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 )دراسة مقارنة(حكم التعزير ابملال يف الفقه اإلسالمي 
  عصام دمحم الصاريد.                                                               

  اجلامعة األمسرية اإلسالمية –الشريعة والقانون  كلية                                            
اٟتمد  رب العا١تُت، والصالُة والسالُم على خامت النبيُت، سيِدان دمحم وعلى آلو وصحبو 

وبعُد فهذا ْتٌث فقهيّّ مقارٌن يف قضية التعزير اب١تال، ٢تم إبحساٍن إذل يوم الدين، أٚتعُت، والتابعُت 
الراجح فيها والفرق بينها وبُت العقوبة يف ا١تال، فهي قضيٌة شَغلِت الفقهاَء كثَتًا وبيان حقيقتها والقول 

 يف القدمي واٟتديث، واضطرب الرأُي فيها بينهم.
وا٢تدُف من البحث: الوقوُف على الرأي الراجح يف مسألٍة طا١تا كثُر فيها النزاُع بُت علماء 

ُت ّتمع األدلِة الشرعيِة يف ا١تسألة وانقشُتها وبينُت القوَل الراجَح الشريعة، وأقرَّْْتا القوانُُت الوضعيُة، فقمْ 
فيها ابلنظر إذل القواعد واألصول، وذكْرُت أسباَب ذلك الًتجيِح؛ لُيعلَم مدى صحِة ما جرى عليو أىل 

 العصر يف قوانينهم الوضعيِة من عدِمو.
رأي ا١تذاىِب الفقهيِة اليت منَعْت من وأما أ٫تيُة البحِث فتظهر يف ٚتع أدلِة ا١تسألِة، وبياِن 

جواز التعزير اب١تال؛ بناًء على األصول الشرعية العامِة يف منع أخِذ مال الغَت من دون رضاه؛ لقولو 
وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: "ال ٭َتلُّ ماُل امرٍئ مسلٍم إال  [،188]البقرة:  ﴾وال أتكلوا أمواَلكم بينكم ابلباطل﴿تعاذل: 

 فٍس منو"، وغَت ذلك من النصوص الصحيحة.بِطيِب ن
َبعُة يف ىذا البحث: فقد اتبْعُت فيها منهجيَة دراسة ا١تسائل الفقهية ا١تقارنة،  وأما ا١تنهجيُة ا١تت َّ
من سلوك ا١تنهج االستقرائي والتحليلي ا١تقارن، والًتجيح وا١توازنة بُت األقوال واآلراء الفقهية 

 بُت أدلة ا١تسائل وجعلُتو يف ٜتسِة مباحَث، وذلك على النحو اآليت: واالجتهادات ا١تذىبية، فقارنتُ 
 ا١تبحث األول: يف معٌت التعزير اب١تال يف اللغة واالصطالح.

 ا١تبحث الثاين: مشروعية التعزير وأدلُتو.
 ا١تبحث الثالث: آراء الفقهاء يف ُحكم التعزير.

 ال.ا١تبحث الرابع: أدلُة الفقهاء على حكم التعزير اب١ت
 ا١تبحث ا٠تامس: يف بيان القول الراجح.

أسأُل أن أكوَن قد أسهمُت يف بيان حكم ىذه القضية الشائكة، بلفت النظر  -تعاذل- وللاَ 
إذل األدلة اليت استند إليها أصحاُب كلِّ قوٍل، وا١ترجحات اليت اعتمدوا عليها، كما أسألُو تعاذل 
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٠تَُت والرشاُد، وأن يكون خالًصا لوجهو الكرمي سبحانو، وصلى للا اإلخالَص والتوفيَق والسداَد، ١تا فيو ا
 وسلََّم وابرك على سيِّدان ٤تمٍد وآلِو وصحِبو، واٟتمُد  رب العا١تُت.

 املبحث األول: يف معىن التعزير ابملال يف اللغة واالصطالح
لو عدُة معاٍن منها: التأديُب. من الَعْزر، وىو الردُْع والَزْجُر. ومنها: الُنصرُة  التعزير يف اللغة:

وءامنتم بُرُسلي ﴿[ وقال أيًضا: 9]الفتح:  ﴾لتؤمنوا اب ورسولِو وتُعّزُِروه﴿مع التعظيم، قال تعاذل: 
 .(1)[12]ا١تائدة:  ﴾وعزَّر٘توىم

رٍة شرًعا ٕتب حقِّا  تعاذل أو آلدميٍّ يف كل  والتعزيُر يف اصطالح الفقهاء: عقوبٌة غَُت مقدَّ
معصيٍة ليس فيها حدّّ وال كفارٌة غالًبا. وللحاكم أن ٮتتاَر العقوبَة ا١تناسبَة يف كل حالٍة ْتسب ما ٭تقُق 

ما يصيُب ا١تاَل،  الغايَة. والتعزيُر أنواٌع منها ما ينصبُّ على البدن ومنها ما يكوُن مقيًِّدا للحرية، ومنها
 ومنها ما يكون غََت ذلك.

 والتعزير الذي يتناول املاَل له عدُة ُصوٍر:
اأُلوذل: حبُس ا١تال عن صاحبو، أبن ٯُتسَك شيٌئ من مال اٞتاين مدًة، مث يعاد لو عندما َتظهُر 

 توبُتو.
وادِّ ا١تغشوشِة من الثانية: إتالُف ا١تاِل عليو، كإتالف آالت اللهو وأوعيِة ا٠تمور، وإتالِف ا١ت

 أغذية ومصنوعاٍت، أو تغيَِت صورتِو ْتسب ما ٭تقُق ا١تصلحَة، كتغيَت الصورة اجملسمة إبزالة رأسها.
فيمن سرق من الَثَمر ا١تعلَّق قبل أن  -ملسو هيلع هللا ىلص-الثالثة: الغرامُة، أو ٘تليُك ا١تال للغَت، كقضاء النيب 

كال، وغرِم قدِر ما َأَخذ مرتُِت، وكقضاء ُعمَر بتضعيف الُغرم على كامت يْؤَخَذ إذل اٞتَرِين َّتَلدات ن
 .(2)الضالّة، و٨تِو ذلك

وال خالَف بُت الفقهاء يف مشروعيِة النوعُت األوِل والثاين، واخَتلفوا يف النوع الثالث، وىو 
 ٤تلُّ البحث.

ا لبقية الفقهاء، فأرادوا ابأُلوذل وقد فرَّق ا١تالكيُة بُت العقوبة اب١تال والعقوبة يف ا١تال، خالفً 
إتالَف ما وقعْت بو ا١تعصيُة واٞتنايُة، ٔتعٌت أن تكون اٞتنايُة يف نفس ا١تاِل الذي وقعْت بو اٞتنايُة، 

                                                 

 (.564( ا١تفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين )1)
 (.142( معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، د. نزيو ٛتّاد )2)
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ْغَنم، وما فَعلو ُعَمُر 
َ

، أي: السارِق من ا١ت من إراقة اللنب -هنع هللا يضر-وجَعلوا منو ما ُروي من حرق متاع الغالِّ
 على األرض. ا١تغشوشِ 

 وأرادوا ابلعقوبِة يف ا١تال، أْخَذ ماٍل ال تعلَُّق لو اب١تعصية أو اٞتناية.
 بينما ذىب بعُض ا١تالكية إذل أهنما مًتادفان.

قال ابُن غازي ا١تِكناسي يف ذلك: "قيل: الفرُق بُت العقوبة يف ا١تال والعقوبِة اب١تال أن اأُلوذل 
 ٭ِتلُّ، كإراقة اللنب ا١تغشوش، والثانية ما وجب لغَته، كإحراق ما وجب للتصرف يف ذلك ا١تال ٔتا ال

.  رْحل الغالِّ
على أن الظاىَر من كالم ا١تتقدِِّمُت أن اجملروَر ابلباء واجملروَر بفي مًتادفان يف ىذا الباب، 

قَّري، والوانُّوغي"
َ

 . انتهى.(1)وكذلك أكثُر ا١تتأخرِيَن، كا١ت
 التعزير وأدلُتهاملبحث الثاين: مشروعيُة 

 شرع اإلسالُم التعزيَر أبدلٍة متعددٍة من الكتاب والُسنِة واإلٚتاع:
والاليت ٗتافون ُنشوَزىنَّ فِعُظوىنَّ واىُجروىنَّ يف ا١تضاجع ﴿فمن الكتاب قولو تعاذل: 

ُغوا عليهن سبيالً  حُت يقع من  [. فقد أَمر للا تعاذل الزوجَ 34]النساء:  ﴾واضربوىنَّ فإن أطَْعنكم فال تَ ب ْ
الزوجة نشوٌز هبجرىنَّ يف الفراش، وا٢تْجُر تعزيٌر، كما أمَر بضرهبنَّ ضراًب غََت مبٍِّح إن دل يُِفِد ا٢تجُر، 

 والضرُب أيًضا تعزيٌر.
: "ُمروا أوالدَكم ابلصالة وىم أبناُء سْبِع سنُت، واضربوىم عليها وىم -ملسو هيلع هللا ىلص-وِمن الُسنِة قولُو 

 .(2)عشٍر، وفرِّقوا بينهم يف ا١تضاجع" أبناءُ 
 ففي ىذا اٟتديث شاىٌد على إابحة التأديب ابلضرب، وىو نوٌع من التعزير، كما سبق.

وأما اإلٚتاُع فقد اتفقت األمُة على مشروعية التعزير يف كل جنايٍة دل يَرِْد فيها حدّّ من الشارع، 
 .(3)، والتعزير ابلقتلواختلفوا يف بعض أنواع التعزير، كالتعزير اب١تال

 
 

                                                 

 (.5/122)( ٥تتصر حاشية الرىوين، مد كّنون 1)
 (.495رقم ) ابب: مىت يُؤمر الغالم ابلصالة( صحيٌح. أخرجو أبو داوَد يف السنن، كتاب الصالة، 2)
 (.93( الطرق اٟتكمية، البن القيم )3)
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 املبحث الثالث: آراء الفقهاء يف حكم التعزير ابملال
 اختلف الفقهاء يف حكم التعزير أبخذ ا١تال على قولُت:

القول األول: يرى أصحابُو جواَز العقوبة أبخذ ا١تال، وىو قوُل إسحاق بن راىويو، وأبو 
، وابُن تيميَة، وابُن القيِّم، من اٟتنابلة، وابُن فرحوَن والبُ ْرُزرل من يوسَف، واإلمام ٭تِت، وا٢تادوية

 .(1)ا١تالكية
القول الثاين: يرى عدم جواز التعزير أبخذ ا١تال، وىو ما ذىب إليو ٚتهوُر أصحاب ا١تذاىب 

ف جنايٍة ال عالقَة األربعة: اٟتنفية وا١تالكية والشافعية واٟتنابلة، فال ٬توز عندىم معاقبُة اٞتاين على اقًتا
 .(2)٢تا اب١تال أبخذ غرامٍة ماليٍة منو و٘تليُكها لبيت مال ا١تسلمُت أو ألي شخٍص آخرَ 

 املبحث الرابع: أدلُة الفقهاء على حكم التعزير ابملال
 املطلب األول: يف ِذكر أدلِة اجمليزين للتعزير ابملال

 م على مذىبهم:وقبل عرض أدلة اجمليزين يف ا١تسألِة نورد بعَض نصوصه
قال ابن القّيم اٟتنبلي: "وأما التعزيُر ابلعقوابت ا١تالية فمشروٌع أيًضا يف مواضَع ٥تصوصٍة يف 

 .(3)مذىب مالٍك وأٛتَد وأحِد َقورَل الشافعي"
 استدل أصحاُب ىذا ا١تذىب على جواز العقوبة اب١تال بعدٍد من األحاديث:

يف مانع الزكاة: "إان آِخُذوىا وشْطَر مالِو عْزمًة من عزمات ربنا عز -ملسو هيلع هللا ىلص-الدليل األول: قولُو 
 .(4)وجلَّ"

وجو الداللة من اٟتديث ظاىٌر يف األمر أبخذ شطر مال مانع الزكاة زايدًة على ا١تستَحقِّ 
 عليو.

 
 

                                                 

(. نيل 2/298(. تبصرة اُٟتّكام، البن فرحون )273(. الطُرق اٟتكمية، البن القيم )28/109( ٣تموع الفتاوى، البن تيميَة )1)
 (.3/235ار، للشوكاين )األوط

 (.8/326( ا١تغٍت، البن قدامة )5/334( اجملموع، للنووي )4/355( حاشية الدسوقي )3/184( رد اتار، البن عابدين )2)
 (.49(. وأصلو البن تيميَة يف كتاب اِٟتسبة )273( الطرق اٟتكمية يف السياسة الشرعية )3)
( واٟتاكم يف ا١تستدرك وصححو 2444( والنسائي يف سننو. رقم )1575( حسٌن. أخرجو أبو داوَد يف سننو. رقم )4)
(1/398.) 
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 وأجيَب عنو بثالثِة أجوبٍة:
: اٞتواب األول: أن اٟتديث ضعيٌف، ألنو من روايِة هبِْز بِن  حكيم، وقد قال فيو البخاريُّ

 .(1)ٮتتلفون فيو. وقال ابن كثَت: األكثُر ال ٭َتتجون بو. وقال أبو حامٍت: ال ٭ُتتجُّ بو
اٞتواب الثاين: أن يف سياق ىذا اٟتديث لفظًة َوِىم فيها الراوي، وإ٪تا ىو: "فإان آخذوىا من 

على منعو، فأما أخُذ ما ال يَلزُمو فال. وىو  َشطر مالو". ومعناه: أْخُذ الزكاة من خَت الشطرين عقوبةً 
 .(2)إلبراىيم اٟتريب

اٞتواُب الثالث: أنو حديٌث منسوٌخ ْتديث انقة الباء بن عازٍب؛ وقضائو ملسو هيلع هللا ىلص فيما أفسَدْت 
وأن على أىلها حفَظها ابلنهار، ودل يُنقْل عنو عليو الصالة والسالم أنو َأضعَف الغرامَة يف ىذه 

 .(3)القضية
وُردَّ ىذا اٞتواُب: أبن ترَْكو ملسو هيلع هللا ىلص العقوبَة أبخذ ا١تال يف ىذه القضية ال َيستلزُم الًْتَك مطلًقا، وال 

 .(4)َيصلُح للتمسك بو على عدم اٞتواز وجْعِلو انسًخا البتَّةَ 
َخو عدُم إضعاِف وأجيب عن ىذا الرد: أبن أْخَذ شطر مال مانع الزكاة فريضًة من للا، ونسَ 

 .(5)الُغرم يف قضية الباء، فاستلزاُم وجود أفراٍد دل ُتًتْك والتمسك ابٞتواز ٭تتاج إذل دليٍل آَخرَ 
الدليل الثاين: حديُث سعِد بن أيب وقّاٍص يف العبد الذي َوَجده يقطع شجَر حرم ا١تدينة، 

َلِنيو فَسَلَبو، فجاءه أىل العبد فكلموه أن يُردَّه على غالمهم أو ع ليهم، فقال: "معاَذ للِا أن أَردَّ شيًئا نفَّ
رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص وَأََب أن يَردَّه عليهم"؛ وذلك لقولو عليو الصالة والسالم: "َمن وجد٘توه يصيُد يف حرم 

 .(6)ا١تدينة فُخُذوا سَلَبو"
ة ١تن وَجَده، فدل على جواز وجو الداللة منو ظاىٌر يف إابحتو سَلَب من يصطاُد يف َحَرم ا١تدين

 العقوبة اب١تال.

                                                 

 (.1/353(. ميزان االعتدال، للذىيب )53( خالصة تذىيب ْتذيب الكمال، للخزرجي )1)
 (.3/236(. العلمية. نيل األوطار، للشوكاين )2/357( التلخيص اٟتبَت، البن حجٍر )2)
 (.3/235(. ط، العلمية. نيل األوطار، للشوكاين )4/176السنن الكبى، للبيهقي )(. 6/214( األم، للشافعي )3)
 (.3/235( نيل األوطار، للشوكاين )4)
 (.24( فصل األقوال يف اٞتواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة اب١تال، لإلٜتيمي )5)
 (.284اإلنسان من لباٍس.  ا١تصباح ا١تنَت، للفيومي )(. والَسَلب: ما ُيسَلب، كلُّ شيٍء على 1364( أخرجو مسلٌم. رقم )6)
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وأجيَب عنو: أبنو ال شاىَد فيو على جواز العقوبة اب١تال؛ ألنو وارٌد يف حقِّ من صاد يف َحَرم 
ا١تدينة، فيكون من ابب الفدية، كمن يصيد صيَد مكَة، فَيبعُد القوُل بو؛ ألن للَحرم خصوصياٍت ليست 

ذلك كمن رَعى حيث ال ٬توُز لو، أو َقَطع شجرًا ٦تلوًكا لغَته، فال يُؤخُذ لغَته، فال يقاس غَتُه عليو، و 
 .(1)سَلُبو، وإ٪تا عليو قيمُة ما أَتَلَفو

واعًُتض ىذا اٞتواُب أبن معٌت "خذوا سلَبو": عاِقبوه أبخذ مالو على معصيتو اليت ارتَكَبها، 
ض اٟتقُّ ، كإخراج الصالة عن وقتها، فإ٪تا يُ  ، فإْن ٘تحَّ ؤخُذ مالُو فقْط، وإن كان اٟتقُّ  وآلدميٍّ

، ويدل عليو ما قالوه يف أتديب الغاصب وا١تتعدِّي ٟتقِّ للا  فُيؤخُذ مالُو ٟتق للا، ويغرم بعَده حقَّ اآلدميِّ
 .(2)وتغرٯتهما ما أتلفاه

 و٬تاب عن ىذا االعًتاض بعدم التسليم ْتمل اٟتديث على مطَلق ا١تعصية، وعلى كوهنا يف
اٟترم وغَتِه؛ ألن العقوبَة ُعلَِّقْت على لفظة: "يصيُد فيو"، فتكون العلُة ىْتَك حرمة اٟترم، وىي قاصرٌة 

 عن التعدية.
الدليل الثالث: قولُو ملسو هيلع هللا ىلص فيمن سرق من الثَمر ا١تعلَّق أو من َحرِيسة اٞتبل، وفيو: "ومن خرج 

ر الغرامَة والعقوبَة: "فيها غرامُة مثَلْيها وضرابٌت (3)بشيٍء منو فعليو الغرامُة والعقوبُة" ، ويف روايٍة تفسِّ
وجو الداللة منو ظاىرٌة، حيث أضعفت الغرامُة على من أَخذ من الَثَمر ا١تعلَّق وخرج بو، ، و (4)نكااًل"

 .(5)ومضاعفُة الغرامِة نوٌع من الردع والتنكيل
، فال  ٬تاَوُز بو إذل غَته؛ ألنو ٦تا ورد على خالف وأجيَب عنو أبنو وارٌد على سبٍب خاصٍّ

 .(6)القياس؛ لورود األدلة من الكتاب والُسنة بتحرمي مال الغَت، كما سيأيت ذِكُرىا يف أدلة ا١تانعُت
الدليل الرابع: حديث أيب طلحَة قال: "اي نيبَّ للا اشًتيُت ٜترًا أليتاٍم يف حجري، قال: )أَىرِق 

 .(7)"ا٠تمَر، واكسِر الدانَن(

                                                 

 (.3/237( نيل األوطار، للشوكاين )1)
 (.157-156( أجوبة الُتُسورل على أسئلة األمَت عبد القادر اٞتزائري يف اٞتهاد، للُتُسورل )2)
. رقم )8/85(. والنسائي. رقم )1710( أخرجو أبو داود. رقم )3)  : حديٌث حسٌن.(. وقال1289(. والًتمذيُّ
 (.8/278( السنن الكبى، للبيهقي )4)
 (.6/232( ْتذيب سنن أيب داود، البن القّيم )5)
 (.3/237( نيل األوطار، للشوكاين )6)
 (.1293( أخرجو الًتمذي. رقم )7)
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 وأجيَب عنو بثالثة أجوبٍة:
اٞتواب األول: إنو إن ثبت ذلك فإ٪تا أََمر بو عقوبًة ألصحاهبا، وإال فاالنتفاُع هبا بعَد تطهَتىا 
٦تكٌن كما دل عليو حديُث سلمَة ا١تذكوِر يف البخاري وغَتِه يف َغسل الُقدور اليت طُبَخْت فيها ا٠تمُر، 

 .(1)بعَد أمرِه ِبكسرىاوإذنُو ملسو هيلع هللا ىلص بذلك 
اٞتواب الثاين: إنو إن ثبت الكسُر والشقُّ فِعلَُّتو غوُص النجاسة وُعسُر إزالتها، ال العقوبُة 

 .(2)اب١تال
اٞتواب الثالث: أن ىذا يُعدُّ من العقوبة يف ا١تال ال من العقوبة اب١تال؛ ألن العقوبَة قد وقَعْت 

 ا عن ٤تل النزاع، وىذا التفريق للمالكية.على ما كانت بو اٞتنايُة، فيكون خارجً 
الدليل ا٠تامس: أمرُه ملسو هيلع هللا ىلص يوَم خيَب بكسر الُقدور اليت طُبخ فيها ٟتم اٟتُُمر اإلنسية، مث 
استأَذنوه يف َغسلها فَأِذن ٢تم، فدل ذلك على جواز األمرين؛ ألن العقوبَة دل تكن واجبًة ابلكسر. ويف 

قال:  ،قال: "أىريقوىا واكسروىا" فقال رجٌل: اي رسوَل للا!! أَوهُنريُقها ونغسُلها -ملسو هيلع هللا ىلص -روايٍة أن النيب
 .(3)أو ذاك"

 أجيَب عنو ّتوابُت:
اٞتواب األول: أن داللَة اٟتديث على جواز األمرين غَُت صحيحٍة؛ ألن ما طُبخ فيو ٟتوُم 

فال وجَو للتخيَت ابلَغسل، وإن دل يكْن ٦تا تُغوص فيو النجاساُت اٟتُمر إن كان ٦تا تُغوُص فيو النجاساُت 
َ الَغسُل، والكسُر حينئٍذ إضاعٌة للمال، وقد هَنى الشارُع عنها.  تعُتَّ

 َ اٞتواب الثاين: أن أْمَره ملسو هيلع هللا ىلص أوَّاًل بكسرىا، فيحتمل أنو كان بوحٍي أو اجتهاٍد، مث ُنسخ، وَتعُتَّ
 .(4)٬توز الكسرُ الَغسُل، وال 

اعًُتض على ىذا اٞتواب: أبن قوَلو "أو ذاك" للتخيَت، فاألظهُر أنو للتخيَت بُت الَغسل 
 .(5)والكسر

                                                 

 (.5/122( فتح الباري، البن حجٍر )1)
 (.16( فصل األقوال، لإلٜتيمي )2)
 (.1802) 123. ومسلٌم يف صحيحو. رقم (4196( أخرجو البخاري. رقم )3)
 (.13/94( شرح صحيح مسلٍم، للنووي )4)
 (.54( حكم الغرامة ا١تالية يف الفقو اإلسالمي، عصام الزفتاوي )5)
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وُردَّ ىذا االعًتاُض أبن "أو" قد تكون ٔتعٌت "بل" اليت لإلضراب، كما قيل يف تفسَت قولو 
شهد لو من جهة ا١تعٌت حديث [ ويَ 147]الصافات:  ﴾وأرسلناه إذل مائِة أْلٍف أو يزيدون﴿تعاذل: 

إحراق الثوبُت ا١تعْصفَرين اآليت، وىو أنو حُت أحرَق الثوبُت قال لو عليو الصالة والسالُم: "ما هبذا 
 أمرُتَك" مع تلفظو بلفظ اإلحراق.

عليَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص -الدليل السادس: حديث عبد للا بِن ُعمر رضي للا عنهما قال: "رأى النيبُّ 
 .(1)بُت مَعْصفرَيِن فقال: أمَُّك أمرَْتَك هبذا؟ قلُت: أَغسُلهما. قال ملسو هيلع هللا ىلص: بل احرْقهما"ثو 

وأجيَب عنو ّتوابُت: األول: أن ا١تراَد ليس اإلحراَق حقيقًة، وإ٪تا ا١تراد نزُعهما فال يُلَبسا أبًدا؛ 
للا: "أَفال كسْوَْتما بعَض أىِلَك". ويدل عليو بدليل قولو عليو الصالة والسالم بعَد أن َأحَرَقهما عبُد 

ا١تلطَّخَة ابلُعصُفر بعَد أن كرىها صلى  (2)حديُث َعمرو بن شعيٍب أن عبَد للا بَن َعمرٍو َأحرَق الريطة
للا عليو وسلم وىي عليو، فقال لو: "أال كسْوَْتما بعَض أىلَك"، على أن روايَة الطحاويِّ ليس فيها ِذكُر 

، إذ جاء فيها: "لو أن ثوَبك ىذا كان يف تنُّوٍر لكان خَتًا لك"، فذىب الرجُل فَجَعلو ٖتت اإلحراق
الِقْدر أو يف التنُّور، فأََتى النيّب ملسو هيلع هللا ىلص قال: "ما فعل ثوُبك؟" قال: صنْعُت بو ما أمْرَتٍت، فقال لو رسول للا 

َتو على بعض نسائك"ملسو هيلع هللا ىلص: "ما هبذا أمْرُتك، أَوال أ ر اٟتكم ابلَنْسخ على أيٍّ من األحاديث (3)لقي ْ ، فِلتعذُّ
ا١تتعارضة فإنو ٬ُتمُع بينهما على أن اإلحراَق ا١تأموَر بو يف بعض األحاديث ا١تقصوُد منو ا١تعٌت اجملازيُّ 

 .(4)وىو إفناُؤ٫تا
يُعدُّ من ابب العقوبة يف  اٞتواب الثاين: أنو بعَد التسليم ٔتدلول اٟتديث على ما قلتم فإنو

 ا١تال، ال من العقوبة اب١تال؛ ألن العقوبة وقعْت على ما كانت بو اٞتنايُة وا١تعصيُة.
الدليل السابع: ٖتريقو ملسو هيلع هللا ىلص متاَع الذي غلَّ من الَغِنيمة، فعن صاحل بن زائدَة قال: دخلُت مع 

ا عن ذلك، فقال: إين ٝتعُت أيب ٭ُتدُِّث عن أبيو مسلمَة أرَض الروم، فُأيت برُجٍل قد غلَّ، فس
ً

أل سا١ت
ُعمَر رضي للا عنهما عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: "إذا وجدمت الرُجَل قد َغلَّ فَأحرقوا متاَعو واضرِبوه" قال: 

ْق بَثَمنو ا عنو، فقال: بِْعو، وتصدَّ
ً

 .(5)فوَجْدان يف متاعو مصحًفا، فسأل سا١ت
                                                 

 (.2077) 28( اٟتديث أخرجو مسلٌم يف صحيحو. رقم 1)
الءة وا١تِلحفة إذا كانت قطعًة واحدًة ودل تكن لفقُت. واٞت2)

ُ
 (.4/265مُع: رُُيٌط، ورايٌط. الصحاح، للجوىري )( الَرْيطُة: ا١ت

 (.4/249( شرح معاين اآلاثر، للطحاوي )3)
 (.20-19( فصل األقوال، لإلٜتيمي )4)
 (. وقال: حديٌث غريٌب ال نعرُفو إال من ىذا الوجِو.1461(. والًتمذي. رقم )2713( ضعيف. أخرجو أبو داوَد. رقم )5)
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  ّتوابُت:أجيَب عنو 
اٞتواب األول: أن ىذا اٟتديث تفرَّد بروايتو صاحل بن دمحم بن زائدة ا١تديٍت، وقد قال فيو 

 البخاري: منَكُر اٟتديث، وقال: عامُة أصحابنا ٭َتتجون بو، وىو ابطٌل. 
ح  ، وال أصَل لو، وافوظ أن سا١تاوقال الدارقطٍت: أنَكروه عَلى صاحلٍ     أَمر بذلك، وصحَّ

 .(1)داوَد وقْ َفوأبو 
اٞتواب الثاين: أنو ٥تالٌف ١تا صح عن رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص من أنو دل ٭ُترْق متاَع صاحِب الَشْملة 

 .(2)وصاحِب الِشراك، فلو كان واجًبا لَفَعلو، ولو فَعَلو لُنقل
ىريرَة هنع هللا يضر أن رسول للا صلى  الدليل الثامن: إضعاُفو ملسو هيلع هللا ىلص القيمَة على كامت الضالّة، فعن أيب

 .(3)للا عليو وسلم قال يف ضالّة اإلبل ا١تكتومة: "غرامتها ومثلها معها"
، فال ٬تاَوُز بو إذل غَته؛ ألنو وسائَر أحاديِث الباِب  وأجيَب عنو أبنو وارٌد على سبٍب خاصٍّ

 .(4)مال الغَت ٦تا ورد على خالف القياس؛ لورود األدلة كتااًب وُسنًة بتحرمي
 .(5)الدليل التاسع: أْمرُه ملسو هيلع هللا ىلص البَس خامتَِ الذىب ِبطَرحو، فَطَرَحو فلم يَعِرْض لو أحدٌ 

 وأجيَب عنو ّتوابُت:
ك على العقوبة اب١تال؛ ألنو بعَد طرحو بقي للرُجل  اٞتواب األول: إنو ال داللَة فيو للمتمسِّ

يَلَبَسو، وإ٪تا دل أيخْذه الرُجُل مبالغًة يف امتثال أمره ملسو هيلع هللا ىلص، ال أنو عقوبٌة اب١تال؛ حقُّ االنتفاع بو من غَت أن 
لقول الصحايب لو: ُخذ خاَ٘تَك انتفْع بو، قال: ال وللِا ال آخُذه أبًدا وقد طَرَحو رسوُل للا صلى للا 

 عليو وسلم.
 فأراد العدو، من رجالً  ِٛتَْت من رجلٌ  قَتل: قال مالك، بنِ  الدليل العاشر: حديث عوفِ 

 مالك، بن عوف وسلم عليو للا صلى للا رسول فأََتى عليهم، والًيا وكان الوليد، بنُ  خالدُ  فَمَنعو سَلَبو،
 ،«إليو ادفعو»: قال للا، رسول اي استكثرتُو: قال «سلبو؟ تعطيو أن منعك ما»: ٠تالد فقال فأخبه،

 عليو للا صلى للا رسول من لك ماذكرتُ  لك أ٧تزتُ  ىل: قال مث بردائو، فجرَّ  بَِعوٍف، فمرَّ خالدٌ 
                                                 

 (.3/235(. وضعَّفوه. وانظر: نيل األوطار، للشوكاين )2713)( سنن أيب داود. رقم 1)
 (.2/130( شرح صحيح مسلٍم، للنووي )2)
 ( إبسناٍد فيو انقطاٌع.1718( أخرجو أبو داود. رقم )3)
 (.3/237( نيل األوطار، للشوكاين )4)
 (.2090) 52( أخرجو مسلٌم يف صحيحو. رقم 5)
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 ايخالُد، التُ ْعِطو ايخالُد، التُ ْعِطوِ »: فقال فاسُتغِضَب، وسلم عليو للا صلى للا رسولُ  فسمعو وسلم،
 .(1)..." إخل أمرائي؟ رل اتركون أنتم ىل

، فال ٬ُتاوُز هبا إذل غَتىا؛ ألهنا على خالف وأجيَب عنها: أبهنا قضيٌة واردٌة على سبٍب  خاصٍّ
 .(2)القياس؛ لورود األدلة على ٖترمي مال الغَت

 الدليل اٟتادي عشر: قْطُع ٩تيل اليهوِد إغاظًة ٢تم.
وأجيَب عنو أبن َقْطع ٩تيل اليهود وَحْرَقو ال داللَة فيو على ٤تل النزاع؛ الختالف اٞتهة، 

لدمائهم وال ألموا٢ِتم، ٓتالف ا١تسلم، فيكون اٟتديُث داالِّ على جواز َقطع  فاليهود ٤تارِبون ال عصمةَ 
الشجر وٖتريقو، وىو مذىُب مالٍك والثوري وأيب حنيفَة والشافعي وأٛتَد وإسحاَق واٞتمهوِر، وال يدلُّ 

 .(3)على جواز العقوبة اب١تال
، بل من العقوبة يف ا١تال، ٬تاب عنو أبن قْطَع النخيل وٖتريقو ليس من العقوبة اب١تال أصالً 

 وىي جائزٌة.
الدليل الثاين عشر: حديُث حاطب بِن أيب بْلَتعَة أن رفقاَءه سرقوا انقًة لرُجٍل من ُمَزيْنَة 
فانتحروىا، فرُفع ذلك إذل ُعمَر، فَأَمر بَقْطع أيديهم، مث قال: إين أراك ِٕتيُعهم، وللِا ألغرمنََّك ُغرًما َيشق 

 .(4)انقتك؟ قال: أربُع مئِة درىٍم. قال ُعمر: أَعِطِو ٙتاين مئِة درىمٍ عليو، كم ٙتَُن 
 أجيَب عنو بثالثة أجوبٍة:

اٞتواب األول: أن عمل أىل ا١تدينة ليس عليو، بل الواجُب تغرٯتو البعَت أو الدابَة يوَم 
 أيخُذىا.

ٟتديث أئمٌة من غَت وٯتكُن رّد ىذا اٞتواِب أبن عمَل أىِل ا١تدينة ليس حجًة وقد َعمل هبذا ا
 أىِل ا١تدينة.

 .(5)اٞتواب الثاين: أن ىذا من ابب سد ذرائع الفساد
                                                 

 (.1753) 43( أخرجو مسلٌم يف صحيحو. رقم 1)
َدد واألعوان الذين كانوا ٯتدون ا١تسلمُت يف اٞتهاد. النهاية يف غريب اٟتديث، البن األثَت )

َ
َددي: رُجٌل من ا١ت

َ
 (.4/308وا١ت

 (.3/237( نيل األوطار، للشوكاين )2)
 (.22( فصل األقوال، لإلٜتيمي )3)
 (. ط، دمحم فؤاد عبد الباقي.2/748( ا١توطأ، ١تالٍك )4)
 (.3/237األوطار، للشوكاين )( نيل 5)
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وُردَّ ىذا اٞتواُب أبن سد ذريعة الفساد ىو علُة العقوبِة بتضعيف القيمة، و٨تن نوافق عليو 
من أن تكون  والكالم يف غَته وىو العقوبُة نفُسها وىي ا١تعلوُم، والعلُة غَُت ا١تعلول، فال مانَع حينئذٍ 

 .(1)العقوبُة اب١تال لسدِّ الذريعة
اٞتواب الثالُث: بعد التسليم أبنو من العقوبة اب١تال، ىو قوُل صحايبٍّ ال يَنهُض لالحتجاج بو، 

 .(2)وال يْقَوى على ٗتصيص عمومات الكتاب والُسنة
 .(3)الدليل الثالث عشَر: ىْدُمو ملسو هيلع هللا ىلص مسجَد الضرارِ 

 عنو بثالثة أوجٍو:وأجيَب 
اٞتواب األول: أن ىذا اٟتديَث إ٪تا ُروي يف كُتب السَتة ودل يُرَو يف كُتب الُسّنة، وإسناُده ال 

 .(4)يصحُّ 
اٞتواب الثاين: على التسليم بصحة إسناده،فإن ٖتريَق مسجد الضرار إ٪تا ىو من ابب سد 

 .(5)ذرائع الفساد
ل ا٠تالف؛ ألن سد ذريعة الفساد ىو علة العقوبة وُرد ىذا اٞتواُب: أبنو جواٌب يف غَت ٤ت

اب٢تدم يف ىذا، و٨تن نقول بو، والكالم إ٪تا ىو يف العقوبة نفِسها وىي ا١تعلول، والعلُة غَُت ا١تعلوِل، فال 
 .(6)مانَع من أن تكوَن العقوبُة اب١تال لسدِّ ذريعة الفساد، فلم ٭تصْل من اٞتواب ا١تذكوِر شيءٌ 

ن ىذا من ابب العقوبة يف ا١تال؛ ألن ا٢تْدَم وقع على ا١تسجد الذي أُريَد بو اٞتواب الثالث: أ
 اإلضالُل، وىي جائزٌة، ٓتالف العقوبة بو، فال ٕتوُز.

 .ا٠تمرُ  فيو يباع الذي ا١تكانَ  عنهما للا رضي وعليٍّ  ُعمرَ  الدليل الرابَع عشَر: ٖتريق
 وأجيَب عنو ّتوابُت:

اٞتواب األول: أنو بعَد تسليم صحة إسناد٫تا فإن ذلك يُعدُّ من َقْطع ذرائع الفساد، كما قيل 
 يف ىْدِمو ملسو هيلع هللا ىلص ١تسجد الضرار.

                                                 

 (.57( حكم الغرامة ا١تالية، لعصام الزفتاوي )1)
 (.3/237( نيل األوطار، للشوكاين )2)
 (.4/186(.  وتفسَت  القرآن العظيم، البن كثٍَت )2/530( السَتة النبوية، البن ىشاٍم )3)
 (.302( ٥تتصر إرواء الغليل، لأللباين )4)
 (.3/237 )( نيل األوطار، للشوكاين5)
 (.54( حكم الغرامة ا١تالية، للزفتاوي )6)
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ُص عمومات الكتاب  ، فال يَنتهُض دلياًل يف ا١تسألة، فال ٮتصِّ اٞتواب الثاين: أنو فعُل صحايبٍّ
 والُسنة.

 َز العقوبِة اب١تال يُعدُّ من ا١تصاحل الشرعية فتكون جائزٌة.الدليل ا٠تامَس عشر: أن جوا
 وُأجيَب عنو ّتوابُت:

اٞتواب األول: أن العقوبَة من قَبيل الغريب الذي ال عهَد بو يف اإلسالم، وال يالئُم تصرفات 
 .(1)الشرع، مع أن ىذه العقوبَة دل تتعُْت؛ لشرعية العقوابت البدنية ابلَسْجن والضرب وغَت٫تا

رَسل ما دل يُقم دليٌل على اعتباره وإلغائو، وٖترمُي أكل ا١تال ابلباطل 
ُ

اٞتواب الثاين: أن ا١ت
 .(2)ضروريّّ من الِدين ال سبيَل إذل انتفائو، مع أن عقوبَة اٞتُناة يف الشرع مشهورةٌ 

 ا١تطلب الثاين: يف ذِكر أدلِة ا١تانعُت من التعزير اب١تال:
ا١تانعُت من العقوبة أبخذ ا١تال نذكُر بعَض نصوصهم على منع العقوبة قبل عرض أدلة الفقهاء 

 اب١تال، من ذلك:
قول الكمال ابن ا٢تمام اٟتنفي: "وعن أيب يوسف: ٬توز التعزيُر للسلطان أبخذ ا١تال، وعند٫تا 

 .(3)وابقي األئمة الثالثِة: ال ٬توز"
 .(4)إٚتاًعا" وقوُل الدسوقي ا١تالكي: "وال ٬توز التعزيُر أبخذ ا١تال

وقوُل الشافعي: "ال تَضعَُّف الغرامُة على أحٍد يف شيٍء، إ٪تا العقوبُة يف األبدان ال يف 
 .(5)األموال"

وقوُل ابن قدامَة اٟتنبلي: "والتعزير يكون ابلضرب واٟتَْبس والتوبيخ، وال ٬توز قْطُع شيٍء منو 
ى أحٍد يُقتَدى بو؛ وألن الواجب أدب والتأديُب ال وال أخُذ مالِو؛ ألن الشرَع دل يَرِْد بشيٍء من ذلك عل

 .(6)يكون ابإلتالف"
 فتبُت من ذلك أن ا١تذاىب األربعَة متفقٌة على أن التعزيَر أبخذ ا١تال ال ٬توز.

                                                 

 (.2/358( االعتصام، للشاطيب )1)
 (.111( مطالع التمام ونصائح األانم ومنجاة ا٠تواص والعوام يف رد القول إبابحة إغرام ذوي اٞتناايت واإلجرام، ألٛتد ا٢تنتايت )2)
 (.5/345( فتح القدير )3)
 (.331(. وانظر حاشية على المية الزقّاق،للمهدي الوزّاين )4/355( حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت للدردير )4)
 (.8/484( السنن الكبى )5)
 (.9/149( ا١تغٍت )6)
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 وقد استدل ىؤالء على منع العقوبة اب١تال ابلعمومات الواردة يف الكتاب والُسّنة وابإلٚتاع:
ال أتكلوا أمواَلكم بينكم ابلباطل إال أن تكوَن ٕتارٌة عن تراٍض ﴿أما القرآن فقولُو تعاذل: 

 [.29]النساء:  ﴾منكم
وال أتكلوا أمواَلكم بينكم ابلباطل وُتدلوا هبا إذل اُٟتكام لتأكلوا فريًقا من أموال ﴿وقولو تعاذل: 

 [.188]البقرة:  ﴾الناس ابإلمث وأنتم تعلمون
 يف ُخطبة حجة الوداع: "إن دماءَكم وأمواَلكم وأعراَضكم حراٌم وأما الُسّنُة فقوُل النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)عليكم"
لُّ ماُل امرٍئ مسلٍم إال عن طيِب نفٍس"  .(2)وقولو عليو الصالة والسالم: "ال ٭تَِ

 .(3)وقولو عليو الصالة والسالم: "حرمة ماِل ا١تسلِم كحرمة دِمِو"
ن يكوَن أخُذ ماِل اٞتاين يف عقوبٍة ال صلَة ٢تا اب١تال فهذه األدلُة ٣تمٌع على صحتها، فوجب أ

 .(4)٤ترًَّما
كما استدل ا١تانعون أبن العقوبة اب١تال كانت مشروعًة يف أّول اإلسالم، مث ُنسخْت 

 .(5)ابإلٚتاع
 .(6)وأجيَب عنو أبن حكايَة اإلٚتاع على نسخ العقوبة اب١تال غَُت اثبتٍة وال معروفةٍ 

الَنسخ أبنو إ٪تا يصاُر إذل الَنْسخ إذا ُعلم التاريُخ، وليس لنا علٌم  كما أجيَب عن دعوى
 .(7)بذلك

 
 

                                                 

ة (. ومسلٌم يف صحيحو، كتاب: القسام1652( أخرجو البخاري يف صحيحو، كتاب: اٟتج. ابب: ا٠ُتطبة أايَم ِمًٌت. رقم )1)
 (.1679) 29وااربُت والقصاص والدايت. ابب: تغليظ ٖترمي الدماء واألعراض. رقم 

 (.1/171(. واٟتاكم يف ا١تستدرك )2886( صحيٌح. رواه الدارقطٍت يف سننو )2)
 (.7/334(. وأبو نُعيٍم يف حلية األولياء )10/159( ضعيٌف. أخرجو الطباين يف ا١تعجم الكبَت )3)
 (.26، لإلٜتيمي )( فصل األقوال4)
 (.162(. ومطالع التمام، للهنتايت )16/278(. والبيان والتحصيل، البن رشٍد )1/126( أحكام القرآن، البن العريب )5)
 (.5/308( اجملموع شرح ا١تهذب، للنووي )6)
 ( ا١تصدر السابق.7)
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 حث اخلامس: يف بيان القول الراجحاملب
من خالل النظر يف أدلة اآلراء الفقهية يف مسألة العقوبة اب١تال، ووجهات نظر كل منها، يتبُت 

 ىو األوذل ابلًتجيح واالختيار؛ وذلك ١تا أييت:لنا أن ما ذىب إليو ا١تانعون من ٕتويز العقوبة اب١تال 
قوة استدال٢تم ابألصل العام يف الشريعة اإلسالمية، ؤتا ُعلم من الِدين ابلضرورة، من حرمة 

، كما أجاب ا١تانعون عن أدلة اجمليزين للعقوبة اب١تال، فَسِلم استدال٢ُتم.  أخذ أموال ا١تسلم بغَت وجِو حقٍّ
ِثُت، وما ثبت منها فهو أن أكثر األدلة اليت  اسَتدل هبا اجمليزون للعقوبة اب١تال دل تثبت عند ادِّ

من قَِبيل العقوبة يف ا١تال، ال العقوبة اب١تال، كما نبَّو عليو ا١تالكيُة، والفرُق بينهما ظاىٌر، كما تقدم يف 
 ة يف ا١تال.صدر البحث، وما صلح لالستدالل بو على العقوبة اب١تال ال يصلح دليالً للعقوب

أن القوَل بتجويز العقوبة اب١تال يؤدي إذل مفاسَد أعظَم وىي تعطيُل اٟتدود الشرعية ا١تنصوص 
، فكان ذلك ٚتًعا بُت  عليها يف الكتاب والُسنة، مع مفسدة االستيالء على أموال الناس بغَت وجِو حقٍّ

 مفسدتُت عظيمتُت.
١تال ابطٌل؛ ألن ا١تصلحَة ا١ترسلَة ال تكون مع وأن استدال٢َتم اب١تصلحة على ٕتويز العقوبة اب

 تنصيص الشارع على إلغائو، حيث إن أخَذ أموال الناس يف عقوبٍة ال عالقَة ٢تا اب١تال مصادٌم للنص.
إن من شروط العقوبة أن تكون عامًة، ال يتمايُز فيها الناُس، والعقوبُة أبخذ ا١تال ٦تا يتمايُز 

 كون زاجرًة يف حق نفٍر من الناس دون سواه.فيها الغٍِتُّ عن الفقَت، فت
ىذا من انحيٍة؛ ومن انحيٍة أخرى فإن اٞتنايَة اليت تستلزُم دْفَع الغرامِة تصبُح ذات أثرَيِن 
٥تتلفُت يف اجملتمع بوقت واحٍد، أحد٫تا: ا١تفسدة ابلنسبة للمقًِتف، واثنيها: ا١تصلحة ابلنسبة 

 .(1)تُعدُّ من أخطر مظاىر التناقض واالضطراب اليت ْتدد اجملتَمعَ  للمكتِسِب، وىذه النتيجُة ا١تزدَوجةُ 
 
 
 
 

 
 

                                                 

 (.167( ٤تاضرات يف الفقو ا١تقارن، للدكتور دمحم سعيد البوطي )1)
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 أهم املصادر واملراجع
 ى (. ط، ا١تدين. مصر.751الطرق اٟتكمية يف السياسة الشرعية، البن قيم اٞتوزية )ت -1
        فصل األقوال يف اٞتواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة اب١تال، مد كمال اإلٜتيمي،  -2

 ى .1340ط مصطفى اٟتليب، مصر 
، دار الوفاء، 2نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سّيد األخيار، مد الشوكاين، ط  -3

 م.2003ى  1423ا١تنصورة 
ب، للنووي، حققو وأكمَلو دمحم ٧تيب ا١تطيعي، ط، مكتبة اإلرشاد، ُجدة. -4  اجملموع شرح ا١تهذَّ
سالمي، عصام أنس الزفتاوي، منشورات ا١تعهد العا١تي للفكر حكم الغرامة ا١تالية يف الفقو اإل -5

 م.1997ى  1417اإلسالمي 
مطالع التمام ونصائح األانم ومنجاة ا٠تواص والعوام يف رد القول إبابحة إغرام ذوي اٞتناايت  -6

وزارة واإلجرام زايدًة على ما شرع للُا من اٟتدود واألحكام، أليب العباس أٛتد ا٢تنتايت، منشورات 
 م.2003ى  1424ا١تملكة ا١تغربية –األوقاف 

 م.1981ى  1401، دار الفكر، دمشق ٤2تاضرات يف الفقو ا١تقارن، د. دمحم سعيد البوطي، ط  -7
-، دار النفائس، عّمان1ْتوٌث يف قضااي فقهية معاصرٍة، د. دمحم سليمان األشقر، وآخرون، ط  -8

 م.1998ى  1418األردّن 
، دار القلم، دمشق 1ة واالقتصادية يف لغة الفقهاء، د. نزيو ٛتّاد، ط معجم ا١تصطلحات ا١تالي -9

 م.2008ى  1429
، دار الكتب العلمية 2االعتصام، أليب إسحاق الشاطيب، ضبطو أٛتد عبدالشايف، ط -10

 ى .1411
، دار الكتب العلمية. 1أحكام القرآن، أليب بكٍر ابِن العريب، ٖتقيق: عبد القادر عطا، ط -11

 د.ت.
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، ا١تطبعة السلفية، القاىرة 6يٌة على شرح التاُودي لالمية الزقّاق، للمهدي الوزّاين، طحاش -12
 ى .1349

البيان والتحصيل والشرح والتعليل يف مسائل ا١تستخَرجة، أليب الوليد ابِن رشٍد اٞتد، ٖتقيق: دمحم  -13
ي، وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت   ى .1404حجِّ

لة األمَت عبد القادر اٞتزائري يف اٞتهاد، للُتُسورل، ٖتقيق: عبد اللطيف أجوبة الُتُسورل على أسئ -14
 م.1996، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت 1أٛتد الشيخ، ط 

، دار إحياء الًتاث العريب، 1ا١تغٍت يف شرح ٥تتصر ا٠ِتَرقي، البن قدامة ا١تقدسي اٟتنبلي، ط  -15
 م.1985ى  1405بَتوت 

  م.2003ى  1424لكتب العلمية، بَتوت السنن الكبى، للبيهقي، دار ا -16
 


