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 األحكام الفقهيت املستنبطت من سورة احلشر
 )دراست مقارنت(

 عبدالكريم جاسم سممان عمي المشهداني .م.م
 المديرية العامة لتربية محافظة األنبار

Journalofstudies2019@gmail.com  
 الممخص:

بني النضير التي قادىا النبي صمى اهلل عميو وسمم مسائل فقيية متنوعة تتعمق بغزوة  لسورة الحشر إن  
 ضد بني النضير أحد قبائل الييود في المدينة.

،تحدثت في المقدمة عن أىمية البحث وعن المنيجية  ومبحثين وخاتمةوقد قسم البحث الى مقدمة 
وفي المبحث األول خضت في التعريف بسورة الحشر من خبلل عرض سبب التسمية ، العامة لمبحث

وفي المبحث الثاني استعرضت المسائل الفقيية الموجودة في السورة ، وفضائل السورة وأىداف السورة
وفي الخاتمة ذكرت أىم النتائج ، آراء الفقياء فييا وذكر الرأي الراجحمن خبلل طرح المسألة وذكر 

 .توصمت إلييا في بحثي ىذا ..... واهلل الموفقالتي 
 الكممات المفتاحية: )االحكام فقيية، المسائل الفقيية، سورة الحشر(.

Fiqh rulings deduced from Surat Al-Hashr 

(A comparative study) 

Abdul Karim Jassim Salman Ali Al-Mashhadani 

The General Directorate of Education in Anbar Province 

Abstracts: 

Surat al-Hashr has various doctrinal issues related to the battle of Banu al-

Nadir, which the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, led 

against Banu al-Nadir, one of the Jewish tribes in Medina. 

The research was divided into an introduction, two chapters, and a 

conclusion. In the introduction, I talked about the importance of the research 

and the general methodology of the research 

In the first topic, I delved into the definition of Surat Al-Hashr by presenting 

the reason for its name, the virtues of the Surah, and the objectives of the 

Surah. In the second topic, the jurisprudential issues found in the surah were 

reviewed by raising the issue and mentioning the opinions of the jurists in it, 

as well as the most correct opinion. 

In the conclusion, I mentioned the most important results that I reached in 

this research..... God bless you. 
Keywords: (Jurisprudence rulings, jurisprudence issues, Surat Al-Hashr). 
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 :المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصبلة والسبلم عمى سيد المرسمين سيدنا محمد وعمى آلو 

 وصحبو اجمعين.
 الحمد هلل الذي أنزل القرآن ليكون نورًا وىدى وشفاء وىاديًا ييدي إلى سواء السبيل.

الى يوم الدين .وليذا فإن دراسة وبعد :فإن القران الكريم معجزة اهلل الخالدة والباقية 
 عمومو من أجل العموم وأشرفيا، ألنو يتعمق بأصدق الكبلم كبلم اهلل عز وجل.

وانطبلقا من ىذا المعنى كان  ال بد من الوقوف عمى أحكامو ومقاصده من خبلل 
دراسة أحكام سورة الحشر)األحكام الفقيية المستنبطة من سورة الحشر( نسأل اهلل أن 

 فيو ويشرح صدورنا لفيم القرآن الكريم. يوفقنا
 وتبرز أىمية الموضوع من خبلل اآلتي:

 .يتعمق الموضوع بأشرف وأجل العموم وىو القرآن الكريم.ٔ
 .بيان ودراسة األحكام الفقيية الموجودة في سورة الحشر.ٕ

 مقدمة ومبحثين وخاتمة: وقد اقتضت طبيعة الموضوع مني جعل البحث في:
 األول: التعريف بسورة الحشر وفيو أربعة مطالب:المبحث 

 المطمب األول: أسماء السورة وعدد آياتيا.
 المطمب الثاني: سبب نزول السورة.

 المطمب الثالث: ما اشتممت عميو السورة
 المطمب الرابع: أىداف السورة.

 المبحث الثاني: األحكام الفقيية المستنبطة من السورة وفيو ثبلثة مطالب
التخريب في أرض العدو وفيو مسألة واحدة)حكم التخريب في أرض   ب األول: المطم
 العدو(

 تقسيم الفيء وفيو مسألة واحدة )حكم تقسيم الفيء(المطمب الثاني: 
 حكم إجبلء الكفار وفيو مسألتان  المطمب الثالث: 

 المسالة األولى: حكم إجبلء الكفار من جزيرة العرب.
 الحة أىل الحرب عمى الجبلء من غير جزية.المسألة الثانية: حكم مص
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 الخاتمة وفييا أىم النتائج التي توصمت إلييا في بحثي ىذا.
 وقد كانت منيجية البحث مبنية عمى الخطوات اآلتية:

 .كتابة اآليات التي منيا استنبطت األحكام الفقيية.ٔ
 .ذكر سبب النزول لآليات الكريمة.ٕ
 صطبلح..شرح األلفاظ من حيث المغة واالٖ
 مصادر.ال.تخريج األقوال الواردة في االحكام من ٗ

وفي الختام اسأل اهلل سبحانو وتعالى أن أكون قد سددت وقاربت فما كان من صواب 
فمن اهلل وما كان من خطأ فمني واهلل سبحانو وتعالى ىو اليادي إلى ساء السبيل 

 وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم.
 
 وفيو أربعة مطالب لمبحث األول: التعريف  بسورة الحشر:ا

 المطمب األول:
 أسماء السورة وعدد آياتيا:

ذكر لفظة الحشر في قولو  بيذا االسم لورد سبب التسمية: سميت سورة الحشر
 .( ٔ)(ىو الذي أخرج الذين كفروا من ديارىم ألول الحشر(تعالى))

وذكر ليا  أسم أخر وىو سورة  بني النضير وقد سماىا ابن عباس بيذا االسم فعن  
وذلك  (ٕ) سعيد بن جبير قال قمت البن عباس  سورة الحشر قال :قل سورة بني النضير

الشتمال السورة عمى ذكر أخراج بني النضير من المدينة في عيد النبي صمى اهلل عميو 
وعمل ابن عباس أنو كره تسميتيا بسورة الحشر حتى ال يظن الناس أن  (ٖ)وسمم 

 (ٗ)المقصود بيا ىو يوم القيامة

 (٘)وسورة الحشر مدنية باإلجماع وعدد آياتيا اربع وعشرون آية

 . سبب نزول السورة المطمب الثاني:
واختمف في  نزلت سورة الحشر عندما غزا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بني النضير.

 (ٙ)زمن الغزوة فالزىري قال عن عروة ابن الزبير أنيا كانت بعد وقعة بدر بستة أشير

 (ٚ)وقال ابن أسحاق وأخرون أنيا بعد معركة أحد في السنة الرابعة لميجرة 
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إن النبي صمى اهلل عميو وسمم وادع أقوام الييود عمى أن ال يحاربيم وال وسبب نزوليا 
يحاربوه فخرج النبي صمى اهلل عميو وسمم إلى بني النضير ليستعينيم في دية الرجميين 
من بني عامر المذين قتميما عمرو بن أمية الضمري وكان عامر بن الطفيل أعتقو لما 

أمو ولم يشعر عمرو أن مع العامريين العقد  قتل أىل بئر معونة عن رقبة كانت عن
المذكور فقال ليما: ممن أنتما؟ فذكرا لو أنيما من بني عامر فتركيما حتى ناما 

 -َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم مَ -فقتميما، وظن أنو ظفر ببعض ثأر أصحابو فأخبر رسول اهلل 
نضير وبني عامر عقد وحمف بذلك فقال: لقد قتمت قتيمين ألودينيما وكان بين بني ال

َصم ى الم ُو َعَمْيِو -)وما أرادوا( أي بنو النضير )من الغدر برسول اهلل( وألبي ذر بالنبي )
 ( وذلك أنو لما أتاىم عميو الصبلة والسبلم قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك ثم خبل-َوَسم مَ 

أن يمقوا عميو رحى فأخبره بعضيم ببعض وأجمعوا عمى اغتيالو عميو الصبلة والسبلم ب
بالتييؤ لحربيم والسير  -َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم مَ -جبريل بذلك فرجع إلى المدينة وأمر 

 (ٛ)إلييم

فسار إلييم النبي صمى اهلل عميو وسمم وحاصرىم حتى تم االتفاق عمى أن يخرجوا إلى  
، حصل ببل مشقة تمحق المسممين، إذ لم الشام والِحيَرة وَخيَبَر. فكانت أمواليم َفْيئًا بارداً 

 .(ٜ)ُيوِجُفوا عميو بخيل وال ركاب
وقال المفسرون :إن النبي صمى اهلل عميو وسمم حين ذىب الى بني النضير ليستعين 
بيم عمى دية الرجميين من بني عامر حاولوا الغدر برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بأن 

ت الذي كان صمى اهلل عميو وسمم جالسا تحتو، يمقوا عميو حجرا من فوق جدار البي
فأطمع اهلل سبحانو وتعالى رسولو بذلك .فخرج رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مسرعا 
وعاد الى المدينة ثم أمر بالتييؤ لمحرب فخرج الى بني النضير فحاصرىم وأجبلىم عن 

 (ٓٔ)المدينة وفييم نزلت سورة الحشر

 يو السورة.المطمب الثالث: ما اشتممت عم
 تحدثت سورة الحشر عن المعاني اآلتية:

 (ٔٔ).بدأت السورة بتسبيح اهلل عز وجل من كل ما في السماوات واألرضٔ
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.وضحت السورة ما حصل بين المسممين وبني النضير من خبلل الحديث عن اخراج ٕ
بني النضير من المدينة وحرق نخيميم وتخريب ديارىم وكذلك تقسيم الفيء الذي حصل 

 (ٕٔ)عميو المسممون  من بني النضير

.ذكرت السورة فضائل المياجرين )الفقراء( الذين أخرجوا من ديارىم واألنصار )الذين ٖ
 تبؤوا الدار( ثم الذين يمونيم من المؤمنين .

يياميم  الييود بأنيم معيم ٗ  (ٖٔ).ذكرت السورة صفات المنافقين وا 

 (ٗٔ).دعت السورة إلى تقوى اهلل عز وجل وأن مطمع عمى األعمال٘ 

 .ثم انتيت السورة بذكر اسماء اهلل عز وجل وذكر صفاتو.ٙ 
 المطمب الرابع: أىداف السورة.

 (٘ٔ).معرفة إن اهلل سبحانو عز وجل تسبح لو كل المخموقاتٔ

 (ٙٔ).ركزت السورة عمى العدالة االجتماعية من خبلل توزيع الفيءٕ

 (ٚٔ).بينت السورة الصورة الجميمة من خبلل األخوة بين المياجرين واألنصارٖ

 (ٛٔ).معرفة صفات المنافقين وانيم ال يوفون بعيد أبداٗ 

 . معرفة عداء الشيطان ألىل اإليمان وأنو يتخمى عن أتباعو٘ 
 .توجييات عامة لكل المسممينٙ

 السورة .وفيو ثبلثة مطالب.األحكام الفقيية المستنبطة من  المبحث الثاني:
وفيو مسألة واحدة )حكم التخريب في أرض  المطمب  األول :التخريب في أرض العدو: 

 العدو(
ثبت أن النبي صمى اهلل عميو وسمم حرق نخل بني النضير وكان ذلك عند تحصن بني 

اهلل النضير بعد أن غزاىم النبي صمى اهلل عميو وسمم بعد أن محاولتيم قتل النبي صمى 
عميو وسمم ))َعِن اْبِن ُعَمَر ، َرِضَي الم ُو َعْنُيَما ، َقاَل : َحر َق َرُسوُل اهلِل صمى اهلل عميو 

 (ٜٔ)وسمم َنْخَل َبِني الن ِضيِر َوَقَطَع َوْىَي اْلُبَوْيَرُة 

 (ٕٓ)ُأُصوِلَيا َفِبِإْذِن اهلِل ((َفَنَزَلْت ))َما قَطْعُتْم ِمْن ِليَنٍة ، َأْو َتَرْكُتُموَىا َقاِئَمًة َعَمى 

وىذا دليل عمى أنو )يجوز لممسممين أن يكيدوا عدوىم بكل ما فيو تضعيف شوكتيم  
 (ٕٔ)وتوىين كيدىم وتسييل الوصول الى الظفر بيم من قطع ثمارىم وتغوير مياىيم(
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 (ٕٕ)لك،()َوذكر بعض أىل اْلعمم َأنو صمى اهلل َعَمْيِو َوسمم، قطع َنْخميْم ليغيظيم بذ

 (ٕٗ)واإلخزاء ىنا القير واإلذالل(  ٖٕ)((َونزل ِفي َذِلك قولو تعالى: ))وليخزي اْلَفاِسقين 

 وأختمف العمماء والفقياء في تأويل فعل النبي صمى اهلل عميو وسمم إلى قولين.
القول األول:  جواز حرق نخل العدو وتخريب أرضو  إذا كان ىذا يصب في مصمحة 

 ف الكفار ويوىن شوكتيم ويسيل أمر الظفر بيم.جيش المسممين ويضع
الحنفية والمالكية والشافعية وىو أحد قولي الحنابمة وبو قال  وبو قال جميور الفقياء من

 (ٕ٘)أبن حزم

 واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة.
َقاِئَمًة َعَمى ُأُصوِلَيا َفِبِإْذِن من الكتاب قولو تعالى))َما َقَطْعُتم مِّن لِّيَنٍة َأْو َتَرْكُتُموَىا  أواًل: 

 (ٕٙ)الم ِو َوِلُيْخِزَي اْلَفاِسِقيَن((
عميو وسمم لما حاصر الييود من وجو الداللة من اآلية الكريمة: أن النبي صمى اهلل 

بني النضير أمر بقطع نخيميم. فقال الييود :يا محمد الست تزعم أنك نبي تريد 
وحرق الشجر. فشق ذلك عمى النبي صمى اهلل عميو الصبلح أفمن الصبلح قطع النخل 

وسمم ووجد المؤمنون في أنفسيم فقال بعضيم ال تقطعوا وقال بعضيم بل أقطعوا 
الكريمة بتصديق من نيى عن القطع وتحميل من قطع من لنغيظيم بذلك .فنزلت اآلية 

اهلل وليخزي (وبإذن اهلل يعني بأمر ٕٚاإلثم وأخبر أن القطع والترك كمو بإذن اهلل)
( وقا ل الشافعي في تفسيره :)أن ٕٛالفاسقين وىم الييود فكان القطع ذاًل ليم وىوانا)

 (ٜٕ)سبحانو وتعالى أنزل  ىذه اآلية رضا بما فعل المسممون من قطع نخل الييود( 

ُدوٍّ َنْيبل ِإال ُكِتَب َلُيْم قولو تعالى :)) َوال َيَطُئوَن َمْوِطًئا َيِغيُظ اْلُكف اَر َوال َيَناُلوَن ِمْن عَ  .ب.
 (ٖٓ)ِبِو َعَمٌل َصاِلٌح((

وجو الداللة من اآلية :)أن المؤمنين ال يصيبون من عدو اهلل شيئا في األموال واألنفس 
 (ٖٔ)إال كتب اهلل ليم بذلك ثواب عمل  صالح قد ارتضاه ليم(

وفي ىذا دليل واضح عمى جواز تخريب ديار العدو وقطع وحرق نخمو ،ألنو يعتبر من 
 األموال وقد ذكرت ذلك اآلية الكريمة. 
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ثانيًا: ما ورد عن نافع عن أبن عمر رضى اهلل عنيما  )): َحر َق َرُسوُل اهلِل صمى اهلل 
اْلُبَوْيَرُة َفَنَزَلْت ))َما قَطْعُتْم ِمْن ِليَنٍة ، َأْو عميو وسمم َنْخَل َبِني الن ِضيِر َوَقَطَع َوْىَي 

 (ٕٖ)َتَرْكُتُموَىا َقاِئَمًة َعَمى ُأُصوِلَيا َفِبِإْذِن اهلِل((

 جواز قطع أشجار العدو وحرقيا وجو الداللة من الحديث:
وفى حديث ابن عمر بيان أن لممسممين أن يكيدوا عدوىم من المشركين  (قال أبن بطال

ما فيو تضعيف شوكتيم، وتوىين كيدىم وتسييل الوصول إلى الظفر بيم من قطع بكل 
 (ٖٖ)ثمارىم،(

 (ٖٗ)قال النووي :في الحديث جواز قطع أشجار الكفار وأحراقو

وقال القسطبلني)يستدل بالحديث عمى جواز ىدم ديار الكفر وقطع أشجارىم زيادة 
 (ٖ٘)لغيظيم(

 ريب دياره.القول الثاني: كراىة حرق نخل العدو وتخ
 (   ٖٙ)وبو قال االوزاعي والميث بن سعد وابو ثور وىو قول لئلمام أحمد

 بأدلة من الكتاب والسنة.:  واستدلوا
َذا َتَول ى َسَعى ِفي اأْلَْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَيا َوُيْيِمَك اْلَحْرَث  أواًل: من الكتاب قولو تعالى))َواِ 

 (ٖٚ)اْلَفَساَد((َوالن ْسَل َوالم ُو اَل ُيِحبُّ 

وجو الداللة من اآلية الكريمة: أن الحرث المقصود ىنا ىو الزرع وفي اآلية دليل نيي 
 (ٖٛ)عمى الحرق ،ألنو يعتبر من اإلفساد في األرض

وقال السمرقندي في تفسير ىذه اآلية :أن المعترضين من جيش المسممين في حصار 
آلية الكريمة وقالوا بإن ىذا من بني النضير عمى الحرق والتخريب استدلوا بيذه ا

 (ٜٖ)اإلفساد في األرض

دِّيَق َرِضَي اهلُل َعْنُو  ثانيًا: من السنة ما روي عن َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب ))َأن  َأَبا َبْكٍر الصِّ
اْلَعاِص َوُشَرْحِبيَل ْبَن َلم ا َبَعَث ُأَمَراَء اْلُجُنوِد َنْحَو الش اِم َيِزيَد ْبِن َأِبي ُسْفَياَن َوَعْمَرو ْبَن 

 َحَسَنَة َقاَل: " ُأوِصيُكْم ِبتَْقَوى اهلِل َعز  َوَجل  اْغُزَوا ِفي َسِبيِل اهلِل، َقاِتُموا َمْن َكَفَر ِباهلِل، َفِإن  
، واََل ُتْغِرُقن  َنْخبًل اهلَل َناِصٌر ِديَنُو، َواَل َتْغُموا واََل َتْغِدُروا واََل َتْجُبُنوا واََل تُْفِسُدوا ِفي اأْلَْرضِ 

ُقن َيا واََل َتْعِقُروا َبِييَمًة َواَل َشَجَرًة تُْثِمُر واََل َتْيِدُموا َبْيَعًة ((  (ٓٗ)َواَل ُتَحرِّ
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 وجو الداللة:
وىنا في وصية أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو داللة عمى عدم جواز الحرق 

 والتخريب في ديار العدو
ل: أن أمر أبي بكر رضي اهلل عنو بعدم الحرق إنما من أجل وأجيب عمى ىذا األستدال

أن النبي صمى اهلل عميو وسمم بشرىم أنيم سيفتحونيا فأراد أبو بكر رضي اهلل عنو  
 (ٔٗ)بقاء ما موجود من شجر وبناء وغير ه لفائدة المسممين 

سل وأجيب كذلك بإن ما روي عن أبي بكر رواه الزىري عن سعيد ابن المسيب وىو مر 
 (ٕٗ)،ألن ابن المسيب لم يكن موجود في عيد ابي بكر الصديق رضى اهلل عنو

ثالثًا: استدلوا كذلك أن النبي صمى اهلل عميو وسمم إنما حرق النخل لسبب أنو كان 
 (ٖٗ)مقابل القوم وحتى يتسع المكان لجيش المسممين أي أن الحرق كان لضرورة القتال

 الخبلصة والقول الراجح.
لة القولين يتضح صحة ما ذىب اليو اصحاب القول األول وذلك لؤلدلة بعد عرض أد

التي ذكرت منيا اآلية الكريمة الصريحة التي اباحت لممسممين الحرق والترك وأن 
الحرق ىو إخزاء لمكافرين ونكاية و إذالاًل ليم ..يضاف اليو ما ورد عن ابن عمر كل 

 نكاية بالعدو .واهلل اعمم. ذلك اكد أن الحرق والتخريب جائز اذا كان فيو
 تقسيم الفيء وفيو مسألة واحدة)حكم تقسيم الفيء(  المطمب الثاني:

رجع، وأفاءه غيره: َرَجعو. وفبلن سريع الفيء من  الفيء لغة:  من فاء يفئ فيئا .
نو لحسن الفيئة بالكسر، مثال الفيعة، أي حسن الرجوع. والفئة مثال الفعة:  غضبو، وا 

نقصت من وسطو، أصمو فئ مثال فيع ألنو من  يوالياء عوض من الياء الت الطائفة،
فاء، ويجمع عمى فئون وفئات، مثال شيات ولدات. والفيء: الخراج والغنيمة، تقول 
منو: أفاء اهلل عمى المسممين ماَل الكفار يفئ إفاءة. واستفأت ىذا المال، أي أخذتو 

 (ٗٗ)فيئا

ى رسولو من أىل القرى فممو ولمرسول ولذي القربى وفي قولو تعالى)ما أفاء اهلل عم
 (٘ٗ)واليتامى والمساكين وابن السبيل كي ال يكون دولة بين االغنياء منكم( 

 (ٙٗ)و الفيء: الظل بعد الزوال ينبسط شرقا. وىو جمع أفياء، وفيوء
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وىو مرادف لمظل  لكن الفرق بينيما : أن الظل يكون ليبل ونيارا وال يكون الفي ءإال 
الفيء: ىو الظل إذا رجع من (ٚٗ)بالنيار وىو ما فاء من جانب إلى جانب أي رجع

: }َحت ى -جل وعبل  -جانب المغرب إلى جانب المشرق، وكل رجوع في! قال اهلل 
 (ٛٗ)َتِفيَء ِإَلى َأْمِر الم ِو{ 

 (    ٜٗ)ويقال: فيأت الشجرة وتفيأت أنا في فيئيا

من فاء يفيء اذا رجع ومنو قيل لمظل من آخر  وفي غريب ألفاظ الشافعي أصل الفيء 
 (    ٓ٘)النيار فيء الن الشمس فاءت عنو اذا رجعت والظل بالغداة وىو ما لم تنمو الشمس

 (ٔ٘)(وفي االصطبلح: )ىو كل ما حصل لممسممين من أموال الكفار بغير قتال

جع إلييم ببل ويعرف كذلك بأنو المال: الذي أفاء اهلل عمى المسممين ففاء الييم أي ر 
قتال وذلك مثل الجزية وكل من صولح عميو المسممون من أموال من خالف دينيم من 
األرضين التي قسمت بينيم او حبست عمييم بطيب من انفسيم وعمى من بعدىم من 

 .( ٕ٘)اىل الفيء كالسواد وما أشبو ذلك

ومن ولي وأختمف الفقياء في الفيء ىل ىو خاص برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
أمر المسممين من بعده يصرفوه في مصالح المسممين أم يخمس ويوزع عمى المقاتمين 

 كالغنيمة الى قولين:
القول األول: أن الفيء ال يخمس بل ىو خاص باإلمام يختص بو لنفسو أو يصرفو إذا 

 .شاء في مصالح المسممين
 (ٖ٘)قول لمشافعي في القديم وبو قال جميور الفقياء من الحنفية والمالكية والحنابمة وىو

ًة َيَتَصر ُف ِفيِو  -َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم  -قال الكاساني )َكاَن اْلَفْيُء ِلَرُسوِل الم ِو  َخاص 
ُقُو ِفيَمْن َشاَء َقاَل الم ُو  ُو ِلَنْفِسِو، َأْو ُيَفرِّ َأَفاَء َتَعاَلى َعز  َشْأُنُو: }َوَما  -َكْيَف َشاَء، َيْخَتصُّ

َمى الم ُو َعَمى َرُسوِلِو ِمْنُيْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَمْيِو ِمْن َخْيٍل َوال ِرَكاٍب َوَلِكن  الم َو ُيَسمُِّط ُرُسَمُو عَ 
 (ٗ٘)َمْن َيَشاُء َوالم ُو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{ 

يو وسمم كميا من وصدقات النبي  صمى اهلل عم وقال القيرواني من المالكية :قال مال :)
أموال بنى النضير، ولم تخمس ألنيا كانت صافية، وخمس قريظة ألنيا كانت 

 (٘٘)بقتال.(
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وقال بياء الدين المقدسي من الحنابمة)وما تركو الكفار فزعا وىربوا لم يوجف عميو 
بخيل وال ركاب أو أخذ منيم بغير قتال فيو فيء يصرف في مصالح المسممين" والفيء 

 (ٙ٘)لممسممين من مال الكفار(ىو الراجع 

 واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة 
 من الكتاب أواًل:
قولو تعالى)َوَما َأَفاَء الم ُو َعَمى َرُسوِلِو ِمْنُيْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَمْيِو ِمْن َخْيٍل وال ِرَكاٍب َوَلِكن   

 (ٚ٘)َمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{ الم َو ُيَسمُِّط ُرُسَمُو َعَمى َمْن َيَشاُء َوالم ُو عَ 

وجو الداللة من اآلية الكريمة: أن اهلل سبحانو وتعالى أفاء عمى رسولو أموال بني 
النضير فجعمت لمنبي صمى اهلل عميو وسمم ولقرابتو واليتامى وأىل الحاجة والمساكين 

 (ٛ٘)وابن السبيل

اهلل عميو وسمم أن يخمس وفي التفسير الوسيط إن المسممين طمبوا من رسول اهلل صمى 
أموال بني النضير بينيم كما فعل بغنائم بدر. فأنزل اهلل سبحانو وتعالى ىذه اآلية 
لتوضح أن ىذا المال خاص بالنبي صمى اهلل عميو وسمم  ولقرابتو من أىل بيتو 

 (ٜ٘)ولميتامى والمساكين وابن السبيل

 ثانيًا: من السنة
عنو )َقاَل َكاَنْت َأْمَواُل َبِني الن ِضيِر ِمم ا َأَفاَء  ما ورد عن عمر ابن الخطاب رضي اهلل

الم ُو َعَمى َرُسوِلِو َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم ِمم ا َلْم ُيوِجْف اْلُمْسِمُموَن َعَمْيِو ِبَخْيٍل َواَل ِرَكاٍب 
 (ٓٙ)َفَكاَنْت ِلَرُسوِل الم ِو َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم(

رواية أخرى أن عمر أبن الخطاب قال)ِإن  َأْمَواَل َبِني الن ِضيِر َكاَنْت ِمم ا َأَفاَء الم ُو  وفي
َفَكاَنْت ِلَرُسوِل الم ِو َصم ى « َعَمى َرُسوِلِو ِمم ا َلْم ُيوِجِف اْلُمْسِمُموَن َعَمْيِو ِبَخْيٍل واََل ِرَكابٍ 

اَن َرُسوُل الم ِو َصم ى اهلُل َعَمْيِو َوَسم َم ُيْنِفُق َعَمى َأْىِمِو ِمْنُو َنَفَقَة اهلُل َعَمْيِو َوَسم َم َخاِلَصًة، َوكَ 
 (ٔٙ)َسَنٍة َوَما َبِقي َجَعَمُو ِفي اْلُكَراِع َوالسِّبَلِح ُعد ًة ِفي َسِبيِل الم ِو(

 وجو الداللة :
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و صمى اهلل عميو وجو الداللة من الحديثين واضحة بأن اهلل سبحانو وتعالى أختص نبي
وسمم بيذا المال َفَكاَن َرُسوُل الم ِو )صمى اهلل عميو وسمم( ُيْنِفُق َعَمى َأْىِمِو َنَفَقَة َسَنِتِيْم 

 .(ٕٙ)ِمنو، ثُم  َيْأُخُذ َما َبِقَى، َفَيْجَعُمُو َمْجَعَل َماِل الم ِو 

الم ُو َعَمى َرُسوِلِو َوَكاَنْت َلُو  قال ابن حجر  إن َأْرَض َبِني الن ِضيِر َكاَنْت ِمم ا َأَفاءَ 
م ا َخاِلَصًة َلِكن ُو آَثَر ِبَيا اْلُمَياِجِريَن َوَأَمَرُىْم َأْن ُيِعيُدوا ِإَلى اأْلَْنَصاِر َما َكاُنوا َواَسْوُىْم ِبِو لَ 

 (ٖٙ)يًعا ِبَذِلكَ َقِدُموا َعَمْيِيُم اْلَمِديَنَة واََل َشْيَء َلُيْم َفاْسَتْغَنى اْلَفِريَقاِن َجمِ 

ويستدل كذلك بأن  السيدة فاطمة بنت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم جاءت ابي 
الصديق رضي اهلل عنو تطمب منو أموال النبي صمى اهلل عميو وسمم الخاص بو من 
أراضي بني النضير وقد أبى ابو بكر الصديق رضي اهلل عنو ذلك واستدل بأن النبي 

قال))اَل تقتسم ورثتي ِديَنار، َوَما تركت بعد َنَفَقة نَساِئي َومؤَنة صمى اهلل عميو وسمم 
 (ٗٙ)َعاِمِمي َفُيَو َصَدَقة((

وفي طمب السيدة فاطمة أموال أبييا من ما  أفاء عميو من بني النضير دليل عمى أن 
ىذه األموال كانت لرسول اهلل خاصة ولما عممت بالحديث الذي ذكره ابي بكر بإن مال 

 (٘ٙ)اهلل صمى اهلل عميو وسمم ال يورث بل ىو صدقة، انقطع الكبلمرسول 

وأستدل كذلك بأن الفيء ال يخمس ألنو لم يوجف عميو ال بخيل وال سبلح فيي لرسول 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم. وقد أعطى صمى اهلل عميو وسمم منيا لممياجرين وذلك 

ثبلثة وكان صمى اهلل عميو وسمم لحاجتيم وخروجيم من ديارىم ولم يقسم لؤلنصار إال ل
ينفق منيا في مصالح المسممين وينفق منيا عمى نفسو وأىمو. وكذلك فعل ولي األمر 

 (ٙٙ)من بعده

القول الثاني: أن  الفيء يخمس أي يقسم عمى خمسة أسيم: سيم منيا يقسم عمى 
اس لرسول المذكورين فى آية الفيء وىم أنفسيم المذكورون في آية الغنيمة، وأربعة أخم

اهلل صمى اهلل عميو وسمم ، واجتياد اإلمام بعده ، ينفق منو عمى نفسو وعمى عيالو ومن 
 (ٚٙ)يرى . وبو قال الشافعي والخرقي من أصحاب أحمد

 واستدلوا :
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اْلُقْرَبى أواًل: قولو تعالى)م ا َأَفاء الم ُو َعَمى َرُسوِلِو ِمْن َأْىِل اْلُقَرى َفِمم ِو َوِلمر ُسوِل َوِلِذي 
 (ٛٙ)َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن الس ِبيِل(

 وجو الداللة:
إن اآلية عامة مطمقة لم يذكر فييا التخميس فحممت عمى أية الغنيمة المقيد 

 (ٜٙ)بالخمس

وأجيب عميو أن آية الفيء نزلت فيما صار الى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من 
الغنيمة فقد نزلت عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم غير إيجاف وقتال أما أية 

 (ٓٚ)بإيجاف وقتال فبل يحمل ىنا المطمق عمى المقيد

 ثانيًا:
ما روي عن عبادة بن الصامت قال أخذ النبي صمى اهلل عميو وسمم وبرة من جنب 
بعير فقال ))أييا الناس إنو ال يحل لي مما أفاء اهلل عميكم قدر ىذه إال الخمس 

 (ٔٚ)س مردود عميكم ((والخم

اِمِت َرِضَي الم ُو َعْنُو َقاَل: َأَخَذ َرُسوُل الم ِو َصم ى اهلُل  وفي رواية أخرى َعْن ُعَباَدَة ْبِن الص 
ي َيا َأيَُّيا الن اُس، ِإن ُو اَل َيِحلُّ لِ ( ( َعَمْيِو َوَسم َم َيْوَم ُحَنْيٍن َوَبَرًة ِمْن َجْنِب َبِعيٍر ثُم  َقاَل :

َمِخيَط، ِمم ا َأَفاَء الم ُو َعَمْيُكْم َقْدَر َىِذِه ِإال  اْلُخُمَس، َواْلُخُمُس َمْرُدوٌد َعَمْيُكْم، َفَأدُّوا اْلَخْيَط َوالْ 
ي اُكْم َواْلُغُموَل، َفِإن ُو َعاٌر َعَمى َأْىِمِو َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَعَمْيُكْم ِباْلِجَياِد ِفي َسِبيِل ال م ِو، َفِإن ُو َواِ 

 (ٕٚ)َباٌب ِمْن َأْبَواِب اْلَجن ِة، ُيْذِىُب الم ُو ِبِو اْلَيم  َواْلَغم ((

 وجو الداللة من الحديثين:
أن الفيء يخمس بدليل قولو صمى اهلل عميو وسمم ليس لي مما أفاء اهلل اال الخمس 

 (ٖٚ)والخمس مردود فيكم

واستدلوا كذلك بما روى اْبَن ُعَيْيَنَة ُيَحدُِّث َعِن الزُّْىِرىِّ َأن ُو َسِمَع َماِلَك ْبَن َأْوِس ْبِن  
َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخط اب َرِضَى الم ُو َعْنُو َواْلَعب اَس َوَعِمى  ْبَن َأِبى  ((اْلَحَدثَاِن َيُقوُل 

َفَقاَل  -صمى اهلل عميو وسمم-ْخَتِصَماِن ِإَلْيِو ِفى َأْمَواِل الن ِبىِّ َطاِلٍب َرِضَى الم ُو َعْنُيَما يَ 
ُعَمُر َرِضَى الم ُو َعْنُو : َكاَنْت َأْمَواُل َبِنى الن ِضيِر ِمم ا َأَفاَء الم ُو َعَمى َرُسوِلِو ِمم ا َلْم 

 -صمى اهلل عميو وسمم-ِلَرُسوِل الم ِو  ُيوِجِف َعَمْيِو اْلُمْسِمُموَن ِبَخْيٍل َواَل ِرَكاٍب َفَكاَنتْ 
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ُيْنِفُق ِمْنَيا َعَمى َأْىِمِو  -صمى اهلل عميو وسمم-َخاِلًصا ُدوَن اْلُمْسِمِميَن َوَكاَن َرُسوُل الم ِو 
-َرُسوُل الم ِو  َنَفَقَة َسَنٍة َفَما َفَضَل َجَعَمُو ِفى اْلُكَراِع َوالسِّبَلِح ُعد ًة ِفى َسِبيِل الم ِو ُثم  ُتُوفِّىَ 

دِّيُق َرِضَى الم ُو َعْنُو ِبِمْثِل َما َوِلَيَيا ِبِو َرُسوُل  -صمى اهلل عميو وسمم َفَوِلَيَيا َأُبو َبْكٍر الصِّ
صمى اهلل عميو -ُثم  َوِليُتَيا ِبِمْثِل َما َوِلَيَيا ِبِو َرُسوُل الم ِو  -صمى اهلل عميو وسمم-الم ِو 
دِّيُق َرِضَى الم ُو َعْنُو ُثم  َسَأْلُتَماِنى َأْن ُأَولَِّيُكَماَىا َفَول ْيُتُكَماَىا َعَمى َأْن َوَأُبو َبكْ  -وسمم ٍر الصِّ

ثُم  َوِلَيَيا بِو َأُبو َبْكٍر ثُم   -صمى اهلل عميو وسمم-َتْعَمبَل ِفيَيا ِبِمْثِل َما َوِلَيَيا ِبِو َرُسوُل الم ِو 
َماِنى َتْخَتِصَماِن َأُتِريَداِن َأْن َأْدَفَع ِإَلى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُكَما ِنْصًفا َأُتِريَداِن ِمنِّى َوِليُتَيا ِبِو َفِجْئتُ 

اَل  َقَضاًء َأُتِريَداِن َغْيَر َما َقَضْيُت ِبِو َبْيَنُكَما َأو اًل َفبَل َوال ِذى ِبِإْذِنِو تَُقوُم الس َمَواُت َواأَلْرُض 
 (ٗٚ)َقَضاًء َغْيَر َذِلَك َفِإْن َعَجْزُتَما َعْنَيا َفاْدَفَعاَىا ِإَلى  َأْكِفيُكَماَىا(( َأْقِضى َبْيَنُكَما

قال الشافعي إن  األموال التي ذكرىا عمر بن الخطاب  ىي ما بقي في يد النبي صمى 
 ( ٘ٚ)اهلل عميو وسمم بعد الخمس أي بعد أن خمست

امضيا ما بقي من ىذه األموال التي  ويستدل أيضا  إن أبا بكر وعمر رضي اهلل عنيما
كانت عند رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأنيم كانوا فيو أسوة لممسممين ولم يكن ليما 

 (ٙٚ)مما لم يوجف عميو المسممون من الفيء

 القول الراجح:
بعد النظر بأقوال وأدلة الفريقين يتضح إن ىناك فرق واضح بين الفيء والغنيمة  وأن  

 حكم خاص بولكل منيما 
يجاف الخيل خبلف الفيء الذي أخذ صمحا ومن دون  فالغنيمة ما أخذ بقوة السبلح وا 
قتال وىذا يوجب أن لكل منيما حكم خاص .فالذين قالوا :بعدم جواز تخميس الفيء 
استدلوا بأدلة واضحة وصريحة من الكتاب والسنة وتدل داللة صريحة عمى أن الفيء 

صمى اهلل عميو وسمم وإلمام المسممين من بعده يصرفو في ال يخمس  إنما ىو لمنبي 
 مصالح المسممين

التقييد في  واستدل المخالفون ليم بتأويل آية الفيء بأنيا آية مطمقة وحمموىا عمى 
 آية الغنيمة
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وبعد سرد األدلة يتبين إن القول الراجح ىو ما ذىب إليو الجميور لقوة ما استدلوا بو 
 واهلل أعمم..
 وفيو مسألتان الثالث: حكم إجبلء الكفار. المطمب

 المسألة األولى)حكم إجبلء الكفار من جزيرة العرب(
 تعريف اإلجبلء: 

 تعريف اإلجبلء لغًة:
اإلجبلء من الجبلء والجبلء من قوليم  : جبل القوُم َعن َمَناِزليْم َجبلًء، ِإذا َخرُجوا 

ُو َعَمْيِيُم اْلَجبَلَء َلَعذ َبُيْم ِفي الدُّْنَيا َوَلُيْم ِفي اآْلِخَرِة قال تعالى))َوَلْواَل َأْن َكَتَب الم  (ٚٚ)َعْنَيا
 (ٛٚ)َعَذاُب الن اِر((

 (ٜٚ)وجبل القوم عن موضعيم جبلء، وأجميتيم إجبلء

جبلء الجيوش: سحبيا إجبلء القواعد  -ويقال إجبلء مصدر أجمى عن  وأجمى من وا 
 (ٓٛ)العسكرّية: تركيا والخروج منيا

 (ٔٛ)َجبَل القوُم عن منازليم َجبلًء وأجميتيم أنا )يعني قسرًا( إجبلء ويقال

اإِلْجبلء: ىو اإلخراج من األوطان واألراضي ومحلِّ  تعريف اإلجبلء في االصطبلح:
 (ٕٛ)إقامتيم

 (ٖٛ)وفي تعريف آخر لئلجبلء :ىو اإلخراج من الوطن عنوة  

 حكم إجبلء الكفار من جزيرة العرب
اتفق الفقياء من الحنفية والمالكية والشافعية الحنابمة عمى وجوب أجبلء الكفار من 

 (ٗٛ)جزيرة العرب وجواز سكنيم في غيرىا من األمصار 

 واحتجوا بما روي عن:
ِس َوَما َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعب اٍس َرِضَي الم ُو َعْنُيَما: َأن ُو َقاَل: َيْوُم الَخِمي أواًل:

َيْوُم الَخِميِس؟ ُثم  َبَكى َحت ى َخَضَب َدْمُعُو الَحْصَباَء، َفَقاَل: اْشَتد  ِبَرُسوِل الم ِو َصم ى اهلُل 
اْئُتوِني ِبِكتَاٍب َأْكُتْب َلُكْم ِكتَاًبا َلْن َتِضمُّوا َبْعَدُه »َعَمْيِو َوَسم َم َوَجُعُو   َيْوَم الَخِميِس، َفَقاَل: 

، َفَتَناَزُعوا، َواَل َيْنَبِغي ِعْنَد َنِبيٍّ تََناُزٌع، َفَقاُلوا: َىَجَر َرُسوُل الم ِو َصم ى اهلُل َعَمْيِو «اَأَبدً 
، َوَأْوَصى ِعْنَد َمْوِتِو ِبَثبَلٍث: «َدُعوِني، َفال ِذي َأَنا ِفيِو َخْيٌر ِمم ا َتْدُعوِني ِإَلْيوِ »َوَسم َم، َقاَل: 
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، َوَنِسيُت «ُمْشِرِكيَن ِمْن َجِزيَرِة الَعَرِب، َوَأِجيُزوا الَوْفَد ِبَنْحِو َما ُكْنُت ُأِجيُزُىمْ َأْخِرُجوا ال»
 الث اِلَثَة، َوَقاَل َيْعُقوُب ْبُن ُمَحم ٍد، َسَأْلُت الُمِغيَرَة ْبَن َعْبِد الر ْحَمِن، َعْن َجِزيَرِة الَعَرِب: َفَقالَ 

ُل ِتَياَمَة "َمك ُة، َوالَمِديَنُة، َوا  (٘ٛ)لَيَماَمُة، َوالَيَمُن، َوَقاَل َيْعُقوُب َوالَعْرُج َأو 

 ثانيًا: عن ابن ُجريٍج قال ،أخبرني أبو الزُّبير، أنو سمع جابر بن عبد اهلل يقول:
يقول: "أُلخِرَجن   -صم ى اهلل عميو وسمم-)أخَبرني عمُر بن الخطاب أنو سمع رسوَل اهلل 

 (ٙٛ)رى ِمن جزيرِة العرِب، فبل أتُرك فييا إال  ُمسِممًا(الييوَد والن صا

صمى اهلل -َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبى َحِكيٍم َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َأن  َرُسوَل الم ِو  ثالثًا:
َوالن َصاَرى ات َخُذوا ُقُبوَر َقاَتَل الم ُو اْلَيُيوَد :» َقاَل ِفى َمَرِضِو ال ِذى َماَت ِفيِو  -عميو وسمم

 (ٚٛ)«َأْنِبَياِئِيْم َمَساِجَد اَل َيْبَقَين  ِديَناِن ِبَأْرِض اْلَعَرِب 

 وجو الداللة من األحاديث الثبلثة:
دلت األحاديث الثبلثة بمنطوقيا عمى وجوب أخراج المشركين  من كل مكان داخل 

 (ٛٛ)سبلمجزيرة العرب وأن ال يبقى فييا دين غير دين اإل
رابعًا: فعل عمر رضي اهلل عنو عندما أجمى ييود خيبر وييود نجران. قال ابن شياب 

أنو قال  -صمى اهلل عميو وسمم  -فحص عمر عن ذلك حتى أتاه اليقين عن رسول اهلل 
 (ٜٛ)"ال يجمع دينان في جزيرة العرب"

 الخبلصة:
ة ال تحتمل التأويل وفييا بعد كل ما ورد من ىذه األدلة التي تدل داللة واضحة وصريح

جبلؤىم  أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أمر بإخراج المشركين من أرض جزيرة العرب وا 
 عنيا .فكانت آخر وصايا النبي صمى اهلل عميو وسمم

كان آخر »قال اإلمام مالك رحمو اهلل في الموطأ: أنو سمع عمر  بن عبدالعزيز يقول: 
قاتل اهلل الييود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائيم مساجد ال ما تكمم بو رسول اهلل أنو قال: 

 (ٜٓ)«يبقين دينان بأرض العرب

 المسألة الثانية
 )حكم مصالحة أىل الحرب عمى الجبلء من غير جزية(

 أختمف  الفقياء في حكم ىذه المسألة إلى قولين:
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يا الحاق القول األول :أن ىذه المصالحة غير جائزة إذا كانت لغير ضرورة وكان في
الضرر بالمسممين وكذلك لما فيو صغار باإلسبلم   .وبو قال الحنفية والمالكية وىو 

 (ٜٔ)قول لمشافعي ولئلمام أحمد

 والحجة ليم:
ُموَن َما َحر َم الم ُو ٔ .قال تعالى))َقاِتُموا ال ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِبالم ِو واََل ِباْلَيْوِم اآْلِخِر واََل ُيَحرِّ

وُلُو واََل َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن ال ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحت ٰى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعن َيٍد َوُىْم َوَرسُ 
 (ٕٜ)َصاِغُروَن((

 وجو الداللة من اآلية الكريمة:
 (ٖٜ)أن اهلل سبحانو وتعالى أمر بقتال المشركين حتى يعطوا الجزية

عطاء الجزية ىنا يجب أن يكون ع ن قير وذل واعتراف بأن أيدي المسممين فوق وا 
 (ٜٗ)أيدييم واألمر النافذ ليم عمييم ليذا يعطوا الجزية وىم صاغرون أي أذالء

ْمِم َوَأنُتُم اأْلَْعَمْوَن َوالم ُو َمَعُكْم َوَلن َيِتَرُكْم ٕ .قولو تعالى))َفبَل َتِيُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى الس 
 (ٜ٘)َأْعَماَلُكْم((

 الداللة من اآلية  الكريمة:وجو 
 (ٜٙ)إذا َكاَن اْلُمْسِمُموَن َعَمى ِعز ٍة َوُقو ٍة َوَمَنَعٍة، َوَجَماَعًة َعِديَدًة، َوِشد ًة َشِديَدًة َفبَل ُصْمَح،  

 (ٜٚ)( وقال البيضاوي )فبل تينوا  أي ال تضعفوا وتدعوا الى السمم والصمح خورا وتذلبل

في ىذه المصالحة لما فيو من ترك الجياد وتأخيره واهلل . أنو ال مصمحة لممسممين ٖ
 (ٜٛ)سبحانو وتعالى أمر بعدم اليوان والدعوة إلى السمم

 القول الثاني: إن المصالحة جائزة إذا دعت الحاجة إلييا وكان فييا مصمحة لممسممين.
 (ٜٜ)وىو قول لمشافعية والحنابمة

 والحجة ليم:
ن َجَنُحوا ِلمٔ ْمِم َفاْجَنْح َلَيا َوَتَوك ْل َعَمى الم ِو .قولو تعالى))َواِ  ِإن ُو ُىَو الس ِميُع  ۚ  س 

 (ٓٓٔ)اْلَعِميُم((
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وجو الداللة من اآلية الكريمة: إن الكفار إن جنحوا لمسمم ومالوا إلى مسالمتك ومتاركتك 
ما بموادعة ونحو ذلك من أسباب  ما بإعطاء الجزية وا  الحرب إما بالدخول في اإلسبلم وا 

 (ٔٓٔ)السمم والصمح فاجنح ليا

 (ٕٓٔ)اْدَفْع ِبال ِتي ِىَي َأْحَسُن(( ۚ  .قولو تعالى))َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة واََل الس يَِّئُة ٕ

وجو الداللة: وجو الداللة من اآلية الكريمة واضحة وصريحة في الدفع نحو الصمح 
 (ٖٓٔ)وترك القتال إن أمكن ذلك

ي ذكر فييا موادعة الكفار وترك التعرض ليم والصفح واجيب عمى ذلك: بأن اآليات الت
 ( ٗٓٔ)عن أمورىم  تعتبر منسوخة بآيات القتال

 (٘ٓٔ)قال تعالى))َوَقاِتُموا اْلُمْشِرِكيَن َكاف ًة َكَما ُيَقاِتُموَنُكْم َكاف ًة ((

ْمِم َوَأنُتُم اأْلَْعَمْوَن  َوالم ُو َمَعُكْم َوَلن َيِتَرُكْم وقولو تعالى))فبل َتِيُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى الس 
 (ٙٓٔ)َأْعَماَلُكْم((

 (ٚٓٔ)وقيل إن سورة براءة نسخت كل موادعة حنى يقول الكفار ال الو اال اهلل

ن  (ٛٓٔ).استدلوا كذلك بفعل النبي صمى اهلل عميو وسمم وميادنتو قريش في الحديبيةٖ وا 
مخالطتيم المسممين ىذا أدى لفتح مكة لدخول الكثير من أىميا في اإلسبلم بعد 

 (ٜٓٔ)وسماعيم لمقرآن الكريم

.كذلك استدلوا بميادنتو صمى اهلل عميو وسمم لقبائل من المشركين  وكذلك بني قريظة ٗ
 (ٓٔٔ)وبني النضير الن  المصمحة اقتضت ذلك

 القول الراجح
بعد النظر في األدلة فقد ثبت أن النبي صمى اهلل عميو وسمم صالح مشركي قريش في 

وكذلك صالح الييود من بني قينقاع وبني النضير وقد ىادن النبي صمى اهلل الحديبة 
عميو وسمم صفوان بن أمية بعد الفتح وكان صمى اهلل عميو وسمم ذا قوة وجعل لو أربعة 

 (ٔٔٔ)أشير

كما أن في الميادنة والصمح تحقيق المصمحة العميا التي يدعوا الييا المسممون في 
 (ٕٔٔ)القتال لقولو تعالى ))اْدَفْع ِبال ِتي ِىَي َأْحَسُن((الدفع نحو الصمح وترك 

 (ٖٔٔ)وكذلك فيو اراحة لجيش المسممين وترتيب أمورىم
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كما إن الغاية من القتال والجياد ىو ىداية الناس وليذا كان النبي صمى اهلل عميو وسمم 
بعد عرض اإلسبلم  شيءخر كفار ثم الجزية ثم يكون القتا ل آيعرض اإلسبلم عمى ال

ن القتال ال يعني الحقد عمى  والجزية وىذا يدل عمى عظمة اإلسبلم وسماحتو وا 
 الكافرين.

بجواز موادعة الكفار  :قالوا نفالرأي الراجح كما يبدوا لنا ىو رأي الشافعية والحنابمة الذي
 أعمم.جزية تحقيقًا لممصمحة واهلل غير  من 

 الخاتمة
 أىم النتائج التي توصمت إلييا في بحثي ىذا:

.إن سبب التسمية بسورة الحشر يعود لورود ذكر لفظة الحشر في قولو تعالى)ىو ٔ
 ين كفروا من ديارىم ألول الحشر(.الذي أخرج الذ

.تسمى السورة كذلك بسورة الَنضير إشارة لمحور السورة الذي يدور حول قيام النبي ٕ
 م بأخراج بني النضير من المدينة.عميو وسمصمى اهلل 

.إن سبب نزول السورة ىو ما حصل بين المسممين وبين بني النضير الذين نقضوا ٖ
 ا قتل النبي صمى اهلل عميو وسمم.العيد مع المسممين وحاولو 

 اخراج المشركين من جزيرة العرب. .اتفق الفقياء عمى وجوبٗ
 زية لممسممين.لكفار من غير دفع ج.جواز موادعة ا٘
 إذالل لمكافرين..جواز تخريب أرض العدو إذا كان فيو مصمحة لممسممين وفيو ٙ
نما ىو لمنبي صمى اهلل عمٚ يو وسمم يضعو في مصالح .إن الفيء ال يخمس وا 

 المسممين.
 وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم.
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 المصادر والمراجع :
لمقاضي عياض، العبلمة القاضي أبو الفضل  -صحيح مسمم إكمال المعمم شرح  -ٔ

 ىـ. ٗٗ٘عياض اليحصبي 
الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  األم، -ٕ

 –ىـ( دار المعرفة ٕٗٓ: تالمطمب بن عبد مناف المطمبي القرشي المكي )
 م.ٜٜٓٔىـ/ٓٔٗٔبيروت،

ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد  ويل،أنوار التنزيل وأسرار التأ -ٖ
 .ىـ(٘ٛٙ: تالشيرازي البيضاوي )

بداية المجتيد ونياية المقتصد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  -ٗ
  -ىـ ٕ٘ٗٔالقاىرة،   -ىـ(: دار الحديث ٜ٘٘: تالقرطبي الشيير بابن رشد الحفيد )

ٕٓٓٗ. 
الصنائع في ترتيب الشرائع عبلء الدين، أبو بكر بن مسعود بن  بدائع الصنائع بدائع -٘

 -ىـ ٙٓٗٔ، ٕطىـ(: دار الكتب العممية ٚٛ٘: تأحمد الكاساني الحنفي )
البيان في مذىب اإلمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني  -ٙ

جدة، –لمنياج: قاسم محمد النوري، دار اىـ( المحققٛ٘٘: تاليمني الشافعي )
 .مٕٓٓٓ -ىـٕٔٗٔ،ٔط

ىـ( حققو: د ٕٓ٘ :تالبيان والتحصيل، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ) -ٚ
 ىـ. ٛٓٗٔ، ٕط –: دار الغرب اإلسبلمي، بيروت محمد حجي وآخرون

تحفة المحتاج في شرح المنياج، أحمد بن محمد بن عمي بن حجر الييتمي، روجعت  -ٛ
بمعرفة لجنة من العمماء، لناشر: المكتبة التجارية الكبرى وصححت: عمى عدة نسخ 

 .ٖٜٛٔ -ىـ  ٖٚ٘ٔبمصر لصاحبيا مصطفى محمد، 
التذىيب في أدلة متن الغاية والتقريب،  مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي  -ٜ

 .ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٓٗٔ، ٗطبيروت،  –الشافعي ،: دار ابن كثير دمشق 
التعريفات: محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي: دار الكتب العممية )إعادة صف  -ٓٔ

 م.ٖٕٓٓ -ىـ ٕٗٗٔ، ٔطم( ٜٙٛٔ -ىـ ٚٓٗٔلمطبعة القديمة في باكستان 
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تفسير اإلمام الشافعي، الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان   -ٔٔ
ىـ( جمع ٕٗٓ: تلقرشي المكي )بن شافع بن عبد المطمب بن عبد مناف المطمبي ا

المممكة  -وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفر ان )رسالة دكتوراه(: دار التدمرية 
 م. ٕٙٓٓ - ٕٚٗٔ: ٔطالعربية السعودية، 

 تأبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ) تفسير البغوي، -ٕٔ
،  طٔبيروت، –: دار إحياء التراث العربي ىـ( المحقق : عبد الرزاق الميديٓٔ٘: 

 ىـ ٕٓٗٔ
أبو الميث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراىيم  تفسير السمرقندي=بحر العموم، -ٖٔ

ىـ( ترقيم الكتاب موافق لممطبوع، وىو ضمن خدمة مقارنة ٖٖٚ: تالسمرقندي )
 .التفاسير

ن يزيد بن تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير ب -ٗٔ
ر عبد اهلل بن ىـ( تحقيق: الدكتو ٖٓٔ: تكثير بن غالب اآلممي، أبو جعفر الطبري )

 -ىـ  ٕٕٗٔ، ٔط: دار ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلن، عبد المحسن التركي
ٕٓٓٔ. 

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  تفسير القران لمسمعاني، -٘ٔ
ىيم ىـ( المحقق: ياسر بن إبراٜٛٗ: تلتميمي الحنفي ثم الشافعي )المروزى السمعاني ا

 -ىـٛٔٗٔ، ٔط السعودية، –: دار الوطن، الرياض  وغنيم بن عباس بن غنيم
 .مٜٜٚٔ

 -ىـ  ٖ٘ٙٔ، ٔطىـ( ٖٔٚٔ: تتفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي ) -ٙٔ
 مصر. م، ٜٙٗٔ

وىبة بن مصطفى الزحيمي، دار د  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج، -ٚٔ
 .ىـ ٛٔٗٔ،  ٕط دمشق، –الفكر المعاصر 

 بيروت، –التفسير الواضح، الحجازي، محمد محمود،: دار الجيل الجديد  -ٛٔ
 .ىجريةٖٔٗٔ،ٓٔط



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
69 

: تأبو الحسن مقاتل بن سميمان بن بشير األزدي البمخى ) تفسير مقاتل بن سميمان، -ٜٔ
 ٖٕٗٔ - ٔطبيروت ،  –دار إحياء التراث  ىـ( المحقق: عبد اهلل محمود شحاتو،ٓ٘ٔ
 ىـ.
تيسير العبلم شرح عمدة األحكام، أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن  -ٕٓ

ىـ( حققو وعمق عميو وخرج ٖٕٗٔ: تصالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام )
 -أحاديثو وصنع فيارسو: محمد صبحي بن حسن حبلق،: مكتبة الصحابة، األمارات 

 . م ٕٙٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔ، ٓٔطمكتبة التابعين، القاىرة، 
ىـ( المحقق: ٕٖٔ: تأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي ) جميرة المغة، -ٕٔ

 م.ٜٚٛٔ، ٔط بيروت، – : دار العمم لممبليين رمزي منير بعمبكي
الجوىرة النيرة عمى مختصر القدوري، أبو بكر بن عمي بن محمد الحدادي العبادي  -ٕٕ

ِبيِدّي اليمني الحنفي )  ىـ.ٕٕٖٔ، ٔطىـ(: المطبعة الخيرية، ٓٓٛ: تالز 
ابن  حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار فقو أبو حنيفة. -ٖٕ

 م.ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ ,بيروت -عة والنشردار الفكر لمطبا .عابدين
الحاوي الكبير، أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  -ٕٗ

 دار النشر / دار الفكر ـ بيروت. ىـ(ٓ٘ٗ: تالشيير بالماوردي )
أو منبل  -محمد بن فرامرز بن عمي الشيير بمبل  درر الحكام شرح غرر األحكام، -ٕ٘

 .العربية، بدون طبعة وبدون تاريخ ىـ(: دار إحياء الكتب٘ٛٛ: تخسرو ) -أو المولى 
الذخيرة،  : أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  -ٕٙ

 .ٜٜٗٔ، ٔطبيروت،  -دار الغرب اإلسبلمي ىـ( ٗٛٙ: تالشيير بالقرافي )
بن محمد  زاد المسير في عمم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي -ٕٚ

 ٔطبيروت،  –: دار الكتاب العربي ىـ( المحقق: عبد الرزاق الميديٜٚ٘: تالجوزي )
 ىـ ٕٕٗٔ -
محمد بن أحمد بن األزىر األزىري اليروي أبو  الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي، -ٕٛ

 –تحقيق: د. محمد جبر األلفي،: وزارة األوقاف والشئون اإلسبلمية  منصور،
 .ٜٜٖٔ، ٔطالكويت،



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
70 

أبو عبد اهلل محمد بن يزيد  -وماجة اسم أبيو يزيد  -ابن ماجة  ابن ماجو،سنن  -ٜٕ
 .بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي –ىـ(: دار الفكر ٖٕٚ: تالقزويني )

سنن أبي داود، أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  -ٖٓ
: مَحم د كاِمل قره بممي -رنؤوط األ المحقق: شَعيب ىـ(ٕ٘ٚ: تاألزدي السِِّجْستاني )
 .م ٜٕٓٓ -ىـ  ٖٓٗٔ، ٔطدار الرسالة العالمية، 

دار الكتب العممية  أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، سنن النسائي الكبرى، -ٖٔ
 .ٜٜٔٔ – ٔٔٗٔ،  ٔطبيروت، –
شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي، شمس الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي  -ٕٖ

 .ٖٜٜٔ -ىـ  ٖٔٗٔ، ٔط ىـ( دار العبيكان،ٕٚٚ: تالحنبمي )المصري 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  الشرح الكبير عمى متن المقنع، -ٖٖ

ىـ( دار الكتاب العربي لمنشر ٕٛٙ: تالجماعيمي الحنبمي، أبو الفرج، شمس الدين )
 .والتوزيع

وسى بن أحمد بن حسين شرح سنن أبي داود، أبو محمد محمود بن أحمد بن م -ٖٗ
ىـ( المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراىيم ٘٘ٛ: تالغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )

 ٜٜٜٔ-ىـ  ٕٓٗٔ، ٔطالرياض،  –المصري، مكتبة الرشد 
البن بطال، ابن بطال أبو الحسن عمي بن خمف بن عبد  يشرح صحيح البخار  -ٖ٘

 -تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراىيم، دار النشر: مكتبة الرشد  ىـ(ٜٗٗ: تالممك )
 م.ٖٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔ، ٕطالسعودية، الرياض، 

 كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر، بيروت. شرح فتح القدير -ٖٙ
: تشرح مختصر خميل لمخرشي، محمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي أبو عبد اهلل ) -ٖٚ

 .بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ – فكر لمطباعةىـ(: دار الٔٓٔٔ
شرح مشكل اآلثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سبلمة بن عبد الممك بن سممة  -ٖٛ

: ىـ( تحقيق: شعيب األرنؤوطٕٖٔ: تاألزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )
 .م ٜٗٗٔىـ،  ٘ٔٗٔ - ٔطمؤسسة الرسالة، 
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نصر إسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي  أبو الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، -ٜٖ
 ٗطبيروت.  –دار العمم لممبليين ىـ( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،ٖٜٖ: ت)

 م.ٜٚٛٔ - ىـٚٓٗٔ
صحيح البخاري الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة  -ٓٗ

القاىرة.  –ىـ( حسب ترقيم فتح الباري: دار الشعب ٕٙ٘: تالبخاري، أبو عبد اهلل )
 ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔ، ٔط
ىـ( ٕٔٙ: تصحيح مسمم، مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ) -ٔٗ

 بيروت –: دار إحياء التراث العربي الباقي المحقق: محمد فؤاد عبد
بن أحمد  عمدة القاري شرح صحيح البخاري،: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى -ٕٗ

 –ىـ(: دار إحياء التراث العربي ٘٘ٛ: تن العينى )بدر الدي يالحنف يبن حسين الغيتاب
 بيروت.

الغرر البيية في شرح البيجة الوردية، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري،  -ٖٗ
ىـ(: المطبعة الميمنية، بدون طبعة وبدون ٕٜٙ: تزين الدين أبو يحيى السنيكي )

 تاريخ.
ر أبو الفضل العسقبلني فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن عمي بن حج -ٗٗ

 تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرفة،  بيروت ه(ٕ٘ٛ)ت:الشافعي،
الفقو المنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعي، الدكتور ُمصطفى الِخْن، الدكتور  -٘ٗ

، ٗط ُٛمصطفى الُبغا، عمي الّشْربجي،: دار القمم لمطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،
 .ٕٜٜٔ -ىـ  ٖٔٗٔ

دواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم الفواكو ال -ٙٗ
: ىـ( المحقق: رضا فرحاتٕٙٔٔ: تابن مينا، شياب الدين النفراوي األزىري المالكي )

 .مكتبة الثقافة الدينية
 ٕط سورية، –: دار الفكر. دمشق الدكتور سعدي أبو حبيب القاموس الفقيي، -ٚٗ

 م. ٖٜٜٔصوير: ت م، ٜٛٛٔىـ =  ٛٓٗٔ



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
72 

أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن  الكافي في فقو اإلمام أحمد ، -ٛٗ
: تقدامة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير بابن قدامة المقدسي )

 .ٜٜٗٔ -ىـ  ٗٔٗٔ، ٔطىـ(: دار الكتب العممية ، ٕٓٙ
عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن أبو عمر يوسف بن  الكافي في فقو أىل المدينة، -ٜٗ

ىـ( المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك ٖٙٗ: تعاصم النمري القرطبي )
، ٕطالموريتاني،: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المممكة العربية السعودية، 

 مٜٓٛٔىـ/ٓٓٗٔ
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، -ٓ٘

 ٚٓٗٔ – ٖطبيروت  –ىـ(: دار الكتاب العربي ٖٛ٘: تجار اهلل )الزمخشري 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي  كشف المشكل من حديث الصحيحين، -ٔ٘

 الرياض. –: دار الوطن  البواب ىـ( لمحقق: عمي حسينٜٚ٘: تبن محمد الجوزي )
ابن مفمح، أبو المبدع في شرح المقنع، إبراىيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد  -ٕ٘

 م،ٖٕٓٓىـ /ٖٕٗٔىـ( دار عالم الكتب، الرياض، ٗٛٛ: تإسحاق، برىان الدين )
: دار ىـ(ٖٛٗ: تالمبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة السرخسي ) -ٖ٘

 .ٖٜٜٔ_ بيروت  –المعرفة 
مجمل المغة البن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين  -ٗ٘
بيروت،  –دراسة وتحقيق: زىير عبد المحسن سمطان، مؤسسة الرسالة  ـ(ىٜٖ٘: ت)
 .ٜٙٛٔ -ىـ  ٙٓٗٔ - ٕط
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  -٘٘

حقق: عبد السبلم عبد ىـ( المٕٗ٘: تالرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي )
المحقق: محمد عبد الرحمن  ٕٕٗٔ - ٔطبيروت،  –عممية : دار الكتب الالشافي محمد

 ٛٔٗٔ – ٔط بيروت، –: دار إحياء التراث العربي  المرعشمي
أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي  المحمى باآلثار، -ٙ٘

 بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ. –ىـ(: دار الفكر ٙ٘ٗ: تالظاىري )
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أبو جعفر أحمد بن محمد بن سبلمة بن عبد الممك بن مختصر إختبلف العمماء،  -ٚ٘
ىـ( المحقق: د. عبد اهلل ٕٖٔ: تسممة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )

 ،ٚٔٗٔ، ٕطبيروت_  –نذير أحمد،: دار البشائر اإلسبلمية 
: ىـ(ٕٗٙ: تمختصر المزني إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراىيم المزني ) -ٛ٘

 .ٜٜٓٔىـ/ٓٔٗٔ: بيروت –ة دار المعرف
ىـ(: دار ٜٚٔ: تالمدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ) -ٜ٘

 .مٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔ ,ٔط الكتب العممية،
مسند أحمد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىبلل بن أسد  -ٓٙ

 –الكتب : عالم محقق : السيد أبو المعاطي النوريىـ( الٕٔٗ:  تالشيباني،)
 .ٜٜٛٔىـ ـ ٜٔٗٔ،  ٔطبيروت،

مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىبلل بن أسد  -ٔٙ
 بيروت، –ىـ( لمحقق : السيد أبو المعاطي النوري،: عالم الكتب ٕٔٗ:  تالشيباني)

 .ٜٜٛٔىـ ـ ٜٔٗٔ : ٔط
العباس بن عثمان الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن  مسند اإلمام الشافعي، -ٕٙ

ىـ( رتبو: ٕٗٓ: تبن شافع بن عبد المطمب بن عبد مناف المطمبي القرشي المكي )
ىـ( حقق نصوصو وخرج ٘ٗٚ: تسنجر بن عبد اهلل الجاولي، أبو سعيد، عمم الدين )

، ٔط: شركة غراس لمنشر والتوزيع، الكويت، اديثو وعمق عميو: ماىر ياسين فحلأح
 .م ٕٗٓٓ -ىـ  ٕ٘ٗٔ

الحميدي، أبو بكر عبد اهلل بن الزبير بن عيسى بن عبيد اهلل القرشي األسدي مسند  -ٖٙ
ىـ( حقق نصوصو وخرج أحاديثو: حسن سميم أسد الد اَرانّي،: ٜٕٔ: تالحميدي المكي )
 ٜٜٙٔ، ٔطسوريا،  –دار السقا، دمشق 

معالم السنن، وىو شرح سنن أبي داود، أبو سميمان حمد بن محمد بن إبراىيم بن  -ٗٙ
 ٔطحمب،  –ىـ(: المطبعة العممية ٖٛٛ: تالخطاب البستي المعروف بالخطابي )

 .ٕٖٜٔ -ىـ  ٖٔ٘ٔ
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المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار، يوسف بن موسى بن محمد، أبو  -٘ٙ
 بيروت. –ىـ(: عالم الكتب ٖٓٛ: تالمحاسن جمال الدين الَمَمطي الحنفي )

اهلل بن سيل بن سعيد بن يحيى بن أبو ىبلل الحسن بن عبد  معجم الفروق المغوية، -ٙٙ
 : مؤسسة النشر اإلسبلمي،ىـ( المحقق: الشيخ بيت اهلل بياتٜٖ٘ ت:ميران العسكري )

 .ٕٔٗٔ، ٔط
ىـ( ٕٗٗٔ: تأحمد مختار عبد الحميد عمر ) معجم المغة العربية المعاصرة، -ٚٙ

 .ٕٛٓٓ -ىـ  ٜٕٗٔ، ٔط : عالم الكتب،بمساعدة فريق عمل
دار  جي،د . حامد صادق قنيبي، ھد محمد رواس قمع،ا .  معجم لغة الفقياء -ٛٙ

 م. ٜٛٛٔ - ھ ٛٓٗٔ:  ٕطالنفائس،
 المحقق : عبد السبلم أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس المغة، -ٜٙ

 م.ٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔ:  محمد ىارون: دار الفكر
اهلل بن  المغني في فقو اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني،: أبو محمد موفق الدين عبد -ٓٚ

أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير بابن قدامة 
 ،٘ٓٗٔ، ٔطبيروت،  –ىـ( دار الفكر ٕٓٙ: تالمقدسي )

ُل في موضوعات سور القرآن، -ٔٚ  .عمي بن نايف الشحود المَفص 
التنوخي الممتع في شرح المقنع، زين الدين المنجى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى  -ٕٚ

 الحنبمي، دراسة وتحقيق د. عبدالممك بن عبداهلل بن دىيش.
 موقع شبكة مشكاة اإلسبلمية. المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى، -ٖٚ
 -ىـ ٜٓٗٔمنح الجميل شرح عمى مختصر سيد خميل. محمد عميش. دار الفكر،  -ٗٚ

 م. بيروت.ٜٜٛٔ
لدين يحيى بن شرف أبو زكريا محيي ا المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج، -٘ٚ

 ٕٜٖٔ، ٕط بيروت، –ىـ(: دار إحياء التراث العربي ٙٚٙ: تالنووي )
الغرر البيية في شرح البيجة الوردية، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا   -ٙٚ

ىـ(: المطبعة الميمنية، بدون طبعة ٕٜٙ: تاألنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )
 وبدون تاريخ.
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ح المنياج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة نياية المحتاج إلى شر  -ٚٚ
 مٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔ -ىـ(: دار الفكر، بيروت، ط أخيرة ٗٓٓٔ: تشياب الدين الرممي )

ىـ( ٕٓ٘ٔ: تنيل األوطار، محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني ) -ٛٚ
 مٖٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ، ٔط: دار الحديث، مصر،  تحقيق: عصام الدين الصبابطي

أبو الحسن عمي بن أحمد بن محمد بن عمي  الوسيط في تفسير القرآن المجيد، -ٜٚ
ىـ( تحقيق وتعميق: الشيخ عادل أحمد عبد ٛٙٗ: تالواحدي، النيسابوري، الشافعي )

الموجود، الشيخ عمي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد 
، ٔط لبنان، –عويس،: دار الكتب العممية، بيروت الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن 

 .ىـ  ٘ٔٗٔ
                                                           

 (ٕسورة الحشر اآلية )( ٔ(
ُل في موضوعات سور القرآن،( ٕ (  ٜ٘ٔٔ/ٔ :عمي بن نايف الشحود المَفص 
د وىبة بن مصطفى الزحيمي، دار الفكر المعاصر  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج،( ٖ (
 .ٕٙ/ٕٛ :ىـٛٔٗٔ،  ٕط دمشق، –
فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقبلني الشافعي،  ينظر( ٗ(

 .ٕٖٖ/ٚ:تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروته( ٕ٘ٛ)ت:
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  ينظر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،( ٘ (

الجامع ألحكام القرآن و  ،ٜٛٗ/ٗج:ىـٚٓٗٔ-ٖطبيروت  –ىـ(: دار الكتاب العربيٖٛ٘: تجار اهلل )
= تفسير القرطبي، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين 

براىيم أطفيش، دار الكتب المصريةٔٚٙ: تالقرطبي ) ، ٕطالقاىرة،  –ىـ( تحقيق: أحمد البردوني وا 
 .ٔ/ٛٔ :مٜٗٙٔ-ىـٖٗٛٔ

أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الممك القسطبلني , إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  (ٙ (
، ٚط ىـ(: المطبعة الكبرى األميرية، مصر،ٖٕٜ: تالقتيبي المصري، أبو العباس، شياب الدين )

 .ٕٛٚ/ٙ:ىـ ٖٕٖٔ
، شرح سنن أبي داود، أبو محمد محمود بن أحمد بن ٕٛٚ/ٙإرشاد الساري لمقسطبلني،ر: ينظ (ٚ(

ىـ( المحقق: أبو المنذر خالد ٘٘ٛ: تموسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )
 .ٔٔٔ/٘:م  ٜٜٜٔ-ىـ  ٕٓٗٔ، ٔطالرياض،  –بن إبراىيم المصري، مكتبة الرشد 

 .ٕٛٚ/ٙح البخاري لمقسطبلني، إرشاد الساري شرح صحي( ٔ(
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تيسير العبلم شرح عمدة األحكام، أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد ( ٕ(
ىـ( حققو وعمق عميو وخرج أحاديثو وصنع فيارسو: محمد ٖٕٗٔ: تبن محمد بن حمد البسام )

م ٕٙٓٓ -ىـ ٕٙٗٔالقاىرة، ، بعين، مكتبة التا -صبحي بن حسن حبلق: مكتبة الصحابة، األمارات 
: ٔ/ٚٗٛ. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  ينظر تفسير الطبري (ٖ(

ىـ( تحقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،: ٖٓٔ: تغالب اآلممي، أبو جعفر الطبري )
، تفسير السمرقندي ٛٙٗ/ٛ :ٕٔٓٓ-ىـ ٕٕٗٔ، ٔطدار ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلن، 

: تأبو الميث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراىيم السمرقندي ) بحر العموم، تفسير السمرقندي=
زاد المسير في عمم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد  ،ٕٗٗ/ٖ:ىـ( ٖٖٚ

ىـ،  ٕٕٗٔ - ٔطبيروت،  –ار الكتاب العربي : ديديىـ( المحقق: عبد الرزاق المٜٚ٘: تالجوزي )
ٗ/ٖٖ٘. 
 م، ٜٙٗٔ -ىـ  ٖ٘ٙٔ، ٔطىـ( ٖٔٚٔ: ت( تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )ٔ(

 .ٕٖ/ٕٛمصر،
 . ٕٖ/ٕٛ( تفسير المراغي ٕ(
 . ٖٙ/ٕٛ(  التفسير المنير ٖ(
 ٖٙ/ٕٛ(  المصدر نفسو ٗ(
 ٖٔٗٔ - ٓٔط بيروت، –دار الجيل الجديد :  التفسير الواضح، الحجازي، محمد محمودينظر  (٘(

 ٛٗٙ/ٖىـ،،
 . ٜٛ/ٕٛينظر التفسير المنير لمزحيمي، (ٙ(
 . ٛٗٙ/ٖينظر التفسير الواضح، (ٚ(
 . ٓ٘ٙ/ٖ(المصدر نفسو،ٛ (
 (اسم لموضع بني النضيرٔ(

صحيح البخاري الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد  (ٕ (
..رقم ٗٛٔ/ٙ: ٜٚٛٔ –ٚٓٗٔ,  ٔط –ىـ( حسب ترقيم فتح الباري: دار الشعب ٕٙ٘: تاهلل )

 ىـ(ٕٔٙ: ت..صحيح مسمم، مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ٗٛٛٗالحديث 
 ٙٗٚٔرقم  بيروت –: دار إحياء التراث العربي المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي
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: تل، ابن بطال أبو الحسن عمي بن خمف بن عبد الممك )(شرح صحيح البخارى البن بطاٖ(
:  مٖٕٓٓ -ـ ىٖٕٗٔ، ٕط –ىـ(تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراىيم، دار النشر: مكتبة الرشد ٜٗٗ

٘/ٔٛٓ . 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  (ٗ  (

 –ىـ(: دار إحياء التراث العربي ٘٘ٛ: تبدر الدين العينى ) بن حسين الغيتابى الحنفى
 . ٕٙٔ/ٕٔبيروت.ج

 . (٘) اآلية :سورة الحشر (٘ (
 .ٕٕٗ/ٜٔعمدة القاري شرح صحيح البخاري. (ٙ  (
ىـ(: دار ٖٛٗ: تالمبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة السرخسي ):  ينظر (ٔ  (

عبد اهلل بن محمود بن مودود  األختيار لتعميل المختار،و  ،ٖٔ/ٓٔ، ٖٜٜٔ_ وتبير  –المعرفة 
 عمييا تعميقات: الشيخ محمود أبو ىـ(ٖٛٙ: تالموصمي البمدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي )

الجوىرة النيرة عمى مختصر و  ،ٜٔٔ/ٗ:م ٖٜٚٔ -ىـ  ٖٙ٘ٔ: القاىرة  -دقيقة، مطبعة الحمبي 
.،األم،الشافعي أبو عبد اهلل ٛٓٗ/ٖ:  الذخيرة،و  ،ٓٓ٘/ٔ: المدونة،و ، ٕٛ٘/ٕ:ىـٕٕٖٔالقدوري، 

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطمب بن عبد مناف المطمبي القرشي 
الحاوي الكبير، أبو الحسن و  ،ٖٙٓ/ٗم،ٜٜٓٔىـ/ٓٔٗٔبيروت، –ىـ( دار المعرفة ٕٗٓ: تالمكي )

دار النشر /  ىـ(ٓ٘ٗ: تدادي، الشيير بالماوردي )عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغ
البيان في مذىب اإلمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن و ، ٚٓٗ/ٗٔدار الفكر ـ بيروت،

، ٔطجدة،  –ىـ( المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنياج ٛ٘٘: تسالم العمراني اليمني الشافعي )
: أبو محمد موفق قو اإلمام أحمد بن حنبل الشيبانيفي ف المغنيو ، ٖٛٔ/ٕٔم،جٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ

الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير بابن 
، شرح الزركشي عمى ٔٓ٘/ٓٔ،٘ٓٗٔ، ٔطبيروت،  –ىـ( دار الفكر ٕٓٙ: تقدامة المقدسي )

ىـ( دار ٕٚٚ: تهلل الزركشي المصري الحنبمي )مختصر الخرقي، شمس الدين محمد بن عبد ا
، المبدع في شرح المقنع، إبراىيم بن محمد بن عبد اهلل ٖٓ٘/ٙم، ٖٜٜٔ -ىـ  ٖٔٗٔ، ٔطالعبيكان 

ىـ ٖٕٗٔىـ( دار عالم الكتب، الرياض، ٗٛٛ: تبن محمد ابن مفمح، أبو إسحاق، برىان الدين )
بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي أبو محمد عمي  المحمى باآلثار،و  ، ٖٕٛ/ٖمٖٕٓٓ/

 .ٖ٘ٗ/٘:بيروت –: دار الفكر ىـ(ٙ٘ٗ: تالظاىري )
 . (٘اآلية) (سورة الحشر :ٔ (
 .ٙ/ٛٔ: ع ألحكام القرآن = تفسير القرطبيالجام (ٕ(



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
78 

                                                                                                                                                      

 ىـ(ٓ٘ٔ: تأبو الحسن مقاتل بن سميمان بن بشير األزدي البمخى ) تفسير مقاتل بن سميمان، (ٖ  (
 .ٕٚٚ/ٗىـ، ٖٕٗٔ - ٔطبيروت ،  –دار إحياء التراث  عبد اهلل محمود شحاتو، المحقق:

 .ٜٖٔٔ/ٖ :تفسير اإلمام الشافعي (ٗ (
 (ٕٓٔ(سورة التوبة  اآلية)٘ (
 . ٔٚ/ٕٔتفسير الطبري،( ٙ) 
 ،.ٗٛٔ/ٙ(صحيح البخاري،1 (
 ٓٛٔ/٘(شرح صحيح البخاري ألبن بطال،جٕ (
: تأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) الحجاج،المنياج شرح صحيح مسمم بن ( ٖ (

 .ٓ٘/ٕٔ: ٕٜٖٔ، ٕط بيروت، –ىـ(: دار إحياء التراث العربي ٙٚٙ
 .ٖ٘ٚ/ٚإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،   (ٗ) 
 
عبد الرحمن بن محمد بن  الشرح الكبير عمى متن المقنع،و  ،ٔٓ٘/ٓٔالبن قدامة، ينظر المغني،(٘(

ىـ( دار الكتاب العربي ٕٛٙ: تالمقدسي الجماعيمي الحنبمي، أبو الفرج، شمس الدين ) أحمد بن قدامة
اإلشراف عمى مذاىب العمماء، أبو بكر محمد بن إبراىيم بن المنذر و ،ٜٖٖ٘/ٓٔ: لمنشر والتوزيع
مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة  ىـ( المحقق: صغير أحمد األنصاري أبو حماد،ٜٖٔ: تالنيسابوري )

مختصر إختبلف العمماء، أبو  ،ٕٖ/ٗم ، ٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔ، ٔط اإلمارات العربية المتحدة، -
جعفر أحمد بن محمد بن سبلمة بن عبد الممك بن سممة األزدي الحجري المصري المعروف 

، ٕطت_ بيرو  –ىـ( المحقق: د. عبد اهلل نذير أحمد،: دار البشائر اإلسبلمية ٕٖٔ: تبالطحاوي )
ٔٗٔٚ،ٖ/ٖٖٗ. 

 (ٕ٘ٓ(سورة البقرة  اآلية)ٔ (
 ٕٓٗ/ٗ(ينظر تفسير الطبريٕ (
 ٕٙٗ/ٖ  (ينظر  تفسير السمرقنديٖ (
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سبلمة بن عبد الممك بن سممة األزدي الحجري  شرح مشكل اآلثار، (ٗ(

 - ٔط : مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب األرنؤوط ىـ(ٕٖٔ: تالمصري المعروف بالطحاوي )
 .ٗٗٔ/ٖم،ج ٜٗٗٔىـ،  ٘ٔٗٔ

 ٕٖ/ٓٔ،وينظر المبسوطٔٛٔ/٘(ينظر شرح صحيح البخاري ألبن بطال،ج٘ (
 . ٖٖٗ/ٖ: ف العمماء،وينظر مختصر إختبلٔٛٔ/٘( شرح صحيح البخاري ألبن بطال،ٙ (
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أبو سميمان حمد بن محمد بن إبراىيم بن الخطاب  (ينظر معالم السنن، وىو شرح سنن أبي داود،ٔ(
 ٕٖٜٔ -ىـ  ٖٔ٘ٔ ,ٔط حمب، –ىـ(: المطبعة العممية ٖٛٛ: تالمعروف بالخطابي )البستي 

  ٕٙٗ/ٕم،
: تأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي ) الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، (ٔ(

: مٜٚٛٔ -  ىـٚٓٗٔ , ٗط بيروت. –دار العمم لممبليين  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ىـ(ٖٜٖ
ٔ/ٖٙ. 
 .(ٚسورة الحشر اآلية )(ٕ(
ىـ = ٛٓٗٔ , ٕط سورية، –الدكتور سعدي أبو حبيب،: دار الفكر. دمشق  (القاموس الفقيي،ٖ(

 .ٜٕٔ/ٔم،  ٖٜٜٔتصوير:  م، ٜٛٛٔ
أبو ىبلل الحسن بن عبد اهلل بن سيل بن سعيد بن يحيى بن ميران  : معجم الفروق المغوية، (ٗ (

الشيخ بيت اهلل بيات، ومؤسسة النشر اإلسبلمي،: مؤسسة المحقق:  ىـ(ٜٖ٘: نحو تالعسكري )
 .ٖٔٗ/ٔىـ، ٕٔٗٔ ،ٔط النشر اإلسبلمي،

 (ٜ(سورة الحجرات  اآلية)٘ (
 ىـ(ٜٖ٘: تأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ) مجمل المغة البن فارس، (ٙ (

 ٜٙٛٔ -ىـ  ٙٓٗٔ - ٕط يروت،ب –مؤسسة الرسالة  دراسة وتحقيق: زىير عبد المحسن سمطان،
 .ٔٓٚ/ٔم،
 محمد بن أحمد بن األزىر األزىري اليروي أبو منصور، الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي، (ٔ (

 .ٕٓٛ/ٔ،جٜٜٖٔ، ٔط ويت،الك –: وزارة األوقاف والشئون اإلسبلمية  د. محمد جبر األلفي تحقيق:
 .ٜٕٙ/ٔ( القاموس الفقيي،ٕ (
 .ٕٓٛ/ٔألفاظ الشافعي،اىر في غريب (الز 3 (
ينظر بدائع الصنائع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع عبلء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  (ٗ(

،شرح فتح ٙٔٔ/ٚم ،ٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔ، ٕطىـ(: دار الكتب العممية ٚٛ٘: تالكاساني الحنفي )
المعتصر من المختصر  ،ٕٙ/ٙدار الفكر، بيروت كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، القدير

: تمن مشكل اآلثار، يوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن جمال الدين الَمَمطي الحنفي )
، بداية المجتيد ونياية المقتصد أبو الوليد محمد بن أحمد  ٕٕٚ/ٔبيروت، –ىـ(: عالم الكتب ٖٓٛ

القاىرة،  -(: دار الحديث ىـٜ٘٘: تبن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشيير بابن رشد الحفيد )
، الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد ٓٛ٘/ٕ، البيان والتحصيل٘ٙٔ/ٕ، ٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔ

: تالقيرواني، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مينا، شياب الدين النفراوي األزىري المالكي )
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،الشرح ٖٚٓ/ٚ: المغني البن قدامة, و ٖٜٛ/ٕ:: مكتبة الثقافة الدينيةىـ( المحقق: رضا فرحاتٕٙٔٔ
 .ٖٛٛ/ٛالحاوي الكبيرلمماورديو ، ٛٗ٘/ٓٔ:الكبير عمى متن المقنع لعبدالرحمن بن قدامة

 .ٙٔٔ/ٚ(بدائع الصنائع ٔ (
 .ٖٗٗ/ٔ(النوادر والزيادات ٕ (
 .ٕٕٔ/ٕ(العدة شرح العمدة  ٖ (
 . (ٙ(سورة الحشر اآلية )ٗ (
 ٜٕٚ/ٖٕ( ينظر تفسير الطبري ٘ (
أبو الحسن عمي بن أحمد بن محمد بن عمي الواحدي،  الوسيط في تفسير القرآن المجيد، (ٙ (

تحقيق وتعميق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ عمي  ىـ(ٛٙٗ: تالنيسابوري، الشافعي )
محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن 

 .ٕٕٚ/ٗم،  ٜٜٗٔ -ىـ  ٘ٔٗٔ، ٔط لبنان، –الكتب العممية، بيروت عويس،: دار 
 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسننو وأيامو، (ٔ (

لمحقق: محمد زىير بن ناصر ا محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل،
 .ٜٕٗٓ،رقم الحديثٖٛ/ٗه،جٕٕٗٔ ,ٔط : دار طوق النجاة،الناصر

مسند الحميدي، أبو بكر عبد اهلل بن الزبير بن عيسى بن عبيد اهلل القرشي األسدي الحميدي  (ٕ (
 –الد اَرانّي: دار السقا، دمشقحقق نصوصو وخرج أحاديثو: حسن سميم أسد  ىـ(ٜٕٔ: تالمكي )
حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن ، مسند أحمد بن ٕٕرقم  ،ٜ٘ٔ/ٔم،ج ٜٜٙٔ، ٔطسوريا، 

 –ىـ( لمحقق : السيد أبو المعاطي النوري،: عالم الكتب ٕٔٗ:  تحنبل بن ىبلل بن أسد الشيباني)
 .ٛٗ/ٔم، ٜٜٛٔىـ ـ ٜٔٗٔ،  ٔ, ط بيروت

 .ٖٖ٘/ٚالبن بطال، ي( شرح صحيح البخار ٖ(
 .ٕٕٚ/ٙفتح الباري  (ٗ (
ل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد جما كشف المشكل من حديث الصحيحين، (ٔ (

 .ٜٕ/ٔالرياض،ج –: دار الوطن لمحقق: عمي حسين البواب ىـ(ٜٚ٘: تالجوزي )
 .ٜٕ/ٔ(ينظر كشف المشكل من حديث الصحيحين،ٕ (
 .ٜٖٗ/ٔ(النوادر والزيادات ٖ (
إبراىيم المزني مختصر المزني إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو  ،ٙٗٔ/ٗ( األم لمشافعي ٗ (
العدة شرح  ،ٖٜٛ/ٛ،الحاوي الكبيرٕٛٗ/ٛ مٜٜٓٔىـ/ٓٔٗٔ: بيروت –: دار المعرفة ىـ(ٕٗٙ: ت)
 .ٕٕٔ/ٕعمدةال



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
81 

                                                                                                                                                      

 .(ٚ( سورة الحشر اآلية ) ٘ (
ور ُمصطفى الُبغا، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعي، الدكتور ُمصطفى الِخْن، الدكت ( ،ٔ (

 ،ٖٙٔ/ٛ ٕٜٜٔ -ىـ  ٖٔٗٔ، ٗط ٛمطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،: دار القمم لعمي الّشْربجي
مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي ،: دار ابن  التذىيب في أدلة متن الغاية والتقريب، و 

 ٕٖٕ/ٔم ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٓٗٔ، ٗط بيروت، –كثير دمشق 
:  تن عاشور التونسي )محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر ب (ينظر التحرير والتنوير،ٕ (

 ٛٚ/ٕٛىـ ، ٜٗٛٔ: تونس –منشر : الدار التونسية لىـ(ٖٜٖٔ
:  تأسد الشيباني،) مسند أحمد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىبلل بن ( ٖ (

 ٜٜٛٔىـ ـ ٜٔٗٔ،  ٔط بيروت، –: عالم الكتب محقق : السيد أبو المعاطي النوريل ىـ(ٕٔٗ
المحقق: عبد الممك بن عبد اهلل بن ( ه ٖٗٙ: )تاألحاديث المختارة، الضياء المقدسي، ٜٖٔ/٘م،

 .ٜٕٓ/ٛم،   ٕٓٓٓ، ٖط مكة المكرمة، -دىيش: مكتبة النيضة الحديثة 
أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويو بن ُنعيم  المستدرك عمى الصحيحين، (ٗ(

تحقيق: مصطفى عبد  ىـ(،٘ٓٗ: تلنيسابوري المعروف بابن البيع )بن الحكم الضبي الطيماني ا
 .ٔ٘/ٖ، ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔ، ٔط بيروت، –القادر عطا،: دار الكتب العممية 

العبلمة القاضي أبو الفضل عياض  لمقاضي عياض، -(ينظر إكمال المعمم شرح صحيح مسمم ٘(
 .ٖٙ/ٙ :ه ٗٗ٘اليحصبي 

 :،مسند اإلمام الشافعيٖٓٓٔٔرقم الحديث ٜٖ٘/ٙالنقي (السنن الكبرى وفي ذيمو الجوىر ٔ (
ٗ/ٖٗ. 
 .ٙٗٔ/ٗ( ينظر  األم لمشافعي ٕ (
 .ٚٗٔ/ٗ( المصدر نفسو ٖ (
المحقق: رمزي منير  ىـ(ٕٖٔ: تأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي ) جميرة المغة، (ٔ(

 .ٗٗٓٔ/ٕم، ٜٚٛٔ، ٔط بيروت، –بعمبكي،: دار العمم لممبليين 
 .(ٖ(سورة الحشر  اآلية)ٕ (
 .ٖٜٔ/ٔ( مجمل المغة البن فارس،ٖ (
ىـ( بمساعدة فريق ٕٗٗٔ: تأحمد مختار عبد الحميد عمر ) معجم المغة العربية المعاصرة، (ٗ (

 .ٖٛٛ/ٔم،  ٕٛٓٓ -ىـ  ٜٕٗٔ، ٔط عمل،: عالم الكتب،
عبد السبلم محمد المحقق :  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس المغة، (٘ (

 .ٛٙٗ/ٔم، ٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔ:  : دار الفكرىارون،
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 -ىـ ٚٓٗٔالتعريفات الفقيية  : محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي: دار الكتب العممية ،  (ٙ (
 .ٚٔ/ٔم ٖٕٓٓ -ىـ ٕٗٗٔ، ٔطم( ٜٙٛٔ

:  ٕطالنفائس،دار  جي،د . حامد صادق قنيبي، ھ،ا . د محمد رواس قمع (معجم لغة الفقياءٚ (
 .ٜٕم،ص ٜٛٛٔ - ھ ٛٓٗٔ

،حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار فقو أبو ٓٙ/ٙشرح فتح القدير: ( ينظرٔ (
مكان النشر  م.،ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔابن عابدين، دار الفكر لمطباعة والنشر،  حنيفة.

أو منبل  -عمي الشيير بمبل محمد بن فرامرز بن  ،درر الحكام شرح غرر األحكام،ٕٕٓ/ٗبيروت.،
بدون طبعة وبدون  ىـ(: دار إحياء الكتب العربية،٘ٛٛ: تخسرو ) -أو المولى 

،شرح مختصر خميل لمخرشي، محمد بن عبد اهلل الخرشي ٛ٘ٔ/ٙ،الذخيرة لمقرافي ٜٜٕ/ٔتاريخ،
بدون طبعة وبدون  بيروت، –ىـ(: دار الفكر لمطباعة ٔٓٔٔ: تالمالكي أبو عبد اهلل )

 -ىـ ٜٓٗ دار الفكر، محمد عميش., الجميل شرح عمى مختصر سيد خميل منح ،ٗٗٔ/ٖريخ،تا
الغرر البيية في شرح البيجة  ،ٜٖٔ/ٖ،الميذب في فقو اإلمام الشافعيٕ٘ٔ/ٖم. بيروت، ٜٜٛٔ
:  ىـ(ٕٜٙ: تزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي ) الوردية،
الشرح الكبير  ،ٖٓٙ/ٓٔالمغني البن قدامة  ، ٖٛٔ/٘تاريخ،  الميمنية، بدون طبعة وبدونالمطبعة 

  ، .ٕٕٙ/ٓٔع لعبدالرحمن بن قدامة عمى متن المقن
 ٜٙ/ٗ،(ٖٖ٘ٓ)رقم ب أخرجو البخاري في صحيحو، (ٕ (
(سنن أبي داود، أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ٔ (

مَحم د كاِمل قره بممي: دار الرسالة العالمية،  -ىـ( المحقق: شَعيب األرنؤوط ٕ٘ٚ: تالسِِّجْستاني )
 ٓٗٙ/ٗم وقال عنو أسناده صحيح،  ٜٕٓٓ -ىـ  ٖٓٗٔ، ٔط
 ،ٜٕٚٓٔ ،رقم الحديث،ٖ٘ٔ/ٙ(السنن الكبرى لمبييقي،ٕ (
 ىـ(ٕٓ٘ٔ: تني اليمني )نيل األوطار، محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاينظر  (ٖ (

،شرح سنن ٖٚ/ٛم،جٖٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ، ٔط : دار الحديث، مصر،الصبابطيتحقيق: عصام الدين 
 .ٕٕٗ/ٙٔبدون طبعة، المحسن العباد، عبد أبي داود،

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبمي  اإلحكام شرح أصول األحكام، (ٗ (
 .ٜٚ/ٖىـ،  ٙٓٗٔالطبعة: الثانية، ىـ(  ٕٜٖٔ: تالنجدي )

 ٔٙٛٔ.رقم الحديث ٕٙ/ٕ(موطأ اإلمام مالكٔ (
، الكافي في فقو أىل ٛ٘ٗ/٘،شرح فتح القدير لمكمال بن اليمام ٛٛلمسرخسي/ٓٔ(ينظر المبسوط ٕ(

ىـ( ٖٙٗ: نأبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ) المدينة،
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حمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني،: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المممكة العربية المحقق: م
،الميذب في فقو اإلمام ٜٔٗ/ٜٔالمجموع شرح الميذب  ،ٜٙٗ/ٔ:مٜٓٛٔىـ/ٓٓٗٔ، ٕطالسعودية، 
أبو محمد موفق الدين  ،الكافي في فقو اإلمام أحمد ،ٜٓ٘/ٓٔ،المغني البن قدامة ٖٕٖ/ٖالشافعي
 بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير بابن قدامة عبد اهلل

 .ٙٙٔ/ ٗم ،  ٜٜٗٔ -ىـ  ٗٔٗٔ، ٔطىـ(: دار الكتب العممية ، ٕٓٙ: تالمقدسي )
 .(ٜٕ(سورة التوبة  اآلية)ٖ (
 .ٗٚٛ/ٕ(تفسير اإلمام الشافعيٗ (
 . ٕ٘/ٕ( ينظر تفسير السمرقندي ٘ (
 .(ٖ٘محمد اآلية)(سورة ٔ (
 .ٓٗ/ٛ(تفسير القرطبي ٕ (
ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (ٖ (

 بيروت، –لمحقق: محمد عبد الرحمن المرعشمي: دار إحياء التراث العربيىـ( ا٘ٛٙ: تالبيضاوي )
 ٕٗٔ/٘ :هٛٔٗٔ - ٔط
 ٙٙٔ/ٗوالكافي في فقو اإلمام أحمد  ٕٓٔ/ٗل المختار ( ينظر األختيار لتعمي ٗ(
،فتح الوىاب بشرح منيج الطبلب ،زكريا بن ٛٗٔ/٘الغرر البيية في شرح البيجة الوردية   (٘ (

: دار الفكر لمطباعة ىـ(ٕٜٙ: نمحمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )
شمس الدين محمد بن أبي  نياية المحتاج إلى شرح المنياج، ،ٕٕٗ/ٕم،  ٜٜٗٔىـ/ٗٔٗٔ: والنشر

 -ط أخيرة  ىـ(: دار الفكر، بيروت،ٗٓٓٔ: تالعباس أحمد بن حمزة شياب الدين الرممي )
زين الدين المنجى بن عثمان بن أسعد ابن  الممتع في شرح المقنع، ،ٙٓٔ/ٛم،جٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔ
الكافي في فقو  ،ٕٗٛ/ٕالممك بن عبداهلل بن دىيش،د. عبد دراسة وتحقيق التنوخي الحنبمي، المنجى

 .ٙٙٔ/ٗاإلمام أحمد
 .(ٔٙ(سورة األنفال  اآلية)ٙ (
 ٖ/ٓٔ(تفسير الطبري اآلية ٔ (
 .(ٖٗ(سورة فصمت آلية  )ٕ (
(ينظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ٖ (

المحقق: عبد السبلم عبد الشافي محمد،: دار  ىـ(ٕٗ٘: تاألندلسي المحاربي )بن تمام بن عطية 
 .٘٘ٔ/ٗىـ،  ٕٕٗٔ - ٔط بيروت، –الكتب العممية 

 ( المصدر نفسوٗ (
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 (ٖٙ(سورة التوبة اآلية)٘ (
 (ٖ٘(سورة محمد اآلية)ٙ (
 ٜٖ/ٛ(الجامع ألحكام القرآن لمقرطبي،ٚ (
بجيرمي عمى شرح المنيج )منيج الطبلب اختصره زكريا : التجريد لنفع العبيد = حاشية ال (ٛ (

سميمان بن محمد بن عمر  األنصاري من منياج الطالبين لمنووي ثم شرحو في شرح منيج الطبلب(
 .ٕٔٛ/ٗم، ٜٓ٘ٔ -ىـ ٜٖٙٔ: مطبعة الحمبي: ىـ(ٕٕٔٔ: تالُبَجْيَرِمّي المصري الشافعي )

: المكتبة محمد بن عمي بن حجر الييتمي د بنأحم (ينظر تحفة المحتاج في شرح المنياج،ٜ(
 .ٖٗٓ/ٜم،  ٖٜٛٔ -ىـ  ٖٚ٘ٔى محمد، التجارية الكبرى بمصر لصاحبيا مصطف

 .ٙٙٔ/ٗالكافي في فقو اإلمام أحمد  (ٔ (
 .ٛٔ/ٕموقع شبكة مشكاة اإلسبلمية،ج (ينظر المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى،ٕ (
 .(ٖٗ(سورة فصمت )ٖ (
أبو عبد اهلل، محمد بن إبراىيم بن سعد اهلل بن  األحكام في تدبير أىل اإلسبلم، ( ينظر تحريرٗ (

المحقق: قدم لو: الشيخ عبد اهلل بن زيد آل  ىـ(ٖٖٚ: تجماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين )
م محمود، تحقيق ودراسة وتعميق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد،: دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاك

 .ٖٕٔ/ٔم،جٜٛٛٔ-ىـ ٛٓٗٔ، ٕط قطر/ الدوحة، -الشرعية بقطر 


