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 محاسبة المسؤولين

َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َوَعْمٌرو النَّاِقُد َواْبُن َأِبي ُعَمَر َوالمَّْفُظ ِِلَِبي َبْكٍر َقاُلوا َحدَّثََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة َعْن  

الزُّْىِريِّ َعْن ُعْرَوَة َعْن َأِبي ُحَمْيٍد السَّاِعِديِّ َقاَل اْسَتْعَمَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َرُجًًل ِمْن اِْلَْسِد ُيَقاُل َلُو 

ا َقِدَم َقاَل َىَذا َلُكْم َوَىَذا ِلي ُأْىِدَي ِلي َقاَل َفَقاَم َرُسوُل المَِّو  َدَقِة َفَممَّ اْبُن المُّْتِبيَِّة َقاَل َعْمٌرو َواْبُن َأِبي ُعَمَر َعَمى الصَّ

َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َعَمى اْلِمْنَبِر َفَحِمَد المََّو َوَأْثَنى َعَمْيِو َوَقاَل َما َباُل َعاِمٍل َأْبَعُثُو َفَيُقوُل َىَذا َلُكْم َوَىَذا ُأْىِدَي ِلي 

ِو َحتَّى َيْنُظَر َأُيْيَدى ِإَلْيِو َأْم ََل َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه ََل َيَناُل َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْنَيا  َأَفًَل َقَعَد ِفي َبْيِت َأِبيِو َأْو ِفي َبْيِت ُأمِّ

َشْيًئا ِإَلَّ َجاَء ِبِو َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْحِمُمُو َعَمى ُعُنِقِو َبِعيٌر َلُو ُرَغاٌء َأْو َبَقَرٌة َلَيا ُخَواٌر َأْو َشاٌة تَْيِعُر ثُمَّ َرَفَع َيَدْيِو َحتَّى َرَأْيَنا 

تَْيِن   ُعْفَرَتْي ِإْبَطْيِو ثُمَّ َقاَل المَُّيمَّ َىْل َبمَّْغُت َمرَّ

 اخرجو البخاري و مسمم و المفظ لو

 الشرح  

  من فتح الباري في  شرح صحيح البخاري

كذا , بفتح اليمزة وسكون السين الميممة  ( استعمل النبي صمى اهلل عميو وسمم رجًل من بني أسد )قولو 
وقع ىنا وىو يوىم أنو بفتح السين نسبة إلى بني أسد بن خزيمة القبيمة المشيورة أو إلى بني أسد بن عبد 

نما قمت إنو يوىمو ِلن اِلزدي تًلزمو اِللف والًلم في اَلستعمال . العزى بطن من قريش  وليس كذلك وا 
من بني " ووقع في رواية اِلصيمي ىنا , بخًلف بني أسد فبعير ألف وَلم في اَلسم , أسماء وأنسابا 

وقد وقع في اليبة عن عبد اهلل بن محمد , بزيادة اِللف والًلم وَل إشكال فييا مع سكون السين " اِلسد 
وكذا قال أحمد والحميدي في مسندييما عن سفيان ومثمو " استعمل رجًل من اِلزد " الجعفي عن سفيان 

ثم وجدت ما , وفي نسخة بالسين الميممة بدل الزاي , لمسمم عن أبي بكر ابن أبي شيبة وغيره عن سفيان 
وذلك أن أصحاب اِلنساب ذكروا أن في اِلزد بطنا يقال ليم بنو أسد بالتحريك , يزيل اإلشكال إن ثبت 

وبنو فيم بطن شيير , ينسبون إلى أسد ابن شريك بالمعجمة مصغرا ابن مالك بن عمرو بن مالك بن فيم 
من اِلزد فيحتمل أن ابن اِلتبية كان منيم فيصح أن يقال فيو اِلزدي بسكون الزاي واِلسدي بسكون 

وذكروا ممن , السين وبفتحيا من بني أسد بفتح السين ومن بني اِلزد أو اِلسد بالسكون فييما َل غير 
 .ينسب كذلك مسددا شيخ البخاري 
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وفي اليامش ,  كذا في رواية أبي ذر بفتح اليمزة والمثناة وكسر الموحدة (يقال لو ابن اِلتبية  ) قولو 
وفي رواية مسمم بالًلم المفتوحة ثم , كذلك ووقع كاِلول لسائرىم وكذا تقدم في اليبة , بالًلم بدل اليمزة 

وقد اختمف عمى ىشام بن عروة عن أبيو أيضا أنو بالًلم أو باليمزة كما , المثناة الساكنة وبعضيم يفتحيا 
ضبطو : وقال عياض , ووقع لمسمم بالًلم , باليمزة " باب محاسبة اإلمام عمالو " سيأتي قريبا في 

, وىو الصواب : قال , وكذا قيده ابن السكن , اِلصيمي بخطو في ىذا الباب بضم الًلم وسكون المثناة 
وقد تقدم أن اسمو , وكذا قال ابن السمعاني ابن المتبية بضم الًلم وفتح المثناة ويقال باليمز بدل الًلم 

 .عبد اهلل والمتبية أمو لم نقف عمى تسميتيا 

وتقدم في الزكاة تعيين من استعمل , وكذا لمسمم " عمى الصدقة "  وقع في اليبة (عمى صدقة  ) قولو 
 . عمييم 

فجاء بالمال "  في رواية معمر عن الزىري عند مسمم (ىذا لكم وىذا أىدي لي : فمما قدم قال  )قولو 
وفي رواية ىشام اآلتية " ىذا مالكم وىذه ىدية أىديت لي : فدفعو إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال 

" وىذه ىدية أىديت لي , ىذا الذي لكم : فمما جاء إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم وحاسبو قال " قريبا 
فجعل " وىو بفتح الميممة وتخفيف الواو " فجاء بسواد كثير " وفي رواية أبي الزناد عن عروة عند مسمم 

والمراد بالسواد . فذكره " بعث مصدقا إلى اليمن " وأولو عند أبي عوانة " يقول ىذا لكم وىذا أىدي لي 
ولفظ السواد يطمق عمى كل شخص وِلبي نعيم في , اِلشياء الكثيرة واِلشخاص البارزة من حيوان وغيره 

وىذا يدل عمى أن قولو " فأرسل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من يتوفى منو " المستخرج من ىذا الوجو 
" وفي رواية أبي نعيم أيضا , أي أمر من يحاسبو ويقبض منو " فمما جاء حاسبو " في الرواية المذكورة 

فجاءوا إلى , أىدي لي : قال يقولون من أين ىذا لك ؟ قال " حتى ميزه " فجعل يقول ىذا لكم وىذا لي 
 " .النبي صمى اهلل عميو وسمم بما أعطاىم 

فقال أَل جمست في "  زاد في رواية ىشام قبل ذلك (فقام النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى المنبر  )قولو  
 " .بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك ىديتك إن كنت صادقا ؟ ثم قام فخطب 

ووقع في " صعد " وتارة " قام "  يريد أن سفيان كان تارة يقول (أيضا فصعد المنبر : قال سفيان  )قولو  
ثم قام " وفي رواية معمر عند مسمم " ثم قام النبي صمى اهلل عميو وسمم عشية بعد الصًلة " رواية شعيب 

 " . فصعد المنبر وىو مغضب " وفي رواية أبي الزناد عند أبي نعيم " النبي صمى اهلل عميو وسمم خطيبا 

وفي رواية شعيب , بحذف الفاء " يقول "  في رواية الكشمييني (ما بال العامل نبعثو فيأتي فيقول  )قولو 
فإني أستعمل الرجل منكم عمى " ووقع في رواية ىشام بن عروة " فما بال العامل نستعممو فيأتينا فيقول " 

 " . أمور مما وَلني اهلل 
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فيقول " وفي رواية ىشام " ىذا لكم وىذا أىدي لي "  في رواية عبد اهلل بن محمد (ىذا لك وىذا لي  )قولو 
 . وقد تقدم ما في رواية أبي الزناد من الزيادة " ىذا الذي لكم وىذه ىدية أىديت لي 

حتى تأتيو ىديتو إن "  ؟ في رواية ىشام (فيًل جمس في بيت أبيو وأمو فينظر أييدي لو أم َل  )قولو 
 " . كتاب اِليمان والنذور " تقدم شرحو في أوائل  (والذي نفسي بيده  )قولو " . كان صادقا 

ووقع في رواية عبد اهلل ,  يعني َل يأتي بشيء يحوزه لنفسو (َل يأتي بشيء إَل جاء بو يوم القيامة  )قولو 
" َل ينال أحد منكم منيا شيئا " وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة " َل يأخذ أحد منيا شيئا " ابن محمد 

وكذا وقع في رواية شعيب عند " َل يغل منو شيئا إَل جاء بو " وفي رواية أبي الزناد عند أبي عوانة 
بضم الغين المعجمة من الغمول " َل يغل " المصنف وفي رواية معمر عند اإلسماعيمي كًلىما بمفظ 

"  في رواية أبي بكر (يحممو عمى رقبتو  )قولو . ثم استعمل في كل خيانة , وأصمو الخيانة في الغنيمة 
قال " ولم يقع قولو " بغير حقو " قال ىشام " َل يأخذ أحدكم منيا شيئا " وفي رواية ىشام " عمى عنقو 

بغير " وأورده من رواية ابن نمير عن ىشام بدون قولو , عند مسمم في رواية أبي أسامة المذكورة " ىشام 
 .وىذا مشعر بإدراجيا " حقو 

بضم الراء وتخفيف المعجمة مع المد ىو صوت البعير  (بعيرا لو رغاء  ) أي الذي غمو (إن كان  )قولو  
 .يأتي ضبطو  (خوار  )قولو . 

ووقع ,  بفتح المثناة الفوقانية وسكون التحتانية بعدىا ميممة مفتوحة ويجوز كسرىا (أو شاة تيعر  ) قولو 
ىو يعار بغير شك يعني بفتح : قال وقال القزاز " يعار " ويقال " أو شاة ليا يعار " عند ابن التين 

واليعار ليس بشيء كذا فيو وكذا لم أره ىنا : قال " التحتانية وتخفيف الميممة وىو صوت الشاة الشديد 
يعرت العنز تيعر بالكسر , اليعار بضم أولو صوت المعز : وقال غيره , في شيء من نسخ الصحيح 

 .وبالفتح يعارا إذا صاحت 

وِلن , باإلفراد " عفرة إبطو "  وفي رواية عبد اهلل بن محمد (ثم رفع يديو حتى رأينا عفرتي إبطيو  )قولو  
حتى إنا " وكاِلول في رواية شعيب بمفظ , بفتح أولو ولبعضيم بفتح الفاء أيضا بًل ىاء " عفر " ذر 

وحاصمو أن العفر " كتاب الصًلة " والعفرة بضم الميممة وسكون الفاء تقدم شرحيا في " لننظر إلى 
 . بياض ليس بالناصع 

وفي رواية عبد اهلل بن . أي أعادىا ثًلث مرات ( ثًلثا ) بالتشديد ( ىل بمغت ) بالتخفيف  ( أَل )قولو 
" قال الميم ىل بمغت مرتين " وفي رواية مسمم " الميم ىل بمغت ثًلثا , الميم ىل بمغت " محمد في اليبة 

والمراد بمغت حكم " الميم بمغت " وصرح في رواية الحميدي بالثالثة " مرتين " ومثمو ِلبي داود ولم يقل 
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شارة إلى ما يقع في القيامة من سؤال اِلمم ىل بمغيم أنبياؤىم  (بمغ  )اهلل إليكم امتثاَل لقولو تعالى لو  وا 
 .ما أرسموا بو إلييم 

وقد وقع في رواية الحميدي عن ,  ىو من مقول سفيان وليس تعميقا من البخاري (وزاد ىشام  )قولو  
وساقو عنيما مساقا واحدا وقال في " حدثنا الزىري وىشام بن عروة قاَل حدثنا عروة بن الزبير " سفيان 
بفتح السين الميممة وكسر الميم وأذني باإلفراد  (سمع أذني  )قولو " . زاد فيو ىشام : قال سفيان " آخره 

بسكون الصاد الميممة والميم وفتح الراء والعين لألكثر وحكى : قال عياض " وأبصرتو عيني " بقرينة قولو 
قال عياض والذي في ترك الحيل وجيو , عن سيبويو قال العرب تقول سمع أذني زيدا بضم العين 

النصب عمى المصدر ِلنو لم يذكر المفعول وقد تقدم القول في ذلك في ترك الحيل ووقع عند مسمم في 
وعنده في رواية ابن نمير , بالسكون فييما والتثنية في أذني وعيني " بصر وسمع " رواية أبي أسامة 

بصر عينا أبي حميد وسمع " وفي رواية ابن جريج عن ىشام عند أبي عوانة , بصر عيناي وسمع أذناي 
وىذا يتعين أن يكون بضم الصاد وكسر الميم وفي رواية مسمم من طريق أبي الزناد عن : قمت " . أذناه 

: قال النووي , عروة قمت ِلبي حميد أسمعتو من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ؟ قال من فيو إلى أذني 
 .معناه إنني أعممو عمما يقينا َل أشك في عممي بو 

وفي رواية " فإنو كان حاضرا معي "  في رواية الحميدي (وسموا زيد بن ثابت فإنو سمعو معي  )قولو  
رأى من , يشيد عمى ما أقول زيد بن ثابت يحك منكبو منكبي " اإلسماعيمي من طريق معمر عن ىشام 

وقد ذكرت في اِليمان والنذور " رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مثل الذي رأيت وشيد مثل الذي شيدت 
 .أني لم أجده من حديث زيد بن ثابت 

والجؤار من تجأرون , خوار صوت  )قولو . ىو مقول سفيان أيضا  (ولم يقل الزىري سمع أذني  ) قولو 
ىكذا وقع ىنا وفي رواية أبي ذر عن الكشمييني واِلول بضم الخاء المعجمة يفسر قولو  (كصوت البقرة 

وأشار إلى ما , وىو في الرواية بالخاء المعجمة ولبعضيم بالجيم " بقرة ليا خوار " في حديث أبي حميد 
وأما . ويستعمل في غير البقر من الحيوان , وىو صوت العجل  {عجًل جسدا لو خوار  }في سورة طو 

إلى ما في سورة " يجأرون " وأشار بقولو , فيو بضم الجيم وواو ميموزة ويجوز تسييميا " والجؤار " قولو 
والحاصل أنو . أي يرفعون أصواتيم كما يجأر الثور : قال أبو عبيدة  {بالعذاب إذا ىم يجأرون  }قد أفمح 

إَل أنو بالخاء لمبقر وغيرىا من الحيوان وبالجيم لمبقر والناس قال اهلل , بالجيم وبالخاء المعجمة بمعنى 
وىو عند مسمم , أي صوت عال " لو جؤار إلى اهلل بالتمبية " وفي قصة موسى  {فإليو تجأرون  }تعالى 

, وقيل أصمو في البقر واستعمل في الناس , من طريق داود بن أبي ىند عن أبي العالية عن ابن عباس 
وفي الحديث من الفوائد أن , عجًل جسدا لو جؤار بالجيم , ولعل المصنف أشار أيضا إلى قراءة اِلعمش 

ومشروعية , في الخطبة كما تقدم في الجمعة " أما بعد " واستعمال , اإلمام يخطب في اِلمور الميمة 



 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

ومنع العمال من قبول اليدية ممن لو عميو حكم وتقدم , وقد تقدم البحث فيو في الزكاة , محاسبة المؤتمن 
لما أخرجو الترمذي من رواية , ومحل ذلك إذا لم يأذن لو اإلمام في ذلك , تفصيل ذلك في ترك الحيل 

َل : بعثني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى اليمن فقال " قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال 
فيو أنيا إذا أخذت تجعل في بيت المال وَل يختص : وقال الميمب " تصيبن شيئا بغير إذني فإنو غمول 
وىو مبني عمى أن ابن المتبية أخذ منو ما ذكر أنو أىدى لو وىو , العام منيا إَل بما أذن لو فيو اإلمام 

" ونحوه قول ابن قدامة في . ولكن لم أر ذلك صريحا , وَل سيما في رواية معمر قبل , ظاىر السياق 
ِلن النبي صمى اهلل , وعميو ردىا لصاحبيا ويحتمل أن تجعل في بيت المال : لما ذكر الرشوة " المغني 

يمحق بيدية : وقال ابن بطال . عميو وسمم لم يأمر ابن المتبية برد اليدية التي أىديت لو لمن أىداىا 
وفيو إبطال كل طريق . ولكن لو أن يحاسب بذلك من دينو , العامل اليدية لمن لو دين ممن عميو الدين 

يؤخذ من قولو : وقال ابن المنير . يتوصل بيا من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منو واَلنفراد بالمأخوذ 
وَل يخفى أن , كذا قال , جواز قبول اليدية ممن كان يياديو قبل ذلك " ىًل جمس في بيت أبيو وأمو " 

وفيو أن من رأى متأوَل أخطأ في تأويل يضر من أخذ بو أن يشير . محل ذلك إذا لم يزد عمى العادة 
واستعمال المفضول في , وفيو جواز توبيخ المخطئ . القول لمناس ويبين خطأه ليحذر من اَلغترار بو 

اإلمارة واإلمامة واِلمانة مع وجود من ىو أفضل منو وفيو استشياد الراوي والناقل بقول من يوافقو ليكون 
 .أوقع في نفس السامع وأبمغ في طمأنينتو واهلل أعمم 


