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 واحكامھ "دراسة تاریخیة )(الرسول محمد صر في عالغلول            
 أحالم سلمان علي طعیس الجنابي   م.

 مركز طرائق التدریس والتعلیم المستمر -جامعة االنبار

 

 :  الملخص

غزوات في وسنالحظ ذلك الغلول : بالمعنى الخاص ھو األخذ من الغنیمة سرا قبل قسمتھا،  -1
 الرسول 

 )(غیر المنقولة  وااألموال المنقولة في  سواء، ھو مطلق الخیانة للغلول فالمعنى العام و  ؛
 الخاصة

 .مختلف مجاالت الحیاةفي منھا والعامة و
           االستغالل واالختالس والسلب وكالسرقة نعانیھا الیوم ،:غلول لامن  ھناك مصطلحات قریبة -2
وكلھا تعني الخیانة والظلم  والقتل، والغصب المكیالفي التطفیف  والغش  و الربا والرشوة  و

 .للعباد 
،وعقوبة قلیلھ ككثیره وال یجوز   خرةآلفي الدنیا وا علیھ لّ یعاقب الغاو من الكبائر الغلول -3

 .علیھالستر 
الجیش خاصة ، والبشریة عامة من الغلول وعظمھ بوصایاه واحادیثھ ؛)(حذر الرسول  -4

 الكریمة.
الحروب والفتن وقطع الرزق والفقر واالخالق الھزیلة وسفك الدماء  من اسبابان الغلول  -5

.كي نعیش بسالم ، وال نكون من اھل العار والنار فالحذر الحذر منھ قوال وفعال.الیوم ،  الجاریة 
  
Abstract 
 

1. Alglul: Your sense is the taking of booty secret before it is divided, and we will see it 

in the invasions of the Prophet (Peace be upon him); and the general meaning of 

malignant is an absolute betrayal, whether in movable or immovable own As well as 

public and in various areas of life. 

 2. There are close to the terms of the malignant: we suffer today, such as theft and 

robbery, embezzlement and exploitation and bribery And usury and fraud and Altered 

in a basket and irregularity and murder, all of which means betrayal and injustice of the 

slaves.  

 3. Alglul major sin punishable Gallic him in this world and the hereafter, and the death 

few like so many jackets may not be it. 

4. Apostle warned (Peace be upon him);a private army, and human General of Alglul 

bone and his commandments and his talks stones. 

 5. The Alglul of the causes of war and strife and spare livelihood, poverty and poor 

morals and shedding the ongoing bloodshed Today, so beware of it in word and deed. 

To live in peace, and be among the people of the shame and fire. 
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 المبحث االول

 الغلول لغة واصطالحا: المطلب االول: 
 الغلول لغة:  –اوال  

رھما، مصدره (ُغلُوٌل) في الفيء أو الغنیمة أو غی ،یخون خان یعنيان الفعل (غّل)، (یغّل)        

غلول في المغنم ، ھو أن یخفى الشيء فال یرد إلى القسم، ، وال الّتي تدل على تخلّل شيء وثباتھ

ول: خیانة لُ : خائن. والغُ لٌّ غِ : رجل مُ )2(وقال الخلیل )1(صاحبھ قد غلّھ بین ثیابھ واخفاه. كأن

الغلول : مأخوذ من معنى و ،أي: ال خیانة وال سرقة وال إغالل وفي الحدیث. ال إسالل الفيء

 منظور ابن اما )3.(سمي الغلول غلوال ألن صاحبھ یغلھ في متاعھ أي یخفیھ فیھف اإلخفاء:

: اإلغالل: الخیانة أو السرقة الخفیة،  وأما الغلول: فھو الخیانة في المغنم والسرقة من )4فقال(

 وغیرھا .الغنیمة 
  الغلول اصطالحا: -ثانیا

َوَما َكاَن  لقولھ تعالى: والغلول من المغنم خاصة ،في كل شيءالمطلقة الخیانة "اإلغالل:       

.وقیل : الغلول (في الغنیمة) اي من  )5(مغنملي افأَي: یخون )161:( آل عمران .لنَبِّي أَن یغل

من مال الغنیمة قبل القسمة من غیر المشتركة بین المسلمین، ھو اختصاص أحد الغزاة،  االموال

: ھو "أَخذُ ما لم یبح االْنتفاع  وقیل) 6أن یحضره إلى أمیر الجیوش لیخمسھ، وإن قل المأخوذ. (

اذن ) 7بھ من اْلغنیمة قبل حوزھا ...فإِنھ لیس بغلول كالّطعام مطلقا وال یحتاج إلى إْذن اْإلمام ".(

الغلول : بالمعنى الخاص ھو األخذ من الغنیمة سرا قبل قسمتھا، وبالمعنى العام ھو مطلق 

یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا َال  ین عنھا كما قال تعالى:الخیانة قد نھى هللا تعالى المسلمو )8(الخیانة.

ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ  َ َوالرَّ إلى أن من  ، )(وأشار الرسول ).)9 تَُخونُوا �َّ

  )10(األمانة كما جاء في الحدیث "... وإذا اؤتمن خان".  صفات المنافقین خیانة
 :مصطلحات قریبة من الغلول الثاني: المطلب

لذا ظھرت  مواطني الدولة اإلسالمیة بغیر حق.كل ما أُخذ من  یشمل الغُلول ضمن معناه العام    

 :منھا وأكل مال الحرام  المطلقة الخیانة تدل علىفي كافة مجاالت الحیاة مصطلحات 
 : السرقة -1

في الخفاء  المأخوذ) و 11من مال غیر محفوظ .(ھي أخذ مال محفوظ ،اما الغلول فھو األخذ     
 ) وأدلة الشرع تزجر من تسول لھ نفسھ سرقة12فھو سرقة وغلول واالسالل السرقة الخفیة .(

بایعوني على أن ال تشركوا   :)(قال المرء ال یسرق شروط اإلسالم بانأموال اآلخرین, ومن 

: "ال إسالل وال إغالل"، أي ال خیانة وال )(ویعني قول الرسول )13با� شیئا, وال تسرقوا, ".(

:" وال یسرق السارق حین یسرق وھو مؤمن )( باألیمان لقولھ ارتباطفالسرقة لھا  )14سرقة. (
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لكل وھذا تحذیر  )16(".اكمیغل أحدكم حین یغل وھو مؤمن فإیاكم إیوال ":)( وقال )15.("

واحد, لكن الغال ال یجري علیھ حكم السارق في و السرقة والغلول أنھما في االثم . صغیرا وكبیر

یقول تعالى: اما السرقة ، )18(.ْطع"یس في الغلول ق"ل:)( رسولول لق) 17(. قطع یده

 ٌَعِزیٌز َحِكیم ُ ِ َو�َّ  ).  )19َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْیِدیَُھَما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكاالً ِمَن �َّ

 االستغالل : -2
استغل یستغل  استغالال : یعني االنتفاع بشيء بطریقة ال أخالقیة وبغیر حق .واستغل        

الشخص اي أفاد منھ وانتفع بغیر حق أو قانون وجنى من ورائھ أغراضا شخصیة؛ لجاھھ او 

، و أن اإلسالم نھى عن االستغالل ) 20نفوذه، واستغل المستبدون فقر الشعب وجھلھم .(

 ومن) 21(حرام". : "لیأتین على الناس زمان ال یبالي بما أخذ المال أمن حالل أم من)(قال

واھمال المراجعین فسرقة الوقت نوع من حق بغیر الغلول استغالل الوقت من قبل الموظفین 

 )22الغلول، باستثناء أوقات الفراغ المخصصة لھ ومن معھ.(

 :االختالس او الخدف -3

) وھو 23( والخدف: االختالس؛ واْختدف الشيء: اختطفھ بسرعة. سرعةب ذف األَخالخط    

استعملناه على عمل، فرزقناه من  :")(النبي قَال العقود لصالح الدولة،  في خاصةومحرم، 

لیس على المختلس وال على المستلب وال الخائن  ) و: "24".(رزقا، فما اخذ بعد ذلك فھو غلول

 )25(". قطع
 أَحد  یحل ألحد أَن یأْخذ من، والالحقبھ  لیحق بھ الباطل أَو یبطل المال وھي أخذ الرشوة : -4

ھ ال یندفع نصاحب المال إذا علم أو وإِن جاز للمْظلوم  على دفع ُظلم عنھ أَو على رد مال لھاالم

 یقَع قَدو )26(". خذ " األخذم على اآلرویح  شيء " یعطیھ بالظُّلم عنھ أَو ال یصل إلى مالھ " إال

لعنةُ هللا على ":قائال)(رسول هللا  ولعناسم الغلول على الرشوة وإن لم تكن من الفَيء والغنیمة ،

السحت؟ فقَال: (الرشوة في الحكم) فاخذ  عن )(وسئل الرسول )27.("الراشي والمرتشي

واالبتعاد عن وأمر هللا الناس بأكل الحالل ) 28الرشوة على إِبطال حق أَو تغییره سحت حرام.(

ا فِي   ، طاب جسدھم وانفسھم ، قال تعالى:وئھمالحرام فان طاب غذا یَا أَیَُّھا النَّاُس ُكلُوا ِممَّ

بِینٌ  َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن ۚ إِنَّھُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ یا " )(ال الرسولق )).29اْألَْرِض َحَالًال َطیِّبًا َوَال تَت

فاغلب حكام الیوم عین الرشا، لذا نقول :ال  ) 30".( الجنة لحم نبت من سحتكعب أنھ ال یدخل 

). وھذا یضیع االمة كلھا كما ضاعت أمة بني إسرائیل قال تعالى في 31حول وال قوة إال با� (

 .)).32َكانُوا ال یَتَنَاَھْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَعَلُوهُ لَبِئَْس َما َكانُوا یَْفعَلُونَ لعنھم: 
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  :القتل  -5

حاالت قتل واغتیال بأبشع صور الغلول والخیانة  یشھد العالم و االمة االسالمیة خاصة ،      

:" ال تقتلوا أوالدكم سرا فإن الغال یدرك الفارس )(للناس، وھذا نھى عنھ الرسول الكریم والغدر

استعمالھ ألسباب ویكثر  واغتال الشخص اي قتلھ على غفلة منھ )33فرسھ".( فیدعثره من ظھر

 )34سیاسیة .(
  :ایاالھد -6

 لو كانا یجلسان ببیتھما ما احد قدم لھما ھدیة ، ومن ناحیة اخرى انھما إن المدیر والموظف      

أخذ زیادة على ذلك ، وإن كانت تحت  ما، فال یجوز لھ مرتب شھريمقابل  ماعملھ نیعمال

قلیال  ) وال یجوز كتم غلول الھدایا35غلول".( : "ھدایا األُمراء)(قال الرسول  ،مسمى الھدیة

استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخیًطا فما فوقھ كان غلوًال یأتي بھ :من )(لقولھ ، اً كان ام كثیر

: من استعملناه منكم على عمل فلیجيء بقلیلھ وكثیره فما أوتي منھ أخذ وما )(قالثم  ؛یوم القیامة

وعام في كل صغیرة وكبیرة من ، بدوائر الدولةللموظفین وھذا تحذیر  )36(نھى عنھ انتھى.

ھي رشوة وبیع الحق بالباطل، وھي الرشوة التي ال  " لغایة باطلةقبول الھدیة   الن أموال األمة.

وقیل من  األزدمن  رجالً  استعمل: )(قیل بان الرسول اآلخذ یأتي بھا یوم القیامة،و)37 (تحل.

 فقام ،فلما قدم قال ھذا لكم، وھذا أھدى لي ،جمع الزكاة  ابن اللتبیة على او :األتبیة ابن اسد یدعى

 وھذا لكم، ھذا: فیقول فیجيء نبعثھ العامل بال ما: قال ثم علیھ، وأثنى هللا فحمد: خطیبا)( النبي

فینظر یھدى لھ أم  ان كان صادقا، أمھ، و: فھال جلس في بیت أبیھ )(الرسول قالف .    ؟إليّ  أھدي

ال یأخذ أحد منھ شیئا إال جاء بھ یوم القیامة یحملھ على رقبتھ، إن كان بعیرا  ال والذي نفسي بیده 

بصر عیني  : اللھم ھل بلغت ثالثا.فقال ثم رفع بیده، ،لھ رغاء، أو بقرة لھا خوار، أو شاة تیعر

أن الحقوق التي عمل ألجلھا اإلھداء لھ وأنھ لو أقام في )(فبین لھ النبي ) 38( .وسمع أُذُني

 . حرامالسحت المن  وھذا تحذیرمنزلھ لم یھد لھ شيء ، فال ینبغي لھ أن یستحلھا 

 :  والنھب الغصب -7

اعتمادا  وقھرا وعدوانا ظلماھو اخذ الشيء  او مال الغیر اغتصاب األرض أو العقار، و ك        

من أخذ من :")(وھما من الكبائر لقولھ  )40(.أخذ الشيء بالغارةو االنتھاب:  )39(.على القوة

ویعد ذلك من أعظم الغلول  )41(". األرض شیئاً بغیر حقھ خسف بھ یوم القیامة إلى سبع أرضین

أعظم الغلول عند هللا: ذراع من األرض، تجدون  :")أنھ قالاألشجعي عن النبي ( عن أبي مالك

ُطوقھ  في األرض أو في الدار، فیقطع أحدھما من حظ صاحبھ ذراعاً، فإذا اقتطعھالرجلین جارین 

: " ال غصب، وال نھب، وال إِسبال، وال )(فال رسول �َّ ف) 42".(من سبع أرضین یوم القیامة

فقال:" وال ینتھب نھبة ، یرفع الناس أن المؤمن الصادق ال ینھب )() و نبھ النبي 43غلول".(

35



  2017السنة الثانیة       4العدد  المجلد األول                           Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة 
                                                                                         ISSN: 2414 – 7419                                               

 

علیھا ) والطرق لھا حرمتھا وال یجوز التجاوز 44أبصارھم حین ینتھبھا وھو مؤمن".( إلیھ فیھا

جاء یوم القیامة من أخذ من طریق المسلمین شبرا :")(من االمالك العامة ،قال رسول ألنھا

إِنََّما السَّبِیُل َعلَى الَِّذیَن یَْظِلُموَن النَّاَس َویَْبغُوَن فِي  قال تعالى: )45(". یحملھ من سبع أرضین

یشھد نزاعات عظیمة، واقعنا الیوم  و ) .)46اْألَْرِض بِغَْیِر اْلَحّقِ ۚ أولئك لَُھْم َعَذاٌب أَِلیٌم 

العائلة  احد افرادمن قبل  اموال الورثة ونھب بعض على أراضي البعض.العتداء ال،  وخصومات

ِ ۗ  عز وجل -ذلك فریضة منھ علما ان فأي شيء یخرج من القسمة؛ اسمھ غلول.  َن �َّ فَِریَضةً ّمِ

َ َكاَن َعِلیًما َحِكیًما  رثالواقع في ھذه األیام یصل الحال الى القتل بسبب اال و ) .)47 إِنَّ �َّ

 .فیھ الغلولوقسمتھ و 

  الربا: -8

حرم اإلسالم أكل أموال الناس بالباطل كالربا، مشیرا إلى أن الربا یدخل ضمن المھلكات،       

:" إیاي والذنوب التي ال تغفر الغلول فمن غل شیئا أتي )(قال رسول هللا ومن كبائر الذنوب ، 

قول هللا  ثم قرأ )48(بھ یوم القیامة وآكل الربا فمن آكل الربا بعث یوم القیامة مجنونا یتخبط".

بَا َال یَقُوُموَن إِالَّ َكَما یَقُوُم الَِّذي یَتََخبَُّطھُ الشَّْیَطاُن ِمَن اْلَمّسِ تعالى:   ) ).49الَِّذیَن یَأُْكلُوَن الّرِ

 :الغش -9

وھو الغش، مؤكدا أن الغش محرم في والغلول  وھناك  نوع آخر من أنواع الفساد المالي       

 "من غشنا فلیس منا": )(قولھ لاإلسالم سواء أكان في األموال أم في غیرھا من المعامالت، 

"ال تزول قدما ابن آدم یوم :)() وسیسأل المرء یوم القیامة عن ھذا كلھ، قال رسول هللا50.(

أفناه وعن شبابھ فیما أباله وعن مالھ القیامة من عند ربھ حتى یسأل عن خمس: عن عمره فیما 

عبد لق لینسان لم یخلق عبثا ، وإنما خاإلف )51( .علم" من أین اكتسبھ وفیما أنفقھ وماذا عمل فیما

معروف، ویكفي ھ أنھ یسعى في رزقھ ؛ لینفق بالومن جملة ما یعبد بھ اإلنسان رب ،هللا تعالى 

بُِّكْم فََمْن أَْبَصَر فَِلنَْفِسِھ َوَمْن َعِمَي فَعَلَْیَھا :قال تعالى نفسھ الكسب الحرام. قَْد َجاءُكم بََصآئُِر ِمن رَّ

 ).)52َوَما أَنَاْ َعلَْیُكم بَِحِفیٍظ 

 : الكیلبالتطفیف  -10

من التجاوزات المالیة المحرمة التي یقع فیھا المسلمون الیوم نقص الكیل وقد توعد هللا تعالى     

ْلُمَطفِِّفینَ   :قولھب َزنُوُھْم  )2(الَِّذیَن إِذَا اْكتَالُواْ َعلَى النَّاِس یَْستَْوفُوَن  )1(َوْیٌل لِّ َوإِذَا َكالُوُھْم أَو وَّ

في قوم إال ألقي في  : " ما ظھر الغلول )(وعواقبھ قطع رزقھم ، قال)  53. ()3(یُْخِسُرونَ 

 .)54قلوبھم الرعب، وال نقص قوم المكیال والمیزان إال قطع عنھم الرزق".(

 : حبس الكتب -11
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عن االخرین وعن طلبة العلم خاصة ویدخل غیرھا في معناھا، عن حجب الكتب ومن الغلول      

وقد قیل في الزھري: إیاك وغلول الكتب، فقیل لھ: وما غلول الكتب؟ قال: حبسھا عن أصحابھا ، 

ٍ أَْن یَغُلَّ   : تأویل قولھ تعالى أن یكتم شیئا من الوحي رغبة أو رھبة.  ) ).55َوما كاَن ِلنَبِّي

یكرھون ما في القرآن من عیب دینھم وسب آلھتھم ، فسألوه أن یطوي ذلك ؛ وذلك أنھم كانوا 

) 57وكتب الحدیث أو العلم ال تحرق ألن نفع ذلك یعود إلى الدین.() 56فأنزل هللا تلك اآلیة .(

وقد جمعت یوم خیبر مصاحف فیھا التوراة من المغنم، فجاءت الیھود تطلبھا وتكلم فیھا رسول هللا 

)( العلیھم وبالفعل ردت على ، أن ترد) .58یھود ( 

 . )(الرسول محمد  صرفي عالغلول المطلب الثالث :
 :في غزوة بدر الغلول  -اوال

: "أُحل لي المغنم ولم یحل ألحد )(: قال الرسول للمسلمین  الغنِیمة احل هللا تعالى ببدر        

ما لھ وما علیھ من التزامات نحو ذلك قائال: "أیھا الناس  )() وقد بین الرسول 59قبلي".( كان

إنھ ال یحل لي مما أفاء هللا علیكم قدر ھذه إال الخمس، والخمس مردود علیكم، فأدوا الخیط 

عار على أھلھ یوم القیامة، وعلیكم بالجھاد في سبیل هللا فإنھ من  والمخیط ، وإیاكم والغلول فإنھ

ما  تصرف فیھ كیفی) ( رسول هللا(إال الخمس) ل )60(".الھم والغم  أبواب الجنة یذھب هللا بھ

انطلقوا باسم هللا ": )(قائالمن الغلول واوصاھم وصایا مھمة  الجیش) (حذر الرسول و .یشاء

وبا� وعلى ملة رسول هللا، وال تقتلوا شیخا فانیا، وال طفال، وال صغیرا، وال امرأة، وال تغلوا، 

 )61(".، وأصلحوا، وأحسنوا إن هللا یحب المحسنینوضموا غنائمكم 

 ومن تلك اآلداب) بذلك ألمتھ آدابا یتحلون بھا قبل الحرب وإثناءھا وبعدھا، فشرع (         

وھو من  أكبر ، غلول منھاسرقة ال .المحافظة على الغنائم وعدم التجاوز علیھا قبل قسمتھا 

َوَما َكاَن ِلنَبِّيٍ أَْن یَغُلَّ َوَمْن یَْغلُْل یَأِْت بَِما َغلَّ یَْوَم اْلِقیَاَمِة ثُمَّ ألن هللا تعالى قال:  )62(.الكبائر 

 :توجیھا لسبب نزول االیة المفسرین قال بعض ).)63تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت َوُھْم َال یُْظلَُمونَ 

أخذھا )(م فقال قائل : لعل النبي نزلت في الغلول وفي بعض اآلثار أنھم فقدوا قطیفة من المغن

أن یخون في  لنبي أن یغلما ینبغي  وما كانفكان ھذا البیان الرباني: فأنزل هللا تلك اآلیة ،

َوَمْن یَْغلُْل  قولھ تعالى :و )64(.فلیس من افعال االنبیاء خیانة اممھم الغنیمة فال تظنوا بھ ذلك

نائھم المسلمین شیئا ،وفیئھم، وغیر ذلك غومن یخن من المعنى ) .)65یَأِْت بِما َغلَّ یَْوَم اْلِقیاَمةِ 

بحملھ وثقلھ ومرعوبا بصوتھ، حامال لھ على ظھره ورقبتھ معذّبا ، یأت یوم القیامة في المحشر

رسول  نزول اآلیة السابقة أن بب فيوقیل: ان الس ؛بإظھار خیانتھ على رؤوس األشھاد خاوموب

 �ّ)( اس ولم یقسم للّطالئع، فأنزل بعض غزواتھ، ثم غنم قبل مجیئھم، فقسم للنفي بعث طالئع

ٍ أَْن یَغُلَّ  ّ� علیھ عتابا   ثم قال تعالى: )66(أي یقسم لبعض ویترك بعضا. .َوما كاَن ِلنَبِّي
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 َُوَمأَْواه ِ ِ َكَمْن بَاَء بَِسَخٍط ِمَن �َّ ُھْم .)67(: َجَھنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصیرُ أَفََمِن اتَّبََع ِرْضَواَن �َّ

 ).)68َدَرَجاٌت ِعْنَد هللاِ َوهللاُ بَِصیٌر بَِما یَْعَملُونَ 

ِ  : تعالى في قولھ)(عن سعید بن جبیرو         رضا ّ� فلم یغلل اي .أَفََمِن اتَّبََع ِرْضواَن �َّ

ِ  في الغنیمة  یعني كمن استوجب سخطا من ّ� في الغلول فلیسا ھما . َكَمْن باَء بَِسَخٍط ِمَن �َّ

مصیر أھل الغلول،  یعني.  َمأْواهُ َجَھنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصیرُ  ذي یغلھا فقال لل، ثم بین مستقربسواء

بِما  یرِص �َّ بو ي فضائل عند �َّ یعن. ُھْم َدَرَجاٌت ِعْنَد هللاِ من ال یغل فقال  ثم ذكر مستقر

عظیم؛ ألن  العلماء: الغلولبعض قال  )69(.منكم ومن لم یغل ني بصیر بمن غلیع. یَْعَملُوَن 

فمن  ).)70َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيءٍ  :ىفي قَولھ تعاله ا علَینا من عندھتصدق ب ةَ ِ�َّ الغنیم

، وإِن المجاھدین تقوى نفوسھ ما منھم أَن عل معلى الجھاد والثَّبات في مواقفھ مغل فقد عاند �َّ

كون ذلك تخِذیال یھا نصیبھم فیفرون إلَیھا فمنى یھم فإِذا غّل منھا خافوا أَن ال یبقةَ تقسم علاْلغنیم

 ) 71(. م قدر اْلغُلولفلذلك عظ دأُح وا یومما جرى لما ظنك زامھمھا ِالنبوسب
 وة خیبر:غزالغلول في  -ثانیا 
من امتداد یده إلى ما لیس لھ؛ لضعف  ل بین الناس، ولم یجد أحدھم حرجاإذا انتشر الغلو      

ا ردیئة تنتشر بة والمحاسبة والعقاب؛ فإن أخالقدیانتھ، وفساد خلقھ، وجشع نفسھ، مع غیاب المراق

ي الناس فأمر بعفة الید، وخطب )(في الناس تؤدي بالناس إلى النزاع والشقاق، ولذا فإن النبي 

سمعتھ ، )( رسول هللامع  خیبر فتح ، فقال: شھدت)(حنش عنعقب غنمھم لغنائم خیبر .

ومن كان یؤمن با� والیوم ، حتى یقسم ا یبیعن مغنم من كان یؤمن با� والیوم اآلخر فال ": یقول

ى امرأَة من السبي لَ ع یقعومن كان یؤمن با� والیوم اآلخر فال ، اآلخر فال یسقین ماؤه زرع غیره

دابة من فيء المسلمین حتى إذا  ومن كان یؤمن با� والیوم اآلخر فال یركبنھا،  ئیستبرحتى 

الن ذلك "یلبس الثوب حتى إذا أخلقھ رده في فيء المسلمین أَْو أعجفھا ردھا في فيء المسلمین 

 )72(.ربا الغلولیعد 

ینھى  ویقول:" إیاكم وربا  )( قال : سمعت رسول هللا )( وعن رویفع بن ثابت         

یذھب عینھ  الغلول قلنا : وما ربا الغلول یا رسول هللا ؟ قال : أن یصیب أحدكم الثوب فیلبسھ حتى

واستعمل رسول ) 73ثم یلقیھ في المغنم والدواب یركبھا حتى یحسرھا ثم یأتي بھا إلى المغنم". (

نادى بعد ان   جمع ما غنم المسلمونل)،*خیبر فروة بن عمرو البیاضي(على الغنائم یوم )(هللا 

: أدوا الخیط والمخیط، فإن الغلول عار وشنار ونار یوم الذي كلفھ قائال)(رسول هللا  منادي

فباع یومئذ فروة المتاع، فأخذ عصابة فعصب بھا رأسھ لیستظل بھا من الشمس، ثم رجع القیامة. 

، فقال: عصابة من نار )(فذكر فخرج فطرحھا. وأخبر بھا رسول هللاإلى منزلھ وھي علیھ 

: ال )(یومئذ من الفيء شیئا، فقال رسول هللا )(عصبت بھا رأسك. وسأل رجل رسول هللا 
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: )(یحل لي من الفيء خیط وال مخیط، ال آخذ وال أعطي. فسألھ رجل عقاال فقال رسول هللا 

 )74(، وإن شئت مرارا .حتى نقسم الغنائم ثم أعطیك عقاال

 قال:)(أبي ھریرة عن ،  )** (یوم خیبر قصة ( مدعم)االخرى ومن قصص الغلول         

فلم نغنم ذھبا وال فضة إال األموال والثیاب والمتاع فأھدى   خیبر یوم)(خرجنا مع رسول هللا 

فوجھ رسول  ممدعغالما یقال لھ )(الضبیب  یقال لھ رفاعة بن زید لرسول هللا رجل من بني 

إذا )(یحط رحال لرسول هللا   ممدعبینما   بوادي القُرى حتى إذا كان  وادي القُرى إلى )(هللا 

 كال والذي نفسي بیده إن الشملة)(سھم عائر فقتلھ فقال الناس ھنیئا لھ الجنة فقال رسول هللا 

من المغانم لم تصبھا المقاسم لتشتعل علیھ نارا فلما سمع ذلك الناس  خیبر التي أخذھا یوم )***(

 )75(.فقال شراك من نار أو شراكان من نار)(أو شراكین إلى النبي )****(جاء رجل بشراك 

: "ھو في النار" فذھبوا )(فمات فقال النبي )(كان على ثقل النبي  )*****(وقصة(كركرة

 عمر بن الخطاب)(رسول هللا فامر )76.(فوجدوا علیھ كساء أو عباءة قد غلھا" ینظرون

)( قائالینادي في الناس)( لما كان یوم خیبر أقبل نفر من صحابة النبي :)( فقالوا: فالن

: "كال إني رأیتھ )(شھید، فالن شھید. حتى مروا على رجل فقالوا: فالن شھید. فقال رسول هللا 

اذھب فناد في الناس ": یا ابن الخطاب: )(في النار في بردة غلھا أو عباءة ، ثم قال رسول هللا 

 )77(. "قال فخرجت فنادیت أال إنھ ال یدخل الجنة إال المؤمنون ،أنھ ال یدخل الجنة إال المؤمنون

فالذي أخذ عباءة,  )78(إال مؤمن ".ال یدخل الجنة ، لذي نفس محمد بیدهاو":  )( وقال          

ھو في النار؛ ألنھ لم یدمج الدین  لذا, )(في ساحة المعركة, وھو في الجھاد, وھو مع رسول هللا

أنھ )(ثم بین لھم الرسول ،لم یدخلھا في الغنیمة قبل القسمة ولنفسھ العباءة غّل وباالستقامة, 

بشرط األخذ قبل وقوع القسمة على  التحریم یكونومرتكب كبیرة توجب لھ دخول النار 

: "إیمان ال شك فیھ، وجھاد ال غلول فیھ، وحجة  بان افضل االعمال )(واكد الرسولالغنیمة.

ان الغال ال یصلي علیھ اإلمام كما  فالبد من الدین، والدین ایمان واستقامة .)79مبرورة".(

كما في حدیث زید بن  )80علیھ .(ویصلي علیھ سائر الناس عقوبة لھ وزجرا عن فعلھ وتشنیعا 

، )() وقد ذكر لرسول هللا ******بخیبر( توفي قال: أن رجال من المسلمین )(خالد الجھني 

: "إن )(فقال: "صلُّوا على صاحبكم" قال فتغیرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بھم قال

من خرز الیھود ما یساوي صاحبكم َغلَّ في سبیل هللا"، ففتشنا متاعھ فوجدنا فیھ خرزا 

) وكان نفر من المسلمین أصابوا خرزا من خرز الیھود وكانوا رفقاء؛ فقال المحدث 81درھمین.(

بعد )(لھذا الحدیث: لو كان الخرز عندكم الیوم لم یسو درھمین. فأتي بذلك الخرز إلى رسول هللا

: كلكم )(دنا! فقال رسول هللا فقالوا: یا رسول هللا، نسینا! ھذا الخرز عن ما فرغ من المقسم،

بسریر الموتى )(یحلف با� أنھ نسیھ؟ قالوا: نعم. فحلفوا با� جمیعا أنھم نسوه، فدعا رسول هللا 
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یجد الغلول في رحل  )(فسجن علیھم بالرباط، ثم صلى علیھم صالة الموتى. وكان رسول هللا 

ي رحلھ، ولكنھ یعنف ویؤنب ویؤذي الرجل فال یعاقبھ، ولم یسمع أنھ أحرق رحل أحد وجد ف

 )82(.البد من التشھیر بالغال خاصة  اي بعد التحذیر ویعرف الناس بھ

یعني: من كتم أمره ". من كتم غاال فإنھ مثلھ قال:" )(عن رسول هللا عن سمرة بن جندب          

 )*******(خیبر تبراقالوا: اشترى یوم و  )83.(وأخفاه وھو یعلم ذلك فإنھ یكون مثلھ في اإلثم

. وكان فضالة بن عبید یحدث یقول: اصبت یومئذ قالدة )(بذھب جزافا، فلھى عنھ رسول هللا 

، فقال: بع الذھب وزنا بوزن. وكان في القالدة )(فبعتھا بثمانیة دنانیر، فذكرت ذلك لرسول هللا 

: )(ذھب وغیره فرجعت فیھا. واشترى السعدان تبرا بذھب أحدھما أكثر وزنا، فقال رسول هللا 

 الخمس ودفعھا إلیھ.)(خربة مائتي درھم، فأخذ منھا رسول هللا بأربیتما فردا! ووجد رجل 

والیوم اآلخر فال یسق ماءه زرع غیره ، وال یبع شیئا یومئذ یقول: من كان یؤمن با�َّ )(وسمع 

من المغنم حتى یعلم. وال یركب دابة من المغنم حتى إذا أدبرھا رّدھا. وال یلبس ثوبا من المغنم 

 )84( .حتى إذا أخلقھ رده

إن القضیة لیست في شملة أو عباءة، أو سیر نعل، أو خیط أو ما سواه مما یحتقر في         

ولكن القضیة قضیة دین یدین الناس بھ لربھم، وخلق یتحلون بھ، وأمانة یؤدونھا، ومن أخذ العادة؛ 

فكان علیھم وعلینا االن االخذ بكتاب هللا وسنة نبیھ للوقایة من الغلول. عن  .ما یحتقر أخذ ما فوقھ

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما عوف، عن الحسن في قَوِلھ تعالى: ) قَال: ).85نََھاُكْم َعْنھُ فَاْنتَُھواَوَما آتَاُكُم الرَّ

) ومن أبرز ما جاء في أمر العمال والرشوة قصة 86"َكاَن یُْؤتِیِھِم اْلغَنَائَِم َویَْنَھاُھْم َعِن اْلغُلُوِل".(

إلى الیھود في خیبر لیخرص علیھم، رواه مالك قائال: )(عبد هللا بن رواحة لما بعثھ رسول هللا 

یبعث عبد هللا بن رواحة إلى خیبر فیخرص بینھ وبین یھود خیبر، فجمعوا لھ )(كان رسول هللا 

حلیا من حلي نسائھم، فقالوا: خذ ھذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم؛ فقال لھم كلمتھ المشھورة: 

"یا معشر الیھود وهللا إنكم لمن أبغض خلق هللا إلي وما ذاك بحاملي على أن أحیف علیكم فأما ما 

الة عدبال ن الرشوة فإنھا سحت وإنا ال نأكلھا فقالوا بھذا قامت السموات واألرض "أَي:عرضتم م

اُعوَن ِلْلَكِذِب أَكَّالُوَن ِللسُّْحِت فَإِْن جاُؤَك فَاْحُكْم بَْینَُھْم أَْو أَْعِرْض قال تعالى:  )87(".والقسط َسمَّ

وَك  ً َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَْینَُھْم بِاْلِقْسِط إِنَّ َعْنُھْم َوإِْن تُْعِرْض َعْنُھْم فَلَْن یَُضرُّ َ یُِحبُّ  َشْیئا َّ�

  ) .)88اْلُمْقِسِطینَ 

فأصابھ من سھمھا دیناران خیبر )(أن أعرابیا غزا مع النبي  :)(عن ابي ھریرة       

فأخذھما األعرابي فجعلھما في عباءتھ وخیط علیھما ولف علیھما فمات األعرابي فوجدوا 

من مات وھو بريء من ": )(قال رسول ّ�  .فقال كیتان)(الدینارین فذكروا ذلك لرسول هللا 

، فال ینبغي للعبد أن یستھین من الغلول بشيء  )89(".ة: الكبر والغلول والدین دخل الجنثالث 
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وأجمع العلماء على جواز  وإنذاره.ونصحھ وأعذاره  )(والحجة على العباد قامت ببیان النبي

اذا كان  و )90(أكل طعام الحربیین ما دام المسلمون في دار الحرب، فیأكلون منھ قدر حاجتھم.

عن رجل من األنصار قال: الطعام قلیل والجیش ال زال في ارض العدو فال یجوز نھبھ واكلھ ؛

حاجة شدیدة وجھد وأصابوا غنما فانتھبوھا فإن ناس في سفٍر فأصاب ال)(خرجنا مع رسول هللا 

اللحم یمشي على قوسھ فأكفأ قدورنا بقوسھ ثم جعل یرمل )(قدورنا لتغلي إذ جاء رسول هللا 

فعلھم نھبة انتھبوھا من )(فجعل  )91: "إن النھبة لیست بأحل من المیتة".()(ثم قال بالتراب

 الغنیمة قبل قسمتھا، وأخبرھم أن المیتة أحل من فعلھم.

 :الحدیبیة صلحفي الغلول  -ثالثا 
:  )( النبي عن وروي:"  قائال الھروي رواه ،ما الحدیبیة صلح في  الغلول عن ورد ما ابرز    

 وبینھم وبیننا إسالل وال إغالل ال( بالحدیبیة مكة أھل كفار وبین بینھ الصلح كتاب في أملى أنھ

 عن وروي. المكفوفة العیبة تفسیر عن وأعرض واإلسالل، اإلغالل عبید أبو فسر) مكفوفة عیبة

 في بما الوفاء على معقودا صدرا الصلح ھذا في وبینھم بیننا أن: معناه: قال أنھ األعرابي ابن

 التي الصدور عن تكني والعرب المعقودة، المشرجة ھي والمكفوفة والغدر الغل من نقیا الكتاب،

 وثیابھ، متاعھ حر عیبتھ في یضع إنما الرجل أن وذلك بالعیاب، المخفاة الضمائر على تحتوي

" الثیاب بعیاب تشبیھا عیابا الصدور فسمیت شیوعھا یحب ال التي أسراره أخص صدره في ویكتم

.)92(  

  بینھم غدر وال" سرقة وال خیانة ال: أي إغاللَ  وال إسالل ال الحدیث وفي:"  الفراھیدي وقال      

 )93(. الشروط بتلك واللتزام االمان و الھدنة ضمان  بھدف

 في غزوة حنین: الغلول  -رابعا 
والمسلمین  مما أفاء هللا على رسولھجمع السبي والغنائم بوھو بحنین  )(امر رسول هللا    

سبایا حنین وأموالھا وكان على المغانم مسعود بن عمرو )(فجمعت إلى رسول هللا 

فأمر  ؛بالسبایا واألموال إلى الجعرانة فحبست بھا )(وأمر رسول هللا  )( )********(الغفاري

)(محذرا إیاھم من االفتتان بما یرون من أموال قد تكون سببًا في الغلول  منادیھ لینادي الناس

قائال: "من كان یؤمن با� وبالیوم اآلخر فال یركب دابة من فيء المسلمین حتى إذا أعجفھا ردھا 

ا من فيء المسلمین حتى إذا أخلقھ رده فیھ". ا� وبالیوم اآلخر فال یلبس ثوبفیھ، ومن كان یؤمن ب

  )94(ل ألمرئ یؤمن با� والیوم اآلخر أن یبیع مغنما حتى یقسم"."وال یح

أمر )(دلیل على عدم غیاب التحذیر و المراقبة والمحاسبة والعقاب؛ فإن النبي  ذلكو         

ا إیاھم من االفتتان بما یرون من محذربعفة الید، وخطب في الناس عقب غنمھم لغنائم حنین 

الناس یقولون:" یا رسول هللا، اقسم علینا  التحذیر اتبعھ ذلك وبعد.أموال قد تكون سببًا في الغلول 
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فیئنا، حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت منھ رداءه، فقال: "ردوا علي ردائي، فو الذي نفسي 

، ثم ما لقیتموني بخیال وال جبانا وال كذابا"بیده لو كان لي عدد شجر تھامة نعما لقسمتھ علیكم، 

ثم أخذ من سنامھ وبرة بین ِم،یوم حنین، إِلى جنب بعیٍر من المقَاسبھم  )( رسول �َّ ى صلف

وقال: "أیھا الناس، وهللا ما لي من فیئكم وال ھذه الوبرة إال الخمس، والخمس مردود  أصبعیھ

"فأدوا الخیط والمخیط وأكبر من ذلك وأصغر وال تغلوا فإن الغلول نار وعار على  )95(علیكم".

أصحابھ في الدنیا واآلخرة وجاھدوا الناس في هللا تبارك وتعالى القریب والبعید وال تبالوا في هللا 

 لومة الئم وأقیموا حدود هللا في الحضر والسفر وجاھدوا في سبیل هللا فإن الجھاد باب من أبواب

وسمع عبادة بن الصامت رسول هللا  )96(ینجي هللا تبارك وتعالى بھ من الغم والھم". الجنة عظیم

)().بعدم االستھانة بصغر 97كان یقول: إني أحدثكم بحدیث فلیحدث الحاضر منكم الغائب (

َغنِْمتُْم ِمْن َواْعلَُموا أَنََّما   ، قَال: قَال تعالى :)(حجم الغلول وان كان خیط او مخیط عن مجاھد

ُسوِل َوِلِذي اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَّبِیِل إِْن ُكْنتُ  ِ ُخُمَسھُ َوِللرَّ ِ َوَما َشْيٍء فَأَنَّ ِ�َّ ْم آََمْنتُْم بِا�َّ

 ُ ) و اْلمخیُط من ).98َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ  أَْنَزْلنَا َعلَى َعْبِدنَا یَْوَم اْلفُْرقَاِن یَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن َو�َّ

أشفقوا على أنفسھم )(ولما سمع الناس ذلك بما فیھ من وعید من رسول هللا ) 99الّشيء .(

وخافوا خوفا شدیًدا فجاء أنصاري بكبة خیط من خیوط شعر، فقال: یا رسول هللا, أخذت ھذه 

: "أما ما كان لبني عبد المطلب فھو لك", فقال )(الوبرة ألخیط بھا برذعة بعیر لي دبر، فقال لھ 

وفیھ دلیل حرمة  ؛یده األنصاري: أما إذا بلغ األمر فیھا ذلك فال حاجة لي بھا, فرمى بھا من

الغلول في القلیل والكثیر ویستدل الشافعي رحمھ هللا تعالى بالحدیث في جواز ھبة المشاع فقد 

من ھذا )(نصیبھ من الرجل وكان مشاعا ولكنا نقول : مقصود رسول هللا )(وھب رسول هللا 

وال والیة لي إال على  المبالغة في المنع من الغلول یعني أنك تطلب مني أن أجعل لك ھذه الكبة

نصیبي منھا فقد جعلت نصیبي منھا لك إن جاز لیبین بھ أنھ لیس لإلمام والیة إبطال حق الغانمین 

وتخصیص أحدھم بشيء منھ مع أن الكبة من الشعر ال تحتمل القسمة بین الجند لكثرتھم فإنھ ال 

فیما ال یحتمل القسمة یصیب كل واحد منھم شیئا منتفعا بھ إذا قسمت وعندنا ھبة المشاع 

 ) 100.(یجوز

أبیھ: أن عقیل بن أبي عن زید بن أسلم عن  )()*********(وأما عقیل بن أبي طالب       

دونك )  101(دخل على امرأتھ فاطمة بنت شیبة یوم حنین، وسیفھ ملطخ دما، فقال )(طالب

من أخذ شیئا فلیرده حتى الخیاط  ھذه اإلبرة تخیطین بھا ثیابك، فدفعھا إلیھا، فسمع المنادي یقول:

ُ فِي قُلُوبُِكْم  ) قال تعالى:102والمخیط، فرجع عقیل، فأخذھا، فألقاھا في الغنائم .( إِْن یَْعلَِم �َّ

ا أُِخذَ ِمْنُكْم َویَْغِفْر لَُكمْ  ) وھذا التشدید في النھي عن الغلول، یعد أھم  ).103َخْیًرا یُْؤتُِكْم َخْیًرا ِممَّ

معالم المنھج النبوي في تربیة األفراد على ما ینبغي أن یكون علیھ الفرد المسلم في حیاتھ العملیة, 
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إیمانًا وأمانة, ألن التساھل في صغیرھا یقود إلى كبیرھا، والخیانة من أرذل األخالق اإلنسانیة 

حیث أُتي )(فال بد من الحذر من اموال الحرام اقتداء برسول هللا  التي ال تلیق بالمجتمع المسلم.

الشمس قَال أتحبون أَن بنطع من اْلغنیمة فَقیل یا رسول هللا ھذا لَك تستظل بھ من )(النبي 

الناس في قبائلھم )(رسول هللا وفي یوم حنین اتى  )104(.من نار یوم القیامةل یستظل نبیكم بظ

بكاملھا بسبب رجل  ترك قبیلة من القبائلفبالدعاء،   )(جاھدوا معھ فیكافئھم  اي یدعو لھم، 

فصلى علیھم صالة المیت وقیل :  حیث وجدوا في برذعة رجل عقدا من جزع  واحد غال فیھم

 )105(.كبر علیھم كما یكبر على المیت

 مھمة جمع الصدقات والعمل بھا.من  االعفاء -الرابع المطلب 
ما في الغلول من اإلثم العظیم، والعقوبة الشدیدة، والفضیحة  )(لم بعض الصحابة ع لماف        

عن )(رسول هللا  الىمن الوالیة، واعتذروا البعض استعفوا وعدم الكتمان ،اآلخرة؛ و في الدنیا 

ً من أن یلحقھم شيء من الغلول،  عذرھم، وأعفاھم من وظائفھم، )(النبي  فقبلقبولھا؛ خوفا

فتح علیكم مشارق األرض ومغاربھا یسانھ : " )(قال رسول هللافاألمانة امر عظیم في االسالم؛ 

) وعن عدي بن عمیرة الكندي: 106(وأدى األمانة " . ،وإن عمالھا في النار إال من اتقى هللا ، 

یقول: "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخیًطا فما فوقھ كان غلوًال )(قال سمعت رسول هللا 

یأتي بھ یوم القیامة"، قال: فقام إلیھ رجل أسود من األنصار كأني أنظر إلیھ فقال: "یا رسول هللا 

: "وأنا أقولھ اآلن من )(اقبل عني عملك"، قال: ومالك؟ قال: "سمعتك تقول كذا وكذا"، قال 

) 107وما نھى عنھ انتھى".( كم على عمل فلیجيء بقلیلھ وكثیره فما أوتي منھ أخذاستعملناه من

سعد بن فكانت ھناك شخصیات جلیلة طلبت االعفاء من مھمة جمع الصدقات ،كالصحابي  

یا أبا الولید اتق هللا ال تأت یوم القیامة  :")(لسعد بن عبادة  )(، قال )() **********عبادة(

ببعیر تحملھ لھ رغاء أو بقرة لھا خوار أو شاة لھا ثغاء ، قال یا رسول هللا إن ذلك كذلك ؟ قال : 

  )108إي والذي نفسي بیده ، قال فو الذي بعثك بالحق ال أعمل لك على شيء أبدا" .(

مصدقا(یجمع الصدقات) )(سعد بن عبادة )(وعن ابن عمر قال: بعث الرسول             

 : "یا سعد إیاك أن تجيء یوم القیامة ببعیر تحملھ لھ رغاء"، قال: "ال آخذه وال أجيء بھ"،فقال لھ

مسعود  بو) وكذلك أ109من تلك المھمة .(وأعفاه )(رسول هللا فصرفھا عنھ

ساعیا، ثم قال :"انطلق أبا مسعود ال ) (قال: بعثني رسول هللا ))(***********(األنصاري

على ظھرك بعیر من إبل الصدقة لھ رغاء قد غللتھ" فقال ابو مسعود ألفینك یوم القیامة تجيء 

ھكذا اعتذروا بعض  )110(: "إذا ال أكرھك". )(أنطلق"، فرد علیھ الرسولإذا ال األنصاري:" 

في الدنیا  لما في الغلول من اثم ، والعقوبة الشدیدة لبعض االعمال من الوالیة)(الصحابة 

بعدم الغلول اي الخیانة فیما یخص االموال العامة والخاصة  )(واالخرة لذا اوصى الرسول
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في خطبة الوداع ، عن الفضل بن ف. )(وحذر بشدة حتى ایامھ االخیرة

وھو یوعك وعكا شدیدا قد عصب رأسھ   )(هللا ، قال : أتاني رسول )()************عباس(

ناد في الناس یا  ، قم:، فقال : " خذ بیدي یا فضل " . فأخذت بیده حتى قعد على المنبر ، ثم قال 

خطیبا فقال : أما بعد:" : یا أیھا  )(فاجتمعوا فقام رسول هللا فضل فنادیت : الصالة جامعة قال 

جل فقال : یا رسول هللا عندي ثالثة دراھم غللتھا الناس من عنده من الغلول شيء فلیرده فقام ر

: خذھا منھ یا  )(في سبیل هللا قال : فلم غللتھا ؟ قال : كنت إلیھا محتاجا فقال الرسول 

وابواب الرد مفتوحة االخیرة وھناك تأكید على حرمة الغلول، )() في ایام الرسول 111فضل.(

  .امام الغال لیرد ما قام بغلة من الناس 

 المبحث الثاني
 احكام الغلول   :المطلب االول 

َوَما  بما ان الغلول یعد من  الكبائر  ،لذا ھو محرم قلیلھ وكثیره ،لقولھ تعالى: : احكام الغلول 

 فما ھي عقوبة الغال؟ ).)112َكاَن ِلنَبِّيٍ أَْن یَغُلَّ َوَمْن یَْغلُْل یَأِْت بَِما َغلَّ یَْوَم اْلِقیَاَمِة 
 حكم وعقوبة الغال في الدنیا:  -اوال

لم یحرق متاع الرجل الذي أخذ )(; ألن رسول هللا أن الغال ال یحرق متاعھ وال یحرم سھمھ -1

الشملة ، وال أحرق متاع صاحب الخرزات الذي ترك الصالة علیھ ، ولو كان حرق متاعھ واجبا 

لم یمنع سھمھ ویحرق )(نبي مالك و اللیث و الشافعي و أصحاب الرأي : ان الوقال  لفعلھ؛

قال : "إذا وجدتم  )(وأما ما روي عن النبي  )113(إضاعة المال. عن)(متاعھ وقد نھى النبي

الرجل قد غل فأحرقوا متاعھ واضربوه" . فرواه أبو داود والبیھقي من حدیث صالح بن محمد بن 

 )(.)114(وال أَصل لھذا الحدیث عن رسول هللا زائدة وھو ضعیف ال یحتج بھ و منكر 
قال : لیس على الخائن وال على المنتھب  )(،عن جابر عن النبي  لیس في الغلول قطع ید -2

والغال خائن في اللغة والشریعة. وقال السرخسي : وإن سرق  )115(وال على المختلس قطع .

 )116.(بعض الغانمین شیئاً من الغنیمة لم یقطع لتأكد حقھ فیھا، ولكنھ یضمن المسروق ویؤدب

ویصلي علیھ سائر على الغال اذا مات ،: ال یصلي اإلمام  لم یصل على صاحب الغلول -3

: "صلُّوا على صاحبكم" ئالقاامتنع )(بخیبر و ذكر لرسول هللا  رجل توفيلما  )117.(الناس

عن الصالة على أحد إال الغال وقاتل )(النبي فلم یمتنع  )118(."لَّ في سبیل هللاصاحبكم غإن "،

علیھم صالة  )(صلى رسول هللا اما االحیاء ف ؛عقوبة لھ وزجرا عن فعلھ وتشنیعا علیھ نفسھ،

في حالة اعترافھم بنسیان بعض االشیاء عندھم بعد  المیت وقیل : كبر علیھم كما یكبر على المیت

 )119. (اداء القسم

 ) 120: "إِن لم تغل أمتي لم یقم لَھم عدو أبدا".()(قال الرسول  ان الغلول یجلب االعداء : -4

44



 م.  أحالم سلمان علي طعیس الجنابي                                  واحكامھ "دراسة تاریخیة )(في عصر الرسول محمد الغلول 

                         

في االسرة والمجتمع و األمة عامة، قال عبد هللا بن عباس:   یسبب الغلول الفقر وقطع الرزق -5

 ) 121" وال نقص قوم المكیال والمیزان إّال قطع عنھم الرزق".(

یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا ُكلُوا ِمْن َطیِّبَاِت  ، لقولھ تعالى:ال یستجاب للغال الدعاء بسبب اكل الحرام -6

فكان رجل یطیل السفر أشعث أغبر یمد یدیھ إلى السماء یا رب یا رب  ).)122َما َرَزْقنَاُكْم 

  ) 123. (ومطعم حرام و مشربھ حرام وملبسھ حرام وغذى بالحرام فأنى یستجاب لذلك

إن للمنافقین عالمات یعرفون ):(، قال رسول هللا  ان الغلول عالمة من عالمات المنافقین -7

  )124(وغنیمتھم غلول.بھا: تحیتھم لعنة، وطعامھم نھبة، 

 الغال في االخرة :وعقوبة  حكم -ثانیا 
بسبب ارتكاب معاصي الید وأكل مال الحرام أي یذھبھا  اإلثم وسحت الطاعات: -1

  )125(ویستأصلھا.

الذین یأكلون الربا ال یقومون إال كما  لقولھ تعالى: ،یأتي صاحبھ مجنونا یتخبط یوم القیامة -2

  ).)126 یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس 

َوَمْن یَْغلُْل یَأِْت بَِما َغلَّ   لقولھ  تعالى: ،العذاب والفضیحة یوم القیامة على رؤوس األشھاد -3

وثقلھ ومرعوبا یأتي بھ حامال لھ على ظھره ورقبتھ معذّبا بحملھ اي  ).)127یَْوَم اْلِقیَاَمةِ 

 . )128(بصوتھ.

: "إن رجاال یتخوضون في مال هللا )(قال : ن الجنة ویدخلھ النارعالغلول یبعد صاحبھ  -4

ھذا  فقال:)(روى ابو رافع انھ كان ماشیا مع النبي و، )129(بغیر حق؛ فلھم النار یوم القیامة".

غل عباءة  الذيكركرة و )130(النار.فدرع مثلھا من نمرة فالن بعثتھ ساعیا على بني فالن فغل 

:والذي نفسي بیده إن الشملة )(الشملة وقال رسول هللا غل  ومدعم الذي )131("ھو في النار" 

: )(قال رسول هللا  )132لتشتعل علیھ نارا وصاحب شراك من نار أو شراكان من نار.(

قال : ال تظلموا عند قسمة  اضمنوا لي ست خصال أضمن لكم الجنة قالوا : وما ھن یا رسول هللا

 )133مواریثكم ...وال تغلوا غنائمكم وامنعوا ظالمكم من مظلومكم.(

ن َصَدقٍَة یَتْبَعَُھا أَذًى ۗ لقولھ تعالى:  صدقة الغلول ال یقبلھا هللا ، -5 ْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْیٌر ّمِ قَْوٌل مَّ

ُ َغنِيٌّ َحِلیٌم   )135البخاري: ال یقبل ّ� صدقة من غلول.(لذا قال اإلمام  ).)134َو�َّ

" وال تغلوا فإن : )( : وقال رسول هللا یحظى الغال ببصمة عار ونار في الدنیا واآلخرة -6

 )136( الغلول نار وعار على أصحابھ في الدنیا واآلخرة ".

 البحث: نتائج :المطلب الثاني

والحجة على  )( القران الكریم وسنة المصطفىااللتزام بتعالیم العودة الى القران والسنة و -1

َوَما آتَاُكُم قال تعالى: " فال بد من التطبیق  ونصحھ وأعذاره وإنذاره) (العباد قامت ببیان النبي 
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ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََھاُكْم َعْنھُ فَاْنتَُھوا  قَال: "كاَن یؤتِیھم اْلغنائم وینھاھم عن الغُلول". ) ).137الرَّ

:من كان یؤمن با� وبالیوم اآلخر فال یركب دابة من فيء )(وتأملوا عباد هللا قولھ  )138(

من ما ال یحل  لھ یستحل من ھناك.ولألسف الیوم  )139(.المسلمین حتى إذا أعجفھا ردھا فیھ

 .والطائرات والبنوك والعقارات ...الخ المال العام كالسیارات

من قبل  :االسالمیة والدینیة االحكام تلك  االستفادة منھناك احكام خاصة بالغلول البد من  -2

كل مؤسسات التربیة والتعلیم ،بتفسیر وشرح مصطلح الغلول والمصطلحات في العلمیة ، ھیئاتال

 .بأسلوب وبلھجة مالئمة لعقلیات التالمیذ والطلبة  منھالقریبة 

ورد جمیع ما غل إلى اصاحبھا، إن استطاع ،وإن لم یستطع فیرد  الى هللا: التوبةعلى الغال  -3

خروج عن ذنبھ، و ألن الخطأ مرفوع المؤاخذة لل المحتاجینمال الغُلول في حاجات المسلمین 

) 140: (ان هللا وضع عن امتي الخطأ ،والنسیان ،وما استكرھوا علیھ ".()(شرعا، فقد قال 

یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا تُوبُوا إِلَى هللا  یدعو عباده للتوبة، حیث قال جلَّ وعال: ولیعلم كل غال ان هللا.

ْنَھاُر یَْوَم َال تَْوبَةً نَُصوًحا َعَسى َربُُّكْم أَْن یَُكفَِّر َعْنُكْم َسیِّئَاتُِكْم َویُْدِخلَُكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا اْألَ 

نَا نُوَرنَا النَّبِيَّ َوالَِّذیَن آََمنُوا َمعَھُ نُوُرُھْم یَْسعَى بَْیَن أَْیِدیِھْم َوبِأَْیَمانِِھْم یَقُولُوَن َربَّنَا أَتِْمْم لَ یُْخِزي هللا 

 ، فھذه بشرى من الكریم المنان إلى العائدین إلیھ. ).)141َواْغِفْر لَنَا إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ 

 الھوامش:

ھـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السالم محمد ھارون، دار 395ابن زكریا :أحمد بن فارس (ت:  )1(
 الفكر،( بال 

 .376-375/ 4م)، 1979ھـ /1399،م، 
ھـ) ،كتاب العین ، تحقیق: د مھدي المخزومي، د 170) الفراھیدي: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد (ت: 2(

 إبراھیم 
 .  348/ 4ومكتبة الھالل(بال ،م، ت) ،السامرائي ، دار 

ھـ ) ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، رقم  852) ابن حجر العسقالني: أحمد بن علي بن حجر ( ت: 3(
 كتبھ 

وأبوابھ وأحادیثھ: محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ: محب الدین الخطیب، علیھ 
 .185/ 6) ، 1379یز بن عبد هللا بن باز، دار المعرفة ،(بیروت، العالمة: عبد العز  تعلیقات

 (غلل)500/ 11ھـ)،  1414، دار صادر، ( بیروت، 3ھـ) ،لسان العرب،ط711) محمد بن مكرم بن على(ت: 4(
محمد المصري ،  -ھـ)، الكلیات ، تحقیق : عدنان درویش 1094) الكفوي :أبو البقاء أیوب بن موسى(ت،5(

 دار 
 .152/ 1م) ،1998ھـ/ 1419الرسالة ،( بیروت ،مؤسسة 

ھـ / 1407،دار الفكر،( 1ھـ) ،الزواجر عن اقتراف الكبائر، ط974) ابن حجر: أحمد بن محمد بن علي (ت: 6(
 .294 -293/ 2م) ،1987

/ 1ھـ)، 1350،المكتبة العلمیة،(بال. م، 1ھـ) شرح حدود ابن عرفة،ط894) الرصاع: محمد بن قاسم ، (ت: 7(
152. 

ھـ)، المنھاج شرح صحیح مسلم بن 676) النووي: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف (ت: 8(
 ، دار إحیاء التراث2الحجاج،ط
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 ، باب تحریم الغلول.12/216ھـ) ،1392العربي ،(بیروت، 
 .27سورة األنفال:  )9(
بن حنبل، تحقیق: شعیب  ھـ) ،مسند اإلمام أحمد241) ابن حنبل: أبو عبد هللا أحمد بن محمد (ت: 10(

،إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ، (بال، م، 1عادل مرشد، وآخرون، ط -األرنؤوط 
ھـ)، 256؛البخاري: محمد بن إسماعیل ((ت:)(،مسند ابي ھریرة10925،ح 16/539م) ، 2001 -ھـ  1421

نھ وأیامھ = صحیح البخاري، تحقیق: محمد زھیر وسن)(الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول
، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)،(بال .م، 1بن ناصر الناصر،ط

 ،باب عالمة المنافق.33ح 1/16ھـ) ،، 1422
ني في فقھ اإلمام أحمد بن ھـ) ،المغ620) ابن قدامة المقدسي: موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد (ت: 11(

 ،حكم السرقة من الغنیمة. 10/551ھـ) ، 1405، دار الفكر ،( بیروت ، 1حنبل الشیباني،ط
 (غلل).11/342،500) ابن منظور: لسان العرب، 12(
)،باب عالَمة اِإلیمان حب االنصار ؛ مسلم: بن الحجاج أبو  18، (ح12/ 1) البخاري : صحیح البخاري، 13(

: )،تحقیق (ھـ)، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا 261الحسن القشیري (ت: 
)، باب الحدود 1709،(ح1333/ 3،، بال ،ت) دار إحیاء التراث العربي ( بیروت،  محمد فؤاد عبد الباقي

 كفارات ألھلھا.
 .348/ 4) الفراھیدي: كتاب العین، 14(
) ، باب النھي بغیر اذن صاحبھ ؛ مسلم : صحیح مسلم 2475،(ح3/136) البخاري : صحیح البخاري،15(
) ، باب بیان ان الدین النصیحة ؛ الذھبي: شمس الدین أبي عبد هللا محمد بن أحمد (ت: 57، (ح 1/76،

 .97/ 1ھـ)، الكبائر، دار الندوة الجدیدة، (بیروت ،بال، ت) ،748
؛مسلم: صحیح مسلم  )()، مسند ابي ھریرة82،(ح521/ 13) ابن حنبل: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، 16(
 ،باب ان الدین النصیحة . )57(ح ،1/77،
 ،حكم السرقة من الغنیمة. 10/551) ابن قدامة المقدسي: المغني ،17( 
ھـ)، المصنف في األحادیث واآلثار ، تحقیق: كمال 235ابن أبي شیبة، عبد هللا بن محمد بن إبراھیم (ت:  )18(

 )،الرجل یؤخذ وقد غل ما علیھ.28690،ح(530/ 5ھـ) ،1409، مكتبة الرشد ،(الریاض، 1ط یوسف الحوت،
 .38)سورة المائدة:19(
 2008، عالم الكتب،1عجم اللغة العربیة المعاصرة،طھـ) ،م1424) العمر: أحمد مختار عبد الحمید (ت: 20( 
 .2/1637،م
بَا أَْضعَافًا : )،باب قولھ تعالى2083،(ح59/ 3البخاري: صحیح البخاري ، )21( یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا الَ تَأُْكلُوا الّرِ

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ   ).130.(آل عمران: ُمَضاَعفَةً َواتَّقُوا �َّ
ھـ)،الحضارة اإلسالمیة أسسھا ووسائلھا وصور من 1425) الدمشقي: عبد الرحمن بن حسن (ت: 22(

م) 1998-ھـ 1418،  ، دار القلم،( دمشق1تطبیقات المسلمین لھا ولمحات من تأثیرھا في سائر األمم،ط
،1/397. 
 .61،75/ 9ابن منظور: لسان العرب ، )23(
ھـ)، سنن أبي داود، تحقیق : محمد محیي الدین عبد 275شعث (ت: األزدي: أبو داود سلیمان بن األ )24(

 )،باب في ارزاق العمال.2943،(ح134/ 3بیروت، بال ،ت) ، –الحمید، المكتبة العصریة، (صیدا 
ھـ) ، الخراج ،تحقیق : طھ عبد الرؤوف سعد ، سعد حسن 182) أبو یوسف: یعقوب بن إبراھیم (ت : 25( 

 .188قة ومفھرسة وأكثرھا شموال، المكتبة األزھریة للتراث،صمحق -محمد، طبعة جدیدة 
، وزارة 2ھـ)، المنثور في القواعد الفقھیة،ط794) الزركشي: أبو عبد هللا بدر الدین محمد بن عبد هللا (ت: 26(

 .175/ 2م) ،1985 -ھـ 1405األوقاف الكویتیة،( 
 ).6778/،(ح 391/ 11) ابن حنبل: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، 27(
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ھـ)، تفسیر الطبري ،تحقیق :د. عبد هللا بن عبد المحسن التركي ، د. 310) الطبري: محمد بن جریر (ت: 28(
-182/ 6م) ، 2001 -ھـ  1422،دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، (1عبد السند حسن یمامة ،ط

184. 
 .168: البقرةسورة  )29(
ھـ) ،المعجم الكبیر، تحقیق : حمدي بن عبدالمجید 360بن أیوب (ت:) الطبراني : سلیمان بن أحمد 30(

 .105/ 19، م)1983 -ھـ  1404، مكتبة العلوم والحكم ،( الموصل، 2السلفي، ط
ھـ)، الجامع ألحكام القرآن = تفسیر 671أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت :  :) القرطبي31(

م)  1964ھـ / 1384، دار الكتب المصریة ،( القاھرة، 2راھیم أطفیش ، طالقرطبي، تحقیق :أحمد البردوني وإب
 ،2 /340  . 
 .79) سورة المائدة:32(
 ).20484،(24/183) الطبراني: المعجم الكبیر،33(
 .2/1657) العمر: معجم اللغة العربیة المعاصرة،34(
یر ألبي إسحاق الفزاري، تحقیق: ھـ) الس188) الفزاري: أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن الحارث (ت: 35(

 )،باب الغلول.392،(ح236/  1م) ،1987، مؤسسة الرسالة ،(بیروت، 1فاروق حمادة ،ط
)،باب تحریم ھدایا العمال ؛ ابن أبي شیبة :المصنف في 1833،(ح1465/ 3) مسلم: صحیح مسلم ،36(

 ) . 21963،(ح4/444األحادیث واآلثار،
 .198/  13) القرطبي :تفسیر القرطبي،37(
 احتیال باب )6979،(9/28؛)،باب من لم یقبل الھدیة لعلة2597،(ح 159/ 3) البخاري : صحیح البخاري ،38(

 .لھ العامِل ِلیھدى
 .1/648) ابن منظور: لسان العرب ،39(
 .۱/۷۷۳) ابن منظور: لسان العرب، 40(
 ارضین .)، باب ما جاء في سبع 3196،(ح106/ 4) البخاري : صحیح البخاري ،41(
ھـ)، الطبقات الكبرى ، تحقیق: محمد عبد القادر 230) ابن سعد: أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منیع (ت: 42(

ابن حنبل: مسند اإلمام أحمد بن حنبل ؛  213/ 4م)، 1990 -ھـ  1410، دار الكتب العلمیة (بیروت، 1عطا،ط
 األشجعي. أبي مالك)، باب 17255،(ح494/ 28،
 .  1/235: السیر ألبي إسحاق الفزاري،  ) الفزاري43(
/ 1)، باب النھي بغیر اذن صاحبھ ؛ مسلم ،صحیح مسلم ،2475،(ح136/ 3) البخاري : صحیح البخاري،44(

 )،باب بیان ان الدین النصیحة.57، (ح76
 )، باب الحكم بن الحارث.3172،(ح215/ 3) الطبراني : المعجم الكبیر ، 45(
 .42سورة الشورى: )46(
 .11سورة النساء:  )47( 
ھـ)، الترغیب 656؛ المنذري: عبد العظیم بن عبد القوي (ت:  18/60) الطبراني : المعجم الكبیر ،48( 

، دار الكتب العلمیة( بیروت، 1والترھیب من الحدیث الشریف ،تحقیق : إبراھیم شمس الدین، ط
 ).2862،(ح3/8ھـ)،1417

 .275سورة البقرة:  )49(
 ."من غشنا فلیس منا")( ، باب قول النبي99/ 1صحیح  مسلم ، مسلم : )50( 
ھـ)، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، تحقیق: 975) المتقي: عالء الدین علي بن حسام الدین (ت: 51(

 ).38983،(ح 372/ 14م)،1981ھـ/1401،مؤسسة الرسالة، (5صفوة السقا،ط -بكري حیاني 
 .104سورة األنعام : )52(
 .3-1) سورة المطففین:53(
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ھـ)، الموطَّأ روایة یحیى بن یحیى اللیثي ،تحقیق : د. 179) اإلمام مالك : مالك بن انس األَصبحي(ت: 54( 
 .1/592بشار معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،( بیروت ،بال ،ت)،

 .161سورة ال عمران:)55( 
 .4/262القرطبي : تفسیر القرطبي،) 56(
 أحكام في الغلول. 524/ ،10المقدسي: المغني ،) ابن قدامة 57( 
، دار األعلمي،( 3ھـ)، المغازي ،تحقیق: مارسدن جونس،ط207) الواقدي: محمد بن عمر بن واقد (ت: 58(

ھـ) إمتاع األسماع 845؛ المقریزي: أحمد بن علي بن عبد القادر (ت: 680/ 2م) ،1989ھـ/ 1409بیروت ، 
، دار الكتب العلمیة 1ل والحفدة والمتاع ،تحقیق: محمد عبد الحمید النمیسي، طبما للنبي من األحوال واألموا

 ،باب الغلول من الغنائم . 1/318م) ، 1999ھـ /  1420،(بیروت، 
 .215) أبو یوسف: الخراج ،ص59(
ھـ)، اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان، تحقیق: شعیب 354)ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد (ت: 60(

ھـ  1408، مؤسسة الرسالة، بیروت،( 1ھـ)،ط 739رنؤوط ، ترتیب: األمیر عالء الدین علي بن بلبان (ت: األ
 .11/193م)1988/
/ 3)، باب تأمیر االمراء على البعوث؛ األزدي: سنن أبي داود ،1731،(ح1357/ 3) مسلم: صحیح مسلم ،61(

 . ، باب في دعاء المشركین2614،ح37
ھـ) ،شعب اإلیمان، تحقیق: د. عبد العلي عبد الحمید حامد 458الحسین بن علي (ت:  ) البیھقي: أحمد بن62(

،أشرف على تحقیقھ: مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالھند، 
 )، باب كبائر الذنوب وصغائرھا.287(ح ، 1/461م) ، 2003 -ھـ  1423(
 .16 1:) سورة آل عمران63(
 .196-195/ 6، باب الغلول؛ الطبري: تفسیر الطبري،233- 232/ 1) الفزاري ،السیر، 64(
 .161) سورة آل عمران:65(
 .195-194/ 6 الطبري) الطبري: تفسیر 66(
 .162) سورة آل عمران: 67(
 .163) سورة آل عمَران:68(
ھـ) ،الدر المنثور في التفسیر 911كر (ت: ؛ السیوطي : عبد الرحمن بن أبي ب232/ 1) الفزاري ،السیر ،69(

 .102/ 4م). ،2003ھـ/ 1424بالمأثور،  تحقیق: مركز ھجر للبحوث ، دار ھجر،( مصر،
 .41) سورة األنفال: 70(
 .345ھـ) ،فتاوى السبكي ، دار المعارف ،(بال ،م، ت)/756) السبكي: تقي الدین علي بن عبد الكافي (ت: 71(
باب الغلول؛  11/186)، باب الغلول ؛ ابن حبان : صحیح ابن حبان ،408،(ح1/242) الفزاري: السیر ،72( 

م) 1993ھـ/1414ھـ) المبسوط ،: دار المعرفة ،( بیروت، 483السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سھل (ت: 
،10/21 . 
 باب رویفع بن ثابت. 28/ 5) الطبراني :المعجم الكبیر ،73(

 شھد بدرا والعقبة، بن ودقة  بن عبید بن غانم  بن بیاضة األنصاري البیاضي، عمرو البیاضي:(*)فروة بن 
وكان ، یبعثھ لیخرص ثمر أھل المدینة )(بینھ وبین عبد �َّ بن مخرمة العامري، وكان النبي )(آخى النبي 

ھـ) اإلصابة في 852د (ت: ابن حجر العسقالني : أحمد بن علي بن محمد بن أحم من أصحاب علي یوم الجمل.
، دار الكتب العلمیة ،( بیروت 1تمییز الصحابة ،تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض،ط

 .279-5/278ھـ)، 1415،
 .2/681) الواقدي :المغازي ،74(
مي لرسول ، كان مولدا من حسمى، أھداه رفاعة بن زید الجذا)(مدعم األسود : مولى رسول �َّ  (**) مدعم: 

 َّ�) یكنى أبا سالم. ویقال: إن أبا سالم غیره ویقال: إنما أھداه فروة بن عمر  الجذامي. في فتح خیبر أصابھ(
 .6/49منھم عائر فقتلھ. ابن حجر العسقالني : اإلصابة،
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لْفَقان فَِھي  : وجمعھا شمال والشْملةُ عند اْلبادیة: مئزر من صوف أَو شعر یؤتزر بھ، فَإذا لفق *)الشملة**(
 مشملة

ھـ)، تھذیب اللغة، تحقیق : 370الھروي: محمد بن أحمد بن األزھري (ت:  یشتمل بھا الرجل إِذا نام باللَّیل. 
 محمد

 .11/254م)،2001،دار إحیاء التراث العربي ،( بیروت ، 1عوض مرعب، ط 
 .2/193: سیر النعل على ظھر القدم، الھروي : تھذیب اللغة، *)شراك***(
  143/ 8؛ البخاري: صحیح البخاري، باب ما جاء في الغلول)، 1322، (ح591/ 1) اإلمام مالك : الموطأ 75(
)،باب غلظ 115،(ح108/ 1) ،باب ھل یدخل في األَْیمان والنذور األَرض ؛ مسلم : صحیح مسلم ،6707(ح،

 الغلول.
كان على ثقل  ة بن علي الحنفي الیمامي فأعتقھ، كان نوبّیا أھداه لھ ھوذ)(:مولى رسول �َّ  )كركرة***(**

وكان نوبیا أھداه لھ ھوذة بن علي )(وكان على ثقل النبي  عند القتال یوم خیبر)(النبي ویمسك دابة النبي 
وھو ابن عم ماریة أم ابراھیم. واسمھ أحمر،   439-5/438بن حجر العسقالني: اإلصابة،ا الحنفي فأعتقھ.

في بعض األسفار قیل وعبر بھا بعض  )(حمل متاع النبي  ألنھأبو أحمد لقب سفینة واسمھ مھران وكنیتھ 
أنت سفینة قال فلو حمل على بعدھا وقر سبعة أبعرة ما ثقل علي اال ان تحفو وجرى )(االنھار فقال لھ النبي 

افل وبغیة ھـ)، بھجة المح893الحرضي :یحیى بن أبى بكر بن محمد بن یحیى العامري (ت:  وقتل بخیبر.
 .2/151األماثل في تلخیص المعجزات والسیر والشمائل ،بدون طبعھ ،دار صادر ،(بال ،ت، بیروت ) 

، المكتب 2ھـ)، المصنف ،تحقیق: حبیب الرحمن األعظمي، ط211لصنعاني: عبد الرزاق بن ھمام (ت: ا )76(
سند اإلمام أحمد بن حنبل )، باب الغلول ؛ابن حنبل: م9504، (ح5/245ھـ)،1403اإلسالمي ،(بیروت، 

،11/32 ، 
)،باب القلیل من 3074،(ح4/174)،مسند عبد هللا بن عمرو بن اْلعاص؛ البخاري: صحیح البخاري ،6492(ح

 الغلول؛
 )،باب غلظ تحریم الغلول .115،(ح 108/ 1مسلم: صحیح مسلم ، 
)مسند عمر بن الخطاب؛ مسلم: صحیح 203،(ح330/ 1) ابن حنبل :مسند اإلمام أحمد بن حنبل،77(

  1/107مسلم،
 )الثبات للعدو وترك الفرار .4022(ح 174ص6) باب غلظ تحریم الغلول؛  البیھقي: شعب اإلیمان ج114(ح

 )باب الغلول.397(ح 1/238) الفزاري :السیر،78(
 ).()مسند ابي ھریرة8580،(14/243أحمد بن حنبل،) ابن حنبل: مسند اإلمام 79(
) 17031(ح257/ 28،باب الغلول؛ ابن حنبل: مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،176/ 1)الفزاري :السیر،80( 

 حدیث 
، مسالة ال یصلي اإلمام على الغال وال من قتل نفسھ 2/418بن خالد الجھني ؛ابن قدامة المقدسي: المغني ، زید

 والنبي
 ) (الكبیرة الثانیة والعشرون الغلول من الغنیمة. 96/ 1م یصل على صاحب الغلول ؛ الذھبي: الكبائر ،ل، 
روایة یحیى اللیثي ان زید بن خالد الجھني :قال توفي رجل یوم حنین وانھم   -)ورد في موطأ مالك ******(

ر بدلیل قولھ في آخر الخبر: "صلوا على صاحبكم" وھو وھم، والصواب خیب)(فقال: )(ذكروه لرسول هللا 
روایة یحیى اللیثي   -"فوجدنا خرزات من خرز یھود" والیھود إنما ھم في خیبر ال في حنین. موطأ مالك 

 .)978(ح 2/458،
 )  باب 401( 240/ 1السیر، الفزاري: ) ،باب ما جاء في الغلول؛978(ح 2/458) اإلمام مالك :  اْلموطأ ،81(

 .681/ 2المغازي ،الغلول ؛الواقدي: 
 682-681/ 2) الواقدي: المغازي ،82(
 )، باب في النھي عن الستر على من غل.2716،(ح70/ 3) األزدي: سنن أبي داود،83(

 )،كتاب الجھاد الترغیب في الرباط 2103،(ح 203/ 2المنذري: الترغیب والترھیب من الحدیث الشریف،
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بل أن یعمال حلي او عملة ویقال: كل جوھر قبل أن یستعمل تِبر من الذَّھب والفضة ق-التِّْبر )تبرا:******(* 
 .8/117الفراھیدي: كتاب العین، النحاس والصفر.

 .318/ 1؛المقریزي: إمتاع األسماع، 2/682) الواقدي: المغازي ،84(
 .7) سورة الحشر: 85(
 في الغلول.) ،ما ذكر 33536،(ح6/526) ابن أبي شیبة :المصنف في األحادیث واآلثار،86(
 ھـ)، أضواء 1393)، الشنقیطي : محمد األمین بن محمد  (ت : 2050،(ح2/239) اإلمام مالك : اْلموطَّأ ،87(

 .96/ 8م)، 1995ھـ /  1415لبنان،  -البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، دار الفكر ،(بیروت 
 .42) سورة المائدة :88(
، 2ھـ)، السنن الكبرى ،تحقیق: محمد عبد القادر عطا ،ط458 ) البیھقي: أحمد بن الحسین بن علي (ت:89(

 دار
، باب اْلغُلول َقلیلھ وكثِیره حرام؛ المنذري:  173/ 9م)، 2003ھـ / 1424الكتب العلمیة،( بیروت ، لبنان،  

 ،كتاب االدب. 3/350الترغیب والترھیب ،
المعبود شرح سنن أبي داود ،تحقیق:  ھـ)،عون 1329) أبو الطیب: محمد شمس الحق العظیم آبادي (ت:90( 

 عبد 
)،باب في 218،(ح7/264م )،1968ھـ ،  1388، المكتبة السلفیة المدینة المنورة،(2الرحمن محمد عثمان،ط

 اباحة 
 الطعام في ارض العدو.

 ) باب في النّھي عن النھبى إِذا كان في الطَّعام قلَّة في أَرض اْلعدو.2705(66ص3) سنن أبي داود ج91(
كان على المغانم یوم حلیف بني زھرة، مسعود بن عمرو القاريّ  :)(مسعود بن عمرو الغفاري )******(**

على المغانم یوم  )(أن یحبس السبایا واألموال بالجعرانة، واستعملھ رسول �َّ  )(حنین، فأمره رسول �َّ 
 ن عمرو القارّي ).مسعود ب -7972،( 81-80/ 6حنین. بن حجر العسقالني: اإلصابة ،

 .3/150، اللغة تھذیب )92(
 4/348، العین كتاب الفراھیدي: )93(
ھـ) ، السیرة النبویة البن ھشام ،تحقیق: مصطفى السقا 213) ابن ھشام :عبد الملك بن ھشام (ت: 94(

م)  1955/ھـ 1375، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر،(2وإبراھیم األبیاري وعبد الحفیظ الشلبي،ط
)، باب في الرجل یَنتفع 2708،(ح67/ 3؛ األزدي: سنن أبي داود، 918-3/917؛ الواقدي: المغازي، 459/ 2،

 من الغنیمة .
، باب عطاء المؤلفة قلوبھم؛ الجوزجاني: أبو عثمان سعید بن 492/ 2) ابن ھشام: السیرة النبویة ،955(

، الدار السلفیة،( الھند، 1بیب الرحمن األعظمي،طھـ) ،سنن سعید بن منصور، تحقیق :ح227منصور (ت: 
 )،باب ما جاء في الغلول . 2754،(ح322/ 2،)م 1982ھـ /1403

؛ ابن حنبل: مسند اإلمام أحمد بن  ) ،باب ما جاء في الغلول1319،(589/ 1الموطأ ،) اإلمام مالك : 96(
 / 37حنبل،
) 4855،(ح 194-193/ 11: صحیح ابن حبان، ابن حبان ) ،حدیث عبادة بن الصامت؛ 22699،(ح 371-372

. 
ھـ)، المعرفة والتاریخ ،تحقیق: خلیل المنصور، دار 347) الفسوي: أبو یوسف یعقوب بن سفیان (ت: 97(

 الكتب 
 .208/ 2العلمیة ( بیروت ،بال م، ت) ،

 .41) سورة األنفال: 98(
 ) ،باب الغلول.471،(ح259/ 1) الفزاري: السیر ،99(
، باب اعطاء المؤلفة قلوبھم ؛ابن حنبل: مسند اإلمام أحمد بن حنبل  2/492ھشام :السیرة النبویة، ) ابن 100(
كتاب 28-10/27السرخسي: المبسوط ، )؛( مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص )،6729،(ح341  /11،

واسم أَبِي َطاِلب: َعبد مناف بن َعبد المطلب بن ھاشم بنعبد  :)()عقیل بن أبي طالب******(***  السیر .
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وأخو علي وجعفر ألبویھما، وھو أكبرھما، یكنى أبا یزید، أمھ )(عم رسول �َّ  الھاشمي، ابن مناف اْلقَُرِشي
لَھُ وكان عقیل ممن خرج مع المشركین إِلى بدر مكرًھا، فأسر یومئذ وكان ال مال  فاطمة بِْنت أسد بن ھاشم

سنة ثمان، وشھد غزوة مؤتة، وقد قیل: )(ففداه عمھ اْلعَباس، ثم أتى مسلما قبل الحدیبیة، وھاجر إِلى النَبي 
وكان سریع الجواب المسكت، للخصم، وكان أعلم قریش بالنسب، )(إنھ ممن ثبت یوم حنین مع رسول �َّ 

ھـ) 630یر: علي بن أبي الكرم محمد بن محمد (ت: ابن األث وأعلمھم بأیامھا، وتوفي عقیل ِفي خالفة معاویة.
،دار الكتب 1عادل أحمد عبد الموجود،ط -،أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقیق : علي محمد معوض 

 بن أبي طالب). ،عقیل3732، (4/61م)، 1994 -ھـ 1415العلمیة،(بال ،م ،
 لوبھم ؛السھیلي: عبد الرحمن بن عبد هللا (ت: ،باب اعطاء المؤلفة ق 2/492)ابن ھشام: السیرة النبویة ،101(

، دار 1ھـ)، الروض األنف في شرح السیرة النبویة البن ھشام، تحقیق : عمر عبد السالم السالمي، ط581
 ،كتاب السیر. 7/357م)،2000ھـ/ 1421إحیاء التراث العربي،(بیروت، 

؛ 918-3/917الواقدي: المغازي،  لوبھم ؛،باب اعطاء المؤلفة ق 2/492ابن ھشام: السیرة النبویة،) 102(
 ،كتاب السیر.7/357الروض األنف،   السھیلي:

 . 70سورة األنفال:  )103(
 )،جھاد الترغیب في الرباط في سبیل هللا عز وجل.2104،(ح 203/ 2المنذري: الترغیب والترھیب ، )104(
 ) باب الغلول .9503،(ح5/245المصنف ،)، باب الغلول؛ الصنعاني: 402،(ح1/240) الفزاري: السیر ،105(
 ).()، احادیث رجال من اصحاب النبي 23119،(ح 194/ 38) ابن حنبل: مسند اإلمام أحمد بن حنبل،106(
 ،3/300) ، باب تحریم ھدایا العمال؛ األزدي: سنن أبي داود،1833،(ح1465/ 3) مسلم : صحیح مسلم،107(

)،باب ال یقبل منھ 20475،(ح233/ 10قي:  السنن الكبرى البیھقي،)، باب في ھدایا العمال ؛البیھ3581( ح
 .الكبیرة الثّالثون بعد المائة الِخیانَة في الصدقة 297/ 1ھدیة؛ ابن حجر: الزواجر عن اقتراف الكبائر،

ْبن :سعد ْبن عبادة ْبن دلیم ْبن حارثة ْبن أَبِي حزیمة وقیل: حارثة ْبن حزام )() سعد بن عبادة**********(
ْبن ثعلبة بنطریف ْبن الخزرج ْبن ساعدة ْبن كعب ْبن الخزرج األنصاري الساعدي، یكنى أبا ثابت، و أبا  حزیمة

أصح، وكان نقیب بني ساعدة عند جمیعھم، وشھد بدًرا وكان سیًدا جواًدا، وھو صاحب رایة  قیس، واألول 
 سعد بن عبادة) -2012( ،2/441أسد الغابة، األثیر:األنصار في المشاھد كلھا، وكان وجیھا في األنصار، ابن 

الناس أبا بكر، وعدلوا عن سعد ، وسار إِلى الشام، إِلَى أن مات  طمع في الخالفة، فبایع)(ولما توفي النَّبِي 
، 2/441ابن األثیر: أسد الغابة، سنة خمس عشرة، وقیل: سنة أربع عشرة، وقیل: مات سنة إحدى عشرة.

 عبادة).سعد بن  -2012(
 .الكبیرة الثّالثون بعد المائة الِخیانَة في الصدقة 297/ 1) ابن حجر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ،108(
قًا ِلألُمراء ؛مسند اإلمام أحمد بن 3270،(65ص8) ابن حبان: صحیح ابن حبان ح109( ) أَن یكون اْلمرء مصّدِ

:الصحابي ،عقبة )( أبي مسعود األنصاري*)**********( )حدیث سعد بن عبادة22461(127ص37ج حنبل
ْبن عطیة ْبن خدارة ْبن عوف ْبن الحارث ْبن الخزرج، كنیتھ أبو  بن عمرو بن ثعلبة بن أسیرة، وقیل ْبن عسیرة

مسعود ، ویعرف بـالبدري، واألكثر عند أھل السیر أنھ لم یشھد بدرا وإنما سمي بدریا؛ ألنھ نزل ماء ببدر أو 
سد سكنھا، فشھر بذلك وكان یعرف عند أھل الكوفة بذلك، وكان ممن شھد بیعة العقبة الثانیة، ابن األثیر :أ

على الكوفة لما سار إلى )(،عقبة بن عمرو) ، سكن الكوفة، ، واستخلفھ  االمام علي  3717،(4/55الغابة ،
اختلف في وقت وفاتھ ، قال ابن األثیر: قیل: توفي سنة أحدى أو اثنتین وأربعین. وقیل سنة ستین،  صفین.

وثالثین وقال المدائني سنة أربعین. وقیل  وقال خلیفة مات أبو مسعود قبل األربعین وقال ابن قافع سنة تسع 
مات أبو مسعود أیام قتل االمام علي بالكوفة وقال الواقدي مات بالمدینة في خالفة معاویة. ابن األثیر :أسد 

 5622( 432  /4الصحابة ، بن حجر العسقالني :اإلصابة في تمییز،عقبة بن عمرو)؛ا 6249( 6/280الغابة ،
 ،عقبة بن عمرو).

 ) ،باب في غلول الصدقة.2947،(ح 3/135االزدي: سنن أبي داود ، )110(
:الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف القرشي )( )الفضل بن عباس************(

یكنى أبا عبد هللا، و أبا محمد. أمھ أم الفضل لبابة الصغرى بنت الحارث، )(الھاشمي، وھو ابن عم رسول �َّ 
الفتح، وحنینًا، وثبت معھ حین انھزم النَّاس، وشھد معھ حجة الوداع، وكان ردیفھ یومئذ،  )(مع الرسولغزا 
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، وقتل یوم مرج الصفر، وقیل: یوم أجنادین، وكالھما  )(وكان من أجمل النَّاس. وشھد الفضل غسل الرسول
سنة ثالث عشرة فِي قول، وقیل: بل مات فِي طاعون عمواس سنة ثمان عشرة بالشام، وقیل: بل استشھد یوم 

ثم فارقھا،  -رضي هللا عنھما-الیرموك سنة خمس عشرة، ولم یترك ولدا إال أم كلثوم تزوجھا الحسن بن علي 
 الفضل بن العباس القرشي). -4237 ،(4/349ى األشعري. ابن األثیر :أسد الغابة،فتزوجھا أبو موس

ھـ) دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة 458) البیھقي: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى (ت: 111(
بْذلھ نْفسھ من  )(، باب ما رِوي في خْطبة رسول هللا 7/179ھـ) ، 1405، دار الكتب العلمیة ،( بیروت، 1،ط

 ومالھ بحّق إِن كان ِألحد قبلھ حتى یلقى هللا تعالى، ولیست ِألحد عنده مظلمة.
 .161آل عمران: ) 112(
 أحكام في الغلول .  10/524) ابن قدامة: المغني،113(
البیھقي ؛7/383أبو الطیب: عون المعبود،)باب عقوبة الغال؛ 2713(3/69) األزدي: سنن أبي داود ،114(

 ) باب َال یْقطع من غل في الغنیمة وَال یحرق متاعھ.18213(174/ 9الكبرى،  :السنن
 )  باب االختالس.18859( 209/ 10المصنف ،الصنعاني : )115(
 باب سرق بعض الغانمین شیئا من الغنیمة. 50/ 10السرخسي: المبسوط ، )116(
  96/ 1الذھبي: الكبائر، ؛)حدیث زید بن خالد الجَھنِي 17031(257/ 28،مسند اإلمام أحمد ، ابن حنبل: ) 117(

 الكبیرة الثانیة والعشرون الغلول من الغنیمة.
 .681/ 2)باب الغلول ؛الواقدي: المغازي ،401( 240/ 1الفزاري: السیر ، )118(
 96/ 1حدیث َزْیَد ْبَن َخاِلٍد اْلُجَھنِيَّ ،الكبائر ،)17031(257/ 28)ابن حنبل: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، 119(

)، باب الغلول؛ الصنعاني: 402،(ح1/240الكبیرة    الثانیة والعشرون الغلول من الغنیمة. الفزاري: السیر ،
 ) باب الغلول .9503،(ح5/245المصنف ،

 الجھاد .كتاب ، )2098(2/201المنذري: الترغیب والترھیب من الحدیث الشریف ، )120(
 ) باب ما جاء الغلول.1323(592/ 1اإلمام مالك : الموطأ، )121(
 .57البقرة: )122(
 2/703) ؛ مسلم :صحیح مسلم ،مسند ابي ھریرة( 90/ 14ابن حنبل: مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، )123(

 باب قبول الصدقة من الكسب الطیب . ،) 1015(ح
 ).) مسند ابي ھریرة (7926( 302/ 13حنبل ،) ابن حنبل: مسند اإلمام أحمد بن 124(
 182/ 6) القرطبي: تفسیر القرطبي ،125(
 .275: ) البقرة126(
 .161: عمران ) آل127(
 .256/ 4) القرطبي: تفسیر القرطبي 128(
ُسوِل (3118( 4/85) البخاري : صحیح البخاري ،129( ِ ُخُمَسھُ َوِللرَّ  )41.(االنفال:)باب فول هللا تعالى) فَأَنَّ ِ�َّ
 ) حدیث ابي رافع.27192(170/ 45) بن حنبل :مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،130(
 )باب الغلول؛ 3074( 4/174) البخاري : صحیح البخاري ،131(
باب غلظ  )115(108/ 1) باب الغلول؛ مسلم :صحیح مسلم،1322(591/ 1) اإلمام مالك : الموطأ ،132(

 تحریم الغلول.
 .8/282الطبراني: المعجم الكبیر، )133(
 .263:الیقرة)134(
ُ صدقَةً من ُغلول.2/108)صحیح البخاري:135(  ، باب: ال یْقبَل �َّ
 .)()حدیث عبادة بن الصامت 22699( 371/  37 ابن حنبل: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، )136(
 .7: الحشر) 137(
 .ما ذكر في الغلول 6/526واآلثار،) ابن أبي شیبة :المصنف في األحادیث 138(
 ).16990(199/ 28ابن حنبل : مسند اإلمام أحمد بن حنبل، )139(
 ) باب طالق المكره والناسي.15096(7/584) البیھقي :السنن الكبرى ،141(
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 .8التحریم:) 142(

 :المصادر والمراجع
 . القران الكریم -اوال
  -:المصادر -ثانیا

، تحقیق : علي أسد الغابة في معرفة الصحابةھـ) ،630أبي الكرم محمد بن محمد (ت: ابن األثیر: علي بن  -1
 8م)عدد األجزاء:  1994 -ھـ 1415،دار الكتب العلمیة،(بال ،م ،1عادل أحمد عبد الموجود،ط -معوض  محمد

ن عبد ، تحقیق : محمد محیي الدیسنن أبي داودھـ)، 275األزدي: أبو داود سلیمان بن األشعث (ت:  -2
 4بیروت، بال ،ت) عدد األجزاء:  –الحمید، المكتبة العصریة، (صیدا 

وسننھ )(ھـ)، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول256البخاري: محمد بن إسماعیل (ت: -3
، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة 1، تحقیق: محمد زھیر بن ناصر الناصر،طصحیح البخاريوأیامھ = 

 9ھـ ، عدد األجزاء: 1422بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، 
، تحقیق: د. عبد العلي عبد الحمید شعب اإلیمان) 1( :ھـ)458البیھقي: أحمد بن الحسین بن علي (ت:  -4

بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي  حامد ،أشرف على تحقیقھ: مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد
، دار 2،تحقیق: محمد عبد القادر عطا ،ط السنن الكبرى) 2( 3م) عدد األجزاء: 2003 -ھـ  1423بالھند، (

، 1،ط دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة ) 3(م )  2003ھـ / 1424الكتب العلمیة،( بیروت ، لبنان، 
 7ھـ) عدد األجزاء:  1405دار الكتب العلمیة ،( بیروت، 

، تحقیق: حبیب الرحمن سنن سعید بن منصورھـ) ،227الجوزجاني: أبو عثمان سعید بن منصور (ت:  -5
 1*2م)عدد األجزاء: 1982ھـ /1403، الدار السلفیة،( الھند، 1األعظمي،ط

رقم كتبھ  فتح الباري شرح صحیح البخاري، )1( :ھـ ) 852ابن حجر العسقالني: أحمد بن علي ( ت:  -6
وأشرف على طبعھ: محب الدین الخطیب، علیھ  ثھ: محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجھ وصححھوأبوابھ وأحادی

 )2( 13) عدد األجزاء: 1379  تعلیقات العالمة: عبد العزیز بن عبد هللا بن باز، دار المعرفة ،(بیروت،
 الكتب العلمیة ،(  ، دار1،تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض،ط اإلصابة في تمییز الصحابة

  8ھـ) عدد األجزاء:  1415بیروت ،
ھـ / 1407، دار الفكر،( 1،طالزواجر عن اقتراف الكبائرھـ) ،974ابن حجر: أحمد بن محمد (ت:  -7

 ج2م) 1987
، تحقیق: اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبانھـ)، 354ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان (ت:  -8

، مؤسسة الرسالة، 1ھـ)،ط 739،ترتیب: األمیر عالء الدین علي بن بلبان الفارسي (المتوفى:  شعیب األرنؤوط
 ومجلد فھارس 17م)عدد األجزاء:  1988ھـ /  1408بیروت،( 

 -، تحقیق: شعیب األرنؤوط مسند اإلمام أحمد بن حنبلھـ) ،241ابن حنبل: أبو عبد هللا أحمد بن محمد (ت:  -9
ھـ  1421،إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ، (بال، م، 1ط عادل مرشد، وآخرون،

 م) 2001 -
 4، دار الندوة الجدیدة، (بیروت ،بال، ت) عدد األجزاء: الكبائرھـ)، 748الذھبي: محمد بن أحمد (ت:  -10
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 ق اإلمام ابن عرفة الوافیة.ھـ) الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائ894الرصاع: محمد بن قاسم ، (ت:  -11
 1ھـ)عدد األجزاء: 1350،المكتبة العلمیة،(بال. م، 1ط(شرح حدود ابن عرفة)،

، وزارة 2،طالمنثور في القواعد الفقھیةھـ)، 794الزركشي: أبو عبد هللا بدر الدین محمد بن عبد هللا (ت:  -12
 3م)عدد األجزاء: 1985 -ھـ 1405األوقاف الكویتیة،( 

، تحقیق: عبد السالم محمد ھارون، دار معجم مقاییس اللغةھـ)، 395زكریا :أحمد بن فارس (ت: ابن  -13
 6م)عدد األجزاء: 1979ھـ /1399 الفكر،( بال ،م،

، دار المعارف ،(بال ،م، ت)عدد  فتاوى السبكيھـ) ،756السبكي: تقي الدین علي بن عبد الكافي (ت:   -14
 2األجزاء: 

، الطبعة: بدون طبعة ،الناشر: دار المبسوط ھـ) 483السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سھل (ت:  -15
 30م)عدد األجزاء: 1993ھـ /1414المعرفة ،( بیروت، 

، تحقیق: محمد عبد القادر  الطبقات الكبرىھـ)، 230ابن سعد: أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منیع (ت:  -16
 8م)عدد األجزاء:  1990 -ھـ  1410یة (بیروت، ، دار الكتب العلم1عطا،ط

البن ھشام،  الروض األنف في شرح السیرة النبویةھـ)، 581السھیلي: عبد الرحمن بن عبد هللا (ت:  -17
 7م)عدد األجزاء: 2000ھـ/ 1421، دار إحیاء التراث العربي، (بیروت، 1تحقیق:عمر عبد السالم السالمي، ط

، تحقیق: مركز ھجر الدر المنثور في التفسیر بالمأثورھـ) ،911بن أبي بكر (ت:  السیوطي : عبد الرحمن -18
 م).2003ھـ/ 1424للبحوث ، دار ھجر،( مصر،

تحقیق: كمال  ،المصنف في األحادیث واآلثارھـ)، 235ابن أبي شیبة: عبد هللا بن محمد بن إبراھیم (ت:  -19
 .7عدد األجزاء: ھـ) 1409، مكتبة الرشد ،(الریاض، 1یوسف الحوت،ط

، 2،تحقیق: حبیب الرحمن األعظمي، طالمصنف ھـ)، 211الصنعاني: أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام (ت:  -20
 .11ھـ) عدد األجزاء: 1403المكتب اإلسالمي ،(بیروت، 

،تحقیق :د. عبد هللا بن عبد المحسن التركي ، د.  تفسیر الطبريھـ)، 310الطبري: محمد بن جریر (ت:  -21
م)عدد  2001 -ھـ  1422،دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، (1بد السند حسن یمامة ،طع

 24األجزاء: 
، تحقیق : حمدي بن عبدالمجید المعجم الكبیرھـ) ،360الطبراني : سلیمان بن أحمد بن أیوب (ت: -22

 20األجزاء : م)عدد 1983 -ھـ  1404، مكتبة العلوم والحكم ،( الموصل، 2السلفي، ط
،تحقیق:  عون المعبود شرح سنن أبي داودھـ)، 1329أبو الطیب: محمد شمس الحق العظیم آبادي (ت: -23

 14م )عدد األجزاء: 1968ھـ ،  1388، المكتبة السلفیة المدینة المنورة،(2عبد الرحمن محمد عثمان،ط
، تحقیق: د مھدي المخزومي، د  كتاب العینھـ) ،170الفراھیدي: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد (ت:  -24

 8إبراھیم السامرائي ، دار ومكتبة الھالل(بال ،م، ت) ،عدد األجزاء: 
، تحقیق: السیر ألبي إسحاق الفزاري ،ھـ)188الفزاري: أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن الحارث (ت:  -25

 م).1987، مؤسسة الرسالة ،(بیروت، 1فاروق حمادة ،ط
،تحقیق: خلیل المنصور، دار  المعرفة والتاریخھـ)، 347: أبو یوسف یعقوب بن سفیان (ت: الفسوي -26

 الكتب العلمیة ( بیروت ،بال م، ت).
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في فقھ اإلمام أحمد بن  المغنيھـ) ،620ابن قدامة المقدسي: موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد (ت:  -27
 10ھـ) عدد األجزاء: 1405، دار الفكر ،( بیروت ، 1حنبل الشیباني،ط

تفسیر ھـ)، الجامع ألحكام القرآن = 671القرطبي : أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت :  -28
 1964ھـ / 1384، دار الكتب المصریة ،( القاھرة، 2، تحقیق : أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش ،طالقرطبي

 20م) عدد األجزاء : 
محمد المصري ،  -، تحقیق : عدنان درویش الكلیات ھـ)، 1094وب بن موسى(ت،الكفوي : أبو البقاء أی -29

 1م)عدد األجزاء  1998ھـ/ 1419دار مؤسسة الرسالة ،( بیروت ،
روایة یحیى بن یحیى اللیثي ،تحقیق : د. بشار  الموطَّأھـ)، 179اإلمام مالك : مالك بن انس األَصبحي(ت:  -30

 معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،( بیروت ،بال ،ت).
، تحقیق: كنز العمال في سنن األقوال واألفعالھـ)، 975المتقي: عالء الدین علي بن حسام الدین (ت:  -31

 .م)1981ھـ/1401،مؤسسة الرسالة، (5صفوة السقا،ط -بكري حیاني 
بنقل العدل عن العدل إلى  المسند الصحیح المختصرھـ)، 261الحجاج أبو الحسن القشیري (ت: مسلم: بن  -32

 5عدد األجزاء: ، بال ،ت) دار إحیاء التراث العربي ( بیروت،  : محمد فؤاد عبد الباقي)،تحقیق (رسول هللا 
بي من األحوال واألموال بما للنإمتاع األسماع ھـ) 845المقریزي: أحمد بن علي بن عبد القادر (ت:  -33

م)  1999ھـ /  1420، دار الكتب العلمیة ،(بیروت، 1والحفدة والمتاع ،تحقیق: محمد عبد الحمید النمیسي، ط
 15عدد األجزاء: 

من الحدیث الشریف ،تحقیق :  الترغیب والترھیبھـ)، 656المنذري: عبد العظیم بن عبد القوي (ت:  -34
 4ھـ)عدد األجزاء: 1417الكتب العلمیة( بیروت، ، دار 1إبراھیم شمس الدین، ط

ھـ)  1414، دار صادر، ( بیروت، 3،طلسان العربھـ) ،711ابن منظور : محمد بن مكرم بن على(ت:  -35
 ج.15
المنھاج شرح صحیح مسلم بن ھـ)، 676النووي: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف (ت:  -36

 مجلدات). 9(في  18ھـ)عدد األجزاء: 1392،(بیروت، ، دار إحیاء التراث العربي 2،طالحجاج
، تحقیق : محمد عوض مرعب، تھذیب اللغةھـ)، 370الھروي : محمد بن أحمد بن األزھري (ت:  -37

 .8م)،عدد األجزاء: 2001،دار إحیاء التراث العربي ،( بیروت ، 1ط
،تحقیق: مصطفى السقا  ن ھشامالسیرة النبویة البھـ) ، 213ابن ھشام :عبد الملك بن ھشام (ت:  -38

،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده 2وإبراھیم األبیاري وعبد الحفیظ الشلبي،ط
 ج2م)  1955ھـ /1375بمصر،(

، دار األعلمي،( 3،تحقیق: مارسدن جونس،ط المغازيھـ)، 207الواقدي: محمد بن عمر بن واقد (ت:  -39
 3األجزاء: م) عدد 1989ھـ/ 1409بیروت ، 

،تحقیق : طھ عبد الرؤوف سعد ، سعد حسن الخراج ھـ) ، 182أبو یوسف: یعقوب بن إبراھیم (ت :  -40
 محققة ومفھرسة وأكثرھا شموال، المكتبة األزھریة للتراث. -محمد، طبعة جدیدة 
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 م.  أحالم سلمان علي طعیس الجنابي                                  واحكامھ "دراسة تاریخیة )(في عصر الرسول محمد الغلول 

                         

 المراجع: -ثالثا:
وصور من تطبیقات  أسسھا ووسائلھاالحضارة اإلسالمیة ھـ)،1425الدمشقي: عبد الرحمن بن حسن (ت:  -1

 م).1998-ھـ 1418،  ، دار القلم،( دمشق1المسلمین لھا ولمحات من تأثیرھا في سائر األمم،ط
 م. 2008، عالم الكتب،1،طمعجم اللغة العربیة المعاصرةھـ) ،1424العمر: أحمد مختار عبد الحمید (ت:  -2
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