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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة
احلمد هلل شرع الشرائع وأحكم األحكام، أمحده سبحانه وأشكره فهو ويل كل إنعام، وأشـهد 
أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريو لــه، وأشــهد أن ســيدا ونبينــا ومــداد عبــده ورســوله ســيد األام، 
آلـه أوضح احملجة، وأظهر معامل الشريعة، وبني احلالل واحلرام، صلى هللا وسـلم وابر  عليـه، وعلـى 

 وصحبه الربرة الكرام، والتابعني ومن تبعهم إبحسان.
 وبعد

اخــتهللا هللا تعــا  بــه مــن شــا  مــن عظــيم  ضــلففــ ن العمــل يف املســجد احلــرام شــر  كبــ ، و 
ــا ملــا قببقعــة هــه أبهــر بقــاع األري، أال وهــه بيــت هللا تعــا  العتيــ هتعلقــلخلقــهو وذلــو  ، وأيضد

اتباعدا لسنة خليل الرمحن عليه السالم يف  ومعتمرينضيو  الرمحن من حجاج خدمة من يتضمنه 
َ لِّلطَّائِّفِّنَي َواْلَقائِّمِّنَي َوالرُّكَّعِّ السُُّجودِّ  امتثاله لألمر الرابين  لذا كان  [26]احلج:    َوَطه ِّْر بَ ْيِتِّ

بيت هللا من األمهية مبكان االهتمام ابألحكام الشرعية املتعلقة هبؤال  النخبة النجيبة اليت تعمل يف 
ليلقـه  جـا  هـذا البحـثف، والسيما ما يتعلق منها ابلنية وحتقيق اإلخـال  هلل تعـا ، احلرام تعا 

 .هذه اجلوانب من ابلضو  على بعض

 أمهية البحث
 تظهر أمهية البحث فيما يله: 

متعلقدا بعمل من أفضل األعمال على اإلبالق، أال وهو العمل يف املسجد احلرام،  كونه  - 1
أو خدمة ضيو  الرمحن أو تطه   واإلرشادسوا  يف جمال اإلمامة واخلطابة أو الدعوة 

 يبه أو تنظيم العمل فيه أو حفظه والقيام على استقرار األمن فيه.ياملسجد وتط
وقصد  اإلخال  هلل تعا  ، أال وهولعمل عند هللا تعا ارتبابه بشرط من شروط قبول ا -2

 .ثوابه سبحانه
لصراط أنه ميتد إ  كل عمل يف أي بقعة من بقاع األري تعليمدا لدين هللا تعا  أو دعوة  -3

أو حكمدا بكتاب هللا تعا  سنة النيب األمني صلى هللُا عليه وسلم ل اهللا املستقيم، أو نشرد 
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 عليه وسلم إيصاالد للحقوق إ  أصحاهبا، ورفعدا للظلم عن املظلومني، وسنة النيب صلى هللاُ 
 نفع للمسلمني يف أي جمال.أو أي عمل آخر فيه 

 البحث مشكلة
تكمــن مشــكلة البحــث يف أن مــن األمــور املقطــوع هبــا عنــد املســلمني أن اإلخــال  هلل تعــا  يف 
 األعمال واجب شرعه، ال يقبـل هللا تعـا  مـن اإلنسـان عمـالد بدونـه، وذلـو بـدليل قـول هللا تعـا  

نَي لَُه الد ِّينَ  َ ُُمْلِّصِّ رضـه  -عمر بـن اخلطـاب ما رواه بدليل و  [5]البينة:   َوَما أُمُِّروا إَِّّلَّ لِّيَ ْعُبُدوا اَّللَّ
ــَلمم يـمُقــوُل:  :قــالأنــه  –هللا تعــا  عنــه  ــِه ومسم ــَلى هللاُ عملمْي ْعــُت رمُســولم اصَِ صم لَّ ِّيَّ  ا ِّ  »َسِم َ  ا اَعْمَم  اُا  ِّ إَِّّنَّ

ٍٍ يَ َّْكُِّحَه ا  َفهِّْجَرتُ ُه إََِّل َوإَِّّنََّا لُِّكل ِّ اْمرٍِّئ َما نَ َوى  َفَمْن َكاَنْت هِّْجَرتُُه إََِّل ُدنْ يَ ا ُيصِّ يبُ َها   َأْو إََِّل اْم رََأ
إال إذا العلمــا   عنـد بعـض واإلخــال  هلل تعـا  يف األعمـال ال يكـون ،(1)متفـق عليـه« َم ا َه اَرَر إِّلَْي هِّ 

 ،(2)آخـــرد و مقصـــ إ  هتـــالتفااملـــر  و  وعـــدم مبـــاالة ى ثـــواب هللا تعـــا ،عـــن مـــا ســـو فيـــه املقصـــود  جتـــرد
ابب عظــيم مــن أبــواب اخلــ  واكتســاب األجــر، ســوا  مــا  عمومدــا والشــو أن العمــل يف املســجد احلــرام 

كــــان منهــــا يتعلــــق إبمامــــة املصــــلني أو أدا  اخلطــــب والــــدروس أو التوجيــــه واإلرشــــاد أو حفــــ  األمــــن 
كلهـا ، وتلـو  أو غـ  ذلـو مـن أعمـال يبـهيواستقرار النـاس أو تنظـيم عمـل املـوظفني فيـه أو تنظيفـه وتط

ومــن األمــور عمــل، هــذا البــل قــد تكــون هــه احملفــزة للمــر  يف اختيــار أعمــال صــاحلة يثــاب املــر  عليهــا، 
ومـن مقاصـده  غالبدـا، هعملـبلتحـق سـوا  يف املسـجد احلـرام أو غـ ه ي أن العامـل بوجـه عـام أيضدا املعتربة

، والسؤال هنا هل يعترب استهدا  العامـل يف املسـجد احلـرام عملهستحق على احلصول على الراتب امل
أم أن  وعليــه فــال يثــاب شــرعدا علــى تلــو األعمــال  تحقيــق اإلخــال  بخمــالد  احلصــول علــى الراتــب

قصده لذلو ال يؤثر يف إخالصه باملا كـان هدفـه األساسـه وابعثـه األكـرب هـو احلصـول علـى الثـواب 
 انه.األخروي واالمتثال ألمر هللا سبح

 البحث خطة
 .وأربعة مباحثومتهيد مقدمة  يف جا  البحث

                                                           
(، صــحيح مســلم، كتــاب اإلمــارة، 1رقــم )(، حــديث 6 /1(  صــحيح البخــاري، ابب بــد  الــوحه، كيــا كــان بــد  الــوحه إ  رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم  )1)

 (.1907(، حديث رقم )1515 /3، وأنه يدخل فيه الغزو وغ ه من األعمال )«إمنا األعمال ابلنية»ابب قوله صلى هللا عليه وسلم: 
 (.149 /1(  هبجة النفوس، ابن أيب مجرة )2)
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حكـــم مجـــع العامـــل يف املســـجد احلـــرام يف نيتـــه بـــني قصـــد الثـــواب األخـــروي : املبحـــث األول
 .واألجر الدنيوي

شروط احلصـول علـى الثـواب عنـد مجـع اإلنسـان بـني نيـة القربـة وقصـد األجـر : املبحث الثاين
 .الدنيوي

 .أثر اجلمع بني القصدين الدنيوي واألخروي يف مقدار الثواب: املبحث الثالث
  .يف املسألة همأخذو االحتياط : املبحث الرابع

 .امتةمث اخل
املســألة موضـــع يف  املــذاهب األربعـــة فقهـــا بــني آرا   واملوازنـــة مـــنهج املقارنــةوقــد تجـــت فيــه 

ويرضـاه، وأن يلهمـا الصـواب، ويننبـ  أن يـوفق  ملـا هبـه هللا تعا   البحث وما يتعلق هبا، سائالد 
 الزلل. إنه تعا  هو ويل ذلو والقادر عليه.

 املبحث اعوا

 الثواب اعخروي واعرر الدنيوييف املسجد احلرام يف نيته بني قصد  مجع العاملحكم 

 متهيد
واألجـــر  مجـــع العامـــل يف املســـجد احلـــرام يف نيتـــه بـــني قصـــد الثـــواب األخـــرويتنـــدرج مســـألة 

أال وهــه مجــع الشــخهللا يف عبادتــه بــني نيــة التقــرب إ  هللا  ،أخــرى كــربىمســألة  حتــت  الــدنيوي
ابلتشــريو يف الفقهــا  بعــض عنــه وهــو مــا يعــرب  ع لــه،ار غــري دنيــوي أابحــه الشــحتصــيل و تعــا  
 ،النـاسإرادة العبادة وإرادة غ ها ممـا ال ينـري جمـرى الـرو  أو السـمعة جللـب تعظـيم بني  (1)القصد

  حتت املسألة الكربى كانت ول إمجاع بني الفقها ، وذلو املندرجةمع أن بعض املسائل اجلزئية و 
يف تلو حيث وقع اإلمجاع بني الفقها   قصد اجلهاد والغنيمة وأالتجارة و كاجلمع بني قصد احلج 

  (2).الغنيمةعلى جواز وصحة أن ينمع اإلنسان بني نية احلج أو اجلهاد ونية التجارة أو املسألتني 
                                                           

 .(296املقاصد عند اإلمام الشابيب، ومود فاعور ) : . هو التشريو بني قصد االمتثال ألمر الشارع أو التقرب إليه وقصد حظوظ النفس :التشريك يف املقاصد(  1)
تَ ُُ وا َفًْل     وأما إذا كان معظم مقصوده اجلهاد، ويرغب معه يف الغنيمة فهو داخل يف قوله تعا  : "-رمحه هللا تعا   -ابن عابدينقال  احلَّفيةفعَّد (  2) ْْ تَ ب ْ ٌ  َأ لَْيَس َمَلْيُكْم ُرََّ ا

وانظـر أيضدـا: املبسـوط، ، (196 /6( )196 /6حاشـية ابـن عابـدين ) فكمـا أنـه ال هـرم ثـواب احلـج فكـذا اجلهـاد. ،[ يعـ  التجـارة يف بريـق احلـج198]البقـرة:   مِّْن رَب ُِّك مْ 
  .(216 /2(، بدائع الصنائع، الكاساين )45 /10السرخسه )
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أبنــه ينــوز اجلمـــع يف  فقهيــة قاعــدةومــع مــا ســبق فقــد اختلــا الفقهــا  يف هــل يصــح وضــع 
األعمــال بـــني نيـــة التقـــرب وقصـــد الغـــري الـــدنيوي تشـــمل تلـــو املســـائل وغ هـــا أم ال  مبعـــا أن 

وهــل يثــاب  صــحيح -قصــد القربــة وقصــد العــري الــدنيوي املبــا  شــرعدا  –جلمــع بــني القصــدين ا
األمـر الـدنيوي يبطـل ثوابـه وميحـو أجـره  اختلـا الفقهـا  أم أن قصده   اإلنسان على هذا العمل

 .، وكان هلم فيها رأونيف هذه املسألة

 آراء الفقهاء

وهـذا الــرأي ائز شـرعدا، اجلـ الـدنيوياألجـر حتصـيل نيـة اجلمـع بـني نيـة القربـة و  يصـح :اعوا ال رأي
وابــن  (2)والســيوبه (1)وابــن رجــب احلنبلــه (2)والقــرايف (1)الغــزايلهــو مــا ذهــب إليــه 

                                                                                                                                                                   

ابن رشد: " مسألة وسئل مالو عن القوم خيرجون إ  الغزو وخيرجون معهم بفضل أموال يشرتون من قال  ومَّد املالكية
                                         الغنائم إذا سبوا اجلواري واخلرثى، قال: ال أبس بذلو.

للجهاد أن خيرج معه بفضل مال ليشرتي به من مغامن  قال ومد بن رشد: قوله ال أبس بذلو أمر جائز للرجل إذا خرج
املسلمني ما يرجو الربح فيه، وال ينقهللا ذلو من أجر جهاده، وال يقد  يف نيته، يريد إذا كان أصل خروجه هلل، ومل يكن أصل 

أيضدا: مواهب اجلليل،  (، وانظر517 /2خروجه ابتغا  التجارة، كما ال يقد  يف نيته ما يرجوه من الغنيمة". البيان والتحصيل )
 (.502 /3احلطاب )
ا عن قال الشافعه واألصحاب يستحب لقاصد احلج أن يكون متخليد : "-رمحه هللا تعا   -النووي قال  الشافعيةومَّد 

(، 76 /7. اجملموع )"احلج=  =     التجارة وحنوها يف بريقه ف ن خرج بنية احلج والتجارة فحج واجتر صح حجه وسقط عنه فري
(، البيان، 355 /3حبر املذهب، الرووين ) (،370 /7(، العزيز، الرافعه )164 /14وانظر أيضدا: احلاوي الكب ، املاوردي )

 (.32 /4العمراين )
(: ")ويصح( احلج )من مغصوب و( من )أج  خدمة أبجرة أو ال 56، 55 /6) جا  يف كشا  القناع للبهويتومَّد احلَّابلة 

ومن اتجر( وقاصد رؤية البالد النائية أو النزهة وحنوه. )وأييت وال إمث( عليه "، وانظر أيضدا: مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود 
 (.302 /2(، الفروع، ابن مفلح )174 /5(، املغ ، ابن قدامة )496 /1(، الكايف، ابن قدامة )172السجستاين ) : 

حكه عن بعض العلما  عدم جواز التجارة يف احلج، وهو ما حكاه الرازي وتبعه األلوسه عمن َسوه أاب ومع ذلك أَّل أنه 
 .(483 /1تفس  األلوسه ) (،323 /5مفاتيح الغيب، الرازي )منع التجارة يف احلج.  –دون حتديد  -مسلم 

ُُوا َفًْل   مِّْن رَب ُِّكمْ  مجاع السابق  وبَّص اآلية الكرمية إَّل أنه حمجوج  إل تَ  ْْ تَ ب ْ ٌ  َأ  [198]البقرة:    لَْيَس َمَلْيُكْم ُرََّا
 على ما سيأيت. 

: " ويشهد هلذا إمجاع األمة على أن من خرج حاجاد ومعه جتارة صح حجه وأثيب عليه وقـد امتـزج بـه حـ  -رمحه هللا تعا   -(  قال 1)
 .(385 /4إحيا  علوم الدين )". حظوظ النفسمن 

من الغنيمة فهذا ال يضـره ".  : " وأما مطلق التشريو كمن جاهد ليحصل باعة هللا ابجلهاد وليحصل املال-رمحه هللا تعا   -(  قال 2)
 .(23، 22 /3الفروق )
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وهــذا الــرأي هــو مــا يقتضــيه مــا ســبق مــن حكايــة  (4).وابــن حجــر اهليتمــه (3)جنــيم
 (5) اجلهاد والغنيمة.نية احلج والتجارة و نية اإلمجاع على جواز اجلمع بني 

للعام ل يف املس جد احل رام أْ يقص د بعمل ه ك    م ن  ص  ا س بق فيمل وتطبيق ا 
املتمث   ل يف املب   ٌا ل  ه  احلص   وا مل  ر اعر   ر ال  دنيويو التق  رب إَل ت تع  اَل 
وحيصل له الثواب اعخروي مل ر نيت ه التق رب إَل   (6)الراتب الذي يتقاضاه

  .ت تعاَل

العــوي الــدنيوي، قصـد هللا تعــا  و التقــرب إ  قصـد بــني يف النيــة ال يصــح اجلمـع  :ثاين    ال رأي   ال
لـــو مجـــع اإلنســـان يف نيتـــه بينهمـــا ال يكـــون لـــه ثـــواب، وال هصـــل علـــى أجـــر ف

رمحهمـا  – العـز بـن عبـد السـالمالزركشـه و  قـل عـننُ أخروي، وهذا الرأي هو مـا 
ـــــى أســـــا  ةجـــــا  يف حاشـــــي (7) .مـــــن الشـــــافعية -هللا تعـــــا   ـــــه الكبـــــ  عل الرمل
: " )قوله كمصل نواها ودفع غرمي إخل( قال الزركشه: والظاهر أنـه ال (8)املطالب

 ا، واختاره ابن عبد السالم يف كل ما شر  فيه بني دي  ودنيوي".أجر له مطلقد 
                                                                                                                                                                   

شـه  مـن الغنيمـة، أو التجـارة، نقـهللا  مثـل أخـذه أجـرة للخدمـة، أو أخـذ:" ف ن خـالط نيـة اجلهـاد مـثال نيـة غـ  الـرو ، -رمحه هللا تعا   –(  قال 1)
 .(82، 81 /1بذلو أجر جهادهم، ومل يبطل ابلكلية. جامع العلوم واحلكم، ابن رجب )

ا، تســاوى ومــن نظــائر ذلــو: مســألة الســفر للحــج والتجــارة، والــذي اختــاره ابــن عبــد الســالم أنــه ال أجــر لــه مطلقــ:" -رمحــه هللا تعــا   –قــال (  2)
ن القصدان أم ال، واختار الغزايل اعتبار الباعث على العمل، ف ن كان القصد الدنيوي هو األغلب مل يكن فيه أجـر، وإن كـان الـدي  أغلـب كـا

 (21. األشباه والنظائر ) : "املختار قوا الُزايلقلت:  له األجر بقدره، وإن تساوو تساقطا.
 .ف ن قاتل استحقه ألنه ظهر ابملقاتلة أن قصده القتال، والتجارة تبع فال تضره كاحلاج إذا أجتر يف بريق احلج : "-رمحه هللا تعا   -(  قال 3)

 (34األشباه والنظائر ) : 
 حاشية ابن حجر اهليتمه على شر  اإليضـا  .": "وظاهر كالمهم يشهد للثاين، بل حصول الثواب بقدر قصده مطلقدا-رمحه هللا تعا   -(  قال 4)

 : (39). 
 انظر: التمهيد يف بداية هذه املسألة من البحث.(  5)
ألن  اتفق فقها  املذاهب األربعة على أن ما أيخذه اإلمام يف الصالة املؤذن من راتب مبا  له شرعدا، خبال  األجـرة الـيت كرههـا الـبعض. وذلـو(  6)

(، 291 /6البحر الرائق، ابن جنيم ) (،434 /1التجريد، القدوري ) :املسألةيف هذه وانظر الراتب من ابب اإلعانة، وهه ختتلا عن األجرة. 
(، املهــــذب، 172 /1(، الفواكــــه الــــدواين، النفــــراوي )118 /2(، مواهــــب اجلليــــل، احلطــــاب )219 /1اإلشــــرا ، القاضــــه عبــــد الوهــــاب )

 .(197 /3  القناع، البهويت )(، كشا139 /8(، املغ ، ابن قدامة )57 /2(، التهذيب، البغوي )116 /1الش ازي )
ق اا الزركش    فقـال: " (88 /1مغـ  احملتـاج )يف اخلطيـب الشـربي  نقل هذا الرأي عن الزركشه والعز بن عبد السالم كث  مـن الشـافعية مـنهم (  7)

اعتبـار  -غ هـا مـن أمـر دنيـوي فيمـا إذا شـر  يف العبـادة  -، وقـد اختـار الغـزايل وهذا اخل ف يف الصحة  أما الثواب فالظاهر مدم حص وله
األغلــب مل يكــن فيــه أجــر، وإن كـان القصــد الــدي  أغلــب فلــه بقــدره وإن تســاوو = =      الباعـث علــى العمــل، فــ ن كــان القصــد الـدنيوي هــو

علـى ته حاشـييف  "، وأيضدـا ابـن حجـر اهليتمـها  س واء أتس اوى القص داْ أم اختلف اواختار ابن مب د الس  م أن ه َّل أر ر في ه مطلق  تساقطا، 
 .(21األشباه والنظائر، السيوبه ) : ، وانظر أيضدا: (39شر  اإليضا  ) : 

(8(  )1/ 30.) 
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ا س  بق فل  و ن  وى العام  ل يف املس  جد احل  رام بعمل  ه التق  رب إَل ت مل  وتطبيق   ا 
يف   ث  واب ل  ه ف   ول  و م  ع ني  ة القرب  ة مل  ر اعر  ر ال  دنيوي تع  اَل واحلص  وا 

 . فقط   إَّل أْ يَّوي بعمله التقرب إَل ت تعاَلاآلخٍر

 اعدلة واملَّاقشا 

 أدلة الرأي اعوا
اجلمع بني نيـة القربـة ونيـة حتصـيل األجـر الـدنيوي  صحةاستدل أصحاب الرأي األول على 

العبــادة أبن هللا تعــا  أاب  لسنســان أن ينمــع بــني ى عملــه اإلنســان يثــاب علــوأن اجلــائز شــرعدا، 
 الكتاب والسنة واملعقول. ، وذلو بداللةوبني الغري الدنيوي املبا 

 أوَّل   الكتاب
ُُوا َفًْل   مِّْن رَب ُِّكمْ  قول هللا سبحانه وتعا   -1 تَ  ْْ تَ ب ْ ٌ  َأ ]البقرة:   لَْيَس َمَلْيُكْم ُرََّا

198] 

أن ينمـع اإلنسـان يف قصـده بـني نيـة القربـة مـع  تدل اآلية الكرمية علـى جـواز: وره الدَّللة
التجـــارة وحنوهـــا مـــن ســـائر أنـــواع اآليـــة  فقـــد أابحـــت وحتصـــيل مـــا أابحـــه هللا تعـــا  لـــه مـــن الـــرزق

ا املكاسب واألعمال اليت هصل هبا شه  من الرزق يف احلج، وأن القصد إ  ذلو ال يكون شركد 
ال نية التجارة مع نية أتدية النسو ف ن ذلو لو ، عن اإلخال  املفرتي عليه وال خيرج به املكلا

 امتنـــاع بعـــض املســـلمني وكـــراهيتهمعلـــى وهـــذه اآليـــة نزلـــت رداد  ،(1)هـــبط األجـــر وال مينـــع الثـــواب
ــاظ ، ومجمممَنــُة، ف ،مارســة التجــارة يف أثنــا  احلــجمل عــن ابــن عبــاس رضــه هللا عنهمــا، قــال:" كمانمــْت ُعكم

ـأمَتُْم أتممَ ُـوا ِفيـِه، فـمنـمزملـمْت:  ـانم اإِلْسـالمُم، فمكم مجماِز، أمْسوماقدا يف اجلماِهِليَـِة، فـملمَمـا كم
لَ ْيَس َملَ ْيُكْم  ومُذو امل

ُُوا َفًْل   مِّْن رَب ُِّكمْ  تَ  ْْ تَ ب ْ ٌ  َأ  (2).رواه البخاري ."يف مموماِسِم احلمج ِ  [198لبقرة: ]ا  ُرََّا

                                                           

(، فـتح البيـان، 482 /1(، تفس  األلوسه )413 /2(، اجلامع ألحكام القرآن، القربيب )114 /1(  أحكام القرآن، الكيا اهلراسه )1)
 (.406 /1صديق حسن خان )

ٍُ فَانْ َتشِّ  ُروا يفِّ اْعَْربِّ َوابْ تَ ُُ وا مِّ  ْن َفًْل  لِّ  ي، كتــاب البيـوع، ابب مـا جــا  يف قـول هللا تعــا  (  صـحيح البخـار 2) َذا ُقًلِّ  َيتِّ الصَّ َ  فَ ِِّ
 (.2050(، حديث رقم )3/ 53)  .... اَّللَِّّ 
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حلَْج ِّ َيَُْتوَك رَِّراَّل  َوَمَلر ُكل ِّ َضامٍِّر َيَْتِّنَي مِّْن ُكل ِّ َفجٍ    قول هللا عز وجل - 2 ْْ يفِّ الََّّاسِّ  ِّ َوَأذ ِّ
 [28، 27]احلج:   ( لَِّيْشَهُدوا َمََّافَِّع ََلُمْ 27َممِّيٍق )

دلت اآليـة بعمومهـا علـى جـواز التجـارة يف أثنـا  احلـج، وذلـو ألن هللا تعـا  : وره الدَّللة
منـــافع هلـــم، ومل  أي هضـــروا النـــاس يشـــهدبـــني فيهـــا أن مـــن ِحكـــم ومقاصـــد مشـــروعية احلـــج أن 

، الـدنياأم اآلخـرة خيصهللا شيئدا من املنافع دون غ ها، فهو عام يف مجيعها، سـوا  كـان مـن منـافع 
 (1)التجارة.ويدخل يف عمومها 

َْ بََِّّا إَِّّلَّ إِّْحَدى احْلُْسََّ َينْيِّ  قول هللا سبحانه وتعا   -3  [52]التوبة:   ُقْل َهْل تَ َربَُّصو

دلت اآلية على أن اجملاهد يف سبيل هللا تعا  ال يقد  يف نيتـه مـا يرجـوه مـن : وره الدَّللة
 (2)إما النصر والغنيمة أو الشهادة واملغفرة.من هللا تعا  ألنه خرج إ  املعركة يرجو  والغنيمة

 اثني ا  السَّة
ا اْلومْجِه ومكمانم امس  يـمُقوُلونم يل إِنَُه  (3)ُكْنُت رمُجالد أُكمر ِي أمامة التيمه، قال: أيبعن  – 1 يف همذم

ا اْلومْجهِ   ،لمْيسم لموم حمجٌّ فـملمِقيُت اْبنم ُعممرم فـمُقْلُت: وم أمابم عمْبِد الَرمْحمِن، ِإين ِ رمُجل  ُأكمر ِي يف همذم
سدا يـمُقوُلونم يل: إِنَُه لمْيسم لموم حمجٌّ، فـمقمالم اْبُن عُ  : أملمْيسم حُتْرُِم ومتـُلميبِ  ومتمطُوُ  اِبْلبـمْيِت ومِإَن ام ممرم

: فمِ َن لموم حمجًّا، جما م رمُجل  ِإ م  : قـُْلُت: بـملمى، قمالم ومتُِفيُض ِمْن عمرمفماٍت ومتـمْرِمه اجلِْممارم قمالم
ْنُه، فمسمكمتم عمْنُه رمُسوُل اصَِ صمَلى هللاُ الَنيبِ  صمَلى هللُا عملمْيِه ومسمَلمم فمسمأملمُه عمْن ِمْثِل مما سمأمْلتمِ  عم 

ْبُه حمََّت نـمزملمْت همِذِه اآْليمُة  ُُوا َفًْل   مِّْن  عملمْيِه ومسمَلمم فـملمْم ينُِ تَ  ْْ تَ ب ْ ٌ  َأ لَْيَس َمَلْيُكْم ُرََّا
فمأمْرسملم إِلمْيِه رمُسوُل اصَِ صمَلى هللُا عملمْيِه ومسمَلمم ومقـمرمأم عملمْيِه همِذِه اآْليمةم   [198]البقرة:   رَب ُِّكمْ 
 :  (4).أبو داودرواه .  «َلَك َحج  »ومقمالم

احلــج، ومــع ذلــو قصــد  يقصــدبــني النــيب صــلى هللاُ عليــه وســلم أن مــن خــرج : ور  ه الدَّلل  ة
 أتج  دوابه يف املوسم، ف ن حجه صحيح اتم يثاب عليه.

                                                           

 (.233 /3(، زاد املس ، ابن اجلوزي )386 /1(  أحكام القرآن، اجلصا  )1)
 (.517 /2(، البيان والتحصيل، ابن رشد )57 /4) (  تفس  البغوي2)
 (785 /2املعجم الوسيط ) .آجرها وحنوها أي: أكرى الدابة(  يقال: 3)
 (.1733(، حديث رقم )142 /2(  سنن أيب داود، كتاب املناسو، ابب الكري )4)
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قال: قمالم رمُسوُل اصَِ صمَلى هللُا عملمْيِه ومسمَلمم أنه  –رضه هللا تعا  عنه  -عن أنس بن مالو -2
 ، أمبُو بمْلحمةم يـمْوممِئٍذ ِعْشرِينم رمُجالد فـمقمتملم «. َمْن قَ َتَل َكافِّر ا فَ َلُه َسَلُبهُ »يـمْوممِئٍذ يـمْعِ  يـمْومم ُحنمنْيٍ: 

ُمْ  هبم  (1).أبو داود. رواه ومأمخمذم أمْسالم

قبـــل القتـــال،  -صـــلى هللاُ عليـــه وســـلم  -النـــيب  هقالـــ الشـــريا هـــذا احلـــديث: ور   ه الدَّلل   ة
 -قصـد اجلهـاد يف سـبيل هللا تعـا ، وذلـو أنـه و قصـد املغـنم  بـني منافـاة فيكون دلـيالد علـى أنـه ال
 (2).ما قاله إال ليجتهد السامع يف قتال املشركني -صلى هللاُ عليه وسلم 

:  -رضه هللا تعا  عنه  -هريرة أيب  عن – 3 ُ »عمِن الَنيبِ  صمَلى هللُا عملمْيِه ومسمَلمم قمالم انْ َتَدَب اَّللَّ
َا ََنَا مِّْن َأْرٍر لَِّمْن َخَرَج يفِّ َسبِّيلِّهِّ  َّلَ  َعُه ِبِّ ْْ أُْررِّ ْ  ِبِّ َوَتْصدِّيق  بُِّرُسلِّ   َأ  ُُيْرُِّرُه إَِّّلَّ إِّميَا

َلُه اجلََّّةَ   (3).متفق عليه. «َأْو َغَِّّيَمٍة  َأْو ُأْدخِّ

إذ  قصــد األجــر والغنيمــة يف اجلهــاد،جــواز تشــريو يف احلــديث داللــة علــى : ور  ه الدَّلل  ة
يقتضـــه يف ســـبيله  األخـــروي والـــدنيوي الـــذي أعـــده هللا تعـــا  للمجاهـــدينذا الثـــواب اإلخبـــار هبـــ

ا إومها اغالبد   (4).أن خيرج املر  قاصدد

   املعقوااثلث ا
، حبيــث تدفعــه إ  اخلــروج قويــة أبن اإلنســان إذا كانــت داعيتــه الدينيــةواســتدلوا مــن املعقــول 

الشـخهللا لـو عـري عليـه غـزو بـائفتني مـن للجهاد يف سبيل هللا تعا ، وإن مل تكن غنيمة، فهذا 
الكفــار إحــدامها غنيــة واألخــرى فقــ ة، فاختــار اخلــروج إ  مقاتلــة الطائفــة الكــافرة الغنيــة إلعــال   
كلمة هللا وللحصول علـى الغنيمـة، فكيـا يقـال أبنـه ال يثـاب مطلقدـا علـى غـزوه  بـل القـول هبـذا 

لوب املسلمنيو ألن أمثـال هـذه الشـوائب مستبعدو ألنه حرج يف الدين ومدخل لوقوع اليأس يف ق
 (5) التابعة ال ينفو اإلنسان عنها إال على وجه الندرة.

                                                           

 (.2718(، حديث رقم )71 /3(  سنن أيب داود، كتاب اجلهاد، ابب يف السلب يعطى القاتل )1)
 (.464 /4(  سبل السالم، الصنعاين )2)
(، صحيح مسلم، كتـاب اإلمـارة، ابب فضـل 36(، حديث رقم )16 /1(  صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب اجلهاد من اإلميان )3)

 (.1876(، حديث رقم )1495 /3اجلهاد واخلروج يف سبيل هللا )
 (.464 /4(  سبل السالم، الصنعاين )4)
 (.386 /4علوم الدين، الغزايل ) (  إحيا 5)
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 أدلة الرأي الثاين
ال يصــح اجلمــع يف النيــة بــني قصــد التقــرب إ  هللا أنــه  اســتدل أصــحاب الــرأي الثــاين علــى

علــى  اســتدلوا، يف نيتــه بينهمــا ال ثــواب لــه لــو مجــع اإلنســانوأن تعــا  وقصــد العــوي الــدنيوي، 
 ذلو ابلسنة والقياس.

 أوَّل   السَّة
ْعُت رمُسولم اصَِ صمَلى هللُا عملمْيِه ومسمَلمم  –رضه هللا تعا  عنه  -عمر بن اخلطاب عن  – 1 قال َسِم

َا لُِّكل ِّ اْمرٍِّئ َما نَ َوى  َفَمْن َكاَنْت هِّْجرَ »يـمُقوُل:  لَّ ِّيَّا ِّ  َوإَِّّنَّ َا اَعْمَماُا  ِّ تُُه إََِّل ُدنْ َيا إَِّّنَّ
ٍٍ يَ َّْكُِّحَها  َفهِّْجَرتُُه إََِّل َما َهاَرَر إِّلَْيهِّ  يبُ َها  َأْو إََِّل اْمَرَأ  (1) متفق عليه.« ُيصِّ

يـدل احلـديث علـى أن مـن نـوى شـيئدا مل هصـل لـه غـ ه، وهـذا يــؤدي إ  أن : ور ه الدَّلل ة
بعملـــه األجـــر الـــدنيوي، مل هصـــل لـــه الثـــواب  قصـــدوعليـــه فمـــن ، (2)التشـــريو يف النيـــة مفســـد هلـــا

 .، ألنه مل ينوهاألخروي

ابلتســليم أبن مـن فعــل الطاعـة ومل يقصــد هبـا إال األجــر : قش ه ذا اَّلس  تدَّلااَّ  ميك ن أْ ي
نيته، ولكـن لـو فعـل العبـد  ألن ذلو مقتضىال يثاب عليهاو  ، دون التقرب إ  هللا تعا الدنيوي

الطاعـــة بقصـــد القربـــة إ  هللا تعـــا  وقصـــد مـــع ذلـــو احلصـــول علـــى األجـــر الـــدنيوي، فلـــيس يف 
 .احلديث ما يدل على أنه ال يثاب عليها

: قمالم رمُسوُل هللِا صمَلى هللاُ عملمْيِه ومسمَلمم:  -رضه هللا تعا  عنه  -عن أيب هريرة  -2 قَاَا تُ »قمالم
ْركِّ  َمْن َممَِّل َمَم   َأْشَرَك فِّيهِّ َمعِّ  َغْْيِّي  ت َ  َباَرَك َوتَ َعاََل  َأََن َأْغََن الشُّرََكاءِّ َمنِّ الش ِّ

رَْكهُ   (3).رواه مسلم«. تَ رَْكُتُه َوشِّ

يـــدل احلـــديث علـــى أن الواجـــب علـــى اإلنســـان أن خيلـــهللا يف مجيـــع أعمالـــه : ور   ه الدَّلل   ة
الصاحلة هلل تعا ، وأن يكون قصده فيها نيـة التقـرب لـه تعـا  وحـده، وأن مـن عمـل عمـالد قصـد 

                                                           

 .سبق خترينه(  1)
 (.9 /2(  بر  التثريب، العراقه )2)
 (.2985(، حديث رقم )2289 /4(  صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ابب من أشر  يف عمله غ  هللا )3)
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فمـن ألن هللا تعا  هـو أغـا الشـركا  عـن الشـر ،  وبه شيئدا آخر غ  هللا تعا  ف نه ال يثاب عليه
 (1).ذلو الغ لرتكه يبل سبحانه وتعا  منه، قبله يمل  هولغ   له تعا  اعمل شيئد 

 املَّاقشة
مع نية  غرضدا دنيوود أابحه له الشرع من قصد المن قصد بعمله الرو ،  به يراداحلديث   –أ 

" َمْن َممَِّل َمَم   َأْشَرَك فِّيهِّ َمعِّ  َغْْيِّي ألن احلديث ورد فيه " والتقرب إ  هللا تعا 
 -عن أيب سعيد اخلدري والشر  إمنا يطلق يف هذا الباب على الرو ، كما ورد يف احلديث 

اكمُر قال:  –رضه هللا تعا  عنه  نما رمُسوُل اصَِ صمَلى هللُا عملمْيِه ومسمَلمم ومحنمُْن نـمتمذم خمرمجم عملميـْ
 : ، فـمقمالم َا ُهوَ »اْلممِسيحم الَدَجالم ي ِّ  َأََّل ُأْخِبُُِّكْم ِبِّ َأْخَوُف َمَلْيُكْم مَِّّْدِّي مَِّن اْلَمسِّ

؟ : « الدَّرَّااِّ : قـُْلنما: بـملمى، فـمقمالم ْْ يَ ُقوَم الرَُّرُل ُيَصل ِّ   فَ يُ َزي ُِّن »قمالم ْرُك اخْلَفِّ ُّ  َأ الش ِّ
أما قصد العمل الدنيوي فلم يطلق  (2) رواه ابن ماجه. .«َصَ َتُه  لَِّما يَ َرى مِّْن َنَظرِّ رَُرلٍ 

 عليه أنه رو  ال يف نصو  الشرع وال يف كالم أحد من الفقها .
روي ال يصح أن يطلق عليه أنه مما يؤيد ما سبق أن قصد الغري الدنيوي مع الثواب األخ -ب

ن وذلو ألن هللا تعا  أاب  قصد األغراي الدنيوية باملا نوى العبد ابلقربة الثواب م شر و
قول هللا هللا تعا ، وذلو كما اتضح من أدلة أصحاب الرأي األول، واليت كان منها 

ُُوا َفًْل   مِّْن رَب ُِّكمْ  سبحانه وتعا   تَ  ْْ تَ ب ْ ٌ  َأ أي التجارة  [198]البقرة:   لَْيَس َمَلْيُكْم ُرََّا
شركدا ملا أاب  هللا  ، فلو كان قصد اإلنسان الغري الدنيوي مع الثواب األخروي(3)يف احلج

إذا ثبت هذا ففه اآلية : "-رمحه هللا تعا   - (4)القربيبتعا  لسنسان أن يفعله، قال 
دليل على جواز التجارة يف احلج للحاج مع أدا  العبادة، وأن القصد إ  ذلو ال يكون 

 ".شركا وال خيرج به املكلا عن رسم اإلخال  املفرتي عليه
أن رجال قال: وم رمُسولم اصَِ، رمُجل  يُرِيُد اجلِْهمادم يف  -رضه هللا تعا  عنه  -عن أيب هريرة  - 3

تمِغه عمرمضدا ِمْن عمرمِي الدُّنـْيما، فـمقمالم رمُسوُل اصَِ صمَلى هللُا عملمْيِه ومسمَلمم:  ِبيِل اصَِ، ومُهوم يـمبـْ ََّل »سم
                                                           

 (.3369 /11(  شر  املشكاة، الطييب )1)
 (.4204ابب الرو  والسمعة، حديث رقم )(، كتاب الزهد، 1406 /2(  سنن ابن ماجة )2)
 (.231 /1(  فتح القدير، الشوكاين )3)
 (.413 /2(  اجلامع ألحكام القرآن، )4)
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قماُلوا لِلَرُجِل: ُعْد لِرمُسوِل اصَِ صمَلى هللاُ عملمْيِه ومسمَلمم فـملمعمَلوم ملمْ فمأمْعظممم ذمِلوم الَناُس، وم «. َأْرَر َلهُ 
تمِغه عمرمضدا ِمْن عمرميِ  ِبيِل اصَِ، ومُهوم يـمبـْ : وم رمُسولم اصَِ، رمُجل  يُرِيُد اجلِْهمادم يف سم ْمُه، فـمقمالم  تـُفمهِ 

 : نـْيما، فـمقمالم فـمقماُلوا: لِلَرُجِل ُعْد لِرمُسوِل اصَِ صمَلى هللاُ عملمْيِه ومسمَلمم، فـمقمالم لمُه: «. ََّل َأْرَر َلهُ »الدُّ
 (1)رواه أبو داود.« ََّل َأْرَر َلهُ »الثَالِثمةم. فـمقمالم لمُه: 

 ،يبطــل ثوابــه نري الــدنيوي فــ احلــديث صــريح يف أن مــن قصــد جبهــاده الغــ: ور  ه الدَّلل  ة
أخــذ عــوي دنيــوي فــال يكــون لــه  -أود كــان  -، وعليــه فمــن قصــد ابلعمــل الصــا  يضــيع أجــرهو 

 .ثواب

  (2) احلديث ومول على أحد وجهني:أبن : نوقش هذا اَّلستدَّلا

، ال الثـواب األخـروي يف احلقيقـة املـال مقصـدهيريد اجلهاد و أن يكون املراد به من : أحدمها
 .أجر لهال  ،فهذا كان حال املنافقني

 .: أن يكون معظم مقصوده هو املالوالثاين
" فنقول هذه األحاديث ال تناقض ما ذكراه بل املراد هبا -رمحه هللا تعا   - (3)قال الغزايل

من مل يرد بـذلو إال الـدنيا كقولـه مـن هـاجر يبتغـه شـيئاد مـن الـدنيا وكـان ذلـو هـو األغلـب علـى 
مهــه وقــد ذكــرا أن ذلــو عصــيان وعــدوان ال ألن بلــب الــدنيا حــرام ولكــن بلبهــا أبعمــال الــدين 

الـرو  وتغيـ  العبـادة عـن موضـعها وأمـا لفـ  الشـركة حيـث ورد فمطلـق للتسـاوي حرام ملا فيه مـن 
 وقد بينا أنه إذا تساوى القصدان تقاوما ومل يكن له وال عليه فال ينبغه أن يرجى عليه ثواب". 

: جما م رمُجل  ِإ م الَنيبِ  صمَلى هللُا عملمْيِه  -رضه هللا تعا  عنه  -عن أيب موسى األشعري  – 4 قمالم
ْغنمِم، ومالَرُجُل يـُقماِتُل لِلذ ِْكِر، ومالَرُجُل يـُقماِتُل ِلُ مى ممكمانُ  : الَرُجُل يـُقماِتُل لِْلمم ُه، فمممْن ومسمَلمم، فـمقمالم

ِبيِل اصَِ  َْ َكلَِّمُة اَّللَِّّ هَِّ  الُعْلَيا »صمَلى هللُا عملمْيِه ومسمَلمم: النيب  قمالم ف  يف سم َمْن قَاَتَل لَِّتُكو
 (4).متفق عليه«. فَ ُهَو يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ 

                                                           

 (.2516(، حديث رقم )14 /3(  سنن أيب داود، كتاب اجلهاد، ابب يف من يغزو ويلتمس الدنيا )1)
 /4ســبل الســالم، الصــنعاين )، (82 /1) ابــن رجــب احلنبلــه واحلكــم،وانظــر أيضدــا: جــامع العلــوم ، (196 /6(  حاشــية ابــن عابــدين )2)

464.) 
 (.386، 385 /4(  إحيا  علوم الدين )3)
(، صـحيح مسـلم  2810(، حـديث رقـم )20 /4(  صحيح البخاري كتاب اجلهاد والس ، ابب من قاتل لتكون كلمة هللا هه العليا )4)

 (.1904(، حديث رقم )1512 /3ه العليا فهو يف سبيل هللا )كتاب اإلمارة، ابب من قاتل لتكون كلمة هللا ه
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َْ َكلَِّم ُة اَّللَِّّ هِّ َ  »أن  -صلى هللاُ عليه وسلم  -جواب النيب : وره الدَّللة َمْن قَاتَ َل لَِّتُك و
 (1)يقتضه أن من قاتل للمغنم ال أجر له مطلقدا.« فَ ُهَو يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ الُعْلَيا 

 املَّاقشة
قصد الغنيمة احلديث ال يدل على أن من قاتل للمغنم ليس يف سبيل هللا تعا و وذلو ألن  –أ 

ولو كان قصد املغنم  ،ألن السبب ال يستلزم احلصر وقصد إعال  كلمة هللالال يكون منافيدا 
ينايف قصد أن تكون كلمة هللا هه العليا ملا كان اجلواب من الشارع عامًّا حيث قال: من 

ولكان اجلواب املطابق أن يقال: من  ،قاتل لتكون كلمة هللا هه العليا فهو يف سبيل هللا
 (2)قاتل للمغنم فليس يف سبيل هللا.

كلمة هللا هه العليا وقصد الغنيمة أيضدا ف نه ال خيرج بل احلديث هتمل أن من قاتل لتكون   -ب
هذا عن كونه يف سبيل هللا تعا  مع التشريوو ألنه قد قاتل لتكون كلمة هللا هه العليا، و 

لَْيَس َمَلْيُكْم  بقول هللا تعا :  على االحتمال املذكور يف وجه الداللة يتأيداالحتمال 
ُُوا َفًْل    تَ  ْْ تَ ب ْ ٌ  َأ  ،ف ن ذلو ال ينايف فضيلة احلج [198]البقرة:   مِّْن رَب ُِّكمْ ُرََّا

قال:  -رضه هللا تعا  عنه  -عبد هللا بن حوالة األزدي  رواهوكذلو ما  فكذلو غ ه.
ئدا، يـْ ْعنما، فـملمْم نـمْغنمْم شم اِمنما فـمرمجم َلمم لِنـمْغنممم عملمى أمْقدم ومعمرم م  بـمعمثـمنما رمُسوُل اصَِ صمَلى هللُا عملمْيِه ومسم

 : ُهْم  َوََّل َتكِّْلُهْم إََِّل اللَُّهمَّ ََّل تَ »اجلْمْهدم يف ُوُجوِهنما فـمقمامم ِفينما، فـمقمالم كِّْلُهْم إِّيَلَّ  فََأْضُعَف َمَّ ْ
َها  َوََّل َتكِّْلُهْم إََِّل الََّّاسِّ فَ َيْسَتْأثُِّروا َمَلْيهِّمْ  ُزوا َمَّ ْ هِّْم فَ يَ ْعجِّ  (3).رواه أبو داود«. أَنْ ُفسِّ

اجلهاد يف ، وهذا يدل على أن قصدها مع نية (4)لنأخذ الغنيمة: "لنغنم" أي: عبد هللا فقول
 هبذه النية. -صلى هللاُ عليه وسلم  - سبيل هللا تعا  ال ينفه األجر، وإال ملا بعثهم النيب

 القياس  اثني ا

                                                           

 (.183 /9(  الالمع الصبيح، الربماوي )1)
 (.209 /5(  إرشاد الساري، القسطالين )2)
 .(2535(، حديث رقم )19 /3(  سنن أيب داود كتاب اجلهاد، ابب يف الرجل يغزو يلتمس األجر والغنيمة )3)

 .(206، 205 /9التمام، املغريب ) البدريف تلو املناقشة: وانظر 
 (. 150 /7(  عون املعبود، العظيم آابدي )4)
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 هويف معنـاه شـوب ،وـبط للثـواب للعمـل شـوب الـرو على الـرو ، فقـالوا أبن  لقياساباستدلوا و 
و ألن يف كليهمـا اجتمـع قصـد الثـواب وغـ ه ممـا يتنـايف مـع طلب الغنيمة والتجارة وسائر احلظوظب

 (1) حتقيق اإلخال .

 املَّاقشة
أن ورم فال ميكن أن هذا القياس قياس مع الفارقو وذلو ألن الرو  قصده يف العبادة  – 1

،  -رضه هللا تعا  عنه  -الباهله  أمامة وأببدليل ما رواه ، (2)ةيف عبادالثواب  ينتمع مع
: أمرمأمْيتم رمُجالد غمزما يـمْلتمِمُس اأْلمْجرم  قال: جما م رمُجل  ِإ م الَنيبِ  صمَلى هللُا عملمْيِه ومسمَلمم، فـمقمالم

، ممالمُه  فـمقمالم رمُسوُل اصَِ صمَلى هللُا عملمْيِه ومسمَلمم:  ثم ممرَاٍت، فم « ََّل َشْ َء َلهُ »ومالذ ِْكرم أمعمادمهما ثمالم
: « ََّل َشْ َء َلهُ »يـمُقوُل لمُه رمُسوُل اصَِ صمَلى هللُا عملمْيِه ومسمَلمم:  َّْ اَّللََّ ََّل يَ ْقَبُل مَِّن »مُثَ قمالم إِّ

َُِّ  بِّهِّ َوْرُههُ  َْ َلُه َخالِّص ا  َوابْ ُت  ،ا يشاركهوالرو  مبطل مل (3).رواه النسائه« اْلَعَملِّ إَِّّلَّ َما َكا
بل إذا قصد أبخذ املغنم إغاظة املشركني واالنتفاع  ،خبال  بلب املغنم ف نه ال ينايف اجلهاد

َْ مِّْن َمُدوٍ  نَ ْي   إَِّّلَّ ُكتَِّب ََلُْم  ف نه تعا  يقول:  (4)به على الطاعة كان له أجر َوََّل يَ ََّاُلو
 [120]التوبة:   بِّهِّ َمَمل  َصالِّ   

بينه بني الرو  وبني قصد الغري الدنيوي مع بلب الثواب األخروي  اد دقيقأن هنا  فارقدا  – 2
أن يعمل العمل املأمور به يف قوله أبن الرو  هو " -رمحه هللا تعا   - (5)اإلمام القرايف

واملتقرب به إ  هللا تعا  ويقصد به وجه هللا تعا  وأن يعظمه الناس أو يعظم يف قلوهبم 
فيصل إليه نفعهم أو يندفع عنه ضررهم فهذا هو قاعدة أحد قسمه الرو  والقسم اآلخر 

القسم رو   أن يعمل العمل ال يريد به وجه هللا تعا  ألبتة بل الناس فقط ويسمى هذا
اإلخال  والقسم األول رو  الشر  ألن هذا ال تشريو فيه بل خالهللا للخلق واألول 
للخلق وهلل تعا  وأغراي الرو  ثالثة التعظيم وجلب املصا  الدنيوية ودفع املضار الدنيوية 

                                                           

 (.385 /4(  إحيا  علوم الدين، الغزايل )1)
 (.40(  حاشية ابن حجر اهليتمه على شر  اإليضا  ) : 2)
 (.3140)(، حديث رقم 25 /6(  السنن الصغرى، النسائه كتاب اجلهاد، ابب من غزا يلتمس األجر والذكر )3)
 (.464 /4(  سبل السالم، الصنعاين )4)
 (.23 /3لقرايف )ا ،(  الفروق5)
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و واألخ ان يتفرعان عن األول ف نه إذا عظم اجنلبت إليه املصا  واندفعت عنه املفاسد فه
 الغري الكله يف احلقيقة فهذه قاعدة الرو  املبطلة لألعمال احملرمة ابإلمجاع.

من الغنيمـة  وأما مطلق التشريو كمن جاهد ليحصل باعة هللا ابجلهاد وليحصل املال
فهذا ال يضره وال هرم عليه ابإلمجاع ألن هللا تعا  جعل له هـذا يف هـذه العبـادة ففـرق بـني 

إنه شجاع أو ليعظمه اإلمام فيكثـر إعطـا ه مـن بيـت املـال فهـذا وحنـوه جهاده ليقول الناس 
رو  حرام وبني أن يناهد ليحصل السباو والكراع والسال  مـن جهـة أمـوال العـدو فهـذا ال 

  ."يضره

 الرأي الرار 
بعد العري السابق آلرا  الفقها  يف هـذه املسـألة وبيـان أدلـتهم ومناقشـة مـا أمكـن مناقشـته 

العامـل يف املسـجد  صـحة مجـع والذي مؤداه ،األول ف ن الرأي الذي أرجحه فيها هو الرأيمنها، 
علــى تلــو بــني نيــة القربــة ونيــة حتصــيل األجــر الــدنيوي اجلــائز شــرعدا، وأن اإلنســان يثــاب  احلــرام
وهـــذا لقـــوة أدلـــتهم وســـالمتها مـــن املعارضـــة، وضـــعا أدلـــة اآلخـــرين، وهللا تعـــا  أعلـــى  ،العبـــادة
 وأعلم.

 

شروط احلصوا ملر الثواب مَّد مجع اإلنساْ بني نية القربة   املبحث الثاين
 وقصد اعرر الدنيوي

مجع يف قصده بني نية التقرب واحلصول على األجر الدنيوي ف نه عند القول أبن اإلنسان لو 
 ف نه يلزم لذلو وجود شربني. ،وإمنا يثاب على فعله ،ال يبطل أجره

وإن شار  يف ذلو  ،نية التقرب إَل ت تعاَل العملأْ يقصد اإلنساْ يف : الشرط اعوا
هـو احلصـول علـى األجـر  األوحـدأمـا لـو كـان هـد  اإلنسـان  نية احلصول على العري الدنيوي،

الـدنيوي، دون رغبـة فيمـا عنـد هللا تعـا  مـن ثـواب، ف نـه ال يكـون لـه ثـواب، بـل يبطـل أجــره، وال 
ابـن قـال  (1)ومل خيـالا يف ذلـو أحـد ،، وهـذا ابتفـاق كـل الفقهـا نصـيب يكون لـه عنـد هللا تعـا 

                                                           

(، نيـل األوبـار، 464 /4( سبل السـالم، الصـنعاين )28 /6(، فتح الباري، ابن حجر )207 /11(  عارضة األحوذي، ابن العريب )1)
 /14(، احلـاوي الكبـ ، املـاوردي )517 /2شد )(، البيان والتحصيل، ابن ر 196 /6(، حاشية ابن عابدين )254 /7الشوكاين )

 (.302 /2(،الفروع، ابن مفلح )164
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ا مـن الـدنيا أنـه ال وقد ذكرا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد جبهاده عرضدـ: " (1)رجب
 : "(2) وقـــال املغـــريب ."أجـــر لـــه، وهـــه ومولـــة علـــى أنـــه مل يكـــن لـــه غـــري يف اجلهـــاد إال الـــدنيا

أصــل الباعــث، فــ ن كــان الباعــث هــو إعــال  لكلمــة هللا كــان يف ســبيل هللا فاحلاصــل أنــه ينظــر إ  
 ".وإن انضم إليه غ ه، وإن كان الباعث غ ه مل يكن يف سبيل هللا وإن حصل

ْعـُت رمُسـولم  –رضـه هللا تعـا  عنـه  -عمـر بـن اخلطـاب ومما يدل على ذلو حـديث  قـال َسِم
َا لُِّك ل ِّ اْم رٍِّئ َم ا نَ  َوى  َفَم ْن َكانَ ْت »يـمُقوُل: اصَِ صمَلى هللاُ عملمْيِه ومسمَلمم  لَّ ِّيَّا ِّ  َوإَِّّنَّ َا اَعْمَماُا  ِّ إَِّّنَّ

ٍٍ يَ َّْكُِّحَه  ا  َفهِّْجَرتُ  ُه إََِّل َم  ا َه  اَرَر إِّلَْي  هِّ   (3) متفــق عليــه.« هِّْجَرتُ  ُه إََِّل ُدنْ يَ  ا ُيصِّ  يبُ َها  َأْو إََِّل اْم  َرَأ
وعليه فمن مل ينو الثواب  (4) همن مل ينو الشه  مل هصل لى أن فاحلصر الوارد يف احلديث يدل عل

 مل هزه.
ــا حــديث   -رضــه هللا تعــا  عنــه  -حــديث عبــادة بــن الصــامت، وممــا يــدل علــى ذلــو أيضد

: قمالم رمُسوُل اصَِ صمَلى هللاُ عملمْيِه ومسمَلمم:  إَِّّلَّ مَِّقاَّل  فَ َلُه َما َمْن َغَزا يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َوََلْ يَ َّْوِّ »قال: قمالم
 مل ينل سواه. فقط فهو صريح يف أن من كان مهه العري الدنيوي (5) رواه النسائه.« نَ َوى

، وذلـو التق رب إَل ت تع اَلنية أْ يكْو البامث اعكِب ملر العمل هو : الشرط الثاين
، وأن يكـــون القصـــد لألجـــر أبن يكـــون القصـــد الغالـــب هـــو نيـــة احلصـــول علـــى الثـــواب األخـــروي

ما عليه مجهور الفقها ، ومنهم هو وهذا  ،ا ومقصودد ال أصالد  واتبعدا للقصد األول،ا ضمند الدنيوي 
وابــــن  (11)وابــــن أيب مجــــرة (10)والغــــزايل (9)واملــــاوردي (8)وابــــن رشــــد (7)وابــــن عابــــدين (6)السرخســــه

                                                           

 (.82 /1(  جامع العلوم واحلكم )1)
 (.206 /9(  البدر التمام )2)
 (  سبق خترينه.3)
 (.8 /2(  بر  التثريب، العراقه )4)
 (.3138 ومل ينو من غزاته إال عقاال، حديث رقم )(، كتاب اجلهاد، ابب من غزا يف سبيل هللا24 /6(  السنن الصغرى، النسائه )5)
 (.45 /10(  املبسوط )6)
 (.196 /6(  حاشية ابن عابدين )7)
 (.517 /2(  البيان والتحصيل )8)
 (.164 /14(  احلاوي الكب  )9)
 (.385 /4(  إحيا  علوم الدين )10)
 (.150 /1(  هبجة النفوس، ابن أيب مجرة )11)
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والــدنيوي مل يكــن للشــخهللا ثــواب بنــا د  تســاوى القصــدان األخــروي وعليــه فلــو، وغــ هم (1)رجــب
وقـد بينـا أنـه إذا تسـاوى القصـدان تقاومـا  :"(2) -رمحـه هللا تعـا   -الغـزايل  قـالعلى هذا الرأي، 

 -رمحـه هللا تعـا   - (3)وقـال ابـن أيب مجـرة ".ومل يكن له وال عليه فال ينبغه أن يرجى عليـه ثـواب
 "فهذا ليس من هللا يف شه الثالث: أن يكون لذلو املؤثر وهلل معدا :"

الباعــث كــان إ  أن اإلنســان يثــاب علــى العمــل ولــو   ولك  ن ذه  ب فري  ق آخ  ر م  ن الفقه  اء
الدنيوي مسـاوود للباعـث الـدي  أو أكثـر منـه، ولكنـه ال يثـاب إال علـى قـدر قصـده الـدي ، وهـذا 

 كـالم بعـض الشــافعيةنــه ظـاهر  أ ذكـرو  (4) -رمحـه هللا تعـا   - الـرأي صـر  بـه ابـن حجــر اهليتمـه
ــا: " فقــال وهــو " مث قــال: " وظــاهر كالمهــم يشــهد للثــاين، بــل حصــول الثــواب بقــدر قصــده مطلقد

نهللا صريح يف ترجيح كالم الغزايل بـل فيمـا ذكرتـه مـن أن لـه ثـواابد بقـدر قصـده وإن غلـب ابعـث 
 (5) ".الدنيا
َفَم  ْن  ســبحانه وتعــا  قــول هللا إ  عمــوم  (6)وقــد اســتند ابــن حجــر اهليتمــه يف قولــه هــذا  

ثْ َقاَا َذرٍٍَّ َخْْي ا يَ َرهُ  وكأنه يرى أن نية العمل الصا  ولو كانت  قليلة فـأن  [7]الزلزلة:   يَ ْعَمْل مِّ
 اإلنسان يثاب عليها. 

هــذا االســتدالل أبن اآليــة ال تعــري هلــا للنيــات واملقاصــد، بــل مبقــدار  ولك  ن ميك  ن مَّاقش  ة
رمحه هللا  -ولو كان صغ دا فيثيب العبد عليه، قال القربيب  ،العمل يف حد ذاته، فاهلل تعا  يعلمه

 ".وهذا مثل ضربه هللا تعا : أنه ال يغفل من عمل ابن آدم صغ ة وال كب ة:" (7) -تعا  

يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه أصـحاب الـرأي األول مـن أن الثـواب  أررحهوَلذا فالذي 
علـــى العمـــل إذا قصـــد بـــه الثـــواب األخـــروي واألجـــر الـــدنيوي يشـــرتط حلصـــوله أن يكـــون القصـــد 
األساســــه واهلــــد  األعلــــى ابتغــــا  األجــــر مــــن هللا تعــــا ، وأن يكــــون القصــــد الــــدنيوي اتبعدــــا ال 

                                                           

 (.82 /1واحلكم )(  جامع العلوم 1)
 (.386، 385 /4(  إحيا  علوم الدين، الغزايل )2)
 (.150 /1(  هبجة النفوس )3)
 (.39(  حاشية ابن حجر اهليتمه على شر  اإليضا  ) : 4)
 (  املرجع السابق.5)
 (.39(  حاشية ابن حجر اهليتمه على شر  اإليضا  ) : 6)
 (.150 /20(  اجلامع ألحكام القرآن )7)
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أن التشـريو جبميـع وجوهـه ال  (2)وظـاهر كالمـه :"(1) - تعـا  رمحـه هللا - مقصوددا، قال احلطاب
ومـــن كـــان الباعـــث األقـــوى عليـــه ابعـــث الـــنفس مل  ،ولـــيس كـــذلو ألن اإلخـــال  فـــري وهـــرم
وعلى هـذا فمـن  (3)"معظم الشه  يقوم مقام كلهوأيضدا ف ن من القواعد الفقهية املقررة "". خيلهللا

أدى العبــادة ومهــه األكــرب حتصــيل األجــر األخــروي، يكــون يف حكــم مــن أداهــا خالصــة لوجــه هللا 
تعــا ، أمــا مــن كــان قصــده األكــرب حتصــيل األغــراي الدنيويــة، فحكمــه حكــم مــن كــان هــذه هــو 

  وهللا تعا  أعلى وأعلم.غرضه الوحيد. 
 

أث   ر اجلم   ع ب   ني القص   دين ال   دنيوي واعخ   روي يف مق   دار   الثال   ثاملبح   ث  
 لثوابا

القــول أبن اإلنســان لــو مجــع يف نيتــه بــني القصــدين ف نــه  لاألو  املبحــثبعــد أن رجحــت يف 
لـو قـام العامـل يف املسـجد احلـرام أبدا  مهـام عملـه، وهـو  ى هـذاعلـ فتفريعدـايثاب على فعلـه هـذا، 

وأيضدا احلصول على األجر الـدنيوي، فهـل هصـل علـى أجـر هـذا  يقصد حتصيل الثواب األخروي
أم أن قصده األجر الدنيوي يؤثر يف ثوابه فال هصـل عليـه كـامالد  اختلـا الفقهـا    العمل كامالد 

 يف هذه املسألة، وكان هلم فيها رأون.

 آراء الفقهاء
، : اعواال   رأي  املقصـد األكـرب  بل باملـا كـانأن الثواب ال ينقهللا بنية اإلنسان غرضدا دنيوود
،  هثــواب هللا تعـــا  ف نــ لسنســان  - (5)وابــن رشـــد (4)السرخســـه وهــذا رأييســتحق الثـــواب كــامالد
 .-هللا تعا   مارمحه

                                                           

 (.505 /3واهب اجلليل )(  م1)
 .-رمحه هللا تعا   -يقصد القرايف (  2)
 (.183 /3(  املنثور يف القواعد الفقهية، الزركشه )3)
: "وأهل سوق العسكر إن مل يقاتلوا فـال يسـهم هلـم وال يرضـ  ألن قصـدهم التجـارة ال إرهـاب العـدو وإعـزاز -رمحه هللا تعا   -(  قال 4)

الـدين فـ ن قـاتلوا اسـتحقوا السـهم ألنــه تبـني بفعلهـم أن قصـدهم القتـال، ومعـا التجــارة تبـع لـذلو، فحـاهلم كحـال التـاجر يف بريــق 
 (.45 /10اب حجه  ".املبسوط )احلج ال ينتقهللا به ثو 

: " قولــه ال أبس بــذلو أمــر جــائز للرجــل إذا خــرج للجهــاد أن خيــرج معــه بفضــل مــال ليشــرتي بــه مــن مغــامن -رمحــه هللا تعــا   -(  قـال 5)
 (.517 /2البيان والتحصيل ) املسلمني ما يرجو الربح فيه، وال ينقهللا ذلو من أجر جهاده، وال يقد  يف نيته".



288 
 

إ  نفـــس األدلــة الــيت اســتدل هبـــا أصــحاب الــرأي األول يف املســـألة  وق  د اس  تَّدوا يف ذل  ك
ري الدنيوي غالتقرب هلل تعا  واحلصول على ال ، واليت تفيد جواز اجلمع يف القصد بني نيةاألو 

 (1)يف احلج واجلهاد وغ مها إذا كان القصد األساسه عند اإلنسان هو نية التقـرب، قـال األلوسـه
تَ ُُ وا َفًْل    مِّ ْن رَب ُِّك مْ  يف تفس  قول هللا تعا   –رمحه هللا تعا   - ْْ تَ ب ْ ٌ  َأ  لَْيَس َملَ ْيُكْم ُرََّ ا
  :واســتدل هبــا علــى إابحــة التجــارة واإلجــارة وســائر أنــواع املكاســب يف احلــج "  :[198]البقــرة

 "وَّل يَّقص ثوا   وإن ذلو ال هبط أجرا 

يــؤثر يف مقــدار الثــواب الــذي يســتحقه الشــخهللا،  أن قصــد العــري الــدينوي: الث  اينال     رأي 
فيحصل علـى ثـواب أقـل مـن الثـواب الـذي هصـل عليـه الشـخهللا الـذي فـرن نيتـه، وكـان مقصـده 

 (2)رأي الغـــزايل ، وهــذاالوحيــد هــو حتصـــيل الثــواب مـــن هللا تعــا  دون التفـــات لألغــراي الدنيويـــة
(4)وابن حجر العسقالين (3)والقرايف

  .-هللا تعا   مرمحه - 
عــدم املســاواة بــني مــن أخلــهللا نيتــه للتقــرب مــن هللا تعــا  وبــني مــن ب علــى ذلــووقــد اســتدلوا 

رمحـه هللا تعـا   - (5)ضم يف نيته قصد التقرب وحتصيل غري دنيـوي، قـال ابـن حجـر العسـقالين
آخـر مـن ا ا يف األجر مثل من ضم إ  هذا القصد قصدد فليس من قصد إعال  كلمة هللا وضد :"-

:"نعـم ال يسـاوي ثوابـه ثـواب مـن ال يلتفـت -رمحـه هللا تعـا   - (6)"، وقال الغزايلغنيمة أو غ ها
 ".ف ن هذا االلتفات نقصان ال والة ،قلبه إ  الغنيمة أصالد 

رضـه هللا  -عبـد هللا بـن عمـرو بـن العـا   ملـا رواهوذلـو  ،وهذا الرأي الثاين هو ما أررحه
: أمَن  -تعــــا  عنــــه  ــــَلمم قمــــالم ــــِه ومسم ــــَلى هللاُ عملمْي ُْ    ُزو يفِّ َس    بِّيلِّ تِّ »رمُســــولم هللِا صم َم    ا مِّ    ْن َغا ِّيَ    ٍة تَ 

ْْ ََلْ يُ  َق  ر ََلُ  ُم الث ُّلُ  ُث  َوإِّ ََُِّّيَم  َة  إَِّّلَّ تَ َعجَّلُ  وا ثُ ُلثَ  ْ  َأْر  رِّهِّْم مِّ  َن اآْلخِّ  َرِّ  َويَ ب ْ َْ اْل صِّ  يُبوا فَ ُيصِّ  يُبو
ف ذا كـان جمـرد احلصـول علـى الغنيمـة يـنقهللا ثـواب اجملاهـد  (7).رواه مسلم« َأْرُرُهمْ َغَِّّيَمة   ََتَّ ََلُْم 

                                                           
 (.482 /1تفس  األلوسه )(  1)
 /4: "نعـــم ال يســـاوي ثوابـــه ثـــواب مـــن ال يلتفـــت قلبـــه إ  الغنيمـــة أصـــالد فـــ ن هـــذا االلتفـــات نقصـــان ال والـــة ". إحيـــا  علـــوم الـــدين )-رمحـــه هللا تعـــا   -(  قـــال 2)

385.) 
 /3نقهللا األجـر وأن العبـادة إذا جتـردت عنهـا زاد األجـر وعظـم الثـواب". الفـروق ): " نعم ال مينع أن هذه األغراي املخالطة للعبادة قد ت-رمحه هللا تعا   -(  قال 3)

23.) 
ا يف األجـر : " والذي يظهر أن النقهللا من األجر أمر نسيب كما تقـدم حتريـر ذلـو يف أوائـل اجلهـاد فلـيس مـن قصـد إعـال  كلمـة هللا وضدـ-رمحه هللا تعا   -(  قال 4)

 (.226 /6خر من غنيمة أو غ ها". فتح الباري )ا آمثل من ضم إ  هذا القصد قصدد 
 (.226 /6(  فتح الباري )5)
 (.385 /4(  إحيا  علوم الدين )6)
 (.1906(، حديث رقم )1514 /3(  صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، ابب بيان قدر ثواب من غزا فغنم، ومن مل يغنم )7)
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شو أن من  عن من مل هصل عليها، فكيا مبن خرج يبتغيها مع قصد التقرب إ  هللا تعا   ال
 .وهللا تعا  أعلى وأعلميكون أكثر أجردا،  للطاعة قصده أخلهللا

  املسألةاَّلحتياط ومأخذه يف   الرابعاملبحث 
من خالل ما سبق يف البحث ظهـر أن اإلنسـان لـو مجـع يف نيتـه بـني قصـد الثـواب األخـروي 
والغــري الــدنيوي ف نــه يثــاب علــى الفعــل بقــدر قصــده للثــواب بشــرط أن يكــون القصــد التعبــدي 

ا علـى تصـفية نيتـه وإخـال  قصـده  يؤكـدأكثر، وهذا يف حد ذاتـه  علـى اإلنسـان أن يعمـل جمتهـدد
هتــه للتعبــد إ  هللا تعــا ، وذلــو ليحصــل علــى الثــواب اجلزيــل واألجــر العظــيم مــن هللا وتوحيــد وج

، ماديـة ، ومـا يف احليـاة مـن ثـرواتدنيويـة تعا ، والذي ال يقارنه كـل مـا علـى األري مـن أغـراي
نْ َيا  سبحانه وتعا  ل هللا اق ِّ ال دُّ َو ِّيََّ تُ َه ا َوَم ا مَِّّْ َد اَّللَِّّ َخ ْْي  َوَم ا ُأوتِّي ُتْم مِّ ْن َش ْ ٍء َفَمتَ اُع احْلَيَ ا

 َْ   [60]القصهللا:   َوأَبْ َقر َأَفَ  تَ ْعقُِّلو
ـــا فممـــا  ذلـــو أن اإلخـــال  عزيـــز ال يدركـــه أي أحـــد، وال يتقـــني الشـــخهللا مـــن  يقـــرروأيضد

حصــوله مهمــا حــاول، فليحــر  املــر  يف مجيــع أعمالــه علــى جماهــدة نفســه لتحقيــق اإلخــال  هلل 
: "مث إن اإلنســـان عنـــد الشـــركة أبـــداد يف خطـــر ف نـــه ال -رمحـــه هللا تعـــا   - (1)الغـــزايلقـــال تعـــا ، 

َْ يَ ْرُرو  ولذلو قال تعا   ،يدري أي األمرين أغلب على قصده فرمبا يكون عليه وابالد  َفَمْن َكا
ِّ رَب ِّ  هِّ َأَح   الَِّق  اَء رَب ِّ  هِّ فَ ْليَ ْعَم  ْل َمَم     َص  احلِّ ا َوََّل ُيْش  رِّْك بِّعِّبَ  اَد أي ال يرجــى  [110]الكهــا:   د 

نعم اإلنسان فيـه  :"-رمحه هللا تعا   - (2)". مث قالاللقا  مع الشركة اليت أحسن أحواهلا التساقط
على خطر عظيم ألنه رمبا يظن أن الباعث األقوى هو قصد التقرب إ  هللا ويكون األغلب علـى 

فال هصل األجر إال ابإلخال  واإلخال  قلما ، سره احل  النفسه وذلو مما خيفى غاية اخلفا 
يستيقنه العبد من نفسه وإن ابلغ يف االحتياط فلـذلو ينبغـه أن يكـون أبـداد بعـد كمـال االجتهـاد 

 ".مرتدداد بني الرد والقبول خائفاد أن تكون يف عبادته آفة يكون وابهلا أكثر من ثواهبا
 

                                                                                                                                                                   

جامع العلوم  يف -رمحه هللا تعا   -احلنبله  ابن رجبلدنيوية وقد استدل هبذا احلديث على نقصان الثواب بقصد األغراي ا
 .(81 /1واحلكم )

 (.386 /4(  إحيا  علوم الدين )1)
 (  املرجع السابق.2)
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 اخلامتة

مـــن خـــالل هـــذا  ابلوقـــو  ف نـــهتم الصـــاحلات، وبعـــد احلمـــد هلل رب العـــاملني الـــذي بنعمتـــه تـــ
خلهللا مـــن ســـتي، وبعـــض مـــا يتعلـــق هبـــا الفقهـــا  وآرائهـــم حـــول هـــذه املســـألةأقـــوال  علـــىالبحـــث 
 النتائج التالية: دراستها

أن الواجب على اإلنسان أن خيلهللا عمله هلل تعا  يف كل أفعاله، السيما من يرتبط بعمل  – 1
 دعوي أو توجيهه يف املسجد احلرام ومن على شاكلتهم.

الغري الدنيوي مع حتصيل األجر األخروي جائز  حتقيق إ يف الطاعة أن قصد اإلنسان  – 2
 ة.شرعدا، ويثاب املر  على ما يفعله حينئذ من عباد

أن قصد الغري الدنيوي خيالا قصد الرو  والسمعة وذلو أن األخ ين مبطالن للثوابو  – 3
، خبال  قصد الغري الدنيوي  ،لكوتما ورمني فال ينتمعان مع األجر األخروي أصالد

 فلما أابحه هللا تعا  كان لسنسان أن يقصده.
أن شرط حصول اإلنسان على الثواب يف حالة اجلمع بني املقصدين الدي  والدنيوي يشرتط  -4

له على الفعل، وأن  األصلهن يكون هو الباعث أبله أن يكون الغالب منهما الدي ، 
 يكون املقصد الدنيوي اتبعدا للدي .

توحيد قصده بلبدا  ال  نيته، وأن هر  علىنسان يتأكد يف حقه أن ينتهد يف إخأن اإل -5
 ملرضاة هللا تعا ، لينال األجر كامالد إبذنه سبحانه. 
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 فهرس أبهم املرارع
 القرآن الكرمي 1

حتقيــق: ومـد صــادق القمحــاوي، ط: دار إحيــا   هـــ( ،370أحكـام القــرآن، أمحــد بـن علــه أبــو بكـر الــرازي اجلصــا  احلنفـه )ت:  2
 م1992هـ  1412الرتاث العريب، مؤسسة التاري  العريب، ب وت  لبنان، سنة النشر: 

، هــ( 504عله بن ومد بن عله، أبو احلسن الطربي، امللقب بعماد الدين، املعرو  ابلكيا اهلراسه الشافعه )ت: ، القرآنأحكام  3
 م 1983 -هـ  1403الطبعة: األو ، ، لبنان –، ب وت ط: دار الكتب العلمية

ســـنة النشـــر: ، لبنـــان –ط: دار املعرفـــة، بـــ وت ، هــــ( 505أبـــو حامـــد ومـــد بـــن ومـــد الغـــزايل الطوســـه )ت: ، إحيـــا  علـــوم الـــدين 4
 م 1982 -هـ  1402

ط: دار الكتــب ، هــ( 911الـدين السـيوبه )ت:  عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر، جـالل، األشـباه والنظـائر يف قواعـد وفـروع فقـه الشـافعية 5
 م 1983 -هـ  1403الطبعة: األو ، ، لبنان –العلمية، ب وت 

حتقيـق: ، هــ( 422القاضه أبو ومد عبد الوهاب بن علـه بـن نصـر البغـدادي املـالكه )ت: ، اإلشرا  على نكت مسائل اخلال  6
 م 1999 -هـ  1420األو ، الطبعة: ، ط: دار ابن حزم، ب وت، احلبيب بن باهر

هــ(، حتقيـق: بـارق فتحـه السـيد،  502حبر املذهب يف فروع املذهب الشافعه، أبو احملاسن عبد الواحـد بـن إَساعيـل، الـرووين )ت  7
 م 2009لبنان، الطبعة: األو ،  –ط: دار الكتب العلمية، ب وت 

ط: دار الكتــب ، هـــ( 587: تعــال  الــدين، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أمحــد الكاســاين احلنفــه )، بــدائع الصــنائع يف ترتيــب الشــرائع 8
 م 1986 -هـ  1406الطبعة: الثانية، ، لبنان –العلمية، ب وت 

هــ(، حتقيــق: علـه بـن عبـد هللا الـزبن، ط: دار هجــر،  1119البـدر التمـام شـر  بلـون املـرام، القاضــه احلسـني بـن ومـد املغـريب )ت:  9
 م( 2007هـ   1428مصر، الطبعة: األو ، سنة النشر: ) –اجليزة 

 699أبـو ومـد عبـد هللا بـن أيب مجـرة األندلسـه )ت: ، هبجة النفوس وحتليها مبعرفة ما هلا وما عليها= شر  خمتصر صحيح البخاري 10
 الطبعة: الثالثة، بدون اتري ، لبنان –ط: دار اجليل، ب وت ، هـ(

هـــ(، حتقيــق: قاســم  558البيــان يف مــذهب اإلمــام الشــافعه، أبــو احلســني هــ  بــن أيب اخلــ  بــن ســامل العمــراين اليمــ  الشــافعه )ت:  11
 م 2000هـ   1421جدة، الطبعة: األو ،  –ومد النوري، ط: دار املنهاج 

حتقيق: د ، هـ( 520د ومد بن أمحد بن رشد القربيب )ت: أبو الولي، البيان والتحصيل والشر  والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة 12
 م 1988 -هـ  1408الطبعة: الثانية، ، لبنان –ط: دار الغرب اإلسالمه، ب وت ، ومد حجه وآخرون

)املتــو : شــهاب الــدين ومــود بــن عبــد هللا احلســي  األلوســه ، تفســ  األلوســه رو  املعــاين يف تفســ  القــرآن العظــيم والســبع املثــاين 13
 -هــــ  1415الطبعـــة: األو ، ، لبنـــان –الناشــر: دار الكتـــب العلميـــة، بـــ وت ، حتقيـــق: علـــه عبـــد البـــاري عطيـــة، هـــ( 1270
 م 1994

هـــ(، حتقيــق: ومــد عبــد هللا النمــر،  516تفســ  البغــوي = معــامل التنزيــل، ويــه الســنة، أبــو ومــد احلســني بــن مســعود البغــوي )ت:  14
 1997هـ   1417ية، سليمان مسلم احلرش، ط: دار بيبة، الروي، الرابعة، عثمان مجعة ضم  

حتقيـق: عـادل عبـد املوجــود، ، هــ( 516ويـه الســنة، أبـو ومـد احلسـني بـن مسـعود البغــوي )ت: ، التهـذيب يف فقـه اإلمـام الشـافعه 15
 م 1997 -هـ  1418الطبعة: األو ، ، ط: دار الكتب العلمية، ب وت، عله معوي

أبـــو الفــــرج زيـــن الـــدين عبـــد الــــرمحن ابـــن شـــهاب البغــــدادي، مث ، جـــامع العلـــوم واحلكـــم يف شــــر  جســـني حـــديثا مـــن جوامــــع الكلـــم 16
ط: مؤسســـة الرســـالة، ، حتقيـــق: شـــعيب األراؤوط، إبـــراهيم ابجـــس، هــــ( 795الدمشـــقه، احلنبلـــه الشـــه  اببـــن رجـــب )ت: 

 م 1999 -هـ  1419الطبعة: الثامنة، ، لبنان –ب وت 
، هــ( 671أبو عبد هللا ومد بن أمحد بن أيب بكر بن فر  األنصاري اخلزرجه مشس الدين القربيب )املتـو : ، اجلامع ألحكام القرآن 17
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 م 1964 -هـ  1384الطبعة: الثانية، ، ط: دار الكتب املصرية، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أبفيش
أمحــد بــن ومــد بــن علــه بــن حجــر اهليتمــه الســعدي األنصــاري، ، علــى شــر  اإليضــا  يف مناســو احلــج حاشــية ابــن حجــر اهليتمــه 18

 الطبعة: الثالثة، بدون اتري ، لبنان –ط: دار احلديث، ب وت ، هـ( 974شهاب الدين شي  اإلسالم، أبو العباس )ت: 
، هــ( 1252ومد أمني بن عمر الشـه  اببـن عابـدين )ت: ، اررد احملتار على الدر املختار شر  تنوير األبصحاشية ابن عابدين =  19

 -هـــ  1423ببعــة ســنة: ، الســعودية –ط: دار عــامل الكتــب، الــروي ، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود، علــه ومــد معــوي
 م 2003

هــ(، حتقيـق: علـه ومــد  450احلـاوي الكبـ  يف فقـه مـذهب اإلمـام الشـافعه، أبـو احلسـن علـه بـن ومـد بـن حبيـب املـاوردي )ت:  20
 1994هـ  1414لبنان، الطبعة: األو ،  –معوي، عادل أمحد عبد املوجود، ط: دار الكتب العلمية، ب وت 

هـــ(، حتقيــق: عصــام  1182ســبل الســالم شــر  بلــون املــرام مــن مجــع أدلــة األحكــام، ومــد بــن إَساعيــل األمــ  اليمــ  الصــنعاين )ت:  21
 مصر، بدون ببعة وبدون اتري  –احلديث، القاهرة  السيد الصبابطه، ط: دار

هـــ(،  275ســنن أيب داود، أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــ  بــن شــداد بــن عمــرو األزدي السجســتاين )املتــو :  22
 ب وت، الطبعة: بدون ببعة واتري  –حتقيق: ومد ويه الدين عبد احلميد، ط: املكتبة العصرية، صيدا 

، هــــ( 303أبـــو عبـــد الــرمحن أمحـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــه اخلراســـاين، النســـائه )ت: ، الســنن الصـــغرى، النســـائه = اجملتـــ  مـــن الســـنن 23
 1986 - 1406الطبعة: الثانية، ، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب ط:، حتقيق: عبد الفتا  أبو غدة

رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم وسـننه وأومـه، أبـو عبـد هللا ومـد بـن صحيح البخـاري، اجلـامع املسـند الصـحيح املختصـر مـن أمـور   24
هـــ(، حتقيــق: ومــد زهــ  بــن اصــر الناصــر، ط: دار بــوق النجــاة، 256: تإَساعيــل بــن إبــراهيم بــن املغــ ة اجلعفــه البخــاري )

ة األم يـة الكـربى، ببـوالق مصـر، هـ، مصورة عـن النسـخة السـلطانية املطبوعـة يف املطبعـ1422ب وت  لبنان، الطبعة: األو ،  
 هـ1312سنة: 

ط: دار ، حتقيــق: ومــد فــؤاد عبــد البــاقه، هـــ( 261مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســني القشــ ي النيســابوري )املتــو : ، صــحيح مســلم  25
 م 1991هـ   1412الطبعة: األو ، ، مصر –احلديث، القاهرة 

هــ(، وابنـه: أمحـد بـن عبـد الـرحيم،  806زين الدين عبد الرحيم بن احلسـني العراقـه )ت: بر  التثريب يف شر  التقريب، أبو الفضل  26
 هـ(، ط: دار إحيا  الرتاث العريب، ب وت، بدون اتري  826أبو زرعة ويل الدين، ابن العراقه )ت: 

هــ(، حتقيـق: علـه  623افعه القـزوي  )ت: العزيز شر  الوجيز = الشر  الكب ، أبو القاسم عبد الكرمي بن ومد بن عبد الكرمي، الر  27
 م1997هـ  1417ومد معوي، عادل عبد املوجود، ط: دار الكتب العلمية، ب وت، الطبعة: األو ، 

هــ(، حتقيـق: وـب الـدين  852فتح الباري بشر  صحيح البخـاري، أبـو الفضـل أمحـد بـن علـه بـن حجـر العسـقالين الشـافعه )ت:  28
 هـ1379رفة، ب وت  لبنان، سنة النشر: اخلطيب، ط: دار املع

حتقيـق: عبـد هللا ، هــ( 1307أبـو الطيـب صـديق بـن حسـن بـن علـه احلسـني الِقنَـوجه البخـاري )ت: ، فتح البيان يف مقاصد القرآن 29
 م 1992 -هـ  1412سنة: ، ية للطباعة والنشر، صيدا، ب وتط: املكتبة العصر ، بن إبراهيم األنصاري

هـــ(، حتقيـق: عبـد هللا بـن عبــد  763الفـروع، مشـس الـدين ومـد بــن مفلـح بـن ومـد بـن مفــرج، أبـو عبـد هللا، املقدسـه احلنبلـه )ت:  30
 م 2003هـ   1424لبنان، الطبعة: األو   –احملسن الرتكه، ط: مؤسسة الرسالة، ب وت 

ن أمحــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرمحن املــالكه الشــه  ابلقــرايف )ت: أبــو العبــاس شــهاب الــدي، الفــروق = أنــوار الــربوق يف أنــوا  الفــروق 31
 م 2010 -هـ  1431سنة النشر: ، ، السعوديةسالمية واألوقا ط: وزارة الشؤون اإل، هـ( 684

األزهــري املــالكه )ت:  أمحــد بــن غـامن بــن ســامل ابــن مهنــا، شــهاب الــدين النفــراوي، الفواكـه الــدواين علــى رســالة ابــن أيب زيــد القــ واين 32
 م 1995 -هـ  1415سنة النشر: ، لبنان –ط: دار الفكر، ب وت ، هـ( 1126

هــ(، ط: دار  620الكايف يف فقه اإلمام أمحد، موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن ومد بن قدامة اجلماعيله املقدسه احلنبلـه، )ت:  33
 م 1994هـ   1414 لبنان، الطبعة: األو ، –الكتب العلمية، ب وت 
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هــ(، حتقيـق: جلنـة متخصصـة يف وزارة العـدل  1051كشا  القناع عن اإلقناع، منصور بن يونس بـن إدريـس البهـويت احلنبلـه )ت:  34
 م 2000هـ   1421السعودية، ط: وزارة العدل، الطبعة: األو ، 

، هللا ومــد بــن موســى النعيمــه العســقالين املصــري الشــافعهمشــس الــدين الربمــاوي أبــو عبــد ، الالمــع الصــبيح بشــر  اجلــامع الصــحيح 35
ط: دار النـــوادر، ســـورو، لبنــــان، ، نـــور الـــدين بالــــب: حتقيـــق ودراســـة: جلنــــة خمتصـــة مـــن احملققــــني، إبشـــرا ، هــــ( 837)ت: 
 م 2012 -هـ  1433الطبعة: األو ، ، الكويت

الطبعــة: بــدون ، لبنــان –ط: دار املعرفــة، بــ وت ، هـــ( 483: ومــد بــن أمحــد بــن أيب ســهل مشــس األئمــة السرخســه )ت، املبســوط 36
 م 1993 -هـ  1414اتري  النشر: ، ببعة

هــ(، ط: إدارة الطباعـة املن يـة، القـاهرة  مصـر، بـدون  676اجملموع شر  املهذب، أبو زكرو ويه الدين ه  بن شر  النووي )ت:  37
 اتري 

عيتـاين،  خليـلهــ(، حتقيـق: ومـد  977مغ  احملتاج إ  معرفـة معـاين ألفـاظ املنهـاج، مشـس الـدين ومـد بـن اخلطيـب الشـربي  )ت:  39
 م 1997هـ  1418لبنان، الطبعة: األو ، سنة النشر:  –ط: دار املعرفة ب وت 

هـــ(، حتقيــق: د/ عبــد هللا بــن عبــد احملســن 620ملقدســه )ت: املغــ ، أبــو ومــد موفــق الــدين عبــد هللا بــن أمحــد بــن ومــد ابــن قدامــة ا 40
 م1997هـ  1417الرتكه، د/ عبد الفتا  ومد احللو، ط: عامل الكتب، الروي  السعودية، الطبعة: الثالثة، 

 -هــــ  1427لبنـــان، الطبعـــة: األو ،  –املقاصـــد عنـــد اإلمـــام الشـــابيب، ومـــود عبـــد اهلـــادي فـــاعور، ط: بســـيوين للطباعـــة، صـــيدا  41
 م 2006

ط: وزارة األوقـا  والشـئون ، هــ( 794أبو عبد هللا بدر الدين ومد بن عبد هللا بن هبادر الزركشه )ت: ، املنثور يف القواعد الفقهية 42
 م 1985 -هـ  1405الطبعة: الثانية، ، اإلسالمية الكويتية

الناشــر: دار الكتــب العلميــة، ، هـــ( 476: تبــن يوســا الشــ ازي )أبــو اســحاق إبــراهيم بــن علــه ، املهــذب يف فقــة اإلمــام الشــافعه 43
 م 1995 -هـ  1416الطبعة: األو ، ، لبنان –ب وت 

أبو عبد هللا ومـد بـن ومـد بـن عبـد الـرمحن الطرابلسـه املغـريب، املعـرو  ابحلطـاب الـرُّعي  )ت: ، مواهب اجلليل لشر  خمتصر خليل 44
 م 2003 -هـ 1423ط: دار عامل الكتب، الروي، سنة: ، حتقيق: زكرو عم ات، هـ( 954

 


