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موافقتها للمذاهب   ومدىلشيخ القرضاوي الفقهية من خالل كتاب فقه الزكاة ااالختيارات 
 الفقهية األربعة

Abstrak 

Makalah al-ikhtiyarat asy-syeikh al-qardawi al-fiqhiyyah min khilal kitabi fiqhu az-zakat wa 

mada muwafaqatiha lil madzahib al-arba’ah merupakan pendapat pilihan syeikh Yusuf al-

Qardawi dalam kitabnya fikih zakat, serta mengulas karakteristik dari pendapat yang syeikh 

pilih, juga metode beliau dalam menyelesaikan permasalahan fikih, di latarbelakangi oleh 

kedudukan syeikh Yusuf Al-Qardawi di antara para ulama, juga tema zakat yang merupakan 

rukun islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat,  begitu juga kitab fikih zakat yang 

merupakan referensi yang banyak di rujuk, serta meningkatkan kemampuan penulis dalam 

menyelesaikan masalah khilafiyah, dengan tujuan mengumpulkan pendapat-pendapat pilihan 

syeikh Al-Qardawi dalam kitabnya, dan mengungkap karakteristik pendapat yang beliau pilih, 

serta menemukan metode syeikh dalam suatu permasalahan fikih. Metode yang penulis 

gunakan adalah analisis hukum dan komparasi dengan mengumpulkan konsep yang disepakati 

ulama kemudian menjelaskan masalah yang diperselisihkan, setelah itu penulis menyebutkan 

pendapat yang dikuatkan atau di pilih oleh syeikh Al-Qardawi dalam kitab fikih zakat sesuai 

mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah. Syeikh al-Qardawi menyandarkan setiap 

pendapatnya kepada Al-Qur’an dan As-sunnah yang spesifik atau menggunakan lafaz ayat 

maupun Hadits yang bersifat umum juga Qiyas yang shahih, serta menjauhkan diri dari sikap 

fanatik dan berusaha mengungkapkan kebenaran walaupun menyelisihi pendapat mayoritas 

ulama. 

Kata Kunci: Kata Kunci: ikhtiyaraat, zakat, al qardawi 

Abstract  

The paper al-ikhtiyarat asy-syeikh al-qardawi al-fiqhiyyah min khilal kitabi fiqhu az-zakat wa 

mada muwafaqatiha lil madzahib al-arba’ah is the chosen opinion of Sheikh Yusuf al-Qardawi 

in his book of zakat, and reviews the characteristics of the opinion that the sheikh chose, also 

his method of solving fiqh problems, based on the position of Sheikh Yusuf al-Qardawi among 

the scholars, also the theme of zakat which is the third pillar of Islam after shahada and prayer, 

as well as the fiqh book of zakat which is a reference widely quoted, as well as improving the 

author’s ability to solve difference among scholar problems, with the aim of collecting the 

chosen opinions of Sheikh al-Qardawi in his book, and revealing the characteristics of the 

opinion he chose, and finding the sheikh's method in a fiqh problem. The method that the author 

used is legal and comparison analysis by collecting concepts agreed upon by the scholars then 

explaining the disputed problems, after which the author mentioned the opinion that was 

strengthened or chosen by Sheikh al-Qardawi in the fiqh book of zakat according to the 

Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah schools. Sheikh al-Qardawi based his every 

opinion on the specific Al-Qur'an and Sunnah, or used general verses and hadiths as well as 

authentic qiyas, and kept himself away from fanatical attitudes and tried to reveal the truth even 

though he differed from the opinion of the majority of scholars. 

Keywords: ikhtiyaraat, zakat, al qardawi 
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 ملخص ال

موافقتها   ومدى  الزكاة  فقه  خالل كتاب  من  الفقهية  القرضاوي  الشيخ  االختيارات  عن  املقالة  هذه 
الشيخ الفقهية ومنهجه يف اختياراته، وتنجلي  للمذاهب الفقهية األربعة، تستعرض فيها مميزات اختيارات  

أمهية املوضوع يف مكانة الشيخ العلمية واالجتماعية بني العلماء املعاصرين، وموضوع البحث من أهم 
مواضع العلم وهو الركن الثالث من أركان اإلسالم، وأن كتاب فقه الزكاة من أهم مصادر فقه الزكاة  

تنمي امللكة الفقهية. اختصر الباحث حبثه ابلبحث املكتيب التحليلي،   املقارن ودراسة اختيارات العلماء
الباحث مجع املعلومات يف كل   املتعلقة مبوضوع الزكاة، فيكون دور  وذلك جبمع املعلومات واملصادر 
مسألة مث حتليلها بذكر االختيار للشيخ يوسف القرضاوي يف املسألة مث مقارنتها ابملذاهب الفقهية األربعة  

سوبة إىل قائلها. ومن أهم النتائج، اعتمد الشيخ يف اختياراته على نصوص الكتاب والسنة الصحيحة من
واعمال النصوص العامة واملعاين املعتربة يف الشرع، أنه كثرياً ما خرج عن منهج الوسط فحمل املعاين  

واالستقالل الفكري، ومل املعتربة فوق ما حتتمله وإعمال القياس مث متيزت اختيارات الشيخ ابملوضوعية  
يتقيد مبذهب معني يف اختياراته، مل يكن الشيخ خيتار أقواالً جمرًدا عن األدلة، فقد التزم يف مجيع اختياراته  

 .أتييد القول املختار أبدلة من النصوص واملعاين املعتربة 

 .: اختيارات، زكاة، القرضاويالكلمات الرئيسية

 . املقدمة 1
شعبة، وإذا كان العلم يشرف بشرف فإن مما ال شك فيه أن علم الفقه أييت يف الدرجة  تمو سعة  افعلم الشريعة و 

العليا، واملرتبة العظمى، وذلك ملا للفقه من أمهية عالية ومكانة مرتفعة، حيث إنه توضيح ملا كان عليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 وأصحابه رضوان هللا عليهم، وعلماء األمة. 
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، وال ميكن فهم  1أدلتها التفصيليةاملكتسبة من  معرفة األحكام العملية  هو  وقد عرف أهل العلم أن الفقه  

العبادة والقيام ابلعبادة على وجه األكمل إال مبعرفة الفقه وأدلته، وإن دراسته من تعظيم شعائر هللا، والعلماء  

يف كتابه فقه الزكاة، ويعترب   الشيخ يوسف القرضاوي  ، ومن بني هؤالء  األحكامكتبوا وألفوا ودرسوا واستنبطوا  

يف املكتبة اإلسالمية املعاصرة يف موضوع الزكاة حيث إنه بني الزكاة بتوسع   الفقه  كتابه فقه الزكاة من أهم مصادر

 وعمق مع بيان أقوال الفقهاء على اختالف املذاهب الفقهية، فكان كتابه جامًعا ألبواب الزكاة مجعت فيه أغلب

الباحث  امل الفقه وأصوله فقدسائل املعاصرة يف الزكاة، فلرغبة  أزمع   يف إمتام متطلبات مرحلة املاجستري بقسم 

  - جزاكم هللا عين خري الدنيا واآلخرة  -وبعد إشارة و استشارة من بعض مشايخ  تعاىل   الباحث مستعيًنا ابهلل

االختيارات الشيخ القرضاوي الفقهية من   "  ،ه املقالةكتاب فجاء عنوان هذالعلى دراسة جانب من جوانب  

كتاب فقه الزكاة من أوضح الكتب املعتمدة  و   . خالل كتاب فقه الزكاة ومدى موافقتها للمذاهب الفقهية األربعة "

نطرح  هنا  فمن  قوله،  معرفة  إىل  احلاجة  الباحث  يرى  لذا  الزمان  هذا  أشهرها يف  ومن  املقارن  الزكاة  فقه  يف 

الفقهية    ،اإلشكال للمذاهب  الزكاة  الفقهية يف أحكام  اختياراته  القرضاوي يف  يوسف  الشيخ  التزام  ما مدى 

أسئلة أخرى وهي ويتفرع عن هذا اإلشكال  يوسف من (  1)  :املعروفة؟  الشيخ  اختارها  اليت  ما هي مسائل 

ئل الزكاة فقهياً يف كتابه  عاجل الشيخ مسا  ف( كي3)  ما هو مميزات اختيارات الشيخ الفقهية؟(  2)  مسائل الزكاة؟

 فقه الزكاة؟ 

 
هـ (  1٤٠3لبنان الطبعة: األوىل -الكتب العلمية بريوت  دارانظر علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، كتاب التعريفات ) 1

 168ص. 
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 . منهج البحث 2
اختصر الباحث حبثه ابلبحث املكتيب، وذلك جبمع املعلومات واملصادر املتعلقة مبوضوع الزكاة، فيكون دور 

حترير حمل االتفاق والنزاع مث ذكر األقوال الفقهاء يف الباحث مجع املعلومات يف كل مسألة مث حتليلها بذكر  

االختيار للشيخ يوسف القرضاوي يف املسألة مث مقارنتها ابملذاهب الفقهية األربعة منسوبة إىل قائلها.  املسألة و 

وإن البحث حمصور على مسائل اليت ظهر فيها اختيار الشيخ يوسف القرضاوي يف كتابه ومدى موافقتها  

أي ال يتعرض   -الشافعي أو اإلمام احلنبلي  اإلمام حنفي أو اإلمام مالك أو اإلمام-للمذاهب الفقهية األربعة  

للمسائل اخلالفية اليت مل خيرت فيها كما أن الباحث اقتصر على أشهر األقوال األئمة ومل يلتفت إىل الرواية الثانية  

الباحث مبا حيصل به  يتم استقصاء مجيع األدلة واألقوال يف كل مسألتها بل اكتفى  أو وجه من قوهلم وال 

  .ذكرانه يف منهج البحثاملقصود كما 

 . البحث3
أن االختيار هو ما ترجح عند العامل نتيجة الدراسة العلمية يف املسألة الفقهية املختلف فيها، فيبدئ الشيخ 
رأيه يف كتابه مبا يراه راجًحا ومل يكن رمحه هللا جمرد انقل للمذاهب الفقهية واألقوال العلماء، وتنوعت الصيغ 

ه، سواء نص يف ذلك صرحًيا أو إظهار أدلة القول الذي يراه راجًحا يف املسالة، أو أشار إىل املعتربة يف اختيار 
 : الشيخ  ت االختيارا ةالقائم  مما يلي، أحد األقوال

 ألربعةاملوافقة للمذهب ااالختيارات الفقهية للشيخ القرضاوي . 1قائمة 

 مذاهب  اختيارات الشيخ القرضاوي  رقم
 املالكية والشافعية واحلنابلة  الصيب واجملنونوجوب زكاة مال  1
 احلنفية والشافعية واحلنابلة وجوب زكاة الدين املرجو على مالكه كل عام  2
 احلنفية واملالكية واحلنابلة  إسقاط الزكاة عن املدين  3
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 عدم وجوب زكاة احللي  ٤
املالكية واألصح عند الشافعية 

 واحلنابلة
 احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة عروض التجارة فريضة الزمةأن الزكاة يف  5
 املالكية والشافعية واحلنابلة  وجوب إخراج الزكاة العروض التجارة من قيمته  6

7 

 أخذ الزكاة املستغالت من غلتها ال من قيمتها 
)لكنه خيالف اجلمهور يف مقدار ما يؤخذ، فإنه جعل  

نصفه، قياًسا على الواجب يف الواجب فيها العشر أو 
 األرض الزراعية(

املالكية واألصح عند الشافعية 
 واحلنابلة

8 
نصاب اإلبل فيما زاد على مئة وعشرين وهو يف كل 

 مخسني حقة ويف كل أربعني بنت لبون 
 املالكية والشافعية واحلنابلة 

 واملالكية والشافعية واحلنابلةاحلنفية  نصاب البقر وهو يف ثالثني واألربعني وما بعدها 9
 احلنفية والشافعية واحلنابلة يشرتط يف عّد صغار املاشية، أن تكون الكبار نصاابً  1٠
 املالكية والشافعية واحلنابلة  نصاب زكاة الزروع والثمار وهو مخسة أوسق 11
 املالكية والشافعية واحلنابلة  زكاة األرض اخلراجية وهو العشر  12

13 

 :اعتبار النصاب واشرتاط احلول يف املعدن
 ل عدم اعتبار احلو 

 احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة

 املالكية والشافعية واحلنابلة  واعترب فيها النصاب 

1٤ 
جواز دفع الزكاة إىل سالطني اجلور وإجزائها عن 

 صاحبه 
 احلنفية واملالكية واحلنابلة 

إىل بدل آخر حلاجة أو مصلحةجواز نقل الزكاة  15  احلنفية واملالكية ورواية عن أمحد 
 املالكية والشافعية واحلنابلة  وجوب أداء الزكاة على الفور 16
 احلنفية والشافعية واحلنابلة جواز تعجيل الزكاة قبل متام احلول 17
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 املالكية والشافعية واحلنابلة  ال تسقط الزكاة ابملوت  18
الزكاة لبعض األصناف خاصة جوز صرف  19  احلنفية واملالكية واحلنابلة  
 املالكية والشافعية واحلنابلة  عدم اشرتاط أال ميلك نصاابً ألخذ الزكاة  2٠
 املالكية واحلنابلة قول للشافعية إعطاء الفقري واملسكني كفاية سنة  21

22 
 سبيل هللا هو أن مصرف هذا السهم اجلهاد يف  يف

 سبيل هللا 
 احلنفية والشافعية واحلنابلة

 الشافعية واحلنابلة والقول للمالكية  سهم املؤلفة قلوهبم ابق مل يسقط ومل ينسخ 23
 احلنفية واملالكية واحلنابلة  عدم إعطاء سهم ابن السبيل ملن يريد أن ينشئ سفرًا 2٤
 والشافعية واحلنابلةاحلنفية واملالكية  إعطاء ابن السبيل مجيع مؤن سفره 25
 احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة جواز دفع الزكاة إىل األقارب الذين ال تلزمه نفقتهم 26
 احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة عدم وجوب زكاة الفطر عن اجلنني 27
 واحلنابلة املالكية والشافعية  عدم اشرتاط ملك النصاب يف وجوب زكاة الفطر 28
 املالكية والشافعية واحلنابلة  إخراج الصاع من طعام يف زكاة الفطر 29
 املالكية والشافعية ورواية عن أمحد جنس ما خيرج من زكاة الفطر وهو من قوت البلد  3٠

31 
مصرف زكاة الفطر وهو جواز تفريقها يف األصناف  

 الثمانية 
 احلنفية والشافعية واحلنابلة

 احلنفية تقومي اخليل ودفع ربع عشر قيمتها  32
 احلنفية حاصالت الزراعية جتب يف كل ما أخرجت األرض  33
 احلنفية واحلنابلة  وجوب زكاة العسل  3٤
 احلنفية مقدار الواجب يف املعدن وهو اخلمس 35
 عن أمحد ورواية احلنفية  جواز إخراج القيمة للحاجة يف الزكاة  36
الفطر عن الزوجة من ماهلا إخراج زكاة  37  احلنفية 
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 احلنفية جواز إخراج القيمة يف الفطر 38

39 
الدين اجملحود أو امليئوس منه يزكيه إذا قبضه لسنة  

 واحدة
 املالكية 

٤٠ 
وقت اعتبار كمال النصاب يف عروض التجارة يف آخر 

 احلول فقط 
 والشافعية املالكية 

 والشافعية املالكية  جواز إعطاء الفقري الفاسق  ٤1
 املالكية  ال متنع قضاء دين امليت من الزكاة  ٤2
 واحلنابلة املالكية  جواز تعجيل زكاة الفطر ٤3
 واحلنابلةالشافعية  أن يرتك يف اخلرص الثلث، أو الربع على حسب احلاجة ٤٤

٤5 
صفة املعدن الذي يؤخذ منه الزكاة وهو عام وعدم  

الذهب والفضة اشرتاط املعدن من   
 واحلنابلةقول القدمي للشافعي 

٤6 
عقوبة مانع الزكاة أبخذ زايدة على الواجب وهو أن  

 تؤخذ منه الزكاة ويعّزر أبخذ شطر ماله
عن   وروايةقول القدمي للشافعي 

 أمحد
 واحلنابلةالشافعية  عدم جواز أخذ الزكاة للفقري القادر على الكسب  ٤7
الزكاة يف حدود الثمن العامل يعطون من  ٤8  الشافعي يف الوجه  
 قول للشافعي  ال متنع قضاء دين امليت من الزكاة  ٤9
 احلنابلة أن يف املستخرجات البحر زكاة 5٠
 احلنابلة جواز أسرى املسلمني من سهم الرقاب  51
 أيب زهرة وخالف وحسن حتديد بنصاب الذهب يف األوراق النقدية يف عصران  52
الزكاة الرواتب واألجوروجوب  53 .  

5٤ 
التقومي يف زكاة عروض التجارة بتقومي السلعة عند احلول 

 بسعر السوق 
 قرار ندوات قضااي الزكاة املعاصرة
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 . اخلامتة4

، اعتمد الشيخ يف اختياراته على نصوص الكتاب والسنة الصحيحةأنه  :الشيخ يف اختياراته منهج تظهر

النصوص العامة واملعاين املعتربة يف الشرع، حىت إنه كثرياً ما خرج عن منهج الوسط فحمل املعاين   واعمال

مث يالحظ على الشيخ أنه بذل كل ما يستطيع من احلجج والعلل  ،  إعمال القياس و املعتربة فوق ما حتتمله

متيزت اختيارات  ، و أخريًا قدر ممكن  لتكثري األموال )الوعاء( الزكوية بغاية حتقيق مواساة الغين للفقراء أعظم

الشيخ ابملوضوعية واالستقالل الفكري، ومل يتقيد مبذهب معني يف اختياراته. مل يكن الشيخ خيتار أقواالً  

 جمرًدا عن األدلة، فقد التزم يف مجيع اختياراته أتييد القول املختار أبدلة من النصوص واملعاين املعتربة. 

 املراجع 
 وعلومهالقرآن الكرمي 

 . بريوت لبنان: دار الكتب العلمية.أحكام القرآن م.    2٠٠3هـ /    1٤2٤ابن العريب، حممد.  
. الرايض اململكة العربية  املختصر يف تفسري القرآن الكرمي ه. 1٤36م/  2٠16مجاعة من علماء التفسري. 

 للدراسات القرآنيةالسعودية: مركز تفسري 

55 
إخراج زكاة أسهم ربع العشر من قيمة األسهم حسب  

 تقديرها يف األسواق مضافًا إليها الربح 
 قرار اجملمع الفقهي واللجنة الدائمة 

 قول الزهري األوزاعي والليث جواز خرص غري النخيل واألعناب 56
 الظاهرية جواز إبراء الغرمي الفقري بنية الزكاة  57

58 
إذا منعوا من اخلمس إبعطاء  ملسو هيلع هللا ىلصدفع الزكاة آلل النيب 

 الزكاة ألقارب املصطفى

قول ابن تيمية والقاضي يعقوب 
من احلنابلة وأبو يوسف من 

 الشافعية(
جواز احتساب الضريبة من الزكاة عدم  59  ابن تيمية واللجنة الدائمة  
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 . بريوت: دار الفكر أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن م.    1995هـ /   1٤15الشنقيطي، حممد. 
 الكرمي القرآن

 اكتب األحاديث وشروحه 

الرايض السعودية: مكتبة الرشد، حتقيق: أبو شرح صحيح البخارى البن بطال.  م.  2٠٠3هـ / 1٤23ابن بطال، علي.  
 متيم ايسر بن إبراهيم.

 . بريوت: دار طوق النجاة. صحيح البخاريه.  1٤22حممد. إمساعيل،  
  .الرُّشد   الرايض: َمكتَـَبة    .التَّحبري إليضَاح مَعَاين التَّيسري.   م  2٠12هـ /   1٤33 . حممد ،  إمساعيل

األرنؤوط . بريوت لبنان: دار الرسالة العاملية، حتقيق شَعيب  سنن أيب داودم.   2٠٠9هـ /   1٤3٠األشعث، سليمان. 
 وحَممَّد كاِمل قره بللي. 

 بريوت: املكتبة العصرية، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميدسنن أيب داود.  األشعث، سليمان. بدون سنة الطبع.  
 مصر: مطبعة السعادة  املنتقى شرح املوطأ.هـ.  1332الباجي، أبو الوليد.  

 وت لبنات: دار الكتب العلميةبري   السنن الكربى. م.    2٠٠3هـ /   1٤2٤البيهقي، أمحد.  
 . بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. صحيح مسلماحلجاج، مسلم. بدون سنة الطبع.  

 بريوت لبنان: مؤسسة الرسالة   مسند اإلمام أمحد بن حنبل.م.  2٠٠1هـ /    1٤21حنبل، أمحد. 
 حلب سوراي: املطبعة العلمية. معامل السنن.  هـ.  1351اخلطايب، محد. 

حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، حتقيق: عبد الفتاح   السنن الصغرى للنسائي.م.  1986ه /  1٤٠6د.  شعيب، أمح
 أبو غدة. 

 لبنان: ، مؤسسة الرسالة، حتقيق االرنؤوط وآخرون.   –بريوت  سنن الدارقطين.  م.    2٠٠٤هـ /   1٤2٤عمر، علي. 
مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، حتقيق: أمحد  سنن الرتمذي.م.   1975هـ /  1395عيسى، حممد.  

 حممد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي
 . األمريية مصر: املطبعة الكربى إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريهـ. 1323القسطالين، أمحد. 

 القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.  سنن ابن ماجه.يزيد، حممد. بدون سنة الطبع.  
 

 كتب الفقه وأصوله 

 . عامل الكتب:  بريوت.  التنبيه يف الفقه الشافعي  . م  1983هـ /   1٤٠3. إبراهيم بن علي
 اهلند: جلنة إحياء املعارف النعمانية.   اختالف أيب حَنيفة وابن أيب ليلى. إبراهيم، أبو يوسف يعقوب. بدون سنة الطبع.  

 . بريوت: دار الفكر فتح القدير على اهلدايةم.    197٠هـ /    1389ابن اهلمام، حممد. 
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 مع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف املدينة السعودية: جم  جمموع الفتاوى.م.  1995هـ/ 1٤16ابن تيمية، أمحد.  
 بريوت: دار الفكر.  احمللى.ابن حزم، علي. بدون سنة الطبع.  

 . القاهرة: دار احلديث. بداية اجملتهد وهناية املقتصد م.    2٠٠٤هـ / 1٤25ابن رشد، حممد. 
 بريوت: دار الفكر رد احملتار على الدر املختار.  م.   1966هـ /   1386ابن عابدين، حممد. 

 القاهرة: مكتبة القاهرة   املغين.م.  1968هـ / 1388بن قدامة، عبد هللا. ا
 بريوت: دار الكتب العلمية   إعالم املوقعني عن رب العاملني. م.   1991 -هـ 1٤11ابن قيم، حممد.  

 دار الكتاب اإلسالمي.   القاهرة: . البحر الرائق شرح كنز الدقائق.  ابن جنيم، زين الدين. بدون سنة الطبع 
 بريوت: دار الكتب العلمية التاج واإلكليل ملختصر خليل.  م.  199٤/ ه1٤16أيب القاسم، حممد.  

 . دار احياء الرتاث العريب. بريوت:  اهلداية يف شرح بداية املبتدي  ي. بدون سنة الطبع.عل،  أيب بكر
 دار املنهاج للنشر والتوزيع السعودية:    جدة .  بداية احملتاجم.    2٠11 /هـ    1٤32  . حممد ،  أيب بكر

 . دار الكتب العلمية. بريوت:  أمحد الكايف يف فقه اإلمام  .  م  199٤ / هـ    1٤1٤ .عبد هللا،  أمحد 
 دار الكتب العلمية :  لبنان   –بريوت .  حتفة الفقهاء .  م  199٤ /هـ    1٤1٤  . حممد ،  أمحد 

رسالة املاجستري االختيارات الفقهية للشيخ عبيد هللا املباركفوري كتاب الصيام واالعتكاف.  هـ.    1٤35األمني، موافقي. 
 غري منشورة. املدينة: الدراسات العليا قسم الفقه، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. 

 دار الكتب العلمية :  بريوت.  املدونة  .م199٤ /هـ  1٤15.  مالك،  أنس
 بريوت: دار الفكر   العناية شرح اهلداية.  هـ.   1389البابريت، حممد.  

 . مصر: مطبعة السعادة. . املنتقى شرح املوطإ هـ1332الباجي سليمان. 
 . بريوت: دار الفكر القناع عن منت اإلقناع  هـ. كشاف1٤٠2البهويت، منصور. 
 بريوت: عامل الكتب. شرح منتهى اإلرادات.  م.  1993هـ / 1٤1٤البهويت، منصور. 
رايض السعودية: مؤسسة املذهب احلنبلي »دراسة يف اترخيه ومساته وأشهر أعالمه ومؤلفاته.  ه.    1٤23الرتكي، عبد هللا.  

 الرسالة انشرون. 
 بريوت: دار املعرفة  اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل.احلجاوي، موسى. بدون سنة الطبع.  

 دار الفكر :  لبنان   – بريوت    . أسهل املدارك  طبع.. بدون سنة ال أبو بكر،  حسن
 . دار الكتب العلمية: بريوت  .التفريع .  م  2٠٠7  /هـ   1٤28  . عبيد هللا،  احلسني

 . بريوت: دار الكتب العلمية . الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحارم2٠٠2هـ/  1٤23احِلْصين، حممد. 
 . الرايض السعودية: دار عامل الكتب شرح خمتصر خليلمواهب اجلليل يف  هـ. 1٤23احلطاب، حممد. 
 . بريوت: دار الكتب العلمية. مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجم. 199٤هـ / 1٤15اخلطيب، حممد.  

 دار املعارف:  بريوتحاشية الصاوي على الشرح الصغري.  اخللويت، أمحد. بدون سنة الطبع. 
 دار إحياء الرتاث العريب. :  بريوتجممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر.  داماد، عبد الرمحن. يدون سنة الطبع. 
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 . بريوت: دار الفكر.حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي، حممد. بدون سنة الطبع.  
 . بريوت: دار الفكر. الشرح الكبريالرافعي، عبد الكرمي. بدون سنة الطبع.  

. الفيوم مصر: دار الفالح للبحث الفقه  –اجلامع لعلوم اإلمام أمحد  ه.    1٤3٠، خالد وعيد، سيد وآخرون. الرابط
 العلمي وحتقيق الرتاث. 

 . بريوت: دار الفكر هناية احملتاج إىل شرح املنهاجم.  198٤هـ/1٤٠٤ الرملي، حممد.
. بريوت لبنان: دار الكتب الرسالة البن أيب زيد القريواينشرح زروق على منت  م.    2٠٠6هـ /  1٤27زروق، أمحد.  

 العلمية 
 بريوت: دار املعرفة.املبسوط.  م.  1993هـ /  1٤1٤السرخسي، حممد. 

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

 . كراتشي: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية األصل املعروف ابملبسوطالشيباين، حممد. بدون سنة الطبع.  
 . دار الكتب العلمية  :بريوت.  املهذب يف فقة اإلمام الشافعي  . بدون سنة الطبع.إبراهيم،  الشريازي

 بريوت: دار البشائر اإلسالمية.   خمتصر اختالف العلماء.هـ. 1٤17الطحاوي، أمحد. 
الرايض اململكة العربية السعودية: مكتبة الرايض  الكايف يف فقه أهل املدينة املا.م.    198٠ه/   1٤٠٠عبد الرب، يوسف. 

 احلديثة.
 ار الفكر . بريوت: دشرح خمتصر خليلعبد هللا اخلرشي، حممد. بدون سنة الطبع.  

 مطبعة السنة احملمدية . القاهرة:  احملرر  . هـ  1369  . عبد السالم،  عبد هللا
. رسالة املاجستري غري منشورة. االختيارات الفقهية لإلمام أيب بكر حممد بن احلسني اآلجري.  2٠11العبديل، ماجد. 

 املدينة: لدراسات العليا قسم الفقه اجلامعة اإلسالمية ابملدينة. 
 دمشق: مطبعة اإلنشاء. فقه العبادات على املذهب املالكي.  ه.  1٤٠6عبيد، احلاّجة كوكب.  

 العربية السعودية: دار ابن اجلوزي . الدمام اململكة  الشرح املمتع على زاد املستقنع هـ.    1٤28-1٤22عثيمني، حممد.  
 هـ. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين. بريوت: دار الفكر  1٤1٤العدوي، علي.  

 7٤3: 1٤اجمللد جملة املنار.  م.  1911هـ / 1329علي رضا، حممد رشيد وآخرون. 
 ة: مكتبة الرشد انشرون. السعودي  التنبيه على مشكالت اهلداية.  م. 2٠٠3هـ /   1٤2٤علّي، صدر الدين. 

السعودية:   مكة املكرمة  .املعونة على مذهب عامل املدينة »اإلمام مالك بن أنس«  . بدون سنة الطبع.عبد الوهاب،  علي
  .املكتبة التجارية مصطفى أمحد الباز

. -تاب الزكاة ك- ه. جداول الفقهية للمسائل اخلالفية يف كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد   1٤35فخري، ظاهر. 
 املدينة السعودية: جلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. 

 . القاهرة مصر: دار السالم. التجريد للقدوريهـ.    1٤27القدوري، أمحد.  
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 بريوت: دار الغرب الذخرية.  م.  199٤القرايف، أمحد.  
 بريوت: مؤسسة الرسالة   الزكاة.   فقه ه.   1393القرضاوي، يوسف. 

 . الندوة األوىل، القاهرة زكاة عروض التجارةم.  1988قضااي الزكاة املعاصرة. 
 . مكة السعودية: دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع. .  اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية هـ  1٤2٤قيم، الربهان. 

 . بريوت: دار الكتب العلميةالشرائع بدائع الصنائع يف ترتيب  م.  1986هـ / 1٤٠6الكاساين، أبو بكر. 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع (. القاهرة:  الرتكي)حتقيق   الشرح الكبري.  م 1995 /هـ    1٤15 .عبد الرمحن،  حممد 

 ن. واإلعال
 دار الكتب العلمية. بريوت:  االختيار لتعليل املختار.  م  1937 / هـ    1356 .عبد هللا،  حممود
 مؤسسة الرسالة . بريوت: الفروع  . مـ 2٠٠3هـ /    1٤2٤. حممد ، مفلح

 بريوت: املكتب اإلسالمي   روضة الطالبني وعمدة املفتني.ه.  1٤٠5النووي، حيىي. 
 . بريوت: دار الفكر . اجملموع شرح املهذبالنووي، حيىي. بدون سنة الطبع

الكويت: وزارة األوقاف والشؤون هـ. املوسوعة الفقهية الكويتية.  1٤27هـ /   1٤٠٤وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.  
 اإلسالمية.

 
 العلمية   كتب العامة والرسائلال

 .االختيارات الفقهية للشيخ عبيد هللا املباركفوري كتاب الصيام واالعتكاف  .هـ 1٤35 -   1٤3٤ .موافقي، األمني
 ( اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، قسم الفقه  - )رسالة ماجستري 

 الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، جملة البحوث اإلسالمية
 . (1133املنشور يف جملة )اجملتمع( العدد )   .هـ 1٤15 /8/   9 .يوسف ،  القرضاوي

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

 : دار الكتب العلمية. . بريوتاحلاوي الكبريم.   1999هـ /  1٤19املاوردي، علي.  
قرارات وتوصيات جممع الفقه شأن زكاة األسهم يف الشركات.  م.  1988ه/1٤٠8جممع الفقه اإلسالمي الدويل. 

 ( ٤/ 3)  28اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، قرار رقم: 
لفقر وتنظيم مجعها وصرفها قرار بشأن تفعيل دور الزكاة يف مكافحة ام ـ  2٠٠7ه/1٤28جممع الفقه اإلسالمي الدويل. 

 (. 3/18) 165. بوتراجااي )ماليزاي( دورة الثامنة عشرة. قرار رقم:  ابالستفادة من االجتهادات الفقهية
مطبعة –، معهد الدراسات اإلسالمية 92الشيخ أبو زهرة ص   –حماضرات يف اجملتمع اإلسالمي 

 االجتماعية فقه الزكاة وهو رأي يف احللقة املقدمة للدراسات  -يوسف
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 بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.   اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف.  هـ.1٤19املرداوي، علي.  
. الرايض السعودية: دار نوازل الزكاة »دراسة فقهية أتصيلية ملستجدات الزكاة«م.   2٠٠9هـ /   1٤3٠منصور، عبد هللا.  

 امليمان. 
 1العدد الثاين: قرار رقم    -. جملة اجملمع الفقهي شأن زكاة الديونم.  1985هـ/   1٤٠6. منظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة

 71ص.    2ج.
 . بريوت لبنان: دار الكتب العلميةالبناية شرح اهلدايةم.    2٠٠٠هـ /   1٤2٠ موسى، حممود.

 شق سوراي: دار الفكر . دم الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواينم.  1995هـ /  1٤15النفراوي، أمحد.  
رسالة ماجستري غري منشورة. عمان: اختيارات ابن القيم يف مسائل املعاوضات املالية. اهلالالت، حممد. بدون سنة.  

 الدراسات العليا جامعة األردنية.
 . مصر: املكتبة التجارية الكربى حتفة احملتاج يف شرح املنهاجهـ.  1357اهليتمي، أمحد. 
 الرتاجم والطبقاتكتب 

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

 م. اإلعالم. بريوت لبنان: دار العلم للماليني   2٠٠2الزركلي، خري الدين.  
 دمشق: دار ابن كثري من أعالم املسلمني ومشاهريهم.  . 1٤23الندوي، أبو احلسن.  

 ه. رسائل األعالم إىل العالمة أيب احلسن الندوي. بريوت: دار ابن كثري 1٤25الندوي، حممد. 
 كتب اللغة والغريب واملعاجم

 بدون سنة الطبع. الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية. بريوت: مؤسسة الرسالة   .أبو البقاء، أيوب
 صادر هـ. لسان العرب. بريوت: دار   1٤1٤أبو الفضل، حممد وآخرون.  

 . بريوت: دار الكتب العلمية كتاب التعريفات هـ. 1٤٠3اجلرجاين، علي.  
 دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع . بريوت:  معجم لغة الفقهاء .م 1988 /هـ    1٤٠8 .حامد ،  حممد و صادق،رواس
 عامل الكتب . القاهرة: معجم اللغة العربية املعاصرة  . م  2٠٠8هـ /    1٤29 .أمحد ، خمتار

 مواقع الشبكة
 . الدكتور يوسف القرضاوي: اجلائزة دعوة للتسابق إىل اخلري.  2٠٠٠/ 16/12. موقع البيان عرب اإلمارات
1.1235238-16-12-2000uae/-the-https://www.albayan.ae/across 

 2٠21/ 6/3مطالعته يف متت 
. مقالة للشيخ عبد الرمحن بن سعد الشثري حول فتاوى القرضاوي  . 2/11/2٠1٠ .القرضاوي داعية السوء

.html2/11/2010alqaradawi.blogspot.com/-http://yusuf   2٠21/ 6/3متت مطالعته يف . 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/2000-12-16-1.1235238
http://yusuf-alqaradawi.blogspot.com/2010/11/2.html
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. ورد حممد انصر الدين األلباين على القرضاوي. مقطع صويت من موقع مركز اإلمام مالك للحديث واألثر مبدنني تونس
متت مطالعته يف   sawtiyat-https://www.mimham.net/section-1-0.  397٠و   3969و    3968رقم  

6/3 /2٠21 
 األغاين؟، هل الغناء حرام؟ وماهي الشروط يف مساع بعض  موقع يوتيوب قناة اإلمام يوسف القرضاوي

K_Jo0rfzcd2https://www.youtube.com/watch?v=   2٠21/ 6/3مت مطالعته يف . 
على القرضاوي وقوله لو أن هللا عرض نفسه   -رمحه هللا   -رد الشيخ ابن عثيمني   .مقطع صويت من موقع النهج الواضح

 3/2٠21/ 6متت مطالعته يف   /2605https://ar.alnahj.net/audio  النسبة.على النّاس ما أخذ هذه  
.  وإيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ القرضاوي حول الصلح مع اليهود. موقع الشيخ ابن ابز

-AD8%D7%A8%D6%B8%A%D9%8D7%A8%/%D230https://binbaz.org.sa/articles/
-9%8٤D%7A8%D9%82%D9%85%%D-9%89D9%8٤%D9%B8%%D-8A8%A%D9%8D9%82%D9%B8%AA%D8%D9%88%D%
-AE8%A%D9%8D٤%B8%D9%8٤%D7%A8%%D-9A8%D9%8٤%A%D9%8D6%B8%D9%81%D%
-9%8٤D9%88%AD%D8%%D-A9%8D9%88%D7%A8%D6%B8%D1%B8%D9%82%D9%8٤%D7%A8%D%

AF8%D9%88%D9%87%A%D9%8D9%8٤%D7%A8%%D-9B8%D9%85%%D-AD8%D9%8٤%D5%B8%D9%8٤%D7%A8%D%   
 .6/3/2٠21متت مطالعته يف 

https://al-. )موقع( السرية الذاتيةسف. القرضاوي، يو 
-9A8%D1%B8%A%D9%8D3%B8%D9%84%D7%A8%qaradawi.net/content/%D

9A8%A%D9%8AA%D8%D7%A8%D٠%B8%D9%8٤%D7%A8%D% 2٠21يناير  ٤. مت اسرتجاعه يف 
 بتصرف. 

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

6&page=10829https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t= ديسمرب   31. مت اسرتجاعه يف
2٠2٠ 

 
.  يوسف القرضاوي. ويكيبيدايموقع 

8%D9%82%D9%84%D7%A8%_%D9%81D3%B8%D9%88%A%D9%8https://ar.wikipedia.org/wiki/%D

A9%8D9%88%D7%A8%D6%B8%D1%B 2٠2٠ديسمرب  25.  مت اسرتجاعه يف 
 
 م. )املوقع( 1988ضااي الزكاة املعاصرة. الندوة األوىل. زكاة عروض التجارة من أعياهنا. القاهرة ق
9#_ftn115http://alzatari.net/researches/display_print/ 2٠21يناير  23. مت اسرتجاعه يف 

https://www.mimham.net/section-sawtiyat-1-0
https://www.youtube.com/watch?v=2rfzcd0K_Jo
https://ar.alnahj.net/audio/2605
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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.  )موقع(  زكاة الرواتب واألجور وإيرادات املهن احلرةم. 2٠٠7ه/ 1٤28عمر، بلة احلسن.
421/0https://www.alukah.net/sharia//  . بتصرف.  2٠21يناير  2٤مت اسرتجاعه يف 

 2٠21يناير  23. مت اسرتجاعه يف  https://dorar.net/feqhiaموقع الدرر السنية. موسوعة الفقهية. 

)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/
-9A8%D9%81%D5%B8%%D-:9B8%D8%A8%D7%A8%D1%B8%D9%8٤%D7%A8%D%
-A9%8D٠%B8%D9%8٤%D7%A8%%D-9%86AF%D8%D9%B8%D9%85%D9%8٤%D7%A8%D%
-9%87A%D9%8D9%81%%D-8A8%AC%D8%AA%D8%D%
9A8%D7%A8%D9%83%D2%B8%D9%8٤%D7%A8%D% 

 12/٠2/2٠21مت 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/
-9A8%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%B8%%D-AB:8%D9%8٤%D7%A8%AB%D8%D9%8٤%D7%A8%D%
9A8%D7%A8%D9%83%D2%B8%D9%8٤%D7%A8%%D-9B8%D9%86%D7%A8%D9%85%D% 

 بتصرف. 12/٠2/2٠21مت اسرتجاعه يف اتريخ  

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

 م. 5/3/2٠21متت 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

