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 حيازة المال الحرام في الشريعة اإلسالمية
 الدكتور/ أحمد محمود أحمد محمود أبو حسوبو

 ( ـــ  ماليزياKUIPSASالكمية الجامعية اإلسالمية ببيانج السمطان أحمد شاه )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة:
ميو الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف، محمد صمى اهلل ع

 وسمـ وعمى آلو وأصحابو الطاىريف ... وبعد .
إف اهلل قد بعث محمدًا صمى اهلل عميو وسمـ بشريعتو، عمى حيف فترة مف الرسؿ حيف 
سادت الجاىمية األرض فعـ الفساد القوؿ والعمؿ، فيدى اهلل بو إلى أقـو الطرؽ وأوضح 

جميع شئوف حياتو فرغب وأثاب الُسُبؿ، ولقد أوجب اهلل تعالى عمى المسمـ طمب الحالؿ في 
الكسب الطيب الحالؿ، وحـر وجـر الكسب الخبيث النتف، وشرؼ األيدي الطاىرة، وأخذ عمى 

 األيدي العادية المجرمة فأقاـ الزواجر ونصب الروادع.
وظف بعض الىثي الدنيا أف تمؾ غاية عصية عمى العقوؿ فيًما ثقيمة عمى الجوارح 

فاسدة وأجترؤا عمى األمواؿ المحرمة تذرًعا بعدـ وضوح أحكاميا، عماًل فتشعبت المعامالت ال
مف أجؿ ذلؾ كانت الغاية مف كتابة ىذه السطور؛ واشتمؿ البحث عمى مقدمة وثمانية 

 مباحث ، وخاتمة؛ كاآلتي:
 : تعريؼ الماؿ .المبحث األول

 أقساـ الماؿ الحراـ . المبحث الثاني:
 .ممكيةالماؿ الحراـ  المبحث الثالث:
 تمييز مقدار الحراـ مف الكسب المختمط. المبحث الرابع:

 حكـ  إخراج الزكاة مف الماؿ الحراـ . المبحث الخامس:
 حكـ الحج مف الماؿ الحراـ. المبحث السادس:
 تخمص الورثة مف حيازة الماؿ الحراـ . المبحث السابع:
 مصرؼ الماؿ الحراـ بعد التحمؿ منو. المبحث الثامن:

 الخاتمة .
 قائمة المصادر والمراجع.

وأخيًرا أسأؿ اهلل عز وجؿ أف يتقبؿ ىذا العمؿ خالًصا لوجيو الكريـ، فإف أحسنت فمف 
ف أخطأت فمف نفسي ومف الشيطاف .  اهلل وحده، وا 

 الدكتور/ أحمد محمود أبو حسوبو
 ( ماليزيا KUIPSASالكمية الجامعية اإلسالمية ببيانج السمطاف أحمد شاه) 
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 ول: تعري  المال الحرامالمبحث األ 
 أواًل: تعري  المال

لغة:) الماؿ ( كؿ ما يممكو الفرد أو تممكو الجماعة مف متاع أو عروض تجارة أو 
: اسـ واصطالًحا، (1)عقار أو نقود أو حيواف،الجمع: أمواؿ وقد أطمؽ في الجاىمية عمى اإلبؿ

ف  قّمت؛ وما ال يطرحو الناس مثؿ الماؿ ال يقع إال عمى ما لو قيمة يباع وتمـز متمفو، وا 
 . (3)وما أشبو ذلؾ (2)الفمس

 ثانًيا: تعري  الحرام
: ىو ما طمب الشارع مف المكمؼ الكؼ عنو عمى وجو الحتـ واإللزاـ، ويثاب الحرام

 . (4)تاركو امتثااًل، ويعاقب فاعمو اختياًرا
عمـ تعريؼ لـ يرد في مصنفات أىؿ ال التعري  المركب )اإلضافي( لممال الحرام:

لمماؿ الحراـ، ولكف أورد الغزالي صفتو فقاؿ: "الحراـ المحض ما كاف فيو صفة محرمة ال 
يشؾ فييا كالشدة المطربة في الخمر، والنجاسة في البوؿ، أو حصؿ بسبب منيي عنو قطًعا 

ؿ بالظمـ والربا ونظائره ، منخالاللتعريؼ يتضح أف الحراـ ىو أخذ ماؿ الغير ال (5)كالمحصَّ
عمى وجو إذف الشرع، فيدخؿ فيو القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوؽ وما ال تطيب 

                                                 
و ، صـــ 2004ْـ، 1425، 4غ انهغخ انؼشثٛخ، يكزجخ انششٔق يصش، غ( ُٚظش: انًؼغى انٕعٛػ، يغ1ً)

292. 

(انفهظ: ػًهخ ٚزؼبيم ثٓب يعشٔثخ يٍ غٛش انزْت ٔانفعخ ) ٔكبَذ يٍ انُؾبط ( ٔكبَذ رمذس ثغذط 2)

 [ . 000( عشاو فعخ . ] انًشعغ انغبثك صـــ0.495انذسْى ، ْٔٙ اٌٜ رغبٔ٘ )

، انُبشش داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد، 1انشؽًٍ ثٍ أثٙ ثكش انغٕٛغٙ، غ ( ُٚظش: األشجبِ ٔانُظبئش، ػجذ3)

 . 320ْــ، صــ1403

،  35يصـــ1990، يؤعغخ انشٚبٌ، 1( ُٚظش: رٛغٛش ػهى أصٕل انفمّ، ػجذ هللا ثٍ ٕٚعف انغذٚغ، غ4)

و، 2004ْـ، 1425، 2ٔساعغ: انٕاظؼ فٙ أصٕل انفمّ ، يؾًذ عهًٛبٌ األشمش، داس انغالو، انمبْشح، غ

، ٔ 131و، صـــ1920، يؤعغخ انشعبنخ، 1، ٔ انٕعٛض فٙ أصٕل انفمّ، ػجذ انكشٚى صٚذاٌ، غ1/22

، ٔ أصٕل 1/20و2000ْـ، 1422، 15أصٕل انفمّ اإلعاليٙ، ْٔجخ انضؽٛهٙ، داس انفكش، ديشك، غ

رخشٚظ خٛش٘  ، ٔ أصٕل انفمّ، يؾًذ انخعش٘،06، داس انضمبفخ ، انمبْشح صـــ1انفمّ، يؾًذ انجشدٚغٙ، غ

 .49، د.د صــــ1عؼٛذ، انًكزجخ انزٕفٛمٛخ، انمبْشح، غ
، 1( ُٚظش: إؽٛبء ػهٕو انذٍٚ، أثٙ ؽبيذ يؾًذ انغضانٙ، رؾمٛك يؾًذ ػجذ انًهك انضغجٙ، داس انًُبس، غ5)

 . 2/412د.د، 
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ف طابت بو نفس مالكو كمير البغي وحمواف الكاىف وأثماف  نفس مالكو، أو حرمتو الشريعة وا 
 .(6)الخمور والخنازير وغير ذلؾ

إما لورود وعرفو "األشقر" مف المتأخريف: بأنو ما ال يحؿ لمف ىو بيده االنتفاع بو 
، كما عرفو "نعيـ  (7)النص الصحيح الصريح بتحريمو، أو بالنيي عنو جزًما أو بعقوبة آكمو

ياسيف" في "زكاة الماؿ الحراـ": بأنو كؿ ماؿ حـر الشرع عمى حائزه االنتفاع بو بأي وجو مف 
 .(8)الوجوه

مـ وقاؿ "الباز": أف الماؿ الحراـ ىو كؿ ما حـر الشرع دخولو في ممؾ المس
لمانع،وقاؿ أف ىذا التعريؼ ىو األفضؿ ألنو مثؿ ىذا التعريؼ ال يجعؿ الحرمة قاصرة عمى 
االنتفاع، بؿ تكوف شاممة لكؿ ماؿ حـر الشرع عمى المسمـ أف يقتنيو أو أف يدخمو في ممكو، 
إذ التقييد بحرمة االنتفاع يدؿ عمى أف الماؿ الحراـ، ما حـر الشرع دخولو في ممؾ المسمـ، 

بب وجود ما يقتضي ىذا المنع، فيذا يعني أف الشرع منع ابتداء مف إدخاؿ ىذا الماؿ بس
تحت يد المسمـ، وما داـ أنو يحـر عمى المسمـ تممكو فمف باب أولى يحـر عميو االنتفاع بو، 

 . (9)ألف االنتفاع ثمرة مف ثمار الممؾ
فاع بو سواء كاف وعرفو الزحيمي بأنو: ىو كؿ ماؿ حظر الشارع اقتناءه أو االنت

لحرمتو لذاتو، بما فيو مف ضرر أو خبث كالميتة والخمر، أـ لحرمتو لغيره، لوقوع خمؿ في 
طريؽ اكتسابو، ألخذه مف مالكو بغير إذنو كالغصب، أو ألخذه منو بأسموب ال يقره الشرع 

 .(10)ولو بالرضا كالربا والرشوة
يكون مااًل حراًما، وصفة الحرام فكل ما حرم الشرع عمى المسمم تممكو واالنتفاع بو 

 ىي المانع الذي من أجمو منع المسمم من االنتفاع بيذا المال .
                                                 

كش انمشغجٙ، ( ُٚظش: انغبيغ ألؽكبو انمشآٌ ٔانًجٍٛ نًب رعًُّ يٍ انغُخ ٔآ٘ انفشلبٌ، يؾًذ ثٍ أثٙ ث6)

، 2/332و، 2006ْـ، 1420، 1رؾمٛك ػجذ هللا ثٍ ػجذ انًؾغٍ انزشكٙ، يؤعغخ انشعبنخ، ثٛشٔد، غ

 . 1/93ْــــ، 1422، داس انفكش ديشك، 1ٔانزفغٛش انٕعٛػ ، ْٔجخ انضؽٛهٙ، غ

 . 39ــْـ ، ص 1412، داس انُفبئظ، األسدٌ، 1( ُٚظش: أؽكبو انًبل انؾشاو ، د . ػجبط أؽًذ انجبص ، غ0)

( ُٚظش: صكبح انًبل انؾشاو، يؾًذ َؼٛى ٚبعٍٛ، ثؾش يمذو إنٗ انُذٔح انشاثؼخ نمعبٚب انضكبح انًؼبصشح، 2)

 . 1ْــ، انجؾشٍٚ، صــ 1414شٕال  10-12

 ( ُٚظش: انًشعغ انغبثك .9)

و، 1925ْـٍ، 1405، 2( ُٚظش: انفمّ اإلعاليٙ ٔأدنزّ، ْٔجخ انضؽٛهٙ، داس انفكش، ديشك، غ70)

10/559 . 
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 المبحث الثاني: أقسام المال الحرام
وىو ما كاف حرامًا في  المحرم لذاتو::القسم األولينقسـ الماؿ الحراـ إلى قسميف:

ينفؾ عنو بحاؿ مف أصمو ووصفو، أي ما حرمو الشرع لسبب قائـ في عيف المحـر ال 
األحواؿ، لما اشتمؿ عميو مف ضرر، أو خبث، أو قذارة، كالخمر، والخنزير، والميتة، والدـ، 
وسائر النجاسات، والمستقذرات التي تسبب األذى لإلنساف، فيذا ماؿ خبيث بذاتو، فيتعيف 

 .(11)عمى مف بيده التخمص منو بإتالفو
الماؿ المحـر ال لذاتو بؿ لكسبو،  وىو المحرم لغيره أو لوصفو::القسم الثاني

كالمغصوب، والمقبوض بعقود فاسدة، والمسروؽ ، وما جاء بطريؽ التزوير ، والرشوة 
 .(12)ونحوىا

وقاؿ " النووي" في "مجموعو" : المحـر نوعاف : محـر لعينو كاألواني والمالعؽ 
الذي يممكو والمجامر مف ذىب أو فضة، ومحـر بالقصد بأف يقصد الرجؿ بحمي النساء 

كالسوار والخمخاؿ أف يمبسو أو يمبسو غممانو، أو قصدت المرأة بحمي الرجاؿ كالسيؼ 
والمنطقة أف تمبسو أو تمبسو جوارييا أو غيرىف مف النساء، أو أعد الرجؿ حمي الرجاؿ 

 . (13)لنسائو وجواريو، أو أعدت المرأة حمي النساء لزوجيا وغممانيا، فكمو حراـ بال خالؼ
ـ كمو خبيث، لكف بعضو أخبث مف بعض، فإف المأخوذ بعقد فاسد حراـ، ولكنو والحرا

ليس في درجة المغصوب عمى سبيؿ القير، بؿ المغصوب أغمظ؛ إذ فيو إيذاء الغير وترؾ 
طريؽ الشرع في االكتساب،وليس في العقود الفاسدة إال ترؾ طريؽ التعبد فقط، وكذلؾ 

يـ أخبث وأغمظ مف المأخوذ مف قوي أو غني أو المأخوذ ظمما مف فقير أو صالح أو يت
 .(14)فاسؽ

                                                 
، ٔاَظش أؽكبو 3/96، ػبنى انكزت، ثٛشٔد ، 1( ُٚظش: إَٔاس انجشٔق فٙ إَٔاع انفشٔق ، نهمشافٙ، غ11)

 .02، أصٕل انفمّ، انجشدٚغٙ صــ43انًبل انؾشاو، د. ػجبط انجبص ص

، 29/106و ، 2005ْـ، 1426، 3( ُٚظش: يغًٕع انفزبٖٔ، اثٍ رًٛٛخ، داس انٕفبء، انًُصٕسح، غ12)

، ٔانفشٔق، انمشافٙ 02، أصٕل انفمّ، انجشدٚغٙ صــ43انًبل انؾشاو، د. ػجبط انجبص ص ٔساعغ: أؽكبو

3/96 . 

( ُٚظش: انًغًٕع ششػ انًٓزة، اإليبو انُٕٔ٘، رؾمٛك يؾًذ َغٛت انًطٛؼٙ، يكزجخ اإلسشبد، عذح، 13)

 . 6/30، د.د، 1غ

 .2/410( ُٚظش: إؽٛبء ػهٕو انذٍٚ 14)
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 المبحث الثالث: حيازة )ممكية( المال الحرام 
الحوز معناه الجمع وكؿ مف ضـ شيئا إلى نفسو مف ماؿ أو غير ذلؾ الحيازة لغة:

، واصطالًحا: ىي وضع اليد عمى الشيء (15)فقد حازه حوًزا وحيازة وحازه إليو واحتازه إليو
 .(16)الء عميوواالستي

ىو حيازة اإلنساف لمماؿ ، ويقصد بو اصطالًحا:اختصاص بالشيء يمنع  الممك لغة:
، وقد جـر الفقو (17)الغير منو، ويمكف صاحبو مف التصرؼ فيو ابتداء إال لمانع شرعي

اإلسالمي مجرد تممؾ األمواؿ المحرمة، سواء أكانت تمؾ الممكية مف قبؿ المجـر نفسو الذي 
 ب ىذه األمواؿ أـ مف قبؿ َخَمفو والذي انتقمت إليو تمؾ األمواؿ بالميراث ونحوه.قاـ باكتسا

وأجمع الفقياء عمى حرمة تحصيؿ وجمع وحيازة الماؿ الحراـ، وكذلؾ تجريـ وتحريـ 
كآفة األسباب المعينة عميو، ومنع وبتر كؿ السبؿ لالستفادة مف تمؾ األمواؿ الخبيثة، ومما 

حيازة ىذه األمواؿ بقصد التممؾ نصوص كثيرة مف القرآف والسنة ، يدؿ عمى حرمة وتأثيـ 
 ومف ذلؾ :  

ٹ ڤ ڤ ): وقوله تعاىل  ،(18)(ڱ ڱ ڱ ں ں)  أواًل:

قال اجلصاص:"أكل املال بالباطل هو متلكه من اجلهة   ،(19)(ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
 .(20)احملظورة "

                                                 
، ٔانًؼغى انٕعٛػ  2/1045، د.د ، 1س، داس صبدس، ثٛشٔد، غ( ُٚظش: نغبٌ انؼشة، اثٍ يُظ15ٕ)

 . 206صــ

 . 2/141( ُٚظش: انفمّ اإلعاليٙ ٔأدنزّ، 16)

، ٔؽبشٛخ انذعٕلٙ، نهذعٕلٙ، ػهٗ انششػ انكجٛش نهذسدٚش، يغ 4/413( ُٚظش: انفمّ اإلعاليٙ ٔأدنزّ 71)

( ،ٔإَٔاس انجشٔق فٙ إَٔاع انفشٔق ، 4/233، د.د ) 1رمشٚشاد نهشٛخ ػهٛش، داس إؽٛبء انكزت انؼشثٛخ، غ

، 1،ٔرجٍٛٛ انؾمبئك ششػ كُض انذلبئك، فخش انذٍٚ انضٚهؼٙ، انًطجؼخ األيٛشٚخ، يصش، غ 2/200نهمشافٙ، 

  .5/224ْـ، 1313

  . 188(البقرة : 18)
  . 29(النساء : 19)
بيروت،  ،التراث العربي دار إحياء ، 1، طأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، ( ينظر: أحكام القرآن20)
3/154 . 
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، (21)(ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ):قولو تعالى  ثانًيا:
في تحريـ جميع صنوؼ العدواف واالعتداء عمى الغير، أو االعتداء عمى وىذه اآلية عامة 

الشرع ، ومف ذلؾ : حيازة مالو بغير رضا منو عمى وجو الغصب أو السرقة أو الرشوة 
 وغيرىا.

أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  -رضي اهلل عنيما  -روى عف ابف عباس   ثالثا:
ييا الناس ، أي يـو ىذا ؟ قالوا : يـو حراـ . قاؿ : فأي خطب الناس يـو النحر ، فقاؿ : يا أ

بمد ىذا ؟ قالوا : بمد حراـ .  قاؿ: فأي شير ىذا ؟ قالوا : شير حراـ . قاؿ : فإف دماءكـ 
وأموالكـ وأعراضكـ عميكـ حراـ كحرمة يومكـ ىذا في بمدكـ ىذا في شيركـ ىذا ، فأعادىا 

رضي   -ؿ بمغت  ؟ الميـ ىؿ بمغت ؟ قاؿ ابف عباس مرارا ، ثـ رفع رأسو ، فقاؿ : الميـ ى
: فوالذي نفسي بيده ، إنيا لوصيتو إلى أمتو فميبمغ الشاىد الغائب ال ترجعوا   -اهلل عنيما 

 .(22)بعدي كفارا يضرب بعضكـ رقاب بعض "
عف أنس بف مالؾ قاؿ : لعف رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ في الخمر  رابًعا:

رىا ، ومعتصرىا ، وشاربيا،  وحامميا ، والمحمولة إليو ، وساقييا ، وبائعيا ، عشرة :  عاص
، فالحديث الشريؼ لـ يقؼ التحريـ عند (23) وآكؿ ثمنيا ، والمشتري ليا ، والمشتراة لو "

نما تناوؿ كافة األنشطة االقتصادية ما تعمؽ منيا باإلنتاج ، أو  تحريـ شرب الخمر فقط ،  وا 
يج ، أو االستيالؾ ، وىذا عاـ في كؿ محـر وليس الخمر فقط ، فتحريـ الشرع التوزيع والترو 

                                                 

  . 88(المائدة : 21)
ْـ، 1422، 1(أخشعّ انجخبس٘ فٙ صؾٛؾّ، اػزُٗ ثّ يؾًذ صْٛش، داس غٕق انُغبح، ثٛشٔد، غ22)

، 1(، ٔيغهى فٙ صؾٛؾّ ، اػزُٗ ثّ أثٕ صٓٛت انكشيٙ، ثٛذ األفكبس انذٔنٛخ، انشٚبض، غ60ػ) 1/24

ذ فٙ يغُذِ، ثزؾمٛك شؼٛت األسَؤٔغ، يؤعغخ انشعبنخ، (، ٔأؽ1609ًػ) 695و، صـــ1992ْـ، 1419

(، ٔانطجشاَٙ فٙ انكجٛش، رؾمٛك ػجذ انًغٛذ انغهفٙ، 2036ػ) 3/400و، 1995ْـ، 1416، 1ثٛشٔد، غ

( ، ٔانطؾبٔ٘ فٙ ششػ يؼبَٙ 3351ػ) 3/261و ، 1923ْـ، 1404، 2يكزجخ اثٍ رًٛٛخ، انمبْشح، غ

(، 5696ػ) 4/152و، 1994ْـ، 1414، 1انكزت، ثٛشٔد، غ اٜصبس، رؾمٛك يؾًذ صْٛش انُغبس، ػبنى

و، 1992ْـ، 1419، 1ٔأثٙ ػٕاَخ فٙ يغُذِ، رؾمٛك أًٍٚ ثٍ ػبسف انذيشمٙ، داس انًؼشفخ ، ثٛشٔد، غ

  ( .6120ػ) 4/103

، د.د ، 1(أخشعّ اثٍ يبعخ فٙ عُُّ، ؽكى ػهٗ األؽبدٚش اإليبو األنجبَٙ، يكزجخ انًؼبسف، انشٚبض، غ23)

، 2(، ٔانزشيز٘ فٙ عُُّ، رؾمٛك أؽًذ شبكش، يطجؼخ يصطفٗ انؾهجٙ، انمبْشح، غ3321ػ) 2/1122

، يكزجخ انؼهٕو ٔانؾكى، انغؼٕدٚخ، 1(، ٔانجضاس فٙ يغُذِ، غ1295ػ) 3/529و، 1900ْـ، 1390

 ( .0516ػ) 2/363و، 2003
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نما يشمؿ كؿ ما يساعد عمى ىذه الجريمة، وأوجو  لمزنا مثال ال يتناوؿ واقعة الزنا فقط وا 
ف اختمفت عقوبة كؿ واحد منيـ ، ومثؿ ذلؾ يقاؿ في السرقة، وقطع  االستفادة منيا، وا 

 بالمخدرات وغيره .  الطريؽ، والغصب، واالتجار 
مف القواعد الفقيية التي تفيد ىنا قاعدة " ما حـر استعمالو حـر اتخاذه ، وما  خامًسا:

 .(24)حـر أخذه حـر إعطاؤه "
ومما سبؽ يتضح أف الماؿ الحراـ ال يدخؿ في ممكية المسمـ ، واالستفادة مف تمؾ 

انتقاؿ ممكية ىذه األمواؿ إلى األمواؿ أيضا محرمة وبناًءا عميو فإنو ال يترتب عمى ذلؾ 
الحائز ليا؛  فالوسائؿ المحرمة ليست مف أسباب التمميؾ، قاؿ "ابف عابديف" في 

، وكذا ذكر" (25)الحاشية:"قاؿ بعض مشايخنا:كسب المغنية كالمغصوب لـ يحؿ أخذه"
 (26) القميوبي" فقاؿ :" الكسب الحراـ كالعدـ"

 لكسب المختمط، ونبذهالرابع: تمييز مقدار الحرام من ا المبحث
مف متطمبات التوبة مف الماؿ الحراـ عدـ العود والتخمص مف الخبائث ورد الحقوؽ 
إلى أصحابيا،قاؿ اإلماـ الغزالي: "اعمـ أنو مف تاب وفي يده مختمط فعميو وظيفة في تمييز 

خراجو"  ، وذلؾ يتـ عمى النحو اآلتي:(27)الحراـ وا 
ؼ في ذلكفيجب عمى مكتسب ىذه العيف تمييزىا :ال خالأوال: الحرام المعموم العين

خراجيا، فمف غصب شيًئا، أو سرقو وىو يعمـ عيف ىذاالشيء فعميو إخراجو ورده إلى  وا 
 مالكو إف كاف معروًفا . 

                                                 
 .150( ُٚظش: األشجبِ ٔانُظبئش، انغٕٛغٙ ، صــــــ 24)

هٗ انذس انًخزبس ششػ رُٕٚش األثصبس، نهؼاليخ اثٍ ػبثذٍٚ، يغ ركًهخ نُغم ( ُٚظش: سد انًؾزبس ػ25)

ْـ، 1423، 1انًؤنف، رؾمٛك ػبدل أؽًذ ػجذ انًٕعٕد ٔػهٙ يؾًذ يؼٕض، داس ػبنى انكزت، انشٚبض، غ

  6/325و، 2003

جؼخ ( ُٚظش: ؽبشٛزب لهٕٛثٙ ٔػًٛشح، ػهٗ ششػ عالل انذٍٚ يؾًذ انًؾهٙ ػهٗ يُٓبط انطبنجٍٛ، يط26)

، ٔ انفشٔع، يؾًذ ثٍ يفهؼ انًمذعٙ، 4/23و 1956ْـ، 1305، 3يصطفٗ انجبثٙ انؾهجٙ، انمبْشح، غ

ٔيؼّ رصؾٛؼ انفشٔع نهًشدأ٘، ٔؽبشٛخ اثٍ لُذ٘ ألثٙ ثكش انجؼهٙ، رؾمٛك ػجذ هللا ثٍ ػجذ انًؾغٍ 

، 1َذنغٙ، غ، ٔانًؾهٗ، اثٍ ؽضو األ 2/660و، 2003ْـ، 1424، 1انزشكٙ، يؤعغخ انشعبنخ، ثٛشٔد، غ

  .  429/ 6داس انفكش، ثٛشٔد 

  .2/402( ُٚظش:إؽٛبء ػهٕو انذٍٚ، اإليبو انغضانٙ ، 20)
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ال يخمو األمر في ىذه الحالة مف أف تكوف حالة ثانيا : الحرام المختمط بالحالل:
بوب والنقود ، أو في أعياف متمايزة كالثياب االلتباس واالختالط في أمواؿ مثمية كالح

ونحوىا، فإذا كاف الماؿ مف ذوات األمثاؿ  فإما أف يكوف مقدار الحراـ معموما كثمث وربع 
ونصؼ مثال، أو أف يكوف مجيوال،فإذا كاف مقدار الحراـ معموما فعميو تمييز القدر الحراـ 

خراجو وتصرؼ في الباقي،قاؿ الزركشي  " لو اختمط  درىـ حالؿ بدراىـ حراـ ولـ يتميز وا 
 .(28)فطريقتو أف يعزؿ قدر الحراـ منيا بنية القسـ ويتصرؼ في الباقي "

ف أشكؿ   ف أشكؿ عميو فقد بيف "الغزالي" طريقة التمييز في ىذه الحالة فقاؿ : " وا  وا 
بو  فمو طريقاف، أحدىما : األخذ باليقيف ، واآلخر : األخذ بغالب الظف . وكالىما قد قاؿ

العمماء في اشتباه ركعات الصالة ، ونحف ال نجوز في الصالة إال األخذ باليقيف ، فإف 
األصؿ اشتغاؿ الذمة فيستصحب وال يغير إال بعالمة قوية  وليس في أعداد الركعات 
عالمات يوثؽ بيا ، وأما ىاىنا فال يمكف أف يقاؿ : األصؿ أف ما في يده حراـ ، بؿ ىو 

خذ بغالب الظف اجتيادا ، ولكف الورع في األخذ باليقيف، فإف أراد الورع مشكؿ فيجوز لو األ
ف أراد األخذ  فطريؽ التحري واالجتياد : أف ال يستبقي إال القدر الذي يتيقف أنو حالؿ ، وا 
بالظف فطريقو مثال أف يكوف في يده ماؿ تجارة فسد بعضيا فيتيقف أف النصؼ حالؿ ، وأف 

 .(29)يشؾ فيو فيحكـ فيو بغالب الظف "الثمث حراـ ، ويبقى سدس 
 الخامس: إخراج الزكاة من المال الحرام . المبحث

لقد حـر الشرع الحنيؼ مجرد تممؾ تمؾ الخبائث سواء أكاف حراًما لذاتو أو لغيره، كما 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )جـر التقرب بيا إلى اهلل تعالى، قاؿ تعالى: 

، كما أوضح ذلؾ المصطفى صمى وال تكوف الطيارة مف الخبائث بخبيث ،(30)(ڻ

                                                 
و ،  1925، ٔصاسح األٔلبف انكٕٚزٛخ، 2( ُٚظش: انًُضٕس فٙ انمٕاػذ انفمٓٛخ، اإليبو انضسكشٙ، غ22)

1/129 .  

، ٔانًُضٕس فٙ 422/ 9٘ ،،ٔانًغًٕع، ان2/402ُٕٔ( ُٚظش:إؽٛبء ػهٕو انذٍٚ، اإليبو انغضانٙ، 29)

 .129/ 1انمٕاػذ، انضسكشٙ، 

 . 103التوبة : ( 30)
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، بؿ ذىب صاحب (31)اهلل عميو وسمـ فقاؿ: "ال تقبؿ صالة بغير طيور وال صدقة مف غموؿ"
"مجمع األنير" إلى تكفير مستحؿ ذلؾ فقاؿ: ولو تصدؽ عمى فقير شيئا مف الماؿ الحراـ 

ًعا، وتفصيؿ أي: جمي(32)يرجو الثواب يكفر ولو عمـ الفقير بذلؾ فدعا لو وأمف المعطي كفرا
 ذلؾ في اآلتي:

المحـر لذاتو: وىو ما كاف حرامًا في أصمو ووصفيػػػػ سبؽ ذكره في :القسم األول
المبحث الثاني ػػػ فيذا ليس مااًل زكويًا أصاًل، بؿ ىو ماؿ خبيث بذاتو، فيتعيف عمى مف بيده 

 التخمص منو بإتالفو.
في المبحث الثاني ػػػفيذا الصنؼ المحـر لغيره أو لوصفيػػػػ سبؽ ذكره :القسم الثاني

 :اختمؼ فيو الفقياء عمى قوليف
، (34)، والمالكية(33)أنو ال زكاة في الماؿ الحراـ وىو مذىب األحناؼ القول األول:

 : ،واستدلوا عمى ذلؾ باآلتي(36)، والحنابمة(35)والشافعية
ال تقبؿ عف ابف عمر قاؿ: إني سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ: "أواًل:

، ووجو الداللة : أف اهلل ال يقبؿ تمؾ الصدقة (37)صالة بغير طيور وال صدقة مف غموؿ"
 .الغموؿ ألف كسبيا محـر خبيث

، والماؿ الحراـ (38)قولو صمى اهلل عميو وسمـ: "إف اهلل طيب ال يقبؿ إال طيًبا" ثانًيا:
 ماؿ خبيث ال طيب فيو، فال يقبمو المولى تعالى ذكره.

                                                 
 ( .224ػ) 119( أخشعّ يغهى فٙ صؾٛؾّ، كزبة انطٓبسح، ثبة ٔعٕة انطٓبسح، صـــــ31)

( ُٚظش:يغًغ األَٓش، ػجذ انشؽًٍ ثٍ يؾًذ عهًٛبٌ انكٛجٕنٙ، فٙ ششػ يهزمٗ األثؾش إلثشاْٛى ثٍ 32)

ْـ، 1419، 1انًُزمٗ فٙ ششػ انًهزمٗ نهؾصكفٙ، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد، غ يؾًذ انؾهجٙ، ٔيؼّ انذس

  . 2/512و ، 1992

  .2/25( ُٚظش:ؽبشٛخ اثٍ ػبثذٍٚ 33)

( ُٚظش: ثهغخ انغبنك أللشة انًغبنك انًؼشٔف ثؾبشٛخ انصبٔ٘ ػهٗ انششػ انصغٛش، أثٕ انؼجبط أؽًذ 34)

  .522/  1، داس انًؼبسف، د.د، 1ثٍ يؾًذ انخهٕرٙ، انشٓٛش ثبنصبٔ٘ انًبنكٙ، غ

  .352/  9( ُٚظش:انًغًٕع ششػ انًٓزة 35)

( ُٚظش: كشبف انمُبع ػٍ يزٍ اإللُبع، يُصٕس ثٍ َٕٚظ انجٕٓرٙ، رؾمٛك يؾًذ أيٍٛ انعُبٔ٘، ػبنى 36)

، ٔاإلَصبف فٙ يؼشفخ انشاعؼ يٍ انخالف، ػالء انذٍٚ 4/115و، 1990ْـ، 1410، 1انكزت ، ثٛشٔد، غ

/ 15و 1993ْـ، 1414، 1رؾمٛك ػجذ هللا ثٍ ػجذ انًؾغٍ انزشكٙ، داس ْغش، انمبْشح، غ انًشدأ٘،

225.  

 ( عجك رخشٚغّ.30)
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ف الغاؿ ال تبرأ ذمتو إال برد الغموؿ إلى أصحابو أو التصدؽ بو إذا جيميـ، أثالثًا:
نما ال يقبؿ اهلل الصدقة  وغير الغاؿ مثمو ممف كسب محرًما ،قاؿ ابف حجر " قاؿ القرطبي وا 
بالحراـ؛ ألنو غير ممموؾ لممتصدؽ وىو ممنوع مف التصرؼ فيو والمتصدؽ بو متصرؼ فيو 

 .(39)الشيء مأمورا منييا مف وجو واحد " فمو قبؿ منو لـز أف يكوف
ف كانت :القول الثاني أنو يجب إخراج قدر الزكاة مف الماؿ الحراـ عمى أقؿ تقدير ، وا 

بأف ىذه : ، واستدؿ عمى ذلؾ(40)ممكيتو غير مستقرة ، وىو اختيار شيخ اإلسالـ ابف تيمية
ف لـ تكف ممكا لو ومالكيا مجيوؿ  المواؿ إف كانت ممًكا لمف ىي في يده كانت زكاتيا عميو وا 

ال يعرؼ فإنو يتصدؽ بيا كميا فإذا تصدؽ بقدر زكاتيا كاف خيرا مف أف ال يتصدؽ بشيء 
 منيا فإخراج قدر الزكاة منيا أحسف مف ترؾ ذلؾ عمى كؿ تقدير.

الذي يظير أنو ال زكاة في الماؿ الحراـ ؛ ألنو غير ممموؾ لحائزه ، واتفقت الترجيح:
عمى اشتراط الممؾ لوجوب الزكاة، كما رجح ذلؾ"وىبة الزحيمي" فقاؿ:أما الماؿ كممة الفقياء 

الحراـ كالمغصوب والمسروؽ وماؿ الرشوة والتزوير واالحتكار والغش والربا ونحوىا، فال زكاة 
فيو، ألنو غير ممموؾ لحائزه، ويجب رده لصاحبو الحقيقي، منعًا مف أكؿ األمواؿ بالباطؿ، 

حائزه وحاؿ عميو الحوؿ، ولـ يرد لصاحبو، فتجب فيو زكاتو، رعاية  فإف بقي في حوزة
 .(41)لمصالح الفقراء

 المبحث السادس: الحج بالمال الحرام
ينبغي أف تكوف نفقة الحج مف كسب طيب حالؿ، أما إذا كانت نفقة الحج مف ماؿ 

 خبيث محـر فقد اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى النحو اآلتي:
 
 

                                                                                                                            
 391( أخشعّ يغهى فٙ صؾٛؾّ، كزبة انضكبح، ثبة لجٕل انصذلخ يٍ انكغت انطٛت ٔرشثٛزٓب، صـــــ32)

 ( .1015ػ)

ش انؼغمالَٙ، اػزُٗ ثّ يؾًذ فؤاد ( ُٚظش: فزؼ انجبس٘ ثششػ صؾٛؼ انجخبس٘، أؽًذ ثٍ ػهٙ ثٍ ؽغ39)

 .3/209، د.د 1ػجذ انجبلٙ، داس انًؼشفخ، ثٛشٔد، غ

 .325/  30( ُٚظش: يغًٕع انفزبٖٔ 40)

 .201/ 3( ُٚظش: انفمّ اإلعاليٙ ٔأدنزّ 41)
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لى ىذا ذىب القول األول: ا لحج صحيح لكنو غير مقبول ويكون عاصًيا، وا 
 .(45)، وبعض الحنابمة(44)والشافعية (43)والمالكية(42)الجميور من األحنا 

 .(46)القول الثاني:الحج غير صحيح وال يجزئو وتمزمو اإلعادة، وبو قال أكثر الحنابمة
 ألدلة اآلتية:أدلة الفريؽ األوؿ: استدؿ الجميور عمى قوليـ با األدلة: أواًل:

 .(47)أف الحج أفعاؿ مخصوصة والتحريـ لمعنى خارج عنيا أواًل:
قياًسا عمى الصالة في ثوب مغصوب فكما أنو يسقط فرضو فكذلؾ مف حج  ثانًيا:

ف كاف عاصًيا  .(48)بماؿ حراـ يسقط فرضو وا 
 أدلة الفريؽ الثاني: استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى ذلؾ باألدلة اآلتية: ثانًيا:
، (49)قولو صمى اهلل عميو وسمـ: "مف أحدث في أمرنا ىذا ما ليس فيو فيو رد" أواًل:

ووجو الداللة أف أي عمؿ ليس موافؽ لما شرعو اهلل فيو مردود والحج بماؿ حراـ مخالؼ 
 لديف.

الحج قربة وطاعة وقيامو وقعوده ومسيره بمحـر منيي عنو فال يكوف متقربا بما ثانًيا:
 .(50)مأمورا بما ىو منيي عنوىو عاص بو وال 

                                                 
  . 6/326(ُٚظش:  سد انًؾزبس 42)

نشػُٛٙ، (ُٚظش: يٕاْت انغهٛم ششػ يخزصش خهٛم، يؾًذ ثٍ ػجذ انشؽًٍ انشٓٛش ثبنؾطبة ا43) (7

، ٔيُؼ انغهٛم 2/522و، 2003ْـ، 1423، 1ظجطّ صكشٚب ػًٛشاد، داس ػبنى انكزت، انشٚبض، غ

  .2/199، د.د 1ػهٗ يخزصش خهٛم، يؾًذ ػهٛش، يكزجخ انُغبػ، غشاثهظ نٛجٛب، غ

،ٔؽبشٛخ انجغٛشيٙ ػهٗ انخطٛت انًغًبِ رؾفخ انؾجٛت ػهٗ ششػ انخطٛت 0/62(ُٚظش: انًغًٕع 44)

  . 2/423و 1996ْـ، 1410، 1لُبع، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد، غانًؼشٔف ثبإل

  . 10/120(ُٚظش: اإلَصبف 45)

(ُٚظش:  يطبنت أٔنٙ انُٓٗ فٙ ششػ غبٚخ انًُزٓٗ، يصطفٗ انغٕٛغٙ انشؽٛجبَٙ، ٔيؼّ رغشٚذ صٔائذ 46)

 . 1/334، د.د 1انغبٚخ ٔانششػ نهؼاليخ ؽغٍ انشطٙ، انًكزت اإلعاليٙ، ديشك، غ

 -ثٛشٔد  -، داس انكزت انؼهًٛخ 1أعُٗ انًطبنت فٙ ششػ سٔض انطبنت، صكشٚب األَصبس٘، غ  (ُٚظش:40)

1422  ِ- 2000 ،6/51. 

  0/63(ُٚظش:  انًغًٕع 42)

( أخشعّ انجخبس٘ فٙ صؾٛؾّ، كزبة انصهؼ، ثبة إرا اصطهؾٕا ػهٗ صهؼ عٕس فبنصهؼ يشدٔد، 49)

ٛخ، ثبة َمط األؽكبو انجبغهخ ٔسد يؾذصبد (، ٔأخشعّ يغهى فٙ صؾٛؾّ، كزبة األلع2690ػ) 3/124

 (. .1012ػ) 014األيٕس، صـــ
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القوؿ الراجح ما ذىب إليو الجميور، ألف أفعاؿ الحج مخصوصة، والتحريـ  الترجيح:
لمعنى خارج عنيا، كما لو صمى في ثوب مغصوب، أو صمى في مكاف مغصوب، فالصالة 

 صحيحة، لكنو آثـ.
 المبحث السابع: ميراث المال الحرام .

أف الماؿ ال يدخؿ في ممكية حائزة؛ قاؿ الخطيب  اتفؽ الفقياء سمًفا وخمًفا عمى
، واتفقوا كذلؾ إذا لـ يعمـ الورثة حرمة (51)الشربيني" وال يورث إال ما كاف الميت مالكا لو"

ماؿ مورثيـ، ولـ يظير مطالب ولـ يكف ثمة ما يدؿ عمى حرمة الماؿ فعندئذ يجوز لمورثة 
لـ يدر أف مورثو مف أيف اكتسبو أمف حالؿ تممؾ الميراث، قاؿ "الغزالي": " مف ورث ماال و 

 .(52)أـ مف حراـ ولـ يكف ثـ عالمة ، فيو حالؿ باتفاؽ العمماء "
وجاء في "الفتاوى اليندية " إذا مات الرجؿ وكسبو خبيث فاألولى لورثتو أف يردوا 

ف كاف كسبو مف حيث ال يحؿ وابنو  يعمـ الماؿ إلى أربابو فإف لـ يعرفوا أربابو تصدقوا بو وا 
ذلؾ ومات األب وال يعمـ االبف ذلؾ بعينو فيو حالؿ لو في الشرع والورع أف يتصدؽ بو بنية 

، أيًضا اتفقوا أنو إذا عمـ الورثة أف ماؿ مورثة حراـ وعمموا قدره وعينو (53)خصماء أبيو"
 وجب رده ألصحابو.

دره وعينو لكنيـ لكف النزاع فيما إذا عمـ الورثة أف مورثيـ حاز مااًل حراًما وعمموا ق
 يجيموف صاحبو، اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى النحو اآلتي:

القول األول : ال يحل لمورثة أخذ ما عمموا حرمتو من تركة مورثيم  ، ويجب رده 
ال يجب التصدق بما عر  أنو حرام أو إخراج قدره باالجتياد ، وىو  ألصحابو إن عرفوا وا 

 . (57)والمالكية (56)، وقول عند الحنفية(55)والحنابمة (54)ما ذىب إليو الشافعية

                                                                                                                            
 . 1/334(ُٚظش:  يطبنت أٔنٙ انُٓٗ 50)

  .6/50، داس انفكش، ثٛشٔد  1( ُٚظش: يغُٙ انًؾزبط، انخطٛت انششثُٛٙ، غ51)

  . 9/422، ٔانًغًٕع، انُٕٔ٘ 109/ 2( ُٚظش: إؽٛبء ػهٕو انذٍٚ، انغضانٙ ، 52)

زبٖٔ انُٓذٚخ، نهشٛخ َظبو ٔعًبػخ يٍ ػهًبء انُٓذ، ظجطّ ػجذ انهطٛف ؽغٍ ػجذ ( ُٚظش: انف53)

  . 5/349و ، 2000ْـ، 1421، 1انشؽًٍ، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد، غ

  .351/  9( ُٚظش: انًغًٕع 54)

  . 4/329، ٔانفشٔع 2/232( ُٚظش:اإلَصبف 55)

 .240/  5 ، ٔؽبشٛخ اثٍ ػبثذ349ٍٚ/  5( ُٚظش: انفزبٖٔ انُٓذٚخ 56)
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 : استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ باألدلة اآلتية:األدلة
أف الموت ال يجعؿ الماؿ الحراـ حالاًل ، وال يغير مف حقيقتو ، وال يصمح  أواًل:

الميراث سبًبا ألف يممؾ الوارث الماؿ وىو يعمـ أف مصدره حراـ خبيث ؛ وىذا مما حرمو 

 .(58)(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)رع، قاؿ تعالى : الش
صمى اهلل  -أف أبا طمحة سأؿ النبي  -رضي اهلل عنو  –عف أنس بف مالؾ ثانًيا:
، "(59)عف أيتاـ ورثوا خمًرا ، قاؿ : أىرقيا،  قاؿ : أفال أجعميا خال ؟ قاؿ : ال -عميو وسمـ 

، وىي مف األمواؿ فأمر النبي صمى اهلل عميو وسمـ بإىراؽ الخمر ، وعدـ جواز تممكيا 
 المحرمة العيف ، فيقاس عمييا كافة أصناؼ األمواؿ المحرمة.

أف الماؿ الحراـ ديف عمى المورث كاف يجب أف يرده في حياتو ألصحابو، وال  ثالثًا:
 يجوز تقسيـ التركة قبؿ الوفاء بالديوف . 

ما وجوب التصدؽ بتمؾ األمواؿ ألف ىذه األمواؿ ال تخمو : إما أف رابًعا : تحبس، وا 
ضاعة ليا، وأما حبسيا  ما أف تنفؽ؛ فأما إتالفيا فإفساد واهلل ال يحب الفساد، وا  أف تتمؼ، وا 
دائما مع العمـ أنو ال يرجى معرفة صاحبيا وال القدرة عمى إيصاليا إليو، فيذا مثؿ إتالفيا ، 

 نو .فاإلتالؼ إنما حـر لتعطيميا عف االنتفاعبيا، وىذا تعطيؿ أيضا بؿ ىو أشد م
القول الثاني : يحل لمورثة أخذ المال الحرام في ىذه الحالة واالنتفاع بو قميال أو 
كثيرا ، ويكون اإلثم واقعا عمى المورث الذي اكتسب المال من مصدر حرام ، أما الوارث 

، وابن  (61)، ونقل عن الحسن البصري(60)فال إثم عميو،وىو قول عند الحنفية ، والمالكية
 . (63)، ونقمو الغزالي عن بعض العمماء ولم يسميم(62)شياب المالكي

                                                                                                                            
، داس 1ْـ(، غ520( ُٚظش: انًمذيبد انًًٓذاد، أثٕ انٕنٛذ يؾًذ ثٍ أؽًذ ثٍ سشذ انمشغجٙ )انًزٕفٗ: 50)

 .2/159و ،  1922 -ْـ  1402نجُبٌ،  –انغشة اإلعاليٙ، ثٛشٔد 

 . 158( األعراف:58)
، 1ٔنٛخ، انشٚبض، غ( أخشعّ أثٕ دأد فٙ عُُّ، ؽكى ػهٗ األؽبدٚش اإليبو األنجبَٙ، ثٛذ األفكبس انذ59)

(، ٔاثٕ ٚؼهٗ فٙ يغُذِ، رؾمٛك ؽغٍٛ عهٛى أعذ، داس انًأيٌٕ نهزشاس، ثٛشٔد، 3600ػ) 3/366د.د، 

 ( .12129ػ) 19/266(، ٔأؽًذ فٙ يغُذِ، 4051ػ) 0/105و ، 1920ْـ، 1400، 1غ

سانفكش ، ثٛشٔد، ( ُٚظش: انزبط ٔاإلكهٛم نًخزصش خهٛم، يؾًذثُٕٛعفجُأثٛبنمبعًبنؼجذسٚأثٕػجذهللا ، دا60)

  . 5/34ْـ 1392، 1غ

  ( ُٚظش: انًشعغ انغبثك .61)

  ( ُٚظش: َفغّ .62)
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 استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ باألدلة اآلتية:أدلة الفريق الثاني:
روي عف الحسف البصري أنو دخؿ عمى أحد الناس يعوده في مرضو ، فجعؿ  أواًل:

سعيد ىذه  يصوب النظر إلى صندوؽ في بيتو، فقاؿ ذلؾ المريض لمحسف البصري : يا أبا
مائة ألؼ لـ أؤد منيا زكاة، ولـ أصؿ منيا رحًما، فقاؿ الحسف البصري لولد ذلؾ المريض 
بعد موتو : أتاؾ ىذا الماؿ حالال ، فال يكف عميؾ وباال ، أتاؾ عفوا صفوا ممف كاف لو 

 (64)جموعا منوعا مف باطؿ جمعو ، ومف حؽ منعو "
عمى عمؿ فكاف يأخذ الرشوة والغموؿ  روي عف ابف شياب أنو قاؿ فيمف كاف ثانًيا:

والخمس ، وفيمف كانت أكثر تجارتو الربا :" إف ما ترؾ مف الميراث سائغ لورثتو بميراثيـ 
ثـ الظمـ عمى جانيو " ، ومعنى ذلؾ (65)الذي فرضو اهلل ليـ عمموا بخبث كسبو أو جيموه وا 

و ، والوارث ال عالقة لو أف ذنب كسب الماؿ الحراـ ال يكوف إال عمى مقترؼ اإلثـ ومكتسب
بالمورث الذي اكتسب ىذا الماؿ ، وقد انتقؿ إليو بسبب مشروع فيطيب لو ؛ ألنو ال تزروا 

 وازرة أخرى .
روي أف عمر بف عبد العزيز ػ رضي اهلل عنو ػ لما ولي أمر المسمميف ، قاـ  ثالثًا:

جور ػ وقد وضعو في بإعطاء الماؿ الذي وجده في بيت الماؿ ممف كاف قبمو مف أمراء ال
، ومقصوده: أف اإلثـ لو لـ (66)بيت الماؿ ػ إلى العمماء والفقياء وغيرىـ ممف يستحؽ العطاء

يثبت في ذمة الظالـ لما جاز لو أف يدفعو إلى غير أىمو ممف أخذ منيـ ظمما ، لكف لما 
ؽ صار مضمونا عمى جابيو في الذمة دفعو عمر بف عبد العزيز إلى العمماء ومف يستح

العطاء ، فيقاس عميو الماؿ المورث ، فإف إثـ األخذ يثبت في ذمة المورث فيحؿ لموارث أف 
 .(67) يأخذ الماؿ الحراـ ميراثا

                                                                                                                            
  . 9/422، ٔانًغًٕع، انُٕٔ٘ 109/ 2( ُٚظش: إؽٛبء ػهٕو انذٍٚ، انغضانٙ ، 63)

  .640/ 1، داس انغشة، 1( ُٚظش: فزبٖٔ اثٍ سشذ ، يؾًذ ثٍ سشذ انغذ، غ64)

 ( ُٚظش:انًشعغ انغبثك.65)

  ّ.( ُٚظش:َفغ66)

  .06( ُٚظش: أؽكبو انًبل انؾشاو ، د . ػجبط أؽًذ انجبص صـــــــ60)
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قياًسا عمى الماؿ الحراـ المغصوب إذا كاف عيًنا وتصرؼ فيو الغاصب بالبيع أو رابًعا:
موىوب لو فيطيب الماؿ اليبة فإنو يكوف حالاًل لمشتريو أو لمموىوب فيقاس الوارث عمى ال

 .(68)الموروث لو
 المبحث الثامن: مصر  المال الحرام بعد التحمل منو
عمى وجوب  اتفق جميور الفقياء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة

التحمؿ مف الماؿ الحراـ، ووجوب عدـ إبقائو في حوزة آخذه، وتفريغ الذمة والتخمص منو برده 
ال إلى الفقراء، قاؿ "الزيمعي": لو مات رجؿ ، وكسبو مف بيع الباذؽ إلى أربابو إف عممو  ا، وا 

أو الظمـ أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ، وال يأخذوا منو شيئا ، وىو أولى ليـ ، ويردونيا عمى 
ال تصدقوا بيا ألف سبيؿ الكسب الخبيث التصدؽ إذا تعذر الرد عمى  أربابيا إف عرفوىـ ، وا 

 . (69)صاحبو
النووي نقال عف الغزالي: إذا كاف معو ماؿ حراـ، وأراد التوبة والبراءة منو، فإف وقاؿ 

ف  كاف لو مالؾ معيف وجب صرفو إليو أو إلى وكيمو، فإف كاف ميتا وجب دفعو إلى وارثو، وا 
كاف لمالؾ ال يعرفو، ويئس مف معرفتو، فينبغي أف يصرفو في مصالح المسمميف العامة 

ال كالقناطر والربط والم ساجد ومصالح طريقمكة ونحو ذلؾ مما يشترؾ المسمموف فيو، وا 
فيتصدؽ بو عمى فقير أو فقراء، وينبغي أف يتولى ذلؾ القاضي إف كاف عفيفا، فإف لـ يكف 
عفيفا لـ يجز التسميـ إليو، فإف سممو إليو صار المسمـ ضامنا، بؿ ينبغي أف يحكـ رجال مف 

أولى مف االنفراد، فإف عجز عف ذلؾ تواله بنفسو، فإف أىؿ البمد دينا عالما، فإف التحكـ 
ذا دفعو إلى الفقير ال يكوف حراما عمى الفقير، بؿ  المقصود ىو الصرؼ إلى ىذه الجية، وا 
يكوف حالال طيبا، ولو أف يتصدؽ بو عمى نفسو وعيالو إذا كاف فقيرا، ألف عيالو إذا كانوا 

تصدؽ عميو، ولو ىو أف يأخذ منو قدر فقراء فالوصؼ موجود فييـ، بؿ ىـ أولى مف ي
 حاجتو؛ ألنو أيضا فقير.

                                                 
و 1929، ٔصاسح األٔلبف ٔانشئٌٕ اإلعاليٛخ، انًغشة، 1( ُٚظش: انُٕاصل، ػٛغٗ ثٍ ػهٙ انؼهًٛٙ، غ62)

 ،2/133 . 

ٕاشٙ ، ٔانجؾش انشائك ششػ كُض انذلبئك، الثٍ َغٛى انًصش٘، ٔيؼّ انؾ6/20( ُٚظش: رجٍٛٛ انؾمبئك 69)

انًغًبِ يُؾخ انخبنك ػهٗ انجؾش انشائك الثٍ ػبثذٍٚ انذيشمٙ، ظجطّ صكشٚب ػًٛشاد، داس انكزت انؼهًٛخ، 

، ٔانًجغٕغ ،شًظ انذٍٚ انغشخغٙ، داس انًؼشفخ، ثٛشٔد، 2/229و 1990ْـ، 1412، 1ثٛشٔد، غ

 . 12/306، د.د 1غ
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قاؿ النووي: وىذا الذي قالو الغزالي في ىذا الفرع ذكره اآلخروف مف األصحاب، 
وىو كما قالوه، ونقمو الغزالي أيضا عف معاوية بف أبي سفياف رضي اهلل عنو وغيره مف 

ا مف أىؿ الورع؛ ألنو ال يجوز السمؼ، وعف أحمد بف حنبؿ والحارث المحاسبي وغيرىم
 .(70)إتالؼ ىذا الماؿ ورميو في البحر، فمـ يبؽ إال صرفو في مصالح المسمميف

فإف شيًئا مف عدـ االتفاؽ قد ظير عند بعض أىؿ العمـ فيمف يكوف مصرًفا ليذا 
الماؿ ىؿ ىـ الفقراء والمحتاجوف أـ أف المستحؽ ليذا الماؿ ىو بيت ماؿ المسمميف، والفرؽ 
بيف أف يكوف مصرؼ ىذا الماؿ ىـ الفقراء والمساكيف ومف ىـ بحاجة إليو، وبيف أف يكوف 
مصرفو بيت الماؿ ومصالح المسمميف العامة أف المصرؼ عندما يكوف الفقراء والمساكيف 
حصًرا فإنو ال يجوز الدفع إلى بيت الماؿ، ألف ىذا الماؿ ال يصمح أف ينتفع بو غير مف ىو 

لفقراء والمساكيف تخصيًصا، أما إذا كاف مصرؼ ىذا الماؿ ىو بيت الماؿ مستحؽ لو وىـ ا
ومف ثـ المصالح العامة فإف الغني والفقير وجميع أفراد المسمميف يمكف أف ينتفعوا بيذا الماؿ 
مف خالؿ المشاريع والمرافؽ التي يقيميا إماـ المسمميف بيذا الماؿ وبغيره مف األمواؿ، فال 

لماؿ محصورة بفرد أو بفئة مف المسمميف، بؿ يعـ نفعيا جميع أفراد تكوف منفعة ىذا ا
 . (71)المجتمع

 اختم  الفقياء في ذلك عمى النحو اآلتي:
أف الماؿ الحراـ  :القول األول: وىو مذىب األحنا ، فذىب اإلمام أبو يوس  إلى 

الذي يكوف التحمؿ منو بالرد إلى مالكو كالماؿ المأخوذ سرقة أو غصًبا أو الماؿ الذي وجد 
مع المصوص  أنو ال يتصدؽ بو، بؿ يذىب إلى بيت الماؿ ليكوف فيو أمانة حتى يظير 
صاحبو فيدفع إليو، فإف لـ يظير لو صاحب صار مف أمواؿ بيت الماؿ، وكذلؾ كؿ ماؿ 

 . (72)ع المصوص والسراؽ مما ليس لو طالب وال مدع يصير مف أمواؿ بيت الماؿوجد م
فإف كاف التحمؿ مف الماؿ الحراـ ال يحتاج إلى معرفة المالؾ جاز لمف ىو بيده أف 
يدفعو إلى الفقراء والمساكيف دوف الحاجة إلى دفعو إلى بيت ماؿ المسمميف، ففي االختيار: 

                                                 
 .120/  2، ٔاَظش إؽٛبء ػهٕو انذٍٚ 351/  9( ُٚظش: انًغًٕع 00)

  . 320( ُٚظش: أؽكبو انًبل انؾشاو، انجبص، صـــ01)

  . 123، انًكزجخ األصْشٚخ نهزشاصصـــ1(ُٚظش: انخشاط، أثٕ ٕٚعف ٚؼمٕة ثٍ إثشاْٛى ، غ02)
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بو، ولو صرفو في حاجة نفسو جاز، ثـ إف كاف غنًيا تصدؽ  والممؾ الخبيث سبيمو التصدؽ
ف كاف فقيًرا ال يتصدؽ  .(73)بمثمو، وا 

فيمن يممك المال الحرام بعد  (74)القول الثاني: واختمفت الرواية عند المالكية
فقاؿ بعض فقياء المذىب أف مصرؼ الماؿ الحراـ ىـ الفقراء والمساكيف وليس  التحمل منو،

يف، أي أف الماؿ الحراـ ال يكوف فيًئا ينفؽ في المصالح العامة ومف ثـ ال بيت ماؿ المسمم
يجوز لمف بيده ماؿ حراـ أف يدفعو إلى بيت ماؿ المسمميف، بؿ الواجب عميو أف يدفعو عمى 

 . (75)مستحقيو مف الفقراء والمساكيف ممف ذكرىـ اهلل عز وجؿ في آية الصدقات
دؿ لممسمميف، فإف كاف اإلماـ العادؿ موجوًدا تعيف وذلؾ مشروط بما إذا لـ يوجد إماـ ع

 الدفع إليو ليقـو بصرفو في المصارؼ العامة، وىا القوؿ قاؿ بو بعض متأخري المالكية .
وذىب الفريؽ الثاني مف المالكية: أف الماؿ الحراـ سبيمو سبيؿ الفيء والمصالح 

لقوؿ كثير مف المتأخريف مف عمماء العامة وال يكوف سبيمو الفقراء والمساكيف وقد رجح ىذا ا
المذىب، فقاؿ صاحب المعيار المعرب: ومف تاب ممف الغالب عمى مالو ما وصفت ػػػػ أي 
الغالب عمى مالو صفة الحراـ ػػػػ فاألصؿ خروجو عنو لبيت ماؿ المسمميف أو لمف يعمؿ فيو 

اؿ عمى أظير ما يعممو أمير المسمميف مف صرفو في مصالحيـ األىـ فاألىـ بحسب الح
 . (76)القوليف عندي، وقيؿ يصرؼ لمفقراء وال يبيعو ألنو كالمقطة

أف األمواؿ التي يجيؿ مالكوىا  القول الثالث: وذىب الشافعية، وابن حزم الظاىري:
إف لـ يحصؿ اليأس مف معرفتيـ وجب إعطاؤىا لإلماـ ليمسكيا أو ثمنيا إف كانت عيًنا 

المالكيف صارت ىذه األمواؿ مف حؽ بيت ماؿ المسمميف  فبيعت، فإف أيس اإلماـ مف معرفة

                                                 
(ُٚظش: االخزٛبس نزؼهٛم انًخزبس، ػجذ هللا ثٍ يٕدٔد، ػهك ػهّٛ يؾًٕد أثٕ دلٛمخ، داس انكزت انؼهًٛخ، 03)

 .3/61، د.د 1ثٛشٔد، غ

، داس انغٛم، 2ُظش: يغبئم أثٙ انٕنٛذ  ثٍ سشذ ،  أثٕ انٕنٛذ يؾًذ ثٍ أؽًذ ثٍ سشذ انمشغجٙ انغذ، غ(04ٚ)

، ٔششػ انضسلبَٙ ػهٗ يخزصش 1/552و ،  1993 -ْـ  1414داس اٜفبق انغذٚذح، انًغشة، -ثٛشٔد 

 1422نجُبٌ،  – ، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد1خهٛم، ػجذ انجبلٙ ثٍ ٕٚعف ثٍ أؽًذ انضسلبَٙ انًصش٘، غ

  . 3/12و،  2002 -ْـ 

، يكزجخ انُغبػ، نٛجٛب 2(ُٚظش: يشعغ انًشكالد فٙ االػزمبداد ٔانؼجبداد، أثٕ انمبعى يؾًذ انزٕارٙ، غ05)

  . 106، صــ

   . 106(ُٚظش: انًشعغ انغبثك، صــ06)
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عطاؤىا لمستحؽ شيء مف بيت  وبمتوليو عندئذ التصرؼ فييا في مصالح المسمميف العامة وا 
 . (77)الماؿ

إلى القوؿ بأف مف بيده ماؿ حراـ بيف الخيريف إف شاء  القول الرابع: وذىب الحنابمة
ف رأى أف يجعمو في أف يتحمؿ منو بالتصدؽ بو عمى الفقراء وا لمساكيف جاز لو ذلؾ، وا 

المصالح العامة لممسمميف فمو ذلؾ، ألف التفرقة بيف الدفع إلى الفقراء والمساكيف وبيف جعؿ 
 . (78)الماؿ الحراـ في مصالح المسمميف العامة ال مسوغ ليا

 
 الخاتمة

 خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 أسباب تحصيؿ الماؿ الحراـ.حرمت الشريعة اإلسالمية كؿ  أواًل:
 منع الشارع الحكيـ تممؾ وحيازة الماؿ الحراـ. ثانًيا:
 ينقسـ الماؿ الحراـ إلى محـر لذاتو ومحـر لغيره. ثالثًا:
 يجب إخراج وتمييز الماؿ الحراـ ورده إلى أصحابو. رابًعا:

 الغزالي. إف اختمط الماؿ الحراـ بالحالؿ أخذ بمبدأ االحتياط كما أقر ذلؾ خامًسا:
 ال تجوز الزكاة مف الماؿ الحراـ ألنو كسب خبيث. سادًسا:
 الحج بالماؿ الحراـ يسقط الفرض وياثـ صاحبو ويوجب المسائمة والعقاب في اآلخرة. سابًعا:
 ال يحؿ لمورثة أخذ ما عمموا حرمتو مف تركة مورثيـ ويجب ردىا إلى أصحابيا. ثامًنا:

 
 

 

 

 

                                                 
ؽبشٛخ أثٙ (ُٚظش: َٓبٚخ انًؾزبط إنٗ ششػ انًُٓبط، شًظ انذٍٚ يؾًذ ثٍ شٓبة انشيهٙ، ٔيؼّ 00)

، 5/120و 1993ْـ، 1414، 1انعٛبء انشجشايهغٙ، ٔؽبشٛخ انششٛذ٘، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد، غ

، انًكزجخ انزغبسٚخ انكجشٖ 1ٔرؾفخ انًؾزبط فٙ ششػ انًُٓبط، أؽًذ ثٍ يؾًذ ثٍ ػهٙ ثٍ ؽغش انٓٛزًٙ، غ

  . 9/135، ٔانًؾهٗ 6/45و  1923 -ْـ  1350ثًصش، 

، يكزجخ 1انفمّ اإلعاليٙ، أثٕ انفشط ػجذ انشؽًٍ ثٍ أؽًذ ثٍ سعت انؾُجهٙ، غ(ُٚظش: انمٕاػذ فٙ 02)

  . 4/66، ٔيطبنت أٔنٙ انُٓٗ 225و صـــ1901ْـ/1391انكهٛبد األصْشٚخ، انمبْشح، 
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 لبئًخ انًصبدس ٔانًشاعغ

، داس إؽٛبء انزشاس انؼشثٙ 1ؽكبو انمشآٌ، أؽًذ ثٍ ػهٙ انشاص٘ انغصبص أثٕ ثكش، غأ (1

 ، ثٛشٔد.

 ْـ . 1412، داس انُفبئظ، األسدٌ، 1أؽكبو انًبل انؾشاو ، د . ػجبط أؽًذ انجبص ، غ (2

إؽٛبء ػهٕو انذٍٚ، أثٙ ؽبيذ يؾًذ انغضانٙ، رؾمٛك يؾًذ ػجذ انًهك انضغجٙ، داس  (3

 ، د.د .1انًُبس، غ

الخزٛبس نزؼهٛم انًخزبس، ػجذ هللا ثٍ يٕدٔد، ػهك ػهّٛ يؾًٕد أثٕ دلٛمخ، داس انكزت ا (4

 ، د.د .1انؼهًٛخ، ثٛشٔد، غ

 -، داس انكزت انؼهًٛخ 1أعُٗ انًطبنت فٙ ششػ سٔض انطبنت، صكشٚب األَصبس٘، غ (5

 .2000 –ِ  1422 -ثٛشٔد 

بشش داس انكزت انؼهًٛخ، ، ان1ُاألشجبِ ٔانُظبئش، ػجذ انشؽًٍ ثٍ أثٙ ثكش انغٕٛغٙ، غ (6

 ْــ .1403ثٛشٔد، 

 و.2000ْـ، 1422، 15أصٕل انفمّ اإلعاليٙ، ْٔجخ انضؽٛهٙ، داس انفكش، ديشك، غ (0

 ، داس انضمبفخ ، انمبْشح .1أصٕل انفمّ، يؾًذ انجشدٚغٙ، غ (2

، 1أصٕل انفمّ، يؾًذ انخعش٘، رخشٚظ خٛش٘ عؼٛذ، انًكزجخ انزٕفٛمٛخ، انمبْشح، غ (9

 د.د .

ٙ يؼشفخ انشاعؼ يٍ انخالف، ػالء انذٍٚ انًشدأ٘، رؾمٛك ػجذ هللا ثٍ اإلَصبف ف (10

 و.1993ْـ، 1414، 1ػجذ انًؾغٍ انزشكٙ، داس ْغش، انمبْشح، غ

 ، ػبنى انكزت، ثٛشٔد .1إَٔاس انجشٔق فٙ إَٔاع انفشٔق ، نهمشافٙ، غ (11

انجؾش انشائك ششػ كُض انذلبئك، الثٍ َغٛى انًصش٘، ٔيؼّ انؾٕاشٙ انًغًبِ  (12

ؾخ انخبنك ػهٗ انجؾش انشائك الثٍ ػبثذٍٚ انذيشمٙ، ظجطّ صكشٚب ػًٛشاد، داس يُ

 و .1990ْـ، 1412، 1انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد، غ

ثهغخ انغبنك أللشة انًغبنك انًؼشٔف ثؾبشٛخ انصبٔ٘ ػهٗ انششػ انصغٛش، أثٕ  (13

 .، داس انًؼبسف، د.د1انؼجبط أؽًذ ثٍ يؾًذ انخهٕرٙ، انشٓٛش ثبنصبٔ٘ انًبنكٙ، غ

رجٍٛٛ انؾمبئك ششػ كُض انذلبئك، فخش انذٍٚ انضٚهؼٙ، انًطجؼخ األيٛشٚخ، يصش،  (14

 ْـ .1313، 1غ

انزبط ٔاإلكهٛم نًخزصش خهٛم، يؾًذ ثٍ ٕٚعف ثٍ أثٙ انمبعى انؼجذس٘ أثٕ ػجذ  (15

 ْـ.1392، 1هللا ، داس انفكش ، ثٛشٔد، غ

، 1ٛزًٙ، غرؾفخ انًؾزبط فٙ ششػ انًُٓبط، أؽًذ ثٍ يؾًذ ثٍ ػهٙ ثٍ ؽغش انٓ (16

 و. 1923 -ْـ  1350انًكزجخ انزغبسٚخ انكجشٖ ثًصش، 

 ْــــ.1422، داس انفكش ديشك، 1انزفغٛش انٕعٛػ ، ْٔجخ انضؽٛهٙ، غ (10

، يؤعغخ انشٚبٌ، 1رٛغٛش ػهى أصٕل انفمّ، ػجذ هللا ثٍ ٕٚعف انغذٚغ، غ (12

 و.1990

ذ ثٍ أثٙ انغبيغ ألؽكبو انمشآٌ ٔانًجٍٛ نًب رعًُّ يٍ انغُخ ٔآ٘ انفشلبٌ، يؾً (19

، 1ثكش انمشغجٙ، رؾمٛك ػجذ هللا ثٍ ػجذ انًؾغٍ انزشكٙ، يؤعغخ انشعبنخ، ثٛشٔد، غ

 و .2006ْـ، 1420
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ؽبشٛخ انجغٛشيٙ ػهٗ انخطٛت انًغًبِ رؾفخ انؾجٛت ػهٗ ششػ انخطٛت  (20

 و 1996ْـ، 1410، 1انًؼشٔف ثبإللُبع، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد، غ

شػ انكجٛش نهذسدٚش، يغ رمشٚشاد نهشٛخ ؽبشٛخ انذعٕلٙ، نهذعٕلٙ، ػهٗ انش (21

 ، د.د .1ػهٛش، داس إؽٛبء انكزت انؼشثٛخ، غ

ؽبشٛزب لهٕٛثٙ ٔػًٛشح، ػهٗ ششػ عالل انذٍٚ يؾًذ انًؾهٙ ػهٗ يُٓبط  (22

 . و1956ْـ، 1305، 3انطبنجٍٛ، يطجؼخ يصطفٗ انجبثٙ انؾهجٙ، انمبْشح، غ

 صْشٚخ نهزشاس .، انًكزجخ األ1انخشاط، أثٕ ٕٚعف ٚؼمٕة ثٍ إثشاْٛى ، غ (23

سد انًؾزبس ػهٗ انذس انًخزبس ششػ رُٕٚش األثصبس، نهؼاليخ اثٍ ػبثذٍٚ، يغ ركًهخ  (24

نُغم انًؤنف، رؾمٛك ػبدل أؽًذ ػجذ انًٕعٕد ٔػهٙ يؾًذ يؼٕض، داس ػبنى انكزت، 

 و .2003ْـ، 1423، 1انشٚبض، غ

نمعبٚب انضكبح  صكبح انًبل انؾشاو، يؾًذ َؼٛى ٚبعٍٛ، ثؾش يمذو إنٗ انُذٔح انشاثؼخ (25

 ْــ، انجؾشٍٚ. 1414شٕال  12-10انًؼبصشح، 

عٍُ اثٍ يبعخ فٙ ، ؽكى ػهٗ األؽبدٚش اإليبو األنجبَٙ، يكزجخ انًؼبسف، انشٚبض،  (26

 ، د.د .1غ

عٍُ أثٕ دأد ، ؽكى ػهٗ األؽبدٚش اإليبو األنجبَٙ، ثٛذ األفكبس انذٔنٛخ، انشٚبض،  (20

 ، د.د .1غ

أثٙ ػٛغٗ يؾًذ ثٍ عٕسح انزشيز٘، رؾمٛك  عٍُ انزشيز٘ )انغبيغ انصؾٛؼ(، (22

 و .1900ْـ، 1390، 2أؽًذ شبكش، يطجؼخ يصطفٗ انؾهجٙ، انمبْشح، غ

ششػ انضسلبَٙ ػهٗ يخزصش خهٛم، ػجذ انجبلٙ ثٍ ٕٚعف ثٍ أؽًذ انضسلبَٙ  (29

 و. 2002 -ْـ  1422نجُبٌ،  –، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد 1انًصش٘، غ

طؾبٔ٘ ، رؾمٛك يؾًذ صْٛش انُغبس، ػبنى انكزت، ششػ يؼبَٙ اٜصبس، أثٙ عؼفش ان (30

 و .1994ْـ، 1414، 1ثٛشٔد، غ

، 1صؾٛؼ انجخبس٘ ، اػزُٗ ثّ يؾًذ صْٛش، داس غٕق انُغبح، ثٛشٔد، غ (31

 ْـ.1422

، 1صؾٛؼ يغهى ، اػزُٗ ثّ أثٕ صٓٛت انكشيٙ، ثٛذ األفكبس انذٔنٛخ، انشٚبض، غ (32

 و .1992ْـ، 1419

 ، داس انغشة   .1انغذ، غفزبٖٔ اثٍ سشذ ، يؾًذ ثٍ سشذ  (33

انفزبٖٔ انُٓذٚخ، نهشٛخ َظبو ٔعًبػخ يٍ ػهًبء انُٓذ، ظجطّ ػجذ انهطٛف ؽغٍ  (34

 و .2000ْـ، 1421، 1ػجذ انشؽًٍ، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد، غ

فزؼ انجبس٘ ثششػ صؾٛؼ انجخبس٘، أؽًذ ثٍ ػهٙ ثٍ ؽغش انؼغمالَٙ، اػزُٗ ثّ  (35

 ، د.د .1ثٛشٔد، غ يؾًذ فؤاد ػجذ انجبلٙ، داس انًؼشفخ،

انفشٔع، يؾًذ ثٍ يفهؼ انًمذعٙ، ٔيؼّ رصؾٛؼ انفشٔع نهًشدأ٘، ٔؽبشٛخ اثٍ  (36

لُذ٘ ألثٙ ثكش انجؼهٙ، رؾمٛك ػجذ هللا ثٍ ػجذ انًؾغٍ انزشكٙ، يؤعغخ انشعبنخ، 

 . و2003ْـ، 1424، 1ثٛشٔد، غ

ْـٍ، 1405، 2انفمّ اإلعاليٙ ٔأدنزّ، ْٔجخ انضؽٛهٙ، داس انفكش، ديشك، غ (30

 و.1925
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انمٕاػذ فٙ انفمّ اإلعاليٙ، أثٕ انفشط ػجذ انشؽًٍ ثٍ أؽًذ ثٍ سعت انؾُجهٙ،  (32

 و .1901ْـ/1391، يكزجخ انكهٛبد األصْشٚخ، انمبْشح، 1غ

كشبف انمُبع ػٍ يزٍ اإللُبع، يُصٕس ثٍ َٕٚظ انجٕٓرٙ، رؾمٛك يؾًذ أيٍٛ  (39

 و .1990ْـ، 1410، 1انعُبٔ٘، ػبنى انكزت ، ثٛشٔد، غ

 ، د.د.1، اثٍ يُظٕس، داس صبدس، ثٛشٔد، غنغبٌ انؼشة (40

 ، د.د .1انًجغٕغ ،شًظ انذٍٚ انغشخغٙ، داس انًؼشفخ، ثٛشٔد، غ (41

يغًغ األَٓش، ػجذ انشؽًٍ ثٍ يؾًذ عهًٛبٌ انكٛجٕنٙ، فٙ ششػ يهزمٗ األثؾش  (42

إلثشاْٛى ثٍ يؾًذ انؾهجٙ، ٔيؼّ انذس انًُزمٗ فٙ ششػ انًهزمٗ نهؾصكفٙ، داس انكزت 

 و.1992ْـ، 1419، 1د، غانؼهًٛخ، ثٛشٔ

 و.2005ْـ، 1426، 3يغًٕع انفزبٖٔ، اثٍ رًٛٛخ، داس انٕفبء، انًُصٕسح، غ (43

انًغًٕع ششػ انًٓزة، اإليبو انُٕٔ٘، رؾمٛك يؾًذ َغٛت انًطٛؼٙ، يكزجخ  (44

 ، د.د .1اإلسشبد، عذح، غ

 ، داس انفكش، ثٛشٔد .1انًؾهٗ ثبٜصبس، اثٍ ؽضو األَذنغٙ، غ (45

، يكزجخ 2ػزمبداد ٔانؼجبداد، أثٕ انمبعى يؾًذ انزٕارٙ، غيشعغ انًشكالد فٙ اال (46

 انُغبػ، نٛجٛب .

يغبئم أثٙ انٕنٛذ  ثٍ سشذ ،  أثٕ انٕنٛذ يؾًذ ثٍ أؽًذ ثٍ سشذ انمشغجٙ انغذ،  (40

 و. 1993 -ْـ  1414داس اٜفبق انغذٚذح، انًغشة، -، داس انغٛم، ثٛشٔد 2غ

مٛك أًٍٚ ثٍ ػبسف انذيشمٙ، يغُذ أثٕ ػٕاَخ، ٚؼمٕة ثٍ إعؾبق االعفشائٙ ، رؾ (42

 و .1992ْـ، 1419، 1داس انًؼشفخ ، ثٛشٔد، غ

، 1يغُذ أثٕ ٚؼهٗ ، رؾمٛك ؽغٍٛ عهٛى أعذ، داس انًأيٌٕ نهزشاس، ثٛشٔد، غ (49

 و .1920ْـ، 1400

، 1يغُذ أؽًذ ثٍ ؽُجم ، ثزؾمٛك شؼٛت األسَؤٔغ، يؤعغخ انشعبنخ، ثٛشٔد، غ (50

 و .1995ْـ، 1416

، يكزجخ انؼهٕو ٔانؾكى، انغؼٕدٚخ، 1ضخبس(، اإليبو انجضاس، غيغُذ انجضاس )انجؾش ان (51

 و .2003

يطبنت أٔنٙ انُٓٗ فٙ ششػ غبٚخ انًُزٓٗ، يصطفٗ انغٕٛغٙ انشؽٛجبَٙ، ٔيؼّ  (52

 ، د.د 1رغشٚذ صٔائذ انغبٚخ ٔانششػ نهؼاليخ ؽغٍ انشطٙ، انًكزت اإلعاليٙ، ديشك، غ

هفٙ، يكزجخ اثٍ رًٛٛخ، انمبْشح، انًؼغى انكجٛش، انطجشاَٙ ، رؾمٛك ػجذ انًغٛذ انغ (53

 و .1923ْـ، 1404، 2غ

ْـ، 1425، 4انًؼغى انٕعٛػ، يغًغ انهغخ انؼشثٛخ، يكزجخ انششٔق يصش، غ (54

 و.2004

 ، داس انفكش، ثٛشٔد .1يغُٙ انًؾزبط، انخطٛت انششثُٛٙ، غ (55

انًمذيبد انًًٓذاد، أثٕ انٕنٛذ يؾًذ ثٍ أؽًذ ثٍ سشذ انمشغجٙ )انًزٕفٗ:  (56

 و. 1922 -ْـ  1402نجُبٌ،  –داس انغشة اإلعاليٙ، ثٛشٔد  ،1ْـ(، غ520

، ٔصاسح األٔلبف انكٕٚزٛخ، 2انًُضٕس فٙ انمٕاػذ انفمٓٛخ، اإليبو انضسكشٙ، غ (50

 و.1925
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، 1يُؼ انغهٛم ػهٗ يخزصش خهٛم، يؾًذ ػهٛش، يكزجخ انُغبػ، غشاثهظ نٛجٛب، غ (52

 د.د 

انشٓٛش ثبنؾطبة يٕاْت انغهٛم ششػ يخزصش خهٛم، يؾًذ ثٍ ػجذ انشؽًٍ  (59

 و .2003ْـ، 1423، 1انشػُٛٙ، ظجطّ صكشٚب ػًٛشاد، داس ػبنى انكزت، انشٚبض، غ

َٓبٚخ انًؾزبط إنٗ ششػ انًُٓبط، شًظ انذٍٚ يؾًذ ثٍ شٓبة انشيهٙ، ٔيؼّ  (60

، 1ؽبشٛخ أثٙ انعٛبء انشجشايهغٙ، ٔؽبشٛخ انششٛذ٘، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد، غ

 و .1993ْـ، 1414

، ٔصاسح األٔلبف ٔانشئٌٕ اإلعاليٛخ، 1غٗ ثٍ ػهٙ انؼهًٛٙ، غانُٕاصل، ػٛ (61

 و .1929انًغشة، 

، 2انٕاظؼ فٙ أصٕل انفمّ ، يؾًذ عهًٛبٌ األشمش، داس انغالو، انمبْشح، غ (62

 و .2004ْـ، 1425

 و . 1920، يؤعغخ انشعبنخ، 1انٕعٛض فٙ أصٕل انفمّ، ػجذ انكشٚى صٚذاٌ، غ (63

 

 


