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 صادر واملراجع امل

 القرآن الكرمي وعلومه

. بريوت لبنان: دار الكتب أحكام القرآنم.  ٢٠٠٣هـ /  1٤٢٤ابن العريب، حممد. 
 العلمية.

.  املختصر يف تفسري القرآن الكرمي ه. 1٤٣6م/  ٢٠16مجاعة من علماء التفسري. 
 للدراسات القرآنيةالرايض اململكة العربية السعودية: مركز تفسري 

.  أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنم.  1995هـ /  1٤15الشنقيطي، حممد. 
 بريوت: دار الفكر  

 الكرمي القرآن

 
 اكتب األحاديث وشروحه 

الرايض شرح صحيح البخارى البن بطال. م. ٢٠٠٣هـ / 1٤٢٣ابن بطال، علي. 
 السعودية: مكتبة الرشد، حتقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم.

 . بريوت: دار طوق النجاة. صحيح البخاري ه. 1٤٢٢إمساعيل، حممد. 
ض:  الراي .التَّحبري إليضَاح مَعَاين التَّيسري.  م ٢٠1٢هـ /  1٤٣٣ .حممد، إمساعيل

   .الرُّشد َمكتَـَبة  
. بريوت لبنان: دار الرسالة  سنن أيب داودم.  ٢٠٠9هـ /  1٤٣٠األشعث، سليمان. 

 العاملية، حتقيق شَعيب األرنؤوط وحَممَّد كاِمل قره بللي.
بريوت: املكتبة العصرية، حتقيق: سنن أيب داود. األشعث، سليمان. بدون سنة الطبع. 
 حممد حميي الدين عبد احلميد

 مصر: مطبعة السعادة  املنتقى شرح املوطأ. هـ. 1٣٣٢الباجي، أبو الوليد. 
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بريوت لبنات: دار الكتب  السنن الكربى.م.  ٢٠٠٣هـ /  1٤٢٤البيهقي، أمحد. 
 العلمية

 . بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.صحيح مسلماحلجاج، مسلم. بدون سنة الطبع. 
بريوت لبنان:   مسند اإلمام أمحد بن حنبل.م.  ٢٠٠1هـ /   1٤٢1حنبل، أمحد. 

 مؤسسة الرسالة
 حلب سوراي: املطبعة العلمية. معامل السنن. هـ.  1٣51اخلطايب، محد. 
حلب: مكتب  السنن الصغرى للنسائي.م. 19٨6ه / 1٤٠6شعيب، أمحد. 

 املطبوعات اإلسالمية، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 
لبنان: ، مؤسسة   –بريوت سنن الدارقطين. م.  ٢٠٠٤هـ /  1٤٢٤عمر، علي. 

 الرسالة، حتقيق االرنؤوط وآخرون. 
مصر: شركة مكتبة ومطبعة  سنن الرتمذي.م.  19٧5هـ /  1٣95عيسى، حممد. 

 مصطفى البايب احلليب، حتقيق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي
. األمريية مصر: شاد الساري لشرح صحيح البخاريإر هـ. 1٣٢٣القسطالين، أمحد. 

 املطبعة الكربى 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية،   سنن ابن ماجه.يزيد، حممد. بدون سنة الطبع. 

 حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.
 

 كتب الفقه وأصوله 

 .كتبعامل ال: بريوت . التنبيه يف الفقه الشافعي .م 19٨٣هـ /  1٤٠٣. إبراهيم بن علي
اهلند:   اختالف أيب حَنيفة وابن أيب ليلى.إبراهيم، أبو يوسف يعقوب. بدون سنة الطبع. 

 جلنة إحياء املعارف النعمانية.  
 . بريوت: دار الفكر فتح القدير على اهلدايةم.  19٧٠هـ /  1٣٨9ابن اهلمام، حممد. 
املدينة السعودية: جممع امللك  جمموع الفتاوى. م. 1995هـ/1٤16ابن تيمية، أمحد. 

 فهد لطباعة املصحف الشريف 
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 بريوت: دار الفكر. احمللى.ابن حزم، علي. بدون سنة الطبع. 
. القاهرة: دار  بداية اجملتهد وهناية املقتصدم.  ٢٠٠٤هـ / 1٤٢5ابن رشد، حممد. 
 احلديث.

بريوت: دار  رد احملتار على الدر املختار. م.  1966هـ /  1٣٨6 ابن عابدين، حممد.
 الفكر 

 القاهرة: مكتبة القاهرة  املغين.م. 196٨هـ / 1٣٨٨ابن قدامة، عبد هللا. 
بريوت: دار   إعالم املوقعني عن رب العاملني.م.  1991 -هـ 1٤11ابن قيم، حممد. 

 الكتب العلمية 
دار   القاهرة: . البحر الرائق شرح كنز الدقائق. عابن جنيم، زين الدين. بدون سنة الطب

 الكتاب اإلسالمي.  
بريوت: دار التاج واإلكليل ملختصر خليل. م. 199٤ه/1٤16أيب القاسم، حممد. 

 الكتب العلمية 
. بريوت: دار احياء  اهلداية يف شرح بداية املبتديأيب بكر، علي. بدون سنة الطبع. 

 الرتاث العريب. 
جدة السعودية: دار املنهاج بداية احملتاج. م.  ٢٠11هـ /  1٤٣٢أيب بكر، حممد. 

 للنشر والتوزيع  
. بريوت: دار الكتب الكايف يف فقه اإلمام أمحدم.  199٤هـ /  1٤1٤أمحد، عبد هللا. 

 العلمية.
لبنان: دار الكتب  –. بريوت حتفة الفقهاءم.   199٤هـ /   1٤1٤أمحد، حممد. 

 العلمية
االختيارات الفقهية للشيخ عبيد هللا املباركفوري كتاب هـ.  1٤٣5األمني، موافقي. 

رسالة املاجستري غري منشورة. املدينة: الدراسات العليا  الصيام واالعتكاف. 
 قسم الفقه، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. 

 دار الكتب العلمية  :  بريوت املدونة.  م. 199٤هـ / 1٤15أنس، مالك. 
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 بريوت: دار الفكر  العناية شرح اهلداية.هـ.  1٣٨9 البابريت، حممد.
 . مصر: مطبعة السعادة.. املنتقى شرح املوطإهـ 1٣٣٢الباجي سليمان. 
 . بريوت: دار الفكرالقناع عن منت اإلقناع هـ. كشاف1٤٠٢البهويت، منصور. 
 بريوت: عامل الكتب. شرح منتهى اإلرادات. م. 199٣هـ / 1٤1٤البهويت، منصور. 
املذهب احلنبلي »دراسة يف اترخيه ومساته وأشهر أعالمه ه.  1٤٢٣الرتكي، عبد هللا. 

 رايض السعودية: مؤسسة الرسالة انشرون. ومؤلفاته. 
بريوت: دار   اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل.احلجاوي، موسى. بدون سنة الطبع. 

 املعرفة
 لبنان: دار الفكر  –. بريوت أسهل املدارك طبع. حسن، أبو بكر. بدون سنة ال

 . بريوت: دار الكتب العلمية. التفريعم.  ٢٠٠٧هـ /  1٤٢٨احلسني، عبيد هللا. 
.  . الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحارم٢٠٠٢هـ/ 1٤٢٣احِلْصين، حممد. 

 بريوت: دار الكتب العلمية 
. الرايض السعودية: دار  شرح خمتصر خليلمواهب اجلليل يف هـ. 1٤٢٣احلطاب، حممد. 

 عامل الكتب
. مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجم. 199٤هـ / 1٤15اخلطيب، حممد. 

 بريوت: دار الكتب العلمية.
دار : بريوت حاشية الصاوي على الشرح الصغري. اخللويت، أمحد. بدون سنة الطبع. 

 املعارف 
دار  : بريوت جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر. الطبع.  داماد، عبد الرمحن. يدون سنة
 إحياء الرتاث العريب.

. بريوت: دار  حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي، حممد. بدون سنة الطبع. 
 الفكر.

 . بريوت: دار الفكر. الشرح الكبريالرافعي، عبد الكرمي. بدون سنة الطبع. 
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.  الفقه  –اجلامع لعلوم اإلمام أمحد ه.  1٤٣٠الرابط، خالد وعيد، سيد وآخرون. 
 الفيوم مصر: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث. 

 . بريوت: دار الفكر هناية احملتاج إىل شرح املنهاجم. 19٨٤هـ/1٤٠٤ الرملي، حممد.
شرح زروق على منت الرسالة البن أيب زيد م.  ٢٠٠6هـ /   1٤٢٧زروق، أمحد. 

 نان: دار الكتب العلمية. بريوت لبالقريواين
 بريوت: دار املعرفة. املبسوط. م. 199٣هـ / 1٤1٤السرخسي، حممد. 

 بريوت: دار الفكر.كتاب األموال. سالّم، أبو ع بيد القاسم. بدون سنة الطبع. 
يف شرح غاية املنتهى.   مطالب أويل النهىم. 199٤هـ / 1٤15السيوطي، مصطفى. 

 بريوت: املكتب اإلسالمي  
. كراتشي: إدارة القرآن  األصل املعروف ابملبسوطالشيباين، حممد. بدون سنة الطبع. 

 والعلوم اإلسالمية 
دار   :بريوت املهذب يف فقة اإلمام الشافعي. الشريازي، إبراهيم. بدون سنة الطبع. 

 الكتب العلمية.
 مية. بريوت: دار البشائر اإلسال خمتصر اختالف العلماء. هـ. 1٤1٧الطحاوي، أمحد. 
الرايض اململكة   الكايف يف فقه أهل املدينة املا.م.  19٨٠ه/ 1٤٠٠عبد الرب، يوسف. 

 العربية السعودية: مكتبة الرايض احلديثة. 
 . بريوت: دار الفكرشرح خمتصر خليلعبد هللا اخلرشي، حممد. بدون سنة الطبع. 

 حملمدية  . القاهرة: مطبعة السنة ااحملررهـ.  1٣69عبد هللا، عبد السالم. 
.  االختيارات الفقهية لإلمام أيب بكر حممد بن احلسني اآلجري. ٢٠11العبديل، ماجد. 

رسالة املاجستري غري منشورة. املدينة: لدراسات العليا قسم الفقه اجلامعة 
 اإلسالمية ابملدينة.  

دمشق: مطبعة فقه العبادات على املذهب املالكي. ه. 1٤٠6عبيد، احلاّجة كوكب. 
 ء. اإلنشا
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. الدمام اململكة الشرح املمتع على زاد املستقنعهـ.  1٤٢٨-1٤٢٢عثيمني، حممد. 
 العربية السعودية: دار ابن اجلوزي

هـ. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين. بريوت: دار  1٤1٤العدوي، علي. 
 الفكر 

 ٧٤٣: 1٤اجمللد جملة املنار. م. 1911هـ / 1٣٢9علي رضا، حممد رشيد وآخرون. 
السعودية:   التنبيه على مشكالت اهلداية. م. ٢٠٠٣هـ /  1٤٢٤علّي، صدر الدين. 

 مكتبة الرشد انشرون.  
املعونة على مذهب عامل املدينة »اإلمام مالك بن علي، عبد الوهاب. بدون سنة الطبع. 

 كرمة السعودية: املكتبة التجارية مصطفى أمحد الباز.  . مكة املأنس«
ه. جداول الفقهية للمسائل اخلالفية يف كتاب بداية اجملتهد   1٤٣5فخري، ظاهر. 

. املدينة السعودية: جلامعة اإلسالمية ابملدينة  -كتاب الزكاة-وهناية املقتصد
 املنورة.  
 مصر: دار السالم. . القاهرةالتجريد للقدوريهـ.  1٤٢٧القدوري، أمحد. 

 بريوت: دار الغرب الذخرية.  م. 199٤القرايف، أمحد. 
 بريوت: مؤسسة الرسالة الزكاة. فقهه.  1٣9٣القرضاوي، يوسف. 

 . الندوة األوىل، القاهرة  زكاة عروض التجارة م. 19٨٨قضااي الزكاة املعاصرة. 
السعودية: دار عامل . مكة .  اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية هـ 1٤٢٤قيم، الربهان. 

 الفوائد للنشر والتوزيع.
. بريوت: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعم. 19٨6هـ / 1٤٠6الكاساين، أبو بكر. 

 دار الكتب العلمية 
م. الشرح الكبري )حتقيق الرتكي(. القاهرة:   1995هـ /  1٤15حممد، عبد الرمحن. 

 هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن.
. بريوت: دار الكتب االختيار لتعليل املختارم.  19٣٧هـ /  1٣56د هللا. حممود، عب

 العلمية
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 . بريوت: مؤسسة الرسالة الفروعمـ.  ٢٠٠٣هـ /  1٤٢٤مفلح، حممد. 
 بريوت: املكتب اإلسالمي روضة الطالبني وعمدة املفتني.ه. 1٤٠5النووي، حيىي. 

 . بريوت: دار الفكراملهذب . اجملموع شرح النووي، حيىي. بدون سنة الطبع
هـ. املوسوعة الفقهية الكويتية.  1٤٢٧هـ /  1٤٠٤وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية. 

 الكويت: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. 
 
 العلمية  كتب العامة والرسائلال

االختيارات الفقهية للشيخ عبيد هللا املباركفوري  .هـ 1٤٣5 -  1٤٣٤ .موافقي، األمني
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة   -)رسالة ماجستري  .اب الصيام واالعتكافكت

 (املنورة، قسم الفقه
الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، جملة البحوث  

 اإلسالمية
 . (11٣٣املنشور يف جملة )اجملتمع( العدد ) .هـ 1٤15 /٨/  9 .يوسف، القرضاوي

 -فتاوى اللجنة الدائمة ة للبحوث العلمية واإلفتاء. بدون سنة الطبع. اللجنة الدائم
اإلدارة العامة   -الرايض: رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء اجملموعة األوىل. 

 للطبع 
 . بريوت: دار الكتب العلمية. احلاوي الكبريم.  1999هـ / 1٤19املاوردي، علي. 

شأن زكاة األسهم يف الشركات. م. 19٨٨ه/1٤٠٨جممع الفقه اإلسالمي الدويل. 
قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، قرار 

 (٣/٤) ٢٨رقم: 
قرار بشأن تفعيل دور الزكاة يف م ـ ٢٠٠٧ه/1٤٢٨جممع الفقه اإلسالمي الدويل. 

.  فها ابالستفادة من االجتهادات الفقهيةمكافحة الفقر وتنظيم مجعها وصر 
 (. ٣/1٨) 165بوتراجااي )ماليزاي( دورة الثامنة عشرة. قرار رقم: 
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، معهد الدراسات 9٢الشيخ أبو زهرة ص   –حماضرات يف اجملتمع اإلسالمي 
 وهو رأي يف احللقة املقدمة للدراسات االجتماعية فقه الزكاة  -مطبعة يوسف –اإلسالمية 

بريوت: دار إحياء   اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف. هـ.1٤19املرداوي، علي. 
 الرتاث العريب. 

نوازل الزكاة »دراسة فقهية أتصيلية  م.  ٢٠٠9هـ /  1٤٣٠منصور، عبد هللا. 
 . الرايض السعودية: دار امليمان. ملستجدات الزكاة«

. جملة اجملمع  زكاة الديون شأن  م. 19٨5هـ/  1٤٠6منظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة. 
 ٧1ص.  ٢ج. 1العدد الثاين: قرار رقم  -الفقهي
. بريوت لبنان: دار الكتب البناية شرح اهلدايةم.  ٢٠٠٠هـ /  1٤٢٠ موسى، حممود.

 العلمية
. الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواينم. 1995هـ / 1٤15النفراوي، أمحد. 

 دمشق سوراي: دار الفكر
رسالة  اختيارات ابن القيم يف مسائل املعاوضات املالية. الالت، حممد. بدون سنة. اهل

 ماجستري غري منشورة. عمان: الدراسات العليا جامعة األردنية. 
 . مصر: املكتبة التجارية الكربىحتفة احملتاج يف شرح املنهاجهـ.  1٣5٧اهليتمي، أمحد. 

 كتب الرتاجم والطبقات

 1٤15 بريوت  –دار الكتب العلمية ) اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن علي
 (هـ

 م. اإلعالم. بريوت لبنان: دار العلم للماليني ٢٠٠٢الزركلي، خري الدين. 
 دمشق: دار ابن كثريمن أعالم املسلمني ومشاهريهم. . 1٤٢٣الندوي، أبو احلسن. 

سن الندوي. بريوت: دار  ه. رسائل األعالم إىل العالمة أيب احل1٤٢5الندوي، حممد. 
 ابن كثري

 كتب اللغة والغريب واملعاجم



16٧ 

 

بدون سنة الطبع. الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية.   .أبو البقاء، أيوب 
 بريوت: مؤسسة الرسالة 

 هـ. لسان العرب. بريوت: دار صادر  1٤1٤أبو الفضل، حممد وآخرون. 
 بريوت: دار الكتب العلمية   .كتاب التعريفات هـ. 1٤٠٣اجلرجاين، علي. 

دار  . بريوت: معجم لغة الفقهاء .م  19٨٨ /هـ  1٤٠٨ .حامد، حممد و صادق ،رواس
 النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  

 عامل الكتب . القاهرة: معجم اللغة العربية املعاصرة .م ٢٠٠٨هـ /   1٤٢9 . أمحد، خمتار
 مواقع الشبكة 

الدكتور يوسف القرضاوي: اجلائزة دعوة . 16/1٢/٢٠٠٠. اإلمارات موقع البيان عرب 
the-https://www.albayan.ae/across- .للتسابق إىل اخلري
1.1235238-16-12-2000uae/  6/٣/٢٠٢1متت مطالعته يف 

مقالة للشيخ عبد الرمحن بن سعد الشثري   .٢/11/٢٠1٠ .القرضاوي داعية السوء
http://yusuf- . حول فتاوى القرضاوي

.html2/11/2010alqaradawi.blogspot.com/  6/٣/٢٠٢1متت مطالعته يف. 
ورد حممد انصر  . واألثر مبدنني تونسمقطع صويت من موقع مركز اإلمام مالك للحديث 

.  ٣9٧٠و  ٣969و  ٣96٨رقم . الدين األلباين على القرضاوي
0-1-sawtiyat-https://www.mimham.net/section    متت مطالعته يف
6/٣/٢٠٢1 

، هل الغناء حرام؟ وماهي الشروط يف مساع القرضاويموقع يوتيوب قناة اإلمام يوسف 
مت مطالعته    =K_Jo0rfzcd2https://www.youtube.com/watch?vاألغاين؟بعض 

 . 6/٣/٢٠٢1يف 
على  -رمحه هللا  -رد الشيخ ابن عثيمني  .مقطع صويت من موقع النهج الواضح 

  النسبة.القرضاوي وقوله لو أن هللا عرض نفسه على النّاس ما أخذ هذه 
2605https://ar.alnahj.net/audio/  6/٣/٢٠٢1متت مطالعته يف 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/2000-12-16-1.1235238
https://www.albayan.ae/across-the-uae/2000-12-16-1.1235238
http://yusuf-alqaradawi.blogspot.com/2010/11/2.html
http://yusuf-alqaradawi.blogspot.com/2010/11/2.html
https://www.mimham.net/section-sawtiyat-1-0
https://www.youtube.com/watch?v=2rfzcd0K_Jo
https://ar.alnahj.net/audio/2605
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فضيلة الشيخ القرضاوي حول الصلح وإيضاح وتعقيب على مقال . موقع الشيخ ابن ابز
.  مع اليهود

-AD8%D7%A8%D6%B8%A%D9%8D7%A8%/%D230https://binbaz.org.sa/articles/
-9%٨9D9%٨٤%D9%B٨%%D-٨A٨%%DA9%٨D9%٨٢%D9%B٨%AA%D٨%D9%٨٨%D%
-9A٨%D9%٨٤%A%D9%٨D6%B٨%D%٨1%9%D-9%٨٤D٧%A٨%D9%٨٢%D9%٨5%D%
-AE٨%A%D9%٨D٤%B٨%D9%٨٤%D٧%A٨%D%
-A9%٨D9%٨٨%D٧%A٨%D6%B٨%D1%B٨%D9%٨٢%D9%٨٤%D٧%A٨%D%
-9B٨%D9%٨5%%D-AD٨%D9%٨٤%D5%B٨%D9%٨٤%D٧%A٨%%D-9%٨٤D9%٨٨%AD%D٨%D%

AF٨%D9%٨٨%D9%٨٧%A%D9%٨D9%٨٤%D٧%A٨%D%   6/٣/٢٠٢1متت مطالعته يف. 

https://al-. )موقع( السرية الذاتيةالقرضاوي، يوسف. 
-9A8%D1%B8%DA%9%8D3%B8%D9%84%D7%A8%qaradawi.net/content/%D

9A٨%A%D9%٨AA%D٨%D٧%A٨%D٠%B٨%D9%٨٤%D٧%A٨%D%  مت اسرتجاعه .
 بتصرف. ٢٠٢1يناير  ٤يف 

 
يوسف    - ، املنتدى كتاب املعجم اجلامع يف تراجم املعاصرينموقع ملتقى أهل احلديث

.  القرضاوي
6&page=10829https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t= مت .

 ٢٠٢٠ديسمرب  ٣1اسرتجاعه يف 
 

.  يوسف القرضاوي. ويكيبيدايموقع 
7%A8%_%D9%81D3%B8%D9%88%A%D9%8https://ar.wikipedia.org/wiki/%D

A9%٨D9%٨٨%D٧%A٨%D6%B٨%D1%B٨%D9%٨٢%D9%٨٤%D  مت اسرتجاعه يف  .
 ٢٠٢٠ديسمرب  ٢5

 
م. 19٨٨من أعياهنا. القاهرة قضااي الزكاة املعاصرة. الندوة األوىل. زكاة عروض التجارة 

 )املوقع(  
9#_ftn115http://alzatari.net/researches/display_print/ يناير  ٢٣. مت اسرتجاعه يف

٢٠٢1 

https://binbaz.org.sa/articles/230/%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://binbaz.org.sa/articles/230/%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://binbaz.org.sa/articles/230/%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://binbaz.org.sa/articles/230/%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://binbaz.org.sa/articles/230/%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://binbaz.org.sa/articles/230/%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://binbaz.org.sa/articles/230/%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://al-qaradawi.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://al-qaradawi.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://al-qaradawi.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10829&page=6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://alzatari.net/researches/display_print/115#_ftn9
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وإيرادات املهن  زكاة الرواتب واألجور . م٢٠٠٧ه/ 1٤٢٨عمر، بلة احلسن.
يناير  ٢٤مت اسرتجاعه يف . //421/0https://www.alukah.net/sharia( )موقع . احلرة

 بتصرف. ٢٠٢1

. مت اسرتجاعه يف  ahttps://dorar.net/feqhi. موسوعة الفقهية. موقع الدرر السنية
 ٢٠٢1يناير  ٢٣

)املوقع(  ِصَفة  املعِدن الذي جِتب  فيه الزَّكاة . موقع الدرر السنية. 
-AB8%AD%D8%D8%A8%D9%85%D9%84%D7%A8%/%D2395https://dorar.net/feqhia/
-9A٨%D9%٨1%D5%B٨%%D-:9B٨%D٨%A٨%D٧%A٨%D1%B٨%D9%٨٤%D٧%A٨%D%
-9%٨6AF%D٨%D9%B٨%D9%٨5%D9%٨٤%D٧%A٨%D%
-٨A٨%AC%D٨%AA%D٨%%D-A9%٨D٠%B٨%D9%٨٤%D٧%A٨%D%
9A٨%D٧%A٨%D9%٨٣%D٢%B٨%D9%٨٤%D٧%A٨%%D-9%٨٧A%D9%٨D9%٨1%D% 

 1٢/٠٢/٢٠٢1مت اسرتجاعه 

هل يعاقب مانع الزكاة أبخذ زايدة على الواجب؟. موقع الدرر السنية. 
-8A8%D9%84%D7%B8%D9%85%D9%84%D7%A8%/%D2098https://dorar.net/feqhia/
-AB:٨%D9%٨٤%D٧%A٨%AB%D٨%D9%٨٤%D٧%A٨%D%
-9B٨%D9%٨6%D٧%A٨%D9%٨5%%D-9A٨%D٨%A٨%D9%٨٨%D9%٨٢%D9%B٨%D%
9A٨%D٧%A٨%D9%٨٣%D٢%B٨%D9%٨٤%D٧%A٨%D% 

 بتصرف. 1٢/٠٢/٢٠٢1مت اسرتجاعه يف اتريخ  

 / https://qaradawi.github.io بعنوان كتب ومؤلفات الشيخ العالمة يوسف githubموقع 

 م. 5/٣/٢٠٢1متت مرجعته يف  

https://www.alukah.net/sharia/0/421/
https://www.alukah.net/sharia/0/421/
https://www.alukah.net/sharia/0/421/
https://dorar.net/feqhia
https://dorar.net/feqhia/2395/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9:-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://dorar.net/feqhia/2395/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9:-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://dorar.net/feqhia/2395/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9:-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://dorar.net/feqhia/2395/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9:-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://dorar.net/feqhia/2395/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9:-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://dorar.net/feqhia/2098/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB:-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://dorar.net/feqhia/2098/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB:-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://dorar.net/feqhia/2098/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB:-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://dorar.net/feqhia/2098/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB:-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9

