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 الملخص:

  دراسة - حديث األشعث بن قيس إّن ىذا البحث الموسوم بـ: ) 
، يعدُّ من البحوث الميمة التي تتعمق بالسنة النبوية، وأحاديث الصحابة (-موضوعية

 حيُث ذكر فيو الباحث حياة األشعث بن قيس ،  ،من خالل التعريف بو
 الباحث ومن ثمَّ خّرج وبعض المواقف من حياتو، ووفاتو، وبإسالمو، ومن روى عنو،

األلفاظ الغريبة الموجودة فيو،  الحديث المعتمد في ىذه الدراسة، والحكم عميو، وبيان
، وأقوال العمماء وشرح الحديث، ومن ثمَّ ذكَر بعض األحكام المستفادة من ىذه الحديث

 .فييا، والحمد هلل رب العالمين

 الكممات مفتاحية: ) االشعت، اليمين، الفاجرة، الغموس، االقتطاع(.

The hadith of Al-Ash`ath bin Qais, may God be pleased with 

him - an objective study 

dr. Maysar Ali Abdul Muhammad 

Abstracts: 

This research, tagged with: (The hadith of Al-Ash’ath bin Qais, may 

God be pleased with him - an objective study-), is considered one of the 

important researches related to the Prophetic Sunnah, and the hadiths of the 

Companions, may God be pleased with them, in which the researcher 

mentioned the life of Al-Ash’ath bin Qais, may God be pleased with him, by 

introducing him And with his conversion to Islam, and those who narrated 

from him, and some situations from his life and death, and then the 

researcher produced the hadith adopted in this study, judging him, clarifying 

the strange words found in it, and explaining the hadith, and then he 

mentioned some of the rulings learned from this hadith, and the sayings of 

scholars in it. and thank Allah the god of everything. 

Keywords: (the rays, the right, the immoral, the dipping, the truncation). 
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 :املقدمة

الحمد هلل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيو كما ينبغي لجالل وجيك وعظيم سمطانك،  
والصالة والسالم عمى الحبيب الشفيع صاحب المقام الرفيع سيدنا محمد صمى اهلل عميو 

بيديو واتبع  صالة وسالمًا دائمين أبدين إلى يوم الدين، وعمى آلو وصحبو ومن اىتدى
 .سنتو الى يوم الدين

 :أما بعد

أفضل ما يتقرَّب العبُد بو إلى ربِِّو ىو خدمة دينو الحنيف، وتتجمى ىذه  فإنَّ 
من خالل تخريج ، وسنة رسول اهلل  الخدمة عندما ينشغل اإلنسان بخدمة كتاب اهلل،

، ام المستفادة منياعاني األحاديث، واألحكاألحاديث النبوية الشريفة، وبيان غريبيا، وم
ىذا البحث المبارك في بيان  كتبناواالعتقاد بما ىو موجود فييما فكان من ذلك أن 

متون  معتمدًا في ذلك عمى حديث اشتيَر عند العمماء بحديث األشعث بن قيس
وأقوال العمماء، فشمرت عن ساعد الجد،  كتب االصطالح،، و األحاديث النبوية الشريفة

 :تووأسمي وشرعت فيو،

 (-دراسة موضوعية- )حديث األشعث بن قيس 

فجاء ىذا البحث عمى خطة بحثية موافقة لممنيج العممي المتبع، حيث شممت  
 ، وخاتمة، و كما يأتي :وتمييد، ومبحثينىذه الخطة عمى : مقدمة، 

 :تمييد: التعريف باألشعث بن قيس 
 :المبحث األول: لفظ الحديث، وتخريجو، والحكم عميو 
 المطمب األول: لفظ الحديث. 
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 ثاني: تخريج الحديث، والحكم عميوالمطمب ال. 
 :المبحث الثاني: المفردات الغريبة، وشرح الحديث 
 المطمب األول: المفردات الغريبة في الحديث. 
 المطمب الثاني: شرح الحديث. 
 :المبحث الثالث: األحكام المستفادة من الحديث 
 اجرة، والكفارة عنيا: حرمة اليمين الفالمطمب األول. 
 حكم الحاكم ال يحل حرامًا، وال يحرم حالالً المطمب الثاني :. 
  خاتمة شممت عمى أىم النتائج التي توصمت إلييا .و 

ىذا ونسأل اهلل اإلعانة لتمامو، إنو نعم المولى ونعم النصير، وصمى اهلل عمى 
 سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم .

 :بن قيس تمهيد: التعريف باألشعث

 أواًل: اسمه ونسبه: 

األشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية بن جبمة بن  الصحابي الجميل ىو: 
عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث األصغر بن الحارث األكبر بن معاوية ابن ثرر 

 .(ٔ)بن عفير بن عدي بن مرة بن أدد بن زيد الكندي ربن مرتع بن معاوية بن ثو 

 .(ٕ)أشعث الرأس؛ فغمب عميو وكان أبداً ، األشعث: معدي كربوكان اسم  
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سالمه: ثانيًا: والدتُه وقدومه إلى النبي   وا 

ق.ه(، كما حددىا صاحب كتاب  ٖٕسنة: ) ُولَد األشعث بن قيس  
ه(، وأنَّو ٓٗمن أنَّ وفاتو كانت سنَة: ) (ٖ))األعالم( معتمدًا عمى ما ذكره اإلمام الذىبي

 .(ٗ)ق.ه(ٖٕ( سنة، فتكوًن سنة والدتو سنة: )ٖٙقد عاش )

سالمو: فقد قدَم عميو في وفِد كندة وأّما قدومو إلى النبي    بعد ظيور  (٘)وا 
َقِدَم اأْلَْشَعُث في "دالئل النبوة":  (ٙ)، فقد ذكر البييقيُّ اإلسالم في جمع من قومو، فأسمم

ِفي َثَماِنيَن َأْو ِستِّيَن َراِكًبا ِمْن ِكْنَدَة، َفَدَخُموا َعَمْيِو َجِميُعُيْم  ْبُن َقْيٍس َعَمى َرُسوِل اهلِل 
ُموا َوَلِبُسوا ُجَباَب اْلِحَبَراِت ُمَكفََّفًة ِباْلَحِريِر، َفَممَّ  ُموا ُجَمَمُيْم، َوَتَكحَّ ا َدَخُموا َمْسِجَدُه، َقْد َرجَّ

َفَما َباُل َىَذا اْلَحِريِر ِفي ))َقاُلوا: َبَمى، َقاَل:  ((َأَوَلْم ُتْسِمُموا؟)): َقاَل َرُسوُل اهلِل 
، َفَشقُّوُه، َوَنَزُعوُه، َوَأْلَقْوُه، ثُمَّ َقاَل اأْلَْشَعُث: َيا َرُسوَل اهلِل، َنْحُن َبُنو آِكِل اْلُمَراِر ((َأْعَناِقُكمْ 
َناِسُبوا ِبَيَذا النََّسِب اْبَن ))ُثمَّ َقاَل:  ، َقاَل: َفَضِحَك َرُسوُل اهلِل (ٚ)اْبُن آِكِل اْلُمَرارِ َوَأْنَت 

 َرِبيَعَة ْبِن اْلَحاِرِث، َواْلَعبَّاَس ْبَن َعْبِد اْلُمطَِّمِب، َكاَنا َتاِجَرْيِن َوَكاَنا ِإَذا َساَرا ِبَأْرِض اْلَعَربِ 
ُزوَن ِبَذِلَك ِفي اْلَعَرِب َوَيْدَفُعوَن ِبِو ُسِئاَل: ِمْن َأْيَن  َأْنُتَما؟ َقااَل: َنْحُن َبُنو آِكِل اْلُمَراِر َيَتَعزَّ

ُفو َعْن َأْنُفِسِيْم أِلَنَّ َبِني آِكِل اْلُمَراِر ِمْن ِكْنَدَة َكاُنوا ُمُموًكا َنْحُن َبُنو النَّْضِر ْبِن ِكَناَنَة اَل َنقْ 
َنا َواَل َنْنتَ   .(ٛ)((ِفي ِمْن َأِبيَناُأمَّ

، ثمَّ ارتدَّ مع جماعة من كندة، ثمَّ بعد عمى اإلسالم حتى وفاة النبي  بقَي  
، وشيَد معركة ذلك رجَع إلى اإلسالم، وتزوَج أخت سيدنا أبي بكر الصديق 

 .(ٜ)في معركة صفين اليرموك، وكان مع سيدنا عمي بن أبي طالب 
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 ثالثًا: روايته لمحديث:

، وروى عن (ٓٔ)أربعة أحاديث فقط عن النبي  روى األشعث بن قيس  
 .(ٔٔ)حديثًا واحدًا فقط سيدنا عمر 

 رابعًا: من روى عنه: 

في "تيذيب  (ٕٔ)رواة عدة ذكرىم اإلمام المزي روى عن األشعث بن قيس  
َرَوى َعنو: ِإْبَراِىيم النََّخِعّي ولم يسمع منو، وجرير ْبن َعبد المَِّو البجمي، الكمال"، بقولو: )

وأبو وائل شقيق ْبن سممة األسدي، وعامر الشعبي، وَعْبد الرَّْحَمِن ْبن َعبد المَِّو ْبن 
مسعود، وَعْبد الرَّْحَمِن ْبن عدي الكندي، وَعْبد الرَّْحَمِن المسمي، وقيس ْبن َأبي حازم، 
وقيس بن السكن، وكردوس الكوفي، ومسمم بن ىيضم العبدي، وأبو ِإْسَحاق السبيعي، 

 .(ٖٔ)(وأبو بصير العبدي

 خامسًا: وفاته:

سنة أربعين لميجرة، بعد سيدنا عمي بن أبي طالب  توفي األشعث بن قيس 
  تاىم الحسن بن عميأَ بأربعين ليمًة، حيُث  ُبالكافور وضوءاً  ، فأمرىم أن يوضئوه ،

 .(ٗٔ)، فصمى عميو، وُدفَن في داره في مدينة الكوفةوكانت بنتو تحت الحسن

 لفظ الحديث، وتخريجه، والحكم عميه:المبحث األول: 

 المطمب األول: لفظ الحديث:

نعتمُد في بحثنا ىذا عمى رواية اإلمام البخاري؛ لكونيا أصحُّ الروايات، وألّن  
 ىذه الرواية أخرجيا بنفس المفظ بقية أئمة الحديث. 
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َمْن َحَمَف َعَمى َيِميٍن، َوُىَو ِفيَيا )): ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَِّو َعْن َعْبِد المَِّو 
َقاَل: َفَقاَل اأَلْشَعُث:  ((اْمِرٍئ ُمْسِمٍم، َلِقَي المََّو َوُىَو َعَمْيِو َغْضَبانُ َفاِجٌر، ِلَيْقَتِطَع ِبَيا َماَل 

 ِفيَّ َوالمَِّو َكاَن َذِلَك، َكاَن َبْيِني َوَبْيَن َرُجٍل ِمَن الَيُيوِد َأْرٌض َفَجَحَدِني، َفَقدَّْمُتُو ِإَلى النَِّبيِّ 
 َفَقاَل ِلي َرُسوُل المَِّو ، :(( ََبيَِّنةٌ  َأَلك)) : ، ((اْحِمفْ ))، ُقْمُت: اَل، َقاَل: َفَقاَل ِلْمَيُيوِديِّ

 يئ يئ يئ يئ يئَقاَل: ُقْمُت: َيا َرُسوَل المَِّو، ِإًذا َيْحِمَف َوَيْذَىَب ِبَماِلي، َفَأْنَزَل المَُّو َتَعاَلى: 

يئ يئ يئ يئ يئ
 .(ٙٔ)ِإَلى آِخِر اآلَيةِ  (٘ٔ)

 عميه:المطمب الثاني: تخريج الحديث، والحكم 

أخبرنا أبو  قال: محمدأخرج الحديث بالمفظ السابق اإلمام البخاري من طريق 
معاوية، عن األعمش، عن شقيق، عن عبد اهلل 

(ٔٚ). 

َحدَّثََنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّثََنا َجِريٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ومن طريق آخر قال: 
: َمْن َحَمَف َعَمى َيِميٍن َيْسَتِحقُّ ِبَيا َمااًل َوُىَو ِفيَيا َأِبي َواِئٍل، َقاَل: َقاَل َعْبُد المَِّو 

 يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئَتْصِديَق َذِلَك:  َفاِجٌر، َلِقَي المََّو َوُىَو َعَمْيِو َغْضَباُن، َفَأْنَزَل المَّوُ 

يئ يئ
يئ ڑ ژ يئَفَقَرَأ ِإَلى ، (ٛٔ)

، ُثمَّ ِإنَّ اأَلْشَعَث ْبَن َقْيٍس َخَرَج ِإَلْيَنا، َفَقاَل َما ُيَحدِّثُُكْم (ٜٔ)
َن َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن؟ َقاَل: َفَحدَّْثَناُه، َقاَل: َفَقاَل: َصَدَق، َلِفيَّ َوالمَِّو ُأْنِزَلْت، َكاَنْت َبْيِني َوَبيْ 

َشاِىَداَك َأْو ))، َفَقاَل َرُسوُل المَِّو: ى َرُسوِل المَِّو َرُجٍل ُخُصوَمٌة ِفي ِبْئٍر، َفاْخَتَصْمَنا ِإلَ 
َمْن َحَمَف َعَمى َيِميٍن )): ، ُقْمُت: ِإنَُّو ِإًذا َيْحِمُف َواَل ُيَباِلي، َفَقاَل َرُسوُل المَِّو ((َيِميُنوُ 

َفَأْنَزَل المَُّو َتْصِديَق  ((،َعَمْيِو َغْضَبانُ َيْسَتِحقُّ ِبَيا َمااًل، َوُىَو ِفيَيا َفاِجٌر، َلِقَي المََّو َوُىَو 
يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئَذِلَك، ُثمَّ اْقَتَرَأ َىِذِه اآلَيَة: 

 ڑ ژ ژ يئِإَلى  (ٕٓ)

يئ
(ٕٔ()ٕٕ). 
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، (ٖٕ)حدثنا وكيع، حقال: بكر بن أبي شيبة،  يأبوأخرجو اإلمام مسمم عن 
وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبو معاوية، ووكيع، ح، وحدثنا إسحاق بن إبراىيم الحنظمي، 
والمفظ لو، أخبرنا وكيع، حدثنا األعمش، عن أبي وائل، عن عبد اهلل، عن رسول اهلل 


(ٕٗ). 

ُمَعاِوَيَة، َحدَّثََنا اأْلَْعَمُش، َعْن َشِقيٍق، َعْن َعْبِد  يَأبُ وأخرجو اإلمام أحمد عن 
، عن النبي اهللِ 

(ٕ٘). 

قاال:  -المعنى  -محمُد بُن عيسى وىنَّاد بُن السري وأخرجو أبو داود عن 
عن عبد اهلل قال: قال رسوُل اهلل ، حدَّثنا أبو معاويَة، حدَّثنا األعمُش، عن شقيق

(ٕٙ). 

ىذا حديٌث ترمذي عن ىناد بن السري بالسند السابق، وقال: )وأخرجو اإلمام ال
 .(ٕٚ)(حسٌن َصِحيحٌ 

 .(ٕٛ)وأخرجو اإلمام النسائي عن ىناد بن السري بالسند السابق

اأْلَْعَمُش، َعْن َشِقيٍق، َعْن من خالل ذلك نجد أنَّ إسناد الحديث يدور عمى 
 صحيٌح عمى شرط البخاري ومسمم.، وقد تقدم أنَّ ىذا اإلسناد بن مسعود  َعْبِد اهللِ 

 المبحث الثاني: المفردات الغريبة، وشرح الحديث:

 المطمب األول: المفردات الغريبة في الحديث:

عمى هلل حمف با، و َوُىَو الَقَسُم والواحدة َحْمفة ،الَحْمُف والَحِمُف ُلَغَتانِ لغة: الَحَمف: 
 ،وحالفو عمى كذان ،موفة كاذبةوحمف حمفة فاجر، وأح ،كذا حمفًا، وىو حالف وحالفة

 .(ٜٕ)واستحمفو القاضي ،وأحمفو ،وحمف خصمو ،وتحالفوا عميو واحتمفوا
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 .(ٖٓ)وفي االصطالح: اليمين

، وفي الشرع: عبارة عن عقد ورد عمى الخبر في (ٖٔ)في المغة: القوة :َيِمينٍ ال
 . (ٕٖ)المستقبل لتحقق الصدق منو قوالً 

والفاجر:  ،وأصمو الميل ،وَفَجَر، أي كذب ،َفَجَر ُفجورًا، أي فسق :َفاِجرٌ 
 .(ٖٖ)المائل

 ،َعِيَد إَلْيِو َيْعَيُد ِمْن َباِب َتِعَب إَذا َأْوَصاهُ  :ُيَقالُ  ،اْلَعْيُد اْلَوِصيَّةُ  :عهد اهلل
 .(ٖٗ)َوالذِّمَّةُ  ،َواْلَمْوِثقُ  ،اأْلََمانُ  :َواْلَعْيدُ ، َوَعِيْدُت إَلْيِو ِباأْلَْمِر َقدَّْمُتوُ 

 .(ٖ٘)انتيبَ  :أي ،اقتطع فالن طائفة من مال فالناالقتطاع:  :َيْقَتِطعَ 

يقال: َجَحَدُه حّقو وبحّقو، َجْحدًا  ،الُجحوُد: اإلنكار مع العمم :َفَجَحَدِني
 .(ٖٙ)وجحوداً 

ِىَي الشََّياَدُة اْلَعاِدَلُة ، واصطالحًا: (ٖٚ)البينة لغة: بعُد الشيء وانكشافو :َبيَِّنةٌ 
 .(ٖٛ)ُتَؤيُِّد ِصْدَق َدْعَوى اْلُمدَِّعيالَِّتي 

 المطمب الثاني: شرح الحديث:

)وهو فيها أي: عمى ما يحمف عميو؛ أّي شيء كان  )من حمف عمى يمين(
قيد  )ليقتطع بها مال امرئ مسمم(أي: كاذب، والفجور يطمق عمى كل معصية  فاجر(

الغضب، وغضب  أي: شديد )لقي اهلل وهو عميه غضبان(المسمم محمول عمى الغالب 
 .(ٜٖ)اهلل إما االنتقام؛ أو إرادة االنتقام
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كان ذلك كان بيني وبين  ،)فّي واهلل :بن قيس الكندي )قال: فقال األشعث(
َصمَّى المَُّه -فجحدني فقّدمته إلى النبي ، )أرض، كان بين رجل وبيني رجل من اليهود(

أي تشيد لك  : ألك بينة(-ى المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّمَ َصمَّ -فقال لي رسول اهلل  -َعَمْيِه َوَسمَّمَ 
عميو الصالة - )قال: فقال(بّينة لي  )قمت ال(باستحقاقك ما اّدعيتو قال األشعث 

بالنصب بإًذا  )قمت يا رسول اهلل إًذا يحمف(األشعث:  )لميهودي: احمف قال( -والسالم
بنصب يذىب عطًفا عمى سابقو وىذا موضع الترجمة فإنو نسبو إلى  )ويذهب بمالي(

يئ يئ يئ يئ يئ)فأنزل اهلل تعالى الحمف الكاذب ألنو أخبر بما كان يعممو منو 
(ٗٓ)) 

يئ يئ يئ يئ)أي يستبدلون 
بما عاىدوا اهلل عميو اإليمان بالرسول والوفاء باألمانات  ((ٔٗ)

يئ يئ يئ)
يئ ک ڑ يئ)وبما حمفوا عميو  ((ٕٗ)

 يف )إلى آخر اآلية(متاع الدنيا  ((ٖٗ)
 .(ٗٗ)سورة آل عمران

 المبحث الثالث: األحكام المستفادة من الحديث:

 المطمب األول: حرمة اليمين الفاجرة، والكفارة عنها:

وىو  اليمين الفاجرة، وتسمَّى أيضًا بيمين صبر، ويسمَّى أيضًا اليمين الغموس:
لقد  كقول الشخص الحالف: )واهللِ  ،نفسو فيوِ  كذبَ  يعممُ  عمى شيءٍ  اإلنسانُ  يحمفَ  نْ أ

و عامر، نَّ أ و أحمد( مع عمموِ نَّ أ و )واهللِ أَ  ،و ما دخمياىذه الدار(، وىو يعمم أنَّ  دخمتُ 
نَّ   .(٘ٗ)مكر، وخديعة، ومحرمةٍ  يا يمينُ وغير ذلك، وا 

 اختمف الفقياء في التكفير عن اليمين الفاجرة )الغموس( عمى قولين:

ال كفارة ليا إنَّما فييا التوبة، واالستغفار، وىو الحنفية، المالكية،  القول األول:
 .(ٙٗ)والحنابمة
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 استدلوا بأدلة من السنة والمعقول :

الَكَباِئُر: اإِلْشَراُك ِبالمَِّو، َوُعُقوُق قال: )) عن عبد اهلل بن عمرو أن النبي   -ٔ
 .(ٚٗ)((الَغُموُس الَواِلَدْيِن، َوَقْتُل النَّْفِس، َوالَيِميُن 

 وجه الداللة: 

يدل الحديث عمى أنَّ اليميَن الغموس ال كفارة فييا، وكذلك الشرُك والعقوق 
 .(ٛٗ)والقتل ال كفارة فييا، إنَّما كفارتيا التوبة واالستغفار، وىي أعظم من أْن تكفر

ٍم َمِن اْقَتَطَع َماَل اْمِرٍئ ُمْسمِ : ))قال: قال رسول اهلل  عن عبد اهلل   -ٕ
 .(ٜٗ)((ِبَيِميٍن َكاِذَبٍة، َلِقَي المََّو َوُىَو َعَمْيِو َغْضَبانُ 

ذكر اإلثم في اليمين الغموس  تدل األحاديث عمى ان النبي  وجه الداللة:
 .(ٓ٘)في الحديث ولم يذكر الكفارة ولو كانت فيو كفارة لذكرىا النبي 

الَِّذي اَل َكفَّاَرَة َلُو اْلَيِميَن ُكنَّا َنُعدُّ ِمَن الذَّْنِب : )قول ابن مسعود   -ٖ
اْقِتَطاُع الرَُّجِل َماَل َأِخيِو )، َفِقيَل: َما اْلَيِميُن اْلَغُموُس؟ َقاَل: (اْلَغُموَس 

 .(ٔ٘)(ِباْلَيِميِن اْلَكاِذَبةِ 
إن اليمين الغموس غير منعقدة فال توجب الكفارة فييا كالمغو أو يمين   -ٗ

انيا غير منعقدة كونيا توجب برًا، وال عمى ماٍض أشبيت المغو، وبيان 
 .(ٕ٘)يمكن فييا، وألن الكفارة ال ترفع إثميا فال تشرع فييا

 .(ٖ٘)فييا الكفارة، وىو قول الشافعية، ورواية عند أحمد القول الثاني:

 استدلوا بالمعقول :
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إنَّ الحالف إذا وجد منو اليمين باهلل تعالى قاصدًا المخالفة فتمزمو الكفارة 
 .(ٗ٘)كالمستقبمة

ال يصح القياس عمى اليمين المستقبمة ألنَّيا يمين منعقدة يمكن حميا، أجيب: 
))َمْن َحَمَف عمى َيميٍن : ، بدليل قولو (٘٘)والبر فييا، وىذه غير منعقدة فال حل ليا

نما تجب ، فيذا يدل عمى أنَّ الكفارة إ(ٙ٘)َفَوَجَد غيَرىا َخيرًا ِمْنيا فمُيكفِّْر عْن َيميِنِو((
 بالحمف عمى فعل يفعمو فيما يستقبمو.

  الرأي المختار:

ما ذىب إليو أصحاب القول األول من أنَّ اليمين الفاجرة ال كفارة فييا؛ ألنَّيا 
أعظم من أْن تكفر إنَّما يجب فييا التوبة واالستغفار، ولصحة ما استدل بو أصحاب 

َمْن َحَمَف َعَمى َيِميٍن، َوُىَو ِفيَيا : ))ىذا القول، ولمحديث الذي ذكرناه في بداية البحث
 .(ٚ٘)((َفاِجٌر، ِلَيْقَتِطَع ِبَيا َماَل اْمِرٍئ ُمْسِمٍم، َلِقَي المََّو َوُىَو َعَمْيِو َغْضَبانُ 

 المطمب الثاني: حكم الحاكم ال يحل حرامًا، وال يحرم حالاًل:

يحّرُم حالاًل، فقد قال ابن أجمع العمماُء أنَّ حكم الحاكم ال يحلُّ حرامًا، وال 
وأجمعوا عمى أشياء مما يحكم بيا الحاكم في الظاىر حرام عمى المقضي : )(ٛ٘)المنذر

من ذلك: أن يحكم لو بالمال، ويجزم أنو ممموك،  ،لو بو، مما يعمم أن ذلك حرام عميو
 .(ٜ٘)(ويحكم لو بالقود عمى من يعمم أنو بريء مما حكم عميو، ببينات ثبتت في الظاىر



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العذد /رابع المجلذ ال / رابعةمجلة الذراسات المستذامة . . السنة ال

 

 
4007 

 :الخاتمة
 في ختام ىذا البحث نذكر بعض النتائج التي توصمت إلييا، وىي:

 .صحابي جميل أسمَم مع وفد كندة عمى النبي  األشعث بن قيس  -
، ثم رجع إلى إسالمو، وحسن إسالمو، وكان ممن ارتدَّ بعد وفاة النبي  -

 .شيد اليرموك، وصفين مع سيدنا عمي 
 سنة. ٖٙ توفي سنة أربعين ىجرية، وعاش -
روى حديث األشعث بن قيس البخاري، ومسمم، وأحمد، وأبو داود،  -

 والنسائي، وابن ماجو، وغيرىم.
 أْن يحمف الرجل يمينًا كاذبًا ليقتطع بو مال امرٍئ مسمم. حّرم النبي  -
اليمين الفاجرة، ويمين الصبر، واليمين الغموس كميا بمعنى واحد، وىو أْن  -

 عمُم ذلك.يحمف باهلل كاذبًا، وىو ي
أنَّ اليمين الفاجرة ال كفارة فييا؛ ألنَّيا أعظم من أْن تكفر إنَّما يجب فييا  -

 .التوبة واالستغفار
 حكم الحاكم ال يحلُّ حرامًا، ويحّرُم حالاًل. -

وآخُر دعوانا أْن الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى سيدنا محمد 
 وعمى آلو وصحبو أجمعين.

  



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العذد /رابع المجلذ ال / رابعةمجلة الذراسات المستذامة . . السنة ال

 

 
4008 

 مصادر:الهوامش وال

                                                           

 محمـد بـن اهلل عبـد بـن يوسـف عمـر ألبـي األصحاب، معرفة في االستيعابينظر:  (ٔ)
 محمــــد عمــــي: تحقيــــق ،(ىـــــٖٙٗت) القرطبــــي النمــــري عاصــــم بــــن البــــر عبــــد بــــن

 .ٖٖٔ/ٔ، مٕٜٜٔ - ىـٕٔٗٔ ،ٔط بيروت، الجيل، دار البجاوي،
ســير أعــالم النـبالء، لشــمس الــدين أبـي عبــد اهلل محمــد بـن أحمــد بــن عثمــان ينظـر:  (ٕ)

ىـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــين بإشــراف الشــي  ٛٗٚبــن َقاْيمــاز الــذىبي )ت
 .ٖٛ/ٕ، مٜ٘ٛٔ -ىـ٘ٓٗٔ، ٖشعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

أبو عبـد اهلل، أخـذ ىو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي، شمس الدين،  (ٖ)
عن: ابن الّقواس، وابن الّظاىري، والّدمياطي، وغيرىم، لـو: "سـير أعـالم النـبالء"، 

التــاج ه(. ينظــر: ٛٗٚوتـاري  اإلســالم"، و"تــذكرة الحفـاظ"، وغيرىــا، تــوفي سـنة: )
المكمـل مــن جــواىر مـطثر الطــراز اآلخــر واألول، ألبــي الطيـب محمــد صــديق خــان 

ىــ(، وزارة ٖٚٓٔبن حسن بن عمـي ابـن لطـف اهلل الحسـيني البخـاري الِقنَّـوجي )ت
سـمم ؛ و ٖٓٗ، صمٕٚٓٓ -ىــ ٕٛٗٔ، ٔاألوقاف والشؤون اإلسالمية، قطـر، ط

نطيني العثمــــاني الوصــــول إلــــى طبقــــات الفحــــول، لمصــــطفى بــــن عبــــد اهلل القســــط
ىـــــــ(، تحقيــــــق: محمــــــود عبــــــد القــــــادر ٚٙٓٔ)ت« حــــــاجي خميفــــــة»المعــــــروف بـــــــ 

 .ٖٛ/ ٖ، مٕٓٔٓتركيا،  –األرناؤوط، مكتبة إرسيكا، إستانبول 
خيـر الـدين بـن محمـود بـن ، ل؛ واألعـالمٕٗ/ ٕ, لمذىبيسير أعالم النبالء، ينظر:  (ٗ)

،  دار العمم لمماليـين ، ىـ(ٜٖٙٔتمحمد بن عمي بن فارس، الزركمي الدمشقي )
 .ٕٖٖ/ٔم،  ٕٕٓٓ ،٘ٔط

ثَـْور بـن عفيـر بـن ، وىـم أبنـاء: ىي قبيمة مشيورة من اليمن تفرقـت فـي الـبالدكندة:  (٘)
. اْلَحاِرث بن مّرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريـب بـن زيـد بـن كيـالن بـن سـبأ

محمد بن عبـد عمر يوسف بن عبد اهلل بن ، ألبي اإلنباه عمى قبائل الرواةينظر: 
دار ، إبــــراىيم األبيــــاري ، تحقيــــق:ىـــــ(ٖٙٗتالبــــر بــــن عاصــــم النمــــري القرطبــــي )

ـــــي  ـــــاب العرب ـــــروت  -الكت ـــــان –بي  ؛ ؤٔٔ، صمٜ٘ٛٔ -ىــــــ ٘ٓٗٔ، ٔ، طلبن
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 ،(هٕٙ٘ت) الســمعاني منصــور بــن محمــد بــن الكــريم عبــد ســعد ألبــي األنســاب،
 ســنة ،ٔط بيــروت، العمميــة، الكتــب دار عطــا، القــادر عبــد محمــد: حواشــيو وضــع
 .ٔٙٔ/ٔٔ، هٜٔٗٔ

ىــو: َأْحمـــد بـــن ُشـــَعْيب بـــن عمـــى بـــن ِســَنان بـــن َبحـــر بـــن دينـــار، أبـــو عبـــد الـــرحمن  (ٙ)
النََّســاِئي، صــاحب الســنن القاضــي الحــافظ، شــي  اإلســالم، لــو: "الســنن الكبــرى"، 
و"المجتبى"، وىو السنن الصغرى، والضعفاء والمتروكون، وغير ذلك، توفي سنة: 

، ودفن ببيت المقدس. ينظر: وفيات األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، ألبـي ىـ(ٖٖٓ)
العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبـي بكـر ابـن خمكـان البرمكـي 

، ٔبيــــــروت، ط -ىــــــ(، تحقيـــــق: إحســــــان عبـــــاس، دار صـــــادر ٔٛٙاإلربمـــــي )ت
أحمـد بـن ؛ وتذكرة الحفاظ، لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بـن ٚٚ/ ٔم، ٜٔٚٔ

، ٔلبنــان، ط-ىـــ(، دار الكتــب العمميــة بيــروتٛٗٚعثمــان بــن َقاْيمــاز الــذىبي )ت
 .ٜٗٔ/ ٕم، ٜٜٛٔ -ىـٜٔٗٔ

 آِكُل اْلُمَراِر: اْلَحاِرُث ْبُن َعْمِرو بن حجر بن عمرو بن معاوية من ِكْنَدَة، َوِقيَل: (ٚ)
َجدُُّه ُحْجُر ْبُن ُعَمَر، َأَكَل ُىَو َوَأْصَحاُبُو ِفي َغْزَوٍة َشَجًرا ُيَقاُل َلُو: اْلُمَراُر، َوِلمنَِّبيِّ 

 .ينظر:  َجدٌَّة ِمْن ِكْنَدَة َمْذُكوَرٌة، ِىَي: ُأمُّ ِكالِب ْبِن ُمرََّة، َفَذِلَك َأَراَد اأَلْشَعُث
 بن محمد بن محمد بن لمحمد والسير، والشمائل المغازي فنون في األثر عيون
 ،(ىـٖٗٚت) الدين فتح الفتح، أبي الربعي، اليعمري الناس، سيد ابن أحمد،
، ٖٜٜٔ-ٗٔٗٔ ،ٔط بيروت، – القمم دار رمضان، محمد إبراىيم: تعميق

ٕ/ٖٓٔ. 
دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، ألحمد بن الحسين بن عمي بن موسى  (ٛ)

 -ىــــ(، دار الكتـــب العمميـــةٛ٘ٗالُخْســـَرْوِجردي الخراســـاني، أبـــي بكـــر البييقـــي )ت
ــــروت، ط بــــاب قــــدوم فــــروة بــــن مســــيك ، جمــــاع أبــــواب المغــــازي، ه٘ٓٗٔ، ٔبي

المــرادي وعمــرو بــن معــدي كــرب، وقــدوم األشــعث بــن قــيس فــي وفــد كنــدة عمــى 
 .ٖٓٚ/٘، النبي 
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 .ٜٖ/ٕينظر: سير أعالم النبالء، لمذىبي،  (ٜ)
تحفة األشراف بمعرفة ذكر جميع الروايات اإلمام المزي في أطرافو. ينظر:  (ٓٔ)

، ىـ(ٕٗٚتالحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي ) يجمال الدين أب، لاألطراف
، ٕ، طالمكتب اإلسالمي، والدار القّيمة، : عبد الصمد شرف الدينتحقيق
 .ٙٚ/ٔ، مٖٜٛٔ -ىـٖٓٗٔ

 .ٔٔ/ٛالمصدر نفسو،  (ٔٔ)
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الممك بن يوسف بن عمي بن أبي ىو:  (ٕٔ)

تيــذيب "صــنف كتبــا، منيــا:  ،الزىــر القضــاعي الكمبــي الحمبــي ثــم الدمشــقي المــزي
 :, تـــوفي فـــي صـــفر ســـنة"المنتقـــي مـــن األحاديـــث", و "الكمـــال فـــي أســـماء الرجـــال

طبقــــات الشــــافعية، ألبــــي بكــــر بــــن أحمــــد بــــن  -ٖٙٚٔينظر: . (هٕٗٚ)
مــــد بــــن عمــــر األســــدي الشــــيبي الدمشــــقي، تقــــي الــــدين ابــــن قاضــــي شــــيبة ) مح
، ٔبيـــروت، ط –ىــــ(، تحقيـــق: د.الحـــافظ عبـــد العمـــيم خـــان، عـــالم الكتـــب ٔ٘ٛت

 .ٖٕٙ/ ٛ ،لمزركمي ،األعالم؛ و ٗٚ/ ٖ ،ىـ ٚٓٗٔ
تيـــذيب الكمـــال فـــي أســـماء الرجـــال, ليوســـف بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن يوســـف، أبـــي  (ٖٔ)

ىــ(، ٕٗٚالحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المـزي )ت
 –ه ٓٓٗٔ، ٔبيـــروت, ط –تحقيـــق: د. بشـــار عـــواد معـــروف, مؤسســـة الرســـالة 

 .ٕٙٛ/ٖ، مٜٓٛٔ
 .ٕٗ/ٕينظر: سير أعالم النبالء، لمذىبي،  (ٗٔ)
 .ٚٚسورة آل عمران: من اآلية ( ٘ٔ)
ه(، ٕٙ٘( صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل أبي عبد اهلل البخاري الجعفي )تٙٔ)

ه، كتــاب ٕٕٗٔ، ٔتحقيــق: محمــد زىيــر بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، ط
 .ٕٙٔٗ، برقم: ٕٔٔ/ٖالخصومات، باب كالم الخصوم بعضيم في بعض، 
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بـــاب كـــالم الخصـــوم بعضـــيم فـــي بعـــض،  كتـــاب الخصـــومات،صـــحيح البخـــاري، ( ٚٔ)
 .ٕٙٔٗ، برقم: ٕٔٔ/ٖ

 .ٚٚسورة آل عمران: من اآلية ( ٛٔ)
 .ٚٚسورة آل عمران: من اآلية ( ٜٔ)
 .ٚٚسورة آل عمران: من اآلية ( ٕٓ)
 .ٚٚسورة آل عمران: من اآلية ( ٕٔ)
صــحيح البخــاري، كتــاب الــرىن، بــاب إذا اختمــف الــراىن والمــرتين ونحــوه، فالبينــة ( ٕٕ)

 .ٕ٘ٔ٘، برقم: ٖٗٔ/ٖالمدعي، واليمين عمى المدعى عميو،  عمى
جرت عادة أىل الحديث وكتبتو: أنو إذا كان لمحديث إسنادان فأكثر، وجمعوا بين ( ٖٕ)

األســانيد فــي مــتن واحــد، أنيــم إذا انتقمــوا مــن ســند إلــى إســناد آخــر كتبــوا بينيمــا حــاء 
أن ينطــق القــارئ بيــا  مفــردة ميممــة، صــورة: )ح(، والــذي عميــو عمــل أىــل الحــديث

كذلك مفردة. ينظر: شرح التبصرة والتذكرة، ألبي الفضل زيـن الـدين عبـد الـرحيم بـن 
ىــ(, تحقيـق: عبـد ٙٓٛالحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكـر بـن إبـراىيم العراقـي )ت

، ٔلبنـــان, ط –مـــاىر ياســـين فحـــل, دار الكتـــب العمميـــة، بيـــروت  -المطيـــف اليمـــيم 
 .ٜٚٗ/ٔم، ٕٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔ

ىـــ(، ٕٔٙصــحيح مســمم، لمســمم بــن الحجــاج أبــي الحســن القشــيري النيســابوري )ت (ٕٗ)
بيــروت، د.ط، د.ت،  –تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء التــراث العربــي 

، بـرقم: ٕٕٔ/ٔكتاب اإليمان، باب وعيد من اقتطع حق مسمم بيمين فـاجرة بالنـار، 
ٖٔٛ. 

بي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالل بن مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أل( ٕ٘)
ىـــــ(، تحقيــــق: شــــعيب األرنــــؤوط، وعــــادل مرشــــد، وآخــــرون، ٕٔٗأســــد الشــــيباني )ت
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، م، مســـــند عبـــــد اهلل بـــــن مســـــعود ٕٔٓٓ -ىــــــ  ٕٔٗٔ، ٔمؤسســـــة الرســـــالة، ط
 .ٜٖٚ٘، برقم: ٔٛ/ٙ

سنن أبي داود، ألبي داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشـير بـن شـداد بـن  (ٕٙ)
مَحمَّد كاِمل قـره  -ىـ(، تحقيق: شَعيب األرنؤوط ٕ٘ٚعمرو األزدي السِِّجْستاني )ت
م، أول كتاب اإليمان والنذور، ٜٕٓٓ -ىـ ٖٓٗٔ، ٔبممي، دار الرسالة العالمية، ط

 .ٖٕٖٗ، برقم: ٛٗٔ/٘ ألحد، باب فيمن حمف يمينًا ليقتطع بيا ماالً 
سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبـي ( ٕٚ)

بيـروت،  –ىـ(، تحقيق: بشار عواد معـروف، دار الغـرب اإلسـالمي ٜٕٚعيسى )ت
 .ٜٜٕٙ، برقم: ٗٚ/٘م، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران، ٜٜٛٔ

السنن الكبرى، ألبـي عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن عمـي الخراسـاني، النسـائي  (ٕٛ)
، ٔبيـــروت، ط –ىــــ(، تحقيـــق: حســـن عبـــد المـــنعم شـــمبي، مؤسســـة الرســـالة ٖٖٓ)ت

م، كتــاب القضــاء، اإلباحـة لمحــاكم أن يقــول لممـدعى عميــو احمــف ٕٔٓٓ -ىــٕٔٗٔ
خبــر األشــعث بــن قــيس قبــل أن يســألو ذلــك المــدعي، وذكــر اخــتالف ألفــاظ النــاقمين ل

 .ٜٛٗ٘، برقم: ٕٙٗ/٘في ذلك، 
ىـــ(، ٖٓٚ( تيــذيب المغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن األزىــري اليــروي، أبــي منصــور )تٜٕ)

م، ٕٔٓٓ، ٔبيـروت، ط –تحقيق: محمد عـوض مرعـب، دار إحيـاء التـراث العربـي 
أساس البالغة، ألبي القاسم محمود بن عمرو بـن أحمـد، ؛ و ٖٗ/٘مادة )ح ل ف(، 

ىــــ(، تحقيـــق: محمـــد باســـل عيـــون الســـود، دار الكتـــب ٖٛ٘شـــري جـــار اهلل )تالزمخ
 .ٕٛٓ/ٔم، مادة )ح ل ف(، ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔ، ٔلبنان، ط –العممية، بيروت 

ينظر: حاشية الجمل, لسميمان بن عمر بن منصور العجيمي األزىـري، المعـروف ( ٖٓ)
 .ٕٓٗ/٘ىـ(, د.ط، دار الفكر, بيروت, د.ت، ٕٗٓٔبالجمل )ت
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المغرب فـي ترتيب المعرب, لناصر بن عبد السـيد أبـي المكـارم ابـن عمـى، ينظر: ( ٖٔ)
ِزّى )ت ىـ(، د.ط، دار الكتاب العربي ٓٔٙأبي الفتح، برىان الدين الخوارزمي الُمَطرِّ

 .٘ٔ٘، مادة )ي م ن(، صبيروت، د.ت-
نفـي ( ينظر: فتاوى النوازل، ألبي الميث نصـر بـن محمـد بـن إبـراىيم السـمرقندي الحٕٖ)

ـــان،  –ه(، تحقيـــق: الســـيد يوســـف أحمـــد، دار الكتـــب العمميـــة، بيـــروت ٖ٘ٚ)ت لبن
 .ٖٕٛه، صٕ٘ٗٔ –م ٕٗٓٓ، ٔط

الصــحاح تــاج المغــة وصــحاح العربيــة، ألبــي نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجــوىري ( ٖٖ)
 –ىـــــ(، تحقيــــق: أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار، دار العمــــم لمماليــــين ٖٜٖالفــــارابي )ت
 .ٛٚٚ/ٕم، مادة )فجر(، ٜٚٛٔ -  ىـٚٓٗٔ، ٗبيروت، ط

المصباح المنير فـي غريب الشرح الكبيـر, ألحمـد بـن محمـد بـن عمـي الفــيومي ثـم  (ٖٗ)
ه، ٖٛٙٔ، المكتبـة العمميـة، بيـروت, ٕىــ(, طٓٚٚالحموي، أبي العبـاس )ت نحـو 

 .ٖ٘ٗ/ٕمادة )ع ه د(، 
اليمنــي ( شــمس العمــوم ودواء كــالم العــرب مــن الكمــوم, لنشــوان بــن ســعيد الحميــرى ٖ٘)

ىـــ(, تحقيــق: د حســين بــن عبــد اهلل العمــري، مطيــر بــن عمــي اإلريــاني، د. ٖٚ٘)ت
لبنــان(، دار الفكــر )دمشــق  -يوســف محمــد عبــد اهلل, دار الفكــر المعاصــر )بيــروت 

 .ٜ٘٘٘/ٛم، ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ، ٔسورية(, ط -
 .ٔ٘ٗ/ٕالصحاح، لمجوىري، مادة )جحد(، ( ٖٙ)
 .ٖٕٛٓ /٘المصدر نفسو، مادة )بين(، ( ٖٚ)
درر الحكــــــام فــــــي شــــــرح مجمــــــة األحكـــــــام، لعمــــــي حيــــــدر خواجــــــو أمــــــين أفنـــــــدي ( ٖٛ)

م، ٜٜٔٔ -ىــــ ٔٔٗٔ، ٔىــــ(، تعريـــب: فيمـــي الحســـيني، دار الجيـــل، طٖٖ٘ٔ)ت
ٔ /ٚٗ. 
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الكـــوثر الجـــاري إلـــى ريـــاض أحاديـــث البخـــاري، ألحمـــد بـــن إســـماعيل بـــن ( ينظـــر: ٜٖ)
ـ(، تحقيــق: الشــي  أحمــد ىــٖٜٛعثمــان بــن محمــد الكــوراني الشــافعي ثــم الحنفــي )ت

 ٕٛٓٓ -ىــ  ٜٕٗٔ، ٔلبنـان، ط –عزو عناية، دار إحياء التراث العربي، بيـروت 
 .ٜٜ/٘م، 

 .ٚٚسورة آل عمران: من اآلية ( ٓٗ)
 .ٚٚسورة آل عمران: من اآلية ( ٔٗ)
 .ٚٚسورة آل عمران: من اآلية ( ٕٗ)
 .ٚٚسورة آل عمران: من اآلية ( ٖٗ)
صــحيح البخــاري، ألحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن  ينظـر: إرشــاد الســاري لشــرح( ٗٗ)

ىـــ(, ٖٕٜعبــد الممــك القســطالني القتيبــي المصــري، أبــي العبــاس، شــياب الــدين )ت
 .ٖٕ٘/ٗه، ٖٕٖٔ، ٚالمطبعة الكبرى األميرية، مصر، ط

المغني، ألبي محمد موفق الـدين عبـد اهلل بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة، ( ينظر : ٘ٗ)
 -ىــــــ ٖٛٛٔىــــــ(، مكتبـــــة القـــــاىرة، د.ط، ٕٓٙقدســـــي )تالشـــــيير بـــــابن قدامـــــة الم

؛ وفــتح القـــدير، لكمـــال الـــدين محمــد بـــن عبـــد الواحـــد السيواســـي ٖٕٔ/ٖٔ، مٜٛٙٔ
 .٘٘/٘ىـ(، دار الفكر، د.ط، د.ت، ٔٙٛالمعروف بابن اليمام )ت 

بداية المجتيد ونياية المقتصد، ألبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن ينظر:  (ٙٗ)
القاىرة،  –ىـ(، دار الحديثٜ٘٘أحمد بن رشد القرطبي الشيير بابن رشد الحفيد )ت

المباب ؛ و ٕٕٔ/ٖٔ ، البن قدامة،والمغني ؛ٛٓٓٔ/ٕ، مٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔد.ط، 
ىيم الغنيمي الدمشقي عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبرا، لفي شرح الكتاب

المكتبة ، : محمد محيي الدين عبد الحميد، تحقيقىـ(ٜٕٛٔتالميداني الحنفي )
 .ٖ/ٗ ،لبنان –العممية، بيروت 
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، ٖٚٔ/ٛ ، كتـاب األيمـان والنـذور، بـاب اليمـين الغمـوس،ينظر: صحيح البخـاري (ٚٗ)
 .٘ٚٙٙبرقم: 

 الفضــل أبـو حجــر بـن عمـي بــن ألحمـد, البخــاري صـحيح شـرح البــاري فـتحينظـر:  (ٛٗ)
 بيـــــروت، - المعرفـــــة دار, الخطيـــــب الـــــدين محـــــب: تحقيـــــق, الشـــــافعي العســـــقالني

 .ٚ٘٘/ٔٔ ه،ٜٖٚٔ
باب قول اهلل تعالى: }وجـوه يومئـذ ناضـرة ، كتاب التوحيد، ينظر: صحيح البخاري (ٜٗ)

 .٘ٗٗٚ، برقم: ٕٖٔ/ٜ، [ٖٕإلى ربيا ناظرة{ ]القيامة: 
 بــن البــر عبــد بــن محمــد بــن اهلل عبــد بــن يوســف عمــر ألبــي االســتذكار،ينظــر:  (ٓ٘)

ــــي النمــــري عاصــــم ــــق ،(ىـــــٖٙٗت) القرطب ــــي محمــــد عطــــا، محمــــد ســــالم: تحقي  عم
 .ٜٔٔ/٘ م،ٕٓٓٓ – ٕٔٗٔ ،ٔط بيروت، – العممية الكتب دار معوض،

ىــ(، ٛ٘ٗبي بكر أحمد بن الحسين بن عمـي البييقـي )تألينظر: السنن الكبرى،  (ٔ٘)
، مٜٜٜٔ-ىــٕٓٗٔبيـروت، –دار الكتـب العمميـة ، محمـد عبـد القـادر عطـا :تحقيـق

 .ٖٜٛٛٔ :برقم ،ٚٙ/ٓٔكتاب األيمان، باب ما جاء في اليمين الغموس،
 .ٕٕٔ/ٖٔ ، البن قدامة،المغنيينظر:  (ٕ٘)
المجمـــوع شـــرح الميـــذب ))مـــع تكممـــة الســـبكي والمطيعـــي((، ألبـــي زكريـــا ينظـــر:  (ٖ٘)

ــــــدين يحيــــــى بــــــن شــــــرف ا  ،ىـــــــ(، دار الفكــــــر، د.ط، د.تٙٚٙلنــــــووي )تمحيــــــي ال
الكافي في فقو اإلمام أحمد، ألبي محمـد موفـق الـدين عبـد اهلل بـن أحمـد  ؛ٕٙٔ/ٜٔ

بـن محمــد بـن قدامــة الجمـاعيمي المقدســي ثـم الدمشــقي الحنبمـي، الشــيير بـابن قدامــة 
 .ٖٗٚ/ٗ ،مٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗٔ، ٔىـ(، دار الكتب العممية، طٕٓٙالمقدسي )ت

 .ٖٗٚ/ٗ البن قدامة، ،ينظر: الكافي (ٗ٘)
 .ٖٕٔ/ٖٔ ، البن قدامة،المغني (٘٘)
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صحيح مسمم، كتاب األيمان، باب ندب من حمـف يمينـا فـرأى غيرىـا خيـرا ينظر:  (ٙ٘)
 . ٓ٘ٙٔ، برقم: ٕٕٚٔ/ ٖمنيا، أن يأتي الذي ىو خير، ويكفر عن يمينو، 

 تقدم تخريجو.( ٚ٘)
ىــو: أبــو بكــر، محمــد بــن إبــراىيم ابــن المنــذر النيســابوري الفقيــو، اإلمــام الحــافظ  (ٛ٘)

العالمـــــــة نزيـــــــل مكـــــــة، لـــــــو: "اإلشـــــــراف فـــــــي اخـــــــتالف العممـــــــاء"، و"اإلجمـــــــاع" , 
ســير أعــالم النــبالء، ه(. ينظــر: ٜٕٔو"المبســوط"، وغيرىــا، تــوفي بمكــة ســنة: )

 .ٜٕٗ/٘، لمزركمي، األعالم؛ و ٜٓٗ/ ٗٔ, لمذىبي
، ىـــــ( ٜٖٔتبكــــر محمــــد بــــن إبــــراىيم بــــن المنــــذر النيســــابوري )، ألبــــي مــــاعاإلج (ٜ٘)

مكتبـــــة الفرقـــــان ، تحقيـــــق: أبـــــو حمـــــاد صـــــغير بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن حنيـــــف
 .ٖٛ، صم ٜٜٜٔ، ٕ، طرأس الخيمة ،)عجمان(، مكتبة مكة الثقافية


