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أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية الواردة يف كتاب املوطأ
"كتاب اجلهاد" (دراسة فقهية مقارنة)
The jurisprudential views of lmam Malik bin Anas in
"the Book of Al-Mawatta, the Book of Jihad,
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص ،باستثناء ما تمت اإلشارة إليه
حيثما ورد ،وان هذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو بحث
لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
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إهــــداء ى

إىل أسواح الشهذاء والعلماء الزٌن سبقىنا إىل مقعذ صذق..
إىل كل من علمين حشفاً وأسشذنً سبٍل العلم الششعً..
إىل والذيّ العضٌضٌن ..أبً وأمً ..اللزٌن سبٍانً وعلمانً وضحٍا من أجلً..
إىل شٍخً وأسخاري وقشة عٍين ،الشٍخ وجذي أبى سالمت .
إىل صوجيت العضٌضة ،اليت صربث على شظف احلٍاة وانشغايل ودساسيت ،فكانج نعم
الضوجت ونعم الشفٍق..
إىل أبنائً  :حممىد وعبذ الشمحن وحبٍب الشمحن .
إىل إخىحً وأخىاحً ..والعائلت الكشميت..
إىل صمالئً اعأعضاء واعأصذقاء  ي ااجامعت..

أُهذي هزه الشسالت.
ى
ى
ى
ى
ب

شكرىوتقدور ى
الش ِ
اع ُب ْد َو ُك ْن ِم َن َّ
ين ،)1(كمف قكؿ النبي َ «: م ْن َل
اك ِر َ
انطبلقان مف قكؿ اهلل تعالىَ  :ب ِل المَّ َو فَ ْ
ش ُكر َّ
ش ُك ُر المَّ َو»( ،)2فإنني أتقدـ بالشكر كالتقدير كاالمتناف إلى أساتذتي في كمية الشريعة-قسـ
اس َل َي ْ
الن َ
َي ْ ُ
الفقو المقارف ،الذيف عممكني كأفادكني كأخص منيـ أستاذم كشيخي ،الدكتكر /نعيم سمارة المصري –
افقة عمى اإلشر ً
حفظو اهلل -الذم تفضؿ بالمك ً
اؼ عمى رسالتي ،حيث ما بخؿ بكقتو كجيده في مراجعة
الرسالة كتنقيحيا حتى آخرىا ،كال أنسى تكجيياتو القيمةى التي كانت سندان كعكنان لي في كتابة ىذه الرسالة.
ً
ً
كما كأشكر أعضاء ً
المذي ًف تكرما بقى ً
مناقشة رسالتي ،كىما:
بكؿ
لجنة
المناقشة ٍ
ى
فضيم ُة األستا ُذ الدكتور :محمد سعيد منصور ،مناقشاً داخمياً.
بسام حسن العف ،مناقشاً خارجياً.
فضيم ُة الدكتورّ :
ئيس الجامعة كنائبيو
الشكر أيضان مكصك هؿ لجامعتي جامعة األزىر غزة كالعامميف فييا ،كأخص بالذكر ر ى
ك ي
الكريميف ككميةى الشريعة ممثمة بعميدىا كأساتذتيا ،ككذلؾ العامميف فييا ،عمى ما يقدمكنو لخدمة العمـ
الشرعي.
كما كأشكر أساتذتي الذيف عممكني في مرحمة البكالكريكس ،كزمبلئي طمبةى الماجستير ،ككذلؾ الشكر
مكصكؿ إلى األستاذ أحمد مسمح الذم كاف سندان لي في رسالتي.
كالحمد هلل رب العالميف

الباحث :
أحمدىمحمودىناوفىزعرب ى

))1
))2

[الزمر.]66 :
سنف أبي داكد ألبي داكد ،كتاب األدب ،باب في شكر المعركؼ ،)255/4( ،ح ( ،)4811كأحمد (.)258/2
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ممخص الرسالة
ناقش ىذا البحث المكسكـ بػآراء اإلماـ مالؾ بف أنس الفقيية الكاردة في كتاب المكطأ -كتاب الجياد"
اآل راء الفقيية لئلماـ مالؾ في كتاب الجياد كالتي كاف يختـ كيعمؽ بيا عمى األحاديث كاآلثار الكاردة في
تككف البحث مف مقدمة كثبلثة فصكؿ ،أما المقدمة فاحتكت عمى :طبيعة المكضكع كأىميتو
مكطئو ،كقد ٌ
كأسباب اختياره كالجيكد السابقة لو كمنياج البحث كمنيجية تكثيؽ المادة العممية.
أما الفصؿ التمييدم فتككف مف ثبلثة مباحث؛ في المبحث األكؿ كانت ترجمة اإلماـ مالؾ  -رحمو اهلل –
كذلؾ في ثبلثة مطالب؛ حيث ذكرت اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو كنشأتو ،ككذلؾ حياتو العممية كمؤلفاتو
كشيكخو كتبلميذه ،كتكممت عف صفاتو كثناء العمماء عميو ،كفي المبحث الثاني عرفت كتاب المكطأ ،في
مطمبيف؛ حيث ذكرت أسباب تأليفو كتسميتو بالمكطأ كمنياج اإلماـ مالؾ فيو ،ككذلؾ مكانة المكطأ
كأىميتو ،كفي المبحث الثالث تكممت عف مفيكـ الجياد كمشركعيتو كفضمو كحكمو كمراتبو ،كذلؾ كفي
ثبلثة مطالب.
أما الفصؿ األكؿ فكاف في أحكاـ النفؿ كالغزك ،ككاف في مبحثيف ،في المبحث األكؿ تحدثت عف مسائؿ
في أحكاـ النفؿ ،كذلؾ في أربعة مطالب؛ كىي :حكـ قتؿ المسمـ بالمستأمف ،حكـ سمب مف قتؿ قتيبلن مف
العدك ،مف أم شيء يعطي النفؿ ،متى ييعطى النفؿ ،أما في المبحث الثاني فكاف في مسائؿ أحكاـ
الغنيمة ،كذلؾ في مطمبيف؛ حكـ مف كجد مف العدك في أرض المسمميف ،ما فضؿ مف الطعاـ مع المجاىد
فأدخمو البمد.
كأما الفصؿ الثاني فناقشت أحكاـ القسـ كاإلحراز كالصبلة عمى الشييد في مبحثيف ،كىي كالتالي :مسائؿ
القسـ :ىؿ ييقسـ لمف لـ يشيد القتاؿ ،حكـ ما يصيب العدك مف أمكاؿ المسمميف ،القسـ لمخيؿ في الغزك،
حكـ البراذيف كاليجف في الغزك؛ أما مسائؿ اإلحراز كالصبلة عمى الشييد فيي :حكـ غسؿ الشيداء ،حكـ
إحراز أرض أىؿ

الذمة .

كختمت البحث بخاتمة كانت فييا النتائج كالتكصيات ،كلـ أنس الفيارس الفنية ،لآليات الكريمة كاألحاديث
الشريفة كاآلثار ككذلؾ المصادر كالمراجع.
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Thesis summary
This research, entitled "The jurisprudential views of Imam Malik bin Anas in
the Book of Al-Mawatta, the Book of Jihad," discussed the jurisprudential
views of Imam Malik in the Book of Jihad, which was sealed and commented
on the hadiths and the hadiths that appear in his mawtah. The nature of the
subject, the importance of the subject, the reasons for selecting the subject,
the previous efforts, the research methodology, and the methodology of
documenting the scientific material.
In the first section was the translation of Imam Malik - may God have mercy on
him - and that in three demands; where he mentioned his name and descent
and his birth and death and development, as well as his scientific life and its
authors and elders and disciples, and talked about the qualities and praise of
scholars, And in the third part I spoke about the concept of jihad, its
legitimacy, its virtue, its ruling and its orders, and in three demands.
The first chapter was in the provisions of Alnfal and invasion, and was in two
sections, in the first topic talked about issues in the provisions of the cloak, in
four demands: the rule of killing a Muslim insured, the rule of robbing the
dead of the enemy, In the second topic, it was in the issues of the provisions of
the spoil, in two cases; the judgment of the one who found the enemy in the
land of the Muslims, the better of the food with the Mujahid, then the country
entered it.
The second chapter discussed the provisions of the section and the
achievement and washing of the martyrs in two sections, which are as follows:
Section questions: Is it divided for those who did not witness the fighting, the
rule of what the enemy of the Muslim money, the section of horses in the
invasion, the rule of the Brahidn and camel in the invasion; : Ruling on washing
the martyrs, the rule of the land of the people of dhimma.
The research concluded with a conclusion in which the results and
recommendations, did not forget the technical indexes, the verses of precious
and honest speeches and monuments as well as sources and references.

ه

مقدمة
إف الحمد هلل ،نحمده كنستعينو كنستغفره ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا ،مف ييد اهلل
فبل مضؿ لو ،كمف يضمؿ فبل ىادم لو ،كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ،كأشيد أف محمدان
عبده كرسكلو.
ين آم ُنوا اتَّقُوا المَّ َو ح َّ ِ ِ
{يا أَي َِّ
ون }(.)1
سِم ُم َ
َ
ق تُقَاتو َوَل تَ ُموتُ َّن إَِّل َوأَ ْنتُ ْم ُم ْ
َ َ
ُّيا الذ َ َ
سوِ
ِ
ِ
ق ِم ْن َيا َز ْو َج َيا َوَب َّ
ُّيا َّ
اء
ث ِم ْن ُي َما ِر َج ًال َك ِث ًا
اح َد ٍة َو َخمَ َ
{ َيا أَي َ
س ً
ير َوِن َ
اس اتَّقُوا َرَّب ُك ُم الَّذي َخمَقَ ُك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
الن ُ
واتَّقُوا المَّ َو الَِّذي تَساءلُ َ ِ ِ
يبا }(.)2
ام إِ َّن المَّ َو َك َ
ان َعمَ ْي ُك ْم َرِق ً
َ َ
َ
ون بو َو ْاأل َْر َح َ
يدا }(.)3
س ِد ً
ُّيا الَِّذ َ
{ َيا أَي َ
آم ُنوا اتَّقُوا المَّ َو َوقُولُوا قَ ْوًل َ
ين َ
أما بعد:
فإف مف فضؿ اهلل عمى عباده ىدايتيـ لسبيؿ الحؽ كارشادىـ لمعمؿ النافع الذم بو تأنس النفكس
العمـ بالكتاب كالسنة كفيميا عمى كجييما الصحيح ،بعيدان
كتزكك األركاح ،كاف مف أفضؿ العمكـ كأشرفيا ي
عف األىكاء كالشبو ،فعمـ الشريعة أفضؿ العمكـ كأشرفيا ،كىك عمـ صالح لكؿ زماف كمكاف ،كال يتفقو بو

إال مف أراد اهلل  بو الخير لقكؿ الرسكؿ َ " :م ْن ُي ِرِد المَّ ُو ِب ِو َخ ْي ًار ُيفَقّْ ْي ُو ِفي الد ِ
ّْين"(.)4

كثير مف العمماء األجبلٌء الذيف عكفكا عمى عمـ الشريعة تعممان كتعميمان كدراسة
ٌ
تصدر ليذا العمـ ه
صنؼ
كفيمان ،ككاف مف أبرزىـ اإلماـ مالؾ بف أنس –رحمو اهلل -إماـ دار اليجرة ،الذم يعتبر أكؿ مف ٌ
في الحديث ككاف كتابو المكطأ نك انر ييتدل بو ،كنبراسان لمف بعده مف المصنفيف ،ككانت لو األقكاؿ الفقيية

حرصت عمى جمع ما جاء منيا في كتاب الجياد كدراستيا دراسة
كالمسائؿ المتناثرة في كتابو ،كالتي
ي

فقيية عمى المذاىب األربعة.

))1
))2
))3
))4

[آؿ عمراف.]102 :
[النساء.]1 :
[األحزاب.]70 :

صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب العمـ ،باب مف يرد اهلل بو خي انر يفقو في الديف ،)25/1( ،ح( ،)71صحيح مسمـ

لئلماـ مسمـ ،كتاب الزكاة ،باب النيي عف المسألة ،)718/2( ،ح(.)1037
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طبٍعت املىضىع :البحث عبارة عف جمع آراء اإلماـ مالؾ بف أنس الفقيية مف المكطأ في كتاب الجياد
كمقارنتيا مع المذاىب الفقيية األربعة ،دراسة فقيية مقارنة مع تحميميا كمناقشتيا كترجيح أقكل األقكاؿ
كفؽ مسكغات الترجيح.
أهًٍت املىضىع:
يستمد ىذا البحث أىميتو مف عدة أمكر:
أولً -الجياد ذركة سناـ اإلسبلـ كىك مف األعماؿ التي ال يعدليا شيء.
ثانياً -مكانة اإلماـ مالؾ كعمك شأنو في العمـ كالفقو.
ثالثاً -يقدـ البحث مف خبلؿ الدراسة المقارنة إجابة عف بعض األسئمة التي تتعمؽ بأحكاـ الجياد.
أضببة اختٍبر املىضىع:
كقع اختيارم لو لعدة أسباب نجمميا فيما يمي:
أكالن -حبي الشديد لمجياد كالمجاىديف.
ثانيان -اتصاؿ المكضكع بكاقعنا الحاضر ،كتقاعس بعض المسمميف عف فريضة الجياد.
ثالثان -إبراز مدل صبلحية الشريعة كمسايرتيا لكؿ زماف كمكاف.
رابعان -عرض سماحة اإلسبلـ حتى في حالة الجياد.
خامسان :أف يككف ىذا البحث سببان مف أسباب عزة األمة كنصرىا كاظيار مكانتيا كرقييا.
سادسان -الجمع بيف أقكاؿ الفقياء كتقريبيا كتنظيميا في حمة جديدة.
اجلهىد انطببقت:
بعض العمماء كتاب المكطأ شرحان كتفصيبلن مثؿ كتاب "المنتقى" لمباجي ك"شرح اإلماـ الزرقاني عمى
تناكؿ
ي
المكطأ" ،أما دراسة آراء اإلماـ مالؾ في المكطأ في كتاب الجياد دراسة فقيية مقارنة عمى المذاىب
األربعة فمـ يتطرؽ إليو أحد مف العمماء -في حدكد عممي ،-كلذلؾ كاف اختيارم ليذا المكضكع.
ينهج انبحث:
سأتبع في ىذه الدراسة المنيج الستقرائي الوصفي التحميمي المقارن.
-1-

أما طريقة عرض المسائل فيي عمى النحو التالي:
أقكـ بذكر عنكاف المسألة.
نقؿ نص اإلماـ مف المكطأ.
عرض صكرة المسألة.
تحرير محؿ النزاع.
إيراد مذاىب الفقياء مكتفيان بالمذاىب األربعة.
إيراد رأم اإلماـ مالؾ كمف كافقو كخالفو مف المذىب المالكي.
أذكر سبب الخبلؼ.
إيراد األدلة مع بياف كجو الداللة كمناقشتيا.
مسكغاتو.
ثـ أختار الرأم الراجح ك ٌ
أبيف ٌ
وأما منيجية توثيق المادة العممية التي جاءت في الرسالة فيي عمى النحو التالي:
أولً :عزك اآليات القرآنية إلى مكضعيا في المصحؼ كذلؾ بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية في اليامش.
ثانياً :تخريج األحاديث النبكية الشريفة كاآلثار الكاردة في متف الرسالة ،فإف كاف الحديث في الصحيحيف
أك أحدىما أكتفى بالعزك إلييما ،كاف كاف في غيرىما فإنني أختار طائفة مف كتب الحديث كأنسب إلييا،
كأذكر حكـ المحدثيف عميو.
ثالثاً :شرح المصطمحات كالكممات الغريبة.
رابعاً :قمت باستبعاد المسائؿ التي تتحدث عف العبيد كاإلماء لعدـ مكافقتيا ىذا العصر.
خامساً :في كتابة المراجع في اليامش أكتفي بذكر اسـ الشيرة ثـ المؤلؼ أك الشيرة مع الجزء كالصفحة
فقط ،كباقي المعمكمات عف الكتاب أذكرىا في فيرس المراجع.
سادساً :كضع فيارس عامة في آخر الرسالة تسيؿ االستفادة منيا ،كىي كالتالي:
فيرس اآليات القرآنية.
فيرس األحاديث كاآلثار.
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فيرس المصادر كالمراجع.
فيرس المكضكعات.
خطة البحث :يتكون البحث من مقدمة ،وفصل تمييدي ،وفصمين ،وخاتمة ،وىي كالتالي:
المقدمة :تناكلت فييا :طبيعة المكضكع كأىميتو كأسباب اختياره كالجيكد السابقة كمنيج البحث.
الفصل التمييدي :التعريف باإلمام مالك وتوطئة عن الجياد.
وفيو ثالثة مباحث:
المبحث األول :ترجمة اإلمام مالك – رحمو اهلل .-
وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :اسمو ونسبو ومولده ووفاتو ونشأتو.
المطمب الثاني :حياتو العممية ومؤلفاتو وشيوخو وتالميذه.
المطمب الثالث :صفاتو وثناء العمماء عميو.
المبحث الثاني :التعريف بكتاب الموطأ.
وفيو مطمبان:
المطمب األول :أسباب تسمية وتأليف الموطأ ومنيج اإلمام مالك فيو.
المطمب الثاني :مكانة الموطأ وأىميتو.
المبحث الثالث :توطئة عن الجياد.
وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :مفيوم الجياد والحكمة منو.
المطمب الثاني :فضل الجياد في سبيل اهلل.
المطمب الثالث :حكم الجياد في سبيل اهلل ومراتبو.
الفصل األول :أحكام النفل والغزو.
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وفيو مبحثان:
المبحث األول :أحكام النفل.
وفيو أربعة مطالب:
المطمب األول :حكم قتل المسمم بالمستأمن.
المطمب الثاني :حكم سمب من قتل قتيالً من العدو.
المطمب الثالث :من أي شيء يعطي النفل.
المطمب الرابع :متى ُيعطى النفل.
المبحث الثاني :أحكام الغنيمة.
وفيو مطمبان:
المطمب األول :حكم من وجد من العدو في أرض المسممين.
المطمب الثاني :ما فضل من الطعام مع المجاىد فأدخمو البمد.
الفصل الثاني :أحكام القسم واإلحراز والصالة عمى الشييد.
وفيو مبحثان:
المبحث األول :أحكام القسم.
وفيو خمسة مطالب:
المطمب األول :ىل ُيقسم لمن لم يشيد القتال.
المطمب الثاني :حكم ما يصيب العدو من أموال

المسممين .

المطمب الثالث :القسم لمخيل في الغزو.
المطمب الرابع :حكم قسم من جاء بأفراس كثيرة.
المطمب الخامس :حكم البراذين واليجن في الغزو.
المبحث الثاني :أحكام اإلحراز والصالة عمى الشييد.
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وفيو مطمبان:
المطمب األول :حكم إحراز أرض أىل الذمة.
المطمب الثاني :حكم الصالة عمى

الشييد .

الخاتمة :وفييا النتائج والتوصيات.
الفيارس العامة:
فيرس اآليات الكريمة.
فيرس األحاديث الشريفة.
فيرس اآلثار.
المصادر والمراجع.
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انفصم انتًهٍدي
انتعرٌف ببإليبو يبنك وتىطئت عن اجلهبد

كفيو ثبلثة مباحث-:

المبحث األول :ترجمة اإلمام مالك  -رحمو اهلل .-
المبحث الثاني :التعريف بكتاب الموطأ.
المبحث الثالث :توطئة عن الجياد.
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املبحث األول
ترمجت اإليبو يبنك  -رمحه اهلل -

كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األول :اسمو ونسبو ومولده ونشأتو ووفاتو.
المطمب الثاني :حياتو العممية ومؤلفاتو وشيوخو وتالميذه.
المطمب الثالث :صفاتو وثناء العمماء عميو.
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المطمب األول
اسمو ونسبو ومولده ونشأتو وفاتو
اسمو ونسبو:
ىك :أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر األصبحي المدني ،حميؼ عثماف بف عبيد اهلل

التيمي أخي طمحة رضي اهلل عنيما ،كعداده في بني تيـ بف مرة مف قريش إلى عبد الرحمف بف عثماف بف
عبيد اهلل التيمي(.)1

أـ مالؾ العالية بنت شريؾ بف عبد الرحمف بف شريؾ األزدية(.)2
مولده:
اختيمؼ في مكلده فقيؿ :كاف مكلد مالؾ سنة ثبلث أك أربع كتسعيف ،قيؿ :ككانت كالدتو في سنة خمس
كتسعيف لميجرة(.)3

قاؿ اإلماـ الذىبي" :مكلد مالؾ عمى األصح في سنة ثبلث كتسعيف ،عاـ مكت أنس خادـ رسكؿ اهلل
(.)4(")
نشأتو:
نشأ اإلماـ مالؾ في بيت اشتغؿ بتعمـ كركاية أحاديث الرسكؿ ( )في المدينة المنكرة التي اجتمع
فييا الرعيؿ األكؿ مف عمماء الصحابة  ثـ تبلميذىـ مف بعدىـ حتى جاء اإلماـ مالؾ فكجد تمؾ التركة
الكبيرة مف العمـ كالحديث ،فنمت مكاىبو ،كصقمت شخصيتو.
كذكر القاضي بكر بف عبلء القشيرم أف أبا عامر بف عمر كجد أبا مالؾ -رحمو اهلل -مف
أصحاب رسكؿ اهلل ( )قاؿ كشيد المغازم كميا مع النبي ( )خبل بد انر كابنو مالؾ جد مالؾ كنيتو أبك
أنس مف كبار التابعيف ذكر ذلؾ غير كاحد يركم عف عمر كطمحة كعائشة كأبي ىريرة كحساف بف أبي

))1

انظر :الطبقات الكبرل البف سعد ( ،)465/5طبقات الفقياء لمشيرازم (ص  ،)67كفيات األعياف البف خمكاف

( ،)135/4تاريخ اإلسبلـ لمذىبي ( ،)719/4تذكرة الحفاظ لمذىبي ( ،)154/1طبقات الحفاظ لمسيكطي (ص  ،)96البداية
كالنياية البف كثير ( ،)599/13سير أعبلـ النببلء لمذىبي ( ،)150/7مشاىير عمماء األمصار لمدارمي (ص .)223

))2

الثقات البف حباف (.)459/7

))3

انظر :كفيات األعياف البف خمكاف ( ،)137/4مشاىير عمماء األمصار لمدرامي (ص .)223

))4

سير أعبلـ النببلء لمذىبي (.)150/7
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ثابت ككاف مف أفاضؿ الناس كعممائيـ ،كىك أحد األربعة الذيف حممكا عثماف ليبلن إلى قبره كغسمكه كدفنكه
ككاف جدنا لطمحة يركم عنو بنك أنس كأبك سييؿ نافع كالربيع ،مات سنة ثنتي عشرة كمائة كذكر أبك
محمد الضراب أف عثماف  أغزاه إفريقية ففتحيا ،كركل التسترم محمد بف أحمد القاضي أنو كاف ممف
يكتب المصاحؼ حيف جمع عثماف المصاحؼ ككاف عمر بف عبد العزيز يستشيره ،كقد ذكر ذلؾ مالؾ
في جامع مكطأه(.)1
قاؿ مطرؼ :قاؿ مالؾ :قمت ألمي :أذىب فأكتب العمـ؟ فقالت :تعاؿ فالبس ثياب العمـ فألبستني ثياب
مشمرة

()2

()3

ككضعت الطكيمة

عمى رأسي كعممتني فكقيا ثـ قالت :اذىب فاكتب اآلف .ككانت تقكؿ:

اذىب إلى ربيعة فتعمـ مف أدبو قبؿ عممو(.)4
كقاؿ ابف القاسـ :أفضى بمالؾ طمب العمـ إلى أف نقض سقؼ بيتو فباع خشبو ثـ مالت عميو الدنيا بعد.
قاؿ مالؾ :كاف لي أخ في سف بف شياب فألقى أبي يكمان عمينا مسألة فأصاب أخي كأخطأت فقاؿ لي
أبي :أليتؾ الحماـ عف طمب العمـ فغضبت كانقطعت إلى ابف ىرمز سبع سنيف ،كفي ركاية ثماف سنيف لـ
أخمطو بغيره ككنت أجعؿ في كمي تم انر كأناكلو صبيانو كأقكؿ ليـ :إف سألكـ أحد عف الشيخ فقكلكا:
مشغكؿ(.)5
وفاتو:
الصحيح مف ذلؾ في ربيع األكؿ سنة تسع كسبعيف كمائة ،يكـ األحد ،كلتماـ اثنيف كعشريف يكمان مف

مرضو(.)6

ككانت كفاتو بالمدينة عمى ساكنيا أفضؿ الصبلة كالسبلـ ،كدفف بالبقيع جكار إبراىيـ كلد النبي (.)7()

))1

ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (.)113/1

))2

يم ىش َّمرة :رباط لرفع الثكب كالردنيف .تكممة المعاجـ العربية (.)353/6
الطكيمة :ىي القمنسكة ىي التي يدخؿ فييا الرأس كالعمامة ما يدار عمييا مف منديؿ كنحكه .الدر المختار كحاشية ابف

))3

عابديف (رد المحتار) ()208/4

))4

الديباج المذىب البف فرحكف (.)98/1

))5

المرجع السابؽ.

))7

كفيات األعياف البف خمكاف (.)138/4

))6

ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (.)146/2
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المطمب الثاني
حياتو العممية ومؤلفاتو وشيوخو وتالميذه
حياتو العممية:
نشأ اإلماـ مالؾ في بيت اشتغؿ بالعمـ كركاية الحديث فحفظ القرآف الكريـ ،ثـ تكجو بعد حفظو
القرآف الكريـ إلى الحديث فكجد مف بيئتو محرضان ،كمف المدينة مكع انز كمشجعان( ،)1ثـ تفرغ لمعمـ كالزـ
عمماء المدينة ،فبلزـ في البداية ابف ىرمز سبع سنيف ،كبعد ذلؾ الزـ نافع مكلى ابف عمرً ،قاؿ" :كنت
آتى نافعان نصؼ النيار كما تظمني الشجرة مف الشمس :أتحيف خركجو فإذا خرج أدعو ساعة كأني لـ أرده
ثـ أتعرض لو فأسمـ عميو كأدعو حتى إذا دخؿ الببلط أقكؿ لو :كيؼ قاؿ ابف عمر في كذا ككذا؟ فيجيبني
ثـ أحبس عنو ككاف فيو حدة ككنت آتي بف ىرمز مف بكرة فما أخرج مف بيتو حتى الميؿ ،كقاؿ الزبيرم:
رأيت مالكان في حمقة ربيعة كفي أذنو شنؼ كىذا يدؿ عمى مبلزمتو الطمب مف صغره"(.)2
كأكؿ طمبو لمعمـ في حدكد سنة عشر كمائة ،كفييا تكفي الحسف البصرم ،كأخذ عف نافع كالزمو،
قاؿ شعبة :قدمت المدينة بعد كفاة نافع بسنة ،كاذا لمالؾ حمقة ،قاؿ الذىبي" :تصدر لمعمـ ،كقد نيؼ عمى
العشريف" .كقاؿ أبك مصعب ":كانكا يزدحمكف عمى باب مالؾ حتى يقتتمكا مف الزحاـ ،ككنا نككف عنده فبل
يكمـ ذا ذا ،كال يمتفت ذا إلى ذا ،كالناس قائمكف برؤكسيـ ىكذا ،ككانت السبلطيف تيابو ،كىـ قابمكف منو
كمستمعكف"(.)3
ككاف حريصان عمى حفظ الحديث ككتابتو ،قاؿ الذىبي" :كبيني كبيف مالؾ سبعة أنفس في أربعيف حديثنا

متصمة لي ،كبيف الشيخ بياء الديف بف الجميزم كبيف مالؾ خمسة أنفس في حديثيف كقد رأل مالؾ عطاء
بف أبي رباح لما قدـ المدينة" .قاؿ عبد اهلل بف أحمد" :قمت ألبي مف أثبت أصحاب الزىرم؟ قاؿ :مالؾ
أثبت في كؿ شيء"(.)4

))1

اإلماـ مالؾ ألبي زىرة (ص.)31

))2

الديباج المذىب البف فرحكف (.)99/1

))4

تذكرة الحفاظ لمذىبي (.)154/1

))3

تاريخ اإلسبلـ لمذىبي (.)720/4
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طمب مالؾ العمـ كىك ابف بضع عشرة سنة ،كتأىؿ لمفتيا ،كجمس لئلفادة ،كلو إحدل كعشركف سنة ،كحدث
عنو جماعة كىك حي شاب طرم ،كقصده طمبة العمـ مف اآلفاؽ في آخر دكلة أبي جعفر المنصكر ،كما
بعد ذلؾ ،كازدحمكا عميو في خبلفة الرشيد ،إلى أف مات(.)1
مؤلفاتو:
لئلماـ مالؾ -رحمو اهلل تعالى -أحكاالن شريفة مركية عنو ،أكثرىا بأسانيد صحيحة في غير فف
مف العمـ ،لكنو لـ يشتير عنو منيا كال كاظب عمى إسماعو كركايتو غير المكطأ حذفو منو كتمخيصو لو
شيئان بعد شيء كسائر تأليفو ،إنما ركاىا عنو مف كتب بيا إليو أك سألو إياىا أحد مف أصحابو كلـ تركىا
الكافة فمف أشيرىا رسالتو إلى ابف كىب في القدر كالرد عمى القدرية كىك مف خيار الكتب في ىذا الباب
الدالة عمى سعة عممو بيذا الشأف -رحمو اهلل.)2(-
كلو رسالة في "الكعظ" ككتاب في "المسائؿ" كرسالة في " الرد عمى القدرية " ككتاب في " النجكـ"
ك"تفسير غريب القرآف"(.)3
شيوخو:
أخذ العمـ عف خمؽ كثير أشيرىـ :ابف شياب ،كعبد اهلل بف دينار مكلى ابف عمر ،كنافع مكلى ابف عمر
كمحمد بف المنكدر ،كأبا الزبير المكي ،كعبد الرحمف بف القاسـ كربيعة بف أبي عبد الرحمف ،كأبك الزناد
كىشاـ بف عركة كخمؽ يتسع ذكرىـ(.)4
ركل مالؾ عف تسعمائة شيخ فيما يقكؿ الركاة ،كلقد حمؿ لنا التاريخ أشير مف ركل عنيـ(،)5
كمع كثرة شيكخو إال أنو كاف ينتقي شيكخو ككاف ال يأخذ إال مف الثقة الثبت ،كليذا يقكؿ اإلماـ مالؾ:
"أدركت بيذه البمدة أقكامان لك استسقى بيـ القطر لسقكا ،قد سمعكا العمـ كالحديث كثي انر ما حدثت عف أحد
منيـ شيئان ألنيـ كانكا ألزمكا أنفسيـ خكؼ اهلل كالزىد ،كىذا الشأف يعني الحديث كالفتيا يحتاج إلى رجؿ

))1
))2

سير أعبلـ النببلء لمذىبي (.)154/7
ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (.)90/2

))3

األعبلـ لمزركمي (.)257/5

))5

األئمة األربعة د .مصطفى الشكعة (ِ.)ِٖ/

))4

المتفؽ كالمفترؽ لمبغدادم (.)1992/3
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معو تقى ككرع كصيانة كاتقاف كعمـ كفيـ ،فيعمـ ما يخرج مف رأسو كما يصؿ إليو غدان؛ فأما رجؿ ببل
إتقاف كال معرفة فبل ينتفع بو كال ىك حجة كال يؤخذ عنيـ"(.)1
تالميذه:
ركل عنو يحيى بف سعيد األنصارم كيزيد بف الياد كسفياف الثكرم كشعبة كيحيى القطاف كعبد الرحمف
بف ميدم كسفياف بف عيينة كعبد اهلل بف المبارؾ كمعف بف عيسى كعبد اهلل بف كىب كجماعة كثيرة غيرىـ
كحديثو كثير في كتابو المكطأ كفي غيره(.)2
أقرانو في العمم:
األكزاعي ،كالثكرم ،كالميث ،كابف المبارؾ ،كيحيى بف سعيد القطاف ،كمحمد بف الحسف ،كابف كىب ،كمعف
بف عيسى ،كالشافعي ،كعبد الرحمف بف ميدم ،كأبك مسير ،كأبك عاصـ ،كعبد اهلل بف يكسؼ التنيسي،
كالقعنبي ،كسعيد بف منصكر ،كيحيى بف يحيى ،كيحيى بف يحيى القرطبي ،كيحيى بف بكير ،كالنفيمي،
كمصعب الزبيرم ،كأبك مصعب الزىرم ،كقتيبة بف سعيد ،كىشاـ بف عمار ،كسكيد بف سعيد ،كعتبة بف
عبد اهلل المركزم ،كاسماعيؿ بف مكسى السدم ،كخبلئؽ آخرىـ كفاة أحمد بف إسماعيؿ السيمي(.)3

))1

ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (.)137/1

))3

تاريخ اإلسبلـ لمذىبي (.)720/4

))2

المتفؽ كالمفترؽ لمبغدادم (.)1992/3
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المطمب الثالث
صفاتو وثناء العمماء عميو
صفاتو:
كصفو غير كاحد مف أصحابو :كاف طكيبلن جسيمان عظيـ اليامة أبيض الرأس كالمحية ،شديد البياض إلى
الصفرة أعيف حسف الصكرة أصمع أشـ عظيـ المحية تاميا تبمغ صدره ذات سعة كطكؿ ،ككاف يأخذ
أطراؼ شاربو كال يحمقو كال يحفيو كيرل حمقو مف المثؿ ،ككاف يترؾ لو سبمتيف طكيمتيف كيحتج بفتؿ عمر
 لشاربو إذا أىمو أمر(.)1
ككصفو أبك حنيفة أنو أشقر أزرؽ العينيف ،كقاؿ مصعب الزبيرم :كاف مالؾ مف أحسف الناس كجيا
كأحبلىـ عينا كأنقاىـ بياضان كأتميـ طكالن في جكدة بدف .كقاؿ بعضيـ :كاف ربعة كاألكؿ أشير(.)2
كقاؿ محمد بف الضحاؾ الحزامي :كاف مالؾ نقي الثكب رقيقو ،يكره اختبلؼ المبكس ،قاؿ الكليد
بف مسمـ :كاف مالؾ يمبس البياض ،كرأيتو كاألكزاعي يمبساف السيجاف كال يرياف بمبسيا بأسان(.)3
ثناء العمماء عميو:
قاؿ الذىبي" :كلـ يكف بالمدينة عالـ مف بعد التابعيف يشبو مالكان في العمـ ،كالفقو ،كالجبللة،
كالحفظ ،فقد كاف بيا بعد الصحابة مثؿ سعيد بف المسيب ،كالفقياء السبعة ،كالقاسـ ،كسالـ ،كعكرمة،
كنافع ،كطبقتيـ .. .فكاف مالؾ ىك المقدـ فييـ عمى اإلطبلؽ ،كالذم تضرب إليو أكباد اإلبؿ مف اآلفاؽ
رحمو اهلل -تعالى"(.)4قاؿ محمد بف الحكـ :كاف الشافعي دىره إذا سئؿ عف الشيء يقكؿ :ىذا قكؿ األستاذ ،يعني مالكان ،كذكر
األحكاـ كالسنف فقاؿ :العمـ يدكر عمى ثبلثة :مالؾ كالميث كابف عيينة ،كقاؿ :مالؾ كسفياف قريناف كمالؾ
النجـ الثاقب ،كقاؿ :لكال مالؾ كابف عيينة لذىب عمـ الحجاز(.)5
كعف ابف عيينة قاؿ :مالؾ عالـ أىؿ الحجاز ،كىك حجة زمانو ،كقاؿ الشافعي :إذا ذكر العمماء فمالؾ
النجـ(.)6

))1
))2
))3

انظر :الديباج البف فرحكف (ُ ،)َٗ/تاريخ اإلسبلـ لمذىبي (.)721/4
تاريخ اإلسبلـ لمذىبي (.)721/4
الديباج البف فرحكف (ُ.)َٗ/

))4

سير أعبلـ النببلء لمذىبي (.)156/7

))6

سير أعبلـ النببلء لمذىبي (.)155/7

))5

ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (.)150/1
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املبحث انثبنً
انتعرٌف بكتبة املىطأ

كفيو مطمباف:

المطمب األول :تأليف الموطأ ،ومنيج اإلمام مالك فيو.
المطمب الثاني :مكانة الموطأ وأىميتو.
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المطمب األول
تأليف الموطأ ومنيج اإلمام مالك فيو
أول :تسميتو بالموطأ:
قاؿ أبك عبد اهلل محمد بف إبراىيـ الكتاني األصفياني :قمت ألبي حاتـ الرازم :مكطأ مالؾ لـ
سمي المكطأ؟ فقاؿ :شيء صنعو ككطأه لمناس حتى قيؿ " مكطأ مالؾ " كما قيؿ " جامع سفياف " .كركل
أبك الحسف بف فير ،عف عمي بف أحمد الخمنجي :سمعت بعض المشايخ يقكؿ :قاؿ مالؾ :عرضت كتابي
ىذا عمى سبعيف فقييان مف فقياء المدينة فكميـ كاطأني عميو فسميتو المكطأ .قاؿ ابف فير :لـ يسبؽ مالكا
أحد إلى ىذه التسمية ،فإف مف ألؼ في زمانو بعضيـ سمى بالجامع ،كبعضيـ سمى بالمصنؼ ،كبعضيـ
بالمؤلؼ ،كلفظة المكطأ بمعنى المميد المنقح(.)1
ثانيا :تأليف الموطأ:
أكؿ كتاب صنؼ في اإلسبلـ كتاب ابف جريج في التفسير ،كىك عبد الممؾ بف عبد العزيز ،ثـ

كتاب معمر بف راشد الصنعاني إماـ أىؿ اليمف ،أصمو بصرم يكنى أبا عركة ،ثـ مكطأ مالؾ بف أنس
كبكب ،قاؿ الشافعي :ليس في
األصبحي إماـ دار اليجرة يكنى أبا عبد اهلل صنؼ في الفقو كالسنة َّ

األرض كتاب بعد القرآف أصح مف مكطأ مالؾ ،كقرأه عميو الشافعي حفظا ،كصار المكطأ لتكاطؤ أىؿ

الحرميف عمى صحتو( ،)2كلـ يكف صحيحا البخارم كمسمـ قد يد ٌكنا بعد.
قاؿ الدراكردم :كنت نائمان في الركضة بيف القبر كالمنبر فرأيت النبي ( )قد خرج مف القبر متكئان عمى
أبي بكر كعمر ثـ رجع فقمت إليو فقمت لو يا رسكؿ اهلل مف أيف جئت؟ قاؿ مضيت إلى مالؾ بف أنس

فأقمت لو الصراط المستقيـ ،قاؿ فأتيت مالكان فأصبتو يدكف المكطأ فأخبرتو بالخبر فبكى ،كركل أبك

مصعب أف أبا جعفر قاؿ لمالؾ ضع لمناس كتابان أحمميـ عميو ،فكممو مالؾ في ذلؾ فقاؿ ضعو فما أحد

أعمـ منؾ ،فكضع المكطأ فمـ يفرغ منو حتى مات أبك جعفر(.)3
ثالثا :منيج اإلمام مالك في الموطأ:

كاف مالؾ ينتقي األحاديث انتقاء المتعرؼ ألحكاؿ الرجاؿ )الركاة) ،كقد اشتير -رحمو اهلل– بنقد
الرجاؿ نقد الفاىـ الخبير ،كقد كاف مالؾ إمامان في نقد الرجاؿ ،حافظان ،مجكدان ،متقنان.
))1

شرح الزرقاني لمزرقاني (.)62/1

))3

ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (.)70/2

))2

منازؿ األئمة األربعة لؤلزدم (ص .)188
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قاؿ بشر بف عمر الزىراني :سألت مالكا عف رجؿ ،فقاؿ :ىؿ رأيتو في كتبي؟ قمت :ال .قاؿ :لك
كاف ثقة ،لرأيتو في كتبي  ،فيذا القكؿ يعطيؾ بأنو ال يركم إال عمف ىك عنده ثقة( ،)1ككاف كثير التفتيش
فيا يركم عنو حتى بعد ركايتو  ،حتى إنو ليسقط كثي ار ممف ركل عنيـ لعيب ظير لو في الراكم أك شذكذ
في الحديث أك غير ذلؾ كيدؿ عمى ذلؾ قكؿ عتيؽ الزبيرم :كضع مالؾ المكطأ عمى نحك مف عشرة
()2

آالؼ حديث فمـ يزؿ ينظر فيو كؿ سنة كيسقط منو حتى بقي ىذا كلك بقي قميبل ألسقطو كمو

-أم

يعني تحريا -فمات كىي ألؼ حديث كنيؼ يمخصيا عاما بقدر ما يرل أنو أصمح لممسمميف كأمثؿ في
الديف(.)3
ككاف مسمؾ مالؾ في كتابو المكطأ يتفؽ مع الغرض الذم قصده مف جمعو كىك جمع الفقو المدني فيك
كتاب حديث كفقو كسنة كاجتياد  ،كلذلؾ نجد االماـ مالؾ يكثر مف األحاديث الفقيية ثـ يذكر المجمع
عميو مف عمؿ أىؿ المدينة ثـ رأم مف التقى بيـ مف التابعيف كأىؿ الفقو أك الرأم المشيكر في المدينة
فإف لـ يجد شيئ في المسألة اجتيد رأيو في ضكء فيمو لمكتاب كالسنة كأحيانان يذكر أسباب اختياره لراجح
في المسألة.

))1

سير أعبلـ النببلء لمذىبي (ٕ.)ُٔٓ/

))3

ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (ِ.)ّٕ/

))2

الديباج المذىب البف فرحكف (ُ.)ُُٗ/
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المطمب الثاني
مكانة الموطأ وأىميتو
مكانة الموطأ وأىميتو:
كاف شأف المكطأ عظيمان لدرجة أف ىاركف الرشيد عرض عمى اإلماـ مالؾ أف يعمقو في الكعبة

تكريمان لو كاكبا انر ،كحمؿ الناس عمى ذلؾ( ،)1ككذلؾ قاؿ ابك جعفر ،كلئف بقيت ألكتبف كتابؾ بماء الذىب،
كفي ركاية كما تكتب المصاحؼ ثـ أعمقيا في الكعبة كأحمؿ الناس عمييا(.)2

قاؿ ابف أبي أكيس :قيؿ لمالؾ :قكلؾ في الكتاب :األمر المجتمع عميو كاألمر عندنا أك ببمدنا
كأدركت أىؿ العمـ سمعت بعض أىؿ العمـ؟ فقاؿ :أما أكثر ما في الكتاب برأيي فمعمرم ما ىك برأيي
كلكف سماع مف غير كاحد مف أىؿ العمـ كالفضؿ كاألئمة الميتدل بيـ الذيف أخذت عنيـ كىـ الذيف كانكا
يتقكف اهلل تعالى فكثر عمي فقمت :رأيي كذلؾ رأيي إذ كاف رأييـ رأم الصحابة الذيف أدرككىـ عميو
كأدركتيـ أنا عمى ذلؾ فيذا كراثة تكارثكىا قرنان عف قرف إلى زماننا(.)3
قاؿ ابف ميدم ما كتاب بعد كتاب اهلل أنفع لمناس مف المكطأ ،كقاؿ ال أعمـ مف عمـ اإلسبلـ بعد
القرآف أصح مف مكطأ مالؾ ،قاؿ ابف كىب مف كتب مكطأ مالؾ فبل عميو أف يكتب مف الحبلؿ كالحراـ
شيئان( ،)4قاؿ أبك بكر ابف العربي :المكطأ ىك األصؿ األكؿ كالمباب ككتاب البخارم ىك األصؿ الثاني في

ىذا الباب كعمييا بنى الجميع كمسمـ كالترمذم فما دكنيما( ،)5كلعمو مف كجية نظرم يقصد فضؿ السبؽ

كالمحاكاة لو كقكؿ اإلماـ الشافعي ىذا قبؿ أف يدكف البخارم كمسمـ صحيحييما حيث أنو اتفؽ بعد ذلؾ
عمى أنيما أصح كتابيف بعد كتاب اهلل.
كألىميتو كثرة الدراسات عميو شرحان كتفصيبلن ،كليذا قاؿ القاضي -رحمو اهلل " :-لـ يعتف بكتاب مف كتب
الحديث كالعمـ اعتناء الناس بالمكطأ فإف المكافؽ كالمخالؼ اجتمع عمى تقديره كتفضيمو كركايتو كتقديـ
حديثو كتصحيحو  ،كمف أىـ الكتب التي عنيت بكتاب المكطأ  ،كتاب التمييد لما في المكطأ مف المعاني

))1
))2

سير أعبلـ النببلء لمذىبي (ٕ.)َُٖ/
ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (ِ.)ُٕ/

))3

الديباج المذىب البف فرحكف (.)119/1

))5

شرح الزرقاني لمزرقاني ( )61/1نقؿ عف عارشة األحكذم بشرح الترمذم البف العربي.

))4

ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (ِ.)َٕ/
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كاألسانيد كىك عشركف مجمدان ،كىك كتاب لـ يضع أحد مثمو في طريقو ،ككتاب االستذكار لمذاىب عمماء
األمصار فيما تضمنو المكطأ مف معاني الرأم كاآلثار ألبي عمر بف عبد البر"(.)1

روايات الموطأ:
الم ىكطَّأ" المتداكلة نحكان مف ثبلثيف نسخة مف أشيرىا" :مكطأ يحيى بف يحيى الميثي"
بمغت ركايات " ي
ك"مكطأ ابف يب ىك ٍي ور" ك"مكطأ أبي يمصعب" ك"مكطأ ابف ىك ٍى وب" ك"مكطأ اإلماـ محمد بف الحسف" كىذه النسخ

تختمؼ فيما بينيا تقديمان كتأخي انر كزيادة كنقصان الختبلؼ الزمف الذم ركيت فيو عف مالؾ ،مع ما كاف
عميو  -ىرًح ىموي اهللي  -مف إدامة النظر في " مكطئو " فبل يبعد أف يزيد فيو أحيانان ،كأف ينقص منو أحيانان
حسبما يتراءل لو مف النظر(.)2
كأشير ركاياتو في ىذا العصر ركاية محمد بف الحسف بيف المشارقة ،كركاية يحيى الميثي بيف المغاربة.
فاألكلى :تمتاز ببياف ما أخذ بو أىؿ العراؽ مف أحاديث أىؿ الحجاز المدكنة في المكطأ ،كما لـ يأخذكا
بو ألدلة أخرل ساقيا محمد في مكطئو ،كىي نافعة جدا لمف يريد المقارنة بيف آراء أىؿ المدينة كآراء أىؿ
العراؽ ،كبيف أدلة الفريقيف.
كالثانية :تمتاز عف نسخ المكطأ كميا باحتكائيا عمى آراء مالؾ ،البالغة نحك ثبلثة آالؼ مسألة في أبكاب
الفقو.
كىاتاف الركايتاف نسخيما في غاية الكثرة في خزانات العالـ شرقا كغربا.
كتكجد ركاية ابف كىب في مكتبتي فيض اهلل ككلي الديف باآلستانة .كركاية سكيد بف سعيد ،كركاية أبي
مصعب الزىرم في ظاىرية دمشؽ .كأطراؼ المكطأ لمداني في مكتبة الكبريمي في اآلستانة(.)3
األصول التي اعتمدىا اإلمام مالك:
عمد تبلميذ مالؾ إلى كتابة "المكطأ" كاستخرجكا منو ما يصح أف يككف أصكالن الستنباطؾ الفركع
كيمكف إيجازىا فيما يأتي:

))1

ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (.)80/2

))2

السنة كمكانتيا لمسباعي (.)434/1

))3

التعميؽ الممجد عمى مكطأ محمد لمكنكم (.)30/1
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 -1الكتاب -2 ،السنة -3 ،اإلجماع -4 ،القياس -5 ،عمؿ أىؿ المدينة -6 ،االستحساف -7 ،قكؿ
الصحابي -8 ،سد الذرائع -9 ،االستصحاب(.)1
دائما ،بؿ تارة كتارة ،قالو العبلمة ابف الحاج في حاشية المرشد كغيره(.)2
كأما مراعاة الخبلؼ فبل يعتبرىا ن

))1
))2

انظر :الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي لمجعفرم ( ،)455/1تاريخ التشريع اإلسبلمي لمقطاف (ص.)352 :
المدخؿ إلى دراسة المذاىب الفقيية لجمعة (ص.)141 :
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املبحث انثبنث
تىطئت عن اجلهبد
كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األول :مفيوم الجياد والحكمة منو.
المطمب الثاني :فضل الجياد في سبيل اهلل.
المطمب الثالث :حكم الجياد في سبيل اهلل ومراتبو.
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المطمب األول
مفيوم الجياد والحكمة منو
أولً :مفيوم الجياد:
(ج ًي ىد) ،قاؿ ابف فارس (" :يج ٍيد) الجيـ
الجياد لغة :يرجع األصؿ المغكم لكممة الجياد إلى الفعؿ الثبلثي ى
ت ىكاٍل يج ٍي يد الطَّاقىةي"(.)1
ىجيى ٍد ي
ت ىن ٍف ًسي ىكأ ٍ
كالياء كالداؿ أصمو المشقة ،ثـ يحمؿ عميو ما يقاربو ،يقاؿ :ىجيى ٍد ي
لج ٍيد ما ىجيىد اإلنساف مف مرض أك أمر شاؽ ،فيك مجيكد؛
الج ٍيد الطاقة ،قاؿ الميث :ا ى
الج ٍيد المشقة ك ي
ك ى
الج ٍيد ،كىك بالفتح ،المشقة ،كقيؿ :المبالغة
قاؿ :كالجيد لغة بيذا المعنى ،قاؿ ابف األثير :قد تكرر لفظ ى
كالغاية ،كبالضـ ،الكسع كالطاقة؛ كقيؿ :ىما لغتاف في الكسع كالطاقة ،فأما في المشقة كالغاية فالفتح ال

غير(.)2
مما سبؽ تبيف أف كممة الجياد تطمؽ عمى -1 :المشقة -2 .الطاقة -3 .المبالغة -4 .الغاية.
الجياد شرعاً :كردت عدة تعريفات لمفقياء عف الجياد كىي كالتالي:
عند الحنفية " :بذؿ الكسع في القتاؿ في سبيؿ اهلل مباشرة أك معاكنة بماؿ ،أك رأم أك تكثير سكاد أك غير
ذلؾ"(.)3
عند المالكية" :قتاؿ مسمـ كاف انر غير ذم عيد إلعبلء كممة اهلل ،أك حضكره لو ،أك دخكؿ أرضو فيخرج

قتاؿ الذمي المحارب(.)4

عند الشافعية" :كىك القتاؿ في سبيؿ اهلل"(.)5
عند الحنابمة" :قتاؿ الكفار خاصة"(.)6
))1
))2

مقاييس المغة البف فارس (.)486/1
انظر :لساف العرب البف منظكر (ّ ،)ُّّ/الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم (.)460/2

))3

الدر المختار البف عابديف (ْ ،)ُُِ/كانظر :بدائع الصنائع لمكاساني ( ،)97/7مجمع األنير لشيخي زاده (.)632/1

))4

مكاىب الجميؿ لمحطاب (ّ ،)ّْٕ/كانظر :الفكاكو الدكاني لمنفراكم ( ،)395/1حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير

لمصاكم (.)267/2
))5
))6

إعانة الطالبيف لمدمياطي ( ،)205/4كانظر :اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع لمشربيني (.)556/2
كشاؼ القناع لمبيكتي (ّ ،)ِّ/كانظر :شرح منتيى اإلرادات لمبيكتي ( ،)617/1مطالب أكلي النيى لمرحيباني

(.)497/2
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تعريفات معاصرة:
 -1ىك" :بذؿ الجيد مف المسمميف في قتاؿ الكفار المعانديف المحاربيف ،كالمرتديف ،كالبغاة كنحكىـ؛
إلعبلء كممة اهلل تعالى"(.)1
" -2بذؿ الجيد في قتاؿ الكفار خاصة بخبلؼ المسمميف مف البغاة كقطاع الطريؽ كغيرىـ"(.)2
" -3الجياد كممة إسبلمية تستعمؿ بمعنى الحرب عند بقية األمـ بمعنى ككف كؿ منيما مصمحة مف
مصالح الدكلة العامة ليا أحكاـ خاصة ،كتستعمؿ بمعناىا المغكم األعـ"(.)3
كبالنظر في تعريؼ الجياد لغة كعند الفقياء يتضح اآلتي:
 -1ىناؾ عبلقة بيف التعريؼ المغكم كالتعريؼ االصطبلحي لمجياد ،كىي كاضحة االشتراؾ في المشقة
كالطاقة أك الغاية منو.
 -2أف الفقياء متفقكف عمى أف الجياد يتضمف القياـ بفعؿ مقاتمة أعداء اهلل.
 -3تعريؼ الحنفية ىك أشمؿ ىذه التعريفات كأكسعيا؛ ألنو أدخؿ الماؿ كالرأم كتكثير السكاد في الجياد.
ثانيا :الحكمة من الجياد:
شرع الجياد لمصالح كحكـ كثيرة نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:

ون
 -1إخراج الناس مف عبادة العباد الى عبادة رب العباد –-؛ لقكلو تعالىَ { :وقَ ِاتمُ ُ
وى ْم َحتَّى َل تَ ُك َ
ين}(.)4
ان إَِّل َعمَى الظَّالِ ِم َ
ّْين لِمَّ ِو فَِإ ِن ا ْنتَ َي ْوا فَ َال ُع ْد َو َ
ون الد ُ
ِفتْ َن ٌة َوَي ُك َ
اؿ« :أ ِ
َن أُقَ ِات َل َّ
ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ،أ َّ
َن
َن لَ إِلَ َو إَِّل المَّ ُوَ ،وأ َّ
س َحتَّى َي ْ
كؿ المَّ ًو ( )قى ى
ىف ىر يس ى
ش َي ُدوا أ ْ
ت أْ
ُم ْر ُ
النا َ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
الصالَةََ ،وُي ْؤتُوا َّ
اء ُى ْم َوأ َْم َوالَ ُي ْم إَِّل
يموا َّ
ص ُموا م ّْني د َم َ
الزَكاةَ ،فَِإ َذا فَ َعمُوا َذل َك َع َ
ُم َح َّم ًدا َر ُ
سو ُل الموَ ،وُيق ُ
اإل ِ ِ
س ُاب ُي ْم َعمَى المَّ ِو»(.)5
ِب َح ّْ
ق ِ ْ
سالَمَ ،وح َ
كىك اليدؼ األساسي كاألسمى مف مشركعية الجياد.

))1
))2
))3
))4
))5

الجياد في سبيؿ اهلل تعالى لمقحطاني (ص .)5
ميمات حكؿ الجياد لمفكزاف (ص .)22
تفسير المنار لرضا (.)269/10
[البقرة.]193 :

صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب اإليماف ،باب{ :فإف تابكا كأقامكا الصبلة كآتكا الزكاة فخمكا سبيميـ} (ُ،)ُْ/

ح(ِٓ) ،صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب األمر بقتاؿ الناس ،)51/1( ،ح(.)20
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ِ ِ
س ِب ِ
ب
ين ُيقَ ِاتمُوَن ُك ْم َوَل تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن المَّ َو َل ُي ِح ُّ
يل المَّ ِو الَِّذ َ
 -2رد اعتداء المعتديف؛ لقكلو تعالى { َوقَاتمُوا في َ
()1
ون ِبأ ََّنيم ظُمِموا وِا َّن المَّ َو عمَى َن ِ ِ
ير}(.)2
ين} { ،أ ُِذ َن لِمَِّذ َ
ا ْل ُم ْعتَِد َ
َ
ْ
ين ُيقَاتَمُ َ ُ ْ ُ َ
ص ِرى ْم لَقَد ٌ
َعمَ ْو َن
 -3تنقية المسمميف مف ذنكبيـ كأف يتخذ منيـ شيداء؛ لقكلو تعالىَ { :وَل تَ ِي ُنوا َوَل تَ ْح َزُنوا َوأَ ْنتُ ُم ْاأل ْ
اولُ َيا َب ْي َن َّ
الن ِ
س ا ْلقَ ْوم قَ ْر ٌح ِم ْثمُ ُو َوِت ْم َك ْاألَيَّام ُن َد ِ
اس
س ُك ْم قَ ْر ٌح فَقَ ْد َم َّ
إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
سْ
ين ( )139إِ ْن َي ْم َ
ُ
َ
ين}(.)3
اء َوالمَّ ُو َل ُي ِح ُّ
آم ُنوا َوَيتَّ ِخ َذ ِم ْن ُك ْم ُ
ب الظَّالِ ِم َ
َولِ َي ْعمَ َم المَّ ُو الَِّذ َ
ش َي َد َ
ين َ
ورةٌ ُم ْح َك َم ٌة
 -4كشؼ زيؼ المنافقيف؛ لقكلو تعالىَ { :وَيقُو ُل الَِّذ َ
ورةٌ فَِإ َذا أُْن ِزلَ ْت ُ
آمنُوا لَ ْوَل ُنّْزلَ ْت ُ
س َ
س َ
ين َ
ِ ِ
ون إِلَ ْي َك َنظَ َر ا ْل َم ْغ ِش ّْي َعمَ ْي ِو ِم َن ا ْل َم ْو ِت فَأ َْولَى لَ ُيم
ين ِفي ُقمُوِب ِي ْم َم َر ٌ
ييا ا ْل ِقتَا ُل َأر َْي َ
ض َي ْنظُُر َ
ت الَِّذ َ
َوُذك َر ف َ
ان َخ ْي ًار لَ ُي ْم}(.)4
(َ )20
اع ٌة َوقَ ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
ص َدقُوا المَّ َو لَ َك َ
ط َ
وف فَِإ َذا َع َزَم ْاأل َْم ُر َفمَ ْو َ
اى ِد ا ْل ُكفَّار وا ْلم َن ِ
الن ِب ُّي ج ِ
ين
اف ِق َ
ُّيا َّ َ
 -5إرىاب الكفار كاإلغبلظ عمييـ كاذالليـ كاخزائيـ؛ لقكلو تعالىَ { :يا أَي َ
َ َ ُ
ِ
ِ
صير}({ ،)5قَ ِاتمُ ُ ّْ
ص ْرُك ْم َعمَ ْي ِي ْم
َو ْ
اغمُ ْظ َعمَ ْي ِي ْم َو َمأ َْو ُ
وى ْم ُي َعذ ْب ُي ُم المَّ ُو ِبأ َْيدي ُك ْم َوُي ْخ ِزِى ْم َوَي ْن ُ
اى ْم َج َي َّن ُم َوِب ْئ َ
س ا ْل َم ُ
()6
طعتُم ِم ْن قُ َّوٍة و ِم ْن ِرب ِ
ِ
وي ْ ِ
ون ِب ِو َع ُد َّو المَّ ِو
اط ا ْل َخ ْي ِل تُْرِى ُب َ
ور قَ ْوٍم ُم ْؤ ِم ِن َ
َ
ََ
ين} َ { ،وأَع ُّدوا لَ ُي ْم َما ْ
َ
شف ُ
استَ َ ْ ْ
ص ُد َ
ين ِم ْن ُدوِن ِي ْم َل تَ ْعمَ ُموَن ُي ُم المَّ ُو َي ْعمَ ُم ُي ْم}()7؛ كلذلؾ شرع في القتاؿ كؿ ما يدخؿ الرعب في
َو َع ُد َّو ُك ْم َو َ
آخ ِر َ
قمكب الكافريف.

ون ِبأ ََّن ُي ْم ظُمِ ُموا َوِا َّن المَّ َو َعمَى
ين ُيقَاتَمُ َ
 -6حفظ العالـ اإلسبلمي مف الفساد؛ لقكلو تعالى{ :أ ُِذ َن لِمَِّذ َ
َن ِ ِ
َن َيقُولُوا رُّب َنا المَّ ُو َولَ ْوَل َدفْعُ المَّ ِو َّ
ُخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِ
اس
ين أ ْ
ارِى ْم ِب َغ ْي ِر َحق إَِّل أ ْ
ير (*) الَِّذ َ
ْ
الن َ
َ
ص ِرى ْم لَقَد ٌ
ِ
ِ
س ِ
ض ُي ْم ِب َب ْع ٍ
ص َر َّن المَّ ُو َم ْن
اس ُم المَّ ِو َك ِث ًا
صمَ َو ٌ
َب ْع َ
ييا ْ
اج ُد ُي ْذ َك ُر ف َ
ير َولَ َي ْن ُ
ات َو َم َ
ص َوامعُ َوِب َيعٌ َو َ
ّْم ْت َ
ض لَ ُيد َ
يز}( ،)8أم لكال القتاؿ كالجياد لتغمب الباطؿ عمى الحؽ في كؿ أمة(.)9
ص ُرهُ إِ َّن المَّ َو لَقَ ِو ّّ
ي َع ِز ٌ
َي ْن ُ

))1
))2
))3
))4
))5
))6

[البقرة.]190 :
[الحج.]39 :
[آؿ عمراف.]140 ،139 :
[محمد.]21-20 :
[التكبة.]73 :
[التكبة.]14 :

))7

[األنفاؿ.]60 :

))9

الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ُِ.)َِ/

))8

[الحج.]40 ،39 :
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ِ
َّ ِ َّ
يم }(،)1
َواتَّقُوا الم َو إ َّن الم َو َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
ت
اهللُ َل َ
ش ِري َك لَ ُوَ ،و ُج ِع َل ِرْزِقي تَ ْح َ

ط ّْي ًبا
 -7الحصكؿ عمى المغنـ؛ قاؿ تعالى{ :فَ ُكمُوا ِم َّما َغ ِن ْمتُ ْم َح َالًل َ
اؿ رسك يؿ ً
الس ْي ِ
ف َحتَّى ُي ْع َب َد
ت ِب َّ
ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر قى ى
اهلل (ُ " :)ب ِعثْ ُ
اؿ :قى ى ى ي
ِظ ّْل رم ِحي ،و ُج ِع َل ّْ
َّو ِبقَ ْوٍم فَ ُي َو ِم ْن ُي ْم"(.)2
الذلَّ ُةَ ،و َّ
ف أ َْم ِريَ ،و َم ْن تَ َ
الص َغ ُار َعمَى َم ْن َخالَ َ
شب َ
َ
ُْ

))1
))2

[األنفاؿ.]69 :

مسند أحمد لئلماـ أحمد ،مسند المكثريف مف الصحابة ،مسند عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما،)123/9( ،

ح( ،)5114قاؿ األرنؤكط" :إسناده ضعيؼ".
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المطمب الثاني
فضل الجياد في سبيل اهلل
إف الجياد في سبيؿ اهلل طريؽ ذات الشككة مف أجؿ القربات كأعظـ الطاعات؛ بؿ ىك أفضؿ ما
تقرب بو المتقربكف كتنافس فيو المتنافسكف بعد الفرائض فيك ذركة سناـ اإلسبلـ كلما يترتب عميو مف
نصر المؤمنيف كاعبلء كممة الديف ،كقمع الكافريف كالمنافقيف ،كتسييؿ انتشار الدعكة اإلسبلمية بيف
العالميف ،كاخراج العباد مف الظممات إلى النكر ،كنشر محاسف اإلسبلـ كأحكامو العادلة بيف الخمؽ
أجمعيف ،كغير ذلؾ مف المصالح الكثيرة كالعكاقب الحميدة لممسمميف ،كقد كرد في فضمو كفضؿ
المجا ىديف مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية ما يحفز اليمـ العالية ،كيحرؾ ككامف النفكس إلى
المشاركة في ىذا السبيؿ ،كالصدؽ في جياد أعداء الديف.
إف اآليات ك األحاديث الكاردة في فضؿ الجياد كالمجاىديف ،كالتحذير مف تركو كاإلعراض عنو فيي أكثر
مف أف تحصر ،كأشير مف أف تذكر ،كلكف نذكر طرفان يسي انر منيا:
أولً :الكتاب:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ِب ِ
يل المَّ ِو َذلِ ُك ْم َخ ْيٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم
 -1قكلو تعالى{ :ا ْنف ُروا خفَافًا َوِثقَ ًال َو َجاى ُدوا ِبأ َْم َوال ُك ْم َوأَ ْنفُس ُك ْم في َ
ون}(.)1
تَ ْعمَ ُم َ
وجو الدللة :انفركا خفافان لنشاطكـ لو ،كثقاالن عنو لمشقتو عميكـ ،أك لقمة عيالكـ كلكثرتيا أك ركبانان
كمشاة ،أك خفافان كثقاالن مف السبلح ،أك صحاحان كمراضان كجاىدكا بأمكالكـ كأنفسكـ في سبيؿ اهلل بما أمكف

لكـ منيما كمييما أك أحدىما(.)2

س ُي ْم
 -2قكلو تعالى{ :إِ َّن المَّ َو ا ْ
شتََرى ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين أَ ْنفُ َ
ون و ْع ًدا عمَ ْي ِو حقِّا ِفي التَّور ِ
اإل ْن ِج ِ
اة َو ِْ
يل
فَ َي ْقتُمُ َ
َ
َ
ون َوُي ْقتَمُ َ َ
َْ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ َِّ
يم}(.)3
ب َب ْيع ُك ُم الذي َب َاي ْعتُ ْم بو َوَذل َك ُى َو ا ْلفَ ْوُز ا ْل َعظ ُ

َن لَيم ا ْلج َّن َة يقَ ِاتمُ َ ِ
س ِب ِ
يل المَّ ِو
َوأ َْم َوالَ ُي ْم ِبأ َّ ُ ُ َ ُ
ون في َ
ِ
ِِ ِ
َوا ْلقُ ْر ِ
استَ ْب ِش ُروا
آن َو َم ْن أ َْوفَى ِب َع ْيده م َن المَّو فَ ْ

وجو الدللة :يخبر تعالى أنو عاكض عباده المؤمنيف عف أنفسيـ كأمكاليـ إذ بذلكىا في سبيمو بالجنة،
كىذا مف فضمو ككرمو كاحسانو ،فإنو قبؿ العكض عما يممكو بما تفضؿ بو عمى عباده المطيعيف لو؛
))1

[التكبة.]41 :

))3

[التكبة.]111 :

))2

تفسير أنكار التنزيؿ لمبيضاكم (ّ.)ِٖ/
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كليذا قاؿ الحسف البصرم كقتادة :بايعيـ كاهلل فأغمى ثمنيـ  ،كقاؿ شمر بف عطية :ما مف مسمـ إال كهلل،
 ،في عنقو بيعة ،كفى بيا أك مات عمييا ،ثـ تبل ىذه اآلية(.)1
 -3قكلو تعالى{ :يا أَي َِّ
ين آمنُوا َى ْل أ َُدلُّ ُكم َعمَى ِت َجارٍة تُْن ِجي ُكم ِم ْن َع َذ ٍ
ون ِبالمَّ ِو
اب أَلِ ٍيم (*) تُ ْؤ ِمنُ َ
َ َ
ْ
َ
ْ
ُّيا الذ َ َ
ِ
اى ُد َ ِ
ورسولِ ِو وتُج ِ
س ِب ِ
وب ُك ْم
يل المَّ ِو ِبأ َْم َوالِ ُك ْم َوأَ ْنفُ ِس ُك ْم َذلِ ُك ْم َخ ْيٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعمَ ُم َ
ون (*) َي ْغف ْر لَ ُك ْم ُذ ُن َ
ََ ُ َ َ
ون في َ
ِ
ِ
َّ ِ
اك َن َ ِ
ات تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْح ِتيا ْاألَ ْنيار ومس ِ
وي ْد ِخ ْم ُكم ج َّن ٍ
ُخ َرى
يم (*) َوأ ْ
ْ َ
َُ
َ
َُ ََ َ
ط ّْي َب ًة في َجنات َع ْد ٍن َذل َك ا ْلفَ ْوُز ا ْل َعظ ُ
ِ
ِ
ِ
يب َوَب ّْ
ين}(.)2
ش ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
صٌر م َن المَّو َوفَتْ ٌح قَ ِر ٌ
تُحبُّوَن َيا َن ْ
وجو الدللة:
ىك نداء مف اهلل سبحانو كتعالى إلى ىؤالء المؤمنيف ،الذيف استجابكا هلل كلرسكلو ،كدانكا بيذا

الديف ،كىك دعكة ليـ إلى تجارة تنجييـ مف عذاب أليـ في الدنيا كاآلخرة ،كالتجارة ىي اإليماف باهلل
كبرسكؿ اهلل ،كالجياد في سبيؿ اهلل باألمكاؿ كاألنفس ،ففي ىذه التجارة الربح العظيـ ،كالخير العميـ ،الذم

يقع أليدم المتجريف بيا ،لك كانكا يعممكف ما يككف ليـ مف كرائيا ،مف خير(.)3
ثانيا :من السنة المطيرة:

كؿ المَّ ًو ( )يقيك يؿ« :مثَ ُل المج ِ
اى ِد
ت ىر يس ى
 -1عف أبي يى ىرٍي ىرةى ،قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
َُ
ى
َ
ِِ ِ
ِ
يج ِ
ِِ
اى ُد ِفي س ِبيمِ ِوَ ،كمثَ ِل َّ ِ ِ
س ِبيمِ ِو،
َُ
الصائم القَائمَ ،وتََو َّك َل المَّ ُو ل ْم ُم َجاىد في َ
َ
َ
ِ
يم ٍة»(.)4
سالِ ًما َم َع أ ْ
َي ْر ِج َع ُو َ
َج ٍر أ َْو َغن َ

ِ
س ِب ِ
يل المَّ ِوَ ،والمَّ ُو
في َ
َن ُي ْد ِخمَ ُو
َن َيتََوفَّاهُ أ ْ
ِبأ ْ

َعمَ ُم ِب َم ْن
أْ
الج َّن َة ،أ َْو
َ

وجو الدللة :بيف ( )فضؿ الجياد الخالص لكجو اهلل تعالى ،بأف مف جاىد في سبيمو لقصد الجياد
كاعبلء كممة اهلل تعالى ،فأجره كأجر الذم أحيا ليمو بالقياـ ،كنياره بالصياـ ،ألف المجاىد ال يزاؿ في
عبادة في قيامو كقعكده ،كسره كاقامتو ،كيقظتو كنكمو(.)5
يؿ ً
اد ًفي سبً ً
اؿ:
اهلل ؟ قى ى
اؿً :ق ى
 -2ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ،قى ى
يؿ لً َّمنبً ِّي ( :)ىما ىي ٍعًد يؿ اٍل ًجيى ى
ى
اؿ :فىأىعا يدكا عمى ٍي ًو م َّرتىٍي ًف ،أىك ثى ىبلثنا يكؿ ىذلً ىؾ يقيك يؿَ« :ل تَ ِ
يعوَن ُو» ،ىكقىا ىؿ ًفي الثَّالًثى ًة:
قى ى
ى
ى
ْ
ستَط ُ
ٍ
ى ى
))1
))2
))3

«َل تَ ِ
يعوَن ُو»،
ْ
ستَط ُ
«مثَ ُل ا ْلمج ِ
اى ِد ِفي
َُ
َ

تفسير القرآف العظيـ البف كثير (ْ.)ُِْ/
[الصؼ.]13 - 10 :
التفسير القرآني لمقرآف لمخطيب (.)936/14

))4

صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب الجياد كالسير ،باب أفضؿ الناس مؤمف مجاىد بنفسو كمالو في سبيؿ اهلل

))5

تيسير العبلـ لمبساـ (ُ.)ِْٕ/

(ْ ،)ُٓ/ح(ِٕٖٕ).
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صي ٍام ،وَل ص َال ٍة ،حتَّى ير ِجع ا ْلمج ِ
ِ ِ
الص ِائِم ا ْلقَ ِائِم ا ْلقَ ِان ِت ِب ِ ِ
يل ِ
س ِب ِ
اى ُد ِفي
اهلل َك َمثَ ِل َّ
َ َْ َ ُ َ
َ
آيات اهللَ ،ل َي ْفتُُر م ْن َ َ َ
َ
()1
يل ِ
س ِب ِ
اهلل تَ َعالَى» .
َ
وجو الدللة :كفي ىذا الحديث عظيـ فضؿ الجياد ألف الصبلة كالصياـ كالقياـ بآيات اهلل أفضؿ األعماؿ
كقد جعؿ المجاىد مثؿ مف اليفتر عف ذلؾ في لحظة مف المحظات ،كمعمكـ أف ىذا ال يتأتى ألحد ،كليذا
قاؿ ( )ال تستطيعكنو(.)2
ً
ات ولَم ي ْغ ُز ،ولَم يحد ْ ِ
ش ْع َب ٍة
اؿ :قى ى
 -3ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ،قى ى
ات َعمَى ُ
س ُوَ ،م َ
َ ْ َُ
اؿ ىر يسك يؿ اهلل (َ « :)م ْن َم َ َ ْ َ
ّْث ِبو َن ْف َ
ِم ْن ِنفَا ٍ
ق»(.)3
وجو الدللة :المراد أف مف فعؿ ىذا فقد أشبو المنافقيف المتخمفيف عف الجياد فى ىذا الكصؼ ،فإف ترؾ
الجياد أحد شعب النفاؽ ،كفي ىذا الحديث أف مف نكل فعؿ عبادة فمات قبؿ فعميا ال يتكجو عميو مف
الذـ ما يتكجو عمى مف مات كلـ ينكىا(.)4
اؿ« :ج ِ
 -4ىع ٍف أ ىىن و
س ،أ َّ
ين ِبأ َْم َوالِ ُك ْم َوأَ ْنفُ ِس ُك ْم َوأَْل ِس َن ِت ُك ْم»(.)5
اى ُدوا ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
ىف النَّبً َّي ( )قى ى َ
وجو الدللة :في الحديث دليؿ عمى كجكب الجياد بالنفس كىك بالخركج كالمباشرة لمكفار كبالماؿ كىك بذلو
لما يقكـ بو مف النفقة في الجياد كالسبلح كنحكه كبالمساف بإقامة الحجة عمييـ كدعاؤىـ إلى اهلل تعالى

ِ
ِ
كالزجر كنحكه مف كؿ ما فيو نكاية لمعدك { وَل ي َنالُ َ ِ
صالِ ٌح}(.)7()6
ون م ْن َع ُدو َن ْي ًال إَِّل ُكت َ
َ َ
ب لَ ُي ْم ِبو َع َم ٌل َ
كؿ
ت ىر يس ى
 -5ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ،قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ور ِ
ضيتُ ْم ِب َّ
ط المَّ ُو
سمَّ َ
الزْر ِعَ ،وتََرْكتُ ُم ا ْل ِج َي َ
ادَ ،
ََ
))1
))2
))3

اب ا ْل َبقَ ِر،
المَّ ًو ( )ىيقيك يؿ« :إِ َذا تََب َاي ْعتُ ْم ِبا ْل ِعي َن ِةَ ،وأ َ
َخذْتُ ْم أَ ْذ َن َ
عمَ ْي ُكم ُذِّل َل ي ْن ِزع ُو حتَّى تَر ِجعوا إِلَى ِد ِ
ين ُك ْم»(.)8
َ ُ َ
ْ ُ
َ ْ

صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ ،كتاب اإلمارة ،باب فضؿ الشيادة في سبيؿ اهلل تعالى ،)1498/3( ،ح(.)1878
شرح النككم عمى مسمـ لمنككم (ُّ.)ِٓ/
صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ ،كتاب اإلمارة ،باب ذـ مف مات ،كلـ يغز ،كلـ يحدث نفسو بالغزك (ّ،)ُُٕٓ/

ح(َُُٗ).

))4
))5

شرح النككم عمى مسمـ لمنككم (ُّ.)ٓٔ/
سنف أبي داكد ألبي داكد ،كتاب الجياد ،باب كراىية ترؾ الغزك (ّ،)َُ/ح (َِْٓ) ،كصححو األلباني في مشكاة

المصابيح (ِ.)ُُِْ/

))6

[التكبة.]120 :

))8

سنف أبي داكد ألبي داكد ،أبكاب اإلجارة ،باب في النيي عف العينة ،)ِْٕ/ّ( ،ح(ِّْٔ) ،قاؿ األلباني" :صحيح"،

))7

سبؿ السبلـ لمصنعاني (ِ.)َْٔ/

في صحيح الجامع الصغير كزيادتو ( ،)1079/2ح(.)6292
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وجو الدللة :يحذر النبي مف ترؾ الجياد مف أجؿ التشاغؿ في الدنيا بالتجارة كالزراعة كغيرىا كأف ترؾ
الجياد ذؿ لممسمميف ال يخرجكا مف ىذا الذؿ حتى يرجعكا إلى دينيـ القكيـ كالجياد في سبيؿ اهلل.
ت ىم ىع
 -6ىع ٍف يم ىع ًاذ ٍب ًف ىجىب وؿ ،قى ى
اؿ :يك ٍن ي
ود ِه ،وِذروِة س َن ِ
ت :ىبمىى ىيا
ام ِو»؟ يقٍم ي
َو َع ُم ِ َ ْ َ َ
س َن ِ
ام ِو ِ
اد»(.)1
الج َي ُ
َ

ُخ ِب ُر َك ِب َأر ِ
َّ
ْس األ َْم ِر ُكمّْ ِو
اؿ« :أََل أ ْ
النبً ِّي (ً )في ىسفى ور ... ،ثيَّـ قى ى
ْس األ َْم ِر ِ
ودهُ َّ
الص َالةَُ ،وِذ ْرَوةُ
كؿ المَّ ًو ،قى ى
ىر يس ى
س َال ُمَ ،و َع ُم ُ
اإل ْ
اؿَ « :أر ُ

وجو الدللة :قاؿ ابف دقيؽ العيد :كذركة كؿ شيء أعبله كذركة سناـ البعير :طرؼ سنامو كالجياد ال
يقاكمو شيء مف األعماؿ(.)2

))1

سنف الترمذم لمترمذم ،كتاب أبكاب اإليماف ،باب ما جاء في حرمة الصبلة ،)308/4( ،ح( )2616صححو األلباني

))2

شرح األربعيف النككية البف دقيؽ العيد (ص .)101

في صحيح الجامع الصغير كزيادتو (ِ.)ُّٗ/
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المطمب الثالث
حكم الجياد في سبيل اهلل ومراتبو
أول :حكم الجياد في سبيل اهلل:
األصؿ الشرعي في حكـ الجياد أنو فرض كفاية إذا قاـ بو مف يكفي مف المسمميف سقط اإلثـ
عف الباقيف ،قاؿ ابف عطية" :كالذم استمر عميو اإلجماع أف الجياد عمى كؿ أمة محمد ( )فرض
كفاية( ،)1كفي حاشية ابف عابديف" :الجياد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عيف عمى مف يقرب مف
العدك ،فأما مف كراءىـ ببعد مف العدك فيك فرض كفاية عمييـ يسعيـ تركو إذا لـ يحتج إلييـ(.)2
()3
ون لِ َي ْن ِف ُروا َكافَّ ًة َفمَ ْوَل َنفَ َر ِم ْن ُك ّْل
ان ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
قاؿ ابف قدامة" :الجياد فرض كفاية" ؛ لقكلو تعالىَ { :و َما َك َ
ط ِائفَ ٌة لِ َيتَفَقَّ ُيوا ِفي الد ِ
ون}(.)4
ِف ْرقَ ٍة ِم ْن ُي ْم َ
ّْين َولِ ُي ْن ِذ ُروا قَ ْو َم ُي ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِلَ ْي ِي ْم لَ َعمَّ ُي ْم َي ْح َذ ُر َ

قاؿ الشيخ محمد بف صالح العثيميف  -في فرضية الجياد[ :-ال بد فيو مف شرط ،كىك أف يككف عند
المسمميف قدرة كقكة يستطيعكف بيا القتاؿ ،فإف لـ يكف لدييـ قدرة فإف إقحاـ أنفسيـ في القتاؿ إلقاء
بأنفسيـ إلى التيمكة ،كليذا لـ يكجب اهلل  -سبحانو كتعالى-ػ عمى المسمميف القتاؿ كىـ في مكة؛ ألنيـ
عاجزكف ضعفاء ،فمما ىاجركا إلى المدينة كككنكا الدكلة اإلسبلمية كصار ليـ شككة أمركا بالقتاؿ ،كعمى
ىذا فبل بد مف ىذا الشرط ،كاال سقط عنيـ كسائر الكاجبات؛ ألف جميع الكاجبات يشترط فييا القدرة ،لقكلو

()5
س َع َيا}( .)7()6انتيى كبلمو.
استَطَ ْعتُ ْم}  ،كقكلوَ{ :ل ُي َكمّْ ُ
سا إَِّل ُو ْ
تعالى{ :فَاتَّقُوا المَّ َو َما ْ
ف المَّ ُو َن ْف ً
()8

وقد يكون الجياد فرض عين في ثالث حالت

وىي:

))1

انظر :الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ّ ،)ّٖ/اإلقناع البف المنذر (.)449/2

))2

حاشية ابف عابديف البف عابديف ( ْ.)ُِْ/

))3

الشرح الكبير البف قدامة (َُ.)ُْ/

))5

[التغابف.]16 :

))4

))6
))7
))8

[التكبة.]122 :
[البقرة.]286 :

الشرح الممتع البف عثيميف (ٖ.(ٕ/

انظر :اليداية لممرغيناني ( ،)378/2الشرح الكبير لمدسكقي ( ،)173/2تكممة شرح الميذب لممطيعي (،)269/19

المغني البف قدامة (ُّ.)ُٖ/
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آم ُنوا
ُّيا الَِّذ َ
 -1إذا حضر المسمـ المكمؼ القتاؿ كالتقى الزحفاف كتقابؿ الجمعاف لقكلو تعالىَ { :يا أَي َ
ين َ
()1
آم ُنوا إِ َذا لَ ِقيتُ ُم
إِ َذا لَ ِقيتُ ْم ِف َئ ًة فَاثْ ُبتُوا َوا ْذ ُك ُروا المَّ َو َك ِث ًا
ُّيا الَِّذ َ
ير لَ َعمَّ ُك ْم تُ ْفمِ ُح َ
ون}  ،كقاؿ تعالىَ { :يا أَي َ
ين َ
وىم ْاأل َْد َبار (*) َوم ْن ُي َولّْ ِيم َي ْوم ِئ ٍذ ُد ُبرهُ إَِّل متَ َحّْرفًا لِ ِقتَ ٍ
ُّ
ال أ َْو ُمتَ َح ّْي ًاز إِلَى ِف َئ ٍة فَقَ ْد
الَِّذ َ
َ
َ
ُ
ْ َ
َ
ين َكفَُروا َز ْحفًا فَ َال تَُول ُ ُ
ِ
ِ
باء ِب َغ َ ِ
ير}(.)2
ض ٍب م َن المَّو َو َمأ َْواهُ َج َي َّن ُم َوِب ْئ َ
َ َ
س ا ْل َمص ُ

 -2إذا نزؿ الكفار بمدان مف بمداف المسمميف ،تعيف عمى أىمو قتاليـ كدفعيـ ،كيمزـ المسمميف أف ينصركا

()3
ُّيا
ذلؾ البمد إذا عجز أىمو عف إخراج العدك منو ،كيبدأ الكجكب باألقرب فاألقرب  ،لقكلو تعالىَ { :يا أَي َ
ين َيمُوَن ُك ْم ِم َن ا ْل ُكفَّ ِ
ين}(.)4
اعمَ ُموا أ َّ
َن المَّ َو َم َع ا ْل ُمتَّ ِق َ
آم ُنوا قَ ِاتمُوا الَِّذ َ
الَِّذ َ
ار َوْل َي ِج ُدوا ِفي ُك ْم ِغ ْمظَ ًة َو ْ
ين َ

يل
آم ُنوا َما لَ ُك ْم إِ َذا ِق َ
ُّيا الَِّذ َ
 -3إذا استنفر اإلماـ قكما لزميـ النفير معو؛ لقكؿ اهلل تعالىَ { :يا أَي َ
ين َ
الد ْنيا ِم َن ْاآل ِخرِة فَما متَاعُ ا ْلحي ِ
ِ
يل المَّ ِو اثَّا َق ْمتُم إِلَى ْاألَر ِ ِ
ِ ِ
س ِب ِ
اة ُّ
الد ْن َيا
ََ
ض أ ََرضيتُ ْم ِبا ْل َح َياة ُّ َ
ا ْنف ُروا في َ
ْ
ْ
َ َ َ
ْاآل ِخ َرِة إَِّل َقمِي ٌل }( ،)5كحديث ابف عباس رضي اهلل عنيما :أف النبي ( )قاؿ يكـ الفتح" :ل ىجرة بعد

لَ ُك ُم
ِفي

الفتح ولكن جياد ونية ،واذا استنفرتم فانفروا"(.)6

كأضاؼ العبلمة محمد بف صالح العثيميف حالة رابعة كىي إذا احتيج إليو صار فرض عيف عميو ،مثالو:
عندنا دبابات كطائرات ال يعرؼ قيادتيا إال ىذا الرجؿ ،فحينئذ يجب عميو أف يقاتؿ؛ ألف الناس محتاجكف
إليو(.)7
ثانياً :مراتب الجياد:
لمجياد أربع مراتب :جياد النفس كجياد الشيطاف ،كجياد الكفار كالمنافقيف ،كجياد أىؿ الظمـ كالبغي
كالعدكاف(.)8

))1
))2
))3
))4
))5
))6
))7
))8

[األنفاؿ.]45 :
[األنفاؿ.]16 ،15 :
االختيارات الفقيية لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية صْْٖ.

[التكبة.]123 :
[التكبة.]38 :

صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب الجياد كالسير ،باب فضؿ الجياد كالسير  ،)ِّ/ْ(،ح(ِِٖٓ).
الشرح الممتع البف عثيميف (.)10/8

انظر :فتح البارم البف حجر (ٔ ،)ّ/تفسير المراغي لممراغي ( ،)162/10نيؿ األكطار لمشككاني ( ،)246/7الشرح

الممتع البف العثيميف (ٖ.)ٓ/
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المرتبة األولى :جياد النفس:
كىك إرغاميا عمى طاعة اهلل ،كمخالفتيا عند معصية اهلل ،كىذا الجياد يككف شاقا عمى اإلنساف مشقة
شديدة ،ال سيما إذا كاف في بيئة فاسقة ،فإف البيئة قد تعصؼ بو حتى ينتيؾ حرمات اهلل ،كيدع ما أكجب
اهلل عميو(.)1
ولو أربع أحوال:
 -1جيادىا عمى تعمـ أمكر الديف.
 -2جيادىا عمى العمؿ بو بعد عممو  ،كاال فمجرد العمـ ببل عمؿ ال ينفع صاحبو كيككف حجة عميو.
 -3جيادىا عمى الدعكة إلى اهلل ببصيرة كعمـ كحكمة كتبميغ العمـ بالتي ىي أحسف ،لقكلو تعالىْ { :ادعُ
ِ
ِ ِ
س ِب ِ
ض َّل َع ْن
س ُن إِ َّن َرب َ
َعمَ ُم ِب َم ْن َ
َّك ُى َو أ ْ
س َن ِة َو َج ِاد ْل ُي ْم ِبالَِّتي ِى َي أ ْ
َح َ
يل َرّْب َك ِبا ْلح ْك َمة َوا ْل َم ْو ِعظَة ا ْل َح َ
إِلَى َ
ين}(.)2
َعمَ ُم ِبا ْل ُم ْيتَِد َ
س ِبيمِ ِو َو ُى َو أ ْ
َ
 -4جيادىا عمى تحمؿ مشاؽ الدعكة إلى اهلل كالصبر عمى أذل الناس.
المرتبة الثانية :جياد الشيطان:
ولو حالتان:
 -1جياده عمى ما يمقي في قمكب الناس مف شبيات.
 -2جياده عمى ما يمقي في قمكب الناس مف شيكات.
المرتبة الثالثة :جياد الكفار والمنافقين ولو أربع أحوال:
 -1جياد باليد -2 ،جياد بالماؿ -3 ،جياد بالمساف -4 ،جياد بالقمب(.)3
المرتبة الرابعة :جياد أىل الظمم والبغي والعدوان:
 )1جياد باليد.
 )2جياد بالمساف.
))1

الشرح الممتع البف العثيميف (ٖ.)ٓ/

))3

فتح البارم البف حجر ( ،)3/6التمييد البف عبد البر (.)282/23

))2

[النحؿ.]125 :
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 )3جياد القمب كىك أضعؼ اإليماف( .)1لحديث أبي سعيد الخدرم  قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل ( )يقكؿ:
«م ْن أرَى ِم ْن ُكم م ْن َك ار َف ْمي َغ ّْيره ِبي ِد ِه ،فَِإ ْن لَم يستَ ِطع فَ ِبمِ ِ ِ
ف
َض َع ُ
ستَ ِط ْع فَ ِب َق ْم ِب ِوَ ،وَذلِ َك أ ْ
ْ َْ ْ
ْ ُ ً ُ ُْ َ
سانو ،فَِإ ْن لَ ْم َي ْ
َ
َ َ
()2
ِْ
يم ِ
ان» .
اإل َ
ك جنسو فرض عيف كما قاؿ ابف القيـ كغيره إما بالقمب كاما بالمساف كاما بالماؿ كاما باليد فعمى كؿ

مسمـ أف يجاىد بنكع مف ىذه األنكاع(.)3

))1

نيؿ األكطار لمشككاني (.)246/7

))2

صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب بياف ككف النيي عف المنكر مف اإليماف ،كأف اإليماف يزيد كينقص ،كأف

))3

زاد المعاد البف القيـ (ّ  ،)َُ/فتح البارم البف رجب (.)217/4

األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاجباف (ُ  ،)ٔٗ/ح (ٖٕ).
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انفصم األول
أحكبو اننفم وانغسو
كفيو مبحثاف:
المبحث األول :أحكام النفل.
المبحث الثاني :أحكام الغنيمة.
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املبحث األول
أحكبو اننفم

كفيو أربعة مطالب:
المطمب األول :حكم قتل المسمم بالمستأمن.
ال من العدو.
المطمب الثاني :حكم سمب من قتل قتي ً
المطمب الثالث :من أي شيء يكون النفل.
المطمب الرابع :متى ُيعطى النفل.
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المطمب األول
()1

حكم قتل المسمم بالمستأمن
قال اإلمام مالك:

َج ْي ٍ
َن ِر َج ًال
ان َب َعثَ ُو " :إِ َّن ُو َبمَ َغ ِني أ َّ
شَ ،ك َ
()3
ف) فَِإ َذا
س
(يقُو ُلَ :ل تَ َخ ْ
َ
َر ُج ٌلَ :م ْط َر ْ

اب َكتَب إِ َلى ع ِ
ِ
َع ْن ر ُج ٍل ِم ْن أ ْ ِ
َن ُعمر ْب َن ا ْل َخطَّ ِ
ام ِل
َ
َ
َىل ا ْل ُكوفَة ،أ َّ َ َ
َ
)
2
(
ِ
ِم ْن ُكم ي ْطمُب َ ِ
ِ
ال
امتََن َع .قَ َ
ْ َ ُ
ون ا ْلع ْم َج َ .حتَّى إِ َذا أ ْ
َس َن َد في ا ْل َج َبل َو ْ
ان و ِ
ت
ت ُع ُنقَ ُو" قَ َ
س ِم ْع ُ
ض َرْب ُ
اح ٍد فَ َع َل َذلِ َك ،إَِّل َ
أ َْد َرَك ُو قَتَمَ ُوَ .وِا ّْنيَ .والَِّذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِهَ ،ل أ ْ
ال َي ْح َيىَ :
َعمَ ُم َم َك َ َ
ِ
ِ
س َعمَ ْي ِو ا ْل َع َم ُل»(.)4
س َى َذا ا ْل َح ِد ُ
يث ِبا ْل ُم ْجتَ َم ِع َعمَ ْيوَ ،ولَ ْي َ
َمال ًكا َيقُو ُل« :لَ ْي َ
صورة المسألة:
في معارؾ المسمميف مع الكفار طمب رجؿ مسمـ كاف انر لقتمو فتحصف كامتنع في مكاف فأمنو المسمـ حتى
إذا خرج باألماف كقدر عميو قتمو.
تحرير محل النزاع:
أجمع أىؿ العمـ عمى أف أماف كالي الجيش كالرجؿ الحر الذم يقاتؿ جائز عمى جميعيـ(،)5
كاتفقكا عمى أف مف أمف حربيان بأم كبلـ لو بو األماف فقد تـ لو األماف( ،)6كاتفقكا عمى أف المقتكؿ إذا كاف
))1

المستأمف :لغة :أصميا مف كممة (أمف)( :األماف) ك(األمنة) بمعنى ،كقد (أمف) مف باب فيـ كسمـ ك (أمانا) ك(أمنة)

بفتحتيف فيك (آمف) ك (آمنو) غيره مف (األمف) ك(األماف) ،ك (استأمف) إليو دخؿ في أمانو ،يقاؿ :أمنت الرجؿ أمنا كأمنة
كأمانا ،كآمنني يؤمنني إيمانان ،كالعرب تقكؿ :رجؿ أماف :إذا كاف أمينان .انظر :مختار الصحاح لمجكىرم (ص ،)22

مقاييس المغة البف فارس (.)134/1

اصطبلحان :مف أعطي االماف المكقت عمى نفسو كمالو كعرضو كدينو .معجـ لغة الفقياء لقمعجي (ص .)426

))2

العمج :عمج :أصؿ صحيح يدؿ عمى تمرس كمزاكلة ،في جفاء كغمظ ،كالعمج :الرجؿ العجمي ،كالجمع :عمكج كأعبلج،

كالعمج :الرجؿ الغميظ .مقاييس المغة البف فارس ( ،)121/4شمس العمكـ لمحميرم (.)4709/7

))2

العمج :عمج :أصؿ صحيح يدؿ عمى تمرس كمزاكلة ،في جفاء كغمظ ،كالعمج :الرجؿ العجمي ،كالجمع :عمكج كأعبلج،

))3

مطرس :كممة فارسية تعني ال تخؼ .مشارؽ األنكار لمسبتي (.)378/1

كالعمج :الرجؿ الغميظ .مقاييس المغة البف فارس ( ،)121/4شمس العمكـ لمحميرم (.)4709/7

))4
))5
))6

مكطأ مالؾ ،كتاب الجياد ،باب ما جاء في الكفاء باألماف (ّ .)ّٕٔ/
اإلقناع البف المنذر (.)493/2
انظر :تحفة الفقياء لمسمرقندم ( ،)304/3االستذكار البف عبدالبر ( ،)36/5الحاكم الكبير لمماكردم (،)278/14

الكافي البف عبد البر (.)163/4
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مكافئان لمقاتؿ في اإلسبلـ كالكفر كالحرية كالعبكدية أنو يجب القصاص( ،)1كاختمفكا في قتؿ المسمـ
()2

عمى ثبلثة أقكاؿ-:

بالمستأمف إذا قتمو عمدان

()3

القول األول :ذىب الحنفية

()4

والشافعية

والحنابمة

()6

القول الثاني :ذىب أبو يوسف في رواية

()5

إلى أن المسمم ل ُيقتل بالمستأمن.

إلى أن المسمم ُيقتل بالمستأمن.
()7

القول الثالث :ذىب اإلمام مالك وىو مذىب المالكية
قصاصاً(.)8

أن المسمم ُيقتل بالمستأمن إذا قتمو غيمة ولس

سبب الخالف:
سبب الخبلؼ تعارض اآلثار كالقياس ،حيث كردت أحاديث تمنع مف مساكاة المسمـ بالكافر ككردت آثار
بالقصاص مف المسمـ إذا قتؿ ذميان ،كالقياس في أف يد المسمـ تقطع إذا سرؽ مف ماؿ الذمي(.)9
ككذلؾ تردد المستأمف بيف ككنو ممتحؽ بالذمي؛ ألنو أمف عمى دمو ،أك يمحؽ بالحربي؛ ألنو غير معصكـ
الدـ عمى الدكاـ.
األدلة:
أدلة القول األول :استدؿ الجميكر عمى أف المسمـ ال ييقتؿ بالمستأمف بالسنة النبكية كاألثر كاالستحساف
كالمعقكؿ:
))1

المبسكط لمسرخسي ( ،)127/26بداية المجتيد البف رشد (،)180/4روضةالطالبينللنووي(،)495/9المغني البف

قدامة (.)269/8
))2

مبلحظة :نقؿ السمرقندم –رحمو اهلل -اإلجماع عمى أف المسمـ ال يقتؿ بالمستأمف كالذمي ،كلكف المسألة ليس فييا

إجماع .انظر :تحفة الفقياء لمسمرقندم (.)101/3

))3

انظر :النتؼ في الفتاكل لمسغدم ( ،)664/2بدائع الصنائع لمكاساني ( ،)236/7اليداية لممرغيناني (،)444/4

االختيار لممكصمي (.)27/5
))4

انظر :بحر المذىب لمركياني ( ،)10/12البياف لمعمراني (،)305/11تكممة شرح الميذب لممطيعي (.)356/18

))5

انظر :المغني البف قدامة (،)274/8المبدع البف مفمح (،)216/7كشاؼ القناع لمبيكتي (.)524/5

))6

انظر :المبسكط لمسرخسي ( ،)133/26بدائع الصنائع لمكاساني (.)236/7

))7

انظر :التاج كاإلكميؿ لممكاؽ ( ،)290/8القكانيف الفقيية البف جزم (ص  ،)227الفكاكو الدكاني لمنفراكم (،)204/2

حاشية العدكم لمعدكم (. ،)321/2
))8
))9

قتؿ الغيمة :ىك أف يخدعو فيذىب بو إلى مكضع خفية فإذا صار فيو قتمو .مكاىب الجميؿ لمحطاب (.)233/6
بداية المجتيد البف رشد (.)182/4
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أولً :السنة النبوية:
()1
ت لً ىعمًي  :ىى ٍؿ ًع ٍن ىد يكـ ىشي هء ًم ىف الك ٍح ًي إً َّال ما ًفي ًكتى ً
اؿ:
اب المَّ ًو؟ قى ى
 -1ىع ٍف أىبًي يج ىح ٍيفىةى  ،قى ى
اؿ :يقٍم ي
ى
ى
ٍ ٍ
َعمَم ُو إَِّل فَيما يع ِط ِ
الح َّب َةَ ،وَب أرَ َّ
يو المَّ ُو َر ُج ًال ِفي القُ ْر ِ
آنَ ،و َما ِفي َى ِذ ِه
«لَ َوالَِّذي َفمَ َ
ق َ
ْ ً ُْ
الن َ
َ
س َم َةَ ،ما أ ْ ُ
َن لَ ي ْقتَ َل مسمِم ِب َك ِ
اؿ« :الع ْق ُل ،وفَ َكا ُك األ ِ
ت :كما ًفي الص ً
َّ ِ ِ
َس ِ
اف ٍر»(.)2
َّحيفى ًة؟ قى ى
يرَ ،وأ ْ ُ
َ َ
الصحيفَة» ،يقٍم ي ى ى
ٌُْ

وجو الدللة:
يدؿ الحديث صراحة عمى أنو ال يقتؿ مسمـ بكافر ،كالمعاىد كالذمي كافر فيدخؿ في عمكـ الحديث(.)3
اؿَ« :ل ي ْقتَ ُل م ْؤ ِم ٌن ِب َك ِ
 -2ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
اف ٍرَ ،وَل ُذو َع ْي ٍد ِفي
َّاس –رضي اهلل عنيما ،-ىع ًف النَّبً ِّي ( )قى ى
ُ
ُ
َع ْي ِد ِه»(.)4
وجو الدللة:
الحديث كاضح الداللة في عدـ جكاز القصاص بيف المؤمف كالكافر ،كيدخؿ في عمكمو الكافر الذمي
كالمستأمف(.)5
ثانياً :األثر:
َن َل ي ْقتَ َل مسمِم ِب َك ِ
اؿ عمًيِ « :م َن ُّ ِ
عف ع ً
اف ٍرَ ،وَل ُحّّر ِب َع ْب ٍد»(.)6
ام ور ،قى ى
الس َّنة أ ْ ُ
اؿ :قى ى ى
ىٍ ى
ٌُْ
وجو الدللة:
))1

أبك جحيفة كىب بف عبد اهلل ،ككاف مف صغار الصحابة ،ذكركا أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ تكفي كأبك جحيفة

لـ يبمغ الحمـ ،كلكنو سمع مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كركل عنو ،كجعمو عمي بف أبي طالب عمى بيت الماؿ
بالككفة ،كشيد معو مشاىده كميا ،ككاف يحبو كيثؽ إليو ،كيسميو كىب الخير ،ككىب اهلل أيضان ،ت .72أسد الغابة البف
األثير (.)47/6

))2

صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب الجياد كالسير ،باب فكاؾ األسير ،)69/4( ،ح(.)3047

))4

سنف ابف ماجو البف ماجو ،كتاب الديات ،باب ال يقتؿ مسمـ بكافر ،)888/2( ،ح( ،)2660سنف النسائي لمنسائي،

))3

انظر :أسنى المطالب لؤلنصارم (.)12/4

كتاب القسامة ،باب القكد بيف األحرار كالمماليؾ في النفس ،)20/8( ،ح( ،)4735صححو األلباني في صحيح الجامع
الصغير كزيادتو ( ،)1131/2ح(.)6663
))5
))6

انظر :البياف لمعمراني (،)306/11تكممة شرح الميذب لممطيعي (.)356/18
صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب الديات ،باب العاقمة ،)11/9( ،ح( ،)6903مصنؼ ابف أبي شيبة البف أبي

شيبة ،كتاب الديات ،باب مف قاؿ ال يقتؿ مسمـ بكافر ،)409/5( ،ح( ،)27477سنف الدارقطني لمدارقطني ،كتاب الحدكد
كالديات كغيره ،)154/4( ،ح(.)3254
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يدؿ األثر بصريح العبارة عمى أنو ال يقتؿ المسمـ بالكافر ،كالذمي كالمستأمف كافراف(.)1
ثالثا :المعقول:
 -1لعدـ التساكم بيف المسمـ كالمستأمف؛ فإنو غير محقكف الدـ عمى التأبيد كحرابو يكجب إباحة دمو ،فإنو
عمى عزـ العكد كالمحاربة(.)2
 -2أف عصمتو ما ثبتت مطمقة بؿ مؤقتة إلى غاية مقامو في دار اإلسبلـ ،كىذا ألف المستأمف مف أىؿ
دار الحرب ،كانما دخؿ دار اإلسبلـ ال لقصد اإلقامة بؿ لعارض حاجة يدفعيا ثـ يعكد إلى كطنو
األصمي ،فكانت في عصمتو شبية العدـ(.)3
 -3انعداـ المساكاة في اإلحراز ،فالمستأمف غير محرز نفسو بدار اإلسبلـ عمى التأبيد؛ كليذا ال يكجب
القطع بسرقة مالو كاف كاف محر انز لبقاء الشبية المبيحة كىي المحاربة فإنو ممكف مف أف يرجع إلى دار
الحرب فيعكد حربيا لممسمميف(.)4
رابعاً :القياس:
قياس الكافر عمى الميت:
المستأمف كافر كالكفر نقص فبل يقتؿ المسمـ بو كالكافر ميت كالمسمـ حي فبل يساكل بو(.)5
أدلة القول الثاني :استدؿ أبك يكسؼ عمى القكؿ بكجكب القصاص عمى المسمـ بقتؿ المستأمف بالمعقكؿ:
 -1أف الشبية المبيحة عف الدـ تنفى بعقد األماف فمذلؾ يجب القصاص بقتمو عمى المستأمف ،كالمسمـ
جميعان(.)6

 -2كجكد عيد األماف بينو كبيف المسمميف فصار كالذمي(.)7
 -3قياـ العصمة في نفس المستأمف كدمو كقت القتؿ(.)8
))1

انظر :البياف لمعمراني (.)306/11

))2

االختيار لممكصمي ( ،)27/5تبييف الحقائؽ لمزيمعي (.)105/6

))4

المبسكط لمسرخسي (.)134/26

))3

))5

بدائع الصنائع لمكاساني ( ،)236/7المغني البف قدامة (.)274/8
تبييف الحقائؽ لمزيمعي (.)103/6

))6

المرجع السابؽ نفس الصفحة.

))8

بدائع الصنائع لمكاساني (.)236/7

))7

االختيار لممكصمي (.)27/5
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أدلة القول الثالث :استدل اإلمام مالك والمالكية بأن المسمم ُيقتص منو إذا قتل المستأمن غيمة بالكتاب
والسنة النبوية واألثر والمعقول:
أولً :الكتاب:
ُم ْؤ ِم َن ٍة َوِد َي ٌة
ان ِم ْن
َوِا ْن َك َ

ير َرقَ َب ٍة
طأً َو َم ْن قَتَ َل ُم ْؤ ِم ًنا َخ َ
َن َي ْقتُ َل ُم ْؤ ِم ًنا إَِّل َخ َ
ان لِ ُم ْؤ ِم ٍن أ ْ
قاؿ تعالىَ { :و َما َك َ
طأً فَتَ ْح ِر ُ
ص َّدقُوا فَِإ ْن َك َ ِ
ِ
ير َرقَ َب ٍة ُم ْؤ ِم َن ٍة
َن َي َّ
سمَّ َم ٌة إِلَى أ ْ
َىمِ ِو إَِّل أ ْ
ُم َ
ان م ْن قَ ْوٍم َع ُدو لَ ُك ْم َو ُى َو ُم ْؤم ٌن فَتَ ْح ِر ُ
ِ
ِ ٍ
ٍ
اق فَِدي ٌة مسمَّم ٌة إِلَى أ ْ ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ش ْي َرْي ِن
ام َ
َىمو َوتَ ْح ِر ُ
قَ ْوم َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن ُي ْم ميثَ ٌ َ ُ َ َ
ير َرقَ َبة ُم ْؤم َنة فَ َم ْن لَ ْم َيج ْد فَص َي ُ
ِ
متَتَا ِبع ْي ِن تَوب ًة ِم َن المَّ ِو و َك َ َّ ِ
يما}(.)1
ُ َ َْ
َ
يما َحك ً
ان الم ُو َعم ً
وجو الدللة:
قد أكجب اهلل في قتؿ الكفار خطأ الدية كالكفارة ،فمما تساكل المسمـ كالكافر في القتؿ خطأ في كجكب
الدية كالكفارة كجب أف يتساكيا في القتؿ عمدا في كجكب القصاص(.)2
ثانياً :السنة النبوية:
ً
ً
َّ ً
 -1ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
ض ىرًمي ،قى ى
صالً ًح اٍل ىح ٍ
اؿ :قىتى ىؿ ىر يسك يؿ المو ( )ىي ٍكىـ ىخ ٍي ىب ىر يم ٍسم نما بً ىكاف ور قىتىمىوي
يز ٍب ًف ى
َح ُّ
ق َم ْن َوفَى ِب ِذ َّم ِت ِو»(.)3
ًغيمىةن ،ىكقى ى
اؿ« :أََنا أ َْولَى أ َْو أ َ
وجو الدللة:
يدؿ الحديث عمى أف المسمـ ييقتؿ بالذمي إذا قتمو غيمة(.)4
ثالثاً :األثر:
ىف ىريج نبل ًم ىف َّ
الر ٍح ىم ًف ،أ َّ
ىى ًؿ اٍل ىمًد ىين ًة ،فىقىتىمىوي قى ٍت ىؿ ًغيمى وة ،فىأيتً ىي بً ًو
ىع ًف اٍل ىح ًار ًث ٍب ًف ىع ٍبًد َّ
الن ىب ًط ىع ىدا ىعمىٍي ًو ىريج هؿ ًم ٍف أ ٍ
اؾ ىعمىى اٍلمًد ىين ًة ،فىأىمر بًاٍلمسمًًـ الًَّذم قىتى ىؿ ِّ
ىف يي ٍقتى ىؿ"(.)5
اف ىك يى ىك إً ٍذ ىذ ى
الذ ِّم َّي أ ٍ
اف ٍب ىف يعثٍ ىم ى
أ ىىب ى
ىى ي ٍ
ى

))1
))2
))3

[النساء.]92 :
البياف كالتحصيؿ البف رشد (.)164/4
المراسيؿ ألبي داكد ،باب الديات في المسمـ يقاد بالكافر إذا قتمو( ،ص  ،)208ح( ،)251قاؿ البييقي" :ىذا حديث

منقطع ،كراكيو غير محتج بو" .السنف الصغير لمبييقي (.)209/3
))4
))5

انظر :الفكاكو الدكاني لمنفراكم (.)194/2

مصنؼ ابف أبي شيبة البف أبي شيبة  ،باب مف قاؿ إذا قتؿ المسمـ الذمي قيتؿ بو ،)409/5( ،ح(.)27469
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وجو الدللة:
يدؿ األثر عمى أف أباف قتؿ المسمـ بقتمو الذمي غيمة(.)1
رابعاً :المعقول:
 -1أف ذلؾ مف باب الحرابة؛ ألف قتمو عمى مالو كالمحارب القاطع لمطريؽ(.)2
 -2أنو بالحرابة قتؿ؛ ألف الغيمة حرابة(.)3
 -3أف حؽ اهلل تعالى في درء المفاسد كالحرابة(.)4
مناقشة األدلة:
مناقشة القول األول:
 -1تأكيميـ قكؿ النبي « :ل يقتل مسمم بكافر» عمى أنو أراد بو الكافر الحربي مف أبعد التأكيبلت عف
الحقيقة؛ ألف اهلل أمر بقتؿ الحربييف كجعؿ فييا الثكاب كاألجر ،فبل يصح أنو يجب القتؿ في مف قتؿ
حربيان ،كال يحتاج أف يبيف لنا النبي ( )أنو ال قكد بيننا كبيف أىؿ الحرب(.)5
 -2إف اإلخبار بأف المسمـ كالمعاىد ال يقتبلف بالحربي ال فائدة فيو ،ألنو تقرر كجكب قتؿ الحربي كما
ذلؾ مف األجر ،فبل يشكؿ عمى أحد عدـ القصاص المسمـ كالمعاىد بالحربي ،كال يحتاج النبي -)( -
إلى اإلخبار بذلؾ(.)6
مناقشة القول الثاني:
يجاب عن المعقول:

))1
))2
))3

انظر :النكادر كالزيادات لمقيركاني (.)475/14
الكافي في فقو أىؿ المدينة البف عبد البر (.)1095/2
التاج كاإلكميؿ لمحطاب (.)290/8

))4

الذخيرة لمقرافي (.)318/12

))6

البياف كالتحصيؿ البف رشد (.)164/4

))5

المقدمات المميدات البف رشد (.)284/3
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المسمـ إذا قتؿ مستأمنان فبل قصاص عميو النعداـ المساكاة ،فالمستأمف غير محرز نفسو بدار اإلسبلـ عمى
التأبيد؛ كليذا ال يجب القطع بسرقة ماؿ المستأمف لبقاء شبية المحاربة؛ ألنو يمكف أف يرجع إلى دار
الحرب فيعكد حربيان لممسمميف(.)1
 -2ال يقتؿ بالمستأمف لعدـ التساكم فإنو غير محقكف الدـ عمى التأبيد كحرابو يكجب إباحة دمو ،فإنو
عمى عزـ العكد كالمحاربة(.)2
مناقشة القول الثالث:
يجاب عن اآلية :بأنيا كردت في قتؿ الخطأ ،كأكجبت الدية كالكفارة كليس القصاص ،فكانت خارج محؿ
النزاع.
يجاب عن الحديث :بأف الحديث مرسؿ منقطع كراكيو ال يصح االستدالؿ بو.
يجاب عن األثر :بأنو قصر القصاص فيو عمى قتؿ الغيمة كليس بمجرد القتؿ.
الترجيح :بعد استعراض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ كالمناقشات يترجح لدل الباحث ما ذىب إليو اإلماـ مالؾ
()3

كالمالكية إلى أف المسمـ ال يقتؿ بالمستأمف إال إذا قتمو غيمة

كانما تجب الدية في مالو ،كذلؾ لقكة أدلة

ىذا القكؿ كسبلمتيا مف االعتراض كما ىك في قكؿ اآلخريف.

))1

المبسكط لمسرخسي (.)134/26

))3

غيمة :ىك أف يخدعو فيذىب بو إلى مكضع مستخؼ ،فإذا صار إليو قتمو .الفراىيدم :العيف (.)447/4

))2

االختيار لممكصمي (.)27/5
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المطمب الثاني
حكم سمب

()1

من قتل قتيالً من العدو في المعركة

ؾ ع َّمف قىتى ىؿ قىتً ن ً
ً
ً ً
كف لىوي ىسمىيبوي بً ىغ ٍي ًر إً ٍذ ًف ًٍ
ىحود بً ىغ ٍي ًر
اإل ىم ًاـ؟ قى ى
يسئ ىؿ مال ه ى ٍ
كف ىذل ىؾ أل ى
اؿ " :ىال ىي يك ي
يبل م ىف اٍل ىع يد ِّك ،أ ىىي يك ي
إً ٍذ ًف ًٍ ً
كف ىذلً ىؾ ًم ىف ًٍ
اإل ىم ًاـ إً َّال ىعمىى ىك ٍج ًو ًاال ٍجتًيى ًاد .ىكلى ٍـ ىيٍبمي ٍغنًي أ َّ
اؿ " :ىم ٍف قىتى ىؿ
كؿ المَّ ًو ( )قى ى
ىف ىر يس ى
اإل ىماـ .ىكىال ىي يك ي
يبل ىفمىوي ىسمىيبوي إً َّال ىي ٍكىـ يح ىن ٍي وف"(.)2
قىتً ن
صورة المسألة:
مسمـ قتؿ قتيبلن مف العدك في المعركة فأخذ سمبو.
تحرير محل النزاع:
()3

اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف الغنيمة

التي تؤخذ قس انر مف أيدم الكفار ما عدا األرضيف لمذيف

غنمكىا( ،)4كاتفقكا عمى جكاز تنفيؿ اإلماـ مف الغنيمة لمف شاء -يزيده عمى نصيبو( ،)5كاختمفكا ىؿ يجب
سمب المقتكؿ لمقاتؿ؟ عمى قكليف.

))1

السمب :لغة :ما يسمب؛ كفي التيذيب :ما يسمب بو ،كالجمع أسبلب .ككؿ شيء عمى اإلنساف مف المباس فيك سمب،

كالفعؿ سمبتو أسمبو سمبان إذا أخذت سمبو ،كسمب الرجؿ ثيابو ،انظر :لساف العرب البف منظكر (ُ.)ُْٕ/

السمب اصطبلحان :ىك ما أجمب بو المقتكؿ مف ممبكس كمركب كسبلح ال ما كاف باقيان في بيتو .انظر :تكممة المجمكع
لممطيعي (ُٗ.)ِِّ/

))2
))3

مكطأ مالؾ لئلماـ مالؾ (ّ ،)ْٖٔ/ح(ُٔٓٔ).
الغنيمة :لغة :غنمت الشيء أغنمو غنمان أصبتو غنيمة كمغنمان كالجمع الغنائـ كالمغانـ ،كىك إفادة شيء لـ يممؾ مف

قبؿ ،ثـ يختص بو ما أخذ مف ماؿ المشركيف بقير كغمبة .انظر :المصباح المنير لمفيكمي ( ،)454/2مقاييس المغة البف
فارس (.)397/4
اصطبلحان :اسـ لما يؤخذ مف أمكاؿ الكفرة بقكة الغزاة ،كقير الكفرة عمى كجو يككف فيو إعبلء كممة اهلل تعالى ،كسائره
لمغانميف خاصة .انظر :التعريفات لمجرجاني (ص  ،)162أنيس الفقياء لمركمي (ص .)65
))4

البناية شرح اليداية لمعيني ( ،)157/7بداية المجتيد البف رشد (ِ ،)ُِٓ/بحر المذىب لمركياني ( ،)222/6العدة

شرح العمدة لممقدسي (ص .)644
))5

بدائع الصنائع لمكاساني ( ،)115/7بداية المجتيد البف رشد (ِ ،)ُٖٓ/تحفة المحتاج لمييتمي ( ،)144/7مختصر

الخرقى لمخرقي (ص .)139
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()1

القول األول :ذىب الحنفية

()2

واإلمام مالك وىو رأي المالكية

()3

والحنابمة في قول

إلى أنو ل يستحق

القاتل سمب المقتول إل أن ينفمو لو اإلمام عمى جية الجتياد ،وذلك بعد الحرب.
()5

القول الثاني :ذىب الشافعية( ،)4والحنابمة في المذىب

إلى إن السمب واجب لمقاتل ،ن ّفمو اإلمام أو لم

ين ّفمو.
سبب الخالف:
()6

السبب في اختبلفيـ ىك احتماؿ قكلو  يكـ حنيف بعدما برد القتاؿ« :من قتل قتيالً فمو سمبو»

 -أف

يككف ذلؾ منو  عمى جية النفؿ( ،)7أك عمى جية االستحقاؽ لمقاتؿ كلمعارضة آية الغنيمة لو إف حمؿ

شي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ
ِ
س ِ
َّ
ول}
ذلؾ عمى االستحقاؽ ،أعني قكلو تعالىَ { :و ْ
س ُو َولِ َّمر ُ
َن لمَّو ُخ ُم َ
اعمَ ُموا أَن َما َغن ْمتُ ْم م ْن َ ْ
()8اآلية ،فإنو لما نص في اآلية عمى أف الخمس هلل عمـ أف أربعة األخماس كاجبة لمغانميف(.)9
األدلــة:
أدلة القول األول :استدؿ الحنفية كاإلماـ مالؾ كالمالكية عمى أف القاتؿ ال يستحؽ سمب المقتكؿ إال بتنفيؿ
اإلماـ لو بعد الحرب بالكتاب كالسنة النبكية كاألثر:
أولً :الكتاب:

))1

انظر :بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ ،)ُُٓ/المباب لؤلنصارم ( ،)768/2تبييف الحقائؽ لمزيمعي (.)258/3

))2

انظر :المدكنة لئلماـ مالؾ (ُ ،)ُٖٓ/الكافي البف عبدالبر ( ،)476/1الذخيرة لمقرافي (.)421/3

))3

انظر :المغني البف قدامة ( ،)232/9المبدع البف مفمح ( ،)313/3كشاؼ القناع لمبيكتي ( ،)70/3اإلنصاؼ

لممرداكم (.)148/4

))4
))5

انظر :األـ لمشافعي ْ ،)ُْٗ/الحاكم الكبير لمماكردم ( ،)393/8نياية المطمب لمجكيني (.)451/11

انظر :الكافي البف عبد البر (ْ ،)َُْ/المغني البف قدامة (ُّ ،)ّٔ/شرح الزركشي لمزركشي ( ،)479/6شرح

منتيى اإلرادات لمبيكتي (.)635/1
))6

متفؽ عميو :صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب فرض الخمس ،باب مف لـ يخمس األسبلب ،)92/4( ،ح(،)3142

صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ ،كتاب الجياد كالسير ،باب استحقاؽ القاتؿ سمب القتيؿ ،)1370/3( ،ح(.)1751
))7

النفؿ :في المغة اسـ لمغنيمة ،كفي االصطبلح :اسـ لما خصو اإلماـ لبعض الغزاة تحريضا ليـ عمى القتاؿ لزيادة قكة

كجرأة منيـ .االختيار لممكصمي (ْ.)ُِّ/

))8
))9

[سكرة األنفاؿ آية ُْ].

بداية المجتيد البف رشد (ِ.)َُٔ/
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شي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ
ِ
س ِ
َّ
ول}(.)1
قاؿ تعالىَ { :و ْ
س ُو َولِ َّمر ُ
َن لمَّو ُخ ُم َ
اعمَ ُموا أَن َما َغن ْمتُ ْم م ْن َ ْ
ً
تستثف سمبان كال نفبلن ،كالسمب مف الغنيمة؛ ألف الغنيمة ماؿ يصاب بأشرؼ
وجو الدللة  :اآلية عامة لـ
الجيات ،فينبغي أف يجب فيو الخمس بظاىر اآلية(.)2

ثانياً :السنة النبوية:
 -1ىع ٍف ىع ٍبًد
ىك ًش ىمالًي ،فىًإ ىذا

الر ٍحم ًف ٍب ًف عك و
ؼ ًفي الص ِّ
ت ىع ٍف ىي ًمينًي
َّؼ ىي ٍكىـ ىب ٍد ور ،ىن ى
ؼ  ،أَّىنوي قى ى
اؿ :ىب ٍي ىنا أ ىىنا ىك ًاق ه
ظ ٍر ي
ىٍ
َّ ى
ً و
ً
ىضمى ىع ًم ٍنيي ىما ،فى ىغ ىم ىزنًي
ت ىب ٍي ىف أ ٍ
ت لى ٍك يك ٍن ي
ىس ىن يانيي ىما ،تى ىمنَّ ٍي ي
ص ًار ىحديثىة أ ٍ
أ ىىنا ىب ٍي ىف يغ ىبل ىم ٍي ًف م ىف ٍاأل ٍىن ى

ت
قى ى
َّب ي
اؿ :فىتى ىعج ٍ
الن ً
َّ
ت:
اس ،فى يقٍم ي

()3
ت إًلىى أىبًي ىج ٍي وؿ ىي يزك يؿ ًفي
ىف ىن ى
اؿً :م ٍثمىيىا ،قى ى
لً ىذلً ىؾ ،فى ىغ ىم ىزنًي ٍاآل ىخ ير ،فىقى ى
ظ ٍر ي
اؿ :ىفمى ٍـ أ ٍىن ىش ٍ
ب أٍ
اف؟ ى ىذا ص ً
ض ىرىباهي بً ىس ٍيفى ٍي ًي ىما ىحتَّى قىتى ىبلهي ،ثيَّـ
احيب يك ىما الًَّذم تى ٍسأ ىىال ًف ىع ٍنوي ،قى ى
اؿ :فى ٍابتى ىد ىراهي فى ى
أ ىىال تىىرىي ً ى ى

ت :ىنعـ ،كما حاجتي ىؾ إًلى ٍي ًو يا ٍابف أ ً
ت
ىخي؟ قى ى
اؿ :أ ٍ
يخبً ٍر ي
يقٍم ي ى ٍ ى ى ى ى
ى ى
ىع ىج يؿ ًمَّنا،
ىأرٍىيتيوي ىال ييفى ًار ي
كت ٍاأل ٍ
ؽ ىس ىك ًادم ىس ىك ىادهي ىحتَّى ىي يم ى

اؿ:
ؼ أ ىىبا ىج ٍي وؿ؟ قى ى
ىح يد يى ىما ،فىقى ى
اؿ :ىيا ىع ِّـ ،ىى ٍؿ تى ٍع ًر ي
أى
كؿ ً
اهلل ( ،)ىكالًَّذم ىن ٍف ًسي بًىيًد ًه ،لىئً ٍف
أَّىنوي ىي يسب ىر يس ى

كؿ ً
اؿ يكؿ ك ً
ٍانصرفىا إًلىى رس ً
اؿَ « :ى ْل
ت ،فىقى ى
اؿ« :أ َُّي ُك َما قَتَ َم ُو؟» فىقى ى
ىخ ىب ىراهي ،فىقى ى
اهلل ( ،)فىأ ٍ
احود ًم ٍنيي ىما :أ ىىنا قىتىٍم ي
ىي
ىى
ى
ظر ًفي الس ٍَّيفىٍي ًف ،فىقى ى ِ
ضى بً ىسمىبً ًو لً يم ىع ًاذ ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف
س ْيفَ ْي ُك َما؟» قى ى
اؿ« :ك َال ُك َما قَتَمَ ُو» ،ىكقى ى
س ْحتُ َما َ
َم َ
اال :ىال ،فىىن ى ى
اٍل ىج يمك ًح(.)4
وجو الدللة  :يدؿ الحديث أف النبي – -قضى بالسمب لمعاذ كلـ يقضو لمعكذ مع أف كبلىما قتمو،
كلك كاف االستحقاؽ بالقتؿ لما خص بو أحدىما(.)5

ص ًريعه،
اؿ :ىق ى
 -2ىع ٍف أىبًي يع ىب ٍي ىدةى ،قى ى
ض ًرىب ٍ
اؿ ىع ٍب يد المَّ ًوٍ :انتىيى ٍي ي
ت إًلىى أىبًي ىج ٍي وؿ ىي ٍكىـ ىب ٍد ور ىكقى ٍد ي
ت ًر ٍجميوي ،ىك يى ىك ى
الناس ع ٍنو بًس ٍي و
َّ
اؾ ىيا ىع يد َّك المَّ ًو فىقى ى
ىخ ىز ى
ت :اٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو الًَّذم أ ٍ
ؼ لىوي ،فى يقٍم ي
اؿ :ىى ٍؿ يى ىك إًال ىريج هؿ قىتىمىوي
ىك يى ىك ىي يذب َّ ى ى ي ى
و ً
ًو
قى ٍك يموي؟ قى ى
ت ىي ىدهي ،فىىن ىد ىر ىس ٍيفيوي ،فىأ ى
ىص ٍب ي
اؿ :فى ىج ىعٍم ي
ىخ ٍذتيوي
ت أىتىىن ىاكليوي بً ىس ٍيؼ لي ىغ ٍي ًر طىائؿ ،فىأ ى
ت النَّبً َّي ( ،)ىكأَّىن ىما أي ىقؿ ًم ىف ٍاأل ٍىر ً
اؿ:
ىخ ىب ٍرتيوي ،فىقى ى
قىتىٍمتيوي ،قى ى
ض ،فىأ ٍ
ت ىحتَّى أىتىٍي ي
اؿ :ثيَّـ ىخ ىر ٍج ي

ض ىرٍبتيوي بً ًو ،ىحتَّى
فى ى
«آلمَّ ِو الَِّذي َل إِلَ َو

ً
ً
َّ
اـ ىعمى ٍي ًو،
ت :آلمَّ ًو الًَّذم ىال إًلىوى إً َّال يى ىك ،قى ى
إَِّل ُى َو؟»  ،فى ىرَّد ىد ىىا ثى ىبلثنا ،قى ى
اؿ :يقٍم ي
اؿ :فى ىخ ىرىج ىي ٍمشي ىمعي ،ىحتى قى ى
))1
))2
))3

[سكرة األنفاؿ آية ُْ].
انظر :المبسكط لمسرخسي (َُ ،)ْٖ/االستذكار البف عبد البر (ٓ.)ُٔ/
لـ أنشب :فمـ ألبث ،يقاؿ :نشب بعضيـ في بعض ،أم :دخؿ كتعمؽ ،كنشب في الشيء إذا كقع فيما ال مخمص لو

منو ،كلـ ينشب أف فعؿ كذا ،أم :لـ يمبث ،كحقيقتو لـ يتعمؽ بشيء غيره ،كال بسكاه .عمدة القارم لمعيني (.)66/15

))4
))5

صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب فرض الخمس ،باب مف لـ يخمس األسبلب ،)91/4( ،ح(.)3141

انظر :المبسكط لمسرخسي (َُ.)ْٖ/
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اؿ ىع ٍب يد المَّ ًو« :فىىن َّفمىنًي
ان ِف ْر َع ْو َن َى ِذ ِه ْاأل َّ
اؿ« :ا ْل َح ْم ُد لِمَّ ِو الَِّذي أ ْ
اؿ :قى ى
ُم ِة» قى ى
فىقى ى
َخ َز َ
اك َيا َع ُد َّو المَّ ِوَ ،ى َذا َك َ
ىس ٍيفىوي»(.)1
وجو الدللة :في ىذا بياف أنو أجيز عميو كأف االستحقاؽ ليس بنفس القتؿ إذ لك كاف االستحقاؽ بنفس
القتؿ لكاف المستحؽ لمسيؼ مف أثخنو فما كاف ينفمو غيره(.)2
()3
ً
يميَّةى قى ى
ؽ ىك ىعمى ٍي ىنا أيىبك يع ىب ٍي ىدةى
اؿ :ىن ىزٍل ىنا دابً ى
 -3ىع ٍف يج ىن ى
ادةى ٍب ًف أىبي أ ى
()4
ً
كت
يد بً ٍ
يجاف ،ىك ىم ىعوي يزيمرهد ىكىياقي ه
ط ًر ى
ب قيٍب ير ىس ىخ ىرىج يي ًر ي
صاح ى
يؽ أى ٍذ ًربً ى
ى

يب ٍب ىف ىم ٍسمى ىمةى أ َّ
ىف
ٍب يف اٍل ىج َّر ً
اح ،فىىبمى ىغ ىحبً ى
كديباج ،فى ىخ ىرىج ًفي ىخٍي وؿ،
ب
ه
كلي ٍؤلي هؤ ىكىذ ىى ه

يب :ىال تى ٍح ًرمنً ً
ت
ىف يي ىخ ِّم ىسوي ،فىقى ى
اؿ ىحبً ه
يوً ،رٍزقنا ىرىزقىنًي المَّوي ،فىًإِّني ىس ًم ٍع ي
كع ىب ٍي ىدةى أ ٍ
اء بً ىما ىم ىعوي ،فىأ ىىر ىاد أيىب ي
فىقىتىمىوي ىك ىج ى
ٍ
كؿ المَّ ًو ( )ىيقيك يؿ« :إِ َّن َما
كؿ المَّ ًو ( )ىج ىع ىؿ َّ
ت ىر يس ى
ب لًٍمقىاتً ًؿ .فىقى ى
ىر يس ى
يب ،فىًإِّني ىس ًم ٍع ي
اؿ يم ىعا هذ :ىم ٍي نبل ىيا ىحبً ي
السمى ى
طاب ْت ِب ِو َن ْفس إِم ِ
ِ
ام ِو»(.)5
ل ْم َم ْرِء َما َ َ
ُ َ
وجو الدللة :السمب ال يأخذه القاتؿ إال بإذف كطيب نفس مف اإلماـ فيككف عمى كجو التنفيؿ مف اإلماـ
حسب المصمحة(.)6
ثالثاً :األثر:

 -1ىع ٍف أ ىىن ً
س ٍب ًف ىمالً وؾ ،أ َّ
ىف أ َّىك ىؿ ىسمى وب يخ ِّم ىس
ىص ىح يابوي ،فىىن ىز ىؿ إًلى ٍي ًو
فىطى ىع ىنوي فىقىتىمىوي ،ىكتىفىَّر ى
ؽ ىع ٍنوي أ ٍ
))1

ًو
ً
ًفي ًٍ ً
اف ىح ىم ىؿ ىعمىى اٍل ىم ٍريزىب ً
اف
اإل ٍس ىبلـ ىسمى ي
ب اٍل ىب ىراء ٍب ًف ىمالؾ ،ىك ى
ىخ ىذ ًم ٍنطىقىتىوي( )7ك ًسكارٍي ًو  ،ىفمى َّما قىًدـ م ىشى يعمر ٍب يف اٍل ىخطَّ ً
اب
فىأ ى
ىي
ى ىى
ى ى

مسند أحمد لئلماـ أحمد :مسند المكثريف مف الصحابة (ٕ ،)ِٕٗ-ِٕٖ/ح( ،)4247مسند أبي يعمى المكصمي ألبي

يعمى ( ،)149/9ح( .)5231قاؿ حسيف أسد :إسناده ضعيؼ النقطاعو.
))2

المبسكط لمسرخسي (َُ.)ْٗ/

))3

جنادة بف أبي أمية األزدم ،لقي أبا بكر كعمر كمعاذا كحفظ عنيـ .ككاف ثقة صاحب غزك ،قاؿ محمد بف عمر :تكفي

))4

قبرس :جزيرة عمى البحر الشامي كبيرة القطر مقدارىا ستة عشر يكمان ،كبيا قرل كمزارع كجباؿ كأشجار كزركع كمكاش،

في سنة ثمانيف في خبلفة عبد الممؾ بف مركاف .الطبقات الكبرل البف سعد (.)306/7

كبيا معدف الزاج المنسكب إلييا ،كيتجيز بو منيا إلى سائر األقطار .كبيا ثبلث مدف .الركض المعطار في خبر األقطار
لمحميرم (ص.)453 :

))5

المعجـ األكسط لمطبراني ،)23/7( ،ح(ّٕٗٔ) ،المعجـ الكبير لمطبراني ،)20/4( ،ح( .)3533قاؿ البييقي :كىذا

منقطع بيف مكحكؿ كمف فكقو ،كراكيو عف مكحكؿ مجيكؿ ،كال حجة في ىذا اإلسناد .معرفة السنف كاآلثار لمبييقي (.)8/9
))6
))7

انظر :البناية شرح اليداية لمعيني (.)182/7
المنطقة :الحزاـ كىي كؿ ما شد بو الكسط ،كالجمع :مناطؽ كىك أف تمبس المرأة ثكبيا ،ثـ تشد كسطيا بشيء ،كترفع

كسط ثكبيا ،كترسمو عمى األسفؿ عند معاناة األشغاؿ لئبل تعثر في ذيميا .انظر :مختار الصحاح لمجكىرم (ص،)313 :
تاج العركس لمزبيدم (.)423/26
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السمىب ،كًا َّف سمىب اٍلبر ً
ً
اء ٍب ًف
ص ًار َّ
اؿ :ىيا أ ىىبا ى
 ىحتَّى أىتىى أ ىىبا ى
م  فىقى ى
طٍم ىحةى ٍاأل ٍىن ى
طٍم ىحةى" ،إَّنا يكَّنا ىال ين ىخ ِّم يس َّ ى ى ى ى ى ى
ً
ً
ً
ًو
يف أىٍلفنا(.)1
ِّك ىارٍي ًف ثى ىبلث ى
ىمالؾ ىما هؿ ،ىكأ ىىنا ىخام يسوي " فىقى َّك يمكا اٍلم ٍنطىقىةى ىكالس ى
ًو
ىف اٍلبر ً
ًو
الزىارًة فى ىح ىم ىؿ ىعمى ٍي ًو بًالرٍم ًح فى ىد َّ
اف َّ
 -2ىع ٍف أ ىىن ً
ىخ ىذ
صٍم ىبوي ىكأ ى
اء ىي ٍعني ٍاب ىف ىمالؾ ىب ىارىز ىم ٍريزىب ى
ؽ ي
س ٍب ًف ىمالؾ ،أ َّ ى ى ى
ًسكارٍي ًو كأ ى ً
طقىتىو ،فى َّ
الريج ىؿ ًم ىف
طٍم ىحةى؟ إًنَّا يكَّنا ين ىن ِّف يؿ َّ
اؿ" :أىثىَّـ أيىبك ى
ص ىبلةن ثيَّـ قى ى
ىخ ىذ م ٍن ى ي
صمى يع ىم ير  ىي ٍك نما ى
ى
ىى ى
اال ،كىال أىرانًي إً َّال ىخ ً
ً
ً
ًً
يؿ لً يم ىح َّمود:
ام ىسوي ،فىًق ى
ب ىريج وؿ م ىف اٍل يكفَّ ًار إً ىذا قىتىمىوي ،ىكًا َّف ىسمى ى
يف ىسمى ى
اٍل يم ٍسمم ى
ب اٍل ىب ىراء قى ٍد ىبمى ىغ ىم ن ى ى
آخ ىر ىع ٍف أ ىىن و
س أىنَّوي ىخ َّم ىسوي(.)2
فى ىخ َّم ىسوي؟ فىقى ى
م ًم ٍف ىك ٍج وو ى
اؿ :ىال أ ٍىد ًرم ىكيرًك ى
وجو الدللة  :أف عمر بف الخطاب كىك اإلماـ رأل مف المصمحة أف يخمس السمب(.)3
أدلة القول الثاني :استدؿ الشافعية كالحنابمة عمى أف السمب كاجب لمقاتؿ ،سكاء نفمو اإلماـ أك لـ ينفمو
بالسنة النبكية كالقياس كالمعقكؿ:
أولً :السنة النبوية:
كؿ المَّ ًو ( )عاـ ح ىن ٍي وف ،ىفمى َّما التىقىٍي ىنا ىك ىان ٍ ً ً ً
اؿ :ىخر ٍج ىنا مع رس ً
يف ىج ٍكلىةه،
 -1ىع ٍف أىبًي قىتى ى
ىى ي
ت لٍم يم ٍسمم ى
ىى ىي
ادةى  ،قى ى ى
ت حتَّى أىتىٍيتيو ًمف كرائً ًو حتَّى ضرٍبتيو بًالس ٍَّي ً
ًً
ً
ً
ً
ؼ
فى ىأرٍىي ي
ىى ي
ي ٍ ىى ى
استى ىد ٍر ي ى
الم ٍسمم ى
الم ٍش ًرك ى
يف ،فى ٍ
يف ىعبلى ىريج نبل م ىف ي
ت ىريج نبل م ىف ي
ً
عمىى حٍب ًؿ عاتًًق ًو ،فىأى ٍقب ىؿ عمى َّي فىض َّمنًي ض َّمةن كج ٍد ي ً
ت
ت ،فىأ ٍىر ىسمىنًي ،ىفمى ًح ٍق ي
الم ٍك ي
ت م ٍنيىا ًر ى
ى ىى
ى
ى ى
ى ى ى
الم ٍكت ،ثيَّـ أ ٍىد ىرىكوي ى
يح ى
الخطَّ ً
ت :ىما ىبا يؿ النَّ ً
اس ىر ىج يعكا ،ىك ىجمى ىس َّ
اؿ :أ ٍىم ير المَّ ًو ،ثيَّـ إً َّف َّ
اؿَ « :م ْن
النبًي ( )فىقى ى
اس؟ قى ى
يع ىم ىر ٍب ىف ى
اب فى يقٍم ي
الن ى
ِ
يال لَ ُو
ت ،ثيَّـ قىا ىؿَ « :م ْن قَتَ َل قَ ِت ً
قَتَ َل قَ ِت ً
ت :ىم ٍف ىي ٍشيى يد لًي ،ثيَّـ ىجمى ٍس ي
ت فى يقٍم ي
سمَ ُب ُو» ،فىقي ٍم ي
يال لَ ُو َعمَ ْيو َب ّْي َن ٌة َفمَ ُو َ
ِ
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو
ت ،فىقى ى
ت ،ثيَّـ قى ى
اؿ الثَّالًثىةى ًم ٍثمىوي ،فىقي ٍم ي
ت :ىم ٍف ىي ٍشيى يد لًي ،ثيَّـ ىجمى ٍس ي
ت فى يقٍم ي
سمَ ُب ُو» ،فىقي ٍم ي
َعمَ ْيو َب ّْي َن ٌة َفمَ ُو َ

ت عمىٍي ًو ً
كؿ المَّ ًو ،ىك ىسمىيبوي ًع ٍنًدم
الق َّ
ؽ ىيا ىر يس ى
صةى ،فىقى ى
ص ىد ى
(َ « :)ما لَ َك َيا أ ََبا قَتَ َ
صي ى
ص ٍ
اؿ ىريج هؿ :ى
ادةَ؟» ،فىا ٍقتى ى
يؽ  :الىىا المَّ ًو ،إً نذا الى يع ًم يد إًلىى أ و ً
فىأىر ً
اؿ أيىبك ىب ٍك ور الص ِّ
يسًد المَّ ًو ،ييقىاتً يؿ ىع ًف المَّ ًو
ض ًو ىعِّني ،فىقى ى
ِّد ي
ى
ىسد م ٍف أ ٍ
ىٍ
ى
ٍ

))1

السنف الكبرل لمبييقي ،كتاب قسـ الفيء كالغنيمة ،باب ما جاء في تخميس السمب،)َٓٔ/ٔ( ،ح(ُِٖٕٔ) ،صححو

األلباني في إركاء الغميؿ (ٓ ،)ٕٓ/ح (ُِِْ).

))2

مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني لمصنعاني ،كتاب الجياد ،باب السمب كالمبارزة ،)233/5( ،ح( ،)9468السنف الكبرل

لمبييقي ،كتاب قسـ الفيء كالغنيمة ،باب ما جاء في تخميس السمب،)َٓٔ/ٔ( ،ح( .)12787صححو األلباني في إركاء
الغميؿ (ٓ ،)ٕٓ/ح (ُِِْ).

))3

انظر :الجكىرة النيرة لمزبيدم (.)266/2
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ت ِّ
اؿ َّ
ت بً ًو ىم ٍخ ىرفنا
ىع ى
يؾ ىسمىىبوي ،فىقى ى
ىكىر يسكًل ًو ( ،)يي ٍع ًط ى
الد ٍر ى
ص ىد ى
ع ،فى ٍابتى ٍع ي
طاهي ،فىبً ٍع ي
ؽ» ،فىأ ٍ
النبًي ( « :)ى
ىبنًي سمًمةى ،فىًإَّنوي ىأل َّىك يؿ م و
اؿ تىأىثٍَّمتيوي(ً )2في ً
اإل ٍسبلىًـ(.)3
ى
ى ى

()1

ًفي

وجو الدللة:
أف النبي ( )لـ يكف شرط يكـ حنيف في أكؿ القتاؿ أف السمب لمقاتؿ؛ ألنو لك شرطو ألخذه أبك قتادة(.)4
اؿ:
 -2عف أىبًي ىسمى ىمةي ٍب يف ٍاألى ٍك ىكًع ،قى ى
ىح ىم ىر،
اء ىريج هؿ ىعمىى ىج ىم وؿ أ ٍ
( )إً ٍذ ىج ى

كؿ ً
ىغ ىزكنا مع رس ً ً
ضحَّى مع رس ً
اهلل
كؿ اهلل ( )ىى ىك ًازىف ،فىىب ٍي ىنا ىن ٍح يف ىنتى ى
ىىىي
ٍى ى ى ى ي
()6
()5
َّد بً ًو اٍل ىج ىم ىؿ ،ثيَّـ تىقى َّد ىـ ىيتى ىغ َّدل
ع طىمىقنا ًم ٍف ىحقىبً ًو  ،فىقىي ى
اخوي ،ثيَّـ ٍانتىىز ى
فىأ ىىن ى

َّ
ً
ض ىنا يم ىشاةه،
ض ٍعفىةه ىكًرقَّةه في الظ ٍي ًر ،ىكىب ٍع ي
ىم ىع اٍلقى ٍكًـ ،ىك ىج ىع ىؿ ىي ٍنظيير ىكًف ىينا ى
اخوي ،ىكقى ىع ىد ىعمى ٍي ًو ،فىأىثى ىارهي فىا ٍشتى َّد بً ًو اٍل ىج ىم يؿ ،فىاتَّىب ىعوي ىريج هؿ ىعمىى
قى ٍي ىدهي ثيَّـ أ ىىن ى

ؽ
ًإ ٍذ ىخ ىرىج ىي ٍشتىد ،فىأىتىى ىج ىممىوي ،فىأى ٍ
طمى ى
()7
و
ت
اء  ،قى ى
اؿ ىسمى ىمةي :ىك ىخ ىر ٍج ي
ىناقىة ىكٍرقى ى

ت ًع ٍن ىد ىكًرًؾ َّ
ط ًاـ اٍل ىج ىم ًؿ
ت بً ًخ ى
ت ىحتَّى أ ى
ىخ ٍذ ي
ت ًع ٍن ىد ىكًرًؾ اٍل ىج ىم ًؿ ،ثيَّـ تىقى َّد ٍم ي
ت ىحتَّى يك ٍن ي
الناقى ًة ،ثيَّـ تىقى َّد ٍم ي
أى ٍشتىد فى يك ٍن ي
طي ً
ض ىع يرٍك ىبتىوي ًفي ٍاأل ٍىر ً
ٍس َّ
اختىىر ٍ
ض ٍ
ت بًاٍل ىج ىم ًؿ أىقي ي
الريج ًؿ ،فىىن ىد ىر ،ثيَّـ ًج ٍئ ي
ض ىرٍب ي
ت ىس ٍيفي ،فى ى
فىأ ىىن ٍختيوي ،ىفمى َّما ىك ى
كدهي
ت ىأر ى
عمىي ًو رحميو ك ًس ىبلحو ،فىاستى ٍقبمىنًي رسك يؿ ً
اهلل ( )ىك َّ
الر ُج َل؟» قىاليكاٍ :اب يف ٍاألى ٍك ىكًع،
اؿَ « :م ْن قَتَ َل َّ
اس ىم ىعوي ،فىقى ى
الن ي
ىٍ ىٍ ي ى يي ٍ ى ىي
َج َمعُ»(.)8
قى ى
سمَ ُب ُو أ ْ
اؿ« :لَ ُو َ

وجو الدللة :اإلماـ يدفع سمب كؿ قتيؿ إلي قاتمو ،سكاء شرطو اإلماـ أك لـ يشرطو(.)9
اؿ رسك يؿ ً
سمَ ُب ُو"(.)10
اهلل (َ " :)م ْن قَتَ َل قَِت ً
 -3ىع ٍف ىس يم ىرةى  قى ى
يال َفمَ ُو َ
اؿ :قى ى ى ي

))1

مخرفان :المخارؼ مخرؼ كىك جنى النخؿ كانما سمي مخرفا ألنو يخترؼ منو أم يجتنى،كالمخرؼ المكتؿ يمتقط فيو.

))2

تأثمتو :تأثؿ فبلف ماال  -اتخذه كماؿ أثيؿ كمؤثؿ ،قاؿ أبك عبيد :كؿ شيء لو أصؿ قديـ أك جمع حتى يصير لو أصؿ

انظر :غريب الحديث لمقاسـ بف سبلـ ( ،)81/1غريب الحديث البف الجكزم (.)273/1
فيك مؤثؿ كمتأثؿ .المخصص البف سيده (.)449/3

))3
))4
))5
))6

سبؽ تخريجو ص .44
البياف لمعمراني (.)161/12
الطمؽ :قيد مف جمكد .غريب الحديث البف الجكزم (.)38/2

الحقب :الحبؿ المشدكد عمى حقك البعير ،أك مف حقيبتو ،كىي الزيادة التي تجعؿ في مؤخر القتب ،كالكعاء الذم يجمع

الرجؿ فيو زاده .النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير (.)411/1

))7
))8
))9

كرقاء :أم سمراء ،األكرؽ :األسمر ،كالكرقة :السمرة ،يقاؿ :جمؿ أكرؽ ،كناقة كرقاء .النياية البف األثير (.)175/5
صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ ،كتاب الجياد كالسير ،باب استحقاؽ القاتؿ سمب القتيؿ ،)ُّْٕ/ّ( ،ح(ُْٕٓ).

انظر :بحر المذىب لمركياني (.)215/13

))10

السنف الكبرل لمبييقي ،باب السمب لمقاتؿ ،)505/6( ،ح( .)12781قاؿ ابف حجر :كسنده ال بأس بو .فيض القدير

لممناكم (.)193/6
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وجو الدللة:
يدؿ الحديث عمى أف مف قتؿ مشركان في الحرب فإنو يأخذ سمبو ،سكاء شرطو اإلماـ لو أك لـ يشترطو(.)1
ًو ً
ِ
 -4ىع ٍف أ ىىن ً
ىف َّ
س ٍب ًف ىمالً وؾ ،أ َّ
يف،
النبً َّي ( )قى ى
سمَ ُب ُو» فىقىتى ىؿ أيىبك طىٍم ىحةى :ىي ٍك ىمئذ ع ٍش ًر ى
اؿَ « :م ْن قَتَ َل َكاف ًار َفمَ ُو َ
ىس ىبل ىبيي ٍـ(.)2
ىكأ ى
ىخ ىذ أ ٍ
وجو الدللة:

يدؿ الحديث داللة كاضحة أف مف قتؿ مشركان فإنو يستحؽ سمبو ،كىذا طمحة قد أخذ أسبلب عشريف
مشركان قتميـ.
 - 5عف عك ً
اؿ :قىتى ىؿ ىريج هؿ ًم ٍف ًح ٍم ىي ىر ىريج نبل ًم ىف اٍل ىع يد ِّك ،فىأ ىىر ىاد ىسمىىبوي ،فى ىم ىن ىعوي ىخالً يد ٍب يف اٍل ىكلً ًيد،
ؼ ٍب ًف ىمالً وؾ  ،قى ى
ى ٍ ىٍ
كؿ ً
ىخبره ،فىقى ى ً ًو
ًو
ىف تي ٍع ًط ىيوي ىسمىىبوي؟»
اف ىكالًنيا ىعمىٍي ًي ٍـ ،فىأىتىى ىر يس ى
اهلل ( )ىع ٍك ي
اؿ ل ىخالد « :ىما ىم ىن ىع ىؾ أ ٍ
ىك ىك ى
ؼ ٍب يف ىمالؾ ،فىأ ٍ ى ى ي
كؿ ً
اؿٍ « :ادفىعو إًلى ٍي ًو» ،فىم َّر ىخالً هد بًعك و
ت لى ىؾ ىما
ؼ ،فى ىج َّر بً ًرىدائً ًو ،ثيَّـ قى ى
اهلل ،قى ى
استى ٍكثىٍرتيوي ىيا ىر يس ى
قى ى
اؿ :ىى ٍؿ أ ٍىن ىج ٍز ي
ٍي
اؿٍ :
ىٍ
ى
ً
ىذ ىكرت لى ىؾ ًمف رس ً ً
ً
ً
اؿَ« :ل تُ ْع ِط ِو َيا َخالِ ُدَ ،ل تُ ْع ِط ِو َيا
ب ،فىقى ى
ٍ ي
استي ٍغض ى
كؿ اهلل ( ،)فى ىسم ىعوي ىر يسك يؿ اهلل ( )فى ٍ
ٍ ىي
ون لِي أ ِ
َخالِ ُدَ ،ى ْل أَ ْنتُ ْم تَ ِ
اىا ،ثُ َّم
استُْرِع َي إِ ِب ًال ،أ َْو َغ َن ًما ،فََر َع َ
ارُك َ
ُم َرائي؟ إِ َّن َما َمثَمُ ُك ْم َو َمثَمُ ُي ْم َك َمثَ ِل َر ُج ٍل ْ
َ
شرع ْت ِف ِ
ص ْف ُوهُ لَ ُك ْمَ ،و َك ْد ُرهُ َعمَ ْي ِي ْم»(.)3
يو فَ َ
تَ َحي َ
س ْق َي َيا ،فَأ َْو َرَد َىا َح ْو ً
ضا ،فَ َ َ َ
ص ْف َوهَُ ،وتََرَك ْت َك ْد َرهُ ،فَ َ
ش ِرَب ْت َ
َّن َ
وجو الدللة:
يدؿ عمى أف أخذ السمب أمر عاـ في كؿ غزكة ،كحكـ مستمر لكؿ قاتؿ(.)4
ًً
كؾ ىارفىقىيي ٍـ ،ىكأ َّ
يف،
تىيب ى
اف ىي ٍس يمك ىعمىى اٍل يم ٍسمم ى
ىف يرك ًميًّا ىك ى
ً
ً
ىفمى َّما ىم َّر بًو ىع ٍرقى ى
ب فى ىر ىسوي ،ىك ىخ َّر الرك ًمي لقىفىاهي ،ىك ىع ىبلهي

 - 6عف عك ً
ؼ ٍب ًف ىمالً وؾ  ،أ َّ
ىف ىم ىدًديًّا ًفي ىغ ٍزىكًة
ى ٍ ىٍ
ص ٍخ ىروة،
ىكيي ٍغ ًرم ىعمى ٍي ًي ٍـ فىتىمىطَّ ى
ؼ اٍل ىم ىدًدم ،فىقى ىع ىد تى ٍح ى
ت ى
ؼ ،فىقىتىمىو ،كأى ٍقب ىؿ بًسرًج ًو ،كلًج ً
اٍلم ىدًدم بًالس ٍَّي ً
ام ًو ،كس ٍي ًف ًو ،ك ًم ٍنطىقىتً ًو ،ك ًس ىبل ًح ًو ،فى ىذ ىىبا بً َّ
الذ ىى ًب ىكاٍل ىج ٍك ىى ًر إًلىى
ى
ى ى
ىى
ي ى ى ىٍ
ى
ى
ى
ً
ىما تى ٍعمى يـ أ َّ
كؿ المَّ ًو (،)
ىخ ىذ ىخالً هد ًم ٍنوي ى
ىف ىر يس ى
ىخالًًد ٍب ًف اٍل ىكلً ًيد ،فىأ ى
طائًفىةن ىكىن َّفمىوي ىب ًقيَّتىوي ،فى يقٍم ي
ت لىوي :ىيا ىخال يد ،ىما ىى ىذا؟ أ ى
ً
استى ٍكثىٍرتيوي(.)5
ىن َّف ىؿ َّ
ب يكمَّوي ًلٍمقىاتً ًؿ؟ قى ى
السمى ى
اؿ :ىبمىى ،ىكلىكِّني ٍ
))1
))2

بحر المذىب لمركياني (.)230/6
مسند أحمد لئلماـ أحمد :مسند أنس بف مالؾ ،)180/19( ،ح( ،)12130سنف الدارمي لمدارمي ،كتاب السير ،باب

مف قتؿ قتيبل فمو سمبو ،)1614/3( ،ح( .)2527صححو األرنؤكط.

))3

صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ ،كتاب الجياد كالسير ،باب استحقاؽ القاتؿ سمب القتيؿ ،)1373/3( ،ح(.)1753

))5

صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ ،كتاب الجياد كالسير ،باب استحقاؽ القاتؿ سمب القتيؿ ،)1374/3( ،ح(.)1753

))4

المغني البف قدامة (.)238/9
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أقر بو
وجو الدل لة :األثر كاضح الداللة في أف النبي ( )جعؿ نفؿ السمب كمو لمقاتؿ كىك الشرع ،كقد ٌ
خالد  كمكنو كاجتيد في استكثار السمب كأخذه بعضو كىك مما أثار اإلنكار عميو لمخالفتو ما شرعو
النبي(.)1()

ثانياً :القياس:
 -1إنو ماؿ مغنكـ ،يستحؽ بسبب ال يفتقر تقديره إلى اجتياد اإلماـ ،فكجب أف ال يعتبر فيو شرط اإلماـ
لسيـ الغانميف طردان أك النقؿ عكسان؛ كألنو ذك سيـ تحرر بنفسو في قتؿ كافر فقتمو فكجب أف يستحؽ
سمبو قياسان عميو إذا شرطو اإلماـ لو(.)2

 -2إف السمب مأخكذ مف الغنيمة بغير تقدير اإلماـ كاجتياده ،فمـ يفتقر إلى شرطو ،كالسيـ(.)3
ثالثاً :المعقول:
 -1إف القاتؿ مقبؿ عمى القتاؿ كأكثر عناء فيختص بسمبو إظيا انر لمتفاكت بينو كبيف غيره(.)4
 -2إف أىؿ الغنيمة أقكل مف أىؿ الخمس ألمريف :أحدىما :كثر سيميـ .كالثاني :حضكرىـ الكاقعة مع
القتؿ ،ثـ كانكا مع قربيـ ال يشارككف القاتؿ في السمب ،فؤلف ال يشاركو أىؿ الخمس الذيف ىك أضعؼ
أكلى(.)5
 -3ىذا مف قضايا رسكؿ اهلل ( )المشيكرة ،التي عمؿ بيا الخمفاء بعده ،كأخبارىـ التي احتجكا بيا تدؿ
عمى ذلؾ(.)6
مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة القول األول:
يناقش استدلليم باآلية من وجوه:
))1
))2
))3

بحر المذىب لمركياني (.)231/6
المرجع السابؽ (.)232/6
المغني البف قدامة (.)238/9

))4

اليداية لممرغيناني (ِ.)ِّٗ/

))6

المغني البف قدامة (.)238/9

))5

بحر المذىب لمركياني (.)233/6
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 -1بأف اآلية عامة خصصت بحديث مف قتؿ قتيبل لو عميو بينة فمو سمبو(.)1
ش ْي ٍء}
اعمَ ُموا أ ََّن َما َغ ِن ْمتُ ْم ِم ْن َ
 -2أف السمب خارج فييا؛ ألنو قاؿَ { :و ْ
غنمو أحدىـ.

()2

كليس السمب ما غنمكه كانما

 -3أف الحديث بياف لما في اآلية مف اإلجماؿ(.)3
ويجاب عن استدلليم بالسنة باآلتي:
 -1أما الجكاب عف قكلو :ليس ألحد إال ما طابت بو نفس إماـ فمف كجييف:
أحدىما :أف نفس اإلماـ إماـ األئمة رسكؿ اهلل ( )قد طابت بو فكانت أككد مف أف تطيب بو نفس إماـ
مف بعده.
ثانييما :أنو عاـ يحمؿ عمى النفؿ ،كيخص منو السمب(.)4
 -2أما حديث عكؼ بف مالؾ فيك دليؿ لنا مف ثبلثة أكجو:
أحدىما :أف عكفان كخالدان اتفقا عمى أف السمب لمقاتؿ ،كلكف استكثره خالد ،كاستحقاؽ السمب ال يسقط
بالكثرة.
كالثاني :أف عكفان حيف أخبر بو رسكؿ اهلل ( )لـ يسأؿ عف الشرط.
كالثالث :أنو أمر خالدان برده عمى القاتؿ ،فأما قكلو لخالد حيف غضب" :ال ترده" فتأديب منو لعكؼ حتى

ال ينبسط الرعايا عمى األمراء ،كيحتمؿ أف يككف قد رده مف بعد(.)5

كىك دليؿ عمى أنو إنما أمره بإعطائو بمنصب اإلمامة كلك كاف بمنصب الرسالة لما منعو.
 -3أما الجكاب عف إعطائو سمب أبي جيؿ ألحد قاتميو فالمركم أف ابني عفراء اثخنا أبا جيؿ جراحان،
كخر صريعان فأتاه ابف مسعكد ليجز رأسو ،فقاؿ لو أبك جيؿ :مف أنت؟ فقاؿ ابف مسعكد ،فقاؿ لو أبك
جيؿ :ابف أـ عبد ركيعينا باألمس فمكف يديؾ كجز الرقبة مع الرأس إذا لقيت أمؾ فأخبرىا أنؾ قتمت أبا
))1
))2

تكممة شرح الميذب لممطيعي (.)321/19
[األنفاؿ.]41 :

))3

بحر المذىب لمركياني (.)232/6

))5

بحر المذىب لمركياني (.)232/6

))4

الحاكم الكبير لمماكردم (.)395/8
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الحكـ ففعؿ ذلؾ ،كأخذ رأسو مع الرقبة ،ككاف قصد أبي جيؿ أف يككف ذلؾ أبيى لرأسو ،ثـ أخبر أمو
بذلؾ فقالت :كاهلل أعتؽ تسعيف رجبلن مف قكمؾ ،كدفع النبي( )إلى ابني عفراء أك إلى أحدىما بحسب
اختبلؼ الركاية؛ ألنو قد كاف أثخنو بالجراح كبإثخاف المقتكؿ يستحؽ السمب ال بإماتة نفسو كركحو(.)1

 -4نكقش حديث عبد الرحمف بف عكؼ في قتؿ أبي جيؿ أنو قضى بسمبو لمعكذ بف عفراء؛ ألنو ىك مف
كجو إليو ضربة المكت ككاف أبمغ في قتمو مف اآلخر ،فالسمب يككف لو(.)2
كانما أعطاه معاذان؛ ألنو الذم أثر في قتمو لما رأل عمؽ الجناية في سيفو؛ كأما قكلو :كبلكما قتمو فإنو

قالو تطييبان لنفس صاحبو(.)3

 -5نكقش حديث أبي ىريرة في قتؿ أبي جيؿ عندما نفمو الرسكؿ ( )أنو حديث ضعيؼ النقطاع في
السند كما صرح بو المحقؽ األرنؤكط في مسند أحمد(.)4
 -6نكقش حديث حبيب بف مسممة أف معاذان قاؿ سمعت النبي ( )يقكؿ" :إنما لممرء ما طابت بو نفس
إمامو" أنو حديث ضعيؼ قاؿ البييقي :ىذا منقطع بيف مكحكؿ كمف فكقو ،كراكيو عف مكحكؿ مجيكؿ،
كال حجة في ىذا اإلسناد(.)5
يجاب عن استدلليم باألثر:
 -1نكقش أثر عمر بف الخطاب أنو خمس سمب البراء بف مالؾ  ،أف خبر عمر حجة لنا ،فإنو قاؿ :إنا
كنا ال نخمس السمب  ،كقكؿ الراكم :كاف أكؿ سمب خمس في اإلسبلـ .يعني أف النبي ( )كأبا بكر
كصد انر مف خبلفة عمر ،لـ يخمسكا سمبان ،كاتباع ذلؾ أكلى .قاؿ الجكزجاني :ال أظنو يجكز ألحد في

شيء سبؽ فيو مف الرسكؿ ( )شيء إال اتباعو ،كال حجة في قكؿ أحد مع قكؿ رسكؿ اهلل (.)6()

 -2نكقش أثر مالؾ أف النبي صمى اهلل عمبو كسمـ لـ يقض بالسمب إال يكـ حنيف فقد بمغ غيره مف الركاة
ذلؾ ما لـ يبمغو كقد نفؿ رسكؿ اهلل ببدر كغيرىا(.)7

))1
))2
))3
))4

الحاكم الكبير لمماكردم ( ،)396/8بحر المذىب لمركياني (.)232/6
المغني البف قدامة (ٗ ،)ِّٔ/المبدع البف مفمح (.)315/3
سبؿ السبلـ لمصنعاني (.)476/2
مسند أحمد لئلماـ أحمد (ٕ.)ِٕٗ-ِٕٖ/

))5
))6

معرفة السنف كاآلثار لمبييقي (.)8/9

المغني البف قدامة (ٗ ،)ِّٕ/الشرح الكبير عمى متف المقنع البف قدامة (.)452/10

))7

االستذكار البف عبد البر (ٓ.)ِٔ/
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مناقشة أدلة القول الثاني:
يجاب عن استدلليم بالسنة:
نكقش حديث "مف قتؿ قتيبل لو سمبو" كاف عمى سبيؿ التنفيؿ منو ال عمى كجو نصب الشرع ،كانما يككف
ذلؾ نصب الشرع إذا قالو في المدينة في مسجده ،كلـ ينقؿ أنو قاؿ ذلؾ إال يكـ بدر عند القتاؿ لمحاجة
إلى التحريض كقد كانكا أذلة يكـ حنيف حيف كلكا منيزميف لمحاجة إلى التحريض فعرفنا أنو قاؿ ذلؾ عمى
سبيؿ اتباع لبلستصبلح كىك مف الشرع(.)1
يجاب عن استدلليم بالمعقول :
دليميـ أنو مقبؿ عمى القتاؿ كأكثر عناء فيختص بسمبو إظيا انر لمتفاكت بينو كبيف غيره نوقش أنو مأخكذ
بقكة الجيش فيككف غنيمة فيقسـ قسمة الغنائـ كما نطؽ بو النص ،كقاؿ  --لحبيب بف أبي سممة "ليس
لك من سمب قتيمك إل ما طابت بو نفس إمامك" كما ركاه يحتمؿ نصب الشرع كيحتمؿ التنفيؿ فنحممو
عمى الثاني لما ركيناه كزيادة العناء ال تعتبر في جنس كاحد(.)2
الترجيح:
بعد استعراض أدلة الفقياء ومناقشتيا تبين لي رجحان ما ذىب إليو الشافعية والحنابمة بأن السمب
واجب لمقاتل سواء ن ّفمو اإلمام أو لم ين ّفمو لؤلسباب التالية:
 -1قكة أدلة القكؿ ككضكح داللتيا.
 -2قكلو تعالى{ :واعمموا أنما غنمتم من شيء} عاـ في كؿ غنيمة كبيف ( )بعد ذلؾ بزمف طكيؿ أف
السمب لمقاتؿ سكاء قيدنا ذلؾ بقكؿ اإلماـ أـ ال(.)3
 -3كجكد النص في ذلؾ كقد كرد أنو ( )لـ يخمس سمبان كلك كجد لنقؿ إلينا.
 -4أف المقاتؿ يككف أكثر عناء كأكثر مخاطرة ألنو يقحـ نفسو في القتاؿ فيختص بسمبو إظيا ار لمتفاكت
بينو كبيف غيره.

))1

المبسكط لمسرخسي (َُ ،)ْٗ/تحفة الفقياء لمسمرقندم (.)297/3

))2

اليداية لممرغيناني (ِ ،)ِّٗ/العناية شرح اليداية لمبابرتي (.)512/5

))3

فتح البارم البف حجر (.)169/6
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 -5أف ىذا القكؿ مف رسكؿ اهلل ( )حكـ شرع كقكلو لمفارس سيماف كلمراجؿ سيـ ،فسكاء قالو اإلماـ
يكـ الحرب أك لـ يقمو فإف الحكـ بو ماض كالعمؿ بو كاجب(.)1

))1

معالـ السنف لمخطابي (.)301/2
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المطمب الثالث
()1

من أي شيء يكون النفل

الزىن ًاد ،ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف اٍلم ىسي ً
اس يي ٍعطى ٍك ىف النَّ ىف ىؿ ًم ىف اٍل يخ يم ً
ىع ٍف ىمالً وؾ ،ىع ٍف أىبًي ِّ
اف َّ
س» قىا ىؿ
ِّب أَّىنوي قى ى
اؿ « :ىك ى
الن ي
ي
ت إًلى َّي ًفي ىذلً ىؾ»(.)2
ىمالً ه
ىح ىس يف ىما ىس ًم ٍع ي
ؾ « :ىكىذلً ىؾ أ ٍ
صورة المسألة:
ما ينفمو اإلماـ مف زيادة لبعض الغزاة ممف يككف ىذا العطاء؟
تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف أربعة أخماس الغنيمة تقسـ عمى مف شيد الكقعة إذا كاف مف أىؿ القتاؿ(،)3
كاتفقكا عمى جكاز تنفيؿ اإلماـ مف الغنيمة لمف شاء -يزيده عمى نصيبو ،)4(-كاختمفكا مف أم شيء يككف
ىذا النفؿ؟ عمى ثبلثة أقكاؿ.
()5

القول األول :ذىب الحنفية

()6

كاإلماـ مالؾ كىك قكؿ المالكية

()7

كالشافعية في قكؿ

إلى أف النفؿ يككف

مف الخمس الكاجب لبيت ماؿ المسمميف.
()8

القول الثاني :ذىب الشافعية في األصح
))1

إلى أف النفؿ يككف مف خمس الخمس.

النفؿ :لغة الغنيمة ،كالجمع أنفاؿ ،نفمت فبلنان تنفيبلن :أعطيتو نفبلن كغنمان .انظر :الصحاح تاج المغة كصحاح العربية

لمجكىرم ( ،)1833/5مقاييس المغة البف فارس ( ،)455/5لساف العرب البف منظكر (.)671/11

كاصطبلحان :النفؿ ىك ما نفمو اإلماـ قاتؿ المشرؾ مف سمبو كفرسو كما خص بو السرايا بعد أف تخمس الغنيمة مما جاءت

كاشباه ذلؾ مما يرل االماـ أف يخص بو مف جممة الغنيمة كمف الخمس إذا صار في يده .غريب الحديث البف قتيبة
(.)229/1

))2
))3
))4

مكطأ مالؾ (.)648/3
األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ البف المنذر (.)146/11
بدائع الصنائع لمكاساني ( ،)115/7بداية المجتيد البف رشد (ِ ،)ُٖٓ/تحفة المحتاج لمييتمي ( ،)144/7مختصر

الخرقى لمخرقي (ص .)139
))5

انظر :بدائع الصنائع لمكاساني ( ،)115/7اليداية لممرغيناني ( ،)392/2البحر الرائؽ البف نجيـ (.)101/5

))6

انظر :الفكاكو الدكاني لمنفراكم ( ،)405/1الكافي البف عبد البر (.)476/1

))7

انظر :تكممة المجمكع لممطيعي ( ،)352/19حاشيتا قميكبي كعميرة لقميكبي كعميرة (،)194/3

))8

انظر :اإلقناع لمشربيني ( ،)563/2تحفة المحتاج لمييتمي ( ،)144/7حاشية البجيرمي عمى الخطيب لمبجيرمي

(.)265/4
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()1

القول الثالث :ذىب الشافعية في قكؿ

()2

كالحنابمة

إلى أف النفؿ يككف مف أصؿ الغنيمة.

سبب الخالف :يرجع سبب اختالفيم إلى أمرين:
ش ْي ٍء}(،)3
اعمَ ُموا أَنَّ َما َغ ِن ْمتُ ْم ِم ْن َ
األول :ورود آيتين في الغنائم ظاىرىما التعارض ،كىما قكلو تعالىَ { :و ْ
سأَلُوَن َك َع ِن ْاألَ ْنفَ ِ
ال}(.)4
كقكلو تعالىَ { :ي ْ
سو َل
الثاني :اختالف اآلثار في ىذا الباب ،كفي ذلؾ أثراف :أحدىما :ما ركل مالؾ عف ابف عمر أ َّ
َن َر ُ

ِ
ٍ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ش َر
المَّ ِو َ « ب َع َ
س ْي َما ُن ُي ُم اثْ َن ْي َع َ
يرةً .فَ َك َ
س ِريَّ ًة ف َ
ان ُ
ث َ
ييا َع ْب ُد المو ْب ُن ُع َم َر ق َب َل َن ْجد .فَ َغن ُموا إ ِب ًال َكث َ
ِ
ير» (.)5
ير َب ِع ًا
يرَ ،وُن ّْفمُوا َب ِع ًا
ش َر َب ِع ًا
َح َد َع َ
يرا .أ َْو أ َ
َبع ً

ول ِ
الرُب َع َب ْع َد ا ْل ُخ ُم ِ
ث َب ْع َد
اهلل َ ن َف َل ُّ
س ِفي َب ْدأ َِت ِوَ ،وَن َف َل الثُّمُ َ
س َ
كالثاني :حديث حبيب بف مسممة «أَ َّن َر ُ
ا ْل ُخ ُم ِ
س ِفي َر ْج َع ِت ِو»( .)6يعني :في بداءة غزكه  ،كفي انصرافو(.)7
األدلــة:
أدلة القول األول:
استدل أصحاب القول األول كىـ الحنفية كاإلماـ مالؾ كالمالكية كالشافعية في ركاية إلى أف النفؿ يككف
مف الخمس الكاجب لبيت ماؿ المسمميف بالكتاب كالسنة النبكية كالمعقكؿ.
أول :الكتاب:
شي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
س ُو}(.)8
قكلو تعالىَ { :و ْ
َن لمَّو ُخ ُم َ
اعمَ ُموا أَن َما َغن ْمتُ ْم م ْن َ ْ
وجو الدللة من ناحيتين:
))1

انظر :منياج الطالبيف لمنككم (ص  ،)199نياية المحتاج لمرممي ( ،)146/6حاشيتا قميكبي كعميرة (.)194/3

))2

انظر :الشرح الكبير عمى متف المقنع البف قدامة ( ،)440/10شرح منتيى اإلرادات لمبيكتي ( ،)643/1مطالب أكلي

النيى لمرحيباني (.)554/2
))3
))4
))5

[األنفاؿ.]41 :
[األنفاؿ.]1 :
صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ ،كتاب الجياد كالسير ،باب األنفاؿ ،)ُّٖٔ/ّ( ،ح(ُْٕٗ).

))6

مسند أحمد لئلماـ أحمد ،مسند الشامييفٗ/ِٗ( ،كَُ) ،ح(ُْْٕٔ) ،كقاؿ األرنؤكط :إسناده صحيح ،كرجالو ثقات.

))8

[األنفاؿ :آية ُْ].

))7

بداية المجتيد البف رشد (ِ.)ُٓٗ-ُٖٓ/
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شي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
سأَلُوَن َك َع ِن
أ -قكلو تعالىَ { :و ْ
س ُو} ناسخان؛ لقكلو تعالىَ { :ي ْ
َن لمَّو ُخ ُم َ
اعمَ ُموا أَن َما َغن ْمتُ ْم م ْن َ ْ
ْاألَ ْنفَ ِ
ال} فيدؿ عمى أف النفؿ مف الخمس(.)1
اعمَ ُموا أ ََّن َما َغ ِن ْمتُ ْم} ،فجعؿ األربعة األخماس لمف غنميا فبل يجكز أف يؤخذ
ب -أف اهلل سبحانو قاؿَ { :و ْ
منيا شيء ألنيا مممككة لمغانميف(.)2
ثانيا :السنة النبوية:
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ث َّ
يرةً ،فَ َكا َن ْت
اؿَ :ب َع َ
 -1ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر  ،قى ى
الن ِب ُّي (َ )
س ِرَّي ًة َوأََنا في ِي ْم ق َب َل َن ْجد ،فَ َغن ُموا إ ِب ًال َكث َ
شر ب ِعيرا ،أَو أَح َد ع َ ِ
ير"(.)3
ير َب ِع ًا
يراَ ،ونُ ّْفمُوا َب ِع ًا
س ْي َما ُن ُي ُم اثْ َنا َع َ َ َ ً ْ َ َ
ُ
ش َر َبع ً
وجو الدللة:
في الحديث حجة كاضحة أف النفؿ مف الخمس كما قاؿ مالؾ؛ ألنو إنما نفميـ بعي انر بعي انر بعد قسمة
السيميف بينيـ مف غير ما كجبت فيو سيمانيـ ،كىك الخمس(.)4

ِ
س ْب ِي ُح َن ْي ٍن» (.)5
سو ُل المَّو َ عمَى َ
 -2ركل ابف عمر «فَ َم َّن َر ُ
وجو الدللة :الحديث كاضح الداللة عمى أف التنفيؿ يككف مف الخمس(.)6
 - 3عف ع ً
اء ًفي ًإم ً
ارة يم ىع ًاكىيةى ًفي أ ٍىر ً
ض
اصًـ ٍب ًف يكمى ٍي وب قى ى
ت ىج َّرةن ىخ ٍ
اؿ :ىح َّدثىنًي أيىبك اٍل يج ىكٍي ًرىي ًة قىا ىؿ :ىك ىج ٍد ي
ىٍ ى
ض ىر ى
ىى
كؿ ً
ً
اب رس ً
يد ،فىأىتىٍيتيوي بًيىا ،فىقى ىس ىميىا
اهلل (ً )م ٍف ىبنًي يسمى ٍيوـ ييقىا يؿ لىوي :ىم ٍع يف ٍب يف ىي ًز ى
اٍل ىع يد ِّك ،ىك ىعمى ٍي ىنا ىريج هؿ م ٍف أ ٍ
ىص ىح ً ى ي
اؿ :لىكىال أِّىني س ًمعت رس ى ً
ً
الن ً
ىب ٍي ىف َّ
ىعطىانًي ًم ٍث ىؿ ىما أ ٍ
اس ،ىكأ ٍ
كؿ اهلل ( )ىيقيك يؿ ،ىكىأرٍىيتيوي
ى ٍ ي ىي
ىعطىى ىريج نبل م ٍنيي ٍـ  ،ثيَّـ قى ى ٍ
كؿ ً
ىخ ىذ يع ًرض عمى َّي ًمف ىن ً
اهلل ( )ىيقيك يؿَ" :ل َن ْف َل إَِّل َب ْع َد ا ْل ُخ ُم ِ
صيبً ًو،
ىع ى
ت ىر يس ى
س" ىأل ٍ
ىي ٍف ىعميوي ،ىس ًم ٍع ي
ٍ
ط ٍيتي ىؾ ،ىكأ ى ى ٍ ي ى
ىح َّ
ؽ بً ًو ًم ٍن ىؾ(.)7
ت ىكيقٍم ي
فىأ ىىب ٍي ي
ت :ىما أ ىىنا بًأ ى

))1

بداية المجتيد البف رشد (ِ.)ُٓٗ-ُٖٓ/

))3

صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ ،كتاب الجياد كالسير ،باب األنفاؿ ،)ُّٖٔ/ّ( ،ح(ُْٕٗ).

))2

))4
))5

انظر :التاج كاإلكميؿ لممكاؽ (.)570/4

شرح صحيح البخارم البف بطاؿ )ٓ.)ِٕٗ/
صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب فرض الخمس ،باب ما كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يعطي المؤلفة قمكبيـ

كغيرىـ مف الخمس كنحكه ،)93/4( ،ح(.)3144

))6

انظر :الثمر الداني لؤلزىرم (ص .)419

))7

مسند أحمد لئلماـ أحمد ،مسند المكييف،)ُٗٓ/ِٓ( ،ح ( ،)15862السنف الكبرل لمبييقي ،كتاب قسـ الفيء كالغنيمة،

باب النفؿ بعد الخمس ،)512/6( ،ح( .)12809قاؿ إسناده صحيح ،رجالو ثقات رجاؿ الصحيح.
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وجو الدللة:
إنو ال نفؿ حتى يقسـ الخمس ،كاذا قسـ الخمس انفرد حؽ المقاتمة كىك أربعة أخماس ،فكاف ذلؾ النفؿ
الذل ينفمو اإلماـ مف بعد أف آثر بو ىك مف الخمس ال مف األربعة األخماس التي ىي حؽ المقاتمة(.)1
ثالثا :المعقول:
 -1أف حؽ الغير تأكد فيو باإلحراز كال حؽ لمغانميف في الخمس كالمعطى مف المصارؼ لو كالتنفيؿ منو
إنما ىك باعتبار الصرؼ إلى أحد األصناؼ الثبلثة؛ اليتامى كالمساكيف كابف السبيؿ(.)2
 -2أف األربعة األخماس لمغانميف ،كالخمس مصركؼ إلى اجتياد اإلماـ(.)3
 -3أنو ليس لئلماـ أف ينفؿ بعد إحراز الغنيمة إال مف الخمس ،فأما مف غير الخمس فبل؛ ألنو قد ممكتو
المقاتمة ،فبل سبيؿ لئلماـ عميو(.)4
 -4إنما لـ يجعؿ مالؾ النفؿ مف رأس الغنيمة؛ ألف أىميا معينكف ،كىـ المكجفكف ،كجعمو مف الخمس؛
ألف قسمتو مردكدة إلى اجتياد اإلماـ كأىمو غير معينيف(.)5
أدلة القول الثاني :استدل أصحاب القول الثاني كىـ الشافعية في األصح إلى أف النفؿ يككف مف خمس
الخمس بالكتاب كالسنة النبكية.
أول :الكتاب:
شي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
س ُو}(.)6
قكلو تعالىَ { :و ْ
َن لمَّو ُخ ُم َ
اعمَ ُموا أَن َما َغن ْمتُ ْم م ْن َ ْ
شي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
سأَلُوَن َك
وجو الدللة :قكلو تعالىَ { :و ْ
س ُو} ،ناسخان لقكلو تعالىَ { :ي ْ
َن لمَّو ُخ ُم َ
اعمَ ُموا أَن َما َغن ْمتُ ْم م ْن َ ْ
َع ِن ْاألَ ْنفَ ِ
ال} فيدؿ عمى أف النفؿ مف خمس الخمس(.)7
ثانيا :السنة النبوية:

))1

شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (ٓ.)ََّ/

))3

البياف كالتحصيؿ البف رشد (.)184/18

))2

))4

البحر الرائؽ البف نجيـ (.)101/5

شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (ٓ.)ِٖٗ/

))5

المرجع السابؽ (ٓ.)ََّ/

))7

بداية المجتيد البف رشد (ِ.)ُٓٗ-ُٖٓ/

))6

[األنفاؿ.]41 :
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 -1حديث ابف عمر «أن رسول اهلل ( )بعث سرية فييا عبد اهلل بن عمر قبل نجد ،فغنموا إبالً كثيرة،
فكان سيمانيم اثني عشر بعي ارً ،ونفموا بعي ار بعي ارً»(.)1

وجو الدللة :يدؿ الحديث عمى أف التنفيؿ يككف مف خمس الخمس ،فميست الغنيمة كميا أبعرة؛ بؿ كاف
فييا أصناؼ أخر ،فيككف التنفيؿ كقع مف بعض األصناؼ دكف بعض ،كقد يككف نفميـ مف سيمو مف
ىذه الغزاة كغيرىا فضـ ىذا إلى ىذا فمذلؾ زادت العدة(.)2
اليم ًف ،فى ىخر ٍج ىنا مي ً
ً
ً
ىخ ىك ً
اف لًي
كسى  ،قى ى
يف إًلى ٍي ًو ،أ ىىنا ىكأ ى
اج ًر ى
 -2ىع ٍف أىبًي يم ى
يى
ى
اؿ :ىبمى ىغ ىنا ىم ٍخ ىريج النَّب ِّي ( )ىكىن ٍح يف ب ى ى
ً
و
ض وع ،كًا َّما قى ى ً
اآلخر أيىبك رٍىوـ  -إً َّما قى ى ً ً
يف ،أ ًىك
ىص ىغ يريى ٍـ ،أ ى
اؿ :في ثىبلىثىة ىك ىخ ٍمس ى
أ ىىنا أ ٍ
ي
ىح يد يى ىما أيىبك يب ٍرىدةى ،ىك ى ي
اؿ :في ب ٍ ى
اثٍىن ٍي ًف ك ىخم ًسيف رج نبل ًمف قىك ًمي  ،-فىرًك ٍب ىنا س ًف ىينةن ،فىأىٍلقىتٍىنا س ًف ىينتيىنا إًلىى َّ ً
الح ىب ىش ًة ،ىكىكافى ٍق ىنا ىج ٍعفى ىر ٍب ىف
الن ىجاش ِّي بً ى
ى ٍ ى ىي
ى
ى
ى
ٍ ٍ
اإلقى ً ً
اؿ جعفىر :إً َّف رس ى ً
ً
ً
ً ً
يمكا ىم ىع ىنا،
كؿ المَّو ( )ىب ىعثىىنا ىى ي
أىبًي طىال وب ىكأ ٍ
ىي
ىص ىح ىابوي ع ٍن ىدهي ،فىقى ى ى ٍ ه
امة ،فىأىق ي
ىم ىرىنا ب ى
اى ىنا ،ىكأ ى
ً
ً
ً
ىعطى ىانا ًم ٍنيىا ،ىك ىما
ىسيى ىـ لىىنا ،أ ٍىك قى ى
اؿ :فىأ ٍ
يعا ،فى ىكافى ٍق ىنا النَّبً َّي ( )ح ى
يف ا ٍفتىتى ىح ىخ ٍي ىب ىر ،فىأ ٍ
فىأىقى ٍم ىنا ىم ىعوي ىحتَّى قىد ٍم ىنا ىجم ن
قى ىس ىـ
قى ىس ىـ

ً ً
َّ ً
ً
ًأل و
َّ
ىص ىحابً ًو،
ىص ىح ى
ىحد ىغ ى
ى
اب ىسف ىينت ىنا ىم ىع ىج ٍعفى ور ىكأ ٍ
اب ىع ٍف فىتٍ ًح ىخ ٍي ىب ىر م ٍنيىا ىش ٍينئا ،إًال ل ىم ٍف ىش ًي ىد ىم ىعويً ،إال أ ٍ
لىيي ٍـ ىم ىعيي ٍـ(.)3

وجو الدللة:
الحديث يبيف أف إعطاء النبي ( )الفيء كالخمس ىك في نكائب المسمميف الذيف أمرىما مردكد إليو ،يقسـ
ذلؾ بحسب ما يؤدل إليو اجتياده(.)4
أدلة القول الثالث :استدؿ أصحاب المذىب الثالث كىـ الشافعية في قكؿ كالحنابمة إلى أف النفؿ مف جممة
الغنيمة بالكتاب كالسنة النبكية كاألثر كالمعقكؿ.
أول :الكتاب:
()5
شي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ
ِ
سأَلُوَن َك َع ِن ْاألَ ْنفَ ِ
َّ
ال}(.)6
قكلو تعالىَ { :و ْ
س ُو}  ،كقكلو تعالىَ { :ي ْ
َن لمَّو ُخ ُم َ
اعمَ ُموا أَن َما َغن ْمتُ ْم م ْن َ ْ

وجو الدللة:
))1
))2
))3

سبؽ تخريجو ص.57
فتح البارم البف حجر ( ،)240/6نيؿ األكطار لمشككاني (ٕ.(ِّٓ/
صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب فرض الخمس ،باب كمف الدليؿ عمى أف الخمس لنكائب (ْ ،)ٖٗ/ح(ُّّٔ).

))4

شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (ٓ،)ِٗٔ/عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني (.)55/15

))6

[األنفاؿ.]1 :

))5

[األنفاؿ.]41 :
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تدؿ اآليتاف عمى جكاز النفؿ مف رأس الغنيمة ،كذلؾ أف اآليتيف عمى التخيير عند اإلماـ ،فمو أف ينفؿ مف
رأس الغنيمة مف شاء ،كلو أال ينفؿ أحدان ،فبل معارضة بيف اآليتيف(.)1
ثانيا :السنة النبوية:

ول ِ
 -1ىع ٍف ىحبً ً
الرُب َع َب ْع َد ا ْل ُخ ُم ِ
ث َب ْع َد
يب ٍب ًف ىم ٍسمى ىمةى(" :)2أ َّ
اهلل (َ )ن َف َل ُّ
س ِفي َب ْدأ َِت ِوَ ،وَن َف َل الثُّمُ َ
س َ
َن َر ُ
ا ْل ُخ ُم ِ
س ِفي َر ْج َع ِت ِو"(.)3
وجو الدللة :يدؿ الحديث عمى أف رسكؿ اهلل نفؿ في أكؿ الغزكة الربع بعد الخمس ،فكذلؾ الثمث الذل
ينفمو في رجكعو مف الغزكة ،ىك الثمث أيضان قبؿ الخمس كاال لـ يكف لذكر الثمث معنى(.)4
كؿ ً
اهلل ( )ىيقيك يؿَ" :ل َن ْف َل إَِّل َب ْع َد ا ْل ُخ ُم ِ
س"(.)5
ت ىر يس ى
 -2عف معف بف يزيد قاؿ :ىس ًم ٍع ي
وجو الدللة:
أف التنفيؿ يككف بعد الخمس ،كبذلؾ يككف مف جممة الغنيمة بعد إخراج الخمس(.)6
ادةى ٍب ًف الص ً
ىخ ىذ ىر يسك يؿ المَّ ًو ( )ىي ٍكىـ يح ىن ٍي وف ىكىب ىرةن ًم ٍف ىج ٍن ًب ىب ًع و
ُّيا
ير ،فىقى ى
َّام ًت قى ى
اؿ :أ ى
 -3ىع ٍف يع ىب ى
اؿَ « :يا أَي َ
ِِ
ِ ِ ِ
َّ
ود َعمَ ْي ُك ْم»(.)7
س َم ْرُد ٌ
سَ ،وا ْل ُخ ُم ُ
اء المَّ ُو َعمَ ْي ُك ْم قَ ْد ُر َىذه إَِّل ا ْل ُخ ُم ُ
اس ،إِ َّن ُو َل َيح ُّل لي م َّما أَفَ َ
الن ُ
وجو الدللة :يدؿ عمى انو نفميـ مف جممة الغنيمة ألنو كمو مردكد إلى الناس.
ثالثاً :اآلثار:

 -1ىع ًف َّ
ث ىب ٍع ىد اٍل يخ يم ً
اؿ يع ىم ير  لً ىج ًر و
س ًم ٍف
اؿ :قى ى
الش ٍعبً ِّي ،قى ى
اؽ ىكلى ىؾ الريبعي أ ًىك الثمي ي
ىف تىأٍتً ىي اٍل ًع ىر ى
ير :ىى ٍؿ لى ىؾ أ ٍ
يك ِّؿ أ ٍىر و
ض ىك ىش ٍي وء(.)8
))1
))2

بداية المجتيد البف رشد (ِ.)ُٓٗ-ُٖٓ/
حبيب بف مسممة بف مالؾ القرشي الفيرم ،األمير أبك عبد الرحمف  -كقيؿ :أبك مسممة  -القرشي ،الفيرم ،لو :صحبة،

كركاية يسيرة ،ت .42سير أعبلـ النببلء لمذىبي (.)188/3

))3
))4
))5
))6
))7

مسند أحمد لئلماـ أحمد ،مسند الشامييف ،)َُ-ٗ/ِٗ ( ،ح(ُْْٕٔ) ،قاؿ األرنؤكط :إسناده صحيح ،رجالو ثقات.
شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (ٓ.)ِٖٗ/
مسند أحمد لئلماـ أحمد ،مسند المكييف ،)194/25( ،ح( ،)15862قاؿ المحقؽ :إسناده صحيح.
انظر :المغني البف قدامة (.)231/9
صحيح ابف حباف البف حباف ،كتاب السير ،ذكر اإلخبار بأف الغاؿ يككف غمكلو في القيامة عا ار عميو (ُُ،)ُّٗ/

ح(ْٖٓٓ) ،سنف النسائي لئلماـ النسائي ،كتاب قسـ الفيء ،)131/7( ،ح( .)4138صححو األلباني في صحيح الجامع
الصغير كزيادتو ( ،)1299/2ح(.)7867
))8

السنف الكبرل لمبييقي ،كتاب السير ،باب السكاد ،)228/9( ،ح( ،)18378قاؿ البييقي :ىى ىذا يم ٍنقى ًطعه.
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ً ً
ضيـ بً ىذلً ىؾ ىعمىى اٍل ًقتى ً
اؿ " :قى ٍد ىك ى ً
اـ يي ىن ِّف يؿ الس ً
اؿ "(.)1
يـ قى ى
َّرَّيةى الثمي ى
ث أ ًىك الريب ىع ،يي ىحِّر ي ي ٍ
اف ٍاإل ىم ي
 -2ىع ٍف إ ٍب ىراى ى
وجو الدللة:
يدؿ األثراف عمى أف التنفيؿ يككف مف جممة الغنيمة.
رابعاً :المعقول:
 -1انفراد بعض الغانميف بو ،فقدـ عمى القسمة كالسمب(.)2
 -2أنيـ مف المجاىديف ،فكاف حقيـ مف أربعة األخماس ،كذكم السيماف(.)3
 -3أنو حؽ ينفرد بو بعض الغانميف ،فأشبو األسبلب(.)4
 -4أف النبي ( )نفؿ الثمث ،كال يتصكر إخراجو مف الخمس(.)5
مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة القول األول :القائمون بأن النفل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسممين.
نوقش استدلليم باآلية الكريمة:
أنو ليس فييا نسخ كأف اآليتيف ال معارضة بينيما ،كأنيما عمى التخيير أعني أف لئلماـ أف ينفؿ مف رأس
الغنيمة مف شاء ،كلو أال ينفؿ ،بأف يعطي جميع أرباع الغنيمة لمغانميف(.)6
ونوقش استدلليم بالسنة النبوية:
()7

إف حديث ابف عمر عمى أنو محتمؿ أف يككف مف خمس الخمس بأف يككف ىناؾ ثياب كخرثي

متاع

غير اإلبؿ فأعطى مف لـ يبمغو البعير قيمة البعير مف غير ذلؾ مف العركض(.)8

))1

ِّ
المحدثيف
األمكاؿ البف زنجكيو ،باب النفؿ بالثمث كالربع بعد الخمس ،)701/2( ،ح( .)1181لـ أجد مف حكـ عميو مف

عمى حد عممي.

))2
))3
))4
))5

مطالب أكلي النيى لمرحيباني (.)554/2
الكافي البف عبد البر (.)145/4

كشاؼ القناع لمبيكتي (.)86/3
المغني البف قدامة (.)227/9

))6

بداية المجتيد البف رشد (ِ.)ُٓٗ-ُٖٓ/

))8

االستذكار البف عبد البر (ٓ ،)ْٓ/التمييد البف عبد البر (.)66/14

))7

ىك أسقاط الشيء ،يقاؿ ألسقاط أثاث البيت خرثي .مقاييس المغة البف فارس (.)175/2
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كىذا يمكف أف يككف نفميـ مف أربعة أخماس الغنيمة دكف بقية الجيش ،كما تنفؿ السرايا .كيتعيف حمؿ
الخبر عمى ىذا؛ ألنو لك أعطى جميع الجيش ،لـ يكف ذلؾ نفبل ،ككاف قد قسـ ليـ أكثر مف أربعة
األخماس كىك خبلؼ اآلية كاألخبار(.)1
نوقش أيضاً في الحديث بياف كاضح أف النفؿ إنما أعطاىـ مف جممة الغنيمة ال مف الخمس الذم ىك
سيمو كنصيبو ،كظاىر حديث ابف عمر أنو أعطاىـ ىذا النفؿ قبؿ الخمس كما نفميـ السمب قبؿ
الخمس(.)2
نوقش استدلليم بالمعقول:
لئلماـ أف ينفؿ مف الغنيمة ما أحب بعد إح ارزه إياىا قبؿ أف يقسميا(.)3
مناقشة أدلة القول الثاني :القائمون بأن النفل يكون من خمس الخمس.
نوقش استدلليم بالكتاب:
أنو ليس فييا نسخ كأف اآليتيف ال معارضة بينيما ،كأنيما عمى التخيير أعني أف لئلماـ أف ينفؿ مف رأس
الغنيمة مف شاء ،كلو أال ينفؿ ،بأف يعطي جميع أرباع الغنيمة لمغانميف(.)4
نوقش استدلليم بالسنة:
نوقش حديث ابف عمر أف ظاىر السياؽ يرد ىذه االحتماالت ،قاؿ :كقد جاء أنيـ كانكا عشرة كأنيـ غنمكا
مائة كخمسيف بعي ار فخرج منيا الخمس كىك ثبلثكف ،كقسـ عمييـ البقية فحصؿ لكؿ كاحد اثنا عشر ثـ
نفمكا بعي انر بعي انر ،فعمى ىذا يككف نفمكا ثمث الخمس(.)5
ونوقش أيضاً في حديث ابف عمر رد لقكؿ مف قاؿ :إف النفؿ مف خمس الخمس ،كانما في الحديث أنو
نفؿ نصؼ السدس؛ ألنو بمغت سيمانيـ اثنا عشر بعي انر كنفمكا بعي انر بعي انر(.)6

نكقش حديث أبي مكسى  أف بياف الحجة عميو أف النبي – -حيف تحمؿ المسمميف مف سبى ىكازف،
كاستطابيـ ،ككعدىـ أف يعكضيـ مف أكؿ ما يفيء اهلل عميو إنما أشار إلى الخمس ،إذ معمكـ أف أربعة
))1

المغني البف قدامة (،)231/9الشرح الكبير عمى متف المقنع البف قدامة (.)441/10

))2

معالـ السنف لمخطابي (ِ ،)ُُّ/عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ (.)298/7

))3

شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (ٓ.)ِٖٗ/

))4

بداية المجتيد البف رشد (ِ.)ُٓٗ-ُٖٓ/

))6

فتح البارم البف حجر ( ،)240/6شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (ٓ.)ََّ/

))5

فتح البارم البف حجر ( ،)240/6نيؿ األكطار لمشككاني (ٕ.)ِّٓ/
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أخماس الغنيمة لمغانميف ،فباف أف الخمس لك كاف مقسكما عمى خمسة أسيـ لـ يؼ خمس الخمس بما
كعد المسمميف أف يعكضيـ مف سبى ىكازف(.)1
إف أراد اإلماـ تفضيؿ بعض الجيش لمعنى فيو ،فذلؾ مف الخمس ال مف رأس الغنيمة ،كاف انفردت قطعة
فأراد أف ينفميا مما غنمت دكف سائر الجيش فذلؾ مف غير الخمس بشرط أف ال يزيد عمى الثمث(.)2
مناقشة أدلة القول الثالث :القائمون بأن النفل من جممة الغنيمة.
نوقش استدلليم بالكتاب:
َن لَّ ِو
ش ْي ٍء فَأ َّ
اعمَ ُموا أ ََّن َما َغ ِن ْمتُ ْم ِم ْن َ
أف اآليتاف فييما تعارض ظاىرم كلرفع التعارض قكلو تعالىَ { :و ْ
سأَلُوَن َك َع ِن ْاألَ ْنفَ ِ
ال} فيدؿ عمى أف النفؿ مف الخمس(.)3
س ُو} ،ناسخان لقكلو تعالىَ { :ي ْ
ُخ ُم َ
نوقش استدلليم بالسنة:
أ -حديث حبيب بف مسممة أف لو معنى صحيحان ،كذلؾ أف المذككر مف نفمو في البدأة الربع ،ىك مما
يجكز لو النفؿ منو ،ككذلؾ نفمو فى الرجعة الثمث مما يجكز لو النفؿ منو كىك الخمس(.)4

ونوقش أيضاً حديث الثمث بعد الخمس :في ىذا الحديث أنو أعطاىـ ذلؾ بعد أف خمس الغنيمة فيشبو
()5

كاهلل أعمـ أف يككف األمراف معا جائزيف ،كفيو أنو قد بمغ بالنفؿ الثمث

.

ب -نكقش حديث أبي أمامة الباىمى أنو ال حجة فيو؛ ألنو محتمؿ أف يككف معناه :ينفميـ إذا قفمكا الثمث،
فيككف ذلؾ عمى قفكؿ مف قتاؿ إلى قتاؿ ،فيككف الثمث المنفؿ ىك الثمث قبؿ الخمس ،كذلؾ جائز عندنا؛
ألنو يرجى بذلؾ صبلح القكـ كتحريضيـ عمى قتاؿ عدكىـ .فأما إذا كاف القتاؿ قد ارتفع فبل يجكز النفؿ؛
ألنو ال منفعة لممسمميف فى ذلؾ(.)6
نوقش استدلليم باآلثار:
 -1أف أثر عمر بف الخطاب  منقطع ،ال تقكـ بو حجة.
))1
))2
))3

شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (ٓ.)ِٕٗ/
االستذكار البف عبدالبر ( ،)42/5نيؿ األكطار لمشككاني (.)325/7
بداية المجتيد البف رشد (ِ.)ُٓٗ-ُٖٓ/

))4

شرح معاني اآلثار لمطحاكم ( ،)240/3شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (ٓ.)ِٗ8/

))6

شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (ٓ.)ِٗٗ/

))5

معالـ السنف لمخطابي (ِ.)ُِّ/
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 -2أف أثر إبراىيـ النخعي عاـ في تنفيؿ اإلماـ كليس فيو نص مف أنو مف جممة الغنيمة أك كقع قبؿ أك
بعد رفع الخمس ،كفيو ذكر عمة التنفيؿ دكف قيمة التنفيؿ.
الترجيح:
بعد استعراض أدلة الفريقين تبين لي رجحان القائل إن النفل يكون من الخمس الواجب لبيت مال
المسممين وىو قول الحنفية والمالكية ورواية عن الشافعية؛ وذلك لآلتي:
 -1قكة أدلتيـ كداللتيا عمى المراد ،كضعؼ أدلة المخالفيف كالرد عمييا.
 -2أنو ليس لئلماـ أف ينفؿ بعد إحراز الغنيمة إال مف الخمس ،فأما مف غير الخمس فبل؛ ألنو قد ممكتو
المقاتمة ،فبل سبيؿ لئلماـ عميو(.)1

))1

المرجع السابؽ (ٓ.)298/
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المطمب الرابع
متى يعطى النفل
اؿ « :ىذلً ىؾ ىعمىى ك ٍج ًو ٍاال ٍجتًي ًاد ًم ىف ًٍ
ؾ ىع ًف َّ
اإل ىم ًاـ .ىكلى ٍي ىس ًع ٍن ىد ىنا
ىك يسئً ىؿ مال ه
كف ًفي أ َّىك ًؿ ىم ٍغ ىنوـ؟ قى ى
الن ىف ًؿ ،ىى ٍؿ ىي يك ي
ى
ى
كؿ المَّ ًو ( )ىن َّف ىؿ ًفي م ىغ ًاز ً
طً
اف ،ىكلى ٍـ ىيٍبمي ٍغنًي أ َّ
يو يكمِّيىا.
اد السٍم ى
ىف ىر يس ى
كؼ ىم ٍكقي ه
ًفي ىذلً ىؾ أ ٍىمهر ىم ٍع ير ه
اجتًيى ي
كؼ ،إً َّال ٍ
ى
ً ً ً ً ً ً
ً
ً
ً
َّ ً
ً
ً
و ً
يما
ىكقى ٍد ىبمى ىغني أَّىنوي ىنف ىؿ في ىب ٍعضيىا ىي ٍكىـ يح ىن ٍي وف .ىكًاَّن ىما ىذل ىؾ ىعمىى ىك ٍجو ٍاال ٍجتيىاد م ىف ٍاإل ىماـ ،في أ َّىكؿ ىم ٍغ ىنـ ىكف ى
ىب ٍع ىدهي»(.)1

صورة المسألة:
قاـ اإلماـ في أكؿ غزكة بالتنفيؿ لمجند المسمـ.
تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة عمى جكاز تنفيؿ اإلماـ مف الغنيمة لمف شاء أف يزيده عمى نصيبو( ،)2كاتفقكا
عمى أف ما حصؿ في أيدييـ مف الغنيمة مف جميع األمكاؿ عينيا كعركضيا سكل األراضي فإنو يؤخذ
منو الخمس( ،)3كاختمفكا في كقت التنفيؿ عمى قكليف-:
القول األول :ذىب الحنفية

()4

()5

والشافعية

والحنابمة
()7

القول الثاني :ذىب اإلمام مالك وىو قول المالكية

))1
))2
))3

()6

إلى أن التنفيل يكون في كل مغنم.

إلى أن ذلك إلى اجتياد اإلمام.

مكطأ مالؾ (.)648/3
بداية المجتيد البف رشد (.)158/2
انظر :اختبلؼ األئمة العمماء لمذىمي ( ،)304/2القكانيف الفقيية البف جزم (ص  ،)99بحر المذىب لمركياني

( ،)222/6الكافي في فقو اإلماـ أحمد البف قدامة (.)142/4
))4

درر الحكاـ لمبل خسرك ( ،)289/1البحر الرائؽ البف نجيـ ( ،)100/5حاشية ابف عابديف البف عابديف (.)195/4

))5

انظر :األـ لمشافعي ( ،)151/4البياف لمعمراني ( ،)161/12فتح البارم البف حجر (.)241/6

))6

انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو لمككسج ( ،)3853/8المغني البف قدامة ( ،)229/9الشرح الكبير عمى

متف المقنع البف قدامة (.)439/10
))7

انظر :االستذكار البف عبدالبر ( ،)72/5التاج كاإلكميؿ لممكاؽ ( ،)571/4حاشية العدكم لمعدكم (.)15/2
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سبب الخالف:
()1

سبب اختبلفيـ ىك احتماؿ قكلو  يكـ حنيف بعدما برد القتاؿ« :مف قتؿ قتيبل فمو سمبو»

أف يككف ذلؾ

منو  عمى جية النفؿ ،أك عمى جية االستحقاؽ لمقاتؿ.
كلمعارضة آية الغنيمة لو إف حمؿ ذلؾ عمى االستحقاؽ ،أعني قكلو تعالى{ :واعمموا أنما غنمتم من
شيء} اآلية .فإنو لما نص في اآلية عمى أف الخمس هلل عمـ أف أربعة األخماس كاجبة لمغانميف(.)2
األدلــة:
أدلة القول األول :استدؿ الجميكر القائمكف بأف التنفيؿ يككف في كؿ مغنـ بالسنة النبكية:
ً ًً
ت
يف ىج ٍكلىةه ،فى ىأرٍىي ي
لٍم يم ٍسمم ى
عاتًًق ًو بًالس ٍَّي ً
ت
ؼ فىقىطى ٍع ي
ى

ً
ت
ادةى  ،قى ى
اـ يح ىن ٍي وف ،ىفمى َّما التىقى ٍي ىنا ىك ىان ٍ
 -1ىع ٍف أىبًي قىتى ى
اؿ :ىخ ىر ٍج ىنا ىم ىع ا َّلنب ِّي ( )ىع ى
ًً
ً
ً
ً
ض ىرٍبتيوي ًم ٍف ىكىرائً ًو ىعمىى ىحٍب ًؿ
يف ،فى ى
الم ٍسمم ى
الم ٍش ًرك ى
يف قى ٍد ىعبلى ىريج نبل م ىف ي
ىريج نبل م ىف ي
ً
ع ،كأى ٍقب ىؿ عمى َّي فىض َّمنًي ض َّمةن كج ٍد ي ً
ِّ
ت يع ىم ىر ٍب ىف
ت فىأ ٍىر ىسمىنًي ،ىفمى ًح ٍق ي
الم ٍك ي
ت م ٍنيىا ًر ى
ى ىى
ى
الد ٍر ى ى ى ى
الم ٍكت ،ثيَّـ أ ٍىد ىرىكوي ى
يح ى
الخطَّ ً
الن ً
ت :ىما ىبا يؿ َّ
يال لَ ُو
اؿَ « :م ْن قَتَ َل قَِت ً
اؿ :أ ٍىم ير المَّ ًو  ،ثيَّـ ىر ىج يعكا ،ىك ىجمى ىس النَّبًي ( ،)فىقى ى
اس؟ قى ى
ى
اب فى يقٍم ي
ِ
ت :ىم ٍف
اؿ :ثيَّـ قى ى
ت ،قى ى
ت ،فى يقٍم ي
اؿ النَّبًي (ً )م ٍثمىوي ،فىقي ٍم ي
ت :ىم ٍف ىي ٍشيى يد لًي ،ثيَّـ ىجمى ٍس ي
سمَ ُب ُو» فى يقٍم ي
َعمَ ْيو َب ّْي َن ٌة َفمَ ُو َ
اؿ َّ
ىخ ىب ٍرتيوي ،فىقىا ىؿ
ت ،فىقى ى
اؿ :ثيَّـ قى ى
ت ،قى ى
ادةى؟» .فىأ ٍ
اؿ « :ىما لى ىؾ ىيا أ ىىبا قىتى ى
النبًي (ً )م ٍثمىوي ،فىقي ٍم ي
ىي ٍشيى يد لًي ،ثيَّـ ىجمى ٍس ي
اؿ أىبك ب ٍك ور :الىىا المَّ ًو إً نذا ،الى يع ًم يد إًلىى أ و ً
ًً ً
ًً
يسًد المَّ ًو،
ص ىد ى
ى
ؽ ،ىك ىسمىيبوي ع ٍندم ،فىأ ٍىرضو مِّني ،فىقى ى ي ى
ىسد م ٍف أ ٍ
ىٍ
ى
ىريج هؿ :ى
طانً ً
ت بً ًو
ىع ى
ييقىاتً يؿ ىع ًف المَّ ًو ىكىر يسكلً ًو ( )فىيي ٍع ًط ىي ىؾ ىسمىىبوي ،فىقى ى
ص َد َ
يو ،فى ٍابتى ٍع ي
َع ِط ِو» .فىأ ٍ
ق ،فَأ ْ
اؿ النَّبًي (َ « :)
م ٍخرفنا ًفي ىبنًي سمًمةى ،فىًإَّنوي ىأل َّىك يؿ م و
اؿ تىأىثٍَّمتيوي ًفي ً
اإل ٍسبلىًـ(.)3
ى ى
ى
ى ى
وجو الدللة :أف النبي ( )لـ يكف شرط يكـ حنيف في أكؿ القتاؿ أف السمب لمقاتؿ؛ ألنو لك شرطو ألخذه
أبك قتادة ،كأنو نفمو السمب بعد أف قتؿ الرجؿ(.)4

 -2ىع ٍف ىحبً ً
ث َب ْع َد ا ْل ُخ ُم ِ
س»(.)5
يب ٍب ًف ىم ٍسمى ىمةى اٍل ًف ٍي ًر ِّ
سو ُل المَّ ِو (ُ )ي َن ّْف ُل الثُّمُ َ
م  ،أَّىنوي قى ى
اؿَ « :ك َ
ان َر ُ
))1

سنف الترمذم لمترمذم ،كتاب أبكاب السير ،باب ما جاء في مف قتؿ قتيبل فمو سمبو ( ،)131/4ح( ،)1562صححو

الترمذم.

))2
))3
))4
))5

بداية المجتيد البف رشد (.)160/2

سبؽ تخريجو ص.44
البياف لمعمراني (.)161/12
سنف أبي داكد ألبي داكد ،كتاب الجياد ،باب فيمف قاؿ الخمس قبؿ النفؿ ،)79/3( ،ح( ،)2748المستدرؾ عمى

الصحيحيف لمحاكـ ،كتاب قسـ الفيء ،باب كاألصؿ مف كتاب اهلل غز كجؿ ،)145/2( ،ح( ،)2599قاؿ الحاكـ" :ىذا
حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه" ككافقو الذىبي.
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وجو الدللة:
الحديث عاـ في أف اإلماـ ينفؿ في كؿ ما غنمكه كفي كؿ غزكة دكف تخصيص لمنكع(.)1
أدلة القول الثاني :استدل اإلمام مالك والمالكية القائمون بأن التنفيل يرجع إلى اجتياد اإلمام بالسنة
النبوية واألثر:
أولً :السنة النبوية:
كؿ المَّ ًو ( )عاـ ح ىن ٍي وف ،ىفمى َّما التىقىٍي ىنا ىك ىان ٍ ً ً ً
اؿ :ىخر ٍج ىنا مع رس ً
يف ىج ٍكلىةه ... ،إلى
ىع ٍف أىبًي قىتى ى
ىى ي
ت لٍم يم ٍسمم ى
ىىىي
ادةى  ،قى ى ى
ِ
سمَ ُب ُو»(.)2
اؿَ « :م ْن قَتَ َل قَِت ً
أف قى ى
يال لَ ُو َعمَ ْيو َب ّْي َن ٌة َفمَ ُو َ
وجو الدللة:
يدؿ الحديث عمى أنو ال يجكز النفؿ قبؿ الغنيمة ،كيجكز في أكؿ المغنـ أك آخره عمى االجتياد(.)3
ثانياً :األثر:
ً ً
و
ً
ًو
ىع ًف ٍاب ًف ًس ً
يف أ َّ
ىص يابكا ىس ٍبنيا ،فىأ ىىر ىاد يع ىب ٍي يد
اف ىم ىع يع ىب ٍيد اهلل ٍب ًف أىبًي ىب ٍك ىرةى في ىغ ىزاة ىغ ىز ى
ىف أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالؾ ىك ى
ير ى
اىا ،فىأ ى
ً
ً
ً
ىع ًطنًي ًم ىف اٍل يخ يم ً
اؿ
اؿ :فىقى ى
س قى ى
ىف ىي ٍق ًس ىـ  ،فىقى ى
اؿ أ ىىن هس :ىال  ،ىكلى ًك ًف ا ٍق ًس ٍـ ثيَّـ أ ٍ
ىف يي ٍعط ىي أ ىىن نسا م ىف الس ٍَّب ًي قىٍب ىؿ أ ٍ
اهلل أ ٍ
ً
عبي يد ً
ً
ً
ىف يي ٍع ًط ىيوي ًم ىف اٍل يخ يم ً
س(.)4
اهلل :ىال ،إً َّال ًم ٍف ىج ًم ً
ي ىٍ
ىف ىي ٍقىب ىؿ م ٍنوي ،ىكأ ىىبى يع ىب ٍي يد اهلل أ ٍ
يع اٍل ىغ ىنائًـ ،فىأ ىىبى أ ىىن هس أ ٍ
وجو الدللة:
يدؿ األثر عمى أف التنفيؿ ىك لئلماـ عمى حسب ما يؤديو إليو اجتياده ،سكاء كاف في أكؿ مغنـ أك
غيره(.)5
مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة القول األول :القائمون بأن التنفيل يكون في كل مغنم بالسنة النبوية:

))1
))2
))3

انظر :المغني البف قدامة (.)229/9
سبؽ تخريجو ص.44
التيذيب في اختصار المدكنة لمقيركاني (.)65/2

))4

شرح معاني اآلثار لمطحاكم ،كتاب السير ،باب النفؿ بعد الفراغ مف قتاؿ العدك ( ،)242/3ح( .)5226لـ أجد مف

))5

انظر :االستذكار البف عبدالبر (.)73/5

حكـ عميو مف أىؿ الحديث.
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لك كاف األمر الزمان في كؿ غزكة لحكـ بو النبي ( )في سائر مغازيو كما حكـ بو يكـ حنيف كلما ثبت
أنو حكـ بو في بعض المكاطف كلـ يبمغنا أنو حكـ بو في غيرىا ،كلك حكـ بو لبمغنا كما بمغ حكمو بذلؾ
يكـ حنيف ثبت أنو إنما يحكـ بو في بعض المكاطف لما كاف يرل فيو مف المصمحة في ذلؾ اليكـ كال يحكـ
بو في غيره لما كاف يرل مف المصمحة في ترؾ الحكـ بو في ذلؾ اليكـ(.)1
مناقشة أدلة القول الثاني :القائمون بأن التنفيل يكون إلى اجتياد

اإلمام .

نوقش استدلليم بالسنة:
أف حديث أبي قتادة عاـ في كؿ مغنـ ،كىك دليؿ لنا ،كليس فيو النص عمى أنو راجع إلى اجتياد اإلماـ .
نوقش استدلليم باألثر:
أف األثر في بياف األمكاؿ التي يجكز فييا النفؿ ،فيك خارج محؿ النزاع.
ال حجة لمف جعؿ ذلؾ في أكؿ مغنـ أك نفاه عف أكؿ مغنـ إال التحكـ كليس قكلو في ذلؾ بشيء(.)2
الترجيح :بعد استعراض أدلة الفريقين والمناقشات الواردة عمييا ،يتبين لي أن الراجح ىو قول الجميور
بأن التنفيل يكون في كل غزوة ،وذلك لؤلمور التالية:
 -1عمكـ اآلية التي أكجبت الغنائـ لممجاىديف.
 -2ال يكجد نص يمنع اإلماـ أف يعطي مف األنفاؿ في كؿ غزكة.
 -3لـ يرد عف رسكؿ اهلل ( )أنو جعمو في أكؿ مغنـ أك شرطو في كؿ مغنـ.

))1
))2

المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)195/3
التمييد البف عبدالبر (.)58/14
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املبحث انثبنً
أحكبو انغنًٍت

كفيو مطمباف:
المطمب األول :حكم من وجد من العدو في أرض المسممين.
المطمب الثاني :ما فضل من الطعام مع المجاىد فأدخمو البمد.
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المطمب األول
حكم من وجد من العدو في أرض المسممين
ًً
ؾً :فيمف ك ًج ىد ًمف اٍلع يد ِّك عمىى س ً
قى ى ً
اح ًؿ اٍل ىب ٍح ًر بًأ ٍىر ً
َّار ىكأ َّ
ىف اٍل ىب ٍح ىر لىًفظىيي ٍـ.
ى ى ى
ض اٍل يم ٍسمم ى
ى
يف ،فى ىزىع يمكا أَّىنيي ٍـ تيج ه
اؿ ىمال ه ى ٍ ي
ًً
ً
ىف مر ً
ؼ اٍلمسمًمكف تىصًد ى ً ً َّ
يف« :أ ىىرل أ َّ
ىف
اك ىبيي ٍـ تى ىكس ىَّر ٍ
ت ،أ ٍىك ىعط يشكا فىىن ىزليكا بً ىغ ٍي ًر إً ٍذ ًف اٍل يم ٍسمم ى
ىكىال ىي ٍع ًر ي ي ٍ ي ى ٍ
يؽ ىذل ىؾ إال أ َّ ى ى
ىذلً ىؾ لً ٍ ً
ىخ ىذ يى ٍـ ًفي ًي ٍـ يخ يم نسا»(.)1
ئل ىم ًاـ .ىي ىرل ًفي ًي ٍـ ىأرىٍيوي .ىكىال أ ىىرل لً ىم ٍف أ ى
صورة المسألة:
أرض المسمميف بغير أماف فزعـ أنو تاجر ،فما الحكـ في ىذه الحالة؟
دخؿ كافر حربي ى
تحرير محل النزاع:
اتفؽ األئمة األربعة عمى أف مف دخؿ أرض المسمميف بعقد أماف فيك معصكـ الدـ كالماؿ( ،)2كأجمعكا
أيضان عمى أف ال صدقة عمى أىؿ الذمة في شيء مف أمكاليـ ما دامكا مقيميف( ،)3كاختمفكا إذا دخؿ العدك
أرض المسمميف بغير أماف كادعى أنو تاجر عمى قكليف-:
()4

القول األول :ذىب أبو حنيفة

()5

واإلمام مالك وىو قول المالكية

()6

والشافعية

()7

والحنابمة في قول

إلى

أرض اإلسالم بغير أمان فيو فيء لممسممين.
أن من دخل من العدو َ
القول الثاني :ذىب الصاحبان

))1
))2

()8

()9

والحنابمة في قول

أنو يكون خاصاً لآلخذ.

مكطأ مالؾ (.)641/3

انظر :شرح السير الكبير لمسرخسي (ص  ،)1789القكانيف الفقيية البف جزم (ص  ،)103نياية المطمب لمجكيني

( ،)470/17الكافي في فقو اإلماـ أحمد البف قدامة (.)161/4
))3

اإلجماع البف المنذر (ص .)49

))4

انظر :البحر الرائؽ البف نجيـ ( ،)95/5حاشية ابف عابديف البف عابديف (.)145/4

))5

انظر :المدكنة لئلماـ مالؾ ( ،)502/1النكادر كالزيادات لمقيركاني ( ،)130/3التاج كاإلكميؿ لمحطاب (.)562/4

))6

انظر :األـ لمشافعي ( ،)217/4بحر المذىب لمركياني ( ،)386/13مختصر المزني لممزني (.)385/8

))7

انظر :اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد لمكمكذاني (ص  ،)222الكافي في فقو اإلماـ أحمد البف قدامة (،)164/4

))8

انظر :المبسكط لمسرخسي ( ،)130/22بدائع الصنائع لمكاساني (.)109/7

))9

انظر :المحرر في الفقو ألبي البركات (،)181/2كشاؼ القناع لمبيكتي (.)109/3

المغني البف قدامة (.)247/9

-70-

سبب الخالف:
يرجع سبب اختبلفيـ إلى عدـ كركد نص مف كتاب أك يسنة يقضي بما يجب في الحربي إذا دخؿ أرض
اإلسبلـ بغير أماف كتاجر ،فمذلؾ منيـ مف رأل أنو يبقى عمى صفتو كحربي كمالو غنيمة لممسمميف،
كمنيـ مف رأل أنو دخؿ تاج انر فكجده أحد المسمميف فيك لمف كجده.
األدلــة:
أدلة القول األول :استدؿ الجميكر عمى أف الحربي إذا دخؿ أرض اإلسبلـ تاج انر فإف مالو يككف غنيمة
كفيئان لممسمميف بالمعقكؿ.
 -1أنو كجد سبب ثبكت الممؾ لعامة المسمميف في محؿ قابؿ لمممؾ ،كىك المباح فيصير ممكا لمكؿ ،كما
إذا استكلى جماعة عمى صيد(.)1
 -2أنو كمما دخؿ دار اإلسبلـ فقد ثبت يد أىؿ الدار عميو؛ ألف الدار في أيدييـ فما في الدار يككف في
أيدييـ أيضان ،كليذا قمنا إنو ال يثبت الممؾ لمغانميف في الغنائـ ما دامكا في دار الحرب ،كيذا ىاىنا قكلو:
يد أىؿ الدار يد حكمية ،كيد الحربي حقيقية ،فبل تبطميا(.)2

 -3المسممكف يغنمكف مالو؛ ألنو ال أماف لو(.)3
 -4كما إذا دخؿ الغزاة دار الحرب ،فأخذ كاحد منيـ شيئان مف أمكاؿ الكفرة ،فإف المأخكذ يككف غنيمة
مقسكمة بيف الكؿ كذا ىذا(.)4

 -5أنيـ أىؿ حرب فبل أماف ليـ كمتى غمبكا كظفر بيـ قبؿ بذؿ األماف ليـ فيك فيء(.)5
أدلة القول الثاني :استدؿ الصاحباف كالحنابمة في ركاية أنو يككف لآلخذ خاصة بالقياس كالمعقكؿ:
أولً :القياس:
أنو أخذ بغير قتاؿ في دار اإلسبلـ فكاف آلخذه كالصيد كالحشيش(.)6
))1
))2
))3

بدائع الصنائع لمكاساني (.)116/7
المرجع السابؽ.
الحاكم الكبير لمماكردم (.)337/14

))4

بدائع الصنائع لمكاساني (.)116/7

))6

الشرح الكبير عمى متف المقنع البف قدامة (.)564/10

))5

المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)182/3
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ثانياً :المعقول:
 -1إف سبب الممؾ كجد مف اآلخذ خاصة فيختص بممكو ،كما إذا دخمت طائفة مف أىؿ الحرب دار
اإلسبلـ ،فاستقبمتيا سرية مف أىؿ اإلسبلـ فأخذتيا إنيـ يختصكف بممكيا(.)1
 -2إف السبب ىك األخذ ،كاالستيبلء ىك إثبات اليد ،كقد كجد ذلؾ حقيقة مف اآلخذ خاصة ،كأىؿ الدار
إف كانت ليـ يد لكنيا يد حكمية ،كيد الحربي حقيقية؛ ألنو حر ،كالحر في يد نفسو ،كاليد الحكمية ال
تصمح مبطمة لميد الحقيقية؛ ألنيا دكنيا ،كنقض الشيء بما ىك مثمو ،أك بما ىك فكقو ،ال بما ىك دكنو
فأما يد اآلخذ فيد حقيقة ،كىي محقة كيد الحربي مبطمة ،فجاز إبطاليا بيا(.)2
مناقشة أدلة القول األول :القائمون بأن الحربي إذا دخل أرض اإلسالم تاج ارً فإن مالو يكون غنيمة
وفيئاً لممسممين.
نوقش المعقول بما يمي:
أرض اإلسبلـ كليسكا محاربيف حتى يتـ االستيبلء عمى أمكاليـ.
 -1إنيـ تجار دخمكا ى
 -2إف رجبلن مف المسمميف قد أخذ تمؾ األمكاؿ ،كاليد ىي سبب الممؾ.
 -3ال يكجد قتاؿ دائر في دار اإلسبلـ حتى يصبح غنيمة لممسمميف.
مناقشة أدلة القول الثاني :القائمون بأن الحربي إذا دخل أرض اإلسالم تاج ارً فإن مالو يكون غنيمة
وفيئاً لآلخذ خاصة.
نوقش المعقول بما يمي:
 -1ادعكا أنيـ أتكا لمتجارة فإف لـ يعمـ صدؽ قكليـ فيك فيء كلك عمـ صدقيـ لـ يعرض ليـ ككجب
تركيـ عمى ما نزلكا عميو أك يردكف إلى مأمنيـ(.)3
 -2ىـ أىؿ حرب أبدان حتى يؤمنكا إال أف يككنكا تعكدكا األماف عمى االختبلؼ بالتجارة قبؿ ىذا فيـ عمى
األماف(.)4

))1

بدائع الصنائع لمكاساني (.)116/7

))2

المرجع السابؽ.

))4

المرجع السابؽ (.)182/3

))3

المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)181/3
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الترجيح :بعد استعراض أدلة الفريقين والمناقشة الواردة عمييا يتبين أن الراجح ىو قول الصاحبين
والحنابمة بأن من دخل من العدو في أرض المسممين فيو غنيمة خاصة لآلخذ ،وليس لجميع
المسممين ،وذلك ألمور لآلتي:
 -1ال يكجد نص مف كتاب أك يسنة يبيف حكـ ىذه المسألة.
حرب دائرة أك معركة لتككف األمكاؿ غنيمة لممسمميف.
 -2إنو ال يكجد ه
 -3إف ىؤالء ليسكا جنكدان محاربيف ليتـ االستيبلء عمى أمكاليـ.
 -4قمنا ىي لآلخذ خاصة بسبب اليد التي ىي سبب الممؾ.
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المطمب الثاني
ما فضل من الطعام مع المجاىد فأدخمو البمد
ِم ْن ُو
«إِ ْن

ِ
يب الطَّ َعام ِفي أ َْر ِ
ض ُل
س ِئ َل مال ٌك َع ِن َّ
ض ا ْل َع ُد ّْو ،فَ َيأْ ُك ُل ِم ْن ُو َوَيتََزَّوُد ،فَ َي ْف ُ
الر ُج ِل ُيص ُ
قال يحيىَ :و ُ
َ
َن ي ْق َدم ِب َال َده فَي ْنتَ ِفع ِبثَم ِ
َن ي ْح ِبس ُو فَيأْ ُكمَ ُو ِفي أ ْ ِ ِ
ال َمالِ ٌك:
نو؟ قَ َ
َ
صمُ ُح لَ ُو أ ْ َ َ َ
ش ْي ٌء ،أ ََي ْ
َىمو ،أ َْو َي ِب َ
ُ َ َ َ
يع ُو قَ ْب َل أ ْ َ َ
ِ
ِ
ِِ
َن
ْسا أ ْ
اع ُو َو ُى َو ِفي ا ْل َغ ْز ِو ،فَِإ ّْني أ ََرى أ ْ
سمِ ِم َ
َب َ
َن َي ْج َع َل ثَ َم َن ُو في َغ َنائم ا ْل ُم ْ
ينَ .وِا ْن َبمَ َغ ِبو َب َم َدهُ ،فَ َال أ ََرى َبأ ً
ير تَ ِ
اف ًيا»(.)1
ان َي ِس ًا
َيأْ ُكمَ ُو َوَي ْنتَ ِف َع ِب ِو ،إِ َذا َك َ
صورة المسألة:
ما حكـ ما فضؿ مف الطعاـ كالعمؼ في أيدم المجاىديف ،بعد أف يعكدكا إلى ببلدىـ؟
تحرير محل النزاع:
()2

اتفؽ الفقياء األربعة

عمى تحريـ الغمكؿ( ،)3كاتفقكا أيضان عمى أف لمقكـ إذا دخمكا دار الحرب غزاة أف

يأكمكا طعاـ العدك ،كأف يعمفكا دكابيـ مف أعبلفيـ( ،)4كاتفقكا كذلؾ عمى أف مف فضؿ معو مف الطعاـ،
فأدخمو البمد ،طرحو في مقسـ تمؾ الغزاة إذا كاف كثي انر( ،)5كاختمفكا في رد اليسير عمى قكليف-:
()6

القول األول :ذىب الحنفية

()7

كالشافعية في الظاىر

كالحنابمة في المذىب

()8

إلى أف اليسير مف الطعاـ

يجب رده في الغنيمة كالكثير بعد العكدة لمبمد.

))1

مكطأ مالؾ ،كتاب الجياد.)641/3( ،

))2

األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ البف المنذر (.)51/11

))3

الغمكؿ :السرقة مف ماؿ الغنيمة قبؿ القسمة .انظر :النياية البف األثير ( ،)380/3القامكس الفقيي ألبي حبيب (ص

))4

األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ البف المنذر ( ،)68/11مرقاة المفاتيح لمقارم (.)2583/6

.)277

))5

انظر :االختيار لممكصمي ( ،)127/4الرسالة لمقيركاني (ص  ،)84نياية المطمب لمجكيني ( ،)435/17المغني البف

قدامة (.)282/9

))6

انظر :المبسكط لمسرخسي ( ،)34/10تحفة الفقياء لمسمرقندم ( ،)300/3تبييف الحقائؽ لمزيمعي (.)253/3

))7

انظر :األـ لمشافعي ( ،)277/4نياية المطمب لمجكيني ( ،)442/17ركضة الطالبيف لمنككم (.)264/10

))8

انظر :مختصر الخرقى لمخرقي (ص  ،)141الكافي في فقو اإلماـ أحمد البف قدامة ( ،)136/4كشاؼ القناع لمبيكتي

(. ،)75/3
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()1

القول الثاني :ذىب اإلماـ مالؾ كىك قكؿ المالكية

()2

كالشافعية في قكؿ

()3

كالحنابمة في قكؿ

إلى أف

اليسير مف الطعاـ يباح أكمو كاالنتفاع بو كال يجب رده إلى الغنيمة بعد العكدة لمبمد.
سبب الخالف:
السبب في اختبلفيـ معارضة اآلثار التي جاءت في تحريـ الغمكؿ لآلثار الكاردة في إباحة أكؿ الطعاـ مف
حديث ابف عمر ،كابف المغفؿ كحديث ابف أبي أكفى .فمف خصص أحاديث تحريـ الغمكؿ بيذه أجاز أكؿ
الطعاـ اليسير لمغزاة إذا رجعكا بو إلى ببلدىـ ،كمف رجح أحاديث تحريـ الغمكؿ عمى ىذا لـ يجز ذلؾ(.)4
األدلــة:
أدلة القول األول :استدؿ الحنفية كالشافعية كالحنابمة في قكؿ إلى أنو يجب رد اليسير مف الطعاـ في
الغنيمة بالسنة النبكية كالمعقكؿ:
أولً :السنة النبوية:
ادةى ٍب ًف الص ً
ُّيا َّ
اس إِ َّن َى َذا ِم ْن
َّام ًت ،ىع ًف النَّبً ِّي ( )قى ى
 ىع ٍف يع ىب ىاؿَ « :يا أَي َ
الن ُ
ِ
ول عار ،عمَى أ ْ ِ ِ
ق َذلِ َك ،وما ُد َ ِ
ام ِة،
َوا ْل ِم ْخ َي َ
ط ،فَ َما فَ ْو َ
ون َذل َك ،فَِإ َّن ا ْل ُغمُ َ َ ٌ َ
َىمو َي ْوَم ا ْلق َي َ
ََ

َغ َن ِائ ِم ُك ْم ،أ َُّدوا ا ْل َخ ْيطَ،
ش َن ٌار َوَن ٌار»(.)5
َو َ

وجو الدللة:
يدؿ الحديث عمى تحريـ القميؿ كالكثير مف الغنائـ قبؿ القسمة ،كاعتبره مف الغمكؿ ،كبذلؾ يجب رد الطعاـ
القميؿ إلى غنيمة جميع المسمميف(.)6
ثانياً :المعقول:
 -1أنو أبيح لمحاجة كقد زالت ،فيجب رده إلى أصمو كىك الغنائـ(.)7
))1

انظر :المدكنة لئلماـ مالؾ ( ،)523/1المنتقى شرح المكطأ لمباجي ( ،)183/3شرح الزرقاني لمزرقاني (.)27/3

))2

انظر :الحاكم الكبير لمماكردم ( ،)167/14نياية المطمب لمجكيني ( ،)435/17ركضة الطالبيف لمنككم (.)264/10

))4

بداية المجتيد البف رشد (.)157/2

))3

))5

انظر :المغني البف قدامة (،)278/9شرح الزركشي لمزركشي ( ،)514/6اإلنصاؼ لممرداكم (.)154/4

مسند أحمد لئلماـ أحمد ( ،)387/37ح( ،)22714سنف ابف ماجو لمقزكيني ،كتاب الجياد ،باب الغمكؿ،)950/2( ،

ح( .)2850حسف إسناده األرنؤكط.

))6
))7

انظر :األـ لمشافعي (.)278/4

الكافي في فقو اإلماـ أحمد البف قدامة ( ،)137/4بحر المذىب لمركياني (.)229/13
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 -2أف األصؿ تحريمو ،لككنو مشتركان بيف الغانميف ،كسائر الماؿ(.)1

 -3إنما أبيح منو ما دعت الحاجة إليو ،فما زاد يبقى عمى أصؿ التحريـ ،كليذا لـ يبح لو بيعو(.)2
 -4أنو استقر حؽ الغانميف بالحيازة فبل ينتفع بعضيـ بغير إذف الباقيف(.)3
 -5أنو مف الغنيمة ،كلـ يقسـ ،فمـ يبح في دار اإلسبلـ كالكبير (.)4
أدلة القول الثاني :استدؿ اإلماـ مالؾ كالمالكية الشافعية في قكؿ كالحنابمة في قكؿ أف القميؿ يجكز أكمو
بالسنة النبكية كاألثر
أولً :السنة النبوية:

كالمعقكؿ :

 -1ع ًف ٍاب ًف عمر ر ً
ض ىي
ى
ي ىى ى
كفي ركاية :ىفمى ٍـ يي ٍؤ ىخ ٍذ ًم ٍنيي يـ

ِ
ِ
يب ِفي َم َغ ِ
ب ،فَ َنأْ ُكمُ ُو َولَ َن ْرفَ ُع ُو»
المَّوي ىع ٍنيي ىما ،قى ى
س َل َوالع َن َ
اؿُ « :ك َّنا ُنص ُ
الع َ
ازي َنا َ
اٍل يخ يم يس(.)5

وجو الدللة:
يدؿ الحديث عمى أف ما بقي معيـ مف الطعاـ قبؿ قسـ الغنيمة ال يجب رده في الغنائـ ،كما بقي بعد
قسمتيا باعكه كتصدقكا بثمنو(.)6
 -2عف ابف كىب عف مسممة عف سعيد بف عبد العزيز التنكخي عف رجؿ مف قريش قاؿ" :لما حاصر
رسكؿ اهلل ( )خيبر جاع بعض الناس ،فسألكا رسكؿ اهلل ( )أف يعطييـ ،فمـ يجدكا عنده شيئان فافتتحكا
بعض حصكنيا فأخذ رجؿ مف المسمميف جرابان مممكءان شحمان ،فبصر بو صاحب المغانـ كىك كعب بف زيد
األنصارم فأخذه ،فقاؿ الرجؿ :ال كاهلل ال أعطيكو حتى أذىب بو إلى أصحابي ،فقاؿ :أعطنيو أقسمو بيف
الناس ،فأبى كتنازعاه ،فقاؿ رسكؿ اهلل (« :)خل بين الرجل وبين جرابو فذىب بو إلى أصحابو»"(.)7
وجو الدللة :يجكز لممجاىديف أف ينتفعكا بالقميؿ مف الطعاـ قبؿ أف يحكزىا اإلماـ(.)8
))1

المغني البف قدامة (.)282/9

))2

انظر :المغني البف قدامة ( ،)282/9كشاؼ القناع لمبيكتي (.)75/3

))4

المغني البف قدامة (.)282/9

))3

))5

االختيار لممكصمي (.)128/4

صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب فرض الخمس ،باب ما يصيب مف الطعاـ في أرض الحرب،)95/4( ،

ح(.)3154

))6
))7

انظر :بحر المذىب لمركياني (.)229/13

المدكنة لئلماـ مالؾ ( ،)522/1قاؿ ابف حجر" :سندهمعضل".فتح البارم البف حجر (.)256/6

))8

المدكنة لئلماـ مالؾ (.)522/1
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ثانياً :األثر:

ً
 -1عف بً ٍش ًر ٍب ًف ع ٍبًد المَّ ًو ،عف أىبً ً
اب رس ً
ض الر ً
كؿ المَّ ًو ( )بًأ ٍىر ً
ب
يو قى ى
ىٍ
ىٍ
كـ ييقىِّر ي
ى
اؿ" :أىتىٍي ىنا ىريج نبل م ٍف أ ٍ
ىص ىح ً ى ي
و ()1
ً
ً
اـ أ َّىكؿ" .
اـ بًالت ىم ٍي ًر فىقى ى
تي ىم ٍي نار فى يقٍم ي
اؿ :ىى ىذا م َّما تى َّم ٍرىنا ىع ى
ت :لىقى ٍد ىعجٍمتييـ اٍل ىع ى
وجو الدللة:
يدؿ األثر عمى أنو يجكز إبقاء فضؿ طعاـ العدك كعدـ حرمة ذلؾ(.)2
 -2ع ًف اٍلقى ً
اب رس ً
الر ٍح ىم ًف ،ىع ٍف ىب ٍع ً
اؿ « :يكَّنا ىن ٍأ يك يؿ اٍل يج يزىر ًفي اٍل ىغ ٍزًك
اسًـ ٍب ًف ىع ٍبًد َّ
كؿ المَّ ًو ( )قى ى
ى
ضأ ٍ
ىص ىح ً ى ي
()3
ىخ ًر ىجتيىنا ًم ٍنوي يم ٍم ىؤلىةه» .
ىكىال ىن ٍق ًس يموي ىحتَّى إً ٍف يكَّنا لىىن ٍرًجعي إًلىى ًر ىحالً ىنا ىكأ ٍ
وجو الدللة:
يدؿ األثر بكضكح كصراحة عمى جكاز أف يبقى في يد المجاىديف فضؿ طعاـ بعد العكدة إلى ديارىـ ،كلـ
يبيف أنو كاف يرد كيقسـ غنائـ(.)4
ً
 -3ع ًف ٍاألىكىز ً
اع ِّي ،ىع ٍف م ٍك يح و
ٍسا بً ىما ىخ ىرىج بً ًو ًم ٍف أ ٍىر ً
ض اٍل ىع يد ِّك ىك ًم َّما ىال
كؿ ،قى ى
ى
اف اٍل يم ٍسم يم ى
اؿ :ىك ى
كف ىال ىي ىرٍك ىف ىبأ ن
ى
ٍ
اؾ(.)5
ثى ىم ىف لىوي يى ىن ى
وجو الدللة:

يدؿ األثر عمى أف المسمميف كانكا ال يركف بأسان في اليسير الذم يخرج مف أرض العدك ،كأنو ال يرد إلى

الغنائـ(.)6

ثالثاً :المعقول:
 -1األصؿ المنع مف االنتفاع بماؿ الغنيمة إال بعد القسمة لحصكؿ االشتراؾ في السبب لكف الحاجة
تدعك المجاىديف لتناكؿ األطعمة لعدـ األسكاؽ بدار الحرب كىك ضركرة عامة(.)7
))1
))2
))3

اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ ( ،)339/5ح( .)2900لـ أجد مف حكـ عميو مف أىؿ الحديث
انظر :المغني البف قدامة (.)282/9
سنف سعيد بف منصكر لمخراساني ،كتاب الجياد ،باب ما جاء في إباحة الطعاـ في أرض العدك،)318/2( ،

ح( ،)2739السنف الكبرل لمبييقي ،كتاب السير ،باب ما فضؿ في يده مف الطعاـ كالعمؼ في دار الحرب،)104/9( ،
ح( .)18006قاؿ البييقي" :في كبل اإلسناديف ضعؼ كما قاؿ الشافعي".معرفة السنف كاآلثار لمبييقي (.)189/13

))4
))5

انظر :المغني البف قدامة (.)282/9
مصنؼ ابف أبي شيبة البف ابي شيبة ،كتاب السير ،الرجؿ يجد الشيء في العدك كليس لو ثمف (،)532/6

ح( .)33599لـ أجد مف حكـ عميو مف أىؿ الحديث.

))6
))7

انظر :المغني البف قدامة (.)282/9

الذخيرة لمقرافي (.)419/3
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 -2أنو أبيح إمساكو عف القسمة ،فأبيح في دار اإلسبلـ ،كمباحات دار الحرب التي ال قيمة ليا فييا،
كيفارقو الكبير فإنو ال يجكز إمساكو عف القسمة؛ كألف اليسير تجرم المسامحة فيو ،كنفعو قميؿ ،بخبلؼ
الكثير (.)1
 -3أنو أخذ ما لو أخذه ،فمـ يجب رده ،كالسمب؛ كألف اليسير تجرم المسامحة فيو(.)2
 -4ال يمزميـ رده ،ألنو مكضكع عمى اإلباحة(.)3
 -5أنو في حكـ ما ىك محتاج لو(.)4
مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة القول األول :القائمكف بأنو يجب رد اليسير مف الطعاـ في الغنيمة.
يجاب عن استدلليم بالسنة :أف حديث الغمكؿ عاـ كىك مخصص باألحاديث التي تجيز أكؿ الطعاـ مف
أرض العدك ،فبل يستدؿ بو عمى تحريـ ذلؾ؛ فيجكز األكؿ مف الغنيمة عمى قدر الحاجة.
أما الحديث الثاني فيك معضؿ كما قاؿ الحافظ ابف حجر.
يجاب عن استدلليم بالمعقول:
 -1لو أف يحممو كينتفع بو في بيتو كأىمو؛ ألنو إذا ممكو في دار الحرب فقد صار لو فبل معنى لمنعو مف
الخركج بو(.)5
 -2إف الفقياء أجازكا باالتفاؽ األكؿ كالعمؼ كالطعاـ كالسبلح فصار مباحان لمجنكد كما بقي يسي انر مف
األكؿ فبل يمتفت إليو.
مناقشة أدلة القول الثاني:
يجاب عن استدلليم بالسنة :أنو معارض بغيره مف األحاديث حيث أمر ( )الصحابة في ذم الحميفة
بإكفاء القدكر ليعمميـ أف الغنيمة إنما يستحقكنيا بعد قسمتو ليا فبل يفتاتكا في أخذ شيء قبؿ كجكبو(.)6
))1
))2
))3

المغني البف قدامة ( ،)282/9الكافي في فقو اإلماـ أحمد البف قدامة (.)137/4
الكافي في فقو اإلماـ أحمد البف قدامة (.)137/4
بحر المذىب لمركياني (.)229/13

))4

حاشية العدكم لمعدكم (.)12/2

))6

شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (.)237/5

))5

عكف المعبكد لمعظيـ آبادم (.)267/7
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يجاب عن استدلليم باآلثار:
إنيا معارضة باألحاديث الصحيحة التي تنص عمى رد القميؿ كالكثير.
أغمب تمؾ اآلثار ضعيفة كمقطكعة عمى تابعيف.
يجاب عن استدلليم بالمعقول:
 -1ليس ليـ أف يأخذكا في أرض اإلسبلـ إال ما قسـ ليـ؛ ألنيا غنيمة فاضمة ،كاباحة األكؿ مف المغنـ
إنما ىك في أرض العدك كقبؿ تخميص الغنيمة كاحرازىا ،فيذا الفرؽ بينيما(.)1
 -2عميو أف يردىا إلى اإلماـ ،فكيؼ مف يتسكر فيو في أرض اإلسبلـ كيأخذه بغير إذف اإلماـ؟(.)2
الترجيح :بعد اس تعراض أدلة الفريقين يتبين لي أن الراجح واهلل أعمم ىو القول بوجوب رد ما فضل من
طعام العدو إذا دخموا ديار اإلسالم ،وىو قول الجميور من العمماء ،وذلك:
 -1أف الغنيمة لـ تقسـ بعد.
 -2إف اإلباحة كانت لضركرة ،كقد زالت تمؾ الضركرة.
 -3حديث المخيط عاـ كىك مخصكص باألحاديث التي أباحت األكؿ مف طعاـ العدك.

))1
))2

المرجع السابؽ (.)236/5
المرجع السابؽ ،نفس الصفحة.
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انفصم انثبنً
أحكبو انقطى واإلحراز وانصالة عهى انشهداء

كفيو مبحثاف:
المبحث األول :أحكام القسم.
المبحث الثاني :أحكام اإلحراز والصالة عمى الشيداء.
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املبحث األول
أحكبو انقطى
كفيو خمسة مطالب:
المطمب األول :ىل ُيقسم لمن لم يشيد القتال.
المطمب الثاني :حكم ما يصيب العدو من أموال
المطمب الثالث :القسم لمخيل في الغزو.
المطمب الرابع :حكم من جاء بأفراس كثيرة.
المطمب الخامس :حكم البراذين في الغزو.
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المسممين .

المطمب األول
ىل ُيقسم لمن لم يشيد القتال
قال اإلمام مالك:
َح َر ِ
ار»(.)1
ش ِي َد ا ْل ِقتَ َ
س َم إَِّل لِ َم ْن َ
« َوأ ََرى أ ْ
ال ِم َن ْاأل ْ
َن َل ُي ْق َ
صورة المسألة:
كيعطكف منيا؟.
حضر مسممكف عند قسمة الغنائـ كلـ يشيدكا القتاؿ ،ىؿ يقسـ ليـ ي
تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف أربعة أخماس الغنيمة لمغانميف إذا خرجكا بإذف اإلماـ( ،)2كاتفقكا عمى أف
لمراجؿ سيمان ال يزاد عميو( ،)3كاتفقكا عمى أف أربعة أخماس الغنيمة تقسـ عمى مف شيد الكقعة إذا كاف مف
أىؿ القتاؿ( ،)4كاختمفكا في ىم ٍف لـ يشيد القتاؿ ىؿ يقسـ لو مف الغنيمة ،عمى قكليف:
()5

القول األول :ذىب الحنفية

إلى أن من لحق بالجيش قبل أن يخرجوا إلى دار الحرب وجب لو حظو

من الغنيمة إن اشتغل في شيء من أسبابيا.
()6

القول الثاني :ذىب اإلمام مالك وىو قول المالكية

()7

والشافعية

والحنابمة

()8

إلى أنو إذا شيد القتال

وجب لو السيم وان لم يقاتل ،وأنو إذا جاء بعد القتال فميس لو سيم في الغنيمة.
سبب الخالف:
))1
))2

مكطأ مالؾ لئلماـ مالؾ.)640/3( ،

انظر :تحفة الفقياء لمسمرقندم ( ،)298/3بداية المجتيد البف رشد ( ،)154/2عمدة السالؾ البف النقيب (ص ،)235

كشاؼ القناع لمبيكتي (.)88/3
))3
))4

اإلقناع البف المنذر (.)487/2
انظر :اختبلؼ األئمة العمماء لمذىمي ( ،)306/2النكادر كالزيادات لمقيركاني ( ،)179/3مختصر المزني لممزني

( ،)377/8المبدع البف مفمح (.)325/3
))5

انظر :بدائع الصنائع لمكاساني ( ،)127/7تبييف الحقائؽ لمزيمعي ( ،)251/3المباب لؤلنصارم (.)775/2

))6

انظر :الكافي في فقو أىؿ المدينة البف رشد ( ،)475/1الذخيرة لمقرافي ( ،)426/3التاج كاإلكميؿ لممكاؽ (،)576/4

المنتقى شرح المكطأ لمباجي ( .)180/3
))7

انظر :الميذب لمشيرازم ( ،)299/3الكسيط في المذىب لمغزالي ( ،)542/4البياف لمعمراني (.)211/12

))8

انظر :المبدع البف مفمح ( ،)326/3المغني البف قدامة ( ،)261/9اإلنصاؼ لممرداكم (.)163/4
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يرجع سبب اختبلفيـ إلى أمريف؛ القياس كالسنة :أما القياس فيك ىؿ يمحؽ الغازم الذم شيد القتاؿ بمف
جاء قبؿ أف يصمكا إلى ببلد المسمميف ،ألف كبلىما لو تأثير في حفظ المسمميف ،فالغازم لو دكر في أخذ
الغنيمة كمف لـ حضر لو دكر في الحفظ ،فمف شبو التأثير في الحفظ بالتأثير في األخذ قاؿ :يجب لو
السيـ ،كاف لـ يحضر القتاؿ ،كمف رأل أف الحفظ أضعؼ لـ يكجب لو.
كأما السنة فإف في ذلؾ حديثيف متعارضيف:
اف ٍب ىف ىس ًع ًيد ٍب ًف اٍل ىع ً
يد ٍب ىف اٍل ىع ً
اص أ َّ
اص ىعمىى
ىف ىر يس ى
كؿ المَّ ًو ( )ىب ىع ى
أحدىما :ما ركاه أبك يى ىرٍي ىرةى عف ىس ًع ى
ث أ ىىب ى
َّة ًمف اٍلمًد ىين ًة ًقب ىؿ ىن ٍجود ،فىقىًدـ أىباف ٍبف س ًع ويد كأىصحابو عمىى رس ً ً
و
ىف فىتى ىحيىا ،ىكًا َّف
كؿ المَّو ( )بً ىخ ٍي ىب ىر ىب ٍع ىد أ ٍ
ى
ى ى ي ي ى ى ٍ ى يي ى ى ي
ىس ًري ى ى

كؿ المَّ ًو ،فىقىا ىؿ
اؿ أيىبك يى ىرٍي ىرةى :ىال تى ٍق ًس ٍـ لىيي ٍـ ىيا ىر يس ى
كؿ المَّ ًو ،فىقى ى
اف :ا ٍق ًس ٍـ لىىنا ىيا ىر يس ى
يؼ ،فىقى ى
يح يزىـ ىخٍيمً ًي ٍـ لىمً ه
اؿ أ ىىب ي
النبًي (ِ ْ « :)
ضو
ت بًيىا ىيا كٍب ير ،تى ىح َّد ىر ًم ٍف ىأر ً
اؿ َّ
ان» ،ىكلى ٍـ ىي ٍق ًس ٍـ لىيي ٍـ ىر يسك يؿ
اؿ ،فىقى ى
س َيا أ ََب ُ
اف :أ ٍىن ى
ٍس ى
أ ىىب ي
اجم ْ
ى
المَّ ًو (.)1()
كالثاني :ما ركم أف رسكؿ اهلل ( )قاؿ يكـ بدر« :إن عثمان انطمق في حاجة اهلل وحاجة رسولو،
فضرب لو رسول اهلل ( )بسيم ،ولم يضرب ألحد غاب عنيا»( .)2قالكا :فكجب لو السيـ؛ ألف اشتغالو
كاف بسبب اإلماـ(.)3
األدلــة:
أدلة القول األول :استدؿ الحنفية عمى أف لكؿ مف حضر الجياد كدخؿ دار الحرب سيمان مف الغنيمة
بالكتاب كالسنة النبكية كالمعقكؿ:
أولً :الكتاب:
شي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
س ُو
 -1قاؿ تعالىَ { :و ْ
َن لمَّو ُخ ُم َ
اعمَ ُموا أَن َما َغن ْمتُ ْم م ْن َ ْ
ط ّْي ًبا }(َ { ،)5وِا ْذ َي ِع ُد ُك ُم المَّ ُو إِ ْح َدى الطَّ ِائفَتَ ْي ِن أ ََّن َيا لَ ُك ْم }(َ { ،)6و َع َد ُك ُم
َ

س ِ
ول}({ ،)4فَ ُكمُوا ِم َّما َغ ِن ْمتُ ْم َح َالًل
َولِ َّمر ُ
ِ ِ
َّ
يرةً تَأْ ُخ ُذوَن َيا}(.)7
الم ُو َم َغان َم َكث َ

))1

صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب المغازم ،باب غزكة خيبر ( ،)139/5ح(.)4237

))2

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ،باب فضائؿ أمير المؤمنيف عثماف بف عفاف ،)104/3( ،ح( ،)4538قاؿ الحاكـ:

«ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه» .ككافقو الذىبي ،المصدر نفسو.
))3
))4

بداية المجتيد البف رشد ( )156/2بتصرؼ.
[األنفاؿ.]41 :

))5

[األنفاؿ.]69 :

))7

[الفتح.]20 :

))6

[األنفاؿ.]7 :
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وجو الدللة من اآليات:
يدؿ ظاىر اآليات أف اهلل  -تبارؾ كتعالى  -جعؿ الغنائـ لممجاىديف ،ككؿ مف خرج لمجياد في أرض
العدك فيك مجاىد كاف لـ يحضر الكقعة ،ما داـ أنو دخؿ الحرب بنية الجياد(.)1

 -2قاؿ تعالى{ :و ِم ْن ِرب ِ
ون ِب ِو َع ُد َّو المَّ ِو َو َع ُد َّو ُك ْم}(.)2
اط ا ْل َخ ْي ِل تُْرِى ُب َ
َ
َ
وجو الدللة من اآلية:

ىذه اآلية دليؿ عمى أف خركج الفرساف كمجاكزة الدرب إرىاب العدك ،كأنو جياد يستحؽ بو الغنيمة(.)3
ون َم ْو ِط ًئا َي ِغيظُ ا ْل ُكفَّ َار}(.)4
 -3قاؿ تعالىَ { :وَل َيطَ ُئ َ
وجو الدللة من اآلية:
أف في مجاكزة الدرب غيظ الكفرة ككبتيـ؛ ألف كطء أرضيـ كعقر دارىـ مما يغيظيـ كيقيرىـ ،كىذا جياد
يستحؽ بو نصيبو مف الغنائـ(.)5
ثانياً :السنة النبوية:

ق ِفي ح ِ ِ
 -1عف ٍاب ًف عمر ر ً
اج ِة
ان ا ْن َ
كؿ المَّ ًو ( ،)قى ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما ،إً َّف ىر يس ى
طمَ َ
اؿ« :إِ َّن ُعثْ َم َ
اجة المَّو َو َح َ
َ َ
ي ىى ى
ب ًأل و
ر ِ
اب ىغ ٍي ىرهي(.)6
ب لىوي بً ىس ٍيوـ ،ىكلى ٍـ ىي ٍ
ىحد ىغ ى
ض ًر ٍ ى
ض ىر ى
سولِو» فى ى
َ ُ
وجو الدللة:
جعؿ رسكؿ اهلل ( )عثماف كمف حضرىا ،فكذلؾ كؿ مف غاب عف كقعة المسمميف بأىؿ الحرب لشغؿ
كشغمو اإلماـ بو مف أمكر المسمميف(.)7

ًً
اؿ :سأىٍلتيوي ىع ًف ٍاأل ٍىنفى ً
اف َّ
اس
اؿ ،قى ى
اؿً :ف ىينا ىي ٍكىـ ىب ٍد ور ىن ىزلى ٍ
عف يع ىب ى
ٍ -2
ت ىك ى
الن ي
ادةى ٍب ًف الصَّامت  ،قى ى ى
ث ًع ٍن ىد اٍل ىخ ٍي ىم ًة ،ىي ٍح ير يس
يس ىارل ،ىكثيمي ه
ث ييقىاتً يؿ اٍل ىع يد َّك ،ىكثيمي ه
ىم ىن ًازوؿ ،ثيمي ه
اع ،ىكىيأ ي
ث ىي ٍج ىمعي اٍل ىمتى ى
ٍخ يذ ٍاأل ى
ِ ِ ٍِ
(« ....)فَقَسم ُو عمَى َّ ِ
س»(.)8
ََ َ
الس َواء ،لَ ْم َي ُك ْن فيو َي ْو َمئذ ُخ ُم ٌ
))1
))2

انظر :بدائع الصنائع لمكاساني (،)127/7االختيار لممكصمي (.)129/4
[األنفاؿ.]60 :

))3

انظر :بدائع الصنائع لمكاساني (.)127/7

))5

انظر :المبسكط لمسرخسي ( ،)43/10بدائع الصنائع لمكاساني (.)127/7

))4

))6
))7
))8

ىعمىى ثى ىبل ًث
كؿ المَّ ًو
ىر يس ى

[التكبة.]120 :

سبؽ تخريجو ص .83
المباب لؤلنصارم (.)775/2

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ،كتاب التفسير ،باب تفسير سكرة األنفاؿ ،)356/2( ،ح( ،)3259قاؿ الحاكـ" :ىذا

حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه".
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وجو الدللة:
قسـ الغنائـ عمى المقاتمة كالردء( ،)1كىك دليؿ عمى أف كؿ مف خرج
دؿ الحديث عمى أف النبي –ٌ -
لمحرب كاف لـ يشيد القتاؿ يقسـ لو(.)2
ثانياً :المعقول:
 -1أف غنائـ بدر لك كانت كجبت لمف حضرىا دكف مف غاب عنيا إذا لما ضرب النبي ( )لغيرىـ فييا
بسيـ ،كلكنيا كجبت لمف حضرىا كلمف غاب عنيا ممف بذؿ نفسو ليا فصرفو اإلماـ عنيا شغمو بغيرىا
مف أمكر المسمميف(.)3
 -2أف الجياد كالقتاؿ إرىاب العدك ،كىذا كما يحصؿ بمباشرة القتؿ يحصؿ بثبات القدـ في صؼ القتاؿ
ردءان لممقاتمة خشية كر العدك عمييـ(.)4

 -3استكاء المجاىديف في السبب كىك المجاكزة أك شيكد الكقعة(.)5
 -4أنيـ اشترككا في سبب االستحقاؽ ،كىك دخكؿ دار الحرب عمى قصد القتاؿ(.)6
 -5أف الجيش في حؽ أصحاب السرية كالردء ليـ حتى يمجئكف إلييـ إذا حزبيـ أمر كىـ بمنزلة الردء
الجتماعيـ في دار الحرب(.)7
 -6أف كثرة جيش المسمميف فيو إيقاع الرعب في قمكب الكفار ،كذلؾ أف عيكف الكفار كطبلئعيـ تخبر
الكفار بكثرة الجيش(.)8
أدلة القول الثاني :استدؿ الجميكر بأنو يقسـ لو إذا شيد الكقعة قاتؿ أك لـ يقاتؿ كأنو إذا جاء بعد القتاؿ
سيـ مف الغنيمة بالكتاب كالسنة النبكية كاألثر كالمعقكؿ:
فميس لو ه
أولً :الكتاب:
شي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ
ِ
س ِ
َّ
ول}(.)9
قاؿ تعالىَ { :و ْ
س ُو َولِ َّمر ُ
َن لمَّو ُخ ُم َ
اعمَ ُموا أَن َما َغن ْمتُ ْم م ْن َ ْ
))1

الردء :العكف كالناصر .لساف العرب البف منظكر (.)85/1

))2

انظر :بدائع الصنائع لمكاساني (.)126/7

))4

بدائع الصنائع لمكاساني (.)126/7

))3

المباب لؤلنصارم (.)775/2

))5

اليداية لممرغيناني ( ،)385/2العناية شرح اليداية لمبابرتي (.)481/5

))6

المبسكط لمسرخسي ( ،)46/10بدائع الصنائع لمكاساني (.)126/7

))7

المبسكط لمسرخسي (.)46/10

))9

[األنفاؿ.]41 :

))8

انظر :بدائع الصنائع لمكاساني (.)127/7
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وجو الدللة:
أضافت اآلية الكريمة الغنيمة إلى الغانميف ببلـ التمميؾ ،ثـ قطع الخمس منيا ألىؿ الخمس ،فدؿ عمى:
أف الباقي ليـ(.)1
ثانياً :السنة النبوية:
اص عمىى س ًري و
ًً
يد ٍب ىف اٍل ىع ً
اص أ َّ
َّة ًم ىف
ىف ىر يس ى
كؿ المَّ ًو ( )ىب ىع ى
عف أبي يى ىرٍي ىرةى عف ىس ًع ى
اف ٍب ىف ىسعيد ٍب ًف اٍل ىع ً ى
ث أ ىىب ى
ى
اٍلمًد ىين ًة ًقب ىؿ ىن ٍجود ،فىقىًدـ أىباف ٍبف س ًع ويد كأىصحابو عمىى رس ً ً
ىف فىتى ىحيىا ،ىكًا َّف يح يزىـ ىخٍيمً ًي ٍـ
كؿ المَّو ( )بً ىخ ٍي ىب ىر ىب ٍع ىد أ ٍ
ى
ى ى ي ي ى ى ٍ ى يي ى ى ي
ى
اف :ا ٍق ًس ٍـ
يؼ ،فىقى ى
لىمً ه
اؿ أ ىىب ي
ىيا كٍب ير ،تى ىح َّد ىر ًم ٍف ىأر ً
ٍس
ى

اؿ أيىبك يى ىرٍي ىرةى :ىال تى ٍق ًس ٍـ لىيي ٍـ
كؿ المَّ ًو ،فىقى ى
لىىنا ىيا ىر يس ى
النبًي (ِ ْ « :)
ضو
اؿ َّ
ان» ،ىكلى ٍـ
اؿ ،فىقى ى
س َيا أ ََب ُ
ى
اجم ْ

ت بًيىا
كؿ المَّ ًو ،فىقى ى
ىيا ىر يس ى
اف :أ ٍىن ى
اؿ أ ىىب ي
ىي ٍق ًس ٍـ لىيي ٍـ ىر يسك يؿ المَّ ًو (.)2()

وجو الدللة:
فيو دليؿ أف الغنيمة لمف شيد الكقعة دكف مف لحقيـ بعد إحرازىا(.)3
ثالثاً :األثر:

()4
ِ
َّ ً
ؽ ٍب ًف ًشي و
ِ
ط ًار ً
ش ِي َد
 -1ىع ٍف ى
ىح ىم ًس ِّي  ،قى ى
يم َة لِ َم ْن َ
اب ٍاأل ٍ
اؿ :ىكتى ى
ى
ب يع ىم ير ٍب يف اٍل ىخطاب " :إ َّن ا ْل َغن َ
ْع َة"(.)5
ا ْل َوق َ

وجو الدللة :دؿ األثر عمى أنو ال شيء لغيرىـ فييا إال ما خصو الدليؿ ،كلـ يفرؽ بيف مف قاتؿ كمف لـ
يقاتؿ(.)6

 -2ركم عف أبي بكر كعمر كعمي  أنيما قالكا :إنما الغنيمة لمف شيد الكقعة كال مخالؼ ليما مع
انتشار أقكاليما فثبت أنو إجماع(.)7

))1

البياف لمعمراني (.)211/12

))2

سبؽ تخريجو ص.83

))3

انظر :تكممة شرح الميذب لممطيعي (.)368/19

))4

طارؽ بف شياب بف عبد شمس بف سممة األحمسي ،البجمي ،الككفي ،رأل النبي  --كغ از في خبلفة أبي بكر غير

مرة ،كأرسؿ عف النبي  ،--مات :في سنة ثبلث كثمانيف .سير أعبلـ النببلء لمذىبي (.)486/3

))5

السنف الكبرل لمبييقي ،كتاب السير ،باب الغنيمة لمف شيد الكقعة ،)86/9( ،ح( .)17954كىك مركم عف أبي بكر

كعمي ،كصححو البييقي.

))6
))7

انظر :البياف لمعمراني ( ،)211/12المغني البف قدامة (.)261/9

المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)180/3
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ثالثاً :المعقول:
 -1إف المقصكد مف الغزك القتاؿ كبو يتكصؿ إلى غمبة العدك كاحراز الغنيمة فكجب أف يككف االعتبار بو
دكف غيره(.)1
 -2أنو قد حضر سبب الغنيمة كىك القتاؿ ،كألنو ليس كؿ الجيش يقاتؿ ألف ذلؾ خبلؼ مصمحة الحرب
ألنو يحتاج أف يككف بعضيـ في الردء ،كبعضيـ يحفظكف السكاد كبعضيـ في العمكفة عمى حسب ما
يحتاج إليو في الحرب ،كلك قاتؿ كؿ الجيش لفسد التدبير(.)2
 -3أف المقصكد تييؤه لمجياد كحصكلو ىناؾ ،فإف تمؾ الحالة باعثة عمى القتاؿ .كال يتأخر عنو في
الغالب إال لعدـ الحاجة إليو مع تكثيره سكاد المسمميف(.)3
 -4أنو إذا حضر ىيب ككثر كأرىب كخكؼ ،فصار حضكره مؤث ار كالمقاتؿ؛ كألنو ليس مف عادة جميع
الجيش أف يقاتؿ بعضيـ ،كيككف الباقكف ردان ليـ لتقكل نفى المقاتؿ بحضكر مف ال يقاتؿ(.)4
 -5أف مف لـ يقاتؿ فقد أرصد نفسو لمقتاؿ كيحصؿ بو اإلرىاب ،فيك كالمقاتؿ(.)5
 -6أنو مدد لحؽ بعد أف تقضي الحرب ،أشبو ما لك جاء بعد القسمة ،أك بعد إحرازىا بدار اإلسبلـ ،كألف
سبب ممكيا االستيبلء عمييا ،كقد حصؿ قبؿ مجيء المدد(.)6
مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة القول األول:
يجاب عن استدلليم باآليات :أف اآليات عامة في كجكب الغنيمة لممجاىديف ،كليست خاصة فيمف لـ
يشيد القتاؿ ،فيي خارج محؿ النزاع ،إذف نقكؿ أف مف شيد القتاؿ لو حظ مف الغنيمة.
يجاب عن استدلليم بالسنة:

))1
))2

المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)180/3
التاج كاإلكميؿ لممكاؽ ( ،)576/4شرح مختصر خميؿ لمخرشي (.)133/3

))3
))4

حاشية البجيرمي عمى الخطيب لمبجيرمي ( ،)266/4تحفة المحتاج لمشربيني (.)145/7

بحر المذىب لمركياني ( ،)259/6الحاكم الكبير لمماكردم (.)422/8

))5

البياف لمعمراني (.)211/12

))6

المغني البف قدامة ( ،)261/9المبدع البف مفمح (.)326/3
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 -1حديث ابن عمر :ىذا خاص لعثماف ؛ ألنو كاف ممرض ابنة رسكؿ اهلل ( )كىك معنى قكلو
حاجة اهلل كحاجة رسكلو يريد بذلؾ حاجة عثماف في حؽ اهلل كحؽ رسكلو ،كمف احتج بيذا في كجكب
القسـ لمف لحؽ الجيش قبؿ القسـ فيك غير مصيب كذلؾ أف عثماف  كاف بالمدينة كىذا القائؿ ال يقسـ
لمف كاف في المصر فبل مكضع الستداللو فيو(.)1
س ْي َم ُو»
َج َر َر ُج ٍل ِم َّم ْن َ
كالدليؿ عمى خصكصو قكلو ( )لعثماف «إِ َّن لَ َك أ ْ
ش ِي َد َب ْد ًار َو َ
يعممو غير النبي.)3(-

()2

كىذا ال سبيؿ أف

 -2حديث عبادة بن الصامت :ىك دليؿ لنا؛ فيك يثبت أف الغنيمة تقسـ عمى مف شيد القتاؿ كحضر
الكقعة ،كلـ يدؿ عمى أف مف خرج مف دياره يسيـ لو.
يجاب عن استدلليم بالمعقول:
استداللكـ ليس بصحيح؛ ألف المقصكد مف الجيش ىك الحضكر كالقتاؿ كىك سبب الغنيمة ،كليس كؿ
الجيش يقاتؿ ،فالتييؤ كالتجييز كالتعاكف مع الجيش ىك كمف يقاتؿ ،أما مف لـ يحضر الغنيمة فبل يستحؽ
الغنيمة لعدـ كجكد سبب لذلؾ االستحقاؽ.
مناقشة أدلة القول الثاني:
يجاب عن استدلليم بالكتاب:
إف اآلية عامة في تقسيـ الغنيمة عمى المجاىديف ،كقد بينت السنة أف مف لحؽ بالجيش لو حظ مف
الغنيمة.
يجاب عن استدل ليم بالسنة :حديث أبي ىريرة :إف أباف لـ يكف خارجان إلى خيبر كلـ يتكجو إلييا ،إنما
كجيو النبي – -إلى نجد ،فيك ليس ممف خرج إلى االلتحاؽ بجيش المسمميف في خيبر.
حديث غزكة بدر ال يعرؼ بيذا المفظ.
يجاب عن استدلليم باألثر:

))1

معالـ السنف لمخطابي (.)306/2

))3

شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (.)294/5

))2

صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب فرض الخمس ،باب إذا بعث اإلماـ رسكالن في حاجة ،)88/4( ،ح(.)3130
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أما أمر سيدنا عمر  فيحتمؿ أنو قاؿ ذلؾ في كقعة خاصة ،بأف كقع القتاؿ في دار اإلسبلـ أك في
أرض فتحت عنكة كقيرا ،ثـ لحؽ المدد أك يحمؿ عمى ىذا تكفيقا بيف الدالئؿ بقدر اإلمكاف صيانة ليا عف
التناقض ،كنحف بو نقكؿ :إف المدد ال يشارككنيـ في الغنيمة في تمؾ الكقعة إال إذا شيدكىا ،كال كبلـ فيو،
كعمى ىذا إذا دخؿ راجبل ثـ اشترل فرسا أك استأجر ،أك استعار أك كىب لو فمو سيـ الرجاؿ عندنا؛
العتبار كقت الدخكؿ كعند الشافعي لو سيـ الفرساف؛ العتبار كقت الشيكد(.)1
الترجيح :بعد استعراض أدلة الفريقين والمناقشات الواردة عمييا تبين لي أن الراجح ىو قول الجميور
بأنو يقسم لمن شيد الوقعة سواء قاتل أو لم يقاتل ،وذلك لعدة أمور:
 -1لـ تخؿ أدلة الفريقيف مف مناقشات كردكد.
 -2أف اآليات التي استدؿ بيا الفريقاف عامة كىي مخصصة بفعؿ النبي –.-
 -3إف ما كرد عف النبي – -ىك حجة بأنو لـ يقسـ لمف لـ يشيد القتاؿ ،كربما تككف حادثة عثماف
خاصة بو.
 -4أف القكؿ المأثكر عف عمر ىك صحيح كثابت كىك حجة في ىذا الباب.

))1

بدائع الصنائع لمكاساني (.)127/7
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المطمب الثاني
حكم ما يصيب العدو من أموال

المسممين 

قال يحيى:
يو ا ْلمقَ ِ
َن تَقَع ِف ِ
ِ
ِ
ِ
اس ُم،
وس ِم ْع ُ
سمِ ِم َ
يما ُيص ُ
ين :إِ َّن ُو «إِ ْن أ ُْد ِر َك قَْب َل أ ْ َ
يب ا ْل َع ُد ُّو م ْن أ َْم َو ِال ا ْل ُم ْ
َ
َ
ت َمالكاً َيقُو ُل :ف َ
ِ
ِ ِ
َح ٍد»(.)1
َىمِ ِوَ .وأ َّ
فَ ُي َو َرّّد َعمَى أ ْ
َما َما َوقَ َع ْت فيو ا ْل َمقَاس ُم فَ َال ُي َرُّد َعمَى أ َ
صورة المسألة:
استكلى الكفار عمى أمكاؿ المسمميف ،كظفر المسممكف بتمؾ األمكاؿ في يد األعداء كقد اختمطت بالغنائـ،
فممف تككف؟.
تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف أمكاؿ أىؿ الحرب كميا مقسكمة( ،)2كاتفقكا عمى أف الغنيمة التي تؤخذ قس ار
مف أيدم الكفار ما عدا األرضيف أف خمسيا لئلماـ ،كأربعة أخماسيا لمذيف غنمكىا( ،)3كاتفقكا عمى أنيـ
إذا صاركا بالغنائـ بأرض اإلسبلـ فقد كجبت قسمتيا( ،)4كاختمفكا في أمكاؿ المسمميف يجدكنيا في أيدييـ
عمى ثبلثة أقكاؿ-:
()5

القول األول :ذىب الحنفية

()6

والمالكية

()7

والحنابمة في المشيور

إلى أن ما وجد من أموال المسممين

قبل القسم فصاحبو أحق بو بال ثمن ،وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبو أحق بو بالقيمة.
()8

القول الثاني :ذىب الشافعية

إلى أن ما استرد المسممون من أيدي الكفار من أموال المسممين فيو

ألربابيا من المسممين ،ول تدخل في الغنائم.
))1
))2

مكطأ مالؾ لئلماـ مالؾ.)643/3( ،
مراتب اإلجماع البف المنذر (ص .)120

))3

المغني البف قدامة (.)463/6

))4

مراتب اإلجماع البف المنذر (ص .)119

))5

انظر :المبسكط لمسرخسي ( ،)54/10تبييف الحقائؽ لمزيمعي ( ،)261/3الجكىرة النيرة لمزبيدم (.)264/2

))6

انظر :الكافي البف عبدالبر ( ،)473/1االستذكار البف عبدالبر ( ،)54/5الفكاكو الدكاني لمنفراكم ( ،)404/1حاشية

العدكم لمعدكم (.)15/2
))7

انظر :المغني البف قدامة ( ،)271/9المبدع البف مفمح (،)321/3اإلنصاؼ لممرداكم (.)157/4

))8

انظر :المباب في الفقو الشافعي البف المحاممي (ص  ،)374نياية المطمب لمجكيني ( ،)490/17بحر المذىب

لمركياني ( ،)274/13تكممة شرح الميذب لممطيعي ( ..)346/19
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القول الثالث :ذىب اإلمام مالك

()1

()2

والحنابمة في قول

إلى أن ما وجد من أموال المسممين قبل القسم

فصاحبو أحق بو بال ثمن ،ول حق ليم فييا بعد القسمة.
سبب الخالف:
سبب اختبلفيـ في ىذه المسألة تعارض األحاديث في ىذا الباب كالقياس ،كذلؾ أف حديث عمراف بف
حصيف يدؿ عمى أف المشركيف ليس يممككف عمى المسمميف شيئان ،كىك قاؿ« :أغار المشرككف عمى سرح
المدينة كأخذكا العضباء ناقة رسكؿ اهلل ( )كامرأة مف المسمميف ،فمما كانت ذات ليمة قامت المرأة كقد
نامكا ،فجعمت ال تضع يدىا عمى بعير إال أرغى حتى أتت ناقة ذلكال فركبتيا ثـ تكجيت قبؿ المدينة،
كنذرت لئف نجاىا اهلل لتنحرنيا ،فمما قدمت المدينة عرفت الناقة ،فأتكا بيا رسكؿ اهلل ( ،)فأخبرتو المرأة
بنذرىا ،فقاؿ " :بئس ما جزيتيا ،ل نذر فيما ل يممك ابن آدم ،ول نذر في معصية"( .)3ككذلؾ يدؿ
ظاىر حديث ابف عمر عمى مثؿ ىذا ،كىك أنو أغار لو فرس فأخذىا العدك فظير عميو المسممكف ،فردت
عميو في زماف رسكؿ اهلل ( ،)كىما حديثاف ثابتاف.
( )4

كأما الحديث الذم يدؿ عمى ممؾ الكفار عمى المسمميف :فقكلو « :وىل ترك لنا عقيل من منزل»
يعني :أنو باع دكره التي كانت لو بمكة بعد ىجرتو منيا  إلى المدينة.

كأما القياس :فإف مف شبو األمكاؿ بالرقاب قاؿ :الكفار كما ال يممككف رقابيـ ،فكذلؾ ال يممككف أمكاليـ،
كحاؿ الباغي مع العادؿ أعني :أنو ال يممؾ عمييـ األمريف جميعان .كمف قاؿ :مف ليس يممؾ فيك ضامف
لمشيء إف فاتت عينو ،كقد أجمعكا عمى أف الكفار غير ضامنيف ألمكاؿ المسمميف ،فمزـ عف ذلؾ أف
الكفار ليسكا بغير مالكيف لؤلمكاؿ ،فيـ مالككف ،إذ لك كانكا غير مالكيف لضمنكا(.)5

))1
))2

كما كرد في ركاية يحيى عنو.
انظر :اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد لمكمكذاني (ص  ،)216الشرح الكبير عمى متف المقنع البف قدامة (،)477/10

كشاؼ القناع لمبيكتي ( ،)78/3مطالب أكلي النيى لمرحيباني (.)549/2
))3

مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني لمصنعاني ،كتاب الجياد ،باب قتؿ أىؿ الشرؾ صب انر ،)207/5( ،ح( ،)9395السنف

الصغير لمبييقي ،كتاب السير ،باب ما أحرزه المسممكف عمى المشركيف ،)403/3( ،ح(.)2891
))4

صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب المغازم ،باب أيف ركز النبي –صمى اهلل عميو كسمـ -يكـ الفتح،)147/5( ،

ح(.)4282
))5

بداية المجتيد البف رشد (.)161/2
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األدلــة:
أدلة القول األول :استدؿ الحنفية كالمالكية كالحنابمة بأف المسمميف ال يممككف تمؾ األمكاؿ بعد القسمة
بالسنة النبكية كالمعقكؿ:
أولً :السنة النبوية:

َّاس ،ىع ٍف رس ً
 -1ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
كؿ المَّ ًو (ً )في ىع ٍبود
ىي
ِ
( )لً ً
س َم ِة فَ ُي َما
َص ْبتَ ُي َما قَْب َل ا ْلق ْ
صاحبً ًي ىما« :إِ ْن أ َ
ى
ِ
يم ِة»(.)1
ِبا ْلق َ

ىكىب ًع و
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو
ىح ىرىزيى ىما اٍل ىع يدك ثيَّـ ظيًف ىر بً ًي ىما ،فىقى ى
ير أ ٍ
ِ
لَ َك ِب َغ ْي ِر َ ٍ
س َم ِة فَ ُي َما لَ َك
َص ْبتَ ُي َما َب ْع َد ا ْلق ْ
ش ْيءَ ،وِا ْن أ َ

ًً
ً
ً ً
يف فى ىع ىرفىيىا
 -2ىع ٍف ىجابً ًر ٍب ًف ىس يم ىرةى ،قى ى
اب اٍل ىع يدك ىناقىةى ىريج وؿ م ٍف ىبني يسمى ٍيوـ ،ثيَّـ ا ٍشتىىر ى
ىص ى
اىا ىريج هؿ م ىف اٍل يم ٍسمم ى
اؿ :أ ى
ً
احيبيا ،فىأىتىى النَّبًي (« ،)فَأَمرهُ َّ
اىا ِب ِو ِم َن ا ْل َع ُد ّْو َوِاَّل َخمَّى
ْخ َذ َىا ِبالثَّ َم ِن الَِّذي ا ْ
َن َيأ ُ
شتََر َ
الن ِب ُّي ( )أ ْ
ى
ََ
ص ى
َب ْي َن َيا َوَب ْي َن ُو»(.)2
وجو الدللة:

في الحديثيف حجة أف الكفار يممككف أمكاؿ المسمميف باإلحراز؛ ألنيـ لك لـ يممككا لرده رسكؿ اهلل ()
عمى المالؾ مجانان بكؿ حاؿ(.)3
ثانياً :المعقول:
 -1أنو إنما امتنع أخذه لو بشيء كيبل يفضي إلى حرماف آخذه مف الغنيمة أك تضييع الثمف عمى
المشترم كحقيما ينجبر بالثمف فيرجع صاحب الماؿ في عيف مالو بمنزلة مشترم الشقص

()4

المشفكع(.)5

 -2إذا كجده قبؿ القسمة ،إنو يأخذه بغير شيء؛ ألف الثابت لمغانميف قبؿ القسمة بعد اإلحراز ليس إال
الحؽ المتأكد ،أك الممؾ العاـ ،فكانت اإلعادة إلى قديـ الممؾ رعاية لمممؾ الخاص أكلى(.)6
 -3لو حؽ األخذ قبؿ القسمة بغير شيء كبعد القسمة بالقيمة؛ ألف المستكلى عميو صار مظمكمان كعمى
مف يذب عف دار اإلسبلـ القياـ بنصرتو كدفع الظمـ عنو ،كذلؾ بإعادة مالو إليو(.)7

))1

معرفة السنف كاآلثار لمبييقي ،كتاب السير ،باب ما أحرزه المسممكف عمى المشركيف ،)285/13( ،ح( .)18198قاؿ

البييقي" :ىذا الحديث يعرؼ بالحسف بف عمارة ،كىك متركؾ ال يحتج بو".

))2
))3
))4

المعجـ الكبير لمطبراني ( ،)204/2ح(.)1833

المبسكط لمسرخسي (.)14/10
الشقص :طائفة مف الشيء ،تقكؿ :أعطيتو شقصا مف مالو .العيف لمفراىيدم (.)33/5

))5

الشرح الكبير عمى متف المقنع البف قدامة (.)477/10

))7

المبسكط لمسرخسي (.)14/10

))6

بدائع الصنائع لمكاساني (.)128/7
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 -4إف القير كالغمبة جية يممؾ بيا المسمـ عمى المشرؾ فجاز أف يممؾ بيا المشرؾ عمى المسمـ كالبيع
كالصمح(.)1
 -5مف كقع في سيمو استحؽ ىذا العيف عكضا عف سيمو في الغنيمة فبل كجو إلبطاؿ حقو في ذلؾ
العكض فيثبت لممالؾ القديـ حؽ األخذ بعد ما يعطي مف كقع في سيمو العكض الذم كاف حقا لو(.)2
 -6إف ممؾ المشركيف عمى ما غنمكه لـ يستقر كلك استقر لما كاف لصاحبو قبؿ القسمة كال بعدىا كانما
يتقكل بشبية اإلسبلـ فإذا لـ تقترف بو شبية اإلسبلـ فيك عمى ممؾ صاحبو األكؿ(.)3
 -7أف المالؾ القديـ زاؿ ممكو بغير رضاه فكاف لو حؽ االسترداد نظ ار لو غير أف في األخذ بعد القسمة
ضر انر بالمأخكذ منو بإزالة ممكو الخاص فيأخذ بالقيمة إف شاء ليعتدؿ النظر مف الجانبيف كالشركة قبؿ

القسمة عاما فيقؿ الضرر فيأخذه بغير شيء(.)4

 -8إف مف صار بيده لو فيو شبية ممؾ كمف كاف لو ممؾ ثابت صحيح كاف أكلى كحيازة المشركيف لو
شبية ممؾ لـ تتـ؛ ألف تماميا ال يككف إال باإلسبلـ فبقي لصحابيا فييا حؽ(.)5
أدلة القول الثاني :استدل الشافعية بأنو ما استرد المسممون من أيدي الكفار من أموال المسممين فيو
ألربابيا من المسممين ،ول تدخل في الغنائم بالكتاب والسنة النبوية والقياس والمعقول:
أولً :الكتاب:

وىا}(.)6
ض ُي ْم َوِد َي َارُى ْم َوأ َْم َوالَ ُي ْم َوأ َْرضاً لَّ ْم تَطَ ُؤ َ
 -1قكؿ اهلل تعالىَ { :وأ َْو َرثَ ُك ْم أ َْر َ

وجو الدللة:
امتف اهلل عمينا بأف جعؿ أمكاليـ لنا كلك جعؿ أمكالنا ليـ لساكيناىـ كبطؿ فيو االمتناف(.)7

 -2قكؿ اهلل تعالى{ :ولَ ْن ي ْجع َل المَّ ُو لِ ْم َك ِ
يال}(.)8
س ِب ً
ين َعمَى ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اف ِر َ
ين َ
َ َ َ
))1

المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)185/3

))2

المبسكط لمسرخسي (.)54/10

))4

تبييف الحقائؽ لمزيمعي (.)261/3

))3

))5

المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)185/3
المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)185/3

))6

[األحزاب.]27 :

))8

[النساء.]141 :

))7

بحر المذىب لمركياني (.)274/13
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وجو الدللة:
تدؿ اآلية عمى أنو ينبغي أف ال يصير ماؿ المسمـ لمكافر بالغمبة كاالستيبلء عميو(.)1
ثانياً :السنة النبوية:
ص ٍي وف ،أ َّ
ام ىأرىةن ًم ىف
ىف قى ٍك نما أ ى
ىغ ياركا ،فىأ ى
يح ى
ىص يابكا ٍ
ثيَّـ ٍان ىفمىتى ًت اٍل ىم ٍأرىةي ،فى ىرًك ىب ًت َّ
الناقىةى ،فىأىتى ًت اٍل ىمًد ىينةى،

ً
ً
َّ
اف ٍب ًف
 -1ىع ٍف أىبًي ق ىبل ىبةى ،ىع ٍف أىبًي اٍل يميىم ًب ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
ص ًار ،ىكىناقىةن لًمنَّبً ِّي ( ،)فى ىك ىان ًت اٍل ىم ٍأرىةي ىكا َّلناقىةي ًع ٍن ىد يى ٍـ،
ٍاأل ٍىن ى
ً
ت :إًِّني ىن ىذر ي ً
ت ىناقىةى َّ
ىف تىٍن ىح ىرىىا ىحتَّى ىي ٍذ يك يركا
النبً ِّي ( ،)فىقىالى ٍ
فى يع ًرفى ٍ
كىا أ ٍ
ت لىئ ٍف ىنجَّاني المَّوي ىعمى ٍييىا ىأل ٍىن ىح ىرَّنيىا ،فى ىم ىن يع ى
ٍ
َن تَ ْنح ِرييا َل َنذْر ِفي مع ِ
ِ
ِ
ص َي ِة المَّ ِوَ ،وَل
ىذلً ىؾ لً َّمنبً ِّي ( )فىقى ى
َْ
س َما َج َزْيت َيا إِ ْن َنجَّاك المَّ ُو َعمَ ْي َيا أ ْ َ َ
اؿِ « :ب ْئ َ
َ
اال ،معا أىك أىح يدىما ًفي اٍلحًد ً
ِ
ىخ ىذ َّ
النبًي ( )ىناقىتىوي"(.)2
يث :ىكأ ى
يما َل َي ْممِ ُك ْاب ُن َ
ى
آد َم» ىكقى ى ى ن ٍ ى ي ى
ف َ
وجو الدللة:
يدؿ الحديث عمى أف األمكاؿ لك ممكيا المشرككف بالغارة لممكتيا األنصارية باألخذ ،كلما استجاز رسكؿ
اهلل ( )استرجاعيا(.)3
ِ
سمٍِم إَِّل ِب ِط ِ
ام ِر ٍ
 -2ىع ٍف أ ىىن ً
س ٍب ًف ىمالً وؾ ،أ َّ
يب َن ْف ِس ِو»(.)4
كؿ المَّ ًو ( )قى ى
ىف ىر يس ى
ئ ُم ْ
اؿَ« :ل َيح ُّل َما ُل ْ
وجو الدللة:
لما لـ يحؿ بيذا الخبر مالو لمسمـ ،كاف أكلى أف ال يحؿ مالو لمشرؾ(.)5
ثالثاً :القياس:
مف كجييف؛ أحدىما :إنما منع اإلسبلـ مف غصبو ما لـ يممؾ بغصبو كالمسمـ مع المسمـ.
كالثاني :أنو تغمب ال يممؾ بو المسمـ عمى المسمـ ،فمـ يممؾ بو المشرؾ عمى المسمـ كالسبي ،كألف ما لـ

يممؾ عمى المسمـ قبؿ القسمة لـ يممؾ عميو بعد القسمة(.)6
))1

تكممة شرح الميذب لممطيعي (.)346/19

))2

سبؽ تخريجو ص.91

))4

سنف الدارقطني لئلماـ الدارقطني ،كتاب البيكع ( ،)424/3ح( ،)2885السنف الكبرل لمبييقي ،كتاب الغصب ،باب مف

))3

بحر المذىب لمركياني (.)274/13

غصب لكحان فأدخمو في سفينة أك بنى عميو جدا انر ،)166/6( ،ح( .)11545مسند أبي يعمى المكصمي ( ،)140/3قاؿ

حسيف سميـ أسد :إسناده ضعيؼ.

))5
))6

بحر المذىب لمركياني (.)274/13
المرجع السابؽ.
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رابعاً :المعقول:
أف المسمـ خير مف الكافر ،كالمسمـ إذا استكلى عمى ماؿ مسمـ آخر ال يصير ممكا لو فالكافر أكلى(.)1
أدلة القول الثالث :استدل اإلمام مالك والحنابمة عمى أن أموال المسممين ل حق لصحابيا بعد القسمة
بالسنة النبوية واألثر والمعقول:
أولً :السنة النبوية:

َّاس ،ىع ٍف رس ً
ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
كؿ المَّ ًو (ً )في
ىي
ِ
لً ً
س َم ِة
َص ْبتَ ُي َما قَ ْب َل ا ْلق ْ
صاحبً ًي ىما« :إِ ْن أ َ
ى
ِ
يم ِة»(.)2
ِبا ْلق َ

ىع ٍبود ىكىب ًع و
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو ()
ىح ىرىزيى ىما اٍل ىع يدك ثيَّـ ظيًف ىر بً ًي ىما ،فىقى ى
ير أ ٍ
ِ
فَيما لَ َك ِب َغ ْي ِر َ ٍ
س َم ِة فَ ُي َما لَ َك
َص ْبتَ ُي َما َب ْع َد ا ْلق ْ
ش ْيءَ ،وِا ْن أ َ
َُ

وجو الدللة:
الحديث يدؿ عمى أف الماؿ إذا كجده صاحبو بعد القسمة فبل سبيؿ عميو إال بالقيمة(.)3
ثانياً :األثر:
اب فى ىكتىب إًلىى عمر ًفي سبايا اٍلمسمً ًميف كرًق ًيق ًيـ ،كمتى ً
 -1إً َّف السَّائًب ٍبف ٍاألى ٍقرًع ع ً
ام ىؿ يعمر ٍب ًف اٍل ىخطَّ ً
اع ًي ٍـ
ى
ى ى
ى ى
ي ىى
ىى
ىى ى ي ٍ ى ى ى ٍ ى ى
و
قىًد ا ٍشتىراه التجَّار ًم ٍف أ ٍ ً
اب ىك ٍن ناز بًأ ٍىر و
ب يع ىم ير« :أ َّ
ىخك اٍل يم ٍسمًًـ
ىف اٍل يم ٍسمً ىـ أ ي
اء ،فى ىكتى ى
ض ىب ٍي ى
ىص ى
ىي
ض ى
ىىؿ ىماهى ،ىكًفي ىريجؿ أ ى
ي
ًً
ًً
ً
ىحؽ بً ًو ًم ٍف ىغ ٍي ًرًه ،ىكًا ٍف
ىال ىي يخ ي
اعوي بً ىع ٍينو فىيي ىك أ ى
اب ىرًقيقىوي ىك ىمتى ى
ىص ى
كنوي ىكىال ىي ٍخ يذليوي ،فىأىي ىما ىريج وؿ م ىف اٍل يم ٍسمم ى
يف أ ى
ىص ىابوي ًفي أ ٍىيًدم التج ً
يؿ إًلى ٍي ًو(.)4
َّار ىب ٍع ىد ىما ا ٍقتي ًس ىـ فى ىبل ىسبً ى
أ ى

()5
ًً
اؿ :إً ىذا أىصاب اٍلم ٍش ًريككف ىش ٍينئا ًأل و ً
يف ،ثيَّـ ظي ًي ىر ىعمىٍي ًي ٍـ ،فىيي ىك
يعةى  ،قى ى
ى
ىحد م ىف اٍل يم ٍسمم ى
ى
 -2ىع ٍف ىسٍم ىم ى
اف ٍب ًف ىربً ى
ى ى ي
ؽ لىو ًف ً
ً
لً ً ً
يو"(.)6
صاحبًو ىما لى ٍـ يي ٍق ىس ٍـ ،فىًإ ىذا قيس ىـ فى ىبل ىح َّ ي
ى
))1

تكممة شرح الميذب لممطيعي (.)346/19

))3

انظر :المغني البف قدامة (.)272/9

))2

))4

سبؽ تخريجو ص.92

سنف سعيد بف منصكر لمخرساني ،كتاب الجياد ،باب ما أحرزه المشرككف مف المسمميف ثـ يفيئو اهلل عمى المسمميف،

( ،)336/2ح( .)2803لـ أجد مف حكـ عميو مف أىؿ الحديث.

))5

سمماف بف ربيعة الباىمي :يقاؿ :لو صحبة ،كقد سمع مف عمر ،ككاف بطبلن شجاعان فاضبلن عابدان ،كاله عمر قضاء

))6

سنف سعيد بف منصكر لمخرساني ،كتاب الجياد ،باب ما أحرزه المشرككف مف المسمميف ثـ يفيئو اهلل عمى المسمميف،

الككفة ،ثـ كلي زمف عثماف غزك أرمينية ،ت35ق .تاريخ اإلسبلـ لمذىبي (.)187/2

( ،)336/2ح(.)2800قاؿ الشافعي :كىذا إنما ركم عف الشعبي عف عمرك عف رجاء بف حيكة عف عمر مرسبلن ،ككبلىما
لـ يدرؾ عمر ،كال قارب ذلؾ ،قاؿ البييقي :كقد ركم أيضا عف رجاء عف قبيصة بف ذؤيب عف عمر ،كىك أيضا مرسؿ.

نصب الراية لمزيمعي (.)436/3
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وجو الدللة:
دؿ األثراف عمى أف الماؿ ال يعكد لصاحبو بعد القسمة إف ظفر بو في يد المشركيف(.)1
ثالثاً :المعقول:
أف األصؿ أف صاحبو ال يرجع فيو بحاؿ ،ألنو ماؿ انتقؿ إلى المسمميف مف أمكاؿ الكفار ،فكاف غنيمة
كبقية أمكاليـ ،خرج منو ما قبؿ القسمة لقضية النص ،كلعدـ تعمؽ حؽ معيف بو ،فما عداه يبقى عمى
مقتضى األصؿ(.)2
مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة القول األول :القائمون بأن المسممين ل يممكون تمك األموال بعد القسمة.
يجاب عن استدلليم بالسنة:
 -1ال تقكـ بو حجة؛ ألف الحسف بف عمارة ضعيؼ كثير الكىـ كالغمظ ،ثـ لك صح اعتبارىا لكاف بدليمنا
أشبو ،ألنو جعمو لو قبؿ القسمة كلك زاؿ ممكو عنو لما استحقو قبؿ القسمة ،كاف كاف لو أخذه بعد القسمة
بالقيمة(.)3
 -2فإف قيؿ :فقد أكجب القيمة بعد القسمة ،كأنتـ ال تكجبكىا بعد القسمة ،قيؿ :نحف نكجبيا بعد القسمة
إذا نقض القسمة لكف مف بيت الماؿ مف سيـ المصالح ال عمى الماؿ فصار الخبر دليمنا(.)4
مناقشة أدلة القول الثاني :القائمون بأن ما استرد المسممون من أيدي الكفار من أموال المسممين فيو
ألربابيا من المسممين ،ول تدخل في الغنائم.
يجاب عن استدلليم بالكتاب:
إف ىذه اآليات ىي خارج محؿ النزاع؛ ألف الخبلؼ إنما ىك فيما بعد القسمة ،كالدليؿ أف تمؾ األمكاؿ
قيسمت بيف المسمميف كىي ترجع ممكيتيا إلى آخريف ،أما اآليات فيي تمنع أف يككف ذلؾ الماؿ تحت يد

الكفار.

))1

انظر :المغني البف قدامة (.)272/9

))2

شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي لمزركشي (.)509/6

))4

المرجع السابؽ.

))3

بحر المذىب لمركياني (.)275/13
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يجاب عن استدلليم بالسنة :العجب ممف يشؾ بعد ىذه الكثرة في أصؿ ىذا الحكـ ،كيدكر في ذلؾ بيف
تضعيؼ باإلرساؿ ،أك التكمـ في بعض الطرؽ ،فإف الظف ببل شؾ يقع في مثؿ ذلؾ ،إف ىذا الحكـ ثابت،
كأف ىذا الجمع مف عمماء المسمميف لـ يتعمدكا الكذب ،كيبعد أنو كقع غمط لمكؿ في ذلؾ ،كتكافقكا في ىذا
الغمط ،بؿ ال شؾ أف الراكم الضعيؼ إذا كثر مجيء معنى ما ركاه يككف مما أجاد فيو ،كليس يمزـ
الضعيؼ الغمط دائما ،كال أف يككف أكثر حالو السيك كالغمط ،ىذا مع اعتضاده بما ذكرنا مف اآلية،
كالحديث الصحيح ،كحديث العضباء كاف قبؿ إحرازىـ بدار الحرب ،أال ترل إلى قكلو :ككانكا إذا نزلكا
منزال إلخ .فإنو يفيـ أنيا فعمت ذلؾ كىـ في الطريؽ(.)1
ال يخفى أنو ليس في ركايات الحديث تصريح بأنو في زمف النبي ( ،)كانما فيو أف إطبلؽ المغازم مف
الصحابي ظاىر في أنيا مغازم النبي ( ،)كليس ذلؾ مف التصريح في شيء(.)2
يجاب عن القياس:
إنو قياس مع الفارؽ؛ ألف ذلؾ الماؿ ليس في يد مسمـ كانما كاف في يد مشرؾ كليس غصبان مف مسمـ
لماؿ مسمـ آخر.
مناقشة أدلة القول الثالث :القائمون بأن أموال المسممين ل حق لصحابيا بعد القسمة.
يناقشكف بما نكقش الشافعية.
الترجيح :بعد استعراض أدلة المذاىب والمناقشات الواردة عمييا يتبين أن الراجح ىو ما ذىب إليو
الجميور ،بأن المال قبل القسمة صاحبو أحق بو بال قيمة أما بعد القسمة فيو أحق بو بالقيمة ،وذلك
لعدة أمور:
 -1رأم الجميكر كجيو كسديد ،حيث بني عمى أف صاحب الماؿ ىك أحؽ بو.
 -2ضعؼ األحاديث كاآلثار التي استدؿ بيا المخالفكف.
 -3ليس في اآليات التي استدؿ بيا الشافعية دليؿ عمى بقاء ممكية المسمـ كانما في إثبات أف أمكاؿ
المسمميف ال تنتقؿ ممكيتيا إلى الكفار.

))1
))2

مرقاة المفاتيح لمقارم (.)2575/6
نيؿ األكطار لمشككاني (.)345/7
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المطمب الثالث
القسم لمخيل في الغزو
قال اإلمام مالك:
ان ،ولِ َّمرج ِل سيم» قَ َ ِ
ان َيقُو ُل« :لِ ْمفَ َر ِ
َن ُع َم َر ْب َن َع ْب ِد ا ْل َع ِز ِ
َبمَ َغ ِني أ َّ
يز َك َ
َس َمعُ
ال َمال ٌكَ « :ولَ ْم أ ََز ْل أ ْ
س َ
س ْي َم ِ َ ُ َ ْ ٌ

َذلِ َك»(.)1

صورة المسألة:
مسمـ قاتؿ الكفار عمى فرس كجاء كقت تقسيـ الغنائـ ،ىؿ يقسـ لمخيؿ (الفرس) مف ىذه الغنائـ؟
تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف أربعة أخماس الغنيمة لمغانميف إذا خرجكا بإذف اإلماـ( ،)2كاتفقكا عمى أف
الذكراف األحرار البالغيف ليـ سيـ مف الغنيمة( ،)3كاتفقكا عمى أف مف غ از عمى بغؿ ،أك حمار أك بعير أف
لو سيـ راجؿ( ،)4كاختمفكا كـ سيـ تجب لمفرس عمى قكليف-:
()5

القول األول :ذىب اإلمام أبو حنيفة
القول الثاني :ذىب الصاحبان

))1
))2

()6

أن لمفارس سيمين؛ سيم لمفرس وسيم لصاحبو ولمراجل سيماً.

واإلمام مالك وىو قول المالكية

()7

مكطأ مالؾ ،كتاب الجياد ،باب القسـ لمخيؿ في الغزك (ّ،)ْٔٗ/ح(.)1662

انظر :تحفة الفقياء لمسمرقندم ( ،)298/3بداية المجتيد البف رشد ( ،)154/2األـ لمشافعي ( ،)373/7نياية المحتاج

لمرممي (.)150/6
))3
))4
))5

اإلقناع البف المنذر (.)487/2
اإلجماع البف المنذر (ص .)63
انظر :المبسكط لمسرخسي ( ،)41/10بدائع الصنائع لمكاساني ( ،)126/7اليداية لممرغيناني ( ،)388/2المباب في

الجمع بيف السنة كالكتاب لؤلنصارم (.)787/2
))6
))7

المراجع السابقة.
انظر :المدكنة لئلماـ مالؾ ( ،)519/1الكافي البف عبد البر ( ،)475/1التاج كاإلكميؿ لممكاؽ ( ،)578/4حاشية

العدكم لمعدكم (.)13/2
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()1

والشافعية

والحنابمة

()2

إلى أن لمفارس ثالثة أسيم :سيمان لمفرس وسيم لصاحبو ولمراجل سيماً.

سبب الخالف:
السبب في اختبلفيـ اختبلؼ اآلثار كمعارضة القياس لمحديث ،كذلؾ أف أبا داكد خرج عف ابف عمر «أف
النبي ( )أسيـ لرجؿ كفرسو ثبلثة أسيـ :سيماف لمفرس ،كسيـ لراكبو»( ،)3كخرج أيضان عف مجمع بف
حارثة األنصارم مثؿ قكؿ أبي حنيفة.
كأما القياس المعارض لظاىر حديث ابف عمر فيك أف يككف سيـ الفرس أكبر مف سيـ اإلنساف(.)4
األدلة:
أدلة القول األول :استدل اإلمام أبو حنيفة عمى أن لمفارس سيمين سيم لمفرس وسيم لصاحبو
ولمراجل سيماً بالكتاب والسنة النبوية والمعقول.
أولً :الكتاب:

شي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
س ُو}(.)5
قاؿ تعالىَ { :و ْ
َن لمَّو ُخ ُم َ
اعمَ ُموا أَن َما َغن ْمتُ ْم م ْن َ ْ
وجو الدللة:

جعمت اآلية سيمان كاحدان هلل كلمرسكؿ كبقية األصناؼ ،ثـ جعمت األربعة أسيـ الباقية :لمفارس سيميف:
سيمان لمفرس ،كلمراكب سيمان ،كلمراجؿ سيـ بداللة قكلو :غنمتـ ،فإنو يشعر باستحقاقيـ ليا باالستيبلء(.)6

ثانياً :السنة النبوية:
ً ً
َن رس َ ِ
سم ِفي َّ
الن َف ِل ،لِ ْمفَ َر ِ
س ْي ًما»(.)7
س ْي َم ْي ِنَ ،ولِ َّمر ُج ِل َ
س َ
 -1ىع ٍف ىع ٍبد اهلل ٍب ًف يع ىم ىر« ،أ َّ َ ُ
ول اهلل ( )قَ َ َ
وجو الدللة:

))1

انظر :األـ لمشافعي ( ،)98/2مختصر المزني لممزني ( ،)262/8بحر المذىب لمركياني ( ،)253/6البياف لمعمراني

))2

انظر :الكافي البف عبد البر ( ،)143/4العدة شرح العمدة لبياء الديف (ص  ،)644شرح الزركشي عمى مختصر

(.)209/12

الخرقي لمزركشي ( ،)489/6المبدع البف مفمح (.)332/3
))3

مسند أحمد لئلماـ أحمد ،مسند عبد اهلل بف عمر ،)11/8( ،ح( ،)4448صححو األرنؤكط.

))4

بداية المجتيد البف رشد (.)157/2

))5

[األنفاؿ.]41 :

))7

صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ ،كتاب الجياد كالسير ،باب كيفية قسمة الغنيمة بيف الحاضريف ،)1383/3( ،ح(.)1762

))6

انظر :البناية شرح اليداية لمعيني ( ،)157/7االختيار لممكصمي (.)129/4
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يدؿ الحديث عمى أف النبي ( )أعطى لمفارس سيميف؛ سيـ لمفرس كسيـ لصاحبو كلمراجؿ سيمان.
 -2عف مجمع بف يعقكب ،عف أبيو ،عف عبد الرحمف بف يزيد ،عف عمو مجمع بف جارية في قسمو
ث
س ِم َائ ٍةِ ،في ِي ْم ثََال ُ
سو ُل المَّ ِو (َ )عمَى ثَ َم ِان َي َة َع َ
ان ا ْل َج ْي ُ
س ْي ًماَ ،و َك َ
ش أَْلفًا َو َخ ْم َ
ش َر َ
س َم َيا َر ُ
خيبر :قَ َ
الر ِ
ار ٍ
طى ا ْلفَ ِ
ِم َائ ِة فَ ِ
س ْي ًما(.)1
َع َ
َع َ
طى َّ
س ْي َم ْي ِنَ ،وأ ْ
س ،فَأ ْ
اج َل َ
س َ
ار َ
وجو الدللة:

الحديث كاضح الداللة في أف لمفارس سيميف كلمراجؿ سيمان(.)2
ثالثاً :المعقول:
 -1أف االنتفاع بالفارس أعظـ مف الفرس أال يرل أف الفارس يقاتؿ بانفراده كال تأثير لمفرس بانفراده؛ فبل
يجكز أف يستحؽ الفرس أكثر مف صاحبو(.)3
 -2أنو ال يجكز تفضيؿ البييمة عمى اآلدمي(.)4
 -3أف الكر كالفر مف جنس كاحد فيككف غناؤه مثمي غناء الراجؿ فيفضؿ عميو بسيـ(.)5
 -4أنو تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفتو فيدار الحكـ عمى سبب ظاىر كلمفارس سبباف النفس
كالفرس كلمراجؿ سبب كاحد فكاف استحقاقو عمى ضعفو(.)6
 -5أف فعؿ الجياد يقكـ بالرجؿ كحده ،كال يقكـ بالفرس كحده ،فكاف الفرس تابعا في باب الجياد كال يجكز
تنفيؿ التبع عمى األصؿ في السيـ(.)7
 -6أف سبب الغناء في الفارس نفسو كفرسو فيعطى سيميف ،كفي الراجؿ نفسو فيعطى سيمان ،كفيو تأمؿ،
ألف الرأم ال مدخؿ لو في المقدرات الشرعية(.)8

))1

مسند أحمد لئلماـ أحمد ( ،)213/24ح( ،)15470المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ( ،)143/2ح(،)2593

صححو الحاكـ ككافقو الذىبي.

))2

المباب لؤلنصارم ( ،)787/2تبييف الحقائؽ لمزيمعي (.)254/3

))3

انظر :االختيار لممكصمي ( ،)130/4اليداية لممرغيناني (.)388/2

))4
))5

االختيار لممكصمي (.)130/4
اليداية لممرغيناني (،)388/2العناية شرح اليداية لمبابرتي (.)514/5

))6

العناية شرح اليداية لمبابرتي ( ،)514/5البناية شرح اليداية لمعيني (.)161/7

))8

البناية شرح اليداية لمعيني (.)161/7

))7

بدائع الصنائع لمكاساني (.)126/7
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أدلة القول الثاني :استدل الجميور عمى قوليم أن لمفارس ثالثة أسيم بالكتاب والسنة النبوية واألثر
والقياس والمعقول:
أولً :الكتاب:
طعتُم ِم ْن قَُّوٍة و ِم ْن ِرب ِ
ِ
اط ا ْل َخ ْي ِل}(.)1
َ
قاؿ تعالىَ { :وأَع ُّدوا لَ ُي ْم َما ْ
َ
استَ َ ْ ْ
وجو الدللة:
إف اهلل  --ندب إلى اتخاذ الخيؿ ،فأطاع في الرباط ككانت عميو مؤنة في اتخاذه كلو غناء
بشيكده عميو ليس الراجؿ شبييا بو ،فيضرب لمفارس ثبلثة أسيـ كلمراجؿ سيمان فيسكم بيف الراجؿ كالراجؿ

فيعطياف سيمان سيمان كيفضؿ ذك الفرس(.)2
ثانياً :السنة النبوية:

س سيم ْي ِن ولِ ِ ِ
ِ
َن رس َ ِ
ً
َّ
س ْي ًما»(.)3
صاح ِبو َ
ول المَّو (َ )ج َع َل ل ْمفَ َر ِ َ ْ َ َ َ
 -1ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ىرض ىي الموي ىع ٍنيي ىما« :أ َّ َ ُ
وجو الدللة:
يدؿ الحديث بصريح لفظو أنو يسيـ لمفرس سيماف كسيـ لصاحبو كىك الفارس ،فيككف لمف يقاتؿ عمى
فرس ثبلثة أسيـ(.)4

َس ُيٍم :لِ ْمفَ َر ِ
ار ِ
س ْي َم ِ
َس َي َم َي ْوَم َخ ْي َب َر لِ ْمفَ ِ
ىف َّ
 -2ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ،أ َّ
انَ ،ولِ َّمر ُج ِل
س ثََال ثَ َة أ ْ
النبً َّي ( " )أ ْ
س َ
س ْي ٌم"(.)5
َ
وجو الدللة:

الحديث دليؿ عمى أنو يسيـ لصاحب الفرس ثبلثة سياـ مف الغنيمة لو سيـ كلفرسو سيماف( ،)6كتبيف أنو
جعؿ سيـ الفرس ضعؼ سيـ الرجؿ كعند تعارض األخبار المصير إلى ما ركينا أكلى لما فيو مف إثبات
الزيادة(.)7
))1
))2
))3

[األنفاؿ.]60 :
األـ لمشافعي (.)152/4
صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب الجياد كالسير ،باب سياـ الفرس )40/4( ،ح(ِّٖٔ) ،صحيح مسمـ لئلماـ

مسمـ ،كتاب الجياد كالسير ،باب كيفية قسمة الغنيمة بيف الحاضريف ،)952/2( ،ح(ِْٖٓ).
))4
))5

انظر :الذخيرة لمقرافي ()424/3

.

سنف ابف ماجو البف ماجو ،كتاب الجياد ،باب قسمة الغنائـ،)ِٗٓ/ِ( ،ح ( ،)2854صححو األلباني في إركاء

الغميؿ ،)َٔ/ٓ( ،ح(ُِِٔ).

))6
))7

سبؿ السبلـ لمصنعاني (.)484/2
المبسكط لمسرخسي (.)41/10
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س ثََال ثَ َة أ ٍ
َن َّ
ار ِ
 -4ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
الن ِب َّي (َ )ج َع َل لِ ْمفَ ِ
س ْي َم ْي ِن لِفَ َر ِس ِو"(.)1
َّاس" :أ َّ
ْ
س ْي ًما لَ ُو َو َ
َس ُيمَ :
وجو الدللة:
الحديث كاضح الداللة في أنو جعؿ لمفارس ثبلثة أسيـ :سيميف لمفرس كسيمان لراكبو(.)2
كؿ ً
اؿ :ح َّدثىنًي أىبك عمرةى ،عف أىبً ً
 -5عف اٍلم ٍس يع ً
اهلل ( )ىكىن ٍح يف أ ٍىرىب ىعةي ىنفى ور ىك ىم ىع ىنا
كد ِّ
اؿ " :أىتىٍي ىنا ىر يس ى
يو ،قى ى
ي ى ٍى ى ٍ
م ،قى ى ى
ى
()3
طى يك َّؿ إً ٍن ىس و
ىعطىى اٍلفى ىر ىس ىس ٍي ىم ٍي ًف" .
ىع ى
اف ًمنَّا ىس ٍي نما ،ىكأ ٍ
فى ىر هس فىأ ٍ

()4
ً
كؿ المَّ ًو ( )أ ىىنا كأ ً
ت مع رس ً
ىخي ىك ىم ىع ىنا فى ىر ىس ً
ىسييوـ أ ٍىرىب ىعةن
 -6ىع ٍف أىبًي يرٍىوـ  ،قى ى
اف «فىأ ٍ
ىعطى ىانا ستَّةى أ ٍ
اؿ :ىغ ىزٍك ي ى ى ى ي
ى
لًفى ىر ىس ٍي ىنا ىك ىس ٍي ىم ٍي ًف لىىنا»  ،فىبً ٍع ىنا ىس ٍي ىم ٍي ىنا بًىب ٍك ىرتىٍي ًف(.)5
ً
َّ ً
اف
 -7ىع ٍف أىبًي ىك ٍب ىشةى ٍاأل ٍىن ىم ًار ِّ
م  ،قى ى
اف الزىب ٍي ير ىعمىى اٍل يم ىجِّن ىبة اٍليي ٍس ىرل ىك ىك ى
اؿ :لى َّما فىتٍ ىح ىر يسك يؿ المو ( )ىم َّكةى ىك ى

اٍل ًم ٍق ىد ياد ىعمىى اٍل يم ىجِّن ىب ًة اٍليي ٍم ىنى  ،ىفمى َّما ىد ىخ ىؿ ىر يسك يؿ
اؿ« :إًِّني قى ٍد
المَّ ًو ( )فى ىم ىس ىح اٍل يغ ىب ىار ىع ٍنيي ىما ،ىكقى ى
المَّوي»(.)6

اس ىج ى ً ً
المَّ ًو ( )ىم َّكةى ىك ىى ىدل َّ
اـ ىر يسك يؿ
الن ى
اءا بفى ىر ىس ٍيي ىما  ،فىقى ى
س ىس ٍي ىم ٍي ًف كلًٍمفى ًار ً
ت لًٍمفى ىر ً
ىج ىعٍم ي
صوي
صيي ىما ىنقى ى
س ىس ٍي نما فى ىم ٍف ىنقى ى
ى

وجو الدللة:
تدؿ األحاديث السابقة عمى أف النبي ( )قد جعؿ لمفارس ييمان كلمفرس سمييف ،فيككف لمفرس كصاحبو

ثبلثة أسيـ(.)7
ثالثاً :اآلثار:
))1

مصنؼ ابف أبي شيبة البف أبي شيبة ،باب مسألة سيـ المجاىديف ،)278/7( ،ح( .)36062ضعفو ابف حجر .الدراية

في تخريج أحاديث اليداية البف حجر (.)123/2
))2
))3

انظر :بحر المذىب لمركياني (.)252/6
مسند أحمد لئلماـ أحمد ( ،)477/28ح( ،)17239سنف أبي داكد ألبي داكد ،كتاب الجياد ،باب في سيماف الخيؿ،

( ،)76/3ح( ،)2734قاؿ األرنؤكط :إسناده ضعيؼ.

))4
م :اسمو كمثكـ بف حصيف بف خالد بف المعيسر بف زيد بف العميس بف أحمس بف غفار .كقيؿ ابف
أبك رىـ الغفار ٌ
م ،مشيكر باسمو ككنيتو ،كاف ممف بايع تحت الشجرة ،كاستخمفو
حصيف بف عبيد بف خمؼ بف حماس بف غفار الغفار ٌ
النبي صمى المَّو عميو كسمٌـ عمى المدينة في غزكة الفتح .اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (.)119/7
ٌ
) )5سنف الدارقطني لمدارقطني ،كتاب السير ،)178/5( ،ح( .)4163قاؿ الشككاني" :في إسناده إسحاؽ بف أبي فركة كىك

متركؾ" .نيؿ األكطار لمشككاني (.)332/7
))6

سنف الدارقطني لمدارقطني ،كتاب السير ،)177/5( ،ح( .)4162قاؿ الشككاني" :في إسناده عبد اهلل بف بشر الحبراني،

كثقو ابف حباف ،كضعفو الجميكر" .كقاؿ الذىبي" :عبد اهلل بف بسر ىك الحبراني؛ ضعفكه .كقاؿ النسائي :ليس بثقة .انظر:

تنقيح التحقيؽ لمذىبي ( ،)272/2نيؿ األكطار لمشككاني (.)332/7

))7

تكممة شرح الميذب لممطيعي (.)356/19
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َّاد ب ًف عبًد ً
ً
اهلل ٍب ًف الزىب ٍي ًر ،أ َّ
ب ًفي اٍل ىم ٍغ ىنًـ بًأى ٍرىب ىع ًة
اف ىي ٍ
 -1ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىعب ً ٍ ى ٍ
ض ًر ي
ىف الزىب ٍي ىر ٍب ىف اٍل ىع َّكاـ  ىك ى
أىسيوـ ،سيوـ لىو كسيم ٍي ًف لًفىرًس ًو ،كسيوـ ًفي ًذم اٍلقيربى .سيـ أ ِّ ً
ص ًفَّيةى ىي ٍكىـ ىخ ٍي ىب ىر(.)1
ٍى
يمو ى
ى ىٍ
ى
ٍ ي ى ٍ ي ى ى ٍى
ى ٍي
()2
الن ً
ً
ًً و
 - 2عف ً
ير لً يك ِّؿ ىف ىر و
ضً
يف فى ىر نسا ىي ٍكىـ َّ
اؿ« :قى ىس ىـ َّ
س ىس ٍي ىم ٍي ًف،
اف قى ى
النبًي ( )لستَّة ىكثى ىبلث ى
صال ًح ٍب ًف ىك ٍي ىس ى
ىٍ ى
س ،لً يك ِّؿ فى ىر و
كقى ىسـ ىي ٍكـ ىخ ٍي ىب ور لً ًم ىئتىي فى ىر و
س ىس ٍي ىم ٍي ًف»(.)3
ى ى ى
ٍ

اؿ ىخالً هد اٍلح َّذاء( :)4ىال ي ٍختىمى ي ً ً
ىسيوـ ،كًل َّمر ً
ً
ً ً
اج ًؿ ىس ٍي هـ»(.)5
 -3قى ى
ي
ى ي
ؼ فيو ىع ًف النَّب ِّي (« )لٍمفى ًارس ثى ىبلثىةي أ ٍ ي ى
وجو الدللة:
تدؿ اآلثار السابقة عمى أف النبي ( )قد جعؿ لمفارس ييمان كلمفرس سمييف ،فيككف لمفرس كصاحبو

ثبلثة أسيـ(.)6

))1

سنف النسائي لمنسائي ،كتاب الخيؿ ،باب سيماف الخيؿ ،)228/6( ،ح( ،)3593المعجـ الكبير لمطبراني،

( ،)209/14ح( ،)14834السنف الكبرل لمبييقي ،كتاب جامع أبكاب السير ،باب سيماف الخيؿ ،)90/9( ،ح(.)17964
صححو األلباني.إركاء الغميؿ لؤللباني (.)62/5
))2

صالح بف كيساف :مكلى بنى غفار مف فقياء أىؿ المدينة مف ذكل المركة كالييئة كاف مؤدبا لعمر بف عبد العزيز ،ككاف

صالح بف كيساف جامعا مف الحديث كالفقو كالمركءة ،مات سنة أربعيف كمائة .انظر :الطبقات الكبرل البف سعد (،)419/5

مشاىير عمماء األمصار لمدارمي (ص  ،)216تاريخ دمشؽ البف عساكر (.)363/23
))3

مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني لمصنعاني ،كتاب الجياد ،باب السياـ لمخيؿ ،)186/5( ،ح( .)9323لـ أجد مف حكـ

عميو مف أىؿ الحديث عمى حسب اطبلعي.

))4

خالد الحذاء :خالد بف ميراف الحذاء ،كيكنى أبا المبارؾ ،مكلى لقريش آلؿ عبد اهلل بف عامر بف كريز ،كلـ يكف بحذاء،

كلكف كاف يجمس إلييـ ،ككاف خالد ثقة ،رجبل مييبان ،أحد األئمة الثقات .ال يجترئ عميو أحد ،ككاف كثير الحديث ،كتكفي
خالد سنة إحدل كأربعيف كمائة في خبلفة أبي جعفر المنصكر .انظر :الطبقات الكبرل البف سعد ( ،)259/7تاريخ اإلسبلـ

لمذىبي (.)855/3

))5

السنف الصغير لمبييقي ،كتاب السير ،باب سيـ الفارس كالراجؿ ،)391/3( ،ح( .)2850لـ أجد مف حكـ عميو مف

))6

تكممة شرح الميذب لممطيعي (.)356/19

أىؿ الحديث عمى حسب اطبلعي.
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اف ىبمَّ ىغ ىنا الثِّقىةي ىع ٍف رس ً
ب إًلىٍي ىنا يع ىم ير ٍب يف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
كؿ المَّ ًو ( )أَّىنوي "
 -4ىع ٍف يج ىكٍيبً ور قى ى
اؿ :ىكتى ى
اس ى
ىي
يز ىكىن ٍح يف بً يخ ىر ى
()1
ً ًً
س ثى ىبلثىةى أ و
اؿً :في اٍل ىخٍي ًؿ اٍل ًعر ً
ىسيـ لً َّمر ً
ىسيىـ لًٍمفى ًار ً
اب
اج ًؿ ىس ٍي نما ،ىكقى ى
ٍ
ى
ىسييـ :ىس ٍي ىم ٍي ًف لفى ىرسو ،ىك ىس ٍي نما لىوي ،ىكأ ٍ ى ى
أٍ ى
ً ()2

ىكاٍل يمقى ًارؼ

ىكاٍل ىب ىرًاذ ً
يف

()3

اء "(.)4
ىس ىك ه

وجو الدللة:
ىذا يدؿ عمى ثبكت سنة رسكؿ اهلل ( )بيذا ،كأنو أجمع عميو ،فبل يعكؿ عمى ما خالفو(.)5
رابعاً :القياس:
أنو مقدر يزيد عمى مقدر عمى كجو الرفؽ ،فكجب أف يككف بالضعؼ قياسان عمى المسح عمى الخفيف ،لما
مس المقيـ يكمان كليمة أرفؽ المسافر بثبلثة أياـ كلياليف(.)6

خامساً :المعقول:
 -1مؤنة الفرس أعظـ مف مؤنة الرجؿ كاالستحقاؽ باعتبار التزاـ المؤنة(.)7
 -2أف االستحقاؽ بالغناء كغناؤه عمى ثبلثة أمثاؿ الراجؿ ألنو لمكر كالفر كالثبات كالراجؿ لمثبات ال
غير(.)8
 -3أف الفرس يحتاج إلى مف يخدمو فصاركا ثبلثة(.)9
 -4أنو إذا كاف لمفرس خاصة سيماف كلمراجؿ الذم يركبو سيـ كالراجؿ المفرد فإنو يككف لمفارس ثبلثة
أسيـ(.)10
))1

العراب :اإلبؿ العراب كالخيؿ العراب :ىي العربية ،خبلؼ البخاتي كالبراذيف .انظر :الصحاح لمجكىرم (،)179/1

مقاييس المغة البف فارس (.)300/4
))2

المقارؼ :ىك ابف اليجيف ،كاليجيف :الذم أمو برذكنة كأبكه فرس  ،فالمقرؼ :ابف اليجيف .غريب الحديث لمحربي

(.)365/2

))3

البرذكف :الدابة ،كىك التركي مف الخيؿ كالجمع البراذيف كخبلفيا العراب كاألنثى برذكنة .انظر :الصحاح تاج المغة

كصحاح العربية لمجكىرم ( ،)2078/5المغرب في ترتيب المعرب لممطرزم (ص .)42

))4

مصنؼ ابف أبي شيبة ،كتاب السير ،باب في الفارس كـ يقسـ لو؟ ،)489/6( ،ح( .)33177لـ أجد مف حكـ عميو مف

أىؿ الحديث عمى حسب اطبلعي.

))5
))6
))7
))8
))9

المغني البف قدامة (.)248/9

بحر المذىب لمركياني (.)253/6
المرجع السابؽ.
اليداية لممرغيناني (.)388/2

االختيار لممكصمي (.)130/4

))10

المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)196/3
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 -5أف السيـ إنما يستحؽ بما يمزـ مف المؤنة كالتأثير في القتاؿ ،كمؤنة الفرس أكثر مف مؤنة الفارس،
كتأثيره في القتاؿ أكثر ،فيجب أف يزيد سيمو عمى سيمو تبعان لذلؾ(.)1
مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة القول األول:
يجاب عن الكتاب:
أف ظاىر قكلو تعالى{ :واعمموا أنما غنتم من شيء} يقتضي المساكاة بيف الفارس كالراجؿ ،كىك خطاب
لجميع الغانميف ،كقد شمميـ ىذا االسـ(.)2
يجاب عن السنة:
 -1أما حديث مجمع بف حارثة فعنو عدة أجكبة:
أ -ما قالو أبك داكد أف مجمعان كىـ في حديثو :أنيـ كانكا ثبلث مائة فارس ،كانما كانكا مائتي فارس.
ب -أنو قد ركم عنو أنيـ كانكا ألفان كأربعمائة فيـ مائتا فارس كىذه الركاية أصح مف كجييف:
أحدىما :أف ركاية ابف عباس تكافقيما ،ثانيان أف ىذا الجيش ىـ أىؿ الحديبية ،كقد اتفؽ أىؿ السير عمى

أف عدتيـ ألؼ كأربعمائة(.)3

ج -يحتمؿ أنو أراد أعطى الفارس سيميف لفرسو ،كأعطى الراجؿ سيما ،يعني صاحبو ،فيككف ثبلثة
أسيـ ،عمى أف حديث ابف عمر أصح منو ،كقد كافقو حديث أبي رىـ كأخيو ،كابف عباس ،كىؤالء أحفظ
كأعمـ ،كابف عمر كأبك رىـ كأخكه ممف شيدكا كأخذكا السيماف ،كأخبركا عف أنفسيـ أنيـ أعطكا ذلؾ ،فبل
يعارض ذلؾ بخبر شاذ تعيف غمطو ،أك حممو عمى ما يخالؼ ظاىره ،كقياس الفرس عمى اآلدمي غير
صحيح؛ ألف أثرىا في الحرب أكثر ،ككمفتيا أعظـ ،فينبغي أف يككف سيميا أكثر(.)4

))1

البياف لمعمراني (.)210/12

))2

عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني (.)155/14

))4

المغني البف قدامة (.)249/9

))3

العرؼ الشذم لميندم (.)190/3
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د -قاؿ أبك داكد :كأتى الكىـ في حديث مجمع أنو قاؿ :ثبلثمائة فرس ،كانما كانكا مائتي فرس ،ثـ إف
حديث مجمع يحتمؿ أنو أعطى الفارس سيميف لفرسو ،كالراجؿ سيما ،أم صاحبو ،تكفيقا بيف الكؿ(.)1
ق -ال بد مف المصير إلى تأكيؿ حديث مجمع كما كرد في معناه لمعارضتو لؤلحاديث الصحيحة الثابتة
عف جماعة مف الصحابة في الصحيحيف كغيرىما(.)2
يجاب عن المعقول:
 -1أف السيميف ليسا لمفرس بؿ لككف المقاتؿ فارسان كالفارس أفضؿ مف الراجؿ إجماعان(.)3
 -2قكليـ أنو تابع فبل يجكز أف يككف سيمو أكثر مف سيـ المتبكع؛ فالجكاب عنو أف كبل السيميف
لممتبكع ليس لمتابع سيـ كىك أكثر ،عمى أف ذلؾ لك جاز أف يمنع مف الزيادة لجاز أف يمنع مف المساكاة؛
ألنو إذا لـ يجز أف يزيد عمى المتبكع لـ يجز أف يساكيو(.)4
 -3أما قكليـ أف عناء صاحبو أكثر؛ ألنو ىك المقاتؿ؛ فالجكاب عنو أف كبل العنائيف مضاؼ إلى
صاحبو إال أف تأثيره لفرسو أكثر مف تأثيره لنفسو؛ ألنو بالفرس يمحؽ إف طمب كال يمحؽ إف ىرب(.)5
 -4أما قكلو( :ال أفضؿ بييمة عمى مسمـ) فيقاؿ لو :فبل تساك بينيما! فمما جازت المساكاة بينيما..
جازت المفاضمة بينيما( ،)6كىي شبية ضعيفة ألف السياـ في الحقيقة كميا لمرجؿ(.)7
 -5أما قكليـ :أف القياس يمنع مف السيـ لمبييمة فيذا قياس قد أبطمو النص فبطؿ(.)8
 -6أف القياس يأبى استحقاؽ الفرس ألنو آلة كالسبلح تركناه بالنص كالنصكص مختمفة ،فمما اختمفت
النصكص ،فأبك حنيفة أثبت المتفؽ عميو كحمؿ الباقي عمى األصؿ(.)9
مناقشة أدلة القول الثاني:
يجاب عن استدلليم بالكتاب:
))1
))2

شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي لمزركشي (.)490/6
نيؿ األكطار الشككاني (.)333/7

))3

الذخيرة لمقرافي (.)425/3

))5

المرجع السابؽ.

))4

))6

الحاكم الكبير لمماكردم (.)417/8
البياف لمعمراني (.)210/12

))7

فتح البارم البف حجر (.)68/6

))9

االختيار لممكصمي (.)130/4

))8

الحاكم الكبير لمماكردم (.)417/8
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إف اآلية عامة في كجكب اإلعداد كالتجييز لمعركة األعداء مف كؿ ما يمزـ مف سبلح كعتاد كعدة ،كىي
خارج محؿ النزاع ،فمـ تشمؿ تكزيع الغنائـ.
يجاب عن استدلليم بالسنة:
 -1ما رككا «أنو قسـ خيبر عمى ثمانية عشر سيما» صحيح لكف ذكر في ىذا الحديث أف الخيؿ كانت
ثمثمائة كلك ثبت ما رككا فالمراد مف قكلو ككانت الخيؿ مائتي فرس الخيؿ بفرسانيا كالرجاؿ ألؼ كأربعمائة

َجمِ ْب َعمَ ْي ِي ْم ِب َخ ْيمِ َك َو َر ِجمِ َك}
أم الرجالة قاؿ اهلل تعالىَ { :وأ ْ
ِر َج ًال}( )2أم رجالة فتبيف بيذا أف الناس كانكا ألفا كستمائة فإذا كاف باسـ كؿ مائة سيـ كاف لمفارس
()1

وك
أم بفرسانؾ كرجالتؾ كقاؿ تعالى { َيأْتُ َ

سيماف كلمراجؿ سيـ ثـ المصير إلى ما ركينا أكلى ألنو ىك المتيقف كما رجح بو مف إثبات الزيادة
متعارض ففيما ركينا إثبات الزيادة في نصيب الراجؿ(.)3
 -2قاؿ الشافعي :مجمع بف يعقكب شيخ ال يعرؼ ،فأخذنا في ذلؾ بحديث عبيد اهلل ،كلـ نر لو خب اير
مثمو يعارضو ،كال يجكز رد خبر إال بخبر مثمو قاؿ الشيخ :كالركاية في قسمة خيبر متعارضة ،فإنيا

قسمت عمى أىؿ الحديبية ،ككانكا في أكثر الركايات ألفا كأربعمائة كعمى ذلؾ جميع أىؿ المغازم(.)4
يجاب عن استدلليم بالمعقول:
 -1في ىذا تفضيؿ البييمة عمى اآلدمي كذلؾ غير جائز؛ ألف االستحقاؽ بالقتاؿ كالرجؿ يقاتؿ كحده
كالفرس ال تقاتؿ كليذا كاف القياس أف ال يسكم بيف الفرس كالرجؿ كأف ال يستحؽ بالفرس شيئان؛ ألنو آلة
مف آالت الحرب كسائر اآلالت ،كلكف اآلثار اتفقت عمى سيـ كاحد فأخذنا بما اتفؽ عميو األثر كأبقينا ما
اختمؼ فيو األثر عمى أصؿ القياس(.)5
 -3ال معنى العتبار المؤنة فصاحب الحمار كالبغؿ يمتزـ المؤنة أيضا كال يستحؽ بو شيئان كصاحب الفيؿ
كالبعير مؤنتو أكثر ثـ ال يستحؽ بيما شيئان مع أنا ال نسمـ أف مؤنة الفرس أكثر فإف ما يحتاج إليو الفرس
مف العمؼ يكجد مباحا كمطعكـ بني آدـ مف الخبز كالمحـ ال يكجد إال بثمف(.)6

))1
))2
))3

[اإلسراء.]64 :
[الحج.]27 :
المبسكط لمسرخسي (.)41/10

))4

السنف الصغير لمبييقي (.)391/3

))6

المرجع السابؽ.

))5

المبسكط لمسرخسي (.)41/10
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الترجيح:
بعد استعراض أدلة الفريقين والمناقشات الواردة عمييا يتبين لي أن الراجح –واهلل أعمم -ىو ما ذىب
إليو جميور العمماء بأن لمفارس ثالثة أسيم ولمراجل سيماً؛ وذلك لممسوغات اآلتية:
 -1قكة أدلة الجميكر كداللتيا الكاضحة عمى ما ذىبكا إليو ،كيكفي أنيـ استدلكا بأحاديث صحيحة في
البخارم كمسمـ.
 -2لـ تخؿ أدلة الحنفية مف مناقشات كردكد كجيية كسميمة.
 -3إف ىذا القكؿ ىك ما قضى بو الرسكؿ – -كىك ما انتشر كاشتير بيف الصحابة  كالتابعيف.
سيما) كعف عمى بف أبى طالب
 -4جاء عف عمر بف الخطاب (أنو فرض لمفرس سيميف كلصاحبو ن
مثمو ،كال مخالؼ ليما في الصحابة ،كىك قكؿ عامة العمماء في القديـ كالحديث(.)1

))1

شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (.)67/5
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المطمب الرابع
حكم من جاء بأفراس كثيرة في المعركة
قال يحيى:
ضر ِبأَفْر ٍ ِ
و ِ
ٍ
َن
س ُم لَ َيا ُكمّْ َيا؟ فَقَ َ
َس َم ْع ِب َذلِ َكَ .وَل أ ََرى أ ْ
ال« :لَ ْم أ ْ
يرٍة ،فَ َي ْل ُي ْق َ
َ ُ
اس َكث َ
سئ َل مال ٌكَ ،ع ْن َر ُجل َي ْح ُ ُ َ
سوِ
ِ
اح ٍد .الَِّذي ُيقَ ِات ُل َعمَ ْي ِو»(.)1
س َم إَِّل لفَ َر ٍ َ
ُي ْق َ
صورة المسألة:
رجؿ جاء إلى المعركة بأفراس كثيرة في قسمة الغنائـ كـ فرس يقسـ لو؟
تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف أربعة أخماس الغنيمة لمغانميف إذا خرجكا بإذف اإلماـ( ،)2كاتفقكا
عمى أف الذككر األحرار البالغيف ليـ سيـ مف الغنيمة( ،)3كاتفقكا عمى أف الرجؿ إذا حضر معو بأفراس في
أرض العدك كأف الكاجب سيمو كسيـ فرس كاحد( ،)4كاختمفكا ىؿ يقسـ لباقي األفراس عمى قكليف:
القول األول :ذىب الحنفية

()6

()5

واإلمام مالك وىو المشيور عند المالكية

()7

والشافعية

إلى أنو يقسم

لفرس واحد فقط ول يقسم لمباقي.
()8

القول الثاني :ذىب أبو يوسف

))1

()9

والمالكية في قول

()10

والحنابمة

أنو يسيم لو لفرسين فقط.

مكطأ مالؾ ،كتاب الجياد ،القسـ لمخيؿ في الغزك ،)456/2( ،ح.21

))2

انظر :تحفة الفقياء لمسمرقندم ( ،)298/3بداية المجتيد البف رشد ( ،)154/2عمدة السالؾ البف النقيب (ص:

))3

انظر :البناية شرح اليداية لمعيني ( ،)167/7بداية المجتيد البف رشد ( ،)154/2تكممة شرح الميذب لممطيعي

 ،)235كشاؼ القناع لمبيكتي (.)88/3

( )360/19المغني البف قدامة (.)248/9
))4

األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ البف المنذر (.)157/11

))5

انظر :بدائع الصنائع لمكاساني ( ،)126/7الجكىرة النيرة لمزبيدم ( ،)267/2البناية شرح اليداية لمعيني (.)162/7

))6

انظر :المدكنة لئلماـ مالؾ ( ،)519/1الذخيرة لمقرافي ( ،)425/3التاج كاإلكميؿ لممكاؽ (.)580/4

))7

انظر :األـ لمشافعي ( ،)357/7الحاكم الكبير لمماكردم ( ،)418/8الميذب لمشيرازم (.)297/3

))8

انظر :المبسكط لمسرخسي ( ،)45/10اليداية في شرح بداية المبتدم لمبابرتي (.)389/2

))9

انظر :البياف كالتحصيؿ البف رشد ( ،)570/2المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)196/3

))10

انظر :العدة شرح العمدة لممقدسي (ص ،)645 :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي لمزركشي ( ،)492/6المبدع

البف مفمح (.)333/3
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سبب الخالف:
كقكع التعارض بيف ركايتي فعمو ((؛ فتارة أسيـ لفرسيف كتارة تذكر الركايات أنو لـ يسيـ إال لفرس
كاحد ،فمف أخذ بركاية الزبير قاؿ بأنو ال يسيـ إال لفرس كاحد ،كمف أخذ بالركايات األخرل قاؿ بأنو يسيـ
لفرسيف(.)1
األدلة:
أدلة القول األول :استدل الجميور القائمون بأنو ل يقسم إل لفرس واحد بالسنة النبوية والقياس
والمعقول:
أولً :السنة النبوية:
سكً
ىخ ً
 -1ع ًف اٍلعم ًرمِّ ،عف أ ً
ً َّ ً و
ً و
يو ،أ َّ
احود(.)2
ىٍ
ى يى
ىف الزىب ٍي ىر ىكافىى بأى ٍف ىراس ىي ٍكىـ ىخ ٍي ىب ىر ،ىفمى ٍـ يي ٍسيى ٍـ لىوي إال لفى ىر ى
وجو الدللة من الحديث:
فرس إلى
يدؿ الحديث بمفظو الصريح أف الرسكؿ – -لـ يسيـ إال لفرس كاحد مع أف الزبير جاء بأ ا
الغزكة(.)3

()6
()5
()4
َّ
ض ىر ىخ ٍي ىب ىر بًثى ىبلثى ًة أى ٍف ىر و
ىف َّ
 -2أ َّ
ٍخ ٍذ ًم ٍنيىا
اس لً ىن ٍف ًس ًوَّ :
ب  ،ىكاٍل يم ٍرتى ًج يز  ،ىكلى ٍـ ىيأ ي
ب  ،ىكالظ ًر ي
الس ٍك ي
النبً َّي ( (ىح ى
سكً
ً َّ ً و
احود(.)7
إال لفى ىر ى

وجو الدللة من الحديث:
الحديث كاضح الداللة أف الرسكؿ ( (لـ يسيـ إال لفرس كاحد مع أنو أحضر ثبلثة أفراس ،كلك كاف
يسيـ ألكثر مف فرس لفعؿ ذلؾ في حؽ أفراسو(.)8
))1
))2

انظر :العناية شرح اليداية لمبابرتي (.)496/5
السنف الكبرل لمبييقي ،باب ال يسيـ إال لفرس كاحد ،)534/6( ،ح  ،12886معرفة السنف كاآلثار لمبييقي ،باب مف

قاؿ :ال يسيـ إال لفرس كاحد ،)253/9( ،ح ،13055كضعفو البييقي.

))3

انظر :البناية شرح اليداية لمعيني ( ،)162/7اليداية في شرح بداية المبتدم لمبابرتي (.)389/2

))4

السكب ،فرس سكب إذا كاف جكادان .تيذيب المغة لميركم (.)50/10

))6

المرتجز :مف أفراس النبي المرتجز سمي مرتج از لحسف صييمو .غريب الحديث لمخطابي (.)504/1

))5

الظرب :تشبييا بالجبيؿ لقكتو .كيقاؿ ظربت حكافر الدابة :أم اشتدت كصمبت .النياية البف األثير (.)156/3

))7

السنف الكبرل لمبييقي ،باب سيماف الخيؿ ،)90/9( ،ح  ،17964معرفة السنف كاآلثار ،باب سيـ الفارس كالراجؿ،

))8

انظر :بحر المذىب لمركياني (.)255/6

( ،)172/13ح( .)17809لـ أجد مف حكـ عميو مف أىؿ الحديث.
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ثانياً :القياس:
 -1قياس االثنيف عمى الثبلثة فإف اإلجماع منعقد عمى ما فكؽ االثنيف كعمى السيكؼ كالرماح أنو ال يقسـ
ليا بجامع أنيا معدة لمقتاؿ(.)1
وجو القياس :القياس أال يسيـ إال لفرس كاحد كلك أسيـ لفرسيف ألسيـ لثبلثة كأكثر كىـ ال يقكلكف بيذا
كالفرس آلة كاآلالت ال يسيـ ليا كلكال األثر في الفرس ما أسيـ لو(.)2
 -2القياس عمى خدـ الزكجة فيي ال تستحؽ إال نفقة كاحدة منيـ لكقكع الكفاية بو كيصير ما عداه زينة
كزيادة كاستظيا انر(.)3

وجو القياس :أف المرأة ال تستحؽ النفقة إال لخادـ كاحد( ،)4فمـ يقع االستحقاؽ إال في المباشر بالعمؿ
كخدمة الزكجة لما باشرىا الكاحد ،ككاف مف عداه زينة ،أك عدة لـ يستحؽ إال نفقة خادـ كاحد ،ككذلؾ
الرجؿ ال يحتاج إال لفرس كاحد كالبقية تككف مف باب الكفاية كاالحتياط كقد ال يقاتؿ بيا ألبتة(.)5
ثالثاً :المعقول:
 -1إنو ال يقاتؿ إال عمى كاحد منيما كلك تحكؿ عنو صار تاركان لو كيككف الثاني إف انتقؿ إليو كالثالث
في أنو قد يجكز أف ينتقؿ إليو كال يسيـ لو فكذلؾ الثاني ،كيصير ما سكل األكؿ زينة كاستظيار ال يتعمؽ
بو حكـ االستحقاؽ(.)6
 -2أنو يستحؽ السيـ باإلرىاب عند مجاكزة الدار باعتبار ما يئكؿ إليو أمرىـ مف القتاؿ معيـ فارسا أك
راجبل كالقتاؿ ال يتصكر إال عمى فرس كاحد فيسيـ لو ال غير كليذا ال يسيـ لثبلثة أك أكثر باالتفاؽ(.)7
 -3أف القتاؿ عمى فرسيف غير ممكف ،كالحاجة تندفع بالكاحد فصار الثاني كالثالث(.)8
 -4أف اإلسياـ لمخيؿ في األصؿ ثبت عمى مخالفة القياس؛ ألف الخيؿ آلة الجياد ثـ ال يسيـ لسائر
آالت الجياد ،فكذا الخيؿ إال أف الشرع كرد بو كفرس كاحد ،فالزيادة عمى ذلؾ ترد إلى أصؿ القياس عمى
))1

الذخيرة لمقرافي (.)425/3

))3

بحر المذىب لمركياني (.)255/6

))2

التمييد البف عبدالبر (.)238/24

))4

المبسكط لمسرخسي (.)46/10

))5

بحر المذىب لمركياني (.)222/13

))6

المرجع السابؽ ( ،)255/6البياف لمعمراني (.)213/12

))8

االختيار لممكصمي (.)130/4

))7

تبييف الحقائؽ لمزيمعي (.)255/3
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أف كركد الشرع إف كاف معمكالن بككنو آلة مرىبة لمعدك ،بخبلؼ سائر اآلالت فالمعتبر ىك أصؿ
اإلرىاب(.)1

 -5إنما يسيـ لفرس يركبو فارس كأما فرس ال يركبو أحد كال يقاتؿ عميو فبل منفعة فيو(.)2
أدلة القول الثاني :استدل أبو يوسف والحنابمة بأنو يقسم لفرسين بالسنة النبوية واألثر والمعقول:
أولً :السنة النبوية:
ً
اؿ« :أَسيم لِي رسو ُل المَّ ِو ( (لِفَر ِسي أَربع َة أ ٍ
عف ىب ًش ًس ْي ًما
ص وف  ،قى ى
ََْ ْ
َس ُيم َولِي َ
َ ُ
ير ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف م ٍح ى
َ
ْ ََ
َس ُيٍم»(.)3
فَأ َ
َخذ ُ
س َة أ ْ
ْت َخ ْم َ
وجو الدللة من الحديث:
يدؿ الحديث بصريح لفظو أف النبي ( (جعؿ أربعة أسيـ لمفرس كسيمان لمفارس (صاحبو) كقمنا إف

الفرس الكاحد يقسـ لو بسيميف فكانت األربعة عمى فرسيف(.)4

 -2ىع ٍف م ٍك يح و
ىعطىاهي َّ
كؿ( :)5أ َّ
ىسييوـ(.)6
ض ىر ىخ ٍي ىب ىر بًفى ىر ىس ٍي ًف فىأ ٍ
ىف الزىب ٍي ىر ىح ى
النبًي ( (ىخ ٍم ىسةى أ ٍ
ى
وجو الدللة من الحديث:
يدؿ الحديث أف النبي  أعطى لمزبير خمسة أسيـ :أربعة أسيـ لفرسيو كسيمان لو(.)7

))1
))2
))3

بدائع الصنائع لمكاساني (.)126/7
المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)196/3
سنف الدارقطني لمدارقطني ،كتاب السير ،)184/5( ،ح ( .)4177ضعفو الحافظ ابف حجر في فتح البارم البف حجر

(.)68/6
))4
))5

انظر :اليداية في شرح بداية المبتدم لممرغيناني ( ،)389/2العناية شرح اليداية لمعيني (.)496/5
مكحكؿ :عالـ أىؿ الشاـ :يكنى :أبا عبد اهلل .مف أكاسط التابعيف ،كاف مكحكؿ مف أىؿ كابؿ ككانت فيو لكنة .ككاف

يقكؿ بالقدر .ككاف ضعيفا في حديثو كركايتو ،مات مكحكؿ سنة ثماني عشرة كمائة .انظر :الطبقات الكبرل البف سعد
( ،)316/7سير أعبلـ النببلء لمذىبي (.)472/5

))6

مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني لمصنعاني ،باب السياـ لمخيؿ ،)187/5( ،ح ،9324السنف الصغير لمبييقي ،باب سيـ

الفارس كالراجؿ ،)391/3( ،ح  ،2853السنف الكبرل لمبييقي ،باب ال يسـ إال لفرس كاحد ،)534/6( ،ح  .12886قاؿ
البييقي :حديث منقطع.

))7

انظر :تبييف الحقائؽ لمزيمعي (.)254/3
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َّ ً
 -3ع ًف ٍاألىكىز ً
اع ِّي أ َّ
ان
س ِي ُم لِ َّمر ُج ِل فَ ْو َ
س ْي ِنَ ،وِا ْن َك َ
س ِي ُم لِ ْم َخ ْي ِلَ ،و َك َ
ى
ىف ىر يسك ىؿ المو ( (ىك ى
ان َل ُي ْ
اف « ُي ْ
ق فَ َر َ
ٍ
ش َرةُ أَف َْر ٍ
اس»(.)1
َم َع ُو َع َ
وجو الدللة
يدؿ الحديث بالنص الصريح عمى أف النبي  كاف يقسـ في الغنائـ لفرسيف فقط كما زاد فبل يقسـ لو كلك
بغمت إلى عشرة.
ثانياً :األثر:
َّ ً ()2
ً
ىف يعمر ٍب ىف اٍل ىخطَّ ً
َس ِي ْم
ب إًلىى أىبًي يع ىب ٍي ىدةى ٍب ًف اٍل ىج َّر ً
اح أ ٍ
اب  ،ىكتى ى
ىف« :أ ْ
 ىع ٍف أ ٍىزىى ىر ٍب ًف ىع ٍبد المو  ،أ َّ ى ىِ
س سيم ْي ِن ،ولِ ْمفَرس ْي ِن أَربع َة أَسيٍم ،ولِ ِ
ِ
س ْي ِن
ان فَ ْو َ
َس ُيٍمَ ،و َما َك َ
س ُة أ ْ
ق ا ْلفَ َر َ
س ْي ًما ،فَ َذل َك َخ ْم َ
صاح ِب َيا َ
َ َ َ ََْ ْ ُ َ َ
ل ْمفَ َر ِ َ ْ َ
ِ
ب»(.)3
فَ ِي َي َج َنائ ُ

وجو الدللة من األثر:
يدؿ األثر بصريح العبارة عمى أنو يسيـ لمفرسيف كال يسيـ ألكثر مف ذلؾ(.)4
ثالثاً :المعقول:
 -1أف الغازم تقع الحاجة لو إلى فرسيف ،يركب أحدىما كيجنب اآلخر حتى إذا أعيا المرككب عف الكر
كالفر تحكؿ إلى الجنيبة()5؛ ألف إدامة رككب كاحد تضعفو ،كتمنع القتاؿ عميو ،فيسيـ لو كاألكؿ ،بخبلؼ
الثالث ،فإنو مستغنى عنو(.)6

))1

سنف سعيد بف منصكر لمخرساني ،باب مف قاؿ ال سيـ إال لفرسيف ،)328/2( ،ح  .2774ضعفو الشككاني في نيؿ

األكطار (.)334/7

))2
كيقاؿ :ىك أزىر ٍبف ىس ًعيد ،ناصبي ،ت699ق .تيذيب الكماؿ
أزىر بف ىعبد اهلل بف جميع الحرازم الحميرم الحمصي ،ي
في أسماء الرجاؿ لممزم (.)327/2
))3

سنف سعيد بف منصكر لمخرساني ،باب مف قاؿ ال سيـ إال لفرسيف ،)328/2( ،ح  .2775ضعفو الشككاني في نيؿ

األكطار (.)334/7

))4

انظر :الكافي في فقو اإلماـ أحمد البف قدامة (.)144/4

))6

انظر :المغني البف قدامة ( ،)251/9شرح منتيى اإلرادات لمبيكتي (.)645/1

))5

بدائع الصنائع لمكاساني (.)126/7
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 -2أف اإلنساف قد يحتاج في القتاؿ إلى فرسيف حتى إذا كؿ أحدىما قاتؿ عمى اآلخر كىك عادة معركفة
في المبارزيف ،فكاف ممتزما مؤنة فرسيف لمقتاؿ فيستحؽ السيـ ليما كما زاد عمى ذلؾ غير محتاج إليو
لمقتاؿ فكاف مف الجنائب(.)1
مناقشة األدلة:
مناقشة القول األول:
يجاب عن السنة:
حديث البراء غريب ،بؿ جاء عكسو كما ذكره ابف المنذر في كتاب الصحابة في ترجمتو فقاؿ :عف عبد
الرحمف بف أبي صفصعة «عف البراء بف أكس أنو قاد مع النبي ( (فرسيف كضرب –  - لو خمسة
()2

أسيـ»

فإذا كاف كذلؾ فبل يصح االستدالؿ بو(.)3

يجاب عن القياس:
 -1قياس االثنيف عمى الثبلثة؛ قياس مع الفارؽ ،فمـ يقؿ أحد بأنو يقسـ لثبلثة ،كىي ليست كاآللة
كالسيؼ ،فالفرس يعيف الفارس عمى القتاؿ كيحممو ،كاآلالت ىـ مف يحمميا ،لذلؾ استحقت السيـ كلـ
تستحؽ اآلالت األخرل سيمان مف الغنيمة.
 -2القياس عمى الزكجة ،ىك قياس مع الفارؽ؛ ألف النفقة تجب عمى الزكج كتفارؽ الغنيمة ،فإف لـ يينفؽ
عمييا تعرض لممسائمة ،كالفارس قد يحتاج إلى أكثر مف فرس لمقتاؿ كالعتاد.

يجاب عن المعقول:
 -1إف اإلرىاب كما يتحصؿ بفرس كاحد يتحصؿ أيضان بفرسيف.
 -2إف الفارس يحتاج إلى أكثر مف فرس ،ليس لمقتاؿ فحسب؛ بؿ لنقؿ العتاد كالمؤكنة كاف أعياه الفرس
ركب آخر.
مناقشة القول الثاني:
يجاب عن استدلليم بالسنة:
))1

المبسكط لمسرخسي (.)45/10

))2

قاؿ ابف حجر" :لـ أجده بؿ الذم ركاه ابف مندة في ترجمتو مف طريقو أنو قاد مع النبي  فرسيف فضرب لو خمسة

))3

البناية شرح اليداية لمعيني (.)162/7

أسيـ" .الدراية في تخريج أحاديث اليداية (.)124/2
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الحديث محمكؿ عمى التنفيؿ كما أعطى سممة بف األككع سيميف كىك راجؿ(.)1
الصحيح مف «حكاية الزبير أنو  أعطاه أربعة أسيـ سيما لو كسيما ألمو صفية كسيميف لفرسو» ركاه
أحمد فبل يمزـ حجة كلئف صح فيك محمكؿ عمى التنفيؿ عمى نحك ما ذكرنا مف حكاية ابف األككع كالذم
يدؿ عميو أنو ليس فيو أنو قاد فرسيف(.)2
حاصؿ الدليميف كقكع التعارض بيف ركايتي فعمو ( (كالرجكع إلى ما بعدىما كىك القياس بقكلو (كألف
القتاؿ ال يتحقؽ بفرسيف دفعة كاحدة) .فبل يككف السبب الظاىر كىك مجاكزة الدرب مفضيا إلى زيادة
الغناء بالقتاؿ عمييما فيسيـ لكاحد كليذا ال يسيـ لثبلثة أفراس(.)3
ما ركاه لما سقط بالمعارضة ال يحتاج إلى جكاب عنو أك تأكيؿ لو(.)4
أما حديث مكحكؿ فقد ركينا عف ابف عمر خبلفو كىك صحابي خبره مسند كذاؾ تابعي خبره مرسؿ كأما
استدالليـ أف الثاني كقد تكمؼ لو زيادة مؤنة فيذا ماؿ الثالث أيضا كال يكجب ليـ لو فكذلؾ الثاني(.)5
عند تعارض اآلثار يؤخذ بالمتيقف ألف القياس يأبى استحقاؽ السيـ بالفرس كألنو ال يقاتؿ إال عمى فرس
كاحد كيحمؿ ما يركل مف الزيادة أنو أعطى ذلؾ عمى سبيؿ التنفيؿ(.)6
يجاب عن استدلليم باألثر:
إف ىذه اآلثار ضعيفة ال يصح االستدالؿ بيا.
يجاب عن المعقول:
 -1أف القياس يمنع اإلسياـ لمخيؿ(.)7
معدا لمحاجة ،فكجب أف يسيـ لو) .ىذا التعميؿ
 -2قكليـ (قد يعطب الكاحد فيحتاج إلي ثاف ،فصار ن
مكجكد في الثالث؛ ألنو قد يعطب الثاني ،كال يكجب ذلؾ أف يسيـ لثالث ،فكذلؾ الثاني؛ كألف رسكؿ اهلل

( (قد حضر بأفراس فمـ يأخذ إال سيـ فرس كاحد(.)8
))1

اليداية لممرغيناني (.)389/2

))2

تبييف الحقائؽ لمزيمعي (.)255/3

))4

المرجع السابؽ (.)497/5

))3

))5

العناية شرح اليداية لمبابرتي (.)496/5

بحر المذىب لمركياني (.)255/6

))6

المبسكط لمسرخسي (.)46/10

))8

بحر المذىب لمركياني (.)222/13

))7

االختيار لممكصمي (.)130/4
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الترجيح :بعد استعراض أدلة الفريقين والمناقشات الواردة عمييا تبين لي أن الراجح ما ذىب إليو
جميور العمماء بأنو ل يسيم إل لفرس واحد ،وذلك لؤلمور التالية:
 -1ال يكجد حديث صحيح في المسألة يدؿ عمى ذلؾ ،كيبقى األمر في الترجيح لما ىك متفؽ عميو كىك
القسـ لفرس كاحد.
 -2إف اإلسياـ لمخيؿ في األصؿ ثبت عمى خبلؼ القياس ككرد في الشرع القسـ لفرس كاحد ،فالزيادة
عمييا ترد إلى أصؿ القياس.
 -3لك جاز أف يسيـ ألكثر مف فرس ،جاز أف يسيـ لثبلث كأربع ،كصار ذلؾ إلى أف يسيـ لمف معو
الخيؿ الكثيرة عمى قدر خيمو ،كمف خالؼ ىذا القكؿ ال يقكؿ ذلؾ(.)1

))1

األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ البف المنذر (.)158/11
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المطمب الخامس

حكم البراذين في الغزو
ً
يف( )1ىكاٍليي يج ىف( )2إً َّال ًم ىف اٍل ىخٍي ًؿً ،أل َّ
اؿ ًفي ًكتىابً ًو { َوا ْل َخ ْي َل
اؿ ىمالً ه
ىف المَّوى تىىب ىار ىؾ ىكتى ىعالىى قى ى
قى ى
ؾ " :ىال أ ىىرل اٍل ىب ىراذ ى
()3
َع ُّدوا لَيم ما استَطَعتُم ِم ْن قُ َّوٍة و ِم ْن ِرب ِ
اؿ { وأ ِ
ِ
اط ا ْل َخ ْي ِل،
وىا َو ِزي َن ًة}  ،ىكقى ى
َوا ْل ِب َغ َ
ير ،لِتَْرَك ُب َ
َ
َ
َ
ُْ َ ْ ْ ْ
ال َوا ْل َحم َ
()4
ً
ً
ِ
تُرِىب َ ِ
ىج ىازىىا اٍل ىكالًي "(.)5
يف ىكاٍليي يج ىف م ىف اٍل ىخٍي ًؿ إً ىذا أ ى
ْ ُ
ون ِبو َع ُد َّو المَّو َو َع ُد َّو ُك ْم}  .فىأ ىىنا أ ىىرل اٍل ىب ىراذ ى
صورة المسألة:
الجنكد في الجيش اإلسبلمي معيـ في الجياد الخيكؿ العربية كالبراذيف ،ىؿ جميعيا يقسـ ليا مف الغنائـ؟
تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف مف قاتؿ أك حضر القتاؿ عمى العراب

()6

مف الخيؿ ،أف سيـ فارس يجب

لو( ،)7كاختمفكا حكـ اإلسياـ لمبرذكف أك اليجف عمى أربعة أقكاؿ-:
القول األول :ذىب الحنفية
()11

والحنابمة في قول
))1

()8

()9

واإلمام مالك –بشرط إجازة الولي -وىو قول المالكية

إلى أنو يسيم لمبرذون سيمان كالخيل

()10

والشافعية

العربي .

البراذيف :البراذيف مف الخيؿ :ما كاف مف غير نتاج العراب .تيذيب المغة لميركم ()42/15

))2

اليجف :ىك الذم أبكه عربي كأمو غير عربية كقد يستعمؿ ذلؾ في غير الخيؿ أيضان .مشارؽ األنكار عمى صحاح

))3

[النحؿ.]8 :

اآلثار لمسبتي (.)265/2

))4
))5
))6

[األنفاؿ.]60 :
مكطأ مالؾ (.)650/3

المعرب مف الخيؿ :الذم ليس فيو عرؽ ىجيف ،كاألنثى معربة .انظر :الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي لميركم (ص:

 ،)101الصحاح تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم (.)179/1

))7
))8

األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ البف المنذر (.)160/11
انظر :تبييف الحقائؽ لمزيمعي ( ،)255/3الجكىرة النيرة عمى مختصر القدكرم ( ،)267/2البحر الرائؽ البف نجيـ

(.)96/5
))9

انظر :المدكنة لئلماـ مالؾ ( ،)519/1الذخيرة لمقرافي ( ،)426/3التاج كاإلكميؿ لممكاؽ (.)578/4

))10

انظر :األـ لمشافعي ( ،)152/4بحر المذىب لمركياني ( ،)221/13تكممة شرح الميذب لمنككم ( ،)360/19ركضة

الطالبيف لمنككم (.)383/6
))11

انظر :المغني البف قدامة ( ،)249/9العدة شرح العمدة لممقدسي (ص ،)645 :الشرح الكبير عمى متف المقنع البف

قدامة ( ،)512/10اإلنصاؼ لممرداكم ( .)174/4
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()1

إلى أنو يسيم لمبرذون سيم واحد.

القول الثاني :ذىب الحنابمة في األصح

()2

إلى أنيا إن أدركت العراب أسيم ليا وال فال.

()3

إلى أنيا ل يسيم ليا.

القول الثالث :ذىب الحنابمة في قول ثالثة
القول الرابع :ذىب الحنابمة في قول رابعة
سبب الخالف:

يرجع سبب اختبلفيـ إلى أف اسـ الخيؿ ىؿ يضـ تحتو البراذيف أـ أنو يطمؽ عمى الفرس العربي فحسب؛
فمف رأل أف اسـ الخيؿ عاـ يدخؿ تحتو البراذيف قاؿ بأنو يسيـ لو سيماف كالعربي ،كمف رأل أنو ال
يطمؽ إال عمى الفرس العربي قاؿ بأنو ال يسيـ لو إال سيـ كاحد.
األدلــة:
أدلة القول األول :استدؿ الحنفية كالشافعية كالمالكية كالحنابمة في قكؿ إلى أف البراذيف كاليجف يسيـ ليا
سيماف بالكتاب كالسنة النبكية كاألثر كالمعقكؿ:
أولً :الكتاب:
ِ
وىا َو ِزي َن ًة}(.)4
 -1قاؿ تعالىَ { :وا ْل َخ ْي َل َوا ْل ِب َغ َ
ير لِتَْرَك ُب َ
ال َوا ْل َحم َ
وجو الدللة:
إف اسـ الخيؿ يتناكؿ البراذيف ؛ فالظاىر أنو استكعب ذكر الحيكاف المشار إلى رككبو كالحمؿ عميو ليعدد
نعمو عمينا بذكر األنعاـ كما نحمؿ عميو منيا ثـ ذكر الخيؿ كالبغاؿ كالحمير فالظاىر أنو استكعب ىذا
الجنس كلـ يذكر البراذيف فدؿ ذلؾ عمى أف اسـ الخيؿ يتناكليا(.)5
َع ُّدوا لَيم ما استَطَعتُم ِم ْن قَُّوٍة و ِم ْن ِرب ِ
 -2قاؿ تعالى { :وأ ِ
اط ا ْل َخ ْي ِل}(.)6
َ
َ
َ
ُْ َ ْ ْ ْ

))1

انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي لمزركشي ( ،)491/6الشرح الكبير عمى متف المقنع البف قدامة

(.)513/10
))2

انظر :المبدع البف مفمح ( ،)333/3اإلنصاؼ لممرداكم (.)174/4

))3

المبدع البف مفمح (.)333/3

))4

[النحؿ.]8 :

))6

[األنفاؿ.]60 :

))5

المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)197/3
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وجو الدللة:
ثبت أف البراذيف مما سمى اهلل؛ ألنيا مما قد أمر اهلل تعالى بأف تربط في سبيؿ اهلل ليذىب بيا إلى العدك،
كاسـ الخيؿ يطمؽ عمى البراذيف كالعراب كالمقرؼ إطبلقان كاحدان.)1(.
 -3قاؿ تعالى{ :فَما أ َْو َج ْفتُم َعمَ ْي ِو ِم ْن َخ ْي ٍل َوَل ِرَك ٍ
اب}(.)2
ْ
َ
وجو الدللة:
شمؿ اسـ الخيؿ في ىذه اآلية عمى البراذيف كما شمؿ عمى العراب ،فمما شمميا اسـ الخيؿ كجب أف
يستكيا في السيميف(.)3
ثانياً :السنة النبوية:
 -1ىع ٍف يع ٍرىكةى ٍب ًف الزىب ٍي ًر أ َّ
ساَ ،فمَ ُو َج ّّ
ين
كؿ المَّ ًو ( (قى ى
ىف ىر يس ى
اد ِم َائ ٍة َو َخ ْم ِس َ
اؿْ « :ارُبطُوا ا ْل َخ ْي َل فَ َم ْن َرَبطَ فََر ً
سقًا(.)5(»)4
َو ْ
وجو الدللة:
الحديث ذكر اسـ الخيؿ عمى العمكـ كلـ يفرؽ بيف العربي كاليجيف كالبرذكف(.)6
ىف رس ى َّ ً
َس َيم لِ َّمر ُج ِل َوفَر ِس ِو ثََال ثَ َة أ ْ ٍ ِ ِ
س ْيمَ ،ولِ ْمفَ َر ِ
س
 -2ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ،أ َّ ى ي
َ
َس ُيم ،ل َّمر ُجل َ ٌ
كؿ المو ( (قاؿ« :أ ْ َ
س ْي َم ْي ِن»(.)7
َ
وجو الدللة:
ً
يستثف نكعان دكف نكع(.)8
ىذا الحديث عاـ في كؿ فرس كلـ
))1
))2
))3
))4
))5

انظر :المنتقى شرح المكطأ لمباجي ( ،)197/3اليداية لممرغيناني (.)389/2
[الحشر.]6 :
انظر :أحكاـ القرآف لمجصاص ( ،)241/4المباب لؤلنصارم (.)788/2
الكسؽ :ستكف صاعان .شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ لمحميرم (.)7155/11

مسند أحمد لئلماـ أحمد ،)377/31( ،ح( ،)19032سنف النسائي لمنسائي ،باب ما يستحب مف شية الخيؿ،

( ،)218/6ح( ،)3565سنف سعيد بف منصكر لمخرساني ،كتاب الجياد ،باب إكراـ الخيؿ كالقياـ عمييا،)201/2( ،
ح( .)2435ضعفو األرنؤكط.

))6

بحر المذىب لمركياني (.)222/13

))8

انظر :المغني البف قدامة (.)249/9

))7

سبؽ تخريجو ص.104
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ثالثاً :اآلثار:
ً
ً
يد ٍب ىف اٍلم ىسي ً
اؿ :ىك ىى ٍؿ ًفي اٍل ىخٍي ًؿ
يف؟ فىقى ى
 -1ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ًد ىين وار ،أَّىنوي قى ى
ت ىس ًع ى
اؿ :ىسأىٍل ي
ص ىدقىة اٍل ىب ىراذ ى
ِّب ىع ٍف ى
ي
ً
ص ىدقى وة(.)1
م ٍف ى
وجو الدللة:

يدؿ األثر عمى أنو يطمؽ اسـ الخيؿ عمى البراذيف(.)2

ظ ًر فىأ ٍ ً ً
اف ًم ٍف تًٍم ىؾ اٍل ىب ىرًاذ ً
ب يع ىم ير ٍب يف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
ام ىؾ لًٍم ىخٍي ًؿ
يف ىرائً ىع اٍل ىج ٍرًم ،ىكاٍل ىم ٍن ى
 -2ىكتى ى
يز «:ىك ىما ىك ى
ىسي ٍموي إ ٍسيى ى
اٍل ًعر ً
اب»(.)3
ى
وجو الدللة:
يدؿ األثر عمى أف البراذيف تيسيـ كما يسيـ لمخيؿ العربي(.)4
رابعاً :المعقول:

 -1أنو حيكاف ذك سيـ ،فاستكل فيو العربي كغيره ،كاآلدمي(.)5
-2أف راجؿ العربي كالعجمي سكاء في السيميف كذلؾ خيؿ العربي كالعجمي(.)6
 -3إف البرذكف إف كاف مف الخيؿ فيسيمو سيـ الخيؿ كاف لـ يكف منو كال سيـ لو كالبغؿ كالحمار(.)7
 -4أف المقصكد مف الخيؿ الكر كالفر عمييا كالطمب بيا ،كىذا يشمؿ جميع أنكاع الخيؿ(.)8
 -5أف راكب البرذكف يسمى فارسان كما يسمى راكب العراب فارسان(.)9

))1

مكطأ مالؾ ،باب ما جاء في صدقة الرقيؽ كالخيؿ كالعسؿ ،)278/1( ،ح( ،)40السنف الكبرل لمبييقي ،باب ال صدقة

))2

انظر :مختصر اختبلؼ العمماء لمطحاكم (.)440/3

في الخيؿ ،)200/4( ،ح( .)7415اإلسناد ضعيؼ ،انظر :إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة لمكناني (.)110/5

))3

مصنؼ ابف أبي شيبة البف أبي شيبة ،باب في البراذيف ما ليا؟ ككيؼ يقسـ ليا؟ ( ،)490/6ح( .)33186لـ أجد مف

حكـ عميو مف المحدثيف.

))4
))5
))6

االستذكار البف عبد البر (.)75/5
انظر :المغني البف قدامة (.)249/9

مختصر اختبلؼ العمماء لمطحاكم (.)441/3

))7

المرجع السابؽ.

))9

المباب لؤلنصارم (.)788/2

))8

المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)197/3
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 -6أف العتاؽ إف كاف أقكل في الجرم فالبرذكف أصبر كأليف عطفان ففي كؿ كاحد منيما منفعة مقصكدة
فاستكيا(.)1

 -7ال يختمؼ الفقياء في أنو بمنزلة الفرس العربي في جكاز أكمو كحظره عمى اختبلفيـ ،دؿ ذلؾ عمى
أنيما جنس كاحد ،كالفرؽ بينيما كالفرؽ بيف الذكر كاألنثى ،كالسميف كاليزيؿ(.)2
أدلة القول الثاني :استدؿ الحنابمة في الصحيح إلى أنو يسيـ لمبراذيف سيـ كاحد بالسنة النبكية كاألثر
كالمعقكؿ:
أولً :السنة النبوية:
 -1ىع ٍف أىبًي بً ٍش ور ،ىع ٍف م ٍك يح و
كؿ أ َّ
يف(.)3
ىف النَّبً َّي ( (ىع َّر ى
َّف اٍليى ًج ى
ب اٍل ىع ىربً َّي ،ىك ىىج ى
ى
وجو الدللة:
فرؽ بيف اليجيف كالعربي(.)4
يدؿ الحديث عمى أف النبي ٌ 
 -2ىع ٍف أىبًي بً ٍش ور ،ىع ٍف م ٍك يح و
ب اٍل ىع ىربً َّي :لًٍم ىع ىربً ِّي ىس ٍي ىم ً
كؿ ،أ َّ
اف،
يف ىي ٍكىـ ىخ ٍي ىب ىر ىك ىع َّر ى
َّف اٍليى ًج ى
ىف النَّبً َّي ( " (ىىج ى
ى
ىكلًٍميى ًج ً
يف ىس ٍي هـ "(.)5
وجو الدللة:
يدؿ األثر عمى أف النبي ( (جعؿ لمخيؿ العربي سيميف كلميجيف سيمان(.)6
ثانياً :اآلثار:

ً ً
ىغار ًت اٍل ىخٍي يؿ بً َّ ً
ىسكًد ٍب ًف قىٍي و
اب ًم ٍف ىي ٍك ًميىا ،ىكأ ٍىد ىرىك ًت
س ،ىع ًف ٍاألى ٍق ىم ًر قى ى
الشاـ فىأ ٍىد ىرىكت اٍلع ىر ي
اؿ :أ ى ى
 -1ىع ًف ٍاأل ٍ ى
ً
ً (ً )7
الن ً
صةى اٍليى ٍم ىدانًي ىك يى ىك ىعمىى َّ
ىج ىع يؿ ىس ٍي ىـ ىم ٍف
ض ىحى اٍل ىغًد ،فىقى ى
اس :ىال أ ٍ
اٍل ىككاد يف م ٍف ي
اؿ اٍل يم ٍنذ ير ٍب يف أىبًي ىح ٍم ى
))1
))2
))3

تبييف الحقائؽ لمزيمعي (.)255/3
المباب لؤلنصارم (.)788/2
السنف الكبرل لمبييقي ،باب ما جاء في سيـ البراذيف كالمقاريؼ ،)533/6( ،ح( .)12882قاؿ البييقي" :منقطع كالذم

كصمو ضعيؼ" .السنف الصغير لمبييقي (.)392/3

))4
))5

انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي (.)492/6
المراسيؿ ألبي داكد ،باب في الجياد( ،ص ،)227 :ح( ،)287قاؿ البييقي" :كالذم ركاه أيضا مكحكؿ ،أف النبي ()

«عرب العربي ،كىجف اليجيف ،منقطع كالذم كصمو ضعيؼ» .السنف الصغير لمبييقي (.)392/3

))6
))7

انظر :المغني البف قدامة (.)250/9

الككادف :يطمؽ عمى الفرس اليجيف كالفيؿ كالبغؿ كالبرذكف الركمي .انظر :تاج العركس الزبيدم ( ،)45/36مختار

الصحاح لمزبيدم (ص.)267 :
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()1
ب بً ىذلً ىؾ إًلىى يعمر ٍب ًف اٍل ىخطَّ ً
ت
ب يع ىم ير « :ىىىبمى ًت اٍل ىك ًاد ًع َّي أيموي  ،لىقى ٍد أ ٍىد ىرٍك ي
اب ،فى ىكتى ى
أ ٍىد ىر ىؾ ىك ىم ٍف لى ٍـ يي ٍد ًر ٍؾ ،فى ىكتى ى
ىى
ً
اؿ»(.)2
كىا ىعمىى ىما قى ى
ض ى
بًو أ ٍيم ي

وجو الدللة:

يدؿ األثر عمى أنو يفرؽ بيف أنكاع الخيؿ مثؿ العراب كالككادف كىي البراذيف ،لـ يعرؼ عف الصحابة
خبلؼ ىذا القكؿ(.)3
كسى إًلىى يع ىم ىر ،إًَّنا «لى َّما فىتى ٍح ىنا تي ٍستىىر
كسى قى ى
اؿ :ىكتى ى
 -2ىع ٍف يسمىٍي ىم ى
ب أيىبك يم ى
اف ٍب ًف يم ى
اؽ فىأ ً
ً
فى ىكتىب إًلى ٍي ًو أ َّ ً
ٍس ًي ٍـ ،ىكأىٍل ًغ ىما ًس ىكل ىذلً ىؾ»(.)5
يف فىا ٍف ير ٍؽ ًم ٍنيىا اٍل ىعتى ى
ى
ىف تٍم ىؾ اٍل ىب ىراذ ي

()4

ً
اضا،
ىص ٍب ىنا ىخ ٍي نبل ع ىر ن
أ ى

وجو الدللة:
فرؽ بيف البراذيف كبيف الخيؿ العربي(.)6
يدؿ الحديث عمى أف عمر ٌ
ثانياً :المعقول:

أف نفع العربي كأثره في الحرب أفضؿ ،فيككف سيمو أرجح ،كتفاضؿ مف يرضخ لو(.)7
أدلة القول الثالث :استدؿ الحنابمة في ركاية أف البراذيف إف أدركت إدراؾ العراب يسيـ ليا بالمعقكؿ:
أنيا مف الخيؿ ،كقد عممت عمؿ العراب ،فأعطيت سيمان كالعربي(.)8
أدلة القول الرابع :استدؿ الحنابمة في ركاية أف البراذيف ال يسيـ ليا بالمعقكؿ:
أنو ال عمؿ ليا عمى العراب ،أشبيت البغاؿ(.)9
))1
))2

يريد ما أعممو أك ما أصكب أريو أك ما أشبو ذلؾ الكبلـ .معالـ السنف لمخطابي (.)293/3
مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني لمصنعاني ،كتاب الجياد ،باب السياـ لمخيؿ ،)183/5( ،ح( ،)9313السنف الكبرل

لمبييقي ،كتاب قسـ الفيء كالغنيمة ،باب ما جاء في سيـ البراذيف كالمقاريؼ ،)533/6( ،ح( .)12885إسناده ضعيؼ،
انظر :التكميؿ لما فات تخريجو مف إركاء الغميؿ آلؿ الشيخ (.)56/1

))3
))4

انظر :المغني البف قدامة (.)250/9

تستر :مدينة مشيكرة قصبة االىكاز ،الماء يدكر حكليا .بيا الشاذركاف الذم بناه شابكر ،فتحيا أبك مكسى األشعرم

رضي اهلل عنو ،كبينيا كبيف مدينة سابكر ثمانية فراسخ ،كىي مرتفعة األرض كالماء يرتفع في الشاذركاف إلى بابيا ،كبيا
كجد أبك مكسى األشعرم رضي اهلل عنو قبر دانياؿ .انظر :آثار الببلد كأخبار العباد لمقزكيني (ص ،)170 :الركض
المعطار في خبر األقطار لمحميرم (ص.)140 :

))5
))6

مصنؼ ابف أبي شيبة البف أبي شيبة ،باب في البراذيف ما ليا؟ ككيؼ يقسـ ليا؟ ( ،)490/6ح(.)33190
انظر :المغني البف قدامة (.)250/9

))7

شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي لمزركشي (.)492/6

))9

المبدع البف مفمح (.)333/3

))8

المغني البف قدامة (.)249/9
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مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة القول األول :القائميف بأف البراذيف كاليجف يسيـ ليا سيماف.
يجاب عن استدلليم بالكتاب :ىذه أدلة عامة في الخيؿ كلـ تذكر اليجيف أك البراذيف بشيء ،كليس ىناؾ
نص فييا.
يجاب عن استدلليم بالسنة:
 -1قكليـ :إنو مف الخيؿ قمنا :كالخيؿ في نفسيا تتفاضؿ ،فتتفاضؿ سيمانيا(.)1
 -2قكليـ :إف النبي ( (قسـ لمفرس سيميف ،مف غير تفريؽ .قمنا :ىذه قضية في عيف ،ال عمكـ ليا،
فيحتمؿ أنو لـ يكف فييا برذكف ،كىك الظاىر ،فإنيا مف خيؿ العرب ،كال براذيف فييا ،كدؿ عمى صحة
ىذا ،أنيـ لما كجدكا البراذيف بالعراؽ ،أشكؿ عمييـ أمرىا ،كأف عمر فرض ليا سيمان كاحدان ،كأمضى ما

قاؿ المنذر بف أبي حميضة في تفضيؿ العراب عمييا(.)2

 -3لك كاف النبي ( (سكل بينيما ،لـ يخؼ ذلؾ عمى عمر ،كال خالفو ،كلك خالفو لـ يسكت الصحابة
عف إنكاره عميو ،سيما كابنو ىك راكم الخبر ،فكيؼ يخفى ذلؾ عميو ،كيحتمؿ أنو فضؿ العراب أيضان ،فمـ
يذكره الراكم ،لغمبة العراب ،كقمة البراذيف ،كيدؿ عمى صحة ىذا التأكيؿ ،خبر مكحكؿ الذم ركيناه،
كقياسيا عمى اآلدمي ال يصح؛ ألف العربي منيـ ال أثر لو في الحرب زيادة عمى غيره بخبلؼ العربي مف
الخيؿ عمى غيره(.)3
يجاب عن استدلليم باآلثار:
أنيا مخالفة لآلثار التي ساكت بيف البرذكف كالخيؿ العربي.
إف منيا آثار ضعيفة كمركية عف تابعيف ،معارضة بركاية تابعيف آخريف.
يجاب عن استدلليم بالمعقول:
 -1إف القكؿ بمساكاة العربي بالبرذكف ال يدؿ عمى المساكاة في األسيـ.
 -2إف العرب عرفكا الفرؽ بيف أنكاع الخيكؿ مف القديـ.
))1

المغني البف قدامة (.)250/9

))3

المرجع السابؽ.

))2

المرجع السابؽ.
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مناقشة أدلة القول الثاني :القائميف بأنو يسيـ لمبراذيف سيـ كاحد.
يجاب عن استدلليم بالسنة:
 -1إنيا معارضة باألحاديث التي تنص عمى المساكاة بيف أنكاع الخيكؿ.
 -2إنيا ضعيفة اإلسناد ،ال تصمح لبلحتجاج.
يجاب عن استدلليم باآلثار:
 -1إف اآلثار الكاردة متعارضة باآلثار التي تجعؿ لمبرذكف سيميف ،كحديث مكحكؿ مرسؿ ال تقكـ بو
حجة.
 -2إف اآلثار التي استدلكا بيا ضعيفة ،كال تقكل عمى معارضة الحديث الصحيح.
يجاب عن استدلليم بالمعقول:
التفريؽ بيف أنكاع الخيكؿ ليس حجة ،فالجميع لو دكر في الغزكات العربي كالعجمي كغيره.
مناقشة أدلة القول الثالث:
أنيا  -كاف دخمت في مسمى الخيؿ  -فيي تتفاضؿ في أنفسيا ،فكذا في سيمانيا(.)1
مناقشة أدلة القول الرابع:
البراذيف ليا عمؿ في الغزكات كالخيؿ العربي ،كتشبيييا بالبغؿ غير مستقيـ؛ ألف البغاؿ كردت في اآلية
بجكار الخيؿ كالحمير.
الترجيح :بعد استعراض أدلة المذاىب والمناقشات الواردة تبين لي أن الراجح ىو القول بأنو يسيم
لمبراذين كما يسيم لمفرس ،وىو قول الجميور؛ وذلك لؤلسباب التالية:
 -1قكة أدلة الجميكر في داللتيا عمى المعنى.
 -2ضعؼ أدلة المانعيف اعتبارىا مف الخيؿ.
 -3أف الخيؿ كرد في القرآف الكريـ كلـ يفرؽ بيف نكع كنكع آخر.
ً
يستثف عند ذكر لمخيؿ.
 -4عمكـ حديث النبي – -فيك لـ يفرؽ أك
 -5البراذيف يستعاف بيا عمى قتاؿ األعداء كارىابيـ.
))1

المبدع في شرح المقنع البف مفمح (.)333/3
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املبحث انثبنً
أحكبو اإلحراز وانصالة عهى انشهٍد

كفيو مطمباف:
المطمب األول :حكم إحراز أرض من أسمم من أىل العنوة.
المطمب الثاني :حكم الصالة عمى

الشييد .
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المطمب األول
حكم إحراز

()1

()2

أرض من أسمم من أىل العنوة

ً
كف
كنيىا .أ ىأ
ىرٍىي ى
ىع ٍف إً ىم واـ قىبً ىؿ اٍل ًج ٍزىيةى ًم ٍف قى ٍكوـ فى ىك يانكا يي ٍعطي ى
كف لىوي أ ٍىر ي
ضوي ،أ ٍىك تى يك ي
ىسمى ىـ م ٍنيي ٍـ .أىتى يك ي
ت ىم ٍف أ ٍ
()3
ً
ىحؽ
ؼ .أ َّ
اؿ ىمالً ه
كف لىيي ٍـ ىماليوي؟ فىقى ى
ؾ « :ىذًل ىؾ ىي ٍختىمً ي
ىما أ ٍ
ىسمى ىـ م ٍنيي ٍـ فىيي ىك أ ى
ىكىي يك ي
ىى يؿ الصٍم ًح  ،فىًإ َّف ىم ٍف أ ٍ

ؾ
يسئً ىؿ ىمالً ه
ً ًً
يف،
لٍم يم ٍسمم ى
ىى يؿ اٍلع ٍنكًة الًَّذيف أ ً
بًأىر ً
يخ يذكا
ض ًو ىك ىمالً ًو .ىكأ َّ
ىما أ ٍ
ى
ٍ
ىى
ًً
ً
ت فى ٍينئا
ص ىار ٍ
اٍل ىع ٍن ىكًة قى ٍد يغميبكا ىعمىى بً ىبلدى ٍـ .ىك ى

ً
ضوي
ىسمى ىـ م ٍنيي ٍـ فىًإ َّف أ ٍىر ى
ىع ٍن ىكةن ،فى ىم ٍف أ ٍ
ً ًً
ىى يؿ الصٍم ًح فىًإَّنيي ٍـ
يف .ىكأ َّ
ىما أ ٍ
لٍم يم ٍسمم ى

َّ
صالى يحكا ىعمى ٍي ًو»(.)4
صالى يحكا ىعمى ٍييىا .ىفمى ٍي ىس ىعمى ٍي ًي ٍـ إًال ىما ى
ىحتَّى ى

ً ًً
يفً .أل َّ
ىى ىؿ
ىف أ ٍ
ىك ىمالىوي لٍم يم ٍسمم ى
قى ٍد ىم ىن يعكا أ ٍىم ىكالىيي ٍـ ىكأ ٍىنفي ىسيي ٍـ.

صورة المسألة:
قكـ مف أىؿ الذمة ليـ أرض كأمكاؿ كانكا يعطكف الجزية إلماـ المسمميف ثـ أسممكا ،فما حكـ أرضيـ
كأمكاليـ؟
تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف كؿ أرض أسمـ عمييا أىميا قبؿ أف يقركا أنيا ليـ ،كأف أحكاميـ أحكاـ
المسمميف ،ليـ ما لممسمميف كعمييـ ما عمييـ ،كأف عمييـ فيما زرعكه الزكاة ،ككذلؾ ثمارىـ كسائر
أمكاليـ( ،)5كاتفقكا عمى أف أىؿ الصمح يككف ليـ ما ليـ كأرضيـ إذا أسممكا( ،)6كاختمفكا في أىؿ العنكة
إذا أسممكا عمى ثبلثة أقكاؿ-:
))1

إحراز :ىك مف الحفظ كالتحفظ يقاؿ حرزتو كاحترز ىك ،أم تحفظ ،كالحرز :ما حيز مف مكضع أك غيره ،أك لجيء

إليو .المكاف الذم يحفظ فيو كالجمع أحراز كالجمع أحراز .انظر :مقاييس المغة البف فارس ( ،)38/2المصباح المنير
لمفيكمي ( ،)129/1المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيده (.)221/3

))2

العنكة فيي الغمبة فكؿ ماؿ صار لممسمميف عمى كجو الغمبة مف أرض أك عيف دكف اختيار مف غمب عميو مف الكفار

فيك أرض عنكة سكاء دخمنا الدار عمييـ غمبة أك أجمكا عنيا مخافة المسمميف تقدمت في ذلؾ حرب أك لـ تتقدـ أقر أىميا
فييا أك نقمكا عنيا .المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)219/3

))3

أىؿ الصمح فيـ قكـ مف الكفار حمكا ببلدىـ كقاتمكا عمييا حتى صكلحكا عمى شيء أعطكه مف أمكاليـ أك جزية أك

ضريبة التزمكىا فما صالحكا عمى بقائو بأيدييـ مف أمكاليـ فيك ماؿ صمح أرضا كاف أك غيره كما صالحكا بو أك أعطكه
عمى إقرارىـ في ببلدىـ كتأمينيـ كاف أرضا أك غيره فإنو ليس بماؿ صمح .المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)219/3

))4

مكطأ مالؾ لئلماـ مالؾ (.)668/3

))6

المنتقى شرح المكطأ لمباجي (.)219/3

))5

األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ البف المنذر (.)44/11
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()1

القول األول :ذىب الحنفية

()2

والحنابمة في قول

إلى أن كل أرض إذا فتحت عنوة وقي ارً ،فأسمموا بعد

الفتح ،وترك اإلمام األراضي عمييم ،فيي عشرية(.)3

()4

القول الثاني :ذىب اإلمام مالك وىو قول المالكية في المشيور

إلى أن أىل العنوة الذين أخذوا عنوة

من أسمم منيم أحرز لو إسالمو نفسو وأرضو ومالو وداره لممسممين وتسقط عنو الجزية.
()5

القول الثالث :ذىب الشافعية

()6

والحنابمة في الصحيح

إلى أن من أسمم من أىل الذمة وضعت عنيم

الجزية ول خراج عمييم ووجب عمييم العشر فإن كان من أىل الصمح فيو أحق بأرضو وما أسمم عميو
لو.
سبب الخالف:
يبدك أف سبب الخبلؼ يرجع إلى التكييؼ الفقيي لبلستيبلء عمى األرض؛ فمف رأل أنيا بالغمبة تبقى فيئان
لممسمميف ،ال تنتقؿ ممكيتيا لمكفار بعد إسبلميـ ،كمف رأل أنيا ليست فيئان ،ترجع ممكيتيا إلييـ بعد
إسبلميا.
األدلــة:
أدلة القول األول :استدؿ الحنفية كالحنابمة في قكؿ بأف مف أسمـ مف أىؿ العنكة تترؾ األراضي ليـ كيؤخذ
العشر بالسنة النبكية كالمعقكؿ:
منو ي
أولً :السنة النبوية:
ار أَو ِع ْدلَ ُو مع ِ
ٍِ ِ
ِ
ً
اؿ :ىب ىعثىنًي َّ ً
اف َر،
 -1ىع ٍف يم ىع واذ قى ى
َم َرِني أ ْ
َن آ ُخ َذ م ْن ُك ّْل َحالم دي َن ًا ْ
ََ
النبي  إلىى اٍل ىي ىم ًف « َوأ َ
ين بقَرةً تَِبيعا حولِيِّا ،وأ ِ ِ
ِ
ِ
ِ َّ
اء
سقَ ِت َّ
َم َرِني أَ ْن آ ُخ َذ ِم ْن ُك ّْل أ َْرَب ِع َ
ً َْ
الس َم ُ
يما َ
ين َبقَ َرةً ُمسن ًةَ ،وم ْن ثََال ث َ َ َ
َم َرني ف َ
َ َ
َوأ َ
شر ،وما س ِقي ِبالد ِ ِ
ش ِر»(.)7
ف ا ْل ُع ْ
صَ
َّوالي ن ْ
َ
ا ْل ُع ْ َ َ َ ُ َ
))1

المحيط البرىاني البف مازه ( ،)335/2تبييف الحقائؽ لمزيمعي ( ،)271/3البحر الرائؽ البف نجيـ (.)112/5

))2

المغني البف قدامة (،)24/3كشاؼ القناع لمبيكتي (.)95/3

))3

األرض العشرية :ىي األرض التي يممكيا المسمـ كيدفع مف انتاجيا زكاة الزركع ،كىي األراضي التي أسمـ أىميا عمييا،

ككؿ أرض العرب ،كاالراضي المفتكحة عنكة إذا قسمت بيف المحاربيف .معجـ لغة الفقياء لقعمجي (ص.)55 :

))4

المدكنة لئلماـ مالؾ ( ،)334/1التاج كاإلكميؿ لممكاؽ ( ،)598/4مكاىب الجميؿ لمحطاب (.)383/3

))5

بحر المذىب لمركياني (،)313/13البياف لمعمراني (.)263/3

))6
))7

المبدع البف مفمح ( ،)347/2اإلنصاؼ لممرداكم (.)192/4

مسند أحمد لئلماـ أحمد ،برقـ ( ،)365/36( ،)22037سنف ابف ماجو البف ماجو ،باب صدقة الزركع كالثمار ،برقـ

( ،)581/1( ،)1818صححو األرنؤكط.
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وجو الدللة:
كؿ أرض أسمـ عمييا أىميا طكعان ،فإنيا تككف عشرية ،أال ترل أف رسكؿ اهلل  كظؼ العشر
عمى أىؿ الحجاز كاليمف ،كقد أسمـ أىميا طكعان ،فصار ىذا أصبلن لمعمؿ في كؿ بمدة أسمـ أىميا عمييا

طكعان(.)1

َجمَى رسو ُل ا ِ
ير ،وقُرْيظَ َة ،حاربوا رس َ ِ
َن يي َ ِ َّ ِ
هلل َ ب ِني
 -2ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر« ،أ َّ َ ُ
ول اهلل  ،فَأ ْ َ ُ
َ َُ َ ُ
ود َبني النض ِ َ َ
ير ،وأَقََّر قُرْيظَ َة وم َّن عمَ ْي ِيم ،حتَّى حارب ْت قُرْيظَ ُة بع َد َذلِ َك ،فَقَتَ َل ِرجالَيم ،وقَ ِ
َّ ِ
اء ُى ْم َوأ َْوَل َد ُى ْم
ََ َ ْ َ
َْ
س َ
س َم ن َ
َ ُْ َ َ
النض ِ َ
َ ََ َ
َ
ضيم لَ ِحقُوا ِبر ِ ِ
َسمَ ُموا.)2(»...
ين ،إَِّل أ َّ
سمِ ِم َ
آم َن ُي ْم َوأ ْ
َوأ َْم َوالَ ُي ْم َب ْي َن ا ْل ُم ْ
َ ُ
َن َب ْع َ ُ ْ
سول اهلل  ،فَ َ
وجو الدللة:

كؿ أرض فتحت قي انر كعنكة ،كقسمت بيف الغانميف ،فيي عشرية ،عرؼ ذلؾ بفعؿ النبي  في أراضي

قريظة كالنضير أجبلىـ كأخذ أرضيـ(.)3
ثانياً :المعقول:

 -1أف ابتداء الكظيفة فييا عمى المسمـ كالمسمـ ال يبدأ بالخراج صيانة لو عف معنى الصغار -فكاف عميو
العشر(.)4
 -2أف األرض ال تخمك عف المؤكنة فكانت البداءة بالعشر في حؽ المسمميف أكلى لما فيو مف شبية
العبادة(.)5
 -3أنو أخؼ مف الخراج لتعمقو بحقيقة الخارج بخبلؼ الخراج(.)6
 -4أف الخراج الذم ضرب عمييـ إنما كاف مف أجؿ كفرىـ ،بمنزلة الجزية المضركبة عمى رءكسيـ ،فإذا
أسممكا سقط ،كما تسقط الجزية ،كتبقى األرض ممكا ليـ ،ال خراج عمييا(.)7

))1

المحيط البرىاني البف مازه (.)335/2

))2

صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،باب حديث بني النضير ،)88/5( ،ح ( ،)4028صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ ،باب

))3

المحيط البرىاني البف مازه (.)335/2

إجبلء الييكد مف الحجاز ،)1387/3( ،ح (.)1766

))4

المبسكط لمسرخسي (.)7/3

))5

تحفة الفقياء لمسمرقندم (.)319/1

))7

المغني البف قدامة (.)24/3

))6

مجمع األنير لشيخي زاده (.)661/1
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أدلة القول الثاني :استدل المالكية عمى أن أىل العنوة الذين أخذوا عنوة ممن أسمم منيم أحرز لو
إسالمو نفسو وأرضو ومالو وداره لممسممين وتسقط عنو الجزية بالكتاب واأل ثر والمعقول:
أولً :الكتاب:
ير}(.)1
ش ْي ٍء قَِد ًا
ضا لَ ْم تَ َ
ان المَّ ُو َعمَى ُك ّْل َ
ط ُئ َ
وىا َو َك َ
ض ُي ْم َوِد َي َارُى ْم َوأ َْم َوالَ ُي ْم َوأ َْر ً
قاؿ تعالىَ { :وأ َْو َرثَ ُك ْم أ َْر َ
وجو الدللة:
تدؿ اآلية الكريمة عمى أف أراضي أىؿ العنكة ىي لمف قاتؿ عمييا كغمب أىميا فممؾ رقابيـ كأمكاليـ(.)2
ثانياً :األثر:
 -1كاف ابف عمر كابف عباس كمالؾ كغير كاحد يكرىكف بيع أرض العنكة(.)3
 -2قاؿ ابف شياب :إذا أسمـ الرجؿ مف أىؿ العنكة لـ تكف لو أرضو(.)4
 -3قاؿ ابف كىب عف ابف لييعة عف عمر بف عبد اهلل مكلى غفرة إف األشعث بف قيس اشترل مف أىؿ
سكاد الككفة أرضا ليـ فاشترطكا عميو رضا عمر بف الخطاب ،فجاءه األشعث فقاؿ :يا أمير المؤمنيف إني
اشتريت أرضا بسكاد الككفة كاشترطكا عمي إف أنت رضيت ،فقاؿ عمر :ممف اشتريت؟ فقاؿ :مف أىؿ
األرض ،فقاؿ :عمر :كذبت ككذبكا ليست لؾ كال ليـ(.)5
وجو الدللة من اآلثار:
تدؿ ىذه اآلثار عمى أف مف أسمـ مف أىؿ العنكة لـ تكف لو أرضو كال مالو.
ثالثاً :المعقول:
أف أىؿ العنكة قد غمبكا عمى ببلدىـ كصارت فيئان لممسمميف(.)6

))1
))2
))3

[األحزاب.]27 :
االستذكار البف عبدالبر (.)150/5
ركاه اإلماـ مالؾ في المدكنة ( .)334/1لـ أجد مف حكـ عميو مف أىؿ الحديث.

))4

ركاه اإلماـ مالؾ في المدكنة ( .)334/1كالسابؽ.

))6

شرح الزرقاني عمى المكطأ لمزرقاني (.)78/3

))5

ركاه اإلماـ مالؾ في المدكنة ( .)334/1كالسابؽ.
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أدلة القول الثالث :استدؿ الشافعية كالحنابمة عمى أف مف أسمـ مف أىؿ الذمة كضعت عنيـ الجزية كال
خراج عمييـ ككجب عمييـ العشر فإف كاف مف أىؿ الصمح فيك أحؽ بأرضو كما أسمـ عميو لو بالسنة
النبكية كالمعقكؿ:
أولً :السنة النبوية:
ً ًَّ
ً
ً
ركم ع ًف ٍاب ًف عب و ً
اف ىب ٍي ىف رس ً
ير يس ً
كؿ المَّ ًو  ىكىب ٍي ىف
ى
ى
اءةى أنو قاؿ :ىك ىما ىج ىرل في اٍل ىع ٍيد الذم ىك ى
ىي
كرة ىب ىر ى
َّاس في تى ٍفس ً ى
ِ
ً
َن َي ْد ُخ َل ا ْلم ْ ِ
سمِ ُم ا ْل ِج ْزَي َة»(.)1
اؿَ « :وَل َي ْن َب ِغي لِ ُم ْ
يف قى ى
ش ِرٍك أ ْ
اٍل يم ٍش ًرك ى
امَ ،وَل ُي ْعطي ا ْل ُم ْ
َ
سج َد ا ْل َح َر َ
وجو الدللة:
يدؿ الحديث عمى أنو ال يجكز أف يعطي المسمـ الجزية كىذا مسمـ(.)2
ثانياً :المعقول:
األرض العشرية ال خراج عمييا ألنيا ممؾ ألربابيا كىي األرض المممككة(.)3
مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة القول األول:
يجاب عن استدلليم بالسنة:
إف أراضي العرب كميا أرض عشرية ،كىذا خارج محؿ النزاع ،أما أىؿ العنكة فقد يغمبكا عمى ببلدىـ
كأصبحت أراضييـ فيئان لممسمميف.
يجاب عن استدلليم بالمعقول:
إننا ال نقكؿ بفرض الخراج عمى تمؾ األرض كال نقكؿ بعدـ إخراج العشر منيا.
مناقشة أدلة القول الثاني:
يجاب عن استدلليم بالكتاب:
))1

مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني لمصنعاني ،باب ما يحؿ مف أمكاؿ أىؿ الذمة ،)92/6( ،ح( ،)10106معرفة السنف

كاآلثار لمبييقي ،باب ما جاء في مسمـ يأخذ أرض الخراج ،)337/13( ،ح( .)18404لـ أجد مف حكـ عميو مف
المحدثيف.

))2
))3

البياف لمعمراني (.)263/3

كشاؼ القناع لمبيكتي (.)219/2
-490-

إف اآلية الكريمة نزلت في حؽ الكفار ،كقد أسممكا اآلف فتبقى ليـ أرضيـ كأمكاليـ.
يجاب عن استدلليم باآلثار:
ىذه اآلثار ال يعرؼ ليا سند كىي مجيكلة المصدر ،كىي مركية عف صحابة كتابعيف.
يجاب عن استدلليم بالمعقول:
إف أىؿ العنكة كاف يغمبكا عمى ببلدىـ فقد كانكا حاؿ كفرىـ ،أما كقد دخمكا في اإلسبلـ فتبقى ليـ أمكاليـ
كأراضييـ.

مناقشة أدلة القول الثالث:
يجاب عن استدلليم بالسنة:
إننا متفقكف بإسقاط الجزية عف الكافر إذا أسمـ ،كانما تبقى األرض فيئان لممسمميف؛ ألنيـ غمبكا عمييا.
يجاب عن استدلليم بالمعقول:
إف الخراج فيو معنى الصغار كال يميؽ بالمسمـ ،كانما تككف أرضو عشرية.
الترجيح :بعد استعراض أدلة المذاىب والمناقشات الواردة عمييا ،يتبين أن الراجح ىو قول المالكية بأن
من أسمم من أىل العنوة أحرز لو إسالمو نفسو وأرضو ومالو وداره لممسممين وتسقط عنو الجزية،
وذلك ألمور:
 -1قكة أدلة ىذا الفريؽ كعدـ مخالفتيا لمنصكص.
 -2ضعؼ أدلة المخالفيف ليذا الرأم.
()1

 -3كثير مف شراح البخارم

أيدكا ىذا الرأم عند شرحيـ لحديث " َو َى ْل تََر َك َع ِقي ٌل لَ َنا َم ْن ِزلً"(.)2

 -4صريح اآلية الكريمة التي استدؿ بيا المالكية تجزـ بانتقاؿ ممكية األرض لمغانميف.

))1

شرح صحيح البخارم البف بطاؿ ( ،)217/5عمدة القارم لمعيني ( ،)304/14إرشاد السارم لمقسطبلني (.)173/5

) )2صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب الحج ،باب تكريث دكر مكة كبيعيا كشرائيا ،)147/2( ،ح( .)1588بمفظ:
ؾ ىعًقي هؿ ًم ٍف ًرىبا وع أ ٍىك يد و
كر».
« ىك ىى ٍؿ تىىر ى
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المطمب الثاني
حكم الصالة عمى الشييد

()1

قال يحيى:
ً
ً َّ ً
ً
ًو
ِّؿ ك يكفِّف ك ِّ
ىف يعمر ٍب ىف اٍل ىخطَّ ً
اف
صم ىي ىعمىٍيو ،ىك ىك ى
اب « يغس ى ى ى ى ي
ىع ٍف ىمالؾ ،ىع ٍف ىناف وع ،ىع ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف يع ىم ىر ،أ َّ ى ى
يدا ىي ٍر ىح يموي المَّوي»(.)2
ىش ًي ن
ىى ًؿ اٍل ًعٍمًـ ،أَّىنيـ ىك يانكا يقيكليكف« :الشي ىداء ًفي سبً ً َّ ً
كف ،ىكىال
ىك ىح َّدثىنًي ىع ٍف ىمالً وؾ أَّىنوي ىبمى ىغوي ىع ٍف أ ٍ
يؿ المو ىال يي ىغ َّسمي ى
ى ى
ى
ى ي
يٍ
ً
يصمَّى عمىى أ و ً
كف ًفي الثِّىي ً
يم ٍف قيتً ىؿ ًفي
اؿ ىمالً ه
ؾ " :ىكتًٍم ى
اب الَّتًي قيتًميكا ًفييىا» قى ى
ى
ى
ىحد م ٍنيي ٍـ ،ىكًاَّنيي ٍـ يي ٍدفىين ى
ي ى
ؾ السَّنةي ف ى
ً
ً ً
اش ما ىش َّ
صمَّى
اؿ « :ىكأ َّ
ات .قى ى
اٍل يم ٍعتىىرًؾ ،ىفمى ٍـ يي ٍد ىر ٍؾ ىحتَّى ىم ى
اء الموي ىب ٍع ىد ىذل ىؾ ،فىًإَّنوي يي ىغ َّس يؿ ىكيي ى
ى
ىما ىم ٍف يحم ىؿ م ٍنيي ٍـ فى ىع ى ى
ىعمى ٍي ًو .ىكما يع ًم ىؿ بً يعمر ٍب ًف اٍل ىخطَّ ً
اب»(.)3
ىى
ى
صورة المسألة:
غسؿ مف يستشيد في المعركة كتكفينو كالصبلة عميو.
تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة عمى غسؿ الميت المسمـ الذم لـ يقتؿ في معترؾ حرب الكفار( ،)4كاتفقكا عمى أنو
يصمى عمى جميع المسمميف األخيار منيـ كاألشرار( ،)5كاتفقكا عمى أف الشييد في معترؾ الكفار إذا حمؿ
حيان كلـ يمت في المعترؾ كعاش كأكؿ كشرب فإنو يغسؿ كيصمى عميو( ،)6كاتفقكا عمى أف الشييد

المقتكؿ في المعركة ال يغسؿ( ،)7كاختمفكا في الصبلة عميو عمى قكليف-:
))1

الشييد :مف قتمو أىؿ الحرب كالبغي ،كقطاع الطريؽ أك كجد في المعركة كبو أثر أك قتمو مسمـ ظمما ،كلـ تجب بقتمو

دية ،ككذا إذا قتمو ذمي ،كلـ تجب بقتمو دية .تبييف الحقائؽ لمزيمعي (.)247/1

))2
))3
))4

مكطأ مالؾ ،كتاب الجياد ،باب العملفيغسلالشيداء.)659/3( ،
مكطأ مالؾ ،كتاب الجياد ،باب العملفيغسلالشيداء.)463/2( ،

انظر :البناية شرح اليداية لمعيني ( ،)271/3بداية المجتيد البف رشد ( ،)239/1تحفة المحتاج لمييتمي (،)257/1

شرح منتيى اإل اردات لمبيكتي (.)344/1
))5
))6

اإلقناع البف المنذر (.)158/1

انظر :المبسكط لمسرخسي ( ،)51/2االستذكار البف عبد البر ( )120/5نياية المطمب لمجكيني ( ،)35/3المحرر في

الفقو ألبي البركات (.)189/1
))7

المراجع السابقة.
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()1

القول األول :ذىب الحنفية

()2

والحنابمة في قول

إلى أنو يصمى عمى الشييد.

()3

القول الثاني :ذىب اإلمام مالك وىو قول المالكية

()4

والشافعية

()5

والحنابمة في المشيور

إلى أنو ل

يصمى عمى الشييد.
سبب الخالف:
اختبلؼ األحاديث الكاردة في ذلؾ ،كذلؾ أنو خرج أبك داكد مف طريؽ جابر« :أنو ( (أمر بشيداء أحد
فدفنكا بثيابيـ ،كلـ يصؿ عمييـ ،كلـ يغسمكا»( ،)6كركم مف طريؽ ابف عباس مسندان« :أنو  صمى عمى

قتمى أحد كعمى حمزة كلـ يغسؿ كلـ ييمـ»( ،)7كركم ذلؾ أيضا مرسبلن مف حديث أبي مالؾ الغفارم،
ككذلؾ ركم أيضا أف أعرابيان جاءه سيـ فكقع في حمقو فمات ،فصمى عميو النبي ( (كقاؿ« :إف ىذا عبد

خرج مجاىدا في سبيمؾ فقتؿ شييدا كأنا شييد عميو»(.)9()8
األدلــة:

أدلة القول األول :استدؿ الحنفية كالحنابمة بأف الشييد ييصمى عميو بالسنة النبكية كالمعقكؿ:
أولً :السنة النبوية:

))1

انظر :المبسكط لمسرخسي ( ،)49/2العناية شرح اليداية لمعيني ( ،)143/2الجكىرة النيرة لمزبيدم (.)111/1

))2

انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو ( ،)1399/3الشرح الكبير عمى متف المقنع البف قدامة (،)334/2

اإلنصاؼ لممرداكم (.)502/2

))3

انظر :المدكنة لئلماـ مالؾ ( ،)258/1التمقيف في الفقو المالكي لمبغدادم ( ،)56/1جامع األميات البف الحاجب (ص:

.)141
))4

انظر :البياف لمعمراني ( ،)80/3بحر المذىب لمركياني ( ،)560/2تحفة المحتاج لمييتمي ( ،)164/3ركضة الطالبيف

لمنككم (.)118/2

))5

انظر :المغني البف قدامة ( ،)394/2شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي لمزركشي ( ،)339/2اإلنصاؼ لممرداكم

( ،)500/2كشاؼ القناع لمبيكتي (.)100/2
))6
))7

صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب الجنائز ،باب الصبلة عمى الشييد ،)91/2( ،ح(.)1343
شرح معاني اآلثار لمبييقي ،باب الصبلة عمى الشيداء ،)503/1( ،ح( ،)2886قاؿ الزيمعي" :إف كاف ىك الحسف بف

عمارة ،كما قالو بعضيـ ،فيك ضعيؼ بإجماع أىؿ الحديث ،كاف كاف غيره ،فيك مجيكؿ" .نصب الراية لمزيمعي (.)311/2

))8

سنف النسائي لمنسائي ،كتاب ،باب الصبلة عمى الشيداء ،)60/4( ،ح( ،)1953كصححو األلباني في صحيح النسائي

(.)1845
))9

بداية المجتيد البف رشد (.)254/1
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ً
ىى ًؿ أ و
 -1عف ع ٍقبةى ٍب ًف ع ً
النبً َّي ( (ىخرج يكما ،فى َّ
ام ور :أى َّف َّ
ؼ
ص ىر ى
صمى ىعمىى أ ٍ ي
ى
ىٍ ي ى
الميِّت ،ثيَّـ ٍان ى
يحد ى
ى
صبلىتىوي ىعمىى ى
ى ى ىٍ ن
إًلىى ً
الم ٍن ىب ًر(.)1
وجو الدللة:
الحديث كاضح الداللة في الصبلة عمى الشييد كالصبلة عمى الميت(.)2
ً
اؿَّ " :
يحود ىع ىش ىرةن ىع ىش ىرةنً ،في يك ِّؿ ىع ىش ىروة
 -2ىع ٍف أىبًي ىمالً وؾ اٍل ًغفى ًارمِّ ،أَّىنوي قى ى
صمى ىر يسك يؿ اهلل ( (ىعمىى قى ٍتمىى أ ي
ى
ً ً
ًم ٍنيـ حم ىزةي حتَّى َّ
ص ىبلةن "(.)3
يٍ ى ٍ ى
صمى ىعمى ٍيو ىس ٍبع ى
يف ى
ى
 -3عف ابف عباس :ثيَّـ أىمر بًاٍلقى ٍتمىى ،فىجع ىؿ يصمِّي عمى ٍي ًيـ فىيكضع تًسعةه كحم ىزةي ،فىي ىكبِّر عمى ٍي ًيـ س ٍبع تى ٍكبًير و
ات
ىى ي ى ى ٍ ي ى ي ٍى ىىٍ
ي ي ى ٍ ى ى ى
ىى
غ ًم ٍنيي ٍـ(.)4
كف ىكييتٍ ىر ي
اء بًتً ٍس ىع وة ،فىيي ىكب يِّر ىعمى ٍي ًي ٍـ ىس ٍب نعا ىحتَّى فى ىر ى
ىكيي ٍرفى يع ى
ؾ ىح ٍم ىزةي ،ثيَّـ يي ىج ي
اؿ " :صمَّى رسك يؿ ً
اهلل ( (عمىى حم ىزةى ،فى ىكبَّر عمى ٍي ًو س ٍبع تى ٍكبًير و
ت بًقىتً و
 -4ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
يؿ
َّاس ،قى ى
ات ،ىكلى ٍـ يي ٍؤ ى
ى ى
ى ىي
ى ىٍ
ى
ى ى
ً
ً
إً َّال صمَّى عمىٍي ًو معو حتَّى َّ
ص ىبلةن "(.)5
ى ى ىىي ى
صمى ىعمى ٍيو اثٍىنتىٍي ًف ىك ىس ٍبع ى
يف ى
ى
وجو الدللة:
تدؿ األحاديث السابقة أنو يجكز الصبلة عمى الشييد الذم قيتؿ في أرض المعركة كىذا مف فعمو –.)6(-
ىحي ً
ً
ً ًً
اؿ :صمَّى رسك يؿ المَّ ًو ( (عمىى قى ٍتمىى أ و
ً
اء
يف ،ىكاٍل يم ىكِّد ًع ل ٍؤل ٍ ى
ي
ى
يحد ىب ٍع ىد ثى ىماني سن ى
 -5ىع ٍف يع ٍق ىبةى ٍب ًف ىعام ور ،قى ى ى ى ي
كاألىمك ً
ات(.)7
ى ٍى

))1

صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب الجنائز ،باب الصبلة عمى الشييد ،)91/2( ،ح( ،)1344صحيح مسمـ لئلماـ

مسمـ ،كتاب الفضائؿ ،باب إثبات حكض نبينا كصفاتو ،)1795/4( ،ح(.)2296
))2

انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي لمزركشي (.)341/2

))3
يحد،)18/4( ،
السنف الكبرل لمبييقي ،كتاب جماع أبكاب الشييد ،باب مف زعـ أف النبي صمى عمى شيداء أ ي
ح( .)6804قاؿ البييقي في "المعرفة" :كىذا الحديث مع إرسالو ال يستقيـ ،كما قالو الشافعي .نصب الراية لمزيعمي

(.)312/2

))4
يحد،)19/4( ،
السنف الكبرل لمبييقي ،كتاب جماع أبكاب الشييد ،باب مف زعـ أف النبي صمى عمى شيداء أ ي
ح( .)6805كضعفو البييقي.
))5
يحد،)19/4( ،
السنف الكبرل لمبييقي ،كتاب جماع أبكاب الشييد ،باب مف زعـ أف النبي صمى عمى شيداء أ ي
ح( .)6807كضعفو البييقي.
))6
))7

انظر :المبسكط لمسرخسي ( ،)50/2شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي (.)342/2

صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب المغازم ،باب غزكة أحد ،)94/5( ،ح( ،)4042صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ،

كتاب الفضائؿ ،باب إثبات حكض نبينا كصفاتو ،)1796/4( ،ح(.)2296
-491-

وجو الدللة:
يدؿ الحديث عمى أف الشييد يصمى عميو.
ً
يى ً
ىعر ً
اء َّ ً
 -6ىع ٍف ىش َّد ًاد ٍب ًف اٍليى ًاد( ،)1أ َّ
ؾ
اج ير ىم ىع ى
آم ىف بً ًو ىكاتَّىب ىعوي ثيَّـ قى ى
اؿ :أ ى
اب ىج ى
ىف ىريج نبل ،م ىف ٍاأل ٍ ى
النب َّي ( )فى ى
ً
طى
ىع ى
ىص ىحابً ًو ،ىفمى َّما ىك ىان ٍ
ت ىغ ٍزىكةه ،ىغنً ىـ النَّبًي ( )ىس ٍبنيا «فىقى ىس ىـ ىكقى ىس ىـ لىوي» فىأ ٍ
صى بًو النَّبًي ( )ىب ٍع ى
ضأ ٍ
فىأ ٍىك ى
ىص ىح ىابوى ىما قى ىس ىـ لىوي،
أ ٍ
اء بً ًو
( ،)فىأ ى
ىخ ىذهي فى ىج ى

اؿ :ىما ىى ىذا؟ قىاليكاً :ق ٍس هـ قى ىس ىموي لى ىؾ النَّبًي
اف ىي ٍرىعى ى
اء ىدفى يعكهي إًلى ٍي ًو فىقى ى
ىك ىك ى
ظ ٍي ىريى ٍـ ىفمى َّما ىج ى
َّ
ؾ
اؿ :ىما ىعمىى ىى ىذا اتَّىب ٍعتي ىؾ ،ىكلى ًك ًف اتَّىب ٍعتي ى
اؿ« :قى ىس ٍمتيوي لى ىؾ» قى ى
اؿ :ىما ىى ىذا فىقى ى
النبًي ( )فىقى ى

ًً ً و
ً
ص يد ً
ص يد ٍق ىؾ ىفمىبًثيكا
كت فىأ ٍىد يخ ىؿ اٍل ىجَّنةى قى ى
ىم ى
ىف أ ٍيرىمى ىى ي
ىعمىى أ ٍ
ؽ اهللى ىي ٍ
اؿً« :إ ٍف تى ٍ
اى ىنا ىكأى ىش ىار إلىى ىحٍمقو ب ىس ٍيـ ،فىأ ي
ً ً
يبل» ثيَّـ ىني ي ً ً ً
اؿ َّ
النبًي (:)
ىقمً ن
ث أى ىش ىار فىقى ى
ىص ىابوي ىس ٍي هـ ىح ٍي ي
ضكا في قتىاؿ اٍل ىع يد ِّك فىأيت ىي بًو النَّبًي ( )يي ٍح ىم يؿ قى ٍد أ ى
ى
النبًي ً في جب ً
َّة َّ
ص َّدقىوي» ثيَّـ ىكفَّىنوي َّ
صمَّى
ىى ىك يى ىك» فىقىاليكا ىن ىع ٍـ قى ى
ص ىد ى
«أ ي
ي
النبً ِّي ( ،)ثيَّـ قى َّد ىموي فى ى
ؽ اهللى فى ى
اؿ « :ى
عمى ٍي ًو فى ىكاف ًم َّما ظىير ًمف ص ىبلتً ًو عمىٍي ًو «المي َّم َى َذا ع ْب ُد َك َخرج مي ِ ِ
يد
يدا أََنا َ
س ِبيمِ َك فَقُِت َل َ
ش ِي ٌ
ش ِي ً
َ
ى
ى
ى
ََ َُ
ُ
اج ًار في َ
ىى ٍ ى
ِ ()2
َعمَ ْيو» .
وجو الدللة:

الحديث كاضح الداللة عمى أف النبي ( )صمى عمى األعرابي بعد أف مات شييدان ،كىذا فع هؿ منو (.)
ً
اؿ « :ىكاف يجاء بًقى ٍتمىى أ و ً
صمِّي ىعمى ٍي ًي يـ َّ
كف
 -7ىع ٍف أىبًي ىمالً وؾ ،قى ى
ي
النبًي ( (ثيَّـ يي ٍدفىين ى
يحد ت ٍس ىعةه ىك ىح ٍم ىزةي ىعاش يريى ٍـ فىيي ى
ى يى ي
ً
تًسعةن كي ىدعكف حم ىزةى  ،كيج ً و
اشريىـ فىيي ِّ
كف ىح ٍم ىزةى .)3(»
كف التِّ ٍس ىعةى ىكىي ىد يع ى
صمي ىعمى ٍي ًي ٍـ فىىي ٍرفى يع ى
اء بًت ٍس ىعة ىك ىح ٍم ىزةي ىع ي ٍ ى
ىي ى ي
ٍ ى ىى ي ى ى ٍ
وجو الدل لة:
دؿ الحديث داللة صريحة مف فعؿ النبي ( )في إثبات الصبلة عمى الشييد(.)4
))1

شداد بف الياد ،كاسمو الياد :أسامة بف عمرك ،كاف شداد سمفا لرسكؿ اهلل  كألبي بكر ،كلجعفر ،كلعمي بف أبي طالب

رضي اهلل عني ـ ،ألنو كاف زكج سممى بنت عميس ،أخت أسماء بنت عميس ،ككانت أسماء امرأة جعفر ،كأبي بكر ،كعمي،
كىي أخت ميمكنة بنت الحارث ،زكج النبي  ألميا .أسد الغابة البف األثير (.)616/2

))2

سنف النسائي لمنسائي ،كتاب الجنائز ،باب الصبلة عمى الشيادة ،)60/4( ،ح( ،)1953المستدرؾ عمى الصحيحيف

لمحاكـ ،)688/3( ،ح( ،)6527البييقي ،السنف الكبرل ،باب جماع أبكاب الشييد ،)23/4( ،ح( .)6817صححو األلباني
في أحكاـ الجنائز (.)61/1
))3

سنف الدارقطني لمدارقطني ،كتاب الجنائز ،باب الصبلة عمى القبر ،)445/2( ،ح( ،)1848المستدرؾ عمى الصحيحيف

لمحاكـ ،)218/3( ،ح( ،)4895السنف الكبرل لمبييقي ،باب جماع أبكاب الشييد ،باب مف زعـ أف النبي صمى عمى
شيداء أيحد ،)18/4( ،ح( .)6803قاؿ البييقي " :ال أحفظو إال مف حديث أبي بكر بف عياش ،عف يزيد بف أبي زياد،

ككانا غير حافظيف" .السنف الكبرل لمبييقي (.)19/4

))4

البناية شرح اليداية لمعيني (.)269/3
-495-

ثانياً :المعقول:
 -1أف الصبلة عمى الميت إلظيار كرامتو كليذا اختص بيا المسممكف «كنيى رسكؿ اهلل ( (عف
()1

الصبلة عمى المنافقيف»

كالشييد أكلى بما ىك مف أسباب الكرامة(.)2

 -2العبد كاف تطير مف الذنكب فبل تبمغ درجتو درجة االستغناء عف الدعاء لو أال ترل أنيـ صمكا عمى
رسكؿ اهلل ( (فبل إشكاؿ أف درجتو فكؽ درجة الشيداء(.)3
ون}
اء ِع ْن َد َرّْب ِي ْم ُي ْرَزقُ َ
 -3الشييد حي في أحكاـ اآلخرة كما قاؿ تعالى { َب ْل أ ْ
َح َي ٌ
فيك ميت يقسـ ميراثو كتتزكج امرأتو بعد انقضاء العدة كفريضة الصبلة عميو مف أحكاـ الدنيا فكاف فييا
()4

فأما في أحكاـ الدنيا

ميتان يصمى عميو(.)5
 -4أف الخبر المثبت في ىذا أكلى مف النافي(.)6
 -5أف الصبلة عمى الميت شرعت إكرامان لو ،كالطاىر مف الذنب ال يستغني عنيا كالنبي كالصبي(.)7
لنبو ( (عمى عدـ مشركعيتيا ،كعمة سقكطيا كما نبو عمى
 -6لك كانت الصبلة عمييـ غير مشركعةٌ ،
عمة سقكط غسميـ(.)8
 -7أف الشييد إف اعتبر بمف عظمت درجتو يجب أف يصمى عميو كاألنبياء عمييـ السبلـ كاف اعتبر
بسائر الناس الذيف لـ يكجد منيـ ما ىك سبب سقكط المكاالة يجب أف يصمى عميو ألف شيادتو إف لـ
تكجب زيادة كرامة فبل تكجب نقصانا(.)9
أدلة القول الثاني :استدؿ المالكية كالشافعية كالحنابمة في الصحيح عمى أف الشييد ال يصمى عميو
بالكتاب كالسنة النبكية كالمعقكؿ:
أولً :الكتاب:
))1

سنف الترمذم لمترمذم ،كتاب التفسير ،باب كمف سكرة التكبة ،)280/5( ،ح( ،)3098صححو الترمذم.

))2

بدائع الصنائع لمكاساني (.)325/1

))3

المبسكط لمسرخسي (.)50/2

))5

المبسكط لمسرخسي (.)50/2

))4

))6

[آؿ عمراف.]169 :
المرجع السابؽ.

))7

تبييف الحقائؽ لمزيمعي (.)248/1

))9

تحفة الفقياء لمسمرقندم (.)260/1

))8

البناية شرح اليداية لمعيني ()270/3
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قكلو تعالى{ :وَل تَ ْحسب َّن الَِّذ َ ِ ِ
س ِب ِ
ون}(.)1
اء ِع ْن َد َرّْب ِي ْم ُي ْرَزقُ َ
يل المَّ ِو أ َْم َواتًا َب ْل أ ْ
ََ
َح َي ٌ
ين قُتمُوا في َ
َ
وجو الدللة:
أخبر اهلل تعالى بحياة الشييد كالحي ال يغسؿ كال يصمى عميو(.)2
السنة النبوية:
ً
 -1عف جابً ًر ٍب ًف ع ٍبًد المَّ ًو ر ً
اف َّ
يحود ًفي
النبًي ( (ىي ٍج ىمعي ىب ٍي ىف َّ
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما ،قى ى
الريجمى ٍي ًف م ٍف قى ٍتمىى أ ي
ى
ىٍ ى
اؿ :ىك ى
ى
ً
ًو
َخ ًذا لِ ْمقُ ْر ِ
اؿ« :أََنا
ُّي ْم أَ ْكثَُر أ ْ
ىحًد ًى ىما قى َّد ىموي ًفي المَّ ٍحًد ،ىكقى ى
آن» ،فىًإ ىذا أيش ىير لىوي إًلىى أ ى
ثى ٍك وب ىكاحد ،ثيَّـ ىيقيك يؿ« :أَي ُ
ً ً ً ً
القي ِ
ِ
ِ
ص َّؿ ىعمىٍي ًي ٍـ(.)3
َ
ش ِي ٌ
ىم ىر بً ىد ٍفن ًي ٍـ في د ىمائ ًي ٍـ ،ىكلى ٍـ يي ىغ َّسميكا ،ىكلى ٍـ يي ى
امة» ،ىكأ ى
يد َعمَى َى ُؤلَء َي ْوَم َ َ
َّ ً
 -3كركم نحكه عنو أ ىىن ً
الريج ىبل ًف ىكالثَّ ىبلثىةي ًفي
الريج يؿ ىك َّ
يحود ...يكفِّ ىف َّ
س ٍب ًف ىمالً وؾ قى ى
اؿ :أىتىى ىر يسك يؿ المو ( (ىي ٍكىـ أ ي
َّ ً
ًو
احًد ،ثيَّـ ي ٍدفىين ً
الثَّك ًب الك ً
ُّي ْم أَ ْكثَُر قُ ْرآ ًنا» ،فىييقى ِّد يموي
ي ى
كف في قى ٍب ور ىكاحد ،فى ىج ىع ىؿ ىر يسك يؿ المو ( (ىي ٍسأى يؿ ىع ٍنيي ٍـ« :أَي ُ
ٍ
ى
َّ ً
إًلىى ً
ص ِّؿ ىعمىٍي ًي ٍـ(.)4
القٍبمى ًة ،قى ى
اؿ :فى ىدفىىنيي ٍـ ىر يسك يؿ المو ( (ىكلى ٍـ يي ى
وجو الدللة:
كيقاس عمييـ الشيداء في كؿ معركة مف معارؾ
الحديث صريح في ترؾ الصبلة عمى شيداء أيحد ،ي
المسمميف(.)5

 -2عف جابً ًر ب ًف عبًد ً
اهلل ،ع ًف النَّبً ِّي ( (أَّىنو قى ى ً
وى ْم ،فَِإ َّن ُك َّل ُج ْر ٍح  -أ َْو ُك َّل
يحودَ" :ل تُ َغ ّْ
سمُ ُ
ى ٍ ى ٍ ىٍ
اؿ في قى ٍتمىى أ ي
ي
ى
َدٍم  -يفُوح ِمس ًكا يوم ا ْل ِقي ِ
ص ِّؿ ىعمى ٍي ًي ٍـ(.)6
امة" ،ىكلى ٍـ يي ى
َ ُ ْ َْ َ َ َ
وجو الدللة:
األحاديث كاضحة الداللة في أنو ال يصمى عمى الشييد كقد ترؾ النبي – -الصبلة عمييـ ،كلك كانت
مشركعة لما دفنيـ مف غير صبلة(.)7

))1

[آؿ عمراف.]169 :

))3

صحيح البخارم لئلماـ البخارم ،كتاب الجنائر ،باب الصبلة عمى الشييد ،)91/2( ،ح(.)1343

))2

))4

انظر :الحاكم الكبير لمماكردم (.)34/3

سبؽ تخريجو ص.133

))5

انظر :البياف لمعمراني (.)80/3

))7

انظر :الحاكم الكبير لمماكردم ( ،)34/3المغني البف قدامة (.)394/2

))6

مسند أحمد لئلماـ أحمد ،مسند جابر بف عبداهلل ،)97/22( ،ح( )14189صححو األرنؤكط.
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 -4عف ابف عباس قاؿ :سمعت رس ى ً
ِ
وم َعمَى َج َن َازِت ِو
سمٍِم َي ُم ُ
كؿ اهلل ( ،(ىيقيك يؿَ « :ما م ْن َر ُج ٍل ُم ْ
ي ىي
وت ،فَ َيقُ ُ
شفَّعيم اهلل ِف ِ
ون ِب ِ
َّ
يو»(.)1
ون َر ُج ًالَ ،ل ُي ْ
اهلل َ
ش ِرُك َ
أ َْرَب ُع َ
ش ْي ًئا ،إِل َ َ ُ ُ ُ
وجو الدللة:
يدؿ الحديث عمى أف الحكمة مف الصبلة الشفاعة ،كالشييد يكفر عنو كؿ شيء إال الديف؛ ألف الديف ال
يسقط بالشيادة ،بؿ يبقى في ذمة الميت في تركتو إف خمؼ تركة( ،)2كعمى ذلؾ الشييد ال يحتاج إلى
صبلة ،حيث الحكمة مف مشركعيتيا تمت بفضؿ الشيادة.
ثالثاً :المعقول:
 -1سقكط الصبلة عمييـ لككنيـ أحياء عند ربيـ ،كالصبلة إنما شرعت في حؽ المكتى(.)3
 -2سقكط الصبلة عمييـ لغناىـ عف الشفاعة ليـ ،فإف الشييد يشفع في سبعيف مف أىمو ،فبل يحتاج إلى
شفيع ،كالصبلة إنما شرعت لمشفاعة(.)4
 -3أنو ال يغسؿ مع إمكاف غسمو ،فمـ يصؿ عميو ،كسائر مف لـ يغسؿ(.)5
 -4حرمة الغسؿ كالصبلة عميو لحياتو ،كأنو مغفكر لو كقيؿ كمالو(.)6
 -5أنو حي بنص القرآف كابقاء ألثر شيادتيـ كتعظيما ليـ باستغنائيـ عف دعاء الغير كتطييره لتكىـ
النقص فييـ(.)7
 -6أف كؿ أحد يقطع بأنو غير محتاج لذلؾ كأف القصد بو التشريع كزيادة الزلفى فقط فمـ يحتج إلظيار
استغناء(.)8
رابعاً :القياس:

))1

صحيح مسمـ لئلماـ مسمـ ،كتاب الجنائر ،باب مف صمى عميو أربعكف شفعكا فيو ،)655/2( ،ح(.)948

))2

انظر :الشرح الممتع البف عثيميف (.)291/5

))4

المرجع السابؽ نفس الصفحة.

))3

))5

انظر :المغني البف قدامة (.)395/2
المرجع السابؽ (.)394/2

))6

حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير لمصاكم (.)576/1

))8

المرجع السابؽ نفس الصفحة.

))7

تحفة المحتاج لمييتمي (.)164/3
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أنو ميت ال يجب غسمو فكجب أف ال تجب الصبلة عميو كالسقط ،كألف كؿ ما ال يمزـ فعمو في السقط ال
يمزـ فعمو في الشييد ،كالغسؿ فبل تجب الصبلة عميو كالسقط ،كألنيا صبلة قرنت بطيارة فكجب إذا سقط
فرض الطيارة أف يسقط فرض الصبلة كالحائض(.)1
مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة القول األول:
يجاب عن السنة:
 -1األحاديث التي احتج بيا القائمكف في الصبلة فاتفؽ أىؿ الحديث عمى ضعفيا كميا إال حديث عقبة
بف عامر كالضعؼ فييا بيف قاؿ البييقي كغيره كأقرب ما ركم حديث أبي مالؾ كىك مرسؿ ككذا حديث
شداد مرسؿ أيضا فإنيما تابعاف(.)2
 -2حديث عقبة أجاب أصحابنا كغيرىـ بأف المراد مف الصبلة ىنا الدعاء (كقكلو) صبلتو عمى الميت أم
دعا ليـ كدعاء صبلة الميت كىذا التأكيؿ البد منو كليس المراد صبلة الجنازة المعركفة باإلجماع ألنو
( )بما فعمو عند مكتو بعد دفنيـ بثماف سنيف كلك كاف صبلة الجنازة المعركفة لما أخرىا ثماف سنيف
كدليؿ آخر كىك أنو ال يجكز أف يككف المراد صبلة الجنازة باإلجماع؛ ألف عندنا ال يصمى عمى الشييد
كعند أبي حنيفة -رحمو اهلل -يصمى عمى القبر بعد ثبلثة أياـ فكجب تأكيؿ الحديث كألف أبا حنيفة ال يقبؿ
خبر الكاحد فيما تعـ بو البمكل كىذا منيا(.)3
 -3الجكاب عف حديث ابف عباس فيك حديث ضعيؼ ال أصؿ لو عند أصحاب الحديث ،ألنو ركاية
الحسف بف عمارة عف الحكـ بف عقبة عف مقسـ عف ابف عباس ،قاؿ أبك داكد الطيالسي قاؿ لي شعبة أال
ترل إلى ىذا المجنكف جرير بف حازـ جاءني يسألني أف ال أتكمـ في الحسف بف عمارة كىك يركم عف
الحكـ بف عيينة عف مقسـ عف ابف عباس " أف النبي ( (صمى عمى قتمى أحد " ىذا حماد بف أبي
سميماف حدثني عف إبراىيـ النخعي عف عمقمة عف ابف مسعكد " أف النبي ( (لـ يصؿ عمى قتمى
أحد"(.)4
 -4لك صح لكاف الجكاب عنو مف كجييف:
))1

الحاكم الكبير لمماكردم (.)34/3

))2

المجمكع شرح الميذب لمنككم (.)265/5

))4

الحاكم الكبير لمماكردم (.)34/3

))3

المرجع السابؽ.
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أحدىما :ترجيح؛ مف ثبلثة أكجو:
أحدىا :أف راكم خبرنا شاىد الحاؿ ،كىك جابر كأنس كراكم خبرىـ ابف عباس كلـ يشاىد الحاؿ ،ألنو كاف
لو عاـ أحد سنتاف ،كمات النبي ( (كلو تسع سنيف.
كالثاني :متفؽ عمى استعماؿ بعضو كىك الصبلة كخبرىـ مختمؼ في استعماؿ جميعو.
كالثالث :أف خبرنا ناقؿ لما ثبت مف حكـ الصبلة ،كخبرىـ مبؽ لحكـ الصبلة ،فكاف خبرنا أكلى لما ذكرناه
مف الترجيح(.)1
االستعماؿ فمف كجييف.
أحدىما :أف نحمؿ ركايتيـ عمى الدعاء ليـ دكف الصبلة التي يدخميا بإحراـ كيخرج منيا بسبلـ.
كالثاني :أف نحمؿ ذلؾ عمى مف مات منيـ في غير المعترؾ(.)2
 -5أما حديث األعرابي فؤلنو قتؿ في غير المعترؾ ،كأما قياسيـ فمنتقض بالذم إذا قتمو قطاع الطريؽ
ىك مقتكؿ ظمما ثـ ال يصمى عميو ،عمى أف المعنى فيمف قتؿ في غير المعترؾ أنو يغسؿ ،فمذلؾ صمى
عميو كلما كاف المقتكؿ في المعترؾ ال يغسؿ فمذلؾ لـ يصؿ عميو ،كأما قكليـ إنيا استغفار فيفسد
بالسقط(.)3
 -6خبر ابف عباس ركاه الحسف بف عمارة كىك متركؾ الحديث ،كأنكر شعبة ركايتو ليذا الحديث أك
نحممو عمى الدعاء ألنيا ال تؤخر الصبلة الكاجبة ثماني سنيف كال تتكرر الصبلة عمى الميت ،كقاؿ أنس:
"لـ يصؿ رسكؿ اهلل ( (عمى أحد مف الشيداء غير حمزة"(.)4
 -7حديث عقبة مخصكص بشيداء أحد ،فإنو صمى عمييـ في القبكر بعد ثماني سنيف ،كىـ ال يصمكف
عمى القبر أصبل ،كنحف ال نصمي عميو بعد شير(.)5
 -8الجكاب عف الصبلة عمى شيداء أيحد :أف ىذه ليست صبلة الميت؛ ألف صبلة الميت يجب أف تككف
قبؿ الدفف ،كلكف ىذه إما :صبلة بمعنى الدعاء ،كاما صبلة مكدع(.)6
))1
))2
))3

الحاكم الكبير لمماكردم (.)34/3
المرجع السابؽ.
الحاكم الكبير لمماكردم (.)34/3

))4

بحر المذىب لمركياني (.)563/2

))6

الشرح الممتع البف عثيميف (.)291/5

))5

المغني البف قدامة (.)394/2
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يجاب عن المعقول:
 -1أف الشييد مطمكب التمييز باالستغناء عف الشفاعة ترغيبا في الشيادة كألنو إذا حضر إلى السيد عبده
محمكال بدمائو كىيآت جراحو كىيئة التي القى بيا أعداءه فنظر إليو السيد عمى تمؾ الحاؿ كاف أبمغ في
عطفو عميو كميمو إليو كمغنيا لو عف شفاعة الشافعيف عنده(.)1
 -2عند أبي حنيفة -رحمو اهلل -إذا صمي عمى الميت لـ يصؿ عميو مرة أخرل كباالتفاؽ منا كمنو فإف
مف صمى مرة ال يصمي ىك ثانية كألف الغسؿ ال يجكز عندنا كعندىـ كىك شرط في الصبلة عمى غير
الشيداء فكجب أف ال تجكز الصبلة عمى الشييد ببل غسؿ(.)2
مناقشة أدلة القول الثاني:
يجاب عن الكتاب:
إف اآلية تدؿ عمى الحياة كىذا في أحكاـ اآلخرة ،أما الصبلة عميو فيي مف أحكاـ الدنيا ،أم الشييد حي
باعتبار الدار اآلخرة.
يجاب عن السنة:
 -1حديث جابر  - -ليس بقكم كقيؿ :إنو كاف يكمئذ مشغكال فقد قتؿ أبكه كأخكه كخالو فرجع إلى
المدينة ليدبر كيؼ يحمميـ إلى المدينة فمـ يؾ حاض ار حيف صمى رسكؿ اهلل ( (عمييـ فميذا ركم ما
ركم كمف شاىد النبي ( (فقد ركم «أنو صمى عمييم ثم سمع جابر  منادي رسول اهلل ( (أن
يدفن الموتى في مصارعيم فرجع فدفنيم فييا»(.)4(.)3
 -2حديث جابر ناؼ ،كما ركيناه مثبت فكاف أكلى؛ كألف ما ركيناه يكافؽ األصكؿ ،كما ركاه يخالؼ
فاألخذ بما يكافؽ أكلى؛ كألف جاب ار كاف مشغكال في ذلؾ الكقت؛ ألنو استشيد أبكه ،كعمو كخالو فرجع إلى
المدينة ليدبر كيؼ يحمميـ إلييا ثـ سمع منادم ،رسكؿ اهلل ( (أف تدفف القتمى في مصارعيـ ،فمـ يكف

))1
))2
))3

الذخيرة لمقرافي (.)475/2
المجمكع شرح الميذب لمنككم (.)266/5
مسند أحمد لئلماـ أحمد ،مسند جابر بف عبداهلل ،)77/22( ،ح( ،)14168سنف الترمذم لمترمذم ،كتاب أبكاب الجياد،

باب ما جاء في دفف القتيؿ في مقتمو ( ،)215/4ح( ،)1717صحيح ابف حباف البف حباف ،كتاب الجنائر ،باب ذكر
األمر برد الشيداء إلى مصارعيـ إذا أخرجكا عنيا ( ،)456/7ح( ،)3183كصححو الترمذم.
))4

المبسكط لمسرخسي (.)50/2
-414-

حاض ار حيف صمى عمييـ فركل عمى ما عنده ،كفي ظنو ،كمف لـ يغب أخبر بأنو  - -صمى عمييـ،
كىذا كما ركم عف أسامة «أنو  - -دخل البيت ،ولم يصل فيو ،وكان قد خرج من الكعبة لطمب
الماء»

()1

كركل ببلؿ «أنو  صمى فيو»( ،)2كأخذ الناس بقكلو لككنو لـ يغب(.)3

 -3أنيا لك لـ تكف مشركعة في حقيـ لنبو النبي ( (عمى عدـ مشركعيتيا كعمة سقكطيا كما نبو عمى
ترؾ الغسؿ كعمة سقكطو «؛ كألنو  - -صمى عمى غير قتمى أحد» مف غير تعارض كما تقدـ مف
حديث األعرابي(.)4
 -4يجكز أنو –  - لـ يصؿ عمييـ ،كصمى عمييـ غيره لما كاف بو مف الجراحات ،ككسكر رباعيتو
كما أصابو يكمئذ مف المشركيف(.)5
 -5إف لـ يكف صمى عمييـ في ذلؾ اليكـ صمى عمييـ في يكـ آخر؛ ألنو ال يعتبر عمييـ بمركر
السف(.)6
 -6قد ثبت أنو ( (صمى عمى غيرىـ مف الشيداء ،كيقكلكف :ال تشرع الصبلة عمى شييدنا(.)7
يجاب عن المعقول:
 -4أما قكليـ إف الصبلة شفاعة ،كىـ مستغنكف ،عنيا ففاسد؛ ألف الصبلة عمى الميت دعاء لو ،كال
يستغني أحد عف الدعاء أال ترل أنو  صمي عميو ،كىك أفضؿ مف جميع الخمؽ ،كأعمى درجة كيصمى
عمى الصبي ،كىك لـ تكتب عميو خطيئة قط(.)8
اء ِع ْن َد َرّْب ِي ْم
 -5أما قكليـ إف الشييد حي قمنا ىك حي في أحكاـ اآلخرة كما قاؿ اهلل تعالىَ { :ب ْل أ ْ
َح َي ٌ
ون}( )9كأما في أحكاـ الدنيا فيك ميت حتى أنو يكرث مالو كتتزكج امرأتو(.)10
ُي ْرَزقُ َ
))1
))2
))3

صحيح مسمـ إلماـ مسمـ ،كتاب الحج ،باب استحباب دخكؿ الكعبة لمحاج كغيره ( ،)968/2ح(.)1330
مسند أحمد لئلماـ أحمد ،حديث ببلؿ ،)328/39( ،ح( .)23897قاؿ األرنؤكط :حديث صحيح.
تبييف الحقائؽ لمزيمعي (.)248/1

))4

المرجع السابؽ.

))6

البناية شرح اليداية لمعيني (.)270/3

))5

))7
))8
))9

البناية شرح اليداية لمعيني (.)270/3

المرجع السابؽ.
تبييف الحقائؽ لمزيمعي (.)248/1

[آؿ عمراف.]169 :

))10

الجكىرة النيرة لمزبيدم (.)111/1
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 -6ما قيؿ مف أنيا لبلستغفار كىـ مغفكر ليـ فمنتقض بالنبي كالصبي مف أنو لك اقتصر عمى النبي
لكاف أكلى فإف الدعاء في الصبلة عمى الصبي ألبكيو فمدفكع مف أف كبلمو في نفس الصبلة ال في
المدعك لو ،كألف الصبي ليس بمستغف عف الرحمة فنفس الصبلة عميو رحمة لو كنفس الدعاء الكارد ألبكيو
دعاء لو؛ ألنو إذا كاف فرطا ألبكيو فقد تقدميما في الخير ال سيما ،كقد قالكا :إف حسنات الصبي لو ال
ألبكيو ،كليما ثكاب التعميـ(.)1
الراجح :بعد استعراض أدلة الفريقين والمناقشات الواردة عمييا يتبين لمباحث أن الراجح ىو ما ذىب
إليو المالكية والشافعية والحنابمة في المشيور بأنو ل ُيصمى عمى الشييد ،وذلك لؤلمور التالية:
 -1ما استدؿ بو أصحاب القكؿ األكؿ مف األحاديث معظميا يحكـ بضعفيا كما كرد منيا في الصحيح
االستدالؿ بو محتمؿ حيث يحتمؿ أال تككف صبلة جنازة؛ ألنيا كانت متأخرة بعد ثماف سنكات كعمى
دعاء منو ألىؿ أيحد.
القبر ،كىي ببل شؾ كانت
ن
 -2إنو لك كانت مشركعة لفعميا النبي – -كأشار إلييا.
ترد إذا لـ يحط بيا عمـ الشاىد ،كلـ تكف محصكرة ،كاالٌ فتقبؿ باالتفاؽ(.)2
 -3أف شيادة النفي إنما ٌ
 -4يؤيد ككنو دعا ليـ بأنو لـ يجمع أصحابو إذ لك كانت صبلة الجنازة ألشعر أصحابو كصبلىا جماعة
كما فعؿ في صبلتو عمى النجاشي فإف الجماعة أفضؿ قطعان كأىؿ أحد أكلى الناس باألفضؿ(.)3
 -5أنو لـ يرد في شيء مف األحاديث أنو ( (صمى عمى شيداء بدر كال أنو لـ يصؿ عمييـ ككذلؾ في
شيداء سائر المشاىد النبكية إال حديث األعرابي(.)4

))1

البحر الرائؽ البف نجيـ (.)212/2

))2

إرشاد السارم لمقسطبلني (.)440/2

))4

تحفة األحكذم لممباركفكرم (.)110/4

))3

سبؿ السبلـ لمصنعاني (.)477/1
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النتائج والتوصيات
الحمد هلل في الذم بنعمتو تتـ الصالحات ،أختـ ىذه الرسالة بمجمكعة مف النتائج كالتكصيات التي
تكصمت إلييا كىي عمى النحك التالي:
أولً :النتائج:
 .1ىناؾ مسائؿ فقيية كردت في المكطأ ىي مكضع اتفاؽ بيف المذاىب األربعة كىي عمى النحك
التالي:
أ -إف اإلشارة باألماف بمنزلة الكبلـ كتعد أمانان.
ب -كجكب أخذ إذف الكالديف المسمميف عند الخركج إلى جياد الطمب.
ج -ال يجكز أف يدفف اثناف في قبر كاحد إال لضركرة.
د -يجكز األكؿ مف طعاـ العدك قبؿ قسمة الغنائـ.
 .2ىناؾ مسائؿ فقيية كردت في المكطأ ىي مكضع خبلؼ بيف المذاىب األربعة كقد رجحت ما بدا
لي أنو راجح كىي عمى النحك التالي:
أ -إف المسمـ ال ييقتؿ بالكافر المعاىد إال إذا قتمو غيمة كانما تجب الدية في مالو.
ب -إف السمب كاجب لمقاتؿ سكاء قاؿ ذلؾ اإلماـ أك لـ يقمو.
ج -إف التنفيؿ يككف في كؿ غزكة كليس في أكؿ مغنـ فحسب.
د -إف ما دخؿ مف العدك في أرض المسمميف فيك غنيمة لآلخذ خاصة كليس لممسمميف.
ق -كجكب رد ما فضؿ مف طعاـ العدك إذا دخؿ المسممكف ديار اإلسبلـ.
ك -إف النفؿ يككف مف الخمس الكاجب لبيت ماؿ المسمميف.
ز -إنو يقسـ لمف شيد الكقعة سكاء قاتؿ أك لـ يقاتؿ.
ح -إف الماؿ بعد قسمة الغنيمة صاحبو أحؽ بو.
ط -إف لمفارس ثبلثة أسيـ كلمراجؿ سيمان.
م -ييسيـ لمبراذيف كاليجف كما يسيـ لمفرس.

-411-

مخير في تمؾ األرض بيف تقسيميا عمى المسمميف أك يفعؿ ما فيو مصمحة ليـ
ؾ -إف اإلماـ ٌ
كضرب الخراج عمييا.
 -3لـ يرد كتاب الجياد في مكطأ اإلماـ مالؾ بركاية اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني.
 -4أكرد اإلماـ الشافعي كثي انر مف ىذه المسائؿ في كتاب األـ كناقشيا.
ثانياً :التوصيات:
 -1دراسة كتاب "سير األكزاعي" الكارد في كتاب األـ دراسة مقارنة.
 -2دراسة المسائؿ المستحدثة في باب الجياد.
 -3دراسة الجماعات الجيادية كمناىجيا كمدل صكابية عمميا.
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انفهبرش انعبيت

ا
أول -فهرش اٌَبث
رقميا

اآلية

السورة

الصفحة

ِ ِ
س ِب ِ
ين ُيقَ ِاتمُوَن ُك ْم َوَل تَ ْعتَ ُدوا}
يل المَّ ِو الَِّذ َ
{ َوقَاتمُوا في َ

190

ّْين لِمَّ ِو} 
{ َوقَ ِاتمُ ُ
ون الد ُ
ون ِفتْ َن ٌة َوَي ُك َ
وى ْم َحتَّى َل تَ ُك َ

193

س َع َيا}
{َل ُي َكمّْ ُ
سا إَِّل ُو ْ
ف المَّ ُو َن ْف ً

286

30

آم ُنوا اتَّقُوا المَّ َو َح َّ
ق تُقَ ِات ِو} 
ُّيا الَِّذ َ
{ َيا أَي َ
ين َ

102

1

ين}
َعمَ ْو َن إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
{ َوَل تَ ِي ُنوا َوَل تَ ْح َزنُوا َوأَ ْنتُ ُم ْاأل ْ

139

25

س ا ْلقَ ْوَم قَ ْر ٌح ِم ْثمُ ُو} 
س ُك ْم قَ ْر ٌح فَقَ ْد َم َّ
سْ
{إِ ْن َي ْم َ

140

{بل أحياء عند ربيم}
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24

25
-136
137

سوِ
ِ
ِ
ُّيا َّ
اح َد ٍة}
{ َيا أَي َ
اس اتَّقُوا َرَّب ُك ُم الَّذي َخمَقَ ُك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
الن ُ

1

َن َي ْقتُ َل ُم ْؤ ِم ًنا إَِّل َخطَأً َو َم ْن قَتَ َل ُم ْؤ ِم ًنا َخطَأً
ان لِ ُم ْؤ ِم ٍن أ ْ
{ َو َما َك َ
ير َرقَ َب ٍة ُم ْؤ ِم َن ٍة }
فَتَ ْح ِر ُ

92

{ولَ ْن ي ْجع َل المَّ ُو لِ ْم َك ِ
يال}
س ِب ً
ين َعمَى ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اف ِر َ
ين َ
َ َ َ

141

93

سأَلُوَن َك َع ِن ْاألَ ْنفَ ِ
ال}
{ َي ْ

1

56

{ َوِا ْذ َي ِع ُد ُك ُم المَّ ُو إِ ْح َدى الطَّ ِائفَتَ ْي ِن أ ََّن َيا لَ ُك ْم }

7

83

ين َكفَُروا َز ْحفًا}
آم ُنوا إِ َذا لَ ِقيتُ ُم الَِّذ َ
ُّيا الَِّذ َ
{ َيا أَي َ
ين َ

15

31

{ َوم ْن ُي َولّْ ِيم َي ْوم ِئ ٍذ ُد ُبرهُ إَِّل متَ َحّْرفًا لِ ِقتَ ٍ
ال}
َ
ُ
ْ َ
َ

16

شي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ
ِ
س ِ
َّ
ول}
{ َو ْ
س ُو َولِ َّمر ُ
َن لمَّو ُخ ُم َ
اعمَ ُموا أَن َما َغن ْمتُ ْم م ْن َ ْ

41
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1
النساء

األنفاؿ

94

31
-45
56-50

آم ُنوا إِ َذا لَ ِقيتُ ْم ِف َئ ًة فَاثْ ُبتُوا}
ُّيا الَِّذ َ
{ َيا أَي َ
ين َ

45

َع ُّدوا لَيم ما استَطَعتُم ِم ْن قُ َّوٍة و ِم ْن ِرب ِ
{وأ ِ
اط ا ْل َخ ْي ِل}
َ
َ
َ
ُْ َ ْ ْ ْ

30
-25
-84

60

101
{فَ ُكمُوا ِم َّما َغ ِن ْمتُ ْم َح َالًل طَ ّْي ًبا }

69

82

ِ
{قَ ِاتمُ ُ ّْ
ص ْرُك ْم َعمَ ْي ِي ْم}
وى ْم ُي َعذ ْب ُي ُم المَّ ُو ِبأ َْيدي ُك ْم َوُي ْخ ِزِى ْم َوَي ْن ُ

14

25

ِ ِ
س ِب ِ
يل المَّ ِو}
آم ُنوا َما لَ ُك ْم إِ َذا ِق َ
ُّيا الَِّذ َ
{ َيا أَي َ
يل لَ ُك ُم ا ْنف ُروا في َ
ين َ

38

31

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
س ِب ِ
يل المَّ ِو
{ا ْنف ُروا خفَافًا َوِثقَ ًال َو َجاى ُدوا ِبأ َْم َوال ُك ْم َوأَ ْنفُس ُك ْم في َ

41

26-25

اى ِد ا ْل ُكفَّار وا ْلم َن ِ
الن ِب ُّي ج ِ
اغمُ ْظ َعمَ ْي ِي ْم}
ين َو ْ
اف ِق َ
ُّيا َّ َ
{ َيا أَي َ
َ َ ُ

73

25

َن لَ ُي ُم ا ْل َج َّن َة}
س ُي ْم َوأ َْم َوالَ ُي ْم ِبأ َّ
{إِ َّن المَّ َو ا ْ
شتََرى ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين أَ ْنفُ َ

111

ون َم ْو ِط ًئا َي ِغيظُ ا ْل ُكفَّ َار }
{ َوَل َيطَ ُئ َ

120

84

ون لِ َي ْن ِف ُروا َكافَّ ًة َفمَ ْوَل َنفَ َر ِم ْن ُك ّْل ِف ْرقَ ٍة ِم ْن ُي ْم}
ان ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
{ َو َما َك َ

122

30

{يا أَي َِّ
ين َيمُوَن ُك ْم ِم َن ا ْل ُكفَّ ِ
ار}
آم ُنوا قَ ِاتمُوا الَِّذ َ
َ َ
ُّيا الذي َن َ

123

31

8

119

ِ
وىا َو ِزي َن ًة}
{ َوا ْل َخ ْي َل َوا ْل ِب َغ َ
ير ،لِتَْرَك ُب َ
ال َوا ْل َحم َ
ِ
ِ ِ
س ِب ِ
س َن ِة}
يل َرّْب َك ِبا ْلح ْك َمة َوا ْل َم ْو ِعظَة ا ْل َح َ
{ ْادعُ إِلَى َ

125

{وأجمب عمييم بخيمك ورجمك}

23

{يأتوك رجال}

27

ون ِبأ ََّنيم ظُمِموا وِا َّن المَّ َو عمَى َن ِ ِ
ير }
{أ ُِذ َن لِمَِّذ َ
َ
ْ
ين ُيقَاتَمُ َ ُ ْ ُ َ
ص ِرى ْم لَقَد ٌ

39

ُخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِ
َن َيقُولُوا َرُّب َنا المَّ ُو}
ين أ ْ
ارِى ْم ِب َغ ْي ِر َحق إَِّل أ ْ
{الَِّذ َ

40

التكبة

النحؿ
اإلسراء

26

32
105
105

الحج

25-23
25

الش ِ
اع ُب ْد َو ُك ْن ِم َن َّ
ين}
اك ِر َ
{ َب ِل المَّ َو فَ ْ

66

الزمر

ج

وىا} 
ض ُي ْم َوِد َي َارُى ْم َوأ َْم َوالَ ُي ْم َوأ َْرضاً لَّ ْم تَ َ
ط ُؤ َ
{ َوأ َْو َرثَ ُك ْم أ َْر َ

27

األحزاب

93
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يدا}
س ِد ً
{ َيا أ َُّي َيا الَِّذ َ
آم ُنوا اتَّقُوا المَّ َو َوقُولُوا قَ ْوًل َ
ين َ

70

1

ورةٌ ُم ْح َك َم ٌة}
{ َوَيقُو ُل الَِّذ َ
ورةٌ فَِإ َذا أُْن ِزلَ ْت ُ
آمنُوا لَ ْوَل ُنّْزلَ ْت ُ
س َ
س َ
ين َ

20

25

ان َخ ْي ًار
اع ٌة َوقَ ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
ص َدقُوا المَّ َو لَ َك َ
{طَ َ
وف فَِإ َذا َع َزَم ْاأل َْم ُر َفمَ ْو َ
لَ ُي ْم}

21

ِ ِ
َّ
يرةً تَأْ ُخ ُذوَن َيا}
{ َو َع َد ُك ُم الم ُو َم َغان َم َكث َ

20

آم ُنوا َى ْل أ َُدلُّ ُك ْم َعمَى ِت َج َارٍة}
ُّيا الَِّذ َ
{ َيا أَي َ
ين َ

10

اى ُد َ ِ
ون ِبالمَّ ِو ورسوِل ِو وتُج ِ
س ِب ِ
يل المَّ ِو}
{تُ ْؤ ِم ُن َ
ََ ُ َ َ
ون في َ

11

{ي ْغ ِفر لَ ُكم ُذنُوب ُكم وي ْد ِخ ْم ُكم ج َّن ٍ
ات تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْح ِت َيا ْاألَ ْن َي ُار}
ْ َ
َ ْ ْ َ ْ َُ

12
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محمد

الفتح

25

83
27

الصؼ

27
27

ا
ثبنٍب -فهرش األحبدٌث
المصدر

الصفحة

طرف الحديث

الصحيحان

1

البخاري

24

مسند أحمد

25

ل يشكر الناس من ل يشكر اهلل

الترمذي

ج

َعمَم ِبم ْن يج ِ
اى ِد ِفي س ِب ِ ِ
مثَ ُل المج ِ
اى ُد ِفي
يل المَّوَ ،والمَّ ُو أ ْ ُ َ ُ َ
َُ
َ
َ
س ِبيمِ ِو"
َ

البخاري

27

ا ْلقَ ِ
انت" 

مسمم

28

ات ولَم ي ْغ ُز ،ولَم يحد ْ ِ
ش ْع َب ٍة
ات َعمَى ُ
س ُوَ ،م َ
َم َ َ ْ َ َ ْ ُ َ
ّْث ِبو َن ْف َ
ِنفَا ٍ
ق" 

مسمم

28

سنن أبي داود

28

سنن أبي داود

28

سنن الترمذي

29

البخاري

31

مسمم

32

سنن ابن ماجو

38

َح ُّ
ق َم ْن َوفَى ِب ِذ َّم ِت ِو»
«أََنا أ َْولَى أ َْو أ َ

المراسيل

40

«من قتل قتيالً فمو سمبو»

البخاري

-44

" َم ْن ُي ِرِد المَّ ُو ِب ِو َخ ْي ًار ُيفَقّْ ْي ُو ِفي الد ِ
ّْين"
«أ ِ
َن أُقَ ِات َل َّ
َن لَ إِلَ َو إَِّل المَّ ُو،
اس َحتَّى َي ْ
ش َي ُدوا أ ْ
ت أْ
ُم ْر ُ
الن َ
سو ُل المَّ ِو» 
َوأ َّ
َن ُم َح َّم ًدا َر ُ
الس ْي ِ
يك لَ ُو"
ت ِب َّ
ش ِر َ
ف َحتَّى ُي ْع َب َد اهللُ َل َ
ُب ِعثْ ُ

يل ِ
ِِ ِ
س ِب ِ
الص ِائِم ا ْلقَ ِائِم
اهلل َك َمثَ ِل َّ
َمثَ ُل ا ْل ُم َجاىد في َ
َم ْن
ِم ْن

ج ِ
ين ِبأ َْم َوالِ ُك ْم َوأَ ْنفُ ِس ُك ْم َوأَْل ِس َن ِت ُك ْم"
اى ُدوا ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
َ
َخذْتُم أَ ْذ َناب ا ْلبقَ ِر ،ور ِ
ِ ِ
ِ
ضيتُ ْم
َ َ ََ
«إ َذا تََب َاي ْعتُ ْم ِبا ْلعي َنةَ ،وأ َ ْ
ْس األ َْم ِر ُكمّْ ِو َو َعم ِ
ُخ ِب ُر َك ِب َأر ِ
ود ِهَ ،وِذ ْرَوِة
أََل أ ْ
ُ

ِب َّ
ع"
الزْر ِ

س َن ِ
ام ِو"
َ

"ل ىجرة بعد الفتح ولكن جياد ونية"
ِ
"م ْن أرَى ِم ْن ُكم م ْن َك ار َف ْمي َغ ّْيره ِبي ِد ِه ،فَِإ ْن لَم ي ِ
س ِان ِو"
ْ ُ ً ُ ُْ َ
ْ َْ
ستَط ْع فَِبم َ
َ َ
«َل ي ْقتَ ُل م ْؤ ِم ٌن ِب َك ِ
اف ٍرَ ،وَل ُذو َع ْي ٍد ِفي َع ْي ِد ِه»
ُ
ُ

66-47
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« ِك َال ُك َما قَتَمَ ُو»

البخاري

45

مسند أحمد

46

المعجم األوسط

46

مسمم

48

مسند أحمد

48

َل تُ ْع ِط ِو َيا َخالِ ُد

مسمم

49

ِ
َن رس َ ِ
ب
سمَّ َمَ ،ن َّف َل َّ
السمَ َ
صمَّى المَّ ُو َعمَ ْيو َو َ
ول المَّو َ
َما تَ ْعمَ ُم أ َّ َ ُ
أَ
ُكمَّ ُو لِ ْمقَ ِات ِل؟

مسمم

49

ِ
ث َّ
س ِرَّي ًة َوأََنا ِفي ِي ْم ِق َب َل
َب َع َ
سمَّ َمَ -
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ُّي َ -
َن ْج ٍد

مسمم

57

أن رسول اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم  -كان ينفل الربع

مسند أحمد

56

ان ِف ْر َع ْو َن َى ِذ ِه
«ا ْل َح ْم ُد لِمَّ ِو الَِّذي أ ْ
َخ َز َ
اك َيا َع ُد َّو المَّ ِوَ ،ى َذا َك َ
ُم ِة»
ْاأل َّ
«إِ َّنما لِ ْممرِء ما طَاب ْت ِب ِو َن ْفس إِم ِ
ام ِو»
َ َْ َ َ
ُ َ
سمَ ُب ُو أ ْ
َج َمعُ
لَ ُو َ
ِ
سمَ ُب ُو
َم ْن قَتَ َل َكاف ًار َفمَ ُو َ

من السرايا بعد الخمس
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إنما نفل يوم حنين

البخاري

56

من الخمس
َل َن ْف َل إَِّل َب ْع َد ا ْل ُخ ُم ِ
س

مسند أحمد

60-58

البخاري

59

ِ
َن رس َ ِ
الرُب َع َب ْع َد ا ْل ُخ ُم ِ
س
سمَّ َم َن َف َل ُّ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
ول اهلل َ
أ َّ َ ُ

مسند أحمد

59

ِ ِ ِ
ُّيا َّ
اء المَّ ُو َعمَ ْي ُك ْم قَ ْد ُر
« َيا أَي َ
اس ،إِ َّن ُو َل َيح ُّل لي م َّما أَفَ َ
الن ُ
ِِ
ود َعمَ ْي ُك ْم»
س َم ْرُد ٌ
سَ ،وا ْل ُخ ُم ُ
َىذه إَِّل ا ْل ُخ ُم ُ

صحيح ابن حبان

60

سنن أبي داود

66

ِ
َبمَ َغ َنا م ْخر ُج َّ
الي َم ِن
سمَّ َم َوَن ْح ُن ِب َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ّْي َ
َ َ

ِ
ِ
ث َب ْع َد
سمَّ َم ُي َن ّْف ُل الثُّمُ َ
َك َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
سو ُل المَّو َ
ان َر ُ
ا ْل ُخ ُم ِ
س
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ُّيا َّ
ط،
اس إِ َّن َى َذا ِم ْن َغ َن ِائ ِم ُك ْم ،أ َُّدوا ا ْل َخ ْي َ
" َيا أَي َ
الن ُ

ط"
َوا ْل ِم ْخ َي َ

مسند أحمد

75

فتح الباري

76

ِ
ِ
يب ِفي َم َغ ِ
ب ،فَ َنأْ ُكمُ ُو َولَ َن ْرفَ ُع ُو
س َل َوالع َن َ
ُك َّنا ُنص ُ
الع َ
ازي َنا َ

البخاري

76

إن عثمان انطمق في حاجة اهلل وحاجة رسولو

المستدرك

83

ِ ِ ٍِ
«فَقَسم ُو عمَى َّ ِ
س
ََ َ
الس َواء ،لَ ْم َي ُك ْن فيو َي ْو َمئذ ُخ ُم ٌ

المستدرك

84

بئس ما جزيتيا ،ل نذر فيما ل يممك ابن آدم ،ول نذر في

المصنف

94-91

"خل بينو وبين

جرابو" 

معصية
وىل ترك لنا عقيل من

البخاري

منزل 

-91
131

اع أ َْو ُد ٍ
ور».
« َو َى ْل تََر َك َع ِقي ٌل ِم ْن ِرَب ٍ

البخاري

131

معرفة السنن واآلثار

95-92

ِ
فَأَمرهُ َّ
َن َيأْ ُخ َذ َىا ِبالثَّ َم ِن الَِّذي
سمَّ َم أ ْ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ُّي َ
ََ
اىا ِب ِو ِم َن ا ْل َع ُد ّْو
اْ
شتََر َ

المعجم الكبير

93

ِ
سمٍِم إَِّل ِب ِط ِ
ام ِر ٍ
يب َن ْف ِس ِو
ئ ُم ْ
َل َيح ُّل َما ُل ْ

سنن الدراقطني

95

َن رس َ ِ
صمَّى اهلل َعمَ ْي ِو َو َ َّ
سم ِفي َّ
الن َف ِل
ول اهلل َ
أ َّ َ ُ
ُ
سم َم قَ َ َ

صحيح مسمم

99

مسمم

99

ِ
َن َّ
ار ِ
سمَّ َم َج َع َل لِ ْمفَ ِ
َس ُيٍم
أ َّ
س ثََال ثَ َة أ ْ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
الن ِب َّي َ

المصنف

101

ِ
ِ
سمَّ َمَ -عمَى ثَ َم ِان َي َة
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
سو ُل المَّو َ -
س َم َيا َر ُ
قَ َ
س ْي ًما
َع َ
ش َر َ

مسند أحمد

100

ِ
ول المَّ ِو َ َّ
سمَّم َج َع َل لِ ْمفَ َر ِ
س ْي َم ْي ِن
س َ
س َ
أَ َّن َر ُ
صمى اهللُ َعمَ ْيو َو َ َ
ولِ ِ ِ
س ْي ًما
صاح ِبو َ
َ َ

صحيح البخاري

101

ار ِ
َس َي َم َي ْوَم َخ ْي َب َر لِ ْمفَ ِ
َس ُيٍم
س ثََال ثَ َة أ ْ
أْ

سنن ابن ماجو

101

ِ
ش ْي ٍء
س َم ِة فَ ُي َما لَ َك ِب َغ ْي ِر َ
َص ْبتَ ُي َما قَ ْب َل ا ْلق ْ
إِ ْن أ َ

أن رسول اهلل قسم في النفل
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الزب ْير ْب َن ا ْلع َّو ِام ر ِ
ب ِفي ا ْل َم ْغ َنِم
أ َّ
ان َي ْ
ض َي اهللُ َع ْن ُو َك َ
ض ِر ُ
َ َ
َن ُّ َ َ

سنن النسائي

102

ِ
" أَتَ ْي َنا رس َ ِ
سمَّ َم َوَن ْح ُن أ َْرَب َع ُة َنفَ ٍر
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
ول اهلل َ
َ ُ
س
َو َم َع َنا فَ َر ٌ

مسند أحمد

102

ِ
َعطَا َنا ِستَّ َة أ ٍ
س ْي َم ْي ِن لَ َنا
فَأ ْ
ْ
س ْي َنا َو َ
َس ُيم أ َْرَب َع ًة لفََر َ

سنن الدارقطني

102

ِ
ِ
ان
سمَّ َمَ -م َّك َة َك َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
سو ُل المَّو َ -
لَ َّما فَتْ َح َر ُ
ال ُّزَب ْي ُر َعمَى ا ْل ُم َج ّْن َب ِة

سنن الدارقطني

103

لم أجده

116

س َي ْم لَ ُو إَِّل لِفَ َر ٍ
الزَب ْي َر َوافَى ِبأَف َْر ٍ
َن ُّ
س
أ َّ
اس َي ْوَم َخ ْي َب َرَ ،فمَ ْم ُي ْ
وِ
اح ٍد
َ

السنن الكبرى

110

ِ
َن َّ
ض َر َخ ْي َب َر ِبثََال ثَ ِة أَف َْر ٍ
اس
أ َّ
سمَّ َم َح َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
الن ِب َّي َ

السنن الكبرى

110

ِ
ِ
ِ
سمَّ َم لِفَ َر ِسي أ َْرَب َع َة
أْ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
سو ُل المَّو َ
َس َي َم لي َر ُ

سنن الدارقطني

112

ِ
َن َّ
صمَّى َعمَى
أ َّ
سمَّ َم َخ َر َج َي ْو ًما ،فَ َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
الن ِب َّي َ
َى ِل أ ٍ
صالَ تَ ُو
أْ ُ
ُحد َ

البخاري

134

ِ
ِ
ُح ٍد
سمَّ َم َعمَى قَ ْتمَى أ ُ
صمَّى اهلل َعمَيو َو َ
سو ُل اهلل َ
صمَّى َر ُ
َ

السنن الكبرى

134

ثُ َّم أَمر ِبا ْلقَ ْتمَى ،فَجع َل يصمّْي عمَ ْي ِيم فَي َ ِ
س َع ٌة َو َح ْم َزةُ
ََ ُ َ َ ْ ُ
وضعُ ت ْ
ََ

السنن الكبرى

134

ِ
ِ
سمَّ َم َعمَى َح ْم َزةَ
صمَّى اهلل َعمَيو َو َ
سو ُل اهلل َ
صمَّى َر ُ
َ

السنن الكبرى

135

البخاري

135

ِ
اء إِلَى َّ
َعر ِ
الن ِب ّْي
أ َّ
اب َج َ
َن َر ُج ًال م َن ْاأل ْ َ

سنن النسائي

135

ِ
ان يجاء ِبقَ ْتمَى أ ٍ ِ
صمّْي َعمَ ْي ِي ُم
ُ
ُحد ت ْ
س َع ٌة َو َح ْم َزةُ َعاش ُرُى ْم فَ ُي َ
َك َ ُ َ ُ

سنن الدارقطني

135

البخاري

137

مسند أحمد

137

البراء بن أوس قاد فرسين ولم يسيم رسول اهلل

ِ
ِ
ُح ٍد
سمَّ َمَ -عمَى قَ ْتمَى أ ُ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
سو ُل المَّو َ -
صمَّى َر ُ
َ

ِ
ِ
ام ِة
أََنا َ
ش ِي ٌ
يد َعمَى َى ُؤلَء َي ْوَم الق َي َ
وى ْم ،فَِإ َّن ُك َّل ُج ْر ٍح  -أ َْو ُك َّل َدٍم
َل تُ َغ ّْ
سمُ ُ
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ُّي ْم أَ ْكثَُر قُ ْرآ ًنا
أَي ُ

مسند أحمد

137

ِ
ون
سمٍِم َي ُم ُ
وم َعمَى َج َن َازِت ِو أ َْرَب ُع َ
َما م ْن َر ُج ٍل ُم ْ
وت ،فَ َيقُ ُ
َر ُج ًال،

مسند أحمد

138

«أنو صمى عمييم ثم سمع جابر  -رضي اهلل عنو -

مسند أحمد

142

منادي رسول اهلل ( (أن يدفن الموتى في مصارعيم
فرجع فدفنيم فييا»
«أنو  -عميو الصالة والسالم  -دخل البيت ،ولم يصل

مسمم

142

فيو ،وكان قد خرج من الكعبة لطمب الماء»
«أنو  -عميو الصالة والسالم  -صمى فيو»

مسند أحمد

142

ار أَو ِع ْدلَ ُو مع ِ
ٍِ ِ
ِ
اف َر،
َم َرِني أ ْ
َن آ ُخ َذ م ْن ُك ّْل َحالم دي َن ًا ْ
ََ
" َوأ َ
ين َبقَ َرةً ُم ِسنَّ ًة"
َم َرِني أ ْ
َن آ ُخ َذ ِم ْن ُك ّْل أ َْرَب ِع َ
َوأ َ

مسند أحمد

127

البخاري

128

ظ َة ،حاربوا رس َ ِ
الن ِ
ود َب ِني َّ
ضِ
صمَّى
"أ َّ
َن َي ُي َ
ول اهلل َ
يرَ ،وقَُرْي َ َ َ ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
سمَّ َم
سمَّ َم ،فَأ ْ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
سو ُل اهلل َ
َجمَى َر ُ
اهللُ َعمَ ْيو َو َ
الن ِ
َب ِني َّ
ضِ
ير"

َن َي ْد ُخ َل ا ْلم ْ ِ
امَ ،وَل ُي ْع ِطي
« َوَل َي ْن َب ِغي لِ ُم ْ
ش ِرٍك أ ْ
َ
سج َد ا ْل َح َر َ
سمِ ُم ا ْل ِج ْزَي َة»
ا ْل ُم ْ

-459-

المصنف

130

ا
ثبنثب-فهرش اَثبر
املصدر

انصفحت

األثر

البخارم

38

ب
إًَّنا يكَّنا ىال ين ىخ ِّم يس َّ
السمى ى

السنف الكبرل

46

ًً
ً
ب
"أىثىَّـ أيىبك طىٍم ىحةى؟ إًَّنا يكَّنا ين ىن ِّف يؿ َّ
يف ىسمى ى
الريج ىؿ م ىف اٍل يم ٍسمم ى
رج وؿ ًمف اٍل يكفَّ ًار إً ىذا قىتىمىو ،كًا َّف سمىب اٍلبر ً
اال،
اء قى ٍد ىبمى ىغ ىم ن
ىي ى
ي ى ى ى ىى

السنف الكبرل

47

ؾ األ ً
ىس ً
ىف الى يي ٍقتى ىؿ يم ٍسمً هـ بً ىك ًاف ور»
الع ٍق يؿ ،ىكفى ىكا ي
ير ،ىكأ ٍ
« ى

ً َّ ً
ىكىال أ ىىراني إًال ىخام ىسوي

ً
ً
ىف ىال يي ٍقتى ىؿ يم ٍسمً هـ بً ىك ًاف ور ،ىكىال يحر بً ىع ٍبود»
«م ىف السَّنة أ ٍ

المصنؼ

38

ىف ىريج نبل ًم ىف َّ
 ،أ َّ
ىى ًؿ اٍل ىمًد ىين ًة،
الن ىب ًط ىع ىدا ىعمىٍي ًو ىريج هؿ ًم ٍف أ ٍ
ً و ً ً
اؾ
اف ىك يى ىك إً ٍذ ىذ ى
اف ٍب ىف يعثٍ ىم ى
فىقىتىمىوي قى ٍت ىؿ غيمىة ،فىأيت ىي بًو أ ىىب ى
ىعمىى اٍلمًد ىين ًة ،فىأىمر بًاٍلمسمًًـ الًَّذم قىتى ىؿ ِّ
ىف يي ٍقتى ىؿ
الذ ِّم َّي أ ٍ
ىى ي ٍ
ى

المصنؼ

40

ث ىب ٍع ىد اٍل يخ يم ً
س
اؽ ىكلى ىؾ الريبعي أ ًىك الثمي ي
ىف تىأٍتً ىي اٍل ًع ىر ى
ىى ٍؿ لى ىؾ أ ٍ

السنف الكبرل

61

قى ٍد ىك ى ً
اـ يي ىن ِّف يؿ الس ً
ضِّري ًي ٍـ
َّرَّيةى الثمي ى
ث أ ًىك الريب ىع ،يي ى
اف ٍاإل ىم ي

األمكاؿ

61

ً
ً
ىال  ،إً َّال ًم ٍف ىج ًم ً
يع اٍل ىغ ىنائًـ  ،فىأ ىىبى أ ىىن هس أ ٍ
ىف ىي ٍقىب ىؿ م ٍنوي

شرح معاني اآلثار

67

سنف سعيد بف

77

ً
ً
يكَّنا ىن ٍأ يك يؿ اٍل يج يزىر في اٍل ىغ ٍزًك ىكىال ىن ٍقس يموي

منصكر

ً َّ ً
ً
ىص ىح ً
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
"أىتىٍي ىنا ىريج نبل م ٍف أ ٍ
اب ىر يسكؿ المو ى
ض الر ً
بًأ ٍىر ً
ب تي ىم ٍي نار
كـ ييقىِّر ي

اآلحاد كالمثاني

77

ً
ٍسا بً ىما ىخ ىرىج بً ًو ًم ٍف أ ٍىر ً
ض
اف اٍل يم ٍسم يم ى
ىك ى
كف ىال ىي ىرٍك ىف ىبأ ن
اٍل ىع يد ِّك

المصنؼ

77

«بعث أباف بف سعيد عمى سرية مف المدينة قبؿ نجد

سنف سعيد بف

86-83

منصكر
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ً
ً
يمةى ًل ىم ٍف ىش ًي ىد اٍل ىكٍق ىعةى
إ َّف اٍل ىغن ى

المصنؼ

86

إنما الغنيمة لمف شيد الكقعة

المنتقى

86

ً
ً َّ ً ً و
النبًي َّ
قى ىس ىـ َّ
يف فى ىر نسا ىي ٍكىـ
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ لستَّة ىكثى ىبلث ى
ى
الن ً
ضً
َّ
ير 

المصنؼ

103

السنف الصغير

103

ب إًلى ٍي ىنا يع ىم ير ٍب يف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
اف
ىكتى ى
اس ى
يز ىكىن ٍح يف بً يخ ىر ى

المصنؼ

110

ىعطىاهي َّ
أ َّ
النبًي
ض ىر ىخ ٍي ىب ىر بًفى ىر ىس ٍي ًف فىأ ٍ
ىف الزىب ٍي ىر ىح ى

المصنؼ

112

سنف سعيد بف

95

ىسيوـ ،كلً َّمر ً
ً ً
اج ًؿ
لٍمفى ًارس ثى ىبلثىةي أ ٍ ي ى

س ٍي هـ 
ى

"أ َّ
كنوي ىكىال ىي ٍخ يذليوي ،فىأىي ىما ىريج وؿ
ىف اٍل يم ٍسمً ىـ أ ي
ىخك اٍل يم ٍسمًًـ ىال ىي يخ ي
ًً
ًً
ً
ىحؽ بً ًو
اعوي بً ىع ٍينو فىيي ىك أ ى
اب ىرًقيقىوي ىك ىمتى ى
ىص ى
م ىف اٍل يم ٍسمم ى
يف أ ى

ً
ىص ىابوي ًفي أ ٍىيًدم التج ً
َّار ىب ٍع ىد ىما ا ٍقتي ًس ىـ فى ىبل
م ٍف ىغ ٍي ًرًه ،ىكًا ٍف أ ى
يؿ إًلى ٍي ًو"
ىسبً ى
ًً
إً ىذا أىصاب اٍلم ٍش ًريككف ىش ٍينئا ًأل و ً
يف ،ثيَّـ ظي ًي ىر
ى
ىحد م ىف اٍل يم ٍسمم ى
ى
ى ى ي
عمى ٍي ًيـ ،فىيك لًص ً
احبً ًو ىما لى ٍـ يي ٍق ىس ٍـ ،فىًإ ىذا قي ًسـ فى ىبل ىح َّ
ؽ لىوي
ى ٍ يى ى
ى

ًف ً
يو

ً
اف ىال يي ٍس ًي يـ لً َّمريج ًؿ
يي ٍس ًي يـ لٍم ىخٍي ًؿ ،ىك ىك ى

منصكر

سنف سعيد بف

95

منصكر

سنف سعيد بف

114

منصكر

ىس ًي ٍـ ،لًٍمفى ىر ً
ىسييوـ
س ىس ٍي ىم ٍي ًف ،ىكلًٍمفى ىر ىس ٍي ًف أ ٍىرىب ىعةى أ ٍ
أٍ

سنف سعيد بف

113

منصكر

ً
ً
يد ٍب ىف اٍلم ىسي ً
يف؟
ت ىس ًع ى
ىسأىٍل ي
ص ىدقىة اٍل ىب ىراذ ى
ِّب ىع ٍف ى
ي

المكطأ

119

اف ًم ٍف تًٍم ىؾ اٍل ىب ىرًاذ ً
يف ىرائً ىع اٍل ىج ٍرًم
ىك ىما ىك ى

المصنؼ

120

ً
ب إًلى ٍي ًو أ َّ
ىف تًٍم ىؾ
اضا ،فى ىكتى ى
ىص ٍب ىنا ىخ ٍي نبل ع ىر ن
لى َّما فىتى ٍح ىنا تي ٍستىىر أ ى
ً
يف
اٍل ىب ىراذ ي

المصنؼ

122

ً ً
ىغار ًت اٍل ىخٍي يؿ بً َّ ً
اب ًم ٍف ىي ٍك ًميىا
الشاـ فىأ ٍىد ىرىكت اٍلع ىر ي
أىى

المصنؼ

121
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ب اٍل ىع ىربً َّي
يف ىي ٍكىـ ىخ ٍي ىب ىر ىك ىع َّر ى
َّف اٍليى ًج ى
ىىج ى

المراسيؿ

121

كاف ابف عمر كابف عباس كمالؾ كغير كاحد يكرىكف

المدكنة

128

بيع أرض العنكة
قاؿ ابف شياب :إذا أسمـ الرجؿ مف أىؿ العنكة لـ تكف

المدكنة

129

لو أرضو
يا أمير المؤمنيف إني اشتريت أرضا بسكاد الككفة
كاشترطكا عمي إف أنت رضيت ،فقاؿ عمر :ممف
اشتريت؟ فقاؿ :مف أىؿ األرض ،فقاؿ :عمر :كذبت
ككذبكا ليست لؾ كال ليـ
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المدكنة

129

املراجع
القرآن الكريم.
أولً -التفسير وعموم القرآن:
 .1الجامع ألحكاـ القرآف :أبك عبد اهلل القرطبي (المتكفى671 :ىػ) ،تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ
أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاىرة ،الطبعة الثانية1384 ،ىػ 1964 /ـ.

 .2تفسير القرآف العظيـ :أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي (المتكفى774 :ىػ) ،المحقؽ :سامي
بف محمد سبلمة ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة الثانية 1420ىػ 1999 /ـ.

 .3أحكاـ القرآف :أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي (المتكفى370 :ىػ) ،المحقؽ:
محمد صادؽ القمحاكم  -عضك لجنة مراجعة المصاحؼ باألزىر الشريؼ ،دار إحياء التراث

العربي – بيركت 1405 ،ىػ.

 .4أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ :ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم
البيضاكم (المتكفى685 :ىػ) ،المحقؽ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ،دار إحياء التراث العربي
– بيركت ،الطبعة األكلى  1418 -ىػ.

 .5التفسير القرآني لمقرآف :عبد الكريـ يكنس الخطيب (المتكفى :بعد 1390ىػ) ،دار الفكر العربي –
القاىرة ،بدكف سنة نشر.

ثانياً -كتب الحديث:
أ -متون الحديث:

 .1مكطأ اإلماـ مالؾ :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (المتكفى179 :ىػ)،
صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي،

بيركت – لبناف 1406 ،ىػ 1985 /ـ.

 .2المصنؼ :أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني (المتكفى211 :ىػ)،

المحقؽ :حبيب الرحمف األعظمي ،المجمس العممي -اليند ،المكتب اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة

الثانية1403 ،ق.

 .3سنف س عيد بف منصكر ،أبك عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني الجكزجاني (المتكفى:
227ىػ) ،المحقؽ :حبيب الرحمف األعظمي ،الدار السمفية – اليند ،الطبعة األكلى1403 ،ىػ -
1982ـ.
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 .4مسند ابف أبي شيبة :أبك بكر بف أبي شيبة ،عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي

العبسي (المتكفى235 :ىػ) ،المحقؽ :عادؿ بف يكسؼ العزازم ك أحمد بف فريد المزيدم ،دار

الكطف – الرياض ،الطبعة األكلى1997 ،ـ.

 .5مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني
(المتكفى241 :ىػ) ،المحقؽ :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ :د عبد اهلل بف
عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى 1421 ،ىػ 2001 /ـ.

 .6مسند الدارمي المعركؼ بػ (سنف الدارمي) :أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف
ىبيراـ بف عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندم (المتكفى255 :ىػ) ،تحقيؽ :حسيف سميـ أسد
الداراني ،دار المغني لمنشر كالتكزيع ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى 1412 ،ىػ -

 2000ـ.

 .7صحيح البخارم :محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ،المحقؽ :محمد زىير بف ناصر
الناصر ،دار طكؽ النجاة (مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي)،

الطبعة األكلى1422 ،ىػ.

 .8صحيح مسمـ :مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم (المتكفى261 :ىػ) ،المحقؽ:
محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيركت.

 .9اآلحاد كالمثاني :أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني

(المتكفى287 :ىػ) ،المحقؽ :د .باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة ،دار الراية – الرياض ،الطبعة

األكلى1991 – 1411 ،ـ.

 .10سنف ابف ماجو :ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ،كماجة اسـ أبيو يزيد (المتكفى:
273ىػ) ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصؿ عيسى البابي

الحمبي.

 .11المراسيؿ :أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم

الس ً
ِّج ٍستاني (المتكفى275 :ىػ) ،المحقؽ :شعيب األرناؤكط ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة
األكلى1408 ،ق.

 .12سنف أبي داكد :أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم
الس ً
ِّج ٍستاني (المتكفى275 :ىػ) ،المحقؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية،
صيدا – بيركت.

 .13سنف الترمذم :محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذم ،أبك عيسى
(المتكفى279 :ىػ) ،تحقيؽ كتعميؽ :أحمد محمد شاكر ككمحمد فؤاد عبد الباقي كابراىيـ عطكة
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عكض المدرس في األزىر الشريؼ ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر،

الطبعة الثانية 1395 ،ىػ 1975 /ـ.

 .14السنف الكبرل :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي (المتكفى:

303ىػ) ،حققو كخرج أحاديثو :حسف عبد المنعـ شمبي ،أشرؼ عميو :شعيب األرناؤكط ،قدـ لو:
عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة األكلى 1421 ،ىػ /

2001ـ.

 .15المجتبى مف السنف = السنف الصغرل لمنسائي :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي
الخراساني ،النسائي (المتكفى303 :ىػ) ،تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة ،مكتب المطبكعات

اإلسبلمية – حمب ،الطبعة الثانية1986 – 1406 ،ـ.

 .16مسند أبي يعمى :أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ التميمي،
المكصمي (المتكفى307 :ىػ) ،المحقؽ :حسيف سميـ أسد ،دار المأمكف لمتراث – دمشؽ ،الطبعة

األكلى1984 – 1404 ،ـ.

 .17شرح معاني اآلثار :أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم

الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم (المتكفى321 :ىػ) ،حققو كقدـ لو( :محمد زىرم النجار -
محمد سيد جاد الحؽ) مف عمماء األزىر الشريؼ ،راجعو كرقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :د يكسؼ

عبد الرحمف المرعشمي  -الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبكية ،عالـ الكتب ،الطبعة

األكلى  1414 -ىػ 1994 ،ـ.

بد،
 .18اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف :محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
البستي (المتكفى354 :ىػ) ،ترتيب :األمير عبلء الديف عمي بف
التميمي ،أبك حاتـ ،الدارمي ،ي
بمباف الفارسي (المتكفى 739 :ىػ) ،حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو :شعيب األرنؤكط ،مؤسسة
الرسالة ،بيركت ،الطبعة األكلى 1408 ،ىػ 1988 /ـ.

 .19المعجـ األكسط :سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي ،أبك القاسـ الطبراني
(المتكفى360 :ىػ) ،المحقؽ :طارؽ بف عكض اهلل بف محمد  ،عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني،

دار الحرميف – القاىرة.

 .20المعجـ الكبير :سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي ،أبك القاسـ الطبراني
(المتكفى360 :ىػ) ،المحقؽ :حمدم بف عبد المجيد السمفي ،مكتبة ابف تيمية – القاىرة ،الطبعة

الثانية.

 .21سنف الدارقطني :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار
البغدادم الدارقطني (المتكفى385 :ىػ) ،حققو كضبط نصو كعمؽ عميو :شعيب االرنؤكط ،حسف
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عبد المنعـ شمبي ،عبد المطيؼ حرز اهلل ،أحمد برىكـ ،مؤسسة الرسالة ،بيركت – لبناف ،الطبعة

األكلى 1424 ،ىػ 2004 /ـ.

 .22المستدرؾ عمى الصحيحيف :أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف
ينعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع (المتكفى405 :ىػ) ،تحقيؽ:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة األكلى1990 – 1411 ،ـ.

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ،أبك بكر
 .23السنف الصغير لمبييقي :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
البييقي (المتكفى458 :ىػ) ،المحقؽ :عبد المعطي أميف قمعجي ،جامعة الدراسات اإلسبلمية،
كراتشي ػ باكستاف ،الطبعة األكلى1410 ،ىػ 1989 /ـ.

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ،أبك بكر البييقي
 .24السنف الكبرل :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
(المتكفى458 :ىػ) ،المحقؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبنات،
الطبعة الثالثة 1424 ،ىػ 2003 /ـ.

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ،أبك بكر
 .25معرفة السنف كاآلثار :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
البييقي (المتكفى458 :ىػ) ،المحقؽ :عبد المعطي أميف قمعجي ،جامعة الدراسات اإلسبلمية

(كراتشي  -باكستاف) ،دار قتيبة (دمشؽ -بيركت) ،دار الكعي (حمب  -دمشؽ) ،دار الكفاء
(المنصكرة  -القاىرة) ،الطبعة األكلى1412 ،ىػ 1991 /ـ.

 .26األمكاؿ البف زنجكيو :أبك أحمد حميد بف مخمد بف قتيبة بف عبد اهلل الخرساني المعركؼ بابف
زنجكيو (المتكفى251 :ىػ) ،تحقيؽ الدكتكر :شاكر ذيب فياض األستاذ المساعد  -بجامعة الممؾ

سعكد ،مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية ،السعكدية ،الطبعة األكلى 1406 ،ىػ

 1986 -ـ.

 .27اآلحاد كالمثاني :أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني
(المتكفى287 :ىػ) ،المحقؽ :د .باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة ،دار الراية – الرياض ،الطبعة

األكلى1411 ،ق –

1991ـ.

 .28صحيح الجامع الصغير كزياداتو :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،بف الحاج نكح بف نجاتي
بف آدـ ،األشقكدرم األلباني (المتكفى1420 :ىػ) ،المكتب اإلسبلمي ،بدكف طبعة أك تاريخ.

ب -شروح الحديث:

 .1االستذكار :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي
(المتكفى463 :ىػ) ،تحقيؽ :سالـ محمد عطا ،محمد عمي معكض ،دار الكتب العممية – بيركت،

الطبعة األكلى2000 – 1421 ،ـ.
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 .2التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر
بف عاصـ النمرم القرطبي (المتكفى463 :ىػ) ،تحقيؽ :مصطفى بف أحمد العمكم  ،محمد عبد

الكبير البكرم ،ك ازرة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية – المغرب1387 ،ىػ.

 .3ا لمنتقى شرح المكطأ :أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي
الباجي األندلسي (المتكفى474 :ىػ) ،مطبعة السعادة  -بجكار محافظة مصر ،الطبعة األكلى،

 1332ىػ( ،ثـ صكرتيا دار الكتاب اإلسبلمي ،القاىرة  -الطبعة الثانية ،بدكف تاريخ).

 .4المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (المتكفى:
676ىػ) ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،الطبعة الثانية1392 ،ق.

 .5فتح البارم شرح صحيح البخارم :زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف،
السبلمي ،البغدادم ،ثـ الدمشقي ،الحنبمي (المتكفى795 :ىػ) ،تحقيؽ :مجمكعة مف طمبة العمـ،
ى
مكتبة الغرباء األثرية  -المدينة النبكية ،الحقكؽ :مكتب تحقيؽ دار الحرميف – القاىرة ،الطبعة

األكلى 1417 ،ىػ  1996 -ـ.

 .6فتح البارم شرح صحيح البخارم :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي ،دار
المعرفة  -بيركت1379 ،ق ،رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو

كصححو كأشرؼ عمى طبعو :محب الديف الخطيب ،عميو تعميقات العبلمة :عبد العزيز بف عبد

اهلل بف باز.

 .7عمدة القارم شرح صحيح البخارم :أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف
الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى (المتكفى855 :ىػ) ،دار إحياء التراث العربي – بيركت.

 .8شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ :محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ الزرقاني المصرم
األزىرم ،تحقيؽ :طو عبد الرءكؼ سعد ،مكتبة الثقافة الدينية – القاىرة ،الطبعة األكلى1424 ،ىػ

2003 /ـ.

 .9مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :عمي بف (سمطاف) محمد ،أبك الحسف نكر الديف المبل
اليركم القارم (المتكفى1014 :ىػ) ،دار الفكر ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى1422 ،ىػ -
2002ـ

 .10سبؿ السبلـ :محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني ،الكحبلني ثـ الصنعاني ،أبك
إبراىيـ ،عز الديف ،المعركؼ كأسبلفو باألمير (المتكفى1182 :ىػ) ،دار الحديث ،الطبعة بدكف
طبعة كبدكف تاريخ.

 .11نيؿ األكطار :محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني (المتكفى1250 :ىػ)،
تحقيؽ :عصاـ الديف الصبابطي ،دار الحديث ،مصر ،الطبعة األكلى1413 ،ىػ 1993 /ـ.

-464-

 .12عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد ،كمعو حاشية ابف القيـ :تيذيب سنف أبي داكد كايضاح عممو
كمشكبلتو :محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر ،أبك عبد الرحمف ،شرؼ الحؽ ،الصديقي،

العظيـ آبادم (المتكفى1329 :ىػ) ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة الثانية 1415 ،ىػ.

 .13تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم :أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل
(المتكفى1353 :ىػ) ،دار الكتب العممية – بيركت.

 .14معالـ السنف ،كىك شرح سنف أبي داكد ،أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب

البستي المعركؼ بالخطابي (المتكفى388 :ىػ) ،المطبعة العممية – حمب ،الطبعة األكلى 1351

ىػ 1932 -ـ.

 .15شرح صحيح البخارل البف بطاؿ ،ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ (المتكفى:

449ىػ) ،تحقيؽ :أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ،مكتبة الرشد  -السعكدية ،الرياض ،الطبعة الثانية،
1423ىػ 2003 -ـ.

 .16إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم :أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ القسطبلني
القتيبي المصرم ،أبك العباس ،شياب الديف (المتكفى923 :ىػ) ،المطبعة الكبرل األميرية ،مصر،

الطبعة السابعة 1323 ،ىػ.

 .17العرؼ الشذم شرح سنف الترمذم :محمد أنكر شاه بف معظـ شاه الكشميرم اليندم (المتكفى:
1353ىػ) ،تصحيح :الشيخ محمكد شاكر ،دار التراث العربي -بيركت ،لبناف ،الطبعة األكلى،
 1425ىػ  2004 -ـ.

 .18شرح األربعيف النككية في األحاديث الصحيحة النبكية :تقي الديف أبك الفتح محمد بف عمي بف
كىب بف مطيع القشيرم ،المعركؼ بابف دقيؽ العيد (المتكفى702 :ىػ) ،مؤسسة الرياف ،الطبعة

السادسة  1424ىػ  2003 -ـ.

 .19فيض القدير شرح الجامع الصغير :زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف
عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم (المتكفى1031 :ىػ) ،المكتبة التجارية الكبرل

– مصر ،الطبعة األكلى1356 ،ق.

 .1تيسير العبلـ شرح عمدة األحكاـ :أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف صالح بف حمد بف

محمد بف حمد البساـ (المتكفى1423 :ىػ) ،حققو كعمؽ عميو كخرج أحاديثو كصنع فيارسو:
محمد صبحي بف حسف حبلؽ ،مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة التابعيف ،القاىرة ،الطبعة

العاشرة 1426 ،ىػ  2006 -ـ.

ج -كتب التخريج والزوائد:
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 -1تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز

الذىبي (المتكفى 748 :ىػ) ،المحقؽ  :مصطفى أبك الغيط عبد الحي عجيب ،دار الكطف –

الرياض ،الطبعة األكلى 1421 ،ىػ  2000 -ـ.

 -2الدراية في تخريج أحاديث اليداية :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر

العسقبلني (المتكفى 852 :ىػ) ،المحقؽ  :السيد عبد اهلل ىاشـ اليماني المدني ،دار المعرفة –

بيركت.

 -3إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة :أبك العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر بف
إسماعيؿ بف سميـ بف قايماز بف عثماف البكصيرم الكناني الشافعي (المتكفى840 :ىػ) ،تقديـ :فضيمة

الشيخ الدكتكر أحمد معبد عبد الكريـ ،المحقؽ :دار المشكاة لمبحث العممي بإشراؼ أبك تميـ ياسر بف
إبراىيـ ،دار الكطف لمنشر ،الرياض ،الطبعة األكلى 1420 ،ىػ  1999 -ـ.

 -4نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي :جماؿ الديف أبك

البينكرم،
محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي (المتكفى762 :ىػ) ،قدـ لمكتاب :محمد يكسؼ ى
صححو ككضع الحاشية :عبد العزيز الديكبندم الفنجاني كمحمد يكسؼ الكاممفكرم ،المحقؽ :محمد

عكامة ،مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر  -بيركت -لبناف /دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية -جدة –

السعكدية ،الطبعة :األكلى1418 ،ىػ1997/ـ.

 -5إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :محمد ناصر الديف األلباني (المتكفى 1420 :ىػ)،
إشراؼ :زىير الشاكيش ،المكتب اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة الثانية  1405ىػ 1985 -ـ.

 -6ضعيؼ أبي داكد :محمد ناصر الديف األلباني (المتكفى 1420 :ىػ) ،مؤسسة غراس لمنشر
كالتكزيع – الككيت ،الطبعة األكلى  1423 -ىػ.

 -7التكميؿ لما فات تخريجو مف إركاء الغميؿ :صالح بف عبد العزيز بف محمد بف إبراىيـ آؿ الشيخ،
دار العاصمة لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،الطبعة األكلى 1417 ،ىػ  1996 -ـ.

ثالثاً -كتب أصول الفقو:

 .1كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم :عبد العزيز بف أحمد بف محمد ،عبلء الديف البخارم الحنفي
(المتكفى730 :ىػ) ،دار الكتاب اإلسبلمي ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

رابعاً -كتب الفقو:

أ .المذىب الحنفي:
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 .1النتؼ في الفتاكل :أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد الس ٍغدم ،حنفي (المتكفى461 :ىػ)،
المحقؽ :المحامي الدكتكر صبلح الديف الناىي ،دار الفرقاف  /مؤسسة الرسالة  -عماف األردف
 /بيركت لبناف ،الطبعة الثانية1984 – 1404 ،ـ.

 .2المبسكط :محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي (المتكفى483 :ىػ) ،دار المعرفة
– بيركت ،بدكف طبعة1414 ،ىػ 1993/ـ.

 .3شرح السير الكبير :محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي (المتكفى483 :ىػ)،
الشركة الشرقية لئلعبلنات ،بدكف طبعة1971 ،ـ.

 .4تحفة الفقياء :محمد بف أحمد بف أبي أحمد ،أبك بكر عبلء الديف السمرقندم (المتكفى :نحك
540ىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة الثانية 1414 ،ىػ 1994 /ـ.

 .5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :عبلء الديف ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي
(المتكفى587 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة الثانية1406 ،ىػ 1986 /ـ.

 .6اليداية في شرح بداية المبتدم :عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني ،أبك الحسف
برىاف الديف (المتكفى593 :ىػ) ،المحقؽ :طبلؿ يكسؼ ،دار احياء التراث العربي  -بيركت –

لبناف.

 .7االختيار لتعميؿ المختار :عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي ،مجد الديف أبك الفضؿ
الحنفي (المتكفى683 :ىػ) ،مطبعة الحمبي  -القاىرة 1356 ،ىػ 1937 /ـ.

 .8المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب :جماؿ الديف أبك محمد عمي بف أبي يحيى زكريا بف مسعكد
األنصارم الخزرجي المنبجي (المتكفى686 :ىػ) ،المحقؽ :د .محمد فضؿ عبد العزيز المراد،

دار القمـ  -الدار الشامية  -سكريا  /دمشؽ  -لبناف  /بيركت ،الطبعة الثانية1414 ،ىػ /
1994ـ

 .9تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية ِّ
الشٍمبً ِّي :عثماف بف عمي بف محجف البارعي ،فخر الديف
الزيمعي الحنفي (المتكفى 743 :ىػ) ،المطبعة الكبرل األميرية  -بكالؽ ،القاىرة ،الطبعة األكلى،
 1313ىػ.

 .10العناية شرح اليداية :محمد بف محمد بف محمكد ،أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس
الديف ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي (المتكفى786 :ىػ) ،دار الفكر ،بدكف طبعة كبدكف

تاريخ.

 .11الجكىرة النيرة :أبك بكر بف عمي بف محمد الحدادم العبادم َّ ً
م اليمني الحنفي (المتكفى:
الزبًيد ٌ
800ىػ) ،المطبعة الخيرية ،الطبعة األكلى1322 ،ىػ.
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 .12البناية شرح اليداية :أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى
بدر الديف العينى (المتكفى855 :ىػ) ،دار الكتب العممية  -بيركت ،لبناف ،الطبعة األكلى،

 1420ىػ 2000 /ـ.

 .13درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ :محمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمبل  -أك منبل أك المكلى -
خسرك (المتكفى885 :ىػ) ،دار إحياء الكتب العربية ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 .14البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ :زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ،المعركؼ بابف نجيـ المصرم
(المتكفى970 :ىػ) ،كفي آخره :تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي
القادرم (ت بعد  1138ىػ) ،كبالحاشية :منحة الخالؽ البف عابديف ،دار الكتاب اإلسبلمي،

الطبعة الثانية  -بدكف تاريخ.

 .15مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر :عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعك بشيخي زاده،
يعرؼ بداماد أفندم (المتكفى1078 :ىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 .16رد المحتار عمى الدر المختار :ابف عابديف ،محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف
الدمشقي الحنفي (المتكفى1252 :ىػ) ،دار الفكر-بيركت ،الطبعة الثانية1412 ،ىػ 1992 /ـ.

 .17المباب في شرح الكتاب :عبد الغني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ الغنيمي الدمشقي الميداني
الحنفي (المتكفى1298 :ىػ) ،حققو ،كفصمو ،كضبطو ،كعمؽ حكاشيو :محمد محيي الديف عبد
الحميد ،المكتبة العممية ،بيركت – لبناف.

ب .المذىب المالكي:

 .1المدكنة :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (المتكفى179 :ىػ) ،دار الكتب
العممية ،الطبعة األكلى1415 ،ىػ 1994 /ـ.

 .2التيذيب في اختصار المدكنة :خمؼ بف أبي القاسـ محمد ،األزدم القيركاني ،أبك سعيد ابف
البراذعي المالكي (المتكفى372 :ىػ) ،دراسة كتحقيؽ :الدكتكر محمد األميف كلد محمد سالـ بف

الشيخ ،دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية كاحياء التراث ،دبي ،الطبعة األكلى 1423 ،ىػ /
2002ـ.

المد َّكنة مف غيرىا مف األ ً
النكادر ك ِّ
َّ .3
يميات :أبك محمد عبد اهلل بف (أبي زيد)
الزيادات عمى ىما في ى
عبد الرحمف النفزم ،القيركاني ،المالكي (المتكفى386 :ىػ) ،تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ،دار
الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،الطبعة األكلى1999 ،ـ.

 .4التمقيف في الفقة المالكي :أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم المالكي
(المتكفى422 :ىػ) ،المحقؽ :ابي أكيس محمد بك خبزة الحسني التطكاني ،دار الكتب العممية،

الطبعة األكلى 1425ىػ2004-ـ.
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 .5الكافي في فقو أىؿ المدينة :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ
النمرم القرطبي (المتكفى463 :ىػ) ،المحقؽ :محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني ،مكتبة
الرياض الحديثة ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة الثانية1400 ،ىػ1980/ـ.

 .6البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة :أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد

القرطبي (المتكفى520 :ىػ) ،حققو :د محمد حجي كآخركف ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت –
لبناف ،الطبعة الثانية 1408 ،ىػ 1988 /ـ.

 .7المقدمات المميدات :أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي (المتكفى520 :ىػ) ،دار الغرب
اإلسبلمي ،الطبعة األكلى 1408 ،ىػ 1988 /ـ.

 .8بداية المجتيد كنياية المقتصد :أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي
الشيير بابف رشد الحفيد (المتكفى595 :ىػ) ،دار الحديث – القاىرة ،بدكف طبعة1425 ،ىػ /

2004ـ.

 .9جامع األميات :ابف الحاجب الكردم المالكي ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 .10الذخيرة :أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي
(المتكفى684 :ىػ) ،المحقؽ :محمد حجي ،سعيد أعراب كمحمد بك خبزة،
اإلسبلمي -بيركت ،الطبعة األكلى 1994 ،ـ.

دار الغرب

 .11الذخيرة :أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي

(المتكفى684 :ىػ) ،المحقؽ :محمد حجي كآخركف ،دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ،الطبعة

األكلى1994 ،ـ.

 .12القكانيف الفقيية :أبك القاسـ ،محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل ،ابف جزم الكمبي ،بدكف
طبعة كبدكف تاريخ.

 .13التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم الغرناطي،

أبك عبد اهلل المكاؽ المالكي (المتكفى897 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى1416 ،ىػ-

1994ـ.

 .14مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد
الرحمف الطرابمسي المغربي ،المعركؼ بالحطاب الرعيني المالكي (المتكفى954 :ىػ) ،دار الفكر،

الطبعة الثالثة1412 ،ىػ 1992 /ـ.

 .15شرح مختصر خميؿ :محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل (المتكفى1101 :ىػ) ،دار
الفكر لمطباعة – بيركت ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

-466-

 .16ال فكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني :أحمد بف غانـ (أك غنيـ) بف سالـ ابف مينا،
شياب الديف النفراكم األزىرم المالكي (المتكفى1126 :ىػ) ،دار الفكر ،بدكف طبعة1415 ،ىػ /

1995ـ.

 .17حاشية العدكم عمى شرح كفاية الطالب الرباني :أبك الحسف ،عمي بف أحمد بف مكرـ الصعيدم
العدكم (نسبة إلى بني عدم ،بالقرب مف منفمكط) (المتكفى1189 :ىػ) ،المحقؽ :يكسؼ الشيخ

محمد البقاعي ،دار الفكر – بيركت ،بدكف طبعة1414 ،ىػ 1994 /ـ.

 .18الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني :صالح بف عبد السميع اآلبي األزىرم (المتكفى:
1335ىػ) ،المكتبة الثقافية – بيركت ،بدكف طبعة كسنة نشر.

 .19بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير :أبك العباس أحمد
بف محمد الخمكتي ،الشيير بالصاكم المالكي (المتكفى1241 :ىػ) ،دار المعارؼ ،بدكف طبعة

كبدكف تاريخ.

ج .المذىب الشافعي:
 .1األـ :الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف
عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفى204 :ىػ) ،دار المعرفة – بيركت ،بدكف طبعة،

1410ىػ1990/ـ.

 .2مختصر المزني (مطبكع ممحقا باألـ لمشافعي) ،المؤلؼ :إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ ،أبك
إبراىيـ المزني (المتكفى264 :ىػ) ،دار المعرفة – بيركت ،سنة النشر1410 :ىػ1990/ـ.

 .3بحر المذىب في فركع المذىب الشافعي :الركياني ،أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيؿ (ت
 502ىػ) ،المحقؽ :طارؽ فتحي السيد ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى2009 ،ـ.

 .4المباب في الفقو الشافعي :أحمد بف محمد بف أحمد بف القاسـ الضبي ،أبك الحسف ابف المحاممي
الشافعي (المتكفى415 :ىػ) ،المحقؽ :عبد الكريـ بف صنيتاف العمرم ،دار البخارل ،المدينة
ٌ
المنكرة ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى1416 ،ىػ.

 .5مختصر المزني (مطبكع ممحقا باألـ لمشافعي) :إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ ،أبك إبراىيـ
المزني (المتكفى264 :ىػ) ،دار المعرفة – بيركت ،سنة النشر1410 :ىػ1990/ـ.

 .6الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني :أبك الحسف عمي بف
محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ،الشيير بالماكردم (المتكفى450 :ىػ) ،المحقؽ:

الشيخ عمي محمد معكض  -الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،بيركت –
لبناف ،الطبعة األكلى 1419 ،ىػ 1999-ـ.
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 .7نياية المطمب في دراية المذىب :عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني ،أبك
المعالي ،ركف الديف ،الممقب بإماـ الحرميف (المتكفى478 :ىػ) ،حققو كصنع فيارسو :أ .د .عبد

الديب ،دار المنياج ،الطبعة األكلى1428 ،ىػ2007-ـ.
العظيـ محمكد ٌ
 .8الكسيط في المذىب :أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي (المتكفى505 :ىػ) ،المحقؽ:
أحمد محمكد إبراىيـ  ،محمد محمد تامر ،دار السبلـ – القاىرة ،الطبعة األكلى1417 ،ق.

 .9البيا ف في مذىب اإلماـ الشافعي :أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني
الشافعي (المتكفى558 :ىػ) ،المحقؽ :قاسـ محمد النكرم ،دار المنياج – جدة ،الطبعة األكلى،
 1421ىػ2000 -ـ.

 .10المجمكع شرح الميذب (مع تكممة السبكي كالمطيعي) :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ
النككم (المتكفى676 :ىػ) ،دار الفكر.

 .11ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (المتكفى:
676ىػ) ،تحقيؽ :زىير الشاكيش ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت -دمشؽ -عماف ،الطبعة الثالثة،
1412ىػ 1991 /ـ.

 .12أسنى المطالب في شرح ركض الطالب :زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم ،زيف الديف أبك
يحيى السنيكي (المتكفى926 :ىػ) ،دار الكتاب اإلسبلمي ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 .13منياج الطالبيف كعمدة المفتيف في الفقو :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم
(المتكفى676 :ىػ) ،المحقؽ :عكض قاسـ أحمد عكض،

دار الفكر،

الطبعة األكلى،

1425ىػ2005/ـ.

 .14تحفة المحتاج في شرح المنياج :أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي ،ركجعت
كصححت :عمى عدة نسخ بمعرفة لجنة مف العمماء ،المكتبة التجارية الكبرل بمصر لصاحبيا

مصطفى محمد ،بدكف طبعة 1357 ،ىػ 1983 /ـ.

 .15اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع :شمس الديف ،محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي
(المتكفى977 :ىػ) ،المحقؽ :مكتب البحكث كالدراسات  -دار الفكر ،دار الفكر – بيركت.

 .16نياية المحتاج إلى شرح المنياج :شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب
الديف الرممي (المتكفى1004 :ىػ) ،دار الفكر ،بيركت ،الطبعة ط أخيرة 1404 -ىػ1984/ـ.

 .17حاشيتا قميكبي كعميرة :أحمد سبلمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة ،دار الفكر – بيركت ،بدكف
طبعة1415 ،ىػ1995-ـ.

 .18تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب = حاشية البجيرمي عمى الخطيب :سميماف بف محمد بف عمر
الب ىج ٍي ىرًم ٌي المصرم الشافعي (المتكفى1221 :ىػ)،
ي
1415ىػ 1995 -ـ.
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دار الفكر :،بدكف طبعة ،تاريخ النشر:

 .19الغرر البيية في شرح البيجة الكردية :زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم ،زيف الديف
أبك يحيى السنيكي (المتكفى926 :ىػ) ،المطبعة الميمنية ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 .20إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف (ىك حاشية عمى فتح المعيف بشرح قرة العيف

بميمات الديف) ،أبك بكر (المشيكر بالبكرم) عثماف بف محمد شطا الدمياطي الشافعي (المتكفى:

1310ىػ) ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكريع ،الطبعة األكلى 1418 ،ىػ  1997 -ـ.

د .المذىب الحنبمي:

 .1مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو :إسحاؽ بف منصكر بف بيراـ ،أبك يعقكب
المركزم ،المعركؼ بالككسج (المتكفى251 :ىػ) ،عمادة البحث العممي ،الجامعة اإلسبلمية
بالمدينة المنكرة ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى1425 ،ىػ 2002 -ـ.

 .2متف الخرقى عمى مذىب ابي عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الشيباني :أبك القاسـ عمر بف الحسيف بف
عبد اهلل الخرقي (المتكفى334 :ىػ) ،دار الصحابة لمتراث1413 ،ىػ1993-ـ.

 .3اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني :محفكظ بف أحمد بف
الحسف ،أبك الخطاب الكمكذاني ،المحقؽ :عبد المطيؼ ىميـ  -ماىر ياسيف الفحؿ ،مؤسسة

غراس لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى 1425 ،ىػ 2004 /ـ.

 .4الكافي في فقو اإلماـ أحمد :أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة
الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفى620 :ىػ) ،دار

الكتب العممية ،الطبعة األكلى 1414 ،ىػ 1994 /ـ.

 .5المغني :أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ
الدمشقي الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفى620 :ىػ) ،مكتبة القاىرة ،بدكف طبعة،

1388ىػ 1968 /ـ.

 .6العدة شرح العمدة :عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد ،أبك محمد بياء الديف المقدسي (المتكفى:
624ىػ)

 .7دار الحديث ،القاىرة ،بدكف طبعة ،تاريخ النشر1424 :ىػ  2003ـ.
 .8المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ :عبد السبلـ بف عبد اهلل بف الخضر بف

محمد ،ابف تيمية الحراني ،أبك البركات ،مجد الديف (المتكفى652 :ىػ) ،مكتبة المعارؼ-

الرياض ،الطبعة الثانية 1404ىػ 1984-ـ.

 .9الشرح الكبير عمى متف المقنع :عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي الجماعيمي
الحنبمي ،أبك الفرج ،شمس الديف (المتكفى682 :ىػ) ،دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع ،أشرؼ

عمى طباعتو :محمد رشيد رضا صاحب المنار.
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 .10شرح الزركشي :شمس الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي المصرم الحنبمي (المتكفى772 :ىػ)،
دار العبيكاف ،الطبعة األكلى 1413 ،ىػ 1993 /ـ.

 .11المبدع في شرح المقنع :إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح ،أبك إسحاؽ ،برىاف
الديف (المتكفى884 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى 1418 ،ىػ /
1997ـ.

 .12اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ :عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم

الدمشقي الصالحي الحنبمي (المتكفى885 :ىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثانية  -بدكف

تاريخ.

 .13اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ :مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ
الحجاكم المقدسي ،ثـ الصالحي ،شرؼ الديف ،أبك النجا (المتكفى968 :ىػ) ،المحقؽ :عبد

المطيؼ محمد مكسى السبكي ،دار المعرفة بيركت – لبناف.

 .14دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات :منصكر بف يكنس بف صبلح
الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى (المتكفى1051 :ىػ) ،عالـ الكتب ،الطبعة األكلى،

1414ىػ 1993 /ـ.

 .15كشاؼ القناع عف متف اإلقناع :منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس
البيكتى الحنبمى (المتكفى1051 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،بدكف طبعة كتاريخ.

 .16مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى :مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة،
الرحيبانى مكلدا ثـ الدمشقي الحنبمي (المتكفى1243 :ىػ) ،المكتب اإلسبلمي ،الطبعة الثانية،

1415ىػ 1994 /ـ.

 .17الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :محمد بف صالح بف محمد العثيميف (المتكفى1421 :ىػ) ،دار
ابف الجكزم ،الطبعة األكلى 1428 - 1422 ،ىػ.

خامساً -المغة العربية والمعاجم:

 .1معجـ مقاييس المغة :أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ،أبك الحسيف (المتكفى395 :ىػ)،
المحقؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف ،دار الفكر1399 ،ىػ 1979 /ـ.

 .1كتاب التعريفات :عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني (المتكفى816 :ىػ) ،المحقؽ:

ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،دار الكتب العممية بيركت –لبناف ،الطبعة

األكلى1403 ،ىػ 1983-ـ.
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 .2غريب الحديث :جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم (المتكفى:

597ىػ) ،المحقؽ :الدكتكر عبد المعطي أميف القمعجي ،دار الكتب العممية  -بيركت – لبناف،

الطبعة األكلى1985 / 1405 ،ـ.

 .3غريب الحديث :أبك يعبيد القاسـ بف سبلٌـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم (المتكفى224 :ىػ)،
المحقؽ :د .محمد عبد المعيد خاف ،مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد -الدكف،
الطبعة األكلى 1384 ،ىػ  1964 -ـ.

 .4الفركؽ المغكية :أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم
(المتكفى :نحك 395ىػ) ،حققو كعمؽ عميو :محمد إبراىيـ سميـ ،دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع،

القاىرة – مصر.

 .5مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار :عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي،
أبك الفضؿ (المتكفى544 :ىػ) ،المكتبة العتيقة كدار التراث ،بدكف سنة نشر.

 .6المخصص :أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي (المتكفى458 :ىػ) ،المحقؽ :خميؿ
إبراىـ جفاؿ ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،الطبعة األكلى1417 ،ىػ 1996ـ.

 .7طمبة الطمبة :عمر بف محمد بف أحمد بف إسماعيؿ ،أبك حفص ،نجـ الديف النسفي (المتكفى:
537ىػ) :،المطبعة العامرة ،مكتبة المثنى ببغداد ،بدكف طبعة1311 ،ىػ.

 .8المطمع عمى ألفاظ المقنع :محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ البعمي ،أبك عبد اهلل ،شمس الديف
(المتكفى709 :ىػ) ،المحقؽ :محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب،

مكتبة السكادم

لمتكزيع ،الطبعة األكلى 1423ىػ  2003 -ـ.

 .9المحكـ كالمحيط األعظـ :أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي [ت458 :ىػ] ،المحقؽ:
عبد الحميد ىنداكم ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة األكلى 1421 ،ىػ  2000 -ـ.

.10

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية :أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي

(المتكفى 393 :ىػ) ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار ،دار العمـ لممبلييف – بيركت ،الطبعة

الرابعة  1407ىػ  1987 -ـ.

 .11مختار الصحاح :زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم
(المتكفى666 :ىػ) ،المحقؽ :يكسؼ الشيخ محمد ،المكتبة العصرية  -الدار النمكذجية ،بيركت
– صيدا ،الطبعة الخامسة1420 ،ىػ 1999 /ـ.

 .12النياية في غريب الحديث كاألثر :مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف
محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير (المتكفى606 :ىػ) ،تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكل

 -محمكد محمد الطناحي ،المكتبة العممية  -بيركت1399 ،ىػ 1979 -ـ.

-474-

 .13المغرب في ترتيب المعرب :ناصر بف عبد السيد أبى المكارـ ابف عمى ،أبك الفتح ،برىاف الديف
ل (المتكفى610 :ىػ) ،دار الكتاب العربي ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
الم ى
طِّرًز ٌ
الخكارزمي ي
 .14المطمع عمى ألفاظ المقنع :محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ البعمي ،أبك عبد اهلل ،شمس الديف
(المتكفى709 :ىػ) ،المحقؽ :محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب ،مكتبة السكادم لمتكزيع،

الطبعة األكلى1423 ،ىػ  2003 -ـ.

 .15لساف العرب :محمد بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم
الركيفعى اإلفريقى (المتكفى711 :ىػ) ،دار صادر – بيركت ،الطبعة الثالثة  1414 -ىػ.

 .16المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم ،أبك
العباس (المتكفى :نحك 770ىػ) ،المكتبة العممية – بيركت ،بدكف طبعة كسنة نشر.

 .17أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء :قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي القكنكم
الركمي الحنفي (المتكفى978 :ىػ) ،المحقؽ :يحيى حسف مراد ،دار الكتب العممية2004 ،ـ-

1424ىػ.

الرزاؽ الحسيني ،أبك الفيض،
محمد بف
 .18تاج العركس مف جكاىر القامكس:
محمد بف عبد ٌ
ٌ
ٌ
الممقٌب بمرتضىَّ ،
الزبيدم (المتكفى1205 :ىػ) ،المحقؽ :مجمكعة مف المحققيف ،دار اليداية،
بدكف طبعة كسنة نشر.

 .19معجـ لغة الفقياء :محمد ركاس قمعجي  -حامد صادؽ قنيبي ،دار النفائس لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،الطبعة الثانية 1408 ،ىػ 1988 /ـ.

 .20القامكس الفقيي لغة كاصطبلحا :الدكتكر سعدم أبك حبيب ،دار الفكر .دمشؽ – سكرية،
الطبعة الثانية  1408ىػ =  1988ـ.

سادساً -فقو عام:

 .1األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ :أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم
(المتكفى319 :ىػ) ،تحقيؽ :أبك حماد صغير أحمد بف محمد حنيؼ ،دار طيبة  -الرياض –
السعكدية ،الطبعة األكلى  1405 -ىػ 1985 ،ـ.

 .2اإلجماع :أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم (المتكفى 319 :ىػ) ،المحقؽ  :فؤاد
عبد المنعـ أحمد ،دار المسمـ لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى 1425ىػ2004 /مػ.

 .3اإلقناع :أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم (المتكفى319 :ىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر
عبد اهلل بف عبد العزيز الجبريف ،بدكف دار نشر ،الطبعة األكلى 1408 ،ىػ.

 .4مراتب اإلجماع في العبادات كالمعامبلت كاالعتقادات :أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ
األندلسي القرطبي الظاىرم (المتكفى 456 :ىػ) ،دار الكتب العممية – بيركت.
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 .5مختصر اختبلؼ العمماء :أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم

الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم (المتكفى321 :ىػ) ،المحقؽ :د .عبد اهلل نذير أحمد ،دار

البشائر اإلسبلمية – بيركت ،الطبعة الثانية1417 ،ق.

الشيباني ،أبك المظفر ،عكف
(ى ىب ٍي ىرة بف) محمد بف ىبيرة الذىمي
 .6اختبلؼ األئمة العمماء :يحيى بف ي
ٌ
الديف (المتكفى560 :ىػ) ،المحقؽ :السيد يكسؼ أحمد ،دار الكتب العممية  -لبناف  /بيركت،
الطبعة األكلى1423 ،ىػ 2002 -ـ.

سابعاً -كتب األعالم والتراجم:

 .1الطبقات الكبرل :أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء ،البصرم ،البغدادم
المعركؼ بابف سعد (المتكفى230 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية –
بيركت ،الطبعة األكلى 1410 ،ىػ 1990 /ـ.

 .2مشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقياء األقطار :محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف
البستي (المتكفى354 :ىػ) ،حققو ككثقو كعمؽ عميو :مرزكؽ
ىم ٍع ى
بد ،التميمي ،أبك حاتـ ،الدارمي ،ي
عمى ابراىيـ ،دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع – المنصكرة ،الطبعة األكلى  1411ىػ -
 1991ـ.

بد ،التميمي ،أبك حاتـ ،الدارمي،
 .3الثقات :محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
البستي (المتكفى354 :ىػ) ،طبع بإعانة :ك ازرة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية ،تحت مراقبة:
ي
الدكتكر محمد عبد المعيد خاف مدير دائرة المعارؼ العثمانية ،دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر

آباد الدكف اليند ،الطبعة األكلى 1393 ،ى = 1973ـ.

 .4طبقات الفقياء :أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازم (المتكفى476 :ىػ) ،ىذبوي :محمد بف مكرـ
ابف منظكر (المتكفى711 :ىػ) ،المحقؽ :إحساف عباس ،دار الرائد العربي ،بيركت – لبناف،
الطبعة األكلى1970 ،ـ.

 .5ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ :أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسى اليحصبي (المتكفى:
544ىػ) ،المحقؽ :مجمكعة مف المحققيف،

مطبعة فضالة  -المحمدية ،المغرب،

الطبعة

األكلى ،بدكف سنة نشر.

 .6تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ :يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ ،أبك الحجاج ،جماؿ الديف
ابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزم (المتكفى742 :ىػ) ،المحقؽ :د .بشار عكاد

معركؼ ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة األكلى1980 – 1400 ،ـ.
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 .7منازؿ األئمة األربعة أبي حنيفة كمالؾ كالشافعي كأحمد :أبك زكريا يحيى بف إبراىيـ بف أحمد بف
محمد أبك بكر بف أبي طاىر األزدم السمماسي (المتكفى550 :ىػ) ،المحقؽ :محمكد بف عبد

الرحمف قدح ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية ،الطبعة األكلى1422 ،ىػ2002/ـ.

 .8الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب :إبراىيـ بف عمي بف محمد ،ابف فرحكف ،برىاف
الديف اليعمرم (المتكفى799 :ىػ) ،تحقيؽ كتعميؽ :الدكتكر محمد األحمدم أبك النكر ،دار

التراث لمطبع كالنشر ،القاىرة ،بدكف سنة نشر.

 .9كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف :أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي
بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي (المتكفى681 :ىػ) ،المحقؽ :إحساف عباس ،دار صادر –

بيركت.

 .10تاريخ اإلسبلـ ىكىكفيات المشاىير ىكاألعبلـ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف
عكاد معركؼ ،دار الغرب
بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفى748 :ىػ) ،المحقؽ :الدكتكر بشار ٌ
اإلسبلمي ،الطبعة األكلى2003 ،ـ.

 .11تذكرة الحفاظ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفى:
748ىػ) ،دار الكتب العممية بيركت-لبناف ،الطبعة األكلى1419 ،ىػ1998 -ـ.

 .12سير أعبلـ النببلء :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي
(المتكفى748 :ىػ) ،دار الحديث -القاىرة ،الطبعة 1427ىػ2006-ـ.
 .13تاج التراجـ :أبك الفداء زيف الديف أبك العدؿ قاسـ بف قيطميكبغا السكدكني (نسبة إلى معتؽ أبيو
سكدكف الشيخكني) الجمالي الحنفي (المتكفى879 :ىػ) ،المحقؽ :محمد خير رمضاف يكسؼ،
دار القمـ – دمشؽ ،الطبعة األكلى 1413 ،ىػ 1992-ـ.

 .14طبقات الحفاظ :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي (المتكفى911 :ىػ) ،دار الكتب
العممية – بيركت ،الطبعة األكلى1403 ،ق.

 .15األعبلـ :خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي (المتكفى:
1396ىػ) ،دار العمـ لممبلييف ،الطبعة الخامسة عشر  -أيار  /مايك 2002ـ.

 .16مالؾ حياتو كعصره آراؤه الفقيية؛ محمد أبك زىرة ،دار الفكر العربي -القاىرة ،الطبعة الثانية،
2008ـ.

 .17األئمة األربعة :مصطفى الشكعة ،دار الكتاب المصرم القاىرة ،دار الكتاب المبناني بيركت.
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ثامناً -كتب التاريخ:
 .1البداية كالنياية :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي (المتكفى:
774ىػ) ،تحقيؽ :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي،

دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع

كاإلعبلف ،الطبعة األكلى 1418 ،ىػ  1997 -ـ ،سنة النشر1424 :ىػ 2003 /ـ.

تاسعاً -البمدان والجغرافيا:

 -1آثار الببلد كأخبار العباد :زكريا بف محمد بف محمكد القزكيني (المتكفى682 :ىػ) ،دار صادر –
بيركت ،بدكف سنة نشر.

 -2الركض المعطار في خبر األقطار :أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ ً
الحميرل (المتكفى:

900ىػ) ،المحقؽ :إحساف عباس ،مؤسسة ناصر لمثقافة  -بيركت  -طبع عمى مطابع دار السراج،

الطبعة الثانية 1980 ،ـ.

عاش ارً -كتب أخرى:

 .1زاد المعاد في ىدم خير العباد :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ
الجكزية (المتكفى751 :ىػ)،

.2

مؤسسة الرسالة ،بيركت  -مكتبة المنار اإلسبلمية ،الككيت،

السابعة كالعشركف 1415 ،ىػ 1994/ـ.

اختيارات شيخ اإلسبلـ ابف تيمية الفقيية :عايض بف فدكغكش بف جزاء الحارثي كآخركف ،كنكز

إشبيميا2010 ،ـ.

كح ٍكمو ،كمراتبو ،كضكابطو ،كأنكاعو ،كأىدافو ،كفضمو،
 .3الجياد في سبيؿ اهلل تعالى  -مفيكمو ،ي
كأسباب النصر عمى األعداء في ضكء الكتاب كالسنة ،د .سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني،
مطبعة سفير ،الرياض ،تكزيع :مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف ،الرياض.

 .4ميمات حكؿ الجياد :صالح الفكزاف ،بدكف سنة نشر.

 .5أحكاـ الجنائز :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ ،األشقكدرم
األلباني (المتكفى1420 :ىػ) ،المكتب اإلسبلمي ،الطبعة الرابعة 1406 ،ىػ  1986 -ـ.

 .6السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي :مصطفى بف حسني السباعي (المتكفى1384 :ىػ) ،المكتب
اإلسبلمي :دمشؽ  -سكريا ،بيركت – لبناف ،الطبعة :الثالثة 1402 ،ىػ  1982 -ـ (بيركت).
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انفهرش
الصفحة

الموضوع
اإلىداء

ب

شكر وتقدير

ج

ممخص بالمغة العربية

د

ممخص بالمغة اإلنجميزية

ه

المقدمة

1

خطة البحث

4

الفصل التمييدي

7

المبحث األ ول :ترجمة اإلمام مالك  -رحمو اهلل .-

8

المطمب األول :اسمو ونسبو ومولده ووفاتو ونشأتو.

9

المطمب الثاني :حياتو العممية ومؤلفاتو وشيوخو وتالميذه.

11

المطمب الثالث :صفاتو وثناء العمماء.

14

المبحث الثاني :التعريف بكتاب الموطأ.

15

المطمب األول :أسباب تسمية وتأليف الموطأ ومنيج اإلمام مالك فيو.

16

المطمب الثاني :مكانة الموطأ وأىميتو.

18

المبحث الثالث :توطئة عن الجياد.

21

المطمب األول :مفيوم الجياد والحكمة منو.

22

المطمب الثاني :فضل الجياد في سبيل اهلل.

26

المطمب الثالث :حكم الجياد في سبيل اهلل ومراتبو.

30
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الفصل األول :أحكام النفل والغزو.

34

المبحث األول :أحكام النفل.

35

المطمب األول :حكم قتل المسمم بالمستأمن.

36

المطمب الثاني :حكم سمب من قتل قتيالً من العدو.

43

المطمب الثالث :من أي شيء يعطي النفل.

50

المطمب الرابع :متى ُيعطى النفل.

65

المبحث الثاني :أحكام الغنيمة.

69

المطمب األول :حكم من وجد من العدو في أرض المسممين.

70

المطمب الثاني :ما فضل من الطعام مع المجاىد فأدخمو البمد

74

الفصل الثاني :أحكام القسم واإلحراز والصالة عمى الشييد.

80

المبحث األول :أحكام القسم.

81

المطمب األول :ىل ُيقسم لمن لم يشيد القتال.

82

المطمب الثاني :حكم ما يصيب العدو من أموال

المسممين .

90

المطمب الثالث :القسم لمخيل في الغزو.

98

المطمب الرابع :حكم من جاء بأفراس كثيرة.

109

المطمب الخامس :حكم البراذين واليجن في الغزو.

117

المبحث الثاني :أحكام اإلحراز والصالة عمى الشييد.

125

المطمب األول :حكم إحراز أرض أىل الذمة.

126

الشييد .

132

المطمب الثاني :حكم الصالة عمى

144

الخاتمة :وفييا النتائج والتوصيات.
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