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إعطاء الفقراء غري املسلمني من الزكاة  

 وحتصيل نظريها منهم

 

 الخضر علي إدريس  . د.   أ( )   

    احلُد هلل ٚنف٢، ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ايٓيب املصطف٢، ٚع٢ً آي٘ 

. ٚصشب٘ أٌٖ ايصدم ٚايٛفا٤

فٗرا حبح َٛدص يف إَهإ إعطا٤ غري املطًُني َٔ ايصنا٠، : أَا بعد    

ٚأخر ْعريٖا َِٓٗ، أعددت٘ اضتذاب١ يطًب إخٛآْا املط٦ٛيني عٔ 

. (1)دلُع ايفك٘ اإلض٬َٞ ايدٚيٞ شادِٖ اهلل تٛفٝكّا ٚضدادّا 

  ٚتأتٞ أ١ُٖٝ ٖرا ايبشح َٔ سٝح إْ٘ ٜعاجل قط١ٝ قدمي١ َتذدد٠، 

غػًت باٍ ايعًُا٤ ٚايباسجني قدميّا ٚسدٜجّا، ٚقد تٓاٚيت قطاٜاٙ َٔ 

: خ٬ٍ َٛضٛعني ز٥ٝطني، ُٖا

. إَهإ إعطا٤ غري املطًُني َٔ َصازف ايصنا٠ املدتًف١ :ا٭ٍٚ

. ذبصٌٝ َا ٜهاف٧ ايصنا٠ َٔ غري املطًُني :ايجاْٞ

فكد تتبعت بايدزاض١ َطا٥ً٘ َٔ خ٬ٍ َصازف : أَا املٛضٛع ا٭ٍٚ     

ايصنا٠ املدتًف١ َٛاشّْا ٭قٛاٍ ايعًُا٤ فٝ٘، حبجّا عٔ املصسف ايرٟ 

. ٜصًح إٔ ٜعطٛا َٓ٘ غسعّا

                                                           

) جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية – عميد كلية الشريعة –اخلضر علي إدريس . د. أ  .
ُقدم للندوة الفقهية العادلية لقضااي الزكاة ادلعاصرة جملمع الفقو اإلسالمي الدويل ابلتعاون مع الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة  (1)

 .   م2007 مايو 07ـ05ىـ ادلوافق لو 1428 ربيع األول 20ـ18ادلنعقدة بدولة البحرين 
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فكد اضتعسضت فٝ٘ أقٛاٍ ايعًُا٤ ا٭قدَني : ٚأَا املٛضٛع ايجاْٞ    

ٚاملعاصسٜٔ رلطعّا ذيو نً٘ يًتذازب ايع١ًُٝ املعاصس٠، ٚبعد 

.  املٛاش١ْ خًصت يف ايٓٗا١ٜ إىل اعتُاد َا ظٗس يٞ أْ٘ ايصٛاب

 

فإٕ نٓت قد ٚفكت فًً٘ احلُد ٚامل١ٓ، ٚإٕ ناْت ا٭خس٣ فاهلل أضأٍ 

. ايعفٛ ٚايصفح ٚاملػفس٠، إْ٘ دٛاد نسِٜ
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: املىضىع األول

:  إمكاٌ إعطاء غري املسلنني مً الزكاَ

٫ بد قبٌ ايه٬ّ عٔ إَهإ إعطا٤ غري املطًُني َٔ َصازف ايصنا٠ 

املدتًف١ ٫ بد َٔ ذبسٜس ذلٌ ايٓصاع يف ٖرا املٛضٛع ست٢ ٫ تتػعب 

ٌٓ ايٓصاع .  َطا٥ً٘، ثِ فُٝا بعد ْتٓاٍٚ ذل

:  ذبسٜس ذلٌ ايٓصاع

٫ خ٬ف بني أٌٖ ايعًِ بػت٢ َراٖبِٗ أْ٘ ٫ جيٛش إعطا٤ ايهافس - 1

احملازب َٔ ايصنا٠ املفسٚض١ غ٦ّٝا؛ ملا يف ذيو َٔ إعا١ْ ي٘ ع٢ً 

).اإلض٬ّ ٚأًٖ٘
1)  

ٌٓ ٚع٬ عٔ بسِٖ ٚاإلسطإ إيِٝٗ نُا يف قٛي٘ تعاىل   :ٚقد ْٗاْا اهلل د

  ِِ ُِٜدِسُدُٛن  ِِ ََٚي  ِٔ ِِ ٔفٞ ايدِّٜ ًُُٛن َُٜكأت  ِِ َٔ َي ِٔ ائَّرٜ ُ٘ َع َّ ُِ اي َٗاُن ِٓ َٜ  ٫

ُُِكٔطٔطنَي ُٜٔشٗب اِي  َ٘ َّ ٕٖ اي ِِ ِإ ِٗ ِٝ َُٚتِكٔطُطٛا ِإَي  ِِ ُٖ ِٕ َتَبٗسٚ ِِ َأ َٜاِزُن ِٔ ٔد َُا *َٔ ْٖ ِإ

 ِِ َٜاِزُن ِٔ ٔد َٔ  ِِ ََٚأِخَسُدُٛن  ِٔ ِِ ٔفٞ ايدِّٜ ًُُٛن َٔ َقاَت ِٔ ائَّرٜ ُ٘ َع َّ ُِ اي َٗاُن ِٓ َٜ

 ُِ ُٖ ِِ َفُأَٚي٦َٔو  ُٗ َٛيَّ ََٜت  ِٔ ََ َٚ  ِِ ُٖ ِٛ َٛيَّ ِٕ َت ِِ َأ ٢ًَ ِإِخَسأدُه َُٖسٚا َع ََٚظا

َٕ ُُٛ ايعَّأي
(2)  .

٫ٚ خ٬ف نريو يف عدّ إعطا٥ٗا يًُستدٜٔ عٔ اإلض٬ّ ٭ٕ - 2

اإلض٬ّ ٫ ٜكٓس بكا٤ِٖ بني ظٗساْٞ املطًُني بٌ أٚدب قتًِٗ إذا مل 

                                                           

 . 2/655: ، وفقو الزكاة للقرضاوي79-3/78: ادلغىن، البن قدامة: انظر (1)

.  9-8: ادلمتحنة (2)
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٫ حيٌ دّ اَس٨ َطًِ إ٫ّ  )):ٜتٛبٛا ٜٚسدعٛا عٔ زدتِٗ يكٛي٘ 

. بإسد٣ ث٬خ  . .((.ايتازى يدٜٓ٘ املفازم يًذُاع١ )): ٚذنس َٓٗا. .  ))(1) 

)((.َٔ بدٍ دٜٓ٘ فاقتًٛٙ)):ٚيكٛي٘
2) 

: املبشح ا٭ٍٚ

 :إعطا٩ٖا يًُ٪يف١ قًٛبِٗ

  نُا ٖٛ َعًّٛ فإٕ امل٪يف١ قًٛبِٗ ٚزد ذنسِٖ يف ايكسإٓ ايهسِٜ 

ًُِفَكَسا٤ٔ  :ضُٔ املصازف ايجُا١ْٝ يف قٛي٘ تعاىل َُا ايٖصَدَقاُت ٔي ْٖ ِإ

َٔنَي  َٚاِيَػاِز َٚٔفٞ ايسَِّقأب   ِِ ُٗ ًُُٛب َُُ٪يََّف١ٔ ُق َٚاِي َٗا  ِٝ ًَ ًٔنَي َع َٔ َٚاِيَعا ََُطأننِي  َٚاِي

ِْ ِْ َسٔهٝ ًٝٔ ُ٘ َع َّ َٚاي  ٔ٘ َّ َٔ اي َٔ ٌِ َفِسَٜط١ّ  ِٔ ايٖطٔبٝ َٚاِب  ٔ٘ َّ ٌِ اي ) َٚٔفٞ َضٔبٝ
3)  .

إٔ ايػازع احلهِٝ قد خٓص صٓفّا ٚاسدّا َٔ :   َٚٔ ٖٓا ٜتطح يٓا

أصٓاف ايهفاز بايرنس دلٛشّا إعطا٤ ايصنا٠ املفسٚض١ ي٘، إ٫ّ أْ٘ زغِ 

ٕٓ ايعًُا٤ قد اختًفٛا يف بكا٤ ٖرا احلهِ يف سل  ٚضٛح ٖرا ايٓص فإ

ٍٖ ايػسى  ٌٓ ٚع٬ اإلض٬ّ ٚأًٖ٘، ٚأذ ٖ٪٤٫ ٚاضتُسازٙ بعد إٔ أعٓص اهلل د

.  ٚأًٖ٘، ٚدعٌ يإلض٬ّ ق٠ٛ ٚغٛن١

:  ٚيًعًُا٤ يف ٖرٙ املطأي١ َرٖبإ 

                                                           

 .1302ص/5أخرجو مسلم، كتاب القسامة واحملاربٌن، ابب ما يباح بو دم ادلسلم،ج (1)

 .1098ص/3ج،ابب ال يعذب بعذاب هللا، كتاب اجلهاد والسًن، البخاري أخرجو  (2)

.  60: التوبة (3)
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:  املرٖب ا٭ٍٚ

  ذٖب أصشاب٘ إىل إٔ ٖرا احلل قد ْطذ ف٬ ٚدٛد هلرا املصسف اٯٕ، 

٫ٚ جيٛش يٛيٞ ا٭َس إٔ ٜتأيف أسدّا َٔ غري املطًُني يعدّ احلاد١ إىل 

 ٚب٘ قاٍ بعض املايه١ٝ ٚع٢ً زأضِٗ (1)ٖٚرا َرٖب احلٓف١ٝ. ذيو

). ٖٚٛ ا٭صح َٔ َرٖب ايػافع١ٝ(2)اإلَاّ َايو
3)  

  ٚاضتدٍ ٖ٪٤٫ بإٔ اهلل ضبشاْ٘ أعٓص اإلض٬ّ ٚأغٓاٙ عٔ إٔ ٜتأيف 

).ايٓاع ف٬ ٜعط٢ َػسى تأيفّا حباٍ
4)  

سٝح -  زضٞ اهلل عُٓٗا– نُا أِْٗ اضتديٛا بفعٌ أبٞ بهس ٚعُس 

بإٔ اإلض٬ّ : ثبت عُٓٗا أُْٗا اضكطا ٖرا احلل عٔ أًٖ٘ َعًًني ذيو

).يف غ١ٝٓ عٔ تأيٝف ايٓاع بعد إٔ أعصٙ اهلل ٚأًٖ٘
5)  

:  املرٖب ايجاْٞ

    ذٖب أصشاب٘ إىل إٔ ٖرا احلل باٍم ٚمل ٜٓطذ فٝذٛش عٓدِٖ بٓا٤ّ 

ع٢ً ذيو إعطا٤ ايصنا٠ هلرا ايصٓف َت٢ َا زأ٣ اإلَاّ احلاد١ إىل 

 ٚزدش٘ صاسب املدتصس ٖٚٞ (6)ٖٚرا َرٖب بعض املايه١ٝ. ذيو

). ٚب٘ قاٍ احلٓاب١ً(7)ايسٚا١ٜ ا٭خس٣ يًػافع١ٝ
8)  

 ٚاضتدٍ ٖ٪٤٫ بإٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل قد سهِ يف ٖرا ا٭َس بٓفط٘ 

.  فذصأ ايصدقات ع٢ً ٖرا ايٓشٛ، ٚدعٌ يًُ٪يف١ قًٛبِٗ َٓٗا ْصٝبّا

                                                           

 . 470ـ 2/468: بدائع الصنائع، للكاساين: انظر (1)

 . 1/772: الشرح الكبًن: انظر (2)

 . 117-6/116: اجملموع ، للنووي ومعو ادلهذب، للشيزاري: انظر (3)

 . 1/275: بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد: انظر (4)

 .7/20...: القصة بكاملها يف سنن البيهقي يف كتاب قسم الصدقات، ابب سقوط سهم ادلؤلفة قلوهبم: انظر (5)

 .772/ 1: الشرح الكبًن: انظر (6)

 . إالّ أهنم قالوا يعطون من مال ادلصاحل. 117-6/116: اجملموع، للنووي ومعو ادلهذب (7)

 . 666-2/665: ادلغين: انظر (8)
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 ٜعطٞ امل٪يف١ املاٍ ايهجري يف أخباز َػٗٛز٠ ذلفٛظ١،  ٚنإ ايٓيب 

.  ٚمل ٜصٍ نريو ست٢ َات

 أَا دع٣ٛ ايٓطذ فإْٗا ٫ تجبت جملسد ا٫ستُاٍ، بٌ يًٓطذ 

:  غسٚط ٫بٓد َٔ ذبككٗا َٚٔ أُٖٗا

ٚإٔ ٜهٕٛ قد ثبت بديٌٝ .  إٔ ٜهٕٛ ايٓطذ قد ثبت يف سٝات٘ 

ٖٚرا َا مل حيدخ ست٢ اْكساض شَٔ . صشٝح صسٜح َٔ نتاب أٚ ض١ٓ

.  (1)ايٛسٞ فهٝف برتى ايكسإٓ ٚايط١ٓ مبذسد ا٫ستُاٍ؟

ٌٓ ايصٛاب  :  إٔ ٖرا احلل باٍم ٚمل ٜٓطذ؛ ملا ٜأتٞ-  ٚاهلل أعًِ–ٚيع

–ٜكٍٛ اإلَاّ ايصٖسٟ . إْ٘ يٝظ ٖٓاى ديٌٝ قٟٛ ٜجبت ايٓطذ-1

:زمح٘ اهلل   (2)((.٫ أعًِ غ٦ّٝا ْطذ سهِ امل٪يف١ ))-

إٕ َا ذنسٚٙ َٔ ق٠ٛ اإلض٬ّ ٚاضتػٓا٥٘ عٔ تأيف ايكًٛب يٝظ - 2 

ٍٓ احلاٍ، بٌ قد تبدٍ بايفعٌ فٗا . أَسّا َطتُسّا إىل ا٭بد فكد ٜتبد

.  سلٔ ْس٣ ايّٝٛ َا عًٝ٘ املطًُٕٛ َٔ ضعف ٖٚٛإ

إٕ ٖرٙ ٖٞ احله١ُ اييت َٔ أدًٗا :   ٚهلرا قاٍ غري ٚاسد َٔ أٌٖ ايعًِ

غسع اهلل ٖرا احلل ٚأٚدب٘، فُت٢ َا نإ باإلض٬ّ ضعف داش 

.  ايتأيٝف، َٚت٢ َا اْتفت احلاد١ اضتػ٢ٓ اإلض٬ّ عٔ تأيٝفِٗ

- زمح٘ اهلل–   ٚيكد عرب عٔ ٖرا املع٢ٓ بٛضٛح ابٔ قدا١َ املكدضٞ 

َٚا ذنسٚٙ َٔ ايػ٢ٓ ٫ خ٬ف بٝٓ٘ ٚبني ايهتاب ٚايط١ٓ؛  )):سٝح قاٍ
                                                           

 . 2/666: ادلغين البن قدامة: انظر (1)

 ادلصدر نفسو (2)
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فإٕ ايػ٢ٓ عِٓٗ ٫ ٜٛدب زفع سهُِٗ، ٚإمنا ميٓع عطٝتِٗ ساٍ ايػ٢ٓ 

عِٓٗ، فُت٢ دعت احلاد١ إىل إعطا٥ِٗ أعطٛا فهريو مجٝع 

ا٭صٓاف إذا عدّ َِٓٗ صٓف يف بعض ايصَإ ضكط سهُ٘ نرا 

  (1)((.ٖٓا

    أَا َا اضتدٍ ب٘ بعض املاْعني َٔ إٔ ٖرا احلهِ نإ َٔ 

 زمح٘ – ٚيٝظ عاَّا فٝ٘ ٚيف أَت٘ فكد زٓد عًٝ٘ ابٔ زغد خصٛصٝات٘ 

 أّ ٚضبب اخت٬فِٗ ٌٖ ذيو خاص بايٓيب )): بكٛي٘- اهلل تعاىل

  (2)((.ٚا٭ظٗس أْ٘ عاّ. عاّ ي٘ ٚضا٥س أَت٘

إٕ اإلض٬ّ يٝظ يف ساد١ يًتأيٝف إمنا نإ :    ٚايعاٖس إٔ ايرٜٔ قايٛا

.  ذيو َِٓٗ ايتفاتا إىل املٓاط ٚذبكٝك٘ ٫ ْطدّا يًشهِ بايه١ًٝ

:  زمح٘ اهلل–  ٜكٍٛ ابٔ زغد  ٌٖٚ جيٛش ذيو يإلَاّ يف نٌ  ))-

. أسٛاي٘ أٚ يف ساٍ دٕٚ ساٍ؟ أعين يف ساٍ ايطعف ٫ يف ساٍ ايك٠ٛ

–ٖٚرا  (.٫ ساد١ إىل امل٪يف١ اٯٕ يك٠ٛ اإلض٬ّ ):ٚيريو قاٍ َايو

  (3)((.ايتفات َٓ٘ إىل املصاحل- نُا قًٓا

  ٚمما ٜسدح أ١ُٖٝ بكا٤ ٖرا املصسف اٯٕ َا تػاٖدٙ َٔ آثاز طٝب١ 

يعٌُ اهل٦ٝات ٚاملٓعُات ايطٛع١ٝ اييت تكّٛ بإغاث١ ذٟٚ احلادات َٔ 

ٚنٝف إٔ ٖرا . املطًُني َٚٔ غري املطًُني ٚخاص١ يف قاز٠ أفسٜكٝا

ٚقد نإ ضببّا . ايصٓٝع نإ أزلح ٚض١ًٝ ٚأزلعٗا يتأيٝف ايكًٛب

.   يدخٍٛ دلُٛعات ٚقبا٥ٌ بأنًُٗا يف اإلض٬ّ دعو َٔ اإلفساد

                                                           

  .2/166: ادلصدر السابق:  انظر(1)
  .1/275:  بداية اجملتهد(2)
   . ادلصدر نفسو(3)
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ٚيكد فطٔ هلرا أعدا٤ اإلض٬ّ فبدأٚا ٜتٛضًٕٛ بٗرٙ ا٭ضايٝب 

.   يًتٓصري يف أٚضاط اجملُٛعات ٚايكبا٥ٌ املط١ًُ

فٌٗ بعد نٌ ٖرا ٜرتى ٖرا املصسف بدع٣ٛ أْ٘ قد ْطذ، أٚ بدع٣ٛ 

.  إٔ اإلض٬ّ يف غ١ٝٓ عٔ ايتأيٝف

ٚيكد فطٔ يريو ٠٫ٚ ا٭َس يف ايطٛدإ َٓر إٔ أصبشت ايصنا٠ 

 ٚنإ ي٘ دٚز ععِٝ يف تأيٝف (1)غأّْا ضًطاّْٝا فأثبتٛا ٖرا املصسف

َٚا شاٍ ٖرا املصسف ٜ٪دٟ دٚزٙ يف اْتػاٍ ٖرٙ . قًٛب ايٛثٓٝني ٚغريِٖ

ي٘ - َٚا شاٍ–نُا نإ . ايف٦ات َٔ ظ٬ّ ايٛث١ٝٓ إىل ْٛز اإلض٬ّ

دٚزٙ يف تجبٝت ضعاف اإلميإ َٔ ٖ٪٤٫، ٚيف َتابع١ ٚزعا١ٜ املٗتدٜٔ 

َِٓٗ ممٔ ٖداِٖ اهلل إىل دٜٔ ايتٛسٝد ٚأْكدِٖ َٔ ض٫٬ت ايػسى 

.  ٚايهفس

 

: املبشح ايجاْٞ

: إعطا٤ صدق١ ايفطس يػري املطًِ

  اختًف ايعًُا٤ يف دٛاش ايتصدم بصدق١ ايفطس ع٢ً غري املطًِ َٔ 

ـ  :أٌٖ اير١َ َٚٔ يف سهُِٗ ع٢ً َرٖبني َػٗٛزٜٔ

 

 

                                                           

ىـ وحىت قانون الزكاة للعام 1404 تضمنت قوانٌن الزكاة ادلتعاقبة يف السودان ابتداء من قانون الزكاة والضرائب بسنة (1)
  .م احلايل مواداً صرحية أثبت ىذا ادلصرف ضمن ادلصارف الثمانية 2001
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:  املرٖب ا٭ٍٚ

َٚٔ قاٍ بٗرا .   ذٖب مجٗٛز ايعًُا٤ ع٢ً عدّ دٛاش دفعٗا يػري املطًِ

.  (3) ٚاحلٓاب١ً(2) ٚايػافع١ٝ(1)ايسأٟ املايه١ٝ

َايو ٚايًٝح : ٚبٗرا قاٍ. ٫ٚ جيٛش دفعٗا إىل ذَٞ )):   قاٍ ابٔ قدا١َ

  (4)((.ٚايػافعٞ ٚأبٛ ثٛز

     ٚاضتدٍ ٖ٪٤٫ ع٢ً ذيو بإٔ شنا٠ ايفطس شنا٠ فًِ جيص دفعٗا إىل 

 (5).غري املطًُني نصنا٠ املاٍ

:  املرٖب ايجاْٞ

  ذٖب أبٛ سٓٝف١ ٚذلُد بٔ احلطٔ ايػٝباْٞ إىل دٛاش دفع صدق١ 

 قد اغرتط أ٫ّ ٜهٕٛ غري  إ٫ّ إٔ أبا سٓٝف١ (6)ايفطس ٭ٌٖ اير١َ

  (7).املطًِ َٔ احملازبني، ست٢ ٫ ٜعٝٓ٘ ذيو ع٢ً قتاٍ أٌٖ اإلض٬ّ

ٖٛشٚا دفعٗا يًسٖبإ .   بٌ ذٖب بعطِٗ إىل أبعد َٔ ذيو سٝح د

:  زمح٘ اهلل–  قاٍ ابٔ قدا١َ  ٚعٔ عُسٚ بٔ َُٕٝٛ، ٚعُسٚ بٔ  ))-

  (8)((.غعٝب، َٚس٠ اهلُداْٞ أِْٗ ناْٛا ٜعطٕٛ َٓٗا ايسٖبإ

                                                           

. 1/793الشرح الكبًن : انظر(1)
  .6/41: ادلهذب وشرحو اجملموع: انظر(2)
  .3/78: ادلغين البن قدامة: انظر(3)
                                             .3/78: ادلصدر نفسو: انظر(4)
  .3/79:ادلصدر نفسو  انظر(5)
  .2/704: ، وفقو الزكاة للقرضاوي3/78: ، وادلغين البن قدامة3/301الدر ادلختار حباشيتو رد احملتار: انظر(6)
  .2/704: ، وفقو الزكاة3/301الدر ادلختار حباشيتو رد احملتار:  انظر(7)
  .3/78: ادلغين: انظر(8)
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   ٚز٣ٚ ابٔ أبٞ غٝب١ بطٓدٙ عٔ بعض ايتابعني أِْٗ ناْٛا ٜعطٕٛ 

  (1).ايسٖبإ َٔ صدق١ ايفطس

  ٖٚ٪٤٫ َتفكٕٛ ع٢ً إٔ صسفٗا إىل فكسا٤ املطًُني أفطٌ ملا فٝ٘ َٔ 

  (2).إعا١ْ املطًِ ع٢ً طاع١ اهلل

: املبشح ايجايح

: إعطا٩ِٖ َٔ صدق١ ايتطٛع

   ذٖب أنجس ايعًُا٤ إىل دٛاش إعطا٤ ايصدق١ غري ايٛادب١ هلِ ملا يف 

ٚداش دفع غريٖا  )):دا٤ يف ايدز املدتاز. ذيو َٔ اإلسطإ ٚايرب إيِٝٗ

ٚغري ايعػس ٚاخلساز إيٝ٘ ـ أٟ إىل ايرَٞ ـ ٚيٛ ٚادبّا نٓرز ٚنفاز٠ 

فًٛ تصدم ع٢ً فاضل َٔ ٜٗٛدٟ، أٚ  )): قاٍ ايٟٓٛٚ. (3)((ٚفطس٠

ٚقاٍ صاسب . ْصساْٞ، أٚ دلٛضٞ داش، ٚنإ فٝ٘ أدس يف اجل١ًُ

.  (4)((ٚنريو احلسبٞ: قاٍ ايصُريٟ: ايبٝإ

ٚنٌ َٔ سٓسّ عًٝ٘ صدق١ ايفسض َٔ ا٭غٓٝا٤،  )):  ٚقاٍ ابٔ قدا١َ

ٚقساب١ املتصدم، ٚايهافس، ٚغريِٖ جيٛش دفع صدق١ ايتطٛع إيِٝٗ ٚهلِ 

  (5)((.أخرٖا

                                                           

  .2/401: مصنف ابن أيب شيبة:  انظر(1)
  .2/704: فقو الزكاة للقرضاوي:  انظر(2)
  3/301 الدر ادلختار(3)
  .6/153: اجملموع للنووي:  انظر(4)
  .3/492: ادلغين البن قدامة:  انظر(5)
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 نجري٠ دا٤ت يف عَُٛٗا تدعٛ إىل اإلسطإ ٠ اضتدٍ ايعًُا٤ ٖٓا بأدٍ

.  ٚايرب يًهفاز ايرٜٔ مل ٜٓاصبْٛا ايعدا٤

ِِ ٔفٞ  :  َٚٔ ذيو قٛي٘ تعاىل ًُُٛن َُٜكأت  ِِ َٔ َي ِٔ ائَّرٜ ُ٘ َع َّ ُِ اي َٗاُن ِٓ َٜ  ٫

 َ٘ َّ ٕٖ اي ِِ ِإ ِٗ ِٝ َُٚتِكٔطُطٛا ِإَي  ِِ ُٖ ِٕ َتَبٗسٚ ِِ َأ َٜاِزُن ِٔ ٔد َٔ  ِِ ُِٜدِسُدُٛن  ِِ ََٚي  ِٔ ايدِّٜ

ُُِكٔطٔطنَي ُٜٔشٗب اِي
(1)  .

ٜدٍ ع٢ً ذيو ضبب ْصٍٚ .   ٜٚتأند ٖرا إذا ناْٛا َٔ قساب١ املتصدم

ٖرٙ اٯ١ٜ سٝح إْٗا ْصيت زدّا ع٢ً َتٓشسز بعض املطًُني َٔ بٓس أقازبِٗ 

 (2).َٔ املػسنني

:    أْٗا قايت-  زضٞ اهلل عٓٗا–    َٚٔ ذيو َا زٟٚ عٔ ايطٝد٠ أمسا٤

ٞٓ أَٞ ٖٚٞ َػسن١ يف عٗد قسٜؼ إذ عاٖدٚا فطأيت ايٓيب  )) قدَت عً

 :ٍْٚصٍ قٍٛ اهلل تعاىل. ((صًٞ أَو )):ٌٖ أصًٗا، فكا: ٫

 ِٔ َٔ  ِِ ُِٜدِسُدُٛن  ِِ ََٚي  ِٔ ِِ ٔفٞ ايدِّٜ ًُُٛن َُٜكأت  ِِ َٔ َي ِٔ ائَّرٜ ُ٘ َع َّ ُِ اي َٗاُن ِٓ َٜ

ُُِكٔطٔطنَي ُٜٔشٗب اِي  َ٘ َّ ٕٖ اي ِِ ِإ ِٗ ِٝ َُٚتِكٔطُطٛا ِإَي  ِِ ُٖ ِٕ َتَبٗسٚ ِِ َأ َٜاِزُن ٔد
(3))).(4) 

٘ٔ  : ٚمما اضتديٛا ب٘ أٜطّا ٖٓا قٛي٘ تعاىل ٢ًَ ُسبِّ َّ َع َٕ ايطََّعا ُُٛ ُِٜطٔع َٚ

ََٚأٔضريّا َٜٔتُّٝا  َٚ .  (5) َِٔطٔهّٝٓا 

                                                           

  .8: ادلمتحنة(1)
  .4/350: تفسًن ابن كثًن:  انظر(2)
  8:  ادلمتحنة (3)
   .2/724:  رواه البخاري يف اذلبة وفضلها، ابب اذلبة للمشركٌن(4)
  .8:  اإلنسان(5)



 
اخلضز علٌ إدريس  . د. إعطاء الفقزاء غري املسلنني مً الزكاَ وحتصًل ىظريٍا ميَه   أ

 

 و2009/ٍـ 1430 –جمــــــــــــــــلُ حىلــــــــــــًات الشــــــــــــزيعُ     العدد الثاىٌ 

 
 

124 

. (1)((ٚمل ٜهٔ ا٭ضري ٦َٜٕٛر إ٫ّ نافسّا  )):قاٍ ابٔ قدا١َ

أِْٗ ناْٛا ٜهسٖٕٛ إٔ ٜسضدٛا ٭ْطابِٗ َٔ  )):    ٚعٔ ابٔ عباع 

 ٜأَس بإٔ ٫ ٜتصدم إ٫ّ ع٢ً أٌٖ اإلض٬ّ املػسنني، ٚنإ ايٓيب 

ِِ : ست٢ ْصيت ٖرٙ اٯ١ٜ ُٖ َُٖدا َِٝو  ًَ َِٝظ َع َي
 فأَس بايصدق١ ع٢ً (2)

  (3)(.نٌ َٔ ضأيو َٔ نٌ ذٟ دٜٔ

  ٚايعاٖس إٔ دفعٗا إيِٝٗ جيٛش ملا ذنس َٔ أدي١ ٚاضش١ تدٍ ع٢ً ٖرا 

اجلٛاش؛ ٭ْ٘ إذا داش هلِ إٔ ٜعطٛا َٔ ايصدق١ ايٛادب١ تأيٝفّا هلِ فُٔ 

باب أٚىل جيٛش إعطا٩ٖا هلِ َٔ صدق١ ايتطٛع ملا يف ذيو َٔ ايتأيٝف 

.  أٜطّا

 

: بعاملبشح ايسا

: إعطا٩ٖا يًعاٌَ عًٝٗا َِٓٗ

َٔ َصازف ايصنا٠ املتفل عًٝٗا َصسف ايعاًَني عًٝٗا ٖٚرا ٫ خ٬ف 

سٛي٘ يٛزٚدٙ صساس١ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٚإمنا اخل٬ف يف إعطا٤ ايهافس 

 :َٓ٘، سٝح اختًف ايعًُا٤ يف ٖرا ع٢ً َرٖبني

 

 

                                                           

  .3/492:  ادلغين البن قدامة(1)
  .272:  البقرة(2)
  .3/94: تفسًن الطربي:  انظر(3)
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: املرٖب ا٭ٍٚ

 ٚزٚا١ٜ (3) ٚايػافع١ٝ(2) ٚاملايه١ٝ(1)ذٖب مجٗٛز ايعًُا٤ َٔ احلٓف١ٝ

.  ، أْ٘ ٫ جيٛش إعطا٩ِٖ َٔ ٖرا املصسف(4)عٔ أمحد

ٜٚس٣ املايه١ٝ أْ٘ إذا دعٌ عا٬َّ عًٝٗا صش١ تٛيٝت٘ ٜٚأخر أدس٠ َجً٘ 

 اضتدٍ أصشاب (5)َٔ بٝت املاٍ ٫ َٔ َاٍ ايصنا٠ ٭ْ٘ يٝظ َٔ أًٖٗا

ٖرا املرٖب بعُّٛ ايٓصٛص ايداي١ ع٢ً عدّ تٛي١ٝ ايهافس ع٢ً املطًِ 

ٓٔنَي  :قٍٛ اهلل تعاىل نُا يف َٔ ٪ُُِ ٢ًَ اِي َٔ َع ًَِهأفِسٜ ُ٘ ٔي َّ ٌَ اي َِٜذَع  ِٔ ََٚي

َضٔب٬ّٝ
(6). 

. ٚقايٛا أٜطّا إٕ َٔ غسط ايعاٌَ إٔ ٜهٕٛ أَٝٓا، ٚايهفس ٜٓايف ا٭َا١ْ

: املرٖب ايجاْٞ

ٜس٣ أصشاب٘ أْ٘ جيٛز تٛي١ٝ غري املطًِ ع٢ً ايصنا٠، ٖٚرٙ ٖٞ ايسٚا١ٜ 

. (7)ايجا١ْٝ يإلَاّ أمحد

     ٚاضتديٛا بعُّٛ يفغ ايعاًَني عًٝٗا، ٚقايٛا أْ٘ عاّ ٜدخٌ فٝ٘ نٌ 

 .عاٌَ ع٢ً أٟ صف١ نإ

                                                           

  .285ـ284و.243ـ 3/242:الدر ادلختار وحاشيتو رد احملتار( 1)
   .1/702: انظر الشرح الكبًن(2)
  .6/90:انظر اجملموع للنوي( 3)
  .3/486:انظر ادلغين ـ البن قدامة( 4)
  .1/772:انظر الشرح الكبًن(5)
  .141من اآلية: النساء (6)
   .3/486:  ادلغين البن قدامة(7)
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نُا أِْٗ قايٛا َا ٜأخرٙ ع٢ً ايعُاي١ أدس٠ عًُ٘ فًِ ميٓع َٔ أخرٙ 

 .(1).نطا٥س اإلدازات

ٚايرٟ أزاٙ ـ ٚاهلل أعًِ ـ إٔ تطبٝل ٖرا ايػسط يف ٚاقعٓا املعاصس زمبا 

حيتاز يًٓعس إىل ْٛع ايعٌُ ايرٟ ٜكّٛ ب٘ ايعاٌَ فٗٓاى َٔ ا٭عُاٍ 

َا ٫ ٜ٪متٔ عًٝ٘ إ٫ ايجكا٠ ايعدٍٚ َٔ املطًُني ٚ َٓٗا َا يٝظ 

نريو َجٌ ا٭عُاٍ اييت يٝظ يدٜٗا ع٬ق١ َباغس٠ باجلبا١ٜ أٚ 

ايصسف ٚ يٛاشَُٗا ناملٛظفني ٚ ايهتب١ ايعادٜني ٚ ايٛظا٥ف ايعُاي١ٝ 

. نايطعا٠ ٚاخلفسا٤ ٚ ايطا٥كني ٚ سلٛ ذيو

 ٖٚ٪٤٫ إذا أَهٔ فصٌ زٚاتبِٗ ٚ دفعٗا هلِ َٔ أَٛاٍ ايدٚي١ ا٭خس٣ أٚ 

َٔ شنا٠ ايتطٛع يهإ ذيو أفطٌ ٚ إ٫ ميهٔ ايعٌُ مبكتط٢ ايسٚا١ٜ 

 اجملٛش٠ ٭خر ْصٝبِٗ َٔ ايعاًَني عًٝٗا ٚ اهلل ايجا١ْٝ يإلَاّ أمحد 

أعًِ 

 : املبشح اخلاَظ

: إعطا٩ٖا هلِ يف غري ٖرٙ ا٭سٛاٍ

  تكدّ َعٓا سهِ إعطا٤ ايصنا٠ يػري املطًِ يف ساي١ َا إذا نإ َ٪يفّا 

قًب٘ ٚيف ساي١ َا إذا ناْت ايصدق١ صدق١ فطس، ٚيف ساي١ َا إذا 

.  ناْت صدق١ تطٛع، ٚيف ساي١ َا إذا نإ عا٬َّ عًٝٗا

                                                           

.  ادلصدر نفسو(1)
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بايبشح دٛاش إعطا٥ٗا يف غري - مبػ١٦ٝ اهلل تعاىل-  ٖٚٓا ْتٓاٍٚ 

ٖرٙ ا٭سٛاٍ نإٔ نإ فكريّا، أٚ َطهّٝٓا َتعسضني يف نٌ ذيو 

.  ٭قٛاٍ ايعًُا٤ ٚأديتِٗ يف ٖرا املٛضٛع

:  املرٖب ا٭ٍٚ

 (3)ٚايػافع١ٝ(2)ٚاملايه١ٝ(1) ذٖب مجٗٛز ايعًُا٤ َٔ احلٓف١ٝ

 ٚغريِٖ إىل عدّ دٛاش إعطا٥ِٗ غ٦ّٝا َٔ ايصنا٠ (4)ٚاحلٓاب١ً

.  املفسٚض١ يف ٖرٙ احلاي١

. اضتدٍ أصشاب ٖرا املرٖب بايكسإٓ ٚايط١ٓ ٚاإلمجاع: أدي١ ٖرا املرٖب

.  ٖٚرٙ أديتِٗ باختصاز

ًُِفَكَسا٤ٔ  : قٛي٘ تعاىلديًِٝٗ َٔ ايكسإٓ- 1 َُا ايٖصَدَقاُت ٔي ْٖ ِإ

َٔنَي  َٚاِيَػاِز َٚٔفٞ ايسَِّقأب   ِِ ُٗ ًُُٛب َُُ٪يََّف١ٔ ُق َٚاِي َٗا  ِٝ ًَ ًٔنَي َع َٔ َٚاِيَعا ََُطأننِي  َٚاِي

ِْ ِْ َسٔهٝ ًٝٔ ُ٘ َع َّ َٚاي  ٔ٘ َّ َٔ اي َٔ ٌِ َفِسَٜط١ّ  ِٔ ايٖطٔبٝ َٚاِب  ٔ٘ َّ ٌِ اي َٚٔفٞ َضٔبٝ
(5) 

 َٔ ٖرٙ اٯ١ٜ إٔ اهلل سصس املصازف اييت ٜصح صسف ٍٚٚد٘ ا٫ضتد٫

.  ايصنا٠ إيٝٗا، ٚمل ٜرنس َٓٗا أٌٖ اير١َ

إٕ ٖرٙ ا٭صٓاف ٚزد ذنسٖا بصٝؼ عا١َ فتعِ املطًِ : ٫ٚ ٜكاٍ

.  ٚغري املطًِ؛ ٭ٕ ٖرا ايعُّٛ رلصٛص با٭سادٜح اييت ضريد ذنسٖا

                                                           

  .3/301الدر ادلختار حباشيتو رد احملتار:  انظر(1)
  .1/767:انظر الشرح الكبًن( 2)
  .143 ـ 6/142: اجملموع للنووي:  انظر(3)
  .3/79و 2/655: ادلغين البن قدامة:  انظر(4)
  .60:  التوبة(5)
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:  ٚأِٖ َا اضتديٛا ب٘ َٔ ايط١ٓ: ديًِٝٗ َٔ ايط١ٓ- 2

 فباٜعت٘، أتٝت ايٓيب  )): َا زٚاٙ شٜاد بٔ احلازخ ايصدا٥ٞ قاٍ- 1

: أعطين َٔ ايصدق١، فكاٍ ي٘ زضٍٛ اهلل : فآتاٙ زدٌ فكاٍ: قاٍ

إٕ اهلل مل ٜسض حبهِ ْيب ٫ٚ غريٙ يف ايصدقات، ست٢ سهِ فٝٗا 

فذصأٖا مثا١ْٝ أدصا٤، فإٕ نٓت َٔ تًو ا٭دصا٤ أعطٝتو 

  (1)((.سكو

 إىل  عٓدَا بعج٘ ايسضٍٛ ٚاضتديٛا أٜطّا حبدٜح َعاذ - 2

فأعًُِٗ إٔ اهلل افرتض عًِٝٗ صدق١ يف أَٛاهلِ )): ايُٝٔ ٚفٝ٘

  (2)((.ت٪خر َٔ أغٓٝا٥ِٗ ٚتسد ع٢ً فكسا٥ِٗ

ٝٓٔ ملعاذ إٔ ايٓيب :  ٚٚد٘ ايد٫ي١ َٔ ٖرا احلدٜح  إٔ  ب

ٚيف ٖرا ْص . ايصدق١ ت٪خر َٔ أغٓٝا٤ املطًُني ٚتسد ع٢ً فكسا٥ِٗ

ع٢ً إٔ ايصنا٠ نُا أْٗا ٫ دبب إ٫ّ ع٢ً ايػين املطًِ فكط ؛ فإْٗا 

نريو ٫ ت٪د٣ إ٫ّ إىل ايفكري املطًِ فكط ٚيٝظ يًفكسا٤ غري 

ٖٚرا احلدٜح خيصص َا ٚزد عاَّا يف ايٓصٛص . املطًُني ْصٝب َٓٗا

.  ا٭خس٣

                                                           

، والبيهقي يف سننو، كتاب الزكاة، ابب من قال .2/117:  رواه أبو داود يف الزكاة، ابب من يعطى من الصدقة وحد الغىن(1) 
  .4/173: تقسم الزكاة على من تقسم عليو زكاة ادلال

  .2/55 ..(وَوأَوقِقيُموا الصَّصالةَو ): رواه البخاري، يف الزكاة، ابب وجوب الزكاة، وقول هللا تعاىل(2)
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ذنس غري ٚاسد َٔ عًُا٥ٓا ا٭د٤٬ إٔ : ديًِٝٗ َٔ اإلمجاع- 3

اإلمجاع قد اْعكد ع٢ً عدّ دٛاش إعطا٤ غ٤ٞ َٔ ايصنا٠ املفسٚض١ 

.  ٭ٌٖ اير١َ إ٫ّ يف ساي١ َا إذا ناْٛا َٔ امل٪يف١ قًٛبِٗ

عٔ ابٔ -  زمح٘ اهلل تعاىل– ٚقد ْكٌ ٖرا اإلمجاع ابٔ قدا١َ 

: زمح٘ اهلل–قاٍ . املٓرز بعد إٔ صسح بعدّ ٚدٛد خ٬ف يف ذيو -

ٚقاٍ ابٔ . ٫ٚ خ٬ف يف إٔ شنا٠ املاٍ ٫ جيٛش دفعٗا إىل غري املطًُني))

ٚأمجع أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ ٫ جيص٨ إٔ ٜعط٢ َٔ شنا٠ املاٍ أسد : املٓرز

  (1)((.َٔ أٌٖ اير١َ

:  املرٖب ايجاْٞ

ابٔ ضرئٜ، :   ذٖب ق١ً َٔ ايعًُا٤ إىل دٛاش إعطا٥ٗا يًرَٞ، َِٚٓٗ

.  زمحِٗ اهلل مجٝعّا– (3)ٚتبعُٗا يف ذيو شفس(2)ٚايصٖسٟ

: اضتدٍ أصشاب ٖرا املرٖب بأدي١ أُٖٗا َا ًٜٞ: أدي١ ٖرا املرٖب

 أْ٘ ض٦ٌ عٔ ايصدق١ فُٝٔ تٛضع؟ َا زٟٚ عٔ دابس بٔ شٜد -1

ٚقد نإ زضٍٛ  )): ٚقاٍ. أٌٖ ًَتهِ َٔ املطًُني ٚأٌٖ ذَتِٗ: فكاٍ

  (4)((. ٜكطِ يف أٌٖ اير١َ َٔ ايصدق١ ٚاخلُظاهلل 

                                                           

  .6/143: اجملموع للنووي: ، وانظر2/655: ، وانظر3/79:  ادلغين(1)
  .6/143: اجملموع للنووي:  انظر(2)
  .3/328: ادلبسوط للسرخسي:  انظر(3)
 أمساءذكر يف كتاب  )، مرسأل ألن جابر بن زيد يف عداد التابعٌن كما ذكره الدارقطين2/402:  رواه ابن شيبة يف منصفو(4)

. 174:ترمجة رقم (96ص/1التابعٌن ومن بعدىم ج



 
اخلضز علٌ إدريس  . د. إعطاء الفقزاء غري املسلنني مً الزكاَ وحتصًل ىظريٍا ميَه   أ

 

 و2009/ٍـ 1430 –جمــــــــــــــــلُ حىلــــــــــــًات الشــــــــــــزيعُ     العدد الثاىٌ 

 
 

130 

بعد إٔ اضتػٗد بٗرا - سفع٘ اهلل– قاٍ ايػٝذ ايدنتٛز ايكسضاٟٚ 

ٚايعاٖس َٔ ايط٪اٍ أْ٘ عٔ ايصدق١ ايٛادب١،  )): احلدٜح َعًكّا عًٝ٘

ٖٚٞ ايصنا٠، أٚ حيتًُٗا َع ايتطٛع، َع إٔ ايصدقات اييت ناْت 

 ٜٚكطِ َٓٗا ع٢ً أًٖٗا إمنا ايصنٛات يف دبُع عٔ زضٍٛ اهلل 

  (1)((ايػايب

ًُِفَكَسا٤ٔ  : يف قٛي٘ تعاىلَا زٟٚ عٔ عُس -2 َُا ايٖصَدَقاُت ٔي ْٖ ِإ

ََُطأننِي َٚاِي
  (3)((ِٖ ش٢َٓ أٌٖ ايهتاب)):  قاٍ(2)

 أْ٘ فسض يًػٝذ ايٝٗٛدٟ َٔ بٝت َاٍ َا زٟٚ عٔ عُس - 3

ًُِفَكَسا٤ٔ  :املطًُني َا ٜصًش٘ َطتد٫ّ بآ١ٜ َُا ايٖصَدَقاُت ٔي ْٖ ِإ

ََُطأننِي ٚٚد٘  ( 4 )((.ٖرا َٔ َطانني أٌٖ ايهتاب )): ٚقاٍ. َٚاِي

.  ا٫ضتد٫ٍ بٗرٙ اٯ١ٜ إٔ يفغ ايفكسا٤ ٜعِ نٌ فكري

 زٚا١ٜ يًطربٟ (5)-  سفع٘ اهلل– ْكٌ فط١ًٝ ايدنتٛز ايكسضاٟٚ 

ََُطأننِي :عٔ عهس١َ يف قٛي٘ تعاىل َٚاِي ًُِفَكَسا٤ٔ  َُا ايٖصَدَقاُت ٔي ْٖ  ِإ

٫ تكٛيٛا يفكسا٤ املطًُني َطانني، إمنا املطانني َطانني  )):قاٍ

  (6)((.أٌٖ ايهتاب

                                                           

  .706-2/705:  فقو الزكاة(1)
  .60:  التوبة(2)
  .2/401:  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفو(3)
  .2/706، وفقو الزكاة 126: اخلراج اليب يوسف:  انظر(4)
  .2/706:  انظر فقو الزكاة(5)
  .14/38:  انظر تفسًن الطربي(6)
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ٖٝد بعطِٗ دٛاش  )): ٖرٙ ايٓكٍٛ بكٛي٘-  سفع٘ اهلل–ثِ ختِ  ٚق

إعطا٤ ايصنا٠ يًرَٞ مبا إذا مل جيد املصن٢ َطًُّا ٜطتشكٗا نُا 

سه٢ ذيو اجلصاص عٔ عبٝد اهلل بٔ احلطٔ ٖٚٛ قٍٛ بعض 

  (1)((.اإلباض١ٝ

:  َٓاقػ١ ٖرٜٔ املرٖبني

بأدي١ َٔ ايكسإٓ - نُا زأٜٓا–    يكد اضتدٍ أصشاب املرٖب ا٭ٍٚ 

ٚايط١ٓ ايصشٝش١ فشدٜح َعاذ َتفل ع٢ً صشت١ ٚسدٜح شٜاد بٔ 

. احلازخ ايصدا٥ٞ زٚاٙ أبٛ داٚد ٖٚٛ َٛافل ملا دا٤ يف اٯ١ٜ َٚفطس هلا

   أَا سدٜح ابٔ أبٞ غٝب١ ا٭ٍٚ فٗٛ َسضٌ، ٚأَا سدٜج٘ ايجاْٞ فًٝظ 

ٜدٍ .  نإ ٜعطِٝٗ َٔ ايصنا٠ املفسٚض١فٝ٘ د٫ي١ ع٢ً إٔ عُس

ع٢ً ذيو زٚا١ٜ أبٞ ٜٛضف سٝح ٚزد فٝٗا إٔ عُس أعط٢ ايػٝذ 

ايٝٗٛدٟ َٔ بٝت َاٍ املطًُني َا ٜصًش٘، ٚمل ٜكٌ َٔ َاٍ ايصنا٠ أٚ 

. ايصدق١ ٚإعطا٤ أٌٖ اير١َ احملاٜٚر َٔ بٝت املاٍ ٫ خ٬ف سٛي٘

ًُِفَكَسا٤ٔ  : بكٛي٘ تعاىلأَا اضتػٗاد عُس  َُا ايٖصَدَقاُت ٔي ْٖ ِإ

ََُطأننِي  ٚتٛدِٝٗ ي٘ بأْ٘ اضتد٫ٍ بعُّٛ يفغ ايصدقات (2) َٚاِي

فٗٛ اضتد٫ٍ صشٝح إ٫ إٔ ٖرا  (ايفكسا٤ ٚاملطانني)ٚعُّٛ يفغ 

ايًفغ مل ٜبل ع٢ً عَُٛ٘؛ بٌ خصص بايٓصٛص ايصشٝش١ 

                                                           

  .2/705: فقو الزكاة للقرضاوي(1)
  .60:  التوبة(2)
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ٚايصسحي١ املتكد١َ ٚاييت أخسدت يًصنا٠ املفسٚض١ َٔ ٖرا ايعُّٛ، 

 نإ ميٓع نُا أْ٘ قد َٓس َعٓا إٔ ايٓيب . ٚأٚضش٘ سدٜح َعاذ 

صشابت٘ َٔ دفع صدقاتِٗ َطًكّا املفسٚض١ ٚغري املفسٚض١ يكسابتِٗ 

َٔ  :َٔ غري املطًُني ست٢ ْصٍ قٍٛ اهلل تعاىل ِٔ ائَّرٜ ُ٘ َع َّ ُِ اي َٗاُن ِٓ َٜ  ٫

ِٔ َٔ  ِِ ُِٜدِسُدُٛن  ِِ ََٚي  ِٔ ِِ ٔفٞ ايدِّٜ ًُُٛن َُٜكأت  ِِ ِِ  َي ُٖ ِٕ َتَبٗسٚ ِِ َأ َٜاِزُن ٔد

ُُِكٔطٔطنَي ُٜٔشٗب اِي  َ٘ َّ ٕٖ اي ِِ ِإ ِٗ ِٝ َُٚتِكٔطُطٛا ِإَي
(1) .

ٛٓش دفع ايصدقات غري املفسٚض١ يػري    ٚاحلاصٌ إٔ ايػازع إمنا د

املطًُني اضتجٓا٤ َٔ ا٭صٌ ايهًٞ فتبك٢ ايصدق١ املفسٚض١ ع٢ً 

.  أصًٗا ف٬ جيٛش دفعٗا يهافس

ٌٓ ٖرا ٖٛ ايطبب ايرٟ دعٌ نجريّا َٔ ا٭١ُ٥ حيهٕٛ اإلمجاع يف     ٚيع

. ٖرٙ املطأي١

  فٗا ٖٛ زدٌ يف َها١ْ ٚعًِ اإلَاّ ايطسخطٞ ٖٚٛ َٔ أٌٖ ايكٝاع 

 ٚد٫يت٘ ميٓع ايكٝاع يف ٖرٙ املطأي١ عٓدَا زأ٣ ق٠ٛ سدٜح َعاذ 

: زمح٘ اهلل- ايٛاضش١ ع٢ً ٖرٙ املطأي١ ٜكٍٛ  َعًكّا ع٢ً دبٜٛص - 

٫ٚ ٜعط٢ َٔ ايصنا٠ نافس  )):إعطا٤ ايصنا٠ هلِ - زمح٘ اهلل-شفس

إ٫ عٓد شفس زمح٘ اهلل تعاىل فإْ٘ جيٛش دفعٗا إىل ايرَٞ ٖٚٛ ايكٝاع؛ 

                                                           

  .  8: ادلمتحنة(1)
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٭ٕ املكصٛد إغٓا٤ ايفكري احملتاز ع٢ً طسٜل ايتكسب، ٚقد سصٌ 

.))(1)   .

   إ٫ أْ٘ بعد نٌ ٖرا ٜعازض ٖرا ايكٍٛ املٛافل يًكٝاع ٜٚسدٙ حبدٜح 

 {خرٖا َٔ أغٓٝا٥ِٗ ٚزدٖا يف فكسا٥ِٗ} ٚيٓا قٛي٘ )):، قا٬ّ٥َعاذ 

فريو تٓصٝص ع٢ً ايدفع إىل فكسا٤ َٔ ت٪خر َٔ أغٓٝا٥ِٗ ِٖٚ 

   .(2)((املطًُٕٛ

ِٔ   :   ٖٚا ٖٛ ايهاضا٢ْ بعد ذنسٙ يكٍٛ اهلل تعاىل ُ٘ َع َّ ُِ اي َٗاُن ِٓ َٜ  ٫

ِٔ ِِ ٔفٞ ايدِّٜ ًُُٛن َُٜكأت  ِِ َٔ َي ائَّرٜ
إٕ ظاٖس ٖرا ايٓص  )):ٜكٍٛ َعًكّا (3)

ي٫ٛ َا دٍ . ٜكتطٞ دٛاش صسف ايصنا٠ إيِٝٗ؛ ٭ٕ أدا٤ ايصنا٠ بس بِٗ

 ٚاضح ايد٫ي١ ع٢ً ذيو ٭ٕ سدٜح َعاذ . (4)((.عًٝ٘ سدٜح َعاذ

إٕ اهلل افرتض عًِٝٗ صدق١ يف أَٛاهلِ ت٪خر  )): املع٢ٓ سٝح دا٤ فٝ٘

 ٖٚٛ ْص يف إٔ ايصنا٠ ت٪خر َٔ (5)((.َٔ أغٓٝا٥ِٗ ٚتسد إىل فكسا٥ِٗ

.  أغٓٝا٤ املطًُني ٚتسد ع٢ً فكسا٤ املطًُني

ٜ٪ند ٖرا ٜٚكٜٛ٘ إٔ ٖرا ايٛادب ـ نُا ٚزد يف احلدٜح ْفط٘ ـ 

إْو تأتٞ أقٛاَّا َٔ أٌٖ )): ٜتٛقف ع٢ً اإلض٬ّ أٜطُا سٝح دا٤ فٝ٘

                                                           

   .  3/328 انظر ادلبسوط للسرخس (1)
  .328 /3ج :ادلبسوط (2)
.   8:  ادلمتحنة(3)
   .  3/301الدر ادلختار حباشيتو رد احملتار: وانظر. 2/49 انظر بدائع الصنائع (4)
  . تقّدم خترخيو(5)
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ايهتاب فًٝهٔ أٍٚ َا تدعِٖٛ إيٝ٘ غٗاد٠ إٔ ٫ إي٘ إ٫ّ اهلل ٚإٔ ذلُدّا 

زضٍٛ اهلل، فإٕ ِٖ أطاعٛى يريو فأعًُِٗ إٔ اهلل قد فسض عًِٝٗ 

مخظ صًٛات يف نٌ ّٜٛ ٚي١ًٝ، فإٕ ِٖ أطاعٛى يريو فأخربِٖ إٔ 

اهلل قد فسض عًِٝٗ صدق١ ت٪خر َٔ أغٓٝا٥ِٗ ٚتسد ع٢ً 

فاحلدٜح ٜدٍ ع٢ً إٔ فسض ايصنا٠ عًِٝٗ إمنا ٜأتٞ . (1)((.فكسا٥ِٗ

بعد اضتذابتِٗ يدع٠ٛ َعاذ يًدخٍٛ يف دٜٔ اإلض٬ّ، ثِ بعد إٔ 

ٜطتذٝبٛا ٜعًُِٗ إٔ اهلل فسض عًِٝٗ ايصًٛات اخلُظ، فإذا ِٖ 

أدابٛا أخربِٖ إٔ اهلل افرتض عًِٝٗ  صدق١ ت٪خر َٔ أغٓٝا٥ِٗ ٚتسد 

ع٢ً فكسا٥ِٗ؛ فهُا أْ٘ يٝظ ع٢ً ا٭غٓٝا٤ َٔ غري املطًُني شنا٠ 

ٚيكد . فهريو يٝظ يًفكسا٤ َٔ غري املطًُني شنا٠ فا٭َسإ ضٛا٤

زأٜٓا نٝف إٔ اإلَاّ ايطسخطٞ عدٍ عٔ قٍٛ شفس ٚمل ٜس إٔ ايًفغ عاّ 

يف مجٝع ايفكسا٤ مبٔ فِٝٗ فكسا٤ أٌٖ اير١َ يد٫ي١ سدٜح َعاذ 

.  ايك١ٜٛ ايداي١ ع٢ً إٔ ٖرا ايعاّ رلصٛص ٚمل ٜبل ع٢ً عَُٛ٘

 ٖٚرٙ ايعبازات اييت تطُٓٗا سدٜح َعاذ ٚاضش١ ٫ ذبتٌُ ـ يف زأٜٞ ـ 

إٕ ايصنا٠ ت٪خر َٔ أغٓٝا٤ اإلقًِٝ َٔ املطًُني، : تأ٬ّٜٚ يٝكاٍ َج٬ّ

.  ٚتسد ع٢ً فكسا٥٘ َطًُني ناْٛا أّ ذَٝني

 ٖٚرا ايتأٌٜٚ َع إٔ َا ذنسْاٙ ٜدٍ ع٢ً بعدٙ فإْ٘ ٜدٍ ع٢ً بعدٙ 

أٜطّا إٔ ايكا٥ٌ ب٘ ٜٓبػٞ عًٝ٘ إٔ ٜٛدب ايصنا٠ ع٢ً أغٓٝا٤ اإلقًِٝ 

                                                           

  . تقدم خترجيو(1)
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َطًكّا َطًُني ناْٛا أّ ذَٝني نُا أٚدبٗا يفكسا٥ِٗ، إذ ٫ فسم بني 

.  ا٭َسٜٔ

قاٍ ابٔ عابدٜٔ َعًكّا ع٢ً ن٬ّ صاسب ايدز املدتاز يف اضتد٫ي٘ 

إذا ٫ خ٬ف إٔ ايطُري يف  )قٛي٘ حلدٜح َعاذ )):حبدٜح َعاذ

((أغٓٝا٥ِٗ ٜسدع إىل املطًُني فهرا يف فكسا٥ِٗ ) .(1) 

أْ٘ ٫ سّغ يػري املطًُني يف -  ٚايعًِ عٓد اهلل– هلرا نً٘ أز٣ 

ايصنا٠ املفسٚض١ إ٫ َا فسض٘ اهلل ع٢ً ف١٦ َِٓٗ ِٖٚ امل٪يف١ قًٛبِٗ، 

ٚيٝظ َع٢ٓ ٖرا إٔ اإلض٬ّ أًُِٖٗ ٚدعا ٭ٕ ٜعٝػٛا عٝػ١ ١ًَُٗ ٫ 

ٜٛاضِٝٗ أسد، ٫ٚ ٜكطط إيِٝٗ أسد فكد َس َعٓا دٛاش إعطا٥ِٗ َٔ 

نُا أْ٘ ميهٔ إٔ . صدقات ايتطٛع ايرٟ ذٖب إيٝ٘ أنجس ايعًُا٤

ٜٛظف هلِ َٔ بٝت املاٍ َا ٜعني ذلاٚجيِٗ إىل ايعٝؼ ايهسِٜ ٚيكد 

سفغ يٓا ايتازٜذ اإلض٬َٞ مناذز َٔ ٖرا ايرب ٚاإلسطإ إيِٝٗ ٚيعٌ 

 سلٛ خري َا ٜ٪ند ٖرا َا قاّ ب٘ خًٝف١ املطًُني ايجاْٞ عُس 

ايػٝذ ايٝٗٛدٟ ٚي٘ غري ذيو َٔ أْٛاع اإلسطإ ٚايرب بِٗ َا ٖٛ 

.  َرنٛز ٚذلفٛظ

  ٖرا َا نإ َٔ أَس املطًُني ٚقادتِٗ َع أٌٖ ذَتِٗ قدميّا، أَا 

يف ٚاقعٓا املعاصس ٚقد أصبح غري املطًُني يف مجٝع ايدٍٚ اإلض١َٝ٬ 

                                                           

  .3/301:رد احملتار ( 1)
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 َع إخٛاِْٗ املطًُني يف سل املٛاط١ٓ ب٬ متٝٝص ٫ٚ َٕٛاطٓني ٜطتٛٚ

.  تفسق١

فإْٞ أز٣ َعاجل١ هلرا ا٭َس إٔ ٜطع٢ املطًُٕٛ ٚقادتِٗ يف إقا١َ 

ُٜػذع عًٝٗا ا٭غٓٝا٤ َٔ غري  َ٪ضطات زمس١ٝ، أٚ مجعٝات خاص١ 

املطًُني يًتهاٌَ ٚايرتاسِ فُٝا بِٝٓٗ، ٫ٚ بأع بإٔ تطِٗ ايدٚي١ 

َٚٛاطٖٓٛا َٔ املطًُني يف ذيو ٖٚرا يٝظ َٔ قبٌٝ ايٓٛافٌ يف سل 

ايدٚي١ بٌ ٖٛ ٚادب َٔ ٚادباتٗا املٓٛط١ بٗا سلٛ زعاٜاٖا َٔ غري 

املطًُني، إ٫ إٔ ذيو نً٘ ٫بد إٔ ٜهٕٛ َٛزدٙ َٔ خازز ايصنا٠ 

.  املفسٚض١

   ٚميهٔ إٔ ٜػسى يف ذيو شعُا٩ِٖ ايدٜٕٓٝٛ ٚمجعٝاتِٗ ايتطٛع١ٝ 

ٚضٝأتٞ قسٜبّا تٛضٝح ٚبٝإ هلرا املكرتح يف املٛضٛع . اخلاص١ بِٗ

.  ايجاْٞ َٔ ٖرا ايبشح

أفطٌ َٔ إٔ ٜعطٛا َٔ ايصنا٠، إذ قد ٫ تفٝض -  يف زأٜٞ–      ٖٚرا 

ايصنا٠ عٔ ساد١ فكسا٤ املطًُني ٚغريِٖ َٔ أصشاب املصازف 

ا٭خس٣ فٝشسّ ٖ٪٤٫ َٔ ايسعا١ٜ ٚايعٓا١ٜ، ذيو ٭ٕ َٔ دٛشٖا يف 

  (1).سكِٗ غسط ذيو اجلٛاش بٛدٛد ضع١ يف أَٛاٍ ايصنا٠

                                                           

  .2/708: فقو الزكاة:  انظر(1)
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 ٖٚرا ايػسط إذا طبل فإْ٘ ٜصعب َع٘ إٔ ٜتشكل إعطا٩ِٖ َٔ 

ايصنا٠ خصٛصّا يف ٚاقعٓا املعاصس ايرٟ فٝ٘ أغد ايب٬د فكسّا ٖٞ ب٬د 

.  املطًُني ٚأغٓدِٖ فكسّا زعاٜاٖا َٔ املطًُني

 

: املىضىع الثاىٌ

: حتصًل ما يكافئ الزكاَ مً غري املسلنني

٫ خ٬ف بني ايعًُا٤ يف إٔ ايصنا٠ ٫ دبب ع٢ً غري املطًِ باملع٢ٓ 

ٖٚرا . ايػسعٞ ا٫صط٬سٞ يًصنا٠ اييت ٖٞ زنٔ َٔ أزنإ اإلض٬ّ

.  (1)قدز دلُع عًٝ٘ بني ايعًُا٤

بعد إٔ ذنس َٔ دبب عًٝ٘ ايصنا٠ -  زمح٘ اهلل–قاٍ ابٔ قدا١َ 

.  (2)((.فأَا ايهافس ف٬ خ٬ف يف أْ٘ ٫ شنا٠ عًٝ٘ )): َٔ املطًُني

: سفع٘ اهلل –قاٍ ايدنتٛز ايكسضاٟٚ  ٚاتفل املطًُني ع٢ً  ))-

إٔ فسٜط١ ايصنا٠ ٫ دبب ع٢ً غري َطًِ ٭ْٗا فسع َٔ اإلض٬ّ ٖٚٛ 

.  (3)((َفكٛد ف٬ ٜطايب بٗا ٖٚٛ نافس

ٖٚرا املٛضٛع َٔ ايٛضٛح مبا ٫ حيتاز إىل تٛضٝح ٚإمنا ذنسْاٙ 

ٖٓا ست٢ ٫ ًٜتبظ َع َا ضٓرنسٙ َٔ أزا٤ ايعًُا٤ سٍٛ َا ٜ٪خر َٔ 

.  غري املطًُني يف َكابٌ ايصنا٠ اييت ت٪خر َٔ املطًُني

:  َػسٚع١ٝ أخر َا ٜكابٌ ايصنا٠ َٔ غري املطًُني

                                                           

   .2/621:، وادلغين ـ البن قدامة5/212،214:، واجملموع1/145:، وبداية اجملتهد3/174: انظر الدر ادلختار (1) 
  .622-2:612: ادلغين:  انظر(2)
  .1/95: فقو الزكاة:  انظر(3)
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   ٖرا املٛضٛع قدِٜ َٚتذدد، ٚقد تعددت فٝ٘ أقٛاٍ ايعًُا٤ قدميّا بني 

قا٥ٌ ب٘ َٚاْع َٓ٘ فهإ ٫ بٓد َٔ اضتعساض ٖرا ا٭قٛاٍ َٚٓاقػتٗا َع 

إخطاعٗا يٛاقع املطًُني ايّٝٛ ست٢ ْصٌ إىل َا ْساٙ صٛابّا إٕ غا٤ 

.  اهلل

   ٚيهٔ قبٌ عسض ٖرٙ املراٖب ٫ بٓد َٔ ايكٍٛ بأْ٘ مل ٜجبت عٔ ايٓيب 

 أْ٘ أخر َٔ أٌٖ اير١َ غ٦ّٝا َٔ ايٛادبات املاي١ٝ غري اجلص١ٜ ٚمل 

ٜجبت ٖرا ا٭َس نريو عٔ أبٞ بهس، إمنا ايرٟ ثبت عٓ٘ ذيو ٖٛ أَري 

، سٝح زٟٚ عٓ٘ أْ٘ أخر َٔ ْصاز٣ بين امل٪َٓني عُس بٔ اخلطاب 

َٚٔ ٖرٙ . تػًب ضعف ايصنا٠ ايٛادب١ ع٢ً املطًُني بد٫ّ عٔ اجلص١ٜ

:  ايسٚاٜات

ِٓ إٔ ٜأخر َِٓٗ اجلص١ٜ فتفسقٛا يف ايب٬د فكاٍ َا زٟٚ عٓ٘ . 1  أْ٘ ٖ

ٜا أَري امل٪َٓني إٕ بين تػًب  )): ايٓعُإ أٚ شزع١ بٔ ايٓعُإ يعُس

قّٛ عسب ٜأْفٕٛ َٔ اجلص١ٜ ٚيٝطت هلِ أَٛاٍ إمنا ِٖ أصشاب 

: سسٚخ َٚٛاغٞ ٚهلِ ْها١ٜ يف ايعدٚ ف٬ تعٔ عدٚى عًٝو بِٗ، قاٍ

فصاحلِٗ عُس ع٢ً إٔ ضٖعف عًِٝٗ ايصدق١، ٚاغرتط عًِٝٗ إٔ ٫ 

  (1)((ٜٓصسٚا أ٫ٚدِٖ

إٔ عُس ملا  )):ٚذنس ايبٝٗكٞ فُٝا ٜسٜٚ٘ عٔ عباد٠ بٔ ايٓعُإ

سلٔ عسب ٫ ْ٪دٟ َا ٜ٪دٟ : صاحلِٗ ع٢ً تطعٝف ايصدق١ قايٛا

                                                           

   .541:  األموال أليب عبيد(1)
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ٓٓا نُا ٜأخر بعطهِ َٔ بعض ٫، ٖرا : فكاٍ عُس. ايعذِ ٚيهٔ خر َ

شد َا غ٦ت بٗرا ا٫ضِ ٫ باضِ اجلص١ٜ، ففعٌ : فسض املطًُني، قايٛا

  (1).فرتاض٢ ٖٛ ِٖٚ ع٢ً تطعٝف ايصدق١ عًِٝٗ

:  أزا٤ ايعًُا٤ ا٭قدَني يف ٖرٙ املطأي١

بٓا٤ّ ع٢ً فعٌ عُس املتكدّ ذٖب أنجس ايعًُا٤ ع٢ً تطعٝف 

 (3)ٚ ايػافع١ٝ(2)ايصنا٠ ع٢ً ْصاز٣ بين تػًب َِٓٗ احلٓف١ٝ

. (4)ٚاحلٓاب١ً

أَا بك١ٝ أٌٖ اير١َ َٔ غري بين تػًب فكد ْص احلٓف١ٝ ع٢ً 

. تطعٝف ايصدق١ عًِٝٗ ٚ ت٪خر باضِ اجلص١ٜ

. )):دا٤ يف ايدز املدتاز . ٚأخر َٓا زبع ايعػس ٚ َٔ ايرَٞ ضٛا٤ .

.  (5)((أنإ تػًبّٝا أّ مل ٜهٔ ضعف٘

املأخٛذ َٔ املطًِ شنا٠ َٚٔ غريٙ دص١ٜ  )):قاٍ يف ساغ١ٝ زد احملتاز

تصسف يف َصازفٗا ٚيهٔ تساع٢ فٝ٘ غسٚط ايصنا٠ َٔ احلٍٛ 

. (6)((ٚسلٛٙ

أَا ايػافع١ٝ فكد ْصٛا ع٢ً إٔ ا٭َس َرتٚى يإلَاّ فإذا أبٛا إٔ 

. ُِٜ٪َخَر َِٓٗ باضِ اجلص١ٜ داش ي٘ إٔ ٜأخرٖا َِٓٗ باضِ ايصدق١

                                                           

  .9/216:  أخرجو البيهقي يف سننو، يف اجلزية، ابب نصارى تضعف عليهم(1)
  .3/249: انظر الدر ادلختار وشرحو رد احملتار(2)
    .5/212،214:، واجملموع7/389: انظر األم للشافعي(3)
  .10/591: ادلغين ـ البن قدامة(4)
   .  3/249 الدر ادلختار (5)
  .  3/249 رد احملتار(6)
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 فإٕ اَتٓع قّٛ َٔ أدا٤ اجلص١ٜ باضِ )):قاٍ ايٟٓٛٚ ـ زمح٘ اهلل ـ 

 إٔ ٜأخر باضِ ايصدق١  اإلَاّ باضِ ايصدق١، ٚزأ٣ْ٪دٟاجلص١ٜ ٚقايٛا 

يعذِ، ٚيهٔ ا َا ت٪د٣ ْ٪د٫ٟ  داش، ٫ٕ ْصاز٣ ايعسب قايٛا يعُس

ٚقاٍ ٫  خر َٓا باضِ ايصدق١ نُا تأخر َٔ ايعسب فأب٢ عُس 

أقسنِ إ٫ باجلص١ٜ، فكايٛا خر َٓا ضعف َا تأخر َٔ املطًُني، فأب٢ 

عًِٝٗ، فأزادٚا ايًشام بداز احلسب فكاٍ شزع١ بٔ ايٓعُإ أٚ ايٓعُإ بٔ 

٫ٚ   ق٠ٛ فدر َِٓٗ َا قد بريٛاّإٕ ب٢ٓ تػًب عسب ٚفٝ٘: شزع١ يعُس

تدعِٗ إٔ ًٜشكٛا بعدٚى، فصاحلِٗ ع٢ً إٔ ٜطعف عًِٝٗ 

 (1).((ايصدق١

:      ٚ فسم احلٓاب١ً بني ْصاز٣ بين تػًب ٚ ضا٥س أٌٖ اير١َ فكايٛا

تطٓعف ايصدق١ باضِ اجلص١ٜ ع٢ً بين تػًب فكط ٚ ٜ٪خر َٔ بك١ٝ 

. أٌٖ اير١َ اجلص١ٜ

 ضا٥س أٌٖ ايهتاب َٔ إٔٚمجًت٘ ....  )):قاٍ ابٔ قدا١َ ـ زمح٘ اهلل ـ 

ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣ ايعسب ٚغريِٖ تكبٌ َِٓٗ اجلص١ٜ إذا بريٖٛا ٫ٚ 

 (2)..((ٜ٪خرٕٚ مبا ٜ٪خر ب٘ ْصاز٣ بين تػًب

     أَا املايه١ٝ فكد صسح ابٔ عبد ايرب ٚ ابٔ زغد بأْ٘ يٝظ ملايو يف 

. ذيو غ٤ٞ

 ٚممٔ ذٖب إىل تطعٝف ايصدق١ ع٢ً بين تػًب )):    قاٍ ابٔ عبد ايرب 

دٕٚ دص١ٜ ايجٛزٟ ٚأبٛ سٓٝف١ ٚأصشاب٘ ٚايػافعٞ ٚأصشاب٘ ٚأمحد بٔ 

                                                           

  .392ص / 19ج :اجملموع  (1)
 593ص /10ج:الشرح الكبًن البن قدامة (2)
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سٓبٌ قايٛا ٜ٪خر َِٓٗ نٌ َا ٜ٪خر َٔ املطًِ َج٬ٖا ست٢ يف 

ايسناش ٜٚ٪خر َِٓٗ فٝ٘ اخلُطإ ٚمما ٜ٪خر َٔ املطًِ فٝ٘ ايعػس 

أخر فٝ٘ عػسإ َٚا أخر َٔ املطًُني زبع ايعػس أخر َِٓٗ ْصف 

.... ايعػس ٚجيسٟ ذيو ع٢ً أَٛاهلِ ٚع٢ً ْطا٥ِٗ خب٬ف اجلص١ٜ

 تػًب عٓد مجاع١ ٚٚيٝظ عٔ َايو يف بين تػًب غ٤ٞ َٓصٛص ٚبٔ

 (1)((أصشاب٘ ٚغريِٖ َٔ ايٓصاز٣ ضٛا٤ يف أخر اجلص١ٜ َِٓٗ

: رأٍ بعض العلناء والباحثني املعاصزيً يف ٍذه املسألُ

   َاٍ نجري َٔ املعاصسٜٔ إىل إيصاّ غري املطًِ َٔ زعاٜا ايدٚي١ 

املط١ًُ بكدز َٔ املاٍ ٜعادٍ املاٍ ايرٟ ٜدفع٘ املطًِ َٔ ايصنا٠ 

ُٝٓا إٔ عُس فعٌ بأٚعٝتٗا املدتًف١ اضت٦ٓاضّا بفعٌ عُس   املتكدّ ٫ ض

 (2).ٖرا أَاّ مجع َٔ ايصشاب١ ٚمل ٜعًِ ي٘ رلايف َِٓٗ

:  زأٟ ايػٝذ ايدنتٛز ايكسضاٟٚ: أ٫ّٚ 

    نإ َٔ أٚا٥ٌ املبادزٜٔ بطسح ٖرٙ ايفهس٠ َٔ املعاصسٜٔ فط١ًٝ 

: ٜٛضف ايكسضاٟٚ سٝح ضُٓٗا نتاب٘ ايكِٝ فك٘ ايصنا٠/ ايػٝذ

ٌٖ ٜ٪خر َكداز ايصنا٠ َٔ غري )):َتطا٬ّ٥- سفع٘ اهلل–ٜكٍٛ 

) ثِ ٜكٍٛ دلٝبّا ع٢ً ٖرا ايط٪اٍ( (املطًُني ضسٜب١ ؟  ( إْٓا ٫ ْػو :

ع٢ً غري املطًُني َٔ سٝح ٖٞ -  ٚدٛبّا دّٜٓٝا–إٔ ايصنا٠ ٫ دبب 

عباد٠ ٚغعري٠، ٚيهٔ أ٫ جيٛش إٔ ٜ٪خر َِٓٗ َكداُزٖا ع٢ً أْٗا ضسٜب١ 

فاملطًِ ٜدفعٗا . َٔ ايطسا٥ب ت٪خر َٔ ا٭غٓٝا٤ يرتد ع٢ً ايفكسا٤

                                                           

. 245/ا:، و انظر بداية اجملتهد 3/250 :االستذكار(1)
  .2/101:  انظر فقو الزكاة(2)
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فسٜط١ ٚعباد٠، ٚغريٙ ٜدفعٗا ضسٜب١؛ ٚيريو تتفاد٣ ايتفسق١ بني 

املٛاطٓني يف دٚي١ ٚاسد٠، ٫ٚ ذبٌُ املطًِ َٔ ا٭عبا٤ املاي١ٝ أنجس َٔ 

  (1)((.غريٙ

ٚايرٟ ٜرتا٤ٟ  )):   ثِ عرب عٔ زأٜ٘ يف ٖرا املٛضٛع بٛضٛح عٓدَا قاٍ

أْ٘ ٫ َاْع َٔ أخر ايصنا٠ بٛصفٗا ضسٜب١ َٔ غري : يٞ بعد ايبشح

  (2)((.املطًُني َٔ أٌٖ اير١َ إذا زأ٣ ذيو أٚيٛ ا٭َس

:  ٚقد أٜد ٖرٙ ايفهس٠ بأدي١ ميهٔ إجياشٖا فُٝا ًٜٞ

٫ دبب ايصنا٠ ع٢ً غري املطًِ ٖٛ : إٔ َساد عًُا٥ٓا بكٛهلِ. 1

ايٛدٛب ايدٜين ايرٟ تتعًل ب٘ املطايب١ يف ايدْٝا ٚايجٛاب ٚايعكاب يف 

أَا اإلجياب ايطٝاضٞ ايرٟ ٜكسزٙ ٚيٞ ا٭َس بٓا٤ّ ع٢ً اعتباز . اٯخس٠

.  املصًش١ اييت ٜساٖا أٌٖ ايػٛز٣ فًِ ٜسد َا ميٓع٘

عًًٛا عدّ - (3)َِٚٓٗ اإلَاّ ايػرياشٟ-إٕ بعض أٌٖ ايعًِ . 2

َٚع٢ٓ . ٚدٛب ايصنا٠ ع٢ً غري املطًِ بأْ٘ سل مل ًٜتصَ٘ ف٬ ًٜصَ٘

.  ٖرا أِْٗ يٛ إيتصَٛٙ يصَِٗ

إٕ أٌٖ اير١َ يف دٜاز اإلض٬ّ ناْٛا ٜدفعٕٛ يًدٚي١ ضسٜب١ َاي١ٝ . 3

مساٖا ايكسإٓ اجلص١ٜ َػازن١ يف ايٓفكات ايعا١َ يًدٚي١ اييت تكّٛ 

. حبُاٜتِٗ ٚايدفاع عِٓٗ ٚنفاي١ ايعٝؼ هلِ  . ٚايٛاقع املاثٌ اٯٕ يف .

                                                           

  .1/98:  فقو الزكاة(1)
  .1/99:  ادلصدر نفسو(2)
  .214-5/213: انظر ادلهذب ، وشرحو اجملموع للنووي (3)
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ايب٬د اإلض١َٝ٬ إٔ أٌٖ ايهتاب ٫ ٜدفعٕٛ اجلص١ٜ ٜٚأْفٕٛ َٔ ٖرٙ 

ا٫ضِ، فٌٗ ميهٔ إٔ ٜدفعٛا َٓٗا ضسٜب١ ع٢ً ٚفل َكادٜس ايصنا٠ 

  (1).ٚإٕ مل تطِ بامسٗا

ضسٜب١ ايتهافٌ ))   ثِ اقرتح أخريّا إٔ تط٢ُ ٖرٙ ايطسٜب١ 

أٚ ضسٜب١ ايرب أٚ سلٛ ذيو ست٢ متٝص عٔ ايصنا٠ ( (ا٫دتُاعٞ

.  اإلض١َٝ٬ ف٬ ذبسز ضُا٥سِٖ ٫ٚ ضُا٥س املطًُني

   ثِ اغرتط إٔ ٜهٕٛ َصدز نٌ َٔ ٖرٙ ايطسٜب١ ٚايصنا٠ َتُٝصّا َع 

  (2).ا٫تفام يف املكادٜس

ٚٚددت اضتشطاّْا َٔ - سفع٘ اهلل–      ٖرٙ ٖٞ ايفهس٠ اييت طسسٗا 

نجري َٔ ايباسجني ٚايعًُا٤ املعاصسٜٔ ٚتبٓتٗا بعد ذيو بعض 

َ٪ضطات ا٫دتٗاد اجلُاعٞ، ٚطبكت يف بعض ايب٬د نايطٛدإ يف 

.  فرت٠ َٔ ايفرتات نُا ضٓرنس ذيو بػ٤ٞ َٔ ايتفصٌٝ ٫سكّا

:  تٛصٝات ايٓد٠ٚ ايعامل١ٝ يكطاٜا ايصنا٠ املعاصس٠: ثاّْٝا

   أٚصت ٖرٙ ايٓد٠ٚ يف عدد َٔ دٚزاتٗا بإٔ تساعٞ ايدٍٚ اإلض١َٝ٬ 

اييت تطبل فٝٗا ايصنا٠ ـ ٚ بٗا زعاٜا غري َطًُني ـ ا٭خر بسأٟ ايكا٥ًني 

َٔ ايفكٗا٤ املعاصسٜٔ بفسض ضسٜب١ تهافٌ ادتُاعٞ ع٢ً غري 

.  املطًُني َٔ زعاٜاٖا مبكداز ايصنا٠

                                                           

  .1/99: فقو الزكاة:  انظر(1)
  .1/104: ادلصدر نفسو:  انظر(2)



 
اخلضز علٌ إدريس  . د. إعطاء الفقزاء غري املسلنني مً الزكاَ وحتصًل ىظريٍا ميَه   أ

 

 و2009/ٍـ 1430 –جمــــــــــــــــلُ حىلــــــــــــًات الشــــــــــــزيعُ     العدد الثاىٌ 

 
 

144 

ّ ٚأندت 1987  نإ ذيو يف ايٓد٠ٚ ا٭ٚىل اييت اْعكدت بايكاٖس٠ 

  (1).1996ّذيو ايٓد٠ٚ ايطادض١ املٓعكد٠ عاّ 

ّ اْعكدت باخلسطّٛ 2004 َازع 29ٖـ املٛافل 1425 صفس 8  ٚيف 

ايٓد٠ٚ ايجايج١ عػس٠ ٚنإ َٔ ضُٔ َٛضٛعات٘ ٖرا املٛضٛع سٝح 

فسض ايصنا٠ ٚايطسا٥ب ):قدّ َٔ خ٬ٍ حبجني ذبت عٓٛإ ٚاسد ٖٛ

.   (ع٢ً املطًُني ٚغري املطًُني يف ظٌ ايعٛمل١ ٚذبسٜس ايتذاز٠

زفٝل ْٜٛظ املصسٟ ٚا٭خس /   قدّ أسد ايبشٛخ ا٭ضتاذ ايدنتٛز

.  ا٭ضتاذ ايدنتٛز عبد احلُٝد ذلُٛد ايبعًٞ

ٜٖد ا٭ضتاذ ايدنتٛز زفٝل فهس٠ فسض ايطسٜب١ املهاف١٦ يًصنا٠ /    ٚقد أ

.   عًٞ غري املطًُني

   ٚقاٍ إٕ ذيو َا ذٖب إيٝ٘ نٌ َٔ ايػٝذ املٛدٚدٟ زمح٘ اهلل يف 

عبد ايهسِٜ شٜدإ يف / ٚا٭ضتاذ ايدنتٛز ((سكٛم أٌٖ اير١َ)): نتاب٘

ٚذلُد محٝد اهلل يف نتاب٘  ((أسهاّ ايرَٝني ٚاملطتأَٓني))نتاب٘ 

.  (2)((أسهاّ أٌٖ اير١َ))

ٜٖد ا٭ضتاذ ايدنتٛز ايبعًٞ ايفهس٠ َطتأْطّا مبا فعً٘ عُس /    نُا أ

. َع ْصاز٣ بين تػًب . ٚاعترب ٖرا خري بدٌٜ ملساعا٠ ٚتطبٝل ايعداي١ .

.   (3)ا٫دتُاع١ٝ

                                                           

  .222_ 221 انظر أحباث وأعمال الندوة الثالثة عشرة لقضااي الزكاة ادلعاصرة ص (1)
  . انظر ادلصدر نفسو (2)
   .175و164:  انظر ادلصدر نفسو(3)
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   ٚنإ َٔ ضُٔ املٓاقػني هلاتني ايٛزقتني ا٭ضتاذ ايدنتٛز ٖٚب١ 

ٜٓد فسض ٖرٙ ايطسٜب١ املرنٛز٠ -  سفع٘ اهلل–ايصسًٝٞ ٚقد أ

٫ ْفسض ٖرٙ بصف١ ايصنا٠ ٚإمنا ٜٓبػٞ إٔ منتًو س٬ّ هلا )):قا٬ّ٥

بفسض ضسٜب١ أخس٣ تعادٍ ٖرا املفسٚض ايدٜين إذا أزٜد إٔ ْعٌُ ع٢ً 

 (1)((.قدّ املطاٚا٠

                                                           

  .286:  ادلصدر نفسو(1)
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:  تٛصٝات امل٪متس ايعًُٞ ايجاْٞ يًصنا٠ بايطٛدإ: ثايجّا

ٖـ املٛافل  1422 غعبإ 21-17   اْعكد ٖرا امل٪متس يف ايفرت٠ َٔ 

ّٓ ٖرا امل٪متس يفْٝف َٔ ايعًُا٤ ٚايباسجني 2001 ْٛفُرب 3-7 ّ ٚقد أ

َٔ ايطٛدإ ٚخازد٘، ٚقد ْٛقؼ فٝ٘ ٖرا املٛضٛع باضتفاض١ ٚنإ َٔ 

ضُٔ تٛصٝات٘ إٔ تفسض ضسٜب١ ع٢ً غري املطًُني تعادٍ ايصنا٠ 

  (1).املفسٚض١ ع٢ً املطًِ

     1984ّ- ٖـ 1404قإْٛ ايصنا٠ ٚايطسا٥ب ايطٛداْٞ يًعاّ : زابعّا

صدز ٖرا ايكإْٛ َتطُّٓا ْصّا صسحيّا ع٢ً إٔ غري املطًُني 

ًَصَٕٛ بطسٜب١ تهافٌ ادتُاعٞ مما ٫ ٜصٜد عٔ َكداز ايٓصاب 

دبب ضسٜب١ تهافٌ  )):د ٖرا ْصٗا/3ايصنٟٛ ٚذيو يف املاد٠ 

ادتُاعٞ ع٢ً نٌ غدص غري َطًِ ميًو داخٌ ايطٛدإ أٚ خازد٘ 

  (2)((.ايٓصاب مما ٫ ٜصٜد عٔ َكداز ايصنا٠ ٚفل ايكإْٛ

   ٖرا ٚقد فصٌ ٖرا ايكإْٛ أْٛاع ايطسا٥ب اييت مشًتٗا ٖرٙ املاد٠ 

سٝح مشًت مجٝع ا٭ٚع١ٝ ايصن١ٜٛ حبٝح فسضت يف نٌ ٚعا٤ 

شنٟٛ شنا٠ ع٢ً املطًِ ٚبكدزٖا ضسٜب١ ع٢ً غري املطًِ، ٚدعًت 

 (3).ْصاب نٌ َٔ ايصنا٠ ٚايطسٜب١ َٛسدّا

                                                           

  . .م2001كتاب أعمال وقائع ادلؤمتر نشر ديوان الزكاة للخرطوم :  انظر(1)
  .م1984 -1404: قانون الزكاة والضرائب:  انظر(2)
 حيث ضم مجيع األوعية الزكوية فأوجب فيها الزكاة للمسلم والضريبة 58-13الفصل الثالث من ىذا القانون ادلادة : انظر(3)

  .لغًن ادلسلم عدا صدقة الفطر حيث مل جيعل يف مقابلها ضريبة
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ّ سٝح دا٤ت ث٬ث١ 1986   ٚاضتُس ايعٌُ بٗرا ايكإْٛ ست٢ أيػٞ عاّ 

قٛاْني َتتاي١ٝ بعدٙ نًٗا مل تتطُٔ ٖرٙ ايطسٜب١ سٝح انتفت 

بايصنا٠ ايٛادب١ ع٢ً املطًُني، أَا ايطسا٥ب فٝػرتى فٝٗا مجٝع 

املٛاطٓني املطًِ ٚغري املطًِ، إ٫ّ إٔ ٖرٙ ايكٛاْني ْصت ع٢ً ٚدٛب 

خصِ ايصنا٠ َٔ ايطسٜب١ ٚيهٔ مل ٜطبل ذيو إ٫ يف شنا٠ ايتذاز٠ 

 .فكط

:  َا أزاٙ َٓاضبّا يتطبٝل ٖرا املبدأ

      مما تكٓدّ ٜتطح يٓا إٔ مجٗس٠ َٔ ايعًُا٤ ا٭قدَني ٚدلُٛع١ 

َكدز٠ َٔ ايعًُا٤ ٚايباسجني املعاصسٜٔ ٜسٕٚ إيصاّ غري املطًُني يف 

ايدٚي١ املط١ًُ بٗرٙ ايطسٜب١ ذبسّٜا يًعدٍ ٚاملطاٚا٠ بني ف٦ات اجملتُع، 

ذيو ٭ٕ ايعدٍ ٚاملطاٚا٠ ٫ ٜتشككإ َع ٚدٛد أعبا٤ َاي١ٝ ع٢ً ف١٦ 

َٔ َٛاطين ايدٚي١ دٕٚ ف١٦، ملا يف ذيو َٔ اْعهاضات نبري٠ ع٢ً 

دخٛهلِ َٚطت٣ٛ َعٝػتِٗ ٚاضت٬ٗنِٗ ٚقدزتِٗ ع٢ً ايٛفا٤ 

. حبادٝاتِٗ َٚد٣ إغباعٗا ٚع٢ً املطت٣ٛ ايعاّ يٮضعاز

ٚاملطتًٗهٕٛ ٜهْٕٛٛ ا٭سطٔ سا٫ّ يٛ اضتطاعٛا تٛفري ضسٚزٜات احلٝا٠ 

ِٓ ٜٓعس إىل  َٔ َأنٌ َٚػسب ًَٚبظ َٚأ٣ٚ بتهًف١ أقٌ َٚٔ ث

ايٛدا٥ب املاي١ٝ حبرز غدٜد، ٚيف ٖرا اخلصٛص ٜتعني عدّ ايتفسق١ 

بني ف١٦ ٚف١٦ يف ٖرٙ ايٛدا٥ب اضتذاب١ ملا ٜكتطٝ٘ َبدأ ايعداي١ 

  (1).ٚاملطاٚا٠ يف ايتهايٝف املاي١ٝ

                                                           

عبد احلميد البعلي ، مطبوع ضمن أحباث :حبث الزكاة والضرائب على ادلسلمٌن وغًن ادلسلمٌن يف ظل العودلة، للدكتور: انظر(1)
  .155: وأعمال الندوة الثالثة عشر لقضااي الزكاة ادلعاصرة
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ٚهلرا نً٘ أز٣ ضسٚز٠ فسض ايطسٜب١ ع٢ً غري املطًُني، ٚيهٞ 

ٜطبل ٖرا املكرتح ع٢ً أنٌُ ٚد٘ أز٣ إٔ أ٫ّ ٜسبط بايصنا٠ ٫ دبا١ٜ 

٫ٚ صسفّا، ٚأ٫ّ ٜهٕٛ مل٪ضط١ ايصنا٠ أ١ٜ ع٬ق١ ب٘ ٫ َٔ قسٜب ٫ٚ َٔ 

بعٝد؛ بٌ دبعٌ هلرٙ ايطسٜب١ إداز٠ خاص١ َطتك١ً، ذيو ٭ٕ زبطٗا 

بايصنا٠ ٜجري غبٗات عٓد مجاٖري املطًُني، ٚزمبا ٜطا٤ فُٗ٘ َٔ قبٌ 

.  غري املطًُني فٝعٕٓٛ إٔ ٖرا أخْر يًذص١ٜ بطسٜل غري َباغس

ٚمما ٜطٓد ٖرا ايسأٟ إٔ احلادث١ اييت ْطتأْظ بٗا ٖٚٞ فعٌ عُس 

َِّف فٝٗا أخر ٖرا ايٛادب باعتبازٙ دص١ٜ ٭ِْٗ  َع ْصاز٣ بين تػًب ُن

ناْٛا ٜأْفٕٛ إٔ ٜط٢ُ َا ٜ٪خر َِٓٗ دص١ٜ نُا ٖٛ -  نُا ضبل–

 ٚأخرٖا َِٓٗ باضِ ايػإٔ عٓد ايعذِ فكبٌ َِٓٗ ذيو عُس

ايصدق١ َع َطاعفتٗا عًِٝٗ، ثِ قاٍ مسٖٛا َا غ٦تِ، ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً 

إٔ َصسفٗا يٝظ َصسف ايصنا٠  نُا صسح ب٘ بعض َٔ ذنس ٖرٙ 

.  احلادث١

إ٫ إٔ تطبٝل ٖرا املبدأ تعرتٜ٘ عكبات ع١ًُٝ زمبا تهٕٛ يف بعض 

ايدٍٚ دٕٚ بعطٗا، فٛدٛد غري املطًُني بني ظٗساْٞ املطًُني يٝظ 

ع٢ً غان١ً ٚاسد٠ يف مجٝع بًدإ ايعامل اإلض٬َٞ فبعطٗا ٜتعاٜؼ 

فٝ٘ ايطسفإ يف ض٬ّ ٚطُأ١ْٓٝ، ٜٚتعإٚ اجلُٝع ع٢ً قبٍٛ ٚإْفاذ َا 

ٜصدز َٔ تػسٜعات ْٚعِ تستب ٚتٓعِ ايع٬قات بني أفساد اجملتُع، 

. فأَجاٍ ٖرٙ اجملتُعات ميهٔ إٔ ٜطبل فٝٗا ٖرا املبدأ بٝطس ٚضٗٛي١
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إ٫ إٔ ٖٓاى بًداّْا أخس٣ تعٝؼ ايف٦تإ فٝٗا يف تٛدظ ٚخٛف 

فأَجاٍ ٖرٙ اجملتُعات ٜصعب فٝٗا . ٚغهٛى َتبادي١ أٚ َٔ طسف ٚاسد

قبٍٛ َجٌ ٖرٙ ايفهس٠، خاص١ َٔ ايطسف غري املطًِ ـ ذيو ٭ْ٘ 

بايتذسب١ ٚاملعاٜػ١ ـ قد ثبت إٔ تط١ُٝ َجٌ ٖرٙ ايطسٜب١ بايتهافٌ 

ا٫دتُاعٞ ٫ ٜصٌٜ َجٌ ٖرٙ ايػهٛى ٚاهلٛادظ، فطٝعٌ اهلُظ 

بِٝٓٗ بٌ اجلٗس أسٝاّْا بإٔ َا ٖٛ َفسٚض عًِٝٗ َا ٖٛ إ٫ّ اجلص١ٜ 

َٚعًّٛ َا يًذص١ٜ َٔ فِٗ خاط٧ . بعٝٓٗا، َع ت٬عب يف ا٭يفاظ

عٓدِٖ، َٚا تسنت٘ َٔ ظ٬ٍ ض١٦ٝ بِٝٓٗ ٖرا إذا نإ يٝظ هلِ َٔ 

.  س١ًٝ غري ٖرا ايسفض ٚايتًٌُُ

أَا إذا ناْت هلِ ق٠ٛ فإِْٗ ب٬ غو ضٝجريٕٚ ايك٬قٌ ٚايفنت يف 

ٚزمبا ٜطتػًِٗ بعض أعدا٤ ا٭١َ فٝذعًٕٛ َٔ ٖرٙ . َكاب١ً ٖرا

ايكط١ٝ دعا١ٜ ض١٦ٝ نإٔ ٜكاٍ بأْٗا ضد سكٛم اإلْطإ، أٚ إْٗا َٔ 

قبٌٝ ا٫ضطٗاد ايدٜين، أٚ َٔ قبٌٝ فسض تعايِٝ د١ٜٝٓ ع٢ً املدايفني 

.  بايك٠ٛ َٚا غانٌ ذيو

إٔ ٜرتى تطبٝل ٖرا املبدأ يعسٚف نٌ دٚي١ يتطبك٘ :  ٚايرٟ أزاٙ

. با٭ضًٛب ايرٟ تساٙ َٓاضبّا

َعاجل١ ٖرا ا٭َس بٛاضط١ ايصعُا٤ ايدٜٓٝني، إَا : َٚٔ ذيو َج٬ّ

ُٜكٓعٛا بٗرا ا٭َس ٜٚكبًٛا ب٘ ٚحيجٛا زعاٜاِٖ ع٢ً قبٛي٘، ٜٚػسع  بإٔ 

بسضاِٖ َٚٛافكتِٗ، ٚإَا ٜتٛيٛا ٖرا ا٭َس بأْفطِٗ بإٔ تػهٌ 
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َٓعُات ٦ٖٝٚات طٛع١ٝ تكّٛ بٗرا ايعٌُ ٚتباغسٙ، ٚتتٛىل دبا١ٜ 

ٚصسف ٖرٙ ا٭َٛاٍ بٓفطٗا، ذبت اإلغساف ايعاّ يًدٚي١ ايرٟ ٜهٕٛ 

.  ع٢ً مجٝع َٓعُات اجملتُع املدْٞ

  ٚيكد زأ٣ املط٪يٕٛ يف ايطٛدإ زغِ صدٚز تٛص١ٝ امل٪متس ايعًُٞ 

ايجاْٞ يًصنا٠ بٗرا اخلصٛص، زأٚا إزدا٤ تٓفٝرٖا َساعا٠ يًعسٚف 

اخلاص١ ٚاملع١ًَٛ يد٣ اجلُٝع خٛفّا مما ٜرتتب ع٢ً فسض ٖرٙ 

.  ايتٛص١ٝ َٔ سطاضٝات

أْٞ أز٣ ضسٚز٠ فسض ٖرٙ ايطسٜب١ َع َساعا٠ ٚاقع : ٚاخل٬ص١

.  نٌ بًد ٚقطس

 

ٚاهلل املٛفل ٖٚٛ سطبٓا ْٚعِ ايٛنٌٝ،،،،، 
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: َصادز َٚسادع ايبشح

 ـ أحباخ ٚأعُاٍ ايٓد٠ٚ ايجايج١ عػس٠ يكطاٜا ايصنا٠ املعاصس٠، ْػس 1     

 (ٖـ1425)بٝت ايصنا٠ ايهٜٛيت

ـ أعُاٍ ٚقا٥ع امل٪متس ايعًُٞ ايعاملٞ يًصنا٠، ْػس دٜٛإ ايصنا٠ 2

. (ٖـ1422)اخلسطّٛ 

، داز 1/ضامل عطا ٚذلُد َعٛض،ط/ابٔ عبد ايرب ،ت: ـ ا٫ضترناز3

. (2000ّ)ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت،

. (ٖـ1393)2/داز املعسف١، بريٚت،ط/ ايػافعٞ،ط: ـ ا٭ّ 4

داز ايفهس ، /ذلُد خًٌٝ ٖساع،ط/ ٭بٞ عبٝد ايكاضِ،ت: ـ ا٭َٛاٍ 5

.   (ٖـ1408)بريٚت

. (ٖـ1402)داز ايفهس ، بريٚت ـ يبٓإ :ـ اخلساز ٭بٞ ٜٛضف6

داز عًِ ايهتب / ـ ايدز املدتاز َٚع٘ ساغٝت٘ زد احملتاز،٭بٔ عابدٜٔ،7ٕ       

. (ٖـ1423)يًطباع١ ٚايٓػس، ايسٜاض 

. ، َه١ املهس١َ(ٖـ1414)َهتب١ داز ايباش/ ايبٝٗكٞ، ط:ـ ايطٓٔ ايهرب8٣

ذلُد ذلٞ ايدٜٔ عبد / ٭بٞ داٚد ضًُٝإ ،ت:ـ ايط9ٔٓ

 .داز ايفهس، بريٚت/احلُٝد،ط

ايدزدٜس َٚع٘ ساغ١ٝ ، داز ايفهس ، بريٚت ـ : ـ ايػسح ايهبري10

 .(ٖـ1402)يبٓإ

:  مشظ ا٭١ُ٥ يًطسخطٞ: ـ املبطٛط11
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داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، :ـ اجملُٛع، يًٟٓٛٚ َٚع٘ املٗرب، يًػٝصاز12ٟ

 . (ٖـ1422)بريٚت

َهتب١ ايسغد، /نُاٍ احلٛت،ط/٫بٔ أبٞ غٝب١،ت: ـ املصٓف13

  .(ٖـ1409)ايسٜاض

ذلُد غسف ايدٜٔ /ـ املػ٢ٓ، ٫بٔ قدا١َ، َٚع٘ ايػسح ايهبري،ت14

 . داز احلدٜح/ ٚأخسٜٔ، ٕ

ع٢ً َعٛض، ٚعادٍ عبد /ـ بدا٥ع ايصٓا٥ع، ع٤٬ ايدٜٔ ايهاضاْٞ،ت15

 . داز ايهتب ايع١ًُٝ،بريٚت/املٛدٛد،ط

داز املعسف١ /ابٔ زغد احلفٝد، ٕ: ـ بدا١ٜ اجملتٗد ْٚٗا١ٜ املكتصد16

. (ٖـ1405)/ بريٚت،ط

داز /٭بٞ ايفدا٤ امساعٌٝ بٔ نجري،ط:ـ تفطري ابٔ نجري17

  .(ٖـ1401)ايفهس،بريٚت

  (.1401)داز ايفهس، بريٚت/ذلُد بٔ دسٜس،ط:ـ تفطري ايطرب18ٟ

داز 3/َصطف٢ دٜب،ط/،تٍ، ذلُد بٔ إمساعٞايبدازٟـ صشٝح 19

 .(ٖـ1407)ابٔ نجريـ ايُٝا١َ

/ ذلُد ف٪اد،ط/ـ صشٝح َطًِ،أبٛ احلطني َطًِ بٔ احلذاز،ت20

. داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ،بريٚت

َ٪ضط١ ايسضاي١، / ايدنتٛز ٜٛضف ايكسضاٟٚ ، ٕ: ـ  فك٘ ايصنا21٠

. (ٖـ1412)2/بريٚت،ط

  .ٖـ 1404ـ قإْٛ ايصنا٠ ٚايطسا٥ب، ايطٛداْٞ، يط١ٓ 22


