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عنوان البحث

ملخص البحث ابللغة العربية

العمال غُلُول) خترجياً وفقهاً .
حديث(هدااي ُ
موضوع البحث

مجع ودراسة طُرق هذا احلديث واألحكام الفقهية املستنبطة منه .
مشكلة البحث

 اختالف أقوال العلماء يف حتسني أو تضعيف هذا احلديث .
 وجود بعض األحاديث املعارضة له يف الظاهر مما حيتاج إىل ايضاح ومجع .

 عدم وجود دراسات حديثية اللفاظ وشواهد احلديث مفردة يف هذه املسألة .
حدود البحث
 ختريج احلديث من مجيع كتب السنة اليت أقف عليها .
 مجع األحكام املتعلقة هبذا احلديث خترجياً وفقهاً .
أهداف البحث

 مجع ما تفرق من أقوال األئمة يف هذا احلديث خترجياً وفقهاً
 اجلمع بني األحاديث اليت ظاهرها التعارض مع هذا احلديث
أهم النتائج
 .1أصل احلديث بقصته وطوله يف الصحيحني من رواية أيب محيد الساعدي
وصلت اىل درجته وهي  :حسن .
 .2بعد مجع و دراسة طرق احلديث
ُ

 .3يوجد عدد من األحاديث الصحيحة اليت تعضد معىن احلديث ابإلضافة إىل
عدد من اآلاثر عن الصحابة والتابعني .

 .4ميكن توجيه االحاديث اليت ظاهرها التعارض .
 .5األحاديث اليت ظاهرها التعارض ال تقاوم أن ختالف األحاديث الصرحية .
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ِ .6مشلت الدراسة ل ــ( )11شاهد  ,و( )9آاثر ,وحديث ال أصل له ,وحديث
موضوع  ,وحديثني ظاهرها التعارض .

 .7يُستحب قبول اهلدية وحيرم إذا ترتب عليها ما يُناقض األصل .
 .8اهلدااي اليت ُتُدى للقضاة وحنوهم هي صورة من صور الرشوة .

 .9ال فرق يف اهلدااي للقضاة بني القليل والكثري  ,فكثريها وقليها حرام .

الكلمات املفتاحية

العمال – املوظفني  -غُلُول  -رشوة
هدية – ُ
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ملخص البحث باللغة االنجليزية
Abstract












Research Title:
Hadith of “Employees’ Gifts are Theft” –
Narration and Knowledge.
Research Topic:
Collecting and studying this hadith with the
study of jurisprudence derived from it.
Research Problem:
Scholars differ in attesting or weakening this hadith.
Some hadiths contradict this hadith.
Lack of Independent hadith studies on the topic.
Research limitation:
Referring to the hadith in all books of Sunnah that I
have.
Collecting Rulings of this hadith - narration and
knowledge.
two contradicting hadiths.
Research Objectives:
Collecting different scholars' opinions regarding this
hadith - narration and knowledge.
Combining hadiths that show contradiction with this
hadith.
Main Findings:
After collecting and studying the hadith ways, I
reached to its degree, which is good by the virtue of
another hadith.
The study includes (11) witnesses, (9) traces, a hadith
has no origin, a forged hadith, and Hadiths that
contradict this hadith are short of contradicting the
explicit hadiths.
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 Accepting gifts is recommended, but prohibited when
contrary to the origin.
 Knowing the difference between gifts and bribery
helps to give gifts and avoid bribery.
 Scholars of religious schools agree to prohibit
accepting workers’ gifts.
 Gifts, whether big or small, to judges and others, are
a form of bribery. All are prohibited
Keywords:
Gift - Workers - Employees - Theft - Bribery
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الـمـقدمـة

احلمد هلل الذي تفرد ابلبقاء و الكمال ,وقسم بني عباده األرزاق و اآلجال ,وجعلهم
شعواب وقبائل ليتعارفوا ,وبعث الرسل مبشرين ومنذرين؛ لئال يكون للناس على هللا
حجة ,وختمهم خبريته من خليقته ,السالك بتأييده الطريق املستقيم على احملجة البيضاء

 ,وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ,املبعوث إىل أهل اآلفاق,
املنعوت بتهذيب األخالق ,ومكارم األعراق ,صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه

صالة وسالما متعاقبني إىل يوم التالق أما بعد :

لقد امنت هللا سبحانه على املسلمني ابأللفة ابجتماع القلوب وعدم تفرقها فقال هللا
ض َِ
ت َما ِيف ناأل نَر ِ
ني قُـلُوهبِِ نم َولَ ِك َّن َّ
تعاىل َ وأَلَّ َ
مج ًيعا َما أَلَّنف َ
ني قُـلُوهبِِ نم لَنو أَنـ َف نق َ
ت بَـ ن َ
ف بَـ ن َ
اَّللَ
ِ
يم)1( 
أَلَّ َ
ف بَـنيـنَـ ُه نم إِنَّهُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
ومما جاء اإلسالم بتشجيعه واحلث عليه  :اهلدية  ,فهي وسيلة للتآلف ؛ ألهنا جتلب
احملبة بني املتهادين  ,وتؤلف بينهم  ,فاحملبة بني املسلمني وعدم تنافرهم  ,طريق ألمنهم

وسعادُتم يف الدنيا ,وفوزهم ابجلنة يف اآلخرة .
مجيعا وَال تَـ َف َّرقُوا واذن ُكروا نِعمةَ َِّ
ِ
صموا ِِبَنب ِل َِّ ِ
اء
َ ُ نَ
اَّلل َ ً َ
قال تعاىل َ وا نعتَ ُ
اَّلل َعلَني ُك نم إ نذ ُكنـتُ نم أَ نع َد ً
َصبَ نحتُ نم بِنِ نع َمتِ ِه إ نخ َو ًاًن )2( 
فَأَلَّ َ
ني قُـلُوبِ ُك نم فَأ ن
ف بَـ ن َ
ولقد كان من هدي النيب  قبول اهلدية وإن كانت قليلة  ,فعن عائشة رضي هللا عنها,
ول َِّ
ِ ِ
يب َعلَنيـ َها" ()3
قالتَ " :كا َن َر ُس ُ
اَّلل  يَـ نقبَ ُل اهلَديَّةَ َويُث ُ

( )1آية  63سورة االنفال .
( )2آية  168سورة البقرة .
( )3أخرجه البخاري يف صححيه (157/3ح)2585
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وملا يرتتب عليها من اآلاثر واملعاين االجتماعية احلسنة ؛ على اجملتمع  ,فهي وسيلة

لإلكرام واإلجالل  ,كاهلدية للوالد والعامل  ,وللتلطف والتودد كاهلدية للزوج والقريب

والصديق واجلار ...
لكن إن ترتّب على بذل اهلدية أو قبوهلا  :قطع حق أو ظلم أو مفسدة أو غري ذلك ,
فهي حمرمة ألن املقاصد يف اإلسالم معتربة  ,كاهلدية للقاضي والوايل وحنوه  ,ويف هذا
العمال غُلُول "
املعىن الدقيق يقول " : هدااي ُ

مث إن االشتغال بنشر وبيان هدي النيب  متوًنً وأسانيد  ,ومجعاً وخترجياً ودراسة  ,من
وأنفس ما أفنيت فيه األعمار .
صرفت إليه اهلمم ,
أهم ما ُ
ُ

وإىل هذا امللمح ويف هذا املضمار وقع اختياري على حديث أيب ُمحيد الساعدي رضي
العمال غُلُول " من مسند البزار املعلل ...
هللا عنه قال  :قال رسول هللا  " : هدااي ُ
مع دراسته وبيان أقوال أهل العلم فيه .

موضوع البحث

العمال
انطالقاً مما سبق فقد
ُ
عزمت على مجع و دراسة طرق حديث النيب  ":هدااي ُ
غُـلُول " مع دراسة األحكام الفقهية املستنبطة منه .
مشكلة البحث

 اختالف أقوال العلماء يف حتسني أو تضعيف هذا احلديث

 وجود بعض األحاديث املعارضة له يف الظاهر مما حيتاج إىل ايضاح ومجع .
 عدم وجود دراسات حديثية اللفاظ وشواهد احلديث مفردة يف هذه املسألة

حدود البحث

وقفت عليها  ,ومجع
العمال غُـلُول " من مجيع كتب السنة اليت
ُ
ختريج حديث  ":هدااي ُ
األحكام املتعلقة هبذا احلديث.

أهداف البحث

العمال غُـلُول "
 .1التعرف على درجة حديث  ":هدااي ُ

 .2مجع ما تفرق من أقوال األئمة يف هذا احلديث خترجياً وفقهاً .
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العمال غُـلُول "
 .3اجلمع بني األحاديث اليت ظاهرها التعارض مع حديث  ":هدااي ُ
.4

منهج البحث
املنهج االستقرائي التتبعي يف مجع مادة البحث عرب :

 ختريج احلديث من دواوين السنة .

 ختريج اآلاثر من أقوال الصحابة والتابعني .
 ذكر الشواهد واملتابعات هلذا احلديث .

 تتبع أحكام العلماء يف احلكم على هذا احلديث من كتب التخريج والرجال وغريها .
 ذكر األحكام الفقهية املستنبطة من هذا احلديث .
 االستعانة بربامج البحث االلكرتونية املختلفة .
الدراسات السابقة :

وقفت عليه بصدد هذا املوضوع  :فقد أفرد أحكام هذا احلديث الفقهية  :ما يلي :
مما
ُ

السبكي (ت)756
 .1خمتصر فصل املقال يف هدااي العمال  .تقي الدين علي ُ

()1

 .2حتقيـ ــق القضـ ــية يف الفـ ــرق بـ ــني الرشـ ــوة واهلديـ ــة  .عبـ ــد الغـ ــا بـ ــن إ اعيـ ــل النابلسـ ــي
(ت1050ه)

()2

 .3هدااي للموظفني .أحكامها وكيفية التصرف فيها  .د عبد الرحيم اهلاشم ..

()3

وكل هذه الدراسات مل تتعرض جلمع طُرق احلديث وألفاظه وشواهده واآلاثر الواردة فيه
 .أو التعرض لألحاديث املوضوعة أو األحاديث اليت ال أصل هلا  ,أو التعرض

لألحاديث املخالفة حلديث الدراسة  .أو حكم اهلدااي اليت مينحها السلطان للناس .

( )1مطبوع ضمن فتاوى السبكى ( .)213/1وهي خمتصرة .
( )2مطبوع بتحقيق حممد عمر بيوند ط1402 ,1هـ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويت.
()3مطبوع من اصدارات دار ابن اجلوزي .
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خطة البحث

ت هذا البحث إىل مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة وفهارس
وقد قسم ُ

املقدمة وفيها  :موضوع البحث ومشكلته و حدوده وأهدافه ومنهجه و الدراسات
السابقة وخطة البحث .

والعمال  ,و
التمهيد وفيه بيان ملفردات الواردة يف البحث املتكررة وهي  :اهلدية ُ ,
الغُلُول .

العمال غُلُول ) .
الفصل األول  :طُرق حديث ( هدااي ُ

ويشتمل على أربعة مباحث

املبحث األول  :ختريج حديث أيب ُمحيد الساعدي رضي هللا عنه

العمال غُلُول" (أبلفاظ متقاربة)
املبحث الثاين  :شواهد حديث "هدااي ُ

األول  :حـديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما
الثاين  :حديث أيب هريرة رضي هللا عنه

الثالث  :حديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما
الرابع  :حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه

اخلامس  :حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه
السادس  :حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه

العمال غُلُول" ( ابملعىن)
املبحث الثالث  :شواهد حديث "هدااي ُ
األول  :حديث عدي بن َعمرية الكندي رضي هللا عنه
الثاين  :حديث بريدة بن احلصيب األسلمي رضي هللا عنه

الثالث  :حديث مـعـاذ بن جبل رضي هللا عنه
الرابع  :حديث املستورد بن شداد رضي هللا عنه
اخلامس  :حديث عائشة رضي هللا عنها

املبحث الرابع  :اآلاثر الواردة يف معىن احلديث
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العمال غُلُول )
الفصل الثاين  :فقه حديث (هدااي ُ

ويشتمل على أربعة مباحث أيضاً :

املبحث األول  :الفرق بني اهلدية املشروعة والرشوة احملرمة .
العمال
املبحث الثاين  :أقوال العلماء والفقهاء يف  :هدااي ُ
العمال غُلُول "
املبحث الثالث  :ما ورد من أحاديث ظاهرها خيالف حديث " هدااي ُ
املبحث الرابع  :حكم اهلدااي اليت مينحها السلطان .

اخلامتة

فهرس املصادر واملراجع

فهرس املوضوعات

4056

ال ـتــمهيد

حيسن أن أُعرف أبهم مفردات البحث املتكررة وهي  :اهلدية ,
قبل البدء هبذا البحث ُ
والعمال  ,و الغُلُول .
ُ

فاهلدية يف اللغة :متليك املرء ماله لغريه بال عوض ؛ تلط ًفا )1( .

ويف االصطالح  :عُرفت اهلدية بعدة تعريفات متقاربة  ,وجيمعها هذا التعريف :

"متليك ممن له التربع يف حياته لغريه  ,عينًا من ماله ؛ إكر ًاما بال شرط وال عوض"(.)2

فقوله بال شرط وال عوض :أخرج اهلبة على شرط ,فهي :وع ٌد .واهلبة على عوض ,فهـي:
بيع.

وأخرج الرشوة  ,فهي :بشرط عوض حمرم من إبطال حق ,أو إحقاق ابطل.
وأخرج الغُلُول  ,وهو  :اخليانة يف املال  :ومنها اهلدية للعامل املنهي عنها (.)3

وجــاء يف فضــل اهلديــة نصــو كثــرية  ,منهــا :عــن أيب هريــرة رضــي هللا عنــه عــن النــيب 
قالُ" :تادوا حتابوا"(.)4

وقبول اهلدية فيه إدخال للسرور على ابذهلا؛ فعن عائشة رضي هللا عنها ,قالتَ " :كا َن
ول َِّ
ِ ِ
يب َعلَنيـ َها" ( )5قال اخلطايب" :قبول النيب  اهلدية ,نوع
َر ُس ُ
اَّلل  يَـ نقبَ ُل اهلَديَّةَ َويُث ُ
من الكرم  ,وابب من حسن اخللق؛ يتألف به القلوب  ...وكان أكل اهلدية شعاراً له 
وأمارة من أماراته  ,ووصف  يف الكتب املتقدمة :أبنه يقبل اهلدية " (.)6

( )1املفردات يف غريب القرآن (  ) 541واملصباح املنري ( )673
( )2مطالب أويل النهي ( )377/4هدااي املوظفني أحكامها وكيفية التصرف فيها صفحة ()20
السبكي ( )214/1وفتح الباري ( )197/5واملغا
()3انظر إحياء علوم الدين ( )154-152/2وفتاوى ُ
( )250/8هدااي املوظفني أحكامها وكيفية التصرف فيها صفحة ()23

()4أخرجه البخاري يف األدب املفرد (  )594وقال ابن حجر :إسناده صحيح .التلخيص احلبري انظر
()1047/3
( )5اخرجه البخاري يف صححيه (157/3ح)2585
( )6معامل السنن( )168/3
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مرفوعـا" :ال تـردوا اهلديـة"
فيستحب قبوهلا؛ ويكره ردها؛ فعن ابن مسـعود رضـي هللا عنـه
ً
(.)1

ويكره قبول اهلدية إذا ترتب عليها ما يُناقض القصـد الـذي ُشـرعت لـه ؛ ألن املقاصـد يف

اإلســالم معتــربة  ,بــل حيــرم يف أحــوال معينــة  ,كاهلديــة للقاضــي والــوايل وحنــوه  ..كمــا
سيأيت .)2( .

أمــا تعريــف العامــل ومجعــه ُعمــال فهــو  :مــن خيــتص عملــه بغــريه مــن بلــد أو شــركة أو
مؤسسة أو فرد ,يف حمل جتاري أو مزرعة أو مصنع أو ورشة وحنوها " (.)3

سواء أقدر العمل بـزمن
فالقائم أبي عمل من أعمال البلد يف احلكم أو األمن أو املال ً ,
أم مطلقاً  ,أو كان العمل خاصاً أم عاماً  ,و يُسمى  :عامالً  ,أو والياً  ,ويف هذه العصر

يُسمى موظفاً )4( .

الرجل يَـغُ ُّل إِذا َخا َن  ,ألَنه أَ نخذ
تعريف الغُلُول  :فهو مأخوذ من ما ّدة (غ ل ل) غَ َّل
ُ
َش ني ٍء ِيف َخفاء َ ,وُك ُّل َم نن َخا َن ِيف َش ني ٍء ِيف َخ َف ٍاء فَـ َق ند غَ َّل يَـغُ ُّل غُلُوال َ ,وُك ُّل َما َكا َن ِيف
اب ر ِ
اج ٌع إِىل َه َذا "()5
َه َذا النبَ ِ َ
قال اإلمام النووي  " :وأصل الغُلُول اخليانة مطلقاً  ,وغلب استعماله خاصة يف اخليانة
يف الغنيمة " )6( .

( )1أخرجه ابن ايب شيبة يف مصنفه ( )555/6واإلمام أمحد يف املسند ( )86/2وأبو يعلى يف مسنده ()284/9
قال يف جممع الزوائد ( ": )146/4رواه أمحد ,وأبو يعلى ,ورجال أمحد رجال الصحيح" .وصححه األلباين.

إرواء الغليل (. )59/6

( )2ينظر :فتح الباري ( ) 221 ,203/5والنية وأثرها يف األحكام الشرعية ()262/2
( )3هدااي املوظفني أحكامها وكيفية التصرف فيها صفحة ()25
( )4ينظر :األحكام السلطانية للماوردي ( )350 ,349
()5الصحاح ( )1784 /5لسان العرب ( )501/11اتج العروس ()553/15
( )6شرح صحيح مسلم للنووي(  , ) 216 / 4وانظر رد احملتار البن عابدين( )224 / 3
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و نبه أيضاً احلافظ ابن حجر إىل أ ّن الغُلُول مأخوذ من معىن اإلخفاء  ,مثّ أُطلق اللفظ
كل شيء "  )1( .لذا جرى تعريفات العلماء يف مصنفات ــهم على
على  :اخليانة يف ّ
وصف الغُلُول على االطالق  :ابلغُلُول يف الغنيمة )2(.

العمال غُلُول )
الفصل األول  :طُرق حديث ( هدااي ُ

املبحث األول  :ختريج حديث أيب ُمحيد الساعدي رضي هللا عنه
نص احلديث  :قال اإلمام أبو بكر أمحد بن عمرو البزار  -رمحه هللا  -يف مسنده :
حدثنا حممد بن عبد الرحيم قال ًن إبراهيم بن مهدي قال ًن إ اعيل بن عياش عن حيىي
بن سعيد عن عروة بن الزبري عن أيب ُمحيد الساعدي رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا
العمال غُلُول " )3( .
 " هدااي ُ
قال البزار  :وهذا احلديث رواه إ اعيل بن عياش  ,واختصره وأخطأ فيه  ,وإمنا هو عن
الزهرى عن عروة عن أيب ُمحيد أن النيب بعث رجالً على الصدقة )4( .

وقد أخرج حديث أيب ُمحيد الساعدي رضي هللا عنه  :اإلمام أمحد يف مسنده ( )5وأبو

عوانه يف مسنده ( )6وابن عدي يف الكامل ( )7والطرباين يف الكبري ( )8ومن طريق ابن

( )1فتح الباري ( )165 /6وانظر غريب احلديث أليب عبيد ()253 /1

( )2البحر الرائق ( , ) 83 / 5ورد احملتار البن عابدين ( , ) 224 / 3واملغا (  , )470 / 8و حاشية
الدسوقي (  . ) 179 / 2الزواجر عن اقرتاف الكبائر البن حجر اهليمتمي ( )293/2واتظر كتاب  :حتقيق
القضية يف الفرق بني الرشوة واهلدية  ,هدااي املوظفني أحكامها وكيفية التصرف  ,جرمية الرشوة يف الشريعة
اإلسالمية .املوسوعة الفقهية الكويتية ( )318/6وانظر معجم لغة الفقهاء (  )334القاموس الفقهي

( )277

( )3مسند البزار (172/9ح)3723

( )4يعا حديث عبد هللا بن اللُتيبيّة – الذي أخرجه البخاري يف صحيحه  .كما سيأيت .
() 424/5( )5

( 300/1( )6ح )7073
()300/1( )7
( )8كما يف جممع الزوائد () 151/4
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عدي رواه البيهقي يف سننه الكربى ()1أبو القاسم التنوخي يف "الفوائد العوايل" ()2
كلهم من طرق عن إ اعيل بن عياش عن حيىي بن سعيد عن عروة بن الزبري عن أيب

ُمحيد الساعدي به مرفوعاً .

قال ابن عدي  " :وال حيدث هذا احلديث عن حيىي غري ابن عياش ".

وقال أبو القاسم التنوخي ":هذا حديث غريب من حديث أيب سعيد حيىي بن سعيد
األنصاري عن أيب عبد هللا عروة بن الزبري  ,ال أعلم حدث ,به عنه غري إ اعيل بن

عياض هبذا اللفظ".

احلمصي الشامي :وهو
سي ,أبو عُتبة
و علة احلديث  :إ اعيل بن عيّاش بن ُسلَيم العنَ ُّ
ّ
ضعيف فيما روى عن غريهم..
ثقة فيما روى عن أهل بلده ,
ٌ

و يف هذا اإلسناد مل يروه عن حيىي بن سعيد غري إ اعيل كما نص على ذلك ابن عدي
وأبو القاسم التنوخي .

وقد روى إ اعيل عن خلق من أهل الشام واحلجاز والعراق وغريهم .
ونقل حممد بن عثمان بن أيب شيبة يف "سؤاالته" عن اإلمام علي بن املديا أنه سأله عن

إ اعيل بن عياش ؟

فقال  " :كان يُوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام  ,فأما ما روى عن غري أهل
الشام ففيه ضعف "
وقال حيي بن معني " :ثقة فيما روى عن الشاميني  ,وأما روايته عن أهل احلجاز فإن
كتابه ضاع فخلط يف حفظه عنهم " ( .)3و قال مرة  " :إذا ح ّدث عن الشاميني وذكر
شئت " وقال
اخلرب فحديثه مستقيم  ,وإذا ح ّدث عن احلجازيني والعراقيني َخلَّطه ما َ

()138/10( )1
(( )2

)121

( 161 ()3رقم )233وانظر اتريخ بغداد ()186/7
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اإلمام أمحد  ":ما روى عن الشاميني صحيح  ,وما روى عن أهل احلجاز فليس بصحيح
"(.)1

وقد قال عنه احلافظ ابن حجر  " :صدوق يف روايته عن أهل بلده خملط يف غريهم "
(.)2

ويف هذا احلديث رواية إ اعيل بن عياش عن حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري املدين
وهو حجازي  )3( .ورواية إ اعيل عن احلجازيني –كما سبق  -ضعيفة ...

ولذا ضعف إسناد هذا احلديث احلافظ ابن كثري فقال " :وهذا احلديث من أفراد أمحد
( , )4وهو ضعيف اإلسناد  ,وكأنه خمتصر من الذي قبله وهللا أعلم " ( - )5يقصد
ابلذي قبله  :حديث ابن اللتبية .. -

ضعيف يف روايته عن احلجازيني
وكذا احلافظ ابن عبد اهلادي احلنبلي فقال  ":إ اعيل:
ٌ
"(.)6

العمال غُلُول " رواه البزار
وقال اهليثمي  " :حديث أيب ُمحيد الساعدي مرفوعاً  ":هدااي ُ
من رواية إ اعيل بن عياش عن احلجازيني وهي ضعيفة " (.)7

والبخاري ,ويعقوب بن شيبة,
ود َح نيم,
ليُ ,
ّ
( )1وهذا التفصيل يف حال إ اعيل بن عيّاش ذكره أيضاً عمرو بن ع ّ
وابن عدي وغريهم
سويُ ,
وال َف َ

انظر  :التاريخ الكبري ( ,)370 /1املعرفة والتاريخ ( ,)424 /2اجملروحني ( )253/1الكامل ()300-291/1
اتريخ بغداد ( )391/12اتريخ دمشق (ُ )49/9تذيب الكمال (ُ )251/1تذيب التهذيب ()321/1

( )2تقريب التهذيب ()473

( )3حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري املدين أبو سعيد القاضي  ,ثقة ثبت  ,من اخلامسة ُ .تذيب التهذيب
( )401/8تقريب التهذيب ()361

( )4يعا أفراده من الكتب الستة .
( )5تفسري ابن كثري ()423/1

()6تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق (607/4ح)3084
()7جممع الزوائد()249/5( )200 , 151/4
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وكذا ضعفه احلافظ ابن حجر فقال  ":ويف إسناده إ اعيل بن عياش  ,وروايته عن غري
أهل املدينة ضعيفة  ,وهذا منها  ,وقيل أنه رواه ابملعىن من قصة ابن اللتبية املذكورة "

( .)1و يف موضع آخر يف فتح الباري قال " :وهو من رواية إ اعيل بن عياش عن
حيىي وهو من رواية إ اعيل عن احلجازيني  ,وهي ضعيفة  ,ويقال أنه اختصره من

حديث الباب" ( - )2يقصد حديث ابن اللتيبة – .ونص أيضاً على تضعيفه يف
تلخيص احلبري (.)3
حسن إسناد هذا احلديث هبذا الطريق ابن امللقن كما يف خالصة البدر املنري ()4
لكن ّ
العمال غُلُول " رواه أمحد والبيهقي من رواية أيب ُمحيد الساعدي
فقال" :حديث هدااي ُ
إبسناد حسن".
وكذا يف حتفة احملتاج ( )5فقال " :وعن أيب ُمحيد الساعدي رضي هللا عنه أن النيب 
العمال غُلُول " رواه أمحد إبسناد حسن".
قال  ":هدااي ُ
واعرتض عليه األلباين  -رمحه هللا -بعد أن بني علته فقال  ":فالسند ضعيف  ,فقول
ابن امللقن يف اخلالصة " :حسن" غري حسن" (.)6
حسن إسناد احلديث ابلنظر إىل أن أصل احلديث يف
و لعل اإلمام ابن امللقن ّ
الصحيحني –وهللا أعلم . -
فاحلاصل أن اسناد حديث أيب محيد الساعدي ضعيف .

( )1فتح الباري ()221/5

( )2املصدر السابق ()164/13
( )189/4( )3وضعف األلباين هذا اإلسناد برواية إ اعيل عن غري الشاميني  .انظر إرواء الغليل ( 246/8
ح)2622

()430/2( )4

()573-572/2( )5
( )6إرواء الغليل (  246/8ح)2622
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حديث ابن ُن اللُتيبيّة ( : )1فقد بوب عليه اإلمام البخاري يف صحيحه  ":ابب
و أما
ُ
العمال " يف كتاب األحكام وهو الذي أشار إليه احلُفاظ البزار و ابن كثري وابن
هدااي ُ
حجر أنه اُختصر منه حديث أيب ُمحيد الساعدي  -كما سبق:

ونصه كما عند البخاري يف صحيحه:
ح َّدثَـنا علِ ُّي بن عب ِد َِّ
ي ,أَنَّهُ َِ َع عُ نرَوةَ ,أَ نخبَـ َرًَن أَبُو ُمحيد
اَّللَ ,ح َّدثَـنَا ُس نفيَا ُنَ ,ع ِن ُّ
َ َ َ ن ُ َن
الزنه ِر ِّ
ِ
الس ِ
ال لَهُ ابن ُن األُتَبِيَّ ِة َ -علَى
َس ٍد  -يُـ َق ُ
ي ,قَ َ
اع ِد ُّ
َّ
استَـ نع َم َل النِ ُّ
َّيب َ ر ُج ًال م نن بَِا أ ن
ال :ن
ِ
ال
َّيب َ علَى املِنـ َِرب  -قَ َ
ص َدقَ ٍة ,فَـلَ َّما قَ ِد َم قَ َ
ام النِ ُّ
ي ِيل ,فَـ َق َ
َ
الَ :ه َذا لَ ُك نم َو َه َذا أ نُهد َ
ص ِع َد املِنـبَـ َر  -فَ َح ِم َد َّ
الع ِام ِل نَـنبـ َعثُهُ فَـيَأِنيت
اَّللَ َوأَثنـ َىن َعلَني ِه ُمثَّ قَ َ
ُس نفيَا ُن أَين ً
ضا فَ َ
الَ " :ما َاب ُل َ
ك و َه َذا ِيل ,فَـ َه َّال جلَس ِيف بـني ِ
ت أَبِ ِيه َوأ ُِّم ِه ,فَـيَـنظُُر أَيُـ نه َدى لَهُ أ نَم الَ ,والَّ ِذي
يَـ ُق ُ
َ َ َ
ولَ :ه َذا لَ َ َ
ِ ِ ِِ
شي ٍء إَِّال ج ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ريا لَهُ
ََ
اء به يَـ نوَم القيَ َامة َنحيملُهُ َعلَى َرقَـبَته ,إ نن َكا َن بَع ً
نَـ نفسي بيَده ,ال ََيِنيت ب َ ن
ُرغَاءٌ ,أ نَو بَـ َق َرةً َهلَا ُخ َو ٌار ,أ نَو َشاةً تَـنيـ َع ُر " ُ ,مثَّ َرفَ َع يَ َدين ِه َح ََّّت َرأَينـنَا ُع نف َر َيتن إِبنطَني ِه "أَال َه نل
ت " ثَالَ ًاث " (.)2
بَـلَّغن ُ
وللحديث شواهد أذكرها يف املباحث التالية :
العمال غُلُول" (أبلفاظ متقاربة)
املبحث الثاين  :شواهد حديث "هدااي ُ

( )1عبد هللا بن األُتَبِيَّ ِة بن ثعلبة األزدي  ,مذكور يف حديث أيب ُمحيد الساعدي يف الصحيحني أن النيب  بعث
رجالً على الصدقات يدعى (ابن اللتبية) .......احلديث سيأيت خترجيه بطوله  .وإمنا َييت يف أكثر الرواايت

(غري مسمى)  ,و اه ابن سعد والبغوي وابن أيب حامت والطرباين وابن حبان وغري واحد (عبد هللا )  .انظر

طبقات ابن سعد ( )791/1الثقات البن حبان ( )238/3أسد الغابة ( )371/3اإلصابة ()220/4

 #ابن اللُتيبيّة :بضم الالم وفتح مثناة فوق وكسر موحدة وشدة ايء حتتية وقيل بفتح الم  .وهذه النسبة إىل  :أمه
املنسوبة إىل با لُتب بسكون اتء  ,وقيل ابن األُتَبِيَّ ِة هبمزة مضمومة بدل الم  .انظر توضيح املشتبه
( )358/7فتح الباري ( )165/13املغا يف ضبط أ اء الرجال للشيخ حممد طاهر (

. )216

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه يف موضعني :كتاب األميان والنذور ابب :كيف كانت ميني النيب 

العمال (70/9ح )7174و أخرجه مسلم يف
(130/8ح )6636و كتاب االحكام  -ابب هدااي ُ
العمال (1463/3ح)1832
صحيحه يف  :كتاب اإلمارة  -ابب حترمي هدااي ُ
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مجعت يف هذا املبحث شواهد للحديث وهي كثرية فقسمتها إىل شواهد أبلفاظ
وقد
ُ
متقاربة  ,وشواهد للحديث مبعناه :

أما الشواهد اليت  -أبلفاظ متقاربة  -فبلغت ( ستة ) أحاديث .
األول :حـديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما

العمال ُسحت" وقد ورد حديث جابر فيما وقفت عليه من أربع طرق
ولفظه " هدااي ُ
عنه مرفوعاً  ,ومن طريق واحد موقوفًا:
فأما املرفوع:

الطريق األول :طريق عطاء عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما

وقد جاء من ثالثة أوجه عن عطاء عن جابر به :

الوجه األول  :إ اعيل بن مسلم عن عطاء عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما :
أخرجها ابن عدي ( )1إبسناده فقال " :حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا موسى بن

سفيان حدثنا عبد هللا بن اجلهم حدثنا عمرو بن أيب قيس عن مطرف عن إ اعيل بن

العمال ُسحت " .
مسلم عن عطاء عن جابر قال قال رسول هللا  " هدااي ُ

قال ابن عدي بعد أن أخرج هذا احلديث يف ترمجة إ اعيل بن مسلم  " :وإل اعيل بن

ذكرت من احلديث  ,وأحاديثه غري حمفوظة عن أهل احلجاز والبصرة
مسلم غري ما
ُ

والكوفة إال أنه ممن يكتب حديثه "
وإ اعيل بن مسلم ضعيف احلديث كما قال احلافظ  ":إ اعيل بن مسلم املكي أبو
إسحاق كان من البصرة مث سكن مكة وكان فقيهاً  ,ضعيف احلديث " (.)2
الوجه الثاين  :خري بن نعيم عن عطاء عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما :

أخرجها الطرباين ( )3فقال  ":حدثنا املقدام ًن عبد هللا بن يوسف ًن ابن هليعة عن خري
بن نعيم ( )1عن عطاء عن جابر أن النيب  قال  " :هدااي اإلمام غُلُول "
()1الكامل يف ضعفاء الرجال()284/1
(ُ )2تذيب التهذيب ( )333/1تقريب التهذيب ()484
( )3املعجم األوسط(33/9ح ) 9055
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الرتمذي  ":ابن هليعة ضعيف عند أهل احلديث ,
وعلته  :عبد هللا بن هليعة  :قال اإلمام
ُّ
ضعفه حيىي بن سعيد القطان وغريه من قبل حفظه" )2( .

الوجه الثالث  :الليث بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما :
أخرجها الطرباين ( )3وأبو حممد جعفر اخلُ ِ
ـلدي يف جزء من الفوائد ()4

كالمها من طريق الليث بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما .

قال الطرباين يف األوسط  " :حدثنا القاسم بن حممد الدالل الكويف قال حدثنا أسيد بن
زيد اجلمال قال حدثنا قيس بن الربيع عن الليث عن عطاء عن جابر عن النيب 

قال  " :هدااي األمراء غُلُول "
وفيه  :قيس بن الربيع األسدى  ,أبو حممد الكوىف وثقه شعبة والثوري ,وضعفه مجاعة,
منهم :وكيع ,وابن املديا ,وابن معني ,وأمحد ,وأبو زرعة وغريهم ()1

()1خري بن نعيم بن مرة بن كريب احلضرمي املصري  ,قاضي برقة  ,صدوق فقيه  ,من السادسة مات سنة سبع
وثالثني ُ .تذيب التهذيب ( )179/3تقريب التهذيب ()1774
()2عبد هللا بن هليعة بن عقبة احلضرمي أبو عبد الرمحن املصري القاضي  ,قال ابن معني  ":ابن هليعة يف حديثه
الذهيب ":
كله  :ليس بشيء" ,وقال أبو زرعة  " :كان ابن هليعة ال يضبط ,وليس ممن حيتج ِبديثه" وقال
ُّ
العمل على تضعيف حديثه " ,وقال احلافظ  :صدوق من السابعة خلط بعد احرتاق كتبه ورواية بن املبارك
وابن وهب عنه أعدل من غريمها وله يف مسلم بعض شيء مقرون  .جامع الرتمذي ( ,)16 /1معرفة الرجال
( 67/1رقم  )134التاريخ الكبري ( )182/5اجلرح والتعديل ( )145/5الكاشف ( )122/2شرح علل
الرتمذي (ُ ,)139-136/1تذيب الكمال (ُ )487/15تذيب التهذيب ( )373/5تقريب التهذيب
()3563
()3املعجم األوسط (168/5ح)4969
( )4كما إرواء الغليل ()247/8
 #وأبوحممد جعفر اخللدي هو :جعفر بن حممد بن نصري بن قاسم البغدادي ,املتوىف  348هـ.
واخلُ ِ
لدي= نسبة إىل اخلُلد حملة ببغداد .له امايل واجزاء ذكرها احلافظ ابن حجر يف اجملمع املؤسس ويوجد من حديثه
ابسم الفوائد والزهد والرقائق واملراثي خمطوطة يف الظاهرية بدمشق  .انظر ترمجته  :تذكرة احلفاظ ()869/3
واللباب ( )456/1واجملمع املؤسس ()273/1
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وقال اهليثمي  " ":رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن " ")2( .

وحسن ابن القطان حديث قيس بن الربيع امجاالً )3( .
ّ
والذي يرتجح وهللا اعلم -أن إسناده حسن .

الطريق الثاين :طريق أىب الزبري عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما :

أخرجها أبو القاسم احلليب السراج يف " حديث ابن السقاء" ( )4إبسناده عن عصام بن

يوسف ( )5قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن أيب الزبري عن جابر رضي هللا عنه

عن النيب  قال  " :هدااي األمراء غُلُول ".

الكويف  ,قال أبو حامت :حمله الصدق ,وليس بقوى .وقال حيىي :ضعيف.
األسدي ,أبو حممد
( )1قيس بن الربيع
ُّ
ّ
وقال  -مرة :ال يكتب حديثه .وقيل ألمحدٍ :مل تركوا حديثه ؟ قال :كان يتشيع ,وكان كثري اخلطأ ,وله أحاديث
منكرة ,وكان وكيع وعلي بن املديا يضعفانه .وقال النسائي :مرتوك .وقال الدارقطا :ضعيف .قال ابن
ضاء ,كشريكَ ,وابنن أيب ليلى".قال
القطان ":غَايَة َما رمي بِ ِه َح ِديثهَ ,ما اعرتاه من سوء ا نحلِنفظ ِحني ويل الن َق َ
الذهيب  :أحد أوعية العلم  ,صدوق يف نفسه ,سي احلفظ .كان شعبة يثىن عليه ..وقال احلافظ  " :صدوق
تغري ملا كرب  ,وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به  .انظر  :اجلرح ( ,)96/7واجملروحني
( ,)119/2اتريخ بغداد (ُ ,)456/12تذيب الكمال (  )25/24الوهم وااليهام ( )206/3ميزان
االعتدال (ُ )393/3تذيب التهذيب ( )391/8تقريب التهذيب ()5573
( )2جممع الزوائد ()151/4
( )3الوهم وااليهام ()348/2
( )4كما يف إرواء الغليل ()247/8
 #أبو القاسم احلليب السراج وهو :عبد الرمحن بن عبد العزيز بن أمحد بن اسحاق أبو القاسم السراج احلليب ,
سكن دمشق يف رحبة خالد قال ابن عساكر  :كانت له أصول حسنة خبط أيب مهام و اع حسن  ,تويف
ليلة السبت الرابع والعشرين من مجادي األوىل سنة احدى وثالثني انظر  :اتريخ دمشق البن
عساكر()76/35
 #ابن السقاء هو  :احلافظ حمدث واسط عبد هللا بن حممد بن عثمان الواسطي ع ااب يعلى وروى عنه الدارقطا
تويف 373هـ انظر ترمجته يف اتريخ بغداد ( )130/10وحديثه بعنوان (جزء من فوائد أيب حممد ابن السقاء)
ذكره احلافظ ابن حجر يف اجملمع املؤسس ()575/1
( )5عصام بن يوسف البلخي أخو إبراهيم بن يوسف روى عن سفيان وشعبة حدث عنه عبد الصمد بن سليمان
وغريه  ,قال ابن عدي :روى أحاديث ال يتابع عليها  ,وذكره ابن حبان يف الثقات وقال :كان صاحب حديث
ثبتاً يف الرواية رمبا أخطأ  ,وقال ابن سعد  :كان عندهم ضعيفاً يف احلديث  ,وقال اخلليلي  :هو صدوق ,

4066

وإسناده حسن  ,فيه  :عصام بن يوسف البلخي هو صدوق.
قال األلباين "وهذا سند ال أبس به يف الشواهد " ()1

الطريق الثالث  :طريق احلسن البصري عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما :
وسنيد بن داود
أخرجها السهمي يف اتريخ جرجان ( )2والقزويا يف اتريخ قزوين (ُ )3
يف تفسريه ()4و ابن عبد الرب يف التمهيد()5
كلهم من طرق عن إ اعيل بن مسلم عن احلسن عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول
هللا " :هدااي األمراء غُلُول ".

وعلة هذا الطريق إ اعيل بن مسلم وهو ضعيف كما سبق .

الطريق الرابع  :طريق أابن بن أىب عياش عن ايب نضرة عن جابر بن عبد هللا رضي هللا

عنهما
أخرجها عبد الرزاق يف مصنفه ( )6وأبو نعيم يف احللية ( )7كالمها من طريق أابن بن
أىب عياش ( )1عن أيب نضرة ( )2عن جابر عن النيب  قال  ":هدااي األمراء غُلُول
"  .ويف لفظ  ":اهلدااي لألمراء غُلُول"

مات ببلخ سنة مخس عشرة ومائتني  .انظر ترمجته الطبقات الكربى( )379/7اجلرح والتعديل ()26/7
والثقات ( 521/8 )521/8وميزان االعتدال( )86/5الكامل ( )371/5و لسان امليزان ()168/4
( )1إرواء الغليل ()247/8
()295/1( )2
()231/2( )3

( )4كما نقله احلافظ يف تلخيص احلبري ()189/4

وسنيد لقبه  ,حافظ حمدث مفسر له
وسنيد بن داود هو  :احلسني بن داود املصيصي أبو علي احملتسب ُ ,
ُ

تفسري  ,انظر ترمجته اتريخ بغداد ( )42/8تذكرة احلفاظ ( )459/2التهذيب ( )214/4وانظر معجم

املفسرين عادل نويهض()152/1

()10 /2( )5

()147/8( )6
()110/7( )7
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وعلته  :أابن بن أيب عياش  ,فهو مرتوك  ,كما قال اإلمام النسائي .

وأما املوقوف:

فأخرجه ابن أيب شيبة ( )3فقال :حدثنا ابن مهدي عن أيب قَـ َز َعةَ البصري عن أيب يزيد
املديا قالُ :سئل جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما  :عن اهلدااي لألمراء ؟ فقال" :هي
يف نفسي غُلُول".

فخالصة احلكم على حديث جابر  :مما سبق فقد ورد حديث جابر رضي هللا عنه مرفوعاً
من أربعة طرق :

الطريق األول  :طريق عطاء عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما من عدة وجوه أمثلها
وأحسنها طريق قيس بن الربيع عن الليث عن عطاء عن جابر عن النيب  وال يوجد له
متابع عن الليث  ,وإسناده حسن .

الطريق الثاين  :من طريق أىب الزبري عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما :
وهو طريق عصام بن يوسف عن سفيان الثوري عن أيب الزبري عن جابر رضي هللا عنه
مرفوعاً  ,وال يوجد له متابع عن الثوري  .وإسناده حسن .
الطريق الثالث  :طريق احلسن البصري عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما  :وإسناده
ضعيف

( )1أابن بن أيب عياش فريوز البصري أبو إ اعيل العبدي  ,قال اإلمام النسائي  :مرتوك  ,قال احلافظ  :مرتوك
من اخلامسة  ,مات يف حدود األربعني .انظر التاريخ الكبري ( )454/1والضعفاء للبخاري ( ) 33وضعفاء
النسائي ( )21واجملروحني البن حبان ( )96/1وضعفاء العقيلي ( )38/1وضعفاء الدارقطا ()258/1

ُتذيب الكمال (ُ )19/2تذيب التهذيب ( )96/1تقريب التهذيب ()142

( )2املنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوقي البصري أبو نضرة  ,مشهور بكنيته ثقة من الثالثة مات سنة مثان أو
تسع ومائة  .التهذيب ( )302/10تقريب التهذيب ()6890

()3مصنف ابن أيب شيبة( )546/6وإسناده صحيح .
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الطريق الرابع  :طريق أابن بن أىب عياش عن أيب نضرة عن جابر بن عبد هللا رضي هللا
عنهما  ,وإسناده ضعيف جداً  ,ففيه أابن بن أيب عياش  :وهو مرتوك.
الثاين  :حديث أيب هريرة رضي هللا عنه

أخرجه الطرباين يف األوسط ( )1وابن عدي يف الكامل ()2

كالمها من طرق عن أمحد بن معاوية الباهلي ( )3عن النضر بن مشيل ( )4عن ابن
عون ( )5عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا " : 
هدااي األمراء غُلُول "

قال ابن عدي بعد أن أخرجه  ":وهذا احلديث هبذا اإلسناد ابطل -وهو حانث يف

ميينه الذي حلف عليه ( - )6ومل يرو هذا احلديث عن النضر غري أمحد هذا !! والنضر
ثقة " (. )7

(25/8()1ح)7852
()173/1( )2

( )3أمح د بن معاوية بن بكر الباهلي :ذكره ابن حبان يف الثقات ؛ و قال ابن عدي عنه :حدث عن الثقات
ابلبواطيل ويسرق احلديث  , .وترجم له اخلطيب يف أترخيه فقال  :وكان صاحب أخبار وراوية لآلداب ,ومل
يكن به أبس ,وقال الذهيب يف املغا  :ليس بثقة.

وانظر ترمجته يف اجلرح والتعديل ( )76/2والثقات البن حبان(  ) 41/8وأتريخ بغداد(  )162/5و الضعفاء
واملرتوكني البن اجلوزي( )89/1وميزان االعتدال( )302/1و املغا( )95/1ولسان امليزان()312/1

( )4النضر بن مشيل املازين أبو احلسن النحوي البصري نزيل مرو ,ثقة ثبت ,من كبار التاسعة ,مات سنة أربع
ومائتني وله اثنتان ومثانون  .التهذيب ( )83/1تقريب التهذيب ()7135
( )5عبد هللا بن عون بن أرطبان أبو عون البصري ,ثقة ثبت فاضل ,من أقران أيوب يف العلم والعمل والسن ,من
السادسة ,مات سنة مخسني على الصحيحُ .تذيب التهذيب ( )202/1تقريب التهذيب (. )3519

( )6يقصد أن الراوي أمحد بن معاوية حلف على أن النضر بن شيمل حدثه !! كما أخرجه ابن عدي يف الكامل

( )283/1إبسناده عن أمحد بن معاوية الباهلي قال حدثنا وهللا النضر بن مشيل عن ابن عون عن بن سريين
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا  :" هدااي األمراء "

()7الكامل يف ضعفاء الرجال()283/1
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وفيه  :أمحد بن معاوية  ,قال ابن عدي عنه " :حدث عن الثقات ابلبواطيل ويسرق
احلديث " (.)1

وضعفه العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء (.)2
وقال اهليثمي يف اجملمع " :رواه الطرباين يف األوسط وفيه أمحد بن معاوية الباهلي  ,وهو
ضعيف " (.)3

وكذا ضعفه احلافظ ابن حجر يف الفتح ( )4بل ذكر احلافظ يف تلخيص احلبري (: )5
أنه أشد ضعفاً من حديث أيب ُمحيد حيث قال  ":حديث  ":هدااي األمراء غُلُول "
أخرجه البيهقي وابن عدي من حديث أيب ُمحيد ,وإسناده ضعيف ,والطرباين يف األوسط
من حديث أيب هريرة وإسناده أشد ضعفاً ".

الثالث  :حديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما

أخرجه الطرباين ( )6إبسناده من طريق اليمان بن سعيد املصيصي ( )7ثنا حممد بن ُمحيد
( )8عن خالد بن ُمحيد املهري ( )1عن خري بن نعيم عن عطاء عن ابن عباس عن
رسول هللا  قال " :اهلدية إىل اإلمام غُلُول" .

( )1املصدر السابق .
()1094/2( )2
()151/4( )3
()221/5( )4
()189/4( )5

()6يف املعجم األوسط (77/7ح )6902و يف املعجم الكبري (199 /11ح )11486

( )7ميان بن سعيد املصيصي  ,وذكره ابن حبان يف الثقات ,فقال :رمبا خالف  ,وقال الذهيب يف امليزان" ضعفه
الدارقطا و غريه ,ومل يُرتك "
انظر ترمجته يف  :الضعفاء للدارقطا (

 ) 407والثقات ( ) 292/9والكامل ( )182/7وضغفاء ابن اجلوزي

(  )218/3امليزان(  )289/7املغا يف الضعفاء(  )760/2واللسان (. )316/6

( )8حممد بن ُمحيد اليشكري أبو سفيان املعمري نزيل بغداد ,ثقة ,من التاسعة ُ .تذيب التهذيب ()162/1
تقريب التهذيب ()5835
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قال الطرباين " :مل يروه عن خري إال خالد تفرد به حممد ".

وعلته اليمان بن سعيد  :ضعيف ,وكذا علله اهليثمي يف اجملمع ( )2بـ ـ ـ ـ " اليمان "
فقال  " :رواه الطرباين يف األوسط وفيه اليمان بن سعيد وهو ضعيف".
وضعفه العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء (.)3

وحكم احلافظ ابن حجر يف الفتح بضعف إسناد الطرباين هذا (.)4
لكن مع ضعفه مل يُـتـرك كما أشار إىل ذلك الذهيب يف ترمجته فقال  ":ضعفه الدارقطا

وغريه  ,ومل يُـرتك "
ولذا حكم األلباين -رمحه هللا  -على هذا السند أبنه صاحل لالستشهاد (.)5
سيما وقد اتبعه يعقوب بن كعب  :وهو ثقة )6( .

أخرج هذه املتابعة ابن شاهني –كما يف البدر املنري ( – )7و ابن اجلوزي يف "التحقيق
يف أحاديث اخلالف" ( )8من طريق حممد بن احلسن بن كوثر ( )9ثنا إبراهيم احلريب ثنا

( )1خالد بن ُمحيد املهري أبو ُمحيد اإلسكندراين .قال ابن أيب حامت  :ال أبس به  ,وذكره ابن حبان يف الثقات ,
وقال احلافظ  :ال أبس به  ,من السابعة  .التاريخ الكبري( )144/3اجلرح والتعديل ( )325/3الثقات البن

حبان (ُ )221/8تذيب الكمال (ُ )39/8تذيب التهذيب ( )83/3تقريب التهذيب ()1620

()151/4( )2

()1094/2( )3
()221/5( )4

( )5إرواء الغليل ()248/8

( )6يعقوب بن كعب بن حامد احلليب أبو يوسف  ,نزيل أنطاكية  ,ثقة  ,من العاشرة ُ .تذيب التهذيب
( )394/11تقريب التهذيب ()7829

()575/9( )7
()350/2( )8

الربهباري معروف واه  ,قال الربقاين :كان كذاابً ,وقال أبو نعيم :كان الدارقطا يقول
()9حممد بن احلسن أبو ِبر ن

لنا :اقتصروا من حديث أيب ِبر على ما انتخبته فحسب وقال  . :انظر  :املغا يف الضعفاء( )570/2ميزان

االعتدال ( )519/3ولسان امليزان ()131/5
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حممد بن هارون ثنا يعقوب بن كعب عن حممد بن ُمحيد عن خالد بن ُمحيد املهري عن

خري بن نعيم عن عطاء عن ابن عباس أن النيب  قال  ":هدااي األمراء غُلُول ".
وإسناده ضعيف جداً  ,فيه حممد بن احلسن بن كوثر قال الربقاين :كان كذاابً .

أعل هذا الطريق ابن عبد اهلادي يف "تنقيح التحقيق" ( )1بقوله " :فيه حممد بن احلسن
و ّ
بن كوثر  ,شيخ تكلموا فيه " وكذا ابن امللقن "(. )2

قال األلباين  :وقد نُسب إىل الكذب فال يُستشهد به (. )3

وله طريق أخرى عن عطاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما ,يرويه شيخ جمهول  ,يُقال
له  :عبيد هللا بن أيب جعفر:
سألت اإلمام أمحد بن حنبل عن  :عبيد هللا بن أيب جعفر
أشار إليها املروذي فقال :
ُ
شيخ روى عن عطاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال " هدااي األمراء غُلُول " ؟
فقال اإلمام أمحد  :ال أعرفه ! ()4

فاحلاصل أن حديث ابن عباس رضي هللا عنهما الذي أخرجه الطرباين يف األوسط :
إسناده ضعيف .

(607/4( )1ح)3085

( )2البدر املنري ()575/9

( )3إرواء الغليل ()248/8
( )4العلل أمحد بن حنبل ومعرفة الرجال رواية املروذي " (64/1املسألة )107
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الرابع  :حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه

أخرجه اخلطيب البغدادي يف "تلخيص املتشابه" ( )1واحلافظ ابن عساكر يف "اترخيه"
( )2إبسنادمها عن احلكم بن عبد هللا بن سعد األينلي قال :لقيا أنس بن مالك يف
مسجد قُباء ابملدينة فقال يل :من أين أنت اي حبيب ؟ قلت له :ابن عبد هللا بن سعد
صاحب شرطة املدينة  .فمسح برأسي وقال يل  :أقرئ أابك السالم  ,وقل له  :ال يقبل

اهلدااي فإين عت رسول هللا وهو يقول " :هدااي السلطان ُسحت وغُلُول " .

وإسناده ضعيف جداً فيه  :احلكم بن عبد هللا بن سعد األينلي  ,موىل احلارث بن احلكم
بن أيب العا

بن أمية بن عبد مشس القرشي األيلي  ,أبو عبد هللا  ,أخو سعد .

وقد قال البخاري عنه " :تركوه  ,وكان ابن املبارك يوهنه  ,وهنى أمحد عن حديثه" ,
وقال مسلم يف "الكىن"  :منكر احلديث ,وقال ابن معني :ليس بثقة ,وقال أبو إسحاق
اجلوزقاين وأبو حامت  :كذاب  ,وقال النسائي والدارقطا ومجاعة :مرتوك  ,وقال ابن

يونس  :ع من أنس بن مالك وهو موىل احلارث بن احلكم بن أيب العا

وهو منكر

احلديث وقال أبو زرعة  :اضربوا على حديثه )3( .

فتلخص أن حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه  :ضعيف جداً .

( )331/1( )1و أشار إىل ذلك ابن امللقن يف خالصته ( )430/2واحلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري
()190/4

( )2اتريخ دمشق البن عساكر ()17-16/15

()3انظر ترمجته يف  :التاريخ الكبري ()345/2والتاريخ الصغري( )106/2و الكىن واأل اء لإلمام مسلم

( )489/1اتريخ ابن معني ()124/3و ضعفاء النسائي ( )29/1وضعفاء العقيلي( )256/1واتريخ ابن

يونس ( )258/1والكامل( )202/2و ضعفاء ابن اجلوزي ( )227/1وميزان االعتدال( )338/2واملغا
يف الضعفاء ( )280/1ولسان امليزان()332/2
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اخلامس  :حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه

مرفوعا وموقوفًا .
حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ُ ,روى عنه
ً
فأما املرفوع:

فأخرجه أبو يعلى اخلليلي ( ,)1وابن عبد الرب( )2من طريق أابن ابن أيب عياش  ,عن
أيب نضرة ,عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه  ,قال :قال رسول هللا  " : هدااي

األمراء غُلُول " .

وإسناده ضعيف جداً  :فيه أابن ابن أيب عياش وهو مرتوك .كما قال اإلمام النسائي .

وأما املوقوف:

فأخرجه ابن أيب شيبة ( )3قال :حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أيب قزعة البصري عن
أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال" :هدااي األمراء غُلُول".
قال األلباين " :وإسناد املوقوف صحيح")4(.

( ) 1اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث (.)444/1
( ) 2التمهيد (.)16-15 /2

( )3مصنف ابن أيب شيبة ( )546/6و إسناده صحيح .
()4إرواء الغليل ()249/8
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السادس  :حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه

العمال حرام كلها"
رواه أبو يعلى عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه بلفظ " :هدااي ُ

العمال ( )1والسيوطي يف جامعه الصغري ورمز إىل
كما أشار إىل ذلك صاحب كنز ُ
تضعيفه  )2( .و إ اعيل العجلوين ( )3ومل يُورده اهليثمي يف اجملمع (.)4

وقد اشار إىل هذا احلديث احلافظ ابن حجر يف املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية

( )5و مل ينسبه إىل من أخرجه من أصحاب املسانيد  ,ومل أجده يف املطبوع من مسند

أيب يعلى ولعله يف الرواية املطولة اليت مل تُطبع.

(112/6( ) 1ح )15068

( )711 /2 ( ) 2و فيض القدير" ()9587 :353 /6
( ) 3كشف اخلفاء ()2892 :334 /2

وقد اشار إىل هذا احلديث احلافظ ابن حجر يف املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية ( )200/2و مل ينسبه
إىل من أخرجه من أصحاب املسانيد  ,ومل أجده يف املطبوع من مسند أيب يعلى ولعله يف الرواية املطولة اليت مل

تطبع.

( ) 4انظر أيضاً إرواء الغليل ()247/8
()200/2( ) 5
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العمال غُلُول" (ابملعىن)
املبحث الثالث  :شواهد حديث "هدااي ُ
وأما شواهد احلديث اليت مبعناه فبلغت (مخسة ) أحاديث وهي :
األول  :حديث عدي بن َعمرية الكندي رضي هللا عنه ()1
أخرجه اإلمام مسلم ( )2من طريق إ اعيل بن أيب خالد ,عن قيس بن أيب حازم ,عن
عدي بن عمرية الكندي رضي هللا عنه  ,قال :عت رسول هللا  يقول " :من
استعملناه منكم على عمل ,فكتمنا خميطاً  ,فما فوقه كان غُلُوال َييت به يوم القيامة ",
قال :فقام إليه رجل أسود من األنصار كأين أنظر إليه ,فقال :اي رسول هللا  ,اقبل عا
عملك ! ( ,)3قال " :وما لك؟ "قال :عتك تقول :كذا وكذا ,قال " :وأًن أقوله
اآلن ,من استعملناه منكم على عمل ,فليج بقليله و كثريه ,فما أويت منه أخذ  ,وما
هني عنه انتهى "
الثاين  :حديث بريدة بن احلصيب األسلمي رضي هللا عنه
أخرجه أبو داود ( )4من طريق حسني املعلم ( )5عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه عن
النيب  قال" :من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غُلُول".

( ) 1عدي بن عمرية  -بفتح أوله  -بن فروة بن زرارة بن األرقم بن النعمان بن عمرو بن وهب بن ربيعة بن
معاوية األكرمني الكندي صحايب معروف  ,يكىن أاب زرارة  ,له أحاديث يف صحيح مسلم وغريه  .انظر

اإلصابة ()476/4

( )2صحيح اإلمام مسلم (1465/3ح )1833وأخرجه أيضاً من طريق طريق إ اعيل بن أيب خالد  :أبو داود يف
سننه (300/3ح  , )3581وعبد الرزاق يف مصنفه(57/4ح , )6955واحلُميدي يف مسنده( )918وابن
أيب شيبة يف "مصنفه"( )548/6و ( , )494/12وأمحد يف مسنده()192/4

( )3اقبل عا عملك  :وىف لفظ ال حاجة ىل يف عملك  ,أي أراد به االستقالة من العمل  .الفتح الرابين ()3/15
( )4سنن أيب داود (134/3ح )2943وأخرجه أيضاً  :البزار يف مسنده(307/10ح )4427وابن خزمية يف

صحيحه(70/4ح , )2369واحلاكم يف املستدرك(563/1ح )1472وقال  :هذا حديث صحيح على

شرط الشيخني ومل خيرجاه , .والبيهقي يف سننه الكربى ( )355/6كلهم من طرق عن حسني املعلم عن عبد

هللا بن بريدة عن أبيه عن النيب

( )5احلسني بن ذكوان املعلم املكتب العوذي البصري  ,ثقة رمبا وهم  ,من السادسة  .مات سنة مخس
وأربعني ُ .تذيب التهذيب ( )338/2تقريب التهذيب ()599
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وإسناد احلديث صحيح  ,كما نص على ذلك احلاكم يف املستدرك ووافقه الذهيب ,
السبكي يف الفتاوى (.)2
وابن امللقن يف اخلالصة ( )1و تقي الدين علي ُ
الثالث :حديث مـعـاذ بن جبل رضي هللا عنه
أخرجه الرتمذي ( )3من طريق أيب أسامة القرشي ( )4عن داود بن يزيد األودي ()5
عن املغرية بن شبيل عن قيس بن أيب حازم عن معاذ بن جبل قال :بعثا رسول هللا 
بعثت إليك ؟ ال تصينب
إىل اليمن فلما سرت أرسل يف أثري فرددت فقال أتدري مل ُ
شيئاً بغري إذين فإنه غُلُول  ومن يـ نغلُل َي ِ
نت ِمبَا غَ َّل يَـ نوَم ال ِنقيَ َام ِة  )6( هلذا دعوتك
ََ ن َ ن َ
فامض لعملك ".
قال اإلمام الرتمذي  " :حديث معاذ  :حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من
حديث أيب أسامة عن داود األودي"
وعلته داود بن يزيد األودي  :ضعيف؛ لكن ضعفه يسري كما يشري إليه البخاري حني
سأله الرتمذي عن هذا احلديث.

()428/2( )1
()203/1( )2

( )3جامع الرتمذي (621/3ح )1335وأخرجه أيضاً  :البزار (118/7ح , )2673والروايين يف مسنده كما يف
اتريخ دمشق ( )408/58و سري أعالم النبالء ( )447/1والطرباين يف معجمه الكبري

(128/20ح )2590واألوسط (253/5ح , )5235وابن عدي الكامل ( )80/3كلهم من طرق  :عن
أيب أسامة عن داود بن يزيد األودي عن املغرية بن شبيل عن قيس بن أيب حازم عن معاذ بن جبل رضي هللا

عنه

()4محاد بن أسامة القرشي موالهم الكويف أبو أسامة مشهور بكنيته  ,ثقة ثبت رمبا دلس  ,وكان أبخرة حيدث من
كتب غريه  ,كبار التاسعة مات سنة إحدى ومائتني وهو ابن مثانني ُ .تذيب التهذيب ( )2/3تقريب

التهذيب ()1487

( )5داود بن يزيد بن عبد الرمحن األودي الزعافري  ,أبو يزيد الكويف األعرج  ,ضعيف من السادسةُ .تذيب
التهذيب ( )89/6تقريب التهذيب ()1818

( )6آية  161سورة آل عمران
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فقال الرتمذي  ":سألت حممداً –البخاري  -عن هذا احلديث ؟ فقال ":هو حديث
حسن " قلت له :كيف داود بن يزيد األودي ؟ قال :مقارب احلديث " (.)1
الرابع  :حديث املستورد بن شداد رضي هللا عنه ()2
أخرجه أبو داود ( )3من طريق احلارث بن يزيد احلضرمي عن عبد الرمحن بن جبري()4

عت النيب  يقول« :من كان لنا عامالً فليكتسب
عن املستورد بن شداد به قال:
ُ
زوجة ,فإن مل يكن له خادم فليكتسب خادماً ,فإن مل يكن له مسكن فليكتسب مسكناً
أخربت أن النيب  قال " :من اختذ غري ذلك فهو غال أو
" قال :قال أبو بكر:
ُ
سارق" .

و رواه الليث بن سعد عن احلارث بن يزيد احلضرمي عن رجل عن املستورد عن النيب
 . وهو الوجه الذي رجحه اإلمام أبو حامت يف العلل ( .)5و لعل الرجل املبهم يف
رواية الليث بن سعد هو :عبد الرمحن بن جبري  .وهللا أعلم.

و قد صححه ابن خزمية  ,واحلاكم ووافقه الذهيب .وصححه األلباين .)6( .
( )1علل الرتمذي ترتيب أيب طالب القاضي ()199/1

( )2املستورد بن شداد بن عمرو بن حسل بن األحب بن حبيب بن عمرو بن سفيان بن حمارب بن فهر القرشي
الفهري املكي نزيل الكوفة له وأبيه صحبة روى عن النيب  وعن أبيه  .انظر اإلصابة ()90/6

( )3سنن أيب داود (134/3ح )2945وأخرجه أيضاً  :اإلمام أمحد يف مسنده( , )229/4وابن أيب شيبة يف

مسنده(281/2ح )778وابن خزمية يف صحيحه(70/4ح , )2370والطرباين يف معجمه الكبري(/20

 305-304ح 725و 7226و ,)727واحلاكم يف املستدرك( )563/1وقال  :هذا حديث صحيح على
شرط البخاري ومل خيرجه .وأبو نعيم يف احللية( )291/8والبيهقي يف سننه الكربى ( )355/6كلهم من طرق
عن احلارث بن يزيد احلضرمي عن عبد الرمحن بن جبري عن املستورد بن شداد به

( )4عبد الرمحن بن جبري احلضرمي احلمصي  ,ثقة من الرابعة ُ .تذيب التهذيب ( )200/2تقريب التهذيب
()3827

( )219/1( )5و()411/1

( )6انظر  :املستدرك على الصحيحني ( )563/1صحيح ابن خزمية (70/4ح )2370وصحيح سنن ايب داود
لأللباين ( )2945وصحيح اجلامع ( )11432وانظر تفصيل خترجيه يف حتقيق جزء من علل ابن أيب حامت ,
رسالة الدكتوراة  :د .علي الصياح ()208/3
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اخلامس  :حديث عائشة رضي هللا عنها

أخرجه ابن جرير ( ,)1والطرباين ( )2من طريق أيوب بن سويد ( ,)3عن عبد هللا بن
شوذب ( ,)4عن عامر بن عبد الواحد ( ,)5قال :كنت جالساً يف جملس عطاء بن

أيب رابح إذ أًن بشيخ هو أكرب منه فرحب به وأوسع له  ,فأنشأ الشيخ فقال :حدثتا

ابنة الصديق – عائشة رضي هللا عنها  -أهنا عت رسول هللا  يقول  " :أميا عامل
ازداد يف عمله فوق رزقه الذي فُرض له فهو غُلُول "

وإسناده ضعيف  ,للجهل ِبال الشيخ الذي ح ّدث عن عائشة رضي هللا عنها .

ملحوظة :

وقفت على حديثني منسوبة للنيب  يف هذا املوضوع ومها :
ُ

 .1االول  :حديث َ " :ييت على الناس زمان يستحل فيه السحت ابهلدية  " ......لكنه ال
أصل له ! بل ليس له اسناد !  .قال العراقي  :مل أقف له على أصل  )6( .و قال تقي

السبكي :مل أجد له إسناداً)7( .
الدين علي ُ

 .2الثاين  :حديث  ":اآلخذ ابلشبهات يستحل اخلمر ابلنبيذ و السحت ابهلدية )8(" ....
وهو حديث موضوع .
(ُ )1تذيب اآلاثر  -مسند علي – (218/3ح)354
( )2مسند الشاميني (249/2ح)1281

( )3أيوب بن سويد الرملى  ,أبو مسعود احلمريى السيباىن صدوق خيطىء من التاسعةُ .تذيب التهذيب ()88/1
تقريب التهذيب ()615

( )4عبد هللا بن شوذب اخلراساين أبو عبد الرمحن سكن البصرة مث الشام ,صدوق عابد ,من السابعة ُ .تذيب
التهذيب ( )40/5تقريب التهذيب ()3055

( )5عامر بن عبد الواحد األحول البصري ,صدوق خيطىء  ,من السادسة ُ .تذيب التهذيب ( )355/2تقريب
التهذيب ()3103

( )6ختريج أحاديث إحياء علوم الدين ( )1094/2املغا عن محل األسفار (459/1ح)1750
( )7األحاديث اليت يف اإلحياء ومل جيد هلا السبكي إسنادا ()314 /6
( )8تذكرة املوضوعات محد طاهر بن علي الصديقي اهلندي ( )184و ضعيف اجلامع الصغري لأللباين ()2262
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املبحث الرابع  :اآلاثر الواردة يف معىن احلديث

وقفت على جمموعة من اآلاثر عن الصحابة والتابعني تعض ُد
من خالل هذه الدراسة
ُ
حديث الباب بعضها بنفس اللفظ وبعضها ابملعىن وهي كالتايل :
 عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال" :هدااي األمراء غُلُول")1(.

 عن أيب يزيد املديا قالُ :سئل جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه  :عن اهلدااي لألمراء ؟
فقال" :هي يف نفسي غُلُول")2( .

 عن مسروق بن األجدع الكويف قال :كنت جالساً عند عبد هللا بن مسعود رضي هللا

السحت ؟ قال :الرشا يف احلكم  .قال :ذاك الكفر .مث قرأ:
عنه  ,فقال له رجل :ما ُ
{ َوَم نن َملن َنحي ُك نم ِمبَا أَنـ َز َل َّ
ك ُه ُم الن َكافِ ُرو َن } ()4( )3
اَّللُ فَأُولَئِ َ
 عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال " :الرشوة يف احلكم كفر  ,وهو بني الناس
ُسحت " )5( .

اَّلل عنهما -أنّه قال  :ما
اَّلل ابن عبّاس  -رضي ّ
 عن حييي بن سعيد  ,أنّه بلغه عن عبد ّ
الرعب)6(.....
ظهر الغُلُول يف قوم ق ّ
ط ّإال ألقي يف قلوهبم ّ

اَّلل عنهما قال :رشوة احلكام حرام  ,وهي السحت الذي
اَّلل ابن عبّاس رضي ّ
 عن عبد ّ
ذكر هللا يف كتابه " )1( .

( )1تقدم خترجيه  .وإسناده صحيح .
( )2تقدم خترجيه .
( )3آية  44 :سورة املائدة
( )4أ خرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه ( )319/10و الطرباين يف املعجم الكبري(226/9ح )9101قال يف
جممع الزوائد ( ": )233/4رواه الطرباين يف الكبري ورجاله رجال الصحيح "
()5أخرجه الطرباين يف الكبري(226/9ح)9099

( )6املوطأ ( )460 /2وروايته بالغاً عن ابن عباس .
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 عن علي بن ربيعة  ,أن علياً بن أيب طالب رضي هللا عنه استعمل رجالً من با أسد يقال
إيل
له ضبيعة بن زهري أو زهري بن ضبيعة  ,فلما جاء قال :اي أمري املؤمنني  ,إين أُهدي ّ
يف عملي أشياء  ,وقد أتيتك هبا  ,فإن كانت حالالً أكلتها ؟ وإال فقد أتيتك هبا ؟
علي وقال " :لو حبستها كان غُلُوالً " ()2
فقبضها ُ

السحت  :الرشوة يف احلكم " ()3
 قال حممد بن سريين " :كان يُقالُ :
لس نح ِ
 قال جماهد بن جرب يف قول هللا  :أ َّ
ت  , )4(. قال :الرشوة يف احلكم,
َكالُو َن لِ ُّ
وهم يهود)5( .

 قال عمر بن عبد العزيز " :كانت اهلدية يف زمن رسول هللا  هدية ,واليوم رشوة "
()6

ِ
السحت ,وإذا قبِل
 عن مسروق بن األجدع الكويف قال :إذا قبل القاضي اهلدية  ,أكل ُ
الرشوة بلغت به الكفر)7( .

( )1أخرجه ابن ايب حامت يف تفسريه  ,ويف إسناده  :عبد هللا بن أمحد الدشتكي  .ذكره الذهيب وذكرله خربا

موضوعاً  .ميزان االعتدال ( )390/2لسان امليزان ( )425/4الكشف احلثيث ( )148وانظر تفسريفتح
القدير ()51/2

()2مصنف ابن ايب شيبة ( )229/5وإسناده صحيح .
()3أخرجه البخاري يف صحيحه ( )121/1معلقاً بصيغة اجلزم يف ابب ابب ما يعطى يف الرقية على أحياء العرب
بفاحتة الكتاب –كتاب اإلجارة

( )4آية  42سورة املائدة
( )5أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه ( )319/10ابسناد صحيح .
()6أخرجه البخاري يف صحيحه معلقاً بصيغة اجلزم يف ابب من مل يقبل اهلدية  -كتاب اهلبة ( )208/3وانظر فتح
الباري ()221 ,220/5

()7أخرجه ابن ايب شيبة يف مصنف ( )229/5و سعيد بن منصور يف سننه ( )1465/4وإسناده صحيح .
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خالصة احلكم على حديث "هدااي العمال غُلُول"
بعد اإلطالع والدراسة ألقوال العلماء على الطرق السابقة والشواهد  ,والوقوف على
عدد من اآلاثر عن الصحابة والتابعني تعض ُد حديث الباب  .مما سبق يتبني التايل

 أصل احلديث بقصته وطوله يف الصحيحني من رواية أيب محيد الساعدي  .اختصره
إ اعيل بن عياش وأخطأ فيه .

 أن احلديث جبميع طرقه ضعيفة ما عدا حديث جابر رضي هللا عنه فقد ورد من عدة
وجوه أمثلها وأحسنها طريقان إبسناد حسن .

 يوجد عدد من األحاديث الصحيحة اليت تعضد معىن احلديث ابإلضافة إىل عدد من
اآلاثر عن الصحابة والتابعني .

قال األلباين يف االرواء  " :وفيما تقدم من الطرق والشواهد الساملة من الضعف الشديد
كفاية  ,وجمموعها يعطي أن احلديث صحيح  ,وهو الذي اطمأن إليه قليب وانشرح
صدري ويف كالم ابن عبد اهلادي إشارة إىل ذلك  ,وىف حديث ابن اللتبية ما يشهد
ملعىن هذا احلديث  ,وهللا اعلم " ()1

()249/8( ) 1
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يعترب فهم نصو

العمال غُلُول)
الفصل الثاين  :فقه حديث ( هدااي ُ

القرآن والسنة املرحلة األوىل يف التعامل الصحيح معها ؛ ذلك أن

نصو الوحي هي املصدر ألحكام الشريعة  ,وهي املصدر أيضاً لتصور الفعل الذي
تُعلق به األحكام :
يقول هللا تعاىل وَال َأتن ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـن ُكم ِابلنب ِ
اط ِل َوتُ ندلُوا ِهبَا إِ َىل ا نحلُ َّك ِام لِتَأن ُكلُوا فَ ِري ًقا
ن َ ن َن َ ن َ
َ
ِ
ِم نن أ نَم َو ِال الن ِ
َّاس اب نِإل نِمث َوأَنـتُ نم تَـ نعلَ ُمو َن .)1( قال الراغب االصبهاين  ":كما هني عن
تبذير األموال هنى أن يديل هبا إىل احلكام على سبيل الرشوة  ,وتوصالً إىل اقتطاع أموال

الناس" ()2

وقال اإلمام البغوي رمحه هللا  " :أي ال تعطوها احلكام على سبيل الرشوة ؛ ليغريوا
احلكم لكم"(.)3

وقال ابن عطية األندلسي  ":وكل ما ذُكر يف معىن السحت فهو أمثلة  ,ومن أعظمها
الرشوة يف احلكم واألجرة على قتل النفس ,وهو لفظ يعم كل كسب ال حيل " ()4

و يف صحيح البخاري أن احلسن بن علي رضي هللا عنهما أخذ مترة من متر الصدقة
فأدخلها يف فيه  ,فأخذها  فألقاها" (.)5
قال ابن القيم  ":هذا احلديث أصل يف الورع واتقاء الشبهات " (.)6
وقال تعاىل وما َكا َن لِنَِ ٍيب أَ نن يـغُ َّل ومن يـغنلُل َين ِ
ت ِمبَا غَ َّل يَـ نوَم ال ِنقيَ َام ِة.)7( 
ََ
ّ َ ََ ن َ ن َ
( )1آ ية  188سورة البقرة
()2تفسري الراغب األصفهاين ()400/1
( )3شرح السنة ()88/10
()4احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ()194/2
(127/2( )5ح)1491
( )6إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ()164/1
( )7آ ية  161سورة ال عمران
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قال فخر الدين الرازي  ":الغُلول هو اخليانة  ,وأصله أخذ الشيء يف اخلُفية ......ومنه
حديث  ":هدااي الوالة غلول "(.)1

فاملال الذي يُتوصل به إىل األحكام اجلائرة هو ُسحت وغُلُول  ,و قد أخرج اإلمام
البزار  -كما سبق  -حديث أيب ُمحيد الساعدي رضي هللا عنه قال قال رسول هللا

العمال غُلُول " وهذا احلديث داخل يف هذه اآلية  ,فيجدر بنا أن نقف
 ": هدااي ُ
عند فقه هذا احلديث من خالل املباحث التالية :

( )1مفاتيح الغيب ()411/6
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املبحث األول  :الفرق بني اهلدية املشروعة والرشوة احملرمة

معرفة الفرق بني اهلدية والرشوة مما يُعني على بذل اهلدية وجتنب الرشوة ؛ وقد قال عمر
بن عبد العزيز " :كانت اهلدية يف زمن رسول هللا  هدية  ,واليوم رشوة " (, )1

وألمهية هذا املوضوع أًفرد ابلتصنيف  )2( .و يتبني أن بينهما فوارق كثرية  ,أمهها

مخسة :

األول :اهلدي ــة :أم ــر هب ــا الش ــارع احلك ــيم  ,ورغ ــب فيه ــا ,وه ــي م ــن املكاس ــب الطيب ــة.
والرشوة  :هنى عنها الشارع احلكيم  ,وحذر منها  ,وهي من املكاسب اخلبيثة.

الثـاين :اهلديــة :ال شــرط يف بـذهلا .والرشــوة  :مشــروطة بعـوض غــري شــرعي ,إمـا لفظًــا وإمــا
معىن .وعوضها إما عمل منهي عنه ,أو أداء واجب متعني (.)3

الثالــث :اهلديــة :تبــذل يف حــق كتــودد وتلطــف لنحــو قريــب أو جــار أو صــديق .أو تعطــي
متربعــا بــه لــيس واجبًــا عليــه بوظيفــة لدولــة أو فــرد .والرشــوة:
إكر ًامــا ملــن أســدى معروفًــا ً
تبذل للتقرب واالسـتعطاف يف الباطـل؛ قـال البغـوي" :فيعطـي الراشـي؛ لينـال ابطـالً  ,أو

ليمنع ح ًقا يلزمه .وَيخذ اآلخذ على أداء حـق يلزمـه  ,فـال يؤديـه إال برشـوة َيخـذها ,أو
على ابطل جيب عليه تركه ,وال يرتكه إال هبا" ()4

الرابـع :اهلديـة :ظـاهرة معلنـة ,ومبنيـة علـى اجلـود والكـرم والسـماحة وطيـب نفـس ,وميـدح
املشاحة واملنَّة ,وغالبًا على عدم
ابذهلا وآخذها ,فيبارك فيها .والرشوة خمفاة ,ومبنية على
ّ
طيب نفس ,ويعاب ابذهلا وآخذها ,فتمحق بركتها (.)5

()1أخرجه البخاري يف صحيحه معلقاً بصيغة اجلزم يف ابب من مل يقبل اهلدية  -كتاب اهلبة ( )208/3وانظر فتح
الباري ()221 ,220/5

()2ألّف عبد الغا النابلسي (ت1050ه) يف هذا املوضوع مصنفاً مفرداً بعنوان  :حتقيق القضية يف الفرق بني
الرشوة واهلدية وهو مطبوع .

( )3فتح القدير ( )272/7وإحياء علوم الدين ( )154/2وحتقيق القضية يف الفرق بني الرشوة واهلدية ( )184
( )4شرح السنة ()88/10
( )5فتح الباري ()221/5
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اخلامس :بذل الرشوة أو اشرتاطها يسبق العمل  ,واهلدية تكون بعده ()1

وهبذا يتضح الفرق بينهما ..

العمال
املبحث الثاين  :أقوال العلماء والفقهاء يف  :هدااي ُ
اعتىن الفقهاء رمحهـم هللا تعـاىل أبحكـام اهلـ دااي للعـاملني عنـد كالمهـم يف أدب القاضـي.
وذكروا أن اهلدااي لسائر العُمال كاهلدية للقاضي ,إال أن جرمه أغلظ منهم )2( .

واتفقوا على أن من تعني للوالية والقضاء أو تقلـد عمـالً مـن األعمـال كجبايـة األمـوال

والصــدقات وغريهــا فعليــه التحــرز عــن قبــول اهلديــة ,فــال جيــوز قبولـه للهديــة مــن أرابب

األمــوال ,خصوصـاً ممــن كــان ال يهــدي إليــه قبــل ذلــك .وإليــك أمثلــة لــبعض أقــواهلم يف
ذلك :

السحت :الرشوة يف احلكم ")3( .
قال حممد بن سريين رمحه هللا  " :كان يُقالُ :

و قال اإلمام الشافعي " :وإذا أهدى واحد من القـوم للـوايل هديـة  ,فـإن كانـت لشـيء
ينال به منه حقاً ,أو ابطالً  ,أو لشيء ينال منه حق  ,أو ابطل  ,فحرام على الوايل أن
َيخذها " (.)4

و ق ــال الن ــووي  " :أمج ــع املس ــلمون عل ــى تغل ــيظ حت ــرمي الغُلُـ ـول  ,وأن ــه م ــن الكب ــائر ,
وأمجعوا على أن عليه رد ما غله " )5( .

و قــال ابــن اهلُمــام " :وكــل مــن عمــل للمســلمني عم ـالً  ,حكمــه يف اهلديــة كالقاضــي ,
( )1خمتار الصحاح (  )728واملصباح املنري (  ) 664واتظر كتاب  :حتقيق القضية يف الفرق بني الرشوة
واهلدية  ,هدااي املوظفني أحكامها وكيفية التصرف  ,و جرمية الرشوة يف الشريعة اإلسالمية .
السبكي ( )215/1وهناية احملتاج ()243/8
( )2فتاوى ُ

()3أخرجه البخاري يف صحيحه ( )121/1معلقاً بصيغة اجلزم يف ابب ابب ما يعطى يف الرقية على أحياء العرب
بفاحتة الكتاب –كتاب اإلجارة

( )4األم للشافعي ()59 - 58/2
()5شرح صحيح مسلم للنووي ( )217/12فتح الباري ( )185/6وانظر الكبائر للذهيب ()94
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وتعليل النيب  دليل على حترمي اهلدية اليت سببها الوالية "()1

وذكــر الغـزايل أقســام عمــوم اهلديــة وذكــر منهــا النــوع اخلــامس  :هــدااي العُمــال وقــال ":
فهذه رشوة عُرضت يف معرض اهلدية)2( "...

العمال ُسحت....وهو خيانة من القاضي  ,وخبس للحق الواجب
و قال اخلطايب" :هدااي ُ
عليه استيفاؤه ألهله" (.)3

قال ابن قدامة" :حدوث اهلدية عند حدوث الوالية  ,يدل على أهنا من أجلهـا ؛ ليتوسـل
هبا إىل ميل احلاكم معه على خصمه  ,فلم جيز قبوهلا منه كالرشوة " (.)4

السبكي  ":ملخص كالم العلماء فيما يعطي احلكام األئمة واألمراء
وقال تقي الدين ُ

والقضاة والوالة وسائر من ويل أمرا من أمور املسلمني  :أنه إما رشوة وإما هدية  ,أما

الرشوة فحرام ابإلمجاع على من َيخذها وعلى من يعطيها ......وإن أُعطيت للتوصل
إىل احلكم ِبق فالتحرمي على من َيخذها كذلك  )5( .مث قال  ":اهلدية ذريعة الرشوة "

وقال الشوكاين" :والظاهر أن اهلدااي اليت ُتدى للقضاة وحنوهم هي نوع من الرشوة ؛ ألن
معتادا لإلهداء إىل القاضـي قبـل واليتـه ,ال يهـدي إليـه إال لغـرض ...
املهدي إذا مل يكن ً

»(.)6

وهلذا كان عمر رضي هللا عنه حيصي على عماله أمواهلم عند استعماله هلم ,مث بعد إهنـائهم
العمل ,حيصي أمواهلم ,ويشاطرهم ما زاد علـى رءوس أمـواهلم  .وإمنـا مل َيخـذ الزائـد كلـه؛
لكونه قد يكون من جتارة وحنوها ال من هدية (.)7

( )1فتح القدير (.)272/7
( )2إحياء علوم الدين ()154 ,153/2
( )3معامل السنن ()8/3
( )4املغا ()59/14
السبكي () 204/1
( )5فتاوى ُ
( )6نيل األوطار ( )261/10

( )7الذخرية (  ) 81/10وهذا األثر عن عمر رضي هللا عنه سكت عنه احلافظ .التلخيص احلبري( )1030/3
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العمال اليت نص الفقهاء عليها :
ومن األحكام اخلاصة ب ـ هدااي ُ

العمال  ,السيما وإن كان ممن ال
 اتفق فقهاء املذاهب األربعة على حترمي قبول هدااي ُ
يُهدى إليه قبل ذلك املنصب الذي تقلده )1( .

سواء كانت اهلدية
العمال ممن يتولون والية عامة كالقاضي يف حرمة اهلدية وحنوها ً ,
 سائر ُ
عيناً أو منفعةً )2( .

 ال جيوز للقاضي وحنوه قبول هدية وجيب عليه ردها  ,وإن تعذر ردها لعدم املعرفة أو

بَـ ُع َد مكانه ُ ,وضعت يف بيت املال ( )3وهو مستفاد من منطوق اآلية َ وَم نن يَـ نغلُ نل
ِ
ِ
يام ِة )4( 
ََينت ِمبا غَ َّل يَـ نوَم النق َ
 ذكر بعض أهل العلم استثناء قبول القاضي وحنوه للهدية فيما ال ُشبهة فيه  ,فقالوا :

القاضي ال يقبل اهلدية إال من أربع  :السلطان  ,والباشا  -وهو حاكم بلده  , -وقريبه

العمال
ذي الرحم احملرم  ,ومن جرت عادته بذلك بقدر عادته وال خصومة هلما  ,وسائر ُ
يف ذلك كالقاضي )5( .
العمال بعد أخذها  :جتعل يف بيت املال وأن العامل ال ميلكها إال إن طلبها له
 هدااي ُ
اإلمام )6( .

( )1ينظر :املبسوط للسرخسي( )82/16وبدائع الصنائع( )9/7الذخرية للقرايف ( )80/10احلاوي الكبري
( )283/16املبدع ()169/8

( )2املصدر السابق

()3رد احملتار البن عابدين ( ) 310 / 4وروضة الطالبني ( , ) 300 / 4والبحر الرائق (  ) 305 / 6املبسوط

للسرخسي ( )82/16وبدائع الصنائع( )9/7والعناية شرح اهلداية()271/7وحتفة احملتاج ( ) 137 / 10
وكشف القناع (  ) 303 / 4وتبيني احلقائق ( ) 178 / 4

وانظر  :و املوسوعة الفقهية الكويتية ()259/42

( )4آية  161سورة آل عمران

()5رد احملتار البن عابدين ( ) 310 / 4وروضة الطالبني ( , ) 300 / 4والبحر الرائق (  ) 305 / 6املبسوط
للسرخسي ( )82/16وبدائع الصنائع()9/7

( )6فتح الباري ()221/5
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للعمال بني القليل والكثري  ,فكثريها وقليها حرام  .قال تعاىلَ  :وما
 ال فرق يف اهلدااي ُ
ِ
ِ
ِ
يام ِة ُمثَّ تُـ َو َّىف ُك ُّل نَـ نف ٍ
ت َو ُه نم ال
سبَ ن
يب أَ نن يَـغُ َّل َوَم نن يَـ نغلُ نل ََينت ِمبا غَ َّل يَـ نوَم النق َ
س ما َك َ
كا َن لنَِ ٍّ
يُظنلَ ُمو َن )1( 

كنت
أخرج ابن أيب حامت بسنده عن عبد هللا بن عمرو بن العا رضي هللا عنه قال " :لو ُ
مستحالً من الغُلُول القليل  ,الستحللت منه الكثري ما من أحد يغل غُلُوالً إال ُكلف أن
َييت به من أسفل درك جهنم " ()2

العمال غُلُول "
املبحث الثالث  :ما ورد من أحاديث ظاهرها خيالف حديث " هدااي ُ

العمال
من خالل هذه الدراسة
ُ
وقفت على حديثني ختالف – يف الظاهر -حديث "هدااي ُ
غُلُول"
األول خمالفــة – يف الظــاهر -غــري صــرحية  :وهــو احلــديث الســابق  :حــديث املســتورد بــن
شداد رضي هللا عنه . -:

فقــد يُفهــم منـه أنــه خمــالف حلــديث الدراســة  ,ولفظــه مرفوعـاً عــن النــيب " مــن كــان لنــا
خادمـا ,فـإن مل يكـن لـه مسـكن
عامالً فليكتسب زوجة ,فإن مل يكن له خـادم فليكتسـب ً

فليكتسب مسكنًا " قال :قـال أبـو بكـر رضـي هللا عنـه :أُخـربت أن رسـول هللا  قـال:
"من اختذ غري ذلك فهو غال ,أو سارق " (.)3

لكن الذي يظهر وهللا أعلم أنه ال يوجد خمالفة صرحية  ,ومع ذلك فهو ُحيمل على ُجعـل
ما أُهدي له من هدية يف عمله له  ,مكان ما كان يستحقه من الرزق على عمله .

وقد تنبه لذلك اإلمام اخلطايب فأجاب عن هذا احلديث بقوله " :هذا يتأول على وجهني:

( )1آية  161سورة آل عمران
( )2أخرجه ابن ايب حامت يف تفسريه (805/3ح )4440وإسناده صحيح .
( )3تقدم خترجيه
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أحدمها :إنه إمنا أابح له اكتساب اخلادم واملسكن من عمالتـه الـيت هـي أجـر مثلـه ,ولـيس
له أن يرتفق بشيء سواها.

والوجه اآلخـر :إن للعامـل السـكا واخلدمـة .فـإن مل يكـن لـه مسـكن وخـادم ,اُسـتؤجر لـه
من خيدمه فيكفيه مهنة مثله ,ويُكتـرى له مسكن يسكنه مدة مقامه يف عمله"(.)1

الثاين خمالفة – يف الظاهر -صرحية حلديث الدراسة :

وهو حديث أخرجه اإلمام الطربي ( )2بسنده عن اهليثم بن الربيع ( )3عن األصبغ بن
زيد ( )4عن سليمان بن احلكم ( , )5عن حممد بن سعيد ( , )6عن عبادة بن

نُسي( , )7عن عبد الرمحن بن غنم ,عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه  ,قال  :ملا بعثا

( )1معامل السنن(  )7/3وينظر :احلاوي الكبري ()285/16
( )2أخرجه الطربي يف ُتذيب االاثر(349/4ح )1604وإسناده ضعيف جداً فيه :
اهليثم بن الربيع العقيلي أبو املثىن البصري أو الواسطي ضعيف .

ش نيء  ,قال النسائي َم نتـ ُروك احلَ ِديث .

س بِ َ
ُسلَين َمان بنن احلكم بنن عوانة الكليب قال حيىي بن معني  :لَين َ
حممد بن سعيد املصلوب قال الذهيب :هالك وقال ابن حجر  :كذبوه .

( ) 3اهليثم بن الربيع العقيلي أبو املثىن البصري أو الواسطي ضعيف من السابعة ُ .تذيب التهذيب ()97/11
تقريب التهذيب ()7373
( )4أصبغ بن زيد بن علي اجلها الوراق أبو عبد هللا الواسطي كاتب املصاحف  ,صدوق يغرب من السادسة .
ُتذيب التهذيب ( )361/1تقريب التهذيب ()535

ش نيء  ,قال النسائي َم نتـ ُروك احلَ ِديث اتريخ ابن
س بِ َ
(ُ )5سلَين َمان بنن احلكم بنن عوانة الكليب قال حيىي بن معني  :لَين َ
معني ( )86/4ضعفاء النسائي ( )48ميزان االعتدال ( )200/2لسان امليزان ()82/3

( )6حممد بن سعيد بن حسان بن قيس القرشى األسدى املصلوب أبو عبد الرمحن أو أبو عبد هللا أو أبو قيس
الشامى الدمشقى أو األردىن و قال أمحد ين صاحل  :وضع أربعة آالف حديث  ,و قال أمحد  :قتله املنصور

على الزندقة و صلبه  ,قال الذهيب :هالك وقال ابن حجر  :كذبوه  .ميزان االعتدال (ُ )561/3تذيب

التهذيب ( )184/9تقريب التهذيب ()5907

(ُ )7عبادة بن نُسي الكندي أبو عمر الشامي  ,قاضي طربية ثقة فاضل من الثالثة ُ .تذيب التهذيب ()113/5
تقريب التهذيب ()3160
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لقيت يف هللا ورسوله  ,وما ذهب من
رسول هللا  إىل اليمن قال  " :إين قد
علمت ما َ
ُ

طيبت لك اهلدية  ,فما أُهدي لك من شيء فهو لك"
مالك  ,وقد َ

وسنده ضعيف جداً  ,ال ينهض أن خيالف األحاديث الصحيحة يف هذا الباب  ,ولو
كان صحيحاً لكان اجلواب عنه  :جعل ما أهدي له من هدية يف عمله له  ,مكان ما
كان يستحقه من الرزق على عمله .

وهذا هو الذي أجاب الطربي بعد هذا احلديث فقال  " :هذا عندًن خرب غري جائز

االحتجاج مبثله يف الدين  ,لوهاء سنده  ,وضعف كثري من نقلته  .غري أن ذلك  ,وإن

كان كذلك  ,فإن له عندًن لو كان صحيحا سنده  ,عدوال نقلته خمرجا يف الصحة ,

وهو أن يكون  جعل ما أهدي له من هدية يف عمله له  ,مكان ما كان يستحقه من
الرزق على عمله  ,إذ كان كل مشغول عن التصرف يف خاصة نفسه وعارض حاجاته
من املكاسب وغريها مما هو هلا نظري  ,فإنه مستحق من مال الفيء  ,ما فيه له  ,وملن

تلزمه مؤونته  ,الكفاية والغىن عن التصرف للمكسب وطلب املعاش "

ومما قاله القاضي عياض  ":الظن مبعاذ رضي هللا عنه أنه ال يقبل منها إال ما طابت به
نفس مهديه ,وأنه ممن ال يُصانع أحداً ىف حق من أجلها ,فكانت خصوصاً ملعاذ ؛ ملا

علمه منه النىب  من النزاهة والورع والداينة  ,ومل يُبح ذلك لغريه ممن مل يكن عنده
مبنزلته ,وحذر عليه ما قدمناه " (.)1

كما أن االمام العيىن قال يف معىن هذا احلديث  .":أن ما أهدي إىل العمال وخدمة

السلطان بسبب السلطة أنه لبيت املال ,إال أن اإلمام إذا أابح له قبول اهلدية لنفسه

فهو يطيب له " (.)2

ال املُنعلِ ِم ب َف َوائِ ِد ُم نسلِم للقاضي عياض ()239/6
كم ُ
()1إِ َ
()2عمدة القارى()253/24
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فهو قبل اهلدية مبوافقة اإلمام مبا ال ميس حقوق الناس ....وعليه التعارض هنا  ,حيث
احلديث الضعيف جداً ال يقوى على معارضة احلديث الصحيح أو خمالفته.

العمال  ,وأنه ال يثبت أن يكتسب العامل لنفسه من
فبقي األمر على حترمي هدااي ُ
عمله  .كما تقرر سابقاً .
املبحث الرابع  :حكم اهلدااي اليت مينحها السلطان

من املسائل اليت جيدر التنبيه عليها يف هذا احلديث مسألة  :هدااي األمراء والسالطني

للناس :

فاألصل أنه يُندب لكل من أُعطي عطية أن يقبلها  ,سواء كان املعطي سلطاًنً أو غريه ,

صاحلاً كان أو فاسقاً
أما حكم هدااي السلطان للناس :

فقبلها ابن عمر  ,وابن عباس ,وعثمان بن عفان  ,وعائشة  ,وسعيد بن العا
 ,واألسود ,والنخعى ,واحلسن البصرى ,والشعىب وغريهم )1( .

و علقمة

قال ابن عبد الرب ":وكان الشعيب والنخعي واحلسن وأبو سلمة بن عبدالرمحن وأابن بن
عثمان والفقهاء السبعة سوى سعيد بن املسيب يقبلون جوائز السلطان" مث قال  ":و

ما أعلم أحداً مل يقبل جوائز السلطان من علماء التابعني ,إال سعيد بن املسيب ,وابن
سريين " ()2

و قال ابن املنذر :كره جوائز السلطان  :حممد بن واسع ,والثورى ,وابن املبارك ,وأمحد
ابن حنبل ,ومجاعة )3( .

ولعل الكراهة مبنية على الورع واالحتياط .

()1شرح صحيح البخارى البن بطال ()502/3
( )2االستذكار ( )609/8والتمهيد ()105/4

()3احتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين ()160/1
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وهو الذي أشار إليه اإلمام العيا فقال  ":ووجه من رد هدااي السلطان  :أنه إمنا كان

على من كان األغلب من أمره أنه ال َيخذ املال من وجهه  ,فرأى أن األسلم لدينه
واإلبراء لعرضه تركه "()1

أما عند اليقني أهنا من سحت فال جتوز  ,فقد ُسئل أبو جعفر حممد بن على بن حسني

علمت أنه من غصب أو سحت فال تقبله  ,وإن مل
عن هدااي السلطان ؟ فقال :إن
َ
تعرف ذلك فاقبله  ,فإن بريرة تُصدق عليها بلحم فأهدته آلل النىب )2( .

وملا ُسئل عثمان بن عفان رضي هللا عنه عن جوائز السلطان ؟ فقال  ":حلم ظىب
زكى"()3

وكان يُقال  ":ما كان من مأمث فعليهم  ,ومن مهنأ فلنا "()4

فبقيت هدااي السلطان للناس على األصل الذي هو القبول  ,ما مل خيالف هذا االصل
ابليقني أهنا من سحت وغريه .

اخلامتة
العمال غُلُول" أسجل أهم
وبعد هذه الدراسة احلديثية الفقهية حلديث النيب " هدااي ُ
النتائج التالية :

()1عمدة القاري شرح صحيح البخاري ()55/9
()2التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ()490/10

 #حديث بريرة يف الصحيحني أهنا أهدت إىل النيب  حلماً تصدق به عليها ,فقال " :هو هلا صدقة ولنا هدية"
أخرجه البخاري يف صحيحه (128/2ح )1495ومسلم يف صحيحه (755/2ح)1074

()3أخرجه ابن شبة يف اتريخ املدينة ( )1057/3والدواليب يف الكىن واال اء (483/2ح )875وإسناده صحيح
()4عمدة القاري شرح صحيح البخاري ()55/9
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 .1أصل احلديث بقصته وطوله يف الصحيحني من رواية أيب محيد الساعدي  .اختصره
إ اعيل بن عياش وأخطأ فيه .

 .2أن احلديث جبميع طرقه ضعيفة ما عدا حديث جابر رضي هللا عنه فقد ورد من عدة
وجوه أمثلها وأحسنها طريقان إبسناد " حسن " .

 .3يوجد عدد من األحاديث الصحيحة اليت تعضد معىن احلديث ابإلضافة إىل عدد من
اآلاثر عن الصحابة والتابعني .

العمال غُلُول" داخل يف قوله هللا تعاىل َ وَال َأتن ُكلُوا أ نَم َوالَ ُك نم بَـنيـنَ ُك نم
 .4أن حديث "هدااي ُ
ِابلنب ِ
اط ِل َوتُ ندلُوا ِهبَا إِ َىل ا نحلُ َّك ِام لِتَأن ُكلُوا فَ ِري ًقا ِم نن أ نَم َو ِال الن ِ
َّاس ِاب نِإل نِمث َوأَنـتُ نم تَـ نعلَ ُمو َن.)1( 
َ

وقفت على جمموعة من الشواهد القوية أبلفاظ متقاربة وبعضها
 .5من خالل هذه الدراسة
ُ
بنفس املعىن .

 .6توجد عدد من اآلاثر عن الصحابة والتابعني تعض ُد حديث الباب .
ِ .7مشلت الدراسة ل ــ( )11شاهد  ,و( )9آاثر ,وحديث ال أصل له ,وحديث موضوع,
وحديثني معارض .

ت بطالهنما .
.8
وقفت على حديثني منسوبني للنيب  يف هذا املوضوع وبين ُ
ُ

العمال غُلُول" :
 .9أيضاً ُ
وقفت على حديثني ختالف – يف الظاهر -حديث "هدااي ُ

األول منهما ُحيمل على ُجعل ما أُهدي له من هديـة يف عملـه لـه  ,مكـان مـا كـان يسـتحقه مـن
الرزق على عمله ,

والثاين منهما ضعيف السند جداً  ,ال يقاوم أن خيالف األحاديـث الصـحيحة يف هـذا البـاب .
العمال وأنه ال يثبت أن يكتسب العامل لنفسه من عمله .
فبقي األمر على حترمي هدااي ُ

( )1آ ية  188سورة البقرة
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 .10يُعترب فهم نصو

احلديث املرحلة األوىل يف التعامل الصحيح معه؛ ذلك أن احلديث هو

املصدر الثاين ألحكام الشريعة ,وهو املصدر أيضاً لتصور الفعل الذي تعلق به احلكم ,
وهو مصدر الطريقة املتبعة يف تنزيل هذا الفهم على احملل.

 .11يكره قبول اهلدية  :إذا ترتب عليها ما يُناقض القصد الذي ُشرعت له ؛ ألن املقاصـد يف
العقود معتربة

 .12معرفة الفرق بني اهلدية والرشوة مما يُعني على بذل اهلدية وجتنب الرشوة ؛ ويتبني أن
ذكرت يف هذا البحث مخسة منها .
بينهما فوارق كثرية ,
ُ

 .13اعتىن الفقهاء رمحهم هللا تعا ىل أبحكام اهلدااي للعاملني عند كالمهم يف أدب القاضي .
وذكروا أن اهلدااي لسائر العُمال وكل من عمل للمسلمني عمالً  ,فحكمه يف اهلدية
كالقاضي  ,إال أن جرمه أغلظ منهم .

 .14أمجع املسلمون على تغليظ و حترمي الغُلُول  ,وأنه من الكبائر  ,وأمجعوا على أن عليه
رد ما غله .

للعمال بني القليل والكثري  ,فكثريها وقليها حرام .
 .15ال فرق يف اهلدااي ُ

 .16هدااي السلطان للناس على األصل الذي هو القبول  ,ما مل خيالف هذا االصل ابليقني
أهنا من سحت وغريه

 .17التوصية مبزيد من الدراسات والبحوث واألطروحات العلمية بشأن فهم كالم النيب 
ودراسته رواية ودراية .

مت ِبمد هللا رب العاملني  ,وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
إبحسان إىل يوم الدين

املصادر واملراجع
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 احتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين  -تصنيف :حممد بن حممد بن احلسيا

الزبيدي الشهري مبرتضى الناشر :مؤسسة التاريخ العريب ,بريوت الطبعة1414 :هـ,
1994م.

 األحاديــث الــيت يف اإلحيــاء ومل جيــد هلــا الســبكي إســنادا = انظــر كتــاب طبقــات الشــافعية
الكربى

 األحكــام الســلطانية – أليب يعلــى حممــد بــن احلســني الفـراء تعليــق حممــد حامــد الفقــي ط,2
1386هـ مصطفى البايب احلليب وأوالده مصر.

 إحيــاء علــوم الــدين  - -تصــنيف أيب حامــد حممــد بــن حممــد الغ ـزايل الطوســي الناشــر :دار
املعرفة  -بريوت

 األدب املف ــرد – أليب عب ــد هللا حمم ــد ب ــن إ اعي ــل البخ ــاري حتقي ــق فض ــل هللا اجل ــيالين ط
1378هـ املطبعة السلفية .القاهرة.

 اإلرشــاد يف معرفــة علمــاء احلــديث  -أليب يعلــى اخلليلــي ,خليــل بــن عبــد هللا بــن أمحــد بــن
إبراهيم بن اخلليل القزويا -احملقق :د .حممد سعيد عمر إدريس -الناشر :مكتبة الرشد
– الرايض  -الطبعة :األوىل1409 ,

 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حملمد ًنصر ال ِّدين األلباين ,املكتب
اإلسالمي ,بريوت ,لبنان الطبعة الثانية1405 ,هـ,
 االستذكار  -تصنيف أيب عمر يوسف بن عبد الرب النمري  -الناشر  :دار الكتب العلمية
– بريوت  -الطبعة األوىل 2000 - 1421 ,

 أســد الغابــة يف معرفــة الصــحابة  -أليب احلســن علــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد
الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري ,عز الدين ابن األثـري احملقـق :علـي حممـد معـوض
 -عادل أمحد عبد املوجود الناشر :دار الكتب العلمية

 اإلصــابة يف متييــز الصــحابة – أمحــد بــن حجــر العســقالين حتقيــق طــه حممــد ال ـزيا الطبعــة
االوىل بدون اتريخ ,مكتبة الكليات األزهرية.
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 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  -تصنيف مشس الدين ابن قيم اجلوزية احملقق :حممد

حامد الفقي الناشر :مكتبة املعارف ,الرايض
ِ ِ ِ ِ
ال املُعلِ ِم ب َفوائِ ِد مسلِم = َشرح ِ
س َّمى احملقق :الدكتور
نُ َ
كم ُ ن َ ُ ن
 إِ َ
صحيح ُم نسل ِم لل َقاضى عيَاض املُ َ
حيىي إِ ن ِ
اعيل الناشر :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ,مصر الطبعة :األوىل,
نَ َ
 1419هـ  1998 -م
 األم – حممد بن إدريـس الشـافعي حتقيـق حممـد زهـري النجـار ط1393 ,2هــ ,دار املعرفـة
بريوت لبنان.

 األنساب لإلمام عبد الكرمي السمعاين تعليق البارودي  -دار الكتب العلمية
االوىل1408هـ

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -تصنيف زين الدين بن إبراهيم بن جنيم  ,املعروف اببن
جنيم املصري الناشر  :دار املعرفة مكان النشر  :بريوت الثالثة .

 بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ,لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي,
دار الكتب العلمية ,بريوت ,الطبعة الثانية1406 ,هـ.

 البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري  -تصنيف ابن امللقن
سراج الدين أليب حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري احملقق :مصطفى أليب
الغيط وعبد هللا بن سليمان وايسر بن كمال الناشر :دار اهلجرة للنشر والتوزيع -

الرايض-السعودية الطبعة :االوىل1425 ,هـ2004-م

حممد بن عبد الرّزاق احلسيا,
حممد بن ّ
 اتج العروس من جواهر القاموس  -تصنيف ّ
الزبيدي الناشر :دار الفكر – بريوت الطبعة :األوىل  1414/هـ
املل ّقب مبرتضى َّ

 اتريخ ابن معني,برواية الدوري حتقيق أمحد بن حممد نور سيف ,مركز إحياء الرتاث
اإلسالمي ,جامعة أم القرى ,الطبعة األوىل.

 اتريخ ابن يونس املصري حتقيق عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح دار الكتب العلمية 1421
هـ
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 التاريخ األوسط لإلمام البخاري أيب عبد هللا حممد بن إ اعيل  ,حتقيق حممد اللحيدان
الطبعة األوىل دار األصمعي 1418هـ

 التاريخ الكبري ,لإلمام البخاري أيب عبد هللا حممد بن إ اعيل ,مصورة عن دائرة املعارف
العثمانية1941 ,هـ1959 ,م

 اتريخ املدينة البن شبة  -تصنيف عمر بن شبة النمريي البصري ,أليب زيد  -حققه :فهيم
حممد شلتوت عام النشر 1399 :هـ

 اتريخ بغداد أو مدينة السالم ,أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي ,دار
الكتب العلمية ,بريوت

 اتريخ جرجان  -تصنيف :محزة بن يوسف أليب القاسم اجلرجاين دار النشر  ,عامل الكتب
مدينة النشر  ,بريوت سنة النشر  1981 – 1401 ,رقم الطبعة  ,الثالثة د .حممد
عبد املعيد خان

 اتريخ دمشق  -تصنيف أيب القاسم اببن عساكر احملقق :عمرو بن غرامة العمروي الناشر:
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع عام النشر1415 :
نيب  -تصنيف عثمان بن علي بن حمجن
 تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ال ِّ
شلِ ِّ

البارعي ,فخر الدين الزيلعي احلنفي الناشر :املطبعة الكربى األمريية  -بوالق ,القاهرة

الطبعة :األوىل 1313 ,هـ

 حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج (على ترتيب املنهاج للنووي) -تصنيف ابن امللقن سراج الدين
أليب حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري احملقق :عبد هللا بن سعاف اللحياين

الناشر :دار حراء  -مكة املكرمة الطبعة :األوىل1406 ,

 حتقيق القضية يف الفرق بني الرشوة واهلدية – عبد الغا بن إ اعيل النابلسي ت
1143هـ حتقيق حممد عمر بيوند ط1402 ,1هـ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
الكويت.
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 حتقيق جزء من علل ابن أيب حامت  ,رسالة الدكتوراة  :د .علي الصياح  -حتقيق جزء من

علل ابن أيب حامت :بعض اجلنائز ,البيوع كامال ,جزء من النكاح  -تصنيف عبد الرمحن

احلنظلي ,الرازي ابن أيب حامت  .رسالة جامعية .
 التحقيق يف أحاديث اخلالف  -تصنيف  ,عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أليب
الفرج دار النشر  ,دار الكتب العلمية مدينة النشر  ,بريوت سنة النشر 1415 ,

رقم الطبعة  ,األوىل اسم احملقق  ,مسعد عبد احلميد حممد السعدين

 ختريج أحاديث إحياء علوم الدين = املغا عن محل األسفار يف األسفار ,يف ختريج ما يف
اإلحياء من األخبار (مطبوع هبامش إحياء علوم الدين)  -تصنيف أيب الفضل زين

الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي الناشر:

دار ابن حزم ,بريوت – لبنان الطبعة :األوىل 1426 ,هـ  2005 -م
 التدوين يف أخبار قزوين  -تصنيف عبدالكرمي بن حممد الرافعي القزويا دار النشر دار
الكتب العلمية مدينة النشر بريوت 1987 :

 تذكرة احلفاظ تذكرة احل ّفاظ ,لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب
ال ّدمشقي ,تصحيح حتت إعانة وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية ,دار الكتب
العلمية1374 ,هـ

 تذكرة املوضوعات محد طاهر بن علي الصديقي اهلندي  -تصنيف حممد طاهر بن علي
الصديقي اهلندي ال َفت َِّا الناشر :إدارة الطباعة املنريية الطبعة :األوىل 1343 ,هـ
 ترتيب علل الرتمذي الكبري أليب طالب القاضي  ,دار النشر :عامل الكتب ,مكتبة النهضة
العربيةمدينة النشر  ,بريوت سنة النشر  1409 ,رقم الطبعة  ,األوىل اسم احملقق

صبحي السامرائي  ,أليب املعاطي النوري  ,حممود حممد الصعيدي
ش ِدي دار النشر :دار الوطن – الرايض
 تفسري الراغب األصفهاين د .عادل بن علي ال ِّ
الطبعة األوىل 1424 :هـ  2003 -م
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 تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت ى -تصنيف أيب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس
بن املنذر التميمي ,احلنظلي ,الرازي ابن أيب حامت احملقق :أسعد حممد الطيب الناشر:

مكتبة نزار مصطفى الباز  -اململكة العربية السعودية
 تفسري القرآن العظيم ,لعماد ال ِّدين أيب الفداء إ اعيل بن عمر ابن كثري ,دار إحياء
الكتب العربية ,مطبعة احلليب مبصر

 تقريب التهذيب ,أليب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين ,حتقيق
الرشيد ,حلب ,سوراي ,طبعة دار البشائر اإلسالمية ,بريوت ,الطبعة
حممد عوامة ,دار ّ
األوىل1406,هـ1986 ,م

الرافعي الكبري ,أليب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي
 تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث ّ

بن حجر العسقالين ,حتقيق وتعليق شعبان حممد إ اعيل ,الناشر مكتبة ابن تيمية,

القاهرة ,مكتبة الكلّيّات األزهرية ,القاهرة.

 تلخيص املتشابه يف الرسم للخطيب البغدادي حتقيق ُسـكينة الشهايب الطبعة األوىل
 1985م دار املعارف
 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  -تصنيف أيب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد
الرب بن عاصم النمري القرطيب حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي  ,حممد عبد الكبري
البكري الناشر :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب النشر 1387 :هـ

ُ تذيب اآلاثر وتفصيل الثابت عن رسول هللا من األخبار  -تصنيف حممد بن جرير بن يزيد
بن كثري بن غالب اآلملي ,أليب جعفر الطربي احملقق :حممود حممد شاكر الناشر :مطبعة

املدين  -القاهرة

ُ تذيب التهذيب ,أليب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين ,نشر دار
صادر ,مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية ,اهلند ,حيدر أابد ,الدكن ,الطبعة األول

احلجاج يوسف بن زكي الدين
ُ تذيب الكمال يف أ اء الرجال ,للحافظ مجال ال ّدين أيب ّ
عبد الرمحن بن يوسف ِّ
شافعي ,حتقيق بشار عواد معروف ,مؤسسة
املزي ال ّدمشقي ال ّ
الرسالة ,الطبعة الثانية1403 ,هـ1983 ,
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ُ تذيب اللغة  -تصنيف حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ,أليب منصور احملقق :حممد

عوض مرعب الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :األوىل2001 ,م

 توضيح املشتبه يف ضبط أ اء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم  -تصنيف حممد بن عبد
هللا (أيب بكر) مشس الدين ,الشهري اببن ًنصر الدين احملقق :حممد نعيم العرقسوسي
الناشر :مؤسسة الرسالة بريوت الطبعة :األوىل1993 ,م

 التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  --تصنيف ابن امللقن سراج الدين أليب حفص عمر بن
علي بن أمحد الشافعي املصري-احملقق :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث -
الناشر :دار النوادر ,دمشق – سوراي الطبعة :األوىل 1429 ,هـ  2008 -م

 الثّقات ,أليب حامت حممد بن حبان البسيت ,دائرة املعارف العثمانية ,الطبعة األوىل,
1393هـ1973 ,
 اجلامع الصحيح ,أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ,حتقيق أمحد حممد شاكر ,دار
احلديث األزهر ,القاهرة.

 اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير – جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ت911هـ
ط1401 ,1هـ ,دار الفكر.

 اجلرح والتعديل ,أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي ,جملس دائرة املعارف ِبيدر
آابد الدكن اهلند ,الطبعة األوىل.

 جرمية الرشوة يف الشريعة اإلسـالمية – د .عبـد هللا بـن عبـد احملسـن املنصـور الطريقـي ط,3
1403هـ بدون اسم مطبعة.

 حاشية ابن عابدين (رد املختار على الدر املختار) ,للعالّمة حممد أمني بن عمر أفندي
الدمشقي الشهري اببن عابدين ,دار إحياء الرتاث العريب.

 احلاوي الكبري شرح خمتصر املزين – أليب احلسني علي بن حممد املاوردي حتقيق علي عوض
وعادل عبد املوجود ط1414 ,1هـ دار الكتب العلمية ,بريوت.

 حلية األولياء وطبقات األصفياء ,للحافظ أيب نعيم األصفهاين ,دار الكتاب العريب,
بريوت ,الطبعة الثانية1387 ,هـ1967 ,م.
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 خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري للرافعي  -تصنيف  ,عمر بن علي بن
امللقن األنصاري دار النشر  ,مكتبة الرشد مدينة النشر  ,الرايض سنة النشر 1410 ,

رقم الطبعة
 الذخرية – شـهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس القـرايف حتقيـق :حممـد بـو خبـزة ط1994 ,1م,
دار الغرب اإلسالمي.

 رد احملتار على الدر املختار – حممد أمني ,ابن عابدين ت 1252هـ .ط1386 ,2هـ
مطبعة مصطفى البايب احلليب ,مصر.

 روضة الطالبني وعمدة املفتني  -تصنيف أيب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي

حتقيق :زهري الشاويش الناشر :املكتب اإلسالمي ,بريوت -دمشق -عمان الطبعة:

الثالثة1412 ,هـ 1991 /م
 الزواجر عن اقرتاف الكبائر  -تصنيف أمحد بن حممد بن علـي بـن حجـر اهليتمـي السـعدي
األنصاري ,شهاب الدين شيخ اإلسالم ,أليب العباس الناشر :دار الفكر الطبعة :األوىل,

1407هـ 1987 -م

 سنن أيب داود – أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين حتقيق الدعاس ,والسيد ط,1
1389هـ .دار احلديث ,بريوت.
 سنن الرتمذي – أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي حتقيـق عـزت عبيـد الـدعاس .املكتبـة
اإلسالمية ,تركيا .طبعة بدون اتريخ.

 ســنن الــدارقطا – علــي بــن عمــر الــدارقطا حتقيــق الســيد عبــد هللا هاشــم ميــاين املــدين ط
1386هـ دار احملاسن للطباعة .القاهرة.

قي» البن
 السنن الكربي ,أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ,ويف ذيله «اجلوهر النّ ّ
الرتكماين ,مع ترتيب فهرس يوسف عبد الرمحن املرعشي ,دار املعرفة ,بريوت.

 سنن سعيد بن منصور  -تصنيف أيب عثمان سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين اجلوزجاين
احملقق :حبيب الرمحن األعظمي الناشر :الدار السلفية – اهلند الطبعة :األوىل,

1403هـ 1982-م
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 السنن ,أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين ,إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس
وعادل السيد ,ومعه معامل السنن للخطايب ,دار احلديث للطباعة والنشر ,بريوت,

الطبعة األوىل1388 ,هـ
الرمحن أمحد بن شعيب النسائي اخلرساين ,هبامشه شرح احلافظ
السنن ,أليب عبد ّ
ّ 
ِ
السنديَّ ,
حققه ورقَّمه ووضع فهارسه مكتب حتقيق الرتاث
السيوطي ,وحاشية ّ
ّ
اإلسالمي ,داراملعرفة ,بريوت ,لبنان ,الطبعة األوىل1411 ,هـ1991 ,
 السنن ,أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ,إشراف عزت عبيد الدعاس ,املكتبة
اإلسالمية ,إستانبول ,تركيا ,مطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر ,الطبعة الثانية,

1398هـ1978 ,م

 سؤاالت ابن أيب شيبة سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديا مكتبة
املعارف 1404

 سري أعالم سري أعالم النبالء ,لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب
ال ّدمشقي ,حتقيق شعيب األرًنؤوط وحسني األسد ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الثانية,

1402هـ.

 شرح السنة – أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي ت 510هـ حتقيق :شعيب األرًنؤوط,
وحممد الشاويش ط1403 ,2هـ ,املكتب اإلسالمي.

 شرح صحيح البخارى البن بطال --تصنيف ابن بطال أليب احلسن علي بن خلف بن
عبد امللك حتقيق :أليب متيم ايسر بن إبراهيم دار النشر :مكتبة الرشد  -السعودية,
الرايض الطبعة :الثانية1423 ,هـ 2003 -م

 شــرح صــحيح مســلم – أليب زكــراي حيــىي بــن شــرف النــووي  -طبعــة بــدون اتريــخ ,املطبعــة
املصرية ومكتبتها.

 الصحاح (اتج الّلغة وصحاح العربية) ,إل اعيل بن محاد اجلوهري ,حتقيق أمحد عبدالغفور
عطار ,دار العلم للماليني ,بريوت ,لبنان ,الطبعة الثالثة1403 ,هـ1984 ,م.

4103

السلمي النيسألبريي,
 صحيح ابن خزمية ,لإلمام أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ّ
وخرج أحاديثه وق ّدم له حممد مصطفى األعظمي ,املكتب اإلسالمي,
ح ّققه وعلّق عليه ّ
بريوت ,لبنان ,الطبعة األوىل1399 ,هـ

 صحيح البخاري االمام أيب عبد هللا حممد بن ا اعيل البخاري اجلعفي طبعة ابالوفست
عن طبعة دار الطباعة العامرة ابستانبول  1401ه  1981 -م دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع

 صحيح مسلم أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسألبريي الناشر  :دار اجليل –
بريوت الطبعة  :مصورة من الطبعة الرتكية املطبوعة يف استانبول سنة  1334هـ

 صحيح وضعيف سنن أيب داود  -تصنيف حممد ًنصر الدين األلباين املكتب اإلسالمي .
 الضعفاء الكبري ,للحافظ أيب جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي املكي,
حتقيق

عبد املعطي أمني قلعجي ,دار الكتب العلمية ,بريوت ,الطبعة األوىل,

1404هـ1984 ,م.

 الضعفاء  -تصنيف حممد بن إ اعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ,أليب عبد هللا احملقق:
أليب عبد هللا أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني الناشر :مكتبة ابن عباس الطبعة :األوىل

1426هـ2005/مـ
 الضعفاء واملرتكون  -تصنيف أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي حتقيق السريون
الطبعة األويل 1405هـ دار القلم

 الضعفاء واملرتوكني  -تصنيف اإلمام أيب احلسن علي بن عمر الدارقطا دار الغرب
اإلسالمي.

 الضعفاء واملرتوكني  -تصنيف مجال الدين أليب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي احملقق :عبد
هللا القاضي الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة :األوىل1406 ,

 ضعيف اجلامع الصغري وزايدته  -تصنيف حممد ًنصر الدين األلباين أشرف على طبعه:
زهري الشاويش الناشر :املكتب اإلسالمي

 الطبقات الكربى – حممد بن سعد بن منيع طبعة بدون اتريخ ,دار صادر ,بريوت ,لبنان.
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 العلل البن أيب حامت  -تصنيف أيب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر

التميمي ,احلنظلي ,الرازي ابن أيب حامت حتقيق :فريق من الباحثني إبشراف وعناية د/
سعد بن عبد هللا احلميد و د /خالد بن عبد الرمحن اجلريسي الناشر :مطابع احلميضي

الطبعة :األوىل 1427 ,هـ  2006 -مالعلل أمحد بن حنبل ومعرفة الرجال رواية

املروذي

 العلل ومعرفة الرجال لإلمام امحد بن حنبل أليب عبدهللا الشيباين اسم احملقق  ,وصي هللا
بن حممد عباس دار النشر ,دار اخلاين الرايض

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري --تصنيف أيب حممد حممود بن أمحد بن موسى بن

أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن -الناشر :دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت  -بدون اتريخ

 العناية شرح اهلداية  :حممد بن حممد بن حممود ,أكمل الدين أليب عبد هللا ابن الشيخ

مشس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت  -الناشر :دار الفكر الطبعة :بدون
طبعة وبدون اتريخ

 غريب احلديث ,أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي ,دار الكتب العلمية ,بريوت ,الطبعة
األوىل1406 ,هـ.

 فتاوى السبكي – أليب احلسني تقي الدين علي بن عبد الكـايف السـبكي الطبعـة االوىل عـام
1356هـ ,مكتبة القدسي ,القاهرة.

 فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري – أمحـد بـن علـي بـن العسـقالين حتقيـق عبـد العزيـز بـن
ابز ,وحمب الدين اخلطيب ,وحممد فؤاد عبد الباقي .طبعة بدون اتريخ .املكتبة السلفية.
 الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أسرار

الفتح الرابين  -أمحد بن عبد الرمحن بن حممد البنا الساعايت الناشر :دار إحياء الرتاث

العريب

 فتح القدير – كمال الدين حممد بن عبد الواحد بن اهلمام ط1389 ,1هـ مصطفى
البايب احلليب.
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 فتح القدير اجلامع بني فا الرواية والدراية من علم التفسريا الشوكاين دار النشر  :دار
الفكر  -بريوت

 الفوائد العوايل املؤرخة من الصحاح والغرائب ,للقاضي التنوخي ,حتقيق عمر عبد السالم
التدمري ,مؤسسة الرسالة ,بريوت ,دار اإلميان طرابلس ,الطبعة األوىل 1406 ,هـ.

 فيض القدير شرح اجلامع الصغري  -تصنيف زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج
العارفني بن علي املناوي الناشر  :دار الكتب العلمية بريوت  -لبنان الطبعة االوىل

 1415ه  1994 -م

 القاموس الفقهي الدكتور سعدي ألبيحبيب دار الفكر دمشق ط1408 ,2

 الكامل يف ضعفاء الرجال ,أليب أمحد عبدهللا بن عدي اجلرجاين ,حتقيق سهيل زكار وحيىي
خمتار غزاوي ,دار الفكر للطباعة الطبعة الثالثة
 الكبائر  -تصنيف لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ نامياز الذهيب
الناشر :دار الندوة اجلديدة  -بريوت

 كشاف اصطالحات الفنون ,للعالمة التهانوي ,مع حاشية أمحد حسن بسج ,منشورات
حممد علي بيضون ,دار الكتب العلمية ,بريوت.

 الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث  -تصنيف برهان الدين احلليب أليب الوفا
إبراهيم بن حممد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي احملقق :صبحي

السامرائي الناشر :عامل الكتب  ,مكتبة النهضة العربية – بريوت األوىل– 1407 ,

1987

 كشف اخلفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من األحاديث على السنة الناس ,إل اعيل بن
حممد العجلوين ,دار الكتب العلمية ,بريوت.
 كشف القناع عن منت اإلقناع – منصور بن يونس البهوتيـ حتقيق هالل مصيليحي ط
1402هـ دار الفكر ,بريوت.

 كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال لعالء الدين اهلندي مؤسسة الرسالة 1413هـ
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 الكىن واأل اء لـ ـ حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد بن مسلم األنصاري الدواليب الرازي
احملقق :أليب قتيبة نظر حممد الفاراييب الناشر :دار ابن حزم  -بريوت /لبنان الطبعة:

األوىل 1421 ,هـ 2000 -م
 اللباب يف معرفة األنساب اللباب يف ُتذيب األنساب ,لعز الدين ابن األثري اجلزري ,دار
صادر ,بريوت1400 ,هـ

 لسان العرب ,لإلمام العالمة ابن منظور مجال ال ِّدين ألبيالفضل حممد بن مكرم األنصاري
اإلفريقي مثّ املصري ,ق ّدم له عبد هللا العاليلي ,إعداد و -تصنيف يوسف خيّاط ,دار
لسان العرب ,بريوت.

 لسان امليزن ,أليب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين ,منشورات
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ,بريوت ,مصورة عن طبعة جملس دائرة املعارف النظامية,
الكائنة ابهلند 1329هـ ,الطبعة الثانية1390 ,هـ.

السرخسي احلنفي ,دار املعرفة ,الطبعة الثالثة,
 املبسوط ,لإلمام أليب بكر حممد بن أمحد ّ
1398هـ1978 ,م .

 اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني  -تصنيف حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن
معاذ بن َم نعب َد ,التميمي ,أليب حامت ,الدارمي ,البُسيت احملقق :حممود إبراهيم زايد الناشر:

دار الوعي – حلب الطبعة :األوىل1396 ,هـ

 جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد – نــور الــدين علــي بــن أيب بكــر اهليثمــي ت 807هـ ـ ط,3
1402هـ ,دار الكتاب العريب ,بريوت.

 اجملمع املؤسس للمعجم املفهرس احلافظ ابن حجر حتقيق د  .يوسف املرعشلي دار املعرفة
بريوت 1415هـ
 جممع ِبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار  -تصنيف مجال الدين ,حممد طاهر
بن علي الصديقي اهلندي ال َفت َِّا الكجرايت الناشر :مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية
الطبعة :الثالثة 1387 ,هـ 1967 -م
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 احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  -تصنيف أيب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية
األندلسي دار النشر :دار الكتب العلمية  -لبنان 1413 -هـ ـ 1993م الطبعة:

األوىل حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد
 احمللّى ,أليب حممد علي بن حممد ابن حزم الظاهري  -حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب ,دار
اآلفاق اجلديدة ,بريوت ,لبنان.

الصحيحني ,أليب عبدهللا حممد بن عبدهللا احلاكم النيسألبريي ,بذيله
 املستدرك على ّ
«التلخيص» لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ال ّدمشقي ,دار
الكتاب العريب ,بريوت ,لبنان

 مسند ابن أيب شيبة  -تصنيف أيب بكر بن أيب شيبة ,عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن
عثمان بن خواسيت العبسي احملقق :عادل بن يوسف العزازي و أمحد بن فريد املزيدي
الناشر :دار الوطن – الرايض الطبعة :األوىل1997 ,ممسند البزار

 مسند البزار = البحر الزخار أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار دار النشر ,
مؤسسة علوم القرآن النشر بريوت اسم احملقق د .حمفوظ الرمحن زين هللا الناشر:

مكتبة العلوم واحلكم – املدينة-الطبعة :األوىل

 مسند احلميدي  -تصنيف أيب بكر عبد هللا بن الزبري بن عيسى بن عبيد هللا القرشي
األسدي احلميدي املكي حقق نصوصه وخرج أحاديثه :حسن سليم أسد الد َ
َّاراينّ
الناشر :دار السقا ,دمشق – سوراي الطبعة :األوىل 1996 ,ممسند الشاميني
 مسند الشاميني  -سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ,أليب القاسم

الطرباين – حتقيق محدي بن عبداجمليد السلفي  -الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت -
الطبعة :األوىل1984 – 1405 ,

 املسند ,لإلمام أمحد بن علي أيب يعلى املوصلي ,حتقيق حسني سليم أسد ,دار املأمون
للرتاث ,دمشق ,الطبعة 1405 ,1هـ.
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شيباين ,الطبعة امليمنية ,وهبامشه
 املسند ,لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل أليب عبد هللا ال ّ

منتخب كنز العمال من سنن األقوال واألفعال ,املكتب اإلسالمي ,بريوت ,الطبعة

الثانية1398 ,هـ.
 مشارق األنوار على صحاح اآلاثر  -تصنيف عياض بن موسى بن عياض بن عمرون
اليحصيب السبيت ,أليب الفضل دار النشر :املكتبة العتيقة ودار الرتاث

 املصــباح املنــري يف غريــب الشــرح الكبــري – للرافعــي أمحــد بــن حممــد الفيــومي ت 770هـ ـ
طبعةبدون اتريخ املكتبة العلمية.

 املصنف يف األحاديث واآلاثر ,للحافظ أيب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف
العبسي ,حتقيق سعيد حممد اللحام ,دار الفكر للنشر

الزاق بن اهلمام الصنعاين ,حتقيق حبيـب الـرمحن األعظمـي,
 املصنف ,للحافظ أيب بكر عبد ّ

منشورات اجمللس العلمي ,كراتشي ,ابكستان،توزيعاملكتباإلسالمي،بريوت،الطبعة

األوىل1390،هـ.

 املطال ــب العالي ــة للح ــافظ اب ــن حج ــر العس ــقالين حتقي ــق  :حبي ــب ال ــرمحن األعظم ــي ,دار
املعرفة -بريوت.

 مطالــب أويل النهــى – مصــطفى بــن ســعد الرحيبــاين الســيوطي ت1243ه ـ طبعــة1380ه ـ
املكتب اإلسالمي.

 معامل السنن شرح سـنن أيب داود – محـد بـن إبـراهيم بـن اخلطـاب اخلطـايب ت388ه ـ ط,2
1401هـ املكتبة العلمية بريوت.

 املعجم األوسط ,للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ,حتقيق حممود الطحان,
مكتبة املعارف ,الرايض ,الطبعة األوىل1405 ,هـ

 املعجم الكبري ,للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباينَّ ,
وخرج أحاديثه محدي
حققه َّ
السلفي ,مكتبة ابن تيمية ,القاهرة.
عبد اجمليد ّ

4109

 معجم املفسرين من صدر اإلسالم وحَّت العصر احلاضر -تصنيف عادل نويهض  .الناشر:
مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر ,بريوت – لبنان الطبعة :الثالثة,

 1409هـ  1988 -م
 املعجم الوسيط ,جملمع اللغة العربية مبصر ,إبشراف عبد السالم هارون ,طبعة دار إحياء
الرتاث العريب ,بريوت.

 معجم لغة الفقهاء – أ.د .حممد رواس قلعة جي ,ود .حامد صادق قنيـيب ط1405 ,1ه ـ
دار النفائس.

 معجم مقاييس اللغة ,أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ,حتقيق عبدالسالم حممد
هارون ,مكتبة اإلعالم اإلسالمي,

 معرفة الثقات لالمام امحد بن عبد هللا العجلي حتقيق عبد العليم البستوي األوىل 1405
 املغا (شرح خمتصر اخلرقي) ,ملوفق الدين أيب حممد عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي

الدمشقي احلنبلي ,حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي وعبد الفتاح حممود احللو ,هجر

للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ,القاهرة ,الطبعة األوىل1410 ,هـ.

 املغا يف الضعفاء للذهيب حتقيق نورالدين عرت 1408هـ

 املغا يف ضبط أ اء الرجال ومعرفة كىن الرواة وألقاهبم وأنساهبم للشيخ حممد طاهر
اهلندي

 مفاتيح الغيب = التفسري الكبري بفخر الدين الرازي خطيب الري الناشر :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت الطبعة :الثالثة  1420 -هـ

 املفــردات يف غريــب القــرآن – أليب القاســم الراغــب األصــفهاين ـ طبعــة1381ه ـ مصــطفى
البايب.
 املوسوعة الفقهية الكويتية ,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ,الطبعة الرابعة1414 ,هـ.
 املوطأ برواية حيىي بن حيىي الليثي – مالك بن أنس  -إعداد أمحد راتب عرموش ط,2
1397هـ دار النفائس.
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 ميزان االعتدال يف نقد الرجال ,لإلمام مشس الدين الذهيب حتقيق علي حممد البجاوي,
دار املعرفة ,بريوت ,لبنان ,الطبعة األوىل1382 ,هـ

 هناية احملتاج إىل شرح املنهاج – مشس الدين حممد بن أمحد الرملي  -طبعة1358هـ ,
املكتبة اإلسالمية.

 النهاية يف غريب احلديث واألثر ,لإلمام جمد ال ِّدين بن اجلزري ابن األثري ,حتقيق طاهر أمحد
الزاوي وحممود حممد الطناحي ,دار الفكر ,لبنان ,الطبعة الثانية1399 ,هـ.

 النية وأثرها يف األحكام الشرعية – أ.د .صاحل بن غامن السدالن ط1414 ,2هـ دار عامل
الكتب الرايض.

 نيل األوطار شرح منتقى األخبار – حممد بن علي الشوكاين حتقيق طه سعد ومصطفى
اهلواري طبعة1398هـ مكتبة الكليات األزهرية.
 هدااي املوظفني أحكامها وكيفية التصرف فيها  .د عبد الرحيم ابراهيم اهلاشم  ..من
اصدارات دار ابن اجلوزي  1434 .ه

