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 شكر ث رف ن

ثأ       مى إ م م هذا الا  ة ثأسهله  ع لى أن م فع نه ثأن ماعس  ممر    ل ر     م    أشكر اهلل الذ  من  
 لثا ه الكرمم.

نر  مج الفله ثا    أ ل م ن لشكر ثالعرف ن لا معب الل س مم مب نعم  ة ال راس ت العمم ة ثمم   الشكر لم سل  
 ثال شرمع ثأ ثله ثأ ض ء ال مئب ال  رمسمب فمه.

كم  ثأ ص ن لشكر ثال ل مر فضممب الشمخ ا س  ذ ال ك ثر  س م ال من نن مثسى  ف  ب المشرف  مى هذه 
 الرس لبة فازاه اهلل      مر الازاء ثاعس ذلك ف  مثازمن  س   ه. 

إسررم  مس شرر    الم  ضررر فرر  الرر ك ثر ا سرر  ذ  الف ضررممن:كمرر  ثأ لرر م ن لشرركر الازمررس لكررس مررن ا سرر  ذمن 
م مررر  م مررر   سررر ف رئرررمس  ائررررة الفلررره الررر ك ثر ث ا سررر  ذ المشررر رك  ا معرررب اللررر س المف ث رررب فررر  ال ممرررس

نره مرن قرراءة  ثال شرمع ثم س  نر  مج م اس مر الفله ثال شرمع ثأ ثله  فر  ا معرب اللر س  مرى مر   فضرا
 هذه الرس لب ث لثمم  ة فازاهم  اهلل      مر الازاءة ث فع نعمم م  ثثفل م  لكس  مر.

كمر  ثأ لرر م ن لشرركر إلررى زمما رر  فر  ال راسررب ثأ ررص ن لررذكر ا  ررت ثالمرنمرب الف ضررمب فرر مزة  ررم م ال رر  مرر  
 ن ل شامع ثال  م ب فازاه  اهلل كس ال مر ث فع ن  . ن مت  م   

مث ثس لكس من س      ف  إ راج هذا العمس ثلرث نكممرب  منرب فارزاهم اهلل   ر   مرر الارزاء فر  ثالشكر 
 ال  م  ثاآل رة.

 ثآ ر   ثا   أن ال م  هلل رب الع لممن.
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 الممخص

 ةمررن أثس الك رر ب إلررى نرر ب الازمررب مررن ك رر ب فرر   اللرر مر ةهررذه الرسرر لب هرر    لمرر  للسررم مررن ك رر ب السررمر
هررر ة ثهررث أ رر  أهررم الشرررثح 861الم ررثفى سرر ب   ةلكمرر س الرر من م مرر  نررن  نرر  الثا رر  المعرررثف نرر نن ال مرر م

شرح ن امب المن    لنره ن ال من  م  نن أنر  نكرر المرنم ر    الم رثفى سر ب  ةال   ألفت  مى ك  ب ال  امب
 هر .593 

الذ   ممز نره م ر فه انرن  ةمذهب ال  ف ث كمن أهممب هذه الرس لب ف  أ      لم  لك  ب م م من ك ب ال
 الذ  مع نر من الك ب المع م ة ف  المذهب.  ةال م م ن ل  لم  ف  شر ه لك  ب ال  امب

 مث ا  م ت  مى  س  من م  ث  من ث س ب م نث ب من  ةثق    ات ف  هذه الرس لب الم  ج الث ف 
مررع ذكرر ال كررم  ة  مرث ال نثمررب الشررمفب ثاآل ر رك ر ب فر   اللرر مرة ثقمرت نعررزث اآلمر ت اللرآ مرب ث  رررمج ا  

ثال عرمررف ن لم رر م  ت  ة مم رر  مررن أقررثاس أهررس العمررم ر مرر  اسرر  عت ر ة ثنمرر ن معرر    ا لفرر   ال رمنررب
ا  ررررثلمب ثالفل مررررب ثال  م مررررب ثالم ثمرررربة ثكررررذلك ال عرمررررف نرررر   ام ثا مرررر كن ثأسررررم ء الك ررررب ثالم رررر  رة 

 لثار ة ف  الشرحة ثاللم م ن ل عمم   مى المس ئس ا  ثلمب ثالفل مب ثال  م مب. ثالمك ممس ثالمثازمن ثا  ثاس ا

 ةنرررثز ش  ررمب انررن ال مرر م فرر  ك  نرره كم لرر  فرر  المررذهب ال  فرر  ةثمررن أهررم ال  رر ئج ال رر   ث ررمت إلم رر 
ن مرذكر  مث اه م نذكر المسهلب الفل مب مع أ ل    ال لممب ثال عمم   مم ر ة كمر  ثكر  ةثم  ر ذلك ف  م  اه

ث   ب المذهب الش فع ة ث  ر ف  ك  نره  ةالمس ئس الم  مف فم   ف  المذاهب ا  رى ثأ ل  م ثم  قش   
ثذلرك فرر  م  لف  رره لمذهنرره فر  نعررا المسرر ئس ال رر  كر ن مرررى أن الرر لمس مررع  ةه  ررن ال ع ررب المررذهن  ُ ْعرنُ 

أن االسرم ال ر م  لمك ر ب فر   الم  لفة كم  ث ث مت إلى   ب  سنب الك  ب إلى    نه انرن ال مر مة ث 
 الل مرة ثلمس شرح ف   الل مر. 

مررن  رراس  ث مرر  مرر  ج ال  لمرر  ث ررذف المكرررر  ةث ث رر  الن   ررب نضرررثرة إ ررراج هررذا الك رر ب إلررى ال ررثر
 ث ن   ه.

 كم  ث ث   ن شامع ال منب ف  ال راس ت العمم   مى   لم  الم  ث  ت ث راس   .     
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Abstract  

This master thesis is a verificationof a part from the book of( Asseyar) from the beginning of 

the book till the section of (the jizyah) from the book of Fath al-Qadir for Kamal al-Din 

Muhammad bin Abdul Wahid who is known as Ibn Hammam (died in 861 AH), which is one 

of the most important annotations written on the book of (Alhedayah) which is an annotation 

of the book of (bedayat almubtadi) for  Borhan al-Din Ali bin Abi Bakr al-Marghenani (died 

in 593 AH). 

 

The importance of this master thesis lies in the fact that it is a verification of an important 

book from the Hanafi maḏhabor School, in which the bookmaker Ibn al-Hammam was 

distinguished by the verification of his annotation of the book of (Alhedayah), which is 

considered one of the certified books in the (maḏhab).  

 

I have used the descriptive approach in this thesis, in which i relied on two copies of two 

manuscripts and a printed copy of Fatih al-Qadir's book. I also, have attributed the Quranic 

verses and credited the Hadiths in the book with the mention of the verdict of the scholars on 

them. In addition, I clarified the meanings of the strange words and the definition of 

fundamentalist, jurisprudential, Hadithi and linguistic terms .As well as the definition of 

figures, places, names of books and sources, and the weights, scales and lengths contained in 

the annotation. I also, commented on fundamentalist, jurisprudential and Hadithi issues. 

 

Among the most important results I reached is the emergence of the character of Ibn al-

Hammam in his book as an investigator in the Hanafi School, and this is reflected in his 

methodology where he was interested in mentioning the jurisprudential issue with its imparted 

evidence and commenting on it. He also mentioned the controversial issues in the other Fiqh 

schools (madaheb) and their evidence and discussion, especially the Shafi'i school. It was clear 

in his book him being away from sectarian (madhabi) prejudice when he dissented his school 

(madhab) in some of the issues that he felt that the evidencecorrespond with the violator. I also 

reached that the authenticity of the book belongs to Ibn al-Hamam, and that the correct name 

of the book is (Fath Al- Qadir) and not the annotation of Fath Al-Qadir. 

 



 ج
 

The researcher recommends the need to bring this book to light by unifying the verification 

method, deleting the repeated and printing it. It also recommends encouraging graduate 

students to study and investigate manuscripts.  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

أ م ل  ة من م  ه اهلل فرا  إن ال م  هلل   م ه ث س عم ه ث س  فرهة ث عثذ ن هلل من شرثر أ فس   ثمن سمئ ت
 مضس له ثمن مضمس فا ه    لهة ثأش   أن ال إله إال اهلل ث  ه ال شرمك له ثأن م م ا  ن ه ثرسثله

َ   ال   ُس ا  ُلثا [ }َم  َأمُّ 122}َم  َأمَُّ   ال ِذمَن آَمُ ثا ا  ُلثا الم َه َ     َُل ِ ِه َثاَل َ ُمثُ ن  ِإال  َثَأْ ُ ْم ُمْسِمُمثَن{ ] آس  مران:
َكِ مر ا َثِ َس ء  َثا  ُلثا الم َه ال ِذ  َ َس َءُلثَن  َرن ُكُم ال ِذ  َ َمَلُكْم ِمْن َ ْفٍس َثاِ َ ٍة َثَ َمَ  ِمْ َ   َزْثَاَ   َثَنث  ِمْ ُ َم  ِرَا ال  

ُمْ رِمْ   -[ }َم  َأمَُّ   ال ِذمَن آَمُ ثا ا  ُلثا الم رَه َثُقثلُرثا قَرْثال  َسرِ م  ا 1ال س ء:ِنِه َثاْ َْرَ  َم ِإن  الم َه َك َن َ َمْمُكْم َرِقمن  { ] 
 [.70/71:َلُكْم َأْ َم َلُكْم َثَمْ ِفْر َلُكْم ُذُ ثَنُكْم َثَمْن ُمِ ِع الم َه َثَرُسثَلُه َفَلْ  َف َز َفْثز ا َ ِ مم  { ] ا  زاب

 أم  نع :
كمر س  مرن ك ر ب السرمر مرن ن امرب الك ر ب إلرى نر ب الازمرب مرن ك ر ب فر   اللر مر لمعامربف ذا   لم  لارزء 

هر ة ثهث أ ر  أهرم الشررثح ال ر  ألفرت 861ال من م م  نن  ن  الثا   المعرثف ن نن ال م م الم ثفى س ب  
 هر .593ب   مى ك  ب ال  امب شرح ن امب المن    لنره ن ال من  م  نن أن  نكر المرنم     الم ثفى س 

 أهمية الدراسة:

ة لمر  فمره مرن الع  مرب م من ك ب الفلره فر  المرذهب ال  فر  كمن أهممب هذا الن ث ف  أ ه   لم  لك  ب م 
ن  رمر المس ئسة ثذكر ال اف نمن ا ئمب فر  المرذهبة ث عرضره آلراء المرذاهب الفل مرب ث   رب المرذهب 

امم   ف  ك  نه  مث ك  ت له  رام ر ت  ا رس المرذهب ث  رارهة  ب انن ال م م  رت ش  م الش فع ة ثق 
ثك ن م ثر مع الر لمس أم مر   ار ممر  أكسرب الك ر ب قممرب  مممرب  مممرزةة ثاعرس  ممر ء المرذهب م  مرثن نره 

 ثم  مث ه   مب   ممب.

 أسباب الدراسة:

 ف ث شرح لم ن من أهم م ثن المذهب ال  ف  الم ل مب.  ةهذا الك  بم   ل م من أهممب  .1
 مع  هذا الشرح من الشرثح ال   ا  م   مم    اب العمم ثاه مثا ن راس    ق مم   ث  م   . .2
ة  مرث مع نرر مرن الشررثح المثاز ربة  مرث من أهم الشررثح  مرى ك ر ب ال  امرب مع  شرح ف   الل مر .3

ثأن  مثسف ثم م  ثزفر أ م    ة مع ال عررا لررأ  اإلمر م  ذكر فمه ال اف نمن ا ئمب أن    مفب
 .الش فع  ف  ك مر من مس ئس ال اف  



 خ
 

فر    ررمج الفررثل  مرى ا  رثسة مك  ب المؤلف العمممب المعرثفب ف  المذهب ال  ف ة  مث  ممز  .4
ف رررث مرر ثر مرررع  ةك  رررت لرره   رام ررر ت ثافرر  فم رر  المرررذاهب ا  رررى فلرر  ع ررب لممرررذهبة الثنعرر م 

  .ال لمس أم م   ار
أن االشرر   س ن  لمرر  الم  ث رر ت ثم رر ف ت الم لرر ممن هررث مررن أ  ررم الم رر م ال رر  م ن رر   مررى  .5

 .ك ثز الم ض من  منب العمم اللم م ن  ة ذلك أ    
 مش ركب م   لمن   من ف  إ راج هذا الك  ب م لل  . .6

 :دراسةمشكمة ال

 من  اس اإلا نب  مى مامث ب من ال س ؤالتة أنرزه :  راسب   ر مشكمب ال
 هس سم  م   لم  هذا الازء من الك  ب المشرثل المعرف  ال  ضر لألمب؟ 
   هس   ل  هذه ال راسب ف  م  قشب اللض م  الفل مب الل ممب   اب من   ا ت أهس العمم ف

 ؟الث ثس إلى اا    ات     سب مع   س ال  س
 ا   ة ل  ضر ثالمس لنس  مى أ ثس ثضثان  ن ى  مم   الل م ء أ ك م الهس ممكن الن  ء ف  ا

 ؟ ع مس مع ا   اءثال

 المنهج المتبع في الرسالة:

 مرررث ا  مررر ت  مرررى  سررر  من م  رررث  من ث سررر ب االسررر لرائ ة   ارررت فررر  هرررذه الرسررر لب المررر  ج الث رررف  
ا    مرث ال نثمرب الشررمفب ثاآل ر ر مرع م نث ب من ك ر ب فر   اللر مرة ثقمرت نعرزث اآلمر ت اللرآ مرب ث  ررمج 

ذكرررر ال كرررم  مم ررر  مرررن أقرررثاس أهرررس العمرررم ر مررر  اسررر  عت ر ة ثنمررر ن معررر    ا لفررر   ال رمنرررب ثال عرمرررف 
ن لم ررر م  ت ا  رررثلمب ثالفل مرررب ثال  م مرررب ثالم ثمررربة ثكرررذلك ال عرمرررف نررر   ام ثا مررر كن ثأسرررم ء الك رررب 

الرررثار ة فررر  الشررررحة ثاللمررر م نررر ل عمم   مرررى المسررر ئس ا  رررثلمب  ثالم ررر  رة ثالمك ممرررس ثالمرررثازمن ثا  رررثاس
   ثال ث م  من الم   ر المع م ة.  ثالفل مب ثال  م مب

 

ثمع نر  مم  ن  لم  هذا الازء من الك  ب نم  نب  ملب  ض ف إلى سمسمب من سنلث   ن  لمر  أارزاء مرن 
اللض ء الشر  ة ث منرب مرن ا معرب اللر س مرن هذا الك  بة ثق  ق م ن ل  لم   منب من ا معب ال ممس قسم 

نر رر مج م اسرر مر ال راسرر ت اإلسرراممبة ثنر رر مج م اسرر مر الفلرره ثال شرررمع ثأ ررثلهة ثقرر   ررم   لمرر  ا اررزاء 
 ال  لمب من الك  ب:    
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 ك  ب ال   رةة ف اء ز   رة م اس مر الفله. .1
  ت اإلساممب المع  رة.ك  ب ال اة   ى أثس اإلم مبة أمس م م   م مة م اس مر ال راس .2
 من أثس اإلم مب إلى أثس ن ب  اة الث رة  اثى م م ة م اس مر الفله. .3
 م اس مر الفله. ةمن أثس ن ب  اة الث ر   ى أثس ن ب ساث  الس ثة  مزة الذثمب .4
 م اس مر الفله. ةامعب  م ان ةمن ن ب ساث  الس ث إلى آ ر ال اة ف  الكعنب .5
 م اس مر الفله. ةرر  ثمصرمر ا م مر ةك  ب الزك ة .6
 م اس مر ال راس ت اإلساممب المع  رة. ة ثر ال من الران  ةك  ب ال م م ثاال  ك ف .7
 م اس مر الفله. ةك  ب ال ج من أثله إلى الا  م ت م هة     ن    ثالن .8
 م اس مر الفله. ةمن أثس ا  م ت ال ج إلى آ ر ك  ب ال جة أ م  أنث اسنم  ن .9

 م اس مر الفله. ةال ك ح إلى أثس الم رة ضرن م ارا اتمن أثس ك  ب  .10
 م اس مر الفله. ةمن أثس الم ر إلى آ ر ك  ب ال ا ة هم م نا ل  .11
 م اس مر الفله. ةك  ب ال ا  ث  ى ن ب اإلماءة أممن الراثب .12
 م اس مر الفله. ةمن أثس اإلماء ث  ى الع ةة  ض س إنراهمم  ن  الراز  .13
 م اس مر الفله. ةك  ب الع   ة إنراهمم م م  ال ر  ث من الع ة إلى أثس  .14
 م اس مر الفله. ةك  ب الع    ك ما ة هنب زثاهرة .15
 م اس مر الفله. ةك  ب ا مم ن ك ما ة  ثرة أنث قثم ر .16
 م اس مر الفله. ةمن أثس ك  ب ال  ث  إلى    اللذفة   مب أنث ا مشب .17
 ب السمرة إم   ن مم.ازء من ك  ب ال  ث  من    اللذف إلى أثس ك   .18
 م اس مر الفله. ةأما  سم ب ةك  ب الشركب ثالثقف .19
 ك  ب النمثلة ام س  لرة م اس مر ال راس ت اإلساممب المع  رة. .20
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 خطة التحقيق:

اشررر ممت   رررب ال  لمررر   مرررى مل مرررب ثقسرررممن: اللسرررم ا ثس: قسرررم ال راسررربة ثاللسرررم ال ررر   : قسرررم ال  لمررر ة 
 ث ف مس ال  ب ك آل  : 

 ث  ب ال  لم . ثأسن ن   المل مب: اش ممت  مى أهممب ال راسب

 اللسم ا ثس : قسم ال راسب

 اش مس  مى من  من ث  ة م  لب.

 المن ث ا ثس: ال عرمف ن إلم م المرنم     ثك  نه ال  امب

 ثفمه م من ن:

 الم مب ا ثس: ال عرمف ن إلم م المرنم    .

 ال  امبالم مب ال    : ال عرمف نك  ب 

 المن ث ال    : ال عرمف ن إلم م انن ال م م ثك  نه ف   الل مر

 ثفمه م من ن:

 الم مب ا ثس: ال عرمف ن إلم م انن ال م م.

 الم مب ال    : ال عرمف نك  ب ف   الل مر.

 اللسم ال    : قسم ال  لم  ثاش مس  مى من  من

      المن ث ا ثس: ث ف ال سخ المع م ة ف  ال  لم  ث ثر

 ثفمه م من ن:

 الم مب ا ثس: ث ف ال سخ المع م ة ف  ال  لم  ث ثر     .

 الم مب ال    : م  ج ال  لم .

 المن ث ال    : ال ص الم ل  من ك  ب السمر:



 ر
 

 ثفمه س ب أنثاب ثأرنعب ف ثس:

 الن ب ا ثس: ن ب كمفمب الل  س.

 الن ب ال    : ن ب المثا  ب ثمن ماثز أم  ه.

 راس  ر أث امرأة  رة ك فرا  أث ام  ب أث أهس   ن أث م م ب.ف س: أمن 

 الن ب ال  لث: ن ب ال   ئم ثقسم   .

 ف س: ف  كمفمب اللسمب.

 ف س: ف  ال  فمس

 الن ب الرانع: ن ب اس ماء الكف ر.

 الن ب ال  مس: ن ب المس همن.

 ف س:   س ال رن  إلم   مس هم  

 الن ب الس  س: ن ب العشر ثال راج.

 ل   مب.ا

 ف رس اآلم ت اللرآ مب

 ف رس ا    مث ال نثمب الشرمفب

 ف رس اآل  ر 

 ف رس ا نم ت الشعرمب

 ف رس ا  ام ثالفر  ثاللن ئس

 ف رس الكمم ت ثالم  م  ت ا  ثلمب ثالفل مب ثال  م مب ثالم ثمب ال رمنب

 ف رس المل  مر ثا ثزان ثالمس ف ت



 ز
 

 الم ل ف رس الك ب الثار ة ف  ال ص 

 ف رس النم ان ثالمثاضع

 ف رس الم   ر ثالمرااع

 ف رس الم  ثم ت

ث   م   ف ذا ا    ف    لم  الك  بة فم  ك ن فمه من  مر فمن اهلل ث  هة ثم  ك ن فمره مرن  لرص ث  ره 
فمررن  فسرر  ثالشررم  نة ثاهلل أسررهس أن ماعررس  ممرر    ل رر   لثا رره الكرررممة ثآ ررر   ثا رر  أن ال مرر  هلل رب 

 ممنة ث س الم م  مى سم    م م  ث مى آله ث  نه أامعمن.  الع ل

 



1 
 

 

 

 

 القسـ األوؿ3

 قسـ الدراسة وفيو مبحثاف

 المبحث األوؿ

 التعريؼ باإلماـ المرغيناني، وكتابو اليداية.

 المبحث الثاني

 التعريؼ باإلماـ الكماؿ ابف اليماـ، وكتابو فتح القدير
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 المبحث األوؿ

 التعريؼ باإلماـ المرغيناني وكتابو اليداية

 المطمب األوؿ

 المرغينانيالتعريؼ باإلماـ 

 أواًل3 اسمو ونسبو ومولده.

 2اسم ر ال ػػػ  ي 1هػػػي  ػػػالم اإلهػػػبلـ يرهػػػ ف اسػػػدالف نيػػػي اس هػػػف  اػػػي يػػػف نيػػػي ي ػػػر يػػػف  يػػػد اس االػػػؿ اس ر ػػػ  ي
 .6رضي اهلل   ه 5مف نيالد هالد   نيي ي ر اسصدالؽ3.4اسر ت  ي

  ػر يممهػم ،ةس هػ ة يسد اإلم ـ اسمر ال   ي  قالب صبلة اسعصر الـي اإلث الف اسث مف مف ر ب ه ة إ دى 
 .7هػ(511)

  

                                                           

، متاخمة لببلد تركستان، ما زالت حتى اآلن تابعة لجمهورٌة أزبكستان. وراء النهر عامرة فً ببلد مامدٌنة  َفْرؼانة: 1

م. العمري، 1995، 2بٌروت، ط(، دار صادر، 4/253هـ(، معجم البلدان، )626انظر: الحموي، ٌاقوت بن عبد هللا، )ت

المجمع  ( )حاشٌة التحقٌق(،3/144بصار فً ممالك األمصار، )هـ(، مسالك األ749أحمد بن ٌحٌى بن فضل هللا، )ت

 هـ.1423، 1الثقافً، أبو ظبً، ط

 (.5/108. انظر: الحموي، معجم البلدان، )مرؼٌنان من قرى فرؼانة، بما وراء النهر 2

بكسر الراء وسكون الشٌن المعجمة وفتح الدال المهملة  أو رشدان انتنسبة إلى رشأو الرشدانً ً الراشدانأو  الرشتانً 3

ابن المستوفً، المبارك بن أحمد بن المبارك، (. 3/45. انظر: الحموي، معجم البلدان، )ببلد فرؼانةقرى مرؼٌنان من من 

وزارة الثقافة واإلعبلم، دار الرشٌد للنشر، (، تح: سامً بن سٌد خماس الصقار، 2/912هـ(، تارٌخ أربل،)637)ت

هـ(، الجواهر المضٌة فً طبقات الحنفٌة، 775م.القرشً، عبد القادر بن محمد بن نصر هللا، )ت1980العراق، د.ط، 

هـ(، تاج التراجم، 879. ابن قطلوبؽا، قاسم بن قطلوبؽا السودنً، )ت، مٌر محمد كتب خانه، كراتشً، د.ط، د.ت(2/311)

 م.1992هـ ـ 1413، 1تح: محمد خٌر رمضان، دار القلم دمشق، ط، 207

 (.1/526)القرشً، الجواهر المضٌة، انظر:  4

هو عبد هللا بن أبً قحافة واسم أبً قحافة عثمان بن عامر  صاحب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: أبو بكر الصدٌق 5

بنت صخر بن عامر. روى عنه عمر بن الخطاب وعثمان بن  وأمه أم الخٌر. واسمها سلمى ،لقبه عتٌق، القرشً التمٌمً
. «ثبلث وستٌن سنة»رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وتوفً وهو ابن  ن  مدة خبلفته سِ رضً هللا عنه استوفى ، عفان

: علً ، تح(3/324) هـ(، أسد الؽابة فً معرفة الصحابة،630ابن األثٌر، علً بن أبً الكرم محمد بن محمد، )ت: انظر: 

هـ(، 463. ابن عبد البر، ٌوسؾ بن عبد هللا بن محمد، )تم 1994 -هـ 1415، 1دار الكتب العلمٌة، ط محمد معوض،

 م.1992هـ، 1412، 1(، تح: علً محمد البجاوي، دار الجٌل، بٌروت، ط4/1614االستٌعاب فً معرفة األصحاب، )
ة شرح بداٌة المبتدي مع شرح العبلمة عبد الحً اللكنوي هـ(، الهدا593ٌانظر: المرؼٌنانً، علً بن أبً بكر، )ت 6

 هـ. 1417، 1(، تح: نعٌم أشرؾ نور أحمد، إدارة القرآن والعلوم اإلسبلمٌة، كراتشً ـ باكستان، ط1/12هـ(، )1303)ت

 (. )مقدمة اللكنوي(12ـ1/11انظر: المرؼٌنانً، الهداٌة،) 7



3 
 

 ثانيًا3 شيوخو3

 م هـ: 1سقي اسم  الم اسعظ ـ يتيرؾ يأ   س األ،مة اس راـس ي مع س  هه م المة

 .2اسم ر ال   ي ي ر يف  يد اس االؿ اس ر   ي يياسده اإلم ـ ني .1
 . 3 ده ألمه  مر يف  يالب يف  اي اسز درامهي نيي   ص اسق ضي .2
   ـ اسدالف نيي   ص: يقد صدر ص  ب اسهداالة م المته استي  معه  ي همه. مر اس ه ي: م تي اسثقاالف  .3
 . 4ى ص  ب اسهداالة م المته يذ ره يعد نياله   ن مد يف  مر اس ه ي: نيي اساالث ثَ  .4
س قػػػ ؿ صػػػ  ب اسهداالػػػة:   ي ػػػر  ي 5اس ػػػالم اإلمػػػ ـ يهػػػ ل اسػػػدالف  اػػػي يػػػف م مػػػد يػػػف إهػػػم  الؿ اإلهػػػيال  يي .5

 .  6ذسؾ  ت يً س ي سغ  اله ينط ب ي إلطبلؽ  ي اإل ت ل ي تب سي ي

 ثالثًا3 تالميذه.

 ت قه  االه اس ـ اسغ الر ممف يرز  ي اسمذهب يم هـ:

اي ػػه  مػػر يػػف  اػػي نيػػي   ػػص ت قػػه  اػػى ياسػػده  تػػى يػػرع  ػػي اس قػػهس يصػػ ر مر ي ػػً  إسالػػه  ػػي اس تػػ يى يسػػه  .1
 .7 ياهر اس قه ياس يا،د

اسدالف   أ  ي   ر نياله ي ذي ي سعاـ ياألدب يا تهت  ياي ه م مد يف  اي يف نيي ي ر اإلم ـ اسماقب  م د .2
 . 8إساله رال هة اسمذهب  ي  صره ت قه  اى نياله ينقر سه ي س ضؿ ياستقدـ نهؿ  صره

  

                                                           

 . 206انظر: ابن قطلوبؽا، تاج التراجم،  1

 (. )مقدمة اللكنوي( 1/12انظر: المرؼٌنانً، الهداٌة، ) 2

 .142(. اللكنوي، الفوابد البهٌة، 1/371انظر: القرشً، الجواهر المضٌة، ) 3

 .141البهٌة،  انظر: اللكنوي، الفوابد 4

اب بلدة وهو من أسبٌج علً بن محمد بن إسماعٌل بن علً المعروؾ بشٌخ اإلسبلم من أهل سمرقند. : هوسبٌجابًاأل 5
سكن سمرقند، وصار المفتً، والمقدم بها ولم ٌكن أحد بما وراء النهر فً زمانه من ٌحفظ  هـ(،535، )ت من ثؽور الترك

.انظر: السمعانً، عبد الكرٌم بن محمد بن شرح مختصر الطحاويومذهب أبً حنٌفة وٌعرفه مثله، له كتب، منها  الفتاوى 
، 1(، تح: منٌرة ناجً سالم، رباسة دٌوان األوقاؾ، ط1/578الكبٌر، ) هـ(، التحبٌر فً المعجم562منصور، )ت

، دار العلم للمبلٌٌن، (4/329، )هـ(، األعبلم1396الزركلً، خٌر الدٌن بن محمود بن محمد،)تم. 1975هـ ـ 1395

 .م2002، 15ط

 (.1/371انظر: القرشً، الجواهر المضٌة، ) 6

 .149(. اللكنوي، الفوابد البهٌة، 1/394)انظر: القرشً، الجواهر المضٌة،  7

 .182(. اللكنوي، الفوابد البهٌة، 2/99انظر: القرشً، الجواهر المضٌة، ) 8
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هػػػ(س يهػػي ممػػف ا ت ػػع يصػػ  ب اسهداالػػة  ثالػػرًا 642هػػػ ػ559 ػػمس األ،مػػة م مػػد يػػف  يػػد اسهػػت ر اس ػػردري ) .3
 .1يتمرج يه يريى اسهداالة سا  س   ه

 . 2ص  ب  ت ب تعاالـ اسمتعاـ إلهبلـ اسزر ي ييره ف ا .4

 رابعًا3 منزلتو وثناء العمماء عميو.

 ي اسث  ل  االه:    ف ر مه اهلل إم مً   قالهً     ظً  م دثً    معً  ساعايـ ض يطً  سا  ػيف  3القيؿ اإلم ـ اسا  يي
متق ػػً  م ققػػً   ظػػ رًا مػػدققً  زاهػػدًا ير ػػً  ي ر ػػً    ضػػبًل مػػ هرًا نصػػيسالً  نداليػػً   ػػ  رًا سػػـ تػػر اسعالػػيف مثاػػه  ػػي اسعاػػـ 

 .4 ياألدب يسه اسالد اسي هطة  ي اسمبلؼ ياسي ع اسممتد  ي اسمذهب

 6يصػػ  ب اسم ػػالط م مػػيد يػػف ن مػػد يػػف  يػػد اسعزالػػز 5نقػػر سػػه ي س ضػػؿ ياستقػػدـ نهػػؿ  صػػره  ق ضػػي مػػ ف .1
 7يظهالر اسدالف م مد يف ن مد اسيم ري ص  ب اس ت يى اسظهالرالة.

 ذ ره مف اسطيقة اسم مهػة يهػي طيقػة نصػ  ب استػر الا اسقػ درالف  اػى ت ضػالؿ  8ينث ى  االه ايف  م ؿ ي    .2
 .   9ض يرنالهـيعض اسرياال ت  اى يع

مياظيتػػه  إسػى ياػػده يعػد اال صػػراؼ ػعرًا  ػػي مد ػه سمػ  نراد   مػر يػػف م مػيد يػػف م مػد يػف اسق ضػػي ي تػب  .3
  اى يظ ،ؼ درهه مدة:

 ي  ز نهػ سالب اسػعػاػى ياسػم  مد   نالػ  ذا اسػذي  ػ ؽ األ  ـ  ػمالعهػ  

  
                                                           

 .263(. اللكنوي، الفوابد البهٌة، 1/383انظر: القرشً، الجواهر المضٌة، ) 1

 .54(. اللكنوي، الفوابد البهٌة، 1/383انظر: القرشً، الجواهر المضٌة، ) 2
ًّ بن محمد عبد الحلٌم األنصاري محمد 3 عالم  هـ(،1304هـ ـ 1264، )اللكنوي الهندي، أبو الحسنات األٌوبً َعْبد الَح

. الفوابد البهٌة فً تراجم الحنفٌةوبالحدٌث والتراجم، من فقهاء الحنفٌة. من كتبه اآلثار المرفوعة فً األخبار الموضوعة 

(، مطبعة 2/1595هـ(، معجم المطبوعات العربٌة والمعربة،  )1351انظر: سركٌس، ٌوسؾ بن إلٌان بن موسى، )ت

 (.6/187م. الزركلً، األعبلم، )1928هـ ـ 1346سركٌس، مصر، د.ط، 

 .141اللكنوي، الفوابد البهٌة، انظر:  4

 .201تؤتً ترجمته  5

من أكابر  هـ(،616هـ ـ 515، )محمود بن أحمد بن عبد العزٌز بن عمر بن مازه البخاري المرؼٌنانً، برهان الدٌن 6

الطرٌقة  ،المحٌط البرهانً ،من كتبه ذخٌرة الفتاوى، فقهاء الحنفٌة. عّده ابن َكَمال باشا من المجتهدٌن فً المسابل

، دار (6/45معجم المإلفٌن، ) هـ(،1396خٌر الدٌن بن محمود، )ت كحالة، (.7/161. انظر: الزركلً، األعبلم، )البرهانٌة

 .م2002 العلم للمبلٌٌن،

 ( )مقدمة اللكنوي(.1/21)، الهداٌةانظر: المرؼٌنانً،  7

تركً األصل، مستعرب. قال التاجً: ، قاض من العلماء بالحدٌث ورجاله أحمد بن سلٌمان بن كمال باشا، شمس الدٌن: 8

خ( و )طبقات  -له تصانٌؾ كثٌرة، منها )طبقات الفقهاء ، نؾ فٌهقلما ٌوجد فن من الفنون ولٌس البن كمال باشا مص

 (.1/133. انظر: الزركلً، األعبلم، )المجتهدٌن

 .141انظر: اللكنوي، الفوابد البهٌة،  9
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 يا ديب ػين ت  مالع اس  س  ي ث  الػ   ػين ت  دالـ اسمثؿ ال زسػت يػ ق
 ين ػت اسػذي ريالػتػ ػي مػثػؿ ياسػد اى  ػين ت اسػذي  امت ي هير اسػع

  ػهػؿ مػ ػؾ إذف ال   يالر األمػ  ػد  ريرة  ػد ارت  اًل مف ذراؾ ضػنرال
 .1 ػبل يػد الػيمػً  نف الػ ػيف يػعػ ،ػد      ػإف طػ ؿ إسػيػ ث اسػغرالب ييادة

 خامسًا3 آثاره العممية3

مهػػ ،ؿ  ممتصػػر اسقػػديري  ي  اس ػػ مع اسصػػغالر  سم مػػد يػػف اس هػػفس يزاد  االهمػػ    تػػ ب اسيداالػػة:  مػػع  الػػه .1
 مه ،ؿ   د اسضريرة.

    الة اسم تهي: يهي  رح مطيؿ  ي   ي ثم  الف م ادًا س ت ب اسيداالة. .2
ساله ال هب اسمر ال   ي  الق ؿ ص  ب اسهداالة .3  .2 ت ب اسهداالة: يهي  رح ممتصر سطالؼ س ت ب اسيداالةس يا 
 الد.است  الس ياسمز  .4
 م  هؾ اس ج. .5
 ممت ر م ميع اس يازؿ ني ممت رات اس يازؿ .6
  ت ب  ي اس را،ض. .7
  ت ب   ر اسمذهب. .8
 .3 ت ب اسم تقى .9

 :سادسًا3 وفاتو

تػي ي اإلمػػ ـ اسمر ال ػػ  ي ر مػػه اهلل يهػػمرق د سالاػة اسثبلثػػ ل ألريػػع   ػػرة سالاػػة ماػت مػػف ذي اس  ػػة هػػ ة ثػػبلث 
 .4يتهعالف يممهم ،ة

  

                                                           

 (.1/399انظر: القرشً، الجواهر المضٌة، ) 1

، تح: أحمد عوامة، )المقدمة( (1/14هـ(، نصب الراٌة ألحادٌث الهداٌة، )762الزٌلعً، عبد هللا بن ٌوسؾ، )تانظر:   2

هـ(، مفتاح 968، طاش كبرى زاده، أحمد بن مصطفى، )تم1997هــ 1418، 1ن للطباعة والنشر، طمإسسة الرٌا

م. 1985ـ  1405، 1(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت ـ لبنان، ط2/238السعادة ومصباح السٌادة فً موضوعات العلوم، )

 .143اللكنوي، الفوابد البهٌة، 

. طاش 141(. اللكنوي، الفوابد البهٌة، 1/207ابن قطلوبؽا، تاج التراجم، ) (.1/383انظر: القرشً، الجواهر المضٌة، ) 3

 (2/238كبرى زاده، مفتاح السعادة، )

 هـ(، تارٌخ اإلسبلم،748الذهبً، محمد بن أحمد بن عثمان،)ت(. 1/383انظر: القرشً، الجواهر المضٌة، ) 4

 (.2/1739سركٌس، معجم المطبوعات، ). م2003، 1،تح: بشار معروؾ، دار الؽرب اإلسبلمً،ط(12/1002)
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 المطمب الثاني

 بكتاب اليداية3 التعريؼ

 أواًل3 التعريؼ بكتاب اليداية3 

نس ه اإلم ـ اسمر ال   ي  ر ً  س ت يه يداالة اسميتديس القيؿ اإلم ـ اسمر ال   ي ر مه اهلل:  يقد  رى  اي اسي ػد 
 ي ميدن يداالة اسمهتدي نف ن ر ه  يتي الؽ اهلل تع سى  ر ً  نرهمه يػ   الة اسم تهي   ر ت  اله ياسي ػد الهػيغ 

سمهػػ غ ي ػػالف ن ػػ د نت ػػك   ػػه ات ػػ ل اس ػػراغ تيال ػػت  الػػه  يػػذًا مػػف اإلط ػػ ب يم ػػالت نف اله ػػر أل اػػه يعػػض ا
اس تػ ب  صػر ت اسع ػ ف ياسع  الػة إسػى  ػػرح ومػر ميهػيـ يػػ  اسهداالػة  ن مػػع  الػه يتي الػؽ اهلل تعػ سى يػالف  الػػيف 

 1 ب اسرياالة يمتيف اسدراالة ت ر ً  سازيا،د  ي  ؿ ي ب معرضً   ف هذا اس يع مف اإلهه

يقػػد ايتػػدن  بلمػػه يقيسػػه:  اس مػػد هلل اسػػذي ن اػػى معػػ سـ اسعاػػـ ين بلمػػه ينظهػػر  ػػع ،ر اس ػػرع ين   مػػه ييعػػث 
ين يالػػ ل صػػايات اهلل  اػػالهـ ن معػػالف إسػػى هػػيؿ اس ػػؽ هػػ دالف ينما هػػـ  امػػ ل إسػػى هػػ ف هػػ تهـ دا ػػالف  رهػػبلً 

ي اإلر ػػػ د يمػػػص نيا،ػػػؿ الهػػػا يف  المػػػ  سػػػـ الػػػكثر  ػػػ هـ مهػػػاؾ اال تهػػػ د مهتر ػػػدالف م ػػػه  ػػػي ذسػػػؾ يهػػػي يسػػػ
اسمهػػت يطالف يػػ ستي الؽ  تػػى يضػػعيا مهػػ ،ؿ مػػف  ػػؿ  اػػي يدقالػػؽ  الػػر نف اس ػػيادث متع قيػػة اسيقػػيع ياس ػػيازؿ 
الضالؽ   ه   ط ؽ اسميضيع ياقت  ص اس يارد ي القتي س مف اسميارد ياال تيػ ر ي ألمثػ ؿ مػف صػ عة اسر ػ ؿ 

 .2يي سيقيؼ  اى اسمآمذ العض  االه  ي س يا ذ

س ي  ػي 3اإلم ـ تأسالؼ  ت ب اسهداالة ظهر الـي األريع ل مف ذي اسقعػدة هػ ة ثػبلث يهػيعالف يممهػم ،ةا تتا 
 .4ن ه ص  ه  ي ثبلث   رة ه ةس ي  ف ص ،مً   ي تاؾ اسمدة ي  ف ال تهد نف ال الطاع  اى صيمه ن د

 

 ثانيًا3 مكانة كتاب اليداية العممية وثناء العمماء عميو3

 س  الث ا تمد ياسمدرهالف اسمعتمدة  ي اسمذهب اس   يس يمر عً  ساعام ل ياسم تالف العد هذا اس ت ب مف اس تب

  
                                                           

 ( مقدمة اللكنوي.90ـ1/89انظر: المرؼٌنانً، الهداٌة، ) 1

 (.88ـ1/87انظر: نفسه، ) 2

 (. )مقدمة اللكنوي(1/12انظر: نفسه، ) 3

هـ(، العناٌة شرح 786( )المقدمة(. البابرتً، محمد بن محمد بن محمود، )ت1/14نصب الراٌة، )الزٌلعً، انظر:   4

 ( خطبة الكتاب، دار الفكر، بٌروت، د.ط، د.ت.1/11الهداٌة، )
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  االه  ثالر م هـ.

 .1ق ؿ اسا  يي:   ي ؿ تص  ال ه مقييسة معتمدة ال هالم  اسهداالة  إ ه سـ الزؿ مر عً  سا ضبلل يم ظرًا سا قه ل  

 ين  د اإلم ـ  م د اسدالف ايف ص  ب اسهداالةس  ي مدح  ت ب اسهداالة: 

 إسى    ظاله يال ػاي اسعمى    ػتػ ب اسػهػداالة الػهدي اسهدى     

 2 بلزمه يا  ظه ال  ذا اس  ى      مف   سه   ؿ نقصػى اسم ى

 ثالثًا3 خدمة العمماء ليذا الكتاب3

سػػـ المػػدـ  تػػ ب  ػػي اس قػػه مػػف اسمػػذاهب األريعػػةس مثػػؿ  تػػ ب ا ت ػػى اسعامػػ ل ي تػػ ب اسهداالػػة نالمػػ  ا ت ػػ لس ي 
اسهداالةس يسـ الت ؽ  اى  رح  ت ب  ي اس قهس مف اس قه لس ياسم دثالفس ياس   ظ اسمتق الفس مثؿ م  ات قػيا  اػى 
 ت ب اسهداالةس ي  هالؾ يهذا اإلقي ؿ اسعظالـس يتاقي اسقيـ إال ه ي سقييؿس   تب  االه اس ثالر مف اس ريح ياسذاليؿ 

س يا ػػػي ياستعاالقػػػ ت ياسرهػػػ ،ؿ يمر ػػػت ن  دالثػػػه يتػػػر ـ إسػػػى يعػػػض اساغػػػ ت   س  رهػػػالة ياستر الػػػة ياألردالػػػة يا
 .3ياسي غ سالة ياإل  االزالة

قػػد ذ ػػر صػػ  ب   ػػؼ اسظ ػػيف مػػف  ػػريح اسهداالػػةس ياستعاالقػػ ت  االهػػ س ياستمػػ رالج أل  دالثهػػ س قػػدرًا  يالػػرًا  ي 
س ػػ ؽ  ػػري ه   ػػي  يعػػد  هػػد صػػ  ب اس  ػػؼسال ػػ يز هػػتالف  ػػر ً س يسػػي ضػػمت اس يا ػػي ياس ػػريح إسالػػه  يا 

 .4 اساغة اس  رهالةس ياساغة األردالةس سزد    اى اسقدر اسمذ ير قدرًا  الر الهالر

 )أواًل(3 الشروح الفقييو عميو وىي كثيرة وقد شرحو3 

هػػػػ(س يالهػػػمى  ػػػر ه 667اإلمػػػ ـ  مالػػػد اسػػػدالف  اػػػي يػػػف م مػػػد يػػػف  اػػػي اسضػػػرالر اسيمػػػ ريس اسمتػػػي ى هػػػ ة ) .1
 يقالؿ هي نيؿ  رح ساهداالة.ي س يا،دس 

  

                                                           

 (.142انظر: اللكنوي، الفوابد البهٌة، ) 1

 (.2/238انظر: طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة، ) 2

هـ(، كشؾ 1067حاجً خلٌفة، مصطفى بن عبد هللا، )ت)المقدمة(. انظر: (1/16الزٌلعً، نصب الراٌة، )انظر:  3

 . م1941مكتبة المثنى، بؽداد، د.ط،  (،2/2022) ً الكتب والفنون،الظنون عن أسام

 (. 1/14انظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، ) 4
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هػػ(س يهػػم ه 672ياإلمػ ـ تػ ج اس ػرالعة  مػر ايػػف صػدر اس ػرالعة األيؿ:  يالػد اهلل اسم يػػيييس اسمتػي ى هػ ة ) .2
  ه الة اس   الة  ي دراالة اسهداالة. 

 س يهم ه اس ه الة.(هػ710) ياإلم ـ  ه ـ اسدالف  هالف يف  اي اسهغ  قي اسمتي ى ه ة .3
س يهم ه معراج اسدراالة إسػى  ػرح ػ(ه749)م مد اسيم ري اس   يس اسمتي ى ه ة  ياإلم ـ قياـ اسدالف م مد يف .4

 اسهداالة.
 ي الر ذسؾ. 1هػ(س يهم ه  تا اسقدالر ساع  ز اس قالر.861ي رح اإلم ـ ايف اسهم ـ اسمتي ى ه ة ) .5

 

 )ثانيًا(3 تخريج األحاديث الواردة في اليداية3

 مرج ن  دالثه مف اسعام ل:ي 

هػػػ(س 750اسػػدالف  اػػي يػػف  ثمػػ ف اسمػػ ردال ي اسمعػػريؼ يػػ يف استر مػػ  ي اسمتػػي ى هػػ ة )اس ػػالم اس ػػ  ظ  ػػبلل  .1
 يهم ه اس   الة  ي معر ة ن  دالث اسهداالة.

هػػػ(س يهػػم ه  صػػب اسراالػػة أل  دالػػػث 762ياس ػػالم  مػػ ؿ اسػػدالف  يػػد اهلل يػػف اليهػػؼ اسزالاعػػي اسمتػػي ى هػػ ة ) .2
 اسهداالة ياهتي ب م  ذ ر مف األ  دالث ياآلث ر.

هػػ(س يهػم ه اسع  الػة يمعر ػة 775اسػدالف  يػد اسقػ در يػف م مػد اسقر ػي اسمصػري اسمتػي ى هػ ة )اس الم م الػي  .3
 ن  دالث اسهداالة.

هػػػ(س سمػػص  تػػ ب اسزالاعػػي يهػػم ه اسدراالػػة  ػػي م تمػػب 852ياس ػػالم ن مػػد يػػف  اػػي يػػف   ػػر اسعهػػقبل ي )ت .4
 .2ن  دالث اسهداالةس يذ ر  اله ندسة اسمم س الف  ي  ؿ ي ب

 نمرى  اى اسهداالة ال التهع اسمق ـ سذ ره .يه  سؾ ن م ؿ  امالة 

  

                                                           

 (.2/2022انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، ) 1

 (.2/2022( )مقدمة اللكنوي(. حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، )1/14انظر: المرؼٌنانً، الهداٌة، ) 2



9 
 

 المبحث الثاني3 

 التعريؼ باإلماـ ابف اليماـ وكتابو فتح القدير

 المطمب األوؿ3 التعريؼ باإلماـ ابف اليماـ.

 اسمو ونسبو3

 مػػػ ؿ اسػػػّدالف م مػػػد يػػػف  يػػػد اسيا ػػػد يػػػف  يػػػد اس مالػػػد يػػػف مهػػػعيدس اس مػػػ ؿ يػػػف همػػػ ـ اسػػػدالف يػػػف هػػػعد اسػػػدالف 
س اسمعػػريؼ يػػ يف اسهمػػ ـ اس   ػػي.   سهمػػ ـ هػػي سقػػب نيالػػه  يػػد 3اسقػػ هري 2األصػػؿ ثػػـ اإلهػػ  دري 1اسهالياهػػي
 4اسيا د.

 مولده ونشأتو3

س يقػ ؿ اسهػم يي يسػد هػ ة تهػعالف 5يسد اسم قؽ ايف اسهم ـ  ي اسقػ هرة هػ ة ثمػ ف ني تهػع يثمػ  الف يهػيعم ،ة
 .6 م  قرنته يمطه يهيعم ،ة ظ  ً 

هػػ  درالة يهػػي ايػػف   ػػر ني   يهػػ     ػػأ  ػػي    سػػة  دتػػه ألمػػه ي   ػػت الػػة ي إلمػػ ت نيػػيه ي ػػ ف ق ضػػي اس   
 7ص يته  اسق هرة  أ مؿ يه  اسقروف.يرة ت  ظ  ثالرًا مف اسقروف يقدـ مغريالة مال  

  
                                                           

، الزهراء لئلعبلم 363ؽرى فً تركٌا. انظر: مإنس، حسٌن، أطلس تارٌخ اإلسبلم، سٌواس: تقع فً شرق آسٌا الص 1

 م. 1987هـ ـ 1407، 1العربً، القاهرة، ط

. انظر: دٌار مصر، بناها ذو القرنٌن اإلسكندر وإلٌه نسب البلدة بٌض المتوسطفًاألاإلسكندرٌة: مدٌنة على البحر  2

(، تح: عبد الرحمن المعلمً، مجلس دابرة 1/236هـ(، األنساب، )562السمعانً، عبد الكرٌم بن محمد بن منصور، )ت

 م. 1962هـ ـ 1382، 1المعارؾ العثمانٌة، حٌدر أباد، ط

ن المؽرب القاهرة: مدٌنة بمصر استحدثها القابد جوهر ؼبلم المعز أبً تمٌم المعزي عند قدومه إلى مصر بجٌشه م 3

(. ابن تؽري بردي، ٌوسؾ، 4/301هـ. انظر: الحموي، معجم البلدان، )358لبلستٌبلء على الدٌار المصرٌة سنة 

(، وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دار الكتب، مصر، 1/328هـ(، النجوم الزاهرة فً ملوك مصر والقاهرة،  )874)ت

 د.ط، د.ت.

(، تح: محمود 3/413هـ(، درر العقود الفرٌدة فً تراجم األعٌان المفٌدة، )845انظر: المقرٌزي، أحمد بن علً، )ت 4

م. السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد، 2002هـ ـ 1423، 1الجلٌلً، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، ط

السٌوطً، (، منشورات دار مكتبة الحٌاة، بٌروت، د.ط، د.ت. 8/127هـ(، الضوء البلمع ألهل القرن التاسع، )902)ت

(، تح: محمد أبو الفضل إبراهٌم، 1/166هـ(، بؽٌة الوعاة فً طبقات اللؽوٌٌن والنحاة، )911عبد الرحمن بن أبً بكر، )ت

 المكتبة العصرٌة، لبنان، د.ط، د.ت.

 (.16/187(. ابن تؽري بردي، النجوم الزاهرة، )3/413انظر: المقرٌزي، درر العقود، ) 5

 (.8/127لبلمع، )انظر: السخاوي، الضوء ا 6

 (.16/187انظر: ابن تؽري بردي، النجوم الزاهرة، ) 7
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ت قه  يرع  ي اس قه ياألصيؿ ياسعريالةس ثـ يسي تدرالس اسمدرهة األ ر الة يرهي ي اسمهت دة ي سق هرة قيؿ ه ة 
  ه س ثـ ياّله اسماؾ اسظ هر  قمؽ م المة م  ق ه  الميفس ياهتمر يه  مدة  يثم  م ،ة ثـ تر ه  ت زه ً ثبلثالف 

 .1طيالاة مف اسه الفس ثـ تر ه  نالض ً 

 شيوخو3

س نمػذ   ػه اس قػه هػػ(829يف  اػي يػف  ػ رس اس  ػ  ي اسمتػي ى هػ ة )اسهراج ق رئ اسهداالة: هراج اسدالف  مر  .1
ي هػػػ تي ثمػػػ  ي   ػػػرة ياستػػػي تااله سسػػػه مػػػف استصػػػ  الؼ  ػػػرح اسهداالػػػة اسمهػػػمى يقػػػرن اسهداالػػػة يتم مهػػػ   االػػػه  ػػػ

 .2ي ستي الا ياس  مؿ  ي اس قه ي رح اسزال دات ي رح اس  معالف
هػػ (س 815ػ  749م ب اسدالف ايف اس   ةس نيي اسيسالدس م مد يف م مد يف م مد استر ػي اس ايػي اس   ػيس ) .2

اسهمػ ـ قطعػة مػف اس ػرح اسصػغالر  ػرح م ػ ر  ػ  ظ اسػدالف  ن تى يدرس ي اب يدم ؽ ياسق هرةس قرن  االه ايف
 .3اس ه ي سا   ي يالزمه ياهتص يه إسى  اب  أق ـ   ده يه  الهالراً 

نيػي زر ػػة يػػف اسعراقػي: ن مػػد يػػف  يػػد اسػر الـ يػػف اس هػػالف نيػي زر ػػة يػػف اسػػزالف نيػي اس ضػػؿ اس ػػردي األصػػؿ  .3
 .4هػ(س نمذ   ه ايف اسهم ـ اس دالث826ػ 762اسمهرا ي اسق هري يالعرؼ  أياله ي يف اسعراقيس )

اسيهػػػػ طي: م مػػػػد يػػػػف ن مػػػػد يػػػػف  ثمػػػػ فس ق ضػػػػي اسقضػػػػ ة  ػػػػمس اسػػػػدالف اسيهػػػػ طي اسمػػػػ س يس اسميسػػػػيد هػػػػ ة  .4
هػ(س سه مف اسمص   ت  رح ممتصر ماالػؿس ي ػرح ايػف اس   ػب ياسمغ ػي  ػي اس قػه. نمػذ ايػف اسهمػ ـ 760)

 . 5ادةسمبل ز   ه نصيؿ اسدالف يقرن  االه  رح هداالة اس  مة 

 تالميذه3

م مد يف  اي يف ن مد يف إهم  الؿ نيي اس تا اسق هري األزهري اس   عي  زالؿ طالية يالعرؼ يأيي اس تا يف  .1
ػ  820إهم  الؿ يهي ي  الته ن هر يريم  قالؿ سه ايف اسرالس س يف ياسده   ف ر،ػالس اسيقػ دالف ي ػ مع األزهػرس)

 .6 االه يم ة ي الره هػ( الـز ايف اسهم ـ    ت ع يه  ي   يف يهمع 862

  

                                                           

 (. 16/188(. ابن تؽري بردي، النجوم الزاهرة، )3/413انظر: المقرٌزي، درر العقود، ) 1

 . 149(. اللكنوي، الفوابد البهٌة، 8/128(. السخاوي، الضوء البلمع، )1/166انظر: السٌوطً، بؽٌة الوعاة، ) 2

 (. 8/128(. السخاوي، الضوء البلمع، )111ـ 110/ 3انظر: المقرٌزي، درر العقود، ) 3

 (.  1/166(. السٌوطً، بؽٌة الوعاة، )1/336انظر: السخاوي، الضوء البلمع، ) 4

 (. 8/127(. السخاوي، الضوء البلمع، )3/119انظر: المقرٌزي، درر العقود، ) 5

 (. 8/157انظر: السخاوي، الضوء البلمع، ) 6
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اس ػػالم زالػػف اسػػدالف ق هػػـ يػػف قطاييغػػ  نيػػي اسعػػدؿ اسهػػيدي يس  هػػية سمعتػػؽ نيالػػه هػػيديف اس ػػالمي يس اس مػػ سي  .2
هػ(س ا تدت    الته يمبلزمة ايف اسهمػ ـ ي الػث هػمع  االػه   سػب مػ  879ػ  802يسد  ي اسق هرة ) اسمصريس

ي  ػػرالف  تػػى مػػ ت ي ػػ ف معظػػـ ا ت   ػػه يػػه  ػػ ف القػػرن   ػػده  ػػي هػػذه اس  ػػيف ي الرهػػ  يذسػػؾ مػػف هػػ ة ممػػس 
يممػػ  قػػرنه  االػػه اسريػػػع األيؿ مػػف  ػػر ه ساهداالػػة يقطعػػػة مػػف تيضػػالا صػػدر اس ػػػرالعة ي مالػػع اسمهػػ الرة مػػػف 

 .1تأسال ه
ايف نمالر   ج: م مد يف م مد يف م مد يف  هف يف  اي يف هاالم ف يف  مر يف م مد اس مس اس ايي  .3

هػػػ(س الـز ايػػف اسهمػػ ـ  ػػي اس قػػه 879ػػػ 825اس   ػػي اسم ضػػي نيػػيه ي ػػده يالعػػرؼ يػػ يف اسميقػػت. يسػػد ي اػػب )
ن تػػىس ي ػػرح م الػػة يػػه  م  ػػة ي ياألصػػاالف ييػػرع  ػػي   ػػيف ينذف سػػه اي  سهمػػ ـ ي الػػرهس يتصػػدى سئلقػػرال  ػػ  ت ع 

  2يت رالر  المه ايف اسهم ـ.ي اسمصا
م مػػد يػػف ن مػػد يػػف  هػػف يػػف إهػػم  الؿ اس   ػػ يي اسعال تػػ يي األصػػؿ اسقػػ هري اس   ػػي يالعػػرؼ ي ألم ػػ طي  .4

ػ  811 هية س ده نيي نمه س ي ه هي اسذي ري ه سميت ياسده ياي ه صغالر ي  ف اس د الت ر  اله  ي  ف مالرًاس )
 .3م ـ ي  ف ال اههػ(س نمذ  ف ايف اسه885

 تصانيفو3

 :ساعبلمة ايف اسهم ـ مص   ت  االاة  ي اس قه ياألصيؿ ياسعقالدة ياساغةس م ه 

  تا اسقدالر ساع  ز اس قالرس  رح اسهداالة يسـ ال مؿ يؿ ا تهى  اله إسى اسي  سة. .1
 الػػػه: نف است رالػػػر  ػػػي نصػػػيؿ اس قػػػه.  ػػػر ه: تامالػػػذه ايػػػف نمالػػػر اس ػػػ جس يهػػػم ه: )يػػػ ستقرالرس ياست يالر(.ذ ػػػر  .2

اسمصػػػ ؼ قػػػد  ػػػرر مػػػف مق صػػػد هػػػذا اسعاػػػـس مػػػ  سػػػـ ال ػػػرره  ثالػػػرس مػػػع  معػػػه يػػػالف اصػػػطبل ي: اس   الػػػةس 
نمالػػػػر ي د ػػػػ ه اسيمػػػػ ريس يهػػػػم ه: )تالهػػػػالر است رالػػػػر(س  ياس ػػػػ  عالةس  اػػػػى ن هػػػػف  ظػػػػ ـ يترتالػػػػب. ثػػػػـ  ػػػػر ه:

 .4ـ اسمصري اس   يس يهم ه: )سب األصيؿ(اليامتصره: ايف   

  

                                                           

 (.5/180(. الزركلً، األعبلم، )6/185انظر: السخاوي، الضوء البلمع، ) 1

 (. 2/13(. الزركلً، األعبلم، )9/210انظر: السخاوي، الضوء البلمع، ) 2

 (. 8/129انظر: السخاوي، الضوء البلمع، ) 3

 (. 1/358(. حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، )1/166انظر: السٌوطً، بؽٌة الوعاة، ) 4
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 يي مده هي  ف اهلل اسعظالـ يهي  ػزل  ػي اس ػياب  مػ  هػ،ؿ   ػه  ػي  ػدالث    راهة  ي إ راب هي  ف اهلل .3
 1.2 امت ف م ال ت ف  

هػػػ(س 875زاد اس قالػر يهػي ممتصػػر  ػي  قػػه اس   الػةس  ػػر ه تػ ج اسػػدالف  يػد اسيهػػ ب اسهمػ مي اسمتػػي ى هػ ة ) .4
 3هػ(.1004ي ر ه نالضً  م مد يف  يد اهلل استمرت  يس ص  ب ت يالر األيص رس اسمتي ى ه ة )

ني اسمهػ الرة  ػي اسعق ،ػد اسم  الػة  ػي اآلمػرة ي الػر ذسػؾ.  ػرع نياًل:  اسمه الرة  ي نصيؿ اسدالف  ي  زل م ػردس .5
اهت هػػػ ف زالػػػ دات  اػػػى مػػػ    ػػػي امتصػػػ ر )اسرهػػػ سة اسقدهػػػالة( سئلمػػػ ـ اسغزاسػػػيس ثػػػـ  ػػػرض سمػػػ طره اس ػػػرالؼ

مهػػتقبًل. ي ػػر ه ايػػف نيػػي  ػػرالؼ  الهػػ . اـ الػػزؿ الزالػػدس  تػػى مػػرج استػػأسالؼ  ػػف اسقصػػد األيؿس  صػػ ر تأسال ػػً  
 .4هػ(س يهم  ه: )اسمه مرةس  ي  رح اسمه الرة(905اسقدهيس اس   عي )ت

سا ػػالم مظ ػػر اسػػدالف: ن مػػد يػػف  اػػيس اسمعػػريؼ:   ػػرح يػػدالع اس ظػػ ـس اس ػػ مع يػػالف  تػػ يي: اسيػػزديي ياأل  ػػ ـ .6
 .5هػ(694اسمتي ى: ) ي يف اسه   تيس اسيغداديس اس   ي

 

 ء العمماء عميو.منزلتو العممية وثنا

 ػػ ف اإلمػػ ـ ايػػف اسهمػػ ـ إم مػػً   بلمػػة   ر ػػً  يأصػػيؿ اسػػدال   ت ياست هػػالر ياس قػػه ينصػػيسه ياس ػػرا،ض ياس هػػ ب 
ياستصػػيؼ ياس  ػػي ياسصػػرؼ ياسمعػػ  ي ياسيالػػ ف ياسيػػدالع ياسم طػػؽ ياس ػػدؿ ياألدب ياسميهػػالقى ي ػػؿ  اػػـ اس قػػؿ 

 6اس دالث.ياسعقؿ مت  يت اسمرتية  ي ذسؾ مع قاة  امه  ي 

  

                                                           

(. البخاري، محمد بن إسماعٌل، 6406، كتاب الدعوات، باب فضل التسبٌح، رقم )فً صحٌحه أخرجه البخاري 1

: محمد (، تح8/86) ،صلى هللا علٌه وسلم وسننه وأٌامهالجامع المسند الصحٌح المختصر من أمور رسول هللا هـ(، 256)ت

، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل التهلٌل فً صحٌحه . ومسلمهـ1422، 1ط ،دار طوق النجاة ،زهٌر الناصر

المسند الصحٌح المختصر بنقل العدل عن هـ(، 261النٌسابوري، مسلم بن الحجاج، )ت .(2694والتسبٌح والدعاء، رقم )

، بٌروت، دار إحٌاء التراث العربً، محمد فإاد عبد الباقً (، تح:4/2072، )العدل إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 د.ط، د.ت 

 (.2/945(. حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، )8/131(. السخاوي، الضوء البلمع، )1/166انظر: السٌوطً، بؽٌة الوعاة، ) 2

 (.2/945(. حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، )1/166انظر: السٌوطً، بؽٌة الوعاة، ) 3

(، 2/201هـ(، هدٌة العارفٌن، )1399ن، )ت(. البابانً، إسماعٌل بن محمد أم1/166ٌانظر: السٌوطً، بؽٌة الوعاة، ) 4

 (.2/1292دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، د.ط، د.ت. حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، )

 (.1/235انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، ) 5

 (. 1/166(. السٌوطً، بؽٌة الوعاة، )8/131انظر: السخاوي، الضوء البلمع، ) 6
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ياستياضػػع اسم ػػرط  ي ػػ ف ر مػػه اهلل  هػػف اساقػػ ل ياسهػػمت ياسي ػػر ياسيػػزةس طالػػب اس غمػػةة مػػع اسيقػػ ر ياسهاليػػةس 
ي  ف سا الم  صػالب يا ػر ممػ  ألريػ ب األ ػياؿ مػف اس  ػؼ ياس رامػ تس ي ػ ف س   هف اس مةياإل ص ؼ ياسم

يقػ ؿ ن ػد نقرا ػه: سػي طايػت   ػج س يعامػؾ طرالؽ: ار ػع  ػإف سا ػ س    ػةت رد نياًل ي س االةس  ق ؿ سه نهؿ اس
 .1 اسدالف م    ف  ي ياد   مف القـي يه   الره

 ػػ سـ نهػػؿ األرض يم قػػؽ نيسػػى اسعصػػر   ػػة ن  ييػػة ذا   ػػج  قػػ ؿ   ػػه اسهػػم يي يهػػي مػػف مع صػػراله: 
ـ يتر ال  ت قيالة يؿ   ف الصرح يأ ه سيال اسعيارض اسيد الة مف طيؿ اسضعؼ ياألهق  ي هرة يامتال رات  ثالرة

 .2 يترا مهم   ي طيؿ اسمدد سياغ رتية اال ته د

س يهػي 4س ي ػده يعضػهـ مػف نهػؿ اال تهػ د3 ده ايف   الـ  ي اسي ر اسرا،ؽ مػف نهػؿ استػر الا يق ؿ اسا  يي: 
 . 5 رني   الا ت هد يذسؾ تص  ال ه يتآسال ه

 وفاتو3

   زته م هيدةس يد ػف ـ.(س يد ف مف اليمهس ي   ت 1457هػ ػ 861م ت الـي اس معة ه يع رمض فس ه ة )
 ي سقرا ة  ي ترية ايف  ط ل اهلل اسه  دري.

اسم قيؿ ياسمعقيؿس ياسدالف ياسػيرع ياسع ػة ياسيقػ ر  ييم ت ر مه اهلل يسـ الماؼ يعده مثاه  ى اس مع يالف  ام
 .6 ي ه ،ر اسديؿ

  

                                                           

 (. 1/167) انظر: السٌوطً، بؽٌة الوعاة، 1

 (. 1/166(. السٌوطً، بؽٌة الوعاة، )8/131انظر: السخاوي، الضوء البلمع، ) 2

وصؾ  ابن نجٌم ابن الهمام بالمحقق قال فً البحر الرابق: "وقد أطال المحقق ابن الهمام هنا فً الكبلم مع الشافعً كما  3

(، دار 5/77البحر الرابق شرح كنز الدقابق، ) هـ(،970)ت ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم بن محمد،هو دأبه".انظر: 

 ، د.ت.2الكتاب اإلسبلمً، ط

"، وقال عنه الشٌخ والكمال صاحب الفتح من أهل الترجٌح بل من أهل االجتهادعده ابن عابدٌن من أهل االجتهاد فقال: " 4

، وله آراء ٌخالؾ فٌها مذهبهم، مما ـ الحنفٌة ـ مالمحقق ابن الهمام وهو من كبار علمابهاأللبانً محدث القرن العشرٌن: " 

هـ(، رد المحتار على الدر المختار، 1252". ابن عابدٌن، محمد أمٌن بن عمر، )ت ٌدل على أنه من المجتهدٌن فً المذهب

هـ(، سلسلة األحادٌث 1420م. األلبانً، محمد ناصر الدٌن، )1992هـ ـ 1412، 2(، دار الفكر، بٌروت، ط3/621)

 م.1992هـ ـ 1412، 1(، دار المعارؾ، الرٌاض، ط14/83ضعٌفة والموضوعة وأثرها السًء فً األمة، )ال

 .180انظر: اللكنوي، الفوابد البهٌة،  5

 (. 16/187(. ابن تؽري بردي، النجوم الزاهرة، )5/257انظر: السخاوي، الضوء البلمع، ) 6
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 المطمب الثاني3 

 التعريؼ بكتاب فتح القدير.

 اػػى مػػتف اسهداالػػة سامر ال ػػ  ي يس  ػػه سػػـ ال ماػػه يػػؿ ا تهػػى  الػػه إسػػى العتيػػر  تػػ ب  ػػتا اسقػػدالر مػػف نهػػـ اس ػػريح 
هػػ(س إسػى 988اسمتػي ى هػ ة ) اسمعػريؼ: يق ضػي زاده ردن مؿ  ر ه  مس اسدالف ن مد يػف قػي  س ثـ1اسي  سة

 .2يهم  ه: ) ت ،ج األ   رس  ي   ؼ اسرميز ياألهرار( ومر اس ت ب

  ػر ت  ػي  ت يتػه  ػي  ػهير هػ ة تهػع ي  ػرالف يثم  م ،ػة ي ي مقدمة  ت ب  رح اسقدالر ق ؿ ايف اسهمػ ـ: 
  ػػد اس ػػريع  ػػي إقرا،ػػه سػػيعض اإلمػػيافس نر ػػي مػػف  ػػـر اهلل هػػي   ه نف الهػػدال ي  الػػه صػػياب اسصػػيابس ينف 

سصػ ر ي اسع  الػة  ػي طاػب  ال مع  اله ن ت ت م  ت ػرؽ مػف سػب اسايػ بس سال ػيف  ػدة سطػ سيي اسرياالػةس يمر عػ ً 
ال ه هي   ه نه  .3 أؿ نف ال عاه م سصً  سي هه اس رالـس يمي يً  سرض ه اسميصؿ إسى    ت اس عالـاسهداالةس يا 

يقػػ ؿ ر مػػه اهلل  ػػي تهػػمالة اس تػػ ب:  يسمػػ   ػػ ل ي ضػػؿ اهلل ير متػػه ن يػػر مػػف قػػدري يمػػ  ال ال تهػػب ي هػػيةس 
يال   امت ن ه مف  تا  ػيد اسقػ در  اػى  ػؿ  ػيلس  هػمالته يهلل اسم ػة ق ػتا اسقػدالرا ساعػ  ز اس قالػر يال  ػيؿ

 .4قية إال ي هلل اسعاي اسعظالـ 

 

  

                                                           

 (. 1/168(. السٌوطً، بؽٌة الوعاة، )8/130انظر: السخاوي، الضوء البلمع، ) 1

 (.2/2022انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، ) 2

 ( خطبة الكتاب، دار الفكر، بٌروت، د.ط، د.ت.1/9هـ(، فتح القدٌر، )861انظر: ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، ) 3

 ( خطبة الكتاب.1/12انظر: نفسه، ) 4
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 منيج ابف اليماـ في كتابو3

 ي  ر ه ساهداالة  عؿ  ت يه مف نهـ اس ريح  االه س يالتيالف م ه ه مف مبلؿ    ف اليف اسهم ـ م هٌج ممالزُ 
 :اس زل اسذي  ققته يالتامص  ي اآلتي

  االه يالذ ر م  هيته سم  قياه.  ف ايف اسهم ـ ال رح اسع ياف اسذي الذ ره ص  ب اسهداالةس يالعاؽ  .1
   ف ال قؿ  زلًا مم  الرد  ي اسهداالة يالقدمه ي امة قيسه: ... ثـ اليدن اس رح. .2
سـ الاتـز  رح  ؿ  امػة مػف اسهداالػةس يا  مػ  اقتصػر  اػى مػ  ا تػ ج إسػى  ػرح ني تيضػالاس مػع اإلهػه ب تػ رة  .3

 ياالمتص ر ت رة نمرى.
  قؿ نقياؿ اسمذاهب اس قهالة يم  ق ته .اهتـ ي .4
 ج يه  الر اس   الة مف ندسة يال  ق ه .االة يالذ ر مص دره س يالذ ر م  ا ت  ف الهتدؿ  اى مذهيه ي ألدسة اس ق .5
س سػرني مذهيػه اس   ػي  ػي اسغ سػبس يمػع ذسػؾ  ػ ف الهػالر مػع اسػدسالؿس  اػـ التعصػب سمذهيػه ة   ػت وراكه ميا قػ .6

 اػى األهػرى يميا قتػه سقػيؿ اس ػ  عي  مف ذسؾ: مم س ة ايف اسهم ـ مذهب اس   الة اسذي ال الرى  ياز اسمػف 
 اسق ،ؿ ي ياز اسمف.

س ين ال  ً  الذ ر طرقه س يال  ـ  االه س يالذ ر م  قالؿ  ي   ف المرج األ  دالث اس ييالة اسياردة  ي اسهداالة   سي ً  .7
س يمػ  ذ ػره  ػي اس  ػـ : ذ ػره ممػ رج  ػدالث اسثبلثػة مػف طػرؽ  دالػدةس يمثػ ؿ ذسػؾرياته  مػف  ػرح ني تعػدالؿ

 .ف  يد اهلل يف نيي   ـز اى ني ف ي
  مع ايف اسهم ـ يالف اس ريع ياألصيؿس  ظهرت يرا ته  ي تمرالج اس ريع  اى األصيؿ. .8
   ف ال قؽ اس ثالر مف اسمه ،ؿ األصيسالة ياس قهالة ياس دالثالةس  الر ا م  الراه ميا قً  سادسالؿ. .9

يم هػػػ  ظهػػػر اليػػػف اسهمػػػ ـ ا تهػػػ دات يامتالػػػ رات م صػػػة  ػػػي اس قػػػه ياألصػػػيؿس ي ػػػي يعضػػػه  مػػػ سؼ مذهيػػػه  .10
 .مم س ته سامذهبي  ميا قته سؤل،مة اسثبلثة  المف ق تؿ مف اسعيالد ن ه سالس  ال،ً س

 : ردس يمػف ذسػؾ اػى اسهداالػة ني اس ػ ر يف م  الراه مطًأ  ي اسمتف مم  نيرده اسمر ال ػ  ي   ف الص ا ن ال   ً  .11
ايف اسهم ـ االهتدالؿ ي دالث اسص ال الف   يهؿ ترؾ س ػ   قالػؿ مػف م ػزؿ   اػى اهػتالبلل اس  ػ ر  اػى نمػياؿ 

 اسمهامالف  الث الرى ن ه ال   هد  اله  اى اسميضيع.
 ي ريع ني تتم ت سـ الذ ره  ص  ب اسهداالة. ياس صيؿ  الا ؽ األيياب .12
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كتابو. الجزء الذي حققتو مف المصادر التي اعتمد عمييا ابف اليماـ في  

 أواًل3 مصادر الحديث وشروحو ورجالو.

 هػ(.279أليي  الهى م مد استرمذيس اسمتي ى ه ة ) س ياسعاؿاس  مع اسص الا 
 ( 275ه ف ايف م  ه أليي  يد اهلل م مد يف الزالد اسقزيال يساسمتي ى ه ة.)هػ 
  هػ(.275)ه ف نيي دايد سهاالم ف يف األ عث األزديس اسمتي ى ه ة 
  هػ(.385أليي اس هف  اي يف  مر اسدارقط يس اسمتي ى ه ة )ياسمكتاؼ ياسممتاؼ  ه ف اسدارقط ي 
 يمعر ػػة اسهػػ ف ياآلثػػ ر أليػػي ي ػػر ن مػػد يػػف  هػػالف اسيالهقػػيس اسمتػػي ى هػػ ة  ياسهػػ ف اسصػػغرى اسهػػ ف اس يػػرى

 هػ(.458)
  هػ(.303ه ة )ه ف اس ه ،ي أليي  يد اسر مف ن مد يف  عالب اس ه ،يس اسمتي ى 
 ( 256ص الا اسيم ري أليي  يد اهلل م مد يف إهم  الؿ اسيم ريس اسمتي ى ه ة.)هػ 
 ( 261ص الا مهاـ أليي اس هالف مهاـ يف اس   ج اس اله ييريس اسمتي ى ه ة.)هػ 
  (هػ354)ص الا ايف  ي ف سم مد يف  ي ف اسيهتي اسمتي ى ه ة. 
 هػ( 365) دي اْسِ ْرَ  ِ ّيس اسمتي ى ه ة اس  مؿ  ي ضع  ل اسر  ؿ اليِف  دي  يد اهلل يف 
 ( 275اسمراهالؿ أليي دايد هاالم ف يف األ عثس اسمتي ى ه ة.)هػ 
 ( 405اسمهتدرؾ  اى اسص ال الف أليي  يد اهلل اس   ـ اس اله ييريس اسمتي ى ه ة.)هػ 
 ( 238مه د ايف راهياله سا   ظ إه  ؽ يف راهيالهس اسمتي ى ه ة.)هػ 
  هػ(س241م مد يف   يؿس اسمتي  ى ه ة )مه د اإلم ـ ن مد يف 
 ( 204مه د اإلم ـ اس   عي م مد يف إدرالسس اسمتي ى ه ة.)هػ 
 ( 292مه د اسيزار يف ن مد يف  مر اسيزارساسمتي ى ه ة.)هػ 
 ( 235اسمص ؼ اليف نيي  اليةس اسمتي ى ه ة.)هػ 
 ( 211اسمص ؼ سعيد اسرزاؽ يف هم ـ اسص ع  يس اسمتي ى ه ة.)هػ 
 هػ(. 360طيرا ي: سهاالم ف يف ن مد اسطيرا يس اسمتي ى ه ة )مع ـ اس 
 ( 179اسميطأ سئلم ـ م سؾ يف ن سس اسمتي ى ه ة.)هػ 
 ( 762 صب اسراالة أل  دالث اسهداالة أليي م مد  يد اهلل يف اليهؼ اسزالاعيس اسمتي ى ه ة.)هػ 
 :)هػ(.151)سم مد يف إه  ؽ يف اله ر اسمتي ى ه ة  هالرة ايف إه  ؽ )اسمغ زي ياسهالر 
 ( 207مغ زي اسياقديس سم مد يف  مر يف ياقد األهاميس اسمتي ى ه ة)هػ 
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 ثانيًا3 المصادر الفقيية واألصولية.

 ( 446األ   س: أل مد يف م مد يف  مر نيي اسعي س اس  ط ي اسطيريس اسمتي ى ه ة.)هػ 
 هػ(.189)هي  ت ب اسميهيط سئلم ـ م مد يف اس هف اس الي  يس اسمتي ى ه ة ي  :األصؿ 
 هػ( 182العقيب يف إيراهالـ يف  يالب يف هعد األ ص ريس اسمتي ى ه ة ) اإلمبلل: أليي اليهؼ 
 ( 224األمياؿ أليي  يالد اسق هـ يف هبلـ س اسمتي ى ه ة.)هػ 
  اإلالض ح  ي  رح است رالد: سعيد اسر مف يف م مد يف نمالريالػه نيػي اس ضػؿ اس رمػ  ي اس   ػيس اسمتػي ى هػ ة

 هػ(543) 
 نيػػي م صػػير اسهػػمرق دي اس   ػػيس اسمتػػي ى  س قهػػ ل  ػػي اس ػػريع: سا ػػالم  ػػبلل اسػػدالف: م مػػد يػػف ن مػػدست  ػػة ا

 هػ(450ه ة)
 ( 189اس  مع اسصغالر ياسزال دات سم مد يف اس هف اس الي  يس اسمتي ى ه ة.)هػ 
 ( 542مبلصة اس ت يى سئلم ـ ا تم ر اسدالف اسيم ري. اس قاله اس   يس اسمتي ى ه ة .)هػ 
  هػ(.616ت يى سيره ف اسدالف م ميد يف ن مد يف م زة اسيم ريس اسمتي ى ه ة )ذمالرة اس 
 ( 189اسهالر اس يالر سئلم ـ: م مد يف اس هف اس الي  يس ص  ب نيي   ال ةس  اسمتي ى ه ة)هػ 
 ( 482 رح اس  مع اسصغالر سئلم ـس  مر اإلهبلـ:  اي يف م مد اسيزدييس اسمتي ى: ه ة)هػ 
 هػ(.373 يازؿس  أليي اساالث  صر يف م مد اسهمرق ديس اسمتي ى: ه ة ) رح اس  مع اسصغالرس  ياس 
 هػ(370اسرازيس اسمتي ى: ه ة )  رح اسط  يي أليي ي ر: ن مد يف  ايس اسمعريؼ ي س ص ص. 
  ( 505 رح اسي الز أليي   مد اسغّزاسي اس   عيس اسمتي ى ه ة )هػ. 
  اسظهالرالػػػة: اس تػػػ يى اسظهالرالػػػة: سظهالػػػر اسػػػدالف نيػػػي ي ػػػر م مػػػد يػػػف ن مػػػد يػػػف  مػػػر اسيمػػػ ريس  اسمتػػػي ى هػػػ ة

 هػ(. 619)
  اس تػػ يى اس يػػرى سئلمػػ ـس اسصػػدر اس يالػػرس اس ػػهالدس  هػػ ـ اسػػدالف:  مػػر يػػف  يػػد اسعزالػػز اس   ػػيس اسمتػػي ى هػػ ة

 هػ(.536)
   هػ(.540 ال ةس اسمتي ى ه ة )اس ت يى اسيسياس الة : سظهالر اسدالف  يد اسر الد يف نيي 
 ( 592 ت يى ق ضي م ف سا هف يف م صير األيز  دي اسم هير يق ضي م فس اسمتي ى ه ة.)هػ 
 هػ(.710سعيد اهلل يف ن مد اس ه ي اس   يس اسمتي ى ه ة ) اس   ي  ي  رح اسيا ي 
  اس ػػػهالد اسمتػػػي ى هػػػ ة اس ػػػ  ي  ػػػي  ػػػريع اس   الػػػة سم مػػػد يػػػف م مػػػد يػػػف ن مػػػد اسمػػػريزيس اس ػػػهالر ي س ػػػ  ـ

 هػ(.334)
 ( س أل مد يف م مد اسقديريس اسمتي ى ه ة)هػ(.428اس ت ب )اسممتصر 
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  الػػػة اس قهػػػ ل سايالهقػػػي إلهػػػم  الؿ يػػػف اس هػػػالف يػػػف  يػػػد اهلل اسيالهقػػػيس نيػػػي اسق هػػػـ اس   ػػػيس اسمتػػػي ى هػػػ ة   
 .هػ(402)

 ( 490اسميهيط أليي ي ر م مد يف ن مد اسهرمهيس اسمتي ى ه ة.)هػ 
  هػ(.571الط اسرضيي سرضي اسدالف م مد يف م مد يف م مد اسهرمهي اسمتي ى ه ة )اسم 
 ( 711اس ه الة  ي  رح اسهداالة سص  يه   هالف يف  اي يف اس   ج اسهغ  قيس اسمتي ى ه ة)هػ. 

 ثالثًا3 كتب المغة

 ( 224 رالب اس دالث أليي  يالد اسق هـ يف هبلـ اسمتي ى ه ة.)هػ 
  هػ(.538س  ر اهلل م ميد يف  مر اسزمم ريس اسمتي ى ه ة )اس  ،ؽ  ي  رالب اس دالث 
 صػػػر يػػػف نيػػػى اسم ػػػ ـر األدالػػػب اس   ػػػي اس ػػػهالر  ساسُمغػػػِرب  ػػػي ترتالػػػب اسُمعػػػِرب: س  صػػػر اسػػػدالف نيػػػي اس ػػػتا  

 هػ(610 اسمتي ى ه ةي سمطرزيس
 هػ(س321اسمتي ى ه ة): أليي ي ر م مد يف اس هف يف درالد  مهرة سه ف اسعرب  ي اساغة 
 ن مػػػد يػػػف  ػػػ رس يػػػف ز رالػػػ  يػػػف م مػػػد ايػػػف  يالػػػب اسػػػرازي اساغػػػيي اسمػػػ س ى  سأليػػػي اس هػػػالف :اساغػػػة م مػػػؿ

 (هػ395اسمتي ى ه ة ) اسهمدا يس
 هػ(.350ه ة ) اسمتي ىس إله ؽ يف إيراهالـ اس  رايي نيي إيراهالـ اس   ي دالياف األدب 

 رابعًا3 كتب التفسير.

 اسمهػػمى يتػػأيالبلت نهػػػؿ اسهػػ ةس سئلمػػ ـ نيػػي م صػػير م مػػػد يػػف م مػػد م مػػيد اسم ترالػػػدي تػػأيالبلت اسقػػروف :
 .هػ(333اسمتي ى ه ة: )اس   يس 

 اسق هػـ م مػيد يػف  مػر يػف م مػد اسزمم ػريس  يساعبلمة   ر اهلل نيػ : ف  ق ،ؽ  يامض است زالؿ اس   ؼ
 .هػ(538األدالب اس  يي اساغيي اس قاله اس   عيس اسمتي ى ه ة)

 هػ(. 410) اسمتي ى ه ة م قيدس يهي ن مد يف ميهى يف مرديالهس است هالر اسمه د اليف مردياله 
 ( 327ت هالر ايف نيي   تـ سعيد اسر مف يف م مد اسيهتي اسمتي ى ه ة.)هػ 
 ( 310ت هالر اسطيري سم مد يف  رالر اسطيريس اسمتي ى ه ة .)هػ 

  



19 
 

 أىمية كتاب فتح القدير3رابعًا3 

يسذا اهػتـ  امػ ل اسمػذهب يمدمتػهس يممػف مػدـ هػذا  1اسقدالر مف نمتف  ريح اسهداالة ينير ه العتير  رح  تا 
 اس ت ب:

 هػ(س ق ـ ييضع    الة  االه  ي م ادالف.1014اس الم  اي يف هاط ف م مد اسق ريس اسمتي ى ه ة ) .1
 .   2ت  االههػ(س ق ـ يتامالصه  ي م اد يسه  اله مكامذا956ياس الم إيراهالـ م مد اس ايي اسمتي ى ه ة ) .2

 ترجيحات ابف اليماـ في القسـ المحقؽ في الرسالة.خامسا3 

 اليف اسهم ـ امتال رات  قهالة  ثالرةيتر ال  ت قيالة دامؿ اسمذهب يم ر ه.

 مف اختياراتو وترجيحاتو خارج المذىب.

 سمذهب اسذي ال ال الز اسمف.س يم سؼ ا ياز اسمف  اى األهرىيا ؽ ايف اسهم ـ اسمذهب اس   عي  ي  .1
 . اسذي الرى ن ه  يل يا ؽ ايف اسهم ـ األ،مة اسثبلثة  المف ق تؿ مف اسعيالد ن ه سالس  ال،ً س يم سؼ اسمذهب .2
يمػػ سؼ  ػػال،ً   هػػي سػػهس  نصػػ باألمالػػر مػػف   ػػي يطػػبلف قػػيؿاسقػػيؿ األصػػا   ػػد اس ػػ  عالةس ايػػف اسهمػػ ـ  يا ػػؽ .3

 اسمذهب اسذي الرى ص ته.

 مف اختياراتو وترجيحاتو داخؿ المذىب.

اسهمػػ ـ ن ػػه ال التػػرؾ اسصػػيال ف ياس هػػ ل  ػػي نرض  ػػ مرة  تػػى الميتػػيا  ي ػػً س أل هػػـ نهػػ رى يقػػد  امتالػػ ر ايػػف .1
 نيصى اس يي صاى اهلل  االه يهاـ ي أله رى مالرًا. 

ر ػػا ايػػف اسهمػػ ـ قػػيؿ اسصػػ  يالف نف اسقهػػمة  ػػي دار اس ػػرب ي طاػػة ي ػػ رض قػػيؿ م مػػد اسق ،ػػؿ ي س راهػػةس  .2
 ه ط هر ألف اس راهة   ـ  ر ي ال ت ج مصيصه إسى دسالؿس ي ذسؾ ر ا قيؿ نيي اليهؼ  ي هكر اسهرة ن

 يسالس ساقيؿ ي س راهة دسالؿ.
ر ا ايف اسهم ـ  رياالة نف مػف  ػ يز  اػى  ػرس مغصػيب ني مهػتع ر ني مهػتأ ر ثػـ اهػترده م س ػه نف سػه  .3

 ههـ   رس.

  

                                                           

 (المقدمة.1/15نظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، )ا1

 (.2/2022انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، )2
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 .اليدايةوكانت لو اجتيادات واختيارات خالؼ فييا  

ت هػػالره اسع ػػية يػػ سقهرس  قػػ ؿ هػػي ضػػده  أل هػػ  مػػف   ػػ  الع ػػي   ػػية إذا ذؿ مػػ سؼ ايػػف اسهمػػ ـ اسمصػػ ؼ  ػػي  .1
 .يمضعس ياسمع ى  تا يادة   ؿ  يف نهاه  ذيي   ية: ني ذؿ يذسؾ الهتاـز قهر اسمهامالف سهـ

مػػ سؼ ايػػف اسهمػػ ـ اسمصػػ ؼ يػػأف اسمياد ػػة ي سمػػ ؿ ت ػػيز   ػػد اس   ػػةس  هػػي الػػرى ن هػػ  ت ػػيز   ػػد اس   ػػة  .2
 ي دمه . 

ي ػػدالث اسصػػ ال الف   يهػػؿ تػػرؾ س ػػ   قالػػؿ مػػف م ػػزؿ   اػػى اهػػتالبلل  اح اسهداالػػةر  ُ ػػ اهػػتدالؿمػػ ـ رد ايػػف اسه .3
 اس   ر  اى نمياؿ اسمهامالف  الث الرى ن ه ال   هد  اله  اى اسميضيع.
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 القسـ الثاني3

 وفيو مبحثاف قسـ التحقيؽ

 المبحث األوؿ

 وصؼ النسخ المعتمدة في التحقيؽ

 المبحث الثاني

 المحقؽالنص 

 وفيو ستة أبواب.
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 المبحث األوؿ

 وصؼ النسخ المعتمدة في التحقيؽ

 المطمب األوؿ

 وصؼ النسخ المعتمدة في التحقيؽ، وصور عنيا.

 ا تمدت  ي ت قالؽ هذه اسره سة  اى ثبلث  همس  همتالف ممطيطتالف ي همة مطيي ة.

 النسخة األولى3

يهػػي استػػي    ن  يهػي  هػػمة مصػػيرة سػػدى م تيػػة اسماػؾ  يػػد اسعزالػػز  ػػي اسمدال ػػة اسم ػيرةس ين ػػرت سهػػ  يػػ سرمز 
 قمت ي س هم م ه . 

 يصؼ اس همة:

   همه : )إيراهالـ ي ذمي( .1
 هػ .953ت رالم اس هم:  .2
 ( يرقة.37 دد نيراؽ اس زل اسم قؽ  ي اسره سة: ) .3
 ( هطرًا.27 دد نهطر اسيرقة: ) .4
 مي يهي ياضا يمقريل. يع اسمط:  ه .5
 ص   ت اسممطيط مرتيطة يطرالقة استعقاليالة. .6
 هقط اس ام ت: قاالؿ. .7

 النسخة الثانية3

(س 274/3يهي اس همة اسمصرالةس مي يدة  ي مكههة إ الػ ل استػراث  ػي نيػي دالػس ػ اسقػدسس يت مػؿ اسػرقـ )
 .  ـ  ين رت سه  ي سرمز 

 اهـ اس همة  م   ي اسمصدر:  تا اسقدالر  رح اسهداالة
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 يصؼ اس همة:

   همه : م هيؿ. .1
 هػ.956س  عي فس 21ت رالم اس هم: اسهيتس  .2
 م  ف اس هم:   ياس ػ  اهطالف. .3
 يرقة. 34 دد نيراؽ اس زل اسم قؽ مف اسره سة  .4
 .هطراً  29 دد نهطر اسيرقة  .5
  امة. 15متيهط  ام ت اسهطر:  .6
  يع اسمط:  هميس يهي  الر ياضا ي اله اس ثالر مف اسمطأ ياستص الؼ. .7
 ص   ت اسممطيط مرتيطة يطرالقة استعقاليالة. .8
 هقط اس ام ت قاالؿ. .9

 النسخة المطبوعة3

 اس همة اسمطيي ة استي ا تمدت  االه  هي  همة إ ال ل استراث اسعريي/ يالريت ػ سي  ف . طيع  اله :

  ت ب اسهداالة سامر ال   ي اسذي  عؿ  ي ن اى ص  ة اس ت ب. 

 يمط ثـ تبله  ت ب  تا اسقدالر م صياًل يال هم 

ثػػػـ تػػػبله  ػػػي نهػػػ ؿ اسصػػػ  ة م صػػػياًل يال همػػػ  يمػػػط  تػػػ ب اس   الػػػة  تػػػ ب اس   الػػػة س ػػػبلؿ اسػػػدالف اسمػػػيارزمي 
 هػ(.767اس رال ي. اسمتي ى ه ة )

 هػ(.786يطيع  ي    الة اس ت ب مف اس هة اسعاال  ساص  ة  ت ب اسع  الة ساي يرتي. اسمتي ى ه ة )

 هػ(.945   الة هعدي  ايي )هعدي ن  دي(. اسمتي ى ه ة )ثـ تبله م صياًل يال هم  يمط ي اس هة اسه اى 

يهذه اس همة مف  ت ب  تا اسقدالر  الر م ققةس يالقع  ت ب اسهالر مف نيؿ اس ت ب إسى ي ب اس زالة  اله   ي 
 .  ط  . يقد ن رت سه  ي سرمز 288إسى ص  ة  187( ص  ة مف ص  ة 101 ديد )
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 صور لمنسخ المعتمدة في التحقيؽ3

  اى اسص  ة األيسى ياألمالرة مف  ؿ  همةس اس همتالف اسممطيطتالف ياس همة اسمطيي ة:يال تمؿ 
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 صيرة اسص  ة األيسى مف اس همة األيسى   ن  
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  صيرة اسص  ة األمالرة مف اس همة األيسى   ن  
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صيرة اسص  ة األيسى مف اس همة اسث  الة   ـ  
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  صيرة اسص  ة األمالرة مف اس همة اسث  الة   ـ 
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 صيرة اسص  ة األيسى مف اس همة اسث سثة   ط  
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 صيرة اسص  ة األمالرة مف اس همة اسث سثة   ط  
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 اسث  ي: طاباسم

 م هج است قالؽ

اتيػػ ع طرالقػػة اسػػ ص اسممتػػ ر  ػػي است قالػػؽس  الػػث ال ي ػػيد سمزالػػة م صػػة ت  ػػرد يهػػ  إ ػػدى اس هػػمس    تمػػدت  .1
 اس هم األمرى  االه س ينثيت اس ريؽ  ي اسه مش.اس همة   ن   سا هم   ه س ثـ قمت يمق ياة 

  ص اسهداالة يمط  رالض ييضعه يالف قيهالف مزر  الف. إض  ة .2
  هم اس ص ي سرهـ اإلمبل،ي اس دالثس مع االستزاـ يعبلم ت استرقالـ. .3
  ت ية م  الذ ره ايف اسهم ـ مف  ص اسهداالة يعد  امة: قيسه يالف قيهالف هبلسالالف )...(. .4
 سامه ،ؿ ي عاته  يالف قيهالف مع ي الف يمط  رالض.إض  ة    يالف  .5
 يضع اس ام ت ياسعي رات اسه قطة مف إ دى اس هم يالف قيهالف مع ي الفس مع اإل  رة إسى ذسؾ  ي اسه مش. .6
 تص الا األمط ل اسياردة  ي اس همس ياإل  رة إسى اسمطأ  ي اسه مش. .7
 ػ سيال ف اسميضع.اسممطيطة مع يضع   مةػف نيراؽ اس هم اإل  رة  ي اسه مش إسى  ه الة  ؿ يرقة م .8
س ييضعه  يػالف  مشس ي ت يته  ي سرهـ اسعثم  ي زي اآلال ت اسقرو الةس مع يال ف اهـ اسهيرةس يرقـ اآلالة  ي اسه .9

 }{.قيهالف 
يضع األ  دالث ياآلث ر اسياردة  ي اس رح يالف  بلمتي ت صالص   س ثـ تمرالج هذه األ  دالث  ي اسهػ مش   .10

 است سالة  ي استمرالج. مع اتي ع اسطرالقة
 إذا   ف اس دالث  ي اسص ال الف ني ن دهم  ا ت الت يذسؾ. . ن

اسعام ل اسمعتيرالف م  نم ف   هم : مر ته مف  تب اسه ة مع اس  ـ  اى اس دالث مف نقياؿ  إذا   ف م ر  ً  . ب
 .ذسؾ

  زي اآلث ر اسياردة  ف اسص  ية ياست يعالف إسى مظ  ه  األصاالة. .11
ثيػ ت ذسػؾ  ػي اإل  رة إسى نقياؿ  .12 اسعام ل  ي اسمه ،ؿ استي الذ ره  اس  رح هيال    ػت  قهالػة ني نصػيسالةس يا 

 اسه مش.
 .تر مة األ بلـ اسمذ يرالف  ي اس ص اسم قؽ   د نيؿ يريد سهـ تر مة مي زة .13
  زي اس قيالت استي الذ ره  اس  رح إسى مظ  ه  م  اهتطعت. .14
 اس رح. ة  ي رح اسم ردات اساغيالة ياسمصطا  ت اسعامالة اسيارد .15
 ياسمدف ياسمياضع ياسياداف.ي س تب اسمي ز استعرالؼ  .16
يضع صير سايرقة األيسى ياسيرقة األمالرة مف اسم دة اسمطايية سات قالؽ مف  ؿ  همة مػف اس هػم اسمعتمػدة  .17

  ي است قالؽ.
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 اآلتالة: اسع مة يضع اس ه رس  .18
 .هرس اآلال ت اسقرو الة  
 .هرس األ  دالث اس ييالة اس رال ة  
  اآلث ر. هرس 
 .هرس األيال ت اس عرالة  
 .هرس األ بلـ ياس رؽ ياسقي ،ؿ  
 .هرس اس ام ت ياسمصطا  ت األصيسالة ياس قهالة ياس دالثالة ياساغيالة اسغرالية  
 .هرس اسمق دالر ياأليزاف ياسمه   ت  
 .هرس اس تب اسياردة  ي اس ص اسم قؽ  
  .هرس اسياداف ياسمياضع  
 هرس اسمص در ياسمرا ع  
  ال ت. هرس اسم تي 
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 اسمي ث اسث  ي
 اس ص اسم قؽ

 ي اله هتة نيياب مف  ت ب اسهالر
 ي ب  ال الة اسقت ؿ : اسي ب األيؿ
 ي اله  صؿ. : ي ب اسمياد ة يمف ال يز نم  ه.اسي ب اسث  ي
 في ب اسغ  ،ـ يقهمته . ي اله  صبل :اسي ب اسث سث
 ي ب اهتالبلل اس   ر. :اسي ب اسرايع

 ي اله  صؿ ي ب اسمهتأمف. :اسي ب اسم مس
 ي ب اسع ر ياسمراج. :اسي ب اسه دس
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 يهـ اهلل اسر مف اسر الـ

  ت ب اسهالر

 السير[كتاب ]المناسبة بيف كتاب الحدود و 

نيرد اس ه د  قالب اس ػديدة أل ػه يعػد نف   هػيه  يػي هالف ي ت ػ د اسمقصػيد مػف  ػؿ م هػ  يمػف مضػميف هػذا 
ِسُ ْهِف  الرهس يذسػؾ اسغالػرس يهػي إ ػبلل  امػة  فَ  ؿ م هم  َ هُ ـ  ف اس ه دس يي يف اس ت بس يهي إمبلل اسع س

 اهلل تع سى التأدى ي عؿ   س اسمأمير يهس يهي اسقت ؿ ي ب تأمالره   ه  سي هالف:

اس ػػريع  الهػػ   اػػى ي ػػه   ػػيف اس هػػ د اسمطاػػيب اإلمػػبلل   ػػه ي س هػػ د ن ظػػـ  ػػؿ  هػػ د ينقي ػػهس ياسعػػ دة  ػػي
مع ماة مع اس  ػ رس ياس ػديد مع ماػة مػع اسمهػامالفس يتقػدالـ 1هس ي ي ُه استرقي مف األد ى إسى م  هي ن اى م 

 م  التعاؽ ي سمهامالف نيسى. 

نيرده يعض اس  س  قاليه  قيؿ اس   حة أل ه  ي دة م ضة  2يال الم ى نف سه م  هية م صة ي سعي داتس  اهذا
 يمبلؼ اس   ح.

 ]مفيـو كممة السير[

وفي الشرع تختص بسير النبي عميػو الصػالة والسػالـ فػي  السير جمع سيرة وىي الطريقة في األمور
 .مغازيو

ساهال،ػة  يالػ ف هال،ػة اسهػالر ي  ستػهة ألف  عاػهيهي ِ عاة ي هر اس  ل مف اسهػالرس  ال ػيف س ) ) ياسهالر  مع هالرة
 : 5 مر يف  يد اسعزالزيقد اهتعمات  ذسؾ  ي اسهالر اسمع يي  الث ق سيا  ي  س4مرةمِ ي  3اهة  ِ 

  
                                                           

 وكن وهو خطؤ.أ "   "فً  1

 فً " م، ط " فلذا. 2
 .[والسٌر]فً " م "  3

هـ (، تهذٌب اللؽة، مادة )خمر(، تح: محمد عوض 370. انظر: األزهري، محمد بن أحمد، )تاْلِخْمَرةُ: االْسِتْخفاء 4

 م.2001، 1مرعب، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط

 رضًعمر بن عبد العزٌز بن مروان بن الحكم القرشً األموي رضً هللا عنه، وأمه ابنة عاصم بن عمر بن الخطاب  5

 هللا عنه، كنٌته أبو حفص كان مولده سنة إحدى وستٌن فً السنة التً قتل فٌها الحسٌن بن علً ومات سنة إحدى ومابة
البخاري، انظر:  وهو بن تسع وثبلثٌن سنة وستة أشهر وكانت خبلفته مثل خبلفة أبً بكر سواء تسع وعشرٌن شهرا،

(، دابرة المعارؾ العثمانٌة، الهند، د.ت، د.ط. 6/174هـ(، التارٌخ الكبٌر، )256محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم، )ت

 م.1973هـ ـ 1393، 1(، دابرة المعارؾ العثمانٌة، الهند، ط5/151هـ(، الثقات،)354البستً، محمد بن حبان بن أحمد،)ت

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16673
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اسمػأمير يهػػ   ػي  ػػزي اس  ػػ رس  2س ػػف  اػب  ػػي سهػػ ف نهػؿ اس ػػرع  اػى اسطرا،ػػؽ س1هػ ر  ال ػػ  يهػالرة اسعمػػرالف
 .3هتاـز اسهالر يقطع اسمه  ةتي  ف هيب ذسؾ  ي ه  

ن ـ  اب  ي  ر هـ  اى  هػ د اس  ػ رس يهػي د ػيتهـ إسػى اسػدالف اس ػؽس  اس ه دس يهي نالض ً يقد الق ؿ  ت ب 
 .4يقت سهـ إف سـ القيايا

 اػى  داالً  5سغػزا هػم  ال ً  غػزاة مصػدراً ن ـس أل ه  مع مَ  يهي نالض ً ر  تب اس قه الق ؿ:  ت ب اسمغ زيسي ي  ال
يهػػي قصػػد اسعػػدي ساقتػػ ؿ مػػص  ػػي  ػػر هـ يقتػػ ؿ  بسرْ ية يَضػػرْ  ػػدة  َضػػية سايَ زْ ي يَ ػػزْ  ػػدةس ياسقال هػػي َ ػػاسيَ 

 .6اس   ر

 ]فضؿ الجياد[

 .ي  صاه يذؿ ن ز اسم ييي ت 7ال هذا ي ضؿ اس ه د  ظالـس ي الؼ

دم ؿ ن ظـ اسم ق ت  االه يهي   س اإل ه ف ايتغ ل مرض ة اهلل تع سى يتقري ً   .يذسؾ إساله هي   ه يتع سى يا 

 اس   ط ياس هؿ  اى اسدياـ يم   ية نهيالته .ين ؽ م ه قصر اس  س  اى اسط   ت  ي 

  

                                                           

ٌُجمع العُ  1 مران: هما أبو بكر وعمر رضً هللا عنهما وهذا أسلوب من أسالٌب العرب وهو حمل أحد االسمٌن على اآلخر ف

محمد بن إبراهٌم،  بٌنهما فً التسمٌة طلباً للتخفٌؾ كقولهم األسودٌن ٌرٌدون التمر والماء. انظر: الخطابً، حمد بن

 م.1932هـ ـ 1351، 1(، المطبعة العلمٌة، حلب، ط1/134هـ(، معالم السنن، )388)ت
 فً " أ " الطرٌق. 2
 .إال أنها ؼلبت فً لسان الشرع على أمور المؽازي وما ٌتعلق بها ،الطرٌقة والمذهب وجمعها سٌر :السٌرة 3

وطرقه فً مؽازٌه وسٌر أصحابه وما نقل  -علٌه السبلم-ع سٌر النبً ؛ ألنه ٌجماالسم سمً هذا الكتاب بهذاقال العٌنً: 

هـ(، المؽرب فً ترتٌب المعرب، مادة )سٌر(، دار الكتاب 610. انظر: المطرزي، ناصر بن عبد السٌد، )تعنهم فً ذلك

بار فً شرح هـ(، نخب األفكار فً تنقٌح مبانً األخ855العربً، د.ط، د.ت. العٌنً، محمود بن أحمد بن موسى، )ت

 م.2008هـ ـ 1428، 1(، تح: ٌاسر بن إبراهٌم، وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة، قطر، ط12/134معانً اآلثار، )
محاربة الكفار، وهو المبالؽة واستفراغ ما فً الوسع والطاقة من قول أو فعل. ٌقال جهد بؤنه الجهاد: عرؾ ابن األثٌر  4

ابن األثٌر، المبارك بن محمد بن محمد، انظر:  ، وجاهد فً الحرب مجاهدة وجهادا.الرجل فً الشًء: أي جد فٌه وبالػ

 . م1979هـ ـ 1399، المكتبة العلمٌة، بٌروت، د.ط، مادة )جهد((، النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، 606)ت
 فً " أ، م " لؽزي. 5
الزبٌدي، محمد بن .انظر: ؽزو: قصد العدو فً دارهمال،وقٌل: إنه ال واحد له، وقٌل: واحده مؽزاة أو َمْؽًزى :المؽازي 6

البعلً، محمد بن أبً الفتح،  هـ(، تاج العروس، مادة )ؼزو(، دار الهداٌة، د.ط، د.ت.1205محمد بن عبد الرزاق، )ت

هـ ـ 1423، 1(، تح: محمود األرناإوط، مكتبة السوادي للتوزٌع، ط1/247هـ(، المطلع على ألفاظ المقنع، )709)ت

 م.2003
 لٌست فً " أ، م " . 7
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 .3:  ر ع   مف اس ه د األصغر إسى اس ه د األ ير 2ق ؿ  االه اسصبلة ياسهبلـ يقد ر ع مف  زاة 1يسذا

 ايػف مهػعيد يالدؿ  اى هذا ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ نمره  ػي اس ضػالاة  ػف اسصػبلة  اػى يقتهػ   ػي  ػدالث
اهلل ني األ مػ ؿ ن ضػؿق قػ ؿ: اسصػبلة  اػى مالق تهػ س قاػت: ثػـ نيق قػ ؿ يػر قات ال  رهػيؿ   4رضي اهلل   ه

 6رياه اسيم ري. "5اسياسدالفس قات: ثـ نيق ق ؿ: اس ه د  ي هيالؿ اهللس يسي اهتزدته سزاد ي

قػ ؿ:  8رضػي اهلل   ػه  ي  دالث نيػي هرالػرة س عاه ن ضؿ يعد اإلالم ف 7قيقد   ل ن ه صاى اهلل  االه يهاـا
 ي هلل يرهيسهس قالؿ: ثـ م ذاق ق ؿ:  9إالم فااله يهاـ: ني اسعمؿ ن ضؿق ق ؿ: اهلل صاى اهلل  ه،ؿ رهيؿ  

  

                                                           

 فً " م " وكذا. 1

 فً " ط " مؽزاة.  2
قال الحافظ بن حجر: هو مشهور َعلَى األلسنة، وهو من كبلم إبراهٌم بن أبً دادي فً تارٌخه، وهو منكر أخرجه البؽ 3

مصطفى عطا، دار (، تح: 13/498هـ(، تارٌخ بؽداد وذٌوله، )463. انظر: البؽدادي، أحمد بن علً بن ثابت، )تعبلة

هـ(، الدرر المنتثرة فً األحادٌث 911هـ. السٌوطً، عبد الرحمن بن أبً بكر، )1417، 1الكتب العلمٌة، بٌروت، ط

 .(، تح: محمد الصباغ، عمادة شإون المكتبات ـ جامعة الملك سعود، الرٌاض، د.ط، د.ت1/125المشتهرة، )

شهد بدراً والهجرتٌن،  هـ(،هاجر32)ت بن حبٌب، سادس اإلسبلم،بن عاقل ) وقٌل ؼافل(  هو عبد هللا بن مسعود 4

كناه النبً صلى هللا علٌه وسلم بؤبً عبد الرحمن، أحد األربعة الذٌن قال فٌهم النبً صلى هللا علٌه وسلم:  ،والمشاهد كلها
، أبو نعٌم األصبهانًانظر:  ، حدث عنه من الصحابة: أبو بكر، وعمر رضً هللا عنهما.«استقربوا القرآن من أربعة»

تح: عادل بن ٌوسؾ العزازي، دار الوطن للنشر،  ،(4/1765هـ(، معرفة الصحابة،)430أحمد بن عبد هللا بن أحمد، )ت

، تح: علً معوض، (3/381أسد الؽابة،) (،630علً بن أبً الكرم، )ت م. ابن األثٌر، 1998 -هـ  1419، 1الرٌاض، ط

 هـ.1415، 1دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط
الجهاد، باب كتاب وفً  (527رقم ) مواقٌت الصبلة، باب فضل الصبلة لوقتها،، كتاب البخاري أخرجه ،متفق علٌه 5

(. 5970رقم ) األدب، باب قول هللا تعالى: }ووصٌنا اإلنسان بوالدٌه{،كتاب وفً (. 2782رقم )، والسٌر فضل الجهاد

 (.1/90) (.85باب بٌان كون اإلٌمان باهلل تعالى أفضل األعمال،رقم ) اإلٌمان، كتاب ،ومسلم (.2/8( )4/14( )1/112)

ولد  (،هـ 256 - 194)البخاري،  ، أبو عبد هللاالجعفً موالهم محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن المؽٌرةالبخاري: هو  6

عنه: الترمذي،  وأبو ونعٌم بن حماد المروزي،روى ، صاحب الصحٌح  روى عن أحمد بن حنبل فً بخارى، ونشؤ ٌتٌماً 
األدب المفرد.المزي، ٌوسؾ بن عبد الرحمن بن ٌوسؾ، و خلق أفعال العبادمن كتبه  حاتم محمد بن إدرٌس الرازي،

هـ ـ 1400، 1، تح: بشار معروؾ، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط(24/430) هـ(، تهذٌب الكمال فً أسماء الرجال،742)ت

 (.6/34) م.الزركلً، األعبلم،1980

 " أ " وندبها بؤن.فً  7

أبو هرٌرة الدوسً من دوس، هو عبد الرحمن بن صخر، واختلؾ فً اسمه اختبلفا كثٌرا. كناه النبً صلى هللا علٌه  8

كان إسبلمه بٌن الحدٌبٌة وخٌبر، قدم المدٌنة مهاجرا والنبً صلى هللا علٌه وسلم بخٌبر، لزم هـ(، 58)توسلم بؤبً هرٌرة، 

ٌه وسلم ثبلث سنٌن، فكان ٌشهد إذا ؼابوا، وٌحفظ إذا نسوا، فكان من أروى الصحابة عن رسول هللا النبً صلى هللا عل

ابن  (.4/1885، معرفة الصحابة،). انظر: أبو نعٌمحدث بالشام، وبالعراق وبالبحرٌن ،صلى هللا علٌه وسلم وأحفظهم

 (.6/313) االثٌر، أسد الؽابة،

 ٌمان.اإل " أ "فً  9
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 .1مت ؽ  االه (.اس ه د  ي هيالؿ اهللس قالؿ: ثـ م ذاق ق ؿ:  ج ميرير

ف    ت صيرة مع رضة س ف اس مع يال هم  ي مؿ  ؿ م هم   ػإذا  ػ ف ق س اى م  الاالؽ ي  ؿ اسهػ ،ؿ 2يهذه يا 
  ف اس ه د ي س هية إساله ن ضؿ  الاالؽ يه اس ه د سم   امه مف تهال،ته سه ياهتعداده زال دة  اى  الره  3ااسه ،ؿ

 ياسغ  ل. 4ممف سالس مثاه  ي اس بلدة

اسه يؽ اسصبلة  اى يقته  يتاؾ هػي اس ػرا،ضس ي ػي هػذا ال التػردد  ػي  اسمذ ير  ي اس دالث ي اله  ظر ألف
اسصػػبلة  نف اسمياظيػػة  اػػى ندال  ػػرا،ض اسصػػبلة ينمػػذ اسػػ  س يهػػ   ػػي نيق تهػػ   اػػى مػػ  هػػي اسمػػراد مػػف قيسػػه 

 ن ضؿ مف اس ه د.   اى مالق ته 

ق مػةاس هػ د سػالس إال  يألف ا تػراضس ياس ه د سالس  ػذسؾ سيتت رر 5يألف هذه  رض  الف اسصػبلة  سئلالمػ ف يا 
 .6سغالرهس يمبلؼ اسصبلة  إف ُ ْهَ ه  سعال ه     ف مقصيدًا يَ ه  ً 

  :س ي اله طيؿ إسى نف ق ؿ7يهي اسمقصيد م ه  اى م  صرح يه صاى اهلل  االه يهاـ  ي  دالث مع ذ

  

                                                           

فً  ومسلم (.1/14. )(26، كتاب اإلٌمان، باب من قال إن اإلٌمان هو العمل، رقم )فً صحٌحه ريأخرجه البخا 1

 (.1/88) (.83، كتاب اإلٌمان، باب بٌان كون اإلٌمان باهلل تعالى أفضل األعمال، رقم )صحٌحه

 . " م" لٌست فً  2

 "، وكتب على الحاشٌة فً " أ ". م" لٌس فً  3
نه أل داً لد جلْ أصل الجبلدة صبلبة البدن ولهذا سمً الجِ ،وصبلبةواحد َوُهَو ٌدل َعلَى قوة وم َوالدال أَصل اْلِجٌم َوالبل :َجلَدَ  4

انظر: ابن فارس، أحمد بن فارس بن  د وجلٌدلْ أصلب من اللحم وقٌل الجلٌد لصبلبته وقٌل للرجل الصلب على الحوادث جَ 

هـ(، مقاٌٌس اللؽة، مادة )جلد(، تح: عبد السبلمهارون، دار الفكر، بٌروت، د,ط، 395زكرٌاء القزوٌنً الرازي، )ت

(، تح: محمد إبراهٌم 1/164هـ(، معجم الفروق اللؽوٌة، )395م. العسكري، الحسن بن عبد هللا، )ت1979هـ ـ 1399

 لثقافة للنشر والتوزٌع، مصر، د.ط، د.ت.سلٌم، دار العلم وا

   م" /ب من 25نهاٌة ق ". 
 هو ما توجه فٌه الطلب البلزم إلى كل مكلؾ، فبل ٌسقط قٌام البعض به المإاخذة عن الباقٌن. فرض عٌن: 5

، هـ(، الموافقات790انظر: الشاطبً، إبراهٌم بن موسى، )ت مثل: الصلوات الخمس، وحج البٌت، وصلة األرحام.

هـ(، 885. المرداوي، علً بن سلٌمان، )تم1997 ـ هـ1417، 1، طدار ابن عفان ن،مشهور آل سلما (، تح:1/252)

. العنزي، م2000 -هـ 1421، 1، طالرٌاض ،عبد الرحمن الجبرٌن،مكتبة الرشد(،تح: 2/872التحبٌر شرح التحرٌر، )

 .  م1997 -هـ  1418، 1، طمإسسة الرٌان، بٌروت (،1/27عبد هللا بن ٌوسؾ بن عٌسى، تٌسٌر علم أصول الفقه، )

 أ" / أ من 2نهاٌة ق ". 

 الصبلة حسنة لعٌنها.  " م، ط "فً  6

7  ُ ِ َصل ى هللا  معاذ ْبن جبل ْبن َعْمرو ْبن أوس األنصاري ثم الخزرجً، شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها، آخى َرُسول هللا 

ِه َوَسل َم بٌنه وبٌن عَ  ٌْ ِ ْبن مسعود، وبعثه عامبل على الٌمن وقال: َعلَ كنٌته أبو عبد الرحمن، أسلم «, نعم الرجل معاذ»ْبد هللا 
وهو ابن ثمانً عشرة سنة، وتوفً وهو ابن ثمان وثبلثٌن, مات فً طاعون عمواس بالشام فً خبلفة عمر، حّدث عنه من 

 (.5/187(. ابن األثٌر، أسد الؽابة،)5/2431بة،)، معرفة الصحاانظر: أبو نعٌمالصحابة: عمر، وابنه عبدهللا. 
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يال ا يػػرت قػػدـ  ػػي  مػػؿ اليتغػػي يػػه در ػػ ت اآلمػػرة يعػػد اسصػػبلة  ي ػػهٌ  1ياسػػذي   ػػس م مػػد يالػػده مػػ   ػػ ب  
 .4ص  ه استرمذي .3   ه د  ي هيالؿ اهلل 2اسم ريضة

ذ ال  ؾ  ي هذا   د   ي ػب نف العتيػر  ػؿ مػف اسصػبلة ياسز ػ ة مػرادة يا ػظ اإلالمػ   ي  ػدالث   سنيػي هرالػرةيا 
 7مػف رضػي اهلل   ػه ييمػ   ضػده ايػف مهػعيد يهػي 6ني الر ا يزال دة  قػه اسػرايي س5يال يف مف  مـي اسم  ز

 األ  دالث اسه يقة. 

 الػه ن ػه  عػؿ اس هػ د يعػد اإلالمػ ف يهػي ياس ؽ ن ه سالس  اله مع رضة أل ه سـ الذ ر اسصبلة  اله نصبًلس  إ مػ  
 .الصدؽ إذا   ف يعد اسصبلةس يهي قياه يعد اإلالم ف  بل مع رضة إال إذا  ظر   إسى اسمقصيد

  

                                                           

 شحب: تؽٌر لونه. انظر: ابن األثٌر، النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث، مادة )شحب(. شجت. " أ، م" فً  1

 .الفرٌضة " أ "فً  2

ِدِه َما َشَحَب » بلفظ ،فً مسنده لم أجده فً الترمذي. أخرجه أحمد 3 ٌَ ٍد ِب ْت َقَدٌم فًِ َعَمٍل َوال ِذي َنْفُس ُمَحم  َوْجٌه، َواَل اْؼَبر 

بَلِة اْلَمْفُروَضِة َكِجَهاٍد ِفً َسِبٌِل هللا ِ  ِة َبْعَد الص  وهذا الجزء منه حسن  ، وقال:الحدٌث من سإال معاذ« ُتْبَتَؽى ِفٌِه َدَرَجاُت اْلَجن 
، حنبل، مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشٌبانً، أحمد بن محمد بن لؽٌره، وهذا إسناد ضعٌؾ لضعؾ شهر بن حوشب.

وأخرجه البزار. البزار، أحمد بن عمرو م. 2001، 1تح: شعٌب األرنإوط وعادل مرشد، مإسسة الرسالة، ط (،36/434)

(، تح: محفوظ زٌن هللا، مكتبة العلوم والحكم، المدٌنة 7/111هـ(، مسند البزار ) البحر الزخار(، )292بن عبد الخالق، )ت

هـ(، المعجم الكبٌر، 360. الطبرانً سلٌمان بن أحمد بن أٌوب، )تفً معجمه الكبٌر م. والطبران2009ً، 1طالمنورة، 

 ، د.ت. 2(، تح: حمدي بن عبد المجٌد، مكتبة ابن تٌمٌة، القاهرة، ط20/63)
 جٌحون، من أهل ترمذ على نهر محمد بن عٌسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمً أبو عٌسى الترمذي الضرٌر 4

سمع محمد بن المثنى وعلً بن هـ(، من أبمة علماء الحدٌث وحفاظه، تتلمذ للبخاري وشاركه بعض شٌوخه 279هـ ـ 209)

هـ(، التقٌٌد لمعرفة رواة 629. من تصانٌفه: كتاب السنن والعلل والتارٌخ. انظر: ابن نقطة، محمد بن عبد الؽنً، )تالمنذر

م. الزركلً، األعبلم، 1988هـ ـ 1408، 1ال الحوت، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط(، تح: كم1/96السنن والمسانٌد، )

(6/322.) 

عموم المجاز: أي عموم اللفظ بٌن المعنى الحقٌقً والمجازي فإنه ٌكون باعتبار معنى مجازي له ٌشترك فٌه الحقٌقً  5

 والمجازي إلى ؼٌر ذلك. 
ٌدخل العموم إال فً الحقابق.والثانً: ٌدخل فٌه المجاز كالحقٌقة، ألن العرب  وفٌه وجهان عند الشافعٌة، أحدهما: المنع، فبل

 تخاطب به كما تخاطب بالحقٌقة.

 (،1/181هـ(، التقرٌر والتحبٌر على تحرٌر الكمال بن الهمام، )879محمد بن محمد بن محمد، )ت ابن امٌر الحاج،انظر: 

هـ(، البحر المحٌط فً أصول 794الزركشً، محمد بن عبد هللا بن بهادر،)ت م.1983هـ ـ 1403، 2دار الكتب العلمٌة، ط

 م.1994هـ _ 1414، 1دار الكتبً، ط (،4/21) الفقه،

ج  6 قال الكاكً: )واعلم أن اشتراط فقه الراوي لتقدٌم الخبر على القٌاس مذهُب عٌسى بن أبان، واختاره أبو زٌد، وخر 

اة، وتابعه أكثر ا الكرخً ومن تابعه من أصحابنا فلٌس فقه الراوي بشرط التقدٌم، بل (المتؤخرٌن علٌه حدٌث الُمصر  . فؤم 
م على القٌاس، قال أبو الٌسر: )وإلٌه مال أكثر  ٌُقد  ٌُقبل َخَبر كلِّ َعْدل ضابٍط إذا لم ٌكن مخالفاً للكتاب والسنة المشهورة، و

(، 2/383هـ(، كشؾ األسرار شرح أصول البزدوي، )730د، ). انظر: البخاري، عبد العزٌز بنن أحمد بن محمالعلماء(

(، 1/338، )أصول السرخسً، (هـ483السرخسً، محمد بن أحمد بن أبً سهل،)تدار الكتاب اإلسبلمً، د.ط، د.ت.  

 د.ت. دار المعرفة ، بٌروت، د.ط،

 .لٌست فً " أ " 7

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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1 مػػراف يػػف  صػػالفيمػػف األ  دالػػث  ػػي ذسػػؾ مػػ   ػػف 
ؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ رضػػي اهلل   ػػه نف رهػػي  

 س3اس ػػ  ـن ضػػؿ   ػػد اهلل مػػف  يػػ دة اسر ػػؿ هػػتالف هػػ ة رياه  2قػػ ؿ:  مقػػ ـ اسر ػػؿ  ػػي اسصػػؼ  ػػي هػػيالؿ اهلل
 .4اسيم رييق ؿ:  اى  رط 

رضػػي اهلل   ػػه:  قالػػؿ الػػ  رهػػيؿ اهلل مػػ  العػػدؿ اس هػػ د  ػػي هػػيالؿ اهللق قػػ ؿ: ال تهػػتطالعي هس  نيػػي هرالػػرة ي ػػف 
 ؿ ذسؾ القيؿ ال تهتطالعي هس ثـ ق ؿ: مثؿ اسم  هد  ي هيالؿ اهلل  مثؿ اسص ،ـ  أ  ديا  االه مرتالف ني ثبلث ً  

 .5اسق ،ـ اسق  ت يآال ت اهلل ال ال تر  ف صبلته يال صال مه  تى الر ع اسم  هد  ي هيالؿ اهلل  مت ؽ  االه

يػػ هلل   ػػي هػػيالؿ اهلل إالم  ػػ ً   مػػف ا تػػيس  رهػػ ً  رضػػي اهلل   ػػهس   ػػه  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ:نيػػي هرالػػرة ي ػػف 
 .6ه  ي مالزا ه الـي اسقال مة  رياه اسيم ريسَ يْ ه ييَ ثَ يْ ه يرَ ال  ه يرِ عَ يَ يي ده  إف  ِ  يتصدالق ً 

  

                                                           

سكن البصرة، أسلم عام خٌبر وؼزا مع رسول هللا هـ(، 53عمران بن حصٌن بن عبٌد بن خلؾ، أبو نجٌد الخزاعً، )ت 1

صلى هللا علٌه وسلم ؼزوات، كؾ نفسه عن الفتنة، مجاب الدعوة، بعثه عمر بن الخطاب ٌفقه أهل البصرة، كانت المبلبكة 

ابن . (4/2108، معرفة الصحابة،)انظر: أبو نعٌمتسلم علٌه من جوانب بٌته فً علته، روى عنه الحسن وابن سٌرٌن.

 (.4/269ثٌر، أسد الؽابة،)األ

 .[عند هللا" ] أ" فً ورد  2
محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدوٌه بن نعٌم بن الحكم، أبو عبد هللا الضبً المعروؾ بابن البٌع النٌسابوري الحاكم:  3

تفقه على: أبً علً ابن أبً هرٌرة، وأبً الولٌد القرشً، وؼٌرهم، بلؽت تصانٌفه فً أٌدي  ،هـ(405 -هـ321الحافظ، )

هـ(، طبقات 643ابن الصبلح، عثمان بن عبد الرحمن، )تانظر:"، و" العلل ".األمالًالناس ألفا وخمس مبة جزء، منها:"

م. اإلربلً، أحمد بن 1992، 1بلمٌة، بٌروت، ط(، تح: محًٌ الدٌن علً نجٌب،دار البشابر اإلس1/200) الفقهاء الشافعٌة،

، 1(، تح: إحسان عباس،دار صادر، بٌروت،ط4/280هـ(، وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان،)681)ت  محمد بن إبراهٌم،
 م.1971

 (، تح:2/78هـ(، المستدرك على الصحٌحٌن، )405)ت النٌسابوري، محمد بن عبد هللا،. فً مستدركه أخرجه الحاكم 4

الحدٌث و وأحمد فً مسنده، وقال المحقق: م.1990ـ هـ 1،1411مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط

، كتاب السٌر، باب فً فضل الجهاد فً سننه وفً شعب اإلٌمان والبٌهقً .(15/473.)إسناده حسن فً المتابعات والشواهد

(، تح: محمد عطا، 9/270هـ(، السنن الكبرى، )458الحسٌن بن علً، )ت(. البٌهقً، أحمد بن 18504فً سبٌل هللا، رقم )

(. البٌهقً، أحمد بن الحسٌن بن 3906م. والبٌهقً، كتاب الجهاد، رقم )2003هـ ـ 1424، 3دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط

م. 2003ـ هـ 1423، 1(، تح: مختار الندوي، مكتبة الرشد، الرٌاض، ط6/96هـ(، شعب اإلٌمان، )458علً، )ت

قال البزار: "ال نعلم رواه بهذا اللفظ إال عمران (. 1666والهٌثمً، كتاب الجهاد، باب فضل مقام الرجل فً الصؾ، رقم )

هـ(، كشؾ األستار عن 807. الهٌثمً، علً بن أبً بكر بن سلٌمان، )تبن حصٌن، وال نعلم له طرًٌقا أحسن من هذا"

 (.10/294، )فً تارٌخه م. والبؽدادي1979هـ ـ 1399، 1ة، بٌروت، ط(، مإسسة الرسال2/264زوابد البزار، )
، كتاب الجهاد والسٌر، باب أفضل الناس مإمن مجاهد بنفسه وماله فً سبٌل هللا، فً صحٌحه أخرجه البخاري 5

 (.3/1498) (.1878، كتاب اإلمارة، باب فضل الشهادة فً سبٌل هللا، رقم )فً صحٌحه ومسلم (.4/15). (2787رقم)
 (.4/28) (.2853كتاب الجهاد والسٌر، باب من احتبس فرساً فً سبٌل هللا ، رقم )أخرجه البخاري فً صحٌحه،  6

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=40
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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 [ومحمو وفضمو الرباطتعريؼ ]

 .3تع سى 2د عه هلل 1قصدساإلق مة  ي م  ف التيقع ه ـي اسعدي  اله  :يمف تيايع اس ه د اسري طس يهي

رضػي اهلل   ػه: هػمعت رهػيؿ  5مػف  ػدالث هػام ف4مهػاـياأل  دالث  ي  ضاه  ثالػرة: م هػ  مػ   ػي صػ الا 
ف مػ ت  الػه ن ػري  اهلل صاى اهلل  االه يهاـ القيؿ:  ري ط اليـ  ي هيالؿ اهلل مالػر مػف صػال ـ  ػهر يقال مػهس يا 

 .6مهاـ ف  رياه ت  مف اس َ  االه  ماه اسذي   ف العمؿ ين ري  االه رزقه ين

  

                                                           

 قصد." أ " ٌفً  1
 باهلل. " أ "فً  2
للمسلمٌن على الكفار. والثؽر: كل مكان ٌخٌؾ أهله العدو وٌخٌفهم. وأصل  اإلقامة بالثؽر، مقوٌاً  وعرفه ابن قدامة بؤنه: 3

 الرباط من رباط الخٌل؛ ألن هإالء ٌربطون خٌولهم، وهإالء ٌربطون خٌولهم، كل ٌعد لصاحبه، فسمً المقام بالثؽر رباطاً 

هـ 1388(، مكتبة القاهرة، د.ط، 9/196هـ(، المؽنً، )620ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد، )ت انظر: وإن لم ٌكن فٌه خٌل.

 م.1968ـ
 261 - 204) ، صاحب الصحٌح،مسلم بن الحجاج بن مسلم القشٌري النٌسابورّى، أبو الحسٌن: حافظ، من أبمة المحدثٌن 4

روى عنه الترمذي وعبد الرحمن بن أبً  أحمد بن محمد ابن حنبل، وإسحاق بن راهوٌه،، روى عن ولد بنٌسابور(، هـ

 (.7/221(. الزركلً، األعبلم، )27/499. انظر: المزي، تهذٌب الكمال، )األقرانو كتبه الكنى واألسماء ومنحاتم، 

 أنه روي عن مسلم بعد البخاري،ثانً كتاب صنؾ فً صحٌح الحدٌث صحٌح مسلم )الجامع الصحٌح( لمسلم بن الحجاج ـ 
النووي: وقد انفرد مسلم بفابدة حسنه، وهً كونه  قال ،قال صنفت هذا المسند الصحٌح من ثبلثمابة ألؾ حدٌث مسموعة

نه جعل لكل حدٌث موضعاً واحداً ٌلٌق به، جمع فٌه طرقه التً ارتضاها، وأورد فٌه أسانٌده إأسهل متناوالً من حٌث 
لم من المتعددة، وألفاظه المختلفة، فٌسهل على الطالب النظر فً وجهه، واستثمارها، وٌحصل له الثقة بجمٌع ما أورده مس

(، تح: 1/67هـ(، صٌانة صحٌح مسلم، )643انظر: ابن الصبلح،عثمان بن عبد الرحمن، )ت طرقه بخبلؾ البخاري.

المنهاج شرح هـ(، 676النووي، ٌحٌى بن شرؾ، )تهـ. 1408، 2موفق عبد القادر، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، ط

 .هـ1392، 2بٌروت،طدار إحٌاء التراث العربً، (، 1/14)، صحٌح مسلم بن الحجاج
سلمان الفارسً، كنٌته أبو عبد هللا، لم ٌشهد بدراً وأحداً بسبب الرق فلما أعتق شهد الخندق وبقٌة المشاهد مع رسول هللا  5

ابن سعد الطبقات الكبرى، انظر:  صلى هللا علٌه وسلم، كان أمٌراً على المدابن. وتوفً فٌها فً خبلفة عثمان بن عفان. -

 .(3/161بؽوي، معجم الصحابة، )(. ال7/230)
 .(3/1520(. )1913كتاب اإلمارة، باب فضل الرباط فً سبٌل هللا عز وجل، رقم )أخرجه مسلم فً صحٌحه،  6

 ،والثانً أومن بضم الهمزة وبواو ،)وأمن الفتان( ضبطوا أمن بوجهٌن أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر المٌم من ؼٌر واو
 .القاضً رواٌة األكثرٌن بضم الفاء جمع فاتن قال ورواٌة الطبري بالفتحان فقال تّ وأما الفُ 

وبضمها جمع  "وأمن من فتانً القبر"ان بفتح الفاء أي فتان القبر وفً رواٌة أبً داود فً سننه ت  ضبط الفَ قال السٌوطً: )و
طبلق صٌؽة الجمع على اثنٌن أو على قلت أو المراد فتان القبر من إ ،وتكون للجنس أي كل ذي فتنة :قال القرطبً .فاتن
نهم أكثر من اثنٌن فقد ورد أن فتانً القبر ثبلثة أو أربعة وقد استدل ؼٌر واحد بهذا الحدٌث على أن المرابط ال ٌسؤل فً أ

(، تح: أبو إسحاق 4/507هـ(، شرح السٌوطً على مسلم، )911(.السٌوطً، عبد الرحمن بن أبً بكر، )تقبره كالشهٌد

 م.1996هـ ـ 1416، 1دار ابن عفان، السعودٌة، ط الحوٌنً،
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 .2:  ييعث اليـ اسقال مة  هالدًا 1زاد اسطيرا ي

 4.م ت مرايطً  نمف مف اس زع األ ير  :  مف3 دالٍث مر يعٍ يه د ثق ٍت  ي اسطيرا ي يريى 

 .6مف اس زع  ييعثه اهلل اليـ اسقال مة وم  ً   :نيي هرالرةيه د ص الا  ف  5ايف م  ه يس ظ

  ه صاى اهلل  االه يهاـ ق ؿ:  إف صبلة اسمرايط تعػدؿ ممهػم ،ة صػبلةس ي  قتػه اسػدال  رس  7ي ف نيي نم مة
 .8ياسدرهـ م ه ن ضؿ مف هيعم ،ة دال  ر ال  قه  ي  الره 

  

                                                           

صاحب المعاجم الثبلثة.  ن أٌوب بن مطٌر اللخمً الشامً،اإلمام الحافظ الثقة، أبو القاسم سلٌمان بن أحمد بالطبرانً:  1

. انظر: ُزْرعة الدمشقً وهـ(، سمع من جمع من المشاٌخ منهم هاشم بن مرثد الطبرانً، وأب360هـ ـ260ولد بمدٌنة عكا، )

 .(12/201) ،النببلءالذهبً، سٌر أعبلم 

لم ٌرو هذا الحدٌث عن عبد هللا بن أبً زكرٌا إال عبد هللا بن الولٌد، وال عن عبد وقال: "  فً األوسط، أخرجه الطبرانً 2

الطبرانً، سلٌمان بن انظر:  قال األلبانً: منكر بذكر )الشهٌد(.". هللا إال معاوٌة بن ٌزٌد، تفرد به نافع بن ٌزٌد

تح: طارق بن عوض هللا بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهٌم الحسٌنً، (، 3/273)هـ(، المعجم األوسط، 360أحمد،)ت

سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة،  (،1420)ت محمد ناصر الدٌن، األلبانً، دار الحرمٌن، القاهرة، د.ت.

 م.1992 -هـ 1412، 1ط السعودٌة، –(، دار المعارؾ، الرٌاض 11/659)

 ." أ " قولهفً  3

لم ٌرو هذا الحدٌث عن ، وقال: «فً سبٌل هللا أمنه هللا من فتنة القبر من مات مرابطاً »بلفظ األوسط،  أخرجه الطبرانً 4

حدٌث لحدٌث "وا بهذا اللفظ، وقال:فً مسنده (. والحدٌث أخرجه أحمد 3/23. المعجم األوسط، )صفوان إال محمد بن حمٌر

 (.39/130)مسند أحمد،  ".صحٌح، وهذا إسناد ضعٌؾ من أجل عبد هللا بن لهٌعة، ولكنه لم ٌنفرد به

هـ(، 273هــ 209) أبو عبد هللا الربعً بالوالء القزوٌنً الحافظ المشهور، ،محمد بن ٌزٌد بن ماجهابن ماجه هو:  5

 ٌسٌراً  قدراً ال العت كتاب أبً عبد هللا ابن ماجه فلم أجد فٌه إط: "مصنؾ كتاب السنن فً الحدٌث، قال أبو زرعة الرازي
سمع أبا بكر بن أبً شٌبة والعباس بن الولٌد الخبلل وؼٌرهم، روى  وله تفسٌر القرآن الكرٌم وتارٌخ ملٌح، ًء"،مما فٌه ش

هـ(، تارٌخ 517هللا، )ت عنه علً بن إبراهٌم القطان وأحمد بن روح البؽدادي. انظر: ابن عساكر، علً بن حسن بن هبة

م. ابن خلكان، أحمد بن محمد بن 1995هـ ـ 1415(، تح: عمرو العمروي، دار الفكر، دمشق، ط56/270دمشق، )

 .م1971، 1(، تح: إحسان عباس، دار صادر، بٌروت، ط4/279(، وفٌات األعٌان، )681إبراهٌم، )ت
. قال األلبانً: حدٌث صحٌح. (2767) رقم فً سبٌل هللا، الجهاد، باب فضل الرباط كتاب ،فً سننه أخرجه ابن ماجه 6

 ،1ط تح: شعٌب األرنإوط وآخرون، دار الرسالة العالمٌة، (،4/61ابن ماجه، محمد بن ٌزٌد، سنن ابن ماجه، ) انظر:
 م.2009ـ هـ 1430

 ما. " أ "فً  7

صدي بن عجبلن بن الحارث وقٌل: ابن عجبلن بن عمرو بن وهب من بنً سهم بن عمرو بن ثعلبة بطن وأبو أمامة هو  
من بنً قتٌبة الباهلً سكن مصر، ثم انتقل منها فسكن حمص من الشام، سنة ست وثمانٌن وله إحدى وتسعون سنة، ومات 

ابن األثٌر،أسد . (3/1526،معرفة الصحابة،)بو نعٌمانظر: أبها، كان من المكثرٌن فً الرواٌة، وأكثر حدٌثه عند الشامٌٌن. 

 (. 6/14الؽابة،)
، أحمد بن عمرو بن . ابن أبً عاصمقال األلبانً: إسناده ضعٌؾ جداً أخرجه ابن أبً عاصم فً كتابه الجهاد، و 8

الحكم، المدٌنة (،  تح: مساعد بن سلٌمان الراشد، مكتبة العلوم و2/705) هـ(، الجهاد البن أبً عاصم،287الضحاك، )ت

 (.11/249هـ. األلبانً، سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة، )1409، 1المنورة، ط
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نف  :2  ػي اس ػيازؿ س ػي اسم ػؿ اسػذي الت قػؽ  الػه اسريػ ط  إ ػه ال الت قػؽ  ػي  ػؿ م ػ ف 1هذا يامتاؼ اسم  الم
 .3  ؿ اسمهامالف  ي يبلدهـ مرايطيف ألف م  دي ه سي   ف ري ط ً  سال يف  ي ميضع ال ال يف يراله إهبلـ

ذا ن ػػ ريا  يقػػ ؿ يعضػػهـ: إذا ن ػػ ر اسعػػدي  اػػى ميضػػع مػػرةً  ال ػػيف ذسػػؾ اسميضػػع ري طػػً  إسػػى نريعػػالف هػػ ةس يا 
ذا ن  ريا ثبلث مرات ال يف ري طً  إسى اليـ اسقال مة  .4مرتالف ال يف ري طً  إسى م ،ة ي  رالف ه ةس يا 

 : ياسممت ر هي األيؿ.5ق ؿ  ي اس ت يى اس يرى

  ػػه  7معػػ ذ يػػف ن ػػسم ػػؿ اسريػػ ط مػػ  يرال اسمهػػامالفس ذ ػػر  ػػي  ػػدالث  ػػف مػػف  ػػيف  6انف مػػ  ذ ػػرقيا اػػـ 
 سال الأمذه هاط ف  مف  رس مف يرال اسمهامالف  ي هيالؿ اهلل تي رؾ يتع سى متطي  ً  صاى اهلل  االه يهاـ:

  

                                                           

. )مقدمة اللكنوي(. ابن 13أبا حنٌفة. انظر: المرؼٌنانً، الهداٌة،  هم علماء المذهب الذٌن لم ٌدركوا اإلمامالمشاٌخ:  1

 (.4/495رد المحتار، ) عابدٌن،
ومن  .: صور فتاوى جماعة من المشاٌخفٌه وهو نصر بن محمد بن إبراهٌم جمع، ٌث السمرقنديألبً الل :كتاب النوازل 2

(. رٌاض زاده، 2/1282) حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون،. انظر: وتنبٌه الؽافلٌن وؼٌر ذلك ،تفسٌر القرآن أٌضاً: مصنفاته

(، تح: محمد التنوجً، دار 1/71، )(، أسماء الكتب المتمم لكشؾ الظنون1078عبد اللطٌؾ بن محمد بن مصطفى، )ت

 م.1983هـ ـ 1403، 3الفكر، دمشق، ط
 .(5/77انظر: ابن نجٌم، البحر الرابق، ) 3
: " إذا أؼار العدو على موضع مرة، فذلك الموضع رباط أربعٌن سنة، قال عن سفٌان بن عٌٌنة رضً هللا عنهفً األثر  4

انظر: الخربٌتً،  نة، وإذا أؼار ثبلث مرات، فهو رباط إلى ٌوم القٌامة.وإن أؼار مرتٌن، ٌكون رباطا إلى مابة وعشرٌن س

(، مكتبة نزار 1/286هـ(، الدرة الؽراء فً نصٌحة السبلطٌن والقضاة، )843محمود بن إسماعٌل بن إبراهٌم، )ت

 مصطفى الباز، الرٌاض، د.ط، د.ت.

(، جمع هـ536)المتوفى سنة عمر بن عبد العزٌز الحنفً، الفتاوى الكبرى لئلمام، الصدر الكبٌر، الشهٌد، حسام الدٌن:  5

فٌها ما أودعه الفقٌه: أبو اللٌث فً: )نوازله(، أبو العباس الناطفً فً: )واقعاته(، وأبو بكر: محمد بن الفضل، و)فتاوى 

 (. 2/1228حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، )انظر:  أهل سمرقند(، ورمز لكل برمز.
 فً " أ " .ما بٌن المعكوفٌن لٌس  6

معاذ بن أنس الجهنً والد سهل، صحب النبً صلى هللا علٌه وسلم، وروى عنه أحادٌث، سكن مصر، روى عنه ابنه  7

ابن سعد، محمد  انظر: سهل، وله نسخة كبٌرة عند ابنه سهل، وروى عنه زبان بن فابد وؼٌره من الشامٌٌن والمصرٌٌن.

ابن .م1968، 1(، تح: إحسانعباس، دار صادر، بٌروت، ط7/502) رى،هـ(، الطبقات الكب230بن سعد بن منٌع، )ت: 

 (.5/186) أسد الؽابة، األثٌر،
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ف م  ُ ـ ِإال  َياِرُدَهػ  }  س  إف اهلل تع سى القيؿ:2إال ت اة اسقهـ 1سـ الر اس  ر يعال ه ي الػه س 5رياه نيػي العاػى 4 3{َياِ 
 .6سالف م تمؿ  ي اسمت يع ت

  قد يردت ن  دالث  ثالرة يسالس  اله  هيى اس راهة  ي هيالؿ اهلل. .يسالس الهتاـز  يف ذسؾ ي  تي ر اسم  ف

 يػػد اسػػدال  ر  7  ػػه  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ قػػ ؿ:  تعػػسنيػػي هرالػػرة  ػػف اسيمػػ ري يس مػػتـ هػػذه اسمقدمػػة ي ػػدالث 
 . 8ي يد اسدرهـ ي يد اسممالصة

ف سـ العط همط9 ي يد اسقطال ةزاد  ي رياالة ذا  الؾ  بل ا تقش سس إف ن طي رضي يا   س 10يتعس يا ت سس يا 

  

                                                           

 .بعٌنٌه " م" فً  1

وهو أن ٌباشر من الفعل الذي ٌقسم علٌه المقدارالذي ٌبر به قسمه،  هذا مثل فً القلٌل المفرط فً القلة، تحلة القسم: 2

مثل تحلة قسم الحالؾ، وٌرٌد بتحلته الورود على النار واالجتٌاز بها. والتاء فً فالمعنى ال تمسه النار إال مسة ٌسٌرة 
 انظر: ابن األثٌر، النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث، مادة )حلل(. التحلة زابدة.

 .71سورة مرٌم، اآلٌة 3
ند أبً ٌعلى هـ(، مس307أبو ٌعلى، أحمد بن علً بن المثنى، )ت أخرجه أبو ٌعلى فً مسنده وقال المحقق: ضعٌؾ. 4

وأخرجه الطبرانً،  م.1984هـ ـ 1404، 1(، تح: حسٌن سلٌم أسد، دار المؤمون للتراث، دمشق، ط3/63الموصلً، )

 (. 185/ 20المعجم الكبٌر، )

هـ(، ثقة، 307هـ ـ 210) الحافظ، أبو ٌعلى أحمد بن علً بن المثنى بن ٌحٌى بن عٌسى بن هبلل التمٌمً الموصلً، 5

حدث عنه: الحافظ أبو عبد الرحمن النسابً أبو بكر بن أبً شٌبة وٌحٌى بن معٌن، سمع من: ، و"المعجم"صاحب "المسند" 
انظر: ابن حبان، الثقات، وخلق كثٌر.  فً "الكنى"، فقال: حدثنا أحمد بن المثنى نسبة إلى جده، والطبرانً، وابن السنً،

 .(11/107) الذهبً،سٌر أعبلم النببلء،(. 8/55)

عات: جمع متابعة، وهً موافقة الراوي لؽٌره فً رواٌة الحدٌث المعٌن، بشرط أن تقع لؽٌر الصحابً الذي ٌروي المتاب 6

وصورتها: أن ٌروي الحدٌث عن ابن عمر نافع ، الحدٌث عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، كؤن تقع للراوي عنه أو من قبله
انظر:  ذلك عن أبٌه، فٌقال: تابع سالم نافعاً، وكلُّ منهما متابٌع ومتابٌع.مواله، وٌوافقه فً رواٌته سالم بن عبد هللا ٌروٌه ك

(، تح: عبد الفتاح أبو 1/64هـ(، قفو األثر فً صفوة علوم األثر، )971ابن الحنبلً، محمد بن إبراهٌم بن ٌوسؾ، )ت 

(، 1/53تحرٌر علوم الحدٌث، ). الجدٌع، عبد هللا بن ٌوسؾ، هـ1408، 2ط، حلب ،مكتبة المطبوعات اإلسبلمٌةؼدة، 

 م.2003هـ ـ 1424، 1مإسسة الرسالة، بٌروت، ط

 .[تعس وانتكس وإذا شٌك " م " ]فً  7

، تح:محمد  مادة )خمص(هـ(، الجراثٌم، 276الخمٌصة: كساٌء أسوٌد له علمان. الدٌنوري، عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة، )ت 8

 .ت.جاسم الحمٌدي، وزارة الثقافة، دمشق، د.ط، د

 م "/ أ من 26نهاٌة ق " . 
لسان هـ(، 711محمد بن مكرم بن علً، )تابن منظور، انظر: وهً كل ثوب له خمل من أي شًء كان.  :القطٌفة 9

 .هـ1414، 3مادة )قطؾ(، دار صادر، بٌروت، طالعرب، 

 .[وإذا شك فلما تتعثر ] " أ "فً  10

بما ٌخرجها واالنتقاش إخراج الشوكة من الرجل وأصلها من المنقاش أي إذا أصابته شوكة فبل وجد  :وإذا شٌك فبل انتقش

(، 2/24هـ(، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، )544السبتً، عٌاض بن موسى بن عٌاض، )تانظر:  الذي ٌستخرج به.

 المكتبة العتٌقة ودار اآلثار، د.ط، د.ت.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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ن ػػػعث رنهػػػه مغيػػػرة قػػػدم هس إف  ػػػ ف  ػػػي اس راهػػػة  ػػػ ف  ػػػي  س رهػػػه  ػػػي هػػػيالؿ اهلل 1 ػػػ فسعيػػػد ومػػػذ يعِ طػػػييى 
ف   ف  ي اسه قة ف   ع سـ ال  ع 2اس راهةس يا   .3   ف  ي اسه قةس إف اهتأذف سـ الكذف سهس يا 

 ]حكـ الجياد[

 " أمػا الفرضػية فمقولػو قاؿ3 " الجياد فرض عمى الكفاية إذا قاـ بو فريؽ مف الناس سقط عف الباقيف
ـْ َكافًَّة{ ]التوبة3  [ ولقولو عميو الصػالة والسػالـ " الجيػاد 63تعالى3 }َوَقاِتُموا اْلُمْشِرِكيَف َكافًَّة َكَما ُيَقاِتُموَنُك

، وأراد بو فرضًا باقيًا وىو فرض عمى الكفاية ألنو مػا فػرض لعينػو إذ ىػو إفسػاد ماض إلى يـو القيامة "
نما فر  ، فػذذا حصػؿ المقصػود بػالبعض سػقط عػف ض إلعػزاز ديػف او ودفػع الشػر عػف العبػادفي نفسو وا 

الباقيف كصالة الجنازة ورد السالـ " فذف لـ يقـ بو أحد أثـ جميع الناس بتركو "، ألف الوجوب عمػى الكػؿ 
 وألف في اشتغاؿ الكؿ بو قطع مادة الجياد مف الكراع والسالح فيجب عمى الكفاية.

يهػذا ياقػع ميقػع ت هػالر  5إذا قػ ـ يػه  رالػؽ مػف اس ػ س هػقط  ػف اسيػ قالف( 4 ػرض  اػى اس   الػة )قيسه: اس هػ د
 . رض اس   الة

 .7َ ٱقُتُايْا ٱسُم ِرِ الَف َ الُث َيَ دتُُّميُهـ { } تع سى: 6نم  اس رضالة  اقيسه

  
                                                           

هـ(، المحكم والمحٌط 458ظر: ابن سٌده، علً بن إسماعٌل، )تان َحبسه بعنانه. اْلفرس،وأعن ه َعن، اْلَحبل الِعنان: 1

 .م 2000 -هـ  1421، 1، طبٌروت ،دار الكتب العلمٌة ،عبد الحمٌد هنداوي(، تح: 1/100األعظم، )

  أ "./ ب من 2قنهاٌة " 
مادة النهاٌة،  األثٌر،ابن انظر: الساقة جمع سابق، وهم الذٌن ٌسوقون جٌش الؽزاة، وٌكونون من ورابه ٌحفظونه.  2

 .)سوق(
وكتاب الرقاق، باب  .(2886كتاب الجهاد، باب الحراسة فً الؽزو فً سبٌل هللا، رقم )، فً صحٌحه أخرجه البخاري 3

 (.8/92( )4/34) (.6435ٌتقى من فتنة المال، رقم )

 بربت ذمة سابرهم.وهو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفٌن، بحٌث لو قام بعضهم  :كفاٌةالفرض  4

(. السرخسً، 1/252. انظر: الشاطبً، الموافقات، )مثل: الجهاد فً سبٌل هللا، واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر

هـ(، نهاٌة السول شرح منهاج الوصول، 772(. اإلسنوي، عبد الرحٌم بن الحسن، )ت2/292أصول السرخسً، )

 (. 1/27م. العنزي، تٌسٌر علم أصول الفقه، )1999هـ ـ 1420، 1(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط1/44)

مقداد بن  (، تح:2/283هـ(، الفتاوى الولوالجٌة، )540د الرشٌد بن أبً حنٌفة ابن عبد الرزاق، )تبالولوالجً، عانظر:  5

 م.2003، 1موسى قرٌوي، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط

. انظر: فاٌة حتى لو ترك مع القدرة لم ٌؤثم كما لو ترك سابر التطوعاتوقبل النفٌر العام الجهاد فرض كقال ابن مازة: "

(، تح: عبد الكرٌم 5/387هـ(، المحٌط البرهانً فً الفقه النعمانً، )616ابن مازة، محمود بن أحمد بن عبد العزٌز، )ت

هـ(، 428ن أحمد، )تم. القدوري، أحمد بن محمد ب2004هـ ـ 1424، 1سامً الجندي، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط

 م. 1997هـ ـ 1418، 1، تح: كامل عوٌضة، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط231مختصر القدوري،

  فبلقوله. " أ "فً  6

 .5سورة التوبة، اآلٌة  7
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ػػػػػػػػػَة ٱسُ  ػػػػػػػػػرِ {يقيسػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػ سى:  ِتاُػػػػػػػػػيَّْا َنِ،م  ِتاُػػػػػػػػػيُهـ يقي  .1}َ قََٰ  َياَلُ ػػػػػػػػػيَف  اَل َتُ ػػػػػػػػػيَف ِ تَ ػػػػػػػػػة َ ت ػػػػػػػػػىَٰ سػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػ سى: }َيقََٰ
 .2ٱسد الُف ِسا ِه{

ـُ ٱسِقتَػػػػػػػػػػػ ُؿ َيُهػػػػػػػػػػػػَي ُ ػػػػػػػػػػػره س ُ ػػػػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػػػػ سى:  يقيسػػػػػػػػػػػه ِتاُػػػػػػػػػػػيْا ٱسُم ػػػػػػػػػػػػِرِ الَف َ  َّ  ػػػػػػػػػػػة َ َمػػػػػػػػػػػػ  { س3}}ُ تِػػػػػػػػػػػَب َ اَػػػػػػػػػػػػالُ   َيقََٰ
ِتُايَ ُ ـ َ  َّ  ة  4.}اُلقََٰ

ِهُديْا  الً ٱ ِ ُريْا ِمَ   ً  َيِثَق { يقيسه تع سى:  ِسُ ـ َيَن ُ ِهُ ـ ِ ي َهِيالِؿ ٱسا هِ َي ََٰ  .5 } ِيَأميََٰ

 .6  نمرت نف نق تؿ اس  س  تى القيسيا ال إسه إال اهلل يقيسه صاى اهلل  االه يهاـ:  

قياستمصػػالص اسمعتيػػر   ػػد نهػػؿ األصػػيؿ قصػػر اسعػػ ـ  اػػى يعػػض مػػ  الت  يسػػه يػػدسالؿ مهػػتقؿ س ظػػي مقػػ رف 
 7.سامع ىا

  

                                                           

 .12سورة التوبة، اآلٌة  1
 .193اآلٌة سورة البقرة،  2
 .216 سورة البقرة، اآلٌة 3

 .36سورة التوبة، اآلٌة  4
 .41سورة التوبة، اآلٌة  5
ومسلم، كتاب اإلٌمان، باب  (.2/105. )(1399متفق علٌه، أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم ) 6

 (.1/51. )(20األمر بقتال الناس حتى ٌقولوا ال إله إال هللا محمد رسول هللا، رقم )

 ." أ، م" ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً  7

هذا تؤكٌد لدفع توهم حمله على المعنى اللؽوي، وتنبٌه على أن قصر العام على البعض  ،ون إال بمستقلالتخصٌص ال ٌك
باالستثناء، ونحوه، وٌجوز إلى الواحد فً الجمع أٌضاً نحو أكرم الرجال إال الجهال إن لم ٌكن العالِم إال واحداً، وٌكون 

ن تخصٌصاً، فإن الفارق بٌنهما أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، التخصٌص بلفظ مقارن للمعنى وإال لكان نسخاً، ولم ٌك

زانً، مسعود بن عمر، ا(. التفت4/325) البحر المحٌط، والتخصٌص بٌان ما قصد له باللفظ العام.انظر: الزركشً،

 (، مكتبة صبٌح، مصر، د.ط،د.ت.1/95) (، شرح التلوٌح على التوضٌح،793)ت



46 
 

1اسثػػيريييهػػذه ال ت ػػي مػػ   قػػؿ  ػػف 
: س ي ػػذا  تػػب  اػػال ـ  قيسػػه2ن ػػه سػػالس ي ػػرض ينف األمػػر يػػه سا ػػدب ي الػػره 

ـُ ٱسَميُت ِإف َتَرَؾ َمالًرا ٱسَيِصال ةُ ِإَذا َ َضَر  ُ ِتَب َ َاالُ ـ}  3{.َنَ َدُ 

 يال ب  ماه إف صا  اى ن ه سالس ي رض  الف. س4ايف  مري قؿ  ف 

  

                                                           

هـ(، سمع 161ـ ـ ه97بٌب، أبو عبد هللا الثوري الفقٌه الكوفً، وهو من ثور مضر، )سفٌان بن سعٌد بن مسروق بن ح 1

من عمرو بن مرة وسلمه بن كهٌل وخلق كثٌر، وروى عنه أبو حنٌفة ومالك وابن المبارك، قال شعبة وابن معٌن وجماعة 

هـ(، الوافً 764عبد هللا، )تالصفدي، صبلح الدٌن بن خلٌل بن أٌبك بن انظر:  سفٌان أمٌر المإمنٌن فً الحدٌث.

م. 2000هـ ـ1420(، تح: أحمد األرناإوط و تركً مصطفى، دار إحٌاء التراث، بٌروت، د.ط، 15/174بالوفٌات، )

ً معرفة أهل الثقة والسداد ) رجال صحٌح فهـ(، الهداٌة واإلرشاد 398الكبلباذي، أحمد بن محمد بن الحسٌن، )ت

 هـ.1407، 1 اللٌثً، دار المعرفة، بٌروت، ط(، تح: عبد هللا1/330البخاري(، )
سفٌان الثوري فكان ٌقول: لٌس بفرض ولكن ال ٌسع الناس أن ٌجمعوا ذكر أبو عبٌد مذهب سفٌان الثوري بقوله: " وأما  2

فإن كان هذا قول هكذا بؽٌر إسناد، ولم أجد تخرٌجاً له.  قال الجصاص: "  ."على تركه وٌجزئ فٌه بعضهم عن بعض
". انظر: أبو عبٌد، القاسم بن سبلم بن عبد هللا، ن فإن مذهبه أنه فرض على الكفاٌة وهو موافق لمذهب أصحابناسفٌا

م. 1997هـ ـ 1418، 2(، تح: محمد المدٌفر، مكتبة الرشد، الرٌاض، ط1/205هـ(، الناسخ والمنسوخ، )224)ت

، تح: محمد صادق القمحاوي، دارإحٌاء التراث (4/312هـ(، أحكام القرآن، )370الجصاص، أحمد بن علً أبو بكر،)ت

 .هـ1405العربً، بٌروت، د.ط، 

قال قلت لعطاء: الؽزو واجب؟ فقال هو  :ابن المبارك وممن نقل عنه أن الجهاد لٌس بفرض عطاء وعمرو بن دٌنار، عن

 مصنؾ ابن أبً شٌبة،(، 235. انظر: انظر:ابن أبً شٌبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهٌم، )توعمرو بن دٌنار: ما علمنا

 م.2008، 1(، تح: أسامة محمد، الفاروق الحدٌثة للطباعة، القاهرة، ط6/664)

 . 180 سورة البقرة، اآلٌة 3

عبد هللا بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن، القرشً، العدوي. مات وهو ابن ست وثمانٌن، سمع أباه، سمع منه نافع،  4

(. ابن 5/125البخاري، التارٌخ الكبٌر،)انظر: كناه أبو بكر العمري، أسلم مع أبٌه وهو صؽٌر لم ٌبلػ الحلم.  والزهري،

 (. 3/336األثٌر، أسد الؽابة، )

عن ٌزٌد ـ ومن نقل عن ابن عمر أن الجهاد لٌس بفرض فقد استند إلى أثر ضعٌؾ جداً أخرجه ابن أبً شٌبة فً مصنفه 
ٌا "قال: قدمت المدٌنة فدخلت على عبد هللا بن عمر فؤتاه رجل من أهل العراق فقال: مجهول ـ : ـ وهو  بن بشر السكسكً
ما لك تحج وتعتمر وقد تركت الؽزو فً سبٌل هللا؟ قال: وٌلك إن اإلٌمان بنً على خمس: تعبد هللا وتقٌم  ،عبد هللا بن عمر

ابن أخرجه ". هللا صلى هللا علٌه وسلم ثم الجهاد حسنالصبلة وتإتً الزكاة وتحج وتصوم رمضان كذلك قال لنا رسول 

 (.6/664) (.19899فً الؽزو واجب هو، رقم ) ، كتاب الجهاد، باب ما قالوافً مصنفه أبً شٌبة

إذا تباٌعتم بالعٌنة، "  قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: هذا وقد صح عن ابن عمر رضً هللا عنه، أنه
والحدٌث  ."البقر، ورضٌتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط هللا  علٌكم ذاًل ال ٌنزعه حتى ترجعوا إلى دٌنكموأخذتم أذناب 

( وصححه األلبانً. أبو داود، سلٌمان 3462، فً كتاب الجهاد، باب النهً عن بٌع العٌنة، رقم )فً سننه أخرجه أبو داود

مد محًٌ الدٌن، المكتبة العصرٌة، بٌروت، د.ط، د.ت. قال (، تح: مح3/274هـ(، سنن أبً داود، )275بن األشعث، )

فقد اقتضى هذا اللفظ وجوب الجهاد إلخباره بإدخال هللا الذل علٌهم بذكر عقوبة على الجهاد »الجصاص تعلٌقاً على ذلك: 
، وأن الرواٌة والعقوبات ال تستحق إال على ترك الواجباتوهذا ٌدل على أن مذهب ابن عمر فً الجهاد فرض على الكفاٌة

ٌّن على كل حاٍل فً كل زمان  «.التً روٌت عنه فً نفً فرض الجهاد إنما هً على الوجه الذي ذكرنا من أّنه ؼٌر متع

 (.4/315) انظر: الجصاص، أحكام القرآن،

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
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س ييػه ال الثيػت 1اس ػرض يهػي  ميمػ ت ممصيصػةس ياسعػ ـ اسممصػيص ظ ػي اسدالسػة  إف قات:  الؼ الثيت
يي ستمصػالص يػه  سيص ي سعقػؿ  اػى مػ   ػرؼ  س ياب نف اسممرج مػف اسصػيال ف ياسم ػ  الف ممصػ اس رضق

تعاؽ يغالرهم   اـ ال ف مف قيالؿ اسممصيصس يذسؾ  س ينم   الرهم     س اس ص ايتدالً 3الصالر اسع ـ ظ ال ً  2ال
 .يغالرهـ نف اس ص مقريف يم  القالده

ِتُايَ ُ ـ {تع سى:  4قيسهسف ي الث ال  رب يهي م ِتُايْا ٱسُم ِرِ الَف َ  َّ  ة َ َم  اُلقََٰ  5{َ  َّ  ةَيقََٰ

 .يمهيب   ه 6 أ  د نف قت س   اسمأمير يه  زال سقت سهـ

ِتاُػػػيُهـ َ ت ػػػىَٰ اَل َتُ ػػػيَف ِ تَ ػػػة{ي ػػػذا قيسػػػه تعػػػ سى:   ػػػيف مػػػ هـ  ت ػػػة سامهػػػامالف  ػػػف دالػػػ هـ يػػػ إل راه تني ال  7{َيقََٰ
 ػػي ي ػػ ف نهػػؿ م ػػة ال ت ػػيف مػػف نهػػاـ ي ستعػػذالب  تػػى الر ػػع  ػػف اإلهػػبلـ  اػػى مػػ   ػػرؼ  ةي سضػػرب ياسقتػػؿ

 .8اسهالر

يقتػ ؿ   أمر اهلل هي   ه ي سقت ؿ س هر  ي تهـ  بل القػدريف  اػى ت تػالف اسمهػاـ  ػف دال ػهس   ػ ف األمػر ايتػدالً 
 .مف ي الث ال  رب مف اسم ر الف

  

                                                           

ن داللة أ :نابلة:القول األول: وهو قول الجمهور من المالكٌة والشافعٌة والحعلى قولٌن ختلؾ العلماء فً صفة داللة العاما 1

ٌٌّة، قبل التخصٌص وبعده.  العام على جمٌع أفراده ظن
ن داللة العام قطعٌة إذا لم ٌخص، فإذا خص منه البعض : أالقول الثانً: وهو قول الحنفٌة والمعتزلة، ومنقول عن الشافعً

اإلسنوي، نهاٌة السول،  (.1/44،45) البخاري، كشؾ األسرار،انظر:  صارت داللته على ما بقً بعد التخصٌص ظنٌة.

(، 3/114هـ(، مختصر التحرٌر شرح الكوكب المنٌر، )972(. ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزٌز، )ت1/214)

م. الزحٌلً، محمد مصطفى، الوجٌز فً أصول الفقه، 1997هـ ـ 1418، 2تح: محمد الزحٌلً، مكتبة العبٌكان، ط

 م.2006هـ ـ 2،1427رٌا، ط(، دار الخٌر للطباعة والنشر، سو2/54)
 " أ ". فً لٌست  2
بمثل هذا  عند عامة الفقهاء والمتكلمٌن لكنهم لم ٌسلموا صٌرورته ظنٌاً  دلٌل العقل ٌصلح مخصصاً قال البخاري: " 3

 .(4/355(. الزركشً، البحر المحٌط، )1/35". انظر: البخاري، كشؾ األسرار، )التخصٌص
 كقوله. " أ "فً  4

 .36 سورة التوبة، اآلٌة 5
 لمقاتلهتم. "  م" فً  6
 .193 سورة البقرة، اآلٌة 7

(، تح: مصطفى السقا 1/294هـ(، السٌرة النبوٌة البن هشام، )213انظر: المعافري، عبد الملك بن هشام بن أٌوب، )ت 8

بد هللا بن أحمد، السهٌلً، عبد الرحمن بن ع .م1955هـ ـ 1375، 2وآخرون، مطبعة مصطفى البابً، مصر، ط

 م.2000هـ ـ 1421، 1(، تح: عمر السبلمً، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط3/62هـ(، الروض األنؾ، )581)ت



48 
 

ي س ػػدالث اسصػػ الا يقػػد ن ػػد هػػذا قيسػػه صػػاى اهلل  االػػه يوسػػه يهػػاـ  ػػي يعػػض اسرياالػػ ت اسصػػ ال ة س ػػدالث  ق
 4 م     ت هذه تق تؿ  :3اي ااه يقيسهقاس ه ل  الف رنى اسمقتيسة  2 ف قتؿ 1ااس هي

 ػدسالؿ  اػى ي ييػهس ين ػه ال ال هػمس يهػذا  5 اس هػ د مػ ض إسػى الػـي اسقال مػة : ينمػ  قيسػه صػاى اهلل  االػه يهػاـ
 .7ال ال الد اال تراض 6ألف مير اسيا د

 مم يعس يؿ اسم الد  ال ،ذ  10ال الد اس رضالة 9إذا تأالد مير اسيا د ي س ت ب ياإل م ع 8يقيؿ ص  ب اإلالض ح

  

                                                           

 .وقد أكد بالحدٌث الصحٌح من نهٌه" أ " فً  1

 .قبلة وهو خطؤ  " أ "فً  2
 ". م، ط" لٌست فً  3
(، وباب قتل 3014بدون التعلٌل، كتاب الجهاد، باب قتل الصبٌان فً الحرب، رقم ) فً صحٌحه، البخاريأخرجه  4

باب تحرٌم قتل النساء  ،الجهاد والسٌربدون التعلٌل، كتاب  فً صحٌحه، (. ومسلم4/61). (3015النساء فً الحرب، رقم )

باب ما جاء فً النهً عن قتل النساء ، كتاب الجهاد، فً سننه (. والترمذي3/1364) (.1744)رقم  ،والصبٌان فً الحرب

(، تح: إبراهٌم عطوة، 4/136(، سنن الترمذي،  )279(، الترمذي، محمد بن عٌسى بن سورة، )ت1569والصبٌان، رقم )

، كتاب أبواب الجهاد، باب بدون التعلٌل فً سننه، ابن ماجه. وم1975 -هـ 1395، 2، طمصر ،مطبعة مصطفى البابً

، باب فً قتل النساء ،المؽازي، كتاب فً سننه داود وأب(.و2/948.)(2842النساء والصبٌان، رقم ) الؽارة والبٌات وقتل

النسابً، أحمد بن شعٌب بن  (. 8571(. النسابً فً الكبرى، كتاب السٌر، باب قتل العسٌؾ، رقم ) 3/53(. )2669رقم )

 .م2001هـ ـ 1421، 1رسالة، بٌروت، طمإسسة ال ، تح: حسن شلبً، (8/27)  هـ(، السنن الكبرى،303)ت علً،

(. بلفظ " والجهاد ماض منذ بعثنً 2532)كتاب الجهاد، باب فً الؽزو مع االبمة الجور، رقم، فً سننه أخرجه أبو داود 5

 .هللا إلى أن ٌقاتل آخر أمتً الدجال، ال ٌبطله جور جابر وال عدل عادل، واإلٌمان باألقدار " قال األلبانً: إسناده ضعٌؾ

(3/18.) 

 ما كان من األخبار ؼٌر منتٍه إلى حدِّ التواتر.أو تقول: هو خبر واحد، أو عدد ال ٌمتنع معه التواطإ علىخبر الواحد:  6

 ،1، طالرٌاض ،مكتبة الرشد(، 2/647انظر: النملة، عبد الكرٌم بن علً بن محمد، المهذب فً علم أصول الفقه، ) الكذب.
 .م1999 -هـ 1420

وعند  الفرضٌة ال تثبت إال بما هو قطعً الداللة والثبوت وخبر الواحد ال ٌفٌد الفرضٌة وإن كان قطعً الداللةٌة عند الحنف7

الشافعً، محمد بن إدرٌس،  (.1/44،45البخاري، كشؾ األسرار،) انظر: .الشافعٌة والحنابلة تثبت الفرضٌة بخبر الواحد

م. انظر: ابن قدامة، عبد 1940هـ ـ 1358، 1كتبة الحلبً، مصر، ط(، تح: أحمد شاكر، م1/405هـ(، الرسالة، )204)ت

 م.2002هـ ـ 1423، 2(، مإسسة الرٌان، ط1/371هـ(، روضة الناظر وجنة المناظر، )620هللا بن أحمد بن محمد، )

 (، عالم الكتب، د.ط، د.ت.4/13هـ(، الفروق، )648القرافً، أحمد بن إدرٌس، )ت

 هـ(،543 هـ ـ457، )مٌروٌه أبو الفضل الكرمانً الحنفًأعبد الرحمن بن محمد بن ل التجرٌدٌضاح فً شرح اإل كتاب 8 

انظر: حاجً خلٌفة،  الجامع الكبٌر فً الفروع.و سرار فً شرح الجامع الكبٌر للشٌبانًشارات األإ أٌضاً  له من الكتب

 (.1/519(. البابانً، هدٌة العارفٌن، )1/214كشؾ الظنون، )

 . العزم واالتفاق (:لؽة) اإلجماع 9

ة محمد وفً )االصطبلح(:  بعد وفاته على أي أمر كان من أمور  -صلى هللا علٌه وسلم  -اتفاق مجتهدي العصرمن أُم 

ـ 1403، 1(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط1/10هـ(، التعرٌفات، )816انظر: الجرجانً، علً بن محمد بن علً، ) الدٌن.

 (.2/846، )م. النملة، المهذب1983
 الفرضة وهو خطؤ. " أ" فً  10
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رضػػي اهلل   ػػه  3مػػف  ػػدالث ن ػػس 2ي ػػ ل اسميػػر  اػػى ي قهمػػ س ياس ػػدالث رياه نيػػي دايدس 1اس تػػ ب ياإل مػػ ع
م ض م ذ يعث ي اهلل إسى نف الق تؿ ومر نمتػي اسػد  ؿس  4ياس ه د : ق ؿ: ق ؿ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ

 7 6س ياإلالم ف ي ألقدار5ال اليطاه  ير   ،ر يال  دؿ   دؿ

  .10سـ الري   ه إال  ع ر يف يرق ف س9مف ي ي هاالـ 8ة  يي اله الزالد يف نيي 

  

                                                           

 (.1/339أصول السرخسً، )". انظر: دلٌل الكتاب والسنة واإلجماع أقوى من خبر الواحد قال السرخسً: " 1

عن أبً  ىروهـ(، صاحب السنن، 270هـ ـ 202، )أبو داود ،سلٌمان بن األشعث بن إسحاق السجستانً اإلمام الحافظ 2

وكان أبو داود أحد أبمة الدنٌا  وأبو عٌسى الترمذي، ابنه أبو بكر عبد هللا مان بن حرب، روى عنهوسلٌ الولٌد الطٌالسً
. انظر: ابن ممن جمع وصنؾ وذب عن السنن وقمع من خالفها وانتحل ضدها وإتقاناً  وورعاً  ونسكاً  وحفظاً  وعلماً  فقهاً 

(، دار الكتب العلمٌة، 2/224تهذٌب األسماء واللؽات، )هـ(، 676(. النووي، ٌحٌى بن شرؾ، )ت8/282حبان، الثقات، )

 بٌروت، د.ط، د.ت.

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجً النجاري وأمه أم سلٌم بنت ملحان، كنٌته أبو حمزة خادم رسول هللا صلى  3

ابن انظر:   علٌه وسلم.هـ(، توفً بالبصرة وكان آخر من مات بها من أصحاب رسول هللا صلى هللا92)ت هللا علٌه وسلم،

(، تح: عبد هللا اللٌثً، دار المعرفة، بٌروت، 1/65هـ(، رجال صحٌح مسلم، )428منجوٌه، أحمد بن علً بن محمد، )ت

 (.7/12هـ.ابن سعد، الطبقات الكبرى، )1407، 1ط

 الجهاد. " أ" فً  4

 ." أ" لٌست فً  5
 باإلقرار وهو خطؤ. " أ" فً  6

 .48سبق تخرٌجه ص 7
 فً " أ، م، ط " شٌبة وهو خطؤ.   8

( الذهبً، محمد بن 32/254المزي، تهذٌب الكمال، ) . انظر:ٌزٌد بن أبً نشبة عن أنس وعنه جعفر بن برقان مجهول

(، تح: محمد عوامة، دار القبلة 2/390هـ(، الكاشؾ فً معرفة من له رواٌة فً الكتب الستة، )748أحمد بن عثمان، )ت

 م. 1992هـ ـ 1413، 1ـ مإسسة علوم القرآن، جدة، ط للثقافة اإلسبلمٌة
بنو سلٌم بن منصور وهم بطن من قٌس ابن عٌبلن من العدنانٌة، قال الحمدانً وهم أكثر قبابل قٌس عدداً. وكانت  9

خلق مساكنهم فً عالٌة نجد بالقرب من خٌبر ولٌس لهم اآلن عدد وال بقٌة فً ببلدهم ومنهم بالصعٌد والفٌوم والبحٌرة 

(، تح: 1/123هـ(، قبلبد الجمان فً التعرٌؾ بقبابل عرب الزمان، )821كثٌر. انظر: القلقشندي، أحمد بن علً، )ت

هـ(، معجم 1408م.كحالة، عمر بن رضا بن محمد، )ت1982هـ ـ 1402، 2إبراهٌم اإلبٌاري، دار الكتاب المصري، ط

 م. 1994هـ ـ 1414، 7ة، بٌروت، ط(، مإسسة الرسال1/345قبابل العرب القدٌمة والحدٌثة، )
جعفر بن برقان، الجزري، أبو عبد هللا، ثقة، سمع مٌمون بن مهران، والزهري، قال أحمد بن حنبل: ٌخطا فً حدٌث  10

الذهبً، محمد بن انظر: .الزهري، روى عنه الثوري، ووكٌع، قدم الكوفة، مات سنة أربع وخمسٌن ومبة،ٌقال: كان أمٌاً 

(، تح: حماد بن 1/63هـ(، دٌوان الضعفاء والمتروكٌن وخلق من المجهولٌن وجماعة فٌهم لٌن،)748)تأحمد بن عثمان، 

 .(2/187) البخاري، التارٌخ الكبٌر، .م1967 ـ هـ1387، 2محمد األنصاري، مكتبة النهضة الحدٌثة، مكة، ط
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 .2هي  ي مع ى اسم هيؿ 1اسم ذري ي ف هذا ياهلل ن اـ ق ؿ

إ م ع األمػة نف اس هػ د مػ ض إسػى الػـي اسقال مػة سػـ ال هػمس  ػبل التصػير  هػمه يعػد اس يػي صػاى  3نف يال  ؾ
 . 5س ين ه ال ق ،ؿ نف يقت ؿ ومر األمة اسد  ؿ ال تهي ي يب اس ه د4اهلل  االه يهاـ

 س يد ػع  ػر اس  ػ ر7ايتبلل اسم ا الف يؿ إ زاز اسدالف 6 ؤلف اسمقصيد م ه سالس م رد ةينم   ي ه  اى اس   الة
 . ف اسمكم الف

ِتُايُهـ َ ت ىَٰ اَل َتُ يَف ِ تَ ة َياَلُ يَف ٱسد الُف ُ اُّهُ }يدسالؿ قيسه تع سى:   8{ِسا هِ  ۥَيقََٰ

( 11مػػ  هػػي اسمقصػػيد م ػػه ) صػػبلة اس  ػػ زة 10هػػي س صػػيؿ 9ق ػػف اسيػػ قالفا ( ػػإذا  صػػؿ ذسػػؾ يػػ سيعض هػػقط)
 اسمقصيد م ه  قض ل  ؽ اسمالت ياإل ه ف إساله.

  

                                                           

اإلسبلم زكً الدٌن أبو محمد المنذري الشامً ثم عبد العظٌم بن عبد القوي بن عبد هللا بن سبلمة، شٌخ الحافظ المنذري: 1

حدث عنه الدمٌاطً وابن الظاهري  ،سمع أبا عبد هللا األرتاحً وعبد المجٌب بن زهٌر، هـ(656هـ ـ 581المصري، )

الذهبً،محمد انظر:  وعمل معجمه فً مجلد واختصر صحٌح مسلم وسنن أبً داود وصنؾ فً المذهب.، وابن دقٌق العٌد

، الكتبًم. 1998-هـ1419، 1دار الكتب العلمٌة بٌروت، ط (،4/153تذكرة الحفاظ،) هـ(،748)ت بن عثمان،بن أحمد 

 م.1974، 1ط بٌروت، ،حسان عباس، دار صادرإ(، تح: 2/366هـ(، فوات الوفٌات، )764) ،بن أحمد محمد بن شاكر
 من جهة واحدة، وأقل ما ٌرفع الجهالة رواٌة اثنٌن من لم ٌعرفه العلماء، وال ٌعرفه حدٌثه إال :المجهول عند أهل الحدٌث 2

هـ(، التقرٌب والتٌسٌر لمعرفة سنن البشٌر النذٌرفً أصول الحدٌث، 676. انظر: النووي، ٌحٌى بن شرؾ، )تمشهورٌن

 م.1985هـ ـ 1405، 1(، تح: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربً، بٌروت، ط1/50)

 [.اإلجماع" ] م" فً  3

(، تح: محمد عبد الشافً، دار 1/101هـ(، المستصفى، )505سخ بعد انقطاع الوحً. الؽزالً، محمد بن محمد، )تال ن 4

هـ(، تقوٌم األدلة فً 430م. الدبوسً، عبد هللا بن عمر بن عٌسى، )ت1993هـ ـ 1413، 1الكتب العلمٌة، بٌروت، ط

 م. 2001هـ ـ 1421، 1بٌروت، ط(، تح: خلٌل المٌس، دار الكتب العلمٌة، 1/238أصول الفقه، )

، أما على ٌؤجوج ومؤجوج، فلعدم القدرة والطاقة علٌهم وبعد إهبلك ال ٌكون الجهاد باقٌاً  ـ الدجال ـ بعد قتلهقال القاري: " 5

 فً األرض، وأما بعد موته علٌه السبلم وكفر من هللا إٌاهم ال ٌبقى على وجه األرض كافر ما دام عٌسى علٌه السبلم حٌاً 
 هللا".كفر بعده، فلموت المسلمٌن كلهم عن قرٌب برٌح طٌبة، وبقاء الكفار بحٌث ال تقوم الساعة وفى األرض من ٌقول: 

(، دار الفكر، 6/2474هـ(، مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح، )1014انظر: القاري، علً بن سلطان محمد، )ت

 م.2002هـ ـ 1422، 1بٌروت، ط
 مجرداً. " أ" فً  6

 المكلفٌن." أ " فً  7
 .39سورة األنفال، اآلٌة 8
 ." م، ط" ٌن لٌس فً فما بٌن المعكو 9

 الحصول. " أ" فً  10
 الجنازة، بنصب الجٌم وجرها: اإلنسان المٌت والشًء الذي ثقل على قوم واؼتموا به أٌضاً  11

تح:  ،مادة )جنز(هـ(، العٌن، 170رو، )تالخلٌل بن أحمد بن عم الفراهٌدي،، وصبلة الجنازة: الصبلة على المٌت. جنازة 

 مهدي المخزومً، دار ومكتبة الهبلل، د.ط، د.ت.
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 . 2إذ يمثاه  ثيتت  ريض األ ال ف ةإسى ن ه  رض  الف تمه ً  يعالف األدسة اسمذ يرة 1يذهب ايف اسمهالب

ِهػُديفَ }: قا  :  عـ سيال قيسه تع سى ػَرِر َيٱسُم ََٰ  اآلالػة إسػى قيسػه {ال  اَلهَتِيي ٱسقََِٰعُديَف ِمَف ٱسُمكِمِ الَف َ الُر ُنْيِسي ٱسض 
ِهِدالَف َ َاى ٱسقََِٰعِدالَف َن ًرا َ ِظالم  َيُ بّلً } َؿ ٱسا ُه ٱسُم ََٰ  3.{َيَ َد ٱسا ُه ٱسُ هَ ىَٰ َيَ ض 

 .ي ست  رة 5ياس اب الم ى ي سزرا ة 4 التعطؿ اسمع ش  اى م  ال ةال تغؿ اس  س  اهـ يه يأل ه سي   ف  ال  ً 

 الػػكدي إال  يػػه  اػػى اس ػػؿ إسػػى  س)ياسهػػبلح( ياألقػػيات 6راع( الع ػػي اسمالػػؿيالهػػتاـز )قطػػع مػػ دة اس هػػ د مػػف اسُ ػػ
 .تر ه ساع ز

اس   الة( يال الم ى نف سزيـ مػ  ذ ػر إ مػ  الثيػت إذا سػـز  ػي  ي ػه  ػرض  ػالف نف المػرج  ) اـز نف ال ب  اى
يال المػرج اس ػؿ يػؿ الاػـز  ػؿ  يػؿ ال ػيف  ػ س ج  اػى اس ػؿس س يسالس ذسؾ الزمػ ً يا دةً  اس ؿ مف األمص ر د عةً 

 مرج.يا د نف ال

 ال الهتاـز تعطالؿ اسمع شس   سمعيؿ  االه  ي ذسؾ  ص  7  ي مرة ط ، ة ي ي مرة ط ، ة نمرى يه ذاس يهذا

  

                                                           

سعٌد بن المسٌب بن حزن، أبو محمد القرشً المخزومً، عالم أهل المدٌنة، وسٌد التابعٌن فً زمانه، ولد: لسنتٌن مضتا  1

، روى عن جمع من كبار الصحابة منهم ـ(ه93)ت . وقٌل: ألربع مضٌن منها, بالمدٌنة-من خبلفة عمر رضً هللا عنه

البخاري، التارٌخ  انظر:علً وعثمان وأبً هرٌرة ، وروى عنه خلق كثٌر منهم الزهري، وقتادة وعمرو بن دٌنار. 

 (.5/124سٌر أعبلم النببلء، ) الذهبً، .(3/510الكبٌر،)

قد "قلت لسعٌد بن المسٌب:  : ج، قال لً داودعن ابن جرٌ، قال: حدثنا محمد بن أبً بكر فً مصنفه أخرج ابن أبً شٌبة 2

فقلت لسعٌد بن  ،لبٌن لً ما قلتُ  لو أنكرَ  فقال: قد علمتُ .قال: قال: فسكت ،أعلم أن الؽزو لواجب على الناس أجمعٌن

 (.4/230". )عنك نً إال ذلك حتى رابطت قال: قد أخذتَ زُ  ٌنهال المسٌب: تجهزتُ 

". ولٌس كالصبلة على كل أحد، هو فرض على العامة إال أن ٌتركوه": أنه قال المسٌب ابنونقل ابن أبً زٌد القٌروانً عن 

هـ(، النوادر والزٌادات على ما فً المدونة من 386ابن أبً زٌد القٌروانً، عبد هللا بن )أبً زٌد( عبد الرحمن، )ت

ر: القرافً، أحمد بن إدرٌس بن م. وانظ1999، 1(، تح: محمد حجً، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، ط3/18األمهات، )

ابن م. 1994، 1(، تح: محمد أبو خبزة، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، ط3/385هـ( الذخٌرة، )684عبد الرحمن، )ت

 .(9/196قدامة، المؽنً، )

 .95سورة النساء، اآلٌة 3
 ". م" فً لٌست  4

  م" / ب من 26نهاٌة ق   ." 
بً أ 5 ٌُجلُب من الس  ٌّجلبون.الِجلَُب: ما   انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )جلب(. و الؽنم، والجمع أجبلب، والِفعُل 

األكرع من الدواب: الدقٌق القوابم. وكراع كل شًء طرفه، مثل كراع األرض، أي: ناحٌتها. والكراع: اسم الخٌل، إذا  6

 .انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )كرع( قال الكراع والسبلح فإنه الخٌل نفسها.

 أ" / أ من 3نهاٌة ق ". 
 ". م" لٌست فً  7

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=23&ID=174&idfrom=3233&idto=3472&bookid=23&startno=1#docu
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 .1{ال  اَلهَتِيي ٱسقََِٰعُديفَ }

( ًإال أف يكػػوف النفيػػر عامػػا)  }فحينئػػذ يصػػير مػػف فػػروض األعيػػاف لقولػػو تعػػالى3 }اْنِفػػُروا ِخَفافػػًا َوِثَقػػااًل
]وقػاؿ فػي الجػامع الصػغير الجيػاد واجػٌب إال أف المسػمميف فػي سػعة حتػى  .[ اآلية14]التوبة3 مف اآلية

لمقصػود يحتاج إلييـ فأوؿ ىذا الكالـ إشارة إلى الوجوب عمى الكفاية، وآخره إلى النفير العاـ وىػذا ألف ا
ف لػػػـ يبػػػدءوا عنػػػد ذلػػػؾ ال يتحصػػػؿ إال بذقامػػػة الكػػػؿ فيفتػػػرض عمػػػى الكػػػؿ " وقتػػػاؿ الكفػػػا ر واجػػػب " وا 

 ".لمعمومات

 الصالر مف  ػريض سمهامالف )س  إف   ف ( يأف ه ميا  اى يادة مف يبلد ا2ثـ هذا ) إذا سـ ال ف اس  الر   م ً 
 .3األ ال ف(

ي ػذا مػف القػرب مػ هـ إف سػـ س  ال ػب  اػى  مالػع نهػؿ تاػؾ اسياػدة اس  ػر 5ني   هق ً  4هيال   ف اسمهت  ر  دالً 
ني ت  هػايا ني  صػياس يه ػذا  سيمػف القػرب    الػة 6ال ف يأهاه     الةس ي ذا مػف القػرب ممػف القػرب إف سػـ ال ػف

 .هؿ اإلهبلـ  رقً  ي ري ً  إسى نف ال ب  اى  مالعأ

  

                                                           

 .95سورة النساء، اآلٌة 1
ة الن اس لِقَتال اْلَعدو :النفٌر اْلَعام،واْلَقْوم ٌسرعون إِلَى أَمر أَو قتال )لؽًة(: الن فر 2 . انظر: مجمع اللؽة العربٌة قٌام َعام 

 وآخرٌن، دار الدعوة، د.ط، د.ت.بالقاهرة، المعجم الوسٌط، مادة )نفر(، تح: إبراهٌم مصطفى 
: أن ٌحتاج إلى جمٌع المسلمٌن فبل ٌحصل المقصود وهو إعزاز الدٌن وقهر المشركٌن إال )اصطبلحاً( النفٌر العامو

انظر: الموصلً، عبد هللا بن محمود بن مودود، االختٌار لتعلٌل المختار،  بالجمٌع، فٌصٌر علٌهم فرض عٌن كالصبلة.

م. المطٌعً، محمد نجٌب، تكملة المجموع شرح المهذب، 1937هـ ـ1356لحلبً، القاهرة، د.ط، (، مطبعة ا4/117)

هـ(، التبصرة، 478(. اللخمً، علً بن محمد، )ت197/ 9(، دار الفكر، د.ط، د.ت. ابن قدامة، المؽنً، ) 19/277)

. القرطبً، محمد بن م 2011 -ـ ه 1432، 1، طوزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة، قطر، أحمد نجٌب(، تح: 3/1340)

، 2، طالقاهرة، دار الكتب المصرٌة، أحمد البردونً(، تح: 8/151هـ(، تفسٌر القرطبً، )671أحمدبن أبً بكر، )ت
 .م 1964 -هـ 1384

 (.10/3انظر: السرخسً، المبسوط، ) 3
ًُّ من الناِس قولُُه وُحْكُمُه. هذا َعْدٌل، وه 4 . انظر: والُعُدولَُة والَعْدُل: الحْكُم بالحقّ  .وهم َعْدلٌ َعْدٌل،  والَعْدَل: الَمْرض

 الفراهٌدي، العٌن، مادة )عدل(.

أُِخذ من قولهم قد َفَسَقت ، معناه فً كبلم العرب الخارج عن اإلٌمان إلى الكفر، وعن الطاعة إلى المعصٌة :الفاِسق 5

هـ(، 328: األنباري، محمد بن القاسم بن محمد، )تانظر وقال قوم: الفاسق: الجابر.، الرطبُة: إذا خرجت من قشرها

 م.1998هـ ـ 1412، 1(، تح: حاتم الضامن، دار الرسالة، بٌروت، ط1/120الزاهر فً معانً كلمات الناس، )

 .[بؤهلها كفاٌة] " م "فً  6
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 إف سـ ال عايا   زًا ي ب  اى مػف يياػدهـ  اػى س 2 اى نهؿ م اته ياسصبلة  االه ال ب نيالً  1  ه ز اسمالت
 .3م  ذ ر   ه ذا ذ ريا

ال  هي ت االؼ يم  5اس رب يقدر 4اـدي أف مع  ه إذا   ال الط ؽ. 6م  الصؿ األيعديف يياغهـ اسمير يا 

س يال ػب نف ال الػأثـ مػف 7يمبلؼ إ ق ذ األهالر ي ييه  اى اس ؿ مت ه مػف نهػؿ اسم ػرؽ ياسمغػرب ممػف  اػـ
 .اسمريجس يقعيده سعدـ مريج اس  س يت  هاهـ ني قعيد اسهاط ف ني م عه ـز  اى 

 8.{َيِثَق الً  ٱ ِ ُريْا ِمَ    ً }ياهتدؿ  اى ذسؾ يقيسه تع سى : 

يال يغػي نف س قالؿ اسمػراد يػه ر ي  ػً  يم ػ ًةس يقالػؿ  ػي  ً  ي ػاليمً س يقالػؿ  زايػً  يمتػزي الفس يقالػؿ ن  الػ ل ي قػرال
 .9هذه: ني ا  ريا مع  ؿ   ؿ مف هذه األ ياؿالق ؿ قيؿ ومر يهي  ؿ مف 

  

                                                           

هـ(، 817ن ٌعقوب، )ت. الفٌروزآبادي، محمد بفتجهز جهاز المٌت، بالكسر والفتح: ما ٌحتاج إلٌه، وقد جهزه تجهٌزاً  1

مإسسة ، محمد نعٌم العرقُسوسً، بإشراؾ: مكتب تحقٌق التراث فً مإسسة الرسالة(، تح: 1/507القاموس المحٌط، )

 .م 2005 -هـ 1426، 8، طالرسالة، بٌروت

الصحاح، مادة )حلل(، تح: هـ(، مختار 666. انظر: الرازي، محمد بن أبً بكر بن عبد الرازق، )تمقوَمْنِزُل الْ  :اْلَمَحل ةُ  2

 م.1999هـ ـ1420، 5ٌوسؾ الشٌخ محمد، المكتبة العصرٌة، بٌروت، ط

(، أسنى المطالب فً شرح 926(. السنٌكً، زكرٌا بن محمد بن زكرٌا، )ت2/231انظر: ابن عابدٌن، رد المحتار، ) 3

هـ(. أبو النجا، موسى بن 1/308الب، )السنٌكً، أسنى المط .(، دار الكتاب اإلسبلمً، د.ط، د.ت1/308روض الطالب، )

(، تح: عبد اللطٌؾ السبكً، دار المعرفة، 1/220هـ(، اإلقناع فً فقه اإلمام أحمد بن حنبل، )968أحمد بن موسى، )ت

 بٌروت، د.ط، د.ت.

 ." أ " قامفً  4

 .ٌقدر " أ "فً  5
 ما. " م " فً 6

أطعموا الجابع، »عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال: فً الصحٌح إنقاذ األسٌر المسلم واجب على المسلمٌن إذا أمكن، ف 7

(. صحٌح 5373أخرجه البخاري، كتاب األطعمة، رقم ) قال سفٌان: " والعانً: األسٌر "« وعودوا المرٌض، وفكوا العانً

اج واإلكلٌل التهـ(، 897المواق، محمد بن ٌوسؾ، )ت. (4/126(. انظر: ابن عابدٌن، رد المحتار، )7/67البخاري، )

السنٌكً، أسنى المطالب،  .م1996هـ ـ 1416، 1(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط4/539، )بهامش مواهب الجلٌل

 (.9/284ابن قدامة، المؽنً، ). (4/179)
 .41سورة التوبة، اآلٌة  8
(، 14/265القرآن ـ، )هـ(، تفسٌر الطبري ـ جامع البٌان فً تؤوٌل 310انظر: الطبري، محمد بن جرٌر بن ٌزٌد، )ت 9

هـ(، 427م. الثعلبً، أحمد بن محمد بن إبراهٌم، )ت2000هـ ـ 1420، 1تح: أحمد محمد شاكر، مإسسة الرسالة، ط

هـ ـ 1422، 1(، تح: أبو محمد بن عاشور، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط5/49الكشؾ والبٌان عن تفسٌر القرآن، )

 م.2002
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ألف اس هػ د  اػى  ػؿ مػف ذ ػر  ػي است هػالر اسمػذ ير  ةس ي الػه  ظػر1ي  صاه ن ه سـ العػذر ن ػدًا  أ ػ د اسعال الػة
اسعال الةس يؿ اس ػؽ نف هػذه اآلالػة يمػ  تقػدـ مػف اآلالػ ت  اهػ  إل ػ دة اسي ػيبس  2ه مالم اى اس   الةس  بل ال الد تع

 .ثـ تعرؼ اس   الة ي آلالة اسمتقدمة

 .7س هذا مف  هة اسدراالة6اسمظايـي  5إ  ثة اسماهيؼ 4 ي اس  الر اسع ـ ق ي إل م ع أل ه مفا 3ينم  اسعال الة

هػعة مػف تر ػه  11 ػي 10 نف اسمهػامالفالإرضػي اهلل   ػه: اس هػ د يا ػب  9يهػي قػيؿ م مػد س8ثـ ذ ر اسرياالة
 .12 تى ال ت ج إسالهـ

 .اس بلـ ( الع ي قيسه: يا ب ين هـ  ي هعة مف تر ه 13ق ؿ )  أيؿ هذا

  

                                                           

 .العٌنة " أ "فً  1
 .عٌٌنهات "م، ط"  فً 2

 .العٌنة " أ "فً  3

 .[فاإلجماع من أنه" م " ]فً  4
ْسَتؽٌث. 5 ٌَ ٌُنادي و  انظر: العٌن، الفراهٌدي، مادة )لهؾ(. الَمْلهوُؾ: الَمْظلوم 
 الملهوؾ المظلوم. " م "وفً ، الملهو من المظلوم " أ "فً  6
 لرواٌة، وهو خطؤ. " أ "فً  7

ا ٌرد على اإلاْلَفهم َوُهَو الدراٌة بمعنى الدراٌة أخص من العلم وقٌَل:  )لؽة(: أي العلم وقٌل راٌةدِ ال ْهو َعم  نسان لنفً الس 
. انظر: العسكري، الفروق اللؽوٌة، أَو َعلِْمُته بَضْرٍب من الِحٌلَةِ ، إن  َدَرى ٌكوُن ِفٌَما َسَبقه َشك   ، وقٌل:فٌدرٌه أَي ٌفهمهُ 

 زبٌدي، تاج العروس، مادة )دري(. (. ال1/91)

انظر: ابن عابدٌن، محمد أمٌن، شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتً،  .تستعمل بمعنى الدلٌل :()اصطبلحاً  الدراٌةو

 هـ.1422، 2(،  مركز توعٌة الفقه اإلسبلمً، حٌدر أباد، الهندط31)
. انظر: الفٌومً، تحمل الحدٌث أو الشعر ونحوهما، ونقله : مصدر َرَوى، وتطلق الرواٌة وٌراد بها)لؽة( الرواٌة 8

 .مادة )روى(لسان العرب، ، .ابن منظورالمصباح المنٌر، مادة )روى(
 (.31الرواٌة فً اصطبلح الحنفٌة: هً ما روي عن أبً حنٌفة رحمه هللا من المسابل. انظر: المرجع نفسه، )

)ت  أصله من دمشق ولد بواسط فً العراق ونشؤ بالكوفة، ،الشٌبانً موالهم محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد هللا 9

األوزاعً واإلمام مالك والثوري وروى  أخذ الفقه عن أبً حنٌفة وتمم الفقه على القاضً أبو ٌوسؾ، روى عن هـ(،189

ابن . انظر:  بً حنٌفةمحمد بن الحسن كذاب صاحب أ، قال عنه ٌحٌى بن معٌن: عنه اإلمام الشافعً وؼٌره من العلماء

، 1ط (، تح:محمود إبراهٌم زاٌد، دار الوعً، حلب،2/275هـ(، المجروحٌن، )354حبان، محمد بن حبان بن أحمد، )ت
 (.1/526)الجواهر المضٌة،  .القرشً،(7/555. الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )هـ1396

 . وإنهم" أ " فً  10

 من.  " أ "فً  11
فإن المقصود منه إعبلء كلمة هللا تعالى وإعزازالدٌن فإذا حصل هذا فقال:" الجهادى فرض الكفاٌة بَمث ل اإلمام محمد عل 12

المقصود ببعض المسلمٌن سقط عن الباقٌن وإذا قعد الكل عن الجهاد حق استولى الكفار على بعض الثؽور اشترك 

(، تح: سهٌل زكار، عبد 1/71هـ(، الكسب، )189" انظر: الشٌبانً، محمد بن حسن بن فرقد، )تالمسلمون فً المؤثم بذلك

 هـ.1400، 1الهادي حرصونً، دمشق، ط

 ." م "لٌست فً  13
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ال سػػـ ال ػػف يا يػػً   هػػي تػػرؾ ي  س إ ػػه ال الم ػػف نف الػػراد تػػرؾ اس ػػؿ ة( 1اإ ػػ رة إسػػى نف اسي ػػيب  اػػى اس   الػػةق) ا 
 2.(يومره)اسيعض

 [3جياد الدفع] 

أل ػه يا ػب الهػع اسػيعض تر ػه إال نف ال تػ ج  ة( إذ ص ر اس  صؿ 5 تى ال ت ج إسالهـ ) ال الد اسعال الة 4يقيسه
 .6 بل الهعس يال يد م  الهتط  ة  المرج اسمرالض اسمد ؼ

ي  ػػر اسقػػيـ   ػػرًا  س8 ػػإف  الػػه إره يػػ ً  7نمػػ  اسػػذي القػػدر  اػػى اسمػػريج ديف اسػػد ع ال يغػػي نف المػػرج ست ثالػػر اسهػػيادي 
 .9ي  الرًا إذا مر يا

 ]وجوب بداية الكفار[

 مف  10يقت ؿ اس   ر ( اسذالف سـ الهاميا يهـ مف م ر ي اسعربس ني سـ الهاميا يسـ العطيا اس زالة :) قيسه

  

                                                           

 ." أ "ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً  1

 واآلخره. " أ "فً  2

 .فاندفع ودفعه ودافعه مدافعة ودفاعاً  اإلزالة بقوة دفعه ٌدفعه دفعاً  )لؽة(:  الدفع 3

د الدافع للكفار ٌتعٌن على كل أحد، وٌحرم فٌه الفرار فً مثلٌهم ألنه جهاد ضرورة ال جها" واصطبلحاً: قال ابن القٌم: 
}أذن للذٌن ٌقاتلون  :جهاد الدفع ٌشبه باب دفع الصابل ولهذا أبٌح للمظلوم أن ٌدفع عن نفسهكما قال هللا تعالىواختٌار، 

(، تح: مشهور سلمان، 1/187هـ(، الفروسٌة، )751)ت. انظر، ابن القٌم، محمد بن أبً بكر، "[39بؤنهم ظلموا{]الحج: 

هـ(، المخصص، مادة 458انظر: ابن سٌده، علً بن إسماعٌل، )ت م.1993هـ ـ 1414، 1دار األندلس، السعودٌة، ط

 م.1996هـ ـ 1417، 1)دفع(، تح: خلٌل جفال، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط

 .قوله وهو " ط" فً  4

 .العٌنة " أ "فً  5
َنُؾ: الَمَرض الُمخاِمُر الُمبلِزم. الفراهٌدي، العٌن، 6  مادة )دنؾ(. الد 
 انظر: الفٌومً، المصباح المنٌر، مادة )سود(. .العدد الكثٌر وكل شخص من إنسان وؼٌره ٌسمى سواداً  :السواد 7

 الفراهٌدي، العٌن، مادة )رهب(.. ورهبة، أي: خفته. وأرهبت فبلنا هبت الشًء أرهبه رهباً رإرهاباً: إخافًة. ٌقال:  8

(، تح: محمد بن علً 4/12هـ(، الفابق فً ؼرٌب الحدٌث، )538انظر: الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، )ت 9

 ، د.ت.2بجاوي، دار المعرفة، لبنان، ط

 مادة )جزى(.لسان العرب،  ابن منظور،انظر:  ما ٌإخذ من أهل الذمة والجمع الجزى.الجزٌة )لؽة(:  10

ما ٌإخذ من الذمً باعتبار رأسه، وسمٌت بها، ألنها تجزي، أي تقضً، وتكفً فً الذمً عن القتل، أو والجزٌة )شرعاً(: 
 ٌعتق بها وتسقط عنه القتل.

إذا  ٌبتدئ اإلمام بوضعها جزٌة، وعلى ضربٌن:جزٌة توضع بالتراضً والصلح، فتقدر بحسب ما ٌقع علٌه االتفاق وهً

هـ(، البناٌة شرح الهداٌة، 855. انظر: انظر: العٌنً، محمود بن أحمد، )تار وأقرهم على أمبلكهمؼلب اإلمام على الكف

 م.2000هـ ـ 1420، 1(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط7/238)
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ف سـ  ( الرهـ )يا ب  ييداالتهـ. 3سـ تقالد اسي يب 2اندسة اسي يبقألف  س1اليدلي   يهيا 

 ػػ سمراد  سال  مػػـي اسم ا ػػالفس أل ػػه إ مػػ  ال الػػد اسي ػػيب  اػػى  ػػؿ يا ػػد  قػػط (ساعميمػػ ت :4قيسػػه)يهػػذا مع ػػى 
 .5مبل ً  سم   قؿ  ف اسثيري سإطبلؽ اسعميم ت  ي يداالتهـ ي دمه 

 } يسقد اهتيعد م   ف اسثيري يتمه ه يقيسه تع سى: س7سعط لي الره  مبل ً   6ياسزم ف اسم ص   أل هر اس ـر
َتُايُ ـ َ ٱقُتُايُهـ   .9 إ ه ال الم ى  االه  همه 8{َ ِإف قََٰ

الي ػب  ساس ػدالث 10 نق تؿ اس  س  تى القيسيا ال إسه إال اهللنف  نمرت  يصرالا قيسه  ي اسص ال الف ي الرهم :
 تأمؿس  11يأد ىنف  يدنهـ 

  

                                                           

 " م ، ط ". لٌست فً  1

 .231انظر: القدوري، مختصر القدوري، 

 األدلة الموجبة له. "ط" م، فً  2

 خطؤ.الواجوب وهو  " أ" فً  3
 .قولهم " أ" فً  4

. انظر: العٌنً، البناٌة، [191قال الثوري: ال ٌجوز قتالهم حتى ٌبدإونا لَِقْولِِه َتَعالَى: }َفإِْن َقاَتلُوُكْم َفاْقُتلُوُهْم{ ]البقرة:  5

(7/97.) 

ـ ذو القعدة وذو  واألشهر الحرم فٌها للعلماء قوالن: قٌل هً األشهر المعروفة، ثبلثة سرد وواحد فرد قال القرطبً: 6

. وقٌل: شهور العهد أربعة، وقٌل لها حرم ألن هللا حرم على المإمنٌن فٌها دماء المشركٌن الحجة والمحرم ورجب ـ

 (.8/71طبً، ). انظر: القرطبً، تفسٌر القروالتعرض لهم إال على سبٌل الخٌر
سٌد التابعٌن علما ، هـ(115خثٌم أبو محمد القرشى الفهرى، )ت آل أبًواسم أبى رباح أسلم مولى ، عطاء بن أبً رباح 7

قال أحمد: لٌس فً ، أخذ عنه أبو حنٌفة وقال: ما رأٌت مثله، روى عن عابشة، وأبً هرٌرة، وعمبل وإتقانا فً زمانه بمكة

هـ(، مٌزان االعتدال، 748انظر: الذهبً، محمد بن أحمد بن عثمان، )تالمرسل أضعؾ من مرسل الحسن وعطاء. 

 (. 6/463البخاري، التارٌخ الكبٌر، )م. 1963هـ ـ 1382، 1(، تح: علً البجاوي، دار المعرفة، بٌروت، ط3/70)

ْسؤَلُ ـ  قال النحاس:  ٌَ ْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفٌِه قُْل ِقَتاٌل ِفٌِه َكِبٌٌر{ ]البقرة: العلماء على أن آٌة } وأن  ،[ منسوخة217وَنَك َعِن الش 

. انظر: «اآلٌة محكمة وال ٌجوز القتال فً األشهر الحرم»ؼٌر عطاء فإنه قال:  ،قتال المشركٌن فً األشهر الحرم مباح

(، تح: محمد عبد السبلم محمد، مكتبة 123ـ1/121خ والمنسوخ، )هـ(، الناس338النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعٌل، )ت

 هـ.1408، 1الفبلح، الكوٌت، ط

 .192سورة البقرة، اآلٌة 8

ُث َوَجْدُتُموُهْم{ :فً براءةت هذه اآلٌة نسخقال قتادة:  9 ٌْ عز  هلووق [5]اآلٌة: }َفإَِذا اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح

ال َنْسَخ على هذا فً شًٍء من اآلٌات، بل هو راجٌع إلى قال ابن المناصؾ: " .[26] اآلٌة وجل: }َوَقاِتلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َكاف ًة{

هـ(، الناسخ 117". انظر: السدوسً، قتادة بن دعامة، )تاألحوال، وما ٌجُب فً مقاومة الكفار، وهذا األرجح، وهللا أعلم

م. ابن المناصؾ، محمد بن عٌسى، 1998هـ ـ 1418، 3تح: حاتم الضامن، مإسسة الرسالة، ط (،1/33والمنسوخ، )

 (، دار اإلمام مالك، د.ط ، د.ت.1/27هـ(، اإلنجاد فً أبواب الجهاد، )620)ت

 . 45ص سبق تخرٌجه 10

 ن.ود" أ "ما فً  11
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 .2سع ر يقالف مف ذي اس  ة إسى ومر اسم ـر ني إسى  هر 1ي  صر صاى اهلل  االه يهاـ اسط ،ؼ

يهػي س 4{َ ٱقُتُايْا ٱسُم ِرِ الَف َ الُث َيَ ػدتُُّميُهـ  }تع سى:  3يقد الهتدؿ  اى  هم اس رمة  ي األ هر اس ـر يقيسه
  .5 ثر  ي االهتعم ؿ ي  ل  اى است يز يا ظ  الث  ي اسزم فس يال  ؾ ن ه

 ]مف ال يجب عميو الجياد[

 وال يجب الجياد عمى صبي " ألف الصبا مظنة المرحمة " وال عبد وال امرأة " لتقدـ حؽ المولى والزوج
، وال أعمى وال مقعد وال أقطع لعجػزىـ فػذف ىجػـ العػدو عمػى بمػد وجػب عمػى جميػع النػاس الػدفع تخػرج "

بغيػػر إذف المػػولى " ألنػػو صػػار فػػرض عػػيف وممػػؾ اليمػػيف ورؽ النكػػاح ال  المػػرأة بغيػػر إذف زوجيػػا والعبػػد
يظيػر فػي حػؽ فػروض األعيػاف كمػا فػي الصػالة والصػـو بخػالؼ مػا قبػؿ النفيػر ألف بغيرىمػا مقنعػًا فػػال 

 ضرورة إلى إبطاؿ حؽ المولى والزوج.

 ػف  . ي ػي اسصػ ال الف7 الر م اػؼ 6نف الق ؿ أل ه قيسه يال ال ب اس ه د  اى صيي إسم ( اسي ه اسظ هر) 
  اـ ال ز ي  ي   رضت  اى رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ الـي ن د ين   ايف نريع   رة ه ة ايف  مر

  

                                                           

وإّنما سّمٌت بالحابط  ،ثقٌؾوادي وّج ببلد وهً  على جبل )ؼزوان( جنوبً شرقً مكةفً السعودٌة مدٌنة تقع : الّطابؾ 1

السنة التاسعة للهجرة صلحا. انظر: البكري، عبد هللا بن عبد العزٌز، فً ، فتحها المسلمون لها الذي بنوا حولها، تحصٌناً 

. الحموي، معجم 1403، 3(، عالم الكتب، بٌروت، ط3/886هـ(، معجم ما استعجم من أسماء الببلد والمواضع، )487)ت

 (. 4/10البلدان، )

. انظر: ابن كثٌر، إسماعٌل بن ثمانحاصر أهل الطابؾ فً شوال وبعض ذى الحجة سنة قال ابن كثٌر: والتحقٌق أنه  2

 م.1976هـ ـ 1395(، تح: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بٌروت، د.ط، 4/431هـ(، السٌرة النبوٌة، )774عمر، )ت
 .لقوله " أ" فً  3
 .5سورة التوبة، اآلٌة 4
نه مشترك فً الزمان والمكان أولو فرضا  -لفظ حٌث للمكان حقٌقة ومجٌبه للزمن تجوز ال دلٌل علٌه قال المظهري: " 5

هـ(، التفسٌر المظهري، 1225. انظر: المظهري، محمد ثناء هللا، )تشك وال ٌجوز النسخ مع الشك لؤلزمنةففى شموله 

 هـ.1412(، مكتبة الرشدٌة، الباكستان، د.ط، 1/261)

 ألن. " أ" فً  6

الدسوقً، محمد بن أحمد بن عرفة، )ت (. 4/124ار، )وهذا ما ذكر فً المذاهب األربعة. انظر: ابن عابدٌن، رد المحت 7

الشٌرازي، إبراهٌم بن علً بن . ، دار الفكر، بٌروت، د.ط، د.ت(2/175) هـ(، حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر،1230

. ابن قدامة، ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، د.ط، د.ت(3/267، )هـ(، المهذب فً فقه اإلمام الشافع476ًٌوسؾ، )ت

 (.9/197لمؽنً، )ا

 أ" / ب من  3نهاٌة ق " 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12


58 
 

صػػ  ب اس ػػؽ  4هػػي ( يػػإذف اهلل اسػػذي 3) يال  يػػد يال امػػرنة ستقػػدـ  ػػؽ اسمػػيسى ياسػػزيج .2اس ػػدالث  1اسمق تاػػة
 . اى  قه

يمع ى هذا اس بلـ نف  ؽ اسهالد ياسزيج  ؽ متعالف يػإذف اهلل تعػ سى  اػى ذسػؾ اسعيػد يتاػؾ اسمػرنةس  اػي تعاػؽ 
طبلقػه الهػتاـز يهم  اس هػ د سػـز إطػبلؽ  عاػه سهمػ س   ػؽ اسمػيسى ياسػزيجس  اػي تعاػؽ يهػـ سزمػه  5إطػبلؽ تػرؾيا 

  االهس يهذا اسبلـز ي طؿ  بل التعاؽ يهـ يهي اسمطايب. ال عاه متعال  ً  6سـ س ؽ إيط ؿ  ؽ  عاه اهلل متعال  ً 

س يمػػبلؼ مػػ  إذا صػػ ر 8ال ي ػػيف ممصيصػػالف مػػف اسعميمػػ ت سػػدسالؿ مقػػ رف يهػػي اسعقػػؿ 7ي اػػى هػػذا استقػػدالر
  ريض األ ال ف.ألف  قيقهـ ال تظهر  ي  ؽ  ة رض  الف

يال  قػػيؿ صػػ ر  ػػرض  ػػالف  س9 عػػـ سػػي نمػػر اسهػػالد ياسػػزيج اسعيػػد ياسمػػرنة ي سقتػػ ؿ ال ػػب نف الصػػالر  ػػرض    الػػة
 ألف ط  تهم  اسم ريضة  ةاس  الر اسع ـ الأثـ 11ط  ة اسميسى ياسزيج  تى إذا سـ الق تؿ  ي  الر10سي يب

  

                                                           

 .القاملة " أ "فً  1
فً  ومسلم(. 3/177(. )2664) رقم ،، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبٌان وشهادتهمفً صحٌحه أخرجه البخاري 2

 (.3/1490).(1868) رقم ،، كتاب اإلمارة، باب بٌان سن البلوغصحٌحه
(. 4/125. ابن عابدٌن، رد المحتار، )231انظر: القدوري، مختصر القدوري، ال ٌجب الجهاد على عبد وال امرأة.  3

 (.9/197(. ابن قدامة، المؽنً، )3/267(. الشٌرازي، المهذب، )2/175الدسوقً، حاشٌة الدسوقً، )

  م" / أ من 27نهاٌة ق ". 
 هو الذي. " م "فً  4
 تركه. " أ" فً  5

 بحق من لم. " أ" فً  6
 رٌر.التق " ط" فً  7
، وإمام الحرمٌن الجوٌنً، أبو بكر الباقبلنًقال القاضً خالفهمبعض المتكلمٌن. ، والعقلذهب الجمهور إلى التخصٌص ب 8

، ، لكن الخبلؾ فً تسمٌته تخصٌصاً ، وؼٌرهم: إن النزاع لفظً، إذ مقتضى ما ٌدل علٌه العقل ثابت إجماعاً والؽزالً
الرازي، محمد بن عمر بن : .انظرألن المخصص هو المإثر فً التخصٌص، وهو اإلرادة ال العقل ؛فالخصم ال ٌسمٌه

الشافعً،  م.1997هـ ـ 1418، 3(، تح: طه العلوانً، مإسسة الرسالة، ط3/74هـ(، المحصول، )606الحسن، )ت

(، تح: أحمد 2/459هـ(، العدة فً أصول الفقه، )458(. أبو ٌعلى، محمد بن الحسٌن بن محمد، )ت1/53الرسالة، )

هـ(،إرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من 1250نً، محمد بن علً بن محمد، )تم. الشوكا1990هـ ـ 1410، 2المباركً، ط

م. الزركشً، البحر المحٌط، 1999هـ ـ 1419، 1(، تح: أحمد عناٌة، دار الكتاب العربً، ط1/384علم األصول، )

(4/473.) 
عمدة وروضة الطالبٌن  هـ(،676النووي، ٌحٌى بن شرؾ، )تعند الشافعٌة ال جهاد على رقٌق وإن أمره سٌده. انظر: 9

 .م1991هـ ـ 1412، 3(، تح:زهٌر الشاوٌش، المكتب اإلسبلمً، بٌروت، ط10/210المفتٌن، )
 الوجوب. " أ "فً  10
 ؼٌل . " أ "فً  11

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12604
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14847
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14847
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اسم ا ػالف يمطػ ب اسػرب  ػؿ  بلسػه يػذسؾس س يا  مػ  ال ػب ذسػؾ  اػى 1 االهم   ي  الر م   اله اسمم طرة ي سريح
 .  هـ قيؿ اس  الر اسع ـ 2ياس رض ا ت  كه

ياس هػ د سػـ التعػالف 4م همػ   ػرض  ػالف 3ي ف هذا  ـر اسمريج إسى اس هػ د ين ػد األيػيالف  ػ ره ألف ط  ػة  ػؿ
 .مصيصه ن  دالثمع نف  ي  س5 االه  م  قا  

إسػػى رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ  8ر ػػؿ  ػػ ل:  7 يػػد اهلل يػػف  مػػري  ػػف 6اسيمػػ ري م هػػ  مػػ   ػػي صػػ الا
مػػف صػػ ال ه و  ػػً   ػػدالث ايػػف  12يقػػدم  11 10:   الهمػػ     هػػد9  هػػتأذ هس  قػػ ؿ: ن ػػٌي ياسػػداؾق قػػ ؿ:  عػػـس قػػ ؿ

 مهعيد يقدـ  اله ير اسياسدالف  اى اس ه د.

  

                                                           

 بالزوج. " أ "فً  1
 انتفابه. " أ "فً  2
 . كل طاعة " أ "فً  3
 فرض علٌه.  " أ، م "فً  4

. انظر: ابن وال ٌخرج الرجل إلى الجهاد وله أب أو أم إال بإذنه، إال من النفٌر العام« : السٌر»قال محمد رحمه هللا فً  5

 (. 4/125(. ابن عابدٌن، رد المحتار، )5/386مازة، المحٌط البرهانً، )

(. 3/269(. الشٌرازي، المهذب، )2/144وبهذا القول قال مالك والشافعً وأحمد. انظر: ابن رشد، بداٌة المجتهد، )

 (، دار الكتب العلمٌة، د.ط، د.ت.2/386هـ(، كشاؾ القناع، )1051ً، منصور بن ٌونس، )تالبهوت
، أصح كتاب بعد الجامع الصحٌح المسند من حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وسنته وأٌامهصحٌح البخاري:  6

را لصحٌح سنة رسول هللا صلى هللا قال البخاري كنا عند إسحاق بن راهوٌه فقال لو جمعتم كتابا مختصالقرآن الكرٌم، 
رأى أن ال ٌخلٌه من الفوابد الفقهٌة والنكت الحكمٌة ، ثم علٌه وسلم قال فوقع ذلك فً قلبً فؤخذت فً جمع الجامع الصحٌح

جمٌع أحادٌثه ، فاستخرج بفهمه من المتون معانً كثٌرة فرقها فً أبواب الكتاب بحسب تناسبها واعتنى فٌه بآٌات األحكام
. انظر: انظر: بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آالؾ وثبلث مابة وسبعة وتسعون حدٌثاً 

(، تح: محب الدٌن الخطٌب، 468، 10ـ1/7هـ(، فتح الباري شرح صحٌح، )852ابن حجر العسقبلنً، أحمد بن علً، )ت

 هـ.1379دار المعرفة، بٌروت، د.ط، 
هـ(، روى عنه سعٌد بن المسٌب وأبو سلمة 63رو بن العاص أبو محمد القرشً ثم السهمً له صحبة، )تعبد هللا بن عم 7

 (. 5/116بن عبد الرحمن وعطاء ومجاهد وشعٌب بن محمد بن عبد هللا. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )

 الرجل. " أ "فً  8
 " م ".لٌست فً  9

 مجاهد وهً خطؤ. " أ "فً  10
 (. 4/59(. )3004، كتاب الجهاد والسٌر، باب الجهاد بإذن األبوٌن، رقم )فً صحٌحه أخرجه البخاري 11
 قدمن. " أ "فً  12
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يهػاـ  يؿ اهلل صػاى اهلل  االػه ػف  يػد اهلل يػف  مػري يػف اسعػ ص:   ػ ل ر ػؿ إسػى رهػ 1ي ػي هػ ف نيػي دايد
 . 3نييي الي ال فس  ق ؿ: ار ع إسالهم   أض  هم   م  ني التهم  ني العؾ  اى اسه رة يتر ت  2 ،ت  ق ؿ: 

 قػػ ؿ: هػػؿ سػػؾ ن ػػد  هػػ  ر إسػػى رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ مػػف اسػػالمفس  نف ر ػػبلً  4ي الػػه  ػػف اسمػػدري:
ال  يرهم  ي سالمفق ق ؿ: نييايس ق ؿ: نذ   سؾس ق ؿ: الس ق ؿ:   ر ع   هتأذ هم س   . 5 إف نذ   سؾ    هدس يا 

َ اَػػػى ٱأَل ػػػَرِج َ ػػػَرج َياَل َ اَػػػى ٱسَمػػػِرالِض َ ػػػَرج َياَل  ٱأَل َمػػػىَٰ  ى}س ػػػالَس َ اَػػػ:  قػػػ ؿ تعػػػ سى 6ينمػػػ  األ مػػػى ياألقطػػػع
 7.}َ َرج

َعَ  َِّل َياَل َ َاىتع سى: }يق ؿ  يْا ِسا ِه اَل اَلِ ُديَف َم  اُل ِ ُقيَف َ َرٌج ِإَذا َ َص ُ  ٱس ِذالفَ  َياَلَ َاى ٱسَمرَضىَٰ  س الَس َ َاى ٱسضُّ
 8.} ۦَۚيَرُهيِسهِ 

 10س ق سه  ي دالياف األدب9ياسمقعد األ رج

  
                                                           

على أبواب الفقه، واقتصر على السنن واألحكام فلم ٌذكر المواعظ واألخبار والفضابل، وأخرج فٌه  هصنف :سنن أبً داود 1

: كتبت عن أنه قالداود  ًأب ، روي عن شٌر إلى ما فٌه نكارة أو ضعؾ شدٌدالصحٌح والحسن وما دون ذلك. وكثًٌرا ما ٌ
ت فٌه جمع -ٌعنً كتاب السنن -رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خمسمابة ألؾ حدٌث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب

بن محمد التمٌم، لمحات فً (. الخطٌب، محمد عجاج 9/56. انظر: البؽدادي، تارٌخ بؽداد، )أربعة آالؾ وثمانمابة حدٌث

 م.2001هـ ـ 1422، 19(، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط1/172المكتبة والبحث والمصادر، )
 .حٌث " أ "فً  2
(، قال األلبانً: حدٌث 2528كتاب الجهاد، باب فً الرجل ٌؽزو وأبواه كارهان، رقم )، فً سننه أخرجه أبو داود 3

(. النسابً، أحمد بن 4163، كتاب البٌعة، باب البٌعة على الهجرة، رقم )فً سننه (. وأخرجه النساب3/17ً) صحٌح.

(، تح: عبد الفتاح أبو ؼدة، مكتبة 7/143المجتبى من السنن )السنن الصؽرى للنسابً(، ) هـ(،303شعٌب بن علً، )ت

باب الرجل ٌؽزو وله أبوان. جهاد، ، كتاب الفً سننه م. وابن ماجه1986هـ ـ 1406، 2المطبوعات اإلسبلمٌة، حلب، ط

(2/930.) 
هـ(، 74سعد بن مالك بن سنان بن الخزرج أبو سعٌد، وهو مشهور بكنٌته، كان ٌسكن المدٌنة، وبها توفً )تالخدري:  4

 ودفن بالبقٌع، أول مشاهده الخندق، وكان من المكثرٌن من رواٌة الحدٌث، روى عنه جابر بن عبد هللا، وعبد هللا بن عمر.

 .(2/451) (. ابن األثٌر، أسد الؽابة،3/1260) ، معرفة الصحابة،أبو نعٌم انظر:

 قال األلبانً: صحٌح. .(2530) رقم كتاب الجهاد، باب فً الرجل ٌؽزو وأبواه كارهان، ،فً سننه أبو داود أخرجه 5

(3/17.) 
لشافعً، محمد بن إدرٌس بن العباس، ا(. 2/143(. ابن رشد، بداٌة المجتهد، )4/126انظر: ابن عابدٌن، رد المحتار، ) 6

 (.9/198. ابن قدامة، المؽنً، )م1990هـ ـ 1410ت، د.ط، و(، دار المعرفة، بٌر4/171هـ(، األم، )204)ت

 .61سورة النور، اآلٌة 7
 .91سورة التوبة، اآلٌة 8
(، 1/291مختار عمر، ) هـ(، معجم دٌوان األدب، تح: أحمد350الفارابً، إسحاق بن إبراهٌم بن الحسٌن، )تانظر:  9

 م. 2003 -هـ  1424مإسسة دار الشعب، القاهرة، د.ط، 
هـ، 350صاحب الصحاح توفى سنة  الجوهريبراهٌم الحنفً هو خال إأبو الفارابً براهٌم إسحق بن إل دٌوان األدب 10

 (.1/199انظر: البابانً، هدٌة العارفٌن، ) دب الكاتب البن قتٌبة.أشرح ، وعراببٌات اإلأصنؾ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=23&ID=174&idfrom=3233&idto=3472&bookid=23&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=23&ID=174&idfrom=3233&idto=3472&bookid=23&startno=2#docu
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 الجعؿ في الجياد[حكـ ]

 ويكره الجعؿ ما داـ لممسػمميف فػيء( ألنػو ال يشػبو األجػر وال ضػرورة إليػو ألف مػاؿ بيػت المػاؿ معػد(
دفػػػع الضػػػرر ألف فيػػػو ،لنوائػػػب المسػػػمميف.قاؿ3 ) فػػػذذا لػػػـ يكػػػف فػػػال بػػػأس بػػػأف يقػػػوي بعضػػػيـ بعضػػػًا(

األعمىبذلحاؽ األدنى يؤيده أف النبي عميو الصالة والسالـ أخػذ دروعػًا مػف صػفواف وعمػر رضػي او عنػو 
 ، ويعطي الشاخص فرس القاعد واو أعمـ بالصواب.كاف يغزي األعزب عف ذي الحميمة

 2يػ س راع ياسهػبلح يعضػ َ يال ره اس عؿ ( الرالد ي س عؿ ه   نف ال اؼ اإلم ـ اس  س يػأف القػيي يعضػهـ : 1)قيسه
 3.ي الر ذسؾ مف اس  قة ياسزاد

ياس زالػةس ينمػ  اسمػأميذ يقتػ ؿ  5 ػ سمراج س4يهي اسم ؿ اسمأميذ مػف اس  ػ ر يغالػر قتػ ؿ (م  داـ سامهامالف  يل)
  6.7  المة الهمى 

  

                                                           

 ." أ "لٌست فً  1
 بالسبلح والكراع. " ط" فً  2
 والمراد. " أ "فً  3

ولم ٌجز  إال أن المالكٌة ٌشترطون فً جواز الجعل أن تكون الخرجة واحدة،كره الحنفٌة والمالكٌة الجعل على الجهاد، 
ن لم ٌكن متعٌنا علٌه، فمتى حضر الصؾ، تعٌن، وال ٌجوز أخذ أجرة عن ألنه إالشافعٌة والحنابلة الجعل على الجهاد 

(. 4/127انظر: ابن عابدٌن، رد المحتار، ) تعٌن علٌه الفرض فً حق نفسه فبل ٌإدٌه عن ؼٌره. ومتىفرض العٌن 

الرملً، . (10/240النووي، روضة الطالبٌن، )(. 2/184(.الدسوقً، حاشٌة الدسوقً، )1/527األصبحً، المدونة، )

(، دار الفكر، بٌروت، د.ط، 8/63هـ(، نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج، )1004محمد بن أبً العباس أحمد بن حمزة، )

 (. 9/303د.ت. ابن قدامة، المؽنً، )

 ٌقال: فاء الفًء، إذا رجع الظل من جانب المؽرب إلى جانب المشرق. وكل رجوع فًء. .: الرجوع)لؽة( الفًء 4

انظر: ابن فارس،  .من ؼٌر حرب وال جهاد ما ٌرجع إلى المسلمٌن من الؽنٌمة من أموال الكفار صطبلحا(:والفًء: )ا
 مقاٌٌس اللؽة، مادة )فؤ(. ابن األثٌر، النهاٌة، مادة )فٌؤ(.

 . انظر: المطرزي، المؽرب، مادة )خرج(.( ما ٌخرج من ؼلة األرض أو الؽبلم: )لؽةً الخراج 5

لفظة عرفت منذ األٌام األولى لئلسبلم وتعنً الضرٌبة السنوٌة المفروضة على األراضً التً تزرع  )اصطبلحاً( الخراج
، ٌدفعها المزارع للمقطع صاحب األرض اإلقطاعٌة لٌإدٌها بدوره إلى خزانة الدولة بعد استقطاع وفاكهةً  ونخٌبلً  حبوباً 

(، تح:عبد الرءوؾ 1/3هـ(، الخراج، )182ب، )تانظر: أبو ٌوسؾ، ٌعقوب بن إبراهٌم بن حبٌ مختلؾ المصروفات.

 سعد، المكتبة األزهرٌة للتراث، د.ط، د.ت.  

الؽنٌمة ما نٌل من  :قال أبو عبٌد، ؼنمت الشًء أؼنمه ؼنما أصبته ؼنٌمة ومؽنما والجمع الؽنابم والمؽانمالؽنٌمة: من  6

ح رهـ(، المصباح المنٌر فً ؼرٌب الش770علً، )ت الفٌومً،  أحمد بن محمد بن. انظر: أهل الشرك عنوة والحرب قابمة

(، تح: 1/320هـ(، األموال، )224. أبو عبٌد، القاسم بن سبلم، )ت(، المكتبة العلمٌة، بٌروت، د.ط، د.ت2/454الكبٌر، )

 خلٌل هراس، دار الفكر، بٌروت، د.ط، د.ت.
، 1حمد بوٌنوكالن، دار ابن حزم، بٌروت، ط(، تح: م7/529هـ(، األصل، )189انظر: الشٌبانً، محمد بن الحسن، ) 7

(، الجامع الصؽٌر وشرحه النافع 1304انظر: اللكنوي، محمد عبد الحً بن محمد عبد الحلٌم، )تم. 2010هـ ـ 1433

 هـ. 1406، 1(، عالم الكتب، بٌروت، ط1/320الكبٌر، )
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 اػػى  3س يا،ػػب اسمهػػامالف ( يهػػذا ي ػػه الي ػػب ثيػػيت اس راهػػة يالػػت اسمػػ ؿ معػػدٌ  2يمػػ ؿ 1) أل ػػه ال ضػػريرة إسالػػه
 مػ   5األ ػرة  اػى اسط  ػة  ػراـ 4عؿ ال يه األ رةس ي قالقة نمذاإلم ـ يمصيصهس ياسي ه اآلمر يهي نف اس ُ 

 .9 ي اسم ريه 8 اى اسغ زي ي اى اإلم ـ  راهة تهييه 7م ريه الي يه  6ال يهه 

 .10عؿ م  ال عؿ سئل ه ف  ي مق ياة  يل ال عاهي قالقة اس ُ 

 ]نفقة الغازي[

اس ظر نف اس  قة ت ب  ي م ؿ اسغ زية أل ه مأمير يعي دة مر ية مف اسم ؿ ياسيػدف  ت ػيف يا اـ نف مقتضى 
   س ج.

  ضػبًل  ػف  ػ  تهـ  11ينف ي يب ت هالزهـ مف يالت اسم ؿ  اى اإلمػ ـ إ مػ  هػي إذا سػـ القػدريا  اػى اس هػ ز
ف    يا ممف العطالهـ اهت ق قهـ  ٍؼ سا ه ز مف يالت اسم ؿ يعد نف ال يف ذسؾ  الر    12ي ال سهـس يا 

  

                                                           

 ." م "لٌست فً  1

 مال.  " أ "فً  2
طلًبا ؼٌر جازم، أو هو طلب الترك مع عدم المنع من الفعل، وأثره الكراهة،  الكراهة: وهو ما طلب الشارع تركه 3

هـ(، شرح مختصر الروضة، 716انظر: الطوفً، سلٌمان بن عبد القوي، )ت والمطلوب الكؾ عن فعله هو المكروه.

 (. 1/300ل الفقه، ). الزحٌلً، الوجٌز فً أصوم 1987 ـ هـ1407، 1، طمإسسة الرسالة ،عبد هللا التركً(، تح: 1/383)

 ." أ، م "لٌست فً  4
ذهب الحنفٌة والحنابلة إلى حرمة أخذ األجرة على الطاعة، وكرهها المالكٌة، وعند الشافعٌة ال تصح إجارة مسلم لعبادة  5

تب ، دار الك(4/181) ،فً ترتٌب الشرابع بدابع الصنابع هـ(،587الكاسانً، أبو بكر بن مسعود، )تٌجب لها نٌة. انظر: 

المعروؾ بحاشٌة  هـ(، بلؽة السالك ألقرب المسالك1241. الصاوي، أحمد بن محمد، )م1986هـ ـ 1406، 2العلمٌة، ط

هـ(، المجموع شرح 676النووي، ٌحٌى بن شرؾ، )ت(، دار المعارؾ، د.ط، د.ت. 2/15، )الصاوي على الشرح الصؽٌر

 (.                              5/411(. ابن قدامة، المؽنً، )5/331. الرملً، نهاٌة المحتاج، )، دار الفكر، بٌروت، د.ط، د.ت(3/126، )المهذب
 ٌشبهه " أ "فً  6
 ٌوجها.  " أ "فً  7

 تشبه. " أ "فً  8

قال النسفً فً الكافً شرح الوافً: " وكره الجعل ما دام للمسلمٌن فًء، والمراد به: أن ٌضرب اإلمام الجعل على  9

للذٌن ٌخرجون للجهاد، وهذا ألنه ٌشبه األجر على الطاعة، وتمحض األجر حرام، فما أشبهها ٌكره، وألن مال بٌت  الناس
المال معد لنوابب المسلمٌن، فعلى اإلمام كفاٌته من مال بٌت المال فإذا لم ٌكن فً بٌت المال فًء فبل بؤس بؤن ٌقوي 

(، 5/1849صول والتفارٌع، )هـ(، الٌنابٌع فً معرفة األ616كان حٌا بعضهم بعضاً". انظر: الرومً، محمد بن رمضان، )

تح: عبد العزٌز بن أحمد العلٌوي ـ وهً رسالة مقدمة لنٌل درجة الدكتوراه فً الفقه ـ جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 (.4/127ر، )(. ابن عابدٌن، رد المحتا5/79هـ. انظر: ابن نجٌم، البحر الرابق، )1428اإلسبلمٌة، السعودٌة، 
 انظر: ابن فارس، مقاٌٌس اللؽة، مادة )جعل(. 10
 الجهاد. " أ "فً  11
 ٌعطهم واستحقاقهم. " أ "فً  12
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ينم  إذا سـ ال ف  ي يالت اسم ؿ  يل ال ال ػره نف ال اػؼ اإلمػ ـ اس ػ س  اػى ذسػؾ  اػى  هػية س ق ـمع    ة اسمُ 
 .1 دؿ

 .2(األ اى ( يهي تعدي  ر اس   ر إسى اسمهامالف ) يإس  ؽ ( اسضرر ) األد ى) ألف يه د ع اسضرر 

 مػر رضػي  ييػأف )  3صػ ياف يػف نمالػة مػف يأ ػه صػاى اهلل  االػه يهػامأمذ دري ػ ً  : ياهتأ س اسمص ؼ سهذا
 .(7 6 ف ذي اس االاةس يالعطي اس  مص  رس اسق  د 5األ زب   ف الغزي4اهلل   ه

 .9  د مري ه إسى   الف 8 بل  ؾ نف اس يي صاى اهلل  االه يهاـ نرهؿ الطاب م ه ندرا  ً  ص ياف قصة نم 

  

                                                           

 (.7/529انظر: الشٌبانً، األصل، ) قال محمد: "إذا لم ٌكن للمسلمٌن ؼنٌمة وال فًء فبل بؤس بؤن ٌقوي بعضهم بعضا". 1

الضرر األشد ٌزال بالضرر ر وال ضرار وقد وردت بؤلفاظ مختلفة منها هذه القاعدة الفقهٌة متفرعة من قاعدة ال ضر 2

وإذا  ،إذا تعارض مفسدتان روعً أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما، وٌختار أهون الشرٌن، أو أخؾ الضررٌن، واألخؾ
مر إذا دار بٌن اجتمع ضرران أسقط األصؽر لؤلكبر.هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فهً متحدة المعنى، أي )أن األ

 ضررٌن أحدهما أشد من اآلخر فٌتحمل الضرر األخؾ، وال ٌرتكب األشد( .
متساوٌتان ٌؤخذ بؤٌتهما شاء، وإن اختلفتا ٌختار أهونهما، ألن مباشرة  اأصل القاعدة: قولهم: )إن من ابتلً ببلٌتٌن وهمو

(.ال بورنو، محمد 4/128عابدٌن، رد المحتار، ) انظر: ابن الحرام ال تجوز إال للضرورة، وال ضرورة فً حق الزٌادة(.

 -هـ  1416، 4(،مإسسة الرسالة، بٌروت، ط1/260صدقً بن أحمد بن محمد، الوجٌز فً إٌضاح القواعد الفقهٌة الكلٌة، )

 .م 1996

فتح، وشهد صفوان بن أمٌة بن خلؾ بن وهب بن حذافة بن جمح، كناه النبً صلى هللا علٌه وسلم: أبا وهب، أسلم بعد ال 3

حنٌنا وهو مشرك، قٌل بل أسلم بعد حنٌن، توفً بمكة سنة اثنتٌن وأربعٌن، أول خبلفة معاوٌة، وقٌل: توفً مقتل عثمان بن 
روى عنه ابنه عبد هللا، وعبد هللا بن  عفان، رضً هللا عنه، وقٌل: توفً وقت مسٌر الناس إلى البصرة لوقعة الجمل.

(. ابن األثٌر، أسد 3/1498، معرفة الصحابة،)انظر: أبو نعٌمهللا علٌه وسلم أدراعه. الحارث، استعار منه النبً صلى 

 (.3/24) الؽابة،

له صحبة وهجرة، أسلم  عمر بن الخطاب بن نفٌل العدوي أبو حفص القرشً رحمه هللا، ولد بعد الفٌل بثبلث عشرة سنة، 4

(. 6/105ابن أبً حاتم، الجرح التعدٌل، )انظر: عمر بعد أربعٌن رجبلً، روى عنه عثمان بن عفان وعلً بن أبً طالب. 

 (.4/137) ،ابن األثٌر، أسد الؽابة

 .زب(مادة )عابن منظور، لسان العرب، . انظر: الذي ال زوجة له،وهً لؽة ردٌبة واللؽة الفصحى العزب :عزباأل 5
ذا الحلٌلة قلبه مع أهله فبل ٌطٌل المقام فً الثؽر والعزب ال ٌكون قلبه وتدبٌره رضً هللا عنه، ف نظره"وهذا من حسن  6

وراءه فٌتمكن من إطالة المقام فلهذا كان ٌؤمر العزب بالخروج، وكان ٌعطً الؽازي فرس القاعد لٌكون صاحب الفرس مع 

 (.10/20". انظر: السرخسً، المبسوط، )ببدنه ه، والخارج ٌكون مجاهداً بفرس زوجته ٌحفظها، وٌكون مجاهداً 
 .(3/232ابن سعد، الطبقات الكبرى، )انظر:  7
 أذراعاً وهو خطؤ. " م "فً  8
ُحَنٌٌن: واد قرٌب من الطابؾ، بٌنه وبٌن مّكة بضعة عشر مٌبل، واألؼلب علٌه التذكٌر ألّنه اسم ماء؛وهو  الموضع الذي  9

(. الحموي، معجم البلدان، 2/471سنة ثمان. البكري، معجم ما استعجم، ) هزم فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هوازن

(2/131.) 
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 اى  ر هس  إ ه   ف طاب مف اس يي صػاى ذاؾ 3ص ياف إذ ي  ف س2نريعم ،ة درع :1ايف إه  ؽ   ي هالرة
ثػـ  ػرض اسمػريج س هالرتؾ نريعة ن ػهر 4قنف الهالره  هرالف  ق ؿ اس يي صاى اهلل  االه يهاـااهلل  االه يهاـ 

س  يعثهػ   8مضػمي ة 7ةق ق ؿ: ال يؿ   رال  6ال  م مد ن صي ً  الطاب ذسؾس  ق ؿ:  5 أرهؿمف م ة إسى   الف  
 .ثـ اهت ماه إال ه    ماه   اى م ،تي يعالر

 اس يي صاى اهلل  االه يهاـ نف الضم ه س  ق ؿ: ال ن     9 ض ع يعضه س  عرض  االه  ق ؿ: ن مدي ي مه د 

  

                                                           

(، أول من هـ151ـ  85، )كنٌته أبو بكر ى قٌس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناؾمحمد بن إسحاق بن ٌسار مول 1
جمع مؽازي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وألفها، روى عن عاصم بن عمر بن قتادة، وٌزٌد بن رومان، وروى عنه 

المإمنٌن فً الحدٌث ومن أحسن وكان شعبة وسفٌان ٌقوالن محمد بن إسحاق أمٌر الثقات، ذكره ابن حبان فً ، الثوري
لؤلخبار وأحسنهم حفظا لمتونها وإنما أتً ما أتً ألنه كان ٌدلس على الضعفاء فوقع المناكٌر فً رواٌته من  الناس سٌاقا

(. البخاري، 1/400. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )قبل أولبك فؤما إذا بٌن السماع فٌما ٌروٌه فهو ثبت ٌحتج برواٌته

 (.7/380ابن حبان، الثقات، ) (.1/40) ٌخ الكبٌر،التار

حّدث عنه لصلتهم بسٌرته: زٌاد بن عبد هللا  أبرز من ،شٌخ كّتاب السٌرةالملقب ب محمد بن إسحاقـ كتاب السٌر والمؽازي ل
قد بقٌت أجزاء و لم ٌصلنا منها نسخة كاملة، لسٌرته ثبلثة من النسخالبّكابً، ومحمد بن سلمة الحّرانً، وٌونس بن بكٌر. 

، من النسختٌن األولى والثانٌة. أما رواٌة البكابً فلم تصل إلٌنا لؤلسؾ فً شكلها األول بل نالها تعدٌل ابن هشام واختصاره

هـ(، سٌرة 151انظر: ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن ٌسار المطلبً، )ت .والبن إسحاق أٌضاً كتاب الخفاء وكتاب المبتدأ 

 (.2/7م. البابانً، هدٌة العارفٌن، )1978هـ ـ 1398، 1، تح: سهٌل زكار، دار الفكر، بٌروت، ط(1/14ابن إسحاق، )
 انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )درع(.  الّدرُع الل بوُس، وهو َحلَُق الحدٌد. 2

 وقٌل: أربعمابة درع.قٌل: مابة درع، "، وقال ابن حزم: فؤعطاه مابة درع بما ٌكفٌها من السبلح جاء فً سٌرة ابن هشام: "

(، دار 1/189هـ(، جوامع السٌرة النبوٌة، )456ابن حزم، علً بن أحمد، )ت (.2/440، )النبوٌة سٌرةال، انظر: ابن هشام

 الكتب العلمٌة، بٌروت، د.ط، د.ت.

 رذ . " أ "فً  3

  أ "/ أ من 4نهاٌة ق " 

 ." أ "وفٌن لٌس فً كما بٌن المع 4

 من رسل. " أ "فً  5

 أؼضباً. " أ "فً  6

 انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )ؼصب(. الَؽْصُب: أخذ الشًء ظلماً وقهراً.
  م " /ب من27نهاٌة ق ". 
. وأعاره ٌعٌره. مشددة الٌاء، كؤنها منسوبة إلى العار، ألن طلبها عار وعٌب، وتجمع على العواري مشدداً  :لعارٌةا 7

 وأعاره منه وعاوره إٌاه. والمعاورة والتعاور: شبه المداولة. والتداول فً ءره الشًوقد أعا، فؤعاره إٌاه واستعاره ثوباً 
 . انظر: ابن األثٌر، النهاٌة، مادة )عور(. الزبٌدي، تاج العروس، مادة )عور(.الشًء ٌكون بٌن اثنٌن

ت الشًء أضمنه فبلن ضامن وضمٌن. ٌقال: ضمنووضمانا: كفل به. وضمنه إٌاه: كفله.  ضمن الشًء وبه ضمناً  8

 ، لسان العرب، مادة )ضمن(.ابن منظورانظر:  ضمانا، فؤنا ضامن، وهو مضمون.
 علٌهما. " أ "فً  9
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 .2 ي اإلهبلـ نر ب  1اساليـ

س 4اسمػػ ر الفس يال ال الػد ذسػػؾ يػػ الستزاـ 3يا ػػيهػذا ال الطػػ يؽ   ػس اسمػػد ي يهػػي ت االػؼ اإلمػػ ـ اسمهػػامالف يػأف العال
  إف م  ال عاه اإلم ـ  ي اسمت اـ  اله ال الأمذه  اى نف الضم ه سهـ مف يالت اسم ؿ.

ي ػرط  7قػية ي الهػتع رة مػف نهػؿ اسذمػة 6إذا سػـ ال ػف ي سمهػامالف 5 عـ  اله ن ه   د اس   ػة التيهػؿ إسػى اس هػ د
 اسضم ف سهـ. 

ال  9سالس إال ن ػه س  ه 8الغزالهألف مع ى  ةرضي اهلل   ه  ظ هر  اله مر ينم  م   ف  الأمػذ اس هػ ز م ػهس يا 
ف ن ط ه مف يالت اسم ؿ. س هي   ز  ف   هه  يا 

  11 ي اسطيق ت 10ياس دالث رياه ايف هعد  صرالا  اله. ( العطي اس  مص  رس اسق  د) ينم  قيسه: 

  

                                                           

 لٌوم. " أ "فً  1

، فً سننه وأخرجه أبو داود (.24/13) حدٌث حسن، وهذا إسناد ضعٌؾ.قال محقق المسند: فً مسنده،  أخرجه أحمد 2

، كتاب العارٌة والودٌعة، باب تضمٌن والنسابً فً الكبرى (.3/296. )(3562) كتاب البٌوع، باب فً تضمٌن العور،

(، وقال وبعض هذه 11481، كتاب العارٌة، باب العارٌة مضمونة، )فً الكبرى والبٌهقً (.4/332(. )5747) العارٌة،

 (. 6/148) األخبار وإن كان مرسبلً، فإنه ٌقوى بشواهده.
 ٌعٌلوا. " أ "فً  3

 بالتزام. " أ "فً  4
 الجهاز. " أ، م "فً  5
 للمسلمٌن. " م "فً  6
وسمً أهل الذمة ذمة لدخولهم فً عهد  ،العهد ألن نقضه ٌوجب الذم وتفسر باألمان والضمان وكل ذلك متقارب :الذمة 7

 )ذمم(.، لسان العرب، مادة ابن منظوربدفعهم الجزٌة. انظر: المطرزي، المؽرب، مادة )ذمم(.  المسلمٌن وأمانهم

 ٌعز به. " م "وفً  ،تعز نٌة " أ "فً  8
 إال ألنه. " م "فً  9

هـ(، وهو كاتب الواقدي، من أهل العدالة، 230)ت محمد بن سعد بن منٌع، أبو عبد هللا مولى بنً هاشم،ابن سعد هو:  10

فهم، قال ابن أبً حاتم سمع: سفٌان بن عٌٌنة، وإسماعٌل بن علٌة، روى عنه: الحارث بن أبً أسامة، والحسٌن بن 

(. ابن عساكر، تارٌخ دمشق، 2/369البؽدادي، تارٌخ بؽداد، )انظر:  الرازي: سؤلت أبً عن محمد بن سعد فقال: ٌصدق.

(53/62.) 
وهً التً تشتمل على ذكر الشٌوخ وأحوالهم ورواٌاتهم طبقة بعد طبقة وعصرا بعد عصر إلى زمن : كتب الطبقات 11

بن سعد جمع فٌهاالصحابة والتابعٌن فمن بعدهم إلى وقته فؤجاد وأحسن فً نحو من ت الكبرى الالطبقاتاب وك، المإلؾ

هـ(، 1345انظر: الكتانً، محمد بن أبً الفٌض، )ت وله طبقات أخرى صؽرى ثانٌة وثالثة والتارٌخ. خمسة عشر مجلداً 

تصر بن محمد الزمزمً، دار البشابر (، تح: محمد المن1/139الرسالة المستطرفة لبٌان مشهور السنة المشرفة، )

 م.2000هـ ـ 1421، 6اإلسبلمٌة، ط
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س 2 ن ػه  ػ ف الغػزي األ ػزب  ػف ذي اس االاػة  :رضػي اهلل   ػه مػر يه ده  ف  1 ف م مد يف  مر اسياقدي
 6 ف نيي م از 5 ف   صـ 4 دث     ص يف  ال ث :3 الية ايف نيي يسالس  اله نمر اس رس. يريى

 .7اُلغزي اسعزب يالأمذ  رس اسمقالـ  العطاله اسمه  ر  مر    ف  ق ؿ:

  

                                                           

هـ(، روى عن 207محمد بن عمر بن واقد وٌكنى أبا عبد هللا الواقدي مولى لبنً سهم من أسلم، مدنً قاضً بؽداد،)ت 1

 .(1/115ٌخ الكبٌر، )البخاري، التار .(5/493ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) انظر: معمر ومالك، تركه أحمد وابن نمٌر.
 .(3/232َ، الطبقات الكبرى،)سعدابن  انظر: 2
د ْبُن إِْبَراِهٌَم ْبن ُعْثَمان بن خواستً، الحافظ أَُبو بكر العبسً، من أهل الكوفةابن أبً شٌبة هو:  3 ، عبد هللا  ْبن ُمَحم 

، وأبا األحوص سبلم بن سلٌم، و235هـ ـ ت159) َرَوى َعْنُه أَْحَمد ْبن حنبل، وابنه َعْبد هللا  ْبن هـ(، سمع شرٌك بن عبد هللا 

، أحمد بن علً ابن حجر العسقبلنً (.71-10/66البؽدادي،تارٌخ بؽداد، )انظر: أَْحَمَد، صنؾ المسند واألحكام والتفسٌر. 

 هـ.1326، 1(، مطبعة دابرة المعارؾ النظامٌة، الهند، ط9/78) هـ(، تهذٌب التهذٌب،852بن محمد، )ت
هـ (، روى عن األعمش والشٌبانً روى 194هـ ـ 117حفص بن ؼٌاث النخعً وهو ابن طلق بن معاوٌة أبو عمر، ) 4

عنه ٌحٌى بن سعٌد القطان وأبو نعٌم، واله هارون أمٌر المإمنٌن القضاء ببؽداد بالشرقٌة ثم واله قضاء الكوفة، عن ٌحٌى 
: حفص بن ؼٌاث ساء حفظه بعد ما استقضى فمن كتب عنه من بن معٌن أنه قال: حفص بن ؼٌاث ثقة. وعن أبً زرعة

 (.3/185(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )6/389ابن سعد، الطبقات الكبرى، )انظر: كتابه فهو صالح وإال فهو كذا. 
عبد هللا هـ ( روى عن أنس و141حول أبو عبد الرحمن مولى لبنً تمٌم من أهل البصرة، ثقة، )تعاصم بن سلٌمان األ 5

(. ابن أبً حاتم، الجرح 7/231ابن سعد، الطبقات الكبرى، ). انظر: بن سرجس روى عنه الثوري وشعبة وابن عٌٌنة

 (.6/343) والتعدٌل،

روى عن عبد هللا بن عباس وأنس بن مالك روى عنه  ،هـ(110ت) ،ثقة ،أبو مجلز، واسمه الحق بن حمٌد السدوسً 6

 (.8/258(.البخاري، التارٌخ الكبٌر، )7/162ابن سعد، الطبقات الكبرى، )انظر: قتادة وسلٌمان التٌمً. 
وأخرجه سعٌد بن  .(11/110وقال المحقق: إسناده مرسل، أبو مجلز لم ٌدرك عمر. ) ،أخرجه ابن أبً شٌبة فً مصنفه 7

الجوزجانً، سعٌد بن  (.2355منصور فً سننه، كتاب الجهاد، باب ما جاء فً ؼزو األعزب عن ذي الحلٌلة، رقم )

، 1السلفٌة، الهند، ط ر، تح: حبٌب الرحمن األعظمً، الدا(2/171)هـ(، سنن سعٌد بن منصور، 227منصور، )ت
هـ(، تارٌخ 262وابن شبة فً تارٌخ المدٌنة. ابن شبة، عمر بن شبة ـ وأسمه زٌد ـ بن عبٌدة، )ت م.1982هـ ـ 1403

 هـ.1399ط، (، تح: فهٌم شلتوت، د.2/731المدٌنة،  )
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(باب كيفية القتاؿ)  ًذا دخؿ المسمموف دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصػنا ، " دعػوىـ إلػى اإلسػالـ وا 
إلػػى لمػا رو  ابػػف عبػػاس رضػػي او عنيمػػا أف النبػػي عميػػو الصػالة والسػػالـ مػػا قاتػػؿ قومػػًا حتػػى دعػػاىـ 

اإلسالـ.قاؿ " فذف أجابوا كفوا عف قتاليـ " لحصوؿ المقصود وقػد قػاؿ صػمى او عميػو وسػمـ " أمػرت أف 
 أقاتؿ الناس حتى يقولوا ال إلو إال او " الحديث "

 ػبل يػد مػف يال  ػه  سم  ذ ر نف اسقت ؿ الـز  بل يد نف ال عاهس ي عاه  اػى  ػد م ػديد  ػر  ً  )ي ب  ال الة اسقت ؿ(
ذا دمؿ اسمهاميف دار اس رب  اله  ق ؿ: 1  رع ( الصا نف ال يف  ط ً   اى قيسػه اس هػ د  ػرٌض  اػى  2) يا 
 . طؼ  ماةس ينف ال يف ياي اهت،  ؼ اس   الة

( يهي اسم  ف اسم صف 4) ني  ص  ً  .3يهي اسيادة اس يالرة  عالاة مف مدف ي سم  ف نق ـ يه(  )   صريا مدال ةً 
 .5اسذي ال التيصؿ إسى م   ي  ي ه

 ]الدعوة إلى اإلسالـ قبؿ القتاؿ[

س أل ػػه صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ نمػػر 6ياغهـ اسػػد ية  هػػي  اػػى هػػيالؿ اسي ػػيبتػػ) د ػػيهـ إسػػى اإلهػػبلـ (  ػػإف سػػـ 
 .األ   د 7يذسؾ نمرال

  

                                                           

 . " م "لٌست فً  1
دار الحرب: هً الدار التً ٌجرى فٌها أحكام الكفار على سبٌل االشتهار وال ٌحكم فٌها بحكم اإلسبلم. انظر: البلخً،  2

 هـ. 1310، 2(، دار الفكر، ط2/232نظام الدٌن ولجنة من العلماء، الفتاوى الهندٌة، )
هـ(، جمهرة اللؽة، مادة ) مدن(، تح: رمزي بعلبكً، دار العلم 321د، )انظر: ابن درٌد، محمد بن الحسن بن درٌ 3

 هـ.1987، 1للمبلٌٌن، بٌروت، ط
 حضا. " أ "فً  4
 انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )حصن(. األزهري، تهذٌب اللؽة، مادة )حصن(. 5
دعوة قبل قتاله، واستحباب تكرار ذهب الحنفٌة والشافعٌة والحنابلة: إلى وجوب عرض اإلسبلم على من لم تبلؽه ال 6

ٌة فً المشهور عندهمإلى وجوب الدعوة قبل القتال سواء بلؽتهم الدعوة أو لم تبلؽهم. مالكالوذهب دعوته إن بلؽته الدعوة. 
وذلك ٌرجع إلى أنه إن رجً إن دعوا أو نشدوا أن ٌكفوا استحب دعاإهم وترك معاجلتهم بالقتال، وإن تٌقن قال ابن رشد: "

 "ك وجب أن ٌدعوا، وإن خٌؾ إن دعوا أن ٌستؤسدوا وٌعالجوا المسلمٌن، وجب أن ال ٌدعواذل

دار (، 1/497)هـ(، المدونة، 179األصبحً، مالك بن أنس بن مالك، )ت. (7/100بدابع الصنابع، ) الكاسانً،انظر:  

(، 16/373، البٌان والتحصٌل، )هـ(520ابن رشد، محمد بن احمد، )تم. 1994هـ ـ 1415، 1الكتب العلمٌة، بٌروت، ط

(. 2/176حاشٌة الدسوقً، ) الدسوقً، م.1988هـ ـ 1408، 2تح: محمد حجً، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، ط

 (.211ـ  9/210ابن قدامة، المؽنً، ) (.3/273الشٌرازي، المهذب، ) (.4/253الشافعً، األم، )
 أمٌر.  " م "فً  7
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 .2 ف نياله 1 مف ذسؾ م  نمرج اس م  ة إال اسيم ري مف  دالث هاالم ف يف يرالدة

ر نمالرًا  اى  الش ني هػرالة ق ؿ:    ف صاى اهلل  االه يهاـ إذا نم  ينس  ظ يعضهـ تزالد  اى يعض يتمتاؼ 
س ثػـ قػ ؿ: ا ػزيا يهػـ اهلل  ػي هػيالؿ اهللس نيص ه  ي م صته يتقيى اهلل تع سى ييمػف معػه مػف اسمهػامالف مالػراً 

ذا سقالػػت  ػديؾ مػػف 3قػ تايا مػػف   ػر اسم ػػر الف  يػػ هللس ا ػػزيا يال تغاّػيا يال تغػػدريا يال تمثاػػيا يال تقتاػيا يسالػػدًاس يا 
إسػى  5إساله    قيؿ مػ هـ ي ػؼ  ػ هـس ياد هػـ 4ن  ييؾ  أالتهف م  س  د هـ إسى إ دى مص ؿ ثبلث ني مبلؿ

ثػـ اد هػـ إسػى است ػيؿ مػف دارهػـ إسػى داراسمهػ  رالفس ين امهػـ  إف ن  ييؾ   قيؿ م هـ ي ؼ   هـس  اإلهبلـ
 هػـن قإف  عايا ذسؾ نف سهـ م  سامه  رالف ينف  االهـ م   اى اسمه  رالفس  إف نيػيا نف الت يسػيا م هػ   ػأميرهـ 

 8ال ػػيف سهػػـ  ػػي اس ػػيل 7 ػػأ راب اسمهػػامالف ال ػػري  اػػالهـ   ػػـ اهلل اسػػذي ال ػػري  اػػى اسمػػكم الف يال 6فاال ي ػػي 
 صػالب إال نف ال  هػديا مػع اسمهػامالفس إف هػـ نيػيا   هػأسهـ اس زالػةس  ػإف ن ػ ييؾ   قيػؿ مػ هـ ي ػؼ ياسغ المة 

ذا   صػرت نهػؿ  صػف  ػأراديؾ نف ت عػؿ سهػـ ذمػة اهلل يذمػة  يالػه    هـس  إف نييا   هػتعف يػ هلل يقػ تاهـس يا 
م ػػريا ذمػػت ـ يذمػػة ا عػػؿ سهػػـ ذمتػػؾ يذمػػة نصػػ  يؾ  ػػإ  ـ إف تُ  9 ػػبل ت عػػؿ سهػػـ ذمػػة اهلل يذمػػة  يالػػهس يس ػػف

ذا   صرت نهؿ  صف  أراديؾ 10م ريا ذمة اهللنص  ي ـ مالر مف نف تُ   نف ت زسهـ  اى  11يذمة  يالهس يا 

  

                                                           

عن أبٌه وعمران بن حصٌن، روى هـ(، 105سلٌمان بن برٌدة بن حصٌب األسلمً، ولد فً خبلفة عمر بن الخطاب )ت 1

 (.11/371(. المزي، تهذٌب الكمال، )4/4البخاري، التارٌخ الكبٌر، )انظر:  روى عنه علقمة بن مرثد.
للهجرة، نزل  –صلى هللا علٌه وسلم  -هللا  برٌدة بن حصٌب األسلمً أبو عبد هللا، له صحبة، أسلم حٌن مر به رسول 2

البخاري، التارٌخ الكبٌر،  .(4/182ابن سعد، الطبقات الكبرى، )انظر: البصرة، مات فً خبلفة ٌزٌد بن معاوٌة بمرو. 

(2/141.) 
 كفر سبٌا. " أ "فً  3

 " أ " فإن هم.فً  4
 ثم ادعهم." ط " فً  5

 .ا[أن ٌكونو" أ "]فً  6
 .[ونٌكون" م "]فً  7
 المؽنى. " أ "فً  8
 لكن. " أ "فً  9

.والمقصود قال العلماء الذمة هنا العهد وتخفروا بضم التاء ٌقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحمٌته 10

النووي، انظر: ال تجعل لهم ذمة هللا فإنه قد ٌنقضها من ال ٌعرؾ حقها وٌنتهك حرمتها بعض األعراب وسواد الجٌش.  أن

 (. 12/39)، المنهاج
 فؤرادوا.  " م "فً  11
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ي ػػػي  3س ثػػػـ اقضػػػيا  ػػػالهـ يعػػػد مػػػ   ػػػ،تـ 2  ػػػـ اهلل  ػػػالهـ نـ ال 1نصػػػيت   ػػػـ اهلل  ػػػبل ت ػػػزسهـ  إ ػػػؾ ال تػػػدري
 األ  دالث  ي ذسؾ  ثالرة.

نمػياسهـ يهػيي  الػ سهـ   4يألف ي سػد ية العامػيف ن ػ  مػ   قػ تاهـ  اػى نمػذ ي ي   س هذا اس  ـ  هرة يا  م عس
  ريم  ال الييف إسى اسمقصيد مف  الر قت ؿ  بل يد مف االهتعبلـ.

 9اسثػيري  ػف ايػف نيػي   ػالا 8 ػف هػ ال ف7 ػرياه  يػد اسػرزاؽ 6اسمػذ ير  ػي اس تػ ب 5ينم   دالث ايػف  يػ س 
 ً   تى د  هـ   ف ايف  ي س ق ؿ:  م  ق تؿ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ قيم 10 ف نياله

  

                                                           

 أصب. " أ "فً  1
إذا حاصر اإلمام مدٌنة وأرادوا من المسلمٌن أن ٌنزلوهم على حكم هللا تعالى، قال محمد: ال ٌجوز؛ ألنهم ال ٌدرون ما  2

حكم هللا تعالى فٌهم. وقال أبو ٌوسؾ: ٌجوز، والحكم إلى اإلمام إن شاء قتلهم وسبى ذرارٌهم، وإن شاء جعلهم ذمة ٌإدون 
فً حقهم بعدما انقطع الوحً، فٌعرؾ ذلك. انظر: الوالوالجً، الفتاوى الولوالجٌة،  الجزٌة، ألن حكم هللا تعالى قد استقر

، تح: محمد عثمان البستوي، دار 294هـ(، الفتاوى السراجٌة، 569الفرؼانً، علً بن عثمان بن محمد، )ت(. 288/ 2)

 (.   7/107ع، ). الكاسانً، بدابع الصنابهـ1432م ـ 2011العلوم زكرٌا، لٌنٌشٌا ـ جنوب إفرٌقٌا، 
 والترمذي. (3/1356(. )1731، كتاب الجهاد، باب تؤمٌر اإلمام األمراء على البعوث، رقم )فً صحٌحه أخرجه مسلم 3

فً  وأبو داود(. 4/162. )(1617، كتاب السٌر، باب ما جاء فً وصٌته صلى هللا علٌه وسلم فً القتال، رقم )فً سننه

والنسابً فً الكبرى، كتاب السٌر، باب إالم ٌدعون،  (.3/37. )(2612ركٌن، رقم )، كتاب الجهاد، باب دعاء المشسننه

 رقم ،، كتاب الجهاد، باب وصٌة اإلمامفً سننه ابن ماجه (.8/87( )8/8) (.8712وباب الجزٌة، رقم ) (.8532) رقم

(2858.) (2/953) . 
 ." م "لٌست فً   4
 عٌاس. " أ "فً  5

هـ(، ولد قبل الهجرة بثبلث سنٌن، وتوفً النبً 70هـ ـ 68)ت ،مطلب أبو العباس الهاشمًعبد هللا بن عباس بن عبد ال

صلى هللا علٌه وسلم وهو ابن ثبلث عشرة سنة، سمع النبً صلى هللا علٌه وسلم وروى عن عمر بن الخطاب وأبً طلحة، 

 (. 1/384الهداٌة واإلرشاد، ) باذي،(. الكبل5/3البخاري، التارٌخ الكبٌر،) انظر: روى عنه الشعبً وسعٌد بن جبٌر.

انظر: المبل، الكواشؾ الجلٌة،  .ٌراد بإطبلق هذا اللفظ عند الحنفٌة أشهر المتون لدٌهم وهو مختصر القدوريالكتاب:  6

(34.) 
كنٌته أبو بكر ٌروي عن معمر ومالك، روى عنه أحمد بن حنبل  ،عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمٌري الصنعانً 7

ابن سعد الطبقات  انظر: هـ(، وكان ممن ٌخطىء إذا حدث من حفظه على تشٌع فٌه.211هـ ـ 126وٌحٌى بن معٌن، )

 (.8/412(. ابن حبان، الثقات، )6/74الكبرى، )
 سنٌن. " أ "فً  8
ابن سعد، الطبقات الكبرى، . انظر: هـ(، ثقة كان ٌرى القدر132ًى لثقٌؾ، )تعبد هللا بن أبً نجٌح وٌكنى أبا ٌسار مول 9

 م.1984ـ  1405، 1(، دار الباز، ط2/64هـ(، الثقات، )261العجلً، أحمد بن عبدهللا بن صالح، )ت .(6/31)
اري، التارٌخ الكبٌر، البخانظر: ٌَسار أبو نجٌح المكً كوفً ثقة، سمع ابن عمر روى عنه ابنه عبد هللا بن أبً نجٌح.  10

 (.1/483العجلً، الثقات، ) .(8/420)
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 .1رياه اس   ـ يص  ه

يال ضػػػم ٍفس ألف  3مػػػف دالػػةٍ  نتا ػػيا مػػػف   ػػٍس يال مػػ ؿٍ  2يسػػي قػػ تايهـ قيػػػؿ اسػػد ية نثمػػػياس يس ػػف ال  رامػػة سمػػػ 
 مػػ  سػػي قتاػػيا اس هػػ ل ياسصػػيال فس يذسػػؾ ال ت ػػ ل اسع صػػـ يهػػي اإلهػػبلـس  س رمػػة اسقتػػؿ ال تي ػػب ذسػػؾ 4م ػػرد

 يدار اإلهبلـ. 5ياإل راز

: ياػػيغ اسػػد ية  قالقػػًة ني   مػػً  يػػأف اهػػت  ض  ػػرقً  ي ريػػً  ن هػػـ إسػػى مػػ ذا الػػد يف ي اػػى مػػ ذا 6اسم ػػالطي ػػي 
 ظهيره  مق مه  ا تهى. 7الق تايف  أقالـ

سػػـ  ظػػف  نف هػػكالل 9 ػػعير سػػه يهػػذا األمػػر  ال ػػب نف اسمػػدار يغايػػة 8اليال  ػػؾ نف  ػػي يػػبلد اهلل تعػػ سى مػػف 
 تياغهـ اسد ية  إذا    ت ياغتهـ ال ت ب يس ف الهت ب.

  

                                                           

عبد الرزاق الصنعانً، عبد الرزاق بن  (.9424كتاب الجهاد، باب دعاء العدو، رقم ) ،فً مصنفه أخرجه عبد الرزاق 1

ت، ، تح: حبٌب الرحمن األعظمً، المكتب اإلسبلمً، بٌرو(5/255مصنؾ عبد الرزاق، )هـ(، 211همام بن نافع، )ت

(. 3/486) محقق المسند: إسناده صحٌح. قال فً مسنده أحمدو (.1/60، )همستدرك فً النٌسابوري هـ. والحاكم1403، 2ط

 (.11/132الكبٌر، ) فً معجمه والطبرانً
 بما . " م "فً  2

  أ " /ب من 4نهاٌة ق ". 
بدل النفس وجمعها الدٌات وقد ودٌت المقتول أي أدٌت دٌته من حد ضرب فالدٌة اسم للمال ومصدر أٌضا لهذا  :الدٌة 3

(، مكتبة 1/163هـ(، طلبة الطلبة فً االصطبلحات الفقهٌة، )537النسفً، عمر بن محمد بن أحمد، )ت. انظر: الفعل

 هـ1311المثنى، بؽداد، د.ط، 
 .[حرمتهم" م "]فً  4
 .اإلحراز أو "" م فً  5
المتوفى سنة  محمد بن محمد بن محمد السرخسًالمحٌط حٌث أطلق ٌراد به النسخة الكبرى من محٌط رضً الدٌن  6

أربعٌن مجلدا والمحٌط الثانً عشر  وهو أربع مصنفات المحٌط الكبٌر وهو نحو من هـ(، ) المحٌط الرضوي(،571)

لرابع فى مجلدٌن قال ابن العدٌم قدم حلب ودرس بالنورٌة والحبلوٌة مجلدات والمحٌط الثالث أربع مجلدات والمحٌط ا
فتعصب علٌه جماعة ونسبوه إلى التقصٌر وإلى أنه ادعى تصنٌؾ المحٌط وحاله فى الفقه ٌقصر عن ذلك وذكروا أن هذا 

اللكنوي، الفوابد (. 2/128)القرشً، الجواهر المضٌة، . انظر: انظر: الكتاب تصنٌؾ شٌخه وأنه وقع به وادعاه لنفسه

 .188البهٌة، 
 فؤقٌتم. " أ "فً  7
 ." أ "لٌست فً  8
 علٌه. " م، أ "فً  9

  م "/ أ من 28نهاٌة ق ". 
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نهػػأسه  ػػف اسػػد  ل قيػػؿ اسقتػػ ؿ  3 ػػ  ع  تيػػت إسػػى : 2ف ػػف ايػػف  ػػي  1نمػػ   ػػدـ اسي ػػيب  امػػ   ػػي اسصػػ ال الف
 5قػػد ن ػػ ر رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ  اػػى ي ػػي اسمصػػطاؽ ساإلهػػبلـ 4  تػػب إسػػي: إ مػػ   ػػ ف ذسػػؾ نيؿ

 قتػػػؿ مقػػػ تاتهـ يهػػػيى ذرارالهػػػـ ينصػػػ ب اليم،ػػػذ  يالرالػػػة ي ػػػت  تهػػػقى  اػػػى اسمػػػ لس 7ن عػػػ مهـي  س6يهػػػـ  ػػػ ريف
 .9  دث ي يه  يد اهلل يف  مر ي  ف  ي ذسؾ اس الش س8اس  رث

 :  نف رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ   ف  هد إساله  ق ؿ: 10يريى نيي دايد ي الره  ف نه مة يف زالد

  

                                                           

 ، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرٌة، رقم، كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقٌقاً فً صحٌحه أخرجه البخاري 1

هاد والسٌر، باب جواز اإلؼارة على الكفار الذٌن بلؽتهم دعوة اإلسبلم، ، كتاب الجفً صحٌحه مسلم(. و3/148)(.2541)

 (.3/1356) (.1730رقم )
 عوؾ وهو خطؤ. " ط "فً  2

هـ(، وكان ثقة كثٌر الحدٌث 151عبد هللا بن عون بن أرطبان، وٌكنى أبا عون مولى عبد هللا بن درة بن سراق المزنً، )ت

(. البخاري، التارٌخ الكبٌر، 7/193ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) انظر:ورعاً، سمع القاسم والحسن وابن سٌرٌن. 

(5/163.) 
هـ(، وكان من أهل أبرشهر، 230ب. وٌكنى أبا عبد هللا، مدنً تابعً ثقة، )تنافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطا 3

(. ابن سعد، الطبقات 1/446العجلً، الثقات، )انظر: أصابه عبد هللا فً ؼزاته، روى عن عبد هللا بن عمر وأبً هرٌرة. 

 (.5/342الكبرى، )
 أولى.  " أ "فً  4
فى شعبان من السنة السادسة من اهم النبً صلى هللا علٌه وسلم من القحطانٌة، ؼزخزاعة : بطن من المصطلق وبن 5

الهجرة وقٌل فً السنة الخامسة، وأؼار علٌهم على ماء ٌقال له: المرٌسٌع، فقتل عشرة منهم وأسر سابرهم. وسبى رسول 
انظر:  إال رجل واحد. هللا صلى هللا علٌه وسلم الرجال والنساء والذرٌة، وؼنمت النعم والشاء، وما قتل أحد من المسلمٌن

تح:  (،1/407) هـ(، مؽازي الواقدي،207(. الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، )ت1/161ابن حزم، جوامع السٌرة، )

 م.1989هـ ـ 1409، 3مارسدن جونس، المجلس األعلى، بٌروت، ط
 ؼازون وهو خطؤ. " م "فً  6

 دو والؽر بالكسر، والؽرٌر الؽبلم الذي ال علم عنده باألمور.ؼارون أي ؼافلون عن حفظ مقامهم وما هم فٌه من مقابلة الع

 (.  ؼرة)مادة (. ابن منظور،لسان العرب، 2/131البستً، مشارق الـؤنوار على الصحاح، ) انظر:
 أنعامهم . " أ " فً  7
 الحرث. " ط "فً  8

وجها الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً جوٌرٌة بنت الحارث بن أبً ضرار الخزاعً: أصابها المسلمون ٌوم المرٌسٌع، وتز
ابن انظر: سنة خمس فً شعبان، وتوفٌت بالمدٌنة، سنة ست وخمسٌن، روى عنها: عبد هللا بن عباس، وجابر بن عبد هللا. 

تح: عامر صبري،  معرفة الصحابة، هـ(،395(. ابن منده، محمد بن إسحاق بن محمد، )ت8/92األثٌر، الطبقات العلمٌة، )

 م. 2005 -هـ  1426، 1جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة، ط(، 1/963)
 .[وكان ذلك فً الجٌش] " أ "فً  9

وأمه أم أٌمن واسمها بركة  ،وٌكنى أبا محمد -صلى هللا علٌه وسلم  -وهو حب رسول هللا  ،أسامة بن زٌد بن حارثة 10

ولد أسامة بمكة ونشؤ فٌها حتى أدرك ولم ٌعرؾ إال اإلسبلم هلل تعالى  ،وموالته –صلى هللا علٌه وسلم  -حاضنة رسول هللا 

(. 4/46ابن األثٌر، الطبقات الكبرى، )انظر: مات رضً هللا عنه فً آخر خبلفة معاوٌة بن أبً سفٌان.  ،ولم ٌدن بؽٌره

 (.4/107الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )
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ياػى ميضػع مػف  اهػطالف يػالف يػيزف  ُ  3ي ػىينُ س مػع د ػية 2ياسغػ رة ال ت ػيف 1ؽ ر  يَ ػ ي ػى صػي   ً  اػى نُ  ن ر
 .5ياسرماة 4 هقبلف

 ي ى يال ل مضميمة ومر اس ريؼس يقالؿ اهـ قيالاة.يالق ؿ الُ 

 ػػػؤلف است ػػػرار قػػػد ال ػػػدي اسمقصػػػيد  ال عػػػدـ اسضػػػرر األ اػػػىس يقالػػػد هػػػذا االهػػػت ي ب يػػػأف ال  6ينم االهػػػت ي ب
 .التضمف ضررًا يأف العاـ يأ هـ ي سد ية الهتعديف ني ال ت سيف ني الت ص يف

 يؿ هي اسمرادس إذ  قالقالة  التعذر اسيقيؼ  االه . 8 ي ذسؾ يم  الظهر مف ن ياسهـ   سعاـ 7ي اية اسظف

 ره إسى اإلهبلـ  بل إ   ؿس ياس دالث اسم هير  عاه   الة األمر ي سقت ؿ  الث ق ؿ:  إف ن  ب اسمد ي ني  ال

  

                                                           

، فً سننه وابن ماجه (.3/38. )(2616الحرق فً ببلد العدو، رقم )، كتاب الجهاد، باب فً فً سننه أخرجه أبو داود 1

 (.2/948) ضعٌؾ.قال األلبانً: (، 2843) كتاب الجهاد، باب التحرٌق بؤرض العدو، رقم
 .[إال" م"]فً  2
ضهم ٌقول هو قبر بلٌد قرب الرملة فٌه قبر صحابً بع ، وٌقال لها أبنى،ٌبنً بنىبلفظ الفعل الذي لم ٌسّم فاعله من  ٌُْبَنى: 3

انظر: البكري، معجم ما استعجم من أسماء الببلد والمواقع،  أبً هرٌرة وبعضهم ٌقول قبر عبد هللا بن أبً سرح.

 (. 5/428(. الحموي، معجم البلدان، )1/101)
، وأاسم  قٌل هوبفتح أّوله، وإسكان ثانٌه، : عسقبلن 4 ًّ لسراب، أو من اشتقاقه من العساقٌل؛ وهو من اقٌل بل عربً عجم

العسقٌل، وهو الحجارة الضخمةوذكر بعضهم أن العسقبلن أعلى الرأس، وهً مدٌنة بالشام من أعمال فلسطٌن على ساحل 
، البحر بٌن ؼزة وبٌت جبرٌن وٌقال لها عروس الشام، وقد نزلها جماعة من الصحابة والتابعٌن وحّدث بها خلق كثٌر

. انظر: البكري، معجم ما استعجم من أسماء الببلد خبلفة عمر بن الخطاب افتتحها أوال معاوٌة بن أبً سفٌان فً

 (.4/122(. الحموي، معجم البلدان، )3/943والمواضع، )
ْملَُة: 5 اثنا بٌنها وبٌن البٌت المقدس  ،مدٌنة عظٌمة بفلسطٌن، وكانت رباطا للمسلمٌن، وقد نسب إلٌها قوم من أهل العلم الر 

(. 3/69بناها الولٌد بن عبد الملك وبنى فٌها مسجدا. انظر: الحموي، معجم البلدان، )ثمانٌة عشر ٌوما، عشر مٌبلً مسٌرة 

(، 2/633) طبلع على أسماء األماكن والبقاع،هـ(، مراصد اإل739عبد المإمن بن عبد الحق القطٌعً، )ت ابن عبد الحق،

 هـ.1412، 1دار الجٌل، بٌروت، ط
هـ(، مبادئ 1359ابن بادٌس، عبد الحمٌد بن محمد، )تانظر: تعالى للفعل على سبٌل الترجٌح.  االستحباب: هو طلب هللا 6

 .1980(، تح: عمار الطالبً، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، ط1/10األصول، )
 الظن: هو االعتقاد الراجح مع احتمال النقٌض. 7

الطرؾ الراجح مع طرح مقابله، وهو الوهم، وؼالب الظن عند والظن الؽالب أقوى من مجرد الظن، فالظن الؽالب: إدراك 
الفقهاء ملحق بالٌقٌن، وتبنى علٌه األحكام العملٌة، وٌجب العمل به باتفاق إذا لم ٌوجد دلٌل قاطع من النصوص، وال 

(، دار 2/866الزحٌلً، محمد مصطفى، القواعد الفقهٌة وتطبٌقاتها فً المذاهب األربعة، ) انظر: معارض له أرجح منه.

 م.2006هـ ـ 1427، 1الفكر، دمشق، ط
جنس ٌشمل التصور والتصدٌق القطعً وإنما قلنا ذلك ألن العلم صفة توجب تمٌٌزا ال ٌحتمل النقٌض وٌلزمها العلم:  8

دٌق التعلق بمعلوم فإن كان المعلوم ذاتا أو معنى مفردا أو نسبة ؼٌر خبرٌة فهو التصور وإن كان نسبة خبرٌة فهو التص

(، دار الكتب العلمٌة، 1/30هـ(، اإلبهاج فً شرح المنهاج، )756القطعً. السبكً، علً بن عبد الكافً بن علً، )ت

 م.1995 -هـ 1416بٌروت، د.ط، 
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 2.  اس  س  تى القيسيا ال إسه إال اهلل 1نمرت نف نق تؿ  

 ]امتناع الكفار عف قبوؿ الدعوة[

(ف امتنعوا دعوىـ إلى أداء الجزية  وألنػوبو أمر رسوؿ او عميو الصػالة والسػالـ أمػراء الجيػوش.  (وا 
أحد ما ينتيي بو القتاؿ عمى ما نطؽ بو النص، وىذا في حػؽ مػف تقبػؿ منػو الجزيػة ومػف ال تقبػؿ منػو 
كالمرتديف وعبدة األوثاف مف العرب ال فائدة في دعائيـ إلى قبوؿ الجزية ألنػو ال يقبػؿ مػنيـ إال اإلسػالـ 

ـْ َأْو ُيْسِمُموَف{ ]الفتح3  ف بػذلوىا فميػـ مػا لممسػمميف وعمػييـ مػا عمػى فػذ، )[43قاؿ او تعالى3 }ُتَقاِتُموَنُي
لقوؿ عمي رضػي او عنػو إنمػا بػذلوا الجزيػة ليكػوف دمػاؤىـ كػدمائنا وأمػواليـ كأموالنػاوالمراد  (المسمميف

وال يجوز أف يقاتػؿ مػف لػـ تبمغػو ) بالبذؿ القبوؿ وكذا المراد باإلعطاء المذكور فيو في القرآف واو أعمـ.
لقولػو عميػو الصػالة والسػالـ فػي وصػية أمػراء األجنػاد " فػادعيـ إلػى  (،إال أف يدعوهالدعوة إلى اإلسالـ 

شيادة أف ال إلػو إال او " وألنيػـ بالػدعوة يعممػوف أنػا نقػاتميـ عمػى الػديف ال عمػى سػمب األمػواؿ وسػبي 
ـ العاصػـ وىػو الذراري فمعميـ يجيبوف فنكفى مؤنة القتاؿ ولو قاتميـ قبؿ الدعوة أثـ لمنيي وال غرامة لعد

مبالغة في  (ف بمغتو الدعوةويستحب أف يدعو م) الديف أو اإلحراز بالدار فصار كقتؿ النسواف والصبياف.
ار وال يجب ذلؾ ألنو صػح أف النبػي عميػو الصػالة والسػالـ أغػار عمػى بنػي المصػطمؽ وىػـ غػاروف اإلنذ

 الغارة ال تكوف بدعوة.وعيد إلى أسامة رضي او عنو أف يغير عمى أبنى صباحا ثـ يحرؽ و 

ف امت عػيا د ػػيهـ إسػػى ندال اس زالػػة يهػػذا نمػػر  االػػه اسصػبلة ياسهػػبلـ نمػػرال األ  ػػ د يقػػد ذ ر ػػ ه مػػف  ػػدالث  3يا 
 .يرالدة

إسػى قيسػه  ِيٱسا ػِه{ ِمُ ػيفَ اَل اُلك  ِتاُػيْا ٱس ػِذالفَ }قََٰ إساله اسقت ؿ   م   طػؽ يػه اسػ صس قيسػه تعػ سى:  5هىتم  ال 4ن ديأل ه 
ِغُريَف{اُلعُطيْا ٱسِ زاَلةَ  }َ ت ىَٰ هي   ه  .6َ ف اَلدَيُهـ صََٰ

  

                                                           

 أن أقال. " م" فً  1
 .45 سبق تخرٌجه ص 2
 بذا. " م"  ، وفً " أ" لٌست فً  3
 .لٌست فً " أ " 4
 .فً " أ " ٌنهى 5
 .29اآلٌة سورة التوبة ، 6
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يهػػذا إف سػػػـ ال ي ػػيا مرتػػػدالف يال م ػػر ي اسعػػػربس  ػػػإف هػػكالل ال القيػػػؿ مػػ هـ إال اإلهػػػبلـ ني اسهػػالؼ  اػػػى مػػػ  
  .1هالتضا

س يقد ق ؿ  اي رضي 2)  إف يذسيه  ( ني قيايه  ) ي ذا هي اسمراد ي إل ط ل اسمذ ير  ي اسقروف ( ي إل م ع
 ياأل  دالث  ي هذا  ثالرة. س3 إ م  يذسيا اس زالة ست يف  دم لهـ  دم ،   ينمياسهـ  أمياس   اهلل   ه: 

 7نمير   م مد يف اس هف اس الي  ي :6 ي مه ده 5يمع ى  دالث  اي رياه اس   عي 4يؿ هي مف اسضريرال ت
 ق ؿ: 12 ف نيي اس  يب 11يف مالميف  ف اس هالف 10بغاِ  ف ني ف يف تَ  9قالس يف اسريالع األهدي  8ن يأ  

  
                                                           

(، تح: مجٌد خدوري، الدار المتحدة للنشر، 1/222هـ(، السٌر الصؽٌر، )189انظر: الشٌبانً، محمد بن الحسن، )ت 1

(، تح: صبلح الدٌن 2/709) هـ(، النتؾ فً الفتاوى،461م. السؽدي، علً بن الحسٌن بن محمد، )ت1975، 1بٌروت، ط

 .  1984 – 1404، 2، طدن / لبناناألر ،دار الفرقان / مإسسة الرسالة الناهً، 

ٌُْعُطوْا الجزٌة{ إلى أن ٌقبلوهاقال النسفً:  2 انظر: النسفً، عبد هللا بن  ، وروى الموصلً اإلجماع على هذا المعنى.}حتى 

دار الكلم الطٌب، ، ٌوسؾ علً بدٌوي(، تح: 1/674هـ(، تفسٌر النسفً )مدارك التنزٌل وحقابق التؤوٌل(، )710أحمد، )ت

 (.4/119. الموصلً، االختٌار، )م1998 -هـ 1419 ،1ط روت،بٌ

 (.3/381) : ؼرٌب.فً نصب الراٌة قال الزٌلعً 3

وهً المصالح التً ال بد منها فٌقٌام مصالح الدٌن والدنٌا، وصٌانة مقاصد الشرٌعة، بحٌث إذافقدت أو فقد  :الضرورٌات 4

المصالح الضرورٌة شرع هللا  حفظ الدٌن، والنفس، والعقل،والنسب،  وللمحافظة على .بعضها، فإن الحٌاة تختل أو تفسد

 (.  3/1004انظر: النملة، المهذب، ) شرع لحفظ الدٌن: الجهاد.ومما  والمال.
هـ( ٌروي عن مالك 204 ، صاحب المذهب، )تمحمد بن إدرٌس بن العباس بن عثمان بن الشافع، أبو عبد هللاالشافعً:  5

 (.2/55(. البؽدادي، تارٌخ بؽداد، )9/30ابن حبان، الثقات، ) . انظر:وابن عٌٌنة
وإنما هو عبارة عن  ولٌس هو من تصنٌفه هـ(،204، )تالشافعً بً عبد هللا محمد بن إدرٌسمسند الشافعً: أل 6

حب موقوفها ووقعت فً مسموع أبً العباس األصم عن الربٌع بن سلٌمان المرادي صاواألحادٌث التً أسندها مرفوعها 

 (.1/17انظر: الكتانً، الرسالة المستطرفة، ) الشافعً إال أربعة أحادٌث رواها الربٌع عن البوٌطً عن الشافعً.
 الشٌبان. " أ" فً  7
 ابن نا.  " أ "فً  8
كان كثٌر السماع، روى عن أبً حصٌن وعمرو بن مرة، روى عنه  ،هـ(168)ت قٌس بن الربٌع األسدي، أبو محمد، 9

هـ(، الكنى 261(. النٌسابوري، مسلم بن الحجاج، )ت6/355ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) انظر:المبارك.  الثوري وابن

 م.1984هـ ـ 1404، 1، تح: عبد الرحمن القشقري، عمادة البحث العلمً، ط(2/733األسماء، )و
 انظر: وى عنه ش بن زٌد.أبان بن تؽلب الربعً كوفً، ثقة،  سمع الحكم وفضٌل بن عمرو وأبا إسحاق الهمدانً ر 10

 (. 2/296(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )1/453البخاري، التارٌخ الكبٌر، )
 .بن مٌمون الحسن " ط" فً  11

الحسٌن بن مٌمون الخندقً قال ابن أبً لٌلى عنه: لٌس بقوي الحدٌث ٌكتب حدٌثه ووثقه العجلً. روى عن عبد والصواب: 
ابن أبً حاتم، الجرح  . انظر:الجنوب، وروى عنه هاشم بن البرٌد وعبد الرحمن بن سلٌمانالرحمن ابن أبً لٌلى وأبً 

 (. 1/121العجلً، الثقات، ) .(3/65والتعدٌل،)

 إلى بالجنونب. "  أ" فً  12

األسدي، تابعً، روى عن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه روى عنه حسٌن بن  يعقبة بن علقمة أبو الجنوب الٌشكر

(. ابن 9/20البخاري، التارٌخ الكبٌر، )انظر: وعٌسى بن قرطاس وهو مإذن مسجد كاهل، وهو ضعٌؾ الحدٌث. مٌمون 

 (.6/313أبً حاتم، الجرح والتعدٌل،)
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 .4ني  اس  يب 3يضعؼ اسدارقط ي .2 مف    ت سه ذمت    دمه  دم   يدال ه  دال    1ق ؿ  اي 

 لقولػو عميػو الصػالة والسػالـ فػي حػديث سػميماف  (فذف أبوا ذلؾ استعانوا باو عمييـ وحػاربوىـ  )قاؿ
" فذف أبوا ذلؾ فادعيـ إلى إعطاء الجزية إلى أف قاؿ فذف أبوىا فاسػتعف بػاو عمػييـ وقػاتميـ  3بف بريدة

قاؿ ) ونصبوا عمييـ .وألنو تعالى ىو الناصر ألوليائو والمدمر عمى أعدائو فيستعاف بو في كؿ األمور ،"
ألنػو عميػو الصػالة  ، ) وحرقػوىـ (سػالـ عمػى الطػائؼالالمجانيؽ ( كما نصب رسػوؿ او عميػو الصػالة و 

والسالـ أحرؽ البويرة قاؿ3"وأرسموا عمييـ الماء وقطعوا أشجارىـ وأفسػدوا زروعيػـ " ألف فػي جميػع ذلػؾ 
 إلحاؽ الكبت والغيظ بيـ وكسر شوكتيـ وتفريؽ جمعيـ فيكوف مشروعاً 

ـ  ي  دالث هاالم ف يف اهتع  يا  االهـ ي هلل تع سى ي  رييهـس سقيسه  االه اسصبلة ياسهبل 5قيسه  إف نييا ذسؾ)
 .7ر اسمهاؾياسمدم   ياس بلـ  االه. يتقدـ اس دالث يطيسه (6يرالدة:   إف نييا ذسؾ   هتعف ي هلل  االهـ يق تاهـ 

  

                                                           

 هصهرو، أبو الحسن ابن عم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بن عبد مناؾ علً بن أبً طالب بن عبد المطلب بن هاشم 1

هـ(، معجم 317انظر: البؽوي، عبد هللا بن محمد بن عبد العزٌز، )ت .ابع الخلفاء الراشدٌنوهو ر على ابنته فاطمة،

. ابن األثٌر، أسد م 2000 -هـ 1421، 1، طالكوٌت ،مكتبة دار البٌانً، كنج(، تح: محمد أمٌن ال4/354ابة، )الصح

 (.4/87الؽابة، )
(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت ـ 1/344ند الشافعً، )هـ(، مس204الشافعً، محمد بن إدرٌس بن العباس، )تانظر:  2

(. السنن 15934وأخرجه البٌهقً، كتاب الجراح، باب الرواٌات فٌه عن على رضً هللا عنه، رقم ) هـ.1400لبنان، د.ط، 

أحمد بن الحسٌن بن علً، )ت  ،البٌهقً(. 15728(. كتاب الجراح، باب الحكم فً قتل العمد، رقم )8/62الكبرى، )

، 1اسات اإلسبلمٌة، باكستان، طر، تح: عبد المعطً، أمٌن قلعجً، جامعة الد(12/5) هـ(، معرفة السنن واآلثار،458
 .م1991 ـ هـ1412

سمع  هـ(،385هـ ـ 306، )الحافظ صاحب السنن، علً بن عمر بن أحمد بن مهدي البؽدادي أبو الحسنالدارقطنً:  3

قال الحاكم: صار الدارقطنً أوحد عصره فً الحفظ والفهم  .حدث عنه الحاكم وأبو نعٌم األصبهانً ،البؽوي وابن درٌد

اء والنحوٌٌن.  (. الذهبً، تذكرة 1/410انظر: ابن نقطة، التقٌٌد لمعرفة رواة السنن والمسانٌد، )والورع وإماًما فً القر 

 (.3/132الحفاظ، )

. انظر: أبو الجنوب ضعٌؾ الحدٌث(. وقال: 3296ود والدٌات وؼٌره، رقم )، كتاب الحدفً سننه أخرجه الدارقطنً 4

(، تح: شعٌب األرناإوط وآخرون، مإسسة 4/179هـ(، سنن الدار قطنً، )385الدارقطنً، علً بن عمر بن أحمد، )ت

 م.2004هـ ـ 1424، 1الرسالة، بٌروت، لبنان، ط
 هـ(.385)

 ." م" لٌست فً  5
 (.3/1356) (.1731كتاب الجهاد والسٌر، باب تؤمٌر اإلمام األمراء على البعوث، رقم ) ،فً صحٌحه أخرجه مسلم 6
 انظر: ابن درٌد، جمهرة اللؽة، مادة )دمر(. 7
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 مػ   صػب رهػيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـ  3ي صػييا  اػالهـ اسم ػ  الؽ األميرس 2ي هلل  ي  مالع 1)  الهتع ف
6ي الػع :  ػدث  5قػ ؿ قتاليػة م صػبًل  إ ػه قػ ؿ: 4 اى م   ػي استرمػذي . اى نهؿ اسط ،ؼ(

ثػير  ػف ر ػؿ  ػف  
مػف هػذا اسر ػؿق : 9 اػى اسطػ ،ؼس قاػت: سي الػع 8الػؽ اسم   نف اس يي صاى اهلل  االه يهاـ  صػب  :7يف الزالد

  11يرياه نيي دايد  ي اسمراهالؿ 10. : ص  ي ـ  مر يف ه ريف ق ؿ

  

                                                           

 فاستعان.  " أ "فً  1
 كل. " م" فً  2
 معرب المنجنٌق، بفتح المٌم وكسرها، والمنجنوق: القذاؾ، التً ترمى بها الحجارة، دخٌل أعجمًجمع  المجانٌق: 3

 لسان العرب، مادة )مجنق(. ابن منظور، انظر: والجمع منجنٌقات، ٌقال جنقوا المجانٌق ومجنقوها؛ 
، وهو هـ(279)المتوفى: سنة ، لئلمام، الحافظ، أبً عٌسى: محمد بن عٌسى الترمذي، الجامع الصحٌحسنن الترمذي:  4

انظر:  فٌقال: جامع الترمذي، وٌقال له: السنن أٌضاً واألول أكثر.ثالث الكتب الستة فً الحدٌث.اشتهر بالنسبة إلى مإلفه، 

 (.1/559حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، )
هـ(، مولى ثقٌؾ سمع اللٌث ومالكاً، 240قتٌبة بن سعٌد بن جمٌل بن طرٌؾ بن عبد هللا الثقفً، أبو رجاء البؽبلنً، )ت 5

 (.7/140(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )7/195الكبٌر، )البخاري، التارٌخ انظر: روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم. 
هـ(، سمع 197ـ  129وكٌع بن الجراح بن ملٌح بن عدي بن فرس، أبو سفٌان الرإاسً من قٌس عٌبلن الكوفً، ) 6

ات، (.العجلً، الثق8/179البخاري، التارٌخ الكبٌر، )انظر:  الثوري وابن عون، روى عنه ابن المبارك وٌحٌى بن آدم.

(1/219.) 
هـ(، سمع خالد بن معدان وراشد بن سعد، 150)ت ثور بن ٌزٌد أبو خالد الكبلعً الشامً، ثقة، توفً ببٌت المقدس، 7

ابن أبً حاتم، الجرح التعدٌل،  .(2/181البخاري، التارٌخ الكبٌر، ) . انظر:روى عنه الثوري وابن إسحاْق، وكان قدرٌاً 

(2/468.) 
 .المنجنق" أ، م، ط" فً  8
 ٌوكٌع. " أ "فً  9

 عمرو. " أ "فً  10

عمر بن هارون البلخً، روى عن ابن جرٌج، روى عنه هشام بن عبٌد هللا الرازي وابن حمٌد، قال ٌحٌى بن معٌن عنه 

، )ت الجرجانً ، عبد هللا بن عدي بن عبد هللاابن عدي(.6/140ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، ) انظر: .ًءلٌس بش

هـ ـ 1418، 1(، تح: عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط6/57(، الكامل فً ضعفاء الرجال، )هـ365

 م.1997
اآلداب عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، باب ما جاء فً األخذ من اللحٌة، رقم  ، كتابفً سننه ـ أخرجه الترمذي

 (.5/94قال األلبانً: موضوع. ) (.2762)

المراسٌل ألبً داود السجستانً المحدث الحافظ، جمع فٌه أكثر من خمس مبة حدٌث مرسل عن رسول هللا صلى  كتاب 11

هللا علٌه وسلم أؼلبها عمن اتفقت األمة على عدالتهم وضبطهم،ذكر هذا الكتاب كثٌر من األبمة فً تصانٌفهم واستقوا منه 

)مقدمة التحقٌق(، تح: عبد 11هـ(، 275انً، سلٌمان بن األشعث، )توبٌنوا ما له من قٌمة علمٌة. انظر: أبو داود السجست

 م.   1986ـ  1406، 1العزٌز السٌروان، دار القلم، بٌروت ـ لبنان، ط

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17277
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15614
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15614
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15614
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 . 4ي ذا رياه ايف هعد  ي اسطيق تس يزاد نريعالف اليم ً  3س2مرهبلً  1 ف م  يؿ

 س يذ ر نف اسذي ن  ر يه هام ف اس  رهي.5 ي اسمغ زياسياقدي يذ ره 

رضػي اهلل ايػف  مػر  ػف  س اػى مػ  ريى اسهػتة  ػي  تػيهـ 6الرةيَ ي رقهـ أل ه  االه اسصبلة ياسهبلـ ن رؽ اسُيػ
الع ػػي نف  .8 الرةيَ يقطعػػه يهػػي اسُيػػ 7 ػػرؽ رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ  مػػؿ ي ػػي اس ضػػالر :   همػػ  قػػ ؿ

 .9الرة اهـ س مؿ ي ي اس ضالريَ اسيُ 

  

                                                           

سمع أنس بن مالك، وأبا هند الداري،  ،هـ(، تابعً ثقة112)ت مولى امرأة من هذٌل، ،مكحول، أبو عبد هللا الدمشقً 1

(.العجلً، الثقات، 8/21البخاري، التارٌخ الكبٌر، )انظر: وواثلة بن األسقع، وأم الدرداء، روى عنه: األوزاعً. 

(1/439.) 
حدٌث التابعً الكبٌر، الذي لقً جماعة من الصحابة وجالسهم، كسعٌد بن المسٌب، وأمثاله، إذا الحدٌث المرسل: هو  2

هو  وقٌل: هللا عنهم.والمشهور: التسوٌة بٌن التابعٌن أجمعٌن فً ذلك رضً ، ل: " قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "قا
. قول من لم ٌلق النبً صلى هللا علٌه وسلم قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم سواء التابعً أم تابعً التابعً فمن بعده

(، تح: عبد اللطٌؾ 1/51هـ(، معرفة أنواع علوم الحدٌث، )643بد الرحمن، )تانظر: ابن الصبلح: عثمان بن عانظر: 

هـ (، النكت على مقدمة 794م. الزركشً، محمد بن عبد هللا بن بهادر، )2002هـ ـ 1423، 1الهمٌم، دار الكتب العلمٌة، ط

 .م1998هـ ـ 1419، 1، تح: زٌن العابدٌن ببل فرٌج، أضواء السلؾ، الرٌاض، ط(1/448، ) ابن الصبلح
كتاب السٌر، باب ما ٌفعل بالرجال البالؽٌن من أهل  فً الصؽٌر، وأخرجه البٌهقً .182انظر: أبو داود، المراسٌل،  3

عبد المعطً  (، تح:3/385هـ(، السنن الصؽٌر، )458(. البٌهقً، أحمد بن الحسٌن بن علً، )ت2829الحرب، رقم )

. وفً معرفة السنن واآلثار، كتاب م1989 -هـ 1410 ،1ط ً ـ باكستان،جامعة الدراسات اإلسبلمٌة، كراتش، قلعجً

 (13/239(. )18043الجزٌة، باب قطع الشجر وحرق المنازل، رقم )
 .)2/159، الطبقات الكبرى، )سعدابن انظر:  4
  .(3/927مؽازي، )الالواقدي، انظر:  5
البوٌرة: تصؽٌر الببر التً ٌستقى منها الماء، وهً موضع منازل بنً النضٌر الٌهود الذٌن ؼزاهم رسول هللا، صلى هللا  6

 (.1/512الحموي، معجم البلدان، )انظر: علٌه وسلم، بعد ؼزوة أحد بستة أشهر، فؤحرق نخلهم وقّطع زرعهم وشجرهم. 
 النظٌر. " م" فً  7

. انظر: السمعانً، من المدٌنة فتحه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قرٌباً  الٌهود سكنوا حصناً  هم جماعة منبنو النضٌر: 

 (.13/128األنساب، )
، فً صحٌحه ومسلم(. 3/104) (.2326، كتاب المزارعة، باب قطع الشجر والنخل، رقم )فً صحٌحه أخرجه البخاري 8

فً  داود ووأب (.3/1356) (.1746ز قطع أشجار الكفار، رقم )كتاب القسامة والمحاربٌن والقصاص والدٌات، باب جوا

، أبواب الجهاد، باب فً سننه وابن ماجه (.3/38) (.2615، كتاب الجهاد، باب فً الحرق فً ببلد العدو، رقم )سننه

وسلم،  ، أبواب السٌر عن رسول هللا صلى هللا علٌهفً سننه والترمذي(. 2/948) (.2844التحرٌق بؤرض العدو، رقم )

،  كتاب السٌر، باب إحراق نخٌلهم وقطعها، فً الكبرى والنسابً(. 4/122) (.1552باب فً التحرٌق والتخرٌب، رقم)

 (.8/20) (.8554رقم )
 النظٌر. " م" فً  9

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15472
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
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 :1يسه  القيؿ  ه ف يف ث يت رضي اهلل   ه

 45.مهتطالرالرة يَ  رالؽ ي سيُ      3ي ي سكي 2يه ف  اى هراة

يألف اسمقصيد  يت ن دال اهلل ي هػر  ػي تهـس ييػذسؾ ال صػؿ ذسػؾ  ال عاػيف مػ  الم ػ هـ مػف است رالػؽ يقطػع 
 األ   ر يا  ه د اسزرع.

 هذا إذا سـ الغاب  اى اسظف ن هـ مأميذيف يغالر ذسػؾس  ػإف  ػ ف اسظػ هر ن هػـ مغاييػيف ينف اس ػتا مػ  ذ ػرهة
 إ ه د  ي  الر م ؿ اس   ة يم  نيالا إال سه . 6أل ه

 رس[تالت مسألة]

(  ف كاف فييـ مسمـ أسير أو تاجر ألف في الرمػي دفػع الضػرر العػاـ بالػذب عػف  (وال بأس برمييـ وا 
بيضة اإلسالـ وقتؿ األسير والتاجر ضرر خاص، وألنو قمما يخمػو حصػف مػف مسػمـ فمػو امتنػع باعتبػاره 

ف ) .النسػػد بابػػو ويقصػػدوف )لمػػا بينػػا   (تترسػػوا بصػػبياف المسػػمميف أو باألسػػار  لػػـ يكفػػوا عػػف رمػػييـوا 
ألنو إف تعذر التمييز فعاًل فمقد أمكف قصدًا والطاعة بحسب الطاقة وما أصػابوه مػنيـ ال  (بالرمي الكفار 

و ال ديػة عمػػييـ وال كفػػارةا ألف الجيػػاد فػػرض والغرامػات ال تقػػرف بػػالفروض.بخالؼ حالػػة المخمصػػةا ألنػػ
يمتنػػع مخافػػة الضػػماف لمػػا فيػػو مػػف إحيػػاء نفسػػو أمػػا الجيػػاد فمبنػػي عمػػى إتػػالؼ الػػنفس فيمتنػػع حػػذار 

 . الضماف

  

                                                           

نصاري النجارى الخزرجً المدنً، كان قدٌم اإلسبلم، ولم ٌشهد مع النبً صلى أبو عبد الرحمن األهو: حسان بن ثابت  1

انظر: هللا علٌه وسلم مشهداً، وكان ٌجبن، توفً وله عشرون ومابة سنة، عاش ستٌن فً الجاهلٌة وستٌن سنة فً اإلسبلم. 

 (.2/150(. البؽوي، معجم الصحابة، )3/29البخاري، التارٌخ الكبٌر، )
 .شراة " أ" فً  2

 (.2/174الزمخشري، الفابق، ) (.1/87النسفً، طلبة الطلبة، )انظر: رى. السادة، جمع سُ  :السراة

  أ" / أ من 5نهاٌة ق ". 
، وهم بن ؼالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزٌمة ابن مدركة بن إلٌاس بن مضر : نسبة إلى لإيبنو لإي 3

 (.3/1019بطن من بطون قرٌش من العدنانٌة. انظر: كحالة، معجم قبابل العرب، )

 ابن األثٌر، النهاٌة، مادة )طٌر(. (.1/87النسفً، طلبة الطلبة، ). انظر: كؤنه طار فً نواحٌهامنتشر متفرق، مستطٌر:  4
، فً صحٌحه ومسلم(. 3/104) (.2326، كتاب المزارعة، باب قطع الشجر والنخل، رقم )فً صحٌحه أخرجه البخاري 5

 (.3/1356) (.1746رقم ) كتاب القسامة والمحاربٌن والقصاص والدٌات، باب جواز قطع أشجار الكفار،
 ذلك ألنه. " ط" فً  6
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ف   ف  الهـ نهالر مهاـ  سيؿ يسي تترهيا يأه رى اسمهامالف يصيال  هـ 2ني ت  ر ( 1) قيسه يال يأس يرمالهـ يا 

 سالعامػيا ذسػؾ إال ن ػه ال القصػد يػرمالهـ إال اس  ػ رهيال  اميا ن هـ إف   يا  ف رمالهـ ا هـز اسمهػاميف ني سػـ 
 .3 إف نصالب ن د مف اسمهامالف  بل دالة يال    رة

رمػػالهـ  ػػي صػػيرة استتػػرس إال إذا  ػػ ف  ػػي اس ػػؼ  ػػف رمػػالهـ  ػػي هػػذه اس  سػػة  ال ال ػػيز 4ي  ػػد األ،مػػة اسثبلثػػة
 .6س يهي قيؿ اس هف يف زال د5ا هزاـ اسمهامالف

 الػه اس  ػػ رة اس ػ  عي ي  ػػد س 7 الػػه اسدالػة ياس  ػ رةزالػ د  اس هػف يػف ػإف رمػيا ينصػالب ن ػػد مػف اسمهػامالف  ع ػػد 
 .8قياًل يا دًاس ي ي اسدالة قيالف

  

                                                           

 مسلم أسٌر. " ط "فً  1

 231انظر: القدوري، مختصر القدوري،  2

ر به من صدقة وصوم ونحوهما، كؤنه ؼطً علٌه بالكفارة. وسمٌت الكفارات كفارات ألنها تكفر الذنوب، فِّ ارة: ما كُ الكف   3

، ابن منظورؤ. انظر: األزهري، تهذٌب اللؽة، مادة )كفر(. ار والقتل الخطأي تسترها، مثل كفارة األٌمان، وكفارة الظه
 لسان العرب، مادة )كفر(.

المبل، قال المبل: " المراد باألبمة الثبلثة: أشهر أبمة المذهب وهم: أبو حنٌفة، وأبو ٌوسؾ، ومحمد بن الحسن". انظر:  4

هـ ـ 1425، 1مطبعة األحساء الحدٌثة، السعودٌة، ط(، 34)عبد اإلله بن محمد، الكواشؾ الجلٌة عن مصطلحات الحنفٌة، 
 .م2004

جاء فً الفتاوى للسؽدي: " أنه ال ٌمنع من الرمً إن تترسوا بؤطفال المسلمٌن وإن كان فً ذلك هبلك أسرى المسلمٌن  5

 (.  2/710ة وأصحابه وإن أصٌبوا فعلٌهم الكفارة". انظر: السؽدي، النتؾ فً الفتاوى، )فً أٌدٌهم وهذا مذهب أبً حنٌف

وذهب المالكٌة والحنابلة إلى أنه ال ٌحل الرمً إذا لم ٌقطع باستٌبلء الكفار، وهذا القول الصحٌح المنصوص فً مذهب 

(، تح: 7/23هـ(، الوسٌط فً المذهب، )505ت(. الؽزالً، محمد بن محمد، )1/150القرافً، الذخٌرة، )الشافعٌة. انظر: 

ابن قدامة، عبد هللا بن  (.10/246النووي، روضة الطالبٌن، ) هـ.1417، 1أحمد محمود إبراهٌم، دار السبلم، القاهرة، ط

 م.1994هـ ـ 1414، 1دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط (،4/126) هـ(، الكافً فً فقه اإلمام أحمد،620أحمد بن محمد، )ت
أنه إذا كان فٌهم مسلم تاجر مستؤمن أو أسٌر أو من أسلم منهم أنه ال ٌجوز، ألن قتل المسلم  روي عن الحسن بن زٌاد 6

حرام، وقتل الكافر مباح، والمحرم مع المبٌح إذا اجتمعا، فالرجحان للمحرم، وإن قتل المسلم ال ٌجوز اإلقدام علٌه، وقتل 

 (.7/105ٌة، ). انظر:العٌنً، البناالكافر ٌجوز تركه

إلإي الكوفً تكرر ذكره فى الهداٌة والخبلصة صاحب اإلمام أبً حنٌفة قال ٌحٌى ٌن آدم ما رأٌت لالحسن بن زٌاد ال -
القضاء بالكوفة ثم استعفى عنه كان ٌختلؾ إلى زفر وأبً ٌوسؾ فى الفقه قال السمعانً كان  ًأفقه من الحسن بن زٌاد ول

وى عن سعٌد بن عبٌد الطابً وابن جرٌج روى عنه علً بن هاشم بن مرزوق. كذبه ابن ر ،برواٌات أبً حنٌفة عالماً 

القرشً،  (.3/15(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )1/80) ،، دٌوان الضعفاءالذهبًانظر: معٌن وأبو داود فً الحدٌث. 

 (.1/193الجواهر المضٌة، )

  م "/ ب من 28نهاٌة ق " . 

 (.7/100بدابع الصنابع، )انظر: الكاسانً،  7

 (.3/203الشٌرازي، المهذب، )انظر:  8

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14111
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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سػالس :   امه مهػامً  ني سػـ العامػهة سقيسػه  االػه اسصػبلة ياسهػبلـ إف قصده يعال ه سزمه اسدالة 1يق ؿ نيي إه  ؽ
ف سـ القصده يعال ه يؿ رمى إسى اسصؼ  أصالب  بل دالة  االه 3 2رج  ي اإلهبلـ دـ م  . 4يا 

نال تػػرى نف سئلمػػ ـ نف ال القتػػؿ  سيتػػرؾ قتػػؿ اس ػػ  ر  ػػ ،زينمػػ  األيؿ  ػػؤلف اإلقػػداـ  اػػى قتػػؿ اسمهػػاـ  ػػراـس 
س يألف م هػدة قتػؿ اسمهػاـ  ػيؽ مصػا ة قتػؿ 6اسمهػامالف   ػ ف تر ػه سعػدـ قتػؿ اسمهػاـ نيسػى 5األه رى سم  عة

 اس   ر.

 :ي ه اإلطبلؽ نمراف

ن ػ  نمر ػػ  يقتػػ سهـ مطاقػػً س يسػي ا تيػػر هػػذا اسمع ػػى ا هػد ي يػػهة ألف  صػػ ً  مػػ  ني مدال ػًة  ػػبل تماػػيا  ػػف  :األيؿ
ي ػيده  7مػع اسياقػع مػف  ػدـ ماػي مدال ػة ني  صػف  ػ دة إهػدار ا تيػ ر  اـز مف ا تراض اسقتػ ؿ سنهالٍر مهاـٍ 

 إ ػه ال ػيز إ م  ػً  مػع اسعاػـ يي ػيد مػف ال ال ػؿ  10هـ ،نيالدهػـ ي هػ 9ي ػيدي رمالهـ مع اسعاػـ  8يص ر.  اله
 .11قتاه  الهـس يا تم ؿ قتاه يهي اس  مع

  

                                                           

هـ(، سكن 476ـ  393الشٌرازي الفٌروزأبادي الملقب جمال الدٌن؛ )  إسحاقإبراهٌم بن علً بن ٌوسؾ، الشٌرازي، أبو  1

صنؾ التصانٌؾ بؽداد، وتفقه على جماعة من األعٌان منهم: محمد بن عبد هللا البٌضاوي و منصور بن عمر الكرخً، و
البؽدادي، تارٌخ انظر: المباركة المفٌدة، منها: المهذب فً المذهب، والتنبٌه فً الفقه، واللمع وشرحها فً أصول الفقه. 

 (.1/29وفٌات األعٌان، ) ابن خلكان، (.21/32بؽداد، )
هو الرجل وقٌل:  ٌبطل دمه. من بٌت المال وال ىدوالقتٌل ٌوجد فً أرض فبلة ال ٌكون عنده قرٌة فإنه ٌُ هو مفرج: ال 2

بالحاء: هو الذي قد أفرحه الدٌن ٌعنً أثقله  -ٌكون فً القوم من ؼٌرهم فحق علٌهم أن ٌعقلوا عنه. قال األصمعً: المفرح 

هـ(، ؼرٌب 224، القاسم بن سبلم بن عبد هللا، )تانظر: أبو عبٌد قال ٌقول: ٌقضً عنه دٌنه من بٌت المال وال ٌترك مدٌناً 

 م.1964 -هـ 1384،  1الدكن، ط -(، تح: محمد خان، مطبعة دابرة المعارؾ العثمانٌة، حٌدر آباد1/31ث، )الحدٌ
البوصٌري،  هذا إسناد ضعٌؾ، لضعؾ كثٌر بن عبد هللا. (. قال البوصٌري:17/24أخرجه الطبرانً، المعجم الكبٌر، ) 3

(، تح: دار المشكاة للبحث العلمً، 3/378مسانٌد العشرة، )هـ(، إتحاؾ الخٌرة المهرة بزوابد ال840أحمد بن أبً بكر، )ت

 م.1999هـ ـ1420، 1دار الوطن للنشر، الرٌاض، ط

 (.3/203الشٌرازي، المهذب، )". انظر: قال أبو إسحاق إن عنٌه بالرمً ضمنه وإن لم ٌعنه لم ٌضمنه"  4
 .منفعة " أ" فً  5
 (.10/65انظر: السرخسً، المبسوط، ) 6
 اؼمار  " أ "فً  7

 موصار. " أ "فً  8
 لوجود. " أ "فً  9

 ونسؤلهم. " أ "فً  10
ابن قدامة، . (4/258الشافعً، األم، )  .(2/177(.الدسوقً، حاشٌة الدسوقً، )10/65السرخسً، المبسوط، )انظر:  11

 .(9/288المؽنً، )
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ألف قصػد اسمهػاـ ي سقتػؿ  ػراـس يمػبلؼ مػ  إذا سػـ ال تػرض  س الر نف اسيا ػب نف ال القصػد يػ سرمي إال اس ػ  ر
 يهي م  إذا  ت ت اسيادة.

مػ هـ ال تمػ ؿ  ي ػه ذسػؾ  ال ال ػؿ قتػؿ ن ػدٌ  سذمالػ ً ق ؿ م مد: إذا  تا اإلم ـ ياػدة يمعاػيـ نف  الهػ  مهػامً  ني 
 .1اسمهاـ ني اسذميس إال ن ه ق ؿ: يسي نمرج يا دًا مف  رض اس  س  ؿ

ذاؾ  صػػػ ر  ػػي  ػػػيف اسمهػػػاـ  ػػي اسيػػػ قالف  ػػؾس يمػػػبلؼ اس  سػػػة  2هػػي إذف قتػػؿ اسيػػػ قي س ػػياز  ػػػيف اسممػػػرج
نف  الػػه د ػػع اسضػػرر اسعػػ ـ  :اسثػػ  ي .ؽمعاػػيـ يػػ س رض  يقػػع اس ػػر  4 ػػإف  ػػيف اسمهػػاـ ني اسػػذمي  ػػالهـ 3األيسػػى

 . 5ي سذب  ف يالضة اإلهبلـ يإثي ت اسضرر اسم ص يهي يا ب

 :6ثـ إف اسمص ؼ ن  ؿ ي ه مهأسة استترس  اى ي هالف

يقد الق ؿ إف هاـ ن ه ال الماي نهػؿ  صػف  ػف تػ  ر ني س مهاـ  ال ،ذ ني ت  ر مهأسة م  إذا   ف  الهـ نهالرٌ 
الماػػػي نهػػػؿ  صػػػف نف التترهػػػيا  7ال إهػػػدار ال تيػػػ ره م  عػػػً   إ ػػػ  ال  هػػػاـ ن ػػػهنهػػػالرس  ػػػإطبلؽ ا تػػػراض اسقتػػػ ؿ 

 ي ػػب نف التقالػػد يمػػ  إذا سػػـ  9اسرمػػيس  ػػإف اسم ػػ هدة   تػػه 8ي سمهػػامالف سال ػػيف إطػػبلؽ اال تػػراض إهػػدارًا س رمػػة
 ال ف طرالقً  إسى قتؿ اسمهاـ   سيً .

إف ذسؾ   ػد اسعاػـ يػ  هزاـ اسمهػامالف سػي سػـ ينم  قيسه إ ه د ع اسضرر اسع ـ يإس  ؽ اسضرر اسم ص  قد الق ؿ 
 الـر ي ؿ اسرمي   د ذسؾ سـ التقالد يه.

  

                                                           

(، تح: أحمد عزو، دار الكتب 3/204ق، )هـ(، النهر الفابق شرح كنز الدقاب1005انظر: ابن نجٌم، عمر بن إبراهٌم، )ت 1

 م.2002هـ ـ 1422، 1العلمٌة، بٌروت، ط
 ." أ "فً لٌست  2
 األول. " أ "فً  3
 فٌه. " أ "فً  4
القاعدة الفقهٌة: تحمل الضرر الخاص؛ ألجل دفع ضرر العام،وهذا مقٌد لقولهم: الضرر ال ٌزال بمثله، وعلٌه فروع  5

تترسوا بصبٌان المسلمٌن.ومنها: وجوب نقض حابط مملوك مال إلى طرٌق العامة على كثٌرة: جواز الرمً إلى كفار 

(، دار الكتب 1/74(، األشباه والنظابر، )ـه970ابن نجٌم، زٌن الدٌن بن إبراهٌم، )تانظر:  مالكها؛ دفعا للضرر العام.

 .م 1999 -هـ  1419، 1لبنان، ط ـالعلمٌة، بٌروت 
 .وجهً " ط" فً  6

 ." أ "فً لٌست  7
 .الحرمة " أ، م "فً  8
 ٌتفٌه. " أ "فً  9
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س 1يا اـ نف اسمراد نف  ؿ قت ؿ مع اس  ػ ر هػي د ػع اسضػرر اسعػ ـ ي سػذب  ػف يالضػة اإلهػبلـ: ني م ػتمعهـ 
ف سـ ال صؿ  اله اسظ ر تضرر اسمهاميف  اهـ يهي م ؿ تأمؿ.  يا 

ال يف اسضرر اسع ـ مقدمً   اػى هػذا  3م  ي   سب اسظفس يا   2تؿ مهاـييتقدالره هي ضرر م الؼ ن د م ه ق 
 إذا   ف  اله هزالمتهـ ي  يه . 

 5 سالس  ػي اإلهػبلـ دـ م ػرج  الغـر اسدالة إذا نصالب مهاـ مع قيسه  االه اسصبلة ياسهبلـ:  4سـ اـ  إف قالؿ: 
 .6ني مهدر

 تمصالصه ي سمع ى.يقط ع اسطرالؽ ي الرهـ    ز  7ن الب يأ ه   ـ ممصيص ي سيغ ة

يهي م  ذ ر مف قيسه ألف اس ػريض ال تقػرف ي سغرامػ ت  مػ  ذ ر ػ   المػ  سػي مػ ت مػف  ػزره اسق ضػي ني  ػده 
ال امت ع  ف اإلق مة8ن ه ال دالة  اله  .ة ألف اسقض ل يذسؾ  رض  االه  بل التقالد ي رط اسهبلمةس يا 

ألف  ػي االمت ػ ع  سمم  ة اسضػم ف ( أل ه ال المت ع (  ف األ ؿ ) 9) يمبلؼ ( اسمضطر )   سة اسمممصة
) نمػ  اس هػػ د  مي ػي  اػى إتػػبلؼ   هػه  المت ػػع  .10ياسضػػم ف نمػؼ  االػه مػػف هبل هػ   ػػبل المت ػع هػبلؾ   هػه

  . ذاره (

  

                                                           

َضة اإْلِْسبَلم 1 ٌْ . انظر: ابن سٌده، قٌل بٌضة اإلسبلم للشبه المعنوي وهو أنها مجتمعة كما أن تلك مجتمع الولد ،جماَعُتهم :َب

 (. المطرزي، المؽرب، مادة )بٌض(.1/316المخصص، )

 .المسلم " ط" فً  2
 وإن. " أ "فً  3
 ." أ "ست فً لٌ 4
 .80تخرٌجه ص  سبق 5
 مقرج وهو خطؤ. " أ" فً  6

 أ "/ ب من 5نهاٌة ق " . 
7 : ًُ انظر: الرازي، مختار الصحاح مادة )بؽً(. ابن  قوم مسلمون خرجوا عن طاعة اإلمام الحق.والبؽاة:  ،التعدي الَبْؽ

 (.2/288عابدٌن، رد المحتار، )
(، المطٌعً، تكملة المجموع، 4/355(. الدسوقً، حاشٌة الدسوقً، )4/78)انظر: ابن عابدٌن، رد المحتار،  8

 (.8/339(. ابن قدامة، المؽنً، )20/122)
ًَ َمْصَدٌر َكاْلَمْؽَضَبِة َواْلَمْعَتَبِة. :اْلَمْخَمَصةُ  9  مختار الصحاح، مادة )خمصة(. اْلَمَجاَعُة َوِه

 ،حال االضطرار، فإنه وإن كان مؤذونا شرعا، لكنه ٌوجب الضمانبمال الؽٌر  إلى أن االنتفاع الفقهاء جمهورذهب  10

الشافعً، .(4/9القرافً، الفروق، ) (.6/338انظر: ابن عابدٌن، رد المحتار، )ولمالك فً المسؤلة قوالن بالضمان وعدمه. 

الرسالة، د.ط، (، دار المإٌد، دار 1/687هـ(، الروض المربع، )1051البهوتً، منصور بن ٌونس، )(. 2/277األم، )

 د.ت.
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س  هػي 1 اػـ ال ػف  رضػ ً  ال ال ب  االه ن ؿ م ؿ اسغالر مػع اسضػم ف يا اـ نف اسمذهب   د    ي اسمضطر ن ه
 بل    ة إسى اس رؽ يال ه ييػالف ا تػراض اس هػ د  ػي   ػي  س  سمرير  ي اسطرالؽ  سمي ح التقالد ي رط اسهبلمة 

 اسضم ف.

 ]الخروج بالنساء والمصاحؼ إلى أرض العدو[ 

 3ألف  ا(يػؤمف عميػو  عظيمػاً  وال بأس بذخراج النساء والمصاحؼ مع المسمميف إذا كانوا عسػكراً  )قاؿ
ألف فيو تعريضػيف  (ويكره إخراج ذلؾ في سرية ال يؤمف عمييا  .)الغالب ىو السالمة والغالب كالمتحقؽ

 .عمى الضياع والفضيحة وتعريض المصاحؼ عمى االسػتخفاؼ فػذنيـ يسػتخفوف بيػا مغايظػة لممسػمميف
ولو دخؿ مسػمـ  وىو التأويؿ الصحيح لقولو عميو الصالة والسالـ3 " ال تسافروا بالقرآف في أرض العدو "

إلػػػييـ بأمػػػاف ال بػػػأس بػػػأف يحمػػػؿ معػػػو المصػػػحؼ إذا كػػػانوا قومػػػًا يوفػػػوف بالعيػػػد، ألف الظػػػاىر عػػػدـ 
 .التعرض

ألف اسغ سػػب  ةيال يػػأس يػػإمراج اس هػ ل ياسمصػػ  ؼ مػػع اسمهػامالف إذا  ػػ ف  هػػ رًا  ظالمػً  الػػكمف  االػػه 2قيسػه)
 .(هي اسهبلمة ياسغ سب   سمت قؽ

 ألف  اله تعرالضهف  اى اسضال ع ياس ضال ةس  ة3  االهيال ره إمراج ذسؾ  ي هرالة ال الكمف )

  

                                                           

الحنفٌة والمالكٌة، وهو األصح عند الشافعٌة، ووجه عند الحنابلة على الوجوب؛ ألن االمتناع من من جمهور ذهب ال 1

لشافعٌة وقول ل رواٌة عن أبً ٌوسؾ من الحنفٌة. وفً األكل والشرب حال االضطرار إلقاء بالنفس إلى التهلكة المنهً عنه
االنتفاع من األطعمة المحرمة لٌس بواجب، بل هو مباح فقط؛ ألن إباحة األكل فً حالة  نالحنابلة،: إووجه عند 

هـ(، تبٌٌن الحقابق 743الزٌلعً، عثمان بن علً بن محجن، )تانظر: االضطرار رخصة، فبل تجب علٌه كسابر الرخص. 

أمٌر باد شاه، محمد  هـ.1313، 1ط  القاهرة، األمٌرٌة،الكبرى (، المطبعة 3/244، )وحاشٌة الشلبً شرح كنز الدقابق

م. الدسوقً، 1932هـ ـ 1351(، مصطفى البابً، مصر، د.ط، 2/232(، تٌسٌر التحرٌر، )972أمٌن بن محمود، )ت

الموسوعة الفقهٌة (. 421ـ  9/416(. ابن قدامة، المؽنً، )1/455(. الشٌرازي، المهذب، )2/116حاشٌة الدسوقً، )

إلى  1404، 2، دار السبلسل، الكوٌت، ط(6/302)األوقاؾ والشبون اإلسبلمٌة ـ الكوٌت،  الكوٌتٌة الصادرة عن وزارة

 .هـ1427
 ". أ، ط" لٌست فً  2
 ا.معلٌه " أ "فً  3

 (.1/231انظر: القدوري، مختصر القدوري، )
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 .2م هـ سه  ( 1يتعرالض اسمص  ؼ  اى االهتم  ؼ

 .ي سقروف إسى نرض اسعػدي( 4سقيسه  االه اسصبلة ياسهبلـ: )ال ته  ريا 3ق ؿ اسمص ؼ: )يهي استأيالؿ اسص الا
  س ف    ع  ف ايف  مر 6مف  دالث م سؾ س5يهذا اس دالث رياه اسهتة إال استرمذي

 س 10اس هف اسقمي 9نيي  ف 8اإلهبلـ 7يقيسه يهي استأيالؿ اسص الا ا تراز  م  ذ ر  مر

  

                                                           

 .االستخفاق " أ "فً  1
إلى عدم جواز السفر بالقرآن إلى أرض العدو إذا خٌؾ أن ٌقع فً أٌدٌهم،  ذهب الحنفٌة والمالكٌة والشافعٌة والحنابلة 2

أما إن كان ٌإمن على المصحؾ فً ذلك السفر من نٌل العدو له فقد اختلؾ الفقهاء فً ذلك، فؤجاز وٌتؤكد ذلك فً السراٌا. 

هـ(، القوانٌن 741حمد بن أحمد، )ت(. ابن جزي، م10/29، ومنعه المالكٌة. انظر: السرخسً، المبسوط، )الحنفٌة السفر به

 (.1/136(. البهوتً، كشاؾ القناع، )2/71(، د.ط، د.ت. النووي، المجموع، )1/98الفقهٌة، )

وفً زماننا هذا ٌدخل المسلمون ببلد األجانب ودٌار الكفار بإذن رسمً ضمن أعراؾ وقوانٌن دبلماسٌة ولهم سفارات 
انع من السفر بالمصحؾ، وذلك أن علة النهً المذكورة فً الحدٌث هً الخوؾ وممثلون ٌدافعون عنهم وعن حقوقهم فبل م

هـ(، فضابل القرآن، تح: فاروق 303من تحقٌر العدو وامتهانهم للقرآن الكرٌم وقد أمنت. النسابً، أحمد بن شعٌب، )ت

 م المحقق(.)كبلهـ. 1413م. 1992، 2حمادة، دار إحٌاء العلوم/ ودارالثقافة، بٌروت/ الدار البٌضاء، ط
 ." أ، ط" لٌست فً  3

هذا اللفظ ٌستعمل للترجٌح بٌن األقوال، وتذٌٌل العبارة بهذا اللفظ، ٌدلنا على أن بقٌة األقوال ضعٌفة؛ ألن وهو الصحٌح: 
. انظر: الظفري، مرٌم محمد صالح، مصطلحات مقابل الصحٌح هو الفاسد، فٌتعٌن العمل بالصحٌح وتترك بقٌة األقوال

هـ 1422، 1(، دار ابن حزم، ط1/114الفقهٌة وأسرار الفقه المرموز فً األعبلم والكتب واآلراء والترجٌحات، ) المذاهب

 م. 2002ـ 
 ٌسافر. " م "فً  4
 (.4/56. )(2990، كتاب الجهاد، باب كراهٌة السفر بالمصاحؾ إلى أرض العدو، رقم )فً صحٌحه أخرجه البخاري 5

ة، باب النهً أن ٌسافر بالمصحؾ إلى أرض الكفار إذا خٌؾ وقوعه بؤٌدٌهم، رقم كتاب اإلمارفً صحٌحه، ومسلم 

(. 2610كتاب الجهاد، باب فً المصحؾ ٌسافر به إلى أرض العدو، رقم ) فً سننه، وأبو داود (.3/1490. )(1869)

وابن . (7/247)(.8006)والنسابً فً الكبرى، كتاب فضابل القرآن، باب السفر بالقرآن إلى أرض العدو، رقم (. 3/36)

 (.2/961) .(2880) (2879، كتاب الجهاد، باب النهً أن ٌسافر بالقرآن إلى أرض العدو، رقم)فً سننه ماجه
حلٌؾ عثمان بن عبٌد هللا القرشً سمع نافعاً  ،هـ(179ـ  هـ93مالك بن أنس بن أبً عامر أبو عبد هللا األصبحً المدنً،) 6

ابن سعد، الطبقات الكبرى، انظر: بة، قال ابن عٌٌنة: كان مالك إماماً فً الحدٌث. والزهري، روى عنه الثوري وشع

 (.7/310(. البخاري، التارٌخ الكبٌر، )5/465)
 فً. " أ "فً  7
له تصانٌؾ جلٌلة هـ(، 482ـ  هـ400علً بن محمد بن الحسٌن، أبو الحسن المعروؾ بفخر اإلسبلم البزدوي، الفقٌه، ) 8

 .(1/372القرشً، الجواهر المضٌة، )انظر:  وشرح الجامع الكبٌر والجامع الصؽٌر. إحدى عشر مجلداً المبسوط منها 

 (.18/602الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )
 . " أ "لٌست فً  9

كان عالم أهل الرأي فً عصره ببل مدافعة،  هـ(،135أبو الحسن علً بن موسى بن ٌزٌد القمً النٌسابوري، )ت 10

حدث عنه: أبو بكر أحمد بن سعد بن نصر،  ،ٌؾ، منها: كتاب "أحكام القرآن" تفقه بمحمد بن شجاع الثلجًوصاحب التصان
الذهبً، سٌر أعبلم  . انظر: وأحمد بن أحٌد الكاؼدي، وآخرون. تكلم على كتب الش اِفِعً ونقضها َوله تصانٌؾ َكِثٌَرة ُمبَتدأَة

(، عالم 1/165هـ(، أخبار أبً حنٌفة وأصحابه، )436ن محمد، )ت(.الصٌمري، الحسٌن بن علً ب11/144النببلء، )

 م.1985هـ ـ1405، 2الكتب، بٌروت، ط
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 قطػع  ػف نالػدي اس ػ سس ينمػ  تنف ذسؾ إ م    ف   د قاػة اسمصػ  ؼ  ػالبل : 2اسط  يي ف  1ياسصدر اس هالد
  .3اسالـي  بل ال ره

س  ػػإف نيػػ  دايد يايػػف م  ػػه يهػػي م قػػيؿ  ػػف م سػػؾ رايي اس ػػدالث ساستأيالػػؿ اسصػػ الا مػػ  ذ ػػره اسمصػػ ؼ 4نمػػ 
ياس ؽ ن ه  مف قيؿ اس يي  .6 نرى ذسؾ مم  ة نف ال  سه اسعدي  :س يق ؿ م سؾ إسى نرض اسعدي يعد قيسه  5زادا

 ف    ع  ف ايف  مر  ػف اس يػي صػاى  7 ف اساالث صاى اهلل  االه يهاـ  اى م  نمر ه مهاـ يايف م  ه
 . 8 اهلل  االه يهاـ:  ن ه   ف ال هى نف اله  ر ي سقروف إسى نرض اسعدي يالم ؼ نف ال  سه اسعدي

ال :   ف    ع  ف ايف  مر ق ؿ: ق ؿ رهيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـ 9  يالتمينمر ه مهاـ  ف ناليب اسه
 س ي سقروف 10ته  ريا

  

                                                           

 عمر بن عبد العزٌز بن عمر بن مازة البخاري، أبو محمد، برهان األبمة، حسام الدٌن، المعروؾ بالصدر الشهٌد، 1

لعبلمة أبً المفاخر حتى برع له عمدة المفتً هـ(، من أكابر الحنفٌة، من أهل خراسان. تفقه بؤبٌه ا 536 - هـ483)

 .(5/51. الزركلً، األعبلم، )(14/478، )الذهبً، سٌر أعبلم النببلءانظر:  والمستفتً، وشرح الجامع الصؽٌر.
أحمد بن محمد بن سبلمة أبو جعفر األزدي الحجري المصري الطحاوي الفقٌه الحنفً، وطحا قرٌة من قرى مصر،  2

، سمع هارون بن سعٌد األٌلً وأبا شرٌح محمد بن زكرٌا كاتب العمري كان ثقة ثبتا فقٌها عاقبل، توفً هـ(321هـ ـ 239)

هـ(، 347، عبد الرحمن بن أحمد بن ٌونس، )ابن ٌونس .(5/367ابن عساكر،تارٌخ دمشق،). انظر: عن بضع وثمانٌن سنة

 هـ.1421، 1(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط1/20تارٌخ ابن ٌونس المصري، )

، دار إحٌاء (1/284، )هـ(، درر الحكام شرح ؼرر األحكام885، )تبن علً مبل خسرو، محمد بن فرامرز انظر: 3

 .(3/203.  ابن نجٌم، النهر الفابق، )الكتب العربٌة، د.ط، د.ت

 إذ. " أ "فً  4

  م "/ ب من 29نهاٌة ق ". 
 قال. " أ، ط "فً  5
وابن (. 3/36(. )2610أخرجه أبو داود فً سننه، كتاب الجهاد، باب فً المصحؾ ٌسافر به إلى أرض العدو، رقم ) 6

 .وصححه األلبانً (2880) (2879، كتاب الجهاد، باب النهً أن ٌسافر بالقرآن إلى أرض العدو، رقم)فً سننه ماجه

(2/961). 
هـ(، روى عن ابن أبً ملٌكة وعطاء، روى 165ـ  93ة كثٌر الحدٌث، )اللٌث بن سعد وٌكنى أبا الحارث مولى لقٌس، ثق 7

(. ابن أبً حاتم، 7/358ابن سعد، الطبقات الكبرى، )انظر: عنه ابن المبارك وهشٌم، استقل بالفتوى فً زمانه بمصر. 

 (.7/179الجرح والتعدٌل، )
إلى أرض الكفار إذا خٌؾ وقوعه بؤٌدٌهم، كتاب اإلمارة، باب النهً أن ٌسافر بالمصحؾ مسلم فً صحٌحه،  أخرجه 8

 ، كتاب الجهاد، باب النهً أن ٌسافر بالقرآن إلى أرض العدو، رقمفً سننه وابن ماجه (.3/1491. )(1869رقم )

(2881). (2/961). 
 . السجستانً وهو خطؤ " أ "فً  9

هـ(، فقٌه ثقة ثبت، روى عن 131كٌسان، )توٌكنى أبا بكر مولى لعنزة. واسم أبً تمٌمة  السختٌانً، أٌوب بن أبً تمٌمة

(. ابن أبً حاتم، 7/183ابن سعد الطبقات الكبرى، )انظر: أنس بن مالك والحسن ومحمد روى عنه الثوري وشعبة. 

 (.2/255الجرح والتعدٌل، )
 ال ٌسافر. " م "فً  10
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أ هػ  مػف ي 5ي ػيي ياس 4  ػـ اسقرطيػيسػذا ة ي 3نمػ ؼ  2إ ي ػي ػي رياالػة سمهػاـ:   س1اسعدي  إ ي ال ومف نف ال  سه 
 7يقػد ال ػيف م سػؾ سػـ الهػمعه   يا ػؽس 6ي اطػً  مػف ز ػـ ن هػ  مػف قػيؿ م سػؾ سقيؿ اس يي صاى اهلل  االه يهاـ
  تأيالاه ني  ؾ  ي هم  ه إال ه .

ي ػػػػي  س10ينقػػػػؿ اسعهػػػػ ر نريعػػػػة والؼ سنقػػػػؿ اسهػػػػرالة نريعم ،ػػػػة :9: قػػػػ ؿ نيػػػػي   ال ػػػػة8ي ػػػػي  تػػػػ يى ق ضػػػػالم ف
 .13يال م يف ي س ه ر ا تهى 12: اسهرالة  دد قاالؿ الهالريف ي ساالؿ11اسميهيط

  

                                                           

الكفار إذا خٌؾ وقوعه بؤٌدٌهم، كتاب اإلمارة، باب النهً أن ٌسافر بالمصحؾ إلى أرض مسلم فً صحٌحه،  أخرجه 1

 (.3/1491. )(1869رقم )
 وإنً. " أ "فً  2
كتاب اإلمارة، باب النهً أن ٌسافر بالمصحؾ إلى أرض الكفار إذا خٌؾ وقوعه بؤٌدٌهم، مسلم فً صحٌحه،  أخرجه 3

 (.3/1491. )(1869رقم )
سمع  ،هـ(656 - 578) ،مالكً المحدث المدرسأبو العباس األنصاري القرطبً ال ،أحمد بن عمر بن إبراهٌم بن عمر 4

اختصر الصحٌحٌن ثم شرح مختصر صحٌح مسلم وسماه  الموطؤ رواٌة ٌحٌى بن على القاضٌسمع منه الشرؾ الدٌماطً.
بالحدٌث وكان ٌعرؾ فً ببلده بابن المزٌن وله كتاب  فً الفقه والعربٌة عارفاً  المفهم وأتى فٌه بؤشٌاء مفٌدة وكان بارعاً 

(. الفاسً، محمد بن أحمد بن علً، 7/173. انظر: الصفدي، الوافً بالوفٌات، )القناع عن الوجد والسماع كشؾ

، 1، طدار الكتب العلمٌة، بٌروت، كمال ٌوسؾ الحوت(، تح: 1/361هـ(، ذٌل التقٌٌد فً رواٌة السنن واألسانٌد، )832)ت
 م1990ـ  هـ1410

 الثوري وهو خطؤ. " أ "فً  5

، أبو زكرٌاٌحٌى بوهو:  ًّ ، محًٌ الدٌن: عبلمة بالفقه النووي ن شرؾ بن مري بن حسن الحزامً الحورانً، الشافع

 ءهـ(، مولده ووفاته فً نوا )من قرى حوران، بسورٌة( والٌها نسبته، تخرج به جماعة من العلما676ـ 631والحدٌث، )

الذهبً، تذكرة انظر:  أبً الفتح والمزي وابن العطار.منهم شهاب الدٌن األربدي وعبلء الدٌن بن العطار، وحدث عنه ابن 

 .(8/149(. الزركلً، األعبلم، )4/174الحفاظ، )
(، تح: محًٌ الدٌن مستو وآخرون، 3/699، )المفهم لما أشكل من كتاب مسلم(، 656انظر: القرطبً، أحمد بن عمر، ) 6

 .(13/13)، مسلمالمنهاج شرح صحٌح النووي،  م.1996، 1دار ابن كثٌر، دمشق، ط
 وفوافق. " أ "فً  7
وهً: مشهورة مقبولة،  .هـ(592فتاوى قاضٌخان، لئلمام فخر الدٌن: حسن بن منصور األوزجندي، الفرؼانً، )ت 8

حاجً خلٌفة،  انظر: معمول بها، متداولة بٌن أٌدي العلماء والفقهاء، وكانت هً نصب عٌن من تصدر للحكم واإلفتاء.

 (.2/1227كشؾ الظنون، )
هـ(، فقٌه أهل العراق وإمام أصحاب الرأي وصاحب 150،)ت النعمان بن ثابت أبو حنٌفة مولى بنً تٌم هللا بن ثعلبة 9

 (.29/417المذهب الحنفً. المزي، تهذٌب الكمال، )
(، فتاوى قاضٌخان فً مذهب اإلمام األعظم أبً حنٌفة النعمان، 592انظر: قاضٌخان، الحسن بن منصور، )ت 10

 .م2009، 1(، تح: سالم البدري، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط3/497)
بمة مام شمس األبى سهل السرخسى اإلأحمد بن أمحمد بن ه أمبل المبسوط فً الفروع وهو شرح الكافً للصدر الشهٌد 11

من التصانٌؾ له  وهو فى السجن بؤوزجند محبوس. نحو خسمة عشر مجلداً  ، ف483ًأبو بكر الفقٌه الحنفً المتوفى سنة 

انظر: القرشً، الجواهر  شرح السٌر الكبٌر فً الفقة.، وشرح الجامع الكبٌر للشٌبانًو شرح الجامع الصؽٌرأٌضاً: 

 (.2/76(. البابانً، هدٌة العارفٌن، )2/28المضٌة، )
 فً اللٌل. " م "فً  12
 (.10/4)المبسوط، السرخسً، انظر:  13
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ال  قد ال ال م   .2س يهي اسهالر سالبلً س ي أ ه مأميذ مف اسهرى1يفي أف اسمراد مف  أ هـ ذسؾس يا 

 ػػإف اال تقػػ ؿ مػػف اسعهػػ ر االػػهس يال ػػره إمرا ػػه  المػػ  سػػالس  ػػذسؾس   ػػ ف األيسػػى نف القػػ ؿ يعػػد قيسػػه: الػػكمف  
 .اسعظالـ إسى اسهرالة ط رة  يالرة سالهت م  هية

س سمػ  ال يغػي  ي ػه اث ػي   ػر نس ػ ً ي  ػي دار اس ػرب سػالس إال اسعهػ ر اسعظػالـس  3ياسذي الكمف  االػه  ػي تي اػه
 الػه هػذا ي  تيػ ره  ييهػي ن ثػر مػ  ري  4غاب اث     ر نس ً  مػف قاػة السف ريي ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ ق ؿ:  

 مذهي  . 5ظ هر ن يطس يهذا

 .7اس دالث 6يإطبلؽ يمذهب اس   عي يمذهب م سؾ إطبلؽ اسم ع نمذاً 

 .8ق ؿ اسقرطيي: ال  رؽ يالف اس الش ياسهراال   مبًل يإطبلؽ اس ص

ف  ػ ف  الػؿ اسعػدي سػه  ػي اس ػالش اسعظػالـ  ػ دراً ي يهي    هػال  ه يهػقيطه سػالس ي ػ درس ين ػت  امػت نف اسعاػة  سا 
ياسهػقيط  ػ در مػع  9 المرج اسعظالـ اس الشس ياس هال ف اسم صيصة سم     ت مم  ة  الاه  ال  ط يم  هي مظ ته

 الأمػػػذه  ةاالهتمػػػ ـ ياست ػػػمر سا  ػػػظ اسي  ػػػث  االػػػهس يذسػػػؾ نف  ماػػػه ال ال ػػػيف إال ممػػػف المػػػ ؼ  هػػػال ف اسقػػػروف
 .سالتع هده  اليعد ذسؾ م ه

  

                                                           

 ٌكمن. " أ "فً  1

ْكُمُن ُكُموناً، أي: اختفى فً َمْكَمٍن ال ٌفطن له.َكَمَن ٌكمنون: من  ٌَ  انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )كمن(. فبلن 
السرٌة التً تنفذ إلى ببلد العدو وأصلها من السرى وهو سٌر اللٌل وكانت تخفً خروجها لببل ٌنتشر الخبر به وتكتب به  2

. انظر: ابن قتٌبة، عبد هللا بن بل وهً فعٌلة بمعنى فاعلةالعٌون فتخرج لٌبل فٌقال سرت سرٌة أي: خرجت وسار ت لٌ

 هـ.1397، 1(، تح: عبد هللا الجبوري، مطبعة العانً، بؽداد، ط1/227هـ(، ؼرٌب الحدٌث، )276مسلم، )ت

َل ِفً اأْلَْرِض إَِذا َساَر ِفٌَها َوأَبْ  :اإْلٌَِؽالُ  3 ِرٌُع َواإْلِْمَعاُن ِفٌِه. َوَتَوؼ  ُر الس  ٌْ انظر: الرازي، مختار الصحاح، مادة  َعَد.الس 

 )وؼل(.
 قال: هذا حدٌث حسن ؼرٌب.. و(1555، كتاب السٌر، باب ما جاء فً السراٌا، رقم )فً سننه أخرجه الترمذي 4

وابن  (3/36. )(2611، كتاب الجهاد، باب ما ٌستحب من الجٌوش والرفقاء والسراٌا، رقم )فً سننه وأبو داود (.4/125)

 (.2/911) .(2728، كتاب الجهاد، باب فً السراٌا، رقم )فً سننه ماجه
 لٌست فً " أ، م" 5
 باإلطبلق. " أ "فً  6
(. 2/178الدسوقً، حاشٌة الدسوقً، )(. 1/98انظر: ابن جزي، القوانٌن الفقهٌة، )الحدٌث: " التسافروا بالقرآن.."  7

 .(1/110(. ابن قدامة، المؽنً، )2/71النووي، المجموع، )
 (.3/699انظر: القرطبً، المفهم، ) 8
 والنسان. " أ "فً  9
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 .2  تب اس دالث نيسى 1 ذسؾس ذ ره  ي اسم الط معزيًا إسى اسهالر اس يالر ي تب اس قه نالض ً 

 والعجائز يخرجف في العسػكر العظػيـ إلقامػة عمػؿ يميػؽ بيػف كػالطبخ والسػقي والمػداواة فأمػا الشػواب
عنػػد  ألنػػو يسػػتدؿ بػػو عمػػى ضػػعؼ المسػػمميف إال افقػػرارىف فػػي البيػػوت أدفػػع لمفتنػػة، وال يباشػػرف القتػػاؿ

)وال  ف فباإلمػاء دوف الحرائػر.يالضرورة، وال يستحب إخراجيف لممباضعة والخدمة فذف كػانوا ال بػد مخػرج
تقاتؿ المرأة إذ بذذف زوجيا وال العبد إال بذذف سيده ( لما بينا ) إال أف ييجػـ العػدو عمػى بمػد لمضػرورة ( 
وينبغي لممسمميف أف ال يغػدروا وال يغمػوا وال يمثمػوا لقولػو عميػو الصػالة والسػالـ " ال تغمػوا وال تغػدروا وال 

ونقػػض العيػػد. والمثمػػة المرويػػة فػػي قصػػة العػػرنييف  تمثمػػوا " والغمػػوؿ السػػرقة مػػف المغػػنـ والغػػدر الخيانػػة
 .منسوخة بالنيي المتأخر ىو المنقوؿ

 4س يسػػي ا تػػالج إسػػى اسمي ضػػعة3ابي ثػػـ األيسػػى  ػػي إمػػراج اس هػػ ل اسع ػػ ،ز ساطػػب ياسمػػداياة ياسهػػقي ديف اس ػػ
 إمراج اإلم ل ديف اس را،ر.   أليسى

 .5أل ه الهتدؿ يه  اى ضعؼ اسمهامالف إال   د اسضريرة ( ة) يال الي  رف اسقت ؿ

ينقرهػػ   االػػه اسصػػػبلة ياسهػػبلـ  الػػث قػػ ؿ:  سمق مهػػ  مالػػر مػػف مقػػ ـ  ػػػبلف  7الػػـي ماليػػر 6ق تاػػت نـ هػػاالـ يقػػد 
 الع ي يعض اسم هزمالف. .8ي بلف 

  

                                                           

هـ(، وهو: من آخر مصنفاته، 189السٌر الكبٌر فً الفقه، لئلمام: محمد بن الحسن الشٌبانً، صاحب أبً حنٌفة، )ت 1

 (.1/81حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، )انظر: صنفه بعد انصرافه من العراق، وهو من كتب ظاهر الرواٌة. 
 (1/206ر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، )انظ 2
، ابن منظور. انظر: امرأة شابة من نسوة شواب، ٌقال الشباب: الفتاء والحداثة، شب ٌشب شبابا وشبٌبةمن  الشواب: 3

 لسان العرب، مادة )شبب(.

 ، لسان العرب، مادة )بضع(.ابن منظورانظر:  .المباضعة: المجامعة، وهً من البضع وهو الفرج 4

 أ "/ أ من 6نهاٌة ق " . 

 (.1/201انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ) 5

أم سلٌم بنت ملحان بن خالد بن زٌد بن حرام بن جندب بن عامر بن ؼنم بن عدي بن النجار. وهً الؽمٌصاء، وٌقال  6

عبد هللا وأبا عمٌر.  الرمٌصاء. تزوجها مالك بن النضر، فولدت له أنس بن مالك، ثم خلؾ علٌها أبو طلحة فولدت له
ابن سعد، انظر: وأسلمت أم سلٌم وباٌعت رسول هللا، روت عنها عابشة، وأم سلمة، وابنها أنس بن مالك، وؼٌرهم. 

 (.7/120(. ابن األثٌر، أسد الؽابة، )8/312الطبقات الكبرى، )
هود الحصن، ولكون هذه البقعة تشتمل . وأما لفظ خٌبر فهو بلسان الٌكم تقرٌباً 170تقع شمال المدٌنة على بعد خٌبر:  7

على سبعة حصون سّمٌت خٌابر، وقد فتحها النبً، صلى هللا علٌه وسلم، كلها فً سنة سبع للهجرة وقٌل سنة ثمان. انظر: 

 (. 2/409(. الحموي، معجم البلدان، )2/521البكري، معجم ما استعجم، )
 .لم أجده 8
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) إال س  ػؽ اسػزيج ياسمػيسى)قيسه يال تق تؿ اسمرنة إال يإذف زي ه  يال اسعيد إال يإذف هالده سم  يال ػ  ( مػف تقػدـ 
 .نف اله ـ اسعدي (  اى م  تقدـ

 .1يال يغي سامهامالف ( ني ال ـر  االهـ نف الغدريا ني الغايا ني المثايا :قيسه )

 .3اسمال  ة ي قض اسعهد س ياسغدر2غ المةياسغايؿ اسهرقة مف اس

( تقػػدـ  ػػي  ػدالث يرالػػدةس يقيسػػه  االػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ:  يال  . إسمَتُغاُّػيا سقيسػػه  االػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ   :)قيسػه
دت ي هػه ني ثاػة إذا هػي  يمُ  ثبلً َمػ س4رُصػ ْ نَ  ؿ يػه يػيزفثُػمْ اػت ي سر ػؿ يػيزف ضػريت نَ ثَ اة الق ؿ مَ ثْ تمثايا  ني اسمُ 

 .6ذ ره  ي اس  ،ؽ .5قطعت ن  ه ي  يه

 اسمتأمر هي اسم قيؿ ( يقد امتا ت  9ي س هي 8م هيمة 7يقيؿ اسمص ؼ: )ياسمثاة اسمريالة  ي قصة اسعر الالف

  
                                                           

 .231انظر: القدوري، مختصر القدوري،  1

ؼله أي أدخله فً أضعاؾ متاعه وستره فسمً الخابن  المؽنم شٌباً  ن الرجل َكاَن إِذا اْخَتار منأِفً اْلمؽنم أَصله  :الؽلول 2

ٌقال ؼللت الشًء فانؽل أي أدخلته ومنه قٌل للماء الجاري بٌن خبلل الشجر ؼلل وقٌل فبلن ٌتؽلؽل إلى كذا أي  ؼاالً 

 (.1/226ظر: ابن قتٌبة، ؼرٌب الحدٌث، )ان ٌتوصل إلٌه بالدخول فً أسبابه.

 انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )ؼدر(. 3

 .الضر وهو خطؤ " أ "فً  4

 .(3/344الزمخشري، الفابق فً ؼرٌب الحدٌث، )انظر:  5
، كبٌر النسابة النحوي للعبلمة جار هللا أبً القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمً، الفابق فً ؼرٌب الحدٌث 6

. انظر: الذهبً، سٌر أعبلم له "أساس الببلؼة"، و"مشتبه أسامً الرواة"صاحب التصانٌؾ،  ،هـ(538، )تالمعتزلة

 (.2/1217(. حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، )15/18النببلء، )
ول هللا من عرٌنة قدموا على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المدٌنة فاجتووها، فقال لهم رس أن أناساً »من حدٌث أنس:  7

صلى هللا علٌه وسلم: إن شبتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها، فافعلوا ففعلوا فصحوا، ثم مالوا 
على الرعاء، فقتلوهم، وارتدوا عن اإلسبلم، وساقوا ذود رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فبلػ ذلك النبً صلى هللا علٌه 

 متفق علٌه، أخرجه «تً بهم، فقطع أٌدٌهم وأرجلهم، وسمل أعٌنهم، وتركهم فً الحرة حتى ماتواوسلم. فبعث فً أثرهم، فؤ

الزكاة، باب استعمال إبل  كتاب وفً(. 233)الوضوء، باب أبوال اإلبل والدواب والؽنم ومرابضها،  ، كتابالبخاري

مر النبً صلى هللا علٌه وسلم أعٌن المحاربٌن، باب س(.وفً كتاب المحاربٌن، 1501رقم ) الصدقة وألبانها ألبناء السبٌل،

، ومسلم (.8/163( )5/129( )2/130( )1/56(. )4192)، باب قصة عكل وعرٌنة، كتاب المؽازي وفً (.6805رقم )

 (.3/1296. )(1671القسامة، باب حكم المحاربٌن والمرتدٌن،رقم ) كتاب

بالعٌن والراء المهملتٌن والنون مصؽرا حً من قضاعة وحً من بجٌلة والمراد هنا الثانً كذا ذكره موسى بن  :ٌنةرَ عُ  و

 (.1/337. انظر: ابن حجر، فتح الباري، )عقبة فً المؽازي
النسخ )لؽة(: قال بعضهم هو عبارة عن النقل من قول القابل نسخت الكتاب إذا نقله من موضع إلى موضع، وقال  8

هم هو عبارة عن اإلبطال من قولهم نسخت الشمس الظل أي أبطلته، وقال بعضهم هو عبارة عن اإلزالة من قولهم بعض
 نسخت الرٌاح اآلثار أي أزالتها، وكل ذلك مجاز ال حقٌقة.

انظر: األزهري، تهذٌب اللؽة، )نسخ(. انظر: الموسوعة  لنسخ )شرعاً(: وهو رفع الحكم الشرعً بنص شرعً متؤخر.وا

 (.1/130الفقهٌة الكوٌتٌة، )
 النهً. " ط" فً  9
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يعػػد رياالػػة  ػػدالث  3 ػػي س ػػظ  ػػي اسصػػ ال الف 2 مػػ  ذ ػػر قتػػ دة س1اسعامػػ ل  ػػي ذسػػؾة  ع ػػد   ياس ػػ  عي م هػػيمة
 .6 قيؿ نف ت زؿ اس ديد 5نف ذسؾ   ف 4  دث ي ايف هالرالف  اسعر الالف ق ؿ: 

هلل  االه يهػاـ يعػد ذسػؾ مطيػة إال اهلل صاى ا رهيؿق ؿ ن س رضي اهلل   ه:  م  مطي    7ي ي س ظ اسيالهقي
 .9 اله   ف اسمثاة  8 هى

 مف اس  س مف نيى ذسؾس إسى نف ق ؿ: يسالس  اله  الع ي والة  : 11 ي هالرته 10يق ؿ نيي اس تا اسالعمري

  

                                                           

 (.4/259(. الشافعً، األم، )9/167السرخسً، المبسوط، )انظر:  1
قتادة بن دعامة السدوسً، ثقة، وكان أعمى ٌكنى أبا الخطاب، كان ٌقول بشًء من القدر، توفى بواسط فً الطاعون  2

وهو ابن ست أو سبع وخمسٌن، روى عن أنس بن مالك وعبد هللا ابن سرجس وأبى الطفٌل، روى عنه شعبة وهشام 

 (.7/133حاتم، الجرح والتعدٌل، ) (. ابن أب7/171ًابن سعد الطبقات الكبرى، ) انظر: الدستوابً.
ولٌست  الزٌادة فً البخاريوهذه (. 5686، كتاب الطب، باب الدواء بؤبوال اإلبل، رقم )فً صحٌحه أخرجه البخاري 3

 (.7/123فً مسلم. )
هـ(، سمع أبا هرٌرة وابن عمر، سمع منه 110محمد بن سٌرٌن أبو بكر، مولى أنس بن مالك األنصاري البصري، )ت 4

 (.1/90(. البخاري، التارٌخ الكبٌر، )7/143ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) انظر:لشعبً وأٌوب وقتادة. ا
 ." م "لٌست فً  5
 .[الحدود]تكررت  " م "فً  6
وسمع أبا الحسن محمد  هـ(،458هـ ـ 384، )أبو بكر أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى البٌهقً ،اإلمام الحافظ العبلمة 7

صنؾ وولده إسماعٌل بن أحمد،  حدث عنه شٌخ اإلسبلم أبو إسماعٌل األنصاري، العلوي وأبا عبد هللا الحاكمبن الحسٌن 
قال الذهبً: لو شاء البٌهقً أن ٌعمل لنفسه مذهبا ، ودالبل النبوة زهاء ألؾ جزء، منها السنن الكبرى و السنن الصؽرى

(. الزركلً: 3/219انظر: الذهبً، تذكرة الحفاظ، ) الختبلؾ.ٌجتهد فٌه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته با

 (.1/116األعبلم، )
 نهى." أ " وفً  8
(. والحدٌث 17918كتاب السٌر، باب قتلهم بضرب األعناق دون المثلة، رقم )البٌهقً فً معرفة السنن، أخرجه  9

 (.33/91مسند، )ال ،. وأخرجه أحمد(13/203صحٌح. )
ابن سٌد الناس، الحافظ األدٌب، فتح الدٌن أبو الفتح ابن اإلمام أبً عمرو ابن حافظ المؽرب  ،مدمحمد بن محمد بن أح 10

الذهبً، . انظر: هـ(، سمع من العز الحرانً وؼازي وخلق734ـ  671أبً بكر األندلسً الٌعمري المصري الشافعً، )

(، تح: محمد الحبٌب الهٌلة، مكتبة الصدٌق، 1/260هـ(، المعجم المختص بالمحدثٌن،  )748محمد بن أحمد بن عثمان، )ت

(، تح: 1/452هـ(، معجم الشٌوخ، )771م. السبكً، عبد الوهاب بن تقً الدٌن، )ت 1988 -هـ  1408، 1الطابؾ، ط

 الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، د.ط، د.ت. ربشار عواد، دا
 هـ.1414ـ 1993، 1القلم، بٌروت، ط(، دار 2/127هـ(، عٌون األثر، )734انظر: الٌعمري، محمد بن محمد، )ت 11 
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  .ن ثر مم  ال عر يه س ظه إ م  مف االقتص ر  ي  د اس راية  اى م   ي اآلالة 1اس راية

  ن هػػـ قطعػػيا الػػد  :اس رايػػة    الػػ ت نمػػر  مػػ   عػػؿ هػػكالل  مػػ  ريى ايػػف هػػعد  ػػي ميػػرهـينمػػ  مػػف زاد  اػػى 
 اػػالس  ػػي اآلالػػة مػػ  الم ػػع مػػف استغاػػالظ  اػػالهـ  س تػػى مػػ ت  2اسرا ػػي ير اػػه ي ػػرزيا اس ػػيؾ  ػػي سهػػ  ه ي ال ػػه

 .4  اى  الر  زال م    ف ايتدالً 3ياسمثاة ياسزال دة  ي  قييتهـ  هذا سالس يمثاة

 .7 6اس يي صاى اهلل  االه يهاـ ن ال هـ أل هـ همايا ن الف اسر  ل 5مهاـ:  إ م  همؿ يقد   ل  ي ص الا

 ػ قتص م ػه سمػ   ػ ف است ػياله اسػذي  صػؿ سػه  س  ى  اى قيـ    الػ ت  ػي ن ضػ ل متعػددة يسي نف  مص ً 
  مف اسمثاة.

 .9 ي هيب  زيسه : الع ي والة اس زال هييً  ومر 8: ذ ر اسيغيييق ؿ

  
                                                           

لُ آٌة الحرابة:  1 ٌَُقت  ْسَعْوَن ِفً األَْرِض َفَساًدا أَْن  ٌَ َ َوَرُسولَُه َو ٌَُحاِرُبوَن هللا  َما َجَزاُء ال ِذٌَن  ٌَُصل ُبوا{ ]المابدة: َقْوله َتَعالَى }إِن  وا أَْو 

33] 
ب وهو السلب. ٌقال حربته ماله وقد حرب رَ الحَ . أو من بة وحرابةالحرابة مؤخوذة من حارب ٌحارب محار الحرابة )لؽة(:

 .أي سلبه :ماله
الخروج إلخافة سبٌل ألخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفٌة و)شرعاً( عرفها ابن عرفة: بؤنها 

ٌس اللؽة، مادة )حرب(. الرصاع، محمد بن . انظر: ابن فارس، مقاٌأو لمجرد قطع الطرٌق ال إلمرة وال نابرة وال عداوة

 هـ.1350، 1(، المكتبة العلمٌة، ط1/508هـ(، شرح حدود ابن عرفة، )894قاسم، )ت
 وعٌنٌه. " ط" فً  2

   م "/ ب من 29نهاٌة ق ". 
 ." أ "لٌست فً  3
 (.2/71ابن سعد، الطبقات الكبرى، )انظر:  4
 انظر: األزهري، تهذٌب اللؽة، مادة )سمل(. : فَقؤَها بَشْوك أَو َؼٌره.أيَسَمل  5
عاء مهموز على ِفعاٍل رواٌة الرعاء: من  6 ٌَْرعاها رعاًٌة إذا ساَسها وَسَرَحها. والجمٌع: الرِّ رَعى ٌرَعى َرْعٌاً. والّراعً 

ظر: الفراهٌدي، لسان ان عن العرب قد أجَمَعْت علٌه دوَن ما سواه. وٌجوز على قٌاس أمثاله: راٍع وُرعاة مثل داٍع وُدعاة.
 العرب، مادة )رعو(.

 (3/1296) (.1671كتاب القسامة، باب حكم المحاربٌن والمرتدٌن، رقم ) ،فً صحٌحه أخرجه مسلم 7
هـ(، من مصنفاته شرح السنة 510ـ هـ432) ً السنة،ٌ، الملقب بمحالحسٌن بن مسعود الفراء أبو محمدالبؽوي هو:  8

والمصابٌح والتفسٌر المسمى معالم التنزٌل، تفقه على القاضً الحسٌن، سمع الحدٌث من جماعات منهم أبو عمر عبد 

 .(2/87) تارٌخ أربل، ،(. ابن المستوف4/37ًالذهبً، تذكرة الحفاظ، )انظر:  الواحد الملٌحً وأبو الحسن عبد الرحمن.
نزلت فً قوم من أهل الكتاب كان بٌنهم وبٌن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عهد، فنقضوا العهد وقطعوا قال الضحاك:  9

 .السبٌل وأفسدوا فً األرض
وقال الكلبً: نزلت فً قوم هبلل بن عوٌمر، وذلك أن النبً صلى هللا علٌه وسلم وادع هبلل بن عوٌمر وهو أبو بردة 

ن علٌه، ومن مر بهبلل بن عوٌمر إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فهو آمن ال ٌهاج، األسلمً على أن ال ٌعٌنه وال ٌعٌ
فمر قوم من بنً كنانة ٌرٌدون اإلسبلم بناس من أسلم من قوم هبلل بن عوٌمر، ولم ٌكن هبلل شاهدا فشدوا علٌهم فقتلوهم 

هـ(، تفسٌر 516الحسٌن بن مسعود بن محمد، )تالبؽوي، انظر:  وأخذوا أموالهم فنزل جبرٌل علٌه السبلم بالقضاء فٌهم.

 .ـه 1420،  1(، تح: عبد الرزاق المهدي، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط2/44البؽوي، )
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ذا امتا   .1 ي هيب  زيؿ اآلالة األقياؿ يتطرؽ إساله  اال تم ؿ  بل  هم تيا 

 .ي  صؿ هذا اسقيؿ نف اسمثاة يمف مثؿ  زال ث يت سـ ال هم

ألف مػ  يقػع ساعػر الالف  .أل ه  سـ ت ػرع نيالً  ةن ه  م هيمة 3يمف اهت ؽ اسقتؿ ال  ف مثاة ال ت ؿ ال 2ياسمثاة
ي سرا يس يال  ؾ نف قيسه:  ال تمثايا   اػى مػ  تقػدـ مػف رياالػة اس م  ػة ي  يهػ س إمػ  نف  4  ف  زال تمثالاهـ

 .ال يف متأمرًا  ف مثاة اسعر الالف  ظ هر  همه 

 6س ي امػ  تعػ رض  صػ ف يتػر ا5ني ال الدرى  التع رض م ـر يميالا مصيصػً  ياسم ػـر قػيؿ  التقػدـ اسم ػـر
 صرالا  اله. 8ن س س يرياالة7 هم اآلمرين دهم  تضمف اس  ـ 

ي قأ  ال ي ومر قيأف قطع ن ؼ ر ؿ ينذ ي ر ؿ  سينم  مف   ى  اى  م  ة    ال ت متعددة سالس  اله  قتؿ
س قهس س  ه ال ب نف الهتأ ى   بل  ؾ  ي ن ه ال ب اسقص ص س ؿ يا د ندالً  9ايقطع الدي ومر ير اي ومر

  س10ي ؿ قص ص يعد اسذي قياه إسى نف اليرن م ه

  

                                                           

 (. 1/95الزرقانً، مناهل العرفان، ) انظر:ل. الدلٌل إذا تطرق إلٌه االحتمال سقط به االستدال  1
 والمثل. " أ "فً  2
 إال. " أ "لها، وفً  " م" فً  3
 المثلٌتهم. " أ "فً  4
"ما كان أصله الحظر ثم ورد فٌه خبران: أحدهما حاظر، واآلخر مبٌح، وتجوٌز ورود خبر الحظر بعد اإلباحة قابم،   5

الجصاص، أحمد بن علً، انظر:  فالواجب أن ٌكون ما لزم من االحتٌاط للدٌن واألخذ بالحزم موجباً للحظر دون اإلباحة".

 م.1994هـ ـ 1414، 2(، وزارة األوقاؾ الكوٌتٌة، الكوٌت، ط2/300، الفصول فً األصول، )هـ(370)ت
 ورجح. " م "فً  6
إذا تعارض خبران فبل ٌخلوا أما أن ٌمكن الجمع بٌنهما أو ٌمكن ترتٌب أحدهما على اآلخر فى االستعمال، فإن لم ٌمكن  7

السمعانً، انظر: ح أحدهما على اآلخر بوجه من وجوه الترجٌح. وأمكن نسخ أحدهما باآلخر فإنه ٌفعل فإن لم ٌمكن رج

(، تح: محمد حسن الشافعً، دار الكتب العلمٌة، 1/404منصور بن محمد بن عبد الجبار، قواطع األدلة فً األصول، )

 م.1999هـ ـ1418، 1بٌروت، ط
 النس فٌه. " أ "فً  8
 .آخر وفقؤ عٌن وآخر وقطع ٌد آخر ورجل " ط "فً  9

وٌحبس حتى ٌبرأ، ألنه لو "، وقال فً االختٌار: "ولٌس فً إقامة شًء منها إسقاط البواقً فبل ٌسقطقال الكاسانً: " 10

إن خافوا ، قال: فً الرجل تجتمع علٌه الحدود فً القصاص". وفً المدونة جمع بٌن حدٌن ربما تلؾ، والتلؾ لٌس بواجب
"، وقال ابن وٌحبس حتى ٌبرأ ثم ٌإخذ الباقً" وقال الشافعً: "و للناسعلٌه أخروه حتى ٌبرأ وٌقوى ثم ٌقام علٌه ما ه

وال ٌقام الثانً حتى ٌبرأ من األول؛ ألننا ال نؤمن من ...  وإن اجتمعت حدود لآلدمٌٌن، استوفٌت كلها قدامة فً الكافً: "

(. 4/97. الموصلً، االختٌار، )(7/63انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) ."تلفه بمواالتها، والمقصود زجره ال قتله

 (4/110(. ابن قدامة، الكافً، )4/485األصبحً، المدونة، )
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يا  مػػ  الظهػػر نثػػر اس هػػم ياس هػػي  ػػالمف مثػػؿ  .يػػه: ني مثاػػة ضػػم ً  ال قصػػداً  اسر ػػؿ ممػػثبلً ي ال ،ػػذ الصػػالر هػػذا 
 .1ي مص  تى قتاهس  مقتضى اس هم نف القتؿ يه ايتداًل يال المثؿ يه

 مي رز ضرب  قطع نذ ػه  سياس صرس نم  قيؿ ذسؾ  بل يأس يه إذا يقع قت الً  2ثـ ال الم ى نف هذا يعد اسظ ر
  قطع ن  ه يالده ي  ي ذسؾ. 4 ضرب 3ثـ ضرب   قأ  ال ه  اـ ال ته

 ]المنيي عف قتميـ[

(وال يقتموا امرأة وال صبيًا وال شيخًا فانيًا وال مقعدًا وال أعمى)  ألف المبيح لمقتػؿ عنػدنا ىػو الحػراب وال
والشػافعي  .والمقطػوع يػده ورجمػو مػف خػالؼ ،يتحقؽ منيـ وليذا ال يقتؿ يػابس الشػؽ والمقطػوع اليمنػى

رحمو او تعالى يخالفنا في الشيخ الفاني والمقعد واألعمى ألف المبيح عنده الكفر والحجة عميػو مػا بينػا 
، وحيف رأ  رسوؿ او صمى او وقد صح أف النبي عميو الصالة والسالـ نيى عف قتؿ الصبياف والذراري

إال أف يكوف أحػد ىػؤالء ممػف ) ، قاؿ3 " ىذه ما كانت ىذه تقاتؿ فمـ قتمت "عميو وسمـ امرأة مقتولة، قاؿ
لتعػدي ضػررىا إلػى العبػاد وكػذا يقتػؿ مػف قاتػؿ مػف ىػؤالء دفعػًا  (لو رأي في الحرب أو تكوف المرأة ممكة

ه غيػر وال يقتموا مجنونًا(  ألنو غير مخاطب إال أف يقاتؿ فيقتؿ دفعًا لشر . )لشره وألف القتاؿ مبيح حقيقة
أف الصبي والمجنوف يقػتالف مػا دامػا يقػاتالف وغيرىمػا ال بػأس بقتمػو بعػد األسػر ألنػو مػف أىػؿ العقوبػة 

ف كاف يجف ويفيؽ فيو في حاؿ إفاقتو كالصحيح.  لتوجو الخطاب نحوه وا 

  

                                                           

ذهب أبو حنفٌة والشافعً ورواٌة عن أحمد أن للولً أن ٌفعل بالجانً مثل ما فعل، فٌقتص من الطرؾ ثم ٌقتله. وذهب  1

. وذهب أبو ٌوسؾ بالمقتول فٌجرح ثم ٌقتل سقط حكم الجرح إال أن ٌكون قصد التمثٌلٌالقود فً النفس ومالك إلى أن 

(. الثعلبً، عبد الوهاب بن علً 2/249قتله. انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، )لٌس للولً إال  ومحمد ورواٌة عن أحمد: أنه

، 1(، تح: محمد التطوانً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط2/187هـ(، التلقٌن فً الفقه المالكً، )422بن نصر، )ت
(. النووي، روضة الطالبٌن، 3/188(. الشٌرازي، المهذب، )2/278م. الصاوي، حاشٌة الصاوي، )2004هـ ـ 1425

(. ابن مفلح، إبراهٌم بن محمد بن عبد هللا، 8/301(. ابن قدامة، المؽنً، )14/175(. الماوردي، الحاوي الكبٌر، )9/307)

 . م1997 -هـ 1418، 1، طلبنان ،العلمٌة، بٌروت دار الكتب(، 3/317هـ(، المبدع فً شرح المقنع، )884)ت
 لظفر " ط" فً  2
 ٌنتٌه. " أ "فً  3
 فضربه. " م" فً  4
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 ف ايف  مر رضي اهلل   هم : نف امرنة ي دت  2إال اس ه ،ي 1( نمرج اسهتةقيسه: )يال القتايا امرنة يال صيال ً 
 .  ي يعض مغ زي رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ مقتيسة   هى  ف قتؿ اس ه ل ياسصيال ف

 ف ن س نف رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ ق ؿ:  ا طاقيا يهـ اهلل ي اى ماة رهيؿ اهللس ال  ينمرج نيي دايد
يضػػػميا   ػػػ ،م ـ ينصػػػا يا ين هػػػ يا إف اهلل  امػػػرنةس يال تغاػػػيا 4يال 3اصػػػغالراً يال قتقتاػػػيا  ػػػالمً     الػػػً  يال ط ػػػبًل 

 : سالس يذسؾ.7س ق ؿ ايف معالف6ي اله م سد يف اسِ ْزر .5ال ب اسم ه الف 

 س ق ؿ: ق ؿ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ: 8ينم  مع رضته يم  نمرج نيي دايد  ف همرة

  

                                                           

(، وباب قتل النساء فً 3014، كتاب الجهاد والسٌر، باب قتل الصبٌان فً الحرب، رقم )فً صحٌحه أخرجه البخاري 1

، كتاب الجهاد والسٌر، باب تحرٌم قتل النساء والصبٌان فً الحرب، فً صحٌحه ومسلم (.4/61) (.3015الحرب، رقم،)

فً  . والترمذي(3/53. )(2668، كتاب الجهاد، باب فً قتل النساء، رقم )فً سننه وأبو داود(. 3/1364)(. 1744رقم )

، كتاب فً سننه اجهوابن م (.4/136) (.1569، كتاب الجهاد، باب ماجاء فً النهً عن قتل النساء والصبٌان، رقم )سننه

 (.2/947) (.2841أبواب الجهاد، باب الؽارة والبٌات وقتل النساء والصبٌان، رقم )

وؼٌرها من « السنن»صنؾ  هـ(،303هـ ـ 215، )أحمد بن شعٌب بن علً بن سنان بن بحر، أبو عبد الرحمن النسابً 2

بن سعٌد وإسحاق بن راهوٌه، روي عنه ابنه عبد الكرٌم حدث عن قتٌبة  ،حافظاً  ثبتاً  فً الحدٌث، ثقةً  األدب، كان إماماً 

 (.1/140(. ابن نقطة، التقٌٌد لمعرفة رواة السنن والمسانٌد، )21/35انظر: البؽدادي، تارٌخ بؽداد، ) وأبو بشر الدوالبً.
 ." أ "لٌس فً  ما بٌن المعكوفٌن 3
 .أوال " أ "فً  4

  أ "/ ب من 6نهاٌة ق ". 
 (.3/37) ضعٌؾ. :(. قال األلبان2614ًكتاب الجهاد، باب دعاء المشركٌن، رقم )، ً سننهف أخرجه أبو داود 5
 .وهو خطؤ العزز " أ "فً  6

خالد بن الفزر بصري روى عن أنس، وروى عنه الحسن بن صالح ابن حً، وسبل ٌحٌى بن معٌن عنه فَقاَل: ٌروي عنه 
لَُه فٌه رأٌاً، وروي عن ٌحٌى أٌضاً أنه قال: خالد بن الفزر لٌس حسن ْبن صالح، ما سمعت أحداً ٌروي عنه ؼٌره ولم أر 

ابن معٌن،  (.8/150) (.المزي، تهذٌب الكمال،3/346ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )انظر:  بذاك، َوَقال أَُبو حاتم: شٌخ.

مركز البحث العلمً ؾ، (، تح: أحمد محمد نور س3/558ٌ(، تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري، )233ٌحٌى بن معٌن، )ت

 م1979 - هـ1399، 1، طمكة المكرمة ،وإحٌاء التراث اإلسبلمً

هـ(، روى عن هشٌم ومعتمر بن سلٌمان، روى عنه أبو زرعة وأحمد بن 233ٌحٌى بن معٌن أبو زكرٌا البؽدادي، )ت 7

ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل،  .(8/307البخاري، التارٌخ الكبٌر، ) انظر: منصور الرمادي، قال عنه أبو حاتم: إمام.

(9/192.) 
سمرة بن جندب الفزاري ٌكنى أبا عبد الرحمن له صحبة، توفً فً والٌة معاوٌة بالكوفة، ولً البصرة، روى عنه  8

 (.4/154(.ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )6/108ابن سعد، الطبقات الكبرى، )انظر:  الحسن والشعبً.
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 .4م ه 3 أضعؼ س2  1اقتايا  اليخ اسم ر الف ياهتيقيا  رمهـ  

ثـ  اى نصيؿ  ثالر مف اس  س ال مع رضة يؿ ال ب نف تمص اس اليخ يغالر اس   يس  إف اسمػذ ير  ػي ذسػؾ 
 اس دالث اس الم اس   ي سالمص اسع ـ مطاقً  ي سم ص. 

:  ن ه هأؿ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ  ػف 5 ف اسصعب يف  ث مة  عـ الع رض ظ هرًا يم  نمرج اسهتة
ي ػي  6 قػ ؿ  االػه اسصػبلة ياسهػبلـ: هػـ مػ هـ  مف اسم ر الف اليالتيف  الص ب مف ذرارهػـ ي هػ ،هـس نهؿ اسدار
 .مف وي ،هـ  7س ظ   هـ

 ضريرة  دـ اسعاـ ياسقصد إسى   اى ميرد اسهكاؿ يهـ اسميالتيفس يذسؾ نف  اله 8 ال ب د عً  سامع رضة  ماه

  

                                                           

 شروخهم. " أ "فً  1
قوالن: أحدهما أنه ٌرٌد بالشٌوخ الرجال المسان أهل الجلد منهم والقوة على القتال وال ٌرٌد الهرمى، تفسٌر العبارة ٌه ف 

: أراد والثانً فصار تؤوٌل الحدٌث: اقتلوا الرجال البالؽٌن، واستحٌوا الصبٌان.، وأراد بالشرخ الصؽار الذٌن لم ٌدركوا
الشباب وأهل الجلد من الرجال، الذٌن ٌصلحون  ـ لم ٌنتفع بهم للخدمة وأراد بالشرخالهرمى، الذي إذا سبوا ـ  بالشٌوخ

 للملك والخدمة.
استحٌوا شرخهم فهو بمعنى استفعلوا من الحٌاة أي استبقوهم وال و والشارخ فً كبلم العرب: الشاب، والجمٌع شرخ.

 هذٌب اللؽة، مادة )شرخ(.( . األزهري، ت17ـ 3/16انظر: أبو عبٌد، ؼرٌب الحدٌث، ) تقتلوهم.

قال األلبانً: ضعٌؾ. (. 1583، كتاب األحكام، باب ما جاء فً النزول على الحكم، رقم )فً سننه أخرجه الترمذي 2

(4/145.) 
 .[منهم] " م "فً  3
وأخرجه  .(3/54) قال األلبانً: إسناده ضعٌؾ. .(2670كتاب الجهاد، باب قتل النساء، رقم )، فً سننه أخرجه أبو داود 4

 (. 4/145) (.1583ً النزول على الحكم، رقم )، كتاب السٌر، باب ما جاء ففً سننه الترمذي
 .جشامة وهو خطؤ " أ "فً  5

ٌْث بن بكر، روى عنه عبد هللا بن عباس،  عب بن َجث امة بن قٌس بن عبد هللا بن َوْهب اللٌثً، من بنً عامر بن لَ الص 
ٌق. سكن الحجاز أمه: زٌنب بنت حرب، أخت أبً سفٌان.  وُشَرٌح بن عبٌد الحضرمً، مات دِّ فً خبلفة أبً بكر الصِّ

هـ(، جامع األصول فً 606ابن األثٌر، المبارك بن محمد بن محمد، )ت:انظر:  وَجّثامة: بفتح الجٌم، وتشدٌد الثاء المثلثة.

 (.3/1520معرفة الصحابة،) ،أبو نعٌم ، د.ت.1(، تح: بشٌر عون، دار الفكر، ط12/521أحادٌث الرسول، )
. (3012، كتاب الجهاد والسٌر، باب أهل الدار ٌبٌتون فٌصاب الولدان والذراري، رقم )فً صحٌحه أخرجه البخاري 6

، فً سننه وأبو داود (.3/1364. )(1745، كتاب الجهاد والسٌر، باب جواز قتل النساء، رقم )فً صحٌحه ومسلم (.4/61)

، كتاب السٌر، باب ما جاء فً النهً عن قتل فً سننه والترمذي (.3/54) (.2672ل النساء، رقم )كتاب الجهاد، باب فً قت

والنسابً فً الكبرى، كتاب السٌر، باب إصابة نساء المشركٌن فً البٌات بؽٌر (. 4/137) .(1570النساء والصبٌان، رقم )

الؽارة والبٌات وقتل النساء والصبٌان، رقم ، كتاب الجهاد، باب فً سننه وابن ماجه( 8/25. )(8568قصد، رقم )

(2839)( .2/947.) 

 ." م "لٌست فً  7
 وحمله. " م "فً  8
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نف  3يمػ  اسظػف إالس 2ياسمهػمى  ػي  ر  ػ  ي س يهػة ياستيالالػتال يف معه ذسؾس  1اسصغ ر يأ  ههـس ألف استيالالت
 .4 رمة قتؿ اس ه ل ياسصيال ف إ م ع

 هػػػي مػػػ  رياه نيػػػي دايد  سينمػػػ  اس ػػػدالث اسػػػذي ذ ػػػر اسمصػػػ ؼ ن ػػػه  االػػػه اسصػػػبلة ياسهػػػبلـ رنى امػػػرنة مقتيسػػػة
 ػػف  ػػده ريػػ ح يػػف  7 ػػدث ي نيػػي :6ايػػف َصػػاْل ي مػػر يػػف اسمرقػػع ق ػػف  5ياس هػػ ،ي  ػػف نيػػي اسيسالػػد اسطال سهػػي

      مع اس يي صػاى اهلل  االػه يهػاـ  ػي  ػزيةس  ػرنى اس ػ س م تمعػالف  اػى  ػيل  ق ؿ: 8اسريالع يف صال ي
س 10س  قػ ؿ: مػ     ػت هػذه ستق تػؿ9 ق ؿ: ا ظر  ػبلـ ا تمػع هػكاللق   ػ ل ر ػؿ  قػ ؿ: امػرنة قتالػؿ  يعث ر بلً 

 س 11ي اى اسمقدمة م سد يف اسيسالد

  
                                                           

 البٌتٌت. " أ "فً  1

البٌات بالفتح اإلؼارة لٌبلً، وهو اسم من بٌته تبٌٌتاً وبٌت األمر دبره لٌبلً وبٌت النٌة إذا عزم علٌها لٌبلً فهً مبٌتة بالفتح 

 .(1/67الفٌومً، المصباح المنٌر، )انظر:  اسم مفعول.
 بمالكٌته وهو خطؤ. " أ "فً  2

ٌّة أو بؽتة.  هـ(، معجم اللؽة العربٌة المعاصرة، 1424عمر، أحمد مختار عبد الحمٌد، )انظر: الكبسة: هجمة فجاب

 م.2008هـ ـ 1429، 1(، عالم الكتب، ط3/1899)

 ال.   " أ "فً  3
دار السبلم للطباعة (، 2/903انظر: ساعً، محمد نعٌم محمد هانً، موسوعة مسابل الجمهور فً الفقه اإلسبلمً، ) 4

 .م 2007 -هـ  1428، 2ط، والنشر والتوزٌع والترجمة، مصر

ِة ُمَخر  227)ت هشام بن عبد الملك أبو الولٌد الطٌالسً مولى باهلة، 5 ح  ِه ِفً الصِّ ٌْ َفٌق َعلَ ن، قال هـ(، ُمت  ٌْ ِحٌَح ٌج ِفً الص 

أحمد بن حنبل عنه: أبو الولٌد متقن، روى عن شعبة وسلٌمان بن المؽٌرة واللٌث بن سعد، وروى عنه محمد بن بشار 

أبو ٌعلى الخلٌلً، خلٌل بن عبد هللا بن أحمد،  (.9/65ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )انظر: ومحمد بن المثنى. 

 هـ.1409، 1(، تح: محمد سعٌد إدرٌس، مكتبة الرشد، الرٌاض، ط2/513عرفة علماء الحدٌث، )هـ(، اإلرشاد فً م446)
 ابن عمر المرقع بن صفً. " أ "فً  6

انظر: عمر بن المرقع بن صٌفً التمٌمً الكوفً، روى عن الثوري، سمع منه عبد هللا بن إدرٌس وأبو الولٌد الطٌالسً. 

 (.8/443ابن حبان، الثقات، ) (.6/192البخاري، التارٌخ الكبٌر، )

روى عنه أبو الزناد وموسى بن  ،روى عن ابن عباس وأبً ذر ،مرقع بن صٌفً الحنظلً التمٌمً األسٌدي كان شاعراً  7

 (.5/460(. ابن حبان، الثقات، )8/58البخاري، التارٌخ الكبٌر، )انظر:  عقبة وابنه عمر بن المرقع.
 بن صفً هو خطؤ. " أ "فً  8

ن الربٌع التمٌمً األسٌدي أخو حنظلة الكاتب، وجد المرقع بن صٌفً، وٌقال فٌه: رٌاح بالٌاء المثناة، له صحبة، رباح ب
ابن حبان، الثقات، . انظر: روى عن: النبً صلى هللا علٌه وسلم، روى عنه: قٌس بن زهٌر، وابن ابنه المرقع بن صٌفً

 (.9/41(. المزي، تهذٌب الكمال، )3/127)
 فقتل. " " أفً  9

انظر:   وكؾ خضٌب. شاة ذبٌحٌقال: ٌقال:  لم تدخل فٌه الهاء ألن فعٌبل إذا كان نعتا بمعنى مفعول ٌذكرامرأة قتٌل: 
 األزهري، تهذٌب اللؽة، مادة )ذبح(.

 تقاتل." ط " فً  10
خالد بن الولٌد بن المؽٌرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم أبو سلٌمان المخزومً القرشً المدٌنً وأمه لبابة بنت  11

له صحبة سماه النبً صلى هللا علٌه وسلم  ،الحارث الهبللٌة آخت مٌمونة بنت الحارث زوج النبً صلى هللا علٌه وسلم
.انظر: مات فً عهد عمر بن الخطاب بحمص سنة إحدى وعشرٌن ،روى عنه ابن عباس وقٌس بن أبً حازم ،سٌؾ هللا

 (.1/221(. الكبلباذي، الهداٌة واإلرشاد، )1/182ابن منجوٌه، رجال صحٌح مسلم، )
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يايػف م  ػه  ػف اسمغالػرة  ينمر ػه اس هػ ،ي نالضػ ً . 4 3امػرنة يال  هػال  ً  2فال تقػتا 1 قػ ؿ: قػؿ سم سػد  يعث ر بلً 
6نيػػي اسز ػػ د  ػػف 5يػػف  يػػد اسػػر مف

 س11 ػػي صػػ ال ه 10ايػػف  يػػ في  س9 ػػي مهػػ ده 8ن مػػد س ي ػػذا7اسمرقػػع  ػػف 
  .12اسمهتدرؾ ي  ياس   ـ

  
                                                           

 قل مخالد وهو خطؤ . " أ "فً  1
 وا.ال تقتل" أ " فً  2
ْخِدَم،  3 ٌَ  . انظر: ابن فارس، مقاٌٌس اللؽة، مادة )عسؾ(.أَْي قُِهرَ اْلَعِسٌُؾ: اْلَمْملُوُك اْلُمْسَتَهاُن ِبِه ال ِذي اْعُتِسَؾ لِ
قال األلبانً: صحٌح. انظر: صحٌح أبو داود،  (.2669كتاب الجهاد، باب فً قتل النساء، رقم )أخرجه أبو داود،  4

 (.8/27السنن الكبرى للنسابً، ) (.8571فً الكبرى، كتاب السٌر، باب قتل العسٌؾ، رقم )وأخرجه النسابً  (.3/53)

المؽٌرة بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن خالد بن حزام بن خوٌلد، لقبه قصً وبه ٌعرؾ، روى عن: أبً الزناد وهشام ابن  5

عروة، روى عنه: خالد بن خداش، وخالد بن مخلد، عن ٌحٌى بن معٌن: أنه لٌس بشًء، وقال النسابً: لٌس بالقوي. وعن 

 (.28/387(. المزي، تهذٌب الكمال، )5/490سعد، الطبقات الكبرى، )ابن انظر: أبً داود: أنه ال بؤس به. 
أبو الزناد اسمه عبد هللا بن ذكوان مولى رملة بنت شٌبة وكانت تحت عثمان بن عفان. وكان أبو الزناد ٌكنى أبا عبد  6

مالك وعبد هللا بن أبً سمع أبا سلمة واألعرج، روى عنه  هـ(، ثقة كثٌر الحدٌث،130، )الرحمن. فؽلب علٌه أبو الزناد

 (.5/83(. البخاري، التارٌخ الكبٌر، )5/414)ابن سعد، الطبقات، انظر:  بكر،
 .المرقعابن  " أ "فً  7
ماما فً الحدٌث إ، كان (هـ 241) سنة بو عبد هللا الذهلً الشٌبانً المروزي البؽدادي المتوفى، أأحمد بن محمد بن حنبل 8

الذي « المسند». وهو صاحب المذهب الحنبلً المعروؾ ومإلؾ زاهداً  فً الفقه ورعاً  ماماً إوالسنة وطرابقها، كما كان 
كابد  ،روى عنه البخاري ومسلم ،براهٌم بن سعدإسمع من هٌثم و -ص -حادٌث مبوبة حسب رواتها عن النبًجمع فٌه األ

(. ابن المستوفً، تارٌخ 7/253طبقات الكبرى، )انظر: ابن سعد، ال ٌام محنة خلق القرآن.أوشدابد وال سٌما  فً حٌاته آالماً 

 (.2/180أربل، )
ثبلثٌن  ، فٌهاومسنده هذا ٌشتمل على ثمانٌة عشر مسنداً هـ(، 241)المتوف ى سنة ، مسند اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل 9

 ،عنده صحٌحاً  شرط فٌه أال ٌخرج إال حدٌثاً  هذكر أن، ووقد وقع له فٌه: نٌؾ عن ثبلثمابة حدٌث، ثبلثٌة اإلسناد، ألؾ حدٌث
هذا القول ؼٌر واحد  ولكن تعقبفً الموضوعات،  منها حتى أن ابن الجوزي أدخل كثٌراً ضعٌفة، وأجٌب: بؤن فٌه أحادٌث 

انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ  نفً الوضع عن جمٌع أحادٌثه.وابن حجر فً القول المسدد فً الذب عن مسند أحمد منهم 

 (.1/18(. الكتانً، الرسالة المستطرفة، )2/1680) الظنون،
محدث، حافظ، مإرخ فقٌه،  .هـ(354هـ ـ 270،  )التمٌمً الدارمً البستً ، أبو حاتممحمد بن حبان بن أحمد بن حبان 10

 ،خزٌمةسمع أبا عبد الرحمن النسابً وأبا ٌعلى الموصلً وأبا بكر بن ، لؽوي، واعظ، مشارك فً الطب والنجوم وؼٌرهما
 الضعفاء". "األنواع والتقاسٌم" وكتاب "التارٌخ" وكتاب "كتاب صنؾ . حدث عنه الحاكم ومنصور بن عبد هللا الخالدي

 (.6/78(. الزركلً، األعبلم، )12/183انظر: الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )

اع من ؼٌر وجود قطع فً سندها وال اسمه كما سماه به مإلفه: المسند الصحٌح على التقاسٌم واألنوصحٌح ابن حبان:  11

على خمسة أقسام ، رتبه مإلفه ثبوت جرح فً ناقلها، وقد ٌختصر فٌدعى: التقاسٌم واألنواع، واشتهر بصحٌح ابن حبان
 .األخبار وهً ثمانون نوعاً ، والثالث: النواهً وهً مابة وعشرة أنواع ، والثانً:األوامر وهً مابة وعشرة أنواعأولها: 
البستً، محمد بن حبان بن أحمد، . انظر: أفعال النبً وهً خمسون نوعاً والخامس:  اإلباحات وهً خمسون نوعا. والرابع:

(، تح: شعٌب األرنإوط، مإسسة الرسالة، 1/103) هـ(، اإلحسان فً تقرٌب صحٌح ابن حبان ـ ترتٌب ابن بلبان ـ،739)ت

(، سلسلة التراث العربً اإلسبلمً، 1/129اإلسبلمٌة، ) م. جمعة، عماد علً، المكتبة1988هـ ـ 1408، 1بٌروت ، ط

 م.2003هـ ـ 1424، 2ط

جمع أحادٌث، زعم  ،هـ(405)الحاكم النٌسابوري، المتوف ى: سنة  بً عبد هللا: ألفً الحدٌث الصحٌحٌن على المستدرك 12

إنما وقع للحاكم  ابن حجر: قال ،وفٌه ضعٌؾ، وموضوع أٌضاً  أنها صحاح، على شرط البخاري، ومسلم، قال البلقٌنً:
ثم قال:إنً وجدت فً قرٌب نصؾ الجزء الثانً، من ، التساهل، ألنه سود الكتاب لٌنقحه، فؤعجلته المنٌة، أو لؽٌر ذلك

 (.2/1672انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، ) تجزبة ستة من )المستدرك( . إلى هنا انتهى إمبلء الحاكم.
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 ػف 3اسمغالرة يف  يػد اسػر مف يايػف  ػرالجثـ ق ؿ: يه ذا رياه س 2 م     ت هذه تق تؿ 1 ه ه ي ي س ظه  ق ؿ:
 . 7 امة ز رس ياسه ل اسث  الة ساه ت 6يه  س5 اى  رط اس المالف  ص ر اس دالث ص ال  ً  ساسز  د 4نيي

ذا ثيت  قد  اؿ اسقتؿ ي سمق تاة  ي قيسه: م     ت هذه تق تؿ .  يا 

ييم ػع قتػؿ اس هػ ل  . اػـز قتػؿ مػ   ػ ف مظ ػة سػهس يمػبلؼ مػ  سػالس إالػ ه س ثيت م  قا   مف ن ه معايؿ ي س راية
ال سس ي  يه اليطؿ  يف اس  ر مف  الث هي   ر  اة نمرى 9اس ؽ 8يال يسنياسصيال ف   .هكالل 10قتؿيا 

يهي اسمػراد يقػيؿ اسمصػ ؼ: ) ياس  ػة  االػه( ني  اػى اس ػ  عي مػ  يال ػ هس الع ػي مػف  ػدـ قتػؿ الػ يس اس ػؽس 
 .س ف هذا اإلسزاـ  اى ن د اسقيسالف سه

  

                                                           

 هاء.  " أ "فً  1
كتاب أبواب ، فً سننه وابن ماجه .(8/27) (.8572) كتاب السٌر، باب قتل العسٌؾ، رقم، فً الكبرى ابًأخرجه النس 2

، قال المحقق: صحٌح لؽٌره فً مسنده (. وأحمد2/947) .(2842)الجهاد، باب الؽارة والبٌات وقتل النساء والصبٌان، رقم 

(. قال 4791ٌر، باب الخروج وكٌفٌة الجهاد، رقم )، كتاب السفً صحٌحه وابن حبان (.25/317)وهذا إسناد حسن. 

 .(2/133، )همستدركفً الحاكم . و(11/112) المحقق: إسناده صحٌح.

هـ(، 150هـ ـ 80، ) سٌدأعبد الملك بن عبد العزٌز بن جرٌج وٌكنى بابً الولٌد وٌقال أبو خالد مولى خالد بن عتاب بن  3

انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى،  .روى عنه الثوري واللٌث بن سعد روى عن عطاء ومجاهد كان ثقة كثٌر الحدٌث،

 (.5/356(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )6/37)

  م "/ أ من 30نهاٌة ق ". 
 " م ".لٌست فً  4
أن ٌكون رجال إسناده من كتابٌهما؛ ألنه لٌس لهما شرط فً كتابٌهما  الشٌخٌن ـ البخاري ومسلم ـ: والمراد بعلى شرط 5

قال « مختصر المستدرك»والذهبً فً  ابن دقٌق العٌدوال فً ؼٌرهما، كذا قاله النووي وأخذه ابن الصبلح، وعلٌه عمل 
وأنا أستعٌن هللا )ه، فقال: ولٌس ذلك منهم بجٌد، فإن الحاكم صرح فٌخطبة كتابه  المستدرك  بخبلؾ ما فهموه عنالعراقً: "

.فقوله: بمثلها، أي: بمثل رواتها، ال بهم (تعالى على إخراج أحادٌث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشٌخان، أو أحدهما
 ."نفسهم. وٌحتمل أن ٌراد: بمثل تلك األحادٌث. وإنما ٌكون بمثلها إذا كانت بنفس رواتهاأ

ه قال عقب أحادٌث أخرجها هو صحٌح على شرط مسلم فقد احتج بفبلن وفبلن نعم القوم معذورون فإنقال الزركشً: "
". انظر: ابن ٌعنً المذكورٌن فً سنده فهذا منه جنوح إلى إرادة نفس رجال الصحٌح وهو ٌخالؾ ما ذكره فً مقدمة كتابه

(. العراقً، عبد 1/198(. الزركشً، النكت على مقدمة ابن الصبلح، )1/88الصبلح، معرفة أنواع علوم الحدٌث، )

هـ(، شرح التبصرة والتذكرة ألفٌة العراقً، تح: عبد اللطٌؾ الهمٌم، دار الكتب العلمٌة، 806الرحٌم بن الحسٌن، )ت

 م.2002هـ ـ 1423، 1بٌروت، ط
 وهاه. " م، ط" فً  6
ٌش بن علً بن ٌعٌش، لبٌان الحركة. انظر: ابن ٌعٌش، ٌعهً هاء تزاد فً آخر الكلمة الموقوؾ علٌها هاء السكت:  7

 م.2001هـ ـ 1422، 1(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط5/174هـ(، شرح المفصل، )643)ت
 و ٌابس. " أ "فً  8

. والمقصود بٌابس الشق: المفلوج. انظر: المطرزي، المؽرب، مادة )شقق(. البابرتً، العناٌة، بالكسر الجنب :الشق 9

(5/453.) 
 قتل." أ "ٌفً  10
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 األالدي ياألر ؿ قيالف: 3ييمقطي  2ي ي اس اليخ ياسعمال ف ياسضع  ل ياسزم ى :1 إ ه ذ ر  ي  رح اسي الز

يريي   ػػػه  االػػػه اسصػػػبلة  4} َػػػٱقُتُايْا ٱسُم ػػػِرِ الَف{:  ػػػي قػػػيؿ ال ػػػيز قػػػتاهـس ييػػػه قػػػ ؿ ن مػػػد ي ػػػي رياالػػػة سعمػػػيـ 
 يأل هـ    ر ياس  ر ميالا ساقتؿ. 5«اْقُتُايا ُ اُليَخ اسُمْ ِرِ الَفس َياْهَتْ اُليا َ ْرَمُهـْ »ياسهبلـ 

يذ ػر مػ  ذ ر ػ  مػف اس ػدالث اسمػ  ع مػف  6اين مػد  ػي رياالػةقي ي قيؿ ال ال ػيزس ييػه قػ ؿ نيػي   ال ػة يم سػؾ 
 ق ؿ: ياسمقعد ياسزمف يمقطيع اسالدالف ياسر االف  ي مع  ه.س 7 قتؿ اس الم اس   ي

اس هػ ل يال  الف يعثه إسػى اس ػ ـ  قػ ؿ:   ال تقتاػيا اسيسػداف يال  8ي ف نيي ي ر ن ه نيصى الزالد يف نيي ه ال ف
 ا تهى.  9اسمير  اس اليخ

    ز تمصالص  ياسصيال فس   ـ ممصيص ي سذمي ياس ه ل 10}َ ٱقُتُايْا ٱسُم ِرِ الَف{:ين ت تعاـ نف قيسه تع سى

  
                                                           

 الوجهٌن  وهو خطؤ. " أ "فً  1

، وهو: كتاب جلٌل، عمدة فً مذهب الشافعً ،هـ( 505)ت  الشافعً كتاب "الوجٌز" ألبً حامد الؽّزالًـ شرح الوجٌز: 

سماه: ، كبٌراً  شرحاً  هـ(،623، المتوفى سنة )اإلمام، أبو القاسم: عبد الكرٌم بن محمد القزوٌنً، الرافعً، الشافعًشرحه 

 (.2/2003انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، ) كتاب الوجٌز( .)فتح العزٌز، على 

ِمُن: ذو الّزمانة،  2 ْمَنى فً الّذكر ، الذي طال مرضه زمانا وهو الز  ْزَمُن َزَمناً وَزمانة، والجمٌع: الز  ٌَ والِفعل: َزِمَن 

 انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )زمن(. المطرزي، المؽرب، مادة )زمن(. واألنثى.
 ومقطوع. م " " أ،ً ف 3
 .5سورة التوبة، اآلٌة  4
 .95سبق تخرٌجه ص  5
 ." ط" فٌن لٌس فً معكوما بٌن ال 6

هـ(، العزٌز شرح الوجٌز المعروؾ بالشرح الكبٌر، 623انظر: الرافعً، عبد الكرٌم بن محمد بن عبد الكرٌم، )ت 7

 م.1997هـ ـ 1417، 1(، تح: علً محمد عوض، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط11/391)

ن ٌقاتلوهم، فٌكون لهم قتل من قاتلهم إال أ.قال الحنفٌة ، وال أعمى، وال مقعدمعتوهال ٌقتل ذهب الحنفٌة والمالكٌة إلى أنه 
 . إال أن ٌخشى رأٌهما وقٌل ال ٌقتبلن مطلقاً  ، وقال المالكٌةمنهم

وذلك أن زمن وال أعمى شٌخ وال ال ٌقتل ، وعند الحنابلة رواٌتان، فً رواٌة قوالن: أصحهما أنهم ٌقتلونوعند الشافعٌة 
. وفً رواٌة ٌقتلون لعموم الدلٌل "اقتلوا المشركٌن". انظر: الجصاص، ةالزمن واألعمى، لٌسا من أهل القتال، فؤشبها المرأ

، 1ر البشابر اإلسبلمٌة، ط(، تح: سابد بكداش وآخرون، دا7/29هـ(، شرح مختصر الطحاوي، )370أحمد بن علً، )ت
فً فقه أهل  هـ(، الكاف463ًابن عبد البر، ٌوسؾ بن عبدهللا بن محمد، )ت(. 3/398. القرافً، الذخٌرة، )هـ1431

. ابن قدامة، م1980هـ ـ 1400، 2(، تح: محمد محمد المورٌتانً، مكتبة الرٌاض الحدٌثة، الرٌاض، ط1/466المدٌنة، )

 (. 9/311المؽنً، )

عمر بن الخطاب له  جناد بالشام زمنمٌر األأكان ً، مٌة القرشأبو سفٌان صخر بن حرب بن أو ،بى سفٌانأٌزٌد بن  8

(. أبو نعٌم، 9/271. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )فً طاعون عمواس سنة ثمان عشرةمات بالشام ، صحبة

 (.5/2774معرفة الصحابة، )

 (.18150، رقم )باب ترك قتل من ال قتال فٌه من الرهبان والكبٌر وؼٌرهما، كتاب السٌر، فً الكبرى أخرجه البٌهقً 9

 .(9/152) قال اإلمام أحمد: هذا حدٌث منكر.

 .5سورة التوبة، اآلٌة 10
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 3هميػر   الػؼ ي ػالهـ مػ  هػمعتس يػؿ مػ  قػدم   2ـسي سـ ال ف  ػاله 1يمف ذ ر اسمص ؼ ي سقال س ساس الم اس   ي
 ر ع إساله. اى م  ت 4  ريالفي سم مف نف اس صيص مقالدة ايتدالً 

س يسي هػاـ  ال ػب تمصالصػه 7  دهـ يي س   ج يف نرطأة 6 تقدـ ن ه ضعالؼ ي ال قط ع 5ينم   دالث اس اليخ
  اى م  ذ ر    اى نصيسهـ.

 8ياسذراري  هى  ف قتؿ اسصيال ف  ينم  قيؿ اسمص ؼ صا ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ: 

 .11 ي اسمهيب 10مف اهـ اسهيب 9  سمراد ي سذراري اس ه ل

  

                                                           

 .عبارة عن رد الشًء إلى نظٌره (:لؽة)القٌاس  1

. انظر: القرافً، الفروق، إبانة مثل حكم المذكور بمثل علته فً اآلخر )اصطبلحا( عرفه أبو منصور الماترٌدي: أنهو

 (.1/181(. الجرجانً، التعرٌفات، )3/268(. البخاري، كشؾ األسرار، )2/129)

 .فٌه " أ "فً  2

 قدمنا. " م، ط" فً  3
 ." أ " المجانٌنفً  4
 الشرح. " م" فً  5
ما لم ٌتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وأكثر ما ٌستعمل فً رواٌة من دون التابعً عن  الحدٌث المنقطع هو: 6

. انظر: النووي، التقرٌب مبهماً لرجل قبل التابعً محذوفاً كان أو االصحابً، كمالك عن ابن عمر، وقٌل: وما اختل فٌه 

 (.1/35والتٌسٌر، )

 .بن أرطاط" أ " فً  7

ًّ أَُبو أرطاة،وقٌل ُهَو أَُبو الحجاج توفً بالري، قال النسابً عنه َس بالقوي : "حجاج ْبن أرطاة النخعً اْلُكوِف ٌْ وَقاَل  "كوفً لَ
ْهرّي وعن ؼٌره، وُربما أخطؤ فً بعض الرواٌات والحجاج ْبن أرطاة إِن َما عاب الن اس َعلٌَْ :" عنه ابُن َعِدي ِه تدلٌسه عِن الزُّ

ابن سعد، الطبقات  .(2/525) الجرجانً، الكامل فً الضعفاء،". انظر: فؤما أن ٌتعمد الكذب فبل، َوهو ممن ٌكتب حدٌثه

 (.6/342) الكبرى،

 (. 1/68ألحادٌث الهداٌة، ) الزٌلعً، نصب الراٌة. انظر: "قلت هذا ؼرٌب بهذا اللفظ" :قال الزٌلعً 8

ذرأ بمعنى الخلق وهً نسل الرجل وقد ( ومن الذرء. )بمعنى التفرٌق ألن هللا تعالى ذرهم فً األرض (من الذر:)الذرٌة 9

(. الزمخشري، الفابق فً ؼرٌب 3/366انظر: أبو عبٌد، ؼرٌب الحدٌث، ) أوقعت على النساء كقولهم للمطر: سماء.

 (. 2/7الحدٌث، )
انظر: الزبٌدي، تاج العروس،   وهو الحبل الذي ٌتوصل به إلى الماء، ثم استعٌر لكل ما ٌتوصل به إلى شًء. :السبب 10

 مادة )سبب(.
 معٌناً  التجوز بلفظ السبب عن المسبب أولى من العكس؛ ألن السبب المعٌن ٌستدعً مسبباً قال الزركشً واعلم أن  11

ما كإباحة  معٌنا، بل سبباً  وهو الرجم، والمسبب المعٌن ال ٌستدعً سبباً  معٌناً  باً كالزنى بعد اإلحصان، فإنه ٌقتضً مسب
الدم، فإنها تقتضً سببا ؼٌر معٌن، وهو إما الكفر بعد اإلٌمان أو الزنى بعد اإلحصان، أو قتل بؽٌر حق، وال ٌقتضً واحدا 

ق؛ ألن المقتضً للمعٌن ٌقتضً المطلق وزٌادة، من هذه األمور بعٌنه، وما اقتضى الشًء المعٌن أقوى مما ٌقتضً المطل
وهً التعٌٌن، فكان أولى كالضرب، فإنه ٌقتضً األلم جزما بخبلؾ األلم، فإنه ال ٌقتضً الضرب على التعٌٌن لجواز أن 

. انظر: ٌخلفه سبب آخر، فكان فهم المسبب من اسم السبب فوق فهم السبب من اسم المسبب، فكان أبلػ إفادة للمقصود

 (.3/70زركشً، البحر المحٌط، )ال



101 
 

ال ػًةس َياَل َ ِهػػالً     س ثػـ اسمػػراد ي س ػالم اس ػػ  ي ني امػرنة يال ن الػػراً  1قػ ؿ  ػػي اسعػر الالف: ي ػػي اس ػدالث:  اَل َتْقُتاُػػيا ُذر 
يال  اػى اإل يػ ؿ أل ػه ال ػيل  مػف ال القػدر  اػى اسقتػ ؿ يال اسصػال ح   ػد استقػ ل اسصػ الف 2هػيقتػؿ اسذي ال الُ 

 . 3م ه اسيسد  ال ثر م  رب اسمهامالفس ذ ره  ي اسذمالرة

ن ػه إذا  ػ ف   مػؿ اسعقػؿ  قتاػه يمثاػه  :  6اسط  يي رح   ي  ت ب اسمرتد مف 5اس الم نيي ي ر اسرازي 4يذ ر
ياسممالػزالف  هػذا  ال ،ػذ ال ػيف ياسذي ال  قتاه اس الم اس   ي اسذي مرؼ يزاؿ  ف  ػديد اسعقػبلل س  قتاه إذا ارتد

 .يم زسة اسم  يف  بل  قتاه يال إذا ارتد

قػػ ؿ نمػػ  اسزم ػػى  هػػـ يم زسػػة اس ػػاليخ  ال ػػيز قػػتاهـ إذا رنى اإلمػػ ـ ذسػػؾ  مػػ  القتػػؿ هػػ ،ر اس ػػ س يعػػد نف ال ي ػػيا 
 .7ا تهى  إذا ارتديا نالض ً   قبلل يالقتاهـ

ف يال القتؿ مقطيع اسالد اسالم ى ياسمقطيع الده ير اػه مػف مػبلؼ س يالقتػؿ نقطػع اسالػد اسالهػرى ني ن ػد اسػر االف يا 
 .11مف   ـ  دـ اسقتؿس يال مبلؼ  ي هذا أل د 10( اهتث  ل 9نف ال يف ن د هكالل 8سـ الق تؿ إال

  

                                                           

 (. 25/371)، قال المحقق صحٌح لؽٌره وهذا إسناد حسن. فً مسنده أخرجه أحمد 1
 ." أ، م "فً لٌست  2

 أ "/أ من  7نهاٌة ق " . 
العزٌز بن : محمود بن أحمد بن عبد أبو المعالً لئلمام، برهان الدٌن، المشهور: بـالذخٌرة البرهانٌة ذخٌرة الفتاوىكتاب  3

انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ  اختصره من كتابه المشهور بـالمحٌط البرهانً.هـ(،  616 )ت ،عمر بن مازه البخاري

 (.2/404(. البابانً، هدٌة العارفٌن، )1/823الظنون، )
 وزاد. " م" فً  4

تفقه بؤبً الحسن الكرخً، وكان صاحب حدٌث  ،هـ(370هـ ـ 305) أحمد بن علً، أبو بكر الرازي الفقٌه الحنفً، 5

، زٌن انظر: ابن قطلوبؽا .وصنؾ وجمع ،والطبرانً وعدة بؤصبهان ،لقً أبا العباس األصم وطبقته بنٌسابور ،ورحلة

(، تح: شادي بن محمد آل نعمان، مركز 1/435الثقات ممن لم ٌقع فً الكتب الستة، ) ،هـ(879الدٌن قاسم بن قطلوبؽا، )ت 

 سٌر أعبلم النببلء، الذهبً، م.2011هـ، 1432، 1ن للبحوث والدراسات اإلسبلمٌة وتحقٌق التراث، الٌمن، طنعما

(12/344.) 

المجتهد، أبً عبد هللا: محمد بن الحسن  لئلمام، الجامع الكبٌر فً الفروعالطحاوي للجصاص، وهو شرح على شرح  6

المتوفى: سنة ، الرازي أبً بكر: أحمد بن علً، المعروؾ بالجصاصئلمام، ل .هـ(187المتوفى سنة ) الشٌبانً، الحنفً

 (.1/569هـ(. انظر:حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، )370)

 .(6/122انظر: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ) 7
 .قوله إال " ط "فً  8
 أحدها. " م "فً  9

 وال استثناء. " م "فً  10
 .(2/284الولوالجً، الفتاوى الولوالجٌة، )انظر:  11
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ي  ف  مره م ،ػة ي  ػرالف   مػً  ني ن ثػر يقػد  مػي  1ف اسصمةدرالد ييصا نمره  االه اسصبلة ياسهبلـ يقتؿ 
 .3سارني 2سم   يل يه  ي  الش هيازف

 .مف  ؿ مف قا   إ ه ال القتؿ   سم  يف ياسصيي ياسمرنة 4امف ق تؿققتؿ  الي ذسؾ 

نم   الرهم  مف اس ه ل ياسرهي ف ي  يهـ  إ هـ القتاػيف إذا ) سإال نف اسصيي ياسم  يف القتبلف  ي   ؿ قت سهم 
 .5(ق تايا يعد األهر

ف سـ تق تؿ  .7ي ذا اسصيي اسماؾ ياسمعتيه اسماؾس ألف  ي قتؿ اسماؾ  هر  ي تهـ س6ياسمرنة اسما ة تقتؿس يا 

يال نهػؿ اس  ػ ،س اسػذالف ال المػ سطيف اس ػ سس  ػإف مػ سطيا  8ي ي اسهالر اس يالر: ال القتؿ اسراهػب  ػي صػيمعته
ف سـ الق تؿ  .9قتايا   سقهالسس ياسذي ال ف يال الؽ القتؿ  ي   ؿ إ  قتهس يا 

 الرجؿ أباه بالقتؿ[ أف يبتدئ]كراىة 

(ويكره أف يبتدئ الرجؿ أباه مف المشركيف فيقتمو)  }لقولو تعالى3 }َوَصاِحْبُيَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروفًا 

  

                                                           

ة: الرجُل الشُّجاع،  1 م  ٌّة. وُدَرٌد: تصؽٌر أدرد. واألدرد: الذي تحات ْت أسناُنه. الصِّ ة بن ُجَداعة بن َؼِز م  ُدَرٌد بن الصِّ

هـ(، االشتقاق، 321انظر: ابن درٌد، محمد بن الحسن، )ت. وأصله المَضاء والت صمٌم. وكان درٌٌد فارَس َؼَطفان

ٌوم حنٌن، درٌد بن الصمة قتل : "وفً معرفة السنن م. قال البٌهق1991ًهـ ـ 1411، 1روت، ط(، دار الجٌل، ب1/292ٌ)

ما جاء فً قتل من ال قتال منه من الرهبان . كتاب السٌر، باب "وهو فً شجار ال ٌستطٌع الحراك ابن خمسٌن ومابةوهو 

 .(13/248) (.18070، رقم )وؼٌره

ومنازلهم مع قومهم بنً ، هوازن بن منصور بن عكرمة بن َخصفة بن قٌس عٌبلن هوازن، بفتح الهاء والواو. وهم: بنو 2

روات بٌن تهامة ونجد.  (.1/115انظر: القلقشندي، قبلبد الجمان، ) جشم بالس 
قال الولوالجً: الشٌخ إذا كان ذا رأي ومشورة ٌكره أن ٌترك أو ٌفادى؛ ألن االستعانة برأٌه فوق القتال، وكذا الراهب.  3

 .(2/248ظر: الولوالجً، الفتاوى الولوالجٌة، )ان
 ." م "وفٌن لٌست فً كما بٌن المع 4
بخبلؾ  ٌباح قتلهما فً حال القتال إذا قاتبل حقٌقة ومعنى، وال ٌباح قتلهما بعد الفراغ من القتال إذا أسراالصبً والمعتوه  5

العقوبة. وأما قتلهما حال الحرب فدفعا لشرهم كدفع القتل بعد الفراغ واألسر عقوبة، وهما لٌسا من أهل ؼٌرهما، ألن 

(. المواق، التاج واإلكلٌل، 3/282(. الشٌرازي، المهذب، )141ـ7/101انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) .الصابل

 (.9/223(. ابن قدامة، المؽنً، )4/544)
 . 232انظر: القدوري، مختصر القدوري،  6
 شٌوكتهم. " أ "فً  7

 (.2/284والجً، الفتاوى الولوالجٌة، )انظر: الول
األنباري، الزاهر،  . انظر:سمٌت الصومعة لضمورها، وتدقٌق رأسهاو بٌت للنصاري وهً منار الراهب، الصومعة: 8

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )صمع(. (.2/256)

 (.1/1436انظر: السرخسً،  شرح السٌر الكبٌر، ) 9
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فذف أدركو امتنع عميو حتى ،)تفاؽ فيناقضو اإلطالؽ في إفنائو[ وألنو يجب عميو إحياؤه باال 341 ]لقماف
ف قصػد األب قتمػو بحيػث ال يمكنػو ألف المقصػود يحصػؿ بغيػره مػف غيػر اقتحامػو المػأثـ (يقتمو غيػره ، وا 

يفو عمػى ابنػو وال دفعو إال بقتمػو ال بػأس بػو، ألف مقصػوده الػدفع أال تػر  أنػو لػو شػير األب المسػمـ سػ
 .بقتمو يقتمو لما بينا فيذا أولى واو أعمـ بالصواب يمكنو دفعو إال

سقيسػػه  3ني نمػػه إذا ق تاػػت ني  دتػػه ) ي سقتػػؿ 2اسر ػػؿ نيػػ ه مػػف اسم ػػر الف ( ني  ػػده 1تػػدئقيسػػه: )يال ػػره ني الي
هَػػَداَؾ  }سقيسػػه تعػػ سى: س  ػػي األيػػيالفس يسػػي م ػػر الف 4 زسػػت (  ُهَم  ِ ػػي ٱسػػدُّ اَل  َمعُري ػػ ً َيَصػػ ِ ي تعػػ سى:   ف  ََٰ َياِ 

 اآلالة. 5{ِ اـٌ  ۦَسَؾ ِيهِ  ِرَؾ ِيي َم  َسالَس َ َاىََّٰ َنف ُت 

االيػػػف  7 ػػػإف ندر ػػػه ( ني ندرؾ األبس 6يأل ػػػه ال ػػػب  االػػػه اإل  ػػػ ؽ إل ال ،ػػػه  ال  قضػػػه اإلطػػػبلؽ  ػػػي إ   ،ػػػه) 
قتاه ) امت ع ( االيف )  اػى األب ( يغالػر اسقتػؿ يػؿ ال ػغاه ي سم  يسػةس يػأف العرقػب  يااليف ق در  اى سسالقتاه
أل ػه الصػالر  ريػً   ةنف ال صػرؼ   ػه يالتر ػه 10يال ال يغػيس إسػى م ػ ف 9ني الطر ه  ػف  رهػه يالا ،ػه 8 رهه

 أمػ  إف سػـ الػتم ف س 12هػرب إسػى نف ال ػيل مػف القتاػهال 11نف ال عؿ مػ  ذ ر ػ  يال الد ػه نف  اال   يؿ الا ،ه إسى
 س أل ه سي   ف مهامً  نراد قتؿ اي ه يال التم ف مف استماص م ه 13االيف مف د عه  ف   هه إال ي سقتؿ  االقتاه

  

                                                           

 .ٌبدي " أ" فً  1

 وجده. " م "فً  2

 (.4/132(. ابن عابدٌن، رد المحتار، )1/319انظر: اللكنوي، الجامع الصؽٌر وشرحه المانع الكبٌر، ) 3

 نزلت." أ "فؤفً  4
 .15سورة لقمان، اآلٌة  5
 (.7/101انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) 6
 األدب. " أ" فً  7
ِن، ومن اإلنساِن فَُوٌق الَعِقب، ومن َذوات األْرَبع بٌن َعْرَقْبُت الّداّبَة: َقَطْعُت ُعْرقُوَبها. والُعرْ  8 ٌْ قُوُب: َعِقٌب ُمَوت ٌر خلؾ الَكْعَب

نِ  ٌْ  . انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )عرقب(.َمْفِصل الَوظٌؾ وَمْفِصل الساِق من َخْلِؾ الَكعَب

 مادة ) لجؤ(. . انظر: األزهري، تهذٌب اللؽة،ألجؤت فبلنا إلى الشًء إلجاء إذا اضطررته 9

  م "/ ب من 30نهاٌة ق ". 
وال ٌنبؽً بمعنى ٌكره تنزٌها، أّما فً عرّؾ القدماء فاستعماله  ،المشهور عند المتؤخرٌن استعمال ٌنبؽً بمعنى ٌندب 10

 (.4/130. انظر: ابن عابدٌن، رد المحتار، )أعّم، حتى ٌشمَل الواجب أٌضاً 

 " أ ".فً ما بٌن المعكوفٌن لٌس 11

(. السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، 1/319(. اللكنوي، الجامع الصؽٌر، )5/397انظر: ابن مازة، المحٌط البرهانً، ) 12

الؽامدي، أحمد بن علً بن محمد، المسابل البدرٌة المنتخبة من الفتاوى الظهٌرٌة ـ من كتاب العتاق: فصل فً  (.1/107)

(، رسالة مقدمة لنٌل درجة 420هـ( دراسة وتحقٌقاً، )855الدٌن العٌنً )تالكتابة إلى فصل فً مبلقاة الملوك لئلمام بدر 

 م.2012هـ 1433الماجستٌر فً الدراسات اإلسبلمٌة،  من جامعة أم القرى، السعودٌة، 

 (.2/259(. الحدادي، الجوهرة النٌرة، )7/101انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) 13
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  ه   نيسى. سسد ع  ره ستعال ه طرالق ً  إال يقتاه   ف سه قتاه

س 2االيػػف مػػ ل ال  ػػي س  ػػ ة ن ػػدهم   ػ ف سبليػػف  ػػريه يسػػي  ػػ ف األب المػػيت 1يسػي    ػػ   ػػي هػػ ر ي ط ػػ  يمػع
ال ػيف سػػه قتاػهة سمػ  ريي:  نف نيػػ   يالػدة يػػف  4رهػػيسه  يهػيل 3ينيال يغػي ن ػه سػػي هػمع نيػ ه اسم ػػرؾ الػذ ر اهلل 

س  اـ ال  ر اس يي صاى اهلل  االه  5اس راح قتؿ ني ه  الف همعه الهب اس يي صاى اهلل  االه يهاـ ي رؼ ي ـر
 . 6 يهاـ ذسؾ

 10ةيال م  قضػػ سقػػتاهـ 9يػػ حال 8ق ػػ سعـ ياسمػػ ؿااي ػػه اسم ػػرؾس ي ػػذا هػػ ،ر اسقرايػػ ت   ػػد    7يال ال ػػره سػػؤلب قتػػؿ
 .11يمبلؼ اسقراي ت اسيغ ة ال ره نف اليتد،هـ    ألباألر  ـ   د   ال ت ب إال سامهامالف م هـس  ألف   قة ذيي

ياهلل  سي صػػػ ة ينمػػػ   ػػػي اسػػػر ـ إذا  ػػػ ف االيػػػف ن ػػػد اس ػػػهيد  اليتػػػدئ يػػػ سر ـ يال القصػػػد قتاػػػه يػػػأف الرمالػػػه مػػػثبلً 
 اسمي ؽ.

  

                                                           

 مع.  أو " أ" فً  1

 (. 4/133، رد المحتار، )انظر: ابن عبدٌن 2

 .و  " أ "فً  3

 .[أن" م "]فً  4
عامر بن عبد هللا بن الجراح، أمٌن هذه األمة، أسلم قبل دخول النبً صلى هللا علٌه وسلم دار األرقم، وهو أبو عبٌدة،  5

واس سنة ثمانً عشرة أحد العشرة المبشرٌن بالجنة، شهد المشاهد كلها مع النبً صلى هللا علٌه وسلم، مات فً طاعون عم

هـ(، 303(.النسابً، أحمد بن شعٌب بن علً، )ت3/312ابن سعد، الطبقات الكبرى، )انظر: فً خبلفة عمر بن الخطاب. 

 هـ. 1405، 1(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط1/28فضابل الصحابة، )
جاء «: »مراسٌله»ما رواه أبو داود فً  ابن الملقن، هذا الحدٌث ؼرٌب هكذا ال أعلم من خرجه كذلك، والذي أعرفه قال 6

فقال: ٌا رسول هللا، إنً لقٌت العدو، ولقٌت أبً فٌهم فسمعت منه مقالة قبٌحة  -صلى هللا علٌه وسلم  -رجل إلى النبً 
ٌا نبً هللا، إنً لقٌت أبً فتركته »ثم جاء آخر فقال: « . صلى هللا علٌه وسلم  -فطعنته بالرمح فقتلته فسكت النبً 

هـ(، البدر المنٌر فً تخرٌج 804ابن الملقن، عمر بن علً بن أحمد، )ت . انظر:«وأحببت[ أن ٌلٌه ؼٌري فسكت عنه]

 -(، تح: مصطفى أبو الؽٌط، دار الهجرة للنشر والتوزٌع، الرٌاض9/78األحادٌث واآلثار الواقعة فً الشرح الكبٌر، )

 (1/245)أبو داود، المراسٌل،  .م2004-هـ1425، 1السعودٌة، ط
 قتل األب. " م "فً  7
 .ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ " 8
 .فً " أ " مباح 9

 مناقضة."أ " فً  10
وال ٌكره قتل أخٌه وخاله وعمه المشركٌن ألنهم لٌسوا كاألصول أال ترى أنه ال تجب علٌه نفقتهم مع قال الزٌلعً: " 11

 ،ألنه ٌجب إحٌاإه باإلنفاق علٌه التحاد الدٌن فكذا بترك القتلاختبلؾ الدٌن بخبلؾ أخٌه الباؼً حٌث ال ٌجوز له قتله 

(، وٌكره 7/101الكاسانً، بدابع الصنابع، ) (.3/245انظر: الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )" وكذلك ٌجوز له قتل ابنه الكافر

ر: النووي، روضة تنزٌهاعند الشافعٌة قتل القرٌب ألن فٌه نوعاً من قطع الرحم وقتل قرٌب محرم أشد كراهة. انظ

 (.8/64(. الرملً، نهاٌة المحتاج، )9/151الطالبٌن، )
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 [المناسبة بيف باب الموادعة وباب كيفية القتاؿ] 

 ذا رأ  اإلمػاـ أف يصػالح أىػؿ الحػرب أو فريقػًا مػنيـ وكػاف ذلػؾ )باب الموادعػة ومػف يجػوز أمانػو()وا 
ْمـِ َفاْجَنْح َلَيا َوَتَوكَّْؿ َعَمى المَّو { ]األنفاؿ3  ْف َجَنُحوا ِلمسَّ مصمحة لممسمميف فال بأس بو( لقولو تعالى3 } َواِ 

أىؿ مكة عاـ الحديبيػة عمػى أف يضػع الحػرب بينػو  -صمى او عميو وسمـ  -ووادع رسوؿ او »[، 34
، وألف الموادعة جياد معنى إذا كػاف خيػرًا لممسػمميف ألف المقصػود وىػو دفػع الشػر «نيفوبينيـ عشر س

حاصؿ بو، وال يقتصر الحكـ عمى المدة المروية لتعدي المعنى إلى ما زاد عمييا، بخػالؼ مػا إذا لػـ يكػف 
 خيرًاا ألنو ترؾ الجياد صورة ومعنى

س يهػػي  هػػ د مع ػػًى ال صػػيرةس  ػػأمره  ػػف اس هػػ د 1)يػػ ب اسمياد ػػة يمػػف ال ػػيز نم  ػػه(. اسمياد ػػة: اسمهػػ سمة
صيرًة يمع ًىس يم  قالؿة أل ه ترؾ اس ه دس يترؾ اس يل القتضي هيؽ ي يده  غالػر صػ الا يػؿ الت قػؽ تػرؾ 

 اػػى ذسػػؾس ي الػػؼ يهػػي م اػػؼ يتر هػػ   ػػي  مالػػع 2اسز ػػ  يهػػ ،ر اسمع صػػي ممػػف سػػـ الي دم ػػه نصػػبًلس يالثػػ ب
ال   ف ت اال ً  ي سم  ؿ.   مرهس يا 

 عية الموادعة[]مشرو 

ذا رنى اإلمػػػ ـ نف الصػػػ سا نهػػػؿ اس ػػػرب ني  رالقػػػً  مػػػ هـ ( يمػػػ ؿ ييػػػبل مػػػ ؿ ) ي ػػػ ف ذسػػػؾ مصػػػا ًة س ) قيسػػػه يا 
اسقيسه تع سى: } س3سامهامالف  بل يأس يه ف َ َ ُ يْا ِساه   (.4{ـِ َ ٱ َ ا َسَه  َيَتَي  ؿ َ َاى ٱسا هِ َياِ 

ف    ت مطاقة س ف إ م ع اس قه ل  اى تقالالده  يركالة مصا ة سامهامالف  ي ذسؾ يآالة نمػرى هػي  5اآلالة يا 
ـُ ٱأَل َايفَ َتِهُ يْا َيَتدَ بَل قيسه تع سى:}  اـِ َيَن ُت  س6{ُ يَّْا ِإَسى ٱسه 

  
                                                           

َدع َوَدع وال َتَدع  :الموادعة 1 ٌَ متاركة الحرب من الَوْدِع وهو الترك، وقد ترك استعمال ماضٌه وٌستعمل مستقبله وٌقال 
 (.1/76أي صالح على ترك المحاربة مدة. انظر: النسفً، طلبة الطلبة، )

 ثٌاب .فً " أ "  2
 .232انظر: القدوري، مختصر القدوري،  3
 .61سورة األنفال، اآلٌة 4

  ب من " أ "7نهاٌة ق/ 
 .فً " أ " تقٌدها 5

: القول النحاس }وإن جنحوا للسلم{ قالأنها ناسخة آلٌة  فبل تهنوا وتدعوا إلى السلم " س:فً قوله تعالى "روي عن ابن عبا
باإلجابة إلى الصلح والهدنة بؽٌر شرط فلما قال تعالى }فبل تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم  فً أنها منسوخة ال ٌمتنع ألنه أمر

[ حظر الصلح والهدنة مع قوة الٌد واالستعبلء على المشركٌن والبٌن فً باب النظر أن ال تكون 35األعلون{ ]محمد: 
هـ(، الناسخ 338بن محمد بن إسماعٌل، )ت . انظر: أبو جعفر النحاس، أحمدمنسوخة وأن تكون الثانٌة مبٌنة لؤلولى

 . 1408، 1(، تح: محمد عبد السبلم محمد، مكتبة الفبلح، الكوٌت، ط1/468والمنسوخ، )
 .35سورة محمد، اآلٌة 6

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=23&ID=174&idfrom=3233&idto=3472&bookid=23&startno=12#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=23&ID=174&idfrom=3233&idto=3472&bookid=23&startno=12#docu
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 .1 أم  إذا سـ ال ف  ي اسمياد ة مصا ة  بل ال يز ي إل م ع

َاـَ َيَنساسهالف ي ت ه  مع ه يف اسبلـ ي ت ه س يم ه قيسه تع سى: } 2ي ي اسِهْاـ ي هر ـُ ٱسه  . يمقتضى 3{َقيْا ِإَسالُ 
األصيؿ ن ه  إم  م هيمة إف    ت اسث  الة يعده : ني  هم اإلطبلؽ يتقالالده ي  سة اسمصا ةس ني اسمع رضة 

 5 م  هي اسق  دة ن  ي والة: }َ بَل َتِهُ يا{س مقتضى اسم عتر ا  4 ي   سة  دـ ي يد اسمصا ة إف سـ العاـ ثـ
.   6 ي تقدالـ اسم ـر

  ر ه الف    ظر  اله يعض اس ػ ر الف  7نهؿ م ة   ـ اس داليالة ينم   دالث: مياد ته  االه اسصبلة ياسهبلـ
ة9 ف نياله8  ذا ذ ره معتمر يف هاالم فس يأف اسص الا   د نص  ب اسمغ زي ن ه  ه ت ف ألف  س يسالس يبلـز

ن هػػ     ػػت هػػ تالف نمر ػػه  10اس  صػػؿ نف نهػػؿ اس قػػؿ ممتا ػػيف  ػػي ذسػػؾس  يقػػع  ػػي هػػالرة ميهػػى يػػف  قيػػة
  ساسيالهقي   ه

  

                                                           

(. الدسوقً، حاشٌة الدسوقً، 7/108الكاسانً، بدابع الصنابع، )(. 2/290الولوالجً، الفتاوى الولوالجٌة، )انظر:  1
(، المكتبة التجارٌة 9/305هـ(، تحفة المحتاج فً شرح المنهاج، )974تمً، أحمد بن  محمد بن علً، )ت (.اله2/186ٌ)

 ( .4/166م. ابن قدامة، الكافً فً فقه اإلمام أحمد، )1983هـ ـ 1357الكبرى، مصر، د.ط، 
 فً " م، ط " كسر. 2
 .90سورة النساء، اآلٌة 3
 لٌست فً " أ ". 4
 فً " أ " القواعد. 5
) إذا تعارض خبران فً الحظر واإلباحة وكانا شرعٌٌن فقال أبو هاشم وعٌسى بن أبان إنهما ٌستوٌان وٌتساقطان، وقال  6

ن مبلبسة الحرام إالشافعٌة وأحمد والكرخً والرازي أن خبر الحظر راجح، والوجه فً ترجٌح ما مقتضاه الحظر حٌث 
اآلمدي،علً بن أبً علً بن  .(5/439ط.انظر: الرازي، المحصول، )موجبة للمؤثم بخبلؾ المباح، فكان أولى باالحتٌا

 ( تح: عبد الرازق العفٌفً، المكتب اإلسبلمً، بٌروت.4/259هـ(، اإلحكام فً أصول األحكام، )631سالم، )
ُة: 7 ٌَ ِب ٌْ د الشجرة وهً قرٌة متوسطة لٌست بالكبٌرة، سمٌت بببر هناك عند مسج ،وتشدد ٌاإها وتخفؾبضم الحاء،  الُحَد

بعض الحدٌبٌة فً الحل و ،كٌبل ؼرب مكة 22على بعدالحدٌبٌة و التً باٌع رسول هللا، صلى هللا علٌه وسلم، تحتها،
 المشركٌن لمضً خمس سنٌن وعشرة أشهر للهجرة النبوٌة.رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌها وبعضها فً الحرم، وادع 

 (.1/94الحربً، معجم المعالم الجؽرافٌة، )(. 2/626انظر: الحموي، معجم البلدان، )
هـ(، سمع أباه 187هـ ـ 100معتمر بن سلٌمان بن طرخان مولى لبنً مرة ٌعرؾ بالتٌمً بصري، كنٌته أبو محمد، ) 8

وعاصماً األحول ولٌث بن أبً سلٌم، روى عنه ابن المبارك وعبد الرزاق، قال أبو حاتم ثقة صدوق. انظر: البخاري، 
 (.10/227(. ابن حجر، تهذٌب التهذٌب، )8/49كبٌر، )التارٌخ ال

هـ( وكان ثقة 134سلٌمان بن طرخان أبو المعتمر ٌعرؾ بالتٌمً، كان ٌنزل بنً تٌم وهو مولى بنً مرة البصري، )ت 9
(. 7/188كثٌر الحدٌث، سمع الحسن وأنساً، روى عنه الثوري وشعبة وابنه المعتمر. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )

 (.4/20البخاري، التارٌخ الكبٌر، )
هـ(، أول من صنؾ 141موسى بن عقبة بن أبً عٌاش، اإلمام الثقة الكبٌر، أبو محمد القرشً، مولى آل الزبٌر، )ت 10

فً المؽازي النبوٌة، أدرك ابن عمر وجابراً. وحدث عن: أم خالد. وعداده فً صؽار التابعٌن. وحدث أٌضاً عن: علقمة بن 
ألشج مع تقدمه وشعبة وٌحٌى بن سعٌد األنصاري. انظر: الذهبً، وروى عنه: بكٌر بن عبد هللا بن ا ،وقاص والزهري
 (.10/360(. ابن حجر، تهذٌب التهذٌب، )6/266) سٌر أعبلم النببلء،
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 يقيسهم  ه تالف الرالداف يق له ه تالف إسػى نف  قػض اسم ػر يف  :ثـ ق ؿ اسيالهقيس مرهبلً 1ي ف  رية يف اسزيالر
نم  اسمدة استي يقع  االه   قػد اسصػاا  ال ػيه نف ي   هدهـ يمرج اس يي صاى اهلل  االه يهاـ إسالهـ س تا م ةس

  .2يهي   ر ه الف ا تهى  م مد يف إه  ؽال يف اسم  يظ م  رياه 

  .5مف  الر نف التعقيه 4ايف ه  ـ 3هي اسمذ ير  ي هالرته يهالرةايف إه  ؽ يم  ذ ره  ف 

 7 ػػف اسمهػػير يػػف ممرمػػة  ػػرية يػػف اسزيالػػر ػػف  6 ػػف اسزهػػريؽ م مػػد يػػف إهػػ  يرياه نيػػي دايد مػػف  ػػدالث 
 9ي اى نف يال     الية ه الف الأمف  اله  اس  سس ن هـ اصطا يا  اى يضع اس رب   ر  :8يمرياف يف اس  ـ

  سم  ي ة

  

                                                           

عروة بن الزبٌر بن العوام، أبو عبد هللا، القرشً، األسدي، مدنً تابعً ثقة، سمع أباه، وعابشة، وعبد هللا بن عمر،  1
، كان رجبًل صالًحا لم ٌدخل فً شًء من الفتن، ووقعت فً ركبته األكلة فقطعها، ولم روى عنه الزهري، وابنه هشام

 (.1/331(. العجلً، الثقات، )7/21ٌترك جزأه تلك اللٌلة. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )
، 1بٌروت، ط(، دار الكتب العلمٌة، 4/162هـ(، دالبل النبوة، )458انظر: البٌهقً، أحمد بن الحسٌن بن علً، )ت 2

 هـ.1405
 .لٌست فً " أ " 3
، أصله من أبو محمد المصري النسابة النحوي عبد الملك بن هشام بن أٌوب الحمٌري المعافري؛سٌرة ابن هشام: ل 4

" المؽازي والسٌر " البن إسحاق وهً المعروفة بسٌرة ابن هشام سمعها من هـ(، هذب ولخص كتاب 213)ت البصرة،
وله كتاب فً أنساب حمٌر وملوكها، وكتاب فً شرح ما وقع فً أشعار السٌر من  بن إسحاق.زٌاد البكابً صاحب ا

 (.8/464(. الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )3/177انظر: ابن خلكان، وفٌات األعٌان، ) الؽرٌب.
 .(2/317، )النبوٌةسٌرة ، البن هشاماانظر:  5
هـ(، سمع سهل 124هـ ـ 58بن شهاب، القرشً، مدنً، ٌكنى أبا بكر، )محمد بن مسلم بن عبٌد هللا بن عبد هللا الزهري:  6

(. 5/348بن سعد، وأنس بن مالك. روى عنه صالح بن كٌسان، وٌحٌى بن سعٌد. انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى، )
 (. 1/220البخاري، التارٌخ الكبٌر، )

حبة، ولد بمكة بعد الهجرة بسنتٌن، وشهد الفتح المسور بن مخرمة بن نوفل القرشً الزهري، أبو عبد الرحمن، له ص 7
وهو ابن ست سنٌن، وتوفً النبً صلى هللا علٌه وسلم وهو ابن ثمانً سنٌن، كان فقٌهاً من أهل العلم والدٌن، ولم ٌزل مع 

خاله عبد الرحمن بن عوؾ فً أمر الشورى، توفً سنة أربع وستٌن. روى عنه علً بن الحسٌن، وعروة بن الزبٌر. 
 (.5/170(. ابن األثٌر، أسد الؽابة، )5/2547ظر: أبو نعٌم، معرفة الصحابة،)ان
مروان بن الحكم بن أبً العاص بن أمٌة بن عبد شمس بن عبد مناؾ القرشً األموي، ٌكنى أبا عبد الملك، وهو ابن عم  8

علٌه وسلم ألنه خرج إلى الطابؾ  عثمان بن عفان، ولد على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، ولم ٌر النبً صلى هللا
طفبلً ال ٌعقل لما نفً النبً صلى هللا علٌه وسلم أباه الحكم، بوٌع مروان بالخبلفة بالشام، روى عنه علً بن الحسٌن، 

 (.5/2632(. أبو نعٌم، معرفة الصحابة، )5/140وعروة بن الزبٌر. انظر: ابن األثٌر، أسد الؽابة، )
 فً " أ " سببا عته.  9

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16903
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12563
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16903
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17065
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 .3 2يال إ بلؿ 1ين ه ال إهبلؿ

 هػ قه إسػى ايػف إهػ  ؽ  س ن يأ ػ 4هػ ريف الزالػد يػفر مه اهلل  ي مه ده مطياًل يقصة اس تا:  ػدث   ن مد يرياه 
 5 ف يعض.نف ق ؿ:  اى يضع اس رب   ر ه الفس الأمف  اله  اس  س يال ؼ يعضهـ 

6ايف نيي هيرة ي اسمغ زي:  دث ي  ي ذا رياه اسياقدي
 ػف ياقػد يػف  7 ف إه  ؽ ايف  يد اهلل ايف نيي  ػرية 

 .9س  ذ ر قصة اس داليالة إسى نف ق ؿ:   اى يضع اس رب   ر ه الف  إسم8 مر

ات قػيا  اػى نف هػيب  10ياسي ه اسذي ذ ره اسيالهقي ي ه  هف يه ت ت ي اسمع رضة  ال ب ا تيػ ره ق ػإف اس ػؿا
 اسعهدس  11اس تا   ف  قض قرالش

  

                                                           

 فً " م " استدالل.  1
بة: ما ٌجعل فٌه الثٌاب. مكفوفة: أي مشدودة وممنوعة، قٌل أي: صدراً نقٌاً عن الؽل والخداع، مطوٌاً على حسن  2 ٌْ الَع

العهد والوفاء بالصلح، )وأنه( أي: وعلى أن الشؤن )ال إسبلل( : بكسر الهمزة وفتح البلم أي: سرقة خفٌة )وال إؼبلل( أي: 
ى ال ٌؤخذ بعضنا مال بعض ال فً السر وال فً العبلنٌة، وقٌل: اإلسبلل سل السٌؾ، واإلؼبلل لبس الدرع خٌانة، والمعن

. وال جهراً  فبل ٌتعرض لدمه وال ماله سراً  أي: ال ٌحارب بعضنا بعضا. وفً شرح السنة: معناه أن بعضنا ٌؤمن بعضاً 
 (. 6/2625انظر: القاري، مرقاة المفاتٌح، )

 (.3/86. )(. قال األلبانً: حدٌث حسن2766كتاب الجهاد، باب فً صلح العدو، رقم)فً سننه،  أخرجه أبو داود 3
هـ(، ثقة، سمع 206هـ ـ 118ٌزٌد بن هارون بن وادي وٌقال زاذان بن ثابت السلمً موالهم أبو خالد الواسطً، ) 4

(. ابن حجر، تهذٌب التهذٌب، 8/368التارٌخ الكبٌر، ) عاصماً األحول وداود بن أبً هند والجرٌري. انظر: البخاري،
(11/366.) 
 (.31/218) قال محقق المسند: إسناده حسن. فً مسنده، أخرجه أحمد 5
 فً " أ " شره وهو خطؤ. 6

هـ( ، صدوق، روى عن عمرو بن الحارث بن المصطلق وإبراهٌم  120 -هـ 111وهو جهم بن دٌنار، ) :ـ ابن أبً سبرة
النخعً، روى عنه إسماعٌل بن أبً خالد وأشعث بن سوار، وهو من قدماء أصحاب النخعً. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح 

 (.3/219(. انظر: الذهبً، تارٌخ اإلسبلم، )2/522والتعدٌل، )
 " بردة وهو خطؤ.فً " ط  7

وكان أبو فروة مولى عثمان بن عفان مات بالمدٌنة سنة هـ(، 144)تإسحاق بن عبد هللا بن أبً فروة. وٌكنى أبا سلٌمان، 
أربع وأربعون ومابة فً خبلفة أبً جعفر قٌل سنة ست وثبلثٌن ومبة. وكان كثٌر الحدٌث. ٌروي أحادٌث منكرة وال 

 (.1/396(. البخاري، التارٌخ الكبٌر، )5/428الطبقات الكبرى، ) ٌحتجون بحدٌثه. انظر: ابن سعد،
واقد بن عمر وقٌل عمرو بن سعٌد األنصارى األشهلى: أبو عبد هللا المدنى، روى عن أنس بن مالك، وجابر بن عبد هللا،  8

ومابة. انظر: وروى عنه داود بن الحصٌن، وٌحٌى بن سعٌد األنصارى، وآخرون. وثقه ؼٌر واحد، مات سنة عشرٌن 
هـ(، مؽانً األخٌار فً شرح أسامً رجال معانً اآلثار، تح: محمد حسن 855العٌنى، محمود بن أحمد بن موسى، )ت 

م. ابن أبً حاتم، الجرح التعدٌل،  2006 -هـ  1427،  1لبنان، ط –دار الكتب العلمٌة، بٌروت  (،3/152) إسماعٌل،
(9/32.) 
 (.2/611مؽازي، )الواقدي،ال انظر: 9

 فً " أ " فإذا كل. 10
 فً " أ ".لٌست  11

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17376
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12563
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12503
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 ي   يا دمايا  ي  اؼ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ. 1 الث ن   يا  اى مزا ة

 ]مدة الصمح[

يمػػف قػػ ؿ   ػػرًا  3يقػػ له هػػ تالف 2د مػػف قػػ ؿ هػػ تالف نفيامتا ػػيا  ػػي مػػدة اسصػػاا  يقػػع اسمػػبلؼ ظػػ هرًا يػػأف مػػرا
  ال ،ذس ياهلل هي   ه ن اـ. إ ه ال ت   ي يال هم  5إ ه  قده   رًا  م  رياه  ذسؾ 4ق ؿ

) قيسػػػه يال القتصػػػر اس  ػػػـ ( يهػػػي  ػػػياز اسمياد ػػػةس )  اػػػى اسمػػػدة اسمػػػذ يرة ( يهػػػي   ػػػر هػػػ الفة ) ستعػػػدي 
 .7( اسذي يه  اؿ  يازه س يهي    ة اسمهامالف ني ثييت مصا تهـ  إ ه قد ال يف يأ ثر 6اسمع ى

تػػػرؾ  10) أل ػػػه ) مالػػػرًا ( سامهػػػامالف  إ ػػػه ال ال ػػػيزة اسمػػػدة اسمهػػػم ة 9ني 8)يمػػػبلؼ مػػػ  إذا سػػػـ ت ػػػف( اسمياد ػػػة
ال  هػي يذسؾ إ م  الت قؽ إذا  ػ ف مالػرًا  سا ه د صيرًة يمع ًى ( يم  نيالا إال ي  تي ر ن ه  ه دس سامهػامالفس يا 

ف  ػ ف اإلمػ ـ  ترؾ سامأمير يهس ييهذا ال ػد ع مػ   قػؿ  ػف يعػض اسعامػ ل مػف م عػه ن ثػر مػف   ػر هػ الفس يا 
 ػإف اس ػ س سمػ  تقػ رييا يسقد   ف  ي صاا اس داليالة مص سا  ظالمةس س 12اس   عييهي قيؿ  11 الر مهتظهر

 14م  هف اإلهبلـ ساذالف    يا متي  دالف ال العقاي ه  مف اسمهامالف سم  ق رييهـ يم سطيهـ. 13ا    ت

  
                                                           

ًّ بن حارثة بن عمرو مزٌقٌاء ُخَزاَعة: 1 كانوا بؤنحاء ، قبٌلة من األزد، من القحطانٌة، وهم: بنو عمرو بن ربٌعة، وهو لح
بنو من جبالهم: األبواء، ومن مٌاههم: الوتٌر، والمرٌسٌع والؽرابات. ومن بطونهم  ،مكة فً مّر الظهران وما ٌلٌه

(. شراب، محمد بن محمد حسن، المعالم األثٌرة فً 1/338كحالة، معجم قبابل العرب، ) المصطلق، ومن أصنامهم: مناة.
 هـ. 1411، 1(، دار القلم/ الدار الشامٌة، دمشق/بٌروت، ط1/108السنة والسٌرة، )

 فً  " م " أي. 2
 فً " ط " بقاء سنتان. 3
 لٌست فً " م ". 4
 فً " م " لذلك. 5

  أ من " م ".31نهاٌة ق / 
 فً " أ " المعنٌٌن. 6
 (.5/456(. البابرتً، العناٌة، )4/121انظر: الموصلً، االختٌار، ) 7
 فً " م " المواعدة. 8
 لٌست فً " م " 9

 فً " م " ]مجوز[.  10
ر: الزبٌدي، تاج اسم فاعل من استظهر ٌقال استظهره علٌه: استعانه، و استظهر علٌه، به: استعان. انظ :مستظهر 11

 العروس، مادة )ظهر(. 
قال أبو إسحاق الشٌرازي: "وإن كان اإلمام ؼٌر مستظهر بؤن كان فً المسلمٌن ضعؾ وقلة وفً المشركٌن قوة  12

إلٌها الحاجة وأكثرها عشر سنٌن ألن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هادن قرٌشاً  ... جاز عقد الهدنة إلى مدة تدعووكثرة
بٌة عشر سنٌن وال ٌجوز فٌما زاد على ذلك ألن األصل وجوب الجهاد إال فٌما وردت فٌه الرخصة وهو عشر فً الحدٌ

 (. 3/323سنٌن". انظر: الشٌرازي، المهذب، )
 فً " أ، ط " انكشؾ. 13
 فً " م " لما تقاربوهم وتخالطوا، وفً " ط " لما قاربوهم وتخالطوا بهم. 14

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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 ] كيفية نبذ الصمح[.

 ف صالحيـ مدًة ثـ رأ  نقض الصمح أنفع نبػذ إلػييـ وقػاتميـ(ا  -عميػو الصػالة والسػالـ  -ألنػو »)وا 
يفػاء العيػد «أىؿ مكة نبذ الموادعة التي كانت بينو وبيف ، وألف المصمحة لمػا تبػدلت كػاف النبػذ جيػادًا وا 

فػي » -عميػو الصػالة والسػالـ  -ترؾ الجياد صورة ومعنى. وال بد مف النبذ تحػرزًا عػف الغػدر، وقػد قػاؿ 
وال بد مف اعتبار مدة يبمغ فييا خبر النبذ إلػى جمػيعيـ، ويكتفػي فػي ذلػؾ بمضػي « العيود وفاٌء ال غدر

ف مدة يتم كف ممكيـ بعد عممو بالنبذ مف إنفاذ الخبر إلى أطػراؼ مممكتػوا ألف بػذلؾ ينتفػي الغػدر.قاؿ )وا 
بػدءوا بخيانػػة قػػاتميـ ولػػـ ينبػػذ إلػييـ إذا كػػاف ذلػػؾ باتفػػاقيـ( ألنيػػـ صػاروا ناقضػػيف لمعيػػد فالحاجػػة إلػػى 

ا نقضػًا لمعيػد، نقضو بخالؼ ما إذا دخؿ جماعػة مػنيـ فقطعػوا الطريػؽ وال منعػة ليػـ حيػث ال يكػوف ىػذ
ولو كانت ليـ منعة وقاتموا المسمميف عالنيًة يكوف نقضػًا لمعيػد فػي حقيػـ دوف غيػرىـا ألنػو بغيػر إذف 

 ممكيـ ففعميـ ال يمـز غيرىـ حتى لو كاف بذذف ممكيـ صاروا ناقضيف لمعيد ألنو باتفاقيـ معنى.

ف صػػ س هـ مػػدة ثػػـ رنى نف  قػػض اسصػػاا ن  ػػع  يػػذ قيسػػه: يذسػػؾ يػػأف  3ني نسقػػى إسػػالهـ  هػػدهـ 2(إسػػالهـ.  1)يا 
ػ  َتَمػ َ ف  ِمػف قَػي  ق ؿ تع سى:}س العامهـ ن ه ر ع  م    ف يقع م  ني  اػى  4{َ ٱ يِػذ ِإسَػالِهـ َ اَػىَٰ َهػَياٍَّل  ـٍ ِماَل َ ػةً َياِ 

ِ ػالِهـ َ ِامػتـُ  ِإف}  مثػؿ: يهػي مقالػد يمػيؼ اسمال  ػةس ن ػه اآلالػة س ػف ظػ هر س5هياٍل م  ـ يم هـ  ي اسعاـ يذسؾ
   ي اس ت يةس يسعؿ ميؼ اسمال  ة الزـٌ ساعاـ ي  رهـ ي ي هـ  ريً   اال  . 6{ َمالراً 

ة ألف اسمه د ػػة  ػي األيؿ مػ  صػػ ت إال أل هػ  ن  ػػع  امػ  تيػػدؿ ياإل مػ ع  اػى ن ػػه ال التقالػد يمطػػير اسمػيؼ
) يال يػػد مػػف اس يػػذ ت ػػرزًا  ػػف اسغػػدر (س يهػػي م ػػـر ي سعميمػػ ت   ػػي مػػ  صػػا  ػػي  اس ػػ ؿ  ػػ د إسػػى اسم ػػع.

مف  ف  اله   ف  7نريع مبلؿ يد اهلل يف  مري يف اسع ص:    ه  االه اسصبلة ياسهبلـ مف  دالث اسيم ري 
 م   قً  م سصً : 

  

                                                           

 .مادة )نبذ(النبذ لؽة: طرحك الشًء من ٌدك أمامك أو خلفك. انظر: الفراهٌدي، العٌن،  1
 . 232انظر: القدوري، مختصر القدوري،  2
 انظر: ابن األثٌر، النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، مادة )نبذ(. 3
 .58سورة األنفال، اآلٌة 4
نظر: اقال الطبري: حتى تصٌر أنَت وهم على سواء فً العلم بؤنك لهم محارب، فٌؤخذوا للحرب آلتها، وتبرأ من الؽدر.  5

 .(14/25الطبري، تفسٌر الطبري، )
 .33سورة النور، اآلٌة 6

  أ من " أ ".8نهاٌة ق / 
 فً " أ " خصال. 7
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ذا م صـ   ر مف إذا ذا   هد  درس يا  ذا ي د نماؼس يا   2 1 دث  ذبس يا 

ييػالف اسػرـي  هػد ي ػ ف الهػالر   ػي يبلدهػـ  تػى إذا  3يريى نيي دايد ياسترمذي يصػ  ه:   ػ ف يػالف مع يالػة
ر ٌؿ  اى  رس ني يرذيف يهي القػيؿ اهلل ن يػر اهلل ن يػر ي ػ ٌل ال  ػدرس   ظػريا  4ا قضى اسعهد  زاهـس    ل
س  أرهػػػؿ إسالػػػه مع يالػػػة  هػػػأسه  قػػػ ؿ: هػػػمعت رهػػػيؿ اهلل صػػػاى اهلل  االػػػه يهػػػاـ 5 ػػػإذا هػػػي  مػػػري يػػػف  يهػػػة

ني ال يػػذ إسػػالهـ  اػػى  8 تػػى ال قضػػي نمػػده  7 قػػدًة يال الُ اهػػ  6القػػيؿ: مف  ػػ ف يال ػػه ييػػالف قػػيـ  هػػد  ػػبل ال ػػدُ 
 11.ي الرهـيايف نيي  الية   ي ف 10يايف س  ر ع مع يالة ي س  س  يرياه ن مد9الهي 

  تب اس دالث إال  13 دٌر   اـ العرؼ مف 12ينم  م  ذ ر اسمص ؼ مف قيسه  االه اسصبلة ياسهبلـ:  ي  ٌل ال

  
                                                           

لُ  1 ٌْ  .. َو )اْلَفاِجُر( اْلَماِبل. والفجر: الشق والفتح وكؤن الفاجر ٌفتح معصٌته وٌتسع فٌهاَفَجَر: َفَسَق. َوَفَجَر َكَذَب وأَْصلُُه اْلَم
 انظر: المطرزي، المؽرب فً ترتٌب المعرب، مادة )فجر(. الرازي، مختار الصحاح، مادة )فجر(.

لؽصب، باب إذا خاصم . وكتاب المظالم وا(34كتاب اإلٌمان، باب عبلمة المنافق، رقم )، فً صحٌحه أخرجه البخاري 2
فً  ومسلم(. 4/102( )3/131( )1/16(. )3178(. وكتاب الجزٌة، باب إثم من عاهد ثم ؼدر، رقم )2459فجر، رقم )
 (.1/78) (.58، كتاب اإلٌمان، باب بٌان خصال المنافق، رقم )صحٌحه

هـ(، أسلم هو وأبوه 60وي، )تمعاوٌة بن أبً سفٌان بن حرب، واسم أبً سفٌان صخر أبو عبد الرحمن القرشً األم 3
وأخوه ٌزٌد وأمه هند فً الفتح، وكان معاوٌة ٌقول: إنه أسلم عام القضٌة، وإنه لقً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مسلماً 

(. 7/326وكتم إسبلمه من أبٌه وأمه، وشهد مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حنٌناً. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )
 (.5/201األثٌر، أسد الؽابة، )ابن 

 فً " أ " فجازهم.  4
 فً " أ " عٌنٌة، وفً " م " عنبسة. 5

عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد، البجلً السلمً، ٌكنى أبا نجٌح، وقٌل: أبو شعٌب، أسلم قدٌماً أول اإلسبلم، وكان ٌقال: 
 (.6/302(. البخاري، التارٌخ الكبٌر، )4/239الؽابة، )هو ربع اإلسبلم، روى عنه أبو أمامة. انظر: ابن األثٌر، أسد 

 فً " أ، م " فٌشد، وفً " ط " فلٌشد. 6
ال ٌشد عقدة وال ٌُحلها: من الحل بمعنى نقض العهد، والشد ضده والظاهر أن المجموع كناٌة عن حفظ العهد وعدم  7

ـ(، عون المعبود شرح سنن أبً داود شرح ه1329التعرض له. انظر: العظٌم أبادي، محمد أشرؾ بن أمٌر بن علً، )ت
(، دار الكتب العلمٌة، 7/312سنن أبً داود، ومعه حاشٌة ابن القٌم: تهذٌب سنن أبً داود وإٌضاح علله ومشكبلته، )

 هـ. 1415، 2بٌروت، ط
 فً " أ " أمدهم. 8
قد ارتفع فٌكون الفرٌقان فً ذلك على ٌنبذ إلٌهم على سواء أي ٌعلمهم أنه ٌرٌد أن ٌؽزوهم وأن الصلح الذي كان بٌنهم  9

 (. 2/317السواء. انظر: الخطابً، معالم السنن، )
 فً " أ " بن. 10
(. وأخرجه 3/83) (.2759كتاب الجهاد، باب فً الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، رقم)، فً سننه أخرجه أبو داود 11

(. 4/143. )(1580باب ما جاء فً الؽدر، رقم )السٌر عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم،  ، كتابفً سننه الترمذي
فً  أخرجه ابن حبانو(. 28/229) : حدٌث صحٌح بشاهده وهذا إسناد منقطع.المسندقال محقق ، فً مسنده وأخرجه أحمد

، كتاب فً مسنده (. وأخرجه ابن أبً شٌبة11/215. )(4871رقم ) باب الموادعة والمهادنة، ،كتاب السٌر، صحٌحه
، كتاب الجزٌة، باب الوفاء إذا فً الكبرى وأخرجه البٌهقً .(11/182(. )33988الؽدر فً األمان، رقم )السٌر، باب 

 (. 9/386(. )18847كان العقد مباحا وما ورد فً التشدٌد من نقضه، رقم، )
 فً " أ " وفال. 12
 فً " م " فً. 13
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 .2هذا1 مري يف  يهةمف قيؿ 

نف  5 ػػ ألسالؽ 4يأ ػػه صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ:  يػػذ اسمياد ػػة استػػي    ػػت يال ػػه ييػػالف نهػػؿ م ػػة ال 3ينمػػ  اهػػتدالسه
ف يدنيا يمال  ة ق تاهـا دسالبًل  الم  الأتي 6ال عؿ س يسـ ال يذ إسالهـ إذا   ف ي ت  قهـس أل هػـ صػ ريا 7مف قيسه: )قيا 

 8 بل    ة إسى  قضه(.  قضالف ساعهد 

يقػػ تايا اسمهػػامالف  بل الػػػًة ال ػػيف  قضػػً   ػػػي  قهػػـ م صػػًة  القتاػػػيف  9ي ػػذا إذا دمػػؿ  م  ػػػٌة مػػ هـ سهػػـ َمَ عػػػة
سهػـ   قضػً   ػي  ػؽ اس ػؿس يسػي سػـ ت ػف مف اسذراريس إال نف ال يف يإذف ما هـ  ال يف يالهترقي هـ يمف معهـ

 .11سـ ال ف  قضً  ال  ي  قهـس يال  ي  ؽ  الرهـ 10َمَ عةً 

هـ يدليا ي سغدر قيػؿ مضػي اسمػدةس  قػ تاهـ  نهؿ م ة يؿ 12يا  م  قا   هذاة أل ه  االه اسصبلة ياسهبلـ سـ اليدن
نصػػػ  ب اسهػػػالر  13اليغػػػتهـس هػػػذا هػػػي اسمػػػذ ير س مالػػػع يسػػػـ ال يػػػذ إسػػػالهـ يػػػؿ هػػػأؿ اهلل نف العمػػػي  اػػػالهـ  تػػػى

 .14ياسمغ زي

  ف اسزهري  ف  رية يف اسزيالر  ف مػرياف يػف اس  ػـ يرياه   م   ي  دالث ايف إه  ؽ يمف تاقى اسقصة
ياسمهير يف ممرمةس ق ال:     ف  ي صاا رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـس ن ه مف   ل نف الدمؿ  ي  قػد 
س رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ ي هػػده دمػػؿس  ػػدمات مزا ػػة  ػػي  قػػد رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ

  هرًاس ثـ إف ي ي ي ر  16ي ي ي ر  ي  قد قرالشس  م ثيا  ي اسهد ة   ي اسهيعة ني اسثم  الة   ر 15يدمات

  
                                                           

 فً " أ " عٌنٌة. 1
. انظر: الزٌلعً، نصب من كبلم عمرو بن عبسة فً كتب الحدٌث موقوفاً هكذا وقع فً الكتاب، والموجود قال الزٌلعً:  2

 (.3/390الراٌة، )
 فً " أ "  استدالل. 3
 . لٌست فً م 4
 فً " أ " فؤلٌق. 5
 فً " أ " أنه جعل. 6
 فً " أ " ]فإن بدأه والخٌانة ٌقاتلهم[. 7
 (.1/303) . السرخسً، شرح السٌر الكبٌر،232انظر: القدوري، مختصر القدوري،  8
 (.1/87بفتح المٌم والنون، هً ما ٌمتِنع به عن قصد األعداء. انظر: النسفً، طلبة الطلبة، ) :منعةال 9

 فً " م " منعة لهم. 10
 (.7/109(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )1696ـ  1/1695انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، )11
 فً " أ " لم ٌنبذ إلى. 12
 فً " أ " بجمٌع. 13
 (،.7/199(. السهٌلً، الروض األنؾ، )5/7(. البٌهقً، دالبل النبوة،)2/395انظر: ابن هشام، السٌرة النبوٌة، ) 14
 فً " أ " ودخل. 15
 فً " م " والثمانٌة عشر. 16
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 اػػى مزا ػػة اسػػذالف دماػػيا  ػػي  قػد رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ سػػالبًل  1اسػذالف دماػػيا  ػػي  قػػد قػػرالش يثيػيا
قرالب مف م ةس يق ست قرالش هذا سالٌؿ يال العاـ ي   م مٌد يال الرا   ن دس  أ   يا ي ي  2يم ل سهـ الق ؿ سه اسيتالر

إسػػى رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ  3ي ػػر ي سهػػبلح ياس ػػراعس يقػػ تايا مزا ػػة معهػػـس  ر ػػب  مػػري يػػف هػػ سـ
 قدـ  االه ن  ده: 5الميره اسميرس  ام  4ق  د ذسؾا

ـ     اؼ نيال   ينياله األتاػدا      إ ي    ػػػػػػػػد مػ ػمػدا  6الُهػ

ف قرال ً  نماػ ػيؾ اسمػي ػدا     ي قضيا مثال قؾ اسمك دا  يا 

 ر ػعػً  ي هػ دا 7 قتاي        هػـ يالتػي ػ  ي سػيتػالػػر ه ػػػػدا 

    صر رهيؿ اهلل  صرًا  تدا 

اهلل نف  8ا يهػػأؿ قػػ ؿ رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ:  صػػرت الػػ   مػػري يػػف هػػ سـس ثػػـ نمػػر اس ػػ س  ت هػػزي 
 .10 ي يبلدهـ  9اُلْعِمي  اى قرالش ميرهـ  تى اليغتهـ

  

                                                           

 فً " أ " بٌتوا.  1
 فً " أ " ٌتر. 2
 فً " أ " خالد وهو خطؤ. 3

بن ربٌعة، وكان شاعراً، وهو رسول بنً خزاعة إلى رسول عمرو بن سالم بن حضٌرة بن سالم من بنً ملٌح بن عمرو 
هللا صلى هللا علٌه وسلم؛ الستنصارهم به على قرٌش حٌن أخفروا ذمته، وكان عمرو ٌحمل أحد ألوٌة بنً كعب الثبلثة 

 .(4/220لهم ٌوم فتح مكة. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) -صلى هللا علٌه وسلم  -التً عقدها رسول هللا 
 لٌس فً " أ ".ما بٌن المعكوفٌن  4
 فً " م " فلم. 5
6  : وهللا ال تطرح األلؾ من االسم إنما هو هللا على التمام، قال الخلٌل بن أحمد: كانوا ٌقولونها فً الجاهلٌة، أي اللهم. الُهم 

 (.4/90الفراهٌدي، العٌن، ) ولٌس ]هللا[ من األسماء التً ٌجوز منها اشتقاق فعل، كما ٌجوز فً الرحمن الرحٌم. انظر:
 فً " أ " فقتلون. 7

  ب من " م ". 31نهاٌة ق 
 فً " أ " ثم سؤل. 8
 فً " أ " ٌبعثهم. 9

(. 9/390(. )18859، كتاب الجزٌة، باب نقض أهل العهد أو بعضهم العهد، رقم، )فً الكبرى أخرجه البٌهقً 10
، السٌرة النبوٌةفً  ابن هشامو (.4/14(. )2962العهد، رقم )، كتاب الجزٌة، باب نقض أهل العهد فً الصؽٌر وأخرجه

وإسناده حسن. انظر: البصارة، نبٌل بن منصور، أنٌس الساري فً تخرٌج وتحقٌق األحادٌث التً ذكرها  (.2/395)
ٌ ان، بٌروت  (،3/1964الحافظ بن حجر العسقبلنً فً فتح الباري، ) َسة الر ماحة، مإس  َسة الس   1426، 1، طنلبنا –مإس 

 .م 2005 -هـ 
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ييالػ هـ مػدةس قػ ؿ: نسػـ  2اهلل: نسـ ال ف يال ػؾ 1ينف ني  ي ر ق ؿ قسه ال  رهيؿا   ي هذاس ميهى يف  قية يذ ر 
 .6مف  دالث مالمي ة 5يرياه اسطيرا ي .4ق 3الياغؾ م  ص عيا يي ي  عب

نيي مرهبًل  ف  ريةس يرياه مرهبًل  ف  م  ة  ثالرالف  ي  ت ب اسمغ زيس ي اله:   ق ؿ  ايف نيي  اليةيرياه 
 .8 7ي ر: ال  رهيؿ اهلل ني سـ ال ف يال    ييال هـ مدةق  ق ؿ: إ هـ  دريا ي قضيا اسعهد  أ     زالهـ

 9ثػػـ  ػػي اس يػػذ ال ال  ػػي م ػػرد إ بلمهػػـس يػػؿ ال يػػد مػػف مضػػي مػػدة الػػتم ف ما هػػـ يعػػد  امػػه ي س يػػذ مػػف إ  ػػ ذ
 11اسمدة. تاؾ اى  يل مف يبلدهـ قيؿ مضي  10اسمير إسى نطراؼ مما تهس يال ال يز نف الغالر

 ] الموادعة عمى ماؿ يؤخذ مف أىؿ الحرب[

 ذا رأ  اإلماـ موادعة أىؿ الحرب وأف يأخذ عمى ذلؾ مااًل فال بأس بػو(ا ألنػو لمػا جػازت الموادعػة )وا 
بغير الماؿ فكذا بالماؿ، لكف ىذا إذا كاف بالمسػمميف حاجػة، أمػا إذا لػـ تكػف ال يجػوز لمػا بينػا مػف قبػؿ. 

اؿ يصرؼ مصارؼ الجزية، ىذا إذا لـ ينزلوا بساحتيـ بؿ أرسموا رسواًلا ألنػو فػي معنػى والمأخوذ مف الم
الجزية، أما إذا أحاط الجيش بيـ ثـ أخذوا الماؿ فيو غنيمٌة يخمسيا ويقسـ البػاقي بيػنيـا ألنػو مػأخوذ 

 بالقير معنى.

  

                                                           

 لرسول . فً " أ " 1
 فً " أ " بٌنك. 2
بنو كعب بن عمرو بن لحً، بطن من بطون خزاعة كانت لهم والٌة البٌت )الكعبة( قبل قرٌش. انظر: كحالة، معجم  3

 (.1/338قبابل العرب، )
والحدٌث  (.9/391) (.18860العهد، رقم )، كتاب الجزٌة، باب نقض أهل العهد أو بعضهم فً الكبرى أخرجه البٌهقً 4

 (.3/390مرسل. انظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، )
 . (23/433المعجم الكبٌر، )انظر:  5
مٌمونة بنت الحارث الهبللٌة، من ولد عبد هللا بن هبلل بن عامر بن صعصعة. تزوجها النبً صلى هللا علٌه وسلم، وبنً  6

مكة، سنة سبع فً ذي القعدة، وكانت قبله تحت أبً رهم بن عبد العزى من بنً بها بسرؾ، وسرؾ على عشرة أمٌال من 
(. ابن 2/140عامر بن لإي وماتت مٌمونة سنة ثمان وثمانٌن وهً خالة عبد هللا بن عباس. انظر: ابن حبان، الثقات، )

 (.1/967منده، معرفة الصحابة، )
 فً " ط " ؼار بهم. 7
 (. 13/136) (. وإسناده مرسل.37915كتاب المؽازي، رقم ) ،فً المصنؾ بن أبً شٌبةأخرجه ا 8
 .إلقاءفً " ط "  9

 ر.ا" ٌؽأ ، مفً "  10
 (.2/140أصل اإلؼارة الّدفع على اْلَقْوم الستبلب أَْمَوالهم ونفوسهم. انظر:السبتً، مشارق األنوار، )ٌؽٌر: 

 ب من " أ "8نهاٌة ق/. 
(. الكاسانً، بدابع 2/290الولوالجً، الفتاوى الولوالجٌة، ) (.1/1696)انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر،  11

 (.7/109الصنابع، )
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ف رنى اإلم ـ مياد ة نهؿ اس رب ينف الأمذ ( اسمهاميف )  اى  قيسه: ة أل ه سم    ز يػبل 1ذسؾ م اًل   ز)يا 
م ؿ  ي سم ؿ يهي ن ثر   عً  نيسىس إال نف هذا إذا   ف ي سمهامالف    ةس نم  إذا سـ ال ف  بل الياد هـ سم  يال   

 . 2مف قيؿ (س الع ي قيسه: أل ه ترؾ سا ه د صيرًة يمع ىً 

هػػأسة اس عػػؿ قيػػؿ يػػ ب  ال الػػة : الع ػػي  ػػي م3قػػ ؿ  ػػ رح: يال ػػيز نف ال ػػيف إ ػػ رة إسػػى قيسػػه أل ػػه ال ػػيه األ ػػر
 اسقت ؿ.

يهذا القتضي نف اسمياد ة ت يزس ينمذ م سهـ ال ال يز إذا   ف م ؿ اسمهامالف  ثالرًا  الر ن هـ سالهيا متأهيالف 
ة ألف ذسؾ  اه  ه دس ي ي نمذ م سهـ 4اسمق تاة  ي اسيبلد ي  يهس يهي يعالد سا رب سقاة اسعدد اس  ضر ست رؽ

  اى استرؾ يي  تي ره. 5ال األ رة تهـ  أمذه سهذا اسمع ى مف اس ه د هٌر س ي تهـ يتقاالٌؿ سم د

 إف   ف قيؿ اس زيؿ يه  تهـ يؿ يرهيؿ. 6ثـ م  الكمذ مف هذا اسم ؿ الصرؼ مص رؼ اسمراج ياس زالة

 .9قهرًا مع ىً  8يالقهـ اسي قية أل ه مأميذ م هـ 7نم  إذا  زس   يهـ  هي   المة الممهه 

 ]موادعة المرتديف[ 

 وأما المرتدوف فيوادعيـ اإلماـ حتى ينظر في أمرىـ(ا ألف اإلسػالـ مرجػو مػنيـ فجػاز تػأخير قتػاليـ(
)وال يأخذ عميو مااًل( ألنو ال يجوز أخذ الجزية منيـ لما نبػيف )ولػو أخػذه لػـ يػرده(ا  طمعًا في إسالميـ.

.  ألنو ماؿ غير معصـو

  

                                                           

هـ(، شرح مختصر خلٌل، 1101(. الخرشً، محمد بن عبد هللا، )ت7/109انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) 1
 (.3/302) ،ابن مفلح، المبدع .(4/224) ،(، دار الفكر للطباعة، بٌروت، د.ط، د.ت. السنٌكً، أسنى المطالب3/151)
 (.3/246(. الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )10/138انظر: السرخسً، المبسوط، ) 2
 (.7/118انظر: العٌنً، البناٌة، ) 3
 خالؾ ابن الهمام المصنؾ بؤن الموادعة بالمال تجوز عند الحاجة، فهو ٌرى أنها تجوز عند الحاجة وعدمها.  4
 فً " أ " أجرة. 5
 " الجراح وهو خطؤ. فً " أ  6

ـ مصارؾ الخراج  تكون فً  مصالح المسلمٌن ٌصرفه اإلمام لؤلهم فاألهم، وٌجوز صرفه إلى الفقراء واألؼنٌاء من أهل 
(. النووي، روضة الطالبٌن، 2/163(. ابن رشد، بداٌة المجتهد، )2/69الفًء وؼٌرهم. انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، )

 (3/23المؽنً، )(. ابن قدامة، 2/234)
الشًء بالتثقٌل جعله خمسة أخماس، واستخدم هذا المصطلح شرعا فً تخمٌس الؽنابم. انظر: الفٌومً، المصباح  :خّمس 7

 (. الزبٌدي، تاج العروس، مادة )خمس(.1/182المنٌر، )
 لٌست فً " م ".  8
 (.10/88انظر: السرخسً، المبسوط، ) 9
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ال  1ذسػػؾ إذا  ايػػيا  اػػى ياػػدة يصػػ رتينمػػ  اسمرتػػديف  ػػبل يػػأس يمػػياد تهـس يمعاػػـي نف  دارهػػـ دار اس ػػرب يا 
 .س يذسؾ ال ال يز3 اله تقرالر اسمرتد  اى اسردة 2 بلة ألف

4نيػػػي اساالػػػثيسهػػػذا قالػػػده اس قالػػػه 
ه يضػػػع اسمهػػػأسة  ػػػي يمػػػ  ذ ر ػػػ س قػػػ ؿ: الػػػدؿ  االػػػ 5 ػػػي  ػػػرح اس ػػػ مع اسصػػػغالر 

 اػي  س7يقيسػه:  اب اسمرتػديف  اػى دار م ػدير اإلهػبلـ  ػبل يػأس يمػياد تهـ   ػد اسمػيؼ  6اس رميممتصر 
يقيسػه ) سمػ  تيػالف ( الع ػي  س8ياد هـ  اى اسمػ ؿ ال ال ػيزة أل ػه  ػي مع ػى اس زالػة يال تقيػؿ مػف اسمرتػد  زالػة

  ي ي ب اس زالة.

) ي ( مػػع هػػذا ) سػػي نمػػذه ال الػػرده (  اػػالهـة ألف مػػ سهـ  ػػيل سامهػػامالف إذا ظهػػرياس يمػػبلؼ مػػ  إذا نمػػذ مػػف 
نهػػؿ اسيغال الػػث الػػرد  اػػالهـ يعػػدم  يضػػعت اس ػػرب نيزارهػػ ة أل ػػه سػػالس  ال،ػػً  إال ن ػػه ال الػػرده  ػػ ؿ اس ػػرب أل ػػه 

 .9إ   ة سهـ

 ]الموادعة عمى ماؿ يدفعو المسمموف[ 

 ولو حاصر العدو المسمميف وطمبوا الموادعة عمى ماؿ يدفعو المسمموف إلييـ ال يفعمو اإلماـ لما فيػو
لحاؽ المذلة بأىػؿ اإلسػالـ إال إذا خػاؼ اليػالؾ. ألف دفػع اليػالؾ واجػب بػأي طريػؽ  مف إعطاء الدنية وا 

 يمكف.

  

                                                           

 فً " أ، م "  وصار. 1
 كان.فً " م "  2
 فً " أ " المردة. 3
هـ(، وهو من الزهاد 373، )تالمعروؾ بإمام الهدى ،نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهٌمأبو اللٌث السمرقندي،  4

منها  وهو اإلمام الكبٌر صاحب األقوال المفٌدة والتصانٌؾ المشهورة ،تفقه على الفقٌه أبو جعفر الهندوانً المتصوفٌن،
. انظر: تنبٌه الؽافلٌنو سماه " البستان " وخزانة الفقه فً التصوؾ ـ –بستان العارفٌن و عمدة العقابد وتفسٌر القرآن 

 (.8/27(.الزركلً، األعبلم، )2/196القرشً، الجواهر المضٌة، )
بً ، فً الفروع، ألهـ(187)المتوفى: سنة ، شرح الجامع الصؽٌر لئلمام المجتهد محمد بن الحسن الشٌبانً، الحنفً 5

هـ(. انظر: الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، 375)المتوفى سنة المحدث والفقٌه الحنفً،  اللٌث نصر بن محمد السمرقندي،
 (.1/563حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، )(. 12/333)
 هـ(، سمع إسماعٌل بن إسحاق340 -هـ 260عبٌد هللا بن حسٌن بن دالل، الحنفً، فقٌه، من أهل العراق، )الكرخً:  6

القاضً، ومحمد بن عبد هللا الحضرمً وطابفة، حدث عنه: أبو عمر بن حٌوٌه، وأبو حفص بن شاهٌن، من تصانٌفه: 
 .(6/45(. كحالة، معجم المإلفٌن، )12/38مختصر فً فروع الفقه الحنفً. انظر: الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )

 (.7/118انظر: العٌنً، البناٌة شرح الهداٌة، ) 7

(، 3/244) هدـ(، شدرح الوقاٌدة ومعده منتهدى النقاٌدة علدى شدرح الوقاٌدة،747لمحبوبً، عبٌدد هللا بدن مسدعود، )تاانظر:  8

 م.2006، 1الوراق، ط

قال الولوالجً: " وال ٌإخذ على ذلك ماال ألن ضرب الجزٌة حرام علٌهم، وإذا أخذ ال ٌرد على المرتدٌن ألن أموالهم  9
 (.2/289مضى القتال ألن أموالهم محرمة". انظر: الفتاوى الولوالجٌة، )مباحة، وٌرد على أهل البؽً إذا 
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اسمهامالف يطاييا اسمياد ة  اى م ؿ الد عه اسمهاميف إسالهـ ال ال عاه اإلم ـ سم   اله قيسه:) يسي   صر اسعدي 
 .1مف إ ط ل اسد الة ( ني اس قالصة

 ػػف اسصػػاا:  2يمػػف ذسػػؾ قػػيؿ  مػػر رضػػي اهلل   ػػه أليػػي ي ػػر رضػػي اهلل   ػػه  ػػي اس داليالػػةس ي ػػ ف مت    ػػ ً 
 نسالس يرهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ ق ق ؿ نيي ي ػر: ياػيس قػ ؿ: ني سهػ   ي سمهػامالفق قػ ؿ: ياػيس قػ ؿ: ني 

س  ػإ ي ن ػهد 5 رزه 4نيي ي ر:اسـز 3سالهيا ي سم ر الفق ق ؿ: ياىس ق ؿ:  عبلـ  عطي اسد الة  ي دال   ق  ق ؿ سه
 . 6 ي اسهالر  صاى اهلل  االه يهاـ . ذ ره ايف إه  ؽن ه رهيؿ اهللس  ق ؿ  مر: ين   ن هد ن ه رهيؿ اهلل

 ۦِعػز ُة َيِسَرُهػػيِسهِ َيِسا ػِه ٱسقػ ؿ اهلل تعػ سى:}  اإلالمػ ف. 8 ػػ سعزة م صػالة 7ي ػي اس ػدالث:  سػالس سامػكمف نف الػذؿ   هػه 
 . 9{َيِساُمكِمِ الَف 

   ألف اس يػي صػاى اهلل  االػه يهػاـ .11ياسمهػامالف  ػبل يػأس 10)إال إذا م ؼ ( اإلم ـ ) اسهبلؾ (  اى   هه
  س12سم  ا تد  اى اس  س اسيبلل  ي يقعة اسم دؽ

  

                                                           

 انظر: المطرزي، المؽرب، مادة )دنو(. 1
 .الجنؾ: المٌل. انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )جنؾ( 2
 لٌست فً " أ". 3
 فً " أ " فالزم. 4
لفة له كالذي ٌمسك بركب الفارس فبل ٌفارقه. الؽرز لئلبل بمنزلة الركب للفرس والمراد به التمسك بؤمره وترك المخا 5

 (.5/346انظر: ابن حجر، فتح الباري، )
، كتاب الجهاد والسٌر، باب فً صحٌحه . ومسلم(4/103) (3182، كتاب الجزٌة، رقم )فً صحٌحه أخرجه البخاري 6

ابن هشام، السٌرة النبوٌة، (. 31/217. )فً مسنده بهذا اللفظ . وأخرجه أحمد(3/1411. )(1785صلح الحدٌبٌة، رقم )
(2/317.) 
هذا حدٌث  :قالو(. 2254، كتاب أبواب الفتن، رقم )فً سننه الترمذيأخرجه ".  ال ٌنبؽً للمإمن أن ٌذل نفسهبلفظ:"  7

، كتاب الفتن، باب قوله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم{، رقم فً سننه ابن ماجه(. و4/523حسن ؼرٌب. )
 (.38/435، )فً مسنده (. وأحمد2/1332) قال األلبانً حدٌث حسن. (،4016)
 فً " أ " خاصة.  8
 .8سورة المنافقون، اآلٌة 9

 فً " م " اعترضت فقرة ]من نقد وعبٌد ... وأبان هذا مختلؾ فً تصحٌحه وتضعٌفه[. 10

  أ من " م "32نهاٌة ق / 
 (.10/87المبسوط، )(. السرخسً، 2/719انظر: السؽدي، فتاوى السؽدي، ) 11
عندما تؤلبت األحزاب على المدٌنة، ولما كانت المدٌنة الخندق حفر المسلمون  هـ،5سنةؼزوة الخندق أو األحزاب، 12

محاطة بالحرار من ثبلث جهات، فإن الجهة الوحٌدة التً تصلح أن ٌحشد فٌها المشركون هً الجهة الشمالٌة الؽربٌة بٌن 
وحرة واقم. فحفر  ى الٌوم حرة المدٌنة الؽربٌة والجهة الشمالٌة الشرقٌة بٌن سلع أٌضاً سلع وأسفل حرة الوبرة، وتسم

(.شراب، المعالم األثٌرة، 1/113الببلدي، معجم المعالم الجؽرافٌة، ) بجبل سلع من ورابه. الخندق بٌن الحرتٌن مطٌفاً 
(1/109 .) 
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 6يهمػػ  ق ،ػػدا  ط ػػ ف 5يػػف  ػػيؼ ايػػف نيػػي   رثػػة اسمػػري 4ياس ػػ رث س3اس ػػزاري 2يػػف  صػػف 1نرهػػؿ إسػػى  الال ػػة
تقػع نف الر عػ  يمػف معهمػ س   ػرى يال همػ  اسصػاا  تػى  تيػيا اس تػ ب يسػـ  ين ط هم  ثاث ثم ر اسمدال ة  اػى

 7اس ػػه دة يال  زالمػػة اسصػػااس  امػػ  نراد رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ نف ال عػػؿ يعػػث إسػػى هػػعد يػػف معػػ ذ
 تصػػ عه نـ  ػػال،ً   10 الػػهس  قػػ ال سػػه: الػػ  رهػػيؿ اهلل ننمػػرًا ت يػػه 9 ػػذ ر سهمػػ  ذسػػؾ ياهت ػػ رهم  8يهػػعد يػػف  يػػ دة
 14س ـس ياهلل م  نصػ ع 13يؿ  يٌل نص عه س  ق ق ؿ: 12يد س   مف اسعمؿ يه نـ  ال،ً  تص عه 11نمرؾ اهلل يه ال
  س16رنالت اسعرب قد رمت ـ  ف قيس يا دة 15ذسؾ إال أل ي

  

                                                           

 فً " أ " عٌنٌة. 1
 ن.ٌفً " أ، م " حص 2
 لٌست فً " م ". 3

عٌٌنة بن حصن بن حذٌفة بن بدر، أبو مالك وقٌل أبو عبد هللا الفزاري،له صحبة شهد حنٌناً وأعطاه النبً صلى هللا علٌه 
وسلم مبة من اإلبل، كانت منه هنة فً أٌام أبً بكر ثم أصلحها هللا، ومات فً آخر خبلفة عثمان وله عقب كثٌر. انظر: 

(، تح: 1/460هـ(، المإتلؾ والمختلؾ، )385علً بن عمر بن أحمد، )ت (. الدارقطنً،3/312الثقات، ابن حبان، )
 م. 1986هـ ـ 1406، 1موفق بن عبد هللا بن عبد القادر، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، ط

 فً " ط " والحرث. 4
 فً " أ " المزنً. 5

ر: ابن األثٌر، أسد الؽابة، الحارث بن عوؾ بن أبً حارثة المري: من فرسان الجاهلٌة، أدرك اإلسبلم وأسلم. انظ
تح:  (.1/682اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة، ) هـ(،852أحمد بن علً بن محمد، )ت (. ابن حجر العسقبلنً،1/629)

 هـ.1415، 1عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط
ؼطفان بن سعد بن قٌس عٌبلن، كانت منازلهم بنجد، مما ٌلً وادي القرى  نسبتها إلى  ،بفتح الؽٌن وفتح الطاء ؼطفان: 6

(.السمعانً، األنساب، 1/209انظر: شراب، المعالم األثٌرة، ) .-فً الجاهلٌة -، كانوا ٌعبدون العّزىطًءوجبل 
(10/59.) 
مه كبشة بنت رافع، لها صحبة، سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القٌس األنصاري األوسً، ثم األشهلً، أبو عمرو، وأ 7

أسلم على ٌد مصعب بن عمٌر، فلما أسلم، قال لبنً عبد األشهل: كبلم رجالكم ونسابكم علً حرام حتى تسلموا فؤسلموا، 
(. ابن 3/320نظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )افكان من أعظم الناس بركة فً اإلسبلم، شهد بدراً وأحداً، والخندق. 

 (.2/461ؽابة، )األثٌر، أسد ال
 فً " أ " ]صله[. 8

سعد بن عبادة بن دلٌم بن حارثة بن الخزرج األنصاري، كنٌته أبو ثابت، وقد قٌل أبو قٌس وٌقال أبو لبابة شهد بدراً والعقبة 
وكان نقٌباً ومات لسنتٌن ونصؾ من خبلفة عمر سنة خمس عشرة بالحوران من أرض الشام وهو الذي ٌقال له سٌد 

 (.3/148(. ابن حبان، الثقات، )3/460نظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )االخزرج. 
 فً " م " واستشهادهما. 9

 فً " أ " تجنه. 10
 فً " أ " فبل. 11
 فً " أ " تضعه. 12
 فً " أ " أضعه. 13
 فً " أ " أضع. 14
 فً " م " أنً. 15
 فً " أ " واحدته. 16
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إسػػى نمػػر مػػ س  قػػ ؿ سػػه هػػعد يػػف معػػ ذ: الػػ   3 ػػ  ـ مػػف  ػػي تهـ 2مػػف  ػػؿ    ػػبس  ػػأردت نف ن هػػر 1ي ػػ سيي ـ
ال  عر ػه يهػـ ال الطعمػيف رهيؿ اهلل قد       ف يهكالل اسقيـ  اى اس رؾ يػ هلل ي يػ دة األيثػ ف ال  عيػد اهلل ي 

ن رم   اهلل ي إلهبلـ يهدا  سه ين ز   يؾ ييه  عطالهـ نمياس ػ ق  6ني يالعً س ن  الف 5إال ِقًرى 4نف الأ ايا قم   ثمرةا
رهػيؿ اهلل صػاى اهلل  7مػ  س ػ  يهػذا مػف    ػةس ياهلل مػ   عطػالهـ إال اسهػالؼ  تػى ال  ػـ اهلل يال  ػ  ييالػ هـس قػ ؿ

 9. 8 اال    االه يهاـ:  أ ت يذاؾس  ت  يؿ هعد اسص ال ة  م   م   اله  مف اس ت يةس ثـ ق ؿ: ِساَلْ َهُديا

مػف ال نتهػـ  ػػف م مػد يػػف مهػاـ يػػف ي   11يػػف قتػ دة 10قػ ؿ م مػد يػػف إهػ  ؽ:  ػػدث ي يػه   صػػـ يػف  مػر
 يف  ه ب اسزهري. 12 يالد اهلل

يهػػي تهػػ هٌؿ  إ ػػه ال ال ػػب د ػػع  د ػػع اسهػػبلؾ يا ػػب يػػأي طرالػػؽ الم ػػف (. ي اػػؿ اسمصػػ ؼ هػػذا يقيسػػه: ) ألف
  13يؿ الصير ساقتؿ سيال يقتؿ  الره سي ن ره  االه القتؿ   هه اسهبلؾ يإ رال  امة اس  رس

  

                                                           

ء تواثبوا َكَما تفعل اْلكبلب. تكالب اْلَقْوم تجاهروا بالعداوة وَعلى اأْلَمر  1 ًْ ِه وَعلى الش  ٌْ ، مجمع اللؽةنظر: احرصوا َعلَ
 .مادة )كلب(المعجم الوسٌط، 

 فً " أ " كثر. 2
بَلح، وَشْوكة الِقتال: شّدة بؤسه، َشْوَكُة المقاتل: شدة بؤسه، وهو شدٌد الش ْوكة. انظر 3 ة السِّ بَلح، َوقٌل: ِحد  : الّشوكة: السِّ

 الفراهٌدي، العٌن، مادة )شوك(. ابن سٌده، المحكم والمحٌط األعظم، مادة )شوك(.
 فً " ط " منها ثمرته. 4
 فً " أ " شراة. 5

 ن إلى الضٌؾ. انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )قرى(.القرى: اإلحسا
 فً " أ، م " فحٌن. 6
 فً " ط " فقال. 7
اَقة وقٌل: المشقة. وأجهدوا علٌنا ِفً اْلَعَداَوة: جدوا. انظر: ابن سٌده، المحكم والمحٌط األعظم، مادة )جهد(. 8  الَجْهُد: الط 
، السٌرة النبوٌةابن هشام،  بزار والطبرانً والحدٌث حسن. انظر:أخرجه ابن هشام والطبري بهذا اللفظ، وأخرجه ال 9
هـ(، تارٌخ الرسل والملوك وصلة تارٌخ الطبري )تارٌخ 310الطبري، محمد بن جرٌر بن ٌزٌد، )ت (.2/223)

ر، (. الطبرانً، المعجم الكب14/337ٌالبزار، مسند البزار، ) .هـ1387، 2(، دار التراث، بٌروت، ط2/573الطبري(، )
(، تح: حسام الدٌن القدسً، مكتبة 6/133هـ(، مجمع الزوابد، )807(. الهٌثمً، علً بن أبً بكر بن سلٌمان، )ت6/28)

 م.1994هـ ـ 1414القدسً، القاهرة، د.ط، 
 فً " أ، ط " عمرو. 10
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الظفري األنصاري األوسً المدٌنً، وٌكنى أبا عمر، ولٌس له عقب، وأمه أم  11

 -صلى هللا علٌه وسلم -هـ(، ثقة كثٌر الحدٌث، له علم بالسٌرة ومؽازي رسول هللا 120الحارث بنت سنان بن عمرو، )ت
حاق ومحمد بن عجبلن. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، هللا عنهم، روى عنه محمد بن إس رضًسمع أنساً وأباه 

 (.6/478(. البخاري، التارٌخ الكبٌر، )5/336)

  أ من " أ ".9نهاٌة ق / 
 فً " أ " عبد هللا. 12
ٌُْقَتَل. انظر: أبو وأصل الصبر الحبس وكل من حبس شٌباً  13  فقد صبره. ٌقال: قُِتل فبلن َصْبراً، إذا ُحِبَس على القتل حتى 

 (. الفارابً، الصحاح، مادة )صبر(.1/254عبٌد، ؼرٌب الحدٌث، )
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 .1يال القتؿ  الره

مػف  ػ ل مهػامً  مػ هـ يطػؿ اس ػرط  ػبل ال ػب اسي ػ ل يػه  ػبل الػرد إسػالهـ  2يسي  رطيا  ي اسصػاا نف الػرد إسػالهـ
 . 3مف   ل   م هـ مهامً  يهي قيؿ م سؾ

ة أل ػه صػاى اهلل  االػه يهػاـ  عػؿ ذسػؾ  ػي اس داليالػة 4يق ؿ اس   عي: ال ب اسي  ل يه  ي اسر ػ ؿ ديف اس هػ ل
إسى  8 دي ال  مع ر اسمهامالف َنُنردنهاـ  ردهس  ص ر ال  7ي  ف قد 6  ل نيي   دؿ يف  مري يف ههالؿ 5 الف

  ػدؿ يا تهػب  ػإف اهلل    ػؿ سػؾ  9اسم ر الف ال ت ي ي  ف دال يق  ق ؿ سه  االه اسصبلة ياسهبلـ: اصير ني 
 .12 11رد ني  يصالر 10يسمف معؾ مف اسمهتضع الف  ر ً  يممر ً س ي ذا

طاػب زي هػ  اس ريػي اسمهػر  اػي س ينم  سي  رط مثاه  ي اس ه ل ال ال ػيز ردهػف يال  ػؾ  ػي ا  هػ خ     هػ 
 .15س ي ي قيؿ العط ه14م سؾ ين مد 13 اله قيالف:  ي قيؿ ال العط ه يهي قيس  س يقيؿ هؿ العط هق سا   عي

  

                                                           

(. ابن 4/342(. الصاوي، حاشٌة الصاوي، )7/259(. الرملً، نهاٌة المحتاج، )24/70انظر: السرخسً، المبسوط، ) 1
 (.8/432قدامة، المؽنً، )

 فً " ط " علٌهم. 2
(، مختلؾ الرواٌة، 375السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد، )ت(. 10/85انظر: السرخسً، المبسوط، ) 3
 (.3/449القرافً، الذخٌرة، )م. 2005هـ ـ 1426، 1(، تح: عبد الرحمن الفرج، مكتبة الرشد، السعودٌة، ط3/1295)
عظٌم (، تح: عبد ال18/85هـ(، نهاٌة المطلب فً دراٌة المذهب، )478انظر: الجوٌنً، عبد الملك بن عبد هللا، )ت 4

 م.2007هـ ـ 1428، 1الدٌب، دار المنهاج، ط
 فً " أ " حتى. 5
أبو جندل بن سهٌل بن عمرو القرشً العامري، أسلم قدٌماً بمكة، فحبسه أبوه وأوثقه فً الحدٌد، ومنعه الهجرة، ثم أفلت  6

ٌدع عقباً. انظر: ابن  بعد الحدٌبٌة، مات بالشام فً طاعون عمواس سنة ثمانً عشرة، فً خبلفة عمر بن الخطاب، ولم
 (. 4/1621(. ابن عبد البر، االستٌعاب، )7/405سعد، الطبقات الكبرى، )

 فً " أ " وقد كان.  7
 فً " أ، م "  أرد. 8
 فً " م " با. 9

 فً " م " ولذا. 10
ن أسٌد الثقفً، أبو بصٌر اختلؾ فً اسمه ونسبه، فقٌل: عبٌد بن أسٌد بن جارٌة، وقٌل: اسمه عتبة بن أسٌد بن جارٌة ب 11

حلٌؾ لبنً زهرة. قال ابن شهاب: هو رجل من قرٌش وما الظن إال أن ابن شهاب نسبه إلى حلفه فً بنً زهرة. انظر: 
 (.4/1612(. ابن عبد البر، االستٌعاب، )1/444الدارقطنً، المإتلؾ والمختلؾ، )

 (. 31/220) : إسناده حسن.المسند قال محقق أخرجه أحمد فً مسنده، 12
 فً " أ " وهو قول. 13
(، تح: محمد سراج وعلً جمعة محمد، 12/1518هـ(، التجرٌد، )428انظر: القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد، )ت 14

 (.9/300ابن قدامة، المؽنً، ) .(4/166) م. ابن رشد، البٌان والتحصٌل،2006هـ ـ 1427، 2دار السبلم، القاهرة، ط
(، تح: علً محمد معوض، دار الكتب 11/382الحاوي الكبٌر، ) هـ(،450ت)انظر: الماوردي، علً بن محمد،  15

 م.1999هـ ـ 1،1419العلمٌة، بٌروت، ط
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ػػتٍ  َ ِامُتُمػػيُهف    َػػِإف قػػ ؿ تعػػ سى: } اس هػػم  ػػي  ػػؽ اسر ػػ ؿ  يهػػذا هػػي دسالػػؿ 1{َترِ ُعػػيُهف  ِإسَػػى ٱسُ   ػػ ِر   َػػبَل  ُمكِم ََٰ
 .2اس ه ل ياسر  ؿ  ي ذسؾس يؿ م هدة رد اسمهاـ إسالهـ ن ثرإذ ال  رؽ يالف  نالضً س

ي الف  رع ذسؾ   ف  ي قـي مف نهاـ م هـ ال الي سغيف  ي تعذاليهس  ػإف  ػؿ قيالاػة ال تعػرض سمػف  عػؿ ذسػؾ 
 مف قيالاة نمرى إ م  التيسى رد ه   الرتهس يهـ ال الياغيف  اله ن ثر مف اسقالد ياسهب ياإله  ة.

ينيى   دؿ  3اس يي صاى اهلل  االه يهاـ  م  ة مف اسمهتضع الف مثؿ نيى يصالريسقد   ف يم ة يعد ه رة 
 سع  ،رهـس ياألمر اآلف  اى مبلؼ ذسؾ.  5سـ الياغيا  الهـ اس   الة 4يف  مري يف ههالؿ إسى   ي هيعالف

 ]بيع السالح مف أىؿ الحرب[ 

 عميػو الصػالة والسػالـ  -)وال ينبغي أف يباع السػالح مػف أىػؿ الحػرب وال يجيػز إلػييـ( ألف النبػي- 
نيى عف بيع السالح مف أىؿ الحػرب وحممػو إلػييـ، وألف فيػو تقػويتيـ عمػى قتػاؿ المسػمميف فيمنػع مػف 
ذلؾ وكذا الكراع لما بينا، وكذلؾ الحديد ألنو أصؿ السالح، وكذا بعد الموادعةا ألنيا عمى شرؼ الػنقض 

 -فذنػػو »لطعػػاـ والثػػوب، إال أنػػا عرفنػػاه بػػالنص أو االنقضػػاء فكػػانوا حربػػًا عمينػػا، وىػػذا ىػػو القيػػاس فػػي ا
 «أمر ثمامة أف يمير أىؿ مكة وىـ حرب عميو -عميو الصالة والسالـ 

إذا  ضريا مهػتأم الفس ) يال ال هػز إسػالهـ ( مػع است ػ ر  )قيسه: يال ال يغي نف الي ع اسهبلح مف نهؿ اس رب (
 .7مف نهؿ اس رب ي ماه إسالهـ   هى  ف يالع اسهبلح  أل ه  االه اسهبلـ: .6إسى دار اس رب

  

                                                           

 .10سورة الممتحنة، اآلٌة  1
 (.7/136انظر: العٌنً، البناٌة، ) 2
 فً " أ " ٌصر. 3
 (.2/627انظر: الواقدي، المؽازي، ) 4
 (.1/87أضر بهم. انظر: النسفً، طلبة الطلبة، )نكى فً العدو ٌنكً نكاٌة من حد ضرب أي النكاٌة:  5
 حرمةذهب الحنفٌة إلى كراهة بٌع السبلح من أهل الحرب، وذهب المالكٌة والشافعٌة والحنابلة فً المشهور عندهم إلى  6

هـ(، مواهب الجلٌل فً شرح مختصر 954(، الحطاب، محمد بن محمد، )ت4/122البٌع. انظر: الموصلً، االختٌار، )
(. المرداوي، علً 5/270م. الماوردي، الحاوي الكبٌر، )1992هـ ـ 1412، 3(، دار الفكر، بٌروت، ط4/254، )خلٌل

 ، د.ت.2(، دار إحٌاء التراث العربً، ط4/327نصاؾ فً معرفة الراجح من الخبلؾ، )هـ(، اإل885بن سلٌمان، )ت
 (.3/391قال الزٌلعً: ؼرٌب بهذا اللفظ. نصب الراٌة، ) 7
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 ػف  5اسهػق ل 4ي ػر يػف   الػز مػف  ػدالث 3يمع ػـ اسطيرا ػي 2يمهػ د اسيػزار 1ياسمعريؼ مػ   ػي هػ ف اسيالهقػي
 ف  مراف يف اس صالف:   نف رهيؿ اهلل صاى اهلل  االػه يهػاـ  هػى  ػف  7 ف نيي ر  ل 6 يالد اهلل اسقيطي

 يالع اسهبلح  ي اس ت ة .

 س10 ي اس  مؿ 9ينمر ه ايف  دي س8 ه ميقيؼق ؿ اسيالهقي: اسصياب ن

  

                                                           

 هـ(458) شٌخ السنة أبً بكر أحمد بن الحسٌن البٌهقً الشافعً المتوفى: سنةبإلمام الحافظ الكبٌر الشهٌر سنن ا 1
الصؽرى وهً فً مجلدٌن والكبرى وٌقال لها: كتاب السنن الكبٌر وهً فً عشر مجلدات وهما على ترتٌب مختصر 

. انظر: الكتانً، الرسالة المستطرفة، األحكام المزنً لم ٌصنؾ فً اإلسبلم مثلهما والكبرى مستوعبة ألكثر أحادٌث
(1/32.) 
، مات من أهل البصرة، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبو بكر العتكً، المعروؾ بالبزارالبزار: هو اإلمام الحافظ  2

تكل على وٌ ثقة ٌخطا كثٌراً  سبل عنه الدارقطنً فقال:سمع هدبة بن خالد، وإسماعٌل بن سٌؾ  هـ(،291بالرملة سنة )
. انظر: البؽدادي، تارٌخ بؽداد، ، صنؾ المسند، وتكلم على األحادٌث وبٌن عللها، وجرحه أبو عبد  الرحمن النسابًحفظه

(5/94.) 
قال  ،ر ٌبٌن فٌه الصحٌح من ؼٌرهاالكبٌر المعلل وهو المسمى بالبحر الزخ :مسندان لئلمام أحمد البزار  :مسند البزار

انظر: الكتانً،  .بعض رواة الحدٌث ومتابعة ؼٌره علٌه والصؽٌر إال أنه ٌتكلم فً تفرد العراقً: ولم ٌفعل ذلك إال قلٌبلً 
 (.1/68الرسالة المستطرفة، )

ذكر فٌه األحادٌث على ترتٌب ٌما والمعجم:  هـ(.360معجم الطبرانً: لسلٌمان بن أحمد الطبرانً، المتوفى سنة ) 3
معجم الطبرانً الكبٌر المإلؾ ، وأو الشٌوخ أو البلدان أو ؼٌر ذلك والؽالب أن ٌكونوا مرتبٌن على حروؾ الهجاء الصحابة

فً أسماء الصحابة على حروؾ المعجم عدا مسند أبً هرٌرة فإنه أفرده فً مصنؾ ٌقال: أنه أورد فٌه ستٌن ألؾ حدٌث 
 .اجم الدنٌا وإذا أطلق فً كبلمهم المعجم فهو المراد وإذا أرٌد ؼٌره قٌدوفٌه قال ابن دحٌة: هو أكبر مع فً اثنً عشر مجلداً 

 (.1/135انظر: الكتانً، الرسالة المستطرفة، )
 فً " أ " كثٌر. 4
هـ(، ضعٌؾ فً الحدٌث، روى عن الحسن والزهري، روى 160) ت بحر بن كنٌز أبو الفضل السقاء الباهلً، بصري، 5

 (. 2/128(. البخاري، التارٌخ الكبٌر، )7/209لطبقات الكبرى، )عنه الثوري. انظر: ابن سعد، ا
 فً " ط " اللقٌطً. 6

عبٌد هللا بن القبطٌة، ثقة، سمع جابر بن سمرة وأم سلمة وابن أبً ربٌعة، روى عنه عبد العزٌز بن رفٌع ومسعر. انظر: 
 (.5/331(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )5/397البخاري، التارٌخ الكبٌر، )

هـ(، بصري أدرك الجاهلٌة فر من النبً 117عمران بن ملحان أبو رجاء العطاردي وٌقال عمران بن تٌم، ثقة، )ت 7
وعوؾ  ًصلى هللا علٌه وسلم ثم أسلم بعد الفتح، روى عن عمر وعلى وابن عباس وسمرة روى عنه أٌوب السختٌان

 (.6/303(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )7/99والجعد أبو عثمان. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )
، همسند فً  البزارو(. 5/535) (.10780، كتاب البٌوع، بابما جاء فً مال العبد، )فً الكبرى أخرجه البٌهقً 8
 (18/136المعجم الكبٌر، )فً  الطبرانً. و(9/63)
 ،الحدٌث بمةأحد أحمد الجرجانً المعروؾ بابن القطان أعبد هللا بن عدى بن عبد هللا بن محمد الحافظ أبو : ابن عدى 9
كتاب وجزاء أله من التصانٌؾ الكامل فً معرفة الضعفاء والمتروكٌن من الرواة وعلل الحدٌث ثمانٌة هـ(، 365ـ  277)

 (.1/447(. البابانً، هدٌة العارفٌن، )3/102انظر: الذهبً، تذكرة الحفاظ، )االنتصار على مختصر المزنً فً الفروع. 
 (.2/229، الكامل فً ضعفاء الرجال، )ابن عدي انظر: 10

ذكر فٌه كل من ٌأن  هشرط فً أول كتاب ،هـ( 365)ت البن عدي عبد هللا بن عدي الجرجانً،  الكامل فً ضعفاء الرجال

، ترجمة ًألفٌن ومبتن كتابه هذا ما جاوز وضم  ، منهم مما رواه ما ٌضعؾ من أجله لكل رجلٍ  ،وأن ٌذكرتلكم فٌه متكلم
الجدٌع، تحرٌر علوم انظر: . وفً كتابه طابفة كبٌرة من الثقات المتقنٌن، ذكرهم فٌه ألن بعض من سبقه ذكرهم بالضعؾ

 (.1/474الحدٌث، )
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س يقػ ؿ ايػف  ػدي:   يهػي   ػدي ال 2س يقد امتاؼ  الهس ضع ه ايػف معػالف1 ف م مد ايف مصعب اسقرقه  ي
 . 4س ي قؿ  ف ن مد   ي ذسؾ3يأس يه  

اس ػراع ( ق ؿ اسمص ؼ: )يألف  اله (: ني  ي  قؿ اسهبلح يت هالزه إسالهـ ) تقيالتهـ  اى قت ؿ اسمهامالف ي ذا 
 ني اسمالؿ.

 يعده  ) أل ه   اى  رؼ اال قض ل ني اس قض (. 7اسمياد ة ييالف م  م  قيؿ 6 ي ذسؾ  رؽ 5يال

استقػيي  اػى  8ق ؿ ) يهي اسقال س  ػي اسطعػ ـ ( ني اسقالػ س  الػه نف الم ػع مػف  ماػه إسػى دار اس ػربة ألف يػه
  ؿ  يل ياسمقصيد إضع  هـ.

مػف  س ي ػدالث إهػبلمه رياه اسيالهقػي9إسالهـ ) يػ سّ ص ( الع ػي  ػدالث ثم مػة) إال نّ    ر   ه ( ني  قؿ اسطع ـ 
  ف نيي هرالرةس  ذ ر قصة إهبلـ ثم مةس  10طرالؽ م مد يف إه  ؽ  ف هعالد اسمقيري

  

                                                           

 فً " أ " القرقشانً. 1
عنه أبو زرعة: ًء الرأي فٌه، وقال ٌمحمد بن مصعب، القرقسانً، أبو عبد هللا، سمع األوزاعً، كان ٌحٌى بن معٌن س
(. ابن أبً حاتم، الجرح 1/239صدوق فً الحدٌث ولكنه حدث بؤحادٌث منكرة. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )

 (.8/102والتعدٌل، )
َس ٌْدِري َما ٌحدث. انظر: ابن معٌن، ٌحٌى بن معٌن، )ت :فً القرقسانًابن معٌن قال  2 ٌْ هـ(، 233ُمسلم َصاحب َؼْزو لَ

(، تح: أحمد محمد نور سٌؾ، دار المؤمون للتراث، دمشق، د.ط، 1/57زكرٌا ٌحٌى بن معٌن فً الرجال، )من كبلم أبً 
 د.ت.

 (7/516، الكامل فً ضعفاء الرجال، )ابن عديانظر:  3
(، تح: وصً هللا بن محمد 1/492هـ(، العلل ومعرفة الرجال، )241انظر: الشٌبانً، أحمد بن محمد بن حنبل، )ت 4

 م.2001هـ ـ 1422، 2الخانً، الرٌاض، ط عباس، دار
 فً " أ، م " ال. 5
 فً " ط " ]بٌن[. 6
 فً " م " وما. 7
 لٌست فً " م "، وفً " ط " ]ٌحصل[. 8
 " شمامة. أفً "  9
 -صلى هللا علٌه وسلم  -حاول قتل النبً صلى هللا علٌه وسلم، فؤهدر رسول هللا  ثمامة بن أثال الحنفً، سٌد أهل الٌمامة، 

(. 6/75حسن إسبلمه. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )ودمه. ثم خرج ثمامة بعد ذلك معتمراً فؤسره المسلمون ثم أسلم 
 (.1/213ستٌعاب، )ابن عبد البر، اال

هـ(، روى عن سعد بن أبً وقاص، وجبٌر بن مطعم، 123ى بنً لٌث، )تسعٌد بن أبً سعٌد المقبري، أبو سعد مول 10
وأبً هرٌرة، وكان ثقة كثٌر الحدٌث، ولكنه كبر وبقً حتى اختلط قبل موته بؤربع سنٌن. انظر: ابن سعد، الطبقات 

 (.3/474(. البخاري، التارٌخ الكبٌر، )5/343الكبرى، )
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مػػ  صػػييت يس  ػػي نهػػامت يصػػدقت  2 قػػ ؿ: إ ػػي ياهلل ق1 ػػالف قػػ سيا سػػه نصػػييت ي ػػي ومػػره قيسػػه ألهػػؿ م ػػة
ي   ػت رالػؼ م ػة مػ  يقالػت  تػى  4ثم مة يالده ال تأتال ـ  ية مػف اسالم مػة 3ساسذي    م مدًا يوم ت يهس ينالـ

قػػرالشس  5الػػأذف  الهػػ  م مػػد صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـس يا صػػرؼ إسػػى ياػػده يم ػػع اسَ ْمػػؿ إسػػى م ػػة  تػػى َ هَػػَدت
  تييا إسى رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ الهأسي ه يأر  مهـ نف ال تب إسى ثم مة ال مؿ إسالهـ اسطع ـس   عػؿ 

 .6رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ 

اتيعػػت مالػػر اسػػدالف دالػػف  7يس  ػػي  ن هػػـ قػػ سيا سػػه صػػيأتق  قػػ ؿ الس يذ ػػره ايػػف ه ػػ ـ  ػػي ومػػر اسهػػالرةس يذ ػػر:
م مدس ياهلل ال تصؿ إسال ـ  ية مف اسالم مػة  تػى الػأذف  الهػ  رهػيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـس إسػى نف قػ ؿ: 

نر  م ػػ س   تػػب إسالػػه  8يهػػاـ: إ ػػؾ تػػأمر يصػػاة اسػػر ـ يا  ػػؾ قػػد قطعػػت االػػه    تيػػيا إسػػى رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل
 . 10نف الماي يال هـ ييالف اس مؿ  9رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ

 س 11ينم  يالع اس دالد  م عه اسمص ؼ ) أل ه نصؿ اسهبلح (س يهي ظ هر اسرياالة

  

                                                           

   ب من " م ".32نهاٌة ق / 
 ." صبوت أفً "  1
 فً " أ " وهللا إنً. 2
 الذي نفس.هللا و " وأٌم أفً "  3
وكان اسمها قدٌما جّوا فسمٌت الٌمامة بامرأة، وهً زرقاء الٌمامة  فً نجد قرٌبة من الرٌاض، منطقةالٌمامة: وهً  4

المشهورة فً الجاهلٌة بجودة النظر، وذكر الجاحظ أن الٌمامة كانت من بنات لقمان بن عاد، وفتحت الٌمامة صلحاً فً سنة 
اب ودّجال اثنتً عشرة فً خبلفة الصدٌق رضً هللا عنه، على ٌد خالد بن الولٌد رضً هللا عنه، بعد أ ن قتل مسٌلمة الكذ 

الروض  هـ(،900محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم، )ت (. الحمٌري،5/446نظر: الحموي، معجم البلدان، )ابنً حنٌفة. 
هـ.شراب، المعالم 1980، 2، تح: إحسان عباس، مإسسة ناصر للثقافة، بٌروت، ط(1/620، )فً خبر األمصار المعطار
 (1/301األثٌرة، )

َجْهُد: ما جهد اإلنسان من مرض، أو أمٍر شاٍق فهو مجهود، والُجْهُد لؽة بهذا المعنى، والُجهُد: شًٌء قلٌٌل ٌعٌش به المقل ال 5
ٌْش. والَجْهُد: بلوؼك ؼاٌَة األمر الذي ال تؤلو عن الجهد فٌه. انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )جهد(.  على َجْهِد الَع

. والحدٌث (9/112) (.18031كتاب السٌر، باب ما ٌفعله بالرجال البالؽٌن منهم، رقم ) ،فً الكبرى البٌهقًأخرجه  6
(. 5/170(. )4372متفق علٌه، أخرجه البخاري، كتاب المؽازي، باب وفد بنً حنٌفة وحدٌث ثمامة بن أثال، رقم )

 (.3/1386(. )1764)رقم  ،باب ربط األسٌر وحبسه ،الجهاد والسٌرومسلم، كتاب 
 م، ط " ولكن. فً " 7
 ." أ "فً لٌست  8
 فكتب علٌه الصبلة والسبلم إلٌه. " م، ط" فً  9

 (.2/639) السٌرة النبوٌة، ،ابن هشامانظر:  10

وتسمى مسابل األصول، وهً مسابل مروٌة عن أصحاب المذهب وهم: أبو حنٌفة، وأبو ٌوسؾ،  :ظاهر الرواٌة 11

ا ممن أخذ عن اإلمام، لكن الؽالب الشابع فً ظاهر الرواٌة؛ أن ٌكون ومحمد وٌلحق بهم: زفر والحسن بن زٌاد وؼٌرهم
والسٌر الصؽٌر والجامع  والكبٌر قول الثبلثة وكتب ظاهر الرواٌة كتب محمد الستة المبسوط والزٌادات والجامع الصؽٌر

 (.1/69انظر: ابن عابدٌن، رد المحتار، )«. الكبٌر
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 . 2ياسهبلح   ص  اى تهيالة اس دالد 1 إف اس   ـ

إسػى ن ػه ال ال ػػره  الػث قػ ؿ: يهػػذا  ال سهػبلحس ينمػ   المػػ  ال  4 ػػي  ػرح اس ػ مع اسصػػغالر 3يذهػب  مػر اإلهػبلـ
 بل يأس  م   ره   يالع اسمزامالر ينيطا   يالػع اسممػر يسػـ  ػر ييالػع اسع ػب يأهػً  يال ييالػع  5الق تؿ يه إال يص عة

 . 6اسم ب يم  ن يه ذسؾ

ألف اسعصػػالر  ع اسعصػػالر ممػف ال عاػػه ممػػرًاة ػػي  ػػر ه: يسػالس هػػذا  مػػ  قػػ سيا  ػي يالػػ اساالػث 7يقػ ؿ اس قالػػه نيػػي
سالس يآسة اسمعصالة يؿ الصالر وسة سه  يعدم  الصالر ممرًاس ينم  ه     سهبلح وسة اس ت ة  ي اس  ؿس يال ره يالعه 

 .8ممف العرؼ ي س ت ةس قالؿ يإ  رة هذا العاـ نف يالع اس دالد م هـ ال ال ره

 )فروع مف المبسوط( 

نف ال  ػػـ  ػػػي نهػػؿ مما تػػػه مػػ   ػػػ ل مػػف قتػػػؿ يظاػػـس ال الصػػػاا  ػػػي  طاػػب َمِاػػػؾ مػػ هـ اسذمػػػة  اػػى نف اُلتػػػرؾ
اإلهبلـس ال ال  ب إسى ذسؾة ألف استقرالر  اى اسظاـ مع قػدرة اسم ػع م ػه  ػراـس يألف اسػذمي مػف الاتػـز ن  ػ ـ 

 .9اإلهبلـ  الم  الر ع إسى اسمع مبلت   رط مبل ه ي طؿ

س  هػـ 11مػ هـ مػف  ػ ل  صػ سا يصػ ر ذمالػ ً  10يسي   ف سه نرٌض  اله  قيـٌ مػف نهػؿ مما تػه هػـ  يالػدهس اليالػع
  يالد سه  م     يا اليالعهـ إف   لة ألف  قد اسذمة ماٌؼ  ف اإلهبلـ  ي اإل رازس 

  

                                                           

ر بالحاكم المروزي السلمً الوزٌر الشهٌد أبو الفضل البلخً العالم الكبٌر قتل الشهٌ ،محمد بن محمد بن أحمدالحاكم:  1
سمع الحدٌث الكثٌر وصنؾ  ،ولٌقضاء بخارى ثم واله األمٌر الحمٌد )صاحب خراسان( وزارته هـ(،334)شهٌدا سنة 

الزركلً، األعبلم،  .(2/112والمنتقى. انظر: القرشً، الجواهر المضٌة، ) من كتبه الكافً، الكثٌر وجمع فؤحسن
(7/19.) 

 ب من " أ " 9نهاٌة ق / 
 (.7/120(. العٌنً، البناٌة، )3/244المحبوبً، شرح الوقاٌة، ) انظر: 2
 .84ص سبقت ترجمته هو: علً بن محمد البزدوي 3
، فً الفروع، لئلمام، هـ(187)المتوفى: سنة ، شرح الجامع الصؽٌر لئلمام المجتهد: محمد بن الحسن الشٌبانً، الحنفً 4

 (.1/563انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، ). هـ(482)فخر اإلسبلم: علً بن محمد البزدوي، المتوفى: سنة 
 فً " م " إال بعضه. 5
 (.7/120العٌنً، البناٌة، ) انظر: 6
 فً " أ " أبً. 7
 (.7/120انظر: العٌنً، البناٌة، ) 8
 (.10/85السرخسً، المبسوط، ) (.7/469(. الشٌبانً، األصل، )1/162الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، )انظر:  9

 .أ " جمعفً "  10
 فً " م " فصار ذمة، وفً " ط " وصار ذمة. 11
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 . 2  ذا إذا ص ر ذمال ً  1يسي نهاـ ص ريا  يالده

هـ  ػػإف ظ ػػر  اػػالهـ  ػػدي   هػػت قذ 4َيَ ػػ َدًة يعقػػد اسذمػػة 3يهػػذا أل ػػه  ػػ ف م س ػػً  سهػػـ يالػػده اسقػػ هرة يقػػد ازدادت
يعد اسقهمةة  ه ،ر نمياؿ نهػؿ اسذمػةس  5اسمهاميف الردي هـ  اى هذا اسَمِاؾ يغالر  ىل قيؿ اسقهمةس يي سقالمة

ي ػذا سػي نهػاـ  سيهذا ألف  اى اسمهامالف اسقال ـ يد ع اسظاـ  ف نهؿ اسذمة  م   االهـ ذسؾ  ي  ؽ اسمهامالف
 .7ينهؿ نرضه ني نهاميا هـ دي ه هـ  يالده 6اسماؾ

 اػػى نف الػكديا  ػػؿ هػ ة  ػال،ً  معايمػػً  ي اػى نف ال ال ػػري  اػالهـ  ػي يبلدهػػـ ن  ػ ـ اسمهػػامالف ال يسػي ياد ػيا 
يال المر يف مف نف  8ال عؿ ذسؾ إال نف ال يف مالرًا سامهامالفة أل هـ يهذه اسمياد ة ال الاتزميف ن   ـ اإلهبلـ

 .10هامالىفاسقت ؿ مع نهؿ اس رب ال ال يزس إال نف ال يف مالرًا سام 9ال ي يا نهؿ  ربس يترؾ

  عؿ ذسؾ إف   ف يعدم  ن  ط يهـ اس الش ني قياه يرهيؿ تقدـ   ـ هذا اسم ؿ. 11ثـ إف

يسي ص س يهـ  اى نف الكديا إسالهـ  ؿ ه ة م ،ة رنس مػف ن  هػهـ ينيالدهػـ سػـ الصػاة ألف هػذا اسصػاا يقػع 
 .13ال ال يز 12 اى  م  تهـ     يا  اهـ مهتأم الف ياهترق ؽ اسمهتأم الف

دًا مػػ هـ سػػي يػػ ع اي ػػه يعػػد هػػذا اسصػػاا سػػـ ال ػػزس   ػػذسؾ ال ال ػػيز تماالػػؾ  ػػيٍل مػػف   يهػػهـ نال تػػرى نف يا ػػ
 اػى م ،ػة رنس يأ الػ  هـ نيؿ  14ينيالدهـ ي  ـ تاؾ اسمياد ةة ألف  رالتهـ تأ دت يمػبلؼ مػ  سػي صػ س يهـ

  ،ة رنس اسه ة يق سيا وم ي    اى نف هكالل س ـ ي ص س  ـ ثبلث ه الف مهتقياة  اى نف  عطال ـ  ؿ ه ة م

  
                                                           

 فً " ط"  كانوا عبٌد. 1
 (.7/536(. الشٌبانً، األصل، )1/255الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، )انظر:  2
 فً " أ " ازدادة. 3
عقد الذمة: وهو إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزٌة، والتزام أحكام الملة، وهو عقد مإبد. انظر: الكاسانً،  4

 (.3/116(. البهوتً، كشاؾ القناع، )7/110بدابع الصنابع، )
 فً " م " وباقسمة. 5
 لك.ا" الم أفً "  6
 (.1/1858ر الكبٌر، )السرخسً، شرح السٌ (.10/86انظر: السرخسً، المبسوط، ) 7
 فً " م " أحكام المسلمٌن. 8
 فً " م، ط " بترك 9

 (.10/88السرخسً، المبسوط، )(. 7/471(. الشٌبانً، األصل، )1/165الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، )انظر:  10
 فً " م " إذا. 11
 .(1/292ام )المستؤمن: هو من ٌدخل ؼٌر داره بؤمان مسلماً كان أو حربٌاً. انظر: خسرو، درر الحك 12
(. الصاوي، حاشٌة الصاوي، 1/165الٌجوز استرقاق المستؤمن إجماعاً. انظر: الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، )13
 . (3/108البهوتً، كشاؾ القناع، ) ،(4/223، )أسنى المطالب(.السنٌكً، 2/290)

 فً " م " صالحهم. 14
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مػػف رقالق ػػ   إ ػػه  ػػ ،زة ألف اسمعال ػػالف  ػػي اسهػػ ة األيسػػى ال تت ػػ يسهـ اسمياد ػػة يم هػػ  الثيػػت األمػػ ف سهػػـ  ػػإذا 
ي سمياد ػػػة  2مػػػف اسمياد ػػػة ال عاهػػػـ إالػػػ هـ  يضػػػً  سامهػػػامالف صػػػ ريا مم سالػػػؾ اسمهػػػامالف 1 عاػػػيهـ مهػػػتث الف

 .3ياسم ريط  ي اسه الف اس  ، ة يعد اسمياد ة نرق ل    ز

م سهـ يعد اسمياد ة ال ال ؿ  راكه م هة ألف م ؿ اسمهتأمف ال الماؾ ي سهرقةة أل ه  در  بل  4هرؽ مهاـٌ يسي 
 الصا  راله م ه.

نهػػؿ اسصػػاا  ػػ ز نف ال ػػتري مػػ هـ مػػ  نمػػذيه مػػف نمػػياسهـة أل هػػـ  5يسػػي ن ػػ ر ققػػـي مػػف نهػػؿ اس ػػرب  اػػىا 
س أل هػػػـ ي سمياد ػػػة مػػػ  اػػػالهـ يال يػػػ سثمفما يهػػػ  يػػػ إل راز  مػػػ ؿ اسمهػػػامالفس ثػػػـ ال الاػػػـز رد  ػػػيل مػػػف ذسػػػؾ  

 .6مر يا  ف  ي هـ نهؿ  رب إذا سـ ال ق ديا إسى   ـ اإلهبلـس  بل ال ب  اى اسمهامالف اسقال ـ ي صرتهـ

 .7يسي دمؿ يعضهـ دار  رب نمرى  ظهر اسمهاميف  االه  سـ التعرضيا سهس أل ه  ي نم ف اسمهامالف

  

                                                           

 فً " ط " مستثنى. 1
 فً " م " عوضا للمسلمٌن. 2
 (.2/719(. السؽدي، النتؾ فً الفتاوى، )7/471(. الشٌبانً، األصل، )1/165انً، السٌر الصؽٌر، )الشٌب انظر: 3

 (.10/89السرخسً، المبسوط، )
 .فً " أ، م" ]مستؤمن[4
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً  " م ". 5

  أ من " م ".33نهاٌة ق / 
 لٌست فً " ط ". 6

 (.10/88انظر: السرخسً، المبسوط، )
 (.10/89انظر: السرخسً، المبسوط، ) 7
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فرًا أو جماعًة أو أىؿ حصف أو مدينة صح أمانيـ ولـ يكػف )فصؿ( )إذا أمف رجؿ حر أو امرأة حرة كا
المسػػمموف تتكافػػأ دمػػاؤىـ » -عميػػو الصػػالة والسػػالـ  -ألحػػد مػػف المسػػمميف قتػػاليـ( واألصػػؿ فيػػو قولػػو 

أي أقميموىػػو الواحػػد، وألنػػو مػػف أىػػؿ القتػػاؿ فيخافونػػو إذ ىػػو مػػف أىػػؿ المنعػػة « ويسػػعى بػػذمتيـ أدنػػاىـ
تو محمو ثـ يتعد  إلى غيره. وألف سببو ال يتجزأ وىو اإليمػاف، وكػذا األمػاف ال فيتحقؽ األماف منو لمالقا

قاؿ )إال أف يكوف في ذلؾ مفسدة. فينبذ إلييـ( كما إذا أمػف اإلمػاـ بنفسػو  يتجزأ فيتكامؿ كوالية اإلنكاح.
 ثـ رأ  المصمحة في النبذ وقد بيناه.

ذا .1يهي  يع مف اسمياد ة  ي است قالؽ )فصؿ في األماف( ر ػٌؿ  ػٌر ني امػرنٌة  ػرٌة  ػ  رًا ني  3نّمػف 2) قيسه يا 
  اى إه  د اسمصدر إسى اسم عيؿ. 4 م  ًة ني نهَؿ  صٍف ني مدال ٍة صا نم  هـ (

اسمهامالف قت سهـ. ياألصؿ  اله قيسه صاى اهلل  االه يهاـ:  اسمهاميف تت   أ دم كهـ  (: ) يسـ ال ز أل د مف
  .5اسيضالع  يالهعى يذمتهـ ند  هـ ني ال تزالد دالة اس رالؼ  اى دالة

قػػ ؿ: قػػ ؿ رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه  8 ػػف  ػػده 7 ػػف نيالػػه 6نيػػي دايد مػػف  ػػدالث  مػػري يػػف  ػػعالب نمػػرج
 . 9اسمهاميف تت   أ دم كهـس يالهعى يذمتهـ ند  هـس يالرد  االهـ نقص هـس يهـ الد  اى مف هياهـ  يهاـ: 

  

                                                           

انظر:  ."من الموادعة ألن فٌه ترك القتال كالموادعة ذكره فً فصل على حدة لما كان األمان نوعاً قال البابرتً: " 1
 (.7/122(. العٌنً، البناٌة، )5/462البابرتً، العناٌة، )

 فً " م " إذا. 2
 .]من[ فً " أ " 3
 . 233انظر: القدوري، مختصر القدوري،  4

 أ من " أ ". 10نهاٌة ق / 
 فً " م " وٌرد علٌهم أقصاهم. 5
عمرو بن شعٌب، أبو إبراهٌم السهمً القرشً، ٌروي عن أبٌه وسعٌد بن المسٌب، روى عنه أٌوب وابن جرٌج، احتج  6

وابن  طاووسحاتم إذا روى عمرو بن شعٌب عن بحدٌثه أحمد بن حنبل وعلً بن المدٌنً وتركه بن القطان، وقال أبو 
المسٌب عن الثقات ؼٌر أبٌه فهو ثقة وإذا روى عن أبٌه عن جده ففٌه مناكٌر، منها انقطاع اإلسناد، ألن شعٌب لم ٌلق جده 

 وقال أبو زرعة: كثرة رواٌته عن عبد هللا بن عمرو الذي ٌروي عنه كما صرح بذلك بعض الرواة منهم محمد بن إسحاق.
(. 6/293أبٌه عن جده إنما سمع أحادٌث ٌسٌرة وأخذ صحٌفة كانت عنده فرواها. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )

 (.2/71ابن حبان، المجروحٌن، )
شعٌب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص روى عن جده عبد هللا بن عمرو روى عنه عمرو بن شعٌب وثابت  7

 (.4/351(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )5/187ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) انظر: البنانً وعطاء الخراسانً.
 . 59سبقت ترجمته صعبد هللا بن عمرو بن العاص  8
(. قال األلبانً: حسن 2751، كتاب الجهاد، باب فً السرٌة ترد على أهل العسكر، رقم )فً سننه أبو داودأخرجه  9

 (.  3/80صحٌح. )
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  االهـ. 1استيعة م هـيمع ى يالرد  االهـ نقص هـ: ني الرد األيعد 

 يذسػؾ نف اسعهػػ ر إذا دمػػؿ دار اس ػػرب  ػػ قتطع اإلمػػ ـ مػػ هـ هػراال  يي ههػػ  سئل ػػ رة  مػػ    متػػه  عػػؿ سهػػ  مػػ 
 .3اسهراال   اى استي ؿ  ي دار اس رب ينمذ اسم ؿ 2همي يالرد م  يقي ألهؿ اسعه رة ألف يهـ قدرت

ي  تيػ ر تعػ ي هـ  س   سعضػي اسيا ػد4مػف اسماػؿ ينم  قيسه )يهـ الد إسػم(: ني  ػأ هـ وسػة يا ػدة مػع مػف هػياهـ
 .5 االهـ

س ػػف رياه ايػػف م  ػػه قػػ ؿ: قػػ ؿ رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ:   اسمهػػاميف تت   ػػأ دمػػ كهـ يالهػػعى يػػذمتهـ 
 .6ند  هـ يال الر  االهـ نقص هـ يهـ الد  اس دالث

اسمقصػيد مػف  يًاس  اهػـ م الػر    هر اسرد  ي ذسؾ اس ػدالث ي إل ػ رةس  ػ سمع ى الػرد اإل ػ رة  اػالهـ  تػى ال ػيف
قػػ ؿ: مػػ   تي ػػ   ػػف اس يػػي  9س يهػػي  ػػي اسصػػ ال الف ق ػػف  اػػي رضػػي اهلل   ػػها8ا7هػػذا اس ػػدالث قم ػػؿ اسذمػػة

س  مػف ن ػدث  الهػػ   صػاى اهلل  االػه يهػاـ إال اسقػػروف يمػ   ػي هػذه اسصػػ ال ةس قػ ؿ  االػه اسهػبلـ:  اسمدال ػػة  ػـر
صػػر ً  يال  11الػػـي اسقال مػػة 10ياس ػػ س ن معػػالفس ال القيػػؿ اهلل م ػػه ػػدثً  ني ويى م ػػدثً   عاالػػه سع ػػة اهلل ياسمبل، ػػة 

 داًلس يذمة اسمهامالف يا دة الهعى يه  ند  هـس  مف نم ر مهامً   عااله سع ة اهلل ياسمبل، ة ياس ػ س ن معػالفس 
 .12ال القيؿ اهلل م ه اليـ اسقال مة صر ً  يال  داًل 

  

                                                           

 فً " أ " الؽنٌمة. 1
 .ة" قدر أفً "  2
 (.3/209(. ابن نجٌم، النهر الفابق، )7/122انظر: العٌنً، البناٌة، ) 3
 فً " م " الملك. 4
 فً " أ " علٌه. 5

. انظر: المعاونة والمظاهرة إذا استنفروا وجب علٌهم النفٌر وإذا استنجدوا انجدوا ولم ٌتخلفوا ولم ٌتخاذلوا :لٌدمعنى ا
 (.2/313الخطابً، معالم السنن، )

قال األلبانً: صحٌح ،  (.2683كتاب الدٌات، باب المسلمون تتكافؤ دماإهم، رقم )، فً سننه أخرجه ابن ماجه 6
(2/895.) 
 " الدٌةفً " ط  7
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م ". 8
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م ". 9

 فً " أ " منهم. 10
 فً " أ " القٌمة. 11
(. وكتاب الفرابض، باب إثم من 1870، كتاب فضابل المدٌنة، باب حرم المدٌنة، رقم )فً صحٌحه أخرجه البخاري 12

 و فً الدٌن والبدع،لباب ما ٌكره من التعمق والتنازع فً العلم والؽ(. وكتاب االعتصام، 6755تبرأ من موالٌه، رقم )
، كتاب الحج، باب فضل المدٌنة ودعاء النبً صلى هللا فً صحٌحه ومسلم(. 9/79( )8/154( )3/20) (.7300رقم)

 (.2/999) (.1370علٌه وسلم فٌها بالبركة، رقم )
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يمػػف قػػ ؿ إف اس ػػالم  ػػبلل س 3 ػػدالث نيػػي هرالػػرةس يمهػػاـ مػػف 2نالضػػً  مػػف  ػػدالث ن ػػس 1ينمػػرج اسيمػػ ري   ػػيه
 .6نيي دايد 5يهـ إذ نمر ه مف  دالث  اي مف  هة 4اسدالف

تت   ػأ دمػ كهـ  يهػي الرالػد نف المػرج مػ   اسصػ ال الف سػالس  الػه 7ياسياقع نف اس المالف نمر  ه  اطس  إف مػ   ػي
 ذ ره  ي اسهداالةس ال م  هي م ؿ اس   ة مف اس دالث  قط.

 8أقاهـ  ػي اسعػدد )يهػي اسيا ػد ( ا تػرازًا  ػف ت هػالر م مػد مػف اسػد  لة سالػدمؿ اسعيػدي هر اسمص ؼ ند ػ هـ يػ
س إذ  اى هذا است هالر نالضً   اله دسالؿ سم مد يهي إطػبلؽ األد ػى يمع ػى اسيا ػد  إ ػه   م  هالأتي يسالس يبلـز

 اسيا د  رًا ني  يدًا. 9الت  يؿ

 ي اسص ال الف رضي اهلل   ه :  ق ست: الػ  رهػيؿ  10ه  ك يقد ثيت  ي نم ف اسمرنة ن  دالث: م ه   دالث نـ
اهلل ز ػػـ ايػػف نمػػي  اػػي ن ػػه ق تػػؿ ر ػػبًل قػػد ن رتػػه  ػػبلف يػػف  ػػبلفس قػػ ؿ صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ: قػػد ن ر ػػ  مػػف 

 . 11ن رت ينّم   مف نّم ت 

  

                                                           

 لٌست فً " م ". 1
 (.3/20. )(1867كتاب فضابل المدٌنة، باب حرم المدٌنة، رقم ) 2
 (.2/999) (.1371كتاب الحج، باب فضل المدٌنة ودعاء النبً صلى هللا علٌه وسلم فٌها بالبركة، رقم ) 3
ْرُكمانً: عبلء الدٌن علً بن عثمان بن إبراهٌم بن مصطفى الماردٌنً، أبو الحسن، 4 (، قاض هـ 750 -هـ  683) ابن التُّ

الكفاٌة فً معرفة أحادٌث حنفً، من علماء الحدٌث واللؽة، من أهل مصر. له مصنفات منها: كتاب الضعفاء والمتروكٌن و
 (.2/2022حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، ) (.4/311. الزركلً، األعبلم، )123. انظر: اللكنوي، الفوابد البهٌة، الهداٌة

 فً " أ " وجهته. 5
 (.3/394راٌة. انظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، )قاله صاحب نصب ال 6
 فً لٌست فً " م ". 7
 (.10/26انظر: السرخسً، المبسوط، ) 8
 فً " أ " تناول. 9

أم هانا واسمها فاختة، ابنة أبً طالب، وهً شقٌقة علً بن أَبً طالب، أسلمت عام الفتح، روى عنها: عروة بن  10
(. المزي، تهذٌب الكمال فً أسماء 8/38ة. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )الزبٌر، وأبو مرة موالها، روى لها الجماع

 (.35/389الرجال، )
(، وفً 357، كتاب الصبلة فً الثٌاب، باب الصبلة فً الثوب الواحد ملتحفاً به، رقم )فً صحٌحه أخرجه البخاري 11

( 1/80. )(6158، باب ما جاء فً زعموا، )(، وفً كتاب األدب3171كتاب الجهاد، باب أمان النساء وجوراهن، رقم )
ومسلم، كتاب صبلة المسافرٌن وقصرها، باب استحباب صبلة الضحى وأن أقلها ركعتان، رقم  (.8/37( )4/100)
(336.) (1/498.) 
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 ف نـ ه  ي  4ميسى  قالؿ 3 ف اسمقيري  ف نيي مرة 2بذ،نيي ايف  ف  مف طرالؽ اسياقدي 1يرياه األزرقي
: الػ  رهػيؿ اهلل 5 االػه يهػاـ  قاػت ي ت نيي ط سػب رضػي اهلل   هػ س ق سػت:  ذهيػت إسػى رهػيؿ اهلل صػاى اهلل

 7 مػػيالف سػػي مػػف اسم ػػر الفس  ػػأراد هػػذا نف القتاهمػػ س  قػػ ؿ  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ: مػػ   ػػ ف سػػه ذسػػؾ  6ن ػػرت
 10يػف ه ػ ـ يػف اسمغالػرة 9ياس ػ رث 8اسمغالػرة ي  ف اساذاف ن  رته نـ ه  ك  يد اهلل يف نيي ريالعة يف اس دالث.

 12يم ه  م  رياه نيي دايد:  دث    ثم ف يف نيي  الية .11 بلهم  مف ي ي ممزيـ

  

                                                           

 فً " أ " األرزقً. 1
هـ(، ثقة كثٌر الحدٌث 222هـ( وقٌل )ت212أحمد بن محمد بن الولٌد بن عقبة بن األزرق أبو محمد األزرقً المكً، )ت

(. 2/3سمع داود بن عبد الرحمن وابن عٌٌنة، وعنه البخاري وأبو حاتم، وٌقال الزرقً. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )
 .(1/79ابن حجر ، تهذٌب التهذٌب، )

 " ابن دٌب. فً" أ 2
هـ(، ثقة فقٌه فاضل، سمع 159هـ ـ 80مولى بنً عامر بن لإي، ) ،أبو الحارث محمد بن عبد الرحمنابن أبً ذبب: 

(. الشٌبانً، خلٌة بن 1/235الزهري ونافعاً، روى عنه الثوري وٌحٌى بن سعٌد. انظر: النٌسابوري، الكنى واألسماء، )
 م.1993 هـ ـ1414(، تح: سهٌل زكار، دار الفكر، بٌروت، د.ط، 1/476هـ(، الطبقات، )240خٌاط بن خلٌفة، )ت

فنسب إلى والٌته،  مولى عقٌل بن أبً طالب، وقٌل بل هو مولى أم هانا بنت أبً طالب ولكنه كان ٌلزم عقٌبلً  :أبو مرة 3
بن سعد، الطبقات الكبرى، مدنً تابعً ثقة قلٌل الحدٌث، روى عن عثمان بن عفان وأبً هرٌرة وأبً واقد اللٌثً. انظر: ا

 (.1/510(. العجلً، الثقات، )5/134)
ٌكنى أبا ٌزٌد. وكان أسن بنً أبً طالب بعد طالب وال بقٌة له.  عقٌل بن أبً طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشً، 4

ر مكرها، ففداه عمه وكان عقٌل قد أخرج  إلى بد، قدم عقٌل البصرة، ثم الكوفة، ثم أتى الشام، وتوفى فً خبلفة معاوٌة
. انظر: ابن العباس رضً هللا عنه، ثم أتى مسلما قبل الحدٌبٌة، وشهد ؼزوة مإتة، وكان عقٌل أنسب قرٌش وأعلمهم بؤٌامها

 (.3/1078(. ابن عبد البر، االستٌعاب، )4/31سعد الطبقات الكبرى، )
 .[له] " م" فً  5
 ٌا رسول هللا إنً أجرت . " م، ط" فً  6
(، تح: 2/161هـ(، أخبار مكة، )250(. األزرقً، محمد بن عبد هللا بن أحمد، )ت2/830انظر: الواقدي، المؽازي، ) 7

 رشدي ملحس، دار األندلس، بٌروت، د.ط، د.ت. 
عبد هللا بن أبً ربٌعة بن المؽٌرة أبو عبد الرحمن المخزومً، واله عمر على الجند ثم واله عثمان حتى حصر فجاء  8

ثمان فسقط عن راحلته بقرب مكة فمات. وعبد هللا هو الذي بعثته قرٌش مع عمرو بن العاص إلى الحبشة، وهو ٌنصر ع
 (.5/9(. البخاري، التارٌخ الكبٌر، )6/3ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) انظر: أخو أبً جهل ألمه.

 والحرث. " ط" فً 9
الحارث بن هشام بن المؽٌرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم، وهو أخو عبد هللا بن أبً الربٌعة بن المؽٌرة ألمه، أسلم  10

ٌوم الفتح، وخرج إلى الشام فً خبلفة أبً بكر الصدٌق فشهد فحل وأجنادٌن. ومات فً طاعون عمواس سنة ثمانً عشرة 
 (.3/72(. ابن حبان، الثقات، )6/3قات الكبرى، )فً خبلفة عمر بن الخطاب.انظر: ابن سعد، الطب

 فً " أ " األرزقً. 11
ْقظة بن مرة بن كعب بن لإي بن ؼالب بن فهر.، بنو مخزوم، بفتح المٌم وسكون الخاء المعجمة ٌَ  وهم: بنو مخزوم بن 

. ضاً: أبو جهل بن هشامومنهم أٌد رضً هللا عنه، وكان لمخزوم من الولد: عمرو، وعامر، وعمران. منهم: خالد بن الولٌ
 (.1/144انظر: القلقشندي، قبلبد الجمان، )

"كوفً"، محدث، حافظ، فقٌه، ، هـ( 239 - 150عثمان بن محمد بن إبراهٌم بن عثمان العبسً وهو ابن أبً شٌبة ) 12
الحدٌث، السنن  بن المبارك، وحدث عنه البخاري ومسلم.من آثاره: المسند فً حدث عن سفٌان بن عٌٌنة وعبد هللا، مفسر

كحالة، معجم  (.1/329(. العجلً، الثقات، )6/376انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) .تفسٌر القرآنوفً الفقه، 
 (.13/404المإلفٌن، )
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ق سػػت:  إف  5رضػػي اهلل   هػػ   ػػف   ، ػػة 4 ػػف األهػػيد 3 ػػف إيػػراهالـ 2 ػػف م صػػير 1 ػػف هػػ ال ف يػػف  الال ػػة
 .6   ت اسمرنة ست الر  اى اسمكم الف  ال يز 

إسى نيي هرالػرة رضػي اهلل   ػه  ػف اس يػي صػاى اهلل  7نم ف اسمرنةس  دث   ال الى يف ن ثـيتر ـ استرمذي ي ب 
 .10يق ؿ:  دالث  هف  رالب الع ي ت الر اسقـي  اى اسمهامالف. 9 8 االه يهاـ ق ؿ:  إف اسمرنة ستأمذ ساقيـ

 .13 ف هذا اس دالث  ق ؿ: هي  دالث ص الا 12: هأست م مد يف إهم  الؿ11يق ؿ  ي  ااه اس يرى

  

                                                           

 فً " أ " عٌنٌة وهوخطؤ. 1
لزهري هـ(، ثقة روى عن ا198ـ  107) سفٌان بن عٌٌنة بن أبً عمران الهبللً موالهم، أبو محمد كوفً سكن مكة،

(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، 6/41وعمرو بن دٌنار روى عنه ابن المبارك ووكٌع. ابن سعد، الطبقات الكبرى، )
(4/225). 
هـ(،  سمع زٌد بن وهب وأبا وابل وإبراهٌم، روى عنه 131منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمً الكوفً، ثقة، )ت 2

 (.8/177(. ابن أبً حاتم، الجرح التعدٌل، )7/346ري، التارٌخ الكبٌر، )سلٌمان التٌمً والثوري. انظر: البخا
هـ(، سمع علقمة ومسروقاً واألسود سمع منه الحكم 96)ت النخعً، ًإبراهٌم بن ٌزٌد بن عمرو أبو عمران الكوف 3

 (.6/279ومنصور. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )
هـ(، كنٌته أبو عبد الرحمن وقٌل أبو عمرو، 75األسود بن ٌزٌد بن قٌس النخعً: "كوفً"، تابعً، ثقة، جاهلً، )ت 4

 (.4/31(. ابن حبان، الثقات، )1/67روى عن أبً بكر وعمر، روى عنه الشعبً والنخعً. انظر: العجلً، الثقات، )
عبد هللا بن عثمان"، تكنى أم عبد هللا، روى لها الجماعة،  ٌها "واسم أب -رضً هللا عنهما -عابشة بنت أبً بكر الصدٌق  5

تزوجها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهً بنت ست سنٌن، وبنى بها بالمدٌنة السنة الثانٌة من الهجرة وهً بنت تسع 
العجلً، الثقات،  سنٌن، مات النبً صلى هللا علٌه وسلم وهً بنت ثمانً عشرة سنة، وتوفٌت سنة ثمان وخمسٌن. انظر:

(1/521.) 
 (.3/84) (. قال األلبانً حدٌث صحٌح.2764كتاب الجهاد، باب فً أمان المرأة، )، فً سننه أخرجه أبو داود 6
 فً " أ " أكتم.  7

درٌس إهـ(، روى عن الفضل بن موسى وابن 242ٌحٌى بن أكثم بن محمد التمٌمً المروزي أبو محمد القاضً، )ت
ٌى بن معٌن: ٌحٌى بن معٌن: ٌحٌى بن أكثم كان ٌكذب، جاء مصر فاشترى كتب الوراقٌن وأصولهم، قال عنه ٌح ووكٌع،

 (.14/195(. البؽدادي، تارٌخ بؽداد، )9/129فقال: أجٌزوها لً. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )
 فً " أ " لقوم. 8
قال األلبانً: حسن.  (.1579رقم ) لعبد والمرأة،باب ما جاء فً أمان ا السٌر، ، كتابفً سننه أخرجه الترمذي 9
(4/141) 

فً أي طبقة من طبقات السند. انظر: الخطابً، ؼرٌب  راو واحد تهالذي تفرد برواٌالحدٌث الؽرٌب: هو الحدٌث  10
 (، التقٌٌد واإلٌضاح فً شرح مقدمة ابن806(. العراقً، عبد الرحٌم بن الحسٌن بن عبد الرحمن، )ت1/70الحدٌث، )
 م.1969هـ ـ 1389، 1(، تح: عبد الرحمن عثمان، المكتبة السلفٌة، المدٌنة المنورة، ط1/273الصبلح، )

وهو كتاب قٌم متوسط الحجم أكثر فٌه من االعتماد  هـ(،279المتوفى سنة ) العلل الكبٌر" أو المفرد لئلمام الترمذي 11
. انظر: عتر، نور الدٌن محمد، منهج الجامعقد جعله خاتمة لكتابه العلل الصؽٌر وأٌضاً وله  ،على شٌخه اإلمام البخاري
 م. 1997هـ ـ 1418، 3(، دار الفكر، دمشق، سورٌة، ط1/62،454النقد فً علوم الحدٌث، )

 .إحالة ص البخاري، سبقت ترجمته 12
(، تح، عٌسى السامرابً، عالم الكتب، 1/261هـ(، العلل الكبرى، )279انظر: الترمذي، محمد بن عٌسى، )ت 13

 هـ.1409، 1بٌروت، ط
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 . س ياسيسالد ايف ري ح همع مف نيي هرالرة5ري ح 4اسيسالد يف 3همع مف 2يهي  ي اسه د 1ي ثالر يف زالد

: س  قػ ؿ  االػه اسصػبلة ياسهػبلـ7ني  اسع ص سي ت رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ 6يم ه   دالث إ  رة زال ب
 يطيسه. 8 نال يا  ه ال الر  اى اسمهامالف ند  هـ  رياه اسطيرا ي

يم سهػػ   10ي ستهػػيب ني ن ثػػىة  إ هػػ  مػػف نهاػػه 9)يأل ػػه مػػف نهػػؿ اسقتػػ ؿ( ني اسيا ػػد ذ ػػرًا  ػػ ف قػػ ؿ اسمصػػ ؼ:
 11ي يالده   الم ؼ م ه.

 ) الت قؽ األم ف م ه سمبلق ته م اه( ني م ؿ األم ف يهي اس   ر اسم ،ؼس 

  

                                                           

بى جعفر، أفً آخر زمن  ًتوف كثٌر بن زٌد األسلمً، أبو محمد المدنً، مولى بنً سهم، ٌقال له: ابن مافنه وهً أمه، 1
بن أبً طالب ونافع مولى ابن عمر، روى عنه: مالك بن أنس، ومحمد بن عمر روى عن: إسحاق بن عبد هللا بن جعفر 

ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، انظر: الواقدي، قال أبو حاتم: صالح، لٌس بالقوي، ٌكتب حدٌثه، وقال النسابً: ضعٌؾ. 
 (.24/113(. المزي، تهذٌب الكمال، )7/150)
(. السنٌكً، زكرٌا بن ٌحٌى بن زكرٌا، 7/228الفراهٌدي، العٌن، ) . انظر:السند: الطرٌق الموصلة إلى المتن 2
هـ 1،1422(، تح: عبد اللطٌؾ همٌم، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط1/99هـ(، فتح الباقً بشرح ألفٌة العراقً، )926)ت
 م.2002ـ 
 فً " أ " بن. 3
 ن.مفً " أ "  4
 باب روى عن: سلمان األؼر، وسهل بن حنٌؾ، وأبً هرٌرة اْلَولٌِد بن رباح الدوسً المدنً مولى اْبن أَبً ذ 5

روى عنه: كثٌر بن زٌد األسلمً، وابناه محمد بن الولٌد بن رباح، ومسلم بن الولٌد بن رباح. قال عنه أبو حاتم: صالح، 
 (.31/11، )(. المزي، تهذٌب الكمال9/4وذكره ابن حبان فً كتاب "الثقات". انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )

  ب من " م ".33نهاٌة ق / 
من زٌنب بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هً أكبر بناته، ولدت ولرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ثبلثون سنة،  6

وكان اإلسبلم قد  ،أمامةاً ووولدت منه علٌ أبً العاص بن الربٌع وكانت تحتخدٌجة بنت خوٌلد.هاجرت بعد بدر،  زوجه
 رضً هللا عنهاوتوفٌت ، رد علٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم زٌنب أبو العاص لما أسلموحٌن أسلمت،  همافرق بٌن

 (.7/131(. ابن األثٌر، أسد الؽابة، )8/25للهجرة. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) بالمدٌنة فً السنة الثامنة
ِه َوَسل َم  -بنت رسول هللا  ، زوج زٌنبًأبو العاص بن الربٌع بن عبد العزى القرش 7 ٌْ ، وأمه هالة بنت خوٌلد -َصل ى هللاُ َعلَ

العاص، فقٌل: اسمه لقٌط، وقٌل: مهشم، وقٌل: هشٌم،  ًواختلفوا فى اسم أب، هللا عنهما ًأخت خدٌجة أم المإمنٌن، رض
ر: أبو نعٌم، معرفة الصحابة، . انظعشرة من الهجرة ًأسلم قبٌل فتح مكة وحسن إسبلمه، توفى سنة ثنت ،واألول أشهر

 (.2/249(.النووي، تهذٌب األسماء واللؽات، )5/2968)

  ب من " أ ".10نهاٌة ق / 
انظر: الطبرانً، المعجم الكبٌر، . ال ٌروى هذا الحدٌث عن أم سلمة إال بهذا اإلسناد، تفرد به: ابن لهٌعة "وقال:  8
(.  السنن 18178بٌهقً، كتاب السنن، باب أمان المرأة، رقم )(. وأخرجه ال5/110والمعجم األوسط، ) (.22/425)

(. والحاكم، المستدرك، 3/401(. السنن الصؽٌر)2884(. وأخرجه فً كتاب السٌر، باب األمان، رقم )9/162الكبرى، )
(4/49  .) 
 فً " م ".لٌست  9

 فً " أ " بالتسبٌب. 10
 فً " أ " فنً ومنه. 11
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ذا صدر استصرؼ مف نهاه  ي م اه   ذ   اسمهامالف.س ) ثـ التعدى إسى  الره( ني  الر اسم الر مف 1يا 

إسم(  الصػاا تعاػالبًل يػبل ياي ساتعػديس  ػإف مػ  ذ ػره مػف اسمع ػى ال الزالػد  اػى  2ينم  قيسه )يألف هييه ال الت زن
 ا تي ر األم ف ي س هية إسى اسمكمفس  أم  تعداله إسى  الره  االس ضريرالً   بل يد سه مف دسالؿ.

نم ف اسيا ػد نمػ ف اس ػؿة ال ن ػه يعػض نمػ ف الصاا دسالبًل سه  إ ه إذا سـ الت زن   ف  كيم  ذ ر مف  دـ است ز 
  ػذا األمػ فس ي هػر ي ستصػدالؽ اسػذي هػي  3ه يػأف هػييهس يهػي اإلالمػ ف ال الت ػزن،ياهتدؿ  اى  دـ ت ز س اس ؿ

يال الصػا نف القػ ؿ س ضد اس  رس ييعضهـ يإ ط ل األم فة أل ػه القػ ؿ وم تػه  ػأمف: ني ن طالتػه األمػ ف  ػأمف
الػتـ إذا  ػ ف اسهػيب  اػة يهػي  4يهػذا إ مػ  اس ػ  ر: ني  صػؿ سػه األمػ فسوم ت يمع ػى صػدقت ي سػدالف  ػَأِمف 

م ػػ زس  ػػإف  قالقػػة اسهػػيب اسم ضػػي  ػػبل الاػػـز مػػف ي ػػيده اسي ػػيدس يال  ػػؾ نف اإلالمػػ ف يػػ هلل يرهػػيسه هػػيٌب 
: ني إ طػ ل األمػ ف 7إلالمػ فم هم  الصا ا س   س ؽ نف  بلً 6يإ ط ل اسمهاـ إال ه سه إسى نم ف اس ريي 5م ضٍ 

األمػ فس ني اإلالمػ ف يمع ػى استصػدالؽ هػيب  قالقػي سؤلمػ ف ال الت ػرن  ػبل  8م ف يمع ي  اته ال الت ػزنهيب األ
 .9الت زن األم فس يص ر )  يالالة اإل   ح ( إذا زيج ن د األيسال ل اسمهتيالف   ذ  اى اس ؿ

إ م   ام  ه مف اس ص اسمي ب سا   ذ  اى اس ؿ إذا صدر مف يا ٍد  هػي اسمر ػع  10يا اـ نف  ي ه  ال تت زن
  ي ذسؾ.

) يقيسػػػه إال إذا  ػػػ ف  ػػػي ذسػػػؾ ( ني نمػػػ ف اسيا ػػػد ) م هػػػدة  اَلْ يِػػػذ إسػػػالهـ  مػػػ  إذا نمػػػف اإلمػػػ ـ ي  هػػػه ثػػػـ رنى 
 ي ف ترؾ اس ه د صيرة 11اسمصا ة  ي اس يذ يقد يال  ه(  ي اسي ب اسه يؽس يهي قيس   ال عؿ ت رزًا  ف اسغدر

 يمع ى.

  

                                                           

 د" نف أ، مفً "  1
 فً " أ " ٌجزي. 2
 فً " أ " تجزي. 3
 فً " أ " الما. 4
 فً " أ " مفضً. 5
 فً " ط " أبا له. 6
 .ٌصلح لؤلمان"   أفً  "  7
 فً " م " ال تتجزأ فبل ٌتجزأ. 8
 .(7/123(. العٌنً، البناٌة، )5/464انظر: البابرتً، العناٌة، ) 9

 فً " أ " ٌتجزي. 10
 فً " أ " العذر. 11
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 ]حاصر اإلماـ حصنًا وأمف واحد مف الجيش وفيو مفسدة[ 

 ولػػو حاصػػر اإلمػػاـ حصػػنًا وَأِمػػَف واحػػٌد مػػف الجػػيش وفيػػو مفسػػدة َيْنِبػػذ اإلمػػاـ لمػػا بينػػا، ويؤدبػػو اإلمػػاـ
 فكاف معذوراً الفتياتو عمى رأيو، بخالؼ ما إذا كاف فيو نظٌر، ألنو ربما تفوت المصمحة بالتأخير 

ينم  قيسه: ) يسي   صر اإلم ـ  ص ً  يومف يا ٌد مف اس  س إسم (  االس ت رارًا م ضً  يؿ ذ ره سالي ػي  االػه 
 .1قيسه: ) يالكديه اإلم ـ ال تال ته  اى رناله(

)يمػبلؼ مػ  إذا  ػػ ف  الػه  ظػر( ال الكديػػهة ) أل ػه ريمػ  (  عػػؿ ذسػؾ مم  ػة نف ) ت ػػيت اسمصػا ة ي ستػػأمالر ( 
 يالكمف هي ي  هه. 2العاـ اإلم ـ يه  إسى نف

ساهيؽ إسػى اس ػيل ديف ا،تمػ ر مػف ال يغػي نف  3ياال تال ت ا تع ؿ مف اس يت يهي اسهيؽس يا  م  الق ؿ اال تال ت
 .4الكامر  الهس يمبلؼ  الره

مػػػ  قياهػػػ س ياستعاالػػػؿ يػػػه مطاقػػػً   5القػػػ ؿ  ػػػ ت ي ذسػػػؾ اس ػػػ رس: ني هػػػيق ي  أصػػػاه ا تػػػيات قايػػػت يايه الػػػ ل س هػػػر
يقيس ػ  ا تالػ ت  المػ  ال مصػا ة  6ف الكديه مطاقً  ست قػؽ اال تالػ ت  المػ   الػه اسمصػا ةس   سي ػه تقالالػدهالقتضي ن

  اله.

 ]أماف الذمي واألسير والتاجر[

 وال يجوز أماف ذمي( ألنو متيـ بيـ، وكذا ال والية لو عمى المسمميف. قاؿ )وال أسير وال تاجر يدخؿ(
يخافونيما واألماف يختص بمحػؿ الخػوؼ وألنيمػا يجبػراف عميػو  عمييـ( ألنيما مقيوراف تحت أيدييـ فال

فيػػو فيعػػر  األمػػاف عػػف المصػػمحة، وألنيػػـ كممػػا اشػػتد األمػػر عمػػييـ يجػػدوف أسػػيرًا أو تػػاجرًا فيتخمصػػوف 
 بأمانو فال ينفتح لنا باب الفتح. ومف أسمـ في دار الحرب ولـ يياجر إلينا ال يصح أمانو لما بينا

  اى اسمهامالف سميا قته سهـ ا تق دًاس  7نم ف ذمي أل ه متهـ يهـ () قيسه: يال ال يز 

  
                                                           

 .(7/124(. العٌنً، البناٌة، )5/465ً، العناٌة، )انظر: البابرت 1
 فً " م " لها. 2
 فً " م، ط " االفتعال. 3
 انظر: األزهري، تهذٌب اللؽة، مادة )فوت(. 4
 فً " م " واوه بالكسر. 5
 قٌده.ٌ " أفً "  6
 (.2/716. السؽدي، النتؾ فً الفتاوى، )233انظر: القدوري، مختصر القدوري،  7
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ِ ِرالَف َ َاى َيَسف اَل }  تع سى: 1ينالضً  ال يالالة س   ر  اى مهاـ يقيسه  .2{ُمكِمِ الَف َهِيالبًل ٱسَعَؿ ٱهلُل ِسا ََٰ

 ة أل ه    ذ  بلمه  اى  الره   ل ني نيى.3ياألم ف مف ي ب اسيالالة

نالػػدالهـس ياألمػػ ف المػػتص  6 ػػي دار اس ػػرب ) أل همػػ  مقهػػيراف ت ػػت 5الػػدمؿ  اػػالهـ ( 4تػػ  ر) يال نهػػالر يال 
 االهـ ال ديف  9 ام  ا تد اس راب 8ال يراف  االه  العري األم ف  ف اسمصا ةس يأل ه اسميؼس يأل هم  7يم ؿ

 .11يأم  ه  بل ال  تا ي ب اس تا( 10نهالرًا ني ت  رًا  التماصيف

مػػف نف األمػػ ف المػػتص  13إسال ػػ  سػػـ الصػػا نم  ػػه سمػػ  يال ػػ  ( 12يسػػـ الهػػ  ر )يمػػف نهػػاـ  ػػي دار اس ػػرب قيسػػه:
 يم ؿ اسميؼس يال ميؼ م ه   ؿ  ي ه مقالمً   ي دارهـس ال م عة سه يال قية د  ع. 

 ] أماف العبد المحجور عميو[

 )وال يجوز أماف العبد المحجور عند أبي حنيفة إال أف يأذف لػو مػواله فػي القتػاؿ. وقػاؿ محمػد يصػح(
عميو الصػالة  -ىو قوؿ الشافعي، وأبو يوسؼ معو في رواية، ومع أبي حنيفة في رواية. لمحمد قولو و 

رواه أبػػو موسػػى األشػػعري، وألنػػو مػػؤمف ممتنػػع فيصػػح أمانػػو اعتبػػارًا « أمػػاف العبػػد أمػػاف» -والسػػالـ 
 عبادة،  بالمأذوف لو في القتاؿ وبالمؤبد مف األماف، فاإليماف لكونو شرطًا لمعبادة، والجياد

  

                                                           

 فً " ط " لقوله. 1
 .141سورة النساء، اآلٌة 2
)اصطبلحا(: تنفٌذ القول على الؽٌر شاء أم أبى وتكون من البالػ العاقل و الوالٌة )لؽة(: السلطان. والوالٌة النصرة. 3

الوارث. فٌخرج الصبً والمعتوه والكافر. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )ولً(. ابن نجٌم، البحر الرابق، 
(3/117 .) 
 فً " أ " جر. 4
(. القدوري، مختصر القدوري، 7/197. الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، )142انظر: الشٌبانً، السٌر الصؽٌر،  5

233. 
 فً " أ " تجب. 6
 فً " أ " بمجل. 7
 فً " م " ألنهما ألنه. 8
 فً " م، ط " األمر. 9

 فً " م " فٌتخلفتون. 10
 .(1/521الكبٌر، )انظر: السرخسً، شرح السٌر  11
 الهجرة )لؽة(: مفارقة بلد إلى ؼٌره، مؤخوذة من الهجر وهو الترك.  12

والهجرة )اصطبلحا(: االنتقال من دار الكفر إلى دار اإلسبلم. فإن كانت قربة هلل فهً الهجرة الشرعٌة. انظر: النووي، 
هـ. 1408، 1ً الدقر، دار القلم، دمشق، ط(، تح: عبد الؽن1/313هـ(، تحري ألفاظ التنبٌه، )676ٌحٌى بن شرؾ، )ت

 الفٌومً، المصباح المنٌر، مادة )هجر(.
 (.2/264الحدادي، الجوهرة النٌرة، ) .(3/296انظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء، ) 13
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قامػة المصػمحة فػي حػؽ جماعػة المسػمميفا إذ  واالمتناع لتحقؽ إزالة الخوؼ بو، والتأثير إعزاز الػديف وا 
نما ال يممؾ المسايفة لما فيو مف تعطيؿ منافع المولى وال تعطيؿ في مجرد  الكالـ في مثؿ ىذه الحالة. وا 

 القوؿ.

   ال ة رضي اهلل   ه إال نف الأذف سه مياله  ي اسقت ؿس ) قيسه: يال الصا نم ف اسعيد اسم  ير  االه   د نيي
 .(2 ي رياالة 1يهي قيؿ اس   عي( ييه ق ؿ م سؾ ين مد )ينيي اليهؼ يق ؿ م مد الصا

 .4سهبلـ:  نم ف اسعيد نم ف مف قيسه  االه اسصبلة يا 3نيي ميهى األ عري )ي( سم  ) ريى

 ) يأل ه مكمف ممت ع ( ني سه قية المت ع يه  يالضر الره.

مف األم ف ( يهي  قد اسذمةس  إف اسعيد اسم  ػير إذا  )  الصا نم  ه ا تي رًا ي سمأذيف سه  ي اسقت ؿ ياسمكيد
 قد اسذمة ألهؿ مدال ة صا يسزميص ريا نهػؿ ذمػةس  هػذا يهػي اسُمَيقَػت مػف اسذمػة نيسػى ي سصػ ةس يهػذا ألف 

 .5ذسؾ تم ـ اسُمْكَثِر  ي ص ة األم ف

ؽ إزاسػػة اسمػػيؼ ييػػذسؾ ينمػػ  ا تيػػ ر االمت ػػ ع  ات قػػس ياس هػػ د مػػف ن ظمهػػ  نمػػ  اإلالمػػ ف  إ ػػه  ػػرط ساعيػػ دات
ق مة 6الت قؽ اسمكثر اس  مع يالف األصؿ ياس رعس يهي ) إ زاز مصا ة اسمهامالفة إذ اس بلـ  ي مثؿ  اسدالف يا 

 هذه اس  سة ( ال  الم  ال مصا ة  اله.

  
                                                           

 وهو خطؤ. فً " م " وأبو ثور. 1
(، صاحب اإلمام أبً حنٌفة، هـ  182 - 113أبو ٌوسؾ: ٌعقوب بن إبراهٌم بن حبٌب األنصاري الكوفً البؽدادي، )

وتلمٌذه، وأول من نشر مذهبه. كان فقٌها عبلمة، من حفاظ الحدٌث. وولً القضاء ببؽداد وهو أول من ُدعً " قاضً 
القضاة "، وأول من وضع الكتب فً أصول الفقه، على مذهب أبً حنٌفة. وكان واسع العلم بالتفسٌر والمؽازي وأٌام 

(. الزركلً، 7/238" و " اآلثار " وهو مسند أبً حنٌفة. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )العرب. من كتبه " الخراج 
 (.8/193األعبلم، )

(. 3/1270.السمرقندي، مختلؾ الرواٌة، )(10/70السرخسً، المبسوط، ). 233القدوري، مختصر القدوري، انظر:  2
ابن رشد، بداٌة  (.1/525األصبحً، المدونة، )(. 13/145الماوردي، الحاوي الكبٌر، )(. 4/240الشافعً، األم، )

 (.3/351ابن مفلح، المبدع، ) (.9/241ابن قدامة، المؽنً، )(. 2/145المجتهد، )
هـ(، وكان أحسن أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم صوًتا، قال 52عبد هللا بن قٌس أبو موسى األشعري، )ت 3

لقد أوتً هذا مزماًرا من مزامٌر آل داود". وكان عمر استعمله على البصرة وهو فق ههم  هللا صلى هللا علٌه وسلم: "رسول 
(.  4/86وفتح َتْسُتر. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) -رضً هللا عنهم-وعل مهم، وولً الكوفً أًٌضا زمان عثمان 

 (.1/272العجلً، الثقات، )
 (.3/396ؼرٌب. انظر: نصب الراٌة، ) قال الزٌلعً: 4

 أ من " أ ".11نهاٌة ق / 
 (.10/71انظر: السرخسً، المبسوط، ) 5

  أ من " م ".34نهاٌة ق / 
 فً " أ " إؼراز، وفً " م " إؼزاز. 6

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
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ستعرالض م   عه اسمماي ة ساميسى  اػى اس ػيات يػأف القتػؿس  3( ني اس ه د ي سهالؼ 2اسمه ال ة 1) يا  م  ال الماؾ
إ طػػ ل األمػػ ف سمصػػا ة اسمهػػامالفس  اػػـ اليػػؽ يال ػػه  4يهػػذا اسمػػ  ع إ مػػ  الػػكثر  ػػي اس هػػ د يػػذسؾ اسي ػػه ال سي ػػه

 .6 ي هذا اس يع مف اس ه د  رؽ  ال ب ا تي ره م ه 5ييالف اسم  ير

بخػالؼ  ألنيـ ال يخافونو فمـ يالؽ األماف محمو،محجور عف القتاؿ فال يصح أمانو  وألبي حنيفة أنو
المأذوف لو في القتػاؿ ألف الخػوؼ منػو متحقػؽ، وألنػو إنمػا ال يممػؾ المسػايفة لمػا أنػو تصػرؼ فػي حػؽ 
المولى عمى وجو ال يعري عف احتماؿ الضرر في حقو، واألماف نوع قتاؿ وفيو ما ذكرناها ألنو قد يخطئ 

ستغناـ. بخالؼ المأذوف ألنػو رضػي بػو والخطػأ نػادر لمباشػرتو القتػاؿ، بؿ ىو الظاىر، وفيو سد باب اال
وبخالؼ المؤبد ألنو خمؼ عف اإلسالـ فيو بمنزلة الدعوة إليو، وألنو مقابؿ بالجزية وألنو مفروض عند 

سقاط الفرض نفع فافترقا.  مسألتيـ ذلؾ، وا 

 ػػ ل اسمػػيؼ نم  ػػه( ال ت   ػػه: ) ن ػػه م  ػػير  ػػف اسقتػػ ؿ  ػػبل الصػػا7هػػ  يف ػػي رياالػػة يم سػػؾ  يأليػػي   ال ػػة()
ممػف  10اإل ػزازة أل ػه 9م اه ( يهي اسمػ ،ؼ مػف اسمػكمف  اػـ ال صػؿ اسمػكثر يهػي )  اـ البلؽ األم فس 8م ه

 ال الم ؼ م ه.

يال اسمصػػا ة ألف اسظػػ هر ن ػػه المطػػكة ألف معر ػػة اسمصػػا ة  ػػي األمػػ ف إ مػػ  القػػـي يمػػف الي  ػػر اسقتػػ ؿ يهػػي 
  ساسمأذيفة أل ه ندرى ي ألمر مف  الر اسمم رس سه

  

                                                           

 فً " م " ال ٌملكه. 1
هـ(، الزاهر 370أحمد، )ت ، محمد بنزهريالمساٌفة: أن ٌلتقً القوم بؤسٌافهم وٌضرب بعضهم بعضا بها. انظر: األ 2

 (، تح: مسعد السعدنً، دار الطبلبع، د.ط، د.ت.1/81فً ؼرٌب ألفاظ الشافعً، )
شرح الزرقانً هـ(، 1099عبد الباقً بن ٌوسؾ بن أحمد، )ت(. الزرقانً، 7/89انظر: العٌنً، البناٌة شرح الهداٌة، ) 3

. م2002هـ ـ 1422، 1ر الكتب العلمٌة، بٌروت، ط، تح: عبد السبلم محمد أمٌن، دا(3/195على مختصر خلٌل، )
 (.9/198(. ابن قدامة، المؽنً، )10/210النووي، روضة الطالبٌن، )

 فً " ط " ال بوجه. 4
 فً " ط " وبٌن المحجور علٌه. 5
 (.7/106انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) 6
هـ(، من فقهاء أصحاب مالك ممن جالسه مدة روى عنه أكثر 240ـ  160سحنون بن سعٌد التنوخً من أهل إفرٌقٌة، ) 7

من ثبلثٌن ألؾ مسؤلة وكان ٌفرع على مذهبه وهو الذي أظهر علم مالك ومذهبه بالمؽرب روى عنه جبرون بن عٌسى، له 
(. سعد، قاسم علً، جمهرة تراجم الفقهاء 8/299لثقات، )المدونة والمختلطة ومختصر المناسك. انظر: ابن حبان، ا

 م.2002هـ ـ 1423، 1(، دار البحوث للدراسات اإلسبلمٌة ودراسة التراث، دبً، ط1/503المالكٌة، )
 (.1/525(. األصبحً، المدونة، )10/70انظر: السرخسً،  المبسوط، ) 8
 فً " ط " فٌه . 9

 فً " أ " ألن. 10

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15968
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 2 ػػف ا تمػ ؿ اسضػػرر ا تمػ اًل را  ػػ ً  1 اػػـ اَلْعػرَ  ي ػي مط،ػه هػػد يػ ب االهػػتغ  ـ  اػى مػػياله ي اػى اسمهػامالف
 )يمبلؼ ( اسعيد )اسمأذيفس ييمبلؼ( األم ف ) اسمكيد ( يإ ط ل اس زالة:

 ) أل ه ماؼ  ف اإلهبلـ  هي يم زسةاسد ية إسى اإلهبلـ(. يس ؿ مهاـٍ  يٍد ني  ٍر ذسؾ. -
 ي س زالة (   سمصا ة ساهالد يسع مة اسمهامالف م ققة  اله. ) يأل ه مق يؿٌ  -
  ػػي  4{طُػػيْا ٱسِ زاَلػػةَ َ ت ػػىَٰ اُلعقتػػ سهـ يػػه يقيسػػه تعػػ سى: } 3) يأل ػػه م ػػريٌض   ػػد مهػػأستهـ (ة ألف اهلل تعػػ سى َ ال ػػ  -

    ترق  (.امالفس يهي  ذسؾ )   ٌع ( م قٌؽ )اسمه 5 قد اسذمة سهـ ) إهق ط اس رض (  ف اإلم ـ ي  مة

 تضمف قال هالف:  6نف ي ه اسع مة يا اـ

 يقال س نم ف اسم  ير  اى  قد اسذمة مف اسم  ير. قال س نم ف اسم  ير  اى نم ف اسمأذيف  ي اسقت ؿس

   ال ة  ي اسث  ي مت ه. يال  ؾ نف  رؽ نيي

إف  رؽ يأ ه ال الم ؼ م هس ياآلمػر المػ ؼ م ػه   سظػ هر نف ذسػؾ ي س هػية  7ينم  د عه اسقال س األيؿ  بل  إ ه
س  ػإ هـ ال العر ػيف اسمػأذيف سػه  الم  ي ػه مػف  الػره  ػبل الم  ي ػه يػؿ  ػؿ مػف رنيه  إسى نهؿ اس رب  الر معاػـي

  هي مميؼ سهـ. 8مع اسمهامالف هيي اسِيْ اَلة

ف  الػر الـز إذا سػـ ال ػف  الػه مصػا ةس يػؿ إذا ينم  يأف اسظ هر مطكه  ي اسمصا ة  ػبل تػأثالر سػهة ألف األمػ 
 اإلم ـ يه. 10 يذ إساله 9  ف  ذسؾ

  

                                                           

ْعَرى. انظر: ابن فارس مقاٌٌس اللؽة، مادة )عروى(. 1 ٌَ ِء  ًْ ٌَُقاُل: َقْد َعِرَي ِمَن الش   ٌعر: ٌخلو ، 
 فً " أ " راجً. 2

 (.7/106انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، )
 " ؼً. مفً "  3

نتهاه، وجمعها ؼاٌات مدى الشًء. وأقصى الشًء، وتصؽٌرها ؼٌٌة، تقول: ؼٌٌت ؼاٌة. وؼاٌة كل شًء: م :الؽاٌةؼٌا: 
 )ؼٌا(. نظر: ابن منظور: لسان العرب، مادةاوؼاي. 

 .29 سورة التوبة، اآلٌة 4
 فً " م، ط " و. 5
(. اللكنوي، الفوابد 1/477المراد بالعامة عند علماء المذهب: أكثر مشاٌخ المذهب. انظر: ابن الهمام، فتح القدٌر، ) 6

 .242البهٌة، 
 فً " ط " فبل ألنه. 7
 أ " البٌنة.ً " ف 8
 فً " م " لذلك. 9

 فً " م، ط " إلٌهم. 10
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  عـ االهتدالؿ ي س دالث اسمريي  ف نيي ميهى  الر ت ـ أل ه  دالث ال العرؼ.

قػ ؿ:    3اسرق  ػي 2 ف  ضالؿ يػف زالػد  صـ يف هاالم ف  ف  1معمر دث     يد اسرزاؽ:  إف قات:  قد ريى
س    صػػػر  ه   ػػػهرًاس  تػػػى إذا  ّ ػػػ ذات الػػػيـ يطمع ػػػ  نف 5 ػػػ هرت  4 ػػػهدت قرالػػػٌة مػػػف قػػػرى  ػػػ رس القػػػ ؿ سهػػػ 

 امػ   إسػالهـس   تػب إسػالهـ نم  ػً  ثػـ رمػى يػه 7  د اسمقالؿس  تماؼ  يد م ػ    هػتأم يه 6 صي هـ ا صر      هـ
 8ر ع   إسالهـ مر يا إسال    ي ثال يهـ ييضعيا نها تهـس  قا  : م   ػأ  ـس  قػ سيا نم تمي ػ  ينمر ػيا إسال ػ  اسهػهـ

د ـ مػف  ػر ـ يقػد مر  ػ   اله  ت ب يأم  هـس  قا  : هػذا  يػد ياسعيػد ال القػدر  اػى  ػيلس قػ سيا: ال  ػدري  يػ
ايػف  9يرياه رضي اهلل   هس   تػب: إف اسعيػد اسمهػاـ مػف اسمهػامالفس ينم  ػه نمػ  هـ .  مريأم فس   تي   إسى 

 .11نم  ه  مر 10 ين  ز يزاد: نيي  الية

 قػد  13   ز  ي ه مأذيٌف سه  ي اسقت ؿس ينالضً    ز  ي ه م  يرًاس ياألم ف  ػ ف 12  س ياب ن ه  ياقعة   ؿ
 ذمٍة ين ه الصا م ه ياهلل ن اـ.

  

                                                           

هـ(، ٌروي عن قتادة والزهري، روى 152معمر بن راشد األزدي الحدانً، أبو عروة ابن أَبً َعْمرو الَبْصِرّي، )ت  1
تهذٌب الكمال  (. المزي،7/484عنه بن المبارك وعبد الرزاق، وكان فقٌها متقنا حافظا ورعا. انظر: ابن حبان، الثقات، )

 (.28/303فً أسماء الرجال، )
 .فً "أ، م، ط " ٌزٌد وهو تصحٌؾ  2
، فضٌافضل بن ٌزٌد، وهو تصحٌؾ ببل خبلؾ، وصوابه: وذكره بعضهم البصري،  الرقاشًفضٌل بن زٌد أبو حسان  3

الخطاب، وعبد هللا بن مؽفل. روى عنه عامر األحول.  عمرٌنبضم الفاء وزٌادة ٌاء فى فضل وحذفها من ٌزٌد روى عن 
(. النووي، تهذٌب 7/72قبٌلة معروفة من ربٌعة. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، ) رقشاصدوق ثقة، منسوب إلى 

 (.2/51األسماء واللؽات، )
 فً " أ " لما. 4
وال ٌنصرؾ ألنه ؼلب علٌه التؤنٌث كنعمان ولٌس فارس اسم البلد ولٌس باسم الرجل و، شاهرتا: قرٌة من قرى فارس 5

ًّ معّرب أصله بارس وهو ؼٌر مرتضى فعّرب فقٌل فارس،  فاِرُس:والٌة واسعة وإقلٌم فسٌحو أصله بعربً بل هو فارس
(، 378(. المؽلوث، سامً عبد هللا، أطلس األدٌان، )4/226ٌقع فً وسط إٌران حالٌاً. انظر: الحموي، معجم البلدان، )

 هـ. 1434، 4تبة العبٌكان، الرٌاض، طمك
 عنهم."ا ط" فً  6
 فاستؤمنون. " م" فً  7
 الٌهم . " أ" فً  8
 فً " أ " ورواي. 9

 فً "ط " بن جاز . 10
وأخرجه (. 5/222) (.9436كتاب الجهاد، باب الجوار وجوار العبد والمرأة، رقم ) ،فً مصنفه عبد الرزاق أخرجه11

 (. قال المحقق: إسناده ال بؤس به.33973تاب السٌر، باب فً أمان المرأة والمملوك، رقم )، كفً المصنؾ ابن أبً شٌبة
(11/178). 

 (.1/27التقرٌر والتحبٌر، ) ،مٌر حاجأواقعة حال أي ال عموم لها. انظر: ابن  12
 فً " أ " كان. 13
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القتضػي إ  طتػه   يػد اسػرزاؽاسمهاـ مف اسمهامالف ينم  ه نم  هـ   ػي رياالػة  1 اسعيد قيسه: مر إال نف إطبلؽ 
 .2يذسؾ ياس دالث  الدس ي ضالؿ يف الزالد اسرق  ي يثقه ايف معالف مطاق ً 

 ]أماف الصبي[

 ف كػػاف يعقػػؿ وىػػو محجػػور عػػف القتػػاؿ فعمػػى ولػػو أمػػف الصػػبي وىػػو ال يعقػػؿ ال يصػػح كػػالمجنوف وا 
ف كاف مأذونًا لو في القتاؿ فاألصح أنو يصح باالتفاؽ.  الخالؼ، وا 

ف َنم َف اسصيي يهي ال العقؿ ال الص  .3ا ( يإ م ع األ،مة األريعة) قيسه يا 

ف  ػػ ف العقػػؿ يهػػي م  ػػير  ػػف اسقتػػ ؿ  عاػػى اسمػػبلؼ ( يػػالف نصػػ  ي   ال الصػػا   ػػد نيػػي  4)  ػػ سم  يف يا 
 .5  د م مدس ييقيؿ نيي   ال ة ق ؿ اس   عي ين مد  ي ي ه   ال ة يالصا

 .7 الر معتير  طبلقه ي ت قهس ييقيؿ م مد ق ؿ م سؾ ين مد 6قألف قيسها

ف  ػػ ف  ة أل ػػه 8يػػالف نصػػ  ي  س ييػػه قػػ ؿ م سػػؾ ين مػػد مأذي ػػً  سػػه  ػػي اسقتػػ ؿ   ألصػػا ن ػػه الصػػا ي الت ػػ ؽ()يا 
 .10اإلهبلـ يالص ه اسصيي اسمأذيفس ياسمراد ي ي ه العقؿ نف العقؿ 9تصرٌؼ دا،ٌر يالف اس  ع ياسضرر  الما ه

 .11ينض ؼ ني  اليهؼ إسى نيي   ال ة  ي اسهالر اس يالر  ي  دـ اسص ة

 ياألصا ياهلل ن اـ أل ه إطبلؽ اسم ع  ي اسصيي اسمراهؽ  ف نيي   ال ة  م   عاه  :يا  م  ق ؿ اسمص ؼ

  

                                                           

 فً " م " للعبد. 1
 .(3/396انظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، ) 2
(. األصبحً، 4/123، انظر: الموصلً، االختٌار لتعلٌل المختار، )باإلجماع أمان الصبً الذي ال ٌعقل ال ٌصح 3

 (.9/241(. ابن قدامة، المؽنً، )19/309(. المطٌعً، تكملة المجموع، )1/525المدونة، )
انظر: ابن عابدٌن، رد المحتار،  المشهور إطبلق أصحابنا على األبمة الثبلثة أبً حنٌفة وصاحبٌه أبً ٌوسؾ ومحمد. 4
(4/495.) 
 (.9/241(. ابن قدامة، المؽنً، )4/302(. الشافعً، األم، )1/257نظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، )ا 5
 فً " أ "  قوله ألن. 6
 (.9/241(. ابن قدامة، المؽنً، )1/525انظر: األصبحً، المدونة، ) 7
 (.9/241(. ابن قدامة، المؽنً، )3/444(. القرافً، الذخٌرة، )4/135انظر: ابن عابدٌن، رد المحتار، ) 8
 فً " أ " وفٌملكه. 9

 (.3/248(. الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )1/285انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ) 10
 (.1/257انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ) 11
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 ػػ قبًل  ػػف اسهػػالر اس يالػػر  قػػ ؿ:   قػػ ؿ م مػػد: اسغػػبلـ اسػػذي راهػػؽ اس اػػـ يهػػي العقػػؿ  2 ػػي األ  ػػ س 1اس ػػ ط ي
 نم  ه . 3يالص ه   ز اإلهبلـ

 .ال يز4ال اليهؼ ق ؿثـ ق ؿ: يهذا قيسهس  أم    د نيي   ال ة ينيي 

اسصيي اسمراهؽ مػ  سػـ الياػغ   ػد نيػي   ال ػةس  8: ال ال يز نم ف7 ق ؿ 6اإلطبلؽ  ي    الة اسيالهقي 5ي ذا يقع
ة أل ه مف نهؿ اسقت ؿ   سي سغ إال ن ه 9ي  د م مد ال يز إذا   ف العقؿ اإلهبلـ يص  تهس ي ذا اسممتاط اسعقؿ

 . ي اسصيي مطاق ً  10العتير نف ال يف مهامً  ي  ههس  هذا  م  ترى إ رال سامبلؼ

قػػ ؿ اسمصػػ ؼ: ياألصػػا است صػػالؿ يػػالف  ػػيف اسع قػػؿ م  ػػيرًا  ػػف اسقتػػ ؿ ني مأذي ػػً  سػػه  الػػهس   ػػي اسثػػ  ي ال 
 .11مبلؼ  ي ص ة األم ف

ني س ـ  هد اهلل ني ذمة اهلل  تع سى ني  13ني مترس 12هذا يمف نس  ظ األم ف قيسؾ سا ريي ال تمؼ يال تي ؿ
 .14تع ؿ   همع اس بلـس ذ ره  ي اسهالر اس يالر

  

                                                           

 فً " أ " الناطقً. 1
أحد الفقهاء  هـ(،446نسبة إلى عمل الناطؾ وبٌعه، توفً بالري ) الناطفً ،أبو العباس الناطفً: أحمد بن محمد بن عمر

هو تلمٌذ أبً عبد الكبار وأحد أصحاب الواقعات والنوازل ومن تصنٌفه األجناس والفروق فى مجلد والواقعات فى مجلد و
 .63. اللكنوي، الفوابد البهٌة، (1/113هللا الجرجانً وأبً بكر الجصاص . انظر: القرشً، الجواهر المضٌة، )

هـ(، له تصانٌؾ فً فروع الفقه الحنفً 446كتاب األجناس: ألحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفً الطبري، )ت 2
 (.1/113منها الفروق، والواقعات، والهداٌة. انظر: القرشً، الجواهر المضٌة، )

  ب من " م ".34نهاٌة ق / 
 فً " ط " جاز له. 3
 لٌست فً " أ ". 4
 لٌست فً " م ". 5
هـ(، وله العدٌد من 402هـ ـ 328كتاب كفاٌة الفقهاء إلسماعٌل بن الحسٌن بن عبد هللا البٌهقً، أبو القاسم الحنفً، ) 6

 (.1/209المصنفات منها: الخبلفٌات، والشامل فً الفروع. انظر: البابانً، هدٌة العارفٌن، )
 لٌست فً " م ". 7
 إما أن. فً " م " 8
هـ ـ 1414، 2(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط3/296هـ(، تحفة الفقهاء، )540السمرقندي، محمد بن أحمد، )تانظر:  9

 (.7/106الكاسانً، بدابع الصنابع، ) م.1994
 فً " م " الخبلؾ. 10
 (.7/106انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) 11
 بلً وَمْوَجبلً بالفتح. انظر: الفارابً، الصحاح، مادة )وجل(.الَوَجُل: الخوؾ. تقول منه: َوِجَل َوجَ  12
 فً " ط " مترسٌت. 13

 (.7/129ـ مترس: بالفارسٌة ٌعنً: ال تخؾ. انظر: العٌنً، البناٌة شرح الهداٌة، )
 لٌست فً " أ " . 14
 (.1/284الحكام، ) (. مبل خسرو، درر5/1881الرومً، الٌنابٌع، ) (.1/1783نظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، )ا
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يأصػيعه إسػى اسهػم ل سر ػؿ مػف اسعػديس  2 ي اسهالر إمبلل: هأست ني    ال ة  ػف اسر ػؿ ال ػالر 1يق ؿ اس  ط ي
 .3ـ ن معالفينيي اليهؼ اهت هف نف ال يف نم  ً س يهي قيؿ م مد رضي اهلل  االه  ق ؿ: سالس هذا يأم فس

  

                                                           

 فً " أ " الناطقً 1
 فً " أ " شٌر. 2
 (. 1/285انظر: مبل خسرو، درر الحكام، ) 3

(. الشٌرازي، المهذب، 3/76وقال مالك والشافعً وأحمد: اإلشارة باألمان أمان. انظر: ابن أبً زٌد، النوادر والزٌادات، )
 (.9/323(. ابن قدامة، المؽنً، )3/280)
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)ذا فػػتح اإلمػػاـ بمػػدة عنػػوة( َأي قيػػرًا. )فيػػو )َبػػاُب اْلَغَنػػاِئـِ َوِقْسػػَمِتَيا بالخيػػار إف شػػاء قسػػمو بػػيف  )وا 
ف شػػاء أقػػر أىمػػو عميػػو ووضػػع  –صػػمى او عميػػو وسػػمـ  –المسػػمميف( كمػػا فعػػؿ رسػػوؿ المَّػػو  بخيبػػر، )وا 

بسػواد العػراؽ بموافقػة مػف  -رضػي او عنػو  -عمييـ الجزيػة وعمػى أراضػييـ الخػراج( كػذلؾ فعػؿ عمػر 
الصػػحابة ولػػـ يحمػػد مػػف خالفػػو، وفػػي كػػؿ مػػف ذلػػؾ قػػدوة فيتخير.وقيػػؿ األولػػى ىػػو األوؿ عنػػد حاجػػة 
الغػانميف، والثػاني عنػد عػدـ الحاجػة ليكػػوف عػدة فػي الزمػاف الثػاني، وىػػذا فػي العقػار. أمػا فػي المنقػػوؿ 

 رد بو الشرع فيو.المجرد ال يجوز المف بالرد عمييـا ألنو لـ ي

 ] المناسبة بيف باب الغنائـ وقسمتيا وباب الموادعة[

سم  ذ ر قت ؿ اس   ر يذ ر م  ال تهي يه مف اسمياد ة ذ ر م  ال تهي إساله   سيً  يهي  (1)ي ب اسغ  ،ـ يقهمته 
اسقهػػر ياالهػػتالبلل  اػػى اس  ػػيس يتيايعهػػ س يا  مػػ   ػػ ف ذسػػؾ   سيػػً  الهػػتقرال تأالالػػد اهلل تعػػ سى  الػػيش اسمهػػامالف 

 ي صرتهـ  ي األ ثر. 

 ]أثر الفتح عنوة[

ذا  تا اإلم ـ يادة   ية( ال يز  ي  2)قيسه ذا 3اسػياي مػ  قػدم  هيا    صػر اإلمػ ـس ي هػر اسمصػ ؼ   ػي قيسػه يا 
 .5{َ ي  ٱسَقالُّيـِ ُ يُه ِسايُ َيَ َ ِت ٱسس يم ه: } 4اسع ية ي سقهرس يهي ضده  أل ه  مف     الع ي   ية إذا ذؿ يمضع

 يا  مػػ  اسمع ػػى  ػػتا ياػػدة  ػػ ؿ  ػػيف نهاهػػ  ذيي   ػػية: ني ذؿ يذسػػؾ الهػػتاـز قهػػر اسمهػػامالف سهػػـس ي الػػه يضػػع
رادة اسمازيـ  ي طبلؽ اسبلـز يا   الػر  6اسمصدر ميضع اس  ؿس يهي  الر مّطرد إال  ي نس  ظ   د يعضهـس يا 

استعػػ رالؼ يػػؿ ذسػػؾ  ػػي اإلميػػ رات  اػػى نف الػػراد مع ػػى اسمػػذ ير ال اسم ػػ زيس س ػػف سال تقػػؿ م ػػه إسػػى ومػػر هػػي 
 اسمقصيد يتاؾ اإلرادة   ثالر اسرم دس 

  

                                                           

 فً " م " وقسمها. 1
 لٌست فً " أ ". 2
 فً " م " قدمنا. 3
 لٌست فً " أ ".  4

وفً حدٌث الفتح:أنه دخل مكة  ،وفتحت هذه البلدة عنوة أي فتحت بالقتال، قوتل أهلها حتى ؼلبوا علٌها ،والعنوة: القهر
 .انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )عنا( أي قهرا وؼلبة. عنوة

 .111ٌةسورة طه، اآل 5
 فً " م " وفً. 6
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ياسي ػه ن ػه م ػ ز ا ػتهرس  ػإف   ػية ا ػتهر س 2ًا مػف اسمهػيب  ػي اسهػيباس ػيد  ػ ف م ػ ز  1يسي نراد يه   ػس
  ي   س اسقهر   د اس قه ل    ز اهتعم سه  اله   هه تعرال ً .

ذا  ػػػتا اإلمػػػ ـ ياػػػدًة   ػػػيًة )  هػػػي ي سمالػػػ ر إف  ػػػ ل قهػػػمه ( ني اسياػػػد ) يػػػالف اسغػػػ  مالف ( مػػػع رليس نهاهػػػ   3يا 
ف   ل قتؿ مق تاهـ يقهـ م  هياهـ مف األراضي ياألمياؿ س 4تهااهترق قً  ينمياسهـ يعد إمراج قاسممس س ه  يا 

  اى اسمهاـ. 5ياسذراريس يالضع  اى األراضي اسمقهيمة اسع رة أل ه ايتدال استيظالؼ

ف   ل مّف  االهـ يرق يهـ ينرضهـ ينمياسهـ س  يضع اس زالة  اى اسرليس ياسمراج  اػى نرضػهـ مػف  الػر 6يا 
ياسعالػػيف ياأليدالػػة ياآليػػ ر ني مػػ ل اسمػػراج  8مػػ ل اسع ػػر ق مػػ ل اسهػػم لا 7نهػػي ظػػر إسػػى اسمػػ ل اسػػذي الهػػقي يػػه 

 استي  قته  األ   ـ أل ه ايتدال استيظالؼ  اى اس   ر.   أل ه ر 9 اى نرضهـ

 م ػػريهس إال نف الػػد ع إسػػالهـ مػػف اسمػػ ؿ مػػ  التم  ػػيف يػػه مػػف إق مػػة  10ينمػػ  اسمػػف  اػػالهـ يرقػػ يهـ ينرضػػهـ   قػػط
ال  هي ت االؼ يم  ال الط ؽ.  إسى نف تمرج 11ههـ ي اى األراضياسعمؿ ياس  قة  اى ن    اسغبلؿس يا 

  
                                                           

 ، وفً " م " به نفسه" بنفسه أفً "  1
وكإطبلق القدم كناٌة عن العمل الذي ٌتقدم فٌه ال ٌقع فٌه تؤخٌر وال إبطاء لما أن السعً والسبق ال ٌحصل إال بالقدم  2

نان دروٌش، (، تح: عد1/727(، الكلٌات، )1094فسمً المسبب باسم السبب. انظر: الكفوي، أٌوب بن موسى، )ت
 مإسسة الرسالة، بٌروت، د.ط، د.ت.

 . 232انظر: القدوري، مختصر القدوري،  3
لو افتتح الٌوم أرضا عنوة فؤحصى من افتتحها وطابوا  وذهب الشافعٌة إلى وجوب قسمته بٌن الؽانمٌن، قال الشافعً: "

ألخماس وٌوفً أهل الخمس حقوقهم إال أن ٌدع نفسا عن حقوقهم منها أن ٌجعلها اإلمام وقفا وحقوقهم منها إال األربعة ا
هـ(، 476(. الشٌرازي، إبراهٌم بن علً، )ت4/289" . انظر: الشافعً، األم، )البالؽون منهم حقوقهم فٌكون ذلك لهم

، دراسة 226النكت فً المسابل المختلؾ فٌها بٌن الشافعً وأبً حنٌفة من أول كتاب الجناٌات إلى نهاٌة كتاب اإلقرار، 
حقٌق: صباح بنت أكبر حسٌن أكبر وهً رسالة مقدمة لنٌل درجة الماجستٌر فً الفقه اإلسبلمً، جامعة أم القرى، وت

 هـ .1425السعودٌة، 
 خمسها.فً " م "  4
 . والمراد ها هنا الُعشر والخراج، فٌكون مجازاً ًءلزام. وهو تعٌٌن عمل معٌن للشخص أو للشالتوظٌؾ: من وظؾ، اإل 5

.انظر: قلعجً وقنٌبً، محمد رواس وحامد صادق، من قبٌل تسمٌة الشًء باعتبار ما ٌإول إلٌه، ٌقال: قد وظفته توظٌفاً 
هـ(، 978الرومً، قاسم بن عبد هللا بن أمٌر، )ت م.1988هـ ـ 1408، 2(، دار النفابس، ط1/151معجم لؽة الفقهاء، )

هـ ـ 1424(، تح: ٌحٌى حسن مراد، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، د.ط، 1/67أنٌس الفقهاء فً تعرٌؾ األلفاظ المتداولة، )
 م.  2004

(. 1/183وقال الشافعً: ال ٌجوز أن ٌمن علٌهم وٌتركها فً أٌدٌهم على ملكهم. انظر: السؽدي، النتؾ فً الفتاوى، ) 6
 .1296ؾ الرواٌة، (. السمرقندي، مختل7/119(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )10/37السرخسً، المبسوط، )

 وأ " ط" فً  7
 فً " أ " كالسماء. 8
 لٌست فً " م، ط ".]على أرضهم[  9

 لٌست فً " أ ". 10
 فً " أ " أراضً. 11
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ينمػ  اسمػػّف  اػػالهـ يرقػػ يهـ مػع اسمػػ ؿ ديف األرض ني يرقػػ يهـ  قػػط  ػػبل ال ػيزس أل ػػه إضػػرار ي سمهػػامالف يػػردهـ 
 .1 ريً   اال   إسى دار اس رب

 قػػرال ال هػػييف ي سهػػعي  إسػػالهـ  ال ي ػػيا اػػالهـ يػػبل مػػ ؿ الد عػػه   عػػـ سػػه نف اليقػػالهـ ن ػػرارًا ذمػػة ييضػػع اس زالػػة
 ياأل م ؿس يسه نف القتاهـ يسه نف الهترقهـ  م  هالذ ر.

 .2هذا يقد قالؿ األيسى األيؿ يهي قهمة األراضي ي الره  إذا   ف ي سمهامالف    ةس ياسث  ي   د  دمه 

 4ف زالد يػف نهػاـ ي اسيم ري   3ثـ اهتدؿ  اى  ياز قهمة األرض يقهمته  االه اسصبلة ياسهبلـ مالير يم 
 سسيال ومر اسمهامالف م   ت ت يادة يال قرالة إال قهمته  يالف نهاهػ  ق ؿ: ق ؿ  مر رضي اهلل   ه:  5 ف نياله

 6 م  قهـ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ مالير 

سػيال نف التػرؾ ومػر اس ػ س   مػر القػيؿ:   : نمير   زالد يف نهاـ  ف نياله ق ؿ: همعت7يرياه م سؾ  ي اسميطأ
 م  قهـ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يوسػه يهػاـ  8 يل سهـ م   تا اسمهاميف قرالة إال قهمته  يال ه  ههم   ً ال 

  ظ هر هذا ن ه قهمه   اه . 9مالير ههم  ً  

  
                                                           

 (.3/211(. ابن نجٌم، النهر الفابق، )4/138(. ابن عابدٌن، رد المحتار، )4/124انظر: الموصلً، االختٌار، ) 1

  أ من " أ ".  12نهاٌة ق / 
 (.7/131(. العٌنً، البناٌة، )3/248الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )انظر:  2
 .فً " م " مما 3
الصالح  ًهـ( التابع136هللا عنه، )ت ًمولى عمر بن الخطاب رض أبو أسامة، زٌد بن أسلم القرٌشى العدوى المدنى، 4

وخبلبق من األبمة،كان ثقة كثٌر ، ومعمر، ي، والثوريالفقٌه، رحمه هللا. روى عن ابن عمر، وأنس، وروى عنه الزهر
 (.1/200ات، )لؽ(. النووي، تهذٌب األسماء وال5/412الحدٌث. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )

ٌُقال: أبو زٌد المدنً، مولى ُعَمر ْبن الخطاب، قٌل: إنه من سبً عٌن التمر، وقٌل:  5 أسلم القرشً العدوي، أبو خالد، و
ِ ْبن ُعَمر ْبن الخطاب، حبشً من بجاوة. أدرك زمان ا ِه وَسل َم، وروى عن: أبً بكر الصدٌق، وعبد هللا  ٌْ ُ َعلَ ًّ َصل ى هللا  ِب لن 

هـ(، فتح الباب فً 395روى عنه: ابنه زٌد والقاسم بن محمد. انظر: ابن منده العبدي، محمد بن إسحاق بن محمد، )ت
م. المزي، 1996 -هـ 1417، 1الرٌاض، ط ـة الكوثر، السعودٌة (، نظر محمد الفارٌابً، مكتب1/285)الكنى واأللقاب، 
 (.2/529تهذٌب الكمال،)

كتاب الحرث والمزارعة، باب أوقاؾ أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم أخرجه البخاري،  6
اب المؽازي، باب ؼزوة خٌبر، كت.وفً (3125(، كتاب الجهاد، باب الؽنٌمة لمن شهد الوقعة، )2334ومعاملتهم، رقم)

 (.5/138( )3/106صحٌح البخاري، ) (.4236رقم )
فً الرتبة بعد مسلم على ما هو األصح وٌذكر أن جمٌع  ووه صاحب المذهب المالكً، عالم المدٌنةاإلمام مالك موطؤ  7

ها وأحسنها: رواٌة ٌحٌى بن كثٌر وعن مإلفه فٌه رواٌات كثٌرة أشهر ،مسابلها ثبلثة آالؾ مسؤلة وأحادٌثها سبعمابة حدٌث
 (.1/13مالك فإنما ٌنصرؾ له. انظر: الكتانً، الرسالة المستطرفة، ) اللٌثً األندلسً وإذا أطلق فً هذه األعصار موطؤ

 فً " أ " سهاما. 8
رض وكٌؾ ، كتاب السٌر، باب ما قالوا فً قسمة ما ٌفتح من األفً مصنفه لم أجده فً الموطؤ. وأخرجه ابن أبً شٌبة 9

باب كتاب قسم الفًء والؽنٌمة، فً الكبرى، والبٌهقً  .(11/96) (. وقال المحقق : إسناده صحٌح.33549كان، رقم )
 (.6/517) .(12830، رقم )قسمة ما حصل من الؽنٌمة من دار وأرض وؼٌر ذلك من المال أو شًء
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ي صػ ً  يػالف اسمهػامالفس قهػمه  يالػ هـ  1ياسذي  ي نيػي دايد يهػ د  الػد ن ػه:  قهػـ ماليػر  صػ الف  صػ ً  س يا،يػه
 . 2  اى ثم  الة   ر ههم ً 

ر ػػ ؿ مػػف  7 ػػف6 ػػف ي ػػالر يػػف الهػػ ر 5 ػػف ال الػػى يػػف هػػعالد4نالضػػً  مػػف طرالػػؽ م مػػد يػػف  ضػػالؿ 3ينمر ػػه
 8نص  ب رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يوسه يهاـ:   نّ ه قهػمه  هػتة يثبلثػالف هػهمً   مػع  ػؿ هػهـ م ،ػة هػهـ 

 9ههمً . الع ي ن طى س ؿ م ،ة ر ؿ

:  ي ػ ف سرهػيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يوسػه يهػاـ يسامهػامالف اس صػؼ اسيالهقػي  ي رياالة 10يقد   ل ميال ً   ذسؾ
 .12ياألمير ي يا،ب اسمهامالف  11مف ذسؾس ي زؿ اس صؼ مف ذسؾ سمف ال زؿ يه مف اسي يد

  

                                                           

 فً " أ " لٌزاببه. 1
(. قال األلبانً: حسن 3010) مارة، باب ما جاء فً حكم أرض خٌبر، رقمكتاب الخراج واإل، فً سننه أخرجه أبو داود 2

 (.3/159) صحٌح.
 " وأخرج. أفً "  3
 فً " أ " فضل. 4

هـ(، سمع مؽٌرة واألعمش، روى عنه أحمد 195)ت محمد بن فضٌل بن ؼزوان أبو عبد الرحمن مولى بنً ضبة الكوفً،
(. البخاري، 26/293وذكروا أنه كان ٌتشٌع. انظر: المزي، تهذٌب الكمال، )بن حنبل، وسفٌان الثوري، وثقه ؼٌر واحد، 

 (.1/107التارٌخ الكبٌر، )
. الكوفً، )ت 5 ًّ ِم ٌْ ٌَى بن َسِعٌد بن حٌان، أَُبو حٌان الت  ْح هـ(، روى عن: أَِبٌِه وعن عامر الشعبً، َرَوى َعنه: 145ٌَ

َنة ، وإِْسَماِعٌل بن علٌ ٌْ ٌَ (.ابن 8/276. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )ة، وثقه ؼٌر واحد، روى له الجماعةإِْبَراِهٌم ْبن ُع
 (.2/340منجوٌه، رجال صحٌح مسلم، )

بشٌر بن ٌسار المدنً، سمع أنس بن مالك وسوٌد بن النعمان، سمع منه ٌحٌى بن سعٌد األنصاري، كان شٌخا كبٌرا فقٌها  6
ِه وَسل َم، وكان قلٌل الحدٌث، وروى له الجماعة. انظر: البخاري، ثقة، وقد أدرك عامة أصحاب َرُسول هللا ِ  ٌْ  صلى هللا َعلَ

 (.4/187(. المزي، تهذٌب الكمال، )2/132التارٌخ الكبٌر، )
 فً " أ " ممن. 7
(. قال األلبانً: 3012) كتاب الخراج واإلمارة، باب ما جاء فً حكم أرض خٌبر، رقم، فً سننه أخرجه أبو داود 8

 .(3/159) ٌح اإلسناد.صح

  أ من " م ".35نهاٌة ق / 
وفدً . تدانبة والخٌدل ماابدؼدزوة خٌبدر ألدؾ وأربعم ةسدهماً وسدٌؤتً أن رجالد (ةِ مابدثمانو اً فلفً " أ " ]وكان القاد ثمانٌة )أ 9

سدهمٌن وأعطدى الرجدل ٌعندً صداحبه  فدارس(الالمدارك )كان الجٌش ألفاً وخمسمابة مدنهم ثبلثمابدة فدارس فدؤعطى : "رواٌة
 .[سهماً 

وفدً سدنده مجمدع بدن ، وقدال فدً الكبدرى البٌهقدً ..." أخرجدهكان الجٌش ألفداً وخمسدمابة مدنهم ثبلثمابدة فدارسـ حدٌث : " 
ٌعقوب، قال عنه الشافعً فً القدٌم: شٌخ ال ٌعرؾ.قال أبو داود: هذا وهم، إنما كانوا مابتً فارس، فؤعطى الفرس سهمٌن، 

. كتداب قسدم ، قال: وحدٌث ابن عمر أنه علٌه السبلم أعطى الفدارس ثبلثدة أسدهم أصدح، والعمدل علٌدهصاحبه سهماً  وأعطى
 (.3/416الزٌلعً، نصب الراٌة، ) (.6/529) (.12869باب ما جاء فً سهم الراجل والفارس، رقم ) الفًء والؽنٌمة،

 فً " أ " وكذلك.  10
 الوقود. " أ" فً  11
، كتاب آداب القاضً، قسم الفًء والؽنٌمة، باب قسمة ما حصل من الؽنٌمة من دار أو فً الكبرى هقًأخرجه البٌ 12

 (. 10/223) (6/516) (.20437وكتاب، باب القسمة، رقم )(. 12824أرض، رقم )

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933
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 هامالف يهي مع ى م ؿ يالت اسم ؿ.ي  صؿ هذا ن ه  ص ؼ اس صؼ س يا،ب اسم

س  امػػ  صػػ رت 2يتيايعهػػ  مػػف طرالػػؽ ومػػر ييػػالف نف ذسػػؾ اس صػػؼ   ػػ ف اسػػيطالا ياس تاليػػة ياسهػػبلسـ 1هثػػـ ذ ػػر 
األمياؿ يالد رهيؿ اهلل صاى اهلل  االػه يهػاـ ياسمهػامالف يسػـ ال ػف سهػـ  مػ ؿ ال  ػي هـ  ماهػ   ػد   رهػيؿ اهلل 

 .3صاى اهلل  االه يهاـ اسالهيد  ع ماهـ 

 الػ ة رهػيؿ اهلل صػاى  6:    عػ ماهـ ي صػؼ مػ  المػرج م هػ س  اػـ الػزؿ ذسػؾ5 ػي  تػ ب األمػياؿ 4زاد نيي  يالػد
اهلل  االه يهاـ ينيي ي ر  تى   ف  مرس   ثر اسعم ؿ  ي اسمهامالف يَقُييا  اى اسعمؿس  أ اى  مر رضػي 

 .8اس  ـس يقهـ األمياؿ يالف اسمهامالف إسى اسالـي  7اهلل   ه اسالهيد إسى نرض

 يقد امتاؼ نص  ب اسمغ زي  ي نف مالير  ت ت  اه    ية ني يعضه  صا ً س 

  

                                                           

 " ذكر. أفً "  1
بللم ٌقال له السبللٌم وهو الوطٌح والسبللم حصنان من حصون خٌبر أخذهما النبً صلى هللا علٌه وسلم صلحاً وحصن س 2

 حصن بنً الحقٌق آخر حصون خٌبر.
 ـ والكتٌبة: من أرض خٌبر وهً أربعون ألؾ عذق أكثرها فتح عنوة وفٌها صلح.

(، دار إحٌاء 15/219هـ(، عمدة القاري فً شرح صحٌح البخاري، )855انظر: العٌنً، محمود بن أحمد بن موسى، )ت
 (.3/31. الخطابً، معالم السنن، )(8/171، ). العظٌم أبادي، عون المعبودالتراث العربً، بٌروت، د.ط، د.ت

(. قال األلبانً: 3014كتاب الخراج واإلمارة، باب ما جاء فً حكم أرض خٌبر، رقم )، فً سننه أخرجه أبو داود 3
 (.3/160) .لؽٌرهصحٌح 

. طلب أدٌب فقٌه لؽويهـ(، من أبناء أهل خراسان. 224ـ  154، البؽدادي، )بتشدٌد البلم مالقاسم بن سبل  أبو عبٌد  4
البؽدادي،  (.7/253.انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )جواداً  ورعاً  دٌناً  رحمه هللاوكان  عالم بؤٌام الناس، الحدٌث والفقه
 (.12/401تارٌخ بؽداد، )

فً األموال من أحسن ما صنؾ فً الفقه  وكتابه ، مدحه بعضهم فقال: "مالقاسم بن سبل  كتاب األموال ألبً عبٌد  5
عن النبً صلى هللا علٌه  وخمسون أصبلً  ٌجًء إلى باب فٌه ثبلثون حدٌثاً وعده بعضهم أضعؾ كتبه، فقال " ،"وأجوده

، ؼرٌب الحدٌثله تصانٌؾ أخرى منها: . "وسلم، فٌجًء ٌحدث بحدٌثٌن ٌجمعهما من حدٌث الشام، وٌتكلم فً ألفاظهما
 .(1/825البابانً، هدٌة العارفٌن، ). (12/401البؽدادي، تارٌخ بؽداد، ) ناسخ القرآن ومنسوخه. انظر:، وفضابل القرآنو
 لٌست فً "أ ، م " 6
 أ، م "فً " لٌست  7
ابن زنجوٌه، حمٌد بن مخلد بن  .وأخرج هذه الزٌادة أٌضاً ابن زنجوٌه فً األموال (.1/71انظر: أبو عبٌد، األموال، ) 8

، مركز الملك فٌصل للبحوث والدراسات اإلسبلمٌة، السعودٌة (، تح: شاكر فٌاض، 1/188هـ(، األموال، )251قتٌبة، )ت
 (. 1/188تارٌخ المدٌنة، ) ،ابن شبةو. م 1986 -هـ  1406، 1ط
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 .3األيؿ 2يف  يد اسير 1يص ا نيي  مر

س ي ّاطػػػه ايػػػف  يػػد اسيػػػر قػػػ ؿ:  إ مػػػ  دمػػػؿ  ػػػؿ ذسػػػؾ مػػػف  هػػػة 4 ػػػف اسزهػػػري اسثػػػ  ي يريى ميهػػى يػػػف  قيػػػة
ريي:  ن ػه صػاى اهلل  االػه  6نهػامهم  نهاهمػ   ػي  قػف دمػ ،هـ يهمػ  اسػيطالا ياسهػبلسـ  مػ  5اس ص الف اساذالف

 .8هأسيه نف الهالرهـس ينف ال قف سهـ دم لهـ   عؿ  7يهاـ سّم    صرهـ  الهم   تى نالق يا ي سهبلؾ

نف س إسػى 10إالمػ   ػ ف مػف ذال ػؾ اس صػ الف 9   ز رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ األمياؿ ي مالػع اس صػيف
 مغ يمالف ظف نف ذسؾ صاا. 11ق ؿ:   ام  سـ ال ف نهؿ ذال ؾ اس ص الف

يسعمري إ ه  ي اسر  ؿ ياس ه ل ياسذرالة سضػرب مػف اسصػااس يس ػ هـ سػـ التر ػيا نرضػهـ إال ي س صػ ر ياسقتػ ؿ 
 .14مقهيمة يالف نهاه   13نرض مالير  اه    ية  المة 12   ف   مه     ـ ه ،ر

 ػ س ؽ  ػي  نهػؿ اسصػاا نرضػهـ يهػ ،ر نمػياسهـ 17نهاه   م  ماػؾ 16ه صا ً  ما  15إسى نف ق ؿ:  يسي    ت
  18ذسؾ م  ق سه ايف إه  ؽ  ف اسزهري: قني ن ه   ت ت   يةا

  
                                                           

 فً " أ، م " أبو عمرو. 1
 فً " أ " عبد السٌر، وفً " ط " عبد السر. 2

دٌب الحافظ جمال الدٌن أبو عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري األ القرطبً ـ ابن عبد البر
االستذكار  :من تصانٌفه هـ(،463ـ  368) ً، عالم بالقراءات والخبلؾ ٌمٌل فً الفقه إلى أقوال الشافعً،المالك الفقٌه

( البابانً، هدٌة 13/357صحاب. انظر: الذهبً، سٌر، أعبلم النببلء، )معرفة األاالستٌعاب فً و مصاربمة األألمذاهب 
 (.2/550العارفٌن، )

(، تح: 1/201هـ(، الدرر فً اختصار المؽازي والسٌر،)463ابن عبد البر، ٌوسؾ بن عبد هللا بن محمد، )تانظر:  3
 هـ.1403، 2شوقً ضٌؾ، دار المعارؾ، مصر ـ القاهرة، ط

 (.1/200ابق، )المرجع الس 4
 " الحصٌن الذٌن. أفً "  5
 فً " ط " لما. 6
 فً " م، ط " الهلكة. 7
(. قال األلبانً: 3016، كتاب الخراج واإلمارة والفًء، باب ما جاء فً حكم خبٌر، رقم )فً سننه أخرجه أبو داود 8

 (3/161) .ضعٌؾ اإلسناد
 فً " أ " جمٌع والحصون. 9

 فً " أ " ذٌلك الحصٌن. 10
 .لٌست فً " أ " 11
 لٌست فً " م " . 12
 لٌست فً " م ". 13
 (.1/202انظر: ابن عبد البر، الدرر ، ) 14
 " كان. أفً "  15
 فً " م " لملكها. 16
 فً " أ، م " كما ٌملك. 17
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م ". 18
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 ا تهى. 1ديف م  ق سه ميهى يف  قية   ه 

ف   ل نقر نهاه  . ال  ػؾ  ػي إقػرار  مػر رضػي اهلل 4(3إسى قيسه: ه ذا  عؿ  مر يهػياد اسعػراؽ 2) قيسه: يا 
 ماه ص  يه ني سـ العماػه  6 اى  ؿ  رالب   مر ني   مر 5ييضع اسمراج  اى نراضالهـ اسهياد  ه نهؿ 

 8.9يق الزاً  7درهم ً 

ممهةس ي رض  اى رق ب اسميهرالف  ػي اسعػ ـ  12  رةس ي اى اسرط ب 11 رالب اس ـر 10  ي رض  اى  ؿ
درهمػً س   مػؿ  ػي نيؿ ثم  الة ينريعػالف ي اػى مػف دي ػه نريعػة ي  ػرالفس ي اػى مػف سػـ ال ػد  ػال،ً  اث ػي   ػر 

س ي ي اسه ة اسث  الة م ،ة ي  ريف نسؼ نسؼ درهـٍ   .13ه ة إسى  مر ثم  يف نسؼ نسؼ درهـٍ

  ت ت   ية يقهمت يالف اسغ  مالفس   عات ألهؿ اسممس  إال نف  ي اسم هير  ف نص  ب اس   عي ن ه 

  

                                                           

 (.1/203انظر: ابن عبد البر، الدرر، ) 1
 فً " أ " احراق. 2
انظر:  لكثرة الشجر والمٌاه والخضر فٌه. سواداً ، سمً بٌن البصرة والكوفة وحولهما من قراهماما  :سواد العراق 3

هـ(، أساس الببلؼة، مادة )سود(، تح: محمد باسل عٌون سود، دار 538الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، )ت
 (.1/586م. ابن درٌد، جمهرة اللؽة، )1998هـ ـ 1419، 1الكتب، بٌروت، ط

 (.3/248(. الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )4/124. الموصلً، االختٌار، )232: القدوري، مختصر القدوري، انظر 4
 فً " أ " أرضٌهم. 5
الجرٌب: من الطعام واألرض: مقدار معلوم ٌختلؾ باختبلؾ البلدان، والجمع: أجربة وجربان. وتقدٌر مساحته من  6

 48ومن الطعام أربعة أقفزة أي ما ٌساوي أي ما ٌقارب دونما وثلث الدونم. 2م1366، 04قصبات ما ٌعادل  6االرض 
 لتراً.132صاعاً، 

ـ والجرٌب العامر أو الؽامر: الؽامرة من األرض خبلؾ العامرة، قال ابن األثٌر: الؽامر ما لم ٌزرع مما ٌحتمل الزراعة 
 (. 1/163وقنٌبً، معجم لؽة الفقهاء، ) (. قلعج6/148ًمن األرض. انظر: العٌنً، البناٌة شرح الهداٌة، )

ما شٌاء مقدارها والدرهم التً توزن بها األ ،ؼراماً  2، 979 ما ٌعادلدوانق  6الدرهم: قطعة نقدٌة من الفضة وزنها  7
 (.1/208انظر: قلعجً وقنٌبً، معجم لؽة الفقهاء، ) ؼراما. 3، 171 ٌعادل

، وهو ٌساوي عند الحنفٌة صاعاً  12وٌقدر ب، قدٌم ٌختلؾ باختبلؾ الببلد أقفزة وقفزان، مكٌال معالقفٌز: بفتح فكسر ج 8
ؼراماً. انظر:  26064 ما ٌعادللترا  32، 976ؼراماً من القمح، وعند ؼٌرهم  39138لترا أي ما ٌعادل  40، 344

 (. 1/368(. قلعجً وقنٌبً، معجم لؽة الفقهاء، )7/227العٌنً، البناٌة شرح الهداٌة، )
 . (1/257الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، )انظر:  9

 لٌست فً " م ". 10
 المراد بالكرم: شجر العنب. انظر: الزبٌدي، تاج العروس، مادة )كرم(. 11
الُرطب بالضم: مما ترعاه الدواب، والًرطبة بالفتح اإلسفست الرطب وهً الفصفصة  ما دامت خضراء ـ وهً نبات  12

حذٌفة وابن حنٌؾ وظفا على كل جرٌب من أرض الزرع درهما ومن أرض  كالبرسٌم ـ ، وجمعها رطاب )ومنه( حدٌث
، مادة )رطب(، المعجم الوسٌط، مجمع اللؽةالرطبة خمسة دراهم. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )رطب(، 

 المطرزي، المؽرب فً ترتٌب المعرب، مادة ) رطب (.
 (. 1/212األموال، ) ،أخرجه ابن زنجوٌه 13

  ب من " أ ".12نهاٌة ق / 
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س  ػػػه اهػػػتط ب قاػػػيب  2سممػػػسا  ػػػدهـ ن ػػػه سػػػـ المصػػػه  يأهػػػؿ ا . ياسصػػػ الا قاسم ػػػهير1ياسم قػػػيالت ساغػػػ  مالف
 .5 ؿ ه ة 4 اى نهاه  يمراج الكدي ه  ي 3اسغ  مالف ياهترده  يرده 

 .7: ي  ه  مف نهاه  يثمٍف م  ـٍ 6يق ؿ ايف هرالج

ينف  مر رضي اهلل   ه يظؼ م  ذ ر   يسـ القهػمه  يػالف  ياسم هير  ي  تب اسمغ زي نف اسهياد  تا   يةس
ػػ َّ َن َػػ ََّل ٱسا ػػُه َ اَػػىَٰ َرُهػػيِسهِ اسغػػ  مالف م ت ػػً  يقيسػػه تعػػ سى: } ني  9{َيعػػِدِهـ  َيٱس ػػِذالَف َ ػػ َُّلي ِمػػف إسػػى قيسػػه: } 8{ۦم 

 .11يساذالف   ليا مف يعدهـس يا  م  ت يف سهـ ي سمف ييضع اسمراج ياس زالة 10اسغ المة هلل يسارهيؿ

 يهام ف رضي اهلل   هم س  12 مر رضي اهلل   ه هذه اآلالة يسـ الم س ه ن ٌد إال   ٌر الهالٌر  يبلؿ يتبل

  

                                                           

 (. 11/449الرافعً، العزٌز شرح الوجٌز، ) .(14/259المزنً، الحاوي الكبٌر، ) انظر: 1
 فً " م " المشهور عندها أنه لم ٌخمسها بل الخمس. 2
 لٌست فً " أ ". 3
 لٌست فً " أ ". 4
 -رضً هللا عنه  -أن عمر بن الخطاب ، والصحٌح المنصوص "صلحا قال النووي: قال أبو إسحاق "سواد العراق فتح 5

وجهٌن، الصحٌح  فتحه عنوة، وقسمه بٌن الؽانمٌن، ثم استطاب قلوبهم واسترده، واختلؾ األصحاب فٌما فعله بؤرضه على
الذي قاله األكثرون: أنه وقفها على المسلمٌن وآجره ألهله، والخراج المضروب علٌه أجرة منجمة تإدى كل سنة، والثانً 

. ابن سرٌج: أنه باعه لهم والخراج ثمن منجم، فعلى هذا ٌجوز رهنه وهبته وبٌعه، وعلى الصحٌح: ال ٌجوز ذلك وبه قال
 (.10/275(. النووي، روضة الطالبٌن، )17/537انظر: الجوٌنً، نهاٌة المطلب، )

 فً " أ، م، ط" شرٌح وهو خطؤ.   6
هـ(، شرح 306ٌج البؽدادي إمام أصحاب الشافعً، )تابن سرٌج أحمد بن عمر بن سرٌج القاضً أبو العباس بن سر

المهذب ولخصه وصنؾ التصانٌؾ، سمع علً بن اشكاب وأبا داود السجستانً وروى عنه أبو القاسم الطبرانً وتفقه على 
(، طبقات الشافعٌٌن، 774(. ابن كثٌر، إسماعٌل بن عمر، )ت7/170عدة أبمة. انظر: الصفدي، الوافً بالوفٌات، )

 م. 1993هـ ـ 1413(، تح: أحمد عمر هاشم، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، د.ط، 1/193)
ر عطاُإه ِفً أوقاٍت َمْعلُوَمٍة ُمتَتابعة، مشاَهرًة أَْو مُ  7 ٌَُقر  طه أقساًطاً وَتْنِجٌُم الثمن: ُهَو أَْن  م الش ًَء: قس  َوِمْنُه ، ساناةً نج 
اْلَعَرَب َكاَنْت َتْجعل َمطالِع َمناِزل اْلَقَمِر وَمساِقَطها مواقٌَت لُِحلول ُدٌوِنها  وأصلُه أَن  « َتْنجٌم المكاَتب، وتنجٌم الدٌن»

ا، َوَكَذلَِك َباِقً المناِزل. انظر: ابن األ  ٌ َك َمالًِ: أَيِ الثُّر ٌْ ِرَها، َفَتقُوُل: إَِذا َطلَع الن جُم حل  َعلَ ٌْ . ثٌر، النهاٌة، مادة )نجم(َوَؼ
 ة العربٌة المعاصرة، مادة )نجم(.عمر، معجم اللؽ

 .7سورة الحشر، اآلٌة 8
 .10سورة الحشر، اآلٌة 9

 فً " م، ط " ولرسوله. 10
هـ(، روابع التفسٌر الجامع 795(. ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، )5/318انظر: الجصاص، أحكام القران، ) 11

 م.2001هـ ـ1422، 1(، دار العاصمة، السعودٌة، ط2/388لتفسٌر ابن رجب الحنبلً، )
ببلل بن رباح، مولى أبً بكر، ٌكنى أبا عبد الكرٌم، وٌقال: أبو عمرو، وٌقال: أبو عبد هللا، وأمه حمامة، من مولدي  12

السراة، عداده فً أهل الشام، فً موالى تٌم، شهد بدًرا والمشاهد كلها، توفً بدمشق، سنة عشرٌن من الهجرة، روى عنه: 
(. ابن منده، معرفة 3/174 عنهم. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )أبو بكر، وعمر، وجماعة من الصحابة رضً هللا

 (.1/267الصحابة، )
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يقػػ ؿ:   اساهػػـ ا   ػػي يػػبلاًل   ػػد    مػػر رضػػي اهلل   ػػه  اػػى اسم يػػرس : ػػف نيػػي هرالػػرة رضػػي اهلل   ػػه ي قػػؿ
  .2ق ؿ  ي اسميهيط:  اـ ال مديا ي دميا ير عيا إسى رناله رضي اهلل   ه .1ينص  يه  

القهػػـ اس يػػي صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ  نف م ػػة  ت ػػت   ػػية يسػػـ   يالػػدؿ  اػػى نف قهػػمة األراضػػي سػػالس  تمػػً س
  .3  نرضه 

 .5س يهي ندرى ي آلث ر ياألمي ر4يسهذا ذهب م سؾ إسى نّف يم رد اس تا تصالر األرض يق ً  سامهامالف

نال تػرى نّ ػه ثيػت  ػي اسصػ الا مػف قيسػه  ة6يد ياهـ نّف م ة  ت ت صػا ً  ال دسالػؿ  االهػ  يػؿ  اػى  قالضػه 
س يسػػي  ػػ ف 8 هػػي ومػػفس يمػػف ن اػػؽ ي يػه  االػػه  هػػي ومػػف  7ر نيػي هػػ ال ف االػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ:  مػػف دمػػؿ دا

 صا ً  ألم يا  اهـ يه يبل    ة إسى ذسؾ.

سػػى مػػ  هػػ  ك رضػػي اهلل   هػػ  مػػف ن  رتػػهس يمػػدا عته   االػػً  رضػػي اهلل   ػػه  ػػف قتاػػهس  ثيػػت مػػف إ ػػ رة نـ 9يا 
  سيعد دميسه 11ايف مطؿ 10 ينمره  االه اسهبلـ يقتؿ

  
                                                           

هـ(، فضابل الصحابة، 241الشٌبانً، أحمد بن حنبل، )ت (. وأخرجه أحمد.1/71أخرجه أبو عبٌد. األموال، ) 1
ن زنجوٌه. األموال، واب .1983 – 1403، 1وصً هللا محمد عباس، مإسسة الرسالة، بٌروت، طتح: (، 1/289)
(. 18392، رقم )باب من رأى قسمة األراضً المؽنومة ومن لم ٌرها ، كتاب السٌر،فً الكبرى (. والبٌهق1/191ً)
باب السواد وحكم ما نفقه اإلمام من األرض وقال الحدٌث مرسل، كتاب السٌر،  ،(. وفً معرفة السنن واآلثار9/233)

 (.13/331(. )18385، رقم )للمسلمٌن
 (.10/16انظر: السرخسً، المبسوط، ) 2
فا و(، تح: أبو ال1/107هـ(، الرد على سٌر األوزاعً، )182أبو ٌوسؾ، ٌعقوب بن إبراهٌم بن حبٌب، )ت انظر: 3

(. ابن عبد البر، 13/179. البٌهقً، معرفة السنن واآلثار، )، د.ت1األفؽانً، لجنة إحٌاء المعارؾ النعمانٌة، الهند، ط
 (5/151)االستذكار، 

 (.2/313الصاوي، بلؽة السالك، ) (.3/128الخرشً، شرح مختصر خلٌل، ) انظر: 4
 فً " م، ط " باألخبار واآلثار. 5
فً كتابه: ومن له أدنى علم بالسٌر والفتوح ال  -رحمه هللا تعالى  -قال الكرخً مذهب الشافعً أن مكة فتحت صلحاً،  6

. انظر: حتى حدث قول بعد المابتٌن أنها فتحت صلحا لى فتح مكة عنوة وقهراً ٌقول بهذا وقد كان أهل العلم مجمعٌن ع
 (.10/37السرخسً، المبسوط، ) .208(. الشٌرازي، النكت فً المسابل، 8/407الماوردي، الحاوي الكبٌر، )

سلم فنزل بها والد معاوٌة له صحبة وكان قد خرج إلى مكة بعد أن أ ،صخر بن حرب بن أمٌة بن عبد شمسأبو سفٌان:  7
ثم رجع إلى المدٌنة فمات بها سنة إحدى وثبلثٌن وهو ابن ثمان وثمانٌن روى عنه ابن عباس. انظر: البخاري، التارٌخ 

 (. 3/250(. ابن أبً  حاتم، الجرح والتعدٌل، )4/310الكبٌر، )
 (.3/1405) .1780، كتاب الجهاد والسٌر، باب فتح مكة، رقم فً صحٌحه أخرجه مسلم 8
 فً " م، ط " ولما. 9

 فً " أ " تقبل. 10
قال ابن إسحاق: وإنما أمر بقتل عبد هللا بن خطل؛ أحد بنً تمٌم بن ؼالب؛ ألنه كان مسلماً، فبعثه رسول هللا صلى هللا  11

ذبح علٌه وسلم مصدقاً، وبعث معه رجبلً من األنصار، وكان معه مولى ٌخدمه وكان مسلماً فنزال منزالً، فؤمر المولى أن ٌ
تٌساً وٌصنع له طعاماً، ونام فاستٌقظ ولم ٌصنع له شٌبا فقتله وارتد، وكان ممن ٌإذي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم. 

 (.2/122(. الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )4/223انظر: ابن سعد، الطبقات ال كبرى، )
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 . 1اس عية  يهي متعاؽ يأهت ر

م ػػػة الػػػـي ماػػػؽ  نف اهلل تعػػػ سى  ػػػـر قيسػػػه  االػػػه اسصػػػبلة ياسهػػػبلـ  ػػػي اسصػػػ ال الف:   2ينظهػػػر مػػػف هػػػذا  اػػػه
اسهػػميات ياألرض ال الهػػ ؾ يهػػ  دـس إسػػى نف قػػ ؿ:  ػػإف ن ػػد تػػرمص يقتػػ ؿ رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ 

 .4إف اهلل نذف سرهيسه يسـ الأذف س ـ  3 قيسيا

 رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ صرالا  ي ذسؾ. 5 قيسه يقت ؿ

 وفػي العقػػار خػالؼ الشػػافعيا ألف فػػي المػف إبطػػاؿ حػؽ الغػػانميف أو ممكيػػـ فػال يجػػوز مػف غيػػر بػػدؿ
يعادؿ، والخراج غير معادؿ لقمتو، بخالؼ الرقاب ألّف لإلمػاـ أف يبطػؿ حقيػـ رأسػًا بالقتػؿ، والحجػة عميػو 

ـ كاألكرة العاممة لممسمميف العالمة بوجوه الزراعة والمؤف مرتفعػة مػع مػا ما رويناه، وألّف فيو نظرًاا ألني
ف مػّف عمػييـ بالرقػاب  ف قؿ حػااًل فقػد جػؿ مػلاًل لدوامػو، وا  إنو يحظى بو الذيف يأتوف مف بعد. والخراج وا 

 واألراضي يدفع إلييـ مف المنقوالت بقدر ما يتييأ ليـ العمؿ ليخرج عف حد الكراىة

)ألف  ػػي اسمػػف( يػػ ألرض )إيطػػ ؿ  ػػؽ اسغػػ  مالف(  س6اس ػػ  عي(  ع ػػده القهػػـ اس ػػؿ عقػػ ر مػػبلؼ)قيسػػه: ي ػػي اس
س ) ػػبل ال ػػيز( سئلمػػ ـ ذسػػؾ )يػػبل يػػدؿ الع دسػػه ياسمػػراج ال العػػ دؿ سقاتػػه( 7 اػػى قػػيس ـس )ني ما هػػـ(  اػػى قػػيسي

 ي س هية إسى رقية األرض.

  

                                                           

نبً صلى هللا علٌه وسلم الراٌة ٌوم الفتح، رقم ، كتاب المؽازي، باب أٌن ركز الفً صحٌحه متفق علٌه، أخرجه البخاري 1
(، وفً كتاب الجهاد، باب قتل األسٌر وقتل 1846) (، وفً كتاب الحج، باب دخول الحرم ومكة بؽٌر إحرام، رقم4286)

، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بؽٌر إحرام، فً صحٌحه ومسلم( 5/148) (4/67( )3/17. )(3044الصبر، رقم )
 (.2/989) (.1357رقم )

 فً " م، ط " من الكل. 2
 فً " م " فقواله. 3
(، وفً كتاب الحج، باب ال ٌعضد 104) كتاب العلم، باب لٌبلػ العلم الشاهد الؽابب، رقم، فً صحٌحه أخرجه البخاري 4

( 1/32. )(4295) (، وفً كتاب المؽازي، باب منزل النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌوم الفتح، رقم1832شجر الحرم، رقم)
 (.1354، كتاب الحج، باب تحرٌم مكة وصٌدها وخبلها وشجرها، رقم )فً صحٌحه ومسلم (.5/149( )3/14)
(2/987 .) 
 فً " أ " بقتالً. 5

  ب من " م ".35نهاٌة ق / 
ود، (، تح: عادل عبد الموج7/488هـ(، التهذٌب فً فقه اإلمام الشافعً، )516البؽوي، الحسٌن بن مسعود، )تانظر:  6

 (.1/310النووي، منهاج الطالبٌن، ). م 1997 -هـ  1418، 1، بٌروت،طدار الكتب العلمٌة
، ألن ة ٌبطل ملكهمعند الشافعٌو ،الملك قبل اإلحراز بدار اإلسبلمعندهم ألنه ال ٌثبت  إبطال حق الؽانمٌن: عند الحنفٌة 7

(. ابن نجٌم، البحر 4/124(. الموصلً، االختٌار، )7/132البناٌة، ). انظر: العٌنً، الؽنٌمة تملك عنده قبل اإلحراز بالدار
 (.5/89الرابق، )
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مػف  عػؿ  مػر رضػي اهلل  1ياس  ة  االػه مػ  ريال ػ ه()يمبلؼ اسرق ب ألف سئلم ـ نف اليطؿ  قهـ رنهً  ي سقتؿ 
 .2  ه مع ي يد اسص  ية  اـ الع رضيه    ف إ م   ً 

يػدسالؿ نف  مػر د ػ   4ن الػب يأ ػه سػـ الهػيغ ا تهػ دهـ سيػبلؿ يمػف معػه 3 إف قالؿ: ال ال عقد اإل م ع يمم س ػة
 .5 االهـس يسي هي يا سهـ ذسؾ سم  د    اى اسمم س الف

اسع ماػػة سامهػػامالف اسع سمػػة يي ػػيه اسزرا ػػة مػػع  6سامهػػامالفس ) ألّ هػػـ ( الصػػالريف )  ػػ أل رة) يألّف  الػػه  ظػػرًا ( 
 (  ف اسمهامالف.7ارت  ع اسمكف

(  ال صػػػؿ  مػػػـي اس  ػػػع 9يػػػه اسػػػذالف الػػػأتيف مػػػف يعػػػد 8ي ػػػي هػػػذا مػػػف اس ظػػػر مػػػ  ال الم ػػػى ) مػػػع ن ػػػه ال ظػػػى
 سامهامالف.

ف قؿ   اًل  قد  ؿ مآالً   .11قالمة األرض نضع ؼ (س  ريم  الت صؿ م ه  اى طيؿ اسزم ف 10) ياسمراجس يا 

 ]الحكـ في األسر [

 )وألف فيػو «]قػد قتػؿ -عميػو الصػالة والسػالـ  -ألنػو »قاؿ )وىو في األسار  بالخيار إف شػاء قػتميـ
ف شػاء  ف شاء استرقيـ( ألف فييا دفع شرىـ مػع وفػور المنفعػة ألىػؿ اإلسػالـ. )وا  حسـ مادة الفساد )وا 

عمػى مػا نبػيف إف شػاء او تعػالى.  يـ أحرارًا ذمًة لممسمميف( لما بيناه. )إال مشركي العرب والمرتديف(ترك
 .)وال يجوز أف يردىـ إلى دار الحرب(ا ألف فيو تقويتيـ عمى المسمميف

 .1)قيسه يهي  ي األه رى ي سمال ر إف   ل قتاهـ (الع ي إذا سـ الهاميا

  
                                                           

 (. 5/89انظر: ابن نجٌم، البحر الرابق، ) 1
 (.7/133انظر: العٌنً، البناٌة، ) 2
 فً " أ " بمخالؾ. 3
أن الصحابة أنكرت على  ابن عباس قوله  أٌضاً  هذا من خبلؾ الواحد فٌما لم ٌسوغ الجماعة خبلفه علٌها: ومن أمثلته 4

 (.3/293فً متعة النساء. انظر: الجصاص، الفصول فً األصول، )
 فً " أ " المخالفن. 5
 انظر: الرازي، مختار الصحاح، مادة )أكر(.  اث.ر  ار بالتشدٌد وهو الحَ ك  بفتحتٌن جمع أَ  :ةرَ كَ األَ  6
 فً " أ " المإذن. 7
 فً " أ " ٌخطً. 8
 م " من بعدهم.فً "  9

 (.1/29آل الشًء ٌبول أوال ومآال رجع. انظر: الفٌومً، المصباح المنٌر، )مآالً: من  10
 فً " م "]منه[. 11

 (.2/287الفتاوى الولوالجٌة، ) انظر: قال الولوالجً: األسٌر ٌقتل أو ٌجعل فٌباً فؤي ذلك كان خٌراً للمسلمٌن ٌعمل به. 1
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مػػف نهػػ رى  2إذا ال  ػػؾ  ػػي قتاػػه  قيػػة يػػف نيػػي معػػالط 1قػػد قتػػؿ ( مػػف األهػػرىاسصػػبلة ياسهػػبلـ  ) أل ػػه  االػػه
 األيال ت استي م ه :  5اسذي ق ست  اله نمته قتالاة 4ياس ضر يف اس  رث 3يدر

 ين ت مػي ػؽ 8مف صيا م مهةٍ           7مػظػ ػةٌ  6ؿالػ  را ػيػً  إّ ي األثػال

 11م  إف تزاؿ يه  اسر  ،ب تم ؽ           تػ ػالػػةً  10يػأف مػالػتػ ً  9نيػاػغ يػهػ 

 14ينمرى تم ؽ13ييا  ه  12  دت            مػ ػي إسػالػؾ يَ ػيػرًة مهػ ػي ػةً 

  

                                                           

 فً " ط " األسارى. 1
عقبة بن أبى معٌط الكافر، قُتل ٌوم بدر كافًرا، واسم أبى معٌط أبان بن أبى عمرو ذكوان بن أمٌة بن عبد شمس بن عبد  2

 (.20/59(. الصفدي، الوافً بالوفٌات، )1/337مناؾ القرشً. انظر: النووي، تهذٌب األسماء واللؽات، )
وبدر ٌذّكر وال  ،به سمٌت بدروي الّصفراء بٌنه وبٌن الجار، بٌن مكة والمدٌنة أسفل وادعلى الطرٌق بدر: ماء مشهور  3

. الحموي، معجم البلدان، شهر رمضان من سنة اثنتٌنمن وكانت وقٌعة بدر ٌوم الخمٌس صبٌحة سبع عشرة  ٌإّنث،
 (.1/84(. الحمٌري، الروض المعطار، )1/357)
 فً " م، ط " الحرث. 4

د مناؾ بن عبد الدار.الذي قتله علً بن أبً طالب ٌوم بدر بالصفراء صبرا النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عب
صلى هللا علٌه وسلم وكان معه أحد ألوٌة المشركٌن فً ؼزوة بدر. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى،  -بؤمر رسول هللا 

 (.4/1904(. ابن عبد البر، االستٌعاب، )2/10)
 فً " أ " قٌلة. 5

، كانت تحت عبد هللا بن الحارث بن أمٌة األصؽر بن عبد شمس بن عبد النضر وقٌل هً ابنته الحارث أخت قتٌلة بنت
مناؾ، أسلمت ٌوم الفتح كانت شاعرة محسنة، قالت األبٌات القافٌة فً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لما قتل أباها ٌوم 

ك بكى حتى أخضلت الدموع لحٌته، وقال: لو بلؽنً بدر، وذلك قبل إسبلمها فلما بلػ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ذل
 (5/301)(. ابن األثٌر، أسد الؽابة، 4/1904شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه. انظر: ابن عبد البر، االستٌعاب، )

(7/235.) 
(، 1/94ن، )هـ(، معجم البلدا262الحموي، ٌاقوت بن عبد هللا، )ت . انظرأَُثٌٌل: تصؽٌر األثل، وهو موضع قرب المدٌنة 6

 م. 1995، 2دار صادر، بٌروت، ط
 (.13/274موضعه ومؤلفه الذي ٌظن كونه فٌه. ابن منظور، لسان العرب، ) :مظنة الشًء 7
 انظر: ابن سٌده، المحكم والمحٌط األعظم،  مادة )صبح(. صبح خامسة، أي لصباح خمسة أٌام. 8
 فً " أ " فٌها. 9

 فً " ط " فإن. 10
 فً " أ " تحقق. 11
 فً " أ " جادر. 12
 (5/413الَوْكُؾ: القطر، وَكَؾ الماء ٌكُؾ وكفاً، وهو مصدره. انظر: الفراهٌدي، العٌن، ) 13

 فً " أ " ٌواكفها.
 فً " أ " ٌحقق. 14
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 األيال ت... 2مف  اس تى يهي اسمغالظ اسم  ؽا      1قم    ف ضرؾ سي م  َت يريم 

6ينم  م  ق ؿ ه الـس 5يهي نمي اسمطعـ يف  دي 4يف  دي 3يطعالمة
 إ ه قتؿ اسمطعـ يف  ديس  غاط يبل 

 8 ي الؼ يهي  االه اسصبلة ياسهبلـ القيؿ:  سي   ف اسمطعـ يف  دي  الً  س  عته  ي هكالل اس ت ىس 7 ؾ
) يا    ل اهترقهـة ألف  الهد ع  رهـ مع ي ير س م دة اس ه د ( اس  ،ف م هـ ي س االة 9)يألف  ي قتاهـ  هالـ

 اسمصا ة ألهؿ اإلهبلـ (.

يسهذا قا  : سالس سيا د مف اسغزاة نف القتؿ نهالرًا ي  ههة ألف اسرني  اله إسى اإلم ـ  قد الرى مصا ة اسمهامالف 
   االس سه نف ال ت ت  االهس 10 ي اهترق قه

  

                                                           

 فً " م " فربما. 1
 فً " م " المخنق. 2

 ـ ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ ".
 (.3/51لعٌن، )الحنق: شدة االؼتٌاظ. انظر: الفراهٌدي، االمحنق: ـ 
 طعٌمة.ل"  أفً "  3
قتل ٌوم بدر ٌوم الجمعة لسبع عشرة لٌلة مضت من شهر رمضان من السنة الثانٌة  بن عدي أخو المطعم بن عدي طعٌمة 4

(. ابن حبان، 1/377للهجرة قتله علً بن أبً طالب، وقٌل قتله حمزة بن عبد المطلب. انظر: الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )
 (.1/171) الثقات،

ربٌس بنً نوفل فً الجاهلٌة، وقابدهم فً حرب )الِفَجار(، مات مشركاً قبل وقعة  ،المطعم بن عدي بن نوفل، أبو جبٌر 5
بدر، وله بضع وتسعون سنة ، كان من عقبلء قرٌش وأشرافهم، أجار رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلم لما انصرؾ عن أهل 

 (.7/252الزركلً، األعبلم، ) .(1/378ٌفة. انظر: الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )الطابؾ وكان ممن قام فً نقض الصح
التابعٌن، سمع  ًهـ(، وهو من تابع183هـ ـ 104من أهل بلخ، ) ،هشٌم بن بشٌر بن القاسم بن دٌنار السلمً، أبو معاوٌة 6

اتفقوا على توثٌقه، وجبللته، وحفظه. ، وخبلبق ال ٌحصون، ويعمرو بن دٌنار، وعاصًما األحول، روى عنه مالك، والثور
، 1(، تح: كوركٌس عواد، عالم الكتب، بٌروت، ط1/137هـ(، تارٌخ واسط، )292انظر: الواسطً، أسلم بن سهل، )ت

 (.2/137هـ. النووي، تهذٌب األسماء واللؽات، )1406
: المطعم بن عدي، والنضر بن ش صبراً عن سعٌد بن جبٌر أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قتل ٌوم بدر ثبلثة من قرٌ 7

رواه أبو عبٌد القاسم بن سبلم فً "كتاب األموال"، وقال: هكذا ٌقول هشٌم: المطعم بن  ".الحارث، وعقبة بن أبً معٌط
(. ابن زنجوٌه، األموال، 1/171. انظر: أبو عبٌد، األموال، )عدي وهو ؼلط، وإنما هو طعٌمة بن عدي، وهو أخو المطعم

 .(3/402. الزٌلعً، نصب الراٌة، )148. أبو داود، المراسٌل، (1/341)
(،  كتاب فرض الخمس، باب ما من النبً 4024أخرجه البخاري، كتاب المؽازي، باب شهود المبلبكة بدراً، رقم ) 8

 (.5/86. صحٌح البخاري، )(3139صلى هللا علٌه وسلم على األسارى من ؼٌر أن ٌخمس، رقم )
 فً " م " حسم. 9

 فً " ط " فً استرقاقهم. 10

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17249
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إذا يقع  اى مبلؼ  2يأف م ؼ اسق تؿ  ر األهالر   ف سه نف العزره 1ي اى هذا  اي قتؿ يبل ما ك
ف   ل تر هـ ن رارًا ذمةً  .3مقصيده يس ف ال الضمف يقتاه  ال، ً   عؿ  مر مف نف  5سامهامالف سم  يال   ( 4) يا 

 ذسؾ  ي نهؿ اسهياد.

يقيسه ) إال م ر ي اسعرب ياسمرتدالف ( الع ي إذا نهريا  إف اس بلـ  ي األه رىس يالت قؽ األهر ي اسمرتدالف 
ن ه ال تقيؿ م هـ  زالٌة يال  7مف 6إذا  اييا يص ريا  ريً  )  اى م  يالف إف   ل اهلل تع سى(  ي ي ب اس زالة

 ال يز اهترق قهـ يؿ إم  اإلهبلـ ني اسهالؼ.

 بعد األسر[ ]إذا أسمـ األسار 

 فذف أسمموا ال يقتميـ الندفاع الشر بدونو، )ولو أف يسػترقيـ( تػوفيرًا لممنفعػة بعػد انعقػاد سػبب الممػؾ
بخػػالؼ إسػػالميـ قبػػؿ األخػػذا ألنػػو لػػـ ينعقػػد السػػبب بعػػد. )وال يفػػاد  باألسػػار  عنػػد أبػػي حنيفػػة، وقػػاال3 

المسػمـ وىػو أولػى مػف قتػؿ الكػافر  يفاد  بيػـ أسػار  المسػمميف( وىػو قػوؿ الشػافعيا ألف فيػو تخمػيص
واالنتفاع بو.ولو أف فيو معونة لمكفرةا ألنو يعود حربًا عمينا، ودفع شػر حربػو خيػٌر مػف اسػتنقاذ األسػير 
المسمـا ألنو إذا بقي فػي أيػدييـ كػاف ابػتالًء فػي حقػو غيػر مضػاؼ إلينػا، واإلعانػة بػدفع أسػيرىـ إلػييـ 

 مضاؼ إلينا.

ة ألف اسغػػرض مػػف قػػتاهـ د ػػع  ػػرهـ يقػػد ا ػػد ع ي إلهػػبلـس 8يعػػد األهػػر ) ال القػػتاهـ ()  ػػإف نهػػاـ األهػػ رى ( 
 ػزاًل  اػى اس  ػر األصػايس يقػد ي ػد يعػد ا عقػ د هػيب  9يس ف ال يز اهػترق قهـس ألف اإلهػبلـ ال ال ػ  ي اسػر ؽ

 اسماؾ يهي االهتالبلل  اى اس ريي  الر اسم رؾ مف اسعرب.

  

                                                           

ٌُلجا، إلجاًء، فهو ُمْلِجاملجا:  1  .. انظر: المطرزي، المؽرب، مادة )لجؤ(ألجؤه إلى كذا ولجؤه إذا اضطره وأكرهه. وألجؤَ 
 عمر، معجم اللؽة العربٌة المعاصرة، مادة )لجؤ(. .

 أ من " أ " 13نهاٌة ق. 
إنما  قال أبو عبٌد أصل التعزٌر هو التؤدٌب ولهذا سمً الضرب دون الحد تعزٌراً  ،الّتعزٌُر: ضرٌب دوَن الّحدٌعزره:  2

 (.4/22ب. انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )عزر(. أبو عبٌد، ؼرٌب الحدٌث، )هو أد
 (.5/89انظر: ابن نجٌم، البحر الرابق، ) 3
 فً " ط " اذمة. 4
 (.3/301(. السمرقندي، تحفة الفقهاء، )1/214خراج، ). أبو ٌوسؾ، ال232انظر: القدوري، مختصر القدوري،  5
 (.6/49انظر: فتح القدٌر، ) 6
 لٌست فً " أ ". 7
 .(2/263(. الحدادي، الجوهرة النٌرة، )7/454. الشٌبانً، األصل، )134انظر: الشٌبانً، السٌر الصؽٌر،  8
لمالكهم وٌذلون وٌخضعون. انظر: ابن منظور، لسان  ق: العبودٌة، والرقٌق العبد، وسمً العبٌد رقٌقاً ألنهم ٌرقونالرِّ  9

 العرب، مادة )رقق(.
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إهػػبلـٌ قيػػؿ ا عقػػ د 2ن ػػرارًاة أل ػػه 1( ال الهػػترقيف يال ي ػػيفاألمػػذ  ) يمػػبلؼ مػػ  سػػي نهػػاميا قيػػؿ
هػػيب اسماػػؾ  3

 .4 الهـ

يص  ب  8إ دى اسرياالتالف   هس ي االه  م ى اسُقُديري 7س يهذا6ي أله رى   د نيي   ال ة( 5) قيسه يال ال  دى
  .9اسهداالة

إاّل ي سّ هػ ل  إ ػه ال ال ػيز ين مػد يم سػؾ ياس ػ  عي يم مػد نيػي اليهػؼ ن ه ال  دى يهـ  قيؿ   ال ة  نييي ف 
 1314صػبلة ياسهػبلـ  عػؿ ذسػؾاقيريي نّ ػه  االػه اس 12ساسم ػ داة يصػيال  هـ 11ن مػديم ػع 10.اسم  داة يهّف   دهـ

  16.رياالة اسهالر اس يالرس قالؿ: يهي نظهر اسرياالتالف  ف نيي   ال ة 15يهذه

  

                                                           

 فً " أ " وٌكون. 1
 فً " أ " ال أنه. 2
 فً " أ " الفقاد. 3
(، تح: صبلح الدٌن الناهً، مطبعة أسعد، 1/410هـ(، عٌون المسابل، )373انظر: السمرقندي، نصر بن محمد، )ت 4

 (.4/125االختٌار، ). الموصلً، 1386بؽداد، د.ط، 
الفداء بالكسر: فكاك األسٌر. ٌقال: فداه ٌفدٌه فداء وفدى، وفاداه ٌفادٌه مفاداة إذا أعطً فداءه وأنقذه، والفدٌة: ٌفادي:  5

 الفداء. وقٌل: المفاداة: أن تفتك األسٌر بؤسٌر مثله. انظر: ابن األثٌر، النهاٌة، مادة )فدا(.
ال بؤس بؤن ٌفادى أسارى المسلمٌن بؤسارى الكفار، وعن أبً حنٌفة أنه كره ذلك". انظر: قال فً الفتاوى السراجٌة: "  6

 . 292الفرؼانً، الفتاوى السراجٌة، 
 فً " ط " هذه. 7
الفقٌه المعروؾ بالقدوري من هـ(، وهو 428، )تأبو الحسٌن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان: القُُدوري 8

قٌل إنه نسبة إلى قرٌة من قرى بؽداد وقٌل نسبة إلى بٌع القدور، وهو صاحب ضم القاؾ ب والقدوري أهل بؽداد،
سمع الحدٌث من عبٌد هللا بن  ،-رحمهم هللا -، انتهت إلٌه بالعراق رباسة أصحاب أبى حنٌفةصدوقاً  كان فقٌهاً  المختصر،

(. 10/352ظر: السمعانً، األنساب، ). ان، روى عنه أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطٌب الحافظًمحمد الحوشب
 .30اللكنوي، الفوابد البهٌة، 

(، تح: 2/384)الهداٌة فً شرح بداٌة المبتدي،  هـ(،593علً بن أبً بكر بن عبد الجلٌل، )ت المرؼٌنانً، انظر: 9
 .232القدوري، مختصر القدوري، .طبلل ٌوسؾ، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، د.ط، د.ت

ابن . (11/459الجوٌنً، نهاٌة المطلب، ) (.10/139). المبسوط، السرخسً، (1/214و ٌوسؾ، الخراج، )انظر: أب 10
 (.9/222(. ابن قدامة، المؽنً، )1/467عبد البر، الكافً، )

 فً " م " أحد. 11
 (.9/222ابن قدامة، المؽنً، )انظر:  12
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ ". 13
 لم أجده. 14
 فً " أ " وهذا. 15
ال ٌجوز مفاداة صبٌانهم بالمال، كما ال ٌجوز مفاداة البالؽٌن منهم، ألن الصؽٌر ٌكبر "جاء فً شرح السٌر الكبٌر:  16

(، 1/1670هـ(، شرح السٌر الكبٌر، )483. انظر: السرخسً، محمد بن أحمد، )ت"فٌكون منه القتال وٌكون له النسل
 .(10/139هـ. السرخسً، المبسوط، )1971 د.ط، الشركة الشرقٌة لئلعبلنات،
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  .1ت يز ي ؿ   ؿ يق ؿ نيي اليهؼ: ت يز اسم  داة ي أله رى قيؿ اسقهمة ال يعده س ي  د م مد

 ألّ ه العيد  ريً   اال  . 4نّف  اله معي ة اس  ر م  ذ ر 3اس ت ب 2ي ه رياالة

 .7اسمهػاـس ألّ ػه إذا يقػي  ػي نالػدالهـ  ػ ف ايػتبلًل  ػي  قػه  قػط( 6مالٌر مف اهت ق ذ األهػالر 5 ّر  رايته)يد ع 
 ياسضرر يد ع نهالرهـ إسالهـ العيد  اى  م  ة اسمهامالف.

 .9يه ألّف  رمته  ظالمة 8نف تماالص اسمهاـ نيسى مف قتؿ اس   ر سبل ت  ع ي ه اسرياالة اسميا قة سقيؿ اسع مة

مػ هـس أل ػه ضػرر  10إسػالهـ الد عػه ظػ هرًا اسمهػاـ اسػذي الػتماص سضػرر اسػذي العػيد إسال ػ  يد عػهيم  ذ ػر مػف ا
  .11 مص يا د  القيـ يد عه يا ٌد مثاه ظ هرًا  الت   آف

  اهلل  م  ال يغي زال دة تر الا. تماالص اسمهاـ يتم ال ه مف  ي دة 13 ضالاة 12ثـ تيقى

 ي ص ال ه ينيي دايد ياسترمذي  ػف مهاـ ذسؾ  ف رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ نمرج  14ثـ إ ه قد ثيت
 ػػػػػدى ر اػػػػػالف مػػػػػف اسمهػػػػػامالف ير ػػػػػؿ مػػػػػف  :  نف رهػػػػػيؿ اهلل صػػػػػاى اهلل  االػػػػػه يهػػػػػاـ15 مػػػػػراف يػػػػػف  صػػػػػالف

  .16اسم ر الف 

  

                                                           

 (.  4/125االختٌار، ) ،الموصلً(. 10/140السرخسً، المبسوط، )انظر:  1
 فً " ط " ما ذكر. 2
ٌراد بإطبلق هذا اللفظ عند الحنفٌة أشهر المتون لدٌهم  وهو مختصر القدوري. انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ الكتاب:  3

 (.2/1631الظنون، )
 لكفرة.ا " ط" فً  4
 حرامه. " أ" فً  5
 ." م، أ" لٌست فً  6
 . (2/62(. الحدادي، الجوهرة النٌرة، )4/125انظر: الموصلً، االختٌار، ) 7
 النتفاع.وافً " ط "  8
 (. 4/125الموصلً، االختٌار، ) .(10/232انظر: السرخسً، المبسوط، ) 9

 .فً " أ " ٌتلخص 10
 فً " أ " فتٌكافاء. 11
 فً " أ " ٌنبؽً.  12
 فً " م " فضله.  13

  أ من " م ".36نهاٌة ق / 
 فً " أ " قد ٌثبت. 14
 حصٌن.الفً " م "  15
فً  (. وأبو داود3/1263) (.1641كتاب النذر، باب ال وفاء لنذر فً معصٌة هللا، رقم )، فً صحٌحه أخرجه مسلم 16
كتاب  السٌر،  فً سننه، (. والترمذي3/239) (.3316ٌملك، رقم )كتاب األٌمان والنذور، باب فً النذر فٌما ال ، سننه

 (.4/135) (.1568باب ما جاء فً قتل األسارى والفداء، رقم )
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:  مر  ػ  مػع نيػي ي ػر نّمػره  اال ػ  رهػيؿ اهلل 2 ػف نيالػه 1نالضػً   ػف إالػ س يػف هػامة يػف األ ػيعمهػاـ  ينمرج
 هػامةإسػى نف قػ ؿ:   اقال ػي رهػيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـ  ػي اسهػيؽ  قػ ؿ سػي: الػ   صاى اهلل  االه يهػاـ 
مػ   7س ياهلل6هي سؾ قال  رهػيؿ اهللا 5 قات: سه إال ه س 4: ن  ي استي   ف نيي ي ر   اه3هب سي اسمرنة هلل نييؾ

  ػػػ ت سهػػػ  ثييػػػً س  يعػػػث يهػػػ  رهػػػيؿ اهلل صػػػاى اهلل  االػػػه يهػػػاـ   ػػػدى يهػػػ    هػػػً  مػػػف اسمهػػػامالف  ػػػ  يا نهػػػريا 
 األيؿ. 9 ل  يقيإاّل نّف هذا الم سؼ رنالهـ  إّ هـ ال ال  ديف ي سّ هس 8يم ة 

 ]مفاداة األسر  بماؿ يؤخذ منيـ[

 أما المفاداة بماؿ يأخذه منيـ ال يجوز في المشيور مف المذىب لما بينا، وفي السير الكبير أنو ال
 بأس بو إذا كاف بالمسمميف حاجًة استداًل بأسار  بدر.

 ي اسم  داة ي سمهامالف مف  سم  يالّ  (يم ؿ الأمذه م هـ ال ال يز  ي اسم هير مف اسمذهب  )قيسه نم  اسم  داة
 رده  ريً   اال  .

  

                                                           

هـ( وهو ابن سبع وسبعٌن سنة، كان ثقة وله أحادٌث كثٌرة، سمع 119إٌاس بن سلمة بن األكوع، وٌكنى أبا سلمة، )ت  1
(. 5/191مة بن عمار وٌعلى بن الحارث. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )أباه وابن عمار بن ٌاسر، وسمع منه عكر

 (.1/439البخاري، التارٌخ الكبٌر، )
سلمة بن األكوع بن عبد هللا بن قشٌر بن خزٌمة من خزاعة األسلمً، أبو عامر وٌقال أبو إٌاس وقد قٌل أبو مسلم وٌقال  2

ثمانٌن سنة واألكوع لقب واسمه سنان وكان من أشد الناس وأشجعهم هـ(، وهو بن 74له سلمة بن عمرو بن األكوع، )ت
(. 3/162راجبلً سمع النبً صلى هللا علٌه وسلم، روى عنه إٌاس والحسن بن محمد بن الحنفٌة. انظر: ابن حبان، الثقات، )

 (.1/320الكبلباذي، الهداٌة واإلرشاد، )
، كما قٌل: بٌت هللا وناقة هللا، فإذا وجد من الولد ما ٌحسن موقعه ء إلى عظٌم اكتسى عظٌماً ًإذا أضٌؾ الش :هلل أبوك 3

. انظر: ابن األثٌر، ب بك وأتى بمثلكنجحٌث أ وٌحمد، قٌل هلل أبوك فً معرض المدح والتعجب: أي أبوك هلل خالصاً 
 النهاٌة، مادة )أبو(. الزبٌدي، تاج العروس، مادة )أبى(.

 فً " أ " نقله. 4
 ".لٌست فً " م، ط  5
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م ". 6
 فً " أ " وأمٌة. 7
 (.3/1375) .(1755كتاب الجهاد والسٌر، باب التنفٌل وفداء المسلمٌن، رقم )، فً صحٌحه أخرجه مسلم 8
 " ط " وٌبقى." م " ٌبقى. وفً فً  9
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 .2اهتدالاًل يأه رى يدر( إذا   ف ي سمهامالف    ةٌ  1) ي ي اسهالر اس يالر ن ه ال يأس يه

 ذاؾس  اال ف م مؿ اسم  داة اس  ، ة  ي يدر ي سم ؿ. 3إذ ال  ؾ  ي ا تال ج اسمهامالف يؿ  ي  دة    تهـ إذ
ِمَف ىَٰ اُلثَنهَرىَٰ َ ت   ۥَم  َ  َف ِسَ ِييٍّ َنف اَلُ يَف َسهُ } يقيسه تع سى: 4تاؾ اسم  داة مف اسعتبيقد ن زؿ اهلل  ي  أف 

 .7{ِمَرةَ اُلِرالُد ٱألَّ اَل  َيٱسا ُه ُتِرالُديَف َ َرَض ٱسدُّ األرض  ال  الهـ   ه س } 6اهلل  ي 5القتؿ ن دال ني {سِ ي ٱأَلرضِ 

ػػَف ٱسا ػػِه َهػػَيؽَ س ػػي } يقيسػػه تعػػ سى: ِ الَمػػ َّ  َسَمه ػػُ ـيهػػي نف ال العػػذب ن ػػدًا قيػػؿ اس هػػيس يسػػـ ال ػػف  هػػ هـ } {اَل ِ تََٰػػب م 
 .8{َ َذاٌب َ ِظالـ{ مف اسغ  ،ـ ياأله رى }َنَمذتـُ

ػ  َ ِ مػ َ ُ اُػياْ ر مة م ه تعػ سىس  قػ ؿ: } 9ثـ ن اه  سه يسهـ مػف اس ػدال ي الػره 11هػي سام مػيع10{َطال يػ ً  تـُ َ اََٰػبلً ِمم 
 يقالؿ ساغ المة. 

قا  : سي هاـ  بل  ؾ نّ ه ال ب تقالالده يم  إذا سـ الضر ي سمهامالف مف   إف قالؿ: ال  ؾ نّ ه مف اسغ المة.
 د اليي.  الر    ةس ي ي رده ت ثالر اسم  ريالف سغرض

  

                                                           

 فً " م ".لٌست 1
وعند الضرورة تجوز بالمال تجوز بالنفس دون المال،  المفاداة ال تجوز عند أبً حنٌفة أصبلً، وقال أبو ٌوسؾ ومحمد 2

(. 1/1651، وذهب الشافعٌة إلى جواز المفاداة بالمال. انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، )على رواٌة الكتاب
(. مبل خسرو، 5/1853(. الرومً، الٌنابٌع، )7/119(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )3/302السمرقندي، تحفة الفقهاء، )

 (.14/174الماوردي، الحاوي الكبٌر، ) (.4/139. ابن عابدٌن، الدر المختار، )1/286درر الحكام، )
 .ا" إذ أفً "  3
 فً " أ " من. 4
 فً " أ " أعداها. 5
 فً " م، ط " من. 6
 .67سورة األنفال، اآلٌة 7
 .68سورة األنفال، اآلٌة 8

 (. 14/64ـ انظر: الطبري، تفسٌر الطبري، )
 فً " م " لهم وله. 9

 .69 سورة األنفال، اآلٌة 10
 لمجموع.ا" أ فً  "  11
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ير ػػ ل نف  الأمػػذ اس ػػدال تقيالػػ ً  ي الػػره نّف  مػػر رضػػي اهلل   ػػه  ػػ ف ن ػػ ر يقػػتاهـس ينيػػي ي ػػر 1ي ػػي اس  ػػ ؼ
 .2الهاميا

 االػػػه اسصػػػبلة  4ى اس يػػػين هػػػـ سمػػػ  نمػػػذيا اس ػػػدال  زسػػت اآلالػػػةس  ػػػدمؿ  مػػػر رضػػػي اهلل   ػػه  اػػػ 3يريي قػػ ؿ: 
 ػإذا هػي ينيػي ي ػر الي الػػ فس  هػأسه  قػ ؿ: ني ػي  اػى نصػ  يؾ  ػػي نمػذهـ اس ػدالس سقػد  ػرض  اػػي  سياسهػبلـ

  .5 ذايهـ ند ى مف هذه اس  رة 

مػػف اسهػم ل  ػػذاٌب مػ    ػػى م ػه إال  مػػر يهػعد يػػف  6سػػي  ػزؿ يريي ن ػه  االػػه اسصػبلة ياسهػػبلـ قػ ؿ:  قػ ؿ: 
  ي اسقتؿ ن ب إسي ياهلل ن اـ يذسؾ. 8سقيسه   ف اإلثم ف 7مع ذ 

 ]إذا أسمـ األسير في أيدينا ىؿ يفاد  بمسمـ أسير[

ألنو ال يفيد إال إذا طابت نفسو بو  ولو كاف أسمـ األسير في أيدينا ال يفاد  بمسمـ أسير في أيدييـا
مّف »وىو مأموف عمى إسالمو. قاؿ )وال يجوز المف عمييـ( أي عمى األسار  خالفًا لمشافعي فذّنو يقوؿ 

عمى بعض األسار  يـو بدر. ولنا قولو تعالى }فاقتموا المشركيف  -صمى او عميو وسمـ  -رسوؿ او 
فال يجوز إسقاطو بغير  األسر والقسر ثبت حؽ االسترقاؽ فيووألنو ب[ « 1حيث وجدتموىـ{ ]التوبة3 

 منفعة وعوض، وما رواه منسوخ بما تمونا.

  

                                                           

دٌب األ الزمخشري، لعبلمة جار هللا أبو القاسم محمود بن عمر بن محمدكتاب الكشاؾ عن حقابق ؼوامض التنزٌل: ل 1
بعد ذكر  ،هد األبكار(قال السٌوطً فً )نوا، معتزلً االعتقاد كان هـ(،538ـ  417 ) ً،الفقٌه الشافع يالنحوي اللؽو

وصاحب: )الكشاؾ( هو ، ثم جاءت فرقة أصحاب النظر، فً علوم الببلؼة، التً بها ٌدرك وجه اإلعجاز" قدماء المفسرٌن:
، ساس الببلؼة فً اللؽةأ له العدٌد من المصنفات منها: ."سلطان هذه الطرٌقة، فلذا طار كتابه فً أقصى المشرق والمؽرب

انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون،  فً فروع الحنفٌة. يشرح مختصر القدور، وق فً ؼرٌب الحدٌثالفابق ونسٌم الرابو
 (.2/402(. البابانً، هدٌة العارفٌن، )2/1475)

 ب من " أ ".13نهاٌة ق / 
(، دار 2/237هـ(، الكشاؾ عن حقابق ؼوامض التنزٌل، )538الزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد، )تانظر:  2

 هـ.1407، 3العربً، بٌروت، طالكتاب 
 فً " أ " وري. 3
 فً " أ، م، ط" علٌه. 4
 (.3/1383) .(1763، كتاب الجهاد والسٌر، باب اإلمداد بالمبلبكة فً ؼزوة بدر، رقم )فً صحٌحه أخرجه مسلم 5
 فً " أ " لو نزلت. 6
المناوي، عبد الرإوؾ بن تاج العارفٌن  انظر:وقال المناوي: الحدٌث منقطع.  (.1/110، )أخرجه الواقدي فً مؽازٌه 7

 (، تح: أحمد مجتبى، دار العاصمة، الرٌاض، د.ط، د.ت.2/660هـ(، الفتح السماوي، )1031بن علً، )ت
اإلثخان فً الشًء المبالؽة فٌه واإلكثار منه. ٌقال: أثخنه الهم، وأثخنه المرض إذا اشتد قوته علٌه ووهنه، والمراد به  8

 فً قتل الكفار. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )ثخن(.هاهنا المبالؽة 
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) قيسه يسي نهاـ األهالر يهي  ي نالدال   ال ال  دى يهة أل ه ال ال الد إال إذا ط يت   هه يهي مأميف  اى 
  ومر. 2 ال يز أل ه ال الد تماالص مهاـٍ مف  الر إضراٍر سمهاـٍ  1إهبلمه (

إذا  5) مبل ً  سا   عي (س4يهي نف الطاقهـ إسى دار اس رب يغالر  يلٍ  3(قيسه يال ال يز اسمّف  اى األه رى) 
  .6رنى اإلم ـ ذسؾس ييقيس   ق ؿ م سؾ ين مد

م   ِ َداَّلً   ً َ ِإم   َم   قيسه تع سى: } اس   عي  ي ه قيؿ يأل ه  االه اسصبلة ياسهبلـ:  مّف  اى  م  ة . 7{َيعُد َياِ 
يه ده ينيي دايد مف طرالقه إسى ايف إه  ؽ اسريالع   اى م  ذ ره  نيييف  اسع ص 9يدر م هـ 8مف نه رى

زال ب ي ت رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ  ي  دال  يعثت م ة  ي  دال نهراهـس 10سّم  يعث نهؿ   ، ةس
دماته  يه   اى نيي اسع ص  الف رضي اهلل   ه  ن 11يم ؿ ييعثت  اله يقبلدة    ت مدال ة نيي اسع ص

ألص  يه: إف رنالتـ نف  يق ؿ رقًة  دالدةً ي صاى اهلل  االه يهاـ ذسؾ رؽ سه س  ام  رنى اس ي12 االه ى ي 
يص  هس يزاد:  ي  ف اس يي صاى اس   ـ تطاقيا سه  نهالره  يترديا  االه  اسذي سه     عاياس   عايا  يرياه 

 .14نف الماي زال ب إساله   عؿ  13اهلل  االه يهاـ قد نمذ  االه

  

                                                           

 (.5/80(. ابن نجٌم، البحر الرابق، )3/249انظر: الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ) 1
 ." أ " المسلمفً  2
 .232القدوري، مختصر القدوري، انظر:  3
إشارة إلى اإلطبلق ببل عوض. انظر: ابن  وهو، أحسن إلٌه وأنعم واالسم المنة والجمع منن -علٌه ٌمن منا  من  المن:  4

 الزبٌدي، تاج العروس، مادة )منن(. (.3/424سٌده، المخصص، )
 .228الشٌرازي، النكت فً المسابل،  (.4/275انظر: الشافعً، األم، ) 5
 .(4/131) ،اإلنصاؾالمرداوي،  .(3/330(. ابن أبً زٌد، النوادر والزٌادات، )10/24انظر: السرخسً، المبسوط، ) 6
 .4سورة محمد، اآلٌة 7
 ط " أسرى. م، فً " 8
 .منهم.و"  أفً "  9

 فً " م " إلى. 10
خدٌجة بنت خوٌلد بن أسد بن عبد العزى بن قصً القرشٌة األسدٌة أم المإمنٌن زوج النبً صلى هللا علٌه وسلم أول  11

توفٌت قبل الهجرة ، ى فً الجاهلٌة الطاهرةكانت تدعقال الزبٌر:  امرأة تزوجها، وأول خلق هللا أسلم بإجماع المسلمٌن،
 (.7/80انظر: ابن األثٌر، أسد الؽابة، ) كان عمرها خمسا وستٌن سنة.وبثبلث سنٌن.

 فً " ط " بها. 12
 فً " أ " علٌهم. 13
ر بالمال، كتاب الجهاد، باب فً فداء األسٌ، فً سننه (. وأخرجه أبو داود1/653أخرجه ابن هشام. السٌرة النبوٌة، ) 14

 (.3/25المستدرك على الصحٌحٌن، )وأخرجه الحاكم. (. 3/62) .(. قال األلبانً: إسناده حسن2692رقم )

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=23&ID=174&idfrom=3233&idto=3472&bookid=23&startno=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12563
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
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 .4 ماى هيالاه 3نيي ناليب األ ص رينهره  2اسمطاب يف   طب  االه 1نف ممف مف  ايف إه  ؽ  ر يذ

 ػػ ف م ت  ػػً  ذا ي ػػ ت   اػػـ رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ  م عاالػػه ينمػػذ  االػػه نف ال  5ينيػػي َ ػػز ة اس م ػػي
الظػػ هر  االػػه ن ػػدًاس يامتػػدح رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ يأيالػػ ت ثػػـ قػػدـ مػػع اسم ػػر الف  ػػي ن ػػد  أهػػرس 

يؿ مػػد ت يم ػػة يعػػده س تقػػ 7س  قػػ ؿ  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ:  ال تمهػػا   رضػػالؾ6 قػػ ؿ: الػػ  رهػػيؿ اهلل نقا ػػي
 .8م مدًا مرتالفس ثـ نمر يضرب   قه 

ر مػػه اهلل مػػف قيسػػه  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ  ػػي نهػػ رى يػػدر  يسػػي  ػػ ف اسيمػػ ري يال  ػػي مػػ  ثيػػت  ػػي صػػ الا 
 .9 تهـ سه اس ت ى ستر  اسمطعـ يف  دي  الً  ثـ  ام ي  ي هكالل

س الع ػي  ال الػد امت ػ ع 11ال الثيػت اسمػفة ألف سػي المت ػ ع اس ػيل المت ػ ع  الػره 10ياسع ب مف قػيؿ  ػ رح يهػذا
 اسمف.

  

                                                           

 لٌست فً " م ". 1
 فً " أ " حنظب. 2
المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبٌد بن عمر بن مخزوم أسر ٌوم بدر ومن علٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم بؽٌر فداء، ـ 

(. ابن عبد البر، االستٌعاب، 3/401عن النبً صلى هللا علٌه وسلم. انظر: ابن حبان، الثقات، ) روىثم أسلم و
(3/1401.) 
مع النبً صلى هللا علٌه وسلم، مات فً  خالد بن زٌد أبو أٌوب األنصاري الخزرجً من بنً مالك بن النجار، شهد بدراً  3

 (.3/136(. البخاري، التارٌخ الكبٌر، )3/369، )زمن ٌزٌد بن معاوٌة. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى
 (.1/659أخرجه ابن هشام، السٌرة النبوٌة، ) 4
أبو عزة الجمحً واسمه عمرو بن عبد هللا بن عمٌر بن وهب بن حذافة بن جمح، كان مع المشركٌن فؤسره النبً صلى  5

هللا علٌه وسلم ٌوم بدر، فمن علٌه، فخرج فً ٌوم أحد مع المشركٌن فؤسر وقتله النبً صلى هللا علٌه وسلم صبراً. انظر: 
 (.3/1738طنً، المإتلؾ والمختلؾ، )(. الدارق3/1738ابن سعد،  الطبقات الكبرى، )

. انظر: أَْعَفاهُ ِمْنُه ونحاه َعنهُ  :صفح َعنُه َوتَجاوز َوفبَُلًنا من عمله :َوهللا عثرته ،َفسخه :أَقال البٌع أَو اْلَعْهدأقلنً:  6
 األزهري، تهذٌب اللؽة، مادة )قال(.مجمع اللؽة، المعجم الوسٌط، مادة )قال(.

ٌه.وعاِرَضتا اعارضٌك: 7  انظر: الفارابً، الصحاح، مادة )عرض(. إلنسان: َصفحتا َخد 
وفً معرفة السنن  (.9/111) (.18028ما ٌفعله بالرجال البالؽٌن، رقم ) كتاب السٌر، باب ،فً الكبرى أخرجه البٌهقً 8

إسناده واٍه جداً، من  وقال األلبانً:(. 13/196(. )17904واآلثار، كتاب السٌر، باب الحكم فً الرجال البالؽٌن، رقم )
فً  إرواء الؽلٌلهـ(، 1420محمد بن ناصر الدٌن، )توهو متروك. انظر: األلبانً،  الواقديأجل محمد بن عمر وهو 

 .م1985 -هـ  1405 ،2، طبٌروت ،المكتب اإلسبلمً، (5/41، )تخرٌج أحادٌث منار السبٌل
 إحالة 196 سبق تخرٌجه ص 9

 فً " م " لهذا. 10
 (.2/197البخاري، كشؾ األسرار، ) .(1/55وٌنً، البرهان فً أصول الفقه، )انظر: الج 11

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12563
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=50
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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س يصدقه يا ب يهي يػأف 1يال الم ى  اى مف سه ند ى يصر ي س بلـ نف استر الب إمي ر يأ ه سي  امه ستر هـ
نمير يأ ه الطاقهـ سي هأسه إال هـس ياإلطبلؽ  اى ذسؾ استقدالر ال الثيت م ه إال يهي  2ال يف اسمف   ،زًاس  قد

 .3  ،ز  ر ً س ي ي ه سـ القع سعدـ يقيع م   اؽ  االهس ال ال  ي  يازه  ر ً  يهي اسمطايب

ِتُايْا ٱسين  ب اسمص ؼ يأ ه م هيخ يقيسه تع سى:   هيرة يرالة  إ ه  تقتضي  دـ  ػياز  5مف4 ُم ِرِ الَف َ  َّ  ةً َيقََٰ
 ػي  ػؽ  الػر اسمف يهي ومر هيرة ق زست  ي هذا اس ػأف يقصػة يػدر    ػت هػ يقة  االهػ  يقػد القػ ؿ إّف ذسػؾ 

 8نف اسقتؿ اسمأمير  تمً   ي  ؽ  الرهـ. 7 ياز االهترق ؽ  الهس  عاـ 6األه رى يدسالؿا

 [عدـ القدرة عمى نقؿ المواشي إلى دار اإلسالـ]

 ذا أراد اإلماـ العود ومعو مواش فمـ يقدر عمى نقميا إلى دار اإلسالـ ذبحيػا وحرقيػا وال يعقرىػا وال )وا 
.ولنػا « نيػى عػف ذبػح الشػاة إال لمأكمػة» -عميو الصالة والسػالـ  -يتركياا ألنو يتركيا(وقاؿ الشافعي3 

وال غرض أصح مف كسر شوكة األعداء، ثـ يحرؽ بالنػار لينقطػع أف ذبح الحيواف يجوز لغرض صحيح.
منفعتو عف الكفار وصار كتخريب البنياف بخػالؼ التحريػؽ قبػؿ الػذبح ألنػو منيػي عنػو، وبخػالؼ العقػر 

 .ألنو مثمة

ذا نراد  اػػى  قاهػػ  إسػػى  12ميا ػػي نهػػؿ اس ػػرب )  اػػـ القػػدر 11( ني مػػف 10اإلمػػ ـ اسعػػيد يمعػػه مػػياش 9)قيسػػه يا 
 س 14(13دار اإلهبلـ ذي ه  ثـ ن رقه  يال العقره 

  

                                                           

 فً " أ " لتركتهم. 1

  ب من " م ".36نهاٌة ق / 
 فقد.فقد فً " م "  2
 وهذا اختٌار ابن الهمام فً المسؤلة فوافق قوله قول الشافعً خبلفا للمذهب الذي ال ٌجٌز المن. 3
 .36سورة التوبة، اآلٌة 4
 فً " أ " فً. 5
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ ". 6
 فً " أ " فبه ٌعلم. 7
 فً " أ " فً ؼٌرحقهم. 8
 فً " أ " رأى. 9

 . مجمع اللؽة، المعجم الوسٌط، مادة )مشى(.مواش معهاج، واإلبل والبقر والؽنم وأكثر ما ٌستعمل فً الؽنم :الماشٌة 10
 لٌست فً " م ". 11
 فً " أ " ٌقدروا. 12
 انظر: ابن األثٌر، النهاٌة، مادة )عقر(. عقر: ضرب قوابم البعٌر أو الشاة بالسٌؾ وهو قابم.ال 13
(. الحدادي، الجوهرة النٌرة، 2/385(. الموصلً، االختٌار، )2/292انظر: الولوالجً، فتاوى الولوالجً، ) 14
(2/263.) 
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س ريمػ  3رضػي اهلل   ػه  رهػه 2ي قػر  ع ػر يػف نيػي ط سػبس سم   اله مف اسمثاة يػ س الياف 1 م   قؿ  ف م سؾ
تاػؾ اسيقعػة  م ػي نف ال ػ ؿ اسم ػر يف  رهػهس يسػـ الػتم ف مػف اسػذيا سضػالؽ اس ػ ؿ   ف سظ ه  دـ اس تا  ي 

   ه ي س غؿ ي سقت ؿ ني   ف قيؿ  هم اسمثاة ني  امه يه س ) يال التر ه  ( سهـ.

ة أل ػه  االػه اسصػبلة ياسهػبلـ:   هػى  ػف ذيػا اس ػ ة إال سمأ اػة .( قا ػ : هػذا 5التر هػ  4) يق ؿ اس   عي ين مد
 .6 ه  االه اسصبلة ياسهبلـ رالب سـ العرؼ  

: نف نيػ  ي ػر رضػي اهلل   ػه  7 عـ ريي مف قيؿ نيي ي ر   ههس رياه م سؾ  ي ميط،ه  ف ال الى يػف هػعالد
 قػ ؿ: إ ػي نيصػالؾ يع ػر: ال تقػتاف صػيالً  يال امػرنًة  يعث  الي ً  إسى اس  ـس  مرج التيع الزالد يف نيػي هػ ال ف

 س8  رًا مثمرًاس يال تعقرف   ًة يال يقرًة إال سمأ اةس يال ت رقفس يال تمريف   مراً  يال  يالرًا هرمً س يال تقطعف

 .10س يال تغاؿ 9يال تغرقفس يال ت يف

  
                                                           

: ٌرٌد أنها تعقر ، قال ابن رشدقدروا على أن ٌهلكوهم بهقال مالك: تعقر ؼنمهم وبقرهم إن لم ٌحتاجوا إلى ذلك، وكل ما  1
. انظر: ابن باإلجهاز علٌها، وتحرق بعد ذلك إن خشً أن ٌنتفع العدو بها بعد عقرها، وذلك أفضل من تركها لهم ٌبؽون بها

 (.3/45(. ابن رشد، البٌان والتحصٌل، )1/467قدامة، الكافً فً فقه أهل المدٌنة، )
الب أبو عبد هللا الهاشمً، الطٌار، فً الجنة، ذو الجناحٌن، صاحب الهجرتٌن، استشهد بمإتة فً حٌاة جعفر بن أبً ط 2

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمٌراً، سنة ثمان فً جمادى األولى، شبٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، ُخلقاُ وَخلقاً، 
(. األصبهانً، معرفة 2/185انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، ) وكان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌسمٌه أبا المساكٌن.

 (.2/511الصحابة، )
كتاب  ." أن جعفر ابن أبً طالب اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل " فً سننه أخرج أبو داود 3

ث لٌس بالقوي، وقال األلبانً: حدٌث (. قال أبو داود: هذا الحد2573ٌالجهاد، باب فً الدابة تعرقب فً الحرب، رقم )
 (.3/29) حسن.

 لٌست فً " م ". 4
 (.9/289ابن قدامة، المؽنً، ) .197الشٌرازي، النكت فً المسابل،  (.4/258األم، ) الشافعً، انظر: 5
 (.3/406انظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، ) 6
بن مالك، روى عنه الزهري ومالك، كان ثقة ٌحٌى بن سعٌد بن قٌس بن عمرو األنصاري، قاضى المدٌنة سمع أنس  7

 (.11/221(. ابن حجر، تهذٌب التهذٌب، )8/275كثٌر الحدٌث ثبتاً. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )

 أ من " أ ".14نهاٌة ق/ 
 فً " م، ط " وال تخربن عامرا وال تحرقن. 8
 فً " أ " وال تخنن، وفً " م، ط " وال تخبن. 9

. األصبحً، مالك بن أنس، الجهاد، باب النهً عن قتل النساء والصبٌان فً الؽزو ، كتابفً موطبه أخرجه مالك 10
، كتاب الجهاد، باب فً مصنفه وعبد الرزاق .م1985، 1406، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، (2/447، )هـ(179)

سٌر، باب من ٌنهى عن قتله فً دار الحرب، (. وابن أبً شٌبة، كتاب ال5/198(. )9375عقر الشجر بؤرض العدو، رقم )
، كتاب السٌر، باب ترك قتل من ال قتال فٌه من الرهبان، فً الكبرى (. والبٌهق11/127ً(. المصنؾ، )33693رقم )
(. وفً السنن الصؽٌر، كتاب السٌر، باب ما ٌفعل بالرجال البالؽٌن من أهل الحرب، رقم 9/152(. )18148رقم )

وفً معرفة السنن واآلثار، كتاب السٌر، باب ما جاء فً قتل من ال قتال منه من الرهبان، رقم  (.3/387(. )2836)
وبمعناه رواه صالح بن كٌسان، وأبو عمران الجونً، وٌزٌد بن أبً مالك الشامً، عن أبً بكر، وكل  (. وقال:18076)

 (. 13/249. )ذلك منقطع



167 
 

ثـ هي م ميؿ  اى م  إذا و س اس تا يصػالريرة اسػيبلد دار إهػبلـس ي ػ ف ذسػؾ هػي اسمهػتمر  ػي يعػيث نيػي 
 قا   يذسؾ.ي ر ي مر رضي اهلل   هم س  ي  تي ره   ف ذسؾ يقد 

نال تػػرى إسػػى قيسػػه يال  يذ ر ػػ   المػػ  تقػػدـ ن ػػه إذا  ػػ ف ذسػػؾ  ػػبل ت ػػرؽ يال تمػػرب أل ػػه إتػػبلؼ مػػ ؿ اسمهػػامالفة
 .3ثـ  رؽ   اى ني ى صي   ً  2اهلل   ه قد  اـ قيسه  االه اسصبلة ياسهبلـ:  ن ر يهي رضي 1ت رؽ

يال  ػػػرض نصػػػا مػػػف  هػػػر ) س يقػػػي م ػػػرد ذيػػػا اس الػػػياف ين ػػػه سغػػػرض األ ػػػؿ  ػػػ ،زة أل ػػػه  ػػػرض صػػػ الا
 يتعرالضهـ  اى اسها ة ياسميت. 4 ي تهـ (

  م  عته  ف اس   ر يص ر  تمرالب اسي ال ف ( ياست رالؽ سهذا اسغرض اس رالـ. 5يا  م  ال رؽ ) سقطع

 ػدالث اسيمػ ري  ػف نيػي هرالػرة  ي الػه ن  دالػث  ثالػرة م هػ : 6) يمبلؼ است رالؽ قيؿ اسػذيا أل ػه م هػي   ػه (
 صاى اهلل  االه يهاـ  ي يعث  ق ؿ س  : إف ي دتـ  بل ً  ي بل ً   أ رقيهم  ي س  رس  ام  ق ؿ:  يعث   رهيؿ اهلل

 9ي س ػ ر 8رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ  ق ؿ: إف ي ػدتـ  بل ػً  ي بل ػً    قتايهمػ  يال ت رقيهمػ  7مر    د    
 س 13ي   ع يف  يد اسقالس 12يف األهيد 11هي ر 10يرياه اسيزار يهم هم   إ ه ال العذب يه  إال اهلل 

  

                                                           

 فً " ط " أال تحرقن. 1
 فً " أ " أعز. 2
 .72ص  سبق تخرٌجه 3
 (.12/6145انظر: القدوري، التجرٌد، ) 4
 فً " ط " لٌنقطع. 5
هنا مسؤلتان كلتاهما مجمع علٌهما أو ال خبلؾ ٌعلم فٌهما: األولى: أنه إذا وقع العدو فً ٌد المسلمٌن فإنه ال ٌجوز قتلهم  6

ؤكثر أهل العلم على فم ٌجز التحرٌق وأما عند العجز بالتحرٌق، والثانٌة: أنه إن قدر علٌهم المسلمون بؽٌر تحرٌق بالنار ل
. انظر: ابن قدامة، المؽنً، )رمٌهم بالنار( إذا عجز المسلمون عن أخذهم وقهرهم بؽٌر ذلكأي جواز تحرٌق العدو بالنار 

 (. 2/903(. ساعً، موسوعة مسابل الجمهور، )9/286)
 .فً " أ " ]إلى[7
 فً " أ " تحرقونهما. 8
 م، ط ". لٌست فً " 9

 فً " أ " وسماها. 10
 فً " أ " همار. 11
هـ(،وهو الذي عرض لزٌنب، ثم 15هبار بن األسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصً القرشً األسدي، )ت 12

(. 4/1536أسلم بعد الفتح، وحسن إسبلمه، وصحب النبً صلى هللا علٌه وسلم. انظر: ابن عبد البر، االستٌعاب، )
 (.8/70ألعبلم، )الزركلً، ا

قال ابن هشام: هو نافع بن عبد قٌس،  ،نافع بن عبد بن قٌس بن لقٌط بن عامر بن أمٌة بن الظرب بن الحارث بن فهر 13
مع  -صلى هللا علٌه وسلّم -نخس بزٌنب بنت رسول هللا ،وفً ؼٌر السٌرة أنه خالد بن عبد قٌس، ومن ولد أمٌة بن الظرب

(، دار الكتب العلمٌة، 1/177هـ(، جمهرة أنساب العرب، )456علً بن أحمد، )ت حزم،ابن انظر:  .هبار بن األسود
 (. 5/130، الروض األنؾ، ). السهٌلًم1983ـ  ـه1403، 1بٌروت، ط
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يذ ر نف اسهيب ن هم       ري   زال ب ي ت رهيؿ اهلل صاى اهلل  االػه يهػاـ  ػالف مر ػت س 1يطيسه اسيالهقي
ايػف إهػ  ؽ معري ػة ألهػؿ  3م صاة   ػد 2ال قًة يه  االه اسصبلة ياسهبلـ  تى نسقت م   ي يط ه س ياسقصة

 .4اسهالر

نتػى يهػـ  ياػغ ذسػؾ ايػف  يػ س  قػ ؿ: سػي  اسػذالف 6نالضً  ت رالػؽ  اػي رضػي اهلل   ػه اسز  دقػة 5يذ ر اسيم ري
ه   ت ن   سـ ن رقهـ س هي رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ ال تعذييا يعذاب اهلل يسقتاتهـ سقيسه صػاى اهلل  االػ

 9قػػ ؿ:   ػػت   ػػد نـ اسػػدردال 8ينمػػرج اسيػػزار  ػػي مهػػ ده  ػػف  ثمػػ ف يػػف  الػػ ف .7يهػػاـ مػػف يػػدؿ د الػػة  ػػ قتايه 
القيؿ: قػ ؿ رهػيؿ اهلل صػاى  11 ي اس  رس  ق ست: همعت ني  اسدردال 10رضي اهلل   ه   أمذت ير يثً   أسقالته

 اهلل  االه يهاـ:

  

                                                           

فً  البزار(. وأخرجه 4/61) (.3016كتاب الجهاد، باب ال ٌعذب بعذاب هللا، رقم )، فً صحٌحه أخرجه البخاري 1
كتاب السٌر، باب المنع من إحراق المشركٌن بالنار بعد اإلسار، رقم  ،فً الكبرى البٌهقًو(. 362/ 14) ،مسنده

وأخرجه فً معرفة السنن واآلثار، كتاب السٌر، باب قتلهم بضرب األعناق دون المثلة، رقم  .(9/122(. )18063)
(17930( .)13/206.) 
 فً " ط " والقضٌة. 2
 فً " أ " عنه. 3
 (3/155(. البٌهقً، دالبل النبوة، )1/654) لسٌرة النبوٌة،ا انظر: ابن هشام، 4
 .وهو خطؤ فً " أ " الطحاوي 5
ابن انظر:  والعٌاذ باهلل. سٌدنا علً بن أبً طالب رضً هللا عنه زعموا أن األلوهٌة حلت فًهم مرتدون الزنادقة:  6

(، 4/205الباري على صحٌح البخاري، ) (. الكشمٌري، محمد أنور شاه بن معظم شاه، فٌض6/151حجر، فتح الباري، )
 هـ 1426، 1تح: محمد بدر المٌرتهً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط

كتاب استتابة المرتدٌن، باب . وفً (3017الجهاد، باب ال ٌعذب بعذاب هللا، رقم )، كتاب فً صحٌحه أخرجه البخاري 7
 .(9/15( )4/61) (.6922حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، رقم)

 فً " أ " حبان وهو خطؤ. 8
(. ابن 6/217عثمان بن حٌان الدمشقً روى عن أم الدرداء روى عنه هشام بن سعد. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )ـ 

 (.6/148أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )
أم الدرداء الكبرى الصحابٌة فلٌس لها ن كل واحدة منهما كنٌتها أم الدرداء، وهما كبرى وصؽرى، األبى الدرداء زوجت 9

فى الصحٌحٌن حدٌث، وأما التً نحن بصدد الترجمة لها فهً أم الدرداء الصؽرى وهً هجٌمة، بضم الهاء، وفتح الجٌم، 
وٌقال: جهٌمة بنت حٌى، واتفقوا على وصفها بالفقه، والعقل، والفهم، والجبللة. وهى أم ببلل بن أبى الدرداء، سمعت أبا 

(. المزي، تهذٌب 2/359داء، وأبا هرٌرة، وعابشة، روى لها الجماعة. انظر: النووي، تهذٌب األسماء واللؽات، )الدر
 (.35/358الكمال، )

 فً " أ " فرمٌته. 10
عوٌمر بن زٌد بن قٌس بن أمٌة األنصاري الخزرجً، وقٌل اسم أبً الدرداء عامر بن مالك، وعوٌمر أبو الدرداء:  11

روى عن: النبً صلى هللا علٌه وسلم، وعن زٌد بن ثابت، وعابشة أم المإمنٌن، روى عنه: أسد بن هـ(، 32لقبه، )ت
(. المزي، تهذٌب الكمال، 7/274وداعة، وأنس بن مالك،  روى له الجماعة. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )

(22/470.) 
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 .1 ال العذب ي س  ر إال رب اس  ر 

 أيضػػًا، ومػػا ال يحتػػرؽ منيػػا يػػدفف فػػي موضػػع ال يقػػؼ عميػػو الكفػػار إبطػػااًل لممنفعػػة وتحػػرؽ األسػػمحة
 عمييـ.

هػػذا ) يت ػػرؽ األهػػا ة نالضػػً س يمػػ  ال ال تػػرؽ م هػػ    س دالػػد الػػد ف  ػػي ميضػػع ال القػػؼ  االػػه اس  ػػ ر إيطػػ اًل 
 . 3 االهـ( 2سام  عة

 ػػي ال  6اس هػػ ل ياسصػػيال ف  ػي نرض  ػػ مرة: ني مريػػة  تػى الميتػػيا  ي ػػ ً  5: تػػرؾ4يمػ   ػػي  تػػ يى اسيسػياس ي
س  يعالػد أل ػه قتػؿ يمػ  9 ريػً   اال ػ  8ألف اس ه ل يهف اس هػؿ ياسصػيال ف الياغػيف  الصػالريف  ريً   اال  ة 7العيديا

ثـ  هي ن د مف اسقتؿ اسذي  هي   ه اس يي صاى اهلل  االه يهاـ  ي اس ه ل ياسصيال فة سم   اله مف استعذالبس
 ػدث ايػف س 11مالػراً  10نيصى اس يي صاى اهلل  االه يهاـ ي أله رى هـ قد ص ريا نه رى يعد االهتالبللس يقد

:  نف اس يػػي صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ  ػػالف نقيػػؿ ي ألهػػ رى 12إهػػ  ؽ  ػػف  يالػػه يػػف يهػػب نمػػي ي ػػي  يػػد اسػػدار
 : اهتيصيا ي أله رى مالرًاس يق ؿ س رقهـ يالف نص  يه

  
                                                           

ال ٌصح. ابن القطان، علً بن محمد بن عبد الملك، قال ابن القطان: وهو حدٌث  ( .10/57، )همسندفً  البزارأخرجه  1
، 1(، تح: الحسٌن آٌت سعٌد، دار طٌبة، الرٌاض، ط4/631هـ(، بٌان الوهم واإلٌهام فً كتاب األحكام، )628)ت

. الهٌثمً، وقال الهٌثمً: رواه الطبرانً والبزار وفٌه سعٌد البراد ولم أعرفه، وبقٌة رجاله ثقات" م.1997هـ ـ 1418
 (.6/251الزوابد، )ع مجم

 .شفقة" لل أفً "  2
 (.4/126. الموصلً، االختٌار، )297. الفرؼانً، الفتاوى السراجٌة، (2/292انظر: الولوالجً، الفتاوى الولوالجٌة، ) 3
فتح، فقٌه عبد الرشٌد بن أبً حنٌفة نعمان بن عبد الرزاق بن عبد هللا الولوالجً، ظهٌر الدٌن، أبو الالفتاوى الولوالجٌة: ل 4

سمع ببلخ أبا  ،من أهل ولوالج بلدة من طخارستان بلخ، سكن سمرقند.إمام فاضل، حسن السٌرة هـ(،540هـ ـ 467)حنفً،
. انظر: القرشً، من تصانٌفه: الفتاوى الولوالجٌة، القاسم أحمد بن محمد بن محمد الخلٌلً، وأبا جعفر محمد بن الحسٌن

 (.1/445ً، التحبٌر فً المعجم الكبٌر، )(. السمعان1/313الجواهر المضٌة، )
 فً " م " بترك. 5
 فً " أ " جزعاً. 6
 فً " م " ٌعودا. 7
 فً " أ " ٌصرون. 8
 .(2/292انظر: الولوالجً، الفتاوى الولوالجٌة، ) 9

 فً " م، ط " باألسرى. 10
النساء والصبٌان اللهم إال أن ٌضطروا وتعقبه فً فتح القدٌر بؤنه أقوى من القتل المنهً عنه فً قتل جاء فً البحر: " 11

إلى ذلك بسبب عدم الحمل فٌتركوا ضرورة وهو عجٌب منه ألن الولوالجً صرح بؤنه ٌفعل بالنساء والصبٌان ذلك عند 
. انظر: ابن نجٌم، البحر الرابق، فبل إشكال أصبل والمسؤلة مذكورة فً المحٌط أٌضاً  عدم إمكان اإلخراج ال مطلقاً 

(5/90.) 
ه بن وهب الكعبً قال ابن عٌٌنة هو الحجبً سمع أبان بن عثمان وكعباً مولى سعٌد بن العاص، حجازي ثقة روى نُ  12 ٌْ َب

 (.8/491(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )8/123عنه نافع. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )

  أ من " م ".37نهاٌة ق / 
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 ػإف  الػدالؾ يػه  قػ ؿ سػه  ػد 3ير ػؿ مػف األ صػ ر الأهػر ي 2مر  يي نمي مصعب يػف  مالػر :1نيي  زالز  ق ؿ
مػػػف األ صػػػ ر  ػػػالف نقياػػػيا يػػػي مػػػف يػػػدر   ػػػ  يا إذا قػػػدميا  ػػػدالهـ  4ذات متػػػ عس قػػػ ؿ: ي  ػػػت  ػػػي رهػػػط نمػػػه

رهػيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـ إالػ هـ ي ػ س مػ  القػع  ػي الػد  5ي   لهـ مصي ي يػ سميز ين اػيا استمػر سيصػالة
س 7يهػ س قػ ؿ:  أهػت الي  أردهػ   اػػى ن ػدهـ  الردهػ   اػي مػ  المهػػه   6 ػؿ مػ هـ  هػرة مػف اسميػز إال     ػػير 

 التر ػػيا ضػػريرةس  8  الػػؼ ال ػػيز نف القتاػػيا  ي ػػً س اساهػػـ إال نف الضػػطريا إسػػى ذسػػؾ يهػػيب  ػػدـ اس مػػؿ ياسمالػػرة
 ياهلل ن اـ.

 ] قسمة الغنائـ في دار الحرب[

 حتى يخرجيا إلى دار اإلسالـ( وقاؿ الشافعي3 ال بأس بذلؾ، وأصػمو )وال يقسـ غنيمة في دار الحرب
أف الممؾ لمغانميف ال يثبت قبؿ اإلحراز بػدار اإلسػالـ عنػدنا، وعنػده يثبػت ويبتنػي عمػى ىػذا األصػؿ عػدة 
مف المسائؿ ذكرناىا في كفاية المنتيػي. لػو أف سػبب الممػؾ االسػتيالء إذا ورد عمػى مػاؿ مبػاح كمػا فػي 

نيػى عػف » -عميو الصػالة والسػالـ  - معنى لالستيالء سو  إثبات اليد وقد تحقؽ.ولنا أنو الصيود، وال
، والخالؼ ثابت فيو،والقسمة بيع معنى فتدخؿ تحتو، وألف االسػتيالء إثبػات «بيع الغنيمة في دار الحرب

 اليد الحافظة والناقمة والثاني منعدـ لقدرتيـ عمى االستنقاذ ووجوده ظاىرًا.

  
                                                           

أبو عزٌز بن عمٌر بن هاشم بن عبد مناؾ بن عبد الدار بن قصً القرشً العبدري أخو مصعب بن عمٌر، وأخو أبً  1
الروم بن عمٌر، وأمه وأم مصعب: أم خناس بنت مالك من بنً عامر بن لإي. واسم أبً عزٌز هذا زرارة، له صحبة 

كان ممن شهد بدرا كافرا، وأسر ٌومبذ. انظر: ابن األثٌر، وسماع من النبً صلى هللا علٌه وسلم روى عنه نبٌه بن وهب، و
 (.5/2967(. األصبهانً، معرفة الصحابة، )6/209أسد الؽابة، )

مصعب بن عمٌر بن هاشم العبدري، ٌكنى أبا عبد هللا، من السابقٌن إلى اإلسبلم، هاجر إلى أرض الحبشة، وعاد من  2
العقبة األولى لٌعلم الناس القرآن، وٌصلً بهم، وشهد بدرا وشهد أحدا ومعه لواء الحبشة إلى مكة، ثم هاجر إلى المدٌنة بعد 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقتل بؤحد شهٌدا، قٌل: كان عمره ٌوم قتل أربعٌن سنة، أو أكثر قلٌبل. انظر: ابن عبد البر، 
 (.5/175(. ابن األثٌر، أسد الؽابة، )4/1473االستٌعاب، )

 رنً.ٌؤس" ٌ أفً "  3
ٌُقال: من َسْبعة إلى َعَشرة 4 ٌُْجَمع من ثبلثٍة إلى َعَشرٍة، و ْهُط: عدٌد   . انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )رهط(.الر 
 .فً " أ " بوصٌة 5
 انظر: الفارابً، الصحاح، مادة )نفح(. أي أعطاه. ٌقال: ال ٌزال لفبلن َنَفحاٌت من المعروؾ. ًء:نفحه بشنفحنً:  6
وأخرجه الطبرانً فً معجمه الكبٌر والصؽٌر. الطبرانً، سلٌمان بن أحمد،  .(1/645)بن هشام فً سٌرته، ذكره ا 7
(، تح: محمد شكور أمرٌر، المكتب اإلسبلمً، دار عمار، 1/250) هـ(، الروض الدانً )المعجم الصؽٌر (،360)

، وضعفه َقاَل الهٌثمً إِْسَناده حسن (. و22/393الطبرانً، المعجم الكبٌر، )م. 1985هـ ـ1405، 1بٌروت، عمان، ط
هـ(، ضعٌؾ الجامع 1420(. األلبانً، محمد ناصر الدٌن، )6/86الهٌثمً، مجمع الزوابد ومنبع الفوابد، ) األلبانً.

 (، المكتب اإلسبلمً، بٌروت، د.ط، د.ت.1/119الصؽٌر وزٌاداته، )
الفراهٌدي، انظر:  م ٌمتارون ألنفسهم، وٌمٌرون ؼٌرهم مٌرا.المٌرة: المٌرة ببل همز: جلب القوم الطعام للبٌع، وه 8

، تح: زهٌر مادة )مٌر((، مجمل اللؽة، 395، )تبن زكرٌاء الرازي ، أحمد بن فارسابن فارسالعٌن، مادة )مٌر(. 
 م.1986هـ ـ 1406، 2سلطان، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط
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ال يأس يذسؾ( إذا ا هػـز  )قيسه يال تقهـ   المة  ي دار اس رب  تى المرج إسى دار اإلهبلـ. يق ؿ اس   عي:
اس رميس ي  ه إف  2ي ف نيي اليهؼ رضي اهلل   ه: األ ب إسي نف ال القهمه   تى ال رزه س ذ رهس 1اس   ر

 . 4القهمه   ي دار اس رب 3سـ ال ف مع اإلم ـ  ميسة ال ماه   االه

يالازمػه نف س 6س ي  ػده الثيػت( ي سهزالمػة5نف اسماؾ ساغ  مالف ال الثيت قيؿ اإل راز يدار اإلهبلـ   د   ) ينصاه
اسقض ل  ي  صؿ م تهد  الػه ني  ػ ف    ف  ف ا ته د  إ ه نمضى 7قهمة اإلم ـ ه  ؾ ال ت الد ما ً  إال إذا
 ت ساغ  ـ يأ د نمرالف: يا اـ نف  قالقة مذهيه نف اسماؾ الثيس 8س   ٍة  إف اس   ة ميضعه  مهتث ى

 .10 الثم     ت 9إم  ي سقهمةػ 

 . 11ني ي متال ر اسغ  ـ استماؾس يسالس هي ق ،بًل إف اسماؾ الثيت ساغ  مالف ي سهزالمة  م   قايا   هػ 

يػػؿ التأ ػػد  13 ػػي دار اإلهػػبلـس  ػػبل الثيػػت يػػ إل راز يػػدار اإلهػػبلـ ماػػؾ أل ػػد 12ال الثيػػت إال ي سقهػػمة ي  ػػد  
سي ن تؽ يا د مف اسغ  مالف  يدًا يعد اإل راز ال العتؽس يسي   ف ه ػ ؾ ماػؾ م ػترؾ  تػؽ  15يسهذاس 14اس ؽ

 .16يعتؽ اس رالؾ يال ري  اله م   رؼ  ي  تؽ اس رالؾ

  

                                                           

 239الشٌرازي، النكت فً المسابل،  (.7/372عً، األم، ). الشاف(1/1010السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ) انظر: 1
 فً " أ " ذكرها. 2
 .اعلٌه أ "فً "  3
 (. 2/291(. الولوالجً، الفتاوى الولوالجٌة، )1/214انظر: أبو ٌوسؾ، الخراج، ) 4
هرة النٌرة، (. الحدادي، الجو 3/1280(. السمرقندي، مختلؾ الرواٌة، ) 7/123انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) 5
(2/266.) 
 (.19/490الجوٌنً، نهاٌة المطلب، ) (.14/235انظر: الماوردي، الحاوي الكبٌر، ) 6
 .ن" إ أفً "  7

  ب من " أ ".14نهاٌة ق / 
 .فً " أ " عنه 8
 فً " م " بالقسم. 9

 " كان. أفً "  10
 (.3/321انظر: الماوردي، الحاوي الكبٌر، ) 11
 فً " م، ط " بالقسم. 12
 فً " أ " حد. 13
 (.7/123(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )10/33انظر: السرخسً، المبسوط، ) 14
 " لهذا. أفً "  15
(. الكاسانً، بدابع الصنابع، 3/299(.السمرقندي، تحفة الفقهاء، )1/653انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ) 16
(7/122.) 
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 دار اإلسالـ[في  قسمة]ثبوت الممؾ لمغانميف بال

 يتمرج اس ريع اسممتا ة  اى هذا: 

اسهػػيي  يسػػدت   د ػػ ه الثيػػت  هػػيه   ػػده ال م هػػ  سػػي يطػػك يعػػض اسغػػ  مالف  ػػي دار اس ػػرب يا ػػدة مػػف  )1(
استماػؾ  ي سهزالمػة ثيػت س ػؿ  ػؽ استماػؾس  1سيط،ه   رالة م تر ة يال ه ييالف  الػره يم ػرد اسهزالمػة يػؿ المتالػ ر

ال نمػذه  ي مػؿ مػف م سػه قالمتهػ  الػيـ اس مػؿ. ي  ػد   ال الثيػت   إف هامت يمػ  المصػه مػف اسغ المػة نمػذه س يا 
 .3د سثييت هيب اسماؾ يتقهـ اس  رالة ياسيسد ياسُعقر يالف  م  ة اسمهامالفة أل ه ال ال 2 هيه ي االه اسُعقر

ف تأ ػد اس ػؽ ألف االهػتالبلد الي ػب  ػؽ  4ي ذا سي اهتيسده  يعد اإل راز يدار اإلهبلـ قيػؿ اسقهػمة   ػد  س يا 
اػػػؾ يمػػبلؼ اهػػتالبلد   رالػػة االيػػفة ألف سػػه يالالػػة استمس اسعتػػؽ يهػػي ال ال ػػيف إال يعػػد قالػػ ـ اسماػػؾ  ػػي اسم ػػػؿ

 اس  رالة يديف رني اإلم ـ.  التما ه  ي  ل  اى االهتالبلدس يسالس سه ه   تماؾ

 7 يقعت   رالة يالف نهؿ راالة صا اهػتالبلد ن ػدهـ سهػ  أل ػه 6ني اسعرا ة 5 عـ سي قهمت اسغ المة  اى اسراال ت
اس ػر  ل    ػذس س  ػر ة ماػؾس ي تػؽ ن ػد 9م ػتر ه يال ػه ييػالف نهػؿ تاػؾ اسراالػة ياسعرا ػة 8الصا  تقه سه  أل هػ 

يالالػػػة  اسع مػػػة ال تثيػػػت 10س ػػػف هػػػذا إذا قاػػػيا  تػػػى ت ػػػيف اس ػػػر ة م صػػػةس نمػػػ  إذا  ثػػػريا  ػػػبلة ألف اس ػػػر ة
  .11ق ؿ: ياسقاالؿ إذا    يا م ،ة ني نقؿس يقالؿ نريعيفس ي اله نقياؿ نمرى اإل ت ؽس

  

                                                           

 اختٌاره.ب" أ فً "  1
َما ُتْعطاه المرأةُ َعلَى َوِطء الشُّْبهة. انظر: الفراهٌدي، العٌن،  وقال ابن األثٌر: هو أة إذا ُؼصبت.الُعْقُر: دٌة فرج المر 2

 (.3/273ابن األثٌر، النهاٌة، ) مادة )عقر(.
 (.7/138انظر: العٌنً، البناٌة، ) 3
فإذا جاءت بولد  أو مالك لبعضها وهو أن تلد األمة من مالك لها االستٌبلد )لؽة(: طلب الولد من األمة.  واصطبلحاً: 4

السمرقندي، تحفة الفقهاء، (. 1/22التعرٌفات، )، . انظر: الجرجانًوادعاه المالك ٌثبت نسبه وتصٌر الجارٌة أم ولد
(2/273). 
 (.2/153الفراهٌدي، العٌن، ) انظر: إلٌها مجمع الجند. :الراٌة 5

 (.4/506. انظر: المرؼٌنانً، الهداٌة، )هم الجٌش الذٌن كتبت أسامٌهم فً الدٌوان :أهل الراٌاتوفً الهداٌة: 
العرٌؾ، وهو القٌم بؤمور القبٌلة أو الجماعة من الناس، ٌلً أمورهم، وٌتعرؾ األمٌر منه أحوالهم. انظر: الزبٌدي، تاج  6

 العروس، مادة )عرؾ(.
 فً " م " فإنه. 7
 فً " أ " ألنه. 8
 أ ".لٌست فً "  9

 فً " م " بالشركة. 10
 فً " أ " أخر. 11
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 .2يال عؿ مي ياًل إسى ا ته د اإلم ـ 1ق ؿ  ي اسميهيط: ياأليسى نف ال اليقت

 3يم ه   ياز اسيالع مف اإلم ـ سيعض اسغ المة ال يز   دهـ ال   د   مي ي  اى ذسؾ نالضً . )2)

  د   ياليرث   ده ي  ل  اى استأ د  يم ه  سي م ت يعض اسغزاة ني قتؿ  ي دار اس رب ال اليرث ههمه )3(
إذا مػػ ت  ػػي دار نال تػػرى ن ػػ   قػػيؿ إ ػػه اُلػػيَرث  7سال  ػػي سػػئلرث 6ياستأ ػػد 5 تػػى صػػا م ػػه استماػػؾ 4ي سهزالمػػة

ة أل ػػػه ال ماػػػؾ قيػػػؿ اسقهػػػمةس يهػػػذا ألف اس ػػػؽ اسمك ػػػد الػػػيرث   ػػػؽ 9ساتأ ػػػد ال ساماػػػؾ 8اإلهػػػبلـ قيػػػؿ اسقهػػػمة
ياهػػتدؿ  اػػى ضػػعؼ اس ػػؽ قيػػؿ  س13يمالػػ ر اس ػػرط 12س يمػػبلؼ اسضػػعالؼ   س ػػ عة11ياسػػرد ي سعالػػب 10اسػػرهف

نتاػػػؼ مػػػف اسغ المػػػة قيػػػؿ اإل ػػػراز قيإي  ػػػة ت ػػػ يؿ اسطعػػػ ـ  ػػػي دار اس ػػػرب يػػػبل ضػػػريرةس ييعػػػدـ ضػػػم ف مػػػ  
يمبلؼ م  يعده    ف  قً  ضعال ً    ؽ  ؿ مهاـٍ  ي يالت اسم ؿس ياس   عالة إف م عيا اسثػ  ي سػـ  س14اإل رازا
  .16األيؿ 15الم عيا

  

                                                           

 فً " أ " ٌتوقت. 1
(. مبل خسرو، درر األحكام، 1/653. السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، )(10/51السرخسً، المبسوط، ) انظر: 2
(1/287.) 
 لٌست فً " أ " 3

 .65(. السؽناقً، النهاٌة،7/138انظر: العٌنً، البناٌة، )
 فً " أ " بالنهرٌمة. 4
 فً " أ " صح الملك. 5
 فً " أ " والتؤكٌد. 6
(. 7/138(، العٌنً، البناٌة، )5/292(. الولوالجً، الفتاوى الولوالجٌة، )10/44انظر: السرخسً، المبسوط، ) 7

 (.5/174(. ابن الفراء، التهذٌب، )7/146الهٌتمً، تحفة المحتاج، )
 فً " ط " القسم. 8
 .296 الفتاوى السراجٌة، الفرؼانً، انظر: 9

ن.  الرهن 10 ٌْ الجرجانً، التعرٌفات، انظر: لؽًة: مطلق الحبس، وفً الشرع: حبس الشًء بحقٍّ ٌمكن أخذه منه، كالد 
(1/113.) 

الرد بالعٌب: لقب لتمكن المبتاع من رد مبٌعه على بابعه لنقصه عن حالة بٌع علٌها ؼٌر قلة كمٌته قبل ضمانه مبتاعه.  11
 (.1/268بن عرفة، )انظر: الرصاع، شرح حدود ا

 (.1/127الجرجانً، التعرٌفات، )انظر: الشفعة: هً تملك البقعة جبًرا بما قام على المشتري بالشركة والجوار.  12
 (.1/102الجرجانً، التعرٌفات، )انظر: خٌار الشرط: أن ٌشترط أحد المتعاقدٌن الخٌار ثبلثة أٌام أو أقل.  13
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م ". 14
 لٌست فً " م "، وفً " أ " لم ٌمنوا. 15
"قال الشافعً: "وال ٌجوز ألحد من الجٌش أن ٌؤخذ شٌباً دون الجٌش مما ٌتموله العدو إال الطعام خاصة والطعام كله  16

 ."سواء وفً معناه الشراب كله فمن قدر منهم على شًء له أن ٌؤكله أو ٌشربه وٌعلفه وٌطعمه ؼٌره وٌسقٌه وٌعلؾ له
فقال: ال ٌقطع وٌؽرم كل واحد من هإالء قٌمة ما سرق إن هلك  حمه هللا عن الؽزاة ٌؽلون من الؽنٌمة قبل أن تقسم،وسبل ر

 (.277ـ  265/ 4انظر: الشافعً، األم، ) الذي أخذه قبل أن ٌإدٌه.



174 
 

يم ه  سي س ؽ اسمدد  ي دار اس رب قيػؿ اسقهػـ  ػ رؾ   ػد   ال   ػده ساتأ ػد ي دمػه  إ مػ  اسث يػت ساغػزاة  )4)
قيػػؿ اإل ػػراز يػػدار اإلهػػبلـ ال العتػػؽس ي ػػذا  س يسهػػذا سػػي نهػػاـ األهػػالر1ال  ػػؽ استماػػؾيعػػد اسهزالمػػة  ػػؽ اسماػػؾ 

  نري ب األمياؿ إذا نهاميا يعد نمذه  قيؿ اإل راز ال الما يف  ال،ً  م ه  يؿ هـ مف  ماة اسغزاة  ي اسقهمة.

س يمع ػػ ه: إذا سػػـ 4  ذ ػػره  ػػي اس ه الػػة3اسمػػدد يهػػيب اس ػػر ة  ػػي اإل ػػراز يػػدار اإلهػػبلـ يم زسػػة 2 ياالهػػت ق ؽ
 .الكمذيا  إف إهبلمهـ يعد األمذ ال الزالؿ   هـ اسرؽ  بل الهت قيف  ي اسغ المة   سمدد

سي نتاؼ يا د مف اسغزاة  ال،ً  مف اسغ المة ال الضمف   ػد  س قػ ؿ: ييعػد اإل ػراز يػدار اإلهػبلـ  :5ي ي است  ة
  .6التأ د  ؽ اسماؾ يالهتقر

سػػي مػػ ت يا ػػد مػػف اسغػػزاة الػػيرث  صػػاليهس يسػػي يػػ ع اإلمػػ ـ  ػػ زس يسػػي س قهػػـ اسمػػددال ال ػػ ر يف  7يسهػػذا قػػ سيا
مػع مػ   ػي اسميهػيط  الػث قػ ؿ:    أم   ػد    ػ س ؽ الثيػت  8يهذا اسمذ ير  ي است  ة مػ شٍ س يالضمف اسمتاؼ

س 9اسماػؾ ي ألمػذي  س األمذ يالتأ د ي إل راز يالماؾ ي سقهمة   ؽ اس ػ عة الثيػت يػ سيالع يالتأ ػد ي سطاػب يالػتـ 
  .10اسماؾ اسضعالؼ  ي اسميالع قيؿ اسقيض يم  داـ اس ؽ ضعال ً  ال ت يز اسقهمة أل ه ديف

                                                           

 (.7/353(. الشافعً، األم، )7/138(. العٌنً، البناٌة، )3/1281انظر: السمرقندي، مختلؾ الرواٌة، ) 1
 وفً االستحقاق. " أ" فً  2

 م" / ب من 37نهاٌة ق ". 
 . 65انظر: السؽناقً، النهاٌة، 3
بلد من ببلد  بكسر السٌنحسٌن بن علً بن الحجاج الملقب حسام الدٌن السؽناقً لصاحبها  فً شرح الهداٌة النهاٌة 4

والموصل شرح المفصل  ومن مصنفاته الكافً شرح أصول فخر اإلسبلم للبزدوي هـ(،711، المتوفى سنة )تركستان
البابانً، هدٌة (. 1/92رٌاض زاده، أسماء الكتب المتمم لكشؾ الظنون، )انظر: وؼٌر ذلك.  للزمخشري فً النحو،

 (.1/314العارفٌن، )
زاد فٌها:  ،هـ(450، )تالحنفً السمرقنديأبو منصور  ،تحفة الفقهاء فً الفروع، للشٌخ عبلء الدٌن: محمد بن أحمد 5

اللباب فً  وله كتاب، أحسن ترتٌب. تفقه علٌه اإلمام أبو بكر بن مسعود الكاسانً، وؼٌره هاعلى )مختصر القدوري(. ورتب
 (.1/371حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، )(. 1/252انظر: ابن قطلوبؽا، تاج التراجم، )األصول، وؼٌر ذلك. 

 (.3/298ي، تحفة الفقهاء، )السمرقندانظر:  6
(. 242قالوا: هذا اللفظ ٌستعمل عند الحنفٌة فً اإلطبلق فٌما فٌه اختبلؾ مشاٌخهم. انظر: اللكنوي، الفوابد البهٌة، ) 7

 .88المبل، الكواشؾ الجلٌة، 
 لٌست فً " أ ". 8
 باألخذ بالملك. " أ" فً  9

  أ" /أ من 15نهاٌة ق ". 
 (.10/33المبسوط، )السرخسً، انظر:  10
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ػػه اسمصػػ ؼ قػػيؿ اس ػػ  عي يػػأف هػػيب اسماػػؾ الػػتـ ي سهزالمػػةة ألف يهػػ  الت قػػؽ االهػػتالبلل  اػػى مػػ ؿ ميػػ ح  يي  
 اػى ي ػه اسقهػر ياالهػتالبلل  مػ   الما هس يهذا أل ه سالس مع ى االهتالبلل  اى م ؿ مي ح إال هػيؽ اسالػد إسالػه 

 .1 ي اسصالد ياس طب

يس ػ  م ػع نف اسهػيب  3 ػي دالػ رهـ  2يأل ه صاى اهلل  االه يهاـ:  قه ـ    ،ـ   ػالف يي ػي اسمصػطاؽ ينيطػ س
تـ  إف تم مػه يثيػيت اسالػد اس  قاػةس ني قػدرة اس قػؿ ياستصػرؼ  الػؼ  ػ ل  قػبًل يادمػ رًا يهػذا م تػؼ   ػه مػ  داـ 

  ي دار اس رب.

ف اسظهير  االهـ ياالهت ق ذ م هـ سالس ييعالدة نال ترى نف اسدار مض  ة إسػالهـ  ػدؿ ن ػه مقهػير مػ  داـ  الهػ  أل
 ي ػػً  مػػف اسقهػػرس يػػدسالؿ نف سػػه نف التر هػػ  دار  ػػرب يال صػػرؼ   هػػ    ػػ ف قػػ هرًا مػػف ي ػػه مقهػػيرًا مػػف ي ػػهس 

أل هػ  يالػع مع ػىس  تصػا اسقهػمةة   ف اهتالبلٌل مف ي ػه ديف ي ػه  اػـ الػتـ هػيب ماػؾ اسميػ ح  اػـ الماػؾ  اػـ 
 إف اسيالع مي دسة ي ي اسقهمة ذسؾس  إف  ؿ  رالؾ سم  ا تمع  صاليه  ي اسعالف   ف ذسؾ  يضً   ف  صاليه 

 .4 ي اسي قي

ف   ف  ي دار اس رب 5يمبلؼ م  إذا مرج اسعيد مرا م ً   .6 الث العتؽ ييصيسه إسى  ه ر اسمهامالف يا 

هػػـ  تقػػ ل   ػػي  يالػػد اسطػػ ،ؼ:   االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ 7 إ ػػه يػػ س ص سقيسػػهي ػػذا اسمػػرنة اسمرا مػػة تيػػالف يػػذسؾ 
 َلاَمُ ػػيَّاْ  الفَ الََََّٰأالُّهَػ  ٱس ػذِ : }يألف ذسػؾ الػد  اػى   هػه يال  ػي  الػه امت   ػه ظػػ هرًا  ػي اس ػ ؿس يقػ ؿ اهلل تعػ سىس 8اهلل 

ت ِم ََٰتُ ُمك ٱس ـُ ِإَذاَ  ََّل ُ   اآلالة. 9{ِإَسى ٱسُ    رِ ِ ُعيُهف  َتر  َ بَل } قيسه إسى {ُمهََِٰ رََٰ

  
                                                           

وبناء علٌه تجوز  .-بحضور الوقعة على نٌة الجهاد، وُتملك باالستٌبلء والحٌازة -عندنا -استحقاق الؽنٌمة قال البؽوي:  1
 ،الشافعً، األم (.5/172قسمة الؽنابم فً دار الحرب وال تكره. انظر: البؽوي، التهذٌب فً فقه اإلمام الشافعً، )

 (.11/503اٌة المطلب، )(. الجوٌنً، نه4/147)
كانت هذه السرٌة بقٌادة أبً عامر األشعري رضً هللا عنه فً شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة بعد هزٌمة أوطاس:  2

شمال شرقً مكة، وشمال وتقع  ،هوازن فً حنٌن وسٌر فرقة منهم إلى أوطاس. وسمٌت بالموضع الذي كانت فٌه الوقعة
(. السهٌلً، 3/640على طرٌق متعرجة. انظر: ابن كثٌر، السٌرة النبوٌة، ) ( كٌبلً 190قرابة ) بلدة عشٌرة، وتبعد عن مكة

 (.1/34الحربً، معجم المعالم الجؽرافٌة، )(. 7/274الروض األنؾ، )
 (.1/228انظر: ابن عبد البر، الدرر فً اختصار المؽازي والسٌر، ) 3
 (.5/478العناٌة، ) البابرتً، .(4/126انظر: الموصلً، االختٌار، ) 4
 ، تهذٌب اللؽة، مادة )رؼم(. األزهريعبٌد ُمراِؼٌم: أَي مضطِرٌب على مَوالٌِه. انظر:  5
 . (7/130(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )7/473انظر: الشٌبانً، األصل، ) 6
 فً " أ " بقوله. 7
(. قال األلبانً: 2700بالمسلمٌن، رقم ) ، كتاب الجهاد، باب فً عبٌد المشركٌن ٌلحقونفً سننه أخرجه أبو داود 8

 .(3/65صحٌح. )
 .10سورة الممتحنة، اآلٌة 9
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 س ي   ػػت نيؿ  ػػديد اإلهػػبلـة2صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ   ػػ ،ـ   ػػالف  ػػ ف يعػػد م صػػر ه إسػػى اس عرا ػػة 1يقهػػمته
دار  يهػػذا ألف ن  ػػ ـ اإلهػػبلـ  الهػػ س 3ألف م ػػة  ت ػػت ينرض   ػػالف يي ػػي اسمصػػطاؽ يعػػد  ػػتا م ػػة ين ػػري

مػف اسمهػامالف  الهػ س ي ي هػ  مت ممػة سػدار  4األمػف سامقػالـاس رب تصالر دار اإلهبلـ يإ رال األ   ـ ييثييت 
 .5اإلهبلـ  اى قيسه ي اى قيسهم  ي أليؿ  قط

ين ت إذا  امت نف اسمبلؼ سالس  م  قالؿ يػؿ االت ػ ؽ  اػى نف اسماػؾ ال الثيػت قيػؿ اسقهػمة يم ػرد اسهزالمػةس 
يتقرالػره س    يالف  اػى ذسػؾيؿ  ي نف اسقهمة هؿ تي ب اسماؾ  ي دار اس رب نم  ؾ نف ت عؿ اسدسالؿ مف اس

س ن ه ال م  ع مف ص ته   ػي دار اس ػرب ستمػ ـ االهػتالبلل  اػى اسميػ حس  ػإذا اتصػؿ يػه اسقهػـ ماػؾ سا   عي
 .6يس   م ع تم ـ اسهيب  بل ت الد اسقهمة اسماؾ إال   د تم مه يهي  ي دار اإلهبلـ

 ]ترتب األحكاـ عمى قسمة اإلماـ مف غير اجتياد[

 الخالؼ ترتب األحكاـ عمى القسمة إذا قسـ اإلمػاـ ال عػف اجتيػاد، ألف حكػـ الممػؾ ال ثـ قيؿ3 موضع
وقيؿ الكراىة، وىي كراىة تنزيو عند محمد فذنو قػاؿ عمػى قػوؿ أبػي حنيفػة وأبػي يوسػؼ ال  يثبت بدونو.

تجػوز القسػمة فػي دار الحػرب. وعنػد محمػد األفضػؿ أف يقسػـ فػي دار اإلسػالـ. ووجػو الكراىػة أف دليػػؿ 
)والػػردء والمقاتػػؿ فػػي  الػػبطالف راجػػح. إال أنػػو تقاعػػد عػػف سػػمب الجػػواز فػػال يتقاعػػد عػػف إيػػراث الكراىػػة.

العسكر سواء( الستوائيـ في السبب وىو المجاوزة أو شيود الوقعة عمى مػا عػرؼ، وكػذلؾ إذا لػـ يقاتػؿ 
 لمرض أو غيره لما ذكرنا.

ا تهػد  يقػع  اػى  ػدـ صػ ته  قيػؿ اإل ػرازس نمػ  إذا  يا اـ نف اسقهمة إ م  ال تصا إذا قهـ يػبل ا تهػ د ني
 ينم  اس دالث اسذي ذ ره س 7قهـ  ي دار اس رب م تهدًا  بل  ؾ  ي اس ياز يثييت األ   ـ

  

                                                           

 فً " م، ط " وقسمة النبً . 1
ٌّون ٌخّففون، فٌقولون الجعرانة،  2 ٌّون؛ والحجاز الجعّرانة بكسر الجٌم والعٌن، وتشدٌد الراء المهملة. هكذا ٌقوله العراق

ال زالت تعرؾ فً رأس وادي سرؾ وبٌن الطابؾ ومكة، وهى إلى مكة أدنى؛ بتسكٌن العٌن وتخفٌؾ الراء، وهً ماء 
حٌن تعلقه فً الشمال الشرقً من مكة، ٌعتمر منها المكٌون، وبها مسجد، وقد عطلت ببرها الٌوم. انظر: البكري، معجم ما 

 (.1/83الحربً، معجم المعالم الجؽرافٌة، ) (.2/384استعجم، )
 فً " ط " وإجراء. 3
 " أ " للمقم.فً  4
انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، على قوله: أي على قول أبً حنٌفة، وعلى قولهما: أي على قول أبً ٌوسؾ ومحمد.  5
(7/130.) 
 (.10/21انظر: السرخسً، المبسوط، ) 6
 (.5/480البابرتً، العناٌة، ) .296انظر: الفرؼانً، الفتاوى السراجٌة،  7
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 .1يهي ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ:   هى  ف يالع اسغ المة  ي دار اس رب   غرالب  داً 

 ي  دـ  ياز اسقهمة قيؿ اإل راز  ي  راهتهػ س  قالػؿ: اسمػراد  ػدـ  2ثـ ذ ر اسمص ؼ مبل ً   ي نف اسمبلؼ
يقالؿ اس راهة ال يطبلف اسقهمة أل هػـ س  ياز اسقهمة  تى ال تثيت األ   ـ مف  ؿ اسيطل ي   ذ اسيالع ي الره

 3إذا ا تغايا يه  الت  هايف  ي نمر اس رب يريم  الت رقيفس  ريم  ال ر اسعدي  اى يعضهـ   ػ ف اسم ػع سمع ػى
 .4 ي  الر اسم هي   ه  بل العدـ اس ياز

  د م مد(   أل ضؿ نف ال القهـ  ي دار اس رب أل ه صػاى اهلل  االػه  5ثـ ق ؿ اسمص ؼ: )هي  راهة ت زاله
ياأل عػػ ؿ اسمت قػػة  ػػي األيقػػ ت اسممتا ػػة ال ت ػػيف إال سػػداٍع هػػي  راهػػة س 6يهػػاـ: مػػ  قهػػـ إال  ػػي دار اإلهػػبلـ

 . 8 ى  ال مؿ  االه ساتالقف يهند 7مبل ه ني يطبل هس ياس راهة

ف   ف  ي اسميهيط  الر  الد أل ه سـ العرؼ مبلؼ   هـ إال م  الريى  ف نيي  قالؿ: ي قؿ اسمبلؼ ه ذاس يا 
مثػؿ مػ  هػالأتي  يهذا ألف اسمه ،ؿ اإل رادالة اسميضي ة مصر ة يعػدـ صػ ة اسقهػمة قيػؿ اإل ػرازسس 9اليهؼ

اسعاػؼ ي  ػيه  ػيلس يم هػ   ة ين ػه ال اليػ ع مػف ذسػؾمف نف مف   ت مف اسغ  مالف ال اليرث  قه مػف اسغ المػ
 اسبل ؽ قيؿ اإل راز. 10اسمدد است  الؿ يعد اإل رازس ي يازه قياه يم  ر ة  دـ  ياز

 ني يطبلف اسقهمة قيؿ اإل راز را ا  اى دسالؿ  يازه س  يقيسهة ألف دسالؿ اسيطبلف ثـ ي ه اس راهة

  

                                                           

ابن حجر، الدراٌة فً  (.3/408وقال ابن حجر: لم أجده. انظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، ) ،قال الزٌلعً: ؼرٌب جداً  1
 (.2/120تخرٌج أحادٌث الهداٌة، )

 أن الخبلؾ.أن الخبلؾ فً " أ "  2
 فً " أ " المعنً. 3
 .66السؽناقً، النهاٌة، .(1/1010انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ) 4
. انظر: خبلؾ، عبد الوهاب، طلب الشارع الكؾ عنه طلًبا ؼٌر جازم، وهو المقابل للمندوبالمكروه تنزًٌها: وهو: ما  5
 م.1956، 7(، مكتبة دار التراث، مصر، ط1/116هـ(، علم أصول الفقه، )1375)ت
 .(1/1انظر: أبو ٌوسؾ، الرد على سٌر األوزاعً، ) 6
 فً " أ " والكراهته. 7
 (.10/19انظر: السرخسً، المبسوط، ) 8
أنه قال إذا لم ٌجد اإلمام   :وعن أبً ٌوسؾ ،من مذهبنا كراهة القسمة فً دار الحرب ال بطبلن القسمةقال السرخسً:  9

ووجهه أن هذه حالة ضرورة ألنه لو لم ٌقسمها ٌحتاج إلى تركها فٌبطل  ،حمولة لها ٌحمله علٌها فلٌقسمها فً دار الحرب
 (.1/5أبو ٌوسؾ، الرد على سٌر األوزاعً، ) (.10/34) ،. انظر: نفسهحق الؽانمٌن فٌها

  أ من " م ".38نهاٌة ق / 
المدد: ما مدهم به أو أمدهم ، والجمع أمداد، والمدد: العساكر التً تلحق بالمؽازي فً سبٌل هللا. انظر: ابن منظور،  10

 (.3/398لسان العرب، )

 ب من " أ ".15نهاٌة ق / 
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ذا سػـ اليطػؿ  1إال ن ه تق  ٌد  ف هاب اس يازة أل ه سم  سـ الثيت هػاب اس ػياز ي الت ػ ؽ  اػـ اليطػؿ اسمر ػيحس يا 
 صػػؿ مػػف مع رضػػة اسػػدسالاالف اسػػرا ا ياسمر ػػيح اس راهػػة  مػػ   ػػي هػػكر اسهػػرة سمػػ  ا ت ػػت اس   هػػة سػػـ ت تػػؼ 

 .2اس راهة

 .4 ف اسقيا دس  إف اإل م ع  اى ي يب اسعمؿ ي سرا ا مف اسدسالاالف يترؾ اسمر يح 3يهذا اس بلـ ال يي

ف  ػ ف اسػرا ا دسالػؿ اسػيطبلف تعػػالف اس  ػـ يػ سيطبلف   ػد اسم تهػد اسػػذي تػر ا   ػده ي ػيف سػه ممػػ سؼ يال  يا 
ال   ؿ مبل الة مف اسمه ،ؿ  ذسؾ.  إ م ع ال الي بس يؿ ال ال يز سذسؾ اسم تهد اس زيؿ  ف مقتض ه يا 

ذا سـز   ـ اسيطبلف  م  مي ب إثي ت اس راهةس ياست قالؽ  ػي هػكر اسهػرة نف اس راهػة ت زالهالػة سعػدـ ت  مالهػ   يا 
 االػػػه    ت ػػػت  7  رضػػػه  ػػػدة اسمم سطػػة ير ػػػج 6اسا ػػـ اسمي ػػػب س   هػػػة اسهػػكر 5اس   هػػةة ألف دسالػػػؿ  رمػػػة

 . 8اس   هة

الػػؿ اسطهػػ رة  قػػط  تيقػػي اس راهػػة يػػبل إسػػى دسالػػؿس ي ػػدة اسمم سطػػة دس 9ياس راهػػة   ػػـ  ػػر ي ال تػػ ج مصيصػػه
 .10دسالؿس يهذا إذا سـ ال ف سامهامالف    ة

 ت ققت سهـ  ي دار اس رب ي سثال ب ياسمت ع ي  يه قهمهم   ي دار اس رب. 11نم  إذا

  

                                                           

 فً " أ " سبب.  1
 (.7/141. العٌنً، البناٌة، )67ً، النهاٌة، انظر: السؽناق 2
 .نبا الشًء عنً ٌنبو أي تجافى وتباعد. انظر: ابن منظور، لسان العرب، )نبا(ٌنبو:  3
  (.6/40(. الرازي، المحصول، )4/239انظر: اآلمدي، اإلحكام فً أصول األحكام، ) 4
 فً " أ " الحرمة. 5
ْإر 6 ٌّةً ، أْسآرٌ  : بقٌة الشًء وجمعهالسُّ . انظر: ابن سٌده، المحكم والمحٌط تقوألسؤر فبلٌن طعامه وشرابه، أي: أَْبَقى منه بق

 األعظم، مادة )سؤر(. الفراهٌدي، العٌن، مادة )سار(.
 فً " ط " وترجح. 7
 وقال أبو ٌوسؾ: ال كراهة فٌه ،واعلم أن الكراهة فً سإر الهرة قول اإلمام ومحمدوقال فً حاشٌة الطحطاوي: " 8
(، 1231(. الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعٌل، )ت1/54حدٌث اإلصؽاء". انظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء، )ل

 –بٌروت  ،دار الكتب العلمٌة(، تح: محمد الخالدي، 1/22حاشٌة الطحطاوي على مراقً الفبلح شرح نور اإلٌضاح، )
 .م1997 -هـ 1418 ،1ط ،لبنان

 فً " أ ". تلٌس 9
رجح ابن الهمام قول الصاحبٌن أن القسمة فً دار الحرب باطلة وعارض قول محمد القابل بالكراهة، وكذلك رجح  10

 قول أبً ٌوسؾ فً سإر الهرة أنه طاهر ألن الكراهة حكم شرعً ٌحتاج خصوصه إلى دلٌل، ولٌس للقول بالكراهة دلٌل. 
 فً " أ " إذا لم. 11
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) ياسمق تػػػؿ ( ني اسمي  ػػػر ساقتػػػ ؿ مػػػع اس  ػػػ ر ي ػػػذا نمالػػػر اسعهػػػ ر )هػػػيال(  ػػػي  2اسعػػػيف 1)قيسػػػه ياسػػػِردل ( ني
س يه يالف 3الهتيال اس ؿ  ي هيب االهت ق ؽ اسغ المة ال التمالز يا د م هـ  اى ومر ي يلس يهذا يبل مبلؼ

   ل اهلل تع سى. إف 4هييه  الم  هالأتي

 ]مشاركة المدد العسكر في الغنيمة[

ذا لحقيػػـ المػػدد فػػي دا ر الحػػرب قبػػؿ أف يخرجػػوا الغنيمػػة إلػػى دار اإلسػػالـ شػػاركوىـ فييػػا( خالفػػًا )وا 
نمػا ينقطػع حػؽ المشػاركة عنػدنا  لمشافعي بعد انقضاء القتاؿ، وىو بنػاء عمػى مػا ميػدناه مػف األصػؿ، وا 
باإلحراز أو بقسمة اإلماـ في دار الحرب أو ببيعػو المغػانـ فييػا، ألف بكػؿ واحػد منيػا يػتـ الممػؾ فينقطػع 

 شركة المدد.حؽ 

ذا س قهػػـ اسمػػدد  ػػي دار اس ػػرب قيػػؿ نف المر ػػيا اسغ المػػة إسػػى دار اإلهػػبلـ  ػػ ر يهـ ( ني اسمػػدد  5) قيسػػه يا 
ساغػػ  مالف قيػػؿ  س يمػػ  ذ ر ػػ ه ي ػػ ل  اػػى مػػ  مهػػد  ه مػػف نف اسماػػؾ ال الػػتـ7ي ػػف اس ػػ  عي  الػػه قػػيالفس 6 الهػػ  ()

 . ق ـ يه اسدسالؿ إ راز اسغ المة يدار اإلهبلـ    ز نف ال  ر هـ اسمدد إذا

اسمدد إال يثبلثة نمير: اإل راز يدار اإلهبلـس ياسقهمة يدار اس ربس ييالع اإلم ـ اسغ المػة قيػؿ  يال ال قطع  ؽ
 . س هذا ي اى م   قق  ه اسمي ي تأ د اس ؽ ي دمه9اسمدد 8س  ؽ

اسصػػبلة مػػف صػػ الا اسيمػػ ري  ػػف نيػػي هرالػػرة رضػػي اهلل   ػػه قػػ ؿ:  يعػػث  االػػه  10يمػػ  اهػػتدؿ يػػه اس ػػ  عي
 ياسهبلـ 

  

                                                           

 لٌست فً " أ، م " 1
 ، تهذب اللؽة، مادة )ردأ(.انظر: الهروي 2
 .232انظر: القدوري، مختصر القدوري،  3
 " ٌؤتً. ، طفً " م 4
 " شاركهم. أفً "  5
 (.3/299(. السمرقندي، تحفة الفقهاء، )7/118انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) 6
الؽنٌمة ففٌه قوالن: أحدهما: أنه  إن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حٌازة، إذا لحق بالجٌش مدد أو افلت أسٌر ولحق بهم 7

الشٌرازي، المهذب، انظر:  ال ٌسهم لهم ألنهم لم ٌشهدوا الوقعة والثانً: أنه ٌسهم لهم ألنهم حضروا قبل أن ٌملك الؽانمون.
 (.6/382. النووي، روضة الطالبٌن، )(3/299)
 " الحاق. أفً "  8
(. الدوسري، عٌد بن محمد بن حمد،  زاد 3/251(. الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )4/127انظر: الموصلً، االختٌار، ) 9

، جامعة أم القرى 768هـ(، 591الفقهاء شرح مختصر القدوري ألبً المعالً، بهاء الدٌن محمد بن أحمد األسبٌجابً )ت
 م. 2014ـ  هـ1435كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة، السعودٌة، 

 (.8/426انظر: الماوردي، الحاوي الكبٌر، ) 10
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س 4 قدـ ني ف ينص  يه  اى رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ يمالير يعدم  ا تت ه  3 اى هرالة2قيؿ   د 1ني   ً 
اسمدد  ي دار اإلهبلـ ال الي ب  ر ةس يمالير  7ألف يصيؿ  الهس 6ال دسالؿ سهـس 5إسى نف ق ؿ:  اـ القهـ سهـ 

 ص رت دار إهبلـ يم رد  ت ه     ف قديمهـ ياسغ المة  ي دار اإلهبلـ.

ينمػػ  إهػػه مه أليػػي ميهػػى األ ػػعري  اػػى مػػ   ػػي اسصػػ ال الف   ػػه قػػ ؿ:  ياغ ػػ  ممػػرج رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل 
ياآلمػر نيػي  9ن ػدهم  نيػي يػردة 8نصػغرهـ االه يهاـ ي  ف ي سالمف   مر    مه  رالف إساله ن   ينمياف سي ن ػ  

 ع ػػر يػػف نيػػي  12س  يا ق ػػ 11 ػػي يضػػع يممهػػالف ر ػػبًل مػػف قػػيميس  ر ي ػػ  هػػ ال ة  أسقت ػػ  إسػػى اس    ػػي 10رهػػـ
 14ينمر   ي إلق مة  أقالميا 13ط سبس ينص  يه   دهس  ق ؿ  ع ر: يعث   ه ه   رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ

 يسـ الههـ سيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ  الف ا تتا مالير  أههـ س  مع    أقم    تى قدم    يا ال   ره

  

                                                           

هللا حٌن بعثه رسول هللا صلى  ًأبان بن سعٌد بن العاص بن أمٌة القرشً األموي، وهو الذي أجار عثمان بن عفان رض 1
سلم على البحرٌن، بٌن الحدٌبٌة وخٌبر، استعمله رسول هللا صلى هللا علٌه و أسلمهللا علٌه وسلم إلى قرٌش عام الحدٌبٌة، 

روى عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، وروى عنه النعمان بن بزرج، اختلؾ فً وقت وفاته وأكثر أهل العلم بالنسب على 
(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، 1/62أنه قتل ٌوم أجنادٌن، سنة ثبلث عشرة. انظر: ابن عبد البر، االستٌعاب، )

(2/295.) 
،  والقدماء قد ٌعّدون ما كان على مسافة مابة كٌل من شرقً المدٌنة: نجداً ، األرض فهو نجدكل ما عبل من  نجد: 2

وأصقاع نجد المعروفة فً أٌامنا: الرٌاض وما حولها، والقصٌم، وسدٌر، واألفبلج والٌمامة، والوشم، وحابل. انظر: 
 (.1/286شراب، المعالم األثٌرة، ) (.5/262الحموي، معجم البلدان، )

 ً " أ " ] قبل نجد [.ف 3
 فً " أ " افتحهما وفً " ط " فتحها. 4
 (.5/138) (.4238كتاب المؽازي، باب ؼزوة خٌبر، رقم ) ،فً صحٌحه أخرجه البخاري 5
 لٌست فً " م ". 6
 فً " م " رسول. 7
 فً " أ " وأصؽرهم. 8
سلٌم بن حضار بن حرب. أسلم وهاجر  أبو بردة بن قٌس األشعري، أخو أبً موسى األشعري، اسمه عامر ابن قٌس بن 9

 -من ببلد قومه فوافق قدومه المدٌنة مع من هاجر من األشعرٌٌن قدوم أهل السفٌنتٌن من أرض الحبشة روى عن النبً 
 (.4/1608(. ابن عبد البر، االستٌعاب، )4/264. انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى، )-صلى هللا علٌه وسلم 

 .و خطؤوه فً " أ " أبو ردهم 10
أبو رهم بن قٌس األشعري. أخو أبى موسى األشعري. وهاجر إلى المدٌنة فً البحر مع إخوته، وكانوا أربعة: أبو موسى، 
وأبو بردة، وعامر، وأبو رهم، ومجدي. فقٌل: أبو رهم اسمه مجدي، بنو قٌس بن سلٌم بن حضار، قدموا مكة فً البحر، ثم 

لب من الحبشة حٌن افتتح خٌبر فؤسهم لهم مع من شهدها. انظر: ابن سعد، قدموا المدٌنة فً البحر مع جعفر ابن أبً طا
 (. 4/1659( ابن عبد البر، االستٌعاب، )7/302الطبقات الكبرى، )

أصمحة بن أبجر النجاشً، أسمه أصمحة وهو بالعربٌة عطٌة، وإنما النجاشً اسم الملك، كقولك كسرى وهرقل، أسلم  11
وسلم، ومات قبل فتح مكة، وصلى علٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم. روى عنه: جعفر بن أبً فً عهد النبً صلى هللا علٌه 

 (.1/254عبلم النببلء، )أ(. الذهبً، سٌر 1/199طالب، وعبد هللا بن مسعود. انظر: ابن منده، معرفة الصحابة، )
 فً " ط " فوافٌنا. 12
 ههنا[.فً " م، ط " ]إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بعثنا  13
 فً " أ " فؤقٌموا. 14
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 قػ ؿ ايػف  يػ ف  ػي صػ ال ه:  إ مػ  ن طػ هـ مػف ممػس س 1أل د   ب  ػف  ػتا ماليػر إال نصػ  ب هػ ال ت   
ي مػػؿ س  هػػف. نال تػػرى ن ػػه سػػـ العػػط  الػػرهـ ممػػف سػػـ ال ػػهده  اسممػػس سالهػػتمالؿ قاػػييهـ ال مػػف اسغ المػػة يهػػي

  دهـ  ي  دـ االهػت ق ؽ  3اسغ  ،ـ مبلؼ مذهيهـ  إ ه ال  رؽ 2ن هـ  هديا قيؿ  يزيعض اس   عالة  اى 
 .6ني يعده يعد  ي ه يعد اس تا  5اسيصيؿ قيؿ اس يز 4يالف  يف

 قاؿ )وال حؽ ألىؿ سوؽ العسكر في الغنيمة إال أف يقاتموا(، وقاؿ الشافعي في أحد قوليو3 يسيـ ليـ
وألنو وجد الجياد معنى بتكثير السواد.ولنا « الغنيمة لمف شيد الوقعة» -عميو الصالة والسالـ  -لقولو 

أنو لـ توجد المجاوزة عمى قصد القتاؿ فانعدـ السػبب الظػاىر فيعتبػر السػبب الحقيقػي وىػو القتػاؿ فيفيػد 
رضػي او عنػو  -االستحقاؽ عمى حسب حالو فارسًا أو راجاًل عند القتاؿ، ومػا رواه موقػوؼ عمػى عمػر 

 ويمو أف يشيدىا عمى قصد القتاؿ.أف تأ-

  ال ،ػذ  9س ) إال نف القػ تايا (8رضػم 7) قيسه: يال  ػؽ ألهػؿ هػيؽ اسعهػ ر ( ني )  ػي اسغ المػة ( ال هػهـ يال
 .13قيالف: ن دهم   قيس  س ياآلمر الههـ سهـ 12. يسا   عي11ين مد 10الهت قيف اسههـس ييه ق ؿ م سؾ

 .   14اسغ المة سمف  هد اسيقعة ن ه ق ؿ:  اسهبلـ  ياهتدؿ اس   عي يم  ريي   ه  االه

  

                                                           

. (3136رقم ) .، كتاب الجهاد والسٌر، باب ومن الدلٌل على أن الخمس لنوابب المسلمٌنفً صحٌحه أخرجه البخاري 1
 (.4/1946) (.2502) ، كتاب فضابل الصحابة، باب من فضابل جعفر بن أبً طالب، رقمفً صحٌحه ومسلم (.4/90)
 فً " أ " جواز. 2
 فرق.فً " أ " ٌ 3
 أ ".فً " لٌست  4
 ز.اوج" ال أفً "  5
 (.11/143انظر: البستً، صحٌح بن حبان، ) 6
 .فً " أ " وإال 7
 .232الرضخ: ٌؤتً تعرٌفه فً النص ص  8
السرخسً، المبسوط،  (.1/114السٌر الصؽٌر، ) الشٌبانً،. 233انظر: انظر: القدوري، مختصر القدوري،  9
(10/45.) 

 (.3/1425(. اللخمً، التبصرة، )3/187زٌد، النوادر والزٌادات، )انظر: ابن أبً  10
جاء فً الروض المربع: " أن الؽنٌمة لمن شهد الوقعة قاتل أم لم ٌقاتل حتى تجار العسكر المستعدٌن للقتال" فؽٌر  11

(. البهوتً، منصور بن 1/297المستعد للقتال ال ٌستحق من السهم شٌباً ألنه ال نفع فٌه. انظر: البهوتً، الروض المربع، )
هـ 1414، 1(، عالم الكتب، ط1/643هـ(، شرح منتهى اإلرادات ـ دقابق أولً النهى لشرح المنتهى ـ، )1051ٌونس، )ت

 . 1993ـ 
 فً " م " والشافعً. 12
رح هـ(، الؽرر البهٌة فً ش926السنٌكً، زكرٌا بن محمد بن أحمد، )ت. 238الشٌرازي، النكت فً المسابل، انظر:  13

 (، المطبعة المٌمنٌة، د.ط، د.ت.4/66البهجة الوردٌة، )
 .الواقعة"  أفً "  14
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 2:  دث   ي العس  دث  1ياسص الا ن ه ميقيؼ  اى  مر  م  ذ ر اسمص ؼس ذ ره ايف نيي  الية  ي مص  ه
 9س  أمدهـ نهؿ اس ي ػة8 زيا  ه ي د 7اسيصرة : نف نهؿ6يف  ه ب 5 ف ط رؽ 4قالس يف مهاـ س  ف3 عية

 قػ ؿ  ألهػؿ اس ي ػةس 12ال القهػميا  ػأراد نهػؿ اسيصػرة نف  ظهػرياس 11رضػي اهلل   ػه 10ي االهـ  م ر يف ال هػر
 : 13ر ؿ مف ي ي تمالـ

  

                                                           

وهو فً مجلدٌن ضخمٌن جمع فٌه األحادٌث على طرٌقة هـ(، 235، )تمصنؾ أبً بكر عبد هللا بن محمد بن أبً شٌبة 1
انظر: الكتانً، الرسالة  على الكتب واألبواب على ترتٌب الفقه. المحدثٌن باألسانٌد وفتاوى التابعٌن وأقوال الصحابة مرتباً 

 (.1/41المستطرفة، )
 .أنبؤنافً " م، ط "  2
ًّ األزدي، موالهم، الواسطً ثم البصري، أبو بسطام: من أبمة رجال الحدٌث.  3 ـ 82)شعبة بن الحجاج بن الورد العتك

. انظر: المزي، تهذٌب الكمال، له كتاب )الؽرابب( فً الحدٌثولد ونشؤ بواسط، وسكن البصرة إلى أن توفً. هـ(، 160
 (.3/164(. الزركلً، األعبلم، )12/479)

  أ من " أ ".16نهاٌة ق / 
هـ(، روى عن طارق بن شهاب، وعبد 120قٌس بن مسلم، الجدلً، الكوفً أبو عمرو من بنً قٌس عٌبلن، ثقة، )ت 4

(. ابن أبً 2/222الرحمن بن أبً لٌلى، وسعٌد بن جبٌر، روى عنه الثوري، وشعبة. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )
 (.7/103حاتم، الجرح والتعدٌل، )

 ؤ. فً " ط " طاوس وهو خط 5
 ـ فً " أ، م، ط " ] عن [ وهو خطؤ.

وؼزا فً خبلفة أبً بكر رضً هللا  صحب النبً صلى هللا علٌه وسلمطارق بن شهاب البجلً األحمسً أبو عبد هللا  6
. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، روى عنه قٌس بن مسلم ومخارق بن عبد هللاهـ(، روى عن الخلفاء األربعة، 83، )تعنه
 (.1/251النووي، تهذٌب األسماء واللؽات، ) (.4/485)
البصرة بفتح الموحدة، وسكون الصاد المهملة، من أعظم المدن التً قامت فً صدر اإلسبلم، اختطها المسلمون عند فتح  7

الحجارة الّرخوة  هًالعراق، وهً مٌناء العراق، تقع على الشاطا الؽربً لشط العرب قرب مصبه فً الخلٌج. والبصرة: 
(. الحربً، معجم المعالم 1/254. انظر: البكري، معجم ما استعجم من أسماء الببلد والمواضع، )ضرب إلى البٌاضت

 (.1/44الجؽرافٌة، )
فً قبلة همذان بٌنهما ثبلثة أٌام، سمٌت نهاوند ألنهم وجدوها كما إٌرانٌة َنَهاَوْند:بفتح النون األولى وتكسر: هً مدٌنة  8

ناء نوح، علٌه الّسبلم، وإنما اسمها نوح أوند فخففت وقٌل نهاوند، وقٌل: أصلها بنوهاوند فاختصروا هً، وٌقال إنها من ب
أٌام عمر بن الخطاب، رضً هللا عنه، وأمٌر  21منها ومعناه الخٌر المضاعؾ، كانت وقعة نهاوند ضد الفرس سنة 
 (.5/313ى ٌده صلحاً. انظر: الحموي، معجم البلدان، )المسلمٌن النعمان بن مقّرن، فقتل فؤخذ الراٌة حذٌفة وكان الفتح عل

تقع على هـ، 17سنة  هللا عنه رضًمصّرها سعد بن أبى وّقاص، بؤمر عمر بن الخّطاب مدٌنة عراقٌة الُكوَفُة: بالضم:  9
جنوبً مدٌنة  كٌلو مترا من بؽداد، وستٌن كٌلو مترا 156من مدٌنة النجؾ، و متراتنهر الفرات، وعلى مسافة ثمانٌة كٌلو 

انظر: الحموي،  .كرببلء. وأرضها سهلة عالٌة، سمٌت الكوفة الستدارتها، وقٌل: سمٌت الكوفة كوفة الجتماع الناس بها
 (.1/267الحربً، معجم المعالم الجؽرافٌة، )(.4/490معجم البلدان، )

مع النبً صلى هللا علٌه وسلم، قتل  أبو الٌقظان مولى بنً مخزوم شهد بدرابن عامر بن مالك العنسً، عمار بن ٌاسر 10
 (.7/25انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، ) ٌوم صفٌن، وهو ابن ثبلث وتسعٌن سنة.

 فً " م " عنهم. 11
 فً " أ " أال ٌسهموا. 12
هـ(، معجم قبابل 1421. انظر: الجاسر، حمد بن محمد، )تٌعرؾ من بادٌتها فً نجد: الِجْببلن، َتِمٌُم: القبٌلة المشهورة13

 .م 1981 -هـ  1401 ،1ط المملكة العربٌة السعودٌة، -النادي األدبً، الرٌاض (، 1/61المملكة العربٌة السعودٌة، )
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مع رهيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـس  2 د ت ي   ت نذ ه ترالد نف ت  ر     ي    ،م  ق 1ناله  اسعيد األ دع
 اسيقعػة .  إف اسغ المػة سمػف  ػهد س ثػـ  تػب إسػى  مػر رضػي اهلل   ػهس   تػب  مػر: ق ؿ: مالػر نذ ػي هػييت

 .3يرياه اسطيرا ي ياسيالهقي يق ؿ: يهي ص الا مف قيؿ  مر

يهػي ال الػرى  5يهػذا قػيؿ صػ  يي .4 اسغ المػة سمػف  ػهد اسيقعػة  ينمرج ايف  ػدي  ػف  اػي رضػي اهلل   ػه:
ي اى قيؿ اآلمرالف ) تأيالاه نف ال هد  اى قصد  .6م  الم   ي ذا   د اس رمي مف س ياز تقاالد اسم تهد إال ه

  .7اسقت ؿ (

  

                                                           

 فً " أ " األجذع وهو خطؤ. 1
جادع. والنعت أجدع واألنثً جدعاء. الجدع: قطع األنؾ واألذن والشفة، جدعته أجدعه جدعا وهو مجدوع وأنا األجدع: 

 انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة ) جدع(.
 .فً " أ " جذعت 2

  ب من " م ".38نهاٌة ق / 
(. قال المحقق: 33798، كتاب السٌر، باب من قال لٌس له شًء إذا حضر بعد الوقعة، رقم )فً مصنفه ابن أبً شٌبة 3

(. 5/302(. )9689، كتاب الجهاد، باب لمن الؽنٌمة، رقم )فً مصنفه قأخرجه عبد الرزاو .(11/147) إسناده صحٌح.
(. وأخرجه 2/331(. )2791، كتاب الجهاد، باب ما جاء فٌمن ٌؤتً بعد الفتح، رقم )سعٌد بن منصور فً سننهو

لمسلمٌن قبل أن ، كتاب قسم الفًء والؽنٌمة، باب المدد ٌلحق بافً الكبرى والبٌهقً(. 8/321الطبرانً، المعجم الكبٌر، )
وفً الصؽٌر،  (.9/86) (6/545(. )17954(. كتاب السٌر، باب الؽنٌمة لمن شهد الوقعة، رقم )12926ٌنقطع، رقم )

(. وفً معرفة السنن واآلثار، كتاب قسم الفًء 3/394(. )2860كتاب السٌر، باب الؽنٌمة لمن شهد الوقعة، رقم )
 (.9/259(. )13075انقطاع الحرب، رقم )والؽنٌمة، باب المدد ٌلحق بالمسلمٌن بعد 

وفً (. 9/87السنن الكبرى، )(. 17956، كتاب السٌر، باب الؽنٌمة لمن شهد الوقعة، رقم )فً الكبرى أخرجه البٌهقً 4
 (.2/238، )وابن عدي فً الكامل(. 3/394(. )2861الصؽٌر، كتاب السٌر، باب الؽنٌمة لمن شهد الوقعة، رقم )

 حابه: عاشره.حابة، وصَ حابة وصَ صحبه صحبة وصِ  الصحابً )لؽة(: 5
. ؤنه كل من رأى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو مسلمالصحابً: ب أهل الحدٌث وبعض أصحاب األصول وعرؾ

متتبعا له مدة ٌثبت معها إطبلق صاحب فبلن  -صلى هللا علٌه وسلم  -من طالت صحبته للنبً  (:عند جمهور األصولٌٌنو)
(. ابن جماعة، محمد 2/261. انظر: ابن أمٌر حاج، التقرٌر والتحبٌر، )علٌه ببل تحدٌد لمقدارها بمقدار مخصوص عرفاً 

(، تح: محًٌ الدٌن رمضان، 1/111هـ(، المنهل الروي فً مختصر علوم الحدٌث النبوي، )733بن إبراهٌم بن سعد، )ت
 هـ.1406، 2دار الفكر، دمشق، ط

إلى وجوب تقلٌد ؼٌر الصحابً للصحابً لك والشافعً فً القدٌم وأحمد فً إحدى رواٌتٌه وماذهب جمهور الحنفٌة  6
إلى أن تقلٌده الشافعً فً الجدٌد والحنفٌة  والقاضً أبو زٌد من ، وذهب أبو الحسن الكرخًٌمكن فٌه الرأيالمجتهد فٌما 
ال  . قال ابن القٌم:"كالمرفوع لعدم إدراكه بالرأي وال خبلؾ فٌما ال ٌمكن فٌه الرأي أنه ٌجب تقلٌده فٌه ألنه لٌس بواجب.
فً الجدٌد حرؾ واحد أن قول الصحابً لٌس بحجة، وؼاٌة ما ٌتعلق به من نقل ذلك أنه ٌحكً أقوااًل  الشافعً ٌحفظ عن

ٌ ن لما  لٌلللصحابة فً الجدٌد ثم ٌخالفه ولو كانت عنده حجة لم ٌخالفها وهذا تعلُّق ضعٌؾ جًدا فإن مخالفة المجتهد الد المع
". انظر: هو أقوى فً نظره منه ال ٌدل على أنه ال ٌراه دلٌبًل من حٌث الجملة، بل خالؾ دلٌبًل لدلٌل أرجح منه عنده

(. العطار، حاشٌة العطار، 2/310(. ابن أمٌر حاج، التقرٌر والتحبٌر، )3/1371السؽناقً، الكافً شرح البزدوي، )
 (.5/550موقعٌن، )(. ابن القٌم، إعبلم ال2/396)
 . (1/909السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ) انظر: 7
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 .2اسيقعة صدمة اس رب 1ياسيقعة هي اسقت ؿس يهي مع ى قيؿ ص  ب اسم مؿ

 ي هيده  اى قصد اسقت ؿ إ م  العرؼ يأ د نمرالف:

يإظهػػ ر مري ػػه سا هػػ د ياست هالػػز سػػه ال سغالػػرهس ثػػـ اسم   ظػػة  اػػى ذسػػؾ اسقصػػد اسظػػ هرس يهػػذا هػػي اسهػػيب  -
  االه اس  ـ. 3اسظ هر اسذي ال ي ي

م  ي قالقة قت سه يأف - س  ػإف مري ػه ظػ هرًا سغالػره  ػبل 6اسػدياب 5يهػ ،س 4 ػ ف مري ػه ظػ هرًا سغالػره   سهػيقي يا 
الهت ؽ يم رد  هيده إذ ال دسالؿ  اى قصد اسقت ؿس  إذا ق تؿ ظهر ن ه قصدهس  الر ن ه ضـ إساله  ال،ً  ومر 

 يه ثياب   ه. 7  ست  رة  ي اس ج ال ال تقص

 الغنائـ ثـ ينفمت ويمحؽ بالجيش[]فيمف يؤسر في دار الحرب فيصيب المسمموف 

اسهيب م  قا ػ س  َػر ع مػ  سػي ُنهػر  ػي دار اس ػرب  أصػ ييا يعػده   المػة ثػـ ا  اػت  ا ػؽ يػ س الش  8ي اى  يف
ف سـ الاقيا قت اًل يعدهس يسي س ؽ يعه ر  الر اسذي مرج  قيؿ نف المر يا   ر هـ  اله  ي ي  ؿ م  الصاليي ه يا 

إال نف الاقػػػيا قتػػػ اًل  الق تػػػؿ معهػػػـس قأل ػػػه مػػػ  ا عقػػػد سػػػه هػػػيب  10ـ  الهػػػ نصػػػ ييا   ػػػ ،ـ ال ال ػػػ ر ه 9معهػػػـ يقػػػد
 ػبل الهػت ؽ إال نف القػ تايا  الق تػؿ  11االهت ق ؽ معهـس يا  م    ف قصده مف اسا يؽ يهـ اس رار قي  ػ ة   هػها

 س أل ه  ال ،ذ تيالف ن ه قصد ي سا  ؽ يهـ اسقت ؿ.12معهـا

  
                                                           

(. 395)ت  ،المالكى الهمدانً اللؽويحمد بن فارس بن زكرٌا بن محمد ابن حبٌب الرازي أمجمل اللؽة ألبً الحسٌن:  1
رب، دون الوحشً اعتبر األبواب فً أوله، والفصول فً ؼٌره )كالمؽرب(. والتزم فٌه: الصحٌح والواضح من كبلم الع

حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون عن أسامً  ، له من المصنفات أٌضاً مقاٌٌس اللؽة، ومؤخذ العلم.المستنكر، وآثر فٌه اإلٌجاز
 (.1/68البابانً، هدٌة العارفٌن، ) (.2/1604الكتب والفنون، )

 . مادة )وقع(، مجمل اللؽة، ابن فارسانظر:  2
 فً " أ " بنى. 3
ٌُّون )لؽة(:: السوقً  4  .من أهل السوق، والجمع السوق

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علً بن محمد، والسوقً )اصطبلحاً(: هو الخارج مع العسكر للتجارة ببل قتال. انظر:
ابن نجٌم، النهر الفابق،  م.2006، 2(، تح: عبد العزٌز مطر، دار المعارؾ،  ط1/121هـ(، تقوٌم اللسان، )597)ت
(3/214.) 
 ً " أ " سابس.ف 5
السابس: اسم فاعل من ساس ٌسوس فهو َساِبٌس، إذا أحسن النظر، وساس الراكب الدابة، أحسن رٌاضتها وأدبها. ثم  6

 (.1/329صار فً العرب: عبارة عن خادم الدواب. انظر: البعلً، المطلع على ألفاظ المقنع، )
 . فً " م " ال ٌنقص 7
 فً " أ " كونه. 8
 ". أفً " لٌست  9

 لٌست فً " م ". 10
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م ". 11
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ ". 12
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سمرتد إذا ت ب يس ؽ ي سعه ر ياست  ر اسذي دمػؿ يأمػ ف إذا ي ذا مف نهاـ  ي دار اس رب يس ؽ ي سعه ر يا
ال  بل  يل سهـ إفس ؽ ي سعه ر   .1ق تايا اهت قيا يا 

 ]قسمة الغنائـ قسمة إيداع[

 ف لـ تكف لإلماـ حمولة تحمػؿ عمييػا الغنػائـ قسػميا بػيف الغػانميف قسػمة إيػداع ليحموىػا إلػى دار )وا 
 العبػد الضػعيؼ3 ىكػذا ذكػر فػي المختصػر، ولػـ يشػترط رضػاىـ قػاؿ اإلسالـ ثـ يرتجعيا مػنيـ فيقسػميا(

وىو رواية السير الكبير. والجممة في ىذا أف اإلماـ إذا وجد في المغػنـ حمولػة يحمػؿ الغنػائـ عمييػا ألف 
وكػػذا إذا كػػاف فػػي بيػػت المػػاؿ فضػػؿ حمولػػة ألنػػو مػػاؿ المسػػمميف. ولػػو كػػاف ، الحمولػػة والمحمػػوؿ مػػاليـ

يجبرىـ في رواية السير الصغير ألنو ابتداء إجارة وصار كما إذا نفقت دابتو فػي  لمغانميف أو لبعضيـ ال
مفازة ومع رفيقو فضؿ حمولػة. ويجبػرىـ فػي روايػة السػير الكبيػر ألنػو دفػع الضػرر العػاـ بتحميػؿ ضػرر 

 خاص.

ذا سػػـ ال ػف سئلمػػ ـ َ ميسػة( ي ػػتا اس ػ ل اسمهماػػة )القهػػمه   س4 االػه مػػف يعالػر ي ػػرس ي الػره 3مػ  ال مػػؿ 2)قيسػه يا 
 5يال هـ(  قالؿ قهمة اسغ المة  ي دار اس رب سا   ة  ت يف هػذه اسقهػمة ي ال تهػ د  تصػا. يقالػؿ قهػمة إالػداع

 إسى دار اإلهبلـ يالهترده   القهمه  ثـ  اى هذا ال يف ي أل رة.

يهػػؿ ال ػػرههـ  اػػى ذسػػؾ  ػػي اسهػػالر اسصػػغالر ال ال ػػرههـة أل ػػه ا ت ػػ ع يمػػ ؿ اسغالػػر ال يطالػػب مػػف   هػػهس  هػػي 
 7.8تا ت دايته  ي دار اإلهبلـ يمع ر القه داية سالس سه نف ال مؿ  االه   رهً  يأ ر اسمثؿ 6 مف

 مدة إ  رة اسه ال ة  9ق)يقيسه أل ه ايتدال إ  رة( ني مف  ؿ ي ه ا تراز  ف مثؿ م  إذا ا قضتا

  

                                                           

 (.10/46انظر: السرخسً، المبسوط، ) 1
 لٌست فً " أ، م ". 2
 فً " أ " لٌحمل. 3
 انظر: المطرزي، المؽرب فً ترتٌب المعرب، باب )حمل(. 4
لٌحملوها إن لم ٌكن معه حمولة ثم ٌستردها عند وصوله إلى دار اإلسبلم  قسمة إٌداع: هو تقسٌم اإلمام الؽنابم بٌن الجٌش 5

 .234لٌقسمها بٌنهم. انظر: القدوري، مختصر القدوري، 
 فً " أ " لمن. 6
انظر: تؤلٌؾ لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء  هو األجرة التً قدرتها أهل الخبرة السالمٌن عن الؽرض. :أجر المثل 7

 كارخانه تجارِت كتب، آرام باغ، كراتشً، تح: نجٌب هواوٌنً، 80فً الخبلفة العثمانٌة، مجلة األحكام العدلٌة، 
 (.2/291الولوالجً، الفتاوى الولوالجٌة، ) (.1/109الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، )انظر:  8
 بقاء كما إذا انقضت [.فً " أ " ] ابتداء بخبلفها  9
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ي ػي اسهػالر اس يالػر ال ػرههـ  س3 ي اسيرالة  إ ه ال عقد يال ه  إ  رة يأ ر اسمثػؿ  يػراً  2اسيعالر يهط اسي ر ني 1 ي
را عػػة إسػػالهـ ياأل ػػرة مػػف اسغ المػػة ياألي ػػه نّ ػػه إف  5يألف م  عتػػه س4أل ػػه د ػػع اسضػػرر اسعػػ ـ ي سضػػرر اسمػػ ص

ف سػـ المػؼ قهػػمه  قهػمة اسغ المػة  ػػي دار اس ػرب  إ هػػ   6مػ ؼ ت ػرقهـ سػػي قهػمه  قهػمة اسغ المػػة ال عػؿ هػػذا يا 
هق ط األ ر  7تصا سا   ة  .8ةي اله إهق ط اإل راه يا 

 ]بيع الغنائـ قبؿ القسمة في دار الحرب[

 وال يجوز بيع الغنائـ قبؿ القسمة في دار الحرب( ألنو ال ممؾ قبميا، وفيو خالؼ الشافعي، وقد بينػا(
 األصؿ.

سعػدـ اسماػؾ يهػي اسمػراد يقيسػه  9اسغ  ،ـ  ي دار اس رب( يقيسه  ي اسممتصر ني اسقديري )قيسه يال ال يز يالع
ة أل ػه 10ينمػ  يالػع اإلمػ ـ سهػ   ػذ ر اسط ػ يي ن ػه الصػاس )يقد يال ػ  األصػؿ  الػه ( يهػذا  ػي يالػع اسغػزاة ظػ هر

ينقاه تم الؼ إ راه اس مؿ  ف اس ػ س س ال يد نف ال يف اإلم ـ رنى اسمصا ة  ي ذسؾ 11م تهد  اله: الع ي ن ه
 القع  ف ا ته د  ي اسمصػا ة  ػبل القػع  زا ػً   ال عقػد يػبل  راهػة  تم الؼ مك ته   هـ 12ي  يه ني  ف اسيه ،ـ

 مطاقً .

 ]موت أحد الغانميف[ 

 ومف مات مف الغانميف في دار الحرب فال حؽ لو في الغنيمة، ومف مات منيـ بعد إخراجيا إلى دار(
نمػػا  الممػػؾ بعػػده.وقاؿ اإلسػػالـ فنصػػيبو لورثتػػو( ألف اإلرث يجػػري فػػي الممػػؾ، وال ممػػؾ قبػػؿ اإلحػػراز، وا 

 الشافعي3 مف مات منيـ بعد استقرار اليزيمة

  
                                                           

 .لٌست فً " م " 1
 فً " أ " والبعٌر. 2
 لٌست فً " أ ".  3

 .70(. السؽناقً، النهاٌة، 7/437انظر: ابن مازة، المحٌط البرهانً، )
 (.1045ـ1/1044انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ) 4
 فً " أ " منفعتهم. 5
 لٌست فً " م ". 6
 لٌست فً " أ ". 7
 (..10/35انظر: السرخسً، المبسوط، ) 8
 .234انظر: القدوري، مختصر القدوري، 9

 (.10/15(. السرخسً، المبسوط، )4/233انظر:الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، )10
 فً " م " ]صح[. 11
 فً " أ " ونحو. 12
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 يورث نصيبو لقياـ الممؾ فيو عنده وقد بيناه.

يقػػد  1) قيسػػه يمػػف مػػ ت مػػف اسغػػ  مالف ( تقػػدـ ت رالعهػػ   اػػى  ػػدـ اسماػػؾ قيػػؿ دار اإلهػػبلـس يهػػي اسمػػراد يقيسػػه
 . 2يال  ه

 ]ما يستعمؿ في دار الحرب[ 

 رضػي او عنػو  -العسكر في دار الحرب ويأكموا ما وجدوه مػف الطعػاـ( قػاؿ قاؿ )وال بأس بأف يعمؼ
3 أرسؿ ولـ يقيده بالحاجة، وقد شرطيا في رواية ولـ يشترطيا في أخر . وجو األولى أنو مشترؾ بيف -

عميػػو الصػػالة  -الغػػانميف فػػال يبػػاح االنتفػػاع بػػو إال لحاجػػة كمػػا فػػي الثيػػاب والػػدواب. وجػػو األخػػر  قولػػو 
وألف الحكـ يػدار عمػى دليػؿ الحاجػة وىػو كونػو « في طعاـ خيبر كموىا واعمفوىا وال تحمموىا» -الـ والس

في دار الحرب، ألف الغازي ال يستصحب قوت نفسو وعمؼ ظيره مدة مقامو فييا والميرة منقطعة، فبقػي 
إليػو الحاجػة عمى أصؿ اإلباحة لمحاجة بخالؼ السالح ألنو يستصحبو فانعػدـ دليػؿ الحاجػة، وقػد تمػس 

فتعتبػػر حقيقتيػػا فيسػػتعممو ثػػـ يػػرده فػػي المغػػنـ إذا اسػػتغنى عنػػو، والدابػػة مثػػؿ السػػالح، والطعػػاـ كػػالخبز 
قػاؿ )ويسػتعمموا الحطػب( وفػي بعػض النسػخ3 الطيب،)ويػدىنوا  والمحـ وما يستعمؿ فيو كالسمف والزيػت.

بما يجدونو مف السالح، كؿ ذلؾ بال بالدىف ويوقحوا بو الدابة( لمساس الحاجة إلى جميع ذلؾ )ويقاتموا 
قسمة( وتأويمو إذا احتاج إليػو بػأف لػـ يكػف لػو سػالح وقػد بينػاه )وال يجػوز أف يبيعػوا مػف ذلػؾ شػيئًا وال 
نمػػا ىػػو إباحػػة وصػػار كالمبػػاح لػػو  يتمولونػػو( ألف البيػػع يترتػػب عمػػى الممػػؾ وال ممػػؾ عمػػى مػػا قػػدمناه، وا 

نيػـ ال يبيعونػو بالػذىب والفضػة والعػروض ألنػو ال ضػرورة إلػى الطعاـ، وقولػو وال يتمولونػو إشػارة إلػى أ
 ذلؾ، فذف باعو أحدىـ رد الثمف إلى الغنيمةا ألنو بدؿ عيف كانت لمجماعة.

 اؼ اسداية  ا ً  مف ي ب  .3قيسه )يال يأس يأف العاؼ اسعه ر  ي دار اس رب يالأ ايا م  ي ديه مف اسطع ـ(
 اسمي يد إم  م  الك ؿ ني الس  ي  صؿ م  ه   نفس 4م  ا تا هضرب ضريً   هي معاي ة ي االؼ ياسعاؼ 

  

                                                           

 فً " أ " بقولنا. 1
 فً " أ " مبٌناه. 2

(. الشٌرازي، النكت فً 4/232. الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، )234انظر: القدوري، مختصر القدوري، 
 . 238المسابل، 

 (.2/261. الحدادي، الجوهرة النٌرة، )232انظر: القدوري، مختصر القدوري،  3
 (.2/175انظر: ابن درٌد، جمهرة اللؽة، مادة )عفل(. ابن سٌده، المخصص، ) 4
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اهػػتعم سهس إال مػػ   ػػ ف مػػف اسهػػبلح ياس ػػراع س   سثػػ  ي سػػالس سهػػـ2قني الا 1يمػػ  الك ػػؿ إمػػ  التػػدايي يػػه  ػػ سهِاالَاج
  س رس  ال يز ي رط اس   ة يأف م ت  رهه ني ا  هػر هػال هس نمػ  إذا نراد نف الػي ر هػال ه ي رهػه ي هػتعم ؿ 

 .3 بل ال يزس يسي  عؿ نثـذسؾ 

ة ألف االهػػػت ق ؽ  اػػػى اس ػػػر ة  ػػػبل 4 االػػػه سػػػي تاػػػؼ   ػػػي اس طػػػبس يمػػػبلؼ اسم ػػػب اسم  ػػػيت يال ضػػػم ف
يمػبلؼ   سػة اسضػريرة س المتص يعضهـ ييعض اسمهت ؽ  اى ي ه ال يف نثرًا ساماؾ  ضبًل  ف االهت ق ؽ

 . إ ه  هيب اسرمصة  الهتعماه ثـ الرده إسى اسغ المة إذا ا قضى اس رب

 ]االنتفاع بالغنيمة قبؿ القسمة[

 وأما الثياب والمتاع فيكره االنتفاع بيا قبؿ القسمة مف غير حاجة لالشتراؾ، إال أنييقسـ اإلماـ بينيـ
في دار الحػرب إذا احتػاجوا إلػى الثيػاب والػدواب والمتػاعا ألف المحػـر يسػتباح لمضػرورة فػالمكروه أولػى، 

ىؤالء متيقف بيا فكاف أولى بالرعاية. ولـ يذكر القسمة في السالح، وىذا ألف حؽ المدد محتمؿ، وحاجة 
ف احتػػاج الكػػؿ يقسػػـ فػػي  وال فػػرؽ فػػي الحقيقػػة ألنػػو إذا احتػػاج واحػػد يبػػاح لػػو االنتفػػاع فػػي الفصػػميف، وا 

 الفصميف، بخالفما إذا احتاجوا إلى السبي حيث ال يقسـ ألف الحاجة إليو مف فضوؿ الحوائج.

ثػػـ الػػرده إذا اهػػتغ ي   ػػهس يسػػي تاػػؼ قيػػؿ اسػػرد ال ضػػم ف  االػػهس يسػػي  5ضػػره اسيػػرد الهػػتعماهي ػػذا اسثػػيب إذا 
( )يسـ الذ ر( م مد ر مه اهلل )قهمة اسهبلح يال  رؽس 6ا ت ج اس ؿ إسى اسثال ب ياسهبلح قهمه   ال ،ذ يال هـ

تػالج إسالػهة أل ػه ال القهػـ إذا ا  8ألف اس   ة  ػي اسهػبلح ياسثالػ ب يا ػدس يمػبلؼ اسهػيي ةاسمص ؼ 7 م  ذ ر
 مف  ضيؿ اس يا،ج ال نصيسه   الهتص يهـ إسى دار اإلهبلـ م  ةس  إف سـ الطالقياس 

  
                                                           

، وله منافع جمة، ذكرها األطباء وٌسمى اللوز الهندي ج: ثمر معروؾ منه أصفر ومنه أسود وهو البالػ النضٌجاإلهلٌلَ  1
 فً كتبهم، منها أنه ٌنفع من الخوانٌق، وٌحفظ العقل، وٌزٌل الصداع. انظر: الزبٌدي، تاج العروس، مادة  )هلج(

 فً " م ". ما بٌن المعكوفٌن لٌس 2

 ب من " أ16نهاٌة ق / ." 
 (.12/6221(. القدوري، التجرٌد، )10/34انظر: السرخسً، المبسوط، ) 3
جاء فً مختصر الظهٌرٌة: "وإذا احتاجوا إلى الوقود إما للطبخ أو لبلصطبلء للبرد فبل بؤس بؤن ٌوقدوا ما وجدوا من  4

ٌمة ال ٌباح استعماله" انظر: خشبهم وقصبهم إذا كان ذلك معداً للوقود وإن كان معدا التخاذ القصاع واألقداح وله ق
 (.1/1194(. السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، )422الؽامدي، المسابل البدرٌة، )

 فً " ط " فٌستعمله. 5
 (.2/291الولوالجً، الفتاوى الولوالجٌة، ) لٌست فً " أ، م ".  6

  أ من " م "39نهاٌة ق / 
 فً " ط " ذكره. 7
 ظور، لسان العرب، مادة )سبى(.السبً: األسر معروؾ. انظر: ابن من 8
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ياسصيال فس يهؿ ال ره مف   ده  ضؿ َ ميسة  اى اسَ مؿ:  يسالس معه  ضؿ َ ميسة قتؿ اسر  ؿ يترؾ اس ه ل
 .1الع ي ي أل ر  اله رياالت ف تقدمت 

ة أل ػه سػالس  ػي 2ي ػذا اسطالػب ياألدهػ ف استػي ال تك ػؿ  ػدهف اسي  هػجينم  م  التدايى يه  االس أل ػد ت  يسػهس 
 ػػه سػػي ت قػػؽ يال  ػػؾ ن 5يقػػ ؿ  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ:  رديا اسمػػالط ياسممػػالط  س 4اس   ػػة يػػؿ اس ضػػيؿ 3م ػػؿ

 اس   ة. اسثيبس   سمعتير  قالقة 6اهتعم سه    ف سه ذسؾ  ايس يأ دهـ مرض ال ي ه إسى

ياسعهػؿ ياسهػ ر ياس   هػة  8يال   ف مهالًأ سؤل ؿ  ػ سا ـ اسمطيػيخ ياسميػز ياسزيالػبالك ؿ ال ساتدايي ه 7ينم  م 
اسال يهػػة ياسرطيػػة ياسيصػػؿ ياس ػػعالر ياستػػالف ياألدهػػ ف اسمأ يسػػة   سزالػػت ياسهػػمف  اهػػـ األ ػػؿس ياالدهػػ ف يتاػػػؾ 

   رهػػػ   10يتػػػيقالا اسدايػػػة تصػػػاالب س9األدهػػػ فة ألف االدهػػػ ف ا ت ػػػ ع  ػػػي اسيػػػدف   أل ػػػؿ ياليق ػػػيا اسػػػدياب يهػػػ 
ي قػؿ   ػيازه. س ػف األصػا 13س  ذا  ي اسُمغػِرب12مطأ 11استرقالا ي سدهف إذا   ي مف  ثرة اسم ي. ياسرال ني

: رقػػا 15. ي ػػي اس مهػػرة14 ػػف اسمصػػ ؼ يػػ سرال مػػف استػػرقالا يهػػي اإلصػػبلح قػػ ؿ: ه ػػذا قرن ػػ   اػػى اسم ػػ الم
  ال ه ترقال ً  إذا نصا ه ين  ده: 

  
                                                           

 (.4/126(. الموصلً، االختٌار، )10/36انظر: السرخسً، المبسوط، ) 1
ابحة 2 ٌنة، وأزهاره َعِطرة الر  ٌُزرع للزِّ ٌّة من ذوات الفلقتٌن  وهو نافع للسعال ، البنفَسج: نبات زهرّي من الفصٌلة البنفسج

 والصداع. انظر: الزبٌدي، تاج العروس، مادة )بنفسج(. عمر، معجم اللؽة العربٌة المعاصرة، مادة )بنفسج(. 
 فً " أ " كل.  3
 فً " أ " المفضول. 4

 (.7/124(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )1/1022انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، )
 (.2/950) (. قال األلبانً، حسن صحٌح.2850كتاب الجهاد، باب الؽلول، رقم )، فً سننه أخرجه ابن ماجه 5
 فً " أ " كالبس. 6
 لٌست فً " م ". 7
 فً " أ " والزبت. 8
 لٌست فً " م ". 9

 فً " أ " تصلب. 10
 فً " م " ترقٌح. 11
 (.1/491انظر: المطرزي، الُمؽِرب فً ترتٌب الُمعِرب، ) 12
دٌب بى المكارم عبد السٌد بن على الخوارزمً األأناصر الدٌن أبو الفتح ناصر بن ب، لالُمؽِرب فً ترتٌب الُمعرِ  13

ٌستعملها الفقهاء  ًلفاظ التتكلم فٌه على األاختصره من كتابه المعرب و هـ(،610هـ ـ 538، )يالحنفً الشهٌر بالمطرز
النحو. انظر: البابانً، هدٌة العارفٌن، فصاح فً شرح المقامات للحرٌري، والمصباح فً من تصانٌفه اإلو ،من الؽرٌب

(2/488.) 
 (. 7/148. العٌنً، البناٌة، )75انظر: السؽناقً، النهاٌة، 14
شاعر لؽوي على مذهب ، وهو هـ(321هـ ـ 223جمهرة لسان العرب فً اللؽة: ألبً بكر محمد بن الحسن بن درٌد ) 15

سماعٌل بن مٌكال، واتبع فً ترتٌبها كتاب العٌن للخلٌل وسماها بالجمهرة إرض فارس ألبً العباس أالبصرٌٌن، ألفها فً 
نفس المصنفات فً فقه اللؽة. انظر: فاندٌك، ادوارد كرٌنٌلٌوس، أألنه اختار فٌها الجمهور من كبلم العرب. وهً من 

 هـ.  1896ـ ـ ه1313(، مطبعة التؤلٌؾ ) الهبلل(، مصر، 1/319هـ(، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، )1313)
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   الػعػالػث  ػالػه هػمػج هػ مػج.      الػتػرؾ م  رقػا مف  ػالػ ػػه

 .2  سترقالا ن ـ مف استيقالا س1ياسهمج مف اس  س: هـ اسذي ال  ظ ـ سهـ 

  .3ي ذا  ؿ م  ال يف  الر مالهًأ   سغ ـ ياسيقر  اهـ ذي ه  ين اه  يالرديف اس اد إسى اسغ المة

 ػي اسهػالر اس يالػر يهػي ثـ  رط  ي اسهالر اسصغالر اس   ة إسى است  يؿ مف ذسؾس يهي اسقال سس يسـ ال ترطه  
ت  يسػػه إال استػػ  ر ياسػػدامؿ سمدمػػة  6اسغ ػػي ياس قالػػر  ال ػػيز س ػػؿ مػػفس 5س ييػػه ق سػػت األ،مػػة اسثبلثػػة4االهت هػػ ف

يمػػف معػػه مػػف  يالػػده ي هػػ ،ه  7اس  ػػدي يػػأ ر ال ال ػػؿ سهػػـس يسػػي  عاػػيا ال ضػػم ف  اػػالهـ يالأمػػذ مػػ  ال  الػػه هػػي
 .9اسذالف دمايا معه 8يصيال  هـ

ال  ػػي اسػػدامؿ سمدمتػػه  عيػػده ألف   قتػه  االػػه  ػػ دة  صػػ ر اس  صػػؿ م ػػع اسػػدامؿ ي  هػػه يال يغػي نف الأمػػذ مػػ  
يألف دسالػػؿ اس   ػػة قػػ ،ـ يهػػي  ي ػػه  ػػي دار اس ػػرب م قطعػػً   ػػف األهػػي ب س أل اػػه 10ديف اسغػػ زي نف الأمػػذه

 اس   ة. ي قالقةال  ط  11 الدار اس  ـ  االهس يمبلؼ   ي اسهبلح ياسثال ب

قيسه  االه اسصبلة ياسهبلـ:   ي طع ـ ماليػر  ايهػ  يا ا يهػ  يال ت مايهػ    ياس دالث اسذي ذ ره اسمص ؼ مف
  12ن يأ    اي يف م مد يف ي راف: رياه اسيالهقي

  

                                                           

هـ(، جمهرة اللؽة، مادة )همج(، تح: رمزي، بعلبكً، دار العلم 321، محمد بن الحسن بن درٌد، )تابن درٌدانظر:  1
 م.  1987، 1للمبلٌٌن، بٌروت، ط

 فً " أ " الترقٌح. 2
 .73النهاٌة،  (. السؽناقً،7/124(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )1/1187انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ) 3
 .: هو عد الشًء واعتقاده حسًنا(لؽة)االستحسان  4
:هو أن ٌعدل اإلنسان عن أن ٌحكم فً المسؤلة بمثل ما حكم به فً نظابرها إلى خبلفه لوجه أقوى ٌقتضً (اصطبلًحا)و

 (.1/18(.الجرجانً، التعرٌفات، )4/3. انظر: البخاري، كشؾ األسرار، )العدول عن األول
(. مبل خسرو، درر الحكام، 1/1187(. السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، )1/108شٌبانً، السٌر الصؽٌر، )انظر: ال 5
(1/287.) 
 فً " ط " من الفقٌر والؽنً. 6
 لٌست فً " م ". 7
 فً " أ " وصبٌانه. 8
 (.1/1182انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ) 9

 " ٌؤخذ. ، طفً " م 10
 ح.فً " م، ط " الثٌاب والسبل 11
ثقة ثبتاً حسن  هـ(، كان صدوقاً 415هـ ـ 328علً بن محمد بن عبد هللا بن بشران، أبو الحسٌن األموي المعدل، ) 12

األخبلق، سمع علً بن محمد المصري، وإسماعٌل بن محمد الصفار،كتب عنه الخطٌب البؽدادي. انظر: البؽدادي، تارٌخ 
 (. 2/297، )أربل(. ابن المستوفً، تارٌخ 12/97بؽداد، )
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 ػف اسعيػ س  2 ػدث   ن مػد يػف   يػؿس  ػدث   اسياقػدي  ػف  يػد اسػر مف يػف اس ضػؿ 1نمير   نيي  ع ر اسػرازي
قػػ ؿ: قػػ ؿ رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه  4يػػف  مػػري ػػف نيػػي هػػ ال ف  ػػف  يػد اهلل  3يػف  يػػد اسػػر مف األ ػػ عي

 .5الـي مالير  ايا يا ا يا يال ت مايا  يهاـ:

 .8س يهذا اإلطبلؽ اليا ؽ رياالة اسهالر اس يالر7يغالر هذا اسه د 6ينمر ه اسياقدي  ي مغ زاله

 ػػه طع مػػً  الػػيـ ماليػػر   ػػ ف اسر ػػؿ ال ػػيل  الأمػػذ م 10نصػػي   :  9ينمػػرج نيػػي دايد  ػػف  يػػد اهلل يػػف نيػػي ني ػػى
 . 11مقدار م  ال  اله ثـ ال صرؼ 

 إ    ت     نف ص  ب  الش اس  ـ  تب إسى  مر رضي اهلل   ه:   12ينمرج اسيالهقي  ف ه  ك يف  اثيـ

  

                                                           

أبو جعفر الرازي، مولى بنً تمٌم، قٌل: اسمه: عٌسى بن أبً عٌسى، واسم أبً عٌسى ماهان، وقٌل: اسمه عٌسى بن  1
وقٌل: اسمه عٌسى بن عبد هللا بن ماهان. وهو مروزي األصل، سكن الري، روى عن: سلٌمان  ماهان بن إسماعٌل،

بً إٌاس العسقبلنً، وإسحاق ابن سلٌمان الرازي. قال عنه ٌحٌى بن األعمش وعطاء بن أبً رباح، روى عنه: آدم بن أ
. وقال أبو حاتم: ثقة، صدوق، صالح الحدٌث. انظر: معٌن: ٌكتب حدٌثه ولكنه ٌخطا. وقال أبو زرعة: شٌخ ٌهم كثٌراً 

 (.33/192المزي، تهذٌب الكمال، )
ٌروي المراسٌل روى عنه  ،عبد الرحمن بن الفضل بن العباس الهاشمً عبد الرحمن بن الفضل بن العباس الهاشمً 2

 (.5/102(. ابن حبان، الثقات، )5/337ٌزٌد بن أبً زٌاد. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )
وى عنه محمد بن إسحاق وحجاج بن ر ،عباس بن عبد الرحمن بن مٌنا األشجعً عن عبد الرحمن بن ٌزٌد بن معاوٌة 3

 (.6/211(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )7/5صفوان. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )
 فً " أ " عمر. 4
(. 18004، رقم )باب ما فضل فً ٌده من الطعام والعلؾ فً دار الحرب، كتاب السٌر، فً الكبرى أخرجه البٌهقً 5
(. وفً معرفة السنن 3/397(. )2870السٌر، باب السرٌة تؤخذ الطعام والعلؾ، رقم ) وفً الصؽٌر، كتاب (.9/104)

 (. 13/188. )وقال فً إسناده ضعؾ (17877واآلثار، كتاب السٌر، باب السرٌة تؤخذ العلؾ والطعام، رقم )
رة من مراحل تطور ٌمثل الصورة األخٌهـ(، 207لمحمد بن عمر بن واقد األسلمً، المتوفى سنة )، مؽازي الواقدي 6

متكامل فى التؤرٌخ للحوادث بصورة أكمل أنه منهج الواقدي  ، ومما ٌمٌزالسٌرة النبوٌة فى القرنٌن األول والثانً للهجرة
الواقدي، المؽازي،  اإلسهاب فى التفصٌل والدقة فى الترتٌب عند سرده للحوادث المشهورة.، ومنها عند ابن إسحاق

 ( )المقدمة(.1/29)
ابن أبً سبرة، عن إسحاق بن عبد هللا بن أبً فروة، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد هللا، عن  ه الواقدي عنأخرج 7
 (.2/664مؽازي، )، بحدٌث طوٌل. الأبٌه
 (.1/1018انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ) 8
هـ(، وهو آخر من مات من أصحاب النبً 87عبد هللا بن أبً أوفى، أبو إبراهٌم، األسلمً، واسم أبً أوفى علقمة، )ت 9

َر. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )  (.1/250(. العجلً، الثقات، )5/24صلى هللا علٌه وسلم بالكوفة، وكان قد ُعمِّ
 فً " أ " أصبا. 10
كتاب الجهاد، باب فً النهً عن النهبى إذا كان فً الطعام قلة فً أرض العدو، رقم  ،فً سننه أخرجه أبو داود 11
 (.3/66وقال األلبانً: صحٌح. ) (.2704)

هانا بن كلثوم بن شرٌك الكنانً من أهل الشام ٌروي عن بن عمر ومعاوٌة روى عنه ٌحٌى بن أبً عمرو ومعقل بن  12
(. ابن 8/230بالسافرٌة بالقرب من الرملة. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )عبد هللا مات فً خبلفة عمر بن عبد العزٌز 

 (.5/509حبان، الثقات، )
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الػأ ايف  2س ػيل مػف ذسػؾ إال يػأمرؾس   تػب إسالػه: دع اس ػ س 1  رهػت نف نتقػدـ ساسطع ـ ياسعاؼ  ثالرة نرض ً 
 .3يالعا يفس  مف ي ع  ال،ً  يذهٍب ني  ضٍة   اله ممس هلل يهه ـ سامهامالف 

 5قيسػه يال ال ػيز نف اليالعػيا مػف ذسػؾ  ػال،ً س يال التميسي ػهس  ػإف يػ  يا رديا 4يهذا دسالؿ مػ  ذ ػر  ػي اس تػ ب  ػي
 6اسثمف إسى اسغ المةة أل ه  يض  الف م تر ة يالف اسغ  مالف اهت ق قً .

 مف أسمـ في دار الحرب[] حكـ أوالد وماؿ 

 قػػاؿ )ومػػف( )أسػػمـ مػػنيـ( معنػػاه فػػي دار الحػػرب )أحػػرز بذسػػالمو نفسػػو( ألف اإلسػػالـ ينػػافي ابتػػداء
عميػو الصػالة  -االسترقاؽ)وأوالده الصغار( ألنيـ مسمموف بذسالمو تبعًا )وكؿ مػاؿ ىػو فػي يػده( لقولػو 

الحقيقيػة إليػو يػد الظػاىريف عميػو )أو وديعػة ، وألنو سبقت يده «مف أسمـ عمى ماؿ فيو لو» -والسالـ 
 ألنو في يد صحيحة محترمة ويده كيده. في يد مسمـ أو ذمي(.

 )قيسه: يمف نهاـ م هـ ( ه   نريع مه ،ؿ: 

ياس  ػػـ  الهػػ  مػػ  ذ ػػر  ػػي س _ إ ػػداه : نهػػاـ اس ريػػي  ػػي دار اس ػػرب يسػػـ المػػرج إسال ػػ   تػػى ظهػػر  اػػى اسػػدار
 .8 ي الده مف اسم قيالت إسى ومر م  ه ذ ر 7ه اسصغ ر يم    فاس ت ب مف ن ه ن رز   هه ييسد

  مالػػػع مػػػ  سػػػه ه ػػػ ؾ  ػػػيل إال نيالده س مػػػرج إسال ػػػ  ثػػػـ ظهػػػر  اػػػى اسػػػدار _ ث  الهػػػ : نهػػػاـ  ػػػي دار اس ػػػرب ثػػػـ
اسصػػغ رة أل ػػه  ػػالف نهػػاـ  ػػ ف مهػػتتيعً  سهػػـ  صػػ ريا مهػػامالف  ػػبل اَلػػِرُد اسػػر ؽ  اػػالهـ ايتػػداًلس يمػػبلؼ  الػػرهـ 
 ال قط ع الده   ه ي ستي الف  اُلغ ـس يم نيدع مهامً  ني ذمالً  سالس  ال،ً  ألف الدهم  الد ص ال ة  اى ذسؾ اسم ؿ 

  

                                                           

  أ من " أ ".17نهاٌة ق / 
 فً " أ " القدم. 1
 لٌست فً " أ، م ". 2
(.  33909)، كتاب السٌر، باب فً الطعام والعلؾ ٌإخذ منه الشًء فً أرض، رقم فً مصنفه أخرجه ابن أبً شٌبة 3

، كتاب فً الكبرى (. والبٌهق11/166ًقال محقق المصنؾ: فً إسناده مقبل بن عبد هللا، وال أعلم له توثٌقاً ٌعتد به. )
 (.9/103) (.18002السٌر، باب بٌع الطعام فً دار الحرب، رقم )

 .أ " منفً "  4
 " رد. أفً "  5
 (.3/299(. السمرقندي، تحفة الفقهاء، )10/50بسوط، )، السرخسً، الم232انظر: القدوري، مختصر القدوري،  6
 لٌست فً " أ ". 7
(. السمرقندي، مختلؾ الرواٌة، 1/139. الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، )232انظر: القدوري، مختصر القدوري،  8
(3/1261 .) 
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 2يم  نيدع  ريالً    ي ظ هر اسرياالة  يلس ي ف نيي   ال ة ن ه سه ألف الػَدهس 1 االه إ راز اسمهاـ  ترد  تد ع
 .5سالهت الدًا ص ال ة  تى ال تد ع ا ت  ـ اسمهامالف  ف نمياسه 4ي ه اسظ هر ن ه  .3تماؼ الده

_ يث سثهػػ : مهػػتأمف نهػػاـ  ػػي دار اإلهػػبلـ ثػػـ ظهر ػػ   اػػى داره   مالػػع مػػ  ما ػػه  الهػػ  مػػف األيالد اسصػػغ ر 
االهػتالبلل  اػى مػ ؿ  الػر معصػيـس نمػ   س  يػ سظهير ثيػت8ساعصػمة 7ة ألف تيػ الف اسػدارالف قػ طع6ياسم ؿ  يل

 11مهامالف يإهبلمه ال قطػ ع استيعالػة يتيػ الف اسػدارالف 10سـ الصالريا 9 ي  الر األيالد  ظ هرس ينم   الهـ  ؤل هـ
 .12    يا مف  ماة األمياؿ

يأم ف يا ترى م هـ نميااًل ينيالدًا ثـ ظهر    اى اسدار   س ؿ دار اس رب  13_ رايعه : دمؿ اسمهاـ ني اسذمي
سػه إال اسػدير ياألرضػػالف  إ هػ   ػػيلة ألف الػده صػػ ال ة أل همهػاـ  ت ػيف الػػده م ػرزة دا عػػة إل ػراز اسمهػػامالف 

  .14إال ه س  أم  األرضيف   سي ه  اله  م  ه ذ ر

  يل ييدالعته يسي   د  ريي سهة يمف ق تؿ مف  يالده  يل يامرنته اس ياى اس ريالة يم   ي يط ه  

  

                                                           

  ب من " م ".39نهاٌة ق / 
م والمال الذي فً ٌده أو ٌد ذمً. انظر: الشٌرازي، النكت فً وعند الشافعٌة ال ٌؽنم ماله كاألرض التً له فً دار اإلسبل 1

 .198المسابل، 
 فً " أ " ]هما[. 2
ِع َفُجِعلت ٌده باقٌة على المال حكما بٌد من ٌخلفه ".انظر: السرخسً، ِع كٌد اْلُمودِ قال السرخسً: " ألن ٌد اْلُمودَ  3

 (.1/140(. الشٌبانً، السٌر الصؽٌر،  )10/67المبسوط، )
 فً " أ " أبنها. 4
 (.1/318(. اللكنوي، الجامع الصؽٌر، )7/457(. الشٌببانً، األصل، )1/140انظر: الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، ) 5
 (.7/457الشٌبانً، األصل، ) .(1/139الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، ) 6
 فً " م " قاطعة. 7
العصمة: المنعة والحفظ، والعاصم: واإلسبلم، ودار الكفر. تباٌن الدارٌن: اختبلفهما وتباعدهما. والمراد بالدارٌن دار  8

 المانع الحامً، واالعتصام: االمتساك بالشًء، افتعال منه. 
: أن اختبلؾ الدارٌن مزٌل لعصمة الملك وعصمة النكاح وعصمة الدم إال بسبب جدٌد.انظر: ابن هامفادهذه القاعدة الفقهٌة 

(، مإسسة 2/168زي، محمد صدقً بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهٌة، )الؽ منظور، لسان العرب، مادة ) عصم(.
 م.2003هـ ـ 1424، 1الرسالة، بٌروت، ط

 فً " أ " فؤلنم. 9
 فً " أ " لم ٌصروا. 10
 فً " م " الدار. 11
 (. 3/216(. ابن نجٌم، النهر الفابق، )3/270انظر: الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ) 12

د من أسلم فً دار اإلسبلم، ألنه ولد صؽٌر لمسلم فبل ٌسترق كما لو كان معه. انظر:  وقال الشافعٌة ال ٌسترق أوال
 199الشٌرازي، النكت فً المسابل، 

 . الذمًفً " أ " و 13
 (.7/457(. الشٌبانً، األصل، )1/140انظر: الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، ) 14
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 .2يس أت إسى مهأسة اس ت ب ق ؿ: يمف نهاـ م هـ إسم .1أل ه م  داـ  ي دار اس رب  الده  االه 

مع ػ ه  ػػي دار اس ػرب قالػد يػػه ا تػرازًا  مػ  سػي نهػػاـ مهػتأمف  ػي دار اإلهػػبلـ ثػـ ظهػر  اػػى  قػ ؿ اسمصػ ؼ:
 صغ ره  يل  اى م  ذ ر  ه. 3اسدار  إف  مالع م  ما ه  اله   تى

ياس  ػػـ اسمػػذ ير المػػص مػػ  إذا سػػـ المػػرج  تػػى  4يهػػي يعػػد ذسػػؾ ن ػػـ مػػف  ي ػػه مػػرج إسال ػػ  قني سػػـ المػػرج إسال ػػ ا
س  ػبل 5 هػي   ػد   ال ال ػرز  الػر ي الػه سم  همعته و  ً  مف نف اسذي مرج  ظهر  اػى اسػدار سظهر  اى اسدار

 .6سـ المرج  تى ظهر  اى اسدار يد مف تقالالده ي ؿ مف  ي ه  ي دار اس ربس ي ي ه

ي ال ،ذ ) ال رز   َهػه ينيالَده اسصػغ رة أل هػـ مهػاميف تيعػً  ي ػَؿ مػ ؿ ( ي س صػب  ط ػً   اػى   هػه مػف  قػد 
م ل سـ الق تايا.  (.8) سقيسه  االه اسصبلة ياسهبلـ:  مف نهاـ  اى م ؿ  هي سه  7ي يالد يا 

 ف  ػرية يػف اسزيالػر نف رهػيؿ اهلل  12ث   نيي األهيدق ؿ:  د 11سهالعة 10:  دث   ايف9ق ؿ م مد:  دث   اسثقة
 صاى اهلل  االه يهاـ ق ؿ: مف نهاـ  اى  يل  هي سه .

  

                                                           

 هما ٌكون له؛ ألن ٌد المودع ٌده،وعند، عند أبً حنٌفة اً وأما ما كان فً ٌد حربً ودٌعة، فٌكون فٌبقال الكاسانً: "  1
؛ ألنه من حٌث إنه ٌحفظ له تكون ٌده فٌكون تبعا له، فٌكون -رحمه هللا  -والصحٌح قول أبً حنٌفة  فكان معصوماً 

 ؛ ألن نفس الحربً ؼٌر معصومة، فوقع الشك فً العصمة، فبل تثبت، ومن حٌث الحقٌقة ال ٌكون معصوماً معصوماً 
 (.10/66(. السرخسً، المبسوط، )7/105انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) ."العصمة مع الشك

 .232انظر: القدوري، مختصر القدوري،  2
 فً " م " سوى. 3
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ ". 4
 فً " أ " نبٌه. 5
ؼلبه. انظر: المطرزي، المؽرب فً ترتٌب الظهور: الظفر بالشًء واالطبلع علٌه، وظهر علٌه: ظهر على الدار،  6

 المعرب، مادة )ظهر(. ابن منظور، لسان العرب، مادة )ظفر(.
 (. 7/150. العٌنً، البناٌة، )232انظر: القدوري، مختصر القدوري،  7
 (.10/226ضعٌؾ جداً. ) إسنادهوأبو ٌعلى فً مسنده وقال: (. 8/535)أخرجه ابن عدي فً الكامل،  8
فً  -رحمه هللا  -سً: "لما صنؾ محمد كتاب السٌر الكبٌر بعد عودته من العراق لم ٌذكر اسم أبً ٌوسؾ قال السرخ 9

شًء منه، ألنه صنفه بعد ما استحكمت النفرة بٌنهما، وكلما احتاج إلى رواٌة حدٌث عنه قال: أخبرنً الثقة، وهو مراده 
 (.1/1حٌث ٌذكر هذا اللفظ". انظر: السٌر الكبٌر، )

 .[أبً]" أ، ط " فً  10
هـ(، 174عبد هللا بن لَِهٌعة بن عقبة أبو عبد الرحمن الحضرمً وٌقال الؽافقً قاضً مصر، ضعٌؾ الحدٌث، )ت 11

روى عن عبد الرحمن األعرج وأبً ٌونس مولى أبً هرٌرة، روى عنه ابن المبارك وابن وهب.انظر: البخاري، التارٌخ 
 (.5/145والتعدٌل، )(، ابن أبً حاتم، الجرح 5/182الكبٌر، )

هـ(، ثقة روى عن عروة بن الزبٌر وعكرمة 117القرشى األسدي،) ت األسودمحمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو  12
(. ابن منجوٌه، 7/321مولى ابن عباس، روى عنه الزهري ومالك بن أنس. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )

 (.  2/191رجال صحٌح مسلم، )
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 م مػد  ػف4يف  ػرالا 3 ف  الية 2:  دث    يد اهلل يف اسمي رؾ1ين هف مف هذا اسه د ه د هعالد يف م صير
س يهػػذا 5 االػػه يهػػاـ اس ػػدالث قػػ ؿ: قػػ ؿ رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل اسػػر مف يػػف  ي ػػؿ  ػػف  ػػرية يػػف اسزيالػر يػف  يػػد

  .6مرهؿ ص الا

 ػف  ػده صػمر  9 ػف نيالػه 8 ػف  ثمػ ف يػف نيػي  ػ ـز 7يريى نيي دايد  ف ني ف يف  يد اهلل يف نيي  ػ ـز
س  هػػ قه إسػػى نف قػػ ؿ ق ػػد  ه: ني د ػػ  اس يػػي صػػاى اهلل 11:  ن ػػه  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ  ػػزا ثقال ػػ ً 10يػػف اسَعاْلاػػة

 نهاميا ن رزيا دم لهـ ينمياسهـس  سقـي إذايهاـ صمرًا  ق ؿ سه:  إف ا  االه

  

                                                           

سكن مكة ومات بها روى عن طعمة ابن عمرو  صاحب السنن، هـ(،227نصور بن شعبة أبو عثمان، )تسعٌد بن م 1
(. 4/68روى عنه أبو حاتم وأبو زرعة. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )، وعبٌد هللا بن إٌاد وحجر بن الحارث

، 1(، بٌروت، ط2/93الكتب العلمٌة،) هـ(، تارٌخ ابن ٌونس، دار347الصدفً، عبد الرحمن بن أحمد بن ٌونس، )ت
 هـ.1421

كان  هـ(،181ـ 118) ، أبو عبد الرحمن، من تابعى التابعٌن،المروزيموالهم  الحنظلً،عبد هللا بن المبارك بن واضح  2
انظر: ابن أبً حاتم،  ، وجعفر بن سلٌمان.الثوريروى عنه ، ثقة، كثٌر الحدٌث سمع هشام بن عروة، وٌحٌى األنصارى

 (.1/285(. النووي، تهذٌب األسماء واللؽات، )1/265جرح والتعدٌل، )ال
 فً " أ " حٌاة. 3
حٌوة بن شرٌح أبو زرعة الحضرمً المصري، ثقة، سمع عقبة بن مسلم، روى عنه اللٌث وابن المبارك. انظر:  4

 .(1/328(. العجلً، الثقات، )3/120البخاري، التارٌخ الكبٌر، )
 (.1/96) (.189، باب من أسلم على المٌراث قبل أن ٌقسم، رقم )ر فً سننهسعٌد بن منصوأخرجه  5
انظر: ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد،  ."وهللا أعلم ،حسن بمجموع طرقه عنديالحدٌث  قال ابن عبد الهادي: 6
م. 2007 -هـ  1428، 1، طالرٌاض ،أضواء السلؾ(، تح: سامً الخبانً، 4/265هـ(، تنقٌح التحقٌق،  )744)ت

 (.6/156األلبانً، إرواء الؽلٌل، )
وثقه ابن معٌن، وقال أحمد: صدوق، صالح الحدٌث، وقال ابن عدي: أرجو  ،أبان بن عبد هللا بن أبً حازم البجلً كوفً 7

أنه ال بؤس به، وقال أبو حاتم: كان ممن فحش ؼلطه وخطؤه، وانفرد بالمناكٌر، روى عن عطاء وأبً بكر بن حفص، روى 
 (.2/14(. المزي، تهذٌب الكمال فً أسماء الرجال، )2/296الثوري ووكٌع. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح التعدٌل، )عنه 

 (.3/412الزٌلعً، نصب الراٌة، )
عثمان بن أبً حازم بن صخر بن العٌلة البجلً ثقة، روى عن أبٌه عن جده صخر بن العٌلة روى عنه بن أخٌه أبان بن  8

ٌُحتمل أن ٌكون جد عثمان ألمه، وأما أبوه فلٌس هو ابن صخر بل أبو عبد هللا البجلً،  وصخر بن العٌلة ٌكنى أبا حازم 
 (.7/192(. ابن حبان، الثقات، )7/109حازم آخر ال ٌعرؾ. انظر: ابن حجر العسقبلنً، تهذٌب التهذٌب، )

األحمسً روى عن أبٌه وعنه ابنه عثمان، أبو حازم" بن صخر بن العٌلة، أبو العٌلة وٌقال أبو حازم صخر بن العٌلة  9
قال أبو حاتم: أبو حازم البجلً اسمه صخر بن العٌلة، قال ابن حجر: صخر بن العٌلة صحابً تقدم وٌحتمل أن ٌكون ٌكنى 

أٌضا أبا حازم وأما صاحب الترجمة فهو ابنه وقال ابن القطان أنه ال ٌعرؾ حاله. انظر: ابن حجر العسقبلنً، تهذٌب 
 (.4/426(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )12/64ٌب، )التهذ
صخر بن العٌلة بن عبد هللا األحمسً الكوفً قال: "دعانً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال: ٌا صخر إن القوم إذا  10

أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم"، روى عنه عثمان بن أبً حازم وعمومة أبان بن عبد هللا البجلً". انظر: البؽوي، معجم 
 (.4/426والتعدٌل، ) (. ابن أبً حاتم، الجرح3/364الصحابة، )

ًّ بن ثقٌؾ:  11 بطن متسع من هوازن، من العدنانٌة، اشتهروا باسم أبٌهم، فٌقال لهم: ثقٌؾ، وهم: بنو ثقٌؾ، واسمه قس
منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قٌس بن عٌبلن. ومن ثقٌؾ. بنو جهم بن ثقٌؾ، وبنو عوؾ 

. انظر: السمعانً، األنساب، لت أكثر هذه القبٌلة بالطابؾ وانتشرت منها فٌالببلدنز ،حبلؾبن ثقٌؾ وٌعرفون باأل
 (.1/148كحالة، معجم قبابل العرب، ) .(3/139)
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س الع ػػػي 2: يهػػػأؿ  يػػػي اهلل صػػػاى اهلل  االػػػه يهػػػاـ مػػػ ل سي ػػػي هػػػاالـ  أ زسػػػه إالػػػ ه ينهػػػاـ1قػػػ ؿاثػػػـ هػػػ قه إسػػػى نف 
َااْلِمال الفَ  س يه قه إسى نف ق ؿ:  ق سيا: ال  رهيؿ اهلل نهام   ينتال   صمرًا سالد ع إسال   م ل    أيىس  د  ه  ق ؿ: 3اسهُّ

ينيػػ ف هػػذا ممتاػػؼ  ػػي  5دمػػ لهـ ينمػػياسهـ  ػػ د ع إسػػى اسقػػـي مػػ لهـ  4صػػمر إف اسقػػـي إذا نهػػاميا ن ػػرزياالػػ  
ايػػف نيػػي  6س يصػػمر يػػف اسَعالاػػة يعػػالف مهماػػة م تي ػػة ثػػـ الاالهػػ  الػػ ل مث ػػ ة مػػف ت ػػتس يالقػػ ؿتيثالقػػه يتضػػعال ه

 .7اسعالاة

 العػػًة ( نيد هػػ  )  ػػي الػػد مهػػاـ ني ذمػػييقيسػػه ) ني يد )يأل ػػه هػػيقت الػػده اس قالقالػػة إسالػػه الػػد اسظػػ هرالف  االػػه (.
 .8أل ه  ي الد ص ال ة م ترمة ( ي صب يدالعة.) يالده ( ني الد اسميَدع )  الده(

 ] حكـ العقار[ 

  فذف ظيرنا عمى دار الحراب فعقاره فيء( وقػاؿ الشػافعي3 ىػو لػو ألنػو فػي يػده فصػار كالمنقولوقيػؿ(
ىذا قػوؿ أبػي حنيفػة وأبػي يوسػؼ اآلخػر. وفػي قػوؿ محمػد وىػو قػوؿ أبػي يوسػؼ األوؿ ىػو كغيػره مػف 

عقػار فػي يػد األمواؿ بناء عمى أف اليد حقيقة ال تثبت عمى العقار عندىما، وعند محمػد تثبػت. ولنػا أف ال
 أىؿ الدار وسمطانيا إذا ىو مف جممة دار الحرب فمـ يكف في يده حقيقة.

 .10يم سه مف زرع قيؿ نف ال صد أل ه تيع سؤلرض 9) إف ظهر    اى اسدار  عق ره  يل (

 يسـ الذ ريا مبل ً   12 ي الده أل ه   سم قيؿ  11)يق ؿ اس   عي رضي اهلل   ه:  هي سه أل ه

  
                                                           

 .ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ ". فً " أ " فقالوا 1
خوان: خزاعة  وأسلم، وهً بلفظ: إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو  وهما إالقبٌلة المشهورة، وهذه النسبة أسلم:  2

 (.14/182(. العٌنً، عمدة القاري، )1/238السمعانً، األنساب، )انظر: أفعل التفضٌل من السبلمة. 
 .، وفً " م " السلمٌٌنفً " أ " المسلمٌن 3
 ا.رزفً " م " أح 4
(. قال األلبانً: إسناده 3067كتاب الخراج واإلمارة، باب فً إقطاع األرضٌن، رقم )، فً سننه أخرجه أبو داود 5

 (.3/175) ضعٌؾ، لجهالة عثمان وأبٌه.

  ب من " أ ". 17نهاٌة ق / 
 فً " أ " ولقٌه. 6
 (.3/412انظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، ) 7
 (.7/105انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) 8
 (.1/318). اللكنوي، الجامع الصؽٌر وشرحه، 232انظر: القدوري، مختصر القدوري،  9

 فً " م " األرض. 10
 (.23/122(. السرخسً، المبسوط، )10/97انظر: الشٌبانً، األصل، )

 فً " أ " ألن. 11
 (. 7/140الهٌتمً، تحفة المحتاج، ). (1/318انظر: اللكنوي، الجامع الصؽٌر، ) 12
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 .2اسصغالراس  مع  1 ي  ريح

اآلمػرس ي ػي قػيؿ  ينيػي اليهػؼنيػي   ال ػة ي قؿ اسمص ؼ  ف يعضهـ  قؿ اسمبلؼ  ق ؿ: ) يقالػؿ هػذا قػيؿ 
مػػف األمػػياؿ ي ػػ ل  اػػى نف اسالػػد ال تثيػػت  قالقػػة  اػػى اسعقػػ ر  3األيؿ هػػي  غالػػرهنيػػي اليهػػؼ يهػػي قػػيؿ م مػػد 

 اى مبلؼ هػذا  قػ ؿ:   أمػ   قػ ره ال الصػالر   المػة  ػي  4د م مد الثيت ( ي   ه  مس األ،مة  دهم س ي  
 . اهػػ.5قيؿ نيي   ال ة يم مدس يق ؿ نيي اليهؼ: نهت هف  أ عؿ  ق ره سػهة أل ػه ماػؾ م تػـر سػه  ػ سم قيؿ 

 .6ي  ى  الره نف   دهم  ال الصالر  ال،ً  ي  د نيي   ال ة هي  يل

اهلل يقيسه ) يس   نف اسعق ر  ي الد نهؿ اسدار يهاط  ه ة إذ هػي مػف  ماػة دار  ي هه م  ذ ره اسمص ؼ ر مه
يدار اس ػػرب سالهػػت دار ن  ػػ ـ     ػػت الػػده  الػػر معتيػػرة قيػػؿ س  اػػـ ت ػػف  ػػي الػػده  قالقػػة ( يػػؿ   مػػ ً اس ػػرب 

اسػػدارة أل هػػ   عاػػت  ػػر ً   ظهػػير اسمهػػامالف  اػػى اسػػدار ييعػػد ظهػػيرهـ الػػدهـ نقػػيى مػػف الػػد اسهػػاط ف ينهػػؿ
 إ ػػه قػػ ؿ سصػػمر  ػػالف  س الػػر  ػػيل 7هػػ سية سمػػ   ػػي نالػػدالهـس يظػػ هر مػػ  ذ ر ػػ ه مػػف  ػػدالث نيػػ ف ال ػػهد ي ي ػػه

   إف اسقيـ إذا نهاميا ن رزيا نمياسهـ   هم ه م اًل.  م عهـ م لهـ:

ن زس ػػي  أ زسػػه إالػػ هس ياسمػػراد مػػف اسمػػ ل األرض استػػي  الهػػ  اسمػػ ل ال   ػػس اسمػػ ل يمصيصػػهة نال تػػرى إسػػى قيسػػه 
ي  ل  اى تهمالته  م اًل  8ياسهبلـ:   إذا ق سيه   صميا م ي دم لهـ ينمياسهـ  ياالهتدالؿ يقيسه  االه اسصبلة

  ي ذسؾ اس دالثس س ف قد ضعؼ ني  ً   م  ة مع ا تم ؿ نف الراد  قالقة اسم ل ي زيؿ األرض أل اه.

  

                                                           

 فً " أ " شرح. 1
مشتمل على: ألؾ وخمسمابة واثنتٌن وثبلثٌن ، ـ(ه189: ت) ،عبد هللا محمد بن الحسن الشٌبانً ًبألالجامع الصؽٌر:  2

كان سبب تؤلٌؾ محمد: أنه لما فرغ من تصنٌؾ الكتب، طلب منه أبو  :السرخسً فً شرحه للجامع الصؽٌرقال مسؤلة، 
ٌوسؾ أن ٌإلؾ كتاباً ٌجمع فٌه ما حفظ عنه مما رواه له عن أبً حنٌفة، فجمع ثم عرضه علٌه، فقال: نعما حفظ عنً أبو 

انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ  د هللا إال أنه أخطؤ فً ثبلث مسابل، فقال محمد: أنا ما أخطؤت، ولكنك نسٌت الرواٌة.عب
 (.1/563الظنون، )

 فً " أ " لؽٌره. 3
وله أشهر كتبه " المبسوط  محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، قاض مجتهد من كبار األحناؾ،السرخسً شمس األبمة  4

 (.5/315(. األعبلم، الزركلً، )2/28. انظر: القرشً، الجواهر المضٌة، )لئلمام محمدشرح السٌر الكبٌر 
 (.3/1268السمرقندي، مختلؾ الرواٌة، ) (.10/66انظر: السرخسً، المبسوط، ) 5
 (.5/488البابرتً، العناٌة، )انظر:  6

  من " م ". أ/ 40نهاٌة ق 
 فً " م، ط " لكونه. 7
 .45أقاتل الناس سبق تخرٌجه صتتمة حدٌث أمرت أن  8

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16908
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16908
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14954
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 ]حكـ ما في بطف الحامؿ[

 كافرة حربية ال تتبعو في اإلسالـ )وكذا حمميا فيء( خالفًا لمشػافعي. ىػو يقػوؿ )وزوجتو فيء( ألنيا
فيرؽ برقيا والمسمـ محؿ لمتممؾ تبعًا لغيره بخػالؼ المنفصػؿا  ولنا أنو جزؤىا إنو مسمـ تبعًا كالمنفصؿ.

 ألنو حر النعداـ الجزئية عند ذلؾ )وأوالده الكبار فيء( ألنيـ كفار حربيوف وال تبعية.

ف   ػـ يإهػبلمه تيعػً   2 ػي اإلهػبلـس ي ػذا  ماهػ   ػيل 1) يزي ته  يلة أل ه     رة  ريالة ال تتيعػه ق ؿ ( يا 
 . 3ػ رضي اهلل   ه ػ هي القيؿ إ ه مهاـ   سم  صؿ ) مبل ً  سا   عي سسمالر األييالف دال  ً 

اسغالػر ت ػيف نيالده مهػامالف تيعً  سغالره(س  م  سي تزيج نمػة  )ياسمهاـ م ؿ ساتماؾ س الرؽ يرقه  يس   ن ه  زكه 
) يمػػػبلؼ اسم  صػػػؿ ال عػػػداـ اس ز،الػػػةس ينيالده اس يػػػ ر  ػػػيل أل هػػػـ   ػػػ ر  ريالػػػيف ( ال التيعي ػػػه ق ػػػي  .4نرقػػػ ل

 .6س يال مبلؼ  ي هذا5اإلهبلـا

 ]حكـ العبد المقاتؿ[

.ومف قاتؿ مف عبيده فيء(ا ألنو لما تمرد عمى مواله خرج مف يده فصار تبعًا ألىؿ دارىـ( 

المػرج  ػف  ي ػػه  9ة أل ػه سػـ8س ياسظػ هر معهػـ7يمػف ق تػؿ مػف  يالػده (  هػي )  ػيل ( مبل ػً  سؤل،مػػة اسثبلثػة) 
نف هالده مهاـ  قد تمرد  اى مياله  مرج  ف الده  ص ر تيعػً  ألهػؿ  يألص  ي   ن ه سم  ق تؿس ياس رضس م سه

 ياسالد.دارهـ   قصت  هيته ي سم سالة إسى ميالهة ألف  م ؿ مع ى م سالته ي سماؾ 

  

                                                           

 فً " أ " ٌتببعه. 1
 (.7/105(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )10/66انظر: السرخسً، المبسوط، ) 2
 .(10/252النووي، روضة الطالبٌن، )(. 4/296الشافعً، األم، )انظر:  3
 (.3/216(. ابن نجٌم، النهر الفابق، )2/78السؽناقً، النهاٌة، )انظر:  4
 ن المعكوفٌن لٌس فً " م ".ما بٌ 5
(. السؽدي، النتؾ فً 7/171. الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، )261انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر،  6

 (. 2/717الفتاوى، )
 (.5/94ابن نجٌم، البحر الرابق، ) .(3/253انظر: الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ) 7
العبٌد أنه لٌس فٌباً، وخالؾ المذهب. انظر: اللكنوي، الجامع الصؽٌر  وافق ابن الهمام األبمة الثبلثة فٌمن قاتل من 8

 (.  1/318وشرحه، )
 " أ فً " لٌست  9
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 ]حكـ ماؿ المسمـ في يد غيره[

.وما كاف مف مالو في يد حربي فيو فيء( غصبًا كاف أو وديعةا ألف يده ليست بمحترمة( 

الػده ي سغصػبس ياسالػد استػي ما ػت  1ي ف هذا قا   ) م    ف مف م سه  ي الػد  ريػي  صػيً   هػي  ػيل( الرت ػ ع
س 2سالهػػت صػػ ال ة يال م ترمػػةس يألف اس ريػػي اسغ صػػب َمَا ػػه ي سغصػػبة ألف دار اس ػػرب دار اسقهػػر ياسغايػػة

 .3ق سه اس قاله نيي اساالث

يأليػي اليهػؼ س 6اس ػدالث إلطػبلؽ 5مبل ػً  سؤل،مػة اسثبلثػة  ػي اس صػاالف 4ي ذا إذا   ف يدالعة   د  ريي   ده
اسيدالعةة ألف الد اسمػيَدع  الػدهس يسػي    ػت  ػي الػده  قالقػة ال ت ػيف  ال،ػً    ػذا إذا    ػت  ػي يم مد  ي  صؿ 

يأليػػػي   ال ػػػة نف الػػػد اس ريػػػي سالهػػػت س 7الػػػده   مػػػً س يمػػػبلؼ اسغصػػػبة أل ػػػه سػػػالس  ػػػي الػػػده  قالقػػػة يال   مػػػ ً 
 .11ا10 ف م ؿ  الره 9ق بل تد ع الده 8م ترمةة نال ترى ن ه  ال تد ع الد اسغ  مالف  ف م سه

سم  ق مت مق ـ الده ي ب نف تعمؿ  مؿ األصؿ يهػي الػد اسمهػاـ ال ييصػؼ  12يرد نف الد اسميَدع اس ريي  ين
  هػػه س  مػػػ  نف استػػراب سمػػػ   ػػ ف ما ػػػً   ػػف اسمػػػ ل  مػػؿ يصػػػ ة اسمػػ ل ير ػػػع اس ػػدث  ال ػػػيف اسمػػ ؿ معصػػػيمً  

 سعصمة ص  يهس ن الب ي يايالف: 

م س ػػػهس  13يا  مػػػ  ال عصػػػـ تيعػػػً  سعصػػػمةس  ػػػة اػػػى اإلي _ ن ػػػدهم : نف اسمػػػ ؿ  ػػػي األصػػػؿ  الػػػر معصػػػيـ يػػػؿ
 يتيعالته سه  ي اسعصمة إ م  تثيت إذا ثيتت الد اسم سؾ اسمعصيـ  قالقًة ني   مً  مع اال تراـ ي بلهم  م تؼ 

  

                                                           

 فً " أ " االرتفاع. 1
 (.1/432انظر: السمرقندي، عٌون المسابل، ) 2
 .118السمرقندي سبقت ترجمته ص أبو اللٌث  3
 أي عند المصنؾ أنها فًء. 4
 فصل الودٌعة والؽصب. 5
 الحدٌثٌن فً الفصلٌن. إلطبلقفً " م "  6
. على رواٌة أبً حفص، وعلى رواٌة أبً سلٌمان ال ٌكون فٌباً  فإن كانت ودٌعة عند حربً تصٌر فٌباً قال العٌنً:  7

 (.7/151العٌنً، البناٌة، )
 فً " ط " مالهم. 8
 فً " ط "ٌدهم. 9

 فً " ط " ؼٌرهم. 10
 ما بٌن المعكوفٌن لٌست فً " م ". 11
 لحربً .ل"  أفً "  12

  أ من " أ ". 18نهاٌة ق / 
 فً " أ " بعصمة . 13
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ترمػػة إ مػػ  هػػي الػػد اس ريػػي ه ػػ س يهػػذا ممػػ  قػػد الم ػػع  الػػه  ػػدـ اال تػػراـ يػػؿ الػػده اس  مالػػة م ترمػػةس ي الػػر اسم 
 اس قالقالة.

إف  1قالػػ ـ الػػد اسمػػيَدع  قالقػػيس يهػػي اس ريػػي يقالػػ ـ الػػد اسمػػيِدع اسمهػػاـ   مػػيس    تيػػ ر اس  مػػي_ اسثػػ  ي: نف 
يالػرد  اػى هػذا اسم ػع ن هػ  سػـ س 2ق ػبل تثيػت ي س ػؾ   ني ب اسعصمة   س قالقي الم عه  ياسعصمة سـ ت ف ث يتػةً 

 ػي الػد اس ريػيس  يؿ    ت معايمة اسثييت مف  ػالف نهػاـ سئل مػ ع  اػى ثيػيت ما ػه  ػ ؿ  ي ػه 3ت ف ث يتةا
 ياس ص الي ب  ي ما ه اسعصمة ي إلهبلـ.

 ]حكـ الماؿ المغصوب في يد المسمـ أو الذمي[

 وما كاف غصبًا فػي يػد مسػمـ أو ذمػي فيػو فػيء عنػد أبػي حنيفػة. وقػاؿ محمػد3 ال يكػوف فيئػًا( قػاؿ(
الجػامع الصػغير  كذا ذكر االختالؼ في السير الكبيػر، وذكػروا فػي شػروح 3-رحمو او  -العبد الضعيؼ 

ليمػػا أف المػػاؿ تػػابع لمػػنفس، وقػػد صػػارت معصػػومة بذسػػالمو فيتبعيػػا مالػػو  قػػوؿ أبػػي يوسػػؼ مػػع محمػػد
فييػػا.ولو أنػػو مػػاؿ مبػػاح فيممػػؾ باالسػػتيالء والػػنفس لػػـ تصػػر معصػػومة باإلسػػالـا أال تػػر  أنيػػا ليسػػت 

باحة التعرض بعار   ض شره وقد اندفع باإلسالـ،بمتقومة، إال أنو محـر التعرض في األصؿ لكونو مكمفًا وا 
 بخالؼ الماؿا ألنو خمؽ عرضة لالمتياف فكاف محاًل لمتممؾ وليست في يده حكمًا فمـ تثبت العصمة.

مبل ػػً  سهمػػ س ي قػػ ؿ نيػػي   ال ػػة  4ينمػػ  مػػ   ػػ ف  صػػيً   ػػي الػػد مهػػاـ ني ذمػػي  قػػ ؿ اسمصػػ ؼ: هػػي  ػػيل   ػػد
  .5)ه ذا ذ ر االمتبلؼ  ي اسهالر اس يالر(

: ال ال ػيف 7ي ػي يعػض اس هػم: يقػ ال سنيػي   ال ػة(مع نيي اليهؼ اس  مع اسصغالر قيؿ  6)يذ ريا  ي  ريح
ت ػػرار ال  8مػع م مػدس  ػػبل  ػؾ نف هػذانيػي اليهػػؼ  ال،ػً  إسػى نف قػ ؿ: يذ ػػر  ػي  ػرح اس ػػ مع اسصػغالر قػيؿ 

 مع ى سه.

  
                                                           

 فً " م " فباعتبار الحكم. 1
. البابرتً، 79قال فً النهاٌة تعلٌقاً: إلى هذا أشار اإلمام قاضً خان واإلمام ظهٌر الدٌن. انظر: السؽناقً، النهاٌة، 2

 (.5/489العناٌة، )
 ما بٌن المعكوفٌن لٌست فً " ط ". 3
 .فً " م " هو فًء قول ، وفً " ط " وهو قول 4
 .416انظر: اللكنوي، الجامع الصؽٌر وشرحه،  5
 فً " م " شرح. 6
 " وقال. أفً "  7
 فً " أ " ذا . 8
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ثػػـ قػػ ؿ  ػػي اس ه الػػة: إ ػػه تتيػػع اس هػػمس ياسصػػ الا م هػػ  نف القػػ ؿ: يمػػ   ػػ ف  صػػيً   ػػي الػػد مهػػاـ ني ذمػػي  هػػي 
 ػمس األ،مػة يق ؿ م مد: ال ال يف  ال،ً ة ألف رياالة اسهػالر اس يالػر  اػى مػ  ذ ػر اإلمػ ـ نيي   ال ة  يل   د 

 . 1ه ذاس ي ذا  ي اسم الط

 3ع: يسي   ف يدالعػة   ػد  ريػيق ؿ  ي اس  م 2س ألف  مر اإلهبلـم مدمع نيي اليهؼ يسـ الذ ر  اله  قيؿ 
يم مػػد: ال نيػػي اليهػػؼ ني  صػػيً    ػػد مهػػاـ ني ذمػػي ني ضػػ ،عً   هػػي  ػػيلس يهػػذا قػػيؿ نيػػي   ال ػػةس يقػػ ؿ: 

 .7ي الرهـ 6ياستمرت  ي 5سق ضي م ف اس  مع اسصغالر 4ال يف  ال،ً س ي ذا ذ ر  ي  رح

) سهمػػػ  نف اسمػػػ ؿ تػػػ يع ساػػػ  س يقػػػد صػػػ رت معصػػػيمة يإهػػػبلمه  التيعهػػػ  م سػػػهس يسػػػه ن ػػػه مػػػ ؿ ميػػػ ح  الماػػػؾ 
 يػؿ معػه يهػيب ا ػد  ع  ػره يػه  إ مػ  هػي م ػـر استعػرض ي الهتالبللس ياس  س سـ تصر معصػيمة ي إلهػبلـ(

ي  ػة استعػرض (  ػ ف  ي إلهػبلـ  ػ د   ػره (  امػ  ا ػد ع 8) سعػ رض ي األصؿ س ي ه م ا ً   مػؿ األم  ػة ) يا 
 .9األصؿ

 ػ ؿ  10) يسالهػت  ػي الػده (  ػي  ي األصػؿ ) يمبلؼ اسم ؿ  إ ه ماؽ  رضة سبلمته ف    ف م بًل ساتماؾ(
يمبلؼ م  سي  ػ ف  ػي الػد  اسعصمة (    ف مي  ً .  االس  ي الد ن د )  اـ تثيت اسغصب ال  قالقة يال   م َ 
  ه  ي الد م س ه   مً  مع اال تراـ  اـ ال ف  ال،ً .اسمهاـ ني اسذمي يدالعة  إ

 يم  تقدـ مػف نف اسماػؾ الػتـ  ػي دار اس ػرب يػ سقهر ياسغايػة  مػ  ذ ػره نيػي اساالػث القتضػي نف الػزيؿ ما ػه إسػى
 اسمهاـ اسغ صب ي ال ،ذ ال ال يف مي  ً س اساهـ إال نف القتصر  اى  قص ف اسماؾ يهيب زياؿ اسالد.

  
                                                           

 (.2/80(. السؽناقً، النهاٌة شرح الهداٌة، )1/1885انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ) 1
 .84فخر اإلسبلم البزدوي سبقت ترجمته ص 2
 فً " أ " الحربً. 3
 لٌست فً " م ". 4
هـ(، 590فخر الدٌن، )ت حسن بن منصور بن أبً القاسم محمود بن عبد العزٌز، األوزجندي الفرؼانً،قاضً خان،  5

فقٌه حنفً، من كبارهم. له الفتاوى واألمالً والواقعات وشرح الجامع الصؽٌر وؼٌره. واألوزجندي نسبة إلى أوزجند 
 (. 15/386(، الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )2/224ان، قرب فرؼانة. انظر: الزركلً، األعبلم، )بنواحً أصبه

هـ(، عالم 610)ت  ،أحمد بن إسماعٌل بن محمد بن آٌدؼمش، أبو العباس، ظهٌر الدٌن ابن أبً ثابتالتمرتاشً،  6
لجامع الصؽٌر، و الفرابض والتراوٌح بالحدٌث، حنفً، كان مفتً خوارزم، نسبته إلى تمرتاش من قراها. صنؾ شرح ا

 (.1/97(. الزركلً، األعبلم، )1/449والفتاوى. انظر: القرشً، الجواهر المضٌة فً طبقات الحنفٌة، )
 .(316(. اللكنوي، الجامع الصؽٌر وشرحه النافع الكبٌر، )7/152انظر: العٌنً، البناٌة شرح الهداٌة، ) 7

  ب من " م ".40نهاٌة ق / 
 فً " ط " بعارض. 8
 (.3/254. الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )81انظر: السؽناقً، النهاٌة،  9

 لٌست فً " م، ط ". 10
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  اى تأيالؿ األمياؿ. ثَ    نُ ) قيسه يسالهت  ي الده   مً ( 

 ] أسر العدو عبدًا ثـ أسمموا [

ني نتاػؼ  2نهر اسعدي  يدًا ثـ نهاميا  هي سهـة أل ه م ؿ نهاميا  االهس يسي   ف ذسػؾ اسعيػد   ػى    الػةً  1 رع
 ػي رقيتػه يال اليقػى يعػد زياؿ ماػؾ  6اس   الػة 5اسدالفة ألف  ػؽ يسػي 4قالمته يطات اس   الةس يسـز 3 ازمه مت   ً 

ال اليقػى  الػه  ػؽ يسػي اس   الػةس  أمػ  اسػدالف   ػي ذمتػه  ػبل  7اسميسىس نال ترى ن ه سي زاؿ ما ه ي سيالع ني اسهيػة
  إ م  ما ه م غياًل يه. 8اليطؿ   ه يتيدؿ اسماؾس يهذا ألف اسدالف    ؿ سم سالته

الهػاـ مػياله  أمػذه اسمػيسى ي سقالمػة ني اسػثمف  9ني يسػـ اي ا تراه ر ٌؿ مػ هـ ني نصػ يه اسمهػاميف  ػي   المػة: 
العالػده إسػى قػدالـ ما ػهس ي ػؽ يسػي اس   الػة  ػ ف ث يتػً   ػي قػدالـ ما ػهس يسػي  10 إف اس   الػة ال تيطػؿ   ػهة أل ػه

 .11   ت اس   الة قتؿ  مد سـ تيطؿ   ه ي  ؿ

 ]الرد إلى الغنيمة[.

 ذا خرج المسمموف مف دار الحػرب لػـ يجػز أف يعمفػوا مػف الغنيمػة وال يػأكموا منيػا( ألنالضػرورة قػد )وا 
ارتفعػػت، واإلباحػػة باعتبارىػػا، وألف الحػػؽ قػػد تأكػػد حتػػى يػػورث نصػػيبو وال كػػذلؾ قبػػؿ اإلخػػراج إلػػى دار 
اإلسػػالـ. )ومػػف فضػػؿ معػػو عمػػؼ أو طعػػاـ رده إلػػى الغنيمػػة( معنػػاه إذا لػػـ تقسػػـ. وعػػف الشػػافعي مثػػؿ 

ص. ولنػػا أف االختصػػاص ضػػرورة الحاجػػة وقػػد زالػػت، بخػػالؼ قولنا.وعنػػو أنػػو ال يػػرد اعتبػػارًا بالمتمصػػ
المتمصصا ألنو كاف أحؽ بو قبؿ اإلحراز فكذا بعده، وبعد القسمة تصدقوا بو إف كػانوا أغنيػاء. وانتفعػوا 
ف كػانوا انتفعػػوا بػػو بعػػد  بػو إف كػػانوا محػػاويجا ألنػػو صػار فػػي حكػػـ المقطػػة لتعػذر الػػرد عمػػى الغػػانميف، وا 

                                                           

 فً " م " قوله وفً " ط " فروع. 1
 فً " أ " خباٌة. 2
 لزمه.ٌ"  أفً " م " نلزمه، وفً "  3
 فً " أ " لزام. 4
 .ويفً " أ "  5
 الدٌن[ ماؤف]فً " م "  6
 الهبة: )لؽة(: هً التبرع بما ٌنفع الموهوب له. انظر: المطرزي، المؽرب فً ترتٌب المعرب، مادة )وهب(. 7

والتبرع بما ٌنتفع به الموهوب له وقد ٌكون بالعٌن وقد ٌكون بالدٌن وقد ٌكون هً تملٌك المال ببل عوض.  و)اصطبلحاً(:
 (.9/19لبابارتً، العناٌة شرح الهداٌة، )(. ا1/106بؽٌر المال. انظر: النسفً، طلبة الطلبة، )

 فً " أ " مالٌته. 8
 فً " م " لو لم. 9

 لٌست فً " أ ". 10
 (.10/47(، السرخسً، المبسوط، )443ـ 7/442(. الشٌبانً، األصل، )1/115انظر: الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، ) 11
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ف قسػمت الغنيمػة فػالغني يتصػدؽ بقيمتػو والفقيػر ال اإلحراز تػرد قيمتػو  إلػى المغػنـ إف كػاف لػـ يقسػـ، وا 
 شيء عميو لقياـ مقاـ األصؿ فأخذ حكمو.

ذا مػػػرج اسمهػػػاميف مػػػف دار اس ػػػرب سػػػـ ال ػػػز نف العا ػػػيا مػػػف اسغ المػػػة يال الػػػأ ايا م هػػػ  ألف اسضػػػريرة  ) قيسػػه يا 
 ) ي  تي رهػػ س يألف اس ػػؽ قػػد تأ ػػد  تػػى الػػيرث ا ػػد عتس ياإلي  ػػة ( استػػي    ػػت  ػػي دار اس ػػرب إ مػػ     ػػت 

  .1 صاليهس يال  ذسؾ قيؿ اإلمراج(

س 2 المة مع  ه إذا سـ ال ف قهػـ( اسغ المػة  ػي دار اس ػرب ي ػرطه)يمف  ضؿ معه طع ـ ني  اؼ الرده إسى اسغ
 .5ين مد ياس   عي  ي قيؿ م سؾ يعد اإل راز الرد قالمته يهي قيؿ 4ققيؿ قهمته ا 3يسي ا ت ع يه

اس ػػػرب إذا نمػػػذ  ػػػال،ً   رإسػػػى دا 7اسػػػدامؿ نياالث ػػػ ف( يهػػػي اسيا ػػػد 6ي سمتاصػػػص) ي  ػػػه ن ػػػه ال الػػػرده ا تيػػػ رًا 
 ػػ ف سا   ػػػة يقػػد زاسػػػتس يمػػػبلؼ  8قا ػػػ : مػػ ؿ تعاػػػؽ يػػه  ػػػؽ اسغػػ  مالفس ياالمتصػػػ ص  أمر ػػه المػػػتص يػػه.

 .قيؿ اإلمراج ييعده 9اسمتاصص أل ه دا،مً  ن ؽ يه

 ن  ال ل.    يا 11ف    يا ي  يهس هذا إذاإ 10ينم  يعد اسقهمة  التصدقيف يعال ه إف   ف ق ،مً  ييقالمته

ف    يا م  يالج   13ا قرال ا ت عيا يه إف   ف ق ،م ً  12)قيا 

  

                                                           

 .234انظر: القدوري، مختصر القدوري،  1
 فً " أ " شرطه. 2
 ا.فً " م " به 3
 فً " م " ما بٌن المعكوفٌن لٌس  4
(. الشٌرازي، 4/278(. الشافعً، األم، )9/278(.  ابن قدامة، المؽنً، )4/404انظر: الدسوقً، حاشٌة الدسوقً، ) 5

 (. 3/289) المهذب،
 .632المتلصص: الخارج بؽٌر إذن اإلمام إذا أصاب شٌباً. انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر،  6

  ب من " أ " .18نهاٌة ق / 
 فً " أ " و االثنان. 7
 فً " أ " االختصاص. 8
 لٌست فً " أ ". 9

 فً " أ " وبقمتٌه. 10
 فً " م " إن. 11
انظر: المطرزي،  ٌقال رجل محوج: أي محتاج، وقوم محاوٌج. )المحاوٌج( المحتاجون عامً.قال فً المؽرب:  12

 (.5/492المؽرب، مادة ) حوج(. البابرتً، العناٌة، )
 [.وانتفعوا به إن كانوا محاوٌج" أ "]فً  13
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ف  ػػ  يا تصػػر يا  الػػه  ػػبل  ػػيل  اػػالهـس  1أل ػػه صػػ ر  ػػي   ػػـ اساقطػػة ستعػػذر اسػػرد  اػػى اسغػػ  مالف( ست ػػرقهـس يا 
)قسقالػ ـ اسقالمػة مقػ ـ األصػؿ ينمػذه   2قي اى هذا قالمة م  ا ت ع يه يعد اإل راز التصػدؽ يهػ  اسغ ػي ال اس قالػرا

 4(.3  مها

  

                                                           

 على األرض مما سوى الحٌوان من األموال ال حافظ لهما. اللقطة: ما ٌوجد مطروحاً  1
ضمنها وٌعرفها مدة ٌؽلب على ظنه أن صاحبها وحكمها: أنها أمانة إذا أشهد أنه أخذها لٌردها على صاحبها، فإن لم ٌشهد 

فإن جاء صاحبها وإال تصدق بها إن شاء، وإن شاء أمسكها، فإن جاء وأمضى الصدقة فله ثوابه، وإال ، ال ٌطلبها بعد ذلك
له أن ٌضمنه، أو ٌضمن المسكٌن، أو ٌؤخذها إن كانت باقٌة، وأٌهما ضمن ال ٌرجع على أحد، وال ٌتصدق بها على ؼنً، 

 ، وإن كانت شٌباً ال ٌبقى عرفه إلى أن ٌخاؾ فساده، وٌعرفها فً مكان االلتقاط ومجامع الناس.وٌنتفع بها إن كان فقٌراً 
 (.3/32الموصلً، االختٌار، )انظر: 

 لٌس فً " م ".ما بٌن المعكوفٌن  2
 لٌس فً " أ ".ما بٌن المعكوفٌن  3
 (.4/128الموصلً، االختٌار، ) .(3/298انظر: الولوالجً، الفتاوى الولوالجٌة، ) 4
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 )لقولػو تعػالى }فػأف و خمسػو{  قاؿ )ويقسـ اإلماـ الغنيمة فيخرج خمسيا( )فصؿ في كيفية القسمة
 -عميػو الصػالة والسػالـ  -ألنو »[ استثنى الخمس )ويقسـ األربعة األخماس بينالغانميف( 14]األنفاؿ3 

)وقػاال3  -رحمو او تعالى  -لمفارس سيماف ولمراجؿ سيـ( عند أبي حنيفة )ثـ «. قسميا بيف الغانميف
أف » -عمر ػ رضي او عنػو  لما رو  ابف-رحمو او تعالى  -لمفارس ثالثة أسيـ( وىو قوؿ الشافعي 

، وألف االسػتحقاؽ بالغنػاء «أسػيـ لمفػارس ثالثػة أسػيـ ولمراجػؿ سػيماً  -عميو الصػالة والسػالـ  -النبي 
ذا تعارضػت روايتػاه  ه عمى ثالثة أمثاؿ الراجؿا ألنو لمكر والفػر والثبػات، والراجػؿ لمثبػات ال غيػر.وغناؤ  وا 

ترجح رواية غيره، وألف الكر والفر مف جنس واحد فيكوف غناؤه مثمي غنػاء الراجػؿ فيفضػؿ عميػو بسػيـ 
لمفػارس سػبباف الػنفس وألنو تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعػذر معرفتػو فيػدار الحكػـ عمػى سػبب ظػاىر، و 

 ولمراجؿ سبب واحد فكاف استحقاقو عمى ضعفو. والفرس،

 ]توطئة[

قالػؿ سمػػ  يػالف ن  ػػ ـ اسغ المػة  ػػرع اليػالف قهػػمته س يال الم ػى نف مػػف ن  ػ ـ اسغ المػػة  ) صػؿ  ػػي  ال الػة اسقهػػمة(
ياسقهػمة  س ثرة مي  ثه ي عيه ي س هية إسى  الره مػف األ  ػ ـ. 2ة د 1ي يب قهمته س يا  م  ن رده ي صؿ  اى

  .3 عؿ اس صالب اس  ،ع م بًل معال  ً 

األمم س يالف  4) يالقهـ األريعة ممهه  ( ني  ف اسقهمة يالف اسغ  مالف. ) قيسه يالقهـ اإلم ـ اسغ المة  المرج
 .5اسقديرياسغ  مالف ( هذا قيؿ 

نمػرج اسممػس مػف نف الثيػت  7تعػ سىاهػتث ى اسممػس ني اهلل  6{ۥ َػَأف  ِسا ػِه ُمُمَهػهُ يق ؿ اسمص ؼ سقيسه تع سى: }
 .8 ؽ اسغ  مالف  اله    ف اهتث  ل مع ى سئلمراجس يهي مف اهتث الت اس يل: ني زيالته س  هي

  هذا الر ع إسى قيؿ اهلل تع سى ال قهمة اإلم ـ يؿ اسممس دامؿ  ي قهمتهة إذ   صؿ يال ف قهمته  هي نف 

  

                                                           

 فً " أ " بفضل عبل. 1
 .م، ط " حدتهفً "  2
 .84ذكر صاحب النهاٌة أن هذا تعرٌؾ اإلٌضاح. انظر: السؽناقً، النهاٌة،  3
 فً " أ " أربعة. 4
 (.1/234انظر: مختصر القدوري، ) 5
 .41سورة األنفال، اآلٌة 6
 .[أي]فً " م "  7
 .المؽرب، مادة )ثنً(انظر: المطرزي،  8
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 م  هالأتي.اسهيالؿ  اى  1العطي ممهه  ساالت مى ياسمه  الف يني  ل

 ]قسـ أربعة أخماس الغنيمة بيف الغانميف[

( يهي  3سا  رس ههم ف يسارا ؿ ههـس ي  دهم  2ريز  نيي   ال ةيالعطي األريعة األمم س ساغ  مالف )  ع د 
 .4ين ثر نهؿ اسعاـ ) سا  رس ثبلثة نههـ يسارا ؿ قههـ (ين مد ياس   عي م سؾ قيؿ 

هػػػاـ  عػػػؿ سا ػػػرس هػػػهمالف يسصػػػ  يه هػػػهمً  . س ػػػظ :  ن ػػػه صػػػاى اهلل  االػػػه ي ايػػػف  مػػػر 6مػػػ  ريي  ػػػف 5سهػػػـا
سا ػرس هػهمالف يسارا ػؿ هػهمً  س ي ػي  7  ػه:  قهػـ  ػي اس  ػؿمهػاـ ي ي س اس ه ،يينمر ه اسهتة إال اسيم ري 

 8.9رياالة يإهق ط س ظ اس  ؿ

يهػذه األس ػ ظ  اهػ  تيطػؿ قػيؿ  12ثبلثة نهػهـ: هػهـ سػه يهػهم ف س رهػه  11يس رهه 10ي ي رياالة  نههـ سار ؿ
 : 14يؿ  ي يعض األس  ظ اسق ،اة يمف اسمالؿ اس ره ف. 13اسمراد مف اسر  ؿ اسَر   سةمف ني ؿ مف اس راح  يف 

  

                                                           

 فً " أ " وابن. 1
وله ثمان وأربعون هـ(، توفً 158هـ ـ 110)، صاحب أبى حنٌفة، البصري بن قٌس العنبريزفر بن الهذٌل اإلمام  2

 الرأيقال ٌحٌى بن معٌن: زفر صاحب الرأي، تكرر ذكره فً الهداٌة والخبلصة، سنة. كان صاحب حدٌث، ثم ؼلب علٌه 
 (.1/243(. القرشً، الجواهر المضٌة، )1/197انظر: النووي، تهذٌب األسماء واللؽات، )ثقة مؤمون. 

 فً " م " وعندنا. 3
(. الشٌرازي، النكت 4/152. الشافعً، األم، )234(. القدوري، مختصر القدوري، 2/141انظر: الشٌبانً، األصل، ) 4

(. 9/248(. ابن قدامة، المؽنً، )2/157اٌة المجتهد، )(. ابن رشد، بد1/519. األصبحً، المدونة، )230فً المسابل، 
 (.4/173المرداوي، اإلنصاؾ، )

  ." مفً " ما بٌن المعكوفٌن لٌس  5
 ." مفً " لٌست  6
 فً " أ " النقل. 7
 فً " أ " النقل. 8
بر، رقم وفً المؽازي، باب ؼزوة خٌ (،2863كتاب الجهاد، باب سهام الفرس، رقم )، فً صحٌحه أخرجه البخاري 9
. «إذا كان مع الرجل فرس فله ثبلثة أسهم، فإن لم ٌكن له فرس فله سهم»: فسره نافع فقال: قال البخاري (.4228)
قال  .(1762، كتاب الجهاد، باب كٌفٌة قسمة الؽنٌمة بٌن الحاضرٌن، رقم )فً صحٌحه مسلم(. و5/136) (4/30)

فل هنا الؽنٌمة وأطلق علٌها اسم النفل لكونها تسمى نفبلً لؽة فإن النفل لصحٌح محمد فإاد عبد الباقً: المراد بالنلالشارح 
(. 3/75. )(2733، كتاب الجهاد، باب فً سهمان الخٌل، رقم )فً سننه وأبو داود (.3/1383)فً اللؽة الزٌادة والعطٌة. 

، كتاب فً سننه وابن ماجة (.4/125. )(1554، كتاب السٌر، باب ما جاء فً سهم الخٌل، رقم )فً سننه والترمذي
 (.2/952) (.2854الجهاد، باب قسمة الؽنابم، رقم )

 فً " أ " للراجل. 10
 فً " أ " لفرسه. 11
 (.8/11، قال محقق المسند: إسناده صحٌح. )فً مسنده أخرجه أحمد 12
ْجلُ  13 الَُة: وإنما سموا  ،الر  ج   ٌس اللؽة، مادة )رجل(.. انظر: الرازي، مقاٌألنهم ٌمشون على أرجلهمبذلك الر 
 . لقابلةافً " م "  14
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ايػػف  يػػ س ي ػػف  س2اسر  سػػة نس ػػً  ينريعم ،ػػة ياسمالػػؿ مػػ ،تالف  1 قهػػـ ماليػػر  اػػى ثم  الػػة   ػػر هػػهمً س ي   ػػت
 .3مثاه

) يَ  ػػ ل اس ػػ رس اس ػػر( ني اس ماػػة  اػػى  4ي سَغ ػػ ل ( يهػػي ي سمػػد ياس ػػتا اإل ػػزال ياس   الػػة يألف االهػػت ق ؽ) 
 ػي ميضػع ال ػيز اس ػرارس يهػي مػ  إذا  اػـ ن ػه مقتػيؿ إف سػـ ال ػر  6س ) ياس ػر ( اس ػ ،ف سا ػر يسا  ػ ة5األ دال

)ياسثيػػػ ت يسػػػالس سارا ػػػؿ إال  .7{قُػػيْا ِيَأالػػػِدالُ ـ ِإسَػػػى ٱست هُاَ ػػػِة َياَل ُتا: }سى ػػالبل الرت ػػػب اسم هػػػي   ػػػه  ػػػي قيسػػػه تعػػػ 
 ا د م ه .اسثي ت (  أ  ى  ي ثبلثة نميرس ياسرا ؿ  ي ي 

 االػػه اسصػػبلة  -نف اس يػػي » -رضػػي اهلل   همػػ   -مػػ  ريى ايػػف  يػػ س  -ر مػػه اهلل تعػػ سى  -يأليػػي   ال ػػة 
 االه اسصػبلة  - تع رض  عبلهس  الر ع إسى قيسه يقد ق ؿ « ن طى اس  رس ههمالف ياسرا ؿ ههم ً  -ياسهبلـ 
نف » -رضي اهلل تع سى   همػ   - الؼ يقد ريي  ف ايف  مر « سا  رس ههم ف يسارا ؿ ههـ» -ياسهبلـ 
 «.قهـ سا  رس ههمالف - االه اسصبلة ياسهبلـ  -اس يي 

ايػػف  يػػػ س ن ػػه  االػػه اسصػػبلة ياسهػػػبلـ:   ن طػػى اس ػػ رس هػػػهمالف  8ي ػػدالثأليػػي   ال ػػػة ياهػػتدؿ اسمصػػ ؼ 
 ق ؿ:  12 ي مه ده 11إه  ؽ يف راهيالهرياه  10يؿ اسذيس 9ايف  ي سيهي  رالب مف  دالث ياسرا ؿ ههمً   

  
                                                           

 . فً " م " وكان 1
 (.12871، كتاب قسم الفًء والؽنٌمة، باب ما جاء فً سهم الراجل والفارس، رقم )فً الكبرى أخرج البٌهقً 2
(6/530). 
 (.12872م )، كتاب قسم الفًء والؽنٌمة، باب ما جاء فً سهم الراجل والفارس، رقفً الكبرى أخرجه البٌهقً 3
(6/530). 

  أ من " م " .41نهاٌة ق / 
 (. المطرزي، المؽرب، مادة )ؼنً(.8/175انظر: األزهري، تهذٌب اللؽة، ) 4
 (.كررانظر: المطرزي، المؽرب، مادة ) 5
 فً " م، ط " الكابن للكرة أو للنجاة. 6
 . 195سورة البقرة، اآلٌة  7
 . [عن]فً " م "  8
ورد حدٌث ابن عباس أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أعطى الفارس سهمٌن والراجل سهما لم أجده بل وقال ابن حجر:  9

 (. 2/123. انظر: ابن حجر، الدراٌة، )خبلفه عنه
 فً " أ " الذٌن.  10
ًّ التمٌمً المروزي، راهوٌه وهو إسحاق بن إسحاق بن 11  ،أبو ٌعقوب ،هـ( 238هـ ـ161) إبراهٌم بن مخلد الحنظل
.انظر: ثقة فً الحدٌث، اجتمع له الحدٌث والفقه والحفظكان أحد كبار الحفاظ. أخذ عنه البخاري ومسلم وؼٌرهم.  وهو

 (.1/292(. الزركلً، األعبلم، )6/343البؽدادي، تارٌخ بؽداد، )
جد ذلك المتن أصح ما وجده من حدٌث كل صحابً إال أن ال ٌ هانتقى فٌ ، رتبه على مسانٌد الصحابة،مسند ابن راهوٌه 12

هـ(، النكت على كتاب ابن 852انظر: ابن حجر العسقبلنً، أحمد بن علً بن محمد، )ت إال من تلك الطرٌق، فإنه ٌخرجه.
ـ  هـ1404، 1ط، عمادة البحث العلمً بالجامعة اإلسبلمٌة، المدٌنة المنورة(، تح: ربٌع المدخلً، 1/447الصبلح، )
 .م1984

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=23&ID=174&idfrom=3233&idto=3472&bookid=23&startno=27#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12418


208 
 

ق ؿ:  نههـ رهيؿ اهلل ايف  ي س  ف  3 ف نيي ص سا 2اس   ج دث    يف  زيافس 1 دث   م مد يف  ضالؿ
 ػػف  5ايػػف نيػػي سالاػػىينمر ػػه نالضػػً  مػػف طرالػػؽ س 4نهػػهـ يسارا ػػؿ هػػهمً  صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ سا ػػ رس ثبلثػػة 

 .يرياالة  الر يا د مف األ،مة   يه  ي  دالث اسممس  ي س 8ايف ي فس 7ايف  ي س ف  6اس  ـ

 10ن  دالث: م ه  م   ي نيي دايد  ف م مع يف العقيب يف م مػع يػف الزالػد األ صػ ري 9س ف  ي هذا اسي ب 
 12ر مف يف الزالد األ ص ريالذ ر  ف  مه  يد اس 11ق ؿ: ق ؿ همعت نيي

  

                                                           

 الفضل " ، م، طفً " أ 1
روى عنه: حٌوة ، روى عن: أبً صالح سعٌد بن عبد الرحمن الؽفاري ، حجاج بن شداد الصنعانً، ٌعد فً المصرٌٌن 2

بن حبان فً الثقات وقال إنه من افً الصبلة ببابل. ذكره  واحداً  روى له أبو داود حدٌثاً  .بن شرٌح، وعبد هللا بن لهٌعة
(. ابن حجر، تهذٌب التهذٌب، 5/440ر: المزي، تهذٌب الكمال، )انظ صنعاء الشام وقال بن القطان ال ٌعرؾ حاله.

(2/202.) 
سعٌد بن عبد الرحمن الؽفاري أبو صالح مصري، تابعً، ثقة روى عن عقبة ابن عامر وصلة بن الحارث أبو صالح:  3

جرح والتعدٌل، (. ابن أبً حاتم، ال1/186روى  حٌوة بن شرٌح عن الحجاج ابن شداد عنه. انظر: العجلً، الثقات، )
(4/39 .) 
، كتاب السٌر، باب فً الفارس كم ٌسهم له من قال فً مصنفه وابن أبً شٌبة. (4/407) ه،مسند فً أخرجه أبو ٌعلى 4

 (.11/137(. قال المحقق: إسناده ضعٌؾ فٌه حجاج بن أرطاة وهو مضعؾ. )33742ثبلثة أسهم، رقم )
حٌحة بن الجبلح أبو لٌلى اسمه ٌسار وٌقال اسمه داود بن بلٌل بن أوبن أبً لٌلى  محمد بن عبد الرحمن  :بى لٌلىأبن ا 5

ونافع، روى عنه  الشعبًٌحٌى بن معٌن روى عن  هـ(، كان رديء الحفظ تركه148قاضى الكوفة، )ت كوفً األنصاري
 (. 2/243حٌن، )و(. ابن حبان، المجر7/322سفٌان الثوري وشعبة. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )

هـ(، ثقة كثٌر الحدٌث، 115هـ ـ 50الحكم بن عتٌبة مولى امرأة من كندة، كنٌته أبو محمد الكوفً وقٌل أبو عبد هللا، ) 6
(. 6/323ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) . انظر:وكان ٌدلس، سمع أبا جحٌفة ورأى زٌد بن أرقم سمع منه شعبة ومنصور

 (. 2/332البخاري، التارٌخ الكبٌر، )
أعطى ٌوم بدر الفرس سهمٌن والرجل »عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  فً مسنده أخرج أبو ٌعلى 7

 (.4/337. وإسناده ضعٌؾ. )«سهما
قال الهٌثمً: رواه أبو ٌعلى وفٌه محمد بن أبً لٌلى وهو سًء الحفظ وٌتقوى بالمتابعات. انظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، 

 (. 5/342. الهٌثمً، مجمع الزوابد، )(3/415)
 فً " أ ".لٌست  8
 فً " م ".لٌست  9

هـ(، 160ٌكنى أبا عبد الرحمن وقٌل أبا عبد هللا، )ت األنصاريمجمع بن ٌعقوب بن مجمع بن ٌزٌد بن جارٌة، القبابً  10
بن إسماعٌل روى عنه ابن فً أول خبلفة المهدي، وكان ثقة قلٌل الحدٌث. روى عن محمد بن سلٌمان الكنانً ومحمد 

 (.8/296الجرح والتعدٌل، )ابن أبً حاتم، (. 5/479الطباع وقتٌبة بن سعٌد. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )
، ٌعقوب بن مجمع بن ٌزٌد بن جارٌة األنصاري المدنً، والد مجمع بن ٌعقوب، وعم إبراهٌم بن إسماعٌل بن مجمع 11

ذكره  ،روى عنه ابن أخٌه إبراهٌم بن إسماعٌل بن مجمع وابنه مجمع ،ن ٌزٌد بن جارٌةروى عن أبٌه وعمه عبد الرحمن ب
(. المزي، تهذٌب الكمال فً أسماء الرجال، 8/394ابن حبان فً كتاب "الثقات". انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )

(32/363.) 
هـ(، كان ثقة قلٌل الحدٌث، 93وؾ، )تعبد الرحمن بن ٌزٌد بن جارٌة األنصاري أخو مجمع من بنً عمرو بن ع 12

روى عن أبً لبابة بن عبد المنذر روى عنه عبد هللا بن محمد بن عقٌل وعاصم بن عبٌد هللا. انظر: ابن سعد، الطبقات 
 (.5/299(. ابن أبً حاتم، الجرح التعدٌل، )5/62) الكبرى،
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س ي ػػ ف ن ػػد اسقػػرال اسػػذالف قػػرليا اسقػػروفس قػػ ؿ:    ػػهد   اس داليالػػة مػػع 2األ صػػ ري 1 ػػف  مػػه م مػػع يػػف   رالػػة
س  ق ؿ يعػض اس ػ س سػيعض: 3رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـس  ام  ا صر      ه  إذا اس  س الهزيف األي  ر

اس يػػي  س  ي ػػد  4  االػػه يهػػاـس  مر  ػػ  مػػع اس ػػ س  ي ػػؼمػػ  سا ػػ سق قػػ سيا: ني ػػي إسػػى رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل
َ ػ  سَػَؾ ِإ    َ َت   ام  ا تمع  االه اس  س قرن  االهـ: } 5صاى اهلل  االه يهاـ ياق ً   اى را اته   د  راع اسغمالـ

ِيال  ً  َ ت  ً  مت ماليػر  ق ؿ ر ؿ: ال  رهيؿ اهلل نَ تا هيق ق ؿ  عػـس ياسػذي   ػس م مػد يالػده إ ػه س ػتاس  قهػس 6{مُّ
 اػػى نهػػؿ اس داليالػػةس  قهػػمه  رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ  اػػى ثم  الػػة   ػػر هػػهمً س ي ػػ ف اس ػػالش نس ػػً  

ين طػػى اسرا ػػؿ هػػهمً   قػػ ؿ نيػػي دايد: يهػػذا يهػػـس  يممهػػم ،ة  ػػالهـ ثبلثم ،ػػة  ػػ رسس  ػػأ طى اس ػػ رس هػػهمالف
 9  يه ههمً .ص 8 أ طى اس رس ههمالف ين طى قاسر ؿ الع يا م ،تي   رسس 7إ م     يا

: إ م  ق ؿ:   أ طى اس رس ههمالف ين طى اسر ػؿ : الع ػي صػ  يهس  غاػط اسػرايي   ػهس ين اػه اس   عييق ؿ 
 .11اسرايي   ه  ثقة ي س هؿ ي  ؿ العقيبس ينم  اي ه م مع 10ايف اسقط ف

  

                                                           

 فً " أ " الحارثة. 1
جمع بن ٌزٌد بن جارٌة بن مجمع بن العطاؾ األوسً المدنً، له صحبة، مجمع بن جارٌة بن عامر بن مجمع، وٌقال: م 2

وٌقال: إنهما اثنان، وهو أحد من جمع القرآن على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إال شٌبا ٌسٌراً منه، روى عنه: ابن 
(. المزي، تهذٌب الكمال، 6/121أخٌه عبد الرحمن بن ٌزٌد بن جارٌة، وابنه ٌعقوب. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )

(27/244.) 
م السنن، لأي ٌحركون رواحلهم، والهز كالضؽط للشًء وشدة االعتماد علٌه. انظر: الخطابً، معااألباعر: قوله ٌهزون  3
(2/308.) 
 (.2/308)م السنن، لراكبه إٌجافاً. انظر: الخطابً، معا فلوجفه: الركض واإلسراع ٌقال وجؾ البعٌر وجٌفاً ٌجاؾاإل 4

  أ من " أ "19نهاٌة ق / . 
 (.4/214انظر: الحموي، معجم البلدان، ) كراع الؽمٌم: موضع بٌن مكة والمدٌنة، له ذكر كثٌر فً الحدٌث والمؽازي. 5
 .1سورة الفتح، اآلٌة 6
 فً " أ " قالوا. 7
 لٌست فً " م، ط ".  8
 (.3/76قال األلبانً ضعٌؾ. )(. 3/76له  سهماً، ) كتاب الجهاد، باب فٌمن أسهم، فً سننه أخرجه أبو داود 9

ان 10 من حفاظ ، هـ( 628 - 562) ،قرطبً األصل من أهل فاس ً،علً بن محمد بن عبد الملك الكتام، ابن الَقط 
له تصانٌؾ، منها " بٌان الوهم  ،سمع أبا عبد هللا محمد بن الفخار فؤكثر عنه وأبا الحسن بن الفرات ،الحدٌث، ونقدته

وؼٌرها. انظر: الذهبً، تذكرة الحفاظ، انتقد به أحكام عبد الحق ابن الخراط، ومن كتبه " مقالة فً األوزان "  "اإلٌهامو
 (.4/331الزركلً، األعبلم، ) .(4/134)

هـ(، 628ابن القطان، علً بن محمد بن عبد الملك، )ت .(6/64انظر: الؽماري، الهداٌة فً تخرٌج أحادٌث البداٌة، ) 11
 م.1997هـ ـ 1418، 1(، تح: الحسٌن آٌت سعٌد، دار طٌبة، الرٌاض، ط4/418بٌان الوهم واإلٌهام فً كتاب األحكام، )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=23&ID=174&idfrom=3233&idto=3472&bookid=23&startno=27#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=23&ID=174&idfrom=3233&idto=3472&bookid=23&startno=27#docu
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س  أهػهـ 2:  ن ه   ف الـي يدر  اػى  ػرس القػ ؿ سػه هػي ة1 ف اسمقداد يف  مرياسطيرا ي يم ه  م   ي مع ـ 
 . 3اسياقديسه اس يي صاى اهلل  االه يهاـ ههمالف س رهه ههـ يا د يسه ههـ . ي ي ه ده 

 ػهدت ي ػي قرالظػة  : 5اسزيالػر يػف اسعػياـقػ ؿ: قػ ؿ  4نالضً   ي اسمغ زي  ف  ع ػر يػف م ر ػةاسياقدي ينمرج 
 . 6   رهً   ضرب سي يههـ يس رهي يههـ

 س 12يف م مد 11اسم ذرس  دث   10يف م مد يف اسهري 9:  دث   ن مد8 ي ت هالره 7ينمرج ايف مردياله

  

                                                           

أهل  مقداد بن عمرو البهرانً الكندي وكان فً حجر األسود بن عبد ٌؽوث الزهري فنسب إلٌه وكنٌته أبو معبد ٌعد فً 1
هـ(، من السابقٌن إلى اإلسبلم، هاجر إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر إلى المدٌنة، وشهد مع رسول 33الحجاز، )ت

ِه َوَسل َم  -هللا  ٌْ ِه َوَسل َم  -بدًرا وسابر المشاهد، ُروى له عن رسول هللا  -َصل ى هللاُ َعلَ ٌْ اثنان وأربعون حدًٌثا،  -َصل ى هللاُ َعلَ
(. النووي، تهذٌب 3/119وى عنه من الصحابة علً بن أبً طالب، وابن مسعود. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )ر

 ( . 2/111األسماء واللؽات، )
 فً " أ " سجة .  2
وفً سنده الواقدي وهو ضعٌؾ. انظر:  (.22/342الطبرانً، المعجم الكبٌر، )و (.1/102مؽازي، )، الأخرجه الواقدي 3

 (5/342الهٌثمً، مجمع الزوابد، )
. انظر: البخاري، التارٌخ ، ذكره ابن حبان فً الثقاتجعفر بن خارجة روى عن أنس روى عنه المؽٌرة بن عبد الرحمن 4

 (.4/106. ابن حبان، الثقات، )(2/477(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )2/477الكبٌر، )
 فً " أ " الذبٌر بن العوم. 5

ـ الزبٌر بن العوام بن خوٌلد أبو عبد هللا القرشً األسدي، وأمه صفٌة بنت عبد المطلب، شهد المشاهد كلها مع رسول هللا 
قتل فً رجب سنة ست وثبلثٌن ، وهو حواري النبً صلى هللا علٌه وسلم. ثبت معه ٌوم أحد وكانت  صلى هللا علٌه وسلم،

(. البخاري، التارٌخ الكبٌر، 3/76ات المهاجرٌن الثبلث فً ؼزوة الفتح. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )معه إحدى راٌ
(3/408.) 
 (.2/123الدراٌة، ) ".وقد تقدم عن الزبٌر خبلفه. وقال ابن حجر: "(1/102، المؽازي، )أخرجه الواقدي 6
حافظ  (،هـ 410 - 323) ،ٌقال له ابن مردوٌه الكبٌرو نً،أبو بكر األصبها بن مردوٌه، أحمد بن موسىابن مردوٌه،  7

(. ابن حجر، 3/169انظر: الذهبً، تذكرة الحفاظ، ) و )مسند( و )مستخرج( فً الحدٌث. له كتاب )التارٌخ( مإرخ مفسر،
كور (، تح: محمد ش1/110هـ(، تجرٌد أسانٌد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة، )852أحمد بن علً بن محمد، )ت

 (.1/261م. الزركلً، األعبلم، )1998هـ ـ 1418، 1المٌدانً، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط
(. ابن حجر، 3/169انظر: الذهبً، تذكرة الحفاظ، ) .هـ(، مفقود410كتاب التفسٌر المسند البن مردوٌه المتوفى سنة ) 8

 (.1/110تجرٌد أسانٌد الكتب، )
 فً " أ " محمد. 9

هـ(، حدث عن أحمد بن موسى 352أحمد بن محمد بن السري بن ٌحٌى بن أبً دارم المحدث أبو بكر الكوفً، )ت 10
أحمد بن علً بن محمد، الحمار وموسى بن هارون وعدة، روى عنه الحاكم وقال: رافضً ؼٌر ثقة. انظر: العسقبلنً، 

 م.2002، 1ار البشابر اإلسبلمٌة، ط، دأبو ؼدةعبد الفتاح (، تح: 1/609لسان المٌزان، )هـ(، 852)ت
 فً " أ " امنذري. 11
المنذر بن محمد بن المنذر بن سعٌد بن أبً الجهم القابوسً اللخمً قال عنه الدارقطنً متروك. انظر: الدارقطنً،  12

، فق عبد القادر، مكتبة المعارؾو(، تح: م1/157هـ(، سإاالت الحاكم للدارقطنً، )385علً بن عمر بن أحمد، )ت
 م.1984هـ ـ 1414، 1الرٌاض، ط
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قػػ ؿ:  ػػدث   م مػػد يػػف  ع ػػر يػػف م مػػد يػػف إهػػ  ؽ  ػػف  2س  ػػدث   ال الػػى يػػف م مػػد يػػف هػػ  ك1يػػين ػػدث ي 
ق ست:   نص ب رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ هي ال  ي ي اسمصطاؽس  ػأمرج   ، ة  ف  رية  ف  3اسزيالر

 .4اسممس م ه  ثـ قهمه  يالف اسمهامالفس  أ طى اس  رس ههمالف ياسرا ؿ ههمً  

يايػف  5نيػي نهػ مة ػي مصػ  ه:  ػدث   ايػف نيػي  ػالية اسذي   رض يه اسمصػ ؼ رياه ايف  مر يم ه   دالث 
:  نف رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ  عػػؿ سا ػػ رس ايػػف  مػػر ػػف  ػػ  ع  ػػف  7قػػ ال:  ػػدث    يالػػد اهلل 6 مالػػر

 اهػ.  8ههمالف يسارا ؿ ههمً  

ن مد س ألف ايف نيي  الية:  هذا   دي يهـ مف 9يق ؿ:  ق ؿ نيي ي ر اس اله ييرياسدارقط ي يمف طرالقه رياه 
  10ي يد اسر مف يف ي ريف   يؿ 

  

                                                           

وقال الساجً فً  ،وذكره بن حبان فً الثقات ،محمد بن المنذر بن سعٌد بن أبً جهم القابوسً قال أبو حاتم: ضعٌؾ 1
(. 11/273حدٌثه مناكٌر وأؼالٌط وكان فٌما بلؽنً ضرٌراً ٌلقن اللخمً. انظر: ابن حجر العسقبلنً، تهذٌب التهذٌب، )

هـ ـ 1425، 2(، مكتبة صنعاء األثرٌة، ط2/336هـ(، رجال الحاكم فً المستدرك، )1422بن هادي، )تالوادعً، مقبل 
 م. 2005

، روى عن محمد بن إسحاق ومحمد بن هبلل روى عنه ابنه إبراهٌم بن ٌحٌى المدٌنٌالشجريٌحٌى بن محمد بن هانا  2
 (.9/185لجرح التعدٌل، )، ضعٌؾ الحدٌث. ابن أبً حاتم، اًوعبد الجبار بن سعٌد المساحق

 فً " م " الزبٌري وهو خطؤ. 3
ـ محمد بن جعفر بن الزبٌر بن العوام القرشً مدٌنً، فقٌه ثقة، روى عن عروة بن الزبٌر روى عنه عبٌد هللا بن أبً جعفر 

 .(7/221(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )1/54وٌحٌى بن سعٌد األنصاري. البخاري، التارٌخ الكبٌر، )
حدٌث للفارس سهمان وللراجل سهم لم أخرجه الحاكم وابن الجوزي بؽٌر هذا السند عن عابشة، وقال الحافظ ابن حجر:  4

(. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علً بن محمد، 4/28. المستدرك على الصحٌحٌن، )أجده من قوله صلى هللا علٌه وسلم
هـ ـ 1412، 1(، تح: محمد عطا، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط3/219)هـ(، المنتظم فً تارٌخ الملوك واألمم، 597)ت

 (.2/123م. ابن حجر، الدراٌة، )1992
حماد بن أسامة بن زٌد بن سلٌمان بن زٌاد مولى الحسن بن سعد مولى الحسن بن علً بن أبً طالب، أبو أسامة:  5
كثٌر الحدٌث ٌدلس، وكان صاحب سنة وجماعة.  هـ(،سمع عبٌد هللا بن عمر هشام بن عروة، كان ثقة مؤموناً 201)ت

 (.3/28(. البخاري، التارٌخ الكبٌر، )6/365انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )
هـ(، كان ثقة كثٌر الحدٌث صدوقاً، سمع عبٌد هللا العمري، 199عبد هللا بن ُنِمٌر، أبو هشام، الكوفً، الهمدانً، )ت 6

 (. 5/216(. البخاري، التارٌخ الكبٌر، )6/364طبقات الكبرى، )وهشام بن عروة. انظر: ابن سعد، ال
هـ(، ثقة سمع القاسم ونافعاً وسالماً روى عنه الثوري وٌحٌى بن 147عبٌد هللا بن عمر بن الخطاب أبو عثمان، )ت 7

 (.5/326(. ابن أبً حاتم، الجرح التعدٌل، )1/544سعٌد. انظر: النٌسابوري، الكنى األسماء، )
ابن أبً شٌبة فً مصنفه بهذا السند بلفظ " جعل للفرس سهمٌن " قال محقق المصنؾ: حدٌث صحٌح . كتاب  أخرجه 8

 .(11/136(. )33741له؟ من قال ثبلثة أسهم، رقم ) ٌقسم كم السٌر، باب فً الفارس
هـ(، قال: وهو مولى 324هـ ـ 238، )يعبد هللا بن محمد بن زٌاد بن واصل بن مٌمون النٌسابورالنٌسابوري: أبو بكر  9

اتفق العلماء  ًأبان بن عثمان بن عفان، وسكن بؽداد، وكان زاهًدا، جمع بٌن الفقه والحدٌث، وله زٌادات على كتاب المزن
 (.11/380(. الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )2/197على توثٌقه. انظر: النووي، تهذٌب األسماء واللؽات،)

هـ(، سمع ابن عٌٌنة، 260أبو محمد، )ت يالنٌسابور يبن حبٌب بن مهران العبدعبد الرحمن بن بشر بن الحكم  10
، ومسلم، وأبو داود، وأبو حاتم، واتفقوا على توثٌقه. انظر: ابن أبً حاتم، البخاريوٌحٌى القطان، وآخرٌن، روى عنه 

 (.1/294اللؽات، ) األسماء(. النووي، تهذٌب 5/215الجرح التعدٌل، )
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الع ػي  مػبلؼ هػذاس نيػي نهػ مةي الػره  ػف  2 رامػة ايػفمػبلؼ هػذاس ي ػذا رياه ايف  مالػر  ف  1ي الرهم  رييه
  3ن ه نههـ سا  رس ثبلثة نههـ.

5 يالػػد اهلل يػػف  مػػر ػػف ايػػف اسميػػ رؾ :  ػػدث   4 عػػالـ يػػف  مػػ دثػػـ نمر ػػه  ػػف 
 ػػف  ايػػف  مػػر ػػف  ػػ  ع  ػػف  

س يايف اسمي رؾ اس يي صاى اهلل  االه يهاـ:   ن ه نههـ سا  رس ههمالف يسارا ؿ ههمً    يال  ؾ نف  عالمً  ثقة
 . 6مف نثيت اس  س

 ػف  ػ  ع  ػف يػف  مػر  10 يػد اهلل 9نمير ػي 8يػف يهػب ػدث   ا :7ينمر ه نالضً   ػف الػي س يػف  يػد األ اػى
  س11سا  رس ههمالف يسارا ؿ ههمً   نف اس يي  صاى اهلل  االه يهاـ   ف الههـ سامالؿ  ايف  مر:

  

                                                           

 .فً " م " رواه 1
وقٌل: أبو عبد هللا، وراق عبٌد هللا بن  أبو جعفرمحمد بن عثمان بن كرامة العجلً موالهم الكوفً الوراق، ابن كرامة:  2

هـ(، حدث عنه: البخاري، وأبو داود، والترمذي، 256موسى. ثقة. سمع: عبد هللا بن نمٌر، ومحمد بن بشر العبدي، )ت
 (.10/23(. الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )9/117وابن ماجه. انظر: ابن حبان، الثقات، )

 (.5/186(. )4180كتاب السٌر، رقم ) ،فً سننه الدارقطنً أخرجه 3
وبهذا اإلسناد بلفظ الفرس أخرجه مسلم وأحمد والدارقطنً من طرٌق ابن نمٌر. مسلم، كتاب الجهاد والسٌر، باب كٌفٌة 

(، سنن الدارقطنً، كتاب السٌر، رقم 10/388. مسند أحمد، )(3/1383(. )1762قسمة الؽنٌمة بٌن الحاضرٌن، رقم )
(. 2863وأخرجه البخاري من طرٌق أبً أسامة، كتاب الجهاد والسٌر، باب سهام الفرس، رقم ) (.5/179) (.4166)
(5/136 .) 
روى عن هـ(، سكن مصر 228األعور المعروؾ بالفارض، )ت الخزاعً المروزينعٌم بن حماد وكنٌته أبو عبد هللا  4

وقال محله الصدق، وذكره ابن حبان فً الثقات وقال عبد المإمن بن خالد وعٌسى بن عبٌد، روى عنه أبو حاتم الرازي 
 (.9/219(. ابن حبان، الثقات، )8/463ربما أخطؤ ووهم. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )

 فً " أ " عبد هللا بن عمر. 5
عن ابن المبارك  ،قال أحمد: كذا لفظ نعٌمقال: (. 5/188) (4190تاب السٌر، رقم )، كفً سننه أخرجه الدارقطنً 6

: ال وهم ابن حجرقال الحافظ  .ألن ابن المبارك من أثبت الناس ،والناس ٌخالفونه. قال النٌسابوري: ولعل الوهم من نعٌم
... ألن المعنى: أسهم  ما أخرجه الدارقطنًفٌفٌما رواه الرمادي، عن أبً بكر بن أبً شٌبة، عن أبً أسامة وابن ُنمٌر، 

 ."للفارس بسبب فرسه سهمٌن ؼٌر سهمه المختص به، وقد رواه ابُن أبً شٌبة فً "مصنفه " بهذا اإلسناد، فقال: للفرس
 .(6/68انظر:. العسقبلنً، فتح الباري، )

هـ(، ثقة روى عن سفٌان بن عٌٌنة ومعن بن عٌسى، روى 264أبو موسى، )ت المصريٌونس بن عبد األعلى الصدفً  7
 (.9/290(. ابن حبان، الثقات، )9/243عنه أبو حاتم وأبو زرعة. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )

ن أنٌس أبً عبد أبو محمد المصري الفقٌه، مولى ٌزٌد بن زمانة مولى ٌزٌد ب عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشً الفهري، 8
ٌونس اللٌث بن سعد، ومالك بن أنس، روى عنه سعٌد بن منصور وروى عن: هـ(، ثقة، 197هـ ـ125، )الرحمن الفهري

 (.16/277(. المزي، تهذٌب الكمال، )8/346. انظر: ابن حبان، الثقات، )على الصدفًبن عبد األ
 . فً " أ " ]عن[ 9

 . عبٌد هللا م، ط "أ، فً "  10
 (.5/188) .(4182، كتاب السٌر، رقم )فً سننه الدار قطنًأخرجه  11
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 ػػف  5يرياه اسقع يػػي 4اسعمػػري ػػف  يػػد اهلل يػػف  مػػر  3يم سػػد يػػف  يػػد اسػػر مف 2ايػػف نيػػي مػػرالـ 1قػػ ؿ: يت يعػػه
 .7ني اس رس 6اسعمري ي س ؾ  ي اس  رس

 ف ايف  مر:    ع  ف  يالد اهلل يف  مر س  دث   9يف هامة م د  دث    :8   ج يف م ه ؿثـ نمر ه  ف 
 11 ػػف 10يسارا ػػؿ هػػهمً   يم س ػػه اس ضػػر يػػف م مػػد قهػػـ سا ػػ رس هػػهمالف صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ:  نف اس يػػي

   ه نثيت.  13يممف ريى  دالث  يالد اهلل متع رضً  اس رميس س ف رياالة اسههمالف. 12 م د

  15ياسممتاؼ 14نالضً   ي  ت يه اسمكتاؼاسدارقط ي يريى 

  

                                                           

 .فً " م " تابعه 1
هـ(، ثقة روى عن موسى بن ٌعقوب الزمعً وٌحٌى بن أٌوب 224هـ ـ 144سعٌد بن الحكم بن أبً مرٌم المصري، ) 2

(. ابن حبان، الثقات، 4/13روى عنه عبد العزٌز ابن عمران وسعٌد بن أسد. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )
(8/266.) 
ة البصري. روى عن:  ومحمد بن سٌرٌن، ونافع مولى ابن عمر. روى خالد بن عبد الرحمن بن بكٌر السلمً، أبو أمٌ 3

عنه: إسرابٌل بن ٌونس، وبشر بن المفضل، قال أبو حاتم: صدوق ال بؤس به، وذكره ابن حبان فً "الثقات" ٌخطا. انظر: 
 (.8/119(. المزي، تهذٌب الكمال فً أسماء الرجال، )6/260ابن حبان، الثقات، )

 فً " أ " العدي. 4
ْحَمن، ) 5 هـ(، 221هـ ـ130فً " أ " القعٌبً، وفً " م " القنبً. عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القْعنِبً كنٌته أَُبو عبد الر 

َمان بن ِببَلل ومالك، روى عنه أبو زرعة. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح  ٌْ ثقة، من أهل اْلَمِدٌَنة سكن اْلَبْصَرة، ٌروي َعن ُسلَ
 (.8/353(. ابن حبان، الثقات، )5/181والتعدٌل، )

 فً " أ " الفاس. 6
 (.5/188، )الدارقطنً الدار قطنً، سننانظر:  7
ومالك، حدث عنه:  هـ(، ثقة، حدث عن: قرة بن خالد وشعبة،216حجاج بن منهال أبو محمد البصري األنماطً، )ت 8

(. الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، 31/277الرجال، )البخاري، وأحمد بن الفرات. انظر: المزي، تهذٌب الكمال فً أسماء 
(8/419.) 
هـ(، روى عن قتادة وابن أبً ملٌكة، 167حماد بن سلمة بن دٌنار أبو سلمة الخزاز، مولى ربٌعة بن مالك، ثقة، )ت 9

 (.6/216) (. ابن حبان، الثقات،3/140روى عنه ابن المبارك وٌحٌى بن سعٌد. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )

  ب من " م "41نهاٌة ق /. 
النضر بن محمد بن موسى الجرشً، أبو محمد الٌمامً مولى بنً أمٌة: ثقة، روى عن عكرمة بن عمار وحماد بن  10

(. ابن أبً حاتم، الجرح 1/449سلمة، روى عنه عبد هللا بن الحسن والعباس بن عبد العظٌم. انظر: العجلً، الثقات، )
 (.8/479التعدٌل، )

 فً " أ " بن. 11
 .(5/188) (.4184كتاب السٌر، رقم ) ،فً سننه الدارقطنًأخرجه  12
 فً " أ " البٌهقً وهو خطؤ. 13
 فً " أ " المإاتلؾ. 14
المإتلؾ والمختلؾ لئلمام علً بن عمر الدارقطنً وهو كتاب قٌم، تعرض فٌه اإلمام لما كتبه األبمة الحفاظ  وبٌن  15

قعت منهم أو ما ٌظنه خطؤ ووهم، ومادة الكتاب هو المإتلؾ والمختلؾ فً األسماء والكنى األخطاء واألوهام التً و
واألنساب، لم ٌكتؾ اإلمام بذلك بل كان كثٌراً ما ٌستطرد فٌذكر ما ٌؤتلؾ وٌختلؾ من أسماء وأنساب القبابل ومن ٌنتسب 

( 85،94/ 1، المإتلؾ والمختلؾ، )ارقطنًن ؼرٌب الحدٌث. انظر: الدإلٌها، وأسماء المواضع، وكلمات لؽوٌة وفً ف
 (.المقدمة)
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 3قػ ال:  ػدث   ن مػد يػف  يػد س2يم مد يف  اػي يػف نيػي ركيػة 1 يد اهلل يف م مد يف إه  ؽ اسمريزي دث   
  ف ايػف  مػر:  نف اس يػي صػاى اهلل  االػه يهػاـ 6 ف  يد اسر مف يف ومالف5الي س يف ي الرس  دث   4اس ي ر

 .7  ف القهـ سا  رس ههمالف يسارا ؿ ههمً  

ذا ثيت استع رض  ي  دالث ايف  مر رياالػة   عاه  االه اسصبلة ياسهبلـ مطاقً   ظرًا إسػى تعػ رض 9يؿ  ي 8يا 
 .10 الر ايف  مر نالضً  تر ا اس  ي ي ألصؿ يهي  دـ اسي يب

سا ػ رس يسارا ػؿ ن ػدهم   اػه ضػعؼ يا د ( ياسثي ت   س  هم  اث ػ ف  يي سمع ى يهي ) نف اس ر ياس ر   س
 م سهس

  
                                                           

، عبد هللا بن محمد بن إسحاق بن ٌزٌد بن نصر بن مهران، أبو القاسم المعروؾ بحامض رأسه مروزي األصل، ثقة 1
هـ(، سمع الحسن بن أبً الربٌع الجرجانً، وأبا ٌحٌى محمد بن سعٌد العطار، روى عنه علً بن عبد العزٌز بن 329)ت
 (.17/189(. الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )10/123ك البرذعً، والدارقطنً. انظر: البؽدادي، تارٌخ بؽداد، )مرد

 فً " أ " روٌة. 2
هـ(، ثقة، حدث عن أحمد بن عبد 332أبو الحسن، محمد بن أبً رإبة واسم أبً رإبة علً بن محمد بن نصر، )تـ 

(. 4/134طنً وعلً بن محمد الجوهري. انظر: البؽدادي، تارٌخ بؽداد، )الجبار العطاردي، روى عنه: أبو الحسن الدارق
 .(2/1114الدارقطنً، المإتلؾ والمختلؾ، )

 .لٌست فً " أ " 3
هـ(، روى عن حفص بن ؼٌاث وٌونس بن 272هـ ـ 177) أحمد بن عبد الجبار العطاردي الكوفً أبو عمر التمٌمً، 4

وأبو القاسم البؽوي قال أبو حاتم: لٌس بقوي، قال ابن عدي: والعطاردي ال أعرؾ بكٌر، روى عنه أبو بكر بن أبً الدنٌا، 
(. 2/62رواه، إنما ضعفوه ألنه لم ٌلق القوم الذٌن ٌحدث عنهم. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح التعدٌل، ) له حدٌثا منكراً 

 (.5/17البؽدادي، تارٌخ بؽداد، )
الجمال روى عن هشام بن عروة ومحمد بن إسحاق روى عنه عبٌد بن ٌعٌش  كوفًٌونس بن بكٌر أبو بكر الشٌبانً  5

وقال أبو حاتم: محله الصدق وضعفه العجلً. انظر: العجلً،  وأبو بكر بن أبً شٌبة، قال عنه ابن معٌن: كان صدوقاً 
 (.9/236(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )1/487الثقات، )

هم عبد الرحمن بن ٌامٌن وهو خطؤ، مدٌنً روى عن أنس وسعٌد بن المسٌب، روى عبد الرحمن بن آمٌن، وذكره بعض 6
عنه عبد الحمٌد بن عبد الرحمن الحمانً، قال أبو حاتم: هو منكر الحدٌث ال ٌشبه حدٌثه حدٌث الثقات. انظر: ابن أبً 

الرحمن الٌمانً، دابرة  (، تح: عبد1/69حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدرٌس، بٌان خطؤ البخاري فً تارٌخه، )
 المعارؾ العثمانٌة، الدكن، د.ط، د.ت.

ورواه عبد الرحمن بن آمٌن، َعْن َنافٍِع، َعِن اْبِن ُعَمَر؛ "أَن  وقال: رواه الدارقطنً فً العلل ولٌس فً المإتلؾ المختلؾ 7
ُ علٌه وسلم، قسم للفارس سهمٌن، وللراجل سهما". انظر:  ً  َصل ى هللا  ِب هـ(، 385الدارقطنً، علً بن عمر بن أحمد، )تالن 

 هـ. 1427، 1(، تح: محمد الدباسً، دار ابن الجوزي، الدمام، ط12/301علل الدارقطنً، )
. قسم للفارس سهمٌن" -صلى هللا علٌه وسلم ـ أنه روى "أن النبًـ راوي حدٌث الثبلثة األسهم ـ ورد عن ابن عمر  8

(، تح: أنور صالح أبو زٌد، مكتبة الرشد، 4/241، التنبٌه على مشكبلت الهداٌة، )انظر: ابن أبً العز، علً بن علً
 م.2003هـ ـ 1424ـ 1السعودٌة، ط

 . لٌست فً " أ " 9
 .86انظر: السؽناقً، النهاٌة،  10

نسه إلى أن الدلٌل الواحد ال ٌقاوم إال دلٌبل واحدا من ج هل العلمذهب بعض أهل النظر من أقال فً كشؾ األسرار: "
. انظر: البخاري، كشؾ األسرار، فٌتساقطان بالتعارض فٌبقى الدلٌل اآلخر سالما عن المعارضة فٌصح االحتجاج به

(4/78 .) 
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ذا تعػػذر معر ػػة اسزالػػ دة  ػػي اسقتػػ ؿ  قالقػػةس ألف  ػػـ مػػف يألف اسزالػػ دة سالهػػت إال ي سزالػػ دة  ػػي اسغ ػػ ل ضػػريرة يا 
 .1را ؿ ن  ع  اله مف را ؿس ي  رس مف   رسس يال الهت  ر زال دة إ   ل را ؿ  ف   رس

ي رهػػه )يسارا ػػؿ   هػػه  قػػط (  2 ف (  ػػي اسغ ػػ ل ي  هػػه إ مػػ  ) الػػدار اس  ػػـ  اػػى هػػيب ظػػ هرس يسا ػػ رس هػػيي
    ف  اى اس صؼ.

ذا تع رضػػت رياالتػػ ه تػػر ا رياالػػة  الػػره  ػػإف قالػػؿ:  .3ي امػػت مػػ   الػػهايػػف  يػػ س الرالػػد  )يقػػيؿ اسمصػػ ؼ: ) يا 
قا ػ : قػدم    الػر مػرة نف س  هي نصااسيم ري  ي ايف  مر  4اسمه ياةس ي دالثاسمع رضة اسمي ية ساترؾ  رع 

نصػػا مػف  ػػدالث ومػر  ػي  الػػره مػع  ػرض نف ر  سػػه ر ػ ؿ اسصػػ الاس ني اسيمػ ري  ػيف اس ػدالث  ػػي  تػ ب 
ف  ػػ ف ن ػػدهم  نقػػيى مػػف اآلمػػر ة ال  قػػيؿ يػػهس مػػع نف ا5ت  ػػـ م ػػضاسيمػػ ري ر ػػ ؿ ريى  ػػ هـ  س مػػعس يا 

نيسػػى مػػف إيطػػ ؿ ن ػػدهم س يذسػػؾ  المػػ  قا ػػ  ي مػػؿ رياالػػة ايػػف  مػػر  اػػى است  الػػؿ   ػػ ف إ م سهمػػ  نيسػػى مػػف 
يالػي س يػف  يػد األ اػى ايػف اسميػ رؾ مػف  ػدالث  يعػد  ي ػه هػ دًا صػ ال ً   اػى مػ  ذ ػرت 7ن ػدهم  6إهم ؿ

 يذ ر   مف ت يعه. 

  يهػػي  الػػر 8ينمػػ  قيسػػه تعػػ رض  عػػبله  الر ػػع إسػػى قيسػػه: الع ػػي قيسػػه:   سا ػػ رس هػػهم ف يسارا ػػؿ هػػهـ يا ػػد
 .9اليف نيي  اليةمعريؼس يمطك مف  زاه 

  س11:  تع رضت رياالت   عاه ييقي استمهؾ يقيسه10ثـ هي ِيزاف م  تقدـ سه  ي ه يد اسههي مف قيسه

  

                                                           

  ب من " أ "19نهاٌة ق / . 
 .108انظر: السؽناقً، النهاٌة،  1
 فً " م " نفسه. 2
ثبلثة أسهم وورد عنه أنه أعطاه سهمٌن، فتعارضت أنه أعطى للفارس  -صلى هللا علٌه وسلم-ٌعنً أنه قد ورد عن النبً  3

لسبلمتها عن المعارضة. انظر: ابن أبً  : "للفارس سهمان"ـ حدٌث ابن عباس ـ رواٌتا فعله، فٌصار إلى قوله وقد قال
 (. 4/241العز، التنبٌه على مشكبلت الهداٌة، )

 [محمد]فً " أ "  4
 (.6/2571انظر: القاري، مرقاة المفاتٌح، ) 5
 .مالع" إ أفً "  6
 (.2/169. انظر: البٌضاوي، اإلبهاج فً شرح المنهاج، )عمال الدلٌلٌن أولى من إبطال أحدهما بالكلٌةإ 7
 لٌست فً " م، ط ". 8
 (.3/417انظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، ) 9

 فً " أ " من قول. 10
 -علٌه الصبلة والسبلم  -ولنا قوله « السبلمسجد للسهو قبل  -علٌه الصبلة والسبلم  -أنه »روي قال ابن الهمام: " 11
فتعارضت رواٌتا « سجد سجدتً السهو بعد السبلم» -علٌه الصبلة والسبلم  -وروي أنه « لكل سهو سجدتان بعدالسبلم»

 (، ط. دار الفكر.1/499". انظر: ابن الهمام، فتح القدٌر، )فعله فبقً التمسك بقوله سالماً 
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ي اـ م  تقدـ ه  ؾ مف ن ه ال الد نف اسمصالر نياًل إسػى اس عػؿس  ػإذا تعػذر استمهػؾ يػه  ال ،ػذ الصػ ر إسػى اسقػيؿ 
 . 1يسالس  ذسؾ

مف  دالث ايف  2ينمر ه نيي دايد . دالث ايف  مرهذا يا اـ نف مم رج  دالث اسثبلثة ن ثرس  إ ه ريي مف 
  .4نياله  ف 3نيي  مرة

 .7مػف  ػدالث نيػي  ي ػة األ مػ ري 6س ينمر ه نالضػ ً 5مف  دالث نيي رهـ يهي ممتاؼ  ي ص يته ياسطيرا ي
ينيػي  يالػد  10س ي ػذا اسطيرا ػي9ايف  يػ سمف  دالث إه  ؽ يف راهياله ينمر ه  .8ياسيزار مف  دالث اسمقداد

  .11اسق هـ يف هبلـ

  

                                                           

والفعل قدم القول على الفعل، وسبب تقدٌم القول على الفعل: أن القول  شرٌعة عامة لؤلمة أما قاعدة: إذا تعارض القول  1
هـ(، المسابل العلمٌة والفتاوى 1420. انظر: األلبانً، محمد ناصر الدٌن، )تال عموم له فٌحتمل الخصوصٌةالفعل 

جمعها عمرو عبد المنعم سلٌم،  39إلمارات،،صالشرعٌة فتاوى الشٌخ العبلمة محمد ناصر الدٌن األلبانً فً المدٌنة وا
 م.2006هـ ـ 1427، 1دار الضٌاء، مصر، ط

 217وتخرٌجه صٌؤتً نص الحدٌث  2
عبد الرحمن بن أبً عمرة النجاري من أهل المدٌنة، كان ثقة كثٌر الحدٌث، روى عن عثمان بن عفان وزٌد بن خالد،  3

ابن سعد، الطبقات الكبرى، انظر:  روى عنه عثمان بن حكٌم وهبلل بن علً، أمه هند بنت المقوم بن عبد المطلب.
 .(5/91(. ابن حبان، الثقات، )5/61)
هـ(، قٌل اسم أبً عمرة: بشٌر، وقٌل:  37ري بشٌر بن عمرو بن محصن الخزرجً النجاري، )ت أبو عمرة األنصا 4

ثعلبة، وقٌل: عمرو، بدري كبٌر، روى عنه: ابنه عبد الرحمن بن أبً عمرة، ومحمد ابن الحنفٌة. وقتل ٌوم صفٌن مع 
 (.2/533) (. الذهبً، سٌر أعبلم النببلء،5/61علً. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )

(. 2763، كتاب الجهاد، باب ما جاء فً سهام الرجال والخٌل، رقم )فً سننه حدٌث أبً رهم أخرجه سعٌد بن منصور 5
، كتاب فً سننه (. والدارقطن19/186ً(.  والطبرانً، المعجم الكبٌر، )12/296، )همسند فً (. وأبو ٌعلى2/324)

، كتاب قسم الفًء والؽنٌمة، باب ما جاء فً سهم الراجل والفارس، كبرىفً ال (. والبٌهق5/178ً(. )4163السٌر، رقم )
 (.5/342مجمع الزوابد، ) وفً إسناده إسحاق بن أبً فروة وهو متروك. (. قال الهٌثمً:6/530(. )12873رقم )

 (.19/186انظر: المعجم الكبٌر، )
 . 218ٌؤتً نص الحدٌث وتخرٌجه ص 6
ً اسمه، فقٌل: سلٌم، وقٌل: عمرو بن سعد، وقٌل: مهران، وقٌل: كٌسان، روى ختلؾ فأبو كبشة األنماري له صحبة، م 7

عن: النبً صلى هللا علٌه وسلم، وعن أبً بكر الصدٌق. روى عنه ابناه: عبد هللا، ومحمد، ونعٌم بن زٌاد. انظر: 
 (. 34/213(. المزي، تهذٌب الكمال، )6/2999األصبهانً، معرفة الصحابة، )

البحر الزخار،  .وهذا الحدٌث ال نعلمه ٌروى عن المقداد إال بهذا اإلسنادحدٌث المقداد: أخرجه البزار فً مسنده وقال:  8
موسى بن ٌعقوب فٌه لٌن، وشٌخته قرٌبة، (. وقال الزٌلعً: فً سنده 4169والدار قطنً، كتاب السٌر، رقم ) (.6/54)

 (.3/414نصب الراٌة، ) تفرد هو عنها.
وإلسحاق عن ابن عباس أن النبً صلى هللا علٌه وسلم  أسهم للفارس ثبلثة أسهم سهمان لفرسه الحافظ ابن حجر: قال  9

 (.2/123. الدراٌة، )وسهم لصاحبه أخرجه من طرٌقٌن فً كل منهما ضعؾ
 (.12/124المعجم الكبٌر، )انظر:  10
 .لم أجده 11
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1اسم ػػذر يػػف اسزيالػػر يػػف اسعػػياـ ػػف ن مػػد ينمر ػػه 
 ػػف  4يػػف اسزيالػػر 3 يػػد اهلل ػػف ياسػػدارقط ي  .2اسزيالػػر ػػف  

 .56اسزيالر

س ينمر ػػه نالضػػً  مػػف 9نيػػي هرالػػرةس ينمر ػػه نالضػػً  مػػف  ػػدالث 78 ػػ يرنالضػػً  مػػف  ػػدالث اسػػدارقط ي ينمر ػػه 
 .1011 دالث ههؿ يف نيي  ثمة

أل ؾ قد  امت نف رياالػة اسثبلثػة م ميسػة نيي   ال ة يهي مع ن ه  سـ تهاـ مف اسمق ؿ م ه  م  ال ال   ي قيؿ 
  اى است  الؿ  ي تاؾ اسيقعة.

 ال ال   اله. 13نيي  مرة:  نتال   رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ نريعة   ر يمع    رس  12ي ص  دالث ايف

  

                                                           

بد العزى بن قصً وأمه أسماء بنت أبً بكر الصدٌق ٌكنى أبا عثمان المنذر بن الزبٌر بن العوام بن خوٌلد بن أسد بن ع 1
(. ابن منظور، مختصر 5/139ة فً ثبلثٌن رجبلً من قومه. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )ٌكان ممن ؼزا القسطنطٌن

 (.25/247تارٌخ دمشق، )
 218الحدٌث وتخرٌجه صٌؤتً نص  2
 فً " أ " عبد الرحمن. 3
الزبٌر بن العوام أبو بكر، وٌقال أبو خبٌب، وقال بعضهم أبو بكٌر، القرشً ثم األسدي، أمه أسماء بنت أبً عبد هللا بن  4

(. 5/6هـ(، قتل بمكة: قتله الحجاج وصلبه. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )75بكر، وهو أول مولود ولد فً اإلسبلم، )ت
 (.1/256العجلً، الثقات، )

 فً " أ ".لٌست  5
 (.5/196) .(4190، كتاب السٌر، رقم )فً سننه رجه الدارقطنًأخ 6
هـ(،  ذهب بصره آخراً، 78جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام أبو عبد هللا السلمً األنصاري وٌقال أبو محمد، )ت 7

سمع النبً صلى هللا علٌه وسلم وروى عن أبً سعٌد روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وعمرو بن دٌنار. انظر: ابن أبً 
 (.1/141لهداٌة اإلرشاد، )(. الكبلباذاي، ا2/492حاتم، الجرح والتعدٌل، )

 . 218خرٌجه صٌؤتً نص الحدٌث وت 8
و أخرجه الهٌثمً، كتاب الجهاد، باب ما جاء فً  (.5/196) .(4195، كتاب السٌر، رقم )فً سننه أخرجه الدارقطنً 9

(، تح: 2/680هـ(، بؽٌة الباحث عن زوابد مسند الحارث، )807(. الهٌثمً، علً بن أبً بكر، )ت657الخٌل، رقم )
 .1992 ـ 1413، 1، طالمدٌنة المنورة ،مركز خدمة السنة والسٌرة النبوٌةحسٌن الباكري، 

 فً " أ "خٌثمة. 10
وكنٌة سهل أبو عبد الرحمن، له صحبة، باٌع تحت ـ عبد هللا بن ساعدة وٌقال عامر بن ساعدة  ـحثمة سهل بن أبً ـ 

الشجرة وشهد المشاهد كلها إال بدراً. روى عنه سلٌمان بن ٌسار وعبد الرحمن بن مسعود بن نٌار. انظر: ابن أبً حاتم، 
 (. 2/661(. ابن عبدالبر، االستٌعاب، )4/200)

 218صدٌث وتخرٌجه ٌؤتً نص الح 11
 فً " م ".لٌست  12
(. 3/76قال األلبانً: صحٌح. ) .(2734رقم )كتاب الجهاد، باب فً سهمان الخٌل، ، فً سننه أخرجه أبو داود 13

واسمه عبد الرحمن  -إسناده ضعٌؾ، لجهالة أبً عمرة، فقد تفرد المسعودي . وقال محقق المسند:فً مسنده وأخرجه أحمد
 (. 28/477. )بالرواٌة عنه، ولم ٌإثر توثٌقه عن أحد، والختبلط المسعودي واضطرابه فٌه -بةبن عبد هللا بن عت
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 .1ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ ن طى اسزيالر رضي اهلل   ه ههمً  ي رهه ههمالف  ن مد:ي ذا  دالث 

م ػ  ثبلثػة  إ ه ق ؿ:   ػهدت مػع رهػيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـ  ػزاة  ػأ طى اس ػ رس   ير ي ذسؾ  دالث 
ال سقػ ؿ  ػ ف  االػه اسصػبلة ياسهػبلـ  يؿ هذا ظ هر  ي ن ه سالس نمره 2نههـ ين طى اسرا ؿ ههمً   اسمهتمر يا 

صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ  3ني قضػػى  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ ي  ػػيهس  امػػ  قػػ ؿ  ػػزاة يقػػد  اػػـ ن ػػه  ػػهد مػػع اس يػػي
 ـ ت ف  ذسؾ.ثـ مص هذا اس عؿ يغزاة م ه    ف ظ هرًا  ي نف  الره  س  زيات

يال  6  ػه:  الػـي ماليػر   ي ػي رياالػة سػه نمػرى 5  ن ط  ي اليـ يدر  اسزيالر: 4س دالثاسدارقط ي  عـ  ي رياالة 
 ت   يس إذا   ز  ي ه قهـ سه ذسؾ  الهم .

 .8 ن ه  هد   ال ً   أههـ س رهه ههمالف يسه ههمً   :7يم   ي  دالث ههؿ يف نيي  ثمة

قرالظػة  ن ػه  االػه  10 ػي  ػزيةايػف إهػ  ؽ مػف طرالػؽ  9ي ي  دالث  يد اهلل يف نيي ي ر يف  مري يػف  ػـز
ال القتضي نف ذسؾ مهتمر م ه  11اسصبلة ياسهبلـ  عؿ سا  رس ي رهه ثبلثة نههـس سه ههـ يس رهه ههم ف 

 ي ي اسمصطاؽ  ف   ، ةس يتقدـ م  الع رض  دالث ي ي قرالظة. يقد يقي  دالث . االه اسصبلة ياسهبلـ

  

                                                           

: صحٌح وهذا إسناد ضعٌؾ، فلٌح بن محمد لم ٌوثقه ؼٌر ابن حبان فهو فً المسند قال محقق، وفً مسنده أخرجه أحمد 1
 (. 5/266. وقال الهٌثمً: رجاله ثقات. مجمع الزوابد، )(3/40عداد المجهولٌن. )

د بن ٌزٌد وأبوهقال الزٌلعً:  (.5/185) (.4193، كتاب السٌر، رقم )فً سننه أخرجه الدارقطنً 2 ضعٌفان.  وفٌه محم 
 (.3/415انظر: نصب الراٌة، )

 .فً " م " معه 3
 فً " أ " الحدٌث. 4
 .(5/193) .فً إسناده خالفه هٌثم بن خارجة :قال(.و4187ٌر، رقم )، كتاب السفً سننه أخرجه الدارقطنً 5
 .221جه صٌؤتً نص الحدٌث وتخرٌ 6
 .فً " أ " خٌثمة 7
(. وفً سنده الواقدي وهو مضعؾ. 658، كتاب الجهاد، باب ما جاء فً الخٌل، رقم )فً بؽٌة الباحث أخرجه الهٌثمً 8
، كتاب قسم الفًء فً الكبرى (. والبٌهق5/195ً(. )4192والدارقطنً فً السنن، كتاب السٌر، رقم ) .(2/680)

 (. 6/531(. )12878والؽنٌمة، باب ما جاء فً سهم الراجل والفارس، رقم )
هـ(، ثقة، روى عن أنس بن 135عبد هللا بن أبً بكر بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري المدٌنً أبو محمد، )ت 9

مالك وعروة بن الزبٌر وعمرة والزهري روى عنه الزهري ومالك بن أنس. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، 
 (.5/16(. ابن حبان، الثقات، )5/17)

 فً " م " ؼزوته. 10
(. 12879، كتاب قسم الفًء والؽنٌمة، باب ما جاء فً سهم الراجل والفارس، رقم )فً الكبرى رجه البٌهقًأخ 11
الزٌلعً، انظر: (. 4/24) .دالبل النبوةأخرجه فً ، وقال: وهذا هو الصحٌح المعروؾ بٌن أهل المؽازيو(. 6/531)

 (.3/416نصب الراٌة، )

  أ من " م "42نهاٌة ق / . 
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  االه يهاـ ق ؿ:  إ ي  عات سا رس ههمالف يسا ػ رس هػهمً  ينم   دالث نيي  ي ة  ف اس يي صاى اهلل 1هذا
ن ثػػر اس ػػ س  اػػى  6اسقالهػػي 5رياالػػة م مػػد يػػف  مػػراف 4س  اػػـ الصػػاس ألف3 2 مػػف  قصػػهم   قصػػه اهلل تعػػ سى

 تضعال ه يتيهال ه.

 ]عدد األفراس التي يسيـ ليا[

 صػمى او عميػو  -النبػي أف »)وال يسيـ إال لفرس واحد( وقاؿ أبو يوسؼ3 يسػيـ لفرسػيف، لمػا روي
 أف البػراء بػف أوس قػاد فرسػيف»يمػا وألف الواحد قد يعيا فيحتاج إلى اآلخػر، ول« أسيـ لفرسيف -وسمـ 

 وألف القتػاؿ ال يتحقػؽ بفرسػيف دفعػة « إال لفػرس واحػد -صػمى او عميػو وسػمـ  -فمـ يسػيـ رسػوؿ او 
ا فيسػػػيـ لواحػػػد، وليػػػذا ال يسػػػيـ لثالثػػػة واحػػػدة فػػػال يكػػػوف السػػػبب الظػػػاىر مفضػػػيًا إلػػػى القتػػػاؿ عمييمػػػ

 أفراس.

 .8ياس   عي م سؾيهذا قيؿ  إذا دمؿ دار اس رب ي رهالف ني ن ثرس 7إال س رس يا د ( )قيسه يال الههـ

 9)الههـ س رهالف (  العطي ممهة نههـس ههـ سه ينريعة نههـ س رهاله. ن مديهي قيؿ  نيي اليهؼ()يق ؿ 

  

                                                           

 أ ". لٌست فً " 1
 فً " أ " فمن نقضهما نقضه هللا. 2
(. 5/177(. )4162، كتاب السٌر، رقم )فً السنن (. والدارقطن22/342ًأخرجه الطبرانً، المعجم الكبٌر، ) 3

 .(6/531(. )12878، كتاب قسم الفًء والؽنٌمة، باب ما جاء فً سهم الراجل والفارس، رقم )فً السنن والبٌهقً
بن حجر: هذا اقال الحافظ (. 3/391(. )2851ٌر، كتاب، باب سهم الفارس والراجل، رقم )وأخرجه فً السنن الصؽ
ابن حجر العسقبلنً، أحمد بن علً بن محمد، انظر: . إال عبد هللا بن بسر الحبرانً فٌه مقال ثقاتحدٌث ؼرٌب ورجاله 

مكتبة الرشد، ي عبد المجٌد السلفً، (، تح: حمد2/367هـ(، موافقة الخبر الخبر فً تخرٌج أحادٌث المختصر، )852)ت
 .م 1993 -هـ  1414، 2ط ،الرٌاض

 فً " أ " ]محمد[. 4
 فً " أ، م، ط " عمران. 5
بى هند وأشعث وعبد هللا بن بسر أوداود بن  يمحمد بن حمران بن عبد العزٌز القٌسً، أبو عبد هللا روى عن الجرٌر 6

عنه أبو زرعة: "محله الصدق"، وقال أبو حاتم: "صالح" وقال النسابً: روى عنه معلى بن أسد ومسلم بن إبراهٌم، قال 
ابن  . انظر:وذكره أبو حبان فً الثقات، وقال: ٌخطا، وقال ابن عدي: له أفراد وؼرابب، ما أرى به بؤساً  "لٌس بالقوي"

عً، نصب الراٌة، الزٌل(. 7/490(. الجرجانً، الكامل فً ضعفاء الرجال، )7/239أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )
(3/414). 

  أ من " أ "20نهاٌة ق / . 
 .234القدوري، مختصر القدوري، انظر:  7
 (.4/152األم، )الشافعً،  (.2/570ابن رشد، البٌان والتحصٌل، )انظر:  8
 (.9/250ابن قدامة، المؽنً، ) .(7/126انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) 9
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 . 2  ه 1رضي اهلل   هس يا  م  هي  ي رياالة اإلمبللنيي اليهؼ يسـ الذ ر اسمبلؼ  ي ظ هر اسرياالة  ف 

 3يهذا ريي مػف  ػدالث نيػي  مػرة سسذسؾ يم  ريي: ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ نههـ س رهالفياهتدؿ اسمص ؼ 
 نهػػهـ رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ س رهػػي نريعػػة نهػػهـ يسػػي هػػهمً   ي ػػالر يػػف  مػػري يػػف م صػػف قػػ ؿ:

 .4اسدارقط ي أمذت ممهة نههـ  رياه 

 ػػف  6صػػ سا يػػف م مػػدنمير ػػ   5نمير ػػ  إيػػراهالـ يػػف ال الػػى األهػػامي  يػػد اسػػرزاؽنمر ػػه اسزيالػػر يمػػف  ػػدالث 
س يهػذا م قطػعس 7م  يؿ:  نف اسزيالر  ضر مالير ي رهالفس  أ ط ه اس يي صاى اهلل  االه يهاـ ممهة نههـ 

 .10 ف م  يؿ م قطعً  يق ؿ يه 9األيزا ي 8يقد قياه

  

                                                           

 ًلاممن تصانٌفه األو هـ(،182هـ ـ 113، )نصاريٌعقوب بن إبراهٌم بن حبٌب بن سعد األ ألبً ٌوسؾمبلء: اإلكتاب  1
سبحانه  -أن ٌقعد عالم، وحوله تبلمذته بالمحابر، والقراطٌس، فٌتكلم العالم بما فتح هللا ، واإلمبلء: والنوادر وؼٌر ذلك

انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون،  اإلمبلء، واألمالً.علٌه من العلم، وٌكتبه التبلمذة، فٌصٌر كتابا، وٌسمونه:  -وتعالى 
 (. 1/54(. رٌاض زاده، أسماء الكتب المتمم لكشؾ الظنون، )1/160)
: أنه ٌسهم وروى أصحاب اإلمبلء عن أبً ٌوسؾ قال الطحاوي: "وال ٌسهم إال لفرس واحد فً قول أبً حنٌفة ومحمد، 2

(. القدوري، مختصر القدوري، 7/126، شرح مختصر الطحاوي، )الجصاص انظر:لفرسٌن وال ٌسهم ألكثر منهما". 
 .320 (. اللكنوي، الجامع الصؽٌر وشرحه،3/301السمرقندي، تحفة الفقهاء، ) .234

 فً " م، ط " ]عن[. 3
ابن حجر،  .ضعٌؾ هإسنادقال الحافظ ابن حجر: (. 5/184) (.4177، كتاب السٌر، رقم )فً السنن أخرجه الدارقطنً 4

 (.6/68الباري، )فتح 
هـ(، كان ٌرى القدر وكبلم جهم، كان 184إبراهٌم بن محمد بن أبً ٌحٌى األسلمً موالهم، واسم أبً ٌحٌى سمعان، )ت 5

كثٌر الحدٌث، ترك حدٌثه لٌس ٌكتب، روى عن صفوان بن سلٌم وٌحٌى بن سعٌد وهو إبراهٌم بن محمد بن أبً عطاء. 
 (.2/125(. ابن أبً ٌحٌى، الجرح والتعدٌل، )5/492انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )

ٌُعرؾ بَجَزَرة. ) 6 هـ(، حافظ، أخذ عن ابن معٌن، وسمع عمرو بن 294صالح بن محمد بن حبٌب، أبو علً البؽدادي، 
اإلرشاد  (،446عون، وسعٌد بن سلٌمان َسِمَع ِمْنُه ُحف اظ ُخراسان وبخارى. انظر: الخلٌلً، خلٌل بن عبد هللا بن أحمد، )ت

هـ. الهمدانً، مقبل بن 1409، 1(، تح: محمد إدرٌس، مكتبة الرشد، الرٌاض، ط3/967فً معرفة علماء الحدٌث، )
 م.2004، 2(، مكتبة صنعاء األثرٌة، ط1/421هـ(، رجال الحاكم فً المستدرك، )1422هادي، )

 (.5/186) (.9324، كتاب الجهاد، باب السهام للخٌل، رقم )فً مصنفه أخرجه عبد الرزاق 7
ولو  (. وقال: مرسل12886، كتاب قسم الفًء والؽنٌمة، باب ال ٌسهم إال لفرس واحد، رقم )فً الكبرى وأخرجه البٌهقً

فً ( و6/534. )حرص على ما فٌه زٌادة من ؼٌرهمأه وثعرؾ بحدٌأسهم كان ولده أخذ خمسة أنه أكان كما حدث مكحول 
معرفة وفً  (.3/391) (.13055، رقم )من قال: ال ٌسهم إال لفرس واحدالسنن الصؽٌر، كتاب قسم الفًء والؽنٌمة، باب 

 (.9/253السنن واآلثار، )
 فً " أ " قٌل. 8
هـ(، حافظ ثقة، 157هـ ـ 88، )الدمشقً وأصله من سبً السنداألوزاعً عبد الرحمن بن عمرو بن محمد األوزاعً:  9

قال أبو زرعة الدمشقً: كانت صنعته الكتابة  ،حدث عنه شعبة وابن المبارك ،طاء بن أبً رباح والزهريحدث عن ع
 (.1/347(. ابن حجر، تقرٌب التهذٌب، )1/134انظر: الذهبً، تذكرة الحفاظ، ) والترسل فرسابله تإثر.

 (، دار الفكر، د.ط، د.ت. 6/328) هـ(، الجوهر النقً،750، )تبن إبراهٌم التركمانً، علً بن عثمانابن انظر:  10
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ن ػػه  االػػه  2نثيػػت  ػػي  ػػدالث نيالػػهس إسػػى نف قػػ ؿ: ينهػػؿ اسمغػػ زي سػػـ الػػرييا 1 ػػي د عػػه:  يه ػػ ـاس ػػ  عي يقػػ ؿ 
 4ب االػه اسصػبلة ياسهػبلـ  ضػر ماليػر يثبلثػة ن ػراس اسهػ  3اسصبلة ياسهبلـ: نههـ س رهالفس يسـ المتا يا ن ػه

 .7س يسـ الأمذ إال س رس يا د ا تهى 6ياسمرت ز 5ياسِظْرب

رضػي اهلل   ػه اسزيالػر  ػف  يػد اهلل يػف اسزيالػر  ف نياله  ػف  ه  ـ يف  ريةالرالد ي دالث ه  ـ م  تقدـ  ف 
نريعػػة نهػػهـ هػػهمالف س رهػػي يهػػهمً  سػػي يهػػهمً   ن طػػ  ي رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ الػػيـ يػػدر قػػ ؿ:  

  .8ألمي مف ذيي اسقريى 

10 يد اهلل يف اسزيالر 9نالضً   ف ال الى يف  ي د يفه  ـ يف  رية يمف رياالة 
 ف  ده ق ؿ:  ضرب رهػيؿ  

 ػػ ـ ماليػػر سازيالػػر يػػف اسعػػياـ يأريعػػة نهػػهـ: هػػهـ سػػه يهػػهـ ألمػػه صػػ الة ي ػػت  يػػد اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ 
   11اسمطاب

  
                                                           

هـ(، كان ثقة ثبتاً كثٌر الحدٌث حجة. سمع من عبد هللا بن الزبٌر 146أبو المنذر،)ت هشام بن عروة بن الزبٌر بن العوام 1
(. 5/375وروى عن أبٌه وعن وهب بن كٌسان. روى عنه الثوري ومالك بن أنس. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )

 (.8/193تارٌخ الكبٌر، )البخاري، ال
 فً " أ " ٌروا. 2
 .[ٌعنً النبً]فً " م، ط "  3
 فً " أ " السكت. 4

السكب: أول فرس ملكه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالمدٌنة، فكان أول ما ؼزا علٌه أحدا، لٌس مع المسلمٌن فرس 
قال أبو منصور الّثعالبً: إذا كان الفرس خفٌؾ  ؼٌره، وفرس ألبً بردة بن نٌار، وكان أّؼر محّجبل طلق الٌمٌن، أدهم،

هـ(، سبل الهدى 942الجري سرٌعه فهو فٌض، وسكب، شّبه بفٌض الماء وإسكابه. انظر: الشامً، محمد بن ٌوسؾ، )ت
 م.1993هـ ـ1414، 1(، تح: عادل عبد المجود، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط7/397والرشاد فً سٌرة خٌر العباد، )

 رب. ضفً " أ، م، ط " ال 5
ْرب بكسر الظاء المعجمة، وسكون الراء، وبالباء: وهو الكرٌم من الخٌل، ٌقال فرس ظرب وخٌل ظروب، وقٌل هو  الظِّ

ِرب أٌضاً بظاء معجمة مفتوحة مشددة، فراء مكسورة، فموحدة واحد الظراب، وهً الروابً  نعت للذكر خاصة، وٌقال: الظ 
 (.7/397وسمنه، وقٌل: لقوته وصبلبة حافره. انظر: الشامً، سبل الهدى والرشاد، )الصؽار سمً به لكبره 

المرتجز: سمً بهذا االسم لحسن صهٌله، وهو مؤخوذ من الّرجز الذي هو ضرب من الّشعر ٌقال: رجز الّراجز  6
 (.7/397)وارتجز. وقٌل: شبه بارتجاز الرعد، وكان أبٌض اللون. انظر: الشامً، سبل الهدى والرشاد، 

 (.7/362األم، ) الشافعً، انظر: 7
من ـ حدٌث الزبٌر ـ : وأخرجه الدارقطنً الحافظ ابن حجر . قال(5/193، كتاب السٌر. )فً السنن أخرجه الدارقطنً 8

 (.2/123. انظر: الدراٌة، )طرق فٌها مقال
 فً " أ، م، ط " عن. 9

ة كثٌر الحدٌث، روى عن: أبٌه عباد بن عبد هللا بن الزبٌر، وجده ٌحٌى بن عباد بن عبد هللا بن الزبٌر بن العوام، ثق 10
عبد هللا بن الزبٌر، روى عنه عبد هللا بن أبً بكر بن حزم، ومحمد بن إسحاق. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، 

 (.31/393(. المزي، الطبقات الكبرى، )5/367)
وهى أم الزبٌر ابن العوام، وهى ، صفٌة بنت عبد المطلببن هاشم بن عبد مناؾ عمة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 11

توفٌت فً خبلفة ، وهاجرت إلى المدٌنة -صلى هللا علٌه وسلم  -أسلمت وباٌعت رسول هللا   .أخت حمزة بن عبد المطلب
صلى هللا علٌه وسلم  -وقد روت عن رسول هللا ودفنت فً البقٌع، ، عمر بن الخطاب سنة عشرٌن ولها ثبلث وسبعون سنة

 (.1/201(. المزي، تهذٌب الكمال، )8/34. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )-

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14


222 
 

  ن ه نههـ س رهالف سالس  ذسؾ. 2يهذا ن هف إال نف قيسه نهؿ اسمغ زي سـ الرييا .1يههمالف س رهه 

قػػ ؿ:   ػػ ف مػػع اسزيالػػر الػػـي  4 ػػف  الهػػى يػػف معمػػر 3 ػػي اسمغػػ زي:  ػػدث    يػػد اسماػػؾ يػػف ال الػػىاسياقػػدي قػػ ؿ 
 .5مالير  ره فس  أههـ سه اس يي صاى اهلل  االه يهاـ ممهة نههـ 

يػف  8 ػف اس ػ رث 7 ػف  يػد اسػر مف يػف  يػد اهلل يػف نيػي صعصػعة 6يق ؿ نالضً :  دث ي العقيب يف م مد
 12ياسهػ ب 11ياسظ ػِرب 10ثبلثػة ن ػراس ِسػزاز  يي صاى اهلل  االه يهاـ ق د  ي مالير:  نف اس9 يد اهلل يف  عب

  رهالفس  13ن راهً س يق د مراش يف اسصمةاسزيالر يف اسعياـ يق د 

  
                                                           

وقال األلبانً  (.3593كتاب الخٌل، باب سهمان الخٌل، رقم )، فً سننه النسابً(. و3/41، )همسند فً أخرجه أحمد 1
(. 13/105(. والطبرانً، المعجم الكبٌر، )3/283والطحاوي، شرح معانً اآلثار، )(، 6/228حسن اإلسناد )
، كتاب السٌر، باب سهمان الخٌل، رقم فً الكبرى (. والبٌهق5/194ً(. )4189، كتاب السٌر، رقم )فً سننه والدارقطنً

وفً معرفة السنن (. 17810(. وأخرجه أٌضاً فً كتاب السٌر، باب سهم الفارس والراجل، رقم )9/89(. )17964)
 . (13/170واآلثار، )

 فً " أ " لم ٌروا. 2
عبد الملك بن ٌحٌى بن عباد بن عبد هللا بن الزبٌر القرشً ٌروي عن عروة بن الزبٌر روى عنه الولٌد بن مسلم. انظر:  3

 (. 7/95(. ابن حبان، الثقات، )5/375ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )
عٌسى بن معمر حجازي، روى عن: عباد بن عبد هللا بن الزبٌر، وعبد هللا بن عمرو ابن الفؽواء، روى عنه: ثور بن  4

زٌد الدٌلً، وأبو بكر بن أبً شٌبة، ذكره بن حبان فً الثقات وقال األزدي عنه ضعٌؾ الحدٌث. انظر: العسقبلنً، تهذٌب 
 .(7/233(. ابن حبان، الثقات، )8/231التهذٌب، )

قال ابن حجر: وهذا ٌوافق مرسل مكحول، لكن الشافعً كذب الواقدي. انظر:  (.2/525) المؽازي، الواقدي،أخرجه  5
 (. 3/228التلخٌص الحبٌر، )

: لم نجده. انظر: الهمدانً، تراجم رجال الدارقطنً فً -رحمه هللا  -ٌعقوب بن محمد بن أبً صعصعة، قال الدارقطنً  6
 (.1/498سننه، )

بد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبً صعصعة األنصاري، المازنً المدنً. ومنهم من ٌقول فٌه: عبد ع 7
الرحمن بن عبد هللا بن أبً صعصعة، فٌنسب عبد هللا إلى جده. ومنهم من ٌقول فٌه: عبد الرحمن بن أبً صعصعة، فٌنسبه 

رحمن بن أبً صعصعة، فٌقلب اسمه. والجمٌع لرجل واحد. ثقة، روى إلى جد أبٌه. ومنهم من ٌقول فٌه: عبد هللا بن عبد ال
(. 5/250عن أبٌه وعطاء بن ٌسار، روى عنه ٌزٌد بن خصٌفة، ومالك بن أنس. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، ) 

 (.17/216المزي، تهذٌب الكمال، )
 فً " م، ط " الحرث. 8
عمرو بن عوؾ بن مبذول األنصاري. شهد الحدٌبٌة وما بعدها، وقتل ٌوم الحارث بن عبد هللا بن كعب بن مالك بن  9

 (.5/81(. الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )1/620الحرة. انظر: ابن األثٌر، أسد الؽابة، )
زاز بكسر البلم، وبزاءٌن، بٌنهما ألؾ: من قولهم ألززته أي الصقته، كؤنه ٌلتزق بالمطلوب لسرعته، وقٌل الجتماع ل 10
بعثه إلٌه المقوقس سنة  ،ه، واللّزاز المجتمع والخلق الشدٌد األسر، قال السهٌلً: معناه ال ٌسابق شٌباً إال لّزه أي أثبتهخلق

 (.7/397انظر: الشامً، سبل الهدى والرشاد فً سٌرة خٌر العباد، ) .ست للهجرة
 فً " أ، م، ط " الضرب. 11
 فً " أ " والسكت. 12
 فً " أ " الصمت. 13

الصمة بن عمرو بن الجموح. وٌقال لخراش قابد الفرسٌن. ذكره ابن حبان فً الثقات، وقٌل لٌس بثبت وال  خراش بن
شهد بدراً وأحداً وجرح ٌوم أحد  -صلى هللا علٌه وسلم  -مجمع علٌه. وكان من الرماة المذكورٌن من أصحاب رسول هللا 

 (.3/107بن حبان، الثقات، )(. ا3/425عشر جراحات. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )
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  رهالفس يق د نيي  مػرة األ صػ ري  رهػالفس  أهػهـ  االػه اسصػبلة ياسهػبلـ س ػؿ مػف  ػ ف 1يق د اسيرال يف نيس
نريعة س رهاله يههـ سه يم    ف ن ثر مف  رهالف سـ الههـ سهس يالق ؿ إ ه سـ الههـ إال  2سه  ره ف ممهة نههـ

إال س ػرس قن ػه نهػهـ س ػرس يا ػد يسػـ الهػمع ن ػه صػاى اهلل  االػه يهػاـ نهػهـ س  هػه  ينثيػت ذسػؾس س رس يا ػد
 5.6مع امتص ره4اسياقدي. إسى ه    بلـ 3يا دا 

 مػر يػف  نف   ف اسزهػري: 8م مد يف اسيسالد اسزيالديس  دث   7 دث    رج يف  ض سة هعالد يف م صير:يق ؿ 
الف يسا رهػػػالف نريعػػػة نهػػػهـ نف نهػػػهـ سا ػػػرس هػػػهمنيػػػي  يالػػػدة اس ػػػراح رضػػػي اهلل   ػػػه  تػػػب إسػػػى اسمطػػػ ب 

 .10 9يسص  يهم  ههمً   ذسؾ ممهة نههـس يم    ف  يؽ اس رهالف  هي    ،ب

11ايف  ال شيق ؿ هعالد نالضً :  دث   
 نف رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ   ف الههـ سامالؿ   : ف األيزا ي 

 . 12ي  ف ال الههـ سار ؿ  يؽ  رهالف 

  

                                                           

البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوؾ بن مبذول بن عمرو بن ؼنم ابن مازن بن النجار، هو أبو إبراهٌم بن النبً  1
(. ابن 1/153ستٌعاب، )، االابن عبد البرصلى هللا علٌه وسلم من الرضاع، ألن زوجته أم بردة أرضعته بلبنه. انظر: 

 (. 1/362بة، )األثٌر، أسد الؽا
 فً " أ " أو سهم. 2
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م ". 3
 فً " أ " الواقدنً. 4
 [.أنه أسهم لفرس واحد ولم ٌسمع أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أسهم لنفسه إال لفرس واحداختصار. ]فً " م "  5
 (.5/497)المؽازي، الواقدي، انظر:  6
هـ(، كان ضعٌفاً فً الحدٌث، روى عن لقمان بن عامر 176حمصً، ) ًفرج بن فضالة أبو فضالة الشامً القضاع 7

(. 7/86. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )مهديبن  وإبراهٌموٌحٌى بن سعٌد األنصاري، روى عنه ابن الطباع 
 (.12/390البؽدادي، تارٌخ بؽداد، )

 فً " ط " الزبٌري. 8
هـ(، ثقة، روى عن الزهري وسلٌم بن عامر، روى عنه 148، )تًالحمص الزبٌديمحمد بن الولٌد بن عامر أبو الهذٌل  ـ

(. الكبلباذي، الهداٌة واإلرشاد، 8/112حجاج ابن فرافصة وعبد هللا بن سالم. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )
(2/684.) 
كةً  9 ٌل َجناِبُب وَجَنٌب، محر  ٌْ   .جمع جنٌبة وهً الدابة التً تقاد والمراد التً لٌس علٌها راكبقال ابن القٌم: الجنابب . َخ

 (.7/169ابن القٌم. عون المعبود، ) (.1/69انظر: الفٌروزأبادي، القاموس المحٌط، )
ن حجر: قال اب .(2/328) ، كتاب الجهاد، باب من قال ال سهم ألكثر من فرسٌن.فً سننه أخرجه سعٌد بن منصور 10

 (.3/236ابن حجر، التلخٌص الحبٌر، ) انظر: حدٌث منقطع.
هـ(، قال ٌحٌى بن معٌن عنه: لٌس به 181هـ ـ 106إسماعٌل بن عٌاش الحمصً أبو عتبة العنسً، ) ابن عٌاش: هو 11

بؤس، وقال أبو حاتم: لٌن ٌكتب حدٌثه، وقال أبو زرعة: صدوق إال أنه ؼلط فً حدٌث الحجازٌٌن والعراقٌٌن. روى عن 
بارك وموسى بن أعٌن. انظر: ابن أبً حاتم، شرحبٌل ابن مسلم الخوالنً ومحمد بن زٌاد األلهانً، روى عنه ابن الم

  .(1/124(. ابن حبان، المجروحٌن، )2/192الجرح والتعدٌل، )
قال ابن حجر:  (.2/328)، كتاب الجهاد، باب من قال ال سهم ألكثر من فرسٌن.فً سننه أخرجه سعٌد بن منصور 12

 (.3/236ابن حجر، التلخٌص الحبٌر، )انظر: حدٌث منقطع وهو معضل. 
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ن ه ق د  رهالف  اـ الههـ سه رهيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـ إال :  ينم  م  ذ ره اسمص ؼ  ف اسيرال يف نيس
 ر مه اهلل.اسياقدي ذ ر  ه  ف  2 م  1 غرالبس يؿ   ل   ه   هه  س رس يا د

 7 ػف م مػد يػف  مػر اسمػد ي 6يػف قػرالف 5ق ؿ: ريى م مد قيػف  اػيا 4 ي  ت ب اسص  ية 3يذ ره ايف م ده
ن ػػه قػػ د مػػع   ػف اسيػػرال يػػف نيس:   9صعصػػعة 8 ػػف  يػػد اهلل يػػف نيػػي  ػف العقػػيب يػػف م مػػد يػػف صعصػعة

 10.11اهلل  االه يهاـ  رهالف  ضرب سه ممهة نههـ  إال نف هذه  را،باس يي صاى 

 ]حمؿ الزائد عمى التنفيؿ[

.وما رواه محموؿ عمى التنفيؿ كما أعطى سممة بف األكوع سيميف وىو راجؿ 

ياهتمر اسمص ؼ  اى طرالقة  مؿ اسزا،د  اى  .12سـ نهمع ي سقهـ إال س رس يا د   ي اسميطأ:  م سؾ يق ؿ 
  سمهاـههمالف يهي را ؿ (  دالثه  ي يف األ يع  هامةق ؿ )  م  ن طى  است  الؿ.

  

                                                           

 (.3/419انظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، ) 1
 ما.م"  أفً "  2
أبوعبد هللا الحافظ  ،براهٌم المعروؾ ابن منده األصبهانً ومنده لقب إلبراهٌمإمحمد بن إسحاق بن محمد بن ٌحٌى بن  3

حدث  .موؼٌره أحمد بن سلمة بن الضحاكوأحمد بن إسحاق الصبؽً  طاؾ الببلد سمع من هـ(،395هـ ـ 311، )اإلمام
 (.6/168(. ابن خلكان، وفٌات األعٌان، )1/39ابن نقطة، التقٌٌد، ) " تارٌخ أصبهان ". اتهصنف، من معنه أشٌاخه وأقرانه

الذٌل الكبٌر ألبً وعلٌه  ،أوهام كثٌرةوله فٌه  ،هـ(395) سنة المتوفى (بن َمْنَده)امحمد بن إسحاق لمعرفة الصحابة  4
 (.1/127(. الكتانً، الرسالة المستطرفة، )52/33انظر: ابن عساكر، تارٌخ دمشق، ) موسى المدٌنً.

 .فً " م "ما بٌن المعكوفٌن لٌس  5
بن قرٌن بؽدادي أصله بصري، متروك ٌسرق الحدٌث، روى  ًعلو عن علً بن قرٌن، ذكر فً كتاب معرفة الصحابة 6

روى عنه إبراهٌم بن المستمر. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح  عن عبد الوارث ومحمد بن الحسن الشٌبانً صاحب الرأي،
 (. 6/366(. الجرجانً، الكامل فً ضعفاء الرجال، )6/201والتعدٌل، )

هـ(، محدث، حافظ، سمع من  581 - 501أبو موسى ) ،صبهانً، الشافعًحمد بن عمر المدٌنً، األأمحمد بن عمر بن  7
من تصانٌفه الكثٌرة اللطابؾ من دقابق المعارؾ فً علوم الحفاظ. انظر:  نعٌم، أصحابؤبًؼانم البرجً وجماعة من 

، تح: محمود الطحانً، هجر للطباعة (6/160طبقات الشافعٌة الكبرى، )(، 771عبد الوهاب بن تقً الدٌن، )تالسبكً، 
 (.11/76. كحالة، معجم المإلفٌن، )هـ1413، 2والنشر، ط

 لٌست فً " أ ". 8
. روى عنه ابناه الخدري، ثقة. سمع أبا سعٌد ً، تابعً، مدنًالرحمن بن أبى صعصعة، أنصارى، مازن عبد هللا بن عبد 9

(. المزي، تهذٌب الكمال، 1/277. انظر: النووي، تهذٌب األسماء واللؽات، )البخاريمحمد، وعبد الرحمن. روى له 
(15/208.) 

 فً " أ " ؼرٌب. 10
حدٌث أن البراء بن أوس قاد فرسٌن فلم ٌسهم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  إاللفرس واحد لم أجده  قال ابن حجر: 11

. انظر: فً ترجمته من طرٌقه أنه قاد مع النبً صلى هللا علٌه وسلم  فرسٌن فضرب له خمسة أسهم مندهبل الذي رواه ابن 
 .(1/290ابن منده، معرفة الصحابة، ) (.3/419الزٌلعً، نصب الراٌة، ) (.2/124ابن حجر، الدراٌة، )

 (.3/650موطؤ مالك، )انظر:  12

  ب من " أ "20نهاٌة ق / . 
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قػػ ؿ: قػػػدم   اسمدال ػػة  هػػػ ؽ اس ػػدالث يطيسػػػهس إسػػى نف قػػػ ؿ:  امػػ  نصػػػي    قػػ ؿ  االػػػه اسصػػبلة ياسهػػػبلـ:  مالػػػر 
س س يمالػر ر  ست ػ  هػامة يػف األ ػيعس ثػـ ن طػ  ي هػهمالف هػهـ اس ػ رس يهػهـ اسرا ػؿ1 ره     اساليـ نيي قت دة

 .2اسي  مالعً    معه

 ػػي تاػػؾ اسغػػزاة را ػػبًل  أ طػػ ه مػػف ممهػػه  االػػه اسصػػبلة  3هػػامة قيػػف األ ػػيعايقػػ ؿ:  ي ػػ ف ايػػف  يػػ ف يرياه 
 .4 مف ههم ف اسمهامالف ياسهبلـ ال

 :6ايػػف مهػػدياس يػػي صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـس قػػ ؿ  5يرياه اسق هػػـ يػػف هػػبلـ يقػػ ؿ:   ػػ ف هػػامة قػػد اهػػت قذ سقػػ ح
  ق ؿ: م ص ي س يي صاى اهلل  االه يهاـ . 7   دثت يه ه ال ف

ال سػػـقػػ ؿ اس يميػػر س 9الهػػـ   ػػبًل يػػؿ هيػػة  8ق هػػـ:  يهػػذا   ػػدي نيسػػى مػػف  ماػػه  اػػى ن ػػه ن طػػ ه مػػف هػػهمه يا 
 .10هامة ياساق ح م صؿ  ي اسهالرة

  

                                                           

الحارث بن ربعً أبو قتادة األنصاري السلمً مدٌنً له صحبة، من خٌر فرسان رسول هللا صلى هللا علٌه أبو قتادة:  1
(. ابن أبً 2/749األصبهانً، معرفة الصحابة، ) هـ(، روى عنه أبو سعٌد الخدري، وأنس، وجابر. انظر:54وسلم، )ت

 (.3/74حاتم، الجرح والتعدٌل، )

  ب من " م "42نهاٌة ق / . 
 (.3/1433) (.1807كتاب الجهاد والسٌر، باب ؼزوة ذي قرد، رقم )، فً صحٌحه أخرجه مسلم 2
  .فً " م "لٌست  3
لم عن مناقب الصحابة، باب ذكر ؼزوات سلمة بن ، كتاب إخباره صلى هللا علٌه وسفً صحٌحه أخرجه ابن حبان 4

 (.16/141) (. قال المحقق: إسناده حسن.7175األكوع، رقم )
: الناقة الحلوب، فإذا جعل نعتا قٌل: ناقة لقوح، وال ٌقال: ناقة لقحة. و ]ٌقال[ هذه لقحة بنً فبلن. واللقاح: جمع اللقحة 5

 .انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )لقح( اللقحة.
هـ(، روى عن سفٌان وشعبة ومالك بن 198هـ ـ 135عبد الرحمن بن مهدي مولى األزد، وٌكنى أبا سعٌد، )ابن مهدي:  6

 (.5/288(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )7/218أنس، وكان ثقة كثٌر الحدٌث. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )
  .سفٌان الثوريأي:  7
 .فً " أ " مم 8
 (. 1/406األموال، )أبو عبٌد، نظر: ا 9

عن ٌزٌد بن أبً عبٌد، قال: سمعت سلمة بن األكوع، ٌقول: خرجت قبل أن ٌإذن باألولى، وكانت لقاح  أخرج الشٌخان 10
قاح رسول هللا خذت لِ د، قال: فلقٌنً ؼبلم لعبد الرحمن بن عوؾ، فقال: أُ رَ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ترعى بذي قَ 

ه وسلم، فقلت: من أخذها؟ قال: ؼطفان، قال: فصرخت ثبلث صرخات، ٌا صباحاه، قال: فؤسمعت ما بٌن صلى هللا علٌ
د، وقد أخذوا ٌسقون من الماء، فجعلت أرمٌهم بنبلً، وكنت رَ البتً المدٌنة، ثم اندفعت على وجهً حتى أدركتهم بذي قَ 

ز حتى استنقذت اللقاح منهم، واستلبت منهم ثبلثٌن بردة، قال: جِ رتَ أنا ابن األكوع ... والٌوم ٌوم الرضع، فؤَ  ، وأقول:رامٌاً 
وجاء النبً صلى هللا علٌه وسلم والناس، فقلت: ٌا نبً هللا، إنً قد حمٌت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إلٌهم الساعة، 

لى ناقته حتى دخلنا ، قال: ثم رجعنا وٌردفنً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ع«ٌا ابن األكوع ملكت فؤسجح»فقال: 
احاه حتى ٌسمع الناس، ، كتاب الجهاد والسٌر، باب من رأى العدو فنادى بؤعلى صوته: ٌا صبفً صحٌحه . البخاريالمدٌنة
الجهاد  كتاب ،فً صحٌحه مسلم(.و5/130( )4/66(. )4194. وكتاب المؽازي، باب ؼزوة ذي قرد، رقم )(3041رقم )
 (.3/1432) .(1806)رقم  ،باب ؼزوة ذي قرد وؼٌرها ،والسٌر
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 ]اإلسياـ لمخيؿ بأنواعو[

 والبراذيف والعتاؽ سواء( ألف اإلرىاب مضاؼ إلى جنس الخيؿ في الكتاب، قاؿ او تعالى }ومف رباط(
[ . واسـ الخيؿ ينطمؽ عمػى البػراذيف والعػراب واليجػيف 36او وعدوكـ{ ]األنفاؿ3 الخيؿ ترىبوف بو عدو 

والمقرؼ إطالقًا واحدًا، وألف العربي إف كاف في الطمب واليػرب أقػو  فػالبرذوف أصػبر وألػيف عطفػًا، ففػي 
 كؿ واحد منيما منفعة معتبرة فاستويا.

ياسعتػػ ؽ (  مػػع  تالػػؽ: ني  ػػرالـ را،ػػع قيهػػي  ػػراـ  )س 1) قيسػػه ياسيػػراذالف ( يهػػي مالػػؿ اسع ػػـ يا ػػده  يػػرذيف
هم  هيال  ي اسقهـ  بل ال ضؿ ن دهم   اى اآلمػرس ي ػذا ال  4س  قياسيراذالف ياسمالؿ اسعريالةا3ا2اسمالؿ اسعريالة

س يال  اػى اسمقػػرؼ يهػي مػػ  ال ػػيف 5ال ضػؿ اسعتالػػؽ  اػى اسه ػػالف يهػي مػػ  ال ػػيف نيػيه مػػف اسيػراذالف ينمػػه  ريالػػة
 .7ذي ة ريالً  ينمه ير  6نييه

 .9سايراذالف يرييا  اله  دالثً    ذاً  8قالؿ إ م  ذ ر هذا ألف مف نهؿ اس  ـ مف القيؿ ال الههـ

 10ي  ت ػػ   الػػه مػػ  ذ ػػر  ػػي اس تػػ ب مػػف نف إطػػبلؽ اسمالػػؿ ال ػػماهم  ي ػػذا اإلرهػػ بس يألف  ػػي  ػػؿ مصيصػػالة
سالهػػت  ػػي اآلمػػرس  ػػ سعتالؽ إف  ضػػؿ ي ػػيدة اس ػػر ياس ػػر  ػػ سيرذيف ال ضػػؿ يزالػػ دة قيتػػه  اػػى اس مػػؿ ياسصػػير 

 هذا دا،ر مع استعاالـس  13مف اسعريي  الر ص الا ألف 12ي ي ه نسالف َ ط  ً  س11يسالف اسَعطؼ

  

                                                           

ِة، 1  ٌ ر العراب ٌْ ل َؼ ٌْ ِر ِفً الّشعاِب والَوعِر ِمن الَخ ٌْ والجمع براذٌن. انظر: الزبٌدي،  الِبْرَذوُن: الجاِفً الخْلَقِة الجلُد على الس 
 تاج العروس، مادة )برذن(.

ٌِّن الِعتْ  2 انظر: ابن منظور،  ِق، َوَقْد َعُتَق َعتاَقًة، َوااِلْسُم الِعْتُق، َواْلَجْمُع الِعتاُق.الِعْتُق: اْلَجَماُل. َوَفَرٌس َعتٌٌق: َراِبٌع َكِرٌٌم َب
 لسان العرب، مادة )عتق(.

 .ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م " 3
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ ". 4
 (.10/42المبسوط، )(. السرخسً، 7/439(. الشٌبانً، األصل، )1/112انظر: الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، ) 5
 . فً " أ " أبو 6
 الذي أبوه هجٌن وأمه عربٌة. انظر: الرازي، مقاٌٌس اللؽة، مادة )قرؾ(. اْلَفَرُس اْلُمْقِرُؾ:  وفً مقاٌٌس اللؽة: 7
 فً " م " ال سهم. 8
ظر: الجدٌع، تحرٌر علوم ان مخالفة الثقة فً رواٌته لمن هو أقوى منه، وقعت المخالفة فً المتن أو السند.الحدٌث الشاذ:  9

 .(2/1018الحدٌث، )
 .فً " أ " خصوصه 10
(. الموصددلً، االختٌددار، 7/125(. الجصدداص، شددرح مختصددر الطحدداوي، )10/42انظددر: السرخسددً، المبسددوط، ) 11
(4/130.) 

لعدٌن، . انظدر: الفراهٌددي، اعطفدت دابتدً، وبدرأس الدابدة إلدى وجده آخدر. وهدً لٌندة العطدؾ، ٌقدال الَعْطؾ متن العنق 12
(2/18.) 

 فً " م " فإن. 13
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  الد.ياسعريي نقيؿ سؤلدب مف اسع مي مف اسمالؿس ي يف ن د القيؿ ال الههـ ي س االة سا رس اسع مي يع

س رضػي اهلل   ػه ن ػه  ضػؿ نصػ  ب اسمالػؿ اسعريالػة  اػى اسمقػ رؼ مػر يالم ف نف ال يف ذ ره سمػ   قػؿ  ػف 
رضػػي اهلل   ػػه إسػػى نمالػػر اسمػػكم الف  مػػر يػػف اسمطػػ ب ي ػػي هػػالرة ايػػف ه ػػ ـ:  ػػدث ي نيػػي  يالػػدة قػػ ؿ:  تػػب 

الػػأمره نف ال ضػػؿ نصػػ  ب اسمالػػؿ اسِعػػراب  اػػى نصػػ  ب اسمالػػؿ  2يهػػي يأرمال الػػة 1هػػام ف يػػف ريالعػػة اسيػػ هاي
هػػام ف:  رهػػؾ هػػذا  4 قػػ ؿ سػػه 3 ػػرب اسمقػػ رؼ  ػػي اسعطػػ لس  عػػرض اسمالػػؿ  مػػر يػػه  ػػرس  مػػري يػػف معػػدي

 تي ػدهس  قػ ؿ  5الع ػي ايػف م  ػيح  يثػب إسالػه قػالس:  مري  ق ؿ: ه الف  ػرؼ ه ال ػً  مثاػهس مقرؼس  غضب
  مري:

 7يػأ ضػؿ  الػ ػة ني ذي  ػياس        6نتػي ػد ػي  أ ػؾ ذي ُرَ ػالْػف

 يماػؾ ث يت  ي اس ػ س راهػي      ي ػ ،ف  ػ ف قياؾ مف  ػعػالػـ 

 ق هػر اس يػريت ق هػي ظالػـ        قػدالػـ  هػده مػف  ػهػد  ػ د 

  

                                                           

سلمان بن ربٌعة سلمان بن ربٌعة بن ٌزٌد بدن عمدرو البداهلً، أبدو عبدد هللا، أدرك النبدً صدلى هللا علٌده وسدلم ولدٌس لده  1
هـ(، كان ثقة قلٌل الحددٌث، روى عدن عمدر، روى 30صحبة، وقال ابن منده: ذكره البخاري فً الصحابة، وال ٌصح، ) ت

(. الندووي، 2/508والصدبً بدن معبدد، وأبدو وابدل شدقٌق بدن سدلمة. انظدر: ابدن األثٌدر، أسدد الؽابدة، ) عنه عدي بن عددي،
 (.1/228تهذٌب األسماء واللؽات، )

، دولة آسٌوٌة فً القوقاز عاصدمتها ٌرفٌدان، كاندت ضدمن دول االتحداد السدوفٌاتً، فدً إرمٌنٌة: بكسر أّوله وإسكان ثانٌه 2
سّمٌت بكون األرمدن فٌهدا. انظدر: البكدري، معجدم مدا اسدتعجم مدن  لنت جمهورٌة اتحادٌة،تحررت أرمٌنٌة وأع 1936عام 

، المإسسة العربٌة للدراسدات والنشدر، 33خلٌل، أحمد خلٌل، ملحق موسوعة السٌاسة، (.1/141أسماء الببلد والمواضع، )
 .1،2004بٌروت، ط

ندزل فدً مدراد، ووفدد معهدم  صدحابًهدـ(، 21: أبو ثور، )تًالمذحجالزبٌدٌعمرو بن معدي كرب بن عبد هللا بن عمرو 3
إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم فؤسدلم معهدم سدنة تسدع، وارتدد مدع األسدود، ثدم أسدلم وشدهد الٌرمدوك، والقادسدٌة. وشدهد فدتح 

، (. الصددف4/261ً. انظدر: ابدن االثٌدر، أسدد الؽابدة، )ًمصر، ثقة، روى عن عمر، روى عنه الحارث بن ٌزٌد الحضرم
 (.1/377تارٌخ ابن ٌونس، )

 لٌست فً " أ ". 4
ابدن هدبلل البجلدً كدان حلٌفدا لمدراد، أبدو شدداد: صدحابً وقٌدل تدابعً،  مكشدوحالملقدب  بٌدرةقٌس بدن قٌس ابن مكشوح:  5
هـ(، من الشجعان األبطال الشعراء، كان سٌد بجٌلة فً الجاهلٌة، وفارسها. له مواقؾ فً الفتوحات، فدً زمدن عمدر 37)ت
مان، فً القادسٌة وؼٌرها. شهد قتدال نهاوندد، وحضدر معدارك " صدفٌن " مدع علدً، فقتدل فدً إحدداها، وهدو الدذي قتدل وعث

(. 6/58األسددود العنسددً الددذي تنبددؤ بددالٌمن. وهددو ابددن أخددت عمددرو بددن معدددي كددرب. انظددر: ابددن سددعد، الطبقددات الكبددرى، )
 (. 5/209الزركلً، األعبلم، )

ٌن: جبٌل باذو رعٌن:  6 ٌْ ٌُْنَسُب إلٌه.ُرَع ٍن  ٌْ ٌََمن، وفٌه ِحْصن ٌقال لملكه: ذو ُرَع  انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )رعن(. ل
، َوُهَو ااِلْضِطَراب َوِبه ُسّمً ُذو ُنواس ملك من ُملُوك حمٌر لذإابتٌن َكاَنَتا لَدُه موسا ٌونس: مصدر َناس وسنال ذو نواس: 7

 ن، مادة )نوس(.انظر: الفراهٌدي، العٌ تنوسان على َظهره.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2


228 
 

 2مػف ن ػ س  ػي ن ػ س 1الػ ػيؿ        أمهػى نهاػه يػ ديا ينمهػى 

 ] الفارس إذا دخؿ دار الحرب فنفؽ فرسو[

 ومػػف دخػػؿ دار الحػػرب فارسػػًا فنفػػؽ فرسػػو اسػػتحؽ سػػيـ الفرسػػاف، ومػػف دخػػؿ راجػػاًل فاشػػتر  فرسػػًا(
الفصػميف،وىكذا رو  ابػف المبػارؾ عػف أبػي حنيفػة استحؽ سيـ راجؿ( وجواب الشافعي عمى عكسو فػي 

فػي الفصػؿ الثػاني أنػو يسػػتحؽ سػيـ الفرساف.والحاصػؿ أف المعتبػر عنػػدنا حالػة المجػاوزة، وعنػده حالػػة 
انقضاء الحرب لو أف السبب ىو القير والقتاؿ فيعتبر حاؿ الشخص عنده والمجػاوزة وسػيمة إلػى السػبب 

القتػاؿ يػدؿ عمػى إمكػاف الوقػوؼ عميػو، ولػو تعػذر أو تعسػر تعمػؽ وتعميػؽ األحكػاـ ب كالخروج مف البيت،
بشػيود الوقعػةا ألنػو أقػرب إلػى القتػاؿ. ولنػا أف المجػاوزة نفسػيا قتػاؿ ألنػو يمحقيػـ الخػوؼ بيػا والحػاؿ 
بعدىا حالة الدواـ، وال معتبر بياا وألف الوقوؼ عمى حقيقة القتاؿ متعسرا وكذا عمى شػيود الوقعػة ألف 

لصفيف فتقاـ المجاوزة مقاموا إذ ىو السبب المفضػي إليػو ظػاىرًا إذا كػاف عمػى قصػد القتػاؿ حاؿ التقاء ا
 فيعتبر حاؿ الشخص بحالة المجاوزة فارسًا كاف أو راجاًل.

يمػف دمػػؿ  تػػؿ را ػبًل ) اهػػت ؽ هػهـ اس رهػػ ف   ػؽ  رهػػه( ني هاػؾ  ق  3)قيسػه يمػف دمػػؿ دار اس ػرب   رهػػ ً 
 اػػى اس ػػ  عي )اهػػت ؽ هػػهـ را ػػؿس ي ػػياب  )  رهػػً  (  ق تػػؿ   رهػػً   االػػهرا ػػبًل    ػػترى(  ػػي دار اس ػػرب 

ني  المػ  إذا دمػؿ را ػبًل  نيػي   ال ػة( ي اس صؿ اسث  ي  ػف ايف اسمي رؾ يه ذا ريى  س45 ي اس صاالف   هه
يظػػ هر اسمػػذهب األيؿس ) ياس  صػػؿ نف اسمعتيػػر   ػػد     سػػة  6   ػػترى  رهػػً   ق تػػؿ  االػػه نف سػػه هػػهـ  ػػ رس

 اسم  يزة ( 

  

                                                           

 فً " أ " ٌجعل. 1
 (. 1/41)سٌرة ابن هشام، انظر: المعافري،  2
 لٌست فً " أ ". 3
وإن دخل رجل دار الحرب بفرس فنفق الفرس أو وهبه لؽٌره أو باعه، فإن كان قبدل انقضداء الحدرب لدم قال العمرانً: " 4

فإن دخل دار الحرب وال فرس   )أنه ٌسهم له إذا نفق( . والمشهور هو األول. :وحكى القفال عن الشافعً، لفرسهوٌسهم له 
َهَبُه، أو استؤجره، أو استعاره وحضر به القتدال فانقضدت الحدرب وهدو معده أسدهم لده ولفرسده . "معه، ثم اشترى فرًسا، أو ات 

فدددً مدددذهب اإلمدددام الشدددافعً، هدددـ(، البٌدددان 553العمراندددً، ٌحٌدددى بدددن أبدددً الخٌدددر، )ت (.153ـ  4/152انظدددر: األم، )
 م.2000هـ ـ 1421، 1(، تح: قاسم النوري، دار المنهاج، جدة، ط12/214)
(. اللكندوي، الجدامع الصدؽٌر 3/1380(. السدمرقندي، مختلدؾ الرواٌدة، )1/234القددوري، مختصدر القددوري، )انظر:  5

 (6/149(. الرملً، نهاٌة المحتاج، )1/320وشرحه النافع الكبٌر، )
 فً " أ ". لٌست 6
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 .2يهي اس د اس  صؿ يالف دار اإلهبلـ يدار اس رب 1زة اسدربني م  ي 

 العتيػر  ػ ؿ اس ػمص (  3) ي  ده   ؿ اس ربس سه نف اسهيب (  ي اهت ق ؽ اسغ المة إذا ي دت ) هػي قت سػه
 اسمهت ؽ )   ده ( ديف اسم  يزةة أل ه  إ م  هي ) يهالاة إسى اسهيب( ني اسعاة اس قالقالة.

اسغػػ زي   ػػد ذسػػؾ  4ي  سػػة اسقتػػ ؿ  ػػي دار اس ػػرب  إ ػػه يهػػالاة إسػػى اسهػػيبس)  ػػ سمريج مػػف اسيالػػت ( سقصػػد 
 ي الت  ؽ ال تعتيرس   ذا   د اسم  يزة.

ياسػػدسالؿ  اػػى نف اسمعتيػػر  ػػ ؿ اسقتػػ ؿ تعاػػؽ األ  ػػ ـ يػػه اسرا عػػة إسػػى اهػػت ق ؽ اسغ المػػة ات  قػػً   المػػ  إذا ق تػػؿ 
ا تي ره  ر ً   ي  ؽ اهت ق ؽ اسغ المةس ين ه  الػر  ظهر  اسصيي ني اسعيد ي الرهم   إ هـ الهت قيف اسرضمس

 أل ه نقرب إسى اسقت ؿ ( مف اسم  يزة.  ي هيد اسيقعة 6) يسي تعذر ني تعهرس 5متعذر

) ياس ػػ ؿ يعػػده   ػػ ؿ يقػػ ل  ) يس ػػ  نف اسم ػػ يزة   هػػه  مػػف اسقتػػ ؿة أل هػػـ الا قهػػـ اسمػػيؼ يهػػ  ( ياإل  ظػػةس
سى  قالقة اسمه ال ة.ن ه ت يع اسقت ؿ إسى اس 7اسقت ؿ ( إال  م  يزة إسى دارهـس يهاي ه  قهرًا ي سم عة إلهبل هـ يا 

) يال معتيػػر ي ػػ ؿ اسػػدياـس يألف اسيقػػيؼ  اػػى  قالقػػة اسقتػػ ؿ متعهػػرس ي ػػذا  اػػى  ػػهيد اسيقعػػة أل ػػه  ػػ ؿ ( 
  غؿ    ؿ س ؿ ن د  التعذر  اى اإلم ـ اهتعبلمه ي  هه ني ي ه دة اسعدؿ يه س ؿ  رد  هقط ا تي ره.

بل ه  ي  ؽ ن راد قاالاة مف اس  س  قت ؿ اسصيي ياسعيد  أدالر  ي  قهـ  االه ديف هػ ،ر اس ػ س  القػ ـ  ػي يم
  ؽ اس ؿ اسهيب اسم ضي إسى اسقت ؿ ظ هرًا مق مه  ال يف هي اسمعتير  ي  ؽ اسع مة.

 يص الاس  8ال تقيؿ ساتهمة  االس يأف اس ه دة مف نهؿ اسعه ر ينم  م  قالؿ  ي استعذر

  

                                                           

وقٌل: هو بفتح الراء، للنافذ منه، ، الباب األكبر، والمعنى واحد، والجمع دراب باب السكة الواسع، وهو أٌضاً  :الدرب 1
 وبالسكون لؽٌر النافذ. وأصل الدرب: المضٌق فً الجبال؛ ومنه قولهم: أدرب القوم إذا دخلوا أرض العدو من ببلد الروم.

 عرب، مادة )درب(. انظر: ابن منظور، لسان ال
 (.7/165العٌنً، البناٌة، ) (.10/44انظر: السرخسً، المبسوط، ) 2
 . فً " أ " قتال 3
 فً " أ " وحال. 4
 (.7/165(. العٌنً، البناٌة، )5/499انظر: البابرتً، العناٌة، ) 5
 فً " أ " أو القسر. 6

  أ من " أ "21نهاٌة ق / . 
 فً " أ " ال . 7

  من " م "/ أ 43نهاٌة ق . 
 فً " ط " ولٌس. 8
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ال قص ههـ  2 إ ه   عً  س  هه يؿ ضرراً  ألف اس  هد  اى نف هذا ق تؿ   رهً  ال ال ر يذسؾ ة1قييسه  يؿ ال ب
  هه  هي الاـز   هه نياًل اسضررس ي ر ته  ي نصؿ اسمغ ـ سالهت متيق ة  اى  ه دته هذهة نال ترى إسى م  

ساق تػؿ  ػي   ػالفق  4 عؿ  االه اسصبلة ياسهػبلـ اسهػاب 3 مف ال هد سي  الث نيي قت دة: ي اس دالث مف قيؿ 
يال يال ػػة إال نهػػؿ  5  ػػهد سػػه يا ػػد  أ طػػ ه إالػػ ه س يقػػ ؿ  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ:  مػػف قتػػؿ قتػػالبًل سػػه  االػػه يال ػػة 

 اسعه ر مف اسمق تاة مصيصً   ي  زياته  االه اسصبلة ياسهبلـ.

 ]دخؿ فارسًا وقاتؿ راجاًل[ 

 ولو دخؿ فارسًا وقاتؿ راجاًل لضيؽ المكاف يسػتحؽ سػيـ الفرسػاف باالتفػاؽ، ولػو دخػؿ فارسػًا ثػـ بػاع
فرسػػو أو وىػػب أو أجػػر أو رىػػف ففػػي روايػػة الحسػػف عػػف أبػػي حنيفػػة يسػػتحؽ سػػيـ الفرسػػاف اعتبػػارًا 

عمى ىذه التصرفات يدؿ عمى أنو لـ يكػف  وفي ظاىر الرواية يستحؽ سيـ الرجالة ألف اإلقداـ لممجاوزة.
ولو باعو بعد الفراغ لـ يسقط سػيـ الفرسػاف، وكػذا إذا بػاع فػي حالػة  مف قصده بالمجاوزة القتاؿ فارسًا.

القتػػاؿ عنػػد الػػبعض. واألصػػح أنػػو يسػػقط ألف البيػػع يػػدؿ عمػػى أف غرضػػو التجػػارة فيػػو إال أنػػو ينتظػػر 
 عزتو.

 س ني أل ػػه  ػػي هػػ ال ة دمػػؿ  الهػػ  ي رهػػه سالق تػػؿ6ضػػالؽ اسم ػػ ف ( ني سم ػػ رة) يسػػي دمػػؿ   رهػػً  يق تػػؿ را ػػبًل س
 .7  ف سهـ ههـ اس ره ف  االه  إذا ماص إسى يرهـ  بلقيهـ قياه ياقتتايا  ي اسه ال ةس

  
                                                           

وجوب قبول شهادة مستور الحال. ما لم ٌطعن إلى  –خبلفاً لصاحبٌه وللشافعً ومالك  -أبو حنٌفة ذهب شهادة العسكر:  1
ولذلك كان مذهب أبً حنٌفة أٌسر وأنسب لحال الجٌوش والقوافل  ،فٌه الخصم، ألن األصل عنده فً المسلمٌن هو العدالة

انظر: الطرسوسً، إبراهٌم بن علً بن أحمد، أثناء سفرها، ال سٌما فٌما ٌجري فٌها من معامبلت وإشهادات ونحو ذلك. 
 . 2(، تح: عبد الكرٌم الحمداوي، ط92ـ  41، 1هـ(، تحفة الترك فٌما ٌجب أن ٌعمل فً الملك، )758)ت
 .نهال أ"  أفً "  2
 فً " م " حٌن. 3
ء علىاإْلِْنَسان من اللَباس َفُهَو َسلَب، َواْلِفْعل َسلَْبُته أسلُب 4 ًْ ٌُْسلَب ِبِه والجمٌُع األَْسبلب، وكلُّ َش لَب: َما  ه سلَباً: إِذا أخذَت الس 

 انظر: األزهري، تهذٌب اللؽة، مادة )سلب(. َسلَبه.
(، وفً كتاب المؽازي، باب قول 3142كتاب الجهاد، باب من لم ٌخمس األسبلب، رقم ) ،فً صحٌحه البخاريأخرجه  5

(، وفً كتاب األحكام، باب الشهادة تكون عند 4321هللا تعالى: }وٌوم حنٌن إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تؽن عنكم شٌباً{، رقم )
، كتاب فً صحٌحه ومسلم (.9/69( )5/154( )4/92. )(7170الحاكم فً والٌته القضاء أو قبل ذلك للخصم، رقم )

، كتاب السٌر، باب ما جاء فٌمن فً سننه والترمذي (.3/1370. )(1751الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتٌل، رقم )
، كتاب الجهاد، باب فً السلب ٌعطى القاتل، رقم فً سننه وأبو داود(. 4/131) (،1562قتل قتٌبلً فله سلبه، رقم )

 .(3/645، )فً موطبه مالكو. (3/17. )(2717)
 فً " أ " الشجوة. 6

انظر: الفارابً، الصحاح،  .المشجرة: موضع األشجار. وأرض مشجرة. وهذه األرض أشجر من هذه، أي أكثر شجراً 
(2/693.) 
 (.5/500. البابرتً، العناٌة، )91انظر: السؽناقً، النهاٌة،  7

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=60
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الهػػت ؽ هػػػهـ  2) ني ن ػػره ني ره ػػه   ػػي رياالػػة اس هػػف 1) يسػػي دمػػؿ   رهػػً  ثػػـ يػػ ع  رهػػه ني يهيػػه( يهػػػامه
ال الهت قه ألف اإلقداـ  اى هذه استصر  ت الدؿ  اى ن ه سـ  3اس ره ف ا تي رًا سام  يزةس ي ي ظ هر اسمذهب

يهػيب اهػت ق ؽ هػهـ اس ػ رس هػي اسم ػ يزة  اػى  س4ي س رس ) اسقت ؿ (  االه يؿ است ػ رة يػه القصد ي سم  يزة(
 .5قصد اسقت ؿ  االه ال مطاؽ اسم  يزة

إذا ي  ػه   سػة اسقتػ ؿ( ال الهػقط  راغ مف اسقت ؿ ال الهقط هػهـ اس ػ رس ( ي الت ػ ؽس ) ي ػذا ) يسي ي  ه يعد اس
 .6  د اسيعض ()

ي ػيرض يػأف س است ػ رة يا  مػ  ا تظػر   سػة اسعػزة 8ن ػه الهػقط ( أل ػه ظهػر نف قصػده 7)األصا ق ؿ اسمص ؼ:
است  رة ألف تاؾ اس  سة   سة طاب اسػ  س  اـ ال ف اسيالع دسالبًل  اى قصد  ي س  س 9تاؾ اس  سة   سة اسمم طرة

است صفس  يالعه  اله  دسالؿ ن ه  ف  سه  رض اآلف  الهس إم  أل ه ي ده  الػر ميا ػؽ سػه  ريمػ  القتاػه سعػدـ نديػه 
اسقتػ ؿ سال ػيف يالعػه إذ ذاؾ ا تظػ رًا س  سػة  10ني  الر ذسؾس يألف اسع دة سػالس هػي اسيالػع ي الػره مػف اسعقػيد   سػة

 .11اسر ي ت  ي اس رال

ني ضػع ه ني هزاسػه ال الهػت ؽ هػهـ اس رهػ فس  12ي ي اسم الط: سي   يز ي رس ال الهتطالع اسقت ؿ  االه س يػره
ف   ف اس رس مرالضً   عاى است صالؿ  .14اسمذ ير  اله 13يا 

  

                                                           

 .لٌست فً " أ " 1
وقد .248الفوابد البهٌة،  انظر: اللكنوي، .الحسن إذا ذكر مطلقاً فً كتب الحنفٌة فالمراد به الحسن بن زٌاد اللإلإي 2

 .79سبقت ترجمته ص
 (.1/143. انظر: الجرجانً، التعرٌفات، )هو ظاهر الرواٌة، وال فرق ظاهر المذهب: 3
ؽنٌمة لم ٌستحق به السهم. إال فً رواٌة شاذة عن أبً حنٌفة ولو عاٌناه أنه باع فرسه قبل إصابة القال السرخسً: " 4

 (.7/128. الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، )935انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ."برواٌة الحسن
 (.1/955السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، )انظر:  5
 (.1/967السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ) (.10/43انظر: السرخسً، المبسوط، ) 6
، وهو ٌشعر بؤن بقٌة األقوال صحٌحة، لكن الفتوى األقوالٌستعمل هذا اللفظ للترجٌح بٌن األصح:   لٌست فً " أ ".  7

 .  114نظر. الظفٌري، مصطلحات المذاهب الفقهٌة، اعلى أصحها. 
 فً " أ " قصد. 8
 فً " أ " الخطر. 9

 فً " م " حال. 10
اوزة الدرب ٌستحق سهم الراجلة، إال إذا استبدل به فرساً". السرخسً، شرح قال الفرؼانً: " ولو باع فرسه بعد مج 11

 .296(. الفرؼانً، الفتاوى السراجٌة، 1/955السٌر الكبٌر، )
 فً " أ " الكسرة. 12
 لٌست فً " م ". 13
 .(1/900انظر: السرخسً، السٌر الكبٌر، ) 14
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 ني مهتأ ر ثػـ اهػترده اسم سػؾ   ػهد اسيقعػة را ػبًل   الػه رياالتػ ف 1يسي   يز  اى  رس مغصيب ني مهتع ر
 .3ههـ را ؿ 2س ي ي رياالة سه ي رياالة سه ههـ   ر 

يمقتضػػى  ي ػػه  ػػ يز ي ػػرس سقصػػد اسقتػػ ؿ  االػػه تػػر ا األيسػػىس إال نف الػػزاد  ػػي ن ػػزال اسهػػيب ي ػػرس مماػػيؾ 
 .4يهي مم يعس  إ ه سي سـ الهترده اسمعالر ي الره  تى ق تؿ  االه   ف   ره ً 

 [والذمي ]الرضخ لمممموؾ والمرأة والصبي

 صبي وال ذمي ولكف يرضخ ليـ عمى حسػب مػا يػر  اإلمػاـ( لمػا روي )وال يسيـ لممموؾ وال امرأة وال
ولمػا اسػتعاف « كاف ال يسيـ لمنساء والصبياف والعبيد وكاف يرضػخ ليػـ -عميو الصالة والسالـ  -أنو »
 يمة3 يعني أنو لـ يسيـ ليـ، وألفبالييودعمى الييود لـ يعطيـ شيئًا مف الغن -عميو الصالة والسالـ  -

ة، والػذمي لػيس مػف أىػؿ العبػادة، والصػبي والمػرأة عػاجزاف عنػو وليػذا لػـ يمحقيمػا فرضػو، الجياد عبػاد
والعبد ال يمكنو المولى ولػو منعػو، إال أنػو يرضػخ ليػـ تحريضػًا عمػى القتػاؿ مػع إظيػار انحطػاط رتبػتيـ، 

لعبػد إنمػػا والمكاتػب بمنزلػة العبػد لقيػػاـ الػرؽ وتػوىـ عجػزه فيمنعػػو المػولى عػف الخػروج إلػػى القتػاؿ. ثػـ ا
يرضخ لو إذا قاتؿ ألنو دخؿ لخدمة المولى فصار كالتاجر، والمرأة يرضخ ليػا إذا كانػت تػداوي الجرحػى، 
وتقـو عمى المرضػى ألنيػا عػاجزة عػف حقيقػة القتػاؿ فيقػاـ ىػذا النػوع مػف اإلعانػة مقػاـ القتػاؿ، بخػالؼ 

 العبدا ألنو قادر عمى حقيقة القتاؿ.

 ػإف  س7قاػالبًل مػف  ثالػر 6ني العطػيف يس ػف الرضػم سهػـ( 5امرنة يال صػيي يال ذمػي)قيسه يال الههـ سممايؾ يال 
 8اسرضػػمة  ػػي اإل طػػ ل  ػػذسؾس ياس ثالػػر اسهػػهـس   سرضػػم ال الياػػغ اسهػػهـ يس ػػف دي ػػه ) اػػى  هػػب مػػ  الػػرى

 .9اإلم ـ( يهيال ق تؿ اسعيد يإذف هالده ني يغالر إذ ه ) ياسم  تب   سعيد ( سم  ذ ر  ي اس ت ب

  

                                                           

 لٌست فً " م ". 1
 لٌست فً " م، ط ". 2
 (.5/96. ابن نجٌم، البحر الرابق، )959شرح السٌر الكبٌر، انظر: السرخسً،  3
 رجح ابن الهمام أن من جاوز على فرس مؽصوب أو مستعار أو مستؤجر ثم استرده مالكه أن له سهم فارس.  4
 فً " أ " وال دنً. 5
 .ٌعطونو"  أفً "  6
 انظر: ابن درٌد، جمهرة اللؽة، مادة )رضخ(. 7
 فً " أ " ٌر. 8
(. 3/300(. السمرقندي، تحفة الفقهاء، )2/212. السرخسً، المبسوط، )234القدوري، مختصر القدوري، انظر:   9

 (.3/256الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ) .(7/126الكاسانً، بدابع الصنابع، )



233 
 

   تب   دة يف  ػ مر  مهاـ:نمرج  اسمص ؼ يأف اس يي صاى اهلل  االه يهاـ   ف ال الههـ إسم.يقد اهتدؿ 
الهػػأسه  ػػف اسعيػػد ياسمػػرنة ال ضػػراف اسمغػػ ـ هػػؿ القهػػـ سهمػػ ق   تػػب إسالػػه: نف سػػالس  سايػػف  يػػ إسػػى  1اس ػػريري

 .3 2 يل إال نف اُل ذال  سهم 

 ػػف  6الهػػأسه  ػػف اس هػػ ل هػػؿايػػف  يػػ س إسػػى   تػػب   ػػدة اس ػػريري : 5نيػػي دايد  ػػف الزالػػد يػػف هرمػػز 4ي ػػي
رضػي اهلل   همػ  إسػى ايػف  يػ س ال هدف اس رب مع رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـق ق ؿ: ن    تيت  تػ ب 

يقػد اس ػرب مػع رهػيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـس  إمػ  نف الضػرب سهػف يهػهـ  ػبلس  7  ػدةس قػد  ػف ال ضػرف
 .8  ف الرضم سهف 

 ػهدت ماليػر مػع هػ داتيس إسػى نف  قػ ؿ:  9ينمرج نيػي دايد ياسترمػذي يصػ  ه  ػف  مالػر مػيسى ويػي اسا ػـ
 . 10ق ؿ:  أمير ن ي ممايؾ  أمر سي ي يل 

 نـ نياله:  ن ه  مر ت  ي  زية مالير ه دهة  11 دة   رج يف زال د ف ياس ه ،ي ينم  م   ي نيي دايد 

  
                                                           

د عن سابر " نجدة بن عامر الحروري الحنفً، من بنً حنٌفة، من بكر بن وابل، رأس الفرقة " النجدٌة " نسبة إلٌه، انفر 1
 (.8/10(. الزركلً، األعبلم، )4/245الخوارج " بآراء. انظر: الذهبً، مٌزان االعتدال، )

  ب من " أ "21نهاٌة ق / . 
انظر: الفارابً،  أحذٌته من الؽنٌمة، إذا أعطٌَته منها. واالسم الحذٌا على فعلى بالضم، وهى القسمة من الؽنٌمة. 2

 الصحاح، مادة )حذا(.
 (.3/1445صحٌح مسلم، ) (.1812كتاب الجهاد، باب النساء الؽازٌات ٌرضخ لهن وال ٌسهم، رقم )مسلم،  أخرجه 3
 .[رواة]فً " أ "  4
ٌزٌد بن هرمز مولى آلل أبً ذباب من دوس وٌكنى أبا عبد هللا. وكان على الموالً ٌوم الحرة ومات بعد ذلك، كان ثقة  5

. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، والزهريقلٌل الحدٌث، روى عن أبً هرٌرة وابن عباس روى عنه عمرو بن دٌنار 
 . (9/293(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )5/216)
 فً " أ " ل. 6
 فً " أ " بحضرة. 7
صحٌح أبو داود،  (.2728( و )2727كتاب الجهاد، باب فً المرأة والعبد ٌحذٌان من الؽنٌمة، رقم )أخرجه أبو داود،  8
(. سنن الترمذي، 1556قال األلبانً: صحٌح. وأخرجه الترمذي، كتاب السٌر، باب من ٌعطى الفًء، رقم ) (.3/74)
(4/125.) 
 ًبآاللحم هو الحوٌرث بن عبد، وإنما قٌل  ًاللحم وآب ًوٌقال مولى ابن آب ،حجازياللحم من ؼفار  ًر مولى آبعمٌ 9

أن ٌؤكل ما ذبح على النصب فً الجاهلٌة، له صحبة وكان ممن شهد حنٌناً شهد خٌبر،  روى عنه محمد بن  ىاللحم ألنه أب
(. ابن حبان، الثقات، 6/379. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )إبراهٌم التٌمً ومحمد بن ٌزٌد بن المهاجر بن قنفذ

(3/299.) 
قال األلبانً:  (.2730كتاب الجهاد، باب فً المرأة والعبد ٌحذٌان من الؽنٌمة، رقم )، فً سننه أخرجه أبو داود 10

، فً سننه (. وابن ماجه4/127) .(1557رقم )كتاب السٌر، باب هل ٌسهم للعبد، ، فً سننه والترمذي .(3/75صحٌح. )
 (.2/952(. )2855كتاب الجهاد، باب العبٌد والمسلمون ٌشهدون مع المسلمٌن، رقم )

بن زٌاد، عن رافع بن سلمة بن زٌاد، عن حشرج  أم زٌاد األشجعٌة جدة حشرج بن زٌاد، لها صحبة، روى حدٌثها 11
 (.2/377(. العسقبلنً، تهذٌب التهذٌب، )35/361الكمال، )جدته، روى لها أبو داود، والنسابً. انظر: المزي، تهذٌب 
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هت  هيةس  ياغ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـس  يعث إسال     ،    رنال ػ   ػي ي هػه اسغضػب  قػ ؿ:  مػع مػف 
 يمع ػػ  ديال ساهلل مر  ػػ   غػػزؿ اس ػػعر ي عػػالف  ػػي هػػيالؿ اهلل 1مػػر تفق ييػػإذف مػػف مػػر تفق  قاػػف: الػػ  رهػػيؿ

 تػػى إذا  ػػتا اهلل  االػػه ماليػػر نهػػهـ س ػػ   مػػ  نهػػهـ  س  قػػ ؿ: قمػػفس2الؽيِ ي  ػػ يؿ اسهػػه ـ ي هػػقي اسه ػػسا ر ػػى 
 .4س ييه ق ؿ األيزا ي3سار  ؿ 

مػػف رياتػهس يقػػ ؿ  7ي  ػرج 6را ػعة إهػػ  ده ضػعالؼ ال تقػيـ يػػه   ػة. يذ ػػر  الػره ن ػه س ه سػػ 5اسمطػ يييقػ ؿ 
نهؿ اسغ المػةس يقػ ؿ  الػره: ال ػيه ن ػه إ مػ  ن طػ هف مػف  8ال تمؿ ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ اهتط ب اسط  يي

 . 9اسممس اسذي هي  قه

ياسمع ػى مصػ    اسعطػ لس ينرادت ي سهػهـ مػ  مصصػف يػه.  ػي نصػؿ 10هذاس يالم ف نف ال يف  يف است ػياله
 يال ي س  رس هػهـ اس رهػ فس أل هػـ 11ي يل  م   عؿ ي سر  ؿس يا  م  سـ الياغ يهكالل اسر  سة م هـ ههـ اسر  سة

  الث سـ ال رض  اى ن د م هـ  ي  الر اس  الر اسع ـ  ي  الر اسصييس  12نتي ع نصيؿ  ي استيعالة

  

                                                           

 فً " م " ٌرسول. 1
ما ٌتخذ من الحنطة والشعٌر هو دقٌق الشعٌر أو السلت المقلو، وٌكون من القمح، واألكثر جعله من الشعٌر،  :ٌقوِ الس   2

 (.25/480دي، تاج العروس، )وقال أعرابً ٌصفه: هو عدة المسافر، وطعام العجبلن، وبلؽة المرٌض. انظر: الزبٌ
 قال األلبانً: ضعٌؾ. (.2729) كتاب الجهاد، باب فً المرأة والعبد ٌحذٌان من الؽنٌمة، رقم، فً سننه أخرجه أبو داود 3
 (. 8/145(. )8828كتاب  السٌر، باب رد النساء، رقم )، فً الكبرى النسابًو(. 3/74)

، كتاب قسم الفًء والؽنابم، فً الكبرى (. والبٌهق25/137ً، )م الكبٌرالمعج(. والطبرانً، 37/21، )همسندفً وأحمد 
 (. 6/541(. )12915، رقم )باب المملوك والمرأة ٌرضخ لهما وال ٌسهم

 .(1/38انظر: أبو ٌوسؾ، الرد على سٌر األوزاعً، ) 4
ابً 5 ًّ أبو سلٌمان :الَخط  من نسل زٌد بن  فقٌه محّدث، (هـ 388 - 319)، حمد بن محمد بن إبراهٌم ابن الخطاب البست

. انظر: الذهبً، سٌر أعبلم له معالم السنن فً شرح سنن أبً داود، وبٌان إعجاز القرآن ،الخطاب أخً عمر بن الخطاب
 (. 2/273(. الزركلً، األعبلم، )12/497النببلء، )

اد، روى َعنه زٌد بن اْلحباب َوُمسلم بن  6 ٌَ ، روى َعن أَِبٌه وحشرج بن ِز ًّ اد بن أبً اْلَجْعد اأْلَْشَجِع ٌَ َرافع بن َسلَمة بن ِز
، ابن حجر(. 9/26المزي، تهذٌب الكمال، )انظر: ابن القطان، َوذكره اْبن حَبان ِفً الثَِّقات. وإِْبَراِهٌم، جهل حاله ابن حزم 

 (.3/230ٌب، )تهذٌب التهذ
حشرج بن زٌاد، ذكره ابن حبان فً الثقات، وقال فٌه النخعً وابن حزم وابن القطان إنه مجهول. روى عن: جدته ألبٌه  7

أم زٌاد أنها خرجت مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً ؼزوة خٌبر، روى عنه: رافع بن سلمة بن زٌاد األشجعً ابن 
 (. 6/247(. ابن حبان، الثقات، )2/377، تهذٌب التهذٌب، )ابن حجر(. 6/504ال، )أخٌه. انظر: المزي، تهذٌب الكم

 فً " ط " ]أنفس[. 8
 (. 3/422الزٌلعً، نصب الراٌة، ) (.2/307) انظر: الخطابً، معالم السنن، 9

 " التشبه. أفً "  10

  ب من " م "43نهاٌة ق / . 
 فً " م " الرجال. 11
 ٌة.سبب" فً ال أفً "  12
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 .1يالزالد اسذمي يأ ه سالس نهبًل سهس س يف اس ه د  ي دة يسالس هي مف نهاه 

يمف األمير االهت ه  الة إظه ر است  يت يالف اسم ريض  االهـ ي الرهـ ياستيع ياألصػؿ يمػبلؼ اسهػيقي  ػي 
 الػث الهػت ق ف هػهمً   ػ مبًلس يتهػقط  صػته زمػف اسقتػ ؿ مػف  3اسغػ زي إذا قػ تبل 2مهتأ ر سمدمػةاسعه ر ياس

 .5 اـ ال ي   تيعً   ي  ؽ اس  ـ يؿ  ي اسه ر ي  يه 4ن رة األ الرة أل هم  مف نهؿ  رضه

س ي ػي قػيؿ سػه يهػي 7ين مػدر مػه اهلل  6اس ػ  عيثـ اسرضم   د   مف اسغ المة قيؿ إمراج اسممسس يهػي قػيؿ 
ر مػه م سػؾ س يقػ ؿ 8ف ممػس اسممػسر مػه اهلل: مػسا ػ  عي قيؿ  رياالة  ف ن مد مف نريعة األمم سس ي ي

 .9اهلل: مف اسممس

) ثـ اسعيد إ م  الرضم سه إذا ق تػؿ( ي ػذا اسصػيي ياسػذمي أل هػـ القػدريف  اػى اسقتػ ؿ إذا  ػرض اسصػيي قػ درًا 
 .10 مه االه  بل الق ـ  الر اسقت ؿ  ي  قهـ مق

ف سػػـ تق تػػؿة أل هػػ   ػػ  زة   ػػه  ػػأقالـ هػػذه  11يمػػبلؼ اسمػػرنة  إ هػػ  تعطػػى ي سقتػػ ؿ يي سمدمػػة ألهػػؿ اسعهػػ رس يا 
 .12يص ة نم  ه  سثييت  يهة اسقت ؿ م ه س ياألم ف الثيت ي س يهة ا تال طً   الهس اسم  عة م ه  مق مه

  

                                                           

فً الفتاوى الولوالجٌة: " والصبً تبع للبالػ والمرأة تبع للرجل، فبل تجوز التسوٌة بٌنهم فً استحقاق الؽنٌمة، وإن  قال 1
استووا فً سبب االستحقاق وهو القتال. كان ٌنبؽً أن ال ٌسوى بٌن الفرس وبٌن المالك، ألنه تبع للمالك إال أنا تركنا 

(. 3/293ز التسوٌة ال ٌسهم له فٌرضخ. انظر: الولوالجً، الفتاوى الولوالجٌة، )القٌاس بالنص، وال نص هنا، وإذا لم تج
 (.   2/212السرخسً، المبسوط، )

 فً " أ "  بخدمة. 2
 فً " أ " قاتل. 3
 فً " أ " فرضه. 4
 (.    4/131(. الموصلً، االختٌار، )10/45(. السرخسً، المبسوط، )1/114انظر: الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، ) 5
 لشافعً.ل"  أفً "  6
 . فً " أ " واحد 7
فً محل الرضخ للعبٌد والصبٌان والنساء، ثبلثة أقوال: أظهرها: من أربعة أخماس الؽنٌمة. والثانً: من قال النووي: " 8

الماوردي، (. 6/371(. النووي، روضة الطالبٌن، )7/170العٌنً، البناٌة، )انظر: ". أصلها. والثالث: من خمس الخمس
 . (4/143ابن قدامة، الكافً فً فقه اإلمام أحمد، ). (8/414حاوي الكبٌر، )ال
 (.3/189علٌش، منح الجلٌل، ) (.1/101انظر: ابن جزي، القوانٌن الفقهٌة، ) 9

 فً " م " ؼٌرهم فً حقهم مقامهم. 10
 فً " أ " فؤقٌمه. 11
 (.7/170(. العٌنً، البناٌة، )5/502انظر: البابرتً، العناٌة، ) 12
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 الرضخ لمذمي[ضابط ]

  الطريؽ، ولـ يقاتؿ ألف فيو منفعة لممسمميف، إال أنو يزاد والذمي إنما يرضخ لو إذا قاتؿ أو دؿ عمى
عمى السػيـ فػي الداللػة إذا كانػت فيػو منفعػة عظيمػة، وال يبمػغ بػو السػيـ إذا قاتػؿا ألنػو جيػاد، واألوؿ 

 ليس مف عممو وال يسوي بينو وبيف المسمـ في حكـ الجياد.

ذسػؾ سػالس رضػمً  يػؿ يمقػ ـ األ ػرة يسهػذا الػزاد  يال الرد إ طػ ل اسػذمي إذا سػـ الق تػؿس يػؿ دؿ  اػى اسطرالػؽ ألف
يال الهتيى  ي  مػؿ   اى اسههـ إذا   ف  ماه ذسؾ تزالد قالمته  االهس يمبلؼ م  إذا ق تؿ أل ه  مؿ اس ه دس

الياغ يه اسههـ (  2) ال 1اس ه د يالف مف الصا م ه يالك ر  االه يمف ال القياه اهلل م هس يال الص  ه سه  اذسؾ
  .3 م  ذ ره اسمص ؼ

 سيا: ياسههـُ مر ػيع اسيتػةة أل ػه اسم عػيؿ يػبل ياهػطة  ػرؼ  ال ػيف هػي اس  ،ػب  ػف اس   ػؿس يهػذا  اػى قػيؿ ق
 .5 صيه يال يف اس  ،ب س ظ يه 4األ ثرس ينم  مف ال الز إق مة اسظرؼ ياسم رير مع ي يد اسم عيؿ  ال الز

 ]حكـ االستعانة بالكافر[

7اس   عييهي قيؿ  س6  د   إذا د ت اس   ة   ز سيهؿ الهتع ف ي س   ر
 ر مه اهلل.  

  

                                                           

 فً " أ " فكذلك. 1
 فً " أ " لم . 2
 .92السؽناقً، النهاٌة،  .(5/502انظر: البابرتً، العناٌة، ) 3
 . فً " أ " فٌجوز 4
 .171انظر، السؽناقً، النهاٌة،  5
 ( 4/148(. ابن عابدٌن، رد المحتار، )10/23انظر، السرخسً، المبسوط، ) 6
(. ابن قدامة، المؽنً، 4/545وإلٌه ذهب المالكٌة والحنابلة. انظر: التاج واإلكلٌل، ) (.4/276انظر: األم، ) 7
(، 2/171(، المحرر فً الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، )652(.ابن تٌمٌة، عبد السبلم بن عبد هللا، )ت9/256)

 م.1984هـ ـ 1404، 2مكتبة المعارؾ، الرٌاض، ط
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رضػػػي اهلل   هػػ :  ن ػػػه  االػػػه   ، ػػة ي الػػرهس  ػػػف مهػػػاـ س سمػػػ   ػػي 2ي م  ػػة ال ال ػػػيزيف ذسػػؾ 1يايػػف اسم ػػػذر
س  قػػ ؿ سػػه  االػػه اسصػػبلة 3رنة ي  ػػدةاسصػػبلة ياسهػػبلـ مػػرج إسػػى يػػدر  ا قػػه ر ػػؿ مػػف اسم ػػر الف الػػذ ر م ػػه  ػػ

 ػي اسمػرة  5يم ػرؾ  اس ػدالث إسػى نف قػ ؿ سػه 4ياسهبلـ:  تكمف ي هلل يرهيسهق ق ؿ الس ق ؿ: ار ػع  اػف  هػتعالف
 .6  عـس ق ؿ ا طاؽ  اسث سثة:

نتالػت ن ػ  ير ػؿ مػف قػيمي رهػيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـ يهػي الرالػد  ػزيًاس  قػ ؿ:  7إهػ ؼي ػف  يالػب يػف
ق  قا ػ : الس  قػ ؿ: 8رهػيؿ اهلل إ ػ   هػت الي نف ال ػهد قيم ػ  م ػهدًا ال   ػهده معهػـس  قػ ؿ: نتهػام ف  قات: الػ 

يعػد  ي سم ر الفس ق ؿ:  أهام   ي هد   معه. ق ؿ:  قتات ر بًل يضري ي ضرية يتزي ت ي ته ال  هتعالف 9إ  
 س  أقيؿ: ال  دمت ر بًل   ؿ ني ؾ إسى اس  ر  10ذسؾس     ت تقيؿ: ال  دمت ر بًل ي  ؾ هذا اسي  ح

  

                                                           

صاحب هـ(، 318 – هـ242) الحافظ، أبو بكر محمد بن إبراهٌم بن المنذر النٌسابوري الفقٌه،اإلمام ابن المنذر:  1
.روى عن: الربٌع وله كتاب تفسٌر"اإلشراؾ فً اختبلؾ العلماء"، وكتاب "اإلجماع"، وكتاب "المبسوط"، منها التصانٌؾ 

حمد بن ٌحٌى الدمٌاطً. وعداده فً الفقهاء حدث عنه: أبو بكر بن المقرئ، وم. بن سلٌمان، ومحمد بن إسماعٌل الصابػ
نهاٌة من التمكن  له من التحقٌق فً كتبه ما ال ٌقاربه فٌه أحد، وهو فً "النووي:  عنهقال وهو مجتهد مطلق، ، الشافعٌة

أعبلم  انظر: الذهبً، سٌر ."من معرفة الحدٌث، وله اختٌار فبل ٌتقٌد فً االختٌار بمذهب بعٌنه، بل ٌدور مع ظهور الدلٌل
 (.5/294(. الزركلً، األعبلم، )11/300النببلء، )

استعان  -صلى هللا علٌه وسلم  -ال ٌستعان بهم لحدٌث أبً حمٌد، وحدٌث عابشة، وال نعلم أن النبً قال ابن المنذر: " 2
مد بن إبراهٌم، وممن قال بقوله إسحاق بن راهوٌه. انظر: ابن المنذر: مح ."بهم، والذي ذكر أنه استعان بهم ؼٌر ثابت

، 1( ، تح: صؽٌر أحمد أبو حماد، مكتبة مكة الثقافٌة، اإلمارات، ط4/110هـ(، اإلشراؾ على مذاهب العلماء، )319)ت
(، تح: صؽٌر 11/175هـ(، األوسط فً السنن واإلجماع واالختبلؾ، )319هـ. ابن المنذر، محمد بن إبراهٌم، )ت1425

 (.9/256م. ابن قدامة، المؽنً، )1985هـ ـ 1405، 1أحمد أبو حماد، دار طٌبة، الرٌاض، ط
ٌُعجُز نجدة:  3 رجل نجٌد أي ماٍض فً أمره، وشجاعته، والجمٌع أنجاٌد. والن جدةُ: الش جاعُة، وهً البلوغ فً األمر الذي 

 . انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )نجد(. عنه. ورجٌل َنجٌد وِنَجد وَنجٌد
 فً " م " أستعٌن. 4
 م " قاله. فً " 5
(. وأبو 3/1449) (.1817كتاب الجهاد، باب كراهة االستعانة فً الؽزو بكافر، رقم )مسلم،  فً صحٌحه أخرجه مسلم 6

، كتاب الجهاد، باب فً سننه (. وابن ماجه3/75(. )2732، كتاب الجهاد، باب فً المشرك ٌسهم له، رقم )فً سننه داود
 (.24/81( )40/450، )فً مسنده . وأحمد(2/945. )(2832االستعانة بالمشركٌن، رقم )

  أ من " أ "22نهاٌة ق / . 
 فً " أ " أساق. 7
بة بن عمرو األنصاري، أخو بلحارث بن الخزرج،وٌقال خبٌب بالخاء المعجمة نبٌب بن إساؾ ـ وقٌل ٌساؾ ـ بن عح

خبٌب والد خبٌب بن عبد الرحمن شهد وذكرها بالحاء المهملة تصحٌؾ، كان عامل عمر روى عنه ابنه عبد الرحمن بن 
 (.1/671ابن األثٌر، أسد الؽابة فً معرفة الصحابة، ) (.3/404ابن سعد، الطبقات الكبرى، )انظر:  بدرا.

 " أتسلما. أفً "  8
 فً " م " فإنا. 9

 فبلٌن بثوِبه: ات شحَ  وهو ما بٌن العاتق والكشح ٌقال: أي ضربك هذه الضربة فً موضع الوشاح :وشحك هذا الوشاح 10
عمر، معجم اللؽة العربٌة المعاصرة،  انظر: ابن األثٌر، النهاٌة، مادة )وشح(. لِبسه، أدخله تحت إبطه فؤلقاه على منكبه. أي

 مادة )وشح(. 
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 .1يص  هاس   ـ رياه 

يقيؿ اسمص ؼ: )يسم  اهتع ف  االه اسصبلة ياسهبلـ ي سالهيد  اى اسالهيد سـ العطهـ  ال،ً  مف اسغ المة(: الع ي 
ر مػه اهلل: نمير ػ  اس هػف نيػي اليهػؼ الد مع رضة هذه األ  دالثس ياسمػذ ير  ػي ذسػؾ  ػدالث سـ الههـ سهـ ال 

قػػ ؿ:  اهػػتع ف رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ يالهػػيد ايػػف  يػػ س  ػػف  3 ػػف اس  ػػـ  ػػف مقهػػـ 2يػػف  مػػ رة
 .5 رضم سهـ يسـ الههـ  س ف ت رد يه ايف  م رة يهي مضعؼ 4قال ق ع

ق ؿ:  يمرج رهػيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـ يع ػرة مػف الهػيد اسمدال ػة  ػزا يهػـ  6إسى م الصةاسياقدي ينه د 
 .)س يالق ؿ ن ذاهـ يسـ الههـ سهـ7نهؿ مالير ينههـ سهـ  ههم ف اسمهامالف 

ينه د استرمذي إسى اسزهري ق ؿ:  نههـ  االػه اسصػبلة ياسهػبلـ سقػـي مػف اسالهػيد قػ تايا معػه  يهػي م قطػع ي ػي 
 .8ه ده ضعؼ

  

                                                           

أحمد  و (،6/413) ، شرح مشكل اآلثار،أخرجه الطحاويو(. 2/132انظر: النٌسابوري، المستدرك على الصحٌحٌن، ) 1
عبد وإسناده ضعٌؾ دون قوله: "فبل نستعٌن بالمشركٌن على المشركٌن" فهو صحٌح لؽٌره،  :لمسنداال محقق ق ه،فً مسند

لم ٌإثر توثٌقه عن ؼٌر ابن حبان، وبقٌة  الرحمن بن خبٌب والد خبٌب بن عبد الرحمن بن خبٌب بن إساؾ األنصاري،
 (،3/404) ، الطبقات الكبرى،وابن سعد (،25/43) رجاله ثقات.

فدً الحددٌث، روى عدن الحكدم بدن عتٌبدة روى عنده  هدـ(، كدان ضدعٌفاً 153الحسن بن عمارة مولى بجٌلة، أبو محمد )ت 2
 (.3/27(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )6/347ابن سعد، الطبقات الكبرى، )انظر: جرٌر وعبد الرزاق. 

وٌقال: مولى ابن عباس، تابعً ثقة، سمع ابن عباس.  مقسم بن بجرة، أبو القاسم، مولى عبد هللا بن الحارث، الهاشمً، 3
 (.2/295(. العجلً، الثقات، )8/33روى عنه: الحكم بن عتٌبة، وٌزٌد بن أبً زٌاد. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )

ُنقاع: 4 ٌْ ؼزاهم النبً وهو اسم لشعب من الٌهود الذٌن كانوا بالمدٌنة  ،بالفتح ثم السكون، وضم النون وفتحها وكسرها َق
(. الببلذري، أنساب 4/424الحموي، معجم البلدان، ) العهد. نقضواو وابؽ لما ِفً شوال سنة اثنتٌنصلى هللا علٌه وسلم 

 (.1/308قرٌش، )
، رقم باب الرضخ لمن ٌستعان به من أهل الذمة على قتال المشركٌن، كتاب السٌر، فً الكبرى أخرجه البٌهقً 5
(. وأخرجه 9/92( )9/63) .هذا الحسن بن عمارة وهو متروك، ولم ٌبلؽنا فً هذا حدٌث صحٌحتفرد ب(. وقال: 17970)
(. وفً كتاب السٌر، باب 3/393(. )2858الصؽٌر، كتاب السٌر، باب العبٌد والنساء والصبٌان وأهل الذمة، رقم ) فً

 (.13/176سنن واآلثار، )معرفة الوفً  (.2858)(.17831، رقم )العبٌد والنساء والصبٌان ٌحضرون الوقعة
 إنما أسنده إلى حرام بن سعد بن محٌصة. 6

هـ(، وكان ثقة قلٌل الحدٌث 113حرام بن سعد بن محٌصة األنصاري من األوس، وٌقال حرام بن ساعدة، أبو سعٌد، )ت
(. ابن 5/199)روى عن أبٌه عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم روى عنه الزهري. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، 

 (.3/281أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )
باب الرضخ لمن ٌستعان به من أهل الذمة ، كتاب السٌر، فً الكبرى . والبٌهقً(2/684، )همؽازٌ فً  أخرجه الواقدي 7

معرفة السنن واآلثار، وفً (. 9/92(. وقال: هذا الحدٌث منقطع وإسناده ضعٌؾ. )17971، رقم )على قتال المشركٌن
(13/174) 
. (1558كتاب السٌر، باب ما جاء فً أهل الذمة ٌؽزون مع المسلمٌن هل ٌسهم لهم؟، رقم )، فً سننه أخرجه الترمذي 8
(. 17824، كتاب السٌر، باب العبٌد والنساء والصبٌان ٌحضرون الوقعة، رقم )فً معرفة السنن (. والبٌهق4/128ً)

 (.13/174) .رضخمنقطع، وٌحتمل أن ٌكون المراد به ال وقال:
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1ال الى يف اسقط فمع نف 
يال  ػؾ نف  3 ال،ً  يالقيؿ:  هي يم زسة اسػرالا سيقت دة الرى مراهالؿ اسزهري  2  ف ال 

 ـي ن  دالث اسم ع  ي اسقية   الؼ تع رضه .تق  4هذه ال

ر مػػه اهلل:  رده صػػاى اهلل  االػػه يوسػػه يهػػاـ اسم ػػرؾ ياسم ػػر الف  ػػ ف  ػػي  ػػزية يػػدرس ثػػـ إ ػػه اس ػػ  عي يقػػ ؿ 
مػػف ي ػػي قال قػػ ع ياهػػتع ف  ػػي  ػػزية   ػػالف هػػ ة ثمػػ ٍف   االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ اهػػتع ف  ػػي  ػػزية ماليػػر يالهػػيد

 .5يهي م رؾ يص ياف يف نمالة 

الم  ه  االس يا د مف  7ينف الرده  م  سه رد اسمهاـ سمع ىً  6  سرد إف   ف أل ؿ ن ه ممالر يالف نف الهتعالف يه
ف   ف أل ؿ ن ه م رؾ  قد  همه م  يعدهس يال يأس نف الهتع ف ي سم ر الف  اى  اس دالثالف مم س ً  سآلمرس يا 

 يال ال يف سهـ راالة تمصهـ. 8قت ؿ اسم ر الف إذا مر يا طي ً  يالرضم سهـ يال الههـ سهـ

 ف رده  ي  زية يدر ر  ل نف الهاـ.يسـ الثيت  ف اس يي صاى اهلل  االه يهاـ ن ه نههـ سهـس يسعؿ رده م

 ]سيـ ذي القربى[

 وأما الخمس فيقسـ عمى ثالثة أسيـ3 سيـ لميتامى وسيـ لممساكيف وسيـ البف السبيؿ يدخؿ فقراء(
ذوي القربػػى فػػييـ ويقػػدموف، وال يػػدفع إلػػى أغنيػػائيـ( وقػػاؿ الشػػافعي3 ليػػـ خمػػس الخمػػس يسػػتوي فيػػو 

مثػؿ حػظ األنثيػيف، ويكػوف لبنػي ىاشػـ وبنػي المطمػب دوف غيػرىـ، غنييـ وفقيرىـ، ويقسـ بينيـ لمػذكر 
 [ مف غير فصؿ الغني والفقير.14لقولو تعالى }ولذي القربى{ ]األنفاؿ3 

 ) القهـ  اى ثبلثة نههـ ههـ ساالت مى س نيالً  تقدـ ن ه المر ه 10اسممس ( ني اسذي 9)قيسه ينم 

  

                                                           

هـ(، وكان ثقة مؤموناً رفٌعاً حجة، روى عن 198ٌحٌى بن سعٌدالقطان، وٌكنى أبا سعٌد، )تٌحٌى بن القطان: وهو  1
وأحمد بن حنبل. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى،  مهديعمش وهشام بن عروة، روى عنه عبد الرحمن بن األ
 (. 9/150(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )7/215)
 .لٌست فً " أ " 2
 (. 4/585انظر: ابن عبد الهادي، تنقٌح التحقٌق، ) 3
 فً " أ " إال. 4
 (.4/276األم، )الشافعً، انظر:  5
 لٌست فً " أ ". 6
 فً " أ " المعنً. 7
 فً " م ".لٌست  8
 ؤما.ف"  أ، مفً "  9

 فً " أ " الذٌن. 10

  أ من " م "44نهاٌة ق / . 
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الدمؿ  قرال ذيي اسقريى  ػالهـ يالقػدميف (  اػى  الػرهـة ألف  الػرهـ مػف  1يههـ سامه  الف يههـ اليف اسهيالؿ
 .2اس قرال التم  يف مف نمذ اسصدق تس يذيي اسقريى ال ت ؿ سهـس هذا رني اس رمي

س 4الدمؿ  قرال اسالت مى مف ذيي اسقريى  ي ههـ اسالت مى اسمذ يرالف ديف ن  ال ،هـ 3يهالأتي رني اسط  يي ن ه
ي قرال ني  ل اسهيالؿ مف ذيي اسقريى  ي ني  ل  ياسمه  الف م هـ  ي ههـ اسمه  الفسس 5ياسالتالـ صغالر ال نب سه

 اسهيالؿ.

 ي س قر ياسمه  ة ال ي سالتـ.  7اسالتالـ  الث   ف اهت ق قه 6 إف قالؿ:  بل   ،دة  ال ،ذ  ي ذ ر اهـ

ياسالتػالـ صػغالر  ػبل ن الب يأف   ،دته د ع تيهـ نف اسالتالـ ال الهت ؽ مف اسغ المة  ػال،ً  ألف اهػت ق قه  ي س هػ د 
 سمػ   ػ ف  قػرال ذيي اسقريػى الهػت قيف يػ س قر  :9سا ػالم نيػي م صػير استػأيالبلت 8الهت قه س يمثاه م  ذ ر  ػي

   بل   ،دة  ي ذ رهـ  ي اسقروف.

ت ػػؿ  11اس قالػػر مػػ هـ ال الهػػت ؽ أل ػػه مػػف قيالػػؿ اسصػػدقة يال 10ن ػػ ب يػػأف ن هػػ ـ يعػػض اس ػػ س قػػد تقضػػي يػػأف
 .12سهـ 

 ثبلثة مص رؼس اسممس   د   ال  اى هيالؿ االهت ق ؽ  تى سي صرؼ إسى ي ي است  ة: هذه اس

  

                                                           

 فً " أ " النسٌل. 1
 (.7/125(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )10/9السرخسً، المبسوط، ) .235انظر: القدوري، مختصر القدوري،  2
 .ي" أ مفً "  3
أن الصدقات إنما كانت حرمت علٌهم من أجل ما جعل لهم فً الخمس من سهم ذوي القربى. فلما قال الطحاوي: "  4

علٌهم من أجل  بموت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، حل لهم بذلك ما قد كان محرماً  ،ؼٌرهمانقطع ذلك عنهم ورجع إلى 
 (.5/118(. ابن نجٌم، البحر الرابق، )2/10". انظر: شرح معانً اآلثار، )ما قد كان أحل لهم

 انظر: الفٌومً، المصباح المنٌر، مادة )ٌتم(. 5
 م.هسأ "فً "  6
 .م" كان استحقاقه أفً "  7
 .فً " م " من 8
، لئلمام أبً منصور محمد بن محمد محمود الماترٌدي الحنفً، تؤوٌبلت أهل السنةالمسمى ب تؤوٌبلت القرآن 9
ومن مصنفاته كتاب التوحٌد وكتاب المقاالت وله كتب فً الرد على المعتزلة والقرامطة والروافض وله  هـ(،333)ت

. انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون عن أسامً الكتب ل وأصول الفقهكتاب مآخذ الشرابع فً أصول الفقه وكتاب الجد
 (.1/113(. رٌاض زاده، أسماء الكتب المتمم لكشؾ الظنون، )1/335والفنون، )

 فً " م ، ط " إلى أن. 10
 .أ " فبل فً " 11
الكتب العلمٌة، (، مجدي باسلوم، دار 5/215هـ(، تؤوٌبلت أهل السنة، )333انظر: الماترٌدي، محمد بن محمد، )ت 12

 م.2005هـ ـ 1426، 1بٌروت، ط
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 .1ص ؼ يا د م هـ   ز  م   ي اسصدق ت

ي  ػد  .2ق ؿ ن مد ) يق ؿ اس   عي: سذيي اسقريى ممس اسممس الهتيي  اله   الهـ ي قالرهـ ( ييقيؿ اس   عي
ف  ػػ ل  3م سػػؾ: األمػػر م ػػيض إسػػى رني ف  ػػ ل ن طػػى يعضػػهـ ديف يعػػض يا  اإلمػػ ـ إف  ػػ ل قهػػـ يالػػ هـ يا 

 5نمرهـ. 4ن طى  الرهـ إف   ف نمر  الرهـ نهـ مف

 ديف  الػرهـ( مػف اسقرايػ ت ي  ػف 7يي ػي اسمطاػب 6)يالقهـ يال هـ ساذ ر مثؿ  ظ األ ثالالف يال ػيف سي ػي ه  ػـ
 ػػ سمبلؼ  ػػي دمػػيؿ اسغ ػػي مػػف ذيي  ه  ػػـ يي ػػي اسمطاػػبس يا قػػه  اػػى نف اسقرايػػة اسمػػرادة ه ػػ  تمػػص ي ػػي

يهػػي ظػػػ هر  9ياأل ثػػىس يالػػد ع ساق صػػي ياسػػدا ي الهػػتيي  الػػػه اسػػذ ر :ياسثػػيري 8يقػػ ؿ اسمز ػػي اسقريػػى ي دمػػه.
 . 10إطبلؽ اس ص

11{ُقرَيػػىَٰ َيِسػػِذي ٱس: })سػػه إطػػبلؽ قيسػػه تعػػ سى
ييصػػؼ  12يألف اس  ػػـ اسمعاػػؽس يػػبل  صػػؿ يػػالف اسغ ػػي ياس قالػػر( 

 س 13 الي ب نف ميدن اال تق ؽ  اة سه يال ت صالؿ  اله

  

                                                           

 .(3/303انظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء، ) 1
(. ابن قدامة، المؽنً، 4/154(. ابن قدامة، الكافً فً فقه اإلمام أحمد، )3/301انظر: الشٌرازي، المهذب، ) 2
(6/462.) 
 .م "أ، لٌست فً "  3
 ]أهم أهم[فً " م "  4
 .(2/251(. الدسوقً، حاشٌة الدسوقً، )3/129ختصر خلٌل للخرشً، )انظر: الخرشً، شرح م 5
 ومات هاشم بَؽّزة من الشام وُدفن بها.، وإلى هاشم انتهت رٌاسة قرٌش، بنو هاشم بن عبد مناؾ 6

 (.1/153انظر: القلقشندي، قبلبد الجمان، ) أسد، وهو أبو فاطمة أم علً بن أبً طالب.و وكان له ولدان: عبد المطلب،
بضم المٌم وفتح الطاء المشددة وكسر البلم، بطن من بنً عبد مناؾ من قرٌش من العدنانٌة، وهم بنو  -بنو المطلب  7

بؤخٌه  المطلب بن عبد مناؾ، وكان للمطلب خمسة أوالد هم الحارث وخزٌمة وعباد وهاشم وعبد ٌزٌد وكان المطلب متؤلفاً 
هـ(، نهاٌة األرب فً معرفة أنساب 821لقشندي، أحمد بن علً، )ت. انظر: القهاشم وجرى بنوهما على ذلك بعدهما

 هـ.1980هـ ـ 1400، 2(، تح: إبراهٌم اإلبٌاري، دار الكتاب اللبنانٌٌن، بٌروت، ط1/73العرب، )

  ب من " أ "22نهاٌة ق / . 
الشافعً، ناصر مذهب  زنًإسماعٌل بن ٌحٌى بن إسماعٌل بن عمرو بن إسحاق اإلمام الجلٌل أبو إبراهٌم المالمزنً:  8
روى عنه ابن خزٌمة والطحاوي وابن أبً حاتم ، حدث عن الشافعً ونعٌم بن حماد وؼٌرهماهـ(، 264هـ ـ 175)

 (. 1/217(. ابن خلكان، وفٌات األعٌان، )2/93. انظر: السبكً، طبقات الشافعٌة الكبرى، )وؼٌرهم
 فً " أ " للقاضً والثانً. 9

 (.3/301الشٌرازي، المهذب، ) .(8/435الحاوي الكبٌر، )انظر: الماوردي، 10
 .41سورة األنفال، اآلٌة 11
 فً " م " المتعلق. 12
قال فً النهاٌة: " أجاب عنه وقال: نعم إن الحكم مرتب على لفظ مشتق وهو ذو القربى، لكن المراد منه قرب النصرة  13

قوله: " إنهم لم ٌزالوا معً فً الجاهلٌة واإلسبلم"  انظر: السؽناقً، ال قرب القرابة بدلٌل تعلٌل النبً صلى هللا علٌه وسلم ب
 .96النهاٌة،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=23&ID=174&idfrom=3233&idto=3472&bookid=23&startno=31#docu
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يمبلؼ اسالت مى  إ هـ ال ترطيف  الهـ اس قر مع ت قؽ اإلطبلؽ  قيس  س يذسؾ ألف اهػـ اسالتػالـ ال ػعر ي س   ػة 
 .1   ف مقالدًا مع ى يه 

ثـ ال ت ت ي م  هيته  ي سغ ىة أل ه ال اليعد  ػيف قرايػة رهػيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـ  يمبلؼ ذيي اسقريىس
 .2تي ب اهت ق ؽ هذه اس رامة

 ولنا أف الخمفاء األربعة الراشديف قسموه عمى ثالثة أسيـ عمى نحو ما قمناه وكفى بيـ قدوة. وقاؿ- 
يا معشر بني ىاشـ إف او تعالى كره لكػـ غسػالة النػاس وأوسػاخيـ وعوضػكـ » -عميو الصالة والسالـ 
 .والعوض إنما يثبت في حؽ مف يثبت في حقو المعوض وىـ الفقراء« منيا بخمس الخمس

ثػػـ إ ػػه سػػـ ال  ػػر  س اػػى ثبلثػػة نهػػهـ  اػػى   ػػي مػػ  قا ػػ  ي  ػػى يهػػـ قػػدية( 3) يس ػػ  نف اسما ػػ ل اسرا ػػدالف قهػػميه
 .4 االهـ ذسؾ ن د مع  اـ  مالع اسص  ية يذسؾ يتيا رهـ    ف إ م   ً 

 5 ػف اس ايػي إذ ال الظف يهػـ مػبلؼ رهػيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـس ياس ػبلـ  ػي إثي تػهس  ػريى نيػي اليهػؼ
نف اسممػػػس  ػػػ ف القهػػػـ  اػػػى  هػػػده  االػػػه اسصػػػبلة  :   ػػػف ايػػػف  يػػػ س رضػػػي اهلل   همػػػ  6 ػػػف نيػػػي صػػػ سا

هػهـس يسػذي اسقريػى هػهـس يساالتػ مى هػهـس يسامهػ  الف هػهـس ياليػف  7ياسهبلـ  اى ممهة نهػهـ: هلل ياسرهػيؿ
 .8اسهيالؿ ههـ 

  

                                                           

 لٌست فً " م ". 1
 .94انظر: السؽناقً، النهاٌة،  2
 فً " م " قسموا. 3
 (.10/10انظر: السرخسً، المبسوط، ) 4
عنه: ولده  ىشٌعً متروك الحدٌثرو هـ(،146الكوفً النسابة المفسر، )ت أبو النضر، محمد بن السابب بن بشرالكلبً:  5

ؼراق فً بن حبان وضوح الكذب فٌه أظهر من أن ٌحتاج إلى اإلاقال ؼٌرهم، أخذ عن: أبً صالح وجرٌر و، هشام وطابفة
. انظر: ابن حبان، المجروحٌن، وصفه روى عن أبً صالح التفسٌر وأبو صالح لم ٌسمع من بن عباس ال ٌحل االحتجاج به

 (9/178(. ابن حجر، تهذٌب التهذٌب، )6/358، سٌر أعبلم النببلء، )(. الذهب2/245ً)
روى عن: عبد هللا بن عباس، وأبً هرٌرة، روى عنه: ، باذام، وٌقال: باذان مولى أم هانا بنت أبً طالبأبو صالح  6

روى عنه الكلبً،  ٌحٌى بن معٌن: لٌس به بؤس، وإذاقال عنه  ،إسماعٌل بن أبً خالد، وإسماعٌل بن عبد الرحمن السدي
(. المزي: تهذٌب 2/431انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، ) فلٌس بشًء.وقال أبو حاتم: ٌكتب حدٌثه، وال ٌحتج به.

 (. 4/6الكمال فً أسماء الرجال، )
 فً " أ " هللا وللرسول. وفً " م " هلل وللرسول. 7
 (.1/30أبو ٌوسؾ، الخراج، )انظر:  8
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ـ: هػػػهـ ساالتػػػ مىس يهػػػهـ ثػػػـ قهػػػـ نيػػػي ي ػػػر ي مػػػر ي ثمػػػ ف ي اػػػي رضػػػي اهلل تعػػػ سى  ػػػ هـ  اػػػى ثبلثػػػة نهػػػه
 .1سامه  الفس يههـ اليف اسهيالؿ

 ػػف م مػػد يػػف   ػػف  يػػد اهلل يػػف اسميػػ رؾ 3 ػػف اليهػػؼ يػػف  ػػدي 2يريى اسط ػػ يي  ػػف م مػػد يػػف مزالمػػة
رضػػي اهلل   ػػه   قاػػت: نرنالػػت  اػػي يػػف نيػػي ط سػػب 4إهػػ  ؽ قػػ ؿ:   هػػأست نيػػ   ع ػػر: الع ػػي م مػػد يػػف  اػػي

الؼ ص ع  ي ههـ ذيي اسقريىق قػ ؿ: هػاؾ يػه ياهلل هػيالؿ نيػي يسي مف نمر اس  س   5 الث يسي اسعراؽ يم 
إال  ػػف رنالػػهس  مػػ   ػػ ف نهاػػه الصػػدريف 6ي ػػر ي مػػرس  قاػػت: ي الػػؼ ين ػػتـ تقيسػػيف مػػ  تقيسػػيفق قػػ ؿ: نمػػ  ياهلل

 ا تهى.  7قات:  م  م عهق ق ؿ:  ره ياهلل نف الد ي  االه يمبلؼ هالرة نيي ي ر ي مر 

 الهس ييه تصا رياالة نيي اليهؼ  ػف اس ايػيس  ػإف اس ايػي مضػعؼ   ػد ي يف اسما  ل  عايا ذسؾ سـ المتاؼ 
 نهؿ اس دالث إال ن ه يا ؽ اس  س.

يمم س ػػة نهػػؿ اسيالػػتس ي ػػالف ثيػػت هػػذا   م ػػ  يأ ػػه إ مػػ   عاػػه  8  يا  مػػ  اس ػػ  عي ر مػػه اهلل القػػيؿ: ال إ مػػ ع
  .10سـ ال ف ال ؿ سه نف الم سؼ ا ته ده ا ته دهم  9سظهير ن ه اسصياب أل ه

  

                                                           

 (.10/8(. السرخسً، المبسوط، )7/422(. الشٌبانً، األصل، )1/94السٌر الصؽٌر، ) انظر: الشٌبانً، 1
محمد بن إسحاق بن خزٌمة بن صالح بن بكر. الحافظ، الحجة، الفقٌه، شٌخ اإلسبلم، إمام األبمة، أبو بكر السلمً  2

سمع من: محمود بن . لفقه. وعنً فً حداثته بالحدٌث واهـ(311ـ  223، )النٌسابوري، الشافعً، صاحب التصانٌؾ
. انظر، ابن أبً حاتم ، الجرح والتعدٌل، ؼٌبلن، وعلً بن حجر،حدث عنه: البخاري، ومسلم فً ؼٌر "الصحٌحٌن"

 (. 11/225(. الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )7/196)
ب الكوفً، مولى ٌوسؾ بن عدي بن زرٌق بن إسماعٌل، وٌقال: ٌوسؾ بن عدي بن الصلت بن بسطام التٌمً، أبو ٌعقو 3

،روى وعبد هللا بن المبارك روى عن: إسماعٌل بن عٌاش ثقة، .هـ(230، )تتٌم هللا، أخو زكرٌا بن عدي، سكن مصر
(. 32/438. انظر: المزي، تهذٌب الكمال، )عنه: البخاري، وأبو حاتم الرازي، ومحمد بن خزٌمة البصري نزٌل مصر

 (.9/227ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )
محمد بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبٌطالب القرشً الهاشمً، أبو جعفر الباقر، وأمه أم عبد هللا بنت الحسن بن علً  4

 أبٌه علً بن الحسٌن، وجده علً بن أبً طالب(، روى عن هـ 114 - 57)، ثقة، كثٌر الحدٌث مدنً تابعً بن أبً طالب.
روى له الجماعة. انظر: ابن خلكان، وفٌات  ه جعفر بن محمد الصادق،روى عنه: أبان بن تؽلب الكوفً، وابنمرسبلً، 

 (.26/137(. المزي، تهذٌب الكمال، )4/174األعٌان، )
 ما.بفً " م، ط " و 5
 أم وهللا." م " فً  6
 (.3/234انظر: الطحاوي، شرح معانً اآلثار، ) 7
 .فً " أ " لئلجماع 8
 فً " ط " ال أنه. 9

 .فً " م " الجتهادهما 10
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  الف يا قهم   ام   ن ه ر ع  س ي الر ذسؾس1يقد  اـ ن ه م س هم   ي ن ال ل سـ تيا ؽ رناله  يالع نمه ت األيالد
 . 3  ه ن ه   ف الرى مبل ه2الثيت إسى رنالهم  إف   ف

رني  اػي  ػي اسممػػس رني  4ييهػذا ال ػد ع مػ  اهػتدؿ يػه اس ػ  عي  ػف نيػي  ع ػػر م مػد يػف  اػي قػ ؿ:   ػ ف
 نهؿ يالته يس ف  ره نف الم سؼ ني  ي ر ي مر .

مػف نف ال هػب إسالػه مبل همػ س ي الػؼ ي الػػه  6 م ػع نف  عاػه  ػ ف تقالػة 5قػ ؿ: يال إ مػ ع يػديف نهػؿ اسيالػت أل ػ 
 .9 اـ ال ف م عه إال سر ي ه يظهير اسدسالؿ سه  8 قهـ  ي ا تق ده 7م ع اسمهت قالف مف

 اى ن ه  ػ ف  ػي األيؿ  ػذسؾ ثػـ ر ػعس يسػ،ف  مف ن ه   ف الرى ذسؾ م ميالً  :ي س ف ايف   ي ذا م  ريي
  سـ ال ف ر ع   ألمذ يقيؿ اسرا دالف مع اقترا ه يعدـ اس  الر مف ن د نيسى.

سػـ العطػيهـ يهػي اس ػؽس   إف قالؿ: سي صا مػ  ذ ػرتـ سػـ ال ػف هػهـ مهػت ؽ سػذيي اسقريػى نصػبًل ألف اسما ػ ل
ن ػػ ب  اػػى قػػيؿ اس رمػػي نف  أل ػػه ن طػػ هـ يػػبل  ػػيهة  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ:يهػػي ممػػ سؼ سا تػػ ب يس عاػػه 

 اى نف اسههـ سا قالر م هـ سقيسػه  االػه اسصػبلة ياسهػبلـ:  الػ  مع ػر ي ػي ه  ػـ  اس ػدالثس يهػي  10اسدسالؿ داؿ
 .11 ي اسز  ة يهذا اسا ظ  رالبس يتقدـ

  

                                                           

بشًء من أنواع التصرفات، ولكن ٌجوز التصرؾ فً  نوال التصرؾ فٌه نوال هبته نال ٌجوز بٌعهأمهات األوالد:  1
 (.8/405. انظر: الروٌانً، بحر المذهب، )بموته نواالستخدام، فإذا مات السٌد عتقت بالوطء نمنافعه

 فً " م، ط " كان ثبت. 2
نص ذهب جماهٌر أهل العلم إلى أن أم الولد ال ٌجوز بٌعها، وهذا مذهب الحنفٌة، والمالكٌة، والشافعٌة، والحنابلة، و 3

(. 7/149السرخسً، المبسوط، ) انظر: الشافعً فً القدٌم بجواز بٌعهن ولكنه فً حكم المرجوع عنه فبل عمل به.
 .  (7/494(. المرداوي، اإلنصاؾ ، )19/498(. الجوٌنً، نهاٌة المطلب، )2/540األصبحً، المدونة، )

 فً " م " وكان. 4
 ا.م" ألن أفً "  5
 فً " أ " تقٌته. 6
 ن.عط " م، فً "  7
 .م" فً اعتقاده أفً "  8
 (.2/100(. السؽناقً، النهاٌة، )5/508ً، العناٌة، )(. البابرت10/11انظر: السرخسً، المبسوط، ) 9

  ب من " م "44نهاٌة ق /. 
 .فً " أ " دال، وفً " م " دل 10
. قال ة أٌدي الناس وأوساخهم، وعوضكم منها بخمس الخمس"الَ سَ ؼُ  "ٌا معشر بنً هاشم إن هللا تعالى كره لكمالحدٌث:  11

 (.2/126(. الدراٌة، )3/424انظر: نصب الراٌة، ) الزٌلعً: ؼرٌب وتقدم فً الزكاة. وقال ابن حجر: لم أجده هكذا. 
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س يهػ ؽ اسهػ د معتمر يػف هػاالم فس  دث   2س  دث   مهدد1مع ذ يف اسمث ى ي مع مه:  دث   اسطيرا ي ينه د 
اي اله إسى رهػيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـ ق قػ ؿ سهمػ : ا طاقػ   3 ي ؿ يف اس  رثق ؿ:  يعث  ايف  ي سإسى 

 ػػأميراه ي   تهمػػ س  قػػ ؿ  4إسػػى  م مػػ  سعاػػه الهػػتعالف ي مػػ   اػػى صػػدق ت  أتالػػ  اس يػػي صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـا
الغ ػػال ـ  5ة األالػػدي إف س ػػـ  ػػي ممػػس اسممػػس سمػػ  سَ َهػ ُ  يال سهمػ :  ال ال ػػؿ ألهػػؿ اسيالػػت مػػف اسصػػدق ت  ػػيل

 11 ػػػػدث   إيػػػػراهالـ يػػػػف مهػػػػدي اسمصالصػػػػي 10 ػػػػدث   نيػػػػي 9 ػػػػي ت هػػػػالره 8نيػػػػي  ػػػػ تـ 7يرياه ايػػػػف 6يال  ػػػػال ـ 

 ممس اسممس  13ة نالدي اس  س إف س ـ  ي سَ هَ ر يت س ـ  ف  ُ  معتمر يف هاالم ف يه يا ظ  12 دث  

  

                                                           

حدث عن أبٌه وحدث بالمسند عن مسدد بن هـ(، 288، )تمعاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري أبو المثنى البصري 1
وروى عنه المسند أبو بكر محمد بن عبد هللا  ،لٌمان بن أحمد الطبرانًسوحدث عنه أبو عوانة االسفرابٌنً  ،مسرهد
 (.10/515(. الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )1/449. انظر: ابن نقطة، التقٌٌد، )الشافعً

حدث عن: هـ(، 128هـ ـ 150الثقة، ) اإلمام، الحافظالبصري،  األسدي ، أبو الحسنمسدد بن مسرهد بن مسربل 2
. انظر: ابن حبان، الثقات، حدث عنه: البخاري، وأبو داود، وٌٌنة، وفضٌل بن عٌاض،وعدد كثٌرمعتمر، وابن ع

 (. 9/17(. الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )9/200)
 فً " م، ط " الحرث. 3

ام ـ نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناؾ القرشً، ٌكنى أبا الحارث، أسر ٌوم بدر، ثم أسلم وهاجر أٌ
 (.4/1512، )االستٌعاب(. ابن عبد البر، 4/33هـ(. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )15الخندق، )ت

 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ ". 4
 فً " ط " ما. 5
 (.3/91الهٌثمً، مجمع الزوابد، )و(. 11/217المعجم الكبٌر، ) أخرجه الطبرانً، وإسناده ضعٌؾ. 6
 لٌست فً " م " 7
هـ(، ثقة حافظ، سمع  من أبٌه أبً 327هـ ـ 240عبد الرحمن بن محمد بن إدرٌس أبو محمد بن أبً حاتم الرازي، ) 8

حاتم وأبً زرعة الرازي، روى عنه أبو الحسٌن محمد بن عبد هللا وأحمد بن محمد البصٌر، صنؾ كتاب الجرح والتعدٌل 
 (.35/357(. ابن عساكر، تارٌخ دمشق، )1/4الجرح والتعدٌل، )والتفسٌر الكبٌر وكتاب العلل. انظر: ابن أبً حاتم، 

له من المصنفات أٌضاً: و، عشر مجلداً  ًإثنوٌقع فً  التفسٌر المسندهـ(، واسمه 327تفسٌر ابن أبً حاتم المتوفى سنة ) 9
هـ(، 945، )ت. انظر: الداوودي، محمد بن علً بن أحمدكتاب الجرح والتعدٌل، وكتاب الرد على الجهمٌة وؼٌر ذلك

 (، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، د.ط، د.ت.1/286طبقات المفسرٌن، )
د ْبن إِْدِرٌَس بن المنذر الحنظلً الرازيأبو حاتم،  10  أبىهـ(، كان أحد األبمة الحفاظ روى عن 275هـ ـ 195)، ُمَحم 

(. الذهبً، سٌر  7/204التعدٌل، )بً حاتم، الجرح أبو زرعة الرازي. انظر: ابن أصمعى، روى عنه زٌد النحوي واأل
 (.13/247أعبلم النببلء، )

  أ من " أ "23نهاٌة ق / . 
 فً " أ " المصصً. 11

هـ(، ثقة روى عن إبراهٌم بن سعد وصالح بن 225إبراهٌم بن مهدي المصٌصً بؽدادي األصل سكن المصٌصة، )ت
(. البؽدادي، 2/138أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )عمر، روى عنه الحسن بن محمد بن الصباح، وأبو حاتم. انظر: ابن 

 (.6/176تارٌخ بؽداد، )
 لٌست فً " أ ". 12
 فً " م، ط " من. 13

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17102
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17116
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8733
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 .3يهي إه  د  هف 2الغ ال ـ  1م 

 ػي  5إ م  يقع  ي  ي رة يعض استػ يعالفس ثػـ  ػي  ػيف اسعػيض إ مػ  الثيػت  ػي  ػؽ مػف الثيػت 4يس ظ اسعيض
 القتضػي   قػرال ذيي اسقريػىس 6{ُقرَيػىَٰ َيِسػِذي ٱس قه اسمعيض مم يعس ثـ هػذا القتضػي نف اسمػراد يقيسػه تعػ سى: }

م ػػع اسما ػػ ل اسرا ػػدالف إالػػ هـ  8مصػػ رؼ مهػػتمرًاس يال   الػػه ا تقػػ د َ ق اَلػػة 7ا تقػػ د اهػػت ق ؽ  قػػرا،هـ ني  ػػي هـ
سػػـ العطػػيا ذيي اسقريػػى  ػػال،ً  مػػف  الػػر اهػػتث  ل  قػػرا،هـس ي ػػذا ال   الػػه  9مطاقػػً س  مػػ  هػػي ظػػ هر مػػ  ريال ػػ  ن هػػـ

ي ػػػ ف سػػػه   ػػػريف  يػػػدًا  10إ طػػػ كه  االػػػه اسصػػػبلة ياسهػػػبلـ األ  الػػػ ل مػػػ هـس  مػػػ  ريي:  ن ػػػه ن طػػػى اسعيػػػ س
 .11الت ريف 

 عمؿ فقاؿ3  -عميو الصالة والسالـ  -أعطاىـ لمنصرةا أال تر  أنو  -عميو الصالة والسالـ  -والنبي
دؿ عمػى أف المػراد مػف النصػر « إنيـ لف يزالوا معػي ىكػذا فػي الجاىميػة واإلسػالـ، وشػبؾ بػيف أصػابعو»

 قرب النصرة ال قرب القرابة.

اسث  يس س ف الي ب اسهكاؿ  14الد ع 13إسم ( 12يقيؿ اسمص ؼ: )ياس يي صاى اهلل  االه يهاـ ن ط هـ سا صرة
نف اسقرايػػػة اسمهػػػت قة هػػػي استػػػي    ػػػت  صػػػرتهس يذسػػػؾ ال   االػػػه اسم  قضػػػة مػػػع مػػػ  قياػػػه ألف اس  صػػػؿ  ال ،ػػػذ

المص اس قالر م هـس يمف األ  ال ل مف تأمر يعػده  االػه اسصػبلة ياسهػبلـ   سعيػ س   ػ ف ال ػب  اػى اسما ػ ل 
 نف العطيهـس 

  
                                                           

 ما.ل"  أ، مفً "  1
(، تح: أسعد الطٌب، مكتبة نزار 5/1705ر ابن أبً حاتم، )ٌ(، تفس327ابن أبً حاتم، عبد الرحمن بن محمد، )ت 2

 هـ.3،1419مصطفى الباز، السعودٌة،  ط
هـ 2،1420(، تح: سامً سبلمة، دار طٌبة، ط4/64(، تفسٌر ابن كثٌر، )774ابن كثٌر، إسماعٌل بن عمر، )تانظر:  3
 (3/425الزٌلعً، نصب الراٌة، ) م.1999ـ 
 فً " أ " الوض. 4
 فً " م، ط " ثبت. 5
 .41سورة األنفال، اآلٌة  6
 فً " أ "و كونهم. 7
ٌ ة 8  انظر: الجوهري، تاج العروس، مادة )حقق(. اه.ُمطاَبَقِة الواِقع إٌّ  :َحقِّ
 لٌست فً " أ ". 9

الفٌل  عام ولد قبل، عم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، الفضل وبن هاشم بن عبد مناؾ أب العباس بن عبد المطلب 10
وثمانٌن سنة. ودفن سنة اثنتٌن وثبلثٌن فً خبلفة عثمان بن عفان وهو ابن ثمان مات  ،أسلم قبل فتح خٌبر، بثبلث سنٌن

 (.5/121(. ابن حجر، تهذٌب التهذٌب، )4/3انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) بالبقٌع فً مقبرة بنً هاشم.
 .94(. السؽناقً، النهاٌة، 10/10انظر: السرخسً، المبسوط، ) 11
 فً " أ " لنصرة. 12
 .(5/98انظر: ابن نجٌم، البحر الرابق، ) 13
 فً " ط " ]هذا[. 14
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 يا اسقهمة  ي اسثبلثة.ن هـ سـ العطيهـ يؿ  صر  1يهي مبلؼ م  تقدـ   ه

رضي اهلل   ه ن طػى اس قػرال مػ هـ هػهمً  مػع ن ػه سػـ  مر يالع ر م  هالرياله  ي تص الا قيؿ اس رميس نف 
 يقالد اس قر مريالً . مر العرؼ إ ط ل 

:  نف رهػيؿ اهلل صػاى 2مطعػـ  يالػر يػف ػدث    هعالد يػف اسمهػالب:يؿ اسمريي  ي ذسؾ م   ي نيي دايد  ف 
اهلل  االػػػه يهػػػاـ سػػػـ القهػػػـ سي ػػػي  يػػػد  ػػػمس يال سي ػػػي  ي ػػػؿ مػػػف اسممػػػس  ػػػال،ً   مػػػ  قهػػػـ سي ػػػي ه  ػػػـ يي ػػػي 

 الػر ن ػه سػـ ال ػف  االػه يهػاـسرهيؿ اهلل صػاى اهلل   3القهـ اسممس   ي قهمةنيي ي ر اسمطاب س ق ؿ: ي  ف 
 مػػر العطػػي قريػػى رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ  مػػ   ػػ ف العطػػالهـ اس يػػي صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـس ي ػػ ف 

 . 4العطالهـ يمف   ف يعده م ه

 5 االػػً  قػػ ؿ: ا تمعػػت ن ػػ  ياسعيػػ س ي  طمػػة هػػمعت يػػد اسػػر مف يػػف نيػػي سالاػػى:  ينمػػرج نيػػي دايد نالضػػً   ػػف 
هػػذا  7  ػػد اس يػػي صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ  قاػػت: الػػ  رهػػيؿ اهلل إف رنالػػت نف تػػيسال ي  ق ػػ  مػػف 6يزالػػد يػػف   رثػػة

ذسػؾ  قهػمته  الػ ة رهػيؿ   ي ال ال  ز  ي ن د يعدؾ    عؿس ق ؿ:   عؿ 8اسممس  ي  ت ب اهلل نقهمه  ال تؾ
ثـ  اهلل صاى اهلل  االه يهاـ ثـ يالالة نيي ي ر  تى   ف ومر ه ة مف ه ي  مر نت ه م ؿ  ثالرس  عزؿ  ق  

هـس  ػػرده ثػػـ سػػـ الػػد  ي إسالػػه ن ػػد يعػػد  اػػال 9نرهػػاه إسػػي  قاػػت: ي ػػ  اسعػػ ـ   ػػى يي سمهػػامالف إسالػػه    ػػة  ػػ ردده
 الػرد  اال ػ  ي ػػ ف 10 مػرس  اقالػت اسعيػ س يعػدم  مر ػت مػف   ػد  مػر  قػػ ؿ: الػ   اػي  رمت ػ  اسغػداة  ػال،ً  ال

 ر بلً 

  

                                                           

 .عنهم فً " م، ط " نقلتم 1
أسلم قبل فتح مكة.  ،كان أنسب قرٌش لقرٌش والعرب قاطبة جبٌر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناؾ القرشً 2

 (.1/570. انظر: ابن حجر، اإلصابة، )ومات فً خبلفة معاوٌة
 " قسم. ، طفً " م 3
(. قال 2978قسم الخمس وسهم ذي القربى، رقم ) ، كتاب الجهاد، باب فً بٌان مواضعفً سننه أخرجه أبو داود 4

 (.7/130(. )4136، كتاب قسم الفًء، رقم )فً سننه (. والنساب3/145ًاأللبانً: صحٌح. )
عاشت  رضً هللا عنه، تزوجها علً ابن أبً طالب، فاطمة بنت رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم، أمها خدٌجة بنت خوٌلد 5

 (.7/216: ابن األثٌر، أسد الؽابة، )انظر بعد أبٌها ستة أشهر.
مولى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وٌقال إنه من كلب من الٌمن قتل فً  العزىزٌد بن حارثة بن شراحٌل بن عبد  6

روى  ،عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، ٌحكى عن ابن عمر: أنا كنا ندعوه زٌد بن محمد حتى نزلت )ادعوهم آلبابهم(
 (.3/559(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )3/29. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )أسامة بن زٌد عنه ابنه

 .فً " أ " فً 7
 فً " أ " خٌلك. 8
 فً " أ " فؤدره. 9

 فً " أ " وال. 10

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=67
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16330
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 هػػذا سػػالس  الػػه تقالالػػد اإل طػػ ل ي قػػر اسمعطػػى مػػ هـ   الػػؼ ياسعيػػ س  ػػ ف ممػػف العطػػى يسػػـ التصػػؼ  1  داهالػػ ً  
 ي س قر.

هػػذا  قػ ؿ: ي ػػي  ػدالث  يالػػر يػف مطعػػـ نف نيػ  ي ػػر سػـ القهػػـ سػذيي اسقريػػىس  مػع نف اس ػ  ظ اسم ػػذري ضػعؼ
 . 2ي ي  دالث  اي ن ه قهـ سهـس ي دالث  يالر ص الاس ي دالث  اي ال الصا ا تهى

يالػ ف مصػرؼ ال  5نف اسرا دالف قسػـ العطػيا ذيي اسقريػى نف اسقريػىا 4 االه  اى ا تق د 3ياسذي ال ب نف العيؿ
ف  6نف اسقريػى يذسػؾ ال سـ ال ز سهـ مػ عهـ يعػده  االػه اسصػبلة ياسهػبلـساهت ق ؽ  اى م  هي اسمذهبس يا   يا 

قالدت ي س صرة اسمكازرة  ي اس  هاالة  ػإ هـ يقػيا يعػده  االػه اسصػبلة ياسهػبلـ   ػ ف ال ػب نف العطػيهـس  امػ  سػـ 
العطػػيهـ  ػػ ف اسمػػراد يالػػ ف ن هػػـ مصػػ رؼ: ني نف  ػػبل مػػف اسمػػذ يرالف مصػػرؼ  تػػى  ػػ ز االقتصػػ ر  اػػى 

ينف العطػػي تم مػػه  7دس  ػػأف العطػػي تمػػ ـ اسممػػس ألي ػػ ل اسهػػيالؿس ققينف العطػػي تم مػػه سامهػػ  الفاصػػ ؼ يا ػػ
 .9 م  ذ ر   مف است  ة 8ساالت مىا

إسػػى  الػػرهـس مصيصػػً  يقػػد رنيهػػـ ن  الػػ ل متمػػيسالف إذ ذاؾ يرنيا صػػر ه إسػػى  10  ػػ ز سارا ػػدالف نف الصػػر يهـ
  الرهـ ن  ع. 

نف القدـ  اى اس قرال  م  قدم  هس يالد ع قيؿ اسط  يي:  إ هـ  ي قيؿ مع ذسؾ: إف اس قالر م هـ مصرؼ ال يغي
س يػػؿ هػػي مػػ ؿ اهللة ألف اس هػػ د  قػػه نضػػ  ه 11ال رمػػيفة ألف  الػػه مع ػػى اسصػػدقة  يم ػػع  ػػيف اسممػػس  ػػذسؾ

 يالدؿ  اى يطبل ه س يهم ً  12إسالهـ ال  ؽ س   سزم   نداكه ط  ة سه سالصالر صر ه

  

                                                           

( و 2983)كتاب الخراج واإلمارة، باب بٌان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، رقم ، فً سننه أخرجه أبو داود 1
 (3/147قال األلبانً، ضعٌؾ اإلسناد. ) (.2984)
 (.3/428انظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، ) 2
 فً " م " ٌعولً. 3
 فً " أ " اعتقاده. 4
 .القربى، أن ذو القربى فً " م " لم ٌعطوا ذوي القربى إن ذوي،  وفً " ط " لم ٌعطوا ذو 5

  أ من " م "45نهاٌة ق / . 
 لقربىذوي ا " ط" فً  6
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " ط ". 7
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م ". 8
 (.3/303انظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء، ) 9

 " أن ٌصرفوه. ، طفً " م 10
 (.2/7شرح معانً اآلثار، ) انظر: الطحاوي، 11
 لٌست فً " م، ط "  12
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  ال تهس  اي   ف  اله مع ى اسصدقة سـ ال عؿ.صر ه سهـ  ي ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ

س ػػف ال ػػ ؿ  اػػى هػػذا نف مقتضػػ ه  ػػيف اسغ ػػي مػػف ذيي اسقريػػى مصػػر ً   الػػر نف اسما ػػ ل سػػـ العطػػيهـ امتالػػ رًا 
مػػ هـ سغالػػرهـ  ػػي اسصػػرؼس ياسمػػذهب مبل ػػهة أل ػػه سػػي  ػػ ف اسغ ػػي مصػػر ً  صػػا اسصػػرؼ إسالػػهس ين ػػزنة ألف 

 ا ب يه يسالس   ي ذيي اسقريى   دهـ  ذسؾ.إذا صرؼ إساله هقط اسي  2مف  الث 1اسمصرؼ

 امػ   ػي نيػي  4سي ي ه  ػـ يي ػي اسمطاػب ديف  الػرهـ ألف  ػي هـ مصػ رؼ  ػ ف سا صػرة 3هذا ينم  ن ه ال يف
 امػػ   ػػ ف الػػـي ماليػػر يضػػع : قػػ ؿ 5دايد ي الػػره يهػػ ده إسػػى هػػعالد يػػف اسمهػػالب قػػ ؿ: نمير ػػي  يالػػر يػػف مطعػػـ

ي ػي  ي ػؿ يي ػي  يػد  اسقريى  ي ي ي ه  ـ يي ػي اسمطاػب يتػرؾ ذيي 6رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ ههـ
 مسس    طاقت ن   ي ثمػ ف يػف   ػ ف رضػي اهلل   ػه  تػى نتال ػ  رهػيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـ  قا ػ : الػ  

اهلل  ػالهـس  مػ  يػ ؿ إميا  ػ  ي ػي اسمطاػب  7رهيؿ اهلل هكالل ي ي ه  ـ ال    ر  ضاهـ ساميضع اسذي يضػعؾ
 ت ػػ  يقرايت ػػ  يا ػػدةق  قػػ ؿ  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ: إ ػػ  يي ػػي اسمطاػػب ال   تػػرؽ  ػػي   هاالػػة يال يتر  8ن طالػػتهـ

 . 9إهبلـس يا  م    ف يهـ  يل يا دس ي يؾ يالف نص يعه 

 10 هػػي ن ػ ر يهػذا إسػػى  صػرتهـ إالػػ ه  صػرة اسمكا هػػة ياسميا قػة  ػػي اس  هاالػةس  إ ػػه سػالس إذا ذاؾ  صػػر قتػ ؿس
سِ ػػػْعب  ػػػػالف تع قػػػدت قػػػرالش  اػػػى ه ػػػراف ي ػػػي ه  ػػػـ ينف ال اليػػػػ العيهـ يال ال ػػػالر إسػػػى دمػػػيسهـ معػػػه  ػػػي ا

 ال    يهـس

  

                                                           

  ب من " أ "23نهاٌة ق / . 
 ." ألن الصرؾ أفً "  1
 ث.ٌفً " م، ط " بح 2
 فً " م، ط " أنه ٌكون. 3
 فً " أ " للنصرت.  4
 فً " م " معطعم. 5
 لٌست فً " أ ". 6
 فً " أ " وضع. 7
 فً " أ " أعطٌهم. 8
(. قال 2980، كتاب الجهاد، باب فً بٌان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، رقم )فً سننه أخرجه أبو داود 9

 (.2/961(. )2881، كتاب الجهاد، باب قسمة الخمس، رقم )فً سننه وأخرجه ابن ماجه (.3/146األلبانً: صحٌح. )
 لٌست فً " م ". 10
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 .1ياسقصة  ي اسهالرة  هالرة

ي ػػرح قيسػػه قرايت ػػ  يا ػػدة: ن ػػه  االػػه اسصػػبلة س مػػ هـ قتػػ ؿ 3ال التػػأتى 2ي ػػف هػػذا اهػػت قت ذرارالهػػـ مػػع ن هػػـ
يهػذا اس ػدس ن  ػي  يػد م ػ ؼ سػه نيالد يف  يد اسمطاب يف ه  ـ يف  يد م ػ ؼ  4ياسهبلـ م مد يف  يد اهلل

ي يد  مسس    ف قراية  ػؿ مػف  ي ػؿ  ذرالته اس يي صاى اهلل  االه يهاـس ياسمطاب ي ي ؿ 5ه  ـس اسذي مف
يي ػػي  يػػد  ػػمس ياسمطاػػب م ػػه  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ يا ػػدةس  مقتضػػى اهػػت ق ؽ ذيي اسقريػػى نف الهػػت ؽ 

صػػ رؼ  اػػى قيس ػػ س  يػػالف  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ نف اسمػػراد م 8 قػػرال اس ػػؿ 7يال ػػيف 6اس ػػؿ  اػػى قػػيؿ اس ػػ  عي
 اسه يقة. 9اسقراية استي ت قؽ م ه  تاؾ اس صرة

يم ع اسرا دالف سهـ سالس ي  ل  اى  امهـ يعدـ االهت ق ؽ يؿ إ هـ مص رؼ يرنيا  الرهـ نيسى م هـ  اى م  
 ذ ر  .

 ]سيـ او وسيـ رسولو[

عميػو الصػالة  -نو الفتتاح الكػالـ تبركػًا باسػمو، وسػيـ النبػي قاؿ )فأما ذكر او تعالى في الخمس فذ
كػػاف يسػػتحقو برسػػالتو وال  -عميػػو الصػػالة والسػػالـ  -سػػقط بموتػػو كمػػا سػػقط الصػػفي( ألنػػو  -والسػػالـ 

يصػػطفيو لنفسػػو مػػف الغنيمػػة مثػػؿ درع أو  -عميػػو الصػػالة والسػػالـ  -رسػػوؿ بعػػده والصػػفي شػػيء كػػاف 
صرؼ سيـ الرسوؿ إلى الخميفة، والحجة عميػو مػا قػدمناه )وسػيـ ذوي سيؼ أو جارية.وقاؿ الشافعي3 ي

 بالنصرة( لما روينا. -صمى او عميو وسمـ  -القربى كانوا يستحقونو في زمف النبي 

  

                                                           

كلهم كافرهم  فتعاقدوا لٌلة هبلل المحرم سنة سبع من النبوة، على بنً هاشم وأدخلوا معهم بنً المطلب ت قرٌشاجتمع" 1
فصاروا فً  ،وكتبوا بذلك صحٌفة، وعلقوها فً الكعبة ،ٌباٌعوهمأال ٌكلموهم وال ٌجالسوهم وال ٌناكحوهم وال ومإمنهم 

شعب أبً طالب محصورٌن مبعدٌن مجتنبٌن، حاشا أبا لهب وولده فإنهم صاروا مع قرٌش على قومهم، فبقوا كذلك ثبلث 
بن محمد،  (. ابن سٌد الناس، محمد بن محمد1/52" . انظر: ابن عبد البر، الدرر فً اختصار المؽازي والسٌر، )سنٌن
 هـ.1414م. 1993، 1(، دار القلم، بٌروت، ط1/149هـ(، عٌون األثر فً فنون المؽازي والشمابل والسٌر، )743)ت
 فً " م " أنه. 2
 .[نصرة]فً " أ "  3
 فً " أ " أمٌة. 4
 لٌست فً " أ ". 5
 (. 19/313(. المطٌعً، تكملة المجموع، )8/304انظر: الماوردي، الحاوي الكبٌر، ) 6
 فً " م، ط " أو ٌكون. 7
 فً " أ " لكل. 8
 لٌست فً " م ". 9
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 ػػػرع اليػػػالف  ػػػ ؿ هػػػهـ اهلل يهػػػهـ  1) قيسػػػه  أمػػػ  ذ ػػػر اهلل تعػػػ سى إسػػػم ( سمػػػ   ػػػرغ يالػػػ ف مػػػف هػػػهـ ذيي اسقريػػػى
يس ػػذا  2اسرهػيؿس  ػػذ ر نف هػػهمه يهػػهـ رهػيسه يا ػػد.  إ ػػه سػػالس اسمػراد مػػف قيسػػه تعػػ سى: }  َػَأف  ِسا ػػِه ُمُمَهػػُه {

 4اس ػبلـ سالتيػرؾ يػه 3ي ذا نف سه هػي   ه هػهمً   مػ  س ػؿ مػف األصػ  ؼ هػهـس يػؿ ذ ػر اهلل تعػ سى  ػي ا تتػ ح
ِت َيَم  ِ ي ٱألَ }َ ِإف  ِسا ِه  تع سى: يذ ر اهمه يََٰ  . 6 ههـ اهلل تع سى يرهيسه يا د 5رِض{َم  ِ ي ٱسه مََٰ

ال  ػإسى8: ههـ اهلل ث يت الصرؼ إسػى ي ػ ل يالتػه اس عيػة إف    ػت قراليػة7يق ؿ نيي اسع سالة مهػ د  ػؿ ياػدة  س يا 
 . 9ثيت  اله  اسممس

 ي  10رياه اسطيري رضي اهلل   ه ايف  ي سيد عه يأف اسهاؼ  هريه يم  ذ رس  إف هذا است هالر ريي  ف 
 س 13:  دث   ن مد يف الي س12 ف نيي ُ رالب 11ت هالره

  

                                                           

 فً " م، ط " لما فرغ من بٌان ذوي القربى. 1
 .41سورة األنفال، اآلٌة 2
 فً " أ " افتاح. 3
 فً " م " كبلم ٌتبرك به. 4
 .131سورة النساء، اآلٌة 5
 (.7/174العٌنً، البناٌة، ) .235انظر: القدوري، مختصر القدوري،  6
الرٌاحً البصري مولى امرأة من بنً رٌاح بن ٌربوع، حً من بنً تمٌم، أسلم بعد  بن مهرانرفٌع أبو العالٌة الرفاعً،  7

. انظر: ابن أبً حاتم، فً شوال ٌوم اإلثنٌن سنة ثبلث وتسعٌنرحمه هللا موت النبً صلى هللا علٌه وسلم بسنتٌن، مات 
 (.9/214لكمال، )(. المزي، تهذٌب ا3/510الجرح والتعدٌل، )

 قرٌته. " أ فً "  8
 (.3/256(. الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )10/8انظر: السرخسً، المبسوط، ) 9

 فً " أ، م، ط " الطبرانً. 10
والتفسٌر والحدٌث والفقه  بالقراءات لماً كان عا هـ(،310ـ  225، )أبو جعفر محمد بن جرٌر بن ٌزٌد الطبريالطبري: 
التفسٌر الكبٌر والتارٌخ الشهٌر، وكان ثقة فً نقله، وتارٌخه أصح التوارٌخ وأثبتها، وذكره الشٌخ أبو ، صاحب والتارٌخ

(. ابن خلكان، وفٌات 2/159. انظر: البؽدادي، تارٌخ بؽداد، )إسحاق الشٌرازي فً طبقات الفقهاء  فً جملة المجتهدٌن
 (.4/191األعٌان، )

/ الكتاب خمسة عشر جزءاً  هـ، محمد بن جرٌر بن ٌزٌد،310، لطبريجرٌر االبن جامع البٌان فً تفسٌر القرآن  11
: وٌعتبر المرجع األول واألهم فً التفسٌر بالمؤثور، وطرٌقته أن ٌفسر اآلٌة وٌستشهد على ما قاله بما خمسة عشر مجلداً 

و أكثر فإنه ٌعرض لكل ما قٌل فٌها، ٌروٌه بسنده إلى الصحابة والتابعٌن من التفسٌر بالمؤثور، وإذا كان فً اآلٌة قوالن أ
وٌستشهد لكل قول بما ٌروي عن الصحابة والتابعٌن، وٌوجه األقوال، وٌرجح، وٌتعرض لئلعراب وٌستنبط األحكام مع 

 (.1/86انظر: جمعة، المكتبة اإلسبلمٌة، ) توجٌه األدلة وترجٌح ما ٌختار.
 .بع"عن أبً ك أفً "  12

سفٌان بن عٌٌنة، وبكر بن ٌونس بن روى عن: هـ(، 248أبو ُكرٌب: محمد بن العبلء بن كرٌب الهمدانً الكوفً، )ت 
قال فً موضع ،و: ال بؤس بهعنهالنسابً . قال ومحمد بن إسحاق بن خزٌمة عبد هللا بن أحمد بن حنبل،روى عنه  بكٌر،

 (. 26/243(. المزي، تهذٌب الكمال، )9/105. انظر: ابن حبان، الثقات، )ذكره ابن حبان فً كتاب "الثقات"وأخر: ثقة. 
ٌقال: إنه  وقد ٌنسب إلى جده، ،أحمد بن عبد هللا بن ٌونس بن عبد هللا بن قٌس التمٌمً الٌربوعً، أبو عبد هللا الكوفً 13

روى عنه: البخاري،  ،روى عن: إبراهٌم بن سعد، وإسرابٌل بن ٌونسهـ(، ثقة، 227، )تمولى الفضٌل بن عٌاض
 (.1/375(. المزي، تهذٌب الكمال، )1/375. انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )ومسلم

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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ن ػػػه قػػػرن  : ػػػف ايػػػف  يػػػ س رضػػػي اهلل   همػػػ  4 ػػػف اسضػػػ  ؾ 3 ػػػف  ه ػػػؿ 2 ػػػف يرقػػػ ل 1 ػػػه ب ػػػدث   نيػػػي 
ػػف َيٱ } َمػ  ِ ػػي } َػِإف  ِسا ػػِه اس ػػبلـ   م تػ حس ثػـ قػػ ؿ:    ػأف هلل ممهػػه 5{ۥ َػػَأف  ِسا ػِه ُمُمَهػػهُ  لٍ َ ػيَاُمػيَّْا َن  َمػػ  َ ِ مػتـُ م 

ِت َيَم  ِ ي ٱألَ  يََٰ   6.7{رضِ ٱسه مََٰ

 الػػػه قػػػ ؿ:  هػػػذا م تػػػ ح  ػػػبلـ هلل اسػػػد ال   8ي ػػػذا ريى اس ػػػ  ـ  ػػػف اس هػػػف يػػػف م مػػػد يػػػف  اػػػي يػػػف اس   الػػػة
 .10 9ياآلمرة

 رضي اهلل   هم :     ف رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ إذا يعث هرالة   دالث ايف  ي س 11قي ي  الر

  

                                                           

 شهاب. ابن"  طفً "  1
وسلٌمان  سفٌان الثوريروى عن: ، عبد ربه بن نافع الكنانً الحناط الكوفً، نزٌل المدابن، وهو األصؽرأبو شهاب: 
العجلً: ال بؤس ، قال عنه ٌحٌى بن معٌن: ثقة. وقال هللا بن ٌونس وسعٌد بن منصورروى عنه: أحمد بن عبد ، األعمش

(. المزي، تهذٌب الكمال، 1/287. انظر: العجلً، الثقات، )وقال النسابً: لٌس بالقوي، وقال فً موضع آخر: ثقة، به
(16/485 .) 
نزٌل المدابن، وٌقال: أصله من خوارزم، وٌقال:  ورقاء بن عمر بن كلٌب الٌشكري، وٌقال: الشٌبانً، أبو بشر الكوفً، 2

روى عنه: آدم بن أبً إٌاس، ، روى عن: إسماعٌل بن أبً خالد، وجابر بن ٌزٌد الجعفًهـ(، 161، ثقة، )تمن مرو
 (.30/433. انظر: المزي، تهذٌب الكمال، )وإسحاق بن ٌوسؾ األزرق

ٌقال: أبو عبد هللا الخراسانً النٌسابوري، وٌقال: الترمذي. نهشل بن سعٌد بن وردان القرشً الوردانً أبو سعٌد، و 3
روى عنه: بكر بن خنٌس، ، روى عن: الربٌع بن أنس، والضحاك بن مزاحمهـ( 170هـ ـ 161، )ت بٌن بصري األصل

أبو حاتم: لٌس بقوي، متروك الحدٌث، ضعٌؾ عنه ٌحٌى بن معٌن لٌس بثقة، وقال والجارود بن ٌزٌد العامري، قال 
(. الذهبً، تارٌخ اإلسبلم، 10/479(. المزي، تهذٌب الكمال، )8/469انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، ) لحدٌث.ا
(4/531.) 
األسود بن ٌزٌد  روى عن هـ(، ثقة،105، )توٌقال: أبو محمد الخراسانً ،ضحاك بن مزاحم الهبللً أبو القاسم 4

. انظر: روى عنه سلمة بن نبٌط وعبٌد بن سلٌمان ،من أحد من الصحابة لم ٌثبت له سماعو، النخعً، وطاووس بن كٌسان
 (.13/297(.المزي، تهذٌب الكمال، )4/458ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )

 41سورة األنفال، اآلٌة 5
 (.13/549انظر: الطبري، تفسٌر الطبري، )

 .131سورة النساء،  6
 ٌكون فً ستة[." ] وفً ؼٌر حدٌث ابن عباس...  أ، مفً "  7

  ب من " م "45نهاٌة ق / . 
سمع ثقة تابعى  ،وأمه الحنفٌة خولة بنت جعفر بن قٌس بن مسلمةأبو محمد،  الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب، 8

، والزهريسلمة بن األكوع، وجابر بن عبد هللا الصحابٌٌن، وسمع أباه وؼٌره من التابعٌن. روى عنه عمرو بن دٌنار، 
. انظر: ابن سعد، ومسلم، توفى سنة مابة أو تسع وتسعٌن، رحمه هللا البخارين. واتفقوا على توثٌقه. روى له وآخرو

 (.1/160(. النووي، تهذٌب األسماء واللؽات، )1/300(. العجلً، الثقات، )5/82الطبقات الكبرى، )
، كتاب السٌر، باب فً الؽنٌمة كٌؾ تقسم، فً مصنفه (. وأخرجه ابن أبً شٌبة2/140انظر: النٌسابوري، المستدرك، ) 9

باب سهم هللا وسهم رسوله صلى هللا علٌه ، كتاب قسم الفًء والؽنٌمة، فً الكبرى (. والبٌهق11/160ً(. )33879رقم )
، كتاب الجزٌة، باب قسم الفًء والؽنٌمة، رقم فً الصؽٌر(. و6/550(. )12939، رقم )وسلم من خمس الفًء والؽنٌمة

(2974( .)4/24 ) 
 " أ، مما بٌن المعكوفٌن لٌس فً "  10
 فً " أ " ؼٌره. 11



253 
 

 .3ال يف  ي هتةا 2 عاى قيؿ هذا اسق ،ؿ .1 غ ميا ممس اسغ المة  صرؼ ذسؾ اسممس  ي ممهة  

) قيسػػه يهػػهـ اس يػػي صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ هػػقط يميتػػه  مػػ  هػػقط اسصػػ ية أل ػػه  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ  ػػ ف 
مثػػؿ درع ني هػػالؼ ني  س ػػيل  ػػ ف الصػػط اله س  هػػه مػػف اسغ المػػة 4هػػت قه يرهػػ سته يال رهػػيؿ يعػػدهس ياسصػػ يال

مػراج اسممػس  مػ  اصػط ى ذا اس قػ ر5  رالة ( قيؿ اسقهمة  ػالف نتػى يػه  7يهػي هػالؼ م يػه يػف اس  ػ ج 6س يا 
 .8 اي رضي اهلل   ه يعد نف قتؿ م يهً  ثـ د عه إساله

 ػػف   ، ػػػة  10رياه نيػػي دايد  ػػي هػػ  ه ي ػػت  الػػي يػػف نمطػػب مػػف   المػػة ماليػػرس 9ي مػػ  اصػػط ى صػػ الة
 .11ياس   ـ يص  ه

 صاى اهلل  االه يهاـ إسى اسماال ة (ة  12ر مه اهلل: الصرؼ ههـ اسرهيؿ ) يق ؿ اس   عي

  

                                                           

 (.12/124انظر: الطبرانً، المعجم الكبٌر، ) 1
 فً " أ " التقاٌل. 2
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م " 3
. انظر: المطرزي، ما ٌصطفٌه الربٌس من الؽنٌمة قبل القسمة من فرس أو سٌؾ أو جارٌة والجمع صفاٌا الصفً: 4

 المؽرب، مادة )صفو(.
 (.1/124. اللكنوي، الجامع الصؽٌر وشرحه، )235انظر: القدوري، مختصر القدوري،  5
وذإابته ت قابمته وحلقته مه ٌوم بدر، وكانكان فً وسطها مثل الفقرات ؼن ، سٌؾبكسر الفاء ٌقال بفتحها :ذو الفقار 6

(. 1/789انظر: الذهبً، تارٌخ اإلسبلم، ) والقابمة هً الخشبة التً ٌمسك بها، وهً القبضة.، وبكراته ونصله من فضة
 (.7/363الشامً، سبل الهدى والرشاد، )

حضر وقعة بدر ونحر عشرا من ، منبه بن الحجاج السهمً: ندٌم جاهلً، من أشراؾ قرٌش فً الجاهلٌة وزنادقتها 7
 (.7/289اإلبل، وقتله أبو قٌس األنصاري فً تلك الوقعة. انظر: الزركلً، األعبلم، )

: هذا وقال «أن النبً صلى هللا علٌه وسلم تنفل سٌفه ذا الفقار ٌوم بدر »ابن عباس، عن فً سننه، أخرج الترمذي  8
هذا حدٌث صحٌح (. وأخرجه الحاكم وقال: 4/125(. )1561. كتاب السٌر، باب فً النفل، رقم )حدٌث حسن ؼرٌب

وصححه الذهبً. انظر:  اإلسناد، ولم ٌخرجاه. وإنما أخرجته فً هذا الموضع ألخبار واهٌة أن ذا الفقار من خٌبر
 (.3/41المستدرك على الصحٌحٌن، )

 ".ممحً فً " أ  9
من بنً النضٌر، أصابها ٌوم خٌبر، فً المحرم سنة سبع، وكان تحت رجل من ٌهود خٌبر،  :صفٌة بنت حًٌ بن أخطب

ٌقال له: كنانة، قتله رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وسباها وأعتقها، ثم تزوجها، وجعل عتقها صداقها، توفٌت سنة ست 
(. 1/967ظر: ابن منده، معرفة الصحابة، )ان روى عنها: عبد هللا بن عمر، وأنس بن مالك.وقٌل سنة خمسٌن،  وثبلثٌن

 (.6/3231أبً نعٌم، معرفة الصحابة، )

  أ من " أ "24نهاٌة ق / . 
 .فً " أ " سنته 10

 (.3/152) (. وقال األلبانً: صحٌح.2995كتاب الخراج واإلمارة والفًء، باب ما جاء فً سهم الصفً، رقم )
 (.4/30انظر: المستدرك، ) 11
 .فً " أ " رسول هللا 12
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 .1أل ه إ م    ف الهت قه يإم مته ال يره سته

اسممػس  اػى ثبلثػةس  اػي  2اسرا دالف إ م  قهمياق ؿ اسمص ؼ: )ياس  ة  االه م  قدم  ه ( ني مف نف اسما  ل 
يسػـ ال قػؿ ذسػؾ  ػف ن ػدس ينالضػً   هػي   ػـ  اػؽ  س4 اى نريعة ير عػيا هػهمه أل  هػهـ 3  ف  م  ذ ر سقهميه

 .5يم تؽ يهي اسرهيؿ  ال يف ميدن اال تق ؽ  اة يهي اسره سة

 . 6ينم  قيؿ اسمص ؼ يههـ ذيي اسقريى إسم...  قد تقدـ م  الغ ي  اله

يقيسه )    يا الهت قي ه  ي زمػف اس يػي صػاى اهلل  االػه يهػاـ ي س صػرة سمػ  ريال ػ ( الع ػي مػ  تقػدـ مػف  ػدالث 
  يالر يف مطعـ.

.وقاؿ الطحاوي3 سيـ  قاؿ )وبعده بالفقر( قاؿ العبد الضعيؼ عصمو او3 ىذا الذي ذكره قوؿ الكرخي
عنى الصدقة نظرًا إلػى المصػرؼ فيحرمػو كمػا الفقير منيـ ساقط أيضًا لما روينا مف اإلجماع، وألف فيو م

أعطػى الفقػراء مػنيـ،  -رضػي او عنػو  -وجو األوؿ وقيػؿ ىػو األصػح مػا روي أف عمػر  حـر العمالة.
 واإلجماع انعقد عمى سقوط حؽ األغنياء، أما فقراؤىـ فيدخموف في األصناؼ الثالثة.

إمػ  نف الػراد يػه اسقريػى اسممتصػة يتاػؾ  س8}ُقرَيػىَٰ َيِسػِذي ٱسال الم ى ضع ه  إف قيسػه تعػ سى: } 7)ييعده ي س قر (
  ال ة ييعد اسمم تس اسمص رؼ مطاقً   ي اس 9 اله  ت يف اسمرا قة  ي اسضالؽ ياسمكا هة

  

                                                           

ٌصرؾ إلى خلٌفة الزمان. قال ابن رفعة: ولم ٌصح  صلى هللا علٌه وسلمسهم رسول هللا ذهب بعض العلماء إلى أن  1
والشافعً حكى هذا المذهب عن بعض السلؾ، ورّد علٌه، ولم ٌصح أن عندي نسبة هذا ألحد من أصحابنا، وقال الجوٌنً: 

اختلؾ أهل العلم عندنا فً سهمه فمنهم ، قال الشافعً:  صلى هللا علٌه وسلمالخلفاء الراشدٌن كانوا ٌؤخذون سهَم رسول هللا
ومنهم من قال: ٌضعه اإلمام حٌث رأى على االجتهاد لئلسبلم ، همان التً ذكرها هللا عز وجل معهمن قال: ٌرد على السُّ 

فً كل أمر حصن به اإلسبلم وأهله قال: والذي أختار أن ٌضعه اإلمام  ،وأهله، ومنهم من قال ٌضعه فً الكراع والسبلح
(. ابن رفعة، أحمد 4/155. انظر: الشافعً، األم، )من سد ثؽر وإعداد كراع، أو سبلح، أو إعطاء أهل الببلء فً اإلسبلم

(، تح: مجدي باسلوم، دار الكتب العلمٌة، 16/487هـ(، كفاٌة النبٌه إلى شرح التنبٌه، )710بن محمد بن علً، )ت
 (.11/448م. الجوٌنً، نهاٌة المطلب، )2009، 1بٌروت، ط

 .قسمو " أ "فً  2
 فً " أ " قسموه. 3
 فً " أ " ال ٌقسم.  4
 (.3/220(. ابن نجٌم، النهر الفابق، )4/150انظر: ابن عابدٌن، الدر المختار، ) 5
 فً " أ " عنه. 6
 وبعده بالفقر: أي بعد زمنه صلى هللا علٌه وسلم. 7
 .41سورة األنفال، اآلٌة 8
 .]هم[ " أفً "  9

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=23&ID=174&idfrom=3233&idto=3472&bookid=23&startno=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=23&ID=174&idfrom=3233&idto=3472&bookid=23&startno=31#docu


255 
 

م  اس قرال م هـ  هـ اسمص رؼ  ذسؾ: ني  ي  ال ته ييعد مم ته.   يا 

اسي ػػه  الػػه إال مػػ  قػػدم  ه مػػف ن ػػه نرالػػد نف اسقرايػػة اس  صػػرة مصػػ رؼ  غالػػرهـس  الػػر ن ػػه  االػػه اسصػػبلة  1 اػػالس
 ياسهبلـ ن ط هـ امتال رًا أل د اس  ،زالف سهس ال نف اسصرؼ إسالهـ   ف يا يً   االه.

 اسصرؼ إسى  الرهـ.   اى مصرؼ ديف مصرؼس ثـ رنى اسما  ل اسرا ديف  م  ن ه ال يز نف القتصر

هػي اسصػ الا(س ني  2يقالػؿا)ينم   قراكهـ   أليسى نف العطيا سم  قدم  ه يم  هي اس ؽ  ي استقرالرس يا  م  ققػ ؿ 
ي الهػه يػأف  مػر س  الػر نف ت3قيؿ اس رمية ألف مف اسم  الم   مس األ،مػة مػف الػر ا قػيؿ اسط ػ يي  االػه

  رضي اهلل   ه ن طى اس قرال م هـ  اله م  تقدـ.

ال  هػي م ػؿ اس ػزاع إسػى  يقيسه ) ياإل م ع ا عقد  اى هقيط  ؽ األ  ال ل ( الرالد إ م ع اسما  ل اسرا دالف يا 
 .4اسالـي مف اسعام ل

 ف دار الحرب بذذف اإلماـ [ي]دخوؿ الواحد واالثن

 ذا دخؿ الواحد أو االثناف دار الحرب مغيريف بغير إذف اإلماـ فأخذوا شيئًا لػـ يخمػس( ألف الغنيمػة )وا 
ىو المأخوذ قيرًا وغمبة ال اختالسًا وسرقة، والخمػس وظيفتيػا، ولػو دخػؿ الواحػد أو االثنػاف بػذذف اإلمػاـ 
ففيو روايتاف، والمشيور أنو يخمس ألنو لما أذف ليـ اإلماـ فقػد التػـز نصػرتيـ باإلمػداد فصػار كالمنعػة 

ف لـ يأذف ليـ اإلمػاـ( ألنػو مػأخوذ قيػرًا وغمبػة فكػاف )ف ذف دخمت جماعة ليا منعة فأخذوا شيئًا خمس وا 
غنيمػػة، وألنػػو يجػػب عمػػى اإلمػػاـ أف ينصػػرىـ إذ لػػو خػػذليـ كػػاف فيػػو وىػػف المسػػمميف، بخػػالؼ الواحػػد 

 واالثنيفا ألنو ال يجب عميو نصرتيـ.

ذا دمػػؿ اسيا ػػد ني االث ػػ ف دار اس ػػرب  يال الم ػػى نف  سمغالػػرالف إسػػم...  معػػه  ظػػرًا إسػػى قيسػػه  أمػػذياقيسػػه: يا 
اس ػبلـ نالضػً   ػي قيسػه  أمػذيا الم ػف  ي ػه ت يالهػػً   اػى نف اسثبلثػة نالضػً  مػراد ني إذا دمػؿ يا ػد ني اث ػػ ف ني 

 ثبلثة يغالر إذف اإلم ـ.

  

                                                           

 لٌس.و"  أفً "  1
 فً " أ " ]قٌل وقال[. 2
 .(10/9انظر: السرخسً، المبسوط، ) 3
 (.7/177(. العٌنً، البناٌة، )5/509انظر: البابرتً، العناٌة، ) 4
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 .4يقد صرح يأف اسثبلثة   سيا دس ينم  األريعة  الممس 3( 2 ال،ً  سـ الممس 1)  أمذيا

  .6س ياستي سه  م عة يع رة5: ن ه قدر اس م  ة استي ال م عة سه  يهيعةنيي اليهؼي ي اسم الط  ف 

 ين ثػػر نهػػؿ اسعاػػـ ن ػػه الممػػس مػػ  نمػػذه اسيا ػػد تاصصػػً ة أل ػػه مػػ ؿ  ريػػي نمػػذ قهػػراً يم سػػؾ  عي اس ػػ يمػػذهب 
رياالػػػة   ػػػه  م ػػػع ن ػػػه الهػػػمى   المػػػةس ق يػػػؿ   ػػػي 9ر مػػػه اهللين مػػػد ي  ػػػف  .8  المػػػة  ػػػالممس يػػػ س ص 7  ػػػ ف

 .11م  نمذ قهرًا ي اية ال امتبلهً  يهرقة 10اسغ المة ا

 س 14ياالصطال د 13مف اسمي   ت   ال تط ب12إذ اسمتاصص إ م  الأمذ ي الاة    ف هذا ا ته يً  مي   ً 

  

                                                           

 فً " ط " فؤخذاوا. 1
 فً " أ " بخمٌس. 2
 .1282(. السمرقندي، مختلؾ الرواٌة، 7/525األصل، الشٌبانً، ). 235انظر: القدوري، مختصر القدوري،  3
 (.5/1863انظر: الرومً، الٌنابٌع، ) 4
التً لها منعة نفرووفً " المحٌط " عن أبً ٌوسؾ أنه قدر الجماعة التً ال منعة لها بتسعة  قال العٌنً: سبعة.أ " فً "  5

 (. 7/117(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )3/257(. الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )7/178. انظر: العٌنً، البناٌة، )بعشرة
تسعة بأبو ٌوسؾ .قال الجصاص: " والجماعة التً لها منعة قدرها وأقل المنعة أربعة فً ظاهر الرواٌةقال الكاسانً:  6

فً مثل ذلك: االجتهاد أو التوقٌؾ، وال سبٌل إلى إثباتها من طرٌق طرٌق إثبات األعداد والمقادٌر ذلك أن فصاعًدا، و
جهة االجتهاد فٌه، أن  السرٌة التً ٌحصل بها امتناع فً أكثر الحال، ال بد من أن تكون جماعة تدخل فً  وبٌان المقاٌٌس،

ثبلثة، والتسعة هً جمع الجمع، حد الكثرة، والتسعة لها من المزٌة فً ذلك ما لٌس لؽٌرها، وهً أن  أقل الجمع الصحٌح 
فٌحصل بها معنى الكثرة التً ٌتعلق حكماالمتناع بها، فكانت هذه جهة ٌسوغ اعتبارها فٌما وصفنا. وأما محمد: فلم ٌذكر 

 (.7/202(. الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، )7/117". انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) عدًدا فً ذلك
 " أ " وكانفً  7
هـ(، قضاء األرب فً أسبلة حلب، 756. السبكً، علً بن عبد الكافً، )ت216لشٌرازي، النكت فً المسابل، انظر: ا 8
 (.5/583هـ. المواق، التاج واإلكلٌل، )1413(، تح: محمد عالم األفؽانً، المكتبة التجارٌة، مكة، د.ط، 1/546)
 .(3/318انظر: ابن مفلح، المبدع، ) 9

 " م ". ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً 10
أرأٌت الرجل والرجلٌن ٌخرجان من المدٌنة أو المصر فٌؽٌران فً أرض الحرب فٌصٌبان  فً السٌر الصؽٌر: " 11

".انظر: الشٌبانً، السٌر الؽنابم هل ٌخمس ما أصاباه قال ال ٌخمس ما أصاباه الن هذٌن بمنزلة اللص فٌما أصابا فهو لهما
 .(12/6142(. القدوري، التجرٌد، )1/146الصؽٌر، )

 م " اكتساب مباحفً "  12
انظر: ابن سٌده، المحكم والمحٌط األعظم، االْحِتطاب: هو أن ٌجمع الحطب. والَحَطُب ما أُِعد  من الشجر شبوباً للنار. 13

 مادة )حطب(. ابن منظور، لسان العرب، مادة )حطب(.
(، خبلصة الدالبل فً تنقٌح المسابل، 598(. الرازي، علً بن أحمد، )ت3/260انظر: الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ) 14
، تح: محمد المصري وهو عبارة عن رسالة لنٌل درجة الماجستٌر حقق فٌها الطالب من كتاب العتاق إلى نهاٌة 315

 هـ.  1422،1423الكتاب، جامعة أم القرى كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة، السعودٌة، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14954
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
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 االػه مػف اسيا ػد ياالث ػالف إذا دمػبل يػإذف اإلمػ ـ  ق هػياس يمػبلؼ مػ  2يػ س ص 1يم ؿ اسممس مػ  هػي اسغ المػة
  .3ألف  اى اإلم ـ نف ال صرهـ  الث نذف سهـ

إذا دماػيا يغالػر إذ ػه ت  مالػً   ػف تػيهالف  4 م   االػه نف ال صػر اس م  ػة اسػذالف سهػـ م عػة   ألريعػة ني اسع ػرة
هرًا   المةس يمذسه مذال ً  إذا ترؾ  اـ ال ي يا مع  صرة اإلم ـ متاصصالفس ي  ف اسمأميذ ق 5اسمهامالف ياسد الف

 .6 صره ينهامه

  

                                                           

 فً " م " ؼنٌمة. 1
}وما أفاء هللا على رسوله منهم فما أوجفتم علٌه من  -سبحانه وتعالى  -شارة النص دلٌل علٌه وهً قوله إقال الكاسانً:" 2

إلى أنه ما لم ٌوجؾ علٌه المسلمون بالخٌل والركاب ال ٌكون  -سبحانه وتعالى  -[ أشار 6خٌل وال ركاب{ ]الحشر: 
إال بالمنعة، إما حقٌقة أو داللة؛ ألن من ال منعة له ال  ؼنٌمة، وإصابة مال أهل الحرب بإٌجاؾ الخٌل والركاب ال ٌكون

. انظر: ٌمكنه األخذ على طرٌق القهر والؽلبة، فلم ٌكن المؤخوذ ؼنٌمة بل كان ماال مباحا، فٌختص به اآلخذ كالصٌد
 (.7/117الكاسانً، بدابع الصنابع، )

، فتجب فٌه الخمس. المؤخوذ ؼنٌمة؛ لوجود المنعةلو دخل من ال منعة له بإذن اإلمام، كان وفً ظاهر الرواٌة أنه  3
 (.5/1865الرومً، الٌنابٌع، )

 .فً " أ " وكالعشرة 4
 فً " أ " والذٌن. 5
 انظر: الفارابً، الصحاح، مادة )خذل(. 6
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)قاؿ )وال بأس بأف ينفؿ اإلمػاـ فػي حػاؿ القتػاؿ ويحػرض بػو عمػى القتػاؿ، فيقػوؿ "  )فصؿ في التنفيؿ
مف قتؿ قتيال فمو سمبو " ويقوؿ لمسرية قد جعمت لكـ الربع بعد الخمػس( معنػاه بعػدما رفػع الخمػس ألف 

[ وىػذا 31او تعالى3 }يا أييا النبي حرض المؤمنيف عمى القتػاؿ{ ]األنفػاؿ3 التحريض مندوب إليو، قاؿ 
نوع تحريض، ثـ قد يكوف التنفيؿ بما ذكر وقد يكوف بغيره، إال أنو ال ينبغي لإلماـ أف ينفؿ بكؿ المأخوذ 

 ألف فيو إبطاؿ حؽ الكؿ، فذف فعمو مع السرية جازا ألف التصرؼ إليو وقد يكوف المصمحة فيو.

 توطئة[]

يػبل ضػ يط أل ػه إسػى  2 أس قه يه س يقدـ تاؾ اسقهمة أل ه  يض يط يهذه 1) صؿ  ي است  الؿ(  يع مف اسقهمة
 ني  يهم . 3ني ثالراً  رني اإلم ـ يأف ال  ؿ قاالبلً 

ياست  الؿ إ ط ل اإلم ـ اس  رس  يؽ ههمهس يهي مف اس  ؿ يهي اسزا،دس يم ه اس   اة سازا،د  اى اس رضس يالق ؿ 
 .6نالض ً  5 ذسؾ 4اسيسدسيسد 

 ]حكـ التنفيؿ[

س يهػػالذ ر اسمصػػ ؼ ن ػػه 7) قيسػػه يال يػػأس يػػأف ال  ػػؿ اإلمػػ ـ ( ني الهػػت ب نف ال  ػػؿ  ػػص  االػػه  ػػي اسميهػػيط
القػ ؿ سمػ  تر ػه  مػف قػ ؿ س ػظ ال يػأس إ مػ  8ت رالضس ياست رالض م ديب إسالهس ييه التأ د مػ  هػاؼ يػأف قػيؿ

 .9نيسى سالس  اى  ميمه

  

                                                           

 ." أ " الؽنٌمةفً  1
 وها. " ط" فً  2
 .وكثٌراً ط "  ،م" فً  3
 لد.الولد الو" أ "افً  4
 لذلك. " م" فً  5
النفل فً اللؽة عبارة عن الزٌادة، ومنه سمً ولد الولد نافلة؛ ألنه زٌادة على الولد الصلبً، وفً الشرٌعة عبارة عما  " 6

خصه اإلمام لبعض الؽزاة تحرٌضاً لهم على القتال، سمً نفبلً لكونه زٌادة على ما ٌسهم لهم من الؽنٌمة، والتنفٌل هو 
ل اإلمام: من أصاب شٌباً فله ربعه أو ثلثه أو قال: من أصاب شٌباً فهو له". تخصٌص بعض الؽزاة بالزٌادة، نحو أن ٌقو

 .المطرزي، المؽرب، مادة )نفل( (7/115انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، )
 (.10/48السرخسً، المبسوط، )انظر:  7
 .هأن قول" أ "من فً  8

  أ من " م "46نهاٌة ق / . 
 (. 7/179(. العٌنً، البناٌة، )5/510. البابرتً، العناٌة، )102انظر: السؽناقً، النهاٌة،  9
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يا يػً  يػؿ ال ػيف  2اسمػذ يرس س  ػه ال ال  صػر  ػي است  الػؿ قسال ػيف است  الػؿا 1يا ػب ساػ صيا اـ نف است ػرالض 
 يغالره نالضً  مف اسمي ظة اس ه ة ياستر الب  الم    د اهلل تع سى.

هػػي ند ػػى اسمصػػ ؿ إسػػى س ثػػـ إذا  ػػ ف3 ػػإذا  ػػ ف است  الػػؿ ن ػػد مصػػ ؿ است ػػرالض  ػػ ف است  الػػؿ يا يػػً  ممالػػراً 
يهػػي اسم ػػديبس  صػػ ر اسم ػػديب امتالػػ ر  نيسػػى 4ه ديف  الػػره ممػػ  الهػػقط يػػهاسمقصػػيد ال ػػيف إهػػق ط اسيا ػػب يػػ

 ال هي  ي   هه يؿ هي يا ب ممالر. 5اإلهق ط يه ديف  الره

ال  ػـر است  الػؿ  6ينم  م  قالؿ  ي است  الؿ تر الا اسيعض يتيهالف ومرالف يتيهالف اسمهػاـ  ػراـ  اػالس ي ػيلس يا 
 7ألف است  الؿ إ م  ال يز   د   قيؿ اإلص ية هػيال  ػ ف يهػابالهتازامه م رمً س يا  م  قالد يقيسه   ؿ اسقت ؿة 

 .8اسمقتيؿ ني  الره

 يال  ؿ  االه قيسه  االه اسصبلة ياسهبلـ )مف قتؿ قتالبًل..(  إ م    ف يعد  راغ اس رب  ي   الف.

سػػهس ) ني القػػيؿ ساهػػرالة قػػد  عاػػت س ػػـ (  9)قيسػػه  القػػيؿ مػػف قتػػؿ قتػػالبًل  اػػه هػػايه ( ني مػػف نصػػ ب  ػػال،ً   هػػي
 11.12يعد اسممس ( قني يعد ر ع اسممسا 10س صؼ ني ) اسريعا

  

                                                           

 لنص." أ "بافً  1
 [56}يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال{ ]األنفال: اآلية: 

 .ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ " 2
 ." أ " ممٌزاً فً  3

ء على طرٌق التخٌٌر، كالكفارات الثبلث ونحوها، فالواجب واحد منها بؽٌر ورد األمر بؤشٌاما إذا وهو  الواجب المخٌر:
بعض وذهب  ،ال أنه واجب، وال ٌوصؾ الجمٌع بالوجوبوأي واحد منها فعل سقط الفرض الشتماله على الواجب عٌنه، 

ابن الفراء، العدة فً أصول . انظر: لزوم اجتماع النقٌضٌن؛ لتناقض الوجوب والتخٌٌر  زاعماً  المعتزلة إلى امتناعه عقبلً 
 (.1/246(. الزركشً، البحر المحٌط، )1/302الفقه، )

  ب من " أ "24نهاٌة ق / . 
 ٌسقطه. " أ "فً  4
 لٌست فً " أ ". 5
 خرٌن." أ " اآلفً  6
 سلب." أ " فً  7
 . 102نهاٌة، (. السؽناقً، ال3/297(. الولوالجً، فتاوى الولوالجً، )10/28انظر: السرخسً، المبسوط، ) 8
 .فٌهمو " أ" فً  9

 ؾ. لكم الربع أو النص " م" فً  10
 ." أ" فً لٌست  11
 . 103(. السؽناقً، النهاٌة، 3/297انظر: الولوالجً، الفتاوى الولوالجٌة، ) 12
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سػػػـ ال ػػػزة ألف  الػػػه إيطػػػ ؿ  2نمػػػذتـ  هػػػي س ػػػـ ي سهػػػيالة يعػػػد اسممػػػس ني ساهػػػرالة 1نمػػػ  سػػػي قػػػ ؿ ساعهػػػ ر  ػػػؿ مػػػ 
هم ف استػػي ني يهػػ  اس ػػرع إذ  الػػه تهػػيالة اس ػ رس ي سرا ػػؿس ي ػػذا سػػي قػػ ؿ مػػ  نصػيتـ  هػػي س ػػـ يسػػـ القػػؿ يعػػد اسهُّػ

 .3إيط ؿ اسممس اسث يت ي س ص. ذ ره  ي اسهالر اس يالراسممس ألف  اله 

مف قيسه مف نص ب  ال،ً   هي سه الت  د اسػبلـز  الهمػ س يهػي يطػبلف اسهُّػهم ف  5يعال ه اليطؿ م  ذ ر  ه 4ييهذا
 .7س يؿ يزال دة  رم ف مف سـ الصب  ال،ً  نصبًل ي  ته ،ه  هي نيسى ي سيطبلف6اسم صيصة ي سهيالة

اسمػأميذ  ػ ز إذا  11م  ذ ر مف قيسػه ن ػه سػي   ػؿ ي مالػع 10س ييه نالضً  ال ت ي9يا ياس  8ياس رع اسمذ ير مف
ث رة ي مالػع اسمػأميذ ألف  الػه قطػع  ػؽ  13اس ت ػة. يال ال  ػؿ 12رنى اسمصا ة  الهس ي اله زال دة إال  ش اسي قالف يا 

 .15رنى سمصا ة  اله 14اسي قالفس يمع هذا سي  عؿ   ز إذا

 اإلسالـ[]النفؿ بعد إحراز الغنيمة في دار 

 )وال ينفؿ بعد إحراز الغنيمة بدار اإلسالـ( ألف حؽ الغير قد تأكد فيو باإلحراز. قػاؿ )إال مػف الخمػس(
 ألنو ال حؽ لمغانميف في الخمس.

األمم س قيؿ اإل راز يدار اإلهبلـس ييعد اإل راز ال الصا إال مف اسممسس ييػه  16ثـ م ؿ است  الؿ األريعة
 س 1ق ؿ ن مد

  
                                                           

 كلما. " م" أ، فً  1
 ٌة.وللس " أ "فً  2
 (.1/615انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ) 3
 وهذا. " ط" وفً  ،ولهذا " م" فً  4
 ذكرن. " أ "فً  5
 سوٌة.تبال " أ، م "فً  6
فً هذه المسؤلة خالؾ ابن الهمام المذهب ووافق القول األصح عند الشافعٌة، قال الشٌرازي:" إذا قال األمٌر من أخذ  7

 . 222مسابل، شٌباً فهو له، لم ٌصح ذلك فً أصح القولٌن. وقال أبو حنٌفة ٌصح". انظر: الشٌرازي، النكت فً ال
 " أ " فً.فً  8
 انظر: العٌن، الفراهٌدي، مادة )حوش(. الحشو من الكبلم: الفضل الذي ال ٌعتمد علٌه.الحواشً:  9

 ". أ ممحً فً " 10
 تجمٌع. " أ ً "ف 11
 ."وزٌادة م" أ، فً  12
 ." أ" فً ممحً 13
 إن. " م" فً  14
 (.7/180البناٌة، )(. العٌنً، 4/133انظر: الموصلً، االختٌار، ) 15
 ةماٌاألربع " أ "فً  16

 (.10/442(. ابن قدامة، الشرح الكبٌر، )7/115(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )4/133انظر: الموصلً، االختٌار، ) 1
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ياس ػػػػ  عي ر مهػػػػـ اهلل ال الصػػػػا إال مػػػػف اسممػػػػسة أل ػػػػه اسم ػػػػيض إسػػػػى رني اإلمػػػػ ـ يمػػػػ  يقػػػػي  ي  ػػػػد م سػػػػؾ
 .1ساغ  مالف

قا ػػ : إ مػػ  هػػي  قهػػـ يعػػد اإلصػػ يةس نمػػ  قياهػػ   هػػي مػػ ؿ اس  ػػ رس ي الػػه  ظػػر ألف  قالقػػة است  الػػؿ إ مػػ  هػػي ممػػ  
 سـ اليؽ م ؿ اس  رة.الص ب ال   ؿ  ي ه م سهـ  إف  قالقته تعاالؽ استماالؾ ي إلص يةس ي  د اإلص ية 

دار  2ي اى هذا سي   ف اسقت ؿ يقػع  ػي  عـ  ؽ اسغ  مالف  اله ضعالؼ م  داـ  ي دار اس ربس يمبل ه يعدهس
اإلهػػػبلـ يػػػأف ه مهػػػ  اسعػػػدي سػػػالس سهػػػأف ال  ػػػؿ إال مػػػف اسممػػػسة أل ػػػه يم ػػػرد اإلصػػػ ية صػػػ ر م ػػػرزًا يػػػدار 

 .3اإلهبلـ

 هي سؤلص  ؼ اسثبلثةس   مػ   االه ن ه إف سـ ال ف  قً  سهـ) قيسه: أل ه ال  ؽ ساغ  مالف  ي اسممس (. نيرد  
 ال ال يز إيط ؿ  ؽ اسغ  مالف  ذا ال ال يز إيط ؿ  ؽ  الرهـ.

ن الػػػب إ مػػػ  ال ػػػيز ي  تيػػػ ر  عػػػؿ اسم  ػػػؿ سػػػه مػػػف ن ػػػد األصػػػ  ؼ اسثبلثػػػةس يصػػػرؼ اسممػػػس إسػػػى يا ػػػد مػػػف 
 .4األص  ؼ ال  ي سم  قدم   ن هـ مص رؼ

ال يغػػي سئلمػػ ـ نف الضػػعه  ػػي اسغ ػػي يال عػػؿ   ػػبًل سػػه يعػػد اإلصػػ يةة ألف اسممػػس : ال 5يسهػػذا قػػ ؿ  ػػي اسػػذمالرة
 .6 ؽ اسم ت  الف ال األ  ال لس   عاه سؤل  ال ل إيط ؿ  قهـ

 ]مف يستحؽ السمب مف الغنيمة[

  3ذا لـ يجعؿ السػمب لمقاتػؿ فيػو مػف جممػة الغنيمػة، والقاتػؿ وغيػره فػي ذلػؾ سػواء(وقاؿ الشػافعي )وا 
مػف قتػؿ » -عميػو الصػالة والسػالـ  -السمب لمقاتؿ إذا كاف مف أىؿ أف يسيـ لو وقد قتمػو مقػباًل لقولػو 

 غناء فيختص بسمبو  والظاىر أنو نصب شرع ألنو بعثو لو، وألف القاتؿ مقباًل أكثر« قتياًل فمو سمبو

  

                                                           

عنه أنه  يعنه أنه من الخمس، ورو يمن أصل الؽنٌمة، وروٌنفله اختلفت الرواٌة عن الشافعً فً ذلك، فروى عنه أنه  1
(. ابن رشد، 19/352انظر: تكملة المجموع، المطٌعً، ) صح عند الشافعٌة أنهم من خمس الخمس.مس الخمس واألمن خ

 (.2/159بداٌة المجتهد، )
 ." أ" فً  لٌست 2
 (. 10/33انظر: السرخسً، المبسوط، ) 3
 مصاؾ. " أ" فً  4

 .105(. السؽناقً، النهاٌة، 3/49انظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء، )
 ." أ" فً  ممحً 5
 (.5/101انظر: ابن نجٌم، البحر الرابق، ) 6
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إظيارًا لمتفاوت بينو وبيف غيره. ولنا أنو مأخوذ بقوة الجيش فيكػوف غنيمػة فيقسػـ الغنػائـ كمػا نطػؽ بػو 
لػيس لػؾ مػف سػمب قتيمػؾ إال مػا طابػت بػو »لحبيب بف أبي سػممة  -عميو الصالة والسالـ  -النصوقاؿ 

حممػػو عمػػى الثػػاني لمػػا روينػػاه، وزيػػادة ومػػا رواه يحتمػػؿ نصػػب الشػػرع ويحتمػػؿ التنفيػػؿ فن« نفػػس إمامػػؾ
 الغناء ال تعتبر في جنس واحد كما ذكرناه.

ذا سـ ال عؿ اسهاب ساق تؿ  هي مف  ماة اسغ المةس ياسق تؿ ي الره هيال (  يهي قيؿ م سؾ. 1) قيسه يا 

مػف نهػؿ  )يق ؿ اس   عي: اسهاب ساق تؿ إذا   ف مف نهؿ نف الههـ سه ( ييه ق ؿ ن مدس إال ن ه ق ؿ: إذا   ف
 .2اسههـ ني اسرضم

س 4يا دًاس يسه  المف الرضم سه قيالف: ن ػدهم   قػيؿ ن مػدس ياسثػ  ي ال هػاب سػه 3ي رط اس   عي قاأليؿ قياًلا
إسى صؼ اسم ر الف  الصالب يا دًا  القتاهة ألف ذسؾ  6نف القتاه مقيبًل ال مديرًاس قينف ال الرمي ههمً ا 5ي رط 

إال اس هػ ،ي مػف  ػدالث نيػي  9ريى اس م  ػة 8الع ز   هس ياهتدؿ  االه يم ال  ن د 7سالس    ل  ثالرًاس إذ  ؿ
 االػػه اسصػػبلة  11مػػع رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ إسػػى   ػػالف  هػػ قه إسػػى نف قػػ ؿ:  قػػ ؿ 10 مر  ػػ  :قتػػ دة

س ثػـ قػ ؿ مثػؿ 13س قػ ؿ:  قمػت  قاػت مػف ال ػهد سػي ثػـ  اهػت12ياسهبلـ مف قتؿ قتالبًل سه  االه يال ة  اه هػايه
  16ني  قت دة 15س  قمت  ق ؿ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ: م سؾ ال 14اسث  الةذسؾ  ي 

  
                                                           

 . 234انظر: القدوري، مختصر القدوري،  1
قال أبو حنٌفة ومالك: لٌس للقاتل سلب المقتول إال أن ٌنفله له اإلمام، وقال الشافعً وأحمد وأبو ثور: أن السلب واجب  2

(. ابن رشد، 3/298(. السمرقندي، تحفة الفقهاء، )10/47المبسوط، ) للقاتل، قال ذلك اإلمام أو لم ٌقله. انظر: السرخسً،
 (9/233. ابن قدامة، المؽنً، )222(. الشٌرازي، النكت فً المسابل، 2/159بداٌة المجتهد، )

 ." أ" فً ما بٌن المعكوفٌن ممحً  3
(. 8/399(. الماوردي، الحاوي الكبٌر، )3/71البهوتً، كشاؾ القناع، ) .(9/233انظر: ابن قدامة، المؽنً، ) 4

 (6/236الروٌانً، بحر المذهب، )
 وشرط. " أ "فً  5
 ." أ" فً ما بٌن المعكوفٌن ممحً  6
 ." أ " وكلفً  7
 ." أ" فً  ممحً 8
 . 230الؽنابم ص سبق تخرٌجه فً باب  9

 وخرجنا. " م" فً  10
 .ممحً فً " أ " 11
 نبٌة فلم سلبه. " أ" فً  12
 جعلت. " أ" فً  13
 ." أ" فً  ممحً 14
 لٌست فً " أ، م "  15
 .قتادة أبو " م" فً  16
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: صػدؽ الػ  رهػيؿ اهلل يهػاب ذسػؾ مػف اسقػيـ 1  قتصصت  االه اسقصة: الع ي قصة قتاػه ساقتالػؿس  قػ ؿ ر ػؿ
مػف  ال العمد إسى َنَهػدٍ  2اسقتالؿ   دي  أرضه مف  قهس  ق ؿ نيي ي ر اسصدالؽ رضي اهلل   ه: الهً  اهلل إذف

ُنْهد اهلل تع سى الق تؿ  ف اهلل ي ف رهيسه  العطالؾ هايهس ق ؿ  االه اسصبلة ياسهبلـ: صدؽ  أ طه إال هس ق ؿ 
  أ ط  اله .

 3ينمرج نيي دايد  ي ه  ه  ف ن س يف م سؾ نف رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـس  ق ؿ اليـ   ػالف: مػف قتػؿ
  ينمذ نهبليهـ .اليم،ذ   رالف ر بلً  5نيي طا ة 4 قتؿ    رًا  اه هايه

 .6يرياه ايف  ي ف ياس   ـ يق ؿ: ص الا  اى  رط مهاـ

 ي ن ه  االه اسصػبلة ياسهػبلـ قػ ؿ ذسػؾس يا  مػ  اس ػبلـ نف هػذا م ػه  صػب اس ػرع  اػى اسعمػيـ  ػي  يال مبلؼ
 صػب  9) هػي 8ة  ع ػده7األيق ت ياأل ياؿس ني  ػ ف ت رالضػً  ي ست  الػؿ ق سػه  ػي تاػؾ اسيقعػة ي الرهػ  المصػهم 

اس رع (ة أل ه هي األصؿ  ي قيسهة ) أل ه إ م  يعث سذسؾ ( يقا  :  ي ه ت  البًل هي نالضػً  مػف  صػب اس ػرع 
 ياسدالسة  اى ن ه  اى اسمصيص.

  

                                                           

 ." أ" فً  ممحً  1

  ب من " م "46نهاٌة ق / . 
انظر: األزهري، تهذٌب اللؽة، مادة )باب لفٌؾ  المعنى ال وهللا هذا ما أقسم به، فؤدخل اسم هللا بٌن ها وذا.: الها هللا إذا 2

 حرؾ الهاء(.

  أ من " أ "25نهاٌة ق /. 
 قبل. " أ" فً  3
 قتل. " م" فً  4
ق  36)، زٌد بن سهل بن األسود النجاري األنصاري: صحابً، من الرماة المعدودٌن فً الجاهلٌة واإلسبلم: أُبو َطْلَحة 5
 وتوفً فً المدٌنة. وقٌل: ركب البحر ؼازٌاً مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم،  المشاهدسابر و شهد العقبة، هـ( 34 -هـ 

 (.3/58الزركلً، األعبلم، ) .(3/382انظر: ابن سعد، أسد الؽابة، ) فمات فٌه.
(. 3/71(. وقال األلبانً: صحٌح. )2/718، كتاب الجهاد، باب فً السلب ٌعطى القاتل، رقم )فً سننه أخرجه أبو داود 6

، كتاب السٌر، باب فً مصنفه (. وابن أبً شٌبة3/397المستدرك، )الحاكم فً (. و11/166، )هصحٌح فً وابن حبان
 (. وفً كتاب المؽازي، باب ؼزوة حنٌن وما جاء فٌها، رقم11/117) .(33656من جعل السلب للقاتل، رقم )

شرح  ،(. والطحاوي2/686ال البن زنجوٌه، )األموفً (. و19/180، )فً مسنده (. وأحمد38015( ورقم )38004)
، كتاب قسم الفًء والؽنٌمة، باب فً الكبرى (. والبٌهق3/227ًشرح معانً اآلثار، )وفً (. 12/267مشكل اآلثار، )

معرفة السنن واآلثار، كتاب قسم الفًء والؽنابم، باب األنفال، رقم فً (. و6/499(. )12762السلب للقاتل، رقم)
(12934( .)9/223  .) 
 ٌخصٌها. " أ" فً  7
 .أي عند الشافعً 8
 ." أ " فًلٌست  9
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مػف  3 سػالس سػؾ ماػؾ :2نيػي هػامة 1ياهتدؿ اسمص ؼ  اى ذسؾ: ) يأ ه  االه اسصبلة ياسهبلـ ق ؿ س يالب يف
س    ف دسالبًل  اى ن د م تماي قيسه   يمف قتػؿ قتػالبًل  اػه هػايه  5 مؾ م  ط يت يه   س إم 4هاب قتالاؾ إال

 .7س يهي  هف سي صا اس دالث ني  هف6  ـ سا رع يهي ن ه ت  الؿ  ي تاؾ اسغزاة ال  صب

مػرج  11صػ  ب قيػرص 10نف 9رياه اسطيرا ي  ي مع مه اس يالر ياسيهط :  ياغ  يالب يػف مهػامة 8س  ه إ م 
 مػرج إسالػه  قتاػه   ػ ل يمػ  معػهس  ػأراد نيػي  يالػدة  زمػرد يالػ قيت يسكسػك ي الرهػ  يمعػه 12الرالد طرالؽ نذريال ػ ف

 ال ت رم ػي رزقػً  رزق الػه اهللس  ػإف رهػيؿ اهلل صػاى  :13رضي اهلل   ه نف الممهه  ق ؿ سه  يالب يف مهػامة
القػيؿ: ال   يالب إ ي همعت رهيؿ اهلل صاى اهلل  االػه يهػاـ  اهلل  االه يهاـ  عؿ اسهاب ساق تؿس  ق ؿ مع ذ:

 .14 إ م  سامرل م  ط يت يه   س إم مه  يهذا معايؿ يعمري يف ياقد

  

                                                           

 ." أ " فًلٌست  1
. انظر: ابن الصواب حبٌب بن مسلمة والخطاب له من معاذ ال من النبً صلى هللا علٌه وسلمقال ابن حجر فً الدراٌة:  2

 .265(. وسٌؤتً التصحٌح فً كبلم ابن الهمام ص 2/128حجر، الدراٌة، )
حبٌب بن مسلمة بن مالك، أبو عبد الرحمن وٌقال أبو مسلمة وٌقال أبو سلمة الفهري، صحب النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ 

فً حٌاة أبً بكر وشهد  ـ وروى عنه، وروى عنه عوؾ بن مالك األشجعً والضحاك بن قٌس خرج إلى الشام مجاهداً 
ابن انظر:  ٌبلػ ٌومبذ خمسٌن سنة ومات سنة اثنتٌن وأربعٌن.على بعض كرادٌسه، مات بؤرمٌنٌة ولم  الٌرموك أمٌراً 

 (.2/119، معجم الصحابة، )(. البؽوي63ـ 12/62ارٌخ دمشق، )، تعساكر
 ." ط، م" فً  لٌست 3
 " أ " أي.فً  4
 وهذا منقطع بٌن(. وقال: 12175، رقم )باب إحٌاء المواتكتاب إحٌاء الموات،  ،فً معرفة السنن أخرجه البٌهقً 5

 (.9/8. )مكحول ومن فوقه، وراوٌه عن مكحول مجهول، وال حجة فً هذا اإلسناد
 (.10/49انظر: السرخسً، المبسوط، ) 6
 حمن. " أ" فً  7
 " أ " ]هو[. فً  8
 سلمة." أ " فً  9

 .[نبه] " م" فً  10
 ." أ " قبرسفً  11

، تسمى الٌوم جمهورٌة قبرص، تقع القبرس الّنحاس الجٌدبضم أوله، وسكون ثانٌه، كلمة رومٌة وافقت من العربٌة  قُْبُرس:
فً قارة آسٌا، وهً ثالث أكبر جزر البحر المتوسط، وتقع جنوب الساحل التركً وؼرب سورٌا. الحموي، معجم البلدان، 

 م.2003، مجموعة النٌل العربٌة، د.ط، 192(. الجابري، محمد، موسوعة دول العالم حقابق وأرقام، 4/305)
بالفتح، ثم السكون، وفتح الراء، وقد فتح قوم الذال، وسكّنوا الراء، ومّد آخرون الهمزة مع ذلك. وهو إقلٌم  َرِبٌَجان:أَذْ  12
 (.1/128ٌقع على بحر قزوٌن ٌحده من الشمال روسٌا ومن الجنوب إٌران. انظر: الحموي، معجم البلدان، ) واسع
 بن سلمة.احبٌب  " أ "فً  13
 (. 7/23(. الطبرانً، المعجم األوسط، )4/20(. الطبرانً، المعجم الكبٌر، )3/430صب الراٌة، )انظر: الزٌلعً، ن 14
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  ػ   قػ ؿ: 4 ػف   ػ دة يػف نمالػة 3س  دث ي ر ؿ  ف م  يؿ2يف اسيسالد 1يرياه إه  ؽ يف راهياله:  دث   يقالة
 اػى ممهػة نيغػ ؿ مػف 7اس هري إسى نف ق ؿ:   ػ ل يهػايه ال تماػه 6 ذ ر س يالب يف مهامة 5معه رالف يدايؽ

اسدالي ج ياسال قيت ياسزير دس  أراد  يالب نف الأمذه  اه ينيي  يالدة القػيؿ يعضػهس  قػ ؿ  يالػب أليػي  يالػدة: قػد 
 ق ؿ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ:  مف قتؿ قتالبًل  اه هايه  ق ؿ نيي  يالدة: إ ه سػـ القػؿ ذسػؾ سؤليػدس  هػمع

ي اهلل يتأمذ م  ط يت يه   س إم مؾس  إ م  مع ذ: نال تتق 8الم صمهس  ق ؿ مع ذ ذسؾ  أتى ني   يالدة ي يالب
سؾ م  ط يت يه   س إم مؾس ي دثهـ يذسؾ مع ذ  ف اس يي صػاى اهلل  االػه يهػاـس  ػ  تمع رنالهػـ  اػى ذسػؾ 

 . 9 أ طيه يعد اسممسس  ي  ه  يالب يأسؼ دال  ر

س يالػب يسػالس س يالمص اسمص ؼ ن ه  عاه مط ب رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ 10ي اله  م  ترى م هيؿ
 . 13 يالب يف مهامة 12يصيايه 11 ذسؾس يهم ه  يالب يف نيي هامة

  

                                                           

 .بقسر " أ" فً  1
عنه ، روى روى عن األوزاعً ومالكهـ(، 197هـ 115) ،حمد الحمصًالمٌتمً أبو ٌُ  بقٌة بن الولٌد بن صابد الكبلعً 2

أحمد بن حنبل ٌقول توهمت أن بقٌة ال ٌحدث المناكٌر إال عن المجاهٌل فإذا هو ٌحدث  . قالابن المبارك وشعبة واألوزاعً
 ." أجمعوا على أن بقٌة لٌس بحجة قلت: "أتً من التدلٌس" وقال البٌهقً: " ،المناكٌر عن المشاهٌر فعلمت من أٌن أتً
 (.1/473)(. ابن حجر، تهذٌب التهذٌب، 2/434انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )

 .محلوك " م" فً  3
ٌ ة 4 اِمت ِفً اإْلٌَِمان  هـ(،67، )تالدوسً سكن الش ام ، وقٌل جنادة بن أبً أمٌةُجَناَدة بن أُم روى َعن عَباَدة بن الص 

ر بن هانىء َوبسر بن سعٌد ،َواْلجَهاد ٌْ  (. ابن منجوٌه، رجال2/232. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )روى َعنُه ُعَم
 (.1/120صحٌح مسلم، )

 .وهو خطؤ هدابق " أ" فً  5
بكسر الباء وقد روي بفتحها، وآخره قاؾ:قرٌة قرب حلب من أعمال عزاز، بٌنها وبٌن حلب أربعة فراسخ، عندها  َداِبٌق: 

 (.2/416. الحموي، معجم البلدان، )مرج معشب نزه ، وبه قبر سلٌمان بن عبد الملك بن مروان
 مة.سل" ط  ،م" فً  6
 . " أ" فً  لٌست 7
 ." ]له[ م" فً  8
. انظر: قلعجً ؼراماً  4، 25 ما ٌعادل ن قٌراطاً ودنانٌر، نوع من النقود الذهبٌة زنة الواحد منها عشر مع الدٌنار: ج 9

 .(.1/212وقنٌبً، معجم لؽة الفقهاء، )
"، ثم قال: وهو منقطع بٌن (12175رقم )، باب إحٌاء الموات ، كتاب إحٌاء الموات،فً معرفة السنن البٌهقً أخرجه 10

: ، وقالفً األوسط الطبرانًوأخرجه  (.9/8) سناد.حجة فً هذا اإل المكحول ومن فوقه، وراوٌه عن مكحول مجهول، و
 (.3/431انظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، ) ال ٌروى هذا الحدٌث عن معاذ، وحبٌب إال بهذا اإلسناد.

 حبٌب بن سلمة "م " فً  11
 صوانه." أ " فً  12
 (.3/431انظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، ) 13
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ياسهػػبلـس يقػػد  يس ػػف قػػد ال الضػػر ضػػع هس  إ ػػ  إ مػػ   هػػتأ س يػػه أل ػػد م تماػػي س ػػظ ريي   ػػه  االػػه اسصػػبلة
الػيـ يػدرس  ػإف  الػه ن ػه  2 ي مقتؿ نيي  هؿ 1التأالد يم   ي اسيم ري يمهاـ مف  دالث  يد اسر مف يف  يؼ

يعػدم  رنى هػال الهم :  بل مػ    4يمعػ ذ يػف   ػرال  3سصبلة ياسهبلـ:  ق ؿ سمعػ ذ يػف  مػري يػف اس مػيح االه ا
  يسي   ف مهت قً  ساق تؿ سقضى يه سهم . .5قتاهس ثـ قضى يهايه سمع ذ يف  مري يف اس ميح ي ده 

ي م هػ  مػف  ػ لس إال نف اسيالهقي د عه يأف   المة يدر    ت سا يي صاى اهلل  االه يهػاـ يػ ص اس تػ ب العطػ
يعػد يػدر  قضػى  االػه اسصػبلة ياسهػبلـ ي سهػاب ساق تػؿ  6يقد قهـ س م  ة سـ ال ضػرياس ثػـ  زسػت والػة اسغ المػة

 .7ياهتقر األمر  اى ذسؾ ا تهى

ن ه ق ؿ  ي يدر نالضً   اى م   9ذاؾس ق ؿ اسهاب ساق تؿ  تى الصا االهتدالؿس يقد الد ي 8الع ي م    ف إذ
نمر ػػه ايػػف مرديالػػه  ػػي ت هػػالره مػػف طرالػػؽ  الػػه اس ايػػي  ػػف نيػػي صػػ سا  ػػف ايػػف  يػػ سس ي ػػف  طػػ ل يػػف 

 10  بلف

  
                                                           

من السابقٌن  صحابً هـ(،32، )تعبد الرحمن بن عوؾ بن عبد عوؾ بن عبد الحارث، أبو محمد، الزهري القرشً 1
، اسمه فً ورى الذٌن جعل عمر الخبلفة فٌهم، وهو أحد العشرة المبش رٌن بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشإلى اإلسبلم

انظر:  .مع النبً صلى هللا علٌه وسلم المشاهد كلهاشهد ولد بعد الفٌل بعشر سنٌن.  ،الجاهلٌة )عبد الكعبة( أو )عبد عمرو(
 (.3/321(. الزركلً، األعبلم، )3/49الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )

ًّ صلّى ،عمرو بن هشام بن المؽٌرة المخزومً القرشًأبو جهل:  2 كان ٌقال له "  ،هللا علٌه وسلم أشد الناس عداوة للّنب
، حتى كانت وقعة بدر الكبرى، فشهدها مع وعدابه للمسلمٌناستمر على عناد ،ابو الحكم " فدعاه المسلمون " أبا جهل "

 (.5/87هـ(. انظر: الزركلً، األعبلم، )2عام ) المشركٌن، فكان من قتبلها
فً زمن عثمان بن  بدرا وأحدا وتوفً ولٌس له عقبو العقبة معاذ بن عمروبن الجموح بن زٌد بن حرام بن كعب. شهد 3

 (.8/245(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )3/426انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) .عفان رضً هللا عنه
 ٌام علً بنأمات  ،له صحبة ،وإلٌها ٌنسب ،. وأمه عفراءثبن رفاعة بن الحار بن الحارث بن عفراء: هو معاذ معاذ 4

ابن أبً حاتم،  .(3/373. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )نصر بن عبد الرحمن عنهروى  ،أبً طالب رضً هللا عنه
 (. 8/245الجرح والتعدٌل، )

الجهاد، باب من لم ٌخمس األسبلب ومن قتل قتٌبلً فله سلبه من ؼٌر أن ٌخمس وحكم متفق علٌه.أخرجه البخاري، كتاب  5
(. 1752)رقم  ،باب استحقاق القاتل سلب القتٌل ،الجهاد والسٌر ، كتابمسلم(. و4/91(. )3141، رقم )اإلمام فٌه

(3/1372.) 
ِ ُخُمَسُه( آٌة الؽنٌمة أو الؽنابم  6 ٍء َفؤَن  هلِل  ًْ َما َؼِنْمُتْم ِمْن َش انظر: ابن  .[41 اآلٌة]سورة األنفال، هً قوله تعالى: )َواْعلَُموا أَن 

(، دار العاصمة، 2/388هـ(، روابع التفسٌر )الجامع لتفسٌر ابن رجب الحنبلً(، )795بن أحمد، )ت رجب، عبد الرحمن
 م.2001هـ ـ 1422، 1السعودٌة، ط

 (.9/225(. )12941، كتاب قسم الفًء والؽنٌمة، باب األنفال، رقم )فً معرفة السنن أخرجه البٌهقً 7
 .رذ " أ" فً  8
 . عً"  أ" فً  9

بى نضرة وأبً أن وٌقال عطاء العطار البصري وٌقال أبو محمد الحنفً روى عن أنس بن مالك وعطاء بن عجبل 10
وقال عنه أبو حاتم: كذاب،  ًءلٌس حدٌثه بش كوفً ، قال عنه ابن معٌن:عثمان النهدي روى عنه مندل وعبد الوارث

ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، (. 6/476. انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )ضعٌؾ الحدٌث منكر الحدٌث جداً 
(6/335.) 
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  ػ ل نيػي   ف ايف  ي س ق ؿ: ق ؿ  االػه اسصػبلة ياسهػبلـ الػيـ يػدر:  مػف قتػؿ قتػالبًل  اػه هػايهس 1 ف   رمة
ي س الػ ة  3ؿ اهللس نم  ياهلل م    ف ي    يف  ف اسعدي يال ضفيأهالرالفس  ق ؿ هعد يف  ي دة: ني رهي  2اسالهر

ق ؿ:  أمرهـ رهيؿ اهلل صاى  سنف  ص ع م  ص ع إميا    يس    رنال  ؾ قد ن ردت   ره   نف  د ؾ يمضالعة
 سالس  صب اس رع سؤليد. 5س  ظهر ن ه  الث ق ؿ4اهلل  االه يهاـ نف اليز يا تاؾ اسغ  ،ـ يال هـ 

ف 6يهػػي يال  8 ػػي نيػػي دايد.  قػػد ثيػػت ن ػػه قػػ ؿ الػػيـ يػػدر:   مػػف قتػػؿ قتػػالبًل  اػػه  ػػذا ي ػػذا  . ضػػعؼ هػػ ده 7يا 
 ه.   الة مف اسرايي  ف مصيص م  ق س  ذا ي ذاس يا  م  هي 9 ؾ ن ه سـ القؿ يا ظ

يال اس ػ ؿ القتضػي ذاؾ سقاتهػ   س  ػإف اس ػ ؿ يػذسؾ  الػر معتػ دس10يقد  ام   ن ه سـ ال ف   ػى دراهػـ ني د ػ  الر
 12هػي اسهػابس يمػ  نمػذ أل ػه اسمعتػ د نف ال عػؿ 11الغاب  اى اسظف نف ذسػؾ اسم  ػى   ػه ساػراييني  دمه س  

ريي يطرالػػؽ ضػػعال ة يػػ طبَل  القػػع اسظػػف يصػػ ة  عاػػه  ػػي يػػدر اسهػػاب  13 ػػي اس ػػرب ساق تػػؿس يسػػالس  ػػؿ مػػ 
 ساق تؿس ياسمأميذ سآلمذ  ال ب قييسه.

  

                                                           

روى عنه  ،سمع ابن عمر وسعٌد بن جبٌر ،ثقةهـ(، 115) المخزومً القرشً،بن العاص بن هشام  عكرمة بن خالد 1
 (.7/49(. البخاري، التارٌخ الكبٌر، )6/26انظر: ابن سعد ، الطبقات الكبرى، ) حنظلة بن أبً سفٌان وابن جرٌج.

 ر.السٌ " أ" فً  2
وهو ابن عشرٌن مات سنة خمس وخمسٌن بالمدٌنة  شهد بدراً  ،سلمة بن سعد بنًحد أكعب بن عمرو بن عبادة  ،أبو الٌسر

(. ابن أبً 3/436. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )روى عنه ربعً بن حراش وحنظلة بن قٌس وعبادة بن الولٌد
 (.7/160حاتم، الجرح والتعدٌل، )

نُّ  3  انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )ضن(. ْخل.البُ : الضِّ

  أ" / ب من 25نهاٌة ق ." 
وأبو  (.5/239(. )9483كتاب الجهاد، باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى، رقم ) ،فً مصنفه عبد الرزاقأخرجه  4

السعادة، مصر،  (،7/102هـ(، حلٌة األولٌاء وطبقات األصفٌاء، )430، أحمد بن عبد هللا بن أحمد األصبهانً، )تُنعٌم
والمشهور فً قوله علٌه السبلم: "من قتل قتٌبل فله سلبه" م. وأخرجه أبو الفتح الٌعمري، وقال: "1974هـ ـ 1394د.ط، 

والكلبً ضعٌؾ، ورواٌته عن أبً صالح عن ابن  ...إنما كان ٌوم حنٌن، وأما ٌوم بدر فوقع من رواٌة من ال ٌحتج به
 (.1/308د الناس، عٌون األثر، ). ابن سٌعباس مخصوصة بمزٌد ضعؾ

 قاله. " م "فً  5
 ." أ " فً ممحً 6
 .فً " م " إن 7

  م " / أ من47نهاٌة ق ". 
 (.  3/77. قال األلبانً: صحٌح. )(2737رقم )النفل، الجهاد، باب  ، كتابفً سننه أخرجه أبو داود 8
 لفظ.  " ط" فً  9

 .ردون نٌ " أ" فً  10
 لبلوي. " أ" فً  11
 ٌحصل. " ط " فً 12
 كما. " أ" فً  13
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سمػذ ير مػف قيسػه:  مػف قتػؿ قتػالبًل  اػه هػايه     الة األمر ن ه تظ  رت يه ن  دالث ضعال ة  اػى مػ  ال الػد نف ا
 الغاػب اسظػف ن ػه ت  الػؿ  ػي  4اس هػف 3إسػى 2  مً  مهتمرًاس ياسضعالؼ إذا تعددت طرقه الرتقي 1ن ه سالس  ص ً 
 تاؾ اسيق ،ع.

يممػ  اليػػالف ذسػؾ يقالػػة  ػدالث نيػػي دايد  إ ػػه قػ ؿ يعػػد قيسػه  ػػذا ي ػػذا:    تقػدـ اس تالػػ ف يسػـز اسم ػػالمة اسراالػػ تس 
س  ػػأيى 6س ػػـس سػػي ا هػػزمتـ  ،ػػتـ إسال ػػ   ػػبل تػػذهييا يػػ سمغ ـ   يقػػى 5 ػػتا اهلل  اػػالهـس قػػ ؿ اسم ػػالمة:   ػػ  ردنً  امػػ  

 .7اس تال ف ذسؾ يق سيا:  عاه رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ س    اس دالث

 ػف  ينيػي دايد ي ػدالث مهػاـ  عاه اليػالف نف  ػذا ي ػذا هػي  عاػه اسهػاب ساقػ تاالف ياسمػأميذ سآلمػذالف. 8 قيسه
 دسالؿ ظ هر ن ه  م  قا  . 9 يؼ يف م سؾ األ  عي

 اقال ػػ   مػػيع اسػػرـي  مػػف نهػػؿ اسػػالمف 11س يرا ق ػػي مػػددي10 ػػي  ػػزية مكتػػة زالػػد يػػف   رثػػةقػػ ؿ:   مر ػػت مػػع 
 ي سمهامالفس  13  عؿ ال ري سمذهب  االه هرج مذهب يهبلح 12ي الهـ ر ؿ  اى  رس ن قر

  

                                                           

 لٌس نصبا. " ط" وفً  ،لٌس نصابا " م" فً  1
 ارتقى. " م" فً  2
 إال. " أ" فً  3
فتعدد الطرق برواٌة أمثالهم ال  ،ضعؾ ال ٌزول بتعدد الطرق كرواٌة المتهمٌن بالكذب أو الفسق .1: الضعٌؾ قسمان 4

جاء فإذا كما إذا كان راوٌه سٌا الحفظ مع كونه من أهل الصدق،  ضعؾ ٌزول بتعدد الطرق. 2. ٌزٌد الضعٌؾ إال ضعفا
من طرق أخرى عرفنا أنه مما قد حفظه ولم ٌختل فٌه ضبطه، وكذا إذا كان ضعفه جاء من جهة اإلرسال أو الحدٌث 
بن محمد بن  انظر: أبو شهبة، محمد فكل هذا ٌرتقً إلى درجة الحسن لؽٌره ال لذاته.، فإنه ٌزول بالمتابعات ،التدلٌس

 (، دار الفكر العربً، د.ط، د.ت.1/269سوٌلم، الوسٌط فً علوم ومصطلح الحدٌث، )
 اًءا.رد " ط" فً  5
 ونبقى. " ط، م" فً  6
 .267سبق تخرٌجه ص 7
 فقولهم. " م" فً  8
أبو هرٌرة روى عنه ، نزل الشام هـ(،73، )تله صحبة ، وقٌل أبو عمرو،شجعى أبو عبد الرحمنعوؾ بن مالك األ 9

 (.7/13(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )4/211.انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )صموٌزٌد بن األ
بعث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بعثه إلى مإتة ، وهً مهموزة الواووهً قرٌة من أرض البلقاء من الشام: مإتة 10

رثة وقال إن أصٌب زٌد فجعفر بن أبً طالب على الناس فإن فً جمادى األولى سنة ثمان واستعمل علٌهم زٌد بن حا
 .(7/164انظر، السهٌلً، الروض األنؾ، ) أصٌب جعفر فعبد هللا بن رواحة على الناس.

ُمّدون اْلُمْسلِِمٌَن ِفً اْلِجَهادِ ، والمنسوب إلى الَمَددمددي:  11 ٌَ نظر: ابن األثٌر، . اَمَدد، َوُهُم اأْلَْعَواُن واألْنصار ال ِذٌَن َكاُنوا 
 (.مدد)مادة النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، 

 (.مادة شقر،)المصباح المنٌرالفٌومً،  انظر: ال ذي تعلوه حمرة صافٌة. :الفرس األشقر 12
. انظر: ٌفري بالمسلمٌن معناه شدة النكاٌة فٌهم، ٌقال فبلن ٌفري الفري إذا كان ٌبالػ فً األمر، وأصل الفري القطع 13

 (.2/304الخطابً، معالم السنن، )

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=138
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ي  ز  رهه يهػبل هس  امػ   ػتا  يقعد سه اسمددي ماؼ صمرة  مر يه اسريمي  عرقب  رهه  مر  عبله  قتاه
اهلل  اى اسمهامالف يعث إساله م سد يف اسيسالد  أمػذ م ػه هػاب اسريمػيس قػ ؿ  ػيؼ:  أتالػت م سػدًا  قاػت سػه:قال  

اهلل  االػػه يهػػاـ قضػػى ي سهػػاب ساق تػػؿس قػػ ؿ ياػػىس يس  ػػي اهػػت ثرتهس نف رهػػيؿ اهلل صػػاى  نمػػ   امػػت 1م سػػدا
قػ ؿ  ػيؼ:    تمع ػ    ػد  س  د رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ  ػأيى نف العطالػه 2قات: سترد ه ني أل ر  ه 

اسمددي يم   عؿ م سػدس  قػ ؿ  االػه اسصػبلة ياسهػبلـ:  3رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ  قصصت  االه قصة
س  قػ ؿ صػاى اهلل  االػه يهػاـ: 4سػؾ د  االه م  نمذت م هس ق ؿ  يؼ:  قات دي ػؾ الػ  م سػد نسػـ نؼ ال  م سد ر 

س ق ؿ:  غضب رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ يق ؿ: ال  م سد ال ترد  االػهس هػؿ ن ػتـ 5يم  ذاؾق ق ؿ  أميرته
 .7نمرهـ ي االهـ  دره  6ت ر ي سي نمرا،ي س ـ ِص ية

قػػ ؿ إ ػػه  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ سػػـ القػػؿ:   مػػف قتػػؿ قتػػالبًل  اػػه هػػايه   إال  ػػي    الػػه نمػػراف: األيؿ رد قػػيؿ مػػف
  الفس  إف مكتة    ت قيؿ   الفس يقد ات ؽ  يؼ يم سد ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ   قضى ي سهاب ساق تػؿ   

 .8قيؿ ذسؾ

هبلـ  ػ ف ت  ػالبًل ينف نف ذسؾ  الث ق سه  االه اسصبلة ياس 9ياآلمر ن ه م ع م سدًا مف رده يعدم  نمره يهس  دؿ
 نمره إال ه يذسؾ   ف ت  البًل ط يت   س اإلم ـ سه يهس يسي   ف  ر ً  الزمً  سـ الم عه مف مهت قه.

يقيؿ اسمط يي:  إ م  م عه نف الػرد  اػى  ػيؼ هػايه ز ػرًا سعػيؼ سػ،بل الت ػرن اس ػ س  اػى األ،مػة يم سػد  ػ ف 
 م تهدًاس  أمض ه  االه اسصبلة ياسهبلـس 

  

                                                           

 ." م ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " 1
 ماأو ألعرفنك " " أفً  2

 (.2/304، )معالم السنن انظر: الخطابً، ٌرٌد ألجازٌنك بها حتى تعرؾ صنٌعك. :ألعرفنكها
 ." م " ] القصة [فً  3
 ." ملٌست فً "  4
 فقال أخبرته. " م" فً  5
خبلصة الشًء وما صفا منه. إذا أثبت الهاء قلت صفوة بكسر الصاد وإذا حذفتها قلت صفو  :الصفوة مكسورة الصاد 6

 (.2/303انظر: الخطابً، معالم السنن، ) بفتحها.
(. 1374ـ 3/1373(. )1753، كتاب الجهاد والسٌر، باب استحقاق القاتل سلب القتٌل، رقم )فً صحٌحه أخرجه مسلم 7

(. 2719الجهاد، باب فً اإلمام ٌمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسبلح من السلب، رقم )، كتاب فً سننه وأبو داود
(4/211.) 
 .(4/264انظر: أبو العز، التنبٌه على مشكبلت الهداٌة، ) 8
 دل. " م" فً  9
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 اطة يذسؾ ألف اسهاب سـ ال ف ساذي ت ػرن يهػي  ػيؼ يا  مػ   2مف اس  ع  1اسضرر الت مؿ سا ثالر مف ياسالهالر
ي ضػػب رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ سػػذسؾ  ػػ ف ن ػػد  اػػى  3.{ِيزَر ُنمػػَرىَٰ  }َياَل تَػػِزُر َياِزَرةٌ   ػػ ف سامػػددي

 5ينز ر سه م ه. 4 يؼ مف م ع اسهاب

نياًل نف المضػػي  ػػ   ته سامػػددي  ػػي است  الػػؿس  امػػ   ضػػب م ػػه رد   سي ػػه ن ػػه  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ ن ػػب 
نالضػً   7يهػذا 6    ته يذسؾ يم ع اسهػابس ال ن ػه سغضػيه يهال هػته يز ػره يم ػع  ػؽ ومػر سػـ القػع م ػه    الػة

 الدؿ  اى ن ه سالس  ر ً    مً  الزمً .

اسغ ػ ل )  ػي اس ػ س اسيا ػد ال ي ي ػه القتاػه مقػيبًل  قػ ؿ زالػ دة  يقيسه ) يزال دة اسغ  ل (  ياب  ف تمصالصػه
 تعتير ( مي ية زال دة مف اسمغ ـ سمف ق مت يه.

ذ ر ػ ه ( الع ػي مػػ  قدمػه  ػي نيؿ  صػؿ  ال الػػة اسقهػمة مػف ن ػه تعػػذر ا تيػ ر مقػدار اسزالػ دة يػػؿ  8يقيسػه )  مػ 
رة هػذا   س اسزال دةة أل ه ال ت ج إسى   هد يأف إ   ل هذا  ي هذا اس رب ن ثر مػف هػذاس يال ال  ػي زالػ دة  ػه

ديف ذسؾة إذ ال يعد نف الت ؽ إ   ل مف  الر اسم هير  ي يقت ن ثر مف اسم هيرس ني ال الر إسى قيسهة ألف 
 مف   س يا د. 9اس ر ياس ر

 ]المراد بالسمب[

  ،والسمب ما عمى المقتوؿ مف ثيابو وسػالحو ومركبػو، وكػذا مػا كػاف عمػى مركبػو مػف السػرج واآللػة(
الػو فػي حقيبتػو أو عمػى وسػطو ومػا عػدا ذلػؾ فمػيس بسػمب( ومػا كػاف مػع وكذا ما معيعمى الدابة مػف م

غالمو عمى دابة أخر  فميس بسمبو،ثـ حكـ التنفيؿ قطع حؽ الباقيف، فأما الممؾ فذنما يثبت بعد اإلحراز 
 بدار اإلسالـ لما مر مف قبؿ، حتى لو قاؿ اإلماـ مف أصاب جارية فيي لو فأصابيا مسمـ واستبرأىا

  

                                                           

 الكثٌر ."  أ" فً  1
 (.3/432(. الزٌلعً، نصب الراٌة، )2/304انظر: الخطابً، معالم السنن، ) 2
 .164رة األنعام، اآلٌةسو 3
 السلؾ. " م" فً  4
 ." أ "فً لٌست  5
 خٌاٌة. " أ" فً  6
 فهذا. " ط" م،  فً 7

  أ" / أ من 26نهاٌة ق ". 
 .ما" أ "لفً  8
 وأسفر" أ  " فً 9
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وقاؿ محمد3 لو أف يطأىا ويبيعيا،  و وطؤىا، وكذا ال يبيعيا. وىذا عند أبي حنيفة وأبي يوسؼ.لـ يحؿ ل
ألف التنفيػػؿ يثبػػت بػػو الممػػؾ عنػػده كمػػا يثبػػت بالقسػػمة فػػي دار الحػػرب وبالشػػراء مػػف الحربػػي، ووجػػوب 

 الضماف باإلتالؼ قد قيؿ عمى ىذا االختالؼ، واو أعمـ.

يمر يه يم   اى مر يه مف اسهرج ياآلسة يم  معه  اى  مف ثال يه يهبل ه )يقيسه ياسهاب م   اى اسمقتيؿ
) هي مع  بلمه ني  2يهطه ( مف ذهب ي ضة ) يم  ( هيى ذسؾ مم  1اسداية مف م ؿ  ي  قاليته يم   اى

 . 3 اى داية نمرى  االس م ه ( يؿ  ؽ اس ؿ

  .7 قد اهت قيته 6ؾ ني قتيؾس ي ؿ  يل  ددته  ي مكمرة ر ا5 ي مكمر اسقتب 4ياس قالية اسر  دة

 ياسهيار ياسم تـ يم   ي يهطه مف اس  قة ي قاليته قيالف:  9ياسطيؽ 8يسا   عي  ي اسِمْ َطَقة

 ػػي يردتػػه  ي ػػف ن مػػد 11س ياآلمػػر ن ػػه مػػف اسهػػاب يهػػي قيسهمػػ 10ن ػػدهم  سػػالس مػػف اسهػػابس ييػػه قػػ ؿ ن مػػد
 .12رياالت ف

  يعد اإل راز يدار اإلهبلـ سم  مر) قيسه ثـ   ـ است  الؿ قطع  ؽ اسي قالف (  قط ) ينم  اسماؾ  إ م  الثيت 

  

                                                           

  م" / ب من 47نهاٌة ق ". 
 فً." م " فً  1
 ما." أ " فً  2
(. الفرؼانً، الفتاوى السراجٌة، 3/297الفتاوى الولوالجٌة، ) . الولوالجً،234انظر: القدوري، مختصر القدوري،  3

297. 
 ادة.زٌال " أ "فً  4

ْحل، َوَؼٌرهَما الرفادة: ْرِج والر   ، وكؤنها تعٌنه.من تحته حتى ٌرتفع ُسمٌت الرفادة: رفادة، ألنها تمسك السرج ،ِدَعاَمة الس 
 انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )رفد(. الزبٌدي، تاج العروس، مادة )رفد(.

َبة. إكاؾ الجمل، وهو الَقَتُب: 5 ٌْ  َرْحٌل صؽٌر على قدر الَسنام، والتذكٌر فٌه أعم من التؤنٌث، ولذلك أنثوا المصؽر فقالوا: قَُت
 ب(.انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )قتب(. الفارابً، الصحاح، مادة )قت

 قتبك." أ " فً  6
لًِ َحْقَو الَبِعٌر. 7 ٌَ  انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )حقب(. الَحَقُب: الِحزاُم ال ِذي 
 انظر: الرازي، مختار الصحاح، مادة )نطق(. اْلِحَزاُم. :اْلِمْنَطَقة 8
ْوق: حبل ٌجعل فً العنق، وكل شًء استدار فهو َطْوٌق كَطوِق الرحى الذي ٌدٌر القطب ونحو ذلك. 9 انظر:  الط 

 الفراهٌدي، العٌن، مادة )طوق(.
 (.9/239(. ابن قدامة، المؽنً، )3/285انظر: الشٌرازي، المهذب، ) 10
 .قولنا " ط" فً  11
من السلب والقول اآلخر لٌست من السلب. انظر: ابن قدامة، المؽنً،  قوالن ألحمد فً دابته ولٌس بردته، فً قول هً 12
(9/239.) 
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 .1مف قيؿ ( ني  ي ي ب اسغ  ،ـ مف قيسه: يألف االهتالبلل إثي ت اسالد اس   ظة ياس  قاة إسم

ال  2أص يه  مهاـ   هػتيرنه )  تى سي ق ؿ اإلم ـ: مف نص ب   رالة  هي سه (س يمف نص ب  ال،ً   هي سه ) 
امػػتص  3ال ػػؿ سػػه يطكهػػ  (  ػػي دار اس ػػربس ) يقػػ ؿ م مػػد: سػػه نف الطأهػػ  ( يهػػي قػػيؿ األ،مػػة اسثبلثػػةة أل ػػه

اسغ ػ ،ـ  ػي دار اس ػرب  اإلمػ ـ 5 ػ سممتص ي ػرا،ه   ػي دار اس ػرب نييعػد قهػـ 4يما ه  يت  الؿ اإلم ـ  صػ ر
يمػػبلؼ اسمتاصػػص إذا نمػػذ   رالػػة  ػػي دار اس ػػرب  6االهػػتيرالام تهػػدًا  الػػث ال ػػؿ يطكهػػ  ي إل مػػ ع قيعػػد 

 7.8ياهتيرنه  ال ال ؿ سه يطكه  ي الت  ؽة أل ه م  امتص يما ه ة أل ه سي س قه  الش اسمهامالف   ر يه  اله 

اإل ػراز يػدار اإلهػبلـ  10سػالس إال اسقهػر  مػ   ػي اسغ المػةس يال الػتـ إال يعػد 9يسهم  نف هيب اسماؾ  ػي اسم  ػؿ
 داـ  ي دار اس رب مقهير دارًا يق هر الدًا  ال يف اسهيب ث يتً   ي  قه مػف ي ػه ديف ي ػه يال نثػر 11أل ه م 

سات  الؿ  ي إثي ت اسقهر يؿ  ي قطع  ؽ  الرهس ينم  اسماؾ  إ م  هييه م  هي اسهيب  ي  ؿ اسغ المة يهي م  
قػد تػـس ي ػدـ اس ػؿ سامتاصػص ذ ر  س يمبلؼ اسم تراة ألف هيب اسماؾ اسعقػد ياسقػيض ي ستراضػي ال اسقهػر ي 

 .12سعدـ تم ـ اسقهر نالضً  قيؿ اإل راز ال سم  ذ ر ألف س يؽ اس الش ميهيـ  بل الع رض اس قالقة

 اله مبلؼس قالؿ  عػـ أل ػه م تهػد  الػه  الػتـ  ي سقهمة  ي دار اس رب   د نيي   ال ة يا اـ نف  يف اسماؾ التـ
   سم تراةس  ماؾ مف يقعت  ي ههمه  الطكه  يعد االهتيرال ي الت  ؽ

  

                                                           

انظر: ابن سٌده، المحكم والمحٌط  ؼلب علٌه وتمكن منه.و استولى على الشًء إذا صار فً ٌدهاالستٌبلء )لؽة(:  1
 (. الفٌومً، المصباح المنٌر، )ولى(. 10/459األعظم، )

(. 7/121. انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، )على المحلالحافظة والناقلة ن إثبات الٌد االستٌبلء عبارة عو)اصطبلحاً(: 
 (. 5/90ابن نجٌم، البحر الرابق، )

 (.4/239انظر: الفارابً، معجم دٌوان األدب، ) استبرأ الجارٌة أي: استنظؾ رحمها بحٌضة. 2
 ألن. " أ" فً  3
 ." أ " فكانفً  4
 .ةقسم " أ "فً  5
 ." م " فًما بٌن المعكوفٌن لٌس  6

 (.3/259الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )
 فٌه. " م "فً  7
 (.3/259. الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )108(. السؽناقً، النهاٌة، 10/72انظر: السرخسً، المبسوط، ) 8
 النفل. " أ، ط "فً  9

 ." م" فً لٌست  10
 لما. " م" فً  11
 .108(. السؽناقً، النهاٌة، 10/72انظر: السرخسً، المبسوط، ) 12
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 .2 ي اسميهيط  دـ اس ؿ  بل التـ اسقال س  االه سم مد إال  اى ن د اسقيسالف 1ي عؿ األظهر

ألف م مػػدًا  سػػد ع  ػػيهة تػػرد  اػػى قػػيؿ نيػػي   ال ػػة ينيػػي اليهػػؼ يقيسػػه ) يي ػػيب اسضػػم ف يػػ إلتبلؼ ( ذ ػػره
اإلمػ ـ ر ػبًل الضػمف يسػـ الػذ ر مبل ػً   ػيرد  االهمػ  نف اسضػم ف  4نف اسمتاؼ قسهاب   اػها 3ذ ر  ي اسزال دات

دسالؿ تم ـ اسماؾ  ال يغي نف ال ػؿ اسػيطل   ػد م  نالضػً  يعػد االهػتيرال  قػ ؿ  ػي  يايػه يػؿ هػي  اػى اسمػبلؼ 
  إ م  الضمف   د م مد مبل ً  سهم .

 .5ي ي  همة يقد قالؿ ي سيايس ياهلل اسمي ؽ

  

                                                           

من حٌث إن داللة الدلٌل علٌه متجهة ظاهرة أكثر من  وجهاً  واألوجه لفظان مترادفان فً المذهب: أي األظهر األظهر 1
 (.1/72انظر: ابن عابدٌن، رد المحتار، ) ؼٌره.

 (.73ـ10/72المبسوط، السرخسً، )انظر:  2
هـ(، وهو من كتب ظاهر الرواٌة  الستة التً حرر فٌها 189كتاب الزٌادات فً الفروع لمحمد بن حسن الشٌبانً، )ت 3

 (. 1/50محمد مذهب أبً حنٌفة. انظر: ابن عابدٌن، رد المحتار على الدر المختار، )
 لسلب نفل." أ " لفً  4
 .109(. السؽناقً، النهاٌة، 5/515انظر: البابرتً، العناٌة، ) 5
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 [الكفار وباب الغنائـ وقسمتياالمناسبة بيف باب استيالء ]

 بسػـ او الػرحمف الػػرحيـ )بػاب اسػتيالء الكفػػار( )إذا غمػب التػػرؾ عمػى الػرـو فسػػبوىـ وأخػذوا أمػػواليـ
ممكوىػا(ا ألف االسػتيالء قػد تحقػؽ فػي مػاؿ مبػاح وىػو السػبب عمػى مػا نبينػو إف شػاء او تعػالى. )فػذف 

ذا غمبػوا عمػى أموالنػا والعيػاذ بػاو غمبنا عمى الترؾ حؿ لنا ما نجده مف ذلؾ( اعتبػار  ا بسػائر أمالكيػـ.)وا 
وأحرزوىا بدارىـ ممكوىا(، وقاؿ الشافعي3 ال يممكونياا ألف االستيالء محظور ابتػداء وانتيػاء والمحظػور 

 ال ينتيض سببًا لمممؾ عمى ما عرؼ مف قاعدة الخصـ.

 ػػرع  ػػي يالػػ ف   ػػـ اهػػتالبلل يعضػػهـ  اػػى سمػػ   ػػرغ مػػف يالػػ ف   ػػـ اهػػتالبل،    اػػالهـ  )يػػ ب اهػػتالبلل اس  ػػ ر(
 األيؿ  اى اسث  ي ظ هر. 1يعض ي  ـ اهتالبل،هـ  اال   يتقدالمه

 ]حكـ استيالء الكفار عمى بعضيـ البعض[

ذا  اب استُػ رؾ  اػى اسػرـي ( ني   ػ ر استػرؾ  اػى   ػ ر اسػريـس )  هػييهـ ينمػذيا نمػياسهـ ما يهػ ة ) قيسه: يا 
 مي ح  اى م   يال ه (  ف قرالب.ألف االهتالبلل قد ت قؽ  اى م ؿ 

ف  ػػػ ف يال  ػػػ  ييػػػالف اسػػػريـ  س2ني ممػػػ  نمػػػذيه مػػػ هـ رؾ  ػػػؿ س ػػػ  مػػػ    ػػػده مػػػف مػػػ ؿ ()  ػػػإف  اي ػػػ   اػػػى استُػػػ يا 
 إ م  نمذ   م اًل مرج  ف ما هـ. 3مياد ةة أل   سـ  غدر يهـ

  ف س   نف   تري اسمغ ـي مػف مػ ؿ  4مياد ة   قتتايا  غايت إ داهم  يسي   ف يال    ييالف  ؿ مف اسط ، تالف
 . 6 ياإل راز يدار اس رب  رطس نم  يدارهـ  بل  :5ي ي اسمبلصة اسط ، ة األمرى مف اسغ  مالف سم  ذ ر  .

  

                                                           

 فً " م " وتقدمة. 1
(. العٌندً، البناٌدة شدرح الهداٌدة، 6/3(. البدابرتً، العناٌدة شدرح الهداٌدة، )1/233انظر: القدوري، مختصر القددوري، ) 2
(7/187 .) 
 فً " أ " نعذرهم. 3

  ب من " أ ".27نهاٌة ق / 
 " أحدٌهما. مفً "  4
 ممحً فً " أ ". 5

 هدـ(،542، )الفقٌه الحنفدً. حمد بن عبد الرشٌد ابن الحسنأطاهر بن  -الدٌن البخاري  افتخاركتاب خبلصة الفتاوى لئلمام 
(. البابدانً، هدٌدة 1/718. انظر: حاجً خلٌفدة، كشدؾ الظندون، )خزانة الواقعاتو خزانة الفتاوى وله من المصنفات أٌضاً 

 (.1/430العارفٌن، )
انظر: السعدون، آالء عبد هللا حمود، خبلصة الفتاوى ـ لئلمدام افتخدار الددٌن طداهر بدن أحمدد البخداري ـ مدن بداٌدة كتداب  6

 م. 2009(، الجامعة اإلسبلمٌة، بؽداد. د.ط، 451الؽصب إلى نهاٌة كتاب الشفعة دراسة وتحقٌق، )
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يسػػي  ػػ ف يال  ػػ  ييػػالف  ػػؿ مػػف اسطػػ ، تالف مياد ػػةس ياقتتاػػيا  ػػي دار ػػ  ال   ػػتري مػػف اسغػػ سيالف  ػػال،ً ة أل هػػـ سػػـ 
ياػػدة  2 اػػى ما هػػـس ينمػػ  سػػي اقتتاػػت ط ، تػػ ف  ػػي 1 ػػراك    ػػدرًا يػػ آلمرالف  إ ػػهالما ػػيه سعػػدـ اإل ػػراز  ال ػػيف 

يا ػػدة  هػػؿ ال ػػيز  ػػرال اسمهػػاـ اسمهػػتأمف مػػف اسغػػ سيالف   هػػً  ني مػػ اًلق ال يغػػي نف القػػ ؿ إف  ػػ ف يػػالف اسمػػأميذ 
  ػػد  4سؾاآلمػػذ قرايػػة م رمػػة   ألمالػػة ني  ػػ ف اسمػػأميذ ال ال ػػيز يالعػػه سآلمػػذ سػػـ ال ػػز إال إف دا ػػيا يػػذ 3ييػػالف

ال ال ف سـ ال ف  إف دا يا يأف مف قهر ومر ما ه   ز اس رالس يا   .5اس رميس يا 

ذا  اييا  اى نمياس ػ  ين رزيهػ  يػدارهـ ما يهػ  (   ػد م سػؾ يم ػرد  يهػي قػيؿ م سػؾ ين مػدس إال نف 6)قيسه: يا 
 .8م سؾ 7الما ي ه س يأل مد  اله رياالت ف  قيس   ي قيؿ االهتالبلل

 الت رع  اى ما هـ نمياس   ي إل راز نف س ػؿ مػف دمػؿ دار اس ػرب يأمػ ف مػف اسمهػامالف نف ال ػتري مػ  نمػذيه 
  الأ اه يالطأ اس  رالة سما هـ  ؿ ذسؾ. 

 ػ  ) م ظػير ايتػدال (   ػد األمػػذ ة ألف االهػتالبلل ( ني اهػتالبل،هـ  اػى نمياس9) يقػ ؿ اس ػ  عي: ال الما ي هػ 
 ارهـة سيق ل  صمة اسم ؿ سيق ل هييه  يهي  صمة اسم سؾ.يا ته ل (   د صالريرته   ي د)

  ياس  ػػ ر ممػػ طييف ي س رمػػػ ت 10قػػ ؿ  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ:    ػػإذا ق سيهػػ   صػػػميا م ػػي دمػػ لهـ ينمػػياسهـ
 . 11إ م   ً 

  

                                                           

 فً " م " فإنهم. 1
 من. " م" فً  2
 ممحً فً " أ " 3
 ذلك.فً " أ "  4
 (. 3/260الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ) 5
 .1283. السمرقندي، مختلؾ الرواٌة، 233انظر: القدوري، مختصر القدوري،  6

  أ من " م " .48نهاٌة ق / 
 وقول. " م" فً  7
 (.9/271(. ابن قدامة، المؽنً، )2/291(. الصاوي، حاشٌة الصاوي، )10/14انظر: السرخسً، المبسوط، ) 8
. المطٌعدددً، تكملدددة المجمدددوع، 204الخطددداب مدددن الحنابلدددة انظدددر: الشدددٌرازي، النكدددت فدددً المسدددابل،  ًل أبدددوهدددو قدددو 9
 (.9/274(. ابن قدامة، المؽنً، )19/344)

 .45تتمة حدٌث "أمرت أن أقاتل الناس" سبق تخرٌجه ص 10
قال أبو ٌعلى: الكفار مخاطبون باإلٌمان و الحرمات والنواهً، وقال عبد العزٌدز البخداري: الكفدار مخداطبون بالشدرابع  11

(. السرخسددً، 2/359. انظر:أبددو ٌعلددى، العدددة، )وعلددى أصددل بعددض مشدداٌخنا أنهددم مخدداطبون بالحرمددات والمندداهًأجمددع 
 (.1/264(. البخاري، كشؾ األسرار، )1/17(. الجوٌنً، البرهان فً أصول الفقه، )1/73األصول، )
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 (.2ال تهض هييً  ساماؾ  اى م   رؼ مف ق  دته 1) ياسم ظير ال

ي  هػػتالبل،هـ  اػػى رق ي ػػ ة يألف اسػػ ص دؿ  االػػهس يهػػي مػػ  ريى  صػػ ر   هػػتالبلل اسمهػػاـ  اػػى مػػ ؿ اسمهػػاـ 
مػف هػيايؽ اس ػ جس  أ ػ ر اسم ػر يف  اػى  3اسط  يي مه دًا إسى  مراف يف اس صالف قػ ؿ:     ػت اسعضػي ل

إياهػػـ  ػػي ن  الػػتهـس  امػػ   4هػػرح اسمدال ػػة ي الػػه اسعضػػي ل ينهػػريا امػػرنة مػػف اسمهػػامالفس ي ػػ  يا إذا  زسػػيا الرال ػػيف
 تػى نتػت  اػى اسعضػي لس  5ق مت اسمرنة يقد   ميا   عات ال تضع الده   اػى يعالػر إال ر ػ     ت ذات سالاة

قيؿ اسمدال ةس ي ذرت س،ف اهلل  ز ي ؿ    ه   االه  ست  ر ه س  ام   7 ر يته  ثـ ي هت 6 أتت  اى   قة ذسيؿ
 ق ؿ: ي،س م   زالتاله  ني  اسمرنة ي ذره س 9اس يي صاى اهلل  االه يهاـ  أميرته 8قدمت  ر ت اس  قةس  أتيا يه 

 .11ال ي  ل س ذر  ي معصالة اهلل يال  الم  ال الماؾ ايف ودـ . ي ي س ظ:  أمذ   قته 10ي التاله 

 .13إال ه ا 12يسي   ف اس   ر الما يف ي إل راز سما ته  اسمرنة قإل رازه 

  

                                                           

 لٌست فً " م ". 1
قال فً النهاٌة: "وتقٌٌده بقاعدة الخصدم إنمدا ٌصدح فدً المحظدور الدذي هدو محظدور مدن وجده دون وجده، كمدا فدً البٌدع  2

دم أو  الفاسد. وأما المحظور من كل وجه بؤن ٌكون محظدورا بؤصدله ووصدفه كمدا فدً البٌدع الباطدل بدؤن بداع شدٌبا بمٌتدة أو
(. أمٌدر بادشداه، 1/264تفاق". انظر: البخاري، كشؾ األسرار، )ال مسلم فإنه ؼٌر موجب للملك باالاستولى المسلم على م

 .110(. السؽناقً، النهاٌة شرح الهداٌة،1/386تٌسٌر التحرٌر، )
وهدً ناقدة رسدول هللا صدلى  .ع إنما كان ذلك لقبا لهدادذن.قال الجوهري: ولم ٌكن بها عضب وال جمشقوقة األ العضباء: 3

ابدن الجدوزي قال وكانت العضباء ٌسبق بها صاحبها الذي كانت عنده الحاج، ومن ثم قٌل لها: سابقة الحاج. هللا علٌه وسلم، 
وٌقال إن هذه العضدباء لدم تؤكدل بعدد وفداة رسدول هللا صدلى هللا علٌده  "إن القصواء هً العضباء وهً الجدعاء : "رحمه هللا
( 7/408. انظددر: الجددوهري، الصددحاح، مددادة )عضددب(. الشددامً، سددبل الهدددى والرشدداد، )تشددرب حتددى ماتددتوسددلم ولددم 

(11/420.) 
 ٌحرٌحون. " م" فً  4
انظددر: الفراهٌدددي، العددٌن، مددادة  اإلِِبددل، أي: ُرؼاَءهددا وأصددواَتها. ًَ وَسددِمْعُت َرواؼدد .رؼددا البعٌددر، والّناقددة، ٌرؼددو ُرؼدداء 5

 )رؼو(.
لُّ مذلول:  6 لِّ، ومدن كدل شدًٍء أٌضداً، وذل لُتده َتدذلالذُّ َندة الدذُّ ٌِّ ٌة َذلُوٌل: َب ِذلُّ، وداب  ٌَ ، َذل   لُول أي الُمْنقاد من الدوابِّ . ٌبلً صدر الذ 

 انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )ذل(.
 وجهت." أ " تفً  7
 .فً " أ " ها 8
 فً " أ " فؤخبرت. 9

 فً " أ " وفٌتها.  10
فدً  وأبدو داود (.3/1262. )(1641النذر، باب ال وفاء لنذر فً معصدٌة هللا، رقدم ) ، كتابفً صحٌحه مسلم أخرجه 11
(. 33/88(. وأحمددد. مسددند أحمددد، )3/239. )(3316رقددم ) األٌمددان والنددذور، بدداب فددً النددذر فٌمددا ال ٌملددك، ، كتددابسددننه

، كتاب األٌمان والندذور، بداب كفدارة فً سننه ابً(. مطوالً بالقصة. وأخرجه النس3/262والطحاوي. شرح معانً اآلثار، )
 (. 7/30(. )3851النذر، رقم )

 .مإلحرازهفً " أ "  12
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م ". 13
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هػم هـ  قػرالس ياس قالػر مػف ال  1ٱسُمهََِٰ ػِرالَف {ُ قَػَراَِّل }ِسايسا مهير ني ه مف اس قؿ ياسمع ىس  ػ أليؿ قيسػه تعػ سى: 
مػ اًل يهػي  ػي  3س  دؿ  اى نف اس   ر ما يا نمياسهـ استي ما يه  يه  ريا   ه س يسػالس مػف الماػؾ2الماؾ  ال، ً 

 .4م  ف ال الصؿ إساله  قالرًا يؿ هي ممصيص ي يف اسهيالؿ يسذا  ط يا  االهـ  ي  ص اسصدقة

 5اسصػ ال الف ن ػه:   قالػؿ سػه  االػه اسصػبلة ياسهػبلـ  ػي اس ػتا نالػف ت ػزؿينم  م  اهتدؿ يه اس  ر يف ممػ   ػي 
 .6  دًا يم ةق  ق ؿ: يهؿ ترؾ س    قالؿ مف م زؿ 

 س يا  مػػػ  ق سػػػهة ألف  قػػػالبًل  ػػػ ف12 11مػػػف ريػػػ ع 10تػػػرؾ س ػػػ   قالػػػؿ 9: يهػػػؿ8 ػػػدًا يػػػدارؾق  قػػػ ؿ 7يريي:  نت ػػػزؿ
س  ػػإف 13الػػؿ نف اسمهػػاـ ال الػػرث اس ػػ  راهػػتيسى  االػػه يهػػي  اػػى   ػػره  غالػػر صػػ الاة ألف اس ػػدالث إ مػػ  هػػي دس

 س  إ ػه تػي ي يتػرؾ  االػً  ي ع ػرًا مهػامالف ي قػالبلً 14 قالبًل إ م  اهتيسى  اى اسري ع يإرثه إال ه  مف نيي ط سب
    رالف  يرث هس 15يط سي ً 

  
                                                           

 .8سورة الحشر، اآلٌة  1
 (.3/453انظر: ابن سٌده، المخصص، ) 2
 ملك. " ط" فً  3
َدَقاُت لِْلفَُقَراِء َوالْ قوله تعالى:  4 َما الص  ِ }إِن  َقداِب َواْلَؽداِرِمٌَن َوِفدً َسدِبٌِل هللا  َهدا َواْلُمَإل َفدِة قُلُدوُبُهْم َوِفدً الرِّ ٌْ َمَسداِكٌِن َواْلَعداِملٌَِن َعلَ

ِبٌِل{ ]التوبة:   [.60َواْبِن الس 
 فً " أ " ننزل. 5
رقددم  ن فهددً لهددم،الجهدداد، بدداب إذا أسددلم قددوم فددً دار الحددرب ولهددم مددال وأرضددو ، كتددابفددً صددحٌحه البخدداري أخرجدده 6
 (. 5/147( )4/71(. )4282رقم ) المؽازي، باب أٌن ركز النبً صلى هللا علٌه وسلم الراٌة ٌوم الفتح، كتابو (.3058)

 (.2/985. )(1351) ، رقمالحج، باب النزول بمكة للحاج وتورٌث دورهاكتاب  ،فً صحٌحه ومسلم
 فً " أ " أننزل. 7
 فقا. " أ" فً  8
 " أ " فهل.فً  9

 لنا. عقٌل"  ط ،م" فً  10
َباُع َجْمُعُه.الرباع:  11 ْبُع: المنِزل وداُر اإلقامِة. وَرْبُع اْلَقْوِم َمِحل ُتهم، والرِّ  (.  2/189انظر: ابن األثٌر، النهاٌة، ) الر 
 ومسدلم (. 2/147(. )1588رقدم )الحج، باب تورٌث دور مكة وبٌعها وشرابها،  ، كتابفً صحٌحه البخاري أخرجه 12

 (.2/984. )(1351) ، رقمالحج، باب النزول بمكة للحاج وتورٌث دورهاكتاب  ،فً صحٌحه
ال ٌدرث المسدلم الكدافر وال "عن أسامة بن زٌد رضدً هللا عنهمدا: أن النبدً صدلى هللا علٌده وسدلم قدال: وأخرج الشٌخان 13

، رقدددم مسدددلم الكدددافر وال الكدددافر المسدددلمال ٌدددرث ال ". متفدددق علٌددده. أخرجددده البخددداري، كتددداب الفدددرابض،الكدددافر المسدددلم
 (.3/1233) (1614) ومسلم، أول كتاب الفرابض، رقم (.8/156)(.6764)

بن هاشم بن عبدد منداؾ بدن قصدً القرشدً الهاشدمً، عدم رسدول هللا صدلى هللا علٌده وسدلم،  أبو طالب بن عبد المطلب 14
اشتهر بكنٌته، واسمه عبد مناؾ على المشهور. وقٌل عمران. ولد قبل النبدً بخمدس وثبلثدٌن سدنة. ولمدا مدات عبدد المطلدب 

وفً فً نصؾ شوال فً السنة العاشرة ت .سبلمهإأوصى بمحمد صلى هللا علٌه وسلم إلى أبً طالب، قٌل أنه أسلم وال ٌصح 
(. ابددن حجددر، اإلصددابة، 66/307انظددر: ابددن عسدداكر، تددارٌخ دمشددق، ) وهددو ٌومبددذ ابددن بضددع وثمددانٌن سددنة. البعثددةمددن 
(7/196.) 

فلما انهزموا لم ٌوجد  ،طالب بن أبً طالب. وكان أكبر ولده. وكان المشركون أخرجوه وسابر بنً هاشم إلى بدر كرها 15
انظددر: ابددن سددعد، الطبقددات الكبددرى،  وال فددً القتلددى وال رجددع إلددى مكددة وال ٌدددرى مددا حالدده ولددٌس لدده عقددب. فددً األسددرى

(1/97.) 



278 
 

 . 2 االه   ما يه  ي الهتالبلل 1ال نف اسدال ر    ت سا يي صاى اهلل  االه يهاـس  ام  ه  ر اهتيسيا

س ق ؿ:  ي د ر ٌؿ مع ر ٍؿ   قة سهس   رت ع  إسى اس يي صػاى 3نيي دايد  ي مراهالاه  ف تمالـ يف طر ةيريى 
اهلل  االػػه يهػػاـس  أقػػ ـ اسيال ػػة ن هػػ  سػػهس ينقػػ ـ اآلمػػر اسيال ػػة ن ػػه ا ػػتراه  مػػف اسعػػدي  قػػ ؿ اس يػػي صػػاى اهلل  االػػه 

ال  مػػ يهػػاـ: ؿ  ػػف   قتػػه  ياسمرهػػؿ   ػػة   ػػد   إف  ػػ،ت نف تأمػػذ يػػ سثمف اسػػذي ا ػػتراه  يػػه  أ ػػت ن ػػؽس يا 
 . 4ي  د ن ثر نهؿ اسعاـ

 . 7مضعؼ 6ه ده ال هالف اسزال ت س ي ي5ينمرج اسطيرا ي مه دًا  ف تمالـ يف طر ة  ف   ير يف همرة

 9ثػػـ اسيالهقػػي  ػػي هػػ  هم   ػػف ايػػف  يػػ س:  ن ػػه  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ قػػ ؿ  المػػ  ن ػػرزه 8ينمػػرج اسػػدارقط ي
ف ي ػػده قػػد قهػػـ  ػػإف    هػػت قذه اسمهػػاميف مػػ هـ:   10اسعػػدي إف ي ػػده صػػ  يه قيػػؿ نف القهػػـ  هػػي ن ػػؽ يػػهس يا 

 يضعؼ ي س هف يف  م رة.  11  ل نمذه ي سثمف 

  

                                                           

 استولى. " م" فً  1
رد ابن الهمام االستدالل بحدٌث الصحٌحٌن " وهل ترك لنا عقٌل من مندزل" علدى اسدتٌبلء الكفدار علدى أمدوال المسدلمٌن  2

 ألنه ال شاهد فٌه على الموضوع.
تمٌم بن طرفة الطابً روى عن عدي بن حاتم والضحاك بن قٌس وجابر بن سمرة روى عنده المسدٌب بدن رافدع وسدماك  3

ابدن أبدً حداتم،  . انظدر:بن حرب وعبد العزٌز بن رفٌع، توفى فً زمان الحجاج سنة أربع وتسعٌن. وكان ثقة قلٌل الحددٌث
 (.6/294(. ابن سعد،الطبقات الكبرى، )2/442الجرح والتعدٌل، )

. قال الزٌلعً: تمٌم بن طرفة لم ٌدرك النبً صلى هللا علٌه وسلم والمرسل ال تثبت به حجدة فً مراسٌله أخرجه أبو داود 4
(، تدح: شدعٌب األرندإوط، 1/250هـ(، المراسدٌل، )275أبو داود، سلٌمان بن األشعث، )ت ألنه ال ٌدري عمن أخذ. انظر:
 (.3/436نصب الراٌة، ) هـ.1408، 1مإسسة الرسالة، بٌروت، ط

، روى عدن النبدً صدحبةوألبٌده أبو خالد نزل الكوفدة لده  ًجابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجٌر بن رباب السواب 5
توفً فً خبلفة عبدد الملدك  .روى عنه الشعبً وأبو خالد الوالبً، وعن أبٌه وخاله سعد بن أبً وقاصصلى هللا علٌه وسلم 

 (.2/39(. ابن حجر، تهذٌب التهذٌب، )2/493نظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )هـ. ا74بن مروان سنة 

  أ" / أ من 27نهاٌة ق ". 
ٌاسٌن بن معاذ الزٌات كنٌته أبو خلؾ من أهل الكوفة انتقل إلى الٌمامة وأقام بها ثم سكن الحجاز ٌدروي عدن أبدً الزبٌدر  6

، منكر الحددٌث، ٌدروي الموضدوعات عدن الثقدات وٌتفدرد بالمعضدبلت صالحاً  والزهري روى عنه عبد الرزاق وكان رجبلً 
ابدن أبددً حداتم، الجدرح والتعدددٌل،  .(3/143ابددن حبدان، المجدروحٌن، )انظدر:  عدن األثبدات، ال ٌجدوز االحتجدداج بده بحدال.

(9/313.) 
 (.4/174مجمع الزوابد، ) انظر: رجاله رجال الصحٌح. (. قال الهٌثمً:2/204أخرجه الطبرانً، المعجم الكبٌر، ) 7
جمع فٌها ؼرابب السنن وأكثر فٌها من رواٌة األحادٌدث الضدعٌفة ألبً الحسن علً بن عمر الدارقطنً، سنن الدارقطنً  8

 (.1/35. انظر: الكتانً، الرسالة المستطرفة، )والمنكرة بل والموضوعة
 أحرز. " م" فً  9

 العدوو. " م" فً  10
باب من فرق كتاب السٌر،  ،فً الكبرى البٌهقًو(. 5/201) (،4201كتاب السٌر، رقم ) ،هفً سنن الدارقطنًأخرجه  11

(. وقدال الحسدن بدن عمدارة: 18252، رقدم )بٌن وجوده قبل القسم وبٌن وجوده بعده وما جداء فٌمدا اشدتري مدن أٌددي العددو
 (.9/188)متروك ال ٌحتج به. 
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 ف ايف  مر همعت رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ القيؿ:  مف ي د م سه  ي اس يل قيؿ  ينمرج اسدارقط ي
ثػـ  .3يإهػ  ؽ يػف  يػد اهلل يػف نيػي  ػرية 2يضػعؼ 1 االس سه  ػيل نف القهـ  هي سهس يمف ي ده يعدم  قهـ 

 . 5يضع ه يه 4نمر ه يطرالؽ ومر  اله ر دالف

ف ندر ػه يعػد نف  ينمر ه اسطيرا ي  ف ايف  مر مر ي ً :  مف ندرؾ م سه  ي اس يل قيؿ نف القهـ  هي سهس يا 
 . 6القهـ  هي ن ؽ يه ي سثمف  ي اله ال هالف ضعؼ يه

يا ت يا نالضً  يأف  مر يف اسمطػ ب رضػي اهلل   ػه قػ ؿ:  مػف ندرؾ مػ  نمػذ    ه: ق ؿ اس   عي رضي اهلل
 اسعدي قيؿ نف القهـ  هي سهس يم  قهـ  بل  ؽ سه  اله إال ي سقالمة . 

 ػػف  مػػر مرهػػبًل ي بلهمػػ  سػػـ الػػدرؾ  8 ػػف  مػػر ي ػػف ر ػػ ل يػػف  الػػية 7قػػ ؿ: يهػػذا إ مػػ  ريي  ػػف اس ػػعيي
 . 9 مر

 نف  مر يف اسمط ب رضي اهلل   ه ق ؿ:  10يف ذكالبيريى اسط  يي يه ده إسى قيالصة 

  

                                                           

 (.5/199سنن الدارقطنً، ) (.4198كتاب السٌر، رقم ) الدار قطنً،أخرجه  1
 ضعؾ." أ "ففً  2
 فرق. " أ" فً  3
هـ(، روى عن عقٌدل وٌدونس، روى عنده ابدن المبدارك 188رشدٌن بن سعد أبو الحجاج المصري، ضعٌؾ الحدٌث، )ت 4

 (.3/513(، ابن أبً حاتم، الجرح التعدٌل، )3/337البخاري، التارٌخ الكبٌر، ) . انظر: وٌحٌى بن عبد هللا بن بكٌر
 (.5/199) (.4200كتاب السٌر، رقم ) ،فً سننه الدار قطنًأخرجه  5
 (. 8/216). هذا الحدٌث عن الزهري إال ٌاسٌن لم ٌرو "وقال: ، فً األوسط أخرجه الطبرانً 6
بد هللا بن شراحٌل، الشعبً، أبو عمرو الكوفً، ولد لست سنٌن خلت من خبلفدة عامر بن شراحٌل، وقٌل: ابن عالشعبً:  7

قدال العجلدً مرسدل  ،سدمع مدن ثمانٌدة وأربعدٌن مدن أصدحاب النبدً صدلى هللا علٌده وسدلم هدـ(،105، )تعمر بدن الخطداب
بدو زرعدة، وؼٌدر وعدن ٌحٌدى بدن معدٌن. وأ، مكحول: ما رأٌت أفقه مدن الشدعبً ،الشعبً صحٌح ال ٌكاد ٌرسل إال صحٌحاً 

أندس بددن مالدك وجدابر بددن عبدد هللا، روى عنده مجالددد بدن سدعٌد وأبددو حنٌفدة النعمدان. انظددر:  واحدد: الشدعبً ثقددة. روى عدن
 (.14/28(. المزي، تهذٌب الكمال، )2/12العجلً، الثقات، )

 ." أ " وعن جابر بن حلٌةفً  8
 بددن العدداص روى عددن عبددد هللا بددن عمددروهددـ(،ثقة 112وٌقددال أبددو نصددر، )ت رجدداء بددن حٌددوة الشددامً الكندددي أبددو المقدددام

(. الندووي، تهدذٌب 3/501. انظر: ابن أبً حاتم، الجدرح والتعددٌل، )ابن عونالزهري وروى عنه  بن أبً سفٌان ومعاوٌة
 (. 1/190األسماء واللؽات، )

(. 5/194(. )9363دو ثدم ٌجدده صداحبه، رقدم )، كتداب الجهداد، بداب المتداع ٌصدٌبه العدفً مصنفه أخرجه عبد الرزاق 9
الزٌلعً،  .(13/285(. )18203، كتاب السٌر، باب ما أحرزه المشركون على المسلمٌن، رقم )فً معرفة السنن والبٌهقً

".انظر: رضدً هللا تعدالى عنده -ال ٌثبت عند أهل الحددٌث عدن عمدر (.قال الشافعً عن هذا األثر: "3/436نصب الراٌة، )
 .(4/302األم، )

سدمع أبدا الددرداء ثقدة، هدـ(، 87)ت، قبٌصة بن ذإٌب بن حلحلة الخزاعً من بنً قمٌر، أبو سعٌد، وٌقال: أبو إسدحاق  10
البخداري، التدارٌخ الكبٌدر،  (.7/311ابن سدعد، الطبقدات الكبدرى، ) انظر: عاصم بن رجاء، روى عنه الزهري. عن روى

(7/174.) 
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ف  ػػرت  الػػه    المػػ  نمػػذه اسم ػػر يف  أصػػ يه اسمهػػاميف  عر ػػه صػػ  يه: ني ندر ػػه قيػػؿ نف القهػػـ  هػػي سػػهس يا 
 . 1اسهه ـ  بل  يل سه 

 ػف زالػد  3يإهػ  ده إسػى هػاالم ف يػف الهػ ر . يريي2يريي  اله نالضً   ف نيي  يالدة رضي اهلل   ه مثؿ ذسػؾ
نف  اػي يػف نيػي ط سػب قػ ؿ:  مػف ا ػترى مػ   6يريي نالضً  يإه  ده إسػى قتػ دة  ػف ِمػبلس .5مثاه 4يتيف ث 

 . 7ن رز اسعدي  هي   ،ز 

تضػعالؼ ي إلرهػ ؿ ني  9 ػي   ػي نصػؿ هػذا اس  ػـس يالػدير  ػي ذسػؾ يػالف 8  سع ب ممف ال ؾ يعد هذه اس ثرة
 است اـ  ي يعض اسطرؽس  إف اسظف يبل  ؾ القع  ي مثؿ ذسؾ نف هذا اس  ـ ث يتس 

  

                                                           

بداب مدن فدرق بدٌن وجدوده قبدل ، كتداب السدٌر، فدً الكبدرى (. والبٌهقد3/263ًر، )أخرجه الطحاوي، شرح معانً اآلثا 1
هدذا منقطدع قبٌصدة لدم ٌددرك عمدر  (. وقدال:18255، رقدم )القسم وبٌن وجوده بعده وما جاء فٌما اشدتري مدن أٌددي العددو

 (.  9/189. )رضً هللا عنه
 (.3/263انظر: الطحاوي، شرح معانً اآلثار، ) 2

  م" / ب من 48نهاٌة ق  ." 
هدـ(، كدان مدن فقهداء أهدل 110ـ  34)مدولى مٌموندة بندت الحدارث،  ، أبو أٌوب وقٌل أبو عبدد الدرحمن،سلٌمان بن ٌسار 3

سددمع ابددن عبدداس وأبددا هرٌددرة وأم سددلمة، روى عندده الزهددري وٌحٌددى بددن سددعٌد المدٌنددة وقددرابهم، وكددان ثقددة كثٌددر الحدددٌث. 
هدددـ(. المدددزي، تهدددذٌب الكمدددال، 4/301(. ابدددن حبدددان، الثقدددات، )4/41التدددارٌخ الكبٌدددر، ). انظدددر: البخددداري، األنصددداري

(12/105.) 
زٌد بن ثابت بن الضحاك بن زٌد األنصارى النجارى، أبو سعٌد، وقٌل: أبو عبد الرحمن، وقٌل: أبو خارجة، كدان عمدره  4

ِه َوَسل َم  -حٌن قدم رسول هللا  ٌْ دِه  -لرسول هللا  ًوكان ٌكتب الوح إحدى عشرة سنة، إلى المدٌنة -َصل ى هللاُ َعلَ ٌْ َصدل ى هللاُ َعلَ
كان أعلدم الصدحابة بدالفرابض؛ و ، وٌكتب له أًٌضا المراسبلت إلى الناس، وكان أحد الثبلثة الذٌن جمعوا المصحؾ،-َوَسل َم 

ِه َوَسل َم  -ُروى له عن رسول هللا  ٌْ . انظدر: البخداري، روى عنه ابن عمدر، وابدن عبداس ا،اثنان وتسعون حدٌثً  -َصل ى هللاُ َعلَ
 (.1/200(. النووي، تهذٌب األسماء واللؽات، )3/380التارٌخ الكبٌر، )

 (.9/112انظر: ابن التركمانً، الجوهر النقً، ) 5
روى عددن علددً  ،بكسددر الخدداء المعجمددة وبددالتخفٌؾ، وآخددره سددٌن مهملددة البصددري التددابعً، خددبلس بددن عمددرو الهجددري 6

، كان ٌحٌدى بدن سدعٌد ٌتدوقى أن ٌحددث عدن خدبلس عدن علدً خاصدة،وعابشة وأبً هرٌرة روى عنه قتادة ومالك بن دٌنار
ٌحٌدى بدن معدٌن: خدبلس ، وقدال خبلس ثقدة ثقدةوقال عنه أٌضاً: فقال: ٌقال رواٌته عن علً كتاب.  هأحمد بن حنبل عن سبل

 (.1/177(. النووي، تهذٌب األسماء واللؽات، )3/402والتعدٌل، )انظر: ابن أبً حاتم، الجرح  بن عمرو ثقة.
(. 33941، كتاب السٌر، باب فدً العبدد ٌؤسدره المسدلمون ثدم ٌظهدر علٌده العددو، رقدم )فً مصنفه أخرجه ابن أبً شٌبة 7

(. 3/264) (.5292، كتاب السٌر، باب ما أحرز المشركون من أموال المسدلمٌن، رقدم )فً شرح معانً اآلثار والطحاوي
، كتاب السٌر، باب ما أحرزه المشركون على المسلمٌن، رقم. وقال: قال أحمد: رواٌة خبلس عن فً معرفة السنن والبٌهقً

ورواٌدة خدبلس (. وقدال ابدن حدزم: "13/287علً ضعٌفة عند أهل العلم بالحدٌث، وٌقولون هً من كتاب وأنها منقطعة. )
نما هً ما أحرزه العدو فهدو جدابز وال نددري مدا معندى: فهدو جدابز، ولعلده أراد: أنده عن علً صحٌحة إال أنه ال بٌان فٌها إ

(، دار 5/355هدـ(، المحلددى باآلثددار، )456انظددر: ابددن حدزم، علددً بددن أحمدد بددن سددعٌد، )ت ."جدابز ألصددحابه إذا ظفددر بده
 الفكر، بٌروت، د.ط، د.ت.

 الكثٌرة. " أ" فً  8
 بؤن . " م" فً  9
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 اط سا ؿ  ي ذسؾس يتيا قيا  ي هذا  1ياليعد ن ه يقعس  ام ل اسمهامالف سـ التعمديا اس ذبينف هذا اس مع مف 
ممػػ  ن ػػ د  الػػهس يسػػالس الاػػـز  ال ػػيف 3س يػػؿ ال  ػػؾ نف اسػػرايي اسضػػعالؼ إذا  ثػػر م ػػيل مع ػػى مػػ  رياه2اسغاػػط

يمػػ  ذ ر ػػ  مػػف اآلالػػة  5هػػذا مػػع ا تضػػ ده 4اسضػػعالؼ اسغاػػط دا،مػػً س يال نف ال ػػيف ن ثػػر   سػػه اسهػػهي ياسغاػػط.
 ياس دالث مف اسص الا.

ي دالث اسعضي ل   ف قيؿ إ رازهـ يدار اس ربة نال الرى إسى قيسه:   ي   يا إذا  زسيا م زاًل  إسم...  إ ه ال هـ 
 هـ  ي اسطرالؽ.ن ه   عات ذسؾ ي 

 ولنػػا أف االسػػتيالء ورد عمػػى مػػاؿ مبػػاح فينعقػػد سػػببًا لمممػػؾ دفعػػًا لحاجػػة المكمػػؼ كاسػػتيالئنا عمػػى
أمواليـ، وىذا ألف العصمة تثبت عمى منافاة الدليؿ لضرورة تمكف المالؾ مف االنتفاع، فذذا زالػت المكنػة 

باإلحراز بالدارا ألنو عبارة عف االقتدار عمى المحؿ عاد مباحًا كما كاف، غير أف االستيالء ال يتحقؽ إال 
الممػػؾ وىػػو الثػػواب اآلجػػؿ فمػػا ظنػػؾ بالممػػؾ  والمحظػػور لغيػػره إذا صػػمح سػػببًا لكرامػػة تفػػوؽ حػػااًل ومػػلاًل،

 العاجؿ.

( الع ػي االهػتالبلل اس ػ ،ف 7ن ػ ر إسالػه اسمصػ ؼ يقيسػه: ) االهػتالبلل قيرد  اػى مػ ؿ ميػ ح ا 6ينم  اسمع ػى  مػ 
 اى م ؿ مي حس )  ال عقد هييً  ساماػؾ   هػتالبل،    اػى نمػياسهـ (س  إ ػه مػ   9اسيق ل يرد 8 راز  ي   ؿيعد اإل

 تـ س   اسماؾ  اله إال سهذا اسمع ى.

ُهػػَي ٱس ػػِذي : }يهػػي قيسػػه تعػػ سىس )يهػػذا( ني  ي ػػه مي  ػػً  إذ ذاؾة ) ألف اسعصػػمة تثيػػت  اػػى م   ػػ ة اسػػدسالؿ (
  إ ه القتضي إي  ة األمياؿ ي ؿ   ؿ. 10{  ً َ ِمالع رضِ َسُ ـ م   ِ ي ٱألَ  َمَاؽَ 

  

                                                           

 قع." أ " ٌفً  1
 هذه الؽلطة. "م " فً  2
 هذا بعد ما اعتضد." م " هذا مع اعتقاده، وفً  " أ" فً  3
إذ لٌس معنى الضعٌؾ الباطدل فدً نفدس األمدر، بدل مدا لدم ٌثبدت بالشدروط المعتبدرة عندد أهدل الحددٌث، مدع تجدوٌز كونده  4

 هذا المتن المعٌن فٌحكم به.   صحٌحا فً نفس األمر، فٌجوز أن تقترن قرٌنة تحقق ذلك، وأن الراوي الضعٌؾ أجاد فً
(، تدح: عبدد الفتداح أبدو ؼددة، شدركة 19/60هدـ(، قواعدد فدً علدوم الحددٌث، )1394انظر: تهانوي، ظفدر أحمدد عثمدانً، )
 م..  1984هـ ـ 1404، 5العبٌكان للطبع والنشر، الرٌاض، ط

 . "اعتقاده أ" فً  5
 .فً " أ" فً  6
 .ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ " 7
 ." أ " حالةفً  8
 وارد. " م "فً  9

 .29 ، اآلٌةبقرةسورة ال 10



282 
 

( مف اال ت ػ ع ) ػ د مي  ػً  (س يزياسهػ   2) ضريرة تم ف اسم ت ج مف اال ت  عس  إذا زاست اسم  ة 1يا  م  تثيت
  اى است قالؽ ياسالقالف يتي الف اسدارالف.

 . 4 ال ،ذ ال يف ت مً  يهي ) االقتدار  اى اسم ؿ   اًل يمآاًل ( ي الدم ر إسى يقت    ته 3 إف اإل راز

اسعصمة يم  ة اال ت  ع ث يتػة مػع ات ػ د اسػدار  يمبلؼ نهؿ اسيغي إذا ن رز   نمياسهـ ال تزيؿ نمبل هـة ألف
 ياسماة مف ي ه  بل الزيؿ اسماؾ ي س ؾ.

 يً  ساماؾ.  ق ؿ: ذسؾ  ي اسم ظير س  هه.الصاا هي 6ال 5ثـ ن  ب  ف قيسه: اسم ظير

 ػػبل  إ ػػ  ي ػػد  ه صػػاا هػػييً  س رامػػة ت ػػيؽ اسماػػؾ يهػػي اسثػػياب (  مػػ   ػػي اسصػػبلة  ػػي  7) نمػػ  اسم ظػػير سغالػػره
األرض اسمغصػػيية )  مػػ  ظ ػػؾ ي سماػػؾ اسػػد اليي ( ياسقالػػ س  اػػى اهػػتالبل،هـ  اػػى رق ي ػػ    هػػدة أل هػػ  سالهػػت 

م ؿ اسمهػاـس يذسػؾة أل ػه سػالس  الػه إ ػراز الزالػؿ اسماػؾ  اػى مػ  ذ ر ػ   ػي  صب اسمهاـ  8م اًلس قي ذا  اىا
 اسي  ي.

ف سـ  ينيرد  االه نف اسعصمة إف زاست ي إل راز يدارهـ ال ال يف االهتالبلل م ظيرًا سال ت ج إسى هذا اس بلـس يا 
 ت ف زاست سـ تصر ما ً  سهـ.

 .11ة أل ه  ي سدارزاست 10ي قالةة أل ه  ي إلهبلـس ياسمقيمة 9ين الب يأف اسعصمة اسمكثمة

  
                                                           

 ." م " ثبتتفً  1
 (.3/381انظر: الزمخشري، الفابق فً ؼرٌب الحدٌث، )من التمكن كالتبعة والطلبة من التتبع والتطلب.  :المكنة 2
ء ضددممته وحفظتدده فقددد أحرزتدده إحددرازا َوالشددًء ُمحددرز، اْلِحددْرز: َمْعددُروؾ 3 ًْ ومصدددر  واحتددرزت: اْمتنعددت.، وكددل َشدد

 انظر: ابن درٌد، جمهرة اللؽة، مادة )حرز(. أحرزت: إِْحَراز.
 (.3/261انظر: الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ) 4
 .[ثابتةفً " أ " ] 5
 وال . " م" فً  6
 ؽٌره." أ " بفً  7
 وعلى. " م" فً  8
(. الزٌلعدً، تبٌدٌن الحقدابق، 1/150على من هتكها. انظر: الجرجانً، التعرٌفدات، ) ما توجب اإلثم:هً المإثمةالعصمة  9
(3/268.) 

فاألصدل فٌهدا لؤلمدوال ألن ، ثبت بها اإلنسان قٌمة بحٌث من هتكها فعلٌه القصاص أو الدٌةالعصمة المقومة: هً التً ٌُ  10
نفس حقٌقدة بخدبلؾ المدال فكاندت النفدوس تابعدة لؤلمدوال التقوم ٌإذن بجبر الفابت بالتماثل فٌسد مسده وال ٌتصور ذلك فً ال

. انظدر: فٌها ثم العصمة المقومة فً األموال ال تكون إال باإلحراز بالدار مع كونه أصبل فٌها ففً النفس أولى ألنها تبع فٌهدا
 (.3/268(. الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )1/150التعرٌفات، الجرجانً، )

 أ" من  ب/ 27نهاٌة ق ". 
 (.7/190انظر: العٌنً، البناٌة، ) 11
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ف سػػـ الهػػقط سػػـز اسثػػ  ي   سمػػدار  يقػػد القػػ ؿ إف  ػػ ف اسماػػؾ زاؿ تيعػػً  سػػزياؿ اسقالمػػة صػػ ر مي  ػػً  ي ػػ د األيؿس يا 
 اإلي  ة ي دمه .

األمػذ ني إدم سػه  ثـ اسي ه نف ال    ة إسى إثي ت ن ه م ظير سغالرهة يذسؾ ألف االهتالبلل إف نرالد يه ايتػدال
ف  ػػ ف ت ػػػرالـ   ػػي دار اس ػػرب ال ػػػب  ي ػػه قيال ػػً  سعال ػػػهة أل ػػه ظاػػػـ يهػػي قيػػالا س  هػػػه  هػػي م ػػـر س  هػػػهس يا 

 اػػى  ػػيف اسغصػػب  2نيرد  ػػي األصػػيؿ 1اسغصػػبة سقالػػ ـ ماػػؾ اسغالػػر  هػػي قيػػالا س  هػػه  اػػى مػػ   ػػرؼس ه ػػذا
 مف اس بلـ. س ن الب يأف اسم الد سه هي اسضم ف  اى م   ي تي الهه4اسماؾ ذسؾ 3ال الد

يػػؿ  قػػيؿ: سػػالس االهػػتالبلل األيؿ هػػييً  سما ػػه يال اإلدمػػ ؿ إسػػى دار اس ػػربس يػػؿ اإلدمػػ ؿ هػػيب زياؿ م  ػػة 
 هيب اإلي  ةس يهي ال التصؼ ي ؿ يال  رمةة أل ه سالس مف األ ع ؿ.  5اال ت  ع قيزياؿ م  ة اال ت  عا

ة أل ػه  ثـ االهتالبلل اس  ،ف  ي اسيق ل  اى ذسؾ اسم ؿ اسمي ح هػيب ماػؾ اس ػ  رس يهػذا االهػتالبلل سػالس يم ػـر
س يهي زياؿ اسم  ة. ي  ته مهيية  م  سالس يم ـر   اى م ؿ مي حس يا 

 أم  األمذ يم  الاالػه  أهػي ب سغالػر ذسػؾ ممػ  ذ ر ػ س   ػ ف اسي ػه م ػع نف هػيب اسماػؾ ه ػ  م ظػير س  هػه ني 
  الره يؿ هي نمر مي ح.

 الػره  اػى مػ   ػرؼ مػف نف اسعاػة اسيعالػدة ال  6أل ػه مهػيب  ػفياسهيب اسيعالد ال الكثر  ي اسمهيب األمالػرة 
 س يمبلؼ اسغصب  إ ه ال الهتعقب إي  ة نصبًل.7نثر سه   ي اسمعايؿ

ةألف اهػػتالبللهـ إ مػػ   8يقػػيؿ يعضػػهـ  ػػي استقرالػػر: قال  هػػاـ نفا االهػػتالبلل يرد  اػػى مػػ ؿ م ظػػير معصػػـي
 مي حس  9الت قؽ يعد اإل راز ييعده ارت عت اسعصمة  يرد  اى م ؿ

  

                                                           

 .كذا " ط ،م" فً  1
  .124، سبق التعرٌؾ بها صمسابل األصول، وتسمى ظاهر الرواٌة 2
 مقٌد " أ" فً  3
 لذلك. " م" فً  4
 .ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ " 5
 " أ " فً.فً  6
(، 1/73كشداؾ اصدطبلحات الفندون والعلدوم، )(، موسوعة 1158انظر: التهانوي، محمد بن علً ابن القاضً، )ت بعد 7

 م.1996، 1تح: علً دحروج، ترجمة إلى العربٌة: عبد هللا الخالدي، مكتبة لبنان ناشرون، بٌروت، ط
 " ألنه أي. ط" فً  8
 ." أ، م" لٌست فً  9
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نف م سه مي حس يسالس  ذسؾ يؿ م سه معصيـ  االه  الر اسعق ر  1القتضي  م ؿ اسمهاـ ثمة إذا سـ اله  ر إسال  
م ظػيرة أل ػه يرد  3ن ه سالس  ي الده يؿ ال  ي اسم ػع يػأف القػ ؿ: ال  هػاـ يأ ػه 2 اى اسمبلؼ اسمتقدـس يهييه

  اى م ؿ مي ح إسم.

ف وجػدوىا بعػد )فذف ظير عمييػا المسػمموف فوجػدىا المػال كوف قبػؿ القسػمة فيػي ليػـ بغيػر شػيء، وا 
إف وجدتو قبؿ القسمة فيو لػؾ »فيو  -عميو الصالة والسالـ  -القسمة أخذوىا بالقيمة إف أحبوا( لقولو 

ف وجدتو بعد القسمة فيو لؾ بالقيمة ، وألف المالؾ القديـ زاؿ ممكو بغير رضػاه فكػاف لػو «بغير شيء، وا 
ال أف في األخذ بعد القسمة ضررًا بالمأخوذ منو بذزالة ممكو الخاص فيأخذه بالقيمةا حؽ األخذ نظرًا لو، إ

 ليعتػػػػدؿ النظػػػػر مػػػػف الجػػػػانبيف، والشػػػػركة قبػػػػؿ القسػػػػمة عامػػػػة فيقػػػػؿ الضػػػػرر فيأخػػػػذه بغيػػػػر قيمػػػػة.
يعػػد  )قيسػػه:  ػػإف ظهػػر  االهػػ  اسمهػػاميف  ي ػػده  اسمػػ س يف قيػػؿ اسقهػػمة  هػػي سهػػـ يغالػػر  ػػيل.  ػػإف ي ػػديه 

إف ي دتػه إسػم...  ( يتقػدـ اس ػبلـ  ػػي  سقيسػه  االػه اسصػػبلة ياسهػبلـ  الػه   ة4اسقهػمة نمػذيه  ي سقالمػة إف ن يػيا
 اس دالث ي ظ ،ره. 

اسقهمة إذا   ف   مً  الزمً  القتضي قال ـ ما ػهس ن الػب يػ سم ع  ػإف اسياهػب سػه نف الأمػذ  5 إف قالؿ قنمذه قيؿا
  ي األمذ يال ماؾ سه.  7اسم تري 6ذا اس  الع القدـ  اى اسم سؾم  يهيه يعد زياؿ ما ه   ه  ر ً س ي 

ي  صاه نف  ي اس رع صيرًا القدـ  اله  الر اسم سؾ  اى اسم سؾ  م  نرال  ؾ  ؤلف القدـ  الر اسم سؾ  اى  الر 
اسقػيي يضػرر الهػالرس  8اسم سؾ نيسى يهي مػ  ذ ر ػ س  إ ػه ال ماػؾ أل ػد  ػي اسمغ ػـي قيػؿ اسقهػمة   يػر ضػرره

  إف اس ر ة نياًل  ي اس ؽ ديف اسماؾس يث  الً  هي  ر ة   مة  المؼ ضرر  ؿ يا د م ة  ثالرة.

 يصيرة اس  الع  يالهة نمذه ي سقالمة يعد اسقهمةة ستقدمه  ي إثي ت ماؾ م تؼ يإزاسة ماؾ مي يد ي سثمف 

  

                                                           

 ٌقضى. " م" فً  1
 وسبب. " أ" فً  2
 أنه. " م، ط" فً  3

  م" / أ من 49نهاٌة ق ". 
 .233القدوري، مختصر القدوري، انظر:  4
 ." أ" وفٌن لٌست  فً كما بٌن المع 5
 الملك. " م "فً  6
 .شتريالم" أ "وفً  7
 ضرورة. " ط" فً  8
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 مع د ع ضرر إتبلؼ م ؿ اآلمر. 1د عً  سضرر اس يار ني اسماطة

 ]شراء الذي استولى عميو الحربي[

  ف دخػػؿ دار الحػػرب تػػاجر فاشػػتر  ذلػػؾ وأخرجػػو إلػػى دار اإلسػػالـ فمالكػػو األوؿ بالخيػػار إف شػػاء )وا 
ف شاء تركػو(ا ألنػو يتضػرر باألخػذ مجانػًاا أال تػر  أنػو قػد دفػع العػوض  أخذه بالثمف الذي اشتراه بو، وا 

 مة العرض. ولو وىبوه لمسمـ يأخذهاشتراه بعرض يأخذه بقيبمقابمتو فكاف اعتداؿ النظر فيما قمناه، ولو 
بقيمتوا ألنو ثبت لو ممؾ خاص فال يزاؿ إال بالقيمة، ولػو كػاف مغنومػًاوىو مثمػي يأخػذه قبػؿ القسػمة وال 
يأخذه بعدىاا ألف األخذ بالمثؿ غير مفيد، وكذا إذا كاف موىوبًا ال يأخذه لمػا بينػا. وكػذا إذا كػاف مشػتر  

 ًا ووصفًا.بمثمو قدر 

ين يه ي ست  ر إذا دمػؿ دار اس ػرب    ػترى مػ  اهػتيسيا  االػه مػف مػ ؿ اسمهػاـ  إ ػه إزاسػة ماػؾ ث يػت يعػيض 
 .2يإ داث ماؾ زا،ؿ يعيض يقدره يهي اسمهأسة استي ذ ر  ه 

 صػػؿ سػػه ال يمق ياػػة مػػ ؿ  4سػػـ الػػزؿ اسماػػؾ اسمػػ ص اس ػػ دث ساغػػ زي  ػػي مق ياػػة   ػػ ل 3يهػػذاة ألف اس ػػ رع سمػػ 
ة سالعتػػػدؿ اس ظػػػر يالمػػػؼ اسضػػػرر مػػػف اس ػػػ  يالفس  ػػػؤلف ال الزالاػػػه ير ػػػع ماػػػؾ  صػػػؿ يعػػػيض 5يذسػػػه قإال ييدسػػػها

 6يإ داث ماؾ إال يعيضة سالعتدؿ مف اس   يالف نيسى.

مرا ػه  8) ا تراه يعرض الأمذه يقالمػة اسعػرض ( 7)يسي ( نف است  ر هػذا يسػي تػرؾ نمػذه يعػد اسعاػـ ي ػرا،هس يا 
 .9دار اس رب زم  ً  طيالبًل سه نف الأمذه يعده  ي ظ هر اسرياالة مف

  

                                                           

 ." أ " والخلطةفً  1
مدا إذا وخلطدة أوصداؾ: وهدً  أعٌانها مشتركة، تالشركة، وهً نوعان: خلطة أعٌان، وهً ما إذا كان اءالخالخلطة: بضم 
واشدتركا فدً عددد مدن األوصداؾ، كدالمرعى والمشدرب والمحلدب  واحد موصوؾ بصفة تمٌزه عن اآلخدر، كان نصٌب كل
 (. 1/161الرازي، مختار الصحاح، مادة )خلط(. البعلً، المطلع على ألفاظ المقنع، )انظر: . والفحل والراعً

 .233انظر: القدوري، مختصر القدوري،  2
 ما." أ "بفً  3
 ناء."ع ط" فً  4
 ." م" فً  بٌن المعكوفٌن لٌسما  5
 ." أ" فً  لٌست 6
 وألن التاجر. " م" فً  7
 (.1857(. الرومً، الٌنابٌع، )3/304. السمرقندي، تحفة الفقهاء، )233انظر: القدوري، مختصر القدوري،  8
 .(5/103انظر: ابن نجٌم، البحر الرابق، ) 9
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سػالس سػه   س ػ الع إذا سػـ الطاػب اس ػ عة يعػد  امػه يػ سيالعس ياسظػ هر هػي   ػف م مػد: 1ي ي رياالة ايػف َهػَم َ ة
 األيؿ.

 2اسمػ ؿ) يسي يهييه سمهاـ نمذه م س ه يقالمتهة أل ه ثيت سه ماؾ م ص (  ي مق ياة م س   سم ؿ ني نثقؿ مف 
 إذ اسم ؿ ث يت مع ىة ألف اسم   أة مطايية ياسظ هر إالق  ه  )  بل الزاؿ إال ي سقالمة( يقد الم ع هذا ي سر يع.

ثػػـ   مػػه  سمػػ  نمػػذه اس  ػػ ر مػػف مػػ ؿ اسمهػػاـ قمثاالػػً    سػػدراهـ ياسػػد   الر ياس  طػػة ياسعهػػؿ ياسزالػػت يسػػي  ػػ ف 
مػػذه يعػػده ة أل ػػه ال   ،ػػدة  الػػهة ) ألف نمػػذه ي سمثػػؿ قيػػؿ اسقهػػمة يغالػػر  ػػيل يال الأ 3اسمهػػاميف الأمػػذه اسمهػػاـا

 الر م الد سم   5س ي ذا إذا   ف ( اسمثاي ) ميهييً  ( مف اس   ر ساممرج سه سالس  اله إال اسمثؿ يهي4 الر م الد
 قا  .

) ي ذا إذا   ف ( اسذي نمذه مف اس   ر ) م ترى يمثاه قػدرًا ييصػ ً  ( سػالس سصػ  يه اسقػدالـ نف الأمػذهة أل ػه 
ر م الػػدس يقالػػد يقيسػػه قػػدرًا ييصػػ ً ة أل ػػه سػػي ا ػػتراه اسم ػػتري يأقػػؿ قػػدرًا م ػػه ني ي  هػػه س ػػف نديف م ػػه ني  الػػ

 . 6ن هف  إف سه نف الأمذه يمثؿ م  ن طى اسم تري م هـ

 رع: امتاػؼ اسمػيسى ياسم ػتري مػ هـ  ػي قػدر اسػثمف قاسقػيؿ قػيؿ اسم ػتري مػع المال ػهة أل ػه إ مػ  التماػؾ  االػه 
إال نف القػالـ اسم سػؾ اسيال ػة ن ػه ا ػتراه يأقػؿ  7يػه   سم ػتري مػع اس ػ الع إذا امتا ػ   ػي اسػثمفا م سه يم  القػر هػي

 .8 الثيت ذسؾ

  

                                                           

كدان أحدد أصدحاب  ،هدـ(233هدـ ـ 130) شدر أبدو عبدد هللا التمٌمدً،محمد بن سماعة بن عبٌد هللا بن هبلل بن وكٌع بن ب 1
قدال ٌحٌدى بدن معدٌن: لدو كدان أصدحاب الحددٌث  د، كتب النوادر عن أبً ٌوسدؾ ومحمدد جمٌعدا،الرأي، وولً القضاء ببؽدا

. (3/298البؽددادي، تداٌخ بؽدداد، )انظدر: ٌصدقون فً الحدٌث كما ٌصدق محمد بن سدماعة فدً الدرأي لكدانوا علدى نهاٌدة. 
 (.25/317المزي، تهذٌب الكمال، )

 ط" المانة. " وفً " م، أ" ممحً فً  2

  أ" / أ من 28نهاٌة ق ". 
 ." ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م 3
 مقٌد. " أ" فً  4
 ." أ،م " أنهفً  5
 ." أ " منه فً 6
 .115انظر: النهاٌة، السؽناقً، 

 ." أ" فً ما بٌن المعكوفٌن لٌس  7
 (.5/103ابن نجٌم، البحر الرابق، )انظر:  8
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 ]أسروا عبدًا فاشتراه رجؿ وأخرجو إلى دار اإلسالـ ففقئت عينو[

 قاؿ3 )فذف أسروا عبػدًا فاشػتراه رجػؿ وأخرجػو إلػى دار اإلسػالـ ففقئػت عينػو وأخػذ أرشػيا فػذف المػولى
يأخػػذه بػػالثمف الػػذي أخػػذ بػػو مػػف العػػدو( أمػػا األخػػذ بػػالثمف فممػػا قمنػػا )وال يأخػػذ األرش(ا ألف الممػػؾ فيػػو 

فمو أخذه أخذه بمثمو وىو ال يفيد وال يحط شيء مف الثمفا ألف األوصاؼ ال يقابميا شػيء مػف  صحيح،
 لمشػػتري بمنزلػػةالػػثمف، بخػػالؼ الشػػفعةا ألف الصػػفقة لمػػا تحولػػت إلػػى الشػػفيع صػػار المشػػتر  فػػي يػػد ا

 واألوصاؼ تضمف فيو كما في الغصب، أما ىاىنا الممؾ صحيح فافترقا. المشتر  شراء فاسدًا،

) قيسػػه:  ػػإف نهػػريا  يػػدًا    ػػتراه ر ػػؿ  أمر ػػه إسػػى دار اإلهػػبلـ   ق،ػػت  ال ػػهس ينمػػذ نر ػػه س  ػػإف اسمػػيسى  
 اله ص الا(ة أل ه ومذ يدؿ ماؾ ص الا ة ألف ما ه 1الأمذه ي سثمف اسذي نمذ يه مف اسعديس يال الأمذ األرش

  م  سي قتؿ اسعيدس يمبلؼ اسم ترى  رال   هدًا  اى م  ه ذ ر.

ي امت ن ػه ال ال الػد يسػي نمػذه يزالػ دة ني  قصػ فس س 2)  اي نمذه ( ني األرش ) نمذه يمثاه ( دراهـ ني د   الر
نمػذ اسيسػد  ع ػد نيػي  3م سػؾ اسقػدالـيسي    ت نمػة  ي  هػ  اسغػ  ـ يػأسؼ  يسػدت  ػي الػد اسم ػتري يم تػت  ػأراد اس

س قيذسؾ يأف القهـ األسؼ  اى قالمة األـ الػـي اسقػيض يقالمػة 4ي صته م ه  اليهؼ سه ذسؾ يأسؼس ي  د م مد
 . 67ا5اسيسد اليـ األمذس  م  نص ب  بل  هي  صته مف األسؼ

اسثمف ( قيمػ   قػص ) يال ال ط  يل مف اسثمف ( يم   قص مف  ال هس ) ألف األيص ؼ ال الق ياه   يل مف 
 ػػي ماػػؾ صػػ الا  ػػبل  9ياسعػػالف   سيصػػؼة أل هػػ  ال صػػؿ يهػػ  يصػػؼ اإليصػػ رس يقػػد   تػػت 8مػػف  ػػالف اسعيػػدا

الق ياهػػ   ػػيل مػػف اسػػثمف  بلالهػػقط ي ياتهػػ   ػػيل م ػػهس يا  مػػ  سػػـ الق يػػؿ  ػػيل مػػف اسػػثمف ي سيصػػؼة أل ػػه تػػ يع 
 س 10قيي ياته ال الهقط  يل مف اسثمفا

  

                                                           

 . انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )أرش(األرش: دٌة الجراحة 1
 (.6/8(. البابرتً، العناٌة، )3/262انظر: الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ) 2
 ." أ" لٌست فً  3
 من األلؾ. " م" فً  4
 .لٌس فً " م " 5
 ." أ" وفٌن لٌس فً كما بٌن المع 6
 (.3/1273السمرقندي: وقول أبً ٌوسؾ األول موافق لقول محمد. انظر: السمرقندي، مختلؾ الرواٌة، )قال  7
 . " أ، م" وفٌن لٌس فً كما بٌن المع 8
 فً " أ " فات. 9

 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م ". 10
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  ػال،ً  يمق ياتػهة 2نف الطاػب 1ايػ ،عس مر يب  اله يقد   ال ه   د اسعقػد سػـ ال ػفيسهذا سي ظهر  ي اسميالع يصؼ 
ا ػػػترى  يػػػدًا  ػػػذهيت الػػػده ني  ال ػػػه قيػػػؿ اسقػػػيض ال الهػػػقط  ػػػيل مػػػف اسػػػثمفس ياسعقػػػر  4سػػػي 3قنال الػػػرى ن ػػػها

 .5  ألرش

ظ مف ال الق ياه  يل مف اسثمف إذا سـ الصر مقصيدًا ي ست  يؿس نم  إذا ص ر  اه   7يأف اسيصؼ 6ياهت  ؿ
ا ػيرت   إ ه ال ط مف اسثمف م  المص اسعالفس يسي 8اسثمف  م  سي ا ترى  يدًا   ق،ت  ال ه ثـ ي  ه مراي ة
 . ي الده يآ ة هم يالة ال ال ط يؿ الرايا  اى  ؿ اسثمف

 9ي ػػذا  ػػي اس ػػ عة إذا  ػػ ف  ػػيات يصػػؼ اسم ػػ يع  الػػه ي عػػؿ قصػػدي قييػػؿ يػػيعض اسػػثمفس  مػػ  سػػي اهػػتهاؾ
 مص يعض ي  ل اسدار اسم  ي ة  إ ه الهقط  ف اس ػ الع  صػتهس يسػي  ػ ت يآ ػة هػم يالة  ػأف  ػؼ  ػ ر 
اسيهػػػت ف ي  ػػػيه ال الق ياػػػه  ػػػيل مػػػف اسػػػثمفس ييهػػػذا نيرد  اػػػى إطػػػبلؽ قيسػػػه يمػػػبلؼ اس ػػػ عةة ألف ذسػػػؾ  ػػػي 

ياه يعػض اسػثمف اسقصديس نم   ي  الره   س  عة ياسمهأسة استي   ف  اله  هيالس ين الب يأف اسيصؼ إ م  الق 
  ػػد صػػالريرته مقصػػيد ي ست ػػ يؿ  ػػي اسماػػؾ اس  هػػدس يميضػػع ي ػػيب ا ت ػػ ب اس ػػيهة  مػػ  ذ ػػرت مػػف مهػػأسة 
اسمراي ػػةة أل هػػ  مي الػػة  اػػى األم  ػػة ديف اسمال  ػػةس يسا ػػيهة   ػػـ اس قالقػػة  الهػػ  ياسماػػؾ  ػػي اس ػػ عة سام ػػتري 

ال ال ػيه اس  هػد  ػ سثمف الق يػؿ اسعػالف ال    س  هد مف  الث ي يب ت يالاه إسالهس نم   ػي اس ػرال اسصػ الا اسػذي
 .10 الر

  سغصػب مػف  الػث ي ػيب  هػم اسهػيبس  11)يقيسه: ألف األيص ؼ تضمف  اله(: ني  ي اسيالػع اس  هػد أل ػه
ـ اسص  ت هي اسغصبس يا  م  سزمه ذسؾ مرا  ة س ؽ اسم سؾ يمي سغة  ي د ع اسظاـس     ألصؿ  ي تقي 

  

                                                           

 .فً " أ " للساٌع 1
 فً " أ " الطلب 2
 .فً " أ "ما بٌن المعكوفٌن لٌس  3
 فً " أ " ولو. 4
 (.4/163ابن عابدٌن، الدر المختار، ) .(3/225انظر: ابن نجٌم، النهر الفابق، ) 5
 ." أ " واشتكلفً  6
 .فً " أ " إنما 7
انظر: قلعجً وقنٌبً، معجم لؽدة الفقهداء،  بٌع المرابحة: إعبلم البابع المشتري انه ٌبٌعه السلعة برأس مالها وربح معلوم. 8
(1/114.) 

 م" / ب من 49ٌة ق نها ". 
 أسهلك. " أ" فً  9

 (.194ـ 7/193(.العٌنً، البناٌة، )6/9. البابرتً، العناٌة، )117انظر: السؽناقً، النهاٌة،  10
 لٌست فً "أ " 11
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س  الػػر نف اس ػػرع نهػدر تراضػػالهم   ػػي  ػػؽ 1ستراضػي  الػػه مػػف اس ػ  يالفياسيالػع اس  هػػد دي ػػه  ػي ذسػػؾة ست قػػؽ ا
  اس ؿس يطاب رد  ؿ م هم  يدسه إسى اآلمر.

يألف األمذ سام سؾ اسقػدالـ مػع ثيػيت اسماػؾ اسصػ الا سام ػتري مػف اسعػدي ثيػتس يمػبلؼ اسقالػ س  2ي ي اس   ي
يسػػي ن ػػه  قػػأ  ال ػػ ه   ػػد اسغػػ زي  صػػً س يهػػي قيسػػه: إف  ػػ ل نمػػذه يػػ سثمف يهػػي اهػػـ سا ػػؿ  ػػبل ال ػػط   ػػهس هػػذا 

 اام سؾ األيؿ نمذه مػف اس ػ قك يقالمتػه ن مػى   ػد نيػي   ال ػةس يقػ ال:  اسمقهيـ سه  أمذ قالمته يهامه سا  قك
 .3يقالمته هاالمً  يهي استي ن ط ه  اس  قك ساميسى

صػػؿ سهمػ  ن ػػه  ػيت يصػػ ً   ػبل الهػػقط يػه  ػػيل مػػف ثم ػهس يسػػه ن ػه طػػرؼ يهيمقصػيد  هػػي   ػيات يعػػض األ
  الهقط  صة مف اسقالمة   سيسد مع األـس يهذا ال قض يمهأسة اسهداالة.

اسطػرؼ ه ػ  ي عػؿ اسػذي ما ػه ي متالػ ره   ػ ف يم زسػة مػ  سػي ا ػتراه هػاالمً  ثػـ  5اس رؽ نف  ػيات 4يؿ اسي ه يهي
 قطع طر ه ي متال ره    ف راضالً  يت قالصهس يمبلؼ مهأسة اس ت بة ألف اس  قك  الره يغالر رض ه. 

نهريا   رالةس ين رزيه  ثـ ظهر اسمهاميف  االهـ  يقعػت  ػي هػهـ  ػ  ـ  ي  هػ  يػأسؼ  يسػدت  ػي الػد ق 6 رع
اسم ػػتري يم تػػتس  ػػأراد اسم سػػؾ اسقػػدالـ نمػػذ اسيسػػدس  ع ػػد نيػػي اليهػػؼ سػػه ذسػػؾ يػػأسؼس ي  ػػد م مػػد ي صػػته مػػف 

نصػػ ب  ػػبًل  هػػي األسػػؼس يذسػػؾ يػػأف القهػػـ األسػػؼ  اػػى قالمػػة األـ الػػـي اسقػػيض يقالمػػة اسيسػػد الػػـي األمػػذس  مػػ  
 8.ا7 صته

  ف أسروا عبدًا فاشتراه رجؿ بألؼ درىـ فأسروه ثانيػًا وأدخمػوه دار الحػرب فاشػتراه رجػؿ آخػر بػألؼ )وا 
 درىـ فميس لممولى األوؿ أف يأخذه مف الثاني بالثمف(ا ألف األسر ما ورد عمى ممكو )ولممشتري األوؿ 

  

                                                           

 الخاسٌن. " أ "فً  1
هدـ(، ألدؾ كتابده 710الحنفً، المتوفى سدنة ) حمد بن محمود النسفًأعبد هللا بن لئلمام أبً البركات  الكافً شرح الوافً 2

الوافً جامعاً فٌه لمسابل الجامعٌن والزٌادات حاوٌاً لما فً المختصر ونظم الخبلفٌدات مشدتمبلً علدى بعدض مسدابل الفتداوى 
مددارك التنزٌدل وحقدابق التؤوٌدل فدً و كنز الدقابق فً الفدروعوالواقعات، ثم شرحه بكتابه الكافً، وله من المصنفات أٌضاً 

 (.1/464(. البابانً، هدٌة العارفٌن، )2/1997انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، ). تفسٌر القرآن

  أ" / ب من 28نهاٌة ق ." 
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 ." أ " أنفً  4
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 ." أ "قولهفً  6
 احالة المسؤلة.مر ذكر  7
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عمى ممكو )ثـ يأخذه المالػؾ القػديـ بػألفيف إف شػاء(ا ألنػو أف يأخذه مف الثاني بالثمف(ا ألف األسر ورد 
قاـ عميو بالثمنيف فيأخذه بيما، وكذا إذا كػاف المأسػور منػو الثػاني غائبػًا لػيس لػيوؿ أف يأخػذه اعتبػارًا 

 بحاؿ حضرتو.

ف نهريا( ني س يندماػيه  أهػريه ث  الػ ً  3)    ػتراه ر ػؿ ( مػ هـ ) يػأسؼ درهػـ 2اس   ر )  يدًا ( سمهاـ 1قيسه:)يا 
 سدار اس رب    تراه ر ؿ ومر يأسؼ  االس سامػيسى األيؿ ( يهػي اسمأهػير م ػه نياًل ) نف الأمػذه مػف اسثػ  ي (

) ألف األهػر مػ  يرد  اػى ما ػه ( يػؿ  اػى اسثػ  يس  إ مػ  الثيػت  ػؽ  ةي ذا سي   ف اسث  ي   ،يً   م  هالذ ر
ري اسثػػػ  ي إ طػػػ كه سامػػػيسى األيؿس يسػػػي  ػػػ ف نمػػػذه سام ػػػتري األيؿ  تػػػى سػػػي نيػػػى نف الأمػػػذه سػػػـ الاػػػـز اسم ػػػت

اسم ػػػتري األيؿ يهيػػػه سػػػه نمػػػذه مػػػياله مػػػف اسميهػػػيب سػػػه يقالمتػػػهس  مػػػ  سػػػي يهيػػػه اس ػػػ  ر سمهػػػاـس ثػػػـ إذا نمػػػذه 
نف الأمػػذه مػػف اسم ػػتري األيؿ نمػػذه يػػأس الفة  4اسم ػػتري األيؿ مػػف اسم ػػتري اسثػػ  ي يػػأسؼ  ػػأراد اسمػػيسى األيؿ

ف  س يمػبلؼ مػ  سػي نمػذه يػأسؼ 5تضرر يذسؾ   ي مق ياػة اسعيػد اسػذي  رضػه  الػهأل ه ق ـ  االه يذسؾس يهي يا 
 .6ال يت األسؼ األمرى  اى اسم تري األيؿ يبل  يض نصبلً 

اسم سؾ اسقػدالـ مػف اسثػ  ي يػ سثمف اسػذي ا ػتراه يػهة إف  7سي ي ع اسم تري مف اسعدي اسعيد مف  الره نمذه ( رع)
مثاالػػً   يمثاػػهس ني قالمالػػً  يػػأف  ػػ ف ا ػػتراه مق الضػػًة  يقالمتػػهة ألف اسم ػػتري اسثػػ  ي قػػ ،ـ مقػػ ـ اسم ػػتري األيؿس 
يسالس ساقدالـ نف ال قض اسعقد اسث  ية سالأمذه مف اسم تري األيؿ ي سثمف األيؿ إال  ي رياالػة ايػف هػم  ة  ػف 

ظ هر اسرياالة األيؿ ياسي ػه  ػي اسميهػيطس ي الػه نف اس  ػ ر سػي نهػاميا قيػؿ نف اليالعػيه سػـ ال ػف ساقػدالـ م مدس ي 
 .8نف الأمذه

 ]ما ال يممكو أىؿ الحرب بالغمبة[

 وال يممػػؾ عمينػػا أىػػؿ الحػػرب بالغمبػػة مػػدبرينا وأميػػات أوالدنػػا ومكاتبينػػا وأحرارنػػا ونممػػؾ عمػػييـ جميػػع(
 ذلؾ(ا 
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 فً " م " المسلم 2
 .لٌست فً " أ، م " 3
 . " ط "لٌست فً  4
 ه.بضه وؼ " أ "فً  5
 (.7/194(.العٌنً، البناٌة، )6/10انظر: البابرتً، العناٌة، ) 6
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الممؾ في محمو، والمحؿ الماؿ المباح، والحر معصـو بنفسو، وكذا مف سواها ألنػو  ألف السبب إنما يفيد
تثبت الحرية فيو مف وجو، بخالؼ رقابيـا ألف الشرع أسقط عصمتيـ جزاء عمى جنايتيـ وجعميـ أرقاء 

  وال جناية مف ىؤالء.

 2يال نمه ت نيالد   يال م  تيال ػ  1مديرال  ) قيسه: يال الماؾ  اال   نهبلس رب ي سغاية ( اس  ، ة ي إل راز يدارهـ) 
ة ألف اسهػػيب ( يهػػي االهػػتالبلل استػػ ـ ) إ مػػ  ال الػػد اس  ػػـ ( يهػػي 3يال ن رار ػػ س ي ماػػؾ   ػػف  اػػالهـ  مالػػع ذسػػؾ

ممػف  اسماؾ سم  الرد  االه )  ي م اهس يم اػه اسمػ ؿ اسميػ ح ياس ػر اسمهػاـ معصػيـٌ ي  هػهس ي ػذا مػف هػياه (
يمػػبلؼ رقػػ يهـة ألف   4هـس ) أل ػػه تثيػػت اس رالػػة  ػػالهـ مػػف ي ػػه قمػػع اإلهػػبلـاذ ر ػػ  مػػف مػػديرال   يمػػف يعػػد

 . 5اس رع نهقط  صمتهـ  زال  اى   التهـ ( ي س  ر )يال    الة مف هكالل(

نمػذه  يالت رع  اػى  ػدـ ما هػـ هػكالل ن هػـ سػي نهػريا نـ يسػد سمهػاـ ني م  تيػً  ني مػديرًا ثػـ ظهػر  اػى دارهػـ
يسػي ا ػترى تػ  ر  اإلم ـ مف يقع  ي قهمه مػف يالػت اسمػ ؿ قالمتػهس 6يالعيض يلسم س ه يعد اسقهمة يغالر  

 . 7ذسؾ م هـ نمذه م ه يغالر ثمف يال  يض

 ]العبد اآلبؽ إلى دار الحرب[

 ذا أبؽ عبد لمسػمـ فػدخؿ إلػييـ فأخػذوه لػـ يممكػوه عنػد أبػي حنيفػة، وقػاال يممكونػو(ا ألف العصػمة )وا 
لحؽ المالؾ لقياـ يده وقد زالت، وليػذا لػو أخػذوه مػف دار اإلسػالـ ممكػوه. ولػو أنػو ظيػرت يػده عمىنفسػو 

تفاع وقد زالت يد المػولى بالخروج مف دارناا ألف سقوط اعتباره لتحقؽ يد المولى عميو تمكينا لو مف االن
فظيرت يده عمى نفسو. وصػار معصػومًا بنفسػو فمػـ يبػؽ محػاًل لمممػؾ، بخػالؼ المتػرددا ألف يػد المػولى 

ذا لـ يثبت الممؾ ليـ عند أبي حنيفة يأخذه المالؾ   باقية عميو لقياـ يد أىؿ الدار فمنع ظيور يده. وا 

  

                                                           

المدبر: من أعتق عن دبر، فالمطلق منه: أن ٌعلق عتقده بمدوت مطلدق، مثدل: إن مدت فؤندت حدر، أو بمدوت ٌكدون الؽالدب  1
 وقوعه، مثل: إن مت إلى مابة سنة فؤنت حر. والمقٌد منه: أن ٌعلقه بموت مقٌد، مثدل: أن مدت فدً مرضدً هدذا فؤندت حدر.

 (.1/207انظر: الجرجانً، التعرٌفات، )
من المال  م المٌم وفتح التاء اسم مفعول من كاتب. الرقٌق الذي تم عقد بٌنه وبٌن سٌده على أن ٌدفع له مبلؽاً المكاتب: بض 2

 (.1/455. انظر: قلعجً وقنٌبً، معجم لؽة الفقهاء، )لٌصٌر حراً  نجوماً 
 (. 7/476. الشٌبانً، األصل، )233انظر: القدوري، مختصر القدوري،  3
 .فً  " أ "ما بٌن المعكوفٌن لٌس  4
 (.2/265. الحدادي، الجوهرة النٌرة، )118انظر: السؽناقً، النهاٌة،  5

  م" / أ من  50نهاٌة ق ". 
 وعوض. " م" فً  6
 (.10/56(. السرخسً، المبسوط، )4/102(.الكاسانً، بدابع الصنابع، )9/319انظر: الشٌبانً، األصل، ) 7
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ًا قبػؿ القسػمة وبعػد القسػمة يػؤد  عوضػو مػف بيػت القديـ بغير شيء موىوبًا كاف أو مشػتر  أو مغنومػ
الماؿا ألنو ال يمكف إعادة القسمة لتفرؽ الغانميف وتعذر اجتماعيـ، وليس لو عمى المالؾ جعػؿ اآلبػؽا 

 ألنو عامؿ لنفسو إذ في زعمو أنو ممكو.

ذ نيؽ الما ػيه   ػد نيػي  أمػذيه سػـ دار اس ػرب(  2 يد سمهاـ ( ني ذمي يهي مهاـ ) يدمػؿ  اػالهـ 1قيسه: ) يا 
م ػػرزًا يػػدار  5ست قػػؽ االهػػتالبلل  اػػى مػػ ؿ ق يػػؿ ساتماػػؾ ة4س ييػػه قػػ ؿ م سػػؾ ين مػػد3يقػػ ال: )الما ي ػػه (   ال ػػة.

 .6اس رب ييه التـ اسماؾ سهـ

مػف يػ ب  7ني  ػردت زاست( يص ر  م  سي  ػدت إسػالهـ دايػة: يهذا ) سهقيط  صمتهة أل ه  س ؽ اسم سؾ يقد
 م    ل  اى  دًا اسقال هيس ي م  سي نمذيا اسعيد اآليؽ ني  الر اآليػؽ مػف  8ضرب إال نف مصدره   ل  ديداً 

 دار   إذا ن رزيه  الث الما ي ه   ذا هذا.

ظهرت الده  اى   هه( يهذاة أل ه ودمي م اؼ  اػه الػد  اػى   هػهس يسهػذا  )يأليي   ال ة ر مه اهلل نف اسعيد
سي ا ترى   هه سغالره مف مػياله سػـ ال ػف سمػياله  يهػه يػ سثمفة أل ػه صػ ر مقييضػً  يم ػرد  قػدهس يا  مػ  هػقط 

 دار 9ا تيػػ ر الػػده ) ست قػػؽ الػػد اسميسىعاالػػه تم ال ػػً  سامػػيسى مػػف اال ت ػػ عس يقػػد زاسػػت الػػد اسمػػيسى( يم ػػرد دميسػػه
إال ه ال يد نف الترامى س ظػة  اس رب )  ظهرت الد اسعيد  اى   هه ( ه يقة  اى الد نهؿ اس ربة ألف نمذهـ

  ف دميسه.

ذا هيقت الػده الػدهـ ) صػ ر معصػيمً  ي  هػه  اػـ اليػؽ م ػبًل ساتماػؾس يمػبلؼ اآليػؽ اسمتػردد (  ػي دار ػ  إذا  يا 
 ـ   مً  ) سقال ـ الد نهؿ اسدار( ) ألف الد اسميسى ق ،مة  االه ( م  داـ  ي دار اإلهبل نمذيه

  

                                                           

 ." أ " أبىفً  1
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 .1 الم  ه االهتع  ة  اى ي يده   القتدار ي ؽ ) م ع ظهير الده(  اى   هه

اسمأذيف  ي اسدميؿة ألف دميسه يإذ ه يهي  اى  ـز اسعيد إسالهس ييمبلؼ اسدايػة استػي  ػدت  إ ػه  2يال  ذسؾ
 3ه ساالػػػدس ي ػػػ ف اسيا ػػػب نف القػػػيؿال الػػػد سهػػػ   اػػػى   هػػػهس ياسضػػػمالر  ػػػي قػػػيؿ اسمصػػػ ؼة ألف هػػػقيط ا تيػػػ ر 

 .6.7.8الده 5ني هقيط ا تي ر ظهير 4ا تي ره ة ألف اسالد مك ثة يقد الع د  اى اسظهير

ذا سـ الثيت سهـ ماؾ  اله الأمذه اسم سؾ اسقدالـ يغالر  يٍل هيال   ف ميهييً  ( م هـ ساػذي نمر ػه إسػى دار  ) يا 
إال ن ػػه إذا نمػػذه يعػػد اسقهػػمة ) الػػكدي ( س 9ييعػػده  (اإلهػػبلـ ) ني م ػػترى ( مػػ هـ ) ني مغ يمػػً  قيػػؿ اسقهػػمة 

اإلمػػػ ـ )  يضػػػه مػػػف يالػػػت اسمػػػ ؿ ( سامػػػأميذ م ػػػهس )أل ػػػه ال الم ػػػف إ ػػػ دة اسقهػػػمةة ست ػػػرؽ اسغػػػ  مالفس يتعػػػذر 
ينالدي  الرهـ يتصر هـ ي اله م  ال الم ى مف اس رجس ييالػت اسمػ ؿ معػٌد  ا تم  هـ ( يت رؽ اسم ؿ  ي نالدالهـس

تيضع  ي يالت  10ا مف  يا،يهـة يأل ه سي  ضؿ مف اسغ المة  يل التعذر قهمته  اكسكةس يا،ب اسمهامالفس يهذ
 .11اسم ؿس  إذا س ؽ  رامة   ف  اله

يال العطػػػى اسم ػػػتري  ػػػال،ً  إذا  ػػػ ف ا ػػػتراه يغالػػػر إذف اسمػػػيسىس  ػػػإف ا ػػػتراه يإذ ػػػه ر ػػػع  االػػػه يمػػػ  ا ػػػتراه يػػػهس 
    ي اسمأهير  الر اآليؽ. ي  دهم  الأمذه ي سثمف  ي اسم تري يي سقالمة  ي اسميهيب  م

يا  م  قالد   نيؿ اسمهأسة ي يف اسعيد مهامً ة أل ه سي ارتد  أيؽ إسػالهـ  أمػذيه ما ػيه ات  قػً س يسػي  ػ ف  ػ  رًا مػف 
 .13إذا نيؽ قيالف ذ ره  ي طرالقة م د األ،مة 12األصؿ  هي ذمٌي تيعً  سميالهس ي ي اسعيد اسذمي

  

                                                           

 (.6/13(. البابرتً، العناٌة، )3/263(. الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )10/56انظر: السرخسً، المبسوط، ) 1
 لذلك. " م "فً  2
 ٌقال."  م" فً  3
 ظهور. " أ" فً  4
 ." م" فً لٌست  5
 ظهوره. " ط " فً 6
 (.7/128(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )10/56انظر: السرخسً، المبسوط، ) 7
ًٌ تبعاً لمواله، ولو كان العبد كافراً فً " أ " ] 8  .[فإن كان مرتداً ملكوه وإن كان كافراً فهو ذم
 (.7/129انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) 9

 كلوسوة. " أ" فً  10
 (.5/106(. العٌنً، البناٌة، )6/12(. البابرتً، العناٌة، )4/135االختٌار، )انظر: الموصلً،  11
 ." ألٌست فً "  12
 .118انظر: السؽناقً، النهاٌة،  13

وهددى قرٌددة ثؽددر حسددان بسددمرقند، ، نسددبة إلددى سددرخكت كتًخَ رْ بكددر محمددد بددن عبددد هللا بددن فاعددل الُسدد ومجددد األبمددة أبدد
(. السدمعانً، 2/315. انظدر: القرشدً، الجدواهر المضدٌة، )مد بن زٌد الحسٌنًسمع أبا المعالً محمد بن محهـ(، 518)ت

 (.7/120األنساب، )
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ر )  عػػؿ اآليػػؽ (ة ألف اهػػت ق قه إذا نمػػذهة سالػػرده  ال ػػيف  ػػ مبًل سػػه )قيسػػه: يسػػالس سػػه ( ني اسغػػ زي ني استػػ  
 .2إ م  هي   مٌؿ س  هه 1يه ه  

 ]أبؽ عبد مسمـ لمسمـ فدخؿ إلى أىؿ الحرب فأخذوه[

 ،ف ند بعير إلييـ فأخذوه ممكوه( لتحقؽ االستيالء إذ ال يد لمعجمػاء لتظيػر عنػد الخػروج مػف دارنػا )وا 
ف اشػتراه رجػؿ وأدخمػو دار اإلسػالـبخالؼ العبد عمى مػا  فصػاحبو أخػذه بػالثمف إف شػاء( لمػا  ذكرنػا. )وا 

بينا، )فذف أبؽ عبػد إلػييـ وذىػب معػو بفػرس ومتػاع فأخػذ المشػركوف ذلػؾ كمػو واشػتر  رجػؿ ذلػؾ كمػو، 
وأخرجػػو إلػػى دار اإلسػػالـ فػػذف المػػولى يأخػػذ العبػػد بغيػػر شػػيء والفػػرس والمتػػاع بػػالثمف، وىػػذا عنػػد أبػػي 

وقاال3 يأخذ العبد وما معو بالثمف إف شاء( اعتبارًا لحالة االجتماع بحالة االنفراد وقػد بينػا الحكػـ  حنيفة،
 في كؿ فرد.

ف  ػػد يعالػػر إسػػالهـ  أمػػذيه ما ػػيه (  الت ػػرع  اػػى ما هػػـ إالػػ ه ن ػػه ) سػػي ا ػػتراه ر ػػٌؿ  4ي هػػه ظػػ هر 3)قيسػػه: يا 
 .5ل(يندماه دار اإلهبلـ  إ م  الأمذه م س ه م ه ي سثمف إف   

ذسػؾ  اػه  6)قيسه:  إف نيؽ  يٌد إسالهـ يذهب معه ي رٍس يمت ٍع  أمذ اسم ر يف ذسػؾ  اػه    ػترى ر ػؿ مػ هـ
 إف اسميسى الأمذ اسعيد يغالر  يٍل ياسمت ع ياس رس ي سثمف   د نيي   ال ةس ي  دهم  الأمذ اسعيد نالضً  ي سثمف 

   دي ه.إف   ل(. يهذه مت ر ٌة  اى ما هـ اسعيد اآليؽ إسالهـ   دهم

 اػى مػ   ػي  7ينيرد  االه ن ه ال يغي نف الأمػذ اس ػؿ يػبل  ػيلة ألف اسعيػد سمػ  ظهػرت الػده  اػى   هػه ظهػرت
 الدهة أل ه م ؿ مي ح  تم ع ظهير الد اس   ر  االه  م  م عت ظهير الدهـ  االه   هه سهيقه . 

  ف مماي ً  ساغ ،ب  الما ه ن الب يأف   الته ن ه ص ر سه الد يبل ماؾة ألف اسرؽ ال   اله  اليقى  ي الده  م  سي 
 اس   ر ي الهتالبللس

  

                                                           

 وهنا. " م" فً  1
 (.6/13. البابرتً، العناٌة، )121انظر: السؽناقً، النهاٌة،  2
 .233انظر: القدوري، مختصر القدوري،  3
 . " أ" فً  لٌست 4
 .257للبزدوي، انظر: اللحٌانً، شرح الجامع الصؽٌر  5
 . " م ،أ لٌست فً " 6
 ظهر " م" فً  7
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 1الم ػػع اهػػتالبل،هـ   ػػدهس  إ هػػ  الما ػػيف اسمػػ ؿ يإي  تػػهس يا  مػػ  الصػػالر ي الػػه  ظػػرة ألف اس ػػرض نف هػػيؽ اسالػػد 
ال ما ػػػيا االهػػػتالبلل  3اسعيػػػدس ياس ػػػرض نف هػػػذا اسمػػػ ؿ  االػػػه الػػػد  تػػػد ع 2مي  ػػػً  إذا سػػػـ ال ػػػف  االػػػه الػػػد أل ػػػٍدس يا 

 ماؾ مف سه  اله ماؾ ق ،ـ.  اسمي ب إلمرا ه  ف

س    تير  ه  رؽ     ت ظ هرًة مف ي ٍه ديف ي هين الب نالضً  يأف الده ظهرت  اى   هه مع اسم   ي يهي اس
يد ػػع يػػأف اهػػتالبلل اسعيػػد  اػػى اسمػػ ؿ  قالقػػةس يهػػي مػػ ؿ ميػػ ح  ال يغػػي نف الم ػػع   ػػي  ػػؽ   هػػه ديف اسمػػ ؿ.

 . 4اهتالبلل اس   ر

دخالو دار الحرب[]شراء الحربي العبد المسمـ و   ا 

 ذا دخؿ الحربي دارنا بأماف واشتر  عبدًا مسممًا وأدخمو دار الحرب عتؽ عند أبي حنيفة، وقاال3 ال )وا 
يعتؽ(ا ألف اإلزالة كانت مستحقة بطريؽ معيف وىو البيع وقد انقطعت واليػة الجبػر عميػو فبقػي فػي يػده 

واجب، فيقاـ الشرط وىو تبايف الػداريف مقػاـ العمػة عبدًا، وألبي حنيفة أف تخميص المسمـ عف ذؿ الكافر 
وىو اإلعتاؽ تخميصًا لو. كما يقاـ مضي ثالث حيض مقاـ التفريؽ فيما إذا أسػمـ أحػد الػزوجيف فػي دار 

 الحرب.

ذا دمؿ اس ريي دار   يأم ف    ترى  يدًا مهامً س يندماه دار اس رب  تػؽ   ػد نيػي   ال ػة رضػي قيسه : )يا 
) يطرالػؽ معػالف يهػي اسيالػع    ؿ  ي ه  ي دار اإلهػبلـ ال: ال العتؽة ألف اإلزاسة    ت متعال ة (اهلل   هس يق 

ال ي  ػه س( اسق ضػي  5 إ ه إذا ا ػترى اس ػ  ر  يػدًا مهػامً  ال يػر  اػى إمرا ػه  ػف ما ػه يػ سيالعس  ػإف  عػؿس يا 
 .7ثم ه إساله 6 االه يد ع

  

                                                           

  م" / ب من  50نهاٌة ق ". 
 ٌصر. " أ" فً  1
 ملك. " أ "فً  2
 لٌدفع. " م" فً  3
(. العٌنددً، البناٌددة، 6/13(.  البددابرتً، العناٌددة، )3/264. الزٌلعددً، تبٌددٌن الحقددابق، )121انظددر: السددؽناقً، النهاٌددة،  4
 (.  199ـ7/198)

  أ" / ب من 29نهاٌة ق ". 
 أباعه. " أ " فً 5
 فع.رو " أ "فً  6
(. 7/180(. الجصداص، شدرح مختصدر الطحداوي، )6/414الشدٌبانً، األصدل، ) (.6/13الشٌبانً، المبسوط، )انظر:  7

 .122السؽناقً، النهاٌة، 
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اإل ػراز يػدار اس ػرب هػيبة سثيػيت ما هػـ  المػ  سػـ ال ػف ) يقد تعػذر اس يػر  االػه  يقػي  يػدًا  ػي الػده ( يألف 
دار اإلهػػػبلـ ما ػػػيه   هػػت  ؿ نف الػػػزيؿ ما ػػػه اسث يػػت سػػػه قيػػػؿ  1سهػػػـس  ػػػإ هـ إذا نمػػذيا  يػػػدًا مهػػػامً  مػػف ما ػػ ً 

 اإل راز   سة اإل راز. 

س ػ  ر(   ال ة نف اس ير  اى اسيالع  ي دار اإلهبلـ م   ػ ف إال سي ػيب تماػالص اسمهػاـ  ػف إذالؿ ا 2)يأليي
 هػػي اسيا ػػب ي سػػذات إ م  ػػً س يي ػػيب اس يػػر  اػػى اسيالػػع سالتيصػػؿ إسالػػه  الػػر ن ػػه تعػػالف إمرا ػػه يعػػيض يالعػػً  

نم  ػهس يهػقطت  صػمة  4يأمذ م سهس يسياله أل تق  ه  االهس  إذا زاؿ 3طرالقً    ؿ قال ـ نم  ه ت رزًا  ف اسغدر
نف إ تػ ؽ اسق ضػي قػد تعػذر ي ايسػه  ػي  ي دار اس رب ال ب استماالص ي إل ت ؽ  االهس  الػر  5م سه يي يده
دار اس ػرب  7قض كه  اى مف ه  ؾ  أقالـ  رط زياؿ  صمة م سهس يهػي دميسػه  ػي 6إذ ال ال  ذ دار اس ربس

 .8قمق ـ  اة  تقه يهي إ ت ؽ اسق ضيا

يعد  رض اإلهبلـ  اى اآلمرس  10مق ـ ت رالؽ اسق ضي ( 9) ق م  نقالـ مضي ثبلث  الض  ي دار اس ربا
ي ،ػػه  المػػ  إذا نهػػامت اسمػػرنة  ػػي دار اس ػػربس يمػػبلؼ مػػ  إذا سػػـ الما ػػه  ػػي دار اإلهػػبلـة ألف سامػػيسى  ػػؽ  يا 

اسمهػاـ إالػ ه إسػى رقػه  يػرًا   ػ ف ذسػؾ  12ن تق  هعاى اس ريي  الف ن رزه نيطا ػ   ػؽ اهػترداد 11اهتردادهس  اي
 م  عً  سامقتضي  ف  ماه. 

 : )  الم  إذا نهاـ ن د اسزي الف  ي دار اس رب ( سالس ي الدة أل ه سي نهاـ اسزيج ال ال رؽ.يقيؿ اسمص ؼ

  

                                                           

 ." أ " فًفً  1
 ." أ " ألبًفً  2
 ." أ " العذرفً  3
 زال." أ " أفً  4
 " بوجود " أفً  5
 .ٌنفد " أ" فً  6
 . " م ً "فلٌست  7
 . " م ً "فلٌست  8
 . " م ً "فما بٌن المعكوفٌن لٌس 9

هدـ(، مدن 482انظر: اللحٌانً، نادٌة هاشم عابد، شرح الجامع الصؽٌر لئلمدام محمدد تدؤلٌؾ فخدر اإلسدبلم البدزدوي )ت 10
،جامعة أم القرى، كلٌدة الشدرٌعة والدراسدات اإلسدبلمٌة قسدم 255أول كتاب الحدود إلى نهاٌة كتاب البٌوع دراسة وتحقٌقاً، 

 .هـ. 1430الفقه وأصوله، 
 فإذا. " ط" فً  11
 استراد. " م ،أ" فً  12
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 ]العبد يسمـ في دار الحرب ثـ يظير عمييا المسمموف[

ني  ريػي  1ي اى هذا اسمبلؼ إذا نهاـ  يد اس ريي يسـ الهرب إسى دار اإلهبلـ  تػى ا ػتراه مهػاـ ني ذمػي 
يقػد  ػدـ إذ  3ألف اسعتؽ  ي دار اس رب العتمد زياؿ اسقهر اسم ص ة2سهم   ي دار اس رب العتؽ   ده مبل  ً 

الي ػػب  4زاؿ قهػػره إسػػى اسم ػػتري  صػػ ر  مػػ  سػػي  ػػ ف  ػػي الػػده. يسػػه نف قهػػره زاؿ  قالقػػة يػػ سيالعس يالف اإلهػػبلـ
 ع.إزاسة قهره   ه إال ن ه تعذر اسمط ب ي إلزاسة  أقالـ م  سه نثر  ي زياؿ اسماؾ مق ـ اإلزاسة يهي اسيال

 ]أسمـ عبد الحربي ثـ خرج إلينا[

 ذا أسمـ عبد الحربي ثـ خرج إلينا أو ظير عمى الدار فيو حر، وكذلؾ إذا خرج عبيدىـ إلى عسكر )وا 
صػمى او  -أف عبيدًا مف عبيد الطائؼ أسمموا وخرجػوا إلػى رسػوؿ او »المسمميف فيـ أحرار( لما روي 

وألنػو أحػرز نفسػو بػالخروج إلينػا مراغمػًا لمػواله أو « او فقضى بعتقيـ وقػاؿ3 ىػـ عتقػاء -عميو وسمـ 
بااللتحاؽ بمنعة المسمميف، إذا ظير عمى الدار،واعتبار يده أولى مف اعتبار يد المسمميفا ألنيػا أسػبؽ 
ثبوتًا عمى نفسو، فالحاجة في حقو إلى زيادة توكيد وفي حقيـ إلػى إثبػات اليػد ابتػداء فميػذا كػاف أولػى، 

 واو أعمـ.

ذا نهاـ  يد اس ريي ثـ مرج إسال   ني ( نهاـ يسـ المرج  تى ) ظهر  اى اسدار  هي  رس ي ذا إذا  قيسه: ) يا 
ة ) سمػػ  ريى ( نيػػي دايد 6مهػػامالفس يال العاػػـ  الػػه مػػبلؼ يػػالف نهػػؿ اسعاػػـ 5مػػرج  يالػػد إسػػى  هػػ ر اسمهػػامالف (

اهلل  االػػه يهػػاـ الػـي اس داليالػػة قيػػؿ مهػ دًا إسػػى  اػي رضػػي اهلل   ػػه قػ ؿ:  مػػرج ِ يػػداف إسػى رهػػيؿ اهلل صػاى 
اسصاا   تب مياسالهـ إسى رهيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـ قػ سيا: الػ  م مػد مػ  مر ػيا ر يػة  ػي دال ػؾس يا  مػ  

.  غضػػب رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه 7مر ػػيا هريػػً  مػػف اسػػرؽس  قػػ ؿ  ػػ س: صػػدقيا الػػ  رهػػيؿ اهلل ردهػػـ إسػػالهـ
  يهاـس

  
                                                           

 ." أ " أدنىفً  1
؛ ألن ملدك الحربدً زال عنده بدالبٌع، وملدك الحربدً متدى زال عدن العبدد -رحمده هللا تعدالى  -هو حر فً قول أبً حنٌفة  2

المسلم فً دار الحرب ٌزول إلى العتق كما لو خرج مراؼما وعندهما ال ٌعتق؛ ألن المشتري ٌخلؾ البدابع فدً ملكده، وهدً 
السٌر فإن ؼنمه المسلمون عتق باالتفاق؛ ألن ٌده فً نفسه أقرب من أٌدي المسلمٌن إلٌه فٌصدٌر محدرزا نفسده بمنعده مسؤلة 
 (.8/116السرخسً، المبسوط، ) انظر: الجٌش.

 الخالص. " أ" فً  3
 وكان إسبلمه. " ط ،م" فً  4
 (.7/130). الكاسانً، بدابع الصنابع، 232انظر: القدوري، مختصر القدوري،  5
 (.11/246انظر:ابن المنذر، األوسط فً السنن، ) 6
 علٌهم." ط  ،م" فً  7
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 .3اهلل  2 تق ل 1ي اله  ق ؿ:  هـ

اسعتػػػؽ  تقػػػدـ  ػػي  تػػػ ب 6ياسم يعػػث 5س يمػػػ هـ نيػػي ي ػػػرة4ي الػػه ن  دالػػػث قػػدم  ه س يم هػػػ  إهػػبلـ  يالػػػد اسطػػ ،ؼ
 مهامالف. س  هذا دسالؿ  تقهـ إذا مر يا7 االر ع إساله 

 اى اسدار يعد إهبلمهـ  ؤل ه سم  است ؽ يم عة اسمهامالف صػ ر  أ ػه مػرج إسػالهـ  ػي  8ينم   تقهـ إذا ظهر  
 يهـ.  ن ه امت ع

 ػي دار اس ػرب ات  قػً س يا  مػ   9 ياب  ف مقدر هػي ن ػه سػـ العتػؽ يم ػرد إهػبلمه يقيسه: ) يا تي ر الده إسم (
اسمػػػبلؼ  المػػػ  إذا  رضػػػه سايالػػػع  ي  ػػػهس  قػػػد يردت الػػػد اسغػػػ  مالف  اػػػى مػػػ ؿ ميػػػ حة ألف اإلهػػػبلـ ال ال ػػػ  ي 

 اهترق قهـ. 

 اسميسى سالتم ف مف اال ت  ع. 11ـ تظهر س ؽيا  م  س ساعيد الدًا  اى   هه  اى م  تقدـس 10ن  ب يأف

  

                                                           

 هم." أ "لفً  1
 عتق.  " أ" فً  2
(. 3/65. )(2700كتاب الجهاد، باب فً عبٌد المشركٌن ٌلحقون بالمسلمٌن فٌسدلمون، رقدم )، فً سننه أخرجه أبو داود 3
(، وقدال الترمدذي: 3716مناقب علً بن أبً طالب رضً هللا عنده، رقدم )، كتاب المناقب، باب فً سننه الترمذيأخرجه و

 .(5/634) هذا حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حدٌث ربعً بن حراش عن علً.
لما حاصر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أهل الطابؾ خرج إلٌه رقٌق مدن رقدٌقهم أبدو بكدرة وكدان عبددا فً الحدٌث: "  4

فلما قدم وفد أهل الطابؾ على رسول هللا صدلى  ،للحارث بن كلدة , والمنبعث وٌحنس ووردان فً رهط من رقٌقهم فؤسلموا
فقدال: " ال، أولبدك عتقداء هللا عدز وجدل ". ورد علدى  ،هللا علٌه وسلم فؤسلموا قالوا: ٌا رسول هللا رد علٌنا رقٌقنا الذٌن أتوك

، كتداب الجزٌدة، بداب مدن جداء مدن عبٌدد فً سدننه . أخرجه البٌهقًهذا منقطعل البٌهقً: قاكل رجل والء عبده فجعله إلٌه. 
 (. 9/384(. )18839أهل الحرب مسلما، رقم )

للحارث بن كلدة ٌقال لده مسدروح فاسدتلحق الحدارث أبدا بكدرة  كان أبوه عبداً ،مسروح أو اسمه نفٌع بن مسروق: أبو بكرة 5
وإنمدا قٌدل لده أبدا بكدرة ألنده ، بالطابؾ كانت أمة للحارث بن كلدة. وكان عبداً وأمه سمٌة ،ألمه أبً سفٌانوهو أخو زٌاد بن 

صلى هللا علٌه وسلم  -إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم فؤعتقه ٌومبذ. فكان ٌقول: أنا مولى رسول هللا  تدلى من حصن الطابؾ
 (.10/469(. ابن حجر، تهذٌب التهذٌب، )11ـ7/10. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )مات بالبصرة سنة خمسٌن -
 " أ " والمشعب.فً  6

المنبعدث، أسدلم ٌدوم رسدول هللا صدلى هللا علٌده وسدلم كدان ٌسدمى المضدطجع فسدماه  مدولى عمدر بدن معتدب المنبعث الثقفدً:
(. ابدن 5/2637انظدر: أبدو نعدٌم، معرفدة الصدحابة، ) وكان من موالً آل عثمان بن عامر بن معتب. ،حاصر أهل الطابؾ
 (. 6/166حجر، اإلصابة، )

 (.4/453انظر: ابن الهمام، فتح القدٌر، ) 7
 إذا ظهرنا." إذا ظهرنا  م" فً  8
 ." أ " اإلسبلمفً  9

 أن." أ " فً  10
 لحق." أ " افً  11
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اس ػػ  ر  الهػػت ؽ اس  ػػـ يعتقػػه تماالصػػً  سامهػػاـ مػػف إذالؿ  1ثػػـ هػػي نهػػيؽ مػػف الػػد اسمهػػامالفس نمػػ   ػػي اسمػػيسى
اس   رة ألف م رد نصػؿ اسالػد ال ال  ػي مػ  سػـ التأ ػد إذ ال قػدرة يدي ػه     ػت م عػة اسغػ  مالف هػي اسمك ػدة سهػ  

 . العتؽ

 مهػاـ ني ذمػي  العتػؽ. 2اسعيد يسـ المرج إسال   يسػـ الظهػر  اػى اسػدار  هػي رقالػؽ إسػى نف ال ػترالههذا يسي نهاـ 
ة ألف هػذا يالل اسعيػد اسمػ رج إسال ػ  مهػامً  أل ػد 5قال الثيػتا 4ني 3ق ؿ  ي  رح اسط ػ يي يعػد قيسػه يال الثيػت

ف سـ المرج إسال   يسـ الظهر  اػى اسػدار سػـ العتػؽ إال إذا  رضػه اسمػيس 6 تؽ   ميس ى  اػى اسيػالعمف مهػاـ يا 
ني سػـ القيػؿة ألف اسعيػد اهػت ؽ  ػؽ اإل تػ ؽ ي إلهػبلـ س ػف  7ني    ر   ال ،ذ العتؽ اسعيد قيػؿ اسم ػتري اسيالػع

إسى هيب ومرة سالزيؿ يه ما ه   هس يسم   رضه  قد رضي يزياؿ ما هس يقالد اسمرا مػة ال تػرز يػه  8ال ت ج
امػػرج  ػػذسؾ  أهػػاـ  ػػي دار ػػ    مػػه نف اليعػػه اإلمػػ ـ س  إ ػػه إذ10سػػي مػػرج يػػإذف مػػياله ني يػػأمره س   تػػه 9 مػػ 

 م  سي دمؿ هالده يه ييم  معه  ة أل ه سم  دمؿ يأم ف ص رت رقيته داماة  الهس11يال  ظ ثم ه سمياله اس ريي
 مف اسم ؿ. 

 . ( ريع)

 يسػػي   ػػى  يػػد    الػػة مطػػأ ني ن هػػد مت  ػػً   ازمػػه دال ػػه ثػػـ نهػػره اسعػػدي ثػػـ نهػػاميا  االػػه  هػػي سهػػـ سقيسػػه  االػػه
ثػػـ تيطػػؿ اس   الػػة ديف اسػػدالفة ألف  ػػؽ يسػػي اس   الػػة  ػػي  12اسصػػبلة ياسهػػبلـ:  مػػف نهػػاـ  اػػى مػػ ؿ  هػػي سػػه 

 يعد زياؿ ماؾ اسميسىس  تى سي زاؿ ما ه ي سيالع ياسهية ال اليقى  اله  ؽ يسي اس   الةس 13اسرقية يال تيقى

  

                                                           

 لى.االمو " أ "فً  1

  أ من " م ".51نهاٌة ق / 
 شٌرته. " أ" فً  2
 .فً " م، ط "ال ٌثبت 3
 ." لٌس فً " أ 4
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ، م ". 5

 أ من " أ ".30نهاٌة ق / 
 (.2/260(. الحدادي، الجوهرة النٌرة، )3/265انظر: الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ) 6
 المبٌع. " م" فً  7
 لكنا نحتاج. " ط ،م" فً  8
 كما. " م" فً  9

 الحاجته. " أ" فً  10
 .124انظر: السؽناقً، النهاٌة،  11
 .194صسبق تخرٌجه  12
 تقبل. " أ "فً  13
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 عه. ينم  اسدالف   ي ذمته  بل اليطؿ   ه يزياؿ ماؾ اسميسى  م  ال اليطؿ ييال 

يسػي ا ػػتراه ر ػػؿ ني نصػػ يه اسمهػػاميف  ػػي اسغ المػػة  أمػػذه اسمػيسى   ػػؿ مػػف اس   الػػة ياسػػدالف  االػػهة أل ػػه العالػػده 
 مد سـ تيطؿ   ه ي  ؿة  1يسي    ت اس   الة قتؿ  ي قدالـ ما ه. إسى قدالـ ما ه ي ؽ يسي اس   الة   ف ث يت ً 

 . 2تقه ني ي  ه يعد سزـي اسقص صألف اسمهت ؽ يه   هه  بل تيطؿ يزياؿ ماؾ اسميسىس  م  سي ن 

يسي يقع اسعيد اسمأهير  ي ههـ ر ؿ ني ا ػتراه  أ تقػه قيػؿ نف ال ضػر اسمػيسى   ػذس يال هػيالؿ  االػه سامػيسى 
 .4 اى ي ه ال هيالؿ إسى إيط سه 3اسقدالـة أل ه سـ اليؽ ق يبًل سا قؿ مف ماؾ إسى ماؾة يألف يالله سـز سامعتؽ

مف اسزيج يػبل  تػؽ ساقػدالـ نف الأمػذه  ييسػده ة أل هػ  يػ سيالدة مػف اسػزيج سػـ  6ييسدت 5يسي    ت نمة  تزي ه 
 ياسيسد  زل مف  ال ه   الثيت سه  ؽ األمذ . 7تمرج  ف  ي ه  ق ياة سا قؿ

يمبلؼ  ؽ اسياهب  ي اسر ػيع ال الثيػت  ػي اسيسػدة أل ػه  ػؽ ضػعالؼ  ػي اسعػالفة نال تػرى ن ػه ال اليقػى يعػد 
ف  ػػ ف  ػػزلًا   ػػي اسمػػآؿ هػػي م ػػؿ ومػػرس  تصػػرؼ اسميهػػيب سػػه ياس ػػؽ اسضػػعالؼ ال العػػدي م اػػهس ياسيسػػد يا 

سػػه  هػػم اس  ػػ حة أل ػػه   الهػػري إسػػى اسيسػػدس يسػػالس 9قػػيي ال اليطػػؿ ييالعػػه ني هيتػػه 8يمػػبلؼ  ػػؽ اسمػػيسى  إ ػػه
التم ف مف األمذ يبل  همس ياس   ح نسـز مف ه ،ر استصر  ت  بل الػتم ف مػف  قضػهس يال هػيالؿ سامػيسى  اػى 

قيؿ نف الأمذه  اسميسى يثييت  10 س ينرش    الة  االه س يسي سـ الزي ه  اسم تري  اه يطكه م  نمذ مف  قره
 . 11 ؽ نمذه ال الم ع يطل اسم سؾ

يسػػي نهػػريا   رالػػة مرهي ػػة يػػأسؼ يهػػي قالمتهػػ  يا ػػتراه  ر ػػؿ يػػأسؼ نمػػذه  ميالهػػ  اسػػراهف يهػػ  يسػػـ تيػػؽ ره ػػً س 
 الأمذه  اسمرتهف إال نف الرد  اى اسراهف األسؼس   ي  ؽ اسمرتهف  هي   سم دد سما ه   بل 12أل ه  ت يالة

  

                                                           

 لٌست فً " أ ". 1
 (.10/47(، السرخسً، المبسوط، )443ـ 7/442(. الشٌبانً، األصل، )1/115انظر: الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، ) 2
 المعتق. " م " فً 3
 (.6/411انظر: الشٌبانً، األصل، ) 4
 فزوجها. " أ "فً  5
 ." أ " فولدتفً  6
 .النقل " م" فً  7
 .لٌست فً " أ " 8
 بٌعه وهبته.ال " أ "فً  9

 لٌست فً " أ ". 10
 (.10/56انظر: السرخسً، المبسوط، ) 11
 . انظر، ابن درٌد، جمهرة اللؽة، مادة )توي(.توي الشًء إذا تلؾتاوٌة: من توى الرهن، و 12
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ف   ف اسثمف نقؿ  .2مف األسؼ   ف سامرتهف نف الكدي ذسؾ اسثمف  ت يف ره ً    دهة أل ه م الد 1يا 

يسي نهاـ  اى م  نمذه مف م ؿ اسمهامالف ال هيالؿ  االه سام سؾ اسقدالـس ي ػذا إذا صػ ر ذمالػً س ي ػذا إذا ي  ػه 
إسال   يأم ف يمعه ذسؾ اسم ؿ ال هيالؿ  االهس إال ن ه إذا   ف  يدًا ال ير  اى يالعه مف  ريي ومرة يسي مرج 

ذالسه  .3مف اسمهامالفة أل ه  يد مهاـ يال الم ف اس ريي مف إ  دته إسى دار اس ربس يا 

ني   المة سم س ه ة ألف  4يسي نهريا   رالة يدالعة   د ر ؿ ني   رالة ني إ  رة   ؽ األمذ إذا نمر ت ي رال
ثييت  ؽ االهترداد ساماؾ ال ساالدس يمبلؼ اسغ صب مف اسميدع يمف ذ ر   س ػؿ مػف هػكالل االهػترداد م ػهة 

 .6يسـ الزؿ ماؾ اسم سؾ ي سغصبس يمبلؼ اإل راز قيدار اس ربا5ألف  بًل م هـ ق ،ـ مق ـ اسم سؾ  ي   ظ

ازهػػ  تي ػػب نف الما يهػػ س ي قػػؿ اسماػػؾ ال اليطػػؿ اس  ػػ ح    ػػت متزي ػػة ال اليطػػؿ اس  ػػ حة ألف   الػػة إ ر  7يسػػي
ف    ت  ي دار  8  سيالعس ياستي الف اسق طع سه م  هي تي الف  قالقة ي  مً س ياسمهامة  ي دار اإلهبلـ   مً س يا 

 .9اس رب  قالقة

  

                                                           

 فً " أ " قبل. 1
 (.3/227)(. ابن نجٌم، النهر الفابق، 10/60انظر: السرخسً، المبسوط، ) 2
 (.10/140انظر: السرخسً، المبسوط، ) 3
 فً " أ " شراء. 4
 فً " م " حفظه. 5
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً" م ". 6
 ." أ " وإنفً  7
 والمسالمة. " م " فً 8
 (.3/227انظر: ابن نجٌم، النهر الفابق، ) 9
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)ذا دخؿ المسمـ دار الحػرب تػاجرًا فػال يحػؿ لػو أف يتعػرض لشػيء مػف أمػواليـ وال  )باب المستأمف )وا 
 مف دمائيـ(ا ألنو ضمف أف ال يتعرض ليـ باالستئماف، فالتعرض بعد ذلؾ يكوف غدرًا والغدر حراـ.

 ]المناسبة بيف باب المستأمف وباب استيالء الكفار [

يعػػد اسقهػػر  ػػأيرده  1)يػػ ب اسمهػػتأمف( نمػػره  ػػف االهػػتالبللة ألف االهػػتالبلل يػػ سقهر ال ػػيف ياالهػػت،م ف ال ػػيف
 2اسمهاـ  اى اس   ر ظ هر.  ذسؾس يتقدالـ اهت،م ف

ذا دمػػؿ اسمهػػاـ دار اس ػػرب تػػ  رًا  ػػبل ال ػػؿ سػػه نف التعػػرض س ػػيل مػػف نمػػياسهـ يدمػػ ،هـ ة أل ػػه ( 3) قيسػػه: يا 
 . 6 راـ ( ي إل م ع 5) ياسغدر 4ي الهت،م ف ) ضمف ( سهـ ) نف ال التعرض سهـ (  إمبل ه  در

 7اسغػ در ال صػب سػػه سػيال الػـي اسقال مػػة  القػ ؿ هػذه  ػػدرةي ػي هػ ف نيػي دايد   ػػه  االػه اسصػبلة ياسهػػبلـ:   إف 
 .8 بلف 

 .سهـ 11   ي يصالته10ياسهراال :  ال تغايا يال تغدريا 9يتقدـ قيسه:  االه اسصبلة ياسهبلـ ألمرال اس اليش

  

                                                           

  ب من " أ ".30نهاٌة ق / 
 ." ط، م" فً  لٌست 1

  ب من " م ".51نهاٌة ق / 
 فً " أ " ظ 2

 .125انظر: السؽناقً، النهاٌة، 
 .235انظر: القدوري، مختصر القدوري،  3
 فً " أ " عذر. 4
 فً " أ " والعذر. 5
 (.6/17(. البابرتً، العناٌة، )3/266انظر: الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ) 6
 .ةفً " أ " عذر 7
األدب، باب ما  (.وفً كتاب3186رقم )الجهاد، باب إثم الؽادر للبر والفاجر، كتاب  ،فً صحٌحه البخاري أخرجه 8

الحٌل، باب إذا ؼصب جارٌته فزعم أنها ماتت فقضى بقٌمة الجارٌة  كتابو (.6178( )6177رقم ) ٌدعى الناس بآبابهم،
( 4/104(. )7111) ج بخبلفه،الفتن، باب إذا قال عند قوم شٌباً ثم خر كتابو (.6966رقم ) المٌتة ثم وجدها صاحبها،

 وأبو داود(. 3/1360. )(1735الجهاد، باب تحرٌم الؽدر، رقم )، كتاب فً صحٌحه ومسلم(. 9/57( )9/25( )8/41)
السٌر، باب ما جاء أن  ، كتابفً سننه والترمذي(. 3/82. )(2756الجهاد، باب فً الوفاء بالعهد، رقم ) ، كتابفً سننه

( 2872، كتاب، باب الوفاء بالبٌعة، رقم )فً سننه (. وابن ماجه4/144) (.1581رقم )، لكل ؼادر لواء ٌوم القٌامة
(2873( .)2/959.) 
 الجٌش. "أ "فً 9

 فً " أ " تعذروا. 10
 .68تقدم الحدٌث بطوله ص 

 .ةوصٌ " أ "فً  11
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يسهػػذا قا ػػ   المػػ  سػػي اقتتاػػت ط ، تػػ ف مػػف نهػػؿ اس ػػرب  ػػي دار ػػ  ييال  ػػ  ييػػالف  ػػؿ مػػ هـ مياد ػػة: سػػالس س ػػ  نف 
اإل ػػراز يػػدار اس ػػرب  1سعػػدـ اسط ، ػػة اسغ سيػػة  ػػال،ً  مػػف األمػػياؿ استػػي   ميهػػ ة أل هػػـ سػػـ الما يهػػ ة   ػػتري مػػف

اإل ػػراز يػػدار  4س ػػ  اس ػػرالس ياس ػػرط 3اس ػػرب  إ ػػه ال ػػؿ س يمػػبلؼ مػػ  سػػي اقتتاػػيا  ػػي دار2  ػػ ف  ػػراك    ػػدراً 
 .اس رب ال يدارهـ يمصيصه 

نف ال رزهػ  اسغػ سييف يػدارهـ إف  ػ  يا ال الػدال يف نف مػف قهػر يسي    يا اقتتايا  ي دار اس رب  أقيؿ: ال ػترط 
ف    يا الدال يف  بلة  إ هـ ق سيا: سي دمؿ مهاـ دار اس رب يأم ف    ل ر ؿ  ومر  ي   هه ني م سه ما هس يا 

 .م ه  أ ثر اسم  الم  اى م عه 5يأمه ني اي ه ني نـ يسده ي  ي ذسؾ ساليالعه

 ػ  يا الػدال يف نف مػف قهػر ومػر  7س ياسع مػة القيسػيف: إف6ز  ػراكه مػ هـيق ؿ اس رمي:إف    يا الدال يف ذسؾ   
س يسػي  ػ ل يػيعض ن ػرارهـ قػ سيا: إف 9 المت ع يػالعهـ 8ما ه  هي إذا ماؾ هكالل العتقيف  االه  الصالريف ن راراً 

ال الس مع نف هذا سالس  اله إ راز يدار نمرى  الر     يا الدال يف نف مف قهر  مصً  ما ه   ز  راكه م هس يا 
 .10دار اسمقهير

 ]غدر المستأمف[ 

 إال إذا غدر بيـ ممكيـ فأخذ أمواليـ أو حبسيـ أو فعؿ غيره بعمـ الممؾ ولػـ يمنعػوا ألنيػـ ىػـ الػذيف
ف أطمقػوه طوعػًا، )فػذف غػدر بيػـ(  نقضوا العيد بخالؼ األسيرا ألنو غير مستأمف فيباح لو التعػوض، وا 

ممكًا محظورًا( لػورود االسػتيالء عمػى مػاؿ مبػاح، إال أنػو حصػؿ أعني التاجر )فأخذ شيئًا وخرج بو ممكو 
بسبب الغدر فأوجب ذلؾ خبثًا فيو )فيػؤمر بالتصػدؽ بػو( وىػذاا ألف الحظػر لغيػره ال يمنػع انعقػاد السػبب 

 .عمى ما بيناه

  

                                                           

 عدم." أ " بفً  1
 فً " أ " عذرا. 2
 ً " أ " ٌحمل.ف 3
 شرط." أ وفً  4
 لبٌعه. " أ "فً  5
 منه. " أ "فً  6
 لو." م  " فً 7
 فً " أ " فٌصرون حرارا. 8
 فً " أ " سٌعهم. 9

 (. 3/260الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )انظر:  10
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نمياسهـ  يقيسه: ) إال إذا  در يهـ ما هـ  أمذ نمياسهـ إسم ( اهتث  ل مف قيسه ال ال ؿ نف التعرض س يل مف
 .(1)قأل ه  الر مهتأمفا يدم ،هـس ي ذا قيسه: يمبلؼ األهالر اسمهاـ نالضً ة

ف نطاقيه ( يتر يه  ي دارهػـ ) طي ػً  ( ني ن تقػيهة أل ػه سػـ  يقد صرح يه  الث ق ؿ: )  الي ح سه استعرضس يا 
يالأمػذ م سػه يالما ػه الهتأمفس ي تقهـ ال  يرة يهة أل هـ سـ الما ػيه  اػه نف القتػؿ مػف قػدر  االػه هػالده ني  الػره 

 .2ما ً  ال ميث  اله

يريد االهػتالبلل 3) إف  در يهػـ ( استػ  ر )  أمػذ  ػال،ً س ينمر ػه إسػى دار اإلهػبلمما ه ما ػً  م ظػيرًا ة سعػدـ
 ماػػؾ  6م ػػـر  ػػأيرث ميثػػً   الػػه  ال ػػب استصػػدؽ يػػه 5اإل ػػراز إال ن ػػه يهػػيب 4 اػػى مػػ ؿ ميػػ ح (   ػػد  ػػدـ

اسماػػؾة ) ألف اس ظػػر سغالػػره ال الم ػػع  9مػػع  رمػػة مي  ػػرته يهػػيب 8  ػػد اسضػػم فس يا  مػػ  الما ػػه 7اسمغصػػيب
 ا عق د هيب اسماؾ (  م   ي اسيالع اس  هد.

يقيسػػه: )  اػػى مػػ  يال ػػ ه ( الرالػػد مػػ  تقػػدـ مػػف قيسػػه: اسم ظػػير سغالػػره إذا صػػاا هػػييً  س رامػػة ت ػػيؽ اسماػػؾ إسػػمس 
  رالػػة ال ال ػػؿ سػػه يطكهػػ  يال استصػػدؽ يػػهس  تػػى سػػي  ػػ ف اسمػػأميذ  ػػدرًا  10م ػػـر يهػػيالؿ مػػ  الماػػؾ يطرالػػؽ

سام تري م هس يمبلؼ اسم تراة  ػرال   هػدًا  ػإف  رمػة يط،هػ   اػى اسم ػتري م صػةس يت ػؿ سام ػترى م ػهة 
سثييت  ؽ اسي ،ع  ػي االهػتردادس يييالػع اسم ػتري ا قطػع  قػه ذسػؾة أل ػه يػ ع يالعػً  صػ ال ً   11ألف اسم ع  اله

 .13در ياسم تري اسث  ي   أليؿ  الهساغ 12 اـ الثيت سه  ؽ االهتردادس يه   اس راهة

  

                                                           

 فً " أ ".لٌست  1
 .125انظر: السؽناقً، النهاٌة،  2
 ." أ "فً لٌست  3
 ." م" فً لٌست  4
 سبب.ل " أ "فً  5
 235انظر: القدوري، مختصر القدوري،  6
 فً " أ " المعضوب 7
 ٌملك." أ" فً  8
 سبب." أ "لفً  9

 محرم.الطرٌق الب " أ "فً  10
 .افٌه "أ " فً 11
 فً " أ " الكراهته. 12
 (.7/203(. العٌنً، البناٌة، )6/18. البابرتً، العناٌة، )125انظر: السؽناقً، النهاٌة،  13
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يهػػـ  يػػ إل راز 1نمػػ  سػػي هػػيى قػػـي نهػػؿ اسػػدار استػػي هػػي  الهػػ   ػػ ز سػػه نف ال ػػترالهـ مػػف اسهػػ يية أل هػػـ ما ػػيهـ
    يا  اى نصؿ اإلي  ة  ي  قهس يا  م  م عه اسغدر يسالس ذسؾ  درًا.

   الس مف اسميهيط(. 2) رع

استي  الهـ اسمهاـ اسمهتأمفس ال ال ؿ سه قتػ ؿ هػكالل اس  ػ ر إال سي ن  ر قيـ مف نهؿ اس رب  اى نهؿ اسدار 
ال ال ػػؿ إال سػػذسؾ ني إل ػػبلل  امػػة  3إف مػػ ؼ  اػػى   هػػهة ألف اسقتػػ ؿ سمػػ   ػػ ف تعرالضػػً  س  هػػه  اػػى اسهػػبلؾ

 .5إال إ بلل سا  ر 4اهللس يهي إذا سـ المؼ  اى   هه سالس قت سه سهكالل

مهتأم يف  اى ط ، ػة مػف اسمهػامالف  أهػريا ذرارالهػـ  مػريا يهػـ  الهـ مهاميف  6يسي ن  ر نهؿ اس رب اسذالف
أل هـ ال الما يف  ي ب  االهـ نف ال قضيا  هيدهـ يالق تايهـ إذا    يا القدريف  االهة س اى نيس،ؾ اسمهتأم الف

يمػػبلؼ األمػػياؿة أل هػػـ ما يهػػ    اػػى اسظاػػـس يسػػـ الضػػم يا ذسػػؾ سهػػـس 8تقرالػػر 7رقػػ يهـ ق تقرالػػرهـ  ػػي نالػػدالهـا
س يقػػػػد ضػػػػم يا سهػػػـ نف ال التعرضػػػػيا ألمػػػػياسهـس ي ػػػذا سػػػػي  ػػػػ ف اسمػػػأميذيف ذراري اسمػػػػيارجة أل هػػػػـ زيػػػ إل را
 .9مهاميف

يمف  ري ه: سي تزيج  ي دار اس رب مػ هـ ثػـ نمر هػ  إسػى دار اإلهػبلـ قهػرًا ما هػ   ال  هػم اس  ػ ح يالصػا 
ف ط ي ته  مر ت طي ً  معه ال الصا يالعه ة أل ه سـ الما ه س   يا اـ ن هـ نمذيا  ي تصيالره يالعه  اله س يا 
 ال سهذا اسغرض  10م  إذا نضمر  ي   هه ن ه المر ه  ساليالعه  يال يد م هس  إ ه سي نمر ه   ره ً 

  

                                                           

 .املكوه " أ "فً  1
 فً " أ " فر. 2
 الهبلل. " ط" فً  3
 .هإالء " أ "وفً  " .م" فً  لٌست 4
 الكفر. " م" فً  5
 ." أ " الذيفً  6
 فً " أ ". ما بٌن المعكوفٌن لٌس 7
 فً " أ " فتقرٌر 8

  أ من " أ ".31نهاٌة ق / 
 (.10/98المبسوط، الشٌبانً، )(. 1/237(. الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، )7/521انظر: الشٌبانً، األصل، ) 9

  م" / أ من 52نهاٌة ق ". 
 كربا. "ط"فً  10
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 . 4إذا ني  ه  مع ؿ مهره  ال يغي نف ال الما ه  3الذهب يزي ته  الث   ل 2سه نف 1يؿ ال تق ده نف

 ] حكـ اإلدانة والغصب بيف المسمـ والحربي[

 ذا دخػػؿ المسػػمـ دار الحػػرب بأمػػاف فأدانػػو حربػػي أو أداف ىػػو حربيػػًا أو غصػػب أحػػدىما صػػاحبو ثػػـ )وا 
يعتمػد  منيما عمى صاحبو بشيء(، أما اإلدانػة فػيف القضػاء خرج إلينا واستأمف الحربي لـ يقض لواحد

سػالـ فيمػا الوالية وال واليػة وقػت اإلدانػة أصػاًل وال وقػت القضػاء عمػى المسػتأمفا ألنػو مػا التػـز حكػـ اإل
نما التـز ذلؾ في المستقبموأما الغصب فينو صػار ممكػًا لمػذي غصػبو واسػتولى عميػو  مضى مف أفعالو وا 
لمصادفتو مااًل غير معصـو عمى ما بيناه. وكذلؾ لو كانا حربييف فعاًل ذلؾ ثـ خرجا مستأمنيف لما قمنػا، 

لمداينػػة فينيػػا وقعػػت صػػحيحة )ولػػو خرجػػا مسػػمميف قضػػي بالػػديف بينيمػػا ولػػـ يقػػض بالغصػػب(، أمػػا ا
ثابتة حالة القضػاء اللتزاميمػا األحكػاـ باإلسػالـ. وأمػا الغصػب فممػا بينػا أنػو  لوقوعيا بالتراضي، والوالية

ذا دخػؿ المسػمـ دار الحػرب بأمػاف فغصػب حربيػًا ثػـ  ممكو وال خبث في ممؾ الحربي حتى يػؤمر بػالرد. )وا 
أمػا عػدـ القضػاء فممػا بينػا أنػو ممكػو، وأمػا األمػر بػالرد خرجا مسمميف أمر برد الغصب ولـ يقض عميو( 

 ومراده الفتو  بو فينو فسد الممؾ لما يقارنو مف المحـر وىو نقص العيد.

ن ػدهم  صػ  يه  6هػي  ريالػً  ني  صػب دمػؿ اسمهػاـ دار اس ػرب يأمػ ف  أدا ػه  ريػي ني نداف 5 ػإذا : )قيسػه
مػػ اًل ثػػـ مػػرج اسمهػػاـ إسال ػػ  ياهػػتأمف اس ريػػي (  مػػرج نالضػػً  مهػػتأم ً  ) سػػـ القػػض سيا ػػد م همػػ   اػػى صػػ  يه 

 . 7ي يل(

)يال يقػت اسقضػ ل  اػى س العتمػد اسيالالػة يال يالالػة يقػت اإلدا ػة (  اػى يا ػد م همػ  )نم  اإلدا ة  ػؤلف اسقضػ ل
يأ ػه  8م  مضى مف ن ع سهس يا  م  استػـز  ػي اسمهػتقيؿ ( يس ػف ال تػىاسمهتأمفة أل ه م  استـز ن   ـ اإلهبلـ  ال

 ال ب  االه اسقض ل  الم  يال ه ييالف اهلل تع سىس 

  

                                                           

 أنه. " م" فً  1
 ." م" فً لٌست  2
 شٌاء. " أ" فً  3
 (.5/108(. ابن نجٌم، البحر الرابق، )2/308انظر: الولوالجً، الفتاوى الولوالجٌة، ) 4
 وإذا. "ط ،م" فً  5
 فً " أ " أو ؼضب. 6
. الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، 313الجامع الصؽٌر. انظر: اللكنوي، الجامع الصؽٌر وشرحه، ذكره محمد فً  7
 (.7/132(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )7/177)
 .ًعنٌ " أ "فً  8
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ق ؿ نيي اليهؼ رضػي اهلل   ػه القضػى  1يهذا ق صر  م  ترى ال ال مؿ ي ه  دـ اسقض ل  اى اسمهاـس يسذا
م مػػدس ياهت ػ ؿ قيسهمػػ  يػأف اسمهػػاـ  ػػدـ اسقضػ ل  مػػ   ػي اسهداالػػة قػيؿ نيػػي   ال ػة ي 2 اػى اسمهػػاـس ي مػـي 

ماتػػـز ن  ػػ ـ اإلهػػبلـ مطاقػػً  يصػػ ر  مػػ  سػػي مر ػػ  مهػػامالفس ي ػػيف نيػػي   ال ػػة ا تيػػر دال  ػػة  ػػؿ م همػػ    ػػد 
 . 3اسقض ل هي نالضً  مم  ال ت ج إسى مي ب

ين  ب  ي اس   ي يأف ذسؾ ساتهيالة يالف اسمصمالفس يال الم ى ضػع هس  ػإف ي ػيب استهػيالة يال همػ  سػالس  ػي 
اليطػػؿ  ػػؽ ن ػػدهم  يػػبل مي ػػب سي ػػيب إيطػػ ؿ  ػػؽ اآلمػػر يمي ػػبس يػػؿ إ مػػ  ذسػػؾ  ػػي اإلقيػػ ؿ ياإلق مػػة نف 

 ياإل بلس ي  ي ذسؾ. 

 .4ياإلدا ة اسيالع ي سدالفس ياالهتدا ة االيتال ع ي سدالف

)ي سغصب ( س ؿ م هم  )  ؤل ه ص ر ما ً  ساذي  صيه ( هيال   ف اسغ صب    رًا  5) ينم  ( ن ه ال القضي
ر اس رب ني مهامً  مهتأم ً  )  اى م  يال   ( ني  ي يػ ب اهػتالبلل اس  ػ ر مػف نف االهػتالبلل يرد  اػى  ي دا

اسمهػاـ إذا دمػؿ يا ػد ني اث ػ ف  6م ؿ مي حة ألف اس رض نف  بًل م هم  مرج إسى دار اإلهبلـس ي ي  صػب
 مغالرالف دار اس رب إسم.

 . 7سرد إ ت ل ال قض لة سترت ع معصالة اسغدرإال نف اسمهاـ اسمهتأمف اسغ صب سم ؿ اس ريي الكمر ي 

ي ػػي  ػػبلـ اسمصػػ ؼ إ ػػ رة إسالػػه  مػػ  تػػرى )ي ػػذا سػػي    ػػ   ػػريالالف  عػػبل ذسػػؾ( ني نداف ن ػػدهم  صػػ  يه ني 
( إسال ػػ  )مهػػتأم الف سمػػ  قا ػػ س  ػػإف مر ػػ  مهػػامالف( يقػػد نداف ن ػػدهم  اآلمػػر ني  صػػيه 9)ثػػـ مر ػػ  8 صػػيه

 اسغصب(.)القضى ي سدالف يال هم  م صة ديف 

  

                                                           

 وكذا. " م" فً  1
 لٌست فً " أ ". 2
 .126لسؽناقً، النهاٌة، (. ا3/267الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ) (.179/ 7انظر: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ) 3
 انظر: الفارابً، الصحاح، مادة )دٌن(. ابن منظور، لسان العرب، مادة )دٌن(. 4
 ضً.تال ٌق " أ "فً  5
 فً " أ " ؼضب. 6
 .127(. السؽنافً، النهاٌة، 20ـ 6/19انظر: البابرتً، العناٌة، ) 7
 فً " أ " أو عضبه. 8
 خرج. " أ "فً  9
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)اسقضػػ ل ي سمداال ػػة( ني ي سػػدالف ) ؤل هػػ (  ػػالف يقعػػت )يقعػػت صػػ ال ةة سيقي هػػ  ي ستراضػػيس ياسيالالػػة  1ينمػػ  
 سػػـ القػػض أل ػػدهم  3يال تػػر الا أل ػػدهم   اػػى اآلمػػر إذ سال ترا همػػ  يأ  ػػ ـ اإلهػػبلـ( 2ث يتػػة   سػػة اسقضػػ ل

هػػذه اسعػػبلية إذ القضػػى سا ريػػي  اػػى ديف اآلمػػر يػػؿ هػػيال   يال همػػ س ي اػػى قػػيؿ نيػػي اليهػػؼ ال ال تػػ ج إسػػى 
 و   . اسمهاـ  اى قيسه  م  ذ ر  

اس ريي سالكمر يػ سرد( ي الػه إ ػ رة  5 ي ماؾ ما ه )يال ميث 4) ينم  اسغصب(  إ م  ال القضى يه إلتبل ه  الم 
 م  قدم   ذ ره . 6إسى

ذا دمؿ اسمهاـ  غصب  ريال  ثـ مر   مهامالف إسم (  رؼ ن   مه  مم    .تقدـقيسه: ) يا 

 ]قتؿ المسمـ صاحبو في دار الحرب[

 ذا دخؿ مسمماف دار الحرب بأماف فقتؿ أحدىما صاحبو عمدًا أو خطًأ فعمػى القاتػؿ الديػة فػي مالػو )وا 
وعميو الكفارة فػي الخطػأ(. أمػا الكفػارة فإلطػالؽ الكتػاب، وأمػا الديػة فػيف العصػمة الثابتػة بػاإلحراز بػدار 

نما ال يجب القصاصا ألنو ال يمكػف اسػتيفاؤه إال بمنعػة، وال  اإلسالـ ال تبطؿ بعارض الدخوؿ باألماف، وا 
نما تجب الدية في مالػو فػي العمػدا  منعة دوف اإلماموجماعة المسمميف، ولـ يوجد ذلؾ في دار الحرب،وا 
 ألف العواقؿ ال تعقؿ العمدا وفي الخطأ ألنو ال قدرة ليـ عمى الصيانة مع تبايف الػداريف والوجػوب عمػييـ

 عمى اعتبار تركيا.

ذا دمػؿ مهػام ف دار اس ػرب يأمػ ف  قتػؿ ن ػدهم  صػ  يه  مػدًا ني مطػًأ  عاػى اسق تػؿ  مػدًا اسدالػة  قيسه: ) يا 
  ي م سه ( يال    رة  االه ) ي اى اسق تؿ مطًأ اسدالة  ي م سه ( نالضً .

 يذ ػر ق ضػالم ف  ػي س7) ي االه اس   رة ( ه ذا  ي   مة اس هم مف  ريح اس ػ مع اسصػغالر يػبل ذ ػر مػبلؼ
 اس  مع اسصغالر نف هذا قيؿ نيي   ال ة. 

  

                                                           

 أما. " ط ،م" فً  1
 فً " أ " انقضاء. 2
 .اإذ م " " أ،فً  3
 ." أ " فٌهافً  4
 ." أ "مالفً  5
 .اإلشارة إلى " م" فً  6
الفرؼانً، الفتاوى . 267. اللحٌانً، شرح الجامع الصؽٌر للبزدوي، 314انظر: اللكنوي، الجامع الصؽٌر وشرحه،  7

 .293السراجٌة، 
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ة أل ػػػه قتػػػؿ  مصػػػً  1يقػػػ ؿ نيػػػي اليهػػػؼ يم مػػػد:  االػػػه اسقصػػػ ص  ػػػي اسعمػػػد  قػػػيؿ اس ػػػ  عي يم سػػػؾ ين مػػػد
يذسؾ مي ب ساقص صس ي ي ه  ي دار اس رب ال نثػر سػه  ػي هػقيط ذسػؾ  2معصيمً  ي إلهبلـ  ديا ً  يظام 

   د اهلل تع سى.

س   ال ة ن ه م ثر هيادهـ مف ي هس يسي  ثره مف  ؿ ي ه يأف   ف متيط ػً  ه ػ ؾ ال ال ػيف معصػيم ً يأليي 
 .3 إذا   ف م ثرًا مف ي ه تم  ت اس يهة  ي قال ـ اسعصمة  بل ال ب اسقص ص

يذ ر  مس األ،مة اسقص ص  ي اسعمد  ف نيي اليهؼ مف رياالة اإلمػبللة ألف اسمهػاـ  الػث  ػ ف هػي مػف 
ـ ال ال تقض إ رازه   هه يذسؾس ياسقص ص  ؽ ساميسى ال  ػرد ي هػتال  ،ه مػف  الػر    ػة إسػى نهؿ دار اإلهبل

 .4يالالة اإلم ـس يي ه اسظ هر ال درج  الم  هالذ ر

    ػ ِمً ػ  َمطَ َقتَػَؿ ُمك  }َيَمػفق ؿ اسمص ؼ: )نم  اس   رة( الع ي  ي اسمطأس ) ئلطبلؽ اس تػ ب( الع ػي قيسػه تعػ سى: 
 .5  َ َت ِرالُر َرَقَيةٍ 

اسدالة ) ألف اسعصمة اسث يتة ي إل راز يدار اإلهبلـ ال تيطؿ يع رض اسدميؿ( إسى دار اس رب )  )ي( ي يب
 ي ألم ف(.

ديف اإلمػػ ـ ي م  ػػة  6)يا  مػػ  ال ال ػػب اسقصػػ ص(  ػػي اسعمػػدة )أل ػػه ال الم ػػف اهػػتال  كه إال يم عػػة قيال م عػػةا
ذا هػقط اسقصػ ص ي يػتاسمهامالفس يسـ الي د ذسؾ  ػي دار اس ػرب(  ػبل   ،ػدة  ػي اسي ػي  اسدالػةة أل ػه  7بس يا 

 ال قاب  قتؿ اسر ؿ اي ه. 9مق رف ساقتؿ 8يع رض يهقيطه

  

                                                           

هـ(، اإلشراؾ على نكت مسابل الخبلؾ، 422بن نصر، )تانظر: القاضً عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علً 1
(. ابن قدامة، 3/292م. الشٌرازي، المهذب، )1999هـ ـ 1420، 1(، تح: الحبٌب بن طاهر، دار ابن حزم، ط2/844)

 (.8/269المؽنً، )
 .لٌست فً " أ، م " 2

  ب من " أ ".31نهاٌة ق / 
 .128(. السؽناقً، النهاٌة، 7/205بناٌة، )العٌنً، ال .(6/20: البابرتً، العناٌة، )انظر 3
 (.16/122، المبسوط، ): السرخسًانظر 4
 .92سورة النساء، اآلٌة 5
 فً " أ ". ما بٌن المعكوفٌن لٌس 6
 وجب. " أ "فً  7
 .سقوطه بعارض " م" أ " بسقوط العارض. وفً"  فً 8
 ." أ " المقتلفً  9
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قتػؿ  يال ال ػؿ سػيسي اسمقتػيؿس يال الم ى نف اسمػراد ن ػه سػالس  اػى اإلمػ ـ إق متػه إذا طاػب اسػيسي تم ال ػه م ػه 
اسق تؿ إذا قدر  االػهة ألف اسقتػؿ سػـ ال عقػد هػييً  مي يػً  ساقصػ ص يهػي م ػ ؿة ألف  ػيف اسيالالػة ق صػرة يقػت 

 اسهيب ال تم ع مف اسقض ل   د اسطاب إذا    ت ث يتة   ده.

ميالػػع صػػدر اسيالػػع  الػػه قيػػؿ يالالػػة اسق ضػػي  ػػإف يالالتػػه م عدمػػة   ػػد  1يػػثمف مط سيػػة  مػػ  سػػي ر ػػع إسػػى قػػ ضٍ 
ياسقتػػػؿ اسعمػػػد  اسعصػػػمة اسمكثمػػػة ي إلهػػػبلـ ق ،مػػػةس 3نف القضػػػي يػػػ سثمف   ػػػد اسمرا عػػػةة ألف 2االػػػهاسهػػػيبس ي 

ذ ر  ف نيي اليهؼ نف اإلق مة ال  رد يه   4اسعدياف ث يت يهي اسهيبس ياسم  ع يهي اهتال  ل اإلم ـ م تؼ سم 
 اسيسي  م عه م ه مبلؼ اسدسالؿ.

يت ثالػر هػيادهـ مػف ي ػه  اػى مػ   الػهس إذ  م ػع  ػيف   ألقرب م  تقدـ مف ثييت اس يهة اسمهقطة ساقص ص 
 دار،ة. 6تي ب اسهقيطس ني نف دار اس رب دار إي  ة   س يف  اله   يهة 5ذسؾ  يهة

ني قتؿ اس   ر  اله  ػبل ال الػد. يال ػ ب يػأف  ي هػ  دار إي  ػة  يقد الق ؿ: إف قاتـ دار إي  ة ساقتؿ مطاقً   مم يع
  ؼة نال ترى نف مف قتؿ ر بًل ق ؿ سه اقتا ي ال قص ص  االهس مع نف إي  ة اس رع قتاه سـ  7سه  ي اس ماة

 ت صؿ يقيسه ذسؾ يؿ إي  ة مف  هته يقد  عؿ ذسؾ م  عً  إال نف  م ع  دـ اسقص ص  ي قيسه اقتا ي.

ـُ ٱسِقَصػ ُص ُ تِػَب َ اَػال  إف قالؿ: م  ذ رتـ ممػ سؼ إلطػبلؽ قيسػه تعػ سى: } .  ػ س ياب 9{َس يِػٱس   سِ ٱسػ   ي }8{ُ 
 ن ه   ـ ممصيص ي سقتؿ مطأس  إ ه قتػؿ يسػالس ال ػب  الػه قصػ صس ي  ػي ذسػؾ   ػ ز تمصالصػه يػ سمع ى

 .10نالض ً 

 ( إ م  ت ب نالضً   ي11ق ؿ: )يا  م  ت ب اسدالة  ي م سه  ي اسعمدة ألف اسعياقؿ ال تعقؿ اسعمدس ي ي اسمطأ 

  

                                                           

  ب من " م ".52نهاٌة ق / 
 طالبة ثمن." أ "ٌفً  1
 " أ " ولٌس. فً 2
 ألن." أ "وفً  3
 ما." أ " بفً  4
 شهبة " م" فً  5
 شهبة " م" وفً  ،فً " أ " شهة 6
 فً " أ " الجمل. 7
 .178سورة البقرة، اآلٌة 8
 .45سورة المابدة، اآلٌة 9

 (.3/267الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ) 10
 .  فً " أ " الخطاب 11
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ذسػؾس يال تقصػالر مػ هـ  ػي  2اسق تػؿ يم عػه مػف 1ألف ي ييه   اى اسع قاػة يتػر هـ يتقصػالرهـ  ػي   ػظ م سهة
 ذسؾ إذا   ف  ي دار اس رب.

 ]قتؿ األسير المسمـ صاحبو في األسر[ 

 ف كانا أسيريف فقتؿ أحدىما صاحبو أو قتؿ مسمـ تاجر أسيرًا( فال شيء عمى القاتؿ إال الكفارة في )وا 
الخطأ عند أبػي حنيفػة، وقػاال3 )فػي األسػيريف الديػة فػي الخطػأ والعمػد( ا ألف العصػمة ال تبطػؿ بعػارض 

عمػى مػا بينػاه، وامتنػاع القصػاصا لعػدـ المنعػة ويجػب الديػة فػي األسر كما ال تبطؿ بعارض االسػتئماف 
أف باألسر صار تبعًا ليـا لصيرورتو مقيورًا في أيدييـ، وليػذا يصػير مقيمػًا  وألبي حنيفة مالو لما قمنا.

بذقامتيـ ومسافرًا بسفرىـ فيبطؿ بو اإلحراز أصػاًل، وصػار كالمسػمـ الػذي لػـ ييػاجر إلينػا، وخػص الخطػأ 
 ألنو ال كفارة في العمد عندنا. بالكفارةا

ف      ( ني اسمهػام ف ) نهػالرالف  قتػؿ ن ػدهم  صػ  يه ني قتػؿ مهػاـ تػ  ر نهػالرًا  ػبل  ػيل  اػى  قيسه: ) يا 
اسق تؿ( مف ن   ـ اسد ال  ) إال اس   رة  ػي اسمطػأ   ػد نيػي   ال ػة رضػي اهلل   ػه(س يا  مػ   االػه  قػ ب اآلمػرة 

 3اسدالة  ي اسمطأ ياسعمد(. ي اسعمدس ) يق ال:  ي األهالرالف 

ألف اسعصػػػمة ال تيطػػػؿ يعػػػ رض األهػػػر  مػػػ  ال تيطػػػؿ ي الهػػػت،م ف  اػػػى مػػػ  يال ػػػ ه ( الع ػػػي مػػػف قيسػػػهة ألف 
اسعصمة اسث يتة ي إل راز يدار اإلهبلـ ال تيطؿ يع رض اسدميؿ ي ألم ف   ػ ف األهػالراف   سمهػتأم الف ) ي ( 

) يت ػب اسدالػة  ػي م سػهة سمػ  قا ػ  ( نف اسعياقػؿ ال تعقػؿ نمػ  ) امت ػ ع  اسقصػ ص  اعػدـ اسم عػة (  مػ  ذ ر ػ  
 .4اسعمد

هذا يقال س م   قؿ ق ضالم ف   هم   ػي اسمهػامالف اسمهػتأم الف مػف ي ػيب اسقصػ ص  ػي اسعمػد نف القػيال يػه 
 5 ي األهالرالفة ألف اسي ه العمهم .

  

                                                           

 فً " أ " حرز. 1
 ." فً" أ فً  2
 (.7/133(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )3/1266انظر: السمرقندي، مختلؾ الرواٌة، ) 3
 (. 7/206(. العٌنً، البناٌة، )6/21. البابرتً، العناٌة، )129انظر: السؽناقً، النهاٌة،  4
لمستؤمنٌن اآلخر عمًدا فً دار وافق أبو ٌوسؾ ومحمد بقٌة العلماء فً رواٌة فٌما إذا قتل أحد المسلمٌن اقال أبو العز: " 5

 (.  4/271". انظر: أبو العز، التنبٌه على مشكبلت الهداٌة، )الحرب أن علٌه القصاص
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مقهػيرًا  ػي  1سهػـ سصػالريرته) يأليي   ال ػة( يهػي اس ػرؽ يػالف األهػالرالف ياسمهػتأم الف ) نف ي ألهػر صػ ر تيعػً  
يه رهـ  اليطػؿ يػه اإل ػراز نصػبًل (ة ألف األصػؿ  الػر معصػيـ  نالدالهـ  تى الصالر مقالمً  يإق متهـ يمه  راً 

 م همػػ  3(  ػػي هػػقيط  صػػمته اسد اليالػػة ي ػػ مع  ػػيف  ػػؿ2إسال ػػ    ػػذا تيعػػهس ) يصػػ ر   سمهػػاـ اسػػذي سػػـ الهػػ  ر
 مػػػ  العػػرؼ  ػػػي  4ي سمطػػػِأة أل ػػه ال   ػػػ رة  ػػي اسعمػػػد   ػػد   () ي ( إ مػػ  ) مػػػص اس  ػػ رة  مقهػػيرًا  ػػي نالػػػدالهـ

 ميضعه إف   ل اهلل تع سى. هذا ياألقرب نف ال ري  الهم   دالث اس يهة  م  تقدـ  اى م   اله. 

  

                                                           

 صٌرورته." أ " بفً  1

  أ من " أ ".32نهاٌة ق / 
 .269انظر: اللحٌانً، شرح الجامع الصؽٌر للبزدوي، 2
 .[أي أهل الحرب] " م" فً  3
 (.7/206العٌنً، البناٌة، ) .129 انظر: السؽناقً، النهاٌة، 4
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 ]الحربي المستأمف متى يكوف ذميًا[

ذا دخػػؿ الحربػػي إلينػػا مسػتأمنًا لػػـ يمكػػف أف يقػػيـ فػػي دارنػا سػػنة ويقػػوؿ لػػو اإل مػػاـ3 إف فصػؿ قػػاؿ3 )وا 
أقمػػت تمػػاـ السػػنة وضػػعت عميػػؾ الجزيػػة(، واألصػػؿ أف الحربػػي ال يمكػػف مػػف إقامػػة دائمػػة فػػي دارنػػا إال 
باالسترقاؽ أو الجزيةا ألنو يصير عينًا ليـ وعونًا عمينا فتمتحؽ المضرةبالمسػمميف، ويمكػف مػف اإلقامػة 

بينيما بسنةا ألنيا مدة تجب فييا اليسيرةا ألف في منعيا قطع الميرة والجمب وسد باب التجارة، ففصمنا 
لمصمحةالجزية، ثـ إف رجع بعد مقالة اإلماـ قبؿ تماـ السنة إلى وطنػو فػال سػبيؿ  الجزية فتكوف اإلقامة

ذا مكث سنة فيػو ذمػيا ألنػو لمػا أقػاـ سػنة بعػد تقػدـ اإلمػاـ إليػو صػار ممتزمػًا الجزيػة فيصػير  عميو، وا 
ذا أقاميػا بعػد مقالػة اإلمػاـ يصػير ذميًا، ولإلماـ أف يؤقت في ذلؾ ما دوف  السنة كالشير والشػيريف، )وا 

ذميػًا( لمػػا قمنػػا )ثػػـ ال يتػرؾ أف يرجػػع إلػػى دار الحػػرب( ا ألف عقػػد الذمػة ال يػػنقض، كيػػؼ وأف فيػػو قطػػع 
 الجزية وجعؿ ولده حربًا عمينا وفيو مضرة بالمسمميف.

ذا دمؿ اس ريي إسال   مهتأم ً  سـ الم ف   ي دار   هػ ة ( ثػـ الر ػع )يػؿ القػيؿ سػه  1نف القالـ) صؿ ( ) قيسه : يا 
 . 2اإلم ـ إف نقمت تم ـ اسه ة يضعت  االؾ اس زالة(

( ة أل ه الصالر  ال ً  سهـ3)ينصؿ هذا نف اس ريي ال الم ف مف إق مة دا،مة  ي دار   إال ي الهترق ؽ ني اس زالة
مػػة اسالهػػالرةة ألف  ػػي م عهػػ  قطػػع  اال ػػ   تات ػػؽ اسمضػػرة ي سمهػػامالف يالم ػػف مػػف اإلق  4ني   هيهػػً س )ي ي ػػ ً 

 .5اسمالرة ياس اب ( يهي م  ال اب مف  الياف ي الره

ف  )   صػػا   يػػالف اسدا،مػػة ياسالهػػالرة يهػػ ةة أل هػػ  مػػدة ت ػػب  الهػػ  اس زالػػةس  ػػإف ر ػػع قياهػػ   ػػبل هػػيالؿ  االػػهس يا 
 نق مه  يعد تقدـ اإلم ـ إساله (.

بل الم ػػف يعػػده  مػػف اسعػػيد إسػػى داره(ة ألف ذمالػػً  )  ػػ ضػػرب اس زالػػة  االػػه صػػ ر 6ني قيسػػه: سػػه مػػ  العتمػػده  ػػي
  قد اسذمة ال ال قض إذ  اله قطع اس زالة.

  
                                                           

 فً " أ " ٌقسم. 1
 (.4/136. الموصلً، االختٌار، )438. السمرقندي، عٌون المسابل، 235انظر: القدوري، مختصر القدوري،  2
 بالجزٌة.أو  " ط" فً  3
 فً " أ " وعلٌنا. 4
ت وهو أن ٌسكن بٌن المسلمٌن فٌرى وذكر فً مجمع األنهر حكمة أخرى: وهً أنها دعوة إلى اإلسبلم بؤحسن الجها 5

هـ(، مجمع األنهر فً 1078محاسن اإلسبلم فٌسلم مع دفع شره فً الحال. انظر: شٌخً زاده، عبد الرحمن بن محمد، )ت
 .315الرازي، خبلصة الدالبل،  (، دار إحٌاء التراث العربً، د.ط، د.ت.1/657شرح ملتقى األبحر، )

 ." ط "فً لٌست  6
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مضرة ي سمهامالف ( يال تأمذ م ه  زالة ساه ة استي نق مهػ  إال إف قػ ؿ سػه:  1) يتصالالره ييسده  ريً   اال   ي اله
 إف نقمته  نمذت م ؾ اس زالة.

إسالػػػه  ػػػي م عػػػه مػػػف اسعػػػيد إذا نقػػػ ـ هػػػ ةس ييػػػه صػػػرح يقيسػػػه ) يعػػػد تقػػػدـ اإلمػػػ ـ ( ال الػػػد ا ػػػتراط تقػػػدـ اإلمػػػ ـ 
يس ظ اسميهيط الدؿ  اى  5قالؿ 4مف  الر نف التقدـ إساله اإلم ـ  اه اسر يع ( 3 ق ؿ: ) سي نق ـ ه الف س2اسعت  يي

ف  ذمالً س  إ ه ق ؿ:   ال يغي سئلم ـ نف التقدـ إساله  الأمره إسى نف ق ؿ: 6نف تقدـ اإلم ـ سالس  رطً  سصالريرته يا 
ة أل ػه الصػدؽ يقيسػه 7ر سه مدة   سمعتير اس يؿ سـ القد إف نقمػت طػيالبًل م عتػؾ مػف اسعػيدس  ػإف  8يسالس يبلـز
ي ي هذا ا تراط استقدـ  الر ن ه سػـ اليقػت سػه مػدة م صػةس ياسي ػه نف ال الم عػه  تػى التقػدـ  ه ة م عهس نق ـ

 يتقصالر اسمدة  دًا   هراً  10اليقت مدة قاالاة   س هر ياس هرالفس يال ال يغي نف الا قه 9إساله يال نف

  
                                                           

 . ًفً " أ " وف 1
 عالم بالفقه والتفسٌر، حنفً، من ،أحمد بن محمد بن عمر العتابً البخاري، أبو نصر أو أبو القاسم زٌن الدٌنالعتابً:  2

وشرح الجامع الكبٌر وشرح الجامع الصؽٌروشرح  ،التفسٌر،ومن كتبه جوامع الفقه هـ(،568، )تبخارىدار عتاب ب
هـ(، تبصٌر المنتبه بتحرٌر المشتبه، 852. انظر: ابن حجر العسقبلنً، أحمد بن علً بن محمد، )تللشٌبانً الزٌادات

 (. 1/216(، تح: محمد علً النجار، المكتبة العلمٌة، بٌروت، د.ط، د.ت. الزركلً، األعبلم، )3/990)
 فً " أ " سنتٌن. 3
وٌنبؽً على اإلمام أن ٌتقدم :"اختصار على ما فٌه وعبارة صاحب المبسوط من ؼٌر .قابله صاحب الدراٌة] " أفً "  4

عذار واإلنذار وفً التقدٌم إلٌه أن ٌبٌن مدة فقال إن خرجت إلى وقت كذا وإال إلٌه فٌؤمره بالخروج إلى داره على سبٌبلإل

مدة فالمعتبر  جعلتك ذمٌاً، فإن خرج ٌتركه لٌذهب وإن لم ٌخرج لم ٌمكنه من الخروج بعد ذلك وجعله ذمٌاً، وإن لم ٌقدر

فتعقبه الشٌخ المحقق الشارح بؤن ذلك لٌس ببلزم للفظه؛ ألن المظنون داللته على  "الحول فبعد الحول ال ٌمكنه من الخروج

إنما هو قوله وإن لم ٌقدر مدة فالمعتبر الحول وال ٌخفى أنه لٌس المراد به عدم التقدٌر أصبلً ال بمدة معٌنة وال  ،ذلك

 [.مبهمة

معراج الدراٌة إلى شرح الهداٌة ذكر فٌه: هـ(، له 749)ت محمد بن محمد البخاري، الكاكً.اٌة: هو اإلمام وصاحب الدر

أنه أراد بعد فقدان كتبه، أن ٌجمع الفرابد، من فوابد المشاٌخ والشارحٌن، لٌكون ذلك المجموع كالشرح.وبٌن فٌه: أقوال 

عٌون المذاهب فً فروع ومن كتبه ٌد، والقدٌم، ووجه تمسكهم. األبمة األربعة من الصحٌح واألصح، والمختار، والجد

(. البابانً، هدٌة العارفٌن، 2/2022حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، ) .للمرؼٌنانًالؽاٌة فً شرح الهداٌة ، والحنفٌة

(2/155 .) 

 والشٌخ المحقق الشارح هو اإلمام ابن الهمام. 

 لٌست فً " أ ". 5
 بصٌرورته. " أ "فً  6
 (.10/84انظر: السرخسً، المبسوط، ) 7
 .[له"] م" فً  8

  أ من " م ".53نهاٌة ق / 
 ". م" فً لٌست  9

 فً " أ " للحقه. 10
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 مصيصً  إذا   ف سه مع مبلت ال ت ج  ي اقتض ،ه  إسى مدة مدالدة.

 ] فروع متممة لباب المستأمف[

 ) ريع(

 ]الفرع األوؿ3 موت المستأمف في دار اإلسالـ عف ماؿ[

يػد نف سي م ت اسمهتأمف  ي دار اإلهبلـ  ف م ؿ ييرثته  ي دار اس رب يقؼ م سه سيرثتػهس  ػإذا قػدميا  ػبل 
القالميا اسيال ة  اى ذسؾ  الأمذياس  إف نق ميا يال ة مف نهؿ اسذمة قيات اهت ه  ً ة أل هـ ال الم ػ هـ إق متهػ  مػف 
اسمهػػػامالفة ألف ن هػػػ يهـ  ػػػي دار اس ػػػرب ال العر هػػػ  اسمهػػػاميف  صػػػ ر   ػػػه دة اس هػػػ ل  المػػػ  ال الطاػػػع  االػػػه 

 اسر  ؿ.

قالػؿ: هػي س م ؿس ينمذ م هـ   البًل سم  الظهر  ي اسمآؿ مف ذسؾ إذا ق سيا: ال  عاـ سه يارثً   الرهـ د ع إسالهـ اس
 قيسهم  ال قيؿ نيي   ال ة  م   ي اسمهامالف. يقالؿ يؿ هي قيسهـ  مالعً .

ذا ر ع إسػى دار اس ػرب ال الم ػف نف الر ػع معػه يهػبلح ا ػتراه س  ت ب ما هـ يسي ثيت ن ه  ت يه 1يال القيؿ يا 
م ػهس ي ػذا  4ال الم ػف 3ني رم ػ ً  2هال ه يا ترى يه قيهً  ني   ي ً  مف دار اإلهبلـ يؿ اسذي دمؿ يهس  إف ي ع

 6.7م ه 5مثؿ األيؿ ني دي ه م ف  إف   ف ي ا ترى هال ً  ن هف م هسس

 ]الفرع الثاني3 دخوؿ الحربي دار اإلسالـ بال أماف[

 ػػي دار ػ  يػػبل نمػػ ف  هػي يمػػ  معػػه  ػػيلس  ػإف قػػ ؿ: دماػػت يأمػ ف سػػـ الصػػدؽ ينمػذس يسػػي قػػ ؿ: ن ػػ   8يمػف ي ػػد
   ف وم ً   إف اسرهيؿ ال ال ت ج 9رهيؿس  إف ي د معه  ت ب العرؼ ن ه  ت ب ما هـ يعبلمة تعرؼ يذسؾ

  

                                                           

 فً " أ " ٌقتل. 1
 و نشابا." أ" فً ". و م" فً لٌست  2
 .ورمحاً  " م" فً  3
 فً " أ " ٌمكه. 4

 ب/ من " أ ". 32نهاٌة ق 
 مكن.، ط "ٌم" فً  5
 ." م" فً لٌست  6
 (.92ـ10/91انظر: السرخسً، المبسوط، ) 7
 ." م " دخلفً  8
 ذلك. " م" فً  9
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ف سـ العرؼ  هي زير  ال يف هي يم  معه  يل  .1إسى نم ف م ص يؿ ي ي ه رهياًل الأمفس يا 

يا ػػد مػػف اسمهػػامالف ال المػػتص يػػه   ػػد نيػػي   ال ػػة يػػؿ ال ػػيف  ال،ػػً   ذا دمػػؿ دار اإلهػػبلـ يػػبل نمػػ ف  أمػػذهيا  
يظ هر قيؿ نيي اليهؼ يهي قيؿ م مػد المػتص يػهس   ف نيي اليهؼ. 2س م  ة اسمهامالفس يهي رياالة ي ر

ال يس ػف ال الطعػـ يسي دمؿ اس ـر قيؿ نف الكمذ  ع د نيػي   ال ػة الكمػذ يال ػيف  ال،ػً  سامهػامالفس ي اػى قيسهمػ  
 .3يال الهقى يال الكذى  تى المرج

 ه أرض خراج[ؤ أماف وشراب]الفرع الثالث3 دخوؿ الحربي دار اإلسالـ 

ا ألف خػػراج ج فػػذذا وضػع عميػػو الخػػراج فيػو ذمػػي()فػذف دخػػؿ الحربػي دارنػػا بأمػػاف واشػتر  أرض خػػرا
دارنػا، أمػا بمجػرد الشػراء ال يصػير ذميػًاا األرض بمنزلة خراج الرأس، فذذا التزمو صار ممتزمًا المقاـ في 

ذا لزمو خراج األرض فبعد ذلؾ تمزمو الجزية لسنة مستقبمةا ألنو يصير ذميًا  ألنو قد يشترييا لمتجارة، وا 
وقولو في الكتاب فذذا وضع عميو الخراج فيو ذمػي تصػريح  فتعتبر المدة مف وقت وجوبو. بمزـو الخراج

 جمة فال تغفؿ عنو. بشرط الوضع فيتخرج عميو أحكاـ

)قيسػػه:  ػػإف دمػػؿ اس ريػػي دار ػػ  يأمػػ ف يا ػػترى نرض مػػراج  ػػإذا يضػػع  االػػه اسمػػراج صػػ ر ذمالػػً ( ي ػػذا سػػي 
 اى قيؿ م مدس  إ هػ  يظال ػة مهػتمرةس ي اػى قػيؿ نيػي   ال ػة تصػالر  5 إ ه  تهتمر   رالة 4ا ترى   رالة

مرا الػػة  الكمػػذ م ػػه  زالػػة هػػ ة مهػػتقياة مػػف يقػػت يضػػع اسمػػراجس يتثيػػت ن  ػػ ـ اسػػذمي  ػػي  قػػه مػػف م ػػع 
اسمريج إسى دار اس ربس ي رال ف اسقص ص يال ه ييالف اسمهاـ يضػم ف اسمهػاـ قالمػة ممػره يم زالػره إذا نتا ػهس 

إذا قتاه مطأس يي يب  ؼ األذى   هس  ت ـر  اليته  م  ت ـر  الية اسمهاـ  ضبًل  م  يي يب اسدالة  االه 
 .7ي تمه  ي األهياؽ ظامً  ي ديا  ً  6ال عاه اسه ه ل مف ص عه

  
                                                           

 .فً " أ " فسٌا 1
 .(108/ 3) ،كشاؾ القناع(. البهوتً، 10/92) ،المبسوطانظر: السرخسً، 

المعتزلً، وهو من أهل بؽداد ٌنسب إلى درب المرٌس فٌها. بشر بن ؼٌاث بن أبً كرٌمة عبد الرحمن المرٌسً العدوي  2
أخذ الفقه عن  هـ( وقد قارب الثمانٌن،218، )تمولى زٌد بن الخطاب،وهو س وهى قرٌة بؤرض مصرٌنسبة إلى مروقٌل 

ة عٌٌن ن حماد بن سلمة وسفٌان بنعأسند من الحدٌث شٌبا ٌسٌرا  وكان أبو ٌوسؾ ٌذمه، أبً ٌوسؾ القاضً وبرع فٌه
وأبً ٌوسؾ، له من التصانٌؾ: التوحٌد، واإلرجاء والرد على الخوارج وؼٌرها. انظر: القرشً، الجواهر المضٌة، 

 (.3/46(. كحالة، معجم المإلفٌن، )2/55(. الزركلً، األعبلم، )1/164)
 (.93ـ10/92(. السرخسً، المبسوط، )1/296انظر: السرخسً، شرح السٌر الكبٌر، ) 3
 ته.عشر فً " أ " 4
 عشرته. فً " أ " 5
 ضعفه، وفً " أ " صعقه. " م" فً  6
 (.7/209(. العٌنً، البناٌة، )6/24. البابرتً، العناٌة، )131انظر: السؽناقً، النهاٌة،  7
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 .1يهذه األ   ـ اس مة استي  يه  االه  اسمص ؼ ياس ـ اس ثالر

  ػر اسهػيب يهػي زرا تهػ  ني تعطالاهػ  ي 3س ينمذه م ه   د  ايؿ يقتهس يم ػذ2إسزامه يه ياسمراد ييضع اسمراج
 إ ػه  5مق هػمة 4مع استم ف م ه  إذا    ػت  ػي ما ػه ني زرا تهػ  ي إل ػ رة يهػي  ػي ماػؾ  الػره إذا  ػ ف مػراج

 اػى م س هػ   6الكمذ م ه ال مف اسم سؾ  الصالر يه ذمالً س يمبلؼ م  سي    ػت األرض استػي اهػتأ ره  مرا هػ 
 األمذ م هس ي ذا إذا نمذ م ه اسع ر  اى قيؿ م مد. 7سعدـ مذة إ ه ال الصالر ذمالً  إذا دمؿ يقت األ

يال الظف ييضع اإلمػ ـ يتيظال ػه نف القػيؿ يظ ػت  اػى هػذه األرض اسمػراج ي  ػيهة ألف اإلمػ ـ قػط ال القػيؿ 
اسمعايمػػة اهػػتمر  اػػى  ػػؿ مػػف  8 ػػي  ػػؿ قطعػػة نرض  ػػذسؾس يػػؿ اسمػػراج مػػف  ػػالف اهػػتقر يظال ػػة سؤلراضػػي

 ص رت إساله.

ن ه ا ػتراه  سات ػ رة  ػبل  10يه استزمهة أل ه  الر الـز س ياز 9أل ه ذمالً  يم رد  را،ه   م  قالؿة عـ ال الصالر 
 تػى الكمػذ م ػه اسمػراج يتعطالاهػ  ني  ال  ـ ي سذمة  االه يم رده  تى الزيؿ هذا اال تم ؿ ي هتمراره   ي الػده

 . 11زرا ته 

 ذميًا[]الفرع الرابع3 دخوؿ الحربية دار اإلسالـ بأماف وتزوجيا 

 ذا دخػؿ ذا دخمت حربيػة بأمػاف فتزوجػت ذميػًا صػارت ذميػة(ا ألنيػا التزمػت المقػاـ تبعػًا لمػزوج، )وا  )وا 
حربػػي بأمػػاف فتػػزوج ذميػػة لػػـ يصػػر ذميػػًا(ا ألنػػو يمكنػػو أف يطمقيػػا فيرجػػع إلػػى بمػػده فمػػـ يكػػف ممتزمػػا 

 المقاـ.

ذا دمات  ريالة دار   يأم ف  تزي ت ذمالً  ص رت ذمالة (     ي تزي ه  مهامً  نيسىسقيسه: )يا 

  
                                                           

 ، جمهرة اللؽة، مادة )جمم(.ابن درٌدانظر:  1
 .ه" أ "لفً  2
 ومذ. " م" فً  3
 خزاح. " م" فً  4
على أهلها وٌجعل على أراضٌهم خراج مقاسمة وهو أن ٌإخذ منهم نصؾ  مافهو أن ٌفتح اإلمام بلدة  :خراج المقاسمة 5

 (.2/63. انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، )جابز وأو ربعه وه الخارج، أو ثلثه،
 فً " أ " جراجها. 6
 عدم." أ "بفً  7
 ألراضً." أ " افً  8
 ." أ " وأنهفً  9

 جواز." أ " بفً  10
 (. 6/24. البابرتً، العناٌة، )132نظر: السؽناقً، النهاٌة، ا 11
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  1ي  هه

ذمالػػة ال الصػػالر ذمالػػً   مػػ  قػػ ؿ يػػه األ،مػػة اسثبلثػػة  ػػي اس ريالػػة نالضػػً  قال هػػً   اػػى  2مػػ  سػػي دمػػؿ  ريػػي  تػػزيج
اس رؽ يأف تزي ه سالس دالسة استزامه اسمق ـس  إف  ي الده طبلقه  ياسمضي   ه  يمبل هػ س  3اسر ؿس ي  ف يال  

إسػى دارهػ   تصػالر  4  الف نقدمت  االه    ت ماتزمة يم  الأتي م هس يم ه  دـ اسطبلؽ يم عه  قمػف اسمػريجا
 .5ذمالة  اليضع اسمراج  اى نرضه  ي  ي ذسؾ

 ماف ثـ عودتو إلى دار الحرب وتركو وديعة عند مسمـ []الفرع الخامس3 دخوؿ الحربي دار اإلسالـ بأ

 ولو أف حربيًا دخؿ دارنا بأماف ثـ عاد إلػى دار الحػرب وتػرؾ وديعػة عنػد مسػمـ أو ذمػي أو دينػا فػي(
ذمتيـ فقد صار دمو مباحًا بػالعود(ا ألنػو أبطػؿ أمانػو )ومػا فػي دار اإلسػالـ مػف مالػو عمػى خطػر، فػذف 

سقطت ديونو وصارت الوديعة فيئًا(، أما الوديعة فينيا فػي يػده تقػديرًاا ألف  أسر أو ظيرعمى الدار فقتؿ
يد المودع كيده فيصير فيئًا تبعًا لنفسو، وأما الديف فيف إثبات اليد عميو بواسطة المطالبة وقػد سػقطت، 
ف قتػؿ ولػػـ يظيػػر عمػى الػػدار فػػالقرض  ويػد مػػف عميػو أسػػبؽ إليػػو مػف يػػد العامػػة فيخػتص بػػو فيسػػقط )وا 

الوديعة لورثتو( وكذلؾ إذا ماتا ألف نفسو لـ تصر مغنومة فكذلؾ مالو، وىذا ألف حكـ األماف باؽ فػي و 
 مالو فيرد عميو أو عمى ورثتو مف بعده.

إسى دار اس رب يترؾ يدالعة   د مهػاـ ني ذمػي ني دال ػً   ػي  6قيسه: )يسي نف  ريالً  دمؿ دار   يأم ف ثـ   د
ف مػ ت  هػي سيرثتػهس 7 سعيد يم   ػي دار اإلهػبلـ مػف م سػه ( سػه مػ  داـ  الػ ً ذمتهـ  قد ص ر دمه مي  ً  ي س يا 

يأم   ػ  مػ   8م ػميؿا  مػ  إذا مػ ت  ػي دار اإلهػبلـ قألف م سػه ي ذا إذا قتؿ مف  الر نف الظهر  اى دارهػـ
 .9ر مهم  اهلل داـ  ي دار  س ييه ق ؿ اس   عي ين مد

  
                                                           

 أولى  " أ " وعكسهفً  1
 فتزوجها." م " فً  2
 فً " أ " نبٌا. 3
 فً " أ ". ما بٌن المعكوفٌن ممحً 4
(. الولوالجً، الفتاوى 7/189(. الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، )10/84انظر: السرخسً، المبسوط، ) 5

 (.3/300الولوالجٌة، )
 فً " أ " دخل. 6
 .235انظر: القدوري، مختصر القدوري،  7

  م" / ب من 53نهاٌة ق ". 
 فً " أ " مشموالً. 8
(. ابن قدامة، 4/303(. الشافعً، األم، )2/270(. الحدادي، الجوهرة النٌرة، )5/1866انظر: الرومً، الٌنابٌع، ) 9

 (. 4/164الكافً فً فقه اإلمام أحمد، )
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نهاـ اس ريي  ي دار اإلهػبلـ يسػه يدالعػة   ػد مهػاـ  ػي دار اس ػرب  إف قالؿ: ال يغي نف الصالر  ال،ً   م  إذا 
 ثـ ظهر  اى دارهـ ت يف  ال،ً  يال ت يف الد اسميدع  الده  ي دار اإلهبلـ.

 1ن الب ي س رؽ يأف م   ي دار اس رب معصـي مف ي ه ال مف  ؿ ي هس  ػإف دار اس ػرب دار إي  ػة ال دار
 اليقػػى إسػػى نف الثيػػت  ي دار اإلهػػبلـ الثيػػت مػػف  ػػؿ ي ػػهس صػػمة  ػػبل الصػػالر معصػػيمً  ي س ػػؾ يمػػبلؼ مػػ   ػػ

اسمزالؿ يهي نف الصالر   هػه مغ يمػً  يذسػؾ يػأف الكهػر ني الظهػر  اػى داره  القتػؿ   ال ،ػذ تصػالر اسيدالعػة  ال،ػً  
ة أل ه   ي الده تقدالرًاس  إذا   ـ   متس قيمبلؼ مػ  سػه مػف اسيدالعػة 2تيضع  ي يالت اسم ؿ سع مة اسمهامالف

 س ثـ هذا ظ هر اسرياالة.3اسمهاـة أل ه  سالهت  ي الده  ذسؾ يؿ مف ي ه  م  ذ ر  ا   ي دار اس رب   د

  الهػقط  مػػف  ػي ذمتػػهة 5الفس ينمػػ  اسػد   ػي اسػد الفاسمصػػ ؼ  4ي ػف نيػي اليهػػؼ ن هػ  المػتص يهػػ  اسمػيدع ذ ػره
يقػػد  ألف ثيػػيت الػػده  االػػه م تػػؼ إذ قػػد صػػ ر ما ػػً  سامػػداليفس يا  مػػ  هػػي ث يتػػة ي  تيػػ ر ثيػػيت  ػػؽ اسمط سيػػة

 . 6هقطت ي هتغ  مه  الهقط اسدالف

ذا  ققت هذا ظهر سؾ نف امتص ص اسمداليف يه ضريري  الر م ت ج إسى تعاالاه يأ ه هيقت الده إساله   .يا 

 ]الفرع السادس3 ما أوجؼ المسمموف عميو مف أمواؿ أىؿ الحرب[

 المسػمميف كمػا قاؿ3 )وما أوجؼ المسمموف عميو مف أمواؿ أىؿ الحرب بغير قتاؿ يصرؼ في مصػالح
يصػػرؼ الخػػراج(، قػػالوا3 ىػػو مثػػؿ األراضػػي التػػي أجمػػوا أىميػػا عنيػػا والجزيػػة وال خمػػس فػػي ذلػػؾ. وقػػاؿ 

أخػذ الجزيػة وكػذا  -عميو الصالة والسػالـ  -الشافعي3 فييما الخمس اعتبارًا بالغنيمة. ولنا ما روي أنو 
مسػمميف مػف غيػر قتػاؿ، بخػالؼ عمر ومعاذ، ووضع في بيت المػاؿ ولػـ يخمسػوألنو مػاؿ مػأخوذ بقػوة ال

الغنيمػػةا ألنػػو مممػػوؾ بمباشػػرة الغػػانميف وبقػػوة المسػػمميف فاسػػتحؽ الخمػػس بمعنػػى واسػػتحقو الغػػانموف 
 بمعنى، وفي ىذا السبب واحد، وىو كما ذكرناه فال معنى إليجاب الخمس.

  

                                                           

 لٌست فً " م، ط ". 1

 أ من " أ ".33نهاٌة ق / 
 235انظر: القدوري، مختصر القدوري،  2
 . " م" وفٌن لٌس فً كما بٌن المع 3
 لما ذكر. " م" فً  4
 فً " أ " الذٌن. 5
 (.210ـ 7/209(. العٌنً، البناٌة، )2/270. الحدادي، الجوهرة النٌرة، )133انظر: السؽناقً، النهاٌة،  6
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اهـ ير ػػ يهـ  ػػي ني مػػ  ن ماػػيا مػػال( قيسػػه: يمػػ  ني ػػؼ اسمهػػاميف  االػػه مػػف نمػػياؿ نهػػؿ اس ػػرب يغالػػر قتػػ ؿ
. ياسي ػػؼ ياسي الػػؼ ضػػرب مػػف هػػالر اإليػػؿ ياسمالػػؿس يالقػػ ؿ ي ػػؼ اسيعالػػر ي  ػػً  يي ال ػػً س 1ت صػػالاه يػػبل قتػػ ؿ

 . 2يني  ته إذا  ماته  اى اسي الؼ

يهػػد  4ي ػػذا اس زالػػة  ػػي  مػػ رة اسق ػػ طر ياس هػػير 3) الصػػرؼ  ػػي مصػػ سا اسمهػػامالف  مػػ  الصػػرؼ اسمػػراج (
سػػى نرزاؽ اسقضػػ ة 9يد اػػة 8ياس ػػرات 7اسعظػػ ـ استػػي ال ماػػؾ أل ػػد  الهػػ س   ال ػػيف 6ي ػػري األ هػػ ر 5اسثغػػير س يا 

 م ه ن د. 11 يليياسمعامالف ياسمق تاة ي  ظ اسطرالؽ مف اساصيص  بل المتص يه يال  10ياسم تهيالف

 (.12)ق سيا: هي مثؿ األراضي استي ن ايا نهاه    ه  ياس زالة يال ممس  ي ذسؾ. يق ؿ اس   عي:  الهم 

  

                                                           

 .134السؽناقً، النهاٌة،  انظر: 1
 انظر: ابن درٌد، جمهرة اللؽة، مادة )وجؾ(. 2
 .235انظر: القدوري، مختصر القدوري،  3
نى على الماء، للعبور علٌه، بالقنطرة ما ٌ، وما ارتفع من البنٌان. قال العسكري: جمع قنطرة، وهً الجسر :القناطر 4

(. ابن سٌده، المحكم 1/163انظر: العسكري، معجم الفروق اللؽوٌة، ). ٌكون بناء وؼٌر بناء ألنهوالجسر أعم منه، 
 .(6/620والمحٌط األعظم، )

داد سِ قال أبو عبٌد:  والثؽر: ما ٌلً دار الحرب.والثؽر: موضع المخافة. الثؽرة: كل جوبة منفتحة أو عورة. :روالثؽ 5
مادة )سدد(. ابن سٌده، المحكم والمحٌط األعظم، مادة . انظر: أبو عبٌد، ؼرٌب الحدٌث، إذا سد بالخٌل والرجال -الثؽر 
 )ثؽر(.

 (.1/260انظر: األزهري، تهذٌب اللؽة، مادة )كرى(.  البعلً، المطلع، ) حفرها وتنظٌفها.كري األنهار:  6
شماله من  : وهو الحد الفاصل ما بٌن األقوام الناطقة بالفارسٌة والتركٌة، أي " إٌران وتوران"  فما كان فًنهر جٌحون 7

أقالٌم سماه العرب ما وراء النهر، وأصل االسم بالفارسٌة هرون وهو اسم لوادي خراسان على وسط مدٌنة ٌقال لها جٌهان 
. المؽلوث، 287فنسبه الناس إلٌها وقالوا جٌحون على عادتهم فً قلب األلفاظ. انظر: االصطخري، المسالك والممالك، 

 م. .    .2011هـ ـ 1432، 1، مكتبة العبٌكان، الرٌاض، ط233دولة األموٌة، سامً بن عبد هللا، أطلس تارٌخ ال
: ثانً أطول نهر عربً بعد نهر النٌل، ٌنبع من هضاب أرمٌنٌا التركٌة وٌبدأ داخل هضبة األناضول وٌبلػ نهر الفرات 8

كم داخل 1213وكم داخل األراضً السورٌة، 675كم داخل األراضً التركٌة و442كم ٌقطع النهر2330طوله 
(. سبلمة، 1/259انظر: الفارابً، الصحاح، ) .والماء الفرات أي الماء العذب .األراضً العراقٌة وفٌها ٌلتقً بدجلة

 م.2001، منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة، د.ط، 93رمزي، مشكلة المٌاه فً الوطن العربً احتماالت الصراع والتسوٌة، 
جنوب شرق تركٌا ومن السفوح الجنوبٌة لسلسلة جبال طوروس الشرقٌة، ٌبلػ  هضبة األناضولٌنبع من : نهر دجلة 9

وسمٌت  كم داخل األراضً العراقٌة.1415كم داخل األراضً التركٌة، والباقً 485كم، ٌقع منها 1900طوله اإلجمالً 
ء ؼطٌته فقد دجلته. ًْ َهاوكل َش ٌْ (. سبلمة، 1/449رٌد، جمهرة اللؽة، )انظر: ابن د دجلة أِلَن َها ؼطت األَْرض إِذا فاضت َعلَ

 .112مشكلة المٌاه فً الوطن العربً، 
 فً " أ " والمحتبٌن. 10

احتسب فبلن علٌه: أنكر  ، ٌقالمن واله السلطان لٌنكر المنكر إذا ظهر فعله، وٌؤمر بالمعروؾ إذا ظهر تركه :المحتسب
 (.1/409قلعجً، معجم لؽة الفقهاء، ). انظر: الزبٌدي، تاج العروس، مادة ) حسب(. علٌه قبٌح عمله

 وال شًء. " أ "فً  11
 .216(. الشٌرازي، النكت فً المسابل، 4/147انظر: الشافعً، األم، ) 12
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 .3اسذي تقدـ ذ ره 2يعض اس هم:  اله  ني األرضس ياس زالة ياسمراج 1ي ي

 ي قيسه  م  الصرؼ اسمراجس يالق ؿ ن اى اسهاط ف اسقـي ي بلهػـ التعػدى يػبل همػزة: ني نمػر هـ   اػيا: ني 
 .4مر ياس ين اى اسقيـ نالضً  مر ياس   ؿ مف ذي اسهمزة ي دمه  التعدى يال التعدى

س يمػ  6نمذ مف اس   ر يبل قت ؿ  ػف مػيؼ ني نمػذ مػ هـ سا ػؼ  ػ هـ الممػس 5يمذهب اس   عي نف  ؿ م ؿ
يم ؿ مف مػ ت يال يارث سػه   ػي اسقػدالـ ال الممػسس يهػي قػيؿ  7نمذ مف  الر ميؼ   س زالة قي  ر است  رةا

 . 9س ي ي اس دالد الممس8م سؾ

ؼ إسػػػى مػػػف س ثػػػـ هػػػذا اسممػػػس   ػػػد اس ػػػ  عي الصػػػر 10يأل مػػػد  ػػػي اس ػػػيل رياالتػػػ ف اسظػػػ هر م همػػػ  ال الممػػػس
 . 11الصرؼ إساله ممس اسغ المة   ده  اى م  مرس يذ ريا نف قيسه  ي اس زالة مم سؼ سئل م ع

م  ق ؿ يه ن د قياه يال يعػده يال  ػي  صػره. يي ػه قيسػه اسقالػ س  اػى اسغ المػة ي ػ مع ن ػه مػ ؿ  ق ؿ اس رمي:
 . 12مأميذ مف اس   ر  ف قية مف اسمهامالف

  14ياسهبلـس  إ ه نمذ اس زالة مف م يس ه ر االه اسصبلة  13ياهتدؿ اسمص ؼ ي عاه

  

                                                           

 فً ." أ " فً  1
 فً " أ " الجراح. 2
 (. 6/25. البابرتً، العناٌة، )134انظر: السؽناقً، النهاٌة،  3
 مادة )جلو(.انظر: المطرزي، المؽرب فً ترتٌب المعرب،  4
 ما. "م، ط " فً  5
 فً " أ " بخمٌس. 6
 ." م" وفٌن لٌس فً كما بٌن المع 7
 (.3/361انظر: ابن أبً زٌد، النوادر والزٌادات، ) 8
لآلٌة وألنه مال مؤخوذ من الكفار بحق الكفر ال ٌختص به بعض قال الشٌرازي: "وفً الجدٌد ٌخمس وهو الصحٌح  9

 (.3/302". انظر: الشٌرازي، المهذب، )ال الذي انجلوا عنهالمسلمٌن فوجب تخمٌسه كالم
 (.6/455(. ابن قدامة، المؽنً، )4/155انظر: ابن قدامة، الكافً فً فقه اإلمام أحمد، ) 10
 (.3/302انظر: الشٌرازي، المهذب، ) 11
 (.7/131انظر: الهٌتمً، تحفة المحتاج، ) 12
 لهمبع " أ "فً  13
، فً داخل الخلٌج سٌاسٌاً  اآلنهجر بفتح أوله وثانٌه: مدٌنة، وهً قاعدة البحرٌن، ولٌست من البحرٌن المعروفة  14

العربً، ولكن البحرٌن كانت تطلق على المنطقة الشرقٌة من السعودٌة وقاعدتها هجر وهً اإلحساء، سمٌت بهجر بنت 
(. الحمٌري، 5/393القرٌة. انظر: الحموي، معجم البلدان، ) مكنؾ من العمالٌق، والهجر بلؽة حمٌر والعرب العاربة

 (.1/293(. شراب، المعالم األثٌرة فً السنة والسٌرة، )1/592الروض المعطار، )
"، كتاب الجزٌة، باب من مجوس هجر ـ الجزٌة ـ أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أخذهاأخرج البخاري فً صحٌحه: 
 (.4/96) .(3157لحرب، رقم )الجزٌة والموادعة مع أهل ا
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 4ذسؾ ن ه ممهػه 3س يسـ ال قؿ قط  ي2س ي رض اس زالة  اى نهؿ اسالمف  اى  ؿ   سـ دال  راً 1ي ص رى َ ْ راف
يسػي يطرالػؽ ضػعالؼ  اػى مػ  قضػت يػه اسعػ دةس يمم س ػة مػ   5يؿ   ف يالف  م  ة اسمهامالفس يسي   ف س قػؿ

 قضت يه اسع دة ي طؿ  يقي ه ي طؿ.

ف   ف  اله ضعؼس نمر ه نيي دايد  ف ايػف سعػدي نف  مػر  : 7يػف  ػدي اس  ػدي 6يؿ قد يرد  اله مبل هس يا 
 تب إسى مف هأسه  ف مياضع اس يل ن ه م    ـ يه  مر يف اسمط ب  روه اسمكم يف  ػداًل  يف  يد اسعزالز

يقايه   رض األ طالة ي قد ألهػؿ ميا قً  سقيؿ اس يي صاى اهلل  االه يهاـ:   عؿ اهلل اس ؽ  اى سه ف  مر 
 .8 األدال ف ذمة يم   رض  االهـ مف اس زالة سـ الضرب  اله  يممس يال مغ ـ

سػـ  9ممػ   اػى رهػيسه ينم  م   ي اسه ف  ػف  مػر رضػي اهلل   ػه:     ػت نمػياؿ ي ػي اس ضػالر ممػ  ن ػ ل اهلل
م سصة ال  ؽ  اى نهؿ يالتػه     ت سرهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ سالي ؼ اسمهاميف  االه يمالؿ يال ر  ب

 .  10قيت ه ة  م  يقي  عاه  ي اس راع ياسهبلح  دة  ي هيالؿ اهلل 

  

                                                           

سمٌت بنجران بن زٌد بن سبؤ، وهً مدٌنة عرٌقة، تتكون من  وتتبع السعودٌة حالٌاً  ،قدٌماً  نجران من ببلد الٌمن 1
مجموعة مدن صؽٌرة فً واد واحد، ٌسٌل من السراة شرقاً حتى ٌصب فً الربع الخالً، وتقع على الطرٌق بٌن صعدة 

كٌال جنوب شرقً مكة، فً الجهة الشرقٌة من السراة، فٌها آثار أهمها مدٌنة األخدود ـ التً ( أ910وأبها، على قرابة )
(. 1/573ذكرها هللا فً القران ـ  وما كان ٌعرؾ بكعبة نجران. انظر: الحمٌري، الروض المعطار فً خبر األقطار، )

 ( .1/314الحربً، معجم المعالم الجؽرافٌة فً السٌرة، )
عروة بن الزبٌر، قال: " كتب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى أهل الٌمن: إنه من  بإسناد ضعٌؾ عن، أخرج أبو عبٌد 2

كان على ٌهودٌة أو نصرانٌة فإنه ال ٌفتن عنها، وعلٌه الجزٌة، على كل حالم: ذكر أو أنثى، عبد أو أمة، دٌنار واؾ أو 
علٌه وسلم الجزٌة من أهل الٌمن، وهم عرب، إذ كانوا أهل كتاب،  قال: فقد قبل رسول هللا صلى هللاو ."قٌمته من المعافر

 (. 1/35. انظر: أبو عبٌد، األموال، )وقبلها من أهل نجران، وهم من بنً الحارث بن كعب
 " أ " منفً  3
 س." أ " خمفً  4
 .هلنقل " أ "فً  5
 فً " أ " تعدي. 6
انظر: المزي، تهذٌب الكمال،  روى له أبو داود.وهو مجهول، روى عنه: عٌسى بن ٌونس ابن لعدي بن عدي الكندي:  7
(34/461.) 
. قال األلبانً: (2961الخراج واإلمارة، باب فً تدوٌن العطاء، رقم )كتاب  من طرٌق أخر، فً سننه أخرجه أبو داود 8

رضً هللا عنه، رقم المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب ، كتاب فً سننه أخرجه الترمذي. و(3/138إسناده ضعٌؾ. )
 (. 5/617. وصححه األلبانً. )قال: هذا حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب.و(3682)
 من ما. " م" فً  9

(، وكتاب 2904، كتاب الجهاد والسٌر، باب المجن ومن ٌترس بترس صاحبه، رقم )فً صحٌحه أخرجه البخاري 10
، كتاب فً صحٌحه ومسلم (.6/147( )4/38) .(4885تفسٌر القرآن، باب قوله: " ما أفاء هللا على رسوله"، رقم )

، كتاب الخراج واإلمارة والفًء، باب فً فً سننه وأبو داود (.3/1376. )(1757الجهاد والسٌر، باب حكم الفًء، رقم )
، باب ما الجهاد ، كتابفً سننه والترمذي (.3/141. )(2965صفاٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من األموال، رقم )

 (.7/132) (.4140، كتاب قسم الفًء، رقم )فً سننه والنسابً(. 4/216. )(1719ً الفًء، رقم )جاء ف
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مصػػ رؼ يالػػت اسمػػ ؿ إذ ذاؾ سػػـ ت ػػف  1 مع ػػ ه نف استصػػرؼ  الهػػ   ػػ ف إسالػػه  الػػؼ  ػػ لس يػػؿ الكالػػد مػػ  ذ ر ػػ  نف
 االه اسصبلة ياسهبلـ إذ سـ ال ف إذ ذاؾ  3مف اس راع ياسهبلح ي  قته هي 2ن ثر مف   قة األ،مة يوالت اس ه د

قض ة يال  هير يال ق  طرس ينم    قة اس قرال اسمه  رالف    ف  قطع يأ ه   ف ال عؿ م  ت ققت سه ند ى قػدرة 
 . االه

ينمػػ  اسقالػػ س   ػػي تقرالػػر اسمصػػ ؼ د عػػه يهػػي قيسػػه: ) يأل ػػه مػػأميذ يقػػية اسمهػػامالف مػػف  الػػر قتػػ ؿس يمػػبلؼ 
ؿ مػػػف مي  ػػرة اسغػػػ  مالف يقػػػية اسمهػػامالف   هػػػت ؽ اسممػػػس يمع ػػى ياهػػػت ؽ اسيػػػ قي اسغ المػػةة أل ػػػه مماػػيؾ ي ػػػ

يا دس يهي م  ذ ر   ( مػف اسر ػب اسمػ سي  ػف اسقتػ ؿ  اػـ ال ػف أليع ضػه  يمع ىس ي ي هذا اسهيبساغ  مالف
 يؿ اهت ق قه ي هة يا دة.  4مهت قيف ي هتالف

 مودعة في دار الحرب []الفرع السابع3 أسمـ في دار اإلسالـ وترؾ أىمو وأموالو 

 ذا دخؿ الحربي دارنا بأمػاف ولػو امػرأة فػي دار الحػرب وأوالد صػغار وكبػار ومػاؿ أودع بعضػو ذميػًا )وا 
وبعضو حربيًا وبعضو مسمما فأسػمـ ىاىنػا ثػـ ظيػر عمػى الػدار فػذلؾ كمػو فيء(أمػا المػرأة وأوالده الكبػار 

ي بطنيا لػو كانػت حػاماًل لمػا قمنػا مػف قبػؿ. وأمػا فظاىرا ألنيـ حربيوف كبار وليسوا بأتباع، وكذلؾ ما ف
أوالده الصػػغار فػػيف الصػػغير إنمػػا يصػػير مسػػممًا تبعػػًا إلسػػالـ أبيػػو إذا كػػاف فػػي يػػده وتحػػت واليتػػو، ومػػع 
تبايف الداريف ال يتحقؽ ذلؾ، وكذا أموالو ال تصير محرزة بذحرازه نفسو الختالؼ الداريف فبقػي الكػؿ فيئػًا 

 وغنيمة.

ذ ا دمؿ اس ريي دار   يأم ف يسه امرنة  ي دار اس ربس ينيالد صغ ر ي ي ر يم ؿ نيدع يعضه ذمالػً  قيسه: )يا 
ييعضػػه  ريالػػً  ييعضػػه مهػػامً   أهػػاـ ه ػػ (س ني  ػػي دار اإلهػػبلـ ) ثػػـ ُظهػػر (  اػػى اسي ػػ ل سام عػػيؿ )  اػػى 

 دارهـ  ذسؾ  اه  يل(.

 ) ي ذا م   ي يط ه   ع ( ساذي مرجة أل هـ  ي رنم  اسمرنة ياأليالد اس ي ر  إ هـ  رياليف يسالهيا يأتي  )

  

                                                           

 كان. " م" أ " فإن، وفً"  فً 1
 الجهات. " م" فً  2
 نفقته هو. " ط" وفً  ،نفقتههو و "  م" فً  3

  م" / أ من 54نهاٌة ق ". 

  ب من " أ ".33نهاٌة ق / 
 لجهتٌن. " م" فً  4



324 
 

 سي    ت   مبًل ( ال يف  ال،ً  مرقيقً  ) سم  قا   (  ي ي ب قهمة اسغ  ،ـ مف ن ه  زكه .

نياله إذا   ف  ي الده يت ت يالالتهس يمع  1) ينم  نيالده اسصغ ر  ؤلف اسصغالر إ م  الصالر مهامً  تيعً  يإهبلـ
اسػدارالف  5  هػه( ي إلهػبلـ ) المػتبلؼ 4نمياسػه ال تصػالر م ػرزة يػإ رازه 3ال الت قؽ ذسؾس ي ذا 2تي الف اسدارالف

 .6 يقي اس ؿ  ال،ً (

 ]الفرع الثامف3 أسمـ في دار الحرب ثـ جاء فظير عمى الدار[

 ف أسػػمـ فػػي دار الحػػرب ثػػـ جػػاء فظيػػر عمػػى الػػدار فػػأوالده الصػػغار أحػػرار مسػػمموف( تبعػػًا ألبػػييـا )وا 
انوا تحت واليتو حيف أسمـ إذ الدار واحدة )وما كاف مف ماؿ أودعو مسممًا أو ذميًافيو لو(ا ألنػو ألنيـ ك

في يد محترمة ويده كيده )وما سو  ذلؾ فيء( أما المرأة وأوالده الكبػار فممػا قمنػا. وأمػا المػاؿ الػذي فػي 
 يد الحربيا فينو لـ يصر معصومًاا ألف يد الحربي ليست يدًا محترمة.

)  ػػػأيالده  س أمػػػ  إذا نهػػػاـ  ػػػي دار اس ػػػرب ثػػػـ  ػػػ ل(. إسال ػػػ  )  ظهػػػر  اػػػى اسػػػدار ( ييػػػ قي اسصػػػيرة ي  سهػػػ ) 
يسػػي  ػػ ف  ػي ياػػدة نمػػرى  الػػر  اسصػغ ر ن ػػرار مهػػاميف تيعػً  أليػػالهـة أل هػػـ  ػ  يا ت ػػت يالالتػػه  ػػالف نهػاـ (.

هـ  اله  ) إذ اسدار يا دةس يم    ف سه مف م ؿ نيد ه مهامً  ني ذمالً   هي ه سـ سهة أل ػه  ػي الػد  7اسيادة استي
أل ه   ،ب   ه  ي اس  ظس يمبلؼ م  سي   ف  ػي الػدهم   صػيً   إ ػه ال ػيف  ال،ػً  سعػدـ  م ترمة يالده  الده (ة

 اس ال ية. 

  د  ريي يهي قيؿ األ،مػة اسثبلثػةس ي  د نيي اليهؼ يم مد ال ب نف ال ال يف  ال،ً  إال م    ف مف  صب 
 .8يتقدمت ه ت ف اسمهأست ف مع نمرالالف  ي ي ب اسغ  ،ـ مهتي ى

  

                                                           

 إلسبلم." ط " فً  1
 الدار. " أ "فً  2
 كذا." أ "ففً  3
 باحراز. " أ "فً  4
 اختبلؾ." أ " فً  5
 (.10/67انظر: السرخسً، المبسوط، ) 6
 الذي. " م" فً  7
 مستوؾ." أ" فً  8

 .201صانظر: باب الؽنابم 
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 ]الفرع التاسع3 أسمـ في دار الحرب فقتمو مسمـ [

 ذا أسمـ الحربي في دار الحرب فقتمو مسمـ عمدًا أو خطًأ ولو ورثة مسمموف ىناؾ فال شيء عميػو )وا 
الشػػافعي3 تجػػب الديػػة فػػي الخطػػأ والقصػػاص فػػي العمػػدا ألنػػو أراؽ دمػػًا  إال الكفػػارة فػػي الخطػػأ(، وقػػاؿ

معصػػومًا )لوجػػود العاصػػـ وىػػو اإلسػػالـ( لكونػػو مسػػتجمبًا لمكرامػػة، وىػػذاا ألف العصػػمة أصػػميا المؤثمػػةا 
وىي ثابتػة إجماعػًا، والمقومػة كمػاؿ فيػو لكمػاؿ االمتنػاع بػو فيكػوف وصػفًا فيػو  لحصوؿ أصؿ الزجر بيا

ولنػا قولػػو تعػالى }فػػذف كػاف مػف قػػـو عػدو لكػػـ وىػو مػػؤمف فتحريػر رقبػػة{  مػػؽ بػو األصػػؿ.فتتعمػؽ بمػا ع
[ اآلية. جعؿ التحرير كؿ الموجب رجوعًا إلى حرؼ الفاء أو إلى كونو كػؿ المػذكور فينتفػي 29]النساء3 

 غيػػػره،وألف العصػػػمة المؤثمػػػة باآلدميػػػةألف اآلدمػػػي خمػػػؽ مػػػتحماًل أعبػػػاء التكميػػػؼ، والقيػػػاـ بيػػػا بحرمػػػة
التعرض، واألمواؿ تابعة ليا.أما المقومة فاألصؿ فييا األمواؿا ألف التقػـو يػؤذف بجبػر الفائػت وذلػؾ فػي 
األمػػواؿ دوف النفػػوسا ألف مػػف شػػرطو التماثػػؿ، وىػػو فػػي المػػاؿ دوف الػػنفس فكانػػت النفػػوس تابعػػة، ثػػـ 

نفػوس إال أف الشػرع أسػقط العصمة المقومة في األمواؿ بػاإلحراز بالػدارا ألف العػزة بالمنعػة فكػذلؾ فػي ال
اعتبار منعة الكفرةا لما أنو أوجب إبطاليا. والمرتد والمستأمف في دارنػا مػف أىػؿ دارىػـ حكمػًا لقصػدىما 

 االنتقاؿ إلييا.

ذا نهاـ اس ريي  ي دار اس رب  قتاه مهاـ  مداً  ني مطأ يسه يرثة مهاميف( ص س يفة الهتال  ل  1قيسه: ) يا 
ت ػػب  يقػػ ؿ اس ػػ  عي رضػػي اهلل   ػػه: س3إال اس  ػػ رة  ػػي اسمطػػأ 2ل  اػػى اسق تػػؿاسقصػػ ص ياسدالػػةس )  ػػبل  ػػي

 س 4اسدالة  ي اسمطأ ياسقص ص  ي اسعمد (

  

                                                           

 فً " أ " عهدا. 1
 قاتله. " م" فً  2
الحرب ولم ٌهاجر إلٌنا فقتله مسلم عمدا أو خطؤ فبل شًء علٌه إال الكفارة ولو أسلم حربً فً دار جاء فً البدابع: " 3

(. 11/5802(. القدوري، التجرٌد، )7/105".انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، )وعند أبً ٌوسؾ علٌه الدٌة فً الخطؤ
 (. 3/1278السمرقندي، مختلؾ الرواٌة، )

م قتله مسلم فعلٌه تحرٌر رقبة مإمنة وال عقل له إذا قتله وهو ال ٌعرفه وإذا دخل مسلم فً دار حرب، ث" قال الشافعً :  4
بهٌبة المشركٌن فً دارهم فٌقتله، وكذلك إن قتله فً سرٌة منهم  ، وكذلك أن ٌؽٌر فٌقتل من لقً أو ٌلقى منفرداً بعٌنه مسلماً 

ؤ بؤنه لم ٌعمد قتله وهو مسلم وإن كان أو طرٌق من طرقهم التً ٌلقون بها فكل هذا عمد خطؤ ٌلزمه اسم الخطؤ؛ ألنه خط
 (.6/37" . األم، )عمدا بالقتل
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اإلهػبلـ مهػت قً  سا رامػة يهػذاة ألف  3) س يفس ة )أل ه نراؽ دمً  معصيمً  ( ي إلهبلـ2ين مد 1يهي قيؿ م سؾ
 نصؿ اسز ر يه  ( ني ي سعصمة. 4اسعصمة نصاه  ( اسعصمة ) اسمكثمةة س صيؿ

يسػػػي قػػػ ؿ يػػػهس ني يػػػ إلثـ س ػػػ ف ن هػػػف )ي( اسعصػػػمة )اسمقيمػػػة  مػػػ ؿ  الػػػه( ني  ػػػي نصػػػؿ اسعصػػػمة )س مػػػ ؿ 
 االمت  ع يه( ني ي ستقـي  اى اسم تهؾ سه س ) تعاؽ( هذه اسعصمة )يم   اؽ يه األصؿ( ن  ي اسمكثمة.

يا م ػػي دمػػ لهـ ينمػػياسهـ    ت صػػرؼ اسعصػػمة إسػػى يقػػ ؿ اس يػػي صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ:    ػػإذا ق سيهػػ   صػػم
 .5 م سه  يذسؾ ي سمقيمة ياسمكثمة

 6{.ِمَ ةٍ ك مُّ  َ َت ِرالُر َرَقَيةٍ  َيُهَي ُمكِمفٌ  س ُ ـ ـٍ َ ُديٍّ َ ِإف َ  َف ِمف َقي يس   قيسه تع سى:} 

  إ ه  ي اسقتؿ اسمطأس يسـ الهتدؿ  اى م ع اسقص ص  ي اسعمد ا ت  ل يم  ذ ر  ي اسمهأسة مف دالسة اآلالةة
ِرالػُر َ َت   ً   ػ ِمً ػ  َمطَ } َيَمػف َقتَػَؿ ُمك  يتعػ سى: مي ي ت اسقتؿ اسمطأ  قػ ؿ هػي   ه ت  صالؿ أل ه تع سى ن  ض  ي

ػػد ُقياْ  ۦِاػػهِ ِإسَػػىََّٰ َنهمَُّهػػا َمٌة  َيِداَلػػةٌ  ِمَ ػػةٍ ك مُّ  َرَقَيػػةٍ   { ني اسمقتػػيؿ َػػِإف َ ػػ فَ {  أي ػػب اسدالػػة ياس  ػػ رة ثػػـ قػػ ؿ: } ِإال َّ َنف اَلص 
 ياقتصر  االه  عرؼ ن ه تم ـ اسمي ب. { َ َت ِرالُر َرَقَية َيُهَي ُمكِمفٌ  س ُ ـ ـٍ َ ُديٍّ ِمف َقي }

مػف قػـي  ػدي س ػ   قػ ؿ مي يػه  ػذا يسػـ الػزد  االػه   ػ ف  ػؿ  8م الض  ي يال ف   ػـ قتػؿ اسمهػاـ اس ػ ،ف 7أل ه
ال سـ ال ف يال  ً  سمي يه يؿ سيعض مي يه.  اسمي بس يا 

 يزاد اسمص ؼ ي هً  ومر قدمه  اى هذا اسي هس يهي قيسه: ر ي ً  إسى  رؼ اس  لس 

  

                                                           

ولو أسلم حربً بببلد الحرب فقتله مسلم خطؤ قبل أن ٌخرج وهو ال ٌعلمه مسلما فقد قٌل علٌه الدٌة قال ابن عبد البر: " 1
ولو تعمد قتله وهو ال ٌعلمه ، متتابعٌنوالكفارة وقٌل علٌه الكفارة ال ؼٌر تحرٌر رقبة مإمنة فإن لم ٌجد صام شهرٌن 

 (.1/470". الكافً فً فقه أهل المدٌنة، )كانت علٌه الدٌة والكفارة ولو تعمد قتله وهو ٌعلمه مسلما قتل به مسلماً 
قتل فً دار الحرب مسلماً ٌعتقده كافراً، أو رمى إلى صؾ الكفار فؤصاب فٌهم مسلماً فقتله،  ولئلمام أحمد رواٌتان فٌمن 2

والكفارة فإن قتله عالما بإسبلمه  إحداهما: أن علٌه الكفارة وال تجب علٌه الدٌة، وهذا المذهب والثانٌة: تجب علٌه الدٌة
هـ(، مسابل 251وسج، إسحاق بن منصور بن برهام، )ت(. الك8/272انظر: ابن قدامة: المؽنً، ) .وجبت علٌه الكفارة

عمادة البحث العلمً، الجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة المنورة، المملكة العربٌة (، 8/3858اإلمام أحمد وإسحاق بن راهوٌه، )
 . م2002 -هـ 1425 ،1ط السعودٌة،

 كون." أ " بفً  3
 فً " أ " الحصول. 4
 .136انظر: السؽناقً، النهاٌة،  5
 .92سورة النساء، اآلٌة 6
 ؤنه." أ " ففً  7
 فً " أ " القاٌن. 8

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=23&ID=174&idfrom=3233&idto=3472&bookid=23&startno=56#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=23&ID=174&idfrom=3233&idto=3472&bookid=23&startno=56#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=23&ID=174&idfrom=3233&idto=3472&bookid=23&startno=56#docu
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ظ اس ػزال اسم عػيؿ اس   ي الق ؿ  زى  بلف: ني   ػى يهػي هػهية ألف س ػ 1يقرر يأف اس  ل سا زال ياس زال هي
س ظ اس زال  تى القػ ؿ اس ػزال  2مع ى اس  ل س ظ اصطبل ي: ني  عاي ال نف اساغة يضعت س ظ اس  ل سمع ى

 اسذي هي مع ى اس  ل اس   ي.

يػػؿ اسمػػراد يقػػيؿ اس  ػػ ة اس ػػ ل سا ػػزال: ني داسػػة  اػػى نف مػػ  يعػػده  مهػػَيب  مػػ  قياهػػ   هػػمي اسمهػػَيب  ػػزال 
 .3اصطبل ً  ال سغة  االتأمؿ

 4)يألف اسعصػمة اسمكثمػة (  ػي األصػؿ ) ي آلدمالػة ( ال ييصػػؼ اإلهػبلـ أل ػه ماػؽ مػت مبًل ن يػ ل است ػػ سالؼ
ياسقالػ ـ يهػػ  ( ال الم ػف إال مػػع )  رمػة استعػػرض سػه (س يا  مػػ  زاسػت يعػػ رض اس  ػر  ػػإذا ا ت ػى  ػػ دت يمػػبلؼ 

 األمياؿة أل ه  ي هب األصؿ مي  ةة أل ه  ماقت سبل ت  ع يه .

يمػف  ) ألف استقػيـ الػكذف ي يػر اس  ،ػت ( سهي األصؿ  اله  ال اس  يس 5سمقيمة ي سع س   ألمياؿياسعصمة ا
 .8اسمقيمة  ي األمياؿ 7ال اس  يسس     ت اس  يس ت يعة  ي اسعصمة 6 رطه استم ثؿ يهي  ي اسم ؿ

يػػ إل راز ي سػػدارة ألف اسعػػزة ي سم عػػةس   ػػذا  ػػي اس  ػػيس إال نف اس ػػرع  9)قثػػـ اسعصػػمة اسمقيمػػة  ػػي األمػػياؿا
ا تيػػ ر م عػة اس  ػػر (  أي ػب يطبل هػػ .  ػإف قالػػؿ: سػي صػػا مػ  ذ ػػرتـ سػـز  ػػي اسمرتػد ياسمهػػتأمف إذا  10نهػقط
 .13  مً  سقصد اال تق ؿ إساله  (  اـ ال ب  يل 12 ي دار   اسدالة. ن  ب يأ هم  ) مف نهؿ اس رب 11قتبل

  

                                                           

 فً " أ " وهو. 1
 معنى." أ "بفً  2
همع الهوامع فً شرح  هـ(،911)ت (. السٌوطً، عبد الرحمن بن أبً بكر،5/111انظر: ابن ٌعٌش، شرح المفصل، ) 3

 .، مصر، د.ط، د.ت(، تح: عبد الحمٌد هنداوي، المكتبة التوفٌقٌة2/395جمع الجوامع، )
 التكلٌؾ. " أ،م "فً  4
 فاألحوال. " م" فً  5

  أ من " أ ".34نهاٌة ق / 
 ألموال.فً ا-" ط" فً  6
 [.فً العصمة] " م" فً  7
 ؤلموال." م " لفً  8
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ ". 9

 أبطل. " ط" فً  10
 فً " أ، م " قتل. 11
 .لٌست فً " أ " 12
 (.6/29البابرتً، العناٌة، ) .137النهاٌة،  انظر: السؽناقً، 13
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اسهبلـ:    صميا م ي دم لهـ     قيؿ: ال  ؾ  ي ثييت اسعصمة  ر ً  يال الهتاـز  م سه   قيسه  االه ينم 
هػياد  إال يدسالؿس يسي هام    قد ق ؿ  االه اسصبلة ياسهبلـ إال ي قه يمف  قه نف ال ي ػيا  ػي دار ػ  ال ال ثػريف

 اسعدي إال نف هذا ال ال تهض  ي األهالر اسمهاـ.

 تؿ مسممًا خطًأ أو قتؿ حربيًا دخؿ إلينا بأماف فأسمـ[]الفرع العاشر3 مف ق

 ومف قتػؿ مسػممًا خطػًأ ال ولػي لػو أو قتػؿ حربيػًا دخػؿ إلينػا بأمػاف فأسػمـ فالديػة عمػى عاقمتػو لإلمػاـ(
وعميو الكفارة( ا ألنو قتؿ نفسًا معصومة خطأ فتعتبر بسائر النفوس المعصومة، ومعنى قولػو لإلمػاـ أف 

ف شػاء أخػذ الديػة(ا ألف الػنفس  حؽ األخذ لوا ألنو ف كاف عمدًا فذف شػاء اإلمػاـ قتمػو، وا  ال وارث لو )وا 
 -عميػػػو الصػػػالة والسػػػالـ  -معصػػػومة، والقتػػػؿ عمػػػد، والػػػولي معمػػػـو وىػػػو العامػػػة أو السػػػمطاف. قػػػاؿ 

ف شاء أخذ الدية معناه بطريؽ الصمحا ألف موجػب العمػد وىػو «السمطاف ولي مف ال ولي لو» ، وقولو وا 
د عينا، وىػذاا ألف الديػة أنفػع فػي ىػذه المسػألة مػف القػود فميػذا كػاف لػو واليػة الصػمح عمػى المػاؿ. القو 

)ولػػػيس لػػػو أف يعفػػػو(ا ألف الحػػػؽ لمعامػػػة وواليتػػػو نظريػػػة ولػػػيس مػػػف النظػػػر إسػػػقاط حقيػػػـ مػػػف غيػػػر 
 عوض.

  سدالػة  اػى   قاتػه  1)قيسه: يمػف قتػؿ مهػامً  مطػًأ ال يسػي سػه ني قتػؿ  ريالػً  دمػؿ دار اإلهػبلـ يأمػ ف  أهػاـ
 يداره )مطًأ(. سئلم ـ ي االه اس   رةة أل ه قتؿ   هً  معصيمًة ( ي إلهبلـ

هي يؿ اليضع  ػي  2)يمع ى قيسه: سئلم ـ نف  ؽ األمذ سه أل ه ال يارث سه ( ي س رض ال نف اسمأميذ الما ه
 يالت اسم ؿ.

ف   ف ( قتؿ اسمهاـ اسذي ال يارث سه ياسمهتأمف اسذي نهاـس يس يال تيعً  يأف سػـ  ـ الهاـ معه يارث قصداً ) يا 
ف   ل نمذ اسدالة ( م ه يطرالؽ اسصاا ال  ال ف معه يسد صغالر دمؿ يه إسال   )  مدًا  إف   ل اإلم ـ قتاهس يا 

 اس ير.

  ػػد   اسقصػػ ص  ال ػػً  ( إال نف التصػػ س يا  اػػى اسدالػػةس يا  مػػ   ػػ ف ساهػػاط ف ذسػػؾة أل ػػه  3) ألف مي ػب اسعمػػد
 هي يسي اسمقتيؿ.

  
                                                           

  ب من " م ".54نهاٌة ق / 
 .[ثم قتله خطؤً فً " أ " ]1
 ٌملك. " أ "فً  2
 (.26/60انظر: السرخسً، المبسوط، ) .موجب العمد أحد شٌبٌن القصاص أو الدٌة ٌتعٌن ذلك باختٌار المولى 3
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يقػػد قػػدم   اس ػػبلـ  اػػى هػػذا اس ػػدالث  ػػي  ( 1) قػػ ؿ  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ:   اسهػػاط ف يسػػي مػػف ال يسػػي سػػه  
 ي ب األيسال ل ياأل   ل مف هذا اس ت ب   ر ع إساله. 

ف    ػػت ن  ػػع سامهػػامالف م  عػػة نمػػرى هػػي نف ال ز ػػر  3مػػف قتاػػه ق س ػػف قػػد العػػيد إسػػالهـ مػػف قتاػػها 2ياسدالػػةس يا 
الف  الرى يم  هي ن  ع  ي رنالهس ييم  ذ ر   ظهر نف األيسى نف القيؿ: يهذاة ألف اسدالػة نمث سه  ف قتؿ اسمهام

ال   ف التعالف اسصاا م ه  االه .  قد ت يف ن  عس يا 

مػػػف  الػػػر )ينمػػػ  نف الع ػػػي  اػػػالس سػػػه ذسػػػؾة ألف يالالتػػػه  اػػػى اسع مػػػة  ظرالػػػة يسػػػالس مػػػف اس ظػػػر إهػػػق ط  قهػػػـ 
 (. يض

ي  الػػره مطػػأ  ػػبل إ ػػ  ؿ  ػػي ي ػػيب اسدالػػة سيالػػت اسمػػ ؿ  اػػى   قاػػة يسػػي  ػػ ف اسمقتػػيؿ سقالطػػً   قتاػػه اسماػػتقط ن
 .4اسق تؿ ياس   رة  االه

ف   ل ص س ه  اػى اسدالػة  ػ ستي قياهػ س يهػذا   ػد نيػي   ال ػة  5يسي   ف اسقتؿ  مدًا  إف   ل اإلم ـ قتاهس يا 
ي  ػيه إف  ػ ف ايػف  االه اسدالة  ي م سػه يال نقتاػهة أل ػه ال الماػي  ػف يسػي  ػ ألب  يم مد. يق ؿ نيي اليهؼ:

ندال  8 ػبل الهػتي ى   سم  تػب اسػذي قتػؿ قيػؿ 7ايف ز  س    تيه مف سػه  ػؽ اسقصػ ص س ي  ألـ إف   ف6ةدَ  ْ رِ 
 يترؾ ي  ل. اس ت بس

يسهم  ن ه ال العاـ سه يسي يال هي  ي مظ تهس يا تم ؿ  ي ه سػه  ػي   ػس األمػر ال ال الػد إذ ال ال ت ػع يػه   ػ ف 
 10.11هيالة أل ه ال القدر  اى اال ت  ع  الهتي ى 9ي يده ي دمه  ي   س األمر

  

                                                           

، كتاب النكاح، فً سننه والترمذي (.2/229) .(2083الولً، رقم )، كتاب النكاح، باب فً فً سننه أخرجه أبو داود 1
، كتاب النكاح، باب ال فً سننه وابن ماجه (.3/399) .وقال هذا حدٌث حسن (1102باب ما جاء ال نكاح إال بولً، رقم )

 (.1/605قال األلبانً صحٌح. ) (.1879نكاح إال بولً، رقم )
 .ففً قتله فً " أ " 2
 ." ط" وفٌن لٌس فً ما بٌن المعك 3
 فً " أ ". لٌست 4
 فً " أ " لقتل. 5
ٌقال هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحٌح، كما ٌقال فً ضده: ولد زنٌة، بالكسر فٌهما، وٌقال بالفتح أفصح شدة: ابن رِ  6

 اللؽتٌن. انظر: ابن األثٌر، النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، مادة )رشد(.
 فً. " م" فً  7
 ً " م ".لٌست ف 8
 .[وعدمه"] م" فً  9

 فً " أ " فٌتوفى. 10
 (.7/219(. العٌنً، البناٌة، )3/271(. الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )5/246انظر: الشٌبانً، األصل، ) 11



330 
 

 العشر[]المناسبة بيف باب المستأمف وباب 

 بػػاب العشػػر والخػػراج( قػػاؿ3 )أرض العػػرب كميػػا أرض عشػػر، وىػػي مػػا بػػيف العػػذيب إلػػى أقصػػى حجػػر(
 باليمف بميرة إلى حد الشاـ.

ال ييػه مػف اسيظػ ،ؼ اسم سالػة إذا صػ ر )ي ب اسع ػر ياسمػراج( سمػ  ذ ػر مػ  الصػالر يػه اسمهػتأمف ذمالػً  ذ ػر مػ  
 ذمالً  يذسؾ هي اسمراج  ي نرضه يرنهه.

قرالػبس ثػـ ذ ػر  1ي ي ت  رالعهم   ثرة  أيردهمػ   ػي يػ يالفس يقػدـ مػراج األرضة ألف اس ػبلـ  الػه  ػ ف يعػرض
ف ة أل2اسع ر  اله نالضػً  تتمالمػً  سيظال ػة األرضة أل هػ  اسهػيب  ػي اسمػراج ياسع ػر  مالعػً س يقػدـ ذ ػر اسع ػر

  اله مع ى اسعي دة.

ياسمػراج: مػ  المػرج مػف  مػ ل األرض ني  مػ ل اسغػبلـس يهػمي يػه مػ  الأمػذه  .3ياسع ػر سغػة: يا ػد مػف اسع ػرة
 .4اسهاط ف مف يظال ة األرض ياسرنس

 ] األرض العشرية[

 قػ ؿ ) نرض اسعػرب  اهػ    ػرالة يهػي مػ  يػالف س ي دد األراضػي اسع ػرالة ياسمرا الػة نياًلة أل ػه  ال ،ػذ نضػيط
) إسى  ( يهي م ل ستمالـ يذ ر ضمالر األرض ي  تي ر ميره يهي س ظ ) م  (  ي قيسه م  يالف اسُعَذالب5اسُعَذالب

  ي ي يعض اس هم يهي  اى اسظ هر. 6نقصى َ َ ر ي سالمف (

هػػػ   ه  مطػػػأة ألف نيػػػ  اليهػػػؼ قػػػ ؿ:  ػػػديد نرض اسعػػػرب مػػػ  يرال  ػػػديد اس ي ػػػة إسػػػى  ي َ ػػػر ي ػػػتا اس ػػػالـس يا 
ياسمػػراد إسػػى ومػػر  ػػزل مػػف ن ػػزال اسػػالمف يهػػي ومػػر َ َ ػػر س س  عػػرؼ ن ػػه   ػػر يػػ س تا7نقصػػى صػػمر يػػ سالمف

 م ه .

  
                                                           

 فً " أ، م " بقرب. 1
 [.فً الترجمة لفظاً فً " م " ] 2
جددزء مددن َعَشددَرِة أجزاء،ومددا ٌإخددذ مددن زكدداة األرض التددً أسددلم أهلهددا علٌهددا وهددً التددً أحٌاهددا المسددلمون مددن  :الُعْشددرُ  3

 األرضٌن والقطابع. انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )عشر(.
 .انظر: المطرزي، المؽرب، مادة، )خرج( 4
ؽٌثة، بٌنه وبٌن القادسٌة أربعة أمٌال وإلدى المؽٌثدة تصؽٌر العذب، وهو الماء الطٌب: وهو ماء بٌن القادسٌة والم الُعَذٌُب: 5

(. ابدن 4/92. انظدر: الحمدوي، معجدم البلددان، )، وقٌل: هو واد لبنً تمٌم، وهو مدن مندازل حداج الكوفدةاثنان وثبلثون مٌبلً 
 (.2/925عبد الحق، مراصد االطبلع، )

 (. 2/57). الكاسانً، بدابع الصنابع، 235انظر: القدوري، مختصر القدوري،  6
 وذكر المطرزي: هذا التعرٌؾ وعزاه إلى أبً ٌوسؾ فً كتابه األمالً. انظر: المطرزي، المؽرب، مادة )جزر(. 7
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 . ال ،ذ  ي ومر ميضع مف اسالمف 1يمهرة

 يقػػيسهـ مػػف نيؿ  ػػذالب اسق دهػػالة إسػػى ومػػر   ػػر الي ػػب نف ذسػػؾ نيؿ مػػ  يرال نرض اس ي ػػةس هػػذا طيسهػػ .
 ػ رؼ اس ػ ـ: ني قراهػ س يقػد العيػر يم قطػع إسػى م 4يالعػرؼ يرمػؿ  ػ سج 3ياسػده  ل 2ي رضه  مف رمؿ اليرالف

 .5اسهم ية

 .8  7يم ة ياسالمف ياسط ،ؼ ياسيرالة 6ق ؿ اس رمي:   يهي نرض اس   ز يته مة

  

                                                           

: هذا خطؤ إنما مهرة قبٌلة وهدً مهدرة بدن الحموي لاقال العمرانً: مهرة ببلد تنسب إلٌها اإلبل، قمن ببلد الٌمن.  َمْهَرةُ: 1
ٌّدة وبدالٌمن لهدم مخدبلؾ ٌقدال بإسدقاط المضداؾ إلٌده، وبٌنده حٌدان بن عمرو بن الحاؾ بن قضاع ة تنسب إلدٌهم اإلبدل المهر

(. الحمٌددري، الددروض 5/234. انظددر: الحمددوي، معجددم البلدددان، )وبددٌن عمددان نحددو شددهر وكددذلك بٌندده وبددٌن حضددرموت
 (. 1/561المعطار، )

  ب من " أ ".34نهاٌة ق / 
وهو واحد على بناء الجمع وحكمده ٌكدون فدً الرفدع بدالواو وفدً الجدر والنصدب  ،أبرٌن وٌقالبالفتح ثم السكون، : ٌبرٌن 2

انظدر: البكدري،  من أصقاع البحرٌن، بدؤعلى بدبلد بندً سدعد مدن تمدٌم.من حجر الٌمامة، هو رمل ال تدرك أطرافه و ،بالٌاء
 (.5/427(. الحموي، معجم البلدان، )4/1386معجم ما استعجم من أسماء الببلد والمواضع، )

وهً مساحات من األرضٌن تعلوها رمال حمر فً الؽالب، تمتد من النفدود فدً الشدمال  ،، تقصر وتمدّ بفتح أولها :الدهناء 3
. انظدددر: الحمدددوي، معجدددم البلددددان، إلدددى حضدددرموت ومهدددرة فدددً الجندددوب، والدددٌمن فدددً الؽدددرب، وعمدددان فدددً الشدددرق

هدـ ـ 1422، 4(، دار السداقً، ط1/150إلسدبلم، )هـ(، المفصل فً تارٌخ العرب قبدل ا1408(.علً، جواد، )ت2/493)
 م.2001

رمدل »فً ببلد العرب ٌمر فً شمال نجد قدرب مدٌندة حابدل إلدى شدمال تٌمداء، وقدد سدمً قسدمه الؽربدً  صحراء :عالج 4
انظددر:  جمدع نفدد، وهدو القدوز أو الددعص مدن الرمدل.« النفدود»نسدبة إلدى قبٌلدة مدن طٌدا تملكتده، وٌسدمى الٌددوم « بحتدري
دار مكددة للنشددر والتوزٌددع، (، 1/197هددـ(، معجددم المعددالم الجؽرافٌددة فددً السددٌرة، )1431دي، عدداتق بددن ؼٌددث، )تالددببل

 .م 1982 -هـ 1402، 1السعودٌة، ط
أرض مسدتوٌة ال وسدمٌت السدماوة ألنهدا ، ـ وسدواد العدراق امشدالبفتح أوله، وبعد األلؾ واو: بادٌة بدٌن مدا بدٌن : السماوة 5

. انظدر: البكدري، وقٌلماءة لكلب، ماءة بالبادٌةهً السماوة: أرض قلٌلة العرض طوٌلة.ووض كلب. وهى من أر ،حجر فٌها
 (.3/245(. الحموي، معجم البلدان، )3/745معجم ما استعجم من أسماء الببلد والمواضع، )

تهامدة  مدن وهً تتدؤلؾ، تهامة: المنطقة الساحلٌة الضٌقة الموازٌة المتداد البحر األحمر من الٌمن جنوًبا إلى العقبة شماالً  6
ٌّدر هوابهدا،  ، أوسمٌت تهامة لشّدة حّرها وركود رٌحها، ٌقال: تهم الحّر إذا اشتدّ و الٌمن، وتهامة عسٌر، وتهامة الحجاز، لتؽ

ٌّرت رابحته.من قولهم: تهم الّدهن وت (. مهدران، محمدد بٌدومً، دراسدات 2/63انظر: الحمدوي، معجدم البلددان، ) مه: إذا تؽ
 ، د.ت.2(، دار المعرفة الجامعٌة، ط1/88فً تارٌخ العرب القدٌم، )

 .141البرٌة: ٌعنً البادٌة. انظر: السؽناقً، النهاٌة شرح الهداٌة،  7
 (.3/271زٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )(. ال2/57انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) 8
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 4س يهػمي3ياس ػرات ن  طػت يهػ   2يي ػر  ػ رس 1ياس   ز: هي  زالرة اسعػرب هػمي  زالػرةة ألف ي ػر اس ػيش
 .5   زًاة أل ه   ز يالف ته مة ي  د

 خػػراج، وىػػو مػػا بػػيف العػػذيب إلػػى عقبػػة حمػػواف، ومػػف الثعمبيػػة ويقػػاؿ مػػف العمػػث إلػػى والسػػواد أرض
والخمفاء الراشػديف لػـ يأخػذوا الخػراج مػف أراضػي العػرب،  -عميو الصالة والسالـ  -ألف النبي  عباداف(ا

أف  وألنو بمنزلة الفيء فال يثبت في أراضييـ كما ال يثبت في رقابيـ، وىذاا ألف وضع الخراج مف شرطو
يقر أىميا عمى الكفر كما في سػواد العػراؽ ومشػركوا العػرب ال يقبػؿ مػنيـ إال اإلسػالـ أو السػيؼ، وعمػر 
حيف فتح السواد وضع الخراج عمييا بمحضر مف الصحابة، ووضع عمى مصر حػيف افتتحيػا عمػرو بػف 

 العاص، وكذا اجتمعت الصحابة عمى وضع الخراج عمى الشاـ.

 (9. ي ده ) مف اسُعَذالب إسى  قيػة  اػياف8امضراره 7( ني هياد اسعراؽ: ني نرضه همي يه س ثرة 6)ياسهياد 
   رضً س

  

                                                           

ٌّه بحر الحبش:  وهو  البحر األحمر وهو 1 شعبة من بحر الهند وألّن الحبشة علٌه بحذاء الٌمن فإنه ٌسّمى بهما، فٌقال لجنوب
بحر الحبشة، وللشمالً بحر الٌمن، ولمجموعهما بحر القلزم، أّولده مدن بدبلد البربدر والسدودان والحدبش مدن جهدة الجندوب، 

. انظدر: الحمدوي، جهة الشمال عدن وببلد العرب حتى ٌقطع آخره عند القلزم، وهى مدٌنة صدؽٌرة علدى أرض مصدر ومن
 (.1/166(. ابن عبد الحق، مراصد اإلطبلع، )1/21معجم البلدان، )

تصدب  وهو فوهدة دجلدة التدًمثلدث الشدكل،وطوله ألؾ وأربعمابة مٌدل وهدو خلدٌج  ،هو شعبة من بحر الهند بحُر فاِرَس: 2
انظددر: البكددري، المسددالك  وٌقصددد بدده الخلددٌج العربددً اآلن. ،فٌدده، وتمتددد سددواحله نحددو الجنددوب إلددى قطددر وعمددان والشددحر

 (.3/27(. العمري، مسالك األبصار فً ممالك األمصار، )1/199والممالك، )
 فً " أ " به. 3

 انظر الفراهٌدي، العٌن، مادة )جزر(.
 فً " م " وٌسمى. 4
 فً " أ " به. 5

(، تدح: محمدود شداكر، 1/53هدـ(، جمهدرة نسدب قدرٌش وأخبارهدا، )256انظر: القرشً، الزبٌر بدن بكدار بدن عبدد هللا، )ت
 هـ .1381مطبعة المدنً، جدة، د.ط، 

 فً " م " والسوادي. 6
 فً " أ " الكثرة. 7
 الفٌومً، المصباح المنٌر، مادة )سود(. .مادة )خضر(، جمهرة اللؽة، ابن درٌد انظر: 8
بؽدداد، وقدد كاندت حلدوان معمدورة  ًك. م شدمال شدرق 160بالعراق، وتقع على بعدد  ةمن المدن المشهور:حلوان العراق 9
(. الددٌنوري، أحمدد بدن 2/290انظر: الحموي، معجم البلدان، ) .هـ 19جرٌر بن عبد هللا البجلً سنة  ها، فتحةكاسرٌام األأ

 م.1960، 1عبد المنعم عامر، دار إحٌاء الكتب العربً، القاهرة، ط (، تح:1/38هـ(، األخبار الطوال، )282داود، )ت
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إسى َ ي  داف (س قالػؿ هػي  اػطة ألف اسثعايالػة يعػد  4) يالق ؿ مف اسَثعايالة .3( طيالً  2إسى  ي  داف 1) يمف اسَعْاث
 .6 اه    رالة 5اسُعَذالب ي ثالرس إذا  رؼ هذا  أرض اسعرب

 ) أل ه  االه اسصبلة ياسهبلـ ياسما  ل اسرا دالف ( يعده ) سـ الأمذيا اسمراج مف نرض اسعرب (. 

يسي  عاه  االه اسصبلة ياسهبلـ سقضت اسع دة ي قاه يسي يطرالؽ ضعالؼس  ام  سـ ال قؿ دؿ قض ل اسعػ دة  اػى 
 ن ه سـ القع. 

 ػػرط اسمػػراج نف القػػر نهاهػػ  (  االهػػ  )  اػػى   ػػرهـ  مػػ   ػػي هػػياد اسعػػراؽ ياسعػػرب ال القيػػؿ مػػ هـ إال  )يألف
ال القتاػيفة يأل ػه  مػ  يهػياد اسعػراؽ اسم ػدد  8ال رؽ  اػى اسعػرب   ػذا ال مػراج  اػى نرضػهـس 7اإلهبلـ (س يا 

هػي ن ػهر مػف نف ( ي ضع  االه اسمراج يم ضر مف اسصػ  ية)ألف  مر رضي اهلل   ه ي  اسمذ ير مرا ية
 معالفس يا  م  ال ت ج إسى ذسؾ  ي تقدالر اسميضيع.  9ال قؿ  اله نثر

  

                                                           

اً  الَعْلُث: 1 ٌّ مدن أعمدال  علدى دجلدةفهو من العلث وهو خلط البّر بالشدعٌر، هدً قرٌدة  بفتح أوله، وسكون ثانٌه، إن كان عرب
 (.4/145انظر: الحموي، معجم البلدان، ) قرٌة موقوفة على العلوٌٌن.ذكر الماوردي أنها بؽداد، 

ًّ لكنها أصبحت فً الوقدت الحاضدر تبعدد عنده أكثدر مدن عشدرٌن مدٌبلً عّبادان 2  : مدٌنة كانت تقع على ساحل الخلٌج العرب
، هو موقع رابط به عّباد بن حصٌن الحبطً فنسب إلٌه، ومٌناء كبٌر تصدر منه إٌران نفطهابسبب انحسار الماء وهً اآلن 

مسددتعملة فددً البصدرة ونواحٌهددا، إنهددم إذا سدّموا موضددعا أو نسددبوه إلدى رجددل أو صددفة وأمدا إلحدداق األلدؾ والنددون فهددو لؽدة 

. ـ1985ػػ 1415س 2مكههػة اسرهػ سةس يالػريتس طس 70 سياػداف اسمبل ػة اس ػرقالة س  ػيس سهػتر ج .ٌزٌدون فً آخره ألفا ونونداً 
 (.4/74الحموي، معجم البلدان، )

 .236القدوري، مختصر القدوري، انظر: 3
.منسدوبة إلدى ثعلبدة بدن مالدك بدن ، تقدع بدٌن الكوفدة ومكةوهى من أعمال المدٌنة، وهى ماء لبندى أسددالثعلبٌة: بفتح أوله،  4

إنما سّمٌت بثعلبة بن عمرو مزٌقٌاء بن عامر ماء السماء لمدا تفّرقدت أزد مدؤرب وقٌل: دودان بن أسد، هو أّول من احتفرها،
(. الحمددوي، معجددم البلدددان، 1/341. انظددر: البكددري، معجددم مددا اسددتعجم ، )ً بددهلحددق ثعلبددة بهددذا الموضددع فؤقددام بدده فسددمّ 

 (.1/113(.الدٌنوري، األخبار الطوال، )2/78)
، فمنهم من قال: هً ما بدٌن البحدر هاجزٌرة العرب، وقد اختلفوا فً حدود :أرض العرب فً كتابات المتقدمٌن ٌقصد بها 5

، وٌقصددون: الجزٌدرة «بدبلد العدرب»اب الٌدوم ٌقولدون . وكتً ذلك ل ؼٌرٌلشام، وقاألحمر والخلٌج والمحٌط الهندي وبادٌة ا
 (.1/27انظر: الحربً، معجم المعالم الجؽرافٌة، ) العربٌة والعراق وكل ببلد الشام.

 (.7/220انظر: العٌنً، البناٌة، ) 6

  أ من " م ".55نهاٌة ق / 
 فً " أ " كا. 7
 (.3/7انظر: السرخسً، المبسوط، ) 8
 فً " أ " خبر. 9
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 1يقيسػػه: ) ييضػػع  اػػى مصػػر إسػػم ( نهػػ د اسياقػػدي إسػػى م ػػالمة مػػف نهػػؿ مصػػر:   نف  مػػري يػػف اسعػػ ص
ا تػػتا مصػػر   ػػية ياهػػتي ح مػػ   الهػػ  ي ػػزؿ م ػػه مغػػ  ـ اسمهػػامالف ثػػـ صػػ س هـ يعػػد  اػػى يضػػع اس زالػػة  اػػى 

 .2مراج  اى نراضالهـس ثـ  تب إسى  مر يف اسمط ب رضي اهلل   ه يذسؾ ركيههـ ياس

إسى  6ي زالة نهؿ مصر يمرا ه  5 مري يف اسع ص اليعث 4ق ؿ:     ف 3ينه د نالضً  إسى  مري يف اس  رث
 يس م  ال ت ج إسالػهس يسقػد اهػتيطأه  مػر  ػي اسمػراج هػ ة   تػب ي تػ ب  7 مر رضي اهلل   ه  ؿ ه ة يعد

 .8 االه   الايمه يال دد

 اى الدي  مري يف اسع صس ينم  يضع  9يهذا الم سؼ م  ذ ر يعض اس  ر الف مف نف مصر  ت ت صا  ً 
 اسمراج  اى نرض اس  ـ  معريؼ. 

ينيػػي  10قالػػؿ يمػػدف اس ػػ ـ  ت ػػت صػػا ً س ينراضػػاله    ػػية  اػػى الػػد الزالػػد يػػف نيػػي هػػ ال ف ي ػػر يالؿ يػػف  هػػ ة
  يالدة يف اس راح يم سد يف اسيسالدس 

  

                                                           

 هـ(،8) سنة مهاجراً  . أسلم بؤرض الحبشة عند النجاشً ثم قدم المدٌنةهـ(43)ت  عبد هللا أبو ،مرو بن العاص بن وابلع 1
. عثمان بن عفان سنٌن ثم عزلهإٌاها واستعمله على ؼزوة ذات السبلسل. واله عمر بن الخطاب مصر إلى أن مات. وواله 

 (.  7/342الكبرى، ) انظر: ابن سعد، الطبقات
فً ترجمة عمرو بن العاص" أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثنً المفضل  -روى ابن سعد فً "الطبقات قال الزٌلعً:  2

بن فضالة عن عٌاش بن عباس القتبانً، قال الواقدي: وحدثنً من سمع صالح بدن كٌسدان ٌخبدر عدن ٌعقدوب بدن عتبدة عدن 
(. ولدم أجدده 3/439انظدر: الزٌلعدً، نصدب الراٌدة، ) ...."عاص افتتح مصر عندوة، مشٌخة من أهل مصر أن عمرو بن ال

 فً الطبقات. 
عمرو بن الحارث بن ٌعقوب بن عبد هللا األنصاري مولى قٌس أبو أمٌة المصري أصله مدنٌروى  فً " ط " الحرث. 3

. انظر: ابن حجر، تهذٌب أدٌباً  فقٌهاً  بن ٌونسكاناقال أبو حاتم كان أحفظ أهل زمانه وقال  ،عمرو بن شعٌبوعن أبٌه 
 (. 8/15التهذٌب، )

 فً " أ " الن. 4
 . ]ٌبعث[تكررت فً " م "  5
 فً " أ " وخراجهم. 6
 فً " أ " بعدما. 7
 (.3/439انظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، ) 8
 [.وأرضها عنوةفً " أ " ] 9

وهو ابن عبد هللا بن المطاع بن عمرو من كندة حلٌؾ لبنً زهرة. وٌكندى  ،وهً عدوٌة ،وهً أمه، شرحبٌل ابن حسنة 10
وهو أحد األمراء الذٌن عهد لهدم أبدو بكدر  ،أسلم قدٌما بمكة. وهو من مهاجرة الحبشة فً الهجرة الثانٌة، مصري أبا عبد هللا

ثمانً عشرة فً خبلفة عمدر بدن  فً طاعون عمواس بالشام سنةرضً هللا عنه الصدٌق. رضً هللا عنه. إلى الشام. ومات 
 (.1/216(. العجلً، الثقات، )7/276انظر، ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) الخطاب وهو ابن سبع وستٌن سنة.
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 .3س ي ي داسه  اس تا  ي اسم هير ياس هر2صا ً   ي مبل ة نيي ي ر رضي اهلل   ه 1ن   دالفي ت ت 

 ]أرض السواد[

 قاؿ3 )وأرض السواد ممموكة ألىميا يجوز بيعيـ ليا وتصرفيـ فييػا(ا ألف اإلمػاـ إذا فػتح أرضػًا عنػوة
راضػي ممموكػة ألىميػا وقػد وقيرًا لو أف يقر أىميا عمييا ويضػع عمييػا وعمػى رؤوسػيـ الخػراج فتبقػى األ 

قدمناه مف قبؿ. قاؿ3 )وكؿ أرض أسمـ أىميا أو فتحػت عنػوة وقسػمت بػيف الغػانميف فيػي أرض عشػر(ا 
ألف الحاجة إلى ابتداء التوظيؼ عمى المسمـ والعشر أليؽ بو لما فيو مف معنى العبػادة، وكػذا ىػو أخػؼ 

 حيث يتعمؽ بنفس الخارج.

 .4ألهاه  ال يز يالعهـ يتصر هـ(  اله  ي سرهف ياسهيةقيسه: )ينرض اسهياد مماي ة 

 5)ألف اإلم ـ إذا  تا نرضً    ية سه نف القر نهاه   االه  يالضع  االه  اسمراجس ي اػى ركيهػهـ اس زالػة  تيقػى
 األرض مماي ة ألهاه  يقدم  ه مف قيؿ(  ي ي ب قهمة اسغ  ،ـ.

 .6بل ال يز ألهاه  هذه استصر  تيمذهب م سؾ ياس   عي ين مد ن ه  ميقي ة  اى اسمهامالفس  

قيسػػه: ) ي ػػؿ نرض نهػػاـ نهاهػػ  (  االهػػ   ػػأ رزيا ما هػػـ  الهػػ  ) ني  ت ػػت   ػػية يقهػػمه  يػػالف اسغػػ  مالف  هػػي 
 .7  رالة

)ألف اس   ػة إسػى ايتػدال استيظالػؼ  اػى اسمهػاـ ياسع ػر نسالػؽ يػهة ألف  الػه مع ػى اسعيػ دةة يأل ػه نمػؼ  الػث 
 .  بل الكمذ م  سـ ال ف م ر ً   هي نسالؽ ي سمهاـ 8التعاؽ ( اسيا ب ) ي  س اسم رج (

  

                                                           

وكاندت  تقع بالقرب من قرٌة عجدور. من أرض فلسطٌنعلى لفظ التثنٌة، كؤّنه تثنٌة أجناد:  ،بفتح الهمزة والنون: أجنادٌن 1
الثنتً عشرة لٌلة بقٌت من جمادى األولى سنة ثبلث عشرة قبدل وفداة أبدً بكدر رضدً لمٌن والروم وقعت أجنادٌن بٌن المس

 (.1/103(. الحموي، معجم البلدان، )1/114. انظر: البكري، معجم ما استعجم، )هللا عنه بنحو شهر
 (.21/85انظر: السرخسً، المبسوط، ) 2
 (.1/103ي معجم البلدان، )انظر: الحمو 3
 (.2/271(. الحدادي، الجوهرة النٌرة على مختصر القدوري، )1/236القدوري، مختصر القدوري، )انظر:  4
 فً " أ " فً تبق. 5
 (.3/23(. ابن قدامة، المؽنً، )14/260(. الماوردي، الحاوي الكبٌر، )3/297انظر: األصبحً، المدونة، ) 6
(. الكاسددانً، بدددابع الصددنابع، 1/319ة الفقهدداء، )(. السددمرقندي، تحفدد1/236انظددر: القدددوري، مختصددر القدددوري، ) 7
(2/57.) 
 (.4/124(. الموصلً، االختٌار، )2/55انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) 8
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 وكػػؿ أرض فتحػػت عنػػوة فػػأقر أىميػػا عمييػػا فيػػي أرض خػػراج( وكػػذا إذا صػػالحيـا ألف الحاجػػة إلػػى(
صػمى او  -ابتداء التوظيؼ عمى الكػافر والخػراج أليػؽ بػو، ومكػة مخصوصػة مػف ىػذا، فػذف رسػوؿ او 

 ولـ يوظؼ الخراج فتحيا عنوة وتركيا ألىميا، -عميو وسمـ 

)ي ػػؿ نرض  ت ػػت   ػػيةس ينقػػر نهاهػػ   االهػػ   هػػي نرض مػػراجس ي ػػذا إذا صػػ س هـة ألف اس   ػػة إسػػى ايتػػدال 
 .1استيظالؼ  اى اس   ر ياسمراج نسالؽ يه(

ف سـ الزرعس ي اله  ظر  ذ ره  ي ومر اس صؿ إف   ل  2ألف  اله مع ى اسعقيية ساتعاؽ ي ستم ف مف اسزرا ةس يا 
 اهلل تع سى.

)يم ة ممصيصة مف هذا ( اسعمـي )  إ ه   ت ت   ية (  اػى مػ  هػا   ه  ػي يػ ب اسغ ػ ،ـ يقهػمته  يمػ  ال 
. يسػ مص هػذا اسم ػ ف ي ػدالث زالػ دة  اػى مػ   ػي 3ال ؾ معه ن ه   ت ت   ػية ) يسػـ اليظػؼ  االهػ  مرا ػً  (

 ي ب اسغ  ،ـ.

نقيػؿ رهػيؿ اهلل صػاى اهلل  االػه يهػاـ نمرج مهاـ  ف نيي هرالرة رضي اهلل   ه ن ػه ذ ػر  ػتا م ػة  قػ ؿ:   
 6يف اسيسالد  اػى اسم   يػة ييعث م سداً  5إ دى اسم   يتالف 4 تى دمؿ م ةس  يعث اسزيالر رضي اهلل   ه إسى

س ينمػػػذيا مػػػف يطػػػف اسػػػيادي يرهػػػيؿ اهلل صػػػاى اهلل  االػػػه يهػػػاـ  ػػػي 7األمػػػرى ييعػػػث نيػػػ   يالػػػدة  اػػػى اسُ ه ػػػر
: اهتػؼ سػي ي أل صػ ر  ػبل الػأتال ي 9ي  هرالرة قات سيالػؾ الػ  رهػيؿ اهللس  قػ ؿس ق ؿ:   ظر إسي يق ؿ: ال  ن8 تالية

 إال ن ص ريس

  
                                                           

 (.3/271(. الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )4/142. الموصلً، االختٌار، )236انظر: القدوري، مختصر القدوري،  1
 فً " م " التعلق. 2
 (.2/58(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )3/7المبسوط، )السرخسً،  انظر: 3
 فً " م، ط " على. 4
 فً " أ " المجنتٌن. وفً " ط " المجبنتٌن. 5

دوُن َمْكُسدوَرةٌ. َبَتدان، َوالنُّ َسدرة، وُهمددا ُمَجنِّ ٌْ مندة والَم ٌْ ًَ ال ِتدً َتُكددوُن ِفدً الَم ٌْش: ِهد َبدة الجد انظددر: ابدن األثٌدر، النهاٌدة، مددادة  ُمَجنِّ
 نب(.)ج

  أ من " أ ".35نهاٌة ق / 
 فً " أ " المجنة. وفً " ط " المجبنة. 6
ر 7 ِه َواَل مؽفر.: جمع حاسر وهو الُحس  ٌْ انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )حسدر(. ابدن درٌدد، جمهدرة اللؽدة،  ال ِذي اَل درع َعلَ

 مادة )حسر(. ابن األثٌر، النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث، مادة )حسر(.
 م " كتٌبته. فً " 8

مع فلم ٌنتشدر وقٌدل الجماعدة المسدتحٌرة الكتٌبة ما جُ قال ابن السكٌت:  الكتٌبة: القطعة العظٌمة من الجٌش، والجمع: الكتابب
 (. ابن األثٌر، النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث، مادة )كتب(.2/117انظر: ابن سٌده، المخصص، ) من الخٌل.

 فً " م، ط " قال. 9
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س  قػ ؿ سهػـ: نال تػريف 2يرهيؿ اهلل صاى اهلل  االػه يهػاـ ييي  ػت قػرالش نيي  ػه  1 هتؼ يهـ    ليا  أط  يا 
 اػػى األمػػرى يقػػ ؿ: ا صػػديهـ  صػػدًا  تػػى  3إسػػى نييػػ ش قػػرالشس ينتيػػ  هـس ثػػـ قػػ ؿ يالػػده  ضػػرب يإ ػػداهم 

اس ػدالث  4تيا ي ي  اى اسص  س ق ؿ  نيي هرالرةس    طاق ػ   مػ   ػ ل ن ػد م ػ  نف القتػؿ مػف  ػ ل مػ هـ إال قتاػه 
 هذا إسى م  ه  ؾ. 5يطيسهس   ضمـ

 ت ػػػت   ػػػية  8ي ػػػ رسس ينصػػػيه ف 7مػػػ   ػػػتا   ػػػية يصػػػا ً  مػػػف اسػػػيبلد  ػػػذ ر نف األهػػػياز 6يقػػػد ذ ػػػر اسقتيػػػي
 .11ي تية يف  زياف 10ي ثم ف يف نيي اسع ص  اى الدي نيي ميهى سعمر رضي اهلل   هس 9  ً يصا

 .13نيي ميهى م صة 12ي   ت نصيه ف  اى الدي

  

                                                           

 (.1/618. انظر: الزمخشري، أسس الببلؼة، )أحاط به :هأطاؾ بأطافوا:  1
(، تح: محمدد خدان، 3/189هـ(، ؼرٌب الحدٌث، )224انظر: الهروي، القاسم بن سبلم، ) األخبلط من الناس. :األوباش 2

 م. 1964هـ ـ 1384، 1مطبعة دار المعارؾ العثمانٌة، الهند، ط
 فً " م " أحدٌهما. 3
 (.3/1405(. صحٌح مسلم، )1780السٌر، باب فتح مكة، رقم )أخرجه مسلم، كتاب الجهاد و 4
 فً " م " ]إلى[.  5
، وهدو فاضدبلً  ،كان ثقة دٌنداً هـ(276هـ ـ 217، )الدٌنوريالمروزي عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة، أبو محمد الكاتب القتبً:  6

سدمً الددٌنوري  ،وكتداب المعدارؾ منها:ؼرٌب القرآن، وؼرٌب الحددٌث، وعٌدون األخبدار،وصاحب التصانٌؾ المشهورة، 
 (.2/477(. ابن المستوفً، تارٌخ أربل، )10/168انظر: البؽدادي، تارٌخ بؽداد، ) ألنه تولى قضاء الدٌنور.

 فً " أ " ]سبع[. 7
 .واألهدواز ٌجمعهدن وال ٌنفدرد الواحدد منهدا هدوز ،أصله أحواز جمع حوز أبدلته الفرس ألنه لٌس فى كبلمهم حداء األهواز:

، ثم أطلقوا علٌها عربستان، وتقع الٌوم فً شمال شرق إٌران فً محافظة خوزسدتان. وكان اسمها فى أٌام الفرس خوزستان
(. لٌسددترنج، بلدددان الخبلفددة اإلسددبلمٌة، 1/62(. الحمٌددري، الددروض المعطددار، )1/284انظددر: الحمددوي، معجددم البلدددان، )

267. 
صدبهان أ، سمٌت بؤصدبهان بدن ندوح وهدو الدذي بناهدا، وقٌدل سدمٌت س بالفاء: بكسر أوله وتفتح ٌكتبها بعض الناصبهانأ 8

معدروفٌن بالفروسدٌة والبدؤس، وهدً مدن بدبلد  أهلهدا وكدان، صبه بلسان الفرس البلد وهان الفدرس، معنداه بلدد الفرسدانأألن 
(. 1/43ر، )هددـ. انظددر: الحمٌددري، الددروض المعطددا19فتحهددا فددإن عمددر بددن الخطدداب، رضددً هللا عندده، فددً سددنة  ، فددارس

 (.1/206الحموي، معجم البلدان، )
 لٌست فً " م، ط ". 9

وفدد علدى النبدً صدلى هللا علٌده وسدلم فدً وفدد ثقٌدؾ فؤسدلم، ، عثمان بن أبً العاص بن بشر الثقفدً، ٌكندى أبدا عبدد هللا 10
. ً خبلفدة معاوٌدةومدات فد، سدكن عثمدان بدن أبدً العداص البصدرة ،واستعمله رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم علدى الطدابؾ
 (.3/573(. ابن األثٌر، أسد الؽابة، )3/1035انظر: ابن عبد البر، االستٌعاب فً معرفة األصحاب، )

، وقٌدل: أبدا ؼدزوان هدـ(،17، )تحلٌؾ لبنً نوفل بن عبدد منداؾ ٌكندى أبدا عبدد هللا ،عتبة بن ؼزوان بن جابر المازنً 11
، ثم قدم على النبً صلى هللا علٌه وسدلم وهدو بمكدة، فً الهجرة الثانٌةكان إسبلمه بعد ستة رجال، هاجر فً أرض الحبشة 

(. ابدن عبدد البدر، 2/72. انظدر: ابدن سدعد، الطبقدات الكبدرى، )والمشداهد كلهدا شهد بدراً  ،وأقام معه حتى هاجر إلى المدٌنة
 (.3/1026االستٌعاب فً معرفة األصحاب، )

 فً " م " ٌد.  12
(، تح: ثدروت عكاشدة، الهٌبدة المصدرٌة 1/569هـ(، المعارؾ، )276بن مسلم بن قتٌبة، )تانظر: الدٌنوري، عبد هللا  13

 م.1992، 2العامة للكتاب، القاهرة، ط
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 .6يف  رالز 5 يد اهلل يف   مر  اى الدي 4صا ً   ي مبل ة  ثم ف 3 ت ت  2يمريريد 1ينم  مراه ف

 صا ً . 9سمع يالة 8هعالد يف  ثم ف يف    ف 7ينم  م  يرالهم     تتا يعد  ثم ف  اى الدي

  سييعد ذسؾ 13ىييم ر  12ي هؼ 11يَ ّش  10يهمرق د

  

                                                           

طلدوع الشدمس ألن حدور موضدع ضم الخاء المعجمة وفتح الراء، وهدو اسدم مركدب بالعجمٌدة ومعنداه بالعربٌدة  :اسانرَ خُ  1
تقع الٌوم فً منطقة أواسط آسٌا ما كدان ٌعدرؾ  وهً ببلد كبٌرة، ء ومكانهبالعجمٌة الدرٌة اسم الشمس وأسان موضع الشً

قدددٌما باسددم مددا وراء النهددر ـ إٌددران وأفؽانسددتان ـ تقددع أجددزاء منهددا جمهورٌددة روسددٌا. انظددر: شدداكر، التددارٌخ اإلسددبلمً، 
(8/348).  
 فً " أ " روده.  2

وذ:  ر المرؼداب وهدو الحدد الفاصدل بدٌن اإلٌدرانٌٌن والتدرك وهدًمدن مددن خراسدان تلدً بحدر الهندد، تقدع علدى نهد َمْرُو الدرُّ
. انظدر: الٌعقدوبً، البلددان، صؽٌرة بالنسبة إلى مرو األخرى، خرج منها خلق من أهل الفضل ٌنسبون مروروذي ومدّروذي

 (.130(. مإنس، أطلس تارٌخ اإلسبلم، )5/112(. الحموي، معجم البلدان، )1/121)
 فً " أ " فتحت. 3
ٌجتمع هو ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً عبد منداؾ  ،أبو عمرو وٌقال أبو عبد هللا ،ن عفان بن أبً العاصعثمان ب 4

النورٌن، وأمٌر المإمنٌن، أسلم فدً أول اإلسدبلم،  يذلقب ب ،كلثوم مأكان ختن النبً صلى هللا علٌه وسلم على ابنتٌه رقٌة و
،وهو أحدد العشدرة المبشدرٌن بالجندة. انظدر: ابدن : إنً لرابع أربعدة فدً اإلسدبلمدعاه أبو بكر إلى اإلسبلم فؤسلم، وكان ٌقول

 (.3/578(. ابن األثٌر، أسد الؽابة، )6/160أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )
 فً " أ " عمرو. 5
صلى هللا ولد على عهد رسول هللا هـ(، 59ـ  4)ابن خال عثمان بن عفان. ، عبد هللا بن عامر بن كرٌز القرشً العبشمً 6

 شجاعاً  سخٌاً  كان ابن عامر رجبلً  جعل ٌتفل علٌه وٌعوذه،ف علٌه وسلم فؤتى به رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو صؽٌر،
بسنة. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبدرى،  قبل معاوٌةرضً هللا عنه مات ولً البصرة و ،فٌهم لقومه ولقرابته محبباً  وصوالً 

 (.3/932الستٌعاب فً معرفة األصحاب، )(. ابن عبد البر، ا5/32)
 فً " ط " ٌد. 7
هدـ  56سعٌد بن عثمان بن عفان األموي القرشً: نشؤ فً المدٌنة. وبعد مقتل أبٌه وفد على معاوٌة، فدواله خراسدان سدنة  8

. ولما مات معاوٌة، انصرؾ إلى المدٌندة. فقتلده أعدبلج كدان 57ففتح سمرقند، وأصٌبت عٌنه بها. وعزل عن خراسان سنة 
(.  5/116ان قلٌددل الحدددٌث. انظددر: ابددن سددعد، الطبقددات الكبددرى، )وكدد هددـ ، روى عددن أبٌدده62سددنة  قدددم بهددم مددن سددمرقند
 (3/98الزركلً، األعبلم، )

 فً " م " لمعوٌة. 9
ملدك مدن ملدوك الدٌمن،  مدٌنة الّسؽد معروفدة، ؼزاهدا شدمر ،بفتح أّوله، وإسكان ثانٌه، بعده راء مهملة مفتوحة: قندرَ مْ سَ  10

آسددٌا الوسددطى فددً جمهورٌددة تقددع فددً وهددً الٌددوم وهددى مددن خراسددان فهدددمها، فسددّمٌت شددمر كنددد، فعّربددت فقٌددل سددمرقند 
 (.3/754انظر: البكري، معجم ما استعجم من أسماء الببلد والمواضع، )أوزبكستان. 

سدمرقند  قرٌبة مدن تقع فً ببلد آسٌا الوسطى بلدةوهً اسم ٌطلق على عدة بلدان، وٌكتب بالسٌن والشٌن والجٌم، : ش  كَ  11
(. السدمعانً، 4/462. انظدر: الحمدوي، معجدم البلددان، )هانببلدة قرب جرجان، ومنها قرٌة من قدرى أصدمنها و ،وبخاري

 (. 120ـ 11/108األنساب، )
ـ آسٌا الوسدطى ـ بدٌن َجٌُحدون وسدمرقند. انظدر:  وهً من ببلد ما وراء النهر : بفتح أوله وثانٌه، ٌقال لها نخشب،نسؾ 12

 (5/285ي، معجم البلدان، )(. الحمو13/92السمعانً، األنساب، )
سدمرقند سدبعة أٌدام أو سدبعة وثبلثدون فرسدخا بٌنهمدا بٌنهدا وبدٌن  ،بالضم: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّهدا ُبَخارى 13

انظدر:  أوزبكسدتان.آسٌا الوسطى فً جمهورٌة تقع فً ٌصاحب الصحٌح،وهً الٌوم بخارٌها اإلمام الوٌنسب إل ببلد الصؽد،
 (.8/408(. شاكر، التارٌخ اإلسبلمً )1/353( الحموي، معجم البلدان، )2/107اب، )السمعانً، األنس

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=33
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 . 3يقتالية يف مهاـ 2يف نيي ص رة 1 اى الدي اسمهاب

هػعالد يػف  7 اػى الػد 6 ثم ف صا ً س ي ي يالالته  ت ت طيرهػت ف 5   تت ه  نيي ميهى  ي مبل ة 4ينم  اسري
 .12ه ة هيع يممهالف يم ،ة 11يد ي ي د 10ياسط سق ف 9صا ً س ثـ  ت ه   مري يف اسعبلل 8اسع ص

 ه ة ثم ف يتهعالفس  14  ي مبل ة هاالم ف يف  يد اسماؾ 13ينم   ر  ف

  
                                                           

 فً " أ " المطلب. 1
درك عمر ولم ٌرو عنه أ األزدي، واسم أبً صفرة ظالم بن سراق وٌكنى المهلب أبا سعٌد، المهلب بن أبً صفرة العتكً 2

ولددً ، لهمدددانً وسددماك بددن حددرب وعمددر بددن سددٌؾروى عندده أبددو إسددحاق ا، شددٌبا وقددد روى عددن سددمرة بددن جندددب وؼٌددره
. انظددر: ابددن سددعد، الطبقددات الكبددرى، خراسددان ومددات بمددرو الددروذ سددنة ثددبلث وثمددانٌن فددً خبلفددة عبددد الملددك بددن مددروان

 (.8/369(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )7/93)
 (.1/568انظر: الدٌنوري، المعارؾ، ) 3

َبة بن مسلم بن عمرو بن الحصٌن ٌْ ،ولً الري فً أٌام عبد الملك ابن مروان، (هـ 96 - 49الباهلً، أبو حفص) قَُت
وخراسان فً أٌام ابنه الولٌد. ووثب لؽزو ما وراء النهر، فتوؼل فٌها.وافتتح كثٌرا من المدابن، واشتهرت فتوحاته، فاستمر 

 (.4/86عٌان، )(. ابن خلكان، وفٌات األ5/189انظر: الزركلً، األعبلم، ) والٌته ثبلث عشرة سنة.
ّي:بفتح أّوله، وتشدٌد ثانٌه، 4 تقع الٌوم فً  وهً بلدة كبٌرة من ببلد الدٌلم بٌن قومس والجبال والنسبة إلٌها رازي، الر 

انظر: الحموي، معجم البلدان،  وؼٌرهم. أبو زرعة الرازيٌنسب إلٌها كثٌر من العلماء منهم الفخر الرازي و إٌران،
 (. 6/33ألنساب، )(. السمعانً، ا3/116)
 فً " م " والٌة.   5
 -ألن أهلهدا ٌحداربون بهدا« تبرستان»إنما هً : القاضً أبا بكر األنصاريقال  فتح أوله وثانٌه، وكسر الراء،: طبرستان 6

ببلد معروفة، والعجم ٌقولون مازندران، وهدً بدٌن الدري وهً  ،يفعرب وقٌل: طبرستان، والنسبة إلٌها: طبر -ٌعنى الفاس
(. 9/39، وبها جبل طارق، وتقع الٌوم فً شمال الجمهورٌدة اإلٌرانٌدة. انظدر: السدمعانً، األنسداب، )ومس وبحر الخزروق

 (.4/13الحموي، معجم البلدان، )
 فً " ط " ٌدي. 7
وهو أحد الذٌن كتبوا المصحؾ هـ(، 59ـ  1)سعٌد بن العاص بن سعٌد بن العاص بن أمٌة بن عبد شمس بن عبد مناؾ،  8
ولمدا قتدل ، جرجدان، سدنة تسدع وعشدرٌن أو سدنة ثبلثدٌنوثمان ْبن عفان، واستعمله عثمدان َعلَدى الكوفدة وؼدزا طبرسدتان لع

. عثمان لزم بٌته واعتزل الفتنة، روى عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه روى عنه ابنه ٌحٌى وسالم بن عبد هللا بن عمدر
 (.2/239بن األثٌر، أسد الؽابة، )(. ا4/48انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )

عمرو بن العبلء، من موالى عمرو بن حرٌث المخزومً وكان جواداً شجاعاً قابداً واله المهدي طبرستان بعدد أن فتحهدا.  9
 (.1/293انظر: الدٌنوري، المعارؾ، )

ٌنهددا وبددٌن مددرو الددروذ ثددبلث َطالََقدداُن: بعددد األلددؾ الم مفتوحددة: بلدددتان إحددداهما بخراسددان، بددٌن مددرو الددروذ وبلددخ، ب 10
انظددر:  صددطخرى: أكبددر مدٌنددة بخراسددان طالقددان.واألخرى كددورة وبلدددة بددٌن قددزوٌن وأبهددر، بهددا عدددة قددرى.مراحل.قددال اال

 (.1/380(. الحمٌري، الروض المعطار، )4/7الحموي، معجم البلدان، )
النداس ٌصدّحفون فدى هدذا االسدم، وبضّم أّوله، وإسكان ثانٌه، وهو جبل من نواحً الّرّي، وردأّنه بلددة الّسدحر، : دنباوند 11

. الحمددوي، معجددم البلدددان، ودنباونددد أٌضددا:جبل بكرمددان فددً بلددد ٌقددال لدده دمندددان. فٌجعلددون البدداء ٌدداء، وٌقولون:دنٌاونددد
 (.2/558(. البكري، معجم ما استعجم، )2/476)

 (.1/568الدٌنوري، المعارؾ، ) انظر: 12
سعٌد بن عثمان فً والٌة معاوٌة، ثم انؽلقت وارتّد أهلها عن  هافتتح، تقع شمال إٌران حالٌاً،اعلى نهر الدٌلم: رجانجُ 13

 (1/92.انظر: الٌعقوبً، البلدان، )اإلسبلم حتى افتتحها ٌزٌد بن المهلّب فً والٌة سلٌمان بن عبد الملك بن مروان
. بوٌدع بعدد أخٌده الولٌدد سدنة سدت وتسدعٌناألمدوي  الخلٌفة هـ (،99ـ  60، )بن عبد الملك بن مروان أبو أٌوبسلٌمان  14

 (.2/68(. الكتبً، فوات الوفٌات،)5/111انظر: الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )
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 .4 ثم ف صا  ً   ي مبل ة 3 ت هم   يد اهلل ايف   مر 2يه هت ف 1ي رم ف

 .8ياس عم ف يف مقرف 7س ي ه ي د  اى الدي هعد6 اه   ية  ي يقعة  ايالل 5يا تتا اس يؿ

مف  12ياسميصؿ ياس زالرة م  يالف اس رات يد اةس 1011 اى الدي  ال ض يف   ـ س  ت ت صا  ً  9ينم  اس زالرة
 اس زالرة.

  

                                                           

حالٌداً قدع افث بن ندوح، وتسمً بكرمان بن فلّوج من ولد لنطً بن ٌبالفتح، وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة،  ْرَماُن:كَ  1
 (. 4/1125(. البكري، معجم ما استعجم، )4/454جنوب شرق إٌران. انظر: الحموي، معجم البلدان، )

 وهدً ناحٌدة كبٌدرة ووالٌدة واسدعة، ، ٌطلق علٌهدا سجسدتان أو سٌسدتان،بكسر أّوله وثانٌه، وسٌن أخرى مهملة ِسِجْسَتاُن: 2
ٌنسب إلٌها كثٌر من العلماء منهم إمام أهل الحدٌث أبدو داود سدلٌمان بدن األشدعث  ان،تشؽل أجزاء كبٌرة من إٌران وأفؽانست
 (.  378(. المؽلوث، أطلس األدٌان، )3/191انظر: الحموي، معجم البلدان، ) السجستانً صاحب كتاب )السنن(.

 فً " أ " عباس. 3

  ب من " م ".55نهاٌة ق / 
 (.1/568انظر: الدٌنوري، المعارؾ، ) 4
: إقلٌم الجبل أو الجبال، ٌنقسدم إقلدٌم الجبدال القددٌم إلدى قسدمٌن: الصدؽٌر: وهدو كردسدتان فدً الؽدرب والكبٌدر وهدو لبجال 5

عراق العجم فً الشرق وما زال ذلك القسم من الببلد الذي كان إقلٌم الجبال قدٌما فً جنوب ؼرب طهران ٌعرفه أهله الٌوم 
 (.221بلدان الخبلفة الشرقٌة، )باسم والٌة العراق. انظر: لسترنج، 

 بقٌدادةوعلٌهدا كاندت الوقٌعدة أٌدام عمدر رضدً هللا عنده بدالفرس، مدٌنة عراقٌة ضدمن محافظدة دٌالً،بفتح أّوله: : جلوالء 6
وكدان فتحهدا ٌسدمى فدتح الفتدوح قتدل ، اثنً عشر ألفاً وجعل على مقدمته القعقاع بن عمدرو وكان عدد الجٌشهاشم بن عتبة 
انظددر: البكددري، معجددم مددا اسددتعجم مددن أسددماء الددببلد والمواضددع،  عدداجم مابددة ألددؾ وذلددك سددنة تسددع عشددرة،.فٌهددا مددن األ

 (.1/167(. الحمٌري، الروض المعطار، )2/390)
والمشاهد كلها، أسدلم وهدو ابدن سدبع  وأحداً  شهد بدراً ؾ، سعد بن أبً وقاص،واسم أبً وقاص مالك بن أهٌب بن عبد منا 7

ر المهداجرٌن وفداة وأول مدن رمدى بسدهم فدً سدبٌل هللا، تدوفً وهدو ابدن ثدبلث وثمدانٌن سدنة فدً أٌدام عشرة سنة، وكدان آخد
 (. 1/130(. أبو نعٌم، معرفة الصحابة، )2/606هـ(. انظر: ابن عبد البر، االستٌعاب، )55سنة ) معاوٌة رضً هللا

 مرو، وقٌل:أبو حكٌم، له صحبة، قتل ٌوم نهاوندالنعمان بن عمرو بن مقرن المزنً. ٌكنى أبا ع، وقٌل: النعمان بن مقرن 8
(. ابدن األثٌدر، أسدد 8/444ً. انظر: ابن أبً حداتم، الجدرح والتعددٌل، )بو خالد الوالبأ، روى عنه معقل بن ٌسار وهـ(21)

 (.  4/566الؽابة، )
التدً ٌكتنفهدا نهدرا دجلدة والفدرات، َجزٌَرةُ أَقُوَر: وهً الجزء الشمالً من األرض الجزٌرة الفراتٌة : وقدٌماً كانت تسمى  9

إلدى أبدً كمدال ودٌدر الدزور والرقدة، فدً سدورٌة. وهدً مدن  -فدً العدراق  -أي بٌن منخفض الثرثار إلى الموصدل وتلعفدر 
ومن أعظدم القبابدل العربٌدة التدً تسدكن الجزٌدرة ، أخصب أرض العرب، ومن أهم أعبلمها جبل سنجار، وجبل عبد العزٌز

 (. 1/82(. الحربً، معجم المعالم الجؽرافٌة، )2/134. الحموي، معجم البلدان، )بٌلة عنزةقوالٌوم: قبٌلة طٌا 
كدان مدع ـ، صلى هللا علٌه وسلم  -قبل الحدٌبٌة وشهد الحدٌبٌة مع رسول هللا  أسلم قدٌماً  القرشً الفهريعٌاض بن ؼنم  10

بن ؼنم الذي كان ٌلٌه. مات فً زمن عمر رضً هللا  أبً عبٌدة بن الجراح بالشام فلما حضرت أبا عبٌدة الوفاة ولً عٌاض
(. ابدن أبدً حداتم، الجدرح 7/279. انظدر: ابدن سدعد، الطبقدات الكبدرى، )عنه روى عنه عروة بدن الزبٌدر وشدهر بنحوشدب

 (.6/407والتعدٌل، )
 (.1/569انظر: الدٌنوري، المعارؾ، ) 11
آخر الشمال على الضفة الؽربٌدة لنهدر الفدرات قبدل اجتماعده بالفتح، وكسر الصاد: مدٌنة عظٌمة بالعراق فً الَموصل:  12

بالزاب األعلى، تقابلها على الضفة الشرقٌة للنهر آثار مدٌنة نٌنوى، وإلى الشمال الؽربً منها تلعفدر، ٌمدر بهدا الطرٌدق مدن 
جزٌدرة والعدراق، قدالوا: وسدمٌت الموصدل ألنهدا وصدلت بدٌن ال .بؽداد إلى القامشلً فً سورٌة، وهدً قاعددة شدمال العدراق

 (.1/305(. الببلدي، معجم المعالم الجؽرافٌة، )5/223.انظر: الحموي، معجم البلدان، )وقٌل وصلت بٌن دجلة والفرات
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نيي  2ينم  اسالم مة    تت ه  .1ي ذا ديمة اس  دؿينم  ه ر  أديا اس زالة إسى رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـس 
 .6ه ة ثبلث يتهعالف 5اسق هـ يف م مد اسثق ي 4   تت ه  3. ينم  اسه دي ر رضي اهلل   ه

 وفي الجامع الصغير كؿ أرض فتحت عنوة فوصؿ إلييا ماء األنيار فيي أرض خػراج، ومػا لػـ يصػؿ(
عشػر(ا ألف العشػر يتعمػؽ بػاألرض الناميػة، ونماؤىػا إلييا ماء األنيار واستخرج منيػا عػيف فيػي أرض 
 بمائيا فيعتبر السقي بماء العشر أو بماء الخراج.

يقػػد  اػػـ مػػف  ػػ دة  قيسػػه: ) ي ػػي اس ػػ مع اسصػػغالر  ػػؿ نرض  ت ػػت   ػػية  يصػػؿ إسالهػػ  مػػ ل األ هػػ ر اسػػم(
ؿ يعد س ظ اسقديري ي ي اسمص ؼ ن ه إذا يقعت مم س ة يالف م   ي اسقديري ياس  مع ني زال دة  ي اس  مع القي 

اس  مع اسصغالر إسى ومرهس يه   اسمم س ة ظ هرةة  إف قيؿ اسقديري:  ؿ نرض  ت ت   ية  أقر نهاه   االه  
 الهػػ   ػػالفس  8 الصػػؿ يػػأف اهػػت يطس  هػػي ن ػػـ مػػف نف الصػػؿ إسالهػػ  مػػ ل األ هػػ ر ني ال7 هػػي نرض مػػراج مطاػػؽ

 .9يس ظ اس  مع قالد مرا الته  يأف الصؿ إساله  م ل األ ه ر

يمػػػ ل اسهػػػم ل سػػػـ ت ػػػف إال  12ني 11سػػػي  ػػػ ف تهػػػقى يعػػػالف 10ي  ػػػف  قطػػػع نف األرض استػػػي نقػػػر نهاهػػػ   االهػػػ 
 مرا الةة ألف نهاه     ر.

  

                                                           

. وسّمٌت بدومان بن إسماعٌل علٌه السدبلم، بعدث مدٌنة سعودٌة، وهً إحدى محافظات الجوؾدومة الجندل: بضم الدال  1
ن النبً، صلى ، وقٌل أصلحاً ها حتفتفا إلى دومة، وأّمر علٌهم عبد الرحمن ابن عوؾ، جٌشاً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

. انظر: البكري، معجم ما تتحها خالد عنوة، وذلك فً سنة تسع للهجرةافخالد بن الولٌد من تبوك ف اهللا علٌه وسلّم، وّجه إلٌه
 (.2/487لبلدان، )(. الحموي، معجم ا2/564استعجم من أسماء الببلد والمواضع، )

 فً " أ " فافتحهما. 2
ال ٌقصددد بالهنددد دولددة الهنددد القابمددة الٌددوم، وإنمددا ٌقصددد بهددا شددبه القددارة الهندٌددة التددً تضددم عدددة دول الٌددوم منهددا: الهنددد،  3

(، 8/411وباكستان وبنؽبلدش ونٌبال وبوتان وسدٌرٌبلنكا. انظدر: شداكر، محمدود، التدارٌخ اإلسدبلمً ـ العهدد العثمدانً ـ، )
 م.2004هـ ـ 1421، 4المكتب اإلسبلمً، بٌروت، ط

 فً " أ " فافتحها. 4
، كان عامبل للحجاج على السند وفتحهدا (،هـ 98 - 62)، محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبً عقٌل الثقفًبل هو  5

قاسم وأمر بحملده مدن السدند مقٌددا، عزل محمد بن الوكان سلٌمان بن عبد الملك شدٌد النقمة على الحجاج وعماله فلما تولى 
فحمل إلى واسط، وعذب بها، ثم قتله معاوٌة ابن ٌزٌد بن المهلب. وقٌدل: مدات فدً العدذاب. وقدال ابدن حدزم: قتدل نفسده فدً 

 (.  6/333(. الزركلً، األعبلم، )4/245. انظر: الصفدي، الوافً بالوفٌات، )عذاب ٌزٌد بن المهلب
 (.1/570)انظر: الدٌنوري، المعارؾ،  6
 .236انظر: القدوري، مختصر القدوري،  7
 فً " أ " استٌط. 8
 .311انظر: اللكنوي، الجامع الصؽٌر وشرحه،  9

 فً " م " علٌها أهلها. 10
 فً " أ " بعنً. 11
 فً " أ " أود. 12
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ني يمػػ ل اسهػػم ل ال تيقػػى  اػػى  1فياس  ػػ ر سػػي ا تقاػػت إسػػالهـ نرض   ػػرالة يمعاػػـي نف اسع ػػرالة قػػد تهػػقى يعػػال
 .2اسع رالة يؿ تصالر مرا الة  ي قيؿ نيي   ال ة ينيي اليهؼ مبل ً  سم مد

 ي االيتدال  هي س نم  3اس   ر يتيظالؼ اسع رس ثـ  ي ه    رالة   د م مد إذا ا تقات إساله  ذسؾ   الؼ اليتدن
 نالضً  الم عه.

قػ ؿ: يس ػظ اس ػ مع اسصػغالر:  4 إ ػهس ياسعي رة استي  قاهػ   ػف اس ػ مع  ػي   الػة اسيالػ ف سالهػت  مػ   ػي اسهداالػة
 م مػػد  ػػف العقػػيب  ػػف نيػػي   ال ػػة قػػ ؿ:  ػػؿ نرض  ت ػػت   ػػية ي سقتػػ ؿ  صػػ رت نرض مػػراجس ي ػػؿ  ػػيل 

  هػػتمرج  الػػه  ػػالف  هػػي  صػػؿ إسالهػػ  مػ ل األ هػػ رسػػـ ال 5الصػؿ إسالهػػ  مػػ ل األ هػػ ر  هالػػأرض مػراجس ي ػػؿ  ػػيل
 .  7 6نرض   رس ياألراضي استي نهاـ نهاه   االه   هي نرض   ر

 قيسه: ي ؿ  يل الصؿ إسالهػ  مػ ل األ هػ ر  هػي نرض مػراج  طػؼ  اػى  ػؿ نرض  ت ػت   ػيةس ياسعطػؼ 
تا   ػػية نرض  ت ػػت   ػػية صػػ رت نرض مػػراجس ي ػػؿ نرض سػػـ ت ػػ 8الي ػػب اسمغػػ الرة  الصػػالر اسمع ػػى:  ػػؿ

 ييص ه  ن ه  الصؿ إساله  م ل األ ه ر  هي نرض مراج.

سى ي  صاه  م  سـ ال تا   ية س  ه  تهقى يم ل األ ه ر.  9تقهالـ نرض اسمراج إسى م  ال تا   يةس يا 

 عـ ال ب تقالالد األيؿ يأف القر نهاه   االه  ي سضػريرةس ي ػأف هػذا معاػيـس إذ ال اليتػدئ اسمهػاـ  ػي نيؿ اس ػتا 
سمػػراج  ػػي األراضػػي اسمقهػػيمة  مػػ  ال ػػب تقالالػػد األ هػػ ر  إ هػػ  ال ت ػػيف مرا الػػة مػػ  سػػـ ت ػػف قػػط يتيظالػػؼ ا

 األ ه ر اسعظ ـ   س الؿ ياس رات. 

 ياس  صؿ نف استي  ت ت   ية إف نقر اس   ر  االه  ال اليظؼ  االهـ إال اسمراجس يسي هقالت يم ل اسمطر.

  
                                                           

 فً " أ " ٌعنً. 1
خراجٌة عند أبً حنٌفة وقال أبدو ٌوسدؾ وأما الذمً إذا اشترى من مسلم أرض العشر فإنها تصٌر قال الفقٌه أبو اللٌث: " 2

(. السدمرقندي، تحفدة الفقهدداء، 1/185" انظددر: السدؽدي، النتدؾ فدً الفتدداوى، )علٌده عشدران وقدال محمددد علٌده عشدر واحدد
320. 

 فً " م " لذلك. 3
 فً " م " فإنها. 4
 فً " أ " أرض. 5
 فً " أ " عشره. 6
 (.1/311، )الجامع الصؽٌر وشرحهانظر: اللكنوي،  7
 فً " ط " وكل. 8

  ب من " أ ".35نهاٌة ق / 
 فً " أ " إلى. 9
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ف هقالت  ف قهمت يالف اسمهامالف ال اليظؼ إال اسع رس يا  ذايا   2 ػ ف  ػذسؾ  ي سضػريرة الػراد 1يمػ ل األ هػ رس يا 
 ي.الم  3األرض استي ن ال ه 

استي  5 الر اسمقهيمةس ياسمقرر نهاه   االه  سالس إال اسميات 4 إف استي  ت ت   ية مم  اليتدئ  اله  استيظالؼ
 .6ن الالت

  ػية  ايالصالر اسمع ى  ؿ نرض  ت ػت   ػية صػ رت نرض مػراج إذا نقػ ـ نهاهػ   االهػ س ي ػؿ نرض سػـ ت ػت
األ هػػػ ر  هػػػي مرا الػػػة ني مػػػ ل  ػػػالف ي  ػػػيه  هػػػي  يػػػؿ ن ال هػػػ  مهػػػاـ إف  ػػػ ف صػػػ ته  ن هػػػ  الصػػػؿ إسالهػػػ  مػػػ ل

استػي تاالػه  ف ذ ر اسمهأسة  9س يهي قيؿ نيي   ال ةس يسي  ر ه ه ذا اهتغ ى يه 8س يهذا قيؿ م مد7  رالة
  إ ه  هي. 

 ]الحيز في أرض الموات والمعتبر في اإلحياء[

 )قاؿ3 )ومف أحيا أرضًا مواتًا فيي عند أبي يوسػؼ معتبػرة بحيزىػا، فػذف كانػت مػف حيػز أرض الخػراج
ف كانػت مػف حيػز أرض العشػر فيػي عشػرية. )والبصػرة عنػده عشػرية(  ومعناه بقربو )فيػي خراجيػة(، وا 

حيػػز الشػػيء يعطػػى لػػو حكمػػو، كفنػػاء الػػدار يعطػػى لػػو حكػػـ الػػدار حتػػى يجػػوز  بذجمػػاع الصػػحابةا ألف
لصاحبيا االنتفاع بو. وكذا ال يجوز أخذ ما قرب مف العامر، وكاف القياس في البصرة أف تكوف خراجيةا 
ألنيا مف حيز أرض الخراج، إال أف الصحابة وظفوا عمييا العشر فترؾ القيػاس إلجمػاعيـ )وقػاؿ محمػد3 

ىا ببئر حفرىا أو بعيف استخرجيا أو ماء دجمة أو الفرات أو األنيار العظػاـ التػي ال يممكيػا أحػد إف أحيا
ف أحياىػا بمػاء األنيػار التػي احتفرىػا األعػاجـ( مثػؿ نيػر  فيي عشرية( وكذا إف أحياىا بماء السماء )وا 

 اء وألنو ال يمكف لمنم الممؾ ونير يزدجرد )فيي خراجية( لما ذكرنا مف اعتبار الماء إذ ىو السبب

  

                                                           

 فً " أ " وإن. 1
 فً " م " ٌرد. 2
حفر ـ وهً ضفٌرة تبنى للسٌل لترد الماء ـ أو ٌ، أو ٌجعل لؤلرض مسناة أن ٌبنً فٌها بناء، أو ٌزرع فٌها زرعاً  :اإلحٌاء 3

 (. ابن منظور، لسان العرب، مادة )سنا(3/67االختٌار، ). انظر: الموصلً، ماءالق إلٌها وسٌ، أو فٌها ببراً 
 فً " م " بالتوظٌؾ. 4
لٌها ماء أو تستنبط فٌها عٌن إ يال أن ٌجرإوال ٌنتفع بها  ةرض التً لٌس لها مالك وال بها ماء وال عمارالموات: ٌقال لؤل 5

 (.1/170. انظر: األزهري، الزاهر فً ؼرٌب ألفاظ الشافعً، )أو ٌحفر ببر
 فً " م " أحلٌت. 6
 فً " م، ط " فعشرٌة. 7
 فً " م " ]وهذا قول محمد[. 8
 فً " ط "  به. 9
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 توظيؼ الخراج ابتداء عمى المسمـ كرىا فيعتبر في ذلؾ الماءا ألف السقي بماء الخراج داللة التزامو.

ي  صاه  نف م مػدًا قػ ؿ:   ػالمف ن الػ  نرضػً  مالتػة يي،ػر   رهػ  ني  ػالف اهػتمر ه  ني مػ ل د اػة ياس ػرات ني 
ف ن ال هػػ  يمػػ ل األ هػػ ر استػػي  ػػقته  اسعظػػ ـ استػػي ال الما هػػ  ن ػػد ني  األ هػػ ر 1يػػ قي يػػ سمطر  هػػي   ػػرالةس يا 

ة ألف اال تيػػ ر  ػػي مثاػػه 6 هػػي مرا الػػة 5يهػػي ماػػؾ مػػف اسع ػػـ 4ي هػػر الزد ػػرد 3مثػػؿ  هػػر اسماػػؾ 2األ ػػ  ـ
سامػػ لة أل ػػه اسهػػيب س مػػ ل األرضة يأل ػػه ال الم ػػف تيظالػػؼ اسمػػراج  اػػى اسمهػػاـ ايتػػدال  رهػػً   العتيػػر اسهػػقية 

 .7راج دالسة  اى استزامه  تصالر مرا الة  االهألف اسهقي يم ل اسم

اسمػػراج: ني يقريػػه  9س ) ػػإف    ػػت مػػف  الػػز نرض8)ي  ػػد  نيػػي اليهػػؼ تعتيػػر ي الزهػػ  ( ني يمػػ  القػػرب م هػػ 
 .10 ع رالة(  مرا الةس ني نرض اسع ر

  ي ه  مرا الة ي سقرب مف نرض اسمراج ي  رالة  ذسؾ. 11استر الا  تر ا ألف اسقرب مف نهي ب

 

                                                           

 فً " م " وباقً. 1
كل من عدا العدرب فهدو عجمدً، سدواء الفدرس أو التدرك أو الدروم أو ؼٌدرهم، ولدٌس كمدا تتدوهم األعاجم: جمع أعجم. و 2

. انظددر: الددرازي، مختددار فصددح فددً الكددبلم وإن كددان عربٌدداً العامددة مددن اختصدداص العجددم بددالفرس، أمددا األعجددم فالددذي ال ٌ
 (.1/12الصحاح، مادة )عجم(. القلقشندي، قبلبد الجمان، )

خدرى حددى شدعبتٌه واألإب يَ لدى قصدر عمدر بدن هبٌدرة الفدزارإ وٌنتهدًٌؤخذ من الفرات نهر كبٌر فً العراق  :نهر الملك 3
 (.3/1406. ابن عبد الحق، مراصد اإلطبلع، )85انظر: االصطخري، المسالك والممالك،  ترمى فى دجلة.

نهر ٌزدجرد: ذكر الطبري فً تارٌخه فً قصة مقتل ٌزدجرد ملك فارس أنه لمدا قتدل رمدً فدً نهدر مدرو، وذكدر أٌضداً  4
 (. 7/626( )4/298نهر الشاه جرد قرب مدٌنة األهواز. فلعله أحدهما. انظر: الطبري، تارٌخ الطبري، )

أخدى دارا هدـ(، 31)تآخر ملوك الفدرس: ٌزدجدرد بدن شدهرٌار بدن كسدرى، وهدو مدن بندً ساسدان بدن بهمدن، ٌزدجرد:  5
ولٌزدجدرد آخدر ملدوك  قتل بزرق من قدرى مدرو فدً خبلفدة عثمدان رضدً هللا عنده، األكبر، أول من أظهر دٌن المجوسٌة.

(. السددمعانً، األنسدداب، 1/511انظددر: ابددن حددزم، جمهددرة األنسدداب، ). الفرسددعقب بمرو.وكددان لدده ابنددان: بهددرام، وفٌددروز
(6/284.) 
ً أٌدي أهل الشرك فهً أرض خدراج، وإن أحٌاهدا ففإن أحٌاها وساق إلٌها الماء من المٌاه التً كانت قال أبو ٌوسؾ: "  6

سدتطٌع أن ٌسدوق المداء إلٌهدا مدن فهدً أرض عشدر. وإن كدان ٌ -بببر احتفرها فٌها أو عٌن استخرجها منها-بؽٌر ذلك الماء 
(. القددوري، 1/78انظر: أبدو ٌوسدؾ، الخدراج، ) ."األنهار التً كانت فً أٌدي األعاجم فهً أرض خراج ساقه أو لم ٌسقه

 (. 1/310. اللكنوي، الجامع الصؽٌر، )236مختصر القدوري، 
 (. 1/310نوي، الجامع الصؽٌر، ). اللك236(. القدوري، مختصر القدوري، 1/78انظر: أبو ٌوسؾ، الخراج، ) 7
ٌَحدوُزه 8 لٌِدِه و ٌَ ُز الدار: ما انضّم إلٌها من المراِفدق والمنداِفع. َوُهدَو ٌحمدً َحْوَزَتده، أَي َمدا  ٌِّ أي حددوده : حدوزة اإلسدبلم، وَح

ر، لسدان انظدر: الفراهٌددي، العدٌن، مدادة )حدوز(. ابدن سدٌده، المحكدم والمحدٌط األعظدم، مدادة )حدوز(. ابدن منظدو ونواحٌه.
 العرب، مادة )حوز(.

 فً " أ " أراضً. 9
 (.2/58(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )1/236انظر: القدوري، مختصر القدوري، ) 10
 فً " م " فٌترجح.  11
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 تى   ز سص  ب اسدار اال ت  ع ي   ،ه  يهي  الػر مماػيؾ  1اسدير ن طي سه  ي اس رع   مه  ينصاه ن  الة
هػذا   ػ ،ي يسػالس سػي  الػه  ػؽ اس  ػر يس ػف  2سػي قػ ؿ اسمهػتأ ر سؤل ػرال سهس يمف ن ػؿ نف سػه  ػؽ اال ت ػ ع

مماي ػً   4 بل ضم ف  االهـ  ي االهت ه فس يؿ  اى اسمهتأ رة ألف  ي ه    ل يم زسة  ي ػه 3ا  ريا    ريا
 .5 ي ا طبلؽ الده  ي استصرؼ مف إسق ل اسطالف ياس  ر يريط اسداية

ف    ػػت مػػف  الػػز نرض اسمػػراجة  6 الػػر نف نيػػ  اليهػػؼ اهػػتث ى اسَيصػػرة مػػف ضػػ يطه  إ هػػ    ػػرالة   ػػدهس يا 
 .7ي الره  ترؾ اسقال س  اله  سذسؾ رالة  م  ذ ره نيي  مر يف  يد اسيرإل م ع اسص  ية  اى  عاه    

هذا يقػد ظهػر مػف قيسػه يأل ػه ال الم ػف تيظالػؼ اسمػراج  اػى اسمهػاـ إسػى ومػره نف اسمػراد يميضػيع اسمهػأسة: 
 ن  ي قيسه يمف ن ال  نرض مياتً  سمهاـس يال يد مف ذسؾ.

ني الس يهػيال    ػت   ػد  9مػد يمػ ل اسهػم ل ني  ػيهسي ن ال ه  ذمي    ت مرا الة هيال هقالت   ػد م  8أل ه
 .10نيي اليهؼ مف  الز نرض اسمراج ني اسع ر

س هػي  المػ  إذا سػـ 11 مػ  ذ ػره م مػد  ػي اسزالػ دات يظهر م ه نالضً  نف  يف اسمهاـ ال اليتدن يتيظالػؼ اسمػراج
اػى  مػ التهـ  مػ  ال ف م ه ص ع الهتد ي ذسػؾ يهػي اسهػقي يمػ ل اسمػراجس يهػذاة ألف اسمػراج  ػزال اسمق تاػة  

 هقى يم   ميه ي ب  اله.

 ]الخراج الذي وضعو عمر رضي او عنو[

 قاؿ3 )والخراج الذي وضعو عمر عمى أىؿ السواد مف كمجريب يبمغو الماء قفيز ىاشمي وىو الصاع 

  
                                                           

 فً " م " فً العشر حكم. 1

  أ من " م ".56نهاٌة ق / 
 فً " أ " لؤلجر. 2
 لٌست فً " م ". 3
 فً " أ " الدار. 4
(، مطبعدة محمدد علدً صدبح، القداهرة، د.ط، 1/249(، بداٌدة المبتددي، )593المرؼٌنانً، علً بن أبدً بكدر، )تانظر:  5

 .145د.ت. السؽناقً، النهاٌة، 
 لٌست فً " أ ". 6
(.  الموصدلً، االختٌدار لتعلٌدل المختدار، 2/58. الكاسدانً، بددابع الصدنابع، )236انظر: القددوري، مختصدر القددوري،  7
(4/143.) 
 فً " أ " حتى. 8
 فً " أ "ونحوه. 9

 (.6/195انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) 10
 ( .10/80انظر: السرخسً، المبسوط، ) 11
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ودرىـ، ومف جريب الرطبة خمسة دراىـ ومف جريب الكػـر المتصػؿ والنخيػؿ المتصػؿ عشػرة دراىػـ( وىػذا 
المنقوؿ عف عمر، فذنو بعث عثماف بف حنيؼ حتى يمسح سواد العراؽ، وجعؿ حذيفة مشرفًا عميػو، ىو 

وكونو فبمغ ستًا وثالثيف ألؼ ألؼ جريب ووضع عمى ذلؾ ما قمنا، وكاف ذلؾ بمحضر مف الصػحابة مػف 
 غير نكير فكاف إجماعًا منيـ.

 رالػػب الياغػػه اسمػػ ل ق الػػػزًا  هػػياد مػػف  ػػؿ مػػر رضػػي اهلل   ػػه  اػػى نهػػؿ اس 1قيسػػه: ) ياسمػػراج اسػػذي يضػػعه
 . 3ثم  الة نرط ؿ مبل ً  أليي اليهؼ 2ه  مي يهي اسص ع (

 ف اس عيي:   نف  مر يف  5اسص ع نيي اليهؼ يم مدس  ق ؿ نيي اليهؼ:  دث ي اسهري 4ثـ  ص  اى ن ه
ممهة ي اػى  ػؿ نرض الياغهػ  اسمػ ل  ماػت  6اسمط ب رضي اهلل   ه  رض  اى اس ـر   رة ي اى اسرطية

  .7ني سـ تعمؿ درهمً  يممتيم ً 

 .9يهي اسص ع ا تهى. ي  مر هي اس عيي ر مه اهلل تع سى 8ق ؿ   مر: هي اسَ     ي

:  م    ف مف نرض اسمراج مف   مر ني   مر مم  الياغه اسم ل مم  الصػاا ساػزرع 10يق ؿ م مد  ي األصؿ
 ذسؾ ص  يه  ي اسه ة مرة ني مرارًا ني سـ الزر ه  اه هيالس  11ي  ؿ ه ةس زرع  ي  ؿ  رالب ق الز يدرهـ  

  
                                                           

 فً " أ " وظؾ وفً " م " وظفه. 1
 .236انظر: القدوري، مختصر القدوري،  2
أبدً حنٌفدة ومحمدد  وهدذا قدول لتدراً  3,362ؼراماً = 3261الصاع: أربعة أمداد ما ٌساوي ثمانٌة أرطال وهو ما ٌعادل  3

كقدول أهدل  األول ثدم رجدع فقدال: خمسدة أرطدال وثلدث رطدل -رحمده هللا تعدالى  -رحمهما هللا تعالى وهو قول أبدً ٌوسدؾ 
 (. 1/270(. قلعجً وقنٌبً، معجم لؽة الفقهاء، )3/90المدٌنة. انظر: السرخسً، المبسوط، )

 (.3/272ٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )(. الز2/272انظر: الحدادي، الجوهرة النٌرة، )
 لٌس فً " أ ".  4
أبدو عبدد الدرحمن ابدن عدم الشدعبً روى عدن الشدعبً هـ(، 150ـ 141الهمدانً الكوفً، )تبن إسماعٌل النهدي  يسرال 5

، قال عنه ٌحٌى بن معٌن: أنه لدٌس بشدًء. وسدبل عنده روى عنه جرٌر وابن فضٌل وٌزٌد بن هارونوقٌس بن أبً حازم، 
(. الددذهبً، تددارٌخ اإلسددبلم، 4/282أحمددد فقددال: تددرك الندداس حدٌثدده. انظددر: ابددن أبددً حدداتم، الجددرح والتعدددٌل، ) اإلمددام

(3/871.) 
 فً " أ " الرطب. 6
. انظددر: المطددرزي، وهددو الصدداع بعٌندده وسددمً بدده ألندده ٌجعددل علددى أعددبله خدداتم مطبددوع كددٌبل ٌددزاد وال ٌددنقص :مختددومال 7

 (. 10/300. العٌنً، البناٌة شرح الهداٌة، )(1/138المؽرب فً ترتٌب المعرب، )
اجً: نسبة إلى الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً  8 . انظر: العٌنً، البناٌة شرح الهداٌدة، أخرجه بعدما فقد ه ألنهوإنما نسب إلٌالَحج 
(7/227.) 
 (.1/47انظر: الخراج، أبو ٌوسؾ، ) 9

أوالً. انظدر: ابدن عابددٌن، ؛ ألنه صنؾ سمً األصل أصبلً  األصل هو كتاب المبسوط لئلمام محمد بن الحسن الشٌبانً، 10
 (.1/70رد المحتار، )

 فً " أ " ٌزرع. 11
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 .1ي اله  ؿ ه ة ق الز يدرهـ  ي  ؿ  رالب زرع

س يهػي مثػػؿ اسصػ ع اسػذي  ػ ف  اػى  هػد اس يػي صػاى اهلل  االػػه 3يهػي ريػع اسه  ػمي 2ق الػز اس  ػ ج ياسق الػز
ممػػػ  زرع   طػػػة ني  ػػػعالرًا ني  دهػػػً  ني ذرةس ق سػػػه يهػػػاـ ثم  الػػػة نرطػػػ ؿس ياسمػػػراد مػػػف اسق الػػػز اسمػػػأميذ ق الػػػز 

 .4اسط  يي ياهت هف

يػذراع اسماػؾ  هػرى  س ياسمراد مف اس رالػب نرض طيسهػ  هػتيف ذرا ػً  ي رضػه   ػذسؾ5ياسدرهـ م  اليزف هيعة
 .7يقيضة  هي هيع قيض تة ألف ذراع اسع مة هت 6يهي الزالد  اى ذراع اسع مة

هتيف  ي هتالف    الة  ف  راليهـ  ي نراضالهـس يسالس يتقدالر الـز  ي  م  قالؿ اس رالب  يقيسه:  ي اس   ي:
 8األراضي  اه س يؿ  رالب األرض المتاؼ ي متبلؼ اسيادافس  العتير  ي  ؿ ياد متع رؼ نهاه 

القتضػػػي نف اس رالػػػب المتاػػػؼ قػػػدره  ػػػي اسياػػػدافس يمقتضػػػ ه نف الت ػػػد اسيا ػػػب يهػػػي ق الػػػز يدرهػػػـ مػػػع امػػػتبلؼ 
 ياد  اله م ،ة ذراع ي رؼ نمرى  اله ممهيف ذرا ً . اسمق دالرس  إ ه قد ال يف  رؼ

 س 10س يقالؿ م  اليذر  اله مف اس  طة هتيف َم  9ي ذا م  قالؿ اس رالب م  اليذر  اله م ،ة رطؿ

  

                                                           

(، تح: أبدو الوفدا األفؽدانً، 2/162هـ(، األصل المعروؾ بالمبسوط، )189انظر: الشٌبانً، محمد بن الحسن بن فرقد، ) 1
 ؼدارة القران والعلوم اإلسبلمٌة، كراتشً، د.ط، د.ت.

  أ من " أ ".36نهاٌة ق / 
هدـ(، واله عبدد الملدك الحدرمٌن مددة ثدم اسدتقدمه 95هدـ ـ 40الحجاج بن ٌوسؾ بن الحكم بن أبً عقٌل أبو محمد الثقفدً ) 2

روى عدن أندس بدن  ،سٌرة جابرة واسدتمر فدً الوالٌدة نحدوا مدن عشدرٌن سدنةفواله الكوفة وجمع له العراقٌٌن فسار بالناس 
(. ابدن حجدر، تهدذٌب التهدذٌب، 3/168. انظدر: ابدن أبدً حداتم، الجدرح والتعددٌل، )مالك روى عنده مالدك بدن دٌندار وثابدت

(2/210.) 
 (.1/623ربع الهاشمً: وهو الحجاجً، وهو ثمانٌة أرطال وهو الصاع عند الحنفٌة. انظر: أبو عبٌد، األموال، ) 3
 (.6/36. البابرتً، العناٌة شرح الهداٌة، )147انظر: السؽناقً، النهاٌة،  4
طبرٌة فلما ضربت فً اإلسبلم جمعوا الثقٌل والخفٌدؾ فجعلوهمدا درهمدٌن  مثاقٌل وخفافاً  كانت الدراهم فً الجاهلٌة ثقاالً  5

 . انظر: المطرزي، المؽرب، مادة )درهم(.فكانت العشرة من هذه الدراهم المتخذة وزن سبعة مثاقٌل
ذراع العامددة: هددو الوحدددة ، ومقٌدداس طددولًوهددو  صددبع الوسددطىمددن االنسددان مددن طددرؾ المرفددق إلددى طددرؾ األالددذراع:  6

طوال وقدره: سدت قبضدات كدل قبضدة أربعدة أصدابع، وكدل أصدبع طدول سدت شدعٌرات، وقددره القٌاسٌة الشرعٌة لقٌاس األ
 (.1/213معجم لؽة الفقهاء، ) (. قلعجً وقنٌبً،2/96انظر: الفراهٌدي، العٌن، ) س م. 46، 2بالقٌاس المتري 

 انظر: المطرزي، المؽرب، مادة )ذرع(. 7
 (. 2/343انظر: ابن مازه، المحٌط البرهانً، ) 8
ؼرامدا وهدو   4075=  درهمداً  1287/ 4 وهدو مدا ٌعدادلالرطدل العراقدً  .الرطل: بكسر الراء وفتحها، الذي ٌوزن به 9

 ٌر الفضة.المراد بكبلم الفقهاء عند كبلمهم على أو زان ؼ
. قلعجً وقنٌبً، راماً ؼ815,39 = ستاراً أأمنان، مكٌال سعته رطبلن عراقٌان، أو أربعون  معالمن: بالفتح والتشدٌد ج 10

 (.1/213معجم لؽة الفقهاء، )
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 . ياسمعيؿ  االه م   ي اسهداالة ي الره .1يقالؿ ممهيف  ي دال رهـ

س ػػػـر اسمتصػػػؿ ياس مالػػػؿ ينمػػػ   رالػػػب اسرطيػػػة   الػػػه ممهػػػة دراهػػػـ يال  ػػػيل  الػػػه مػػػف اسمػػػ رج ) ي ػػػي  رالػػػب ا
 2اسمتصاة   رة دراهـ هذا هي اسم قيؿ  ف  مر رضي اهلل   ه (

 ػػػبل  ػػػيل  الهػػػ س يػػػؿ  4ال الػػػد ن هػػػ  سػػػي    ػػػت مت رقػػػة  ػػػي  يا ػػػب األرض ييهػػػطه  مزري ػػػة 3 قالػػػد االتصػػػ ؿ
س ي ػذا سػي  ػرس ن ػ  رًا  الػر مثمػرةس يسػي    ػت األ ػ  ر 6يظال ة  مر رضي اهلل   ه  ي اسػزريع 5اسمعتير

 . 8 ـر ذ ره  ي اسظهالرالة 7نرضه   هي ات ة ال الم ف زرا ةم

ي ي  رح اسط  يي: سي ن يت نرضه  رمً   عااله مرا هػ  إسػى نف الطعػـس  ػإذا نطعػـ  ػإف  ػ ف ضػعؼ يظال ػة 
ف  قص  عااله ق الز يدرهـ.  ف   ف نقؿ   ص ه إسى نف ال قص  ف ق الز يدرهـس يا  س يا   اس ـر   اله يظال ة اس ـر

س ثػػـ ذ ػػر اسمصػػ ؼ اسرياالػػة  ػػف  مػػر رضػػي اهلل   ػػه ي ػػي رياالػػة  االػػه  يظال ػػة األرض إسػػى نف الطعػػـ اس ػػـر
 يذسؾ.

هػػياد اسعػػراؽ( يهػػي اسػػذي ومػػى اس يػػي صػػاى اهلل  االػػه  10 تػػى المهػػا 9ثػػـ قػػ ؿ: )إ ػػه يعػػث  ثمػػ ف يػػف ُ  الػػؼ
 .يهاـ يال ه ييالف  اي يف نيي ط سب رضي اهلل   هم   الف ومى يالف اسمه  رالف ياأل ص ر

  

                                                           

 (.5/116(. ابن نجٌم، البحر الرابق، )7/226انظر: العٌنً، البناٌة، ) 1
 . 236(.القدوري، مختصر القدوري، 1/258السٌر الصؽٌر، ) (. الشٌبانً،1/49انظر: أبو ٌوسؾ، الخراج، ) 2
 فً " م " باتصال. 3
 فً " م، ط " مزروعها. 4
 فً " أ " المؽٌر. 5
 فً " أ " الزرع. 6
 فً " أ " أرض. 7
كان المحتسب فً  (،619)ت حنفً،المحمد بن أحمد بن عمر البخاري، الفتاوى الظهٌرٌة: لظهٌر الدٌن أبو بكر  8

انظر: القرشً، الجواهر المضٌة،  .تسمى الفوابد الظهٌرٌة فوابد على الجامع الصؽٌر للحسام الشهٌد ، وله بخارى
 (.5/320(. الزركلً، األعبلم، )2/20)
، توفً فدً له صحبة، عداده فً أهل الكوفة ،عثمان بن حنٌؾ بن واهب بن العكٌم األنصاري األوسً، أبو عمرو المدنً 9

روى لده البخداري فدً  عمارة بن خزٌمة بن ثابت،عنه: ابن أخٌه أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنٌؾ، و روىخبلفة معاوٌة. 
 (. 4/371(. ابن حجر، اإلصابة، )19/358انظر: المزي، تهذٌب الكمال، ) "األدب"، والترمذي، والنسابً، وابن ماجة.

د أبعاَدهدا قاسدها لدٌعلم ِمسداحَتها أي سداحة ذرعهدامسدح مِ ح األرض ٌَ سَ مَ مسح:  10 دمها، َحدد  . باألمتدار المرب عدة ونحوهدا وقس 
 انظر: الرازي، مختار الصحاح، مادة )مسح(. عمر، معجم اللؽة العربٌة المعاصرة، مادة )مسح(.
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س ي ػػ ف 2م ػػر ً   االػػه  مهػػا  ياػػغ هػػتً  يثبلثػػالف نسػػؼ نسػػؼ  رالػػبس ييضػػع  اػػى ذسػػؾ مػػ  قا ػػ  1ال ػػة)ي عػػؿ  ذ
 .(3يم ضر مف اسص  ية رضي اهلل   هـ مف  الر   الر    ف إ م  ً  م هـ

مػ  قا ػ  ني يضػع  6ييضػع  اػى ذسػؾ 5إ ػه هػهي يػؿ القػ ؿ 4ق ؿ  ػ رح  ػي قيسػه قييضػع  اػى ذسػؾ مػ  قا ػ ا
 اسمراج. 

نسػؼ نسػؼ: ناليضػع  اػى اس ريػ ف اسمقػ دالر استػي ذ ر  هػ س  7مر ع اهـ اإل  رة اسهت ياسثبلثػيفيال الم ى نف 
 يال ههي ال هب إسى ق ،ؿ هذا.

. يا اػـ نف اسرياالػة 8يقد تقدـ رياالة نيي اليهؼ يهس يهي م قطعة ألف اس عيي سػـ الػدرؾ  مػر رضػي اهلل   ػه
 امتا ت  ثالرًا  ي تقدالر اسيظال ة.  ف  مر

 12اسثق ػي 11 ػف نيػي  ػيف م مػد يػف  يالػد اهلل 10 ف اس الي  ي 9 دث    اي يف مههر  الية: ريى ايف نيي 
مر درهمػً  ق ؿ: يضع  مر رضي اهلل   ه  اى نهؿ اسهياد  اى  ؿ  رالب نرض الياغه اسمػ ل  ػ مر ني  ػ 

 يق الزًا مف طع ـس 

  

                                                           

روى عنده  حذٌفة بن الٌمان والٌمان ٌقال له حسٌل بن جابر أبو عبد هللا العبسً الكدوفً سدمع النبدً صدلى هللا علٌده وسدلم 1
. انظدر: 36ن أبً حازم وربعً بن حراش قال البخاري مات بعد عثمان بن عفان بؤربعٌن ٌومدا وذلدك فدً أول سدنة قٌس ب

 (.1/213(. الكبلباذي، الهداٌة واإلرشاد، )3/256ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )
 أي درهماً وقفٌزاً.  2
 (. 7/212(. الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، )3/440انظر: الزٌلعً، نصب الراٌة، ) 3
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " ط ". 4
 فً " أ " ٌقٌه. 5
 فً " ط " ذلك على . 6

  ب من " م ".56نهاٌة ق / 
 فً " م " وثبلثون. 7
 (. 1/46انظر: أبو ٌوسؾ، الخراج، ) 8
روى عنده زكرٌدا بدن عدددى  ً،عمدش والشددٌبانسدمع األ .ثقدة كثٌددر الحددٌث ،علدى بدن مسدهر أبدو الحسددن القرشدى الكدوفى 9

(. ابدن أبدً حداتم، الجدرح 6/361. انظدر: ابدن سدعد، الطبقدات الكبدرى، )ومنجاب بدن الحدارث األصبهانًومحمد بن سعٌد 
 (.6/204والتعدٌل، )

روى عن عبدد  هـ(، ثقة،129، )تأبو إسحاق الشٌبانً موالهم الكوفً ،ه فٌروزسلٌمان بن أبً سلٌمان واسمالشٌبانً:  10
عنده ابنده إسدحاق وأبدو إسدحاق السدبٌعً وهدو أكبدر منده وعاصدم األحدول وهدو مدن ،روى هللا بن أبً أوفدى وزر بدن حبدٌش

 (.197/ 4(. ابن حجر، تهذٌب التهذٌب،، )6/334. انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )أقرانه
 " أ " عبد هللا. فً 11
ن بدسدمرة وأبداه وعبدد هللا   هدـ(، ثقةسدمع جدابر بدن110، )تو عون الثقِفً األعدور كدوِفًأبمحمد بن عبٌد هللا بن َسِعٌد  12

(. ابددن حجددر، تهددذٌب التهددذٌب، 1/170انظددر:  البخدداري، التددارٌخ الكبٌددر، ) مندده الثددوري وشددعبة ومسددعر.سددمع شددداد 
(9/322.) 
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 اى  ؿ  رالب نرض  نق زة قمف طع ـس ي اى اسرط ب 1اسيه تالف  اى  ؿ  رالب   رة دراهـ يممهة ي اى
يسػـ  2ممهة دراهـ يممهة نق زة مف طع ـس ي اى اس رـي  اػى  ػؿ  رالػب نرض   ػرة دراهػـ ي  ػرة نق ػزةا.

 . 3الضع  اى اس مالؿ  ال،ً   عاه تيعً  سؤلرض

قػػ ؿ: يعػػث  مػػر  ثمػػ ف يػػف   الػػؼ  اػػى مهػػ  ة  5 ػػف قتػػ دة  ػػف نيػػي م اػػز 4ثػػـ  ػػدث  ػػف نيػػي نهػػ مة
س ي اػػى  رالػػػب اس مػػؿ ثم  الػػػة دراهػػـس ي اػػػى 6األرض  يضػػع  ثمػػػ ف  اػػى اس رالػػػب مػػف اس ػػػـر   ػػرة دراهػػػـ

 . 7 رالب اسقصب هتة دراهـ: الع ي اسرطيةس ي اى  رالب اسير نريعة دراهـس ي اى  رالب اس عالر درهمالف 

 11 ػف إيػراهالـ استالمػي 10اسعػياـ يػف  ي ػب 9 ي  ت ب األمياؿ:  دث   ه الـ يف ي ػالر ن يأ ػ  8يق ؿ نيي  يالد
ق ؿ: سم  ا تتا اسمهاميف...  ه ؽ اس دالث يطيسه إسى نف ق ؿ:    مهػا  ثمػ ف يػف   الػؼ هػياد اس ي ػة مػف 

ب نرض نهػػؿ اسذمػػة ق  عػػؿ  اػػى  رالػػب اس مػػؿ   ػػرة دراهػػـ ي اػػى  رالػػب اسع ػػب ثم  الػػة دراهػػـ ي اػػى  رالػػ
ي اى اس رالب مف اس عالر درهمالف س ي اله قػ ؿ:  13ي اى اس رالب مف اسير نريعة دراهـ 12اسقصب هتة دراهـا

   أمذ مف ت  رهـ مف  ؿ   ػرالف درهمػً  درهمػً س  ر ػع ذسػؾ إسػى  مػر يػف اسمطػ ب رضػي اهلل   ػه  رضػي 
 . 14يهس  قد رنالت م  ه   مف االمتبلؼ 

  
                                                           

 فً " أ، م " وعشرة.  1
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ ". 2
(. إسدناده 33284كتاب السٌر، باب ما قالوا فً العشر والخراج كٌدؾ ٌوضدع، رقدم ) فً مصنفه، أخرجه ابن أبً شٌبة، 3

 (.   11/40). مرسل، أبو عون الثقفً لم ٌدرك عمر
 ، سبقت ترجمته ص إحالة.حماد بن أسامةأبو أسامة:  4
 فً " أ " مجلزم. 5
 ت فً " أ ".لٌس 6
(. وإسناده 33285، كتاب السٌر، باب ما قالوا فً الخمس والخراج كٌؾ ٌوضع، رقم )فً مصنفه أخرجه ابن أبً شٌبة 7

 (.11/40مرسل. )
 فً " أ " أبو عبٌدة. 8
 فً " أ " ابن. 9

ثقدة، ثبدت صدالح، هدـ(، 148)ت"كدوفً"،  ، كنٌته أبو عٌسدى،أنفسهم من ،العوام بن حوشب بن ٌزٌد بن روٌم الشٌبانً 10
 ، وروى عدن النخعدً والتٌمدً، وروى عنده سدوٌد بدن هدارون، وهشدٌم والنداس.مدن مدابتً حددٌث أو أكثدر قلدٌبلً  روى نحواً 

 (. 1/376(. العجلً، الثقات، )7/227انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )
، روى سمع أبداه هـ(، ذكره ابن حبان فً الثقات،92، )تالرباب كوفً تٌم التٌمًإبراهٌم بن ٌزٌد بن شرٌك أبو أسماء  11

(. ابدن حبدان، الثقددات، 1/334وسددلمة بدن كهٌدل. انظددر: البخداري، التدارٌخ الكبٌددر، ) روى عنده الحكدم عدن أندس بدن مالددك،
(4/7.) 

 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ ".  12
 لٌست فً " ط ". 13
(. وابددن زنجوٌدده، األمددوال، 1/46ٌوسددؾ. الخددراج، ) (. وأخرجدده أبددو639ـدد 1/86أخرجدده أبددو عبٌددد، األمددوال، ) 14
بداب قددر بؽٌدر هدذا اإلسدناد، كتداب السدٌر،  فً الكبرى، (. وأخرجه البٌهق1/265ً(. والببلذري، فتوح البلدان، )1/207)

 (.9/230(. )18382، رقم )الخراج الذي وضع على السواد
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 مػ  هػي اسرهػـ  2  ػده  ت ػيض إسػى إ  رتػهة أل ه  يقؼ  اى اسمهامالف1يم سؾ ر مه اهلل العتير إ  رة اإلم ـ
 .5إ  رة ال مراج 4يدؿ 3اآلف  ي نراضي مصرس  إف اسمأميذ اآلف

 نال ترى نف األراضي سالهت مماي ة سازراعس يهذا يعدم  قا   إف نرض مصر مرا الةس ياهلل ن اـ.

اسم ؿس يال يغي  اى هػذا نف ال الصػا  6 ص رت سيالت أ ه سميت اسم س الف  ال،ً    ال،ً  مف  الر إمبلؼ يرثة 
يسػي اسالتػالـ  ػبل  7يالع اإلم ـ يال  راكه مف ي الؿ يالت اسم ؿ س ػيل م هػ ة ألف  ظػره  ػي مػ ؿ اسمهػامالف   ظػر

 تيػػت  ػػي  تػػيى ر عػػت إسػػي  ػػي  ػػرال  10ي ػػيد مػػ  ال  قػػه هػػياهس  اػػذا 9 ػػدـ 8ال ػػيز سػػه يالػػع  قػػ ره إال سضػػريرة
ممػف ياله  ظػر يالػت اسمػ ؿ هػؿ ال ػيز  ػراكه م ػه يهػي  12ي اهلل   ه ألرضرض 11اسهاط ف األ رؼ يرهي ي

 اسذي يالهق   تيت: إذا   ف ي سمهامالف    ة ياسعال ذ ي هلل   ز ذسؾ.

 . 13ين مد  ي رياالة  م سؾس ي ي رياالة  ي  ؿ  رالب   طة ني  عالر درهـس ياسي قي  قيس  

يعضه  نقؿ ييعضه   14ؼ اس يا ي  يضع  اىيقالؿ  ؿ اسرياال ت  ف  مر ص ال ةس يا  م  امتا ت المتبل
 ن ثرة 

  
                                                           

 فً " م " ]ال خراج[. 1

  ب من " أ ".36نهاٌة ق / 
 أ " جارٌة. فً " 2
 لٌست فً " م ". 3
 لٌست فً " أ ". 4
أرض مصر والشام هً فً األصل أراض خراجٌة، فبل ٌعتبر منها حدوز إال مدا نشدؤ جاء فً الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة:  5

إال أن الكمال بن الهمام، ٌرى أن أرض مصدر قدد صدارت أرض حدوز. ونازعده ابدن عابددٌن ، بسبب أٌلولته إلى بٌت المال
فإذا كانت مملوكة ألهلها فمن أٌن ٌقال إنها صارت لبٌت المال باحتمال أن أهلهدا كلهدم مداتوا بدبل وارث فدإن فقال: " فً ذلك

(. الموسددوعة الفقهٌددة الكوٌتٌددة، 4/180". انظددر: ابددن عابدددٌن، رد المحتددار، )هددذا االحتمددال ال ٌنفددً الملددك الددذي كددان ثابتدداً 
(3/121 .) 
 فً " ط " البٌت. 6
 " م " لنظر. فً 7
 فً " أ " إال الضرورة. 8
 فً " أ " لعدم. 9

 فً " أ " وكذا. 10
صدداحب مصددر جركسددً  (،هددـ 841 - هددـ766) السددلطان الملددك األشددرؾ برسددباي الدددقماقً الظدداهري، أبددو النصددر، 11

بدن  َخلدع الصدالح .األصل، كان من ممالٌك األمٌر دقماق المحمدي وأهداه إلى الظاهر برقوق، فؤعتقه واستخدمه فً الجدٌش
فؤطاعه األمدراء وهددأت الدببلد فدً أٌامده. وؼدزا مدٌندة قبدرس ففتحهدا  824محمد، ونادى بنفسه سلطانا، سنة الظاهر ططر

 (.2/48انظر: الزركلً، األعبلم، ) وأسر ملكها. وأنشؤ مدارس بمصر وعمارات نافعة.
 فً " أ " األرض. 12
 (. 1/648(. البهوتً، شرح منتهى اإلرادات، )4/159مد، )انظر: ابن قدامة، الكافً فً فقه اإلمام أح 13
 .لٌست فً " ط " 14
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 قا   ن هر رياالةس ينر ؽ ي سر الة.  ي    الة مع    الةس يم  1ست  يت اسرالع

 وألف المػػؤف متفاوتػػة فػػالكـر أخفيػػا مؤنػػة والمػػزارع أكثرىػػا مؤنػػة والرطػػب بينيمػػا، والوظيفػػة تتفػػاوت
ىا وفي الرطبة أوسطيا، قاؿ3 )وما سو  ذلؾ مف بتفاوتيا فجعؿ الواجب في الكـر أعالىا وفي الزرع أدنا

األصػػناؼ كػػالزعفراف والبسػػتاف وغيػػره يوضػػع عمييػػا بحسػػب الطاقػػة(ا ألنػػو لػػيس فيػػو توظيػػؼ عمػػر وقػػد 
اعتبر الطاقة في ذلؾ فنعتبرىا فيما التوظيؼ فيو. قالوا3 ونياية الطاقة أف يبمغ الواجب نصؼ الخارج ال 

صػاؼ لمػا كػاف لنػا أف نقسػـ الكػؿ بػيف الغػانميف. والبسػتاف كػؿ أرض يزاد عميوا ألف التنصيؼ عػيف اإلن
يحوطيا حائط وفييا نخيؿ متفرقة وأشجار أخر، وفي ديارنػا وظفػوا مػف الػدراىـ فػي األراضػي كميػا وتػرؾ 

قػػاؿ )فػػذف لػػـ تطػػؽ ماوضػػع عمييػػا  كػذلؾا ألف التقػػدير يجػػب أف يكػػوف بقػػدر الطاقػػة مػػف أي شػػيء كػػاف.
والنقصاف عند قمة الريع جائز باإلجماعا أال تػر  إلػى قػوؿ عمػر3 لعمكمػا حممتمػا األرض  نقصيـ اإلماـ(

مػػا ال تطيػػؽ، فقػػاال3 ال بػػؿ حممناىػػا مػػا تطيػػؽ، ولػػو زدنػػا ألطاقػػت. وىػػذا يػػدؿ عمػػى جػػواز النقصػػاف، وأمػػا 
ر لػـ يػزد الزيادة عند زيادة الريع يجوز عند محمد اعتبارًا بالنقصاف، وعند أبي يوسؼ ال يجوزا ألف عم

 حيف أخبر بزيادة الطاقة.

 3مت  يتػػة  ػػ س ـر نم هػػ  مك ػػة (ة أل ػػه 2ثػػـ ذ ػػر اسمصػػ ؼ اسمع ػػى  ػػي امػػتبلؼ اسيظال ػػة  قػػ ؿ: ) يألف اسمػػكف
 األيد يبل مك ةس ين ثره  رالعً .  4اليقى  اى

ياس صػػػ د  5) ياسمػػػزارع ( نقاهػػػ  رالعػػػً  ي ) ن ثرهػػػ  مك ػػػة ( ال تال  هػػػ  إسػػػى اسيػػػذر يمػػػكف اسزرا ػػػة مػػػف اس راثػػػة
  ي  ؿ   ـ. 7ياستذرالة 6ياسد اَل س

  ؿ   ـ  ي ب ت  يت اسيا ب  8) ياسر ط ب يال هم  (ة أل ه  ال تديـ دياـ اس ـر يالت اؼ  ي  ماه 

  
                                                           

ع: فضل كّل شًء على أصله 1 ٌْ . انظدر: الفراهٌددي، العدٌن، رض: نماإها من محاصٌلها الزراعٌة أو أجرتهارٌع األو ،الر 
 (.1/229مادة )رٌع(. قلعجً وقنٌبً، معجم لؽة الفقهاء، )

 انظر: المطرزي، المؽرب، مادة )مؤن(. نتهم.إمن مؤنت القوم إذا احتملت م ،الثقل والمإنة:َإن جمع مإنة، المُ  2
 فً " أ " فإنه. 3
 فً " أ " إلى. 4
 فً " أ " الحرث. 5
ٌَاسُ الدٌاس:  6 نبل، َوُهدَو الددِّ ٌُْخِرَج الحب  ِمَن السُّ عاَم وٌُدّقه بالفّداِن ل ُدوُس الط  ٌَ اِبُس: ُهَو ال ِذي  انظدر: ابدن األثٌدر، النهاٌدة  .الد 

 فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، مادة )دوس(.
أذرٌددت الشددًء: إذا مددا ألقٌتدده، مثددل إلقابددك الحددب ، وٌقددال: ذرت الددرٌح التددراب تددذروه ذروا، إذا حملتدده فؤثارتددهالتذرٌددة:  7

ة وَذْرواً وللزرع.  ٌَ ُتها َتْذِر ٌْ ٌِح.َذَرْوت الِحْنطة والحب  وَنْحَوه أَْذُروها وَذر  تها ِفً الرِّ ٌْ انظر: األزهدري، تهدذٌب اللؽدة،  ِمْنُه: َنق 
 مادة )ذرا(. ابن منظور، لسان العرب، مادة )ذرا(.

 فً " أ " بعملها. 8
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 .1يت  يت اسمك ة

  الػه  صػؼ  4ني داسالػة 3اسهم ل   اله اسع رس يم  هقي ِيَغػْربٍ  2نصاه قيسه:  االه اسصبلة ياسهبلـ:   م  هقت
 .5اسع ر 

رضػػػي اهلل   ػػػه  )قيسػػػه: يمػػػ  هػػػيى ذسػػػؾ ( ني مػػػف األراضػػػي استػػػي  الهػػػ  نصػػػ  ؼ  الػػػر مػػػ  يظػػػؼ  الػػػه  مػػػر
س 9نرض ال يطهػػ   ػػيا،ط ي الهػػ   مالػػؿ مت رقػػة ين ػػ  ر 8س قياسيهػػت ف يهػػيا7( قياس مالػػؿ اسمات ػػةا 6) ػػ سز  راف

 .12.(11اسمات ةس ) اليضع  اى ذسؾ ي هب اسط قة 10ي ذا  الر ذسؾ   س مالؿ

اسز  ػراف  ػذسؾ ال ظػر  14س ي اػى  رالػب13الؿ اسمات ة ي هب م  تطالػؽس يال الػزاد  اػى اس ػـر اليضع  اى اس م
 ي ذسؾ  اه إسى  اته س  إف سـ تياغ هيى  اػة اسػزرع الكمػذ قػدر مػراج اسػزرع ني اسرطيػة الكمػذ مػراج اسرطيػة 

س يا  م  ال تهى إسى  صؼ اسم رج  .ني اس ـر   س ـر

 . (ي تماؾ رق ب األراضي ياألمياؿ )  الف اإل ص ؼ ) ألف است صالؼ ( يعدم    ف س   نف  قتاهـ

  

                                                           

 (.2/272. الحدادي، الجوهرة النٌرة، )148(. السؽناقً، النهاٌة، 4/114انظر: الموصلً، االختٌار، ) 1
 فً " أ " سقته. 2
 انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )ؼرب(. ن الدلو، وهو دلو تام، وجمعه ُؼُروٌب. أعظم م :الَؽْربُ  3
 فً " م " ودالٌة. 4

لو والَمْنَجنون، والَمْنَجنون: الَبَكَرة.  انظر: ابن درٌد، جمهرة اللؽة، مادة )دلواي(. الدالٌة: األَْرض ال ِتً ُتسقى بالد 
(. 118ـد 1/114(. والقرشدً. الخدراج لٌحٌدى بدن آدم، )1/90اآلثار ألبدً ٌوسدؾ، ) انظر:  .أخرجه أبو ٌوسؾ موقوفاً  5

 (.4/22المحلى باآلثار، )انظر: وأخرجه ابن حزم بلفظ " بنضح أو دالٌة" وقال صحٌح. 
ٌبِ  6 ْعَفران: ِصْبٌػ وهو من الطِّ  . انظر: الفراهٌدي، العٌن، مادة )زعفر(.الز 
 ".ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م  7

 (.1/45انظر: الجرجانً، التعرٌفات، )
 فً " أ " ]كالبستان ٌصلح نظٌراً ألنه[. 8
البسدتان: هدو مدا ٌكدون حابًطدا فٌده نخٌدل متفرقدة تمكدن الزراعدة  قال فً حاشٌة الشلبً: ذكره  األتقانً. وفدً التعرٌفدات: 9

(. الجرجددانً، التعرٌفددات، 273/ 3بً، )انظددر: الزٌلعددً، تبٌددٌن الحقددابق شددرح كنددز الدددقابق وحاشددٌة الشددل وسددط أشددجاره.
(1/45.) 

 فً " م " فالنخٌل. 10
أي أقصى ؼاٌته، وهو اسم لمقددار مدا ٌمكدن أن ٌفعلده بمشدقة اسم من الطوق وهو القدرة على الشًء، والطاقة:  الطاقة: 11
 . انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )طوق(.منه
 (.5/116. ابن نجٌم، البحر الرابق، )(2/272انظر: الحدادي، الجوهرة النٌرة، ) 12
 (. 5/1867قال أبو ٌوسؾ : فً النخلة الملتفة والشجر: ال أزٌد على وظٌفة جرٌب الكرم. انظر: الرومً، الٌنابٌع، ) 13
 فً " أ " جراٌب. 14

  أ من " م ".57نهاٌة ق / 
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 ػذا ن ػ ده س 1)قيسه:  إف سـ تطؽ م  يضع  االه ( يأف سـ الياغ اسم رج م هػ  ضػع ه  قػص إسػى  صػؼ اسمػ رج
 ػػي اسمبلصػػة  الػػث قػػ ؿ:  ػػإف    ػػت األراضػػي ال تطالػػؽ نف ال ػػيف اسمػػراج ممهػػة يػػأف  ػػ ف اسمػػ رج ال الياػػغ 

 ا تهى.  3 صؼ اسم رج 2مثؿ  رة ال يز نف ال قص  تى الصالر 

 مػر رضػي اهلل   ػه ثػـ  قػص  زسهػ  يضػع ت اآلف ني  4ي ػي هػذا ال  ػرؽ يػالف األرضػالف استػي يظػؼ  االهػ 
  الره .

ين معػػيا  اػػى ن ػػه ال ت ػػيز اسزالػػ دة  اػػى يظال ػػة  مػػر رضػػي اهلل   ػػه  ػػي األراضػػي استػػي يظػػؼ  الهػػ   مػػر 
 . ذ ره  ي اس   ي.5 هرضي اهلل   ه ني إم ـ ومر مثؿ يظال ة  مر رضي اهلل  

ينم   ي ياد نراد اإلم ـ نف اليتدئ  اله  استيظالؼ  ع د نيي   ال ة ينيي اليهؼ ال الزالدس يق ؿ م مػد يهػي قػيؿ 
 .7 ف نيي اليهؼ يقيؿ اس   عي: سه ذسؾ 6م سؾ ين مد يرياالة

الضػػع  يمع ػػى هػػذا إذا    ػػت األرض استػػي  ت ػػت يعػػد اإلمػػ ـ  مػػر رضػػي اهلل   ػػه تػػزرع اس  طػػة  ػػأراد نف
  االه  درهمالف يق الزًا يهي تطالقه سالس سه ذسؾ. 

ي  د م مد سه ذسؾ ا تي رًا ي س قص فس يهذا الكالد م  ذ رته مف  مؿ األرض  ي قيسه  إف سـ تطؽ م  يضػع 
  االه   اى م  ال مؿ نرض  مر رضي اهلل   ه.

 .8يم عه نيي اليهؼ يأف  مر رضي اهلل   ه سـ الزد  الف نمير يزال دة ط قة األرض

  

                                                           

 (.5/117(. ابن نجٌم، البحر الرابق، )3/273. الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )236انظر: القدوري، مختصر القدوري،  1
 لٌست فً " م ". 2
 .132(. اللكنوي، الجامع الصؽٌر، 5/1870انظر: الرومً، الٌنابٌع، ) 3
 فً " أ " فٌها. 4
 (5/1868(. الرومً، الٌنابٌع، )5/117الرابق، ) (. ابن نجٌم البحر2/62انظر: الكاسانً، بدابع الصنابع، ) 5
 فً " أ " فً رواٌة. 6
، المدداوردي (.4/159ابددن قدامددة، الكددافً، ) .(10/79(. السرخسددً، المبسددوط، )1/98انظددر: أبددو ٌوسددؾ، الخددراج، ) 7

 .(. 1/358(. ابن رشد، المقدمات والممهدات، )14/299الحاوي الكبٌر، )
 (. 3/273قابق، )انظر: الزٌلعً، تبٌٌن الح 8
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:  نمػ ؼ نف ت ي ػ   ماتمػ  األرض مػ  ال تطالػؽس قػ ال:  ما  هػ  2يػف مالمػيف 1  ي اسيم ري مف  دالث  مري
 3نمرًا هي سه مطالقة م   اله   يالر  ضؿ .

قػ ؿ:  6 ػف إيػراهالـ 5 ػف م مػد يػف زالػد 4 ػف  اػي يػف اس  ػـ اسي ػ  ي يريى  يد اسرزاؽ ق ؿ: نمير ػ  معمػر
 ػػ ل ر ػػؿ إسػػى  مػػر يػػف اسمطػػ ب رضػػي اهلل   ػػه  قػػ ؿ:  نرض  ػػذا ي ػػذا الطالقػػيف مػػف اسمػػراج ن ثػػر ممػػ  

 .8: سالس إسالهـ هيالؿ 7 االهـس  ق ؿ سه

 ]الحاالت التي ال خراج عمييا[

)ف غمب عمى أرض الخراج الماء أو انقطع الماء عنيا أو اصطمـ الزرع آفػة فػال خػراج عميػو ألنػو  )وا 
مػػف الزراعػػة، وىػػو النمػػاء التقػػديري المعتبػر فػػي الخػػراج، وفيمػػا إذا اصػػطمـ الػػزرع آفػػة فػػات فػات الػػتمكف 

النماء التقديري في بعض الحوؿ وكونو ناميًا في جميع الحػوؿ شػرط كمػا فػي مػاؿ الزكػاة أو يػدار الحكػـ 
ف عطميػا صػاحبيا فعميػو الخػراج(ا ألف الػتمكف كػاف ثا عمى الحقيقة عند خروج الخػارج. بتػًا وىػو قػاؿ )وا 

قالوا3 مف انتقؿ إلى أخس األمريف مف غير عػذر فعميػو خػراج األعمػىا ألنػو ىػو الػذي ضػيع  الذي فوتو.
 الزيادة، وىذا يعرؼ وال يفتى بو كي ال يتجرأ الظممة عمى أخذ أمواؿ الناس.

  
                                                           

 فً " أ " عمر. 1
أبدوٌحٌى الكدوفً مدن أود بدن صدعب بدن سدعد العشدٌرة مدن مددذحج: أدرك وقٌدل  عمدرو بدن مٌمدون األودي ، أبدو عبدد هللا 2

، وعبد هللا بن عمرو بن العاص ،روى عن: عبد هللا بن عباسهـ(، ثقة، 74، )تالجاهلٌة ولم ٌلق النبً صلى هللا علٌه وسلم
(. المددزي، تهددذٌب الكمددال، 6/172.انظر: ابددن سددعد، الطبقددات الكبددرى، )د بددن جبٌددر، وعددامر الشددعبًسددعٌ: روى عندده

(22/261.) 
، كتاب أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم، باب قصة البٌعة واالتفاق على عثمان بن عفان فً صحٌحه أخرجه البخاري 3

 (.5/15)( .3700وفٌه مقتل عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، رقم )
روى عنه  ،بى نضرة ونافعأروى عن الضحاك و هـ(،131، )تكنٌته أبو الحكم ،من أهل البصرة البنانًعلى بن الحكم  4

. انظدر: ابدن أبدً حداتم، حمدد ابدن حنبدل علدى بدن الحكدم لدٌس بده بدؤسأقدال . حماد بن سلمة وحماد بن زٌد وجرٌر بن حازم
 (.7/205ت، )(. ابن حبان، الثقا6/181الجرح والتعدٌل، )

محمد بدن زٌدد بدن علدً الكنددي، وٌقدال: العبددي، وٌقدال: الجرمدً، البصدري قاضدً مدرو، روى عدن: إبدراهٌم النخعدً،  5
: صدالح الحددٌث ال بدؤس بده.وذكره ، قال عنه أبو حداتمروى عنه: سلٌمان األعمش وعلً بن الحكم البنانً، وسعٌد بن جبٌر

(. المدزي، 7/424قطنً فدً الضدعفاء والمتروكدون. انظدر: ابدن حبدان، الثقدات، )وذكره الددار ابن حبان فً كتاب "الثقات"
 (.3/130(. الدارقطنً، الضعفاء والمتروكون، )25/228تهذٌب الكمال، )

 .132سبقت الترجمة له ص  إبراهٌم النخعً. 6

 أ من " أ ".37نهاٌة ق / 
 لٌست فً " ط ". 7
(. وكتدداب أهددل 10129تدداب، بدداب مددا أخددذ مددن األرض عنددوة، رقددم ). كتدداب أهددل الكفددً مصددنفه أخرجدده عبددد الددرزاق 8

، فً الكبرى (. والبٌهق10/335ً) -(6/101(. )19284الكتابٌن، باب المسلم ٌشتري أرض الٌهودي ثم تإخذ منه، رقم )
(. وأبدددو ٌوسدددؾ. الخدددراج، 6/239(. )18416كتددداب السدددٌر، بددداب األرض إذا أخدددذت عندددوة فوقفدددت للمسدددلمٌن، رقدددم )

(1/138.) 
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ف  اب  اى نرض اسمػراج اسمػ ل ني ا قطػع اسمػ ل   هػ  ني اصػطاـ ج  االػهسنم  اسػزرع و ػة ال مػرا 1) قيسه: يا 
 .3يهي اس م ل استقدالري اسمعتير  ي اسمراج(  ؤل ه   ت استم ف مف اسزرا ة 2 ي  اية اسم ل ني ا قط  ه

) اس م ل استقدالري  ي يعض اس يؿس ي ي ه   مالً   ي  مالع اس يؿ  رط  م   ي  4ينم   ي االصطبلـ  ا يت
 م ؿ اسز  ةس ني الدار اس  ـ  اى  قالقة اسم رج   د اسمريج (.

 اسزرا ة ق ،ـ مق مهس  إذا ي د األصؿ يطؿ ا تي ر اسماؼ يتعاؽ اس  ـ ي ألصؿ.  5ألف قاستم ف مفا

يا اـ نف ن ثػر اسم ػ الم  ماػيا اسمػذ ير  ػي اس تػ ب مػف هػقيط اسمػراج ي الصػطبلـ  اػى مػ  إذا سػـ اليػؽ مػف 
  .7ال الهقط اسمراجة أل ه  طاه  6اسه ة مقدار م  الم ف اسزرا ة ث  الً س  إف يقي

ي ػػي اس تػػ يى اس يػػرى: ت امػػيا نف اسمعتيػػر  الػػه زرا ػػة اس  طػػة ني اس ػػعالر نـ ني زرع  ػػ فس ينف اسمعتيػػر مػػدة 
 ترؾ اسزرع  اله  ني مدة الياغ اسزرع  اله  مياغً  ال يف قالمته ضعؼ اسمراج. 

 رج إف ياس تػػيى  اػػى ن ػػه مقػػدر يثبلثػػة ن ػػهر يهػػي ال ال ػػ  ي اسي ػػه اسثػػ  ية ألف إدارة اس  ػػـ  اػػى  قالقػػة اسمػػ
 9يعده مف اسزم ف. 8نهقط اسيا ب م ه ال الم ع اإلال  ب ي ستعطالؿ  اله 

ف يقػي إم ػ ف اسزرا ػة إسػى ومػر اسهػ ةس يسػـ الػذ ر  ثالػر مػف  ينمػ  اسي ػه األيؿ  صػرالا  ػي   ػي اسي ػيبس يا 
  أمػػذ 11اسػػزرع تهػػتد ي مك ػػً   ػػ أليؿس  ػػإف نمػػرج  ػػال،ً   قصػػ راه نف ال ػػي يػػ سمرا الف 10اسم ػػ الم هػػذاس يا  ػػ دة

 ي ذا إف زرع.  13نصؿ م ؿ اسزراع 12اسمراج إذا سـ الزرعس ياس  سة هذه تمالر

  

                                                           

 (.3/204. انظر: ابن عبٌد، ؼرٌب الحدٌث، )ٌعنً استإصل فلم ٌبق منه شًء :اصطلم 1
 ممحً فً " أ ". 2
 (.2/350. ابن مازة، المحٌط البرهانً، )236(. القدوري، مختصر القدوري، 10/83انظر: السرخسً، المبسوط، ) 3
 فً " أ " فلفوات. 4
 ما بٌن المعكوفٌن ممحً فً " أ ". 5
 م " ]ال ٌخرج[. فً " 6
 .150(. السؽناقً، النهاٌة، 10/83انظر: السرخسً، المبسوط، ) 7
 فً " م " فٌما. 8
 (.5/117(. ابن نجٌم، البحر الرابق، )7/232انظر: العٌنً، البناٌة، ) 9

 فً " م " وعادة  10
 فً " أ " الخرجٌن، فً " م " بالخرجٌن 11
 فً " أ " ٌجبنه. 12
 فً " أ " الزرع. 13
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ف  طاهػػ  صػػ  يه   عاالػػه اسمػػراجة )  ػػ ف ث يتػػً  يهػػي اسػػذي  يتػػه ( ني  ألف اسػػتم ف ( مػػف اسزرا ػػة 1) قيسػػه: يا 
 استم ف. 3يهذا ي رط 2 يت اسزرع

 4دـ قيتػه ينهػي يهس  ائلمػ ـ نف الػد عه  إسػى  الػره م  ال الده قيسهة ألف استم ف   ف ث يتً س  أمػ  إذا سػـ الػتم ف سعػ
مزار ة يالأمذ اسمراج مف  صػالب اسم سػؾ يالعطالػه اسيػ قيس ني الك رهػ س يالأمػذ اسمػراج مػف األ ػرةس ني الزر هػ  
ي  قػة مػػف يالػت اسمػػ ؿس  ػػإف سػـ الػػتم ف مػػف ذسػؾ يسػػـ ال ػػد مػف القيػػؿ ذسػػؾ ي  هػ س ينمػػذ مػػف ثم هػ  مػػراج اسهػػ ة 

ف  ػ ف  ػيع   ػر اسم هامة يد ع ي قي اسثمف   الػه  5سص  يه  ثػـ اهػتمر الأمػذ اسمػراج مػف اسم ػتريس يهػذا يا 
 ياسطيالػػب 6د ػػع ضػػرر اسع مػػة يإثيػػ ت ضػػرر يا ػػد يهػػي  ػػ ،ز  مػػ  قا ػػ   ػػي اس  ػػر  اػػى اسم ػػ ري اسم اػػس

 اس  هؿ. 

ال  اػى  7يسي يقع اسيالع  ي نث  ل اسه ة  إف يقي م ه  قدر م  الػتم ف اسم ػتري مػف اسزرا ػة  ػ سمراج  االػهس يا 
 .8   الته مف يالت اسم ؿ قرضً  سالعمؿ  اله  ص الا نالض ً  يم   ف نيي اليهؼ ن ه الد ع ساع  زس اسي ،ع

  يػػأف    ػػت مػػثبًل تػػزرع اس ػػـر  زر هػػس األمػػرالف مػػف  الػػر  ػػذر( 9يمػػف  ػػريع ذسػػؾ: ) مػػ  إذا ا تقػػؿ إسػػى نمػػس
ة ) أل ه هي اسذي ضالع اسزالػ دة (  اػى اسمهػامالف قػ سيا: ال ال تػى   يييً  ) نمذ م ه مراج األ اى ( يهي اس ـر

 11مػػػف تهػػػاط اسظامػػػة  اػػػى نمػػػياؿ اسمهػػػامالف إذ الػػػد ي  ػػػؿ ظػػػ سـ نف نرضػػػه تصػػػاا سزرا ػػػة 10يهػػػذا سمػػػ   الػػػه
 13ي بل ه صعب. 12اسز  راف ي  يه

  

                                                           

 (.6/193(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )1/236انظر: القدوري، مختصر القدوري، ) 1
 فً " أ، م " الرٌع . 2
 فً " أ " بالشرط. 3
 فً " ط " لؽٌره. 4
. انظدر: الفراهٌددي، العدٌن، مدادة )حجدر(. ابدن سدٌده، ر علدى إنسدان مالده فتمنعده أن ٌفسددهأن تحُجد المندع، ومنده ر:جْ الحَ  5

 )حجر(.المحكم، مادة 
ال دابة له، وقٌل: المكاري المفلدس، أنه المكاري المفلس: هو الذي ٌكاري الدابة وٌؤخذ الكراء، فإذا جاء أوان السفر ظهر  6

انظدر: الجرجدانً،  هو الذي ٌتقبل الكراء وٌإاجر اإلبل، ولٌس لده إبدل وال ظهدر ٌحمدل علٌده، وال مدال ٌشدتري بده الددواب.
 (.1/228التعرٌفات، )

 أ " أثنابه.فً "  7

  ب من " م ".57نهاٌة ق / 
 (.6/39(. البابرتً، العناٌة، )3/275. الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )151ـ150انظر: السؽناقً، النهاٌة،  8
 فً " أ " أحسن. 9

 فً " أ " عذرا. 10
 فً " أ " الزراعة. 11
 فً " أ " أونحوه. 12
 (. 3/275حقابق، ). الزٌلعً، تبٌٌن ال151انظر: السؽناقً، النهاٌة،  13
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 ]إسالـ أىؿ الخراج[

 الخراج أخذ منو الخراج عمى حالو(ا ألف فيو معنى المؤنة فيعتبر مؤنة في حالػة )ومف أسمـ مف أىؿ
 البقاء فأمكف إبقاؤه عمى المسمـ

 .1) قيسه: يمف نهاـ مف نهؿ اسمراج نمذ م ه اسمراج  اى   سه (

ي ػػذا سػػي ي  هػػ  مػػف مهػػاـ ال ػػيز اسيالػػع   ػػد    س2الهػػقط   ػػه اسمػػراج ي  ػػد م سػػؾ ياس ػػ  عي رضػػي اهلل   همػػ 
بل ً  سم سؾ  ي رياالةس ي اى رياالة اس ياز الهقط اسمراج سم   الػه مػف مع ػى اسػذؿ ياسصػغ ر يهػي  الػر ال،ػؽ م

 .3ي سمهاـ

س 5اسمك ػػةس ياسمهػػاـ مػػف نهػػؿ اسمك ػػة   سع ػػر ياألرض ال تماػػي م هػػ  4) يقيسػػه: سمػػ  قا ػػ  ( مػػف نف  الػػه مع ػػى
 .6 إيق ل م  تقرر يا يً  نيسى

اسػػػذالف ال ال،ػػػيف مػػػف  9اسصػػػ  ية مػػػ   ػػػ ف إال سال ػػػد 8مػػػف 7يا قػػػة  م  ػػػةيألف يضػػػع  مػػػر رضػػػي اهلل   ػػػه يم
 اسمهامالف يعد نهؿ اس تا م  الهد    تهـ.

ي ػػتا هػػذا اسيػػ ب الػػكدي إسػػى  ػػيات هػػذا اسمقصػػيدس  ػػإف اإلهػػبلـ  الػػر يعالػػد يعػػد مم سطػػة اسمهػػامالفس يمعر ػػة 
  ي اسزرا ة ثـ د ع   ي اس صؼ ساغالر. 10م  ه ه ني َتِقال ة مف اس ا ة يت  ـ اسم  ؽ

 ]شراء المسمـ ألرض الخراج[

 ويجػػوز أف يشػػتري المسػػمـ أرض الخػػراج مػػف الػػذمي ويؤخػػذ منػػو الخػػراج لمػػا قمنػػا(. وقػػد صػػح أف(
 الصحابة اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدوف خراجيا، 

  
                                                           

 (.4/145(. الموصلً، االختٌار، )1/236القدوري، مختصر القدوري، ) 1
 (.3/362. القٌروانً، النوادر والزٌادات، )247انظر: الشٌرازي، النكت فً المسابل،  2
ء، وقدال واختلؾ عن مالك إذا كان علٌها خدراج، فؤجداز مدرة بٌعهدا، ومدرة وقدؾ وأبدى أن ٌجٌدب فٌهدا بشدًقال اللخمً:  3

 (.9/4318. انظر: اللخمً، التبصرة، )أٌضا: ال ٌنبؽً لمسلم أن ٌبتاع أرًضا علٌها جزٌة، وأجاز ابن القاسم وأشهب بٌعها
 لٌست فً " أ ". 4
 فً " أ " فٌها. 5
 .152انظر: السؽناقً، النهاٌة،  6
 فً " أ " جمع. 7
 لٌست فً " أ، م ". 8
 فً " أ " لٌجدوا. 9

 انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )جشم(. أي تكلفه على مشقة.تجش م األمر:  10
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 فدؿ عمى جواز الشراء وأخذ الخراج وأدائو لممسمـ مف غير كراىة.

 مرا ه (.ق ؿ اسمص ؼ: ) يقد صا نف اسص  ية ا تريا نراضي اسمراج ي   يا الكديف

ياس هالف يف  1ق ؿ نيي اليهؼ: اسقيؿ م  ق ؿ نيي   ال ة ن ه   ف اليف مهعيد يمي ب يف األرت ق ؿ اسيالهقي:
 .5تما ه  4نرض اسمراج  دؿ  اى ا ت  ل  راهة 3يس رالا 2 اي

ن ػه قػػ ؿ سعمػر يػف اسمطػ ب رضػػي اهلل  10يػػف  رقػد اسهػامي 9 ػف  تيػة 8 ػػف  ػ مر 7يػف هػعالد 6 ػدث   م  سػد
 . 12 اله  مثؿ ص  يه  11 ق ؿ:  مر: ن ت   ه: إ ي ا ترالت نرضً  مف نرض اسهيادس

  

                                                           

  ب من " أ "37نهاٌة ق / 
وقٌل: لبنً سعد، وٌقال: مولى ، مولى بنً زهرة، وٌقال: مولى لبنً أنمار أبو عبد هللا مهاجري بدري،، خباب بن األرت 1

، وطارق بن شهاب، وقٌس بن أبً حازم،مات سدنة روى عنه: ابنه عبد هللا، عتبة بن ؼزوان، وكان سادس ستة فً اإلسبلم
. ابددن منددده، معرفددة الصددحابة، سددبع وثبلثددٌن، وهددو ابددن ثددبلث وسددبعٌن سددنة، وصددلى علٌدده علددً بددن أبددً طالددب بالكوفددة

 (.2/906(. أبو نعٌم، معرفة الصحابة، )1/485)
ٌكنى أبدا عبدد هللا، ولدد لخمدس خلدون مدن  الحسٌن بن علً بن أبً طالب،أمه فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، 2

روى عنده ابنده علدً بدن الحسدٌن وابنتده  ، روى عدن النبدً صدلى هللا علٌده وسدلم أحادٌدثشعبان سنة أربع، وقٌل سنة ثبلث
. ٌدوم عاشدوراء مدن سدنة إحددى وسدتٌن بكدرببلء مدن أرض العدراق فًٌوم الجمعة، رضً هللا عنه فاطمة بنت الحسٌن قتل 

 (. 1/392(. ابن عبد البر، االستٌعاب فً معرفة األصحاب، )3/55حاتم، الجرح والتعدٌل، ) انظر: ابن أبً
 وفً القاضً وٌقال شرٌح بن شرحبٌلشرٌح بن الحارث بن قٌس بن الجهم بن معاوٌة بن عامر الكندي أبو أمٌة الك 3

كان فً زمن النبً صلى هللا علٌه وسلم ولم ٌسمع منه استقضاه عمر على الكوفة وأقره  هـ(،72، )توٌقال ابن شراحٌل
 .علً وأقام على القضاء بها ستٌن سنة

 فً " أ " كراهته. 4
(. أخرجه البٌهقً، كتداب السدٌر، بداب مدا جداء فدً المسدلم ٌؤخدذ أرض الخدراج، رقدم 1/74انظر: أبو ٌوسؾ، الخراج، ) 5
 (.3/441(. الزٌلعً، نصب الراٌة، )13/336واآلثار، ) (. معرفة السنن18398)
 فً " أ " مخالد.  6
 روى عنده ٌحٌدى بدن سدعٌد القطدان ،فدً الحددٌث كدان ضدعٌفاً  هدـ(،144، )تالهمددانً وٌكندى أبدا عمٌدر مجالد بدن سدعٌد 7
 (.8/9لكبٌر، )(. البخاري، التارٌخ ا6/336انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) سفٌان الثوري وشعبة وؼٌرهم.و
 .279سبقت ترجمته ص الشعبًعامر  8
 فً " أ " عقبة. 9

 ؼزا مع النبً صلى هللا علٌه وسدلم ؼدزوتٌن.السلمً، عتبة بن فرقد أبو عبد هللا السلمً، له صحبة، روى عنه عرفجة  10
 (.6/373(. ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )6/521انظر: البخاري، التارٌخ الكبٌر، )

 أ " أن.فً "  11
 فً " أ " صاحبهما. 12

(، دار الكتب العلمٌدة، 1/106هـ(، االستخراج ألحكام الخراج، )795انظر: ابن رجب الحنبلً، عبد الرحمن بن أحمد، )ت
 م. 1985هـ ـ 1405، 1بٌروت، ط

فدؤخبره،  ،مدن أرض الخدراج، ثدم أتدى عمدر رضدً هللا عنده عن عامر، قال: اشترى عتبدة بدن فرقدد أرضداً وأخرج القرشً 
فاطلدب مالدك  ،أبعتموه شٌبا؟ " قالوا: ال، قدال: " فاذهدب -للمسلمٌن  -فقال: "ممن اشترٌتها؟" قال: من أهلها، قال: " فهإالء 

 .(1/54القرشً، الخراج لٌحٌى بن آدم، ) حٌث وضعته "
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س  ػػدث   3س  ػػدث   اس هػػف يػػف  اػػي يػػف   ػػ ف2س  ػػدث   نيػػي اسعيػػ س األصػػـ1قػػ ؿ اسيالهقػػي: ينمير ػػ  نيػػي هػػعالد
 ف قالس يف مهاـ  ف ط رؽ يف  ه ب ق ؿ:   نهػامت امػرنة  6ص سا:  دث    هف يف 5ق ؿ 4ال الى يف ودـ

مف نهؿ  هػر اسماػؾس   تػب  مػر يػف اسمطػ ب رضػي اهلل   ػه: إف امتػ رت نرضػه س يندت مػ   اػى نرضػه  
ال  مايا يالف اسمهامالف ييالف نرضهـ  8 مايا يال ه  7قمف اسمراجا  .9ييالف نرضه س يا 

سثيري  ف قالس يف مهاـ  ف ط رؽ يف  ػه ب:   نف دهق  ػة مػف يريى  يد اسرزاؽ يايف نيي  الية:  دث   ا
 .10نرض  هر اسماؾ نهامتس  ق ؿ  مر:اد عيا إساله  نرضه  تكدي   ه  اسمراج  

 ا 12 ي مص  الهم :  دث   ه الـ يف ي الر  ف قهال ر نيي اس  ـ 11يق ؿ ايف نيي  الية ي يد اسرزاؽ

  
                                                           

 ثقدة، ـ(،هد 421)تً. محمد بن موسى بن الفضل بدن شداذان، أبدو سدعٌد بدن أبدً عمدرو النٌسدابوري الصدٌرفأبو سعٌد:  1
وكان أبوه ٌنفق على األصم، فكان األصم ال  سمع الكثٌر من أبً العباس األصم، وأبً عبد هللا محمد بن ٌعقوب بن األخرم،

انظدر:  روى عنه أبو بكر: البٌهقً، وأبو القاسم بن منده.، ٌحدث حتى ٌحضر أبو سعٌد، وإذا ؼاب عن سماع جزء أعاده له
 (. 1/110(. ابن نقطة، التقٌٌد، )9/369بلم، )الذهبً، تارٌخ اإلس

حّدث ثقة  محّدث ،هـ( 346 - 247) محمد بن ٌعقوب بن ٌوسؾ بن معقل ابن سنان األموي بالوالء، أبو العباس األصم: 2
وعنده: ، حدث عن إسحاق بن راهوٌده، ومحمدد بدن حمٌدد وعددةانصرافه من الرحلة، أصٌب بالصمم بعد  ستا وسبعٌن سنة،

 (.7/145(. الزركلً، األعبلم، )12/54. انظر: الذهبً، سٌر أعبلم النببلء، )ً حاتم، ومحمد بن مخلدابن أب
بدن ماجدة وابدن أبدً اعبد هللا بن نمٌر وأبدً أسدامة وعنده  روى عن ،الحسن بن علً بن عفان العامري أبو محمد الكوفً 3

. انظدر: ابدن أبدً حداتم، الجدرح والتعددٌل، "هدـ270ة "مدات سدن ،قال بن أبً حاتم صدوق وذكره بن حبان فً الثقات ،حاتم
 (.2/301(. ابن حجر، تهذٌب التهذٌب، )3/22)
هدـ(، ثقدة، 203، )تبدى معدٌطأمولى خالدد بدن عقبدة بدن الكوفً ٌحٌى بن آدم المقرئ وهو ابن آدم بن سلٌمان أبو زكرٌا  4

(. 6/370انظدر: ابدن سدعد، الطبقدات الكبدرى، ) روى عن الثوري ومسعر روى عنه إسحاق بن راهوٌه وٌحٌدى بدن معدٌن.
 (.9/128ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )

 لٌست فً " م ". 5
روى عدن قدٌس بدن مسدلم  هدـ(، ثقدة169هدـ ـ 100، )الحسن بن صالح بن صالح  بن مسلم بن حً أبو عبد هللا الهمددانً 6

(. ابددن حجددر، تهددذٌب التهددذٌب، 3/18رح والتعدددٌل، ). انظددر: ابددن أبددً حدداتم، الجددوالسدددي روى عندده ابددن المبددارك ووكٌددع
(2/285.) 
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م ". 7
 فً " أ " بٌنهما. 8
(. وكتاب السدٌر، 18412، كتاب السٌر، باب األرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمٌن، رقم )فً الكبرى أخرجه البٌهقً 9

 (.1/56القرشً، الخراج، )وأخرجه (. 9/283(. )18408باب ما جاء فً المسلم ٌؤخذ أرض الخراج، رقم )
(. وكتداب أهددل 10131، كتدداب أهدل الكتدداب، بداب مدا أخددذ مدن األرض عندوة، رقددم )فدً مصدنفه أخرجده عبدد الددرزاق 10

، فدً مصدنفه (. وابدن أبدً شدٌبة10/370( )6/102) .(19401الكتابٌن، باب تمام أخذ الجزٌة مدن الخمدر وؼٌدره، رقدم )
 (.7/335إسناده صحٌح. )قال المحقق: (. 21937ألقضٌة، باب فً الرجل ٌسلم وله أرض، رقم )كتاب البٌوع وا

وهو أصؽر من مصدنؾ ابدن أبدً شدٌبة رتبده  هـ(،211) مصنؾ أبً بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانً المتوفى سنة 11
 (1/40انظر، الكتانً، الرسالة المستطرفة، ) على الكتب واألبواب.

 " شٌبان ابن الحكم.ط م، فً " أ، 12
سٌار أبو الحكم العنزي الواسدطً، وٌقدال: البصدري، مدن عندزة بدن أسدامة بدن ربٌعدة بدن ندزار. وهدو سدٌار بدن أبدً سدٌار، 

روى عنه:سفٌان الثوري، ، روى عن: ثابت البنانٌوعامر الشعبًهـ(، ثقة، 122)تواسمه وردان، وقٌل: ورد، وقٌل: دٌنار.
 (.12/313(. المزي، تهذٌب الكمال، )4/254حاتم، الجرح والتعدٌل، ) .انظر: ابن أبًوهشٌم بن بشٌر
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إف نقمػػت  ػػي نرضػػؾ   قػػ ؿ  اػػي: رضػػي اهلل   ػػه 2:   نف دهق  ػػً  نهػػاـ  اػػى  هػػد  اػي1 ػف زيالػػر يػػف  ػػدي
ف ت يست   ه     ف ن ؽ يه   ر ع     ؾ اسمراج  ف رنهؾس ينمذ  ه  مف نرضؾس   .3يا 

 ف نيي  ػيف م مػد يػف  يالػد اهلل اسثق ػي  4يق ؿ ايف نيي  الية:  دث     ص يف  ال ث  ف م مد يف قالس
 5زالةس ينمذ   مرا ه  . ف  مر ي اي ق ال:   إذا نهاـ يسه نرض يضع     ه اس 

(س يصػرح  ػي  ػ  ي راجس يندا،ػه سامهػاـ مػف  الػر  راهػةس ينمػذ اسمػ6ق ؿ اسمص ؼ: )  دؿ  اى  ياز اس ػرال
 ي  ي اس راهة.  7اس   ـ

س  ػإف األمػذ القػـي 9مف اسمهاـ   ف نيسىس يهي ي  ل  اى تعاالقه يا ػظ نمػذ يهػي  الػر مقصػيد 8قالؿ: يسي ق ؿ
 ن ه هؿ ال ره سئلم ـ نمذ اسمراج مف اسمهاـ. 10إ  دةي إلم ـس يسالس اسمقصيد 

 يؿ اسمقصيد إ  دة   ـ  رال اسمهاـ األرض اسمرا الة يتعرضه يذسؾ سؤلمذ م هس هؿ ال ره سه ذسؾ ني الق 

  

                                                           

روى عدن: إبدراهٌم النخعدً، وأندس بدن هدـ(،  131، )تالزبٌر بن عدي الهمدانً الٌامً، أبو عدي الكوفً، قاضً الري 1
ٌحٌى بن معٌن، وأبو حداتم، والنسدابً: ثقدة، زاد أحمدد: صدالح  ، فال عنهحجاج بن أرطاة وسفٌان الثوري ، روى عنه:مالك

 (.9/315(. المزي، تهذٌب الكمال، )3/579انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )الحدٌث، مقارب الحدٌث. 
 فً " أ " عمر. 2
(. وكتداب أهدل 10134، كتاب أهل الكتاب، باب ما أخذ من األرض عنوة، رقم )فً مصنفه أخرجه أخرجه عبد الرزاق 3

، سعٌد بن منصدور فدً سدننه( . و10/371( )6/102(. )19403الكتابٌن، باب تمام أخذ الجزٌة من الخمر وؼٌره، رقم )
، كتداب فدً مصدنفه (. وابدن أبدً شدٌبة2/269(. )2593كتاب الجهاد، باب من أسلم وأقدام بؤرضده أو أخدرج عنهدا، رقدم )

إسدناده مرسدل، الزبٌدر بدن عددي لدم وقدال المحقدق: (. 21935د وله مال، رقم )البٌوع واألقضٌة، باب فً الرجل ٌعتق العب
، كتدداب فدً الكبدرى (. وأخرجده البٌهقد7/334ًٌددرك علٌداً رضدً هللا عنده وفدً إسدناده أٌضداً عنعندة هشدٌم وهدو مددلس. )

 (.9/239(. )18417السٌر، باب األرض إذا أخذت عنوة، رقم )
وبشدٌر بدن ٌسدار روى عنده  الشدعبًروى عدن  ، بدا نصدرأنفسهم ٌكنى أوالبة من  ًمن بن ًسدي الكوفمحمد بن قٌس األ 4

قدال أبدو حداتم: ال بدؤس بده، : ثقدة. وعلدً بدن المددٌنٌوأبو داود والنسدابًوٌحٌدى بدن معدٌن  . قال عندهوكٌع وحفص بن ؼٌاث
 (.26/318(. المزي، تهذٌب الكمال، )8/64انظر: ابن أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، ) صالح الحدٌث.

(. قال المحقدق: 21934، كتاب البٌوع واألقضٌة، باب فً الرجل ٌسلم وله أرض، رقم )فً مصنفه أخرج ابن أبً شٌبة 5
رك علٌداً أو عمدر رضدً هللا عنهمدا. فً إسناده أبو عون الثقفدً وجدل رواٌتده عدن التدابعٌن أو صدؽار التدابعٌن وال أظنده ٌدد

(7/334.) 
 فً " أ " الشراق. 6
هدـ(، وهدو كتداب معتمدد فدً نقدل 334) فً فروع الحنفٌة للحاكم محمد بن محمد بن أحمد المروزي، المتوفى سنةالكافً  7

(. البابانً، هدٌة 2/1282المذهب، من تصانٌفه الؽرر فً الفقه والمنتقى فً الفروع. انظر: حاجً خلٌفة، كشؾ الظنون، )
 (. 2/37العارفٌن، )

 فً " أ " كان. 8
 ود.فً " م " المقص 9

 فً " م " ] إفادة [. 10
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 .2ي س رال  ي قيسه  دؿ  اى  ياز اس رال سامهاـ ني دـ اس راهة 1 ال ب س ظ سامهاـ سالتعاؽ

ة اهلل  اػػالهـ ير م ػػ  يهػػـ مػػف  راهػػة ذسػػؾة سمػػ  ريي:   ن ػػه  االػػه اسصػػبلة ر مػػ 3ال  مػ  القػػيؿ يعػػض اسمتق ػػ ة
 .5قـي إال ذسيا   4ياسهبلـ رنى  ال،ً  مف والت اس راثة  ق ؿ: م  دمؿ هذا يالت

ظ ً  مػ هـ نف اسػذؿ يػ ستزاـ اسمػراجس يسػالس  ػذسؾس يػؿ اسمػراد نف اسمهػامالف إذا ا ػتغايا ي سزرا ػة ياتيعػيا نذ ػ ب 
 .6سغزي   ر   االهـ  ديهـ   عايهـ نذسة ال م  ذ ريهاسيقر قعديا  ف ا

ي زالػة ذمػي  ػ ز يػبل  إذ ال  ؾ  ي ن ػه ال ػيز سامهػاـ استػزاـ مػ  ال ال ػب  االػه ايتػدالة نال تػرى ن ػه سػي ت  ػؿ
 . 7 راهة

 ]اجتماع العشر والخراج[

 مختمفػاف وجبػا )وال عشر في الخارج مف أرض الخػراج( وقػاؿ الشػافعي3 يجمػع بينيمػاا ألنيمػا حقػاف
ال يجتمػع عشػر وخػراج » -عميو الصالة والسالـ  -في محميف بسببيف مختمفيف فال يتنافياف. ولنا قولو 

، وألف أحػػدًا مػػف أئمػػة العػػدؿ والجػػور لػػـ يجمػػع بينيمػػا، وكفػػى بذجمػػاعيـ حجػػةا وألف «فػػي أرض مسػػمـ
، والوصػفاف ال يجتمعػاف فػي الخراج يجب في أرض فتحت عنوة قيرًا، والعشر في أرض أسمـ أىميا طوعاً 

الناميػػة، إال أنػػو يعتبػػر فػػي العشػػر تحقيقػػًا وفػػي الخػػراج  أرض واحػػدة، وسػػبب الحقػػيف واحػػد وىػػو األرض
 تقديرًا، وليذا يضافاف إلى األرض،وعمى ىذا الخالؼ الزكاة مع أحدىما.

 ر مهـ اهلل )ال مع يال هم ة  9يم سؾ ين مد )يق ؿ اس   عي(س 8)قيسه: يال   ر  ي اسم رج مف نرض اسمراج(

  

                                                           

 فً " أ " فٌتعلق. 1
 فً " أ " الكراهته. 2
 فً " أ " المتقشة. 3

المتعمقة فً الدٌن وأصل المتقشؾ الذي ال ٌتعاهد النظافة ثم قٌل للمتزهد الدذي ٌقندع بدالمرقع مدن الثٌداب والوسدخ المتقشفة: 
 ؽرب، مادة )قشؾ(.انظر: المطرزي، الم متقشؾ من القشؾ وهو شدة العٌش وخشونته.

 فً " أ " ٌثبت. 4
، كتاب المزارعدة، بداب مدا ٌحدذر فً صحٌحه الحدٌث بلفظ: " ال ٌدخل هذا بٌت قوم إال أدخله هللا الذل" أخرجه البخاري 5

 (.3/103(. )2321من عواقب االشتؽال بآلة الزرع، رقم )
 (.6/41. البابرتً، العناٌة، )152انظر: السؽناقً، النهاٌة،  6
 (.12/6220نظر: القدوري، التجرٌد، )ا 7
 (.2/273(. الحدادي، الجوهرة النٌرة، )1/236انظر: القدوري، مختصر القدوري، ) 8
 فً " أ " أحمد. 9
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 :1أل هم   ق ف ممتا  ف(

 مع ى اسعقيية. 2مك ة  اله  ذاتً :  إف اسع ر مك ة  اله  مع ى اسعي دة ياسمراجػ 

 يم بًل:  إف اسع ر  ي اسم رجس ياسمراج  ي اسذمة.ػ 

 يهييً : ألف هيب اسع ر األرض اس  مالة ي سم رج ت قالقً س يهيب اسمراج األرض اس  مالة يه تقدالرًا يمصر ً .ػ 

يػػالف اس قػػالف  س يال م   ػػ ة5يقػػد ت قػػؽ هػػيب  ػػؿ م همػػ  4اسمق تاػػة 3 مصػػرؼ اسع ػػر اس قػػرالس يمصػػرؼ اسمػػراج
 .6اسمراج  ال ي ف  ي يب اسدالف مع اسع ر ني

يهػي  ػدالث  ال تمع   ػر يمػراج  ػي نرض مهػاـ  ( ق ؿ اسمص ؼ: ) يس   قيسه:  االه اسصبلة ياسهبلـ:   ال
 ػف  9 ػف إيػراهالـ 8:  ػدث   نيػي   ال ػة  ػف  مػ د7ضعالؼ ذ ره ايف  دي  ي اس  مؿ  ػف ال الػى يػف   يهػة

  ف  يد اهلل يف مهعيد رضي اهلل   ه ق ؿ:  10 اقمة

  

                                                           

(. ابدن قدامدة، المؽنددً، 3/252(. المداوردي، الحدداوي الكبٌدر، )2/8انظدر: ابدن رشدد، بداٌدة المجتهددد ونهاٌدة المقتصدد، ) 1
(3/29.) 
 فٌه.فً " أ، م "  2
 فً " أ " ]الؽزاة[. 3
 فً " أ " المقابلة.   4

 (.2/353(. البخاري، المحٌط البرهانً، )3/52انظر: السرخسً، المبسوط، )

  أ من " م ".58نهاٌة ق / 
 .154(، السؽناقً، النهاٌة، 2/57(. الكاسانً، بدابع الصنابع، )3/1299انظر: القدوري، التجرٌد، ) 5
 فً " ط " والخراج. 6
 فً " أ " ٌحٌى بن عنبة. 7

 ًّ ٌَى ْبن عنبسة، اْلقَُرِشد ْح ان الثدوري، وأبدً حنٌفدة ،بصدري األصدل ٌَ ٌَ ث َعدن مالدك ْبدن أندس، َوُسدْف ًّ ْبدن  ،َحدد  َرَوى َعْندُه َعلِد
َندة اشٌخ دجال ٌضع الَحِدٌث على قال عنه ابن حبان:"إِْسَحاق العصفري، وٌوسؾ ْبن َسِعٌد ْبن ُمْسلِم،  ٌْ ٌَ َوَداُود بدن أبدً بن ُع

ة َعنُه ِبَحال َواَل ِكَتاَبة َحِدٌثه إاِل  لبلعتبار ٌَ َوا ". انظر: ابن حبان، المجروحٌن، ِهْند َوأبً حنٌَفة َوَؼٌرهم من الثَِّقات اَل تحل الرِّ
 (.14/166(. البؽدادي، تارٌخ بؽداد، )3/124)
روى عنده  ،شعري روى عن أنس وسعٌد بدن جبٌدر والشدعبًحماد بن أبً سلٌمان وهو ابن مسلم أبو إسماعٌل الكوفً األ 8

، قدال عنده ٌحٌدى بدن معدٌن: ثقدة، وذكدره ابدن عددي فدً الضدعفاء. انظدر: ابدن أبدً حداتم، الجدرح األعمش والثدوري وشدعبة
 (3/3(. ابن عدي، الكامل فً ضعفاء الرجال، )3/146والتعدٌل، )

 . 132سبقت ترجمته ص إبراهٌم النخعً 9
، ، ولدد فدً حٌداة النبدً صدلى هللا علٌده وسدلموكدان عقٌمداأبدو شدبل كنٌتده ، الكدوفً علقمدة بدن قدٌس بدن عبدد هللا النخعدً 10
روى عنه: إبراهٌم بن سدوٌد النخعدً، ، روى عن: حذٌفة بن الٌمان، وعبد هللا بن مسعودهـ(، كان ثقة كثٌر الحدٌث، 63)ت

(. 6/146، روى لده الجماعدة. انظدر: ابدن سدعد، الطبقدات الكبدرى، )عبًوابن أخته إبدراهٌم بدن ٌزٌدد النخعدً، وعدامر الشد
 (. 20/301المزي، تهذٌب الكمال، )
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 ي  ر  . 1ق ؿ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ:   ال ال تمع  اى مهاـ مراج

سى اس ػذب  اػى نيػي   ال ػةس يا  مػ  رياه نيػي  يال الى يف   يهة مضعؼ إسى   الة  تى  هب إسى اسيضعس يا 
 . 3إيراهالـ    ل ال الى يصاه 2  ال ة  ف  م د  ف

 8ايػف نيػي  ػالية ي  ػيه 7س ينمر ػه6ا5 مػ  ذ ر ػ  4ريي  ف است يعالف مثؿ اس معػي ياس ػعيي ي  رمػةق عـ إ م  
 ػػف  12اسهػػايسي  مػػزة11 ػػف قنيػػيا 10مػػتف سعيػػد اهلل يػػف اسميػػ رؾ :  ػػدث   إيػػراهالـ ايػػف اسمغالػػرة9 ػػف اس ػػعيي

 . 13 ي نرض اس عيي ق ؿ:   ال ال تمع   ر يمراج

  

                                                           

 فً " أ " اخراج. 1
 فً " أ " بن . 2
هـ(، مسند أبً 430(. وأخرجه أبو نعٌم. أبو نعٌم، أحمد بن عبد هللا بن أحمد، )ت9/128)فً الكامل،  أخرجه ابن عدي 3

، فدً الكبدرى هدـ . والبٌهقد1415ً، 1(، تدح: محمدد الفارٌدابً، مكتبدة الكدوثر، الرٌداض، ط1/81) حنٌفة رواٌة أبدً نعدٌم،
. (7499)من أرض الخدراج فٌكدون علٌده فدً زرعده العشدر أو نصدؾ العشدر، رقدم كتاب الزكاة، باب المسلم ٌزرع أرضاً 

. من كبلم النبً صلى هللا علٌه وسدلمولٌس هذا  (. وأخرجه ابن حبان وقال6/129معرفة السنن واآلثار، )وفً (. 4/222)
 (.3/124المجروحٌن، )

سدمعابن  هدـ(،105، ثقدة )تمن أهدل المؽدرب، وهدو مدن كبدار التدابعٌن بربري، أصله الهاشمًعكرمة مولى ابن عباس  4
(. 1/341. انظدر: الندووي، تهدذٌب األسدماء واللؽدات، )، وابدن سدٌرٌنالشدعبًروى عنده  ،عباس، وابن عمدر، وأبدا هرٌدرة

 (.20/265المزي، تهذٌب الكمال، )
 فً  " ط " ] كما ذكرناه [. 5
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " أ ". 6
 فً " م، ط " ورواه. 7
 لٌست فً " ط " . 8
 فً " أ " ] وعكرمة [. 9

 إبراهٌم بن المؽٌرة المروزي ختن بدن المبدارك ٌدروي عدن األعمدش ومسدعر روى عنده عمدرو بدن صدالح والمدراوزة. 10
(. ابدن 6/25انظر: ابدن حبدان، الثقدات، ) مسلمة: ثقة، روى عن أبً حمزة السكري، روى عنه أبو بكر بن أبً شٌبة.وقال 

 (. 2/250قطلوبؽا، الثقات ممن لم ٌقع فً الكتب الستة، )
 لٌست فً "أ، م، ط".  11
، المدروزيد بن مٌمدون محمالسكري كما أشار محقق المصنؾ، وهو أبو حمزة فً المصنؾ أبو حمزة السكونً ولعله  12
أحمدد بدن حنبدل  ، سدبل عندهروى عنه الفضل بدن موسدى السدٌنانً ونعدٌم بدن حمداد والسدي،عمش روى عن األ هـ(،168)

وذكدره ابدن حبدان فدً الثقدات. انظدر: البخداري،  ثقدة السدكريقال ٌحٌى بن معدٌن: أبدو حمدزة وفقال: ما  بحدٌثه عندي بؤس 
 (.7/420(. ابن حبان، الثقات، )8/81حاتم، الجرح والتعدٌل، ) (. ابن أب1/234ًالتارٌخ الكبٌر، )

  أ من " أ ".38نهاٌة ق / 
(. المصدنؾ، 10705أخرجه ابن أبدً شدٌبة، كتداب الزكداة، بداب مدن قدال ال ٌجتمدع خدراج وعشدر علدى أرض، رقدم ) 13
(4/294.) 
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 4 ف   رمة ق ؿ:  ال ال تمع   ر يمراج  ي م ؿ . 3اسم الب ف نيي  2 دث   ال الى يف ياضا 1يق ؿ

 . دالثً  مرهبلً  5ي  صؿ هذا  م  ترى سالس إال  قؿ مذهب يعض است يعالف يسـ الر عيه  ال يف

 ال اهتدالؿ. 7ايف اسمي رؾ اس مع يال هم  مذهيً  س م  ة ومرالفس  هذا  قؿ اسمذاهب 6يقد  قؿ

ا(  قػد م ػػع ي قػؿ ايػف اسم ػػذر اس مػع  ػي األمػػذ  ػف  مػر يػػف 8ومػره ينمػ  قيسػه: ) يألف ن ػػدًا مػف األ،مػة قإسػػى
 .9 يد اسعزالز  اـ التـ

س  اػـ التعػالف قػيؿ صػ  يي يعػدـ اس مػع سال ػتج 10ي دـ األمذ مف  الره   ز  ي ه ست يالض اسد ع إسػى اسمػبلؾ
رضػي اهلل  11يه مف ال تج يقػيسهـ  اػى نف  عػؿ  مػر يػف  يػد اسعزالػز القتضػي نف سػالس  مػر قيػف اسمطػ با

آلثػػ رهس يمػػ  ذ ر ػػ ه   ػػه  المػػ  تقػػدـ مػػف  تيػػه  ػػي  ػػياب  12  ػػه  اػػى م ػػع اس مػػعة أل ػػه  ػػ ف متيعػػً  سػػه مقت الػػ ً 
 ذسؾ.  13اسه ،ؿ  ي مهأسة ممس اس زالة ياسمراج إذا ر عت إساله ال الدؾ

  

                                                           

 أ ، ط " ]حدثنا أبو ُتمٌلة[. فً " 1
 فً " أ " اوضح  2

روى عنده أحمدد بدن  ،بدى المنٌدبأسدحاق وإوزاعدً ومحمدد بدن روى عدن األ ، نصداريالمروزٌؤٌحٌى بن واضح أبو تمٌلة 
انظر: ابن  .وذكره ابن حبان فً الثقات فً موضع آخر: لٌس به بؤس وقالالنسابً: ثقة. ، قال عنهحنبل وإسحاق بن راهوٌه

 (.32/22الكمال، )(. المزي، تهذٌب 9/194أبً حاتم، الجرح والتعدٌل، )
 مولى ابن عبداس وروى عن عبٌد هللا بن برٌدة وعكرمة عبٌد هللا" بن عبد هللا أبو المنٌب العتكً المروزي قٌل رأى أنساً  3

بدن حبدان ٌتفدرد اقال النسابً ثقة وقال فً موضع آخر ضعٌؾ وقال  ،عنه زٌد بن الحباب وعبد العزٌز بن أبً رزمةروى 
(. ابددن حجددر، تهددذٌب 19/80. انظددر: المددزي، تهددذٌب الكمددال، )مقلوبددات وقددال البٌهقددً ال ٌحددتج بددهعددن الثقددات باألشددٌاء ال

 (. 7/26التهذٌب، )
(. المصددنؾ، 10706أخرجدده ابددن أبددً شددٌبة، كتدداب الزكدداة، بدداب مددن قددال ال ٌجتمددع خددراج وعشددر علددى أرض، رقددم ) 4
 (.1/263(. وأخرجه ابن زنجوٌه. األموال، )4/294)
 كون.فً " م " لٌ 5
 فً " أ " وقال. 6
 فً " أ " الذهب. 7
 لٌست فً " أ ". 8
وكذلك قال الزهري،  قال مؽٌرة،قال ابن المنذر: وروٌنا هذا ـ الجمع بٌن العشر والخراج ـ عن عمر بن عبد العزٌز وبه  9

والشدافعً،  ن آدم،وربٌعة، وٌحٌى األنصاري، ومالك بدن أنس،وسدفٌان الثدوري، وابدن أبدى لٌلدى، وابدن المبدارك، وٌحٌدى بد
 (.11/37انظر: ابن المنذر، األوسط، ) وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبٌد.

 فً " أ " المبلكه وفً " ط " المالك. 10
 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً "م، ط ". 11
 فً " أ " مقتضٌاً. 12
 فً " أ " فلٌفٌدك. 13
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ا ػدس يهػي معً  األرضس يال م  ع نف التعاؽ ي سهيب اسي  2 الهم  1ثـ اسمص ؼ م ع تعدد اسهيب قي عؿ اسهيبا
األرض ه ػػ  يظال تػػ ف مػػع نف اسعميمػػ ت تقتضػػاله مثػػؿ قيسػػه  االػػه اسصػػبلة ياسهػػبلـ:   مػػ  هػػقت اسهػػم ل   الػػه 

 3اسع ر 

يألف تعػدد اس  ػـ يات ػ ده يتعػدد اسهػيب يات ػ دهس يهػيب  ػؿ مػف  س إ ه القتضي نف الكمذ مع اسمراج إف  ػ ف
 . 4اسمراج ياسع ر األرض اس  مالة

 ة أل ه اهـ إض  ي  م  سـ الت قؽ م رج ال الت قؽ   ره.5ي اسع ر ت قالقً  () إال ن ه العتير اس م ل  

 ) ي ي اسمراج تقدالرًاس يسهذا الض   ف إساله  (  الق ؿ مراج األرض ي  ر األرض ياإلض  ة دسالؿ اسهييالة.

مم س ػة ا تي رالػة ال  قالقالػةس  ػ ألرض اس  مالػة  6ي يف األرض مع اس م ل استقدالري  الػر األرض مػع است قالقػي
ذا ات ػػد اسهػػيب ات ػػد اس  ػػـ يصػػ ر  ز ػػ ة است ػػ رة ياسهػػ ،مة س  ػػإف اسهػػيب يا ػػد ي سػػذات يهػػي 7هػػي اسهػػيبس يا 

 .8اسغ ـ مثبًلس يهي مع ذسؾ ال الق ؿ: اسغ ـ مع اسهيـ  الره  مع قصد است  رة  ال ب  ؿ م هم  ستعدد اسهيب

ج ال ػػب  ػػي األرض إذا  ت ػػت   ػػية يقهػػرًاس ياسع ػػر  ػػي األرض إذا نهػػاـ نهاهػػ  ( ينمػػ  قيسػػه: ) يألف اسمػػرا
  االه س يالـز األيؿ اس ره يالـز اسث  ي اسطيع يهم  مت   ال ف  بل ال تمع ف.

 معاػػـي نف يعػػض صػػير اسمػػراج ال ػػيف مػػع اس ػػتا   ػػيةس يهػػي مػػ  إذا نقػػر نهاهػػ   االهػػ س ي ػػذا يعػػض صػػير 
قهمه  يالف اسغ  مالفس  م  نف يعض صير اسمراج ال ال يف مع اسع ية ياسقهر اسع ر يهي م  إذا  ت ه    ية ي 

 س ني يأف ن ال ه  يهق ه  يم ل األ ه ر اسصغ رس ني    ت قرالية مف نرض اسمراج  اى اسمبلؼ.9يؿ ساصاا

  

                                                           

 ما بٌن المعكوفٌن لٌس فً " م ". 1
 فً " أ " فٌها. 2
 (.2/126(. )1483، كتاب، باب العشر فٌما ٌسقً من ماء السماء، رقم )فً صحٌحه البخاريأخرجه  3
وأن ٌستوفى ذلك ما لدم ٌوجدد مدانع. انظدر: ابدن الددهان، محمدد بدن علدً بدن شدعٌب،  األصل تعدد األحكام بتعدد األسباب 4
هـ 1422، 1مكتبة الرشد، السعودٌة، ط (، تح: صالح الخزٌم،2/100هـ(، تقوٌم النظر فً مسابل خبلفٌة ذابعة، )592)ت
 .2001ـ 
 (.3/275انظر: الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ) 5
 فً " م " الحقٌقً. 6
اِبَمة، أَي الراعٌة 7  معظم العام. انظر: ابن درٌد، جمهرة اللؽة، مادة )سوم(. اإْلِِبل الس 
 414(. السؽناقً، النهاٌة، 2/207انظر: السرخسً، المبسوط، ) 8
 " أ " الصلح.فً  9
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يمع هذا   سذي الغاب  اى اسظف نف اسرا دالف مف  مر ي ثم ف ي اي رضياف اهلل  االهـ ن معالف سـ الأمذيا 
ال س قؿ  م   قؿ ت  صالؿ نمذهـ اسمراج يهذا تقتضي اسع دة.    رًا مف نرض اسمراجس يا 

ي ي هـ  يضيا اسد ع إسى اسمبلؾ  ي   الة اسيعدس نرنالت إذا   ف اسع ر يظال ػة  ػي األرض استػي يظػؼ  الهػ  
ي الػؼ يهػـ األمػرى إسػالهـ سػالس سهػذا مع ػىس  1اسمراج  اى نهؿ اس  ر هؿ القرب نف التيسيا نمذ يظال ة يال اػيا

    ر ال الكم يف  اى ندا،ه مف طالب ن  ههـ.

ذا   ف اسظف  دـ نمذ اسثبلثة صا دسالبًل ي عؿ اسص  ية مصيص ً   اسما  ل اسرا دالف يال يف إ م  ً . 2يا 

س ي ػذا اسػر ـ مػع اس اػدس 4:  ال ال تمع األ ر ياسضم ف   ػد   ياسعقػر ياس ػد ياس اػد ياس  ػي3يذ ر اإلهيال  يي
 .5صدقة اس طر س ياس   عي اليا ؽ  ي اس اد مع اسر ـ يم  هياه ال مع يز  ة است  رة مع

 .7مبل ً  سا   عي 6) ي ذا اسز  ة مع ن دهم  ( ني اسع ر ياسمراج

 يصيرته إذا ا ترى نرض   ػر ني مػراج يقصػد است ػ رةس  االػه اسع ػر ني اسمػراج يسػالس  االػه ز ػ ة است ػ رة
ال ػترط  الهػ  مػ  ال ال ػترط  9نسػـز سػؤلرضس يمػبلؼ اسز ػ ة  إ ػه . يا  مػ  سػـ الع ػسة ألف اسع ػر ياسمػراج8  د  
  الهم .

  

                                                           

 فً " م " ووكلوا. 1
 فً " أ " خصوص. 2
 فً " أ " االسٌجابً. 3
 فً " أ " والثقً. 4
والؽزالدً:  ـ الرافعدً ـ هل ٌكتفى بالرجم وٌدخل فٌه الجلد أم ٌجمع بٌنهمدا؟ وجهدان، أصدحهما عندد اإلمدام قال النووي: " 5

(. الندووي، 17/323". انظر: الجدوٌنً، نهاٌدة المطلدب، )األول، وأصحهما عند البؽوي وؼٌره: الثانً، الختبلؾ العقوبتٌن
 ( .10/166روضة الطالبٌن، )

 فً " م " أو الخراج. 6
ز وربٌعدة والزهدري ممن قدال بده عمدر بدن عبدد العزٌدـ اجتمداع العشدر والخدراج ـو قال ابن المنذر هو قول أكثدر العلمداء 7

وٌحٌى األنصاري ومالك واألوزاعً والثوري والحسن بن صالح وابن أبدً لٌلىواللٌدث وابدن المبدارك واحمدد واسدحق وأبدو 
 (.3/29(. ابن قدامة، المؽنً، )5/544. انظر: النووي، المجموع، )عبٌد وداود

  ب من " م ".58نهاٌة ق / 
رحمده هللا  -خراج للتجارة لدم ٌكدن علٌده زكداة التجدارة عنددنا. وعندد محمدد وإذا اشترى أرض عشر أو قال السرخسً: " 8

 (.2/207". انظر: السرخسً، المبسوط، )أن علٌه زكاة التجارة مع العشر والخراج وهو قول الشافعً -تعالى 
 فً " م " ألنها. 9
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 ]ال يؤخذ خراج األرض في سنة إال مرة واحدة[

 وال يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة(ا ألف عمر لـ يوظفو مكررًا، بخالؼ العشرا ألنو ال يتحقػؽ(
 عشرا إال بوجوبو في كؿ خارج، واو أعمـ.

(  ػي هػ ة 1الت ػرر اسمػراج يت ػرر اسمػ رج  ػي هػ ةة ألف  مػر رضػي اهلل   ػه سػـ اليظ ػه م ػرراً يال  : ) قيسػه
 .2يت رر اسم رج  اى اسطرالقة استي قدم   ذ ره 

يقد اليازي يه  تعاؽ اسمراج ي ستم ف  الهتيال فس   سمراج سه  ػدة مػف  الػث تعاقػه يػ ستم فس يسػه م ػة ي  تيػ ر 
يتعاقػػه  رًاس ياسع ػػر سػػه  ػػدة يهػػي ت ػػرره يت ػػرر مػػريج اسمػػ رج يم ػػةيسػػي زرع  الهػػ  مػػرا 3 ػػدـ ت رره ػػي اسهػػ ة

يعالف اسم رجس  إذا  طاه  ال الكمذ ي يلس  إف نثيتػت اسم ػة ساع ػر مطاقػً  ي  تيػ ر األ اػب يهػي  ػدـ ت ػرر 
 . 4اسزرع  ي اسع ـ

سمػػػرنة اسزرا ػػػة ي س االػػػةس يالكمػػػذ اسمػػػراج مػػػف نرض ا 6 ػػػي اسغ سػػػب نف تعطػػػؿ األرض مػػػف 5قا ػػػ : ي ػػػذسؾ سػػػالس
ياسصػػيي ياألراضػػي اسميقي ػػةة ألف يق هػػ  إمػػراج مػػف مهػػت ؽ إسػػى مهػػت ؽس ييػػذسؾ ال اليطػػؿ اسمػػراج  ػػ سيالع 

 7.8ياسهيةس يال يغي نف الط سب يذسؾ اس  ظر

 تـ ياس مد هلل اس زل م ؿ است قالؽ.

  

                                                           

 لٌس فً " م". 1
 فً " ط " قدمناها. 2

 (.3/275(. الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، )4/143) انظر: الموصلً، االختٌار لتعلٌل المختار،
 فً " أ " تكرر بالسنة. 3
  ب من " أ ".38نهاٌة ق / 
 (.4/192انظر: ابن عابدٌن، رد المحتار، ) 4
 فً " أ " كذلك ولٌس. 5
 فً " م " عن . 6
مجموعددة مددن الندداس عددن عقددار أو دابددرة، أو  المسددبولنظددارة ونظددار،  مددعالندداظر: بكسددر الظدداء، اسددم فاعددل مددن نظددر ج 7

 (.1/472. انظر: قلعجً وقنٌبً، معجم لؽة الفقهاء، )ٌرعاهم وٌدٌر شإونهم، ومنه: ناظر الوقؾ، وناظر المدرسة
 (.1/325(. السمرقندي، تحفة الفقهاء، )3/50(. السرخسً، المبسوط، )1/155انظر: الشٌبانً، السٌر الصؽٌر، ) 8
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 الخاتمة

 اس زل مف اس ت بساس مد هلل اسذي ي عمته تتـ اسص س  تس ن مده تع سى  اى نف ي ق ي إلتم ـ ت قالؽ هذا 
 .يومؿ م ه هي   ه نف ال يف  ماي م سصً  سي هه اس رالـ

 ا تمات اسم تمة  اى  ماة مف اس ت ،ج ياستيصال ت.ي 

 مف نهـ  ت ،ج اسي ث: ي  

يالظهػػر ذسػػؾ  ػػي م ه ػػه  الػػث اهػػتـ  سيػػريز  مصػػالة ايػػف اسهمػػ ـ  ػػي  ت يػػه  م قػػؽ  ػػي اسمػػذهب اس   ػػي -
يذ ر اسمهأسة اس قهالة مع ندسته  اس قاالة ياستعاالؽ  االه س  م  ي  ف الذ ر اسمه ،ؿ اسممتاػؼ  الهػ   ػي اسمػذاهب 

 .األمرى يندستهـ يم  ق ته  يم صة اسمذهب اس   عي

استػي  ػ ف يذسػؾ  ػي مم س  تػه سمذهيػه  ػي يعػض اسمهػ ،ؿ  سيظهر  ي  ت يه يعػده  ػف استعصػب اسمػذهيي -
 الرى نف اسدسالؿ مع اسمم سؼ.

 

 :يتيصي اسي  ثة

 ي ذؼ اسم رر يطي  ته. سمف مبلؿ تي الد م هج است قالؽ سيضريرة إمراج هذا اس ت ب إسى اس ير -

  م  يتيصي يت  الع اسطاية  ي اسدراه ت اسعاال   اى ت قالؽ اسممطيط ت يدراهته .         -

 ع   يم   ام   إ ه ال ال  ع   ي  ينف العام   م  سهدد مط   يال س   مالع ً ي ق ي ي اسمت ـ نهأؿ اهلل  ز ي ؿ نف ال
  عـ اسميسى ي عـ اس صالرس يصاى اهلل  اى هالد   م مد ي اى وسه يص يه ن معالف.

 هي   ؾ اساهـ يي مدؾ ن هد نف ال إسه إال ن ت نهتغ رؾ ينتيب إسالؾ.
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 الفيارس

 .هرس اآلال ت اسقرو الة  
  اس رال ة. هرس األ  دالث اس ييالة 
 .هرس اآلث ر  
 .هرس األيال ت اس عرالة  
 .هرس األ بلـ ياس رؽ ياسقي ،ؿ  
 .هرس اس ام ت ياسمصطا  ت األصيسالة ياس قهالة ياس دالثالة ياساغيالة اسغرالية  
 .هرس اسمق دالر ياأليزاف ياسمه   ت  
 .هرس اس تب اسياردة  ي اس ص اسم قؽ  
  .هرس اسياداف ياسمياضع  
 ع هرس اسمص در ياسمرا  
 .هرس اسم تيال ت  
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 فيرس اآليات القرآنية

 اسص  ة رقـ اآلالة اسهيرة اآلالة

 281 29 اسيقرة هي اسذي ماؽ س ـ م   ي األرض

ـُ اْسِقَص ُص   310 178 اسيقرة ُ ِتَب َ َااْلُ 

 46 180 اسيقرة ُ ـ ِإَذا َ َضَر َنَ َدُ ـُ ُ ِتَب َ َاال

ـْ َ  ْقُتُايُهـْ   56 192 اسيقرة َ ِإف َق َتُايُ 

ِتُايُهـ  47س45 193 اسيقرة َ ت ىَٰ اَل َتُ يَف ِ تَ ة َيقََٰ

ـْ ِإَسى است ْهُاَ ة  207 195 اسيقرة َياَل ُتْاُقيا ِيَأاْلِدالُ 

ـُ اْسِقت ؿُ   45 216 اسيقرة ُ ِتَب َ َااْلُ 

َاـَ  ـُ اسه   106 90 اس ه ل َيَنْسَقْيا ِإَساْلُ 

  326س309 92 اس ه ل يمف قتؿ مكم   مطأ  ت رالر رقية 

 52س51 95 اس ه ل َتِيي ٱسقََِٰعُديَف ِمَف ٱسُمكِمِ الفَ ال  اَله

 252س251 131 اس ه ل َ ِإف  ِسا ِه َم  ِ ي اسه َم َياِت 

 136 141 اس ه ل َيَسْف اَلْ َعَؿ اسا ُه ِسْاَ  ِ ِرالفَ 

 310 45 اسم ،دة اس  ْ َس ِي س  ْ سِ 

 270 164 األ ع ـ ِيْزَر ُنْمَرى َياَل َتِزُر َياِزَرةٌ 

ِتُايُهـ  50 39 األ   ؿ َ ت ىَٰ اَل َتُ يَف ِ تَ ة َيقََٰ

ـْ ِمْف َ ْيلٍ  َياْ َاُميا  252 41 األ   ؿ َن  َم  َ ِ ْمُت

 251س205 41 األ   ؿ َ َأف  ِسا ِه ُمُمَهه
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 254س247س246س242 41 األ   ؿ َيِسِذي اْسُقْرَيى

م     110 58 األ   ؿ َتَم َ ف  ِمْف َقْيـٍ َياِ 

ْاـِ  ْف َ َ ُ يا ِساه   105 61 األ   ؿ َياِ 

 161 67 األ   ؿ َم  َ  َف ِسَ ِييٍّ َنْف اَلُ يَف َسُه َنْهَرى

 161 68 األ   ؿ َسْياَل ِ َت ٌب ِمَف اسا ِه َهَيؽَ 

ـْ َ بَلاًل َطال ًي   161 69 األ   ؿ َ ُ ُايا ِمم   َ ِ ْمُت

 99س57س44 5 استيية َ  ْقُتُايا اْسُمْ ِرِ الَف َ اْلُث َيَ ْدُتُميُهـْ 

 44 12 استيية َ ق ِتُايا َنِ،م َة اْسُ ْ رِ 

 73 29 استيية ق تايا اسذالف ال الكم يف 

 139 29 استيية َ ت ى اُلْعُطيا اْسِ ْزاَلة

ِتُايْا ٱس   165س47س45 36 استيية ُم ِرِ الَف َ  َّ  ةَيقََٰ

 53س45 41 استيية   َيِثَق الٱ ِ ُريْا ِمَ   

َعَ  ِل َياَل َ َاى اْسَمْرَضى  60 91 استيية َساْلَس َ َاى اسضُّ

ف م  ُ ـ  43 71 مرالـ ِإال  َياِرُدَه  َياِ 

 144 111 طه َيَ َ ِت اْسُيُ يُه ِسْاَ ي  اْسَقالُّيـ

 60 61 اس ير َساْلَس َ َاى اأْلَْ َمى َ َرجٌ 

ـْ َماْلراً ِإْف  ـْ ِ الِه  110 33 اس ير َ ِاْمُت

م   ِ َدالً   163 4 م مد َ ِإم   َم ًّ  َيْعُد َياِ 

َهَداَؾ َ َاىََّٰ َنف ُت  ف  ََٰ  103 15 سقم ف ِرؾَ َياِ 
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ْاـِ   105 35 م مد َ بَل َتِهُ يا َيَتْدُ يا ِإَسى اسه 

 209 1 اس تا ِإ    َ َتْ َ   َسَؾ َ ْتً   ُمِيالً  

 151 7 اس  ر َنَ  َل اسا ُه َ َاى َرُهيِسهِ َم  

 277 8 اس  ر سا قرال اسمه  رالف

 151 10 اس  ر َياس ِذالَف َ  ُليا ِمْف َيْعِدِهـْ 

 121 10 اسممت  ة َ ِإْف َ ِاْمُتُميُهف  ُمْكِمَ  تٍ 

ـُ ال  َنالَُّه  اس ِذالَف ومَ   175 10 اسممت  ة ُ يا ِإذا   َلُ 

 117 8 اسم   قيف اْسِعز ُة َيِسَرُهيِسهِ َيِسا ِه 
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 فيرس األحاديث النبوية

 اسص  ة اس دالث

 277 نت زؿ  دًا يدارؾ

 237 نتالت ن   ير ؿ مف قيمي رهيؿ اهلل

 217 نتال   رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ نريعة   ر

 355 نم ؼ نف ت ي    ماتم 

 361 إذا نهاـ يسه نرض يضع  

 110 مف  ف  الهنريع مبلؿ 

 238 اهتع ف رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ يالهيد قال ق ع

 360 نهامت امرنة مف نهؿ  هر اسماؾ

 220 نههـ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ س رهي نريعة

 208 نههـ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ سا  رس ثبلثة

 238 نههـ  االه اسصبلة ياسهبلـ سقـي مف اسالهيد

 206 سار ؿ يس رهه ثبلثة نههـنههـ 

 211 اهلل  االه يهاـ هي ال  ي ي نص ب رهيؿ اهلل صاى 

 191 نصي   طع مً  اليـ مالير

 253 اصط ى ص الة ي ت  الي

 253 اصط ى ذا اس ق ر

 221 ن ط  ي رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ الـي يدر
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 218 ن ط  ي الـي يدر

 72/167 ن ر  اى ني ى صي    ثـ  رؽ

 336 نقيؿ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ  تى دمؿ م ة

 95/99 اْقُتُايا ُ اُليَخ اسُمْ ِرِ الفَ 

 133 نال يا  ه ال الر  اى اسمهامالف ند  هـ

 117 صاى اهلل  االه يهاـنسالس يرهيؿ اهلل 

 137 نم ف اسعيد نم ف

 45/56/73/197/275/326 نمرت نف نق تؿ اس  س

 166 يعث  الي ً  إسى اس  ـنف ني  ي ر رضي اهلل   ه 

 104 نف ني   يالدة يف اس راح قتؿ ني ه

 182 نف نهؿ اسيصرة  زيا

 242 نف اسممس   ف القهـ  اى  هده

 360 نف دهق  ة مف نرض  هر اسماؾ

 361 نف دهق    نهاـ  اى  هد

 218 نف اسزيالر  ضر مالير ي رهالف

 302 إف اسغ در ال صب سه سيال الـي اسقال مة

 153 اهلل تع سى  رمم ة الـي ماؽ اسهميات ياألرضنف 

 132 إف اسمرنة ستأمذ ساقيـ

 213 نف اس يي صاى اهلل  االه يهاـ قهـ سا  رس سا  رس ههمالف
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 212 نف اس يي  صاى اهلل  االه يهاـ   ف الههـ سامالؿ

 214 نف اس يي  صاى اهلل  االه يهاـ   ف القهـ سا  رس

 169  الف نقيؿ ي أله رى نف اس يي صاى اهلل  االه يهاـ

 222 نف اس يي صاى اهلل  االه يهاـ ق د  ي مالير

 76 نف اس يي صاى اهلل  االه يهاـ  صب اسم   الؽ

 94 نف امرنة ي دت  ي يعض مغ زي

 60 نف ر بًل ه  ر إسى رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ

 209/211 نف رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ  عؿ سا  رس ههمالف

 159 رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهام دى ر االف نف

 71 نف رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ   ف  هد إساله

 212 نف رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ   ف الههـ

 247 نف رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ سـ القهـ سي ي 

 223 نف رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ   ف الههـ

 122 اهلل  االه يهاـ  هى  ف يالع اسهبلحنف رهيؿ اهلل صاى 

 41 إف صبلة اسمرايط تعدؿ ممهم ،ة

 223 نيي  يالدة رضي اهلل   ه  تب إسى  مر يف اسمط ب نف 

 322 نف  مر يف  يد اسعزالز  تب إسى 

 132 إف    ت اسمرنة ست الر  اى اسمكم الف

 152 نف م ة  ت ت   ية

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=5
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 191 إ    ت    نرض   ثالرة اسطع ـ ياسعاؼ

 94 ا طاقيا يهـ اهلل ي اى ماة رهيؿ اهلل

 210 ن ه نههـ سا  رس ههمالف يسارا ؿ ههم ً 

 246 سه   ريف  يداً ن ه ن طى اسعي س ي  ف 

 95 ن ه هأؿ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ  ف نهؿ اسدار

 218 ن ه  هد   ال ً   أههـ س رهه ههمالف

 206 ن ه صاى اهلل  االه يهاـ  عؿ سا رس ههمالف

 148 ن ه صاى اهلل  االه يهاـ سّم    صرهـ  الهم 

 217 ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ ن طى اسزيالر رضي اهلل   ه 

 218 ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ  عؿ سا  رس ي رهه ثبلثة

 237 ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ مرج إسى يدر

 362 ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ رنى  ال،ً  مف والت اس راثة

 195 ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ  زا ثقال  ً 

 278 ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ ق ؿ  الم  ن رزه

 266 ق ؿ سمع ذ يف  مري ن ه  االه اسصبلة ياسهبلـ

 224 ن ه ق د مع اس يي صاى اهلل  االه يهاـ  رهالف

 252 ن ه قرن:   يا اميا... 

 147 نّ ه قهمه  هتة يثبلثالف ههم ً 

 66 ن ه   ف الغزي األ زب
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 210 ن ه   ف الـي يدر  اى  رس الق ؿ سه هي ة

 233 ن ه  مر ت  ي  زية مالير ه دهة هت  هية

 107  اى يضع اس رب   ر ه الفن هـ اصطا يا 

 124 ن هـ ق سيا سه صيأتق  ق ؿ ال

 218 إ ي  عات سا رس ههمالف يسا  رس ههم ً 

 179 يعث  االه اسصبلة ياسهبلـ ني   ً 

 245 اي اله إسى رهيؿ اهلل  ي ؿ يف اس  رث يعث 

 167 يعث   رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ  ي يعث

 264 ياغ  يالب يف مهامة نف ص  ب قيرص

 180 ياغ   ممرج رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ

 168 ت رالؽ  اي رضي اهلل   ه اسز  دقة

 43 تعس  يد اسدال  ر ي يد اسدرهـ

 59   ل ر ؿ إسى رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ   هتأذ ه

 60   ل ر ؿ إسى رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ  ق ؿ

 48/49 اس ه د م ض إسى الـي اسقال مة

 77  رؽ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ  مؿ

 297 مرج  يداف إسى رهيؿ اهلل

 268  زية مكتة ي  زالد يف   رثةمر ت مع 

 160 مر    مع نيي ي ر

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8733
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=138
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 262 مر   مع رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ إسى   الف

 131  االه يهاـ ذهيت إسى رهيؿ اهلل صاى اهلل

 40 ري ط الـي  ي هيالؿ اهلل مالر مف

 36 ر ع   مف اس ه د

 189 رديا اسمالط ياسممالط

 241 ر يت س ـ  ف  ه سة نالدي اس  س

 329 ال يسي سه اسهاط ف يسي مف

 247  االً  ق ؿ: ا تمعت ن   ياسعي س ي  طمة همعت

 36 ه،ؿ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ: ني اسعمؿ ن ضؿ

 210  هدت ي ي قرالظة   رهً   ضرب سي يههـ

 233  هدت مالير مع ه داتي

 140  هدت قرالٌة مف قرى   رس الق ؿ

 217  هدت مع رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ  زاة

 209  هد   اس داليالة مع رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ

 221 ضرب رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ   ـ مالير

 57  رضت  اى رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ

 181 اسغ المة سمف  هد

 75  إف نييا ذسؾ

 321  إ ه نمذ اس زالة
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 90   دث ي إف هالرالف

 123  ذ ر قصة إهبلـ ثم مة

 64 يعضه  ض ع 

 152 اساهـ  د    مر رضي اهلل   ه  اى اسم يرس يق ؿ:   

 148  ع ماهـ ي صؼ م  المرج م ه س  اـ الزؿ ذسؾ

 114  ق ؿ نيي ي ر: ال  رهيؿ اهلل

 249  ام    ف الـي مالير يضع رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ

 190 الـي مالير  ايا ق ؿ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ:

 266 سمع ذ يف  مري يف اس ميح  يمع ذ يف   رالق ؿ 

 263 ق ؿ اليـ   الف: مف قتؿ    راً 

 130 ق ست: ال  رهيؿ اهلل ز ـ ايف نمي  اي

 225 قدم   اسمدال ة

 207 قهـ مالير  اى ثم  الة   ر ههم ً 

 147 قهـ مالير  ص الف  ص ً  س يا،يه

 175 قه ـ    ،ـ   الف يي ي اسمصطاؽ ينيط س

 206 اس  ؿ سا رسقهـ  ي 

 36 قات ال  رهيؿ اهلل ني األ م ؿ ن ضؿ

 124 قيسه ألهؿ م ة

 277 قالؿ سه  االه اسصبلة ياسهبلـ  ي اس تا
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 39 قالؿ ال  رهيؿ اهلل م  العدؿ اس ه د

 148   ف اسيطالا ياس تالية ياسهبلسميتيايعه 

 111   ف يالف مع يالة ييالف اسريـ

 252   ف رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ إذا يعث هرالة 

 225   ف هامة قد اهت قذ سق ح اس يي

 68   ف صاى اهلل  االه يهاـ إذا نم ر نمالراً 

 66 اُلغزي اسعزب مر   ف 

 112 اهلل  االه يهاـ  ف  ي صاا رهيؿ اهلل صاى 

 222   ف مع اسزيالر الـي مالير  ره ف

 322    ت نمياؿ ي ي اس ضالر

 276    ت اسعضي ل مف هيايؽ

 233 الهأسه  ف اس ه لايف  ي س  تب   دة اس ريرالإسى 

 233 الهأسه  ف ايف  ي س  تب   دة يف   مر اس ريري إسى 

 71  تيت إسى    ع نهأسه اسد  ل

 12  امت ف م ال ت ف

 265     معه رالف يدايؽ

 96     مع اس يي صاى اهلل  االه يهاـ  ي  زية

 84/86 ي سقروفال ته  ريا 

 99 ال تقتايا اسيسداف يال اس ه ل

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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ال ةً   101 اَل َتْقُتُايا ُذر 

 164 ال تمها   رضالؾ يم ة يعده 

 364 ال ال تمع  اى مهاـ مراج

 364 ال ال تمع   ر يمراج

 169 ال العذب ي س  ر إال رب اس  ر

 117 ألف اس يي صاى اهلل  االه يهاـ سم  ا تد  اى 

 120  االه يهاـ  عؿ ذسؾ  ي اس داليالة أل ه صاى اهلل

 224 سـ نهمع ي سقهـ إال س رس يا د

 163 سّم  يعث نهام ة  ي  دال نهراهـ

 88 سمق مه  مالر مف مق ـ  بلف ي بلف

 87 سف الغاب اث     ر نس  ً 

 156/164 سي   ف اسمطعـ يف  دي  ال ً 

 162 سي  زؿ مف اسهم ل  ذاٌب م    ى م ه إال  مر

 80/82 اإلهبلـ دـ م رج سالس  ي

 264 سالس سؾ ماؾ مف هاب قتالاؾ

 117 سالس سامكمف نف الذؿ   هه

 90 م  مطي   رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ يعد

 366   اله اسع ر م  هقت اسهم ل

 353 م  هقت اسهم ل   اله اسع ر يم  هقي..
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 69 م  ق تؿ رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ قيم ً 

 48 تق تؿم     ت هذه 

س  مف ن دث  اله   دث ً   129 اسمدال ة  ـر

 128/129 اسمهاميف تت   أ دم كهـ

 41 مف  م ت مرايطً  نمف مف اس زع األ ير

 39 مف ا تيس  رهً   ي هيالؿ اهلل

 279 مف ندرؾ م سه  ي اس يل

 39 مق ـ اسر ؿ  ي اسصؼ

 279 مف ندرؾ م  نمذه اسعدي

 194 مف نهاـ  اى  يل  هي سه

 194/299 مف نهاـ  اى م ؿ  هي سه

 42 مف  رس مف يرال اسمهامالف

 152 مف دمؿ دار نيي ه ال ف  هي ومف

 41 مف م ت مرايط  نمف اس زع 

 163 مّف  اى  م  ة مف نه رى

 267 مف قتؿ قتالبًل  اه هايه    ل نيي اسالهر

 267 مف قتؿ قتالبًل  اه  ذا ي ذا

 230 مف قتؿ قتالبًل سه  االه يال ة

 279 مف ي د م سه  ي اس يل
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 230 مف ال هد سي  الث  عؿ  االه اسصبلة ياسهبلـ اسهاب 

 121  هى  ف يالع اسهبلح مف نهؿ اس رب

 177  هى  ف يالع اسغ المة  ي دار اس رب

 166  هى  ف ذيا اس  ة إال سمأ اة

 100  هى  ف قتؿ اسصيال ف ياسذراري

 98 ه ه م     ت هذه

 175 هـ  تق ل اهلل

 140 نم  ه مر ين  ز 

 152 ينمره  االه اسهبلـ يقتؿ

 114 ينف ني  ي ر ق ؿ ال  رهيؿ اهلل

 162 ن هـ سم  نمذيا اس دال  زست اآلالة يريي

 49 ياس ه د م ض م ذ يعث ي اهلل

 38 م    بياسذي   س م مد يالده 

 52 ينمره  االه اسهبلـ يقتؿ ايف مطؿ

 114 ينف ني  ي ر ق ؿ سه ال  رهيؿ

 41 ييعث اليـ اسقال مة  هالداً 

 41 ييعثه اهلل اليـ اسقال مة وم ً  مف اس زع

 278 ي د ر ؿ مع ر ؿ   قة سه

 238 يمرج رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ يع رة
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 150 ي رض  اى  ؿ  رالب اس ـر

 163 اس يي صاى اهلل  االه يهاـ قد نمذ  االهي  ف 

 225  ي تاؾ اسغزاة را بلً هامة يف األ يع ي  ف 

 147 ي  ف سرهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يوسه يهاـ يسامهامالف 

 

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=119


386 
 

 فيرس اآلثار

 اسص  ة ص  ب األثر األثر

 42 ه ال ف يف  الال ة إذا ن  ر اسعدي  اى ميضع مرةً 

 355 إيراهالـ اس معي      نرض  ذا ي ذا الطالقيف 

 252 ايف  ي س ن ه قرن: }َياْ َاُميا َن  َم ...{

 349 نيي م از يعث  مر  ثم ف يف   الؼ

 242 م مد يف إه  ؽ هأست ني   ع ر: الع ي م مد يف  اي

 280  مر يف اسمط ب  أص يه  الم  نمذه اسم ر يف

 244 م مد يف  اي نيي  ع ر   ف رني  اي  ي اسممس

 227 نيي  يالدة رضي اهلل   هنمالر اسمكم الف  مر يف اسمط ب  تب 

 350 إيراهالـ استالمي سم  ا تتا اسمهاميف

 146  مر يف اسمط ب اسمهامالف م   ت تسيال ومر 

 146  مر يف اسمط ب سيال نف الترؾ ومر اس  س

 280  اي يف نيي ط سب مف ا ترى م  ن رز اسعدي

 75  اي يف نيي ط سب مف    ت سه ذمت    دمه  دم  

 252 اس هف يف م مد هذا م ت ح  بلـ

 349 نيي  يف اسثق ي يضع  مر رضي اهلل   ه  اى نهؿ اسهياد
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 فيرس األبيات الشعرية

 اسص  ة اس   ر اسمقطع

 225  مري يف معدي  رب نتػي ػد ػي  أ ػؾ ذي ُرَ ػالْػف

 مر يف م مػيد يػف م مػد يػف اسق ضػي ن ػد  نالػ  ذا اسػذي  ػ ؽ األ  ـ  ػمالعهػ 
 نص  ب اسمر ال   ي

4 

 7  م د اسدالف ايف ص  ب اسهداالة  ػتػ ب اسػهػداالة الػهدي اسهدى

ـ  إ ي    ػػػػػػػػد مػ ػمػدا  113  مري يف ه سـ الُهػ

 78  ه ف يف ث يت يه ف  اى هراة ي ي سكي

 155 قتالاة الػ  را ػيػً  إّ ي األثػالػؿ مػظػ ػةٌ 

 190 نيي ي ر م مد يف اس هف يف درالد الػتػرؾ م  رقػا مف  ػالػ ػػه
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 فيرس األعالـ والفرؽ والقبائؿ

 اسص  ة اسعاـ/ اس رقة/ اسقيالاة

 74 ني ف يف تغاب اسريعي

 180/196 ني ف يف هعالد

 195 ني ف يف  يد اهلل

 350 إيراهالـ استالمي

 132/355/363/364 إيراهالـ اس معي 

 364 إيراهالـ يف اسمغالرة اسمريزي

 245 إيراهالـ يف مهدي اسمصالصي

 220 إيراهالـ يف ال الى األهامي

 97/191/211/217 ن مد يف   يؿ

 214 ن مد يف  يد اس ي ر 

 210 ن مد يف م مد يف اسهري 

 251 ن مد يف الي س

 131 األزرقي 

 211/350 يف نه مة  م د نيي نه مة

 71 نه مة يف زالد

 3/364 األهيال  يي

 64 يف إه  ؽا
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 80 إه  ؽ )اس الرازي( نيينيي 

 207/216/265 إه  ؽ يف راهياله

 108/279 إه  ؽ يف  يد اهلل يف نيي  رية

 196 )اسقيالاة( نهاـ

 146 )نيي زالد يف نهاـ(نهاـ 

 132 األهيد 

 194/195 )م مد يف  يد اسر مف يف  ي ؿ( نيي األهيد

 41 نم مة  نيي 

 49/90 ن س يف م سؾ

 220/223/234 األيزا ي

 160 إال س يف هامة يف األ يع 

 164 ناليب األ ص ري نيي 

 122 ي ر يف   الز 

 36/132 اسيم ري

 224/ 223 اسيرال يف نيس

 180 يردةنيي 

 351 يرهي ي

 68/89 يرالدة يف  صالب

 122/216 اسيزار
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 316 ي ر يف  ال ث

 147 ي الر يف اله ر

 120/121 يصالر نيي

 91 اسيغيي

 265 يقالة يف اسيسالد 

 101 ي ر اسرازي نيي

 2/341 ي ر اسصدالؽنيي 

 211 ي ر اس اله ييرينيي 

 298 ي رة نيي

 151/152 يبلؿ يف ري ح

 90/122/123 اسيالهقي

 38 استرمذي

 201 استُُّمْرت  ي

 182 َتِمالـُ 

 278 تمالـ يف طر ة اسط ،ي

 195 ثقالؼ

 123 ثم مة يف نث ؿ

 76 ثير يف الزالد

 46/56/69/241/360 اسثيري
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 278   ير يف همرة 

 217   ير يف  يد اهلل 

 243/247/248/249  يالر يف مطعـ

 98  رالجايف 

 191 اسرازي نيي  ع ر

 166/180  ع ر يف نيي ط سب 

 49  ع ر يف يرق ف

 210  ع ر يف م ر ة

 265 ُ َ  َدة يف ُنمالة    

 120/121   دؿنيي 

 74 اس  يب ) قية يف  اقمة(نيي 

 266 نيي  هؿ

 71  يالرالة ي ت اس  رث

 245   تـ نيي

 245 ايف نيي   تـ 

 222 اس  رث يف  يد اهلل يف  عب 

 118 اس  رث يف  يؼ 

 131 اس  رث يف ه  ـ 

 195   ـز  يف صمر يف اسعالاةنيي 
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 125/361 اس   ـ اسمريزي

 39/97/252  اس   ـ اس اله ييري  

 97/187/225  ي فايف 

 237  يالب يف إه ؼ

 264/265  يالب يف مهامة

 208 اس   ج ايف  داد

 100 نرطأةاس   ج يف 

 213    ج يف م ه ؿ

 347 اس   ج يف اليهؼ اسثق ي

 349  ذال ة يف اسالم ف

 78  ه ف يف ث يت

 85 نيي اس هف اسقمي 

 79/231 اس هف يف زال د

 360 اس هف يف ص سا

 360 اس هف يف  اي يف    ف 

 237/278 اس هف يف  م رة

 252 اس هف يف م مد يف  اى 

 359 ط سباس هالف يف  اي يف نيي 

 74 اس هالف يف مالميف
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 234   رج

 233  دة   رج يف زال د

 66/361   ص يف  ال ث اس معي

 206 اس  ـ يف  تالية

 363/364  م د يف نيي هاالم ف 

 213  م د يف هامة

 364  مزة اسهايسي نيي 

 86   ال ةنيي 

 195  الية يف  رالا

 94 م سد يف اس زر

 96/97/269/336 م سد يف اسيسالد

 213 م سد يف  يد اسر مف 

 359 مي ب يف األرت 

 60 اسمدري

 222 مراش يف اسصمة 

 109/113 مزا ة

 234/269 اسمط يي 

 152 مطؿ ايف 

 280 مبلس يف  مري
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 75 اسدارقط ي

 49 دايد  نيي 

 168 اسدردالنيي 

 168 اسدردالنـ 

 102 درالد يف اسصمة

 131 ايف نيي ذ،ب

 234 َرا ع يف َهاَمة

 96 ري ح يف اسريالع استمالمي

 279 ر  ل يف  الية

 122 نيي ر  ل 

 279 ر دالف يف هعد 

 180/216 رهـ نيي 

 210/217/220/221/222 اسزيالر يف اسعياـ

 361 اسزيالر يف  دي

 256 ز ر يف اسهذالؿ

 97 اسز  د نيي 

 168 ) رقة( اسز  دقة

 107/119/149/223/235/239 اسزهري

 280 زالد يف ث يت 
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 146 زالد يف نهاـ

 247/268 زالد يف   رثة

 133/163/168 زال ب ي ت رهيؿ اهلل صاى اهلل  االه يهاـ

 108 ايف نيي هيرة

 138 ه  يف

 346 اسهري يف إهم  الؿ

 151 ايف هرالج

 65/77 ايف هعد  

 340 هعد يف نيي يق ص

 118/267 هعد يف  ي دة

 118 هعد يف مع ذ

 123 هعالد اسمقيري

 360 نيي هعالد )م مد يف ميهى يف اس ضؿ(  

 339 هعالد يف اسع ص

 51/247/249 هعالد يف اسمهالب

 338 هعالد يف  ثم ف

 195/223/221 هعالد يف م صير

 132 ه ال ف يف  الال ة

 152/191 نيي ه ال ف
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 227 هام ف يف ريالعة

 40/77/151 هام ف اس  رهي

 160/225 هامة يف األ يع

 49 ي ي هاالـ

 88 نـ هاالـ 

 68/75 هاالم ف يف يرالدة

 339 هاالم ف يف  يد اسماؾ

 280 هاالم ف يف اله ر

 286/290 ايف هم  ة

 94 همرة

 217/218 ههؿ يف نيي  ثمة 

 360 هال ر نيي اس  ـ

 90 ايف هالرالف

 74 اس   عي

 334  ر يالؿ ايف  ه ة

 359  رالا

 182  عية

 279/359/364 اس عيي

 197/201/255  مس األ،مة 
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 252 نيي  ه ب 

 349 اس الي  ي )هاالم ف يف نيي هاالم ف(

 66/208/182/364 ايف نيي  الية

 220 ص سا يف م مد

 208 نيي ص سا )اسغ  ري(

 242/266 نيي ص سا )ي ذاف ني ي ذاـ(

 195/197 صمر يف اسعالاة

 85 اسصدر اس هالد )ايف م زة(

 95 اسصعب يف  ث مة

 63/64/239 ص ياف يف نمالة

 253 ص الة ي ت  الي يف نمطب

 221 ص الة ي ت  يد اسمطاب

 252 ض  ؾ يف مزا ـ

 182/360 ط رؽ يف  ه ب

 277 نيي ط سب

 263 نيي طا ة

 277 ط سب يف نيي ط سب

 41/114/133/183/216/245/264/279 اسطيرا ي

 251 اسطيري
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 85/186/234/243/255/267  ع ر(اسط  يي )نيي 

 156 طعالمة

 133/163 نيي اسع ص يف اسريالع

 66   صـ يف هاالم ف األ يؿ

 119   صـ يف  مر يف قت دة

 251 نيي اسع سالة

 132/163/211/233   ، ة ي ت نيي ي ر اسصدالؽ 

 69/216 ايف  ي س

 360 نيي اسعي س األصـ    

 191  ي س يف  يد اسر مف األ  عي

 246/247 اسعي س يف  يد اسمطاب

 149 ايف  يد اسير

 191  يد اسر مف يف اس ضؿ

 214  يد اسر مف يف ومالف

 211  يد اسر مف يف ي ر 

 222  يد اسر مف يف  يد اهلل يف نيي صعصعة 

 266  يد اسر مف يف  يؼ

 208  يد اسر مف يف الزالد يف   رالة

 69/220/355  يد اسرزاؽ



399 
 

 191 نيي ني ى يد اهلل يف 

 218  يد اهلل يف نيي ي ر يف م مد يف  مري 

 224  يد اهلل يف نيي صعصعة

 131  يد اهلل يف نيي ريالعة يف اسمغالرة

 69  يد اهلل يف نيي   الا

 217/221  يد اهلل يف اسزيالر

 195/212/215/228/242/365  يد اهلل يف اسمي رؾ 

 338/340  يد اهلل يف   مر يف  رالز 

 46/57/209/210/212  يد اهلل يف  مر

 يػػػد اهلل يػػػف  مػػػري يػػػف اسعػػػ ص ) ػػػد  مػػػري يػػػف 
  عالب(

59/60/110/128/191 

 194  يد اهلل يف َسِهالعة

 214  يد اهلل يف م مد يف إه  ؽ اسمريزي 

 36/59/359/363  يد اهلل يف مهعيد

 211  يد اهلل يف ُ ِمالر

 107  يد اسماؾ يف ه  ـ

 222  يد اسماؾ يف ال الى يف  ي د 

 148/216/225/350  )اسق هـ يف هبلـ( نيي  يالد

 122  يالد اهلل اسقيطي
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 212/213  يالد اهلل يف  مر يف اسمط ب 

 104/223/227/265/280/336 نيي  يالدة

 314 اسعت يي

 337  تية يف  زياف

 359  تية يف  رقد

 337  ثم ف يف نيي اسع ص 

 195  ثم ف يف نيي   ـز يف صمر يف اسعالاة 

 131  ثم ف يف نيي  الية

 348/350  ثم ف يف   الؼ

 168  ثم ف يف  ال ف

 338/339/340  ثم ف يف    ف 

 122/123/183 ايف  دى اس ر   ي

 322 ايف سعدي يف  دي اس  دي   

 107/122/195/211  رية يف اسزيالر

 164 نيي  زة اس م ي

 170 نيي  زالز

 56  ط ل يف نيي ري ح

 266  ط ل يف   بلف 

 155  قية يف نيى معالط
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 131/277  قالؿ يف نيي ط سب

 267   رمة يف م سديف اسع ص يف ه  ـ اسممزيمي      

 364   رمة ميسى ايف  ي س 

 130 اس الم  بلل اسدالف ايف استر م  ي

 363  اقمة يف قالس 

 355  اى يف اس  ـ اسي   ى

 224   اى يف قرالف 

 70/239  اي يف نيي ط سب

 190  اي يف م مد يف ي راف

 349  اي يف مههر

 182  م ر يف ال هر

 63/66  مر يف اسمط ب

 96  مر يف اسمرقع

 34/322/365  مر يف  يد اسعزالز

 76  مر يف ه ريف

 39/160/276  مراف يف اس صالف

 216/220/223 نيي  مرة 

 216/217 ايف نيي  مرة

 334  مري يف اسع ص
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 334  مري يف اس  رث

 339  مري يف اسعبلل      

 113  مري يف ه سـ

 128  مري يف  عالب

 128 نيي  مري يف  عالب

 111/112  مري يف  يهة

 355  مري يف مالميف 

 227  مري يف معدي  رب

 264  مري يف ياقد

 233  مالر ميسى ويى اسا ـ 

 350 اسعياـ يف  ي ب

 268/269  يؼ يف م سؾ األ  عى

 71 ايف  يف ) يد اهلل يف  يف(

 349 نيي  يف م مد يف  يالد اهلل اسثق ي    

 223 ايف  ال ش

 340  ال ض يف   ـ 

 222  الهى يف معمر

 118  الال ة يف  صف 

 118  ط  ف
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 307   طمة ي ت رهيؿ اهلل

 90 نيي اس تا اسالعمري

 84/125/201  مر اإلهبلـ )اسيزديي(

 223  رج يف  ض سة

 140  ضالؿ يف زالد اسَرَق  ى

 4/201 ق ضي م ف 

 279 قيالصة يف ذكالب      

 90/235/280/350 قت دة

 225/230/262 نيي قت دة

 337 اسقتيي

 339 قتالية يف مهاـ

 76 قتالية يف هعالد

 155 قتالاة

 158 اسقديري

 86/87 اسقرطيي

 209 ايف اسَقط  ف

 213 اسقْع ِيي

 227 قالس يف م  يح 

 74 قالس يف اسريالع األهدي



404 
 

 182/360 قالس يف مهاـ

 238 َقاْلُ ق ع

 216/219 نيي  ي ة األ م ري 

 133  ثالر يف زالد األهامي

 211 ايف  رامة

 251 نيي  رالب

 114 ي ي  عب

 242/243/266 اس ايي

 4 اسا  يي

 /116/171/183/213/240/242/244/247 اس رمي

255/275/303/321/331 

 78 ي ي سكي

 116/125/199/200 نيياساالث اسهمرق دي 

 85 اساالث يف هعد

 206/243 ايف نيي سالاى

 41 ايف م  ه 

 84 م سؾ يف ن س

 359 م  سد يف هعالد

 293 م د األ،مة )اسهرم تي(.    
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 66/350 نيي م از

 209 م مع يف   رالة

 208/209 م مع يف العقيب

 /64/107/108/119/123/149/164 م مد يف إه  ؽ

169/211/218 

 36 م مد يف إهم  الؿ اسيم ري

 54 م مد يف اس هف

 361 م مد يف قالس

 341 م مد يف اسق هـ اسثق ي

 218 م مد يف اسم ذر

 211 م مد يف  ع ر يف اسزيالر

 218 م مد يف  مراف

 243 م مد يف مزالمة

 355 م مد يف زالد يف  اي اس  دي

 242/244 م مد يف  اي)نيي  ع ر(

 214 م مد يف  اي يف نيي ركية

 224 م مد يف  مر اسمد ي

 147/208 م مد يف  ضالؿ يف  زياف 

 361 م مد يف قالس 
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 123 م مد يف مصعب اسقرقه  ي

 223 م مد يف اسيسالد اسزيالدي

 4 م ميد يف ن مد يف  يد اسعزالز

 238 م الصة ) راـ يف هعد يف م الصة(

 131 ي ي ممزيـ

 131 نيي مرة

 208/266 ايف مردياله

 96/97 مرقع يف صال ي

 107/112 مرياف يف اس  ـ

 213 ايف نيي مرالـ

 241 اسمز ي

 245 مهدد

 40 مهاـ يف اس   ج

 107/112 اسمهير يف ممرمة

 71/175/176/211 ي ي اسمصطاؽ

 170 مصعب يف  مالر

 156/164 اسمطعـ يف  دي 

 241 ي ي اسمطاب 

 164 اسمطاب يف   طب 
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 266   رالمع ذ يف 

 42 مع ذ يف ن س

 37/265 مع ذ يف  يؿ

 266 مع ذ يف  مرييف اس ميح

 245 مع ذ يف اسمث ى

 111/338 مع يالة يف نيي ه ال ف       

 106/245 معتمر يف هاالم ف

 140/355 معمر يف را د

 94/123 ايف معالف

 97/98 اسمغالرة يف  يد اسر مف

 77/220/265 م  يؿ

 210/216 مقداد يف  مري

 234 مقهـ يف ي رة

 298 اسم يعث

 253 م يه يف اس   ج 

 224 ايف م ده

 237/365 ايف اسم ذر

 217 اسم ذر يف اسزيالر يف اسعياـ 

 210 اسم ذر يف م مد



408 
 

 50/248 اسم ذري

 132 م صير يف اسمعتمر

 365 نيي اسم الب

 225 ايف مهدي

 339 اسمهاب يف نيي ص رة

 137/180/337/338 نيي ميهى األ عري

 106/114/149/150 ميهى يف  قية

 114 مالمي ة ي ت اس  رث

 141/143 اس  ط ي 

 71/85/211/212/213    ع ميسى  يد اهلل يف  مر

 167    ع يف  يد 

 169 ُ َياْله يف يهب 

 180 اس    ي

 233   دة يف   مر اس ريري

 94 اس ه ،ي

 155 اس ضر يف اس  رث

 213 اس ضر يف م مد

 77 ي ي اس ضالر

 340 اس عم ف يف مقرف



409 
 

 212  عالـ يف  م د

 252  ه ؿ يف هعالد

 254  ي ؿ يف اس  رث

 86 اس ييي

 241 ي ي ه  ـ

 130/131/152 نـ ه  ك

 191 ه  ك يف  اثيـ

 167 هي ر يف األهيد

 36 نيي هرالرة

 221 ه  ـ يف  رية

 156/350 ه الـ يف ي الر

 102 هيازف

 108 ياقد يف  مر

 /66/77/108/131/191/210/220 اسياقدي

224/238/ 

 252 يرق ل يف  مر

 76/182 ي الع يف اس راح

 212 ايف يهب

 96 نيي اسيسالد اسطال سهي 



410 
 

 133 اْسَيِسالد يف ري ح 

 278/279 ال هالف يف مع ذ

 360 ال الى يف ودـ

 132 ال الى يف ن ثـ

 239 اسقط ف ال الى يف

 147 ال الى يف هعالد يف  ال ف 

 166 اَلْ اَلى يف َهِعالد يف قالس

 221 ال الى يف  ي د

 363 اَلْ اَلى ْيف   يهة

 211 ال الى يف م مد يف ه  ك

 365 ال الى يف ياضا نيي تمالاة

 344 الزد رد

 99/166 الزالد يف نيي ه ال ف

 49   ية الزالد يف نيي

 108 الزالد يف ه ريف

 233 الزالد يف هرمز 

 69 اَله ر نيي   الا

 267 نيي اسالهر

 208/209 العقيب يف م مع



411 
 

 222/224 العقيب يف م مد يف نيي صعصعة

 43 نيي العاى 

 137 نيي اليهؼ

 302 اليهؼ يف  دي

 214 الي س يف ي الر 

 212/215 الي س يف  يد األ اى

 

  



412 
 

 اسياردة  ي اس صه يعً :  هرس اس تب 

 اسص  ة اس ت ب

 142 األ   س 

 346 األصؿ هي  ت ب اسميهيط

 220 اإلمبلل

 148/350 األمياؿ 

 48 اإلالض ح

 240 تأيالبلت اسقروف

 174/240/248 ت  ة اس قه ل

 245 ت هالر ايف نيي   تـ

 251 ت هالر اسطيري

 210/266 است هالر اسمه د اليف مردياله

 197/200 اس  مع اسصغالر

 189  مهرة سه ف اسعرب  ي اساغة 

 274/354 مبلصة اس ت يى

 60 دالياف األدب

 101/261 اسذمالرة

 273/345 اسزال دات

 60 ه ف نيي دايد



413 
 

 122/278  ه ف اسيالهقي

 76 ه ف استرمذي

 278 ه ف اسدارققط ي

 88/185/189/190/200/201 اسهالر اس يالر

 64 ياسهالر(.هالرة ايف اه  ؽ )اسمغ زي 

 107/227 هالرة ايف ه  ـ

 224 اسص  ية اليف م دة

 125  رح اس  مع اسصغالر سايزديي

 116/125  رح اس  مع اسصغالر ساهمرق دي

 101/299/348 سا ص ص  رح اسط  يي

 99  رح اسي الز

 59 ص الا اسيم ري

 40 ص الا مهاـ

 97/181 ص الا ايف  ي ف

 65/77 اسطيق ت 

 348 اسظهالرالة

 132 اسعاؿ اس يرى ساترمذي

 89 اس  ،ؽ

 42/356 اس ت يى اس يرى



414 
 

 169 اس ت يى اسيسياس الة

 86  ت يى ق ضي م ف

 361 اس   ي  ي  ريع اس   الة     

 289/307/345 اس   ي  ي  رح اسيا ي

 122/363 اس  مؿ  ي ضع  ل اسر  ؿ

 69/192/194/159/229/232/289/309/356 اس ت ب )ممتصر اسقديري(

 162  ف  ق ،ؽ  يامض است زالؿ اس   ؼ

 142    الة اس قه ل سايالهقي

 86/152/173/177/258 اسميهيط

 184 م مؿ اساغة

 70/201/228/256 اسم الط )اسم الط اسرضيي(

 76/278 اسمراهالؿ

 97 اسمهتدرؾ

 97 مه د ن مد

 122/168 مه د اسيزار

 207 يف راهياله مه د إه  ؽ

 74 مه د اس   عي

 182/211/360 مص ؼ ايف نيي  الية

 360 مص ؼ  يد اسرزاؽ



415 
 

 122/208/264 مع ـ اسطيرا ي

 314 معراج اسدراالة

 77/108/191/222 مغ زي اسياقدي

 189 اسُمغِرب  ي ترتالب اسُمعِرب

 213 اسمكتاؼ ياسممتاؼ   

 146/224 ميطأ اإلم ـ م سؾ

 174/201  رح اسهداالةاس ه الة  ي 

 42 اس يازؿ

 76 ه ف استرمذي ) اس  مع اسص الا(.

 

  



416 
 

 هرس اس ام ت ياسمصطا  ت اس قهالة ياألصيسالة ياس دالثالة ياألس  ظ اساغيالة اسغرالية 

 اسص  ة اس امة/ اسمصطاا

 292 نيؽ   

ِيؿ اسه  ِ،َمة  366 اإْلِ

 162 اإلثم ف

 183 األ دع

 185 ن ر اسمثؿ 

 48 اإل م ع

 256 االْ ِتط ب    

 343 اإل ال ل

 307 اإلدا ة ياالهتدا ة

 287 األرش    

 55 إره ي ً 

 272 اهتيرن اس  رالة      

 72 االهت ي ب

 190 االهت ه ف 

 272 االهتالبلل 

 172 االهتالبلد

 56 األ هر اس ـر



417 
 

 231 األصا

 141 نص  ي   

 356 اصطاـ 

 283 األصيؿ

 337 نط  يا

 273 األظهر 

 344 األ   ـ

 63 األ زب

 164 نقا ي 

 154 اأَلَ َرة

 96 امرنة قتالؿ

 242 نمه ت األيالد

 65 نهؿ اسذمة

 337 األيي ش

 79 ثبلثةاأل،مة اس

 226 اسِيْرَذيُف   

 353 اسيهت ف     

 82 اسيغ ة

 189 اسي  َهج 



418 
 

 82 يالضة اإلهبلـ

 288 يالع اسمراي ة          

 300 ت يالة

 193 تي الف اسدارالف

 96 استيالالت

 358 ت   ـ األمر 

 43 ت اة اسقهـ

 68 تم ريا ذمة اهلل

 352 اسَتْذِراَلة   

 145 استيظالؼ

 87 تي اه

 320 ر   ي اسثغ

 194 اسثقة

 150 اس رالب اسع مر ني اسغ مر 

 55 اس زالة

 61 اس عؿ

 37 اس بلدة

 51 اس اب

 223    ،ب



419 
 

 50 اس   زة

 35 اس ه د

 55  ه د اسد ع

 53  ه ز اسمالت

 124 اسَ ْهد 

 357 اسَ ْ ر 

 226 اس دالث اس  ذ

 132 اس دالث اسغرالب

 77 اس دالث اسمرهؿ

 100 اس دالث اسم قطع

 91 اس راية

 282 اْسِ ْرز   

 336 اسُ ه ر

 271 اسَ َقُب     

 246 َ ق ال ة    

 260 اس يا ي   

 344  الزه 

 48 مير اسيا د

 61 اسمراج



420 
 

 317 مراج اسمق همة        

 215 اسماطة  

 34 اسِممرة

 115 سمم  

 43 ممالصة

 173 مال ر اس رط

 67 دار اس رب

 353 اسداسالة     

 54 اسدراالة

 229 اسدرب

 352 اسد اَل ُس     

 70 اسدالة

 100 ذرالة

 276 ذ ُسيؿ  

 253 ذي اس ق ر  

 227 ذي ُرَ اْلٌف 

 227 ُذي ُ ياس

 172 اسراالة

 40 اسري ط



421 
 

 277 اسري ع

 206 اسر    َسُة 

 173 اسرد ي سعالب 

 178 اسر دل 

 328 ايف ر دة

 181 اسرضم 

 150 اسُرطب 

 91 اسر  ل

 276 ر  

 271 اسر  دة    

 157 اسرؽ 

 170 اسر ْهطُ 

 173 اسرهف  

 54 اسرياالة

اْلع     352 اسر 

 353 اسز ْ َ راف  

 99 اسزم ى

 44 اسه قة

 184 اسه ،س 



422 
 

 100 اسهيب

 208 هي ة

 188 اسهيي

 78 هراة 

 87 اسهرالة

 211 اسه ب  

 227 اسه َاب  

 91 همؿ

 133 اسه د

 55 اسهياد

 150 هياد اسعراؽ

 178 اسهُّْكر

 184 اسهيقي

 234 اسهيالؽ   

 35 اسهالرة

 173 اس  عة

 88 اس ياب

 119 اس ي ة ) ي تهـ( 

 43  الؾ  بل ا تقش



423 
 

 155 صيا م مهة

 183 اسص  يي 

 84 اسص الا

 269 اسص ية      

 253 اسص ي      

 102 اسصيمعة

 74 اسضريرال ت

فُّ     267 اسض 

 353 اسط قة 

 271 اسط ْيؽ    

 124 ظ هر اسرياالة 

 230 ظ هر اسمذهب

 221 اسظ ْرب 

 194 ظهر  اى اسدار

 164   رضالؾ 

 64 اسع رالة

 139 اسع مة 

 175  يٌد ُمراِ ـٌ 

 226 َ تالؽٌ 



424 
 

 52 اسعدؿ

 172 اسعرالؼ 

 97 اسعهالؼ

 330 اسع ر

 282 اسعصمة اسمقيمة        

 282 اسعصمة اسمكثمة              

 276 اسعضي ل        

 224 اسَعْطؼ

 126  قد اسذمة 

 165 اسَعقر 

 172 اسُعْقرُ 

 89 اسعاـ

 35 اسعمراف

 38  مـي اسم  ز

 44    ف

 144 اسع ية

 107  الية م  ي ة

 71   ريف

 353 اسَغْرُب  



425 
 

 117  رزه

 64  صب

 62  اية اسظف

 89 اسغايؿ

 61 اسغ المة

 139  ال 

 52 اس  هؽ

 47  ت ة

 111   ر 

 268 اس رس األ قر        

 226 اْسَ َرُس اْسُمْقِرُؼ     

 44  رض اس   الة

 37  رض  الف

 61 اس يل

 271 اسَقَتُب       

 119 قرى

 185 قهمة إالداع 

 43 قطال ة

 320 ياس هير اسق  طر



426 
 

 100 اسقال س

 119   سيي ـ

 96 اس يهة

 336 اس تالية

 51 اس راع 

 62 اس راهة

 150 اس ـر 

 320  ه ر ري األ

 79 اس   رة

 108 ال إهبلؿ يال إ بلؿ

 111 يال ال اه ال ال د  قدة 

 269 أل ر   ه        

 263 اله  اهلل إذا             

 113 الهـ 

 222 زازسّ 

 225 سق ح       

 204 اساقطة 

 160 هلل نييؾ

 160 اسم  الة 



427 
 

 154 مآال

 88 اسمي ضعة

 43 اسمت يع ت

 117 مت     ً 

 142 مترس 

 362 اسمتق  ة

 203 اسمتاصص 

 76 اسم   الؽ

 336 اسم  يتالف

 50 اسم هيؿ

 203 اسم  يالج

 320 اسم تهب     

 53 اسم اة )م اته(.

 156 اسم  ؽ

 82 اسمممصة

 291 اسمدير   

 177 اسمدد

 268 َددي  م

 55 اسمد ؼ



428 
 

 221 اسمرت ز

 138 اسمه ال ة

 126 اسمهتأمف

 78 مهتطالر

 109 مهتظهر 

 348 مها 

 42 اسم  الم

 230 اسم  رة

 64 مضمي ة

 155 مظ ة

 35 اسمغ زي

 80 اسم رج

 226 اسمقرؼ

 291 اسم  تب     

 359 اسم اساسم  ري 

 177 اسم ريه ت زالًه   

 282 اسم  ة

 157 ما ك

 54 اسماهيؼ



429 
 

 163 اسمف 

 151 م  ـ

 271 اْسِمْ َطَقة       

 112 م عةاس

 343 اسميات

 105 اسمياد ة

 354 اسُمَكف  

 170 اسمالرة 

 368 اس  ظر

 110 اس يذ 

 237 اس   دُة 

 89 اس هم

 170  يَ َ  َ 

 258 اس  ؿ   

 52 اس  الر اسع ـ

 121 اس   الة

 209  ي ؼ

 98 ه ل اسه ت

 202 اسهية



430 
 

 136 اسه رة 

 102 هيازف

 259 اسيا ب اسممالر       

 140   ؿياقعة 

 142 اسَيَ ُؿ 

 237 ي  ؾ هذا اسي  ح  

 155 اسَيْ ؼُ 

 136 اسيالالة 

 98 ال يس اس ؽ 

 233 ال ذال 

 129 الد 

 119 سال هديا

 120 الصير ساقتؿ

 139 العر

 103 العرقب

 157 العزره

 114 الغالر )اإل  رة(

 158 ال  دي 

 268 ال ري ي سمهامالف  



431 
 

 85 ال م يف

 103 الا ،ه

 111 ال يذ إسالهـ  اى هيال 

 103 ال يغي

 178 ال يي 

 209 الهزيف األي  ر 

 

  



432 
 

 البمداف والمواضع ثامنًا3 فيرس

 

 اسص  ة اسياد/ اسميضع

 72/167 ني ى

 155 األثالؿ

 335 َنْ َ  َدالف

 264 نْذَرِيالَ  ف

 333 نرض اسعرب 

 227 إرمال الة

 9 اإله  درالة

 337 نصيه ف

 337 األهياز  

 175 نيط س 

 332 ي ر اس يش 

 332 ي ُر   ِرَس 

 338 ُيَم رى

 155 يدر

 331 اسيرالة     

 182 اسيصرة



433 
 

 77 اسييالرة

 331 ته مة 

 333 اسّثعاياّلة   

 340 اس يؿ

 339  ر  ف

 340 اس زالرة اس راتالة  

 176 اس عّرا ة

 340  ايالل

 105/207 اس داليالة

 332  اياف

 63/175/176   الف

 338 ُمَراه ف

 117 اسم دؽ

 88 مالير

 265 َداِيؽٌ 

 339 د ي ي د

 331 اسده  ل

 341 ديمة اس  دؿ 

 2 ر ت ف



434 
 

 72 اسرماة

 339 اسر يّ 

 340 ِهِ ْهَت فُ 

 331 اسهم ية

 338 َهْمَرق د

 9 هالياس

 140   هرت 

 339 َط َسَق فُ 

 56 اسط ،ؼ

 339 طيرهت ف

 331   سج

 333  ّي داف 

 330 اسُعَذالبُ 

 72  هقبلف

 333 اسَعْاثُ 

 118  ط  ف

 2  ر   ة

 9 اسق هرة

 264 ُقْيُرس



435 
 

 148 اس تالية

 209  راع اسغمالـ

 340 َ ْرَم ف

 338 َ ش        

 182 اسُ يَ ةُ 

 2 مر ال  ف

يذ   338 َمْرُي اسرُّ

 331 َمْهَرةُ 

 268 مكتة

 340 اسَميصؿ     

 180   د

 322   راف 

 338  هؼ

 182/340 َ َه َيْ د

 320  هر اس رات

 344  هر اسماؾ

 320  هر  ال يف

 320/340  هر د اة

 344  هر الزد رد



436 
 

 321/341 ه ر

 341 اسه د  

 148 اسيطالا ياسهبلسـ 

 331 اليرالف

 124/341 اسالم مة

 

  



437 
 

 تاسعًا3 فيرس األطواؿ واألوزاف والمسافات.

 اسص  ة اسطيؿ/ اسيزف/ اسمه  ة

 150 اس رالب

 346 اسَ     ي

 150 اسدرهـ

 265 اسدال  ر

 347 اسذراع

 347 ريع اسه  مي

 347 اسرطؿ

 346 اسص ع

 150 اسق الز

 346 اسممتيـ

 347 اسمف
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 فيرس المصادر

هػػػ(س  ػػ مع األصػػيؿ  ػػي ن  دالػػث اسرهػػيؿس تػػا: ي ػػالر 606األثالػػرس اسميػػ رؾ يػػف م مػػد يػػف م مػػدس )ت:ايػػف  .1
 س د.ت.1دار اس  رس ط يفس 

(س اس ه الػػة  ػػي  رالػػب اس ػػدالث ياألثػػرس اسم تيػػة اسعامالػػةس 606األثالػػرس اسميػػ رؾ يػػف م مػػد يػػف م مػػدس )تايػػف  .2
 ـ.  1979هػ ػ 1399يالريتس د.طس 

س )تايػػف  .3 (س نهػػد اسغ يػػةس تػػا:  اػػي معػػيضس دار اس تػػب اسعامالػػةس يالػػريتس 630األثالػػرس  اػػي يػػف نيػػي اس ػػـر
 هػ. 1415س 1ط

ػ  1417س 1ن مػد يػف م مػدس طيقػ ت اسم هػرالفس تػا: هػاالم ف اسمػزيس م تيػة اسعاػـي ياس  ػـس ط األد ػه ييس .4
 ـ.1997

هػػػػػ(س ي الػػػػ ت األ الػػػػ ف ين يػػػػ ل ني ػػػػ ل اسزمػػػػ فس تػػػػا: إ هػػػػ ف 681اإلرياػػػػيس ن مػػػػد يػػػػف م مػػػػد يػػػػف إيػػػػراهالـس)ت .5
 ـ.1971س 1 ي سسدار ص درس يالريتسط

هػ(س نمي ر م ةس تا: ر دي ما سس دار األ دسسس يالػريتس 250األزرقيس م مد يف  يد اهلل يف ن مدس )ت .6
 د.طس د.ت. 

هػػػػ (س تهػػػذالب اساغػػػةس تػػػا: م مػػػد  ػػػيض مر ػػػبس دار إ الػػػ ل استػػػراث 370األزهػػػريس م مػػػد يػػػف ن مػػػدس )ت .7
 ـ.2001س 1اسعرييس يالريتس ط

الػػػب نس ػػػ ظ اس ػػػ  عيس تػػػا: مهػػػعد اسهػػػعد يس دار هػػػػ(س اسزاهػػػر  ػػػي  ر 370األزهػػػريس م مػػػد يػػػف ن مػػػدس )ت .8
 اسطبل،عس د.طس د.ت.

هػػ(س هػالرة ايػف إهػ  ؽس تػا: هػهالؿ ز ػ رس دار 151إه  ؽس م مد يػف إهػ  ؽ يػف الهػ ر اسمطايػيس )تايف  .9
 ـ.1978هػ ػ 1398س 1اس  رس يالريتس ط

 تػػب اسعامالػػةس هػػػ(س  ه الػػة اسهػػيؿ  ػػرح م هػػ ج اسيصػػيؿس دار اس772اإلهػػ ييس  يػػد اسػػر الـ يػػف اس هػػفس )ت .10
 ـ. 1999هػ ػ 1420س 1يالريتس ط

هػػ ػ 1415س 1هػػ(س اسمدي ػةس دار اس تػب اسعامالػةس يالػريتس ط179األصػي يس م سػؾ يػف ن ػس يػف م سػؾس )ت .11
 ـ. 1994
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س 1406هػػػ(س ميطػػأ اإلمػػ ـ م سػػؾس  دار إ الػػ ل استػػراث اسعريػػيس يالػػريتس 179األصػػي يس م سػػؾ يػػف ن ػػسس ) .12
 ـ.1985

(س 5/41هػػ(س إريال اسغاالػؿ  ػي تمػرالج ن  دالػث م ػ ر اسهػيالؿس )1420اسػدالفس )تاألسي  يس م مد يف   صر  .13
 ـ.1985 -هػ  1405س 2اسم تب اإلهبلميس يالريتس ط

(س دار 11/249هاهػػػاة األ  دالػػػث اسضػػػعال ة ياسميضػػػي ةس ) (س1420)ت األسيػػػ  يس م مػػػد   صػػػر اسػػػدالفس .14
 ـ.1992 -هػ 1412س 1ط اسهعيدالةس -اسمع رؼس اسرال ض 

(س اسم تػػػػػب 1/119هػػػػػػ(س ضػػػػػعالؼ اس ػػػػػ مع اسصػػػػػغالر يزال داتػػػػػهس )1420 مػػػػػد   صػػػػػر اسػػػػػدالفس )األسيػػػػػ  يس م .15
 اإلهبلميس د.طس د.ت.

هػػػ(س اإل  ػػ ـ  ػػي نصػػيؿ األ  ػػ ـس تػػا:  يػػد اسػػرازؽ اسع ال ػػيس 631 اػػي يػػف نيػػي  اػػي يػػف هػػ سـس ) اآلمػديس .16
 اسم تب اإلهبلميس يالريت.

 رالػػػػرس مصػػػػط ى اسيػػػػ ييس مصػػػػرس د.طس (س تالهػػػػالر است972نمالػػػػر يػػػػ د  ػػػػ هس م مػػػػد نمػػػػالف يػػػػف م مػػػػيدس )ت .17
 ـ. 1932هػ ػ 1351

هػػ(س استقرالػر ياست يالػر  اػى ت رالػر اس مػ ؿ يػف اسهمػ ـس 879م مد يف م مد يػف م مػدس )ت نمالر   جسايف  .18
 ـ.1983هػ ػ 1403س 2(سدار اس تب اسعامالةس ط1/181)

اس ػ سس تػا:  ػ تـ اسضػ مفس هػػ(س اسزاهػر  ػي معػ  ي  امػ ت 328األ ي ريس م مد يف اسق هػـ يػف م مػدس )ت .19
 ـ.1998هػ ػ 1412س 1دار اسره سةس يالريتس ط

هػػػ(س هدالػػة اسعػػ ر الف نهػػم ل اسمػػكس الف يوثػػ ر اسمصػػ  الفس دار 1399اسي يػػ  يس إهػػم  الؿ يػػف م مػػد نمػػالفس )ت .20
 إ ال ل استراث اسعرييس يالريتس د.طس د.ت.

س مطيػػػة اس تػػػ بس دار اس  ػػػرس هػػػػ(س اسع  الػػػة  ػػػرح اسهداالػػػة786اسيػػػ يرتيس م مػػػد يػػػف م مػػػد يػػػف م مػػػيدس )ت .21
 يالريتس د.طس د.ت.

هػػ(س ميػ دئ األصػيؿس تػا:  مػ ر اسطػ سييس اس ػر ة اسيط الػة 1359ي دالسس  يد اس مالػد يػف م مػدس )تايف  .22
 .1980سا  ر ياستيزالعس ط
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هػػػ(س   ػػؼ األهػػرار  ػػرح نصػػيؿ اسيػػزدييس دار اس تػػ ب 730اسيمػػ ريس  يػػد اسعزالػػز يػػ ف ن مػػد يػػف م مػػدس ) .23
 س د.ت.  اإلهبلميس د.ط

هػػػ(س استػػ رالم اس يالػػرس دار اسمعػػ رؼ اسعثم  الػػةس  الػػدرني دس 256اسيمػػ ريس م مػػد يػػف إهػػم  الؿ يػػف إيػػراهالـس)ت .24
 د.تس د.ط.

هػ(س اس  مع اسمهػ د اسصػ الا اسممتصػر مػف نمػير رهػيؿ اهلل صػاى 256اسيم ريس م مد يف إهم  الؿس )ت .25
س 1الػػػػر اس  صػػػػرس دار طػػػػيؽ اس  ػػػػ ةسطاهلل  االػػػػه يهػػػػاـ يهػػػػ  ه ينال مػػػػه )صػػػػ الا اسيمػػػػ ري(س تػػػػا: م مػػػػد زه

 هػ.1422

هػ(س مه د اسيزار ) اسي ػر اسزمػ ر(س تػا: م  ػيظ زالػف اهللس 292اسيزارس ن مد يف  مري يف  يد اسم سؽس )ت .26
 ـ. 2009س 1م تية اسعاـي ياس  ـس اسمدال ة اسم يرةس ط

ر ػػكيطس مكههػػة اسيهػتيس م مػػد يػػف  يػػ ف يػػف ن مػػدس صػػ الا ايػػف  يػ ف يترتالػػب ايػػف يايػػ فس تػػا:  ػػعالب األ .27
 ـ. 1993هػ ػ 1414س 2اسره سةس يالريت س ط

هػػ ػ 1393س 1هػػ(س اسثقػ تس دا،ػرة اسمعػ رؼ اسعثم  الػةس اسه ػدس ط354اسيهػتيس م مػد يػف  يػ ف يػف ن مػدس)ت .28
 ـ.1973

اسيصػػ رةس  يالػػؿ يػػػف م صػػيرس ن ػػػالس اسهػػ ري  ػػي تمػػػرالج يت قالػػؽ األ  دالػػػث استػػي ذ رهػػ  اس ػػػ  ظ يػػف   ػػػر  .29
 ـ.2005 -هػ  1426س 1سي  فس ط –ي ريس مكه َهة اسه م  ةس مكه َهة اسرال  فس يالريت اسعهقبل ي  ي  تا اس

هػػػػ(س اسمطاػػػع  اػػػى نس ػػػ ظ اسمق ػػػعس تػػػا: م مػػػيد األر ػػػ كيطس م تيػػػة 709اسيعاػػػيس م مػػػد يػػػف نيػػػي اس ػػػتاس )ت .30
 ـ.2003هػ ػ 1423س 1اسهيادي ساتيزالعس ط

داد يذاليسػػهس تػػا: مصػػط ى  طػػ س دار اس تػػب هػػػ(س تػػ رالم يغػػ463اسيغػػداديس ن مػػد يػػف  اػػي يػػف ث يػػتس )ت .31
 هػ. 1417س 1اسعامالةس يالريتس ط

تػا:  يػد اسػرزاؽ اسمهػديس دار إ الػ ل  هػػ(س ت هػالر اسيغػييس516اسيغييس اس هػالف يػف مهػعيد يػف م مػدس )ت .32
 هػ. 1420س  1استراث اسعرييس يالريتس ط

يس تا:   دؿ  يػد اسمي ػيدس دار هػ(س استهذالب  ي  قه اإلم ـ اس   ع516س )ت اسيغييس اس هالف يف مهعيد .33
 ـ.  1997 -هػ  1418س 1اس تب اسعامالةس يالريتسط
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يس م تيػة   ػهػ(س مع ـ اسص  يةس تا: م مػد نمػالف اس 317اسيغييس  يد اهلل يف م مد يف  يد اسعزالزس )ت .34
 ـ. 2000 -هػ 1421س 1دار اسيال فس اس يالتس ط

اهتع ـ مف نهم ل اسيبلد ياسمياضعس  ػ سـ اس تػبس هػ(س مع ـ م  487اسي ريس  يد اهلل يف  يد اسعزالزس )ت .35
 .هػ1403س 3يالريتس ط

هػػػ(س مع ػػـ اسمعػػ سـ اس غرا الػػة  ػػي اسهػػالرةس دار م ػػة سا  ػػر ياستيزالػػعس 1431اسػػيبلديس  ػػ تؽ يػػف  الػػثس )ت .36
 ـ.1982 -هػ 1402س 1اسهعيدالةس ط

 هػ.1310س 2اسياميس  ظ ـ اسدالف يس  ة مف اسعام لس اس ت يى اسه دالةس دار اس  رس ط .37

 هػ(س اسريض اسمريعس دار اسمكالدس دار اسره سةس د.طس د.ت.1051اسيهيتيس م صير يف الي سس ) .38

هػػ(س  ػرح م تهػى اإلرادات ػ دقػ ،ؽ نيسػي اس هػى س ػرح اسم تهػى ػس 1051اسيهػيتيس م صػير يػف الػي سس )ت .39
 . ـ1993هػ ػ 1414س 1  سـ اس تبس ط

 هػ(س    ؼ اسق  عس دار اس تب اسعامالةس د.طس د.ت. 1051اسيهيتيس م صير يف الي سس )ت .40

يير يس م مد صدقي يػف ن مػد يػف م مػدس اسػي الز  ػي إالضػ ح اسقيا ػد اس قهالػة اس االػةس مكههػة اسرهػ سةس اؿ  .41
 ـ. 1996 -هػ  1416س 4يالريتس ط

يزيا،ػػػد اسمهػػػ  الد اسع ػػػرةس تػػػا: دار  هػػػػ(س إت ػػػ ؼ اسمالػػػرة اسمهػػػرة840اسييصػػػالريس ن مػػػد يػػػف نيػػػي ي ػػػرس )ت  .42
 ـ.1999هػ ػ1420س 1اسم   ة ساي ث اسعاميس دار اسيطف سا  رس اسرال ضس ط

س 1هػػػػػ(س دال،ػػػػؿ اس يػػػػيةس دار اس تػػػػب اسعامالػػػػةس يالػػػػريتس ط458اسيالهقػػػػيس ن مػػػػد يػػػػف اس هػػػػالف يػػػػف  اػػػػيس )ت .43
 هػ.1405

اسمعطػػي قاع ػػيس   معػػة  هػػػ(س اسهػػ ف اسصػػغالرس تػػا:  يػػد458اسيالهقػػيس ن مػػد يػػف اس هػػالف يػػف  اػػيس )ت .44
 ـ.1989 -هػ 1410س 1اسدراه ت اإلهبلمالةس  رات ي ػ ي  هت فس ط

هػػػ(س اسهػػ ف اس يػػرىس تػػا: م مػػد  طػػ س دار اس تػػب اسعامالػػةس 458اسيالهقػػيس ن مػػد يػػف اس هػػالف يػػف  اػػيس )ت .45
 ـ. 2003هػ ػ 1424س 3يالريتس ط
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 ػػػدس متػػػ ر اس ػػػدييس م تيػػػة اسر هػػػػ(س  ػػػعب اإلالمػػػ فس تػػػا: م458اسيالهقػػػيس ن مػػػد يػػػف اس هػػػالف يػػػف  اػػػيس )ت .46
 ـ.2003هػ ػ 1423س 1اسرال ضس ط

هػ(س معر ة اسه ف ياآلث رس تا:  يد اسمعطيس نمالف قاع ػيس 458اسيالهقيس ن مد يف اس هالف يف  ايس )ت  .47
 ـ.1991هػ ػ 1412س 1  معة اسدراه ت اإلهبلمالةس ي  هت فس ط

 ر اس قيس دار اس  رس د.طس د.ت.هػ(س اس يه750استر م  يس  اي يف  ثم ف يف إيراهالـس )تايف  .48

(س هػػ ف استرمػػذيس تػػا: إيػػراهالـ  طػػيةس مطيعػػة مصػػط ى هػػػ279استرمػػذيس م مػػد يػػف  الهػػى يػػف هػػيرةس )ت .49
 ـ.1975 -هػ 1395س 2اسي ييس مصرس ط

هػػػ(س اسعاػػؿ اس يػػرىس تػػاس  الهػػى اسهػػ مرا،يس  ػػ سـ اس تػػبس 279س )تيػػف هػػيرة استرمػػذيس م مػػد يػػف  الهػػى .50
 هػ.1409س 1يالريتس ط

هػػػػ(س اس  ػػػـي اسزاهػػػرة  ػػػي ماػػػيؾ مصػػػر ياسقػػػ هرةس يزارة اسثق  ػػػة ياإلر ػػػ د 874تغػػػري يػػػرديس اليهػػػؼس )ت ايػػػف .51
 اسقيمي دار اس تبس مصرس د.طس د.ت. 

 (س  رح استايالا  اى استيضالاس م تية صيالاس مصرس د.طسد.ت.793است ت زا يس مهعيد يف  مرس )ت .52

هػػػػ(س قيا ػػػد  ػػػي  اػػػـي اس ػػػدالثس تػػػا:  يػػػد اس تػػػ ح نيػػػي  ػػػدةس  ػػػر ة 1394تهػػػ  ييس ظ ػػػر ن مػػػد  ثمػػػ  يس ) .53
 ـ. 1984هػ ػ 1404س 5اسعيال  ف ساطيع ياس  رس اسرال ضس ط

(س ميهي ة    ؼ اصطبل  ت اس  يف ياسعايـس تا: 1158استه  ييس م مد يف  اي ايف اسق ضيس )ت يعد .54
 ـ.1996س 1 يد اهلل اسم سديس م تية سي  ف    ريفس يالريتس ط اي د ريجس تر مة إسى اسعريالة: 

(س اسم ػػرر  ػػي اس قػػه  اػػى مػػذهب اإلمػػ ـ ن مػػد يػػف   يػػؿس 652تالمالػػةس  يػػد اسهػػبلـ يػػف  يػػد اهللس )تايػػف  .55
 ـ. 1984هػ ػ 1404س 2اسرال ضس ط م تية اسمع رؼس

اسقػػروفس تػا: نيػػي م مػػد يػػف هػػ(س اس  ػػؼ ياسيالػػ ف  ػف ت هػػالر 427اسثعايػيس ن مػػد يػػف م مػد يػػف إيػػراهالـس )ت .56
 ـ.2002هػ ػ 1422س 1   يرس دار إ ال ل استراث اسعرييس يالريتس ط

هػ(س استاقالف  ي اس قه اسم س يس تا: م مػد استطػيا يس دار 422اسثعاييس  يد اسيه ب يف  اي يف  صرس )ت .57
 ـ. 2004هػ ػ 1425س 1اس تب اسعامالةس يالريتس ط
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 ـ.2003 ق ،ؽ ينرق ـس م مي ة اس الؿ اسعريالةس د.طس اس  يريس م مدس ميهي ة ديؿ اسع سـ  .58

 -هػ(س مع ـ قي ،ؿ اسمما ة اسعريالة اسهعيدالةس اس ػ دي األديػيس اسرالػ ض 1421اس  هرس  مد يف م مدس )ت .59
 ـ.1981 -هػ  1401س 1اسمما ة اسعريالة اسهعيدالةس ط

 ـ.2003هػ ػ 1424س 1اس دالعس  يد اهلل يف اليهؼس ت رالر  اـي اس دالثس مكههة اسره سةس يالريتس ط .60

هػ(س اس  مؿ  ي ضع  ل اسر ػ ؿس تػا:  ػ دؿ ن مػد  يػد 365اس ر   يس  يد اهلل يف  دي يف  يد اهللس )ت  .61
 ـ.1997هػ ػ 1418س 1اسمي يدس دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط

ػػػػ 1403س 1هػػػػ(س استعرال ػػػ تس دار اس تػػب اسعامالػػػةس يالػػػريتس ط816اس ر ػػ  يس  اػػػي يػػػف م مػػػد يػػف  اػػػيس ) .62
 ـ.1983

 هػ(س اسقيا الف اس قهالةس د.طس د.ت. 741 زيس م مد يف ن مدس )تايف  .63

هػػػ(س ن  ػػ ـ اسقػػػروفس تػػا: م مػػد صػػ دؽ اسقم ػػ ييس دارا  الػػ ل استػػػراث 370)ت اس صػػ صس ن مػػد يػػف  اػػيس .64
 هػ.1405اسعرييس يالريتس د.طس 

سي ػ ،ر هػ(س  رح ممتصر اسط  ييس تا: ه ،د ي داش يومريفس دار ا370اس ص صس ن مد يف  ايس )ت .65
 هػ . 1431س 1اإلهبلمالةس ط

س 2هػػػ(س اس صػػيؿ  ػػي األصػػيؿس يزارة األيقػػ ؼ اس يالتالػػةس اس يالػػتس ط370اس صػػ صس ن مػػد يػػف  اػػيس )ت .66
 ـ.1994هػ ػ 1414

هػػ(س اس  هػم ياسم هػيخس تػا: م مػد  يػد اسهػبلـ 338 ع ر اس   سس ن مد يػف م مػد يػف إهػم  الؿس )تنيي  .67
 . 1408س 1م مدس م تية اس بلحس اس يالتس ط

هػػػ(س اسم هػػؿ اسػػريي  ػػي ممتصػػر  اػػـي اس ػػدالث اس يػػييس 733 م  ػػةس م مػػد يػػف إيػػراهالـ يػػف هػػعدس )تايػػف  .68
 هػ. 1406س 2تا: م الي اسدالف رمض فس دار اس  رس دم ؽس ط

هػ(س ه ف هعالد يف م صيرس تا:  يالػب اسػر مف األ ظمػيس اسػدار 227اس يز   يس هعالد يف م صيرس )ت .69
 ـ.1982ػ  هػ1403س 1اسها الةس اسه دس ط
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هػػػ(س تقػػيالـ اساهػػ فس تػػا:  يػػد اسعزالػػز مطػػرس دار 597اس ػػيزيس  يػػد اسػػر مف يػػف  اػػي يػػف م مػػدس )تايػػف  .70
 ـ.2006س 2اسمع رؼس  ط

هػػ(س اسم ػتظـ  ػي تػ رالم اسماػيؾ ياألمػـس تػا: م مػد 597اس يزيس  يد اسر مف يف  اػي يػف م مػدس )تايف  .71
 ـ.  1992هػ ػ 1412س 1 ط س دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط

(س 19/490هػػ(س  ه الػة اسمطاػب  ػي دراالػة اسمػذهبس )478اس يال يس  يد اسماؾ يف  يد اساهػيف اليهػؼس )ت .72
 ـ.2007هػ ػ 1428م ه جس تا:  يد اسعظالـ اسدالبس دار اس

هػ(س  ه الة اسمطاب  ػي دراالػة اسمػذهبس تػا:  يػد اسعظػالـ اسػدالبس 478اس يال يس  يد اسماؾ يف  يد اهللس )ت .73
 ـ.2007هػ ػ 1428س 1دار اسم ه جس ط

هػػػ(س اس ػػرح ياستعػػدالؿس م اػػس دا،ػػرة اسمعػػ رؼ 327 ػػ تـس  يػػد اسػػر مف يػػف م مػػد يػػف إدرالػػسس)تايػػف نيػػي  .74
 ـ.1952هػ ػ 1271س 1اسعثم  الةس اسه دس ط

 ػػ تـس  يػػد اسػػر مف يػػف م مػػد يػػف إدرالػػسس يالػػ ف مطػػأ اسيمػػ ري  ػػي ت رالمػػهس  تػػا:  يػػد اسػػر مف  ايػػف نيػػي .75
 اسالم  يس دا،رة اسمع رؼ اسعثم  الةس اسد فس د.طس د.ت.

(س ت الهػػر ايػػف نيػػي  ػػ تـس تػػا: نهػػعد اسطالػػبس م تيػػة  ػػزار 327 ػػ تـس  يػػد اسػػر مف يػػف م مػػدس )ت ايػػف نيػػي .76
 هػ.1419س3زس اسهعيدالةس  طمصط ى اسي 

هػػػ(س   ػػؼ اسظ ػػيف  ػػف نهػػ مي اس تػػب ياس  ػػيفس م تيػػة 1067 ػػ  ي ماال ػػةس مصػػط ى يػػف  يػػد اهللس )ت .77
 ـ. 1941اسمث ىس يغدادس د.طس 

هػػػػ(س اسم ػػػري الفس تا:م مػػػيد إيػػػراهالـ زاالػػػدس دار اسػػػي يس 354 يػػػ فس م مػػػد يػػػف  يػػػ ف يػػػف ن مػػػدس )تايػػػف  .78
 هػ.1396س 1ط  ابس

هػ(س اإلص ية  ي تمالالز اسص  يةس تا:   دؿ  يد اسمي يدس 852س )تن مد يف  اي يس  ر اسعهقبل ايف  .79
 هػ.1415س 1دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط

هػػ(س تيصػالر اسم تيػه يت رالػر اسم ػتيهس تػا: م مػد 852  ر اسعهقبل يس ن مد يف  اي يػف م مػدس )تايف  .80
  اي اس   رس اسم تية اسعامالةس يالريتس د.طس د.ت.
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هػػػ(س تهػػذالب استهػػذالبس مطيعػػة دا،ػػرة اسمعػػ رؼ 852  ػػر اسعهػػقبل يس ن مػػد يػػف  اػػي يػػف م مػػدس )تايػػف  .81
 هػ. 1326س 1اس ظ مالةس اسه دس ط

دار اسمعر ػػػةس  هػػػػ(س  ػػػتا اسيػػػ ري  ػػػرح صػػػ الا اسيمػػػ ريس852ايػػػف   ػػػر اسعهػػػقبل يس ن مػػػد يػػػف  اػػػيس )ت .82
 هػ.1379يالريتس د.طس

ميا قة اسمير اسمير  ي تمرالج ن  دالث اسممتصرس تا: هػ(س 852ايف   ر اسعهقبل يس ن مد يف  ايس )ت .83
 ـ.  1993 -هػ  1414س 2 مدي  يد اسم الد اسها يس م تية اسر دس اسرال ضسط

(س 1/447هػ(س اس  ت  اى  تػ ب ايػف اسصػبلحس )852ايف   ر اسعهقبل يس ن مد يف  اي يف م مدس )ت .84
 ـ.1984هػ ػ 1404س 1س اسمدال ة اسم يرةس طتا: ريالع اسمدمايس  م دة اسي ث اسعامي ي س  معة اإلهبلمالة

هػػػػ(س مع ػػػـ اسمعػػػ سـ اس غرا الػػػة  ػػػي اسهػػػالرة اس ييالػػػةس دار م ػػػة سا  ػػػر 1431اس ريػػػيس  ػػػ تؽ يػػػف  الػػػثس )ت .85
 ـ. 1982هػ ػ 1402س 1ياستيزالعس م ة اسم رمةس ط

س  اي يف ن مد يف هعالدس )تايف  .86  هػ(س اسم اى ي آلث رس دار اس  رس يالريتس د.طس د.ت. 456 ـز

س  اي يف ن مد يف هعالدس )تايف  .87  هػ(س  يامػع اسهػالرة اس ييالػةس دار اس تػب اسعامالػةس يالػريتس د.طس456 ـز
 د.ت.

سايف  .88 س 1هػ(س  مهػرة ن هػ ب اسعػربس دار اس تػب اسعامالػةس يالػريتس ط456س )تيف هعالد  اي يف ن مد  ـز
 ـ.1983هػ ػ 1403

س 3هػ(س مياهب اس االؿ  ي  رح ممتصر ماالػؿسدار اس  ػرس يالػريتس ط954اس ط بس م مد يف م مدس )ت .89
 ـ. 1992هػ ػ 1412

 ـ. 1995س 2هػ(س مع ـ اسيادافس دار ص درس يالريتس ط626اس مييس ال قيت يف  يد اهللس )ت .90

مصػػػ رس تػػػا: هػػػ(س اسػػػريض اسمعطػػػ ر  ػػػي ميػػػر األ900اس مالػػريس م مػػػد يػػػف  يػػػد اهلل يػػػف  يػػػد اسمػػػ عـس )ت .91
 هػ.1980س 2إ ه ف  ي سس مكههة   صر ساثق  ةس يالريتس ط

هػ(س ق ي األثر  ي ص ية  اـي األثرس تا:  يد اس تػ ح 971اس  يايس م مد يف إيراهالـ يف اليهؼس )ت ايف  .92
 هػ. 1408س 2نيي  دةس م تية اسمطيي  ت اإلهبلمالةس  ابس ط
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(س اسػػػدرة اسغػػرال  ػػػي  صػػػال ة اسهػػػبلطالف ياسقضػػػ ةس هػػػػ843اسمريالتػػيس م مػػػيد يػػػف إهػػػم  الؿ يػػف إيػػػراهالـس )ت .93
 (س م تية  زار مصط ى اسي زس اسرال ضس د.طس د.ت.1/286)

هػػػػ(س  ػػػرح ممتصػػػر ماالػػػؿس دار اس  ػػػر ساطي  ػػػةس يالػػػريتس د.طس 1101اسمر ػػػيس م مػػػد يػػػف  يػػػد اهللس )ت .94
 د.ت. 

هػػ ػ 1351س 1 اػبس ط هػ(س مع سـ اسه فس اسمطيعػة اسعامالػةس388اسمط ييس  مد يف م مد يف إيراهالـس )ت .95
 ـ.1932

اسمطالبس م مد    ج يف م مد استمالـس سم  ت  ي اسم تية ياسي ث ياسمص درس مكههػة اسرهػ سةس يالػريتس  .96
 ـ.2001هػ ػ 1422س 19ط

(س ي الػػ ت األ الػػ فس تػػا: إ هػػ ف  يػػ سس دار صػػ درس 681ما ػػ فس ن مػػد يػػف م مػػد يػػف إيػػراهالـس )تايػػف  .97
 ـ.1971س 1يالريتس ط

(س اإلر ػػ د  ػي معر ػػة  امػػ ل اس ػػدالثس تػػا: م مػػد إدرالػػسس 446اسماالاػيس ماالػػؿ يػػف  يػػد اهلل يػػف ن مػػدس )ت .98
 هػ. 1409س 1م تية اسر دس اسرال ضس ط

هػػػ(س هػػ ف اسػػدار قط ػػيس تػػا:  ػػعالب األر ػػ كيط يومػػػريفس 385اسػػدارقط يس  اػػي يػػف  مػػر يػػف ن مػػدس )ت .99
 ـ.2004هػ ػ 1424س 1مكههة اسره سةس يالريتس سي  فس ط

هػػ(س اسمكتاػؼ ياسممتاػؼس اسمقدمػةس تػا: مي ػؽ  يػد اسقػ درس 385س )تيف ن مد اسدارقط يس  اي يف  مر .100
 . 1986س 1406س 1دار اسغرب اإلهبلميس يالريتس ط

هػػ(س تػا:  يػد اسعزالػز اسهػالريافس دار اسقاػـس يالػريت ػ 275دايد اسه هت  يس هاالم ف يف األ ػعثس )تنيي  .101
 ـ. 1986ػ  1406س 1سي  فس ط

هػػ(س تقػيالـ األدسػة  ػي نصػيؿ اس قػهس تػا: ماالػؿ اسمػالسس 430يهيس  يػد اهلل يػف  مػر يػف  الهػىس )تاسدي .102
 ـ. 2001هػ ػ 1421س 1دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط

س 2اسػػػُديال فس ديالػػػ ف يػػػف م مػػػدس اسمعػػػ مبلت اسم سالػػػة اسمع صػػػرةس م تيػػػة اسماػػػؾ  هػػػد اسيط الػػػةس اسرالػػػ ضس ط .103
 هػ. 1432
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هػػػ ػ 1411س 1هػػػ(س اال ػػتق ؽس دار اس الػػؿس يالػػريتس ط321س )تدرالػػد يػػف درالػػدس م مػػد يػػف اس هػػفايػػف  .104
 ـ. 1991

هػػػػ(س  مهػػػػرة اساغػػػةس تػػػا: رمػػػػزيس يعاي ػػػيس دار اسعاػػػػـ 321ايػػػف درالػػػدس م مػػػػد يػػػف اس هػػػف يػػػػف درالػػػدس )ت .105
 ـ.1987س 1سامبلالالفس يالريتس ط

هػػػ(س    ػػالة اسدهػػيقي  اػػى اس ػػرح اس يالػػرسدار اس  ػػرس 1230اسدهػػيقيس م مػػد يػػف ن مػػد يػػف  ر ػػةس )ت  .106
 يالريتس د.طس د.ت. 

هػ(س تقيالـ اس ظر  ػي مهػ ،ؿ مبل الػة ذا،عػةس تػا: صػ سا 592اسده فس م مد يف  اي يف  عالبس )تايف  .107
 . 2001هػ ػ 1422س 1اسمزالـس م تية اسر دس اسهعيدالةس ط

 سيس يهػ ل اسػدالف م مػد م مد يف  مػدس  زاد اس قهػ ل  ػرح ممتصػر اسقػديري أليػي اسمعػ اسديهريس  الد يف .108
هػ 1435هػ(س   معة نـ اسقرى  االة اس رالعة ياسدراه ت اإلهبلمالةس اسهعيدالةس 591هيال  يي )تيف ن مد األ

 ـ. 2014ػ 

 الػػػ ل اس تػػػب هػػػػ(س األميػػػ ر اسطػػػياؿس تػػػا:  يػػػد اسمػػػ عـ  ػػػ مرس دار إ282اسػػػدال يريس ن مػػػد يػػػف دايدس )ت .109
 ـ.1960س 1اسعرييس اسق هرةس ط

هػػػ(س اس ػػراثالـس تا:م مػػد   هػػـ اس مالػػديس يزارة اسثق  ػػةس 276اسػػدال يريس  يػػد اهلل يػػف مهػػاـ يػػف قتاليػػةس )ت .110
 دم ؽس د.طس د.ت.

هػ(س اسمع رؼس تا: ثريت     ةس اسهال،ة اسمصرالة اسع مة 276اسدال يريس  يد اهلل يف مهاـ يف قتاليةس )ت .111
  ـ.1992س 2رةس طسا ت بس اسق ه

تػػػا: ي ػػػ ر معػػػريؼس دار اسغػػػرب  هػػػػ(س تػػػ رالم اإلهػػػبلـس748)ت اسػػػذهييس م مػػػد يػػػف ن مػػػد يػػػف  ثمػػػ فس .112
 ـ. 2003س 1ط اإلهبلميس

س 1دار اس تػػػب اسعامالػػػة يالػػػريتس ط تػػػذ رة اس  ػػػ ظس هػػػػ(س748)ت م مػػػد يػػػف ن مػػػد يػػػف  ثمػػػ فس اسػػػذهييس .113
 ـ. 1998-هػ1419

ػ(س دالػػياف اسضػػػع  ل ياسمتػػري الف يماػػػؽ مػػف اسم هػػػيسالف هػػػ748)ت اسػػذهييس م مػػد يػػػف ن مػػد يػػػف  ثمػػ فس .114
 ـ. 1967هػ ػ 1387س 2يثق ت  الهـ سالفس تا:  م د يف م مد األ ص ريس م تية اس هضة اس دالثةس م ةس ط
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دار اس ػػػدالث اسقػػػ هرةس د.طس  هػػػالر ن ػػػبلـ اس ػػػيبللس هػػػػ(س748اسػػػذهييس م مػػػد يػػػف ن مػػػد يػػػف  ثمػػػ فس )ت .115
 ـ.2006ػ  هػ1427

هػ(س اس   ؼ  ي معر ة مف سه رياالة  ي اس تب اسهتةس تػا: 748اسذهييس م مد يف ن مد يف  ثم فس )ت .116
 ـ. 1992هػ ػ 1413س 1م مد  يامةس دار اسقياة ساثق  ة اإلهبلمالة ػ مكههة  اـي اسقروفس  دةس ط

الػػػب هػػػػ(س اسمع ػػػـ اسممػػػتص ي سم ػػػدثالفس تػػػا: م مػػػد اس ي748اسػػػذهييس م مػػػد يػػػف ن مػػػد يػػػف  ثمػػػ فس )ت .117
 ـ. 1988 -هػ  1408س 1اسهالاةس م تية اسصدالؽس اسط ،ؼس ط

هػػػ(س مالػػزاف اال تػػداؿس تػػا:  اػػي اسي ػػ ييس دار اسمعر ػػةس 748اسػػذهييس م مػػد يػػف ن مػػد يػػف  ثمػػ فس )ت .118
 ـ.1963هػ ػ 1382س 1يالريتس ط

(س مبلصػة اسػدال،ؿ  ػي ت قػالا اسمهػ ،ؿس تػا: م مػد يػف مطاػؽ اسمصػري 598اسرازيس  اي يػف ن مػدس )ت .119
يهي  ي رة  ف ره سة س الؿ در ة اسم  هتالر  قؽ  اله  اسط سب مف  تػ ب اسعتػ ؽ إسػى  ه الػة اس تػ بس   معػة 

 هػ.  1423س1422نـ اسقرى  االة اس رالعة ياسدراه ت اإلهبلمالةس اسهعيدالةس 

هػػػ(س ممتػػ ر اسصػػ  حس تػػا: اليهػػؼ اس ػػالم م مػػدس 666 مػػد يػػف نيػػي ي ػػر يػػف  يػػد اسػػرازؽس )تاسػػرازيس م .120
 ـ.1999هػ ػ1420س 5اسم تية اسعصرالةس يالريتس ط

س 3س مكههػة اسرهػ سةس طهػػ(س اسم صػيؿس تػا: طػه اسعاػيا ي606اسرازيس م مد يف  مػر يػف اس هػفس )ت .121
 ـ.1997هػ ػ 1418

هػػػػ(س اسعزالػػػز  ػػػرح اسػػػي الز اسمعػػػريؼ ي س ػػػرح 623 ػػػرالـس )تاسرا عػػػيس  يػػػد اس ػػػرالـ يػػػف م مػػػد يػػػف  يػػػد اس .122
 ـ.1997هػ ػ 1417س 1اس يالرس تا:  اي م مد  يضس دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط

هػػ(س االهػتمراج أل  ػ ـ اسمػراجس دار اس تػب اسعامالػةس 795ر ب اس  يايس  يد اسر مف يف ن مدس )تايف  .123
 ـ. 1985هػ ػ 1405س 1يالريتس ط

هػػػ(س ريا،ػػع است هػػالر اس ػػ مع ست هػػالر ايػػف ر ػػب اس  ياػػيس دار 795 مف يػػف ن مػػدس )ر ػػبس  يػػد اسػػر ايػػف  .124
 ـ. 2001هػ ػ1422س 1اسع صمةس اسهعيدالةس ط

هػػػ(س ريا،ػػع است هػػالر )اس ػػ مع ست هػػالر ايػػف ر ػػب اس  ياػػي(س 795ر ػػبس  يػػد اسػػر مف يػػف ن مػػدس )تايػػف  .125
 ـ. 2001هػ ػ 1422س 1(س دار اسع صمةس اسهعيدالةس ط2/388)
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هػػػ(س اسيالػػ ف ياست صػػالؿس تػػا: م مػػد   ػػيس دار اسغػػرب اإلهػػبلميس 520س م مػػد يػػف ا مػػدس )تر ػػدايػػف  .126
 ـ. 1988هػ  ػ 1408س 2يالريتس ط

 هػ.1350س 1هػ(س  رح  ديد ايف  ر ةس اسم تية اسعامالةس ط894اسرص عس م مد يف ق هـس )ت .127

هػ(س    الة اس ياله إسى  رح است يالهس تػا: م ػدي ي هػايـس دار 710ر عةس ن مد يف م مد يف  ايس )تايف  .128
 ـ. 2009س 1اس تب اسعامالةس يالريتس ط

هػ(س  ه الة اسم ت ج إسى  رح اسم ه جس دار اس  رس 1004اسرمايس م مد يف نيي اسعي س ن مد يف  مزةس ) .129
 يالريتس د.طس د.ت.

هػ(س ن الس اس قه ل  ي تعرالؼ األس ػ ظ اسمتدايسػةس تػا: ال الػى 978يف نمالرس )ت اسريميس ق هـ يف  يد اهلل .130
 ـ. 2004هػ ػ 1424 هف مرادس دار اس تب اسعامالةس يالريتس د.طس 

هػ(س اسال ػ يالع  ػي معر ػة األصػيؿ ياست ػ رالعس تػا:  يػد اسعزالػز 616 اسريميس م مد يف رمض فس )  ف  ال ً  .131
الػػؿ در ػػة اسػػد تيراه  ػػي اس قػػه ػ   معػػة اإلمػػ ـ م مػػد يػػف هػػعيد يػػف ن مػػد اسعاالػػيي ػ يهػػي رهػػ سة مقدمػػة س 

 هػ. 1428اإلهبلمالةس اسهعيدالةس 

(س ي ػػػر اسمػػػذهبس تػػػا: طػػػ رؽ  ت ػػػي اسهػػػالدس دار اس تػػػب 502اسريالػػػ  يس  يػػػد اسيا ػػػد يػػػف إهػػػم  الؿس )ت .132
 ـ.2009س 1اسعامالةس يالريتس ط

اسمتمـ س  ؼ اسظ يفس تا:  (س نهم ل اس تب1078رال ض زادهس  يد اساطالؼ يف م مد يف مصط ىس )ت .133
 ـ.1983هػ ػ 1403س 3م مد است ي يس دار اس  رس دم ؽس ط

 هػ(س ت ج اسعريسس دار اسهداالةس د.طس د.ت.1205اسزيالديس م مد يف م مد يف  يد اسرزاؽس )ت .134

س 1اسز الاػػيس م مػػد مصػػط ىس اسقيا ػػد اس قهالػػة يتطيالق تهػػ   ػػي اسمػػذاهب األريعػػةس دار اس  ػػرس دم ػػؽس ط .135
 ـ.2006 هػ ػ1427

هػػ ػ 1427س2اسز الايس م مد مصط ىس اسي الز  ي نصػيؿ اس قػهس دار اسمالػر ساطي  ػة ياس  ػرس هػيرال س ط .136
 ـ.2006

هػ(س  ػرح اسزرقػ  ي  اػى ممتصػر ماالػؿس تػا:  يػد 1099اسزرق  يس  يد اسي قي يف اليهؼ يف ن مدس )ت .137
 ـ.2002هػ ػ 1422س 1اسهبلـ م مد نمالفس دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط
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س 1دار اس تيػيس ط هػػ(س اسي ػر اسم ػالط  ػي نصػيؿ اس قػهس794ر  يس م مد يف  يد اهلل يف يه درس)تاسز  .138
 ـ.1994هػ _ 1414

هػ (س اس  ت  اى مقدمة ايػف اسصػبلحس تػا: زالػف اسع يػدالف 794اسزر  يس م مد يف  يد اهلل يف يه درس ) .139
 ـ. 1998هػ ػ 1419س 1يبل  رالجس نضيال اسهاؼس اسرال ضس ط

 ـ.2002س 15هػ(س األ بلـس دار اسعاـ سامبلالالفس ط1396ر اسدالف يف م ميد يف م مدس)تاسزر ايس مال .140

هػػ(س اس  ػ ؼ  ػف  قػ ،ؽ  ػيامض است زالػؿس دار اس تػ ب 538اسزمم ريس م ميد يف  مر يف ن مػدس )ت .141
 هػ.1407س 3اسعرييس يالريتس ط

ي هػؿ  الػيف هػيدس دار هػ(س نه س اسيبل ةس تا: م مد 538اسزمم ريس م ميد يف  مري يف ن مدس )ت .142
 ـ.1998هػ ػ 1419س 1اس تبس يالريتس ط

هػػػ(س اس ػػ ،ؽ  ػػي  رالػػب اس ػػدالثس تػػا: م مػػد يػػف  اػػي 538اسزمم ػػريس م مػػيد يػػف  مػػري يػػف ن مػػدس )ت .143
 س د.ت.2ي  ييس دار اسمعر ةس سي  فس ط

 هػػػ(س األمػػياؿس تػػا:  ػػ  ر  الػػ ضس  مر ػػز اسماػػؾ  الصػػؿ251ز  يالػػهس  مالػػد يػػف مماػػد يػػف قتاليػػةس )تايػػف  .144
 . ـ 1986 -هػ  1406س 1ساي يث ياسدراه ت اإلهبلمالةس اسهعيدالةس ط

هػ(س  اس يادر ياسزالػ دات  اػى مػ   ػي 386زالد اسقالريا يس  يد اهلل يف )نيي زالد(  يد اسر مفس )تايف نيي  .145
 ـ. 1999س 1اسمدي ة مف األمه تس تا: م مد   يس دار اسغرب اإلهبلميس يالريتس ط

هػػػ(س  صػػب اسراالػػة أل  دالػػث اسهداالػػةس تػػا: م مػػد  يامػػةس مكههػػة 762اسزالاعػػيس  يػػد اهلل يػػف اليهػػؼس )ت .146
 ـ. 1997هػس 1418س 1اسرال ف ساطي  ة ياس  رس ياليت ػ سي  فس ط

هػػػ(س تيالػػالف اس قػػ ،ؽ  ػػرح   ػػز اسػػدق ،ؽ ي   ػػالة اس ػػاييس 743اسزالاعػػيس  ثمػػ ف يػػف  اػػي يػػف م  ػػفس )ت .147
 هػ.1313س 1سق هرةس  طاسمطيعة اس يرى األمالرالةس ا

(س دار اسهػبلـ 2/903ه  يس م مد  عالـ م مد ه  يس ميهي ة مهػ ،ؿ اس مهػير  ػي اس قػه اإلهػبلميس ) .148
 ـ. 2007 -هػ  1428س 2ساطي  ة ياس  ر ياستيزالع ياستر مةس مصرس ط

هػ(س م  رؽ األ يار  اى ص  ح اآلث رس اسم تية اسعتالقة 544اسهيتيس  ال ض يف ميهى يف  ال ضس )ت .149
 يدار اآلث رس د.طس د.ت.
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(س طيقػ ت اس ػ  عالة اس يػرىس تػا: م مػيد اسط ػ  يس ه ػر 771اسهي يس  يد اسيه ب يػف تقػي اسػدالفس )ت .150
 هػ. 1413س 2ساطي  ة ياس  رس ط

اسغػػػػرب  رهػػػػػ(س مع ػػػػـ اس ػػػػاليخس تػػػػا: ي ػػػػ ر  ػػػػيادس دا771اسهػػػػي يس  يػػػػد اسيهػػػػ ب يػػػػف تقػػػػي اسػػػػدالفس )ت .151
 اإلهبلميس يالريتس د.طس د.ت.

هػػػ(س اإليهػػ ج  ػػي  ػػرح اسم هػػ جس دار اس تػػب اسعامالػػةس 756اػػي يػػف  يػػد اس ػػ  ي يػػف  اػػيس )تاسهػػي يس   .152
 ـ.1995 -هػ 1416يالريتس د.طس 

هػػػ(س قضػػ ل األرب  ػػي نهػػ،اة  اػػبس تػػا: م مػػد  ػػ سـ األ غػػ  يس 756اسهػي يس  اػػي يػػف  يػػد اس ػػ  يس )ت .153
 هػ.1413اسم تية است  رالةس م ةس د.طس 

هػػ(س اسضػيل اسبلمػع ألهػؿ اسقػرف است هػعس م  ػيرات 902يػف م مػدس )تاسهم ييس م مد يف  يػد اسػر مف  .154
 دار م تية اس ال ةس يالريتس د.طس د.ت. 

س 3هػػ(س اس  هػم ياسم هػيخس تػا:  ػ تـ اسضػ مفس مكههػة اسرهػ سةس ط117اسهديهيس قت دة يف د  مػةس )ت .155
 ـ. 1998هػ ػ 1418

دار اسمعر ػة س يالػريتس د.طس  هػػ(س نصػيؿ اسهرمهػيس483اسهرمهيس م مد يػف ن مػد يػف نيػي هػهؿس)ت .156
 د.ت.

هػػػػػػ(س  ػػػػػرح اسهػػػػػالر اس يالػػػػػرس اس ػػػػػر ة اس ػػػػػرقالة سئل بل ػػػػػ تسد.طس 483اسهرمهػػػػػيس م مػػػػػد يػػػػػف ن مػػػػػدس )ت .157
 هػ.1971

هػػػػ(س مع ػػػـ اسمطيي ػػػ ت اسعريالػػػة ياسمعريػػػةس مطيعػػػة 1351هػػػر السس اليهػػػؼ يػػػف إسالػػػ ف يػػػف ميهػػػىس )ت .158
 ـ.1928هػ ػ 1346هر السس مصرس د.طس 

رة تػػرا ـ اس قهػػ ل اسم س الػػةس دار اسي ػػيث سادراهػػ ت اإلهػػبلمالة يدراهػػة استػػراثس هػػعدس ق هػػـ  اػػيس  مهػػايػػف  .159
 ـ.2002هػ ػ 1423س 1دييس ط

هػػ(س اسطيقػػ ت اس يػرىس تػا: إ هػػ ف  يػ سس دار صػػ درس 230هػعدس م مػػد يػف هػعد يػػف م الػعس )ت: ايػف  .160
 ـ.1968س 1يالريتس ط
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ر اسدالف ط هر يف ن مد اسيم ري ػ مف يداالة اسهعديفس والل  يد اهلل  ميدس مبلصة اس ت يى ػ سئلم ـ ا تم  .161
 ـ. 2009 ت ب اسغصب إسى  ه الة  ت ب اس  عة دراهة يت قالؽس  اس  معة االهبلمالةس يغداد. د.طس 

هػػ(س اس تػؼ  ػػي اس تػ يىس تػا: صػػبلح اسػدالف اس ػػ هيس دار 461اسهػغديس  اػي يػػف اس هػالف يػف م مػػدس )ت .162
 .  1984 – 1404س 2اس رق ف / مكههة اسره سة س األردف / سي  فس ط

هػػػػػبلمةس رمػػػػػزيس م ػػػػػ اة اسمالػػػػػ ه  ػػػػػي اسػػػػػيطف اسعريػػػػػي ا تمػػػػػ الت اسصػػػػػراع ياستهػػػػػيالةس م  ػػػػػأة اسمعػػػػػ رؼس  .163
 ـ.2001اإله  درالةس د.طس 

هػػػام ف يػػػف ريالعػػػة ماالػػػؿس ن مػػػد ماالػػػؿس ما ػػػؽ ميهػػػي ة اسهال هػػػةس اسمكههػػػة اسعريالػػػة سادراهػػػ ت ياس  ػػػرس  .164
 .2004س 1يالريتس ط

هػػ ػ 1414س 2هػػ(س ت  ػة اس قهػ لس دار اس تػب اسعامالػةس يالػريتس ط540اسهػمرق ديس م مػد يػف ن مػدس )ت .165
 ـ. 1994

(س ممتاػػػؼ اسرياالػػػةس تػػػا:  يػػػد اسػػػر مف اس ػػػرجس م تيػػػة 375اسهػػػمرق ديس  صػػػر يػػػف م مػػػد يػػػف ن مػػػدس )ت .166
 ـ. 2005هػ ػ 1426س 1اسر دس اسهعيدالةس ط

اس ػػ هيس مطيعػػة نهػػعدس هػػػ(س  الػػيف اسمهػػ ،ؿس تػػا: صػػبلح اسػػدالف 373اسهػػمرق ديس  صػػر يػػف م مػػدس )ت .167
 .1386يغدادس د.طس 

هػ(س األ ه بس تا:  يػد اسػر مف اسمعامػيس م اػس 562اسهمع  يس  يد اس رالـ يف م مد يف م صيرس )ت .168
 ـ. 1962هػ ػ 1382س 1دا،رة اسمع رؼ اسعثم  الةس  الدر ني دس ط

تػا: م الػرة  ػ  ي  هػ(س است يالر  ػي اسمع ػـ اس يالػرس562اسهمع  يس  يد اس رالـ يف م مد يف م صيرس )ت .169
 ـ.1975هػ ػ 1395س 1ه سـس ر، هة دالياف األيق ؼس ط

اسهػػمع  يس م صػػير يػػف م مػػد يػػف  يػػد اس يػػ رس قياطػػع األدسػػة  ػػي األصػػيؿس تػػا: م مػػد  هػػف اس ػػ  عيس  .170
 ـ.1999هػ ػ1418س 1دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط

سيه ػػػة اسيردالػػػةس اسمطيعػػػة هػػػػ(س اسغػػػرر اسيهالػػػة  ػػػي  ػػػرح ا926اسهػػػ ال يس ز رالػػػ  يػػػف م مػػػد يػػػف ن مػػػدس )ت .171
 اسمالم الةس د.طس د.ت.



453 
 

(س نهػػ ى اسمط سػػب  ػػي  ػػرح ريض اسط سػػبس دار اس تػػ ب 926اسهػػ ال يس ز رالػػ  يػػف م مػػد يػػف ز رالػػ س )ت .172
 اإلهبلميس د.طس د.ت.

هػػػ(س  ػػتا اسيػػ قي ي ػػرح نس الػػة اسعراقػػيس تػػا:  يػػد اساطالػػؼ 926اسهػػ ال يس ز رالػػ  يػػف ال الػػى يػػف ز رالػػ س )ت .173
 ـ.2002هػ ػ 1422س1مالةس يالريتس طهمالـس دار اس تب اسعا

هػػػ(س اسػػريض األ ػػؼس تػػا:  مػػر اسهػػبلميس دار 581اسهػػهالايس  يػػد اسػػر مف يػػف  يػػد اهلل يػػف ن مػػدس )ت .174
 ـ.2000هػ ػ 1421س 1إ ال ل استراث اسعرييس يالريتس ط

هػػػػ(س  الػػػيف األثػػػر  ػػػي   ػػػيف اسمغػػػ زي ياس ػػػم ،ؿ 743هػػػالد اس ػػػ سس م مػػػد يػػػف م مػػػد يػػػف م مػػػدس )تايػػػف  .175
 هػ.1414ـ. 1993س 1ار اسقاـس يالريتس طياسهالرس د

هػػػ(س اسم  ػػـ ياسم ػػالط األ ظػػـس تػػا:  يػػد اس مالػػد ه ػػداييس دار 458هػػالدهس  اػػي يػػف إهػػم  الؿس )تايػػف  .176
 ـ. 2000 -هػ  1421س 1اس تب اسعامالةس يالريتس ط

هػػػ(س اسممصػػصس تػػا: ماالػػؿ   ػػ ؿس دار إ الػػ ل استػػراث اسعريػػيس 458هػػالدهس  اػػي يػػف إهػػم  الؿس )تايػػف  .177
 ـ. 1996هػ ػ 1417س 1ط يالريتس

هػ(س يغالة اسي  ة  ي طيق ت اساغػيالالف ياس  ػ ةس  تػا: م مػد 911اسهاليطيس  يد اسر مف يف نيي ي رس )ت .178
 نيي اس ضؿ إيراهالـس اسم تية اسعصرالةس سي  فس د.طس د.ت.

هػػػػ(س اسػػػدرر اسم تثػػػرة  ػػػي األ  دالػػػث اسم ػػػتهرةس تػػػا: م مػػػد 911اسهػػػاليطيس  يػػػد اسػػػر مف يػػػف نيػػػي ي ػػػرس ) .179
 ي غس  م دة  كيف اسم تي ت ػ   معة اسماؾ هعيدس اسرال ضس د.طس د.ت.اسص

هػ(س  رح اسهاليطي  اى مهاـس تا: نيي إه  ؽ اس يال يس 911اسهاليطيس  يد اسر مف يف نيي ي رس )ت .180
 ـ.1996هػ ػ 1416س 1دار ايف    فس اسهعيدالةس ط

(س 2/395مػػع اس يامػػعس )همػػع اسهيامػػع  ػػي  ػػرح  هػػػ(س 911)تاسهػػاليطيس  يػػد اسػػر مف يػػف نيػػي ي ػػرس  .181
 تا:  يد اس مالد ه داييس اسم تية استي القالةس مصرس د.طس د.ت.

س 1هػػػ(س اسميا قػػ تس تػػا: م ػػهير وؿ هػػام فس دار ايػػف   ػػ فس ط790اس ػػ طييس إيػػراهالـ يػػف ميهػػىس )ت .182
 ـ. 1997هػ ػ 1417
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هػػػػ ػ 1410هػػػػ(س األـس دار اسمعر ػػػةس يالػػػرتس د.طس 204اس ػػػ  عيس م مػػػد يػػػف إدرالػػػس يػػػف اسعيػػػ سس )ت .183
 ـ.1990

هػػ(س اسرهػ سةس تػا: ن مػد  ػ  رس م تيػة اس ايػيس مصػرس 204س )تيف اسعيػ س اس   عيس م مد يف إدرالس .184
 ـ.1940هػ ػ 1358س 1ط

هػ(س مه د اس   عيس دار اس تب اسعامالةس يالريت ػ سي  فس 204اس   عيس م مد يف إدرالس يف اسعي سس )ت .185
 هػ.1400د.طس 

هػػػ(س هػػيؿ اسهػػدى ياسر ػػ د  ػػي هػػالرة مالػػر اسعيػػ دس تػػا:  ػػ دؿ  يػػػد 942)تاس ػػ ميس م مػػد يػػف اليهػػؼس  .186
 ـ.1993هػ ػ1414س 1اسم يدس دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط

هػػ(س تػ رالم اسمدال ػةس تػا:  هػالـ  ػاتيتس د.طس 262 ػيةس  مػر يػف  ػية ػ ينهػمه زالػد ػ يػف  يالػدةس )تايػف  .187
 هػ.1399

 ػػػػػرابس م مػػػػػد يػػػػػف م مػػػػػد  هػػػػػفس اسمعػػػػػ سـ األثالػػػػػرة  ػػػػػي اسهػػػػػ ة ياسهػػػػػالرةس دار اسقاػػػػػـ/ اسػػػػػدار اس ػػػػػ مالةس   .188
 هػ.1411س 1دم ؽ/يالريتس ط

هػ(س إر  د اس  ػيؿ إسػى ت قالػؽ اس ػؽ مػف  اػـ األصػيؿس 1250اس ي   يس م مد يف  اي يف م مدس )ت .189
 ـ. 1999هػ ػ 1419س 1تا: ن مد    الةس دار اس ت ب اسعرييس ط

هػػػػ(س اسعاػػػؿ يمعر ػػػة اسر ػػػ ؿس تػػػا: يصػػػي اهلل يػػػف م مػػػد 241 يس ن مػػػد يػػػف م مػػػد يػػػف   يػػػؿس )تاس ػػػالي  .190
 ـ.2001هػ ػ 1422س 2 ي سس دار اسم  يس اسرال ضس ط

هػػػػ(س  ضػػػ ،ؿ اسصػػػ  يةس تػػػا: يصػػػي اهلل م مػػػد  يػػػ سس 241  يػػػؿس )تم مػػػد يػػػف اس ػػػالي  يس ن مػػػد يػػػف  .191
 .1983 – 1403س 1مكههة اسره سةس يالريتس ط

مهػػ د اإلمػػ ـ ن مػػد يػػف   يػػؿس تػػا:  ػػعالب األر ػػكيط هػػػ(س 241)تمػػد يػػف م مػػد يػػف   يػػؿس اس ػػالي  يس ن  .192
 ـ. 2001س 1ي  دؿ مر دس مكههة اسره سةس ط

هػ(س اسطيق تس تا: ههالؿ ز ػ رس دار اس  ػرس يالػريتس د.طس 240اس الي  يس ماالة يف مال ط يف ماال ةس )ت .193
 ـ.1993هػ ػ1414
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س 189تس )يػػػف  رقػػػد اس ػػػالي  يس م مػػػد يػػػف اس هػػػف .194 هػػػػ(س األصػػػؿس تػػػا: م مػػػد ييال ي ػػػ سفس دار ايػػػف  ػػػـز
 ـ. 2010هػ ػ 1433س 1يالريتس ط

هػػػ(س اسهػػالر اسصػػغالرس تػػا: م الػػد مػػديريس اسػػدار اسمت ػػدة 189س )تيػػف  رقػػد اس ػػالي  يس م مػػد يػػف اس هػػف .195
 ـ.1975س 1سا  رس يالريتس ط

اسهػػ دي  رصػػي يس هػػػ(س اس هػػبس تػػا: هػػهالؿ ز ػػ رس  يػػد 189 هػػف يػػف  رقػػدس )تاساس ػػالي  يس م مػػد يػػف  .196
 هػ.1400س 1دم ؽس ط

(س مصػػ ؼ ايػػف نيػػي  ػػاليةس تػػا: نهػػ مة م مػػدس 235 ػػاليةس  يػػد اهلل يػػف م مػػد يػػف إيػػراهالـس )تايػػف نيػػي  .197
 ـ. 2008س 1اس  ريؽ اس دالثة ساطي  ةس اسق هرةس ط

هػػػ(س م مػػع األ هػػر  ػػي  ػػرح ماتقػػى األي ػػرس دار إ الػػ ل 1078 ػػالمي زادهس  يػػد اسػػر مف يػػف م مػػدس )ت .198
 اسعرييس د.طس د.ت. استراث

هػ(س اسمهذب  ي  قه اإلم ـ اس   عيس دار اس تب اسعامالةس 476اس الرازيس إيراهالـ يف  اي يف اليهؼس )ت .199
 يالريتس د.طس د.ت.

هػ(س اس  ت  ي اسمه ،ؿ اسممتاؼ  اله  يالف اس ػ  عي ينيػي   ال ػة مػف 476اس الرازيس إيراهالـ يف  ايس )ت .200
قػػرارس دراهػػة يت قالػػؽ: صػػي ح ي ػػت ن يػػر  هػػالف ن يػػر يهػػي رهػػ سة نيؿ  تػػ ب اس   الػػ ت إسػػى  ه الػػة  تػػ ب اإل

 هػ .1425مقدمة س الؿ در ة اسم  هتالر  ي اس قه اإلهبلميس   معة نـ اسقرىس اسهعيدالةس 

هػػػ(س ياغػػة اسهػػ سؾ ألقػػرب اسمهػػ سؾ اسمعػػريؼ ي   ػػالة اسصػػ يي  اػػى 1241اسصػػ ييس ن مػػد يػػف م مػػدس ) .201
 اس رح اسصغالرس دار اسمع رؼس د.طس د.ت. 

(س 2/93هػ(س ت رالم ايف الػي سس دار اس تػب اسعامالػةس)347اسصد يس  يد اسر مف يف ن مد يف الي سس )ت .202
 هػ.1421س 1يالريتس ط

هػػػػ(س اسػػػيا ي ي سي الػػػ تس تػػػا: ن مػػػد 764اسصػػػ ديس صػػػبلح اسػػػدالف يػػػف ماالػػػؿ يػػػف ناليػػػؾ يػػػف  يػػػد اهللس )ت .203
 ـ. 2000هػ ػ1420األر  كيط ي تر ي مصط ىس دار إ ال ل استراثس يالريتس د.طس 

هػػػ(س طيقػػ ت اس قهػػ ل اس ػػ  عالةس تػػا: م الػػي اسػػدالف  اػػي 643يػػف اسصػػبلحس  ثمػػ ف يػػف  يػػد اسػػر مفس )تا .204
 ـ. 1992س 1دار اسي  ،ر اإلهبلمالةس يالريتس ط   البس
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هػػػػ(س معر ػػػة ن ػػػياع  اػػػـي اس ػػػدالثس تػػػا:  يػػػد اساطالػػػؼ 643 ثمػػػ ف يػػػف  يػػػد اسػػػر مفس )ت ساسصػػػبلحايػػػف  .205
 ـ. 2002هػ ػ 1423س 1اسهمالـس دار اس تب اسعامالةس ط

هػ(س نميػ ر نيػي   ال ػة ينصػ  يهس  ػ سـ اس تػبس يالػريتس 436اسصالمريس اس هالف يف  اي يف م مدس )ت .206
 ـ.1985هػ ػ1405س 2ط

هػػػ(س م تػػ ح اسهػػع دة يمصػػي ح اسهػػال دة  ػػي ميضػػي  ت 968طػػ ش  يػػرى زادهس ن مػػد يػػف مصػػط ىس )ت .207
 ـ.1985ػ  1405س 1اسعايـس دار اس تب اسعامالةس يالريت ػ سي  فس ط

هػػػػ(س اسػػريض اسػػدا ي )اسمع ػػػـ اسصػػغالر (س تػػا: م مػػػد 360تس )يػػف نالػػيب اسطيرا ػػيس هػػاالم ف يػػف ن مػػػد .208
 ـ.1985هػ ػ1405س 1  ير نمرالرس اسم تب اإلهبلميس دار  م رس يالريتس  م فس ط

هػػػ(س اسمع ػػـ األيهػػطس تػػا: طػػ رؽ يػػف  ػػيض اهلل يػػف 360)ت سيػػف نالػػيب اسطيرا ػػيس هػػاالم ف يػػف ن مػػد .209
 اسم هف يف إيراهالـ اس هال يس دار اس رمالفس اسق هرةس د.ت.م مدس ي يد 

هػػ(س اسمع ػـ اس يالػرس تػا:  مػدي يػف  يػد اسم الػدس م تيػة 360اسطيرا يس هاالم ف يف ن مد يف نالػيبس )ت .210
 س د.ت. 2ايف تالمالةس اسق هرةس ط

م هػػػػ(س تػػػ رالم اسرهػػػؿ ياسماػػػيؾ يصػػػاة تػػػ رالم اسطيػػػري )تػػػ رال310اسطيػػػريس م مػػػد يػػػف  رالػػػر يػػػف الزالػػػدس )ت .211
 هػ.1387س 2اسطيري(س دار استراثس يالريتس ط

هػػ(س ت هػالر اسطيػري ػ  ػ مع اسيالػ ف  ػي تأيالػؿ اسقػروف ػس تػا: 310اسطيػريس م مػد يػف  رالػر يػف الزالػدس )ت .212
 ـ. 2000هػ ػ 1420س 1ن مد م مد    رس مكههة اسره سةس ط

بلح  ػرح  ػير (س    الة اسط ط يي  اى مراقي اس ػ1231اسط ط ييس ن مد يف م مد يف إهم  الؿس )ت .213
 ـ.1997 -هػ 1418س 1سي  فسط –اإلالض حس تا: م مد اسم سديس دار اس تب اسعامالةس يالريت 

هػػػ(س ت  ػػة استػػرؾ  المػػ  ال ػػب نف العمػػؿ  ػػي اسماػػؾس تػػا: 758اسطرهيهػػيس إيػػراهالـ يػػف  اػػي يػػف ن مػػدس )ت .214
 . 2 يد اس رالـ اس مداييس ط

يضػػةس تػػا:  يػػد اهلل استر ػػيس مكههػػة هػػػ(س  ػػرح ممتصػػر اسر 716اسطػػي يس هػػاالم ف يػػف  يػػد اسقػػييس )ت .215
 ـ.  1987هػ ػ  1407س 1اسره سةس ط
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اسظ ػػريس مػػرالـ م مػػد صػػ ساس مصػػطا  ت اسمػػذاهب اس قهالػػة ينهػػرار اس قػػه اسمرمػػيز  ػػي األ ػػبلـ ياس تػػب  .216
س ط  ـ. 2002هػ ػ 1422س 1ياآلرال ياستر ال  تس دار ايف  ـز

 اػى اسػدر اسممتػ رس دار اس  ػرس يالػريتس  هػػ(س رد اسم تػ ر1252  يدالفس م مد نمػالف يػف  مػرس )تايف  .217
 ـ. 1992هػ ػ 1412س 2ط

مر ػػز تي الػػة اس قػػه اإلهػػبلميس س ايػػف   يػػدالفس م مػػد نمػػالفس  ػػرح اسم ظيمػػة اسمهػػم ة يعقػػيد رهػػـ اسم تػػي .218
 هػ.1422س 2طس اسه د ػ  الدر ني د

(س تػا: 2/705هػػ(س اس هػ د اليػف نيػي   صػـس)287  صػـس ن مػد يػف  مػري يػف اسضػ  ؾس )تايف نيي  .219
 هػ. 1409س 1مه  د يف هاالم ف اسرا دس م تية اسعاـي ياس  ـس اسمدال ة اسم يرةس ط

هػػ(س االهػتالع ب  ػي معر ػة األصػ  بس تػا:  اػي 463 يد اسيرس اليهؼ يػف  يػد اهلل يػف م مػدس )تايف  .220
 ـ. 1992هػ ػ 1412س 1الؿس يالريتس طم مد اسي  ييس دار اس 

هػػػ(س اسػػدرر  ػػي امتصػػ ر اسمغػػ زي ياسهػػالرس تػػا: 463 يػػد اسيػػرس اليهػػؼ يػػف  يػػد اهلل يػػف م مػػدس )تايػػف  .221
 هػ. 1403س 2 يقي ضالؼس دار اسمع رؼس مصر ػ اسق هرةس ط

مػد هػ(س اس   ي  ي  قػه نهػؿ اسمدال ػةس تػا: م مػد م 463 يد اسيرس اليهؼ يف  يداهلل يف م مدس )تايف  .222
 ـ.1980هػ ػ 1400س 2اسميرالت  يس م تية اسرال ض اس دالثةس اسرال ضس ط

هػ(س مراصد اإلطػبلع  اػى نهػم ل األمػ  ف 739 يد اس ؽس  يد اسمكمف يف  يد اس ؽ اسقطالعيس )تايف  .223
 هػ. 1412س 1ياسيق عس دار اس الؿس يالريتس ط

 يػػد اسػػرزاؽس تػػا:  يالػػب  هػػػ(س مصػػ ؼ211 يػػد اسػػرزاؽ اسصػػ ع  يس  يػػد اسػػرزاؽ يػػف همػػ ـ يػػف  ػػ  عس )ت .224
 هػ.1403س 2اسر مف األ ظميس اسم تب اإلهبلميس يالريتس ط

هػػػ(س ت قػػالا است قالػػؽس تػػا: هػػ مي اسميػػ  يس نضػػيال اسهػػاؼس 744 يػػد اسهػػ ديس م مػػد يػػف ن مػػدس )تايػػف  .225
 ـ. 2007 -هػ  1428س 1اسرال ضس ط

هػػراسس دار اس  ػػرس يالػػريتس هػػػ(س األمػػياؿس تػػا: ماالػػؿ 224نيػػي  يالػػدس اسق هػػـ يػػف هػػبلـ يػػف  يػػد اهللس )ت .226
 د.طس د.ت.
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هػػػ(س  رالػػب اس ػػدالثس تػػا: م مػػد مػػ فس مطيعػػة دا،ػػرة 224 يالػػدس اسق هػػـ يػػف هػػبلـ يػػف  يػػد اهللس )تنيػػي  .227
 ـ.1964 -هػ 1384س  1اسد فس ط -اسمع رؼ اسعثم  الةس  الدر وي د

هػ(س اس  هم ياسم هيخس تا: م مد اسمدال رس م تية اسر دس 224نيي  يالدس اسق هـ يف هبلـ يف  يد اهللس )ت .228
 ـ. 1997هػ ػ 1418س 2اسرال ضس ط

هػػػ ػ 1418س 3 تػػرس  ػػير اسػػدالف م مػػدس مػػ هج اس قػػد  ػػي  اػػـي اس ػػدالثس دار اس  ػػرس دم ػػؽس هػػيرالةس ط .229
 ـ. 1997

 ـ.1984ػ  1405س 1هػ(س اسثق تس دار اسي زس ط261اسع ايس ن مد يف  يداهلل يف ص ساس )ت .230

(س استقالالػػد ياإلالضػػ ح  ػػي  ػػرح مقدمػػة ايػػف 806اسعراقػػيس  يػػد اسػػر الـ يػػف اس هػػالف يػػف  يػػد اسػػر مفس )ت .231
 ـ.1969هػ ػ 1389س 1اسصبلحس  تا:  يد اسر مف  ثم فس اسم تية اسها الةس اسمدال ة اسم يرةس ط

رح استيصػػرة ياستػػذ رة نس الػػة اسعراقػػيس تػػا:  يػػد اساطالػػؼ هػػػ(س  ػػ806اسعراقػػيس  يػػد اسػػر الـ يػػف اس هػػالفس )ت .232
 ـ.2002هػ ػ 1423س 1اسهمالـس دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط

هػ(س اسممتصر اس قهيس تا:    ظ م مد مالرس مكههة ماؼ ن مػد 803 ر ةس م مد يف م مدس )تايف  .233
 ـ. 2014 -هػ  1435س 1اسميتير سؤل م ؿ اسمالرالةس ط

 اػػيس است يالػػه  اػػى م ػػ بلت اسهداالػػةس تػػا: ن ػػير صػػ سا نيػػي زالػػدس م تيػػة اسر ػػدس اسعػػزس  اػػي يػػف ايػػف نيػػي  .234
 ـ.2003هػ ػ 1424ػ 1اسهعيدالةس ط

س دار اسي ػ ،ر نيػي  ػدة يد اس ت ح سه ف اسمالزافس تا: هػ(س 852ن مد يف  اي يف م مدس )تاسعهقبل يس  .235
  ـ.2002س 1اإلهبلمالةس ط

هػػ(س تػ رالم دم ػؽس تػا:  مػري اسعمػرييس دار اس  ػرس 517 ه  رس  اي يػف  هػف يػف هيػة اهللس )تايف  .236
 ـ. 1995هػ ػ 1415دم ؽس ط

هػ(س اس ريؽ اساغيالةس تػا: م مػد إيػراهالـ هػاالـس دار اسعاػـ ياسثق  ػة 395اسعه ريس اس هف يف  يد اهللس )ت .237
 سا  ر ياستيزالعس مصرس د.طس د.ت. 
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هػػ(س  ػيف اسمعيػيد  ػرح هػ ف نيػي دايد  ػرح 1329ؼ يػف نمالػر يػف  اػيس )تاسعظالـ ني ديس م مػد ن ػر  .238
الض ح  ااه يم  بلتهس دار اس تب اسعامالةس  ه ف نيي دايدس يمعه    الة ايف اسقالـ: تهذالب ه ف نيي دايد يا 

 هػ. 1415س 2يالريتس ط

هػ 1429س 1ط هػ(س مع ـ اساغة اسعريالة اسمع صرةس   سـ اس تبس1424 مرس ن مد ممت ر  يد اس مالدس ) .239
 ـ.2008ػ 

هػػ(س اسيالػ ف  ػي مػذهب اإلمػ ـ اس ػ  عيس تػا: ق هػـ اس ػيريس دار 553اسعمرا يس ال الى يف نيي اسمالػرس )ت .240
 ـ.2000هػ ػ 1421س 1اسم ه جس  دةس ط

هػػػ(س مهػػ سؾ األيصػػ ر  ػػي مم سػػؾ األمصػػ رس اسم مػػع 749اسعمػػريس ن مػػد يػػف ال الػػى يػػف  ضػػؿ اهللس )ت .241
 ػ.ه1423س 1اسثق  يس نيي ظييس ط

 1418س 1اسع زيس  يد اهلل يف اليهؼ يف  الهػىس تالهػالر  اػـ نصػيؿ اس قػهس مكههػة اسرالػ فس يالػريتس ط .242
 ـ.  1997 -هػ 

هػػػ(س اسي  الػػة  ػػرح اسهداالػػةس دار اس تػػب اسعامالػػةس يالػػريتس 855اسعال ػػيس م مػػيد يػػف ن مػػد يػػف ميهػػىس )ت .243
 ـ.2000هػ ػ 1420س 1ط

اسقػػ ري  ػػي  ػػرح صػػ الا اسيمػػ ريس دار إ الػػ ل  هػػػ(س  مػػدة855اسعال ػػيس م مػػيد يػػف ن مػػد يػػف ميهػػىس )ت .244
 استراث اسعرييس يالريتس د.طس د.ت.

هػ(س مغ  ي األمال ر  ي  رح نه مي ر  ؿ مع  ي اآلثػ رس 855اسعال ىس م ميد يف ن مد يف ميهىس )ت  .245
 ـ. 2006 -هػ 1427س  1سي  فس ط –تا: م مد  هف إهم  الؿس دار اس تب اسعامالةس يالريت 

هػػػ(س  مػػب األ  ػػ ر  ػػي ت قػػالا ميػػ  ي األميػػ ر  ػػي  ػػرح 855ن مػػد يػػف ميهػػىس )تاسعال ػػيس م مػػيد يػػف  .246
 ـ.2008هػ ػ 1428س 1مع  ي اآلث رس تا: ال هر يف إيراهالـس يزارة األيق ؼ ياس كيف اإلهبلمالةس قطرس ط

اسغ مػػديس ن مػػد يػػف  اػػي يػػف م مػػدس اسمهػػ ،ؿ اسيدرالػػة اسم تميػػة مػػف اس تػػ يى اسظهالرالةػػػ مػػف  تػػ ب اسعتػػ ؽ:  .247
هػػ( دراهػة يت قالقػً س رهػ سة 855ي اس ت ية إسى  صؿ  ي مبلق ة اسماػيؾ سئلمػ ـ يػدر اسػدالف اسعال ػي )ت صؿ  

 ـ.2012هػ 1433مقدمة س الؿ در ة اسم  هتالر  ي اسدراه ت اإلهبلمالةس مف   معة نـ اسقرىس اسهعيدالةس 



460 
 

اسعامالػػػػةس هػػػػ(س اسمهتصػػػ ىس تػػػا: م مػػػػد  يػػػد اس ػػػ  يس دار اس تػػػب 505اسغزاسػػػيس م مػػػد يػػػف م مػػػػدس )ت .248
 ـ. 1993هػ ػ 1413س 1يالريتس ط

هػػػ(س اسيهػػالط  ػػي اسمػػذهبس تػػا: ن مػػد م مػػيد إيػػراهالـس دار اسهػػبلـس 505اسغزاسػػيس م مػػد يػػف م مػػدس )ت .249
 هػ.1417س 1اسق هرةس ط

هػػػ ػ 1424س 1اسغػػزيس م مػػد صػػدقي يػػف ن مػػدس ميهػػي ة اسقيا ػػد اس قهالػػةس مكههػػة اسرهػػ سةس يالػػريتس ط .250
 ـ.2003

هػػػ(س مع ػػـ دالػػياف األدبس تػػا: ن مػػد ممتػػ ر  مػػرس 350إيػػراهالـ يػػف اس هػػالفس )تاس ػػ راييس إهػػ  ؽ يػػف  .251
 ـ.2003 -هػ  1424مكههة دار اس عبس اسق هرةس د.طس 

هػ(س اسص  ح تػ ج اساغػة يصػ  ح اسعريالػةس تػا: ن مػد  طػ رس دار 393اس  راييس إهم  الؿ يف  م دس )ت .252
 ـ. 1987هػ ػ 1407س 4اسعاـ سامبلالالفس يالريتس ط

(س م مػػؿ اساغػػةس تػػا: زهالػػر هػػاط فس مكههػػة هػػػ395ن مػػد يػػف  ػػ رس يػػف ز رالػػ ل اسػػرازيس )ت  ػػ رسسايػػف  .253
 ـ.1986هػ ػ 1406س 2اسره سةس يالريتس ط

هػ(س مق الالس اساغةس تػا:  يػد اسهػبلـ هػ ريفس دار 395  رسس ن مد يف   رس يف ز رال ل اسرازيس )تايف  .254
 ـ. 1979هػ ػ 1399اس  رس يالريتس د.طس 

هػ(س ذالؿ استقالالد  ي رياالة اسه ف ياأله  الدس تا:  مػ ؿ اليهػؼ 832ن مد يف  ايس )تاس  هيس م مد يف  .255
 .ـ1990هػ ػ 1410س 1اس يتس دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط

هػػػػ(س ا ت ػػػ ل اسق ػػػيع يمػػػ  هػػػي مطيػػػيعس  مطيعػػػة استػػػأسالؼ ) اسهػػػبلؿ(س 1313   ػػػدالؾس اديارد  رال الاالػػػيسس ) .256
 هػ.  1896هػ ػ 1313مصرس 

هػػ(س اسعػالفستا: مهػدي اسممزيمػيس دار يم تيػة اسهػبلؿس 170االؿ يف ن مػد يػف  مػريس )تاسم اس راهالديس .257
 د.طس د.ت.

هػػ(س اس تػػ يى اسهػػرا الةس تػػا: م مػػد  ثمػػ ف اسيهػػتييس دار 569اس ر ػ  يس  اػػي يػػف  ثمػػ ف يػػف م مػػدس )ت .258
 هػ.1432ـ ػ 2011اسعاـي ز رال س سال ال ال  ػ   يب ا رالقال س 
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هػػػ(س اسقػػ ميس اسم ػالطس تػػا: م تػػب ت قالػػؽ استػػراث  ػػي مكههػػة 817)تاس الريزويػ ديس م مػػد يػػف العقػػيبس  .259
 ـ.2005 -هػ 1426س 8اسره سةس يإ راؼ: م مد  عالـ اسعرقُهيهيس مكههة اسره سةس يالريتس ط

هػػػ(س اسمصػػي ح اسم الػػر  ػػي  رالػػب اس ػػرح اس يالػػرس اسم تيػػة 770اس الػػيميس ن مػػد يػػف م مػػد يػػف  اػػيس )ت .260
 اسعامالةس يالريتس د.طس د.ت. 

هػػػػ(س مرقػػػ ة اسم ػػػ تالا  ػػػرح م ػػػ  ة اسمصػػػ يالاس دار اس  ػػػرس 1014س  اػػػي يػػػف هػػػاط ف م مػػػدس )تاسقػػػ ري .261
 ـ. 2002هػ ػ 1422س 1يالريتس ط

هػ(س اإل راؼ  اى   ت مه ،ؿ اسمبلؼس 422اسق ضي  يد اسيه بس  يد اسيه ب يف  اي يف  صرس )ت .262
س ط  ـ. 1999هػ ػ 1420س 1تا: اس يالب يف ط هرس دار ايف  ـز

(س  تػػػ يى ق ضػػػالم ف  ػػػي مػػػذهب اإلمػػػ ـ األ ظػػػـ نيػػػي   ال ػػػة 592اس هػػػف يػػػف م صػػػيرس )تق ضػػػالم فس  .263
 ـ.2009س 1اس عم فس  تا: ه سـ اسيدريس دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط

هػػػػ(س  رالػػػب اس ػػػدالثس تػػػا:  يػػػد اهلل اس يػػػيريس مطيعػػػة اسعػػػ  يس 276قتاليػػػةس  يػػػد اهلل يػػػف مهػػػاـس )تايػػػف  .264
 هػ. 1397س 1يغدادس ط

س 2هػ(س ريضة اس ػ ظر ي  ػة اسم ػ ظرس مكههػة اسرالػ فس ط620اهلل يف ن مد يف م مدس ) قدامةس  يدايف  .265
 ـ.2002هػ ػ 1423

هػػ(س اس ػ  ي  ػي  قػه اإلمػ ـ ن مػدس دار اس تػب اسعامالػةس 620قدامةس  يد اهلل يػف ن مػد يػف م مػدس )تايف  .266
 ـ.1994هػ ػ 1414س 1يالريتس ط

 ـ.1968هػ ػ1388يس م تية اسق هرةس د.طس هػ(س اسمغ 620قدامةس  يد اهلل يف ن مدس )تايف  .267

هػػػ(س است رالػػدس تػػا: م مػػد هػػراج ي اػػي  معػػة م مػػدس دار 428اسقػػديريس ن مػػد يػػف م مػػد يػػف ن مػػدس )ت .268
 ـ.2006هػ ػ 1427س 2اسهبلـس اسق هرةس ط

هػػػ(س ممتصػػر اسقػػديريس تػػا:   مػػؿ  يالضػػةس دار اس تػػب 428اسقػػديريس ن مػػد يػػف م مػػد يػػف ن مػػدس )ت .269
 ـ. 1997هػ ػ 1418س 1ط اسعامالةس يالريتس

(س تػػا: م مػػد نيػػي ميػػزةس دار 3/385هػػػ( اسػػذمالرةس )684اسقرا ػػيس ن مػػد يػػف إدرالػػس يػػف  يػػد اسػػر مفس )ت .270
 ـ. 1994س 1اسغرب اإلهبلميس يالريتس ط
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 هػ(س اس ريؽس   سـ اس تبس د.طس د.ت.648اسقرا يس ن مد يف إدرالسس )ت .271

(س اس ػػياهر اسمضػػالة  ػػي طيقػػ ت اس   الػػةس مالػػر هػػػ775اسقر ػػيس  يػػد اسقػػ در يػػف م مػػد يػػف  صػػر اهللس )ت .272
 م مد  تب م  هس  رات يس د.طس د.ت. 

(س اسم هـ سم  ن  ؿ مف  تػ ب مهػاـس تػا: م الػي اسػدالف مهػتي يومػريفس 656اسقرطييس ن مد يف  مرس ) .273
 ـ.1996س 1دار ايف  ثالرس دم ؽس ط

ن مػد اسيردي ػيس دار اس تػػب هػػ(س ت هػالر اسقرطيػيس تػا: 671اسقرطيػيس م مػد يػف ن مػد يػف نيػي ي ػػرس )ت .274
 ـ.1964هػ ػ 1384س 2اسمصرالةس اسق هرةس ط

هػػػ(س يالػػ ف اسػػيهـ ياإلالهػػ ـ  ػػي  تػػ ب األ  ػػ ـس تػػا: 628اسقطػػ فس  اػػي يػػف م مػػد يػػف  يػػد اسماػػؾس )تايػػف  .275
 ـ.1997هػ ػ 1418س 1اس هالف والت هعالدس دار طاليةس اسرال ضس ط

 ـس تػا: م مػد مالػر رمضػ فس دار اسقاػـ دم ػؽس هػػ(س تػ ج استػرا879س )تقطاييغ س ق هـ يػف قطاييغػ ايف  .276
 ـ.1992هػ ػ 1413س 1ط

تػػا:  ػػ دي وؿ  هػػػ(س اسثقػػ ت ممػػف سػػـ القػػع  ػػي اس تػػب اسهػػتةس879ايػػف قطاييغػػ س ق هػػـ يػػف قطاييغػػ س )ت  .277
 ـ.2011هػس 1432س 1 عم فس مر ز  عم ف ساي يث ياسدراه ت اإلهبلمالة يت قالؽ استراثس اسالمفس ط

 ـ.1988هػ ػ 1408س 2ي  مد ص دؽس مع ـ سغة اس قه لس دار اس   ،سس ط قاع ي يق الييس م مد رياس .278

هػػػ(س قبل،ػػد اس مػػ ف  ػػي استعرالػػؼ يقي ،ػػؿ  ػػرب اسزمػػ فس تػػا: إيػػراهالـ 821اسقاق ػػ ديس ن مػػد يػػف  اػػيس )ت .279
 ـ.1982هػ ػ 1402س 2اإليال ريس دار اس ت ب اسمصريس ط

ن هػػ ب اسعػػربس تػػا: إيػػراهالـ اإليالػػ ريس  هػػػ(س  ه الػػة األرب  ػػي معر ػػة821اسقاق ػػ ديس ن مػػد يػػف  اػػيس )ت .280
 هػ.1980هػ ػ 1400س 2دار اس ت ب اساي   الالفس يالريتس ط

هػػػ(س اس ريهػػالةس تػػا: م ػػهير هػػام فس دار األ ػػدسسس اسهػػعيدالةس 751اسقػػالـس م مػػد يػػف نيػػي ي ػػرس )تايػػف  .281
 ـ. 1993هػ ػ 1414س 1ط

س 2اس ػرا،عس دار اس تػب اسعامالػةس طهػ(سيدا،ع اسص  ،ع  ي ترتالب 587اس  ه  يس نيي ي ر يف مهعيدس )ت .282
 ـ. 1986هػ ػ 1406
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هػػػ(س اسرهػػ سة اسمهػػتطر ة سيالػػ ف م ػػهير اسهػػ ة اسم ػػر ةس تػػا: 1345اس تػػ  يس م مػػد يػػف نيػػي اس ػػالضس )ت .283
 ـ.2000هػ ػ 1421س 6م مد اسم تصر يف م مد اسزمزميس دار اسي  ،ر اإلهبلمالةس ط

اسي الػػػػ تس تػػػػا: ا هػػػػ ف  يػػػػ سس دار صػػػػ درس هػػػػػ(س  ػػػػيات 764اس تيػػػػيس م مػػػػد يػػػػف  ػػػػ  ر يػػػػف ن مػػػػدس) .284
 ـ.1974س 1يالريتسط

(س ت هػػػػػػالر ايػػػػػػف  ثالػػػػػػرس تػػػػػػا: هػػػػػػ مي هػػػػػػبلمةس دار طاليػػػػػػةس 774 ثالػػػػػػرس إهػػػػػػم  الؿ يػػػػػػف  مػػػػػػرس )تايػػػػػػف  .285
 ـ.1999هػ ػ 1420س2ط

هػػػػ(س اسهػػػالرة اس ييالػػػةس تػػػا: مصػػػط ى  يػػػد اسيا ػػػدس دار اسمعر ػػػة 774 ثالػػػرس إهػػػم  الؿ يػػػف  مػػػرس )تايػػػف  .286
 ـ. 1976 -هػ 1395سي  فس د.طس  –زالعس يالريت ساطي  ة ياس  ر ياستي 

(س طيقػػػ ت اس ػػػ  عالالفس تػػػا: ن مػػػد  مػػػر ه  ػػػـس م تيػػػة اسثق  ػػػة 774ايػػػف  ثالػػػرس إهػػػم  الؿ يػػػف  مػػػرس )ت .287
 ـ.1993هػ ػ 1413اسدال الةس د.طس 

هػػ(س مع ػـ قي ،ػؿ اسعػرب اسقدالمػة ياس دالثػةس مكههػة اسرهػ سةس 1408   سةس  مر يف رض  يف م مدس )ت .288
 ـ. 1994هػ ػ 1414س 7يالريتس ط

 ـ.2002هػ(س مع ـ اسمكس الفس دار اسعاـ سامبلالالفس 1396   سةس مالر اسدالف يف م ميدس )ت .289

اس  ػػػمالريس م مػػػد ن ػػػير  ػػػ ه يػػػف معظػػػـ  ػػػ هس  ػػػالض اسيػػػ ري  اػػػى صػػػ الا اسيمػػػ ريس تػػػا: م مػػػد يػػػدر  .290
 .هػ1426س 1اسمالرتهيس دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط

هػػػ(س اسهداالػػة ياإلر ػػ د  ػػي معر ػػة نهػػؿ اسثقػػة ياسهػػداد ) 398س )تاس بليػػ ذيس ن مػػد يػػف م مػػد يػػف اس هػػالف .291
 هػ. 1407س 1ر  ؿ ص الا اسيم ري(س تا:  يد اهلل اساالثيس دار اسمعر ةس يالريتس ط

هػػ  ؽ يػػف راهيالػػ251اس يهػػجس إهػػ  ؽ يػػف م صػػير يػػف يرهػػ ـس )ت .292 س  مػػ دة ههػػػ(س مهػػ ،ؿ اإلمػػ ـ ن مػػد يا 
 ـ.2002 -هػ 1425س 1ة اسم يرةس اسمما ة اسعريالة اسهعيدالةس طاسي ث اسعاميس اس  معة اإلهبلمالة ي سمدال 

اسا الػػػػػ  يس   دالػػػػػة ه  ػػػػػـ   يػػػػػدس  ػػػػػرح اس ػػػػػ مع اسصػػػػػغالر سئلمػػػػػ ـ م مػػػػػد تػػػػػأسالؼ  مػػػػػر اإلهػػػػػبلـ اسيػػػػػزديي  .293
هػ(س مف نيؿ  ت ب اس ديد إسػى  ه الػة  تػ ب اسيالػيع دراهػة يت قالقػً س   معػة نـ اسقػرىس  االػة اس ػرالعة 482)ت

 هػ. 1430قهـ اس قه ينصيسهس ياسدراه ت اإلهبلمالة 
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هػػػ(س استيصػػرةس تػػا: ن مػػد   الػػبس يزارة األيقػػ ؼ ياس ػػكيف اإلهػػبلمالةس 478اساممػػيس  اػػي يػػف م مػػدس )ت .294
 ـ.  2011 -هػ  1432س 1قطرس ط

 ـ. 1985ػ 1415س 2سهتر جس  يس  ياداف اسمبل ة اس رقالةس مكههة اسره سةس يالريتس ط .295

(س اس ػػ مع اسصػػغالر ي ػػر ه اس ػػ  ع اس يالػػرس 1304 اػػالـس )تاسا  ػػييس م مػػد  يػػد اس ػػي يػػف م مػػد  يػػد اس .296
 هػ. 1406س 1  سـ اس تبس يالريتس ط

هػػػػ(س تػػػأيالبلت نهػػػؿ اسهػػػ ةس م ػػػدي ي هػػػايـس دار اس تػػػب اسعامالػػػةس 333اسم ترالػػػديس م مػػػد يػػػف م مػػػدس )ت .297
 ـ.2005هػ ػ 1426س 1يالريتس ط

هػػ(س اسم ػالط اسيرهػ  ي  ػي اس قػه اس عمػ  يس تػا:  يػد 616م زةس م ميد يف ن مد يف  يد اسعزالػزس )تايف  .298
 ـ. 2004هػ ػ 1424س 1اس رالـ ه مي اس  ديس دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط

هػػػ(ساس  يي اس يالػػرستا:  اػػي م مػػد معػػيضس دار اس تػػب اسعامالػػةس 450اسمػػ يرديس  اػػي يػػف م مػػدس )ت .299
 ـ.1999ػ  هػ1419 س1يالريتس ط

اسػيراؽس  يمعه م تهى اس ق الػة  اػى  ػرح اسيق الػة  رح اسيق الة هػ(747 يالد اهلل يف مهعيدس )ت اسم ييييس .300
 ـ.2006 س1ط

 صػػ ؼ  ػػي معر ػػة اسػػرا ا مػػف اسمػػبلؼس دار إ الػػ ل استػػراث هػػػ(س اإل885اسمػػرداييس  اػػي يػػف هػػاالم فس )ت .301
 س د.ت.2اسعرييس ط

ت يالر  ػرح است رالػرستا:  يػد اسػر مف اس يرالفسم تيػة اسر ػدس هػ(س اس885اسمرداييس  اي يف هاالم فس )ت .302
 ـ. 2000 -هػ 1421س 1اسرال ضس ط

(س يداالػػػة اسميتػػديس مطيعػػة م مػػػد  اػػي صػػياس اسقػػػ هرةس د.طس 593اسمر ال ػػ  يس  اػػي يػػػف نيػػي ي ػػرس )ت .303
 د.ت. 

اس ػػي  هػػػ(س اسهداالػػة  ػػرح يداالػػة اسميتػػدي مػػع  ػػرح اسعبلمػػة  يػػد593اسمر ال ػػ  يس  اػػي يػػف نيػػي ي ػػرس )ت .304
س 1هػ(س تا:  عالـ ن رؼ  ير ن مدس إدارة اسقروف ياسعاـي اإلهبلمالةس  رات ي ػ ي  هت فس ط1303اسا  يي )ت

 هػ.1417



465 
 

هػػػ(س اسهداالػػة  ػػي  ػػرح يداالػػة اسميتػػديس تػػا: طػػبلؿ اليهػػؼس دار 593س )تاسمر ال ػػ  يس  اػػي يػػف نيػػي ي ػػر .305
 .إ ال ل استراث اسعرييس يالريتس د.طس د.ت

هػػ(س تهػذالب اس مػ ؿ  ػي نهػم ل اسر ػ ؿستا: ي ػ ر 742اسػر مف يػف اليهػؼس )ت: اسمزيس اليهؼ يػف  يػد  .306
 ـ.1980هػ ػ 1400س 1 ياد معريؼس مكههة اسره سةس يالريتس ط

هػػػ(س تػػ رالم نريػػؿس تػػا: هػػ مي يػػف هػػالد ممػػ س 637اسمهػػتي يس اسميػػ رؾ يػػف ن مػػد يػػف اسميػػ رؾس )تايػػف  .307
 ـ.1980سعراؽس د.طس اسصق رس يزارة اسثق  ة ياإل بلـس دار اسر الد سا  رس ا

هػػػ(س اسمغػػرب  ػػي ترتالػػب اسمعػػربس دار اس تػػ ب اسعريػػيس د.طس 610اسمطػػرزيس   صػػر يػػف  يػػد اسهػػالدس )ت .308
 د.ت. 

 اسمطالعيس م مد   البس ت ماة اسم ميع  رح اسمهذبس دار اس  رس د.طس د.ت.  .309

 هػ.1412س د.طس هػ(س است هالر اسمظهريس م تية اسر دالةس اسي  هت ف1225اسمظهريس م مد ث  ل اهللس )ت .310

(س تػػ رالم ايػػف معػػالف رياالػػة اسػػديريس تػػا: ن مػػد م مػػد  ػػير هػػالؼس 233معػػالفس ال الػػى يػػف معػػالفس )تايػػف  .311
 ـ. 1979 -هػ 1399س 1مر ز اسي ث اسعامي يا  ال ل استراث اإلهبلميس م ة اسم رمةس ط

 مػػد هػػػ(س مػػف  ػػبلـ نيػػي ز رالػػ  ال الػػى يػػف معػػالف  ػػي اسر ػػ ؿس تػػا: ن233معػػالفس ال الػػى يػػف معػػالفس )تايػػف  .312
 م مد  ير هالؼس دار اسمأميف ساتراثس دم ؽس د.طس د.ت.

هػػ ػ 1432س 1اسمغاػيثس هػ مي يػف  يػد اهللس نطاػس تػ رالم اسديسػة األميالػةس م تيػة اسعيال ػ فس اسرالػ ضس ط .313
 ـ.2011

 هػ. 1434س 4اسمغايثس ه مي  يد اهللس نطاس األدال فس م تية اسعيال  فس اسرال ضس ط .314

هػػػ(س اسميػػدع  ػػي  ػػرح اسمق ػػعس دار اس تػػب اسعامالػػةس 884 يػػد اهللس )تم اػػاس إيػػراهالـ يػػف م مػػد يػػف ايػػف  .315
 ـ. 1997 -هػ 1418س 1يالريتس سي  فس ط

هػػػػ(س درر اسعقػػػيد اس رالػػػدة  ػػػي تػػػرا ـ األ الػػػ ف اسم الػػػدةس تػػػا: م مػػػيد 845اسمقرالػػػزيس ن مػػػد يػػػف  اػػػيس )ت .316
 ـ. 2002هػ ػ 1423س 1اس االايس دار اسغرب اإلهبلميس يالريتس ط
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هػ(س درر اس   ـ  ػرح  ػرر األ  ػ ـس دار إ الػ ل اس تػب 885يف  رامرز يف  ايس )تمبل مهريس م مد  .317
 اسعريالةس د.طس د.ت.

اسمػػػػبلس  يػػػػد اإلسػػػػه يػػػػف م مػػػػدس اس يا ػػػػؼ اس االػػػػة  ػػػػف مصػػػػطا  ت اس   الػػػػةس مطيعػػػػة األ هػػػػ ل اس دالثػػػػةس  .318
 ـ.2004هػ ػ 1425س 1اسهعيدالةس ط

 الر  ػي تمػرالج األ  دالػث ياآلثػ ر اسياقعػة  ػي هػ(س اسيدر اسم804اسماقفس  مر يف  اي يف ن مدس )تايف  .319
-هػػ1425س 1اسهػعيدالةس ط -تا: مصط ى نيي اسغالطس دار اسه رة سا  ػر ياستيزالػعس اسرالػ ض اس رح اس يالرس

 ـ. 2004

هػػػػ(س اإل  ػػػ د  ػػػي نيػػػياب اس هػػػ دس دار اإلمػػػ ـ م سػػػؾس د.ط س 620)ت ساسم  صػػػؼس م مػػػد يػػػف  الهػػػىايػػػف  .320
 د.ت. 

هػ(س اس تا اسهػم ييس تػا: ن مػد م تيػىس دار 1031ج اسع ر الف يف  ايس )تاسم  ييس  يد اسركيؼ يف ت  .321
 اسع صمةس اسرال ضس د.طس د.ت.

هػػػ(س ر ػػ ؿ صػػ الا مهػػاـس تػػا:  يػػد اهلل اساالثػػيس دار 428م  يالػػهس ن مػػد يػػف  اػػي يػػف م مػػدس )تايػػف  .322
 هػ. 1407س 1اسمعر ةس يالريتس ط

هػػػػ(س  ػػػتا اسيػػػ ب  ػػػي اس  ػػػى ياألسقػػػ بس  ظػػػر م مػػػد 395س م مػػػد يػػػف إهػػػ  ؽ يػػػف م مػػػدس )تم ػػػدهايػػػف  .323
 ـ. 1996 -هػ 1417س 1اسرال ضس ط –اس  رال ييس م تية اس يثرس اسهعيدالة 

هػػػػ(س معر ػػػة اسصػػػ  يةس تػػػا:  ػػػ مر صػػػيريس   معػػػة 395م ػػػدهس م مػػػد يػػػف إهػػػ  ؽ يػػػف م مػػػدس )تايػػػف  .324
 ـ.  2005 -هػ  1426س 1اإلم رات اسعريالة اسمت دةس ط

هػ(س اإل راؼ  اى مذاهب اسعام لس تا: صغالر ن مد نيػي  مػ دس 319اسم ذرس م مد يف إيراهالـس )تايف  .325
 هػ. 1425س 1م تية م ة اسثق  الةس اإلم راتس ط

هػ(س األيهط  ي اسه ف ياإل مػ ع ياالمػتبلؼس تػا: صػغالر ن مػد 319اسم ذرس م مد يف إيراهالـس )تايف  .326
 ـ.1985هػ ػ 1405س 1اسرال ضس طنيي  م دس دار طاليةس 

 هػ. 1414س 3هػ(س سه ف اسعربس دار ص درس يالريتس ط711م ظيرس م مد يف م ـر يف  ايس )تايف  .327

 س د.ت.2مهرافس م مد ياليميس دراه ت  ي ت رالم اسعرب اسقدالـس دار اسمعر ة اس  معالةس ط .328
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ؿس دار اس تػػػب اسعامالػػػةس هػػػػ(س استػػػ ج ياإل االػػػؿ يهػػػ مش مياهػػػب اس االػػػ897اسمػػػياؽس م مػػػد يػػػف اليهػػػؼس )ت .329
 ـ.1996هػ ػ 1416س 1يالريتس ط

اسميصػػػايس  يػػػد اهلل يػػػف م مػػػيد يػػػف مػػػيديدس االمتالػػػ ر ستعاالػػػؿ اسممتػػػ رس مطيعػػػة اس ايػػػيس اسقػػػ هرةس د.طس  .330
 .ـ1937هػ ػ1356

هػػػػ ػ 1407س 1س اسزهػػػرال سئل ػػػبلـ اسعريػػػيس اسقػػػ هرةس ط363مػػػك سس  هػػػالفس نطاػػػس تػػػ رالم اإلهػػػبلـس  .331
 ـ.1987

هػػػ(س اإلق ػػ ع  ػػي  قػػه اإلمػػ ـ ن مػػد يػػف   يػػؿس تػػا:  يػػد 968يهػػى يػػف ن مػػد يػػف ميهػػىس )تاس  ػػ س منيػػي  .332
 اساطالؼ اسهي يس دار اسمعر ةس يالريتس د.طس د.ت. 

هػػ(س ممتصػر است رالػر  ػرح اس ي ػب اسم الػرس تػا: 972اس   رس م مد يػف ن مػد يػف  يػد اسعزالػزس )تايف  .333
 ـ. 1997هػ ػ 1418س 2م مد اسز الايس م تية اسعيال  فس ط

هػػ(س األ ػي ه ياس ظػ ،رس دار اس تػب اسعامالػةس يالػريت ػ 970س )تيف م مد   الـس زالف اسدالف يف إيراهالـايف  .334
 .ـ 1999 -هػ  1419س 1سي  فس ط

هػػػ(س اسي ػػر اسرا،ػػؽ  ػػرح   ػػز اسػػدق ،ؽس دار اس تػػ ب 970ايػػف   ػػالـس زالػػف اسػػدالف يػػف إيػػراهالـ يػػف م مػػدس )ت .335
 س د.ت.2اإلهبلميس ط

هػ(س اس هر اس  ،ؽ  رح   ػز اسػدق ،ؽس تػا: ن مػد  ػزيس دار اس تػب 1005  الـس  مر يف إيراهالـس )ت ايف .336
 ـ. 2002هػ ػ 1422س 1اسعامالةس يالريتس ط

هػػػ(س اس  هػم ياسم هػػيخس تػػا: م مػد  يػػد اسهػػبلـ م مػػدس 338م مػد يػػف إهػػم  الؿس )تاس  ػ سس ن مػػد يػػف  .337
 هػ.1408س 1م تية اس بلحس اس يالتس ط

هػػػػ(س اسهػػػ ف اس يػػػرىس تػػػا:  هػػػف  اييسمكههػػػة اسرهػػػ سةس 303)ت اس هػػػ ،يس ن مػػػد يػػػف  ػػػعالب يػػػف  اػػػيس .338
 ـ.2001هػ ػ 1421س 1يالريتس ط

س 1،ؿ اسصػ  يةس دار اس تػب اسعامالػةس يالػػريتس طهػػ(س  ضػػ 303اس هػ ،يس ن مػد يػف  ػػعالب يػف  اػيس )ت .339
 هػ. 1405
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اسم تيػػى مػػف اسهػػ ف )اسهػػ ف اسصػػغرى سا هػػ ،ي(س تػػا:  هػػػ(س303اس هػػ ،يس ن مػػد يػػف  ػػعالب يػػف  اػػيس )ت .340
 ـ.1986هػ ػ 1406س 2 يد اس ت ح نيي  دةس م تية اسمطيي  ت اإلهبلمالةس  ابس ط

قػروفس تػا:  ػ ريؽ  مػ دةس دار إ الػ ل اسعاػيـ/ هػػ(س  ضػ ،ؿ اس303س )تيف  اي اس ه ،يس ن مد يف  عالب .341
 هػ. 1413ـ. 1992س 2يداراسثق  ةس يالريت/ اسدار اسيالض لس ط

هػػػ(س ت هػػالر اس هػػ ي )مػػدارؾ است زالػػؿ ي قػػ ،ؽ استأيالػػؿ(س تػػا: اليهػػؼ 710اس هػػ يس  يػػد اهلل يػػف ن مػػدس )ت .342
 ـ.1998 -هػ 1419س 1 اي يدالييس دار اس اـ اسطالبس يالريتس ط

هػػ(س طايػة اسطايػة  ػي االصػطبل  ت اس قهالػةس م تيػة اسمث ػىس 537م مد يف ن مػدس )تاس ه يس  مر يف  .343
 .هػ1311يغدادس د.طس 

هػػ(س معر ػة اسصػ  يةستا:  ػ دؿ يػف اليهػؼ 430 عػالـ األصػيه  يس ن مػد يػف  يػد اهلل يػف ن مػدس )تنيػي  .344
 ـ. 1998 -هػ  1419س 1اسعزازيس دار اسيطف سا  رس اسرال ضس ط

هػػ(س استقالالػد سمعر ػة رياة اسهػ ف ياسمهػ  الدس تػا:  مػ ؿ اس ػيتس 629 قطةس م مد يف  يػد اسغ ػيس )تايف  .345
 ـ. 1988هػ ػ 1408س 1دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط

س 1اس ماػػةس  يػػد اس ػػرالـ يػػف  اػػي يػػف م مػػدس اسمهػػذب  ػػي  اػػـ نصػػيؿ اس قػػهس م تيػػة اسر ػػدس اسرالػػ ضس ط .346
 ـ.1999 -هػ 1420

 ػي نصػيؿ اس ػدالثس  سمعر ة ه ف اسي ػالر اس ػذالر هػ(س استقرالب ياستالهالر676س )تاس يييس ال الى يف  رؼ .347
 ـ.1985هػ ػ 1405س 1تا: م مد  ثم ف اسم تس دار اس تب اسعرييس يالريتس ط

نس ػػ ظ است يالػػهس تػػا:  يػػد اسغ ػػي اسػػدقرس دار اسقاػػـس دم ػػؽس  رهػػػ(س ت رالػػ676اس ػػيييس ال الػػى يػػف  ػػرؼس )ت .348
 هػ. 1408س 1ط

هػػػػ(س تهػػػذالب األهػػػم ل ياساغػػػ تس دار اس تػػػب اسعامالػػػةس يالػػػريتس د.طس 676 ػػػرؼس )تاس ػػػيييس ال الػػػى يػػػف  .349
 د.ت.

هػػػ(س ريضػػة اسطػػ سيالف ي مػػدة اسم تػػالفس تا:زهالػػر اس ػػ يالشس اسم تػػػب 676اس ػػيييس ال الػػى يػػف  ػػرؼس )ت .350
 ـ.1991هػ ػ 1412س 3اإلهبلميس يالريتس ط

 يالريتس د.طس د.ت.  هػ(س اسم ميع  رح اسمهذبس دار اس  رس676اس يييس ال الى يف  رؼس )ت .351
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هػػػػ(س اسم هػػػ ج  ػػػرح صػػػ الا مهػػػاـ يػػػف اس  ػػػ جس دار إ الػػػ ل استػػػراث 676اس ػػػيييس ال الػػػى يػػػف  ػػػرؼس )ت .352
 هػ. 1392س 2ط اسعرييس يالريتس

م ه ج اسط سيالف ي مػدة اسم تػالفس تػا:  ػيض  ػيضس دار اس  ػرس هػ(س 676)تاس يييس ال الى يف  رؼس  .353
 ـ.2005هػ ػ1425س 1ط

اهلل يف م مػدس اسمهػتدرؾ  اػى اسصػ ال الفس تػا: مصػط ى  يػد اسقػ در  طػ س اس اله ييريس م مد يف  يد  .354
 ـ.1990ػ ػ ه1411س 1دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط

هػ(س اس  ػى ياألهػم لس تػا:  يػد اسػر مف اسق ػقريس  مػ دة اسي ػث 261اس اله ييريس مهاـ يف اس   جس )ت .355
 ـ.1984هػ ػ 1404س 1اسعاميس ط

هػػػػ(س اسمهػػػ د اسصػػ الا اسممتصػػػر ي قػػػؿ اسعػػدؿ  ػػػف اسعػػػدؿ إسػػػى 261اس الهػػ ييريس مهػػػاـ يػػػف اس  ػػ جس )ت .356
رهػػيؿ اهلل صػػاى اهلل  االػػه يهػػاـ )صػػ الا مهػػاـ(س تػػا: م مػػد  ػػكاد  يػػد اسيػػ قيس دار إ الػػ ل استػػراث اسعريػػيس 

 يالريتس د.طس د.ت. 

طيعػة دار اسمعػ رؼ اسعثم  الػةس هػػ(س  رالػب اس ػدالثس تػا: م مػد مػ فس م224اسهرييس اسق هـ يف هػبلـس ) .357
 ـ. 1964هػ ػ 1384س 1اسه دس ط

هػػػػ(س اسهػػػالرة اس ييالػػػة اليػػػف ه ػػػ ـس تػػػا: 213ه ػػػ ـ اسمعػػػ  ريس  يػػػد اسماػػػؾ يػػػف ه ػػػ ـ يػػػف نالػػػيبس )تايػػػف  .358
 ـ.1955هػ ػ 1375س 2مصط ى اسهق  يومريفس مطيعة مصط ى اسي ييس مصرس ط

 الرس دار اس  رس يالريتس د.طس د.ت. هػ(س  تا اسقد861اسهم ـس م مد يف  يد اسيا دس )ايف  .359

س 2هػػػػ(س ر ػػػ ؿ اس ػػػ  ـ  ػػػي اسمهػػػتدرؾس م تيػػػة صػػػ ع ل األثرالػػػةس ط1422اسهمػػػدا يس مقيػػػؿ يػػػف هػػػ ديس ) .360
 ـ.2004

هػػػ(س ت  ػػة اسم تػػ ج  ػػي  ػػرح اسم هػػ جس اسم تيػػة است  رالػػة 974اسهالتمػػيس ن مػػد يػػف  م مػػد يػػف  اػػيس )ت .361
 ـ. 1983هػ ػ 1357اس يرىس مصرس د.طس 

هػ(س يغالة اسي  ث  ف زيا،د مه د اس ػ رثس تػا:  هػالف 807س )تيف هاالم ف اي يف نيي ي راسهالثميس   .362
 .1992ػ  1413س 1اسي  ريس مر ز مدمة اسه ة ياسهالرة اس ييالةس اسمدال ة اسم يرةس ط
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هػ(س   ؼ األهػت ر  ػف زيا،ػد اسيػزارس مكههػة اسرهػ سةس 807اسهالثميس  اي يف نيي ي ر يف هاالم فس )ت .363
 ـ. 1979هػ ػ 1399س 1يالريتس ط

هػػػ(س م مػػع اسزيا،ػدس تػػا:  هػػ ـ اسػدالف اسقدهػػيس م تيػػة 807اسهالثمػيس  اػػي يػػف نيػي ي ػػر يػػف هػاالم فس )ت .364
 ـ. 1994هػ ػ 1414اسقدهيس اسق هرةس د.طس 

س 2هػػػػ(س ر ػػػ ؿ اس ػػػ  ـ  ػػػي اسمهػػػتدرؾس م تيػػػة صػػػ ع ل األثرالػػػةس ط1422اسػػػياد يس مقيػػػؿ يػػػف هػػػ ديس )ت .365
 ـ. 2005هػ ػ 1425

س 1هػػػ(س تػػ رالم ياهػػطس تػػا:  ػػير الس  ػػيادس  ػػ سـ اس تػػبس يالػػريتس ط292يػػف هػػهؿس )ت اسياهػػطيس نهػػاـ .366
 هػ. 1406

هػ(س مغػ زي اسياقػديس تػا: م رهػدف  ػي سس اسم اػس األ اػىس 207اسياقديس م مد يف  مر يف ياقدس )ت .367
 ـ.1989هػ ػ 1409س 3يالريتس ط

س تػػ يى اسيسياس الػػةس تا:مقػػداد يػػف هػػػ(س ا540اسيسػػياس يس  يػػد اسر ػػالد يػػف نيػػي   ال ػػة ايػػف  يػػد اسػػرزاؽس )ت .368
 ـ.2003س 1ميهى قرالييس دار اس تب اسعامالةس يالريتس ط

هػ(س اإلر  د  ي معر ة  ام ل اس دالثس تػا: م مػد 446العاى اسماالايس ماالؿ يف  يد اهلل يف ن مدس )نيي  .369
 هػ.1409س 1هعالد إدرالسس م تية اسر دس اسرال ضس ط

هػ(س مه د نيي العاى اسميصايستا:  هػالف هػاالـ نهػدس دار 307)تالعاىس ن مد يف  اي يف اسمث ىس نيي  .370
 ـ.1984هػ ػ 1404س 1اسمأميف ساتراثس دم ؽس ط

س 2هػ(س اسعدة  ػي نصػيؿ اس قػهس تػا: ن مػد اسميػ ر يس ط458العاىس م مد يف اس هالف يف م مدس )تنيي  .371
 ـ.1990هػ ػ 1410

 هػ.1414ػ 1993س 1يالريتس ط هػ(س  اليف األثرس دار اسقاـس734اسالعمريس م مد يف م مدس )ت .372

س 1هػػػ(س  ػػرح اسم صػػؿس دار اس تػػب اسعامالػػةس يالػػريتس ط643العػػالشس العػػالش يػػف  اػػي يػػف العػػالشس )تايػػف  .373
 ـ. 2001هػ ػ 1422

هػ(س اسمػراجس تا: يػد اسػرليؼ هػعدس اسم تيػة األزهرالػة 182اليهؼس العقيب يف إيراهالـ يف  يالبس )تنيي  .374
 ساتراثس د.طس د.ت. 
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هػػػػ(س اسػػػرد  اػػػى هػػػالر األيزا ػػػيس  تػػػا: نيػػػي اسي ػػػ  182راهالـ يػػػف  يالػػػبس )تاليهػػػؼس العقػػػيب يػػػف إيػػػنيػػػي  .375
 س د.ت.1األ غ  يس س  ة إ ال ل اسمع رؼ اس عم  الةس اسه دس ط

هػ(س تػ رالم ايػف الػي س اسمصػريس دار اس تػب اسعامالػةس 347الي سس  يد اسر مف يف ن مد يف الي سس )ايف  .376
 هػ.1421س 1يالريتس ط

 اسمع ـ اسيهالطس تا: إيراهالـ مصط ى يومرالفس دار اسد يةس د.طس د.ت.م مع اساغة اسعريالة ي سق هرةس  .377

س  ة م ي ة مػف  ػدة  امػ ل ي قهػ ل  ػي اسمبل ػة اسعثم  الػةس م اػة األ  ػ ـ اسعدسالػةس تػا:   الػب هػيايال يس  .378
   رم  ه ت  رِت  تبس وراـ ي غس  رات ي

بلمالة ػ اس يالػػتس دار اسهبلهػػؿس اسميهػػي ة اس قهالػػة اس يالتالػػة اسصػػ درة  ػػف يزارة األيقػػ ؼ ياس ػػ،يف اإلهػػ .379
 هػ.1427إسى  1404س 2اس يالتس ط
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