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إلى الید الطاهرة التي أزالت من أمامنا أشواك الطریق ورسمت المستقبل  ×
إلى الذي ال تفیه الكلمات والشكر والعرفان  ألمل والثقة،بخطوط من ا

  (أبي الحبیب)بالجمیل 

إلى من ركع العطاء أمام قدمیها، وأعطتنا من دمها وروحها وعمرها حبًا  ×
وتصمیمًا ودفعًا لغد أحمد، إلى الغالیة التي ال نرى األمل إال من عینیها 

   (أمي الحبیبة)

  (إخوتي وأخواتي الغوالي)ونقاًء وعطرًا  إلى أزهار النرجس التي تفیض حباً  ×

  (صدیقاتي) إلى من أخذ بیدي ورسم األمل كل خطوة مشیتها  ×

(مدیرتي الموقرة إلى من تمنوا الخیر لي وتذوقت معهم أجمل اللحظات  ×
  وزمیالتي المعلمات)

  إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل ×

  نة العالإلى كل طالب علم ومجاهد في سبیل اهللا طامع في ج ×

 إليهم مجيعاً أهدي هذا اجلهد املتواضع
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ُكْم َوَلــئِن َكَفــْرُتْم إِنَّ َعــَذاِيب  :تعــالى اهللا قـول مــن انطالقًـا ُكــْم َلــئِن َشــَكْرُتْم ألَِزيــَدنَّ َن َربُّ [َوإِْذ َتــَأذَّ
  . الشاكرین من نكون أن تعالى اهللا ونسأل الزیادة، نرید واهللا وٕانا )1(َلَشِديٌد]

 وأصـحابه، الفضـل ألهـل منـي ووفـاءً  قضـائه، مـن ُبـدّ  ال ودینـاً  أدائـه، مـن ُبدّ  ال حق ا الّشكر كان ولما
 ،- اهللا حفظـه – شـعبان أبـو رضـوان محمـد/ الـدكتور الفاضـل للمشـرف الجزیـل بالشكر أتوجه فإني

 مراحلهـا جمیـع عایشـني والذي األطروحة، هذه إعداد على اإلشراف على بالموافقة أوالً  تفضل والذي
 مـن وبـذل معـي، البحـث تعـب وتجّشـم ُیرشـُد،و  ینصحُ  وُیسّدُد، یوّجهُ  حرًفا، حرًفا وقرأها خطوًة، خطوةً 

 وعـن عنـي اهللا فجـزاه وعـال، جـلّ  ربُّه إال علیه یجازیه ال ما وعلمه جهده من وأعطاني النفیس، وقته
  .  الرجاء له وحقق العطاء، له وأوفى الجزاء، خیر السنة علوم وعن البحث هذا

 بـالتوفیق لـي الـدعاء مـن یمـال ولـم المعنوي دعمال لي قدما اللَذْینِ  الكریَمین والديَّ  شكر عن أغفل وال
  الدرجات أعلى على والحصول

  : الكریمین للشیخین موصوالً  الشكر یزال وال

  .اهللا حفظه            رائد طالل شعث/ الدكتور فضیلة

  . اهللا حفظه          وائل محي الدین الزرد/ الدكتور وفضیلة

 خیــر عنــي اهللا جزاهمــا بقراءتهــا، والنصــب التعــب وتكّلفــا الرســالة، هــذه بمناقشــة تكّرمــا حیــث
 كمــا ،والــدكتور نافــذ حســین حمــاد لمــا قدمــه لنــا مــن نصــائح ولــم یبخــل علینــا بعلــم وال بوقــت ،الجــزاء
 أثــراً  تركــوا الــذین األفاضــل وأســاتذتي -الــدین أصــول – الغــراء كلیتــي أیًضــا والتقــدیر بالشــكر أخــص

 لـیلهم ویسـهرون نهارهم، یواصلون الذین فیها، والعاملین میةاإلسال الجامعة وكذلك نفوسنا، في طیباً 
  . -مكروه كل من وحفظه اهللا أدامه – الشامخ الطْود هذا منارة إعالء أجل من

 وســاعدوني شــجعوني الــذین وشــقیقاتي ألشــقائي وامتنــان شــكر رســالة أســجل أن یفــوتني وال
 هـذا إلتمـام سبباً  كانت التي سحر یةالغال أختي عمري رفیقة بالذكر وأخص البحث هذا أتممت حتى

 وأسـأل العمـل، هـذا إنجـاح فـي وساهم بجانبي وقف من ولكل بجهد، وال بوقت علي تبخل ولم العمل
  . جدیر وباإلجابة قدیر شيء كل على إنه والعطاء المثوبة جمیعاً  لهم یجزل أن العظیم اهللا
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 ـة الدراســةــدممقـ

  املــقـــدمــة
ألمم ومسعدها، الذي تفضل على عباده المؤمنین الحمد هللا واهب النعم ومسبغها، وهادي ا

وعلى من أطاعه واتبعه من  rبالهدایة والرشاد، وأكرمهم برسالة نبیه سیدنا محمد خیر الِعباد 
أصحابه الذین عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وعلى التابعین لهم بإیمان وٕاحسان 

  تكریم وٕاحسان.وعلى من سار على نهجهم فكان لهم من اهللا 

كتابًا ال یأتیه الباطل من بین یدیه  r وبعد: فإن اهللا جلت كلمته أنزل على رسوله محمدٍ 
وال من خلفه یهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم ویخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه 

  ویهدیهم إلى صراط مستقیم.

َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك (فقال سبحانه:  مهمة تبیان هذا الكتاب r ثم وّكل سبحانه إلى رسوله
َل إَِلْيِهمْ  َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ ، فالسنة النبویة هي الشارحة والموضحة والمفسرة لما في القرآن  )الذِّ

ولما لهذه السنة من مكانة عظیمة ومنزلة رفیعة فقد أوالها العلماء اهتمامًا كبیرًا حتى إن الواحد 
ي عمره في خدمة السنة دراسًة وحفظًا وشرحًا ودفاعًا عنها، هذا حال المستبصرین بنور یفنلمنهم 

  الهدایة.

تب دراسًة وبحثًا عن ثغرة فني عمره بین الكأما من الناحیة الثانیة فإن من أعداء الدین من یُ     
نقطاع أسانیدها، من خاللها التشكیك في هذا الدین العظیم، فمن قائل ال یعتمد علیها اآلن ال یحاول

ومن قائل إن األغلبیة العظمى من األحادیث لیست إال  ،عامًا دائماً  ومن قائل أن السنة لیست دیناً 
  ومن قائل إن األحادیث یعارض بعضها بعضًا.  ،اعینمن وضع الوضّ 

حیث یمكنني من الدفاع عن سنة ال األحادیث المتعارضة والمشكلة لذا آثرت البحث في مج    
عن  وا أعمارهم دفاعاً التي وصلتنا سلیمة من التحریف والتزییف بجهود العلماء الذین أفنَ  rب الحبی

  هذا الدین. 

  فكان عنوان بحثي:

  ه في أبوابالحدیث ومشكلُ  "مختلفُ 
  األطعمة واألشربة -العقیقة  -الذبائح والصید  - الجهاد  

  دراسة تطبیقیة" 
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 ـة الدراســةــدممقـ

  أهمیة الموضوع وبواعث اختیاره 
كون في السنة ب من أبواب الدفاع عن السنة النبویة في وجه من یطعنون ویشكّ أنه با .1

  النبویة من مستشرقین وغیرهم.

  أنه من الموضوعات األساسیة لفهم السنة النبویة فهمًا سلیمًا. .2

  العلم به یقلل االختالف بین الفقهاء في استنباط األحكام الشرعیة. .3

  أسباب اختیار الموضوع
أسداها لي الدكتور نافذ حسین حماد حفظه اهللا ورعاه بالكتابة في هذا استجابة لنصیحة  .1

  الموضوع.

الحرص على إزالة اإلشكال الواقع في أفهام بعض العامة وبعض العلماء ممن بضاعته  .2
 قلیلة من هذا العلم.

خدمة السنة النبویة وذلك من خالل الدفاع عنها والوقوف أمام الطاعنین في صحتها  .3
 ا.والتشكیك فیه

  أهداف الدراسة
  إزالة اإلشكال الواقع في فهم بعض األحادیث. .1

التي یجمعها موضوع واحد في و جمع األحادیث المشكلة واألحادیث التي ظاهرها التعارض  .2
 مكان واحد بحیث یتم الرجوع إلى مؤلف واحد بدًال من البحث في المسألة في كتب متفرقة.

 لتعارض بین األحادیث.بیان مناهج العلماء ومسالكهم في إزالة ا .3

  الدراسات السابقة
هناك الكثیر من المؤلفات في علم مختلف الحدیث أو مشكل الحدیث قدیمًا وحدیثًا لكني 

  سأكتفي بذكر الدراسات المعاصرة، أما المؤلفات القدیمة فسأقوم بذكرها في المبحث التمهیدي.

، الزكاة، الصوم، الحج) الصالةوفعله في العبادات ( rأثر التعارض بین قول النبي  .1
نسرین هالل حمادي، ویتضح من خالل العنوان أن الباحثة قامت بجمع األحادیث التي 

  وفعله في أبواب العبادات فقط.  rفیها تعارض فقط بین قول النبي 

حین دراسة وترجیح، سلیمان أحادیث العقیدة التي یوهم ظاهرها التعارض في الصحی .2
 العقیدة.حین التي ظاهرها التعارض في ى أحادیث الصحیعل ثالدبیخي، اقتصر الباح
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 ـة الدراســةــدممقـ

  منهج البحث:
قمت بجمع األحادیث المتعارضة والمشكلة في أبواب الرسالة من خالل كتاب بدایة  .1

هـ) مع االستعانة بكتب الحدیث في المشكل والمختلف 595المجتهد البن رشد الحنبلي (ت 
 ك سبیًال.وغیرها مما یتعلق بالموضوع ما استطعت إلى ذل

قمت بإیراد األحادیث المتعارضة أو المشكلة في متن الرسالة مع شرح مجمل لهذه  .2
األحادیث، ثم أوردت موضع الخالف، ثم بینت كیف أزال العلماء التعارض أو اإلشكال 
الواقع في فهمهم لهذه األحادیث، أما بالنسبة لتخریج الحدیث والحكم علیه فسیكون في 

 حاشیة الرسالة.

أو الستة، فإن كان في الصحیحین  بتخریج الحدیث من كتب المتون األصلیة التسعة قمت .3
أكتفي بهما وال أخرج عنهما إال لزیادة أو فائدة إسنادیة أو غیرها، وذلك بذكر اسم 

رقم الحدیث والجزء والصفحة في الحواشي السفلیة،  -اسم الباب  - اسم الكتاب  -المصدر
 ن الكتاب فستكون في قائمة المصادر والمراجع.أما المعلومات التفصیلیة ع

المعروفة لدى العلماء مع االستئناس بحكم العلماء  سساألقمت بالحكم على األسانید وفق  .4
 األجالء.

قمت باالستئناس ببعض األحادیث الضعیفة استدالًال على بعض األحكام وذلك إذا لم یرد  .5
 فیها الصحیح أو المقبول.

أما إن كان  وي متفقًا على توثیقه أو تضعیفه لم أترجم له،ة إن كان الرابالنسبة لتراجم الروا .6
الراوي مختلفًا في توثیقه أو تضعیفه أتوسع بالترجمة له وأقوم بالحكم علیه بما تیسر لي 

 جمعه من أقوال النقاد فیه.

 أكتفي بتعریفها من كتب شروح الحدیث أو الكتب الخاصة ببیانبالنسبة للكلمات الغریبة  .7
كلمات غریب الحدیث كالنهایة في غریب الحدیث واألثر، ولم أتطرق لبیان المعنى اللغوي 

  إال في حدود ضیقة وذلك إذا لم یكن المعنى واضحًا في الكتب السابقة.

  خطة البحث
  یقع البحث في مقدمة وتمهید وثالثة فصول:  

  المقدمة :

  .البحث، ومنهج البحث یاره، وأهدافوتشتمل على أهمیة الموضوع، وبواعث اخت 
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 ـة الدراســةــدممقـ

  التمهید وفیه :

  معنى مختلف الحدیث ومشكله، وبیان الفرق بینهما، وأول ما ُألف فیهما وفیه مبحثان:
  األول: معنى المختلف والمشكل وفیه: مبحثال

  معنى مختلف الحدیث لغًة واصطالحًا.أوًال: 

  .معنى مشكل الحدیث لغًة واصطالحاً ثانیًا: 

   لمختلف والمشكل.الفرق بین اثالثًا: 
  أهم المؤلفات في مختلف ومشكل األحادیث.رابعًا: 

  الثاني: طرق دفع التعارض بین األحادیث وفیه:  حثبالم

  أوًال: الجمع

  ثانیًا: النسخ 

  ثالثًا: الترجیح

  الفصل األول
  املسائل املتعارضة واملشكلة يف باب اجلهاد

 وفیه سبع عشرة مسألة:

  باألسیر   فعلما یُ  المسألة األولى:

 العبد؟ أمانُ  هل یجوزُ  المسألة الثانیة:

 هل یجوز قتل الشیوخ؟ المسألة الثالثة:

 قتل المشركون بالنار أو بالسالح؟هل یُ  المسألة الرابعة:

 هل یجوز النكایة باألموال والمباني والنبات؟ المسألة الخامسة:

 هل یجوز أخذ الجزیة من الكافر؟ المسألة السادسة:

 قسم للعبید واألحرار أم لألحرار فقط؟هل یُ  السابعة:المسألة 

 سهم للتجار؟: هل یُ المسألة الثامنة

 المجاهد إذا شهد القتال ولم یقاتل هل یستحق الغنیمة؟ المسألة التاسعة:

 لمقاتل الفارس؟لكم یجب  المسألة العاشرة:
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 ـة الدراســةــدممقـ

 الغزومسألة إباحة الطعام للغزاة ما داموا في أرض  المسألة الحادیة عشرة:

 ل من رأس الغنیمة؟فَ هل یجوز النَّ  المسألة الثانیة عشرة:

 ؟ل یجوز الوعد بالتنفیل قبل الحربه المسألة الثالثة عشرة:

 ب المقتول للقاتل أم یتوقف العطاء على إذن اإلمام؟لَ هل یجب سَ  المسألة الرابعة عشرة:

 م إذا غلبوا أم لیس یملكونها؟على المسلمین أمواله هل یملك الكفارُ  المسألة الخامسة عشرة:

 نوة؟فیما افتتح المسلمون من األرض عُ  المسألة السادسة عشرة:

  في الجزیة؟  اجب: كم الو المسألة السابعة عشرة

  .rعصمة النبي  :المسألة الثامنة عشرة

  الفصل الثاني
  املسائل املتعارضة واملشكلة يف باب الذبائح  

  وفیه ثالثة مباحث:

  مسائل: الضحایا، وفیه ستالمبحث األول: 

  أیها أفضل في األضحیة (اإلبل أم البقر أم الغنم) المسألة األولى:

  ما یجزئ من األضحیةالمسألة الثانیة: 

  : معرفة السنن المشترطة في الضحایاالمسألة الثالثة

  عدد ما یجزئ من األضحیة من المضحینالمسألة الرابعة: 

  حیة بعد الصالة وقبل ذبح اإلمام؟هل یجوز ذبح األض المسألة الخامسة:

  ما هو آخر أیام الذبح؟المسألة السادسة: 

  مسائل: ئح التي یحل أكلها، وفیه ستالمبحث الثاني: الذبا

  : مسألة في تأثیر الذكاة في البهیمة التي أشرفت على الموتالمسألة األولى

  هل ذكاة األم ذكاة لجنینیها ؟المسألة الثانیة: 

  مسألة اختالف القول بحل الجنین في اشتراطهم نبات الشعر فیه.: المسألة الثالثة

  میتة الجراد.المسألة الرابعة: 

  أنواع الذكاة (الذبح أو النحر)المسألة الخامسة: 
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 حكم التسمیة على الذبیحة.المسألة السادسة: 

  المبحث الثالث: الصید،  وفیه أربع مسائل:

  الصید بالمثقلالمسألة األولى: 

  الصید بالحیوان الجارحالثانیة:  المسألة

  یشترط في الحیوان الجارح عدم األكل من الصید؟ هل المسألة الثالثة:

 .صفة العقر إذا ضرب الصید فأبین منه عضوالمسألة الرابعة: 

  مسائل: مبحث الرابع: العقیقة، وفیه ثالثال

  حكم العقیقةالمسألة األولى: 

  ؟الغنم أم البقر : أیها أفضل اإلبل أمالمسألة الثانیة

  عدد العقیقةالمسألة الثالثة: 

  الفصل الثالث
  املسائل املتعارضة واملشكلة يف باب األطعمة واألشربة 

  وفیه مبحثان:

  المبحث األول: األطعمة، وفیه ست مسائل:

  میتة البحرالمسألة األولى: 

  هل یجوز أكل الجاللة؟المسألة الثانیة: 

  سفوح مثل الحوتالدم غیر المالمسألة الثالثة: 

  لحوم السباع من ذوات األربعالمسألة الرابعة: 

  تحریم الحمر اإلنسیةالمسألة الخامسة: 

  لحوم الخیلالمسألة السادسة: 

  المبحث الثاني: األشربة، وفیه ثالث مسائل:

  حكم شرب قلیل األنبذة الذي ال یسكرالمسألة األولى: 

  االنتباذ في األربعالمسألة الثانیة: 

 الخمر إذا لم یقصد تخلیلها.لة الثالثة: المسأ
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   الخاتمة

  تتضمن أهم النتائج التي وصلت إلیها هذه الدراسة ، ثم أهم التوصیات التي تخدم غرض البحث.
  الفهارس العلمیة: 

  فهرس اآلیات القرآنیة 

  فهرس األحادیث واآلثار

  فهرس الرواة المترجم لهم

  فهرس البلدان

  فهرس الموضوعات

  صادر والمراجعفهرس الم
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  التمهيد
  

  وفیه : 
  شكل.ختلف والمُ المطلب األول: معنى المُ 

المطلب الثاني: طرق دفع التعارض بین 
  األحادیث.
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  التمهیــــد

  املطلب األول
  معىن املختلف واملشكل

  أوًال: معنى مختلف الحدیث
  التعریف اللغوي:

  : الخاء والالم والفاء أصول ثالثة:)1(قال ابن فارس

  التغیر  - 3       خالف قدام  -2أن یجيء شيء بعد شيء یقوم مقامه       -1

، ومنه الخالفة ألن الثاني  )2()ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف  َخَلَف فَ (فاألول الَخْلف ما جاء بعد، قال تعالى: 

، )4()َوَقاَل ُموَسى ِألَِخيِه َهاُروَن اْخُلْفنِي ِيف َقْوِمي(: قال تعالى ،)3(یجيء بعد األول قائمًا مقامه
أما الخلیفة: فهو الذي ُیستخلف ممن قبله، والجمع خالئف وخلفاء، ومنه الِخلفة نبت ینبت بعد 

ْيَل َوالنََّهاَر (، قال تعالى: )5(بات الذي یتهشم، والِخلفة اختالف اللیل والنهارالن َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّ
  .)6()ِخْلَفةً 

  والثاني: خلف وهو غیر قدام ومنه التخلف التأخر. 

اِئمِ  َفمِ  َلُخُلوفُ " rوالثالث: التغیر یقولون خلف فوه إذا تغیر، وهو قول الرسول   اهللا  ِعْندَ  َیبُ َأطْ  الصَّ
  .)7("اْلِمْسكِ  ِریحِ  ِمنْ 

الخالف المضادة، وقد خالفه مخالفًة وخالفًا، تخالف األمران واختلفا لم یتفقا، وكل ما لم یتساو فقد 
ْرَع ُخمَْتلًِفا ُأُكُلهُ (تخالف واختلف قال تعالى:    .)8()َوالنَّْخَل َوالزَّ

                                                           
 .2/210) معجم مقاییس اللغة البن فارس 1(

 ).59) سورة مریم (2(

 وما بعدها، لسان العرب 5/196 المحكم والمحیط األعظم مادة خلف ،7/393انظر: تهذیب اللغة لألزهري  )3(
لمرتضى  ، تاج العروس1/251. المعجم الوسیط 1/243لفیومي ر ل، المصباح المنی1234البن منظور ص

 .                       23/241الزبیدي 

  ).142) سورة األعراف (4(

 .1234لسان العرب البن منظور ص  :انظر) 5(

 ).62) سورة الفرقان (6(

 .1894رقم  2/35م، باب فضل الصوم ) صحیح البخاري، كتاب الصو 7(

 ).141سورة األنعام ( )8(
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االتفاق، ومعنى مختلف الحدیث: أي األحادیث  اسم فاعل من "االختالف" ضدأما المختلف فهو 
  .)1(التي تصلنا ویخالف بعضها بعضًا في المعني، أي یتضادَّا في المعنى

  المختلف اصطالحًا:

  العلماء في تعریف المختلف:لقد تعددت آراء 

  ."أن یأتي حدیثان متعارضان في المعنى ظاهًرا": بقوله )2(فقد عرفه السخاوي –

مختلف الحدیث أن یوجد حدیثان متضادان في  "بقولهما: )4(والسیوطي )3(ماعةابن جَ وعرفه  –
  ."المعنى في الظاهر فیجمع أو یرجح أحدهما

الحدیث المقبول الُمَعاَرض بمثله مع "والدكتور: محمود الطحان من المعاصرین عّرفه بأنه  –
  .)5("إمكان الجمع بینهما

ذین یبدو في ظاهرهما لیتناول الحدیثین ال "هو علم كتور نافذ حماد فقد عرفه بقوله:أما الد –
أزالوا تعارضها من حیث إمكان الجمع  ارض والتضاد، فإذا بحثها العلماءاالختالف والتع

بینهما، وذلك ببیان العام والخاص، أو المطلق والمقید، أو ما شابه ذلك، أو ببیان الناسخ من 
  . )6(المنسوخ، أو بترجیح أحدهما"

للمختلف نجد أن التعریفات ال تختلف في مضمونها، بل كلها تحوي من تعریف العلماء 
ظاهر التعارض بین األحادیث؛ فتعریف ابن حجر والسخاوي مختصر جدًا، أما ابن جماعة 
والسیوطي فقد زادا في تعریفهما طرق دفع التعارض وحصراه بالجمع والترجیح، بینما د. الطحان قد 

  د. نافذ فقد جاء األشمل واألوضح وذلك لما یحویه من أمور:اقتصر على الجمع فقط، أما تعریف 

 . )7(-وهو المراد كما سأبین فیما بعد  -أنه جعل التعارض ظاهریًا ولیس حقیقیًا  .1

علماء هذا الفن، وهي الجمع والنسخ  ىطرق دفع التعارض المعمول بها لد أدخل في تعریفه .2
 والترجیح.

                                                           
 .46ص ) تیسیر مصطلح الحدیث، لمحمود الطحان 1(

 . 69لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ص  ،) التوضیح األبهر لتذكرة ابن الملقن في علم األثر2(

 .60البن جماعة، ص  ،) المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي3(

 .205للحافظ جالل الدین السیوطي ص  ،) تدریب الراوي شرح تقریب النواوي4(

 .46الطحان ص ) تیسیر مصطلح الحدیث، لمحمود 5(

 .17) مختلف الحدیث بین الفقهاء والمحدثین، للدكتور نافذ حماد ص 6(

 .18ص " من المطلب الثاني من هذا الفصل ) انظر: عنوان "هل هناك تعارض حقیقي7(
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  ):مختَلف (بفتحهاالفرق بین المختِلف (بكسر الالم) وال

اختلف العلماء في ضبط الكلمة هل هي بفتح الالم أو بكسرها، فمن ضبطها بالكسر على 
  .)1(وزن اسم الفاعل فیكون المراد بالمختلف (الحدیث الذي عارضه ظاهرًا مثله)

ومنهم من ضبطها بفتح الالم على أنه مصدر میمي بمعنى أنه الحدیث الذي وقع فیه االختالف 
  معنى مختلف الحدیث أن یأتي حدیثان متضادان في المعنى ظاهرًا. فیكون 

أي أن التعریف على الضبط األول یراد به الحدیث نفسه، بینما یراد بالتعریف على الضبط الثاني 
  .  )2(نفس التضاد واالختالف

  أقسام مختلف الحدیث
  :قال ابن الصالح: "اعلم أن ما ُیذكر في هذا الباب ینقسم إلى قسمین

المصیر  أحدهما: أن یمكن الجمع بین الحدیثین، وال یتعذر إبداء وجه ینفي تنافیهما؛ فیتعین حینئذٍ 
  إلى ذلك والقول بهما معًا.

  :كن الجمع بینهما؛ وذلك على ضربینالقسم الثاني: أن یتضادا بحیث ال یم

  المنسوخ. أحدهما: أن یظهر كون أحدهما ناسخًا واآلخر منسوخًا، فیعمل بالناسخ ویترك

والثاني: أن ال تقوم داللة على أنَّ الناسخ أیهما والمنسوخ أیهما، فُیفزع حینئذ إلى الترجیح، و یعمل 
  .)3(باألرجح منهما واألثبت

  ثانیا: معنى مشكل الحدیث 
ألمر یوجب ال: اكَ شْ س، واإلِ بَ تَ مر الْ األَ  لَ كَ شْ تَ ، أما اسْ هُ لَ اثَ ومَ  هُ هَ ابَ ه شَ لَ اكَ یقال شَ  :)4(المشكل لغة

  بسة. تَ لْ ال: مُ كَ شْ أَ  ل  ذو اللونین المختلطین، وأمورٌ كَ شْ التباسًا في الفهم، األَ 

  خلط سواده حمرة أو غبرة، كأنه قد أشكل علیك لونه. كل من اإلبل والغنم: الذي یَ شْ واألَ 

  واألشكل من سائر األشیاء: الذي فیه حمرة وبیاض قد اختلط.  

  وأشكله: أعجمه. وشكل الكتاب یشكله شكًال، 
                                                           

 . 82) شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر البن حجر العسقالني، تحقیق: حمدي الدمرداش  ص 1(

 .25ین المحدثین والفقهاء للدكتور أسامة بن عبد اهللا خیاط ص ) مختلف الحدیث ب2(

 .244ح شرح مقدمة ابن الصالح  صیضاالتقیید واإل علوم الحدیث ومعه )3(

، المحكم والمحیط األعظم البن 3/205، معجم مقاییس اللغة البن فارس 10/20) انظر: تهذیب اللغة لألزهري 4(
 .   491معجم الوسیط ص ، ال2310، لسان العرب ص 6/686البن سیدة 
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  أما المشكل اصطالحًا: 

ضمن تعریفه للمختلف، وقد الحظت أنه ال یفرق بین  نور الدین عترلقد عرفه الدكتور 
المختلف والمشكل، فالمشكل (المختلف عنده): هو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى 

  .)1(باطًال، أو تعارض مع نص شرعي آخر
  لالفرق بین المختلف والمشك

لقد سوى بعض العلماء بین (مختلف الحدیث) و(مشكل الحدیث)؛ ولعل األقرب أن األول 
بالنسبة إلى الثاني أخص بالنظر إلى نوع الطرفین اللَذین یقع بینهما االختالف، وأعم باعتبار قدر 

  اإلشكال الواقع في ذلك االختالف.

دیث المختلفة فیما بینها، وٕاذا كان األمر كذلك فاسم (مختلف الحدیث) یطلق على األحا
سواء كان ذلك االختالف شدیدًا أو غیر شدید، وهو مقصور على ذلك ال یتعداه إلى غیره، فال 

  یدخل فیه مثًال األحادیث التي تعارض ظواهرها ظواهر بعض اآلیات.

ولكن ال یدخل في هذا الفن أحادیث األحكام التي یجمع بینها الفقهاء بتقیید أو تخصیص 
  حدیثین باآلخر إذا كانت طریقة الجمع قریبة واضحة.أحد ال

وأما اسم (مشكل الحدیث) فال ُیطلق إال على ما كان اإلشكال فیه كبیرًا ال یوفق إلى حله 
إال العلماء المحققون، سواء كان ذلك اإلشكال ناشئًا عن مخالفة الحدیث لحدیٍث آخَر صحیح، أو 

أو لقاعدة مقررة، أو لعقل صریح، أو ناشئًا عن مخالفة آلیة من آیات الكتاب، أو لتاریخ ثابت، 
  .)2(بعض ذلك الحدیث لبعض آخر منه

  )3(نشأة مختلف الحدیث
  rالمرحلة األولى: زمن النبي 

، لكن لم یكن وقتذاك rلقد نشأ التعارض الظاهري بین األحادیث في عهد رسول اهللا 
ي الذي یرجع إلیه المسلمون في جمیع كان المرجع األساس rخالفات كثیرة؛ وذلك ألن الرسول 

فیقضي بینهم  rشئون حیاتهم، فكانوا إذا ما حدث بینهم خالف ما سرعان ما كانوا یتوجهون إلیه 
تعارض في   rویوضح لهم اإلشكاالت الحاصلة، ویبین لهم الحكم، فمثًال في عهد رسول اهللا

                                                           
 .337) منهج النقد في علوم الحدیث، لنور الدین عتر ص1(

 5/60) لسان المحدثین 2(

 .22) انظر: مختلف الحدیث وأثره في الفقه، للدكتور عبد المجید السوسوة ص 3(
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ه وقول )1("ُقَرْیَظةَ  َبِني ِفي ِإال اْلَعْصَر، َأَحدٌ  ُیَصلَِّینَّ  َال ": rوهما قوله ، حدیثان y أذهان الصحابة
r  :َالةُ  :َقالَ  اهللا؟ ِإَلى َأَحبُّ  اْلَعَملِ  َأيُّ حینما سأله عبد اهللا بن مسعود   . )2("َوْقِتَها َعَلى الصَّ

عن  r: ُخیل إلى الصحابة توجه خطابین متنافیین ظاهرًا؛ نهي الرسول وجه التعارض
، وهذا - كما یوحي بذلك ظاهر الحدیث  - لهم بني قریظة وٕان فات الوقت، الصالة إال بعد دخو 

في إقامة الصالة لوقتها، حیث یدخل في عموم ذلك الترغیب   rیعارض في ظاهره ترغیب الرسول
  أداء عصر ذلك الیوم والنهي عن تأخیرها عن الوقت. 

  اختلف الصحابة في دفعهم للتعارض إلى فریقین:  دفع التعارض:

"، وخصص به عموم ُقَرْیَظةَ  َبِني ِفي ِإال اْلَعْصَر، َأَحدٌ  ُیَصلَِّینَّ  َال " رجح خطاب ریق األول:الف
  الصالة الواجب أداؤها في أوقاتها لخصوصیتها والنص علیها.

عن أدائها إال في بني قریظة  rرجح األمر بالصالة في أوقاتها، وقید نهي الرسول  الفریق الثاني:
ي وقتها وبعدم تأدیته إلى فوات الصالة وخروجها عن وقتها، وأن المقصود هو أن بلزوم أدائها ف

  یسرع الصحابة في سیرهم بحیث یصلون إلى بني قریظة، ولو خرج وقت الصالة، وقد أقر 
َال ُیَصلَِّینَّ َأَحٌد اْلَعْصَر قال: "  rكال الفریقین على اجتهاده؛ فقد روى البخاري أن النبي rالرسول 

اَل  ِفي َبِني ُقَرْیَظَة َفَأْدَرَك َبْعَضُهْم اْلَعْصُر ِفي الطَِّریِق َفَقاَل َبْعُضُهْم َال ُنَصلِّي َحتَّى َنْأِتَیَها َوقَ ِإالَّ 
  .)3("َفَلْم ُیَعنِّْف َواِحًدا ِمْنُهمْ  rَبْل ُنَصلِّي َلْم ُیَرْد ِمنَّا َذِلَك َفُذِكَر ِللنَِّبيِّ  :َبْعُضُهمْ 

  rانیة: زمن الصحابة بعد وفاة النبي المرحلة الث

لم یعد ذلك المرجع الذي یرجعون إلیه في جمیع أمورهم، لذا ُفتح  rثم بعد وفاة رسول اهللا 
لالجتهاد، فكانوا یجتهدون بما تیسر لهم فهمه؛ ونتیجة لذلك وقعت خالفات  yالباب أمام الصحابة 

  كثیرة بینهم الختالف مداركهم وعقولهم.

                                                           
  .946رقم  1/300وب راكبا وٕایماء، ) صحیح البخاري، كتاب الجمعة، باب صالة الطالب والمطل1(

  ریج الحدیث:تخ
رقم  735 األمرین المتعارضین، صكتاب الجهاد والسیر، باب المبادرة بالغزو وتقدیم أهم أخرجه مسلم (

1770. 

  .527 رقم 1/184) صحیح البخاري، كتاب الصالة، باب فضل الصالة لوقتها، 2(
  تخریج الحدیث:

 .85رقم  61األعمال ص تعالى أفضل  أخرجه مسلم كتاب اإلیمان باب بیان كون اإلیمان باهللا

  لمصدر نفسه.ا) 3(



 

  )14  (  
 

  التمهیــــد

 ِباْلِختَانِ  اْلِخَتانَ  ُثمَّ َمسَّ  اْألَْرَبِع، ُشَعِبَها َبْینَ  َقَعدَ  ِإَذاقال: "  rلنا عائشة أن رسول اهللافمثال: روت 
، )2("اءِ المَ  نَ مِ  اءُ ا المَ مَ نَّ قال: "إِ  r، وروى أبو سعید الخدري أن رسول اهللا )1("اْلُغْسلُ  َوَجبَ  َفَقدْ 

وحدیث أبي سعید الخدري مفهومه ال یوجب الغسل  فحدیث عائشة یوجب الغسل بالتقاء الختانین،
إال باإلنزال، فدفع الصحابة التعارض الظاهري بترجیح األول، ألن مثل ذلك على عائشة أكشف، 

  وهي بذلك أعلم.

  وأتباع التابعین المرحلة الثالثة: عصر التابعین

التقى في مكة  فقد زادت الخالفات وتوالت، فقد ُروي أن األوزاعي نأما في عصر التابعی
باإلمام أبي حنیفة، فقال األوزاعي: ما بالكم ال ترفعون عند الركوع والرفع منه؟ فقال: ألجل أنه لم 

فیه شيء، فقال األوزاعي: كیف لم یصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن  rیصح عن رسول اهللا 
  . )3(هُ نْ مِ  عِ فْ الرَّ  دَ نْ عِ وَ  وعِ كُ الرُّ  دَ نْ عِ ، وَ ةَ َال الصَّ  حَ تَ تَ ا افْ ذَ إِ  هِ یْ دَ یَ  عُ فَ رْ یَ  انَ كَ  rأبیه أن رسول اهللا 

فقال أبو حنیفة: حدثنا حماد عن إبراهیم عن علقمة واألسود عن عبد اهللا بن مسعود "أن 
كان ال یرفع یدیه إال عند افتتاح الصالة ثم ال یعود لشيء من ذلك"، فقال األوزاعي:  rالنبي 

وتقول حدثني حماد عن إبراهیم؟ فقال أبو حنیفة: كان حماد أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبیه 
أفقه من الزهري، وكان إبراهیم أفقه من سالم، وعلقمة لیس بدون من ابن عمر في الفقه، وٕان كانت 
البن عمر صحبة وله فضل الصحبة، فاألسود له فضل كبیر، وعبد اهللا عبد اهللا فسكت األوزاعي، 

  .)4(وزاعي بعلو اإلسنادفرجح بفقه الراوي، كما رجح األ
فكما نعرف أن الشافعي كان هو السباق دائمًا في  )5(أما عن نشأة المختلف كعلم مستقل

الكثیر من المیادین، وهو الذي أرسى قواعد الكثیر من العلوم الشرعیة، فهو أیضًا أول من ألف في 
كتابه القیم (األم)، ثم جاء  هذا العلم في كتابه اختالف الحدیث، الذي ُیظن أنه الجزء العاشر من

من بعده اإلمام ابن قتیبة الدینوري في كتابه تأویل مختلف الحدیث، تبعه اإلمام الطحاوي في كتبه 
شرح معاني اآلثار وشرح مشكل اآلثار، لكن هذه المؤلفات لم تكن على منهجیة واحدة، ولم تكن 

عة للقواعد التي نسیر علیها لدرء مرتبة ومبوبة، ولم تكن تؤصل لعلم المختلف، ولم تكن جام
اموا بالتأصیل لهذا العلم، التعارض الظاهري بین األحادیث، لكن هناك مؤلفات لعلماء معاصرین ق

                                                           
 .349رقم  155قاء الختانین، ص ) صحیح مسلم، كتاب الحیض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالت1(

 .343rرقم  154ا الماء من الماء، ص) صحیح مسلم، كتاب الحیض، باب إنم2(

 (بنحوه).735رقم  1/241رة، ین في التكبیالبخاري، كتاب األذان، باب رفع الید أخرجه) 3(

 .778رقم  1/483) مسند أبي حنیفة للحارثي 4(

 .73، مختلف الحدیث للدكتور نافذ حماد ص 2/206) انظر: تدریب الراوي 5(
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  التمهیــــد

الدكتور: عبد المجید السوسوة في كتابه (منهج التوفیق بین مختلف الحدیث وأثره في الفقه  أمثال
الحدیث بین المحدثین واألصولیین والفقهاء)،  اإلسالمي)، والدكتور: أسامة خیاط في كتابه (مختلف

، والدكتور الهادي روشو ف الحدیث بین الفقهاء والمحدثین)والدكتور: نافذ حماد في كتابه (مختل
  التونسي في كتابه (مختلف الحدیث وجهود المحدثین دراسة نقدیة).

  )1(أهمیة علم مختلف الحدیث
علوم الحدیث، إذ یضطر إلى معرفته جمیع : "هذا الفن من أهم )2(قال اإلمام النووي

العلماء، وٕانما یكمل له ویمهر فیه األئمة الجامعون بین الحدیث والفقه، واألصولیون الغواصون 
  على المعاني الدقیقة، وهؤالء هم الذین ال ُیْشِكل علیهم منه إال النادر".

حسن اختیارهم، كما وتعارض األدلة قد شغل العلماء، وفیه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم و 
كما أنَّ فهم الحدیث  َزلَّْت فیه أقدام من خاض ِغَماَره من بعض المتطفلین على موائد العلماء،

صاحبها أفضل  -النبوّي الشریف فهمًا سلیمًا، واستنباط األحكام الشرعیة من السنة النبوّیة على 
مختلف الحدیث. وما من عالم إال وهو استنباطًا صحیحًا ال یتم إال بمعرفة  -الصالة و أتم التسلیم 

  مضطرٌّ إلیه ومفتقر لمعرفته. 

  مسالك أهل العلم في دفع التعارض بین األحادیث:
أثناء حدیثه عن القسم الثاني من أقسام المختلف: "أن یتضادا بحیث ال یمكن  )3(قال ابن الصالح

  الجمع بینهما وذلك على ضربین:
  ًا واآلخر منسوخًا فیعمل بالناسخ ویترك المنسوخ.أن یظهر كون أحدهما ناسخ أحدهما:
أن ال تقوم داللة على أن الناسخ أیهما والمنسوخ أیهما: فیفزع حینئذ إلى الترجیح ویعمل  والثاني:

  باألرجح منهما".
فالقول الذي وقد حصر الدكتور نافذ حماد طرق دفع التعارض بین األحادیث بثالثة طرق فقال: "

العلم في دفع التعارض الظاهري بین مختلف الحدیث، هو أن یسلك المجتهد علیه جماهیر أهل 
  :)4(الطرق التالیة

الحتمال أن یكون بینهما عموم وخصوص، أو إطالق وتقیید، أو مجمل  الجمع بین الحدیثین:
  ومبین؛ ألن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن إعمال الكالم أولى من إهماله.

                                                           
 .30) تیسیر مصطلح الحدیث ص 1(

 .90لتقریب والتیسیر للنووي ص ا) 2(

 .245ص  ح شرح مقدمة ابن الصالحیضاالتقیید واإلعلوم الحدیث ومعه ) 3(

 وما بعدها. 161) مختلف الحدیث بین الفقهاء والمحدثین، للدكتور نافذ  حماد ص 4(



 

  )16  (  
 

  التمهیــــد

لجمع بین الحدیثین، ُنِظر في التاریخ؛ لمعرفة المتأخر من المتقدم، فیكون إن لم یمكن ا النسخ:
المتأخر ناسخًا للمتقدم، قال الشافعي رحمه اهللا: "فإذا لم یحتمل الحدیثان إال االختالف كما اختلفت 

  .)1(القبلة نحو بیت المقدس والبیت الحرام كان أحدهما ناسخًا واآلخر منسوخًا"

كن الجمع، ولم یقم دلیل على النسخ، وجب المصیر إلى الترجیح الذي هو تقویة إن لم یم الترجیح:
أحد الحدیثین على اآلخر بدلیل ال بمجرد الهوى، قال الشافعي رحمه اهللا تعالى: "ومنها ما ال یخلو 

مما سوى  rمن أن یكون أحد الحدیثین أشبه بمعنى كتاب اهللا، أو أشبه بمعنى سنن النبي 
تلفین، أو أشبه بالقیاس، فأي األحادیث المختلفة كان هذا فهو أوالهما عندنا أن الحدیثین المخ

  .)2(یصار إلیه"
إذا تعذر كل ما تقدم من الجمع والنسخ والترجیح فإنه یجب التوقف حینئذ عن العمل بأحد  التوقف:

بمقتضى  التوقف عن القولقال الشاطبي رحمه اهللا تعالى: " الحدیثین حتى یتبین وجه الترجیح،
ثم التوقف عن العمل وي رحمه اهللا تعالى :"وقال الّسخا )3(أحدهما وهو الواجب إذا لم یقع ترجیح"

بأحد الحدیثین، والتعبیر بالتوقف أولى من التعبیر بالتساقط، ألن خفاء ترجیح أحدهما على اآلخر 
خفي علیه وفوق كل ذي  إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن یظهر لغیره ما

  .)4(علم علیم"

  وسیأتي تفصیل ذلك في المطلب الثاني إن شاء اهللا تعالى. 

  أهم المؤلفات في مختلف الحدیث ومشكله

  : )5(وأول من صنف في المختلف اإلمام الشافعي وذلك في كتابه اختالف الحدیث، قال العراقي

ُل َمْن َصنََّف ِفي اْلُمْخَتِلِف الشَّافِ    ِعي                 َفُكــــْن بِــــَذا النَّـــــــــْوِع َحــــِفـــــيَأوَّ

  ثم تتابع التألیف بعد ذلك. 

 .ه)276(ت تأویل مختلف الحدیث البن قتیبة - 

 .ه)310(ت تهذیب اآلثار ألبي جعفر الطبري - 

 .ه)321(ت شرح معاني اآلثار للطحاوي - 

                                                           
 .10/40) كتاب األم، للشافعي 1(

 .10/41 جع السابقالمر ) 2(

 . 5/113) الموافقات للشاطبي 3(

 .3/78) فتح المغیث، للسخاوي 4(

 .103) ألفیة السیوطي ص 5(
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 شرح مشكل اآلثار له أیضًا. - 

كتبهم من هؤالء حافظ المغرب  وه وفرقوه فيثُّ لم یفرده بالتصنیف، لكنهم قد بَ  ومنهم من
یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر، وشیخ اإلسالم تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم  أبوعمر

شمس الحافظ أحمد بن علي العسقالني، و بن تیمیة، وأبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، و ا
  وغیرهم.  - رحمهم اهللا جمیعًا  - عبد اهللا محمد بن أبي بكر (ابن قیم الجوزیة) الدین أبو 
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  التمهیــــد

  املطلب الثاين
  طرق دفع التعارض بني األحاديث  

  أوًال: الجمع
  الجمع لغة: 

(جمع) الجیم والمیم والعین أصل واحد، یدل على تضامِّ الشيء. یقال :)1(قال ابن فارس
إذا ماتت وفي بطنها ولد، ویقال  -بالضم والكسر  - ِبُجْمِع جمعت الشيء جمعًا، وماتت المرأة 

: هو الذي یجمع الخالئق )2(أیضًا للتي ماتت بكرًا، والجامع من أسماء اهللا الحسنى، قال ابن األثیر
لیوم الحساب، وقیل هو المؤلف بین المتماثالت والمتضادات في الوجود، والمسجد الجامع الذي 

: مسجد الجامع وأمر جامع له خطر یجتمع ألجله الناس، وفي قوله تصلى فیه الجمعة، ویقال
ْ َيْذَهُبوا َحتَّى َيْسَتْأِذُنوهُ (تعالى:  ، وكالم جامع: قلت ألفاظه )3()َوإَِذا َكاُنوا َمَعُه َعَىل َأْمٍر َجاِمٍع َمل

الخمر جماع  ، ویوم الجمع یوم القیامة، ویقال:)4("أوتیت جوامع الكلم" rوكثرت، ومنه قول النبي 
  .)5(اإلثم أي مجمعه ومظنته

  :الجمع اصطالحاً 

ن زمنًا یْ دَ حِ تَّ ن لالحتجاج، والمُ یْ ن الصالحَ یْ بیان التوافق واالئتالف بین الحدیثین المتعارضَ 
واألخذ بهما، وذلك بحمل كل منهما على محمل صحیح یزیل تعارضهما واختالفهما، كالعام 

  .)6(لك، وٕاظهار أن االختالف غیر موجود بینهما حقیقةوالخاص، والمطلق والمقید، ونحو ذ
  : )7(شروط الجمع

  تحقق التعارض بین الدلیلین.  -1

  أال یؤدي الجمع إلى إبطال نص من نصوص الشریعة أو إبطال جزء منه. -2

                                                           
 .1/479 ) معجم مقاییس اللغة، البن فارس1(

 .1/295) النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر 2(

 ).62) سورة النور (3(

 .523رقم  212لم، كتاب المساجد، ص ) صحیح مس4(

، المصباح المنیر شرح الجامع 678، لسان العرب، البن منظور ص 1/396) انظر: تهذیب اللغة، لألزهري5(
 .20/451جواهر القاموس، للزبیدي ، تاج العروس من 1/149الكبیر، للفیومي 

 .183) مختلف الحدیث بین الفقهاء والمحدثین للدكتور نافذ حماد ص 6(

 وما بعدها. 183ص  المرجع السابق) 7(
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زوال التعارض واالختالف بین الدلیلین بالجمع، وأن ال یكون تقابلهما على وجه التناقض أو  -3
  بحیث یستحیل الجمع بینهما. التضاد 

أال یؤدي الجمع بین الدلیلین إلى االصطدام مع دلیل آخر صحیح یخالف هذا الجمع، فإن وجد  -4
 حدیث صحیح مثًال یخالف الجمع بین الدلیلین المتعارضین فال یعتبر بمثل هذا الجمع.

لف زمن الحدیثین ودل أن یكون الحدیثان المتعارضان مثًال واردین في زمن واحد، فإذا اخت -5
أحدهما صراحة على أنه ناسخ أو منسوخ، أو اجتمعت األمة على نسخ أحدهما، أو العمل 

 بأحدهما، ولو لم یذكر النسخ فإنه یؤدي إلى الجمع بین ما هو دلیل وما لیس بدلیل.

أن یكون الجمع بین الدلیلین لغرض صحیح وعلى وجه صحیح، أما الغرض الصحیح فهو رفع  -6
تعارض القائم بینهما، ویكون مستندًا إلى دلیل شرعي، وأما الوجه الصحیح بأن یكون مقبوًال ال

 غیر متعسف وال متكلف، وال یخرج عن المقاصد الكلیة للتشریع، وأن ال یكون بالتأویل البعید.

اشترط بعض العلماء مساواة الدلیلین المتعارضین حتى یصح الجمع بینهما، فإذا كان أحد  -7
دلیلین أقوى من اآلخر یصار إلى ترجیح القوي والعمل بمقتضاه، وترك الدلیل اآلخر وال ال

  یصار إلى الجمع.
  :)1(أوجه الجمع

قد یكون الجمع: بتخریج المعارض على معنى، وجعل المعارض باق على معناه، أو بحمل 
، أو بتقیید كل منها على معنى أو على شخص أو على حالة، أو على موضع، أو بتخصیص العام

المطلق، أو یصرف أحدهما باآلخر من الوجوب إلى الندب، أو من التحریم إلى الكراهة، باختالف 
  الوقائع وتغایر األحوال وتباین القرائن، وعلى ذلك فوجوه الجمع تتحدد باآلتي: 

    الجمع بالتخصیص. -1

  الجمع بالتقیید. -2

  الجمع بحمل األمر على الندب.  -3

  ل اللفظ على المجاز. الجمع بحم -4

  الجمع ببیان تغایر الحال أو المحل.  -5

  الجمع باألخذ بالزیادة. -6

  الجمع بجواز أحد األمرین التخییر. -7 
                                                           

 .155) مختلف الحدیث وأثره في الفقه، للدكتور عبد المجید السوسوة ص 1(



 

  )20  (  
 

  التمهیــــد

  ثانیا: النسخ 
لغة: َنَسَخ الشيَء َیْنَسُخه َنْسخًا، وانتسخه واستنسخه: اكتتبه عن ُمعارضة، والنَّْسُخ نقل 

  .)1(الشيء من مكان إلى مكان وهو ُهوَ 

ا(وفي التنزیل  ، أي: َنستنسخ ما تكتب الحفظة )2()َتعَمُلون ُكنُْتم َما َنْسَتْنِسخ ُكنَّا إِنَّ

 ِمنْ  َننِْسْخ  َما(. والنَّسخ: إبطال الشيء وٕاقامة الشيء مقامه، وفي التنزیل )3(فیثبت عند اهللا تعالى
  .)4()ِمنَْها بَِخريٍ  َنْأِت  ُننِْسَها َأوْ  آيةٍ 

الّشرّعي: إزالة ما كان ثابتًا بنص شرعي ویكون في اللفظ والحكم وفي أحدهما والنَّْسُخ 
سواء فعل كما في أكثر األحكام أو لم یفعل، كنسخ ذبح إسماعیل بالفداء، ألن الخلیل علیه السالم 

رى ، وقال الفرَّاء: النَّْسخ أن یعمل باآلیة ثم تنزل آیة أخ)5(أمر بذبحه ثم (ُنِسَخ) قبل وقوع الفعل
  ، وتترك األولى.)6(فیعمل بها

  النسخ اصطالحًا:

أما النسخ اصطالحًا فقد عرفه الحازمي بأنه: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
  . )7(بالخطاب المتقدم على وجه لواله لكان ثابتًا به مع تراخیه عنه

مًا منه متقدمًا "هو عبارة عن رفع الشارع حك بقولهما: )9(والنووي )8(وعرفه ابن الصالح
  بحكم منه متأخر". 

ما دل على الرفع للحكم المذكور، وتسمیته  -یعني الذي یسمى هنا ناسخًا   - والناسخ 
  . )10(، ألن الناسخ في الحقیقة هو اهللا تعالىاً ناسخًا مجاز 

                                                           
 .7/181) تهذیب اللغة، لألزهري 1(

 ).29) سورة الجاثیة (2(

 .5/83، المحكم والمحیط األعظم 4407لسان العرب، البن منظور، ص ) 3(

 ).106) سورة البقرة (4(

 .2/827) المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر 5(

 .7/181) تهذیب اللغة، لألزهري، 6(

 .6) االعتبار في الناسخ والمنسوخ، للحازمي ص 7(

 .239ابن الصالح ص ح شرح مقدمةیضاالتقیید واإل علوم الحدیث ومعه )8(

 .20لتقریب والتیسیر للنووي ص ا) 9(

 .319) الیواقیت والدرر، للمناوي ص 10(



 

  )21  (  
 

  التمهیــــد

  :)1(شرح التعریف

  المراد ب(رفع الحكم) قطع تعلقه عن المكلفین واحترز به عن بیان المجمل، 
  ضافته (للشارع) عن إخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة؛ فإنه ال یكون نسخًا وٕان وبإ

  لم یحصل التكلیف به لمن لم یبلغه قبل ذلك إال بإخباره، و(بالحكم) عن رفع اإلباحة األصلیة 
فإنه ال یسمى نسخًا و(بالمتقدم) عن التخصیص المتصل بالتكلیف كاالستثناء ونحوه، وبقولنا (بحكم 

نه متأخر) عن رفع الحكم بموت المكلف أو زوال تكلیفه بجنون ونحوه، وعن انتهائه بانتهاء م
، فالصوم بعد ذلك الیوم لیس )2(وا"رُ طِ فْ أَ م فَ كُ ى لَ وَ قْ أَ  رُ طْ الفِ م وَ كُ وّ دُ وا عَ حُ بِّ صَ م مُ كُ نَّ إِ " rالوقت، كقوله 

  نسخًا.

  :)3(طرق معرفة النسخ ویعرف ذلك بأمور وهي

 نتُ : "كُ tفي الحدیث الذي رواه بریدة  rبذلك، وهو أصرحها، كقوله  rح رسول اهللا تصری أوًال:
  .)4(ا"وهَ ورُ زُ ور فَ بُ القُ  ةِ ارَ یَ زِ  نْ م عَ كُ تُ یْ هَ نَ 

اهللا  َرُسولِ  ِمنْ  اْألَْمَرْینِ  آِخرَ  َكانَ  ":tأن یجزَم الصحابيُّ بأن ذلك الخبر متأخر، كقول جابر  ثانیًا:
r  ُ5("النَّارُ  َمسَّت مَّامِ  اْلُوُضوءِ  َتْرك(.  

  

                                                           
 .2/195) تدریب الراوي، للسیوطي 1(

 .1120رقم  434العمل، ص ) صحیح مسلم، كتاب الصیام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى 2(

 .2/196) تدریب الراوي للسیوطي 3(

 .977رقم  377في زیارة قبر أمه، ص Uربه  rالجنائز، باب استئذان النبي  ) صحیح مسلم، كتاب4(

، عن عمرو بن منصور 185رقم  37) سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غیرت النار ص 5(
  .tعن علي بن عیاش عن شعیب عن محمد بن المنكدر عن جابر 

  تخریج الحدیث:
  رو ) عن عم192، رقم 37باب ترك الوضوء مما مست النار، ص كتاب الطهارة،أخرجه أبو داود (

  ).بن منصور عن علي بن عیاش به (بنحوها
  تراجم الرواة:

  رواته كلهم ثقات.
  الحكم على اإلسناد:

 رواته ثقات فإسناده صحیح.



 

  )22  (  
 

  التمهیــــد

 r، نسخ بحدیث "أن النبي )1(".َواْلَمْحُجومُ  اْلَحاِجمُ  َأْفَطرَ ُیعرف بالتاریخ، كحدیث ثوبان " ثالثًا:
  .)2("َصاِئمٌ  َوُهوَ  اْحَتَجمَ 

أن یقَع اإلجماع على ترك العمل بحدیث، وأنه منسوخ، واإلجماع ال َیْنَسخ وال ُیْنسخ، وٕانما  رابعًا:
  على وجود ناسخ. یدل

  :)3(شروط النسخ

 أن یكون النسخ بخطاب؛ ألن بموت المكلف ینقطع الحكم، والموت مزیل للحكم ال ناسخ له. .1

شرعیًا؛ ألن األمور العقلیة التي مستندها البراءة األصلیة لم  حكماً  أیضاً  المنسوخ یكونَأن  .2
 تنسخ، وٕانما ارتفعت بإیجاب العبادات.

 َحتَّى اْلَعْصرِ  َبْعدَ  َصَالةَ  الَ : "rمقیًدا بزماٍن مخصوٍص، مثل قوله أن یكون الحكم السابق  .3
، فإن الوقت الَّذي یجوز فیه )4("الشَّْمُس  َتْطُلعَ  َحتَّى الفجر َبْعدَ  َصَالةَ  َوالَ  الشَّْمُس، َتْغُربَ 

أداء النوافل التي ال سبب لها مؤقت، فال یكون نهیه عن هذه النوافل في الوقت المخصص 
 اسخًا لما قبل ذلك من الجواز؛ ألن التأقیت یمنع النسخ.ن

 أن یكون الخطاب الناسخ متراخیًا عن المنسوخ.  .4

                                                           
، عن مسدد عن یحیى عن 2369، رقم 415) سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب في الصائم یحتجم، ص 1(

) عن یحیى بن أبي كثیر ن حسن بن موسى عن شیبان كالهما (هشام وشیبانم، وعن أحمد بن حنبل عهشا
  .rعن أبي قالبة عن أبي أسماء الرََّحبي عن ثوبان عن النبي 

  تخریج الحدیث:
ریق یحیى ، من ط)1680رقم 294لحجامة للصائم، ص كتاب الصیام، باب ما جاء في اأخرجه ابن ماجة (

  ).به (بمثله بن أبي كثیرا
  تراجم الرواة:

  رواته كلهم ثقات.
  الحكم على اإلسناد:

 .)4/659ارواء الغلیل (رواته ثقات فإسناده صحیح، قال األلباني: صحیح 

 .1939رقم  2/42) صحیح البخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم 2(

 .5االعتبار في الناسخ والمنسوخ، للحازمي ص انظر: )3(

  .827رقم 322ي عن الصالة فیها، ص حیح مسلم، كتاب الصالة، باب األوقات التي نه) ص4(
  تخریج الحدیث:

 586رقم  1/199أخرجه البخاري، كتاب مواقیت الصالة، باب ال یتحرى الصالة قبل غروب الشمس، 
 ).(بنحوه



 

  )23  (  
 

  التمهیــــد

قال: سألت رسول اهللا عن الرجل  tأن یكون التاریخ معلومًا، نحو ما رواه أبي بن كعب  .5
، )1(: یغسل ما أصابه من المرأة، ثم یتوضأ ویصليrیصیب من المرأة ثم یكسل؟ فقال النبي 

ثم " قال الحازمي: هذا حدیث یدل على أن ال غسل مع اإلكسال، وأن موجب الغسل اإلنزال،
لما استقرأنا طرق هذا الحدیث أفادنا بعض الطرق أن شرعیة هذا كان في مبدأ اإلسالم، 
واستمر ذلك إلى بعد الهجرة بزمان، ثم وجدنا الزهري قد سأل عروة عن ذلك فأجابه عروة أن 

كان یفعل ذلك وال یغتسل. وذلك قبل فتح  rحدثته أن رسول اهللا  -اهللا عنها رضي  - عائشة 
 .)2("مكة، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل

  أن تجتمع األمة في حكمه على أنه منسوخ. .6
  فائدة معرفته:

معرفة الناسخ والمنسوخ من الحدیث علم مهم ال ینهض به إال الفحول من المحدثین 
  .)3(ن ضرورات الفقه واالجتهادوالفقهاء، وهو م

 نَ مِ  خَ اسِ النَّ  فُ رِ عْ تَ اصٍّ قال له: أَ ى قَ لَ عَ  رَّ ا مَ مّ لَ  tب الِ ي طَ بِ أَ  نَ ي بْ لِ عَ  نَّ وقد روي أَ 
  .)4(تكْ لَ هْ أَ وَ  تَ كْ لَ وخ؟ قال: ال، قال: هَ سً نْ المَ 

  .)5(منسوخه من rم أن یعرفوا ناسخ حدیث رسول اهللا هُ زَ جَ عْ ا الفقهاء وأَ یَ عْ وقال الزهري: أَ 
 

  :)6(حكمة النسخ

  للنسخ فوائد جّمة لكن من أظهرها فائدتان:

ًال من اهللا تعالى ال وجوبًا علیه، فمصالح الناس التي هي  -1 رعایة األصلح للمكلفین تفضُّ
  المقصود األصلي من تشریع األحكام تختلف باختالف األحوال واألزمان.

                                                           
  .346رقم  155نما الماء من الماء ص) صحیح مسلم، كتاب الحیض، باب إ1(

  دیث:تخریج الح
 ).(بنحوه 293قم ر  1/111أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب غسل ما یصیب من فرج المرأة، 

  .8االعتبار في الناسخ والمنسوخ، للحازمي ص )2(

 .77) تحقیق الرغبة في توضیح النخبة، لعبد الكریم الخضیر ص 3(

مصنف ابن أبي شیبة،  ،5407رقم  3/220) انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب الجمعة، باب ذكر القصاص 4(
 .26716رقم  13/360كتاب األدب، باب من كره القصص وضرب فیه، 

 .3، االعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص 36) انظر: الناسخ والمنسوخ البن شاهین ص 5(

 .79) تحقیق الرغبة في توضیح النخبة، لعبد الكریم الخضیر ص6(



 

  )24  (  
 

  التمهیــــد

جتنابهم النواهي، وتكرار االختبار خصوصًا في أمرهم بما امتحان المكلفین بامتثالهم األوامر وا -2
كانوا منهیین عنه، ونهیهم عما كانوا مأمورین به، فاالنقیاد في حالة التغییر أدل على اإلذعان 

  والطاعة.
  أهم الكتب المؤلفة في ناسخ الحدیث ومنسوخه :

  االعتبار في ناسخ الحدیث ومنسوخه للحازمي. - 1

  ومنسوخه البن الجوزي.ناسخ الحدیث   - 2

  ناسخ الحدیث ومنسوخه البن شاهین. - 3

  ثالثًا: الترجیح
: رجح الراء والجیم والحاء أصل واحد، یدل على رزانة وزیادة. یقال: )1(قال ابن فارسالترجیح لغة: 

رجح الشيء، وهو راجح، إذا رزن، وهو من الرجحان، ویقال أرجحت، إذا أعطیت راجحًا. وفي 
واألرجوحة  ما تترجح  ،)3(. وتقول: ناوأنا قومًا فرجحناهم، أي كنا أرزن منهم)2(ح"جِ رْ أَ وَ  نْ الحدیث: "زِ 

براكبها، وهي حبل یشد رأساه في مكان مرتفع ویقعد فیه الصبیان واحدًا بعد واحد، ویمیلون به 
  فیجيء ویذهب معلقًا.
: )5(، وقال الرازي في "المحصول)4(اقتران األمارة بما یتقوى  به على معارضهاالترجیح اصطالحًا: 

: "الترجیح تقویة أحد الطرفین على اآلخر، فیعلم األقوى فیعمل به، ویطرح اآلخر، )5("المحصول

                                                           
 .2/489) معجم مقاییس اللغة، البن فارس1(

، عن عبید اهللا 3338رقم  600ن والوزن باألجر ص ) سنن أبي داود، كتاب البیوع، باب في الرجحان في الوز 2(
  .rبن معاذ عن أبیه معاذ العنبري عن سفیان الثوري عن سماك بن حرب عن سوید بن قیس عن النبي ا

  تخریج الحدیث:
النسائي (كتاب )، و 1305رقم  309ي الوزن ص الترمذي (كتاب البیوع باب ما جاء في الرجحان فأخرجه 

)، وابن ماجة (كتاب التجارات باب الرجحان في الوزن 4592رقم  700البیوع باب الرجحان في الوزن ص
  )، كالهما من طریق سفیان عن سماك به (بنحوه).2220رقم  382ص

  تراجم الرواة:
  رواته كلهم ثقات.

  الحكم على اإلسناد:
  .ترمذي: حسن صحیح، قال الإسناده صحیح

 .6/383، تاج العروس 1586، لسان العرب، البن منظور 78/ 3) انظر: كتاب العین، للفراهیدي3(

 .384شرح نخبة الفكر، للقاري ص (4) 

 .5/397 ) المحصول5(



 

  )25  (  
 

  التمهیــــد

وٕانما قلنا طرفین؛ ألنه ال یصح الترجیح بین األمرین إال بعد تكامل كونهما طریقین لو انفرد كل 
  واحد منهما فإنه ال یصح ترجیح الطرف على ما لیس بطرف".

  : )1(ترجیحشروط ال

  الشرط األول: استواء الحدیثین المتعارضین في الحجیة 

فلكي یرجح بین حدیثین یجب أن یكونا متساویین في الحجیة، ویكون في أحدهما قوة زائدة، 
وعلى ذلك یمكن الترجیح بین حدیثین صحیحین لكون رواة أحدهما أفقه من رواة اآلخر، وال یمكن 

شاذ أو منكر؛ ألن الشاذ أو المنكر ال یعتد به معاِرضًا الحدیث الترجیح بین حدیث صحیح وآخر 
  الصحیح.

  الشرط الثاني: عدم إمكان الجمع بین المتعارضین

ذهب جمهور األصولیین إلى أنه ال یرجح بین الحدیثین إال إذا تعذر الجمع بینهما، وأنه 
كال الدلیلین، وفي الترجیح یجب تقدیم الجمع بین الحدیثین على الترجیح؛ ألن في الجمع عمًال ب

  یعمل بالراجح ویهمل المرجوح، واألصل أن إعمال الكالم أولى من إهماله.
  الشرط الثالث: أن ال یكون أحد الدلیلین ناسخًا لآلخر

  ألنه متى تحقق النسخ فال مجال للترجیح وٕانما یعمل بالناسخ ویترك المنسوخ.

  ن الشرط الرابع: أن ال یكون الحدیثان متواتری

ألن المتواترین قطعیان وال ترجیح لقطعي على قطعي ألن الترجیح یتوقف على التعارض 
  ویستحیل التعارض بین القطعیات.

  أوجه الترجیح:
لقد اهتم العلماء بالترجیح بین األحادیث قدیمًا وحدیثًا لما له من أهمیة كبیرة في دفع 

إلى أن وجوه الترجیح ال تنحصر وال تنضبط التعارض بین األحادیث المتعارضة، وقد أشار العلماء 
، بینما أوصلها )2(في عدد معین، فالحازمي أورد في كتابه "االعتبار" خمسین وجهًا للترجیح

جعلها خمسة  )5(فقد جعلها سبعة أقسام، والقاسمي )4(إلى مائة وأكثر، أما السیوطي )3(العراقي
  أقسام.

                                                           
 .341) منهج التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث وأثره في الفقه اإلسالمي، للدكتور عبد المجید السوسوة ص 1(

 .22) االعتبار، للحازمي، ص 2(

 .245ح، للعراقي، ص یضاالتقیید واإلعلوم الحدیث ومعه ) 3(

 .2/209) تدریب الراوي، للسیوطي 4(

 .257) قواعد التحدیث، للقاسمي ص 5(
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  التمهیــــد

ا ثالثة أقسام رئیسة یندرج تحت كل قسم أوجه من المعاصرین جعله )1(والدكتور نافذ حماد
  فرعیة للترجیح وهي: 

  أوال: الترجیح باعتبار السند.

  الترجیُح بالكثرة. –

  الترجیح بشدة الضبط والحفظ. –

  ترجیح حدیث صاحب القصة. –

  الترجیح بفقه الراوي. –

  الترجیح بتأخر إسالم الراوي. –

  ثانیا: الترجیح باعتبار المتن.

  سالما من االضطراب. الترجیح بكون المتن –

  ترجیح الحدیث المشتمل على الحكم والعلة. –

  ترجیح الحدیث المشتمل على تأكید.  –

  ثالثا: الترجیح باعتبار أمر خارجي.

  ترجیح الحدیث الموافق للقرآن. –

  ترجیح الحدیث الموافق لحدیث آخر. –

  الترجیح بموافقة القیاس. –

  الترجیح بموافقة الخلفاء الراشدین. –

  افقة عمل أهل المدینة.الترجیح بمو  –

  هل هناك تعارض حقیقي بین األحادیث؟

أنَّ األحادیث التي ظاهرها التعارض ال تخرج عن ثالث  -رحمه اهللا  -  )2(لقد بین ابن الَقیِّم
  حاالت، فقال: " فإذا وقع التعارض

                                                           
 .294) مختلف الحدیث بین الفقهاء والمحدثین، للدكتور نافذ حماد، ص 1(

 .4/149 البن القیم ) زاد المعاد2(
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  التمهیــــد

بتًا، وقد غلط فیه بعض الرواة مع كونه ثقة ث rفإما أن یكون أحد الحدیثین لیس من كالمه  -1
  فالثقة یغلط.

  أو یكون أحد الحدیثین ناسخًا لآلخر إذا كان مما یقبل النسخ. -2

  .rأو یكون التعارض في فهم السامع، ال في نفس كالمه   -3

فالبد من وجه من هذه الوجوه الثالثة وأما حدیثان صحیحان صریحان متناقضان ِمن كل 
أصًال، ومعاَذ اِهللا أن ُیوَجَد في كالم الصادق وجه، لیس أحُدهما ناسخًا لآلخر، فهذا ال ُیوجد 

المصدوق الذي ال یخرج من بین شفتیه إال الحقُّ، واآلفُة ِمن التقصیر في معرفة المنقول، والتمییز 
، وحمل كالمه على غیر ما عناه به، أو rبین صحیحه ومعلوله، أو من الُقصور في فهم مراده 

  ف والفساد ما وقع".منهما معًا ومن ههنا وقع من االختال

بهذه القسمة العقلیة أن الحدیثین إذا وقع بینهما تعارض: فإما  - رحمه اهللا  - َبیََّن ابن الَقیِّم و 
قد قالهما، أو أن أحدهما ال یكون من كالمه، ویكون أحد الرواة غلط فجعله من  rأن یكون النبي 

  نحو ذلك.و  rكالمه، كمن یرفع الموقوف أو یزید لفظة لیست من كالمه 

فإذا ثبت أن أحد الخبرین لیس من كالمه فال إشكال، فإن الضعیف ال ُیَعاَرُض به الثابت 
  الصحیح.

قالهما جمیعًا: فإنه ینظر في نسخ أحدهما باآلخر إذا ثبت تأخر  rوأما إذا ثبت أن النبي 
وحینئذ ال یكون أحدهما، فإن لم نجد سبیًال إلى نسخ أحدهما باآلخر، فإنه یتعین الجمع بینهما، 

  .)1(هناك تعارض في واقع األمر، وٕانما التعارض في فهم السامع

                                                           
 .1/503ابن قیم الجوزیة وجهوده في خدمة السنة النبویة وعلومها، لجمال بن محمد السید ) 1(



 الجهادوالمشكلة في باب  المسائل المتعارضة
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  األولالفصل 

  وفیه سبع عشرة مسألة:
 ما یفعل باألسیر   المسألة األولى:
  هل یجوز أمان العبد؟ المسألة الثانیة:
 هل یجوز قتل الشیوخ؟ المسألة الثالثة:
 هل یقتل المشركون بالنار أو بالسالح؟ المسألة الرابعة:

 هل یجوز النكایة باألموال والمباني والنبات؟ المسألة الخامسة:
 هل یجوز أخذ الجزیة من الكافر؟ المسألة السادسة:
 هل یقسم للعبید واألحرار أم لألحرار فقط؟ المسألة السابعة:
 : هل یسهم للتجار؟المسألة الثامنة

 الغنیمة؟ المجاهد إذا شهد القتال ولم یقاتل هل یستحق المسألة التاسعة:
 كم یجب المقاتل الفارس؟ المسألة العاشرة:

 مسألة إباحة الطعام للغزاة ما داموا في أرض الغزو المسألة الحادیة عشرة:
 ل من رأس الغنیمة؟فَ هل یجوز النَّ  المسألة الثانیة عشرة:
 هل یجوز الوعد بالتنفیل قبل الحرب؟  المسألة الثالثة عشرة:
 ب المقتول للقاتل أم یتوقف العطاء على إذن اإلمام؟                لَ یجب سَ  هل المسألة الرابعة عشرة:

 على المسلمین أموالهم إذا غلبوا أم لیس یملكونها؟ هل یملك الكفارُ  المسألة الخامسة عشرة:
 فیما افتتح المسلمون من األرض عنوة؟ المسألة السادسة عشرة:
  یة؟ : كم الواجب في الجز المسألة السابعة عشرة
  .rعصمة النبي  :المسألة السابعة عشرة
 .rعصمة النبي  :المسألة الثامنة عشرة

  الفصل األول 
 املسائل املتعارضة واملشكلة يف باب اجلهاد

  



 الجهادوالمشكلة في باب  المسائل المتعارضة
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  األولالفصل 

  املسألة األوىل 
  ما يفعل باألسري

  أوال: اآلثار المتعارضة  
إن قضیة األسرى من أهم القضایا التي تواجه المجاهدین في كل زمان ومكان، خاصًة في 

فلسطین وفي غیرها من الدول اإلسالمیة، مقابل  وقتنا الذي كثر فیه االعتداء على المسلمین، في
تقاعس وتخاذل ممن یعیشون بسالم وأمان من أبناء جلدتنا، لكن هذه األمة العظیمة لن ُتعدم وسیلًة 
یستطیعون بها التصدي ألعداء اهللا، وقد تنوعت الوسائل التي یمكن من خاللها تحقیق ذلك، ومن 

  هذه الوسائل أخذ األسرى من العدو...

فما الذي یجب علینا فعله نحن المسلمین تجاه األسرى من العدو؟ سیتبین لنا ذلك من 
  خالل هذه المسألة.

وا اْلَوَثاَق (یقول اهللا تعالى  َقاِب َحتَّى إَِذا َأْثَخنُْتُموُهْم َفُشدُّ َب الرِّ َفإَِذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَرضْ
ا فَِد  ا َمن ا َبْعُد َوإِمَّ ْرُب َأْوَزاَرَهاَفإِمَّ   .)1( )اًء َحتَّى َتَضَع اْحلَ

 َعنْ  اْلُمَباَركِ  اْبنُ  َحدَّثََنا السَِّريِّ  ْبنُ  َهنَّادُ  َحدَّثََنا قال: مسلم وقد روى مسلم في صحیحه
 َقالَ  اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  يَحدَّثَنِ  َیُقولُ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمْعتُ  :َقالَ  اْلَحَنِفيُّ  ِسَماكٌ  َحدَّثَِني َعمَّارٍ  ْبنِ  ِعْكِرَمةَ 

 ِعْكِرَمةُ  َحدَّثََنا اْلَحَنِفيُّ  ُیوُنَس  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثََنا َلهُ  َواللَّْفظُ  َحْربٍ  ْبنُ  ُزَهْیرُ  َحدَّثََنا و ح َبْدرٍ  َیْومُ  َكانَ  َلمَّا
 ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثَِني َقالَ  َعبَّاسٍ  ْبنُ  اهللا ْبدُ عَ  َحدَّثَِني اْلَحَنِفيُّ  ِسَماكٌ  ُهوَ  ُزَمْیلٍ  َأُبو َحدَّثَِني َعمَّارٍ  ْبنُ 

 ِماَئةٍ  َثَالثُ  َوَأْصَحاُبهُ  َأْلفٌ  َوُهمْ  اْلُمْشِرِكینَ  ِإَلى rاهللا  َرُسولُ  َنَظرَ  َبْدرٍ  َیْومُ  َكانَ  َلمَّا َقالَ  اْلَخطَّابِ 
 َما ِلي َأْنِجْز  اللَُّهمَّ " ِبَربِّهِ  َیْهِتفُ  َفَجَعلَ  َیَدْیهِ  َمدَّ  مَّ ثُ  ،اْلِقْبَلةَ  rاهللا  َنِبيُّ  َفاْسَتْقَبلَ  ،َرُجًال  َعَشرَ  َوِتْسَعةَ 

ْسَالمِ  َأْهلِ  ِمنْ  اْلِعَصاَبةَ  َهِذهِ  ُتْهِلكْ  ِإنْ  اللَُّهمَّ  ،َوَعْدتَِني َما آتِ  اللَُّهمَّ  ،َوَعْدتَِني  "اْألَْرضِ  ِفي ُتْعَبدْ  َال  اْإلِ
 ِرَداَءهُ  َفَأَخذَ  َبْكرٍ  َأُبو َفَأَتاهُ  ،َمْنِكَبْیهِ  َعنْ  ِرَداُؤهُ  َسَقطَ  َحتَّى اْلِقْبَلةِ  ُمْسَتْقِبلَ  ،َیَدْیهِ  اَماد   ِبَربِّهِ  َیْهِتفُ  َزالَ  َفَما

 َما َلكَ  َسُیْنِجزُ  َفِإنَّهُ  ،َربَّكَ  ُمَناَشَدُتكَ  َكَفاكَ  اهللا َنِبيَّ  َیا :َوَقالَ  ،َوَراِئهِ  ِمنْ  اْلَتَزَمهُ  ثُمَّ  ،َمْنِكَبْیهِ  َعَلى َفَأْلَقاهُ 
ُكْم بَِأْلٍف ِمَن اَملَالئَِكِة (: Uاهللا  َفَأْنَزلَ  ،َوَعَدكَ  ُكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأينِّ ُممِدُّ إِْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَّ

 اْلُمْسِلِمینَ  ِمن َرُجلٌ  ْیَنَمابَ  :َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َفَحدَّثَِني :ُزَمْیلٍ  َأُبو َقالَ  ،ِباْلَمَالِئَكةِ  اهللا َفَأَمدَّهُ  )2()ُمْرِدفِنيَ 
 :َیُقولُ  اْلَفاِرسِ  َوَصْوتَ  َفْوَقهُ  ِبالسَّْوطِ  َضْرَبةً  َسِمعَ  ِإذْ  َأَماَمهُ  اْلُمْشِرِكینَ  ِمن َرُجلٍ  َأَثرِ  ِفي َیْشَتدُّ  َیْوَمِئذٍ 

                                                           
   ).4) سورة محمد (1(

 ).9)  سورة األنفال (2(
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  األولالفصل 

 َوْجُههُ  َوُشقَّ  َأْنُفهُ  ُخِطمَ  َقدْ  ُهوَ  َفِإَذا ِإَلْیهِ  َفَنَظرَ  ،ُمْسَتْلِقًیا َفَخرَّ  َأَماَمهُ  اْلُمْشِركِ  ِإَلى َفَنَظرَ  ،)1(َحْیُزومُ  َأْقِدمْ 
 َذِلكَ  َصَدْقتَ  :َفَقالَ ، rاهللا  َرُسولَ  ِبَذِلكَ  َفَحدَّثَ  اْألَْنَصاِريُّ  َفَجاءَ  ،َأْجَمعُ  َذِلكَ  َفاْخَضرَّ  ،السَّْوطِ  َكَضْرَبةِ 

 َفَلمَّا َعبَّاٍس: اْبنُ  َقالَ  ُزَمْیٍل: َأُبو َقالَ  َسْبِعیَن، َوَأَسُروا َسْبِعیَن، َمِئذٍ َیوْ  َفَقَتُلوا الثَّاِلَثِة، السََّماءِ  َمَددِ  ِمنْ 
 َیا :َبْكرٍ  َأُبو َفَقالَ  ؟اْألَُساَرى َهؤَُالءِ  ِفي َتَرْونَ  َما: َوُعَمرَ  َبْكرٍ  ِألَِبي rاهللا  َرُسولُ  َقالَ  اْألَُساَرى َأَسُروا

 َأنْ  اهللا َفَعَسى اْلُكفَّارِ  َعَلى ُقوَّةً  َلَنا َفَتُكونُ  ِفْدَیةً  ِمْنُهمْ  َتْأُخذَ  َأنْ  َأَرى ،َواْلَعِشیَرةِ  اْلَعمِّ  َبُنو ُهمْ  اهللا َنِبيَّ 
 َأَرى َما اهللا َرُسولَ  َیا َواهللا الَ  :ُقْلتُ  ؟اْلَخطَّابِ  اْبنَ  َیا َتَرى َما :rاهللا  َرُسولُ  َفَقالَ  ِلْإلِْسَالمِ  َیْهِدَیُهمْ 

 ،ُعُنَقهُ  َفَیْضِربَ  َعِقیلٍ  ِمنْ  َعِلی ا َفُتَمكِّنَ  ،َأْعَناَقُهمْ  َفَنْضِربَ  ُتَمكِّنَّا َأنْ  َأَرى َوَلِكنِّي ،َبْكرٍ  َأُبو َأىرَ  الَِّذي
 rاهللا  َرُسولُ  َهِويَ فَ  َوَصَناِدیُدَها اْلُكْفرِ  َأِئمَّةُ  َهؤَُالءِ  َفِإنَّ  ،ُعُنَقهُ  َفَأْضِربَ  ِلُعَمرَ  َنِسیًبا ُفَالنٍ  ِمنْ  َوُتَمكِّنِّي

 َیْبِكَیانِ  َقاِعَدْینِ  َبْكرٍ  َوَأُبو rاهللا  َرُسولُ  َفِإَذا ِجْئتُ  اْلَغدِ  ِمن َكانَ  َفَلمَّا ،ُقْلتُ  َما َیْهوَ  َوَلمْ  َأُبوَبْكرٍ  َقالَ  َما
 َأِجدْ  َلمْ  َوإِنْ  ،َبَكْیتُ  ُبَكاءً  َوَجْدتُ  َفِإنْ  ؟َوَصاِحُبكَ  َأْنتَ  َتْبِكي َشْيءٍ  َأيِّ  ِمنْ  َأْخِبْرِنياهللا  َرُسولَ  َیا :ُقْلتُ 
 َلَقدْ  ،اْلِفَداءَ  َأْخِذِهم ِمنْ  َأْصَحاُبكَ  َعَليَّ  َعَرَض  ِللَِّذي َأْبِكي rاهللا  َرُسولُ  َفَقالَ  ،ِلُبَكاِئُكَما تََباَكْیتُ  ُبَكاءً 

َكاَن لِنَبِيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه  َما( Uاهللا  َنِبيِّ  ِمنْ  یَبةٍ َقرِ  َشَجَرةٍ  ،الشََّجَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َأْدَنى َعَذاُبُهمْ  َعَليَّ  ُعِرَض 
ْنَيا َواهللا ُيِريُد اْآلِخَرَة َواهللا َعِزيٌز َحكِيٌم، َلْوَال  ى َحتَّى ُيْثِخَن ِيف اْألَْرِض ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ َأْرسَ

ُكْم فِيَام َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعظِ  َّا َغنِْمُتمْ كَِتاٌب ِمَن اهللا َسَبَق ملََسَّ ُقوا اهللا إِنَّ  يٌم، َفُكُلوا ِمم َحَالًال َطيًِّبا َواتَّ
  .)3(، فأحل اهللا الغنیمة لهم)2()اهللا َغُفوٌر َرِحيمٌ 

                                                           
 ).1/467(النهایة البن األثیر  َحْیُزوم یا أْقِدمْ  أراد السالم علیه جبریل فَرس اسم أنه : قیلَحْیُزوم أْقِدمْ  )1(
  )69 -67) سورة األنفال (2(

  ، 1763رقم  731) صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب اإلمداد بالمالئكة في غزوة بدر وٕاباحة الغنائم، ص3(
  دراسة اإلسناد:

العجلي أبو عمار الیمامي أصله من البصرة، قال ابن حجر: صدوق یغلط وفي روایته  عكرمة بن عمار -
  .)397قریب التهذیب ص ن  له كتاب(تعن یحیى بن أبي كثیر اضطراب ولم یك

بن أبي  سؤاالت محمد بن عثمان)، وابن المدیني (2/99یخ ابن معین، روایة الدوري تار قد وثقه ابن معین (
، )2/144)، والعجلي (الثقات 1/397) وأحمد بن حنبل (العلل ومعرفة الرجال 133شیبة البن المدیني ص 

سؤاالت البرقاني للدارقطني )، والدارقطني (264ستاني ص اآلجري أبا داود السجسؤاالت أبي عبید وأبو داود (
عبد الرحمن بن مهدي  )، أما5/233في الثقات ()، وذكره ابن حبان 2/33)، والذهبي (الكاشف 403ص 

الكامل في ( البخاريو  )5/272) والقطان (الكامل في ضعفاء الرجال 2/173تاریخ، للفسوي المعرفة وال(
)، وقال 7/11الجرح والتعدیل حاتم وّهمه ونسبه إلى التدلیس ( ضعفوه، وأبوفقد  )5/272ل ضعفاء الرجا

  ).8/303السنن الكبرى البیهقي: اختلط في آخر عمره وساء حفظه فروى ما لم یتابع علیه (
  : لم یتكلم أحد في اختالطه سوى البیهقي.قلت
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 َوَكانَ ابن إسحاق قال: " نبدر، فقد روى البیهقي في سننه ع یوم rالنبي  هفعل یعارضه ما
ْفَراءِ  rهللا ا َرُسولُ  َكانَ  َفَلمَّا ،اْلَحاِرثِ  ْبنُ  نَّْضرُ َوال ُمَعْیطٍ  َأِبى ْبنُ  ُعْقَبةُ  اُألَساَرى ِفي  َقَتلَ  )1(ِبالصَّ

 ِبَعَرقِ  َكانَ  َفَلمَّا َمَضى ُثمَّ _  ُخبِّْرتُ  َكَما، _ t َطاِلبٍ  َأِبى ْبنُ  َعِلىُّ  َقَتَلهُ  ،اْلَحاِرثِ  ْبنَ  النَّْضرَ 
ْبَیِة؟ َمنْ  :ُیْقَتلَ  َأنْ  rاهللا  َرُسولُ  ِبهِ  َأَمرَ  ِحینَ  ُعْقَبةُ  َقالَ فَ  ،ُمَعْیطٍ  َأِبى ْبنَ  ُعْقَبةَ  َقَتلَ  )2(الظَّْبَیةِ   ِللصِّ

  .)3(اَألْقَلحِ  َأِبى ْبنِ  ثَاِبتِ  ْبنُ  َعاِصمُ  َوَقَتَلهُ  ،»النَّارُ « : َفَقالَ 

                                                                                                                                                                          
  أسباب تضعیف العلماء له: 

كثیر، فقد تكلم غیر واحد في روایته عنه، وكل من وثقه  لعل ذلك بسبب ضعف روایته عن یحیى بن أبي
  ضّعف روایته عن یحیى.

 أو ألنه كما قال عنه البخاري: لم یكن عنده كتاب.
أو أنه كان في بادئ أمره ال یستطیع التمییز بین األحادیث؛ النشغاله بالفقه فقط ثم تمكن بعد ذلك، وعلى ذلك 

لما اجتمع الناس علیه فسألوه عن والذي یؤیده ما قاله أبو داود: "ان، یحمل كالم عبد الرحمن بن مهدي والقط
بید اآلجري هامش سؤاالت أبي عانظر: ( األحادیث التي كانت عنده فقال: یا قوم كنت فقیهًا وأنا ال أدري"

  ).264ص
  : ثقة إال في روایته عن یحیى بن أبي كثیر، وال یضره ذلك ألنه لیس الراوي عنه.خالصة القول

لكوفي قال ابن حجر: لیس به الیمامي ثم ا -بضم الزاي وفتح المیم  -أبو ُزَمیل  سماك بن الولید الحنفي -
الجرح ) وأحمد بن حنبل (4/280). وقد وثقه ابن معین (الجرح والتعدیل 256تقریب التهذیب ص بأس (

) 4/280جرح والتعدیل )، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازي (ال681الثقات ص) والعجلي (4/280والتعدیل 
) وقال ابن عبد البر: 1/155) وابن حبان (مشاهیر علماء األمصار 12/127والنسائي (تهذیب الكمال 

  ).12/127أجمعوا على أنه ثقة (تهذیب الكمال 
 : ثقة.خالصة القول

النخل والزرع والخیر الصفراء: بلفظ تأنیث األصفر من األلوان، وادي الصفراء من ناحیة المدینة، وهو واد كثیر ) 1(
معجم البلدان، لیاقوت الحموي غیر مرة وبینه وبین بدر مرحلة ( rفي طریق الحاج، وسلكه رسول اهللا 

3/412.( 

قال یاقوت الحموي: ُظبیة بالضم ثم السكون ویاء مثناة من تحت خفیفة وما أراه إال علمًا مرتجًال ال أعرف له (2) 
ل الواقدي: هو من الروحاء على ثالثة أمیال مما یلي المدینة وبعرق معنى، هكذا ضبطه أهل اإلتقان، قا

 ).4/58(معجم البلدان لیاقوت الحموي  rالظبیة مسجد للنبي 

رقم  ،6/323) السنن الكبرى للبیهقي، كتاب قسم الفيء والغنیمة، باب ما جاء في قتل من رأى اإلمام منهم 3(
باس محمد بن یعقوب عن أحمد بن عبد الجبار عن یونس بن عن أبي الععن أبي عبداهللا الحافظ  ،13234

  بكیر عن ابن إسحاق.
  تخریج الحدیث:   

أخرجه البیهقي من طریق الشافعي عن عدد من أهل قریش وغیرهم من أهل العلم بالمغازي (السنن الكبرى، 
طریق الحكم بن عتیبة، )، وأخرجه ابن أبي شیبة من 6/64 ما یفعله بالرجال البالغین منهم كتاب السیر، باب

ت ومن طریق سعید بن جبیر (مصنف ابن أبي شیبة، كتاب المغازي، باب غزوة بدر الكبرى وما كان
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)، والطبراني من طریق سعید عن ابن عباس (المعجم األوسط 37847و 37846رقم  20/322وأمرها

  ).   3801رقم  4/135
  :تراجم الرواة

مطلبي موالهم المدني نزیل العراق إمام المغازي، صدوق یدلس ورمي بن یسار أبو بكر الحمد بن إسحاق م -
  ).467بالتشیع والقدر( تقریب التهذیب ص

وشعبة (الجرح والتعدیل  ،)2/15تاریخ بغداد ، والشافعي ()7/191وقد وثقه الزهري (الجرح والتعدیل 
والعجلي (الثقات  ،)24/420 تهذیب الكمال)، وابن المدیني (7/552وابن سعد (الطبقات الكبیر  ،)7/192

من تكلم فیه ، والذهبي ()276تاریخ أسماء الثقات ص، وابن شاهین ()7/380(الثقات  وابن حبان ،)232ص 
  ).443وهو موثق ص 

وأحمد بن حنبل (المغني في الضعفاء  ،)1/166وتوسط فیه ابن معین (تاریخ ابن معین روایة الدوري 
  ).21/200وأبو زرعة (تاریخ دمشق  )،7/191والتعدیل م الرازي (الجرح ) وأبو حات2/173

ویحیى بن سعید القطان (الكامل في ضعفاء  ،)6/103وضعفه حماد بن سلمة (الكامل في ضعفاء الرجال 
والنسائي (الضعفاء والمتروكین  ،)7/191وابن معین في أحد أقواله (الجرح والتعدیل  ،)6/103الرجال 

  .)2/173(المغني في الضعفاء والدارقطني  ،)211للنسائي ص 
) وهارون بن 2/173واتهمه بغیر نوع من البدع أبو داود، فقد اتهمه بالقدر واالعتزال (المغني في الضعفاء 

  ).232والجوزجاني (أحوال الرجال ص  ،)9/592معروف (تاریخ اإلسالم 
) وجعله 9/592تاریخ اإلسالم ) وابن أبي فدیك (7/54سیر أعالم النبالء واتهمه بالتدلیس أحمد بن حنبل (

  .51ابن حجر في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسین ص 
) 6/103واتهمه بالكذب مالك ویحیى القطان وهشام بن عروة ووهیب بن خالد (الكامل في ضعفاء الرجال 

  ).  2/173وسلیمان التیمي (المغني في الضعفاء 
ة في ما یخص المغازي فقد قال الشافعي: "من أراد أن لعل من وثقه نظر إلى إمامته وجاللته خاص قلت:

) وقال الذهبي: "محمد بن إسحاق 2/15یتبحر في المغازي فهو عیال على محمد بن إسحاق" ( تاریخ بغداد 
  ).7/41بن یسار أحد األعالم قوي الحدیث والسیما في السیر"( سیر أعالم النبالء 

أهل الكتاب فقد قال ابن أبي فدیك: رأیت ابن إسحاق یكتب  أما من ضعفه فلروایته عن بعض الضعفاء وعن
  ).3/470عن رجل من أهل الكتاب (میزان االعتدال 

أما من اتهمه بالقدر فلم أجد ما یؤید ذلك إال ما قال محمد بن عبد اهللا بن نمیر:" كان محمد بن إسحاق یرمى 
  ).24/419بالقدر وكان أبعد الناس منه" (تهذیب الكمال 

ن كذبه فلروایته عن فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة، فقد روي عن یحیى بن سعید القطان أنه أما م
قال: أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب، قال قلت: ما یدریك قال: قال لي وهیب بن خالد إنه كذاب قال: قلت 

یك؟ قال: قال لي هشام بن لوهیب ما یدریك؟ قال: قال لي مالك بن أنس أشهد أنه كذاب، قلت لمالك: ما یدر 
عروة أشهد أنه كذاب، قلت لهشام: ما یدریك؟ قال: حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، وأدخلت علّي وهي 

  ).6/103الكامل في الضعفاء ا رآها رجل حتى لقیت اهللا (بنت تسع سنین وم
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  وللرد على ذلك:

وذلك  ،ما قول هشام فلیس مما یجرح به اإلنسانفأ ،*قال ابن حبان في الثقات: تكلم فیه رجالن هشام ومالك
هما وكذلك ابن إسحاق كان سمع من فاطمة والستر بین ،أن التابعین سمعوا من عائشة من غیر أن ینظروا إلیها

  ). 7/381الثقات مسبل (
لو صح عن  ؟كیف یدخل ابن إسحاق على امرأتي :*قال البخاري: إن الذي یذكر عن هشام بن عروة قال

وجائز أن یكون سمع منها وبینهما حجاب  ،جائز أن تكتب إلیه فإن أهل المدینة یرون الكتاب جائزاً هشام 
  )3/505(تهذیب التهذیب 

فقال: وقوله وهي بنت تسع غلط بین؛ ألنها أكبر من  نحدث عن امرأتي إلى آخره"*تعقب الذهبي قول هشام 
ما روت البن إسحاق كان لها قریب من ستین هشام بأزید من عشر سنین فقد سمعت من جدتها أسماء، ول

  ). 7/42ألنها خرافة من صنعة سلیمان الشاذكوني (سیر أعالم النبالء  ؛سنة، وقد ضعف الذهبي هذه  الروایة
*قال الذهبي: ویحتمل أن تكون إحدى خاالت ابن إسحاق من الرضاعة، فدخل علیها وما علم هشام بأنها 

  ).7/50نبالء خالة له أو عمة (سیر أعالم ال
  أما اتهام مالك له بالكذب لما قال له رجل: إن محمد بن إسحاق یقول: اعرضوا علي علم مالك فإني بیطاره.

  )7/193الجرح والتعدیل جاجلة یقول: اعرضوا علي علم مالك(فقال مالك: انظروا إلى دجال من الد
ن ألنه بلغه ما بلغه عن ابن إسحاق فقد ** قد یكون اتهام مالك لیس ألنه جالسه وعرف صدقه من كذبه؛ ولك

؟ فقال: نعم، حدیثه عندي صحیح. : كیف حدیث ابن إسحاق عندك، صحیحقال یعقوب بن شیبة: سألت علیاً 
  قلت: فكالم مالك فیه؟ قال: مالك لم یجالسه ولم یعرفه. 

إلى ما یحب ولم یكن  **وقد یكون منه مرة واحدة كما قال ابن حجر: فإن ذلك كان منه مرة واحدة ثم عادله
من أوالد الیهود الذین أسلموا وحفظوا قصة  rیقدح فیه من أجل الحدیث إنما كان ینكر تتبعه غزوات النبي

بهم وكان مالك ال یرى الروایة إال عن متقن  ،خیبر وغیرها وكان ابن إسحاق یتتبع هذا منهم من غیر أن یحتج
من كالم األقران بعضهم في بعض مهدر ال عبرة  م أن كثیراً وقال الذهبي: قد عل ،)3/507(تهذیب التهذیب 

  ).   7/40به، وال سیما إذا وثق (سیر أعالم النبالء 
سلیمان التیمي ویحیى القطان ووهیب بن خالد، فأما وهیب والقطان فقلدا فیه  أیضاً قال ابن حجر: وقد كذبه 

ألي شيء تكلم فیه، والظاهر أنه ألمر غیر الحدیث هشام بن عروة ومالكًا، وأما سلیمان التیمي فلم یتبین لي 
  ).3/507ألن سلیمان لیس من أهل الجرح والتعدیل (تهذیب التهذیب 

  هو صدوق في نفسه ورمي بأنواع من البدع لكن سماعه للسیرة صحیح. الخالصة:
ع وتسعین تسو  مائة بن واصل الشیباني أبو بكر الجمال الكوفي، صدوق یخطئ مات سنة یونس بن بكیر -

  ).613(تقریب التهذیب ص
الكامل في ومحمد بن عبد اهللا بن نمیر( ،)201وقد وثقه ابن معین (تاریخ ابن معین، روایة الدوري ص

  ). 265تاریخ أسماء الثقات صن عبید بن یعیش وابن عمار(وابن شاهین ع ،)7/175الضعفاء
وابن المدیني (تهذیب  ،)376الدوري ص (تاریخ ابن معین روایة توسط فیه ابن معین في أحد أقواله و 

 ،وزكریا الساجي ،)9/236وأبو حاتم (الجرح والتعدیل )، 4/467والعجلي (تهذیب التهذیب  ،) 4/467التهذیب
  ) 4/467وكان مرجئًا (تهذیب التهذیبوزاد إال أنه كان یتبع السلطان 
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هو عندي حجة یأخذ كالم ابن  ) وأبو داود وقال: لیس377وضعفه العجلي في أحد أقواله (الثقات ص 

والذهبي نسبه إلى  ،)4/477میزان االعتدال ، والنسائي ()32/497إسحاق فیوصله باألحادیث (تهذیب الكمال 
  ).13/490التشیع (تاریخ اإلسالم 

  هو كما قال ابن حجر صدوق یخطئ. الخالصة:
رد بن حاجب بن زرارة التمیمي ت بن محمد بن العالء بن العباس بن عمیر بن عطا أحمد بن عبد الجبار -

  ).81تقریب التهذیب ص حجر: ضعیف وسماعه للسیرة صحیح ( ه، قال ابن272
سؤاالت حمزة للدارقطني أثنى علیه أبو كریب () و 1/32وثقه أبو عبید ابن أخ هناد بن السري (تهذیب التهذیب 

  ). 8/45ثقات() وذكره ابن حبان في ال5/434) والخطیب البغدادي (تاریخ بغداد157ص
وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وأمسكت عن  ،)157سؤاالت حمزة للدارقطني صوتوسط فیه الدارقطني (

وقال فیه ابن عدي والخلیلي: لیس في حدیثه  )،2/62الروایة عنه لكثرة كالم الناس فیه (الجرح والتعدیل 
)، وقال الذهبي: حدیثه 580اإلرشاد ص ، 1/191مناكیر لكنه روى عن القدماء (انظر: الكامل في الضعفاء 

) 1/32والحاكم (تهذیب التهذیب )، 2/62أبو حاتم (الجرح والتعدیل  وقد ضعفه ،)1/85مستقیم (المغني 
وقال مطین الحضرمي:  ،)1/191وكان أحمد بن محمد بن سعید ال یحدث عنه لضعفه (الكامل في الضعفاء 

  ).1/112(كان یكذب (میزان االعتدال 
  تضعیف العلماء: أسباب

أنه حدث عمن لم یلقه فقد قال ابن عدي: "رأیت أهل العراق مجمعین على ضعفه ألنه حدث عمن لم یلقه"  -
  ).1/191(الكامل في الضعفاء 

ویقال إن أبا كریب لما امتنع من قراءة المغازي عن یونس بن بكیر عن ابن إسحاق قال لمن سأله عنها: إن  -
طاردي كان یسمعها معنا مع أبیه من یونس بن بكیر فاطلبوها منه، فذكروا أنهم جاءوه ابنًا لعبد الجبار الع

  ).157فأخرجها لهم من أبراج الحمام ( سؤاالت حمزة للدارقطني ص
قال الخطیب: قال لي بعض شیوخنا: إنما طعن على العطاردي من طعن علیه بأن قال: الكتب التي حدث  -

  ). 5/434عها معه (تاریخ بغدادمنها كانت كتب أبیه فادعى سما
أما ما قاله مطین من أنه یكذب فقد رد علیه الخطیب قائًال: كان أبو كریب من الشیوخ الكبار الصادقین 

، ثقة من طبقة العطاردي وقد شهد له أحدهما بالسماع، أیضاً األبرار، وأبو عبیدة السرى بن یحیى شیخ جلیل 
ته وجواز روایته إذ لم یثبت لغیرهما قول یوجب إسقاط حدیثه واطراح واألخر بالعدالة، وذلك یفید حسن حال

خبره، فأما قول الحضرمي في العطاردي أنه كان یكذب فهو قول مجمل یحتاج إلى كشف وبیان فإن كان أراد 
باطل، ألن  أیضاً به وضع الحدیث فذلك معدوم في حدیث العطاردي، وٕان ُعني أنه روى عمن لم یدركه فذلك 

  ریب شهد له أنه سمع معه من یونس بن بكیر.أبا ك
  ).37ما نسبه إلیه ابن حجر من التدلیس فقد جعله في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسین (تعریف أهل التقدیس ص  -

  : قد ثبت سماعه من یونس بن بكیر وسماعه للسیرة صحیح، أما ما تفرد به من األحادیث فال یقبل منه.  قلت
  الحدیث إسناده ضعیف وذلك لألسباب التالیة:سناد: الحكم على اإل

  أن ابن إسحاق لم یذكر شیخه الذي سمع منه هذا الحدیث.
  ألن یونس بن بكیر صدوق یخطئ ولیس له متابعة.

 .قوي الحدیثی) وٕان كانت ضعیفة، لكن تعدد الطرق من طرق أخرى (كما في التخریجلكن الحدیث جاء 



 الجهادوالمشكلة في باب  المسائل المتعارضة

  )35  (  
 

  األولالفصل 

  وجه التعارض:

نقضاء أن اآلیة تعني إن أهلكتموهم قتًال فشدوا وثاق األسارى الذین تأسرونهم، ثم أنتم بعد ا
الحرب وانفصال المعركة مخیرون في أمرهم، إن شئتم مَنْنتم علیهم فأطلقتم أساراهم مجانًا، وٕان 

  .)1(شئتم فادیتموهم بماٍل تأخذونه منهم وتشاطرونهم علیه

  .لیس المن ولیس الفداءفي الحدیث في غزوة بدر القتل  rوما فعله النبي 
  )؟rة والحدیث (فعل النبي بین اآلی شكال الواقعكیف أزال العلماء اإل

  أوًال: منهم من جمع بین اآلیة والحدیث على األوجه التالیة:

َفإِذا َلِقيُتُم [، وهذا ال یصح؛ ألن قوله تعالى rذهب قوم إلى أن المن كان خاصًا للنبي  .1
وا الَوَثاَق  َقاِب َحتَّى إَِذا َأْثَخنُْتُموُهْم َفُشدُّ َب الرِّ عام، وخطاب لجمیع  ] الَِّذيَن َكَفُروا َفَرضْ

  .)2(األمة، ال تخصیص فیه
أن اآلیة نزلت بعد وقعة بدر، فإن اهللا سبحانه وتعالى عاتب المؤمنین على االستكثار من  .2

ى [فقال:  )3(األسارى لیأخذوا منهم الفداء، والتقلل من القتل َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأْن َيُكوَن لَُه َأْرسَ
 .)4(] َحتَّى ُيْثِخَن ِيف األَْرضِ 

، وقال )5(قال بعض العلماء: اإلمام مخیر بین المن على األسیر ومفاداته وال یجوز له قتله .3
الشافعي: اإلمام مخیر بین قتله أو المن علیه أو مفاداته أو استرقاقه، وبه قال الثوري وأحمد 

 .)6(وٕاسحاق وأكثر الصحابة والعلماء
 .)7(، أو االسترقاق ولیس له الفداء والمنوقال أبو حنیفة: هو بالخیار بین شیئین: القتل .4
أما مذهب اإلمام مالك فهو أن اإلمام مخیر بین خمسة أشیاء وهي الَمّن والفداء والقتل  .5

 .   )8(واالسترقاق وضرب الجزیة

                                                           
 .13/59) تفسیر ابن كثیر 1(

 .11/79) شرح السنة، للبغوي 2(

 .13/59) تفسیر ابن كثیر 3(

 ).67) سورة األنفال (4(

 .13/59) تفسیر ابن كثیر 5(

 .8/408للماوردي  ،) الحاوي في فقه الشافعي6(

 .7/481) العنایة شرح الهدایة 7(

 .4/103) المنتقى شرح الموطأ 8(
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 ثانیا: النسخ، والقائلون بالنسخ اختلفوا في أیهما ناسخة وأیهما منسوخة

وا الَوَثاَق َحتَّى إِذَ [قال بعضهم: في قوله تعالى  " هو منسوخ بقوله ] ا َأْثَخنُْتُموُهْم َفُشدُّ
كَِني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم [تعالى  ْرشِ ْد ِهبِْم َمْن [وقوله  )1(]َفاْقُتُلوا املُ ا َتْثَقَفنَُّهْم ِيف اَحلْرِب َفَرشِّ َفإِمَّ

ُرونَ  كَّ ُهْم َيذَّ ة وابن عباس، والقائلون بالنسخ وهو قول ابن جریج والسدي وقتاد )2(]َخْلَفُهْم َلَعلَّ
اختلفوا، فمنهم من قال بأنها في أهل األوثان ال یجوز أن یفادوهم وال یمن علیهم، ومنهم من قال 
بأنها في الكفار جمیعًا، فإذا أسر المشرك لم یجز أن یمن علیه وال أن یفادى به فیرد إلى المشركین 

 .)3( تقتلوال یجوز أن یفادى عندهم إال بالمرأة ألنها ال
وقال آخرون: هي محكمة ولیست بمنسوخة وقالوا: ال یجوز قتل األسیر وٕانما یجوز المن 

 علیه والفداء.  

ا فَِداءً [قول الضحاك: أن هذه اآلیة  ا َبْعُد َوإِمَّ ا َمن  َفاْقُتُلوا [ناسخة لقوله تعالى ] َفإِمَّ
كِنيَ  ْرشِ سوخة، وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما .  والصواب أن هذه اآلیة محكمة غیر من)4(]املُ

ما إذا لم یجز اجتماع حكمیهما في حال واحدة، أو قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ اآلخر، وغیر 
وٕالى القائمین بعده بأمر r مستنكر أن یكون جعل الخیار في المن والفداء والقتل إلى رسول اهللا 

في یده من أهل الحرب فیقتل بعضًا، ویفادي كان یفعل فیمن صار أسیرًا  rاألمة، ألن رسول اهللا 
 .)5(ببعض، ویمن على بعض
  rما ثبت فعله عن النبي 

  أوال: الَمنّ 
 ِبَرُجلٍ  َفَجاَءتْ  َنْجدٍ  ِقَبلَ  َخْیًال  r النَِّبيُّ  َبَعثَ  :َقالَ  t ُهَرْیَرةَ  منها ما رواه البخاري عن أبي

 :َفَقالَ  r النَِّبيُّ  ِإَلْیهِ  َفَخَرجَ  اْلَمْسِجدِ  َسَواِري ِمنْ  ِبَساِرَیةٍ  َفَرَبُطوهُ  ،ُأثَالٍ  ْبنُ  ُثَماَمةُ  َلهُ  ُیَقالُ  َحِنیَفةَ  َبِني ِمنْ 
 ،َشاِكرٍ  َعَلى تُْنِعمْ  تُْنِعمْ  َوإِنْ  ،َدمٍ  َذا تَْقُتلْ  تَْقُتْلِني ِإنْ  !ُمَحمَّدُ  َیا َخْیرٌ  ِعْنِدي :َفَقالَ  ؟ثَُماَمةُ  َیا ِعْنَدكَ  َما

 :َقالَ  ؟ُثَماَمةُ  َیا ِعْنَدكَ  َما :َلهُ  َقالَ  ُثمَّ  اْلَغدُ  َكانَ  َحتَّى َفُتِركَ  ،ِشْئتَ  َما ِمْنهُ  َفَسلْ  اْلَمالَ  ُتِریدُ  ُكْنتَ  َوإِنْ 
 :َفَقالَ  ؟ُثَماَمةُ  َیا ِعْنَدكَ  َما :َفَقالَ  اْلَغدِ  َبْعدَ  َكانَ  َحتَّى َفَتَرَكهُ  ،َشاِكرٍ  َعَلى تُْنِعمْ  تُْنِعمْ  ِإنْ  َلكَ  ُقْلتُ  َما

 َدَخلَ  ُثمَّ  َفاْغَتَسلَ  اْلَمْسِجدِ  ِمن َقِریبٍ  لٍ َنخ ِإَلى َفاْنَطَلقَ  ،ُثَماَمةَ  َأْطِلُقوا :َفَقالَ  ،َلكَ  ُقْلتُ  َما ِعْنِدي

                                                           
 .)5() سورة التوبة 1(

 .)57) سورة األنفال (2(

 .220لناسخ والمنسوخ للنحاس ص ) ا3(

 .220ص  ع السابقالمرج) 4(

 .22/156) تفسیر الطبري 5(
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 َعَلى َكانَ  َما اهللاوَ  :ُمَحمَّدُ  َیا اهللا، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َوَأْشَهدُ  اهللا ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  :َفَقالَ  ،اْلَمْسِجدَ 
 ِدینٍ  ِمنْ  َكانَ  َما َواهللاِ  ،ِإَليَّ  اْلُوُجوهِ  َأَحبَّ  َوْجُهكَ  َأْصَبحَ  َفَقدْ  ،َوْجِهكَ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأْبَغَض  َوْجهٌ  اْألَْرضِ 
 ،َبَلِدكَ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأْبَغُض  َبَلدٍ  ِمنْ  َكانَ  َما َواهللا ،ِإَليَّ  الدِّینِ  َأَحبَّ  ِدیُنكَ  َفَأْصَبحَ  ،ِدیِنكَ  ِمنْ  ِإَليَّ  َأْبَغَض 
 rاهللا  َرُسولُ  َفَبشََّرهُ  ،َتَرى َفَماَذا اْلُعْمَرةَ  ُأِریدُ  َوَأَنا َأَخَذْتِني َخْیَلكَ  َوإِنَّ  ،ِإَليَّ  اْلِبَالدِ  َأَحبَّ  َبَلُدكَ  َفَأْصَبحَ 

 ،r اهللا َرُسولِ  ُمَحمَّدٍ  َمعَ  َأْسَلْمتُ  َوَلِكنْ  َال  :َقالَ  ؟َبْوتَ صَ  :َقاِئلٌ  َلهُ  َقالَ  َمكَّةَ  َقِدمَ  َفَلمَّا ،َیْعَتِمرَ  َأنْ  َوَأَمَرهُ 
  .)r)1 النَِّبيُّ  ِفیَها َیْأَذنَ  َحتَّى ِحْنَطةٍ  َحبَّةُ  اْلَیَماَمةِ  ِمنْ  َیْأِتیُكمْ  َال  َواهللا َوَال 

 ِمنْ  r اهللا  َرُسولُ  َتَركَ  ِممَّنْ  َوَكانَ ومنها أیضًا ما رواه البیهقي عن ابن إسحاق قال: 
، َحْنَطبٍ  ْبنُ  اْلُمطَِّلبُ  ِفَداءٍ  ِبَغْیرِ  َبْدرٍ  ُأَساَرى اهللا  َرُسولُ  َعَلْیهِ  َفَمنَّ  ُیَفادَ  َفَلمْ  ُمْحَتاًجا، َوَكانَ  اْلَمْخُزوِميُّ
r، َعزَّةَ  َوَأُبو ،  اْلَمْخُزوِميُّ  َعاِبدٍ  ْبنُ  يُّ َوَصْیفِ  َعَلْیِه، َفَمنَّ  َفَرِحَمهُ . َبَناِتي اهللا َرُسولَ  َیا: «َفَقالَ  اْلُجَمِحيُّ

  .)2("َیفِ  َفَلمْ  rاهللا  َرُسولُ  َعَلْیهِ  َأَخذَ 
  ثانیًا: الفداء

 اهللاِ  َرُسولُ  َفَجَعلَ  ِفَداٌء، َلُهمْ  َیُكنْ  َلمْ  َبْدرٍ  َیْومَ  اْألَْسَرى ِمنَ  َناٌس  َكانَ : " َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ 
r،  َْشْأُنَك؟ َما: َفَقالَ  َأِبیِه، ِإَلى َیْبِكي َیْوًما ُغَالمٌ  َفَجاءَ : َقالَ  ،اْلِكتَاَبةَ  اْألَْنَصارِ  َالدَ َأوْ  ُیَعلُِّموا َأنْ  ِفَداَءُهم 

  .)3(أبداً  َأَبدً  تَْأِتیهِ  َال  َواهللاِ  َبْدرٍ  ِبَذْحلِ  َیْطُلبُ  اْلَخِبیُث،: َقالَ  ،ُمَعلِِّمي َضَرَبِني: َقالَ 

                                                           
  .4372رقم  5/170) صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني حنیفة وحدیث ثمامة بن أثال 1(

  تخریج الحدیث:
 ).1764 قمر  732كتاب الجهاد والسیر، باب ربط األسیر وحبسه وجواز المن علیه، ص أخرجه مسلم (

) السنن الكبرى للبیهقي، كتاب قسم الفيء والغنیمة، باب ما جاء في َمّن اإلمام على من رأى من الرجال البالغین 2(
، عن أبي عبد اهللا الحافظ عن أبي العباس محمد بن یعقوب عن أحمد 13220رقم  6/320من أهل الحرب 

  بن عبد الجبار عن یونس بن بكیر عن ابن اسحاق.ا
 وتبین أن الحدیث ضعیف لما كان فیه من إرسال ابن إسحاق.  31بق دراسة هذا اإلسناد صسوقد 

) عن علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عكرمة مولى ابن 2216رقم  4/92( سند أحمد بن حنبل) م3(
  .tعباس عن ابن عباس 

  تخریج الحدیث:
لد بن عبد اهللا، وأخرجه الحاكم (المستدرك، ) من طریق خاتاب قسم الفيءك 2/140أخرجه الحاكم (المستدرك 

السنن الكبرى، كتاب اإلجارة، باب أخذ األجرة علي تعلیم القرآن والرقیة ، والبیهقي ()2/140كتاب قسم الفيء 
  ).خالد وعلي) عن داود به (بنحوه)، من طریق علي بن عاصم كالهما (6/124به، 

  تراجم الرواة:
الواسطي التیمي، موالهم، صدوق یخطئ ویصر، ورمي بالتشیع، مات سنة  ي بن عاصم بن صهیبعل -

  ).403إحدى ومائتین وقد جاوز التسعین (تقریب التهذیب ص 
)، وتوسط فیه یعقوب بن شیبة 2/156)، والعجلي (الثقات 1/156وثقه أحمد بن حنبل (العلل ومعرفة الرجال 

الجرح والتعدیل )، ویحیى بن معین (13/419بغداد  ه یزید بن هارون (تاریخ)، وضعف3/135(میزان االعتدال 
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 َرُجَلْینِ  ثَِقیفُ  َفَأَسَرتْ  ُعَقْیلٍ  ِلَبِنى ُحَلَفاءَ  ثَِقیفُ  َكاَنتْ ومنها ما رواه عمران بن حصین، قال: 
 اْلَعْضَباءَ  َمَعهُ  َوَأَصاُبوا ُعَقْیلٍ  َبِني ِمنْ  َرُجًال  rاهللا  َرُسولِ  َأْصَحابُ  َوَأَسرَ  اهللا  َرُسولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ 

 َوِبمَ  َأَخْذتَِني ِبمَ  :َفَقالَ  ؟َشْأُنكَ  َما :َفَقالَ  َفَأَتاهُ  ،ُمَحمَّدُ  َیا :َقالَ  ،اْلَوثَاقِ  ِفي َوُهوَ  rاهللا  َرُسولُ  َعَلْیهِ  َفَأَتى
 :َفَقالَ  َفَناَداهُ  َعْنهُ  اْنَصَرفَ  ثُمَّ  ،ثَِقیفَ  ُحَلَفاِئكَ  ِبَجِریَرةِ  َأَخْذُتكَ  ِلَذِلكَ  ِإْعَظاًما :َفَقالَ  ؟اْلَحاجِّ  َساِبَقةَ  َأَخْذتَ 

 :َقالَ  ،ُمْسِلمٌ  ِإنِّي :َقالَ  ؟َشْأُنكَ  َما :َفَقالَ  ِإَلْیهِ  َفَرَجعَ  ،َرِقیًقا َرِحیًما rاهللا  َرُسولُ  َوَكانَ  ُمَحمَّدُ  َیا ُمَحمَّدُ  َیا
 :َفَقالَ  اهُ َفَأتَ  ،ُمَحمَّدُ  َیا ُمَحمَّدُ  َیا :َفَقالَ  َفَناَداهُ  اْنَصَرفَ  ُثمَّ  ،اْلَفَالحِ  ُكلَّ  َأْفَلْحتَ  َأْمَركَ  َتْمِلكُ  َوَأْنتَ  ُقْلَتَها َلوْ 
  .)1(ِبالرَُّجَلْینِ  َفُفِديَ  َحاَجُتكَ  َهِذهِ  :َقالَ  ،َفَأْسِقِني َوَظْمآنُ  ،َفَأْطِعْمِني َجاِئعٌ  ِإنِّي :َقالَ  ؟َشْأُنكَ  َما

  ثالثا: القتل

                                                                                                                                                                          
، الضعفاء الصغیر ص 6/290والبخاري (التاریخ الكبیر  )،3/136والفالس (میزان االعتدال )، 6/199

  ). 179) والنسائي (الضعفاء والمتروكین ص 6/199الجرح والتعدیل ، وأبو حاتم ()86
  ي بن عاصم:أسباب تضعیف العلماء لعل

قال یعقوب بن شیبة: منهم من أنكر علیه كثرة الخطأ والغلط، ومنهم من أنكر علیه تمادیه في ذلك وتركه 
الرجوع عما یخالفه الناس فیه ولحاجته فیه، وثباته على الخطأ، ومنهم من تكلم في سوء حفظه واشتباه األمر 

ما كتب الوراقون له (تهذیب الكمال في بعض ما حدث به من سوء ضبطه وتوانیه عن تصحیح  علیه
20/507.(  

من ضعفه من العلماء لم یتهمه في دینه وٕانما ضعفوه لسوء في حفظه فهو كما قال ابن حجر:  الخالصة:
له ابن حبان: والذي عندي )، والذي یؤید ذلك ما قا403تقریب التهذیب ص (صدوق لكنه یخطئ في أحادیث 

ألن له رحلة وسماعًا وكتابة، وقد یخطئ  ،بار واالحتجاج بما وافق الثقاتترك ما انفرد به من األخ في أمره
أنه كان كما  اإلنسان فال یستحق الترك، وأما ما ُبین له من خطئه فلم یرجع فیشبه أن یكون في ذلك مَتَوهماً 

  ).2/113حدث به (المجروحین 
ثقة متقن كان یهم بأخرة، مات سنة موالهم أبو بكر أو أبو محمد البصري،  داود بن أبي هند القشیري -

  ).200وقیل قبلها (تقریب التهذیب صأربعین 
لم أعثر على من تكلم في حفظه سوى ابن حجر ولعل ذلك لم یؤثر على روایاته خاصة وأن ذلك كان  قلت:

) ولعل ذلك كان في 1/572تهذیب التهذیب ه الحاكم: لم یصح سماعه من أنس (منه في آخر عمره، وما قال
  فروایاته عن أنس فقط ضعیفة.                أیضاً خر عمره آ

  الحكم على اإلسناد:     
ضعیف ألن علي بن عاصم صدوق یخطئ، لكنه یرتقي إلى الحسن لغیره بانتفاء جمیع العلل وذلك اإلسناد 

  لألسباب التالیة: 
بعه خالد بن عبد اهللا كما في علي بن عاصم صدوق یخطئ ورمي بالتشیع، أما بالنسبة لكونه یخطئ فقد تا -

 ) وأما بالنسبة لتشیعه فالحدیث ال یوافق بدعته.2/140روایة المستدرك (
 داود بن أبي داود كان یهم بأخرة ولعل ذلك لم یؤثر على روایاته. -

 .1641رقم  673ال یملك العبد، ص  ) صحیح مسلم، كتاب النذر، باب ال وفاء لنذر في معصیة اهللا وال فیما1(
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  بقتله في غزوة بدر (عقبة بن أبي معیط والنضر بن الحارث) rمن أمر النبي 

 ُمَعْیطٍ  َأِبى ْبنُ  ُعْقَبةُ  اُألَساَرى ِفي َوَكانَ حاق قال: فقد روى البیهقي في سننه عن ابن إس
ْفَراءِ  rاهللا  َرُسولُ  َكانَ  َفَلمَّا اْلَحاِرثِ  ْبنُ  َوالنَّْضرُ   َأِبى ْبنُ  َعِلىُّ  َقَتَلهُ  ،اْلَحاِرثِ  ْبنَ  النَّْضرَ  َقَتلَ  ِبالصَّ

 ُیْقَتلَ  َأنْ  r َرُسولُ  ِبهِ  َأَمرَ  ِحینَ  ُعْقَبةُ  َفَقالَ  ُمَعْیطٍ  َأِبى ْبنَ  ُعْقَبةَ  َقَتلَ  الظَّْبَیةِ  ِبَعَرقِ  َكانَ  َفَلمَّا t َطاِلبٍ 
ْبَیِة؟ َمنْ    . )1(اَألْقَلحِ  َأِبى ْبنِ  ثَاِبتِ  ْبنُ  َعاِصمُ  َوَقَتَلهُ ».  النَّارُ :«  َفَقالَ  ِللصِّ

  بقتله في غزوة أحد (أبو عزة الجمحي) rمن أمر النبي 

 ِمنَ  rاهللا  َرُسولُ  َأمَّنَ "الكبرى عن سعید بن المسّیب قال: فقد روى البیهقي في سننه 
: r- ِللنَِّبيِّ  َقالَ  َوَكانَ  ،َشاِعًرا َوَكانَ  اْلُجَمِحّي، ُعَمْیرٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنَ  اهللا َعْبدَ  َعزَّةَ  َأَبا َبْدرٍ  َیْومَ  اُألَساَرى

 ُأْعِطیكَ :  َعزَّةَ  َأُبو َوَقالَ  ،َفَفَعلَ  َعَلْیِهنَّ  ِبي َفَتَصدَّقْ  ءٌ َشي َلُهنَّ  َلْیَس  َبَناتٍ  َخْمَس  ِلي ِإنَّ  ُمَحمَّدُ  َیا
 َجاَءهُ  ُأُحدٍ  ِإَلى ُقَرْیٌش  َخَرَجتْ  َفَلمَّا ،rاهللا َرُسولُ  َفَأْرَسَلهُ  ،َأَبًدا َعَلْیكَ  ُأَكثِّرَ  َوالَ  ،ُأَقاِتَلكَ  الَ  َأنْ  َمْوِثًقا

 َصْفَوانُ  َفَضِمنَ . ُأَقاِتَلهُ  الَ  َأنْ  َمْوِثًقا ُمَحمًَّدا َأْعَطْیتُ  َقدْ  ِإنِّي:  َفَقالَ  ،َمَعَنا جْ اْخرُ : َفَقالَ  ُأَمیَّةَ  ْبنُ  َصْفَوانُ 
 َیْومَ  ُقَرْیشٍ  َمعَ  َخَرجَ  َحتَّى ِبهِ  َیَزلْ  َفَلمْ  ،َكِثیًرا َماالً  َأْعَطاهُ  َعاَش  َوإِنْ  ،ُقِتلَ  ِإنْ  َبَناِتهِ  َمعَ  َبَناِتهِ  َیْجَعلَ  َأنْ 
. َعَلىَّ  َفاْمُننْ  َبَناتٌ  َوِلى َكْرًها ُأْخِرْجتُ  ِإنََّما ُمَحمَّدُ  َیا:  َفَقالَ  ،ُقَرْیشٍ  ِمنْ  َغْیُرهُ  ُیْؤَسْر  َوَلمْ  َفُأِسرَ  دٍ ُأحُ 

 :تَُقولُ  ةَ ِبَمكَّ  َعاِرَضْیكَ  َتْمَسحُ  الَ  َواهللا الَ  ؟َواْلِمیثَاقِ  اْلَعْهدِ  ِمنَ  َأْعَطْیتَِني َما ْینَ أَ  :اهللا َرُسولُ  َفَقالَ 
َتْینَ  ِبُمَحمَّدٍ  َسِخْرتُ   ،َمرَّتَْینَ  ُجْحرٍ  ِمنْ  ُیْلَدغُ  الَ  اْلُمْؤِمنَ  ِإنَّ :«r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اْلُمَسیَّبِ  ْبنُ  َسِعیدُ  َقالَ  ،َمرَّ

  .)2(ُعُنَقهُ  َفَضَربَ  َفَقدََّمهُ ».  ُعُنَقهُ  َفاْضِربْ  َقدِّْمهُ  ثَاِبتٍ  ْبنُ  َعاِصمُ  َیا
  لراجح:القول ا

: " ونرى أّن األرجح أن یفّوض أمر الحرب ألهل االختصاص من ذوي )3(قال الصابوني
الرأي والبصر، یفعلون ما تقضي به المصلحة العامة، فإن رأوا قتل األسرى قتلوهم، وٕان رأوا أخذ 

ن، فیترك الفداء بالمال أو باألسرى، فاَدْوهم، وٕان رأوا إبقاءهم في األسر تركوهم تحت أیدي المسلمی
لهم تقدیر المصلحة حسب الظروف التي هم فیها، وهذه من (السیاسة الحكیمة) التي ینبغي أن 

 تتوفر في قادة المسلمین.
                                                           

 ، وخالصة الحكم أنه ضعیف.31 ) سبق تخریجه ودراسته ص1(

الزهري عن محمد بن عمر الواقدي عن محمد بن عبد اهللا عن ) أخرجه البیهقي في السنن الكبرى من طریق 2(
رقم  6/320محمد بن إسحاق ، ومن طریق عبد اهللا بن المبارك عن 18488رقم  9/65سعید بن المسیب 

  .(بنحوه) 13221
  لى الحدیث:الحكم ع

 .)498 ألن فیه الواقدي متروك (تقریب التهذیب صجدًا الحدیث ضعیف 

 .2/457) تفسیر آیات األحكام للصابوني 3(
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قد فعل ذلك كّله، فأسر من أسر، وقتل من قتل، وفادى منهم، وأطلق سراح  rوالرسول 
ل فإنما كان بتوجیٍه إلهي من أطلق دون ماٍل وال فداء. وما نزل من آیات العتاب في سورة األنفا

حیث نزلت هذه اآلیات الكریمة في (غزوة بدر) وهي أول حرب  -حسب المصلحة أیضًا  - حكیم 
یخوضها المسلمون مع أعدائهم، فكانت المصلحة تقضي بترجیح جانب الشّدة على جانب الرحمة، 

حرب المسلمین مرة أخرى، بالقتل، واإلثخان، وٕاراقة الدماء، حتى ال یطمع المشركون باإلقدام على 
وحتى تَُقلَّم أظافر الكفر منذ اللحظة األولى، فإذا علم المشركون أن ال رحمة في قلوب المسلمین 

على  tعلیهم، هابوهم وتخّوفوا من اإلقدام على حربهم، وهذا ما كان قد أشار به الفاروق عمر 
سلمین وقویت شوكتهم، وأصبحت الدولة ونزل القرآن موافقًا لرأیه، ولّما كثر عدد الم r رسول اهللا

بأیدیهم نزل القرآن الكریم بالمّن والفداء على األسرى، بعد أن توّطدت دعائم الدولة اإلسالمیة، 
وأصبح صرح اإلسالم شامخًا عتیدًا، فكان المّن عن قّوة، ال عن ضعف، وعن عزة ال عن ذلة 

  واستكانة".

``````  
  

 

  املسألة الثانية
  العبد؟  هل جيوز أمان 

كَِني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكَالَم اهللاِ ُثمَّ َأْبلِْغُه َمْأَمنَُه [یقول اهللا تعالى:  ْرشِ َوإِْن َأَحٌد ِمَن املُ
ُْم َقْوٌم َال َيْعَلُمونَ    )1(] َذلَِك بَِأهنَّ

كین الذین أمرتك قال ابن كثیر في تفسیره لهذه اآلیة: یقول اهللا لنبیه وٕان أحد من المشر 
  . )2(بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك أي استأمنك فأجبه إلى طلبته

فمن المتفق علیه أنه یصّح أمان آحاد الّرعّیة لواحٍد وعشرٍة، وقافلٍة وحْصٍن صغیرْین.. لكن 
موم الحدیث هل یجوز أمان العبد المسلم؟ فیه خالف.. وسبب الخالف بین العلماء معارضة ع

  للقیاس.

  

  
                                                           

 .)6سورة التوبة ( )1(

 .7/151) تفسیر ابن كثیر2(
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  موضع اإلشكال

 - أبو داود في سننه قال: َحدَّثََنا ُقتَْیَبُة ْبُن َسِعیٍد َحدَّثََنا اْبُن َأِبى َعِدىٍّ َعِن اْبِن ِإْسَحاَق  روى
ٌم َعْن َیْحَیى ْبِن َسِعیٍد ِبَبْعِض َهَذا ح َوَحدَّثََنا ُعَبْیُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ْبِن َمْیَسَرَة َحدَّثَِنى ُهَشیْ  - ُهَو ُمَحمٌَّد 

اْلُمْسِلُموَن َتَتَكاَفُأ ِدَماُؤُهْم : «rَجِمیًعا َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِبیِه َعْن َجدِِّه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا 
ِتِهْم َأْدَناُهْم، َوُیِجیُر َعَلْیِهْم َأْقَصاُهْم، َوُهْم َیٌد َعَلى َمْن ِسوَ  اُهْم َیُردُّ ُمِشدُُّهْم َعَلى ُمْضِعِفِهْم، َیْسَعى ِبِذمَّ
یِهْم َعَلى َقاِعِدِهْم َال ُیْقَتُل ُمْؤِمٌن ِبَكاِفٍر، َوَال ُذو َعْهٍد ِفي َعْهِدهِ    .)1(»َوُمَتَسرِّ

                                                           
، من طریق یحیى 2751رقم  486) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في السریة ترد على أهل العسكر، ص1(

  .rعید ومحمد بن إسحاق كالهما عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عن النبي بن سا
  تراجم الرواة:      
ن الثالثة (تقریب التهذیب بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص صدوق ثبت سماعه من جده م بن محمد شعیب -

  ).267ص 
)، 1/247قة (تهذیب األسماء وقال النووي: ث ،)4/357ي الثقات وقال لم یسمع من جده (ذكره ابن حبان ف

  ).1/488قال الذهبي: صدوق (الكاشف و 
  ده عبد اهللا بن عمرو بن العاص هو صدوق اختلف في سماعه من جده واألصح أنه سمع من ج الخالصة:

، تحفة 196، جامع التحصیل للعالئي ص 4/218، التاریخ الكبیر للبخاري 7/240انظر: الطبقات الكبرى (
  ).148ص التحصیل للعراقي 

محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص صدوق مات سنة ثماني عشرة ومائة ( تقریب  عمرو بن شعیب بن -
  ). 423التهذیب ص 

)، والعجلي 2/355ریخ ابن معین روایة الدوري تا)، وابن معین (2/28وثقه األوزاعي (تهذیب األسماء للنووي 
)، وابن حبان 22/72) والنسائي (تهذیب الكمال 6/239)، وأبو زرعة (الجرح والتعدیل 2/178(الثقات 
به وربما وجس في القلب منه شيء (سؤاالت )، وقال أحمد أنا أكتب حدیثه وربما احتججنا 8/486(الثقات 

)، 3/278)، وابن المدیني (تهذیب التهذیب 6/238)، وضعفه یحیى القطان (الجرح والتعدیل 41األثرم ألحمد 
  ).6/239والتعدیل  الجرحوما روى عنه الثقات فیذاكر به ( القوي یكتب حدیثهوقال أبو حاتم: لیس ب

  لم یترك حدیثه أیًا من األئمة وٕانما عابوا علیه أمرین  قلت:
أن أحادیثه بعضها صحیفة رواها وجادة، ولهذا تجنبها أصحاب الصحیح، والتصحیف یدخل على  األمر األول:

لسماع، لكن رد ذلك ابن معین، فقد قال ابن حجر: شهد له ابن معین الروایة من الصحف بخالف المشافهة با
و أن أحادیثه صحاح غیر أنه لم یسمعها وصح سماعه لبعضها، فغایة الباقي أن یكون وجادة صحیحة، وه

  ).3/278، وتهذیب التهذیب 3/266انظر: میزان االعتدال للذهبي أحد وجوه التحمل، واهللا أعلم (
قوله "عن أبیه عن جده" یحتمل أحد أجداده: إما محمد، وٕاما عبد اهللا، فأما محمد بن عبد اهللا ألن  األمر الثاني:

فتكون روایته ضعیفة، ألنها مرسلة، وأما عبد اهللا فهو صحابي لقي  rبن عمرو بن العاص فلم یلق النبي ا
جده یعود على  وسمع منه، فلو كان هو فروایته صحیحة، لكن أكثر المحدثین أن الضمیر في rالنبي 

شعیب، ولیس على عمرو فیكون  المقصود بجده هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص فتكون الروایة متصلة، 
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  :سبب اإلشكال

ِتِهْم َأْدَناُهْم، َوُیجِ  " rیقول النبي  یُر َعَلْیِهْم َأْقَصاُهْم، َوُهْم اْلُمْسِلُموَن تََتَكاَفُأ ِدَماُؤُهْم َیْسَعى ِبِذمَّ
  َیٌد َعَلى َمْن ِسَواُهْم " هذا الحدیث یوجب أمان العبد لعموم لفظ "المسلمون" حیث تشمل الحر والعبد. 

القیاس المعارض له أن األمان من شرطه الكمال والعبد ناقص بالعبودیة، فوجب أن یكون 
  .)1(ا في كثیر من األحكامللعبودیة تأثیر في إسقاطه قیاسًا على تأثیره

  تعریف األمان:
فع استباحة دم الحربّي ورّقه وماله حین قتاله أو رَ "األمان بقوله :  )2(لقد عّرف ابن عرفة

  .)3("العزم علیه مع استقراره تحت حكم اإلسالم مّدًة ما
 أقوال العلماء في المسألة: 

 . )4("قتال إال أن یأذن له المولىال یصح أمان العبد المحجور علیه عن ال" :قال ابن عباس .1

                                                                                                                                                                          
، 6/342انظر التاریخ الكبیر ب عن أبیه عن جده إذا صح السند (فیصح االحتجاج بروایة عمرو بن شعی

  ). 3/278، تهذیب التهذیب 3/266میزان االعتدال للذهبي 
  ).2/66الذهبي: حدیثه حسن وفوق الحسن (المغني  ا قالهم :الخالصة

بالتصغیر ابن بشیر، بوزن عظیم، ابن القاسم بن دینار السلمي، أبو معاویة بن أبي خازم،  م:یْ شَ هُ  -
نین ومائتین وقد قارب بمعجمتین، الواسطي، ثقة ثبت، كثیر التدلیس واإلرسال الخفي، مات سنة ثالث وثما

  .)574لتهذیب ص تقریب االثمانین (
على أنه یدلس كثیرًا ویرسل، أما بالنسبة لتدلیسه فقد جعله  أیضاً اتفق العلماء على توثیقه، وقد اتفقوا  قلت:

طبقات ن حدیثهم ما صرحوا فیه بالسماع (ابن حجر من المرتبة الثالثة من مراتب المدلسین الذین یقبل م
، كما أن ما ذكره عة قاصرة، فقد تابعه ابن أبي عديمتاب )، ولم یصرح بالسماع لكنه قد توبع47المدلسین ص

ضره، ومما یؤكد هذا أن البخاري ومسلمًا رویا عشرات األحادیث من ابن حجر عن كثرة اإلرسال والتدلیس ال ی
  طریق هشیم بالعنعنة.

  وباقي الرواة ثقات.
  الحكم على اإلسناد:

 الحدیث إسناده حسن. 

 .1/383) بدایة المجتهد 1(

) هو محمد بن محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد اهللا الورغمى (بفتح الواو وسكون الراء وفتح المعجمة وتشدید 2(
المیم) نسبة إلى ورغمة قریة من إفریقیة، التونسي المالكي، عالم المغرب المعروف بابن عرفة، ولد سنة ست 

لضوء الالمع مان مائة، (انظر: ااآلخرة سنة ثالث وث عشرة وسبعمائة، ومات في رابع وعشرین جمادى
 )9/61، شذرات الذهب البن العماد 1/229، بغیة الوعاة للسیوطي9/240للسخاوي 

 .1/224) شرح حدود ابن عرفة، للرصاع 3(

 .237) إیثار اإلنصاف في آثار الخالف، لسبط ابن الجوزي ص 4(
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، وفي روایة معن بن عیسى عنه: ال یصح أمان العبد وما )1(وقال مالك بجواز أمان العبد .2
 .  )2(سمعت فیه شیئا

فقال: إن أذن له سیده في القتال جاز أمانه، وٕان لم یأذن له سیده في القتال لم  )3(أما سحنون .3
 . )4(یجز أمانه، وبه قال أبو حنیفة

حجة أبي حنیفة أن العبد ال یملك القتال بنفسه فهم آمنون منه فال یصح أمانه، وألنه ال یملك و 
  .  )5(الوالیة فصار كالصبي والمجنون

وقال الشافعي: العبد المسلم إن أّمن أهل بغي أو حرب وكان یقاتل أجزنا أمانه كما نجیز أمان  .4
 .)6(الحر وٕان كان ال یقاتل لم نجز أمانه

بن حنبل فقد أجاز أمان العبد المسلم سواء كان حرًا أو عبدًا ألنه أمان وجد من عاقل  أما أحمد .5
 .)7(مسلم

  المجیزینحجة 
اإلسالم، ثم العبد یملك الجهاد بما فیه من  لةِ عِ ه بِ كَ لَ مَ عن المسلم فَ  رِّ الشَّ  دفعُ  أن األمانَ 

یملك اإلسماع فملك الطریق إلیه فهو نفسه یتحمل بها األمانة، ثم األمان إلسماع كالم اهللا، والعبد 
  . )8(یملك األمان، إما ألنه كفي به  شرا أو بكونه طریق إسماع كالم اهللا تعالى

  المانعین حجة
أن العبد ال یملك الجهاد، فال یملك األمان كالصبي، ذلك ألن الجهاد یكون بالنفس أو بالمال 

مان جهاد أو تبع الجهاد؛ ألنه من مصالح وهذا ال یملكها ولهذا یأثم إذا جاهد بغیر إذن، واأل
  .   )9(الجهاد

``````  
                                                           

 .2/41) المدونة 1(

 .3/31) المنتقى شرح الموطأ 2(

د: عبد السالم بن سعید بن حبیب التنوخي، وسحنون لقب له سمي باسم طائر حدید لحدته في ) هو أبو سعی3(
ألبي المسائل، لقي مالكًا وسمع منه، وصنف المدونة، توفي في رجب سنة أربعین ومائتین (طبقات الفقهاء 

 ).156الشیرازي ص  إسحاق

 .2/459) األحكام، البن العربي 4(

 .2/365تصر القدوري ) الجوهرة النیرة على مخ5(

 .5/543) األم 6(

 .2768، مسألة رقم 2763) مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وٕاسحاق بن راهویه، بروایة إسحاق بن منصور المروذي ص 7(

 .4/461) تقویم النظر 8(

 .4/463 لمصدر السابقا) 9(
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  املسألة الثالثة
هل جيوز قتل أهل الصوامع املنتزعني عن الناس والعميان والزمنى والشيوخ الذين ال 

  يقاتلون واملعتوه واحلراث والعسيف؟
سلمین، فالعالقة بین المسلمین أو مع غیر الم مع إن الدین اإلسالمي دین التسامح، سواء    

المسلمین وغیر المسلمین قائمة على الدعوة إلى اهللا بالحسنى، وعلى احترام العقود المبرمة بین 
الطرفین؛ لكن إن رفض المشركون اإلذعان إلى دعوة الحق، أو إن نقض المشركون عهودهم مع 

ون إال خیارًا واحدًا أال وهو المسلمین، أو إن بدأ المشركون بقتال المسلمین، فحینها ال یملك المسلم
قتال هؤالء المشركین.. وٕاذا ما دارت حرب بین المسلمین والمشركین فمن المتفق علیه أنه یجوز 
قتل رجال المشركین المقاتلین، الذین یحملون سالحهم ضد المسلمین، أما من لم یحمل السالح 

ْمنَ  )1(كأهل الصوامع ، والشیوخ الذین ال یقاتلون، )2(ىالمنتزعین عن الناس، والعمیان، والزَّ
  ، فهؤالء اختلف الفقهاء في قتلهم.)5(، والعسیف)4(، والَحرَّاث)3(والمعتوه

: "ُأِمْرُت r: معارضة بعض اآلثار بخصوصها لعموم الكتاب ولعموم قوله )6(والسبب في اختالفهم 
  .)7(اهللا ""ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َیْشَهُدوا َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ 

  اآلثار المتعارضة:

كَِني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهمْ (قوله تعالى:  ْرشِ ُرُم َفاْقُتُلوا املُْ   .)8()َفإَِذا اْنَسَلَخ اْألَْشُهُر اْحلُ

  وما رواه اإلمام البخاري قال:

ِميُّ ْبُن ُعَماَرَة َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبُة َحدَّثََنا َعْبُد اهللا ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمْسَنِديُّ َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َرْوٍح اْلَحرَ 
ُأِمْرُت َأْن " َقاَل: rَأنَّ َرُسوَل اهللا  t َعْن َواِقِد ْبِن ُمَحمٍَّد َقاَل: َسِمْعُت َأِبي ُیَحدُِّث َعن اْبِن ُعَمرَ 

                                                           
فتح الباري ا دققت ألنها دقیقة الرأس (عت إذ) الصومعة: هي البناء المرتفع المحدد أعاله ووزنها َفْوَعَلة من صم1(

 ).3/231غریب الحدیث البن سالم أما أصحاب الصوامع فهم الرهبان ()،  6/480الباري 

ْمَنى: مفردها َزِمن بفتح الزاي وكسر النون وهو المبتلى (لسان العرب ص 2(  مادة زمن) 1867) الزَّ

دة عته) وقال ابن األثیر: هو الَمْجُنوُن الُمَصاب ما 2/42) المعتوه: الناقص العقل (المغرب في ترتیب المعرب 3(
 ).3/181الُمَصاب بَعْقله (النهایة في غریب الحدیث واألثر 

رَّاع (لسان العرب ص 4(  ، مادة حرث).819) الَحرَّاث: الزَّ

 ).4/312) العسیف: المملوك الُمْسَتهان به الذي اْعُتِسف لَیْخُدَم، أي ُقِهر (معجم مقاییس اللغة 5(

 .1/384ة المجتهد ) بدای6(

 سیأتي تخریجه ودراسته.) 7(

 ).5) سورة التوبة (8(
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َكاَة، َفِإَذا ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َیْشَهُدوا َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللا َوَأنَّ ُمَحمًَّدا رَ  َالَة َوُیْؤُتوا الزَّ ُسوُل اهللا، َوُیِقیُموا الصَّ
ْسَالِم َوِحَساُبُهْم َعَلى اهللا   .)1("َفَعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِإالَّ ِبَحقِّ اْإلِ

  ار التالیة:، لكن یعارضها اآلث)2(هذه اآلثار تقتضي قتل كلِّ مشرك، راهبًا كان أو غیره
  الدلیل األول:

َأْخَبَرُه َأنَّ  tقال اإلمام البخاري: َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ُیوُنَس َأْخَبَرَنا اللَّْیُث َعْن َناِفٍع َأنَّ َعْبَد اهللا 
ْبَیانِ َقْتَل النَِّسا rَمْقُتوَلًة َفَأْنَكَر َرُسوُل اهللا  rاْمَرَأًة ُوِجَدْت ِفي َبْعِض َمَغاِزي النَِّبيِّ    . )3(ِء َوالصِّ

  الدلیل الثاني:

 و ح ،ُسْفَیانَ  َعنْ  اْلَجرَّاحِ  ْبنُ  َوِكیعُ  َحدَّثََنا ،َشْیَبةَ  َأِبي ْبنُ  َبْكرِ  َأُبو َحدَّثََناقال اإلمام مسلم : 
 َحدَّثَِني و ح ،ِإْمَالءً  َعَلْیَنا ْمَالهُ أَ  ،َقالَ  ُسْفَیانُ  َحدَّثََنا آَدمَ  ْبنُ  َیْحَیى َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهیمَ  ْبنُ  ِإْسَحقُ  َحدَّثََنا

 َمْرثَدٍ  ْبنِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  ُسْفَیانُ  َحدَّثََنا َمْهِديٍّ  اْبنَ  َیْعِني الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّثَِني َلهُ  َواللَّْفظُ  َهاِشمٍ  ْبنُ  اهللاَعْبدُ 
 َأْوَصاهُ  َسِریَّةٍ  َأوْ  َجْیشٍ  َعَلى َأِمیًرا َأمَّرَ  ِإَذا rاهللا  لُ َرُسو  َكانَ  :َقالَ  t َأِبیهِ  َعنْ  ُبَرْیَدةَ  ْبنِ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ 
ِتهِ  ِفي  َمنْ  َقاِتُلوا اهللا، َسِبیلِ  ِفي اه ِباْسمِ  اْغُزوا :َقالَ  ثُمَّ  ،َخْیًرا اْلُمْسِلِمینَ  ِمن َمَعهُ  َوَمنْ اهللا  ِبتَْقَوى َخاصَّ

 اْلُمْشِرِكینَ  ِمن َعُدوَّكَ  َلِقیتَ  َوإَِذا ،َوِلیًدا تَْقُتُلوا َوَال  َتْمثُُلوا َوَال  ِدُرواَتغْ  َوَال  َتُغلُّوا َوَال  اْغُزوا ِباهللا، َكَفرَ 
 ِإَلى اْدُعُهمْ  ُثمَّ  ،َعْنُهمْ  َوُكفَّ  ،ِمْنُهمْ  َفاْقَبلْ  َأَجاُبوكَ  َما َفَأیَُّتُهنَّ  ِخَاللٍ  َأوْ  ِخَصالٍ  َثَالثِ  ِإَلى َفاْدُعُهمْ 
ْسَالمِ  لِ  ِإَلى اْدُعُهمْ  ثُمَّ  ،َعْنُهمْ  َوُكفَّ  ِمْنُهمْ  َفاْقَبلْ  َجاُبوكَ أَ  َفِإنْ  اْإلِ  ،اْلُمَهاِجِرینَ  َدارِ  ِإَلى َداِرِهمْ  ِمنْ  التََّحوُّ
ُلوا َأنْ  َأَبْوا َفِإنْ  ،اْلُمَهاِجِرینَ  َعَلى َما َوَعَلْیِهمْ  ِلْلُمَهاِجِرینَ  َما َفَلُهمْ  َذِلكَ  َفَعُلوا ِإنْ  َأنَُّهمْ  َوَأْخِبْرُهمْ   ِمْنَها َیَتَحوَّ
 َیُكونُ  َوَال  ،اْلُمْؤِمِنینَ  َعَلى َیْجِري الَِّذي اهللا ُحْكمُ  َعَلْیِهمْ  َیْجِري اْلُمْسِلِمینَ  َكَأْعَرابِ  َیُكوُنونَ  َأنَُّهمْ  َفَأْخِبْرُهمْ 

 ُهمْ  َفِإنْ  اْلِجْزَیةَ  َفَسْلُهمْ  َأَبْوا ُهمْ  َفِإنْ  ،ینَ اْلُمْسِلمِ  َمعَ  ُیَجاِهُدوا َأنْ  ِإالَّ  َشْيءٌ  َواْلَفْيءِ  اْلَغِنیَمةِ  ِفي َلُهمْ 

                                                           
  .25رقم  1/24لزكاة فخلوا سبیلهم ) صحیح البخاري، كتاب اإلیمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا ا1(

  تخریج الحدیث:
هللا ویقیموا د رسول اأخرجه مسلم، كتاب اإلیمان، باب األمر بقتال الناس حتى یقولوا ال إله إال اهللا محم

 .22رقم  43الصالة ص 

  .1/384) بدایة المجتهد 2(

، عن أحمد بن 3014رقم  2/362) صحیح البخاري، كتاب الجهاد، والسیر باب قتل الصبیان في الحرب 3(
  .rیونس عن اللیث عن نافع عن ابن عمر عن النبي 

  تخریج الحدیث:
) من طریق عبید اهللا، ومسلم 3015رقم  2/362في الحرب أخرجه البخاري (كتاب الجهاد باب قتل النساء 

) من طریق اللیث، كالهما 1744رقم  723(كتاب الجهاد، باب تحریم قتل النساء والصبیان في الحرب ص 
 ).(اللیث وعبید اهللا)عن نافع به (بنحوه
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 ِحْصنٍ  َأْهلَ  َحاَصْرتَ  َوإَِذا ،َوَقاِتْلُهمْ  ِباهللا َفاْسَتِعنْ  َأَبْوا ُهمْ  َفِإنْ  ،َعْنُهمْ  َوُكفَّ  ِمْنُهمْ  َفاْقَبلْ  َأَجاُبوكَ 
 َلُهمْ  اْجَعلْ  َوَلِكن ،َنِبیِّهِ  ِذمَّةَ  وََال  اهللا ِذمَّةَ  َلُهمْ  َتْجَعلْ  َفَال  هِ َنِبیِّ  َوِذمَّةَ  اهللا ِذمَّةَ  َلُهمْ  َتْجَعلَ  َأنْ  َفَأَراُدوكَ 

 َوِذمَّةَ  اهللا ِذمَّةَ  ُتْخِفُروا َأنْ  ِمنْ  َأْهَونُ  َأْصَحاِبُكمْ  َوِذَممَ  ِذَمَمُكمْ  ُتْخِفُروا َأنْ  َفِإنَُّكمْ  ،َأْصَحاِبكَ  َوِذمَّةَ  ِذمََّتكَ 
 َوَلِكنْ اهللا،  ُحْكمِ  َعَلى تُْنِزْلُهمْ  َفَال  اهللا ُحْكمِ  َعَلى تُْنِزَلُهمْ  َأنْ  َفَأَراُدوكَ  ِحْصنٍ  َأْهلَ  اَصْرتَ حَ  َوإَِذا ،َرُسوِلهِ 
  .)1(ال َأمْ  ِفیِهمْ  اهللا ُحْكمَ  َأُتِصیبُ  َتْدِري َال  َفِإنَّكَ  ُحْكِمكَ  َعَلى َأْنِزْلُهمْ 

  الدلیل الثالث:

دِّیقَ  َبْكرٍ  َأَبا َأنَّ  َسِعیٍد، ْبنِ  َیْحَیى َعنْ مالك، اه ما رو   َفَخَرجَ  الشَّاِم، ِإَلى ُجُیوًشا َبَعثَ  الصِّ
: َبْكرٍ  َألِبي َقالَ  َیِزیدَ  َأنَّ  َفَزَعُموا ْرَباِع،األَ  ِتْلكَ  ِمنْ  ُرْبعٍ  َأِمیرَ  َوَكانَ ،  ُسْفَیانَ  َأِبي ْبنِ  َیِزیدَ  َمعَ  َیْمِشي

 َهِذهِ  ُخَطايَ  َأْحَتِسبُ  ِإنِّي ِبَراِكٍب، َأَنا َوَما ِبَناِزٍل، َأْنتَ  َما: َبْكرٍ  َأُبو َفَقالَ  َأْنِزَل، َأنْ  َوإِمَّا َتْرَكَب، َأنْ  ِإمَّا
 َزَعُموا َوَما َفدعُهمْ  ِللَِّه، َأْنُفَسُهمْ  َحبَُّسوا َأنَُّهمْ  َزَعُموا َقْوًما َسَتِجدُ  ِإنَّكَ : َبْكرٍ  َأُبو َقالَ  ُثمَّ  اِهللا، َسِبیلِ  ِفي

 َفَحُصوا َما َفاْضِربْ ،)2(الشََّعرِ  ِمنَ  ُرُؤوِسِهمْ  َأْوَساطِ  َعنْ  َفَحُصوا َقْوًما َوَسَتِجدُ  َلُه، َأْنُفَسُهمْ  َحبَُّسوا َأنَُّهمْ 
 َشَجًرا َتْقَطَعنَّ  وَالَ  َهِرًما، َكِبیًرا وَالَ  َصِبی ا، وَالَ  اْمَرَأًة، تَْقُتَلنَّ  الَ : ِبَعْشرٍ  ُموِصیكَ  َوإِنِّي،)3(ِبالسَّْیفِ  َعْنهُ 

َبنَّ  َوالَ  ُمْثِمًرا، َقنَّ  َوالَ  ِلَمْأَكَلٍة، ِإالَّ  َبِعیًرا، َوالَ  َشاًة، َتْعِقَرنَّ  َوالَ  َعاِمًرا، ُتَخرِّ  وَالَ  َتْحِرَقنَّه، َوالَ  َنْحالً  ُتَغرِّ
  .)5("َتْجُبنْ  َوالَ ، )4(َتْغُللْ 

                                                           
رقم  720بآداب الغزو ص اهم ) صحیح مسلم، كتاب الجهاد، باب تأمیر اإلمام األمراء على البعوث ووصیته إی1(

1731.  

بغوي انظر: شرح السنة للوهم الشمامسة أي رؤوس النصارى ( ،) أي حلقوا مواضع منها كأفحصوص القطا2(
 .)2/295، شرح الزرقاني 11/48

 ).2/295أي اقتلهم (شرح الزرقاني  )3(

 ).3/29 شرح الموطأض الغانمین ما لم تصبه المقاسم (المنتقى ) الغلول: أن یأخذ من الغنیمة بع4(

  .1627رقم  3/635) موطأ مالك، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والصبیان في الغزو 5(
  تخریج الحدیث:

مصنف ابن أبي شیبة بمثله)، وابن أبي شیبة ( 9375قم ر  5/199أخرجه عبد الرزاق (مصنف عبد الرزاق 
سنن الكبرى، كتاب السیر، باب ترك قتل من ال قتال بنحوه)، والبیهقي (ال 33793رقم  17/575كتاب السیر 

ثالثتهم من طریق یحیى بن سعید، وأخرجه البیهقي من طریقي یزید بن أبي  ،بمثله) 9/90منه من الرهبان
  9/90مالك الشامي وصالح بن كیسان (السنن الكبرى كتاب السیر، باب ترك قتل من ال قتال منه من الرهبان

بنحوه)، والبیهقي (السنن الكبرى، كتاب  9377رقم  5/200الرزاق (مصنف عبد الرزاق بمعناه)، وأخرجه عبد 
كالهما من طریق أبي عمران الجوني،  ،بمثله) 9/90السیر، باب ترك قتل من ال قتال منه من الرهبان

 بنحوه)، وابن منجویه (األموال، كتاب مخارج الفيء 3/144شرح مشكل اآلثار أیضًا الطحاوي (وأخرجه 
بنحوه)  759رقم  2/478ومواضعه التي یضرب إلیها، باب الحكم في قسمة الفيء ومعرفة من له فیه حق 

ثالثتهم من  بنحوه)، 9/90قتال منه من الرهبان والبیهقي (السنن الكبرى، كتاب السیر، باب ترك قتل من ال
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  الدلیل الرابع:

 ْبنِ  اْلُمَرقِّعِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثََنا الطََّیاِلِسىُّ  اْلَوِلیدِ  َأُبو َحدَّثََنا: قال سننه في داود أبوما رواه اإلمام 
 النَّاَس  َفَرَأى َغْزَوةٍ  في r اهللا َرُسولِ  َمعَ  ُكنَّا َقالَ  َرِبیعٍ  ْبنِ  َرَباحِ  َجدِّهِ  َعنْ  َأِبى َحدَّثَِني َرَباحٍ  ْبنِ  صیفي

 َقِتیٍل، اْمَرَأةٍ  َعَلى: َفَقالَ  َفَجاءَ »  َهؤَُالءِ  اْجَتَمعَ  َعَالمَ  اْنُظْر : « َفَقالَ  ُجالً رَ  َفَبَعثَ  شيء َعَلى ُمْجَتِمِعینَ 
 الَ  ِلَخاِلدٍ  ُقلْ : «َفَقالَ  َرُجالً  َفَبَعثَ  اْلَوِلیدِ  ْبنُ  َخاِلدُ  اْلُمَقدَِّمةِ  َوَعَلى: َقالَ . »ِلتَُقاِتلَ  َهِذهِ  َكاَنتْ  َما: «َفَقالَ 

  .)4((والوصفاء) )3(روایتهأحمد في وقد زاد  )2(")1(َعِسیًفا َوالَ  َرَأةً امْ  َیْقُتَلنَّ 

  وجه التعارض:

كَِني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهمْ (ه تعالى ن قولَ أ ْرشِ ُرُم َفاْقُتُلوا املُْ  ، وقولَ )َفإَِذا اْنَسَلَخ اْألَْشُهُر اْحلُ
، فهي تشمل الیهود والنصارى، عامةً  ركینَ المش اس" یقتضي قتلَ النَّ  لَ اتِ قَ أُ  نْ أَ  تُ رْ مِ "أُ  rالنبي 

وأصحاب األوثان، والنساء والرجال، وغیر ذلك، بینما األحادیث التي تعارضها تنهى عن قتل 
  بعض األصناف. 

  كیف نزیل التعارض الظاهري بین هذه اآلثار؟

كِ (ه تعالى أن قولَ  ْرشِ ُرُم َفاْقُتُلوا املُْ  rالنبي  ،  وقولَ )َني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهمْ َفإَِذا اْنَسَلَخ اْألَْشُهُر اْحلُ
  ص منه بعض األصناف.صِّ اس" عام خُ النَّ  لَ اتِ قَ أُ  نْ أَ  تُ رْ مِ "أُ 

  ما هو مختلف فیه. اوهذه األصناف منها ما هو متفق على عدم جواز قتلهم، ومنه

  

                                                                                                                                                                          
 33806رقم  17/580سیر مصنف ابن أبي شیبة، كتاب الن المسیب، وأخرجه ابن أبي شیبة (طریق سعید ب

بمعناه) من طریق یحیى بن أبي مطیع. ستتهم (یحیى بن سعید ویزید الشامي وصالح وأبو عمران وسعید 
  ویحیى بن أبي مطیع) عن أبي بكر.

  الحكم على اإلسناد: 
طعة من طرق كلها منق أیضاً الحدیث رجاله ثقات إال أنه منقطع ألن یحیى بن سعید لم یلق أبا بكر، وقد روي 

یحیى بن سعید ویزید الشامي وصالح وأبو عمران وسعید وضح من خالل التخریج) فأیًا من ((كما هو م
ویحیى بن أبي مطیع) لم یلق أبا بكر، فهذا اإلسناد فیه إرسال وضعف وهو بشواهده مع ما فیه من اآلثار 

 یقوى واهللا أعلم.

 ).4/312ْخُدَم، أي ُقِهر (معجم مقاییس اللغة ) العسیف: المملوك الُمْسَتهان به الذي اْعُتِسف لیَ 1(

 .2669رقم  469كتاب الجهاد، باب في قتل النساء ص  ،سنن أبي داود) 2(
 .15420رقم  24/146انظر: مسند أحمد  )3(
 ).4850ب البن منظور ص لسان العر ف: الخادم غالمًا كان أو جاریة () الوصی4(
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 ؟.)1(الكفار من قتله یجوز ال من

 والخناثى )2(والصبیان النساء موه: أصناف خمسة قتل جواز عدم على العلم أهلُ  اتفق
 واألجیر والراهب الفاني الشیخ وهم أصناف ستة في واختلفوا والمجانین، والرسل )3(المشكلین
  .ونحوهم والتاجر والزَِّمن واألعمى

  :ذلك على واألدلة قتلهم جواز عدم على العلماء اتفق الذین الكفار أصناف: أوالً 

   والصبي المرأة قتل تحریم أدلة -أ

  . )4()َوَقاتُِلوا ِيف َسبِيِل اهللاِ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوا إِنَّ اهللاَ َال ُحيِبُّ املُْْعَتِدينَ (: تعالى قوله -1

بیان وال النساء تقتلوا ال: )َوالَ َتْعَتُدوا( تعالى قوله في t عباس ابن فعن  الشیخ وال الصِّ
  .)5( اعتدیتم فقد هذا َفعلتم فإن َیده، وكفَّ  َلمَ السَّ  إلیكم ألقى منْ  َوال الكبیر

                                                           
 .327_323ص األعمال الفدائیة ) 1(

 . 3/351،مواهب الجلیل 7/101للكاساني نظر: بدائع الصنائع ا) 2(

 .7/329انظر: بدائع الصنائع ) 3(

 ).190) سورة البقرة (4(

)، كالهما من طریق 3/563)، والطبري (تفسیر الطبري 1/325) أخرجه ابن أبي حاتم (تفسیر ابن أبي حاتم 5(
  .rن عباس عن النبي أبي صالح عن معاویة بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن اب

  راجم الرواة:ت     
سالم مولى بني العباس سكن حمص، أرسل عن ابن عباس ولم یره، صدوق قد  علي بن أبي طلحة -

  ).402یخطئ، مات سنة ثالث وأربعین ومائة (تقریب التهذیب ص 
ات وقال: روى عن حبان في الثق)، وذكره ابن 20/49تهذیب الكمال )، والنسائي (2/56لعجلي (الثقات وثقه ا
تقریب )، وابن حجر(13/380اد تاریخ بغد)، وتوسط فیه أبو داود (7/211ات عباس ولم یره (الثقابن 

رقم  168العلل روایة المروذي، تحقیق: وصي اهللا عباس ص ) وضعفه أحمد بن حنبل (402هذیب صالت
)، وقال یعقوب بن سفیان: 6/188الجرح والتعدیل وقال أبو حاتم: لم یسمع من ابن عباس التفسیر( )،374

)، وقال في موضع آخر شامي لیس هو بمتروك وال 2/457ضعیف لیس بمحمود الحدیث (المعرفة والتاریخ 
  ). 3/65هو حجة (المعرفة والتاریخ 

  خالصة القول فیه:
  صدوق قد یخطئ لكن روایته التفسیر عن ابن عباس ضعیفة ألنه لم یسمع من ابن عباس التفسیر.

بن حدیر بالمهملة مصغر، الحضرمي أبو عمرو وقیل أبو عبد الرحمن الحمصي،  ویة بن صالحمعا -
  ).538تقریب التهذیب ص ام، مات سنة ثمان وخمسین ومائة (قاضي األندلس، صدوق له أوه

  )، وأحمد 9/530)، وابن سعد (الطبقات الكبرى 8/382الجرح والتعدیل وثقه عبد الرحمن بن مهدي (
)، 8/382 )، وأبو زرعة (الجرح والتعدیل2/284الثقات )، والعجلي (8/382جرح والتعدیل لبن حنبل (اا
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َأْخَبَرُه َأنَّ اْمَرَأًة  tقال اإلمام البخاري: َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ُیوُنَس َأْخَبَرَنا اللَّْیُث َعْن َناِفٍع َأنَّ َعْبَد اهللا  - 2
ْبَیانِ  rُسوُل اِهللا َمْقُتوَلًة، َفَأْنَكَر رَ  rُوِجَدْت ِفي َبْعِض َمَغاِزي النَِّبيِّ    . )1(َقْتَل النَِّساِء َوالصِّ

  
                                                                                                                                                                          

)، 7/158بي (سیر أعالم النبالء )، والذه7/470الثقات )، وابن حبان (28/191ذیب الكمال تهوالنسائي (
(الكامل  )، وابن عدي28/191)، وابن خراش (تهذیب الكمال 8/382(الجرح والتعدیل  وتوسط فیه أبو حاتم

)، ویحیى بن معین 8/382لتعدیل )، وقد ضعفه یحیى بن سعید القطان (الجرح وا6/407في الضعفاء 
  ).3/127الضعفاء والمتروكین البن الجوزي ) وأبو الفتح األزدي (2/73لدوري تاریخ ابن معین روایة ا(

  صدوق له أوهام.خالصة القول فیه: 
بن مسلم الجهني، أبو صالح المصري، كاتب اللیث، صدوق كثیر  عبد اهللا بن صالح بن محمد أبو صالح: -

الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فیه غفلة، مات سنة مائتین واثنتین وعشرین وله خمس وثمانون (تقریب 
  ).308التهذیب ص 

)، والفضل بن محمد الشعراني 5/86وثقه یحیى بن معین وعبد الملك بن شعیب بن اللیث (الجرح والتعدیل
)، وتوسط فیه أبو حاتم (الجرح 3/105)، وابن ناصر الدین (شذرات الذهب 9/479اریخ بغداد (ت

)، وابن عدي 9/480تاریخ بغداد ( )، وأبو زرعة2/445معرفة والتاریخ )، ویعقوب الفسوي (ال5/86والتعدیل
أحمد بن حنبل )، و 9/480تاریخ بغداد )، وضعفه ابن المدیني(1/562كاشف والذهبي (ال )،4/208(الكامل 
)، والحاكم 2/40)، وابن حبان (المجروحین 149ص  الضعفاء)، والنسائي (3/212معرفة الرجال (العلل و 

  ).15/102تهذیب التهذیب) أما صالح جزرة فقد كذبه (تهذیب الكمال(
  خالصة القول فیه:

هللا بن صالح عداوة، هو صدوق في نفسه، أدخلت علیه بعض المناكیر من قبل جار له كان بینه وبین عبد ا
فكان یضع الحدیث على شیخ عبد اهللا بن صالح، ویكتب في قرطاس بخط یشبه خط عبد اهللا بن صالح، 

)، ویؤكد 2/40المجروحین یحدث به فیتوهم أنه خطه وسماعه (ویطرح في داره في وسط كتبه فیجده عبد اهللا ف
عمره والتي أنكروا علیه روایتها قال: إن هذه مما ذلك ما قاله أبو حاتم عن األحادیث التي أخرجها في نهایة 

  ).5/86الجرح والتعدیل تعل الحدیث ویضعه في كتب الناس (افتعل خالد بن نجیح یف
  الحكم على اإلسناد:

  اإلسناد ضعیف لما فیه من العلل التالیة: 
  ق له أوهام ولم یتابع.علي صدوق یخطئ ولم یتابع وهو أیضًا لم یسمع من ابن عباس التفسیر، ومعاویة صدو  -
 لیث صدوق كثیر الغلط ولم یتابع. أبو صالح كاتب ال -

  .301رقم  2/362الصبیان في الحرب  ) صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب قتل1(
  تخریج الحدیث: 

م ) من طریق عبید اهللا ، ومسل3015رقم  2/362أخرجه البخاري (كتاب الجهاد باب قتل النساء في الحرب 
) من طریق اللیث، كالهما 1744رقم  723(كتاب الجهاد، باب تحریم قتل النساء والصبیان في الحرب ص 

 (اللیث وعبید اهللا)عن نافع به. 
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   الرسل قتل تحریم أدلة - ب

 مسیلمة، بكتاب r اهللا رسول على قدما عندما الكذاب مسیلمة رسولي قصة في جاء ما
 نِ َتُقوالَ  َما: ُمَسْیِلَمةَ  ِكَتابَ  َقَرآ ِحینَ  َلُهَما َیُقولُ  r اهللا رسول سمعت قال t مسعود بن نعیم فعن

  .)1(»َأْعَناَقُكَما َلَضَرْبتُ  تُْقَتلُ  الَ  الرُُّسلَ  َأنَّ  َلْوالَ  َواهللاِ  َأَما: َقالَ : َقالَ  َكَما َنُقولُ  َقاالَ  َأْنُتَما؟

  
                                                           

، عن محمد بن عمرو الرازي عن سلمة 2761رقم  488) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الرسل ص 1(
عن سلمة بن نعیم بن مسعود األشجعي عن نعیم بن  بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن سعد بن طارقا

  .rمسعود عن النبي 
  تخریج الحدیث: 

، وصرح فیه ابن )طریق  سلمة بن الفضل به (بمثله ) من15989رقم  25/366أخرجه أحمد في مسنده (
  .إسحاق بالسماع من سعد بن طارق

  راجم الرواة:ت
ضي الري، صدوق كثیر الخطأ، مات بعد المائة األبرش بالمعجمة مولى األنصار قا سلمة بن الفضل -

  )، وابن 9/385)، وثقه ابن سعد (الطبقات الكبرى 248والتسعین وقد جاز المائة (تقریب التهذیب ص 
  ) وقال: كان یتشیع (تاریخ ابن معین روایة 393ت ابن الجنید لیحیى بن معین صمعین (سؤاال

) وذكره ابن حبان 13/205تاریخ اإلسالم )، والذهبي (2/76(تهذیب التهذیب  )، وأبو داود2/280الدوري 
)، وابن عدي 2/76تهذیب التهذیب )، وتوسط فیه أحمد (8/287الثقات في الثقات وقال: یخالف ویخطئ (

  )، وابن راهویه 4/170والتعدیل  )، وضعفه علي بن المدیني (الجرح3/340(الكامل في الضعفاء 
  )، وأبو حاتم (الجرح والتعدیل 57لبخاري (الضعفاء الصغیر ص )، وا2/11الضعفاء البن الجوزي (
)، والحاكم (تهذیب 118)، والنسائي (الضعفاء ص362)، وأبو زرعة (أجوبة أبي زرعة الرازي ص169/ 4

  ).2/76التهذیب 
  خالصة القول فیه:

ري ال یرغبون فیه لسوء قد وثقه عدد من العلماء، لكن من ضعفه ربما ألنه یتشیع، فقد قال أبو زرعة: "أهل ال
)، فهو صدوق یخطئ، لكن روایاته في المغازي وعن ابن 362رأیه وظلم فیه" (أجوبة أبي زرعة الرازي ص 

فعن یحیى بن المغیرة عن جریر لیس من لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن  ،إسحاق صحیحة
سیر أعالم لذهبي كان قویا في المغازي (ال ا)، وق4/169إسحاق من سلمة بن الفضل (الجرح والتعدیل 

  ).9/49النبالء 
  الحكم على اإلسناد:

  اإلسناد صحیح ألن رواته ثقات بانتفاء جمیع العلل: 
د توبع فقد تابعه یونس بن بكیر فما كان من سلمة بن الفضل: حدیثه هنا عن ابن إسحاق وهو صحیح وق

 .كما عند أحمد في المسند دلس: وقد صرح بالسماع)، وابن إسحاق ی2863رقم  7/301شرح مشكل اآلثار (
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   المجانین قتل تحریم -ج

 فیقتل یقاِتل أن إال ُیقتل فال مخاطب، وال مكلف، غیر المجنون أن تفید التي األدلة عموم
  .)1(لشره دفعاً 

  

   المشكلین الخناثى قتل تحریم -د
  . )2(مشكل خنثى له فیقال أنوثته من ذكوریته یتبین لم من وهو خنثى جمع: الخناثى
 القتال أهل من لیس وألنه قتله، من المانع وجود احتمال مع یقتل فال أنوثته احتمال قتله منع وسبب

  . )3(ذكورته تمام لعدم الغالب في
  

   )4(قتلهم جواز في اختلف الذین الكفار أصناف: ثانیاً 
 والتاجر والزَِّمن واألعمى واألجیر والراهب الفاني الشیخ قتل جواز في العلم أهل اختلف

  . قولین على وذلك ونحوهم
  : األول القول

 )5(األحناف ذهب وٕالیه ونحوهم، والزَِّمن واألعمى واألجیر والراهب الفاني الشیخ قتل جواز عدم
  .)7(الشافعیة عند لألظهر المقابل القولین أحد وهو )6(والحنابلة والمالكیة

  

    والدلیل

  .)8()َوَقاتُِلوا ِيف َسبِيِل اهللاِ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوا(: تعالى قوله - 1

 من لیسوا األصناف وهؤالء ،الكفار من یقاتلوننا الذین بقتال أمرت اآلیة أن: االستدالل وجه
  . قتلهم یجوز فال القتال أهل

  
                                                           

 .5/454) انظر: فتح القدیر البن الهمام 1(

 ).5/164هـ (458) المحكم والمحیط األعظم البن سیده المرسي ت 2(

 .2/377)  انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، لمنصور بن یونس البهوتي الحنبلي 3(

 .285رسالة ماجستیر لسامي بن خالد الحمود) صالفقهیة (ا ) األعمال الفدائیة صورها وأحكامه4(

 .10/109) انظر: المبسوط للسرخسي 5(

 .1679، مسألة رقم 13/177) انظر: المغني البن قدامة 6(

 .2/578) انظر: األم للشافعي 7(

 ).190)  سورة البقرة (8(
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  . )1("ُقْل ِلَخاِلٍد َال َیْقُتَلنَّ اْمَرَأًة َوَال َعِسیًفا: "r النبي عن t الربیع بن رباح حدیث - 2

ِ  ِباْسمِ  اْنَطلِقُوا:"  rالنبي عن t أنس رواه ما - 3  َشْیًخا َتْقُتلُوا َوالَ ، هللاَِّ  َرُسولِ  ِملَّةِ  َوَعلَى َوبِا َِّ  هللاَّ
وا َتُغلُّوا َوالَ ، اْمَرأَةً  َوالَ  َصِغیًرا َوالَ  ِطْفالً  َوالَ  ،َفاِنًیا   . )3(")2(َغَنائَِمُكمْ  َوُضمُّ

  .)4(القتال إطاقة عدم بجامع المرأة على قیاساً  قتلها یجوز ال األصناف هذه وأن: القیاس  - 4
 هبمذ في األظهر وهو واألعمى، واألجیر والراهب الفاني الشیخ قتل جواز: الثاني القول

  . )6(حزم ابن ذهب وٕالیه )5(الشافعیة
  :ذلك على واألدلة

كَِني َحْيُث [: تعالى قوله: المشركین قتل آیات عموم - 1 ْرشِ َفإَِذا اْنَسَلَخ األَْشُهُر اُحلُرُم َفاْقُتُلوا املُ
  .)8()ُدواَوَقاتُِلوا ِيف َسبِيِل اهللاِ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َوَال َتْعتَ (،)7(] َوَجْدُمتُوُهمْ 

                                                           
عن أبي الولید الطیالسي عن عمر  ،2669رقم  469) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء ص1(

  .rبن المرقع عن أبیه المرقع بن صیفي عن جده رباح بن الربیع عن النبي ا
  تخریج الحدیث:

ف كتاب السیر، باب قتل العسین طریق هشام عن عمرو بن المرقع (أخرجه النسائي في السنن الكبرى م
)، وابن ماجة (كتاب الجهاد، باب 15992رقم  25/370مسند أحمد )، وأخرجه أحمد (8571رقم  8/26

)، من طریق المغیرة بن عبد الرحمن عن أبي 2842رقم  481الغارة والبیات وقتل النساء والصبیان ص 
  ). بو الزناد) عن المرقع به (بنحوهالزناد،  كالهما (عمر وأ

  تراجم الرواة:
  رواته كلهم ثقات.

  الحكم على اإلسناد:
 ).701رقم  2/314السلسلة الصحیحة م األلباني (اإلما أیضاً حه الحدیث إسناده صحیح، وممن صح

داود، لعبد شرح سنن أبي ض، حتى ال یؤخذ منها من غیر حق ()  یعني: اجمعوها وضموا بعضها إلى بع2(
 ).14/107المحسن العباد 

یبة عن ، عن عثمان بن أبي ش2614رقم  459) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركین ص3(
  .rیحیى بن آدم وعبید بن موسى كالهما عن حسین بن صالح عن خالد بن الفرز عن أنس عن النبي 

  كم على اإلسناد:الح
) ولم یتابع وكذا قال األلباني 190الحدیث ضعیف ألن فیه خالد بن الفرز وهو مقبول (تقریب التهذیب ص 

 ). 450رقم  2/325ضعیف سنن أبي داود (

 .10/109وط للسرخسي ) انظر: المبس4(

 .4/295) انظر: مغني المحتاج للشربیني 5(

 .5/135) انظر: المحلى البن حزم 6(

 ).5) سورة التوبة (7(

 ).190)  سورة البقرة (8(
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  .)2(»)1(َشْرَخُهمْ  َواْستَْبُقوا اْلُمْشِرِكینَ  ُشُیوخَ  اْقُتُلوا: « قال r النبي عن t سمرة عن - 2
                                                           

 ،بكْ ب ورَ كما قالوا راكِ  ،خرْ خ وشَ ارِ ن، یقال شَ خ وهو الحدیث السِّ ارِ خ هاهنا جمع شَ رَ )  قال الخطابي: الشَّ 1(
 ).2/281معالم السنن مبلغ الرجال ( یرید بهم الصبیان ومن لم یبلغ ب،حْ وصاحب وصَ 

، عن سعید بن منصور عن حجاج 2670رقم  469) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء ص 2(
  .rعن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي 

  تخریج الحدیث:
) من 1583رقم  375لنزول على الحكم ص السنن في كتاب السیر، باب ما جاء في اأخرجه الترمذي (

هما (سعید )، من طریق حجاج، كال20145و 20230مسند أحمد رقم ریق سعید بن بشیر، وأخرجه أحمد (ط
  ).   وحجاج) عن قتادة به (بنحوه

  تراجم الرواة:
ري موالهم، هو الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبیه یسار بالتحتانیة والمهملة، األنصا الحسن البصري: -

ثقة فقیه فاضل مشهور، وكان یرسل كثیرا ویدلس، قال البزار: كان یروي عن جماعة لم یسمع منهم فیتجوز 
نة عشر ومائة وقد قارب التسعین ویقول حدثنا وخطبنا یعني قومه الذین حدثوا وخطبوا بالبصرة، مات س

  ).160تقریب التهذیب ص (
  )26ر في المرتبة الثانیة التي ال یضر تدلیسهم (طبقات المدلسین صبالنسبة لتدلیسه فقد ذكره ابن حج قلت:

وبالنسبة لمراسیله ففیها ضعف؛ ألنه أكَثَر الروایة عمن لم یلقهم، أو لقیهم ولم یسمع منهم، من أمثال أبي 
هریرة، وجندب، ومعقل بن یسار، وعمران بن حصین، وجابر، وابن عباس، وأبي سعید الخدري، وأبي موسى 

شعري، واألسود بن سریع، وعبد اهللا بن عمر، وأسامة بن زید، وأبي برزة األسلمي، وعقبة بن عامر، وقیس األ
، تهذیب 1/322، الكاشف 9/157، الطبقات الكبیر 3/40بن عاصم، وعمرو بن تغلب (الجرح والتعدیل ا

  ).1/388التهذیب 
  ).1/282ح (التاریخ األوسط أما سماعه من سمرة فقد قال البخاري: سماع الحسن من سمرة صحی

  خالصة القول فیه:
 هو ثقة یرسل، لكن لم یثبت إرساله عن سمرة. 

بفتح الهمزة بن ثور بن هبیرة النخعي، أبو أرطاة الكوفي القاضي أحد الفقهاء، صدوق  حجاج بن أرطاة: -
  ).152كثیر الخطأ والتدلیس، مات سنة خمس وأربعین ومائة (تقریب التهذیب ص 

سط فیه )، وتو 1/311)، وحماد بن زید (الكاشف 9/136لیلون من أمثال شعبة والثوري (تاریخ بغداد وثقه ق
)، 2/103لتاریخ األوسط ا)، والبخاري (50روایة الدارمي ص تاریخ ابن معین ابن معین في أحد أقواله (

ل زرعة (الجرح والتعدی)، وأبو حاتم وأبو 9/133تاریخ بغداد )، ویعقوب بن شیبة (284والعجلي (الثقات ص 
  )1/311الكاشف )، والذهبي (3/154

)، ویحیى 8/479)، وابن سعد ( الطبقات الكبرى 1/223وضعفه ابن مهدي والقطان (المغني في الضعفاء 
)، والنسائي (الكامل 2/306ضعفاء العقیلي )، وأحمد (3/154(الجرح والتعدیل بن معین في أحد أقواله ا

اهللا )، والسجزي عن أبي عبد 5/347العلل والدارقطني ()، 1/356ب التهذیب)، والساجي (تهذی2/223
  ).1/356الحاكم (تهذیب التهذیب
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 ُقِتَل، الشَّْعرَ  َأْنَبتَ  َفَمنْ  َیْنُظُروَن، َفَكاُنوا ُقَرْیَظةَ  َبِنى َسْبىِ  ِمنْ  ُكْنتُ  :َقالَ  t اْلُقَرِظىُّ  َعِطیَّةُ  عن - 3
  .)1(ُیْنِبتْ  َلمْ  ِفیَمنْ  َفُكْنتُ  ُیْقَتلْ  َلمْ  تْ ُیْنبِ  َلمْ  َوَمنْ 

                                                                                                                                                                          
  أسباب تضعیف العلماء للحجاج: 

واألسباب التي من أجلها تكلم فیه العلماء جمعها الذهبي في مقولته: " كان من بحور العلم، تكلم فیه لبأو فیه، 
  ).7/68ه، ولم یترك " (سیر أعالم النبالءولتدلیسه، ولنقص قلیل في حفظ

به: فقد روي أنه كان یقول: ال تتم مروءة الرجل حتى یترك الصالة في  الفخر والكبر الذي أصیب -1
جماعة، وروي عن األصمعي أنه قال: أول من ارتشى بالبصرة من القضاة الحجاج بن أرطأة (الكامل 

2/223.( 
)، وقد جعله ابن حجر في 1/153وا على أنه مدلس (تهذیب األسماء فقد قال النووي: اتفق التدلیس: -2

)، 49طبقات المدلسین ص ألنه یكثر التدلیس عن الضعفاء ( المرتبة الرابعة من مراتب المدلسین وذلك
 ).3/154وقال أبو حاتم: إذا قال حدثنا فهو صالح ولیس بالقوي  (الجرح والتعدیل 

ه لم یسمع من إبراهیم النخعي، وال من الزهري، وال من یحیى بن أبي كثیر، فقد اتفق العلماء أن اإلرسال: -3
وال من عكرمة، واختلفوا في سماعه من مكحول، أما یحیى وأبو داود  فقد أثبتا سماعه منه، وقال علي 

، 1/243تاریخ یحیى روایة الدوري ول إنما هي من كتاب عبد القدوس (بن المدیني: وروایته عن مكحا
) فنفوا عنه 47المراسیل )، وأبو حاتم (284أما العجلي (الثقات  )،120أبي عبید اآلجري ص سؤاالت

 السماع من مكحول.
  خالصة القول فیه:

  . هو صدوق یدلس ویرسل كثیراً 
  الحكم على اإلسناد:   

 لغیره، وذلك كما تبین فیما سبق فإن سماع  الحسن من سمرة صحیح، كما أن الحجاج یرسل سنحاإلسناد 
كتاب السیر، باب ما جاء في النزول على  تابعه سعید بن بشیر (سنن الترمذيویدلس؛ لكنه قد توبع فقد 

 ).  1583رقم  375الحكم ص 

، عن محمد بن كثیر 4404رقم  790) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما جاء في الغالم یصیب الحد ص 1(
  ي.عن سفیان عن عبد الملك بن عمیر عن عطیة القرظ

  تخریج الحدیث: 
تاب )، وابن ماجة (ك1584رقم  375م ص كتاب السیر، باب ما جاء في النزول على الحكأخرجه الترمذي (

من طریق سفیان، وأخرجه النسائي )، كالهما 2541رقم  433الحدود، باب من ال یجب علیه الحد ص 
  وشعبة) عن  سفیانكالهما ()، من طریق شعبة 4981قم ر  756كتاب قطع السارق، باب حد البلوغ ص(

  ).عبد الملك به (بنحوه
  تراجم الرواة:

  رواته كلهم ثقات.
  الحكم على اإلسناد:

رقم  375الحدیث رواته ثقات فإسناده صحیح، قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح ( سنن الترمذي ص 
1584.( 
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  )1(الكفار من أصالً  قتله یجوز ال من قتل فیها یجوز التي الحاالت

َوَقاتُِلوا ِيف َسبِيِل اهللاِ ( تعالى قوله والدلیل مباشرة وغیر مباشرة بصورة القتال في المشاركة - 1
 هِ ذِ هَ  تْ انَ كَ  امَ " مقتولة امرأة رأى لما r النبي وقول ،)2()الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوا

  .الرجال كما قتلها فیجوز قاتلت لو بینما تقاتل، ال ألنها قتلها من نعوامُ  أنهم وذلك )3("لْ اتِ قَ تُ لَ 

ا" :َقالَ  t ُموَسى َأِبي َفَعنْ  ،الصمة بن درید مثل الحرب، في مشورة أو رأي له یكون أن - 2  َلمَّ
مَّةِ  ْبنَ  ُدَرْیدَ  َفَلِقيَ  ،)4(َأْوَطاسٍ  ِإَلى َجْیشٍ  َعَلى t َعاِمرٍ  َأَبا َبَعثَ  ُحَنْینٍ  ِمنْ  r النَِّبيُّ  َفَرغَ   )5(الصِّ

 كان ألنه ومشورته، برأیه الجیش مع مشارك كان أنه والمعنى ،)6(َأْصَحاَبهُ  اهللاُ  َوَهَزمَ  ُدَرْیدٌ  َفُقِتلَ 
  .القتال على یقوى ال كبیراً 

 المرأة بأن وعللوه ملكة؟، كانت إذا تقتل المرأة أن: )7(العنایة في جاء فقد األمر، أو الملك ليتو  - 3
  .العباد إلى یتعدى ضررها فإن ملكة كانت  ما متى

 التغني أو الشعر نظم القتال على التحریض في یدخل ومما القتال، على والتشجیع التحریض - 4
  . )8(للجند تشجیعا األسواق في به

 أو تعالى اهللا بسَ  ثم المحاربین، من الدم ونقُ حْ مَ  كان فمن اإلسالم، أو هورسولَ  اهللاَ  بَّ سَ  إذا - 5
  . )9(قتله وجاز دمه حل فقد اإلسالم أو رسوله

                                                           
 .273بن خالد الحمود) ص) األعمال الفدائیة صورها وأحكامها الفقهیة ( رسالة ماجستیر لسامي 1(

 ).190)  سورة البقرة (2(

عن أبي الولید الطیالسي عن عمر ، 2669رقم  469ب في قتل النساء ص ) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، با3(
  بن المرقع بن صیفي بن رباح عن أبیه عن جده رباح بن ربیع. ا

 .47 سبق تخریجه ودراسته ص

 .)281(معجم البلدان ص  هوازن ببني r للنبي حنین وقعة كانت فیه هوازن دیار في واد: أوطاس )4(

مَّة: درید بضم الدال مصغر الدرد بالمهملتین والراء، والصمة بكسر الصاد المهملة وتشدید 5( )  ُدَرْید بن الصِّ
 ،ویعد من شعراء العرب وشجعانها وذوي أسنانها ،واسم الصمة معاویة وفد على الحارث بن أبي شمرالمیم، 

 وخرجت به هوازن یوم حنین تتیمن برأیه فقتل كافراً ، تي سنة حتى سقط حاجباه على عینیهئمن ما عاش نحواً 
 ).14/9نظر: الوافي بالوفیات ا(

  .4323رقم  3/156) صحیح البخاري (كتاب المغازي، باب غزاة أوطاس 6(
 ).2498رقم  1013موسى وأبي عامر ص كتاب فضائل الصحابة، باب أبي أخرجه مسلم (

 .7/452) العنایة شرح الهدایة 7(

 .1/148) انظر: أحكام القرآن البن العربي 8(

 .1669، مسألة رقم 13/141) انظر: المغني البن قدامة 9(
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َوإِْن َنَكُثوا َأْيَامَهنُْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعنُوا ِيف ِدينُِكْم َفَقاتُِلوا [: تعالى قوله ذلك على والدلیل
َة الُكْفرِ أَ    .)1(] ئِمَّ

 َأْرَبَعةَ  ِإالَّ  النَّاَس،  r اهللا َرُسولُ  َأمَّنَ  َمكَّةَ  َفْتحِ  َیْومُ  َكانَ  َلمَّا: قال t وقاص أبي بن سعد وعن
 َجْهلٍ  َأِبي ْبنُ  ةُ ِعْكِرمَ  اْلَكْعَبِة، ِبَأْستَارِ  ُمَتَعلِِّقینَ  َوَجْدُتُموُهمْ  َوإِنْ  اْقُتُلوُهْم،: «َوَقالَ  َواْمَرَأتَْینِ  َنَفرٍ 

 َخَطلٍ  ْبنُ  اهللا َعْبدُ  َفَأمَّا السَّْرِح، َأِبي ْبنِ  َسْعدِ  ْبنُ  اهللاِ  َوَعْبدُ  ُصَباَبةَ  ْبنُ  َوَمِقیُس  َخَطلٍ  ْبنُ  اهللاِ  َوَعْبدُ 
 َسِعیدٌ  َفَسَبقَ  َیاِسرٍ  ْبنُ  مَّارُ َوعَ  ُحَرْیثٍ  ْبنُ  َسِعیدُ  ِإَلْیهِ  َفاْستََبقَ  اْلَكْعَبةِ  ِبَأْسَتارِ  ُمَتَعلِّقٌ  َوُهوَ  َفُأْدِركَ 
 َوَأمَّا َفَقَتُلوُه، السُّوقِ  ِفي النَّاُس  َفَأْدَرَكهُ  ُصَباَبةَ  ْبنُ  َمِقیُس  َوَأمَّا َفَقَتَلُه، الرَُّجَلْینِ  َأَشبَّ  َوَكانَ  َعمَّاًرا،
 ُتْغِني َال  آِلَهَتُكمْ  َفِإنَّ  َأْخِلُصوا،: ِفیَنةِ السَّ  َأْصَحابُ  َفَقالَ  َعاِصٌف، َفَأَصاَبْتُهمْ  اْلَبْحَر، َفَرِكبَ  ِعْكِرَمةُ 

ِني َلمْ  َلِئنْ  َواهللا: ِعْكِرَمةُ  َفَقالَ . َهاُهَنا َشْیًئا َعْنُكمْ  ْخَالُص، ِإالَّ  اْلَبْحرِ  ِمنَ  ُیَنجِّ یِني َال  اْإلِ  ِفي ُیَنجِّ
 َأَضعَ  َحتَّى r ُمَحمًَّدا آِتيَ  َأنْ  ِفیهِ  َأَنا ِممَّا َعاَفْیَتِني َأْنتَ  ِإنْ  َعْهًدا، َعَليَّ  َلكَ  ِإنَّ  اللَُّهمَّ  َغْیُرُه، اْلَبرِّ 
 َفِإنَّهُ  السَّْرِح، َأِبي ْبنِ  َسْعدِ  ْبنُ  اهللا َعْبدُ  َوَأمَّا َفَأْسَلَم، َفَجاءَ  َكِریمًا، َعُفو ا َفَألَِجَدنَّهُ  َیِدِه، ِفي َیِدي

 َعَلى َأْوَقَفهُ  َحتَّى ِبهِ  َجاءَ  اْلَبْیَعِة، ِإَلى النَّاَس  r اهللا َرُسولُ  َدَعا مَّاَفلَ  َعفَّاَن، ْبنِ  ُعْثَمانَ  ِعْندَ  اْخَتَبأَ 
 َیْأَبى، َذِلكَ  ُكلَّ  َثَالثًا ِإَلْیِه، َفَنَظرَ  َرْأَسُه، َفَرَفعَ : َقالَ  اهللا، َعْبدَ  َباِیعْ  اهللا، َرُسولَ  َیا: َقالَ  ،r النَِّبيِّ 

 َحْیثُ  َهَذا ِإَلى َیُقومُ  َرِشیدٌ  َرُجلٌ  ِفیُكمْ  َكانَ  َأَما: «َفَقالَ  َأْصَحاِبهِ  َعَلى َأْقَبلَ  ُثمَّ  َثَالٍث، َبْعدَ  َفَباَیَعهُ 
 َأْوَمْأتَ  َهالَّ  َنْفِسَك، ِفي َما اهللا َرُسولَ  َیا ُیْدِریَنا َوَما: َفَقاُلوا ،»َفَیْقُتُلهُ  َبْیَعِتهِ  َعنْ  َیِدي َكَفْفتُ  َرآِني
  .)2(» َأْعُینٍ  َخاِئَنةُ  َلهُ  َیُكونَ  َأنْ  ِلَنِبيٍّ  َیْنَبِغي َال  ِإنَّهُ : «َقالَ  ؟ِبَعْیِنكَ  ِإَلْیَنا

                                                           
 ).12) سورة التوبة (1(

) عن القاسم بن زكریا بن دینار 4067رقم  627الحكم في المرتد ص  النسائي، كتاب تحریم الدم، باب ) سنن2(
  .rحمد بن المفضل عن أسباط بن نصر عن السدي عن مصعب بن سعد عن أبیه عن النبي عن أ

  تخریج الحدیث:
طریق أحمد بن المفضل به  )، من2683رقم  472أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد، باب قتل األسیر ص 

  ).(بنحوه
  تراجم الرواة:

، أبو محمد -بضم المهملة وتشدید الدال  -ي دّ هو إسماعیل بن عبد الرحمن بن أبي كریمة السُّ  دي:السُّ  -
  ). 115الكوفي، صدوق یهم ورمي بالتشیع، مات سنة مائة وسبع وعشرین (تقریب التهذیب ص 

)، وتوسط فیه 4/20)، وذكره ابن حبان في الثقات (2/184وثقه یحیى القطان وأحمد (الجرح والتعدیل 
)، وضعفه 1/278)، وابن عدي (الكامل 3/137الكمال  )، والنسائي (تهذیب2/185أبوحاتم (الجرح والتعدیل 

  ) وكذبه معتمر 2/185)، وأبو زرعة ( الجرح والتعدیل 1/176الشعبي وابن مهدي وابن معین (الكامل 
  ).1/116بن سلیمان (الضعفاء البن الجوزي ا
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 قصده یجوز ال ممن األصل في أنهما مع المرأتین دم أهدر r النبي أن االستدالل فوجه 
 الفتح یوم دمه r النبي أهدر ممن أن الفتح في_ رحمه اهللا_  حجر ابن ذكر وقد بالقتل،

  .)r)1النبي بهجاء تغنیان كانتا أنهما دمهما إهدار سبب وأن َطل،خَ  ابن قینتي

 تَْنَتِهي، َفَال  َفَیْنَهاَها، ِفیِه، َوتََقعُ  r النَِّبيَّ  َتْشُتمُ  َوَلدٍ  ُأمُّ  َلهُ  َكاَنتْ  َأْعَمى َأنَّ   tَعبَّاسٍ  ابن وعن
 َفَأَخذَ  َوَتْشُتُمُه، r النَِّبيِّ  ِفي َتَقعُ  َجَعَلتْ  ٍة،َلْیلَ  َذاتَ  َكاَنتْ  َفَلمَّا: َقالَ  َتْنَزِجُر، َفَال  َوَیْزُجُرَها
 ُهَناكَ  َما َفَلطََّختْ  ِطْفٌل، ِرْجَلْیَها َبْینَ  َفَوَقعَ  َفَقَتَلَها، َعَلْیَها َواتََّكأَ  َبْطِنَها، ِفي َفَوَضَعهُ  )2(اْلِمْغَولَ 
 ِلي َفَعلَ  َما َفَعلَ  َرُجًال  اهللاَ  َأْنُشدُ : «َفَقالَ  النَّاَس  َفَجَمعَ   rاهللاِ  ِلَرُسولِ  َذِلكَ  ُذِكرَ  َأْصَبحَ  َفَلمَّا ِبالدَِّم،
 r النَِّبيِّ  َیَديِ  َبْینَ  َقَعدَ  َحتَّى َیَتَزْلَزلُ  َوُهوَ  النَّاَس  َیَتَخطَّى اْألَْعَمى َفَقامَ  ،» َقامَ  ِإالَّ  َحقٌّ  َعَلْیهِ 
 َفَال  َوَأْزُجُرَها، تَْنَتِهي، َفَال  َفَأْنَهاَها ِفیَك، َوتََقعُ  َتْشُتُمَك، تْ َكانَ  َصاِحُبَها، َأَنا اِهللا، َرُسولَ  َیا: َفَقالَ 

 َوتََقعُ  َتْشُتُمَك، َجَعَلتْ  اْلَباِرَحةَ  َكانَ  َفَلمَّا َرِفیَقًة، ِبي َوَكاَنتْ  اللُّْؤُلَؤتَْیِن، ِمْثلُ  اْبَنانِ  ِمْنَها َوِلي َتْنَزِجُر،

                                                                                                                                                                          
  خالصة القول فیه:

ن تكلم فیه بسبب روایاته في التفسیر هو صدوق رمي بالتشیع، لكن من تكلم فیه ربما بسبب العقائد، ولعل م
تهذیب واستكلفه ( به قد جعل له إسناداً  فقد قال أحمد: إنه لیحسن الحدیث إال أن هذا التفسیر الذي یجيء

  ).  1/159التهذیب 
وق كثیر الخطأ یغرب من الثامنة الهمداني بسكون المیم، أبو یوسف ویقال أبو نصر، صد أسباط بن نصر -
  ).98ب ص تقریب التهذی(

ي في )، وذكره الذهب6/85)، وذكره ابن حبان في الثقات (465سؤاالت ابن الجنید ص یى بن معین (وثقه یح
 )،1/109تهذیب التهذیب سط فیه موسى بن هارون والبخاري ()، وتو 95صذكر من تكلم فیه وهو موثق (

تخریج حدیث له  اب على مسلم)، وأبو زرعة وع2/332الجرح والتعدیل وضعفه أبو نعیم الفضل بن دكین (
)، 2/359تهذیب الكمال )، والنسائي (675أجوبة أبي زرعة على سؤاالت البرذعي ص في الصحیح (

  ).1/109تهذیب التهذیب والساجي (
  خالصة القول فیه:

  أن فیه ضعفًا من جهة حفظه فال یحتج به إال فیما وافق فیه األثبات.
  الحكم على اإلسناد:

حدیث عیف ألن أسباط بن نصر صدوق یغرب كثیرًا ولم یتابع، لكن الحدیث له شاهد من الحدیث إسناده ض
) عن 1846رقم  2/16ومكة بغیر إحرام   كتاب جزاء الصید باب دخول الحرمأنس رواه البخاري مختصرًا (

 .rعبد اهللا بن یوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن النبي 

 .4/61) فتح الباري البن حجر 1(

) الِمْغَول بالكسر: ِشْبه َسْیف َقِصیر َیشَتِمل به الرُجل َتْحت ِثیابه َفُیَغطِّیه، وقیل: هو َحِدیدة َدقیقة لها َحدٌّ ماٍض 2(
في غریب األثر النهایة على وَسطه لَیْغَتال به الناس ( َوَقفًا، وقیل: هو َسوط في َجْوفه َسْیف دقیق َیُشده الَفاِتك

 ).3/397البن األثیر 
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 َأَال « r النَِّبيُّ  َفَقالَ  َقَتْلُتَها، َحتَّى َعَلْیَها َواتََّكْأتُ  َبْطِنَها، ِفي َفَوَضْعُتهُ  اْلِمْغَولَ  َفَأَخْذتُ  ِفیَك،
  .)1(»َهَدرٌ  َدَمَها َأنَّ  اْشَهُدوا

 في كما قتله، یجوز ال ومن قتله یجوز من بین التمییز یمكن لم إذا العدو على اإلغارة في  - 6
 كالمنجنیق الجماعات تقتل التي باألسلحة والرمي رًا،ونها لیالً  الغارات وشن ،)2(التبییت

َفإَِذا اْنَسَلَخ األَْشُهُر [ تعالى قوله والدلیل. الحدیثة األسلحة من وغیرها والقنابل والصواریخ
وُهمْ  كَِني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُرصُ ْرشِ " واحصروهم" فقوله )3(]اُحلُرُم َفاْقُتُلوا املُ

 النساء من قتله یجوز ال من فیهم كان وٕان ومدنهم حصونهم في الكفار حصر جواز دلیل
  . )4(والصبیان

ِبيُّ  ِبيَ  َمرَّ : قال ،t جثامة بن الصعب وعن انَ  أَوْ  )5(ِباْألَْبَواءِ  r النَّ ارِ  أَْھلِ  َعنْ  َوُسئِلَ  ،ِبَودَّ  الدَّ

  .)6(ِمْنُھمْ  ُھمْ  َقالَ  ،َوَذَراِریِِّھمْ  ِھمْ ِنَسائِ  ِمنْ  َفُیَصابُ  اْلُمْشِرِكینَ  ِمن ُیَبیَُّتونَ 

                                                           
، عن عباد بن موسى الُختَّلي 4361رقم  782، ص  r) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب فیمن سب النبي 1(

عن إسماعیل بن جعفر المدني عن إسرائیل بن یونس عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس عن 
  .rالنبي 

  تخریج الحدیث:
) من طریق 4070رقم  628، ص rسب النبي  كتاب تحریم الدم، باب الحكم فیمنأخرجه النسائي (

  ).إسماعیل بن جعفر به (بنحوه
  تراجم الرواة:

  رواته كلهم ثقات.
  الحكم على اإلسناد:

 .)5/92ل األلباني: صحیح على شرط مسلم (إرواء الغلیل الحدیث رواته ثقات فإسناده صحیح، قا

الكفار باللیل بحیث ال یمیز بین أفرادهم (فتح  ىل) قال ابن حجر: ومعنى البیات المراد في الحدیث أن یغار ع2(
 ).6/147الباري 

 ).5) سورة التوبة (3(

 .4/270أحكام القرآن للجصاص  )4(

 وقیل ،میالً  وعشرون ثالثة المدینة یلي مما الجحفة وبین بینها المدینة من الفرع أعمال من قریة :األبواء) 5(
 .)1/79(معجم البلدان  المدینة من مكة إلى لمصعدل الطریق ویمین آرة یمین على جبل األبواء

  .3012رقم  2/362لولدان والذراري صحیح البخاري، كتاب الجهاد، والسیر باب أهل الدیار یبیتون فیصاب ا) 6(
  تخریج الحدیث:
  724كتاب الجهاد والسیر، باب جواز قتل النساء والصبیان في البیات من غیر تعمد، ص أخرجه مسلم (

 ).)، (بنحوه1745رقم 
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  .المدنیین بالحربیین المقاتلین الحربیین تترس - 7

 كان وٕان اعتدائه بمثل المعتدي اعتداء رد بجواز العلم أهل من عدد صرح فقد: بالمثل المعاملة - 8
  .مشروع غیر الفعل لهذا ابتداؤه

 المثلة كانت وٕان بهم، مثلوا إذا بالكفار یمثلوا أن لمینللمس تعالى اهللا أباح وقد: )1(القیم ابن قال
: تعالى وقوله ،)2(] َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِهِ [: تعالى فقال عنها، منهیاً 

ْهِر اَحلَرامِ [ ْهُر اَحلَراُم بِالشَّ   .)4(] ُلَهاَوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْ [ تعالى وقوله ،)3(] الشَّ

  

``````  
 

  املسألة الرابعة
 قتل املشركون بالنار أو بالسالح؟هل ي  

  اآلثار المتعارضة:

كَِني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهمْ  (قوله تعالى:    ولم یستثن قتًال من قتل. )5()َفاْقُتُلوا املُْْرشِ

َبْكٍر، َأْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْیٍج َقاَل: یعارضها في ظاهره ما رواه اإلمام أحمد قال: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن       
َناِد َقاَل: َأْخَبَرِني َحْنَظَلُة ْبُن َعِليٍّ َعْن َحْمَزَة ْبنِ  َعْمٍرو اْألَْسَلِميِّ  َأْخَبَرِني ِزَیاٌد َیْعِني اْبَن َسْعٍد َأنَّ َأَبا الزِّ

ْهًطا َمَعُه ِإَلى َرُجٍل ِمْن ُعْذَرَة َفَقاَل: "ِإْن َقَدْرُتْم َعَلى َبَعَثُه َورَ  rَحدََّثُه َأنَّ َرُسوَل اِهللا  rَصاِحِب النَِّبيِّ 
وُهْم ُثمَّ َقاَل: ِإْن َأْنتُْم ُفَالٍن َفَأْحِرُقوُه ِبالنَّاِر، َفاْنَطَلُقوا َحتَّى ِإَذا َتَواَرْوا ِمْنُه َناَداُهْم َأْو َأْرَسَل ِفي َأَثِرِهْم َفَردُّ 

  .)6(ُتُلوُه وََال ُتْحِرُقوُه ِبالنَّاِر َفِإنََّما ُیَعذُِّب ِبالنَّاِر َربُّ النَّاِر"َقَدْرُتْم َعَلْیِه َفاقْ 
                                                           

 .12/180) حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود 1(

 ).126) سورة النحل (2(

 ).194) سورة البقرة (3(

 ).40) سورة الشورى (4(

 ).5) سورة التوبة (5(

، عن محمد بن بكر عن ابن جریج عن زیاد بن سعد عن أبي 16035رقم  25/422) مسند أحمد بن حنبل 6(
  .rلي عن حمزة بن عمرو األسلمي عن النبي الزناد عن حنظلة بن ع

  تخریج الحدیث: 
من طریق أبي الزناد عن  2673رقم  469أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب كراهیة حرق العدو بالنار ص

  r.محمد بن حمزة األسلمي عن أبیه عن النبي 



 الجهادوالمشكلة في باب  المسائل المتعارضة

  )60  (  
 

  األولالفصل 

ِحیَن َخَرَجْت َالِحَقًة ِبِه َعَلْیِه  rبقتلهما َأنَُّهَما َكاَنا َروََّعا َزْیَنَب ِبْنَت َرُسوِل اهللا  rأما سبب أمر النبي 
َالُة َوالسََّالُم َحتَّى َأْلَقْت مَ    .)1(ا ِفي َبْطِنَهاالصَّ

  وجه التعارض:

  . )2(: والسبب في اختالفهم معارضة العموم للخصوصقال ابن رشد

فإن اآلیة تدل على وجوب قتل المشركین ولم یستثن قتًال من قتل، بینما الحدیث یبین عدم جواز 
  التحریق بالنار.

  كیف أزال العلماء التعارض بین اآلیة والحدیث؟

 عن طریق الجمع:

فهم من كالم ابن رشد أن اآلیة والحدیث بینهما عموم وخصوص، فاآلیة جاءت عامة یُ  
  دیث خصص عدم جواز القتل بالنار. في قتل المشركین بأي وسیلة، لكن الح

  
                                                                                                                                                                          

  تراجم الرواة:
، ثقة فقیه فاضل، وكان یدلس ویرسل، األرجح بن جریج األموي، موالهم المكي عبد الملك بن عبد العزیز -

  ).365بعین وقیل جاز المائة ولم یثبت (تقریب التهذیب ه وقد جاز الس150في وفاته أنه توفي 
وقد وثقه جمع من العلماء إال أنهم نسبوه إلى التدلیس، أما من ضعفه فهما مالك بن أنس فقال عنه: حاطب 

  لیل، ویزید بن زریع قال: صاحب غثاء.
  الخالصة:

اتفق العلماء على توثقه فقد قال الذهبي: "مع اتفاقهم على ثقة ابن جریج كان ربما دلس" (تاریخ اإلسالم 
  تدلسیه ال سیما عن الضعفاء والمجروحین.بسبب )، أما من ضعفه فلربما 9/211
، تاریخ 7/93ان ، الثقات البن حب5/356، الجرح والتعدیل 2/104، الثقات للعجلي8/53الطبقات الكبرى ( 

  ).2/615، تهذیب التهذیب 1/666، الكاشف 12/146، تاریخ بغداد 14أسماء الثقات البن شاهین ص 
  الحكم على اإلسناد:

الحدیث رواته ثقات إال ما كان من تدلیس ابن جریج وقد جعله ابن حجر في المرتبة الثالثة الذین ال یقبل 
)، ویؤكد ذلك ما قاله أحمد: إذا قال ابن جریج 41مدلسین ص منهم إال ما صرحوا فیه بالسماع (طبقات ال

  ).12/146قال فالن وقال فالن وأخبرت جاء بمناكیر، وٕاذا قال أخبرني وسمعت فحسبك به (تاریخ بغداد 
  وقد صرح بالسماع في روایتنا فال یضر تدلیسه.

 ). 1565رقم  4/90الصحیحة  لسلسلةاجمیع العلل، وكذا قال األلباني (فالحدیث إسناده صحیح بانتفاء 

 .5/477) فتح القدیر 1(

 .1/385) بدایة المجتهد 2(
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  عن طریق النسخ:

وََال ُتْحِرُقوهُ  : "ِإْن َأْنُتْم َقَدْرُتْم َعَلْیِه َفاْقُتُلوهُ r: إن التعذیب بالنار منسوخ بقول النبي )1(قال العراقي
  .)2(ِبالنَّاِر َفِإنََّما ُیَعذُِّب ِبالنَّاِر َربُّ النَّاِر"

  متى یجوز التحریق أو التعذیب بالنار؟

سواء كان فیها نساء وذریة أو لم یكن، لما روي عن َمْكُحوٍل، َأنَّ  )3(رمي الحصون بالمجانیق -1
  .)4(»الطَّاِئفِ  َنَصَب اْلَمَجاِنیَق َعَلى َأْهلِ « rالنَِّبيَّ 

فعل بهم ذلك لینتهوا عن ذلك، بدلیل قوله تعالى إن ابتدأ العدو بذلك جاز وٕاال فال، وٕانما یُ  -2
َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى [، وقوله )5(]َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها[

  .)6(]َعَلْيُكمْ 

، لكن إذا قدر على العدو )7(یقدر علیهم إال بذلك ارتكابًا ألدنى المفسدتین لدرء أعالهماإذا لم  -3
  بالتغلب علیهم فال یجوز تحریقهم بالنار من غیر خالف. 

                                                           
 .2/314) طرح التثریب 1(

 .59، سبق دراسته ص 16035رقم  25/422مسند أحمد ) 2(
  .1/385) بدایة المجتهد 3(

یان من طریق قبیصة عن سف 2/146(غزوة الطائف)  rالطبقات الكبرى البن سعد في غزوات الرسول  )4(
  .الثوري عن ثور عن مكحول  مرسالً 

  تخریج الحدیث:
، والبیهقي في السنن الكبرى كتاب السیر باب قطع الشجرة 335رقم  1/248أخرجه أبو داود في المراسیل  

، كالهما من طریق محمد بن بشار عن یحیى بن سعید عن سفیان الثوري عن ثور، 9/84وحرق المنازل 
) من طریق عیسى عن أبي معاویة عن یزید، (كالهما ثور ویزید) عن 621م رق 2/98والشاشي في مسنده (

  .مكحول مرسالً 
وأخرجه الشافعي من طریق الربیع بن سلیمان بن عبد الجبار المرادي عن أبي العباس محمد بن یعقوب 

  األصم عن أبي سعید (محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصیرفي).
  الحكم على اإلسناد:

 یقوي الحدیث.خرى وٕان كانت ضعیفة مما رجاله ثقات لكنه ضعیف ألنه مرسل، لكن للحدیث شواهد أاإلسناد 

 ).40) سورة الشورى (5(

 ).194) سورة البقرة (6(

 .3415رقم  7/524) شرح الزركشي 7(
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َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا [وذلك على مذهب اإلمام الشافعي، بدلیل قوله تعالى:  )1(القصاص -4
َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى [، وقوله تعالى )2(]هِ بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِ 

  . )3(]َعَلْيُكمْ 

یجوز إحراق الحیوانات بعد ذبحها، وٕانما تحرق الحیوانات لئال تنتفع بها الكفار، وال تحرق قبل  -5
  .)4(الذبح ألنه ال یعذب بالنار إال ربها

ى األنعام في آذانها، فالصحابة كانوا یسمون إبل الصدقة وال یعدون ذلك تعذیبًا وَ كْ ال حرج أن تُ  -6
 َطْلَحةَ  َأِبي ْبنِ  اهللا ِبَعْبدِ  rاهللا  َرُسولِ  ِإَلى َغَدْوتُ «قال:  tبالنار، لما روي عن أنس بن مالك 

َدَقةِ  ِإِبلَ  َیِسمُ  اْلِمیَسمُ  َیِدهِ  ِفي َفَواَفْیُتهُ  ،ِلُیَحنَِّكهُ    .)5(»الصَّ

َیُقوُل ِإْن  rالكي للتداوي، ودلیله ما رواه البخاري َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ  -7
َكاَن ِفي َشْيٍء ِمْن َأْدِوَیِتُكْم َخْیٌر َفِفي َشْرَبِة َعَسٍل، َأْو َشْرَطِة ِمْحَجٍم، َأْو َلْذَعٍة ِمْن َناٍر، َوَما 

  .)6(ْكَتِويَ ُأِحبُّ َأْن أَ 

``````  
  
  
  

                                                           
 .4/185) بلغة السالك 1(

 ).126) سورة النحل ( 2(

 ).194) سورة البقرة (3(

 ).424/  2)، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر  (6/229) حاشیة ابن عابدین (4(

  ،     1502رقم  1/466وسم إبل الصدقة، ) صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب 5(
الزكاة  كتاب اللباس والزینة، باب جواز وسم الحیوان غیر اآلدمي في غیر الوجه وندبه في نعمأخرجه مسلم (
 ).(بنحوه )2119رقم  878والجزیة، ص 

، 5683رقم  4/33كتاب الطب، باب الدواء بالعسل وقول اهللا تعالى " فیه شفاء للناس" ) صحیح البخاري، (6(
كتاب السالم، باب )، صحیح مسلم (5704رقم  4/37كتو وفي باب من اكتوى أو كوى غیره وفضل من لم ی

  .)2205رقم  906لكل داء دواء واستحباب التداوي، ص 
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  املسألة اخلامسة
  هل جيوز النكاية باألموال واملباين والنبات؟ 

  األدلة المتعارضة:

َأنَُّه َحرََّق َنْخَل َبِني النَِّضیِر َوَقَطَع َوِهَي  rَعن النَِّبيِّ  tَعْن َعْبِد اِهللا  واه البخاريما ر 
  .)3(ُمْسَتِطیرُ  )2(َبِني ُلَؤيٍّ َحِریٌق ِباْلُبَوْیَرةِ  )1(َعَلى َسَراةِ اْلُبَوْیَرُة َوَلَها َیُقوُل َحسَّاُن: َوَهاَن 

یعارضه ما رواه مالك عن یحیى بن سعید، أن أبا بكر الصدیق بعث جیوشًا إلى الشام، 
فخرج یمشي مع یزید بن أبي سفیان، وكان أمیر ربع من تلك األرباع. فزعموا أن یزید قال ألبي بكر: 

ٕاما أن أنزل، فقال أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطاي هذه إما أن تركب، و 
في سبیل اهللا ثم قال له: إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم هللا، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم له، وستجد قومًا فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسیف، 

موصیك بعشر: ال تقتلن امرأة، وال صبیًا، وال كبیرًا هرمًا، وال تقطعن شجرًا مثمرًا، وال تخربن وٕاني 
  .)4(عامرًا، وال تعقرن شاة، وال بعیرًا، إال لمأكلة، وال تحرقن نحًال، وال تغرقنه، وال تغلل وال تجبن

  :شكالوجه اإل
ق نخل بني النضیر، وثبت حر  r، وذلك أنه ثبت أن النبي rمخالفة فعل أبي بكر لفعله 

  .)5(عن أبي بكر أنه قال: ال تقطعن نخًال وال تخربن عامراً 
  ؟tوفعل أبي بكر الصدیق  rكیف أزال العلماء التعارض بین فعل النبي 

ه؛ لما خرب عامرُ ه المثمر وال یُ قطع شجرُ إن كان مما یرجى أن یظهر علیه المسلمون، فإنه ال یُ  -1
م علیه وانتفاعهم به، وما كان ال یرجى مقام المسلمین به لبعده یرجى من استیالء اإلسال

وتوغله في بالد الكفر، فإنه یخرب عامره ویقطع شجره المثمر وغیره؛ ألن في ذلك إضعافًا لهم 
نهى عن إخراب الشام ألنه علم   tوتوهینًا وٕاتالفًا لما یتقوون به على المسلمین، والصدیق 

  كان وعدهم أن یفتحها اهللا علیهم.  rاهللا  مصیرها للمسلمین، ألن رسول

                                                           
 )12/51ین أشراف القوم ورؤساؤهم ، المستطیر : المنتشر (شرح النووي على  مسلم الس بفتح :راة)  السَّ 1(

رة: بضم الباء الموحدة مصغر البورة وهو موضع بقرب المدینة ونخل كان لبني النضیر (عمدة القاري یْ وَ )  البُ 2(
17/172.( 

 .2326قم ر  2/154) صحیح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب قطع الشجر والنخیل، 3(
كتاب الجهاد والسیر، باب جواز قطع ، وأخرجه مسلم (4884و  4032و  4031و  3021أخرجه البخاري برقم 

 ).) (بنحوه1746 رقم 724أشجار الكفار وتخریبها، ص 
  .1627رقم  3/635) موطأ مالك، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والصبیان في الغزو 4(

  .46 م علیه صسبق تخریجه والحك     

 .1/386) بدایة المجتهد 5(
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أما اإلبل والدواب فإن كان المسلمون یستطیعون أن یخرجوا بها ویتمّولوها فال تعقر إال لحاجة، 
  . )1(أما ما یعجز المسلمون عن إخراجه فإنه یقتل أو یعقر

  ؟)2(متى یجوز إتالف األموال أو النكایة بالممتلكات

  علیه من الدواب ألن قتلها وسیلة إلى الظفر بهم.یجوز قتل ما یقاتلون  -1

یجوز هدم المنازل وقطع األشجار وحرق الزرع إذا احتیج إلیه للتمكن من قتالهم ونحوه، وال  -2
  یجوز إن كان فیه ضرر بالمسلمین لحاجتهم إلى اإلستظالل أو االستتار به أو األكل منه.

  هوا.إن كانوا یفعلونه في بلدنا جاز فعله لینت -3

  یجوز إتالف المال إذا أخذه المسلمون وعجزوا عن تخلیصه إلى دار اإلسالم كي ال ینتفعوا منه. -4

``````  
  

  املسألة السادسة
  هل جيوز أخذ اجلزية من الكافر؟

  اآلثار المتعارضة:

  المجموعة األولى:

ينُ  َحتَّى َال  َوَقاتُِلوُهمْ (قال تعالى:  ُه هللا َتُكوَن فِتْنٌَة َوَيُكوَن الدِّ   .)3()ُكلُّ

َماَرَة وما رواه البخاري قال: َحدَّثََنا َعْبُد اهللا ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمْسَنِديُّ َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َرْوٍح اْلَحَرِميُّ ْبُن عُ 
َقاَل:  rَأنَّ َرُسوَل اهللا  َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبُة َعْن َواِقِد ْبِن ُمَحمٍَّد َقاَل: َسِمْعُت َأِبي ُیَحدُِّث َعْن اْبِن ُعَمرَ 

َالَة، َوُیْؤُتوا ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َیْشَهُدوا َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللا َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اهللا، َوُیِقیُموا ا" لصَّ
َكاَة، َفِإَذا َفَعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُهمْ  ْسَالِم َوِحَساُبُهْم َعَلى اهللا" الزَّ   .)4(ِإالَّ ِبَحقِّ اْإلِ

                                                           
 .3/169) المنتقى شرح الموطأ ألبي الولید الباجي 1(

 ).482 - 5/480) الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل البن قدامة المقدسي (2(

 ).39) سورة األنفال (3(

  .25رقم  1/24فخلوا سبیلهم لزكاة ) صحیح البخاري، كتاب اإلیمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا ا4(
  تخریج الحدیث:

كتاب اإلیمان، باب األمر بقتال الناس حتى یقولوا ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا ویقیموا الصالة أخرجه مسلم(
 ).)، (بنحوه22قم ر  43ص 
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  المجموعة الثانیة:

مُ  َقاتُِلوا(قال تعالى:  َم اهللا َوَرُسوُلهُ  ونَ الَِّذيَن َال ُيْؤِمنُوَن بِاهللا َوَال بِاْلَيْوِم اْآلِخِر َوَال ُحيَرِّ َوَال  َما َحرَّ
قِّ َيِدينُوَن ِديَن  ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ ِمَن الَِّذيَن أُ  اْحلَ   .)1()وُتوا اْلكَِتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْجلِ

  فهذه اآلیة باتفاق العلماء تؤكد جواز أخذ الجزیة من أهل الكتاب.
 الكتاب فتؤخذ أهلِ  عاملوا معاملةَ ، یبین أن المجوس یُ )2(اب"تَ الكِ  لِ هْ أَ  ةَ نَّ سُ  مْ هِ وا بِ نُّ : "سُ rوقول النبي 

  .)3(َهَجرَ  َمُجوسِ  ِمنْ  َأَخَذَها rم أیضًا، وقد ثبت أن رسول اهللا منه

 َسِریَّةٍ  َأوْ  َجْیشٍ  َعَلى َأِمیًرا َأمَّرَ  ِإَذا اهللا َرُسولُ  َكانَ وما رواه اإلمام مسلم: عن بریدة قال "
ِتهِ  ِفي َأْوَصاهُ   اهللا، َسِبیلِ  ِفي اهللا ِباْسمِ  اْغُزوا :َقالَ  مَّ ثُ  ،َخْیًرا اْلُمْسِلِمینَ  ِمن َمَعهُ  َوَمنْ  اهللا ِبَتْقَوى َخاصَّ

 ِمن َعُدوَّكَ  َلِقیتَ  َوإَِذا ،َوِلیًدا تَْقُتُلوا َوَال  ،َتْمثُُلوا َوَال  َتْغِدُروا وََال  َتُغلُّوا َوَال  اْغُزوا ِباهللا، َكَفرَ  َمنْ  َقاِتُلوا
  .)4(...وذكر منها الجزیة"ِخَاللٍ  َأوْ  ِخَصالٍ  َثَالثِ  ِإَلى َفاْدُعُهمْ  اْلُمْشِرِكینَ 

  وجه التعارض:
أن أحادیث المجموعة الثانیة تبین أن أخذ الجزیة خاص بأهل الكتاب والمجوس فقط، أما 

على  -اس.."، أما حدیث بریدةالنّ  لَ اتِ قَ ن أُ أَ  تُ رْ مِ : "أُ rالمشركین فلیس لهم إال القتال، لقوله 
كان یبعث سرایاه إلى أقوام من  rار؛ ألن النبي فإنه یبین جواز أخذ الجزیة حتى من الكف -عمومه

 َثَالثِ  ِإَلى َفاْدُعُهمْ  اْلُمْشِرِكینَ  ِمن َعُدوَّكَ  َلِقیتَ  َوإَِذاأهل الكفر في الغالب، وكان یقول ألمیر السریة "
  ...وذكر منها الجزیة". ِخَاللٍ  َأوْ  ِخَصالٍ 

  
                                                           

 ).29) سورة التوبة (1(

عفر بن محمد بن علي عن أبیه ، عن ج967رقم  2/395) موطأ مالك، كتاب الزكاة، باب جزیة أهل الكتاب 2(
  .rعن عبد الرحمن بن عوف عن النبي 

  تخریج الحدیث:
)، وابن أبي شیبة 10025رقم  6/68أخرجه عبد الرزاق (كتاب أهل الكتاب باب أخذ الجزیة من  المجوس 

)، من طرق كلها عن جعفر 10870رقم  7/71(كتاب الزكاة، باب في المجوس یؤخذ منهم شيء من الجزیة 
  محمد بن علي به (بمثله). بنا

  الحكم على اإلسناد:
 النقطاعه.  الحدیث رواته ثقات إال أن محمد بن علي لم یلق عبد الرحمن بن عوف وال عمر فیكون ضعیفاً 

 .3057رقم  2/406) صحیح البخاري، كتاب الجزیة والموادعة، باب الجزیة والموادعة مع أهل الذمة والحرب3(

رقم  720لجهاد، باب تأمیر اإلمام األمراء على البعوث ووصیته إیاهم بآداب الغزو ص ) صحیح مسلم، كتاب ا4(
1731. 
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  كیف أزال العلماء التعارض؟
  عن طریق النسخ 

إن حدیث بریدة منسوخ بآیات القتال، وذلك ألن الحدیث وارد قبل فتح مكة،  منهم من قال
بدلیل األمر بالتحول والهجرة، أما اآلیات فنزلت بعد الهجرة، أو متأول بأن المراد بعدوك من كان 

  .)1(من أهل الكتاب
  عن طریق الجمع

 واحد من الحدیثین فقد قال اإلمام الشافعي: "ولیست واحدة من اآلیتین ناسخة لألخرى، وال
ناسخًا لآلخر، وال مخالفًا له، ولكن أحد الحدیثین واآلیتین من الكالم الذي مخرجه عام یراد به 

واهللا تعالى  - الخاص، ومن المجمل الذي یدل علیه المفسر، فَأْمُر اهللا بقتال المشركین حتى یؤمنوا 
، وكذلك حدیث أبي rر من قاتل النبي ، َأْمُره بقتال المشركین من أهل األوثان، وهم أكث- أعلم 
في المشركین من أهل األوثان دون  rعن نفسه وِذكر أبي بكر وعمر إیاهما عن النبي  )2(هریرة

أهل الكتاب، وفرض اهللا قتال أهل الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون إن لم یؤمنوا، 
بو هریرة في أهل األوثان خاصة، وكذلك حدیث بریدة في أهل الكتاب خاصة، كما كان حدیث أ

قال: فالفرض في قتال من دان وآباؤه دین أهل األوثان من المشركین أن یقاَتلوا إذا قدر علیهم حتى 
  . )r")3یسلموا، وال یحل أن تقبل منهم جزیة بكتاب اهللا وسنة نبیه 

ن وقد أورد الشافعي ما یؤكد مذهبه مما فعل عمر فقال: وال یجوز أن یسأل عمر ع
المجوس ویقول ما أدري كیف أصنع بهم وهو یجوز عنده أن تؤخذ الجزیة من جمیع المشركین، ال 
یسأل عما یعلم أنه جائز له، ولكنه سأل عن المجوس إذ لم یعرف من كتابهم ما عرف من كتاب 

  .)4(الیهود والنصارى"

 الجزیة من أكیدر دومة؟ rلماذا اخذ النبي 

َل علیه  rَقَباِئُل من اْلَعَرِب قبل َأْن َیْبَعَث اهللا َرُسوَلُه ُمَحمًَّدا  )5(قال الشافعي: " اْنَتَوتْ  َوُیَنزِّ
ْعُضُهْم اْلُفْرَقاَن، َفَداَنْت ِدیَن َأْهِل اْلِكَتاِب، َوَقاَرَب َبْعُض َأْهِل اْلِكَتاِب اْلَعَرَب من َأْهِل اْلَیَمِن، َفَداَن بَ 

َفْرَض ِقَتاِلِه من َأْهِل اْألَْوثَاِن حتى ُیْسِلَم ُمَخاِلًفا ِدیَن من َوَصْفته َداَن  Uِدیَنُهْم، وكان من َأْنَزَل اهللا 

                                                           
 .4/212) سبل السالم 1(

 ) یقصد حدیث ابن عمر " أمرت أن أقاتل الناس"، ألن له شاهدًا عن أبي هریرة.2(

 .10/117) األم 3(

 .5/409) األم 4(

الزاهر في غریب ألفاظ القرى من الیهودیة والنصرانیة ( نت بدین أهل) انتوت: انتقلت من بادیتها إلى القرى فتدی5(
 ).518اإلمام الشافعي ألبي منصور األزهري ص 
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  ِلَتَمسُِّك َأْهِل اْألَْوثَاِن ِبِدیِن آَباِئِهْم، َفَأَخَذ  rِدیَن َأْهِل اْلِكَتاِب قبل ُنُزوِل اْلُفْرَقاِن على َنِبيِّ اهللا 
  .)1(ُدوَمَة، وهو َرُجٌل ُیَقاُل من َغسَّان اْلِجْزَیَة من ُأَكْیِدرَ  rرسول اهللا 

  من المشركین ولم یقل من أهل الكتاب؟  rلماذا قال النبي 

َرُسوِل  ِألَنَّ ِفیِهْم َمْن َجَعَل هللا َوَلًدا، َوِفیِهْم َمْن َجَعَلُه ثَاِلَث َثَالَثٍة، ِألَنَُّهْم َلمَّا َأْنَكُروا ُمْعِجَزاتِ 
  .)2(ى َغْیِرِه َجَعُلوا َلُه َشِریًكا ِفیَهاَوَأَضاُفوَها ِإلَ  rاهللا 

   )3(فوائد الجزیة

  التفریق بین الكفار وبیان حرمة األدیان السماویة دون غیرها. -1

سبب في دخول اإلسالم، فإذا جاء المسلمون إلى أرض فیها أهل كتاب وأرادوا غزوهم وقبلوا  -2
إلسالم، وكیف أن اإلسالم ینصفهم الجزیة، فإنهم سیعاشرون المسلمین، وسیرون محاسن ا

  فیكون سببًا إلسالمهم.

مورد من موارد بیت مال المسلمین، وهذا المورد یصرف في مصالح المسلمین، ویكون فیه نفع  -3
  للمسلمین عامتهم وخاصتهم.

  الجزیة عالمة خضوع وانقیاد للمسلمین. -4

  وتمنع عنهم االضطهاد. الجزیة نعمة عظمى تسدى ألهل الذمة؛ فهي تعصم أرواحهم  -5
  

``````  
 

  املسألة السابعة
قْهل يسالفَ مللعبيد واألحرار أم لألحرار فقط؟ ءُي  

  اآلثار المتعارضة

ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى (یقول اهللا تعالى:  ٍء َفَأنَّ هللاِ ُمخَُسُه َولِلرَّ َام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ َواْعَلُموا َأنَّ
بِيلِ َواملََْس    .)4()اكِِني َواْبِن السَّ

                                                           
 .5/403) األم 1(

 .14/152) الحاوي في فقه الشافعي، للماوردي 2(

 .1/328) الخالصة في أحكام أهل الذمة، لعلي بن نایف الشحود 3(

 ).41) سورة األنفال (4(
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وما رواه أبو داود قال: َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبُن ُموَسى الرَّاِزىُّ َأْخَبَرَنا ِعیَسى َحدَّثََنا اْبُن َأِبى ِذْئٍب 
ُأِتَى  rالنبي  َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعبَّاٍس َعْن َعْبِد اهللا ْبِن ِنَیاٍر َعْن ُعْرَوَة عن عائشة رضي اهللا َعْنَها َأنَّ 

  .)2(َیْقِسُم ِلْلُحرِّ َواْلَعْبدِ  tِفیَها َخَرٌز َفَقَسَمَها ِلْلُحرَِّة َواَألَمِة، َقاَلْت َعاِئَشُة: َكاَن َأِبى  )1(ِبَظْبَیةٍ 
عن ُعَمَر بن الَخطَّاب قال: ما أحٌد إالَّ َوَلُه في هذا المال یعارضه ما رواه اإلمام الشافعي: 

  . )3(ُمنَعُه إالَّ ما َمَلَكت أیمانُكمْ  حّق أعِطیُه أوْ 
  وجه التعارض:

مخالف لعموم اآلیة، وذلك أنه انتشر فیهم أن الغلمان ال سهم  tعمر بن الخطاب أن عمل 
  .)4(لهم

  

                                                           
 ). 3/155النهایة في غریب األثر البن األثیر ْبیة : جراٌب صغیٌر علیه َشعر () الظَّ 1(

)، عن إبراهیم بن موسى الرازي 2952رقم  526كتاب الخراج والفيء، باب قسم الفيء ص ) سنن أبي داود (2(
  عن عیسى عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد اهللا بن نیار عن عروة عن عائشة.

  دیث:تخریج الح
)، من طریق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن 26010و  25229رقم  42/130أخرجه مسند أحمد ( 

  .rعبد اهللا بن دینار عن عروة عن عائشة عن النبي 
  تراجم الرواة:

  رواته كلهم ثقات.
  الحكم على اإلسناد:

 رجاله ثقات فإسناده صحیح.     

، عن سفیان بن عیینة عن عمرو بن دینار عن الزهري عن 417 رقم 2/127) مسند الشافعي كتاب الجهاد 3(
  مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب.

  تخریج الحدیث: 
أخرجه أحمد في ، 2950رقم  526ص  أخرجه أبو داود كتاب الخراج باب فیما یلزم اإلمام من أمر الرعیة

محمد بن عمرو بن عطاء، وأخرجه  من طریق محمد بن إسحاق عنكالهما ) 292رقم  1/389المسند (
) من طریق هشام بن سعد عن زید بن أسلم عن أبیه، 1290رقم  73/ 2الطبراني في المعجم األوسط (
  كالهما عن مالك به  (بنحوه).

  تراجم الرواة:
  رواته كلهم ثقات.

  الحكم على اإلسناد:
 الحدیث رواته ثقات فإسناده صحیح.

 .1/392) بدایة المجتهد، البن رشد 4(
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  إزالة التعارض:
أن اآلیة عامة وجاء قول عمر وخصص العبید بعدم العطاء من الغنیمة. أما السبب في 

ستحقاق من الغنائم فألن منافعه مستحّقٌة لغیره استحقاًقا عام ا، وألّن تخصیص العبید في عدم اال
  . )1(العبد من جملة األموال اّلتي تحمى ویقاتل عنها فال یستحّق سهًما بقتاٍل وال غیره

  وفعل عمر والصحابة من بعده؟ rكیف نوفق بین فعل النبي 
ِبعطایاُه جِمیع أْهِلِه ُحرِِّهْم وعْبِدِهْم، لْیس على لما كان یقسم للحر والعبد، كان یُعمُّ  rأن النبي  -1

  .)2(أّن ذِلك واِجبٌ 
  . )3(ك ونفقته على مالكهلَّ مَ أن المقصود بالعبد المكاتب أو المعتوقین، إذ المملوك ال یُ  -2

  
`````` 

  

  سألة الثامنةامل
هل يسجراء؟م لأله  

  اآلثار المتعارضة:

ُس َأنَّ  َواْعَلُموا(قوله تعالى:  ٍء َفَأنَّ هللا ُمخَُسُه َولِلرَّ َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى  ولِ َام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ
بِيل   .)4()َواملََْساكِِني َواْبِن السَّ

وما رواه مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا هاشم بن القاسم، ح وحدثنا إسحاق 
ما عن عكرمة بن عمار ح، وحدثنا عبد اهللا بن عبد بن إبراهیم أخبرنا أبو عامر العقدي كاله

  الرحمن الدارمي وهذا حدیثه أخبرنا أبو علي الحنفي عبید اهللا بن عبد المجید حدثنا عكرمة وهو 
 ْبنِ  ِلَطْلَحةَ  )5(اً یعَ بِ تَ  نتُ كُ ابن عمار حدثني إیاس بن سلمة حدثني أبي عن سلمة بن األكوع قال:.. وَ 

، وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرًا إلى اهللا )6(َوَأْخِدُمهُ  َوَأُحسُّهُ  َرَسهُ فَ  َأْسِقي اهللاُعَبْیدِ 
                                                           

 .37/  3شرح الموطأ، للزرقاني  ) المنتقى1(

 .5843رقم  4/87) شرح معاني اآلثار، كتاب الهبة والصدقة، باب الرجل ینحل بعضًا دون بعض 2(

 .4059رقم  92/ 7) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،  كتاب الجهاد، باب الفيء 3(

 ).41) سورة األنفال (4(

 ). 2/306حدیث الصحیحین البن الجوزي كشف المشكل من ادمًا له أتبعه وأكون معه (أي خ ) تبیعا لطلحة:5(

 ).12/176وه (شرح النووي على مسلم ) أسقي فرسه وأحسه: أي أحك ظهره بالمحسة ألزیل عنه الغبار ونح6(
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 َجِمیًعا ِلي َفَجَمَعُهَما الرَّاِجلِ  َوَسْهمَ  اْلَفاِرسِ  َسْهمَ  ،َسْهَمْینِ  rاهللا  َرُسولُ  َأْعَطاِني ُثمَّ قال: و .. ورسوله) 
.                                                                                         )1(اْلَمِدیَنةِ  ِإَلى َراِجِعینَ  اْلَعْضَباءِ  َعَلى َوَراَءهُ  rاهللا  َرُسولُ  َأْرَدَفِني ُثمَّ 

َرِني ما رواه أبو داود قال: َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َصاِلٍح َحدَّثََنا َعْبُد اهللا ْبُن َوْهٍب َأْخبَ  یعارضها
َة َقاَل: َعاِصُم ْبُن َحِكیٍم َعْن َیْحَیى ْبِن َأِبى َعْمٍرو الّسْیَباِني َعْن َعْبِد اهللا ْبِن الدَّْیَلِمي َأنَّ َیْعَلى ْبَن ُمْنیَ 

ِرى َلُه َسْهَمُه ِباْلَغْزِو َوَأَنا َشْیٌخ َكِبیٌر َلْیَس ِلي َخاِدٌم َفاْلَتَمْسُت َأِجیًرا َیْكِفیِني َوُأجْ  rآَذَن َرُسوُل اهللا 
ي َشْیًئا َكاَن َفَوَجْدُت َرُجًال َفَلمَّا َدَنا الرَِّحیُل َأَتاِني، َفَقاَل: َما َأْدِرى َما السُّْهَماُن َوَما َیْبُلُغ َسْهِمي َفَسمِّ لِ 

ْیُت َلُه َثَالَثَة َدَناِنیَر، َفَلمَّا َحَضَرْت َغِنیَمُتهُ  َأَرْدُت َأْن ُأْجِرَى َلُه َسْهَمُه، َفَذَكْرُت  السَّْهُم َأْو َلْم َیُكْن، َفَسمَّ
َفَذَكْرُت َلُه َأْمَرُه، َفَقاَل: "َما َأِجُد َلُه ِفي َغْزَوِتِه َهِذِه ِفي الدُّْنَیا َواآلِخَرِة ِإالَّ  rالدََّناِنیَر َفِجْئُت النَِّبي 

 . )2(َدَناِنیَرُه الَِّتي َسمَّى"
التجار واألجراء لم یقصدوا القتال، وٕانما قصدوا إما التجارة وٕاما  ویعارضها أیضًا القیاس: حیث أن

  .)3(اإلجارة
  وجه التعارض:

َام َغنِْمُتْم ِمْن [(قال ابن رشد: "وسبب االختالف تخصیص عموم قوله تعالى  َواْعَلُموا َأنَّ
ءٍ    )4(]َيشْ

یقاتل فلیس بغانم  ، فاآلیة للغانمین ومن لم)5(الذي یوجب الفرق بین هؤالء وسائر الغانمین
  فال یستحق شیئًا". 

                                                           
حمن لر ، عن عبد اهللا بن عبد ا1807رقم  752) صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب غزوة ذي قرد ص 1(

  ) وعن أبي بكر بن أبي شیبة عن هاشم بن الدارمي عن أبي علي الحنفي (عبید اهللا بن عبد المجید
ثالثتهم عن عكرمة بن عمار عن إیاس بن سلمة عن  ،القاسم وعن إسحاق بن إبراهیم عن أبي عامر العقدي

 أبیه.

، عن أحمد بن صالح 2527رقم  444) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الرجل یغزو بأجر الخدمة ص2(
  عن عبد اهللا بن وهب عن عاصم بن حكیم عن یحیى السیباني عن عبد اهللا بن الدیلمي عن یعلى بن منیة.

  تخریج الحدیث:
، من طریق نصر الحضرمي عن خالد بن دریك عن یعلى 17957رقم  29/475أخرجه أحمد في المسند 

  (بنحوه).
  الحكم على اإلسناد:

 ).2233رقم 5/232ه ثقات فإسناده صحیح، قال األلباني: صحیح (السلسلة الصحیحة الحدیث روات

 .1/393) بدایة المجتهد 3(

 ).41)  سورة األنفال (4(

 .1/393) بدایة المجتهد 5(
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في حدیث سلمة قد أسهم له، وأما في حدیث یعلى فلم  rوالحدیثان متعارضان ألن النبي 
  لألجیر.  rیسهم النبي 

  كیف أزال العلماء هذا التعارض؟

أن األجیر إما أن یكون استؤجر للخدمة، أو استؤجر لیقاتل، فاألول قال أحمد واألوزاعي 
  ال یسهم له، وقال األكثر: یسهم له، واستدلوا بحدیث سلمة السابق.وٕاسحاق: 

وأما األجیر إذا استؤجر لیقاتل (محمول على من ال یجب علیه الجهاد كالعبید والكفار) 
: ال یسهم لهم سوى )2(والحنفیة: ال یسهم له، وقال األكثر: له سهمه، وقال أحمد )1(فقال المالكیة

المسلم إذا حضر الصف فإنه یتعین علیه الجهاد فیسهم له وال یستحق  األجرة، أما الحر البالغ
  .)3(أجرة

  .)4(وقال الشافعي في أحد أقواله یخیر بین األجرة والسهم

هو اختالف بسبب اختالف حال األجیر، فإن سلمة كان یقاتل قتاًال عنیفًا في المعركة  قلت:
 َخْیرَ : "rإال أن یقاتلهم، حتى قال فیه النبي  - أبى علیه حبُّه هللا ولرسوله  - فلما رأى المشركین 

اَلِتَنا َوَخْیرَ  َقَتاَدةَ  َأُبو اْلَیْومَ  ُفْرَساِنَنا ، أما األجیر الذي استأجره یعلى بن منیة فإنه ما خرج )5("َسَلَمةُ  َرجَّ
: َما قال یبتغي وجه اهللا وما خرج إال لألجرة حیث أنه اشترط علیه مبلغًا من المال قبل الغنیمة حیث

ْیُت َلُه َثَالثَ    .َة َدَناِنیرَ َأْدِرى َما السُّْهَماُن َوَما َیْبُلُغ َسْهِمي َفَسمِّ ِلي َشْیًئا َكاَن السَّْهُم َأْو َلْم َیُكْن َفَسمَّ

  . )6(أما التاجر فأكثر العلماء على أنه یسهم له إن شهد القتال، ومالك اشترط القتال لكي یسهم له

  

``````  
  
  

                                                           
 .3/441) المدونة 1(

 . 1676 ، مسألة رقم13/163المغني  انظر: )2(

 .6/125) فتح الباري 3(

 .9/254تاب الفيء والغنیمة، باب األجیر یرید الجهاد معرفة السنن واآلثار، ك )4(

 .1807رقم  754باب غزوة ذي قرد، ص ) صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، 5(

 .11/168) األوسط البن المنذر 6(
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  ة التاسعةاملسأل
  ااهد إذا شهد القتال ومل يقاتل هل يستحق الغنيمة؟ 
  اآلثار المتعارضة:

ما رواه البخاري: عن َعْنَبَسة ْبن َسِعیٍد َأنَُّه َسِمَع َأَبا ُهَرْیَرَة ُیْخِبُر َسِعیَد ْبَن اْلَعاِص َقاَل: َبَعَث 
َبَل َنْجٍد، َقاَل َأُبو ُهَرْیَرَة: َفَقِدَم َأَباُن َوَأْصَحاُبُه َعَلى النَِّبيِّ َأَباَن َعَلى َسِریٍَّة ِمن اْلَمِدیَنِة قِ  rَرُسوُل اهللا 

r  َْلِلیٌف، َقاَل َأُبو ُهَرْیَرَة: ُقْلُت َیا َرُسوَل اهللا َال تَْقِسْم َلُهْم،  )1(ِبَخْیَبَر َبْعَد َما اْفتََتَحَها، َوإِنَّ ُحْزَم َخْیِلِهم
َیا َأَباُن اْجِلْس َفَلْم َیْقِسْم   r:، َفَقاَل النَِّبيُّ )4(َتَحدََّر ِمْن َرْأِس َضْأنٍ  )3(َیا َوْبرُ  )2(َهَذاَقاَل َأَباُن: َوَأْنَت بِ 

  .)5(َلُهمْ 

  أیضًا قال: حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن  یعارضه ما رواه البخاري
عن بدر، فإنه كانت تحته بنت موهب عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال: إنما تغیب عثمان 

  . )6(»َوَسْهَمهُ  َبْدًرا َشِهدَ  ِممَّنْ  َرُجلٍ  َأْجرَ  َلكَ  ِإنَّ : «r، وكانت مریضة، فقال له النبي rرسول اهللا 

  وجه التعارض:

  أسهم لعثمان ولم یسهم ألبان. rأن كال االثنین (عثمان وأبان) لم یحضرا القتال، لكن النبي 

  إزالة التعارض:

قد ضرب لعثمان  rل من غاب عن القتال لحاجة اإلمام یسهم له، بدلیل أن النبي أن ك    
 r، فجعله رسول اهللا rفي غنائم بدر بسهم ولم یحضرها، ألنه كان في حاجة اهللا وحاجة رسوله 

كمن حضرها، فكل من غاب عن وقعة المسلمین بأهل الحرب بشغل شغله به اإلمام من أمور 
                                                           

 ).2/476للرحل (غریب الحدیث للحربي ) وٕان حزم خیلهم: هو السرج بمنزلة الوضین 1(

أهله وال ، مع كونك لست من rا أو وأنت بهذا المكان والمنزلة مع رسول اهللا ) وأنت بهذا: أي وأنت تقول بهذ2(
 ).7/492من قومه وال من بالده (فتح الباري البن حجر 

) الوبر: بفتح الواو وسكون الباء الموحدة وفي آخره راء، هو دویبة تشبه السنور، وقیل أصغر من السنور، ال 3(
حقر أبا هریرة ونسبه إلى قلة القدرة على القتال، قوله تدلى أي نزل  ذنب لها، ال یدجن في البیوت، وكأنه

 ).17/342عمدة القاري للعیني (

)  قیل أراَد به الضأن من الَغنم فتكون ألفه همزة، وقیل َجَبل في أْرض دوس، ویروى ضاٌل بالتخفیف: مكاٌن أو 4(
 ).3/109(انظر: النهایة البن األثیر  یَن أْمِره وَتْحِقَیر َقْدِرهَجَبل بَعْینه ُیرید به َتْوه

 .4238رقم  3/142وة خیبر ) صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب غز 5(

جة أو أمره بالمقام هل یسهم له في حا ) صحیح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب إذا بعث اإلمام رسوالً 6(
 .(مفصًال) )4066و  3698 ،3130، رقم2/397(
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ه إلى جانب آخر من دار الحرب، لقتال قوم آخرین، فیصیب اإلمام غنیمة المسلمین، مثل أن یبعث
بعد مفارقة ذلك الرجل إیاه، أو یبعث برجل ممن معه من دار الحرب إلى دار اإلسالم، لیمده 
بالسالح والرجال، فال یعود ذلك الرجل إلى اإلمام حتى یغنم غنیمة، فهو شریك فیها، وهو كمن 

  . )1(حضرها

على قول أكثر - اب عن القتال ال لحاجة اإلمام، وجاء بعد الوقعة، ال یسهم له أما من غ    
  .)2(- الفقهاء

  ألبان رغم أنه كان في سریة قبل نجد؟ rلماذا لم یسهم النبي 

وجه أبانًا إلى نجد قبل أن یتهیأ خروجه إلى خیبر، فتوجه أبان في ذلك، ثم  rاحتمل أن النبي  -1
  .)3(خیبر ما حدثإلى  rحدث من خروج النبي 

احتمل أن یكون لم یقسم لهم ألن خیبر كان اهللا عز وجل قد وعدها أهل الحدیبیة، بقوله  -2
َل َلُكْم َهِذهِ [تعالى:  یعني خیبر، فعن أبي  )4(] َوَعَدُكُم اهللاُ َمَغانَِم َكثَِريًة َتْأُخُذوَهنَا َفَعجَّ

 ِألَْهلِ  َكاَنتْ  َفِإنََّها ،َخْیَبرَ  ِإالَّ  ِلي َقَسمَ  ِإالَّ  َقطُّ  َنًماَمغْ  rاهللا  َرُسولِ  َمعَ  َشِهْدتُ  َما: "قال هریرة
ةً  اْلُحَدْیِبَیةِ     .)5("َخاصَّ

                                                           
 .5231رقم  3/244تاب السیر، باب المدد بعد الفراغ من القتال، ) شرح معاني اآلثار، ك1(

 .19/368) المجموع شرح المهذب، للنووي 2(

 .5231رقم  3/245) شرح معاني اآلثار، كتاب السیر، باب المدد بعد الفراغ من القتال، 3(

 ).20) سورة الفتح (4(

بن سلمة عن علي بن زید عن عمار بن ، عن روح عن حماد 10912رقم  16/531) مسند أحمد بن حنبل 5(
  أبي عمار عن أبي هریرة.

  تخریج الحدیث:
  ).2517رقم  1607كتاب السیر، باب في الذي یقدم بعد الفتح هل یسهم لهم، ص أخرجه الدارمي (

  تراجم الرواة:
معروف بن زهیر بن عبد اهللا بن جدعان، التیمي البصري، أصله حجازي وهو ال علي بن زید بن عبد اهللا -

إحدى وثالثین ومائة وقیل قبلها (تقریب بعلي بن زید بن جدعان، ینسب أبوه إلى جد جده، ضعیف مات سنة 
  ).401التهذیب ص 

  وباقي الرواة ثقات.
  الحكم على الحدیث:

 انظر:إسناده ضعیف لضعف علي بن زید، قال حسین سلیم أسد : إسناده ضعیف لضعف علي بن زید (
 هامش سنن الدارمي).
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  .)1(ترك القسمة ألبان وألبي هریرة ألنهما لم یكونا من أهل الحدیبیة rوكان النبي      

ا قال في حق فعل ما فعل مع أبان من منعه السهم  تأدیبًا على م rیحتمل أن یكون النبي  -3
  .tأبي هریرة 

  من شهد القتال ولم یقاتل فهل یسهم له أم ال؟

أما من حضر القتال قاتل أو لم یقاتل، وٕان حضر بنّیٍة أخرى، فإنه یسهم له لقول أبي بكٍر     
وال مخالف لهما من الّصحابة؛ وألّن  )2("إّنما الغنیمة لمن شهد الوقعة" - رضي اهللا عنهما -وعمر 

ه للجهاد؛ وألّن الغالب أّن الحضور یجّر إلیه؛ وألّن فیه تكثیر سواٍد للمسلمین، وألنه ردء القصد تهّیؤ 
  .)3(للمسلمین ومستعد للقتال

ألبي موسى األشعري وألبي هریرة رغم أنهما لیسا من  rوهنا قد یسأل سائل لماذا قسم النبي 
  من غنائم خیبر؟ rأهل الحدیبیة؟ ومن هم الذین أسهم لهم النبي 

ِبَخْیَبَر َوَقْد اْسَتْخَلَف ِسَباَع  rعن خثیم َأنَّ َأَبا ُهَرْیَرَة َقِدَم اْلَمِدیَنَة ِفي َرْهٍط ِمْن َقْوِمِه، َوالنَِّبيُّ     
ْكَعِة اْألُ ا ْبِح ِفي الرَّ وَلى بـ ْبَن ُعْرُفَطَة َعَلى اْلَمِدیَنِة، َقاَل: َفاْنَتَهْیُت ِإَلْیِه َوُهَو َیْقَرُأ ِفي َصَالِة الصُّ

                                                           
في المدد یقدمون على اإلمام في دار الحرب  rبیان مشكل ما روي عن رسول اهللا ) شرح مشكل اآلثار، باب 1(

هل یشركون من معه في تلك الغنائم أْم ال  ،بعد ما غنم فیها غنائم ولم یخرج منها ولم یقسمها ولم یبعها
 .2910رقم  7/353

)، عن سلیمان بن 5234رقم  3/245الفراغ من القتال،  كتاب السیر، باب المدد بعد) شرح معاني اآلثار(2(
  شعیب عن عبد الرحمن بن زیاد عن  شعبة عن قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب األحمسي موقوفًا.

  تخریج الحدیث:
  ).به (بنحوه)، من طریق شعبة 8203رقم  8/385أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر (

  تراجم الرواة:
بفتح الجیم، أبو عمرو الكوفي، ثقة رمي باإلرجاء، مات سنة مائة وعشرین (تقریب  الجدلي قیس بن مسلم -

  . )458التهذیب ص 
الطبقات الكبرى )، وابن سعد (7/103جرح والتعدیل اتفق العلماء على توثیقه فقد وثقه یحیى القطان (ال قلت:

بو حاتم (الجرح )، وأ2/222الثقات )، والعجلي (7/103لجرح والتعدیل )، وأحمد وابن معین (ا8/434
الكاشف )، والذهبي (5/309حبان (الثقات  )، وابن24/83والنسائي (تهذیب الكمال  )،7/103والتعدیل 

  )، لكنهم اتهموه باإلرجاء.2/141
  الحكم على اإلسناد:

حدیث الحدیث رواته ثقات إال ما كان من قیس بن مسلم فقد اتهم باإلرجاء لكن الحدیث ال یوافق بدعته، فال
 إسناده صحیح.

 .7/145، تحفة المحتاج شرح المنهاج 5/521)  الكافي في فقه اإلمام أحمد، كتاب الجهاد، باب قسم الغنائم، 3(
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ْلَواِفي، َوإَِذا (كهیعص)، َوِفي الثَّاِنَیِة (َوْیٌل ِلْلُمَطفِِّفیَن)، َقاَل: َفُقْلُت ِلَنْفِسي َوْیٌل ِلُفَالٍن ِإَذا اْكَتاَل اْكتَاَل ِبا
َدَنا َشْیًئا َحتَّى َأتَْیَنا َخْیَبَر َوَقْد افْ  َخْیَبَر، َقاَل: َفَكلََّم  rتََتَح النَِّبيُّ َكاَل َكاَل ِبالنَّاِقِص، َقاَل َفَلمَّا َصلَّى َزوَّ

  .)1(اْلُمْسِلِمیَن َفَأْشَرُكوَنا ِفي ِسَهاِمِهمْ  rَرُسوُل اهللا 
  وهذا مخالف لما رواه الشیخان 

َأَنا  َوَنْحُن ِباْلَیَمِن، َفَخَرْجَنا ُمَهاِجِریَن ِإَلْیهِ  rَقاَل َبَلَغَنا َمْخَرُج النَِّبيِّ  tَعْن َأِبي ُموَسى     
 ِفي َثَالَثٍة َوَأَخَواِن ِلي َأَنا َأْصَغُرُهْم، َأَحُدُهَما َأُبو ُبْرَدَة َواْآلَخُر َأُبو ُرْهٍم، ِإمَّا َقاَل ِفي ِبْضٍع َوإِمَّا َقالَ 

ا ِإَلى النََّجاِشيِّ ِباْلَحَبَشِة، َوَخْمِسیَن َأْو اْثَنْیِن َوَخْمِسیَن َرُجًال ِمْن َقْوِمي، َفَرِكْبَنا َسِفیَنًة َفَأْلَقْتَنا َسِفیَنتُنَ 
َبَعثََنا َهاُهَنا َوَأَمَرَنا  rَوَواَفْقَنا َجْعَفَر ْبَن َأِبي َطاِلٍب َوَأْصَحاَبُه ِعْنَدُه، َفَقاَل َجْعَفٌر: ِإنَّ َرُسوَل اهللا 

َقاَمِة َفَأِقیُموا َمَعَنا َفَأَقْمَنا َمَعُه َحتَّى َقِدْمَنا َجِمیًعا، فَ  ِحیَن اْفتََتَح َخْیَبَر َفَأْسَهَم َلَنا، َأْو  rَواَفْقَنا النَِّبيَّ ِباْإلِ
 َأْصَحاَب َقاَل َفَأْعَطاَنا ِمْنَها، َوَما َقَسَم ِألََحٍد َغاَب َعْن َفْتِح َخْیَبَر ِمْنَها َشْیًئا ِإالَّ ِلَمْن َشِهَد َمَعُه ِإالَّ 

  .)2(َلُهْم َمَعُهمْ  َسِفیَنِتَنا َمَع َجْعَفٍر َوَأْصَحاِبِه َقَسمَ 
لم یقسم ألحد غاب عن خیبر إال لمن كانوا في السفینة مع جعفر،  rفهذا الحدیث یبین أن النبي     

  قسم له. rأبي هریرة السابق یبین أن النبي وحدیث 

  إزالة التعارض:
أن أبا موسى أراد أنه لم یسهم ألحد لم یشهد الوقعة من غیر استرضاء أحد من الغانمین     
ال ألصحاب السفینة، وأما أبو هریرة وأصحابه فلم یعطهم إال عن طیب خواطر المسلمین واهللا إ

  .)3(أعلم
 

                                                           
  ، عن عفان عن وهیب عن خثیم بن عراك عن أبیه عن أبي هریرة.8552رقم  14/226) مسند أحمد 1(

  تخریج الحدیث: ـ
) 2910رقم  7/350)، والطحاوي (شرح مشكل اآلثار 2713رقم  4/316أخرجه أبو داود الطیالسي (المسند 

  كالهما من طریق وهیب بن خالد به بنحوه.
  تراجم الرواة:

  رواته كلهم ثقات.
  الحكم على اإلسناد:

 الحدیث رواته ثقات فإسناده صحیح.

سأل هوازن ) صحیح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدلیل على أن الخمس لنوائب المسلمین ما 2(
أبي  ، عن محمد بن العالء عن3136، رقم 2/399المسلمین برضاعه فیهم فتحلل من المسلمین  rالنبي 

  ن أبي بردة عن أبي موسى األشعري.) عن برید بن عبد اهللا عأسامة (حماد بن أسامة
  تخریج الحدیث:

، ت عمیس وأهل سفینتهمأخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بن
 ). ، عن محمد بن العالء به (بنحوه1014ص

 .489/  7) فتح الباري البن حجر 3(



 الجهادوالمشكلة في باب  المسائل المتعارضة

  )76  (  
 

  األولالفصل 

  املسألة العاشرة
  كم جيب للمقاتل الفارس؟ 

 اآلثار المتعارضة:

ما رواه البخاري قال: حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا محمد بن سابق حدثنا زائدة عن عبید 
َیْوَم َخْیَبَر ِلْلَفَرِس  rابن ُعَمَر َرِضَي اهللا َعْنُهَما َقاَل: َقَسَم َرُسوُل اهللا اهللا بن عمر عن نافع عن 

 َفِإْن َلْم َیُكْن َلُه َسْهَمْیِن َوِللرَّاِجِل َسْهًما، َقاَل َفسََّرُه َناِفٌع َفَقاَل: ِإَذا َكاَن َمَع الرَُّجِل َفَرٌس َفَلُه َثَالَثُة َأْسُهمٍ 
  .)1(ْهمٌ َفَرٌس َفَلُه سَ 

یعارضه ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عیسى نا مجمع بن یعقوب بن مجمع بن 
یزید األنصاري قال: سمعت أبي یعقوب بن المجمع یذكر عن عمه عبد الرحمن بن یزید األنصاري 

وا اْلُقْرآَن َقاَل: َشِهْدَنا اْلُحَدْیِبَیَة َمَع عن عمه ُمَجمِِّع ْبِن َجاِرَیَة اَألْنَصاِرىِّ َوَكاَن َأَحَد اْلُقرَّاِء الَِّذیَن قرئ
وَن اَألَباِعر rَرُسوِل اهللا ، َفَقاَل َبْعُض النَّاِس ِلَبْعٍض: َما ِللنَّاِس )2(، َفَلمَّا اْنَصَرْفَنا َعْنَها ِإَذا النَّاُس َیُهزُّ

َواِقًفا َعَلى َراِحَلِتِه ِعْنَد  r، َفَوَجْدَنا النَِّبىَّ )3(فُ ، َفَخَرْجَنا َمَع النَّاِس ُنوجِ rَقاُلوا ُأوِحَى ِإَلى َرُسوِل اهللا 
ا(، َفَلمَّا اْجَتَمَع َعَلْیِه النَّاُس َقَرَأ َعَلْیِهْم )4(ُكَراِع اْلَغِمیمِ  ، َفَقاَل َرُجٌل: َیا )5()ُمبِينًا َفْتًحا َلَك  َفَتْحنَا إِنَّ

َفُقسَِّمْت َخْیَبُر َعَلى َأْهِل ». لَِّذى َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَیِدِه ِإنَُّه َلَفْتٌح َنَعْم َوا« َرُسوَل اهللا َأَفْتٌح ُهَو؟ َقاَل: 
َعَلى َثَماِنَیَة َعَشَر َسْهًما، َوَكاَن اْلَجْیُش َأْلًفا َوَخْمَسِماَئٍة ِفیِهْم َثَالُثِماَئِة  rاْلُحَدْیِبَیِة، َفَقسََّمَها َرُسوُل اهللا 

  . )6(َس َسْهَمْیِن َوَأْعَطى الرَّاِجَل َسْهًماَفاِرٍس، َفَأعَطى اْلَفارِ 

                                                           
  .4228رقم  3/140، باب غزوة خیبر ) صحیح البخاري، كتاب المغازي1(

كتاب الجهاد والسیر، باب )، ومسلم (2863، رقم 2/322باب سهام الفرس  كتاب الجهاد والسیر،أخرجه البخاري (
 ).، كالهما من طریق عبید اهللا به (بنحوه)1762، رقم 731ة بین الحاضرین، ص یة قسمة الغنیمكیف

 ).5/232ء (النهایة في غریب األثر ) یهزون األباعر: أي یحثونها ویدفعونها، والوهز شدة الدفع والوط2(

 ).5/157ألثر النهایة في غریب ابن األثیر: اإلیجاف سرعة السیر () نوجف: نسرع، قال ا3(

 ). 4/181فتح الباري البن حجر، لمعجمة وهو اسم واد أمام عسفان () كراع الغمیم هو بضم الكاف، والغمیم بفتح ا4(

 ).1) سورة الفتح (5(

  .2736، رقم 483ن أسهم له سهمًا ص ) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب فیم6(
  تخریج الحدیث:

  ، به بمثله.15470رقم  24/212أخرجه أحمد 
  تراجم الرواة:

  ).608بن یزید بن جاریة بالجیم، األنصاري المدني، مقبول من الرابعة ( تقریب التهذیب ص  یعقوب بن مجمع -
  ).2/395)، وقال الذهبي: وثق (الكاشف 7/642ذكره ابن حبان في الثقات (
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  كیف أزال العلماء التعارض؟

العمل عند أهل العلم أن الفارس له ثالثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه، أما الراجل فله 
  سهم واحد. 

فحدیث ابن عمر رواه الشیخان، وهو متفق على صحته، أما حدیث مجّمع فهو ضعیف 
، َواْلَعَمُل َعَلْیِه، َوَأَرى  )1(الضعیف، فقد َقاَل َأُبو َداُود: َحِدیُث َأِبى ُمَعاِوَیةَ وال یعاَرض الصحیح ب َأَصحُّ

ٍع َأنَُّه َقاَل َثَالُثِماَئِة َفاِرٍس َوَكاُنوا ِماَئَتي َفاِرسٍ    .)2(اْلَوهَم ِفي َحِدیِث ُمَجمِّ

ن سهم اإلنسان، وقد یعارض حدیث ابن عمر بالقیاس فكیف یكون سهم الفرس أكبر م
  .)3(والجواب عن ذلك أن هذا لیس بشيء ألن سهم الفرس إنما استحقه اإلنسان الذي هو الفارس

على الراجل أن المجاهد إذا أعد فرسًا للجهاد فإن له سهمًا  )4(أما سبب تفضیل الفارس
ْم َما َوَأعِ [بمقابل هذه الخدمات كما أنه یكون من أسباب إرهاب عدو اهللا كما قال تعالى  وا َهلُ دُّ

ُكمْ  ٍة َوِمْن ِرَباِط اَخلْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللاِ َوَعُدوَّ ، وغیر بعید أن یكون تأثیر )5(]اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ
  .)6(الفارس بالفرس في الحرب ثالثة أضعاف تأثیر الراجل

 

``````  
  

 

                                                                                                                                                                          
  الحكم على اإلسناد:

م یتابع، والحدیث بهذا المتن مخالف لروایة الحدیث ضعیف سندًا ومتنًا، وذلك ألن یعقوب بن مجمع مقبول ول 
)، وشعیب األرناؤوط (هامش مسند 475رقم  2/359الثقات، وبنحو هذا قال األلباني (ضعیف سنن أبي داود 

 ).15470رقم  24/212أحمد 
یَد َحدَّثَِني اْلَمْسُعوِدىُّ َحدََّثِني َأُبو َعْمَرَة َعْن َأِبیِه َقاَل َأَتْیَنا ) َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َحدَّثََنا َعْبُد اهللا ْبُن َیزِ 1(

ب َأْرَبَعَة َنَفٍر َوَمَعَنا َفَرٌس َفَأْعَطى ُكلَّ ِإْنَساٍن ِمنَّا َسْهًما َوَأْعَطى ِلْلَفَرِس َسْهَمْیِن (سنن أبي داود كتا rَرُسوَل اهللا 
 ).2734رقم  483ه ص الجهاد باب في المشرك یسهم ل

 .2736، رقم 483) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب فیمن أسهم له سهما ص 2(

 .1/395) بدایة المجتهد 3(

 .8/6)  هامش السنن الصغرى للبیهقي 4(

 ).60) سورة األنفال (5(

 .1/395) بدایة المجتهد 6(
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  املسألة احلادية عشرة
  داموا يف أرض الغزو؟ مسألة إباحة طعام العدو للغزاة ما

  اآلثار المتعارضة: 

حدثنا شیبان بن فروخ، حدثنا سلیمان یعني ابن المغیرة، حدثنا حمید بن  ما رواه مسلم قال:
 ُأْعِطي َال  :َفُقْلتُ  ،َفاْلَتَزْمُتهُ  :َقالَ  ،َخْیَبرَ  َیْومَ  َشْحمٍ  ِمنْ  ِجَراًبا َأَصْبتُ هالل عن عبد اهللا بن مغفل قال: 

  .)1(متبسماً  rاهللا  َرُسولُ  َفِإَذا َفاْلَتَفتُّ  :َقالَ  ،َشْیًئا َهَذا ِمنْ  َأَحًدا اْلَیْومَ 

َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْیٍد َعْن َأیُّوَب َعْن َناِفٍع َعن اْبِن ُعَمَر  وما رواه البخاري قال:
  .)3(")2(اِزیَنا اْلَعَسَل َواْلِعَنَب َفَنْأُكُلُه َوَال َنْرَفُعهُ َرِضَي اهللا َعْنُهَما َقاَل: "ُكنَّا ُنِصیُب ِفي َمغَ 

وما رواه أبو داود قال: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعَالِء، َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیَة، َحدَّثََنا َأُبو ِإْسَحاَق 
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي ُمَجاِلٍد، َعْن َعْبِد اهللا  -ْبِن َأِبى َأْوَفى َقاَل: ُقْلُت َهْل ُكْنُتْم ُتَخمُِّسوَن  الشَّْیَباِنيُّ

، َفَقاَل َأَصْبَنا َطَعاًما َیْوَم َخْیَبَر َفَكاَن الرَُّجُل یجيء َفَیْأُخُذ ِمْنُه rفي َعْهِد َرُسوِل اهللا  -َیْعِنى الطََّعاَم 
  .)4(ِمْقَداَر َما َیْكِفیِه ثُمَّ َیْنَصِرفُ 

                                                           
، رقم 736ة في دار الحرب، ص الغنیم) صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب جواز األكل من طعام 1(

1772.  
  تخریج الحدیث:

)، 3153، رقم 2/405م في أرض الحرب، كتاب فرض الخمس، باب ما یصیب من الطعاه البخاري (أخرج
 بنحوه).من طریق شعبة عن حمید به (

الغنیمة، أو إلى النبي ) وال نرفعه: أي وال نحمله على سبیل االدخار، ویحتمل أن یرید وال نرفعه إلى متولى أمر 2(
r6/256ا سبق منه من اإلذن (فتح الباري البن حجر ، وال نستأذنه في أكله اكتفاء بم.( 

 .3154، رقم 2/405م في أرض الحرب، ) صحیح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما یصیب من الطعا3(

، رقم 476لة في أرض العدو ص م ق) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في النهي عن النهبى إذا كان الطعا4(
2704.  

  تخریج الحدیث:
)، عن محمد بن یحیى عن محمد بن عیسى عن هشیم، 1044رقم  3/192أخرجه ابن الجارود في المنتقى (

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار (كتاب السیر، باب الرجل یحتاج إلى القتال على دابة من المغنم، 
لقاضي صاحب أبي حنیفة)، یعقوب ان بن شعیب عن أبیه عن أبي یوسف (ما) عن سلی5250، رقم 3/252

  هشیم وأبو یوسف) عن أبي إسحاق به (بنحوه). كالهما (
  الحكم على اإلسناد:

 ).2/126م: حدیث صحیح على شرط الصحیحین (المستدرك الحدیث رجاله ثقات فإسناده صحیح، قال الحاك
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قال: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمَة، َعْن  في سننه ن ماجةیعارضه ما رواه اب
اِمِت، َقاَل: َصلَّى ِبَنا َرُسوُل   rَأِبي ِسَناٍن ِعیَسى ْبِن ِسَناٍن، َعْن َیْعَلى ْبِن َشدَّاٍد، َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

، )1(ِمَن اْلَمَقاِسِم، ثُمَّ تََناَوَل َشْیًئا ِمَن اْلَبِعیِر، َفَأَخَذ ِمْنُه َقَرَدًة، َیْعِني َوَبَرةً  َیْوَم ُحَنْیٍن، ِإَلى َجْنِب َبِعیرٍ 
، َفَما َفْوَق )2(َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنَّ َهَذا ِمْن َغَناِئِمُكْم، َأدُّوا اْلَخْیَط، َواْلِمْخَیطَ «َفَجَعَل َبْیَن ِإْصَبَعْیِه، ثُمَّ َقاَل: 

  .)5(»َوَنارٌ  )4(َعاٌر، َعَلى َأْهِلِه َیْوَم اْلِقَیاَمِة، َوَشَنارٌ  )3(َذِلَك، َوَما ُدوَن َذِلَك، َفِإنَّ اْلُغُلولَ 

  وجه التعارض:

أن األحادیث األولى تفید جواز األخذ من الغنائم ما دام الغزاة في أرض العدو وقبل تقسیم 
  عدم جواز أخذ شيء من الغنائم قبل التقسیم. الغنائم، بینما حدیث عبادة بن الصامت یفید

  كیف أزال العلماء التعارض الظاهري بین األدلة؟

"أدوا الخیط والمخیط" ولقوله تعالى  rاتفق العلماء على تحریم الغلول لقول النبي 
ُسوِل َولِِذي اْلقُ ( ٍء َفَأنَّ هللا ُمخَُسُه َولِلرَّ َام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ ْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساكِِني َواْبِن َواْعَلُموا َأنَّ

بِيلِ     )6()السَّ

  لكن هل یدخل الطعام في الغلول أم ال؟

  قلت: الحدیث واآلیة من باب العام الذي خصص منه الطعام.

                                                           
 ).866رقم  3/48قلة والقذر (المنتقى شرح الموطأ ) یرید ما هو غایٌة في النذارة وال1(

 ).866رقم  3/48) المخیط: اإلبرة (المنتقى شرح الموطأ 2(

 ).866رقم  3/48) الغلول: السرقة من الغنیمة (المنتقى شرح الموطأ 3(

 ).866رقم  3/48) الشنار: العیب والعار (المنتقى شرح الموطأ 4(

  .2850، رقم 483باب الغلول، ص اد، ) سنن ابن ماجة، كتاب الجه5(
  تخریج الحدیث:

، من طریق القاسم بن الولید عن أبي صادق عن ربیعة بن ناجد، عن 22795رقم  37/455أخرجه أحمد 
  عبادة بن الصامت (بنحوه).

  الحكم على اإلسناد:
  . )2/110الكاشف قال عنه الذهبي: ضعف ولم یترك ( إسناده ضعیف ألن فیه عیسى بن سنان ضعیف،

لكن الحدیث یرتقي إلى الحسن لغیره بتعدد طرقه ومتابعاته وذلك أن عیسى توبع متابعة وباقي رجاله ثقات، 
 قاصرة من قبل أبي صادق (كما في التخریج).

 ).41) سورة األنفال (6(
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في  rفي ذلك، فقد قال الشافعي:" لما أذن الرسول  rفقد خصصه الشافعي بإذن النبي 
فیه خاصًا خارجًا من الجملة التي استثنى فلم یجز أن نجیز  الطعام في بالد الحرب كان اإلذن

  ألحد أن یأكل إال حیث أمره النبي باألكل وهو ببالد الحرب خاصة ".

وقد شبهها اإلمام الشافعي بأكل المیتة المحرمة للمضطر، فإذا زایلت الضرورة عادت إلى 
  .)1(أصل التحریم

أدوا الخیط والمخیط" یدل على أن القلیل والكثیر أما أبو عمر ابن عبد البر فقال: في قوله "
ال یحل ألحد أخذه في الغزو وقبل المقاسم إال ما أجمعوا علیه من أكل الطعام في أرض العدو أما 

  .)2(ما عدا الطعام فهو داخل تحت قوله "واعلموا أنما غنمتم من شيء"
  ما الذي یجوز أخذه من الغنیمة قبل التقسیم؟

اب، والدلیل على ذلك حدیث عبد اهللا بن عمر، وحدیث عبد اهللا بن أبي أوفى الطعام والشر  -1
  وحدیث عبد اهللا بن مغفل، السابق ذكرها.

السالح، فقد ذهب قوم منهم األوزاعي إلى أنه ال بأس أن یأخذ الرجل السالح من الغنیمة،  -2
  . )3(فیقاتل به حتى یفرغ من الحرب فیرده في المغنم

أبو یوسف: فأما رجل مسلم في دار الحرب لیس له دابة ولیس مع المسلمین الدواب، قال  -3
فضل یحملونه إال دواب الغنیمة، وال یقدر على المشي، فال یحل للمسلمین تركه، وال بأس أن 

  .)4(یركب شاءوا أو كرهوا، وكذلك الحال في الثیاب والسالح

  ؟)5(ما هو حكم ما یفضل من الطعام معهم حین یدخلون البلد
أما الكثیر فیجب رده بغیر خالف بین العلماء؛ ألن ما كان مباحًا له في دار الحرب، فإذا 
أخذه على وجه یفضل منه كثیر إلى دار اإلسالم فقد أخذ ما ال یحتاج إلیه، فیلزمه رده ألن األصل 

ه، فما زاد تحریمه لكونه مشتركًا بین الغانمین، كسائر المال، وٕانما أبیح منه ما دعت الحاجة إلی
  یبقى على أصل التحریم، ولهذا لم یبح له بیعه، وأما الیسیر ففیه روایتان: 

                                                           
 .5/645) األم 1(

 .2/18) التمهید 2(

 .3/320، المبدع شرح المقنع 5/325) شرح صحیح البخاري البن بطال 3(

 .5/325) شرح صحیح البخاري البن بطال 4(

 .1664مسالة رقم  13/132 ) المغني5(
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إحداهما: یجب رده أیضًا، وهو اختیار أبي بكر وقول أبي حنیفة و ابن المنذر وأحد قولي 
قال: "أدوا الخیط والمخیط" وألنه من  rالشافعي و أبي ثور لما ذكرنا في الكثیر، وألن النبي 

  ة، ولم یقسم فلم یبح في دار اإلسالم كالكثیر، أو كما لو أخذه في دار اإلسالم. الغنیم
والثانیة: یباح وهو قول مكحول وخالد بن معدان و عطاء الخراساني و مالك و األوزاعي، 

ِض : أهل الشام یتساهلون في هذا فقد روي َعِن اْلَقاِسِم َمْوَلى َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َبعْ )1(قال أحمد
َنْأُكُل اْلَجَزَر ِفي اْلَغْزِو وََال َنْقِسُمُه َحتَّى ِإْن ُكنَّا َلَنْرِجُع ِإَلى ِرَحاِلَنا، ُكنَّا "َقاَل:  rَأْصَحاِب النَِّبيِّ 

  .)3("ِمْنُه ُمْمَألَةٌ  )2(َوَأْخِرَجتَُنا
  عقوبة الغالفائدة: 

أبو حنیفة وأصحابهم واللیث وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال، فذهب مالك، والشافعي، و 
فعقوبة الغال عندهم أن  )5(، أما الحنابلة)4(بن سعد، إلى أن الغال یعاقب بالتعزیر وال یحرق متاعها

رواه مسلم عن یخرج رحله فیحرق بما فیه ویجلد دون حد المملوك، ویحرم نصیبه من الغنائم، لما 
، فقالوا: فالن rر من أصحاب رسول اهللا أنه قال: لما كان یوم خیبر أقبل نف tعمر بن الخطاب 

 ِفي َرَأْیُتهُ  ِإنِّي َكالَّ : "rشهید وفالن شهید، حتى أتوا على رجل، فقالوا: فالن شهید، فقال رسول اهللا 
  .)6("َعَباَءةٍ  َأوْ  َغلََّها ُبْرَدةٍ  ِفي النَّارِ 

الرَُّجَل َقْد َغلَّ َفَأْحِرُقوا َمَتاَعُه  ِإَذا َوَجدتمُ «قال:  rأن رسول اهللا  tْبِن اْلَخطَّاِب َعْن ُعَمَر و 
  .)7(»َواْضِرُبوهُ 

                                                           
 .1664مسالة رقم  13/132) المغني البن قدامة 1(

) أخرجتنا: بفتح الهمزة وكسر الراء على وزن أفعلة جمع خرج بالضم وهي الجوالق، والمعنى نرجع حال كون أوعیتنا 2(
 ).4022رقم  7/534انظر: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي القاري مملوءة منه أي من لحم الجزور (

 .2706، رقم 477) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في حمل الطعام من أرض العدو ص3(
  الحكم على اإلسناد:

 حسن.یث إسناده الحد

 .2/11) التمهید البن عبد البر 4(

 .1664مسالة رقم  13/132 ) المغني5(

 .182،رقم 71لجنة إال المؤمنون، صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب غلظ تخریم الغلول وأنه ال یدخل ا) ص6(

، من طریق عبد العزیز بن محمد 2713، رقم 478داود، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال، ص  ) سنن أبي7(
  .r محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن عبد اهللا عن عمر بن الخطاب عن النبي

  تخریج الحدیث: 
  ) من طریق 1461، رقم 346كتاب الحدود، باب ما جاء في الغال ما یصنع به، صأخرجه الترمذي (

  عبد العزیز بن محمد به (بمثله).
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  املسألة الثانية عشرة
  من رأس الغنيمة؟ )1(هل جيوز النفل

  اآلثار المتعارضة

ما رواه البخاري قال: حدثنا عبد اهللا بن یوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر 
   ،َكِثیَرةً  ِإِبًال  َفَغِنُموا ،َنْجدٍ  ِقَبلَ  ُعَمرَ  ْبنُ  اهللا َعْبدُ  ِفیَها یَّةً َسرِ  َبَعثَ  rأن رسول اهللا «رضي اهللا عنهما: 

  .)4(»یراً عِ یرًا بَ عِ بَ  )3(والُ وُنفِّ  َبِعیًرا َعَشرَ  َأَحدَ  َأوْ  َبِعیًرا َعَشرَ  اْثَنيْ  )2(مهُ امُ هَ ت سِ انَ كَ فَ 

، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُسْفَیاُن، َعْن َیِزیَد ْبِن َیِزیَد یعارضه ما رواه أبو داود قال: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثیرٍ 
، َعْن َحِبیِب ْبِن َمْسَلَمَة اْلِفْهِريِّ ا ، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ِزَیاِد ْبِن َجاِرَیَة التَِّمیِميِّ ، َأنَُّه ْبِن َجاِبٍر الشَّاِميِّ

  .)5(»ُمسِ ُیَنفُِّل الثُُّلَث َبْعَد اْلخُ  rَكاَن َرُسوُل اهللا «َقاَل: 

                                                                                                                                                                          
  تراجم الرواة:

تقریب ضعیف مات بعد المائة واألربعین (بن زائدة المدني، أبو واقد اللیثي الصغیر،  صالح بن محمد -
  .)273التهذیب ص 

  الحكم على اإلسناد:
، رقم 264ضعیف سنن أبي داود ص محمد، وكذا قال األلباني ( الحدیث إسناده ضعیف لضعف صالح بن

580.( 

ل: بفتحتین على المشهور، وقد تسكن الفاء واحدة األنفال، وهي زیادة یزادها الغازي على نصیبه من فَ ) النَّ 1(
 ).6/239ة (فتح الباري الغنیمة، ومنه نفل الصالة وهو ما عدا الفریض

 ).6/239(فتح الباري  بلغ نصیب كل واحد منهم هذا القدرهم: أي أنصباؤهم والمراد أنه م) فكانت سها2(

شرح الزرقاني هم زیادة على السهم المستحق له (مبني للمفعول أي أعطي كل واحد من ) ُنفلوا: بضم النون3(
2/298.( 

رقم  2/398اب ومن الدلیل على أن الخمس لنوائب المسلمین، ) صحیح البخاري، كتاب فرض الخمس، ب4(
  ، عن عبد اهللا بن یوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر،3134

كتاب الجهاد )، ومسلم (4338رقم  3/160ل نجد كتاب المغازي، باب السریة التي قبأخرجه البخاري (   
 ه).)، من طریق مالك به (بنحو 1749رقم  725والسیر، باب األنفال ص

، عن محمد بن كثیر 2748رقم  486) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب فیمن قال الخمس قبل النفل، ص 5(
عن سفیان عن یزید بن یزید بن جابر الشامي عن مكحول عن زیاد بن جاریة التمیمي عن حبیب بن مسلمة 

  الفهري، 
  تخریج الحدیث:

ریق العالء بن من ط 2749رقم  486مس قبل النفل، صكتاب الجهاد، باب فیمن قال الخأخرجه أبو داود (
رقم  484كتاب الجهاد، باب النفل، ص( من طریق أبي وهب، وأخرجه ابن ماجة)، 2750الحارث، ورقم

  ). وأبو وهب والعالء) عن مكحول به(بنحوه یزیدق یزید بن یزید الشامي ثالثتهم (من طری 2851
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  وجه التعارض

أن حدیث ابن عمر یفید أن النفل كان قبل قسمة الغنائم، أما حدیث حبیب بن مسلمة فیفید 
  أن التنفیل كان بعد إخراج الخمس.

  ؟)1(أو من األمیر rهل التنفیل كان من النبي 

؟ rنبي لقد اختلف الرواة في القسم والتنفیل هل كانا جمیعًا من أمیر ذلك الجیش؟ أو من ال
، وظاهر روایة اللیث rصریحة أن التنفیل كان من األمیر، والقسم من النبي  )2(فروایة ابن إسحاق

كان مقررًا لذلك ومجیزًا له،  rأن ذلك صدر من أمیر الجیش، وأن النبي  )3(عن نافع عند مسلم

                                                                                                                                                                          
  :تراجم الرواة

بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شیبان  بن محارب بن فهر، أبو عبد بن مالك  حبیب بن مسلمة -
وقال مصعب الزبیري: كان یقال له حبیب  ،الرحمن، الفهري الحجازي، نزل الشام، قال البخاري: له صحبة

ن اثنتا عشرة سنة، وقال اب rالروم لكثرة جهاده فیهم، وقال ابن سعد عن الواقدي كان له یوم توفي النبي 
  )1/323اإلصابة ن صحبته وأهل المدینة ینكرونها (معین: أهل الشام یثبتو 

أبو عبد اهللا، ثقة فقیه كثیر اإلرسال، مشهور مات سنة بضع عشرة ومائة (تقریب التهذیب  مكحول الشامي -
545.(  

التحصیل  جامعیثبت إرساله عن زیاد بن جاریة ( أما بالنسبة إلرساله فقد أرسل عن بعض الصحابة لكن لم
  )285ص

) الذین ال یضر تدلیسهم 46طبقات المدلسین ص ن حجر جعله من المرتبة الثالثة (وبالنسبة لتدلیسه فإن اب
ایة الطبراني في مسند فیما صرحوا فیه بالسماع وقد صرح مكحول بالسماع من زیاد بن جاریة كما في رو 

  ).286رقم  1/170الشامیین (
  الحكم على اإلسناد:

 جاله ثقات فإسناده صحیح.الحدیث ر 

 .6/239) فتح الباري 1(

سِرّیًة ِإلى نْجٍد، فخرْجُت معها، فأصْبنا نعًما كِثیًرا فنّفلنا أِمیُرنا بِعیًرا  r) عِن اْبِن ُعمر قال: بعث رُسوُل اهللا 2(
لُّ رُجٍل ِمّنا اْثنْى عشر بِعیًرا بْعد ، فقّسم بْیننا غِنیمتنا فأصاب كُ rبِعیًرا ِلُكلِّ ِإْنساٍن، ثُّم قِدْمنا على رُسوِل اهللا 

ِباّلِذي أْعطانا صاِحُبنا وال عاب علْیِه بْعد ما صنع، فكان ِلُكلِّ رُجٍل ِمّنا  rاْلُخُمِس، وما حاسبنا رُسوُل اهللا 
رقم  485ثالثة عشر بِعیًرا ِبنْفِلِه (سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في نفل السریة تخرج من العسكر ص 

2743.( 

بعث سریة قبل نجد وفیهم ابن عمر، وأن سهمانهم بلغت اثني عشر بعیرًا  r) عن ابن عمر أن رسول اهللا 3(
رقم  725(صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب األنفال ص rونفلوا سوى ذلك بعیرًا فلم یغیره رسول اهللا 

 )، من طریق اللیث عن نافع عن ابن عمر.1749
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 r"ونفلنا رسول اهللا  عنده أیضاً  )1("، وفي روایة عبد اهللا بن عمرrألنه قال فیه: "ولم یغیره النبي 
بعیرًا بعیرًا" وهذا یمكن أن یحمل على التقریر فتجتمع الروایتان، قال النووي: "معناه أن أمیر السریة 

  .)2(فجازت نسبته لكل منهما" rنفلهم فأجازه النبي 
  كیف أزال العلماء التعارض بین األحادیث؟

  أقوال العلماء: 

استدالًال بما روي عن عمرو بن شعیب عن أبیه  rمنهم من قال أن التنفیل خاص بالنبي 
  ه.فقط وال یجوز لغیر  r، فهو خاص بالنبي )3(عن جده أنه قال: "ال نفل بعد رسول اهللا"

 أما العلماء فقد اختلفوا في األنفال هل هي من الخمس أو من أصل الغنیمة، فقال
وغیرهم أن النفل من أصل  ، وقال األوزاعي وأحمد وأبو ثور)4(الشافعي: أنها من خمس الخمس

الغنیمة، وقال مالك وطائفة ال نفل إال من الخمس، وذلك ألن األربعة أخماس من الغنیمة للغانمین 
توجب المساواة بینهم، فال یزاد أحد منهم لَغَنائه وال لقتال، وٕانما یكون التفاضل في الخمس فإنه 

مام، وأما األربعة األخماس فلیست محل للتفاضل والعطاء لبعض دون بعض على قدر اجتهاد اإل
  .)5(بمحل الجتهاده
لم أعثر على قول ألحد العلماء في إزالة التعارض بین الحدیثین السابقین، لكن من  قلت:

خالل أقوال العلماء یتضح لي أن هذا االختالف من جهة المباح، وهذا یرجع إلى اإلمام، إن شاء 
  الخمس، وذلك حسب ما یرى فیه مصلحة المسلمین.أن ینفل من األصل، وٕان شاء أن ینفل من 

  من هم الذین یستحقون النفل؟
  : والنفل یكون على ثالثة أوجه.)6(قال ابن عبد البر

                                                           
سریة إلى نجد فخرجت فیها فأصبنا إبًال وغنمًا، فبلغت سهماننا اثني  rل: "بعث رسول اهللا عن ابن عمر قا )1(

"، (صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب بعیراً  بعیراً  rعشر بعیرًا، اثني عشر بعیرًا، ونفلنا رسول اهللا 
 )، من طریق عبید اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر.1749رقم  725األنفال ص

 .12/55صحیح مسلم بشرح النووي  )2(

، عن علي بن محمد عن أبي الحسین عن 2853رقم  484لجهاد، باب النفل ص ) سنن ابن ماجه، كتاب ا3(
قال الشیخ األلباني : صحیح دون الموقوف على  ،رجاء بن أبي سلمة عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده

 جد عمرو.

 .5/312) األم، للشافعي 4(

 .3/41شرح الموطأ، للزرقاني ) المنتقى 5(

 .14/50) التمهید، البن عبد البر 6(
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أن یرید اإلمام تفضیل بعض الجیش لشيء یراه من غنائه وبأسه وبالئه أو لمكروه تحمله  أحدها:
  دون سائر الجیش. 

یة من العسكر فأراد أن ینفلها مما غنمت دون أهل العسكر : أن اإلمام إذا بعث سر والوجه اآلخر
فحقه أن یخمس ما غنمت، ثم یعطي السریة مما بقي وبعد الخمس ما شاء، ربعًا أو ثلثًا وال یزید 

أهل العسكر وبین  نفله، ویقسم الباقي بین جمیع rعلى الثلث، ألنه أقصى ما روي أن رسول اهللا 
  ثة أسهم وللراجل سهم واحد. السریة، على السویة للفارس ثال

أن یحرض اإلمام أو أمیر الجیش أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو، وینفل  والوجه الثالث:
جمیعهم مما یصیر بأیدیهم ویفتحه اهللا علیهم، الربع أو الثلث قبل القسم تحریضًا منه على القتال، 

تالهم على هذا الوجه إنما یكون للدنیا، وكان وهذا الوجه كان مالك یكرهه وال یراه، وكان یقول: ق
  یكره ذلك وال یجیزه، وأجازه جماعة من أهل العلم.

``````  
 

  املسألة الثالثة عشرة
  هل جيوز الوعد بالتنفيل قبل احلرب؟ 

  اآلثار المتعارضة:

ا ُشْعَبُة َعْن َعْمٍرو َقاَل: ما رواه البخاري قال: َحدَّثَِني ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدَّثََنا ُغْنَدٌر َحدَّثَنَ 
: الرَُّجُل ُیَقاِتُل rَقاَل: َقاَل َأْعَراِبيٌّ ِللنَِّبيِّ  tَسِمْعُت َأَبا َواِئٍل، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ُموَسى اْألَْشَعِريُّ 

یِل اِهللا؟ َفَقاَل: َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِلَمُة اهللا ِلْلَمْغَنِم، َوالرَُّجُل ُیَقاِتُل ِلُیْذَكَر، َوُیَقاِتُل ِلُیَرى َمَكاُنُه َمْن ِفي َسبِ 
  .)1(ِهَي اْلُعْلَیا َفُهَو ِفي َسِبیِل اهللا

یعارضه ما رواه أبو داود قال: َحدَّثََنا َعْبُد اهللا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َبِشیِر ْبِن َذْكَواَن َوَمْحُموُد ْبُن 
َحدَّثََنا َمْرَواُن ْبُن ُمَحمٍَّد َقاَل َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َحْمَزَة َقاَل َسِمْعُت َأَبا َوْهٍب َخاِلٍد الدَِّمْشِقیَّاِن اْلَمْعَنى َقاَال 

ْن ِمْصَر َیُقوُل َسِمْعُت َمْكُحوًال َیُقوُل ُكْنُت َعْبًدا ِبِمْصَر ِالْمَرَأٍة ِمْن َبِنى ُهَذْیٍل َفَأْعتََقْتِنى َفَما َخَرْجُت مِ 
ِفیَما  َحَوْیُت َعَلْیِه ِفیَما ُأَرى، ُثمَّ َأَتْیُت اْلِحَجاَز َفَما َخَرْجُت ِمْنَها َوِبَها ِعْلٌم ِإالَّ َحَوْیُت َعَلْیِه َوِبَها ِعْلٌم ِإالَّ 

الشَّاَم َفَغْرَبْلُتَها  ُأَرى، ُثمَّ َأَتْیُت اْلِعَراَق َفَما َخَرْجُت ِمْنَها َوِبَها ِعْلٌم ِإالَّ َحَوْیُت َعَلْیِه ِفیَما ُأَرى، ُثمَّ َأَتْیتُ 
اُد ْبُن َجاِرَیَة ُكلُّ َذِلَك َأْسَأُل َعِن النَّْفِل، َفَلْم َأِجْد َأَحًدا ُیْخِبُرِني ِفیِه بشيء، َحتَّى َأَتْیُت َشْیًخا ُیَقاُل َلُه ِزیَ 

                                                           
  .3126رقم  2/395) صحیح البخاري، كتاب فرض، الخمس باب من قاتل للمغنم هل ینقص من أجره، 1(

  تخریج الحدیث:
رقم  791أخرجه مسلم (كتاب اإلمارة، باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العلیا فهو في سبیل اهللا، ص

 .بنحوه)) (1904
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ُت َحِبیَب ْبَن َمْسَلَمَة اْلِفْهِري َیُقوُل: التَِّمیِمي، َفُقْلُت َلُه: َهْل َسِمْعَت ِفي النَّْفِل َشْیًئا؟ َقاَل: َنَعْم، َسِمعْ 
ُبَع ِفي اْلَبْدَأِة َوالثُُّلَث ِفي الرَّْجَعةِ  rَشِهْدُت النَِّبي    .)1(َنفََّل الرُّ

  وجه التعارض:

قال ابن رشد: وسبب اختالفهم معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر األثر، وذلك أن الغزو 
تكون كلمة اهللا هي العلیا، فإذا وعد اإلمام بالنفل قبل الحرب إنما یقصد به وجه اهللا العظیم، ول

  .)2(سفك دماءهم الغزاة في حق غیر اهللایف أن یَ خِ 

  ؟)3(ما المقصود بالبداءة والرجعة
أن البداءة أن یبتدئ بإنفاذ سریة إلى دار الحرب فجعل لها الربع، والرجعة أن ینفذ بعدها سریة  -1

  زید الثانیة، ألنها تدخل بعد علم أهل الحرب باألولى.ثانیة، فیجعل لها الثلث، فی
أن البداءة أن ینفذ سریة في ابتداء دخوله فیجعل لها الربع، والرجعة أن ینفذها بعد رجوعه عن  -2

  دار الحرب، فیجعل لها الثلث، ألنها برجوع الجیش أكثر تغریرًا من األولى.
هذا الحصن وله الربع، إما من غنائمه وٕاما مثل أن البداءة أن یبتدئ بالقول فیقول من یفتح  -3

  من یفتحه وله الثلث فیجاب إلیه. ربع سهمه، فال یجیبه أحد فیقول ثانیة
  كیف أزال العلماء التعارض؟

أجاز العلماء التنفیل قبل الغزو فیما لو خرج الجیش یبتغي وجه اهللا تعالى، إن رأى اإلمام 
اَيا (، فیحرضهم بذلك على القتال، بدلیل قوله تعالى:من المسلمین ضعفًا ومن العدو نشاطاً  َ  َأهيُّ

ضِ  النَّبِيُّ  ْؤِمنِنيَ  َحرِّ : ال بأس بأن یقول اإلمام من جاء )5(، فقد قال ابن عبد البر)4()اْلِقَتالِ  َعَىل  املُْ

                                                           
  .)2750رقم  486) سنن أبي داود (كتاب الجهاد، باب فیمن قال الخمس قبل النفل ص 1(

  تخریج الحدیث:
)، من طریق سعید بن عبد العزیز عن سلیمان بن موسى عن مكحول  17469رقم  29/11أخرجه أحمد (

  (أرسله سلیمان عن مكحول) عن زیاد بن جاریة.
رقم  486) وأبو داود (كتاب الجهاد، باب فیمن قال الخمس قبل النفل ص 17465رقم  29/9وأخرجه أحمد (

  ) كالهما من طریق العالء بن الحارث عن مكحول به (بنحوه).2749
  الحكم على اإلسناد:
 الحدیث رجاله ثقات.

 .397 -1/396) بدایة المجتهد 2(

 .8/401) الحاوي في فقه الشافعي، للماوردي 3(

 .)65) سورة األنفال (4(

 .14/55) التمهید 5(
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أنه قال  )1(عن عمر بن الخطاب ى الشعبياء بالید فله كذا یغریهم، فقد رو برأس فله كذا، ومن ج
لجریر ابن عبد اهللا البجلي لما قدم علیه في قومه وهو یرید الشام هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث 
بعد الخمس من كل أرض وشيء، وقال أیضًا: ال بأس إن رأى اإلمام من المسلمین ضعفًا، ومن 
المشركین نشاطًا، وهو محاصر حصنًا فیحرض من معه على عدوهم، فیقول من طلع إلى 

أو یهدم هذا السور، أو دخل هذا النقب، أو فعل كذا فله كذا أو كذا، وكره ذلك مالك لئال الحصن، 
  تضعف نیات المجاهدین.

   في - ر: "أراد البخاري أما كون التنفیل یعارض اإلخالص أم ال؟ فقد قال ابن المنیّ 
لألجر، وال  أن قصد الغنیمة ال یكون منافیاً  -ترجمة الباب من قاتل للمغنم هل ینقص من أجره 

  منقصًا إذا قصد معه إعالء كلمة اهللا، ألن السبب ال یستلزم الحصر، ولهذا یثبت الحكم 
  الواحد بأسباب متعددة، ولو كان قصد الغنیمة ینافي قصد اإلعالء لما جاء الجواب عامًا،

  ا ادعىولقال مثًال من قاتل للمغنم فلیس هو في سبیل اهللا، واستدرك علیه ابن حجر بقوله: وم 
  أن مراد البخاري فیه بعد والذي یظهر أن النقص من األجر أمر نسبي، فلیس من قصد  

إعالء كلمة اهللا محضًا في األجر مثل من ضم إلى هذا القصد قصدًا آخر من غنیمة أو غیرها، 
وقال ابن المنیر: في موضع آخر ظاهر الحدیث أن من قاتل للمغنم یعني خاصة فلیس في سبیل 

  .)2(هذا ال أجر له البتة"اهللا و 
  في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث؟ r لماذا نفل النبي

ألن الجیش في البداءة ردء للسریة، تابع لها، والعدو خائف، وربما كان غار ا، وفي الرجعة ال  -1
ردء للسریة ألن الجیش منصرف عنهم والعدو مستیقظ َكِلب، وقال أحمد: ألنهم مشتاقون 

  . )3(ألهلهم

                                                           
عن حماد بن المنهال عن حجاج البغوي ، عن علي بن عبد العزیز 6526رقم  11/138) األوسط البن المنذر 1(

  .عن الشعبيبن أبي هند عن داود بن سلمة ا
  تخریج الحدیث:

  ، من طریق ابن المبارك عن حماد به (بنحوه).9/135أخرجه البیهقي في السنن الكبرى 
  اة:تراجم الرو 

  رواته كلهم ثقات.
  الحكم على اإلسناد:

 َقالَ  َكَما ِمْنهُ  َأَصحَّ  اْلِعَراقِ  َسَوادِ  يفِ  َنْرِوَها َوَلمْ  َرَوْیَناَها الَِّتي اآلثَارِ  ِفي َوَلْیَس إسناده حسن، قال البیهقي: 
 .اهللا َرِحَمهُ  الشَّاِفِعىُّ 

 .6/226) فتح الباري 2(

 .1637مسألة رقم  13/55 البن قدامة المغنيانظر: ) 3(
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ألن الجیش في أول دخولهم ینشطون في القتال ما ال ینشطون بعد تطاول المدة، ولهذا قلل  -2
نفل السریة األولى وزاد في نفل السریة الثانیة، ألن السریة الثانیة یحتاجون إلى أن یمعنوا في 

  .)1(الطلب فلهذا زاد في النفل

``````  
 

  املسألة الرابعة عشرة
  تول للقاتل أم يتوقف العطاء على إذن اإلمام؟املق )2(هل جيب سلَب 

  األحادیث المتعارضة:

  المجموعة األولى:

ما رواه البخاري قال: َحدَّثََنا َعْبُد اهللا ْبُن َمْسَلَمَة َعْن َماِلٍك َعْن َیْحَیى ْبِن َسِعیٍد َعن اْبِن َأْفَلَح 
َعاَم ُحَنْیٍن، َفَلمَّا  rَقاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اهللا  tَتاَدَة َعْن َأِبي ُمَحمٍَّد َمْوَلى َأِبي َقَتاَدَة َعْن َأِبي قَ 

َتَدْرُت َحتَّى اْلَتَقْیَنا َكاَنْت ِلْلُمْسِلِمیَن َجْوَلٌة، َفَرَأْیُت َرُجًال ِمن اْلُمْشِرِكیَن َعَال َرُجًال ِمْن اْلُمْسِلِمیَن، َفاسْ 
ِبالسَّْیِف َعَلى َحْبِل َعاِتِقِه، َفَأْقَبَل َعَليَّ َفَضمَِّني َضمًَّة َوَجْدُت ِمْنَها ِریَح  َأَتْیُتُه ِمْن َوَراِئِه َحتَّى َضَرْبُتهُ 

َأْمُر اهللا، ثُمَّ اْلَمْوِت، ثُمَّ َأْدَرَكُه اْلَمْوُت َفَأْرَسَلِني، َفَلِحْقُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َفُقْلُت: َما َباُل النَّاِس؟ َقاَل: 
َفَقاَل: َمْن َقَتَل َقِتیًال َلُه َعَلْیِه َبیَِّنٌة َفَلُه َسَلُبُه، َفُقْمُت َفُقْلُت َمْن َیْشَهُد  rَرَجُعوا َوَجَلَس النَِّبيُّ  ِإنَّ النَّاَس 

ْشَهُد ِلي ُثمَّ َجَلْسُت، ِلي ُثمَّ َجَلْسُت، ُثمَّ َقاَل: َمْن َقَتَل َقِتیًال َلُه َعَلْیِه َبیَِّنٌة َفَلُه َسَلُبُه، َفُقْمُت َفُقْلُت: َمْن یَ 
َة، َفَقاَل  rثُمَّ َقاَل الثَّاِلَثَة ِمْثَلُه َفُقْمُت، َفَقاَل: َرُسوُل اهللا  َما َلَك َیا َأَبا َقَتاَدَة؟ َفاْقَتَصْصُت َعَلْیِه اْلِقصَّ

دِّیُق َرُجٌل: َصَدَق َیا َرُسوَل اهللا، َوَسَلُبُه ِعْنِدي َفَأْرِضِه َعنِّي، َفَقاَل َأُبو َبكْ  َال  )3(: َالَها اهللا ِإًذاtٍر الصِّ
َصَدَق َفَأْعَطاُه،  r:ُیْعِطیَك َسَلَبُه، َفَقاَل النَِّبيُّ  rَیْعِمُد ِإَلى َأَسٍد ِمْن ُأْسِد اهللا ُیَقاِتُل َعن اهللا َوَرُسوِلِه 

ُل َماٍل َتَأثَّْلُتهُ ِفي َبِني َسِلَمَة َفِإنَُّه  )4(َفِبْعُت الدِّْرَع َفاْبَتْعُت ِبِه َمْخَرًفا ْسَالمِ  )5(َألَوَّ   .)6(ِفي اْإلِ

                                                           
 .10/47) المبسوط للسرخسي  1(

هو ما یوجد مع المحارب من ملبوس وغیره (فتح  -بفتح المهملة والالم بعدها موحدة  - ب لَ ) قال ابن حجر: السَّ 2(
 ).6/247الباري 

ال واهللا األمر ذا) ا اهللا ذا بحذف الهمزة، ومعناه (ال واهللا ال یكون ذا)، أو () قال ابن األثیر: والصواب ال ه3(
 ).5/237فحذف تخفیفًا (النهایة البن األثیر 

هو البستان، وقیل السكة من النخل تكون صفین، یخرف من أیها شاء أي  -بفتح المیم والراء  -ف رَ خْ ) المَ 4(
 ).12/62یجتني (صحیح مسلم بشرح النووي 

 .)12/62صحیح مسلم بشرح النووي ) تأثلته أي اقتنیته وتأصلته (5(

  .3142، رقم 2/401یخمس األسالب،  ) صحیح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب من لم6(
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قال: َحدَّثَِني ُزَهْیُر ْبُن َحْرٍب، َحدَّثََنا اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم، َحدَّثََنا َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو،  )1(وما رواه مسلم -
، َقاَل: َیا َخاِلُد ، َأَما ِف ْبِن َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ وْ َعن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُجَبْیِر ْبِن ُنَفْیر، َعْن َأِبیِه، َعْن عَ 

َلِب ِلْلَقاِتِل؟ َقاَل: َبَلى، َوَلِكنِّي اْسَتْكَثْرُتهُ  rَعِلْمَت َأنَّ َرُسوَل اِهللا    .)2(َقَضى ِبالسَّ
  یعارضها اآلثار التالیة:

  المجموعة الثانیة:
َام َغنِْمُتْم ِمنْ  َواْعَلُموا(قوله تعالى:  ٍء َفَأنَّ هللا ُمخُ  َأنَّ     .)3()هُ َس َيشْ

ما رواه البخاري قال: َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد َحدَّثََنا ُیوُسُف ْبُن اْلَماِجُشوِن َعْن َصاِلِح ْبِن ِإْبَراِهیَم ْبِن و
َم َبْدٍر َفَنَظْرُت َعْن َیِمیِني َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف َعْن َأِبیِه َعْن َجدِِّه َقاَل: َبْیَنا َأَنا َواِقٌف ِفي الصَّفِّ َیوْ 

، )4( ِمْنُهَماَوَعْن ِشَماِلي َفِإَذا َأَنا ِبُغَالَمْیِن ِمن اْألَْنَصاِر َحِدیَثٍة َأْسَناُنُهَما َتَمنَّْیُت َأْن َأُكوَن َبْیَن َأْضَلعَ 
َنَعْم! َما َحاَجُتَك ِإَلْیِه َیا اْبَن َأِخي؟ َقاَل: َفَغَمَزِني َأَحُدُهَما، َفَقاَل: َیا َعمِّ َهْل َتْعِرُف َأَبا َجْهٍل؟ ُقْلُت: 

، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َلِئْن َرَأْیُتُه َال ُیَفاِرُق َسَواِدي َسَواَدُه َحتَّى َیُموَت rُأْخِبْرُت َأنَُّه َیُسبُّ َرُسوَل اهللا 
ْبُت ِلَذِلَك، َفَغَمَزِني اْآلَخُر، َفَقاَل ِلي ِمْثَلَها، َفَلْم َأْنَشْب َأْن َنَظْرُت ِإَلى َأِبي َجْهٍل  اْألَْعَجُل ِمنَّا، َفَتَعجَّ

ُه َحتَّى َقَتَالُه، َیُجوُل ِفي النَّاِس، ُقْلُت: َأَال ِإنَّ َهَذا َصاِحُبُكَما الَِّذي َسَأْلُتَماِني، َفاْبَتَدَراُه ِبَسْیَفْیِهَما َفَضَرَبا
َفَأْخَبَراُه، َفَقاَل: َأیُُّكَما َقَتَلُه؟ َقاَل ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما: َأَنا َقَتْلُتُه، َفَقاَل: هْل  rُثمَّ اْنَصَرَفا ِإَلى َرُسوِل اهللا 

ِرو ْبِن َمَسْحُتَما َسْیَفْیُكَما؟ َقاَال: َال، َفَنَظَر ِفي السَّْیَفْیِن، َفَقاَل: ِكَالُكَما َقَتَلُه، َسَلُبُه ِلُمَعاِذ ْبِن َعمْ 
  .)5(َكاَنا ُمَعاَذ ْبَن َعْفَراَء َوُمَعاَذ ْبَن َعْمِرو ْبِن الَجُموحِ اْلَجُموِح، وَ 

                                                                                                                                                                          
  تخریج الحدیث 

كتاب األحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في والیة  القضاء أو قبل ذلك للخصم)، أخرجه البخاري (
 )، 1751رقم  726، ص ، ومسلم (كتاب الجهاد والسیر، باب استحقاق القاتل سلب القتیل7170رقم  4/335

 ). (بنحوه

 .1754رقم  727) صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب استحقاق القاتل سلب القتیل، ص 1(

 فقال له ،فأراد سلبه فمنعه خالد بن الولید ،في غزوة مؤتة حین قتل رجل من حمیر رجًال من العدو ) وكان ذلك2(
 .)1753(انظر صحیح مسلم رقم  مالك ما قال

 ).41) سورة األنفال (3(

 )3/97(النهایة في غریب الحدیث لین اللذین ُكْنُت بینهما وأَشد بین َرُجلین أْقوى من الرَّجأي  )4(

  .3141رقم  2/400م یخمس األسالب، ) صحیح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب من ل5(
  تخریج الحدیث:

إبراهیم بن سعد عن أبیه سعد بن إبراهیم، )، من طریق 3988رقم  3/88أخرجه البخاري (كتاب المغازي 
) من طریق 1752رقم  727كتاب الجهاد والسیر، باب استحقاق القاتل سلب القتیل، ص مسلم ( وأخرجه

یوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهیم، (كالهما سعد وصالح) عن أبیهما إبراهیم بن عبد الرحمن بن 
 عوف عن جدهما عبد الرحمن بن عوف.
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ما رواه ابن أبي شیبة قال: َحدَّثََنا عِیسَى ْبُن ُیوُنَس، َعِن اْبِن َعْوٍن َوِهَشاٌم، َعِن اْبِن و
ٍك، َوَقاَل ِهَشاٌم: َحَمَل اْلَبَراُء ْبُن َماِلٍك ِسیِریَن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل اْبُن َعْوٍن: َباَرَز اْلَبَراُء ْبُن َمالِ 

َسْرِجِه َفَقَتَلُه َوَسَلَبُه ِسَواَرْیِه َوِمْنَطَقَتُه،  )2(َیْوَم الزَّأَرِة، َوَطَعَنُه َطْعَنًة، َدقَّ َقْرُبوَس  )1(َعَلى َمْرُزَباِن الزَّأَرةِ 
ْبَح، ُثمَّ َأتَ  اَنا، َفَقاَل: َأَثمَّ َأُبو َطْلَحَة؟ َفَخَرَج إَلْیِه، َفَقاَل: إنَّا ُكنَّا َال ُنَخمُِّس َفَلمَّا َقِدْمَنا َصلَّى ُعَمُر الصُّ

َلَب، َوإِنَّ َسَلَب اْلَبَراِء َماٌل َفُخُمُسُه َفَبَلَغ ِستََّة آَالٍف، َبَلَغ َثَالِثیَن َأْلًفا، َقاَل ُمَحمَُّد: فَ  َحدَّثَِني َأَنُس ْبُن السَّ
َس ِفي اِإلْسَالمِ  َماِلٍك َأنَّهُ  ُل َسَلٍب ُخمِّ   .)3(َأوَّ

  وجه التعارض:
 أن أحادیث المجموعة األولى تبین أن القاتل هو من یستحق سلب القتیل، أما أحادیث

بالسلب لمعاذ بن عمرو بن  rالمجموعة الثانیة ففي حدیث عبد الرحمن بن عوف قضى النبي 
، rجهل، وفي حدیث البراء خالف عمر فعل النبي الجموح رغم أن كلیهما (معاذ ومعوذ) قتل أبا 

  وقام بتخمیس سلب البراء ولم یعطه للقاتل.
  كیف أزال العلماء هذا التعارض؟ 

یوم حنین "من قتل قتیًال فله  rأوًال: منهم  من قال: إن حدیث معاذ ومعوذ منسوخ بما قاله النبي 
  : )4(سلبه"، وهو فاسد من وجهین

  كن (تخصیص السلب من عموم اآلیة).أن الجمع بینهما مم -1

قال یوم بدر "من قتل قتیال فله سلبه" كما  rأنه قد روى أهل السیر وغیرهم أن النبي  -2
  قال یوم حنین.

                                                           
النهایة في غریب األثر َمْرُزبان: الرئیُس الُمَقدَّم (ْرُزبان الزأَرة: هي األجمَة، سمیت بها لَزِئیر األَسِد فیها، وال) مَ 1(

2/292.( 

رجال السرج، ) الَقَرُبوس: ِحْنُو السرج، قال األزهري: وللسرج قربوسان، فأما القربوس المقدم ففیه العضدان، وهما 2(
 ).3570ن العرب البن منظور ویقال لهما ِحنواه (لسا

عن عیسى بن یونس عن ابن عون وهشام عن  33760رقم  17/557) مصنف ابن أبي شیبة، كتاب السیر، 3(
  ابن سیرین عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب.

  تخریج الحدیث:
رجه وأخ)، 9468رقم  5/233أخرجه عبد الرزاق (مصنف عبد الرزاق، كتاب الجهاد، باب السلب والمبارزة 

شرح مشكل من طریق معمر، وأخرجه الطحاوي ( )، كالهما1180رقم  2/27الطبراني في المعجم الكبیر (
  ) من طریق سفیان، كالهما (سفیان ومعمر) عن أیوب عن ابن سیرین به بنحوه.12/272اآلثار 

  الحكم على اإلسناد:
ه ثقات رجال الشیخین (هامش شرح الحدیث إسناده صحیح ألن رجاله ثقات، قال شعیب األرناؤوط: رجال

 ).    12/272مشكل اآلثار

 .15/95) عمدة القاري للعیني 4(
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ثانیًا: ومنهم من قال ال یستحق القاتل السلب بل هو لجمیع الغانمین، إال إن شرط له اإلمام ذلك، 
قاله یوم حنین بعد الفراغ من  rهذا الرأي ألن النبي ، ورد النووي )1(وهم الحنفیة والمالكیة

  .)2(القتال، واجتماع الغنائم

ثالثًا: أما جمهور العلماء فرأوا أن القاتل یستحق السلب، سواء قال أمیر الجیش من قتل قتیًال فله 
: "من قتل قتیًال فله سلبه" على أنه مخصص لعموم rسلبه أو ال، وحملوا قول النبي 

فعل ما یخالف قوله، وأن  rویؤكد ما ذهب إلیه الجمهور أنه لم یثبت أن النبي  ،)3(اآلیة
الثابت أن من قتل قتیًال  أعطاه سلبه، فأعطى سلمة بن األكوع سلب الجاسوس الذي 

، وما )5(أسالبهم r، أما أبو طلحة فقتل عشرین شخصًا في غزوة حنین وأعطاه النبي )4(قتله
َس ِفي اِإلْسَالِم. قاله أنس بن مالك في شأن س ُل َسَلٍب ُخمِّ   لب البراء: َأنَُّه َأوَّ

  . )6(وقال مالك: إن اإلمام مخیر بین أن یعطي القاتل السلب أو یخمسه

  .)7(وقال ابن حجر عن إسحاق: إذا كثرت األسالب خمست
  ه؟ السلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح ولم یعطه لمعوذ رغم أن كلیهما قتل rلماذا أعطى النبي 

تطییبًا لقلب اآلخر من حیث أن له  ""كالكما قتله rألن معاًذا أثخنه أوًال، وٕانما قال النبي 
مشاركة في قتله، وقیل: إنما أخذ السیفین لیستدل بهما على كیفیة قتلهما، فعلم أن ابن الجموح 

  . )8(أثخنه ثم شاركه الثاني بعد ذلك
                                                           

 .6/247) فتح الباري البن حجر 1(

 .12/59) شرح النووي على مسلم 2(

 .6/247) فتح الباري البن حجر 3(

إذ جاء   rسول اهللاهوازن، فبینا نحن نتضحى مع ر  r) عن أبي سلمة بن األكوع قال: غزونا مع رسول اهللا 4(
رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقًا من حقبه فقید به الجمل، ثم تقدم یتغدى مع القوم، وجعل ینظر 
وفینا ضعفة ورقة في الظهر، وبعضنا مشاة، إذ خرج یشتد فأتى جمله فأطلق قیده ثم أناخه وقعد علیه، فأثاره 

قال سلمة: وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت  فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء،
حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، فأنخته فلما وضع ركبته في األرض 

 rاخترطت سیفي فضربت رأس الرجل، فندر ثم جئت بالجمل أقوده علیه رحله وسالحه، فاستقبلني رسول اهللا 
صحیح مسلم، كتاب الجهاد أجمع ( الرجل؟ قالوا: ابن األكوع، قال: له سلبهوالناس معه، فقال: من قتل 

 ).1754، رقم 727والسیر، باب استحقاق القاتل سلب القتیل ص

 .2719رقم  480باب في السلب یعطى القاتل ص  ،كتاب الجهاد ،سنن أبي داود انظر: )5(

 .2/29) المدونة 6(

 .6/247) فتح الباري البن حجر 7(

 .12/63ح النووي على مسلم ) شر 8(
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  ؟rلماذا خالف عمر فعل النبي 

لما قاله عمر بن الخطاب فلیس من باب المخالفة وٕانما هو من باب األولى وذلك أن أما لو نظرنا 
ُس  الَ  ُكنَّا إنَّا سلب البراء كان قد بلغ شیئًا كبیرًا حیث قال: "  َمالٌ  اْلَبَراءِ  َسَلبَ  َوإِنَّ  ، السََّلبَ  ُنَخمِّ

  ".آَالفٍ  ِستَّةَ  َفَبَلغَ  َفُخُمُسهُ 

``````  
 

  ةاملسألة اخلامسة عشر
 ا؟على املسلمني أموالَ هل ميلك الكفارهم إذا غلبوا أم ليس ميلكو  

  اآلثار المتعارضة:

ما رواه البخاري قال: َحدَّثََنا َأْصَبُغ َقاَل: َأْخَبَرِني اْبُن َوْهٍب َعْن ُیوُنَس َعن اْبِن ِشَهاٍب َعْن 
َة ْبِن َزْیٍد َرِضَي اهللا َعْنُهَما َأنَُّه َقاَل: َیا َرُسوَل اهللا َعِليِّ ْبِن ُحَسْیٍن َعْن َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن َعْن ُأَسامَ 

اِلٍب ُهَو َأْیَن تَْنِزُل ِفي َداِرَك ِبَمكََّة؟ َفَقاَل: َوَهْل َتَرَك َعِقیٌل ِمْن ِرَباٍع َأْو ُدوٍر؟ َوَكاَن َعِقیٌل َوِرَث َأَبا طَ 
  َرِضَي اهللا َعْنُهَما َشْیًئا، ِألَنَُّهَما َكاَنا ُمْسِلَمْیِن َوَكاَن َعِقیٌل َوَطاِلٌب َوَطاِلٌب َوَلْم َیِرْثُه َجْعَفٌر وََال َعِليٌّ 

  .)1(َكاِفَرْینِ 
  یعارضه 

 :َقاَال  ِلُزَهْیرٍ  َواللَّْفظُ  ،السَّْعِديُّ  ُحْجرٍ  ْبنُ  َوَعِليُّ  ،َحْربٍ  ْبنُ  ُزَهْیرُ  َحدَّثَِنيما رواه مسلم قال: 
 ،ُحَصْینٍ  ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ  ،اْلُمَهلَّبِ  َأِبي َعنْ  ،ِقَالَبةَ  َأِبي َعنْ  ،َأیُّوبُ  َحدَّثََنا ،ِإْبَراِهیمَ  ْبنُ  ِإْسَمِعیلُ  َحدَّثََنا

 َأْصَحابُ  َوَأَسرَ  rاهللا  َرُسولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َرُجَلْینِ  ثَِقیفُ  َفَأَسَرتْ  ،ُعَقْیلٍ  ِلَبِنى ُحَلَفاءَ  ثَِقیفُ  َكاَنتْ  :َقالَ 
 اْلَوثَاقِ  ِفي َوُهوَ  rاهللا  َرُسولُ  َعَلْیهِ  َفَأَتى، اْلَعْضَباءَ  َمَعهُ  َوَأَصاُبوا ،ُعَقْیلٍ  َبِني ِمنْ  َرُجًال  r هللا َرُسولِ 

 ًماِإْعَظا :َفَقالَ  ؟اْلَحاجِّ  َساِبَقةَ  َأَخْذتَ  َوِبمَ  َأَخْذتَِني ِبمَ  :َفَقالَ  ؟َشْأُنكَ  َما :َفَقالَ  َفَأَتاهُ  !ُمَحمَّدُ  :َیا َقالَ 
 َرُسولُ  َوَكانَ  !ُمَحمَّدُ  َیا !ُمَحمَّدُ  َیا :َفَقالَ  َفَناَداهُ  ،َعْنهُ  اْنَصَرفَ  ثُمَّ  ،ثَِقیفَ  ُحَلَفاِئكَ  ِبَجِریَرةِ  َأَخْذُتكَ  ،ِلَذِلكَ 
 َأْمَركَ  َتْمِلكُ  َوَأْنتَ  َتَهاُقلْ  َلوْ  :َقالَ  ،ُمْسِلمٌ  ِإنِّي :َقالَ  ؟َشْأُنكَ  َما :َفَقالَ  ،ِإَلْیهِ  َفَرَجعَ  ،َرِقیًقا َرِحیًما rاهللا 

                                                           
، عن أصبغ عن ابن 1588رقم  1/489) صحیح البخاري، كتاب الحج، باب توریث دور مكة وبیعها وشرائها 1(

 وهب عن یونس عن ابن شهاب عن علي بن حسین عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زید.
  تخریج الحدیث:

) من طریق 4282رقم  3/149رایة یوم الفتح، ال rأخرجه البخاري (كتاب المغازي، باب أین ركز النبي 
)، من طریق 1351رقم  534كتاب الحج، باب النزول بمكة للحاج وتوریث دورهما ص ومسلم ( معمر.

 محمد بن أبي حفصة، كالهما (معمر ومحمد بن أبي حفصة) عن الزهري به بنحوه.



 الجهادوالمشكلة في باب  المسائل المتعارضة

  )93  (  
 

  األولالفصل 

 ِإنِّي :َقالَ  ؟َشْأُنكَ  َما :َفَقالَ  َفَأَتاهُ  !ُمَحمَّدُ  َیا !ُمَحمَّدُ  َیا :َفَقالَ  َفَناَداهُ  اْنَصَرفَ  ُثمَّ  ،اْلَفَالحِ  ُكلَّ  َأْفَلْحتَ 
 اْألَْنَصارِ  ِمن اْمَرَأةٌ  َوُأِسَرت :َقالَ  ،لرَُّجَلْینِ ِبا َفُفِديَ  َحاَجُتكَ  َهِذهِ  :َقالَ  ،َفَأْسِقِني َوَظْمآنُ  َفَأْطِعْمِني َجاِئعٌ 

 َفاْنَفَلَتتْ  ُبُیوِتِهمْ  َیَديْ  َبْینَ  َنَعَمُهمْ  ُیِریُحونَ  اْلَقْومُ  َوَكانَ  ،اْلَوثَاقِ  ِفي اْلَمْرَأةُ  َفَكاَنتْ  ،اْلَعْضَباءُ  َوُأِصیَبتْ 
ِبلَ  َفَأَتتْ  اْلَوثَاقِ  ِمن َلْیَلةٍ  َذاتَ   اْلَعْضَباءِ  ِإَلى تَْنَتِهيَ  َحتَّى َفتَْتُرُكهُ  َرَغا اْلَبِعیرِ  ِمن َدَنتْ  ِإَذا َلتْ َفَجعَ  اْإلِ

َقةٌ  َوَناَقةٌ  :َقالَ  ،َتْرغُ  َفَلمْ   ،َفَأْعَجَزْتُهمْ  َفَطَلُبوَها ِبَها َوَنِذُروا ،َفاْنَطَلَقتْ  َزَجَرْتَها ُثمَّ  َعُجِزَها ِفي َفَقَعَدتْ  ُمَنوَّ
اَها ِإنْ  ِلله َوَنَذَرتْ  :َقالَ   َناَقةُ  اْلَعْضَباءُ  :َفَقاُلوا ،النَّاُس  َرآَها اْلَمِدیَنةَ  َقِدَمتْ  َفَلمَّا ،َلتَْنَحَرنََّها َعَلْیَها اهللا َنجَّ

اَها ِإنْ  َنَذَرتْ  ِإنََّها :َفَقاَلتْ  rاهللا  َرُسولِ   َلهُ  َذِلكَ  ُرواَفَذكَ  r اهللا َرُسولَ  َفَأَتْوا َلتَْنَحَرنََّها َعَلْیَهااهللا  َنجَّ
اَها ِإنْ  ِللَّهِ  َنَذَرتْ  َجَزْتَها ِبْئَسَما اهللا ُسْبَحانَ  :َفَقالَ   ،َمْعِصَیةٍ  ِفي ِلَنْذرٍ  َوَفاءَ  َال  ،َلتَْنَحَرنََّها َعَلْیَها اهللا َنجَّ

  .)1("اْلَعْبدُ  َیْمِلكُ  َال  ِفیَما َوَال 

ُمْسِهٍر، َعْن ُعَبْیِد اِهللا، َعْن َناِفٍع عن اْبِن ُعَمَر؛ َأنَّ َعْبًدا وما رواه ابن أبي شیبة قال: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن 
َعَلْیِه ِفي َحَیاِة  َلُه َأَبَق، َوَذَهَب َلُه ِبَفَرٍس، َفَدَخَل َأْرَض اْلَعُدّو، َفَظَهَر َعَلْیِه َخاِلُد ْبُن اْلَوِلیِد َفُردَّ َأَحُدُهَما

  .)r )2ْعَد َوَفاِة َرُسوِل اهللاِ ، َوُردَّ اآلَخُر بَ rَرُسوِل اِهللا 
  وجه التعارض:

لما فتحت مكة سأله أسامة هل سینزل داره صبیحة دخوله فیها؟ فقال: وهل   rأن النبي 
، وٕانما نزل )3(ترك لنا عقیل من منزل؟ فلم ینزل في داره بمكة، التي استولى علیها عقیل وباعها

                                                           
  .1641، رقم 673ما ال یملك العبد  فی ) صحیح مسلم، كتاب النذر، باب ال وفاء لنذر في معصیة اهللا وال1(
، عن علي بن مسهر عن عبید اهللا بن عمر 34037، رقم 18/94مصنف ابن أبي شیبة، كتاب السیر،  )2(

  العمري عن نافع عن ابن عمر.
  تخریج الحدیث:

، من طریق عبید 4845رقم  11/179أخرجه ابن حبان في صحیحه، كتاب السیر، باب الغنائم وقسمتها، 
   بن عمر العمري به (بنحوه).اهللا

  تراجم الرواة:
  رواته كلهم ثقات.

  الحكم على اإلسناد:
ین (هامش الحدیث رواته ثقات فإسناده صحیح، قال شعیب األرناؤوط: إسناده صحیح على شرط الشیخ

 ).11/179صحیح ابن حبان 

طالب و عقیل، و طالب قتل یوم بدر  ) عقیل: هو ابن أبي طالب، وذلك أن أبا طالب ورثه ابناه الكافران وهما3(
یسكن مع أبي طالب فیها،  rكافرًا، فبقي عقیل هو الذي حاز الدار التي كان یسكنها أبو طالب، وكان النبي 

داود لعبد المحسن العباد  شرح سنن أبيلعلي و جعفر شيء؛ ألنهما أسلما (ثم بعد ذلك حازها عقیل، ولم یكن 
10/314.( 
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ما تركه المسلمون وغلب علیه المشركون ثم رجعوا  أن r، فیفهم من فعل النبي )1(بخیف بني كنانة
إلیه لیس لهم حق فیه، أما حدیث عمران بن حصین: "فیبین أن أهل الحرب ال یملكون علینا بغلبة 
وال غیرها، ولو ملكوا علینا لملكت المرأة الناقة كسائر أموالهم لو أخذت شیئًا منها، ولو ملكتها 

  . )2(عمر في الغالم والفرس وأنهما ردا علیه قبل القسمة" لصح فیها نذرها، ویؤكده حدیث ابن
  بني كنانة؟ بخیف rلماذا نزل النبي 

  .)3(الَخْیُف: ما اْرتَفع عن َمْجرى السَّیل واْنَحدَر عن ِغَلِظ الجبِل، والمقصود هنا الُمَحصَّب
ا َوِكَناَنَة بخیف بني كنانة وضحته روایة البخاري "وذلك َأنَّ ُقَرْیشً  rوسبب نزول النبي 

) 4(َلْیِهم النَِّبيَّ َتَحاَلَفْت َعَلى َبِني َهاِشٍم َوَبِني َعْبِد اْلُمطَِّلِب َأْن َال ُیَناِكُحوُهْم وََال ُیَباِیُعوُهْم َحتَّى ُیْسِلُموا إِ 

r،  فكما أن هذا الخیف شهد كتابة الصحیفة الظالمة فلیشهد نزول النبيr  بأصحابه، وقال بعض
كان نزوله بالمحصب شكرًا هللا تعالى على الظهور بعد االختفاء، وعلى إظهار دین اهللا تعالى العلماء: 

  .)5(بعدما أراد المشركون من إخفائه
  كیف أزال العلماء التعارض؟

أما ما غنمناه وجاء صاحبه قبل القسم أخذه بغیر شيء وٕان جاء بعد القسمة أخذه بالقیمة، 
، وقد ترجم البخاري للحدیث بقوله )6(أبي طالب وزید بن ثابت وبه قال عمر بن الخطاب وعلي بن

"هل ترك لنا   r"باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم"، وما قاله النبي
ترك داره تحرجًا من أن یرجع في شيء أخرج  rعقیل من منزل" فتأویله ما قاله القرطبي: أن النبي 

تصرفات عقیل كرمًا وجودًا وٕاما استمالًة وٕاما  rنما أمضى رسول اهللا ، وقیل إ)7(منه ألجل اهللا
  .)8(تصحیحًا لتصرفات الجاهلیة كما أنه یصحح أنكحة الكفار

  .)9(وقوله "وهل ترك لنا عقیل من منزل" إشارة إلى أنه لو تركها بغیر بیع لنزل فیها

                                                           
لبخاري(كتاب الجهاد والسیر، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم، ) كما في روایة ا1(

 )3058رقم  2/375

 .5/228) شرح صحیح البخاري البن بطال 2(

 .2/93) النهایة في غریب الحدیث واألثر 3(

وأرضون فهي لهم،  الصحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مانظر: ) 4(
، عن محمود عن عبد اهللا عن معمر عن الزهري عن علي بن حسین عن عمرو بن 3058رقم  2/375

 عثمان بن عفان عن أسامة بن زید.

 .10/143) عمدة القاري 5(

 .5/227) شرح ابن بطال 6(

 .3/395) الدیباج على صحیح مسلم، للسیوطي 7(

 .9/325) عمدة القاري 8(

 .8/15ري ) فتح البا9(
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  املسألة السادسة عشرة
  ؟)1(رض عنوةفيما افتتح املسلمون من األ 

  اآلثار المتعارضة 

اْلَحَسُن ْبُن  قال: حدثنافقد روى البخاري  )2(قسم خیبر بین الغانمین rما ثبت أن النبي 
َرِضَي اهللا  ِإْسَحاَق قال: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َساِبٍق َحدَّثََنا َزاِئَدُة َعْن ُعَبْیِد اهللا ْبِن ُعَمَر َناِفٍع َعن اْبِن ُعَمرَ 

  . )3(َیْوَم َخْیَبَر ِلْلَفَرِس َسْهَمْیِن َوِللرَّاِجِل َسْهًما" rُهَما َقاَل: "َقَسَم َرُسوُل اهللا َعنْ 

َما (یعارضه ما فعله عمر بن الخطاب حیث لم یقسم أرض الشام والعراق مستدًال بقوله تعالى 
ُسوِل  َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساكِِني َواْبِن َأَفاَء اهللا َعَىل َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى فلله َولِلرَّ

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َهنَاُكْم َعنْهُ  بِيِل َكْي َال َيُكوَن ُدوَلًة َبْنيَ اْألَْغنَِياِء ِمنُْكْم َوَما آَتاُكُم الرَّ َفاْنَتُهوا  السَّ
ُقوا اهللا إِنَّ اهللا َشِديُد اْلِعَقاِب، لِْلُفَقَراِء  ْم َيْبَتُغوَن َواتَّ املَُْهاِجِريَن الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوَأْمَواِهلِ

اِدُقونَ  وَن اهللا َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ   .)4()َفْضًال ِمَن اهللا َوِرْضَواًنا َوَينُْرصُ

  وجه التعارض:

ل، وآیة سورة قال ابن رشد: "وسبب اختالفهم ما یظن من التعارض بین آیة سورة األنفا
الحشر وذلك أن آیة األنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غنم یخمس، وقوله تعالى في آیة الحشر: 

عطفًا على ذكر الذین أوجب لهم الفيء یمكن أن یفهم منه أن جمیع  )َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهمْ  َوالَِّذينَ (
یخالف ما فعله  tلخطاب ، وما فعله عمر بن ا)5(الناس الحاضرین واآلتین شركاء في الفيء"

  .rالنبي

                                                           
ِتَیاٍر َمْن ُغِلَب َعَلْیِه ِمْن ) اْلَعْنَوُة: ِهَي اْلَغَلَبُة َفُكلُّ َماٍل َصاَر ِلْلُمْسِلِمیَن َعَلى َوْجِه اْلَغَلَبِة ِمْن َأْرٍض َأْو َعْیٍن ُدوَن اخْ 1(

َأْو ُأْجُلوا َعْنَها َمَخاَفَة اْلُمْسِلِمیَن، َتَقدََّمْت ِفي َذِلَك ِمْن اْلُكفَّاِر، َفُهَو َأْرُض َعْنَوٍة، َسَواٌء َدَخْلَنا الدَّاَر َعَلْیِهْم َغَلَبًة، 
 ).3/77المنتقى ِفیَها َأْو ُنِقُلوا َعْنَها ( َحْرٌب َأْو َلْم َتَتَقدَّْم َأَقرَّ َأْهُلَها

من غیر أقسام خیبر: قسم استولى علیه عنوة بالقتال فخمس وقسم األربعة أخماس، وقسم أجلوا عنه وأسلموه (2) 
وأهله)، وأما فدك فصولحوا على النصف ولم یوجف  rقتال، فلم یسهم منه ألحد (فكان فیئًا خاصًا للنبي 

 ). 3/77علیها بخیل وال ركاب (المنتقى 

، عن الحسن بن إسحاق عن محمد بن 4228رقم  3/140ي، باب غزوة خیبر ) صحیح البخاري، كتاب المغاز 3(
 .بن عمر عن نافع عن ابن عمربن سابق عن زائدة عن عبید اهللا 

 ).8 - 7) سورة الحشر (4(

 .1/401) بدایة المجتهد البن رشد 5(
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  وفعل عمر؟ rكیف أزال العلماء التعارض بین فعل النبي 

ه تعالى "من شيء" عموم یراد به من سائر الغنیمة، وذلك أن قولَ  مخصوصةٌ  أن األرَض  -1
الخصوص، فالمراد منه الذهب والفضة وسائر األمتعة، وأما األرض فغیر داخلة في عموم 

كد أن األرض لیست داخلة في الغنیمة ما كان علیه الخلفاء الراشدون، فإن ، ومما یؤ )1(اللفظ
أن یقسم بینهم األرض التي فتحوها عنوة، وهي الشام  tبالًال وأصحابه لما طلبوا من عمر 

وما حولها، وقالوا له: خذ خمسها واقسمها، فقال عمر: هذا في غیر المال، ولكن أحبسه فیما 
 اْكِفِني اللَُّهمَّ "ین، فقال بالل وأصحابه: اقسمها بیننا، فقال عمر: یجري علیكم وعلي المسلم

ذلك أنهم  ،)2( َعْنُهمْ  اهللا َرِضيَ  َجِمیًعا َماُتوا َحتَّى َعَلْیِهمْ  اْلَحْولُ  َحالَ  َفَما ِبَالٍل، َوَأْصَحابَ  ِبَالًال 
  سائر الصحابة ثم وافق  فدعا علیهم، tراجعوه وراجعهم یأتون ویأبى فلما أتوا قام عمر

وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وأرض فارس وسائر البالد التي فتحت عنوة،  ،)t)3عمر 
  .)4(لم یقسم منها الخلفاء الراشدون قریة واحدة

یجد عشرات المواضع واالجتهادات التي في ظاهرها أنها خالف  tإن المتتبع لسیرة الفاروق عمر 
عند  لم یكن وّقافاً  tلكن عمر  ،tبكر الصدیق  وخالف هدي صاحبه أبي ،rهدي النبي 

ظاهر النص، تاركًا لمعناه وفحواه، ولهذا أدرك بالل ومن معه ممن اعترضوا على عمر بعد 
   ذلك أنه أصاب وأخطأوا، ولكن دعوة عمر أصابتهم كما جاء في  بعض طرق الحدیث.

                                                           
 .6/454) انظر: التمهید البن عبد البر 1(

، عن عتاب بن زیاد عن عبد اهللا بن المبارك عن جریر 378رقم  289) فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل ص 2(
 بن حازم عن نافع عن عمر بن الخطاب.ا

  الحدیث: تخریج
ون شُ اجِ ، باب فتح األرض التي تؤخذ عنوة)، من طریق المَ 154رقم  1/120أخرجه أبو عبید في األموال (

ل من صِّ ما حُ  قسمة (یعقوب بن أبي سلمة)، والبیهقي في السنن الكبرى (كتاب قسم الفيء والغنیمة، باب
  (بنحوه). عن أبیه أسلم) من طریق زید بن 6/318الغنیمة من دار وأرض وغیر ذلك من المال 

  الحكم على اإلسناد:
إال أنه توبع من قبل زید بن أسلم عن  tنافعًا لم یلق عمر بن الخطاب  رغم من أنالحدیث صحیح لغیره فالب

   .كما في روایة البیهقي أبیه

، r یجد عشرات االجتهادات التي في ظاهرها أنها خالف هدي النبي tإن المتتبع لسیرة الفاروق عمر ) 3(
عند ظاهر النص تاركًا لمعناه  لم یكن وّقافاً  t لكن عمر، tوخالف هدي صاحبه أبي بكر الصدیق 

ومن معه ممن اعترضوا على عمر بعد ذلك أنه أصاب وأخطأوا، ولكن دعوة  t وفحواه، ولهذا أدرك بالل
 .كما جاء في بعض طرق الحدیث_ عمر قد أصابتهم 

 .8/248ظیم أبادي ) عون المعبود، ألبي الطیب الع4(
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اتبع آیة محكمة من كتاب اهللا  rبي بین الغنیمة والفيء، قال أبو عبید: لكن الن اً أن هناك فرق -2
فعمل بها، واتبع عمر آیة أخرى فعمل بها، وهما آیتان محكمتان فیما ینال المسلمون من 

، وذلك أن الغنیمة: هي ما أِصیب من أموال أهل )1(أموال المشركین، فیصیر غنیمة أو فیئا
كاب يء: فهو ما رجع إلى المسلمین من ، أما الف)2(الَحْرب وأْوَجف علیه المْسلمون بالَخْیل والرِّ

  . )3(المشركین بال قتال مثل من یترك بالده ویخرج منها لما لحقه من الرعب

األقرب للصواب: أن اإلمام مخیر في أرض العنوة بین قسمها ووقفها، وقسم بعضها ووقف  -3
وقسم شطر  البعض، وقد فعل رسول اهللا األنواع الثالثة فقسم قریظة والنضیر، ولم یقسم مكة،

  .)4(خیبر وترك شطرها

``````  
  

 

  املسألة السابعة عشرة
  كم الواجب يف اجلزية؟ 

  :األحادیث المتعارضة

ٌل  ما رواه النسائي قال: َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َراِفٍع، َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن آَدَم، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَفضَّ
َبَعَثُه ِإَلى  rْألَْعَمِش، َعْن َشِقیٍق، َعْن َمْسُروٍق، َعْن ُمَعاٍذ: َأنَّ َرُسوَل اهللا َوُهَو اْبُن ُمَهْلَهٍل، َعن ا

َأْو  )7(، َوِمَن اْلَبَقِر ِمْن َثَالِثیَن، تَِبیًعا)6(ِدیَناًرا َأْو ِعْدَلُه َمَعاِفرَ  )5(اْلَیَمِن َوَأَمَرُه َأْن َیْأُخَذ ِمْن ُكلِّ َحاِلمٍ 
  . )8(ُكلِّ َأْرَبِعیَن ُمِسنَّةً تَِبیَعًة، َوِمْن 

                                                           
 .1/123) األموال للقاسم بن سالم 1(

 .3/389) النهایة في غریب الحدیث، البن األثیر 2(

 .6/460) التمهید 3(

 .8/247) عون المعبود 4(

 ).11/173) الحالم: هو البالغ احتلم أو لم یحتلم (شرح السنة 5(

 ).11/173) المعافر: نوع من الثیاب یكون بالیمن (شرح السنة 6(

) التبیع : العجل ما دام یتبع األم إلى تمام السنة، والمسنة: التي أتى علیها حوالن وطعنت في الثالثة (شرح 7(
 .6/21السنة 

، عن محمد بن رافع عن یحیى بن آدم عن 2450رقم  381) سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، ص 8(
  روق عن معاذ.عن مفضل بن مهلهل عن األعمش عن أبي وائل عن مس
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َضَرَب «وما رواه مالك َعْن َناِفٍع، َعْن َأْسَلَم َمْوَلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب 
 )1(َذِلَك َأْرَزاُق اْلُمْسِلِمینَ  اْلِجْزَیَة َعَلى َأْهِل الذََّهِب َأْرَبَعَة َدَناِنیَر، َوَعَلى َأْهِل اْلَوِرِق َأْرَبِعیَن ِدْرَهًما، َمعَ 

  .)3(»)2(َوِضَیاَفُة َثَالَثِة َأیَّامٍ 

وما رواه ابن زنجویه قال: أنا ُعَبْیُد اهللا ْبُن ُموَسى، َقاَل: َأْخَبَرَنا ِإْسَراِئیُل، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، 
َبْیَن اْلُمْسِلِمیَن َفَأَمَرُهْم َأْن َیْحُصوا، َفَوَجَد الرَُّجَل َعْن َحاِرَثَة، َأنَّ ُعَمَر، َأَراَد َأْن َیْقِسَم َأْهَل السََّواِد 

: َدْعُهْم َیُكوُنوا َمادًَّة ِلْلمُ  ِحیَن َفَشاَوَر ِفیِه، َفَقاَل َلُه َعِليٌّ ْسِلِمیَن. َفَبَعَث اْلُمْسِلَم ُیِصیُبُه َثَالَثٌة ِمَن اْلَفالَّ
  .)4(َع َعَلْیِهْم َثَماِنَیًة َوَأْرَبِعیَن َوَأْرَبَعًة َوِعْشِریَن َواْثَنْي َعَشرَ َعَلْیِهْم ُعْثَماَن ْبَن ُحَنْیٍف، َفَوضَ 

                                                                                                                                                                          
  تخریج الحدیث

)، من طریق سفیان، وابن ماجه (كتاب 623، رقم 158أخرجه الترمذي (كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، ص 
سفیان ویحیى) بن عیسى الرملي كالهما ( )، من طریق یحیى1803رقم 314الزكاة، باب صدقة البقر، ص 

  عن األعمش عن أبي وائل عن مسروق.
) من طریق عاصم، ، وأبو داود (كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، ص 22037، رقم 36/365وأخرجه أحمد 

)، ثالثتهم من طریق 2453رقم  382باب زكاة البقر، ص  )، والنسائي (كتاب الزكاة،1576، رقم 272
  األعمش، كالهما (عاصم وسلیمان) عن أبي وائل. كالهما عن معاذ به بنحوه.

  تراجم الرواة:
  قات.رواته كلهم ث

  الحكم على اإلسناد:
 الحدیث رجاله ثقات فإسناده صحیح.

ِالْقِتَیات (المنتقى ) یعني َأْقَواَت َمْن ِعْنَدُهْم ِمْن َأْجَناِد اْلُمْسِلِمیَن َعَلى َقْدِر َما َجَرْت َعاَدُة َأْهِل ِتْلَك اْلِجَهِة ِمْن ا1(
 ).2/132شرح الموطأ 

ِة (المنتقى شرح الموطأ )  یعني ِضَیاَفة اْلَمارِّ اْلمُ 2(  ).2/132َساِفِر ِمن اْلُمْسِلِمیَن َیُكوُن َذِلَك َعَلى َأْهِل الذِّمَّ

  .333رقم  112لزكاة، باب الجزیة ص ) موطأ مالك، كتاب ا3(
  خریج الحدیث:ت

  ) من طریق أیوب. 10096رقم  6/85أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (كتاب أهل الكتاب، باب الجزیة 
  ) من طریق عبید اهللا بن عمر.33308رقم  17/405و بكر بن أبي شیبة (كتاب السیر وابن أب

  ) عن نافع به (بنحوه).كالهما (أیوب وعبید اهللا
  الحكم على اإلسناد:

 الحدیث رواته ثقات فإسناده صحیح.

عن أبي ، عن عبید اهللا بن موسى عن إسرائیل 158رقم  1/159) األموال البن زنجویه باب فرض الجزیة 4(
  ).إسحاق عن حارثة بن مضرب (موقوفاً 
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  تخریج الحدیث:

)، والبیهقي (السنن الكبرى باب السواد 103رقم 40باب الفيء صأخرجه یحیى بن آدم في الخراج (
  )، كالهما من طریق إسرائیل به (بنحوه). 9/134

  تراجم الرواة:
، الهمداني، أبو إسحاق السبیعي بفتح ویقال علي، ویقال بن أبي شعیرة عمرو بن عبد اهللا بن عبید، -

المهملة وكسر الموحدة، ثقة مكثر عابد، اختلط بأخرة مات سنة تسع وعشرین ومائة وقیل قبل ذلك (تقریب 
)، وأبو حاتم 2/197)، والعجلي (الثقات 6/243)، وثقه أحمد وابن معین (الجرح والتعدیل 423التهذیب ص 

)، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان مدلسًا (الثقات 2/82الكاشف )، والذهبي (6/243(الجرح والتعدیل 
5/177.(  

عیب علیه التدلیس واالختالط، أما بالنسبة الختالطه: فقد قال صاحب المیزان: شاخ ونسي ولم یختلط،  قلت:
)، ولم 3/270میزان االعتدال ا تركوه مع ابن عیینة الختالطه (وقال بعض أهل العلم: كان قد اختلط وٕانم

یضعفه أحد ولم یعتبر أحد من األئمة ما ذكر من اختالط أبي إسحاق، فقد احتجوا به مطلقًا وذلك یدل على 
أنه لم یختلط في شيء من حدیثه، فهو أصًال من القسم األول من المختلطین عند العالئي، وهم من لم یوجب 

ل اختالطه الط وِقلته، وٕاما ألنه لم یرو شیئًا حاذلك له ضعفًا أصًال ولم یحط من مرتبته، إما لقصر مدة االخت
  ).341الكواكب النیرات ص فسلم حدیثه من الوهم (

وبالنسبة لتدلیسه فقد جعله ابن حجر من المرتبة الثالثة، الذین یقبل منهم فیما صرحوا بالسماع (طبقات 
  )، ولم یصرح  بالسماع في الحدیث.42المدلسین ص 

ي إسحاق، السبیعي الهمداني، أبو یوسف، الكوفي، ثقة تكلم فیه بال حجة، مات بن أب إسرائیل بن یونس -
  )104سنة ستین ومائة وقیل بعده (تقریب التهذیب ص 

لجرح ا)، وأحمد (72خ ابن معین روایة الدارمي ص)، وابن معین (تاری8/495وثقه ابن سعد (الطبقات الكبرى 
)، وأبو حاتم 7/481تاریخ بغداد ویعقوب بن شیبة (  )،1/222)، والعجلي (معرفة الثقات 2/330والتعدیل 

)، والخطیب (تاریخ 6/79الثقات )، وابن حبان (2/524ذیب الكمال ته)، والنسائي (2/331جرح والتعدیل ال(
  ).7/356)، والذهبي (سیر أعالم النبالء 7/481بغداد 

  زم.وقد ضعفه عبد الرحمن بن مهدي ویحیى القطان وابن المدیني وابن ح
  أسباب تضعیف العلماء له:

لكن أبو بكر بن أبي شیبة قال:  روي أنه قال عنه: لص یسرق الحدیث،أما تضعیف ابن مهدي إلسرائیل: فقد 
لم ُیِرد أن َیُذمَّه، وٕانما الوارد أنه قال لص فقط، أي أنه یتلقف العلم تلقفًا، وٕانما (یسرق الحدیث) هي زیادة من 

ویؤكده ما قاله ابن مهدي في موضع آخر: إسرائیل  ،مهدي مذهبه توثیق إسرائیل عثمان بن أبي شیبة، فابن
  ). 2/331أثبت في أبي إسحاق من شعبة والثوري (انظر الجرح والتعدیل 

أما ما كان من تضعیف یحیى القطان له، فقد كان یحمل علیه في حال أبي یحیى القتات (تاریخ بغداد 
بكر بن أبي خیثمة فقال: إن إسرائیل روى عن أبي یحیى القتات ثالثمائة، )، وقد كشف هذه العلة أبو 7/481

وعن إبراهیم بن مهاجر ثالثمائة، یعني مناكیر فقال: لم یؤت منه أتى منهما، قال ابن حجر: فتوجه أن كالم 
قبله ن یحیى القطان أمرهم على أنه أنكر األحادیث التي حدثه بها إسرائیل عن أبي یحیى، فظن أن النكارة م

  ).387هدي الساري ص وٕانما هي من قبل أبي یحیى (
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  وجه التعارض:

أن كل حدیث من األحادیث الثالثة بین مقدارًا مختلفًا عن اآلخر في الجزیة، فالحدیث 
یة أربعة دنانیر األول یبین أن مقدار الجزیة دینارًا لكل حالم، والحدیث الثاني یبین أن مقدار الجز 

على أهل الذهب، وأربعین درهمًا على أهل الورق، والحدیث الثالث یبین مقادیر مختلفة للجزیة إما 
  ثمانیة وأربعین وٕاما أربعة وعشرین وٕاما اثني عشر.

  ما هي الجزیة؟ وما هي أنواعها؟ وما هي مقادیرها؟

وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن  هي عبارة عن المال الذي یعقد للكتابي علیه الذمةالجزیة: 
  .)1(قتله

  .)2(جزیة توضع على الكفار صلحًا، وجزیة توضع علیهم بعد استیالئنا علیهم عنوةأنواعها: 

، وأما الجزیة التي تكون بعد )3(أما الجزیة التي توضع على أهل الصلح فما صولحوا علیه ال غیر
  استیالئنا علیهم ففیها الخالف التالي.

  ال العلماء التعارض بین األحادیث؟ كیف أز 

  اختلف العلماء في مقدار الجزیة على أقوال منها:

                                                                                                                                                                          
أما تضعیف ابن المدیني وابن حزم فقد قال الذهبي: مشى علي خلف أستاذه یحیى بن سعید، وقفا أثرهما أبو 

" فردها، ولم یحتج بها، فال یلتفت إلى عیف، وعمد إلى أحادیثه التي في "الصحیحینمحمد بن حزم، وقال: ض
  ).7/358قة (سیر أعالم النبالء ذلك، بل هو ث

هو ثقة تكلم فیه بال حجة، وال یلتفت إلى من ضعفه، فقد أجمع العلماء على توثیقه ال سیما في  الخالصة:
كنت أحفظ حدیث إسحاق كما أحفظ " :یقول فهو من أتقن أصحاب أبي إسحاق فقد ورد أنه كان ،أبي إسحاق

  قال عنه الذهبي: كان عكاز جده.   )، و2/330" (الجرح والتعدیل السورة من القرآن
العبسي الكوفي، أبو محمد، ثقة كان یتشیع، قال أبو حاتم: كان أثبت في عبید اهللا بن موسى بن باذام،  -

تقریب نة ثالث عشرة ومائة على الصحیح (إسرائیل من أبي نعیم، واستصغر في سفیان الثوري، مات س
  عته.)، والحدیث ال یوافق بد375التهذیب ص 

  الحكم على اإلسناد:
الحدیث إسناده ضعیف ألن فیه إسرائیل كثیر التدلیس، ومن الطبقة الثالثة، ولم یصرح بالسماع. لكن للحدیث 

)، ومن طریق أبي عون عن المغیرة 9/136السنن الكبرى عن الحكم (شواهد أخرى من طریق ابن أبي لیلى 
 ) مما یقوى متن الحدیث.157رقم  1/159بن شعبة (األموال البن زنجویه ا

 .1/271) النهایة في غریب الحدیث، البن األثیر 1(

 .2/174) العرف الشذي، للكشمیري 2(

 .2/130) التمهید، البن عبد البر 3(
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أمر معاذ أن یأخذ من  rقول الشافعي: أن الجزیة دینار على الغني والفقیر، والدلیل أن النبي  -1
  .)1(كل حالم دینار

رق أربعون درهمًا، قول مالك: أن أكثر الجزیة أربعة دنانیر على أهل الذهب، وعلى أهل الو  -2
للغني والفقیر سواء، واستدل بأن عمر ضرب الجزیة على أهل الذهب أربعة دنانیر وعلى 

  .)2(أهل الورق أربعون درهما
  قول أبي حنیفة: أن الجزیة على ثالثة أقسام -3

  أقلها على الفقراء والمتعلمین اثنا عشر درهمًا ودینار. -أ
  شرون ودیناران.الثاني على أوسط الناس أربعة وع -ب
  الثالث على أغنیائهم ثمانیة وأربعون درهمًا وأربعة دنانیر، والدلیل أن هذا فعل عمر  - ج

بن الخطاب، وحكمه بحضرة المهاجرین واألنصار، وفضائله تسمع وتشهر، ولم یخالفه في ا
  .)3(ذلك أحد وال أنكر فعله فثبت أنه إجماع

لثوري وأبي عبید القاسم بن سالم: أنها تؤخذ على وهو روایة عن اإلمام أحمد وهو مذهب ا -4
حسب ما یراه اإلمام؛ فمرّد ذلك إلى اإلمام، ألن هذه المسألة تختلف باختالف األزمان 

  .)4(واختالف الناس غنى وفقرًا، واختالف أراضیهم وأحوالهم فكان مرجع ذلك إلى اإلمام
جاهد: ما شأن أهل الشام علیهم ویؤكد ذلك ما جاء في البخاري عن ابن أبي نجیح قلت لم

  .)6(")5(جعل ذلك من قبل الیسار"أربعة دنانیر وأهل الیمن علیهم دینار؟ قال: 
  هو اختالف من جهة المباح. قلت:

  هل یشترط اإلمام علیهم الضیافة؟
یستحب لإلمام أن یشترط علیهم بعد الدنانیر ضیافة من یمر بهم من المسلمین ومن 

ا رضوا بذلك، ألنه علیه الصالة والسالم ضرب على نصارى أیلة ثالثمائة المجاهدین وغیرهم إذ
دینار في كل سنة، وكانوا ثالثمائة نفر، وأن یضیفوا من یمر بهم من المسلمین ثالثًا، وأن ال یغشوا 

                                                           
 .5/425) الرسالة للشافعي 1(

 .2/130) التمهید، البن عبد البر 2(

 .2/132) المنتقى شرح الموطأ، للزرقاني 3(

 .2/130بد البر ) التمهید البن ع4(

في جزیتهم أكثر من أهل  tمیسرة أو الغنى ألن أهل الذمة من الشام والعراق ومصر كانوا أغنیاء فزاد عمر ) ال5(
 الیمن

، لكن ، رواه معلقاً 2/406) صحیح البخاري، كتاب الجزیة، والموادعة باب الجزیة والموادعة مع أهل الذمة والحرب 6(
 .10094رقم  6/87وصله عبد الرزاق في مصنفه 
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، وألن فیه )2(الجزیة على أهل الشام وشرط علیهم ضیافة ثالثة أیام t، وضرب عمر )1(مسلماً 
"الضیافة ثالثة وما زاد علیها  rن ال سیما الفقراء، وال تزاد على ثالثة أیام لقوله مصلحة للمسلمی

، وتضرب على الغني والمتوسط وال تضرب على الفقیر ألنها تتكرر فال یمكنه القیام )3(صدقة"
  . )4(بها

   

                                                           
 عن إبراهیم بن محمد عن أبي الحویرث. ،1011رقم  209د الشافعي ص مسن) 1(

  اإلسناد ضعیف جدا لألسباب التالیة: الحكم على اإلسناد:
  ، فهو من الذین عاصروا صغار التابعین.rالحدیث مرسل ألن أبا الحویرث لم یعش زمن النبي  - 1
  ).350رمي باإلرجاء، ولم یتابع (تقریب التهذیب ص فیه أبو الحویرث صدوق سيء الحفظ  - 2
 ).93إبراهیم بن محمد األسلمي متروك  (تقریب التهذیب ص  - 3

 .98 ) سبق تخریجه ص 2(

  )6019رقم  4/95) أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب إكرام الضیف وخدمته (3(
  )6135رقم  4/116باهللا والیوم اآلخر فال یؤذ جاره (وفي كتاب األدب أیضًا، باب من كان یؤمن 

)، من طرق كلها عن سعید بن أبي سعید المقبري عن 48رقم  718ومسلم كتاب اللقطة، باب الضیافة ونحوها ص
 أبي شریح العدوي.

 .672) كفایة األخیار في حل غایة االختصار، ألبي بكر الحسیني الشافعي ص 4(
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  املسألة الثامنة عشرة: 
  rعصمة النيب 

  موضع اإلشكال 

، وهذا )2(ُشّج رأسه في غزوة أحد rمع ما صح أنه  )1(النَّاِس" ِمنَ  َیْعِصُمكَ  "َواهللافي قوله تعالى 
  یتنافى مع العصمة في الظاهر .

  والجواب عن هذا اإلشكال:

أن هذا كان قبل نزول اآلیة فأحد في السنة الثالثة من الهجرة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل  -1
  في  المدینة. 

 .)3(أن المراد من العصمة القتل -2

                                                           
  .)67سورة المائدة ( )1(
 .4073رقم  3/109من الجراح یوم أحد  rانظر: صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب ما أصاب النبي  )2(
  .12/53تفسیر الفخر الرازي انظر:  )3(
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  الفصل الثاني
  الذبائحاملسائل املتعارضة واملشكلة يف باب 

  

 مباحث: أربعةوفیه 

  وفیه ست مسائل الضحایاالمبحث األول: 

  وفیه ست مسائل الذبائح التي یحل أكلهاالمبحث الثاني: 

  الصید وفیه أربع مسائلالمبحث الثالث: 

  العقیقة وفیه ثالث مسائلالمبحث الرابع: 
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  املبحث األول
  الضحايا

 وفیه ست مسائل:

األضحیة (اإلبل أم البقر أم  أیها أفضل في :ىالمسألة األول
  الغنم)

  ما یجزئ من األضحیة: ةالمسألة الثانی
  : معرفة السنن المشترطة في الضحایاةالمسألة الثالث
  عدد ما یجزئ من األضحیة من المضحین: ةالمسألة الرابع

هل یجوز ذبح األضحیة بعد الصالة وقبل  :ةالمسألة الخامس
  ذبح اإلمام؟

  ر أیام الذبح؟ما هو آخ: ةالمسألة السادس
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  املسألة األوىل
  أيها أفضل يف األضحية (اإلبل أم البقر أم الغنم) 

  األدلة المتعارضة:
  مولىما رواه البخاري قال: حدثنا عبد اهللا بن یوسف، قال: أخبرنا مالك، عن سمي، 

 َقاَل: َمن rَأنَّ َرُسوَل اهللا  tأبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة  
، َوَمْن َراَح ِفي السَّاَعِة الثَّاِنَیِة َفَكَأنََّما )1(اْغَتَسَل َیْوَم اْلُجُمَعِة ُغْسَل اْلَجَناَبِة ثُمَّ َراَح َفَكَأنََّما َقرََّب َبَدَنةً 

َن، َوَمْن َراَح ِفي السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َفَكَأنََّما َقرََّب َبَقَرًة، َوَمْن َراَح ِفي السَّاَعِة الثَّاِلَثِة َفَكَأنََّما َقرََّب َكْبًشا َأْقرَ 
َماُم َحَضَرت  اْلَمَالِئَكُة َقرََّب َدَجاَجًة، َوَمْن َراَح ِفي السَّاَعِة اْلَخاِمَسِة َفَكَأنََّما َقرََّب َبْیَضًة، َفِإَذا َخَرَج اْإلِ

  .)2(َیْسَتِمُعوَن الذِّْكرَ 
هارون بن معروف، حدثنا عبد اهللا بن وهب، قال: قال  قال: حدثنا یعارضه ما رواه مسلم

 rحیوة: أخبرني أبو صخر، عن یزید بن قسیط، عن عروة بن الزبیر َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا 
َي ِبِه، َفَقاَل ، َفُأِتَي بِ )5(، َوَیْنُظُر ِفي َسَوادٍ )4(، َوَیْبُرُك ِفي َسَوادٍ )3(َأَمَر ِبَكْبٍش َأْقَرَن َیَطُأ ِفي َسَوادٍ  ِه ِلُیَضحِّ

، َفَفَعَلْت ثُمَّ َأَخَذَها، َوَأَخَذ اْلَكْبَش )7(، ثُمَّ َقاَل: اْشَحِذیَها ِبَحَجرٍ )6(َلَها: َیا َعاِئَشُة، َهُلمِّي اْلُمْدَیةَ 
  َوآِل ُمَحمٍَّد، َوِمْن ُأمَِّة ُمَحمٍَّد، ثُمَّ َفَأْضَجَعه، ُثمَّ َذَبَحُه، ُثمَّ َقاَل: ِباْسِم اِهللا، اللَُّهمَّ تََقبَّْل ِمْن ُمَحمٍَّد، 

ى ِبهِ    .)8(َضحَّ

                                                           
ا (النهایة في غریب األثر ) الَبَدَنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي باإلبل أشبه، وسمیت بَدنًة ِلِعَظِمها وِسْمَنه1(

1/108.( 

  .881رقم  1/282، باب فضل الجمعة، ) صحیح البخاري، كتاب الجمعة2(
  تخریج الحدیث:

)، من طریق ابن شهاب عن 929رقم  1/294أخرجه البخاري (كتاب الجمعة، باب االستماع إلى الخطبة 
)، من 850رقم  329كتاب الجمعة، باب الطیب والسواك یوم الجمعة صي عبد اهللا األغر، وأخرجه مسلم (أب
 . rریق سمي عن أبي صالح، كالهما (أبو صالح وأبو عبد اهللا األغر) عن أبي هریرة عن النبي ط

 ).1/459) أي أسود القوائم (غریب الحدیث، البن قتیبة 3(

 ).1/459یلي األرض منه إذا َبَرك أسود (غریب الحدیث، البن قتیبة  ) ویبرك في َسواد یرید أنَّ ما4(

 ).10/12نظر: فتح الباري، البن حجر احول عینیه أسود (في سواد أي ما  )  ینظر5(

 ).13/121شرح النووي على مسلم میم وكسرها وفتحها وهي السكین () هلمي المدیة هاتیها وهي بضم ال6(

 ).2/448(النهایة في غریب األثر  ) اشحذیها أي ُحدیها وُسنیها7(

ها مباشرة بال توكیل والتسمیة والتكبیر، ص كتاب األضاحي، باب استحباب الضحیة وذبح) صحیح مسلم (8(
  ).1967رقم  815

  تراجم الرواة:
  أبو صخر بن أبي المخارق، الخراط صاحب العباء، مدني سكن مصر، ویقال هو حمید  حمید بن زیاد: -
بن صخر أبو مودود الخراط، وقیل إنهما اثنان، صدوق یهم، مات سنة تسع وثمانین ومائة ( تقریب التهذیب ا

  ) 181ص 
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  وجه التعارض:

أن في الحدیث األول بدأ باألفضل واألغلى ثمنًا، وكأن اإلبل والبقر أفضل من الكباش في 
ضحى بغیر الكباش، فیقتضي أن الكباش  r: فلم یثبت أن النبي rالهدیة، أما ما فعله النبي 

  ال یفعل إال األفضل. rر واإلبل ألن النبي أفضل من البق
  آراء العلماء في المسألة:

رأي المالكیة: أن أفضل الضحایا فحول الضأن، وٕاناث الضأن أفضل من فحول المعز، 
وفحول المعز أفضل من إناثها، وٕاناث المعز أفضل من اإلبل والبقر، وسبب تفضیل الكباش ألنه 

  .)1(داء بهأفضل أجناس الغنم وكذلك حصول الف

ورأي الجمهور أن األفضل اإلبل ثم البقر ثم الكباش ثم الغنم ثم شرك في بدنة ثم شرك 
  .)2(في بقرة

سئل أي الرقاب  rأما سبب تفضیل البدنة فألنها أكثر لحمًا وأنفع للفقراء، وألن النبي 
  . )4(من الغنم، واإلبل أغلى ثمنًا وأنفس )3(أفضل؟ فقال: "أغالها ثمنًا وأنفسها عند أهلها"

  
                                                                                                                                                                          

)، والدارقطني 2/270الكامل )، وابن عدي (6/188)، وابن حبان (الثقات 1/323ثقات ص الوثقه العجلي (
) وضعفه النسائي 182)، وذكره الذهبي في كتابه من تكلم فیه وهو موثق ص 1/495(تهذیب التهذیب 

أما ابن معین فاختلفت )، 3/222الجرح والتعدیل )، وقال أحمد: لیس به بأس (85ن ص(الضعفاء والمتروكی
) ومرة قال: ضعیف (الجرح 95تاریخ ابن معین روایة الدارمي ص وایة عنه فمرة قال: لیس به بأس (الر 

  ).3/222والتعدیل 
ته على شيء أوجب هذا فقد وثقه جمع من العلماء وضعفه جمع، قال أبو حفص:  لعل یحیى وقف من روای

ما قاله ابن عدي وهو عندي صالح الحدیث وٕانما أنكرت علیه  )، یؤكد هذا511تاریخ جرجان صالقول فیه (
  ).2/270الكامل ر حدیثه أرجو أن یكون مستقیمًا (هذین الحدیثین (المؤمن مؤالف وفي القدریة) وسائ

 هو ثقة، ولعل من ضعفه نظر إلى هذین الحدیثین اللذین أنكرهما علیه العلماء. قلت:

 .5/14) االستذكار، البن عبد البر 1(

 .9/332، الشرح الكبیر، البن قدامة 3/583) انظر: األم، للشافعي 2(

، عن عبید اهللا بن موسى عن هشام 2518رقم  2/213باب أي الرقاب أفضل  ،كتاب العتق ،) صحیح البخاري3(
  .rبن عروة عن أبیه عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي ا

  تخریج الحدیث: 
)، من طریق 84رقم  61یان كون اإلیمان باهللا تعالى أفضل األعمال ص أخرجه مسلم (كتاب اإلیمان، باب ب

 هشام بن عروة به (بنحوه).

 .9/334) الشرح الكبیر 4(
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  كیف أزال العلماء هذا التعارض؟

منهم من قال إن الحدیث في تفضیل اإلبل عام، یدل على فضل اإلبل على البقر والغنم، وعلى  -1
یدل على اختصاص الغنم بالفضیلة في باب  )1(فضیلة البقر على الغنم، وحدیث المالكیة

  . )2(األضاحي

قد یختار غیر  rبالكبش ألن النبي  rما ضحى النبي ومنهم من قال إن اإلبل أفضل، وٕان -2
  .)3(أن یشق علیهم rاألولى رفقًا باألمة ألنهم یتأسون به وال یحب 

: " والدلیل على تفضیل اإلبل أن اهللا سبحانه وتعالى امتنَّ بها على عباده، )4(قال الشنقیطي
فأخبر سبحانه أنها من شعائره، وهذا  )5()اهللا َواْلُبْدَن َجَعْلنَاَها َلُكْم ِمْن َشَعائِرِ (فقال سبحانه: 

بسبب ما یكون فیها من الخیر، كما قال تعالى: "َلُكْم ِفیَها َخْیٌر"، والخیر الموجود في اإلبل یدل 
  على فضلها؛ ألنها أعظم جسمًا وأكثر لحمًا، وهي عند الناس أعز وأشرف، ولذلك لما أراد 

ل ما یكون منها اختار منها حمر النعم؛ وهي اإلبل فضل الدنیا وفض أن یذكر rرسول اهللا 
الحمراء؛ ألنها عزیزة، ولما أراد اهللا سبحانه وتعالى أن یصف أهوال اآلخرة وشدائد ما یكون في 

، فالناقة العشراء الولود من أعز )6( )َوإَِذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت (الرجفة بین یدي الساعة قال سبحانه:  
  ، وعلى أهله.ما یكون على اإلنسان

فاإلبل هي أفضل بهیمة األنعام من عدة وجوه: من جهة ما یكون منها من الخیر في 
ِمُل َأْثَقاَلُكْم إَِىل َبَلٍد َملْ َتُكوُنوا َبالِِغيِه (ركوبها، والوبر الذي یكون منها، وحمل األثقال علیها:  َوَحتْ

علیها، وجعل اهللا فیها من الخصائص والممیزات وهي السیارة التي یسیرون  )7()إِالَّ بِِشقِّ األَنُفسِ 
ما تحار فیه العقول من جهة صبرها على السفر، وتحملها لمشقة  - بقدرته وعظمته جل جالله - 

                                                           
یحین من حدیث أنس بن مالك فقد ثبت في الصح rاستدل المالكیة على قولهم بتفضیل الكباش بفعل النبي  )1(

" مایده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهبكبشین أملحین أقرنین، ذبحهما ب rضحى النبي قال: "
 ).5565رقم  4/9التكبیر عند الذبح  (صحیح البخاري كتاب األضاحي باب

 .11/250شرح زاد المستقنع، لحمد بن عبد اهللا الحمد  )2(

 .11/399) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، جمع وترتیب أحمد بن عبد الرزاق الدویش 3(

 .130/9ح زاد المستقنع للشنقیطي شر ) 4(

 ).36) سورة الحج (5(

 ).4) سورة التكویر (6(

 ).7ل () سورة النح7(
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ن لحم البقر خاصة في البالد الحارة یضر بالبدن، وأما كما أالظمأ والعطش أیامًا عدیدة ... 
  لحم البقر". بالنسبة للحم اإلبل فإنه أطیب، ولیس فیه ما في

لحم البقر عسیر االنهضام، بطيء االنحدار، یولد دمًا سوداویًا ال یصُلح وقال ابن القیم: "
إال ألهِل الَكدِّ والتعب الشدید، وُیورث إدماُنه األمراَض السوداویة، كالَبَهق والَجَرب، والُقوباء والُجذام، 

بع ، وكثیر من األورام، وهذا لمن لم یعتده، أو لم َیدفْع وداء الفیل، والسََّرطاِن، والوسواس، وُحمَّى الرِّ
ضرَره بالُفلُفل والثُّوم والدارصینى والزنجبیل ونحوه، َوَذَكُره أقلُّ ُبرودًة، وُأنثاه أقلُّ یبسًا، ولحُم الِعجل 

ى وال ِسیَّما السمیَن ِمن أعدل األغذیة وأطیِبها وألذها وأحمِدَها، وهو حار رطب، وٕاذا انهضم غذَّ 
  . )1(غذاًء قویًا"

وقال الشنقیطي: "قد ذكر األطباء القدماء والمعاصرون هذا الكالم، فمما ذكره األطباء 
القدماء: أن لحم البقر یثیر السوداء، والسوداء: هي إحدى الخصائص األربع الموجودة في البدن، فإذا 

یحمدون لحمه كما األطباء ال هاجت في اإلنسان فإنها تورث الوسوسة، وتؤثر في عقله، وفیها ضرر، ف
  ..)2("یحمد لحم اإلبل

في لحم البقر شيء، وعلى كل حال فجمیع العلماء متفقون على  rفلم یثبت عن النبي 
حل أكل لحوم البقر، ولكن بعض أهل العلم یحذرون من المبالغة في أكله خاصة إذا لم ینضج 

  على النار إلى حد االستواء الكامل.

``````  
  

  ثانيةاملسألة ال
  ما جيزئ من األضحية 

  اآلثار المتعارضة 

، َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن ُسَلْیَماَن  ما رواه أبو داود قال:   َحدَّثََنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر النَِّمِريُّ
. َعْن ُعَبْیِد ْبِن َفْیُروَز، َقاَل: َسَأْلُت اْلَبَراَء ْبَن َعاِزٍب َما َال َیجُ  َعْبِد الرَّْحَمِن،ْبِن ا وُز ِفي اْألََضاِحيِّ

َفَقاَل: "َأْرَبٌع َال َوَأَصاِبِعي َأْقَصُر ِمْن َأَصاِبِعِه، َوَأَناِمِلي َأْقَصُر ِمْن َأَناِمِلِه  r َفَقاَل: َقاَم ِفیَنا َرُسوُل اهللا
َظْلُعَها، َمَرُضَها، َواْلَعْرَجاُء َبیٌِّن  : اْلَعْوَراُء َبیٌِّن َعَوُرَها، َواْلَمِریَضُة َبیِّنٌ -َفَقاَل  - َتُجوُز ِفي اْألََضاِحيِّ 

                                                           
 .4/374) زاد المعاد البن القیم 1(

 .130/9) شرح زاد المستقنع للشنقیطي2(
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َما َكِرْهَت َفَدْعُه «". َقاَل: ُقْلُت: َفِإنِّي َأْكَرُه َأْن َیُكوَن ِفي السِّنِّ َنْقٌص. َقاَل: )1(اْلَكِسیُر الَِّتي َال تَْنَقىوَ 
ْمُه َعَلى َأَحدٍ    .)2(»َوَال ُتَحرِّ

، َحدَّثََنا ُزَهْیٌر، َحدَّثََنا  یعارضه: ما رواه أبو داود قال َحدَّثََنا   َعْبُد اهللا ْبُن ُمَحمٍَّد النَُّفْیِليُّ
 َأنْ  rَأُبو ِإْسَحاَق، َعْن ُشَرْیِح ْبِن النُّْعَماِن َوَكاَن َرُجَل ِصْدٍق، َعْن َعِلىٍّ َقاَل: َأَمَرَنا َرُسوُل اهللا 

َى  )3(َنْسَتْشِرَف اْلَعْیَن َواُألُذَنْینِ  ِبَعْوَراَء َوَال ُمَقاَبَلٍة َوَال ُمَداَبَرٍة َوَال َخْرَقاَء َوَال َشْرَقاَء، َقاَل ُزَهْیٌر: َوَال ُنَضحِّ
ُت: َفَما َفُقْلُت ألَِبي ِإْسَحاَق َأَذَكَر َعْضَباَء؟ َقاَل: َال، ُقْلُت: َفَما اْلُمَقاَبَلُة؟ َقاَل: ُیْقَطُع َطَرُف اُألُذِن، ُقلْ 

ِر اُألُذن، ُقْلُت َفَما الشَّْرَقاُء؟ َقاَل: ُتَشقُّ اُألُذُن، ُقْلُت: َفَما اْلَخْرَقاُء؟ َقاَل: اْلُمَداَبَرُة؟ َقاَل: یُ  ْقَطُع ِمْن ُمَؤخَّ
  .)4(ُتْخَرُق ُأُذُنَها ِللسَِّمةِ 

                                                           
 )2802رقم  497سنن أبي داود ص تي ال تنقي أي التي لیس لها مخ () قال أبو داود: ال1(

  .2802رقم  497كتاب الضحایا، باب ما یكره من الضحایا، ص  ،ودأبي دا ) سنن2(
  تخریج الحدیث:

وأخرجه  )،1497رقم  354الترمذي (كتاب األضاحي باب ما ال یجوز من األضاحي ص أخرجه 
)، كالهما من طریق 4370رقم  672كتاب الضحایا، باب ما نهي عنه من األضاحي العرجاء، ص النسائي(

  شعبة به (بنحوه). 
  الحكم على اإلسناد:

 .قال الترمذي: هذا حسن صحیح والعمل على هذا عند أهل العلم ناده صحیح،الحدیث رجاله ثقات فإس

ال، أي ُأِمْرنا أن نتخیَّرها (النهایة ) أي َنتأمَّل ًسَالَمتهما من آفة تكون بهما، وقیل: هو من الشُّْرَفة وهي خیاُر الم3(
 ).2/462البن األثیر 

  .2804رقم  498یكره من الضحایا، ص أبي داود، كتاب الضحایا، باب ما ) سنن 4(
  تخریج الحدیث:

)، من طریق شریك بن 1498رقم  354أخرجه الترمذي (كتاب األضاحي، باب ما یكره من األضاحي، ص
) من طریق 4372رقم  672عبد اهللا، والنسائي (كتاب الضحایا، باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها ص 

ن ) م3142رقم  532كریا بن أبي زائدة، وابن ماجة (كتاب األضاحي، باب ما یكره أن یضحى به ص ز 
  تهم (زهیر وشریك وزكریا وأبو بكر) عن أبي إسحاق عن شریح.ثالثطریق أبي بكر بن أبي عیاش، 

ن )، من طریق قتادة ع2804رقم  498أخرجه أبو داود (كتاب الضحایا، باب ما یكره من الضحایا ص 
  جري بن كلیب، كالهما (شریح وجري) عن علي (بنحوه).

  الحكم على اإلسناد:
) ولم 42طبقات المدلسین صمدلس من المرتبة الثالثة (السَّبیعي إسحاق الحدیث إسناده ضعیف: ألن أبا 

ن یصرح بالسماع، كما أنه لم یسمع الحدیث من شریح وٕانما سمعه من ابن أشوع عنه، وقد رواه الثوري عن اب
)، وقال 3/238أشوع عن علي موقوفًا، قال الدارقطني: ویشبه أن یكون القول قول الثوري (العلل للدارقطني 

  ). 4/229البخاري: لم یثبت رفعه (التاریخ الكبیر 
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  وجه التعارض:

أن حدیث البراء یبین أنه یجوز للمرء أن یضحي بما فیه نقص بسیط كالقرن مثًال، أما 
  ین أنه ال یجوز لإلنسان أن یضحي بأي حیوان فیه أي نقص كبیرًا كان أم صغیرًا.حدیث علي فیب

  كیف أزال العلماء التعارض بین األحادیث؟

  .)1(منهم من رجح حدیث البراء، أي ال تتقى إال العیوب األربعة وما هو أشد منها -1

یر، وحدیث علي على منهم من جمع بین الحدیثین وقالوا: إن حدیث البراء محمول على الیس -2
  .)3(، ویؤكد ذلك ما قاله ابن قدامة: هذا نهي تنزیه ویحصل اإلجزاء بها)2(الكثیر البین

  الخالصة: أن ما یضحى به ثالثة أقسام

  ما یستحب األضحیة به وهو السلیم من العیوب كلیًا.  - 1

  ما یكره األضحیة به مثل المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء. - 2

ما ال یجوز األضحیة به وهي المریضة البین مرضها، والعوراء البین عورها، والعرجاء البین  - 3
  عرجها. 

ویؤكده ما یشیر إلیه الترمذي في تبویبه لألحادیث حیث بوب على الحدیث (باب ما ال 
  یجوز من األضاحي) ثم بوب على حدیث علي (باب ما یكره من األضاحي).

  

``````     

                                                                                                                                                                          
)، وقال الحاكم: هذا حدیث 1498رقم  354أما الترمذي فقال: حدیث حسن صحیح  (سنن الترمذي ص

، وصححه أحمد شاكر في تعلیقه على أحادیث المسن )4/224لمستدرك ام یخرجاه (صحیح اإلسناد ول
  .609رقم  1/428

لعل من صححه نظر إلى جملة االستشراف، فقد روي الحدیث بطرق صحیحة، لكنه روي مقتصرًا على  قلت:
)، فقد قال 732رقم  2/136اف، دون النهي عن باقي األصناف (انظر مسند أحمد النهي عن االستشر 

 ).487رقم  2/377ود ضعیف سنن أبي داي: ضعیف إال جملة االستشراف (باناألل

 .4/327) انظر: سبل السالم للصنعاني 1(

 .1/432) انظر: بدایة المجتهد، البن رشد 2(

 .1753مسألة رقم 13/373) المغني، البن قدامة 3(
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  ثةاملسألة الثال
 هل جيوز األضحية باجلذع من الضأن

  اآلثار المتعارضة:

حدثنا أحمد بن یونس، حدثنا زهیر، حدثنا أبو الزبیر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل:   ما رواه مسلم قال:
ْأِن" )2(ِإالَّ َأْن َیْعُسَر َعَلْیُكْم َفَتْذَبُحوا َجَذَعةً  )1("َال َتْذَبُحوا ِإالَّ ُمِسنَّةً  rَقاَل َرُسوُل اهللا    .)3(ِمَن الضَّ

حدثنا عثمان، قال: حدثنا جریر، عن منصور، عن الشعبي،  یعارضه ما رواه البخاري قال:
َالِة، َفَقاَل: َمْن  rَعن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي اهللا عنهما َقاَل: َخَطَبَنا النَِّبيُّ  َیْوَم اْألَْضَحى َبْعَد الصَّ

َالِة َوَال ُنُسَك َلُه، َصلَّى َصَالتََنا َوَنَسَك نُ  َالِة َفِإنَُّه َقْبَل الصَّ ُسَكَنا َفَقْد َأَصاَب النُُّسَك، َوَمْن َنَسَك َقْبَل الصَّ
َالِة َوَعَرْفتُ  ْوُم َأنَّ اْلَیْوَم یَ  َفَقاَل َأُبو ُبْرَدَة ْبُن ِنَیاٍر َخاُل اْلَبَراِء: َیا َرُسوَل اِهللا َفِإنِّي َنَسْكُت َشاِتي َقْبَل الصَّ

َل َما ُیْذَبُح ِفي َبْیِتي، َفَذَبْحُت َشاِتي َوَتَغدَّْیُت َقْبَل أَ  ْن آِتَي َأْكٍل َوُشْرٍب، َوَأْحَبْبُت َأْن َتُكوَن َشاِتي َأوَّ
َالَة، َقاَل: َشاُتَك َشاُة َلْحٍم َقاَل: َیا َرُسوَل اهللا َفِإنَّ ِعْنَدَنا َعَناًقا َحبُّ ِإَليَّ ِمْن َلَنا َجَذَعًة ِهَي أَ  )4(الصَّ

  .)5(َشاتَْیِن َأَفَتْجِزي َعنِّي؟ َقاَل: َنَعْم َوَلْن َتْجِزَي َعْن َأَحٍد َبْعَدكَ 
 وجه التعارض:

  أن حدیث جابر فیه تصریح  بأنه ال یجوز الجذع من غیر الضأن في حال من 
  لجذع من الضأن.األحوال فیجب أن تكون األضحیة مسنة، أما حدیث البراء فیبین جواز األضحیة با

  كیف أزال العلماء التعارض بین األحادیث؟
  

  ، ورد هذا القول العظیم أبادي  )7(منسوخ بحدیث أبي بردة )6(منهم من قال: إن حدیث عقبة -1
  

                                                           
 ).13/117مسلم ) المسنة: هي الثنیة من كل شيء من اإلبل والبقر والغنم (شرح النووي على 1(

 ).1/250) الجذع من الضأن ما تمت له سنة وقیل أقل منها (النهایة في غریب الحدیث البن األثیر 2(

 .1963رقم 814سن األضحیة، ص ) صحیح مسلم، كتاب األضاحي، باب 3(

 ).6/270) العناق: األنثى من ولد المعز، والجمع أعنق وعنوق (شرح سنن أبي داود للعیني 4(

  .955رقم 1/303اب األكل یوم النحر ح البخاري، كتاب العیدین، ب) صحی5(
)، ومسلم (كتاب األضاحي، باب وقتها، ص 1/305كتاب العیدین، باب الخطبة بعد العید، أخرجه البخاري (

 )، كالهما من طریق الشعبي به (بنحوه).1961رقم  812

ضحایا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: یا رسول  بین أصحابه r) عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قسم النبي 6(
صحیح البخاري، كتاب الوكالة، باب وكالة الشریك في القسمة » (ضح بها«، صارت لي جذعة؟ قال: اهللا

 ).2300رقم  2/145وغیرها

 .17/62) المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم للقرطبي 7(
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، وأیضًا فإنه ال )1(وقال: فیما قاله نظر فإن في حدیث عقبة أیضًا "وال رخصة فیها بعدك"
  .)2(یعرف المتقدم منها من المتأخر

لعقبة  rمنهم من قال ال تجزئ األضحیة بالجذع من الضأن، وٕانما هي رخصة أعطاها النبي  -2
: " فهذه الزیادة (وال رخصة فیها )5(، قال البیهقي)4(وألبي بردة )3(بن عامر ولزید بن خالد

  بعدك) وٕان كانت محفوظة، كانت رخصة له كما هي ألبي بردة بن نیار".
اة بین حدیث البراء وحدیثي أبي بردة وعقبة، الحتمال أن یكون ذلك وقال ابن حجر: وال مناف

في ابتداء األمر، ثم قرر الشرع بأن الجذع من المعز ال یجزئ، واختص أبو بردة وعقبة 
  . )6(بالرخصة

  .)7(منهم من قال: إن ذلك الجواز مختص بالجذع من الضأن -3
  .)8(ر علیكم"ومنهم من قیده بمن لم یجد والدلیل "إال أن یعس -4
"ال تذبحوا إال  rمذهب الجمهور أن الجذع من الضأن یجزئ سواء وجد غیره أم ال، وأما قوله  -5

مسنة" فمحمول على االستحباب واألفضل، وتقدیره یستحب لكم أن ال تذبحوا إال مسنة، ولیس 
َعاِصِم  ولعلهم استدلوا بحدیث: َعنْ  )9(فیه تصریح بمنع جذعة الضأن، وأنها ال تجزئ بحال

َلِميُّ  rْبِن ُكَلْیٍب، َعْن َأِبیِه، َقاَل: َكاَن َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ  ُیَقاُل َلُه ُمَجاِشُع ْبُن َمْسُعوٍد السُّ
ْأنِ  rَعزَِّت اْلَغَنُم َفَأَمَر ُمَناِدًیا َفَناَدى ِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا  ُیوِفي  َیُقوُل: "ِإنَّ اْلَجَذَع ِمَن الضَّ

  .)11(")10(ِممَّا ُتوِفي ِمْنُه الثَِّنیَّةُ 
                                                           

 .9/270) السنن الكبرى للبیهقي 1(

 .7/502) عون المعبود 2(

، َقاَل: " َقَسَم َرُسوُل اهللا 3( ِفي َأْصَحاِبِه َضَحاَیا، َفَأْعَطاِني َعُتوًدا َجَذًعا. َقاَل: َفَرَجْعُت  r) َعْن َزْیِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهِنيِّ
ْیُت ِبِه (َفَرَجْعُت ِبِه ِإَلْیِه َفُقْلُت َلُه: ِإنَُّه َجَذٌع. َقالَ  لضحایا، باب ما سنن أبي داود، كتاب ا: َضحِّ ِبِه َفَضحَّ

)، عن محمد بن صدران عن عبد األعلى بن عبد األعلى عن 2798رقم  496یستحب من الضحایا ص 
 محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبد اهللا بن طعمة عن سعید بن المسیب عن زید. 

 .5/32) انظر: الدیباج على مسلم للسیوطي 4(

 .9/270) السنن الكبرى للبیهقي 5(

 .10/15لباري البن حجر )  انظر: فتح ا6(

 .1/433، وبدایة المجتهد البن رشد 14/412) انظر شرح مشكل اآلثار للطحاوي 7(

 .10/15) انظر: فتح الباري البن حجر 8(

 ).13/117) شرح النووي على  مسلم (9(

والذَّكر ثَِنيٌّ وعلى مذهب ) الثَِّنیَّة من الَغنم ما َدخل في السَّنه الثالثة ومن الَبقر كذلك ومن اإلبل في السادسة 10(
 ).1/226النهایة البن األثیر الثانیة ومن البقر في الثالثة ( أحمد ابن َحْنبل : ما دخل من الَمعز في

، عن الحسن بن علي عن 2799) سنن أبي داود، كتاب الضحایا، باب ما یجوز من السن في الضحایا رقم 11(
  .rصم بن كلیب عن أبیه عن مجاشع بن مسعود عن النبي عبد الرزاق الصنعاني عن سفیان الثوري عن عا
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  املسألة الرابعة
  عدد ما جيزئ من األضحية من املضحني 

اتفق الفقهاء على عدم جواز االشتراك باألضحیة إن كانت من الغنم أو من الضأن، واتفقوا 
مام مالك خالف أیضًا على جواز االشتراك باألضحیة إن كانت من اإلبل أو من البقر، إال أن اإل

  .)1(ولم یجز االشتراك باألضحیة
  سبب الخالف بین العلماء 

قال ابن رشد: "وسبب اختالفهم معارضة األصل للقیاس المبني على األثر الوارد في 
، واألثر ما وراه اإلمام مسلم قال: َحدَّثََنا )2(الهدایا، وذلك أن األصل هو أن ال یجزي إال عن واحد"

 َقاَل: َقَرْأُت َعَلى َماِلٍك، َعنْ  -َواللَّْفُظ َلُه  - َسِعیٍد، َحدَّثََنا َماِلٌك، ح وَحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َیْحَیى  ُقَتْیَبُة ْبنُ 

                                                                                                                                                                          
  تخریج الحدیث:

عبد الرزاق عن  ، من طریق 3140ي رقم أخرجه ابن ماجة، كتاب األضاحي، باب ما تجزي من األضاح
  ).الثوري به (بمثله

ع بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، صدوق رمي باإلرجاء مات سنة مائة وبض بیْ لَ عاصم بن كُ  -
  ). لكن الحدیث ال یوافق بدعته.286وثالثین (تقریب التهذیب ص 

بن نافع الحمیري موالهم، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ، مصنف شهیر عمي في  عبد الرزاق بن همام -
تقریب التهذیب ص وثمانون  (آخر عمره فتغیر، وكان یتشیع، مات سنة إحدى عشرة ومائتین وله خمس 

354.(  
من  أخذ عنه بعدما عمي، ومن أخذ عنه بعدما عمي أربعة هم لحسن بن علياغیره فلم یثبت أن أما بالنسبة لت

الدبري وٕابراهیم بن محمد بن برة الصنعاني وٕابراهیم بن محمد بن عبد اهللا بن رووا عنه أحادیث ضعیفة وهم (
كما أنه قد توبع  ،)275: الكواكب النیرات للعالئي ص انظرالصنعاني) (سوید والحسن بن عبد األعلى 

) فتزول علة االختالط 9/270( متابعة تامة فقد تابعه أبو حذیفة النهدي كما عند البیهقي في السنن الكبرى
  وبالنسبة لتشیعه فالحدیث ال یوافق بدعته.، بالمتابعة

  الحكم على اإلسناد: 
، أما عن 4/359لیل ، واأللباني في ارواء الغ27540رقم  4/251لحدیث صححه الحاكم في المستدرك ا

عاصم بن كلیب فهو من رجال البخاري ومسلم، وأما عبد الرزاق فقد تابعه أبو حذیفة النهدي (كما عند 
 .البیهقي في السنن الكبرى) متابعة تامة، فتزول بالمتابعة علة االختالط، ویبقى األصل أنه صحیح.

 .3/113المنتقى للزرقاني  (1)

  .1/434بدایة المجتهد البن رشد  (2)
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َبْیِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل:  َعٍة، َعاَم اْلُحَدْیِبَیِة اْلَبَدَنَة َعْن َسبْ  rَنَحْرَنا َمَع َرُسوِل اِهللا « َأِبي الزُّ
  .)1(»َواْلَبَقَرَة َعْن َسْبَعٍة 

  كیف أزال العلماء التعارض بین القیاس واألثر؟

: "الحدیث یدل على جواز االشتراك في البدنة والبقرة، وأنهما )2(قال اإلمام الصنعاني
یجزیان عن سبعة، وهذا في الهدي، ویقاس علیه األضحیة، بل قد ورد فیها نص من حدیث ابن 

ِفي َسَفٍر، َفَحَضَر اَألْضَحى، َفاْشَتَرْكَنا ِفي الَبَقَرِة َسْبَعًة، َوِفي الَجُزوِر  rُكنَّا َمَع النَِّبيِّ عباس قال: "
  ، أما الشاة فال یجوز االشتراك فیها باتفاق العلماء. )3(َعَشَرًة"

                                                           
رقم  519ما عن سبعة، ص صحیح مسلم، كتاب الحج، باب االشتراك في الهدي وٕاجزاء البقرة والبدنة كل منه (1)

1318  .  
  تراجم الرواة:

بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء، األسدي موالهم (هذه  أبو الزبیر: محمد بن مسلم بن تدرس،
)، أبو الزبیر المكي، صدوق إال أنه 137/ 1الزاي. األنساب للسمعاني  ن منالنسبة إلى األزد فیبدلون السی

  ).506رین ومائة (تقریب التهذیب ص یدلس، مات سنة ست وعش
)، وابن المدیني (سؤاالت محمد 8/76)، وابن معین (الجرح والتعدیل 8/42وثقه ابن سعد (الطبقات الكبرى 

)، والنسائي (تهذیب الكمال 2/253) والعجلي (الثقات 87 المدیني صبن عثمان بن أبي شیبة لعلي بن ا
 یروي إال عن ثقة )، وابن عدي وقال: كفى بأبي الزبیر صدقًا أن حدث عنه مالك، فإن مالكًا ال26/409

)، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ولم ینصف من قدح فیه ألن من استرجع في الوزن 6/126(الكامل 
)، وقال أحمد: لیس به بأس (العلل ومعرفة الرجال 5/351من أجله (الثقات لم یستحق الترك لنفسه 

)، وضعفه أیوب وشعبة وابن 8/76: أبو الزبیر یحتاج إلى دعامة* (الجرح والتعدیل )، وقال الشافعي2/480
  ).8/76رح والتعدیل الج)، وأبو حاتم وأبو زرعة (3/100اء والمتروكین البن الجوزي (الضعف عیینة
لسان المحدثین ویشهد لحدیثه بالمتانة والثبوت (ها أنه لین الحدیث أو فیه لین، فیحتاج إلى من یتابعه *معنا

5/283.(  
هو ثقة لكنه یدلس، وبالنسبة لتدلیسه فقد جعله ابن حجر من المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس،  الخالصة:

)، قلت: ولم یصرح بالسماع 45المدلسین ص ا صرحوا فیه بالسماع  (طبقاتحیث ال یقبل من حدیثهم إال م
في روایة مسلم، إال أن العنعنة في الصحیحین محمولة على السماع، وذلك ألن صاحبي الصحیحین حافظان 

انظر: النكت على كتاب ابن الصالح من شیخه وما دلس فیه ولم یسمعه (كبیران یعرفان ما سمعه المحدث 
 ).  635حجر ص  البن

 .4/329للصنعاني سبل السالم  (2)

  .905رقم  218البدنة والبقرة، ص  سنن الترمذي، كتاب الحج عن رسول اهللا، باب ما جاء في االشتراك في (3)
  تخریج الحدیث:

)، وابن ماجة 4391رقم  674لبدنة في الضحایا ص كتاب الضحایا، باب ما تجزئ عنه اجه النسائي (أخر 
ق الفضل بن موسى ) من طری3131رقم  531البقرة، ص البدنة و  كتاب األضاحي، باب عن كم تجزئ(
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 املسألة اخلامسة
هل جيوز ذبح األضحية بعد الصالة وقبل ذبح اإلمام؟   

  ضة اآلثار المتعار 

، َعِن اْلَبَراِء  ما رواه مسلم قال: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َیْحَیى، َأْخَبَرَنا ُهَشْیٌم، َعْن َداُوَد، َعِن الشَّْعِبيِّ
َهَذا َیْوٌم  ، َفَقاَل: َیا َرُسوَل اِهللا، ِإنَّ rْبِن َعاِزٍب، َأنَّ َخاَلُه َأَبا ُبْرَدَة ْبَن ِنَیاٍر، َذَبَح َقْبَل َأْن َیْذَبَح النَِّبيُّ 

ْلُت َنِسیَكِتي ِألُْطِعَم َأْهِلي َوِجیَراِني َوَأْهَل َداِري، َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ  َأِعْد : «r اللَّْحُم ِفیِه َمْكُروٌه، َوإِنِّي َعجَّ
ِهَي َخْیُر «َفَقاَل:  ِهَي َخْیٌر ِمْن َشاَتْي َلْحٍم، )1(، َفَقاَل: َیا َرُسوَل اِهللا، ِإنَّ ِعْنِدي َعَناَق َلَبنٍ »ُنُسًكا

  .)2(»َنِسیَكَتْیَك، َوَال َتْجِزي َجَذَعٌة َعْن َأَحٍد َبْعَدكَ 

  .)3(وقد روي هذا الحدیث بلفظ قبل الصالة

  

                                                                                                                                                                          
ق ) من طری4/230المستدرك: كتاب األضاحي، باب البقرة عن سبعة والبدنة عن عشرة، وأخرجه الحاكم (

  ).علي بن الحسن بن شفیق كالهما (الفضل بن موسى والحسن بن شفیق) عن حسین بن واقد به (كلهم بنحوه
  تراجم الرواة:

هو علباء بكسر أوله، وسكون الالم، بعدها موحدة ومد، ابن أحمر، الیشكري بفتح  ر:علباء بن أحم -
  ).397التحتانیة، وسكون المعجمة، بصري، صدوق، من القراء من الرابعة (تقریب التهذیب ص 

رح ووثقه یحیى بن معین وأبو زرعة (الج )،7/28: ال بأس به ما أعلم إال خیرًا (الجرح والتعدیل قال عنه أحمد
  ).2/33)، وقال الذهبي: وثقوه (الكاشف 5/280)، وذكره ابن حبان في الثقات (7/28والتعدیل 
  هو ثقة. الخالصة:

بمهملة مكسورة ونونین، أبو عبد اهللا المروزي، ثقة ثبت وربما أغرب، مات  الفضل بن موسى السیناني، -
  ).447ین وتسعین ومائة في ربیع األول (تقریب التهذیب ص سنة اثنت

  ).4/230ن بن شفیق كما في روایة الحاكم (المستدرك لكنه قد توبع فقد تابعه الحس
  وباقي رواته ثقات.

  الحكم على اإلسناد:
الحدیث رواته ثقات فإسناده صحیح، قال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب، وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح 

  .)4/230على شرط البخاري ولم یخرجاه (المستدرك 
 

وأما قوله  ،وجمعها أعنق وعنوق ،ما لم تستكمل سنة ،بفتح العین وهى األنثى من المعز اذا قویت :ناقالعَ  ) (1
أطیب لحما  أيلحم)  شاتيعناق لبن هي خیر من  (عندي عناق لبن فمعناه صغیرة قریبة مما ترضع قوله

 .)13/113شرح النووي على مسلم (وأنفع لسمنها ونفاستها 

 .1961رقم  812ضاحي، باب وقتها ص تاب األ) صحیح مسلم، ك(2

 .1961، وصحیح مسلم رقم 955رقم  1/303) صحیح البخاري، كتاب العیدین، باب األكل یوم النحر(3
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  "إن هذا یوم اللحم فیه مكروه" هل حقا اللحم فیه مكروه؟ rإشكال وٕازالته: في قوله 

 )1(ه مكروه"، وقد رواه العذريفقد روى مسلم في أكثر من موضع بلفظ "هذا یوم اللْحم فی
مقروم (بالقاف والمیم)، أي ُمشتهى، یقال: قرمت اللحم وقرمت إلیه إذا اشتهیته، كما جاء في روایة 

، وقال بعضهم: اللَحم (بفتح الحاء) أي الشهوة إلى اللحم )2(البخاري "إن هذا یوم یشتهى فیه اللحم"
، قال النووي: وهو )3( لحم، یشتهون اللحمالذبح ویترك عیاله بال أضحیة وال وهو أن یترك

  .)4(األحسن

  وجه التعارض: 

بإعادة ذبح األضحیة لمن ذبح قبله، وفي الروایات  rأن في الروایة األولى أمر النبي 
  األخرى أمر باإلعادة لمن ذبح قبل الصالة.

  كیف أزال العلماء هذا التعارض؟

، وقول اآلخر ذبح قبل rبح قبل رسول اهللا جمعًا بین األحادیث نرى أن قول الراوي أنه ذ
، فیجب أن rالصالة، محمول على موطن واحد، وذلك أن من ذبح قبل الصالة فقد ذبح قبل النبي 

  .)5(یكون المؤثر في عدم اإلجزاء إنما هو الذبح قبل الصالة

لى، قال ابن عثیمین: واألفضل أن ال یذبح حتى یذبح اإلمام إن كان اإلمام یذبح في المص
 انَ وأصحابه، ففي صحیح البخاري عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال: كَ  r اقتداًء بالنبي

یعنى یبرز أضحیته عند المصلى العید فیذبحها هناك؛ إظهارًا  )6("ىلَّ صَ مُ الْ بِ  رُ حَ نْ یَ وَ  حُ بَ ذْ یَ  rي بِ النَّ 
  .)7(تناول الفقراء منهالشعائر اهللا، ولیعلم الناس بالفعل كیفیة ذبح األضحیة، ولیسهل 

``````  

                                                           
) لم أعثر على هذا اللفظ من روایة العذري، وقد عثرت علیها من طریق عبد الوهاب بن عبد المجید عن داود (1

 ).538رقم  2/75براء (السنن المأثورة للشافعي بن أبي هند عن عامر الشعبي عن ال

 .954رقم  1/303) صحیح البخاري، كتاب العیدین، باب األكل یوم النحر، (2

 .1/340) انظر: مشارق األنوار على صحاح اآلثار، للقاضي عیاض (3

 .13/113) شرح النووي على مسلم (4

 وما بعدها. 1/435) بدایة المجتهد (5

، عن عبد اهللا بن 982رقم  1/310كتاب العیدین، باب النحر والذبح بالمصلي یوم العید  ) صحیح البخاري،(6
 یوسف عن اللیث عن كثیر بن فرقد عن نافع عن ابن عمر.

 .2/225) أحكام األضحیة والذكاة البن عثیمین (7
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  املسألة السادسة
 ما هو آخر أيام الذبح؟ 

  اآلثار المتعارضة:

اٍم َمْعُلوَماٍت َعَىل َما َرَزَقُهْم ِمْن (یقول اهللا تعالى:  ْم َوَيْذُكُروا اْسَم اهللا ِيف َأيَّ لَِيْشَهُدوا َمنَافَِع َهلُ
  .)1()َهبِيَمِة اْألَْنَعامِ 

ه أحمد بن حنبل قال: َحدَّثََنا َأُبو اْلُمِغیَرِة، َقاَل: َحدَّثََنا َسِعیُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزیِز، یعارضها ما روا
 َقاَل: ُكلُّ َعَرَفاٍت َمْوِقٌف َواْرَفُعوا rَقاَل: َحدَّثَِني ُسَلْیَماُن ْبُن ُموَسى، عن ُجَبْیِر ْبِن ُمْطِعٍم َعن النَِّبيِّ 

، َوُكلُّ ِفَجاِج ِمًنى َمْنَحٌر، َوُكلُّ َأیَّاِم )3(َوُكلُّ ُمْزَدِلَفَة َمْوِقٌف َواْرَفُعوا َعْن ُمَحسِّرٍ ، )2(َعْن َبْطِن ُعَرَنةَ 
  .)4(التَّْشِریِق َذْبحٌ 

                                                           
 ).28) سورة الحج ((1

ل بعضهم: وهو الصواب هو بطن وادي عرفة ) بضم العین والراء وقاله ابن درید بفتح الراء، قاةبطن عرن) ((2
الذي فیه مسجدها، یقال أن حائط مسجد عرفة القبلي على حده لو سقط ما سقط إال فیه، وهو من الحرم، 
وقال ابن حبیب: بطن وادي عرنة هو بطن الوادي الذي فیه مسجد عرفة ورأى أصبغ المسجد من بطن عرنة 

 ).1/117وار على صحاح اآلثار وال یجزئ الوقوف فیه عنده (مشارق األن

) بطن محسر: بضم المیم وفتح الحاء وكسر السین المهملتین ومحسر هو وادي المزدلفة (مشارق األنوار على (3
 ).1/117صحاح اآلثار 

، عن أبي المغیرة عن سعید بن عبد العزیز عن سلیمان بن 16751رقم  27/316) مسند أحمد بن حنبل (4
  .rي موسى عن جبیر عن النب

  تخریج الحدیث:
  ) من طریق أبي معید عن سلیمان بن موسى عن عمرو بن دینار.9/296أخرجه البیهقي في السنن الكبرى (

) من طرق كلها 9/296) والبیهقي في السنن الكبرى (1583رقم  2/138أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر (
  ن بن أبي حسین.عن سعید بن عبد العزیز عن سلیمان بن موسى عن عبد الرحم

)، وابن 4756رقم  5/511)، والدارقطني (سنن الدارقطني 3443رقم  8/363وأخرجه البزار (مسند البزار 
)، من طرق كلها عن سعید بن عبد العزیز عن  سلیمان بن 3854رقم  9/166حبان (صحیح ابن حبان 

ونافع بن جبیر) عن جبیر بن  عبد الرحمن بن حسین وعمرو بن دینارموسى عن نافع بن جبیر، ثالثتهم (
  مطعم (بنحوه). 

وهذه األسانید كلها ضعیفة الختالف الرواة على سلیمان بن موسى فمرة عن نافع ومرة عن عبد الرحمن ومرة 
  عن عمرو بن دینار، كما أن عبد الرحمن بن أبي حسین وعمرو بن دینار كالهما لم یدركا جبیر بن مطعم.

ان بن موسى لم یدرك جبیر، قال شعیب األرناؤط: حدیث یمد ضعیف ألن سلاإلسنا الحكم على اإلسناد:
 ).27/316صحیح لغیره وهذا إسناد ضعیف (مسند أحمد هامش 
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  وجه التعارض:

  : وسبب الخالف معارضة دلیل الخطاب في اآلیة لحدیث جبیر بن مطعم.)1(قال ابن رشد

األیام المعلومات المذكورة في اآلیة فعن ابن عباس وذلك أن العلماء اختلفوا في تفسیر 
  رضي اهللا عنهما قال: األیام المعلومات: یوم النحر وثالثة أیام بعده. 

اٍم َمْعُلوَماٍت [وأخرج ابن جریر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  یعني أیام ] ِيف َأيَّ
  التشریق. 

میعهن أربعة أیام، فالمعلومات قال: األیام المعلومات والمعدودات هن ج tوعن ابن عمر 
  یوم النحر ویومان بعده، والمعدودات ثالثة أیام بعد یوم النحر.

  .)2(ومنهم من قال هي أیام العشر من أول ذي الحجة وآخرها یوم النحر

  كیف أزال العلماء التعارض بین الحدیث ودلیل الخطاب في اآلیة؟

على ما في اآلیة مع أن اآلیة لیس لیس هناك تعارض إذ الحدیث اقتضى حكمًا زائدًا 
)3(المقصود منها تحدید أیام الذبح والحدیث المقصود منه ذلك

.  

   

                                                           
 .436/ 1) بدایة المجتهد (1

)،  والدر المنثور للسیوطي 3/6)، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي (18/610) انظر جامع البیان للطبري ((2
)10/459.( 

 .1/437ایة المجتهد ) بد(3
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  املبحث الثاني
  الذبائح التي حيل أكلها

  

 وفیه ست مسائل:

: في تأثیر الذكاة في البهیمة التي أشرفت على المسألة األولى
  الموت

  هل ذكاة األم ذكاة لجنینیها ؟ المسألة الثانیة:
مسألة اختالف القول بحل الجنین في اشتراطهم المسألة الثالثة: 

  نبات الشعر فیه.
  میتة الجراد.مسألة الرابعة: ال

  أنواع الذكاة (الذبح أو النحر)المسألة الخامسة: 
  حكم التسمیة على الذبیحة.المسألة السادسة: 

 



 الذبائحالمسائل المتعارضة والمشكلة في باب 

  )121  (  
 

  الثانيالفصل 

  املسألة األوىل
  على املوت )1(مسألة يف تأثري الذكاة يف البهيمة اليت أشرفت 

  اآلثار المتعارضة 

عبید اهللا، َعْن  ما رواه البخاري قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر، عن
 )2(ى َغَنًما ِبَسْلعٍ َناِفٍع َسِمَع اْبَن َكْعِب ْبِن َماِلٍك ُیْخِبُر اْبَن ُعَمَر َأنَّ َأَباُه َأْخَبَرُه َأنَّ َجاِرَیًة َلُهْم َكاَنْت َتْرعَ 

َفَأْسَأَلُه  rِه: َال َتْأُكُلوا َحتَّى آِتَي النَِّبيَّ َفَأْبَصَرْت ِبَشاٍة ِمْن َغَنِمَها َمْوتًا َفَكَسَرْت َحَجًرا َفَذَبَحْتَها َفَقاَل ِألَْهلِ 
  .)3(ِبَأْكِلَها rَأْو َبَعَث ِإَلْیِه َفَأَمَر النَِّبيُّ  rَأْو َحتَّى ُأْرِسَل ِإَلْیِه َمْن َیْسَأُلُه، َفَأَتى النَِّبيَّ 

الحي وهذه في أما ما یعارضه فهو القیاس: وذلك أن المعلوم من الذكاة أنها إنما تفعل في 
  .)4(حكم المیتة

  كیف أزال العلماء هذا اإلشكال؟

قال ابن الجوزي: "الحدیث محمول على أن هذه الذبیحة كانت بها حیاة مستقرة فذبحتها ولوال 
  .)5(ذلك ما حلت"

  : )6(وقد فصل الحنفیة في ذلك فقالوا

قت الذبح، أكلت مطلقًا، وٕان لم "إن ُعلمت حیاة الشاة، وٕان كانت حیاتها خفیفة على المفتى به، و  -أ
تتحرك ولم یخرج الدم. والحیاة القلیلة أو الخفیفة: هي أن یبقى في الشاة من الحیاة بقدر ما یبقى 

  في المذبوح بعد الذبح.

وٕاذا لم تعلم الحیاة، فتحركت، أو خرج الدم، حلت، وٕان لم تتحرك أو لم یخرج الدم، لم تحل".   -ب
تعرف بما یأتي: (فتح الفم، أو العین، ومد الرجل، ونوم الشعر) عالمة وعالمات الحیاة والموت 

                                                           
 ) أي المیؤوس من حیاته.(1

وهو جبل بالمدینة، وقیل فوق المدینة وقال  - بفتح السین المهملة وسكون الالم في آخره عین مهملة  -) بَسْلع (2
 ). 12/186ابن سهل: بسكون الالم وفتحها (عمدة القاري 

  .5501رقم  3/457والمروة والحدید ن القصب ) صحیح البخاري، كتاب الذبائح والصید، باب ما أنهر الدم م(3
وقد قیل في لطائف هذا اإلسناد روایة الصحابي عن التابعي ألن ابن عمر رواه عن ابن كعب بن مالك، لكن 

عمدة القاري د هنا وٕانما ابن كعب أخبره به" (رد ذلك العیني وقال: "ابن عمر لم یرو هذا الحدیث عن أح
21/372.( 

 .1/442 ) بدایة المجتهد(4

 .597رقم  2/130) كشف المشكل من حدیث الصحیحین، البن الجوزي (5

 .26/197) رد المحتار على الدر المختار البن عابدین (6
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الموت، ألنها استرخاء، والحیوان یسترخي بالموت، وعكس ذلك یدل على الحیاة، فضم الفم 
  .)1(والعین، وقبض الرجل، ووقوف الشعر عالمة الحیاة

``````  
 

  املسألة الثانية  
  األم ذكاة جلنينيها؟ )2(هل ذكاة 

  ار المتعارضة:اآلث

، َحدَّثََنا اْبُن اْلُمَباَرِك، ح وَحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُهَشْیٌم،  َعْن قال اإلمام أبو داود: َحدَّثََنا اْلَقْعَنِبيُّ
ُكُلوُه ِإْن  «َعِن اْلَجِنیِن َفَقاَل:  rُمَجاِلٍد، َعْن َأِبي اْلَودَّاِك، َعْن َأِبي َسِعیٍد، َقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل اهللا 

َجِنیَن َوَقاَل ُمَسدٌَّد: ُقْلَنا: َیا َرُسوَل اهللا َنْنَحُر النَّاَقَة، َوَنْذَبُح اْلَبَقَرَة َوالشَّاَة َفَنِجُد ِفي َبْطِنَها الْ ». ِشْئُتمْ 
ِه"   .)3(َأُنْلِقیِه َأْم َنْأُكُلُه؟ َقاَل: "ُكُلوُه ِإْن ِشْئُتْم َفِإنَّ َذَكاَتُه َذَكاُة ُأمِّ

                                                           
 .3/672الفقه اإلسالمي وأدلته لوهبة الزحیلي  )(1

 ).2/164النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر : الذبح والنحر () التذكیة(2

  .)2827رقم  502في ذكاة  الجنین ص كتاب الضحایا، باب ما جاء داود () سنن أبي (3
  تخریج الحدیث:

-) 1476رقم  350، باب ما جاء في ذكاة الجنین ص rأخرجه الترمذي (كتاب الصید عن رسول اهللا 
، من - مختصرًا  - ) 3199رقم  540كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنین ذكاة أمه ص ، وابن ماجة (- مختصراً 

)، من طریق یونس بن أبي 11343رقم  17/442( -مختصراً -رق كلها عن مجالد، وأخرجه أحمد ط
  إسحاق، كالهما (مجالد وأبو إسحاق) عن أبي الوداك به . 

  تراجم الرواة:
هو جبر بن نوف بفتح النون وآخره فاء، الهمداني بسكون المیم، البكالي بكسر الموحدة،  أبو الوداك:-

تقریب هم، من الرابعة (الوداك بفتح الواو وتشدید الدال وآخره كاف، كوفي صدوق ی وتخفیف الكاف أبو
  ).137التهذیب ص

هذیب ت)، والنسائي (88روایة الدارمي ص تاریخ ابن معین، من العلماء منهم یحیى بن معین ( وقد وثقه جمع
)، والذهبي 57ات ص)، وابن شاهین (تاریخ أسماء الثق4/117الثقات )، وابن حبان (4/469الكمال 

  ).8/416الطبقات الكبیر قلیل الحدیث" ( ) وقال ابن سعد: "كان1/289(الكاشف 
  هو ثقة وال أدري لم قال فیه ابن حجر صدوق یهم. الخالصة:

مجالد (بضم أوله وتخفیف الجیم) بن سعید بن عمیر الهمداني بسكون المیم، أبو عمرو  مجالد بن سعید: -
  ).520قد تغیر في آخر عمره، مات سنة أربع وأربعین ومائة (تقریب التهذیب ص الكوفي، لیس بالقوي و 
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  موضع اإلشكال:

: وسبب اختالِفهم اختالُفهم في صحة األثر المروي في ذلك من حدیث أبي )1(قال ابن رشد
وأما مخالفة األصل في هذا الباب لألثر فهو أن الجنین إذا  سعید الخدري، مع مخالفته لألصول..

  بتحریمها.كان حیًا ثم مات بموت أمه، فإنما یموت خنقًا فهو من المنخنقة التي ورد النص 

  إذا ذبحت أمه؟ - كیف أزال العلماء اإلشكال الواقع بین الحدیث واألصل في كون الجنین منخنقة 

ظاهر الحدیث یدل على أن الجنین إذا خرج من بطن أمه میتًا بعد ذكاتها فهو حالل ألن 
قائه من الدم تذكیة أمه مغنیة عن تذكیته، ولكنه یذبح ندبًا حتى ینصاّب ما فیه من الدم، فذبحه إلن

  ، وهذا هو قول الجمهور.)2(ال یتوقف حله علیه

  .)3(إال أن أبا حنیفة خالفهم وقال: إن خرج حیًا فیجب تذكیته، وٕان خرج میتًا فحرام

  

                                                                                                                                                                          
جرح والتعدیل الن ضعفه، وممن ضعفه یحیى القطان (مختلف فیه بین العلماء، فمنهم من وثقه ومنهم م قلت:

ال أحو )، والجوزجاني (1/414)، وأحمد (العلل ومعرفة الرجال8/468قات الكبیر الطب)، وابن سعد (8/361
)، والدارقطني 3/10)، وابن حبان (المجروحین 8/362رح والتعدیل )، وأبو حاتم (الج144الرجال ص 

)، أما عبد الرحمن بن مهدي فقد ضعف روایاته عند األحداث كیحیى بن 373الضعفاء والمتروكین له ص (
مرة قال: ضعیف )، أما النسائي ف8/361سعید، یعني أنه تغیر حفظه في آخر عمره (الجرح والتعدیل 

وثقه فابن معین في أحد أقواله  )، أما من27/223تهذیب الكمال )، ومرة قال: ثقة (223(الضعفاء ص 
ة والتاریخ المعرف)، والفسوي (27/223)، والنسائي (تهذیب الكمال 1/199وایة الدوري تاریخ ابن معین ر (
  ).2/145لمغني في الضعفاء الذهبي ()، وا234تاریخ أسماء الثقات ص )، وابن شاهین (3/100

بقوله: "وهذا الخالف في أمر مجالد یوجب التوقف فیه، بن شاهین والذي حسم لنا هذا الخالف هو أبو حفص 
وهو إلى التعدیل أقرب، ألن الذي ضعفه اختاره، والذي ذمه مدحه، ألن یحیى بن سعید ضعفه في رفع 

ذكر من اختلف العلماء عین بعدما ضعفه، واهللا أعلم" (الحدیث ثم اختاره على حجاج ولیث، ووثقه یحیى بن م
  ).40ونقاد الحدیث فیه البن شاهین ص 

  الحكم على اإلسناد: 
الحدیث إسناده ضعیف ألجل مجالد، لكنه یرتقي إلى الحسن لغیره بتعدد طرقه ومتابعاته، فقد تابعه یونس بن 

ال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح ، ق)11343رقم  17/442أبي إسحاق كما في روایة أحمد بن حنبل(
 ).2539رقم  8/173)، و قال األلباني: صحیح (إرواء الغلیل 1476رقم  350سنن الترمذي: ص (

 .443-1/442) بدایة المجتهد البن رشد (1

 .564 - 3/563) انظر: فیض القدیر (2

 .5/42) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (3
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  ما هي األدلة التي استدل بها أبو حنیفة تأییدًا لقوله؟

َمْت َعَلْيُكُم املَْيَتةُ [استدل على قوله بعموم قوله تعالى:  -1 مُ  ُحرِّ ، وقال بترجیح العام )1(] َوالدَّ
  .)2(على الخاص

  .)3("ذكاة الجنین ذكاة أمه" rبقول النبي  -2

قال ابن األثیر: "وُیْرَوى هذا الحدیث بالرفِع والنصِب، فمن َرَفَعه َجَعَله َخَبَر المبتدأ الذي هو 
وبهذا أخذ  -ذْبٍح ُمْستَأَنٍف  ذكاُة الَجنیِن، فتكوُن ذكاُة األمِّ هي ذكاُة الَجنین فال یحتاُج إلى

ه)، فلما ُحِذَف الجارُّ ُنِصَب، أو على ومن َنَصَب كان التقدیُر (  - هورالجم ذكاُة الجنین كذكاِة ُأمِّ
تقدیر (ُیَذكَّى َتْذِكَیًة ِمثل ذكاِة أمه) فحَذَف المصدر وصَفَته وأقاَم المضاف إلیه ُمقامه، فال ُبدَّ عنده 

  وبهذا استدل أبو حنیفة. )4("َخرج حی ا من ذْبح الَجنین إذا

  الرد على أبي حنیفة في استدالله: 

أما استدالله باآلیة فأجیب: بأن الجنین إذا خرج میتًا فهو مذكى بذكاة أمه، فهو لیس بمیتة  -1
  .)5(داخلة في هذه اآلیة

و عیسى الترمذي: أنه لم یرو عن أحد من الصحابة وال من العلماء أن الجنین ال یؤكل، قال أب -2
، إال ما روي عن حماد عن )6(وغیرهم rوالعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 

، وهذا مستبعد ألنه قول بمجرد الرأي )7(إبراهیم النخعي أنه قال: ال یكون ذكاة نفس ذكاة نفسین
  .)8(الرأي فال عبرة به بمقابلة النصوص

: "الحدیث یقتضي أن الجنین یتذكى )9(یقول الكاسانيأن الجنین متصل بأمه فذكاته ذكاة أمه،   -3
یتذكى بذكاة أمه وألنه تبع ألمه حقیقة وحكمًا، أما الحقیقة فظاهر، وأما الحكم فألنه یباع ببیع 

                                                           
 ).3) سورة المائدة ((1

 .10/258األوطار، للشوكاني ) نیل (2

، عن 1476رقم  350ء في ذكاة الجنین ص ، باب ما جاr) سنن الترمذي، كتاب الصید عن رسول اهللا (3
محمد بن بشار عن یحیى بن سعید وعن سفیان بن وكیع عن حفص، كالهما (یحیى وحفص) عن مجالد عن 

 .rأبي الوداك عن أبي سعید الخدري عن النبي 

 .2/164ي غریب الحدیث واألثر لنهایة فا) (4

 .5/52) تحفة األحوذي (5

 .1476رقم  350، باب ما جاء في ذكاة الجنین ص r) سنن الترمذي كتاب الصید عن رسول اهللا (6

 .9/336) السنن الكبرى للبیهقي (7

 .5/50) انظر: تحفة األحوذي(8

 .5/42) بدائع الصنائع للكاساني (9
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األم، ویعتق بعتقها، والحكم في التبع یثبت بعلة األصل، وال یشترط له علة على حدة لئال 
: وهذا باطل من وجوه )1(ابن القیم رحمه اهللاینقلب التبع أصال"، وقال الشیخ شمس الدین 

عن الجنین الذي یوجد في بطن الشاة  rأحدها أن سیاق الحدیث یبطله فإنهم سألوا النبي 
أیأكلونه أم یلقونه؟ فأفتاهم بأكله ورفع عنهم ما توهموه من كونه میتة بأن ذكاة أمه ذكاة له، 

اء المذبوح ال تفتقر إلى ذكاة مستقلة، والحمل ألنه جزء من أجزائها كیدها وكبدها ورأسها، وأجز 
ما دام جنینًا فهو كالجزء منها ال ینفرد بحكم فإذا ذكیت األم أتت الذكاة على جمیع أجزائها 

  التي من جملتها الجنین، فهذا هو القیاس الجلي لو لم یكن في المسألة نص.

سألوا عن كیفیة ذكاته لیكون قوله الثاني: أن الجواب ال بد وأن یقع عن السؤال، والصحابة لم ی
"ذكاته كذكاة أمه" جوابًا لهم، وٕانما سألوا عن أكل الجنین الذي یجدونه بعد الذبح فأفتاهم بأكله 

  حالًال بجریان ذكاة أمه علیه وأنه ال یحتاج إلى أن ینفرد بالذكاة. 

وا من هذا الحدیث أعظم الخلق فهما لمراده بكالمه، وقد فهم rالثالث: أن أصحاب رسول اهللا 
  اكتفاءهم بذكاة األم عن ذكاة الجنین وأنه ال یحتاج أن ینفرد بذكاة بل یؤكل".

ویبقى أن الجنین لو خرج حیًا فال بد من ذبحه، إذ كیف یؤكل ویقطع وهو حي، أما لو 
 كان میتًا فظاهر الحدیث أنه مذكى بذكاة أمه، والجمهور استحب أن یذبح المیت إلزالة ما فیه من

  دم، فلو كان حیًا فذبحه بطریق األولى.
 

``````  
 

  املسألة الثالثة
   مسألة اختالف القول حبل اجلنني يف اشتراطهم نبات الشعر فيه. 

  اآلثار المتعارضة:

، َحدَّثََنا اْبُن اْلُمَباَرِك، ح وَحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُهشَ  ْیٌم، َعْن ما رواه أبو داود: َحدَّثََنا اْلَقْعَنِبيُّ
ُكُلوُه ِإْن «َعِن اْلَجِنیِن َفَقاَل:  rُمَجاِلٍد، َعْن َأِبي اْلَودَّاِك، َعْن َأِبي َسِعیٍد، َقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل اهللا 

ِفي َبْطِنَها اْلَجِنیَن  َوَقاَل ُمَسدٌَّد: ُقْلَنا: َیا َرُسوَل اهللا َنْنَحُر النَّاَقَة، َوَنْذَبُح اْلَبَقَرَة َوالشَّاَة َفَنِجدُ » . ِشْئُتمْ 
ِه"   .)2( َأُنْلِقیِه َأْم َنْأُكُلُه؟ َقاَل: "ُكُلوُه ِإْن ِشْئُتْم َفِإنَّ َذَكاَتُه َذَكاُة ُأمِّ

                                                           
 .8/19أبي داود  ) حاشیة ابن القیم على سنن(1

 .122 ص ) سبق تخریجه والحكم علیه في المسألة السابقة(2
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، َوَعِليُّ ْبُن  وما رواه الدارقطني في سننه قال: َحدَّثََنا َأُبو َنْصٍر ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَدَوْیِه اْلَمْرَوِزيُّ
، نا ِعَصاُم ْبُن ُیوُسَف، نا ُمَباَرُك ْبُن اْلَفْضِل ْبِن  َطاِهٍر، َقاَال: نا َمْعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َمْعَمٍر اْلَبْلِخيُّ

َقاَل ِفي اْلَجِنیِن: "َذَكاُتُه  rُمَجاِهٍد، َعْن ُعَبْیِد اهللا ْبِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اهللا 
  .)1(ِه َأْشَعَر َأْو َلْم ُیْشِعْر"َذَكاُة ُأمِّ 

َعْن َناِفٍع َعْن َعْبِد اهللا ْبِن ُعَمَر َأنَُّه َكاَن َیُقوُل: ِإَذا ُنِحَرت النَّاَقُة  یعارضها ما رواه مالك
ِه ُذِبَح َحتَّى  َفَذَكاُة َما ِفي َبْطِنَها ِفي َذَكاِتَها ِإَذا َكاَن َقْد َتمَّ َخْلُقُه َوَنَبَت َشَعُرُه َفِإَذا َخَرجَ  ِمْن َبْطِن ُأمِّ

  .)2(َیْخُرَج الدَُّم ِمْن َجْوِفهِ 

                                                           
  .4731رقم  5/485سنن الدارقطني   )(1

  تخریج الحدیث:
  ، من طریق معمر به (بمثله) .3/335أخرجه البیهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحایا 

  تراجم الرواة: 
)، وابن حبان (المجروحین 1/421تیبة بن سعید والبخاري (التاریخ الكبیرضعفه ق_ مبارك بن مجاهد 

3/23.(  
بن میمون بن قدامة البلخي أخو إبراهیم بن یوسف، یروى عن ابن المبارك روى عنه  عصام بن یوسف -

بلده وكان صاحب حدیث ثبتًا في الروایة وربما أخطأ، مات سنة عشر ومائتین (الثقات البن حبان أهل 
وقال محقق الكتاب عبد الفتاح أبو غدة:  5/436لسان المیزان قال ابن سعد: كان عندهم ضعیفًا ( )،8/521

  )، ، وقال 7/26الجرح والتعدیل ظر الهامش)، وسكت عنه أبو حاتم (سقط كالم ابن سعد من الطبقات ان
)، وقال الخلیلي: هو 7/379الكامل عن غیره أحادیث ال یتابع علیها (ابن عدي: روى أحادیث عن الثوري و 

  ).3/937صدوق (اإلرشاد 
  هو إلى الضعف أقرب ألن ابن حبان وثقه وقال ربما أخطأ. الخالصة:

)، وقال صاحب 9/192بلخي  ذكره ابن حبان في الثقات (، أبو شهاب العوفي المعمر بن محمد بن معمر -
  ).4/158میزان االعتدال صدوق إن شاء اهللا، له ما ینكر ( المیزان: وهو

  الحكم على اإلسناد:
  اإلسناد ضعیف فیه: 

   .)3/23 ، والمجروحین البن حبان116للبخاري  ص الصغیر (انظر: الضعفاء مبارك بن مجاهد ضعیف -
  عصام بن یوسف ضعیف. -
 معمر بن محمد بن معمر ال یعرف حاله. -

، عن نافع عن ابن عمر 1793رقم  3/700) موطأ مالك، كتاب الذبائح، باب ذكاة ما في بطن الذبیحة (2
  موقوفًا.

  تخریج الحدیث:
، عن محمود بن محمد عن 7856رقم  8/26المعجم األوسط للطبراني قد روي هذا الحدیث مرة مرفوعًا ( 

، والمستدرك rوهب عن محمد بن الحسن المزني عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
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  وجه التعارض:

: "ذكاة الجنین ذكاة أمه" یقتضي أن ال یقع هنالك تفصیل، rقال ابن رشد: إن عموم قوله 
وكونه محًال للذكاة یقتضي أن یشترط فیه الحیاة، قیاسًا على األشیاء التي تعمل فیها التذكیة، 

  .)1("حیاة ال توجد فیه إال إذا نبت شعره وتم خلقهوال

  كیف أزال العلماء التعارض؟

أن حدیث أبي سعید الخدري حدیث مرفوع، أما حدیث ابن عمر فالصحیح أنه موقوف فال 
  .)2(حجة فیه

: والقیاس یقتضي أن تكون ذكاته في ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها، وٕاذا )3(قال ابن رشد
الوارد في ذلك  )4(فال معنى الشتراط الحیاة فیه، فیضعف أن یخصص العمومكان ذلك كذلك 

  .)5(بالقیاس

  الخالصة:

  :)6(أن للجنین  عند خروجه من بطن أمه حاالت وهي

  َفاًقا.َأْن َیْخُرَج َحی ا َحَیاًة ُمْستَِقرًَّة َفَتِجُب َتْذِكَیُتُه، َفِإْن َماَت َقْبل التَّْذِكَیِة َفُهَو َمْیَتٌة اتِّ  -1

یضًا ِعْنَد َأْن َیْخُرَج َحی ا َحَیاَة َمْذُبوٍح، َفِإْن َأْدَرْكَنا َذَكاَتُه َوَذكَّْیَناُه َحل اتَِّفاًقا، َوإِْن َلْم ُیَذكَّ َحل أ -2
ه.الشَّاِفِعیَِّة َواْلَحَناِبَلِة، ِألنَّ َحَیاَة اْلَمْذُبوِح َكَال َحَیاٍة، َفَكَأنَُّه َماَت ِبَتْذِكَیِة    ُأمِّ

                                                                                                                                                                          
، رقم 4/501وهب به بنحوه)، ومرة موقوفًا (مصنف عبد الرزاق  عن الحسین بن سفیان عن 4/114للحاكم 
  ، عن معمر عن أیوب عن نافع به بنحوه).8642

رقم  13/95، وعلل الدارقطني 1614رقم  4/524علل الحدیث البن أبي حاتم :انظروالصحیح أنه موقوف (
2976(  

  تراجم الرواة: 
  رواته ثقات.

  الحكم على اإلسناد:
 المرفوع فهو ضعیف.أما  ،رواته ثقات

 .1/443) بدایة المجتهد (1

 .10/259نیل األوطار للشوكاني  :) انظر(2

 .1/443) بدایة المجتهد (3

ِه"." r) یعني بذلك حدیث أبي سعید عن النبي (4  ُكُلوُه ِإْن ِشْئُتْم َفِإنَّ َذَكاَتُه َذَكاُة ُأمِّ

 ) یقصد اشتراط الحیاة في الجنین.(5

 .5/156هیة الكویتیة ) الموسوعة الفق(6
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ِحِه َفَماَت َوِعْنَد َأِبي ُیوُسَف َوُمَحمٍَّد َأنَُّه ِإَذا َخَرَج َحی ا، َوَلْم َیُكْن ِمَن اْلَوْقِت ِمْقَداُر َما َیْقِدُر َعَلى َذبْ 
  ُیْؤَكل، َوُهَو تَْفِریٌع َعَلى َقْوِلِهَما: ِإنَّ َذَكاَة اْلَجِنیِن ِبَذَكاِة ُأمِِّه .

ُة ِإْن َساَرْعَنا ِإَلْیِه ِبالذََّكاِة َفَماَت َقْبَلَها َحل، ِألنَّ َحَیاَتُه ِحیَنِئٍذ َكَال َحَیاٍة، َوَكَأنَُّه َخَرَج َوَقال اْلَماِلِكیَّ 
ِه، َلِكنَُّهُم اْشَتَرُطوا ِفي ِحلِِّه ِحیَنِئٍذ َأْن َیْنُبَت َشْعُر َجَسِدِه، َوإِْن َلْم َیَتَكامَ  َال َیْكِفي ل، وَ َمیًِّتا ِبَذَكاِة ُأمِّ

  َشْعُر َرْأِسِه َأْو َعْیِنِه.

ِه، َفَال َیِحل اتَِّفاًقا، َوُیْعَرُف َمْوُتهُ  -3 َقْبل َذَكاِة ُأمِِّه  َأْن َیْخُرَج َمیِّتًا، َوُیْعَلُم َأنَّ َمْوَتُه َكاَن َقْبل َتْذِكَیِة ُأمِّ
ًكا ِفي َبْطِنَها فَ  ُتْضَرُب َفَتْسُكُن َحَرَكُتُه، ُثمَّ ُتَذكَّى، َفَیْخُرُج َمیِّتًا، َوِمْنَها: ِبُأُموٍر ِمْنَها: َأْن َیُكوَن ُمَتَحرِّ

  َأْن ُیْخِرَج َرْأَسُه َمیًِّتا ثُمَّ ُتَذكَّى.

ِه ِبُمدٍَّة ِلَتَواِني اْلُمَذكِّي ِفي ِإْخَراِجِه َفَال َیِحل اتَِّفاًقا، ِلل -4 شَّكِّ ِفي َأنَّ َمْوَتُه َأْن َیْخُرَج َمیًِّتا َبْعَد َتْذِكَیِة ُأمِّ
ِه َأْو ِباِالْنِخَناِق ِللتََّواِني ِفي ِإْخَراِجِه .   َكاَن ِبَتْذِكَیِة ُأمِّ

ِه ِمْن َغْیِر َأْن ُیْعَلَم َمْوُتُه َقْبل التَّْذِكَیِة، َفَیْغِلُب َعَلى الظَّ  -5 نِّ َأنَّ َمْوَتُه َأْن َیْخُرَج َمیًِّتا َعِقَب َتْذِكَیِة ُأمِّ
وَرُة ِهَي َمَحل اْلِخَالِف َبْیَن اْلُفَقَهاِء . بِ    َسَبِب التَّْذِكَیِة َال ِبَسَبٍب آَخَر. َوَهِذِه الصُّ

``````  
 

  املسألة الرابعة
  ميتة اجلراد 

  اآلثار المتعارضة:
َمْت (قوله تعالى  نِْزيِر َوَما ُأِهلَّ لِغَ  ُحرِّ ُم اْخلِ ُم َوَحلْ   .)1()ْريِ اهللا بِهِ َعَلْيُكُم املَْْيَتُة َوالدَّ

یعارضها ما رواه البخاري في صحیحه قال: َحدَّثََنا َأُبو اْلَوِلیِد َحدَّثََنا ُشْعَبُة َعْن َأِبي َیْعُفوٍر 
ْأُكُل َسْبَع َغَزَواٍت َأْو ِست ا ُكنَّا نَ  rَقاَل: َسِمْعُت اْبَن َأِبي َأْوَفى َرِضَي اهللا َعْنُهَما َقاَل َغَزْوَنا َمَع النَِّبيِّ 

  . )2(َمَعُه اْلَجَرادَ 
وما رواه الدارقطني في سننه قال: حدثنا الحسین بن إسماعیل حدثنا علي بن مسلم حدثنا   

 ، وحدثنا محمد بن مخلد حدثناrعبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبیه عن ابن عمر عن النبي 
ف حدثنا عبد اهللا بن زید بن  أسلم عن أبیه عن ابن عمر أن إبراهیم بن محمد العتیق حدثنا مطرِّ

                                                           
 ).3) سورة المائدة ((1

  ، .5495رقم  3/456) صحیح البخاري، كتاب الذبائح والصید باب أكل الجراد (2
    تخریج الحدیث: 

 (بنحوه). ،)1953رقم  808اب إباحة الجراد ص كتاب الصید والذبائح، بأخرجه مسلم (
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 الدَّمِ  َوِمنَ ، َواْلَجَرادُ  اْلُحوتُ  اْلَمْیَتةِ  ِمنَ ، َمْیَتتَانِ  اْلَمْیَتةِ  َوِمنَ  َدَمانِ  الدَّمِ  ِمنَ  َلَنا ُأِحلَّ "قال:   rرسول اهللا
  .)1("َوالطَِّحالُ  اْلَكِبدُ 

                                                           
  .4732رقم  5/490ر ذلك األطعمة وغی) سنن الدارقطني، كتاب الصید والذبائح و (1

  تخریج الحدیث: 
 10/16، وأحمد في المسند 3314رقم  557أخرجه ابن ماجة كتاب األطعمة، باب الكبد والطحال ص 

  ، من طریق عبد الرحمن بن زید به (بنحوه). 5723رقم
  تراجم اإلسناد: 

رسل، مات سنة ست الم، وكان یالعدوي، مولى عمر، أبو عبد اهللا وأبو أسامة، المدني، ثقة ع زید بن أسلم -
  ).222تقریب التهذیب صوثالثین ومائة (

وبالنسبة إلرساله فقد قال علي بن المدیني: سئل سفیان بن عیینة عن زید بن أسلم؟ فقال: ما سمع من ابن 
م من ابن عمر ولم : سمع زید بن أسلبن معین ). وقال یحیى178عمر إال حدیثین (جامع التحصیل ص 

  ).178هامش جامع التحصیل ص انظر: بر (یسمع من جا
لین، مات سنة أربع ، مولى آل عمر، أبو محمد المدني، صدوق فیه عبد اهللا بن زید بن أسلم العدوي-

  )304تقریب التهذیب ص وستین ومائة (
)، وأحمد بن حنبل 5/95والتعدیل الجرح )، وأبو حاتم (4/185مل البن عدي الكاز (وثقه معن بن عیسى القزا

  ).130تاریخ أسماء الثقات ص)، ، وابن شاهین (2/473ة الرجال العلل ومعرف(
) وقال یكتب حدیثه، والبخاري (الضعفاء البن 1/116تاریخ ابن معین روایة الدوري وضعفه ابن معین (

)، 2/123البن الجوزي  )، وأبو زرعة (الضعفاء224أحوال الرجال ص الجوزجاني ()،  و 2/123الجوزي 
) وقال: كان شیخًا صالحًا كثیر الخطأ 2/10المجروحین )، وابن حبان (151فاء للنسائي ص الضع( والنسائي

  فاحش الوهم یأتي باألشیاء عن الثقات التي إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة شهد علیها بالوضع.
  هو صدوق فیه لین.  الخالصة:

میزان االعتدال ي: سمعت الدارقطني یقول: غمزوه (بن مروان عرف بالعتیق، قال البرقان إبراهیم بن محمد -
  ).1/54ص

  الحكم على اإلسناد:
الحسین بن إسماعیل عن علي بن مسلم عن عبد الرحمن بن زید عن أبیه عن ابن عمر عن ( اإلسناد األول:

  .)rالنبي 
  هذا اإلسناد ضعیف لضعف عبد الرحمن بن زید.

بن محمد العتیق عن مطرف عن عبداهللا بن زید عن أبیه عن  محمد بن مخلد عن إبراهیم( اإلسناد الثاني:
  .rالنبي 

  وهذا اإلسناد ضعیف بسبب إبراهیم بن محمد العتیق.
وقد روي هذا الحدیث موقوفًا في سنن البیهقي قال: أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ وأبو الحسین: علي بن محّمٍد 

حّمد بن یعقوب أخبرنا الّربیع بن سلیمان حّدثنا ابن وهٍب حّدثنا الّسبیعّى في آخرین قالوا أخبرنا أبو العّباس: م
سلیمان بن بالٍل عن زید بن أسلم عن عبد اهللا بن عمر أّنه قال : أحّلت لنا میتتان ودمان : الجراد والحیتان 

  والكبد والّطحال.
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  وجه التعارض:

  حادیث فتبین جواز أكل میتة السمك والجراد.  أن اآلیة تبین تحریم میتة الحیوانات كلها، أما األ
  كیف أزال العلماء التعارض؟

أن اآلیة عامة في كل میتة، واستُثني منه میتة السمك والجراد، أي أن الحدیث خصص عموم 
  .)1(اآلیة

وقد اتفق الفقهاء على إباحة أكل میتة الجراد والسمك من غیر ذكاة، إال أن الخالف عند 
میتة الجراد، حیث ذهب إلى أنه ال بد من سبب یموت به، كقطع رؤوسه أو أرجله  اإلمام مالك  في

  .)2(أو أجنحته أو یشوى أو یسلق
  ما الحكمة من إباحة میتة الجراد دون غیرها من الحیوانات؟

  .)3(هي ما فارقته الروح بغیر زكاةأوال: تعریف المیتة: 

  الحكمة من التذكیة: 

  .)4(ْحرالذَّْبح والنَّ  هيالتذكیة: 

  الحكمة من تذكیة الحیوان:

الذكاة تطیب الذبیحة وتطهرها حسیًا؛ بإخراج  الدم الفاسد الذي یضر اإلنسان إذا أكله؛ ألن  -1
المیتة إنما حرمت الحتقان الرطوبات والفضالت والدم الخبیث، والذكاة تطهر الحیوان من ذلك 

اهللا علیه، وهذا تطهیر معنوي یطرد كله، ویتمیز حالل اللحم من حرامه بذكاته وذكر اسم 
الشیطان، والحیوان إذا سال دمه طهر لحمه وطاب؛ ألنه یجف ویتخلص من الرطوبات، 

  .)5(والذكاة تفصل الدم عن اللحم وتطهره من الدم المسفوح الذي یضر اإلنسان
                                                                                                                                                                          

علل الدارقطني صوب ()، وقال الدارقطني: وهو األ4/411علل ابن أبي حاتم قال أبو زرعة: الموقوف أصح (
السنن الكبرى كتاب الطهارة باب الحوت ِحیٌح وهو ِفي مْعنى اْلمْسنِد ()، وقال البیهقي: وهذا ِإْسناٌد ص11/266

  ).1/254یموت في الماء والجراد 
َم علی نا" قال ابن القیم: حدیث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، ألن قوَل الصحابي: "ُأِحلَّ لنا كذا، وُحرِّ

 ).3/392زاد المعاد وتحریمه ( rینَصِرُف إلى إحالل النبي 
 .21/232) انظر: عمدة القاري (1

 .2/57) انظر: المدونة (2

، ربما قصد اإلمام النووي بالزكاة 146) تهذیب األسماء واللغات للنووي، الجزء الثاني من القسم الثاني ص (3
 لجراثیم والمیكروبات المضرة.التطهیر ألن تذكیة الحیوان هي تطهیر له من ا

 .2/164) النهایة في غریب الحدیث البن األثیر (4

 .3/393زاد المعاد البن القیم  :) انظر(5
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یز مأكول ومن الحكم أیضًا، أن في ذلك التنفیر عن الشرك وأعمال المشركین، وأیضًا فیه تمی -2
  اآلدمي عن مأكول السباع تكریمًا له .  

ومن الحكـم أیضًا إظهار الطاعة هللا وتمیز المسلم عن غیره بتعظیم شعائر اهللا ، وبذلك تتحقق  -  3
  .)1(التقوى للمؤمن

  راد؟الجَ  اهللا میتةَ  لَّ حَ لماذا أَ 

غلقًا، وذلك یعني یتمیز الجهاز الدموي في الجراد وبقیة الحشرات بأنه نظام مفتوح ولیس م
عدم احتفاظ الحشرة بالدم داخل األوعیة الدمویة، والدم القلیل الموجود في الجراد غیر مسئول عن 

  تبادل األكسجین، ویقتصر فقط على تبادل الغذاء بین أنسجة الجسم والجهاز الدوراني.

ا من الدم فالحكمة من إباحة أكل میتة الجراد من الناحیة الشرعیة مبني على أساس خالئه
المسفوح الذي تحتویه باقي الحیوانات، األمر الذي یتطلب تذكیتها وتخلیصها من الدم، ومن ناحیة 
أخرى فإنها من الحشرات التي ال تأكل القاذورات أو النجاسات ألنها تعیش في البراري فیكون أكلها 

نها بدیًال هیأها الخالق مغایرًا لباقي الحشرات، ومن ناحیة أخرى تجلت الحكمة من إباحتها في كو 
  . )2(لعباده بعد أن كانت سببًا في هالك أقواتهم، والقضاء علیه

  

``````  
  

  املسألة اخلامسة
  أنواع الذكاة (الذبح أو النحر)

  اآلثار المتعارضة:

َمْسُروٍق َعْن  ما رواه البخاري قال: َحدَّثََنا َعْبَداُن َقاَل: َأْخَبَرِني َأِبي َعْن ُشْعَبَة َعْن َسِعیِد ْبنِ 
ِكَر اْسُم اهللا َعَباَیَة ْبِن ِرَفاَعَة َعْن َجدِِّه َأنَُّه َقاَل: َیا َرُسوَل اهللا َلْیَس َلَنا ُمًدى، َفَقاَل: "َما َأْنَهَر الدََّم َوذُ 

، َأمَّا الظُُّفُر َفُمَدى اْلَحَبَشِة، َوَأمَّا السِّنُّ َفَعْظمٌ  ، َوَندَّ َبِعیٌر َفَحَبَسُه، َفَقاَل: ِإنَّ َفُكْل َلْیَس الظُُّفَر َوالسِّنَّ
ِبِل َأَواِبَد َكَأَواِبِد اْلَوْحِش َفَما َغَلَبُكْم ِمْنَها َفاْصَنُعوا ِبِه َهَكَذا"   .)3(ِلَهِذِه اْإلِ

                                                           
 .16، ص 62) مجلة البحوث اإلسالمیة، عدد (1

2)( http://www.quran-m.com/firas/arabicold/print_details.php?page=show_det&id=1076.  

 http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1780  او      

  .5503رقم   3/458) صحیح البخاري، كتاب الذبائح والصید، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحدید (3

http://www.quran-m.com/firas/arabicold/print_details.php?page=show_det&id=
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=
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  نحر اإلبل والبقر وذبح الغنم. rیعارضها ما ثبت من أن رسول اهللا 

اُج بْ  "َأنَّ  tُن ِمْنَهاٍل، َحدَّثََنا َهمَّاٌم َعْن َقَتاَدَة َحدَّثََنا َأَنٌس قال اإلمام البخاري: َحدَّثََنا َحجَّ
ي ِبَكْبَشْیِن َأْمَلَحْیِن َأْقَرَنْیِن َوَیَضُع ِرْجَلُه َعَلى َصْفَحِتِهَما َوَیْذَبُحُهَما ِبَیِدِه" rالنَِّبيَّ    .)1(َكاَن ُیَضحِّ

َماُن ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َزَكِریَّا ْبِن روى اإلمام مسلم في صحیحه قال: َحدَّثََنا ُعثْ 
َبْیِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل: َذَبَح َرُسوُل اِهللا  عن َعاِئَشَة َبَقَرًة َیْوَم  rَأِبي َزاِئَدَة، َعِن اْبِن ُجَرْیٍج، َعْن َأِبي الزُّ

  .)2(النَّْحرِ 

مَّ اْنَصَرَف ِإَلى اْلَمْنَحِر، َفَنَحَر َثَالثًا َوِستِّیَن وروى أیضًا عن عائشة في حدیث طویل وفیه: ثُ 
، َوَأْشَرَكُه ِفي َهْدِیِه، ُثمَّ َأَمَر ِمْن ُكلِّ َبَدَنٍة ِبَبْضَعٍة، َفُجِعَلْت ِفي )3(ِبَیِدِه، ثُمَّ َأْعَطى َعِلی ا، َفَنَحَر َما َغَبرَ 
  .)4(ِرَبا ِمْن َمَرِقَهاِقْدٍر، َفُطِبَخْت، َفَأَكَال ِمْن َلْحِمَها َوشَ 

وقال البخاري: َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل َحدَّثََنا ُوَهْیٌب َحدَّثََنا َأیُّوُب َعْن َأِبي ِقَالَبَة َعْن َأَنٍس 
t  َقاَل: َصلَّى َرُسوُل اهللاr  َْیَفِة َرْكَعتَْیِن، ثُمَّ َوَنْحُن َمَعُه ِباْلَمِدیَنِة الظُّْهَر َأْرَبًعا، َواْلَعْصَر ِبِذي اْلُحل

، َحِمَد اهللا َوَسبََّح َوَكبََّر، ثُمَّ َأَهلَّ ِبَحجٍّ )5(َباَت ِبَها َحتَّى َأْصَبَح، ثُمَّ َرِكَب َحتَّى اْسَتَوْت ِبِه َعَلى اْلَبْیَداءِ 
، َقاَل: َوُعْمَرٍة، َوَأَهلَّ النَّاُس ِبِهَما، َفَلمَّا َقِدْمَنا َأَمَر النَّاَس َفَحلُّوا،  َحتَّى َكاَن َیْوُم التَّْرِوَیِة َأَهلُّوا ِباْلَحجِّ

  .)6(ِباْلَمِدیَنِة َكْبَشْیِن َأْمَلَحْینِ  rَبَدَناٍت ِبَیِدِه ِقَیاًما، َوَذَبَح رسول اهللا  rَوَنَحَر النَِّبيُّ 

                                                                                                                                                                          
  حدیث:تخریج ال

ا)، (مختصرً  5506رقم  3/458كتاب الذبائح والصید، باب ال یذكى بالسن والعظم والظفر أخرجه البخاري (
كتاب األضاحي، باب جواز الذبح (بنحوه مع زیادة)، ومسلم ( 5498(بنحوه)، و 5544(بنحوه)، و 5509و

 . )بنحوه 1968رقم  815بكل ما أنهر الدم إال السن والظفر وسائر العظام ص 

  .5564رقم  4/8دم على صفح الذبیحة ) صحیح البخاري، كتاب األضاحي، باب وضع الق(1
  تخریج الحدیث:

بنحوه)، ومسلم (كتاب ) (5558رقم  4/7بح األضاحي بیده كتاب األضاحي، باب من ذأخرجه البخاري (
 .بنحوه)) (1966رقم  815اشرة بال توكیل صاألضاحي، باب استحباب الضحیة وذبحها مب

رقم  519كل منهما عن سبعة ص ) صحیح مسلم، كتاب الحج، باب االشتراك في الهدي وٕاجزاء البقرة والبدنة (2
1319. 

 ).8/192) ما غبر أي ما بقي (شرح النووي على مسلم (3

 .485والعبارة موجودة ص  1218رقم  483) صحیح مسلم، كتاب الحج، باب بیان حجة النبي ص (4

(عمدة القاري  بین مكة والمدینة قدام ذي الحلیفة وهو في األصل األرض الملساء والمفازةموضع البیداء:  )(5
9/406(. 

 . 1/478ل عند الركوب على الدابة ) صحیح البخاري، كتاب الحج، باب التحمید والتسبیح والتكبیر قبل اإلهال(6
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  وجه التعارض:

شریطة إخراج الدم أن الحدیث األول "ما أنهر الدم...." یبین جواز التذكیة بأي وجه كان 
  فیبین أن النحر خاص باإلبل والذبح للغنم. rمن الذبیحة، أما ما ورد عن النبي 

  كیف أزال العلماء التعارض؟

   أوًال: معنى الذبح:
  .)1(قال اللیث: الذَّْبُح: َقْطع الْحُلقوم من باطٍن عند التنصیل، وهو موضع الذَّْبح من الحلق

  .)2(طعه في الذبح، وهو أربعة الحلقوم والمريء والودجانوقد اختلف العلماء فیما یجب ق
  ثانیًا: معنى النحر:

ْدُر، والنُّحور: الصُدور، قال: والنَّْحُر: َذْبُحَك: البعِیَر تطعُنه في َمْنَحِره لغة:  قال اللیث: النَّْحُر: الصَّ
  .)4(البدنة حتى تفرى أوداجهاویعني الضرب بالحدید في لبة  .)3(حیث َیْبدو الحلُقوُم من أْعَلى الصْدر

  .)4(أوداجها
  ثالثًا: الفرق بین النحر والذبح:

، وهي الوهدة - بفتح الالم وتشدید الموحدة - والفرق بین النحر والذبح أن النحر یكون في اللبَّة  -1
التي بین أصل العنق والصدر)، والذبح یكون في الحلق، فالذبح هو قطع العروق التي في أعلى 

  .)5(والنحر فري األوداج ومحله آخر الحلقالعنق تحت اللحیین، 
المقطوع في الذبح أربعة أشیاء الحلقوم والمريء والعرقان اللذان بینهما ویسمیان الودجین، أما  -2

  النحر فیكفي فیه طعن اللبة التي بین الصدر والعنق وال یشترط قطع األوداج.
أسهل على الذابح في أخذ السكین  السنة في الذبح إلقاء الذبیحة على جنبها األیسر، ألنه -3

بالیمین وٕامساك رأسها بالیسار، أما السنة في اإلبل فهي أن تكون معقولة الرجل الیسرى قائمة 
على بقیة قوائمها الثالث، لما رواه البخاري عن ِزَیاِد ْبِن ُجَبْیٍر َقاَل: َرَأْیُت اْبَن ُعَمَر َرِضَي اهللا 

  .)7( rُسنََّة ُمَحمٍَّد  )6(ْد َأَناَخ َبَدَنَتُه َیْنَحُرَها َقاَل اْبَعْثَها ِقَیاًما ُمَقیََّدةً َعْنُهَما َأَتى َعَلى َرُجٍل قَ 

                                                           
 .470/ 4) تهذیب اللغة لألزهري (1

 .13/68) عمدة القاري (2

 .5/10اللغة لألزهري ) تهذیب (3

 .4/289) سبل السالم لمحمد بن إسماعیل الصنعاني  (4

 .9/202) مشكاة المفاتیح مع شرحه مرعاة المفاتیح للمباركفوري (5

 .4/389یعني: معقولة الید الواحدة قائمة على ما بقى من قوائمها (شرح صحیح البخاري البن بطال  ) قیاًما مقیدة(6

  .1713رقم  1/522حر اإلبل مقیدة، اب الحج، باب ن) صحیح البخاري، كت(7
  تخریج الحدیث:
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  الثانيالفصل 

  )1( رابعًا: إزالة التعارض

"ما أنهر الدم"، وذلك أن  rأجاز جمهور العلماء ذبح ما ینحر، ونحر ما یذبح، بدلیل قوله 
(نحر اإلبل وذبح الغنم) فمحمول  rا فعل النبي الذبح والنحر كالهما یتم فیه التخلص من الدم، أم

على االستحباب، أي أن الذبح أولى في الغنم، والنحر أولى في اإلبل، والتخییر في البقر، وقیل 
إِنَّ اَهللا َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا [الذبح أولى في البقر ألنه الذي ذكره اهللا تعالى في قوله تعالى:  

  .)2(] َبَقَرةً 

  یستحب النحر في اإلبل والذبح في الغنم؟ لماذا

إذا ما نحرت الناقة فسیكون موضع خروج الدم قریبًا من القلب، ویستطیع القلب أن یظل 
مستمرًا بالنبض إلى أن یخلص الجسم مما فیه من الدم، وتأتي حركة األطراف في الحیوان المذبوح 

عه إلى الفتحة الناتجة عن النحر، وهي فتنشط الدم للخروج من األطراف إلى القلب، والقلب یدف
فتحة قریبة من القلب، ال یزید بعدها عنه على ثالثین سنتیمترًا، أما إذا ذبحت اإلبل ذبحًا فإن القلب 
یحتاج إلى مجهود كبیر لیدفع الدم إلى نهایة هذا العنق الطویل، وربما انتهت حیاته قبل أن یخّلص 

األنسب بالنسبة لإلبل أن تنحر؛ لسهولة خروج الدم من هذا  البدن من كامل الدم الذي فیه، فكان
  الجسم الكبیر بالنحر، بخالف الذبح.

وكان في الغنم الذبح؛ ألن مجمع العروق والحلقوم إنما هو في طرف الرقبة من جهة 
  .)3(الرأس

  

``````  
  
  

                                                                                                                                                                          
 .1320رقم  519بدن قیاما مقیدة ص أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب نحر ال

 .13/70) انظر: عمدة القاري للعیني (1

 ).67) سورة البقرة ((2

 .177/3) شرح بلوغ المرام للشیخ عطیة سالم (3
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  الثانيالفصل 

  
  املسألة السادسة

  حكم التسمية على الذبيحة 
  اآلثار المتعارضة:

َّا َملْ ُيْذَكِر اْسُم اهللا َعَلْيهِ  َوَال (قوله تعالى:    .)1()َتْأُكُلوا ِمم

  یعارضها ما رواه البخاري قال: َحدَّثَِني َأْحَمُد ْبُن اْلِمْقَداِم اْلِعْجِليُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن 
اِئَشَة َرِضَي اهللا َعْنَها َأنَّ َقْوًما َقاُلوا: َیا َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن َأِبیِه َعْن عَ  )2(الطَُّفاِويُّ  َعْبِد الرَّْحَمنِ 

: "َسمُّوا اهللا r َرُسوَل اهللا ِإنَّ َقْوًما َیْأُتوَنَنا ِباللَّْحِم َال َنْدِري َأَذَكُروا اْسَم اهللا َعَلْیِه َأْم َال؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللا
  .)3(َعَلْیِه َوُكُلوهُ"

   وجه التعارض:

از أكل ما لم یذكر علیه اسم اهللا، أما الحدیث فیبین جواز أكل أن اآلیة تبین عدم جو 
  الذبائح التي لم یذكر علیها اسم اهللا.

  كیف أزال العلماء التعارض؟

  .)4(قال اإلمام مالك: إن اآلیة ناسخة للحدیث وأن الحدیث كان في أول اإلسالم -1

وفي الحدیث ما یرده : )5(لبروهذا القول ضعیف: ألن نزول اآلیة سابق للحدیث، قال ابن عبد ا
ألنه أمرهم فیه بتسمیة اهللا على األكل، فدل على أن اآلیة قد كانت نزلت علیه، ومما یدل على 

                                                           
 ).121) سورة األنعام ((1

طفاوة  بنت جرم" او، بعد األلف، هذه النسبة إلى "ُطَفاوي: بضم الطاء المهملة، وفتح الفاء، وفي آخرها و ) ال(2
 ).4/68انظر: األنساب للسمعاني (

  .2057رقم  2/76ن الشبهات ) صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب من لم یر الوساوس ونحوها م(3
  تخریج الحدیث:

) عن محمد بن عبید اهللا عن 5507رقم  3/458باب ذبیحة األعراب ونحوهم أخرجه البخاري (كتاب الذبائح 
  أسامة بن حفص المدني، 

سى ) عن یوسف بن مو 7392رقم  2/383وفي (كتاب التوحید، باب السؤال بأسماء اهللا تعالى واالستعاذة بها 
 .سامة بن حفص وأبو خالد) عن هشام به (بنحوه)أعن أبي خالد األحمر، كالهما (

 .1/448) بدایة المجتهد (4

 .22/299) التمهید البن عبد البر (5
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  الثانيالفصل 

بطالن ذلك القول أن الحدیث كان بالمدینة وأن أهل بادیتها إلیهم أشیر بالذكر في الحدیث، وال 
ْ [ : Uیختلف العلماء أن قوله  َّا َمل   نزل بمكة.  ] ُيْذَكِر اْسُم اهللاِ َعَلْيهِ  َوَال َتْأُكُلوا ِمم

  . )1(منهم من قال: هذه اآلیة عامة في كل ذبیح ترك علیه التسمیة، ویستثنى منها ما ترك سهواً  -2

أما اإلمام الشافعي: فقد جمع بین الحدیثین وحمل األمر باآلیة على الندب وقال: "التسمیة إنما  -3
  .)2(هي سنة"

َّا َتْأُكُلوا َوَال (: وأجابوا عن قوله تعالى: )3(يقال اإلمام النوو  ْ  ِمم أن  )َعَلْيهِ  اهللا اِْسم ُيْذَكر َمل

 َوَما(، )4()النُُّصب َعَىل  ُذبَِح  َوَما(المراد ما ذبح لألصنام، كما قال تعالى في آیة أخرى : 
قد أجمع المسلمون على أن من أكل و  )َلِفْسق َوإِنَّهُ (وألن اهللا تعالى قال:  )5()اهللا لَِغْريِ  بِهِ  ُأِهلَّ 

  أكل متروك التسمیة لیس بفاسق.

فیؤخذ من الحدیث: أن ما ذبحه المسلم ولم یعرف هل سمى اهللا علیه أم ال؟ أنه ال بأس بأكله، 
بأكل ذبیحة   rوهو محمول على أنه قد سمى، إذ لو كانت واجبة لما أمرهم رسول اهللا

مكن أن ال یسموا اهللا لجهلهم، وقد أجمع العلماء على األعراب بالبادیة، إذ ممكن أن یسموا، وم
  .)6(أن التسمیة على األكل معناها التبرك ال مدخل فیه للذكاة بوجه من الوجوه

  . )7(أما من ترك التسمیة متعمدًا فیكره وال یحرم     

  

  

                                                           
 .11/246) عمدة القاري (1

 .3/609) األم (2

 .13/74) شرح النووي على مسلم (3

 ).3) سورة المائدة ((4

 ).173) سورة البقرة ((5

 .22/300) التمهید (6

 .3/119) المنتقى شرح الموطأ (7
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  الثانيالفصل 
   

  املبحث الثالث
  الصيد 

  

 وفیه أربع مسائل:

 المسألة األولى: الصید بالمثقل

  المسألة الثانیة: الصید بالحیوان الجارح

الحیوان الجارح عدم األكل من المسألة الثالثة: هل یشترط في 
  الصید؟

 المسألة الرابعة: صفة العقر إذا ضرب الصید فأبین منه عضو.
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  الثانيالفصل 

  املسألة األوىل
  الصيد باملثقل 

  اآلثار المتعارضة:

َنا َأُبو اْلَوِلیِد َحدَّثََنا ُشْعَبُة َقاَل: َأْخَبَرِني َعْبُد اهللا ْبُن َأِبي السََّفِر َعن ما رواه البخاري قال: َحدَّثَ 
، َفَقاَل: ِإَذا َأَصاَب ِبَحدِِّه َفُكْل، )1(َعن اْلِمْعَراضِ  rَقاَل: َسَأْلُت النَِّبيَّ  tالشَّْعِبيِّ َعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتٍم 

  .)3)"(2(َفَال َتْأُكْل َفِإنَُّه َوِقیذٌ َوإَِذا َأَصاَب ِبَعْرِضِه 

َمْت (یعارضه األصل المبني على قوله تعالى  مُ  املَْْيَتةُ  َعَلْيُكمُ  ُحرِّ مُ  َوالدَّ نِْزيرِ  َوَحلْ  لَِغْريِ  ُأِهلَّ  َوَما اْخلِ
َيةُ  َواملَْْوُقوَذةُ  َواملُْنَْخنَِقةُ  بِهِ  اهللا دِّ طِيَحةُ  َواملَُْرتَ ُبعُ  َأَكَل  َوَما َوالنَّ   .)4()السَّ

  .)5(وذلك أن األصل أن الوقیذ محرم بنص اآلیة

  وجه التعارض:
  : "وسبب اختالفهم معارضة األصول في هذا الباب بعضها )6(قال ابن رشد

بعضًا، ومعارضة األثر لها، وذلك أن من األصول في هذا الباب أن الوقیذ محرم بالكتاب 
"، فمن رأى أن القتل بالمعراض عقر مختص بالصید، واإلجماع، ومن أصوله أن العقر ذكاة الصید

بینما الحدیث یبین جواز أكل ما قتله ) 7(وأن الوقیذ غیر معتبر فیه لم یمنعه على اإلطالق 
  المعراض بحده.

  كیف أزال العلماء التعارض؟
ن جمهور العلماء أجازوا ما أصابه المعراض بحده، وحرموا ما أصابه بعرضه ألنه یعتبر إ

    .)8(حین ذاك وقیذاً 
                                                           

رمي الصائد بها الصید فما أصابه بحده فهو وجه ذكاته وما أصاب المعراض: عصا في طرفها حدیدة ی (1)
 ).3/129یذ فال یؤكل إال أن تدرك ذكاته (المنتقى بعرضه فإنه وق

بمعنى الموقوذة: وهي المقتولة بعصى أو بحجر وما ال حد له، یقال: وقذته إذا أتخنثه ضربًا، وقال أبو سعید  (2)
مشارق األنوار على هدتها إلى الدماغ فتذهب العقل ( لقفا فتصلالضریر: أصل الوقذ الضرب على فاس ا

 .)2/293صحاح اآلثار للقاضي عیاض 

 .2/74البیوع، باب تفسیر المشبهات صحیح البخاري، كتاب  (3)

 ).3سورة المائدة ( (4)

 .1/455انظر: بدایة المجتهد  (5)

 .1/455بدایة المجتهد  (6)

 .4/303سبل السالم للصنعاني  (7)

 .13/75انظر: شرح النووي على مسلم  (8)
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  الثانيالفصل 

  املسألة الثانية 
  الصيد باحليوان اجلارح

  اآلثار المتعارضة:

مْ  ُأِحلَّ  َماَذا َيْسَأُلوَنَك (قوله تعالى:  َواِرِح  ِمنَ  َعلَّْمُتمْ  َوَما الطَّيَِّباُت  َلُكمُ  ُأِحلَّ  ُقْل  َهلُ  ُمَكلِّبِنيَ  اْجلَ
  .)1()ُتَعلُِّموَهنُنَّ 

ا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َیِزیُد، َحدَّثََنا ُیوُنُس، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َعْبِد اهللا ْبِن قال اإلمام أبو داود: َحدَّثَنَ 
: "َلْوَال َأنَّ اْلِكَالَب ُأمٌَّة ِمَن اْألَُمِم َألََمْرُت ِبَقْتِلَها، َفاْقُتُلوا ِمْنَها اْألَْسَوَد rُمَغفٍَّل، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا 

  .)3(")2(اْلَبِهیمَ 
   وجه التعارض:

َواِرِح  ِمنَ  َعلَّْمُتمْ  َوَما(أن عموم قوله تعالى:  یقتضي تسویة جمیع الكالب  )ُمَكلِّبِنيَ  اْجلَ
  .)4(بقتل الكلب األسود البهیم یقتضي في ذلك القیاس أن ال یجوز اصطیاده rفي ذلك، وأمره 

  
                                                           

 ).4سورة المائدة ( (1)

 ).15/278البهیم: الشدید السواد (عمدة القاري للعیني (2) 

  .2845رقم  505لكلب للصید وغیره ص سنن أبي داود، كتاب الصید، باب في اتخاذ ا(3) 
  تخریج الحدیث:

) من طرق كلها عن 1573رقم   641لكالب ص كتاب المساقاة، باب األمر بقتل امسلم (بمعناه) (أخرجه 
كتاب الصید، باب ما جاء في قتل الكالب ص اهللا، وأخرجه الترمذي (بمثله) ( أبي التیاح عن مطرف بن عبد

، كالهما ) من طریق منصور بن زاذان  ومن  طریق یونس بن عبید كالهما عن الحسن1486رقم 352
  .rنبيالحسن ومطرف) عن عبد اهللا بن مغفل عن ال(

  تراجم الرواة:
البصري واسم أبیه یسار بالتحتانیة والمهملة األنصاري موالهم، ثقة فقیه فاضل  الحسن بن أبي الحسن -

مشهور، وكان یرسل كثیرًا ویدلس، قال البزار: كان یروي عن جماعة لم یسمع منهم فیتجوز ویقول حدثنا 
سنة عشر ومائة وقد قارب التسعین (تقریب التهذیب وخطبنا یعني قومه الذین حدثوا وخطبوا بالبصرة، مات 

لكنه أقسم أنه سمع الحدیث من عبد اهللا بن مغفل فقد قال له رجٌل: یا أبا سعیٍد مّمن سمعت هذا؟  ).160ص 
مسند ذا، ولقد حّدثنا في ذلك المجلس (منذ كذا وك rعبد اهللا بن مغّفٍل، عن الّنبّي  - وحلف -قال: حّدثنیه 

  ).20548قم ر  34/169أحمد
  وباقي الرواة ثقات.

  الحكم على اإلسناد:
 ).1486رقم 352ن صحیح (سنن الترمذي ص سرجاله ثقات فإسناده صحیح، قال الترمذي: حدیث ح

 .1/456بدایة المجتهد  (4)
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  الثانيالفصل 

  كیف أزال العلماء التعارض؟
كان قد أمر بقتل الكالب كافة في بدایة    r، فإن النبيبقتل الكالب rأوًال: ما یخص أمر النبي 

بقتل الكالب  rعن عبد اهللا بن المغفل قال: "أمر رسول اهللا  )1(األمر، بدلیل ما جاء روایة مسلم
ثم قال: ما بالهم وبال الكالب.."، ثم رخص في كلب الصید وكلب الغنم، فالذي یدل علیه الحدیث 

في بادئ األمر بقتل الكالب جمیعها ثم نسخ األمر بقتل األسود  كان قد أمرهم rأن رسول اهللا 
  .)2(البهیم فقط

فذلك ألن المدینة في وقته مهبط وحي اهللا تعالى مع  بقتل كالب المدینة؟ rأما لماذا أمر النبي 
  .)3(مالئكته والمالئكة ال تدخل بیتا فیه كلب وال صورة

  العلماء فیه: أما الصید بالكلب األسود البهیم فقد اختلف 

َوَما [یجوز االصطیاد بجمیع الكالب المعلمة من األسود وغیرها، استدالًال بعموم قوله تعالى  -1
ْمُتْم ِمَن اَجلَواِرِح ُمَكلِّبِنيَ    ، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنیفة وجماهیر العلماء.] َعلَّ

 بُ لْ ، ولما ثبت في صحیح مسلم "الكَ أمر بقتله rیحرم الصید بالكلب األسود البهیم، ألن النبي  -2
   .)4(ان"طَ یْ شَ  دُ وَ سْ األَ 

  .)5(وبه قال الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وٕاسحاق ألنه شیطان     
  بقتل الكلب األسود؟ rلماذا أمر النبي 

  "الكلب األسود شیطان". rالجواب في قول النبي 

أضرها وأعقرها، والَكْلب إلیه أسرع منه  قال ابن قتیبة: هو شیطان ألن األسود البهیم منها
إلى جمعها، وهو مع هذا أقلها نفعا، وأسوؤها حراسة، وأبعدها من الصید، وأكثرها نعاسًا، وقال: هو 
شیطان یرید أنه أخبثها، كما یقال: فالن شیطان وما هو إال شیطان مارد، وما هو إال أسد عاٍد، 

  .)6(ه بذلكأنه شبی -یراد  -وما هو إال ذئب عاٍد، 

``````  
                                                           

، من طرق كلها عن أبي التیاح 1573رقم   641صحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب األمر بقتل الكالب ص  (1)
 ف بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن مغفل.عن مطر 

 .14/229التمهید البن عبد البر  :انظر (2)

 .210تأویل مختلف الحدیث البن قتیبة ص (3) 

 ،.510رقم  207صحیح مسلم، كتاب الصالة، باب قدر ما یستر المصلي ص (4) 

 .15/276،  عمدة القاري للعیني  3/130انظر المنتقى للزرقاني (5) 

 .208ختلف الحدیث البن قتیبة ص تأویل م (6)
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  املسألة الثالثة
  هل يشترط يف احليوان اجلارح عدم األكل من الصيد؟ 
  اآلثار المتعارضة:

ما رواه البخاري قال: َحدَّثََنا ُسَلْیَماُن ْبُن َحْرٍب َحدَّثََنا ُشْعَبُة َعْن َعْبِد اهللا ْبِن َأِبي السََّفِر َعن 
َعن اْلِمْعَراِض َفَقاَل: ِإَذا َأَصْبَت  rَقاَل َسَأْلُت َرُسوَل اهللا  tَن َحاِتٍم الشَّْعِبيِّ َقاَل: َسِمْعُت َعِديَّ بْ 

ا َأْرَسْلَت َكْلَبَك ِبَحدِِّه َفُكْل َفِإَذا َأَصاَب ِبَعْرِضِه َفَقَتَل َفِإنَُّه َوِقیٌذ َفَال َتْأُكْل، َفُقْلُت: ُأْرِسُل َكْلِبي َقاَل: ِإذَ 
ْیَت َفُكْل، ُقلْ  ُت: َفِإْن َأَكَل؟ َقاَل: َفَال َتْأُكْل َفِإنَُّه َلْم ُیْمِسْك َعَلْیَك ِإنََّما َأْمَسَك َعَلى َنْفِسِه، ُقْلُت: َوَسمَّ

  .)1( َعَلى آَخرَ ُأْرِسُل َكْلِبي َفَأِجُد َمَعُه َكْلًبا آَخَر؟ َقاَل: َال َتْأُكْل َفِإنََّك ِإنََّما َسمَّْیَت َعَلى َكْلِبَك َوَلْم ُتَسمِّ 

یعارضه ما رواه أبو داود قال: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعیَسى، َحدَّثََنا ُهَشْیٌم، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َعْمٍرو، 
، َقاَل: َقاَل َرُسولُ  ، َعْن َأِبي َثْعَلَبَة اْلُخَشِنيِّ    r اهللا َعْن ُبْسِر ْبِن ُعَبْیِد اهللا، َعْن َأِبي ِإْدِریَس اْلَخْوَالِنيِّ

 ي َصْیِد اْلَكْلِب: "ِإَذا َأْرَسْلَت َكْلَبَك َوَذَكْرَت اْسَم اهللا َفُكْل َوإِْن َأَكَل ِمْنُه، َوُكْل َما َردَّْت َعَلْیكَ فِ 
  .)2(َیَداَك"

                                                           
  .5476رقم  3/451باب صید المعراض  )  صحیح البخاري، كتاب الذبائح والصید،(1

  تخریج الحدیث:
 .(بنحوه)) 1929رقم  799كتاب الصید والذبائح ، باب الصید بالكالب المعلمة ص مسلم ( خرجهأ

  .2852رقم  502د، باب في الصید ص )  سنن أبي داود، كتاب الصی(2
  تخریج الحدیث: 

رقم  507د ص كتاب الصید باب في الصی)، وأبو داود (6725رقم  11/335د مسند أحمأخرجه أحمد (
سنن الدارقطني، كتاب الصید والذبائح واألطعمة، باب إباحة الصید بالكالب والجوارح )، والدارقطني (2857

ن شعیب عن أبیه عن جده عن أبي ثعلبة )، ثالثتهم من طریق حبیب المعلم عن عمرو ب4797رقم  5/530
  . rعن النبي 

  تراجم الرواة:
  ).199امل واسط صدوق یخطئ من السابعة (تقریب التهذیب ص الدمشقي ع األودي داود بن عمرو -

ت )، وذكره ابن حبان في الثقا109تاریخ ابن معین روایة الدارمي ص ابن معین في أحد أقواله (وثقه 
د )، وأحمد (سؤاالت أبي داود لإلمام أحم3/420الجرح والتعدیل ابن معین ()، وتوسط فیه 6/281(

)، وابن عدي 8/431تهذیب الكمال )، واآلجري (3/420لجرح والتعدیل ا)، وأبو حاتم  وأبو زرعة (257ص
  ).3/84(الكامل 

  هو صدوق یخطئ. الخالصة:
  .6725رقم  11/335ند أحمد لكنه قد توبع متابعة قاصرة، فقد تابعه عمرو بن شعیب كما في مس



 الذبائحالمسائل المتعارضة والمشكلة في باب 

  )142  (  
 

  الثانيالفصل 

  وجه التعارض:

أن حدیث عدي بن حاتم یبین عدم جواز األكل من الحیوان الذي صید بواسطة حیوان 
لصید، وذلك ألنه لو أكل منه فهذا یدل على أنه صاده لنفسه، معلم جارح وأكل هذا الجارح من ا

  بینما حدیث أبي ثعلبة الخشني یبین جواز أكله حتى وٕان أكل منه الجارح. 
  أقوال العلماء في المسألة:

  اختلف العلماء في الكلب المعلم إذا أكل من الصید هل یجوز أكله أم ال ؟ فقال
ك على نفسه، وقال بذلك من التابعین: الشعبي وعطاء : إذا أكل فقد أفسده وأمسابن عباس 

وعكرمة وطاووس والنخعي وقتادة، وحجتهم حدیث عدى بن حاتم، وٕالیه ذهب أبو حنیفة وأصحابه 
والثوري والشافعي وأحمد وٕاسحاق وأبو ثور قالوا كلهم: إذا أكل الكلب من الصید فهو غیر معلم، 

ماعة من الصحابة والتابعین أنهم قالوا : كل وٕان أكل فال یؤكل صیده، وفیها قول آخر روي عن ج
الكلب ولو لم یبق إال نصفه، وهذا قول على بن أبى طالب وابن عمر، وسعد بن أبى وقاص، 
وسلمان الفارسي، ومن التابعین سعید بن المسیب، وسلیمان بن یسار، والحسن، والزهري، وربیعة، 

  .)1(ما رواه أبو داود وهو قول مالك، واللیث، واألوزاعي، وحجتهم

  

                                                                                                                                                                          
: بالتصغیر ابن بشیر، بوزن عظیم، ابن القاسم بن دینار السلمي، أبو معاویة بن أبي خازم، هشیم -

نین ومائتین وقد قارب بمعجمتین، الواسطي، ثقة ثبت، كثیر التدلیس واإلرسال الخفي، مات سنة ثالث وثما
  .574تقریب التهذیب ص الثمانین (

على أنه یدلس كثیرًا ویرسل، أما بالنسبة لتدلیسه فقد جعله  أیضاً اء على توثیقه، وقد اتفقوا اتفق العلم قلت:
طبقات ن حدیثهم ما صرحوا فیه بالسماع (ابن حجر من المرتبة الثالثة من مراتب المدلسین الذین یقبل م

  ) وقد صرح بالسماع.47المدلسین ص
  الحكم على اإلسناد:

من   السماع، وداود بن عمرو صدوق یخطئكان من تدلیس هشیم وقد صرح ب الحدیث رواته ثقات إال ما
المرتبة الخامسة حدیثه في دائرة الحسن وبالمتابعة یرتقي إلى الصحیح لغیره وقد صححه ابن الملقن في البدر 

، وابن حجر 4/312، والعیني في عمدة القاري 13/75، وحسنه النووي في شرح صحیح مسلم 9/241المنیر 
، أما من حیث المتن فمتنه یخالف  3/372، وابن عبد الهادي في تنقیح التحقیق 9/602فتح الباري  في

روایة الثقات لذا فالحدیث إسناده حسن إال عبارة (وٕان أكل منه) وهي التي تخالف روایات الثقات، وقد أعله 
كتاب الصید، باب المعلم  انظر: السنن الكبرى،لما في الصحیحین ورجح حدیث عدي (البیهقي بالمخالفة 

 - 2857أثناء حكمه على روایة أبي داود رقم  -)، وقد قال األلباني:  9/238یأكل من الصید الذي قد قتل 
 ). 493رقم  2/387سنن أبي داود  ضعیفأكل منه مخالف لما في الصحیحین (إسناده حسن لكن قوله وٕان 

 .5/391) شرح صحیح البخاري البن بطال (1
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  كیف أزال العلماء التعارض بین الحدیثین؟

  أوًال: النسخ

  ، وهذا ال حجة علیه.)1(منهم من قال إن حدیث أبي ثعلبة ناسخ لحدیث عدي
  ثانیًا: الجمع

  منهم من قام بالجمع بین الحدیثین، وهؤالء اختلفوا في أوجه الجمع بین الحدیثین.

  أوجه الجمع 

لقیم: َوَمْحَمل َحِدیث َعِدّي ِفي اْلَمْنع: َعَلى َما ِإَذا َأَكَل ِمْنُه َحال َصْیده، ِألَنَُّه ِإنََّما قال ابن ا -1
ْقَبَل َصاَدُه ِلَنْفِسِه، َوَمْحَمل َحِدیث َأِبي َثْعَلَبة َعَلى َما ِإَذا َأَكَل ِمْنُه َبْعد َأْن َصاَدُه َوُنِهَي َعْنُه ثُمَّ أَ 

ِمْنُه َفِإنَُّه َال َیْحُرم ِألَنَُّه َأْمَسَكُه ِلَصاِحِبِه، َوَأْكله ِمْنُه َبْعد َذِلَك َكَأْكِلِه ِمْن َشاة َذكَّاَها  َعَلْیِه َفَأَكلَ 
  .)2(َصاِحبَها َأْو ِمْن َلْحم ِعْنده

أن حدیث عدي محمول على كراهة التنزیه، وحدیث أبي ثعلبة محمول على بیان الجواز،  -2
دیًا كان موسرًا فاختیر له الحمل على األولى بخالف أبي ثعلبة فإنه كان ومناسبة ذلك أن ع

  .)3(بعكسه

أن حدیث عدي محمول على ما إذا أدركه الكلب میتًا من الجري أو الصدم فأكل منه فإنه  -3
  .)4(صار إلى صفة ال تعلق لإلمساك بها

  ثالثًا: الترجیح

قاموا بترجیح حدیث عدي على حدیث أبي أما من حرم أكل الصید إذا أكل منه الجارح فقد 
  ثعلبة لألسباب التالیة:

حدیث عدي في الصحیحین ومتفق على صحته، أما حدیث أبي ثعلبة مذكور في غیر  -1
  .)5(الصحیحین ومختلف في تضعیفه

  روایة عدي صریحة مقرونة بالتعلیل المناسب للتحریم، وهو خوف اإلمساك على نفسه. -2

                                                           
 .5/391صحیح البخاري البن بطال ) شرح (1

 . 2/63ح مشكالته البن القیم أیضاً ) تهذیب سنن أبي داود و (2

 .  13/77، شرح النووي على مسلم 11/196)  انظر: شرح السنة للبغوي (3

 .2/354)  شرح الزرقاني (4

 .                               5/30تحفة األحوذي )  (5
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َّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكمْ [ق قوله تعالى روایة عدي تواف  -3 وهذا لم یمسك علیك بل على  )1(]َفُكُلوا ِمم
  .)2(نفسه

``````  
  املسألة الرابعة

 رِإذا ضب بِأُفَ الصيدني منه عضو  
  اآلثار المتعارضة:

َّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكمْ  َفُكُلوا( قوله تعالى:   .)3()ِمم

ا الَّ  َيا(وقوله تعالى:  َ ْيِد َتنَاُلُه َأْيِديُكْم َوِرَماُحُكمْ َأهيُّ ٍء ِمَن الصَّ ُكُم اهللا بَِيشْ   .  )4()ِذيَن آَمنُوا َلَيْبُلَونَّ

  یعارضها 

ما رواه أبو داود قال: َحدَّثََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم، َحدَّثََنا َعْبُد 
هللا ْبِن ِدیَناٍر، َعْن َزْیِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعَطاِء ْبِن َیَساٍر، َعْن َأِبي َواِقٍد، َقاَل: َقاَل الرَّْحَمِن ْبُن َعْبِد ا

  .)5(: "َما ُقِطَع ِمَن اْلَبِهیَمِة َوِهَي َحیٌَّة َفِهَي َمْیَتٌة"rالنَِّبيُّ 

                                                           
 ).4)  سورة المائدة ((1

 . 9/602)  انظر: فتح الباري البن حجر (2

 ).                               4)  سورة المائدة ((3

 ).                                                94)  سورة المائدة ((4

 .2860رقم  507صید قطع منه قطعة ص )  سنن أبي داود، كتاب الصید، باب في(5
  تخریج الحدیث:

 )، عن محمد بن عبد1480رقم  351كتاب الصید، باب ما قطع من الحي فهو میت ص ترمذي (أخرجه ال
  األعلى الصنعاني عن سلمة بن رجاء عن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دینار به (بنحوه مع زیادة).

  تراجم الرواة: 
ت سنة ست ان یرسل، ماالعدوي مولى عمر، أبو عبد اهللا وأبو أسامة، المدني، ثقة عالم وك زید بن أسلم -

المراسیل البن أبي حاتم  :، لكن لم یثبت إرساله عن عطاء (انظر)222وثالثین ومائة (تقریب التهذیب ص 
  ).178، وجامع التحصیل ألبي سعید العالئي ص 64ص 

تقریب التهذیب ص بن عمر، صدوق یخطئ، من السابعة (مولى ا عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دینار، -
344.(  

)،  2/160ریخ ابن معین روایة الدوري تاه ضعف وقد حدث عنه یحیى القطان (ل عنه ابن معین: في حدیثقا
االت أبي سؤ أحمد: ال بأس به مقارب الحدیث ( )، وقال2/522تهذیب التهذیب وقال ابن المدیني: صدوق (

  مهدي یحدث عن )،  قال عمرو بن علي الصیرفي: لم أسمع عبد الرحمن بن 216داود لإلمام أحمد ص 



 الذبائحالمسائل المتعارضة والمشكلة في باب 

  )145  (  
 

  الثانيالفصل 

 وجه التعارض:

لحدیث یبین عدم جواز ما ن في جواز أكل كل ما صاده اإلنسان، بینما ااأن اآلیتین عامت
  قطع من الحیوان وهو حي.

                                                                                                                                                                          
)، وسكت عنه البخاري (التاریخ الكبیر 5/254الجرح والتعدیل عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دینار بشيء قط (

)، وقال أبو زرعة: لیس 5/254الجرح والتعدیل یه لین یكتب حدیثه وال یحتج به ()، وقال أبو حاتم: ف6/316
قال ابن حبان: كان ممن ینفرد عن أبیه بما ال )، و 443أجوبة أبي زرعة على سؤاالت البرذعي ص بذاك (

  )، وقال 2/51یجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد (المجروحین یتابع علیه مع فحش الخطأ في روایته، ال 
الكامل جملة من یكتب حدیثه من الضعفاء (ابن عدي: بعض ما یرویه منكر مما ال یتابع علیه، وهو في 

وقال )، 2/522البخاري الناس وهو لیس بمتروك (تهذیب التهذیب  ه)، وقال الدارقطني: خالف فی4/299
  ).1/540الذهبي: وثق (المغني 

مع  -من خالل أقوال العلماء لیس فیهم من وثقه توثیقًا صریحًا، وروایة البخاري ویحیى القطان  الخالصة:
فتح الباري بع أو شاهد (إال وله متا لیس توثیقًا ألن البخاري لم یخرج له شیئاً  -تشددهما في الرجال 

  )، فهو ضعیف یكتب حدیثه. 12/430
بن إبراهیم بن عثمان العبسي، أبو الحسن بن أبي شیبة، الكوفي، ثقة حافظ شهیر وله  عثمان بن محمد -

تقریب التهذیب ومائتین، وله ثالث وثمانون سنة (أوهام، وقیل كان ال یحفظ القرآن، مات سنة تسع وثالثین 
  .1480توبع متابعة قاصرة كما في روایة الترمذي رقم  )، لكنه386ص 

  وباقي رواته ثقات.
  الحكم على اإلسناد:

  ، وقال r: وروى معن القزاز عن هشام بن سعد عن زید بن أسلم عن ابن عمر عن النبي قال أبو حاتم -
 rعن النبي  أبو زرعة: جمیعًا َوْهَمین*، والصحیح: حدیث هشام بن سعد عن زید بن أسلم عن ابن عمر

  ).4/354(علل الحدیث مرسًال**
كذا في جمیع النسخ، والجادة قال: جمیعًا وهمان، لكن ما وقع في النسخ فیه ضبطان، أحدهما: باأللف *

ینصب  ) بتقدیر فعلالة، وثانیهما: بالیاء الخالصة (وهمینتنطق إال ألفا مم ن، والیاء وهمیٰ الممالة المكتوبة 
في معرض تعلیقه على  3/564هامش علل الحدیث البن أبي حاتم  :انظرحسب (مفعولین مثل أعد أو أ

  ).لفظة منكرین
  **كیف یذكر أن الحدیث مرسل وهو متصل؟ 

فقد  rلعله انتقال بصٍر من النساخ، ولعله یعني: والصحیح حدیث هشام بن سعد عن زید بن أسلم عن النبي 
هامش  :أسلم مرسًال لیس فیه ذكر البن عمر (انظرأخرج عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن زید بن 

  ). 4/354علل الحدیث البن أبي حاتم 
: سألت البخاري عن هذا 437رقم  241قال الترمذي كما في ترتیب علل الترمذي ألبي طالب القاضي ص 

، : حسن غریب1480الحدیث فقلت له أترى هذا الحدیث محفوظًا؟ قال: نعم، وقال الترمذي في سننه رقم
، ووافقه الذهبي في التلخیص، وصححه األلباني في 7150رقم  4/137وصححه الحاكم في المستدرك 

، وٕان كان الحدیث مداره على عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دینار 10589صحیح الجامع الصغیر وزیادته رقم 
 .فهو من رجال البخاري
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  كیف أزال العلماء التعارض بین اآلیتین والحدیث؟

اآلیتان عامتان في جواز أكل ما صاده اإلنسان، لكن الحدیث استثنى من ذلك قلت: 
  .  )1(العموم العضو المقطوع قبل الوفاة ألنه یأخذ حكم المیتة

عام في الصید وغیره، فإذا قطع من الحیوان قطعة ولیس الحدیث خاصًا بالصید بل هو 
سواء كان مستأنسًا أو متوحشًا، فإنها تكون حرامًا؛ ألن القطعة التي تبان من الحي تعتبر میتة، وال 
تعتبر ذبیحة مباحة، بل هي قطعة انفصلت من حي فكانت میتة، وقد اتفق الفقهاء أن ما قطع من 

الحل، إن كان مأكوًال، وما قطع من اآلدمي، وهو حي فإنه  الحي، فإنه كمیتته في الطهارة وفي
طاهر، لكنه ال یؤكل لحرمة اآلدمي، وما قطع من البهیمة كالشاة مثال، فإنه نجس حرام؛ ألن میتة 

  .)2(البهیمة كالشاة نجسة حرام
  لماذا یحرم أكل ما قطع من الحیوان حال حیاته؟

  ألن فیه تعذیب للحیوان.  -1
هو مما  rتة في الضرر حیث ینحبس الدم داخل أنسجة اللحم، فالذي حرمه النبي ألنه كالمی -2

یؤكل، لذا ال یحرم الشعر والصوف األوبار ألنها ال تؤكل وال ینحبس الدم داخل األنسجة، 
، َقاَل: َقِدمَ   والذي یؤكد ذلك سبب ورود الحدیث فقد ورد في روایة الترمذي "َعْن َأِبي َواِقٍد اللَّْیِثيِّ

الَمِدیَنَة َوُهْم َیُجبُّوَن َأْسِنَمَة اِإلِبِل، َوَیْقَطُعوَن َأْلَیاِت الَغَنِم، َفَقاَل: "َما ُقِطَع ِمَن الَبِهیَمِة  rالنَِّبيُّ 
: "ألنها ال تموت بموتها أما اللحم واألسنمة واأللیات )4(، قال الطحاوي)3(َوِهَي َحیٌَّة َفِهَي َمْیَتٌة"
وت بموت من هي منه، من فسادها وتغیر روائحها، فما كان مما یحُدُث ترى فیها صفات الم

صفات الموت فیه بحدوثه فیما هو منه فله حكم المیتة، وما ال یحدث فیه من صفات الموت 
َجَعَل َلُكْم ِمْن  واهللا(بموت ما هو كائن فیه كان خارجًا من ذلك، وداخًال في قوله تعالى: 

وَهنَا يَ  وًتاَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد اْألَْنَعاِم ُبيُ ُبُيوتُِكْم َسَكنًا َوَجعَ  َظْعنُِكْم َوَيْوَم إَقاَمتُِكْم  ْومَ َتْسَتِخفُّ
   .)5()َوِمْن َأْصَوافَِها َوَأْوَباِرَها َوَأْشَعاِرَها َأَثاًثا َوَمَتاًعا إَىل ِحنيٍ 

                                                           
  .1/461)  انظر: بدایة المجتهد (1

 15/296ي داود لعبد المحسن العباد ) انظر: شرح سنن أب(2

 ).1480رقم  351من الحي فهو میت ص  كتاب الصید، باب ما قطع) سنن الترمذي ((3

 .4/238)  انظر: شرح مشكل اآلثار للطحاوي  (4

 ).80) سورة النحل ((5
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  املبحث الرابع
  الــعقــيقـــة

  

 وفیه ثالث مسائل:

 المسألة األولى: حكم العقیقة
  المسألة الثانیة: أیها أفضل اإلبل أم الغنم أم البقر

 المسألة الثالثة: عدد العقیقة
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  املسألة األوىل
  حكم العقيقة 

  اآلثار المتعارضة: 

، َوُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْألَْعَلى َقاَال: َحدَّثََنا َیِزیُد َوُهَو ما رواه النسائ ي قال: َأْخَبَرَنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ
َقاَل: "ُكلُّ  rاْبُن ُزَرْیٍع، َعْن َسِعیٍد، َأْنَبَأَنا َقَتاَدُة، َعن اْلَحَسِن، َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب، َعْن َرُسوِل اهللا 

  .)1(ِبَعِقیَقِتِه ُتْذَبُح َعْنُه َیْوَم َساِبِعِه َوُیْحَلُق َرْأُسُه َوُیَسمَّى" ُغَالٍم َرِهینٌ 
، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َقْیٍس، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب،  یعارضه ما رواه أبو داود قال: َحدَّثََنا اْلَقْعَنِبيُّ

، َحدَّثََنا َعْبُد اْلَمِلِك َیْعِني اْبَن َعْمٍرو، َعْن َداُوَد، ح، وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْیمَ rَأنَّ النَِّبيَّ  اَن اْألَْنَباِريُّ
َعِن الَعِقیَقِة؟ َفَقاَل: "َال ُیِحبُّ rَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب، َعْن َأِبیِه، ُأَراُه َعْن َجدِِّه، َقاَل: ُسِئَل َرُسوُل اهللا 

                                                           
  .4220رقم  561یقة، باب متى یعق ص )  سنن النسائي، كتاب العق(1

  تخریج الحدیث:
، من طریق علي بن مسهر عن 1522رقم  360ي، كتاب األضاحي، باب من العقیقة صأخرجه الترمذ

) من طریق 2837رقم  503كتاب األضاحي، باب في العقیقة ص عیل بن مسلم، وأخرجه أبو داود (إسما
، باب في كتاب األضاحي)، وأبو داود (3165رقم  536ائح، باب العقیقة ص كتاب الذبهمام، وابن ماجة (

كالهما . كالهما (همام وسعید) عن قتادة، )، من طریق سعید بن أبي عروبة2838رقم  504ص  العقیقة
  . قتادة وٕاسماعیل) عن الحسن به (بنحوه)(

  تراجم الرواة:
البصري واسم أبیه یسار بالتحتانیة، والمهملة، األنصاري موالهم، ثقة فقیه فاضل  الحسن بن أبي الحسن -

  ).153عین (تقریب التهذیب ص دلس، مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسمشهور، وكان یرسل كثیرا وی
انظر ) بل إنه أكد سماعه من سمرة (162انظر: جامع التحصیل ص لم یثبت إرساله عن سمرة ( قلت:

التدلیس  )، كما أن ابن حجر قد جعله من المرتبة الثانیة من مراتب 5472رقم  450صحیح البخاري ص 
  ).29طبقات المدلسین ص سهم (الذین ال یضر تدلی

موالهم، أبو النضر البصري، ثقة حافظ، له تصانیف، كثیر  سعید بن أبي عروبة مهران الیشكري، -
تقریب التهذیب سنة ست وقیل سبع وخمسین ومائة (التدلیس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، مات 

كواكب النیرات ص انظر: الذ منه قبل االختالط (بن زریع أخ )، أما بالنسبة الختالطه فإن یزید239ص 
تبة الثانیة حیث ال یضر تدلیسه (طبقات المدلسین ص )، وبالنسبة لتدلیسه فقد جعله ابن حجر من المر 195

31 .(  
  وباقي رواته ثقات.

  الحكم على اإلسناد:
، كتاب األضاحي، سنن الترمذيقال الترمذي هذا حدیث حسن صحیح (الحدیث رواته ثقات فإسناده صحیح، 

 ).1522رقم  360باب من العقیقة ص
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ْسَم َوَقاَل: "َمْن ُوِلَد َلُه َوَلٌد َفَأَحبَّ َأْن َیْنُسَك َعْنُه َفْلَیْنُسْك َعِن اْلُغَالِم َشاتَاِن اهللا اْلُعُقوَق". َكَأنَُّه َكِرَه اِال 
  . )1(ُمَكاِفَئتَاِن، َوَعِن اْلَجاِرَیِة َشاةٌ"

  وجه التعارض:
أن ظاهر حدیث سمرة "كل غالم مرتهن بعقیقة" یقتضي الوجوب، أما حدیث عبد اهللا بن 

  .)2(عاص فیقتضي الندب أو اإلباحةعمرو بن ال
  معنى العقیقة :

الَعِقیقة: هي الذبیحُة التي تُْذبح عن المولود. وأْصل الَعّق: الشَّقُّ والَقْطع، وقیل للذبیحة 
، قال األصمعي العقیقة: أصلها الشعر الذي یكون على رأس الصبي، )3(َعقیَقة ألنَّها ُیَشق َحْلُقها

ذبح عقیقة ألنه یحلق رأس الصبي عند ذبحها، وقال الطبري: فسمت وٕانما سمیت الشاة التي ت
  .)4(العرب الذبیحة التي یذبحونها عند حلق ذلك الشعر باسم ذلك الشعر

  " كل غالم رهین بعقیقة " rمعنى قول النبي 
أي هي الزمة عنه فشبهه في عدم انفكاكه منها بالرهن في ید مرتهن، یعني إذا لم یعق 

  . )6(وقیل مرتهن بعقیقته: أي بأذى شعره ،)5(ال یشفع في أبویه طفالً عنه فمات 
  لماذا یسن حلق شعر الطفل یوم سابعه؟

بِّيُّ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللا  والجواب عن ذلك فیما رواه البخاري عن َسْلَمان ْبن َعاِمٍر الضَّ
r  ًفقد قال العلماء: أمیطوا أي )7(ا َوَأِمیُطوا َعْنُه اْألََذى"َیُقوُل: "َمَع اْلُغَالِم َعِقیَقٌة َفَأْهِریُقوا َعْنُه َدم ،

                                                           
  .2842رقم  504، باب في العقیقة ص ) سنن أبي داود، كتاب األضاحي(1

  تخریج الحدیث:
  ).) من طریق داود به (بنحوه4212رقم  650أخرجه النسائي (كتاب العقیقة ص 

  تراجم الرواة
  .40 سبق دراسة رواة اإلسناد ص

  الحكم على اإلسناد:
  الحدیث إسناده حسن. 

 .1/463)  انظر: بدایة المجتهد البن رشد (2

 .3/276)  النهایة في غریب الحدیث البن األثیر (3

 .5/374)  شرح صحیح البخاري البن بطال (4

 .21/130) عمدة القاري للعیني (5

 .      11/268)   شرح السنة للبغوي (6

  .5472رقم  3/450األذى عن الصبي  اب العقیقة، باب إماطة) صحیح البخاري، كت(7
ظاهر الحدیث أنه معلق ألن البخاري لم یصرح فیه بالسماع وٕانما قال: قال صبغ، لكن أصبغ من شیوخ 

 ). 9/591صحیح فعلى قول األكثر هو موصول (انظر: فتح الباري البخاري وقد أكثر عنه في ال
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أزیلوا عنه األذى أي شعر رأسه، وما علیه من قذر طاهر أو نجس، لیخلف الشعر شعرًا أقوى منه، 
  .)1(وألنه أنفع للرأس مع ما فیه من فتح مسام الرأس لیخرج البخار بسهولة، وفیه تقویة حواسه

  تعارض؟كیف أزال العلماء ال

أن األحادیث التي تفید الوجوب منسوخة باألحادیث التي تفید االستحباب، فقد قال أبو 
" من ُوِلَد له َمْوُلوٌد  rَجْعَفٍر: َفَكاَن ما في َهَذْیِن اْلَحِدیثَْیِن قد َدلَّ َأنَّ َأْمَرَها قد ُردَّ إَلى اِالْخِتَیاِر ِلَقْوِلِه 

َك عنه َفْلَیْفَعْل" وكان ما قد َرَوْیَناُه قبل ذلك في َتْوِكیِد َأْمِرَها هو على َحَسِب ما َفَأَراَد أو َأَحبَّ َأْن َیْنسُ 
ما  كانت علیه في اْلَجاِهِلیَِّة ُثمَّ جاء اِإلْسَالُم َفُأِقرَّْت على ما كانت علیه في اْلَجاِهِلیَِّة َفَعَقْلَنا ِبَذِلَك َأنَّ 

  .)2(ذلك كان َطاِرًئا علیه َوَناِسًخا له ِممَّا قد َخاَلفَ  rُرِوَي عن النبي 

  إشكال وٕازالته:

فقد ورد في روایة أبي داود "ُكلُّ ُغَالٍم َرِهیَنٌة ِبَعِقیَقِتِه تُْذَبُح َعْنُه َیْوَم السَّاِبِع َوُیْحَلُق َرْأُسُه 
صف الدم ویقول وروي عن الحسن أنه قال یطلى رأس المولود بدم العقیقة، وكان قتادة ی .)3(َوُیَدمَّى"

ویقول إذا ذبحت العقیقة تؤخذ صوفة منها فیستقبل بها أوداج الذبیحة ثم توضع على یافوخ الصبي 
حتى إذا سال شبه الخیط غسل رأسه ثم حلق بعد، وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقیقة وقالوا 

، وقال ابن عبد )4(ىمَّ سَ كان ذلك من عمل الجاهلیة، وضعفوا روایة من روى یدمى وقالوا إنما هو یُ 
: )6(، وقال أبو داود)5(البر: "ال یحتمل همام في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه فهو منسوخ"

وأما قتادة فذكر  "َوَهَذا َوْهٌم ِمْن َهمَّاٍم" َوُیَدمَّى" وَقاَل: ُخوِلَف َهمَّاٌم ِفي َهَذا اْلَكَالِم، َوُهَو َوْهٌم ِمْن َهمَّاٍم.
  .)7(عما كان أهل الجاهلیة یصنعونه الدم حاكیاً 

  

`````` 
 

                                                           
 .4/416)  فیض القدیر للمناوي (1

 .   3/81) شرح مشكل اآلثار(2

، عن 2837رقم  503) سنن أبي داود، كتاب األضاحي، باب في العقیقة ص (3 ، عن َحْفص ْبن ُعَمَر النََّمِريُّ
اٌم عن َقَتاَدة َعِن اْلَحَسِن َعْن َسُمَرَة، َعن النبي   r.َهمَّ

 .9/591) فتح الباري (4

 .4/320) انظر: التمهید البن عبد البر(5

 ،2837رقم  503سنن أبي داود، كتاب األضاحي، باب في العقیقة ص  )(6

 .9/594) فتح الباري البن حجر (7
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  الثانيالفصل 

  املسالة الثانية
  أيها أفضل يف العقيقة اإلبل أم الغنم أم البقر 

  اآلثار المتعارضة:

ما رواه النسائي قال: َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َحْفِص ْبِن َعْبِد اهللا َقاَل: َحدَّثَِني َأِبي َقاَل: َحدَّثَِني 
اِج، َعْن َقَتاَدَة، َعْن ِعْكِرَمَة، َعن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: ِإْبَراِهیُم ُهَو ابْ  اِج ْبِن اْلَحجَّ ُن َطْهَماَن، َعن اْلَحجَّ

  . )1(َعِن اْلَحَسِن َواْلُحَسْیِن َرِضَي اهللا َعْنُهَما ِبَكْبَشْیِن َكْبَشْیِن" r"َعقَّ َرُسوُل اهللا 

                                                           
، عن أحمد بن حفص بن عبد 4219رقم  650) سنن النسائي، كتاب العقیقة، باب كم ُیَعق عن الجاریة ص (1

  س.اهللا عن أبیه عن إبراهیم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن عكرمة عن ابن عبا
  تخریج الحدیث:

ریق الحارث بن مسكین، والطحاوي (شرح ) من ط2945رقم  5/323أبو یعلى (مسند أبي یعلى  أخرجه
) 5309رقم  12/125) من طریق یونس، وابن حبان (صحیح ابن حبان 1038رقم  66/ 3مشكل اآلثار 

والبیهقي  ن طریق حرملة،) م1879رقم  2/246من طریق إبراهیم بن المنذر)، والطبراني (المعجم األوسط 
) من طریق أحمد بن صالح، خمستهم عن ابن وهب 9/299السنن الكبرى كتاب الضحایا باب العقیقة سنة (

   ).جریر بن حازم عن قتادة عن أنس (كلهم بنحوه عن
) عن بكر بن محمد الصیرفي عن أبي قالبة عن سهل بن حمشاذ عن 4/237وأخرجه الحاكم (المستدرك 

  ). رو بن شعیب عن أبیه عن جده (بنحوه مع زیادةمزة عن عمسوار أبي ح
  تراجم الرواة

، أبو سعید، سكن نیسابور ثم مكة، ثقة یغرب، وتكلم فیه لإلرجاء، ویقال إبراهیم بن طهمان الخراساني -
  ).90عنه، مات سنة مائة وثمان وستین (تقریب التهذیب ص رجع 
غرائبه ألن الحدیث روي من طرق أخرى كما في التخریج، أما ما  هو ثقة وهذا الحدیث لم یثبت أنه من قلت:

  تكلم فیه لإلرجاء فالحدیث ال یوافق بدعته كما أنه رجع عنه.
السلمي، أبو عمرو، النیسابوري، قاضیها، صدوق، مات سنة تسع ومائتین  حفص بن عبد اهللا بن راشد، -

  ).172(تقریب التهذیب ص 
)، وقال النسائي: لیس به بأس 3/175من حفص بن عبد الرحمن (الجرح والتعدیل  قال أبو حاتم: هو أحسن حاالً 

  ).8/199)، وذكره ابن حبان في الثقات (1/341)، وقال الذهبي صدوق (الكاشف 1/368(تذكرة الحفاظ 
  هو ثقة. الخالصة:

، مات سنة ق، السلمي، النیسابوري، أبو علي بن أبي عمرو، صدو أحمد بن حفص بن عبد اهللا بن راشد -
  ).78ثمان وخمسین ومائتین (تقریب التهذیب ص 

ل الذهبي: ثقة مشهور كبیر )، وقا1/296ي: صدوق ال بأس به قلیل الحدیث (تهذیب الكمال قال النسائ
  ).19/41القدر(تاریخ اإلسالم 

  هو ثقة. الخالصة:
  الحكم على اإلسناد:

 الحدیث رواته ثقات فإسناده صحیح.
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  الثانيالفصل 

ٍر َعْبُد اهللا ْبُن َعْمٍرو، َحدَّثََنا َعْبُد اْلَواِرِث، َحدَّثََنا وما رواه أبو داود قال: َحدَّثََنا َأُبو َمْعمَ 
  .)1(َعقَّ َعِن اْلَحَسِن، َواْلُحَسْیِن َكْبًشا َكْبًشا" rَأیُّوُب، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، "َأنَّ َرُسوَل اهللا 

أما ما یعارضها فهو عق عن الحسن والحسین بالكبش،  rفهذه األحادیث تثبت أن النبي 
  .  )2(القیاس، وذلك أن العقیقة نسك فوجب أن یكون األعظم فیه أفضل قیاسًا على الهدایا

  كیف أزال العلماء هذا اإلشكال؟ 

اختلف العلماء هل تجزئ العقیقة بغیر الغنم أم ال؟ والذي علیه أكثر الفقهاء هو جواز 
، أما من حیث )3(ُغَالِم َعِقیَقٌة َفَأْهِریُقوا َعْنُه َدًما""َمَع الْ  rالعقیقة باألنعام، بدلیل عموم قوله 

األفضلیة في العقیقة فاختلف العلماء أیضًا كما اختلفوا في األضحیة، وقد تحدثت بالتفصیل في 
  .)4(المطلب األول من المبحث األول من الفصل الثاني

  

                                                           
  .2841رقم  504، باب في العقیقة ص كتاب الضحایا ) سنن أبي داود،(1

  تخریج الحدیث:
)، 1039رقم  3/66)، والطحاوي (شرح مشكل اآلثار 911رقم  229أخرجه ابن الجارود (المنتقى ص

السنن الكبرى كتاب الضحایا باب العقیقة )، والبیهقي (11856رقم  11/316المعجم الكبیر والطبراني (
) من طرق كلها عن عبد اهللا بن 9/302قیقة الغالم على شاة واحدة تصر في ع، وفي باب من اق9/299

  عمرو به  كلهم بنحوه.
  تراجم الرواة:

العنبري، موالهم، أبو عبیدة التّنوري، بفتح المثناة وتشدید النون، البصري،  عبد الوارث بن سعید بن ذكوان، -
  ).367مائة (تقریب التهذیب ص ثبت عنه، مات سنة ثمانین و ثقة ثبت، رمي بالقدر ولم ی

بن أبي الحجاج، التمیمي، أبو معمر المقعد، المنقري، بكسر المیم وسكون النون وفتح  عبد اهللا بن عمرو -
  ، مات سنة أربع وعشرین ومائتین (تقریب التهذیب القاف، واسم أبي الحجاج میسرة، ثقة ثبت، رمي بالقدر

  ). 315ص 
  بالقدر لكن الحدیث ال یوافق بدعتهما. : كالهما ثقة وكالهما رميقلت

  .أیضاً وباقي الرواة ثقات 
  الحكم على اإلسناد: 

 ).1164رقم  4/379إرواء الغلیل أللباني: صحیح على شرط البخاري (قال ا، الحدیث رواته ثقات

 .1/463) انظر: بدایة المجتهد (2

 . 5472رقم  3/450ي العقیقة الصبي ف) صحیح البخاري، كتاب العقیقة، باب إماطة األذى عن (3

 .109راجع ص ) (4
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  الثانيالفصل 

عن  rوهو كم كبشًا عق النبي وهناك وجه آخر للتعارض بین روایة النسائي وروایة أبي داود: 
  الحسن والحسین؟

  وجه التعارض:

عق عن الحسن والحسین كل منهما كبشین كبشین،  rأن روایة النسائي فیها أن النبي 
عق عنهما كبشًا كبشًا مع أن القضیة واحدة واألمر ال یقبل  rوروایة أبي داود فیها أن النبي 

  التعدد.
  حدیثین؟كیف أزال العلماء التعارض بین ال

  أوًال: الجمع

قد ذبح عنه في یوم  rیمكن الجمع بین الروایات بأن یقال: أنه یمكن أن یكون النبي 
عق من عنده كبشًا وأمر علیًا أو فاطمة بكبش   rوالدته كبشًا، وفي السابع كبشًا، أو أن النبي

  .)1(أخر، فنسب إلیه أنه عق كبشًا على الحقیقة، وكبشین مجازًا، واهللا أعلم

ومال السندي إلى وجه أخر للجمع بین الحدیثین وهو أن التكرار في قوله "بكبشین كبشین" 
  . )2(یحمل على التأكید، والكبشان عن االثنین على أن كل واحد عق عنه بكبش

  ثانیًا: الترجیح

بالرغم من أن الروایتین صحیحتان إال أن هناك من رجح روایة النسائي، ورجح أن یكون 
عق عن الحسن كبشین، وعن الحسین كبشین، وعللوا ذلك بأن إحداهما صحیحة  قد rالنبي 

واألخرى أصح، فیؤخذ باألصح (روایة النسائي لتعدد الشواهد) وتعتبر روایة أبي داود شاذة، كما أن 
  . )3(بأن یعق عن الغالم بشاتین rروایة الكبشین هي المطابقة للروایات األخرى التي فیها توجیهه 

  

``````  
  
  

 

                                                           
 .8/80) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، لعلي القاري (1

 .4230رقم  7/186) سنن النسائي بشرح الحافظ السیوطي وحاشیة السندي (2

 .15/263) انظر شرح سنن أبي داود، لعبد المحسن العباد (3
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  الثانيالفصل 

  املسألة الثالثة
  عدد العقيقة 

  اآلثار المتعارضة:

ما رواه النسائي قال: َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُسَلْیَماَن َقاَل: َحدَّثََنا َعفَّاُن َقاَل: َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن 
 َقاَل: "ِفي اْلُغَالمِ  rُسوَل اهللا َقْیِس ْبِن َسْعٍد، َعْن َعَطاٍء، َوَطاُووٍس، َوُمَجاِهٍد، َعْن ُأمِّ ُكْرٍز، َأنَّ رَ 

  .)1(َشاتَاِن ُمَكاَفَأتَاِن، َوِفي اْلَجاِرَیِة َشاةٌ"

داود قال: َحدَّثََنا َأُبو َمْعَمٍر َعْبُد اهللا ْبُن َعْمٍرو، َحدَّثََنا َعْبُد اْلَواِرِث، یعارضه ما رواه أبو 
َعقَّ َعِن اْلَحَسِن، َواْلُحَسْیِن َكْبًشا  rٍس، "َأنَّ َرُسوَل اهللا َحدَّثََنا َأیُّوُب، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّا

  .)2(َكْبًشا"
  وجه التعارض:

أن الحدیث األول یبین أن عدد العقیقة للغالم هي شاتان وللجاریة هي شاة واحدة، بینما 
  عق عن الحسن والحسین كبشًا واحدًا لكل منهما. rالحدیث الثاني یبین أن النبي 

  زال العلماء هذا التعارض؟كیف أ
  : إن أحادیث الشاتین عن الذكر والشاة عن األنثى أولى أن یؤخذ بها لوجوه)3(قال ابن القیم

 .)4(لكثرتها فإن رواتها عائشة وعبد اهللا بن عمرو وأم كرز الكعبیة وأسماء .1

                                                           
  .2834رقم  503، ص العقیقةفي ، باب ضحایا، كتاب الأبي داود) سنن (1

  تخریج الحدیث:
من طریق عطاء وطاووس  )،4215 رقم 650، ص لعقیقة عن  الغالماكتاب العقیقة، باب أخرجه النسائي (

 ربعتهم أ من طریق سباع بن ثابت، )3162رقم  535ائح، باب العقیقة، صكتاب الذبوابن ماجة ( ومجاهد،
  ).(كلهم بنحوه rكرز عن النبي  عن أم (عطاء وطاووس ومجاهد وسباع)

  تراجم الرواة:
  جمیع الرواة ثقات.

  الحكم على اإلسناد:
 رواته ثقات.

  .2841رقم  504، باب في العقیقة ص ) سنن أبي داود، كتاب الضحایا(2
  تخریج الحدیث:

 .151 سبق تخریج الحدیث والحكم علیه في المسألة السابقة ص

 وما بعدها. 2/329المعاد البن القیم ) زاد (3

 ) وقد ذكرت بعض هذه الطرق أثناء التخریج.(4
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 تصاص.عام وفعله یحتمل االخ r، وقوله r، وأحادیث الشاتین من قوله rأنها من فعل النبي  .2
 أنها متضمنة لزیادة، فكان األخذ بها أولى. .3
أن الفعل یدل على الجواز، والقول یدل على االستحباب، واألخذ بهما ممكن، فال وجه  .4

 لتعطیل أحدهما.
أن قصة الذبح عن الحسن والحسین كانت عام أحد والعام الذي بعده، وأم كرز سمعت من  .5

 بعد الذبح عن الحسن والحسین. ، )1(ما روته عام الحدیبیة سنة ست rالنبي 
أن قصة الذبح عن الحسن والحسین یحتمل أن یراد بها بیان جنس المذبوح، وأنه من  .6

 الكباش، ال تخصیصه بالواحد.
َكُر َكاألُْنَثى[أن اهللا فضل الذكر على األنثى، كما قال تعال  .7 ومقتضى هذا  )2(]َوَلْيَس الذَّ

جاءت الشریعة بهذا التفضیل في جعل الذكر  التفاضل ترجیحه علیها في األحكام، وقد
 كاألنثیین في الشهادة والمیراث والدیة، فكذلك ُألحقت العقیقة بهذه األحكام.

أن العقیقة تشبه العتق عن المولود، فإنه رهین بعقیقته، فالعقیقة تفكه وتعتقه، وكان األولى  .8
  أن یعق عن الذكر شاتین وعن األنثى شاة.

  الخالصة: 

ل واألفضل في العقیقة ذبح شاتین عن الغالم، وٕان لم یتیسر ذلك أو اقتصر على أن األكم
 شاة واحدة عن الغالم، أجزأ وحصل المقصود.

                                                           
 r، وفیه قالت: أتیت النبي 4217رقم  650) سنن النسائي، كتاب العقیقة، باب كم یعق عن الجاریة ص (1

ُكْم ذُ َعَلى اْلُغَالِم َشاَتاِن، َوَعَلى اْلَجاه عن لحوم الهدي، فسمعته یقول: "بالحدیبیة أسأل ْكَراًنا ِرَیِة َشاٌة َال َیُضرُّ
 ".َكاَنْت َأْم ِإَناثًا

 ).36) سورة آل عمران ((2
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  ثالثالفصل ال
املسائل املتعارضة واملشكلة يف باب 

  األطعمة واألشربة
  
  المبحث األول: األطعمة
  المبحث الثاني: األشربة
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  الثالثالفصل 

 

  

  

  

   

  املبحث األول
  األطعمــــة

  

 مسائل:سبع وفیه 

  میتة البحرالمسألة األولى: 
  هل یجوز أكل الجاللة؟المسألة الثانیة: 
  الدم غیر المسفوح مثل الحوتالمسألة الثالثة: 

  لحوم السباع من ذوات األربعلمسألة الرابعة: ا
  تحریم الحمر اإلنسیةالمسألة الخامسة: 
  لحوم الخیلالمسألة السادسة: 
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  املسألة األوىل
  رــحــبــة الـــتــيــم 

  اآلثار المتعارضة:

مُ [عموم قوله تعالى:  َمْت َعَلْيُكُم املَْيَتُة َوالدَّ   . )1(]ُحرِّ

  یعارضها:
ما رواه البخاري قال: َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد َحدَّثََنا َیْحَیى َعن اْبِن ُجَرْیٍج َقاَل: َأْخَبَرِني َعْمٌرو َأنَُّه َسِمَع 

َر َأُبو ُعَبْیَدَة َفُجْعَنا ُجوًعا َشِدیًدا َفَأْلَقى اْلَبْحُر ُحوًتا َمیِّ  )2(َیُقوُل: َغَزْوَنا َجْیَش اْلَخَبطِ  tَجاِبًرا  تًا َلْم َوُأمِّ
َمرَّ الرَّاِكُب َنَر ِمْثَلُه ُیَقاُل َلُه اْلَعْنَبُر، َفَأَكْلَنا ِمْنُه ِنْصَف َشْهٍر، َفَأَخَذ َأُبو ُعَبْیَدَة َعْظًما ِمْن ِعَظاِمِه فَ 

َبْیِر َأنَُّه َسِمَع َجاِبًرا َیُقوُل: َقاَل َأُبو ُعَبْیَدَة: ُكُلو  ا َفَلمَّا َقِدْمَنا اْلَمِدیَنَة َذَكْرَنا َذِلَك َتْحَتُه، َفَأْخَبَرِني َأُبو الزُّ
  . )3(،َفَقاَل: "ُكُلوا ِرْزًقا َأْخَرَجُه اهللا َأْطِعُموَنا ِإْن َكاَن َمَعُكْم َفَأَتاُه َبْعُضُهْم َفَأَكَلُه"rِللنَِّبيِّ 

ْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْیٍم، َعْن وما رواه أبو داود قال: َحدَّثََنا َعْبُد اهللا ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، عَ 
َأْخَبَرُه،  -َوُهَو ِمْن َبِني َعْبِد الدَّاِر  -َسِعیِد ْبِن َسَلَمَة، ِمْن آِل اْبِن اْألَْزَرِق، َأنَّ اْلُمِغیَرَة ْبَن َأِبي ُبْرَدَة 

َرُسوَل اهللا ِإنَّا َنْرَكُب اْلَبْحَر، َوَنْحِمُل َمَعَنا ، َفَقاَل: َیا rَأنَُّه َسِمَع َأَبا ُهَرْیَرَة، َیُقوُل: َسَأَل َرُجٌل النَِّبيَّ 
ُأ ِبَماِء اْلَبْحِر؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللا  ْأَنا ِبِه َعِطْشَنا، َأَفَنَتَوضَّ : "ُهَو الطَُّهوُر rاْلَقِلیَل ِمَن اْلَماِء، َفِإْن َتَوضَّ

  . )4(َماُؤُه اْلِحلُّ َمْیتَُتُه"
                                                           

 ).3)  سورة المائدة ((1

(عمدة القاري بفتح الخاء المعجمة وبالباء الموحدة وهو الورق المضروب بالعصا الساقط من الشجرالَخَبط: ) (2
17/59(. 

 3/165یتلقون عیرًا لقریش وأمیرهم أبو عبیدة،   وهم ،غزوة سیف البحرالمغازي، باب  صحیح البخاري، كتاب )(3
  .4362رقم 

  تخریج الحدیث:
 (بنحوه). )1935رقم  802أخرجه مسلم (كتاب الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوان باب إباحة میتات البحر ص

  .83رقم  20) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر ص (4
  ریج الحدیث:تخ

كتاب )، والنسائي (69رقم  27ماء البحر أنه طهور ص  كتاب الطهارة، باب ما جاء فيأخرجه الترمذي (
رقم  85الوضوء بماء البحر ص  كتاب الطهارة، باب(، وابن ماجة )59رقم  17ارة، باب ماء البحر ص الطه
  ). ق كلها عن مالك ، به(كلهم بمثله)، ثالثتهم من طر 386

  لرواة: تراجم ا
  رواته ثقات.

  الحكم على اإلسناد:
 ). 69رقم  27ال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح (سنن الترمذي ص رجاله ثقات فإسناده  صحیح، ق
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  ر:إشكال وٕازالته في حدیث جاب

كیف جاز لهم أن یأكلوا من هذه المیتة إلى شهر، ومعلوم: أن اللحم إذا أقام هذه المدَّة، بل 
  أقل منها، أنه ُینِتن، ویشتدُّ َنتَُنه، فال یحل اإلقدام علیه؟

الجواب: لعل ذلك لم َیْنَتِه َنتَُنه إلى حال یخاف منه الضرر لبرودة الموضع، أو إنهم أكلوه 
  .)1(وه، وجعلوه وشاِئق؛ أي: قدَّدوه قدائد، كما ُیفعل باللحمطری ا، ثم َملَّحُ 

  وجه التعارض:

أن اآلیة تبین تحریم أكل كل حیوان مات دون تذكیة، بینما حدیثَا أبي هریرة وجابر یبینان جواز 
  أكل میتة البحر.

  كیف أزال العلماء التعارض؟

  : )2(قال الزرقاني: تنقسم میتة البحر إلى قسمین
یكون الحیوان  قد خرج حیًا فمات، وهذا الحیوان یحل أكله باتفاق العلماء، لعموم قول  إما أن .1

"هو الطهور ماؤه الحل میتته"، فهذا الحدیث وغیره من األحادیث أخرج میتة السمك  rالنبي 
 من عموم اآلیة، فتكون اآلیة عامة في میتة البر وخصص منها میتة البحر.

میتًا، فهذه فیها الخالف بین العلماء، والذي علیه أكثر العلماء  وٕاما أن یكون خرج من البحر .2
ما یدل على أن ما قذف البحر  -وهو من أثبت األحادیث   - هو الجواز، ففي حدیث جابر 

لم یكتف بإقرارهم فقط على   rأو مات فیه من دابة وسمكة حالل، والذي یؤكد حله أن النبي
ك الحوت حیث قال: "َأْطِعُموَنا ِإْن َكاَن َمَعُكْم َفَأَتاهُ األكل وقت المجاعة، وٕانما أكل من ذل

، أما أبو حنیفة فقد خالف الجمهور وقال یكره أكل الطافي من السمك مستدًال )3(َبْعُضُهْم َفَأَكَلُه"
  ، َأْو َما َأْلَقى اْلَبْحرُ : "rبحدیث رواه أبو داود عن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللا، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا 

 .)5(، َوَما َماَت ِفیِه َوَطَفا، َفَال َتْأُكُلوهُ")4(َجَزَر َعْنُه َفُكُلوهُ 
                                                           

 .16/126)  المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ألبي العباس القرطبي (1

 .3/132)  انظر: المنتقى للزرقاني (2

 .9/618، فتح الباري البن حجر 16/227 بر) انظر: التمهید البن عبد ال(3

) ما َجزَر عنه الَبْحُر فُكْل: أي ما اْنَكَشَف َعْنه اْلماُء من َحیوان الَبْحر ُیقال َجَزر الماُء یجُزر َجْزرًا : إذا َذَهب (4
 ).1/268وهو ُرُجوع الماء إلى َخْلف (النهایة البن األثیر  وَنَقص. ومْنه الَجْزُر والَمدُّ 

  .3815رقم  686السمك الطافي، ص  سنن أبي داود، كتاب األطعمة، باب أكل) (5
  تخریج الحدیث:

أحمد بن عبدة،  )، عن3247رقم  548في من صید السمك، ص كتاب الصید، باب الطاأخرجه ابن ماجة (
م ) عن یحیى بن سلی) عن یزید بن سنان كالهما (أحمد ویزید10/199وأخرجه الطحاوي (شرح مشكل اآلثار

  به بمثله.
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  املسألة الثانية
الة؟    هل جيوز أكل اجلَلَّ

  اآلثار المتعارضة:

  ما رواه الترمذي قال: َحدَّثََنا َهنَّاٌد َقاَل: َحدَّثََنا َعْبَدُة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعن اْبنِ 
َلةِ  rَعْن ُمَجاِهٍد، َعن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: "َنَهى َرُسوُل اهللا  َأِبي َنِجیٍح،    . )2(َوَأْلَباِنَها" )1(َعْن َأْكِل الَجالَّ

                                                                                                                                                                          
  تراجم الرواة: 

أو بعدها (تقریب  ، نزیل مكة، صدوق سيء الحفظ، مات سنة مائة وثالث وتسعینیحیى بن سلیم الطائفي -
  ).591التهذیب ص 

)، والعجلي 1/226وایة الدارمي تاریخ ابن معین ر )، وابن معین (8/61وقد وثقه ابن سعد (الطبقات الكبرى 
)، وقال أبو حاتم: محله 260الثقات ص )، وابن شاهین (7/615(الثقات  )، وابن حبان353(الثقات ص 

العلل )، وضعفه أحمد بن حنبل (9/156یل الجرح والتعدالحافظ یكتب حدیثه وال یحتج به (الصدق لم یكن ب
  ).4/363الدارقطني (تهذیب التهذیب )، و 251)، والنسائي (الضعفاء للنسائي ص 2/480عرفة الرجال وم

  هو صدوق سیئ الحفظ.  الخالصة:
  الحكم على اإلسناد: 

  الحدیث إسناده ضعیف لألسباب التالیة:
  أبو الزبیر مدلس من الطبقة الثالثة ولم یصرح بالسماع. -

 َرَوْوهُ  النَّاس ِألَنَّ  ُضعِّفَ  ِإنََّما َواْلَحِدیث_ یحیى بن سلیم سيء الحفظ وقد خالف الثقات، فقد قال ابن القیم: 
  َعْنُهمْ  َواْنَفَردَ  الثَِّقات َخاَلفَ  َقدْ  َحِفَظهُ  ُسوء َمعَ  َوُهوَ ،  َسِلیم َأِبي ْبن َیْحَیى ِبَرْفِعهِ  َواْنَفَردَ ،  َجاِبر َعَلى َمْوُقوًفا

  ).2/240(تهذیب سنن أبي داود وٕایضاح مشكالته 
هذا خطأ عة: ")، قال أبو زر  8662رقم  4/505مصنف عبد الرزاق أن الحدیث روي موقوفا على جابر( -

 ).1620رقم  4/533یث البن أبي حاتم علل الحدهو موقوف على جابر" ( إنما

َتلْتَها )  الَجالَّلة من الَحیوان: التي تأكل الَعِذَرة والِجلَّة: الَبَعر فُوِضع َمْوضع الَعِذَرة. یقال َجلَّت الدَّابة الجالَّة واجْ (1
 ).288/ 1ن األثیر النهایة الب( وَجالَّلة: إذا اْلَتَقَطْتها فهي َجالَّة

  .3785، رقم 681ص  انهاباب النهي عن أكل الجاللة وألبسنن أبي داود، كتاب األطعمة، )  (2
  تخریج الحدیث:

بمثله)  - 1824رقم  421، ص باب ما جاء في أكل لحوم الجاللة وألبانها كتاب األطعمة،(الترمذي أخرجه 
) - بنحوه  - 3189رقم  539جاللة، ص بائح، باب النهي عن لحوم الكتاب الذمن طریق عبدة، وابن ماجة (

) عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجیح عن ن طریق ابن أبي زائدة،  كالهما (عبدة وابن أبي زائدةم
  مجاهد.

)من -بنحوه  -  2558و  2557رقم  450ص كتاب الجهاد باب في ركوب الجاللة وأخرجه أبو داود (
) عن ابن عمر عن كالهما عن أیوب عن نافع كالهما (نافع ومجاهدعمرو بن أبي قیس طریق عبد الوارث و 

  . rالنبي 
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: وذلك أن ما یرد جوف الحیوان ینقلب إلى لحم ذلك )1(یعارضه القیاس قال ابن رشد
وجب أن یكون لما ینقلب من ذلك حكم ما الحیوان وسائر أجزائه، فإذا قلنا إن لحم الحیوان حالل، 

  ینقلب إلیه، وهو اللحم كما لو انقلب ترابًا أو كانقالب الدم لحم.

  كیف أزال العلماء هذا اإلشكال؟

أن ینظر فیها فإن كانت تأكلها أحیانًا فلیست بجاللة، وال یحرم بذلك أكلها، وٕان كان غالب 
وا في أكلها والصحیح جواز أكلها، وُحمل النهي علفها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنها، فاختلف

  .)2(فیها على التنزیه، واألفضل فیها أن تحبس أیامًا حتى یطیب لحمها ثم تذبح

قال الطبري: والعلماء مجمعون على أن حمًال أو جدًیا ُغذي بلبن كلبة أو خنزیرة أنه غیر 
ل غیره: والمعنى فیه أن لبن الخنزیرة ال حرام أكله، وال خالف أن ألبان الخنازیر نجسة، كالعذرة. وقا

یدرك في الخروف إذا ذبح بذوق وال شم وال رائحة، فقد نقله اهللا وأحاله كما یحیل الغذاء، فإنما حرم 
اهللا أعیان النجاسات المدركات بالحواس، فالدجاجة واإلبل الجاللة وما شاكلها ال یوجد فیها أعیان 

ات الذي ینبت في العذرة، وهو طاهر حالل بإجماع، وال یخلو العذرات، ولیس ذلك بأكثر من النب
الزرع من ذلك. وٕانما النهى عن الجاللة من جهة التقذر والتنزه، لئال یكون الشأن في علف الحیوان 

  .)3(النجاسات، والنهى عن الجاللة لیس بقوى اإلسناد

                                                                                                                                                                          
  تراجم الرواة:

ة ، أبو یسار الثقفي، موالهم، ثقة رمي بالقدر وربما دلس، مات سنعبد اهللا بن أبي نجیح یسار المكي -
  ).326إحدى وثالثین ومائة أو بعدها (تقریب التهذیب ص 

  سناد:الحكم على اإل
 –وقد جعله ابن حجر من المرتبة الثالثة من مراتب التدلیس ما كان من تدلیس ابن أبي نجیح ( رواته ثقات إال

ولم یصرح بالسماع لكنه قد توبع فقد تابعه أیوب كما في روایة أبي داود رقم  - 39طبقات المدلسین ص 
المدلسین  وقد عنعن ولم یصرح بالسماع لكنه یدلس من المرتبة الرابعة من مراتب  أیضاً ، وابن إسحاق 2557

 2557ي روایة أبي داود رقم ) كما فد توبع متابعة قاصرة فقد تابعه (عبد الوارث وعمرو بن أبي قیسق
  ) 2558و

)، وقال 1824رقم  421ن، قال الترمذي: حدیث حسن غریب (سنن الترمذي ص فالحدیث إسناده حس
 ).2503رقم  8/149ح (إرواء الغلیل األلباني: صحی

 .1/466) بدایة المجتهد (1

، فیض القدیر للمناوي 12/381، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح 21/189) انظر: عمدة القاري للعیني (2
 . 9343رقم  6/305

 .5/431)  شرح صحیح البخاري البن بطال (3
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  املسألة الثالثة
  الدم غري املسفوح مثل احلوت 

الحیوانات جمیعها سواء مأكول اللحم، أو غیر مأكول اللحم یحرم شربه،  من المعلوم أن دم
مُ [وكذا دم اإلنسان، بدلیل عموم قوله تعالى:  َمْت َعَلْيُكُم املَْيَتُة َوالدَّ ، ویستثنى من ذلك )1(] ُحرِّ

 اْلَمْیَتةِ  َوِمنَ  انِ َدمَ  الدَّمِ  ِمنَ  َلَنا ُأِحلَّ قال :"  rالكبد والطحال، لما روي عن ابن عمر أن رسول اهللا
، لكن الخالف بین العلماء في دم )2("َوالطَِّحالُ  اْلَكِبدُ  الدَّمِ  َوِمنَ ، َواْلَجَرادُ  اْلُحوتُ  اْلَمْیَتةِ  ِمنَ ، َمْیتََتانِ 

: "وأما سبب اختالفهم في دم الحوت فمعارضة العموم للقیاس. أما )3(الحوت خاصة، قال ابن رشد
، وأما القیاس فما یمكن أن یتوهم من كون الدم تابعًا في التحریم لمیتة )4(الدََّم"العموم فقوله تعالى: "وَ 

  الحیوان أعني أن ما حرم میتته حرم دمه، وما حل میتته حل دمه".

  آراء العلماء:

فقد قالوا بنجاسته، ألن هذا دم سائل فوجب أن یكون نجسًا كسائر الدماء.  )5(أما المالكیة
باعتبار طهارة  )7(قد اختلفوا فیما بینهم في حكم دم السمك، فمنهم من قال بطهارتهف )6(وأما الشافعیة

طهارة میتته، وأنه في هذا یكون أولى بذات الحكم وهو الطهارة، ومنهم من قال بنجاسته بالنظر إلى 
فقالوا بطهارته ألنه لیس  )9(والحنابلة  )8(أصل الحكم في الدماء عامة وهو النجاسة، وأما الحنفیة

م حقیقة ألن الدموي ال یسكن الماء، والدلیل على أنه لیس بدم أنه یبیض بالشمس والدم یسود بد
  .)10(منها فال یكون دماً 

  
                                                           

  ).3)  سورة المائدة ((1

  . 129  )  سبق تخریجه والحكم علیه ص(2

 .1/467بدایة المجتهد   )(3

 ).3)  سورة المائدة ((4

 .1/20) انظر: المدونة (5

 .1/323)  انظر: الحاوي في فقه الشافعي للماوردي (6

 ).6/356) طاهر أي مأكول كمیتته (مطالب أولي النهى (7

 .1/84) انظر: اآلثار للشیباني (8

 .1/187)  انظر: الكافي البن قدامة (9

، المبدع شرح المقنع لبرهان الدین 1/75، تبیین الحقائق للزیلعي 1/61صنائع للكاساني ) انظر: بدائع ال(10
 .1/214الحنبلي 
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  الخالصة: 

أن دم الحوت طاهر ومما یؤكد ذلك ما قاله ابن تیمیة "وكذلك إذا قیل: دم السمك طاهر 
الدماء النجسة یجب سفحها بالتذكیة فلما لم یجب  ألنه لو كان نجسًا لوجب سفحه بالتذكیة، ألن

  .)1(سفحه كان حكمه نقیض حكمها، وكان ملحقًا بالرطوبات الطاهرة التي ال تسفح"
  

``````  
  ة الرابعةاملسأل

 حلوم السباع من ذوات األربع
  اآلثار المتعارضة:

  َنا َماِلٌك َعن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ما رواه البخاري قال: َحدَّثََنا َعْبُد اهللا ْبُن ُیوُسَف َأْخَبرَ 
  .)2(َنَهى َعْن َأْكِل ُكلِّ ِذي َناٍب ِمن السَِّباعِ  rَأنَّ َرُسوَل اهللا  tاْلَخْوَالِنيِّ َعْن َأِبي َثْعَلَبَة  َأِبي ِإْدِریَس 

 َماِلكٍ  َعنْ  ،َمْهِديٍّ  اْبنَ  َیْعِني الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا ،َحْربٍ  ْبنُ  ُزَهْیرُ  حدثني وما رواه مسلم قال:
 َنابٍ  ِذي ُكلُّ " :َقالَ  r النَِّبيِّ  َعن ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  ُسْفَیانَ  ْبنِ  َعِبیَدةَ  َعنْ  ،َحِكیمٍ  َأِبي ْبنِ  ِإْسَمِعیلَ  َعنْ 
  . )3("َحَرامٌ  َفَأْكُلهُ  السَِّباعِ  ِمن

َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبَراِهیَم َقاَل: یعارضه ما رواه الترمذي قال: َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َمِنیٍع 
ُبُع َأَصْیٌد َأْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْیٍج، َعْن َعْبِد اهللا ْبِن ُعَبْیِد ْبِن ُعَمْیٍر، َعن اْبِن َأِبي َعمَّاٍر َقاَل: ُقْلُت ِلَجاِبٍر: ا لضَّ

  .)4(؟ َقاَل: َنَعمْ r، َقاَل: ُقْلُت: َأَقاَلُه َرُسوُل اهللا »َعمْ نَ «، َقاَل: ُقْلُت: آُكُلَها؟ َقاَل: »َنَعمْ «ِهَي؟ َقاَل: 

                                                           
  .5/260)  درء تعارض العقل والنقل البن تیمیة (1

  ، عن5530رقم  3/462) صحیح البخاري، كتاب الذبائح والصید، باب تحریم أكل ذي ناب من السباع (2
  . rعن ابن شهاب الزهري عن أبي إدریس عن أبي ثعلبة عن النبي  عبد اهللا بن یوسف عن مالك 

  تخریج الحدیث: 
 . 1932رقم  801أخرجه مسلم، كتاب الذبائح والصید، باب تحریم أكل ذي ناب من السباع ص 

 .1932رقم  801اب من السباع ص ) صحیح مسلم، كتاب الذبائح والصید، باب تحریم أكل ذي ن(3

، عن 851رقم  207تاب الحج عن رسول اهللا، باب ما جاء في الضبع یصیبها المحرم، ص ) سنن الترمذي، ك(4
عن أحمد بن منیع عن إسماعیل بن إبراهیم عن ابن جریج عن عبد اهللا بن عبید بن عمیر عن ابن أبي عمار 

  .rعن جابر عن النبي 
  تخریج الحدیث:

كتاب األطعمة، ، وأخرجه أبو داود (ریق ابن جریج) من ط14425رقم   22/316أخرجه أحمد بن حنبل (
المحرم، كتاب المناسك، باب جزاء الصید یصیبه )، وابن ماجة (3801رقم  683اب في أكل الضبع، ص ب
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  وجه التعارض:

أن حدیثي أبي ثعلبة وأبي هریرة یبینا تحریم أكل كل ذي ناب من السباع، بینما حدیث 
  جابر یبین جواز أكل الضبع رغم أنه من السباع.

  كیف أزال العلماء التعارض؟

  على أقوال: اختلف العلماء في إباحة الضبع

  وغیره ودلیلهم في ذلك:  )2(ومالك)1(أوًال: من قال بالتحریم: وهو مذهب أبي حنیفة

نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع"، قال  rعموم حدیث أبي ثعلبة "أن النبي  -1
الطحاوي:  " ذلك أن حدیث جابر قد اختلف في لفظه فرواه كل واحد من الرواة بلفظ 

ظ سئل عن الضبع، فقال: هي من الصید، ورواه إبراهیم الصائغ مختلف فرواه جریر بلف
بلفظ الضبع صید فكلها وفیها كبش، ورواه ابن جریج على خالف ذلك، فذكر عن ابن أبي 

عن الضبع فقال: أصید هو؟ قال: نعم، قال: وسمعت ذلك من  tعمار أنه سأل جابرًا 
كل الصید یؤكل، فاحتمل أن أنها صید ولیس  rفقال: نعم فأخبر عن النبي  rالنبي 

 tتكون تلك الزیادة على ذلك المذكورة في حدیث ابن جریج من قول جابر بن عبد اهللا 
فلما احتمل ذلك ووجدنا السنة  rسماها صیدًا، واحتمل أن یكون النبي  rألنه سمع النبي 

أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع والضبع ذات ناب لم  rقد جاءت عن رسول اهللا 
  .)3( خرج من ذلك شیئًا قد علمنا أنه دخل فیه بشيء لم یعلم یقینًا أنه أخرجه منه"ی

                                                                                                                                                                          
 546لصید، باب الضبع، ص كتاب اجریر بن حازم، وأخرجه ابن ماجة () من طریق 3085رقم  524ص 
  بن عبید ) عن عبد اهللا ابن جریج وٕاسماعیلطریق إسماعیل بن أمیة، ثالثتهم (جریر و ) من 3236رقم 

  ).بن عمیر به (كلهم بنحوها
  تراجم الرواة:

بن جریج األموي، موالهم المكي، ثقة فقیه فاضل، وكان یدلس ویرسل، مات  عبد الملك بن عبد العزیز -
  ).362تقریب التهذیب ص بعین وقیل جاز المائة ولم یثبت (سنة مائة وخمسین أو بعدها وقد جاز الس

)، 41رتبة الثالثة من مراتب التدلیس (طبقات المدلسین ص أما بالنسبة لتدلیسه فقد جعله ابن حجر من الم
  .14425وقد صرح بالسماع من عبد اهللا بن عبید كما في روایة أحمد رقم 

  الحكم على اإلسناد: 
ترتیب علل الترمذي انظر: (قد صححه الترمذي فقال حسن صحیح و  الحدیث رواته ثقات فإسناده صحیح،

1/298.( 

 .5/39) انظر: بدائع الصنائع ألبي بكر الكاساني (1

 .2/63) المدونة (2

 .4/189) شرح معاني اآلثار للطحاوي (3
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ُم َعَلْيِهُم [قالوا بأن حدیث جابر كان في االبتداء ثم نسخ بنزول قوله تعالى   -2 رِّ َوُحيَ
  . )1(] اَخلَبائَِث 

على الكراهة وهو  ثانیًا: منهم من قال بالكراهة جمعًا بین الحدیثین بأن حمل النهي في الحدیث
  .)2(مذهب سعید بن المسیب وابن المبارك

وأحمد وأجابوا عن التعارض بین  )3(ثالثًا: ومنهم من قال بجواز أكل الضبع وهو قول الشافعي
  الحدیثین بما یلي:

  . )4(بأن حدیث جابر مخصص لعموم حدیث "نهي النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع"  -1

إلباحة وذلك ألنه موافق لألصل وذلك أن األصل في المطعومات منهم من رجح حدیث ا -2
  . )5(الحل

  لماذا خصص الضبع من بین السباع؟ 

وسبب تخصیص الضبع من بین سائر السباع هو التردد في هل هو سبع له طبع العدوان؟ 
وهل له ناب؟ حتى یطبق وصفي الحدیث في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، فسلم ابن 

م الذي یرى جواز أكله بأنه ذو ناب، ولكنه ال یراه سبعا عادیًا، فقال إنما حرم ما اشتمل على القی
الوصفین، أن یكون له ناب، وأن یكون من السباع العادیة بطبعها، كاألسد والنمر والفهد، وٕانما 

ن السباع الضبع إنما فیه أحد الوصفین، وهو كونها ذات ناب، ولیست من السباع العادیة وال ریب أ
أخص من ذوات األنیاب والسبع إنما حرم لما فیه من القوة السبعیة التي تورث المغتذي بها شبهها 
فإن الغاذي شبیه بالمغتذي، وال ریب أن القوة السبعیة التي في الذئب واألسد والنمر والفهد لیست 

  .)6(لغة وال عرفاً  في الضبع حتى تجب التسویة بینهما في التحریم، وال تعد الضبع من السباع

                                                           
 ).157) سورة األعراف ((1

 .1/468) انظر: بدایة المجتهد البن رشد (2

 .3/644) األم (3

 .1743مسألة رقم  13/342) انظر: المغني البن قدامة (4

 .3/702) انظر: شرح مختصر الروضة لنجم الدین بن سعید الطوفي (5

 .3/367) اعالم الموقعین عن رب العالمین البن القیم (6
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) 1(وقال ابن عثیمین: إن الضبع ال تفترس بنابها ولیست بسبع وال تفترس إال عند الضرورة 

  .  )2(وقال عبد العزیز بن باز: فالذین یعرفون لحمها یقولون فیه فوائد كثیرة ألمراض كثیرة

  أما حدیثًا فقد أثبت العلم الحدیث المعلومات التالیة عن الضبع:

  ه تحتوي على أكثر من ثالثین حمضًا قاتًال للمیكروبات والجراثیم. أن معدت -1

  أن معدته تحتوي على الكثیر من اإلنزیمات المذیبة لجمیع األطعمة. -2

أن معدته تحتوي على ثالثة أنازیم قادرة على تحویل األطعمة والمركبات غیر الصالحة للضبع  -3
جزئیات ثم إعادة تركیب الجزئیات مرة  إلى مركبات مفیدة عن طریق تكسیر المركب إلى

  أخرى.

یستحیل على الضبع أن یمرض بسبب الجهاز الهضمي لدیه، فبالتالي حمى نفسه من كثیر  -4
  من األمراض.

  الضبع ال تفرق معها أكل طعام صحي أو طعام ملوث بسبب جهازه الهضمي الجبار.  -5

نع تأثیر األحماض على جدار المعدة للضبع جدار داخلي للمعدة قوي جدا لوجود مادة تم -6
  الداخلیة، وفوق ذلك لدى الضبع إنزیم في معدة قادر على تقویة المادة المانعة.

الجراثیم والمیكروبات والفیروسات التي تسبب أكثر أمراض اإلنسان وتسبب التسمم الغذائي،  -7
المیكروبات لیس لها تأثیر على الضبع بسبب وجود حمض مطهر وقاتل قوي للجراثیم و 

  والفیروسات.

لعاب الضبع تأثیره حمضي قوى ویعمل هذا الحمض على التخلص من بقایا األطعمة  -8
الموجودة بین أسنان الضبع عن طریق إذابتها ... أي أن اللعاب نفسه یعمل كمطهر ومنظف 

 ألسنان الضبع من المیكروبات المسببة للتعفن والتسوس.

الجیف والقاذورات والفضالت والحیوانات المریضة دون أن یصاب  وهذا یفسر قدرة الضبع على أكل
  .)3(بالمرض

  

``````     

                                                           
 .15/18الشرح الممتع البن عثیمین ) (1

2) (http://www.binbaz.org.sa/mat/3208 

3) (http:www.startimes.com ،http://www.ebnmaryam.com  

http://www.binbaz.org.sa/mat/3208
http://www.startimes.com
http://www.ebnmaryam.com
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  املسألة اخلامسة
  )1(حترمي احلمر اإلنسية 

  اآلثار المتعارضة:

ما رواه البخاري قال: َحدَّثَِني ِإْسَحاُق ْبُن َنْصٍر َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْیٍد َحدَّثََنا ُعَبْیُد اهللا َعْن 
  . )2(َعْن َأْكِل ُلُحوِم اْلُحُمِر اْألَْهِلیَِّة" rَناِفٍع َوَساِلٍم َعن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللا َعْنُهَما َقاَل: "َنَهى النَِّبيُّ 

في  )3(فهذا الحدیث یبین حرمة أكل لحم الحمر اإلنسیة، ویعارضها ما روي عن ابن عباس
ًما َعَىل َطاِعٍم َيْطَعُمُه  ُقْل  (إباحة الحمر اإلنسیة مستدًال بقوله تعالى  َال َأِجُد ِيف َما ُأوِحَي إَِيلَّ ُحمَرَّ

ُه ِرْجٌس َأْو فِْسًقا ُأِهلَّ لَِغْريِ اهللاِ  َم ِخنِْزيٍر َفإِنَّ بِِه َفَمِن اْضُطرَّ  إِالَّ َأْن َيُكوَن َمْيتًَة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َحلْ
  . )4()َربََّك َغُفوٌر َرِحيمٌ َغْريَ َباٍغ َوَال َعاٍد َفإِنَّ 

  .)5(أما ابن عباس فكان یعلم بالنهي، لكنه حمله على التنزیه، توفیقًا بین اآلیة والحدیث
  وجه التعارض

  أن حدیث ابن عمر یبین حرمة أكل لحوم الحمر اإلنسیة، أما اآلیة التي استدل بها 
  من المحرمات فهو حالل.الجواز، ألن اهللا سكت عنه فلم یذكره في ض ابن عباس فتبین

  

                                                           
نسیة: قال ابن األثیر: یعني التي تأَلف الُبیوت، والمشهور فیها كْسر الهمزة منسوبة إلى اإلْنس وهم ) الحمر اإل(1

بفتح الهمزة والنون ولیس بشيء (النهایة في غریب الحدیث  َبُنو آدم الواحد إْنِسيٌّ .. قال ورَواه بعضهم
1/74.( 

  .4218م رق 3/139، باب غزوة خیبر، ) صحیح البخاري، كتاب المغازي(2
  تخریج الحدیث:

كتاب الذبائح ) ومسلم (4217و  4215رقم  3/138زوة خیبر، كتاب المغازي، باب غخرجه البخاري (أ
 ).بنحوه( )561رقم  803حم الحمر اإلنسیة، ص والصید، باب تحریم أكل ل

ُد ْبُن إِ ) (3 ، َقاَل: ثنا ُمَحمَّ ْدِریَس، َقاَل: ثنا ُسْفَیاُن، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْمٌرو، َقاَل: ُقْلُت َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َیْحَیى اْلُمَزِنيُّ
َفَقاَل: َقْد َكاَن َیُقوُل َذِلَك، اْلَحَكُم ْبُن ، َقْد َنَهى َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر اْألَْهِلیَّةِ  rِلَجاِبِر ْبِن َزْیٍد ِإنَُّهْم َیْزُعُموَن َأنَّ النَِّبيَّ 

، َعِن النَِّبيِّ َعْمٍرو اْلِغَفارِ  ُقْل َال َأِجُد ِفي َما "َوَلِكْن َأَبى َذِلَك اْلَحْبُر َیْعِني اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي اُهللا َعْنُهَما َوَقَرَأ  rيُّ
ًما َعَلى َطاِعٍم َیْطَعُمهُ   .)4/205شرح معاني اآلثار" (ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ

 ).145) سورة األنعام ((4

 .13/43یني ) عمدة القاري للع(5
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  وقول ابن عباس بإباحة لحوم الحمر اإلنسیة؟ rكیف أزال العلماء التعارض بین قول النبي 

، وما قاله tهو أولى مما قال ابن عباس  rرد اإلمام الطحاوي بأن ما قاله رسول اهللا 
  .)1(من ذلك فهو مستثنى من اآلیة غیر مخالف لها rرسول اهللا 

إباحة جواز أكل الحمر األهلیة منسوخ بالنهي عنه ألنه كان متأخر  ومنهم من قال بأن
، وقال ابن حجر: "والجواب عن آیة األنعام أنها مكیة وخبر التحریم متأخرًا جدًا فهو مقدم، )2(عنه

وأیضًا فنص اآلیة خبر عن الحكم الموجود عند نزولها فإنه حینئذ لم یكن نزل في تحریم المأكول 
ا، ولیس فیها ما یمنع أن ینزل بعد ذلك غیر ما فیها وقد نزل بعدها في المدینة إال ما ذكر فیه

أحكام بتحریم أشیاء غیر ما ذكر فیها كالخمر في آیة المائدة وفیها أیضًا تحریم ما أهل لغیر اهللا به 
  .)3(والمنخنقة إلى آخره وكتحریم السباع والحشرات"

عن أكلها  rمر اإلنسیة أسبابًا لنهي النبي وقد ذكر بعض القائلین بجواز أكل لحوم الح
  :)4(یوم خیبر ومن هذه األسباب

عن الحمر األهلیة إبقاء على الظهر، ولیس على وجه  rمنهم من قال: إنما نهى رسول اهللا  -1
أطعمهم یومئٍذ لحوم الخیل ونهاهم عن لحوم الحمر، وهم  rالتحریم، ویرد علیهم بأن النبي 

ج منهم إلى الحمر؛ ألنهم یحملون على الخیل كما یحملون على الحمر، كانوا إلى الخیل أحو 
  ویركبون الخیل لمعاٍن ال یركبون لها الحمر.

وقال آخرون إنما منعوا یومئٍذ من أكل لحوم الحمر ألنها حمر كانت تأكل العذرة كما في روایة  -2
لما  كفاء القدور لكان ذلك محتمالً ، ویرد علیهم بأنه لو لم یكن جاء في هذا إال األمر بإ)5(البخاري

 لما قالوا، ولكنه قد جاء هذا، وجاء النهي في ذلك مطلقًا، فدل ذلك على نهیه عن أكل لحوم
الحمر األهلیة ال لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل العذرة وما أشبهها، ولكن لها في 

  نفسها.

                                                           
 .4/210) انظر: شرح معاني اآلثار (1

 .1/469) انظر: بدایة المجتهد (2

 .9/656) فتح الباري البن حجر (3

 وما بعدها. 4/206) انظر: شرح معاني اآلثار (4

َیْوَم َخْیَبَر َفِإنَّ اْلُقُدوَر َلَتْغِلي َقاَل الشَّْیَباِنيِّ َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َأِبي َأْوَفى َرِضَي اهللا َعْنُهَما َأَصاَبْتَنا َمَجاَعٌة  ) َعن(5
َال َتْأُكُلوا ِمْن ُلُحوِم اْلُحُمِر َشْیًئا َوَأْهِرُقوَها َقاَل اْبُن َأِبي َأْوَفى َفَتَحدَّْثَنا َأنَُّه  rَوَبْعُضَها َنِضَجْت َفَجاَء ُمَناِدي النَِّبيِّ 

كتاب  ،صحیح البخاريَكاَنْت َتْأُكُل اْلَعِذَرَة ( ْس، َوَقاَل َبْعُضُهْم َنَهى َعْنَها اْلَبتََّة ِألَنََّهاِإنََّما َنَهى َعْنَها ِألَنََّها َلْم ُتَخمَّ 
 ). 4220رقم  3/139المغازي، باب غزوة خیبر، 
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بة، فكان من الحجة علیهم في ذلك أن إنما نهى عنها ألنها كانت نه rوقال قوم إن رسول اهللا  -3
قوله "حمر الناس" یحتمل أن یكون انتهبوها من الناس، ویحتمل أن تكون نسبت إلى الناس 
ألنهم یركبونها، فیكون النهي وقع علیها ألنها أهلیة ال لغیر ذلك، وقد وقع في حدیث أنس بن 

أن النهي وقع علیها ألنها رجس فدل ذلك على  )1(قال: "اكفئوها فإنها رجس" rمالك أن النبي 
  ال ألنها نهبة. 

أما الحمار الوحشي فهو حالل بخالف اإلنسي، والدلیل ما روي عن َعْبِد اهللا ْبِن َأِبي َقَتاَدَة 
ِریِق ِفي َمْنِزٍل ِفي طَ  rَقاَل: ُكْنُت َیْوًما َجاِلًسا َمَع ِرَجاٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ  tالسََّلِميِّ َعْن َأِبیِه 
َناِزٌل َأَماَمَنا، َواْلَقْوُم ُمْحِرُموَن َوَأَنا َغْیُر ُمْحِرٍم، َفَأْبَصُروا ِحَماًرا َوْحِشی ا، َوَأَنا  rَمكََّة َوَرُسوُل اهللا 

ُتُه َفُقْمُت ِإَلى اْلَفَرِس َمْشُغوٌل َأْخِصُف َنْعِلي َفَلْم ُیْؤِذُنوِني ِبِه، َوَأَحبُّوا َلْو َأنِّي َأْبَصْرُتُه، َواْلتََفتُّ َفَأْبَصرْ 
ْمَح، َفَقاُلوا: ْمَح، َفُقْلُت َلُهْم: َناِوُلوِني السَّْوَط َوالرُّ َال َواهللا َال  َفَأْسَرْجُتُه ثُمَّ َرِكْبُت َوَنِسیُت السَّْوَط َوالرُّ

َدْدُت َعَلى اْلِحَماِر َفَعَقْرُتُه، ُثمَّ ِجْئُت ِبِه ُنِعیُنَك َعَلْیِه ِبَشْيٍء، َفَغِضْبُت َفَنَزْلُت َفَأَخْذُتُهَما ُثمَّ َرِكْبُت َفشَ 
ُت اْلَعُضَد َمِعي َوَقْد َماَت َفَوَقُعوا ِفیِه َیْأُكُلوَنُه، ثُمَّ ِإنَُّهْم َشكُّوا ِفي َأْكِلِهْم ِإیَّاُه َوُهْم ُحُرٌم، َفُرْحَنا َوَخَبأْ 

، َفَقاَل: َمَعُكْم ِمْنُه َشْيٌء؟ َفُقْلُت: َنَعْم َفَناَوْلُتُه اْلَعُضَد َفَأَكَلَها َفَسَأْلَناُه َعْن َذِلكَ  r َفَأْدَرْكَنا َرُسوَل اهللا
  .)2(َحتَّى َنِفَدَها َوُهَو ُمْحِرمٌ 

  ما الفرق بین الحمار الوحشي واألهلي؟

الفرق كالتالي، أن كال الحمارین حمار، ولكن الحمار الوحشي هو حمار تمیز بالعنفوان 
نة، ولم یستطع أحد إجباره وحمله على أن یكون خادمًا لإلنسان فهو یرفض أن ورفض الذل والمها

  یجر العربات وأن یحمل الحمولة، 
  لماذا حرم األهلي ولم یحرم الوحشي؟

یقول الباحث النسابة أحمد بن سلیمان الترباني في كتابه (تحقیق صفات الحمار الوحشي 
من صید أجدادنا العرب أبیض اللون على نحره الذي تعرفه العرب): الحمار الوحشي الذي كان 

  .)3(سواد وهو شبیه بالمها وقد انقرض ولم یعد له وجود

                                                           
صحیح البخاري كتاب َفِإنََّها ِرْجٌس (اْلُحُمِر  ِإنَّ اَهللا َوَرُسوَلُه َیْنَهَیاِنُكْم َعْن ُلُحومِ  r) وفیه: َفَناَدى ُمَناِدي النَِّبيِّ (1

، عن صدقة بن الفضل عن ابن عیینة عن أیوب عن محمد بن 4198رقم  3/135ي باب غزوة خیبر المغاز 
 .)rسیرین عن أنس بن مالك عن النبي 

 .2570رقم  2/228كتاب الهبة، باب من استوهب من أصحابه شیئًا  ،صحیح البخاري) (2

3) (http://uaesm.maktoob.com/vb/uae220268/. 

http://uaesm.maktoob.com/vb/uae
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وهذا القول لیس بصحیح؛ ولم یذكره أحد من أهل العلم المتقدمین فیما أعلم؛ بل المهاة 
  معدودة عندهم من "بقر الوحش"، ال من حمر الوحش؛ وهذان نوعان مختلفان من الحیوانات.

د ذلك قول المناوي أثناء شرحه ألثر: (أزهد الناس في العالم أهله وجیرانه): "فما هو ویؤك
إال كحمار الوحش ُیدخل به البلد؛ فیطیف الناس به معجبین لتخطیط جلده، وحمرهم بین أظهرهم 

  .)1(تحمل أثقالهم ال یلتفتون إلیها"

ة؛ إنما هي نوع منها، لكن ُینبه هنا إلى أن الحمر الوحشیة لیست محصورة في المخطط
  .)2( وثمة أنواع أخرى مختلفة األلوان؛ یقول الدمیري: (وألوان حمر الوحش مختلفة)

ویبدو أن شهرة النوع المخطط في هذا العصر إنما كانت لكثرته وندرة األنواع األخرى أو 
ة العربیة انقراضها؛ فإن من یطالع كتب األدب یلحظ أن حمر الوحش كانت قدیما كثیرة في الجزیر 

(ثم انقرضت كما انقرضت المها وغیرها من الحیوانات؛ ألسباب عدیدة؛ ولم یكن النوع المخطط 
  معروفا فیها؛ بدلیل أنها وصفت في أشعار العرب كثیرًا.

  

``````  
 

  املسألة السادسة
  أكل حلوم اخليل 

مَّاُد ْبُن َزْیٍد َعْن َعْمٍرو َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ما رواه البخاري قال: َحدَّثََنا ُسَلْیَماُن ْبُن َحْرٍب َحدَّثََنا حَ 
َیْوَم َخْیَبَر َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر  rَعِليٍّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللا َرِضَي اهللا َعْنُهَما َقاَل: "َنَهى َرُسوُل اهللا 

  .)3(اْألَْهِلیَِّة َوَرخََّص ِفي اْلَخْیِل"

ُد ْبُن َیْحَیى َحدَّثََنا ُسْفَیاُن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َقاَل َأْخَبَرْتِني وما رواه أیضًا قال: َحدَّثََنا خَ  الَّ
ْهِد النَِّبيِّ َفاِطَمُة ِبْنُت اْلُمْنِذِر اْمَرَأِتي َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر َرِضَي اهللا َعْنُهَما َقاَلْت: "َنَحْرَنا َعَلى عَ 

r  َ4(اهُ"َفَرًسا َفَأَكْلن(.  

                                                           
 .1/482) فیض القدیر (1

 .1/231) حیاة الحیوان (2

  . 4219رقم  3/139ي، باب غزوة خیبر ) صحیح البخاري، كتاب المغاز (3
   تخریج الحدیث:

 ). ( بنحوه،) 1941رقم  805ص  ل لحوم الخیل،كتاب الصید والذبائح، باب في أكأخرجه مسلم (

  .5510رقم  3/460باب النحر والذبح ) صحیح البخاري، كتاب الذبائح والصید، (4
  تخریج الحدیث: 
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ْيَل ( یعارضها قوله تعالى: ِمريَ  َواْلبَِغاَل  َواْخلَ َكُبوَها َواْحلَ   . )1()َوِزينَةً  لَِرتْ

وما رواه أبو داود قال: َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْرٍب، َحدَّثَِني َأُبو َسَلَمَة 
ْبِن َیْحَیى ْبِن اْلِمْقَداِم، َعْن َجدِِّه اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب، َعْن َخاِلِد ْبِن  ُسَلْیَماُن ْبُن ُسَلْیٍم، َعْن َصاِلحِ 

َخْیَبَر، َفَأَتِت اْلَیُهوُد َفَشَكْوا َأنَّ النَّاَس َقْد َأْسَرُعوا ِإَلى َحَظاِئِرِهْم  rاْلَوِلیِد، َقاَل: َغَزْوُت َمَع َرُسوِل اهللا 
: "َأَال َال َتِحلُّ َأْمَواُل اْلُمَعاَهِدیَن ِإالَّ ِبَحقَِّها، َوَحَراٌم َعَلْیُكْم ُحُمُر اْألَْهِلیَِّة، َوَخْیُلَها، r َفَقاَل َرُسوُل اهللا

  .)2(َوِبَغاُلَها، َوُكلُّ ِذي َناٍب ِمَن السَِّباِع، َوُكلُّ ِذي ِمْخَلٍب ِمَن الطَّْیِر"
  وجه التعارض:

فهم في الخیل فمعارضة دلیل الخطاب في اآلیة لحدیث جابر قال ابن رشد: "وأما سبب اختال
  ، فیكون التعارض لألسباب التالیة: )3(ومعارضة قیاس الفرس على البغل والحمار"

 َخَلَقَها َواْألَْنَعامَ (، وذكر األنعام فقال: )4(أن اهللا تبارك وتعالى ذكرها في كتابه للركوب والزینة -1
  .  )5()َتْأُكُلونَ  َوِمْنَها نَافِعُ َومَ  ِدْفءٌ  فِيَها َلُكمْ 

  قیاس الخیل على الفرس والحمار. -2

  أن حدیث جابر یبین جواز أكل لحوم الخیل، بینما حدیث خالد یبین تحریم أكل لحوم الخیل. -3
                                                                                                                                                                          

 ).(بمثله)، 1942رقم  805أكل لحوم الخیل، ص  كتاب الصید والذبائح، باب فيأخرجه مسلم (

 ).8) سورة النحل ((1

  .3806رقم  684اء في أكل السباع ص ج ) سنن أبي داود، كتاب األطعمة، باب ما(2
  تخریج الحدیث:

كتاب الصید )، والنسائي (3790رقم  682أكل لحوم الخیل، ص  كتاب األطعمة، باب فيأخرجه أبو داود (
باب لحوم البغال، كتاب الذبائح، )، وابن ماجة (4331رقم  666أكل لحوم الخیل، ص  والذبائح ،باب تحریم

  ).ور بن یزید عن صالح بن یحیى به (كلهم بنحوهتهم من طریق بقیة عن ث)، ثالث3198رقم  450ص 
  الحكم على اإلسناد: 

  إسناده ضعیف ألن فیه:
  ).604بن معدي كرب مستور من الرابعة (تقریب التهذیب ص  یحیى بن المقدام -
)، 274ب ص الكندي الشامي لین من السادسة (تقریب التهذی صالح بن یحیى بن المقدام بن معدي كرب -

 ولم یتابع.

 .1/470) بدایة المجتهد (3

 .10/127) التمهید البن عبد البر (4

 ).5) سورة النحل ((5
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  كیف أزال العلماء التعارض بین اآلیة والحدیث وبین األحادیث بعضها مع بعض؟

یث جابر ألن ذكر الركوب والزینة ال یدل على أن منفعتها ال یوجد تعارض بین اآلیة وحد -1
  .)1(مختصة بذلك، وٕانما خص هذان بالذكر ألنها معظم المقصود من الخیل

أباح  rأما من حیث قیاس الخیل على الحمار األهلي فقد قال الطحاوي: "قد أخبر جابر أنه 
  .)2(تالف حكمها"لهم الخیل في وقت منعه إیاهم من لحوم الخیل فدل ذلك على اخ

  أما بالنسبة لحدیث خالد، فإن العلماء لم یحتجوا به ألنه ضعیف من وجوه: -2

ضعف إسناده، وذلك ألن فیه یحیى بن المقدام (مستور) وصالح بن یحیى (لین) ولیس  -أ
  لهما متابع.

  مخالفته روایة الثقات. -ب

م إال بعدها على الصحیح، ألن في سیاقه أن خالدًا شهد خیبر، وهو خطأ فإنه لم یسل - ج
  .)3(والذي جزم علیه األكثر أن إسالمه كان سنة الفتح

: "ویشبه )5(، فقد قال النسائي-والنسائي  )4(كأبي داود - منهم من قال بأن حدیث خالد منسوخ  -3
أن یكون هذا إن كان صحیحًا أن یكون منسوخًا ألن قوله أذن في أكل لحوم الخیل دلیل على 

  .)6(ذلك"

                                                           
  .13/96) شرح النووي على مسلم (1

 .4/211) شرح معاني اآلثار للطحاوي (2

 .9/651) فتح الباري البن حجر (3

 .3790رقم  682) سنن أبي داود، كتاب األطعمة، باب في أكل لحوم الخیل، ص (4

 .4824رقم  4/483) السنن الكبرى، كتاب الصید، باب تحریم أكل لحوم الخیل (5

ألوهام، وفیه نوع تأیید ) قال السندي: "یرید أن اإلذن ینبني عن منع سابق، وهذا غیر الزم، لكن قد یتبادر إلى ا(6
 ).7/202حاشیة السندي على النسائي تأیید للنسخ" (
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  املبحث الثاني
  األشـــــربــــة

  

 وفیه ثــالث مسائل:

  المسألة األولى: حكم شرب قلیل األنبذة الذي ال یسكر
الحنتم والمزفت المسألة الثانیة: االنتباذ في األربع (الدباء و 

  والنقیر)
  المسألة الثالثة: تخلیل الخمر
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  املسألة األوىل
  حكم شرب قليل األنبذة الذي ال يسكر 

  اآلثار المتعارضة:

  المجموعة األولى:
ما رواه مسلم قال: حدثنا یحیى بن یحیى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن 

  .)1(قال: "من شرب الخمر في الدنیا ُحِرَمها في اآلخرة" rرسول اهللا 
ثََنا َعْبُد اهللا ْبُن ُیوُسَف َأْخَبَرَنا َماِلٌك َعن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َأِبي َسَلَمَة وما رواه البخاري قال: َحدَّ 

َعن اْلِبْتِع؟ َفَقاَل: "ُكلُّ َشَراٍب َأْسَكَر َفُهَو  rْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن َأنَّ َعاِئَشَة َقاَلْت: ُسِئَل َرُسوُل اهللا ا
  .)2(َحَراٌم"

ثََنا ُقتَْیَبُة َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َجْعَفٍر، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن وما رواه الترمذي قال: َحدَّ 
َعْن ُحْجٍر َقاَل: َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َداُوَد ْبِن َبْكِر ْبِن َأِبي الُفَراِت، َعن اْبِن الُمْنَكِدِر، 

  .)3(»َما َأْسَكَر َكِثیُرُه َفَقِلیُلُه َحَرامٌ «َقاَل:  rوَل اهللا َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللا، َأنَّ َرسُ 
                                                           

 832ربة، باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم یتب فیها بمنعه إیاها في اآلخرة ص صحیح مسلم، كتاب األش (1)
  .2003رقم 

  تخریج الحدیث:
 832إیاها في اآلخرة ص  كتاب األطعمة، باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم یتب فیه بمنعهأخرجه مسلم (

 ).)، من طرق كلها عن نافع به (بنحوه2003رقم 

  .3/12شربة، باب تحریم الخمر وهي من البسر والتمر صحیح البخاري، كتاب األ (2)
  تخریج الحدیث:

وأخرجه  )،(بنحوه مع زیادة )3/12كتاب األشربة، باب تحریم الخمر وهي من البسر والتمیر أخرجه البخاري (
، ، (بمثله))2001رقم  830كتاب األطعمة باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ص مسلم (

 ریق ابن شهاب به. كالهما من ط

  .1865رقم  429ثیره فقلیله حرام ص سنن الترمذي، كتاب األشربة، باب ما حاء ما أسكر ك (3)
  تخریج الحدیث:

كتاب األشربة (وابن ماجة  ،)3681رقم  663ما جاء في السكر ص  كتاب األشربة، بابأخرجه أبو داود (
  ).هما من طریق داود بن بكر (بنحوه) كال3393رقم  569باب ما أسكر كثیره فقلیله حرام ص 

  تراجم الرواة:
  ).198موالهم المدني صدوق من السابعة (تقریب التهذیب ص بن أبي الفرات األشجعي  داود بن بكر -

وقال أبو حاتم: شیخ ال  )،6/281ذكره ابن حبان في الثقات ()، و 3/407ابن معین (الجرح والتعدیل وثقه 
  ).1/561وقال الدارقطني: مدني یعتبر به (تهذیب التهذیب )، 3/407بأس به (الجرح والتعدیل 

  هو صدوق. قلت:
 الحكم على اإلسناد:

 إسناده حسن.
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  المجموعة الثانیة:

 ،ُشْعَبةُ  َحدَّثََنا ،َأِبي َحدَّثََنا ،اْلَعْنَبِريُّ  ُمَعاذٍ  ْبنُ اهللا  ُعَبْیدُ  َحدَّثََنایعارضها ما رواه مسلم قال:   
 َلهُ  ُیْنتََبذُ  rاهللا  َرُسولُ  َكانَ " :َیُقولُ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمْعتُ  :َقالَ  ،ِنيِّ اْلَبْهَرا ُعَمرَ  َأِبي ُعَبْیدٍ  ْبنِ  َیْحَیى َعنْ 
لَ   اْلَعْصرِ  ِإَلى َواْلَغدَ  ،اْألُْخَرى َواللَّْیَلةَ  َواْلَغدَ  ،َتِجيءُ  الَِّتي َواللَّْیَلةَ  ،َذِلكَ  َیْوَمهُ  َأْصَبحَ  ِإَذا َفَیْشَرُبهُ  ،اللَّْیلِ  َأوَّ
)1("َفُصبَّ  ِبهِ  َأَمرَ  َأوْ  اْلَخاِدمَ  َسَقاهُ  َشْيءٌ  َبِقيَ  َفِإنْ 

.  

وما رواه النسائي قال: َأْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن ِإْسَماِعیَل ْبِن ُسَلْیَماَن، َقاَل: َأْنَبَأَنا َیْحَیى ْبُن َیَماٍن، 
َحْوَل اْلَكْعَبِة  rَقاَل: َعِطَش النَِّبيُّ  َعْن ُسْفَیاَن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َخاِلِد ْبِن َسْعٍد، َعْن َأِبي َمْسُعوٍد،

، َفَصبَّ َعَلْیِه، ثُمَّ »َعَليَّ ِبَذُنوٍب ِمْن َزْمَزمَ «، َفَقاَل: )2(َفاْسَتْسَقى، َفُأِتَي ِبَنِبیٍذ ِمَن السَِّقاَیِة، َفَشمَُّه َفَقطَّبَ 
)3( َشِرَب، َفَقاَل َرُجٌل: َأَحَراٌم ُهَو َیا َرُسوَل اهللا؟ َقاَل: َال 

.  

                                                           
 .2004رقم  832د ولم یصر مسكرًا ص ) صحیح مسلم، كتاب األشربة، باب إباحة النبیذ الذي لم یشت(1

 .)4/79(النهایة البن األثیر  وُیثقل فوُیَخفَّ  الَعُبوس َیْفعله كما عینیه بین ما َقَبض أي َقطَّب:  )(2
  .5703ا من أباح شراب السكر ص رقم ) سنن النسائي، كتاب األشربة، باب األخبار التي اعتل به(3

  تخریج الحدیث: 
) من طریق محمد بن سعید عن یحیى بن یمان، 6471رقم  4/219أخرجه الطحاوي (شرح معاني اآلثار 

عن عبد العزیز بن )، من طریق محمد بن عبد اهللا بن یزید المشرق 4698رقم  5/476خرجه الدارقطني (وأ
  ).أبان، كالهما (یحیى وعبد العزیز) عن سفیان به (بنحوه

  تراجم الرواة: 
یر، مات سنة تسع وثمانین ومائة العجلي الكوفي، صدوق عابد، یخطئ كثیرًا وقد تغ یحیى بن یمان -
  ).598تقریب التهذیب ص (

حبان في الثقات )، وذكره ابن 262ن (تاریخ أسماء الثقات ص )، وابن شاهی2/360لي (الثقات قد وثقه  العج
  ).9/255وقال ربما أخطأ (

)، وأحمد (الجرح والتعدیل 16/186)، وابن المدیني (تاریخ بغداد 8/513وضعفه ابن سعد (الطبقات الكبرى 
)، وأبو زرعة (أبو زرعة 9/199رح والتعدیل الج)، وأبو حاتم (16/186)، وأبو داود (تاریخ بغداد 9/199

ال الذهبي: صدوق فلج فساء حفظه )، وق251)، والنسائي (الضعفاء ص 393وجهوده في السنة ص 
ومرة لیس به بأس ومرة قال:  )،9/199ما یحیى بن معین فقال مرة: ثقة (الجرح والتعدیل )،أ2/379(الكاشف 

  ).16/186ي آخر عمره (تاریخ بغداد كان یضعف ف
  هو صدوق في نفسه لكنه یخطئ كثیرًا. الخالصة:

  الحكم على اإلسناد: 
ن أبان قال عنه ابن حجر: متروك (تقریب إسناده ضعیف لضعف یحیى بن الیمان، وقد تابعه عبد العزیز ب

    ضعیفًا.  یتقوى بمتابعته فیبقى الحدیث)، فال356التهذیب ص 
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ِد وما رواه النسائي قال: َأْخَبَرَنا ِزَیاُد ْبُن َأیُّوَب، َقاَل: َحدَّثََنا ُهَشْیٌم، َقاَل: َأْنَبَأَنا اْلَعوَّاُم، َعْن َعبْ 
َو ِعْنَد ِبَقَدٍح ِفیِه َنِبیٌذ َوهُ  rَجاَء ِإَلى َرُسوِل اهللا َقاَل: َقاَل اْبُن ُعَمَر: رََأْیُت َرُجًال  ِفعاْلَمِلِك ْبِن َنا

ْكِن، َوَدَفَع ِإَلْیِه اْلَقَدَح َفَرَفَعُه ِإَلى ِفیِه، َفَوَجَدُه َشِدیًدا َفَردَُّه َعَلى َصاِحِبِه، َفَقاَل َلُه رَ  ُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: َیا الرُّ
َدَح، ثُمَّ َدَعا ِبَماٍء َفَصبَُّه ِفیِه َفَرَفَعُه َرُسوَل اهللا، َأَحَراٌم ُهَو؟ َفَقاَل: َعَليَّ ِبالرَُّجِل، َفُأِتَي ِبِه، َفَأَخَذ ِمْنُه اْلقَ 

، َفاْكِسُروا )1(َیةُ ِإَلى ِفیِه، َفَقطََّب ثُمَّ َدَعا ِبَماٍء أیضًا، َفَصبَُّه ِفیِه، ثُمَّ َقاَل: ِإَذا اْغَتَلَمْت َعَلْیُكْم َهِذِه اْألَْوعِ 
)2(ُمُتوَنَها ِباْلَماءِ 

.
  

  وجه التعارض:

ة األولى تبین حرمة الخمر سواء كان كثیرًا أو قلیًال، أما أحادیث أن أحادیث المجموع
  .فتتحدث عن النبیذ الذي لم یصل حد اإلسكار فإن وصل أصبح خمراً المجموعة الثانیة 

  الفرق بین الخمر والنبیذ

 ،ذلك وغیر والشعیر والحنطة والعسل والزبیب التمر من األشربة من یعمل ما هوالنبیذ: 
َعَلى ُكلِّ َشَراٍب الخمر فیطلق ، أما )3(نبیذاً  لیصیر الماء علیه تركت إذا والعنب لتمرا نبذت :یقال

  .)4(ُمْسِكٍر ِمْن ِعَنٍب َكاَن َأْو ِمْن َغْیِرهِ 

                                                                                                                                                                          
، عن منُصوٍر، وِهم ِفیِه یحیى بُن یماٍن، وإِّنما ذاكرُهم ُسفیاُن، عِن قال أبو زرعة: هذا ِإسناٌد باِطٌل، عِن ا لّثوِريِّ

ًبا ِمن الكلِبيِّ ِحین  ، عن أِبي صاِلٍح، عِن الُمّطِلِب بِن أِبي وداعة ُمرسًال، ولعّل الّثوِرّي ِإّنما ذكرُه تعجُّ الكلِبيِّ
 ).4/441یث البن أبي حاتم حدعلل الیِث ُمستنِكًرا على الكلِبيِّ (حّدث ِبهذا الحدِ 

 ).3/382ْسِكر إلى حدِّها الذي ُیسِكر (النهایة في غریب األثر ) أي إذا جاوَزت َحّدها الذي ال یُ (1

، عن 5694رقم  853) سنن النسائي، كتاب األشربة باب األخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر ص (2
  . rك بن أخي القعقاع عن ابن عمر عن النبي زیاد بن أیوب عن هشیم عن العوام عن عبد المل

  تخریج الحدیث:
رقم  5/473طني سنن الدارق)، والدارقطني (6468رقم  4/219 شرح معاني اآلثارأخرجه الطحاوي (

  ).، من طرق كلها عن عبد الملك به (كلهم بنحوه)8/305)، والبیهقي (السنن الكبرى 4694
  تراجم الرواة:

ه بن القعقاع مجهول من الرابعة (تقریب شیباني الكوفي بن أخي القعقاع ویقال لال عبد الملك بن نافع -
  ).365التهذیب ص 

  الحكم على اإلسناد:
 إسناده ضعیف لجهالة عبد الملك كما أنه لم یتابع.

 .4323لسان العرب البن منظور ص  )(3

 .4/187المنتقى ) (4
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  كیف أزال العلماء التعارض بین األحادیث؟

لو نظرنا إلى حدیث ابن عباس فإننا ال نجد فیه إباحًة صریحًة بشرب المسكر، لكنه یدل 
ى جواز االنتباذ وجواز شرب النبیذ ما دام حلوًا لم یتغیر ولم َیْغِل، أما سقیه الخادم بعد الثالث عل

وصبه فألنه ال یؤمن بعد الثالث تغیره، وأما قوله سقاه الخادم أو صبه معناه تارة یسقیه الخادم 
ادئ اإلسكار سقاه وتارة یصبه، وذلك الختالف حال النبیذ فإن كان لم یظهر فیه تغیر ونحوه من مب

الخادم وال یریقه ألنه مال تحرم إضاعته ویترك شربه تنزهًا، وٕان كان قد ظهر فیه شيء من مبادئ 
، أما األحادیث )1(اإلسكار والتغیر أراقه ألنه إذا أسكر صار حرامًا ونجسًا فیراق وال یسقیه الخادم

  لمسكر الصحیحة والمتفق علیها.الباقیة فیه فضعیفة ال ترقى لمعارضة أحادیث المنع من شرب ا

بهذا یتبین أن األحادیث التي استدل بها الذین قالوا بإباحة القلیل من الخمر الذي ال یسكر كثیرة ال 
  تقوى لالستالل فهي إما ضعیفة وٕاما صحیحة غیر صریحة الداللة على ذلك.

  

``````  
 

  املسألة الثانية
  ت والنقري)االنتباذ يف األربع (الدباء واحلنتم واملزف

  اآلثار المتعارضة:

  ما رواه البخاري قال: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َقاَل: َحدَّثََنا ُغْنَدٌر: َقاَل َحدَّثََنا ُشْعَبُة َعنْ 
، rْلَقْیِس َأَتوا النَِّبيَّ َقاَل: ُكْنُت ُأَتْرِجُم َبْیَن اْبِن َعبَّاٍس َوَبْیَن النَّاِس، َفَقاَل: ِإنَّ َوْفَد َعْبِد ا َأِبي َجْمَرةَ  

ا وََال َنَداَمى، َقاُلوا: َفَقاَل: َمن اْلَوْفُد َأْو َمن اْلَقْوُم؟ َقاُلوا: َرِبیَعُة، َفَقاَل: َمْرَحًبا ِباْلَقْوِم َأْو ِباْلَوْفِد َغْیَر َخَزایَ 
يُّ ِمْن ُكفَّاِر ُمَضَر، َوَال َنْسَتِطیُع َأْن َنْأِتَیَك ِإالَّ ِفي َشْهٍر ِإنَّا َنْأِتیَك ِمْن ُشقٍَّة َبِعیَدٍة َوَبْیَنَنا َوَبْیَنَك، َهَذا اْلحَ 

َأْرَبٍع، َأَمَرُهْم َحَراٍم، َفُمْرَنا ِبَأْمٍر ُنْخِبُر ِبِه َمْن َوَراَءَنا َنْدُخُل ِبِه اْلَجنََّة، َفَأَمَرُهْم ِبَأْرَبٍع َوَنَهاُهْم َعْن 
یَماِن ِباهللا  یَماُن ِباهللا َوْحَدُه؟ َقاُلوا: اهللا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: َشَهاَدُة َوْحَدهُ  Uِباْإلِ ، َقاَل: َهْل َتْدُروَن َما اْإلِ

َكاِة، َوَصْوُم َرَمَضانَ  َالِة، َوإِیتَاُء الزَّ   ، َوُتْعُطوا َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللا، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اهللا، َوإَِقاُم الصَّ
  

                                                           
 .3/174) انظر: شرح النووي على مسلم (1
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َوُربََّما  )4(، َقاَل ُشْعَبُة: ُربََّما َقاَل النَِّقیرِ )3(َواْلُمَزفَّتِ ) 2(َواْلَحْنَتِم  )1(َس ِمن اْلَمْغَنِم، َوَنَهاُهْم َعن الدُّبَّاءِ اْلُخمُ 
  .)6(َقاَل: اْحَفُظوُه َوَأْخِبُروُه َمْن َوَراَءُكمْ  )5(َقاَل اْلُمَقیَّر

ي ُمَحمَُّد ْبُن ُقَداَمَة، َقاَل: َحدَّثََنا َجِریٌر، َعْن َأِبي َفْرَوَة، یعارضه ما رواه النسائي قال: َأْخَبَرنِ 
 r اُهللا َعن اْلُمِغیَرِة ْبِن ُسَبْیٍع، َحدَّثَِني َعْبُد اهللا ْبُن ُبَرْیَدَة، َعْن َأِبیِه، َأنَُّه َكاَن ِفي َمْجِلٍس ِفیِه َرُسولُ 

ُكُلوا ُلُحوَم اْألََضاِحيِّ ِإالَّ َثَالثًا، َفُكُلوا َوَأْطِعُموا َوادَِّخُروا َما َبَدا َلُكْم، َفَقاَل: ِإنِّي ُكْنُت َنَهْیُتُكْم َأْن َتأْ 
 ا َرَأْیُتْم َواْجتَِنُبوا ُكلَّ َوَذَكْرُت َلُكْم َأْن َال تَْنَتِبُذوا ِفي الظُُّروِف الدُّبَّاِء َواْلُمَزفَِّت َوالنَِّقیِر َواْلَحْنَتِم اْنَتِبُذوا ِفیمَ 

  .)7(ُمْسِكٍر، َوَنَهْیُتُكْم َعْن ِزَیاَرِة اْلُقُبوِر، َفَمْن َأَراَد َأْن َیُزوَر َفْلَیُزْر، َوَال تَُقوُلوا ُهْجًرا

  

                                                           
 ).2/96یها فُتسرع الّشّدُة في الشراب (النهایة في غریب األثر اء: الَقْرُع واحدها ُدبَّاءٌة كانوا یْنتبُذون فالدُّبَّ  (1)

 ).1/448ة (النهایة في غریب األثر الَحْنَتم: ِجَرار مْدُهونة ُخْضٌر كانت ُتْحَمل الخْمر فیها إلى المدین (2)

ْفت (3)  ).2/304ه (النهایة في غریب األثر وهو نوٌع من القَاِر ثم اْنتُِبذ فی المزفت: هو اإلناء الذي ُطِلي بالزِّ

(النهایة في غریب  : أصُل النَّْخلة ُیْنَقر وَسطه ثم ُیْنَبُذ فیه التَّمر وُیْلَقى علیه الماء ِلیصیَر َنبیذًا ُمْسكراً النَِّقیر(4) 
 ).5/104األثر 

 - ، وباقي النسخ الُمقیَّر - بالباء  -ح البخاري ( الُمقبَّر )  في النسخة التي اعتمدتها في رسالتي من صحی (5)
 : بمعنى المزفت المطلي بالقار وهو الزفت.-بالیاء 

وفد عبد القیس على أن یحفظوا اإلیمان والعلم ویخبروا  rصحیح البخاري، كتاب العلم، باب تحرض النبي  (6)
  .87م رق 1/48من وراءهم، 

  تخریج الحدیث:
 - 27 - 26)، ومسلم (رقم 7266 - 6176 - 4369 - 3095 - 3510 -  523برقم ري (أخرجه البخا

)، 41)، من طریق سعید بن جبیر و (رقم 1997لها عن أبي جمرة ، وأخرجه مسلم ()، من طرق ك1997
 ). وأبو عمر) عن ابن عباس (بنحوه أبو جمرة وسعیدتهم (من طریق یحیى بن أبي عمرو البهراني ، ثالث

  .2033رقم  324اب زیارة القبور ص النسائي، كتاب الجنائز، بسنن  (7)
  تخریج الحدیث:
كتاب األضاحي، باب بیان ما كان من النهي عن أكل لحوم األضاحي بعد ثالث في أول أخرجه مسلم (

سبیع عن عبد اهللا  )، من طریق المغیرة بن1977رقم  818اٍإلسالم وبیان نسخه وٕاباحته إلى متى شاء، ص 
  بنحوه مختصرًا ).ریدة به (بن با

  تراجم الرواة:
الضبي، الكوفي، نزیل  -بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة  -جریر بن عبد الحمید بن ُقرط  -

الري وقاضیها، ثقة صحیح الكتاب، قیل: كان في آخر عمره یهم من حفظه، مات سنة ثمان وثمانین، وله 
  ).139بعون سنة  (تقریب التهذیب ص إحدى وس

 محمد بن فضیل كما في روایة مسلم.لكنه قد توبع متابعة قاصرة فقد تابعه 
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  وجه التعارض:
أن حدیث ابن عباس یبین عدم جواز االنتباذ في األواني األربعة المذكورة، بینما حدیث 

  .بریدة یبین جواز االنتباذ في تلك األواني
  كیف أزال العلماء التعارض بین الحدیثین؟

: وأما معنى النهي عن هذه األربع فهو أنه نهى عن االنتباذ فیها، وهو أن ) 1(قال النووي
یجعل في الماء حباٍت من تمٍر أو زبیٍب أو نحوهما لیحلو ویشرب، وٕانما ُخصت هذه بالنهي ألنه 

تبطل مالیته فنهى عنه لما فیه من إتالف المال، یسرع إلیه اإلسكار فیها، فیصیر حرامًا نجسًا، و 
وألنه ربما شربه بعد إسكاره من لم یطلع علیه، ولم ینه عن االنتباذ في أسقیة اَألَدم بل أذن فیها؛ 
ألنها لرقتها ال یخفى فیها الُمْسِكر، بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا، ثم إن هذا النهي كان في أول 

قال: كنت نهیتكم عن االنتباذ إال في األسقیة فانتبذوا  rأن النبي  tیدة األمر، ثم نسخ بحدیث بر 
  . في كل وعاء وال تشربوا مسكراً 

``````  
 

  املسألة الثالثة
  ختليل اخلمر 

  اآلثار المتعارضة:
ىِّ َعْن َأِبى ما رواه أبو داود قال: َحدَّثََنا ُزَهْیُر ْبُن َحْرٍب َحدَّثََنا َوِكیٌع َعْن ُسْفَیاَن َعِن السُّدِّ 

َعْن َأْیتَاٍم َوِرُثوا َخْمًرا َقاَل: َأْهِرْقَها، َقاَل: َأَفَال rُهَبْیَرَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َأَبا َطْلَحَة َسَأَل النَِّبي 
  . )2(َأْجَعُلَها َخال  َقاَل: الَ 

                                                           
 .1/185شرح النووي على مسلم  (1)

  .3675رقم  661في الخمر تخلل، ص  سنن أبي داود، كتاب األشربة، باب ما جاء (2)
  تخریج الحدیث:
، من طریق سفیان به 1983رقم  823كتاب األشربة، باب تحریم تخلیل الخمر، ص أخرجه مسلم (

  ).(مختصراً 
  تراجم الرواة:
 ضعفه ابن معین وابن مهدي ولینه أبو زرعة وأبو حاتم ،إسماعیل بن عبد الرحمن بن أبي كریمة_ السُّدي: 

)، وقال فیه ابن حجر: 1/278)، ورضیه أحمد وابن عدي (انظر: الكامل 2/185(انظر الجرح والتعدیل 
  ).108یب التهذیب ص "صدوق یهم رمي بالتشیع" (تقر 

  الحكم على اإلسناد:
 .سناده حسنإ
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َأْخَبَرَنا َأُبو َأْحَمَد ْبُن َعِدىٍّ َحدَّثََنا  یعارضه ما رواه البیهقي قال: َأْخَبَرَنا َأُبو َسْعٍد اْلَماِلیِنىُّ 
 َعْن َعْمَرَة َعِلىُّ ْبُن َسِعیٍد الرَّاِزىُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكَّاٍر َحدَّثََنا َفْرُج ْبُن َفَضاَلَة َعْن َیْحَیى ْبِن َسِعیدٍ 

: "ِإنَّ الدَِّباَغ َیِحلُّ ِمَن اْلَمْیَتِة َكَما َیِحلُّ اْلَخلُّ  rرسول اهللا ِبْنِت َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َقاَلْت: َقاَل 
  .)1(ِمَن اْلَخْمِر"

  وجه التعارض:

أن حدیث أنس یبین حرمة تخلیل الخمر، أما حدیث أم سلمة فیبین جواز تناول الخمر بعد 
  أن تصبح خًال.

الخل على التحریم أنه قد علم ویعارضه القیاس قال ابن رشد: "والقیاس المعارض لحمل 
من ضرورة الشرع أن األحكام المختلفة إنما هي للذوات المختلفة، وأن الخمر غیر ذات الخل، 

  .)2(والخل بإجماع حالل، فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل وجب أن یكون حالًال كیفما انتقل"

                                                           
السنن الكبرى للبیهقي كتاب الرهن باب العصیر المرهون یصیر خمرا فیخرج من الرهن وال یحل تخلیل الخمر  (1)

  ، عن أبي سعد المالیني عن أبي أحمد بن عدي عن علي بن سعید الرازي عن محمد 6/37بعمل آدمي 
فضالة عن یحیى بن سعید األنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة عن بن  بكار عن فرج بن ا

  .rالنبي 
  تخریج الحدیث:

 1/72طهارة، باب الدباغ، سنن الدارقطني، كتاب ال)، والدارقطني (23/360الطبراني (المعجم الكبیر  أخرجه
  )، من طرق كلها عن فرج بن فضالة به (بنحوه).125رقم 

  تراجم الرواة:
تقریب التهذیب من الثامنة مات سنة سبع وسبعین (بن النعمان التنوخي الشامي ضعیف  ج بن فضالةفر  -

  ).444ص 
یه إنكار وهو في غیره صدوق یكتب حدیثه وال یحتج به حدیثه عن یحیى بن سعید فقال عنه أبو حاتم: "

)، وابن معین (سؤاالت ابن 7/86)، وضعفه ابن مهدي (الجرح والتعدیل 7/86أحسن حاًال" (الجرح والتعدیل 
)، والنسائي 2/685)، ومسلم (الكنى واألسماء 82)، والبخاري (الضعفاء الصغیر ص 461الجنید ص 

بن سعید )، وقال الدارقطني: یروي أحادیث عن یحیى 2/206)، وابن حبان (المجروحین 198(الضعفاء ص 
)، وقال أحمد: " إذا 125رقم  1/72الدباغ،  طهارة، بابسنن الدارقطني، كتاب الأحادیث ال یتابع علیها (

االت أبي داود لإلمام سؤ حدیثه عن یحیى بن سعید مضطرب " (حدث عن الشامیین فلیس به بأس ولكن 
  ).265أحمد ص 

  وباقي الرواة ثقات.
  الحكم على اإلسناد:

 عید.اإلسناد ضعیف تفرد به فرج بن فضالة واتفق العلماء على تضعیف روایته عن یحیى بن س

 . 476 - 1/475بدایة المجتهد  (2)
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  مة والقیاس)؟كیف أزال العلماء التعارض بین حدیث أنس وبین (حدیث أم سل

  أما بالنسبة لحدیث أم سلمة فمن المتفق على ضعفه لوجهین:

  ضعف فرج بن فضالة. .1

 مخالفة متنه للروایات المتفق على صحتها. .2

فال یرقى لمعارضة حدیث أنس بن مالك، والعمل عند أكثر أهل العلم على تحریم تخلیل 
اع بها لكان في إراقتها إضاعة المال، وقد : "ألنه لو جاز تخلیلها واالنتف)1(الخمر قال ابن عبد البر

نهى عن إضاعة المال وال یقول أحد فیمن أراق خمرًا لمسلم أنه أتلف له ماًال وقد أراق عثمان بن 
  ".rأبي العاصي خمر الیتیم وأریقت بین یدي رسول اهللا 

ك الخل ومنهم من أجاز تخلیلها، وقالوا إن النهي عن التخلیل، وال داللة فیه على حظر ذل
الكائن منها، واحتمل أن یكون مراده تحریم ذلك الخل ، ویحتمل أن یكون أراد التغلیظ وقطع العادة؛ 

: "قد یحتمل أن یكون المنع من تخلیلها كان في )3(، قال ابن عبد البر)2(لقرب عهدهم بشرب الخمر
لقطع العادة في ذلك،  بدء األمر عند نزول تحریمها لئال یستدام حبسها بقرب العهد بشربها إرادة

وٕاذا كان هذا هكذا لم یكن في النهي عن تخلیلها حینئٍذ واألمر بإراقتها ما یمنع من أكلها إذا 
  تخللت، ولم یسأل عن خمر تخللت فنهى عن ذلك".

والخمر إن صارت خًال بعد أن كانت خمرًا فال یخلو أن تصیر خًال بمعالجة أو بغیر 
جة آدمي فإن المعالجة ممنوعة، وذلك ألنها لو عولجت دون تدخل معالجة، فإن صارت خًال بمعال

  .)4( آدمي فذلك یعني أنما قصد بها الخل، فحكمها غیر حكم ما قصد به الخمر
  الخالصة:

  أّن للعلماء في خل الخمر ثالثة أقوال:

  األول: أنها إذا تخللت الخمر بغیر قصد حل خلها، وٕاذا خللت بالقصد حرم خلها.

  حرم كل خل تولد عن خمر مطلقًا.الثاني: ی

الثالث: أن الخل حالل مع تولده من الخمر سواء قصد أم ال، إال أن فاعلها آثم إن تركها بعد أن 
  صارت خمرًا، عاص هللا مجروح العدالة؛ لعدم إراقته لها حال خمریتها.

                                                           
 .1/259التمهید البن عبد البر  (1)

 .6/349انظر: شرح صحیح البخاري البن بطال  (2)

 .4/151التمهید البن عبد البر  (3)

 .4/194 انظر المنتقى شرح الموطأ (4)
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  الخـــاتمـــــة

  اخلامتة
تم بفضل ،،، م وبعدالحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على خیر األنا

اهللا ومنه وكرمه دراسة ما تیسر جمعه من األحادیث المتعارضة والمشكلة في أبواب (الجهاد _ 
  الذبائح والصید _ األطعمة واألشربة) 

  أوًال: النتائج

  في ضوء هذه الدراسة، تم التوصل إلى النتائج التالیة:

أن یكون ناسخًا ومنسوخًا فإما بین األدلة بل التعارض ظاهري  حقیقيٌ  لیس هناك تعارٌض  -1
  من الراوي. اً أو خطأ في الفهم أو خطأ أو وهم

مي یلزمه لفهم علم مختلف الحدیث مهم لكل الناس للمحدث والفقیه واألصولي حتى العا -2
 .دینه فهمًا سلیماً 

أن مختلف الحدیث من أهم أنواع علم الحدیث وأصعبها وأنه یدخل في جمیع العلوم  -3
  یث وعلومه وفقه وأصوله.اإلنسانیة من حد

  التوصیات ثانیًا: 

  .البحث في كنوز السنةضرورة  -1

بدراسة مناهج العلماء الذین قاموا بجمع األحادیث المتعارضة مثل اإلمام الطحاوي االهتمام  -2
  .والبیهقي وغیرهم

  حث الطالب على دراسة األحادیث المختلفة والمشكلة في جمیع أبواب الدین. -3

جوانب طرق دفع التعارض وتخصیص كتب مستقلة لجمع المسائل التعمق في جانب من  -4
 الفقهیة التي أزال العلماء التعارض الواقع فیها بالجمع أو بالترجیح أو بالنسخ

حث طالب القسم الشرعي على دراسة مثل هذه الدراسات بشكل فقهي معمق أكثر مما هو  -5
  .دیثيحدیثي وبذلك تعم الفائدة بالربط بین الجانب الفقهي والح

وختامًا أقول رغم ما بذلت من جهد في هذا البحث إال أنه ال یخلو من عثرات وأخطاء فإن 
  أصبت فمن اهللا وٕان أخطأت فمن نفسي والشیطان.

  هذا وأسأل اهللا العلي العظیم القبول والتوفیق والسداد واإلخالص، 
  وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن واالهم.
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  الفهارس العامة
  

  أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة.
  ثانیًا: فهرس األحادیث النبویة الشریفة.

  ثالثًا: فهرس األماكن والبلدان.
  رابعًا: فهرس الرواة المترجم لهم.

  خامسًا: فهرس المصادر والمراجع.
  .سادسًا: فهرس الموضوعات
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فهرس اآلیات القرآنیة: أوالً   
 

  الصفحة  رقمها  طرف اآلیة

  سورة البقرة

  134  67 )إِنَّ اهللاَ َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا َبَقَرةً (

  20  106 )َما َننِْسْخ ِمْن آيٍة َأْو ُننِْسَها َنْأِت بَِخٍري ِمنَْها(

  136  173 )بِِه لَِغْريِ اهللا َوَما ُأِهلَّ (

ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوا إِنَّ اهللاَ َال (   55، 48  190 )...َوَقاتُِلوا ِيف َسبِيِل اهللاِ الَّ

ْهِر احلَرَ ( ْهُر احلََراُم بِالشَّ   62، 59  194 )امِ الشَّ

  سورة آل عمران

َكُر َكاألُْنَثى(   155  36 )َوَلْيَس الذَّ

  سورة المائدة

مُ ( َمْت َعَلْيُكُم املَْيَتُة َوالدَّ   124،128  3 )ُحرِّ

يَِّباُت َوَما (   144، 139  4 )...َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َهلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ

ْيِد َتنَاُلُه ( ٍء ِمَن الصَّ ُكُم اهللا بَِيشْ ِذيَن آَمنُوا َلَيْبُلَونَّ َا الَّ   144  94 )...َيا َأهيُّ

  سورة األنعام

  135  121 )َوَال َتْأُكُلوا ِممَّا َملْ ُيْذَكِر اْسُم اهللا َعَلْيهِ (

ْرَع ُخمَْتلًِفا ُأُكُلهُ (   9  141 )َوالنَّْخَل َوالزَّ

ًما َعَىل َطاِعٍم َيْطَعُمُه إِالَّ َأْن  ُقْل َال َأِجُد ِيف َما ُأوِحَي (   167  145 )...إَِيلَّ ُحمَرَّ
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلیة

  سورة األعراف

  9  142 )َوَقاَل ُموَسى ِألَِخيِه َهاُروَن اْخُلْفنِي ِيف َقْوِمي(

ُم َعَلْيِهُم اخلََباِئَث (   165  157 )َوُحيَرِّ

  سورة األنفال

ُكْم بَِأْلٍف ِمَن (   29  9 )...إِْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأينِّ ُممِدُّ

ُه هللا( يُن ُكلُّ   64  39 )َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

ُسوِل ( ٍء َفَأنَّ ِهللا ُمخَُسُه َولِلرَّ َام َغنِْمُتْم ِمْن َيشْ   70، 67  41 )...َواْعَلُموا َأنَّ

ْد ِهبِْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم يَ ( ا َتْثَقَفنَُّهْم ِيف احلَْرِب َفَرشِّ ُرونَ َفإِمَّ كَّ   36  57 )ذَّ

ٍة َوِمْن ِرَباِط اخلَْيِل ُتْرِهُبونَ ( وا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ   77  60 )...َوَأِعدُّ

ِض املُْْؤِمنَِني َعَىل اْلِقَتالِ ( َا النَّبِيُّ َحرِّ   86  65 )َيا َأهيُّ

ى َحتَّى ُيْثِخَن ِيف اْألَْرضِ (   35  67 )َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْرسَ

  سورة التوبة

ِكَني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهمْ ( ْرشِ   44، 36  5 )َفاْقُتُلوا املُ

ِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكَالمَ َوإِْن ( ْرشِ   40  6 )...َأَحٌد ِمَن املُ

  56  12 )...َوإِْن َنَكُثوا َأْيَامَهنُْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعنُوا ِيف ِدينُِكْم َفَقاتُِلوا (

ُموَن  َقاتُِلوا الَِّذينَ ( رِّ   65  29 )...َال ُيْؤِمنُوَن بِاهللا َوَال بِاْلَيْوِم اْآلِخِر َوَال ُحيَ

  سورة النحل

ُع َوِمنَْها َتْأُكُلونَ (   171  5 )َواْألَْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم فِيَها ِدْفٌء َوَمنَافِ
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلیة

ِمُل َأْثَقاَلُكمْ ( َىل َبَلٍد َملْ َتُكوُنوا َبالِِغيِه إِالَّ بِِشقِّ األَنُفسِ  َوَحتْ   108  7 )إِ

َكُبوَها َوِزينَةً (   171  8 )َواْخلَْيَل َواْلبَِغاَل َواْحلَِمَري لَِرتْ

  146  80 ) ...ُجُلوِد  واهللا َجَعَل َلُكْم ِمْن ُبُيوتُِكْم َسَكنًا َوَجَعَل َلُكْم ِمنْ (

  62، 59  126 )َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِهِ (

  سورة مریم

  9  59 )َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف (

  جسورة الح

اٍم َمْعُلوَماٍت َعَىل ( َع َهلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اهللا ِيف َأيَّ   118  28 ) ...لَِيْشَهُدوا َمنَافِ

  108  36 )َواْلُبْدَن َجَعْلنَاَها َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر اهللا(

  سورة النور

  18  62 )ْمٍر َجاِمٍع َملْ َيْذَهُبوا َحتَّى َيْسَتْأِذُنوهُ َوإَِذا َكاُنوا َمَعُه َعَىل أَ (

  سورى الفرقان

ِذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِخْلَفةً (   9  62 )َوُهَو الَّ

  سورة الشورى

َئٌة ِمْثُلَها( َئٍة َسيِّ   61، 59  40 )َوَجَزاُء َسيِّ

  سورة الجاثیة

  20  29 )إِنَّا ُكنَّا َنْسَتنِْسخ َما ُكنُْتم َتعَمُلون(

  سورة الحشر

ُسوِل (   95  7 )...َما َأَفاَء اهللا َعَىل َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى فلله َولِلرَّ
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلیة

  سورة محمد

َقاِب َحتَّى إَِذا ( َب الرِّ ِذيَن َكَفُروا َفَرضْ   29  4 )...َفإَِذا َلِقيُتُم الَّ

  سورة الفتح

  76  1 )إِنَّا َفَتْحنَا َلَك َفْتًحا ُمبِينًا(

َل َلُكْم َهِذهِ َوَعَدُكُم اهللاُ َمَغانَِم َكثَِريًة َتْأُخُذوَهنَ (   73  20 )ا َفَعجَّ

  سورة التكویر

  108  4 )َوإَِذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت (
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 ثانیًا: فهرس األحادیث النبویة الشریفة
 

 الصفحة الراوي األعلى طرف الحدیث

 129 عبد اهللا بن عمر ...ان، أحل لنا من الدم دمان ومن المیتة میتت

 65 عبد الرحمن بن عوف من مجوس هجر هاأخذ

 141 أبو ثعلبة الخشني إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اهللا فكل وٕان أكل منه 

 14 عائشة بنت أبي بكر ...ن شعبها األربع ومس الختان الختان فقد إذا قعد بی

 126 عبد اهللا بن عمر(موقوفًا) ....إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان 

 81 عمر بن الخطاب متاعهإذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا 

 70 یعلى بن منیة بالغزو وأنا شیخ كبیر rآذن رسول اهللا 

 109 البراء  أربع ال یجزن العوراء البین عورها والمریضة البین مرضها

 116 أبو بردة بن نیار أعد نسكاً 

 22 ثوبان أفطر الحاجم والمحجوم

 56 سعد بن أبي وقاص اقتلوهم وٕان وجدتموهم متعلقین بأستار الكعبة

 169 بن مالكأنس  أكفئوها فإنها رجس

 50 نعیم بن مسعود أما واهللا لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما

 44 عبد اهللا بن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن ال إله إال اهللا

 110 علي بن أبي طالب أن نستشرف العین واألذنین  rأمرنا رسول اهللا 

 39 محمد بن إسحاق من األسارى أبا عزة الجمحي rأمن رسول اهللا 

 63 أبو بكر  ...خرج یمشي أن أبا بكر الصدیق بعث جیوشًا إلى الشام ف
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 الصفحة الراوي األعلى طرف الحدیث

 179 أنس ....عن أیتام ورثوا خمرًا،  rأن أبا طلحة سأل النبي 

 74 أبو هریرة .... rن أبا هریرة قدم المدینة في رهط من قومه والنبي أ

 57 عبد اهللا بن عباس وتقع فیه rأن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي 

 113 مجاشع بن مسعود إن الجذع من الضأن یوفي مما یوفي منه الثنیة

 180 أم سلمة یتة كما یحل الخل من الخمرإن الدباغ یحل من الم

 68 عائشة بنت أبي بكر أتي بظبیة فیها خرز فقسمها للحرة واألمة rأن النبي 

 22 عبد اهللا بن عباس احتجم وهو صائم rأن النبي 

 14 عبد اهللا بن مسعود ....كان ال یرفع یدیه إال عند افتتاح الصالة  rأن النبي 

 132 أنس بن مالك ....كان یضحي بكبشین أملحین أقرنین  rأن النبي 

 45 عبد اهللا بن عمر مقتولة  rأة وجدت في بعض مغازي النبي أن امر 

 121 كعب بن مالك أن جاریة كانت ترعى غنمًا بسلع 

 106 عائشة بنت أبي بكر ....أمر بكبش أقرن یطأ في سواد ویبرك  rأن رسول اهللا 

 82 عبد اهللا بن عمر ....بعث سریة فیها عبد اهللا بن عمر قبل  rأن رسول اهللا 

 97 معاذ بن جبل ....بعثه إلى الیمن وأمره أن یأخذ من كل  rأن رسول اهللا 

 152 عبد اهللا بن عباس عق عن الحسن والحسین كبشًا كبشاً  rأن رسول اهللا 

 23 عائشة بنت أبي بكر  كان یفعل ذلك وال یغتسل rأن رسول اهللا 

 163 أبو ثعلبة الخشني نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع rأن رسول اهللا 

 93 عبد اهللا بن عمر(موقوفًا) أن عبدًا له أبق وذهب له بفرس فدخل أرض العدو

 98 حارثة بن مضرب (موقوفًا) أهل السواد بین المسلمینأن عمر أراد أن یقسم 
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 الصفحة الراوي األعلى طرف الحدیث

 98 أسلم مولى عمر ...أن عمر بن الخطاب ضرب الجزیة على أهل الذهب 

 59 حمزة بن عمرو األسلمي إن قدرتم على فالن فأحرقوه بالنار

 62 جابر بن عبد اهللا ....إن كان في شيء من أدویتكم خیر ففي شربة عسل 

 72 عبد اهللا بن عمر إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً 

 177 ابن عباس ....فقال: من الوفد أو  rتوا النبي إن وفد عبد القیس أ

 52 أنس بن مالك انطلقوا باسم اهللا وباهللا وال تقتلوا شیخًا فانیًا وال طفًال وال امرأة

 21 ريأبو سعید الخد إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم

 74 طارق بن شهاب األحمسي (موقوفًا) إنما الغنیمة لمن شهد الوقعة

 14 أبو سعید الخدري إنما الماء من الماء 

 63 عبد اهللا بن عمر وقطع وهي البویرةأنه حرق نخل بني النضیر 

 178 بریدة إني كنت نهیتكم أن تأكلوا لحوم األضاحي إال ثالثاً 

 18 أبو هریرة أوتیت جوامع الكلم

 107 أبو ذر الغفاري فقال: أغالها ثمنًا وأنفسها عند أهلهاأي الرقاب أفضل؟ 

 72 أبو هریرة أبان على سریة من المدینة قبل نجد rبعث رسول اهللا 

 47 ن رجل عن أبیهع ....سریة كنت فیها فنهانا أن نقتل  rبعث رسول اهللا 

 75 أبو موسى األشعري ....ونحن بالیمن فخرجنا مهاجرین إلیه  rبلغنا مخرج النبي 

 89 ًا)عبد الرحمن بن عوف (موقوف ....بینا أنا واقف في الصف یوم بدر فنظرت عن یمیني 

 132 عائشة بنت أبي بكر  ....ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثالثًا وستین بیده ثم 

 90 عمر بن الخطاب حمل البراء بن مالك على مرزبان الزأرة  یوم الزأرة
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 الصفحة الراوي األعلى طرف الحدیث

 71 سلمة بن األكوع خیر فرساننا الیوم أبو قتادة وخیر رجالتنا سلمة 

 132 جابر بن عبد اهللا عن عائشة بقرة یوم النحر rذبح رسول اهللا 

 124 أبو سعید الخدري ذكاة الجنین ذكاة أمه 

 126 عبد اهللا بن عمر ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم یشعر

 133 زیاد بن جبیر ....رأیت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ینحرها 

 176 عبد اهللا بن عمر ....بقدح فیه نبیذ وهو  rرأیت رجًال جاء إلى رسول اهللا 

 85 أبو موسى األشعري الرجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل لیذكر ویقاتل لیرى مكانه 

 24 سوید بن قیس زن وأرجح

 138 عدي بن حاتم ....عن المعراض فقال إذا أصاب بحده  rسألت النبي 

 122 أبو سعید الخدري عن الجنین؟ فقال: كلوه إن شئتم rسألت رسول اهللا 

 23 أبي بن كعب ....عن الرجل یصیب من المرأة ثم  rت رسول اهللا سأل

 65 عبد الرحمن بن عوف سنوا بهم سنة أهل الكتاب

 148 بن العاصعمرو  ....عن العقیقة فقال ال یحب اهللا  rسئل رسول اهللا 

 86 حبیب بن مسلمة الفهري نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة rشهدت النبي 

 76 مجمع بن جاریة األنصاري ....فلما انصرفنا عنها  rشهدنا الحدیبیة مع رسول اهللا 

 132 أنس بن مالك ....ونحن معه بالمدینة الظهر  rصلى رسول اهللا 

 163 جابر بن عبد اهللا الضبع، أصید هي؟ قال: نعم؟ قال: آكلها؟ قال: نعم

 175 أبو مسعود ....ل الكعبة فاستسقى فأتي بنبیذ حو  rعطش النبي 

 151 عبد اهللا بن عباس عن الحسن والحسین بكبشین كبشین rعق رسول اهللا 
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 الصفحة الراوي األعلى طرف الحدیث

 62 أنس بن مالك ....بعبد اهللا بنن أبي طلحة  rغدوت إلى رسول اهللا 

 171 خالد بن الولید ....خیبر فأتت الیهود فشكوا أن  rغزوت مع رسول اهللا 

 158 جابر بن عبد اهللا ....غزونا جیش الخبط وأمر أبو عبیدة فجعنا جوعًا شدیدًا 

 128 ابن أبي أوفى سبع غزوات أو ستًا كنا نأكل الجراد rا مع النبي غزون

 154 أم كرز الكعبیة في الغالم شاتان مكافأتان وفي الجاریة شاة

 76 عبد اهللا بن عمر میوم خیبر للفرس سهمین وللراجل سه rقسم رسول اهللا 

 21 جابر بن عبد اهللا  ....ترك الوضوء مما  rكان آخر األمرین من رسول اهللا 

 117 عبد اهللا بن عمر یذبح وینحر بالمصلى rكان النبي 

 45 بریدة ....إذا أمر أمیرًا على جیش أو سریة  rكان رسول اهللا 

 175 عبد اهللا بن عباس ....ینتبذ له أول اللیل فیشربه إذا أصبح  rكان رسول اهللا 

 82 حبیب بن مسلمة الفهري الخمس ینفل الثلث بعد rكان رسول اهللا 

 38 عمران بن حصین ....كانت ثقیف حلفاء لبني عقیل فأسرت ثقیف رجلین 

 163 أبو هریرة كل ذي ناب من السباع فأكله حرام

 174 عائشة بنت أبي بكر كر فهو حرامكل شراب أس

 118 جبیر بن مطعم كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة

 148 سمرة بن جندب كل غالم رهین بعقیقة تذبح عنه یوم سابعه

 81 عمر بن الخطاب أیته في النار في بردة غلهاكال إني ر 

 140 أبو ذر الكلب األسود شیطان

 115 عبد اهللا بن عباس ....في سفر فحضر األضحى فاشتركنا  rكنا مع النبي 
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 الصفحة الراوي األعلى طرف الحدیث

 r 81بعض أصحاب النبي  ....كنا نأكل الجزر في الغزو وال نقسمه حتى إن كنا لنرجع 

 78 عبد اهللا بن عمر كنا نصیب في مغازینا العسل والعنب فنأكله وال نرفعه

 54 عطیة القرظي ....ریظة فكانوا ینظرون فمن أنبت كنت من سبي بني ق

 179 بریدة ....كنت نهیتكم عن االنتباذ إال في األسقیة فانتبذوا في كل 

 21 بریدة  كنت نهیتكم عن زیارة القبور فزوروها

 112 جابر بن عبد اهللا ال تذبحوا إال مسنة إال أن یعسر علیكم

 63 أبو بكر الصدیق ال تقطعن نخًال وال تخربن عامرًا 

 22 أبو سعید الخدري ....ال صالة بعد العصر حتى تغرب الشمس وال صالة بعد 

 47 رباح بن الربیع ال یقتلن امرأة وال عسیفاً 

 9 أبو هریرة لخلوف فم الصائم أطیب عند اهللا من ریح المسك

 55 أبو موسى األشعري ....ا عامر على جیش من حنین بعث أب rلما فرغ النبي 

 56 سعد بن أبي وقاص ....الناس إال أربعة  rلما كان یوم فتح مكة أمن رسول اهللا 

 29 عمر بن الخطاب اللهم أنجز لي ما وعدتني

 139 عبد اهللا بن مغفل ....لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها فاقتلوا منها 

 68 عمر بن الخطاب (موقوفًا) ....ما أحد إال وله في هذا المال حق أعطیه أو منعه إال 

 174 جابر بن عبد اهللا فقلیله حرامما أسكر كثیره 

 159 جابر بن عبد اهللا ....لقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فیه وطفا أما 

 131 رافع  ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا فكل لیس الظفر والسن

 73 أبو هریرة (موقوفًا) ....مغنمًا قط إال قسم لي إال خیبر  rما شهدت لرسول اهللا 
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 الصفحة الراوي األعلى طرف الحدیث

 36 أبو هریرة ما عندك یا ثمامة

 144 أبو واقد ما قطع من البهیمة وهي حیة میتة

 55 رباح بن الربیع ما كانت هذه لتقاتل

 58 الصعب بن جثامة ....باألبواء وسئل عن أهل الدار یبیتون  rمر بي النبي 

 41 عمرو بن العاص المسلمون تتكافأ دماؤهم یسعى بذمتهم أدناهم

 149 سلمان بن عامر الضبي مع الغالم عقیقة فأهریقوا عنه دما وأمیطوا عنه األذى

 106 أبو هریرة من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة

 174 عبد اهللا بن عمر من شرب الخمر في الدنیا حرمها في اآلخرة

 112 البراء بن عازب من صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك

 90 أبو قتادة من قتل قتیًال فله سلبه 

 150 عمرو بن العاص من ولد له مولود فأراد أو أحب أن ینسك عنه فلیفعل

 170 أسماء بنت أبي بكر فرسًا فأكلناه rنحرنا على عهد النبي 

 115 جابر بن عبد اهللا (موقوفًا) البدنة عن سبعة عام الحدیبیة  rنحرنا مع رسول اهللا 

 61 مكحول (مرسًال) نصب المجانیق على أهل الطائف

 76 مجمع بن جاریة األنصاري نعم والذي نفس محمد بیده أنه لفتح

 168 عبد اهللا بن عمر عن أكل لحوم الحمر األهلیة  rنهى النبي 

 160 عبد اهللا بن عمر عن أكل الجاللة وألبانها rنهى رسول اهللا 

 170 جابر بن عبد اهللا لحوم الحمر األهلیة ورخص یوم خیبر عن  rنهى رسول اهللا 

 78 عبد اهللا بن أبي أوفى rهل كنتم تخمسون یعني الطعام في عهد رسول اهللا 
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 الصفحة الراوي األعلى طرف الحدیث

 87 خطاب (موقوفًا)عمر بن ال هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس

 158 أبو هریرة هو الطهور ماؤه الحل میتته

 31 محمد بن إسحاق وكان في األسارى عقبة بن أبي معیط والنضر بن الحارث

 69  یعلى بن منیة اهللا أسقي فرسه وأحسه وكنت تبیعًا لطلحة بن عبید

 92 أسامة بن زید وهل ترك عقیل من رباع أو دور

 89  عوف بن مالك األشجعي (موقوفًا) قضى بالسلب للقاتل rیا خالد أما علمت أن رسول اهللا 

 135 عائشة بنت أبي بكر  ....یا رسول اهللا إن قومًا یأتوننا باللحم ال نري أذكروا 

 79 عبادة بن الصامت یأیها الناس إن هذا من غنائمكم أدوا الخیط والمخیط
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فهرس األماكن والبدانثالثًا:   

  الصفحة  اسم المكان أو البلد

  55  أوطاس

  101  أیلة

  118  بطن عرنة

  63  البویرة

  132  البیداء

  75  الحبشة

  73  الحدیبیة

  94  خیف بني كنانة

  132  ذي الحلیفة

  196  زمزم

  121  سلع

  61  الطائف

  118  عرفات

  76  كراع الغمیم

  56  الكعبة

  87  الكوفة

  118  محسر

  90  مرزبان الزأرة

  118  مزدلفة

  14  مكة

  118  منى
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  الصفحة  اسم المكان أو البلد

  65  هجر

  58  ودان (األبواء)

  66  الیمن
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  فهرس الرواة المترجم لهمرابعًا: 

  الصفحة  اسم العلم

  151  إبراهیم بن طهمان

  129  إبراهیم بن محمد بن مروان

  99  اق السبیعيأبو إسح

  115  أبو الزبیر(محمد بن مسلم بن تدرس)

  151  أحمد بن حفص بن عبد اهللا 

  34  أحمد بن عبد الجبار

  57  أسباط بن نصر الهمداني

  99  إسرائیل بن یونس بن أبي إسحاق

  178  جریر بن عبد الحمید

  83  ةحبیب بن مسلم

  53  حجاج بن أرطاة

  53  الحسن البصري

  151  حفص بن عبد اهللا بن راشد

  106  حمید بن زیاد

  38  بن أبي هند القشیريداود 

  141  داود بن عمرو األودي

  129  زید بن أسلم العدوي
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  الصفحة  اسم العلم

  56  السدي

  148  سعید بن أبي عروبة

  50  سلمة بن الفضل األبرش

  31  سماك بن الولید الحنفي

  41  شعیب بن محمد

  82  صالح بن محمد بن زائدة المدني

  114  عاصم بن كلیب

  144  عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دینار

  114  عبد الرزاق بن همام 

  161  یحعبد اهللا بن أبي نج

  49  عبد اهللا بن صالح

  152  عبد اهللا بن عمرو بن أبي الحجاج

  60  عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج األموي

  176  عبد الملك بن نافع الشیباني

  152  عبد الوارث بن سعید بن ذكوان 

  129  عبداهللا بن زید بن أسلم العدوي

  100  عبید اهللا بن موسى بن باذام

  145  عثمان بن محمد
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  الصفحة  اسم العلم

  126  عصام بن یوسف بن میمون

  30  عكرمة بن عمار العجلي

  116  علباء بن أحمر

  48  علي بن أبي طلحة

  73  علي بن زید

  37  علي بن عاصم بن صهیب

  41  عمرو بن شعیب

  99  عمرو بن عبد اهللا بن عبید 

  180  فرج بن فضالة

  116  الفضل بن موسى السیناني

  74  قیس بن مسلم الجدلي

  122  مجالد بن سعید

  32  محمد بن إسحاق

  48  معاویة بن صالح

  126  معمر بن محمد بن معمر

  83  مكحول الشامي

  42  هشیم بن بشیر 

  160  یحیى بن سلیم الطائفي
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  الصفحة  اسم العلم

  175  یحیى بن یمان العجلي

  76  بن یزید یعقوب بن مجمع

  33 یونس بن بكیر بن واصل الشیباني
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قائمة المصادر والمراجعخامسًا:   
 القرآن الكریم  •

 ابن قیم الجوزیة وجهوده في  خدمة السنة النبویة وعلومها، لجمال بن محمد السید الناشر: .1
 - ه 1424عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، الطبعة األولى 

 م.2004

أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة مع تحقیق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي،  .2
المدینة المنورة، الطبعة الثانیة  - دراسة وتحقیق: سعدي الهاشمي، مكتبة ابن القیم 

  م.1989 - ه 1409

ه)، تحقیق: أبي الوفا 189اآلثار، لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن الحسن الشیباني (ت  .3
 لبنان. - األفغاني، دار الكتب العلمیة، بیروت 

أحكام األضحیة والذكاة، لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین (مطبوع ضمن كتاب الصید  .4
 م.1992 - ه 1412 الثمین في رسائل ابن عثیمین)، دار الثقة، الطبعة األولى

ه)، تحقیق:  543أحكام القرآن ألبي بكر محمد بن عبداهللا المعروف بابن العربي (ت  .5
 محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان.

ه)، تحقیق:  370أحكام القرآن لإلمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت  .6
 م.1992 - ه 1412لبنان،  - بیروت  محمد الصادق قمحاوي، الناشر: التراث العربي

أحوال الرجال، ألبي إسحاق إبراهیم بن یعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، تحقیق:  .7
 عبد العلیم عبد العظیم البستوي، الناشر: حدیث أكادمي نشاط أباد فیصل أباد باكستان. 

بن الخلیل اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، ألبي یعلى الخلیل بن عبد اهللا بن أحمد  .8
الخلیلي القزویني، تحقیق: محمد سعید بن عمر إدریس، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة 

 م.1989 - ه 1409األولى 

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، لمحمد ناصر الدین األلباني، المكتب  .9
 م.1979 - ه 1399اإلسالمي، الطبعة األولى 



 

  )203  (  
 

  الفهارس

یوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبد البر النمري االستذكار لإلمام الحافظ أبي عمر  .10
ه)، تحقیق: عبد المعطي أمین قلعجي، دار قتیبة للطباعة والنشر،  463األندلسي (ت 
 م.1993 - ه1414الطبعة األولى 

اإلصابة في تمییز الصحابة، لشهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني  .11
 ه). 852(ت 

لمنسوخ، ألبي بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني االعتبار في الناسخ وا .12
 ه.1359ه)، دائرة المعارف العثمانیة، حیدر أباد الدكن، الطبعة الثانیة  584(ت 

اعالم الموقعین عن رب العالمین، ألبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أیوب المعروف  .13
 - ل سلمان، دار ابن الجوزي ه)، تحقیق: مشهور بن حسن آ751بابن قیم الجوزیة (ت 

 ه.1423المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى 

األعمال الفدائیة صورها وأحكامها الفقهیة، بحث مقدم الستكمال الحصول على درجة  .14
الماجستیر في الفقه وأصوله، من قسم الثقافة اإلسالمیة، بكلیة التربیة، بجامعة الملك 

 بن خالد الحمود.سعود، بالریاض، للطالب سامي 

 ألفیة السیوطي في علم الحدیث، شرحه أحمد محمد شاكر، المكتبة العلمیة. .15

ه)، تحقیق: رفعت فوزي عبد المطلب،  204األم لإلمام محمد بن إدریس الشافعي (ت  .16
 م.2001 - ه 1422دار الوفاء، جمهوریة مصر العربیة، الطبعة األولى 

قیق: شاكر ذیب فیاض مركز الملك فیصل ه)، تح 251األموال لحمید بن زنجویه (ت  .17
 للبحوث.

ه)، تحقیق: أبي أنس سید بن رجب،  224األموال لإلمام أبي عبید القاسم بن سالم (ت  .18
 -ه 1428مصر، الطبعة األولى  -تقدیم: أبي إسحاق الحویني، دار الهدي النبوي 

 م.2007

مي السمعاني، تقدیم األنساب، لإلمام أبي سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمی .19
ه 1408لبنان، الطبعة األولى  -بیروت  -وتعلیق، عبد اهللا عمر البارودي، دار الجنان 

  م.1988 - 
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األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، ألبي بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري  .20
 ه)، تحقیق: أبو حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف، دار طیبة، الریاض 318(ت 

 م.1985 - ه 1405السعودیة، الطبعة األولى 

إیثار اإلنصاف في آثار الخالف، لسبط ابن الجوزي، تحقیق: ناصر العلي الناصر  .21
 ه. 1408الخلیفي، دار السالم، القاهرة، الطبعة األولى 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تألیف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق  .22
ه)، تحقیق: محفوظ الرحمن زین اهللا، مكتبة العلوم والحكم،  292 العتكي البزار (ت

 م.1988 - ه 1409المدینة المنورة، الطبعة األولى 

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، لإلمام أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن  .23
 م.1982 - ه 1402ه)، دار المعرفة، الطبعة الثانیة  595رشد القرطبي (ت 

ع الصنائع في ترتیب الشرائع، لإلمام عالء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت بدائ .24
 م.1986 - ه 1406لبنان، الطبعة الثانیة  - ه)، دار الكتب العلمیة، بیروت 587

بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، للحافظ جالل الدین عبد الرحمن السیوطي (ت  .25
 - ه 1399براهیم، دار الفكر، الطبعة الثانیة ه)، تحقیق: محمد أبو الفضل إ 911

 م. 1979

بلغة السالك ألقرب المسالك على الشرح الصغیر للقطب سیدي أحمد الدردیر، للشیخ أحمد  .26
 م.1995 - ه 1415الصاوي، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، الطبعة األولى 

حسیني الملقب تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق ال .27
 بمرتضى الزبیدي، تحقیق: مجموعة من المحقیقین، دار الهدایة.

ه)، تحقیق: صبحي  385تاریخ أسماء الثقات، ألبي حفص عمر بن شاهین (ت  .28
 م.1984 - ه 1404السامرائي، الدار السلفیة، الطبعة األولى 

ان الذهبي (ت تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم، للحافظ محمد بن أحمد بن عثم .29
 - ه 1420ه)، تحقیق: عمر عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانیة 748

 م.1990
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التاریخ الصغیر لإلمام أبي عبداهللا محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق: محمود إبراهیم  .30
 م.1986 - ه 1406لبنان، الطبعة األولى  -زید، دار المعرفة، بیروت 

ه)، دار الكتب  256بي عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري (ت التاریخ الكبیر، أل .31
 لبنان. -العلمیة، بیروت 

ه)، الناشر: مطبعة مجلس  427تاریخ جرجان ألبي القاسم حمزة بن یوسف السهمي (ت  .32
 م.1950 - ه 1369دائرة المعارف العثمانیة بحیدر أباد الدكن الهند الطبعة األولى 

ه)، عن أبي زكریا یحیى بن معین في تجریح  280رمي (ت تاریخ عثمان بن سعید الدا .33
 سوریا. - الرواة وتعدیلهم، تحقیق: أحمد محمد نور سیف، دار المأمون للتراث، دمشق 

تاریخ مدینة السالم وأخبار محدثیها، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب  .34
ب اإلسالمي، الطبعة ه)، تحقیق: بشار عواد معروف، دار الغر  463البغدادي (ت 

 م.2001 - ه 1422األولى 

تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحیها من  .35
واردیها وأهلها، ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي المعروف 

ة العمروي، دار ه)، تحقیق: محب الدین أبي سعید عمر بن غرام 571بابن عساكر (ت 
 م.1995 - ه 1415لبنان  - الفكر، بیروت 

 233تاریخ یحیى بن معین لإلمام یحیى بن معین بن عون المري الغطفاني البغدادي (ت  .36
ه)، ومعه  271ه)، روایة أبي الفضل العباس بن محمد بن حاتم الدوري البغدادي (ت 

م بن طهمان، تحقیق: عبد اهللا ملحق بكالم یحیى بن معین بروایة أبي خالد یزید بن الهیث
 أحمد حسن، دار القلم، بیروت. 

ه)، تحقیق: 276تأویل مختلف الحدیث، لإلمام أبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة (ت  .37
  م.1999 -  1419بیروت، الطبعة الثانیة  - محي الدین األصفر، المكتب اٍإلسالمي 

بن علي الزیلعي، الناشر: دار الكتاب  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدین عثمان .38
 ه.1313اٍإلسالمي، القاهرة 

تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي، للحافظ أبي العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبدالرحیم  .39
 ه)، ضبط: عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر. 1353المباركفوري (ت 
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بن عبد الرحیم بن الحسین أبي تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل، لولي الدین أحمد  .40
ه)، تحقیق: عبد اهللا نوارة الناشر: مكتبة ابن رشد، الریاض 826زرعة العراقي (ت

 م.1999

تحفة المحتاج شرح المنهاج، ألحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي، الناشر: المكتبة  .41
 م.1983 - ه 1357التجاریة الكبرى مصر 

د الكریم بن عبد اهللا بن عبد الرحمن الخضیر، مكتبة تحقیق الرغبة في توضیح النخبة، لعب .42
 ه.1426دار المنهاج، الریاض، الطبعة األولى 

تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، ألبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین  .43
ه)، تقدیم: أحمد معبد عبد الكریم، تحقیق: أبو معاذ طارق بن عوض  911السیوطي (ت 

 م.2003 -ه 1424مد، دار العاصمة، الطبعة األولى اهللا بن مح

تذكرة الحفاظ، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقیق زكریا عمیرات، دار الكتب  .44
 م.1998 - ه 1419العلمیة، بیروت، الطبعة األولى 

تفسیر الفخر الرازي الشهیر بالتفسیر الكبیر ومفاتح الغیب للعالمة محمد الرازي فخر الدین  .45
  م.1981ه _1401ه)، دار الفكر بیروت الطبعة األولى 604ر بخطیب الري (تالشهی

ه)، تحقیق:  774تفسیر القرآن العظیم ألبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي (ت  .46
علي أحمد عبد - محمد فضل العجماوي  - محمد السید رشاد  - مصطفى السید محمد 

 م.2000 - ه 1421لى حسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، الطبعة األو  -الباقي 

تفسیر القرآن العظیم، البن أبي حاتم أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن  .47
ه)، تحقیق: أسعد محمد الطیب، مكتبة نزار  327المنذر التمیمي الحنظلي الرازي (ت 

 ه.1419مصطفى الباز، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثالثة 

ه)،  852الدین أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت  تقریب التهذیب، لإلمام شهاب .48
 م.1991 -ه 1411حلب، الطبعة األولى  - تحقیق: محمد عوامة، دار الرشید، سوریا 

التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر في أصول الحدیث ألبي زكریا النووي  .49
لطبعة األولى  ه)، تحقیق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بیروت، ا676(ت

 م.1985 –ه 1405
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تقویم النظر في مسائل خالفیة ذائعة ونبذ مذهبیة نافعة، ألبي شجاع محمد بن علي بن  .50
ه)، تحقیق: صالح بن ناصر بن صالح الخزیم، مكتبة الرشد،  592شعیب بن الدهان (ت 

 م).2001 -ه 1422(

ر یوسف بن عبد اهللا بن التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، لإلمام أبي عم .51
ه 1412ه)، تحقیق: سعید أحمد أعراب،  465محمد بن عبد البر النمري األندلسي (ت 

 م.1992- 

ه)، دار الكتب  676تهذیب األسماء واللغات، ألبي زكریا محي الدین بن شرف النووي (ت .52
 لبنان. -العلمیة، بیروت 

ه)، تحقیق:  852الني (ت تهذیب التهذیب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسق .53
 عادل مرشد، مؤسسة الرسالة. -إبراهیم الزیبق 

 742تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ جمال الدین أبي الحجاج یوسف المزي (ت  .54
 م.1983 -ه 1403ه)، تحقیق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة 

ه)، تحقیق: عبد السالم  370هري (ت تهذیب اللغة ألبي منصور محمد بن أحمد األز  .55
 م.1976 - ه 1396هارون ومجموعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى 

تهذیب سنن أبي داود وٕایضاح مشكالته البن قیم الجوزیة، مصدر الكتاب: المكتبة  .56
 الشاملة.

ي، تقدیم: التوضیح األبهر لتذكرة ابن الملقن في علم األثر، لمحمد بن عبد الرحمن السخاو  .57
عبد الرحیم بن محمد القشقري، تحقیق: عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحیم بن حسین 

 م.1998 - ه 1418البخاري، مكتبة أضواء السلف، الریاض، الطبعة األولى 

تیسیر مصطلح الحدیث، لمحمود الطحان، مركز الهدى للدراسات اإلسالمیة، اإلسكندریة  .58
 جمهوریة مصر العربیة. - 

لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، تحقیق: السید شرف الدین  الثقات، .59
 م.1975 - ه 1395أحمد، دار الفكر، الطبعة األولى 



 

  )208  (  
 

  الفهارس

)، تحقیق: 310جامع البیان في تأویل القرآن ألبي جعفر محمد بن جریر الطبري (ت  .60
 محمود محمد شاكر مكتبة ابن تیمیة القاهرة الطبعة الثانیة.

صیل في أحكام المراسیل، للحافظ صالح الدین أبي سعید بن خلیل بن كیكلدي جامع التح .61
ه)، تحقیق: حمدي عبدالمجید السلفي، عالم الكتب، الطبعة الثانیة  761العالئي (ت

 م.1986 - 1407

الجامع ألحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ألبي عبد اهللا محمد بن  .62
)، تحقیق: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي مؤسسة 671لقرطبي (تأحمد بن أبي بكر ا

 م.2006 -ه 1427الرسالة الطبعة األولى: 

الجرح والتعدیل، ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي  .63
 م.1952 -ه 1371لبنان، الطبعة االولى  -ه)، دار الكتب العلمیة، بیروت  327(ت 

رة النیرة على مختصر القدوري لإلمام أبي بكر علي بن محمد الحداد الیمني (ت الجوه .64
 ه). 800

حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود، لمحمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة، دار الكتب  .65
 ه.1415العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة 

لسندي، تحقیق: حاشیة السندي على النسائي، لنور الدین بن عبدالهادي أبو الحسن ا .66
ه 1406حلب، الطبعة الثانیة  - عبدالفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمیة 

 م.1986 - 

الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي، تصنیف: أبي الحسن علي بن محمد بن  .67
عادل أحمد عبد الموجود، دار  - حبیب الماوردي البصري، تحقیق: علي محمد معوض 

 م.1994 - ه 1414لبنان، الطبعة األولى  - لعلمیة، بیروت الكتب ا

حیاة الحیوان لكمال الدین الدمیري، وبهامشه كتاب عجائب المخلوقات والحیوانات وغرائب  .68
 الموجودات لإلمام زكریا بن محمد بن محمود القزویني.

فیة، ه)، تحقیق: أحمد محمد شاكر، المطبعة السل 202الخراج لیحیى بن آدم القرشي (ت  .69
 ه.1384الطبعة الثانیة 



 

  )209  (  
 

  الفهارس

 الخالصة في أحكام أهل الذمة، لعلي بن نایف الشحود.  .70

)، تحقیق عبد اهللا بن 911الدر المنثور في التفسیر بالمأثور لجالل الدین السیوطي (ت .71
عبد المحسن التركي الناشر مركز هجر للبحوث والدراسات العربیة واإلسالمیة مصر 

 م.2003 - ه 1424الطبعة األولى 

درء تعارض العقل والنقل، ألحمد  بن عبد الحلیم بن تیمیة، تحقیق: محمد رشاد سالم،  .72
 م.1991 - ه 1411الطبعة الثانیة 

الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج، للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (ت  .73
لسعودیة ه)، تحقیق: أبي إسحاق الحویني األثري، دار ابن عفان، المملكة العربیة ا 911

 م.1996 - ه 1416الطبعة األولى 

ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحدیث فیه، لعمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن  .74
الریاض  -ه)، تحقیق: حماد بن محمد األنصاري، مكتبة أضواء السلف  385شاهین (ت 

 م.1999 - ه 1419

عزیز عابدین الدمشقي (ت رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمین بن عمر بن عبد ال .75
 م.1992 - ه 1412لبنان، الطبعة الثانیة  -ه)، دار الفكر، بیروت  1252

ه)، تحقیق: أحمد محمد  204الرسالة، لإلمام المطلبي محمد بن إدریس الشافعي (ت  .76
 لبنان. - شاكر، دار الكتب العلمیة، بیروت 

ي عبد اهللا محمد بن أحمد بن الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم، لإلمام أب .77
ه)، تحقیق: محمد إبراهیم الموصلي، دار البشائر اإلسالمیة،  748عثمان الذهبي (ت 

 م.1992 - ه 1412الطبعة األولى 

روائع البیان تفسیر آیات األحكام، لمحمد علي الصابوني، مكتبة الغزالي، دمشق، الطبعة  .78
 م.1980 - ه1400الثالثة  

عبدالقادر  -ر العباد، البن قیم الجوزیة، تحقیق: شعیب األرناؤوط زاد المعاد في هدي خی .79
مؤسسة المنار، الكویت، الطبعة السابعة والعشرین  - األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت 

 م.1994 - ه 1415



 

  )210  (  
 

  الفهارس

ه)، 370الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي، ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري (ت  .80
 تي، دار البشائر اإلسالمیة.تحقیق: عبد المنعم طوعي بشنا

)، تصنیف محمد بن 852سبل السالم شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقالني (ت .81
)، تعلیق: محمد ناصر الدین األلباني، الناشر: مكتبة 1182إسماعیل الصنعاني (ت

 م.2006 - ه 1427المعارف الریاض، الطبعة األولى 

وفوائدها، لمحمد ناصر الدین األلباني، مكتبة سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها  .82
 م.1995 –ه 1415المعارف، الریاض، الطبعة األولى 

ه)، حكم علیه: محمد  273سنن ابن ماجة ألبي عبد اهللا  محمد بن یزید القزویني (ت  .83
 الریاض. -ناصر الدین األلباني، مكتبة المعارف 

كم علیه: محمد ناصر الدین ه)، ح 275سنن أبي داود، ألبي داود السجستاني (ت  .84
 الریاض. - األلباني، مكتبة المعارف 

ه)، حكم علیه: محمد ناصر الدین  279سنن الترمذي، لإلمام أبي عیسى الترمذي (ت  .85
 الریاض. - األلباني، مكتبة المعارف 

سنن الدارقطني للحافظ علي بن عمر الدارقطني تحقیق: شعیب األرناؤوط ومجموعة،  .86
 م.2004 - ه 1424روت لبنان الطبعة األولى مؤسسة الرسالة بی

ه)، تحقیق: حسین سلیم  255سنن الدارمي ألبي عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي (ت .87
 - ه 1421المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى  - أسد الداراني، دار المغني 

 م.2000

)، وفي ذیله ه 458السنن الكبرى ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي (ت  .88
الجوهر النقي للعالمة عالء الدین بن علي بن عثمان الماردیني الشهیر بابن التركماني (ت 

ه)، الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الهند ببلدة حیدر أباد  745
 ه.1344الدكن 

اهیم المزني (ت السنن المأثورة للشافعي، تألیف: إسماعیل بن یحیى ین إسماعیل أبو إبر  .89
لبنان، الطبعة األولى  -ه)، تحقیق: عبد المعطي أمین قلعجي، دار المعرفة، بیروت 264

 ه.1406
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ه)،  1138ه) وحاشیة السندي (ت 911سنن النسائي بشرح الحافظ السیوطي (ت .90
 لبنان. - تحقیق: مكتب التراث اٍإلسالمي، دار المعرفة، بیروت 

ه)، حكم علیه: محمد ناصر  303ب النسائي (تسنن النسائي، لإلمام أحمد بن شعی .91
 الریاض. - الدین األلباني، مكتبة المعارف 

ه)، تحقیق: أحمد  260سؤاالت ابن الجنید (أبو إسحاق إبراهیم بن عبداهللا الختلي ت   .92
 م.1988 - ه 1408محمد نور سیف، مكتبة الدار بالمدینة المنورة، الطبعة األولى 

نبل في جرح الرواة وتعدیلهم، تحقیق: زیاد محمد منصور، سؤاالت أبي داود أحمد بن ح .93
 .1414الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، الطبعة األولى 

سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل، تحقیق: محمد علي  .94
 م.1979 -ه 1399المدینة المنورة،  - قاسم العمري، الناشر: الجامعة اإلسالمیة 

سؤاالت األثرم ألحمد بن حنبل، لإلمام أبي الحسن علي بن أبي طاهر أحمد بن الصباح   .95
القزویني، تحقیق: خیر اهللا الشریف، دار العاصمة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة 

 م.2001 - ه 1422األولى 

مد القشقري، سؤاالت البرقاني لعلي بن عمر الدارقطني، تحقیق: عبد الرحیم محمد أح .96
 ه.1404الناشر: كتب  خانة جمیلي، باكستان، الطبعة األولى 

ه)،  412سؤاالت السلمي للدارقطني، ألبي عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمي (ت  .97
تحقیق: فریق من الباحثین بإشراف سعد بن عبد اهللا الحمید وخالد بن عبدالرحمن الجریسي، 

 ه.1427الطبعة األولى الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنیة، 

سؤاالت حمزة للدارقطني وغیره من المشایخ في الجرح والتعدیل، دراسة: موفق بن عبداهللا  .98
 م.1984 - ه 1404بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الریاض، الطبعة األولى 

ه)، تحقیق: موفق عبد  234سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ت  .99
 ه.1404قادر، مكتبة المعارف، الریاض اهللا عبد ال
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ه)،  748سیر أعالم النبالء، لإلمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت  .100
تحقیق: مجموعة من الباحثین بإشراف شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة 

 م.1982 - ه 1402

أبي الفالح عبد الحي بن  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن العماد شهاب الدین .101
ه)، تحقیق: محمود األرناؤوط، دار  1089أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي (ت 

 م.1986 - ه 1406ابن كثیر، دمشق، الطبعة األولى 

ه)،  1122شرح الزرقاني على موطأ مالك، لمحمد بن عبدالباقي بن یوسف الزرقاني (ت  .102
 ه.1411دار الكتب العلمیة، بیروت 

الزركشي على مختصر الخرقي، لشمس  الدین محمد بن عبد اهللا  الزركشي (ت  شرح .103
ه)، تحقیق: عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن جبرین، مكتبة العبیكان،  772

 م.1993 -ه 1415الریاض، الطبعة األولى 

ه)، تحقیق: شعیب األرناؤوط  516شرح السنة، للمحدث الحسین بن مسعود البغوي (ت  .104
 م.1983 -ه 1403محمد زهیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثانیة  - 

الشرح الكبیر، لشمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  .105
عبد الفتاح محمد الحلو، دار  -ه)، تحقیق: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي 682(ت 

 هجر للطباعة والنشر.

 لى زاد المستقنع، للشیخ محمد بن صالح العثیمین، دار ابن الجوزي.الشرح الممتع ع .106

 شرح بلوغ المرام للشیخ عطیة سالم (مصدر الكتاب: المكتبة الشاملة). .107

شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافیة،  .108
، تحقیق: محمد أبو األجفان الطاهر ه) 894ألبي عبد اهللا محمد األنصاري الرصاع (ت

 م.1993لبنان، الطبعة األولى  - المعموري، دار الغرب اإلسالمي، بیروت 

 شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد (مصدر الكتاب المكتبة الشاملة). .109

شرح صحیح البخاري، البن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقیق: أبو  .110
 الریاض. - اهیم، مكتبة الرشد تمیم یاسر بن إبر 
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ه)، تحقیق: عبد اهللا بن  716شرح مختصر الروضة، لنجم الدین بن سعید الطوفي (ت  .111
 م.1987 - ه 1407بیروت، الطبعة األولى  -عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة 

ه)،  321شرح مشكل اآلثار، لإلمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي (ت  .112
 م.1994 -ه 1415ب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة تحقیق: شعی

 321شرح معاني اآلثار، لإلمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي الحنفي (ت .113
محمد سید جاد الحق، عالم الكتب، الطبعة األولى  - ه)، تحقیق: محمد زهري البخاري 

 م.1994 - ه 1414

ن أبي الحسن علي بن سلطان محمد شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر، لنور الدی .114
القاري الهروي المعروف بمال علي القاري، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، دار األرقم بیروت 

 لبنان. - 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان تألیف األمیر عالء الدین علي بن بلبان الفارسي (ت  .115
ه 1414الطبعة الثانیة ه)، تحقیق: شعیب األرناؤوط مؤسسة الرسالة بیروت لبنان 739

 م.1993 - 

ه)، تحقیق: محب الدین  256صحیح البخاري، لمحمد بن إسماعیل البخاري (ت .116
القاهرة، الطبعة األولى  - الخطیب، ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفیة 

 ه.1400

 - ه 1347صحیح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصریة باألزهر، الطبعة األولى  .117
 .م1925

ه)،  261صحیح مسلم، لإلمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري (ت  .118
 .1998 - ه 1419اعتنى به: أبو صهیب الكرمي، الناشر: بیت األفكار الدولیة 

ه)، تحقیق: محمود إبراهیم زید 256الضعفاء الصغیر لمحمد بن إسماعیل البخاري (ت  .119
 م.1986 -ه 1406ألولى لبنان، الطبعة ا - دار المعرفة، بیروت 

ه)، تحقیق: موفق بن  385الضعفاء للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت  .120
 م.1984 -ه 1404الریاض، الطبعة األولى  -عبداهللا بن عبدالقادر، مكتبة المعارف 
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ه)، تحقیق:  303الضعفاء والمتروكین ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي (ت  .121
 - ه 1405كمال یوسف الحوت، مؤسسة الكتب الثقافیة، الطبعة األولى  بوران الضناوي،

 م.1985

الضعفاء والمتروكین، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، تحقیق: أبو  .122
 -ه 1406لبنان، الطبعة األولى  -الفداء عبداهللا القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 م.1986

)، للمحدث 275ام الحافظ سلیمان بن األشعث السجستاني (تضعیف سنن أبي داود لإلم .123
)، دار غراس، الكویت، الطبعة األولى 1420الشیخ: محمد ناصر الدین األلباني (ت

 م.2002 - ه 1423

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار  .124
 لبنان. - مكتبة الحیاة، بیروت 

)، تحقیق: مصطفى خضر 430ألبي نعیم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني (تالطب النبوي  .125
 م.2006دونمز التركي دار ابن حزم الطبعة األولى 

ه)، تحقیق: إحسان عباس، دار  476طبقات الفقهاء، ألبي إسحاق الشیرازي الشافعي (ت  .126
 لبنان. - الرائد العربي، بیروت 

ه)، تحقیق: علي محمد عمر،  230ري (ت الطبقات الكبیر، لمحمد بن سعد بن منیع الزه .127
 م.2001 - ه 1421مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى 

طبقات المدلسین ( تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس)، للحافظ ابن حجر  .128
 العسقالني، تحقیق: عاصم بن عبد اهللا القریوني، مكتبة المنار، األردن، الطبعة األولى.

ریب في شرح التقریب (تقریب األسانید وترتیب المسانید)، ألبي الفضل زین الدین طرح التث .129
 ه)، الطبعة المصریة القدیمة. 806عبد الرحیم بن الحسین العراقي (ت

العرف الشذي شرح سنن الترمذي، لمحمد أنور شاة بن معظم شاة الكشمیري الهندي،  .130
 یع.تحقیق: محمود أحمد شاكر، مؤسسة ضحى للنشر والتوز 
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 385العلل  الواردة في األحادیث النبویة، لإلمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت .131
المملكة العربیة السعودیة،  - ه)، تحقیق: محفوظ الرحمن زین اهللا السلفي، دار طیبة 

 م.1983 - ه 1405الطبعة األولى 

 بن محمد العلل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل روایة المروذي، تحقیق: وصي اهللا .132
  م.1988 - ه 1408الهند، الطبعة األولى  - عباس، الدارس السلفیة، بومباي 

ه)، تحقیق: وصي اهللا بن  241العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن محمد بن حنبل (ت  .133
 م.2001 - ه 1422محمد عباس، دار الخاني، الریاض، الطبعة الثانیة 

أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن علوم الحدیث المعروف بمقدمة ابن الصالح لإلمام   .134
ه) وشرحه التقیید واإلیضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة   643المشهور بابن الصالح (ت 

ه)، المطبعة  806ابن الصالح، للحافظ زین الدین عبد الرحیم بن الحسین العراقي (ت 
 م.1931 - ه 1350العلمیة، حلب، الطبعة األولى 

لإلمام بدر الدین أبي محمد محمود بن أحمد العیني  عمدة القاري شرح صحیح البخاري، .135
  - )، ضبط وتصحیح: عبد اهللا محمود محمد عمر، دار الكتب العلمیة، بیروت855(ت

  م.2001 - ه  1421لبنان، الطبعة األولى 

العنایة شرح الهدایة، لمحمد بن محمد بن محمود أكمل الدین أبو عبد اهللا بن الشیخ شمس  .136
 ه)، دار الفكر. 786ال الدین الرومي البابرتي (ت الدین ابن الشیخ جم

عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعالمة أبي الطیب محمد شمس الحق العظیم أبادي مع  .137
شرح الحافظ ابن قیم الجوزیة، تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: محمد عبد 

 م.1968 -ه 1388انیة المحسن صاحب المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة، الطبعة الث

 ه).285غریب الحدیث لإلمام أبي إسحاق إبراهیم بن إسحاق الحربي (ت  .138

ه)،تحقیق: محمد عبد المعید خان،  224غریب الحدیث، ألبي عبید القاسم بن سالم (ت  .139
 ه.1396لبنان، الطبعة االولى   - دار الكتاب العربي، بیروت 

لدینوري، تحقیق: عبداهللا الجبوري، مطبعة غریب الحدیث، لعبد اهللا بن مسلم بن قتیبة ا .140
 ه. 1397العاني، بغداد، الطبعة األولى 
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فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث، ترتیب: أحمد بن عبدالرزاق الدویش، الناشر: رئاسة البحوث  .141
 العلمیة واإلفتاء، اإلدارة العامة للطبع، الریاض.

) 852بن حجر العسقالني (ت فتح الباري بشرح صحیح البخاري، لإلمام أحمد بن علي  .142
  ه، تحقیق: عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز، دار المعرفة بیروت لبنان.

ه)،  861فتح القدیر لكمال الدین محمد بن عبدالواحد السیواسي المعروف بابن الهمام (ت .143
 دار الفكر.

فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث للعراقي، لإلمام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن  .144
لسخاوي، تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان المكتبة السلفیة، المدینة المنورة، الطبعة ا

 م.1968 -ه 1388الثانیة 

ه)، تحقیق: وصي  241فضائل الصحابة، ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل (ت  .145
المملكة العربیة  - اهللا بن محمد عباس، مركز البحث العلمي وٕاحیاء التراث اإلسالمي 

 م.1983 -ه 1403دیة الطبعة األولى السعو 

سوریا، الطبعة الثانیة  -الفقه اإلسالمي وأدلته، لوهبة الزحیلي، دار الفكر، دمشق  .146
 م.1985 - ه 1405

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، للعالمة عبد الرؤوف المناوي، دار المعرفة، الطبعة  .147
  م.1972 -ه 1391الثانیة 

لحدیث، لمحمد جمال الدین القاسمي، دار الكتب قواعد التحدیث من فنون مصطلح ا .148
 لبنان. -العلمیة، بیروت 

 ه). 741القوانین الفقهیة، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت  .149

الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة، لإلمام شمس الدین أبي عبد اهللا محمد  .150
أحمد محمد نمر  -د عوامة ه)، تحقیق: محم 748بن أحمد الذهبي الدمشقي (ت 

 م.1992 -ه 1413جدة، الطبعة األولى  - الخطیب، دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن 

الكافي، لموفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي (ت  .151
 ه)، تحقیق: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي دار هجر للطباعة.620
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ه)، تحقیق:  365، ألبي أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني (ت الكامل في ضعفاء الرجال .152
 م.1988 - ه1409لبنان، الطبعة الثالثة  -سهیل زكار، دار الفكر، بیروت 

كتاب العلل، للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرازي، تحقیق: فریق  .153
الرحمن الجریسي، الطبعة  خالد بن عبد -من الباحثین بإشراف: سعد بن عبد اهللا الحمید 

 م.2006 - ه 1427األولى 

ه)، تحقیق: مهدي  175كتاب العین، ألبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي (ت  .154
 المخزومي، إبراهیم السامرائي.

كشاف القناع عن متن اإلقناع لمنصور بن یونس البهوتي تحقیق: محمد أمین الضناوي  .155
 م.1997 - ه 1417 عالم الكتب بیروت الطبعة األولى

ه)،  537كشف المشكل من حدیث الصحیحین، ألبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت  .156
 م.1997 - ه 1418الریاض، الطبعة األولى  -تحقیق: علي حسین البواب، دار الوطن 

كفایة األخیار في حل غایة االختصار، ألبي بكر الحسیني الشافعي، تحقیق: كامل محمد  .157
 م.2001 - ه 1422لبنان، الطبعة األولى  -لكتب العلمیة، بیروت محمد عویضة، دار ا

الكواكب النیرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، ألبي البركات محمد بن أحمد  .158
)، تحقیق: عبد القیوم عبد رب النبي، المكتبة االمدادیة، 939المعروف بابن الكیال (ت

 م.1999 - ه 1420الطبعة الثانیة 

 لمحمد بن مكرم بن منظور اإلفریقي المصري. لسان العرب، .159

معجم یعنى بشرح مصطلحات المحدثین القدیمة والحدیثة ورموزهم لسان المحدثین ( .160
وٕاشاراتهم وشرح جملة من مشكل عباراتهم وغریب تراكیبهم ونادر أسالیبهم، لمحمد خلف 

 سالمة.

)، اعتنى به: عبد ه 852لسان المیزان، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت  .161
 الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمیة.
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المبدع شرح المقنع ألبي إسحاق برهان الدین إبراهیم بن محمد بن عبداهللا بن محمد بن  .162
ه) تحقیق محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي دار الكتب  884مفلح الحنبلي (ت 

 م.1997 - ه 1418العلمیة بیروت لبنان الطبعة األولى 

ه)، تحقیق: محمد حسن محمد حسن 884المبدع شرح المقنع، لبرهان الدین الحنبلي (ت  .163
 - ه 1418لبنان الطبعة األولى  -إسماعیل الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 م.1997

 لبنان. - المبسوط، لشمس الدین السرخسي، دار المعرفة، بیروت  .164

، لإلمام محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین .165
لبنان،  - ه)، تحقیق: محمود إبراهیم زاید، دار المعرفة، بیروت  354التمیمي البستي (ت 

 م.1992 - ه 1421الطبعة األولى 

مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الكلیبولي المدعو  .166
 -: خلیل عمران منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت ه)، تحقیق 1078بشیخ زادة (ت 

 م.1998 -  1419لبنان 

ه)، تحقیق:  728مجموع الفتاوى، لشیخ اإلسالم تقي الدین أحمد بن تیمیة الحراني (ت  .167
 - ه 1426عامر الجزار، أنور الباز، دار الوفاء، جمهوریة مصر العربیة، الطبعة الثالثة 

 م.2005

رازي، لإلمام أبي زكریا محي الدین ین شرف النووي، تحقیق: المجموع شرح المهذب للشی .168
 المملكة العربیة السعودیة. -محمد نجیب المطیعي، مكتبة اإلرشاد، جدة 

المحصول في علم أصول الفقه، لإلمام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازي (ت  .169
 ه)، تحقیق: جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة. 606

ه)،  458لمحیط األعظم، ألبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (ت المحكم وا .170
ه 1421لبنان، الطبعة األولى -تحقیق: عبد الحمید الهنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 م.2000 - 

مختلف الحدیث بین الفقهاء والمحدثین، للدكتور نافذ حسین حماد، اصدارات وزارة األوقاف  .171
 م.2009 - ه 1430دولة قطر، الطبعة الثانیة  والشئون اإلسالمیة،
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مختلف الحدیث بین المحدثین واألصولیین الفقهاء، للدكتور أسامة بن عبد اهللا خیاط، دار  .172
 ه.1421الفضیلة، الطبعة األولى 

 المدونة الكبرى، لإلمام مالك، بروایة سحنون، مطبعة دار السعادة، مصر. .173

ه)، تحقیق: شكر اهللا نعمة  327یس الرازي (ت المراسیل، لعبد الرحمن بن محمد بن إدر  .174
 ه.1397اهللا قوجاني، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ألبي الحسن عبید اهللا بن محمد عبد السالم  .175
ه)، الناشر: إدارة البحوث العلمیة والدعوة اإلفتاء، الجامعة السلفیة 1414المباركفوري (ت 

 م.1984 - ه 1404، الطبعة الثالثة الهند - بنارس 

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، لعلي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدین المال  .176
 -ه1422لبنان، الطبعة األولى  - ه)، دار الفكر، بیروت  1014الهروي القاري (ت 

 م.2002

ه)،  251(ت مسائل اإلمام أحمد وٕاسحاق بن راهویه بروایة إسحاق بن منصور المرادي .177
ه 1425الناشر: عمادة البحث العلمي الجامعة اإلسالمیة، بالمدینة المنورة، الطبعة األولى 

 م.2004 - 

المستدرك على الصحیحین، ألبي عبد اهللا الحاكم النیسابوري وبذیله التلخیص للذهبي، دار  .178
 لبنان. -المعرفة، بیروت 

ه)، تحقیق: حسین  307میمي (تمسند أبي یعلى لإلمام أحمد بن علي بن المثنى الت .179
 م.1987 - ه 1407دمشق، الطبعة األولى  -سلیم أسد، دار المأمون للتراث 

عادل مرشد، مؤسسة  -ه)، تحقیق: شعیب األرناؤوط   241مسند أحمد بن حنبل (ت  .180
 م.1995 -ه 1416الرسالة، الطبعة االولى 

د عبد اهللا بن محمد بن یعقوب مسند اإلمام أبي حنیفة النعمان بن ثابت الكوفي، ألبي محم .181
ه)، تحقیق: لطیف الرحمن البهرائجي  340بن الحارث بن خلیل الحارثي البخاري (ت 

 م.2010ه 1431القاسمي، المكتبة اإلمدادیة، مكة المكرمة، الطبعة األولى 
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ه)، رتبه 204مسند الشافعي (ترتیب اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إدریس الشافعي ت .182
عابد السندي على األبواب الفقهیة، تحقیق: محمد زاهد الكوثري، دار الكتب  المحدث محمد

 لبنان. -العلمیة، بیروت 

مسند الشامیین، للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب اللخمي الطبراني، تحقیق:  .183
 -ه 1409لبنان، الطبعة الثانیة  - حمدي عبد المجید السلفي، مؤسسة الرسالة، بیروت 

 .م1989

مشارق األنوار على صحاح اآلثار، للقاضي عیاض بن موسى الیحصبي السبتي المالكي  .184
 ه)، طباعة المكتبة العتیقة، دار التراث.544(ت 

ه)،  354مشاهیر علماء األمصار، ألبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستي (ت  .185
بنان، الطبعة ل - تحقیق: مجدي بن منصور بن سید الشورى، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 م.1995 - ه 1416األولى 

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، للعالمة أحمد بن محمد بن علي المقري  .186
 الفیومي، المكتبة العلمیة، بیروت.

ه)،  211مصنف عبد الرزاق، للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت  .187
 م.1983 - ه 1403سالمي، الطبعة األولى تحقیق: حبیب الرحمن األعظمي، المكتب اإل

المصنف البن أبي شیبة اإلمام أبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي  .188
مؤسسة علوم القرآن، سوریا، تحقیق: محمد  - ه)، الناشر: دار القبلة، السعودیة  235(ت 

 م.2006 - ه 1427عوامة، الطبعة األولى 

ه)، 1243غایة المنتهى لمصطفى السیوطي الرحیباني (ت مطالب أولي النهى في شرح  .189
 .1961الناشر: المكتب اٍإلسالمي دمشق 

معالم السنن، ألبي سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف  .190
 م.1932 - ه 1351بالخطابي، المطبعة العلمیة، حلب، 

ه)، تحقیق: طارق بن   360ت المعجم األوسط ألبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ( .191
 -ه 1415عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني، دار الحرمین  - عوض اهللا بن محمد 

 م.1995
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معجم البلدان، لإلمام شهاب الدین أبي عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الحموي الرومي  .192
 م.1977 - ه 1397البغدادي، دار صادر، بیروت، 

)، تحقیق: حمدي 360لیمان بن أحمد الطبراني (تالمعجم الكبیر، للحافظ أبي القاسم س .193
 عبد المجید السلفي، الناشر: مكتبة ابن تیمیة، القاهرة.

 -ه 1425المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، الطبعة الرابعة  .194
 م.2004

 ه)، تحقیق: عبد 395معجم مقاییس اللغة ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا (ت  .195
 م.1979 - ه 1399السالم محمد هارون، دار الفكر 

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، ألبي  .196
ه)، تحقیق: عبد العلیم عبد العظیم  261الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلي (ت 

 البستوي، مطبعة المدني.

ه)، تحقیق: عبد  458حمد بن الحسین البیهقي (ت معرفة السنن واآلثار، ألبي بكر أ .197
 م.1991 - ه 1412دار الوفاء، الطبعة األولى  -المعطي أمین قلعجي، دار الوعي 

معرفة الصحابة، ألبي نعیم أحمد بن عبداهللا بن أحمد بن إسحاق بن مهران األصبهاني  .198
ملكة العربیة الم - ه)، تحقیق: عادل بن یوسف العزازي، دار الوطن، الریاض  430(ت 

 م.1998 - ه 1419السعودیة، الطبعة األولى 

ه)، روایة عبد اهللا بن  277المعرفة والتاریخ ألبي یوسف یعقوب بن سفیان البسوي (ت  .199
المدینة المنورة،  - جعفر بن درستویه النحوي، تحقیق: أكرم ضیاء العمري، مكتبة الدار 

 ه.1410الطبعة األولى 

ه)، تحقیق:  610ألبي الفتح ناصر الدین المطرزي (ت المغرب  في ترتیب المعرب،  .200
 - ه 1399عبد الحمید مختار، مكتبة أسامة بن زید، الطبعة األولى  -محمود فاخوري 

 م.1979

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لشمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني على  .201
ه)، اعتنى به:  676لنووي (ت متن منهاج الطالبین، لإلمام أبي زكریا یحیى بن شرف ا

 لبنان. -محمد خلیل عیتاني، دار المعرفة، بیروت 
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المغني في الضعفاء لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقیق: نور الدین  .202
 عتر، دار إحیاء التراث اإلسالمي، قطر.

الجماعیلي  المغني، لموفق الدین أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي .203
عبدالفتاح   - ه)، تحقیق: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي  620الدمشقي الحنبلي (ت 

 م.1997 - ه 1417محمد الحلو، دار عالم الكتب، الریاض، الطبعة الثالثة  

المفهم لما أشكل المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، لإلمام المحدث أبي العبَّاس  .204
حوِم الفقیِه أبي َحْفٍص ُعَمَر بِن إبراهیَم الحافظ ، األنصاريُّ القرطبيُّ ، أحَمُد بُن الشیِخ المر 
 رحمه اهللا وَغَفر له.

من تكلم فیه وهو موثق، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقیق: عبد اهللا بن ضیف  .205
 م.2005 - ه 1426الرحیلي، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الطبعة األولى 

ریج السنن الصغرى للبیهقي، لمحمد ضیاء الرحمن األعظمي مكتبة المنة الكبرى شرح وتخ .206
 م.2001 - ه  1422الریاض، الطبعة األولى  - الرشد 

المنتقى شرح الموطأ، ألبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي  .207
مصر، الطبعة األولى  -ه)، مطبعة السعادة  474القرطبي الباجي األندلسي (ت 

 .ه1332

المنتقى من السنن المسندة، ألبي محمد عبد اهللا بن علي بن الجارود النیسابوري (ت  .208
بیروت، الطبعة  -ه)، تحقیق: عبد اهللا عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافیة 307

 م.1988 - ه 1408األولى 

ید منهج التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث وأثره في الفقه اإلسالمي، للدكتور: عبدالمج .209
 م.1997 - ه 1418محمد إسماعیل السوسوة، دار النفائس، األردن، الطبعة األولى 

سوریا، الطبعة الثالثة  - منهج النقد في علوم الحدیث، لنور الدین عتر، دار الفكر، دمشق  .210
 م.1981 - ه 1401

المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي، لإلمام بدر الدبن محمد بن إبراهیم بن  .211
 - ه 1406، تحقیق: محي الدین عبد الرحمن رمضان، دار الفكر، الطبعة الثانیة جماعة
 م.1986
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 790الموافقات، للعالمة أبي إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت  .212
ه)، تقدیم: الشیخ بكر بن عبد اهللا أبو زید، ضبطه: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل 

 م.1997 - ه 1417األولى سلیمان، دار ابن عفان، الطبعة 

موطأ مالك تحقیق محمد مصطفى األعظمي مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان أبو ظبي  .213
 م. 2004 - 1425اإلمارات العربیة المتحدة الطبعة األولى 

 748میزان االعتدال في نقد الرجال، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت  .214
 لبنان. - دار المعرفة، بیروت  ه)، تحقیق: علي محمد البجاوي،

ه)،  385ناسخ الحدیث ومنسوخه ألبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهین (ت  .215
 تحقیق: سمیر بن أمین الزهیري مكتبة المنار.

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم، لإلمام أبي جعفر محمد بن أحمد بن إسماعیل الصفار  .216
ه)، روایة أبي بكر محمد  338جعفر النحاس (ت المرادي النحوي المصري المعروف بأبي

 م.1938 - ه 1358بن علي عن أحمد األدفوي النحوي، المكتبة العالمیة  

ه) تحقیق: ربیع بن هادي 852النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر العسقالني (ت .217
 م.1994 -ه 1415عمیر دار الرایة الریاض الطبعة الثالثة 

األثر، لإلمام مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد النهایة في غریب الحدیث و  .218
طاهر أحمد الزاوي،  - ه)، تحقیق: محمود محمد الطناحي  606الجزري  ابن األثیر (ت 

 لبنان. - دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

)، 1250نیل األوطار من أسرار منتقى األخبار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت  .219
الریاض، الطبعة الثانیة  - معاذ طارق بن عوض اهللا بن محمد، دار ابن القیم تحقیق: أبو 

 م.2005 - ه 1426

ه)،  1013الیواقیت والدرر شرح شرح نخبة الفكر، لمحمد عبد الرؤوف المناوي (ت  .220
 تحقیق: أبي عبداهللا ربیع بن محمد السعودي، مكتبة الرشد، الریاض.
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  المجالت ومواقع االنترنت 

 .16ص  62حوث اإلسالمیة عدد مجلة الب .1

2. http://www.binbaz.org.sa/mat/3208. 

3. http:www.startimes.com ،http://www.ebnmaryam.com. 
4. http://www.quran-m.com/firas/arabicold/print_details.php?page=show_det&id=1076.  

5. http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1780 
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فهرس الموضوعاتسادسًا:   
 

  الصفحة  الموضوع

   أ  آیة

   ب  إهداء

   ت  شكر وتقدیر

  1  تمهید

  2  أهمیة الموضوع وبواعث اختیاره 

  2  أسباب اختیار الموضوع

  2  أهداف الدراسة

  2  الدراسات السابقة

  3  منهج البحث

  3  خطة البحث

  التمهید

  9  مطلب األول: معنى المختلف لغة واصطالحاً ال

  9  الفرق بین المختلف والمختلف

  11  أقسام مختلف الحدیث

  11  معنى مشكل الحدیث لغة واصطالحاً 

  12  الفرق بین المختلف والمشكل

  12  نشأة مختلف الحدیث

  المطلب الثاني: طرق دفع التعارض بین األحادیث
  

18  
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  الفهارس

  الصفحة  الموضوع

  الفصل األول
  المسائل المتعارضة والمشكلة في باب الجهاد وفیه سبع عشرة مسألة 

  29  المسألة األولى: ما یفعل باألسیر

  40  المسألة الثانیة: هل یجوز أمان العبد؟ 

  44  ثالثة: هل یجوز قتل أهل الصوامع المنتزعین عن الناس؟المسألة ال

  59  لمسألة الرابعة: هل یقتل المشركون بالنار أو بالسالح؟

  63  لمسألة الخامسة: هل یجوز النكایة باألموال والمباني والنبات؟

  64  : هل یجوز أخذ الجزیة من الكافر؟السادسةألة المس

  67  المسألة السابعة: هل یقسم الفيء للعبید واألحرار أم لألحرار فقط؟

  69  المسألة الثامنة: هل یسهم للتجار واألجراء؟

  72  لمجاهد إذا شهد القتال ولم یقاتل هل یستحق  الغنیمة؟المسألة التاسعة: ا

  76  لمسألة العاشرة: كم یجب للمقاتل الفارس:ا

  78  المسألة الحادیة عشرة: إباحة طعام العدو للغزاة ما داموا في أرض الغزو

  82  لة الثانیة عشرة: هي یجوز النفل من رأس الغنیمة؟ المسأ

  85  المسألة الثالثة عشرة: هل یجوز الوعد بالتنفیل قبل الحرب

  88  المسألة الرابعة عشرة: هل یجب سلب المقتول للقاتل؟ 

  92  خامسة عشرة: هل یملك الكفار على المسلمین أموالهم إذا  غلبوا علیهم؟المسألة ال

  95  المسألة السادسة عشرة: فیما افتتح المسلمون من األرض عنوة؟

  97  المسألة السابعة عشرة: كم الواجب في الجزیة؟

  الفصل الثاني
  المسائل المتعارضة والمشكلة في باب الذبائح 

  105  المبحث األول: الضحایا وفیه مسائل
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  الفهارس

  الصفحة  الموضوع

  106  المسألة األولى: أیها أفضل في األضحیة اإلبل أم البقر أم الغنم؟

  109  یةالمسألة الثانیة: ما یجزئ من األضح

  112  المسألة الثالثة: هل یجوز األضحیة بالجذع من الضأن؟

  114  المسألة الرابعة: عدد ما یجزئ من األضحیة من المضحین

  116  ذبح اإلمام؟المسألة الخامسة: هل یجوز ذبح األضحیة بعد الصالة وقبل 

  118  المسألة السادسة: ما هو آخر أیام الذبح

  120  المبحث الثاني: الذبائح التي یحل أكلها، وفیه ست مسائل

  121  شرفت على الموتالمسألة األولى: مسألة في تأثیر الذكاة في البهیمة التي أ

  122  المسألة الثانیة: هل ذكاة األم ذكاة لجنینها

  125  المسألة الثالثة: اختالف القول بحل الجنین في اشتراطهم نبات الشعر فیه

  128  المسألة الرابعة: میتة الجراد

  131  المسألة الخامسة: أنواع الذكاة

  135  المسألة السادسة: حكم التسمیة على الذبیحة

  137  المبحث الثالث: الصید وفیه أربع مسائل

  138  الصید بالمثقل المسألة األولى:

  139  لمسألة الثانیة: الصید بالحیوان الجارحا

  141  المسألة الثالثة: هل یشترط في الحیوان الجارح عدم األكل من الصید؟

  144  ه عضوالمسألة الرابعة: إذا ضرب الصید فأبین من

  147  المبحث الرابع: العقیقة، وفیه ثالث مسائل

  148  المسألة األولى: حكم العقیقة
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  الفهارس

  الصفحة  الموضوع

  151  لمسالة الثانیة: أیها أفضل في العقیقة اإلبل أم البقر أم الغنم؟ا

  154  المسألة الثالثة: عدد العقیقة

  الفصل الثالث
  المسائل المتعارضة والمشكلة في باب األطعمة واألشربة وفیه مبحثان 

  157  المبحث األول: األطعمة وفیه ست مسائل

  158  المسألة األولى: میتة البحر 

  160  المسألة الثانیة: هل یجوز أكل الجاللة؟

  162  المسألة الثالثة: الدم غیر المسفوح مثل دم الحوت

  163  المسألة الرابعة: لحوم السباع من ذوات األربع

  167  المسألة الخامسة: تحریم الحمر اإلنسیة 

  170  المسألة السادسة: أكل لحوم الخیل

  173  المبحث الثاني: األشربة وفیه ثالث مسائل

  174   یسكرالمسألة األولى: حكم شرب قلیل األنبذة الذي ال

  177  المسألة الثانیة: االنتباذ في األربع (الدباء والحنتم والمزفت والنقیر)

  179  المسألة الثالثة: تخلیل الخمر

  182  الخاتمة

  182  أوًال: النتائج

  182  ثانیًا: التوصیات

  183  الفهارس العامة

  184  أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة

  188  ثانیًا: فهرس األحادیث النبویة
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  الفهارس

  الصفحة  الموضوع

  196  ثالثًا: فهرس األماكن والبلدان

  198  رابعًا: فهرس األعالم المترجم لهم

  202  خامسًا: فهرس المصادر والمراجع

  225  سادسًا: فهرس المحتویات
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  لعربیةاملخص الدراسة باللغة 
مختلف الحدیث ومشكله وأثره في اختالف الفقهاء دراسة تطبیقیة على أبواب 

  )الجهاد الذبائح والصید  العقیقة األطعمة واألشربة
  

في هذه إزالة التعارض من ثم جمع األحادیث التي ظاهرها التعارض و هدف الدراسة إلى  
والصید والذبائح األحادیث، ومن ثم قامت الباحثة بإجراء دراسة تطبیقیة على أبواب الجهاد 

  والعقیقة واألطعمة واألشربة.
  

  خالل هذه الدراسة. المنهج االستقرائي ةالباحث تاعتمد منهج الدراسة فقدأما بخصوص 
  

  :وقد توصلت الباحثة إلى نتائج عدة، أهمها 
  . ال یوجد تعارض حقیقي بین األدلة الثابتة، بل یكون التعارض في فهم البشر.1
  . علم مختلف الحدیث من أهم العلوم وأدقها وأصعبها.2
  . من الممكن إزالة التعارض بین األحادیث عن طریق الجمع أو النسخ أو الترجیح.3
  
  توصیات الدراسة:أهم و 
  . ضرورة البحث والتعمق في كنوز السنة.1
  . حث الطالب على دراسة األحادیث التي ظاهرها التعارض في جمیع أبواب الدین.2
مناهج العلماء الذین قاموا بجمع األحادیث المتعارضة مثل اإلمام الطحاوي  . االهتمام بدراسة3

  والبیهقي وغیرهم.
  

  الباحثة
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Abstract 
 

Contradictory hadith Its impact on the different scholars in subjects 
(Jihad_ Carcasses and hunting_ Aqeeqah _ Foods and drinks) 

 
 
The study aims  to Collecting  hadith which seemingly dispute, and remove the 
discrepancy between them. 
 
The researcher used the Study approach is Inductive approach 
 
The most important Conclusions:  
1. There is no real conflict  between the hadith, but there  may be fault in 

the understanding of human being. 
2.  Contradictory hadith is one of the most accurate and difficult sciences. 
3. we can remove the discrepancy between contradictory hadith by 

compromise or abrogation or preponderance. 
 
The most important Recommendations: 
1. necessity  for in deep research in sunnah sciences. 
2.urging  students to collect contradictory  hadith in all subjects. 
3. Paying attention to the scientists who collected contradictory  hadith such as 

Eltahawy and Bayhaqi and others.  
  
 

The researcher 




