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ة، ، والزیارالقصد: قیقة الحج والصدقة بالمال الحرام، فالحج في اللغةح

صوصة في وقت مخصوص بشرائط قصد لبیت اهللا تعالى بصفة مخ: واصطالحا
  . مخصوصة

، عطیته في ذات اهللا تعالى للفقراء، وهي تقال للمتطوع بهما أ: والصدقة في اللغة
  . هي العطیة التي یبتغى بها الثواب عند اهللا تعالى :واصطالحا 

هو أخذ أموال الناس من غیر حلها برضا أربابها كالربا والرشوة ، :  والمال الحرام
  .وبغیر رضاهم كالغصب والتعدیة 

أما أوجه كسب المال الحرام فعشرة للكسب بغیر رضا أربابها كالغصب والتعدیة 
  .ها كالربا والرشوة والقمار ونحوها ونحوها ، وستة عشر برضا أرباب

یصح الحج بالمال الحرام : األول : أما حكم الحج بالمال الحرام فللعلماء قوالن 
أي أنه ال  ال یصح الحج بالمال الحرام ،: إال أنه غیر متقبل ویكون عاصیا ، والثاني 

  .إلعادة ، والراجح هو القول األولیجزئه وال یثاب علیه ویلزمه ا
م الصدقة من المال الحرام فتكره وال تقبل ویكون آثما ، أما حكم التصدق أما حك

: بالمال الحرام ، فإذا كان یعلم صاحبه فیرد إلیه ، أما إذا جهل صاحبه فللفقهاء قوالن 
: جواز التصدق بالمال الحرام وأن یقصد المتصدق التصرف به عن صاحبه ، والثاني 

ب أن یختار أجل ماله وأبعد عن الحرام ، والراجح هو تكره الصدقة بالمال الحرام ویستح
  .القول األول 

 

ISNN :2071-6028



 

 

 
١٩٥    

 

األول : أما حكم أخذ الفقیر الصدقة من ید من ماله حرام فللفقهاء أربعة أقوال 
یكره أخذ الفقیر الصدقة ممن ماله حرام قل أو كثر وال یحرم إال إن علم حرمة المأخوذ 

یكره أخذ الفقیر الصدقة ممن في ماله : ثاني بعینه ولم یقصد رده لمالكه إن عرفه ، وال
حرام قل أو كثر إن علم به ، فان لم یعلم أن في المال حراما فاألصل اإلباحة ، الثالث 

جواز أخذ الفقراء الصدقة من : یحرم أخذ الفقیر الصدقة ممن أكثر ماله حرام ، الرابع : 
  .  ید من ماله حرام ،والراجح هو القول األول

البحث بخاتمة ذكرت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها ، وبعدها ثم ختمت 
  .ذكرت المصادر والمراجع التي اعتمدتها في بحثي هذا 

وآخر دعوانا أن الحمد اهللا رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى 
  .آله وصحبه أجمعین

Summary 

–The fact pilgrimage and charity money,land , Hajj in the language : 

the intent , visit , and idiomatically: in order for the house of God an ad hoc 

basis at the time of an ad hoc ad hoc ribbons. 

 –The charity is in the language:what I gave him in the same God of 

the poor,  which is spokenby the volunteers, andidiomatically :Attiyah which 

is intended     to be the reward  from God Almighty. 

–And to steal money : he took people's money is not resolved with the 

consent headed usury , bribery , without satisfaction Kalgsb and Altaadih.           

 –The aspects of the Sacred Ten earn money to make money without 

satisfaction headedKalgsb and Altaadih and the like,and with the consent of 

sixteen headed usury , bribery , gambling and so on. 
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–The rule of the Holy Hajj money Vllalme two opinions: the first : 

true pilgrimage with money but no man is not hostile and be a sinner , and 

the second is not true pilgrimage Grand money,that is not sufficient for him 

to not be rewarded for it and he must return , and the correct view is the first. 

–The rule of charity money Grand Vtl will not be accepted and be a 

sinner , and the rule of givingmoneytocharity ,land , if he knew the owner 

shall reply to him , but if ignoranceowner Vllgahae two opinions: passport 

giving money to charity Sacred and Motassadaq intended to dispose of it for 

its owner , and the   second : hatecharity money Haram and desirable to 

choose for his money and farther from land , and the correct view is the first. 

–The ruling on talking the poor alms from the hands of his money is 

haram four Vllgahae sayings :I hated taking the poor charity whose wealth is 

haraam more or less shall not be refused unless he knows the sanctity of a 

particular intake did not reply intended for the owner that knew him , and the 

second: hates taking  poor charity who  wealth is haraam more or less aware 

of it, did not know that the money in the basic principle is forbidden is 

permitted , and the third prohibits taking the poor charity who are more 

charity money is haram , IV: poor permissible to take charity from the hands 

of his money is haram , and the correct view is the first. 

–Find a conclusion and then sealed the most important findings 

reported , and after the sources and erferences adopted in my research that 

this.    

 –The last pretext that Praise to Allah , the Lord of the Worlds and 

peace and blessing be upon our Prohpet Muhammed and his family and 

companions. 

Keyword : judment , money , haram
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الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
  .أجمعین ، ورحم اهللا التابعین واألئمة المجتهدین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین 

  وبعد
فان المال من أولویات الحیاة البشریة كونه وسیلة من وسائل التعایش البشري 

، لحنیف أكد على الكسب الطیب للمالن الدین اإلسالمي اعلى مر العصور، لذا فا
وذكر فضله في آیات وأحادیث كثیرة، وحرم كسب المال بالطرق المحرمة ، وجعل المال 

عل العبادة كونها طاعة ، والمسلمون مأمورون بفن األمور المانعة لقبول العباداتالحرام م
 منها ویندفع الناس إلیها لما فیها من ، فبعض العبادات یشكل المال جزءا كبیراهللا تعالى

المغفرة واألجر العظیم وخصوصا الحج والصدقة، فترى المسلم الذي یكون كسبه من 
تي اقترفها بعد اخذ المال الحرام یقدم إلى الحج والصدقة بقصد الخالص من الذنوب ال

الحرام في حكم الحج والصدقة بالمال (، لذا أحببت أن یكون عنوان بحثي المال الحرام
ة وشروح فجمعت أقوال الفقهاء المتناثرة في صفحات الكتب الفقهی) الفقه اإلسالمي

، وقد اتبعت في البحث المنهج الفقهي فأذكر أقوال الفقهاء الحدیث لینتفع منه الناس
، وقد قسمت البحث على  ثم ترجیح القول الذي أراه راجحاومناقشتها وأدلة كل فریق منهم

  . مقدمة وكماهو مبین في المحتویاتبقهمثالثة مباحث س
  ،ها أهم النتائج التي توصلت ألیهاوقد ختمت بحثي هذا بخاتمة ذكرت فی

وختاما أسأل اهللا تعالى أن أكون قد وفقت في إتمام بحثي هذا ، وآخر دعوانا أن 
ى الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین نبینا محمد وعل

  . آله وصحبه أجمعین 
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  :وفیه مطلبان 
 

  :سأبین إن شاء اهللا تعالى تعریف كل واحدة من هذه المفردات وكما یلي 

  :له ثالثة معان :  الحج في اللغة: أوال 

وهو قصد مكة للنسك ، وقصد مكة للحج أو العمرة ، وقصد التوجه : القصد -١
 .)١(إلى البیت باألعمال المشرعة فرضا وسنة

                                                 
احمد عبد : یف إسماعیل بن حماد الجوهري ، تحقیق الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، تأل: ینظر )١(

 –ه ١٤٠٧ ، ٣م ، ط١٩٥٦ –ه ١٣٧٦ ، ١ لبنان ، ط–الغفور عطا ، دار العلم للمالیین ، بیروت 
،لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري ، دار ) حجر(، باب ١/١١٥:م ١٩٨٧
، القاموس المحیط ، مجد الدین أبو طاهر )حجج ( ، باب٢٢٦ / ٢: ة األولى  بیروت ، الطبع–صادر 

ة الرسالة ، محمد نعیم ، مكتب تحقیق التراث في مؤسس) ه٨١٧: المتوفى(مد یعقوب الفیروز آبادي مح
: م ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦ ، ٨ لبنان ، ط – ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروتالعرقسوسي

أحمد بن محمد بن علي ،لمنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعيالمصباح ا، ) الحاء( ، فصل ٢٣٤ / ١
تاج العروس من جواهر ، ) الحاء( ، كتاب ١٢١ / ١ :  بیروت–المكتبة العلمیة ،المقري الفیومي

ّمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقب  ، القاموس ّ ّ : یدي ، تحقیقَّبمرتضى، الزبّ
، مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر ) حجج(، باب ١٣٥١ / ١: دار الهدایة مجموعة من المحققین، 

: محمود خاطر : م ، تحقیق ١٩٩٥ –ه ١٤١٥بن عبد القادر الرازي ، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، 
 .)الحاء( ، باب ١٦٧ / ١
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 .)١(ٕوانما سمي حاجا بزیارة بیت اهللا تعالى: الزیارة واإلتیان -٢
 .)٢(یقال حج علینا فالن أي قدم: القدوم  -٣

  : اصطالحا 

  .)٣()ن مخصوصص إلى مكان مخصوص في زماعبارة عن قصد مخصو( - ١

قصد لبیت اهللا تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط ( - ٢
 .)٤()مخصوصة

أعمال مخصوصة تؤدى في زمان مخصوص ومكان مخصوص على وجه ( - ٣
مخصوص، وهو الركن الخامس في اإلسالم ، وهو فرض في العمر مرة 

 .)٥()واحدة على كل مسلم من ذكر وأنثى ممن یستطیع إلیه سبیال

وما یخرجه  ،)٦(عطیته في ذات اهللا تعالى للفقراءما أ:  صدقة في اللغةال: ثانیا
لمتطوع به ، اإلنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة لكن الصدقة في األصل تقال ل

  .)٧(والزكاة تقال للواجب
                                                 

 .)حجج( ، باب ٢٢٦ / ٢: لسان العرب : ینظر )١(

 .)حجج(، باب  ١٣٥١ / ١: تاج العروس : ینظر )٢(

أنیس الفقهاء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقهاء ، قاسم بن عبد اهللا بن أمیر علي القونوي ، دار  )٣(
 . ، كتاب الحج١٣٩ / ١: احمد بن عبد الرزاق الكبیسي . د: ه ، تحقیق ١٤٠٦ ، ١الوفاء ، جدة ، ط

 :تحقیق ،ه١٤٠٥، ١ط ، بیروت–تاب العربي دار الك ،علي بن محمد بن علي الجرجاني ،التعریفات )٤(
 .)الحاء( باب ،١١١/ ١: إبراهیم األبیاري

عبد العزیز عزت عبد الجلیل حسن ، عضو . تعریفات ومصطلحات فقهیة في لغة معاصرة ، تصنیف د )٥(
 .٣٤ / ١: م١٩٩٨، دار النشر للجامعات ، لجنة الفتوى باألزهر الشریف

، القاموس )صدق( ، باب ٦٤٢١ / ١: ، تاج العروس ) صدق( ، باب ١٩٣ / ١٠: لسان العرب: ینظر )٦(
 .)الصاد( ، فصل   ١١٦٢ / ١: المحیط للفیروز آبادي 

 .)صدق( ، باب ٦٤٢١ / ١: تاج العروس : ینظر )٧(
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   : اصطالحا

 .)١()هي العطیة التي بها تبتغى المثوبة من اهللا تعالى( - ١

  .)٢()ا الثواب عند اهللا تعالىهي العطیة التي یبتغى به( - ٢

، یذكر ویؤنث، معروف ما ملكته من جمیع األشیاء:  المال في اللغة: ثالثا 
لى كل ما ، والمال في األصل ما یملك من الذهب والفضة، ثم أطلق عوالجمع أموال

، وأكثر ما یطلق المال عند العرب على اإلبل، ألنها كانت یقتنى ویملك من األعیان
  .)٣( ، والمال عند أهل البادیة النعملهمأكثر أموا

   : اصطالحا

ه ما یمیل إلیه الطبع ویمكن ادخار: أسم لجمیع ما یملكه اإلنسان ، وأصله ( - ١
 .)٤()كالنقد وما یمكن أن یقوم مقامه

  .)٥()هو كل ما یمكن االنتفاع به مما أباح الشرع االنتفاع به( - ٢

  .)٦()كل ما یقوم بمال(

                                                 
 . ، كتاب الزكاة١٣٤ / ١: أنیس الفقهاء في تعریف األلفاظ المتداولة  )١(

 عربي بالمصطلحات الواردة في المعجم ، وضع –یزي مع كشاف انكلیزي  انكل– عربي معجم لغة الفقهاء )٢(
 –ه ١٤٠٥ ،١ لبنان ، ط–حامد صادق قنیبي ، دار النفائس ، بیروت . د محمد روا قلعة جي ، د.أ

 .٢٧٢ / ١: م١٩٨٥ –ه ١٤٠٨ ،٢م ، ط١٩٨٥

، المعجم ) المیم(كتاب  ، ٥٨٦ / ٢: ، المصباح المنیر ) مول( ، باب ٦٣٥/ ١١: لسان العرب : ینظر )٣(
 محمد النجار ،دار الدعوة ، – حامد عبد القادر – أحمد الزیات –إبراهیم مصطفى : الوسیط ، المؤلف

 .)المیم( ، باب ٨٩٢ /٢: مجمع اللغة العربیة : تحقیق 

 .٣٩٦ / ١: معجم لغة الفقهاء ، لمحمد قلعجي  )٤(

 .المصدر نفسه )٥(

 .المصدر نفسه )٦(
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والحرام ما  وجمعه حرم، وضد الحالل، نقیض الحالل،: لغةالحرام في ال: رابعا
  .)١(حرم اهللا

هو ما طلب الشارع تركه على سبیل ألحتم واإللزام وكان ثبوته بدلیل : (اصطالحا  
  .)٢()قطعي ال شبهة فیه

  : تعریف المال الحرام

ما تم الحصول علیه بوجه من وجوه الكسب المحرم كالقمار والرشوة ونحو ( - ١
 .)٣()ذلك

، أو بغیر هو أخذ أموال الناس من غیر حلها برضا أربابها كالربا والرشوة  - ٢
 .)٤(رضاهم كالغصب والتعدیة

هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو االنتفاع به سواء كان لحرمته لذاته ، بما ( - ٣
فیه ضرر أو خبث كالمیتة والخمر ، أم لحرمته لغیره ، لوقوع خلل في طریق 

مالكه بغیر إذنه كالغصب ، أو ألخذه منه بأسلوب ال یقره اكتسابه ، ألخذه من 
  .)٥()الشرع ولو بالرضا كالربا والرشوة

                                                 
، مختار ) الحاء( ، فصل ٧٦٥٩ / ١: ، تاج العروس ) حرم( ، باب ١١٩ / ١٢: ان العرب لس: ینظر )١(

 .)الحاء( ، باب ١٦٧ / ١: الصحاح، لمحمد الرازي 

 .٤ / ١: تعریفات ومصطلحات فقهیة في لغة معاصرة  )٢(

 .٣٩٧ / ١: معجم لغة الفقهاء ، لمحمد قلعجي  )٣(

د بن احمد بن شرح المرشد المعین على الضروري من علوم الدین ، محمالدر الثمین والمورد المعین: ینظر )٤(
 .٤٣/ ٣: م٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩، ١عبد اهللا المنشاوي، دار الحدیث، ط : محمد میارة المالكي، المحقق

ُالفقه اإلسالمي وأدلته )٥( ُُ َّ ُِّ َّالشامل لألدلة الشرعیة واآلراء المذهبیة وأهم النظریات الفقهی ْ َّ َّ ََّّ ّ َّ ث ة وتحقیق األحادیَّّ
َّالنبویة وتخریجها، المؤلف ّوهبة الزحیلي. د .أ: َّ ِ ْ َ َُّ ْ بجامعة  ّ، أستاذ ورئیس قسم الفقه اإلسالمي وأصولهَ

َّ كلیة الشریعة، الناشر-دمشق ِّ، الطبعة الرابعة المنقحة المعدلة بالنسبة لما  دمشق–َّ سوریة-دار الفكر: َّّ َّ َّ َّ َّ
َّ الثانیة عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة ،مذیل بالحواشي دون نقصان ، نال َّسبقها، وهي الطبعة َّ َّ َّ

َّشرف فهرسته واعداده للشاملة  .٥٥٩ / ١٠: ّأبو أكرم الحلبي من أعضاء ملتقى أهل الحدیث: ٕ
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حرم اهللا سبحانه وتعالى أكل المال المملوك للغیر بالباطل ، ومن المال الحرام الباطل 
  )غرر والغش والخدیعة والخالبةالغصب والتعدي والخیانة والربا والسحت والقمار وال(

 .)١(وهو أخذ المال قهرا تعدیا بال حرابة: الغصب  - ١

، ومنه بغیر إذنه من غیر نیة تملك الذاتوهو التصرف في ملك الغیر : التعدي - ٢
ٕوانما قیل من غیر نیة تملك الذات لیمتاز عن  التجاوز عن المأذون فیه،

 .)٢(الغصب

مأذون في دخوله لآلخذ،كأخذ الضیف أو وهي أخذ المال من المحل ال:الخیانة  - ٣
الخیانة أن یخون :أخذ األمین من المال الذي ائتمن علیه فیه ، وقال بعضهم 

الشخص غیره في أمانته أو في نفسه أو في ماله أو في محرمه وتكون للمسلم 
 .)٣(والكافر

وقد تطلق الخیانة على إظهار  ،)٤()وحرم خیانة أسیر ائتمن طائعا( :قال خلیل
ما خالف الواقع،كأن یظهر الشخص أنه عالم أو صالح أو زاهد وال شك في 

  .)٥(حرمة هذا

                                                 
: توفى الم(الفواكه الدوانیعلى رسالة ابن أبي زید القیرواني ، أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي : ینظر )١(

 .١٠٢ / ٨: رضا فرحات ، مكتبة الثقافة الدینیة: ، المحقق ) هـ١١٢٦

 .المصدر نفسه: ینظر )٢(

 .المصدر نفسه: ینظر )٣(

 .المصدر نفسه )٤(

 .١٠٢ / ٨: الفواكه الدوانیعلى رسالة ابن أبي زید القیرواني: ینظر )٥(



 

 

 
٢٠٣    

 

أو  وال فرق بین ربا الفضل وهو الزیادة كبیع أو إقراض درهم باثنین،: الربا  - ٤
 .)١(النسیئة وهو التأخیر

وفسره بعضهم بالرشوة على إمضاء الحكم وبما یأخذه الشاهد على : السحت  - ٥
ى ذلك مهر البغي وهو ما تأخذه المرأة ممن یزني بها ، شهادته ، وفي معن

وحلوان الكاهن وثمن الكلب والقرد والسؤال للتكثیر ، وثمن الجاه وهو ما یأخذه 
الرجل من غیره على شفاعة سواء اشترطهالشافع على المشفوع له أم الخوف إلى 

 .)٢(زاألمن ، بخالف ما إذا استأجر غیره لیدله على الطریق فان ذلك جائ

وهو ما یأخذه الشخص من غیره بسبب المغالبة عند اللعب بنحو الطاب : القمار  - ٦
 .)٣(أو المسابقة على غیر الوجه الشرعي

 .)٤(الذي ال یغتفره الشرع وهو الكثیر: الغرر  - ٧

واغتفر غرر یسیر للحاجة كالشرب من السقاء ودخول الحمام ، : (قال خلیل 
واء والسمك في البحر والمزابنة كبیع الثمن بخالف الكثیر كشراء الطیر في اله

  .)٥()بمثله على أصله بالخرص

وهو إظهار خالف ما في الواقع كخلط الجید بالرديء لتكثیره ، وكخلط : الغش  - ٨
السمن بما یشبه لونه لیظهر للغیر أن الجمیع جید ، ومن الغش وضع الكتان في 

                                                 
 .المصدر نفسه: ینظر )١(

 .المصدر نفسه: ینظر )٢(

 .المصدر نفسه: ینظر )٣(

 .المصدر نفسه: ینظر )٤(

 .المصدر نفسه )٥(



 

 

 
٢٠٤    

 

ن الماء عند إرادة بیعهبعد الندى لیثقل ، وتلطخ الثیاب بالنشا ، وسقي الحیوا
 .)١(إطعامه شیئا من الملح ، وخلط اللبن بالماء

والغش كما یكون في األموال یكون في األدیان ، وكأن یرى الشخص غیره أنه 
: صالح أو عالم أو زاهد وهو بخالف ذلك ، وبنوا الفقهاء على ذلك مسألة وهي 

اف وأنت على خالف لو أعطاك شخص شیئا لوصف یعتقده فیك من تلك األوص
   .)٢(ذلك فال یجوز لك قبوله ألنه من باب العطاء على شرط

  .)٣()من غشنا فلیس منا: (والغش دل على حرمته قوله علیه الصالة والسالم 

وهي تحسین الفعل للغیر لقصد التوصل إلى غرض دنیوي كما یفعله : الخدیعة - ٩
  .)٤(التاجر مع مرید الشراء ، وهي لبن الكلب

هي الخدیعة فعطفها علیها من عطف الشيء على مرادفه المخالف له : بة الخال- ١٠
في اللفظ الموافق له في المعنى،فهي إذا توافق الخدیعة في المعنى وتخالفها في 

 .اللفظ

لذا فان أنواع المال الحرام ال خالف في حرمتها ، من استحل شیئا منها كفر، وان 
ومن ارتكب شیئا من الباطل من غیر كانت حرمته معلومة من الدین بالضرورة،

                                                 
 .المصدر نفسه: ینظر )١(

 .المصدر نفسه: ینظر )٢(

صحیح مسلم ، لمسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت  )٣(
 باب قول النبي صلى اهللا تعالى ،) ١٠١( ، رقم ٩٩ / ١: محمد فؤاد عبد الباقي :  لبنان ، تحقیق –

 .علیه وسلم من غشنا فلیس منا

 .١٠٢ / ٨: الفواكه الدوانیعلى رسالة ابن أبي زید القیرواني: ینظر )٤(



 

 

 
٢٠٥    

 

استحالل وجب علیه التوبة منه ویجب رده أو عرضه لربه أو وارثه حیث عرفه ، 
  .)١(وان لم یعرفه فانه یتصدق به على الفقراء والمساكین

: یكسب منه المال الحرام هما وجهانالجزولي أما عدد الوجوه التي  ثم قال اإلمام
غصب ، تعدیة ، :(عشرة أوجه ر رضا أربابها وهي أخذ أموال الناس بغی: األول
  ).، سرقة ، خلة ، اقتطاع ، خیانة ، سم ، خدیعة ، غشحرابة

لربا، القمار، ا: (س برضا أربابها وهي ستة عشر وجهاأخذ أموال النا: الثاني
، ثمن القرد ، سنور  الكلب، حلوان كاهن، مهر البغي، ثمنالرشوة، ثمن الجاه

ما یأخذ القاضي، شاعر، ثمن  أجر حجام،  بالبیع،ظلما أي -بغى علیهما 
  .)٢()، والغرور الخالبة التي زادها بعض العلماءالنائحة ، أجرةالصورة، آلة اللعب

                                                 
على الدر المختار شرح تنویر االبصار في فقه مذهب اإلمامأبي حنیفة النعمان حاشیة رد المحتار: ینظر )١(

 المؤلف طبعة جدیدة ویلیه تكملة ابن عابدین لنجل ابن عابدینلخاتمة المحققین محمد أمین الشهیر ب
هـ ١٤٢٦ -١٤٢٥, ١ط,  لبنان–بیروت , دار الفكر,  إشراف مكتبة البحوث والدراسات،منقحة مصححة

 ، ١٠٤ –١٠١ /  ٨:  ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ٢٢٠ / ٥: م٢٠٠٥ -
یل ، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن مواهب الجلیل لشرح مختصر الخل

زكریا عمیرات ، دار : ، المحقق ) هـ٩٥٤: المتوفى (ُّالطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرعیني 
 ، الذخیرة ، شهاب الدین أحمد بن ٤٩٨ / ٣: م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣طبعة خاصة : عالم الكتب ، الطبعة 
 ، ٦ / ٣:  لبنان–م ، بیروت١٩٩٤ق محمد حجي ، دار الغرب ، سنة النشر إدریس القرافي ، تحقی

، سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي یب، تحفة الحبیب على شرح الخطیبحاشیة البجیرمي على الخط
، البحر الزخار الجامع ٤٤٧/ ١٣: م١٩٩٥ –ه ١٤١٥الفكر ، ، دار ) ه١٢٢١ت (المصري الشافعي 

 ، شرح النیل ٣١ / ٨:  زیدیة ،مكتبة الیمن –حمد بن قاسم العنسي الصنعاني لمذاهب علماء األمصار،أ
 ، ٣٦٦/ ١٢ ،٣٥٩ / ٦: اضیة ، مكتبة اإلرشاد إب–، محمد بن یوسف بن عیسى أطفیش وشفاء العلیل
، مكتبة مصطفى ) هـ١١٨٢: المتوفى(میر الكحالني الصنعاني ، محمد بن إسماعیل األسبل السالم

 .٧ / ٥: م ١٩٦٠ -هـ ٤،١٣٧٩طلبي، البابي الح

 .١٤٤ ، ٤٤ – ٤٣ / ٣: والمورد المعین  الدر الثمین: ینظر )٢(



 

 

 
٢٠٦    

 



 

نفقة الحج ینبغي أن تكون من مكسب طیب ، فإذا كان المكسب من مال حرام 
حرام فهل یصح الحج بالمال الحرام أم ال ، اختلف ونفقة الحج تكون من الكسب ال

  :الفقهاء على قولین

، وبه قال الحرام لكنه ال یقبل ویكون عاصیایصح الحج بالمال : القول األول
ه الشافعیة والظاهریة والزیدیة وأكثر الحنفیة واإلمام مالك في روایة عنه وأكثر أصحاب

  .)١(وبعض الحنابلة

                                                 
، ٦/٥١: اسنى المطالب شرح روض الطالب، لزكریا بن محمد بن زكریا األنصاري، دار الكتاب اإلسالمي: ینظر )١(

طیب عین أعیان علماء الشافعیة مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شرح الشیخ محمد الشربیني الخ
في القرن العاشر الهجري على متن المنهاج ألبي زكریا یحیى بن شرف النووي من أعالم علماء الشافعیة في قرن 

بأعلى الصحائف " متن المنهاج"تمتاز هذه الطبعة بوضع (السابع الهجري رحمهما اهللا، ونفع بعلومهما آمین
 ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٩٥٨=   ه١٣٧٧مضبوطا بالشكل الكامل 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن ، ٥/٤٢٢: وأوالده بمصر
، ١ مكة المكرمة، ط–عبد اهللا بن سعاف اللحیاني، دار حراء: ، تحقیق)ه٨٠٤ت (احمد الشافعي المصري 

: تحقیق,  لإلمام أبي زكریا محي الدین بن شرف النووي .المجموع شرح المهذب للشیرازي، ١٤/٣٦٢: ه١٤٠٦
,  لبنان –دار إحیاء التراث العربي بیروت ) األستاذ بجامعة أم درمان اإلسالمیة(محمد بخیت ألمطیعي 

حمد علي بن احمد سعید  ، المحلى باآلثار، تصنیف اإلمام الجلیل المحدث الفقیه األصولي أبو م٦٣-١:٧/٦٢ط
 ، ٣ لبنان ، ط–عبد الغفار سلیمان البنداري، دار الكتب العلمیة ، بیروت . د: بن حزم األندلسي، تحقیق

 ، شرح اإلزهار المنتزع المختار من الغیث ٢٩١/ ٥: ، البحر الزخار٧٣٣ – ٤/٧٣٢:م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤
، دار إحیاء التراث العربي، ) ه٨٤٠( القاسم ابن مفتاح، عبد اهللا بن أبي:  زیدیة ، المؤلف - المدرار
، للشیخ اإلمام أبي البركات عبد اهللا بن أحمد )في فروع الحنفیة(، البحر الرائقشرح كنز الدقائق ٤/١٢٢:ه١٣٥٧

لالم العالمة الشیخ زین " البحر الرائق " ، والشرح   ه٧١٠بن محمود المعروف بحافظ الدین النسفي المتوفى سنة 
، ومعه الحواشي المسماة   ه٩٧٠إبراهیم بن محمد المعروف بابن نجیم المصرى الحنفي المتوفى سنة الدین بن 

 ==منحة الخالق على البحر الرائق للعالمة الشیخ محمد أمین عابدین بن عمر عابدین بن عبد العزیز المعروف



 

 

 
٢٠٧    

 

  :واستدلوا 

  :لكتاب من ا: أوال 

َإنما: (قال اهللا تعالى  - ١ ُیتقبل َِّ َََّ ُالله َ َمن ّ َالمتقین ِ َِّ ُ ْ()١(. 

                                                                                                                                                  

حادیثه الشیخ زكریا عمیرات، ، ضبطه وخرج آیاته وأ  ه١٢٥٢بابن عابدین الدمشقي الحنفي المتوفى سنة == 
الدر المختار  ، ٦/٣٤٤:م١٩٩٧  ه١٤١٨، ١ لبنان ،ط–منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة بیروت

محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصفكي، : شرح تنویر األبصار وجامع البحار، المؤلف
مجمع ، ٢/٥٠٢:م ٢٠٠٢ –ه١٤٢٣ لبنان، –علمیة، بیروتعبد المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب ال: المحقق

/ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الكلیبولي المدعو بشیخي زاده، سنة الوالدة  األنهر في شرح ملتقى األبحر،
 - هـ١٤١٩ لبنان، –بیروت خلیل عمران المنصور، الناشر دار الكتب العلمیة،: هـ ، تحقیق١٠٧٨سنة الوفاة 

ویلیه قرة ) حاشیة ابن عابدین(، رد المحتار على الدر المختار ٢/٥٠٢ :اشیة رد المحتار، ح١/٣٨٦:م١٩٩٨
عادل أحمد عبد : المحقق  ،)ه١٢٥٢ – ١١٩٨( عیون األخبار وتقریرات الرافعي، محمد أمین بن عمر عابدین

، شرح مختصر خلیل ١٠٨- ٨/١٠٧ : م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٣  علي محمد معوض ، عالم الكتب،–الموجود
، ٧/٢٣٦: بیروت–، دار الفكر )ه١١٠١: المتوفى(خرشي، محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي ، أبو عبد اهللا لل

السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، بلغة
، أبو العباس احمد بن )ذهب اإلمام مالكالشرح الصغیر هو شرح الشیخ الدردیر لكتابه المسمى أقرب المسالك لم(

 :، الفواكه الدواني٣/٣٦٢ :، دار المعارف)ه١٢٤١: المتوفى(محمد الخلوني، الشهیر بالصاوي المالكي 
، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد ٤/١٣٢

، شرح ٣/٣٢٤ :م١٩٩٤ –ه١٤١٦، ١، دار الكتب العلمیة، بیروت ، ط)ه٨٩٧: المتوفى(اهللا المواق المالكي 
، دار الكتب ١١٢٢الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ،محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني، سنة الوفاة 

الفروع ومعه تصحیح الفروع لعالء الدین ، ٥٠٢-٣/٤٩٧:  ، مواهب الجلیل١/٢٢٢: ه١٤١١ بیروت، - العلمیة
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدین المقدسي : المؤلف ، سلیمان المرداويعلي بن

 ، ١ ،طمؤسسة الرسالة عبد اهللا بن عبد المحسن التركي،: ، المحقق) هـ٧٦٣: المتوفى(الرامینى ثم الصالحي 
اإلسالم العالمة الفقیه ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، شیخ ٤٨٩ –٤٨٧/ ١:  م ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤

: م٢٠٠٤، ، لبنان ، بیت األفكار الدولیة)ه٨٨٥ت  (المحقق عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي
١٢٧ / ١٠. 

 .٢٧آیة : سورة المائدة  )١(



 

 

 
٢٠٨    

 

دلت اآلیة على أن من حج بمال حرام فحجه غیر مقبول القتران : وجه الداللة
وفقدان شرط القبول وهو التقوى، وال منافاة بین الحكم بالصحة وعدم  العمل بالمعصیة

  .)١(لثواب وأثر الصحة في سقوط الطلباالقبول ألن أثر القبول في ترتب 

ُّالحج: (قال اهللا تعالى - ٢ َ ٌَُأشهر ْ ٌمعلومات ْ َ ُ ْ َفمن َّ َفرض َ َّفیهن ََ ِ َّالحج ِ َ َفال ْ َرفث َ َ َوال َ َفسوق َ ُ ُ 
َوال َجدال َ َ ِّالحج ِفي ِ َ َوما ْ ْتفعلوا َ ُ َ ْمن َْ ٍخیر ِ ْ ُیعلمه َ َْ َ ُالله ْ ْوتزودوا ّ َُّ ََ َّفإن َ َخیر َِ ْ ِالزاد َ َالتقوى َّ َّْ 

ِواتقون َُّ ُِأولي َیا َ ِاأللباب ْ ََْ()٢(. 

ْوتزودوا: (وجه الداللة  َُّ ََ تدل على أن مرید الحج یجب علیه أن یحرص على أن ) َ
  .)٣(یهاتكون نفقته حالال ال شبهة ف

ََأیها َیا: (قال اهللا تعالى - ٣ َالذین ُّ ْآمنوا َِّ ُ ْتأكلوا َال َ ُُ َْأموالكم َْ ُ َ َ ْبینكم ْ ُ َ ْ ْبال َ ِباطلِ ِ َّإال َ َتكون َأن ِ ُ َ 
ًتجارة َ َ ٍتراض َعن ِ ْمنكم ََ ُ َوال ِّ ْتقتلوا َ ُُ َْأنفسكم َْ ُ َ َّإن ُ َالله ِ َكان ّ ْبكم َ ُ ًرحیما ِ ِ َ()٤(. 

َّإن: (وجه الداللة َالله ِ َكان ّ ْبكم َ ُ ًرحیما ِ ِ  عن إتالف النفوس وعن أكل حیث نهى) َ
، ألن  األنفس وحیاتها بما یكتسب منهام، وبین جهة الحل التي ینبغي أن یكون قواالحرام

وكان النهي عن أكل المال بالباطل  طیب الكسب ینبني علیه صالح العبادات وقبولها،

                                                 
 .٤٩٩ / ٣: مواهب الجلیل : ینظر )١(

 .١٩٧آیة : سورة البقرة  )٢(

 .٤٩٩ / ٣: مواهب الجلیل : ینظر )٣(

 .٢٩آیة : سورة النساء  )٤(
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، وأفشى في الناس من القتل السیما إن كان متقدما عن قتل النفس، ألنه أكثر وقوعا
  .)١(رةالمراد ظاهر اآلیة من انه نهى إن یقتل اإلنسان نفسه فان هذه الحالة ناد

  :من السنة : ثانیا 

إذا حج الرجل بمال من غیر حلة فقال : (ال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلمق - ١
 .)٢()لبیك اللهم لبیك قال اهللا ال لبیك وال سعدیك هذا مردود علیك

من حج بمال حرام فقال لبیك اللهم لبیك قال اهللا له ال لبیك : (وفي حدیث آخر
  .)٣()وال سعدیك وحجك مردود علیك

                                                 
لعلمیة، بیروت ، دار الكتب ا یوسف الشهیر بأبي حیان األندلسيتفسیر البحر المحیط، محمد بن: ینظر )١(

 الشیخ علي محمد –الشیخ عادل احمد عبد الموجود: ق، تحقیم٢٠٠١ –ه١٤٢٢، ١ لبنان، ط–
 .١٨٧ / ٣ : نجولي الجملاحمد ال.  د–زكریا عبد المجید النوقي. د: معوض، شارك في التحقیق

الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر تألیف اإلمام جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي  )٢(
جمع الجوامع أو ، ) ٥٥٩( ، رقم ٨٨ / ١ :بیروت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع   ه٩١١ -  ٨٤٩

 حسن – عبد الحمید محمد ندا –ار إبراهیم الهائج مخت: ، المحققالجامع الكبیر، جالل الدین السیوطي
 ، رقم ٢١٢٦ / ١:م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦ ، ٢، ط مجمع البحوث اإلسالمیة–، األزهر الشریفعبد الظاهر

دین عبد الرحمن ، للحافظ جالل الع الصغیر وزوائده والجامع الكبیرجامع األحادیث الجام، )١٧٨٧(
 ، إشراف مكتبة البحوثمد صقر، واحمد عبد الجوادعباس اح: ، جمع وترتیب)ه٩١١ت (السیوطي 

 العمال في كنز، )١٧٧٦( ، رقم ٥٥ / ٣: ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعوالدراسات في دار الفكر
/ ٣٣: م١٩٨٩،  بیروت–، مؤسسة الرسالة علي بن حسام الدین المتقي الهندي، سنن األقوال واألفعال

 .)١١٨٩١( ، رقم ٤٤

/ ٣٣: مال للمتقي الهندي، كنز الع)٢١٩٩٨( ، رقم ٢٤٠ / ٢٠: ألحادیث لجالل الدین السیوطيمع اجا )٣(
٤٤. 
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من حج من مال حالل أو من تجارة أو من میراث لم : (وفي حدیث آخر أیضا 
ٕیخرج من عرفة حتى تغفر ذنوبه واذا حج من مال حرام فلبى قال الرب ال لبیك وال 

  .)١()سعدیك ثم تلف فیضرب بها وجهه

من : (وعن أبي هریرة رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال 
البیت من الكسب الحرام شخص في غیر طاعة اهللا فإذا أهل ووضع رجله في أم هذا 

ال : لبیك اللهم لبیك ناداه مناد من السماء : الغرز ، أو الركاب وانبعثت به راحلته قال 
لبیك وال سعدیك كسبك حرام وزادك حرام وراحلتك حرام فارجع مأزورا غیر مأجور وأبشر 

جا بمال حالل ووضع رجله في الركاب وانبعثت به ٕبما یسوؤك ، واذا خرج الرجل حا
لبیك اللهم لبیك ناداه مناد من السماء لبیك وسعدیك قد أجبتك راحلتك : راحلته قال 

  .)٢()حالل وثیابك حالل وزادك حالل فارجع مأجورا غیر مأزور وأبشر بما یسرك

 یقبل اهللا فهذه األحادیث التي یشد بعضها بعضا ، تدل على أنه ال: وجه الداللة 
الحج من مال حرام، والبد أن یحرص على مال حالل لینفقه في سفره ، وأن من حج 

                                                 
 .٤٤/ ٣٣ ، كنز العمال للمتقي الهندي)٢٢٠٠٧(، رقم٢٤٣/ ٢٠ جامع األحادیث لجالل الدین السیوطي )١(

ق بن خالد بن عبید اهللا ، الشیخ اإلمام الحافظ الكبیر أبو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالمسند البزار )٢(
 الرحمن زین اهللا ، وعادل بن محفوظ: ، المحقق ) ه٢٩٢المتوفى (العنبكي البصري المعروف بالبزار ، 

، ٤٥٠ / ٢: م٢٠٠٩ ، ١ة المنورة ، ط، المدینالحكم، وصبري عبد الخالق الشافعي ، مكتبة العلوم وسعد
ور الدین علي بن أبي ، نع الزوائد ومنبع الفوائدمجم، باب مسند أبي هریرة رضي اهللا عنه ، )٨٦٣٨(رقم 

، رواه ، باب في الحج بالحرام) ٥٢٨٠(قم  ، ر٤٨١ / ٣ : ه١٤١٢، ، دار الفكر، بیروتبكر الهیثمي
 .البزار وفیه سلیمان بن داود الیمامي وهو ضعیف
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، بل ب علیه وان حكم فیه بالصحة ظاهرابمال أكتسبه من وجه حرام ال یتقبل منه فال یثا
  .)١(یكون مستحقا للعذاب علیه لما تسبب من إنفاق المال الحرام فیه

أیها (قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  : عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال - ٢
الناس إن اهللا طیب ال یقبل إال طیبا وان اهللا أمر المؤمنین بما أمر به المرسلین 

) یا أیها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علیم: (فقال 
جل یطیل ثم ذكر الر) یا أیها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم: (وقال 

السفر أشعث أغبر یمد یدیه إلى السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه 
  .)٢()حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى یستجاب لذلك

الحدیث یدل على أن قبول األعمال الصالحة عند اهللا من حج : وجه الداللة 
 ألن اهللا ة فیه ،وعمرة أو غیرها ، البد وأن یكون ما ینفق فیها حالل خالصا ال شبه

، بمعنى أن منفق المال الحرام في الحج أو أي وجه من وجوه طیب ال یقبل إال الطیب

                                                 
ن أحادیث  ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر م٧٨ / ٧: حاشیة البجیرمي على الخطیب : ینظر )١(

البشیر النذیر ، للعالمة محمد عبد الرؤوف المناوي ، ضبطه وصححه أحمد عبد السالم ، دار الكتب 
 ، التیسیر بشرح الجامع ٣٢٨ / ١:  م١٩٩٤ ه١٤١٥ لبنان ، الطبعة األولى ، –العلمیة ، بیروت 

 ، ٣عي ، الریاض ، طالصغیر ، اإلمام الحافظ زین الدین عبد الرؤوف المناوي ، مكتبة اإلمام الشاف
 ، جامع العلوم والحكم ، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ١٧٨ / ١: م ١٩٨٨ –ه ١٤٠٨

 ، شرح متن األربعین النوویة في األحادیث ٧ / ١٢: ه ١٤٠٨ ، ١الحنبلي ، دار المعرفة ، بیروت ، ط
 ، نشر مكتبة دار الفتح ، )ه٦٧٦(الصحیحة النبویة ، یحیى بن شرف الدین النووي ، المتوفى سنة 

السید سابق ، دار :  ، فقه السنة ، المؤلف ١٠٨ / ١: دمشق ، توزیع المكتب اإلسالمي ، بیروت 
 .٤٠٣ / ٤: م ٢٠٠٢الكتاب العربي ، مصر ، سنة 

 .، باب قبول الصدقة من الكسب الطیب) ١٠١٥( ، رقم الحدیث ٧٠٣ / ٢  :صحیح مسلم )٢(
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لقبول مشروط بأن یكون البر ال ثواب له فیما أنفق، ألن الثواب جزاء القبول عند اهللا ، وا
  .)١(، فال یتقبل العمل مع مباشرة الحرامالمال طیبا

 .)٢()طیل السفر أشعث أغبری: (ه وسلم وقوله صلى اهللا علی

الحدیث یدل على أنه سفر الحج ألن الصفتین المذكورتین غالبا ال : وجه الداللة
 .)٣(إال فیه یكونان

  :من األثر: ثالثا

كان ألبي بكر مملوك یغل علیه فأتاه لیلة بطعام فتناول ( :عن زید بن أرقم قال
ولم تسألني اللیلة قال حملني على منه لقمة فقال له المملوك مالك كنت تسألني كل لیلة 

ذلك الجوع من أین جئت بهذا قال مررت بقوم في الجاهلیة فرقیت لهم فوعدوني فلما أن 
كان الیوم مررت بهم فإذا عرس لهم فأعطوني قال أف لك كدت أن تهلكني فأدخل یده 

بعس من في حلقه فجعل یتقیأ وجعلت ال تخرج فقیل له إن هذه ال تخرج إال بالماء فدعا 
ماء فجعل یشرب ویتقیأ حتى رمى بها فقیل له یرحمك اهللا كل هذا من أجل هذه  اللقمة 

 :فقال لو لم تخرج إال مع نفسي ألخرجتها سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقول
فخشیت أن ینبت شيء من جسدي من هذه ) كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به(

                                                 
فتاوى األزهر ، فتاوى أعالم المفتین  ، ٤٠٣ / ٤:  ، فقه السنة ٧ / ١٢: الحكم جامع العلوم و: ینظر )١(

لدار اإلفتاء المصریة ، جمعها المفتي جاد الحق على جاد الحق ، مفتي جمهوریة مصر العربیة ، مكان 
زكریا احمد البرى ، وزیر . دار اإلفتاء المصریة ، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة ، د: النشر 

 .٢٠٦ / ٧: م١٩٨٠ –ه ١٤٠٠األوقاف ورئیس المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة ، سنة 

 .)٣٧(الحدیث سبق تخریجه في هامش  )٢(

 لبنان، –العربي ،بیروت  الكتاب دار: الناشر النووي ، بشرح مسلم شرح مسلم للنووي ، صحیح: ینظر )٣(
ُیص كتاب مسلم ، الشیخ الفقیه اإلمام أبو  ، المفهم لما أشكل من تلخ١٠٢ / ١٦:   م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧ ُ

ُّالعباس أحمد بن الشیخ المرحوم الفقیه أبي حفص عمر بن إبراهیم الحافظ ، األنصاري القرطبي ، رحمه  ُّ َ ِ َ َ َُ ٍَ ِْ ِ ِ ُ ُ َّ
َاهللا وغفر له  .٤٩٩ / ٣:  ، مواهب الجلیل٢٨ / ٩: َ
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یته ویحافظ على شروط قبول ء أن یتقي اهللا في سره وعالن، لذا فعلى المر)١()اللقمة 
  .)٢(عبادته
آكل الحرام مطرود محروم ال یوفق : (عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  - ١

 .)٣()لعبادة وان اتفق له فعل خیر فهو مردود علیه غیر مقبول منه
دخل بن عمر في أناس من الصحابة : ( عن عمرو بن میمون عن أبیه قال  - ٢

عبد اهللا بن عامر بن كریز وهو مریض یزورونه فقالوا له أبشر فانك قد على 
حفرت الحیاض بعرفات یشرع فیها حاج بیت اهللا وحفرت اآلبار بالفلوات قال 
وذكروا خصاال من خصال الخیر قال فقالوا إنا لنرجو لك خیرا إن شاء اهللا وبن 

عبد الرحمن ما تقول فقال عمر جالس ال یتكلم فلما أبطأ علیه الكالم قال یا أبا 
 .)٤()إذا طابت المكسبة زكت النفقة وسترد فتعلم

صدیق لي : (سأل رجل أبا جعفر عن رجل قال : عن الربیع بن سعد قال  - ٣
أصاب ماال حراما فخالط كل شيء منه من أهله وما لهم ، ثم انه عرف ما كان 

  له أن یتقي اهللا،أرى:فأقبل على الحج وجوار هذا البیت،فما ترى له ؟ قال فیه،
 .)٥()ثم ال یعود

                                                 
، باب مسند أبي بكر الصدیق )٢٧٨٠٧(، رقم ١٦٣ / ٢٥: مع األحادیث لجالل الدین السیوطيجا )١(

، ، باب ورعه رضي اهللا عنه)٣٥٦٩٥ ( ، رقم٧٦١ / ١٢: ، كنز العمال للمتقي الهنديهرضي اهللا عن
 .باب عسس ،١٣٩/ ٦: العس یعني القدح الضخم ، لسان العرب: بعس

 .٥٠٠ / ٣: مواهب الجلیل : ینظر )٢(

 .٥٠٠ / ٣: مواهب الجلیل  )٣(

، المصنف في األحادیث واآلثار ، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة العبسي یبةمصنف ابن أبي ش )٤(
/ ٧: كمال یوسف الحوت: حقیق ه ، ت١٤٠٩، ١ الریاض ، ط–، مكتبة الرشد ) هـ٢٣٥ ـ ١٥٩(الكوفي
، رقم ٣٦٢/ ٧: ، أخبار مكة للفاكهي عنهم، باب كالم بن عمر رضي اهللا)٣٤٦٥٣(، رقم ١١٩

 .إذا طابت المكسبة زكت النفقة وسترد فتعلم، باب ) ٢٧٥١(

 .باب في الرجل یصیب المال الحرام ثم یندم ، )٢٣٥٩٥( ، رقم ٢٨٥ / ٧ :ُمصنف ابن أبي شیبة )٥(
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المنفق من غیر حل في حجه جدیر بعدم القبول وان سقط : (قال بعض الفضالء - ٤
 .)١()الفرض

أما عدم القبول فالقتران العمل : (قال بعض المحققین من العلماء المتقدمین  - ٥
, )٢()نإنما یتقبل اهللا من المتقی(بالمعصیة وفقدان الشرط وهو التقوى قال اهللا تعالى

، في نفسها فلوجود شروطها وأركانها، قال وال تناقض في ذلكوأما صحة العبادة 
، وأثر الصحة یظهر في سقوط م القبول یظهرفي سقوط الثوابألن أثر عد

 .)٣()ٕالفرض عنه وابراء الذمة منه
إن أعمال الجوارح في الطاعات مع إهمال شروطها : (قال بعض العلماء  - ٦

 .)٤()التعب وعدم النفعضحكة للشیطان لكثرة 
ٕوانما أتى على الكثیر من الناس في عدم قبول : (قال عطاء اهللا في منسكه - ٧

 .)٥()عبادتهم وعدم استجابة دعواتهم لعدم تصفیة أقواتهم عن الحرم والشبهات
 .)٦()فان حج بمال حرام أو بشبهة فحجه صحیح ولكن لیس بمبرور: (قال النووي - ٨

 الذي ال یخالطه أثم ومن وقع في الشبهات لم بأن المبرور هو: اعترض علیه
  .)٧(یتحقق وقوعه في اإلثم

                                                 
 .٥٠٠ / ٣: مواهب الجلیل  )١(

 .٢٧آیة : سورة المائدة  )٢(

 .٥٠٠ / ٣: مواهب الجلیل  )٣(

 .المصدر نفسه )٤(

 .المصدر نفسه )٥(

 . نفسهالمصدر )٦(

 .٥٠٠ / ٣: مواهب الجلیل : ینظر )٧(
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  :من المعقول: رابعا 

ٕ، وانما صالة في األرض المغصوبة تقع فرضاقیاسا على الصالة فكما أن ال - ١
ن الفرض ال الحرام شغل المكان المغصوب ال من حیث كون الفعل صالة، أل

ٕفي نفسه مأمور به، وانما یحرم من لك الحج فانه ، فكذیمكن اتصافه بالحرمة
عبادة ، وكأنه أطلق علیه الحرمة ، ألن للمال دخال فیه، فان الحج حیث اإلنفاق

 .)١(مركبة من عمل البدن والمال
ال مغصوب فكما أنه یسقط فرضه فكذلك من حج بم قیاسا على الصالة في ثوب - ٢

 .)٢(حرام یسقط فرضه وان كان عاصیا
 ثواب فیها فكذلك الحج دار المغصوبة تسقط الفرض والقیاسا على الصالة في ال - ٣

 .)٣(بمال حرام
ألن الحج ال یقبل بالنفقة الحرام مع أنه یسقط الفرض عنه معها وان كانت  - ٤

مغصوبة ، وال تنافي بین سقوطه وعدم قبوله ، فال یثاب لعدم القبول وال یعاقب 
 .)٤(في اآلخرة عقاب تارك الحج

                                                 
 .١٠٨ – ١٠٧ / ٨:  ، رد المحتار ٥٠٢ / ٢: حاشیة رد المحتار : ینظر )١(

على حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي ، ٤٢٢ / ٥:  ، مغني المحتاج٥١ / ٦: أسنى المطالب: ینظر )٢(
، دار الديمحمد عبد العزیز الخ:  تحقیق ،الشرواني والعبادي: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، تألیف 

 .٣٣ / ٤: م١٩٩٦سنة  ، الكتب العلمیة ، بیروت

ه ، ١٠١٤مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،العالمة علي بن سلطان محمد القاري ،المتوفى : ینظر )٣(
 .١٨٢ / ٤:  لبنان –دار الكتب العلمیة ، بیروت 

ین محمد بن عبد  ، فتح القدیر، تألیف اإلمام كمال الد٣٣٨ / ٦: ئق البحر الرائق شرح كنز الدقا: ینظر )٤(
ه ، على الهدایة شرح بدایة المبتدي ٨٦١المعروف بابي الهمام الحنفي ،المتوفى سنة الواحد السیواسي 

 .١ / ٥: م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤ ، ١ لبنان ، ط–،دار الكتب العلمیة ،بیروت 
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 .)١(والتحریم لمعنى خارج عنهاألن الحج أفعال مخصوصة  - ٥

ٕألن الحج أفعال بدنیة وانما یطلب المال لیتوصل به إلیهفإذا فعله لم یقدح فیه ما  - ٦
 .)٢(تقدمه من التوصل إلیه كمن خرج مغررا بنفسه راكبا للمخاوف وحج فانه یجزئه

ألن القبول أخص من الصحة ألنها عبارة عن كون الفعل مسقطا للفرض وال یلزم  - ٧
 األخص نفي األعم فالحج بالحرام صحیح إذ یسقط به الفرض وهو غیر من نفي

 .)٣(متقبل أي ال ثواب فیه

  .)٤(بأنه ال واجب إال وفیه ثواب: اعترض علیه 

  .)٥(بأن رد الشيء المغصوب واجب وال ثواب فیه: اجیب 

ألن القبول أخص من االجزاء ، فان القبول عبارة عن ترتیب الثواب على الفعل  - ٨
 .)٦(زاء عبارة عن سقوط القضاءواألج

                                                 
 .٦٣ / ٧: المجموع للنووي : ینظر )١(

 .٥٠٠ / ٣: مواهب الجلیل : ینظر )٢(

 .٢٢٢ / ١: شرح الزرقاني على موطأ مالك : ینظر )٣(

 .المصدر نفسه: ینظر  )٤(

 .المصدر نفسه: ینظر  )٥(

مرعاة المفاتیح :  للتبریزي ،الكتاب – ، مرعاة المفتاح ١٨٢ / ٧: شرح الزرقاني على موطأ مالك : ینظر )٦(
شیخ ولي الدین أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الخطیب العمري التبریزي ، مشكاة المصابیح ، للعالمة ال

 ١٩: ، مع شرحه مرعاة المفاتیح ، للشیخ أبي الحسن عبید اهللا بن العالمة محمد عبد السالم المباركفوري
، المكتب اإلسالمي ) ه٧٣٧: المتوفى ( ، مشكاة المصابیح ، محمد بن عبد اهللا الخطیب التبریزي ٩٩/ 
 .٦٥٥ – ٦٥٤ / ٨: محمد ناصر الدین األلباني: م ، تحقیق ١٩٨٥ –ه ١٤٠٥ ، ٣ بیروت ، ط–
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 .حت الطاعات أي یذهبها ویستأصلهاسمي المال الحرام سحتا ألنه یس - ٩

، ألن بذهاب ام سحتا ألنه یسحت مروءة اإلنسان، واألول أولىسمي الحر: وقیل
 .)١(الدین تذهب المروءة ، وال مروءة لمن ال دین له

ــــصحة-١٠ ــــى الـ ـــــي علـ ــــرك یبتن ــــا  ألن عـــــدم التـ ــي اإلتیـ ـــشرائط واألر، وهـــ ــــانن بالــ ، كـ

ـــالص، كمـــــا  ــال واإلخــ ـــیاء كحـــــل المـــ ـــى أشــ ـــي علــ ـــب علیـــــه الثـــــواب یبتنــ ـــول المترتــ والقبــ

 .)٢(لو صلى مرائیا أو صام وأغتاب فان الفعل صحیح لكنه بال ثواب

ــي -١١ ــع متعلــــق النهــ ــرام قــــد وجــــد بكمالــــه مــ ـــال حــ  ألن متعلــــق األمــــر فــــي الحــــج بمـ

ـــ ــــن حیـــ ـــدت مــ ـــــد وجـــ ــــن الحــــــج قـ ــــه مــ ــأمور بــ ـــ ـــة المـ ـــث فحقیقـــ ــــن حیـــ ــصلحة ال مــ ـــ ث المـ

ــي  ـــان النهـــ ــث المـــــصلحة كــ ـــأمور بـــــه مـــــن حیـــ ــشرعي واذا حـــــصلت حقیقـــــة المــ ٕاألذن الـــ
 .)٣(في مجاور وهي الجنایة على الغیر

                                                 
الجامع ألحكام القرآن ، أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي : ینظر )١(

 –هشام سمیر البخاري ، دار عالم الكتب ، الریاض : ، المحقق ) ه٦٧١ت(شمس الدین القرطبي 
 .٣٩٠ / ٣:  ، تفسیر البحر المحیط١٨٣ / ٦: م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٣المملكة العربیة السعودیة ، 

 .١٠٨ – ١٠٧ / ٨:  ، رد المحتار ٥٠٢ / ٢: حاشیة رد المحتار : ینظر )٢(

تهذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقهیة ، وهو حاشیة على شرح ابن الشاط لكتاب : ینظر )٣(
، للمؤلف محمد علي بن حسین المكي ) إدرار الشروق على أنوار الفروق( المسمى الفروق للقرافي

 .١٣١ / ٢: المالكي
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ـــاني ـــ ـــول الث ـــ ــــاب : الق ــ ـــه وال یث ـــ ــــه ال یجزئ ــ ــــرام ، أي أن ـــال الحــ ـــج بالمـــ ـــصح الحـــ ال یـــ

ـــحا ــــر أصـــ ـــام أحمــــــد وأكثــ ــــة واإلمـــ ــشیعة االمامیــ ــال الــــ ــــه قــــ ــادة ، وبــ ــــه اإلعــــ ــــه ویلزمــ به علیــ

 .)١(واإلمام مالك في روایة أخرى وبعض أصحابه وبعض الحنفیة

  :واستدلوا 

  :  أوال من السنة 

ما روي عن القاسم بن محمد قال أخبرتني عائشة رضي اهللا عنهاأن رسول اهللا 
 .)٢()من عمل عمال لیس علیه أمرنا فهو رد: (صلى اهللا علیه وسلم قال 

                                                 
 منصور أبي تألیف ، على مذهب االمامیة–عالمة الحلي الشریعة ، ال أحكام مختلف الشیعة في: ینظر )١(

 اإلسالمي رالنش مؤسسة  ه ،٧٢٦ - ٦٤٨ )الحلي  العالمة( أألسدي  المطهر بن یوسف بن الحسن
 – ٤٨٧ / ١:  ، الفروع البن مفلح ٢٤٩ / ٦:   ه١٤١٢ ، ١المقدسة ، ط بقم المدرسین لجماعة التابعة
  ، كشاف القناع ، للشیخ منصور بن یونس البهوتي الحنبلي المتوفى ١٢٧ / ١٠:  ، اإلنصاف ٤٨٩
، دار   ه٩٦٠ى سنة ف،عن متن اإلقناع لإلمام موسى بن أحمد الحجاوي ألصالحي المتو  ه١٠٥١سنة 

ى  ، شرح منتهى اإلرادات المسم١٦٧ / ١٣:  م ١٩٩٧  ه١٤١٨، ١ لبنان ، ط–بیروت  ،الكتب العلمیة
دار الكتب , )هـ١٠٥١ -١٠٠٠( للشیخ منصور ابن إدریس البهوتي ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى

، مصطفى یة المنتهى أولي النهى في شرح غا، مطالب١٥٢/ ١:  دار الفكر،هـ١٤٠٦األزهریة 
 ، مواهب الجلیل ٧ / ١٢:  ، جامع العلوم والحكم٣١٨ – ٣١٧  /١١: الرحیباوي ، المكتبة اإلسالمیة 

،  على مختصر سید خلیل ، محمد علیش، دار الفكر، بیروتمنح الجلیل شرح ، ٥٠٢ – ٤٩٧ / ٣: 
 .٥٠٢ / ٢: صفكي  ، الدر المختار للح٣٤٤ / ٦:  الرائق، البحر١٦١/ ٤: م ١٩٨٩ –ه ١٤٠٩

اهللا البخاري الجعفي، دار ابن  اعیل أبو عبد، لمحمد بن إسمالجامع الصحیح المختصر  البخاري،صحیح )٢(
ذ الحدیث مصطفى دیب البغا أستا. د: ، تحقیق١٩٨٧ –١٤٠٧ بیروت، الطبعة الثالثة، –الیمامةكثیر، 

، باب ٢٦٧٥/ ٦: مصطفى دیب البغا. تعلیق د: ب، مع الكتا جامعة دمشق-وعلومه في كلیة الشریعة
/ ٣: ، صحیح مسلم) الرسول من غیر علم فحكمه مردودإذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خالف(

 .، واللفظ لمسلم)محدثات األمورنقض األحكام الباطلة ورد ( ، باب )١٧١٨(، رقم ١٣٤٣
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وأن  ى عدم صحة الحج بالمال المغصوب،یستدل بهذا الحدیث عل: وجه الداللة 
فعل العبادات على وجه النهي لیس في الدین ، ولهذا یحرم علیه فعله ، وال یثاب علیه ، 

  .)١(وما لم یؤمر به ولم یبح له فهو خارج من الدین مردود

  :ثانیا من األثر 

ا أنه وقف في المسجد الحرام ونادى أیه: (ما روي عن اإلمام مالك رحمه اهللا 
الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفني فأنا مالك بن أنس من حج بمال حرام فلیس 

  .)٣(فظاهر هذه الروایة عدم األجزاء ،)٢( )له حج أو كالم هذا معناه

  :ثالثا من المعقول 

قیاسا على الصالة في مكان مغصوب فكما أنها ال تصح فكذلك الحج بالمال  - ١
 .)٤(المغصوب ال یصح

  .)٥(بأن الزاد والراحلة یتقدمان العبادة وال یصاحبانها: ه اعترض علی

لة محرمة بأنه لو أحرم من دویرة أهله أو من المیقات وسار على راح: اجیب
دة ، وألن الحج من نتیجة المال المغصوب وفائدته، وأن فائفالتحریم مصاحب للعبادة

ه لم یأذن فیه وال نواه، ، ألنوال یمكن الحج للمالك، المال المغصوب ال تكون للغاصب
 .)٦(وأن المؤثر حجه ال یكون قبل إحرامه

                                                 
 .٣١٨ – ٣١٧ / ١١:  ، مطالب أولي النهى ٤٨٩ – ٤٨٧ / ١:الفروع البن مفلح : ینظر )١(

 .٥٠٢ – ٤٩٧ / ٣: مواهب الجلیل  )٢(

 .المصدر نفسه: ینظر )٣(

 .١٦٧ / ١٣:  ، كشاف القناع ٤٨٩ – ٤٨٧ / ١: الفروع البن مفلح : ینظر )٤(

 .٤٨٩ – ٤٨٧ / ١: الفروع البن مفلح : ینظر )٥(

 .المصدر نفسه: ینظر )٦(
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 .)١(وألن الصالة والحج قربة وطاعة وقیامه وقعوده ومسیره بمحرم منهي عنه - ٢

ألنه سبب غیر مشروع فال یجزي كأفعال الحج وهو على أصله في الدار  - ٣
 .)٢(المغصوبة

ر بنفسه وحج فانه بأن النفقة أجنبیة عن الحج بل هو كمن غر: اعترض علیه
  .)٣(یجزئه

ألن التسویة بین األصل والوصف نظرا لعدم وجود حقیقة المأمور به في  - ٤
الحج بمال حرام ، ألن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ، فیكون الحج بمال 

 .)٤(حرام معدومة حسا مع العمد ، وذلك مبطل للحج

 ال تعلق لها بالحج بأن هذا النظر ال یتأتى في الحج فان النفقة: اعترض علیه 
  .)٥(لیست ركنا وال صرفت في ركن بل نفقة الطریق لحفظ حیاة المسافر

بأنه لو أحرم من دویرة أهله أو من المیقات وسار على راحلة محرمة : اجیب 
 .)٦(فالتحریم مصاحب للعبادة

ـــــراجح  ـــ ـــول الـ ـــ ـــ ـــج : الق ـــ ـــائلین أن الحـــ ـــ ـــ ـــول األول الق ـــ ـــ ــو الق ـــ ــــا هــــ ـــ ـــذي أراه راجحــ ـــ ـــ وال
ـــرام  ــــال الحـــ ــــه ال بالمــ ــــضاء إال أنــ ــــه عــــــن القــ ــــل ویجزئــ ــــرض والنفــ ـــسقط الفــ ــــه یـــ یــــــصح، وبــ

ــون عاصــــیا آثمــــایتقبــــل منــــه لعــــدم تر ــواب علیــــه ویكــ ــب الثــ ــتدلوا تــ ، وذلــــك لألدلــــة التــــي اســ

                                                 
 .٣٣٤ / ١: مطالب أولي النهى : ینظر )١(

 .٥٠٢ – ٤٩٧ / ٣:  ، مواهب الجلیل ٣٢٤ / ٣:  ، التاج واإلكلیل ١٧٩ / ٣:  الذخیرة :ینظر )٢(

 .١٧٩ / ٣: الذخیرة : ینظر )٣(

 .١٣١ / ٢: تهذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقهیة : ینظر )٤(

 .المصدر نفسه: ینظر )٥(

 .٤٨٩ – ٤٨٧ / ١: الفروع البن مفلح : ینظر )٦(
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ـــي مجیبـــــا  ـــك فانـــــه یریـــــد بـــــذلك أنــ ــك اللهـــــم لبیــ ـــول لبیـــ ــان العبـــــد عنـــــدما یقــ ـــا، وكـــــذلك فـــ بهــ
ـــرك مجت ــثال ألوامـــ ـــك ممتــــ ـــى طاعتـــ ــا علـــ ــا مقیمــــ ــــسرعا إلیهــــ ــــدعوتك مــ ــإذا لــ ــك فــــ ــــا لنواهیــــ نبــ

قــــال هــــذا بلــــسانه فالواجــــب أن یتبــــع ذلــــك بعملــــه لیكــــون مــــستجیبا لــــدعوة اهللا قــــوال وفعــــال 
ـــن  ـــدیر أن یجـــــاب مــ ـــو جــ ـــه وهــ ـــذب قولـــــه عملــ ـــه بعملـــــه فقـــــد كــ ـــم خالفــ ـــك ثــ ، وان قـــــال ذلــ

  .)١(ال لبیك وال سعدیك: حج بمال حرام وقال لبیك اللهم لبیك فیقال 

ــــه اهللا ـــــصادق رحمــ ـــن جعفــــــر ال ـــــد روي عـــ ــــالى وق ــــاد ( تعــ ــــل كــ ــا أراد أن یهــ ـــــه لمــــ أن
ـــــول  ــــشى أن أقـ ــي أخــ ـــ ــــال إنـ ـــــه فقــ ـــشى علیـ ـــــول : یغـــ ــك فیقـ ـــــم لبیــــ ــك اللهـ ـــ ــك وال : لبیـ ـــ ال لبیـ

ــعدیك ــــا  ،)٢( )ســــ ــــي اهللا عنهمــ ـــسین رضــ ــــن حـــ ــــده علــــــي بــ ــــن جــ ــــذلك روي عــ ــــا (وكــ ـــه لمــ أنـــ
ــــه ـــشم وجهــــ ـــ ــــه فتهــ ــــن ناقتــــ ـــقط مــــ ـــ ـــــه وســ ـــشي علیـــ ـــ ــــا غــ ــــك أو قالهــــ ــول لبیــــ ـــ  ،)٣( )أراد أن یقـــ

ـــاء الع ـــذین یخــــشون اهللاوكــــانوا مــــن العلمـ ـــاد الـ ـــاد الزهـ ـــرام  ،)٤(بـ ـــذي مكــــسبه حـ ــــال الـ فمــــا ب
ـــال، و ـــا البــــدن والمـ هــــي كلهــــا ونفقــــة حجــــه حــــرام والحــــج فیــــه مناســــك عظیمــــة یجتمــــع فیهـ

ــــة ــــة الطیبــ ـــى النفقــ ـــة علـــ ــب( ،مبنیـــ ـــب ال یقبــــــل إال الطیــــ ــــاج )٥()ألن اهللا طیـــ ـــر الحــ ، ولینظـــ
ــالل  ــب جهــــة ، ألن الحــ ـــة یفــــي أمــــر الــــزاد ومــــا ینفقــــه فیكــــون مــــن أطیــ ــین علــــى الطاعـ عــ

ــسل عــــن المعــــصیة ــــا ویكــ ــبعین باب ـــون ســ ــنهم یتركـ ـــصالح رضــــي اهللا عــ ـــسلف الـ ــان الـ ، وكــ

                                                 
 حدیث لبیك اللهم لبیك ، للمؤلف عبد الرحمن بن احمد بن رجب البغدادي الحنبلي ، دار شرح: ینظر )١(

 .٣ / ١: ولید عبد الرحمن محمد آل فریان. د: ه ، تحقیق ١٤١٧ ، ١عالم الفوائد ، مكة المكرمة ، ط

 النمري ، وزارة التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر )٢(
محمد عبد ,مصطفى بن أحمد العلوي:،تحقیق١٣٨٧ المغرب ، -عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة 

 .٣٣٣ / ١:  ، شرح الزرقاني ٦٧ / ٢: الكبیر البكري

 .المصدر نفسه )٣(

 .المصدر نفسه )٤(

 .حدیث سبق تخریجه )٥(



 

 

 
٢٢٢    

 

ـــك  ــ ــــا بال ــــر الحـــــج فمـ ـــسون بغیـ ــ ـــم متلب ــــذا وهــ ــــرام وهـ ــــي الحـ ـــوع فـ ــ ــــة الوق ــــالل مخافـ ـــن الحـ مــ
ــــالحج ـــ ،)١(بـ ــ ــــلى اهللا علی ــال صـ ــــلموقـــ ــى : (ه وسـ ـــ ــــاع اهللا شـــــاء أو أب ـــالل أطـ ــــل الحــ ــــن أكـ مـ

ــــصى اهللا شـــــاء أو أ ــــرام عـ ـــل الحـ ـــن أكــ ـــىومــ ـــدوس  ،)٢()بــ ــ ــــن عب ــال ابـ ــــدین : (وقـــ ــاد الـ عمـــ
ـــب  ـــي طیـــ ــــصحح فـــ ــــم یــ ــــن لــ ــا عملــــــه ومــ ـــسبه زكــــ ــــاب كـــ ــــن طــ ـــم فمــ ـــب المطعـــ ــــه طیـــ وقوامــ

ـــالت ــــل صــــ ــــه أن ال تقبـــ ــــف علیـــ ـــسبه خیـــ ــــهمكــــ ــــع عملـــ ــــاده وجمیـــ ــــه وجهـــ ــیامه وحجـــ ، ه وصـــــ
ـــالى یقــــــول  ــــا: (ألن اهللا تعـــ َإنمــ ُیتقبــــــل َِّ َََّ ــــه َ ُاللــ ـــن ّ َمـــ ــین ِ َالمتقــــ َِّ ُ ــدة )ْ ـــة : المائــــ ، )٣()٢٧مــــــن اآلیـــ

ـــه  ــسبب جنایتـــ ـــه بــــ ــــاب علیـــ ــال یثــ ـــول فــــ ـــر مقبـــ ــــذا غیـــ ــــه هــ ــــن حجــ ـــه لكــ ــــادة تجزئـــ ـــذه العبــ فهـــ
ـــم  ــــا ، ثــــ ـــــا ونحوهـــ ـــــدي والربــ ـــصب والتعــ ــــددة كالغــــ ــــن طرقهالمتعـــ ـــرام مـــ ــــال الحــــ ـــسبه المـــ بكــــ

  .إنفاقه في نفقات الحج ، واهللا أعلم

                                                 
 .٥٠١ / ٣: مواهب الجلیل : ینظر )١(

 .٥٠١ / ٣: التمهید )٢(

 .المصدر نفسه: ینظر )٣(



 

 

 
٢٢٣    

 



 

  :وفیه ثالثة مطالب 
 

، وبه قال الحنفیة والمالكیة والشافعیة صدقة من المال الحرام ویكون آثماال تقبل ال
  .)١(والحنابلة والظاهریة والشیعة االمامیة

  واستدلوا

  .من السنة: أوال

من : (ال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلمق: عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال -١
قبل اهللا إال الطیب وان اهللا یتقبلها تصدق بعدل تمرة من كسب طیب وال ی

 .)٢()بیمینه ثم یربیها لصاحبها كما یربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل

                                                 
, عمدة القاري شرح صحیح البخاري  ، ٤٣٩ / ٤:  ، مجمع األنهر ٣١٧ / ٢: حاشیة رد المحتار  )١(

 التراث إحیاء هـ ،دار٨٥٥سنة المتوفى , للعالمة بدر الدین أبي محمد محمود ابن احمد العیني الحنفي 
/ ٦: ، المجموع للنووي٢٢٢ / ١:  موطأ مالك، شرح الزرقاني على٢٦٩ / ١٣:  لبنان–، بیروت العربي
، جامع العلوم ٤١٤/ ٤:  ، الفروع البن مفلح٢٨/ ٩: فهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، الم٢٤١

، رسائل ٢٣٥/ ٢: ، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح٧٧٤/ ٧: ، المحلى باآلثار٧/ ١٢: والحكم
شركة األعلمي : ، الناشر السید احمد الحسینيرتضى،لشریف الما:  امامیة، تألیف-الشریف المرتضى

، سنة لیف محمد كاظم الطباطبائي الیزدي تأ– امامیة -تكملة العروة الوثقى  ، ٨٤ / ٣: للمطبوعات
 .٣٢٨ – ٣٢٧ / ١: دار الصفوة: م ، الناشر ٢٠٠٨

ل إال من كسب ، باب ال یقبل اهللا صدقة من غلول وال یقب)١٣٤٤(، رقم ٥١١/ ٢:  البخاريصحیح )٢(
 .طیب



 

 

 
٢٢٤    

 

أیها : (قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال -٢
الناس إن اهللا طیب ال یقبل إال طیبا وان اهللا أمر المؤمنین بما أمر المرسلین 

) یا أیها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علیم( : فقال
ثم ذكر الرجل یطیل ) یا أیها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم: (وقال 

السفر أشعث أغبر یمد یدیه إلى السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه 
 .)١()حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى یستجاب لذلك

الحدیثان یدالن على أن اهللا ال یقبل من الصدقة إال الطیب ، : وجه الداللة
والطیب الحالل ،وأن من تصدق بصدقة من الحرام فانه غیر مأجور علیها بل هو مأثوم 

 .)٢(فیه حین لم یرده إلى مستحقه

لى اهللا علیه قال رسول اهللا ص:  اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قالعن عبد -٣
 یكسب عبد من حرام فینفق منه فیبارك له فیه وال یتصدق به فیقبل وال( :وسلم

                                                 
 .، باب قبول الصدقة من الكسب الطیب) ١٠١٥( ، رقم ٧٠٣ / ٢: صحیح مسلم  )١(

تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، لإلمام الحافظ أبي العال محمد  ، ٢٦٨/ ١٣: عمدة القاري : ینظر )٢(
 :  لبنان–ة ، بیروت ، دار الكتب العلمی)ه١٣٥٣ –ه ١٢٨٣(حیم المباركفوري عبد الرحمن ابن عبد الر

 –مري، دار الكتب العلمیة ، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر الن، االستذكار٢٦٥ – ٢٦٤ / ٣
، ٥٩٦/ ٨: الم محمد عطا ، محمد علي معوضس: ، تحقیق ٢٠٠٠ – ١٤٢١بیروت، الطبعة األولى، 

سلیمان بن خلف ,  شرح الموطأ ، المنتقى١٧٣ / ٢٣: التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید 
 ، شرح مسلم ٢٢٢ / ١:  ، شرح الزرقاني على موطأ مالك ٤٦٦ / ٤:  دار الكتاب اإلسالمي،الباجي
 ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري ١٠٦ / ١٦: للنووي 

 .١٠٠ / ٧: ه ١٣٩٢، ٢ بیروت ، ط–النووي ، دار إحیاء التراث العربي 



 

 

 
٢٢٥    

 

منه وال یتركه خلف ظهره إال كان زاده إلى النار إن اهللا ال یمحوا السیئبالسیئ 
 .)١()ولكنه یمحوا السیئ بالحسن

أن التصدق بالمال الحرام سیئة وال یمحو اهللا األعمال السیئات : وجه الداللة 
  .)٢(و السيء بالحسن أي التصدق بالحاللبالسیئات ولكن یمح

ال یقبل (قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : عن عمران ابن حصین قال  -٤
 .)٣()اهللا صالة بغیر طهور وال صدقة من غلول

  

دل الحدیث على عدم قبول الصدقة من مال حرام واستحقاق العقاب : وجه الداللة
  .)٤(كالصالة بغیر طهور في ذلك

                                                 
 القاهرة ، األحادیث –مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشیباني ، مؤسسة قرطبة  )١(

، باب مسند عبد اهللا بن مسعود رضي ) ٣٦٧٢( ، رقم ٣٨٧ / ١: مذیلة بأحكام شعیب األرنؤوط علیها
، باب في اإلسالم واإلیمان، ) ١٦٤ ( ، رقم٢١٣ / ١: لزوائد ومنبع الفوائد لنور الدیناهللا عنه ، مجمع ا

 .الحدیث رواه أحمد ورجال إسناده بعضهم مستور وأكثرهم ثقات

 .٢٦٠ / ٩: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح : ینظر )٢(

، ٢ الموصل، ط–، مكتبة العلوم والحكم  الطبراني، سلیمان بن احمد بن أیوب أبو القاسمالمعجم الكبیر )٣(
لزوائد ومنبع الفوائد ، مجمع ا٢٠٦/ ١٣: حمدي بن عبد المجید السلفي:  تحقیق ،م١٩٨٣ –ه ١٤٠٤

، رواه الطبراني في الكبیر ورجاله رجال ، باب فرض الوضوء)١١٥٤(، رقم ٥٢٦/ ١: لنور الدین
عن مصعب بن سعد قال دخل عبد اهللا بن عمر : حیحه بلفظ آخرالصحیح ، الحدیث رواه مسلم في ص

، قال إني سمعت رسول اهللا صلى قال أال تدعو اهللا لي یا ابن عمرده وهو مریض فعلى ابن عامر یعو
 ، ٢٠٣ / ١: ، صحیح مسلم ) ال تقبل صالة بغیر طهور وال صدقة من غلول: (اهللا علیه وسلم یقول 

 .، باب وجوب الطهارة للصالة) ٢٢٤(رقم 

، عون المعبود شرح سنن أبي داود ،  ٩ / ١٣:  ، شرح سنن الترمذي ٨ / ١: تحفة األحوذي : ینظر )٤(
 ، ٥٨ / ١: ه١٤١٥، ٢ بیروت ، ط–محمد شمس الحق العظیم آبادي أبو الطیب،دار الكتب العلمیة 

 .٤٢ / ٢:  ، مشكاة المصابیح مع شرحه ٥٦ / ٣: مرعاة المفتاح للتبریزي 



 

 

 
٢٢٦    

 

ال رسول اهللا صلى اهللا علیه  یسار أنه سمع أبا هریرة یقول قعن سعید بن -٥
ما تصدق أحد بصدقة من طیب وال یقبل اهللا إال الطیب إال أخذها : (وسلم

 .)١()الرحمن بیمینه

ن المال كان حراما لم یكن أشار الحدیث إلى أنه لم تقبل الصدقة أل: وجه الداللة
 .)٢(ذاته، فانتفت المناسبة بینه وبین الطیب بطیبا

قال رسول اهللا صلى اهللا علیه : قال  عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه -٦
 تعالى قاتال أو ال یعجبنك رحب الذراعین یسفك الدماء فان له عند اهللا( :وسلم

، وال یعجبنك امرؤ كسب ماال من حرام ، فانه إن أنفق منه أو قتیال ال یموت
ك له فیه وان بقي منه شيء كان زاده تصدق به لم یقبل منه وان تركه لم یبار

 .)٣()إلى النار

                                                 
 .، باب قبول الصدقة من الكسب الطیب)١٠١٤( ، رقم ٧٠٢/ ٢: صحیح مسلم )١(

 .٢٨ / ٩: المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم : ینظر )٢(

، باب من روى عن ابن مسعود أنه لم یكن مع ) ١٠١١١(، رقم ١٠٧/ ١٠: المعجم الكبیر الطبراني )٣(
، )١٢٣١٤(، رقم ٥٨٣/ ٧: ئد ومنبع الفوائد لنور الدینالنبي صلى اهللا علیه وسلم لیلة الجن، مجمع الزوا

ني وفیه النظر بن حمید وهو ، الحدیث رواه الطبرإمین وأموالهم واثم من قتل مسلمالباب حرمة دماء المس
 –، دار الكتب العلمیة)٤٥٨ - ٣٨٤(د بن الحسین البیهقي أبو بكر أحم ، شعب اإلیمان،متروك
، ٣٩٥/ ٤: بسیوني زغلولمحمد السعید : م ، تحقیق١٩٩٠ -ه١٤١٠الطبعة األولى،   لبنان،–بیروت

 .)٥٥٢٥(رقم 



 

 

 
٢٢٧    

 

ذا إ: (عن أبي هریرة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال -٧
، ومن جمع ماال حراما ثم تصدق به لم یكن أدیت الزكاة فقد قضیت ما علیك

 .)١()له فیه أجر وكان إصره علیه

عتق وال حج وال عمرة وكتب اهللا ومن كسب ماال حراما لم تقبل له صدقة وال ( -٨
 .)٢()له بقدر ذلك أوزارا وما بقي عند موته كان زاده إلى النار

: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: عن القاسم بن مخیمرة مرسال قال  -٩
من أصاب ماال من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبیل (

 .)٣()نار جهنماهللا جمع اهللا ذلك جمیعا ثم قذف به في 

                                                 
، باب )١١٨٩( ،رقم ٣٦١ / ١: للبیهقي  ، احمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكرالسنن الصغرى )١(

 بن علي بن موسى أبو بكر البیهقي، مكتبة دار ، أحمد بن الحسینفرض الزكاة، سنن البیهقي الكبرى
، )٧٠٣٢( ، رقم ٨٤/ ٤: لقادر عطامحمد عبد ا: ، تحقیق١٩٩٤ – ١٤١٤ مكة المكرمة، -الباز 

 – أبو عبد اهللا الحاكم النیسابوري، دار الكتب العلمیة ، محمد بن عبد اهللالمستدرك على الصحیحین
، ، كتاب الزكاة)١٤٤٠( ، رقم ٥٤٨ /١: عبد القادر عطا: م، تحقیق١٩٩٠ –ه ١٤١١، ١بیروت، ط

، مؤسسة الرسالة تيبن احمد أبو حاتم التمیمي ألبسصحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، محمد بن حبان 
 ، رقم ١١ / ٨: نؤوط علیهام ، األحادیث مذیلة باحكام شعیب األر١٩٩٣ –ه ١٤١٤ ، ٢ بیروت ، ط–
 .إسناده حسن: ، باب جمع المال من حله وما یتعلق بذلك ، قال شعیب األرنؤوط )٣٢١٦(

الحارث بن : ث ، المؤلف بغیة الباحث عن زوائد مسند الحار:  زوائد الهیثمي ، الكتاب–الحارث مسند  )٢(
، ١ المدینة المنورة ، ط– النبویة أبي أسامة الحافظ نور الدین الهیثمي ، مركز خدمة السنة والسیرة

، باب في ) ٢٠٥( ، رقم ٣٠٩/ ١: حسین احمد صالح الباكري. د : م ، تحقیق١٩٩٢ –ه ١٤١٣
 .خطبة قد كذبها داود بن المحبر على رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

 العلوم والحكم ، جامع، حرف المیم)٢١٢٤٧( ، رقم ٣٧٠/  ١٩: مع األحادیث لجالل الدین السیوطيجا )٣(
 .)٩٢٦٥( ، رقم ١٩ / ٣١:  ، الحدیث العاشر ، كنز العمال ١٠/ ١٢: البن رجب الحنبلي



 

 

 
٢٢٨    

 

یقبل اهللا فهذه األحادیث التي یشد بعضها بعضا تدل على أنه ال : وجه الداللة
فق فیها حالال ، وأنه لقبول الصدقة البد وأن یكون ما ینصدقة من مال خبیث حرام

، وأن منفق المال الحرام في أي وجه من وجوه البر ال ثواب له فیما خالصا ال شبهة فیه
  .)١( جزاء القبول عند اهللا والقبول مشروط بأن یكون المال طیباأنفق، ألن الثواب

 .)٢()كم وأموالكم علیكم حرامءإن دما(قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  -١٠

ل حرام بل یستدل بهذا الحدیث على أن الصدقة ال تقبل من ما: وجه الداللة
ٕاذا زاد معصیة زاد ، فكلما تصرف في الحرام فقد زاد معصیة ویكتسب بذلك إثما زائدا

ْیعمل َمن(قال اهللا تعالى  ،)٣(إثما َ ْ ًسوءا َ َیجز ُ ْ ِبه ُ ِ()٤(.  

  .من األثر: ثانیا

َِالیستوي (:قال الضحاك -١ ْ ُالخبیث َ ِ َ ُوالطیب ْ َِّّ  من حرام ال صدقة: یعني ،)٥()َ
 وصدقة من حالل تقع في ید ،تصعد إلى اهللا تعالى، ال توضع في خزائنه

                                                 
: اوى األزهر ، فت٤٠٣/ ٤:  ، فقه السنة ٢٦٢ – ٢٦٠/ ٩: قاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحمر: ینظر )١(

٢٠٦ / ٧. 

، )٥٥٥٥( ، رقم ٥٦٣ / ٣: لزوائد ومنبع الفوائد لنور الدین، مجمع ا٣٦٠/ ١٦: المعجم الكبیر الطبراني )٢(
 .، ورجال الطبراني موثقونباب في الخطبة یوم عرفة

 .٧٧٤ / ٧: المحلى البن حزم : ینظر )٣(

 .١٢٣اآلیة : سورة النساء  )٤(

 .١٠٠ اآلیة: سورة المائدة  )٥(



 

 

 
٢٢٩    

 

َْولو. (ایقبله: الرحمن، یعني ََأعجبك َ َ َ ُكثرة ْ َْ ِالخبیث َ ِ َ مثقال حبة من : ، یعني)١()ْ
 .)٢()صدقة الحالل أرجح عند اهللا من جبال الدنیا من الحرام

أنهما جعال مثل من أصاب ماال من (روي عن أبي الدرداء ویزید بن میسرة  -٢
 .)٣()غیر حله فتصدق به مثل من أخذ مال یتیم وكسا به أرملة

 تاب، فهو س عمن كان على عمل فكان یظلم ویأخذ الحرام ثمسئل ابن عبا  -٣
 .)٤()إن الخبیث ال یكفر الخبیث : (، فقالیحج ویعتق ویتصدق منه

 .)٥()إن الخبیث ال یكفر الخبیث ولكن الطیب یكفر الخبیث: (قال ابن مسعود -٤
 .)٦()أیها المتصدق على المسكین یرحمه ، أرحم من قد ظلمت: (قال الحسن -٥
القبول حصول الثواب على الفعل إذ المعنى ال یثیب اهللا من : (يقال األب -٦

 .)٧()تصدق بحرام
الرجل : دخل ابن عامر على ابن عمر فقال (:عن محمد بن سیرین قال -٧

 ما انك: یصیب المال فیصل منه الرحم ویفعل منه ویفعل قال ابن عمر

                                                 
 .١٠٠اآلیة : سورة المائدة  )١(

، إبراهیم السمرقندي الفقیه الحنفي، دار الفكر، بیروت، تألیف أبو اللیث نصر بن محمد بن بحر العلوم )٢(
 .٧ / ٢: محمود مطرجي. د: تحقیق

 .٧ / ١٢: جامع العلوم والحكم  )٣(

 .المصدر نفسه )٤(

 .المصدر نفسه )٥(

 .المصدر نفسه )٦(

 .٢٢٢ / ١: الزرقاني على موطأ مالك شرح  )٧(



 

 

 
٢٣٠    

 

،  خبیثاانظر ما أوله فان كان أوله، ولكن علمت لمن أجدرهم أن یفعل ذلك
 .)١()فان الخبیث كله خبیث

  .من المعقول: ثالثا

فكما أن الطهارة شرط للصالة المقبولة،كذلك كون المال طیبا شرط للصدقة  -١
 .)٢(المقبولة

، ع من التصرف فیه وهو قد تصرف فیهألنه غیر مملوك للمتصدق وهو ممنو -٢
 .)٣(لفلو قبله لزمه أن یكون الشيء مأمورا منهیا من وجه واحد وهو محا

 .)٤(ألن أكل الحرام یفسد القلوب فتحرم الرقة واإلخالص فال تقبل األعمال -٣

ه ال یملك المال وال لمالك ألن هذه الصدقة ال أجر علیها للمتصدق، ألن -٤
، وال أراد إخراجه فیها ، لكنها ه لم یرض أن یكون هذا المال صدقة، ألنالمال

  .)٥(صدقة ال أجر ألحد علیها
 

األصل في المال الحرام الذي یعلم صاحبه أنه یرد إلیه، أما المال الحرام الذي 
  :، اختلف الفقهاء فیه إلى قولین صاحبه لیرد إلیه، فهل یتصدق بهجهل 

                                                 
 .٢٣٩ – ٢٣٧ / ١٢: الفروع البن مفلح  )١(

 .٥٧ / ٣: مرعاة المفتاح للتبریزي : ینظر )٢(

، ٢٢٢ / ١:  ، شرح الزرقاني على موطأ مالك ٢٦٩ / ١٣: عمدة القاري شرح صحیح البخاري : ینظر )٣(
 .٢٨ / ٩: المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم 

 .٢٨ / ٩: المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم : نظری )٤(

 .٨٤ / ٣:  امامیة –رسائل المرتضى : ینظر )٥(



 

 

 
٢٣١    

 

، وان یقصد المتصدق التصدق به عن جواز التصدق بالمال الحرام :القول األول
المالكیة والحنابلة واألباضیة والغزالي وابن الصالح من صاحبه، وبه قال الحنفیة و

  .)١(الشافعیة

  :واستدلوا 

  :من السنة : أوال 

 زار قوما من األنصار – صلى اهللا علیه وسلم –أن رسول اهللا : (عن أبي موسى
في دارهم فدعوا له بشاة وصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم شیئا لیأكله فمضغه 

                                                 
شمس الدین :  ، المبسوط ، تألیف ٤٣٩ / ٤:  ، مجمع األنهر٣١٧ / ٢: المحتار حاشیة رد : ینظر )١(

 لبنان ، – بیروت  دار الفكر ،،خلیل محي الدین المیس: أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، تحقیق
، ألبي الحسن  الرباني ، حاشیة ألعدوي على شرح كفایة الطالب١٩٤ / ١٣: م ٢٠٠٠ –ه ١٤٢١، ١ط

 الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر، یوسف: ، تحقیق)ه١١٨٩ت ( بن احمد الصعیدي العدوي علي
، ١٠٤/ ٨: ي ، الفواكه الدوان٣١٧/ ١٣: رة ، الذخی٤٧٤ / ٦: م١٩٩٢ – ه١٤١٤ لبنان، –بیروت 
، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل روایة أبنه عبد اهللا ، المؤلف ١٨٣ / ٧: القناع لمنصور البهوتيكشاف 

زهیر : ، المحقق)ه٢٤١: المتوفى(ن أسد الشیباني أبو عبد اهللا احمد بن محمد بن حنبل بن هالل ب
ئلة واألجوبة الفقهیة  ، األس٣٠٩/ ١: م١٩٨١–ه ١٤٠١ ،١ بیروت ، ط–الشاویش، المكتب االسالمي

م ٢٠٠٨ –ه١٤٢٨عبد العزیز بن محمد السلمان، سنة :  فقه حنبلي، المؤلف–المقرونة باألدلة الشرعیة
 ١٢٣٧(، الشیخ العالمة محمد بن یوسف أطفیش  اباضیة ،تیسیر التفسیر–ر أطفیش تفسی ، ٥٤/ ٧: 
، فتاوى ابن الصالح، ٣٥٣ –٣٥٠/ ٩: ، المجموع للنووي٣٢٣/ ١: )م ١٩١٤ – ١٨١٨ –ه ١٣٣٢ –

وف بابن الصالح ، المتوفى اإلمام العالمة عثمان بن عبد الرحمن ، أبو عمر تقي الدین المعر
، ١ بیروت ، ط–الحكم ، عالم الكتب موفق عبد اهللا عبد القادر ، مكتبة العلوم و. د: ، المحقق )ه٦٤٣(

 .٢٨٧ / ١: ه١٤٠٧



 

 

 
٢٣٢    

 

قال ما شأن هذا اللحم فقالوا شاة لفالن ذبحناها حتى یجيء صاحبها ساعة ال یسیغه ف
 .)١() أطعموها األسارى– صلى اهللا علیه وسلم –فنرضیه من لحمها فقال رسول اهللا 

دل الحدیث على أن سبیل المال الحرام هو التصدق به،وینبغي : وجه الداللة 
  .)٢(ا الثواب منهللمتصدق بالمال الحرام أن یزعم تخلیص رقبته وال یرجو

  : من األثر : ثانیا 

رجل أصاب ماال : قال رجل لعطاء ابن أبي رباح : (عن مالك بن دینار قال  -١
لیرده على أهله ، فان لم یعرف أهله فلیتصدق به ، وال : من حرام ، قال 

 .)٣()أدري ینجیه ذلك من إثمه

بت إني كنت غالما فأص: أن رجال سأل عطاء فقال(عن مالك بن دینار -٢
ال : ردها إلى أهلها، قال: ال أحبها فأنا أرید التوبة، قالأمواال من وجوه 

ري هل تسلم من وزرها ، وما أدتصدق بها، فمالك من ذلك أجر: أعرفهم، قال
 .)٤()وسألت مجاهدا فقال مثل ذلك: أم ال ؟ قال

                                                 
ه ، ١٤١٥ القاهرة ، –لیمان بن احمد الطبراني ، دار الحرمین المعجم األوسط ، للحافظ أبي القاسم س )١(

 .)١٦٠٢( ، رقم ١٦٨ / ٢: طارق بن عوض اهللا بن محمد عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني: تحقیق 

 ، العرف الشذي شرح سنن الترمذي ، محمد أنور شاه بن معظم ١٩٤ / ١٣: المبسوط للسرخسي : ینظر )٢(
محمود أحمد شاكر ، المدقق : األولى ، المحقق : ، الطبعة ) هـ١٣٥٣: لمتوفى ا(شاه الكشمیري الهندي 

 ، فیض الباري شرح صحیح البخاري ، ابن حجر ١٥ – ١٤ / ١: مؤسسة ضحى للنشر والتوزیع : 
 .٨٣ / ٥: م ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦ ،١ لبنان ، ط–العسقالني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

 .، باب في الرجل یصیب المال الحرام ثم یندم) ٢٣١٣٣( ، رقم ٥٦١ / ٤: مصنف ابن أبي شیبة  )٣(

 .، باب في الرجل یصیب المال الحرام ثم یندم) ٢٣١٣٤( ، رقم ٥٦١ / ٤: مصنف ابن أبي شیبة  )٤(



 

 

 
٢٣٣    

 

إن سره أن یتبرأ منه فلیخرج : (ري عن رجل یصیب المال الحرام قالعن الزه -٣
 .)١()منه

 به یثاب من اجتمع عنده مال حرام فتصدق: قال ابن القیم في بدائع الفوائد -٤
ق،وقع من اجتمع عنده مال حرام سبیله التصد: علیه ، وقال في الهدایة

احدهما :  في دفع التعارض إن ها هنا شیئان، لذاالتعارض بین الدر والهدایة
، والرجاء دق بمال خبیثالتص: والثاني. یهائتمار أمر الشارع والثواب عل: 

من نفس المال بدون لحظ رجاء الثواب من امتثال الشارع ، فالثواب إنما 
یكون على ائتمار الشارع ، وأما رجاء الثواب من نفس المال فحرام ، بل 
ینبغي لمتصدق الحرام أن یزعم بتصدق المال تخلیص رقبته وال یرجوا الثواب 

  .)٢(منه بل یرجوه من ائتمار أمر الشارع

  : من المعقول : ثالثا 

ٕألنه معذور عن الرد للمالك لجهله به ، واذا تصدق به فالثواب لمالكه ، مع  -١
 .)٣(شرط ضمانه له

ألن في الصدقة بها عنهم جمعا بین مصلحة القابض بتبرئة ذمته ، ومصلحة  -٢
 .)٤(المالك بتحصیل الثواب له

 .)٥( ذلك إال باعتقاد حلهألن العلة رجاء الثواب فیما فیه العقاب ، وال یكون -٣

                                                 
 .، باب في الرجل یصیب المال الحرام ثم یندم) ٢٣١٣٢( ، رقم ٥٦١ / ٤: مصنف ابن أبي شیبة  )١(

 .١٥ – ١٤ / ١: ي للكشمیري العرف الشذ: ینظر )٢(

 .١٨٣ / ٧: كشاف القناع لمنصور البهوتي : ینظر )٣(

 .المصدر نفسه: ینظر  )٤(

 .٣١٧ / ٢: حاشیة رد المحتار : ینظر )٥(



 

 

 
٢٣٤    

 

تكره الصدقة بالمال الحرام ، ویستحب أن یختار أجل ماله وأبعد : القول الثاني
  .)١(من الحرام ، وبه قال الظاهریة والشیعة االمامیة وأكثر الشافعیة

  :واستدلوا 

  :من السنة : أوال 

من  (قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال  -١
تصدق بعدل تمرة من كسب طیب وال یقبل اهللا إال الطیب وان اهللا یتقبلها 

 .)٢()بیمینه ثم یربیها لصاحبها كما یربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل
أیها : (قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال -٢

أمر المؤمنین بما أمر المرسلین الناس إن اهللا طیب ال یقبل إال طیبا وان اهللا 
) یا أیها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علیم( :فقال
ثم ذكر الرجل یطیل ) یا أیها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم: (وقال

السفر أشعث أغبر یمد یدیه إلى السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه 
 .)٣() وغذي بالحرام فأنى یستجاب لذلكحرام وملبسه حرام

، لكسب من المال الحرام والتصدق بهدل الحدیثان على ترك ا: وجه الداللة
 .)٤(ویستحب أن یختار أجل مال وأبعد من الحرام

                                                 
، ٣٢٨ – ٣٢٧/ ١:  امامیة- السید الیزدي–لة العروة الوثقى ، تكم٧٧٤/ ٧: المحلى البن حزم: ینظر )١(

ایة األخیار في حل غایة  ، كف٢٣١/ ٦:  ، المجموع للنووي٨٤ / ٣: مامیة ا–رسائل المرتضى
الشیخ : لحصني الدمشقي الشافعي ، تحقیق، اإلمام تقي الدین أبو بكر بن محمد الحسیني ااالختصار

 .٢٠٣ / ١: م ٢٠٠١ –ه ١٤٢٢ لبنان ، سنة –كامل محمد عویضة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

، باب ال یقبل اهللا صدقة من غلول وال یقبل إال من كسب ) ١٣٤٤(رقم  ، ٥١١ / ٢: صحیح البخاري  )٢(
 .طیب

 .، باب قبول الصدقة من الكسب الطیب) ١٠١٥( ، رقم ٧٠٣ / ٢: صحیح مسلم  )٣(

 .٢٨ / ٩:  ، المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ٢٤١ / ٦: المجموع للنووي : ینظر )٤(
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  :من األثر : ثانیا 

ألن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن : (قال عبد اهللا بن المبارك  -١
 .)١()تى بلغ ستمائة ألفأتصدق بمائة ألف ومائة ألف ح

وكان الفضیل بن عیاض یرى أن من عنده مال حرام ال یعرف أربابه أنه  -٢
ال یتقرب إلى اهللا إال : (یتلفه ویلقیه في البحر وال یتصدق به ، وقال 

 .)٢()بالطیب
ٕبأن الصحیح الصدقة به ، ألن إتالف المال واضاعته منهي : واعترض علیه

ه باإلتالف ، واستیالء الظلمة علیه ، والصدقة به لیست عنه ، وارصاده أبدا تعریض ل
ٕعن مكتسبه حتى یكون تقربا منه بالخبیث ، وانما هي صدقة عن مالكه ، لیكون نفعه 

  .)٣(له في اآلخرة حیث یتعذر علیه االنتفاع به في الدنیا
والذي أراه راجحا هو ما قال به أصحاب القول األول القائلین برد : القول الراجح

المال الحرام إلى مالكه إن عرفه، فان لم یكن یعرفه یتصدق به عن مالكه والثواب 
لمالكه، وذلك لقوة ما استدلوا بها، وأنها خاصة بالتصدق بالمال الحرام ، وكذلك ألن 

، ال رجاء الثواب من التصدق قبة المتصدق من إثم المال الحرامالصدقة جاءت لفك ر
ل الحرام فیه جلب مصلحة لصاحب المال الذي لم یعرف به، وألن المتصدق به أي الما

، وكذلك دفع مفسدة عن المتصدق بالمال الحرام من أخذ المال بهذا المال وللفقیرانه ینتفع
  . بالباطل والتصرف فیه ، واهللا أعلم 

                                                 
،  الكویت–بغدادي، الدار السلفیة  عبد اهللا بن محمد أبو بكر القرشي ال: أبن أبي الدنیا، المؤلف-الورع  )١(

، ) ٢٠٦( ، رقم ١٠٦ / ١: أبي عبد اهللا محمد بن حمد الحمود : م ، تحقیق ١٩٨٨ –ه ١٣٠٨ ، ١ط
 . ، الحدیث التاسع٢٣ / ١١: جامع العلوم والحكم 

 .١٥ / ١٢: جامع العلوم والحكم  )٢(

 .١٥ / ١٢:لحكم جامع العلوم وا: ینظر )٣(
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بعضا منه إلى إنسان فقیر ، فهل رجل ماله حرام ویرید أن یتصدق به كله أو 
  :یجوز للمعطى له الفقیر أخذه ، اختلف الفقهاء في ذلك إلى أربعة أقوال 

یكره أخذ الفقیر الصدقة ممن بیده مال حرام قل أو كثر ، وال یحرم : القول األول 
إال إن علم حرمة المأخوذ بعینه ولم یقصد رده لمالكه إن عرفه، وبه قال أكثر 

  .)١(الشافعیة
ألن األصل المعتمد في األمالك الید ، ولم یثبت لنا فیه أصل آخر : واستدلوا 

  .)٢(یعارضه ، فاستصحب ولم یبال بغلبة الظن
، حرام قل الحرام أو كثر إن علم بهیكره أخذ الصدقة ممن في ماله : القول الثاني

مالكیة وأكثر الحنفیة والقال فان لم یعلم أن في المال حراما فاألصل اإلباحة، وبه 
  .)٣(الحنابلة

  :واستدلوا 
                                                 

عثمان بن محمد شطا ) المشهور بالبكري(إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین ، أبو بكر : ینظر )١(
 –ه ١٤١٨ ، ١، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، ط) ه١٣١٠: المتوفى (الدمیاطي الشافعي 

 األنصاري ، المؤلف العالمة  ، حاشیة الجمل على المنهج ، لشیخ اإلسالم زكریا٤٠٥ / ٢: م١٩٩٧
حاشیتا قلیوبي وعمیرة على شرح المحلى على  ، ٤٥ : ٨:  بیروت–الشیخ سلیمان الجمل ، دار الفكر 

المتوفى (، واحمد البرلسي الملقب عمیرة )ه١٠٦٩: المتوفى (منهاج الطالبین ، احمد بن سالمة القلیوبي 
 .١٧١ / ١٦ : - ٦٨ / ١١: م ١٩٩٥ –ه ١٤١٥ لبنان ، –، دار الفكر ، بیروت ) ه٩٥٧: 

 .٢٤١ / ٢: إعانة الطالبین : ینظر )٢(

فتح  ، ٤٣٩ / ٤:  ، مجمع األنهر ٥٦ / ٧:  ، رد المحتار ٣١٨ / ٢: حاشیة رد المحتار : ینظر )٣(
العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك ، محمد بن احمد بن محمد علیش ، أبو عبد اهللا 

 / ١١:  ، مطالب أولي النهى ٥ / ٥:  لبنان–، دار المعرفة ، بیروت ) ه١٢٩٩ – ١٢١٧(المالكي 
 .٤٢٢ / ٦:  ، كشاف القناع ٥٥/  ٩:  ، شرح منتهى اإلرادات ٣٢٥/ ١٥: و-  ٣٢٦ - ٣٢٥
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  :من السنة 

فمن اتقى الشبهات استبرأ : (ما روي عن النبي صلى اهللا علیه وسلم أنه قال 
  .)١( )لدینه وعرضه

یستدل بهذا الحدیث على كراهة أخذ الفقیر الصدقة من ید من في : وجه الداللة 
  .)٢(لشبهاتماله حرام ، خوفا من أخذ المال الحرام لعدم تركه ل

یحرم أخذ الصدقة ممن أكثر ماله حرام ، وبه قال اإلمام الغزالي : القول الثالث 
  .)٣(من الشافعیة رحمهم اهللا

ألنه جعل من الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله حراما وكذلك أخذ : واستدل 
  .)٤(، وان لم یعرف آكلهحصل في المعدة أثر في قسوة القلبالصدقة ألن الحرام إذا 

، وبه قال ابن رجب فقراء الصدقة من ید من ماله حرامجواز أخذ ال: القول الرابع 
  .)٥(والقاضي من الحنابلة رحمهم اهللا

  :واستدلوا

ألن األصل فیما بید المسلم أنه ملكه ، ثم إن كانت الدراهم في نفس األمر قد  -١
 .)٦(غصبها هوولم یعلم القابض كان جاهال بذلك والمجهول كالمعدوم

                                                 
 .، باب أخذ الحالل وترك الشبهات) ١٥٩٩( ، رقم ١٢١٩ / ٣: صحیح مسلم  )١(

 .٣٢٥ : ١٥: مطالب أولي النهى : ینظر )٢(

:  ، حاشیتا قلیوبي وعمیرة ٤٥ : ٨:  ، حاشیة الجمل على المنهج ٤٠٥ / ٢: إعانة الطالبین : ینظر )٣(
٦٨ / ١١. 

 .٣٥٣ / ٩:  ، المجموع للنووي ٢٤١ / ٢: إعانة الطالبین : ینظر )٤(

 .١٨٣ / ٧: كشاف القناع لمنصور البهوتي : ینظر )٥(

 ، األسئلة واألجوبة الفقهیة المقرونة ٣٢٥ / ١١: المنتهى مطالب أولي النهى في شرح غایة : ینظر )٦(
 .٥٤ / ٧: باألدلة الشرعیة 
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، سیما إن أعطاها الغاصب لمن ال یعلم  اهللا لم یكلف الفقیر ما لم یعلمألن -٢
 .)١(حالهم كان قبضه لها بحق

والذي أراه راجحا هو ما قال به أصحاب القول األول القائلین : الرأي الراجح 
بكراهة أخذ الفقیر الصدقة ممن بیده مال حرام قل أو كثر ، وال یحرم إال إن علم حرمة 

 بعینه ولم یقصد رده لمالكه إن عرفه، وذلك لما استدلوا به ، وألن أخذ الصدقة المأخوذ
ممن بیده حرام یكون دافعا للمتصدق في كسب المال الحرام والتصدق منه بقصد ان 
الصدقة تكون مكفرة له ما اقترفه من ذنوب ، كونها تطفئ غضب الرب ، وان الحسنات 

قة من الكسب الطیب ال الخبیث، لذا فالمتصدق یذهبن السیئات، فهذا ینطبق على الصد
علیه ینبغي له أن یتنزه عن قبول الصدقة من المال الحرام وهو عالما بها، ورعا منه كي 

َوال: (ال یقع في أثم المال الحرام، لقول اهللا تعالى  ْتعاونوا َ ُ َ َ َعلى َ ِْاإلثم َ ِوالعدوان ِ َ َْ ُ ْ()٢(، 
  .أعلموالمضطر یكون له حكم خاص ، واهللا 

  

  

  

                                                 
 .٣٢٦ / ١١: مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى : ینظر )١(

 .)٢(آیة : سورة المائدة  )٢(
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الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على رسول اهللا محمد 
خاتم األنبیاء والمرسلین وعلى إل بیته الطیبین الطاهرین ورضي اهللا عن الصحابة 

  .أجمعین ورحم اهللا التابعین واألئمة المجتهدین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

  ...وبعد

  :في ختام بحثي هذا فقد توصلت إلى ذكر أهم النتائج وكما یأتي ف

ال یخفى إن الحج فرض على كل مسلم ومسلمة لدیهما االستطاعة ومنها المال 
الذي یشمل نفقات الحج فلذا ینبغي المحافظة على النفقة الحالل ، وال یحج بالمال 

  .الحرام 

ن التصدق بالمال الحالل یزید وأن الصدقة فعل خیر ونحن مأمورون بها ، لذا فا
من الخیر لما لها من فضل عظیم ، أما المال الحرام فانه یحبط األجر ویذهب هذا 

  .الفضل 

  .جاء البحث لبیان جزئیة فقهیة كثر الجدل فیها

لم أجد فیما بین یدي من مراجع من قال بقبول الحج والصدقة بالمال الحرام 
لخالف في الحج على الصحة والبطالن ، وفي ٕوحصول الثواب علیهما ، وانما كان ا

 .الصدقة بالمال الحرام بین الكراهة والتحریم 

أثبت البحث ان الحج بالمال الحرام یصح مع عدم القبول ویكون عاصیا ، وهو 
 . قول جمهور الفقهاء 
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أثبت البحث ان الصدقة من المال الحرام تكره وال تقبل ویكون آثما ، وبه قال 
 .الفقهاء 

ثبت البحث ان التصدق بالمال الحرام الذي ال یعرف صاحبه جائز وأن یقصد أ
  . المتصدق التصدق به عن صاحبه ، وهو قول جمهور الفقهاء 

أثبت البحث كراهة أخذ الفقیر الصدقة ممن بیده مال حرام قل أو كثر وال یحرم 
  . قال بعض الفقهاءإال إن علم حرمة المأخوذ بعینه ولم یقصد رده لمالكه إن عرفه ،وبه 

ختاما أسأل اهللا العظیم أن یجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكریم وثوابه لوالدي 
 ولوالدتي أمد اهللا في عمرها وأن یوفقني اهللا ویوفق كل من ساعدني - رحمه اهللا -

  .وساندني في مسیرتي العلمیة وجزا اهللا الجمیع خیرا
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  .بعد القرآن العظیم -

أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن العباس  أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه ، -١
عبد الملك عبد اهللا دهیش ، دار خضر ، بیروت  .، د)ه٢٧٢ت(المكي الفاكهي 

 . ه ١٤١٤ ، ٣ط  لبنان ،–

عبد :  فقه حنبلي ، المؤلف –األسئلة واألجوبة الفقهیة المقرونة باألدلة الشرعیة  -٢
 .م ٢٠٠٨ –ه ١٤٢٨السلمان ، سنة العزیز بن محمد 

االستذكار ، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري ، دار الكتب  -٣
سالم محمد :  ، تحقیق ٢٠٠٠ – ١٤٢١ بیروت ، الطبعة األولى ، –العلمیة 

  .عطا ، محمد علي معوض 
اسنى المطالب شرح روض الطالب ، لزكریا بن محمد بن زكریا األنصاري ، دار  -٤

 .لكتاب اإلسالمي ا
عثمان ) المشهور بالبكري(إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین ، أبو بكر  -٥

، دار الفكر للطباعة ) ه١٣١٠: المتوفى (بن محمد شطا الدمیاطي الشافعي 
  .   م ١٩٩٧ –ه ١٤١٨ ، ١والنشر والتوزیع ، ط

لفقیه المحقق اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ، شیخ اإلسالم العالمة ا -٦
، بیت األفكار ) ه٨٨٥ت (عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي 

  .م ٢٠٠٤الدولیة ، لبنان ، 
أنیس الفقهاء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقهاء ، قاسم بن عبد اهللا بن  -٧

احمد بن . د: ه ، تحقیق ١٤٠٦ ، ١أمیر علي القونوي ، دار الوفاء ، جدة ، ط
  .الرزاق الكبیسي عبد 
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، للشیخ اإلمام أبي البركات ) في فروع الحنفیة(شرح كنز الدقائق  البحر الرائق -٨
،  ه٧١٠فظ الدین النسفي المتوفى سنة عبد اهللا بن أحمد بن محمود المعروف بحا

بن محمد   العالمة الشیخ زین الدین بن إبراهیماملالم" البحر الرائق"والشرح 
، ومعه الحواشي  ه٩٧٠ المتوفى سنة ، الحنفي،مصري ال،المعروف بابن نجیم

 للعالمة الشیخ محمد أمین عابدین بن ،"منحة الخالق على البحر الرائق"المسماة 
 المتوفى ، الحنفي، الدمشقي،عمر عابدین بن عبد العزیز المعروف بابن عابدین

، منشورات اته وأحادیثه الشیخ زكریا عمیرات، ضبطه وخرج آی ه١٢٥٢سنة 
  .م١٩٩٧ /ه١٤١٨، ١ لبنان ،ط–، دار الكتب العلمیة بیروتمحمد علي بیضون

 –البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار،أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني  -٩
  . زیدیة ،مكتبة الیمن 

بحر العلوم ، تألیف أبو اللیث نصر بن محمد بن إبراهیم السمرقندي الفقیه  -١٠
  .محمود مطرجي . د: ، تحقیق الحنفي ، دار الفكر ، بیروت 

التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف  -١١
، دار ) ه٨٩٧: المتوفى (العبدري الغرناطي ، أبو عبد اهللا المواق المالكي 

  .م ١٩٩٤ –ه ١٤١٦ ، ١الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

ّمحمد بن محمد بن عبد، تاج العروس من جواهر القاموس -١٢ ، ّ الرزاق الحسینيّ
مجموعة من المحققین، دار : َّبمرتضى، الزبیدي، تحقیقّأبو الفیض، الملقب 

  .الهدایة



 

 

 
٢٤٣    

 

، لإلمام الحافظ أبي العال محمد عبد تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي -١٣
، دار الكتب ) ه١٣٥٣ –ه ١٢٨٣( الرحیم المباركفوري الرحمن ابن عبد
  . لبنان –العلمیة ، بیروت 

محتاج الى أدلة المنهاج ، ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن تحفة ال -١٤
عبد اهللا بن سعاف : ، تحقیق)ه٨٠٤ت (علي بن احمد الشافعي المصري 

  . ه١٤٠٦ ، ١ مكة المكرمة ، ط–اللحیاني ، دار حراء 

عبد العزیز عزت . تعریفات ومصطلحات فقهیة في لغة معاصرة ، تصنیف د -١٥
،  ، دار النشر للجامعاتجنة الفتوى باألزهر الشریف، عضو ل حسنعبد الجلیل

 .م ١٩٩٨

 ، بیروت–دار الكتاب العربي  ،علي بن محمد بن علي الجرجاني ،التعریفات -١٦
  .إبراهیم األبیاري: تحقیق ه،١٤٠٥، ١ط

، الشیخ العالمة محمد بن یوسف تیسیر التفسیر  اباضیة ،–تفسیر أطفیش  -١٧
  ).م ١٩١٤ – ١٨١٨ /ه١٣٣٢ – ١٢٣٧(أطفیش 

 یوسف الشهیر بأبي حیان األندلسي، دار تفسیر البحر المحیط ، محمد بن -١٨
الشیخ : م ، تحقیق٢٠٠١ –ه ١٤٢٢ ، ١ان ، ط لبن–، بیروت الكتب العلمیة

:  الشیخ علي محمد معوض ، شارك في التحقیق – الموجود عادل احمد عبد
  .احمد النجولي الجمل .  د–زكریا عبد المجید النوقي . د

 تألیف محمد كاظم الطبا طبائي الیزدي ، سنة – امامیة -ة العروة الوثقى تكمل -١٩
  .دار الصفوة : الناشرم ، ٢٠٠٨



 

 

 
٢٤٤    

 

التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن  -٢٠
 المغرب ، -عبد البر النمري ، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة 

  .محمد عبد الكبیر البكري ، ن أحمد العلويمصطفى ب :تحقیق ،١٣٨٧

تهذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقهیة ، وهو حاشیة على شرح ابن  -٢١
، ) إدرار الشروق على أنوار الفروق(الشاط لكتاب الفروق للقرافي المسمى 

  للمؤلف محمد علي بن حسین المكي المالكي

افظ زین الدین عبد الرؤوف المناوي ، التیسیر بشرح الجامع الصغیر، اإلمام الح -٢٢
  .م ١٩٨٨ –ه ١٤٠٨ ، ٣مكتبة اإلمام الشافعي ، الریاض ، ط

جامع األحادیث الجامع الصغیر وزوائده والجامع الكبیر ، للحافظ جالل الدین  -٢٣
عباس احمد صقر ، : ، جمع وترتیب ) ه٩١١ت (عبد الرحمن السیوطي 

والدراسات في دار الفكر ، دار واحمد عبد الجواد ، إشراف مكتبة البحوث 
  . الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

الجامع ألحكام القرآن ، أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح  -٢٤
هشام سمیر : ، المحقق ) ه٦٧١ت(األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

ه ١٤٢٣ المملكة العربیة السعودیة ، –البخاري ، دار عالم الكتب ، الریاض 
  .م ٢٠٠٣ –

الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر ، اإلمام جالل الدین عبد الرحمن  -٢٥
  .، دار الفكر ، بیروت ) م٩١١ –ه ٨٤٩(بن أبي بكر السیوطي 

جامع العلوم والحكم ، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، دار  -٢٦
  .ه ١٤٠٨ ، ١المعرفة ، بیروت ، ط



 

 

 
٢٤٥    

 

مختار :  الجامع الكبیر ، جالل الدین السیوطي ، المحقق جمع الجوامع أو -٢٧
 حسن عبد الظاهر ، األزهر الشریف – عبد الحمید محمد ندا –إبراهیم الهائج 

  .م ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦ ، ٢ مجمع البحوث اإلسالمیة ، ط–

، سلیمان بن یب ، تحفة الحبیب على شرح الخطیبحاشیة البجیرمي على الخط -٢٨
، دار الفكر، ) ه١٢٢١ت ( المصري الشافعي محمد بن عمر البجیرمي

  .م ١٩٩٥ –ه ١٤١٥

حاشیة الجمل على المنهج، لشیخ اإلسالم زكریا األنصاري ، المؤلف العالمة  -٢٩
  . بیروت –الشیخ سلیمان الجمل ، دار الفكر 

حاشیة ألعدوي على شرح كفایة الطالب الرباني ، ألبي الحسن علي بن احمد  -٣٠
یوسف الشیخ محمد البقاعي ، دار : ، تحقیق) ه١١٨٩ت (الصعیدي العدوي 

  . م١٩٩٢ – ه ١٤١٤ لبنان ، –الفكر ، بیروت 

حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر االبصار في فقه مذهب  -٣١
لخاتمة المحققین محمد أمین الشهیر بابن ، أبي حنیفة النعمان اإلمام

 ، جدیدة منقحة مصححةطبعة، ویلیه تكملة ابن عابدین لنجل المؤلف,عابدین
 -١٤٢٥ ،١ ط، لبنان– بیروت ، دار الفكر،إشراف مكتبة البحوث والدراسات

  .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

 الصاوي على الشرح الصغیر، بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف حاشیة -٣٢
الشرح الصغیر هو شرح الشیخ الدردیر (بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر 

، أبو العباس احمد بن محمد )سالك لمذهب اإلمام مالكلكتابه المسمى أقرب الم
  .، دار المعارف ) ه١٢٤١: المتوفى (الخلوني ، الشهیر بالصاوي المالكي 



 

 

 
٢٤٦    

 

حاشیتا قلیوبي وعمیرة على شرح المحلى على منهاج الطالبین ، احمد بن  -٣٣
: المتوفى(، واحمد البرلسي الملقب عمیرة )ه١٠٦٩: المتوفى( القلیوبيسالمة 

  .م١٩٩٥ –ه ١٤١٥ لبنان، –، دار الفكر، بیروت )ه٩٥٧

منهاج، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في شرح ال -٣٤
، محمد عبد العزیز الخالدي: م ، تحقیق١٩٩٦الشرواني والعبادي، سنة : تألیف

  .دار الكتب العلمیة ، بیروت 

الضروري من علوم لمعین على الدر الثمین والمورد المعین شرح المرشد ا -٣٥
، عبد اهللا المنشاوي:  بن محمد میارة المالكي، المحقق ، محمد بن احمدالدین

  ) .م٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩(، ١دار الحدیث ، ط 

محمد بن علي بن : ، المؤلفالدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار -٣٦
 یم،عبد المنعم خلیل إبراه :المحقق  بن عبد الرحمن الحنفي الحصفكي ،محمد

  . م٢٠٠٢ –ه ١٤٢٣ لبنان، –بیروت  دار الكتب العلمیة،

الذخیرة ، شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي ، تحقیق محمد حجي ، دار  -٣٧
  . لبنان –م ، بیروت١٩٩٤الغرب ، سنة النشر 

ة عیون األخبار ویلیه قر) حاشیة ابن عابدین(رد المحتار على الدر المختار  -٣٨
 ،)ه١٢٥٢ – ١١٩٨( ین بن عمر عابدین، محمد أموتقریرات الرافعي

 ،، عالم الكتب علي محمد معوض–عادل أحمد عبد الموجود: المحقق
  .م٢٠٠٣ /ه١٤٢٣

الشریف المرتضى ، السید احمد :  امامیة ، تألیف -رسائل الشریف المرتضى  -٣٩
  . شركة األعلمي للمطبوعات : الحسیني ، الناشر 



 

 

 
٢٤٧    

 

: المتوفى (سبل السالم ، محمد بن إسماعیل األمیر الكحالني الصنعاني  -٤٠
  .م ١٩٦٠ -هـ ٤،١٣٧٩، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، ط) هـ١١٨٢

سنن البیهقي الكبرى ، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیهقي ،  -٤١
محمد عبد :  ، تحقیق ١٩٩٤ – ١٤١٤ مكة المكرمة ، - مكتبة دار الباز 

  .لقادر عطاا

  .موسى أبو بكر البیهقيالسنن الصغرى ، احمد بن الحسین بن علي بن  -٤٢

شرح متن األربعین النوویة في األحادیث الصحیحة النبویة ، یحیى بن شرف  -٤٣
، نشر مكتبة دار الفتح ، دمشق ، توزیع ) ه٦٧٦(الدین النووي ، المتوفى سنة 
  . المكتب اإلسالمي ، بیروت 

ابن مفتاح : ، المؤلف  زیدیة-لمختار من الغیث المدرار ع اشرح اإلزهار المنتز -٤٤
  .   ه ١٣٥٧، دار إحیاء التراث العربي ، ) ه٨٤٠(، عبد اهللا بن أبي القاسم 

بن احمد بن رجب البغدادي شرح حدیث لبیك اللهم لبیك ، للمؤلف عبد الرحمن  -٤٥
ولید . د: ه ، تحقیق ١٤١٧ ، ١، دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة ، طالحنبلي

  .عبد الرحمن محمد آل فریان 

شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ،محمد بن عبد الباقي بن یوسف  -٤٦
 بیروت ،سنة النشر - ، دار الكتب العلمیة ١١٢٢الزرقاني ، سنة الوفاة 

  . ه ١٤١١

  شرح سنن الترمذي  -٤٧

 إباضیة ، –شرح النیل وشفاء العلیل ، محمد بن یوسف بن عیسى أطفیش  -٤٨
  . تبة اإلرشاد  مك



 

 

 
٢٤٨    

 

شرح مختصر خلیل للخرشي ، محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي ، أبو عبد  -٤٩
  .    بیروت –، دار الفكر للطباعة ) ه١١٠١: المتوفى(اهللا 

بیروت  العربي، الكتاب دار النووي ، بشرح مسلم شرح مسلم للنووي ، صحیح -٥٠
   . م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧ لبنان –

للشیخ  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ،شرح منتهى اإلرادات المسمى  -٥١
،  دار الكتب األزهریة ،)هـ١٠٥١ -١٠٠٠(منصور ابن إدریس البهوتي 

  . دار الفكر،هـ ١٤٠٦

، دار ) ٤٥٨ -  ٣٨٤(أبو بكر أحمد بن الحسین البیهقي  شعب اإلیمان، -٥٢
م ، ١٩٩٠ -ه١٤١٠الطبعة األولى ،   لبنان ،- بیروت –الكتب العلمیة 

  . السعید بسیوني زغلول محمد: تحقیق 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، تألیف إسماعیل بن حماد الجوهري ،  -٥٣
 ، ١ لبنان ، ط–احمد عبد الغفور عطا ، دار العلم للمالیین ، بیروت : تحقیق 
  .م ١٩٨٧ –ه ١٤٠٧ ، ٣م ، ط١٩٥٦ –ه ١٣٧٦

اتم صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، محمد بن حبان بن احمد أبو ح -٥٤
م ، ١٩٩٣ –ه ١٤١٤ ، ٢ بیروت ، ط–التمیمي ألبستي ، مؤسسة الرسالة 

  . شعیب األرنؤوط ، األحادیث مذیلة باحكام شعیب األرنؤوط علیها : تحقیق 

الجامع الصحیح المختصر ، لمحمد بن إسماعیل أبو عبداهللا  صحیح البخاري ، -٥٥
 ١٤٠٧بعة الثالثة ،  بیروت ، الط–البخاري الجعفي ، دار ابن كثیر ، الیمامة 

مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومه في كلیة . د:  ، تحقیق ١٩٨٧ –
  .مصطفى دیب البغا . تعلیق د:  جامعة دمشق ، مع الكتاب -الشریعة 



 

 

 
٢٤٩    

 

صحیح مسلم ، لمسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري ، دار إحیاء  -٥٦
:  عبد الباقي ، مع الكتاب محمد فؤاد:  بیروت ، تحقیق –التراث العربي 

 .تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي 

العرف الشذي شرح سنن الترمذي ، محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمیري  -٥٧
محمود أحمد : األولى ، المحقق : ، الطبعة ) هـ١٣٥٣: المتوفى (الهندي 

  .مؤسسة ضحى للنشر والتوزیع : شاكر ، المدقق 

مد محمود ابن  للعالمة بدر الدین أبي مح،ي عمدة القاري شرح صحیح البخار -٥٨
العربي، بیروت  التراث إحیاء دار هـ ،٨٥٥ المتوفى سنة ،احمد العیني الحنفي

 عون المعبود شرح سنن أبي داود ، محمد شمس الحق العظیم -٥٩. لبنان –
  .ه ١٤١٥ بیروت ، الطبعة الثانیة ، –آبادي أبو الطیب، دار الكتب العلمیة 

، اإلمام العالمة عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمر تقي  الصالحوى ابنفتا -٥٩
موفق عبد اهللا . د: ، المحقق)ه٦٤٣(، المتوفى الدین المعروف بابن الصالح

  . ه ١٤٠٧ ، ١ بیروت ، ط–بة العلوم والحكم ، عالم الكتب عبد القادر، مكت

 المفتي جاد ها، جمعء المصریة، فتاوى أعالم المفتین لدار اإلفتافتاوى األزهر -٦٠
دار اإلفتاء : الحق على جاد الحق، مفتي جمهوریة مصر العربیة، مكان النشر

، وزیر زكریا احمد البرى.  المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، د،المصریة
  . م١٩٨٠ /ه١٤٠٠، سنة  المجلس األعلى للشئون اإلسالمیةاألوقاف ورئیس

مالك ، فتاوى ابن علیش رحمه فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام  -٦١
 – ١٢١٧(اهللا ، محمد بن احمد بن محمد علیش ، أبو عبد اهللا المالكي 

  . لبنان –، دار المعرفة ، بیروت ) ه١٢٩٩



 

 

 
٢٥٠    

 

فتح القدیر، تألیف االمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم  -٦٢
ى الهدایة ، عله٨٦١، المتوفى سنة ندري المعروف بابي الهمام الحنفيالسك

 /ه١٤٢٤، ١، ط لبنان،، بیروت، دار الكتب العلمیةشرح بدایة المبتدي
  .م٢٠٠٣

: المؤلف ،معه تصحیح الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان المرداويالفروع و -٦٣
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدین المقدسي الرامینى 

 ،عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: ، المحقق ) هـ٧٦٣: المتوفى (ثم الصالحي 
  . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤لطبعة األولى ا ؤسسة الرسالة ،م :الناشر

ُالفقه اإلسالمي وأدلته -٦٤ َُُّ ُِّ َّالشامل لألدلة الشرعیة واآلراء المذهبیة وأهم النظریات  ْ َّ ََّّ ّ َّ َّّ
َّالفقهیة وتحقیق األحادیث النبویة وتخریجها ، المؤلف  ّوهبة الزحیلي ، . د.أ: ََّّ ِ ْ َ َُّ ْ َ

َّ كلیة الشریعة ، -بجامعة دمشق  ّأستاذ ورئیس قسم الفقه اإلسالمي وأصوله َّّ
َّ دمشق ، الطبعة الرابعة المنقحة المعدلة –َّ سوریة -دار الفكر : الناشر  َّ َّ َّ

َّبالنسبة لما سبقها، وهي الطبعة الثانیة عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة ، َّ َّ َّ ِّ 
َّمذیل بالحواشي دون نقصان ، نال شرف فهرسته واعداده للشاملة ٕ أبو أكرم : َّ

  .ّالحلبي من أعضاء ملتقى أهل الحدیث 

  .م ٢٠٠٢، سنة ، مصر، دار الكتاب العربي السید سابق:فقه السنة ، المؤلف -٦٥

ي ، أحمد بن غنیم بن سالم النفراوالفواكه الدوانیعلى رسالة ابن أبي زید القیرواني -٦٦
  . رضا فرحات ، مكتبة الثقافة الدینیة : ، المحقق ) هـ١١٢٦: المتوفى (

ر العسقالني ، دار الكتب فیض الباري شرح صحیح البخاري ، ابن حج -٦٧
  .م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦ ،١ لبنان ، ط–، بیروت العلمیة



 

 

 
٢٥١    

 

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر النذیر ، للعالمة محمد  -٦٨
م ، دار الكتب ناوي ، ضبطه وصححه أحمد عبد السالعبد الرؤوف الم

   . م١٩٩٤ ه١٤١٥ لبنان ، الطبعة األولى ، –، بیروت العلمیة

مد یعقوب الفیروز آبادي القاموس المحیط ، مجد الدین أبو طاهر مح -٦٩
مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة ، محمد نعیم  ،)ه٨١٧: المتوفى(

 لبنان ، ط –طباعة والنشر والتوزیع ، بیروت العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة لل
  . م ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦ ، ٨

 ١٠٥١كشاف القناع ، للشیخ منصور بن یونس البهوتي الحنبلي المتوفى سنة  -٧٠
،عن متن اإلقناع لإلمام موسى بن أحمد الحجاوي ألصالحي المتوفى سنة  ه

أبو عبد / قهكمال عبد العظیم العناني ، حق/ ، قدم له األستاذ الدكتور  ه٩٦٠
متن " وضعنا نص : ، تنبیهسن محمد حسن إسماعیل الشافعياهللا محمد ح

مفصوال "كشاف القناع " في أعلى الصفحات، ووضعنا تحته نص " اإلقناع 
 –ر الكتب العلمیة ، بیروت ، دامنشورات محمد علي بیضون.بینهما بخط

  . م ١٩٩٧  ه١٤١٨، الطبعة األولى ، لبنان

، اإلمام تقي الدین أبو بكر بن محمد  في حل غایة االختصاركفایة األخیار -٧١
الشیخ كامل محمد : الحسیني الحصني الدمشقي الشافعي ، تحقیق وتعلیق 

،  لبنان–ر الكتب العلمیة ، بیروت ، منشورات محمد علي بیضون ، داعویضة
  .م ٢٠٠١ –ه ١٤٢٢سنة 

م الدین المتقي الهندي ، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ، علي بن حسا -٧٢
  .م ١٩٨٩ بیروت ، –مؤسسة الرسالة 



 

 

 
٢٥٢    

 

 –لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري ، دار صادر  -٧٣
  . بیروت ، الطبعة األولى 

شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ، : المبسوط ، تألیف  -٧٤
 ، ١ ، ط لبنان–خلیل محي الدین المیس ، دار الفكر ، بیروت : تحقیق 
  .م٢٠٠٠ –ه ١٤٢١

مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان  -٧٥
هـ ، تحقیق ١٠٧٨سنة الوفاة / الكلیبولي المدعو بشیخي زاده ، سنة الوالدة 

صور ، الناشر دار الكتب العلمیة ،بیروت خرح آیاته وأحادیثه خلیل عمران المن
   .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ لبنان ، سنة النشر –

 بن أبي بكر الهیثمي ، دار مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الدین علي -٧٦
  .ه ١٤١٢بیروت ، ، الفكر

لإلمام أبي زكریا محي الدین بن شرف , المجموع شرح المهذب للشیرازي  -٧٧
, )األستاذ بجامعة أم درمان اإلسالمیة (محمد بخیت ألمطیعي: تحقیق , النووي 

  .١ط,  لبنان –بیروت , راث العربيدار إحیاء الت

، تصنیف اإلمام الجلیل المحدث الفقیه األصولي أبو محمد علي المحلى باآلثار -٧٨
عبد الغفار سلیمان البنداري، دار .د :تحقیق بن احمد سعید بن حزم األندلسي،ا

  .م ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤ ، ٣ لبنان ، ط–الكتب العلمیة ، بیروت 

ادر الرازي ، مكتبة لبنان ر بن عبد القمختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بك -٧٩
  .محمود خاطر: م ، تحقیق١٩٩٥ /ه١٤١٥، ، طبعة جدیدة، بیروتناشرون
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 ، على مذهب االمامیة–عالمة الحلي الشریعة ، ال أحكام مختلف الشیعة في -٨٠
 )الحلي  العالمة( أألسدي  المطهر بن یوسف بن الحسن منصور أبي تألیف
 لجماعة التابعة اإلسالمي شرالن مؤسسة :تحقیق ونشر ه ،٧٢٦ - ٦٤٨

   .  ه١٤١٢المولود  ربیع: التاریخ  األولى ،: الطبعة  المقدسة ، بقم المدرسین

، للعالمة مرعاة المفاتیح، مشكاة المصابیح: الكتاب ، للتبریزي–مرعاة المفتاح  -٨١
یزي، مع الشیخ ولي الدین أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الخطیب العمري التبر

مة محمد عبد ، للشیخ أبي الحسن عبید اهللا بن العالیحشرحه مرعاة المفات
  .  السالم المباركفوري

، العالمة الشیخ علي بن سلطان محمد قاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحمر -٨٢
  . لبنان –ه ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ١٠١٤القاري ، المتوفى سنة 

لف أبو عبد اهللا احمد بن مسائل اإلمام أحمد بن حنبل روایة أبنه عبد اهللا ، المؤ -٨٣
زهیر : المحقق ،)ه٢٤١: المتوفى (محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني 

  .م ١٩٨١ –ه ١٤٠١ ، ١ بیروت ، ط–الشاویش ، المكتب االسالمي 

المستدرك على الصحیحین ، محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم النیسابوري  -٨٤
عبد : م ، تحقیق ١٩٩٠ –ه ١٤١١ ، ١ بیروت ، ط–، دار الكتب العلمیة 

  .القادر عطا

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشیباني ، مؤسسة  -٨٥
  . القاهرة ، األحادیث مذیلة بأحكام شعیب األرنؤوط علیها –قرطبة 

مسند البزار ، الشیخ اإلمام الحافظ الكبیر أبو بكر احمد بن عمرو بن عبد  -٨٦
ولد سنة ( عبید اهللا العنبكي البصري المعروف بالبزار ، الخالق بن خالد بن
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محفوظ الرحمن زین اهللا : ، المحقق ) ه٢٩٢نیف عشرة ومائتین ، ومات سنة 
، وعادل بن سعد ،وصبري عبد الخالق الشافعي ،مكتبة العلوم والحكم ، المدینة 

  .م ٢٠٠٩ ، ١المنورة ، ط

یة الباحث عن زوائد مسند بغ:  زوائد الهیثمي ، الكتاب –مسند الحارث  -٨٧
الحارث بن أبي أسامة الحافظ نور الدین الهیثمي ، مركز : الحارث ، المؤلف 

م ، ١٩٩٢ –ه ١٤١٣ ، ١ المدینة المنورة ، ط–خدمة السنة والسیرة النبویة 
  .حسین احمد صالح الباكري . د: تحقیق 

، ) ه٧٣٧ : المتوفى(مشكاة المصابیح ، محمد بن عبد اهللا الخطیب التبریزي  -٨٨
محمد : م ، تحقیق ١٩٨٥ –ه ١٤٠٥ ، ٣ بیروت ، ط–المكتب اإلسالمي 

  .ناصر الدین األلباني 

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي،أحمد بن محمد بن علي  -٨٩
  . بیروت –المقري الفیومي،المكتبة العلمیة 

د اهللا بن المصنف في األحادیث واآلثار ، أبو بكر عب مصنف ابن أبي شیبة ، -٩٠
 الریاض ، الطبعة األولى ، –محمد بن أبي شیبة الكوفي ، مكتبة الرشد 

 .كمال یوسف الحوت :  ، تحقیق ١٤٠٩

 المكتبة ، مصطفى الرحیباوي ،مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى  -٩١
  .اإلسالمیة 

 المعجم األوسط ، للحافظ أبي القاسم سلیمان بن احمد الطبراني ، دار الحرمین -٩٢
طارق بن عوض اهللا بن محمد عبد المحسن : ه ، تحقیق ١٤١٥ القاهرة ، –
  .بن إبراهیم الحسیني ا
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 عربي بالمصطلحات – انكلیزي مع كشاف انكلیزي – عربي معجم لغة الفقهاء -٩٣
د محمد روا قلعة جي ، باحث في موسوعة الفقه .الواردة في المعجم ، وضع أ

حامد صادق قنیبي ، باحث في . داإلسالمي جامعة الملك سعود بالریاض ، 
مؤسسة الفقه اإلسالمي مدرس المعاجم والمصطلحات جامعة الملك سعود في 

 لبنان ، –جامعة البترول والمعادن بالریاض بالظهران ، دار النفائس ، بیروت 
  .م ١٩٨٥ –ه ١٤٠٨  ،٢م ، ط١٩٨٥ –ه ١٤٠٥  ،١ط

الطبراني ، مكتبة العلوم المعجم الكبیر ، سلیمان بن احمد بن أیوب أبو القاسم  -٩٤
حمدي بن عبد : م ، تحقیق ١٩٨٣ –ه ١٤٠٤ ، ٢ الموصل ، ط–والحكم 

  .المجید السلفي 

 حامد عبد القادر – احمد الزیات –إبراهیم مصطفى : المعجم الوسیط ، المؤلف -٩٥
  .مجمع اللغة العربیة :  محمد النجار ،دار الدعوة ، تحقیق –

لفاظ المنهاج ، شرح الشیخ محمد الشربیني مغنى المحتاج إلى معرفة معاني أ -٩٦
الخطیب عین أعیان علماء الشافعیة في القرن العاشر الهجري على متن 

قرن الالمنهاج ألبي زكریا یحیى بن شرف النووي من أعالم علماء الشافعیة في 
تمتاز هذه الطبعة بوضع (السابع الهجري رحمهما اهللا، ونفع بعلومهما آمین 

 ١٩٥٨=   ه١٣٧٧ا بالشكل الكامل بأعلى الصحائف مضبوط" متن المنهاج"
لتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده م

  .بمصر
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َّالمفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ، الشیخ الفقیه اإلمام أبو العباس  -٩٧ ُ ُ
ِأحمد بن الشیخ المرحوم الفقیه أبي حفص عمر بن إبراهی َ َ َُ ٍَ ْ ِ ِ ِ ُ ُّم الحافظ ، األنصاري ُ َ

َالقرطبي ، رحمه اهللا وغفر له  َ ُّ.  

  .المنتقى شرح الموطأ ، سلیمان بن خلف الباجي ، دار الكتاب اإلسالمي  -٩٨

ح على مختصر سید خلیل ، محمد علیش، دار الفكر، بیروت، منح الجلیل شر -٩٩
  .م١٩٨٩ –ه ١٤٠٩

رف بن مري المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، أبو زكریا یحیى بن ش -١٠٠
 .ه١٣٩٢ بیروت ، الطبعة الثانیة ، –النووي ، دار إحیاء التراث العربي 

مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل ، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن  -١٠١
ُّمحمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرعیني 

: لم الكتب ، الطبعة زكریا عمیرات ، دار عا: ، المحقق ) هـ٩٥٤: المتوفى (
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣طبعة خاصة 

عبد اهللا بن محمد أبو بكر القرشي :  أبن أبي الدنیا ، المؤلف -الورع  -١٠٢
: م ، تحقیق ١٩٨٨ –ه ١٣٠٨ ، ١ الكویت ، ط–البغدادي ، الدار السلفیة 

  .أبي عبد اهللا محمد بن حمد الحمود


