد  .." :في مال قبضد بعض الوًله ا
أهالا عن مبت هلل ال،لل الئعلثا فااله ال قعر المت عي ة لأرثر آرات لافقاعت م تافة.

 . 3ااددتَّفاو فددي دو د

المددعر الضددمعر أفددي دحق د م ددع الماددف التددعب ف د ا فمددو رندد ،إلددو مجدد ،الماددفا َّكددو عجددعب الز ددعو سمددع

مضدو مددو البد وا لمددع مددو لدو يعجددق الز ددعو سمدع مضددو؛ فألرد لدو يد دد ،م دع الماددف التددعب متحققدع فددي المددعر الضدمعر؛ فإرد أإن ددعن
مماع ع رق ة إال لر ل س مماع ع يهللا؛ نمع و ال لقهللر معلو االرتفع ن (.)7
ثال اثا :الرأي الراجح:

َّجددة الد،لل القعوددل نعددهللب أجددعب الز ددعو فددي المددعر الضددمعر لقددعى أمبددت هللهو لرجدداا أأاضددا لن المددعر الضددمعر لددو يتحقد ف د

م ع الماف التعب لعهللب قهللرو صعَّ ساو االرتفع ن أد م ت ا ثو إن هالا المعر ال لكعن صدعَّ ند غ دع مامدع ادغ؛ رد غ د ،م تفدع
ن ؛ فا

ا و الب ل الم قطع سو اهلله أمعل .

ابعا :تخريج مسنلة زكاه مستحقات الموظفين عل المال الضمار:
را
مبتحقعل المعظف و دش المعر الضمعر مو أجعه لهماع:
 -1عراددع لم دعاال مماع ددة ماو دع رعقخ دع غ دد ،دددعب؛ فعلمبددتحقعل أإن عرددر فددي َّبددعب المعظ د
د م تاعا أهالا ل

إال لر د ال لبددتط ع االرتفددع

اددع أال

نعلمعر المماعك رق ة ال يهللا.

 -2مبددتحقعل المددعظف و لددو يتحقد ف اددع م ددع أجددعب الز ددعو لال أهددع الماددف التددعبا أ ددالا الغ ددو الددالل لقد و مقعم د ال خددعب؛ ذلددف لن
المعر غعوق سو صعَّ ا أ ال لقهللر ساو االرتفع ن ا أال لخ  ،ن غ عا أا  ،عههلل ساو ذلف العاقع؛ فعلمعظ

مو المبتحقعلا فإر ال ي تفع ن ا أال لقهللر ساو د م ت أانتئمعره؛ ل أسكتعل عر الفق ،مع لن رص هلل مبتحقعد لغ

امع اغ رصد هلله
لع ق ض .

) (1ارن :،المعأر ل :الحعأل الو )263/3( ،ا ا و قهللامة :المغ ي (.)73/3
) (2ارن:،

ي از ه :مجمع ا را ،في ،ح ماتقو ا نح)194 /1( ،ا ا و رج و :ال ح ،ال،او ()223/2ا ا و قهللامة :المغ ي (.)73/3

) (3ارن :،الا مي :الت خ،و ()918 /2ا ال  ،ي، :ح م تخ ،اا ل (.)180/2

) (4رأاه ل ع س هلل .ارن :،المتقي الا هللل :ز العمعر ()553 /6ا ا و زرجعس  :ا معار ()961 /3
) (5الزساعي :رخق ال،الة (.)334 /2
) (6معلف :مع ا معلف دحق

س هلل ال عقيا ح 18ا (.)253 /1

) (7ارن :،الوعنعري :هللاوع الخ عوع في د،د ق الش،اوع ()10 /2ا الزر شي، :ح الزر شي ساو م تخ ،ال ،قي (.)522 /2
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 -3مبتحقعل المعظف و لمعار غ  ،رعم ة؛ راع غ  ،مقدهللأرو سادو االرتفدع

ادع؛ علمدعر لضدمعرا أمعادعب لن الز دعو إرمدع أج در فدي

المددعر ال ددعميا أال مددعت ه ددع غ دد ،متحقد فددي هدداله ا مدعار؛ ددل إن لصددحع اع ال يتحخدداعن سا اددع إال ند عب سَّج ددةا لأ ضدد،أرال
َّ عد ة أام علغ لب ،و ال دفي نحعجعداو.
أا دعت سا د فددإن َّعصددل القددعر فددي مبدالة ز ددعو مبددتحقعل المددعظف و لرد ال دجددق ف ادع الز ددعو مددع امددر لددو دقد ض؛ علمددعر

الضمعرا فإن ق ضدر فدعل،لل الئدعري رليادعا لرد لبدتار

معلوادع َّدعال جهلليدهللا مدو يدعب ق ضداعا أال دجدق ف ادع الز دعو إال نحدعالن الحدعر

سا اع أااعغاع ال خعب.
المطلب الثالث :حكم احتساب الزكوات والكفارات من مستحقات الموظفين:

أصددعرو المبددالة لن دحتبددق ز دعال ا م دعار أالفطدد ،أالوفددعرال أالخددهللقعل مددو المبددتحقعل أدحبددو م اددعا أقددهلل نددمحر أ ازرو

المعل ة الفابط ة اللف لامعظف و مو سعب  2016ب أَّتو اآلنا أدخ،ع هاله الز عال لمو هو لقل اَّ أل ئَّ ،عجة(.)1

ت نعجتاع معنع مو المتاا،سوا لوو لمكو د ،سجاع ساو مع نحئد الفقادعت المتقدهللمعن فدي مخد فعداو؛ مدو
هاله الخعرو لو دح د

دعر أالد،اجاا ثدو د زسدل ذلدف
مئل مبالة اإل ،ات مو الهلليو أاَّتبعن مو الز عوا أف مع ياي عن آرات الفقاعت في المبدالةا أل لدتاو ااتخ ا
ساو مبالت ع:
أواًل :آراء الفقهاء في اإلبراء

(2

ااتا

من الدين واحتسابد من الزكاه:

الفقاعت في هاله المبالة ساو آرات سهللو م اع هاله ا راعة:

الرأي األول :ال لجعز اَّتبعب اإل ،ات مو الهلليو مو الز عو أال لجزئا أهالا رلل جماعر الفقاعت مو ا ومة ا راعة(.)3

الرأي الثاني :جعاز اَّتبعب اإل ،ات مو الهلليو ز عوا أهالا رلل النعه،سة أالحبو ال خ،ل أسطعت(.)4

الرأي الثالث :جدعاز اَّتبدعب اإل د،ات مدو الدهلليو ز دعو؛ نشد ،لن لكدعن المحتبدق مدو جد س مدع لمادفا أهدالا الد،لل ال دو د م دة أربد
رأالة في مالهق اإلمعب لَّمهلل(.)5

ثانيا :األدلة:
ا
انتهللر ل رلل نا لت ا أف مع ياي س،

ل ل ل رلل ااتخعرا:

 -1دليببل ال برأي األول :دددهللأر ل لددة الجماددعر المددعرع و مددو ج دعاز اَّتبددعب اإل د،ات مددو الددهلليو ز ددعو؛ ت ا د
الخعرو؛ مو مئل سهللب أجع ر الز عو س هلل المهللاي ةا أد ا

 ،اإلق ع

دد،أ الز ددعو فددي هدداله

أالتما ف في اإل ،ات(.)6

 -2دليل الرأي الثاني :اندتهللر النعه،سدة نحدهلليث ل دي ندع هلل ال دهللرل :لصد دق رجدل فدي ثم ٍ
دعر درندعر ح ِّ :
دعر ا د
تعسادع دف دوئ دد ،ي د فق د
ِ
ِ
دين ِدو فقال رسول َّ ِ
عليد فَلم يبُل ْغ ذلِ َك وفاء ِ
(ت َّ
وليس َل ُكم َّإًل ذلِ َك (.)7
وجدت ْم
َّللا ُ :اذوا ما
َّق
ُ
َ
صدقوا عَليد فتصد َ
َ
ُ
َ
َ
وجد الدًللة:

) (1ارند د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دد :،معقد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددع أ ازرو المعل د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة الفابد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددط ة:
.:http://www.mof.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=1711

) (2اإل ،ات :إنقع مع في الالمة لأ دما ك  .ال،ماي :راعلة المحتعج إلو ،ح الم اعج ()256 /4

) (3ارندد :،ددهللاوع الخد عوع فددي د،د ددق الشد،اوع ()6 /4ا الهللنددعقيَّ :ع د ة الهللنددعقي ساددو الشدد،ح الو دد)5/5( ،ا ال ددعأل :المجمددع
()210 /6ا الم ،األ :اإلرخعع في مع،فة ال،اجا مو ال َّع (.)127 /7
) (4ارن :،ا و َّزب :المحاو نعآلثعر ()224/4ا ال عأل :المجمع
) (5ا و د م ة :مجمع الفتعأى (.)84 /25
) (6ارن :،ال عأل :المجمع

دد،ح الماددالب

،ح الماالب (.)210 /6

،ح الماالب ()210 /6ا الم ،األ :اإلرخعع في مع،فة ال،اجا مو ال َّع (.)127 /7

) (7مباو :صح ا مباوا ح 1556ا (.)1191 /3
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ظعه ،الحهلليث ساو إجزات التخهللق ساو المهلليو نإ ،او مو ر ا أاست عرهع مو الخهللقة أالتي هي الز عو(.)1

 -3دليل البرأي الثالبث( :)2اندتهلللعا ندان الز دعو م عهدع سادو المعاندعوا ألن الم م دِّ،ئ قدهلل لاد،ج مدو جد س مدع لمادفا ن دَّع مدع إذا دعن
يث ِمْن ُد ُت ِ
نفُقو َن (.)3
معل س ع ألا،ج ر ع؛ ف كعن مو ق لَ ..( :وًلَ َتَي َّم ُموْا اْل َخِب َ
ثال اثا :الرأي الراجح:

يت،جا لي في هاله المبالة القعر نجعار اَّتبعب اإل ،ات مو الهلليو مو الز عو أذلف نضعانطا هي:

ل .ا ألو إرنعر المعب ،أالتخهللق سا نمبعمحت مو غ  ،مقع ل.

ب .لن ال يت ال اإل ،ات َّ اة لاتا،ب مو الز عوا أذلف نان لكعن الهلليو مو ق،

ال مو دجعرو(.)4

أمبعغعل ا اال ،لل القعوا و نجعاز اَّتبعب اإل ،ات مو الهلليو مو الز عو ئ ،و لهماع:

 -1لن اآللة ن حمر اإل ،ات مو الهلليو صهللقة قعر دععلوَ .. ( :وأَن َت َصَّد ُقوا َاْيَر َّل ُك ْم ِإن ُكن ُت ْم َت ْعَل ُمو َن (.)5
 -2هالا اإل د،ات لكدعن لمخداحة الفق د ،سادو دل ا َّدعارا فدإن لدو لقد ض المدعر دهلله فقدهلل َّخدار لد الم فعدة نإ ازَّدة ه ِّّدو الدهلليو أثقاد
أالمطعل ة ن (.)6

 -3ثو الم د،ئ إن لو لكو فق ا ،لأ مبك عا فاع قطعع مو الغعرم و الاليو لبتحقعن الز عو(.)7
ابعا :تخريج مسنلة احتساب الزكوات والكفارات من مستحقات الموظفين عل مسنلة اإلبراء من الدين واحتسابد من الزكاه :
را
دتشعن هاله المبالة أداح ناصااعا أإن عن ه عك نعض الف،أق

امع مع يدهللفع دادف االست ا،ضدعل التدي لأر هدع الف،سد المدعرع

الَّتبعب اإل ،ات مو الهلليو مو الز عوا أذلف عآلدي:
 .1الق ض متحق نمبالت ع؛ ن الجزت المت عزر س مو المبتحقعل يتو ص،ف لامبتحق و مو الفق،ات أرحعهو.

 . 2المقهللار المز و ن مو المبتحقعل ال لخ،ع ل فس المؤنبةا أإرمع يتو إ د،ات المؤنبدة لأ الحكعمدة لخدعلا د،ع ثعلدث غ ،همدع
يتحق ل الق ض.
 .3ر ة الز عو َّعض،و س هلل إ ،ات المؤنبة أدحهلليهلل الم اغا أهالا ا ق ل أصعر مقهللار ز عد لمبتحقاع.

َّ .4عصل ا م ،لن المبتف هلل مو هالا اإل ،ات هع الفق ،ا أقهلل دحق ل الق ضا أن حهللل َّعجت ا أهالا هع مقخهلل الز عو.
أالخددعرو التددي دج،ااددع المؤنبددعل أالحكعمددة هدداله ا لددعب أسددتو ف اددع اَّتبددعب ز ددعو الفطدد ،أالخددهللقعل مددو مبددتحقعل المددعظف و

د ط د سا اددع هدداله الض دعانطا أدتحق د

اددع هدداله المقعصددهللا أدخدد،ع لافق دد ،فددي أقتاددعا ف كددعن ال د،اجا هددع ج دعاز اَّتبددعب الز دعال

أالخهللقعل أالوفعرال مو المبتحقعل؛ لتحق مقعصهللهع الش،س ةا أأصدعلاع لمبدتحق اعا أفدي هدالا د بد  ،سادو د،سحة مدو المدعظف و
دض،رل مو َّجز لمعالاعا ألو دقهللر العصعر إل اع لأ االرتفع

اع.

المطلب الرابع :استبدل مستحقات الموظفين بنقل من قيمتها:

) (1ارن :،ا و َّزب :المحاو نعآلثعر ()225 /4

) (2ارن :،ا و د م ة :مجمع الفتعأى (.)84 /25
) { (3ال ق،و.} 267 :
) (4ارن :،يعن

الق،ضددعأل :فقد الز ددعو ()901/2ا ار اإلفتددعت المخد،سة فددي فتعاهددع فددي هددالا البد عق .ارندد ،ارنددط معقددع ار اإلفتددعت المخد،سة:

. https://www.dar-alifta.org/Default.aspx

) { (5ال ق،و}280 :

) (6الق،ضعأل :فق الز عو ()326 /2
) (7الم،جع البع .
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ياجا نعدض المدعظف و إلدو د،ق التفعف دة لاحخدعر سادو مبدتحقعداو مدو مؤنبدعداو التدي لعمادعن ادع؛ إن عردر الحكعمدة لأ

غ ،هدع مددو المؤنبدعلا أذلددف نددعلتعاف مدع د ص لحتدعج اهللمددة دغط اددع المبدتحقعل؛ علوا،اددعتا لأ ادهللمعل ال اددهلللعلا لأ دد،اا ص
الب عرال؛ ف قعب معلف المبتحقعل ت ف ال المععمادةا أدحعسدل جدزت مدو مبدتحقعد إلج،اوادعا أسبدت ،هع لقدل ممدع فعد ؛ فدإن عردر رندعب
د كَّ _لل مدع لعدع ر دق،س دع ثَّثمعودة أالرا_ يدهللفعاع مدو مبدتحقعد ؛ فإرد فدي المقع دل لاادال مكعرادع

اهللمة دد،ا ص البد عرو مدئَّ للد

امبمعوة كَّ رقهللا _لل معوة أامب و أالرا_ أا،ضدع م د ا فاداله هدي صدعرو المبدالة التدي لقخدهلل اإلجعندة س ادع فدي هدالا المطادقا
أغعلق مو لفتو فدي هداله المبدالة ا،حجادع سادو مبدالة دع الدهلليو نعلدهلليوا أهداله المبدالة مش ِّدكاة متشدع ةا ل دكار سادو غعلدق الفقادعت
َّتو فب،أا َّهلليث ا و سمَ( : ،ن َه َع ْن َبْي ِع اْل َكالِ ِئ ِباْل َكالِ ِئ ()1؛ نعل اي سو مطا ع الهلليو نعلهلليو()2ا أهالا غ  ،صدح ا سادو
إ َّقد ؛ فددإن صددعر ددع الددهلليو نعلددهلليو متعددهلل وا أاآلرات ف اددع م تافددةا أ ددل صددعرو ال ددهلل مددو دح،سدد ،محددل ال د از ف اددعا لاعصددعر لا د،لل
الخعاب( )3ا ألق،ب صعر هاله المبالة التي دت ،ج ساو مبالت ع هي صعرو ع الهلليو المؤجل لغ د ،المدهلليو دئمو َّدعرا أقدهلل ااتاد
الفقاعت في هاله الخعرو أف مع ياي عراع في ال ع اآلد ة:
أواًل :آراء الفقهاء في مسنلة بيع الدين المنجل لغير المدين بثمن حال:

البرأي األول :سددهللب جدعاز ددع الدهلليو المؤجددل دئمو َّددعر لغ د ،المددهلليوا أهدالا رلل جماددعر الفقادعت مددو الح ف دة أالشددعفع ة أالح ع ادة فددي

رأالة(.)4

و الباو أغ ،ه مو الهلليعنا فم ععا ذلف في يو الباو إذا عن ععمعا َّ يدهللال فدي دع الطعدعب ق دل

ف،قعا لصحعن
الرأي الثانيّ :
ق ض ا لمع غ  ،الطععب في الباو أنعو ،الهلليعن ا ا،ى ف جعز عاع لش،أ اع التي د عسهلل ال،اع أالغ،را أهالا ال،لل لامعلو ة(.)5

الرأي الثالث :جعاز ع الهلليو المؤجل ئمو َّعر لغ  ،المهلليو مطاقعا أهالا ال،لل لاشعفع ة في قعرا أرأالة س هلل الح ع اة أرجحد ا دو

د م ة أا و الق و(.)6

ثانيا :األدلة:
ا
انتهللر ل رلل نجماة مو ا لةا أهعك ل َّ أاَّهللا لول ف،س ااتخعرا:
 .1دليل الرأي األول:

َّعصل ل لتاو مطا َّهلليثَ( :ن َه َع ْن َبْي ِع اْل َكالِ ِئ ِباْل َكالِ ِئ
الهلليو نعلهلليو رع مو الغ،ر أهع مح،ب نحهلل ذاد فو إذا ارضمر إل مفبهللو َّخعر ال خعمة أالم عزسة(.)1
()7

؛ أهع الهلليو نعلهلليو؛ إلرد لفضدي ل،ادع ال بد ئةا نعإلضدعفة إلدو لن دع

) (1الددهللارقط ي :ن د و الددهللارقط يا ح)40 /4( 3060ا الحددع و :المبددتهللركا ح )57 /2( 2342ا أقددعر الحددع و ف د  :صددح ا ساددو دد ،مبدداوا

لوو غ دد ،أاَّددهلل مددو المحددهللث و لجددعب سا د أضدعحف  .ارندد :،ا ددو َّجدد :،دادداليق التادداليق ()201/5ا ال اقددي :مع،فددة البد و أاآلثددعر ()303 /4ا
أساددو الدد،غو مددو ضددع

الحددهلليث إال لن الفقاددعت لاددالأا نمع ددعه أسمادعا ند ؛ ددل ألجمعدعا ساددو َّكمد  .ارندد :،ا ددو الم ددالر :اإلجمددع ()96/1ا ا ددو

الق و :إسَّب المعقع و (.)293/1

) (2ارن :،الوعنعري :هللاوع الخ عوع في د،د ق الش،اوع ()202 /5ا ال عأل :المجمع

،ح الماالب (.)399 /9

) (3جمع الهلل تعر رزس َّمع في نحئ المعنعب " ددع الوددعلل نعلوددعلل فددي الفقد اإلنددَّمي" هدداله الخددعر أَّدد،ر محددل ال د از ف ادعا أدعنعد

ئ دد ،مددو

ال ددعَّئ و مددع فددي المعنددعسة الوعست ددة .ارندد . :،رزس د َّمددع  :ددع الوددعلل نعلوددعلل فددي الفق د اإلنددَّمي (ص )13ا  .لنددعمة الََّّددو :ددع الددهلليو

أدط قعد المععص،و في الفق اإلنَّمي (.)115/1

) (4ارن :،الزساعي :د و الحقعو

سو متو اإلق ع (.)39 /8

،ح ز الددهللقعو ()42 /5ا ال،ماددي :راعلددة المحتددعج إلددو دد،ح الم اددعج ()385 /4ا ال اددعدي :شددعع الق ددع

) (5ارن :،المعاق :التعج أاإل ا ل لم تخ ،اا ل (.)234 /6

) (6ارن :،ا و قهللامة :المغ ي ()39 /4ا ا و د م ة :مجمع الفتعأى (.)526 /29
) (7ن

د ،سج في الخفحة البعنقة.
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 .2دليل الرأي الثاني:

انتهللر المعلو ة ساو رلياو نعرتفعت الغ،ر أال ب ئة فدي هداله الخدعروا أاندت ع ا إلدو لصدااو الدالل لج ّدعز دداا  ،رلس مدعر البداو يعمدع لأ
يعم و؛ سمَّ نقعسهللو "مع قعرب الشيت لعطي َّكم "(.)2

 .3دليل الرأي الثالث:

اهو ,ألدِّ دع ِّنعلد حهللر ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
اه ِّو دأآادال الد حهللدر ِّعر د ,،آادال دهد ِّالِّه ِّمد مو
د
انتهلللعا نحهلليث ا و سمد  ،قدعر :م در لد دع اإل د دل ندعمل دق ِّع ,دفداد ع نعلد حهلل درعر ِّ ،دأآادال الد حهلل در د د
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ك لدندادل دفِّ :إِّّردي لدِّ ددع ِّ
اإلِّ د دل
خد دة ,دفقمادر :دلدع درند د
دهداله ,دأل مسطدي دهداله مد مو دهداله ,دفادددم در درند د
عر هللا  ,ردأمسد دهلل د م
عر هللا  ,دأهد دع فدي د م در دَّمف د
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
عر درندعر هللاِّ :
ِّنعمل دق ِّع  ,دفادِّ ع ِّنعل حهلل درعر ِّ ،دأآاال ال حهلل دراه دو  ,دألدِّ ع ِّنعل حهلل دراه ِّو دأآاال ال حهلل درعر د , ،آاال دهاله م مو دهاله  ,دأل مسطي دهاله مد مو دهداله ؟ دفدقد د
َن َت ْن ُا َذ َها ِب َس ْع ِر َي ْو ِم َهاَ ,ما َل ْم َت ْف َت ِرَقا َوَبْيَن ُك َما َشي َء ()3ا فعلحهلليث ل ل ساو جعاز ع مدع فدي الالمدة إذا دعن المقع دل مدعال
ُْ أ ْ
(ًلَ َبن َ
ْ
مق عضع َّعال.
أهالا ل س مو ق ل ( َ ..بْي ِع اْل َكالِ ِئ ِباْل َكالِ ِئ ؛ ر لقتخ ،ساو المؤا ،الالل لو لق ض نعلمؤا ،الالل لو لق ض(.)4
ثال اثا :الرأي الراجح:
أالنددعه ،مددو هدداله اآلرات لن ال د،لل الئعلددث لرجحاددع؛ لقددعو ل د ااو أانددتهللاللاوا أفاماددو البددا و لحددهلليث (َن َه ب َع ب ْن َبْي ب ِع اْل َك بالِ ِئ
ِباْل َكالِ ِئ (.)5

ابعا :تخريج مسنلة استبدال المستحقات بنقل من قيمتها عل مسنلة بيع الدين المنجل بثمن حال لغير المدين:
را
ال عظ ،في مب الت ع لجهلل لراع دت عزساع سدهللو لصدعر م ادع المبدالة التدي ذ ،دادعا أإن دعن ه دعك اادتَّع امدع إال لرادع لقد،ب
دهلليو ساددو اإل د،ات لأ الحط طددة()6ا أهدداله الخددعرو لجعزهددع
ا صددعرا أه ددعك لصددعر لادد،ى دق،ااددع؛ مددو مئددل مبددالة مخددعلحة الددهللاوو المد د
جما ددعر الفقا ددعت م ددو الح ف ددة أالمعلو ددة أالش ددعفع ة( )7ا أدع ددهلل ل رأال ددعل اإلم ددعب لَّم ددهلل فق ددعر نجعازه ددع إذا عر ددر اف ددت اإل د د،ات ال لف ددت

الخاا(.)8
والراجح في ظني أن مسنلة استبدال المستحقات بنقل من قيمتها جائزه لجملة مسوغات أهمها:

 -1إن صعرو مبالت ع د تا

سو ا صعر المال عروا فخعَّق الح ل ساو المؤنبةا إن نام ع لر

يو إال لر َّعر أل س مؤجَّ

لو ساو معب،ا أالمهلليو هع المؤنبة لأ الحكعمةا أالمخعدلا د،ع ثعلدث د ف ددع َّدعال لق حدل مدو ق مدة المبدتحقعل التدي اندتفع م ادعا
نعلخعر البعنقة لو ل س مطعنقع لاع مو جم ع العجعها أال،اجا فدي ا صدعر البدعنقة جدعاز دادف الخدعر َّ دث الدهللل ل
أهالا ف
أالفاو البا و لاحهلليث لعضهللهعا ألصل الحل في المععمَّل مبت هللهع.

)(1ارن :،الزساعي :د و الحقعو

،ح ز الهللقعو ()42 /5ا ال،ماي :راعلة المحتعج إلو ،ح الم اعج (.)385 /4

) (2ارن :،الق،افي :الالا ،و ()230/5ا المعاق :التعج أاإل ا ل لم تخ ،اا ل (.)234/6

) (3ل د ددع اأ  :ند د و ل د ددي اأ ا ح 3354ا ()124 /4ا لَّمد ددهلل :مبد د هلل لَّمد ددهلل ح)111 /5( 5555ا أقد ددعر س د د المحقد د لَّمد ددهلل د ددع  :،إند د ع ه
صح ا.

) (4ارن :،ا و د م ة :مجمع الفتعأى ()526 /29ا ا و الق و :إسَّب المعقع و سو رب الععلم و (.)264 /3
) (5ن

د ،سج ق ل صفحت و.

) (6الحطيطة :هع لن لخعلا الهللاوو المهلليو مو َّق ساو نعض  .ارن :،المعأر ل :الحعأل الو .)367/6( ،

) (7ارن دد :،الجخ ددعص :دد،ح م تخ دد ،الطح ددعأل ()209/3ا اآل ددي ا زه دد،ل :الئم دد ،ال ددهللاري دد،ح رن ددعلة ا ددو ل ددي زس ددهلل الق ،أار ددي ()519/1ا
المعأر ل :الحعأل الو .)367 /6( ،

) (8ارندد :،ال اددعدي :شددعع الق ددع سددو مددتو اإلق ددع ()394/3ا ا ددو د م ددة :مجمددع الفتددعأى ()526 /29ا ا ددو القد و :إسددَّب المددعقع و سددو رب
الععلم و (.)264 /3
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 -2ل س ل ص،ع لمع في الالمة مح،معا أإن عن ف د

ث عد "()1ا أهالا ل س ف

دع يدو دهلليو؛ ن الدهلليو " دل مدع يئ در فدي الالمدة مدو مدعر نبد ق لقتضدي

ع رب ئة ب ئةا لأ يدو مدؤا ،نمدؤا ،الدالل هدع مم دع

ل س إال دف،سغ لاالمت وا أإنقع

د،سع()2ا أاندت هللار المبدتحقعل ناقدل مدو ق متادع

يو ثع ر في الالمة نآا ،في الالمةا أهالا جعوز في ا رجا مو لقعار الفقاعت.

 -3دقعس مبالت ع ساو َّعالة الح أالتي س،فاع الفقاعت ناراع رقل الح مو اوو إلو اوو()3ا قهلل أر ل مش،أس تاع نحهلليثَ ( :م ْطب ُل
ِ
يء َفْلَي ْتَب ْع ()4ا أدحعسل المبتحقعل مو َّبدعب المعظد إلدو َّبدعب د ص آاد،ا ثدو ق ضداع
أح ُد ُك ُم َعل َملِ ٍّ
ال َغن ِي ظُْل َمو َوإ َذا أُتِب َع َ

م رقهللا ناقل مو ق متاع ال د ،ج سو مع و الحعالة المتف ساو مش،أس تاع س هلل الفقاعتا أإن ااتافعا فدي دو فادعا لهدي مبدتئ عه مدو
ع الهلليو نعلهلليو()5ا لب هي سقهلل مبتقل مو ج س إلفعت الح (.)6

 -4إن ا صل في المععمَّل الحل أاإلنعَّة()7ا أالشعر الحك و رفع الح،ج سو المكاف وا أسبد ،لادو مدع لحتعجعرد مدو سقدع دحقد
مخعلحاوا أد ب ،الحخعر ساو َّقعقاوا أالقعر نإنعَّة د دهلليل المبدتحقعل ندامعار رقدهللا لحقد هداله المخدعلاا أسبدهلل سدعز المدعظف و

أسقضي َّعجعداوا َّ ث ال َّعر لاو في الحخعر ساو مبتحقعداو عماة؛ ف تحخاعن ساو جزت م اع نمئل هاله الط،قا أال محعذي،
،س ة في ذلفا فَّ رب ئةا أال غ،را أال اخعمةا أال سهللب القهللرو ساو التبا و؛ فول هاله المحعذي ،م تف ة في مبالت ع.

 -5مبالت ع ف اع

مو لأجد نمبدالة "ضدع أدعجدل"()8ا لأ المع د ،س ادع "نعلحط طدة مدو الدهلليو المؤجدل جدل دعج اد "ا أإن م عادع

ا ومة ا راعة( )9ا إال لن القعر اآلا ،لد أجعهتد ا أقدهلل ذهدق إلدو القدعر ند ا دو س دعس أال عدي أا دو ند ،سو أزفد)10(،ا أد دعه ئ د،
مدو المععصد،سو مد او مجمدع الفقد اإلندَّمي()11ا إذا لدو لكدو دعت سادو ادفدعق مبد ا أمبدالت ع التدي ف ادع دخدعلا معلدف المبدتحقعل
ساو الحط م اع مقع ل لاالهع رقهللا لاع

نمبالة ضع أدعجلا أ اعر ،ع ثعلث غ  ،المؤنبة ال ل ،جادع سدو ذلدف؛ ن الدهلليو

دحعر مو َّبعب المؤنبة إلو َّبعب الط،ع اآلا ،الالل ن هللفع المعر رقهللا مقع ل الحط م .
فعلحعصل في مبالة انت هللار المبتحقعل ناقل مو ق متاع جعازهع؛ أهدالا د ،سجدع سادو لصدعر م ادع دع الدهلليو المؤجدل لغ د،
المهلليو ئمو َّعرا أمبالة مخعلحة الهللاوو المهلليو ساو اإل ،ات لأ الحط طةا أمبدالة َّعالدة الحد ا أمبدالة ضدع أدعجدلا أ دل هداله

) (1ارن :،قضعلع فقا ة مععص،و في المعر أاالقتخع ل زس َّمع (ص.)111

) (2ارن :،ا و د م ة :مجمع الفتعأى ()472 /29ا ا و الق و :إسَّب المعقع و سو رب الععلم و (.)293 /1
) (3ارن :،ال عأل :رأضة الطعل و ()212 /8ا الزَّ اي :الفق اإلنَّمي أل لت (.)3237 /4
) (4ن

د ،سج ( صفحة  )14مو هالا ال حث.

) (5ارن :،الزساعي :د و الحقعو

،ح ز الهللقعو ()171/4ا الق،افي :الالا ،و ()242 /9ا ال،ماي :راعلة المحتعج (.)421/4

) (6ارن :،ا و د م ة :مجمع الفتعأى ()512 /20ا ا و الق و :إسَّب المعقع و (.)293 /1
) (7ارن :،الب كي :ا

عه أال نعو)253 /1( ،ا ا و الق و :إسَّب المعقع و ()259 /1ا

) (8صعرو مبالة "ضع وتعجل" :هي لن لكعن لش ص ساو آا ،يو إلو لجل ف بقط نعضد أسااددال نعضد  .ارندد :،ا ددو ااد
الطعلق ال،اعري ل،نعلة ل ي زسهلل الق ،أاري ( .)213 /2أهي د تا
الخاا سو الهلليو قهلل لكعن سو إروعر لأ سو إق،ارا

سو مبالة "الخاا سو الهلليو"ا َّ ث العَّقة

الم ددعفي :فعلددة

امع سمعب أاخعص؛ إذ إن

مع ال لادي اإلروعر في مبالة "ضع أدعجل" .ارن . :،محمهلل الش،سف :نحث مبالة ضددع

أدعجل أآرات العامعت ف اع أضعانطاعا (ص.)90
) (9ارن :،الزساعي :د و الحقعو

،ح ز الهللقعو ()47 /5ا ا و اا

الم عفي :فعلة الطعلق ال،اعري ل،نعلة ل ي زسددهلل الق ،أارددي ()213 /2ا

ال عأل :رأضة الطعل و أسمهللو المفت و ()253 /12ا شعع الق ع سو متو اإلق ع (.)395 /3

) (10ارن :،ا و سع هلليوَّ :ع ة ا و سع هلليو ()640/5ا ا و ر هلل :هللالة المجتاهلل أراعلة المقتخهلل (.)162 /3

) (11ارن :،ق،ار مجمع الفق اإلنَّمي نشان ال ع نعلتقب طا رانط المعقع. https://www.iifa-aifi.org/ar/1849.html :
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المبددعول لاددع د نمبددالت ع أال د،اجا ف اددع الج دعازا أإن ددر لرى االَّت ددع

مؤجَّ؛ ل ،ج مو صعرو المؤجل نعلمؤجل.

ددهللر المبددتحقعل إن عرددر مددعال لن دوددعن رقددهللا َّددعال ال

الخاتمة

الحمددهلل أ الددالل عمتد دددتو الخددعلحعل ,أالخددَّو أالبددَّب ساددو ا دد ،الم اعقددعل ,محمد ٍدهلل صدداو هللا سا د ا أساددو آلد أمددو نددعر
ساو را ؛ ل ل لساو الهللرجعل  ...لمع نعهلل:
لط ق لي في راعلة هالا ال حث لن لنجل ل ،ز مع دعصار إل مو رتعول أدعص علا أهي مع لادي:
أوًلا :النتائببج:
 .1مبتحقعل المعظف و مو المخطاحعل الحع ثة في أاقع ع الفابط يا أسمكو دع،سفاع ناراع" :مع دقتطعد الهللألدة لأ المؤنبدة مدو
رادق ا ج  ،ال عص (المعظ ) س هلل سجزهع سو فع عمل لج،ه".

 .2البمعل الععمة لمبتحقعل المعظف و دتا ص في عراع جزتا مدو لجد ،المعظد ا أدقتطدع نشدكل إج دعرلا أد قدو َّقدع لامعظد
في ذمة الحكعمة لأ المؤنبة؛ نب ق سجزهع لأ إسبعرهع.
 .3التو

الفقاي لامعظ

نعددض العظددعو

لر لج  ،ادعص لبداو رفبد لامؤنبدةا أال لعمدل إال لادع مقع دل لجد،و أامضدي الدزمو؛ أإن دعن ه دعك

مددو ق ددل ا ج دد ،المشددت،ك لأ العددعبا أدوح د

العظ فددة _للضددع_ ناراددع مددو سقددع اإلذسددعن فددي ال د،اجا؛ لمددع ف اددع مددو

،أ دعبف ة دماو ساو الط،ع اآلا،ا أال لماف إال ق علاع جماة أاَّهللو لأ رفضاع أاالنتقعلة.

 .4التو

الفقاي الهللق

الحددع و أال لمكددو االرتفددع

لمبتحقعل المعظف و لراع معر ضمعرا فاع ا صل ا ق،ب أا لخ
اددعا أإن ث ددر لصددل ماواددعا أهددالا التو د

اع؛ راع لمعار مخع رو مو ق دل

ال ي فددي د ااع نعلددهلليو المجحددع لأ الم ددؤأس؛ ر د مددو لر دعا

المعر الضمعر.

 .5ال لجعز داا  ،رأادق المعظف و لأ َّبو جزت م اع مو غ  ،سالر مق عرا أضعنط العالر لن دوعن المؤنبة مفابة لأ معبد،وا

أظعهَّ ،علاع يهللر ساو ذلفا فح اع لجد عز الحبدو نقدهللر الضد،أرو أسجدق فعد س دهلل ددعف ،المدعر سادو الحدعر؛ فدإن لدو دودو المؤنبدة
معب،و أال مفابةا أجق سا اع فع ال،أادق صحع اع في َّ اعا أإال عرر ممع اة ظعلمة.

 .6ال دجق الز عو في مبدتحقعل المدعظف و مع امدر لدو دقد ض ق عندع سادو المدعر الضدمعر؛ فدإن ق ضدر هداله المبدتحقعل؛ فدعل،اجا
معلواع َّعال جهلليهللا مو يعب ق ضاعا أال دجق ف اع الز عو ّإال عجع

مو اآلرات لر لبتار

،أ اع أارتفعت معارعاع.

 .7لجددعز اَّتبددعب الز دعال أالوفددعرال أالخددهللقعل مددو مبددتحقعل المددعظف و؛ د ،سجدع ساددو مددالهق النعه،سددة أمددو معاددو المجددعزسو
الَّتبعب اإل ،ات مو الهلليو مو الز عو؛ اخعصع ألن اإل ،ات في هاله الخعرو يتو لحبعب ،ع ثعلدث هدع مدو مبدتحقي الز دعوا أسدتو
ل الق ضا أدتحق

اللف المقعصهلل الش،س ة لاز عوا أد ب  ،ا م ،في َّ المعظ .

 .8الد،اجا فددي مبددالة انددت هللار المبددتحقعل ناقددل مددو ق متاددع الجدعاز؛ د ،سجدع ساددو لصددعر متعددهلل و لهماددع ددع الددهلليو المؤجدل ددئمو
َّددعرا أمبددالة مخددعلحة المددهلليو ساددو اإل د،ات لأ الحط طددةا أمبددالة الحعالددةا أمبددالة ضددع أدعجددلا أال د،اجا فددي ددل هدداله المبددعول

الجعاز أمبالت ع اللف.

 .9االَّت ددع فددي مبددالة انددت هللار المبددتحقعل ناقددل مددو ق متاددع لن لكددعن المددعر رقددهللاا َّددعال ال مددؤجَّ؛ ل دد،ج مددو صددعرو المؤجددل
نعلمعجل الم اي س نحهلليث (َن َه َع ْن َبْي ِع اْل َكالِ ِئ ِباْل َك ِال ِئ)ا َّ ث الفاو البا و لاحهلليث لن المح،ب هع ع ال بد ئة نعل بد ئةا ال دل
ع يو مح،ب.
 .10القعاس ددهلل الععم ددة لاشد د،سعة اإلن ددَّم ة أمقعص ددهللهع الععم ددة أال عص ددة ددعب المع ددعمَّل ي ددهللفع نعدج ددعه ا ا ددال ن ددعل،لل ا لب دد ،سا ددو
المكاف وا أالقعضي تحق

مخعلا الع ع ا أالت ب  ،ساد او أدحخد ل َّقدعقاو؛ لدالا فدعل،اجا فدي هداله المبدعول سدهللب أجدعب الز دعو فدي
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مبددتحقعل المددعظف وا أجدعاز اَّتبددعب الز دعال أالخددهللقعل م اددعا أجدعاز انددت هللالاع ناقددل مددو ق متاددعا أسددهللب جدعاز ددداا  ،ال،أادددق لأ

َّبو جزت م اع.

ثانيا :التوصيات:
ا
 .1لأصد ددي نعستمد ددع مد د ال الت بد د  ،فد ددي االجتاد ددع ا أاخعصد دع المعد ددعمَّل المعل د ددة المععصد د،وا أم ا،سد ددعو مقعصد ددهلل الشد د،سعة الععمد ددة
أال عصة.
 .2التعنع فدي ال حدث أاالجتادع نمبدعول المعدعمَّل المعل دة المععصد،وا أاخعصدع معضدع نحئ دعا أد دعأر المبدعول المتف،سدة س د
تاص ل سم ا أفاو ق

لا خعصا أم ا،سعو لا ب ،أرفع الح،ج.

 .3لأصي المؤنبعل أالحكعمعل نإسطعت المدعظف و رأادد او عمادة فدي َّ ادع أسدهللب ارتقعصداعا لأ داا ،هدع مدو غ د ،سدالر د،سي

مق عر.

المراجع العربية:

َن اْلحم ُد َِّ ِ
ِ
ّلِل َر ِب اْل َعاَل ِمين
َوآاُر َد ْع َواَنا أ ِ َ ْ


المصادر والمراجع

إبراهيم محمود :الهلل تعر إ ،اه و س هلل الخع ق محمع ا فق الخََّّ ة لاعاللة الععمة فق الخََّّ ة لاعاللة الععمةا نحث م شدعر سادو

اإلرت،رر.

ابببن المنببذر :محمددهلل ددو إ د،اه و ددو الم ددالر ال بددع عرلا اإلجمددع ا دحق د أ ارنددة . :ف دؤا س ددهلل الم د عو لَّمددهللا ار المبدداو لا شدد،

أالتعزسعا 1ا لهللار المباوا 1425هد2004 -ب.
ابن بطال :ل ع الحبو ساي و اا
ال،سع

و س هلل الماف و نطعر ال ك،ل الق ،يا ،ح صح ا ال عرلا مكت ة ال ،هللا البدعع لةا 2ا

ا 1423هد _ 2003ب .

ابن تيمية:

خ اإلنَّب لَّمهلل س هلل الحا و و د م ةا (ل728هد)ا مجمعسة الفتعأىا ار العفعتا 2ا 1421هد_2001ب.

ابن حجر :الحعفت لَّمهلل و ساو و َّج ،العبقَّريا (852 -773هد)ا فتا ال عرل ،ح صح ا ال عرلا (القعه،و :ار الحهلليثا
1ا 1419هد1998 -ب).

ابن حزم :ل ع محمهلل ساو و لَّمهلل و نع هلل و َّزب ا رهلللبيا (ل456هد)ا المحاو نعآلثعرا ار الفو، -،أل.
ابن دقيع العيد :دقي الهلليو ل ع الفتا محمهلل و ساي و أهق و مط ع القش ،لا المعد،أع ندع و ق د الع دهللا (ل 702هدد)ا إَّكدعب
ا َّكعب ،ح سمهللو ا َّكعب :مؤنبة ال،نعلةا 1ا  1426هد 2005 -ب .

اببببببن رشبببببد :اإلم د ددعب محم د ددهلل د ددو ر د ددهلل الق ،د دديا (595 -520هد د دد)ا هللال د ددة المجتا د ددهلل أراعل د ددة المقتخ د ددهللا ار الح د ددهلليثا القد د ددعه،وا

1425هد_2004ب.

ابن زنجويد :ل ع لَّمهلل َّم هلل دو م ادهلل دو قت دة دو س دهلل هللا ال ،ندعري المعد،أع ندع و زرجعسد (المتدعفو251 :هدد)ا ا مدعارا م ،دز
الماف ف خل لا حع أالهللرانعل اإلنَّم ةا البعع لة

ابن عابدين :محمهلل لم و الشا  ،نع و سع هلليوا (ل1252هد)ا َّع ة ر المحتعر سادو الدهللر الم تدعر المبدمعو نحع د ة ا دو سع دهلليوا
ار الفو،ا ،ألا 1415هد.

ابن فارُ :لَّمهلل و فعرس و ز ،سعا (ل390هد)ا معجو المقعي س في الاغةا ( ار الفو1399 :،هد_1979ب).

ابن قدامة :ل ع س هلل هللا محمهلل و لَّمهلل و قهللامدة المقهللنديا (ل630هدد)ا المغ ديا سادو م تخد ،ل دي القعندوا دو َّبد و دو لَّمدهلل
ال ،قيا ار الحهلليثا القعه،وا 1ا 1425هد_2004ب.

IUG Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

133

د .عصام صبحي شرير

األحكام الشرعية لمستحقات الموظفين المالية

ابببن قدامببة :اددعت الددهلليو س ددهلل ال دَّ،مو ددو إ د،اه و ددو قهللامددة المقهللندديا (ل620ه دد)ا العددهللو دد،ح العمددهللوا ار الوتددق العام ددةا 2ا

1426هد_2005ب .

ابببن قببيم الجوزيببة :محمددهلل ددو ل ددي نكدد ،ددو ليددعب ددو نددعهلل ددمس الددهلليو ا ددو قد و الجعزسددةا إسددَّب المددعقع و سددو رب العددعلم وا ار
الحهلليثا القعه،وا 1425هد_2004ب.

ابببن ماجببد :الحددعفت ل ددع س ددهلل هللا محمددهلل ددو يزسددهلل القزأس دديا المشدداعر نددع و معجد ا (275 _ 207هدد)ا ند و ا ددو معجد  :ار الج ددلا
،ألا 1ا 1418هد ا 1998ب .

ابن مازه البخاري :ل ع المععلي ،هعن الهلليو محمع و لَّمهلل و س هلل العزسز و سم ،و دم دعزدو (المتعفو616 :هدد)ا المحد ط ال ،هدعري
في الفق ال عمعري فق اإلمعب ل ي َّ فة  ار الوتق العام ةا ،أل – ل عنا 1ا 1424هد 2004 -ب.
ابن منظور :اإلمعب محمهلل و مك،ب و ساو و لَّمهلل ا رخدعرل دو محمدهلل دو م ندعرا المشداعر ندع و م ندعرا (ل711هدد)ا لبدعن
الع،با ( ،أل :ار صع را  6ا1417هد_1997ب).

ابببن نجببيم :زسددو الددهلليو ددو إ د،اه و ددو محمددهلل ددو محمددهلل ددو نكدد،ا المشدداعر نددع و رج د وا (970 -926ه دد)ا ال حدد ،ال ا،و د

دد،ح ددز

الهللقعو ا ار المع،فةا ( ،أل :ار الوتق العام ة ).

أبببببببو البصببببببل :ساد د ددي ل د د ددع ال خد د ددل :سقد د ددع اإلذسد د ددعن لأ االضد د ددط،ار لأ التبد د ددا و ا نحد د ددث م شد د ددعر ساد د ددو معقد د ددع ا لع د د ددةا ارند د ددط
.https://www.alukah.net/sharia/0/94407/#ixzz6opziASdy

أبببو الحسببن المببالكي :فعلددة الطعلددق ال،اددعري ل،نددعلة ل ددي زسددهلل الق ،أاردديا دحق د  :يعن د

الش د خ محمددهلل ال قددعسيا ار الفودد،ا ن د ة

1412ها ،أل.

أبو داود :نا معن و ا

عث ا نهللل البجبتعريا (275 _ 202هد)ا ن و ل ي اأ ا ار الوتعب الع،اي.

أبو اعل الفراء :القعضي محمهلل و الحب و الف،ات الح اي ,ل (458هد) ,ا َّكعب الباطعر ة ,ار الوتق العام دة – ل دعن1421 ,ه د
2000 -ب.

اببي األزهري :صعلا و س هلل البم ع اآل ي ا زه،ل (المتعفو1335 :هد)ا الئم ،الهللاري ،ح رنعلة ا و ل ي زسهلل الق ،أاريا المكت ة
الئقعف ة – ،أل.

اإلمام أحمد :ل ع س دهلل هللا لَّمدهلل دو محمدهلل دو َّ دل دو هدَّر دو لندهلل الشد عري (المتدعفو241 :هدد)ا مبد هلل اإلمدعب لَّمدهلل دو َّ دلا
المحق  :ع ق ا ررؤأ ا ال ع  :،مؤنبة ال،نعلةا الط عة :ا ألوا  1421هد 2001 -ب.

البخاري :محمهلل و إنمعس ل ال عرلا (ل256هد)ا صح ا ال عرلا ( ار عق ال جعوا 1ا 1422هد).
اإلمام مالك :اإلمعب معلف و لرس ا ص حيا (ل179هد)ا المع اا مؤنبة الش خ زايهللا الهللأَّة.

البجيرمي :ند ا معن دو محمدهلل دو سمد ،ال ج ،مدي الشدعفعيا دحفدة الح دق سادو د،ح ال ط دقا ار الوتدق العام دةا د،ألا ل دعنا
1ا 1417هد _ 1996ب

البخاري :محمهلل و إنمعس ل ال عرلا (ل256هد)ا صح ا ال عرلا ( ار عق ال جعوا 1ا 1422هد).

البهوتي :الش خ م خعر و يعرس و إ رسس ال اعديا شعع الق دع سدو مدتو اإلق دع ا (ل1051هدد)ا فد،م مدو دال فد (1046هدد)ا
ار الفو،ا ،ألا 1ا 1402هد.

البيهقي :ل ع نك ،لَّمهلل و الحب و و ساو ال اقيا (ل458هد)ا الب و الو ،ىا مجاس او،و المععرعا 1ا  1344هد .

البيهقي :لَّمهلل و الحب و و ساي و معنو ال مب د،مأ ِّج ،ل ال ،انعريا ل ع نك ،ال اقي (المتعفو458 :هد)ا مع،فة البد و أاآلثدعر
المحقد  :س ددهلل المعطددي لمد و قاعجدديا جعمعددة الهلل ارنددعل اإلنددَّم ة ( ،ادشددي  -نع بددتعن)ا ار قت ددة ( مشد  -دد،أل)ا ار الددعسي

(َّاق  -مش )ا ار العفعت (الم خعرو  -القعه،و) 1ا 1412هد 1991 -ب.
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الترمببذي :اإلمددعب ال حددعفت ل ددو س بددو محمددهلل ددو س بددو الت،مدداللا ند و الت،مددالل أهددع الجددعمع الخددح اا دحق د  :لَّمددهلل محمددهلل ددع ،

أآا،أنا ار إَّ عت الت ا ،الع،اي _ ،أل.

الجرجاني :ساي و محمهلل و ساي الزسو الش،سف الج،جعريا التع،سفعلا ( ،أل :ار الوتق العام ةا 1ا 1403ه).

الجصا

 :لَّمهلل و ساي ل ع نك ،ال،ازل الجخعص الح في (المتعفو 370 :هد)ا ،ح م تخ ،الطحعألا ار ال شعو ،اإلنَّم ة

ا 1ا  1431هد  2010 -ب.

الجوهري :إنمعس ل و َّمع الجعه،لا (ل370هد)ا الخحعحا 1ا ار الوتعب المخ،لا 1991ب.

حسين :الش خ محمهلل لَّمهلل َّب وا ز عو م خخعل التقعسهلل أالتدعف  ،أمكعفداو راعلدة ال هللمدةا نحدث مقدهللب إلدو مدؤدم ،الز دعو نع دعان:
"ز عو اعر المعظف و أالماو الح،و"ا ا ة الش،سعةا جعمعة ال جعح الع ةا فابط وا 1432هد 2011/ب.
حماد :الهلل تعر رزس َّمع ا قضعلع فقا ة مععص،و في المعر أاالقتخع ا ار القاو -مش .
حمببباد :ال ددهلل تعر رزس د

م ددعر َّم ددع  :نح ددث " ددع الو ددعلل نعلو ددعلل ف ددي الفق د اإلن ددَّمي"ا جعمع ددة الما ددف س ددهلل العزس ددز -الب ددعع لةا ن د ة

1994ب.

الخرشي :محمهلل و س هلل هللا ال  ،ي المعلوي ل ع س هلل هللا (المتعفو1101 :هد)ا ،ح م تخ ،اا ل لا  ،يا ار الفو، _،أل.
الببدارقطني :ساددو ددو سمدد ،الددهللارقط يا (385 _ 306هدد)ا ند و الددهللارقط يا أاالياد التعا د المغ ددي ساددو الددهللارقط يا

ددي الط ددق

محمهلل مس الح العن و آنع لا مؤنبة ال،نعلةا ،ألا 1ا 1424هد _ 2004ب.

الداودي :ا نتعذ الهلل تعر غعلق ساي الهللاأ لا ،ح قعرعن العمدل ارندة مقعرردة  2.سمدعن -ا ر نا ار الئقعفدة لا شد ،أالتعزسدع ا
2015ب.

الدسبوقي :دمس الدهلليو محمدهلل دو س،فدة الهللندعقيا (ل1230هدد)ا َّع د ة الهللندعقي سادو الشد،ح الو د،ا ار الفود ،لاط عسدة أال شد،

أالتعزسع.

الرازي :اإلمعب ف  ،الهلليو محمهلل و سم ،الحب و ال،ازلا المحخعر في ساو لصعر الفق ا 544هد_606هدا مؤنبة ال،نعلة.
الرازي :اإلمعب محمهلل و ل ي نك ،ال،ازلا (ل666هد)ا م تعر الخحعحا ار الحهلليثا القعه،وا 2003ب.

رضا :العَّمة الش خ لَّمهلل رضع معجو متو الاغةا ار مكت ة الح عو – ،ألا 1377ه1958-ب.

الرملي :مس الدهلليو محمدهلل دو ل دي الع دعس ال،ماديا الشدا  ،نعلشدعفعي الخدغ ،ا (ل1004هدد)ا راعلدة المحتدعج إلدو د،ح الم ادعجا
ار الوتق العام ةا ،ألا 2ا 1424هد_.2003

ال،زاق الحب ي ل ع الف ضا الماّقق نم،دضدو ح
الزا دهلللا ددعج العد،أس مدو جدعاه ،القدعمعسا
محمهلل و س هلل ّ
محمهلل و ّ
الزبيدي :الب هلل ّ
(مخ :،ار الاهللالة ).
الزَّ اِّيا ِّ
الز َحْيلِي :ل . .أ مه دة ُّ
ُّ
اإلنَّمي أل حلت ا ار الفو –،مش .
الفمق
ُّ
د
دم ّ
الزركشبي :ددهللر الدهلليو محمددهلل دو اددع ر دو س ددهلل هللا الزر شدي الشددعفعيا (745ه د _794هدد)ا ال حد ،المحد ط فدي لصددعر الفقد ا أ ازرو
ا أقععا الوعسرا 2ا 1413هد_.1992

الزركشببي :ددمس الددهلليو محمددهلل ددو س ددهلل هللا الزر شددي المخدد،لا (ل772ه دد)ا دد،ح الزر شددي ساددو م تخدد ،ال ِّ م،قدديا ار الوتددق
العام ةا ،ألا 1423هد _ 2002ب.
الزيلعي :جمعر الهلليو ل ع محمهلل س هلل هللا و يعن

و محمهلل الزساعي (المتعفو762 :هد)ا رخق ال،الة َّع يث الاهللالة مع َّع د ت

نغ ة ا لمعدي فدي د د،سل الزساعديا مؤنبدة ال،سدعن لاط عسدة أال شد – ،د،ألا ار الق ادة لائقعفدة اإلندَّم ة-جدهللو – البدعع لة  1ا

1418هد1997/ب.
الزيلعي :ف  ،الهلليو سئمعن و ساو الزساعيا (743هد)ا د و الحقعو

،ح ز الهللقعو ا ار الوتق اإلنَّميا القعه،وا 1313هد.
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سبببانو :قط ددق مخ ددطفي ن ددعرعا الم ددهللا،ال لَّكعما ددع أ دد،ق دوعس ا ددع أان ددتئمعرهع ف ددي الفقد د اإلن ددَّمي سم ددعن -ا ر نا ار ال ف ددعوس
لاط عسة أ ال ش ،أ التعزسع 2001ب.

السبكي :اإلمعب دعج الهلليو س هلل العهعب و ساي ا و س هلل الودعفي البد كيا ا

د عه أال ندعو،ا ار الوتدق العام دةا 1ا  1411ه د _

1991ب .

السراسببي :ددمس الددهلليو محمددهلل ددو لَّمددهلل ددو نددال الب،ابدديا (ل483ه دد)ا الم بددع ا دخ د

الش د خ اا ددل الم د سا ار الوتددق

العام ةا ،أل -ل عنا 1ا 1414هد1994 -ب.

السندي :ل ع الحبوا رعر الهلليو الب هللل (المتعفو1138 :هد)ا َّع ة الب هللل ساو ن و ا و معجد

فعلدة الحعجدة فدي د،ح ند و

ا و معج ا ار الج ل ، -ألا .2

الشببافعي :ل ددع س ددهلل هللا محمددهلل ددو إ رسددس ددو الع ددعس ددو ددعفع ددو س ددهلل المطاددق ددو س ددهلل م ددعع المطا ددي الق ،ددي المكددي (المتددعفو:

204هد)ا ا با ار المع،فة – ،ألا 1410هد.

الشبربيني :الشد خ دمس الدهلليو محمددهلل دو لَّمددهلل ال ط دق الشد،ا يا (ل977هدد)ا مغ دي المحتددعج إلدو مع،فدة معددعري للفدعظ الم اددعجا
ار الفو،ا ،ألا ل عن.

الشبببريف :محم ددهلل س ددهلل الغف ددعر الشد د،سفا نح ددث "مب ددعلة ض ددع أدعج ددل أآرات العام ددعت ف ا ددع أضد دعانطاع"ا م ش ددعر ف ددي مجا ددة الشد د،سعة

أالهللرانعل اإلنَّم ةا الب ة الئعلئة سش،وا العهلل ال،انع أالئَّثعنا إ ،سل 1998ب.

الشببوكاني :اإلمددعب محمددهلل ددو ساددو الشددع عريا (ل1250ه دد)ا ر ددل ا أ ددعر دد،ح م تقددو ا ا ددعرا مكت ددة اإللمددعنا الم خددعرو 1ا
1419هد _ 1999ب.

شبيخي زاده :س دهلل الدَّ،مو دو محمدهلل ددو ندا معن الوا دعلي المددهللسع نشد ي از ها 1078هددا مجمددع ا راد ،فدي دد،ح ماتقدو ا نحدد،ا
ار الوتق العام ةا ،ألا 1419هد 1998 -ب.

الشيرازي :ل ع إنحعق إ ،اه و الش ،ازلا(ل476هد)ا الماالب في فق اإلمعب الشعفعيا رشد ،س بدو الحا ديا القدعه،وا  1ا 1406ه د
1986 -ب.

الطحبباوي :لَّمددهلل ددو محمددهلل ددو إنددمعس ل الطحددعأل الح فدديا ند ة العفددعو 1231هددا َّع د ة الطحددعأل ساددو م ا،قددي الفددَّح دد،ح رددعر
اإللضعحا المط عة الو ،ى ا م ،سة عالق -مخ،ا 1318هد.

العبببدري :الشد خ ل ددع س ددهلل هللا يعند

الع ددهللرلا الشددا  ،نددعلمعاقا (ل897ه دد)ا التددعج أاإل ا ددل لم تخدد ،اا ددلا ار الفودد،ا دد،ألا

2ا 1398هد.

العيني :هللر الهلليو محمع و لَّمدهلل الع ديا ( 762ه د _ 855هدد)ا سمدهللو القدعرل د،ح صدح ا ال دعرلا ار إَّ دعت التد ا ،الع،اديا
،أل .

الغفيلي :س هلل هللا و م خعر الغف ايا رعازر الز عو رانة فقا دة داصد ا ة لمبدتجهللال الز دعوا ار الم مدعن لا شد ،أالتعزسدعا ال،سدع

ا

1ا  1430هد 2009 -ب.

الفيومي :العَّمة لَّمهلل و محمهلل و ساو الف عميا المخ عح الم ،ا (القعه،و :ار الحهلليثا 1ا 1421هد_2000ب).
القرافي :اعب الهلليو لَّمهلل و إ رسس الق،افيا الالا ،وا ار الغ،با ،ألا 1994ب .

القرضاوي . :يعن

الق،ضعأل :فق الز عو ,مؤنبة ال،نعلة – ،أل ,الط عة الئعر ة1393 ,هد 1973 -ب.

القرطببي :ل دع س ددهلل هللا محمدهلل ددو لَّمدهلل ا رخدعرل الق ،دديا الجدعمع َّكدعب القد،ان الود،سو (دفبد  ،الق ،ددي)ا ار الحدهلليثا القددعه،وا
1423هد.
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قلعجبي :محمدهلل رأاس قاعجدي َّ -عمدهلل صدع ق ق ديا معجددو لغدة الفقادعتا ار ال فدعوس لاط عسدة أال شد ،أالتعزسدع 2ا  1408ه د -

1988ب.

الكاساني :سَّت الهلليو ل ي نك ،و مبعع الوعنعري الح فيا (ل587هد)ا هللاوع الخ عوع في د،د ق الش،اوعا دحق د  :محمدهلل سدهللرعن
و لعن و رأسشا ار إَّ عت الت ا ،الع،ايا ،أل -ل عنا 3ا 1421هد2000 -ب.

الالحم . :لنعمة و َّمع الََّّوا ع الهلليو أدط قعد المععص،و في الفق اإلنَّميا ار الم معن  -ال،سع
اللخمي :ساي و محمهلل ال،اعيا ل ع الحبو المع،أع ندعلا مي (المتدعفو 478 :هدد)ا الت خد،وا دحق د

أ ازرو ا أقعع أالشؤأن اإلنَّم ةا قط،ا 1ا  1432هد  2011 -ب.

ا  1ا 1433ها

 .لَّمدهلل س دهلل الود،سو رج دقا

المبباوردي :ل ددع الحبددو ساددي ددو محمددهلل ددو محمددهلل ددو َّ ددق ال خدد،ل ال غددهللا لا الشددا  ،نعلمددعأر ل (المتددعفو450 :ه دد)ا ا َّكددعب
الباطعر ةا ار الحهلليث_ القعه،و.

الماوردي :ساي و محمهلل و محمهلل و َّ ق ال خ،ل ال غهللا لا الشدا  ،نعلمدعأر ل (ل450 :هدد)ا الحدعأل الو د ،فدي فقد مدالهق
اإلمعب الشعفعيا ار الوتق العام ةا ،ألا 1ا 1419هد.

مجمع اللغة العربية :إ د،اه و مخدطفو ألَّمدهلل الزسدعل أَّعمدهلل س دهلل القدع ر لمحمدهلل سادي ال جدعرا المعجدو العند طا المكت دة اإلندَّم ةا

د ،ع.

المرداوي :الش خ العَّمة سَّت الهلليو ل ي الحبو ساو و نا معن الم ،األ البعهلللا (ل885هد)ا اإلرخعع في مع،فة ال،اجا مدو
ال َّع ساو مالهق اإلمعب الم جل لَّمهلل و َّ لا ار إَّ عت الت ا ،الع،ايا ،أل.

موقع أ.د سلمان الدااة.http://sobolsalam.com/home/FatwaDetails/19435 :
موقع األلوكة.https://www.alukah.net/sharia/0/94407/#ixzz6opziASdy :

موقع الشيخ عبد الباري الة./http://www.khilla.com :

موقع صفحة دار اإلفتاء الفلسطينية-اان يونس عل الفيس بوك:

./https://www.facebook.com/DarAlaftaAlflstynytKhanYwns
موقع المجمع الفقهي اإلسالميhttp://www.iifa-aifi.org/2283.html :

موقع دار اإلفتاء المصرية. https://www.dar-alifta.org/Default.aspx :
موقع ديوان الموظفين العام الفلسطيني.https://www.gpc.pna.ps/diwan/index.gpc :
موقع مجمع الفقد اإلسالمي. https://www.iifa-aifi.org/ar :

موقع وزاره المالية الفلسطينية. http://www.pmof.ps/pmof/index.php :

النفبراوي :الشد خ لَّمددهلل ددو غ د و ددو نددعلو ال فد،األ (ل1126هدد)ا الفعا د الددهللأاري ساددو رنددعلة ا ددو ل ددي زسددهلل الق ،أارددي (ل386هدد)ا
مكت ة الئقعفة الهللي ة.

النووي :ل ع ز ،سع لح و و ،ع ال عأل الهللمشقي (ل676 -631هد)ا رأضة الطعل وا رش ،المكتق اإلنَّمي.
النببووي :ل ددع ز ،سددع لح ددو ددو دد،ع ال ددعأل الهللمشددقيا (ل676ه دد)ا المجمددع

دد،ح الماددالب (مددع دوماددة الب د كي أالمط عددي)ا ار

الفو، -،أل.

النووي :اإلمعب محي الهلليو ل ع ز ،سع لح و و ،ع ال عألا (ل676هد)ا ،ح صح ا مباوا ار الفج ،لات ا ،ا 1ا 1420ب _
1999ب.

وزاره األوقبببباف الكويتيببببة :إصد ددهللار أ ازرو ا أقد ددعع الوعست د ددةا المعند ددعسة الفقا د ددة الوعست د ددةا 2ا 1412ه د د1992 -با

عسد ددة ذال

البَّنل.
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:قائمة المراجع المرومنة
Ibrahim Mahmoud: Dr. Ibrahim Abd Al-Sadiq Mahmoud, Jurisprudence of Jurisprudence for Public
Mandates, Jurisprudence of Jurisprudence for Public Mandates, a research published on the
Internet.
Ibn al-Mundhir: Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir al-Nisaburi, consensus, investigation and
study: Dr. Fouad Abdel Moneim Ahmed, Dar Al-Muslim for Publishing and Distribution, 1st
Edition, by Dar Al-Muslim, 1425 AH - 2004 AD.
Ibn Battal: Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abd al-Malik bin Battal al-Bakri al-Qurtubi, Sharh
Sahih al-Bukhari, Al-Rashed Library, Saudi Arabia, 2nd Edition, Riyadh, 1423 AH _ 2003 AD.
Ibn Taymiyyah: Sheikh of Islam Ahmad Abd Al-Halim bin Taymiyyah, (d. 728 AH), Fatwa Group,
Dar Al-Wafaa, 2nd Edition, 1421 AH_2001 AD.
Ibn Hajar: Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani (773-852 AH), Fath Al-Bari Sharh Sahih
Al-Bukhari, (Cairo: Dar Al-Hadith, ed. 1, 1419 AH-1998 AD.)
Ibn Hazm: Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Al-Andalusi (d. 456 AH), AlMahli in Al-Athar, Dar Al-Fikr - Beirut.
Ibn Daqiq al-Eid: Taqi al-Din Abu al-Fath Muhammad bin Ali bin Wahb bin Muti 'al-Qushari,
known as Ibn Daqiq al-Eid, (d.
Ibn Rushd: Imam Muhammad Ibn Rushd al-Qurtubi, (520-595 AH), Bidaya al-Mujtahid wa
Nihayat al-Muqtasid, Dar al-Hadith, Cairo, 1425 AH_2004 CE.
Ibn Zanjawiyah: Abu Ahmad Hamid bin Mukhlid bin Qutaybah bin Abdullah al-Khurasani, known
as Ibn Zanjawiyah (deceased: 251 AH), Al-Amwal, King Faisal Center for Research and
Islamic Studies, Saudi Arabia
Ibn Abdin: Muhammad Amin, known as Ibn Abdin, (d.1252 AH), a footnote to the confused
response to al-Durr al-Mukhtar, called the retinue of Ibn Abdin, Dar al-Fikr, Beirut, 1415 AH.
Ibn Faris: Ahmad bin Faris bin Zakaria, (d. 390 AH), Dictionary of Standards in the Language, (Dar
al-Fikr: 1399 AH_1979 AD.)
Ibn Qudamah: Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Qudamah al-Maqdisi (d.630 AH), alMughni, on the summary of Abi al-Qasim, bin Hussein bin Ahmad al-Kharqi, Dar al-Hadith,
Cairo, 1st Edition, 1425 AH_2004 AD.
Ibn Qudamah: Bahaa al-Din Abd al-Rahman bin Ibrahim bin Qudamah al-Maqdisi (d.620 AH), alIddah Sharh al-Umdah, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2nd ed.
Ibn Qayyim al-Jawziyyah: Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Saad Shams al-Din Ibn
Qayyim al-Jawziya, Informing the signatories on the authority of the Lord of the Worlds, Dar
Al-Hadith, Cairo, 1425 AH_2004AD.
Ibn Majah: Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, better known as Ibn Majah,
(207-275 AH), Sunan Ibn Majah: Dar Al-Jeel, Beirut, 1st Edition, 1418 AH, 1998 AD.
Ibn Mazat al-Bukhari: Abu al-Maali Burhan al-Din Mahmud bin Ahmed bin Abdul Aziz bin Omar
bin Mazza (died: 616 AH), The Evidence-Based Jurisprudence of al-Nu'mani Fiqh of Imam
Abu Hanifa, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, 1st ed. 1424 AH - 2004 AD.
Ibn Manzur: Imam Muhammad bin Makram bin Ali bin Ahmed al-Ansari bin Muhammad bin
Manzur, known as Ibn Manzur, (d. 711 AH), Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Sader, 6th Edition,
1417 AH_1997 AD.)
Ibn Nujaim: Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakr, known as Ibn
Nujim, (926-970 AH), The Clear Sea, Explanation of the Treasure of Minutes, House of
Knowledge, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.)
Abu al-Basal: Ali Abu al-Basal: Contracts of acquiescence, compulsion or surrender, a research
published on the Alukah website, link https://www.alukah.net/sharia/0/94407/#ixzz6opziASdy.
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Abu al-Hasan al-Maliki: The adequacy of the divine student of the message of Abu Zayd alQayrawani, edited by: Yusef al-Sheikh Muhammad al-Buqa'i, Dar al-Fikr, year 1412 AH,
Beirut.
Abu Dawud: Suleiman bin Al-Ash'ath Al-Asadi Al-Sijistani, (202-275 AH), Sunan Abi Dawood,
Arab Book House.
Abu Ya'la al-Fur: Judge Muhammad bin al-Hussein al-Furra al-Hanbali, d. (458 AH), Royal
Rulings, Dar al-Kutub al-'Ilmiyya - Lebanon, 1421 AH - 2000 AD.
Al-Abi Al-Azhari: Saleh bin Abdul-Sami Al-Abi Al-Azhari (died: 1335 AH), the proximal fruit,
explanation of the message of Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, The Cultural Library - Beirut.
Imam Ahmad: Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Shaibani
(deceased: 241 AH), the Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal, the investigator: Shuaib AlArna`ut, Publisher: Foundation for the Letter, First Edition, 1421 AH - 2001 AD.
Al-Bukhari: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (d. 256 AH), Sahih Al-Bukhari, (Dar Touq AlNajat, Edition 1, 1422 AH.)
Imam Malik: Imam Malik bin Anas Al-Asbahi (d. 179 AH), Al-Muwatta, Sheikh Zayed
Foundation, Doha.
Al-Bujairami: Suleiman bin Muhammad bin Omar Al-Jujaimi Al-Shafi’i, Tuhfat Al-Habib Ali
Sharh Al-Khatib, Dar Al-Kutub Al-Alami, Beirut, Lebanon, 1st Edition, 1417 AH _ 1996 AD
Al-Bukhari: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (d. 256 AH), Sahih Al-Bukhari, (Dar Touq AlNajat, Edition 1, 1422 AH.)
Al-Bahouti: Sheikh Mansour bin Yunis bin Idris Al-Bahouti, Scouts of Al-Qanaa on the body of
Al-Iqnaa, (d.
Al-Bayhaqi: Abu Bakr Ahmad Bin Al-Hussein Bin Ali Al-Bayhaqi (d. 458 AH), Al-Sunan AlKubra, Council of the Education Department, 1st Edition, 1344 AH
Al-Bayhaqi: Ahmed bin Al-Hussain bin Ali bin Musa Al-Khosrojirdi Al-Khorasani, Abu Bakr AlBayhaqi (deceased: 458 AH), Knowledge of Sunan and Archeology, Investigator: Abdul-Muti
Amin Qalaji, University of Islamic Studies (Karachi - Pakistan), Dar Qutaiba (DamascusBeirut), House of Consciousness (Aleppo - Damascus), Dar Al-Wafaa (Mansoura - Cairo) 1st
Edition, 1412 AH - 1991 AD.
Al-Tirmidhi: Imam Al-Hafiz Abu Issa Muhammad bin Issa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, who is
al-Jaami al-Sahih, edited by: Ahmad Muhammad Shaker and others, House of Revival of Arab
Heritage - Beirut.
Al-Jarjani: Ali bin Muhammad bin Ali Al-Zein Al-Sharif Al-Jarjani, Tariffs, (Beirut: Dar Al-Kutub
Al-Ilmiyya, 1st ed., 1403 A.H.).
Al-Jassas: Ahmed bin Ali Abu Bakr Al-Razi Al-Jassas Al-Hanafi (deceased: 370 AH), Explanation
of Mukhtasar Al-Tahawi, Dar Al-Bashaer Al-Islamiyyah, Edition 1, 1431 AH - 2010 AD.
Al-Gohary: Ismail bin Hammad Al-Gohary, (d. 370 AH), As-Sahhah, 1st Edition, Dar Al-Kitaab
Al-Masry, 1991 AD.
Hussein: Sheikh Muhammad Ahmad Husayn, Zakat on Retirement Pensions, Savings and End of
Service Benefits, a paper presented to the Zakat Conference entitled: “Zakat for Entry of
Employees and Free Professions”, College of Sharia, An-Najah National University, Palestine,
1432 AH / 2011AD.
Hammad: Dr. Nazih Hammad, Contemporary Jurisprudence Issues in Finance and Economics, Dar
Al-Qalam - Damascus.
Hammad: Dr. Nazih Kamal Hammad: Research on “Selling Ages for Ages in Islamic
Jurisprudence”, King Abdulaziz University - Saudi Arabia, in 1994 AD.
Al-Khurshi: Muhammad bin Abdullah al-Khurshi al-Maliki Abu Abdullah (deceased: 1101 AH), a
brief explanation of Khalil al-Kharshi, Dar al-Fikr - Beirut.
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Al-Daraqutni: Ali bin Omar al-Daraqutni, (306_385 AH), Sunan al-Daraqutni, with the commentary
on the singer's commentary on al-Daraqutni, by Abu al-Tayyib Muhammad Shams al-Haq alAzim Abadi, Foundation for the Resalah, Beirut, 1st Edition, 1424 AH _ 2004 AD
Al-Daoudi: Prof. Dr. Ghaleb Ali Al-Daoudi, Explanation of the Labor Law, a comparative study i. 2
Amman - Jordan, House of Culture for Publishing and Distribution, 2015 AD.
Desouki: Shams al-Din Muhammad ibn Arafa al-Desouki, (d. 1230 AH), Desouki's footnote to the
great commentary, Dar al-Fikr for printing, publishing and distribution.
Al-Razi: Imam Fakhr al-Din Muhammad ibn Umar al-Husayn al-Razi, The Abstract in the Science
of Fundamentals of Jurisprudence, 544 AH_606 AH, The Foundation for the Message.
Al-Razi: Imam Muhammad bin Abi Bakr Al-Razi, (d. 666 AH), Mukhtar As-Sahah, Dar Al-Hadith,
Cairo, 2003 AD.
Reda: the scholar Sheikh Ahmad Reda, the linguistic body of language, Dar Al Hayat Library Beirut, 1958-1377AD.
Al-Ramli: Shams al-Din Muhammad ibn Abi al-Abbas al-Ramli, known as al-Shafi’i al-Saghir, (d.
1004 AH), The End of the Needy to Explain the Minhaj, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, 2nd
Edition, 1424 AH_2003
Al-Zubaidi: Sayyid Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Razzaq al-Husayni Abu al-Fayd,
nicknamed Murtaza al-Zubaidi, crown of the bride from the jewels of the dictionary, (Egypt:
Dar al-Hidaya).
Al-Zahili: Prof. The Gift of Al-Zahili, Islamic jurisprudence and its evidence, Dar Al-Fikr Damascus.
Al-Zarkashi: Badr Al-Din Muhammad bin Bahader bin Abdullah Al-Zarkashi Al-Shafi’i (745 AH
_794 AH), Al-Bahr Al-Bahr in Usul Al-Fiqh, Ministry of Endowments, Kuwait, Edition 2, 1413
AH_1992.
Al-Zarkashi: Shams al-Din Muhammad bin Abdullah al-Zarkashi al-Masri (d. 772 AH), Sharh alZarkashi on Mukhtasar al-Kharqi, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, 1423 AH _ 2002 AD.
Al-Zayla'i: Jamal al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Zaila'i (deceased:
762 AH), set up the banner for the conversations of guidance with his entourage, with the aim of
the most illustrious in the graduation of Al-Zayla'i, Al-Rayyan Foundation for Printing and
Publishing - Beirut, Dar Al-Qibla for Islamic Culture - Jeddah - Saudi Arabia, 1st edition, 1418
AH / 1997AD.
Al-Zayla'i: Fakhr al-Din Othman bin Ali al-Zaila'i (743 AH), Explaining the facts, explaining the
treasure of minutes, Dar al-Kutub al-Islami, Cairo, 1313 AH.
Sano: Qutb Mustafa Sanu, Savings, their provisions, methods of formation and investment in
Islamic jurisprudence Amman - Jordan, Dar Al-Nafaes for Printing, Publishing and
Distribution, 2001 AD.
Al-Sobky: Imam Taj al-Din Abd al-Wahhab ibn Ali ibn Abd al-Kafi al-Sobky, The Shabat and
Isotopes, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1st Edition, 1411 AH _ 1991 AD
Al-Sarkhasi: Shams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Sahl al-Sarkhasi (d. 483 AH), Al-Mabsot,
Sheikh Khalil al-Mayas classification, Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, Beirut - Lebanon, 1st ed.
Al-Sindi: Abu al-Hasan, Nur al-Din al-Sindi (died: 1138 AH), Al-Sindi’s footnote to Sunan Ibn
Majah = Sufficiency of Need in Explaining Sunan Ibn Majah, Dar Al-Jeel - Beirut, ed. 2.
Al-Shafi’i: Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Shafi’i bin Abdul Muttalib bin
Abdul Manaf al-Muttalibi al-Qurashi al-Makki (deceased: 204 AH), mother, Dar al-Maarifa Beirut, 1410 AH.
Al-Sherbiny: Sheikh Shams Al-Din Muhammad bin Ahmed Al-Khatib Al-Sherbini (d.977 AH), the
singer who needs to know the meanings of Al-Minhaj words, Dar Al-Fikr, Beirut, Lebanon.
Al-Sharif: Muhammad Abd al-Ghaffar al-Sharif, research on "The Question of Positioning and
Expediting, Scholars' Opinions and Its Controls", published in the Journal of Sharia and Islamic
Studies, Thirteenth Year, Issue 34, April 1998 AD.
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Al-Shawkani: Imam Muhammad bin Ali Al-Shawkani (d. 1250 AH), Neil Al-Awtar, Explanation of
Selected News, Al-Iman Library, Mansoura, 1st Edition, 1419 AH _ 1999 AD.
Sheikh Zadeh: Abd al-Rahman bin Muhammad bin Suleiman al-Kulibuli, called Sheikh Zadeh,
1078 AH, Al-Anhar Complex in Explaining the Obhur Forum, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya,
Beirut, 1419 AH - 1998 AD.
Al-Shirazi: Abu Ishaq Ibrahim Al-Shirazi, (d. 476 AH), al-Muhadhdhab in the jurisprudence of
Imam al-Shafi’i, published by Issa al-Halabi, Cairo, 1st Edition, 1406 AH - 1986 AD.
Al-Tahawi: Ahmed bin Muhammad bin Ismail Al-Tahawi Al-Hanafi, year of death 1231 AH,
Attachment of Al-Tahawi to Maraqi Al-Falah Sharh Noor Al-Ihidah, The Great Amiri Press in
Bulaq - Egypt, 1318 AH.
Al-Abdari: Sheikh Abu Abdullah Yusef Al-Abdari, famous for Al-Mawaq, (d.897 AH), the crown
and the crown by Mukhtasar Khalil, Dar Al-Fikr, Beirut, 2nd edition, 1398 AH.
Al-Aini: Badr Al-Din Mahmoud bin Ahmed Al-Aini, (762 AH _ 855 AH), Mayor of Al-Qari Sharh
Sahih Al-Bukhari, House of Revival of Arab Heritage, Beirut.
Al-Ghafili: Abdullah bin Mansour Al-Ghafili, The Trends of Zakat, An original jurisprudential
study of the latest developments in Zakat, Dar Al-Mayman for Publishing and Distribution,
Riyadh, 1st Edition, 1430 AH - 2009 AD.
Al-Fayoumi: the scholar Ahmed bin Muhammad bin Ali Al-Fayoumi, the enlightening lamp,
(Cairo: Dar Al-Hadith, 1st Edition, 1421 AH_2000 AD).
Al-Qarafi: Shihab Al-Din Ahmed bin Idris Al-Qarafi, Al-Dhakhira, Dar Al-Gharb, Beirut, 1994
AD.
Al-Qaradawi: Dr. Yusef Al-Qaradawi: The Jurisprudence of Zakat, The Resala Foundation - Beirut,
Second Edition, 1393 AH - 1973 AD.
Al-Qurtubi: Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, Al-Jami 'Al-Jami` AlAhkam Al-Qur'an (Interpretation of Al-Qurtubi), Dar Al-Hadith, Cairo, 1423 AH.
Qalaji: Muhammad Rawas Qalaji - Hamid Sadiq Quneibi, Dictionary of the Language of the Jurists,
Dar Al-Nafaes for Printing, Publishing and Distribution, 2nd Edition, 1408 AH - 1988 AD.
Al-Kasani: Ala Al-Din Abi Bakr Bin Masoud Al-Kasani Al-Hanafi (d. 587 AH), Badaa` Al-Sanai`a
in the Arrangement of Shari`a, edited by: Muhammad Adnan Bin Yassin Darwish, House of
Revival of Arab Heritage, Beirut - Lebanon, 3rd edition, 1421 AH - 2000 AD.
The broiler: Dr. Osama bin Hammoud Al-Lahim, The Sale of Religion and its Contemporary
Applications in Islamic Jurisprudence, Dar Al-Mayman - Riyadh, 1st Edition, 1433 A.H.,
Al-Lakhmi: Ali ibn Muhammad al-Rabi ', Abu al-Hasan, who is known as al-Lakhmi (deceased:
478 AH), Al-Tabasrah, edited by Dr. Ahmed Abdul Karim Najeeb, Ministry of Endowments
and Islamic Affairs, Qatar, 1st Edition, 1432 AH - 2011 AD.
Al-Mawardi: Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Baghdadi,
known as Al-Mawardi (deceased: 450 AH), Al-Ahkam Al-Sultani, Dar Al-Hadith _ Cairo.
Al-Mawardi: Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi, famous for
Mawardi (d .: 450 AH), the great author of the jurisprudence of the Imam al-Shafi’i school of
thought, Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, Beirut, 1st ed., 1419 AH.
The Academy of the Arabic Language: Ibrahim Mustafa, Ahmad Al-Zayat, Hamid Abdel-Qader
and Muhammad Ali Al-Najjar, Al-Waseet Dictionary, Islamic Library, Turkey.
Al-Mardawi: The Allama Sheikh Alaa al-Din Abi al-Hasan Ali bin Suleiman al-Mardawi al-Saadi
(d.885 AH), fairness in knowing the most correct of the disagreement over the doctrine of the
revered Imam Ahmad bin Hanbal, House of Revival of Arab Heritage, Beirut.
Prof. Salman Al-Daya's website: http://sobolsalam.com/home/FatwaDetails/19435.
Alukah website: https://www.alukah.net/sharia/0/94407/#ixzz6opziASdy.
Sheikh Abdul-Bari Khallah's website: http://www.khilla.com/.
The Palestinian Dar Al Iftaa - Khan Yunis Facebook page:
https://www.facebook.com/DarAlaftaAlflstynytKhanYwns/.
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The website of the Islamic Fiqh Academy: http://www.iifa-aifi.org/2283.html
The Egyptian Dar Al Iftaa website: https://www.dar-alifta.org/Default.aspx.
The Palestinian General Personnel Bureau website: https://www.gpc.pna.ps/diwan/index.gpc.
The Islamic Fiqh Academy website: https://www.iifa-aifi.org/ar.
The Palestinian Ministry of Finance website: http://www.pmof.ps/pmof/index.php.
Al-Nafrawi: Sheikh Ahmad bin Ghoneim bin Salem Al-Nafrawi (d. 1126 AH), Al-Fawqat AlDawani on the Risala of Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani (d. 386 AH), Religious Culture Library.
Al-Nawawi: Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi (d.631-676 AH), Kindergarten
of the Talibin, published by the Islamic Office.
Al-Nawawi: Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Nawawi Al-Dimashqi (d. 676 AH), Al-Majmoo
'Sharh Al-Muhadhdhab (with complementary Al-Subki and Al-Mutai'i), Dar Al-Fikr - Beirut.
Al-Nawawi: Imam Muhy Al-Din Abu Zakaria Yahya Bin Sharaf Al-Nawawi (d. 676 AH),
Explanation of Sahih Muslim, Dar Al-Fajr Heritage, 1st Edition, 1420 AD _ 1999 AD.
The Kuwaiti Ministry of Endowments: The Kuwaiti Ministry of Endowments issued, the Kuwaiti
Fiqh Encyclopedia, ed. 2, 1412 AH-1992 AD, printing that of the chains.
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