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ملخص: 
يرتبط  اإذ  واأوجب،  اآكد  امل�سلمني  عند  وهو  كله�،  االأمم  لدى  مطلب  االأ�رصى  حترير 
اأ�رصى لدى االأعداء،  اأهل االأر�ص  اأكرث  بعقيدتهم وتع�ليم دينهم. ومل� ك�ن امل�سلمون اليوم 
خ��سة يف فل�سطني التي زاد عدد اأ�رصاه� يف �سجون االحتالل االإ�رصائيلي على �سبعة االآف 
اأ�سري، لزم التذكري بوجوب حترير اأ�رصى امل�سلمني، وانته�ج �ستى الو�س�ئل وال�سبل لتحقيق 

هذه الغ�ية. 
وهذا البحث يتن�ول منهج االإ�سالم يف مع�جلة ق�سيتهم، ويتكون من مقدمة وثالثة 
اأهمية البحث،  مب�حث وخ�متة �سمنته� النت�ئج والتو�سي�ت. وقد حتدثت يف املقدمة عن 
ْنُت يف املبحث االأول ف�سل  ال�س�بقة املتعلقة مبو�سوعه. وبيَّ واأهدافه، وخطته، والدرا�س�ت 
ا�ستنق�ذه. وخ�س�ست املبحث  اإفرازاته، كم� عرَّفت ب�الأ�سري وف�سل  اأحد  االأ�رص  اجله�د، الأن 
اأدلتهم، مرجحً� الراأي القوي، ومفنداً  الث�ين الأقوال العلم�ء يف حكم حترير االأ�رصى، مبيِّنً� 
من  وتخلي�سهم  حتريرهم  طرق  الث�لث  املبحث  يف  وتن�ولت  امل�س�ألة.  يف  املرجوح  الراأي 
اأ�رصهم. وختمت البحث بخ�متة �سمنته� نت�ئج البحث، وتو�سي�ت ذكرته� الأهميته�. واحلمد 

هلل رب الع�ملني. 
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Abstract: 
Prisoners’ release has always been a demand that all nations have 

especially the Muslim nation which gives this issue a priority since releasing 
prisoners is closely associated with Moslem’s doctrine and Shari’a. 
Nowadays, Muslims form the biggest number of prisoners and their number 
is seven thousand in Palestine. Consequently, releasing Muslim prisoners in 
all means and approaches has been assured for its importance.

This research deals with the Islamic approach in releasing detainees. 
It consists of an introduction, three chapters, and a conclusion and 
recommendations. In the introduction, the research importance, objectives, 
plans and previous studies have been presented. Also, the merit of resistance 
(Jihad) since imprisonment is one of its results and the definition of the prisoner 
and the importance of releasing him/ her have been discussed. Chapter Two 
has been devoted to the scholars’ viewpoints in the judgment of prisoners’ 
release showing their evidences that support their release. Chapter Three 
discusses ways of releasing prisoners .The results of the study have appeared 
in the conclusion followed by the research important recommendations. 
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مقدمة: 
احلمد هلل رب الع�ملني، وال�سالة وال�سالم على �سيدن� ر�سول اهلل، وعلى اآله، واأ�سح�به، 

والت�بعني لهم ب�إح�س�ن اإىل يوم الدين، وبعد: 
اإليه� كل  ف�إذا ك�نت ال�رصيعة االإ�سالمية تعطي االأ�سري الك�فر عن�ية خ��سة، ال ترقى 
القوانني االأر�سية واالأنظمة الدولية قدميً� وحديثً�، ف�أي عن�ية تعطيه� لالأ�سري امل�سلم؟! اإنَّ 
اأمره فوق كل االأمور، وحريته مقدمة على كل احلري�ت، وال يعدل اأمره عند احل�كم ال�س�لح 

اأي اأمر اآخر. 
واأعظم هذه احلقوق واأوجبه� حتريره من اأ�رصه واإطالق �رصاحه. ولعل من اأعظم اخلذالن 
اأخيه:  اإنق�ذه، و�سع�ر امل�سلم جت�ه  األوانً�، وال ُيجهد يف  العذاب  ُي�س�م  له تركه لدى االأعداء 

امُل�ْسِلُم اأَُخو امُل�ْسِلِم ال َيْظِلُمُه، وال ُي�ْسِلُمُه، وَمْن ك�َن يف ح�َجِة اأَِخْيِه ك�َن اهلُل يف ح�َجِتِه)1(. 
االأ�رصى  اآالف  مئ�ت  من  واحداً  كنت  اأين  املو�سوع  هذا  يف  للكت�بة  دفعني  ومم� 
م�  وع�ست  و�سنوات.  �سنوات  �سجونه  يف  االإ�رصائيلي  االحتالل  غيبهم  الذين  الفل�سطينيني 
م�  املريرة، وك�بدت م� ك�بدوا، واحتجت  االعتق�ل  بتجربة  مرَّ  ع��سه ويعي�سه غريي ممن 
زاد عدد  اأمتن�، حتى  اأبن�ء  ال�رصيحة من  له هذه  تتعر�ص  الذي  التق�سري  احت�جوا، ومل�ست 
املعتقلني اليوم يف �سجون اإ�رصائيل وحده� على ع�رصة اآالف اأ�سري. ولئن مل يتو�سع االأوائل 
يف بحث مو�سوع االأ�رصى امل�سلمني لو�سوح اأهمية ق�سيتهم يف االأذه�ن يومه�، اإال اأن االأمر 

اليوم اأ�سيب ب�نتك��سة يف الهمم والعزائم، و�سمور يف االأفك�ر وامل�س�عر. 
كم� ك�ن من اأهم الدوافع التي اأ�س�ست الإجن�ز هذا البحث نت�ئج ا�ستب�نة ب�سيطة اأجريت 
تن�ول مو�سوعه� توقع�تهم  الع�لية واملوؤبدة،  االأحك�م  اأ�سح�ب  ال�سجن على بع�ص  داخل 
ب�س�أن االإفراج عنهم ذات يوم، وكيف يتع�ملون مع هذه الفر�سية؟ وقد ذهبت االإج�ب�ت اإىل 
حد حتويل الفر�سية اإىل متعلق زمني ال نه�ئي. فكتب اأحدهم: حتى يرث اهلل االأر�ص ومن 
ْوِر. و�س�بههم  عليه�. وكتب اآخر: 9/ 9/ 9999. وخط ث�لث بقلمه الكليل: اإىل اأن ُيْنَفَخ يف ال�سُ
اإذ مل يجد  اآمَلَ االأجوبة واأق�س�ه�،  اأم� ال�س�د�ص فك�ن جوابه  َيْبُعد عنهم اخل�م�ص.  رابع . ومل 
م� يعرب به اإال اأن ي�سع اأ�سف�راً تدل على الزمن الالمتن�هي: .......ولن� اأن ن�س�أل اأنف�سن�: ُتَرى 

كيف �سيتحرر هوؤالء؟ ومتى؟ ومن امل�سوؤول عن ذلك؟ وم� دورن� كم�سلمني جت�ههم؟؟؟؟ 
امل�ستقل،  والبحث  التف�سيلي  ب�لكالم  امل�سلم(  )االأ�سري  م�س�ألَة  اأَْفَرَد  اأجد من  اإين مل  ثم 
الي�سري املتن�ثر يف  الَنـْزَر  اإال  اأ�سبُت منه�  العلم يف ذلك، فم�  اأهل  اأقوال  اأجمع  اأن  وَجِهدُت 
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بطون الكتب، وبع�ص مق�الت ق�سرية تقع يف �سفحة اأو �سفحتني على ال�سبكة العنكبوتية 
ال تفي ب�لغر�ص. 

وثالثة  مقدمة  يف  ذلك  اأجعل  اأن  وراأيت  امل�س�ألة.  هذه  يف  الكت�بة  اأحببت  كله  لذلك 
مب�حث: 

املبحث االأول: تعريف اجله�د وف�سله وف�سل املج�هدين. وتعريف االأ�رص واالأ�سري.  - 
وف�سل ا�ستنق�ذه.

املبحث الث�ين: حكم ا�ستنق�ذ االأ�رصى، ومذاهب اأهل العلم واأدلتهم، والراجح.  - 

املبحث الث�لث: طرائق فك االأ�رصى ومنه�: احلرب وت�سيري اجليو�ص، وفرق االإنق�د،  - 
واملف�داة.

وختمته بخ�متة �سمنته� نت�ئج تو�سلت اإليه�، وتو�سي�ت ذكرته� الأهميته�. 
(، اإذ يغفل كثري من امل�سلمني عن التفكر يف اأمر  ِرْيِر اأَ�رْصَى امُل�ْسِلِمنْيَ و�سميته )وُجوُب حَتْ
االأ�رصى وحتريرهم. ويراه اآخرون من ن�فلة القول، ظنً� منهم اأن هذا �س�أن الدولة امل�سلمة. 
ف�أحببت اأن اأوقظ الغ�فلني، واأن اأحمو كل �سك يف وجوب حترير اأ�رصان�. ثم ليعلم غري امل�سلمني 
من اأمم االأر�ص اأن امل�سلمني لن يطيب عي�سهم واأ�سري واحد لهم لدى االأعداء، و�سيبقى دينهم 

يحدوهم ليحرروا اأ�رصاهم، وي�ستنقذوا اآخر جم�هديهم.
وكان من منهجي يف هذا البحث اأين اتبعت املنهج التحليلي على النحو االآتي: 
لزم  العلم�ء حيث  تف��سري  ونقلت  ب�لبحث،  تعلق  له�  التي  القراآنية  االآي�ت  اأوردت  ● 

التف�سري، وبينت الراجح من هذه التف��سري.
وذكرت من االأح�ديث النبوية ال�رصيفة م� له �سلة ب�لبحث، وتتبعت تعليق�ت اأهل  ● 

العلم و�رصاح احلديث عليه�، متعر�سً� لبع�ص م� ي�ستف�د منه�، واحلكم عليه�. 
اإليهم�  ِبَعْزِوِه  اكتفيت  اأحدهم�  اأو  ال�سحيحني  النبوية يف  االأح�ديث  فم� ك�ن من  ● 
اأو اإىل اأحدهم�، ومل اأبني ُحْكَمُه لتلقي االأمة لهم� ب�لقبول. وم� ك�ن يف كتب ال�سنة االأربعة 
اأو اأحده�، اأ�رصت اإىل من خرجه، ومل اأتتبعه يف كتب ال�سنة االأخرى طلبً� لالخت�س�ر، اإال م� 
دعت اإليه احل�جة. وم� ك�ن يف غريه� عزوته اإىل من خرجه، وذكرت حكمه من حيث ال�سحة 

وال�سعف.
البحث،  يف  خ��سة  وداللة  ارتب�ط  له�  التي  ال�سعيفة  االأح�ديث  بع�ص  اأوردت  ● 
العمل  اأج�ز  من  و�سعه�  التي  ال�رصوط  وفق  االأعم�ل.  ف�س�ئل  يف  به�  لال�ست�سه�د  وت�سلح 

ب�حلديث ال�سعيف.
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بن  عمر  ك�أقوال  املقطوعة،  اأو  املوقوفة  الرواي�ت  بع�ص  على  للحكم  اأتعر�ص  مل  ● 
اخلط�ب ر�سي اهلل عنه وعمر بن عبدالعزيز رحمه اهلل، اإذ ك�نت ال تخرج عن الق�سد، وتبقى 
اأقوال �سح�بة اأو ت�بعني اأو فقه�ء يجوز االأخذ به� اأو رده�، اإال اأقوال ال�سح�بة التي له� حكم 

املرفوع.
ذكرت اأقوال الفقه�ء يف امل�س�ئل الفقهية املختلفة وعزوته� اإىل م�س�دره� االأ�سلية،  ● 

وح�ولت الرتجيح بينه�، ورمب� َعلَّْقُت عليه� طلبً� للتوفيق بينه�، اأو لف�ئدة راأيته�.
اأدركت  اأح�سبني  وم�  فيه،  ُكِتَب  َمْن  حقَّ  املكتوُب  يوايف  اأن  يف  جهدت  فقد  واأخرياً، 
ال�سعيف. �س�ئال اهلل  اأن يب�رك اهلل جهد املقل، وبذل  اإال  الَقُبول،  امل�أمول، وال بلغت مرتبة 

العظيم اأن يكرمن� بروؤية جميع اأ�رصان� االأبط�ل يف ع�مل احلرية واالنت�س�ر. 
واحلمد هلل رب الع�ملني

املبحث األول:

تعريف اجلهاد، وفضله، وفضل اجملاهدين:
وبداأت به الأن االأ�رص اأحد اإفرازات اجله�د الرئي�سة، وبينهم� ارتب�ط وات�س�ل، فك�ن ال بد 
من احلديث عن اجله�د وف�سله، ِلُيْعَرَف ف�سُل االأ�سري و�رصورُة حتريره، واأجُر من يفعل ذلك. 
تعريف اجلهاد: ميكن القول: اإن مدلول اجله�د يف ال�رصع اأعم من اأن يق�سد به القت�ل 
قت�ل  به  ق�سدن�  اإن  اأم�  املعروفة.  داللته  ن�ٍص  ولكل  الن�سو�ص  عليه  دلَّت  م�  وهو  فقط. 
االأعداء، فمعن�ه على م� يراه الك��س�ين من احلنفية: بذل الو�سع والط�قة ب�لقت�ل يف �سبيل اهلل 
عز وجل، ب�لنف�ص، وامل�ل، والل�س�ن، اأو غري ذلك، اأو املب�لغة يف ذلك)2(. وال َتْبُعُد تعريف�ت 

اأ�سح�ب املذاهب والفقه�ء االآخرين عن تعريفه كثرياً.
ف�سل اجله�د واملج�هدين يف �سبيل اهلل: ال اأعلم �سيًئ� يف االإ�سالم بعد �سه�دة اأن ال اإله 
�َعْت  اإال اهلل يعدل اجله�د، وم� ذلك اإال الأن االأمة اإذا اأ�س�عت اجله�د اأ�س�عت كل �سيء، و�سَ

وَذلَّْت.
ف�جله�ُد اأف�سُل االأعم�ِل بعَد االإمي�ن، فعن اأبي ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل عنه اأنَّ َر�ُسوَل اهلِل �سلى 
ُل؟ فق�َل: اإمي�ٌن ب�هلِل وَر�ُسوِلِه، قيَل: ُثمَّ م�ذا؟ ق�َل: اجِله�ُد  اهلل عليه و�سلم �ُسِئَل: اأيُّ الَعَمِل اأَْف�سَ

يف �َسبيِل اهلِل، قيَل ُثمَّ م�ذا؟ ق�َل: َحجٌّ َمرْبوٌر)3(.
واملج�هُد خرُي النَّ��ص، ف�إذا ك�ن اجله�ُد اأف�سل االأعم�ل ف�ملج�هد خري الن��ص واأف�سلهم، 
ُل؟ َفَق�َل َر�ُسوُل اهلِل  ��ِص اأَْف�سَ فعْن اأبي �سعيٍد اخُلْدِريِّ ر�سي اهلل عنه ِقْيَل: َي� َر�ُسْوَلَ اهلِل، اأيُّ النَّ
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�سلى اهلل عليه و�سلم: ُموؤِْمٌن ُيَج�ِهُد يف �َسِبْيِل اهلِل ِبَنْف�ِسِه وَم�ِلِه، َق�ُلوا: ُثمَّ َمْن؟ َق�َل: ُموؤِْمٌن يف 
َع�ِب َيتَّقي اهلَل وَيَدُع النَّ��َص ِمْن �رَصِِّه)4(. �ِسْعٍب ِمَن ال�سِّ

الِح والرِّفعِة والتَّقوى، مييز اهلل به بني املوؤمنني الع�بدين، الراكعني،  وهو ميزاُن ال�سَّ
ال�س�جدين، الق�عدين عن اجله�د من غري �رصر، وبني من يبذل روحه وم�له يف �سبيل اهلل، 
َج�ِهُدوَن يِف �َسِبيِل  ِر َوامْلُ َ وؤِْمِننَي َغرْيُ اأُْويِل ال�رصَّ ق�ل اهلل تع�ىل: {الَّ َي�ْسَتِوي اْلَق�ِعُدوَن ِمَن امْلُ
َج�ِهِديَن ِب�أَْمَواِلِهْم َواأَنُف�ِسِهْم َعَلى اْلَق�ِعِديَن َدَرَجًة َوُكـالًّ  َل اهلّلُ امْلُ اهلّلِ ِب�أَْمَواِلِهْم َواأَنُف�ِسِهْم َف�سَّ
ْنُه  مِّ {َدَرَج�ٍت  َعِظيمً�}95.  اأَْجراً  اْلَق�ِعِديَن  َعَلى  َج�ِهِديَن  امْلُ اهلّلُ  َل  َوَف�سَّ �ْسَنى  احْلُ اهلّلُ  َوَعَد 

ِحيمً�}96 �سورة الن�س�ء. َوَمْغِفَرًة َوَرْحَمًة َوَك�َن اهلّلُ َغُفوراً رَّ
وال�سدقُة يف اجله�د اأو عليه ت�س�عف اأ�سع�فً� كثرية، َفَعْن ُخَرمْيِ بِن َف�ِتٍك ر�سي اهلل 
عنه ق�ل: ق�ل َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم: َمْن اأَْنَفَق َنَفَقًة يف �َسبيِل اهلِل ُكِتَبْت َلُه �سبعم�َئِة 

ْعٍف)5(. �سِ
واأجر رب�ط يوم يف �سبيل اهلل اأعظم للمج�هد من حي�زة الدني� بحذافريه�، فعن �سهِل 
بِن �َسْعٍد ر�سي اهلل عنه ق�َل: ق�َل ر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم: ِرَب�ُط َيْوٍم يف �َسبيِل اهلِل َخرْيٌ 
ْوَحُة  ْنَي� وَم� عَلْيه�، والرَّ ِة َخرْيٌ ِمَن الدُّ ُع �َسْوِط اأََحِدُكْم ِمَن اجَلنَّ ْني� وَم� َعَلْيه�، َوَمْو�سِ ِمَن الدُّ

ْنَي� وَم� َعَلْيَه�)6(. َيُروُحَه� الَعْبُد يف �َسِبْيِل اهلِل اأو الَغْدَوُةُ َخرْيٌ ِمَن الدُّ
ك�أنه  حتى  ال�س�حلة  اأعم�له  اأجر  له  اهلل  اأجرى  م�ت  اإذا  اأنه  �رصفً�  املج�هد  وح�سب 
يب��رصه�، وذلك من اإكرام اهلل له، َفَعْن �َسْلَم�َن ر�سي اهلل عنه ق�َل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلِل �سلى اهلل 
َي�ِم �َسْهٍر َوِقَي�ِمِه، واإِْن َم�َت َجَرى َعَلْيِه َعَمُلُه  عليه و�سلم َيُقوُل: ِرَب�ُط َيْوٍم َوَلْيَلٍة َخرْيٌ ِمْن �سِ

�َن)7(. الذي َك�َن َيْعَمُلُه، واأُْجِرَي َعَلْيِه ِرْزُقُه، واأَِمَن الَفتَّ
ٍر وغنيمٍة  وهو �س�حب وعد اهلل، ف�إم� جنة وفردو�ص اأعلى، واإم� عودة كرمية بن�رٍص ُموؤَزَّ
ع�جلٍة، واأجٍر عظيم. َفَعْن اأَبي ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل عنه َق�َل: َق�َل َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
ِدْيُق َكِلَمِتِه اأَْن  ْن َج�َهَد يف �َسِبْيِلِه ال ُيْخِرُجُه ِمْن َبْيِتِه اإِالَّ اجِلَه�ُد يف �َسِبْيِلِه َوَت�سْ َل اهلُل مِلَ َتَكفَّ

� َن�َل ِمْن اأَْجٍر اأَْو َغِنْيَمٍة)8(. ُه اإِىل َم�ْسَكِنِه مِبَ َة اأَْو َيُردَّ ُيْدِخَلُه اجَلنَّ
الروؤية ف�إنَّ م� يعلق بحذاء املج�هد من غب�ر املع�رك  الدني� يحجب  واإذا ك�ن غب�ر 
وال�سري اإليه� يحجبه عن ن�ر جهنم، فعن اأبي َعْب�ٍص عبِدالرحمِن بِن َجرْبٍ ر�سي اهلل عنه ق�ل: 
َمُه اهلُل على  ْت َقَدم�ُه يف �َسبيِل اهلِل َحرَّ �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم يقوُل: َمْن اْغرَبَّ
�ِر)9(. وَعْن اأَبي ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل عنه َق�َل: َق�َل َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم: ال يْجَتِمُع  النَّ
حُّ واالإِمْي�ُن يف َقْلِب َعْبٍد  َم يِف َجْوِف عبٍد اأََبداً، وال َيْجَتِمُع ال�سُّ ِ َوُدَخ�ُن َجَهنَّ ُغَب�ٌر يِف �َسِبيِل اهللَّ

اأََبداً)10(.
وف�س�ئل اجله�د اأعظم واأكرث من اأن اأح�سيه� يف هذه ال�سفح�ت القليلة.
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تعريف األسر واألسي: 
االأ�سل  يف  فهو  اهلل،  �سبيل  يف  املج�هد  منـزلة  من  مك�نته  ي�ستمد  اإمن�  االأ�سري  والأن 
اأن  اإال  جم�هد بذل نف�سه وم�له هلل رب الع�ملني، غري ط�مع يف ج�ئزة وال راغب يف دني�، 
املق�دير ح�لت بينه وبني م� متنى، فوقع اأ�سرياً يف اأيدي االأعداء، فوجب حقه على امل�سلمني، 
ووجب تخلي�سه مم� هو فيه، الأن �رصف اجله�د وم�سم�ه مل يف�رق�ه، ك�مل�سلي الذي ال يزال 

يف �سالة م� انتظر ال�سالة)11(.
ُب....واالأ�سري: االأَِخيُذ واملقيد وامل�سجون،  دُّ والَع�سْ واالأ�سري يف اللغة: من االأ�رص، وهو ال�سَّ
، ومنه  الِقدُّ �َسدَّه ب�الإ�س�ر، وهو  اأ�رصاً:  ي�أ�رصه  َقَتَبُه  اأ�رَص  اأ�رصاء)12(. وق�ل اجلوهري:  واجلمع: 
�سمي االأ�سري، وك�نوا ي�سدونه ب�لِقدِّ، ف�سمي كلُّ اأخيٍذ اأ�سرياً واإن مل ي�سدَّ به، يق�ل: اأ�رصُت الرجَل 
االأزهري:  من�سور  اأبو  وق�ل  واأُ�س�رى)13(.  اأَ�رصى  واجلمع  وم�أ�سور،  اأ�سري  فهو  واإ�س�راً،  اأ�رصاً 
وق�ل اأبو اإ�سح�ق: يجمع االأ�سري: اأ�رصى. ق�ل: وفعلى جمٌع لكل م� اأ�سيبوا به يف اأبدانهم اأو 
اأُ�س�رى  قراأ:  واأحمق وحمقى، و�سكران و�سكرى، ق�ل: ومن  عقولهم، مثل: مري�ص ومر�سى، 
اال�ستق�ق)15(. اأهل  اخت�ر هذا جم�عة من  الزبيدي: وقد  واأَ�س�رى فهو جمع اجلمع)14(.ق�ل 
َع�َم َعَلى ُحبِِّه ِم�ْسِكينً� َوَيِتيمً�  ونقل ابن منظور عن جم�هد يف قوله تع�ىل: {َوُيْطِعُموَن الطَّ
َواأَ�ِسرياً} 8 �سورة االإن�س�ن. ق�ل: االأ�سري امل�سجون، واجلمع اأُ�رصاء واأُ�س�رى واأَ�س�رى واأَ�رصى. 
ق�ل ثعلب: لي�ص االأ�رُص بَع�هٍة فيجعل اأ�رصى من ب�ب جرحى يف املعنى، ولكنه مل� اأ�سيب 
معنى  وهذا  ونحوه،  اجلريح  ك�رص  كم�  َفْعلى،  على   َ فك�رصِّ واللديغ،  ك�جلريح  �س�ر  ب�الأ�رص 
قوله)16(. ويطلق على االأ�سري الع�ين)17( كم� ورد يف حديث ر�سول اهلل: فكوا الع�ين، واأطعموا 

اجل�ئع، وعودوا املري�ص)18(.
بن  زيد  الدكتور  َف  عرَّ وقد  اللغوي،  املعنى  عن  يبعد  فال  اال�سطالحي  املعنى  واأم� 
على  وعملوا  لالإ�سالم  العداوة  اأظهروا  الذين  االأعداء  ب�أنهم:  احلرب  اأ�رصى  الزيد  عبدالكرمي 
حم�ربته، ف�سقطوا يف اأيدي امل�سلمني)19(. لكن االأ�سري امل�سلم ميكن اأن يكون مق�تال اأو غري 
اإليه، واإن ك�ن غري مق�تل فله علين� حق  اأن ننبه  اأَْبنَيُ من  مق�تل، ف�إن ك�ن مق�تال فحقه 
االإ�سالم واالأخوة.وعليه ف�الأ�سري امل�سلم هو كل م�سلم وقع يف اأيدي االأعداء، مق�تاًل ك�ن اأو 

غري مق�تل.
فضل استنقاذ األسرى: 

اإذ هو �رصب من �رصوب  االأ�رصى بف�سل اجله�د واملج�هدين،  ا�ستنق�ذ  يرتبط ف�سل 
اجله�د، ولون من األوانه، و�سبب من اأ�سب�به، واالأ�سري اإم� جم�هد وقع يف اأيدي االأعداء، ولزوم 
عونه ون�رصته ال يخفى على اأحد، واإم� واحد من ع�مة اأهل االإ�سالم اأ�رصه االأعداء، وحق على 

امل�سلم عون اأخيه امل�سلم. 
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ومم� يدل على عظيم ف�سل ا�ستنق�ذ االأ�رصى اأنَّ النبيَّ �سلى اهلل عليه و�سلم جعل فداء 
االأ�سري امل�سلم من اأيدي االأعداء كفداء ذاته النبوية ال�رصيفة �سلى اهلل عليه و�سلم، واأي عمل 
اأرجى للم�سلم عند اهلل من اإطالق �رصاح حممد بن عبداهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من اأ�رصه- لو 
وقع يف االأ�رص- ، َفَعِن ابِن َعَب��ص ر�سي اهلل عنه ق�َل: َق�َل َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

َمْن َفَدى اأَ�ِسرْياً ِمْن اأَْيِدي الَعُدوِّ ف�أَن� ذِلَك االأَ�سري)20(. 
لـه من حي�زة جزيرة  م�سلم خري  ا�ستنق�ذ  اأنَّ  عنه  اهلل  اخلط�ب ر�سي  بن  ويرى عمر 
�ِر  ُه ق�َل: الأَْن ا�ْسَتنِقذ رُجاًل ِمَن امل�سلمنَي ِمْن اأَْيِدي الُكفَّ العـرب ُمْلَكً� خ�ل�سً�، فقد ُرِوَي عنه اأَنَّ
اأََحبُّ اإِيلَّ ِمْن جزيرِة الَعَرِب)21(. واأي مع�ن عظيمة جتمعه� جزيرة العرب وفيه� مكة املكرمة، 
وطيبة الطيبة، وامل�سجد احلرام، وامل�سجد النبوي، وهي عنوان االإ�سالم، وقلب االأمة، ومهوى 

اأفئدة امل�سلمني، كل ذلك اأعظم منه حترير م�سلم.
واإذا ك�نت تع�ليم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الأ�سح�به ر�سي اهلل عنهم االإح�س�ن اإىل 
اأئمة  اإكرام متنحه ال�رصيعة الأ�رصى امل�سلمني، واأي حق يجب لهم على  اأ�رصى االأعداء، ف�أي 
امل�سلمني وع�متهم. واأي ف�سل عظيم ملن يتوىل مهمة انق�ذهم، وانتزاعهم من اأغاللهم، واإذا 

ك�ن اأجر االأ�سري املحت�سب عظيمً� كبرياً، ف�أجر من يخل�سه عظيم كبري.

املبحث الثاني:

حكم استنقاذ األسرى، ومذاهب أهل العلم وأدلتهم، والراجح 

مذاهب أهل العلم يف حكم استنقاذ األسرى: 
ال بد من حترير االأ�رصى، تلك حقيقة توؤمن به� كل االأمم، وتتبن�ه� كل ال�سعوب، والتفريط 
فيه� تفريط مبقد�ٍص، وبالزم ال انفك�ك منه. ويف قول اهلل تع�ىل: {َوَم� َلُكْم اَل ُتَق�ِتُلوَن يِف 
َن� اأَْخِرْجَن� ِمْن َهـِذِه  ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ َعِفنَي ِمَن الرَِّج�ِل َوالنِّ�َس�ء َواْلِوْلَداِن الَّ �ْسَت�سْ �َسِبيِل اهلّلِ َوامْلُ
رياً}75�سورة الن�س�ء،  ُدنَك َن�سِ َن� ِمن لَّ ُدنَك َوِلّيً� َواْجَعل لَّ َن� ِمن لَّ �مِلِ اأَْهُلَه� َواْجَعل لَّ اْلَقْرَيِة الظَّ
اإلزام للم�سلمني ب�لقت�ل ال�ستنق�ذ امل�ست�سعفني من الرج�ل والن�س�ء والولدان الذين ال حول 
لهم وال قوة، وال ي�ستطيعون الفرار بدينهم، وال اخلروج من دار الكفر اإىل دار االإ�سالم. كم� 
يحمل مطلع االآية الكرمية العت�َب ال�سديد ملن تك��سل عن القي�م بواجبه جت�ه هذه الط�ئفة 

امل�ست�سعفة، واحل�صَّ والت�سجيع واالإث�رة واالنطالق لتحريرهم وحتطيم قيودهم.
اهلل  �سبيل  يف  القت�ل  عن  تقعدون  وكيف  بقوله:  عليها  قطب  �سيد  االأ�ستاذ  وعلق 
الذين ترت�سم �سورهم  الرج�ل والن�س�ء والولدان؟ هوؤالء  وا�ستنق�ذ هوؤالء امل�ست�سعفني من 
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االإطالق؟  االإن�س�نية على  الرحمة  املوؤمن، ولع�طفة  امل�سلم، وكرامة  ِة  ِميَّ حِلَ يف م�سهد مثري 
والفتنة يف  يع�نون املحنة يف عقيدتهم،  الأنهم  والفتنة،  اأ�سد املحنة  يع�نون  الذين  هوؤالء 
دينهم. واملحنة يف العقيدة اأ�سد من املحنة يف امل�ل واالأر�ص والنف�ص والعر�ص، الأنه� حمنة 
يف اأخ�ص خ�س�ئ�ص الوجود االإن�س�ين)22(. فكيف اإن ك�ن االأ�رصى من املق�تلني الذين لهم 

االأي�دي البي�س�ء على اأمتهم؟ 
وقد اختلفت اأقوال العلماء يف م�ساألة حكم ا�ستنقاذ االأ�رضى َتَبَعاً لتعدد فروعها، 

وحكم كل فرع، بينما اتفقت اآراوؤهم يف حكم اأ�سل امل�ساألة. 
 القائلون بالوجوب: وهم جمهور الفقه�ء من احلنفية وامل�لكية وال�س�فعية واحلن�بلة، 

وبه ق�ل ابن حزم. ومن ق�ل بغريه فقوله حم�سور يف م�س�ألة خم�سو�سة.
الك�فر  ذل  عن  امل�سلم  تخلي�ص  اأن  حنيفة  والأبي  املرغين�ين:  ق�ل  احلنفية:  قول 
االأ�سري،  اإنق�ذ  ق�لوا:  لذا  امل�سلمني،  م�سوؤولية  االأ�سري  حترير  اأن  احلنفية  يرى  بل  واجب)23(. 
احل�سن  بن  حممد  وق�ل  علم)24(.  ممن  واملغرب  امل�رصق  اأهل  من  متجه  الكل  على  وجوبه 
َراِريَّ َوالنِّ�َس�َء، ُثمَّ َعِلَم ِبِهْم  ُكوَن َداَر االإ�ْسالِم َف�أََخُذوا االأْمَواَل َوالذَّ �رْصِ ال�سيب�ين: َواإَِذا َدَخَل امْلُ
ِبُعوُهْم َم� َداُموا يِف َداِر االإ�ْسالِم، ال  ٌة، َف�ْلَواِجُب َعَلْيِهْم اأَْن َيتَّ �ْسِلِمنَي، َوَلُهْم َعَلْيِهْم ُقوَّ َجَم�َعَة امْلُ
�ْسِلِمنَي،  ْن َك�َن الَِّذي يِف اأَْيِديِهْم َذَراِريُّ امْلُ ْرِب ُنِظَر: َف�إِ ْن َدَخُلوا ِبِهْم َداَر احْلَ َي�َسُعُهْم اإال َذِلَك. َف�إِ
ُهْم َيْقَوْوَن َعَلى ا�ْسِتْنَق�ِذ  ِبُعوُهْم، اإَذا َك�َن َغ�ِلُب َراأِْيِهْم اأَنَّ �ْسِلِمنَي اأَْي�سً� اأَْن َيتَّ َف�ْلَواِجُب َعَلى امْلُ

وَنُهْم)25(.  َراِريِّ ِمْن اأَْيِديِهْم اإَذا اأَْدَرُكوُهْم، َم� مَلْ َيْدُخُلوا ُح�سُ الذَّ
قول املالكية: ق�ل م�لك بن اأن�ص رحمه اهلل: ذلك على الن��ص ولو بجميع اأموالهم)26( 
يده  من  يوؤخذ  اأنه  ب�أم�ن  حربي  اإلين�  به  يخرج  م�سلم  اأ�سري  كل  اأن  يرى:  اهلل  رحمه  وك�ن 
بقيمته، اأحبَّ اأو كره، وال ُيرتك يرجع به اإن اأعطي قيمته، وال يحل جلم�عة امل�سلمني تركه 

لريد اإىل اأر�ص الكفر وعليهم واجبً� فداوؤه)27(.
كم�  القت�ل  يتعني  فهل  م�سلمني  اأو  م�سلم�  اأ�رصوا  ولو  الغزايل:  ق�ل  ال�سافعية:  قول 
التوغل  يع�رص  حيث  اإال  اأمكن  اإذا  يتعني  اأنه  والظ�هر  خالف.  فيه  الدي�ر؟  على  ا�ستولوا  لو 
الت�أخري ولكن ال يجوز  اأهبة، فقد رخ�ص فيه يف نوع من  اإىل زي�دة  يف دي�رهم ويحت�ج 

اإهم�له)28(.
ِل اْلُقُرَب�ِت،َوَقْد  �ِر ِمْن اأَْف�سَ �ْسِلِمنْيَ ِمْن اأَْيِدي اْلُكفَّ وقال العز بن عبدال�سالم: اإِْنَق�ُذ اأَ�رْصَى امْلُ
ُه  ْوا ُم�ْسِلًم� َواِحًدا َوَجَب َعَلْيَن� اأَْن ُنَواِظَب َعَلى ِقَت�ِلِهْم َحتَّى ُنَخلِّ�سَ َق�َل َبْع�ُص اْلُعَلَم�ِء: »اإَِذا اأَ�رَصُ

؟ )29(. �ْسِلِمنْيَ ا ِمَن امْلُ ْوا َخْلًق� َكِثرْيً نُّ اإَِذا اأَ�رَصُ اأَْو ُنِبْيَدُهْم«، َفَم� الظَّ
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قول احلنابلة: ق�ل ابن قدامة املقد�سي: ويجب فداء اأ�رصى امل�سلمني اإذا اأمكن، وبهذا 
بن علي:  احل�سن  �س�أل  اأنه  الزبري  ابن  ويروى عن  واإ�سح�ق،  بن عبدالعزيز وم�لك  ق�ل عمر 
على من فك�ك االأ�سري؟ ق�ل: على االأر�ص التي يق�تل عليه�، وثبت اأن ر�سول اهلل ق�ل: اأطعموا 

اجل�ئع، وعودوا املري�ص، وفكوا الع�ين)30(. 
قول الظاهرية: ويرى ابن حزم فر�سية فداء امل�سلم فيقول: واإ�س�ر امل�سلم اأبطل الب�طل، 
واأخذ الك�فر اأو الظ�مل م�له فداء من اأبطل الب�طل، فال يحل اإعط�ء الب�طل وال العون عليه، 
اإىل  اإذ ال �سبيل  اأعط�هم ال �سيء عليه فيه�، الأنه مكره عليه�،  التي  العهود واالأمي�ن  وتلك 
اخلال�ص اإال به�، وال يحل له البق�ء يف اأر�ص الكفر وهو ق�در على اخلروج، وقد ق�ل ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: رفع عن اأمتي اخلط�أ والن�سي�ن وم� ا�ستكرهوا عليه)31(. وهكذا كل 
ف�إن عجزن� عن  اأيديهم،  واأموالهم من  امل�سلمني  ا�ستنق�ذ  نتمكن من  اأعطين�هم، حتى  عهد 
الذي روين�ه  و�سلم  اهلل عليه  الر�سول �سلى  فداوؤه خلرب  ب�لفداء ففر�ص علين�  اإال  ا�ستنق�ذه 
�سليم�ن  اأبي  قول  وهو  الع�ين(  وفكوا  اجل�ئع  )اأطعموا  االأ�سعري:  مو�سى  اأبي  طريق  من 

وال�س�فعي)32(. فجمهور الفقه�ء على اأن االأ�سل يف م�س�ألة ا�ستنق�ذ االأ�رصى هو الوجوب.
وجوب ا�ستنقاذ اأ�رضى اأهل الذمة: وذهب بع�ص الفقه�ء اإىل اأبعد مم� �سبق ف�أحلقوا 
ْكُم ِفيَم�  ب�مل�سلمني اأهل الذمة وذراريهم يف هذا الوجوب. ق�ل حممد بن احل�سن ال�سيب�ين: َواحْلُ
�( . اأي من  ِة اأَْو َعَلى اأَْمَواِلِهْم َعَلى َنْحِو َم� َذَكْرَن� اأَْي�سً ْرِب َعَلى َذَراِري اأَْهِل الذِّمَّ اإَذا َظَهَر اأَْهُل احْلَ
ْلِم  َة َفَقْد اْلَتَزُموا َدْفَع الظُّ �ْسِلِمنَي ِحنَي اأَْعَطْوُهْم الذِّمَّ وجوب حتريرهم. وق�ل ال�رصخ�سي: الأنَّ امْلُ
�ُروا ِمْن اأَْهِل َداِر االإ�ْسالِم)33(. وق�ل ابن قدامة: وجملة ذلك اأنَّ اأهل احلرب اإذا  َعْنُهْم َوُهْم �سَ
ا�ستولوا على اأهل ذمتن� ف�سبوهم واأخذوا اأموالهم ثم قدر عليهم، وجب ردهم اإىل ذمتهم، ومل 
يجز ا�سرتق�قهم يف قول ع�مة اأهل العلم، منهم: ال�سعبي وم�لك والليث واالأوزاعي وال�س�فعي 
واإ�سح�ق، وال نعلم لهم خم�لفً�، وذلك الأن ذمتهم ب�قية ومل يوجد م� يوجب نق�سه�، وحكم 
اأموالهم حكم اأموال امل�سلمني يف حرمته�. ق�ل علي ر�سي اهلل عنه: اإمن� بذلوا اجلزية لتكون 

دم�وؤهم كدم�ئن� واأموالهم ك�أموالن�)34(.
القائلون باال�ستحباب:  ♦ 

وممن َنَقَل القوَل ب�ال�ستحب�ب ابن النَّح��ِص يف َم�َس�ِرِع االأ�سواق فق�ل: مذهب ال�س�فعي 
اأنَّ فداء االأ�سري م�ستحب، واأوجبه اأحمد بن حنبل كم� اأوجبه م�لك)35(. وق�ل النووي رحمه 
اهلل: فداء االأمرِي االأ�سرَي م�ستحب، فلو ق�ل م�سلم لك�فر: اأطلق اأ�سريك ولك عليَّ األف، ف�أطلقه، 

لزمه االألف)36(. 
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القول الراجح يف امل�ساألة:  ♦ 

اأح�سب ع�قاًل يف كل االأر�ص، ويف كل االأزم�ن واالأوق�ت، وعلى اختالف املذاهب  ال 
واالأدي�ن واالأهواء واالأفك�ر يقول بجواز ترك املق�تلني من اأبن�ء اأمته اأ�رصى لدى االأعداء، اأو 
ال يرى فداءهم، اإال اأن يكون م�س�بً� يف عقله اأو مطعونً� يف دينه وانتم�ئه. ف�أمر املج�هدين 
اأو عدمه�.  اإطالق �رصاحهم  الأنف�سهم يف من�ق�سة ق�سية  النَّ��ُص  َي�سمَح  اأن  اأكرب من  االأ�رصى 
عمَّ  بع�سهم  به  يقم  مل  ف�إن  الكف�ية،  على  الوجوب  ب�ب  حتت  داخل  امل�سلمني  عند  واالأمر 
ابن بط�ل  االأ�رصى. وبه ق�ل  َر  ُيَحرَّ واأ�سبح واجبً� عينً� على كل م�سلم حتى  االإثم اجلميع، 
وعزاه اإىل اجلمهور)37(. وذكر �س�حب مغني املحت�ج اأن الكف�ر لو اأ�رصوا م�سلمً�، ف�الأ�سح 
وجوب النهو�ص اإليهم واإن مل يدخلوا دارن� خلال�سه – اإن توقعن�ه- ب�أن يكونوا قريبني، كم� 
ننه�ص اإليهم عند دخولهم دارن�، بل اأوىل الأن حرمة امل�سلم اأعظم من حرمة الدار)38(. وق�ل 
ابن امللقن: لو قدر اأ�سري على هرب لزمه، اإق�مًة لدينه...ولو �رصطوا اأن ال يخرج من دارهم مل 

يجز الوف�ء، اأي بل عليه اخلروج الأن يف ذلك ترك اإق�مة الدين)39(.
ويحملني على القول بوجوب حترير االأ�رضى وجوباً ال نزاع وال خالف فيه، جملة 

من االأدلة، اأذكر طرفاً منها: 
اأم� من قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: فقوله عليه ال�سالة وال�سالم: ُفُكوا الَع�يَن،  ♦ 

واأَْطِعُموا اجل�ِئَع، وُعوُدوا املري�َص)40(. وهو حديث عظيم ي�ستمل على مع�ٍن جميلة، تنم عن 
م�سوؤولية جت�ه االأمة والرعية، وتدل داللة وا�سحة على التك�فل والتوا�سل بني امل�سلمني، 
عظيم  مع  املري�ص،  وعي�دة  اجل�ئع  اإطع�م  على  الرواية  هذه  يف  الع�ين  فكَّ  تقدميه  ويف 

منـزلتهم� يف االإ�سالم م� يدلل بو�سوح على وجوب حترير االأ�سري.
ِة التي اأمر النَّبيُّ �سلى اهلل عليه و�سلم بكت�بته�  َبويَّ وم� ت�سمنته وثيقُة املدينِة النَّ ♦ 

الدويل، حتوي  الق�نون  َبيَِّنٍة يف  اأوَل وثيقة ت�ستمل على ن�سو�ٍص  اأهل املدينة، لتكون  بني 
ُقَرْي�ٍص َعَلى  �سيئً� مم� له تعلق ب�الأ�رصى وهو قوُلُه �سلى اهلل عليه و�سلم: وامُلَه�ِجُروَن ِمْن 
وَبُنو  امُلوؤِْمننَي،  بنَي  والِق�ْسِط  ِب�مَلْعُروِف  َع�ِنيهْم  َيْفُدوَن  َوُهْم  َبْيَنُهم،  َيَتَع�َقُلوَن  ِرْبَعِتِهْم)41( 
َعْوٍف َعَلى ِرْبَعِتِهْم َيَتَع�َقُلوَن َمَع�ِقَلُهم االأُْوىَل، ُكلُّ َط�ِئَفٍة َتْفِدي َع�ِنيه� ِب�ملْعُروِف والِق�ْسِط 
بنَي املوؤِْمننَي)42(. فقد األزم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كل طوائف امل�سلمني فداء اأ�رصاهم، 
بل جعل كل ط�ئفة تتحمل م�سوؤولية فداء اأ�رصاه�، الأنه ك�ن يعلم اأنَّ االأي�م املقبلة حتمل يف 
اإق�مة الدولة اجلديدة، وال م�س�در دخل  طي�ته� احلروب والقتل واالأ�رص وكثرياً من تبع�ت 

له�، واأمر االأ�رصى ال يحتمل الت�أخري، فجزاأ امل�سوؤولية لي�سهل حتمل نفق�ت الفداء. 
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وم� رواه اأبو ُجَحْيَفَة ق�َل: ُقْلُت لعلٍي ر�سي اهلل عنه: هْل عنَدُكْم �سيٌء ِمَن الوْحي اإال  ♦ 
َة وَبَراأَ الَن�ْسمة، م� اأَعَلُمُه اإال َفْهمً� ُيْعطيِه اهلُل عزَّ وجلَّ  َم� يف كت�ِب اهلِل؟ ق�ل: ال والَّذي َفَلَق احلبَّ
الَعْقُل وِفك�ُك  حيَفِة؟ ق�ل:  ال�سَّ حيَفِة، قلت: وم� يف هذِه  ال�سَّ القراآن، وم� يف هذه  َرُجاًل يف 

االأ�سرِي، واأْن ال ُيْقَتَل ُم�ْسِلٌم بك�ِفٍر)43(.
واأم� من فعله �سلى اهلل عليه و�سلم: ف�إنه ف�دى عمرو بن اأبي �سفي�ن – وك�ن اأ�رصه يوم 
بدر – ب�ل�سح�بي �سعد بن النعم�ن بن اأك�ل، من بني عمرو بن عوف، وف�دى رجاًل من بني 

عقيل برجلني من امل�سلمني، كم� فدى ب�مراأة من امل�رصكني ن��سً� من امل�سلمني)44(.
ثم اإنَّ القول ب�لوجوب هو مذهب اجلمهور كم� ذكر بع�سهم: ق�ل ابُن َحَجٍر معلقً� على 
حديث فكوا الع�ين: قوله: )ب�ب فك�ك االأ�سري( اأي من اأيدي العدو مب�ل اأو بغريه.....ق�ل ابن 
اأنَّ قول ابن بط�ل  الكف�ية، وبه ق�ل اجلمهور)45(. واأح�سب  االأ�سري واجب على  بط�ل: فك�ك 
الكف�ية، لقوله �سلى اهلل  يفيد االإجم�ع ال الوجوب، فن�ص قوله: )فك�ك االأ�سري فر�ص على 
عليه و�سلم: فكوا الع�ين. وعلى هذا ك�فة العلم�ء)46(( . وق�ل ابن حجر الهيثمي: ولو اأ�رصوا 
م�سلمً� ف�الأ�سح وجوب النهو�ص اإليهم فوراً على كل ق�در)47(. وق�ل ابن النح��ص: وتخلي�ص 
االأ�س�رى واجب على جم�عة امل�سلمني اإم� ب�لقت�ل، واإم� ب�الأموال، وذلك اأوجب لكونه� دون 
النفو�ص اإذ هي اأهون منه�)48(. وهو مذهب عمر بن عبدالعزيز الذي يقول: اإذا خرج االأ�سري 
اإىل امل�رصكني، ق�ل اهلل  امل�سلم يف�دي نف�سه فقد وجب فداوؤه على امل�سلمني لي�ص لهم رده 

ٌم َعَلْيُكْم اإِْخَراُجُهْم } البقرة: 85)49(.  رَّ تع�ىل: {َواإِن َي�أُتوُكْم اأُ�َس�َرى ُتَف�ُدوُهْم َوُهَو حُمَ
وممن ق�ل ب�لوجوب من املع��رصين الدكتور يو�سف القر�س�وي الذي �رصح ب�أن اإنق�ذ 
االأ�سري من اأيدي اأعدائه االآ�رصين له، هو من فرو�ص الكف�ية التي جتب على االأمة ب�لت�س�من، 

وجتب عينً� على اأويل االأمر خ��سة)50(. 
ه: اإذا اأ�رص الكف�ر م�سلمً� اأو م�سلمًة وجب النفري  وهذا الدكتور عبدالكرمي زيدان يرى اأنَّ
ونهو�ص امل�سلمني ال�ستنق�ذ امل�سلم اأو امل�سلمة من ذلِّ االأ�رص، وهذا واجب عيني على جميع 

امل�سلمني الق�درين عليه)51(.
ولعل فيم� ورد عن ابن العربي م� يوؤكد القول ب�لوجوب، حتى اإنه ذهب اإىل القول ب�أن 
الفرد امل�سلم ملزم ب��ستنق�ذ اأ�رصى امل�سلمني يف ح�ل تخلى اجلميع، فق�ل رحمه اهلل: ف�إن 
قيل: فكيف ي�سنع الواحد اإذا ق�رص اجلميع؟ واأج�ب: اأن يعمد من راأى تق�سري اخللق اإىل اأ�سري 
اأقل من درهم  اإال  واحد فيفديه، ف�الأغني�ء لو اقت�سموا فداء االأ�رصى م� لزم كل واحد منهم 
للرجل الواحد، ف�إذا فدا الواحَد فقد اأدى يف الواحد اأكرث مم� ك�ن يلزمه يف اجلم�عة، ويغزو 
بنف�سه اإن قدر واإال جهز غ�زيً�، فقد ق�ل َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم: َمْن َجَهَز َغ�ِزيً� فقْد 

َغَزا، وَمْن َخَلَف َغ�ِزيً� يف اأَْهِلِه فقْد َغَزا)52(. 
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االأ�س�رى ك�ن  ا�ستيالئه على  اأو  العدو على احلوزة،  النفري ع�مً� لغلبة  اإذا ك�ن  وق�ل: 
النفري ع�مً�، ووجب اخلروج خف�فً� وثق�اًل، وركب�نً� ورج�اًل، عبيداً واأحراراً، من ك�ن له اأٌب 
ُة، وحتفظ احَلْوَزة، وُيخزى  من غري اإذنه، ومن ال اأَب له، حتى يظهر ديُن اهلل، وحُتمى الَبْي�سَ
اأوىل، الأن  االأ�رصى، وال خالف يف هذا)53(. وانق�ذ املراأة امل�سلمة من ب�ب  العدو، وُي�ستنقذ 

ا�ستنق�ذه� وتخلي�سه� من التعر�ص له� ب�لف�ح�سة اأوىل من ا�ستنق�ذ االأ�سري امل�سلم.
بل اإن القول بالوجوب هو ما اأجمعت عليه االأمة: فقد حكى ابن حزم االإجم�ع عليه 
فق�ل: واتفقوا اأنه اإن مل ُيْقَدر على َفكِّ امل�سلم اإال مب�ل يعط�ه اأهل احلرب، اأنَّ اإعط�ءهم ذلك 
امل�ل حتى يفك ذلك االأ�سري واجب)54(. ونقل الدكتور القر�س�وي حفظه اهلل عن ابن خويز 
�َس�َرى ُتَف�ُدوُهْم} البقرة: 85– وجوب فك  منداد قوله: ت�سمنت االآية – اأي {َواإِن َي�أُتوُكْم اأُ
االأ�رصى، وبذلك وردت االآث�ر عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه فكَّ االأ�رصى، واأمر بفكهم. 
وجرى بذلك عمل امل�سلمني، وانعقد به االإجم�ع)55(. وتقدم قريبً� قول ابن بط�ل مب� يفيد 

االإجم�ع.
توجيه القول باال�ستحباب: 

ه ي�ستحب  واأم� م� نقل عن بع�ص ال�س�فعية من قولهم ب�ال�ستحب�ب، فيمكن ت�أويله: ب�أنَّ
فداوؤهم اإذا مل يع�قبهم الكف�ر ومل يعذبوهم، اأم� اإذا ع�قبوهم في�سبح فداوؤهم واجبً�)56(. اأو 

اأنَّ اال�ستحب�ب على االآح�د، والوجوب على االإم�م. وا�ستح�سنه �س�حب مغني املحت�ج)57(. 
الذي  الرتجيح  وهذا  فق�ل:  وا�ستح�سنه  الث�ين  املعنى  القر�س�وي  الدكتور  َح  َوَرجَّ
اخت�ره يف مغني املحت�ج: م�سلٌَّم مقبول. ف�الأفراد مطلوب منهم حترير االأ�س�رى على �سبيل 
اال�ستحب�ب، اأم� الدولة – املعرب عنه� ب�الإم�م – فهو مطلوب منه� على �سبيل الوجوب. وهذا 

م� تفعله كل دول الع�مل قدميً� وحديثً�)58(.
واأقول: اإنَّ حترير االأ�رصى قد ُي�ستحُب يف بع�ص االأحي�ن نظراً للح�ل الذي يكون عليه 
امل�سلمون، كدخول العدو ب�أ�رصى امل�سلمني دار احلرب وتوغلهم فيه�، واخلوف على امل�سلمني 
من الهالك واخل�رصان اإذا حلقوهم ال�ستنق�ذ االأ�رصى.والن�ظر يف كتب الفقه يجد اأن ال�س�فعية 
مل ينفردوا ب�لقول ب�ال�ستحب�ب يف مثل هذه امل�س�ألة، بل �س�ركهم فيه� حممد بن احل�سن 
ال�ْسِتْنَق�ِذ  ُيَق�ِتُلوُهْم  َحتَّى  �ْسِلُموَن  امْلُ اأََت�ُهْم  َف�إِْن  وَنُهْم  ُح�سُ َدَخُلوا  اإَذا   � َف�أَمَّ فق�ل:  ال�سيب�ين 

ٌل اأََخُذوا ِبِه، َواإِْن َتَرُكوُهْم َرَجْوت اأَْن َيُكوُنوا يِف �َسَعٍة ِمْن َذِلَك. َراِريِّ َفَذِلَك َف�سْ الذَّ
َوَدَخُلوا  َم�أَْمِنِهْم  اإىَل  ُلوا  َو�سَ َم�  َبْعَد  ُهْم  اأَنَّ �ِهَر  الظَّ الأنَّ  بقوله:  ال�رصخ�سي  عليه  وعلق 
َوَبْذِل  ْهِد  اجْلَ يِف  َب�َلَغِة  ِب�مْلُ اإالَّ  اأَْيِديِهْم،  ِمْن  َراِري  الذَّ ا�ْسِتْنَق�ِذ  َعْن  �ْسِلُموَن  امْلُ َيْعِجُز  وَنُهْم  ُح�سُ
َعْن  ِة  �َسقَّ َوامْلَ َرِج  احْلَ ِلَدْفِع  َتَرُكوُه  َواإِْن  اْلَعِزمَيُة،  َفُهَو  َفَعُلوُه  َف�إِْن  َذِلَك.  يِف  َواالأْمَواِل  ُفو�ِص  النُّ
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َبْع�َص  َواْلِهْنِد  وِم  ِب�لرُّ �ِر  اْلُكفَّ َيِد  يِف  نَّ  اأَ َنْعَلُم   � اأَنَّ َتَرى  اأال  ٌة.  ُرْخ�سَ َذِلَك  َلُهْم يِف  َك�َن  اأَْنُف�ِسِهْم 
ِمْن  االأُ�َس�َرى  ال�ْسِتْنَق�ِذ  ِلِقَت�ِلِهْم  ُروُج  اخْلُ  � ِمنَّ َواِحٍد  ُكلِّ  َعَلى  َيِجُب  َوال  �ْسِلِمنَي،  امْلُ اأُ�َس�َرى 
اأَْيِديِهْم)59(. وهذا اأمر ال ُيْخَتَلُف فيه، ف�ل�رصورة تقدر بقدره�، وامل�سلحة الع�مة مقدمة على 

امل�سلحة اخل��سة، وحفظ اآالف النفو�ص اأوىل من ا�ستنق�ذ اآح�ده�. 
ورد االإم�م النووي نف�ُسُه االأمَر اإىل القدرة واالإمك�ن فق�ل: دخل م�سلم دار احلرب فوجد 

م�سلمة اأ�رصوه� لزمه اإخراجه� اإْن اأمكنه)60(. 
كم� ميكنن� فهم قول االإم�م النووي ال�س�بق )فداء االأمرِي االأ�سرَي م�ستحب، فلو ق�ل م�سلم 
األف، ف�أطلقه، لزمه االألف( ب�أنه متعلق ب�لفداء ب�مل�ل، فمن  اأ�سريك ولك علي  اأطلق  لك�فر: 
العلم�ء من يرى اأن فداء االأ�سري ب�مل�ل يجب من م�ل الدولة حتى لوك�ن االأ�سري غنيً�، ومنهم 
عليه  يعود  فهل  امل�سلمني  اأحد  فداه  واإن  م�له.  من  نف�سه  يفدي  الغني  االأ�سري  اأن  يرى  من 

ب�مل�ل اأم ال؟ م�س�ألة خالفية.
ن�سه:  م�  الرو�سة  يف  كتب  فقد  ب�لوجوب،  القول  يوؤيد  م�  نف�سه  النووي  اأقوال  ويف 
لو اأ�رصوا م�سلمً� اأو م�سلمني فهل هو كدخول دار االإ�سالم؟ وجه�ن، اأحدهم�: ال، الأن ازع�ج 
اجلنود لواحد بعيد، واأ�سحهم�: نعم، الأن حرمته )امل�سلم( اأعظم من حرمة الدار، فعلى هذا 
ال بد من رع�ية النظر، ف�إن ك�نوا على قرب دار االإ�سالم وتوقعن� ا�ستخال�ص من اأ�رصوه لو 
طرن� اإليهم، فعلن�، ف�إن توغلوا يف بالد الكفر وال ميكن الت�س�رع اإليهم، وقد ال يت�أتى خرقه� 
ب�جلنود ا�سطررن� اإىل االنتظ�ر، كم� لو دخل منهم ملك عظيم ال�سوكة طرف بالد االإ�سالم 
ٌ من هذا القول اأنَّ االإم�م النووي رحمه اهلل يرجح  ال يت�س�رع اإليه اآح�د الطوائف)61(. وَبنيِّ
واأَِمنَّ�  اإذا توقعن� تخلي�سهم�  اأو امل�ْسِلَمني، خ��سة  الواحد  وجوب اخلروج ال�ستنق�ذ امل�سلم 
َغ�ئلة االأعداء ومكرهم، وهو م� ي�ستوي مع فهمه لدين اهلل، وفقهه يف النوازل، وحر�سه على 

امل�سلمني وم�س�حلهم. 
املبحث الثالث:

طرائق فك األسرى:
اإن ك�ن خرج  االأ�سري امل�سلم، خ��سة  له حٌق على واليه وحكومته كحق  اأحداً  اأعلم  ال 
جم�هداً ف�أ�رص، فله حق�ن: حق املج�هد، وحق االأ�سري الذي قهره االأعداء، ونكلوا به، وحب�سوه 
وروؤية  ال�سم�ص،  و�سوء  الهواء،  ن�سمة  حرموه  حتى  الدني�،  مت�ع  كل  وعن  وبلده،  اأهله  عن 
القمر. وقبل ذلك وفوقه حق االإ�سالم، فهو م�سلم له م� للم�سلمني من حقوق، وعليه م� عليهم 
من واجب�ت، وقد اأدى واجبه، فج�هد و�سحى وبذل نف�سه رخي�سة يف الذود عن اأمته وبلده، 

وا فقد اأثموا، وب�وؤوا ب�سخط من اهلل وغ�سب. فوجبت له حقوق عليهم، ف�إن ق�رصَّ
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الأن  االأر�ص،  اأق�سى  م�سلٌم يف  ُي�ْسرَتَقَّ  اأن  عليهم  ي�أبي�ن  واجته�دهم  امل�سلمني  وهمة 
اأَْن ال  ُة  نَّ ال�سُّ ْت  َق�سَ اهلل:  ْهِريُّ رحمه  الزُّ االإم�م  ق�ل  واإذالل، وقدميً�  واإه�نة  ا�سرتق�ق  االأ�رص 
ْك  قَّ َك�ِفٌر ُم�ْسِلًم�. وَق�َل حممد بن احل�سن ال�سيب�ين: َوِبِه َن�أُْخُذ اإَذا اأَ�ْسَلَم َعْبُد اْلَك�ِفِر مَلْ ُيرْتَ َي�ْسرَتِ
للدولة  له وجوه متعددة: منه� م� هو الزم  االأ�سري  َبْيِعِه)62(. وحترير  َعَلى  َوُيْجرَبُ  ُه،  قُّ َي�ْسرَتِ
�َفَر  واحل�كم، ومنه� م� يلزم االأمة وال�سعب، ومنه� م� يلزم املج�هد واأهله. واالأ�سل اأن َتَت�سَ

ُبِل ِلَتْحِرْيِرِه. َبَع ُكلُّ ال�سُّ ُكلُّ اجُلُهوِد، وُتتَّ

وأوهلا - احلرب وتسيي اجليوش: 

وهذا �سبيل يلزم الدولة واحل�كم، واإن احت�ج اإىل جهود االأمة ودم�ئه�. وبداأُت به واإْن 
ك�ن اأعظم واأثقل �سبل االإنق�ذ على النف�ص، واأكرثه� خ�س�رة يف االأموال واالأنف�ص، لُيْعَلَم اأنَّ 
خال�سه  �سبيل  يف  يبذل  اأن  ي�ستحق  فيه�،  عظيمة  ومك�نته  دولته،  على  كبرٌي  االأ�سرِي  حقَّ 
)�سورة االأنف�ل:  النَّ�رْصُ َفَعَلْيُكُم  الدِّيِن  وُكْم يِف  ا�ْسَتن�رَصُ الغ�يل والنفي�ص. ق�ل اهلل تع�ىل(َواإِِن 
اآية72. ويف تف�سريه� يقول القرطبي رحمه اهلل: يريد اإن دعوا – هوؤالء- املوؤمنون الذين مل 
يه�جروا من اأر�ص احلرب عونكم بنفري اأو م�ل ال�ستنق�ذهم ف�أعينوهم، فذلك فر�ص عليكم 
فال تخذلوهم، اإال اأن ي�ستن�رصوكم على قوم كف�ر بينكم وبينهم ميث�ق فال تن�رصوهم عليهم 

وال تنق�سوا العهد حتى تتم مدته)63(.
والن�رصة  ق�ئمة،  امل�ست�سعفني  االأ�رصاء  هوؤالء  مع  الَوالية  اأن  العربي، فريى:  ابن  اأم� 
لهم واجبة ب�لبدن، حتى ال يبقى من� عني تطرف حتى نخرج اإىل ا�ستنق�ذهم اإن ك�ن عددن� 
ق�ل  الأحٍد درهم، كذلك  يبقى  ا�ستخراجهم حتى ال  اأموالن� يف  نبذل جميع  اأو  ذلك،  يحتمل 
م�لك، وجميع العلم�ء، ف�إن� هلل واإن� اإليه راجعون على م� حل ب�خللق يف تركهم اإخوانهم يف 

اأ�رص العدو وب�أيديهم خزائن االأموال، وف�سول االأحوال، والعدة والعدد والقوة واجللد)64(. 
وت�سيري اجليو�ص ال�ستنق�ذ اأ�رصى امل�سلمني، ودفع �سولة العدو �سيمة اخللف�ء املج�هدين، 
اأردبيل)65(يف  اأخذ  قد  العدو  اأنَّ  بلغه  مل�  عبدامللك  بن  ه�س�م  فهذا  ال�س�حلني،  وال�سالطني 
�سنة اثنتي ع�رصة وم�ئة )112هـ( ، وا�ست�ق امل�سلمني اأ�رصى، بعث �سعيد بن عمرو احلر�سي 

بجي�ٍص، واأمره ب�الإ�رصاع
ف��ستنقذ  خ�ق�ن،  ملكهم  نحو  امل�سلمني  ب�أ�س�رى  ي�سريون  وهم  الرتك  فلحق  اإليهم، 
يكفهم  فلم  اأي�سً�)66(.  الذمة  اأهل  ومن  امل�سلمني  ن�س�ء  من  ك�ن معهم  ومن  االأ�س�رى  منهم 
اأن ي�ستنقذوا اأ�رصى امل�سلمني حتى ا�ستنقذوا اأ�رصى اأهل الذمة، وهذا واهلل غ�ية الوف�ء الأهل 
ى الأبط�ل امل�سلمني بحقهم، ومل يرتكهم نهبً�  ى لهوؤالء بذمتهم، وفَّ الذمة بذمتهم، ومن وفَّ

لالأعداء وت�سلطهم. 
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وحكى الق��سي ابن العربي اأن بع�ص االأمراء ع�هد كف�راً اأال يحب�سوا اأ�سريا، فدخل رجل 
من جهته اإىل بالدهم، فمر على بيت مغلق، فن�دته امراأة: اإين اأ�سرية ف�أبلغ �س�حبك خربي. 
فلم� اجتمع به ا�ستطعمه عنده، وجت�ذب� ذيل احلديث، انتهى اخلرب اإىل هذه املعذبة ف�ألق�ه 
اإليه، فم� اأكمل حديثه حتى ق�م االأمري على قدمه، وخرج غ�زيً� من فوره، وم�سى اإىل البلد 
حتى اأخرج االأ�سرية وا�ستوىل على املو�سع)67(. َفِعْر�ُص امل�سلمة اأغلى من االأرواح، وحتريره� 
ًة ب�أيدي العدو  ورده� اإىل اأهله� وزوجه� واجب على كل من َويِلَ اأمَر امل�سلمني، وَتْرُكَه� �َسـِبيَّ
ب�هلل  املعت�سم  العب��سي  ب�خلليفة  املراأة  ا�ستنج�د  وق�سة  واملوؤمنني.  ور�سوله  هلل  خي�نة 

م�سهورة معروفة)68(. 
وُيذكر اأن ال�سلط�ن �سالح الدين خل�ص من االأ�رصى يف وقعة حطني �سنة )583هـ( اأكرث 

من ع�رصين األف اأ�سري)69(. وقرابة اأربعة اآالف مل� فتح بيت املقد�ص)70(. ومثلهم يوم عك�)71(.
امل�سلمني،  اأ�رصى  وا�ستنق�ذ  املرجوة،  املنفعة  حت�سيل  عند  اجلي�ص  مهمة  تنتهي  وقد 
وهي منفعة مقدمة على فتح البالد وك�رص اجليو�ص وقهر االأع�دي، ففي �سنة �سبع وثم�نني 
وم�ئة )187هـ( بعث الر�سيد ولده الق��سم على ال�س�ئفة، وجعله قرب�نً� وو�سيلة بني يديه، 
وواله العوا�سم، ف�س�ر اإىل بالد الروم فح��رصهم حتى افتدوا بخلق من االأ�س�رى يطلقونهم 

ويرجع عنهم، ففعل ذلك)72(. 

ثانيها - ِفـَرُق اإلنقاذ: 

ُعَف عن خو�ص حرب وت�سيري جي�ص، وقهر عدو، اأو  وهي و�سيلة ال يلج�أ اإليه� اإال من �سَ
راأى ال�سالمة يف عملية �رصيعة، ال يف حرب مفتوحة، فعمد اإىل تكوين جمموع�ت قليلة الَعَدِد، 
خفيفِة الُعَدِد، ال�ستنق�ذ اأ�رصاه. وقدميً� ومنذ اأي�م االإ�سالم االأوىل، يوم خرج ر�سول اهلل �سلى 
امل�سلمني  بع�ص �سعف�ء  وراءه  املدينة، خملفً�  اإىل  ُخْفَيًة  و�سلم من مكة مه�جراً  عليه  اهلل 
العذاب  عليهم  و�سبت  مكة،  بيوت  بع�ص  يف  وحب�ستهم  عليهم،  القب�ص  قري�ص  األقت  الذين 
األوانً� لرتدهم عن دينهم. فم� اأن و�سل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل املدينة املنورة حتى 
انتدب جمموعة من خرية ال�سح�بة االأبط�ل y، واخت�رهم بنف�سه من امله�جرين الع�رفني 
�َبَرٌة، وقدرة ج�سدية جب�رة، ودراية حربية  مبكة، ودروبه�، وبيوته�، وممن لهم َجَلٌد وُم�سَ
وخربة ع�سكرية، واأمرهم بتخلي�ص االأ�رصى وا�ستنق�ذهم من اأيدي الكف�ر يف قلب مكة، ومكة 

يومه� يف قمة عنفوانه� وجربوته� وحقده� على امل�سلمني، وكفره� ب�الإ�سالم. 
وُهَو  َق�َل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوَل  اأَنَّ  به:  اأثق  من  حدثني  اإ�سح�ق:  ابن  ق�ل 
بِن  الوليِد  بُن  الوليُد  فق�َل  ي؟  الَع��سِ بِن  وِه�َس�ِم  َربيَعَة،  اأَبي  بِن  بعيَّ��ِص  )َمْن يل  ب�ملدينِة: 
ِمُل  حَتْ اْمَراأًَة  َفَلِقَي  ُم�ْسَتْخِفيً�،  َفَقِدَمَه�  َة،  َمكَّ اإِىل  َفَخَرَج  ِبِهم�،  اهلِل  ر�ُسوَل  ي�  َلَك  اأََن�  امُلِغرية: 
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- َتْعِنيهم�. َفَتِبَعه�  َطَع�مً�، فق�َل َلَه�: اأَْيَن ُتريديَن َي� اأََمَة اهلِل؟ َق�َلْت: اأُريُد َهَذْيِن امَلحُبو�َسنْيِ
َر َعَليِهم�، ُثمَّ  ُبو�َسنْيِ يف بيٍت ال �َسْقَف َلُه، َفَلم� اأَْم�َسى َت�َسوَّ َعُهم�، وَك�َن� حَمْ حتى َعَرَف َمْو�سِ
َبُهم� ب�َسْيِفِه َفَقَطَعُهم�، فك�َن ُيق�ُل ل�َسْيِفِه: ُذو  َ َعه� حتَت َقْيَدْيِهم�، ُثمَّ �رصَ اأََخَذ َمْرَوًة)73( فو�سَ

َبُعُه، فق�َل:  ، َفَدِمَيْت اأُ�سْ ِه، و�َس�َق ِبِهم�، َفَعرَثَ امَلْرَوِة لَذِلَك. ُثمَّ َحَمَلُهَم� على َبِعرْيِ
َدِم��ْي��ِت ��َب��ٌع  ���سْ اأُ اإالَّ  اأْن����ِت  َه���ْل 
َل��ِق��ْي��ِت َم���ا  اهلِل  ��ب��ْي��ِل  ���سَ ويف 

ُثمَّ َقِدَم ِبِهم� َعَلى ر�ُسوِل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم املديَنَة)74(.  

ثالثها - امُلَفـاداة: 

عن  �سبح�نه  اهلل  وحكى  قدميً�،  الن��ص  َعَرفه�  االأ�رصى،  ال�ستنق�ذ  ث�لثة  و�سيلة  وهي 
اأَنُف�َسُكْم  اأَنُتْم َهـوؤُالء َتْقُتُلوَن  بني اإ�رصائيل معرفتهم له� يف الزمن الغ�بر فق�ل تع�ىل: {ُثمَّ 
اأُ�َس�َرى  َي�أُتوُكْم  َواإِن  َواْلُعْدَواِن  ِب�الإِْثِم  َعَلْيِهم  َتَظ�َهُروَن  ِدَي�ِرِهْم  ن  نُكم مِّ َفِريقً� مِّ َوُتْخِرُجوَن 
ٌم َعَلْيُكْم اإِْخَراُجُهْم} �سورة البقرة: اآية85. واملف�داة على �رصبني: ف�إم�  رَّ ُتَف�ُدوُهْم َوُهَو حُمَ
اأن تكون على م�ل يوؤخذ اأو اأ�سري يطلق)75(، ورمب� ُجِمَع بني االأمرين يف املف�داة الواحدة، 
وقد فعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم االأمرين، فف�دى اأ�رصى بدر على م�ل)76(، وف�دى بع�ص 

امل�سلمني ببع�ص امل�رصكني.
فيجب اأال يدخر م�ٌل، وال يحتفظ بكثرٍي وال قليٍل واأ�سري لن�  اأما املف�اداة باملال:  ♦
اأَْمُر  وهو  امل�سلمني؟  نفو�ص  ومن  املج�هدين  من  اأغلى  والدين�ر  الدرهم  وهل  االأعداء،  لدى 
ر�سول اهلل للم�سلمني ب�أن يف�دوا اأ�رصاهم ، واأال يحتفظوا بفيئهم ويدعوا اأبن�ءهم ومق�تليهم 
يف �سجون العدو، فعن ِحبَّ�ن بن اأبي َجَبَلَة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

ق�ل: اإنَّ على امل�سلمني يف فيئهم اأن يف�دوا اأ�سريهم، ويوؤدوا عن غ�رمهم.)77(
وتتحمل الدولة م�سوؤولية املف�داة من خزينته�، واإن غال الثمن، وهو واجب احلكومة 
قبل اأن يكون واجًب� على الن��ص، فَعِن اْبِن َعبَّ��ٍص ر�سي اهلل عنه، َق�َل: َق�َل ُعَمُر ر�سي اهلل 
�ْسِلِمنَي)78(.  امْلُ َبْيِت َم�ِل  ِمْن  َفِفَك�ُكُه  �ْسِلِمنَي،  امْلُ ِمَن  ِكنَي  �رْصِ امْلُ اأَْيِدي  اأَ�ِسرٍي َك�َن يِف  عنه: ُكلَّ 
؟ َق�َل: ِفَك�ُكُه ِمْن  ِة ، َفُيوؤْ�رَصُ ُجِل ُيَق�ِتُل َعْن اأَْهِل الذِّمَّ �َسَن ْبَن َعِليٍّ َعِن الرَّ َبرْيِ احْلَ َل اْبُن الزُّ و�َس�أَ
ِذيَن َق�َتَل َعْنُهْم)79(. وقدميً� فدى عمر ابن عبدالعزيز رحمه اهلل تع�ىل  اأُوَلِئَك اْلَقْوِم الَّ َخَراِج 
رجاًل م�سلمً� من العدو مب�ئة األف درهم)80(. وكتب اإىل عم�له: اأن ف�دوا ب�أ�س�رى امل�سلمني 
واإن اأح�ط ذلك بجميع م�لهم)81(. وو�سى ق�ئده على ال�س�ئفة ق�ئاًل له: ي� عمرو... ف�ِد من 

قدرت عليه من امل�سلمني واأرق�ئهم واأهل ذمتهم)82(.
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الكف�ر، ووجوب بذل امل�سلمني م� ي�ستطيعونه يف  اإىل  وك�ن يفتي بحرمة ردِّ امل�سلم 
�سبيل مف�داته، فقد روى عنه �سعيد بن من�سور يف �سننه اأنه ق�ل: اإذا خرج الرومي ب�الأ�سري 
من امل�سلمني فال يحل للم�سلمني اأن يردوه اإىل الكفر، وليف�دوه مب� ا�ستط�عوا، ق�ل اهلل عز 

�َس�َرى ُتَف�ُدوُهْم} �سورة البقرة 85 )83(.  وجل {َواإِن َي�أُتوُكْم اأُ
وروى اأ�سهب وابن ن�فع عن م�لك اأنه �سئل: اأواجب على امل�سلمني افتداء من اأ�رص منهم؟ 
ق�ل: نعم، األي�ص واجب عليهم اأن يق�تلوا حتى ي�ستنقذوهم ، فكيف ال يفدونهم ب�أموالهم؟ )84(
وحكى ابن حزم االإجم�ع عليه فق�ل: و اتفقوا اأنه اإن مل ُيْقَدر على َفكِّ امل�سلم اإال مب�ل يعط�ه 

اأهل احلرب، اأنَّ اإعط�ءهم ذلك امل�ل حتى يفك ذلك االأ�سري واجب)85(. 
وعند ال�رصخ�سي: من وقع اأ�سرياً يف يد اأهل احلرب من املوؤمنني و ق�سدوا قتله يفرت�ص 
اإْن قدر على ذلك، واإال اأخرب به غريه ممن يقدر  اأن يفديه مب�له  على كل م�سلم يعلم بح�له 

عليه، واإذا ق�م به البع�ص �سقط عن الب�قني بح�سول املق�سود)86(.
تخلي�ص  ا�ستطعن�  اإن  واجب  ب�مل�ل  الفداء  اأن:  على  اهلل  رحمه  النووي  االإم�م  ون�ص 

االأ�رصى به)87(.
وال يقف االأمر عند هذا احلد ف�إن على الدولة وعلى امل�سلمني اأن يدفعوا للم�سلم الذي 
ِة  ي�سرتي م�سلمً� اأو ذميً� من االأعداء م� دفعه ثمنً� لهم�، فعن اإبراهيم النخعي يف احُلرِّ واحُلرَّ
ْيِن ي�أ�رصهم العدو في�سرتيهم الرجل من امل�سلمني، ق�ل:  يِّ احُلرَّ يِة اأو الذِّمِّ من امل�سلمني، اأو الذِّمِّ
ال يكون واحد منهم رقيقً�، وعليهم اأن ي�سعوا للرجل يف الثمن الذي ا�سرتاهم به حتى يوؤدوه 

اإليه. ق�ل اأبو يو�سف: وهذا اأح�سن م� �سمعن� يف ذلك واهلل اأعلم)88(. 
وال يخفى م� يف هذا القول من مع�ن عظيمة، اإذ فيه عدم جواز ا�سرتق�ق هذا االأ�سري، 
ولو ا�سرتي على هذه ال�سفة وعدَّه االأعداء رقيقً�. كم� ُيْلِحُق الذِّميَّ ب�مل�سلِم يف املع�ملة مم� 
يدل على ف�سل االإ�سالم وعلو �س�أنه وعن�يته برع�ي�ه. ثم بذل امل�ل ملن ق�م ب�ل�رصاء �سواء 
بذلته الدولة من خزينته�، اأو �سعى الن��ص يف جمعه مم� يف اأيديهم واأيدي املح�سنني حتى 
يوؤدوه ملن دفعه اأواًل، مم� ي�سحذ الهمم لفداء اأ�رصى امل�سلمني، ويطمئن به كل من بذل م�اًل 

اأنَّ م�َلُه مردوٌد اإليه ال يخ�ف عليه ال�سيعة.
اهلّلِ  �َسِبيِل  يِف  ُتَق�ِتُلوَن  اَل  َلُكْم  {َوَم�  االآية:  هذه  تف�سري  يف  امل�لكي  العربي  ابن  ق�ل 
اْلَقْرَيِة  َهـِذِه  ِمْن  اأَْخِرْجَن�  َن�  َربَّ َيُقوُلوَن  ِذيَن  الَّ َواْلِوْلَداِن  َوالنِّ�َس�ء  الرَِّج�ِل  ِمَن  َعِفنَي  �ْسَت�سْ َوامْلُ
رياً}75 �سورة الن�س�ء: ق�ل  ُدنَك َن�سِ َن� ِمن لَّ ُدنَك َوِلّيً� َواْجَعل لَّ َن� ِمن لَّ �مِلِ اأَْهُلَه� َواْجَعل لَّ الظَّ
العدو مع م� يف  االأ�رصى من يد  القت�ل ال�ستنق�ذ  االآية  اأوجب اهلل تع�ىل يف هذه  علم�وؤن�: 
له�.  واأهون  النف�ص  اأوجب لكونه دون  النف�ص، فك�ن بذل امل�ل يف فدائهم  القت�ل من تلف 

وق�ل م�لك: على الن��ص اأن يفكوا االأ�س�رى بجميع اأموالهم)89(.
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املف�اداة باأ�س�رى االأع�داء: ♦ وهي و�سيلة قدمية عرفته� الب�رصية ال�ستنق�ذ االأ�رصى. 
�سواء  ال�سج�ن،  القيد وظلم  َرَهِق  �رصان� من  اأَ ِلُنَخلِّ�َص  اأ�رصاهم  اأن ندفع لالأعداء  اأقل من  فال 
اإذ م� جدوى  ب�أكرَث من ذلك،  اأو  اأو بثالثٍة،  اثنني،  ب�أ�سريين  اأو  ب�أ�سرٍي مثِله،  اأ�سرَين�  ف�دين� 

االحتف�ظ ب�أ�رصى االأعداء واأ�رصان� ب�أيديهم؟ 
ومن املعلوم اأنَّ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ف�دى رجاًل من امل�سلمني برجل من 
امل�رصكني، فقد روى ابن ه�س�م يف �سريته اأَنَّ َعْمرَو بَن اأَبي �ُسْفي�َن بِن َحْرٍب ك�َن اأَ�ِسرْياً يف 
ُه علُي بُن اأَبي َط�ِلٍب ر�سي اهلل عنه،  َيَدْي َر�ُسوِل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم ِمْن اأَ�رْصى َبْدٍر،اأَ�رَصَ
َفقيَل الأبي �ُسْفي�َن: اْفِد َعْمراً اْبَنَك. ق�َل: اأََيْجَمُع َعَليَّ َدِمي وَم�يل! َقَتلوا َحْنَظَلَة واأَْفِدي َعْمَراً، 
�سُكوُه َم� َبَدا لهم. ق�َل: فبينم� هو كذلَك حمبو�ٌص ب�ملدينِة عنَد ر�سوِل اهلِل  َدُعْوُه يف اأَْيِدْيِهم مُيْ
�سلى اهلل عليه و�سلم، اإذ خرَج �سعُد بُن النُّعم�ِن بِن اأك�ل، اأخو بني عمرو بِن عوٍف ثم اأََحُد بني 
مع�ويَة معتمراً، ومعه َمِرَيٌة)90( له، وك�ن �َسْيخً� م�سلمً� يف َغَنٍم له ب�لَنِقْيِع)91(، فخرَج ِمْن 
� ج�َء ُمْعَتِمراً. وقد ك�َن  َة، اإِمنَّ ُه ُيْحَب�ُص مبكَّ ِنَع بِه، مَلْ َيُظْن اأَنَّ هن�لَك ُمْعَتِمراً، وال َيْخ�َسى الذي �سُ
ً� اأو ُمْعَتمراً اإال بخرٍي، َفَعدا عليه اأبو �سفي�َن بُن َحْرٍب  ون الأحٍد ج�َء َح�جَّ َعِهَد قري�سً� ال َيْعِر�سُ

َة َفَحَب�َسُه ب�بنِه عمرو. مبكَّ
ُه، و�َس�أَُلوُه  وَم�َسى َبُنو عمرو بِن عوٍف اإىل ر�سوِل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم، ف�أَْخربوُه َخرَبَ
�ِحَبُهم، َفَفَعَل ر�سوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم،  وا بِه �سَ اأَْن ُيْعِطَيُهم عمرو بَن اأبي �ُسفي�ن، فَيُفكُّ

فبعُثوا بِه اإىل اأبي �سفي�ن، فَخلَّى �سبيَل �َسْعٍد)92(. 
كم� اأنَّ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ف�دى رجاًل من بني عقيل برجلني من امل�سلمني، 
نْيٍ َق�َل: َك�َنْت َثِقيُف ُحَلَف�َء ِلَبِنى  فقد اأخرج م�سلم رحمه اهلل يف �سحيحه َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُح�سَ
َح�ُب  اأَ�سْ َواأَ�رَصَ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   ِ اهللَّ َر�ُسوِل  َح�ِب  اأَ�سْ ِمْن  َرُجَلنْيِ  َثِقيُف  ْت  َف�أَ�رَصَ ُعَقْيٍل 
َب�َء)93( َف�أََتى َعَلْيِه  �ُبوا َمَعُه اْلَع�سْ ِ �سلى اهلل عليه و�سلم َرُجاًل ِمْن َبِنى ُعَقْيٍل َواأَ�سَ َر�ُسوِل اهللَّ
ُد. َف�أََت�ُه َفَق�َل: َم� �َس�أُْنَك؟ َفَق�َل:  مَّ ِ �سلى اهلل عليه و�سلم َوْهَو ِفى اْلَوَث�ِق. َق�َل: َي� حُمَ َر�ُسوُل اهللَّ
؟ َفَق�َل اإِْعَظ�ًم� ِلَذِلَك: اأََخْذُتَك ِبَجِريَرِة ُحَلَف�ِئَك َثِقيف. ُثمَّ  �جِّ ِبَ اأََخْذَتِني؟ َوِبَ اأََخْذَت �َس�ِبَقَة احْلَ
ِ �سلى اهلل عليه و�سلم َرِحيًم�  ُد. َوَك�َن َر�ُسوُل اهللَّ مَّ ُد َي� حُمَ مَّ َف َعْنُه َفَن�َداُه َفَق�َل: َي� حُمَ اْن�رَصَ
ِلُك اأَْمَرَك اأَْفَلْحَت ُكلَّ  َرِقيًق�، َفَرَجَع اإَِلْيِه َفَق�َل: َم� �َس�أُْنَك؟ َق�َل اإِنِّى ُم�ْسِلٌم. َق�َل: َلْو ُقْلَتَه� َواأَْنَت مَتْ
ُد. َف�أََت�ُه َفَق�َل: َم� �َس�أُْنَك؟ َق�َل: اإِنِّى َج�ِئٌع  مَّ ُد َي� حُمَ مَّ َف. َفَن�َداُه َفَق�َل: َي� حُمَ اْلَفاَلِح. ُثمَّ اْن�رَصَ

.)94( ُجَلنْيِ َف�أَْطِعْمِني َوَظْم�آُن َف�أَ�ْسِقِني. َق�َل: َهِذِه َح�َجُتَك. َفُفِدَي ِب�لرَّ
قلت: ويف احلديث فوائد جليلة كثرية منه�: جواز اأخذ رج�ل االأعداء واأ�رصهم اإذا اأخذوا 
رج�لن� واأ�رصوهم، واالإبق�ء عليهم يف االأ�رص حتى يفك اأ�سري امل�سلمني ويطلق �رصاحه، وهذا 
اأنَّ  الهيبة. كم�  الرعب، وحفظ  التوازن، وزرع  من ب�ب املق�بلة واملع�ملة ب�ملثل، وايج�د 
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ة النبي �سلى اهلل  اإطع�م االأ�سري حق مكفول، ال يجوز حرم�نه منه، وال الت�أخر به عليه. ثمَّ ِرقَّ
عليه و�سلم وح�سن خلقه، و�سعة �سدره، ورحمته ب�الأ�رصى وعدم جتربه بهم. واأم� قول النبي 
ِلُك اأَْمَرَك اأَْفَلْحَت ُكلَّ اْلَفاَلِح( . فمعن�ه كم� ق�ل النووي:  �سلى اهلل عليه و�سلم: )َلْو ُقْلَتَه� َواأَْنَت مَتْ
لو قلت كلمة االإ�سالم قبل االأ�رص حني كنت م�لك اأمرك اأفلحت كل الفالح، الأنه ال يجوز اأ�رصك 
واأم�  م�لك،  اغتن�م  ومن  االأ�رص،  من  وال�سالمة  ب�الإ�سالم  فزت  فكنت  االأ�رص،  قبل  اأ�سلمت  لو 
اإذا اأ�سلمت بعد االأ�رص في�سقط اخلي�ر يف قتلك، ويبقى اخلي�ر بني اال�سرتق�ق واملن والفداء، 
ويف هذا جواز املف�داة، واأن اإ�سالم االأ�سري ال ي�سقط حق الغ�منني منه، بخالف م� لو اأ�سلم 
قبل االأ�رص)95(. ويف مف�داة الر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم رجلني من امل�سلمني برجل من 
امل�رصكني دليل على اأن املف�داة ب�الأ�رصى تخ�سع لبع�ص املع�يري واملوازين، ومنه�: قيمة 
الفريقني من  واأجنح  للم�س�ومة واملف��سلة،  االأ�سري لدى قومه ومنـزلته فيهم، كم� تخ�سع 
ا�ستط�ع اأن يخل�ص اأ�رصاه ب�أقل تكلفة واأي�رصه�، وال ي�س�ر اإىل اأعاله� حتى ينقطع الرج�ء 
االأ�رص، بل يبذل  القليلة دون اعتب�ر حلقيقة  القيمة  اإىل  اأن ينظر  اأدن�ه�، وهذا ال يعني  من 
الكثري اإن تعذر قبول القليل، فقيمة امل�سلم وحرمته اأعظم من بيت اهلل احلرام، وقد اأعطى عمر 

ابن عبدالعزيز برجل من امل�سلمني ع�رصة من الروم واأخذ امل�سلم)96(.
كم� ف�دى عليه ال�سالة وال�سالم امراأة من امل�رصكني ب�أ�رصى من امل�سلمني، فقد اأخرج 
َره  م�سلٌم عْن اإي��ِص بِن �َسَلَمَة عن اأبيه �َسَلَمَة بِن االأَْكَوِع ق�َل: َغَزوَن� َفَزاَرَة وَعلْين� اأَُبو بكٍر. اأمَّ
بكٍر  اأبو  اأمرن�  �س�عة،  امل�ء  وبني  بينن�  ك�ن  فلم�  علين�.  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
�ْسن�. ثمَّ �َسنَّ الغ�رَة. فَوَرَد امل�َء. فقتل من قتَل عليِه، و�سبى. واأَْنُظُر اإىل ُعُنٍق)97( من الن��ِص  فَعرَّ
اإىل اجلبِل، فرميُت ب�سهٍم بينهم وبني اجلبل. فلم� راأَوا  اأن ي�سبقوين  َراري، فخ�سيُت  فيهُم الذَّ
)ق�ل:  َدٍم  اأَ من  �ْسٌع  َقِ عليه�  َفَزاَرَة،  بني  اْمراأٌة من  وفيهم  اأ�سوقهم،  بهم  وقفوا. فجئت  ال�سهم 
َلني اأبو  �ْسُع النَِّطُع( معه� ابنٌة له� من اأح�سن العرِب. ف�سقتهم حتى اأتيُت بهم اأب� بكٍر، َفَنفَّ الِقَ
بكٍر ابنته�. فقدمن� املدينَة وم� ك�سفُت له� ثوًب�. فلقيني ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف 
ال�سوِق، فق�ل: ي� �سلمُة، َهْب يل املراأَة. فقلت: ي� ر�سول اهلل، واهلل لقد اأعجبتني، وم� ك�سفت له� 
وِق. فق�ل يل: ي� �سلمُة، هب يل  ثوبً�. ثمَّ لقيني ر�سوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم من الَغِد يف ال�سُّ
املراأَة، هلِل اأبوَك!! فقلُت: هَي لَك ي� ر�سول اهلل، فواهلل م� ك�سفت له� ثوبً�. فبعث به� ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم اإىل اأهل مكَة ففدى به� ن��ًس� من امل�سلمني، ك�نوا اأُ�رِصوا مبكَة)98(.
ق�ل النووي: ويف احلديث جواز املف�داة، وجواز فداء الرج�ل ب�لن�س�ء الك�فرات، وجواز 
التفريق بني االأم وولده� الب�لغ، وجواز ا�ستيه�ب االإم�م اأهل جي�سه بع�ص م� غنموه ليف�دي 
به م�سلمً� اأو ي�رصفه يف م�س�لح امل�سلمني، اأو يت�ألف به من يف ت�ألفه م�سلحة كم� فعل النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم هن�)99(.
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ومن الفقه اجلميل اأنَّ االإم�م اأحمد منع فداء ن�س�ء امل�رصكني ب�مل�ل، الأن يف بق�ئهن 
اأ�س�رى  بهن  يف�دى  اأن  َز  جوَّ لكنه  للم�سلمني،  ملع��رصتهن  لالإ�سالم  لهن  تعري�سً�  الرق  يف 
اأنَّ  غري  اإ�سالمه)100(.  متحقق  م�سلم  ا�ستنق�ذ  ذلك  يف  والأن  احلديث،  بهذا  اأخذاً  امل�سلمني 
�ِر ال ُهنَّ ِحلٌّ  االأ�سرية الك�فرة اإذا اأ�سلمت حرم رده� اإىل دار االأعداء {َفال َتْرِجُعوُهنَّ اإِىل الُكفَّ
اإليهم تعري�سً� له� للرجوع عن  } �سورة املمتحنة 10، ويف رده�  َلُهنَّ َيِحلُّوَن  َلُهْم وال ُهْم 

اال�سالم وا�ستحالل م� ال يحل منه�.)101( 
ويف احلديث دليل على عن�ية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ب�أ�رصى امل�سلمني الذين منعهم 
امل�رصكون من اللح�ق ب�ملدينة وب�مل�سلمني، فلم َيْن�َسُهُم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بل اأر�سل 
اإليهم من اأنقذهم، ومن بقي منهم حبي�سً� يف مكة جعله على ق�ئمة اأولوي�ته عند اأول عملية 
ه يدل داللة وا�سحة على مدى  اأ�رص ينفذه� امل�سلمون يف اأول مواجهة لهم مع االأعداء. ثم اإنَّ
احلب الذي ك�نت تنطوي عليه قلوب ال�سح�بة للنبّي ِ�سلى اهلل عليه و�سلم، وايث�رهم ر�س�ه 
على �سهوات اأنف�سهم ورغب�تهم. وفيه رد على من زعم اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ك�ن 
رجَل �سهوٍة، واأنه ك�ن يوؤثر �سهوته على م�س�لح اأ�سح�به، فعلى الرغم من اجلم�ل الف�ئق 
به�  يفدي  اأن  اآثر  اأنه  اإال  به�،  ا�ستمت�عه  واإمك�نية  الفزارية،  االأ�سرية  به  تتمتع  الذي ك�نت 

� من �سحبه. بع�سً
عمَر  امل�سلمني  خليفِة  بني  البديعة  املح�ورة  تلك  املف�داة  على  االأمثلة  اأروع  ومن 
فيه�  تتجلى  والتي  الق�سطنطينية،  امرباطور  اإىل  ر�سوِلِه  وبني  اهلل  رحمه  عبِدالعزيز  بِن 
عظمة االإ�سالم، وعظمة رج�له، وفقههم القدمي البديع، املنطوي على نفع االأمة والدائر مع 

م�سلحته�، وال�س�مل جلميع من َقِبَل اأن ي�ستظل بظل االإ�سالم. 
فعن عبدالرحمن بن اأبي عمرة ق�ل: مل� بعثه عمر بن عبدالعزيز بفداء اأ�س�رى امل�سلمني 
اأْن ُيَف�دوا الرَّجَل ب�لرَّجل، كيف  اأََبْوا  اإْن  اأراأيت ي� اأمرَي املوؤمنني  من الق�سطنطينية، قلت له: 
ُجَل ب�الثنني؟ ق�ل: ف�أعطهم ثالثً�. قلت:  اأََبوا اأْن ُيْعُطوا الرَّ اأ�سنع؟ ق�ل عمر: زدهم. قلت: اإْن 

ف�إْن اأَِبوا اإال اأربعً�؟ 
ق�ل: ف�أعطهم لكل م�سلم م� �س�ألوك، فواهلل لرجٌل من امل�سلمني اأحبُّ اإيلَّ من كل م�رصك 
َك م� فديت به امل�سلم فقد ظفرت، اإنك اإمن� ت�سرتي االإ�سالم. قلت: الن�س�ء؟ ق�ل: نعم،  عندي، اإنَّ
اإىل  ترجع  اأن  ف�أرادت  تن�رصت  امراأًة  وجدت  اإن  اأراأيت  قلت:  غريهن.  به  تفدي  مب�  افدهنَّ 
االإ�سالم؟ ق�ل: افده� مبثل م� تفدي به غريه�. قلت: اأفراأيت العبيد، اأفديهم اإذا ك�نوا م�سلمني؟ 
ق�ل: افدهم مبثل م� تفدي به غريهم.قلت: اأفراأيت اإن وجدُت منهم من قد تن�رص، ف�أراد اأن 
ُيَراِجع اإىل االإ�سالم؟ ق�ل: ف��سنع بهم م� ت�سنع بغريهم. ف�س�حلت عظيم الروم على كل رجل 
من امل�سلمني، رجلني من الروم. زاد اإ�سم�عيل: وزاد فيه ن��ٌص من اأ�سح�بن� عن عبدالرحمن 

اأنه �س�أل عمر بن عبدالعزيز عن اأهل الذمة؟ 
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فق�ل: افدهم مبثل م� تفدي به غريهم)102(. 
فهذا عمر بن عبدالعزيز يرى وجوب افتداء كل م�سلم، ولو افُتِدَي امل�سلُم االأ�سري الواحد 
ينت�رص  اإمن�  بهذا  وهو  كرث،  اأو  عددهم  قلَّ  االأعداء،  اأ�رصى  من  امل�سلمني  اأيدي  يف  م�  بكل 

لالإ�سالم الذي يحمله امل�سلم وينتمي اإليه. 
- ثم اإنَّ املراأة يف هذا االأمر ح�له� كح�ل الرجل، جتب مف�داته� وال يبخل عليه� يف 
و�سونً�  لعر�سه�،  حفظً�  واأوجب،  اأوىل  واإنق�ذه�  واأحرج،  اأخطر  اأمره�  اإن  بل  ب�سيء،  ذلك 
حلرمته�. حتى اإن املف�داة لت�سمل املراأة التي تن�رصت واأق�مت يف بالد الن�س�رى وتزوجت 
منهم، واأجنبت لهم، ثم راأت اأن ترجع اإىل االإ�سالم، فال يرتك مثله� اأ�سرياً لدى االأعداء، وهذا 
واهلل فقه عظيم عجيب من عمر بن عبدالعزيز رحمه اهلل، اإذ نظر اإىل انتق�له� من الن�رصانية 
اإىل االإ�سالم برغبته� فيه وحبه� له، ومل ينظر اإىل تن�رصه�، مل� يعرتي تن�رصه� من اإكراه 
تع�ىل،  اهلل  عب�دة  وهي  االأنبي�ء  واإر�س�ل  الب�رص  خلق  من  الكربى  الغ�ية  هي  ثم  وت�سييق. 

واإخراج الن��ص من عب�دة العب�د اإىل عب�دة رب العب�د.
وم� ينطبق على الرج�ل والن�س�ء امل�سلمني- واإن تن�رصوا- ينطبق على العبيد واأهل 
والعبيد  للرقيق  واالإح�س�ن  والرع�ية  الذمة،  الأهل  الذمة  وحفظ  الوف�ء  غ�ية  وهذا  الذمة، 

واالإم�ء. 
ومل� خ�طب ابن تيمية التت�ر يف اإطالق االأ�رصى، اأطلقوا له اأ�رصى امل�سلمني، واأبوا اأن 
يطلقوا اأ�رصى الن�س�رى الذين اأخذوهم من القد�ص. فق�ل لكبريهم غ�زان: بل جميع من معك 
� نفتكهم وال ندع اأ�سرياً ال من اأهل امللة وال  من اليهود والن�س�رى الذين هم اأهل ذمتن�، ف�إنَّ

من اأهل الذمة. وك�ن له م� اأراد)103(.
وتاريخ االإ�سالم حافل بوقائع املفاداة ومنها: مف�داة �سنة اإحدى وثالثني وم�ئتني 
)231هـ( ، والتي ف�دى فيه� االأمري خ�ق�ن اخل�دم اأ�س�رى امل�سلمني الذين ك�نوا يف اأيدي 

الروم، وك�ن عددهم اأربعة اآالف وثالثم�ئة واثنني و�ستني )4362( اأ�سرياً)104(.
وذكر ابن كثري �سيئً� عن موقع املف�داة والطريقة التي متت به�، فق�ل: وك�ن وقوع 
املف�داة عند نهر يق�ل له الالم�ص، عند �سلوقية ب�لقرب من طر�سو�ص)105(، َبَدل كل م�سلم اأو 
م�سلمة يف اأيدي الروم، اأو ذمي اأو ذمية ك�ن حتت عقد امل�سلمني اأ�سري من الروم ك�ن ب�أيدي 
امل�سلمني ممن مل ي�سلم، فن�سبوا ج�رصين على النهر، ف�إذا اأر�سل الروم م�سلمً� اأو م�سلمة يف 
َ امل�سلمون، ثم ُير�سل امل�سلموَن اأ�سرياً من الروم على  َ وَكربَّ ج�رصهم ف�نتهى اإىل امل�سلمني َكربَّ
ج�رصهم، ف�إذا انتهى اإليهم تكلم بكالم ي�سبه التكبري اأي�س�. ومل يزالوا كذلك مدة اأربعة اأي�م 
بدل كل نف�ص نف�ص، ثم بقي مع خ�ق�ن جم�عة من الروم االأ�س�رى ف�أطلقهم للروم حتى يكون 
له الف�سل عليهم)106(. ومف�داة �سنة �ست واأربعني وم�ئتني )246هـ( بني امل�سلمني والروم، 

والتي فدي فيه� من امل�سلمني نحو من اأربعة اآالف اأ�سري)107(.
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ومف�داة �سنة ثالث وثم�نني وم�ئتني )283هـ( التي ا�سُتْنِقَذ فيه� من اأيدي الروم األف� 
له  يجتمع  م�سهوداً،  عظيمً�  يومً�  املف�داة  يوم  وك�ن  اأنف�ص)108(.  واأربعة  وخم�سم�ئة  اأ�سري 
وال�سيوخ  والن�س�ء،  الرج�ل  اأ�سري،  له  لي�ص  ومن  اأ�سري  له  من  و�سوب،  حدب  كل  من  الن��ص 
وال�سبي�ن، والعلم�ء واالأمراء، والعقالء وال�سفه�ء. ف�لكل فرح ن�سوان، وبلق�ء االأ�رصى َطِرٌب 
جذالن، يتقرب اإىل اهلل ب�لنظر اإليهم، اأو بتحيتهم، ف�إن مل ي�ستطع الو�سول اإليهم، وم�س�فحة 
اأكفهم، وتقبيل جب�ههم، لوح بيده من بعيد، ي�سهد اهلل على حبهم، واملب�يعة لهم، واأنهم ك�نوا 
منه يف �سويداء القلب. وح�سور هذا اليوم عربون حمبة واعرتاف ب�لف�سل الأهل الف�سل. وم� 
على  ون  احَل��سُّ وهم  اله�ئل،  واحل�سد  احل�فل،  املهرج�ن  هذا  عن  يتخلفوا  اأن  للعلم�ء  ك�ن 
اجله�د، الذاكرون لف�س�ئله. بل ك�نوا يتن�دون حل�سوره، ويقطعون امل�س�ف�ت ل�سهوده. وذلك 
ت�أكيد منهم على اأهمية اجله�د، ووجوب حترير االأ�رصى، وا�ستقب�لهم والوف�ء بحقهم. روى 
الن�س�ئي،  االإم�م  الفداء مع  �سنًة مل�س�هدة  اإىل طر�سو�ص  اأنه خرج  م�أمون امل�رصي  احل�فظ 
وجم�عة من م�س�يخ االإ�سالم واحلف�ظ منهم: عبد اهلل بن اأحمد بن حنبل، وحممد بن اإبراهيم 

ع، واأبو االأذان وم�سيخة غريهم)109(. مربَّ
بتزيني  ي�أمر  ك�ن  بل  العظيم،  اليوم  هذا  مثل  يف  يده  يقب�ص  اأن  لل�سلط�ن  ك�ن  وم� 
ال�سوارع والدروب، وينرث على الن��ص اأ�سن�ف العط�ي� والطيوب. �سوى م� ك�ن ي�أمر به ن�ئبه 
ومتويل اأمر املف�داة عنه، من بذل الغ�يل والنفي�ص يف املب�دلة وا�ستنق�ذ اأ�رصى امل�سلمني. 
ذكر التنوخي اأنَّ �سيف الدولة اأق�م الفداء ب�س�طئ الفرات يف �سنة خم�ص وخم�سني وثالثم�ئة 
)355هـ( ، واأنفق عليه خم�سم�ئة األف دين�ر، واأخرج كل من قدر على اإخراجه من اأ�س�رى 
امل�سلمني من بلد الروم، وا�سرتى كل اأ�سري بثالثة وثم�نني دين�راً وثلث رومية، من �سع�ف 
الن��ص، ف�أم� اجللة ممن ك�ن اأ�سرياً، فف�دى بهم روؤ�س�ء ك�نوا عنده اأ�رصى من الروم. وك�نت 

احل�ل ه�ئلة فيم� اأخربين جم�عة ح�رصوا، يبقى فخره� وثوابه� له)110(. 
وال ُبدَّ من االإ�س�رة اإىل اأن كثرياً من حوادث املف�داة التي ك�نت تعقد ال�ستنق�ذ بع�ص 
ملوك االأعداء واأمرائهم ك�ن ي�سرتط يف الفدية اأن ت�ستمل على اأ�رصى امل�سلمني وامل�ل. فقد 
اأ�رص نوُرالديِن َزْنِكي �س�حَب طرابل�ص يف بع�ص غزواته، واأ�رص معه جم�عة من اأهل دولته، 
ومثله�  وردية،  دين�ر، وخم�سم�ئة ح�س�ن، وخم�سم�ئة  األف  بثالثم�ئة  منه  نف�سه  ف�فتدى 
بران�ص)111(، اأي لبو�ص، وقنطوري�ت، وخم�سم�ئة اأ�سري من امل�سلمني، وع�هده اأن ال يغري على 

بالد امل�سلمني ملدة �سبع �سنني و�سبعة اأ�سهر و�سبعة اأي�م)112(.
واأ�رص �سالح الدين االأيوبي �س�حب طرابل�ص وبقي عنده يف االأ�رص ع�رص �سنني، ثم افتدى 
نف�سه مب�ئة األف دين�ر، واألف اأ�سري من امل�سلمني)113(. ويف �سنة �سبع و�ستم�ئة )607هـ( اأُِخَذ 
ملك الَكْرِج)114( اإيواين اأ�سرياً، ف�أُ�ْسِقَط يف اأيدي الكرج، فف�دوه مب�ئتي األف دين�ر واألفي اأ�سري 

من امل�سلمني)115(.
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اأيهما اأوىل املفاداة باملال اأم باالأ�رضى:  ● 

اإىل  اأهل العلم ذهب  اأن بع�ص  اإن الن�ظر يف ال�سفح�ت املتقدمة من هذا البحث يجد 
اأن دفع امل�ل ال�ستنق�ذ االأ�سري امل�سلم مقدم على مب�دلة اأ�سري ب�أ�سري، ناظرين يف ذلك اإىل 

اأمرين: 
اأولهم�: اأنَّ م�سلحة االإ�سالم تقت�سي االإبق�ء على اأ�سري االأعداء ب�أيدي امل�سلمني رج�ء 
هدايته واإ�سالمه. وث�نيهم�: اأنَّ يف اإطالق �رصاحه ورده اإىل االأعداء تقوية ل�سوكتهم وزي�دة 
القبول ب�ملف�داة امل�لية،  لعددهم. وعللوا بق�ء االأ�سري امل�سلم ب�أيدي االأعداء يف ح�ل عدم 
اأن امل�سلم ب�سربه على االأ�رص وال�سجن ين�ل االأجر والثواب العظيم من اهلل، وهو يف جه�د م� 

�سرب وثبت واحت�سب.
وذهب اآخرون اإىل اأنه يف�دى ب�لروؤو�ص وال يف�دى ب�مل�ل، حمتجني ب�أهمية امل�ل يف 

االإعداد والدف�ع عن امل�سلمني. 
ونقل احل�فظ ابن حجر الع�سقالين بع�ص كالم العلم�ء يف هذه امل�س�ألة فق�ل: ق�ل ابن 
بط�ل: فك�ك االأ�سري واجب على الكف�ية، وبه ق�ل اجلمهور. وق�ل اإ�سح�ق بن راهويه: من 
بيت امل�ل، وروي عن م�لك اأي�س�. وق�ل اأحمد: يف�دى ب�لروؤو�ص، واأم� ب�مل�ل فال اأعرفه. 
اأ�س�رى واتفقوا على املف�داة تعينت، ومل  اأ�س�رى وعند امل�رصكني  ولو ك�ن عند امل�سلمني 
معرفته  بعدم  اأحمد  االإم�م  قول  على  بط�ل  ابن  ورد  ب�مل�ل)116(.  امل�رصكني  مف�داة  جتز 
املف�داة ب�مل�ل، فق�ل: وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )فكوا الع�ين( ، عموم فى كل م� يف�دى 

به، فال معنى لقول اأحمد)117(.
قدميه�  الدول  اأخب�ر  يف  الن�ظر  ال�رصعية،  وغري  ال�رصعية  ال�سي��سة،  لكتب  والق�رئ 
وحديثه�، املتتبع الآث�ر االأََوائل واالأواخر، يدرك مت�مً� اأن �سوؤون االأ�رصى ال جتري على ن�سق 
واحد، وال يتحكم فيه� طرف دون طرف، واإن رجحت كفة االأقوى فيم� ميلى من ال�رصوط. 
وهذا االإم�م حممد بن احل�سن ال�سيب�ين ين�ص يف هذه امل�س�ألة بكالم دقيق، يغني عن ال�رصح 
يدل على فهم وعقل، ودراية وعن�ية.  تدرجً� من�سفً�،  االأوىل  بي�ن  تدرج يف  فقد  والبي�ن، 
ِهْم  اِء َوَغرْيِ َف�َداِة ِب�الأ�رَصَ وتبعه ال�رصخ�سي يف �رصحه لبع�ص عب�رات اإم�مه، فق�ال: )َب�ُب امْلُ
�ِل فال َيْنَبِغي ِلْلُم�ْسِلِمنَي  �ْسِلِمنَي ِب�مْلَ ْرِب يِف ُمَف�َداِة اأُ�َس�َرى امْلُ ِمْن االأْمَواِل: َواإَِذا َرِغَب اأَْهُل احْلَ
ُدوَن  اإَلْيِهْم  �ِل  امْلَ َدْفِع  يِف  َمْنَفَعَتُهْم  الأنَّ  الِح(.  َوال�سِّ ِب�ْلُكَراِع  َوال  اِء،  ِب�الأ�رَصَ ُيَف�ُدوُهْم  اأَْن 
ِللتَِّج�َرِة  اإَلْيِهْم  االأْمَواِل  َحْمَل  اأَنَّ  َتَرى  اأَال  اإَلْيِهْم.  اْلِقَت�ِل  اآَلِة  َدْفِع  اأَْو  َق�ِتَلِة  امْلُ َردِّ  َمْنَفَعِتِهْم يِف 
�ِل  ِب�مْلَ َف�َداَة  امْلُ َكِرُهوا  )َواإِْن  َحَراٌم.  ِللتَِّج�َرِة  اإَلْيِهْم  الِح  َوال�سِّ َواْلُكَراِع  ْبِي  ال�سَّ َوَحْمَل  َج�ِئٌز، 
اِء(. الأنَّ ُحْكَم َدْفِع اْلُكَراِع  الِح َفال َيْنَبِغي َلُهْم اأَْن ُيَف�ُدوُهْم ِب�الأُ�رَصَ َوَرِغُبوا ِفيِه ِب�ْلُكَراِع َوال�سِّ
اإَذا  َق�ِتَلِة ِمْنُهْم  َقْتُل امْلُ ُه َيِجُب  اأَنَّ اأَال َتَرى  َق�ِتَلِة َعَلْيِهْم،  اأَْهَوُن ِمْن ُحْكِم َردِّ امْلُ اإَلْيِهْم  الِح  َوال�سِّ
 � اأَْي�سً َذِلَك  َكِرُهوا  )َف�إِْن  َعَلْيِهْم.  الِح  َوال�سِّ اْلُكَراِع  اإْتالُف  َيِجُب  َذِلَك، وال  ِمْن  �ْسِلُموَن  امْلُ َن  كَّ مَتَ
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�ْسِلِمنَي  �ٍل َعِظيٍم ِفيِه اإْجَح�ٌف ِب�مْلُ َف�َداِة مِبَ اِء. َوَلْو َرِغُبوا يِف امْلُ َف�َداُة ِب�الأ�رَصَ َفِحيَنِئٍذ َيُجوُز امْلُ
�ِل.( )118(. اِء ُدوَن امْلَ ُه َيُجوُز ُمَف�َداُتُهْم ِب�الأُ�رَصَ يِف َبْيِت َم�ِلِهْم َف�إِنَّ

وعليه، ف�الأمر مرتوك لالإم�م يقدره وفق م�سلحة االأمة وم� فيه خريه�، وي�ست�سري فيه 
اأهل حربه وم�سورته، ف�إن راأى امل�سلحة يف مب�دلة االأ�رصى ب�الأ�رصى فعل ذلك، واإن راأى 

دفع امل�ل ال�ستنق�ذهم دفع وال ترثيب عليه. 
املفاداة العجيبة:  ● 

وقد ال تقت�رص املف�داة على مب�دلة االأ�رصى ب�مل�ل اأو ب�أ�رصى مثلهم، بل تتعدى ذلك 
ْت ج�سد  اإىل م� له قيمة معنوية عند االأعداء، ك�سليب اأو حتفة فنية، اأو قطعة من القم��ص َم�سَّ
اإحدى وثالثني  العظم�ء. ففي �سنة  اأو عظيم من  ال�سلح�ء،  اأو �س�لٍح من  االأنبي�ء،  نبي من 
اإىل خليفة امل�سلمني، يطلب منه مندياًل بكني�سة  الروم  وثلثم�ئة )331هـ( ورد كت�ب ملك 
الره�)119(، ك�ن امل�سيح قد م�سح به� وجهه، ف�س�رت �سورة وجهه فيه، واأنه متى و�سل هذا 
املنديل يبعث من االأ�س�رى خلقً� كثرياً. ف�أح�رص اخلليفة العلم�ء ف��ست�س�رهم يف ذلك، فمن 
اإليهم ع�س��سة على امل�سلمني، َوَوَهٌن يف الدِّين.  ق�ئل: نحن اأحق بعي�سى منهم، ويف بعثه 
فق�ل علي بن عي�سى الوزير: ي� اأمري املوؤمنني اإنق�ذ اأ�س�رى امل�سلمني من اأيدي الكف�ر خري 
واأنفع للن��ص من بق�ء ذلك املنديل بتلك الكني�سة. ف�أمر اخلليفة ب�إر�س�ل ذلك املنديل اإليهم 

وتخلي�ص اأ�رصى امل�سلمني من اأيديهم)120(.

اخلامتة:
احلمد هلل الذي اأمتَّ عليَّ نعمته، واأع�نني على فتح هذا الب�ب وولوجه، والكت�بة فيه على 
َد ب�أف�سل مم�  �سعفي وقلة ب�س�عتي، ولعل ع�ملً� ن�سيطً� يرى فيم� كتبت ح�فزاً ليكتب وُيّجوِّ
َ الُكلُّ يف اإن�س�فهم وحتريرهم، غري اأين يف ختام بحثي  كتبت، وين�سف االأ�رصى الذين ق�رصَّ

اأجد من الزم متامه اأن اأ�سجل بع�س النتائج التي وقفت عليها: 
اإنَّ حترير االأ�رصى واجب على الكف�ية، يلزم الفرد كم� يلزم احل�كم، كل ح�سب ط�قته  1 .

وقدرته، اإن ق�م به البع�ص �سقط عن الكل، واإن تق�ع�ص الكل اأثموا.
القول  واأم�  اأحد،  فيه  يخ�لف  ومل  االأمة،  عليه  اأجمعت  مم�  حتريرهم  ووجوب  2 .

ب�ال�ستحب�ب فمرتبط مب�س�ئل خ��سة ال ميكن تعميم حكمه�.
وال بد من ت�س�فر كل اجلهود املمكنة للدفع ب�جت�ه حترير االأ�رصى، �سواء م� تعلق  3 .

منه� ب�حل�كم اأو املحكوم.
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كم� يجب ا�ستنه��ص االأمة بك�مل ط�ق�ته�، وك�فة اأفراده� خلدمة هذه ال�رصيحة،  4 .
ف�سل.  كل  على  يعلو  وف�سله�  احلقوق،  كل  فوق  فحقه�  احلرية،  اأو  االأ�رص  يف  ك�نت  �سواء 

ُلُه. واملتق�ع�ص عنه� مق�رص مفرط يف واجب يلزمه، اأو خلق ح�سن ُيَجمِّ
ويف و�سع كو�سعن� وح�ل كح�لن�، ويف غي�ب الرع�ية الك�ملة، والتغطية الت�مة  5 .
لهذه ال�رصيحة العزيزة من اأمتن�، ويف ظل العجز االقت�س�دي الذي يلف دول الع�مل االإ�سالمي 
والعربي، ودفع كل واحد من امل�سلمني زك�ة م�له على الوجه الذي ين��سبه، بعيداً عن الدولة 
ودوره� القدمي يف جمع الزك�ة واإنف�قه� يف وجوهه� املتعددة، ومنه� فك االأ�رصى، اأرى اأنَّ 
القول بجواز دفع جزء من زك�ة امل�ل لفك االأ�رصى واالإنف�ق عليهم قوٌل وجيه، له اعتب�ره 

يف ال�سي��سة ال�رصعية وم�ستنده من االأدلة الن�سية وفقه العلم�ء له�.
ثم اإنَّ حكم االأ�رصى من اأهل الذمة كحكم اأ�رصى امل�سلمني، يجب ا�ستنق�ذهم وبذل  6 .
النف�ص وامل�ل يف ذلك، فقد اأعطين�هم ذمتن� على حم�يتهم ورع�يتهم، فوجب علين� الوف�ء 

مب� ع�هدن�هم عليه. 
وق�سية املف�داة ب�مل�ل اأو االأ�رصى تخ�سع لراأي احل�كم وقراره، وهو يقدره مع اأهل  7 .

م�سورته واأرك�ن حربه.

توصيات:
�رصورة تفعيل ق�سية االأ�رصى اإعالميً�، وا�ستث�رة الراأي الع�ملي يف �سبيل اإنه�ئه�،  1 .

نظراً مل� يواجهه االأ�رصى من حي�ة بئي�سة يف املعتقالت.
لدى  اأ�رصاه�  يكرث  التي  الدول  يف  خ��سة  ب�الأ�رصى  خ��سة  ف�علة  وزارة  ت�سكيل  2 .
اإليه ال�سلطة الفل�سطينية ف�أفردت وزارة لالأ�رصى، تعنى ب�سوؤونهم،  االأعداء ، وهو م� تنبهت 

وتقوم على توفري احتي�ج�تهم، ومت�بعة اأمورهم.
االأ�رصى  ل�س�لح  وال�سدق�ت  الزك�ة  اأموال  من  جزء  جلمع  خ��ص  �سندوق  ايج�د  3 .

لتغطية احتي�ج�تهم واالإنف�ق عليهم منه.
اأثن�ء  يف  �سواء  االأ�رصى  ب�سوؤون  تعنى  التي  الداعمة،  االأهلية  املوؤ�س�س�ت  اإن�س�ء  4 .

اعتق�لهم، اأو بعد حتررهم، ليلتقي جهد الدولة مع اجلهد ال�سعبي.
وال ب�أ�ص ببعث واإحي�ئه� بع�ص املوارد القدمية التي ك�نت ت�سكل رافداً م�ليً� لفك  5 .
اأو ا�ستحداث موارد جديدة ت�س�هم يف حتقيق  االأ�رصى واالإنف�ق عليهم ك�لوقف والو�س�ي�. 

هذا الهدف. 
واحلمد هلل رب الع�ملني
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اهلوامش: 

الرجل  ميني  ب�ب  1 . – االإكراه  كت�ب  يف   )6951( برقم  البخ�ري  �سحيح   – البخ�ري 
ل�س�حبه اأنه اأخوه )4/ 2173( ، والني�س�بوري – �سحيح م�سلم برقم )2564( يف كت�ب 

الرب وال�سلة – ب�ب يف حترمي ظلم امل�سلم )4/ 291- 292( بنحوه.
. ) الك��س�ين- بدائع ال�سن�ئع )7/ 178. 2

ب�ب من ق�ل اإن االإمي�ن  البخ�ري – �سحيح البخ�ري برقم )26( يف كت�ب االإمي�ن – . 3
هو العمل )1/ 33( وبرقم )1519( يف كت�ب احلج – ف�سل احلج املربور )1/ 454( ، 
والني�س�بوري – �سحيح م�سلم برقم )83( يف كت�ب االإمي�ن – ب�ب كون االإمي�ن ب�هلل 

تع�ىل اأف�سل االأعم�ل )1/ 95( . 
الن��ص  اأف�سل  ب�ب  4 . – اجله�د  كت�ب  يف   )2786( برقم  البخ�ري  �سحيح   – البخ�ري 
موؤمن يج�هد بنف�سه وم�له يف �سبيل اهلل )2/ 862( وبرقم )6494( يف كت�ب الرق�ق 
– ب�ب العزلة راحة من ُخالط ال�سوء )4/ 2036( ، والني�س�بوري – �سحيح م�سلم برقم 

)1888( يف كت�ب االإم�رة – ب�ب ف�سل اجله�د والرب�ط )3/ 364( .
ب�ب م� ج�ء يف  الرتمذي – �سنن الرتمذي برقم )1631( يف كت�ب ف�س�ئل اجله�د – . 5
ف�سل النفقة يف �سبيل اهلل )3/ 233( وق�ل: حديث ح�سن، والن�س�ئي- ال�سنن ال�سغرى 

برقم )3183( يف كت�ب اجله�د – ف�سل النفقة يف �سبيل اهلل تع�ىل )6/ 49( .
ب�ب ف�سل رب�ط  البخ�ري – �سحيح البخ�ري برقم )2892( يف كت�ب اجله�د وال�سري– . 6

يوم يف �سبيل اهلل )2/ 892( .
ب�ب الرب�ط يف �سبيل  الني�س�بوري – �سحيح م�سلم برقم )1913( يف كت�ب االإم�رة – . 7

اهلل عز وجل )3/ 381( .
ب�ب قول اهلل تع�ىل  8 . – التوحيد  البخ�ري برقم )7463( يف كت�ب  البخ�ري- �سحيح 
)قل لو ك�ن البحر مدادا لكلم�ت ربي( )4/ 2330( ، والني�س�بوري – �سحيح م�سلم برقم 

)1876( يف كت�ب االإم�رة – ب�ب ف�سل اجله�د واخلروج يف �سبيل اهلل )3/ 356( .
ب�ب امل�سي اإىل اجلمعة  البخ�ري- �سحيح البخ�ري برقم )907( يف كت�ب اجلمعة – . 9

. )270 /1(
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ب�ب ف�سل من عمل يف  10 . – الن�س�ئي- ال�سنن ال�سغرى برقم )3107( يف كت�ب اجله�د 
برقم  ال�سغري  اجل�مع  �سحيح  يف  االألب�ين  و�سححه   )14  /6( قدمه  على  اهلل  �سبيل 

. )1262 /2( )7616(
( يف كت�ب االأذان  اإ�س�رة اإىل احلديث الذي رواه البخ�ري – �سحيح البخ�ري برقم )647. 11
)1/ 207( والني�س�بوري – �سحيح م�سلم برقم )272/  اجلم�عة  �سالة  ف�سل  – ب�ب 
649( يف كت�ب امل�س�جد وموا�سع ال�سالة – ب�ب ف�سل �سالة اجلم�عة وانتظ�ر ال�سالة 

 . )476 /1(
( م�دة )اأ�رص( . الفريوزاآب�دي- الق�مو�ص املحيط )1/ 438. 12

. ) اجلوهري- ال�سح�ح )2/ 578( ، ابن منظور- ل�س�ن العرب )4/ 19. 13
 ،  ) 14 .19  /4( العرب  ل�س�ن  منظور-  ابن   ،  )159  /1( اللغة  تهذيب  معجم  االأزهري- 

الزبيدي- ت�ج العرو�ص )6/ 23( .
. ) ت�ج العرو�ص )6/ 23. 15

. ) ابن منظور- ل�س�ن العرب )4/ 19( ، الزبيدي- ت�ج العرو�ص )6/ 23. 16
. ) انظر اخلط�بي- غريب احلديث )3/ 265. 17

( يف كت�ب اجله�د وال�سري- ب�ب فك�ك االأ�سري  البخ�ري – �سحيح البخ�ري برقم )3046. 18
)2/ 936- 937( ، وبرقم )7173( خمت�رصاً، يف كت�ب االأحك�م – ب�ب اإج�بة احل�كم 

الدعوة )4/ 2243( ون�سه: فكوا الع�ين واأجيبوا الداعي. 
. ) عبدالكرمي الزيد- مقدمة يف الق�نون الدويل االإن�س�ين يف االإ�سالم )�ص34. 19

اإال  ( وق�ل: مل يروه عن زيد  ا�سمه ح�سني )1/ 151. 20 ال�سغري، فيمن  الطرباين- املعجم 
ه�س�م، وال عنه اإال بكر بن �سدقة اجلدي، تفرد به اأيوب بن �سليم�ن، وال يروى عن ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإال بهذا االإ�سن�د. وق�ل الهيثمي يف جممع الزوائد )5/ 332(: 
اأح�ديثه �سح�ح،  اأبو ح�مت:  ق�ل  اأبي حجر،  بن  اأيوب  وفيه  ال�سغري  الطرباين يف  رواه 

و�سعفه االأزدي، وبقية رج�له ثق�ت.
وق�ل ابن اأبي ح�مت الرازي يف اجلرح والتعديل )1/ 249( يف ترجمة اأيوب بن �سليم�ن 
اأبي: هذه االأح�ديث  اأبي واأب� زرعة عنه فق�ال: ال نعرفه. وق�ل  اأبي حجر االأيلي: �س�ألت  بن 

التي رواه� �سح�ح.
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واأورده   . )�ص824(   )5721( برقم  ال�سغري  اجل�مع  �سعيف  يف  االألب�ين  �سعفه  وقد 
 )25494( برقم  واملو�سوعة  ال�سعيفة  واالآث�ر  االأح�ديث  مو�سوعة  يف  معه  ومن  احللبي 

. )136 /10(
( ، ابن اأبي �سيبة- امل�سنف يف االأح�ديث واالآث�ر برقم  اأبو يو�سف- اخلراج )�ص196. 21
ابن  وذكره   ،  )496 /6( وفعله  راآه  الفداء من  ب�ب يف  اجله�د-  كت�ب  )33253( يف 

النح��ص يف م�س�رع االأ�سواق )2/ 831( . 
. ) قطب- يف ظالل القراآن )2/ 708. 22

. ) املرغين�ين- الهداية �رصح بداية املبتدي )2/ 847. 23
( وابن ع�بدين- ح��سية ابن ع�بدين  ابن جنيم- البحر الرائق �رصح كنـز الدق�ئق )5/ 78. 24

. )126 /4(
. ) ال�سيب�ين- ال�سري الكبري )1/ 144- 145. 25

. ) القرايف- الذخرية )3/ 221( ، ابن العربي- اأحك�م القراآن )1/ 459. 26
. ) النمري- الكـ�يف )1/ 471. 27

. ) الغزايل- الو�سيط يف املذهب )7/ 13. 28
. ) َلمي- اأحك�م اجله�د وف�س�ئله )�ص97. 29 ال�سُّ

. ) املقد�سي- املغني )8/ 445. 30
اإنَّ اهلل عز وجل  ( بلفظ:  الكبري برقم )11274( )11/ 133- 134. 31 الطرباين- املعجم 
االألب�ين يف �سحيح  ا�ستكرهوا عليه. و�سححه  والن�سي�ن وم�  جت�وز الأمتي عن اخلط�أ 
اجل�مع ال�سغري برقم )3515( )1/ 659( . وانظر تعليق الع�سقالين عليه يف تلخي�ص 

احلبري )1/ 281- 283( ، واالألب�ين يف اإرواء الغليل برقم )82( )1/ 123( . 
. ) ابن حزم- املحلى ب�الآث�ر )5/ 364( م�س�أله رقم )934. 32
. ) ال�رصخ�سي- �رصح كت�ب ال�سري الكبري )1/ 144- 146. 33

. ) املقد�سي- املغني )8/ 444- 445. 34
 . ) ابن النح��ص- م�س�رع االأ�سواق )2/ 829. 35

. ) النووي- رو�سة الط�لبني )10/ 294- 295. 36
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. ) الع�سقالين- فتح الب�ري )6/ 279. 37
. ) اخلطيب ال�رصبيني- مغني املحت�ج )4/ 291. 38

. ) ابن امللقن- عج�لة املحت�ج )4/ 1702. 39
 . ) تقدم يف )�ص6. 40

الرجل:  وِرب�عة  الذي ك�نوا عليه.  اأمرهم  اأنهم على  يريد  ا�ستق�متهم،  اأي على  ِرْبَعتهم:  41 .
�س�أنه وح�له التي هو رابٌع عليه�: اأي ث�بت مقيم. ابن االأثري- النه�ية يف غريب احلديث 

. )189 /2(
 ) املع�فري- ال�سرية النبوية )2/ 97( وابن حنبل – م�سند اأحمد بن حنبل برقم )2443. 42
)3/ 113( وابن اأبي �سيبة- امل�سنف برقم )33252( يف كت�ب اجله�د – ب�ب يف الفداء 
من راآه وفعله )6/ 496( خمت�رصاً، ون�سه: اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كتب كت�بً� 
بني امله�جرين واالأن�س�ر: اأن يعقلوا مع�قلهم، واأن يفدوا ع�نيهم ب�ملعروف، واالإ�سالح 

بني الن��ص. و�سحح اإ�سـن�ده ال�سيخ اأحمد �سـ�كر رحمه اهلل. 
ب�ب فك�ك االأ�سري  البخ�ري- �سحيح البخ�ري برقم )3047( يف كت�ب اجله�د وال�سري – . 43

. )937 /2(
انظره� يف املبحث الث�لث يف املف�داة.  44 .

. ) الع�سقالين- فتح الب�ري )6/ 279. 45
. ) ابن بط�ل- �رصح �سحيح البخ�ري )5/ 210. 46

. ) الهيثمي- حتفة املحت�ج )9/ 237. 47
. ) ابن النح��ص- م�س�رع االأ�سواق )2/ 828. 48
 . ) ابن النح��ص- م�س�رع االأ�سواق )2/ 829. 49

. ) القر�س�وي- فقه اجله�د )2/ 868. 50
. ) زيدان- املف�سل يف اأحك�م املراأة والبيت امل�سلم )4/ 400. 51

البخ�ري  �سحيح  52 . – البخ�ري  ، وروى احلديث  القراآن )2/ 956(  اأحك�م  العربي-  ابن 
 ،  )879  /2( غ�زي�  جهز  من  ف�سل  ب�ب   – وال�سري  اجله�د  كت�ب  يف   )2843( برقم 
اإع�نة  ف�سل  ب�ب   – االم�رة  كت�ب  يف   )1895( برقم  م�سلم  �سحيح   – والني�س�بوري 

الغ�زي يف �سبيل اهلل )3/ 368( . 
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 . ) ابن العربي- اأحك�م القراآن )2/ 955. 53
. ) ابن حزم- مراتب االإجم�ع )�ص122. 54

. ) القر�س�وي- فقه اجله�د )2/ 869. 55
. ) اخلطيب ال�رصبيني- مغني املحت�ج )4/ 281. 56
. ) اخلطيب ال�رصبيني- مغني املحت�ج )4/ 320. 57

. ) القر�س�وي- فقه اجله�د )2/ 868. 58
. ) ال�رصخ�سي- �رصح كت�ب ال�سري الكبري )1/ 145. 59

. ) النووي- رو�سة الط�لبني )10/ 295. 60

. ) النووي- رو�سة الط�لبني )10/ 216. 61

. ) ال�سيب�ين- ال�سري الكبري )1/ 92- 93. 62
. ) القرطبي- اجل�مع الأحك�م القراآن )7/ 330. 63

. ) ابن العربي- اأحك�م القراآن )2/ 887. 64
اأردبيل: من اأ�سهر مدن اإقليم اأذربيج�ن، تقع ب�لقرب من ال�س�حل اجلنوبي الغربي لبحر  65 .
قزوين، وك�نت حتى �سدر العهد العب��سي ع��سمة االإقليم. من كت�ب تعريف ب�الأم�كن 

الواردة يف البداية والنه�ية البن كثري )1/ 21( .
. ) ابن كثري- البداية والنه�ية )9/ 215. 66

. ) ابن العربي- اأحك�م القراآن )2/ 955- 956. 67
الت�ريخ          يف  الك�مل  االأثري-  ابن   ،  ) 68 .208  -206  /10( والنه�ية  البداية  كثري-  ابن 

. )480 /6(
. ) ابن النح��ص- م�س�رع االأ�سواق )2/ 837. 69

. ) ابن كثري- البداية والنه�ية )12/ 250. 70

. ) ابن كثري- البداية والنه�ية )12/ 249. 71

. ) ابن كثري- البداية والنه�ية )10/ 138. 72
ابن  منه�.  وتقدح  الن�ر  فيه�  تكون  براقة  بي�ص  حج�رة  وهي  مرو،  وجمعه�  مروة:  73 .

منظور- ل�س�ن العرب )15/ 275( .
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. ) املع�فري- ال�سرية النبوية )2/ 80( وانظر خرب اأ�رصهم� فيه )2/ 78- 80. 74
. ) انظر امل�وردي- االأحك�م ال�سلط�نية )�ص50. 75

. ) انظر املع�فري- ال�سرية النبوية )2/ 200. 76
يف كت�ب اجله�د- ب�ب م� ج�ء يف  اخلرا�س�ين- �سنن �سعيد بن من�سور برقم )2821( – . 77
الفداء )2/ 293( . واإ�سن�ده �سعيف، فيه: اإ�سم�عيل بن عي��ص �سدوق يف روايته عن اأهل 
بلده، خملط يف غريهم. الع�سقالين- تقريب التهذيب )1/ 98( وروايته هن� عن غري اأهل 
بلده. واأم� عبدالرحمن بن زي�د بن اأنعم �سعيف يف حفظه. الع�سقالين- تقريب التهذيب 
)1/ 569( ، واحلديث فوق ذلك مر�سل، فحب�ن بن اأبي جبلة ثقة من الث�لثة م�ت �سنة 

اثنتني وقيل خم�ص وع�رصين وم�ئة. الع�سقالين- تقريب التهذيب )1/ 181( .
( ، ابن اأبي �سيبة- امل�سنف يف االأح�ديث واالآث�ر بر قم  اأبو يو�سف – اخلراج )�ص196. 78

)33262( يف كت�ب احلج – ب�ب يف فك�ك االأ�رصى على من هو )6/ 497( .
( يف كت�ب اجله�د- ب�ب  ابن اأبي �سيبة- امل�سنف يف االأح�ديث واالآث�ر برقم )33263. 79

يف فك�ك االأ�رصى على من هو )6/ 497( .
( ، وابن اأبي �سيبة- امل�سنف يف االأح�ديث واالآث�ر  ابن �سعد- الطبق�ت الكربى )5/ 350. 80
برقم )33248( يف كت�ب اجله�د- ب�ب يف الفداء من راآه وفعله )6/ 496( ، والنووي- 

تهذيب االأ�سم�ء واللغ�ت )2/ 339( . 
. ) ابن اجلوزي- �سرية عمر بن عبدالعزيز )�ص82. 81

. ) ابن �سعد- الطبق�ت الكربى )5/ 369. 82
يف كت�ب اجله�د- ب�ب م� ج�ء يف  اخلرا�س�ين- �سنن �سعيد بن من�سور برقم )2819( – . 83

الفداء )2/ 293( .
. ) ابن بط�ل- �رصح �سحيح البخ�ري )5/ 210. 84

. ) ابن حزم- مراتب االإجم�ع )�ص122. 85
 . ) ال�رصخ�سي- املب�سوط )30/ 271. 86

. ) النووي- رو�سة الط�لبني )10/ 216. 87
. ) اأبو يو�سف- اخلراج )�ص200. 88

. ) ابن العربي- اأحك�م القراآن )1/ 459. 89
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ب. ابن االأثري- النه�ية يف غريب احلديث  ، من امَلْري وهو احلل. 90 رِّ ة: الن�قة الغزيرة الدَّ املريَّ
)4/ 323( ، الزخم�رصي- الف�ئق )3/ 236( .

النقيع: مو�سع قرب املدينة ك�ن لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ، حم�ه خليله. احلموي-  91 .
معجم البلدان )5/ 348( .

( بت�رصف. املع�فري- ال�سرية النبوية )2/ 201- 202. 92
ا�سم ن�قة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم. 93 .

يف  لنذر  وف�ء  ال  ب�ب  94 . – النذر  كت�ب  يف   )1641( برقم  م�سلم  �سحيح  الني�س�بوري- 
مع�سية )3/ 117- 118( . 

. ) النووي- �رصح النووي على �سحيح م�سلم )6/ 100. 95
. ) ابن �سعد- الطبق�ت الكربى )5/ 354. 96

 ) العنق من الن��ص: اجلم�عة الكثرية من الن��ص. ابن منظور- ل�س�ن العرب )10/ 273. 97
م�دة عنق.

( يف كت�ب اجله�د وال�سري- ب�ب التنفيل  الني�س�بوري- �سحيح م�سلم برقم )1755. 98
وفداء امل�سلمني ب�الأ�رصى )3/ 232- 233( . 

. ) النووي- �رصح النووي على �سحيح م�سلم )6/ 288. 99
. ) املقد�سي- املغني )8/ 376. 100

. ) املقد�سي- املغني )8/ 376- 377. 101
يف كت�ب اجله�د- ب�ب م� ج�ء  اخلرا�س�ين- �سنن �سعيد بن من�سور برقم )2822( – . 102

يف الفداء )2/ 293- 294( .
. ) ابن تيمية- جمموع الفت�وى )28/ 336. 103

. ) ابن كثري- البداية والنه�ية )10/ 219. 104
�سيح�ن  نهري  بني  )كليكي�(  منطقة  يف  االإ�سالمية  الثغور  اأهم  من  ثغر  طر�سو�ص:  105 .
عليه�  ا�ستوىل  حتى  الثغور  اأكرب  من  ظلت  وقد  )الربدان(  نهر  وي�سقه�  وجيح�ن، 
الروم �سنة 354 هـ وظلت بيدهم حتى �سنة 623 هـ، دفن فيه� اخلليفة امل�أمون. 
البداية  يف  الواردة  ب�الأم�كن  تعريف  الرتكية.  اجلمهورية  مدن  من  اليوم  وهي 

والنه�ية البن كثري )2/ 121( .
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. ) ابن كثري- البداية والنه�ية )10/ 222. 106
 . ) ابن كثري- البداية والنه�ية )10/ 251. 107

. ) ابن كثري- البداية والنه�ية )11/ 57. 108
 / 109 .2(  )1514( برقم  ال�س�مع  واآداب  الراوي  الأخالق  اجل�مع  البغدادي-  اخلطيب 

.)221
. ) التنوخي- ن�سوار املح��رصة )1/ 190. 110

 – الفريوزاآب�دي . 111 منه.  راأ�سه  ثوب  كل  اأو  طويلة،  قلن�سوة  وهو  ُبْرُن�ص،  جمع  بران�ص 
الق�مو�ص املحيط )2/ 226( . 

. ) ابن كثري- البداية والنه�ية )12/ 223. 112

. ) ابن كثري- البداية والنه�ية )12/ 225. 113
الكرج: ا�سم ك�ن يطلقه العرب وامل�سلمون يف الع�سور ال�س�بقة على االأرا�سي الواقعة  114 .

يف جمهورية جورجي� احل�لية، وع��سمته� تبلي�سي، وك�نت ت�ستهر بتفلي�ص.
http:// wikipedia.org/ wiki.

. ) ابن كثري- البداية والنه�ية )13/ 45. 115
. ) الع�سقالين- فتح الب�ري )6/ 279. 116

. ) ابن بط�ل- �رصح �سحيح البخ�ري )5/ 210. 117
. ) ال�رصخ�سي- �رصح كت�ب ال�سري الكبري )4/ 343- 344. 118

الره�: مدينة بيزنطية تقع يف اجلزيرة �سم�يل حران عند من�بع اأحد روافد نهر البليخ  119 .
callrho( ف�سم�ه� العرب الره� وهي حتريف ال�سمه�  وك�ن ا�سمه� اليون�ين )كلرهو 
يف  الواردة  ب�الأم�كن  تعريف  اأورفة.  وت�سمى  تركي�  بالد  من  اليوم  وهي  اليون�ين، 

البداية والنه�ية البن كثري )1/ 181( .
. ) ابن كثري- البداية والنه�ية )11/ 153. 120
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املصادر واملراجع: 
االأزهري، حممد بن اأحمد- معجم تهذيب اللغة- حتقيق ري��ص ق��سم- دار املعرفة-  1 .

بريوت/ لبن�ن – ط االأوىل2001م.
االألب�ين، حممد ن��رص الدين: 2 .

بريوت/  – أ.  االإ�سالمي  املكتب   – ال�سبيل  من�ر  اأح�ديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 
لبن�ن– ط االأوىل 1979م.

ب. �سحيح اجل�مع ال�سغري وزي�دته )الفتح الكبري( - املكتب االإ�سالمي- بريوت- ط 
الث�نية 1988م.

ت. �سعيف اجل�مع ال�سغري وزي�دته )الفتح الكبري( - املكتب االإ�سالمي- بريوت- ط 
الث�نية 1988م.

بريوت/  ابن االأثري، علي بن حممد بن حممد ال�سيب�ين- الك�مل يف الت�ريخ – دار الفكر – . 3
لبن�ن- ط 1982هـ .

 – ابن االأثري، املب�رك بن حممد اجلزري- النه�ية يف غريب احلديث واالأثر- دار الفكر . 4
بريوت/ لبن�ن – ط االأوىل 1997م.

القطب  علي  حممد  ال�سيخ  حتقيق  البخ�ري-  �سحيح  اإ�سم�عيل-  بن  حممد  البخ�ري،  5 .
وه�س�م البخ�ري- املكتبة الع�رصية- �سيدا/ لبن�ن – ط 2010م. 

ابن بط�ل، علي بن خلف بن عبد امللك البكري القرطبي- �رصح �سحيح البخ�رى- حتقيق  6 .
اأبي متيم ي��رص بن اإبراهيم- مكتبة الر�سد- ال�سعودية/ الري��ص – ط الث�نية 2003م.

بريوت/  الرتمذي، حممد بن عي�سى- �سنن الرتمذي- حتقيق اأحمد �س�كر – دار الفكر – . 7
لبن�ن- ط 1994م.

املذاكرة-  واأخب�ر  ن�سوار املح��رصة  الب�رصي-  ن بن علي بن حممد  املح�سِّ التنوخي،  8 .
حتقيق م�سطفى ح�سني عبد اله�دي- دار الكتب العلمية- بريوت/ لبن�ن – ط االأوىل 

2004 م.
ابن تيمية، اأحمد بن عبداحلليم احلراين- جمموعة الفت�وى- اعتنى به� وخرج اأح�ديثه�  9 .
ع�مر اجلزار واأنور الب�ز – دار الوف�ء، املن�سورة/ م�رص. ومكتبة العبيك�ن، الري��ص/ 

ال�سعودية – ط الث�نية 1998م.
اأحمد  حتقيق  العربية-  و�سح�ح  اللغة  ت�ج  ال�سح�ح  حم�د-  بن  اإ�سم�عيل  اجلوهري،  10 .

عبدالغفور عط�ر- ط الث�لثة 1984م .
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ب م ن- ب ت ن. ابن اجلوزي، عبدالرحمن بن علي- �سرية عمر بن عبدالعزيز – . 11
احللبي، علي ح�سن واآخرون- مو�سوعة االأح�ديث واالآث�ر ال�سعيفة واملو�سوعة- مكتبة  12 .

املع�رف للن�رص والتوزيع- الري��ص/ ال�سعودية – ط االأوىل 1999م.
حتقيق فريد اجلندي- دار الكتب العلمية  احلموي، ي�قوت بن عبداهلل- معجم البلدان – . 13

– ب.ت.ن. – بريوت/ لبن�ن 
مطبعة  والتعديل-  اجلرح  اإدري�ص-  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  الرازي،  ح�مت  اأبي  ابن  14 .

جمل�ص دائرة املع�رف العثم�نية- حيدر اآب�د الدكن/ الهند – ط االأوىل 1952م.
ابن حزم، علي بن اأحمد بن �سعيد االأندل�سي الظ�هري 15 .

بريوت/  – أ.  العلمية  الكتب  دار   – البنداري  عبدالغف�ر  حتقيق  ب�الآث�ر–  املحلى 
لبن�ن– ب.ت.ن.

 – العلمية ب.  الكتب  دار  واالعتق�دات-  واملع�مالت  العب�دات  يف  االإجم�ع  مراتب 
بريوت/ لبن�ن – ب.ت.ن.

 – ابن حنبل، اأحمد بن حممد- م�سند االإم�م اأحمد بن حنبل– حتقيق اأحمد حممد �س�كر. 16
دار احلديث – الق�هرة/ م�رص – ط االأوىل 1995م.

اخلرا�س�ين، �سعيد بن من�سور بن �سعبة املكي- �سنن �سعيد بن من�سور- حتقيق حبيب  17 .
الرحمن االأعظمي – دار الكتب العلمية- بريوت/ لبن�ن- ط 1387هـ.

اخلط�بي، حمد بن حممد- غريب احلديث- حتقيق عبدالكرمي العزب�وي- من من�سورات  18 .
ج�معة اأم القرى- مكة املكرمة- ط1983م.

اخلطيب البغدادي، اأحمد بن علي- اجل�مع الأخالق الراوي واآداب ال�س�مع- حتقيق حممد  19 .
عج�ج اخلطيب- موؤ�س�سة الر�س�لة- بريوت/ لبن�ن- ط الث�نية 1994م.

اعتنى به  اخلطيب ال�رصبيني، حممد- مغني املحت�ج اإىل معرفة مع�ين األف�ظ املنه�ج – . 20
حممد خليل عيت�ين- دار املوؤيد – الري��ص/ ال�سعودية– ط االأوىل 1997م.

جواهر  من  العرو�ص  ت�ج  احلنفي-  الوا�سطي  احل�سيني  مرت�سى  حممد  ال�سيد  الزبيدي،  21 .
الق�مو�ص- حتقيق علي �سريي- دار الفكر- بريوت/ لبن�ن- ط 1994م.

الزخم�رصي، حممود بن عمر- الف�ئق يف غريب احلديث- تعليق اإبراهيم �سم�ص الدين-  22 .
دار الكتب العلمية – بريوت/ لبن�ن – ط االأوىل 1996م.

 – زيدان، عبدالكرمي- املف�سل يف اأحك�م املراأة والبيت امل�سلم يف ال�رصيعة االإ�سالمية . 23
موؤ�س�سة الر�س�لة – بريوت/ لبن�ن- ط الث�لثة 1997م.
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ال�رصخ�سي، حممد بن اأحمد- �رصح كت�ب ال�سري الكبري- حتقيق حممد ح�سن ال�س�فعي-  24 .
دار الكتب العلمية – بريوت/ لبن�ن – ط االأوىل 1997هـ.

َلِمي، ِعزالدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم- اأَحك�م اجله�د وف�س�ئله- حتقيق نزيه كم�ل  ال�سُّ 25 .
حم�د- مكتبة دار الوف�ء للن�رص والتوزيع – جدة/ ال�سعودية- ط االأوىل 1986م.

بريوت/  ابن �سعد، حممد ك�تب الواقدي - الطبق�ت الكربى- دار �س�در و دار بريوت – . 26
لبن�ن- ط 1960م .

ال�سيب�ين، حممد بن احل�سن- ال�سري الكبري )مع �رصحه لالإم�م حممد بن اأحمد ال�رصخ�سي(  27 .
االأوىل  ط   – لبن�ن  بريوت/   – العلمية  الكتب  دار  ال�س�فعي-  ح�سن  حممد  حتقيق   -

1997هـ.
ابن اأبي �سيبة، عبداهلل بن حممد- امل�سنف يف االأح�ديث واالآث�ر- حتقيق كم�ل احلوت-  28 .

دار الت�ج- بريوت/ لبن�ن- ط االأوىل 1989م.
الطرباين، �سليم�ن بن اأحمد: 29 .

م-  املعجم ال�سغري- دار الكتب العلمية- بريوت- ط1983أ. 
الق�هرة/  املعجم الكبري- حتقيق حمدي عبد املجيد ال�سلفي – مكتبة ابن تيمية – ب. 

م�رص – ط الث�نية 1983م. 
عبدالكرمي الزيد، زيد- مقدمة يف الق�نون الدويل االإن�س�ين يف االإ�سالم- من من�سورات  30 .

اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر- ب.ت.ن.
الع�سقالين، اأحمد بن علي بن حجر:  31 .

ط  تقريب التهذيب- حتقيق م�سطفى عط� – دار الكتب العلمية – بريوت/ لبن�ن – أ. 
االأوىل1993م.

ه��سم  عبداهلل  �سححه  – ب.  الكبري  الرافعي  اأح�ديث  تخريج  يف  احلبري  تلخي�ص 
اليم�ين- دار املعرفة – بريوت/ لبن�ن – ب.ت.ن. 

ت. فتح الب�ري ب�رصح �سحيح البخ�ري- حتقيق ال�سيخ عبدالعزيز بن ب�ز- دار الفكر- 
بريوت/ لبن�ن – ط 1996م. 

ابن ع�بدين، حممد اأمني- ح��سية ابن ع�بدين )ح��سية رد املخت�ر على الدر املخت�ر  32 .
كتب  �سمن  من  2000م.  ط   – لبن�ن  بريوت/   – الفكر  دار   – االأب�س�ر(  تنوير  �رصح 

املكتبة ال�س�ملة.
ابن العربي، حممد بن عبداهلل- اأحك�م القراآن- حتقيق علي حممد البج�وي- دار املعرفة  33 .

– بريوت/ لبن�ن- ب ت ن. 
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اإبراهيم وحممد  اأحمد حممود  الو�سيط يف املذهب- حتقيق  الغزايل، حممد بن حممد-  34 .
حممد ت�مر – دار ال�سالم- الق�هرة/ م�رص – ط االأوىل 1997م.

املكتبة  الفريوزاآب�دي، حممد بن يعقوب- الق�مو�ص املحيط – حتقيق جمدي ال�سيد – . 35
التوفيقية – الق�هرة/ م�رص – ب. ت. ن. 

القرايف ، اأحمد بن اإدري�ص ال�سنه�جي امل�رصي- الذخرية يف فروع امل�لكية- حتقيق  36 .
اأحمد عبدالرحمن – دار الكتب العلمية – بريوت/ لبن�ن – ط االأوىل 2001م.

الق�هرة/ م�رص- ط االأوىل  القر�س�وي، يو�سف عبداهلل- فقه اجله�د – مكتبة وهبة – . 37
2009م.

القراآن- �سبطه �سدقي جميل  االأن�س�ري- اجل�مع الأحك�م  اأحمد  بن  القرطبي، حممد  38 .
العط�ر- دار الفكر- بريوت/ لبن�ن – ط االأوىل 1999م.

م. قطب، �سيد- يف ظالل القراآن – دار ال�رصوق – بريوت/ لبن�ن – ط25 – 1996. 39
 – الك��س�ين، عالء الدين اأبو بكر بن م�سعود احلنفي- بدائع ال�سن�ئع يف ترتيب ال�رصائع . 40

دار الفكر – بريوت/ لبن�ن – ط االأوىل 1996م. 
وموؤ�س�سة  العربي  الرتاث  اإحي�ء  دار  والنه�ية-  البداية  عمر-  بن  اإ�سم�عيل  كثري،  ابن  41 .

الت�ريخ العربي- بريوت/ لبن�ن- ط االأوىل 1997م.
امل�وردي، علي بن حممد بن حبيب- االأحك�م ال�سلط�نية والوالي�ت الدينية- دار الكتب  42 .

العلمية – بريوت/ لبن�ن- ط 1978م.
حتقيق حممد حممد ت�مر  املرغين�ين، علي بن اأبي بكر- الهداية �رصح بداية املبتدي – . 43

وح�فظ ع��سور – دار ال�سالم الق�هرة/ م�رص – ط الث�نية 2006م. 
 – املع�فري، عبدامللك بن ه�س�م- ال�سرية النبوية- حتقيق حممد بيومي- مكتبة االإمي�ن. 44

املن�سورة/ م�رص- ط االأوىل 1995م.
الري��ص احلديثة-  اأحمد بن حممد بن قدامة- املغني- مكتبة  املقد�سي، عبد اهلل بن  45 .

الري��ص/ ال�سعودية – ط �سنة 1981 م .
ابن امللقن، عمر بن علي بن اأحمد- عج�لة املحت�ج اإىل توجيه املنه�ج- حتقيق عزالدين  46 .

ه�س�م البدراين– دار الكت�ب– اإربد/ االأردن – ط 2001م.
ط  لبن�ن– . 47 ابن منظور، حممد بن مكرم االإفريقي- ل�س�ن العرب– دار �س�ر– بريوت/ 

الث�لثة 1994م.
الن�س�ئي، اأحمد بن �سعيب- �سنن الن�س�ئي ال�سغرى )املجتبى(- �سبط وتوثيق �سدقي  48 .

العط�ر- دار الفكر– بريوت/ لبن�ن- ط 1995م.
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النمري، يو�سف بن عبداهلل بن عبدالرب القرطبي- الكـ�يف يف فقه اأهل املدينة امل�لكي-  49 .
حتقيق حممد حممد اأحيد املوريت�ين- مكتبة الري��ص احلديثة- الري��ص/ ال�سعودية- 

ط االأوىل 1978م.
النووي، يحيى بن �رصف:  50 .

م.  تهذيب االأ�سم�ء واللغ�ت- دار الفكر– بريوت/ لبن�ن– ط االأوىل 1996أ. 
�سنة  ط  لبن�ن– ب.  بريوت/  االإ�سالمي–  املكتب  املتقني-  وعمدة  الط�لبني  رو�سة 

1405هـ. 
الق�هرة/  �رصح �سحيح م�سلم- خرَّج اأح�ديثه حممد حممد ت�مر– دار الفجر للرتاث– ت. 

م�رص – ط االأوىل 1999م.
دار  الني�س�بوري، م�سلم بن احلج�ج- �سحيح م�سلم- حتقيق حممد فوؤاد عبدالب�قي– . 51

احلديث – الق�هرة/ م�رص – ط االأوىل 1997م.
ابن جنيم، زين الدين بن اإبراهيم امل�رصي- البحر الرائق �رصح كنز الدق�ئق- دار املعرفة  52 .

– ب.ت.ن. �سمن كتب املكتبة ال�س�ملة. – بريوت/ لبن�ن 
ابن النح��ص، اأحمد بن اإبراهيم بن حممد الدم�سقي ثم الدمي�طي- م�س�رع االأ�سواق اإىل  53 .
اإدري�ص  حتقيق  اجله�د(-  ف�س�ئل  )يف  ال�سالم  دار  اإىل  الغرام  ومثري  الع�س�ق  م�س�رع 
حممد علي وحممد خ�لد اإ�سطنبويل- دار الب�س�ئر االإ�سالمية– بريوت/ لبن�ن– ط االأوىل 

1990م.
كت�ب  )بح��سية  املنه�ج  ب�رصح  املحت�ج  حتفة  حجر-  بن  حممد  بن  اأحمد  الهيثمي،  54 .
حوا�سي ال�رصواين وابن ق��سم العب�دي على حتفة املحت�ج(- دار اإحي�ء الرتاث العربي– 

بريوت/ لبن�ن – ب. ت. ن.
بريوت/  الهيثمي، علي بن اأبي بكر- جممع الزوائد ومنبع الفوائد- دار الكت�ب العربي– . 55

لبن�ن- ط الث�لثة 1982م.
ب.ت.ن. اأبو يو�سف، يعقوب بن اإبراهيم- اخلراج- دار املعرفة- بريوت/ لبن�ن – . 56

املواقع األلكرتونية:
موقع  عن  موؤلف-  بدون  كثري– . 1 البن  والنه�ية  البداية  يف  الواردة  ب�الأم�كن  تعريف 

االإ�سالم http:// www.al- islam.com والكت�ب مدرج �سمن املكتبة ال�س�ملة.
 . 2 .http:// wikipedia.org/ wiki

املكتبة ال�س�ملة. 3 .




