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 يف السنة النبوية التكسب
 إيمان منعم حميد / مديرية تربية الرصافة االولى .دم.

Journalofstudies2009@gmail.com 
   الممخص:

،  النراسحماية الفرر  مرن الحا رة والعرازة الرى و السنة النبوية عمى العمل ، لغرض التكسب منو ،  حثت
، وقر  بينررت (ٔ)«َوَمرْن َبطأررَب بِرِو َعَممُرُو، لَرْم ُيْسرِرْع بِرِو َنَسرُبُو : » واكر ت عمرى وررورة العمرل بارول النبر  

السررنة رررور لمتكسررب، ممنيررا مررا ىررو مبررارك مررن المررريعة السررنمية وثمرتررو لممسررمم  نيمررة عا مررة مرر  
 ال نيا , وأ ره آ ل م  اآلخرة . ومنيا ما ىو مني  عنو،  أما لنو حرام ، أو لنو مكروه . 

 الكممات المفتاحية : )التكسب ، السنة النبوية ، العمل ، مينة(.
Earning in the Sunnah 

Dr. Eman Moneim Hamid / Directorate of Education Rusafa First 
Abstracts: 
Research Summary The Sunnah urges to work, for the purpose of earning 
from it, and to protect the individual from the need and dignity of the people, 
and she emphasized the necessity of acting according to the words of the 
Prophet: And whoever slows down his work, his lineage does not speed him 
up” (1), and the Sunnah has shown images of earning, among them what is 
blessed from Islamic law, and its fruit for the Muslim is an immediate booty 
in the world, and his reward is greater in the hereafter. And some of them 
are what is forbidden, because it is forbidden. Or because he is hated. 
Keywords: )earning, the Sunnah, work, profession(. 

 الما مة : 
لكل سبب نتي ة والعمل ىو سبب والتكسب منرو النتي رة ، مار  حثرت السرنة النبويرة عمرى 

الى حياة سباب لتحريل النتي ة الت  تورل العامل العمل الذي ىو من قبيل الخذ بال
كريمررة . مالحيرراة ىرر   ورة تكامميررة تحترراج الررى ان يبخررذ كررل مررر  مييررا  وره ، وىررذا الرر ور 

، ولررول العامررل لررم  التررا ر تبررور رررناعة العامررل ، وزرع الفررنح يتمثررل بمينررة معينررة ممررول
 ي   التا ر البواعة الت  يت ر بيا .
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مالمين والحرف تكمل بعويا بعض ، والتكسب من ىذه المين والحرف ىو الغاية الت  
 يعمل من ا ميا النسان .

، وذكررررت اباحرررت التكسرررب منيررراالتررر  مارر  ور  مررر  السرررنة النبويرررة بعرررض الميرررن والحرررف 
 اخرى ونيت عن العمل بيا والتكسب منيا .  

 تعريف التكسب لغة وارطنحًا 
 .(ٕ) تكسب لغة : )اْلكْسب: طمب الرزق. كسب يْكسب كسبًا، وتكسب، واكتسب(

 التكسب ارطنحًا :
قرررال الرا رررب : )الكسرررب مرررا يتحرررراه اجنسررران ممرررا ميرررو ا رررتنب نفررر  وتحرررريل حرررظ وقررر  

مرب منفعرة ثرم  مرب موررة، والكسرب ميمرا أخرذه لنفسرو ولغيرره. يستعمل ميمرا يظرن أنرو ي 
 .(ٖ)والكتساب ل ياال إل ميما استفا ه لنفسو(

وقررال ال ر رران  : )الكسررب: ىررو المفورر  إلررى ا ررتنب نفرر  أو  مرر  ورررر، ول يورررف 
 معل اهلل ببنو كسب، لكونو منزًىا عن  مب نف  أو  م  ورر.

لتحرررريل ما ررر ة معينرررة ، سررروا  كانرررت ما يرررة أو اقرررول : التكسرررب : ىرررو سرررع  النسررران  
 معنوية .

 اوًل : امول التكسب
 الحتطاب :  -ٔ

َناِ ، َعِن  قال المام البخاري : )َح أثََنا َعْبُ  المأِو ْبُن ُيوُسَف، َأْخَبَرَنا َماِلٌك، َعْن َأِب  الزِّ
َوالأررِذي َنْفِسرر  ِبَيررِ ِه أَلَْن َيْبُخررَذ »قَرراَل: : َأنأ َرُسرروَل المأررِو اأَلْعررَرِج، َعررْن َأبِرر  ُىَرْيررَرَة 
َعمَررى َظْيررِرِه َخْيررٌر لَررُو ِمررْن َأْن َيررْبِتَ  َرُ ررًن، َمَيْسررَبَلُو َأْعَطرراُه َأْو َأَحررُ ُكْم َحْبمَررُو، َمَيْحَتِطررَب 

 تخريج الح يث :  «(.َمَنَعوُ 
 (.ٚ)، والمام النسا  (ٙ)، والمام الترمذي(٘)، والمام مسمم(ٗ)اخر و المام البخاري

 المعنى العام :
ا كرران بسرريطًا، وان مررا ي نيررو يبررين ىررذا الحرر يث المررريف رمعررة مرربن العمررل ميمرر      

المر  من  خل بسبب ىذا العمل  خير لو من ان ي مس م  بيتو وينتظرر الرر قات مرن 
مينرة الحتطراب ليوررب  ، واخترار النبر (ٛ)الناس لما مييا من المنو واراقة مرا  الو رو
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برررو مرررثًن  لمنررراس ويمررر عيم عمرررى العمرررل لنرررو مرررن ابسرررط الميرررن ا ررررًا وامرررايا عمرررًن ، 
محتطب يستعمل ميو ي ه ل م  الحطب وظيره لمحمل م  النيار وتحت امعة الممس مال
(، مبررذلك  يكررون امررق مررن  يررره مررن الميررن الترر  يكررون مييررا العامررل  ررالس مرر  مكرران ٜ)

وموقو ساف يظمو حر الممس. ميكون بيذه المماة ق  استب ل عز العمرل برذل السرؤال و 
ن الثرررر النفسررر  الرررذي يح ثرررو العمرررل باليررر  ركرررب اجنسرررانية الكريمرررة العاممرررة  مورررًن عررر

والميررارات الحركيررة  والتانيررة الفنيررة الترر  تنررتج مررن مزاولتررو، والترر  تحرر ث الثاررة بررالنفس 
والترر  تررنعكس عمررى سررموك الفررر  ممررا يخمررق مررر  عمررى قرر ر عررال  مررن الرررحة النفسرررية 

 وال سيمية.
 الفوا   المستنبطة من الح يث : 

 العمل ميما كان نوعو وميما كانت مماتو . م  الح يث  للة عمى اىمية -ٔ
وميرررو ان المرررتغال برررالمين الاميمرررة المرررر و  المرررا ي امورررل مرررن الاعرررو  لنتظرررار  -ٕ

 الفرص الذىبية.
وميرررو كراىيرررة المسررربلة، وىررر  عنررر  الفايرررا  عمرررى  ثنثرررة أو رررو: الول ، حررررام لمغنررر   -ٖ

َأْمررَواَلُيْم َتَكثًررًرا، َمِمنأَمررا َيْسررَبُل َ ْمررًرا : )َمررْن َسررَبَل النأرراَس المسررتكثر ، قَرراَل: قَرراَل َرُسرروُل 
، و الثان ، مكروه لمسا ل تطوع ولم يظير من عازتو مروق  (ٓٔ)َمْمَيْسَتِالأ َأْو ِلَيْسَتْكِثر(

ما ىو بو، مينا الحتطاب خير لو من السؤال ، والر ليل حر يث الحتطراب، والثالرث 
. أمررا اذا كرران السررؤال لورررورة ممحررة مبرراح، لمسررا ل بررالمعروف مررن قريررب أو ررر يق

:) َوَمررررْن  (،  قررررال رسررررول اهلل ٔٔمحكمررررو وا ررررب جحيررررا  الررررنفس والتعفررررف اموررررل)
َيْسَتْعِفْف ُيِعفأُو المأُو، َوَمْن َيْسرَتْغِن ُيْغنِرِو المأرُو، َوَمرْن   َيَترربأْر ُيرربِّْرُه المأرُو، َوَمرا َأْعَطرى 

 (.ٕٔ«()َسَ  ِمَن الْبرِ المأُو َأَحً ا ِمْن َعَطاٍ  َأوْ 
 

 الزراعة  – ٕ
قررال المررام البخرراري :) َحرر أثََنا ُقَتْيَبررُة ْبررُن َسررِعيٍ ، َحرر أثََنا َأُبررو َعَواَنررَة، ح َوَحرر أثَِن  َعْبررُ   

اَل ، قَراَل: قَرالرأْحَمِن ْبُن الُمَباَرِك، َح أثََنا َأُبو َعَواَنَة، َعْن َقَتاَ َة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلرٍك 
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َمررا ِمررْن ُمْسررِمٍم َيْغررِرُس َ ْرًسررا، َأْو َيررْزَرُع َزْرًعررا، َمَيْبُكررُل ِمْنررُو َطْيررٌر َأْو : »َرُسرروُل المأررِو 
 ِإْنَساٌن َأْو َبِييَمٌة، ِإلأ َكاَن َلُو ِبِو َرَ َقٌة(.

 تخريج الح يث :
 ( ٙٔ)والمام احم ، ( ٘ٔ) والمام الترمذي ،(  ٗٔ)، والمام مسمم  (ٖٔ)اخر و المام البخاري

 المعنى العام : 
اسررموب التر يررب  يبررين الحرر يث المررريف مورريمة العمررل بالزراعررة واتبرر  بررو النبرر      

الناس وخص منيم المسممين عمى العمل بالزراعرة لمرا  بيان الثواب ، ما  رّ ب النب  
عمى  رس الم ار وزرع مييا من موا   لمفر  ولمم تم  بل وحتى لمحيوانات ، مم عيم 

الرررزروع لعمرررارة الرض ولطمرررب الكسرررب الحرررنل مررر  الررر نيا ، وواعررر ىم بررران مرررن اكمررررت 
المخموقرات مررن  رسررو وزرعرو سرريكون ررر قة لرو حتررى بعرر  مماترو مررا ام  رسررو وزرعررو ، 

 نيويررة .أي واعر  العامررل بالزراعرة بمرررمحتين الولرى (ٚٔ)َوَمرا َتَولأررَ  ِمْنرُو ِإلَررى َيرْوِم اْلِاَياَمررِة 
والثانيرررة اخرويرررة ، ممرررا يبعرررث مررر  نفرررس المسرررمم الحمررراس والطاقرررة الي ابيرررة ، ويررررل 

بيررذا السررموب التربرروي الررى مبتغرراه مرر  تطرروير المرررا  وامررغال اوقرراتيم بالعمررل   النبرر 
والكسرب الحررنل ، وتطرروير الم تمر  عررن طريررق زرع روح المحبرة وبررذل مررا مر  اليرر  مررن 

 م  الخرة . موًن عن اعن  مبن مينة الزراعة لك  ل ا ل الخر لتحريل ثواب اهلل
 يستنكف البعض منيا ويعّ ىا من المين البسيطة م  الم تم  . 

 الفوا   المستنبطة من الح يث :
م  الح يث  للة عمى مويمة مينة  الزراعة، وانيا من المين الت  تمرتمل  -ٔ

: ) ِإْن َل َرُسرروُل اهلِل قَررا (ٛٔ)عمررى موا رر   نيويررة واخرويررة ، لمفررر  ولمم تمرر 
َقاَمررِت السأرراَعُة َوِبَيررِ  َأَحررِ ُكْم َمِسرريَمٌة، مَررِمْن اْسررَتَطاَع َأْن َل َياُرروَم َحتأررى َيْغِرَسررَيا 

 . (ٜٔ)َمْمَيْفَعْل(
وميو الحث عمى عمارة األرض والتكسب منيا لتومير الحياة الكريمة لمعامرل  -ٕ

 . وعيالو طمًبا لمغنى بيا عن الناس
ْرِع َوَأنأ أ ررر العامررل عمررى ذلررك مسررتمر ما امررت  وميررو -ٖ َمِورريَمُة اْلَغررْرِس و الررزأ

 المنفعة من عممو قا مة .
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 .(ٕٓ)َوِميو َأنأ الثأَواَب َواأْلَْ َر ِم  اآْلِخَرِة ُمْخَتصٌّ ِباْلُمْسِمِمينَ  -ٗ
التربروي المرؤثر الرذي يبعرث الحمراس مر  النفروس لنيرل وميو اسموب النب   -٘

 منفعة م  وقت واح  .اكثر من 
لبنرا  م تمر  متعراون ومتحراب مر   وميو انو قاع ة اساسية وورعيا النبر  -ٙ

 اهلل. 
 

 الت ارة :  - ٖ
قررال المررام احمرر  :) َحرر أثََنا َيِزيررُ ، َحرر أثََنا اْلَمْسررُعوِ ًي، َعررْن َوا ِررٍل َأبِرر  َبْكررٍر، َعررْن َعَباَيررَة ْبررِن 

َعْن َ  ِِّه َراِمِ  ْبِن َخِ يٍج، َقاَل: ِقيَل: َيرا َرُسروَل اهلِل، َأًي اْلَكْسرِب ِرَماَعَة ْبِن َراِمِ  ْبِن َخِ يٍج، 
 ‹(.َعَمُل الرأُ ِل ِبَيِ ِه َوُكًل َبْيٍ  َمْبُرورٍ› َأْطَيُب؟ َقاَل: 

 تخريج الح يث : 
 .(ٖٕ)، والمام الحاكم(ٕٕ)، والمام الطبران (ٕٔ)اخر و المام احم 

 المعنى العام : 
أن كسب الر ل  وسعيو م  طمب الرزق سوا  كان م  الرناعة أو  يبين النب       

الزراعة أو نحوىرا مرن الحررف مرن أحرل وأبررك العمرال وأكثرىرا ثوابرًا عنر  اهلل ألنرو ينفر  
الناس بتيي تو مرا يحتا ونرو مرن ا وات لتسرييل متطمبرات الحيراة ، وذكرر الير  بعر  العمرل 

لماررررو  منرررو تحايرررق العمرررل وتاريرررره ، وكنمرررو ىرررذا ل مرررن قبيرررل قررروليم رأيرررت بعينررر  وا
يتومن اي تحريم او كراىة او استحسان ، ولكنو يخص بع ىا مبامرة البي  و المارو  

. وأن لممكاسب ثنثرة أررول زراعرة وررناعة  (ٕٗ)بيا الت ارة عمى باية العمال والمين
والت ررارة الممرررتممة مررر  ىررذا الحررر يث ياتورر  تسررراوي الرررناعة باليررر   وت ررارة وكنمررو 

عمى الخرنق السرنمية التر  بينتيرا المرريعة السرنمية ومنيرا الغرش مرثًن )َوَمرْن َ مأرَنا 
 . (ٕ٘) َمَمْيَس ِمنأا(

 و ق  ُأختِمف م  أطيب الكسب وأحمو عمى ثنثة أقوال:  
َكْمرِب َخِبيرٌث )َثَمُن الْ  الول: العمل م   ير الرنا   الخبيثة كالح امة َقاَل َرُسوُل اهلِل 

اِم َخِبيٌث (  .(ٕٙ) , َوَمْيُر اْلَبِغ ِّ َخِبيٌث, َوَكْسُب اْلَح أ
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والثان  : العمل م  الت ارة، وال ليل الح يث الذي نحن بر    راسرتو  و يرره مرن األ لرة 
. مار  ور  َعرْن ُأمِّ َسرَمَمَة (ٕٚ)ىو والرحابة م  الت ارة وحبيم ليا ، موًن عن امتغالو 

  َقاَلْت: ) َلَاْ  َخَرَج َأُبرو َبْكرٍر َعمَرى َعْيرِ  َرُسروِل اهلِل تَراِ ًرا ِإلَرى ُبْررَرى لَرْم َيْمَنرْ  َأَبرا
ررنِّ ِبَرُسرروِل اهلِل  ُمررًحُو َعمَررى َنِررريَبِو ِمررَن الًمررُخوِص ِلمتَِّ رراَرِة , َوَذِلررَك َكرراَن  َبْكررٍر ِمررَن الوأ

ْعَ اِبِيْم َكْسَب التَِّ اَرةِ  َأَبا َبْكٍر ِمَن الًمُخوِص  , َوُحبِِّيْم ِلمتَِّ اَرِة،  َوَلْم َيْمَنْ  َرُسوُل اهلِل  ِجِ
ِم  ِتَ اَرِتِو ِلُحبِِّو ُرْحَبَتُو, َوَونِِّو ِبَبِب  َبْكٍر , َمَاْ  َكاَن ِبُرْحَبِتِو ُمْعَ ًبا ِلْسِتْحَسراِن َرُسروِل 

ْعَ اِبِو ِبَيااهلِل   . (ٕٛ) ( ِلمتَِّ اَرِة َواِ 
:) َمرْن  والثالث: العمل  بالزراعة لعمروم النفر  بيرا لكرل الكا نرات ، والر ليل قرول النبر  

 .  (ٜٕ) َكاَن َلُو َأْرٌض َمْمَيْزَرْعَيا(
، ومررال المرراور ي إلررى الزراعررة ببنيررا أطيررب الميررن  (ٖٓ)موررل المررام أبررو حنيفررة الت ررارة 

ما النووي ماختار العمل بالي  ل معو بين مويمة العمل بالير  أ (ٖٔ)أِلَنأَيا َأْقَرُب ِإَلى التأَوًكلِ 
 .  (ٕٖ)ومويمة الزراعة

 
 الفوا   المستنبطة من الح يث :

مرر  الحرر يث  للررة عمررى أن أرررول المكاسررب ثنثررة رررناعة ، وزراعررة، وت ررارة  -1
 .(ٖٖ)والح يث ياتو  تساوي الرناعة بالي  والت ارة

اْلحرررل، أمرررا الت رررارة مبمورررل مرررن َحْيرررُث وميرررو أن العمرررل باليررر  أطيرررب مرررن َحْيرررُث  -2
 . (ٖٗ)اِلْنِتَفاع اْلَعام

 منو.وميو الحث عمى العمل والتكسب  -3
وميو اختنف  اْلُعَمَماُ  ِم  امول اْلَمَكاِسِب وَأْطَيبيا ممنيم من اختار التَِّ اَرُة ومنيم -ٗ  

َراَعُة. ْنَعُة ِباْلَيِ  َومنيم من اختار الزِّ  من اختار الرأ

ان كررل المكاسررب الحرررنل ميمررا كرران نوعيررا او المرررر و  المررا ي الررذي ترر ره عمرررى   اقررول
العامررل ميررر  الموررل والحسرررن ، لن الم تمرر  يحتررراج الررى التكامرررل الررذي تعطيرررو ىرررذه 
المين بم موعيا . ماذا كران الكرل ت رارا أو زراعرًا او حررميين سريكون ىنراك ناررًا كبيررًا 
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ن  انرررب ، ومرررن  انرررب آخرررر أن عمرررل النسررران مررر  تمبيرررة متطمبرررات الم تمررر  . ىرررذا مررر
وكسبو من عمل  بينو يمنعو من السؤال وتحمل ذلرو ، مورًن عرن امرغال وقترو بمرا ىرو 

َيَتَعرذأُر   ِإنِّر  َأِ رُ ِن  َأْماُرُت الرأُ رلَ   :)مار  ور  عرن المرام البراقر   مفي  لو ولم تمعرو .
َقَفاُه َو َياُروُل المأيُرمأ اْرُزْقنِر  َو َيرَ ُع َأْن َيْنَتِمرَر ِمر  اأْلَْرِض َو َعَمْيِو اْلَمَكاِسُب َمَيْسَتْمِا  َعَمى 

 .(ٖ٘)َيْمَتِمَس ِمْن َمْوِل المأِو َو الذأرأُة َتْخُرُج ِمْن ُ ْحِرَىا َتْمَتِمُس ِرْزَقَيا(
 المنهي عنه ِمْن التََّكسُّبثانيًا: 

 والربا، والتروير اثمان بي  الكمب، و زنا األمة ، والومم - ٔ
اُج ْبُن ِمْنَياٍل، َح أثََنا ُمْعَبُة، قَراَل: َأْخَبَرنِر  َعرْوُن ْبرُن َأبِر   قال المام البخاري ) َح أثََنا َح أ
اًما، َمَبَمَر ِبَمَحاِ ِمرِو، َمُكِسرَرْت، َمَسرَبْلُتُو َعرْن َذِلرَك قَراَل:  ُ َحْيَفَة، َقاَل: َرَأْيُت َأِب  اْمَتَرى َح أ

َنيَرررى َعرررْن َثَمرررِن الررر أِم، َوَثَمرررِن الَكْمرررِب، َوَكْسرررِب اأَلَمرررِة، َوَلَعرررَن الَواِمرررَمَة  ِإنأ َرُسررروَل المأرررِو »
َبا، َوُموِكَمُو، َوَلَعَن الُمَروِّرَ   «( َوالُمْسَتْوِمَمَة، َوآِكَل الرِّ

  تخريج الح يث :
 (  .ٖٛ)، والمام احم  (ٖٚ)، والمام ابو  او (ٖٙ)اخر و المام البخاري
 المعنى العام لمح يث :

أو العمل بيا أل ل   م  ىذا الح يث المريف ع ة مين نيى عنيا رسول اهلل        
التكسب،  واوليا الح امة ، وبمعنى ارح الثمن المكتسب مرن الح امرة ، ويتورح ذلرك 

بكسر الرحاب  أبو  حيفة
ن سربب كسرره ا واتيا ،  موًن عرن ايوراحو لبنرو ا  (ٜٖ)

لرثمن الر م ، اي ا ررة الح امرة  .ولرم يبرين  ليذه ال وات النير  الروار  عرن رسرول اهلل 
 .  (ٓٗ)الرحاب  ان ىذا الني  محمول عمى التحريم أم عمى الكراىة

عررن ثمررن الكمررب أي الررثمن المستحرررل مررن  وبررين الرررحاب  ايوررًا نيرر  النبرر        
َعن ثمن اْلَكْمب ي ل عمرى َمَسرا  العار ، ن اْلخطاِبّ : )َنْييو َقاَل َأُبو ُسَمْيَما،  بي  الكمب 

ذا َبطرل  أِلَن العا  ِإذا َرحأ َكراَن  مر  الرّثمن َمرْبُمورا بِرِو، مَر لأ َنْييرو عمرى ُسرُاوط ُوُ وبرو، َواِ 
ذا َبطرررل الرررّثمن َبطرررل  الرررّثمن َبطرررل البيررر ب أِلَن البيررر  ِإنأَمرررا ُىرررَو عاررر  عمرررى َمرررْ   َمْعمُررروم، َواِ 

 .(ٔٗ)اْلُمثمن(
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عرررن كسرررب األمرررة ، ماررر  كرررانوا يتكسررربون مررر   وبرررين الررررحاب  ايورررًا نيررر  النبررر     
ال اىميرررة مرررن المرررال الرررذي يررر م  لفتيررراتيم ماابرررل البغرررا ، واخرررذ الميرررر الرررذي تكسررربو مرررن 

، وكانوا ُيكِرىون الفتاة عمرى ذلرك . وقر  (ٖٗ)أو ال ر الذي تكسبو من  ير الزنا( ٕٗ)زناىا
َوَل ُتْكِرُىروا َمَتَيراِتُكْم   ذا النوع مرن التكسرب مر  الاررآن الكرريم باولرو تعرالى :ُذكر تحريم ى

َعَمى اْلِبَغاِ  ِإْن َأَرْ َن َتَحًرًنا ِلَتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَيراِة الرً ْنَيا
، وقر  أنزلرت ىرذه اآليرة مر  (ٗٗ)

اطمق الني  عن كسب .وق  (ٙٗ)، حين أكره أمتو عمى الزنا(٘ٗ)عب  اهلل بن ُأب  ابن سمول
أي  (ٚٗ)المة م  رواية البخاري  وقي  م  رواية اب   او  باولو )حتى يعمم من أيرن ىرو(

  . (ٛٗ)ما مر ره اىو من زنا أم من عمل ي ىا كالغزل  يره
َوالُمْسَتْوِمررَمَة وسرربب المعررن  لممررذكورات  (ٜٗ)َلَعررَن الَواِمررَمةَ وذكررر الرررحاب  ان النبرر     

خمررق الخررالق عررز و ررل ، ويعرر  مررن التزويررر والترر ليس والخرر اع ولعمررو  أن معميررن يغييررر
. (ٓ٘)ي خل م  معناه رنعة الكيميا ، ممن تعاطاىا إنما يار  أن يمحق الرنعة بالخماة

ْبَعراِ ،  َبرْل َذِلرَك ِإْخَبراٌر بمعرن المأرَو لمفراعنت مربن  والمعن ىنرا لَرْيَس ُ َعراً  مرن النبر   ِباْجِ
 .(ٔ٘)َعْث َلعأاًناَلْم ُيبْ  النب  
وذكر الرحاب  ان آكل الربى، أي الذي يبكمرو، سروا  كران ىرو المربر  أو  يرره.        

أو مررن يعمررل بررو ويبكررل منررو، وموكمررو الررذي يزيرر  مرر  المررالب ألنررو ىررو مررن سرريل لررو ذلررك 
نما سوى م  اجثم برين آكمرو وموكمرو (ٕ٘)وأطعمو إياه مكميم ممعونون  . قال الخطاب : )وا 

ن كرر ان أحرر ىما ىررو الرررابح مغتبًطررا واآلخررر منيوررًما، ألنيمررا مرر  الفعررل مررريكان، وهلل وا 
 .( ٖ٘) ح و  ل تت اوز م  حال الع م والو  (

وذكررررر الرررررحاب  مرررر  الممعررررونين المرررررور، َوُىررررَو الررررذي  يرسررررم رررررور مالررررو روح      
  (ٗ٘)كرررالحيوان،  أو مرررا لررريس لرررو روح كررررور المررريا  ، عمرررى ثررروب أو حرررا ط أو  يرررره  

: ) ِإنأ َأْرررَحاَب َىررِذِه الًرررَوِر الأررِذيَن َيْرررَنُعوَنَيا ُيَعررذأُبوَن َيررْوَم اْلِاَياَمررِة، َ.قَرراَل َرُسرروُل اهلِل 
 .  (٘٘)ُيَااُل َلُيْم: َأْحُيوا َما َخَمْاُتْم(

 الفوا   المستنبطة من الح يث :
عن التكسرب مرن مينرة الح امرة، ول  م  الح يث  للة عمى كراىية أب   حيفة -ٔ

روا ( ٙ٘) للة لمتحريم َلِكْن ُيْسَتَحًب التأَنرًزُه عنرو َوِبيَرَذا قَراَل  ميرور اْلُعَمَمرا ِ  ،*َواْحَت أ
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اَم(انو قال:) اْحَتَ َم النأِبً   ِبَحِ يِث اْبِن َعبأاسٍ  .  َوَحَممُروا (ٚ٘)، َوَأْعَطى الَح أ
َمى التأْنِزيِو َواِلْرِتَفاِع عرن  نا رة اِلْكِتَسراِب ، َوالتمر ي  َعمَرى اأْلََحاِ يَث الخرى عَ 

َمَكاِرِم اأْلَْخَنِق . اما المامية امرترطوا عر م امرتراط الح رام ل  ررة حترى يكرون 
 . (ٛ٘)كسبو حنًل عن ىم وال ممكروه

َعرْن ،)وق  َنَيى َرُسروُل اهلِل (ٜ٘)وميو الني  عن كسب األمة من الزنا ألنو رذيمة -ٕ
 .(ٓٙ))َكْسِب اأْلََمِة , َحتأى ُيْعَمَم ِمْن َأْيَن ُىَو 

 . (ٔٙ)وميو ان ثمن بي  الكمب حرام لنو ن س واستثنوا كمب الري  -ٖ
 (ٕٙ)وميو تحريم الومم وىذا مذىب ال ميور -ٗ
َوَأَحرلأ المأرُو اْلَبْيرَ   وميو تحريم الربا عمرى الرابر  والمربر  والمراى  ، قرال تعرالى : -٘

َبا َم الرِّ َوَحرأ
(ٖٙ). 

 وميو تحريم التروير لما كان لو روح  .  -ٙ
 (.ٗٙ)وميو المأْعَنُة تمحق ماعل المحرم ، أِلَنأ َماِعَل اْلُمَباِح َل َتُ وُز َلْعَنُتوُ  -ٚ

 عسب الفحل  -  2
ْسَماِعيُل ْبُن ِإْبَراِىيَم، َعْن َعِم ِّ  قال المام البخاري :) َح أثَنا ُمَس أٌ ، َح أثََنا َعْبُ  الَواِرِث، َواِ 

 «(َعْن َعْسِب الَفْحلِ َنَيى النأِبً  »، َقاَل: ْبِن الَحَكِم، َعْن َناِمٍ ، َعِن اْبِن ُعَمَر 
 تخريج الح يث : 

والمررررررام ( ٚٙ)، والمررررررام الترمررررررذي (ٙٙ) ، والمررررررام ابررررررو  او (٘ٙ)اخر ررررررو المررررررام البخرررررراري 
   (ٛٙ)النسا  

 المعنى العام :
وىررو مررا يؤخررذ مررن الحيرروان  (ٜٙ)ور  مرر  ىررذا الحرر يث المررريف النيرر  عررن عسررب الفحررل

الررذكر مرًسررا كرران أو بعيررًرا َأْو َتْيًسررا ، ماابررل نررزوه عمررى اجنرراث، و ىررذا النرروع مررن الخ مررة  
يبرررذل ول يؤخرررذ عمييرررا ثمرررن ول ي ررروز ، التكسرررب منيرررا ، ألن ىرررذا مرررن األمرررور التررر  ل 

قر   يرمح أن تكون مينة  او سرببًا لمتكسرب ألنرو مر   م يرول، وميرو  ررر، ألن الفحرل
يورررب ، وقرر  ل ، وقرر  تماررح األنثررى، وقرر  ل، ميررو أمررر م يررول والغرررر ميررو مو ررو  ول 
ي ررروز إ رررارة الم يرررول، كمرررا ل ي ررروز بيعرررو، ، ال إذا كررران إلرررى أ رررل معمررروم و نرررزوات 
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َعرِن َعْسرِب .وق  ور  م  روايرة لمترمرذي :)َأنأ َرُ رًن ِمرْن ِكرَنٍب َسرَبَل النأبِر أ (ٓٚ)معمومة 
 . (ٔٚ)ِل َمَنَياُه َمَااَل َيا َرُسوَل المأِو ِإنأا ُنْطِرُق اْلَفْحَل َمُنْكِرُم َمَرخأَص َلُو ِم  اْلَكَراَمِة(اْلَفحْ 

 الفوا   المستنبطة من الح يث :
عررن  عسررب الفحررل . وذىررب الفايررا   مرر  الحرر يث  للررة عمررى نيرر  النبرر  -ٔ

 . (ٕٚ)رةان ىذا الني  محمول عمى البي  وال ارة و ا ز لنعا
 وميو ل ي وز  بي  او ا ارة الم يول .  -ٕ
 وميو الني  عن التكسب من عسب الفحل . -ٖ
ن كررررران ثمرررررن بيررررر  عسرررررب الفحرررررل  وا ارترررررو  -ٗ َوِميرررررو: َ رررررَواز قُبرررررول اْلَكَراَمرررررة َواِ 

 . (ٖٚ)حرام
 الخاتمة 

ما  تورمت مر   ،انا ليذا وماكنا لنيت ي لول أن ى انا اهلل الحم  هلل الذي ى
 ىذا البحث الى النتا ج التية :

والسررع  لن  ،حررث السررنة النبويررة عمررى التكسررب مررن عرررق ال بررين -ٔ
 يحتل العامل قيمة كبيرة م  الم تم   .

ومنيرا مررا  اً حرامر يكرون ومنيرا مرا مرن الميرن مرا يكرون كسربيا حرنلً  -ٕ
 .  اً مكروى يكون

 للرة  ميرة عمرى وعر م سرؤال النراس حث السنة النبوية عمى العمل  -ٖ
معاليررة ىررذا المررنيج مرر  الاوررا  عمررى الفاررر موررًن عررن  رررس مبرر أ 

 النتا ية والعتما  عمى الذات ب ًل من السؤال .
 .ا رة العمل الت  تبت  من معل محرم مي  حرام -ٗ
برررالر م مرررن ان حرررب التكسرررب مطرررري عنررر  النسررران لموا يرررة كامرررة  -٘

عبر  ىرذا الحرب و معرو  احتيا اتو ومتطمباتو  ال ان المنيج النبوي
ليعطررر  كرررل مرررا عنررر ه وذلرررك عنررر ما عرررّ  العمرررل عبرررا ة ُيثررراب عمييرررا 

 النسان .
 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

 
 

1339 

  
                                                           

 الهوامش 
( رحيح مسمم : كتاب الذِّْكِر َوالً َعاِ  َوالتأْوَبِة َواِلْسِتْغَفاِر ، َباُب َمْوِل اِلْ ِتَماِع ٔ)

 .ٜٜٕٙ،ح  ٕٗٚٓ/ ٕ َعَمى ِتَنَوِة اْلُاْرآِن َوَعَمى الذِّْكِر،
 . ٕٙٚ/ٙ(المحكم والمحيط األعظم:ٕ)
 .  ٜٓٚ/ٔ(المفر ات م   ريب الارآن: : ٖ)
َكاِة ،َباُب اِلْسِتْعَفاِف َعِن الَمْسَبَلة،  ٗ) ، ح  ٖٕٔ/ ٕ( رحيح البخاري : ِكتَاُب الزأ

ٔٗٚٓ . 
َكاِة ،َباُب َكَراَىِة اْلَمْسَبَلِة ٘)  . ٕٗٓٔ، ح  ٕٔٚ/ ِٕلمنأاِس،  ( رحيح مسمم : ِكَتاُب الزأ
َكاِة َعْن َرُسوِل المأِو ٙ) ،َباُب َما َ اَ  ِم  النأْيِ  َعِن ( سنن الترمذي : َأْبَواُب الزأ

 . ٓٛٙ، ح  ٘٘/ ٖالَمْسَبَلِة،  
َكاِة ، الَمْسَبَلِة،  ٚ)  . ٕٗٛ٘، ح  ٖٜ/٘( سنن النسا   : ِكتَاُب الزأ

 رحيحين .سن  الح يث رحيح لورو ه م  ال
 . ٙٔ/ ٛ( ينظر : الكواكب ال راري م  مرح رحيح البخاري : ٛ)
 . ٕٓ/ ٔ( ينظر : الخنرة م  أرول التربية اجسنمية : ٜ)
 . ٔٗٓٔ،حٕٓٚ/ ٕ( رحيح مسمم :كتاب الزكاة ، َباُب َكَراَىِة اْلَمْسَبَلِة ِلمنأاِس، ٓٔ)
/ ٓٔ ام  الرحيح : ، التوويح لمرح ال ٜٗٛ/ ٖ( ينظر: الحاوى الكبير : ٔٔ)

/  ٔ، وأسنى المطالب م  مرح روض الطالب: ٕٓٔ/  ٖ، ومغن  المحتاج  ٗٛٗ
 . ٜٙ/  ٕ، ور  المحتار عمى ال ر المختار : ٙٓٗ

 ٕٕٔ/ ٕ( رحيح البخاري  : كتاب الزكاة ، َباٌب اِلْسِتْعَفاِف عن المسبلة، ٕٔ)
 .ٓٚٗٙ، و ح ٜٙٗٔ،ح
ْرِع َوالَغْرِس ِإَذا ُأِكَل ِمْنُو، ( رحيح البخاري : ِكتَاب الُمَزارَ ٖٔ) َعِة، َباُب َمْوِل الزأ
 .ٕٖٕٓ،ح  ٖٓٔ/ٖ
ْرِع، ٗٔ)  .ٖ٘٘ٔ،ح ٜٛٔٔ/ٖ(رحيح مسمم : ِكَتاُب اْلُمَساَقاِة، َباُب َمْوِل اْلَغْرِس َوالزأ
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الَغْرِس  ، َباُب َما َ اَ  ِم  َمْولِ  (سنن الترمذي : َأْبَواُب اأْلَْحَكاِم َعْن َرُسوِل المأِو ٘ٔ)
 .ٕٖٛٔ،ح  ٛ٘ٙ/ٖ،
َحاَبِة، ُمْسَنُ  َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِوَ  اهلُل َتَعاَلى ٙٔ) ( مسن  احم  : ُمْسَنُ  اْلُمْكِثِريَن ِمَن الرأ

 .ٜٕ٘ٗٔ،ح  ٜٚٗ/َٜٔعْنُو،  
 سن  الح يث رحيح لورو ه م  الرحيحين .

،والمنياج مرح رحيح  ٙ٘ٗ/ ٙلبن بطال :  ( ينظر: مرح رحيح البخارىٚٔ)
 . ٖٕٔ/  ٓٔمسمم بن الح اج : 

 . ٛٗٔ/ ٓٔ( ينظر: الكواكب ال راري م  مرح رحيح البخاري:ٛٔ)
َحاَبِة، ُمْسَنُ  َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِوَ  اهلُل َتَعاَلى ٜٔ) ( مسن  احم  : ُمْسَنُ  اْلُمْكِثِريَن ِمَن الرأ

. إسنا ه رحيح : ينظر حامية   ٕٜٕٓٔح ٕٔ٘: ٕٓ، ؤٜٕٛٔ،حٕٙٚ/َٕٓعْنوُ 
 .ٕٔ٘: ٕٓالمحاق : مسن  احم  : و

  ٖٕٔ/ٓٔ( ينظر: المنياج مرح رحيح مسمم بن الح اجٕٓ)
 .ٕ٘ٙٚٔ ،حٕٓ٘/ٕٛ( مسن  احم  : ُمْسَنُ  المأاِميِّيَن ، َحِ يُث َراِمِ  ْبِن َخِ يٍج ،ٕٔ)
اَيُة ْبُن ِرَماَعَة ْبِن َراِمِ  ْبِن َخِ يٍج، َعْن َ  ِِّه ( المع م الكبير : َمِن اْسُمُو َراِمٌ  ، َعبَ ٕٕ)

 .ٔٔٗٗٔ ،حٕٙٚ/ َٕٗراِمٍ ،
( المع م الكبير : َمِن اْسُمُو َراِمٌ ، َعَباَيُة ْبُن ِرَماَعَة ْبِن َراِمِ  ْبِن َخِ يٍج، َعْن َ  ِِّه ٖٕ)

 .ٔٔٗٗ ،حٕٙٚ/َٗراِمٍ ، 
،ح  ٘ٚٔ/ٕ٘مام احم  م  مسن ه : سن  الح يث حسن لغيره ، وماى ه رواه ال 

 .ٕٓ٘/ٕٛ.ينظر: مسن  احم  ، تعميق المحاق :  ٖٙٛ٘ٔ
 . ٓٛٗ/ ٔ( ينظر: مرابيح التنوير عمى رحيح ال ام  الرغير: ٕٗ)
يَماَن ،ٕ٘) / ٔ،«َمْن َ مأَنا َمَمْيَس ِمنأا: »َباُب قْوِل النأِب ِّ  ( رحيح مسمم : ِكَتاُب اْجِ

 . ٔٓٔ،ح ٜٜ
مسمم : ِكَتاُب اْلُمَساَقاِة، َباُب َتْحِريِم َثَمِن اْلَكْمِب، َوُحْمَواِن اْلَكاِىِن، َوَمْيِر ( رحيح ٕٙ)

، َوالنأْيِ  َعْن َبْيِ  السِّنأْوِر،   . ٛٙ٘ٔ ،حٜٜٔٔ/ٖاْلَبِغ ِّ
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ِغيِر: ٕٚ)  .  ٖٖٗ/ ٕ( ينظر: التأنويُر َمْرُح الَ اِم  الرأ
أم سممة َواْسُمَيا ِىْنُ  ِبْنُت َأِب  ُأَميأَة ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن (المع م الكبير:  مسن  النسا  ، ٕٛ)

 اْلُمِغيَرِة ْبِن َعْبِ  اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َمْخُزوِم ْبِن ُنْاَطَة ْبِن ُمرأَة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َ اِلٍب ،
ٕٖ/ٖٓٓ . 
َحاِ يِث اْلُمْخَتِمَفِة ِم  النأْيِ  َعْن ِكَراِ  (سنن النسا   :ِكَتاُب اْلُمَزاَرَعِة, ِذْكُر اأْلَ ٜٕ)

 . ٖٓٛٛ،ح ٕٚ/ ِٚبالًثُمِث َوالًرُبِ ، َواْخِتَنُف َأْلَفاِظ النأاِقِميَن ِلْمَخَبِر: 
 . ٜٕ٘/ ٖٓ( ينظر: المبسوط لمسرخس  : ٖٓ)
 . ٖ٘ٔ/ ٘ٔ( ينظر: الحاوي الكبير : ٖٔ)
 . ٜ٘/ ٜ( ينظر: الم موع مرح الميذب ٕٖ)
 . ٓٛٗ/ ٔ( ينظر: مرابيح التنوير عمى رحيح ال ام  الرغير، ٖٖ)
 . ٘٘ٔ/ ٕٔ( ينظر: عم ة الااري : ٖٗ)
ِكَتاُب اْلَمِعيَمِة، َباُب اْلَمَعاِيِش َو اْلَمَكاِسِب َو اْلَفَواِ ِ  َو  ( من ليحوره الفايو :ٖ٘)

َناَعات  . ٜٖٚ٘،ح  ٛ٘ٔ/ٖ ، الرِّ

، وِكتَاُب ٖٕٕٛ،ح ٗٛ/ٖالُبُيوِع، َباُب َثَمِن الَكْمِب،  ( رحيح البخاري : ِكتَابُ ٖٙ)
 .ٖٚٗ٘،ح ٔٙ/َٚباُب َمْيِر الَبِغ ِّ َوالنَِّكاِح الَفاِسِ ،  الطأَنِق،

 .ٖٖٛٗ،ح ٜٕٚ/ٖ( سنن اب   او  : ِكَتاب اْلُبُيوِع، َباٌب ِم  َأْثَماِن اْلِكَنِب،ٖٚ)
 .٘٘ٚٛٔ،ح ٜٗ/ٖٔ(مسن  احم  : ُمْسَنِ  اْلُكوِميِّيَن، َحِ يُث َأِب  ُ َحْيَفَة ،ٖٛ)

 سن  الح يث رحيح لورو ه م  رحيح البخاري .
 . ٕٛٗ/٘( اسمو وىب بن عب  اهلل الًسَوا   . ينظر: أس  الغابة:ٜٖ)
 .ٖٓٚ/ٙٔنخب األمكار : ينظر:   (ٓٗ)
 .ٖٔٔ/ٖمعالم السنن  (ٔٗ)
 .ٛ٘/ ٕٔ، و عم ة الااري :  ٚٔٙ/ٗٔلمرح ال ام  الرحيح :(ينظر: التوويح ٕٗ)
 .ٗٔٙ/  ٘(ينظر: ميض الباري عمى رحيح البخاري : ٖٗ)
 . ٖٖ(سورة النور : من اآلية ،ٗٗ)
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َلْيِو َيْ َتِمُعوَن. ينظر: ٘ٗ) (ىو ِمْن َبِن  َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرِج ، َوَكاَن َرْأَس اْلُمَناِمِايَن َواِ 
 . ٕٙ٘/ٔن ىمام: السيرة النبوية لب

 . ٗٚٔ/ٜٔ(ينظر:  ام  البيان م  تبويل الارآن: ٙٗ)
َماِ  ،ٚٗ)  . ٕٖٚٗ ،حٕٚٙ/ٖ( سنن اب   او  : ِكَتاب اْلُبُيوِع ،َباٌب ِم  َكْسِب اْجِ
 .ٖٖٛ(ينظر: ميض الا ير مرح ال ام  الرغير:/ٛٗ)
بكحل اخور لغرض  (الواممة :ى  من تغرز منطاة من  سميا بابرة أو مامابيياٜٗ)

 . ٕٚٚ/ٔٔالت مل والتزين . ينظر: تيذيب المغة : 
 .ٓٛٗ/ ٛ(ينظر: إرما  الساري :ٓ٘)
 . ٖٔٙ/ٔ(ينظر: حامية السن ي : ٔ٘)
 .ٙٚٔ/ ٗٔ(ينظر: التوويح لمرح ال ام  الرحيح : ٕ٘)
 (ينظر: معالم السنن  .ٖ٘)
  ٓٚ/ٕٕ(ينظر: عم ة الااري :ٗ٘)
ُيوِع ، َباُب التَِّ اَرِة ِميَما ُيْكَرُه ُلْبُسُو ِلمرَِّ اِل َوالنَِّساِ ، ( رحيح البخاري : ِكَتاُب البُ ٘٘)
 .  ٕ٘ٓٔ ،ح ٖٙ/ٖ
، وب اية الم تي  و نياية الماتر  : ٓٗ٘ – ٜٖ٘/  ٘( ينظر: المغن :  ٙ٘)
،  ٖ٘/ٙ.، ور  المحتار عمى ال ر المختار:ٓٙ/ ٜ، والم موع مرح الميذب :ٕٕٕ/ٕ

 .ٖٕ/  ٙونيل األوطار 
اِم، ٚ٘)  . ٕٕٛٚ،حٖٜ/ٖ( رحيح البخاري : ِكَتاُب اِجَ اَرِة، َباُب َخَراِج الَح أ

 2  ،باب وروب المكاسب :السرا ر الحاوي لتحرير الفتاوي والمستطرمات( ينظر: ٛ٘)
 /223 . 

 .ٖٖٛينظر: ميض الا ير مرح ال ام  الرغير:/ (ٜ٘)
َماِ  ،( سنن اب   او  : ِكَتاب اْلُبُيوِع ،َباٌب ِم  ٓٙ)  . ٕٖٚٗ ،حٕٚٙ/َٖكْسِب اْجِ
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، والمان  ،  13: 3و الم :  ، ٙ٘ٚ/ٕلح ة عمى أىل الم ينة: ا ( ينظر:ٔٙ)
/  ٖ، وكماف الاناع ٙٗٔ/ٖ، ب اية الم تي  ونياية الماتر :  3ٙ2لمر وق : 

ٕٔ٘. 
/  ٔ، والم موع ٔٔٗ/  ٕ، والفواكو ال وان  ٜٖٕ/  ٘حامية ابن عاب ين  (ينظر:ٕٙ)

 . .ٖٙٓ/  ٓٔ، ومتح الباري ٔٛ/  ٔكماف الاناع ، و ٜٕٙ
 . ٔٛ/ٔ( ينظر: كماف الاناع :ٖٙ)
 . ٕ٘ٚ( سورة البارة : من الية ، ٗٙ)
 .ٕٕٗٛ،ح ٜٗ/ٖ ،بَاُب َعْسِب الَفْحلِ ، ِكَتاُب اإِلَجارَةِ صحيح البخاري  :  (٘ٙ)
 .ٜٕٖٗ،ح ٕٚٙ/ ٖ،سنن اب   او  :ِكَتاب اْلُبُيوِع، َباٌب ِم  َعْسِب اْلَفْحلِ  (ٙٙ)
َباُب َما َ اَ  ِم  َكَراِىَيِة َعْسِب  ، ( سنن الترمذي : َأْبَواُب اْلُبُيوِع َعْن َرُسوِل المأِو ٚٙ)

 .ٖٕٚٔح ٘ٙ٘/  ٕالَفْحِل، 
 .ٔٚٙٗ،حٖٓٔ/ٚسنن النسا   : َبْيُ  ِوَراِب اْلَ َمِل ،ِكَتاُب ْلُبُيوِع، (ٛٙ)
 ريب الح يث لبن ال وزي  .( وىو ) اْلِكَرا  الأِذي ُيْؤَخذ َعَمى وراب اْلَفْحل( ٜٙ)
:ٕ/ٜٕ. 
 . ٛٔٗ/ٙ، مرح رحيح البخارى لبن بطال:  ٘ٓٔ/ٖ( ينظر: معالم السنن : ٓٚ)
 ،َباُب َما َ اَ  ِم  َكَراِىَيِة َعْسِب  ( سنن الترمذي : َأْبَواُب اْلُبُيوِع َعْن َرُسوِل المأِو ٔٚ)

 .ٕٗٚٔح ٘ٙ٘/  ٕالَفْحِل، 
، ٕٚٚ/  ٗ، والمغن : ٜٖٔ/  ٘، و ب ا   الرنا   : ٛٔٗ/ٕ( ينظر الخرال :ٕٚ)

/  ٗوتحفة المحتاج بمرح المنياج لبن ح ر الييثم ، بحاميت  المروان  والعبا ي 
 . ٙٙٔ/  ٖ، وكماف الاناع ٕٜٕ

 .  ٙٓٔ/ ٕٔ( ينظر عم ة الااري: ٖٚ)
 المصادر 

 القرآن الكريم 
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المست رك عمى الرحيحين ،ألب  عب  اهلل الحاكم محم  بن عب  اهلل النيسابوري  .1
ىررررر(، تحايررررق: مرررررطفى عبرررر  الاررررا ر عطررررا، ٘ٓٗالمعررررروف بررررابن البيرررر  ، )ت 
 .ٜٜٓٔ - ٔٔٗٔ، ٔبيروت ، ط –النامر:  ار الكتب العممية 

المسرررن  الررررحيح المختررررر بنارررل العررر ل عرررن العررر ل إلرررى رسرررول اهلل ررررمى اهلل  .2
ىرر(،تحايق: محمر  مرؤا  ٕٔٙوسرمم، لمسرمم برن الح راج النيسرابوري ، )ت: عميو 

 ، د.مط، د.ط،د.ت .بيروت –دار إحياء التراث العربي  ، النامر :عب  الباق 
 المسرررن  الررررحيح المختررررر بنارررل العررر ل عرررن العررر ل مرررن أمرررور رسرررول اهلل  .ٖ

خررراري وسرررننو وأيامرررو   ررررحيح البخررراري، لمحمررر  برررن إسرررماعيل أبررر  عبررر اهلل الب
ه( ، تحايررق: محمرر  زىيررر ابررن نارررر النارررر، النامررر:  ٕٙ٘ال عفرر ، )ت : 

 ىر.ٕٕٗٔ، ٔ ار طوق الن اة ، ط
المحكررررررم والمحرررررريط األعظررررررم ، ألبرررررر  الحسررررررن عمرررررر  بررررررن إسررررررماعيل بررررررن سرررررري ه  .ٗ

ىرررررررر( ، تحايرررررررق: عبرررررررر  الحميررررررر  ىنررررررر اوي ، النامررررررررر:  ار ٛ٘ٗالمرسررررررر  ، )ت 
 م.ٕٓٓٓ -ىر  ٕٔٗٔ، ٔبيروت ، ط –الكتب العممية 

المفررررررررر ات مرررررررر   ريررررررررب الارررررررررآن ،ألبرررررررر  الااسررررررررم الحسررررررررين بررررررررن محمرررررررر  ،)ت  .٘
لبنرررررران ،  –ىررررررر(، تحايررررررق محمرررررر  سرررررري  كيننرررررر  ، النامررررررر  ار المعرمررررررة ٕٓ٘:

  . ت.
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سرررنن أبرررر   او ، ألبرررر   او  سررررميمان بررررن األمرررعث بررررن إسررررحاق بررررن بمررررير ابررررن  .6
ىرررررررررر(، تحايرررررررررق: محمررررررررر  محيررررررررر  الررررررررر ين عبررررررررر  ٕ٘ٚمررررررررر ا  السِِّ ْسرررررررررتان ، )ت 

 بيروت،  . ت.  –النامر: المكتبة العررية، ري ا  الحمي ،

سرررررنن الترمرررررذي ، لمحمررررر  برررررن عيسرررررى برررررن َسرررررْورة برررررن موسرررررى برررررن الورررررحاك،  .ٚ
، ٔىررررررررر( ، تحايررررررررق وتعميررررررررق: أحمرررررررر  محمرررررررر  مرررررررراكر ) ررررررررر ٜٕٚالترمررررررررذي، )ت

برررررراىيم عطررررروة عررررروض ) رررررر ٖ(،ومحمررررر  مرررررؤا  عبررررر  البررررراق  ) رررررر ٕ (، ٘، ٗ(، وا 
،  ٕمررررررر، ط –البررررراب  الحمبررررر  النامرررررر: مرررررركة مكتبرررررة ومطبعرررررة مررررررطفى 

 م. ٜ٘ٚٔ -ىر  ٜٖ٘ٔ
الكواكررررب الرررر راري مرررر  مرررررح رررررحيح البخرررراري ، لمحمرررر  بررررن يوسررررف بررررن عمرررر   .ٛ

ه(  . تحايرررررررق ، النامرررررررر: ٙٛٚبررررررن سرررررررعي ، مرررررررمس الررررررر ين الكرمررررررران  ، ) ت 
م ٖٜٚٔ -ىرررررررر ٖٙ٘ٔ،  ٔلبنررررررران ، ط - ار إحيرررررررا  الترررررررراث العربررررررر ، بيرررررررروت

 م .ٜٔٛٔ -ىر ٔٓٗٔ ٕ، ط
 -المررحو ، مررط بيررانج نررايف بررن اجسررنمية، لعمرر  التربيررة رررولأ مرر  الخنرررة .ٜ

  م. ٜٕٓٓ - ىر ٖٓٗٔ،ٔط المعمور،  ار
(،  . تحايرررق ، النامرررر: ار الفكرررر ر ٓ٘ٗلممررراور ى ، )ت:  ،الحررراوى الكبيرررر .ٓٔ

 بيروت،  .مط ،  .ط ، .ت .
التووررررريح لمررررررح ال رررررام  الررررررحيح ،لبرررررن الممارررررن سرررررراج الررررر ين أبرررررو حفرررررص  .ٔٔ

ىررررررررر(، تحايررررررررق :  ار الفررررررررنح لمبحررررررررث ٗٓٛالمرررررررررري ،)ت عمررررررررر المررررررررامع  
 ٜٕٗٔ،  ٔ ممررررررررق ، ط -العممرررررررر  وتحايررررررررق التررررررررراث، النامررررررررر:  ار النرررررررروا ر

 .م ٕٛٓٓ -ىر 
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مغنررررر  المحتررررراج إلرررررى معرمرررررة معررررران  ألفررررراظ المنيررررراج, لمرررررمس الررررر ين، محمررررر   .ٕٔ
ىررررررر(،  .ت، النامررررررر:  ار الكتررررررب ٜٚٚابررررررن أحمرررررر  الخطيررررررب المررررررربين   )ت: 

 م.ٜٜٗٔ -ىر ٘ٔٗٔ، ٔالعممية ، ط
أسررررررنى المطالررررررب مرررررر  مرررررررح روض الطالررررررب، لزكريررررررا بررررررن محمرررررر  بررررررن زكريررررررا  .ٖٔ

ىررررررررر( ،  . تحايررررررررق ، النامررررررررر:  ار الكترررررررراب ٕٜٙاألنررررررررراري، السررررررررنيك  )ت: 
 اجسنم ،  . ط،  . ت .

الرررر ر المختررررار مرررررح تنرررروير األبرررررار و رررررام  البحررررار، لمحمرررر  بررررن عمرررر  برررررن  .ٗٔ
عم خميرررررررل إبررررررررراىيم، ىرررررررر(، تحايرررررررق عبررررررر  المرررررررنٛٛٓٔمحمررررررر  الِحْررررررررن  ، )ت 
 م .ٕٕٓٓ -ىرٖٕٗٔ،  ٔ، ط النامر:  ار الكتب العممية

شعيب  ق:يحق،تهـ(241: ت)، عبد اهلل أحمد بن حنبل  ،ألبيمسند اإلمام أحمد بن حنبل .15
 مؤسسة الرسالة الناشر: ،عادل مرشد، وآخرون -األرنؤوط 

 .م 2001 -هـ  1421، 1د.مط ،ط .16
الحسررررن عمرررر  بررررن خمررررف بررررن عبرررر  مرررررح رررررحيح البخرررراري لبررررن بطررررال، ألبرررر   .ٚٔ

ىررررررر، تحايررررررق: أبررررررو تمرررررريم ياسررررررر بررررررن إبررررررراىيم ، ٜٗٗالممررررررك ابررررررن بطررررررال ،) ت 
 -ىررررررررررررر ٖٕٗٔ، ٕالسررررررررررررعو ية، الريرررررررررررراض ، ط -النامررررررررررررر : مكتبررررررررررررة الرمرررررررررررر  

 م.ٖٕٓٓ
المنيرراج مرررح رررحيح مسررمم بررن الح رراج ، ألبرر  زكريررا محيرر  الرر ين يحيررى بررن  .ٛٔ

 – ار إحيرا  الترراث العربر  ىر( ،  . تحايرق ، النامرر: ٙٚٙمرف النووي ، )ت
 ،  . ت .ٕبيروت ، ط

ىرررررر(  ٖٓٙالمع رررررم الكبيرررررر، ألبررررر  الااسرررررم سرررررميمان برررررن أحمررررر  الطبرانررررر ، )ت:  .91
 –، تحايررررق: حمرررر ي بررررن عبرررر  الم يرررر  السررررمف  ، النامررررر : مكتبررررة ابررررن تيميررررة 

 ،  . ت .ٕالااىرة ، ط
مرررابيح التنرروير عمررى رررحيح ال ررام  الرررغير، مخترررر مرريض الارر ير مرررح  .ٕٓ

 ام  الرغير لإلماِم عب  الرؤوف المناوي، لمحم  بن نارر ال ين األلبان  ، ال
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،   . نامررر ،  . ط ،  .  إعرر ا  وترتيررب : أبررو أحمرر  معتررز و أحمرر  عبرر  الفترراح
 ت .

المبسرررروط ، لمحمرررر  بررررن أحمرررر  بررررن أبرررر  سرررريل مررررمس األ مررررة السرخسرررر  ، )ت   .ٕٔ
 -ىررر ٗٔٗٔ . ط ، بيررروت ،  –ىررر( ،  . تحايررق ،  النامررر:  ار المعرمررة ٖٛٗ

 م.ٖٜٜٔ
ىررررر( ،  ٙٚٙالم مرررروع مرررررح الميررررذب ،ألبرررر  زكريررررا محيرررر  الرررر ين النررررووي )ت:  .ٕٕ

  .ت النامر:  ار الفكر،  . ط ،  .ت .
عمررررر ة الاررررراري مررررررح ررررررحيح البخررررراري ،  لبررررر  محمررررر  محمرررررو  بررررربن حسرررررين  .ٖٕ

ه (،  . تحايرررررررررررق ،ا ٘٘ٛالغيترررررررررررابى الحنفرررررررررررى بررررررررررر ر الررررررررررر ين العينرررررررررررى ، )ت 
 بيروت ،  . ت . –تراث العرب  لنامر:  ار إحيا  ال

 ترررررحيح:  ه(،تحايررررقٖٔٛ الررررر وق ،)ت : الفايررررو ، لممرررري  يحوررررره ل مررررن .ٕٗ
 ل ماعة التابعة اجسنم  النمر مؤسسة:  الغفاري، النامر أكبر عم :  وتعميق

 ،  .ت.ٕالممرمة،  .مط ، ط بام الم رسين
 ٖٓٙ)ت الثيرررر ال رررزري، برررن الررر ين الررررحابة ، لعرررز معرمرررة مررر  الغابرررة أسررر  .ٕ٘

 العربر ،  .مرط،  .ط، الترراث إحيرا   ار الرمراع ، النامرر أحمر  عرا ل (،تحايق
 م. ٜٜٙٔ - ىر ٚٔٗٔ

نخررب األمكررار مرر  تنارريح مبرران  األخبررار مرر  مرررح معرران  اآلثررار، ألبرر  محمرر   .ٕٙ
ىررر(، تحايررق : أبررو تمرريم ياسررر بررن إبررراىيم، ٘٘ٛمحمررو  برر ر الرر ين العينرر  )ت: 

 ٕٛٓٓ -ىررر  ٜٕٗٔ، ٔقطرر، ط –ؤون اجسررنمية النامرر: وزارة األوقرراف والمر
 م.

معرررررالم السرررررنن، وىرررررو مررررررح سرررررنن أبررررر   او  ألبررررر  سرررررميمان حمررررر  برررررن محمررررر   .ٕٚ
النامررررررررررررررر: ، ىررررررررررررررر( ،  . ت ٖٛٛ :البسررررررررررررررت  المعررررررررررررررروف بالخطرررررررررررررراب  ، ) ت

 م. ٕٖٜٔ -ىر  ٖٔ٘ٔ  ٔحمب ، ط –المطبعة العممية 
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معظررم مرراه مرريض البرراري عمررى رررحيح البخرراري ، ألمررال  محمرر  أنررور مرراه بررن  .ٕٛ
ىررررر( ، تحايررررق: محمرررر  برررر ر عررررالم الميرتيرررر ، ٖٖ٘ٔ :الكمررررميري ال يوبنرررر ي )ت

 م . ٕ٘ٓٓ -ىر  ٕٙٗٔ،  ٔلبنان ، ط –النامر:  ار الكتب العممية بيروت 
 ررررررررام  البيرررررررران مرررررررر  تبويررررررررل الارررررررررآن ، لمحمرررررررر  بررررررررن  ريررررررررر الطبررررررررري ، )ت:  .ٜٕ

، ٔىررررررر(، تحايرررررررق: أحمرررررر  محمررررررر  مررررررراكر، النامررررررر: مؤسسرررررررة الرسرررررررالة، طٖٓٔ
 م. ٕٓٓٓ -ىر  ٕٓٗٔ

مرررررريض الارررررر ير مرررررررح ال ررررررام  الرررررررغير ، لررررررزين الرررررر ين محمرررررر  المرررررر عو بعبرررررر   .ٖٓ
ىرررررررر( ، النامرررررررر: المكتبرررررررة الت اريرررررررة ٖٔٓٔالررررررررؤوف المنررررررراوي الاررررررراىري، )ت: 

 ه.ٖٙ٘ٔ، ٔمرر، ط –الكبرى 

ه( ، ٖٓٚتيرررررررذيب المغرررررررة ، لمحمررررررر  برررررررن أحمررررررر  برررررررن األزىرررررررري اليرررررررروي،) ت  .ٖٔ
 –إحيررررررررا  التررررررررراث العربرررررررر  تحايررررررررق: محمرررررررر  عرررررررروض مرعررررررررب، النامررررررررر:  ار 

 م.ٕٔٓٓ، ٔبيروت، ط
إرمرررررا  السررررراري لمررررررح ررررررحيح البخررررراري ، ألحمررررر  برررررن محمررررر  برررررن أبرررررى بكرررررر  .ٕٖ

ه( ،  . تحايررررررررررررق  ،النامررررررررررررر: ٖٕٜالاسررررررررررررطنن   الاتيبرررررررررررر  المرررررررررررررري،) ت 
 ىر. ٖٕٖٔ، ٚمرر ، ط -المطبعة الكبرى األميرية

بررررن حامرررية السرررن ي عمرررى سرررنن ابرررن ما ررررو   كفايرررة الحا رررة مررر  مررررح سرررنن ا .ٖٖ
ما رررررررررو، لمحمررررررررر  برررررررررن عبررررررررر  اليرررررررررا ي التتررررررررروي، نرررررررررور الررررررررر ين السرررررررررن ي، )ت: 

 بيروت،  . ط،  . ت . -ىر(،  . تحايق ، النامر:  ار ال يل ٖٛٔٔ
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المغنرررر  مرررر  ماررررو اجمررررام أحمرررر  بررررن حنبررررل المرررريبان ، لعبرررر  اهلل بررررن أحمرررر  بررررن  .ٖٗ
 -ه( ،  . ت ،  النامرررررررررررررررر  ار الفكرررررررررررررررر  ٕٓٙق امرررررررررررررررة الما سررررررررررررررر  ، )ت  :

 ه.٘ٓٗٔبيروت ، 
ب ايرررة الم تيررر  ونيايرررة الماتررررر  ألبررر  الوليررر  محمررر  بررررن أحمررر  برررن محمررر  بررررن  .ٖ٘

ىررررررررر( ٜ٘٘أحمرررررررر  بررررررررن رمرررررررر  الارطبرررررررر  المرررررررريير بررررررررابن رمرررررررر  الحفيرررررررر  ، )ت: 
 م . ٕٗٓٓ -ىر ٕ٘ٗٔالااىرة ،  . ط ،  –،النامر:  ار الح يث 

عصام الدين  تحقيق:،هـ(1250: )تمحمد بن علي الشوكاني ، لنيل األوطار .36
 .م1993 -هـ 1413 ،1،د.مط،طدار الحديث، مصر الناشر:،الصبابطي

التحايرق،  ل نرة:  ه(،تحايرق ٜٛ٘الحم ، )ت: إ ريس السرا ر،لبن مستطرمات .ٖٚ
 ه.ٔٔٗٔ ،ٕاجسنم ، ط النمر مؤسسة مطبعة

: ت)، المرررريبان  الحسررررن بررررن محمرررر  اهلل عبرررر  الم ينررررة،ألب  أىررررل عمررررى الح ررررة .ٖٛ
 – الكتررررررب عررررررالم: الاا ري،النامررررررر الكيننرررررر  حسررررررن ميرررررر ي: ،تحايررررررق(ىرررررررٜٛٔ

 ه.ٖٓٗٔ ،ٖبيروت،ط
 لمؤسسررة التابعررة التحايررق ل نررة:  ه(،تحايررق ٖٔٛالررر وق،)ت المانرر ، لممرري  .ٜٖ

 ، مرررط: اعتمرررا  ،  اليرررا ي اجمرررام مؤسسرررة:  ، النامرررر  اليرررا ي اجمرررام
 ه.٘ٔٗٔ

كمرررراف الانررررراع عرررررن مرررررتن اجقنررررراع ، لمنرررررور برررررن يرررررونس برررررن ررررررنح الررررر ين  .ٓٗ
ه( ،  . تحايرررررررررق ،  النامرررررررررر:  ار الكترررررررررب ٔ٘ٓٔالحنبمررررررررر  ، ) ت  البيررررررررروت 

 العممية ،  . ت .
مررررتح البرررراري مرررررح رررررحيح البخرررراري ،ألحمرررر  بررررن عمرررر  بررررن ح ررررر العسررررانن   .ٔٗ

المرررررامع ، اخرررررراج وتررررررحيح وأمرررررراف : محرررررب الررررر ين الخطيرررررب ، رقرررررم كتبرررررو 
 -وأبوابرررررررررو وأحا يثرررررررررو: محمررررررررر  مرررررررررؤا  عبررررررررر  البررررررررراق ، النامرررررررررر:  ار المعرمرررررررررة 

 ه. ٜٖٚٔ، بيروت
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ىررر(، ٜٚ٘ ريررب الحرر يث ، ل مررال الرر ين أبرر  الفرررج عبرر  الرررحمن ال رروزي )ت:  .ٕٗ
 -تحايررق: الرر كتور عبرر  المعطرر  أمررين الامع رر  ، النامررر:  ار الكتررب العمميررة 

 م.ٜ٘ٛٔ – ٘ٓٗٔ، ٔلبنان ، ط –بيروت 
 أكبر عم :  وتعميق ترحيح:  حايقت ه(،ٖٔٛالر وق ،)ت الخرال، لممي  .ٖٗ

 قررررم مرررر  العمميررررة الحرررروزة مرررر  الم رسررررين  ماعررررة منمررررورات:  النامررررر، الغفرررراري
 . هٖٓٗٔالما سة،،  .مط،.  .ط ،

 
تحفررررررة المحترررررراج إلررررررى أ لررررررة المنيرررررراج )عمررررررى ترتيررررررب المنيرررررراج لمنررررررووي( لبررررررن  .ٗٗ

ىرررررررررر( ، ٗٓٛالمماررررررررن سررررررررراج الرررررررر ين أبرررررررر  حفررررررررص المررررررررامع  المرررررررررري، )ت 
مكررررة المكرمررررة  -تحايررررق: عبرررر  اهلل بررررن سررررعاف المحيرررران ، النامررررر:  ار حرررررا  

 ه. ٙٓٗٔ، ٔ، ط
: النامررر  . حايررق  الييتمرر ، ح ررر بررن المنيرراج ألحمرر  مرررح مرر  المحترراج تحفررة .٘ٗ

 م ٖٜٛٔ،  .مط،  .ط، بمرر الكبرى الت ارية المكتبة
 


