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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 كتاب الخراج واإلمارة والفيء

 
 

 ابب ما يلزم اإلمام من حق الرعية
 
  عبد هللا بن عمر  عن  هللا بن دينار  عبد عن  مالك  عن  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  

 عن رعيته فاألمري الذي على أال كلكم راع وكلكم مسئول قال  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 

راعية على بيت  الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم واملرأة
فكلكم راع وكلكم مسئول  بعلها وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه

 عن رعيته 

 

 ) أال ( 

 : للتنبيه 

  () كلكم راع 

حفظه , فهو مطلوب ابلعدل  : قال العلقمي : الراعي هو احلافظ املؤمتن امللتزم صالح ما اؤمتن على
 فيه والقيام مبصاحله 

  ) وكلكم مسئول عن رعيته (

 طالبه كل أحد منهم حبقه  : أي يف اآلخرة فإن وىف ما عليه من الرعاية حصل له احلظ األوفر وإال

 ى الناس ( ) فاألمري الذي عل

  : مبتدأ

 ) راع عليهم ( 

 وغريها  : خرب املبتدأ ) على أهل بيته ( : أي زوجته

 ) وهو ( 

 : أي الرجل 
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 ) مسئول عنهم ( 

 أي عن أهل بيته هل وفاهم حقوقهم من كسوة ونفقة وغريها كحسن عشرة أو ال  :

 على بيت بعلها (  )

 ذلك  يشة واألمانة يف ماله وغري: أي زوجها حبسن تدبري املع

 ) وولده ( 

 : أي ولد بعلها 

  ) وهي مسئولة عنهم (

 : أي عن حق زوجها وأوالده . 

 زوجها وولده وغلب العقالء فيه على غريهم  وقال الطييب : الضمري راجع إىل بيت

 ) فكلكم راع إخل ( 

الذي ال  شرط حمذوف ودخل يف هذا العموم املنفردقال العلقمي : والفاء يف قوله فكلكم جواب  :
ويتجنب املنهيات . انتهى  زوج له وال خادم فإنه يصدق عليه أنه راع يف جوارحه حىت يعمل املأمورات

 . 

 والنسائي .  قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي

 

 ما جاء يف طلب اإلمارة  ابب  

 

عبد  عن  احلسن  عن  ومنصور  يونس   أخربان هشيم  حدثنا  لصباح البزاز حممد بن ا حدثنا  
  قال  الرمحن بن مسرة 

ال تسأل اإلمارة فإنك إذا أعطيتها عن  عبد الرمحن بن مسرة  اي  صلى هللا عليه وسلم  قال يل النيب 
 مسألة أعنت عليها  مسألة وكلت فيها إىل نفسك وإن أعطيتها عن غري

 

 ) عن مسألة ( 

 : أي سؤال 

  ( ) وكلت فيها

 : أي يف اإلمارة 
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 ) إىل نفسك ( 

وكلت إليها " قال يف الفتح : بضم الواو وكسر الكاف خمففا ومشددا وسكون  " : ويف رواية الشيخني
 يف الدعاء " وال تكلين إىلومعىن املخفف أي صرفت إليها ومن وكل إىل نفسه هلك ومنه  الالم ,

طلب  نفسي " ووكل أمره إىل فالن صرفه إليه ووكله ابلتشديد استحفظه . ومعىن احلديث أن من
يتعلق ابحلكم  اإلمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه . ويستفاد من هذا أن طلب ما

  مكروه , فيدخل يف اإلمارة القضاء واحلسبة وحنو ذلك . انتهى .

  قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي خمتصرا ومطوال بنحوه .

 

بشر بن قرة الكليب  عن  أخيه  عن  أيب خالد  إمسعيل بن عن  خالد  حدثنا  وهب بن بقية  حدثنا  
  قال  موسى  أيب عن  أيب بردة  عن  

فتشهد أحدمها مث قال جئنا لتستعني بنا على  عليه وسلم  صلى هللا النيب  انطلقت مع رجلني إىل
 إىل النيب  أبو موسى  إن أخونكم عندان من طلبه فاعتذر  صاحبه فقال  عملك وقال اآلخر مثل قول

 وقال مل أعلم ملا جاءا له فلم يستعن هبما على شيء حىت مات  هللا عليه وسلم  صلى

 

 لكليب ( ) ا

األطراف : بشر بن قرة ويقال قرة بن بشر الكليب انتهى ,  : ويف بعض النسخ الكندي . قال يف
 التقريب : بشر بن قرة الكليب , فالظاهر أن األول هو الصحيح  وكذلك يف اخلالصة . وقال يف

  ( ) عن أيب موسى

 : هو األشعري 

 ) فتشهد ( 

 : أي خطب 

  أخونكم ( ) إن

 : أي أكثركم وأشدكم خيانة 

 ) من طلبه ( 

 العمل  : أي



 عون المعبود                 كتاب الخراج واإلمارة والفيء                      مكتبة مشكاة اإلسالمية              

 

 4 

 ) ملا جاءا ( 

 : بصيغة التثنية أي الرجالن 

 يستعن (  ) فلم

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) حىت مات ( 

 أي النيب صلى هللا عليه وسلم .  :

ريق إمساعيل بن أيب خالد عن أخيه وذكر أن من ط قال املنذري وأورده البخاري يف التاريخ الكبري
وال يصح فيه عن أبيه . وقد أخرج البخاري ومسلم يف  بعضهم رواه عن إمساعيل عن أبيه , وقال
أقبلت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ومعي رجالن من  الصحيح من حديث أيب موسى قال : "

يسأل العمل , وفيه والذي بعثك ابحلق ما واآلخر عن يساري وكالمها  األشعريني أحدمها عن مييين
 أنفسهما . وفيه لن نستعمل على عملنا من أراده " .  أطلعاين على ما يف

أن من تعاطى أمرا وسولت له نفسه أنه قائم بذلك األمر أنه خيذل فيه يف  قال املهلب : فيه دليل على
 نفسه أهال هلا . ألن من سأل اإلمارة ال يسأهلا إال وهو يرى  , أغلب األحوال

 السالم : " وكل إليها " مبعىن مل يعن على ما تعاطاه , والتعاطي أبدا مقرون ابخلذالن وقد قال عليه

هللا املعونة .  وإن من دعي إىل عمل أو إمامة يف الدين فقصر نفسه عن تلك املنزلة وهاب أمر هللا رزقه
  . وهذا إمنا هو مبين على أنه من تواضع هلل رفعه هللا

يرزقه هللا  غريه : وقد اختلف العلماء يف طلب الوالية جمردا هل جيوز أو مينع , وأما إن كان لرزق وقال
احلق فيها فذلك جائز له .  أو لتضييع القائم هبا أو خوفه حصوهلا يف غري مستوجبها ونيته يف إقامة

 وحاكما والضرير األعمى . واليا  انتهى كالم املنذري . بصيغة اجملهول من التولية أي جيعل

 

 يوىل  يف الضرير  ابب  

 

 قتادة  عن  عمران القطان  حدثنا  بن مهدي  عبد الرمحن حدثنا  حممد بن عبد هللا املخرمي  حدثنا  
  أنس  عن 

 مرتني  ة املدين على  ابن أم مكتوم  استخلف  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
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 ) املخرمي ( 

وكسر الراء املهملة املشددة نسبة إىل املخرم موضع ببغداد . كذا يف  : بفتح امليم وفتح اخلاء املعجمة
  املغين

 ) استخلف ابن أم مكتوم ( 

 : وكان رجال أعمى 

  ) مرتني (

النيب صلى هللا عليه وسلم  لسري أن: قال احلافظ بن عبد الرب : روى مجاعة من أهل العلم ابلنسب وا
األبواء وبواط , وذو العسرية وخروجه إىل  استخلف ابن أم مكتوم ثالث عشرة مرة يف غزواته منها غزوة

وغطفان وأحد , ومحراء األسد , وجنران , وذات  جهينة يف طلب كرز بن جابر , وغزوة السويق ,
ها أاب لبابة , واستخلفه عليها , واستخلف رسول هللا مث رد إلي الرقاع , واستخلفه حني سار إىل بدر ,

 عمر أيضا يف مسريته إىل حجة الوداع .  صلى هللا عليه وسلم

أنس : " أن النيب صلى هللا عليه وسلم استعمل ابن أم مكتوم  قال ابن عبد الرب : وأما قول قتادة عن
 بن األثري وابن حجر . يبلغه ما بلغ غريه . قاله احلافظ ا على املدينة مرتني فلم

إسناده عمران بن داود القطان وقد ضعفه ابن معني والنسائي ووثقه عثمان بن  قال املنذري : ويف
الضرير ال  واستشهد به البخاري , وقال بعضهم إمنا واله للصالة ابملدينة دون القضاء , فإن مسلم

ملن حيكم , وهو مقلد  يان , وال يدريجيوز له أن يقضي , ألنه ال يدرك األشخاص , وال يثبت األع
قيل إنه صلى هللا عليه وسلم إمنا واله  يف كل ما يليه من هذه األمور , واحلكم ابلتقليد غري جائز . وقد

فيما عاتبه هللا عليه يف أمره يف قوله : } عبس وتوىل أن جاءه  اإلمامة ابملدينة إكراما له وأخذا ابألدب
ة نزلت فيه . وفيه دليل على أن إمامة الضرير غري مكروهة انتهى كالم اآلي األعمى { وقد روي أن

  املنذري .

 

 يف اختاذ الوزير  ابب  

األمري إىل رأيه وتدبريه , فهو ملجأ  وهو من يؤازر األمري فيحمل عنه ما محله من األثقال , ومن يلتجئ
 له ومفزع . قاله يف اجملمع . 
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 عبد الرمحن بن القاسم  عن  زهري بن حممد  حدثنا  الوليد  حدثنا  ر املري موسى بن عام حدثنا  
   قالت عائشة  عن  أبيه  عن 

ابألمري خريا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن  إذا أراد هللا صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 جعل له وزير سوء إن نسي مل يذكره وإن ذكر مل يعنه  ذكر أعانه وإذا أراد هللا به غري ذلك

 

 ) املري ( 

 اخلالصة  : ويف بعض النسخ املزين وكذلك يف

 ) ابألمري ( 

 : أي مبن يكون أمريا 

  ) خريا (

 : أي يف الدنيا والعقىب 

 ) وزير صدق ( 

صاحلا  يرا صاحلا لرواية النسائي جعل له وزيراالنصح له ولرعيته واألظهر أن املراد به وز  : أي صادقا يف
  ومل يرد ابلصدق االختصاص ابلقول فقط بل يعم األقوال واألفعال . قاله العزيزي

 ) إن نسي ( 

 : إي األمري حكم هللا 

 ) ذكره ( 

 ابلتشديد أي أخرب األمري به  :

 ) وإن ذكر ( 

 تذكره األمري بنفسه  : ابلتخفيف أي وإن

 ) أعانه ( 

 : أي الوزير األمري 

  ( ) به

 : أي ابألمري 

 ) غري ذلك ( 
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 : أي شرا 

 سوء (  ) وزير

 : بفتح السني وضمه قاله القاري . 

  واحلديث سكت عنه املنذري .

 

 العرافة  يف  ابب  

الناس يلي أمورهم ويتعرف األمري  منبكسر العني , ومنه العريف وهو القيم أبمور القبيلة أو اجلماعة 
النهاية . ويف املصباح : عرافة ابلكسر فأان عارف  منه أحواهلم فعيل مبعىن فاعل والعرافة عمله كذا يف

واجلمع عرفاء . قيل العريف يكون على نفري واملنكب يكون على  أي مدبر أمرهم وقائم بسياستهم
 تهى . األمري فوق هؤالء ان مخسة عرفاء وحنوها مث

 

حيىي بن  عن  أيب سلمة سليمان بن سليم  عن  حممد بن حرب  حدثنا  عمرو بن عثمان  حدثنا  
  املقدام بن معدي كرب  جده  عن   صاحل بن حيىي بن املقدام عن  جابر 

 إن مت ومل تكن قدمي   ضرب على منكبه مث قال له أفلحت اي صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 

 عريفا  أمريا وال كاتبا وال 

 

 ) سليمان بن سليم ( 

 : ابلتصغري 

  ( ) ضرب

 : أي يديه إظهارا للشفقة واحملبة وتنبيها له عن حالة الغفلة 

 على منكبه (  )

 : الضمري للمقدام 

 ) اي قدمي ( 

  ترخيم مقدام حبذف الزوائد وهو تصغري : تصغري

 ) إن مت ( 

 وكسرها  : بضم امليم
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 ) وال كاتبا ( 

 : أي له 

  ) وال عريفا (

معروفا يعرفك الناس , ففيه إشارة  : فعيل مبعىن فاعل واحد العرفاء وتقدم معناه . قال القاري : أو وال
 إىل أن اخلمول راحة والشهرة آفة انتهى . 

 والظاهر هو األول .  : قلت

موسى بن هارون احلافظ . ال يعرف صاحل  قال املنذري : صاحل بن حيىي قال البخاري فيه نظر , وقال
 وال أبوه إال جبده . 

 

  جده  عن  أبيه  عن  رجل  عن  القطان  غالب حدثنا  بشر بن املفضل  حدثنا  مسدد  حدثنا  

مائة من اإلبل على  فلما بلغهم اإلسالم جعل صاحب املاء لقومه املناهل  من  منهل  كانوا على  أهنم
صلى هللا عليه  فأرسل ابنه إىل النيب  أن يسلموا فأسلموا وقسم اإلبل بينهم وبدا له أن يرجتعها منهم

قومه مائة فقل له إن أيب يقرئك السالم وإنه جعل ل وسلم  صلى هللا عليه فقال له ائت النيب  وسلم 
فأسلموا وقسم اإلبل بينهم وبدا له أن يرجتعها منهم أفهو أحق هبا أم هم فإن  من اإلبل على أن يسلموا

بعده  العرافة  املاء وإنه يسألك أن جتعل يل  عريف  نعم أو ال فقل له إن أيب شيخ كبري وهو  قال لك
إن أيب جعل لقومه مائة من  يك السالم فقالفأاته فقال إن أيب يقرئك السالم فقال وعليك وعلى أب

 يرجتعها منهم أفهو أحق هبا أم هم فقال  اإلبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسالمهم مث بدا له أن
له أن يرجتعها فهو أحق هبا منهم فإن هم أسلموا فلهم  إن بدا له أن يسلمها هلم فليسلمها وإن بدا

املاء وإنه يسألك أن  عريف  ى اإلسالم فقال إن أيب شيخ كبري وهو عل إسالمهم وإن مل يسلموا قوتلوا
 يف النار  العرفاء  ولكن  العرفاء  حق وال بد للناس من  العرافة  بعده فقال إن  العرافة  جتعل يل 

 

 ) على منهل ( 

  ويقال منهل بين فالن أي مشرهبم : هو كل ماء يكون على الطريق ,

 ) وبدا له أن يرجتعها ( 

 لصاحب املاء أن يرجع اإلبل من قومه  : أي ظهر

 ) نعم ( 
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 الرجوع  : أي ألبيك حق

 ) أو ال ( 

 : أي ليس له حق الرجوع 

  ) أن يسلمها (

 : أي اإلبل 

 ) هلم ( 

 : لقومه املسلمني 

  ( ) فهو

 قومه  : أي عريف املاء الذي قسم اإلبل بني

  ) أحق هبا (

 : أي ابإلبل . 

 احلديث ليس بقوي  وفيه دليل على صحة رجوع العطااي يف مثل ذلك لكن

 ) إن العرافة حق ( 

فيها مصلحة للناس ورفقا هبم يف أحواهلم وأمورهم لكثرة احتياجهم  : أي عملها حق ليس بباطل ألن
 بسياستهم  تدبري أمور القوم والقيام إليه . والعرافة

  ) وال بد للناس من العرفاء (

  : ليتعرف أحواهلم يف ترتيب البعوث واألجناد والعطااي والسهام وغري ذلك

 ) ولكن العرفاء يف النار ( 

للرايسة واحلرص عليها ملا يف ذلك من الفتنة وأنه إذا مل يقم حبقها أمث  : وهذا قاله حتذيرا من التعرض
 العاجلة واآلجلة . كذا يف السراج املنري . العقوبة  واستحق

النار أي على خطر ويف ورطة اهلالك والعذاب لتعذر القيام بشرائط ذلك ,  ويف اللغات : العرفاء يف
 يراعوا احلق والصواب .  فعليهم أن

ي غري واحد من األئمة واحتج به البخار  قال املنذري : يف إسناده جماهيل وغالب القطان قد وثقه
 ومسلم يف صحيحيهما . 

 احلافظ هذا احلديث يف كتاب الضعفاء يف ترمجة غالب القطان خمتصرا .  وذكر ابن عدي
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 ولغالب غري ما ذكرت ويف حديثه النكرة وقد روي عن األعمش عن أيب وائل عن عبد هللا وقال

 حديث يشهد هللا حديث معضل . وقال أيضا وغالب الضعف على حديثه بني . 

 

 يف اختاذ الكاتب  ابب  

 

أيب  عن  عمرو بن مالك  عن  يزيد بن كعب  عن  نوح بن قيس  حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  
   قال ابن عباس  عن  اجلوزاء 

 صلى هللا عليه وسلم  السجل كاتب كان للنيب 

 

 ) السجل ( 

اسم كاتب للنيب صلى هللا عليه وسلم . قال يف اجملمع ) كطي  يد الالم: بكسر السني واجليم وتشد
اليت فيها الكتاب أو ملك أو كاتب للنيب صلى هللا عليه وسلم انتهى .  السجل للكتب ( : الصحيفة

سجل كاتب النيب صلى هللا عليه وسلم جمهول انتهى . ويف اإلصابة : سجل كاتب  : وقال ابن األثري
عباس أنه   عليه وسلم أخرج أبو داود والنسائي وابن مردويه من طريق أيب اجلوزاء عن ابنصلى هللا النيب

الرجل : زاد ابن  قال يف قوله تعاىل } يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب { قال السجل هو
طريق محدان بن سعيد عن ابن  مردويه : والسجل هو الرجل ابحلبشة . وروى ابن مردويه وابن منده من

صلى هللا عليه وسلم كاتب يقال له السجل  منري عن عبيد هللا عن انفع عن ابن عمر قال " كان للنيب
السجل للكتب { قال ال من السجل هو الرجل  فأنزل هللا عز وجل } يوم نطوي السماء كطي
وجماهد السجل الصحيفة انتهى . واحلديث سكت عنه  ابحلبشة " ونقل الشعيب وغريه عن ابن عباس

 القاموس : سعى سعاية ابشر عمل الصدقات .  ملنذري . بكسر السني . قال يفا

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

العباس بن تيمية يقول : هذا احلديث  قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : مسعت شيخنا أاب
ل قط . وليس يف الصحابة من كاتب امسه السج موضوع , وال يعرف لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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 وسلم معروفون مل يكن فيهم من يقال له السجل .  امسه السجل , وكتاب النيب صلى هللا عليه

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كاتب مبكة . والسجل هو الكتاب  قال : واآلية مكية , ومل يكن
: نطوي السماء كطي السجل على ما  قوله ) للكتاب ( مبعىن " على " واملعىن املكتوب , والالم يف

اليدين  أي على فخر صريعا لليدين وللفم  الكتاب . كقوله } وتله للجبني { وقول الشاعر :  فيه من
  وعلى الفم , وهللا أعلم .

 

 يف السعاية على الصدقة ابب  

 

 عن  حممد بن إسحق  عن  ن بن سليما عبد الرحيم حدثنا  حممد بن إبراهيم األسباطي  حدثنا  
  قال  رافع بن خديج  عن  لبيد  حممود بن عن  عاصم بن عمر بن قتادة 

 العامل على الصدقة ابحلق كالغازي يف سبيل هللا حىت يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 

 يرجع إىل بيته 

 

 

 ) ابحلق ( 

 والثواب وابإلخالص واالحتساب  أي عمال ابلصدق: متعلق ابلعامل 

 ) كالغازي يف سبيل هللا ( 

 حصول األجر  : أي يف

 ) حىت يرجع ( 

 : أي العامل . 

 وأخرجه الرتمذي وابن ماجه , وقال الرتمذي حسن .  قال املنذري :

 

يزيد بن أيب  عن  حممد بن إسحق  عن  سلمة  حممد بن حدثنا  عبد هللا بن حممد النفيلي  حدثنا  
  قال  عقبة بن عامر  عن  مشاسة  عبد الرمحن بن عن  حبيب 

 مكس  ال يدخل اجلنة صاحب  قال  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
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 ) عن عبد الرمحن بن مشاسة ( 

 وختفيف امليم بعدها مهملة  : بكسر املعجمة

 ) صاحب مكس ( 

النقص والظلم ودراهم كانت تؤخذ من ابئعي السلع يف األسواق يف اجلاهلية ,  : يف القاموس : املكس
 كان أيخذه املصدق بعد فراغه من الصدقة انتهى . وقال يف النهاية : هو الضريبة اليت أو درهم

التجار  املكس الذي أيخذ من أيخذها املاكس وهو العشار انتهى . ويف شرح السنة : أراد بصاحب
الذمة العشر الذي  إذا مروا مكسا ابسم العشر , فأما الساعي الذي أيخذ الصدقة ومن أيخذ من أهل

وكذلك يف معامل السنن للخطايب  صوحلوا عليه فهو حمتسب ما مل يتعد فيأمث ابلتعدي والظلم انتهى .
 واحلديث سكت عنه املنذري . 

 

  قال  ابن إسحق   عن ابن مغراء  عن  عبد هللا القطان حممد بن  حدثنا  

 املكس  يعين صاحب  الذي يعشر الناس 

 

 ) عن ابن مغراء ( 

امليم وسكون الغني املعجمة وآخرها راء الكويف نزيل الري , وحممد بن  هو عبد الرمحن بن مغراء بفتح
 سوسي أيب محاد القطان الطر  عبد هللا هو ابن

 ) الذي يعشر الناس إخل ( 

بصاحب املكس الذي يعشر الناس ويقال عشرت املال عشرا من ابب قتل وعشورا أخذت  : أي املراد
وعشرت القوم عشرا من ابب ضرب صرت عاشرهم ذكره القاري عن املصابيح ومنه حديث  عشره ,
 اس . سريين قال ألنس تستعملين على املكس أي على عشور الن أنس بن

 اخلليفة عند موته خليفة بعده أو يعني مجاعة ليتخريوا منهم واحدا .  واالستخالف هو تعيني

 

 يف اخلليفة يستخلف  ابب  
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 عن  الزهري  عن  معمر  أخربان  عبد الرزاق  قاال حدثنا  وسلمة  حممد بن داود بن سفيان  حدثنا  
  عمر  قال قال  ن عمر اب عن  سامل 

 أاب بكر  مل يستخلف وإن أستخلف فإن  صلى هللا عليه وسلم  فإن رسول هللا  إين إن ال أستخلف 
ال  فعلمت أنه وأاب بكر  صلى هللا عليه وسلم  فوهللا ما هو إال أن ذكر رسول هللا  قد استخلف قال
 أحدا وأنه غري مستخلف  وسلم  صلى هللا عليه يعدل برسول هللا 

 

 ) قال عمر ( 

 أصيب أال تستخلف خليفة بعدك على الناس , فقال عمر يف جوابه  : أي قيل لعمر رضي هللا عنه ملا

  ( ) إن ال أستخلف

 : أي أن أترك االستخالف 

 مل يستخلف (  ) فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 عينه خليفة نصا : أي مل جيعل أحدا ب

  ) وإن أستخلف (

 : أان أحدا ابلتعيني 

 ) فإن أاب بكر قد استخلف ( 

فعله  جعل عمر خليفة وقت وفاته , فأخذ عمر وسطا من األمرين فلم يرتك التعيني مبرة وال : أي
ى وأبق , منصوصا فيه على الشخص املستخلف وجعل األمر يف ذلك شورى بني من قطع هلم ابجلنة

قاله القسطالين :  . النظر للمسلمني يف تعيني من اتفق عليه رأي اجلماعة الذين جعلت الشورى فيهم
مقدمات املوت وقبل ذلك جيوز  قال النووي : حاصله أن املسلمني أمجعوا على أن اخلليفة إذا حضره

يف هذا , وإال فقد ابلنيب صلى هللا عليه وسلم  له االستخالف وجيوز له تركه , فإن تركه فقد اقتدى
اخلالفة ابالستخالف وعلى انعقادها بعقد أهل احلل والعقد  اقتدى أبيب بكر وأمجعوا على انعقاد

اخلليفة , وأمجعوا على جواز جعل اخلليفة األمر شورى بني مجاعة كما فعل  إلنسان إذا مل يستخلف
  ه ابلشرع ال ابلعقل انتهىوأمجعوا على أنه جيب على املسلمني نصب خليفة ووجوب عمر ابلستة ,

 ) قال ( 

 : أي ابن عمر ما هو أي عمر 
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  ) إال أن ذكر (

 : أي عمر 

  ) رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر (

 االستخالف عن أيب بكر  : أي قصة عدم االستخالف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , وقصة

   عليه وسلم أحدا () ال يعدل برسول هللا صلى هللا

 : قال يف القاموس : عدل فالان بفالن سوى بينهما انتهى 

  ) وأنه (

 : أي عمر 

 ) غري مستخلف ( 

 هللا صلى هللا عليه وسلم . قال املنذري : وأخرجه مسلم والرتمذي .  : أحدا كما مل يستخلف رسول

 

 ما جاء يف البيعة  ابب  

 

  قال  ابن عمر  عن  دينار  عبد هللا بن عن  شعبة  حدثنا  ص بن عمر حف حدثنا  

 على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت  هللا عليه وسلم  صلى كنا نبايع النيب 

 

 ) على السمع والطاعة ( 

 أوامره ونواهيه ونطيعه يف ذلك  : أي على أن نسمع

 ) ويلقنا ( 

 النسخ يلقننا ابلفك  إلدغام , ويف بعض: اب

 ) فيما استطعتم ( 

استطعت ابإلفراد , وكذلك يف صحيح مسلم . قال النووي : هكذا هو يف  : ويف بعض النسخ فيما
استطعت أي قل فيما استطعت , وهذا من كمال شفقته صلى هللا عليه وسلم ورأفته  مجيع النسخ فيما

اخلطايب  هم فيما استطعت لئال يدخل يف عموم بيعته ما ال يطيق انتهى قاليلقنهم أن يقول أحد أبمته
دفعه . قال املنذري :  : فيه دليل على أن حكم اإلكراه ساقط عنه غري الزم له ألنه ليس مما يستطاع

 وأخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الرتمذي والنسائي . 



 عون المعبود                 كتاب الخراج واإلمارة والفيء                      مكتبة مشكاة اإلسالمية              

 

 15 

 

 عائشة  أن  عروة  عن  ابن شهاب  عن  مالك  حدثين  ابن وهب  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  
   أخربته رضي هللا عنها 

يد  صلى هللا عليه وسلم  ما مس رسول هللا  قالت  النساء صلى هللا عليه وسلم  عن بيعة رسول هللا 
 قد ابيعتك فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهيب ف امرأة قط إال أن أيخذ عليها

 

 ) إال أن أيخذ عليها ( 

وقال النووي : هذا االستثناء متقطع وتقدير الكالم ما مس امرأة قط لكن أيخذ  : العهد وامليثاق .
الرواية  البيعة ابلكالم فإذا أخذها ابلكالم قال اذهيب فقد ابيعتك , وهذا التقدير مصرح به يف عليها

 األخرى وال بد منه 

 ذ عليها ( ) فإذا أخ

  : العهد

 ) فأعطته ( 

ويف رواية البخاري عن عائشة قالت " كان النيب  أي أعطت املرأة امليثاق للنيب صلى هللا عليه وسلم
ابلكالم هبذه اآلية } ال يشركن ابهلل شيئا { قالت وما مست يد  صلى هللا عليه وسلم يبايع النساء

 إال امرأة ميلكها انتهى . عليه وسلم امرأة  رسول هللا صلى هللا

بيعة النساء ابلكالم من غري أخذ كف وفيه أن بيعة الرجال أبخذ  وقال النووي : فيه دليل على أن
أن كالم األجنبية يباح مساعه عند احلاجة , وأن صوهتا ليس بعورة , وأنه ال  الكف مع الكالم , وفيه

جامة وقلع ضرس وكحل عني وحنوها مما ال األجنبية من غري ضرورة كتطبيب وفصد وح يلمس بشرة
 امرأة تفعله جاز للرجل األجنيب فعله للضرورة انتهى .  توجد

 البخاري ومسلم والنسائي .  قال املنذري : وأخرجه

 

 حدثين  سعيد بن أيب أيوب  حدثنا  بن يزيد  عبد هللا حدثنا  عبيد هللا بن عمر بن ميسرة  حدثنا  
  عبد هللا بن هشام  جده  عن  عقيل زهرة بن معبد  أبو

 صلى هللا إىل رسول هللا  زينب بنت محيد  وذهبت به أمه  هللا عليه وسلم  صلى وكان قد أدرك النيب 

 صغري فمسح رأسه  هو صلى هللا عليه وسلم  فقالت اي رسول هللا ابيعه فقال رسول هللا  عليه وسلم 
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 ) أخربان أبو عقيل ( 

  : بفتح العني وكسر القاف

 ) زهرة بن معبد ( 

 : بوزن جعفر بدل من أبو عقيل 

 هللا بن هشام (  ) عبد

 : بدل من جده 

 ) وكان ( 

  : أي عبد هللا

 ) زينب ( 

 : بدل من أمه 

 ) بنت محيد ( 

 ابلتصغري  :

 ) ابيعه ( 

 ة وسكون العني بكسر التحتي

  ) هو (

 : أي عبد هللا 

 ) صغري ( 

القسطالين . وزاد يف رواية البخاري " ودعا له " قال املنذري : وأخرجه  : أي ال تلزمه البيعة قاله
  البخاري .

 

 يف أرزاق العمال  ابب  

 مجع عامل . 

 

 حسني املعلم  عن  عبد الوارث بن سعيد   عن م أبو عاص حدثنا  زيد بن أخزم أبو طالب  حدثنا  
  أبيه  عن  عبد هللا بن بريدة  عن 
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 استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو  من قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
 غلول 

 

 ) من استعملناه ( 

  : أي جعلناه عامال

  ) على عمل (

 : أي من أعمال الوالية واإلمارة 

  ( ) فرزقناه

 : أي فأعطيناه 

 ) رزقا ( 

  : أي مقدارا معينا

 ) فما أخذ بعد ذلك ( 

 وقوله  : جزاء الشرط وما موصولة والعائد حمذوف

 ) فهو غلول ( 

ويف مال الفيء واحلديث  بضمتني اخليانة يف الغنيمة : خربه ابلفاء لتضمنه معىن الشرط . والغلول
 سكت عنه املنذري . 

 

 بسر بن سعيد  عن  بكري بن عبد هللا بن األشج  عن  ليث  حدثنا  أبو الوليد الطيالسي  حدثنا  
  قال  ابن الساعدي  عن 

 قال خذ ما أعطيت فقلت إمنا عملت هلل بعمالة  على الصدقة فلما فرغت أمر يل  عمر  استعملين 
 فعملين  صلى هللا عليه وسلم   عملت على عهد رسول هللا فإين قد 

 

 ) استعملين ( 

 : أي جعلين عامال 

 بعمالة (  )
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 : بضم العني ما أيخذه العامل من األجرة 

  ) ما أعطيت (

 : بصيغة اجملهول 

 ) فإين قد عملت ( 

 إلمارة ا : أي عمال من أعمال

 ) فعملين ( 

اخلطايب : فيه بيان جواز أخذ العامل األجرة بقدر مثل عمله  : بتشديد امليم أي أعطاين العمالة . قال
 وقد مسى هللا تعاىل للعاملني سهما يف الصدقة فقال ) والعاملني عليها ( : فرأى فيما يتواله من األمر .

 انتهى . العلماء أن يعطوا على قدر عنائهم وسعيهم 

البخاري ومسلم والنسائي أمت منه وهو أحد األحاديث اليت اجتمع يف إسنادها  قال املنذري : وأخرجه
 الصحابة يروي بعضهم عن بعض .  أربعة من

 

جبري بن  عن  احلارث بن يزيد  عن  األوزاعي   حدثنا املعاىف  حدثنا  موسى بن مروان الرقي  حدثنا  
  قال  شداد  املستورد بن عن  نفري 

من كان لنا عامال فليكتسب زوجة فإن مل يكن له خادم   يقول صلى هللا عليه وسلم  مسعت النيب 
 مسكن فليكتسب مسكنا  فليكتسب خادما فإن مل يكن له

أو  غال  اختذ غري ذلك فهو  قال من هللا عليه وسلم  صلى أخربت أن النيب  أبو بكر  قال  قال 
 سارق 

 

 ) من كان لنا عامال فليكتسب إخل ( 

أن أيخذ مما يف تصرفه من مال بيت املال قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوهتا , وكذلك ما  : أي حيل له
ري ذكره القا بد منه من غري إسراف وتنعم , فإن أخذ أكثر ما حيتاج إليه ضرورة فهو حرام عليه . ال

 نقال عن املظهر . 

إمنا أابح اكتساب اخلادم واملسكن من عمالته اليت  وقال اخلطايب : هذا يتأول على وجهني أحدمها أنه
بشيء سواها , والوجه اآلخر أن للعامل السكىن واخلدمة فإن مل يكن  هي أجرة مثله وليس له أن يرتفق

مثله ويكرتى له مسكن يسكنه مدة مقامه يف استؤجر له من خيدمه فيكفيه مهنة  له مسكن وال خادم
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  عمله انتهى

 ) قال ( 

 : أي املستورد 

 ) قال أبو بكر ( 

 يشبه أن يكون أاب بكر الصديق رضي هللا عنه  :

 ) أخربت ( 

أي  املتكلم اجملهول . وأورد أمحد يف مسنده هذا احلديث من عدة طرق وليس فيه هذه اجلملة : بصيغة
املستورد بن شداد  و بكر , فروي من طريق احلارث بن يزيد عن عبد الرمحن بن جبري قال مسعتقال أب

له منزل فليتخذ منزال , أو  يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول " من ويل لنا عمال وليس
اب ليست له دابة فليتخذ دابة ومن أص ليست له زوجة فليتزوج أو ليس له خادم فليتخذ خادما أو

 فهو غال أو سارق " انتهى  شيئا سوى ذلك فهو غال انتهى . ويف رواية له "

 ) غري ذلك ( 

  : أي غري ما ذكر

 ) فهو غال ( 

  . : بتشديد الالم أي خائن . واحلديث سكت عنه املنذري

 

 يف هدااي العمال  ابب  

 هدااي مجع هدية . 

 

أيب  عن  عروة  عن  الزهري  عن  سفيان   قاال حدثنا لفظه  يب خلف وابن أ ابن السرح  حدثنا  
  محيد الساعدي 

ابن  ابن السرح  قال  ابن اللتبية  له  يقال األزد  استعمل رجال من  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
على املنرب  صلى هللا عليه وسلم  دي يل فقام النيب لكم وهذا أه على الصدقة فجاء فقال هذا األتبية 

عليه وقال ما ابل العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي يل أال جلس يف  فحمد هللا وأثىن
القيامة إن   ال أييت أحد منكم بشيء من ذلك إال جاء به يوم أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم ال  بيت
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إبطيه مث قال  عفرة  رفع يديه حىت رأينا  مث تيعر  أو شاة  خوار  أو بقرة فلها  غاء ر  كان بعريا فله 
 اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت 

 

 ) لفظه ( 

 لفظ ابن السرح  : أي لفظ احلديث لفظ ابن أيب خلف ال

 ) ابن اللتبية ( 

لة معروفة قاله النووي . وقال احلافظ : اسم ابن اللتبية إىل بين لتب قبي : بضم الالم وإسكان التاء نسبة
 واللتبية أمه مل نقف على امسها  عبد هللا

 ) قال ابن السرح ابن األتبية ( 

 أي ابهلمزة مكان الالم  :

 ) على الصدقة ( 

  : متعلق ابستعمل

 ) نبعثه ( 

 : أي على العمل 

 ) أال ( 

 لنسخ هال حتضيض ويف بعض ا : حرف

 ) بشيء من ذلك ( 

 حيوزه لنفسه  : أي من مال الصدقة

 ) إن كان ( 

  : أي الشيء الذي أتى به حازه لنفسه

 ) فله رغاء ( 

  : بضم الراء وختفيف املعجمة مع املد هو صوت البعري

 ) خوار ( 

  : بضم اخلاء املعجمة وختفيف الواو هو صوت البقرة

 ) تيعر ( 
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  : على وزن تسمع وتضرب أي تصيح وتصوت صوات شديدا

 ) عفرة إبطيه ( 

 بياضهما املشوب ابلسمرة  : بضم العني املهملة وسكون الفاء وفتح الراء أي

 ) مث قال اللهم هل بلغت ( 

يقع يف  ماالالم واملراد بلغت حكم هللا إليكم امتثاال لقوله تعاىل له ) بلغ ( : وإشارة إىل  : بتشديد
ويف هذا احلديث بيان أن  . القيامة من سؤال األمم هل بلغهم أنبياؤهم ما أرسلوا به إليهم . قاله احلافظ

  هدااي العمال حرام وغلول ألنه خان يف واليته وأمانته .

دليل على أن كل  " قال اخلطايب : يف قوله " أال جلس يف بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى إليه أم ال
املنفعة , والدار املرهونة يسكنها  مر يتذرع به إىل حمظور فهو حمظور , ويدخل يف ذلك القرض جيرأ

 ويرتفق هبا من غري عوض انتهى .  املرهتن بال أجرة , والدابة املرهونة يركبها

  قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم .

 

 الصدقة  غلول  يف  ابب  

 خفية فقد غل قاله يف اجملمع .  والغلول اخليانة يف املغنم . وكل من خان يف شيء أي اخليانة فيها .

 

 أيب مسعود األنصاري  عن  أيب اجلهم  عن   مطرف عن  جرير  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  
  قال 

يوم القيامة جتيء  ألفينك  وال  مسعود  أاب  انطلق ساعيا مث قال  صلى هللا عليه وسلم  بعثين النيب 
 قال إذا ال أنطلق قال إذا ال أكرهك  غللته  قد  رغاء  وعلى ظهرك بعري من إبل الصدقة له 

 

 ) أاب مسعود ( 

 بضم اهلمزة وكسر الفاء أي ال أجدن  : أي اي أاب مسعود ال ألفينك

 ) جتيء ( 

 ملنصوب ا حال من الضمري

 ) وعلى ظهرك بعري ( 

  : فاعل الظرف وهو حال من ضمري جتيء
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 ) قال ( 

 : أي أبو مسعود 

 ) ال أنطلق ( 

 على العمل  : أي

 ) قال ( 

  : أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ) ال أكرهك ( 

  : أي على العمل واحلديث سكت عنه املنذري .

 

 لزم اإلمام من أمر الرعية واحلجبة عنه فيما ي ابب  

 

القاسم  أن  ابن أيب مرمي  حدثين  محزة  حيىي بن حدثنا  سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي  حدثنا  
  أخربه قال  األزدي  أاب مرمي أخربه أن  بن خميمرة 

فقلت حديثا مسعته  العرب  ي كلمة تقوهلا أنعمنا بك أاب فالن وه فقال ما معاوية  دخلت على 
املسلمني  من واله هللا عز وجل شيئا من أمر يقول  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  أخربك به مسعت

  فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب هللا عنه دون حاجته وخلته وفقره

 فجعل رجال على حوائج الناس  قال 

 

 القاسم بن خميمرة ( ) أن 

  : ابملعجمة مصغرا

 ) قال ( 

 : ويف بعض النسخ فقال 

  ) ما أنعمنا بك (

انتهى . وقال يف اجملمع :  : قال يف فتح الودود : صيغة تعجب واملقصود إظهار الفرح والسرور بقدومه
ما الذي أفرحنا وأسران وأقر بلقائه أي  أي ما الذي أنعمك إلينا وأقدمك علينا , يقال ذلك ملن يفرح

 أعيننا بلقائك ورؤيتك 



 عون المعبود                 كتاب الخراج واإلمارة والفيء                      مكتبة مشكاة اإلسالمية              

 

 23 

 حاجتهم (  ) فاحتجب دون

  : أي امتنع من اخلروج أو من اإلمضاء عند احتياجهم إليه

 ) وخلتهم ( 

واملعىن منع أرابب احلوائج أن يدخلوا عليه  : بفتح اخلاء املعجمة وتشديد الالم احلاجة الشديدة .
 واخللة متقارب املعىن كرر للتأكيد  قيل احلاجة والفقرويعرضوا حوائجهم , 

  ( ) احتجب هللا عنه دون حاجته وخلته وفقره

سبيال إىل حاجة من حاجاته  : أي أبعده ومنعه عما يبتغيه من األمور الدينية أو الدنيوية فال جيد
 خييب آماله كذا يف املرقاة جييب دعوته و  الضرورية . وقال القاضي : املراد ابحتجاب هللا عنه أن ال

 ) فجعل ( 

  : أي معاوية .

وقد أخرجه الرتمذي  . قال املنذري : وأخرجه الرتمذي . وقيل إن أاب مرمي هذا هو عمرو بن مرة اجلهين
مرمي مث أخرجه من حديث أيب مرمي   . حديث عمرو بن مرة وقال غريب . وقال وعمرو بن مرة يكىن أاب

 اود . كما أخرجه أبو د

 

قال هذا ما حدثنا به  مهام بن منبه  عن  معمر  أخربان  عبد الرزاق  حدثنا  سلمة بن شبيب  حدثنا  
  قال  أبو هريرة  

شيء وما أمنعكموه إن أان إال خازن أضع حيث  أوتيكم من ما  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 أمرت 

 

 وتيكم ( ) ما أ

  : مضارع مرفوع ومفعوله الثاين

 ) من شيء ( 

 : جمرور مبن الزائدة أي ما أعطيكم شيئا 

 وما أمنعكموه (  )

 : بل املعطي واملانع هو هللا تعاىل 
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  ) إن (

 : انفية أي ما 

 ) أضع ( 

  : أي كل شيء من املنع والعطاء

 ) حيث أمرت ( 

قسم األموال لئال يقع شيء يف قلوب أصحابه من  هول أي حيث أمرين هللا . قاله حني: على بناء اجمل
 أجل التفاضل يف القسمة . 

 سكت عنه املنذري .  واحلديث

 

 عن  حممد بن عمرو بن عطاء  عن  بن إسحق  حممد عن  حممد بن سلمة  حدثنا  النفيلي  حدثنا  
  قال  داثن مالك بن أوس بن احل

منكم وما أحد منا أبحق به من  الفيء  أبحق هبذا  فقال ما أان الفيء  يوما  عمر بن اخلطاب  ذكر 
فالرجل وقدمه  صلى هللا عليه وسلم  كتاب هللا عز وجل وقسم رسول هللا  أحد إال أان على منازلنا من

 ه وبالؤه والرجل وعياله والرجل وحاجت والرجل

 

 ) ما أان أبحق هبذا الفيء منكم ( 

 الشوكاين  على أن اإلمام كسائر الناس ال فضل له على غريه يف تقدمي وال توفري نصيب قاله : فيه دليل

 ) إال أان على منازلنا من كتاب هللا ( 

اآلايت  املهاجرين {على منازلنا ومراتبنا املبينة من كتاب هللا كقوله تعاىل } للفقراء  : أي لكن حنن
وغريمها من اآلايت  الثالث , وقوله سبحانه } والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار { اآلية

 الدالة على تفاوت منازل املسلمني قاله القاري 

 رسوله (  ) وقسم

لتمييز عليه وسلم من مراعاة ا : ابجلر عطف على كتاب هللا أي ومن قسمه مما كان يسلكه صلى هللا
شهدوا احلروب , وبني املعيل وغريه املشار  بني أهل بدر وأصحاب بيعة الرضوان وذوي املشاهد الذين

 إليه بقوله 
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  ) فالرجل (

 : ابلرفع , وكذا قوله 

 ) وقدمه ( 

 يف اإلسالم .  : بكسر القاف أي سبقه

الرجل ونصيبه على ما يقتضيه قدمه ,  وقيل تقدير الكالم فالرجل يقسم له ويراعي قدمه يف القسم , أ
 التفاضل كقوهلم الرجل وضيعته , وكذا قوله  أو الرجل وقدمه يعتربان يف االستحقاق وقبول

 ) والرجل وبالؤه ( 

 أي شجاعته وجبانه الذي ابتلي به يف سبيل هللا , واملراد مشقته وسعيه  :

 والرجل وعياله (  )

 : أي ممن ميونه 

 لرجل وحاجته ( ) وا

 أي مقدار حاجته .  :

وأن مجلته لعامة املسلمني يصرف يف  قال التوربشيت : كان رأي عمر رضي هللا عنه أن الفيء ال خيمس
االستحقاق وإمنا التفاوت يف التفاضل حبسب  مصاحلهم ال مزية ألحد منهم على آخر يف أصل

 تعاىل على استحقاقهم كاملذكورين يف اآلية خصوصا بتنصيص هللا اختالف املراتب واملنازل , وذلك إما
 املهاجرين واألنصار لقوله تعاىل } والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار { أو منهم من كان من

وإما لشدة  بتقدمي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتفضيله إما لسبق إسالمه , وإما حبسن بالئه .
تقدم الكالم فيه . بفتح  قال املنذري : يف إسناده حممد بن إسحاق وقد احتياجه وكثرة عياله انتهى

للمسلمني من أموال الكفار من غري  القاف وسكون السني أي تقسيم الفيء . والفيء هو ما حصل
 األصل هلم فرجع إليهم .  حرب وال جهاد . وأصل الفيء الرجوع كأنه كان يف

 

 الفيء  يف قسم  ابب  

 

  زيد بن أسلم  عن  هشام بن سعد  حدثنا  أيب  حدثنا  هارون بن زيد بن أيب الزرقاء  نا حدث 

احملررين  عطاء  فقال  أاب عبد الرمحن  فقال حاجتك اي  معاوية  دخل على  هللا بن عمر  عبد أن 
 بدأ ابحملررين  جاءه شيء  أول ما صلى هللا عليه وسلم  فإين رأيت رسول هللا 
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 ) فقال ( 

 : أي معاوية 

  ) حاجتك (

 : ابلنصب أي ذكر حاجتك ما هي 

 ) اي أاب عبد الرمحن ( 

 كنية عبد هللا بن عمر  :

 ) عطاء احملررين ( 

ألموال صار حرا بعد أن كان عبدا . ويف ذلك دليل على ثبوت نصيب هلم يف ا : مجع حمرر وهو الذي
 إىل األئمة .  اليت أتيت

 كذا يف النيل 

 ) أول ما جاءه شيء ( 

 الطييب : أول منصوب ظرف لقوله  : قال

 ) بدأ ( 

 لرأيت  : وهو املفعول الثاين

 ) ابحملررين ( 

 مجلة وذلك أهنم قوم ال ديوان هلم وإمنا يدخلون تبعا يف : قال اخلطايب : يريد ابحملررين املعتقني ,
الشوكاين : فيه استحباب البداءة هبم وتقدميهم عند القسمة على غريهم :  مواليهم انتهى . قال القاضي

 بعض العلماء : املراد ابحملررين املكاتبون . واحلديث سكت عنه املنذري .  انتهى . وقال

 

 عن  القاسم بن عباس  عن  يب ذئب ابن أ حدثنا  عيسى  أخربان  إبراهيم بن موسى الرازي  حدثنا  
  رضي هللا عنها  عائشة  عن  عروة  عن  عبد هللا بن نيار 

  فقسمها للحرة واألمة فيها خرز  بظبية  أيت  هللا عليه وسلم  صلى أن النيب 

 يقسم للحر والعبد  رضي هللا عنه  أيب  كان  عائشة  قالت 
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 ) أيت ( 

 : بضم اهلمزة 

  ) بظبية (

شعر وقيل هي شبه  : بفتح الظاء املعجمة وسكون املوحدة . يف النهاية , هي جراب صغري عليه
 اخلريطة والكيس 

 ) فيها خرز ( 

 املعجمة والراء فزاي يف القاموس : اخلرزة حمركة اجلوهر وما ينتظم  : بفتح اخلاء

 (  واألمة ) للحرة

وهلذا كان أبو بكر يقسمها للحر  : خص النساء ألن اخلرز من شأن النساء ال أنه حق هلن خاصة ,
 للخرز قاله يف فتح الودود  والعبد وقيل معىن كان أيب يقسم أي الفيء وال خصوص

 ) يقسم للحر والعبد ( 

يء , والظاهر أن يكون املراد أي يعطي كل واحد من احلر والعبد بقدر حاجته من الف : قال القاري :
بيت املال انتهى  العهد واألمة املعتوقني أو املكاتبني إذ اململوك ال ميلك ونفقته على مالكه ال على من

 . واحلديث سكت عنه املنذري . 

 

أبو  ا قال حدثن ابن املصفى  و حدثنا  ح  عبد هللا بن املبارك  حدثنا  سعيد بن منصور  حدثنا  
عوف بن  عن  أبيه  عن  عبد الرمحن بن جبري بن نفري  عن  بن عمرو  صفوان عن  مجيعا  املغرية 
  مالك 

فأعطى اآلهل حظني  قسمه يف يومه  الفيء  كان إذا أاته  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاين حظني وكان  فدعينا وكنت  املصفى  ابن زاد  حظا  العزب  وأعطى 

 فأعطى له حظا واحدا  عمار بن ايسر  بعدي  يل أهل مث دعي

 

 ) فأعطى اآلهل ( 

املتأهل الذي له زوجة , قال يف النيل : وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون  : ابملد وكسر اهلاء أي
االحتياج  اع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغريهن إذا غري الزوجة مثلها يفمقدار أتب العطاء على
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 إىل املؤنة 

 ) حظني ( 

 : أي نصيبني 

 العزب (  ) وأعطى

األعزب " ومها مبعىن واحد .  : بفتحتني من ال زوجة له قاله يف فتح الودود . ويف بعض النسخ "
 واحلديث سكت عنه املنذري . 

 

 يف أرزاق الذرية  ابب  

 

  قال  جابر بن عبد هللا  عن  أبيه  عن  جعفر  عن  سفيان  أخربان  حممد بن كثري  حدثنا  

فألهله ومن  من ترك ماال يقول أان أوىل ابملؤمنني من أنفسهم  صلى هللا عليه وسلم  هللا  كان رسول
 فإيل وعلي  ضياعا  ترك دينا أو 

 

 ) أان أوىل ابملؤمنني ( 

 إليهم . وقيل معىن األولوية النصرة والتولية أي أان أتوىل أمورهم بعد وفاهتم : أي أحق هبم وأقرب

 وأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشوا . كذا يف فتح الودود 

  ) فألهله (

 : أي فهو لورثته 

 ) ومن ترك دينا أو ضياعا ( 

 املعجمة بعدها حتتانية .  بفتح: 

مل يتعهد كالذرية الصغار واألطفال والزمىن  قال اخلطايب : الضياع اسم لكل ما هو يفرض أن يضيع إن
 يدخل يف معناهم  الذين ال يقومون بكل أنفسهم وسائر من

 ) فإيل وعلي ( 

ى دينه من الفيء , فأما من ترك وفاء دينا ال وفاء له يف ماله فإنه يقض : قال اخلطايب : هذا فيمن ترك
  عنه مث بقية ماله بعد ذلك مقسوم بني ورثته انتهى قال املنذري : وأخرجه ابن ماجه . فإن دينه يقضى
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  قال  أيب هريرة  عن  أيب حازم  عن   عدي بن اثبت عن  شعبة  حدثنا  حفص بن عمر  حدثنا  

 فإلينا  كال  من ترك ماال فلورثته ومن ترك  صلى هللا عليه وسلم  هللا  قال رسول

 

 ) ومن ترك كال ( 

 أصله الثقل , واملراد ها هنا العيال . قاله احلافظ  : بفتح الكاف وتشديد الالم

 ) فإلينا ( 

  ي ومسلم .أي نصرهم ومؤانهتم بقدر معاش مثلهم يف بلداهنم قال املنذري وأخرجه البخار  :

 

جابر بن  عن  أيب سلمة  عن  الزهري  عن  معمر  عن  عبد الرزاق  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  
  عبد هللا 

 من نفسه فأميا رجل مات وترك دينا  أان أوىل بكل مؤمن كان يقول  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
 ال فلورثته ومن ترك ما فإيل 

 

 ) أان أوىل بكل مؤمن من نفسه إخل ( 

كان عليه  النووي : معناه أان قائم مبصاحلكم يف حياة أحدكم وموته وأان وليه يف احلالني , فإن : قال
منه شيئا , وإن خلف  دين قضيته من عندي إن مل خيلف وفاء , وإن كان له مال فهو لورثته ال آخذ

 املنذري .  فعلي نفقتهم ومؤنتهم . واحلديث سكت عنه عياال حمتاجني ضائعني

 

 مىت يفرض للرجل يف املقاتلة  ابب  

بكسر التاء أي يف املقاتلني والتاء  أصل الفرض القطع أي مىت يقطع له العطاء ويقرر رزقه يف املقاتلة
 ابعتبار اجلماعة . 

 

  ابن عمر  عن  انفع  أخربين   عبيد هللا عن  حيىي  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  

 اخلندق   وعرضه يوم جيزه  وهو ابن أربع عشرة فلم  أحد  عرضه يوم  هللا عليه وسلم  صلى أن النيب 
 فأجازه  وهو ابن مخس عشرة سنة 
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 ) عرضه ( 

 عنه واملنصوب للنيب صلى هللا عليه وسلم ولفظ البن عمر رضي هللا : بصيغة اجملهول والضمري املرفوع
عرضين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد يف القتال وأان ابن أربع  " مسلم عن ابن عمر قال

فلم جيزين , وعرضين يوم اخلندق وأان ابن مخس عشرة سنة فأجازين " قال انفع فقدمت  عشرة سنة
والكبري  ة فحدثته هذا احلديث فقال إن هذا احلد بني الصغريعمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليف على

فاجعلوه يف العيال  , فكتب إىل عماله أن يفرضوا ملن كان ابن مخس عشرة سنة ومن كان دون ذلك
 انتهى 

 ) فأجازه ( 

زة له رجال له حكم الرجال املقاتلني انتهى . قال القاري : وقيل كتب اجلائ : قال النووي : املراد جعله
الغالم  الغزاة . قال يف شرح السنة : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا استكمل وهي رزق

احتلم واحد منهما قبل  أو اجلارية مخس عشرة سنة كان ابلغا , وبه قال الشافعي وأمحد وغريمها , وإذا
اضت اجلارية بعد تسع سنني إذا ح بلوغه هذا املبلغ بعد استكمال تسع سنني حيكم ببلوغه , وكذلك

دليل على أن الصيب إذا بلغ مخس عشرة سنة  وال حيض وال احتالم قبل بلوغ التسع انتهى . واحلديث
 دخل يف زمرة املقاتلة . 

 وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه .  : قال املنذري

 

  يف آخر الزمان االقرتاض  يف كراهية  ابب  

الرجل وأفرضته إذا أعطيته  والفرض ابلفاء وهو العطية املوسومة , يقال ما أصبت منه فرضا وفرضت
 الصحاح .  وقد فرضت له يف العطاء وفرضت له يف الديوان , كذا يف

 ويف القاموس : افرتض اجلند أخذوا عطاايهم . 

 

 أىب  قال حدثين  وادي القرى  شيخ من أهل   سليم بن مطري حدثنا  أمحد بن أيب احلواري  حدثنا  
  مطري 

فقال  وحضضا  كأنه يطلب دواء  قد جاء برجل  إذا  ابلسويداء  أنه خرج حاجا حىت إذا كان 
 م وينهاه يف حجة الوداع وهو يعظ الناس وأيمرهم  وسلم  صلى هللا عليه مسع رسول هللا  من  أخربين 
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على امللك وكان عن دين  قريش  جتاحفت  خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا  اي أيها الناس فقال 
 فدعوه  أحدكم

 سليم بن مطري  عن   حممد بن يسار عن  ابن املبارك  ورواه  أبو داود  قال 

 

 ) سليم بن مطري ( 

 العلقمي  : ابلتصغري فيهما . قاله

 ) شيخ من أهل وادي القرى ( 

املدينة والشام . قال أبو حامت : هو أعرايب حمله الصدق وروى له أبو داود  : قال العلقمي موضع بني
 فقط . وقال احلافظ هو لني احلديث  هذا احلديث

 ) أيب مطري ( 

  : بدل من أيب

 ) أنه ( 

 : أي مطري 

 ) ابلسويداء ( 

  ملهملة وفتح الواو وعلى لفظ التصغري اسم موضع وأييت ذكره يف كالم املنذريالسني ا : بضم

 ) إذا أان برجل ( 

 : قال العلقمي هو ذو الزوائد 

 حضضا (  ) أو

وقيل بضاد مث ظاء وهو دواء  , : قال يف النهاية يروى بضم الضاد األوىل وفتحها , وقيل هو بظاءين
منه مكي ومنه هندي وهو عصارة شجر  أبوال اإلبل , وقيل هو عقارمعروف , وقيل إنه يعقد من 

  معروف له مثر كالفلفل وتسمى مثرته احلضض انتهى

 ) أيمرهم وينهاهم ( 

 حرم هللا تعاىل  : أي أيمرهم أبوامر هللا تعاىل وهناهم عما

 ) خذوا العطاء ( 

 من جهته  : من السلطان أي الشيء املعطى
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 ( ) ما كان 

 : أي ما دام يف الزمن الذي يكون 

 عطاء (  )

الدنيوية اليت فيها فساد دين اآلخذ  : أي عطاء امللوك فيه عطاء هلل تعاىل ليس فيه غرض من األغراض
العطاء ما كان حمله , فإذا كان أمثان دينكم  . ومن هذا قول أيب الدرداء األحنف بن قيس : خذ

 فدعوه 

  ) فإذا جتاحفت (

قوهلم جتاحفت القوم يف  : بفتح اجليم واحلاء والفاء املخففات أي تنازعت قريش على امللك , من
ختاصموا على امللك وتقاتلوا عليه , وهو  القتال إذا تناول بعضهم بعضا السيوف , يريد إذا رأيت قريشا

 له العلقمي ابخلالفة منك وتنازعوا يف ذلك قا أن يقول كل واحد منهم أان أحق ابمللك أو

 ) وكان ( 

  : العطاء

 ) عن دين أحدكم ( 

أبن يعطيه العطاء وحيمله على فعل ما ال حيل فعله  : أي العطاء الذي يعطيه امللك عوضا عن دينكم
 قتاله , وفعل ما ال جيوز فعله يف دينه  يف الشرع من قتال من ال حيل له

 ) فدعوه ( 

 ى اقتحام احلرام فأفاد أن عطاء السلطان إذا مل يكن كذلك حيل أخذه وعنأخذه حلمله عل : أي اتركوا

إعطاء امللك  الشعيب عن ابن مسعود قال ال يزال العطاء أبهل العطاء حىت يدخلهم النار أي حيملهم
الغزايل : وقد اختلفوا يف هذا  وإحسانه إليهم على ارتكاب احلرام ال أن العطاء يف نفسه حرام قال

فله أن أيخذه . وقال آخرون ال حيل له أن  ن مال السلطان فقال كل ما ال يتيقن أنه حرامالعطاء م
جوز األخذ منه إذا كان فيه حرام وحالل إذا مل يتحقق  أيخذ ما مل يتحقق أنه حالل . وقد احتج من

, وأخذ   مجاعة من الصحابة أهنم أدركوا الظلمة وأخذوا من أمواهلم أن عمل املأخوذ حرام مبا روي عن
وأخذ الشافعي من هارون الرشيد ألف دينار دفعة واحدة . قال وأخذ مالك من  كثري من التابعني ,

حرام يف  أمواال مجة وإمنا ترك العطاء منهم تورعا خوفا على دينه . قال وأغلب أموال السالطني اخللفاء
أن ذكر ما تقدم :  الن بعدهذه األعصار واحلالل يف أيديهم معدوم , أو عزيز انتهى . قال ابن رس
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العصر األول لقرب عهدهم بزمان اخللفاء  وهذا يف زمانه رمحه هللا فكيف مباهلم اليوم وكان السالطني يف
قبوهلم عطاايهم , ويبعثون إليهم من غري سؤال وال  الراشدين يستميلون قلوب العلماء حريصني على

, وكانوا أيخذون منهم ويفرقونه وال يطيعوهنم يف هلم ويفرحون به  إقبال : بل كانوا يتقلدون املنة
  أغراضهم انتهى .

بلدة مشهورة قرب  قال املنذري : والسويداء هذه عن ليلتني من املدينة حنو الشام والسويداء أيضا
 دمشق انتهى .  حران وقد دخلتها ومسعت هبا والسويداء أيضا من قرى حوران من أعمال

 

أنه حدثه قال  أبيه  عن  وادي القرى   من أهل سليم بن مطري  حدثنا  ار هشام بن عم حدثنا  
  يقول  رجال  مسعت 

اللهم هل بلغت  وهناهم مث قال  يف حجة الوداع فأمر الناس صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
فدعوه  رشا  مللك فيما بينها وعاد العطاء أو كان على ا قريش  جتاحفت  قالوا اللهم نعم مث قال إذا 

 صلى هللا عليه وسلم  ذو الزوائد صاحب رسول هللا  فقيل من هذا قالوا هذا

 

 ) أنه حدثه ( 

حدثه كذا أورده يف األطراف مث قال ورأيت يف نسخة يف حديث  : أي مطري حدث سليما وقوله أنه
رجال وهو الصواب انتهى . أي حبذف مجلة أنه حدثه , وكذا  مسعت هشام عن سليم عن أبيه قال

 الغابة من طريق أيب داود هبذا اإلسناد ومل يذكرها  أورده بن األثري يف أسد

  ) اللهم هل بلغت (

 : بتشديد الالم أي حكم هللا تعاىل 

 العطاء رشا (  ) وعاد العطاء رشا أو كان

رشوة . قال اخلطايب : هو أن يصرف  راء وفتح الشني املعجمة مجع: الشك من الراوي . ورشا بضم ال
ويف بعض الرواايت " وصار العطاء رشا عن دينكم  عن املستحقني ويعطي من له اجلاه واملنزلة انتهى .

امللك منهم رشا عن دينكم أي جماوزا لدين أحدكم مباعدا له  " واملعىن أي صار العطاء الذي يعطيه
على ما ال حيل شرعا . وهذا احلديث رواه الطرباين من معاذ وزاد فيه "  محال لكم أبن يعطي العطاء

 مينعكم الفقر واحلاجة " انتهى  ولستم بتاركيه

 ) ذو الزوائد ( 
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عداده يف املدنيني ذكره الرتمذي يف الصحابة وروى الطربي يف التهذيب عن أيب  : اجلهين له صحبة
 ل من صلى رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يقال له ذوسهل بن حنيف قال أو  أمامة بن

 الزوائد انتهى . 

 أهل املدينة .  قال املنذري : ذو الزوائد له صحبة ويعرف امسه وهو معدود يف

 

 يف تدوين العطاء  ابب  

عطية , وأول اجليش وأهل ال قال يف القاموس : الديوان وبفتح جمتمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل
  من وضعه عمر رضي هللا عنه مجعه دواوين ودايوين وقد دونه .

 

عبد هللا بن كعب  عن  ابن شهاب  حدثنا   إبراهيم يعين ابن سعد حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  
  بن مالك األنصاري 

اجليوش يف كل عام  يعقب  عمر  كان مع أمريهم و  فارس  كانوا أبرض  األنصار  أن جيشا من 
أصحاب  ذلك الثغر فاشتد عليهم وتواعدهم وهم  أهل قفل  فلما مر األجل  عمر  فشغل عنهم 

 إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول هللا  عمر  فقالوا اي  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا 
 الغزية بعضا  بعض  إعقاب  من  عليه وسلم  صلى هللا

 

 ) وكان عمر يعقب اجليوش يف كل عام ( 

وينصرف  اخلطايب : اإلعقاب أن يبعث اإلمام يف أثر املقيمني يف الثغر جيشا يقيمون مكاهنم : قال
هللا وقد قال عمر رضي  أولئك , فإنه إذا طالت عليهم الغيبة والغربة تضرروا به وأضر ذلك أبهليهم ,

 تطيلوا حبسهم يف الثغور انتهى  عنه يف بعض كالمه " ال جتمروا اجليوش فتفتنوهم " يريد ال

 ) فشغل عنهم ( 

 املقيمني  : أي عن ذلك اجليش

 ) عمر ( 

  : فلم يبعث جيشا آخر مكاهنم ومل يطلبهم .

املصنف رمحه هللا هذا  لك ذكرقال يف فتح الودود : لعل شغله كان جبهة تدوين العطااي وحنوه , فلذ
 احلديث يف الباب وهللا تعاىل أعلم . 
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يعقب اجليوش يف كل عام " هو موضع ترمجة الباب ألن بعث اجليوش املتأخرة  قلت : بل قوله "
 املتقدمة ال يكون إال أبن أمساءهم كانت حمفوظة يف الدفاتر ألجل ترتيبهم للغزو , ورد وطلب اجليوش

 ان بعض وتبديل بعضهم من بعض , وألجل العطاء والفرض بعض اجليوش مك

  ( ) فلما مر

 : أي مضى 

 ) األجل ( 

 : املعني هلم 

  ) قفل (

 : أي رجع 

 ) أهل ذلك الثغر ( 

والثغر بفتح مثلثة وسكون معجمة هو موضع يكون حدا فاصال بني بالد  : يعين ذلك اجليش .
 ضع املخافة من أطراف البالد وهو مو  املسلمني والكفار

 ) فاشتد عليهم ( 

 لكوهنم جاءوا بغري اإلذن  : اخلوف

 ) وتواعدهم ( 

يقال تواعدوا تواعدا , واتعدوا اتعادا أي وعد بعضهم بعضا . واملعىن أي  : كذا يف أكثر النسخ ,
 املفاعلة يقال واعد رجلرضي هللا عنه ابلنكال والعقوبة . ويف بعضها واعدهم من ابب  وعدهم عمر

اإليعاد  رجال أي وعد كل منهما اآلخر ويف بعضها أوعدهم من ابب األفعال , وهذا هو الظاهر ألن
أوعدين ابلسجن أي هتددين  مبعىن التهديد وهو املراد ها هنا كما ال خيفى , يقال أوعده إيعادا هتدده

 ابلسجن 

 ) الذي أمر به ( 

  الذي أمر به : أي األمر

 ) من إعقاب بعض الغزية بعضا ( 

النيب صلى هللا عليه وسلم إرسال بعض يف عقب بعض واحلديث سكت عنه  : بيان للذي أمر به
  املنذري .
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حدثين  عيسى بن يونس  حدثنا  الوليد   حدثنا حممد بن عائذ  حدثنا  حممود بن خالد  حدثنا  
  كتب  عمر بن عبد العزيز  أن   بن عدي الكنديابن لعدي  فيما حدثه 

 فرآه املؤمنون رضي هللا عنه  عمر بن اخلطاب  فهو ما حكم فيه  الفيء   إن من سأل عن مواضع

فرض األعطية  وقلبه  عمر  جعل هللا احلق على لسان  صلى هللا عليه وسلم  عدال موافقا لقول النيب 
 مل يضرب فيها خبمس وال مغنم  اجلزية  مبا فرض عليهم من  ذمة  ني وعقد ألهل األداين للمسلم

 

 ) حدثين فيما حدثه ( 

 حدثين هبذا احلديث يف مجلة األحاديث اليت حدث هبا  يقول عيسى إن ابنا لعدي

  ( ) أن عمر بن عبد العزيز

املدينة للوليد وكان مع سليمان   ألموي أمري املؤمنني ويل إمرة: أي ابن مروان بن احلكم بن أيب العاص ا
الراشدين من الرابعة , مات يف رجب سنة إحدى ومائة  كالوزير , وويل اخلالفة بعده فعد مع اخللفاء

 ونصف , كذا يف التقريب  وله أربعون سنة ومدة خالفته سنتان

 ) كتب ( 

  : يف اآلفاق إىل عماله

 عن مواضع الفيء ( ) إن من سأل 

 ويصرف يف أي حمل  : أي عمن يعطي الفيء وعلى من ينفق

 ) فهو ( 

 : أي موضع الفيء وحمله 

  ( ) فرآه

 : أي ذلك احلكم 

 ) عدال ( 

 : أي حقا 

 هللا احلق (  ) جعل

 : أي أظهره ووضعه 



 عون المعبود                 كتاب الخراج واإلمارة والفيء                      مكتبة مشكاة اإلسالمية              

 

 37 

  ) على لسان عمر وقلبه (

واستعالئه على لسانه . ويف  أجرى فعداه بعلى وفيه معىن ظهور احلق : قال الطييب : ضمن جعل معىن
 مستقرا  وضع اجلعل موضع أجرى إشعار أبن ذلك كان خلقيا اثبتا

 ) فرض األعطية ( 

 : مجع عطاء 

  ) للمسلمني (

  : هو حمل الرتمجة ألن إعطاء الفرض للمسلمني ال يكون من غري تدوين الكتاب

 األداين (  ) وعقد ألهل

 أهل الشرك  : كاليهود والنصارى واجملوسي وغري ذلك من

 ) ذمة ( 

 عليه عهده  : أي عهدا وأماان , فليس على املسلم أن ينقض

 ) مبا فرض ( 

  : بصيغة اجملهول وهو متعلق بقوله عقد

 ) من اجلزية ( 

 هي فعلة من اجلزاء كأهنا جزت عن قتله الذمة و  : وهي عبارة عن املال الذي يعقد للكتايب عليه

 ) مل يضرب ( 

  : عمر

 ) فيها ( 

 : يف اجلزية 

 ) خبمس وال مغنم ( 

والبناية  فيه دليل على عدم وجوب اخلمس يف اجلزية ويف ذلك خالف معروف يف الفقه . ويف اهلداية :
احلرب بغري قتال يصرف  يه من أموال أهلوفتح القدير من كتب األئمة احلنفية وما أوجف املسلمون عل

والقناطر واجلسور وسد الثغور وكري  يف مصاحل املسلمني كما يصرف اخلراج واجلزية كعمارة الرابطات
والفرات ودجلة , وإىل أرزاق القضاة واحملتسبني  األهنار العظام اليت ال ملك ألحد فيها كجيحون

من اللصوص وقطاع الطريق . قالوا وما أوجف املسلمون عليه  الطريق واملعلمني وأرزاق املقاتلة , وحفظ
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أجلوا أهلها عنها ومثل اجلزية وال مخس يف ذلك . ومذهب الشافعي أن كل مال  هو مثل األراضي اليت
الكفار بال قتال عن خوف أو أخذ منهم للكف عنهم خيمس , وما أخذ من غري خوف   أخذ من
اجلديد  وال وارث له ففي القدمي ال خيمس , وهو قول مالك ويفوعشر التجارة ومال من مات  كاجلزية

الشافعي يصرف إىل  خيمس , وألمحد يف الفيء روايتان الظاهر منهما ال خيمس , مث هذا اخلمس عند
اهلداية بعمله صلى هللا عليه  ما يصرف إليه مخس الغنيمة عنده . قال ابن اهلمام : واستدل صاحب

اجلزية على أهل اليمن على كل حامل  من جموس هجر ونصارى جنران وفرض وسلم , فإنه أخذ اجلزية
مجاعة املسلمني ولو كان لنقله ولو بطريق ضعيف  دينارا , ومل ينقل قط من ذلك أنه مخسه بل كان بني

قضت به العادة ابطلة فوقوعه ابطل , وقد ورد فيه خالفه وإن   على ما قضت به العادة , وخمالفة ما
 رواية عمر بن عبد العزيز هذه انتهى .  ف , مث أوردكان فيه ضع

بن عبد العزيز مل يدرك عمر بن اخلطاب , واملرفوع منه مرسل  قال املنذري : فيه رواية جمهول , وعمر
 وهو ما يقطع من العطاء انتهى كالم املنذري .  االفرتاض ابلفاء الفرض

غضيف بن  عن  مكحول  عن  بن إسحق  حممد حدثنا  زهري  حدثنا  أمحد بن يونس  حدثنا  
  قال  أيب ذر  عن  احلارث 

 يقول به  عمر  وضع احلق على لسان  إن هللا يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 

 

 ) عن غضيف ( 

 اء محصي خمتلف يف صحبته ابلطاء املهملة يكىن أاب أمس : ابلضاد املعجمة مصغرا ويقال

 ) يقول ( 

 أي عمر  :

 ) به ( 

الوضع , واجلملة استئناف بيان أو حال عيان قاله  : أي ابحلق , أو التقدير يقول احلق بسبب ذلك
 القاري . 

  وأخرجه ابن ماجه يف إسناده حممد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكالم عليه . قال املنذري :

 

 من األموال  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  صفااي  يف  ابب  
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الغنيمة قبل القسمة والصفية مثله  مجع صفية قال يف اجملمع : الصفي ما أيخذه رئيس اجليش لنفسه من
 ومجعه الصفااي . 

 . به صلى هللا عليه وسلم وليس لواحد من األئمة بعده انتهى  قال الطييب : الصفي خمصوص

شيء كان عليه السالم يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية  ويف اهلداية الصفي
 صلى هللا عليه وسلم ألنه عليه السالم كان يستحقه برسالته وال رسول بعده .  وسقط مبوته

 العيين : وهلذا مل أيخذه اخللفاء الراشدين انتهى .  قال

 

 حدثين  بشر بن عمر الزهراين  قاال حدثنا   املعىن وحممد بن حيىي بن فارس   احلسن بن علي حدثنا  
  قال  مالك بن أوس بن احلداثن  عن  ابن شهاب  عن  مالك بن أنس 

حني  فقال رماله  مفضيا إىل  حني تعاىل النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير   عمر أرسل إيل 
بشيء فأقسم فيهم  أهل أبيات من قومك وإين قد أمرت فيهم دف  إنه قد  مال  دخلت عليه اي 

عثمان بن عفان  املؤمنني هل لك يف  فقال اي أمري يرفأ  قلت لو أمرت غريي بذلك فقال خذه فجاءه 
 نعم فأذن هلم فدخلوا مث جاءه  قال وسعد بن أيب وقاص  والزبري بن العوام  وعبد الرمحن بن عوف  

اي أمري  العباس  قال نعم فأذن هلم فدخلوا فقال  وعلي  العباس  املؤمنني هل لك يف  فقال اي أمري يرفأ 
قال  املؤمنني اقض بينهما وأرحهما  فقال بعضهم أجل اي أمري عليا  يعين  املؤمنني اقض بيين وبني هذا 

مث أقبل على  اتئدا  رمحه هللا  عمر  فقال  النفر لذلك  خيل إيل أهنما قدما أولئك أوس  مالك بن 
 صلى فقال أنشدكم ابهلل الذي إبذنه تقوم السماء واألرض هل تعلمون أن رسول هللا  الرهط  أولئك 

 رضي هللا عنهما  والعباس  علي  على  ال نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم مث أقبل قال  هللا عليه وسلم 
 صلى هللا عليه وسلم  هل تعلمان أن رسول هللا  فقال أنشدكما ابهلل الذي إبذنه تقوم السماء واألرض

خباصة مل خيص  صلى هللا عليه وسلم  نعم قال فإن هللا خص رسوله  قال ال نورث ما تركنا صدقة فقاال
 قال هللا تعاىل الناس ف هبا أحدا من

هللا يسلط رسله على من  ولكن ركاب  عليه من خيل وال  أوجفتم  هللا على رسوله منهم فما  أفاء  ما 
 يشاء وهللا على كل شيء قدير

أخذها دونكم فكان رسول  هبا عليكم وال استأثر  فوهللا ما  بين النضري  على رسوله  أفاء  هللا  وكان
مث  أسوة املال  ونفقة أهله سنة وجيعل ما بقي  أيخذ منها نفقة سنة أو نفقته صلى هللا عليه وسلم  هللا 

ابهلل الذي إبذنه تقوم السماء واألرض هل تعلمون ذلك قالوا  أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم
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 نشدكما ابهلل الذي إبذنه تقوم السماءفقال أ رضي هللا عنهما  وعلي  العباس  نعم مث أقبل على 

أان ويل  أبو بكر  قال  صلى هللا عليه وسلم  واألرض هل تعلمان ذلك قاال نعم فلما تويف رسول هللا 
تطلب أنت مرياثك من ابن أخيك  بكر  أيب فجئت أنت وهذا إىل  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا 

ال  صلى هللا عليه وسلم  رمحه هللا قال رسول هللا  أبو بكر  فقال  ن أبيها ويطلب هذا مرياث امرأته م
 أبو بكر  فلما تويف  أبو بكر  صدقة وهللا يعلم إنه لصادق ابر راشد اتبع للحق فوليها  نورث ما تركنا

تها ما شاء هللا أن أليها فجئت أنت فولي أيب بكر  وويل  صلى هللا عليه وسلم  قلت أان ويل رسول هللا 
فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد  وهذا وأنتما مجيع وأمركما واحد فسألتمانيها

يليها فأخذمتاها مين على ذلك مث جئتماين  صلى هللا عليه وسلم  هللا  هللا أن تلياها ابلذي كان رسول
فرداها  قضي بينكما بغري ذلك حىت تقوم الساعة فإن عجزمتا عنهابينكما بغري ذلك وهللا ال أ ألقضي

 إيل 

 صلى هللا عليه وسلم  ال أهنما جهال أن النيب  إمنا سأاله أن يكون يصريه بينهما نصفني أبو داود  قال 
ه اسم القسم ال أوقع علي عمر  كاان ال يطلبان إال الصواب فقال  قال ال نورث ما تركنا صدقة فإهنما

 عن  الزهري  عن  معمر  عن  حممد بن ثور  حدثنا  حممد بن عبيد  حدثنا  عليه  أدعه على ما هو
 أفاء  خيتصمان فيما  رضي هللا عنهما  والعباس  عليا  يعين  ومها  ال قهبذه القصة  مالك بن أوس 

عليه  أراد أن ال يوقع أبو داود  قال  بين النضري  من أموال  هللا عليه وسلم  صلى هللا على رسول هللا 
 اسم قسم 

 
 

 ) عن مالك بن أوس ( 

  : بفتح اهلمزة وسكون الواو

 ) ابن احلداثن ( 

 : بفتح احلاء والدال املهملتني 

 تعاىل النهار (  )

 : أي ارتفع 

 ) مفضيا إىل رماله ( 
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واإلفضاء  بكسر الراء وقد تضم وهو ما ينسج من سعف النخل يعين ليس بينه وبني رماله شيء , :
غريه أي أن عمر قاعد  إىل الشيء ال يكون حبائل . قال هذا ألن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو

 عليه من غري فراش 

 ) اي مال ( 

 على الرتخيم وجيوز الضم على أنه صار امسا مستقال على اللغة املشهورة أي اي مالك : بكسر الالم

 فيعرب إعراب املنادى املفرد 

 ) إنه ( 

 : أي الشأن 

 دف أهل أبيات (  ) قد

قليال قليال , والدفيف السري اللني وكأهنم   : قال احلافظ أي ورد مجاعة أبهليهم شيئا بعد شيء يسريون
املدينة انتهى , وقيل معناه أقبلوا مسرعني , والدف املشي  بواكانوا قد أصاهبم جدب يف بالدهم فانتج

 بسرعة 

 غريي بذلك (  ) لو أمرت

  : أي لكان خريا , ولعله قال ذلك حترجا من قبول األمانة

 ) فقال خذه ( 

 عمر عليه  : مل يبني أنه أخذه أم ال , والظاهر أنه أخذه لعزم

 ) يرفأ ( 

مهموز , هكذا ذكر اجلمهور , ومنهم من مهزه . قاله  وإسكان الراء وابلفاء غري : بفتح املثناة حتت
 عنه  النووي وهو علم حاجب عمر رضي هللا

 ) هل لك يف عثمان إخل ( 

  : أي هل لك رغبة يف دخوهلم

 ) فقال بعضهم ( 

 : أي عثمان وأصحابه 

  ) وأرحهما (

 : من اإلراحة 
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 ) خيل ( 

  غة اجملهول من ابب التفعيل: بصي

 ) أهنما ( 

 : أي العباس وعليا 

 ) قدما ( 

 التقدمي  : من

 ) أولئك النفر ( 

 : أي عثمان وأصحابه 

  ) اتئدا (

 : أمر من التؤدة أي اصربا وأمهال وال تعجال 

  ) أنشدكم ابهلل (

 : بفتح اهلمزة وضم الشني أي أسألكم ابهلل ال 

  ) نورث (

 : بفتح الراء أي ال يرثنا أحد 

 ) ما تركنا صدقة ( 

 صدقة  ابلرفع خرب املبتدأ الذي هو ما موصولة وتركنا صلته والعائد حمذوف أي الذي تركناه :

 ) فإن هللا خص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إخل ( 

والثاين ختصيصه  ا حتليل الغنيمة له وألمته ,النووي : ذكر القاضي يف معىن هذا احتمالني أحدمه : قال
الستشهاد عمر على هذا  ابلفيء إما كله أو بعضه على اختالف العلماء . قال وهذا الثاين أظهر

 ابآلية انتهى 

 } ما أفاء هللا { 

  : أي رد

 } فما أوجفتم { 

  : أي أسرعتم أوجف دابته حثها على السري

 } من خيل { 
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 ة : زائد

 } وال ركاب { 

 أي مل تقاسوا فيه مشقة  : أي إبل

 ) ما استأثر هبا ( 

ابلشيء . واملعىن أن النيب صلى هللا عليه وسلم ما فضل نفسه الكرمية عليكم يف  : االستئثار االنفراد
 من الفيء  نصيبه

 ) أو نفقته ونفقة أهله سنة ( 

  : أو للشك من الراوي

 ( ) أسوة املال 

اآلخر الذي يصرف لوجه هللا . قال يف النهاية : قد  : أي جيعل ما بقي من نفقة أهله مساواي للمال
بكسر اهلمزة وضمها القدوة , واملواساة املشاركة واملسامهة يف املعاش  تكرر ذكر األسوة واملواساة وهي

 ان على الصلح وعلى األصل يفاهلمزة فقلبت واوا ختفيفا ومن القلب أن املشركني واسو  والرزق وأصله

ومشاركون يف املال  الصديق آساين بنفسه وماله انتهى . ومنه احلديث أسوة الغرماء أي أهنم مساوون
هللا وهذا أصرح يف املراد , أي  املوجود للمفلس . ولفظ البخاري مث أيخذ ما بقي فيجعله جمعل مال

 جيعله يف السالح والكراع ومصاحل املؤمنني 

 ئت أنت وهذا ( فج )

 : يعين عليا رضي هللا عنه 

  ) من ابن أخيك (

 : يعين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  ) مرياث امرأته (

 : أي فاطمة رضي هللا عنها 

 ) وهللا يعلم أنه ( 

 أاب بكر  : أي

 ) ابر ( 

 : بتشديد الراء 
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 أدفعها إليكما (  ) فقلت إن شئتما أن

 جواب إن حمذوف أي دفعتها 

 هللا إخل (  ) على أن عليكما عهد

هللا صلى هللا عليه وسلم ال على جهة  : أي لتتصرفا فيها وتنتفعا منها بقدر حقكما كما تصرف رسول
 هللا عليه وسلم . قاله القسطالين .  التمليك إذ هي صدقة حمرمة التمليك بعده صلى

 

 يصريه بينهما نصفني إخل (  ه أن يكون) قال أبو داود إمنا سأال

العباس وعليا ترددا إىل اخلليفتني وطلبا املرياث مع  : هذا جواب عما استشكل يف هذه القصة من أن
نورث ما تركناه فهو صدقة , وتقرير عمر رضي هللا عنه عليهما أهنما  قوله صلى هللا عليه وسلم " ال

  يعلمان ذلك .

ما يتواله , فقال عمر  إمنا سأاله أن يقسمه بينهما نصفني لينفرد كل منهما بنظروحاصل اجلواب أهنما 
كره أن يوقع عليه اسم القسم لئال  ال أوقع عليه اسم القسم أدعه أي أتركه على ما هو عليه , وإمنا

فان ال سيما وقسمة املرياث بني البنت والعم نص يظن لذلك مع تطاول األزمان أنه مرياث وأهنما وراثه
احلافظ : يف احلديث إشكال شديد وهو أن أصل القصة  فيلتبس ذلك ويظن أهنم متلكا ذلك . قال

أبنه قال " ال نورث " فإن كاان مسعاه من النيب صلى هللا عليه  صريح يف أن العباس وعليا قد علما
عندمها العلم  أيب بكر , وإن كاان مسعاه من أيب بكر أو يف زمنه حبيث أفاد وسلم فكيف يطلبانه من

يطلبانه من عمر والذي يظهر وهللا أعلم أهنما اعتقدا أن عموم قوله " ال نورث "  بذلك فكيف
 ببعض ما خيلفه دون بعض وأما خماصمة علي وعباس بعد ذلك اثنيا عند عمر فقال إمساعيل خمصوص

قال , لكن يف  ف , كذاالقاضي : مل يكن يف املرياث إمنا تنازعا يف والية الصدقة ويف صرفها كيف تصر 
املرياث انتهى كالم احلافظ ملخصا .  رواية النسائي ما يدل على أهنما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل

والنسائي مطوال وخمتصرا . قال أبو داود أراد أن ال  قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي
 اها . البخاري أان أكفيكم يوقع عليها اسم قسم , ويف لفظ

 ) أراد ( 

  : أي عمر رضي هللا عنه

 ) أن ال يوقع عليه ( 

 هللا عليه وسلم  : أي على ما أفاء هللا على رسول هللا صلى
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 ) اسم قسم ( 

 امللك .  : أي قسمة فإن القسمة إمنا يقع يف

  
عمرو بن  أخربهم عن  ان بن عيينة سفي أن  املعىن  وأمحد بن عبدة  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

  قال  عمر  عن  مالك بن أوس بن احلداثن  عن  الزهري  عن  دينار 

 ركاب  عليه خبيل وال  املسلمون يوجف  هللا على رسوله مما مل  أفاء  مما  بين النضري  أموال  كانت
ينفق على أهله  ابن عبدة  قال  على أهل بيته  ينفق خالصا  وسلم  صلى هللا عليه كانت لرسول هللا 

 وعدة يف سبيل هللا عز وجل  الكراع  قوت سنة فما بقي جعل يف  

  والسالح   الكراع يف  ابن عبدة  قال 
 

 ) مما أفاء هللا على رسوله ( 

 من مجلة ما أفاء هللا على رسوله  تبعيضية أي واحلال أهنا : من بيانية أو

  ) مما مل يوجف (

 خرب كانت 

  ) كانت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالصا (

الشافعي أن النيب صلى  : قال النووي : هذا يؤيد مذهب اجلمهور أنه ال مخس يف الفيء , ومذهب
فكان له أحد وعشرون سهما من  اقيهللا عليه وسلم كان له من الفيء أربعة أمخاسه ومخس مخس الب

 واملساكني وابن السبيل انتهى  مخسة وعشرين واألربعة الباقية لذوي القرىب واليتامى

 ) على أهل بيته ( 

 وبناته  : أي نسائه

 ) قال ابن عبدة ( 

 : هو أمحد 

  ) يف الكراع (

 : بضم الكاف أي اخليل 

 ) وعدة ( 
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قال يف املصباح : العدة ابلضم االستعداد والتأهب , والعدة ما أعددته من مال  .: ابلضم والتشديد 
 أو غري ذلك واجلمع عدد مثل غرفة وغرف انتهى .  أو سالح

مصرف الفيء , فقال مالك : الفيء واخلمس سواء جيعالن يف بيت  قال احلافظ : واختلف العلماء يف
 عليه وسلم حبسب اجتهاده وفرق اجلمهور بني مخس الغنيمة أقارب النيب صلى هللا املال ويعطي اإلمام

سورة  الفيء فقالوا اخلمس موضوع فيما عينه هللا تعاىل من األصناف املسمني يف آية اخلمس من وبني
اإلمام حبسب  األنفال ال يتعدى به إىل غريهم , وأما الفيء فهو الذي يرجع يف تصرفه إىل رأي

كما قال ابن املنذر  ر فكانت هذه خاصة لرسول هللا وانفرد الشافعياملصلحة , واحتجوا بقول عم
وسلم وله مخس اخلمس كما يف الغنيمة  وغريه أبن الفيء خيمس وأن أربعة أمخاسه للنيب صلى هللا عليه

وأتول قول عمر املذكور أبنه يريد األمخاس األربعة  وأربعة أمخاس اخلمس ملستحق نظريها من الغنيمة ,
 وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي .  تصرا . قال املنذري :انتهى خم

  
  عمر قال قال  الزهري  عن  أيوب  أخربان  إمسعيل بن إبراهيم  حدثنا  مسدد  حدثنا  

 وما أفاء هللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب
 

 

  وكذا وكذا فدك  عرينة  خاصة قرى  صلى هللا عليه وسلم  هللا  هذه لرسول مر ع قال  الزهري  قال 
 وما أفاء هللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل

  وللفقراء الذين أخرجوا من دايرهم وأمواهلم
 هموالذين تبوءوا الدار واإلميان من قبل

 والذين جاءوا من بعدهم
إال  أو قال حظ  أيوب  قال  استوعبت هذه اآلية الناس فلم يبق أحد من املسلمني إال له فيها حق ف

 بعض من متلكون من أرقائكم
 

 ) قال عمر ( 

 يف هذه اآلية الكرمية 

 وما أفاء هللا على رسوله {  }
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 : أي ما رد هللا على رسوله 

  هم {} من

 : أي من يهود بين النضري 

 } فما أوجفتم عليه { 

 أوضعتم وهو سرعة السري  : يعين

 } من خيل وال ركاب { 

حتمل القوم , وذلك أن بين النضري ملا تركوا رابعهم وضياعهم طلب املسلمون من  : يعين اإلبل اليت
هذه اآلية  بغنائم خيرب , فبني هللا تعاىل يف هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقسمها بينهم كما فعل رسول

انلوا مشقة , وإمنا كانوا يعين بين  أهنا مل يوجف املسلمون عليها خيال وال ركااب ومل يقطعوا إليها شقة وال
ومل يركب إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  النضري على ميلني من املدينة فمشوا إليها مشيا ,

يسلط رسله على من يشاء ( : من أعدائه ) وهللا على كل شيء  آلية ) ولكن هللاعلى مجل . ومتام ا
يضعها حيث يشاء , فقسمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني  قدير ( : أي فهي له خاصة

األنصار منها شيئا إال ثالثة نفر كانت هبم حاجة وهم أبو دجانة مساك بن خرشة ,  املهاجرين ومل يعط
 يف , واحلارث بن الصمة . كذا يف تفسري اخلازن بن حن وسهل

  ) قرى عرينة (

وسلم وعرينة ابلنون بعد  : إبضافة قرى إىل عرينة , وهو بدل من قوله هذه لرسول هللا صلى هللا عليه
 كذا يف املراصد  الياء التحتانية تصغري عرنة موضع به قرى كأنه بنواحي الشام

 ) فدك ( 

ابلتحريك وآخره كاف قرية ابحلجاز بينها وبني املدينة يومان  العاطفة أي وفدك وهو: حبذف الواو 
 على رسوله صلى هللا عليه وسلم صلحا فيها عني فوارة وخنل .  وقيل ثالثة أفاءها هللا

  كذا يف املراصد

 ) وكذا وكذا ( 

 : أي مثل أموال قريظة والنضري 

 ل القرى ( هللا على رسوله من أه ) ما أفاء

  : يعين من أموال كفار أهل القرى .
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 قال ابن عباس : هي قريظة والنضري وفدك وخيرب وقرى عرينة 

 وللرسول ولذي القرىب (  ) فلله

 : يعين بين هاشم وبين عبد املطلب 

 واليتامى واملساكني وابن السبيل (  )

: والدولة اسم الشيء الذي يتداوله القوم بينهم ) بني دولة (  : ومتام اآلية ) كيال يكون ( : الفيء )
بني الرؤساء واألقوايء فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء , وذلك أن أهل اجلاهلية   األغنياء منكم ( : يعين

هللا  إذا غنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو املرابع مث يصطفي بعده ما شاء , فجعله كانوا
 عليه وسلم يقسمه فيما أمره به لرسوله صلى هللا 

  ) وللفقراء الذين (

وأمواهلم يبتغون فضال من هللا  : يشري إىل قوله تعاىل } للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من دايرهم
 يعين فلهم احلق من الفيء  ورضواان وينصرون هللا ورسوله أولئك هم الصادقون { :

 { } والذين تبوءوا الدار واإلميان 

 يعين األنصار توطنوا الدار وهي املدينة واختذوها سكنا  :

  ) من قبلهم (

النيب صلى هللا عليه وسلم بسنتني  : يعين أهنم أسلموا يف دايرهم وآثروا اإلميان وابتنوا املساجد قبل قدوم
 . 

ون من هاجر إليهم وال جيدون املهاجرين وقد آمنوا ومتام اآلية } حيب واملعىن والذين تبوءوا الدار من قبل
  مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة { يعين فلهم احلق من الفيء يف صدورهم حاجة

 ) والذين جاءوا من بعدهم ( 

وهم التابعون هلم إىل يوم القيامة ومتام اآلية يقولون } ربنا اغفر لنا  : يعين من بعد املهاجرين واألنصار
  الذين سبقوان ابإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم { اوإلخوانن

 ) فاستوعبت هذه اآلية ( 

 عامة املسلمني  : } أي والذين جاءوا من بعدهم { وأحاطت

 ) قال أيوب ( 

 : السختياين 
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  ) أو قال حظ (

 مكان قوله حق 

 كم ( ) إال بعض من متلكون من أرقائ

ملكهم  رقيق أي إال عبيدكم وإمائكم فإهنم ليس هلم حق من هذا الفيء ألهنم حتت سيدهم ويف : مجع
 . 

وجلميع املسلمني فيه  واحلاصل أن عمر بن اخلطاب رأى أن الفيء ال خيمس بل مصرف مجيعه واحد
جرين إىل قوله والذين جاءوا للفقراء املها حق وقرأ عمر ما أفاء هللا على رسوله من أهل القرى حىت بلغ

عامة قال وما على وجه األرض مسلم إال وله يف هذا  من بعدهم مث قال : هذه استوعبت املسلمني
 قال املنذري : وهذا منقطع الزهري مل يسمع من عمر .  الفيء حق إال ما ملكت إميانكم "

 
ابن  أخربان  سليمان بن داود املهري  و حدثنا  ح  حامت بن إمسعيل  حدثنا  هشام بن عمار  حدثنا  

وهذا  صفوان بن عيسى  حدثنا  نصر بن علي  و حدثنا  ح  بن حممد  عبد العزيز أخربين  وهب 
  قال   مالك بن أوس بن احلداثن عن  الزهري  عن  أسامة بن زيد  عن  حديثه كلهم  لفظ

 ثالث  صلى هللا عليه وسلم  كانت لرسول هللا  قال  أنه رضي هللا عنه  عمر  حتج به كان فيما ا
فكانت حبسا  فدك  وأما  لنوائبه  فكانت حبسا  بنو النضري  فأما  وفدك  وخيرب  بنو النضري  صفااي 

ثالثة أجزاء جزأين بني املسلمني   صلى هللا عليه وسلم فجزأها رسول هللا  خيرب  ألبناء السبيل وأما 
 املهاجرين  فقراء  وجزءا نفقة ألهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بني

 

 ) كلهم ( 

 حممد وصفوان بن عيسى كلهم يروي عن أسامة بن زيد  : أي حامت بن إمساعيل وعبد العزيز بن

  ) كان فيما احتج به عمر (

 عليه  تدل به على أن الفيء ال يقسم وذلك مبحضر من الصحابة ومل ينكروا: أي اس

 ) ثالث صفااي ( 

وخيتار . قال اخلطايب : الصفي ما يصطفيه اإلمام عن  : ابإلضافة وهي مجع صفية وهي ما يصطفي
 من عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غريها . وكان صلى هللا أرض الغنيمة من شيء قبل أن يقسم
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اخلمس له خاصة وليس ذلك لواحد من األئمة بعده . قالت عائشة  عليه وسلم خمصوصا بذلك مع
 صفية من الصفي أي من صفي املغنم كذا يف املرقاة  رضي هللا عنها " كانت

  ) بنو النضري (

 : أي أراضيهم 

 ) وخيرب وفدك ( 

القسطالين . ويف القاموس : فدك حمركة قرية خبيرب  املدينة ثالث مراحل . قاله : بفتحتني بلد بينه وبني
 واملعىن أنه صلى هللا عليه وسلم اختار لنفسه هذه املواضع الثالثة  .

 بنو النضري (  ) فأما

 : أي األموال احلاصلة من عقارهم 

  ) فكانت حبسا (

 : بضم احلاء املهملة وسكون املوحدة أي حمبوسة 

  ) لنوائبه (

قال الطييب : هي مجع  ي حلوائجه وحوادثه من الضيفان والرسل وغري ذلك من السالح والكراع .: أ
  انئبة وهي ما ينوب اإلنسان أي ينزل به من املهمات واحلوائج

 ) ألبناء السبيل ( 

كانت موقوفة ألبناء السبيل أو معدة لوقت حاجتهم  : قال ابن امللك : حيتمل أن يكون معناه أهنا
 ليها وقفا شرعيا إ

  ( ) فجزأها

  : بتشديد الزاي بعدها مهز أي قسمها . واحلديث سكت عنه املنذري .

 عقيل بن خالد  عن  الليث بن سعد  حدثنا  يزيد بن خالد بن عبد هللا بن موهب اهلمداين  حدثنا  
  أهنا أخربته  صلى هللا عليه وسلم  وج النيب عائشة ز  عن  الزبري  عروة بن عن  ابن شهاب  عن 

تسأله  رضي هللا عنه  أيب بكر الصديق  أرسلت إىل  صلى هللا عليه وسلم  فاطمة بنت رسول هللا  أن 
 من مخس وما بقي  وفدك  ابملدينة  هللا عليه  أفاء  مما  وسلم  صلى هللا عليه مرياثها من رسول هللا 

تركنا صدقة إمنا أيكل آل  ال نورث ما قال  صلى هللا عليه وسلم  إن رسول هللا  أبو بكر  فقال  خيرب 
عن حاهلا اليت   صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  من هذا املال وإين وهللا ال أغري شيئا من صدقة حممد  
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صلى هللا  فألعملن فيها مبا عمل به رسول هللا  هللا عليه وسلم  صلى كانت عليها يف عهد رسول هللا 
 شيئا  منها عليها السالم  فاطمة  أن يدفع إىل  رضي هللا عنه  أبو بكر  فأىب  عليه وسلم 

 حدثين   الزهري عن  بن أيب محزة  شعيب حدثنا  أيب  حدثنا  عمرو بن عثمان احلمصي  حدثنا 
عليها  وفاطمة  قال  هبذا احلديث  أخربته  صلى هللا عليه وسلم   عائشة زوج النيب أن  عروة بن الزبري 

وما بقي من مخس  وفدك  ابملدينة  اليت  صلى هللا عليه وسلم  حينئذ تطلب صدقة رسول هللا   السالم
صلى هللا عليه  إن رسول هللا  رضي هللا عنه  أبو بكر  فقال  رضي هللا عنها  عائشة  قالت  خيرب  

يعين مال هللا ليس هلم أن  يف هذا املال  حممد  وإمنا أيكل آل  قال ال نورث ما تركنا صدقة وسلم 
 أيب  حدثنا  اهيم بن سعد يعقوب بن إبر  حدثنا  حجاج بن أيب يعقوب  حدثنا  املأكل  يزيدوا على

 هبذا احلديث  أخربته  رضي هللا عنها  عائشة  أن  عروة  قال أخربين  ابن شهاب  عن  صاحل  عن 
صلى هللا  عليها ذلك وقال لست اتركا شيئا كان رسول هللا  رضي هللا عنه  أبو بكر  قال فيه فأىب 

ابملدينة  صدقته  فأما أزيغ  أخشى إن تركت شيئا من أمره أن  مل به إال عملت به إين يع وسلم  عليه
 وفدك  خيرب  عليها وأما  علي  فغلبه  رضي هللا عنهما  وعباس  علي  إىل  عمر  فدفعها  

 ونوائبه  تعروه  كانتا حلقوقه اليت  سلم صلى هللا عليه و  رسول هللا  وقال مها صدقة عمر  فأمسكهما 

 وأمرمها إىل من ويل األمر قال فهما على ذلك إىل اليوم 
 

 ) أرسلت إىل أيب بكر الصديق ( 

 النيب صلى هللا عليه وسلم  : أي بعد وفاة

 ) ابملدينة ( 

 النضري كالنخل وكانت قريبة من املدينة  : أي من أموال بين

  نورث ( ) ال

األنبياء  الزبري عند النسائي " إان معاشر األنبياء ال نورث " قال النووي : واحلكمة يف أن : ويف حديث
هبم الرغبة يف الدنيا  ال يورثون أنه ال يؤمن أن يكون يف الورثة من يتمىن موته فيهلك , ولئال يظن

 لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم انتهى 

 نا صدقة ( ترك ) ما

 : أي الذي تركناه فهو صدقة 



 عون المعبود                 كتاب الخراج واإلمارة والفيء                      مكتبة مشكاة اإلسالمية              

 

 52 

  ) من هذا املال (

املال يعين مال هللا قال  : أشار به إىل املال الذي حيصل من مخس خيرب ويف الرواية اآلتية يف هذا
 املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

 

 وفدك (  )

 : ابلصرف وعدمه 

 ) ليس هلم ( 

 هللا عليه وسلم  مد صلى: أي آلل حم

 ) على املآكل ( 

مجع مأكل مصدر ميمي يقال أكل الطعام أكال ومأكال واحلديث  : بفتح امليم واملد وكسر الكاف
  سكت عنه املنذري .

 ) فأىب أبو بكر ( 

 : أي أنكر وامتنع 

  ) عليها (

 : أي على فاطمة رضي هللا عنها 

 ) إن تركت ( 

  طية: إن شر 

 ) أن أزيغ ( 

 أي أن أميل عن احلق إىل غريه  : بفتح اهلمزة وكسر الزاي وبعد التحتية غني معجمة

 ) فأمسكهما عمر ( 

 لغريه وبني سبب ذلك  : أي مل يدفعهما

 ) حلقوقه اليت تعروه ( 

 يب  اخلطايب : أي تغشاه وتنتابه , يقال : عراين ضيف أي نزل : أي اليت تنزله قال

  ) ونوائبه (

 : أي حوادثه اليت تصيبه 
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  ) وأمرمها إىل من ويل األمر (

 : أي بعد النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) قال ( 

 الزهري حني حدث هذا احلديث  : أي

 ) فهما ( 

 : أي خيرب وفدك 

 على ذلك (  )

  ملنذري .: أي يتصرف فيهما من ويل األمر . واحلديث سكت عنه ا

 
  الزهري  عن  معمر  عن  ابن ثور  حدثنا  حممد بن عبيد  حدثنا  

 يف قوله
 فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب

وهو حماصر قوما آخرين  وقرى قد مساها ال أحفظها فدك  أهل  صلى هللا عليه وسلم  قال صاحل النيب 
 فأرسلوا إليه ابلصلح قال

 ما أوجفتم عليه من خيل وال ركابف
 خالصا مل يفتحوها  عليه وسلم  صلى هللا للنيب  بنو النضري  وكانت  الزهري  قال  يقول بغري قتال 

 األنصار  مل يعط  املهاجرين  بني  هللا عليه وسلم  صلى افتتحوها على صلح فقسمها النيب  عنوة 
 كانت هبما حاجة ال رجلنيمنها شيئا إ

 

 ) أخربان ابن ثور ( 

  : هو حممد بن ثور

 ) وقرى ( 

 : مجع قرية 

 ) قد مساها ( 

 القرى , والظاهر أن فاعل مسى هو الزهري والقائل معمر  : أي تلك
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 ) وهو ( 

 أي النيب صلى هللا عليه وسلم  :

 ) حماصر ( 

 : بكسر الصاد 

 رين ( قوما آخ )

 : يعين بقية أهل خيرب كذا يف فتح الباري 

  ( ) فأرسلوا

 : أي القوم احملاصرون 

 ) إليه ( 

 هللا عليه وسلم  : أي إىل النيب صلى

 ) يقول بغري قتال ( 

 إخل من بعض الرواة  : تفسري لقوله فما أوجفتم

 ) عنوة ( 

 : أي قهرا وغلبة 

 (  افتتحوها على صلح )

صلى هللا عليه وسلم املذكورة يف األحاديث قال :  : تفسري ملا قبله قال النووي يف تفسري صدقات النيب
وهب له صلى هللا عليه وسلم , وذلك وصية خمرييق اليهودي له  صارت إليه بثالثة حقوق أحدها : ما

من أرضهم وهو ما ال  سبع حوائط يف بين النضري وما أعطاه األنصار عند إسالمه يوم أحد وكانت
 هذا ملكا له صلى هللا عليه وسلم الثاين : حقه من الفيء من أرض بين النضري وحني يبلغه املاء وكان

بين النضري  أجالهم كانت له خاصة ألهنا مل يوجف املسلمون خبيل وال ركاب , وأما منقوالت أموال
وسلم الباقي بني  م صلى هللا عليهفحملوا منها ما محلته اإلبل غري السالح كما صاحلهم مث قس

أرض فدك صاحل أهلها بعد  املسلمني وكانت األرض لنفسه وخيرجها يف نوائب املسلمني وكذلك نصف
القرى أخذه يف الصلح حني  فتح خيرب على نصف أرضها وكان خالصا له , وكذلك ثلث أرض وادي

المل أخذمها صلحا . الثالث : والس صاحل أهلها اليهود , وكذلك حصنان من حصون خيرب الوطيح
كلها ملكا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  سهمه من مخس خيرب وما افتتح فيها عنوة , فكانت هذه
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هللا عليه وسلم كان ال يستأثر هبا بل ينفقها على أهله  خاصة ال حق فيها ألحد غريه . لكنه صلى
التملك بعده انتهى . واحلديث سكت عنه  وكل هذه الصدقات حمرمات واملسلمني واملصاحل العامة ,

 املنذري . 

 
 بين مروان  عمر بن عبد العزيز  مجع  قال  املغرية  عن  جرير  حدثنا  عبد هللا بن اجلراح  حدثنا  

  فقال  حني استخلف 

بين  نها ويعود منها على صغري فكان ينفق م فدك  كانت له  صلى هللا عليه وسلم  إن رسول هللا 
 سألته أن جيعلها هلا فأىب فكانت كذلك يف حياة رسول هللا  فاطمة  وإن  أميهم  ويزوج منها  هاشم 

عمل  عمل فيها مبا رضي هللا عنه  أبو بكر  حىت مضى لسبيله فلما أن ويل  وسلم  صلى هللا عليه
عمل فيها مبثل ما عمال  عمر  يف حياته حىت مضى لسبيله فلما أن ويل  لم صلى هللا عليه وس النيب 

 عمر يعين ابن عبد العزيز  قال  عبد العزيز  لعمر بن مث صارت  مروان  حىت مضى لسبيله مث أقطعها 
س يل حبق وأان أشهدكم أين لي عليها السالم  فاطمة  هللا عليه وسلم  صلى فرأيت أمرا منعه رسول هللا 

  صلى هللا عليه وسلم  يعين على عهد رسول هللا  على ما كانت  قد رددهتا

أربع مائة  وغلته  وتويف  أربعون ألف دينار وغلته  اخلالفة  عمر بن عبد العزيز  ويل  أبو داود  قال 
 دينار ولو بقي لكان أقل 

 

 ) حني استخلف ( 

  : بصيغة اجملهول أي جعل خليفة

 ) كانت له فدك ( 

 : أي خاصة 

 هاشم (  ) ويعود منها على صغري بين

نفقتهم رجع عليهم وعاد إليهم  : أي حيسن منها على صغارهم مرة بعد أخرى . واملعىن أنه كلما فرغ
 بنفقة أخرى . قاله القاري 

  ) أميهم (

زوج هلا بكرا أو ثيبا ومن  اء املكسورة . قال يف القاموس : أمي ككيس من ال: بفتح اهلمزة وتشديد الي
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 ال امرأة له 

 ) حىت مضى لسبيله ( 

 كناية عن وفاته صلى هللا عليه وسلم  :

 ) فلما أن ويل ( 

 فتشديد مكسور أي توىل . قاله القاري  : بضم

 ) مث أقطعها مروان ( 

  عنه . يف زمن عثمان رضي هللا : أي

الطائفة من أرض اخلراج يقطعها السلطان من يريد .  واملعىن جعلها قطيعة لنفسه وتوابعه , والقطيعة
 بن عبد العزيز  ومروان هو مروان بن احلكم جد عمر

 ) مث صارت ( 

 : أي الوالية أو فدك 

 بن عبد العزيز (  ) لعمر

   راضية هبذا: وضع موضع يل ملتفتا ليشعر أبن نفسه غري

 ) ليس يل حبق ( 

 عن غريه  : أي ليس ألحد فيها استحقاق ولو كان خليفة فضال

 ) أين قد رددهتا ( 

 : أي فدك 

 ويل عمر بن عبد العزيز إخل (  ) قال أبو داود

عثمان  املنذري : قال بعضهم إمنا أقطعها مروان يف زمان : هذه العبارة مل توجد يف بعض النسخ . قال
عابوه وتعلقوا به عليه , وكان أتويله يف ذلك وهللا أعلم ما بلغه عن  رضي هللا عنه , وكان ذلك مما

 هللا عليه وسلم من قوله " إذا أطعم هللا نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده " , وكان رسول هللا صلى

الفيء .  ويصرف الباقي مصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيكل منها وينفق على عياله قوت سنة
احلسن وقتادة أن هذه  فاستغىن عنها عثمان مباله فجعلها ألقاربه ووصل هبا أرحامهم , وهو مذهب

 ملن ويل بعده . انتهى كالم املنذري .  األموال جعلها هللا تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم طعمة مث هي
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  قال  أيب الطفيل  عن  الوليد بن مجيع  عن  حممد بن الفضيل  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

صلى هللا عليه  النيب  تطلب مرياثها من رضي هللا عنه  أيب بكر  إىل  رضي هللا عنها  فاطمة   جاءت
إن هللا عز  يقول  وسلم  صلى هللا عليه هللا  مسعت رسول رضي هللا عنه  أبو بكر  قال فقال  وسلم 

 يقوم من بعده  وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي
 

 ) طعمة ( 

 واملراد الفيء وحنوه . قاله العزيزي  : بضم الطاء وسكون العني أي مأكلة ,

  ) فهي للذي يقوم من بعده (

أهنا تكون له ملكا . قاله  ال: أي ابخلالفة أي يعمل فيها ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعمل 
 العزيزي . 

 وقد أخرج له مسلم , وفيه مقال .  قال املنذري : يف إسناده الوليد بن مجيع

 
  أيب هريرة  عن  األعرج  عن  الزاند  أيب عن  مالك  عن  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  

عاملي  ال تقتسم ورثيت دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
 فهو صدقة 

 األرض  أكرة  يعين  مؤنة عاملي  أبو داود  قال 
 

 ) ال يقتسم ( 

وال انفية وليست انهية ويف بعض النسخ ال تقتسم ويف بعضها ال  : من االقتسام من ابب االفتعال
 تقسم 

  ( ) دينارا

 : التقييد ابلدينار من ابب التنبيه ابألدىن على األعلى 

 نسائي (  )

 : أي أمهات املؤمنني 

 ) ومؤنة عاملي ( 
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يريد بذلك  احلافظ : اختلف يف املراد بقوله عاملي فقيل اخلليفة بعده وهذا هو املعتمد , وقيل : قال
وقيل العامل على الصدقة ,  املراد به خادمه , العامل على النخل , وبه جزم الطربي وابن بطال , وقيل

 وقيل العامل فيها كاألجري 

  ) قال أبو داود إخل (

 : ليست هذه العبارة يف أكثر النسخ 

  ) يعين أكرة األرض (

كشازروان كأنه مجع آكر يف  : أي املراد بقوله عاملي أكرة األرض . قال يف الصراح : أكرة بفتحتني
األرض ومنه األكار للحراث مجعه أكرة   احدها أكار . ويف القاموس : األكر والتأكر حفرالتقدير وو 

  كأنه مجع آكر يف التقدير واملؤاكرة املخابرة .

 قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي . 

 
  لبخرتي أيب ا عن  مرة  عمرو بن عن  شعبة  أخربان  عمرو بن مرزوق  حدثنا  

 وعلي  العباس  دخل  مذبرا  فأعجبين فقلت اكتبه يل فأتى به مكتواب   رجل حديثا من  قال مسعت 
 والزبري  لطلحة  عمر  ومها خيتصمان فقال  وسعد  وعبد الرمحن  والزبري  طلحة  وعنده  عمر   على

كل مال النيب صدقة إال ما  قال  صلى هللا عليه وسلم  تعلموا أن رسول هللا أمل  وسعد  وعبد الرمحن 
ينفق من ماله  صلى هللا عليه وسلم  نورث قالوا بلى قال فكان رسول هللا  أطعمه أهله وكساهم إان ال

سنتني فكان   أبو بكر فوليها  صلى هللا عليه وسلم  ويتصدق بفضله مث تويف رسول هللا  على أهله
 مالك بن أوس  حديث  مث ذكر شيئا من صلى هللا عليه وسلم  يصنع الذي كان يصنع رسول هللا 

 

 ) من رجل ( 

 بن احلداثن  : قال يف التقريب لعله مالك بن أوس

 ) مكتواب مذبرا ( 

ويذبر كالتذبري والنقط وفيه يف  ففي القاموس : الذبر الكتابة ويذبر : أي مكتواب منقوطا ليسهل قراءته
احلرف ونقطه أعجمه أو املعىن مكتواب سهل القراءة . قال يف القاموس : كتاب ذبر   مادة النقط نقط

 سهل القراءة  ككتف
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 ) ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله ( 

 ري ألنه جيمعيعارض حديث عائشة أنه صلى هللا عليه وسلم تويف ودرعه مرهونة على شع : هذا ال

شيء منه  بينهما أبنه كان يدخر ألهله قوت سنتهم مث يف طول السنة حيتاج ملن يطرقه إىل إخراج
  فيخرجه فيحتاج إىل أن يعوض من أيخذ منها عوضه فلذلك استدان . ذكره احلافظ .

 قال املنذري : يف إسناده رجل جمهول , غري أن له شواهد صحيحة . 

 
  أهنا قالت  عائشة  عن  عروة  عن  ابن شهاب  عن  مالك  عن  يب القعن حدثنا  

  أردن أن يبعثن صلى هللا عليه وسلم  حني تويف رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  إن أزواج النيب 
 فقالت هلن  عليه وسلم  صلى هللا فيسألنه مثنهن من النيب  أيب بكر الصديق  إىل  عثمان بن عفان 

 ال نورث ما تركنا فهو صدقة  صلى هللا عليه وسلم  أليس قد قال رسول هللا  عائشة 

أسامة بن زيد  عن  حامت بن إمسعيل  حدثنا  إبراهيم بن محزة  حدثنا  حممد بن حيىي بن فارس  حدثنا 
يقول  وسلم  صلى هللا عليه ه قلت أال تتقني هللا أمل تسمعن رسول هللا حنو  إبسناده  شهاب  ابن عن  

ولضيفهم فإذا مت فهو إىل ويل األمر  لنائبتهم  حممد  ال نورث ما تركنا فهو صدقة وإمنا هذا املال آلل 
 من بعدي 

 

 ) فيسألنه مثنهن ( 

وايتني واحد ألن مرياث الزوجات الثمن إن كان فيسألنه مرياثهن " ومعىن الر  : ويف رواية مسلم : "
 قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي .  للميت ولد

  ) لنائبتهم (

  : أي ما ينوب اإلنسان من احلوادث واملهمات . واحلديث سكت عنه املنذري .

 
 ذي القرىب  وسهم  يف بيان مواضع قسم اخلمس  ابب  

 
 عن  عبد هللا بن املبارك  عن  بن مهدي  عبد الرمحن حدثنا  عبيد هللا بن عمر بن ميسرة  حدثنا  

  جبري بن مطعم  أخربين  سعيد بن املسيب  أخربين  الزهري  عن  يونس بن يزيد 
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 فيما قسم من اخلمس بني  وسلم  عليهصلى هللا  يكلمان رسول هللا  وعثمان بن عفان  أنه جاء هو 
ومل تعطنا شيئا وقرابتنا  بين املطلب  قسمت إلخواننا  فقلت اي رسول هللا وبين املطلب  بين هاشم 

قال  شيء واحد  وبنو املطلب  بنو هاشم  إمنا  صلى هللا عليه وسلم  النيب  وقرابتهم منك واحدة فقال
وبين  لبين هاشم  قسم  من ذلك اخلمس كما لبين نوفل  وال  لبين عبد مشس  مل يقسم و  جبري  

  املطلب 

غري أنه مل يكن يعطي  صلى هللا عليه وسلم  اخلمس حنو قسم رسول هللا  يقسم أبو بكر  وكان  قال 
عمر  وكان  قال  يعطيهم  صلى هللا عليه وسلم  ما كان النيب  صلى هللا عليه وسلم  هللا  قرىب رسول

 بعده  وعثمان  يعطيهم منه  بن اخلطاب 

 

 ) أنه جاء هو ( 

 : أي جبري بن مطعم 

 يكلمان (  )

 حال 

 ) فقلت اي رسول هللا ( 

  : القائل هو جبري

 ) وقرابتنا وقرابتهم ( 

 : أي قرابة بين عبد املطلب 

 منك واحدة (  )

مشس وجبري بن مطعم من بين نوفل  : ألنه صلى هللا عليه وسلم من بين هاشم وعثمان من بين عبد
مناف , وعبد مناف هو اجلد الرابع لرسول  وعبد مشس ونوفل وهاشم ومطلب سواء اجلميع بنو عبد

 هللا صلى هللا عليه وسلم 

 بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد (  ) إمنا

متحابني متعاونني فلم تكن بينهم خمالفة يف اجلاهلية وال يف  : أي كشيء واحد أبن كانوا متوافقني
أراد احللف الذي كان بني بين هاشم وبين املطلب يف اجلاهلية وذلك أن  : اإلسالم . ويف شرح السنة

إليهم  وهم حىت يسلمواكنانة حالفت على بين هاشم وبين املطلب أن ال يناكحوهم وال يبايع قريشا وبين
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 النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم 

 هللا صلى هللا عليه وسلم (  ) غري أنه مل يكن يعطي قرىب رسول

رآهم أغنياء يف وقته ورأى غريهم أحوج إليه منهم فصرف  : قال يف فتح الودود : فلعله رضي هللا عنه
شافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القرىب لبين ويف احلديث حجة لل . يف أحوج املصارف وأحقها انتهى

 بقية قرابة النيب صلى هللا عليه وسلم من قريش قاله احلافظ . قاله  هاشم واملطلب خاصة دون

عمل  ويف احلديث دليل على ثبوت سهم ذي القرىب ألن عثمان وجبريا إمنا طلباه ابلقرابة وقد اخلطايب :
أن أاب بكر مل يقسم  ثمان رضي هللا عنه . وجاء يف هذه الروايةفيه اخللفاء بعد عمر رضي هللا عنه وع

رواه أبو داود فدل ذلك على ثبوت  هلم وقد جاء يف غري هذه الرواية عن علي أن أاب بكر قسم هلم وقد
 حقهم . 

 الشافعي : حقهم اثبت وكذلك قال مالك بن أنس .  وقد اختلف العلماء يف ذلك فقال

 القرىب وقسموا اخلمس يف ثالثة أصناف انتهى خمتصرا .  ال حق لذي وقال أصحاب الرأي :

 البخاري والنسائي وابن ماجه خمتصرا .  قال املنذري : وأخرجه

 

سعيد بن  عن  الزهري  عن  يونس  أخربين  عثمان بن عمر  حدثنا  عبيد هللا بن عمر  حدثنا  
   مطعمجبري بن  حدثنا  املسيب 

من اخلمس شيئا كما  لبين نوفل  وال  عبد مشس  لبين مل يقسم  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
   وبين املطلب لبين هاشم  قسم 

غري أنه مل يكن يعطي  عليه وسلم  صلى هللا يقسم اخلمس حنو قسم رسول هللا  أبو بكر  وكان  قال 
 عمر  وكان  صلى هللا عليه وسلم  يعطيهم رسول هللا   كما كان صلى هللا عليه وسلم  ل هللا قرىب رسو 

 منهم  يعطيهم ومن كان بعده

 

 وال لبين نوفل إخل (  ) أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يقسم لبين عبد مشس

هللا عليه وسلم وهي متحققة يف بين عبد مشس  : واعلم أن اآلية دلت على استحقاق قرىب النيب صلى
إخراجهم , فقيل العلة القرابة مع النصرة , فلذلك دخل بنو  وبين نوفل واختلفت الشافعية يف سبب

بنو عبد مشس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها وقيل سبب  هاشم وبنو املطلب ومل يدخل
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مانع ولكنهم احنازوا عن بين هاشم وحاربوهم وقيل  يف بين عبد مشس ونوفل االستحقاق القرابة ووجد
 خصصته السنة . قاله يف النيل : واحلديث سكت عنه املنذري .  إن القرىب عام

 

 أخربين  سعيد بن املسيب  عن  الزهري  عن  حممد بن إسحق  عن  هشيم  حدثنا  مسدد  حدثنا  
  قال  جبري بن مطعم 

وبين  بين هاشم  ذي القرىب يف  سهم  وسلم  صلى هللا عليه وضع رسول هللا  خيرب  كان يوم   ملا
 صلى هللا حىت أتينا النيب  وعثمان بن عفان  فانطلقت أان  وبين عبد مشس  بين نوفل  وترك  املطلب 

وضعك هللا به منهم  ال ننكر فضلهم للموضع الذي بنو هاشم  فقلنا اي رسول هللا هؤالء  عليه وسلم 
إان  صلى هللا عليه وسلم  واحدة فقال رسول هللا  أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا بين املطلب  فما ابل إخواننا 

صلى هللا  جاهلية وال إسالم وإمنا حنن وهم شيء واحد وشبك بني أصابعه  ال نفرتق يف وبنو املطلب  
 ه وسلم علي

 

 ) وضع ( 

 : أي قسم 

  ) ال ننكر (

 : أي حنن 

 ) فضلهم ( 

  : أي وإن كنا متساوين يف النسب

 ) للموضع ( 

 : أي ألجل املوضع 

  ) الذي وضعك هللا به (

 : أي ابملوضع 

 ) منهم ( 

رب إليك منا , ألن جدك بيننا فإهنم صاروا أفضل منا لكوهنم أق : أي من بين هاشم خاصة من
 وإن كان جدهم وجدان واحدا وهو عبد مناف  وجدهم واحد وهو هاشم
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 ) فما ابل إخواننا ( 

 أي ما حاهلم  :

 ) بين املطلب ( 

 : عطف بيان إلخواننا 

 وقرابتنا واحدة (  )

قال القاري : وإمنا قرابتنا أي  وقرابتهم واحدة . : ويف رواية الشافعي على ما يف املشكاة : وإمنا قرابتنا
مشس ومنهم عثمان , وقرابتهم يعين بين املطلب واحدة أي متحدة  بنو نوفل ومنهم جبري , وبنو عبد

 وآابؤان كذلك  ألن أابهم أخو هاشم

 ) أان ( 

 : ابلتخفيف 

  ) وشبك بني أصابعه (

هذه األصابع داخلة  عىن كما أن بعض: أي أدخل أصابع إحدى يديه بني أصابع يده األخرى . وامل
الكفر واإلسالم , وأما غريهم من  يف بعض كذلك بنو هاشم وبنو املطلب كانوا متوافقني خمتلطني يف

 املنذري .  أقاربنا فلم يكن موافقا لبين هاشم واحلديث سكت عنه

 

  السدي  عن  احلسن بن صاحل  عن  وكيع  حدثنا  حسني بن علي العجلي  حدثنا  

 بنو عبد املطلب   هم يف ذي القرىب قال 

 

 ) عن السدي ( 

 والسدي نسبة إىل سدة مسجد الكوفة كان يبيع هبا املقانع  : هو إمساعيل بن عبد الرمحن ,

  ) يف ذي القرىب (

 املنذري .  : أي يف تفسري قوله تعاىل } ولذي القرىب { يف آية اخلمس واحلديث سكت عنه

 

 أن  يزيد بن هرمز  أخربين  ابن شهاب  عن   يونس حدثنا  عنبسة  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  
  جندة احلروري 

 ذي القرىب ويقول ملن تراه قال  سهم   يسأله عن ابن عباس  أرسل إىل  ابن الزبري  حني حج يف فتنة 
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وقد كان  صلى هللا عليه وسلم  قسمه هلم رسول هللا  هللا عليه وسلم  صلى لقرىب رسول هللا  اس ابن عب
 عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددانه عليه وأبينا أن نقبله  عمر  

 

 ) أنبأان يزيد بن هرمز ( 

 الراء وضم امليم بعدها زاي  : بضم اهلاء وسكون

 أن جندة (  )

 اجليم هو رئيس اخلوارج  : بفتح النون وسكون

 ) احلروري ( 

 وهي قرية ابلكوفة  : بفتح فضم نسبة إىل حروراء

 ) رأيناه دون حقنا فرددانه عليه ( 

فتح الودود : لعله مبين على أن عمر رآهم مصارف وابن عباس رآهم مستحقني خلمس  : قال يف
 فعي رمحه هللا فقال بناء على ذلك إنه عرض دون حقهم وهللا أعلم انتهى .كما قال الشا اخلمس

اثبتا فيستحق  والفرق بني املصرف واملستحق أن املصرف من جيوز الصرف إليه واملستحق من كان حقه
  املطالبة والتقاضي خبالف املصرف فإنه ال يستحق املطالبة إذا مل يعط

 ) وأبينا أن نقبله ( 

عليهم أن يعني انكحهم ويقضي عن غالمهم ويعطي  رواية النسائي " كان الذي عرض : زاد يف
 املنذري : وأخرجه مسلم والنسائي .  فقريهم وأىب أن يزيدهم على ذلك " قال

 

عن  مطرف  عن  أبو جعفر الرازي  حدثنا   حيىي بن أيب بكري حدثنا  عباس بن عبد العظيم  حدثنا  
  يقول  عليا  مسعت  قال عبد الرمحن بن أيب ليلى  

صلى هللا عليه  مخس اخلمس فوضعته مواضعه حياة رسول هللا  وسلم  صلى هللا عليه والين رسول هللا 
فأنتم أحق  فأيت مبال فدعاين فقال خذه فقلت ال أريده قال خذه عمر  وحياة  أيب بكر  وحياة  وسلم 

 قلت قد استغنينا عنه فجعله يف بيت املال  به

 

 ) فأيت ( 

 هللا عنه  : بصيغة اجملهول والضمري لعمر رضي
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 ) فقال ( 

 : أي عمر رضي هللا عنه 

  ) خذه (

 : أي املال 

 ) استغنينا عنه ( 

ن ذوي القرىب علي رضي هللا عنه لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه على أ : هذا دليل على موافقة
 مستحقوه كما ال خيفى . وكذا يف فتح الودود .  مصارف للخمس ال

الرازي عيسى بن ماهان , وقيل ابن عبد هللا بن ماهان قد وثقه ابن  قال املنذري يف إسناده أبو جعفر
 ونقل عنهما خالف ذلك وتكلم فيه غري واحد .  املديين وابن معني

 

عن  حسني بن ميمون  حدثنا  هاشم بن الربيد   حدثنا ابن منري  حدثنا  بة عثمان بن أيب شي حدثنا  
  يقول  عليه السالم  عليا  قال مسعت  عبد الرمحن بن أيب ليلى   عن عبد هللا بن عبد هللا  

فقلت اي رسول هللا   عليه وسلم صلى هللا عند النيب  وزيد بن حارثة  وفاطمة  والعباس  اجتمعت أان 
كتاب هللا فأقسمه حياتك كي ال ينازعين أحد بعدك  إن رأيت أن توليين حقنا من هذا اخلمس يف

رضي  أبو بكر  مث والنيه  صلى هللا عليه وسلم  حياة رسول هللا  ففعل ذلك قال فقسمته فافعل قال 
حقنا مث  فإنه أاته مال كثري فعزل رضي هللا عنه  عمر  سين  حىت إذا كانت آخر سنة من هللا عنه 

عليهم مث مل يدعين إليه  أرسل إيل فقلت بنا عنه العام غىن وابملسلمني إليه حاجة فاردده عليهم فرده
شيئا   الغداة حرمتنا  علي  فقال اي  عمر  بعدما خرجت من عند  العباس  فلقيت  عمر  أحد بعد 

 داهيا  ال يرد علينا أبدا وكان رجال 

 

 ) مال كثري ( 

 : من فتوح البلدان 

 فعزل (  )

 : عمر رضي هللا عنه أي استخرج من ذلك اجلمع 

  ) حقنا (

 : من مخس اخلمس ووضعه على حدة ألن يعطينا 
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 غىن (  ) فقلت بنا عنه العام

   حاجة لنا إليه يف هذا العام: بنا متعلق بقوله غىن أي ال

 ) وابملسلمني ( 

 : متعلق حباجة 

  ) مل يدعين إليه (

 : أي املال وهو مخس اخلمس 

 ) حرمتنا ( 

نفسه  حمرومني من املال الذي ال يرد علينا أبدا ألن املال ال يعطيه أحد ملستحقيه بطيب : أي جعلتنا
 ال وليس كل رجل مثل عمر يف إعطاء امل

 ) وكان رجال داهيا ( 

 أي فطنا ذا رأي يف األمور .  :

قال أبو حامت الرازي : ليس بقوي احلديث  قال املنذري : يف إسناده حسني بن ميمون اخلندقي .
مبعروف . وذكر له البخاري يف اترخيه الكبري هذا احلديث  يكتب حديثه . وقال علي بن املديين : ليس

 عليه .   يتابعوقال : وهو حديث مل

 

عبد هللا بن احلارث  أخربين  ابن شهاب  عن   يونس حدثنا  عنبسة  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  
  أخربه  املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب  عبد أن  ابن نوفل اهلامشي 

 وللفضل بن عباس  لعبد املطلب بن ربيعة  قاال  طلب وعباس بن عبد امل ربيعة بن احلارث  أابه  أن
ترى وأحببنا أن  هللا قد بلغنا من السن ما  فقوال له اي رسول صلى هللا عليه وسلم  ائتيا رسول هللا 

 وأوصلهم وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا اي رسول هللا نتزوج وأنت اي رسول هللا أبر الناس 
علي بن أيب  قال فأتى  مرفق  إليك ما يؤدي العمال ولنصب ما كان فيها من  على الصدقات فلنؤد

وهللا ال نستعمل  قال ال صلى هللا عليه وسلم  وحنن على تلك احلال فقال لنا إن رسول هللا   طالب
 صلى هللا عليه وسلم  سول هللا ر  هذا من أمرك قد نلت صهر ربيعة  منكم أحدا على الصدقة فقال له 

حىت  ال أرمي  وهللا  القرم  أبو حسن  عليه فقال أان  رداءه مث اضطجع علي  فلم حنسدك عليه فألقى 
فانطلقت  عبد املطلب  قال  صلى هللا عليه وسلم  جبواب ما بعثتما به إىل النيب  يرجع إليكما ابناي

صالة الظهر قد قامت فصلينا مع  حىت نوافق صلى هللا عليه وسلم  إىل ابب حجرة النيب  والفضل  أان 
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زينب  وهو يومئذ عند  صلى هللا عليه وسلم   إىل ابب حجرة النيب والفضل  الناس مث أسرعت أان 
مث  الفضل  أبذين وأذن فأخذ  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  فقمنا ابلباب حىت أتى بنت جحش 

 أو كلمه  فدخلنا فتواكلنا الكالم قليال مث كلمته  وللفضل  مث دخل فأذن يل  تصرران  قال أخرجا ما 
صلى هللا  أبواان فسكت رسول هللا  قال كلمه ابألمر الذي أمران به عبد هللا  قد شك يف ذلك  الفضل 

زينب  طال علينا أنه ال يرجع إلينا شيئا حىت رأينا  بصره قبل سقف البيت حىتساعة ورفع  عليه وسلم 
يف أمران مث  صلى هللا عليه وسلم  بيدها تريد أن ال تعجال وإن رسول هللا  من وراء احلجاب تلمع  

الناس وإهنا ال  خإن هذه الصدقة إمنا هي أوسا  رأسه فقال لنا  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  خفض
 نوفل  فقال اي  نوفل بن احلارث  فدعي له  نوفل بن احلارث  ادعوا يل  حممد  وال آلل  حملمد  حتل 

 حممئة بن جزء  ادعوا يل  صلى هللا عليه وسلم  مث قال النيب  نوفل  فأنكحين  عبد املطلب  أنكح 
فقال رسول هللا  استعمله على األمخاس صلى هللا عليه وسلم  كان رسول هللا  بيد بين ز  رجل من  وهو

قم  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  فأنكحه مث قال الفضل  أنكح  حملمئة  صلى هللا عليه وسلم  
 عبد هللا بن احلارث  فأصدق عنهما من اخلمس كذا وكذا مل يسمه يل 

 

 ن أابه ( ) أ

 : أي أاب عبد املطلب 

 ربيعة بن احلارث (  )

 : بدل من أابه 

 ) وأوصلهم ( 

 تفضيل من الصلة  : اسم

 ) ما يصدقان ( 

  : من أصدق أي ما يؤداين به املهر

 ) ولنصب ( 

 : من اإلصابة 

 ) ما كان ( 

 موصولة وهي اسم كان  : ما
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 ) فيها ( 

 الصدقة : أي يف 

  ( ) من مرفق

األمر ما انتفعت به  : بكسر امليم وفتحها أي من منفعة وهو بيان ملا املوصولة . ومرفق هو من
أعلم أان نؤدي إليك ما حيصل من  واستعنت , به ومنه } يهيئ لكم من أمركم مرفقا { واملعىن وهللا

من غري أموال الصدقة وغري ذلك من للمصدقني  رأس أموال الصدقات وأما أجرة العمالة وما حيصل
 املنافع فهو لنا 

  ( ) هذا من أمرك

 : يف رواية الطرباين أن " هذا من حسدك " 

  ) قد نلت (

 : من النيل مبعىن ايفنت 

 ) أان أبو حسن القرم ( 

النووي . قال  بتنوين حسن وأما القرم فبالراء الساكنة مرفوع وهو السيد وأصله فحل اإلبل . قاله :
وهذا ال معىن له وإمنا هو القرم  اخلطايب : هو يف أكثر الرواايت ابلواو وكذلك رواه لنا ابن داسة ابلواو

قيل للرئيس قرم , يريد بذلك أنه املتقدم يف الرأي  ابلراء , وأصل القرم يف الكالم فحل اإلبل , ومنه
 القرم يف اإلبل  واملعرفة ابألمور فهو فيهم مبنزلة

 ) ال أرمي ( 

  : أي ال أبرح وال أفارق مكاين

 ) حبور ما بعثتما به ( 

جبواب املسألة اليت بعثتما فيها وبرجوعها وأصل احلور الرجوع ,  : بفتح احلاء املهملة وسكون الواو أي
  ه "جوااب أي ما رد جوااب قاله اخلطايب ويف بعض النسخ " جبواب ما بعثتما ب يقال كلمه فما أحار

 ) ما تصرران ( 

أخرى ومعناه جتمعانه يف صدوركما من الكالم وكل  : بضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء وبعدها راء
قال اخلطايب أي ما تكتمان وما تضمران من الكالم , وأصله من  شيء مجعته فقد صررته قاله النووي .

  الصر وهو الشد واإلحكام
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 ) فتواكلنا الكالم ( 

 يبتدئ الكالم صاحبه دونه  أي وكل كل منا الكالم إىل صاحبه يريد أن: 

 ) قبل سقف البيت ( 

 املوحدة أي حنوه  : بكسر القاف وفتح

 ) تلمع ( 

 وجيوز فتح التاء وامليم يقال أملع وملع إذ أشار بثوبه أو بيده .  : بضم التاء وإسكان الالم وكسر امليم

  قاله النووي

 أمران (  ) يف

مرادك فال تعجل . ونسبت زينب رضي هللا عنها  : أي مصروف ومتوجه إىل رد جوابك حبيث تنال إىل
  أمر الفضل إىل نفسها تلطفا معه

 ) إمنا هي أوساخ الناس ( 

قال تعاىل } خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا {   : أي إهنا تطهري ألمواهلم ونفوسهم كما
 ألوساخ كغسالة ا

 ادعوا إىل حممية بن جزء (  )

ساكنة مث ميم أخرى مكسورة مث ايء خمففة وجزء جبيم  : قال النووي : حممية مبيم مفتوحة مث حاء مهملة
 هو األصح انتهى  مفتوحة مث راء ساكنة مث مهزة هذا

 ) من اخلمس ( 

القرىب , وحيتمل أن يريد من سهم  من اخلمس ألهنما من ذوي : حيتمل أن يريد من سهم ذوي القرىب
 من اخلمس . قاله النووي قال املنذري : وأخرجه مسلم والنسائي .  النيب صلى هللا عليه وسلم

 

علي بن  أخربين  ابن شهاب  عن  يونس   حدثنا عنبسة بن خالد  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  
  قال  علي بن أيب طالب  أن  خربهأ حسني بن علي  أن  حسني 

 أعطاين  صلى هللا عليه وسلم  وكان رسول هللا  بدر  نصييب من املغنم يوم  من شارف  كانت يل 

واعدت  هللا عليه وسلم  صلى بفاطمة بنت رسول هللا  أبين  من اخلمس يومئذ فلما أردت أن  شارفا 
أردت أن أبيعه من الصواغني فأستعني به  إبذخر  أن يرحتل معي فنأيت  بين قينقاع  رجال صواغا من 
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إىل  مناخان  وشارفاي  واحلبال  والغرائر  األقتاب  متاعا من  لشاريف  يف وليمة عرسي فبينا أان أمجع 
 أسنمتهما  اجتبت  قد  بشاريف  أقبلت حني مجعت ما مجعت فإذا  األنصار  جنب حجرة رجل من 

ذلك املنظر فقلت من فعل هذا قالوا  خواصرمها وأخذ من أكبادمها فلم أملك عيين حني رأيت وبقرت 
وأصحابه فقالت  قينة  غنته  األنصار  يف شرب من  وهو يف هذا البيت محزة بن عبد املطلب  فعله 

  يف غنائها 

  النواء  للشرف  ز مح أال اي 

فانطلقت  علي  خواصرمها وأخذ من أكبادمها قال  وبقر  أسنمتهما  فاجتب  إىل السيف  فوثب 
صلى  قال فعرف رسول هللا  زيد بن حارثة  وعنده  صلى هللا عليه وسلم   حىت أدخل على رسول هللا

رسول هللا ما  ما لك قال قلت اي صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا الذي لقيت فقال  عليه وسلم  هللا
خواصرمها وها هو ذا يف بيت معه  وبقر  أسنمتهما  فاجتب  على انقيت  محزة  رأيت كاليوم عدا 

 بن حارثة  وزيد بردائه فارتداه مث انطلق ميشي واتبعته أان  صلى هللا عليه وسلم  شرب فدعا رسول هللا 
 صلى هللا عليه رسول هللا  فطفق  فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب  محزة  فيه  حىت جاء البيت الذي

صلى هللا عليه  إىل رسول هللا   محزة حممرة عيناه فنظر  مثل  محزة  فيما فعل فإذا  محزة  يلوم  وسلم 
النظر فنظر إىل سرته مث صعد النظر فنظر إىل وجهه مث   ركبتيه مث صعدمث صعد النظر فنظر إىل وسلم 
 رسول فنكص  مثل  أنه  صلى هللا عليه وسلم  عبيد أليب فعرف رسول هللا  وهل أنتم إال محزة  قال 

 فخرج وخرجنا معه  القهقرى  على عقبيه  صلى هللا عليه وسلم  هللا 

 

 لي بن احلسني ( ) أخربين ع

 العابدين  : هو امللقب بزين

 ) شارف ( 

 : أي مسنة من النوق 

  ) يومئذ (

أعطاين مما أفاء هللا عليه  : أي يوم بدر . ولفظ البخاري يف املغازي " وكان النيب صلى هللا عليه وسلم
  من اخلمس يومئذ " قال القسطالين : ظاهره أنه كان يوم بدر

 تين بفاطمة ( ) أن أب
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 وأصله أهنم كانوا من أراد ذلك بنيت له قبة فخال فيها أبهله  : أي أدخل هبا , والبناء الدخول ابلزوجة

  ) صواغا (

 : بفتح الصاد املهملة وتشديد الواو مل يسم 

  ) من بين قينقاع (

اليهود . ويف القاموس  يلة من: بفتح القافني وضم النون وقد تفتح وتكسر غري منصرف وجيوز صرفه قب
 : شعب من اليهود كانوا ابملدينة 

  ) إبذخر (

بدل احلطب  : بكسر اهلمزة وسكون ذال وكسر خاء معجمتني نبت عريض األوراق حيرقه احلداد
 والفحم 

 ) من األقتاب ( 

لجمل كاإلكاف قتب ابلتحريك ابالن خرد . وقال يف اجملمع هو ل : مجع قتب . قال يف الصراح :
 لغريه 

 والغرائر (  )

  : مجع غرارة وهي ما يوضع فيها الشيء من التنب وغريه

 ) واحلبال ( 

 : مجع حبل 

 ) وشارفاي ( 

 خربه  : مبتدأ

 ) مناخان ( 

 : أي مربوكان 

 ) أقبلت ( 

 ويف رواية للبخاري " فرجعت "  :

 ) حني مجعت ما مجعت ( 

 األقتاب وغريها  ن: أي م

 ) قد اجتبت ( 
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 االجتباب أي قطعت  : بضم اهلمزة بصيغة اجملهول من

 ) أسنمتهما ( 

 : مجع سنام 

  ) وبقرت (

 : بضم املوحدة وكسر القاف أي شقت 

 ) خواصرمها ( 

 خاصرة يف الصراح خاصرة هتي كاه  : مجع

 ) فلم أملك عيين ( 

 البكاء  : أي من

 ) ذلك املنظر ( 

هللا عنه خوفا من تقصريه يف حق فاطمة رضي هللا عنها أو  : بفتح امليم والظاء , وإمنا بكى علي رضي
 جملرد فوات الناقتني . قاله القسطالين  يف أتخري االبتناء هبا ال

 ) يف شرب ( 

مجع عند سيبويه , ومجع  املعجمة وسكون الراء مجاعة جيتمعون على شرب اخلمر اسم : بفتح الشني
 عند األخفش  شارب

 ) قينة ( 

 اجلارية املغنية  : بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هي

 ) وأصحابه ( 

  : ابلنصب عطف على املنصوب يف غنته

 ) أال اي محز ( 

 : ترخيم وهو بفتح الزاي وجيوز ضمها 

 للشرف (  )

 : بضمتني مجع شارف 

 النواء (  )

السكني  ضع واملد خمففا مجع انوية وهي الناقة السمينة وبقيته وهن معقالت ابلفناء :  : بكسر النون
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  من طبيخ أو شواء  وقديدا وعجل من أطايبها لشرب  وضرجهن محزة ابلدماء  يف اللبات منها 

 ) فوثب ( 

 : أي قام بسرعة 

  ( ) حىت أدخل

استحضار صورة احلال وإال  النصب ورجح ابن مالك النصب وعرب بصيغة املضارعة مبالغة يف: ابلرفع و 
 فكان األصل أن يقول حىت دخلت 

  ) الذي لقيت (

 : أي من فعل محزة 

 ) عدا محزة ( 

 : أي ظلم 

 ها (  )

 : للتنبيه 

 ) فطفق ( 

 : أي شرع 

  ) مثل (

 يم أي سكران : بفتح املثلثة وكسر امل

 ) مث صعد ( 

أابه عبد املطلب  بفتح الصاد والعني املشددة املهملتني أي رفع هل أنتم إال عبيد أليب قيل أراد أن :
وحاصله أن محزة أراد االفتخار  جد للنيب صلى هللا عليه وسلم ولعلي أيضا , واجلديد عىن سيدا .

 الباري  يف فتحعليهم أبنه أقرب إىل عبد املطلب منهم . كذا 

 ) فنكص ( 

 : أي رجع 

 ) القهقرى ( 

 املشي إىل خلف وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبثه يف حال سكره فينتقل من القول إىل : هو

للرتمجة يف قوله  الفعل فأراد أن يكون ما يقع منه مبنأى منه ليدفعه إن وقع منه شيء ومطابقة احلديث
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 . أعطاين شارفا من اخلمس 

  . قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم

 

الفضل بن  عن  عياش بن عقبة احلضرمي  حدثين  عبد هللا بن وهب  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  
  حدثته  الزبري بن عبد املطلب  ابنيت  ضباعة  أو   أم احلكم أن  احلسن الضمري 

وفاطمة بنت  فذهبت أان وأخيت   سبيا صلى هللا عليه وسلم  قالت أصاب رسول هللا  عن إحدامها أهنا
فقال  السيب  ما حنن فيه وسألناه أن أيمر لنا بشيء من  فشكوان إليه صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا 
 لى ما هو خري لكن من ذلك لكن سأدلكن ع بدر  سبقكن يتامى  عليه وسلم  صلى هللا رسول هللا 

حتميدة وال إله  هللا على إثر كل صالة ثالاث وثالثني تكبرية وثالاث وثالثني تسبيحة وثالاث وثالثني تكربن
  إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير

 صلى هللا عليه وسلم  ومها ابنتا عم النيب  عياش  قال 

 

 ) أن أم احلكم أو ضباعة إخل ( 

يف أن أم احلكم بنت الزبري حدثت الفضل بن احلسن عن ضباعة بنت الزبري أو أن  : شك من الراوي
 حدثته عن أم احلكم  ضباعة

 ) يتامى بدر ( 

  : أي من قتل آابؤهم يوم بدر

 ) سأدلكن على ما هو خري لكن إخل ( 

شك أن للتسبيح وحنوه ثوااب عظيما لكن كيف يكون خريا ابلنسبة إىل  : قال الكرماين : فإن قلت ال
 االستخدام ؟ قلت : لعل هللا تعاىل يعطي املسبح قوة يقدر على اخلدمة أكثر مما يقدر مطلوهبا وهو

بذلك أو  اخلادم عليه أو يسهل األمور عليه حبيث يكون فعل ذلك بنفسه أسهل عليه من أمر اخلادم
 كذا يف مرقاة الصعود  لتسبيح يف اآلخرة ونفع اخلادم يف الدنيا واآلخرة خري وأبقى .معناه أن نفع ا

 ) قال عياش ( 

  هو ابن عقبة احلضرمي

 ) ومها ( 

 أي أم احلكم وضباعة 
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 هللا عليه وسلم (  ) ابنتا عم النيب صلى

  هو زبري بن عبد املطلب . واحلديث سكت عنه املنذري .

 

 ابن أعبد  عن  أيب الورد  عن  يعين اجلريري  سعيد عن  عبد األعلى  حدثنا  حيىي بن خلف  ا حدثن 
  قال 

 صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  فاطمة بنت أال أحدثك عين وعن  رضي هللا عنه  علي  قال يل 
حىت أثر يف يدها واستقت ابلقربة حىت  ابلرحى  ت وكانت من أحب أهله إليه قلت بلى قال إهنا جر 

خدم فقلت لو أتيت  صلى هللا عليه وسلم  ثياهبا فأتى النيب  أثر يف حنرها وكنست البيت حىت اغربت
حدااث فرجعت فأاتها من الغد فقال ما كان حاجتك  خادما فأتته فوجدت عنده  فسألتيه أابك 

أثرت  حىت أثرت يف يدها ومحلت ابلقربة حىت ابلرحى  رسول هللا جرت فقلت أان أحدثك اي  فسكتت
ما هي فيه قال اتقي  حر  يف حنرها فلما أن جاءك اخلدم أمرهتا أن أتتيك فتستخدمك خادما يقيها 

أخذت مضجعك فسبحي ثالاث وثالثني  فإذا وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك  فاطمة  هللا اي 
مائة فهي خري لك من خادم قالت رضيت عن هللا  ثالاث وثالثني وكربي أربعا وثالثني فتلك وامحدي

   صلى هللا عليه وسلم عز وجل وعن رسوله 

 علي بن حسني  عن  الزهري  عن  معمر  أخربان  عبد الرزاق  حدثنا  أمحد بن حممد املروزي  حدثنا 
 ومل خيدمها  قال  هبذه القصة 

 

 ) عن ابن أعبد ( 

 بينهما عني مهملة ساكنة غري منصرف للعلمية ووزن الفعل وامسه علي  : بفتح اهلمزة وضم املوحدة

  ) وكانت (

 أي فاطمة رضي هللا عنها 

 ) من أحب أهله إليه ( 

 النيب صلى هللا عليه وسلم  أي إىل

 ) جرت ابلرحى ( 

 اجلر ابلرحى إدارهتا  ملراد مناجلر اجلذب وا

 ) واستقت ( 
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 كشيدن آب أزجاه  من االستقاء وهو ابلفارسية

 ) ابلقربة ( 

 ابلكسر هو ابلفارسية مشك 

 يف حنرها (  )

 أي أعلى صدرها 

 ) وكنست البيت ( 

 كنس خانه روفنت من ابب نصر  يف الصراح

 ) حدااث ( 

 اجملمع : أي مجاعة يتحدثون وهو مجع شاذ  ل يفأي رجاال يتحدثون وقا

 ) فأاتها ( 

 صلى هللا عليه وسلم يف بيت فاطمة رضي هللا عنها  أي أتى النيب

 ) فقلت ( 

 هو علي رضي هللا عنه  القائل

 ) فتستخدمك ( 

 أي تطلب منك 

  ( ) خادما

 هو يطلق على العبد وعلى اجلارية 

 ) يقيها ( 

 الوقاية واجلملة صفة خلادما  نم

 ) حر ما هي فيه ( 

 اليت فيها فاطمة . فالضمري املؤنث املرفوع لفاطمة رضي هللا عنها . والضمري اجملرور أي مشقة األعمال

 ملا املوصولة . 

يدل على أن لإلمام أن يقسم  قال احلافظ يف فتح الباري : قال القاضي إمساعيل : هذا احلديث
والذي خيتص ابإلمام هو اخلمس , وقد  حيث يرى ألن األربعة األمخاس استحقاق الغامنني , اخلمس

 عليه من أقربيه وصرفه إىل غريهم .  منع النيب صلى هللا عليه وسلم ابنته وأعز الناس
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 قسما مفروضا ألخدم ابنته ومل يكن ليدع شيئا اختاره هللا وقال الطربي حنوه : لو كان سهم ذوي القرىب
القرىب . وكذا قال الطحاوي وزاد وإن أاب بكر وعمر أخذا بذلك وقسما  تعاىل هلا وامنت به على ذوي

جيعال لذوي القرىب منه حقا خمصوصا به , بل حبسب ما يرى اإلمام , وكذلك فعل  مجيع اخلمس ومل
 هللا عنه .  علي رضي

ذلك من الفيء : , وأما مخس  أن يكونقال احلافظ يف االستدالل حبديث علي هذا نظر ألنه حيتمل 
بن أيب ليلى عن علي قال : " قلت : اي  اخلمس من الغنيمة فقد روى أبو داود من طريق عبد الرمحن

 اخلمس " احلديث .  رسول هللا إن رأيت أن توليين حقنا من هذا

ه مواضعه حياته " مخس اخلمس فوضعت وله من وجه آخر عنه : " والين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
اخلمس وهللا أعلم وهو بعيد ألن قوله تعاىل  احلديث , فيحتمل أن تكون قصة فاطمة وقعت قبل فرض

مخسه { اآلية نزلت يف غزوة بدر , وثبت أن الصحابة  : } واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل
اخلمس وهو حق ذوي من املشركني , فيحتمل أن حصة مخس  أخرجوا اخلمس من أول غنيمة غنموها

قدر الرأس الذي طلبته فاطمة , فكان حقها من ذلك يسريا جدا يلزم  القرىب من الفيء املذكور مل يبلغ
  الرأس أثر يف حق بقية املستحقني ممن ذكر . وأطال احلافظ الكالم فيه وهللا أعلم . منه أن لو أعطاها

له غري هذا . هذا  ديين ليس مبعروف وال أعرفقال املنذري : ابن أعبد امسه علي , وقال علي بن امل
عبد الرمحن بن أيب ليلى عن  آخر كالمه , وقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث

 تعاىل يف كتاب األدب من كتابنا هذا .  علي رضي هللا عنه هذا احلديث بنحوه وسيجيء إن شاء هللا

 ) ومل خيدمها ( 

 مل يعطها خادما .  اإلخدام أي : من

 

 أبو جعفر يعين ابن عيسى  قال  القرشي  عنبسة بن عبد الواحد حدثنا  حممد بن عيسى  حدثنا  
الدخيل بن إايس بن  قال حدثين  املوايل  من  األبدال  نسمع أن  قبل أن األبدال  كنا نقول إنه من 

  جماعة  جده  عن  أبيه  عن  ن سراج بن جماعة هالل ب عن  جماعة  نوح بن

 فقال النيب  بين ذهل  من  بنو سدوس  أخيه قتلته  دية  يطلب  صلى هللا عليه وسلم  أنه أتى النيب 
 عقىب  سأعطيك منه  جعلت ألخيك ولكن  دية  لو كنت جاعال ملشرك  صلى هللا عليه وسلم 

فأخذ  ذهل  بين مبائة من اإلبل من أول مخس خيرج من مشركي  صلى هللا عليه وسلم  النيب  فكتب له
صلى هللا عليه  وأاته بكتاب النيب  بكر  أيب إىل  جماعة  فطلبها بعد  بنو ذهل  طائفة منها وأسلمت 
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وأربعة آالف  برا  أربعة آالف  اليمامة  من صدقة  صاع  عشر ألف  ابثين أبو بكر  فكتب له  وسلم 
هذا   الرمحن الرحيم  بسم هللا جملاعة  صلى هللا عليه وسلم  وأربعة آالف مترا وكان يف كتاب النيب  شعريا

بل من أول مخس إين أعطيته مائة من اإل سلمى  بين من  جملاعة بن مرارة  النيب  حممد  كتاب من 
 من أخيه  عقبة  بين ذهل  خيرج من مشركي 

 

 ) كنا نقول إنه ( 

  : أي عنبسة بن عبد الواحد

 ) من األبدال ( 

الطرباين يف معجمه الكبري عن عبادة بن الصامت : " األبدال  يف اجلامع الصغري لإلمام السيوطي برواية
وهبم مترطون وهبم تنصرون " قال املناوي يف شرح اجلامع الصغري تقوم األرض  يف أميت ثالثون : هبم

 صحيح . واألبدال مجع بدل بفتحتني ووجه تسميتهم ابألبدال أنه كلما مات رجل منهم أبدل إبسناد

العزيزي يف شرح  هللا مكانه رجال كما رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن عبادة إبسناد صحيح ] كما قال
هذه األمة ثالثون رجال قلوهبم  يوطي وكذا املناوي يف شرحه [ بلفظ : " األبدال يفاجلامع الصغري للس

 مكانه رجال "  على قلب إبراهيم خليل الرمحن كلما مات رجل أبدل هللا

 ) قبل أن نسمع أن األبدال من املوايل ( 

املوايل "  " األبدال منالصغري برواية احلاكم يف كتاب السكىن واأللقاب عن عطاء مرسال :  يف اجلامع
أهنم ال يولد هلم وأهنم ال يلعنون  قال املناوي متامه : " وال يبغض املوايل إال منافق . ومن عالمتهم أيضا

 شيئا . 

واملعىن أان كنا نعد عنبسة بن عبد الواحد القرشي من األبدال  . قال املناوي : وهو حديث منكر انتهى
ين وعباد هللا الصاحلني قبل أن نسمع يف ذلك الباب شيئا , فلما مسعنا والذاكر  ألنه كان من العابدين

أموي قرشي  األبدال يكون من املوايل أي من السادات األشراف حتقق له أنه من األبدال ألنه عابد أن
عيسى إان نعده من  فأي شيء أعظم منه لسيادته وشرافته . ويف معناه أتويل آخر يقول حممد بن

أي مبعىن العبد رجعنا عن ذلك القول  وعبادته لكن ملا مسعنا أن األبدال يكون من املوايل األبدال لزهده
وعنبسة ليس من املوايل بل هو قرشي من أوالد سعيد  وعلمنا أن شرط األبدال أن يكون من املوايل .

  . بن العاص األموي , وهذا أتويل ضعيف
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يف أهل الشام وهبم  ين عن عوف بن مالك : " األبدالوقد ورد يف األبدال غري ما ذكر , أخرج الطربا
مسنده عن علي : " األبدال  ينصرون وهبم يرزقون " قال املناوي : إسناده حسن وأخرج أمحد يف

رجال يسقى هبم الغيث وينتصر هبم على  ابلشام وهم أربعون رجال كلما مات رجل أبدل هللا مكانه
املناوي : إسناده حسن . وقد جاء يف هذا عدة  ب " قالاألعداء ويصرف عن أهل الشام هبم العذا

وللصوفية يف هذا الباب كالم طويل لكن ليس عليه دليل  أخبار منها ما هو ضعيف وما هو موضوع ,
 احملضة وهللا أعلم .  وال برهان بل هو من التخيالت

 

 ) حدثين الدخيل ( 

 املعجمة مسقور من السادسة  بفتح أوله وكسر

 جده جماعة (  ) عن

 اجليم  ضم امليم وتشديد

 ) ولكن سأعطيك منه عقىب ( 

العوض , ويشبه أن يكون أعطاه ذلك أتلفا له أو ملن وراءه من قومه على  قال اخلطايب : معىن العقىب
 أعلم . انتهى  اإلسالم وهللا

 ) عقبة من أخيه ( 

 أي عوضا منه . 

وفتحها  مل يرو عنه غري ابنه سراج بن جماعة وهو بضم امليم وتشديد اجليمقيل جماعة هذا  : قال املنذري
وسكون الالم يف  وخففها بعضهم وبعد األلف عني مهملة واتء أتنيث , وسلمى بضم السني املهملة

وسني مهملة يف بكر بن وائل  بين حنيفة , وسدوس هذا بفتح السني وضم الدال املهملتني وواو ساكنة
حبيب : كل سدوس يف العرب فهو  تح أيضا سدوس بن دارم يف متيم . وقال ابن, وسدوس ابلف

 مفتوح السني إال سدوس بن أصبغ . 

ما أورد يف هذا الباب , أي ابب قسم اخلمس أحاديث تستوعب مجيع أحكامه  واعلم أن املؤلف
  بعض املطالب . هللا تعاىل كالما مشبعا يف آخر الباب اآليت وال أابيل إن تكرر فأذكر إن شاء
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 الصفي  ما جاء يف سهم  ابب  

صفااي رسول هللا صلى هللا  تقدم معىن الصفي , فإن قلت : ما الفرق بني الباب األول أي ابب يف
إثبات الصفااي والثاين يف بيان سهم الصفي  عليه وسلم من األموال وبني هذا الباب ؟ قلت : األول يف

 وهللا أعلم . 

 

  قال  عامر الشعيب  عن  مطرف  عن  سفيان  أخربان  حممد بن كثري  نا حدث 

إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا  الصفي  سهم يدعى  وسلم  صلى هللا عليه كان للنيب 
 اخلمس  خيتاره قبل

 

 ) يدعى ( 

  : بصيغة اجملهول والضمري للسهم

 ) الصفي ( 

 ابلنصب واملعىن يسمى ذلك السهم ابسم الصفي 

 إن شاء (  )

 أي النيب صلى هللا عليه وسلم . 

 انتهى . ويف النيل رجاله ثقات .  قال املنذري : هذا مرسل

 

  حممدا  قال سألت  ابن عون  قاال حدثنا  وأزهر  أبو عاصم  حدثنا  حممد بن بشار  حدثنا  

 مل يشهد  كان يضرب له بسهم مع املسلمني وإن قال  والصفي  صلى هللا عليه وسلم  النيب  سهم عن
 يؤخذ له رأس من اخلمس قبل كل شيء  والصفي 

 

 ) سألت حممدا ( 

 : أي ابن سريين 

 مل يشهد (  ) وإن

 أي وإن مل حيضر الوقعة 

 ) رأس ( 
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 كما يف احلديث السابق أمة أو فرس   أي عبد أو

 ) من اخلمس ( 

يكون من اخلمس , وظاهره ما سبق أنه من متام الغنيمة قبل اخلمس إال أن يقال  , ظاهر , أن الصفي
 قبل اخلمس قبل أن يقسم اخلمس فريجع إىل هذا احلديث كذا يف فتح الودود .  معىن

 اله ثقات . املنذري : وهذا أيضا مرسل انتهى . ويف النيل رج قال

 

 عن  سعيد يعين ابن بشري  عن  عبد الواحد  عمر يعين ابن حدثنا  حممود بن خالد السلمي  حدثنا  
  قال  قتادة 

 صاف أيخذه من حيث شاءه فكانت  سهم  إذا غزا كان له  صلى هللا عليه وسلم  كان رسول هللا 
 ومل خيري  بسهمه  ضرب له  وكان إذا مل يغز بنفسه السهم  من ذلك  صفية 

 

 ) فكانت صفية ( 

 هللا عليه وسلم  : أي بنت حيي زوج النيب صلى

 ) من ذلك السهم ( 

 أي السهم الصايف . 

 املنذري : وهذا أيضا مرسل .  قال

 

عائشة  عن  أبيه  عن  هشام بن عروة  عن  ان سفي أخربان  أبو أمحد  حدثنا  نصر بن علي  حدثنا  
  قالت  

 الصفي  من  صفية  كانت 

 

 ) كانت صفية من الصفي ( 

 يدعى ابلصفي .  : أي من السهم الذي

امسها زينب فسميت بعد السيب  قال النووي : الصحيح أن هذا كان امسها قبل السيب , وقيل كان
 صفية . واحلديث سكت عنه املنذري . واالصطفاء 

 الشوكاين : رجاله رجال الصحيح .  وقال
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 عن  عمرو بن أيب عمرو  عن  الزهري  يعقوب بن عبد الرمحن حدثنا  سعيد بن منصور  حدثنا  
  قال  أنس بن مالك 

وقد قتل زوجها وكانت  بنت حيي  صفية فلما فتح هللا تعاىل احلصن ذكر له مجال  خيرب  قدمنا 
 حلت  سد الصهباء  لنفسه فخرج هبا حىت بلغنا   صلى هللا عليه وسلم فاصطفاها رسول هللا  عروسا 

 هبا  فبىن 

 

 ) فلما فتح هللا تعاىل احلصن ( 

 وسلم  النيب صلى هللا عليهالقموص , ويف رواية البخاري " فلما فتح هللا عليه " أي على  واسم احلصن

 ) ذكر له ( 

 أي للنيب صلى هللا عليه وسلم 

 قتل زوجها (  ) وقد

 امسه كنانة ابن الربيع 

 ) فاصطفاها ( 

 اختارها  أي

 ) سد الصهباء ( 

 موضع  بضم السني املهملة وتشديد الدال اسم

 ) حلت ( 

 أي طهرت من احليض قاله احلافظ 

  ( بىن هبا) ف

 أي دخل هبا . 

 

  قال  أنس بن مالك  عن  بن صهيب  عبد العزيز عن  محاد بن زيد  حدثنا  مسدد  حدثنا  

 صلى هللا عليه وسلم  مث صارت لرسول هللا  لدحية الكليب  صفية  صارت 

 

 ) لدحية ( 
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  . : بفتح الدال وكسرها وسكون املهملة

 قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه . 

 

  قال  أنس  عن  اثبت  أخربان  محاد  حدثنا  هبز بن أسد  حدثنا  حممد بن خالد الباهلي  حدثنا  

 س مث دفعها إىل بسبعة أرؤ  عليه وسلم  صلى هللا جارية مجيلة فاشرتاها رسول هللا  دحية  وقع يف سهم 
 صفية بنت حيي  وأحسبه قال وتعتد يف بيتها   محاد قال  تصنعها وهتيئها  أم سليم 

 

 ) إىل أم سليم ( 

  : هي أم أنس رضي هللا عنه

 ) تصنعها ( 

 : أي تصلحها وتزينها 

 

  ) وتعتد (

تعتد تستربئ ألهنا كانت  . قاله احلافظ . فمعىن: أي صفية . وإطالق العدة عليها جماز عن االسترباء 
 مسبية جيب استرباؤها 

 ) يف بيتها ( 

 يف بيت أم سليم  : أي

 ) صفية ابنة حيي ( 

بنت حيي , وليس قوله صفية بنت حيي فاعال لقوله تعتد بل هو خرب  : أي وتلك اجلارية هي صفية
 عتد يف بيتها وهي صفية بنت حيي . رواية مسلم وأحسبه قال وت مبتدأ حمذوف . ففي

 مسلم مطوال .  قال املنذري وأخرجه

 

ابن  قال حدثنا  املعىن  يعقوب بن إبراهيم  حدثنا  و ح  عبد الوارث  حدثنا  داود بن معاذ  حدثنا  
  قال  أنس  عن  بن صهيب  عبد العزيز عن  علية 

فخذ  قال اذهب السيب  فقال اي رسول هللا أعطين جارية من  دحية  فجاء  خبيرب  يعين  السيب  مجع 
 فقال اي نيب هللا أعطيت  صلى هللا عليه وسلم  فجاء رجل إىل النيب  صفية بنت حيي  جارية فأخذ 
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ما تصلح إال لك قال ادعوه  مث اتفقا   والنضري  قريظة سيدة  صفية بنت حيي  يعقوب  قال  دحية 
 صلى غريها وإن النيب  السيب  قال له خذ جارية من  صلى هللا عليه وسلم  هبا فلما نظر إليها النيب 

 أعتقها وتزوجها  هللا عليه وسلم 

 

 ) مجع السيب ( 

 : بصيغة اجملهول 

 يعقوب إخل (  ) قال

أعطيت دحية لفظ " صفية ابنة , حيي  واحلاصل أن يعقوب زاد يف روايته بعد قوله : هو ابن إبراهيم
يف روايته هذه األلفاظ بل قال أعطيت دحية ما  سيدة قريظة والنضري " وأما داود بن معاذ فلم يزد

 معاذ ويعقوب  تصلح إال لك إخل مث اتفقا أي داود بن

 ) ادعوه ( 

 : أي دحية 

 ) هبا ( 

 بصفية  أي :

 ) خذ جارية من السيب غريها ( 

  : أي غري صفية .

أرؤس فلعل املراد أنه عوضه  وأما ما وقع يف الرواية السابقة من أنه صلى هللا عليه وسلم اشرتاها بسبعة
اجملاز , ولعله عوضه عنها جارية أخرى  عنها بذلك املقدار . وإطالق الشراء على العوض على سبيل

 ذلك .  سه فأعطاه من مجلة السيب زايدة علىفلم تطب نف

القسمة والذي عوضه عنها  قال السهيلي : ال معارضة بني هذه األخبار فإنه أخذها من دحية قبل
 ليس على سبيل البيع . كذا يف النيل والفتح . 

 املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .  قال

 

  قال  يزيد بن عبد هللا  قال مسعت  قرة  دثنا ح مسلم بن إبراهيم  حدثنا  

أجل  فقلنا كأنك من أهل البادية فقال أدمي أمحر  الرأس بيده قطعة  أشعث  رجل  فجاء  ابملربد  كنا 
بين  ول هللا إىل رس حممد  من  اليت يف يدك فناولناها فقرأانها فإذا فيها األدمي  قلنا انولنا هذه القطعة 
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رسول هللا وأقمتم الصالة وآتيتم الزكاة  حممدا  هللا وأن  إنكم إن شهدمت أن ال إله إال زهري بن أقيش 
فقلنا  أنتم آمنون أبمان هللا ورسوله الصفي  صلى هللا عليه وسلم  املغنم وسهم النيب  وأديتم اخلمس من

 صلى هللا عليه وسلم   من كتب لك هذا الكتاب قال رسول هللا

 

 ) كنا ابملربد ( 

 وفتح املوحدة اسم موضع  : بكسر امليم وسكون الراء

 ) قطعة أدمي ( 

 اجللد أو أمحره أو مدبوغة  : يف القاموس : األدمي

 ) انولنا ( 

 أعطنا  : أمر من املناولة أي

 ) فقرأان ما فيها ( 

 : أي قرأان ما كتب يف 

 إن شهدمت إخل (  ) إنكم

 : إن شرطية وجزاؤها قوله اآليت أنتم آمنون إخل 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (  )

 عليه وسلم .  : أي قال كتب رسول هللا صلى هللا

كسهم رجل ممن يشهد الوقعة  قال اخلطايب : أما سهم النيب صلى هللا عليه وسلم فإنه كان سهم له
الصفي فهو ما يصطفيه من عرض  سول هللا صلى هللا عليه وسلم أو غاب عنها , وأماحضرها ر 

أو غريها , كان النيب صلى هللا عليه  الغنيمة من شيء قبل أن خيمس عبد أو جارية أو فرس أو سيف
  . وسلم خمصوصا بذلك مع اخلمس الذي له خاصة انتهى

الشاعر صاحب رسول   ومسي الرجل النمر بن تولبقال املنذري : ورواه بعضهم عن يزيد عن عبد هللا
وكان جوادا ال يكاد ميسك شيئا ,  هللا صلى هللا عليه وسلم , ويقال إنه ما مدح أحدا وال هجا أحدا

 أشهر حماهلا وأطيبها انتهى .  وأدرك اإلسالم وهو كبري . واملربد حملة ابلبصرة من

 هللا املذكور هو ابن شخري انتهى .  بن عبدويف النيل : ورجاله رجال الصحيح , ويزيد 

 للصفي  وهذه الرواايت كلها تدل على استحقاق اإلمام
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بقوله صلى هللا عليه  وقال بعض السلف : ال يستحق اإلمام السهم الذي يقال له الصفي واستدل له
د عليكم " . واخلمس مردو  , وسلم : " وال حيل يل من غنائمكم مثل هذا , وأخذ وبرة إال اخلمس

اصطفاؤه صلى هللا عليه وسلم سيفه ذو  أخرجه أبو داود وغريه كما تقدم . قال ذلك البعض . وأما
 له يومئذ خاصة فنسخ احلكم ابلتخميس .  الفقار من غنائم بدر فقد قيل إن الغنائم كانت

منها إال البعض , النيب صلى هللا عليه وسلم للغامنني  وأما صفية بنت حيي فهي من خيرب ومل يقسم
الذي مل يقسم على أنه قد روي أهنا وقعت يف سهم دحية الكليب  فكان حكمهما حكم ذلك البعض

 بسبعة أرؤس .  فاشرتاها منه النيب

إليه فإن فيه وسهم النيب وسهم  قلت : حديث يزيد بن عبد هللا فيه دليل واضح على إبطال ما ذهب
الصفي " وأما قوله صلى هللا عليه وسلم "  س " كانت صفية منالصفي . وقالت عائشة وهي أعلم النا

 وهللا أعلم .  وال حيل يل من غنائمكم " فخص منه الصفي

فصلها هللا تعاىل وبينها بقوله }  فائدة : مث اعلم رمحك هللا تعاىل وإايي أن قسمة الغنائم على ما
لقرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل إن  ولذي ا واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل مخسه وللرسول

العلماء هل الغنيمة والفيء امسان ملسمى واحد أم خيتلفان يف التسمية  كنتم آمنتم ابهلل { اآلية واختلف
السائب : الغنيمة ما ظهر املسلمون عليه من أموال املشركني فأخذوه عنوة , وأما  , فقال عطاء بن

وفيه  ري : الغنيمة ما أصاب املسلمون من مال الكفار عنوة بقتالفهي يفء وقال سفيان الثو  األرض
فيه مخس فهو ملن  اخلمس وأربعة أمخاسه ملن شهد الوقعة . والفيء ما صوحلوا عليه بغري قتال وليس

والفيء ما مل يوجف عليه خبيل  مسى هللا وقيل الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار عنوة عن قهر وغلبة .
وقيل إن الفيء والغنيمة معنامها واحد ومها امسان  شور واجلزية وأموال الصلح واملهادنة .وال ركاب كالع

فالفيء ما أخذ من أموال الكفار بغري إجياف خيل وال ركاب ,  لشيء واحد . والصحيح أهنما خيتلفان
 تعاىل يف هذهأمواهلم على سبيل القهر والغلبة إبجياف خيل عليه وركاب فذكر هللا  والغنيمة ما أخذ من

اخليط واملخيط  اآلية حكم الغنيمة فقال } واعلموا أمنا غنمتم من شيء { يعين من أي شيء كان حىت
افتتاح كالم على سبيل التربك ,  } فأن هلل مخسه وللرسول { وقد ذكر أكثر املفسرين أن قوله " هلل "

وليس املراد منه أن سهما منه هلل كيف شاء ,  وإمنا أضافه لنفسه تعاىل ألنه هو احلاكم فيه فيقسمه
والنخعي قالوا سهم هللا وسهم رسوله واحد . والغنيمة تقسم  مفردا , وهذا قول احلسن وقتادة وعطاء

ملن قاتل عليها واخلمس الباقي خلمسة أصناف كما ذكر هللا عز وجل  مخسة أمخاس أربعة أمخاسها
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يل . وقال أبو العالية : يقسم مخس اخلمس على واليتامى واملساكني وابن السب للرسول ولذي القرىب
سهم هلل عز وجل . والقول األول أصح , أي أن مخس الغنيمة يقسم على مخسة أسهم  ستة أسهم

قول الشافعي  لرسول هللا كان له يف حياته واليوم هو ملصاحل املسلمني وما فيه قوة اإلسالم , وهذا سهم
صلى هللا عليه وسلم يف  كان أبو بكر وعمر جيعالن سهم النيبوأمحد وروى األعمش عن إبراهيم قال :  

سهم النيب صلى هللا عليه وسلم بعد  الكراع والسالح . وقال قتادة هو للخليفة . وقال أبو حنيفة :
األصناف املذكورين يف اآلية وهم ذوو القرىب  موته مردود يف اخلمس فيقسم اخلمس على األربعة

تعاىل : } ولذي القرىب { يعين أن سهما من مخس اخلمس  السبيل . وقوله واليتامى واملساكني وابن
هللا صلى هللا عليه وسلم . واختلفوا فيهم فقال قوم هم مجيع قريش ,  لذوي القرىب وهم أقارب رسول

الذين ال حتل هلم الصدقة . وقال جماهد وعلي بن احلسني : هم بنو هاشم . وقال  وقال قوم هم
 , نو هاشم وبنو املطلب وليس لبين عبد مشس وال لبين نوفل منه شيء وإن كانوا إخوةهم ب : الشافعي

 ويدل عليه حديث جبري بن مطعم وعثمان بن عفان وقد تقدم . 

يف سهم ذوي القرىب هل هو اثبت اليوم أم ال , فذهب أكثرهم إىل أنه اثبت  واختلف أهل العلم
 للذكر مثل حظ األنثيني , وهو قول مالك والشافعيفقراؤهم وأغنياؤهم من مخس اخلمس  فيعطى

القرىب مردود يف  وذهب أبو حنيفة إىل أنه غري اثبت قالوا سهم النيب صلى هللا عليه وسلم وسهم ذوي
وابن السبيل فيصرف إىل فقراء  اخلمس فيقسم يف مخس الغنيمة على ثالثة أصناف اليتامى واملساكني

وغريه أن الكتاب والسنة يدالن على  أغنيائهم . وحجة مالك ذوي القرىب مع هذه األصناف دون
صلى هللا عليه وسلم كانوا يعطون ذوي القرىب وال  ثبوت سهم ذوي القرىب وكذا اخللفاء بعد رسول هللا

هللا عليه وسلم أعطى العباس بن عبد املطلب مع كثرة ماله ,  يفضلون فقريا على غين ألن النيب صلى
يعطونه . وقوله تعاىل } واليتامى { مجع يتيم يعين ويعطى من مخس اخلمس  كانوا  وكذا اخللفاء بعده

 . واليتيم الذي له سهم يف اخلمس هو الصغري املسلم الذي ال أب له فيعطى مع احلاجة إليه لليتامى ,

ر وهو املساف وقوله } واملساكني { وهم أهل الفاقة واحلاجة من املسلمني . وقوله } وابن السبيل {
الغنيمة ويقسم أربعة  البعيد عن ماله فيعطى من مخس اخلمس مع احلاجة إليه فهذا مصرف مخس

الغنيمة فيعطى للفارس ثالثة أسهم , سهم له  أمخاسها الباقية بني الغامنني الذين شهدوا الوقعة وحازوا
عبيد والنسوان وهذا قول أكثر أهل العلم , ويرضح لل , وسهمان لفرسه , ويعطى الراجل سهما واحدا

ويقسم العقار الذي استوىل عليه املسلمون كاملنقول . ومن قتل من  والصبيان إذا حضروا القتال
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القتال يستحق سلبه من رأس الغنيمة . وجيوز لإلمام أن ينفل بعض اجليش من  املسلمني مشركا يف
 يش مث جيعلهم أسوةلزايدة عناء وبالء يكون منهم يف احلرب خيصهم به من بني سائر اجل الغنيمة

اخلمس من  اجلماعة يف سائر الغنيمة . واختلف العلماء يف أن النفل من أين يعطى فقال قوم من مخس
وهذا معىن قول  . سهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , وهو قول ابن املسيب , وبه قال الشافعي

هللا عليكم قدر هذه إال اخلمس واخلمس  ءالنيب صلى هللا عليه وسلم " أيها الناس إنه ال حيل يل مما أفا
هو من األربعة األمخاس بعد إفراز اخلمس كسهام الغزاة  مردود عليكم " أخرجه النسائي وغريه وقال قوم

قوم إىل أن النفل من رأس الغنيمة قبل التخميس كالسلب للقاتل  , وهو قول أمحد وإسحاق . وذهب
أموال الكفار بغري إجياف خيل وال ركاب أبن صاحلهم على  أصابه املسلمون من . وأما الفيء وهو ما

يف  وكذلك اجلزية وما أخذ من أمواهلم إذا دخلوا دار اإلسالم للتجارة أو مبوت أحد منهم , مال يؤدونه
هللا عليه وسلم  دار اإلسالم وال وارث له , فهذا كله يفء . ومال الفيء كان خالصا لرسول هللا صلى

عليه وسلم يف هذا الفيء بشيء  قال عمر إن هللا تعاىل قد خص رسول هللا صلى هللاو  يف مدة حياته .
رسوله منهم { اآلية , فكانت هذه لرسول هللا  مل خيص به أحدا غريه مث قرأ عمر } وما أفاء هللا على

له أهله وعياله نفقة سنتهم من هذا املال مث ما بقي جيع صلى هللا عليه وسلم خالصة وكان ينفق على
 الكراع والسالح .  جمعل مال هللا تعاىل يف

عليه وسلم فقال قوم هو لألئمة بعده ,  واختلف أهل العلم يف مصرف الفيء بعد رسول هللا صلى هللا
أثبتت أمساؤهم يف ديوان اجلهاد ألهنم هم القائمون مقام  وللشافعي فيه قوالن أحدمها أنه للمقاتلة الذين

إرهاب العدو والثاين أنه ملصاحل املسلمني , ويبدأ ابملقاتلة فيعطون منه   لم يفالنيب صلى هللا عليه وس
 ابألهم فاألهم من املصاحل .  كفايتهم مث

إىل أنه خيمس ومخسه ألهل اخلمس من  واختلف أهل العلم يف ختميس الفيء , فذهب الشافعي
األكثرون إىل أنه ال خيمس بل  وللمصاحل . وذهب الغنيمة على مخسة أسهم وأربعة أمخاسه للمقاتلة

 املسلمني فيه حق وهللا أعلم .  يصرف مجيعه مصرفا واحدا وجلميع

 

 املدينة  من  اليهود  كيف كان إخراج  ابب  

 

 عن  الزهري  عن  شعيب  حدثهم قال أخربان  احلكم بن انفع  أن  حممد بن حيىي بن فارس  حدثنا  
  أبيه  عن  بن مالك  د الرمحن بن عبد هللا بن كعبعب
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 صلى هللا عليه وسلم  النيب  يهجو  كعب بن األشرف  عليهم وكان  وكان أحد الثالثة الذين تيب
أخالط منهم  وأهلها املدينة  حني قدم  صلى هللا عليه وسلم  وكان النيب  قريش  كفار  وحيرض عليه

وأصحابه فأمر  صلى هللا عليه وسلم  وكانوا يؤذون النيب  واليهود  سلمون واملشركون يعبدون األواثن امل
 هللا  هللا عز وجل نبيه ابلصرب والعفو ففيهم أنزل

 ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

صلى هللا  أمر النيب  صلى هللا عليه وسلم  عن أذى النيب  ينزع  أن  كعب بن األشرف  فلما أىب  اآلية
وذكر قصة قتله فلما  حممد بن مسلمة  فبعث  يقتلونه رهطا  أن يبعث  سعد بن معاذ  عليه وسلم 

صاحبنا فقتل  طرق  فقالوا  صلى هللا عليه وسلم  فغدوا على النيب  واملشركون اليهود  قتلوه فزعت 
إىل أن   صلى هللا عليه وسلم الذي كان يقول ودعاهم النيب  صلى هللا عليه وسلم  النيب  فذكر هلم

بينه وبينهم وبني املسلمني عامة   صلى هللا عليه وسلم فكتب النيب  يكتب بينه كتااب ينتهون إىل ما فيه 
 صحيفة 

 

 

 ) عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب ( 

عن  فظ املزي يف األطراف : حديث قتل كعب بن األشرف بطوله أخرجه أبو داود يف اخلراجاحلا : قال
بن مالك  حممد بن حيىي بن فارس عن احلكم بن انفع عن شعيب عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب

 هللا بن كعب بن مالك عن أبيه إال أنه وقع يف رواية القاضي أيب عمر اهلامشي عن عبد الرمحن بن عبد
 عن أبيه وكان أحد الثالثة الذين تيب عليهم 

 الثالثة (  ) وكان أحد

عليهم وليس كذلك بل هو كعب جد  : ظاهره أن عبد هللا والد عبد الرمحن أحد الثالثة الذين تيب
 احلديث  عبد الرمحن كما يظهر لك من كالم املنذري على هذا

 ) وكان كعب بن األشرف ( 

أبوه أصاب دما يف اجلاهلية فأتى املدينة فخالف بين النضري فشرف  عربيا وكان : أي اليهودي وكان
  بنت أيب احلقيق فولدت له كعبا وكان طويال جسيما ذا بطن وهامة كذا يف الفتح فيهم وتزوج عقيلة

 ) وأهلها ( 

 : أي أهل املدينة وساكنوها 
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  ) أخالط (

 ي أنواع : بفتح اهلمزة وسكون اخلاء املعجمة أ

  ) واليهود (

 : أي ومنهم اليهود 

 ) وكانوا يؤذون ( 

 واليهود  : أي املشركون

 } ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب { 

والنصارى . ومتام اآلية } من الذين أشركوا { أي العرب } أذى كثريا { من السب  : أي اليهود
اليت  وا فإن ذلك من عزم األمور { أي من معزوماهتاوالتشبيب بنسائكم } وإن تصربوا وتتق والطعن

 يعزم عليها لوجوهبا . كذا يف تفسري اجلاللني 

  ) فلما أىب (

 : أي امتنع 

 ) أن ينزع ( 

 نزع عن األمور انتهى عنها  : أي ينتهي . ففي القاموس :

  ) عن أذى النيب صلى هللا عليه وسلم (

 : أي إيذائه 

 تلوه فزعت ( ) فلما ق

 خافت  : ابلفاء والزاي أي

 ) طرق ( 

 : بصيغة اجملهول 

 ) صاحبنا ( 

 هو كعب بن األشرف املؤذى أي دخل عليه انس ليال  :

 ) فقتل ( 

 سبق بيان كيفية قتله يف كتاب اجلهاد  : وقد

 ) الذي كان يقول ( 
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 بن األشرف من اهلجاء واألذى  : أي كعب

 عاهم ( ) ود

 عليه وسلم املشركني واليهود  : أي دعا النيب صلى هللا

 ) إىل أن يكتب ( 

 عليه وسلم  : النيب صلى هللا

 ) كتااب ( 

 : مشتمال على العهد وامليثاق 

 ينتهون (  )

 : أولئك األشرار عن السب واألذى 

  ) إىل ما فيه (

 : من العهد وامليثاق 

 لمني عامة ( ) بني املس

 املسلمني , أي بني املسلمني , مجيعا حبيث ال يفوت منه بعض  : حال من

  ) صحيفة (

 : مفعول كتب أي كتب صحيفة . 

قال لليهود واملشركني إن أنتم تنتهون عن السب واألذى فال  واملعىن أن النيب صلى هللا عليه وسلم
ب العهد وامليثاق بني الفريقني . مث ملا فتح هللا تعاىل خيرب يقتلوكم فكتب كتا يتعرض لكم املسلمون وال

 . ست خربت اليهود وضعفت قوهتم , مث أجالهم عمر رضي هللا عنه يف خالفته من جزيرة العرب سنة

 

صحبة وال هو أحد الثالثة  قال املنذري : قوله عن أبيه فيه نظر , فإن أابه عبد هللا بن كعب ليست له
يكون أراد أببيه جده وهو كعب بن  هم ويكون احلديث على هذا مرسال وحيتمل أنالذين تيب علي

فيكون احلديث على هذا مسندا , وكعب هو  مالك , وقد مسع عبد الرمحن من جده كعب بن مالك
هذا يف األسانيد يف غري موضع يقول فيه عن أبيه وهو  أحد الثالثة الذين تيب عليهم . وقد وقع مثل

  . وهللا عز وجل أعلم يريد به اجلد
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هذا , وقد تقدم  وقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي حديث قتل كعب بن األشرف أمت من
 يف كتاب اجلهاد . 

 

 حممد بن إسحق  قال حدثنا  بكري  يونس يعين ابن حدثنا  مصرف بن عمرو األايمي  حدثنا  
  قال  ابن عباس  عن  وعكرمة  سعيد بن جبري  عن    زيد بن اثبتحممد بن أيب حممد موىل حدثين 

 يف سوق  اليهود  مجع  املدينة  وقدم  بدر  يوم  قريشا  صلى هللا عليه وسلم  ملا أصاب رسول هللا 
 ال  حممد  قالوا اي  قريشا  أصاب  أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما يهود  اي معشر  فقال  بين قينقاع 

القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت  ال يعرفون أغمارا  كانوا  قريش  من نفسك أنك قتلت نفرا من  يغرنك 
  ذلك أان حنن الناس وأنك مل تلق مثلنا فأنزل هللا عز وجل يف

 للذين كفروا ستغلبونقل 

   مصرف إىل قوله قرأ
 تل يف سبيل هللافئة تقا

 ببدر
 وأخرى كافرة

 
 

 ) كانوا أغمارا ( 

 الذي مل جيرب األمور  : مجع غمر ابلضم اجلاهل الغر

 ) ال يعرفون القتال ( 

 ألغمارا  : بيان وتفسري

 ) قل للذين كفروا ( 

 : أي من اليهود 

  ( ) ستغلبون

مشروحا هكذا } وحتشرون {  وقع ذلك . ومتام اآلية : أي يف الدنيا ابلقتل واألسر وضرب اجلزية وقد
كان لكم { آية أي عربة , وذكر  أي يف اآلخرة } إىل جهنم وبئس املهاد { أي الفراش هي } قد

يوم القتال } فئة تقاتل يف سبيل هللا { أي  الفعل للفصل } يف فئتني { أي فرقتني } التقتا { أي
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وأصحابه وكانوا ثالث مائة وثالثة عشر رجال } وأخرى كافرة  طاعته وهم النيب صلى هللا عليه وسلم
مثليهم { أي املسلمني أكثر منهم كانوا حنو ألف } رأي العني { أي رؤية  يروهنم { أي الكفار }

 وقد نصرهم هللا مع قلتهم  ظاهرة معاينة

 ) قرأ مصرف ( 

  : هو ابن عمرو اإلايمي

 ) ببدر ( 

موضع القتال . قال املنذري : يف إسناده حممد  القرآن بل زاده بعض الرواة لبيان: هذا اللفظ ليس من 
  . بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكالم عليه

 
 حدثتين  موىل لزيد بن اثبت  حدثين   ابن إسحق قال  يونس  حدثنا  مصرف بن عمرو  حدثنا  

   حميصة أبيها  عن  ابنة حميصة 

 على  حميصة  فاقتلوه فوثب  يهود  به من رجال  من ظفرمت قال  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 من  أسن  إذ ذاك مل يسلم وكان  حويصة  فقتله وكان  يالبسهم  كان  يهود  رجل من جتار  شبيبة 
 شحم يف بطنك من ماله  يضربه ويقول اي عدو هللا أما وهللا لرب حويصة  فلما قتله جعل  حميصة 

 

 ) فوثب ( 

 : من الوثوب وهو الطفر 

 حميصة (  )

مسعود بن كعب اخلزرجي املدين `  : بضم امليم وفتح املهملة وتشديد التحتانية وقد تسكن هو ابن
 صحايب معروف 

 ) رجل ( 

 شبيبة  : ابجلر بدل

 ار يهود ( ) من جت

 فجار يهود " ابلفاء مكان التاء , وكذا يف نسخة للمنذري  : مجع اتجر , ويف نسخة اخلطايب " من

  ) يالبسهم (
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 : أي خيالطهم 

 ) فقتله ( 

 : أي حميصة شبيبة 

 وكان حويصة (  )

 : بضم املهملة وفتح الواو 

  ) إذ ذاك مل يسلم (

 : وكان كافرا 

 ان أسن ( ) وك

 : أي أكرب سنا 

 يضربه (  )

 : أي حميصة 

 ) ويقول ( 

 حويصة لكونه غري مسلم . واحلديث سكت عنه املنذري .  : الظاهر أن القائل

 
  أنه قال  أيب هريرة  عن  أبيه  عن  بن أيب سعيد  سعيد عن  الليث  أخربان  قتيبة بن سعيد  حدثنا  

فخرجنا  يهود  فقال انطلقوا إىل  صلى هللا عليه وسلم  بينا حنن يف املسجد إذ خرج إلينا رسول هللا 
أسلموا تسلموا  يهود  اي معشر  فناداهم فقال  عليه وسلم  صلى هللا معه حىت جئناهم فقام رسول هللا 

فقالوا قد  أسلموا تسلموا صلى هللا عليه وسلم  ل هللا فقال هلم رسو  أاب القاسم   فقالوا قد بلغت اي
أريد مث قاهلا الثالثة اعلموا أمنا  ذلك صلى هللا عليه وسلم  فقال رسول هللا  أاب القاسم  بلغت اي 

هذه األرض فمن وجد منكم مباله شيئا فليبعه وإال  من أجليكم  األرض هلل ورسوله وإين أريد أن 
 صلى هللا عليه وسلم  وا أمنا األرض هلل ورسوله فاعلم

 

 ) إىل يهود ( 

 : غري منصرف 

  ) أسلموا (



 عون المعبود                 كتاب الخراج واإلمارة والفيء                      مكتبة مشكاة اإلسالمية              

 

 95 

 : أمر من اإلسالم 

 ) تسلموا ( 

 جواب األمر أي تنجوا من الذل يف الدنيا والعذاب يف العقىب  : بفتح الالم من السالمة

  ) قد بلغت (

 : بتشديد الالم 

 د ( ) ذلك أري

 قال احلافظ : أي إن اعرتفتم أنين بلغتكم سقط عين احلرج  . : أي التبليغ واعرتافكم

 ولرسوله (  ) أمنا األرض هلل

يوجف املسلمون عليه خبيل وال ركاب .   : قال الداودي : هلل افتتاح كالم ولرسوله حقيقة ألهنا مما مل
هلل يف ذلك ولرسوله لكونه املبلغ عنه القائم بتنفيذ  مكذا قال , والظاهر ما قال غريه إن املراد احلك

  أوامره . قاله احلافظ

 ) أن أجليكم ( 

 : من اإلجالء أي أخرجكم 

 مباله (  ) فمن وجد منكم

ال ميكنه محله . وقيل الباء مبعىن من  : أي بدل ماله فالباء للبدلية , واملعىن من صادف بدل ماله الذي
 يتيسر نقله كالعقار واألشجار . وقيل الباء مبعىن يف .  جد منكم من ماله شيئا مما ال, واملعىن من و 

 أن اليهود املذكورين بقااي أتخروا ابملدينة بعد إجالء بين قينقاع وقريظة والنضري قال احلافظ : والظاهر

أقر صلى هللا عليه  . وقد والفراغ من أمرهم , ألنه كان قبل إسالم أيب هريرة ألنه إمنا جاء بعد فتح خيرب
عمر , وال يصح أن يقال أهنم بنو  وسلم يهود خيرب على أن يعملوا يف األرض واستمروا إىل أن أجالهم

يقول يف هذا احلديث إنه كان معه صلى هللا عليه  النضري لتقدم ذلك على جميء أيب هريرة , وأبو هريرة
 وسلم . 

 والنسائي . البخاري ومسلم  قال املنذري : وأخرجه
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 النضري  يف خرب  ابب  
وقد دخلوا يف العرب ,   والنضري كأمري حي من يهود خيرب من آل هارون أو موسى عليهما السالم

بين النضري مشهورة . قال الزهري :   كانت منازهلم وبين قريظة خارج املدينة يف حدائق وآطام وغزوة
ويف شرح املواهب : قبيلة كبرية من اليهود  , اتج العروسكانت على ستة أشهر من وقعة أحد كذا يف 

 دخلوا يف العرب . 
 
عبد الرمحن  عن  الزهري  عن  معمر  أخربان  عبد الرزاق  حدثنا  حممد بن داود بن سفيان  حدثنا    

  لم صلى هللا عليه وس أصحاب النيب  من   رجل عن  بن كعب بن مالك 

 ورسول هللا   واخلزرج األوس  ومن كان يعبد معه األواثن من  ابن أيب  كتبوا إىل  قريش  أن كفار 
إنكم آويتم صاحبنا وإان نقسم ابهلل لتقاتلنه أو  بدر  قبل وقعة  ابملدينة  يومئذ  صلى هللا عليه وسلم 

عبد هللا بن أيب  ىت نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك ح لتخرجنه أو لنسرين إليكم أبمجعنا
صلى   فلما بلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم  من عبدة األواثن اجتمعوا لقتال النيب  ومن كان معه 

مما تريدون كانت تكيدكم أبكثر  منكم املبالغ ما قريش  لقد بلغ وعيد  لقيهم فقال  هللا عليه وسلم 
صلى هللا عليه  وإخوانكم فلما مسعوا ذلك من النيب  أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم

 إنكم أهل  اليهود  إىل  بدر  بعد وقعة  قريش  فكتبت كفار  قريش  تفرقوا فبلغ ذلك كفار  وسلم 

خدم نسائكم شيء  أو لنفعلن كذا وكذا وال حيول بيننا وبنيواحلصون وإنكم لتقاتلن صاحبنا  احللقة 
ابلغدر فأرسلوا إىل  بنو النضري   أمجعت صلى هللا عليه وسلم  وهي اخلالخيل فلما بلغ كتاهبم النيب 

 حربا  إلينا يف ثالثني رجال من أصحابك وليخرج منا ثالثون  اخرج صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا 
فيسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك فقص خربهم فلما كان  املنصف  حىت نلتقي مبكان 

ال أتمنون  فحصرهم فقال هلم إنكم وهللا ابلكتائب  صلى هللا عليه وسلم  عليهم رسول هللا  الغد غدا
بين  الغد على  غدا  عندي إال بعهد تعاهدوين عليه فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك مث 

بين  يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا على  ودعاهم إىل أن بين النضري  وترك  ابلكتائب  قريظة 
 اإلبل من أقلت  واحتملوا ما  بنو النضري  فجلت  اجلالء  نزلوا على  فقاتلهم حىت ابلكتائب  النضري 

خاصة أعطاه  عليه وسلم  صلى هللا لرسول هللا  بين النضري  هتم وخشبها فكان خنل أمتعتهم وأبواب بيو 
 هللا إايها وخصه هبا فقال 
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 وما أفاء هللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب 
ينهم وقسم منها ب وقسمها للمهاجرين  أكثرها  صلى هللا عليه وسلم  بغري قتال فأعطى النيب  يقول

غريمها وبقي منها صدقة رسول  األنصار  وكاان ذوي حاجة مل يقسم ألحد من  األنصار  لرجلني من 
  رضي هللا عنها  فاطمة  أيدي بين  اليت يف صلى هللا عليه وسلم  هللا 
 
 

 ) إنكم آويتم صاحبنا ( 

النيب  بيان ملا كتب قريش إىل ابن أيب وغريه , واملراد بصاحبنااملنازل . وهذا تفسري و  : أي أنزلتموه يف
 صلى هللا عليه وسلم 

 ) حىت نقتل مقاتلتكم ( 

 أي املقاتلني منكم  : بكسر التاء

 ) ونستبيح نساءكم ( 

  : أي نسيب وننهب

 ) املبالغ ( 

 ت واملبالغ أي الغااي بفتح امليم مجع مبلغ هو حد الشيء وهنايته ,

 ) ما كانت ( 

  : أي قريش , وما انفية

 ) تكيدكم ( 

 أي ما تضركم وما ختدعكم وما متكر بكم  من كاد إذا مكر به وخدعه . قاله يف اجملمع . واملعىن

 أنفسكم (  ) أبكثر مما تريدون أن تكيدوا به

لوهنم أيضا ويقاتلونكم فيكون الضرر فتقات : ألنكم إن قاتلتموان ففينا أبناؤكم وإخوانكم الذين أسلموا
 أكثر من أن تقاتلكم قريش 

  ( ) تفرقوا

 : ورجعوا عن عزم القتال 

 ) إنكم أهل احللقة ( 
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 مسلسلة  وسكون . قال اخلطايب : يريد ابحللقة السالح , وقيل أراد هبا الدروع ألهنا حلق : بفتح

 ) وبني خدم نسائكم ( 

  هتا خدمةأي خال خيلهن واحد

 ) وهي ( 

 : أي اخلدم 

 ) اخلالخيل ( 

 خلخال , وهذا التفسري من بعض الرواة  : مجع

 ) فلما بلغ كتاهبم ( 

 كتاب قريش إىل يهود املدينة وغريها  : أي

  ) النيب صلى هللا عليه وسلم (

 ومقاتلتهم معه  ليه وسلم: بنصب ايء النيب صلى هللا عليه وسلم أي يف أمر النيب صلى هللا ع

 ) حربا ( 

 : أي عاملا 

  ) مبكان املنصف (

 : بفتح امليم املوضع الوسط 

 ) فقص خربهم ( 

 النيب صلى هللا عليه وسلم الناس خبربهم  : أي أخرب

 ) ابلكتائب ( 

قاله  . بعضها إىل بعض اجليوش اجملتمعة واحدهتا كتيبة ومنه الكتاب , ومعناه احلروف املضمومة : أي
 اخلطايب 

 ) وهللا ال أتمنون ( 

 : من أمن كسمع 

 مث غدا الغد (  )

 : أي سار يف أول هنار الغد 

  ) على اجلالء (
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 : أي اخلروج من املدينة وهو اخلروج من البالد 

  ) ما أقلت (

 : من اإلقالل أي محلت ورفعت 

 ) من أمتعتهم ( 

 تاع . واحلديث سكت عنه املنذري . م : مجع

 
 عن  موسى بن عقبة  عن  ابن جريج  أخربان  عبد الرزاق  حدثنا  حممد بن حيىي بن فارس  حدثنا  

  ابن عمر  عن  انفع 

صلى هللا عليه  هللا  رسول فأجلى  هللا عليه وسلم  صلى حاربوا رسول هللا  وقريظة  يهود النضري  أن 
بعد ذلك فقتل رجاهلم وقسم  قريظة  عليهم حىت حاربت  ومن  قريظة   وأقر بين النضري  وسلم 

فأمنهم   صلى هللا عليه وسلم وأوالدهم وأمواهلم بني املسلمني إال بعضهم حلقوا برسول هللا  نساءهم
عبد هللا  وهم قوم  بين قينقاع  كلهم   املدينة يهود  هللا عليه وسلم صلى  رسول هللا  وأجلى  وأسلموا 

 ابملدينة  يهودي كان  وكل ويهود بين حارثة  بن سالم 
 

 ) فأمنهم ( 

 أي أعطاهم األمان 

 قينقاع (  ) بين

انوا أول من أخرجوا من املدينة . وك : هو ابلنصب على البدلية ونون قينقاع مثلثة واألشهر فيها الضم ,
والذمي إذا نقض العهد صار حربيا وجرت عليه أحكام  قاله احلافظ : ويف هذا دليل على أن املعاهد

منهم , وله املن على من أراد . وفيه أنه إذا من عليه مث ظهر منه  أهل احلرب , ولإلمام سيب من أراد
مضى ال فيما يستقبل , وكانت قريظة يف أمان مث حاربوا وإمنا ينفع املن فيما  , حماربة انتقض عهده

وسلم يوم  صلى هللا عليه وسلم ونقضوا العهد , وظاهروا قريشا على قتال النيب صلى هللا عليه النيب
املغازي قال : خرج  اخلندق يف غزوة األحزاب سنة مخس على الصحيح . وذكر موسى بن عقبة يف

هللا عليه وسلم , وخرج   مكة حيرض املشركني على حربه صلى حيي بن أخطب بعد بين النضري إىل
قتاله على أن هلم نصف متر خيرب ,  كنانة بن الربيع بن أيب احلقيق يسعى يف غطفان وحيرضهم على
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حلفائهم من بين أسد , فأقبل إليهم طليحة بن  فأجابه عيينة بن حصن الفزاري إىل ذلك , وكتبوا إىل
فنزلوا مبر الظهران فجاءهم من أجاهبم من بين سليم مددا  بو سفيان بقريشخويلد فيمن أطاعه وخرج أ

فهم الذين مساهم هللا األحزاب انتهى . ويف شرح املواهب : وكان من  هلم , فصاروا يف مجع عظيم ,
أن نقرأ من يهود منهم سالم بن مشكم وابن أيب احلقيق وحيي وكنانة النضرييون  حديث هذه الغزوة

 يس وأبو عمار الوائليان خرجوا من خيرب حىت قدموا على قريش مكة وقالوا إان سنكونق وهوذة بن

غطفان  معكم عليه حىت نستأصله , فاجتمعوا لذلك واتعدوا له , مث خرج أولئك اليهود حىت جاءوا
قريشا قد اتبعوهم  فدعوهم إىل حربه صلى هللا عليه وسلم وأخربوهم أهنم سيكونون معهم عليه , وأن

غطفان وقائدها عيينة بن  ى ذلك واجتمعوا معهم , فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان , وخرجتعل
واملسلمون ثالثة آالف وقيل غري  حصن يف فزارة واحلارث بن عوف املري يف بين مرة يف عشرة آالف

 ذلك انتهى خمتصرا . 

 البخاري ومسلم .  قال املنذري : وأخرجه

 
 خيرب  أرض ما جاء يف حكم  ابب  

ومزارع على مثانية برد من املدينة  مبعجمة وحتتانية وموحدة بوزن جعفر , وهي مدينة كبرية ذات حصون
هللا عليه وسلم بقية احملرم سنة سبع فأقام  إىل جهة الشام . قال ابن إسحاق : خرج النيب صلى

 . صفر . كذا يف فتح الباري  حياصرها بضع عشرة ليلة إىل أن فتحها يف

 
 عبيد هللا بن عمر  عن  محاد بن سلمة  حدثنا  أيب  حدثنا  هارون بن زيد بن أيب الزرقاء  حدثنا  

  ابن عمر  عن  انفع  أحسبه عن  قال 

فغلب على النخل واألرض وأجلأهم إىل قصرهم  خيرب  أهل  قاتل صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 ركاهبم  وهلم ما محلت  واحللقة  والبيضاء  الصفراء  صلى هللا عليه وسلم   احلوه على أن لرسول هللافص

وقد   حليي بن أخطب  مسكا   على أن ال يكتموا وال يغيبوا شيئا فإن فعلوا فال ذمة هلم وال عهد فغيبوا
فيه حليهم قال فقال  النضري  أجليت  حني  النضري  ينب كان احتمله معه يوم  خيرب  كان قتل قبل 

قال أذهبته احلروب والنفقات  حيي بن أخطب  مسك  أين  لسعية  وسلم  صلى هللا عليه النيب 
 حممد  جيليهم فقالوا اي  وأراد أن وذراريهم  نساءهم  وسىب  ابن أيب احلقيق  فقتل  املسك   فوجدوا
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 صلى هللا عليه وسلم  الشطر وكان رسول هللا  دعنا نعمل يف هذه األرض ولنا الشطر ما بدا لك ولكم
 من شعري  وسقا  من متر وعشرين  وسقا  يعطي كل امرأة من نسائه مثانني 

 

 ) وأجلأهم ( 

 : أي اضطرهم 

  ) الصفراء (

 : أي الذهب 

 ) والبيضاء ( 

 : أي الفضة 

 واحللقة (  )

 : أي السالح والدروع 

  ) وهلم ما محلت ركاهبم (

 : أي مجاهلم من أمتعتهم ال األراضي والبساتني 

  ) فغيبوا مسكا (

اجلمع مسوك . قال  : بفتح امليم وسكون املهملة . قال يف القاموس املسك اجللد أو خاص ابلسخلة
اجلمل ذكروا أهنا  أخطب ذخرية من صامت وحلي كانت تدعى مسك اخلطايب : مسك حيي بن

احللي , وكان شارطهم رسول  قومت عشرة آالف دينار , وكانت ال تزف امرأة إال استعاروا هلا ذلك
والبيضاء فكتموه ونقضوا العهد وظهر عليهم  هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال يكتموا شيئا من الصفراء

 أمره فيهم ما كان انتهى  عليه وسلم فكان منرسول هللا صلى هللا 

 ) حليي ( 

  : بضم احلاء املهملة تصغري حي

 ) وقد كان قتل ( 

 بصيغة اجملهول أي حيي بن أخطب 

 احتمله (  )

 أي املسك 



 عون المعبود                 كتاب الخراج واإلمارة والفيء                      مكتبة مشكاة اإلسالمية              

 

 102 

 ) معه ( 

 فحمله حيي ملا أجلي عن املدينة  : وكان من مال بين النضري

 ) يوم بين النضري ( 

 إخراجهم من املدينة  : أي زمن

 ) حني أجليت النضري ( 

بدل من قوله يوم بين النضري , وهو يف سنة أربع . قال السهيلي : وكان ينبغي  : أي من املدينة وهو
على رأس  يذكرها بعد بدر ملا روى عقيل بن خالد ومعمر عن الزهري قال : كانت غزوة بين النضري أن

عروة : مث كانت  ر قبل أحد . قال احلافظ : وعند عبد الرزاق يف مصنفه عنستة أشهر من وقعة بد
وكانت منازهلم وخنلهم  , غزوة بين النضري وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر

اجلالء وعلى أن هلم ما أقلت اإلبل من  بناحية املدينة , فحاصرهم صلى هللا عليه وسلم حىت نزلوا على
فيهم } سبح هلل { : إىل قوله } ألول احلشر { : وقاتلهم حىت  ة واألموال إال احللقة , فأنزل هللااألمتع

فأجالهم إىل الشام , فكان جالؤهم أول حشر حشر يف الدنيا إىل الشام , وهذا  صاحلهم على اجلالء
 اهروهم منوقد وصله احلاكم عن عائشة وصححه , انتهى . وقوله تعاىل } وأنزل الذين ظ مرسل ,

شأن  أهل الكتاب { : أي عاونوا األحزاب وهم قريظة } من صياصيهم { : أي حصوهنم , نزلت يف
النضري فلم يكن هلم  بين قريظة فإهنم هم الذين ظاهروا األحزاب وهي بعد بين النضري بال ريب وأما بنو

الئهم , فإنه كان من من إج يف األحزاب ذكر , بل كان من أعظم األسباب يف مجع األحزاب ما وقع
وموافقة األحزاب حىت كان من هالكهم  رءوسهم حيي بن أخطب وهو الذي حسن لبين قريظة الغدر

هللا عليه وسلم وأعلمه هللا بذلك , وهنض سريعا  ما كان . وعند ابن سعد أهنم حني مهوا بغدره صلى
املدينة ألن مساكنهم من  األنصاري أن اخرجوا من بلدي إىل املدينة بعث إليهم حممد بن مسلمة

تساكنوين هبا , وقد مهمتم به من الغدر وقد أجلتكم عشرا , فمن رئي منكم  أعماهلا فكأهنا منها فال
عنقه فمكثوا على ذلك أايما يتجهزون , واكرتوا من أانس من أشجع إبال , فأرسل  بعد ذلك ضربت

العرب  صونكم فإن معي ألفني من قومي منعبد هللا بن أيب ال خترجوا من دايركم وأقيموا يف ح إليهم
أيب فأرسل إىل  يدخلون حصونكم , ومتدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان , فطمع حيي فيما قاله ابن

فأظهر صلى هللا عليه وسلم  , رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان لن خنرج من دايران فاصنع ما بدا لك
عليه وسلم يف أصحابه فحاصرهم صلى هللا عليه  م صلى هللاالتكبري وكرب املسلمون بتكبريه وسار إليه
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ومحلوا النساء والصبيان وحتملوا أمتعتهم على ستمائة بعري ,  وسلم وقطع خنلهم مث أجالهم عن املدينة
منهم حيي بن أخطب وسالم بن أيب احلقيق , وذهب طائفة منهم إىل الشام كما  فلحقوا أكثرهم خبيرب

 الشامية .  يف سرية

أوال خبيرب مث خرج منهم مجاعة إىل  وال ينافيه قول البيضاوي حلق أكثرهم ابلشام جلواز أن األكثر نزلوا
ومنهم من سار إىل الشام , فكان أشرافهم من  الشام , لكن يف مغازي ابن إسحاق فخرجوا إىل خيرب

  سار إىل خيرب سالم وكنانة وحيي .

وآل حيي خبيرب قاله  شام وحلق أهل بيتني وهم آل أيب احلقيقويف اتريخ اخلميس . ذهب بعضهم إىل ال
 الزرقاين يف شرح املواهب . 

 

 ) فيه ( 

 يف املسك وهو خرب مقدم لقوله حليهم  : أي

 ) لسعية ( 

 املهملة وسكون العني املهملة بعدها حتتية هو عم حيي بن أخطب  : بفتح السني

 أيب احلقيق (  ) فقتل ابن

 البخاري ابين أيب احلقيق بتثنية لفظ ابن .  هملة وقافني مصغرا وهو رأس يهود خيرب . ويف رواية: مب

وفائهم مبا شرطه عليهم لقوله يف أول احلديث " فإن فعلوا فال ذمة هلم  قال يف النيل : إمنا قتلهما لعدم
  وال عهد "

 ) دعنا ( 

 : أي اتركنا 

 ) ولنا الشطر ( 

 ا نصف ما خيرج منها لن : أي

 ) مثانني وسقا ( 

 النيب صلى هللا عليه وسلم . واحلديث سكت عنه املنذري .  : الوسق ستون صاعا بصاع
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موىل  انفع  حدثين  ابن إسحق  عن  أيب  حدثنا  يعقوب بن إبراهيم  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  
  قال  عمر  أن  عبد هللا بن عمر  ن ع عبد هللا بن عمر  

خنرجهم إذا شئنا  على أان خيرب  يهود  عامل  كان  صلى هللا عليه وسلم  إن رسول هللا  أيها الناس
 فأخرجهم  يهود  فمن كان له مال فليلحق به فإين خمرج 

 

 ) ومن كان له مال فليلحق به ( 

  ستان أو زرع خبيرب يف أيدي اليهود فليأخذه منهم وحيفظه . كذا يف فتح الودودب : أي من كان له

 ) فأخرجهم ( 

 املنذري .  : أي أخرج عمر رضي هللا عنه يهود . واحلديث سكت عنه

 
 عن  انفع  عن  أسامة بن زيد الليثي  أخربين  ابن وهب  أخربان  سليمان بن داود املهري  حدثنا  

  قال  عبد هللا بن عمر 

أن يقرهم على أن يعملوا على  هللا عليه وسلم  صلى رسول هللا  يهود  سألت  خيرب  ملا افتتحت 
أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على  صلى هللا عليه وسلم  النصف مما خرج منها فقال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم  وأيخذ رسول هللا  خيرب  السهمان من نصف  على ذلك وكان التمر يقسم
مترا  وسق  أطعم كل امرأة من أزواجه من اخلمس مائة  صلى هللا عليه وسلم  وكان رسول هللا  اخلمس

 ى هللا عليه وسلم صل إىل أزواج النيب  أرسل اليهود  إخراج  عمر  شعريا فلما أراد  وسقا  وعشرين 
فيكون هلا أصلها وأرضها وماؤها  وسق  مائة  خبرصها  فقال هلن من أحب منكن أن أقسم هلا خنال 

 فعلنا ومن أحب أن نعزل الذي هلا يف اخلمس كما هو فعلنا  وسقا  عشرين  خرص  ومن الزرع مزرعة 
 

 ) أن يقرهم ( 

 خبيرب  نهم: من ابب اإلفعال أي يسك

 ) مما خرج منها ( 

 : أي من أرض خيرب 

 يقسم على السهمان من نصف خيرب إخل (  ) وكان التمر
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فتحت عنوة ألن السهمان كانت للغامنني . وقوله أيخذ رسول  : قال النووي : هذا يدل على أن خيرب
ناف املذكورة يف قوله تعاىل } اخلمس أي يدفعه إىل مستحقه وهم مخسة األص هللا صلى هللا عليه وسلم

غنمتم من شيء فأن هلل مخسه وللرسول { : فيأخذه لنفسه مخسا واحدا من اخلمس  واعلموا أمنا
السني  األمخاس الباقية من اخلمس إىل األصناف األربعة الباقني انتهى . وقوله سهمان بضم ويصرف

 وسكون اهلاء . 

 وسهام وسهمان انتهى  مع السهم على أسهمقال يف النهاية : مسي كل نصيب سهما وجي

 ) مائة وسق مترا ( 

مثانني وسقا من متر " قال يف فتح الودود : لعل بعضهم قال ابلتخمني والتقريب  : ويف الرواية املتقدمة "
 منه اخلالف يف التعبري وإال فاحلديث من صحايب واحد انتهى  فحصل

  ) فعلنا (

صلى هللا عليه وسلم أن  ملسلم " فلما ويل عمر قسم خيرب خري أزواج النيب : جواب من . ويف رواية
فمنهن من اختار األرض واملاء ,  يقطع هلن األرض , واملاء أو يضمن هلن األوساق كل عام فاختلفن

ممن اختار األرض واملاء " قال املنذري :  ومنهن من اختار األوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة
 .  وأخرجه مسلم

 
 أن  وزايد بن أيوب  يعقوب بن إبراهيم  حدثنا  و ح  عبد الوارث  حدثنا  داود بن معاذ  حدثنا  

  أنس بن مالك  عن  عبد العزيز بن صهيب  عن  حدثهم إمسعيل بن إبراهيم 

 السيب  فجمع  عنوة  فأصبناها  خيرب  غزا  صلى هللا عليه وسلم  هللا  أن رسول
 

 ) فأصبناها ( 

 : أي خيرب 

  ) عنوة (

 : أي قهرا وغلبة . 

 أمت منه  قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي
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عن  سفيان  حدثين  حيىي بن زكراي  حدثنا   أسد بن موسى حدثنا  الربيع بن سليمان املؤذن  حدثنا  
  قال  سهل بن أيب حثمة  عن  بن يسار  بشري عن  حيىي بن سعيد  

املسلمني  وحاجته ونصفا بني لنوائبه  نصفني نصفا  خيرب  صلى هللا عليه وسلم   قسم رسول هللا
  سهما  قسمها بينهم على مثانية عشر 

 حيىي بن سعيد  عن  أيب شهاب  حدثهم عن  بن آدم حيىي  أن  بن األسود  حسني بن علي حدثنا 

قالوا فذكر هذا احلديث  صلى هللا عليه وسلم  نفرا من أصحاب النيب  أنه مسع  بشري بن يسار  عن 
وعزل النصف  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  وسهم  املسلمني  سهام  قال فكان النصف 

  والنوائب من األمور  ينوبه  ملا  للمسلمني
 

 ) عن بشري ( 

 : ابلتصغري 

 أيب حثمة (  ) عن سهل بن

 : بفتح احلاء املهملة وسكون املثلثة 

  ( ) نصفا لنوائبه

  : مجع انئبه وهي ما ينوب اإلنسان أي ينزل من املهمات واحلوادث .

ال فرق بينها وبني  ض إذا غنمت قسمت كما يقسم املتاع واخلرثيقال اخلطايب : فيه من الفقه أن األر 
 غريها من األموال . 

هللا عليه وآله وسلم فتحها عنوة فإذا كانت عنوة فهي مغنومة  والظاهر من أمر خيرب أن رسول هللا صلى
قوله  حصته من الغنيمة مخس اخلمس وهو سهمه الذي مساه هللا تعاىل يف , وإذا صارت غنيمة فإمنا

 أمنا غنمتم من شيء فأن هلل مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن تعاىل } واعلموا

جاء يف  السبيل { : فكيف يكون له النصف منها أمجع حىت يصرفه يف حوائجه ونوائبه على ظاهر ما
 احلديث . 

فتوح خيرب حىت جيمعها ويرتبها , يف  قلت : وإمنا يشكل هذا على من ال يتتبع طرق األخبار املروية
 معناه .  فمن فعل ذلك يبني صحة هذه القسمة من حيث ال يشكل

والكتيبة والشق والنطاة  وبيان ذلك أن خيرب كانت هلا قرى وضياع خارجة عنها منها الوطيحة
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عليه  غلب عليها رسول هللا صلى هللا والسالليم وغريها من األمساء , فكان بعضها مغنوما وهو ما
يوجف عليه خبيل وال ركاب فكان خاصا لرسول هللا  وسلم كان سبيلها القسم , وكان بعضها ابقيا مل

هللا تعاىل من حاجته ونوائبه ومصاحل املسلمني , فنظروا إىل مبلغ  صلى هللا عليه وسلم يضعه حيث أراه
نتهى : أي حيث قال القسمة فيها على النصف والنصف , وقد بني ذلك الزهري ا ذلك كله فاستوت

 بعضها عنوة وبعضها صلحا وبيانه سيأيت  إن خيرب كان

 ) على مثانية عشر سهما ( 

 وهي نصف ستة وثالثني سهما وهي القسمة احلاصلة من تقسيم خيرب .  :

صلى هللا عليه وسلم قسم خيرب على ستة وثالثني سهما فعزل نصفها أعين مثانية عشر  واحلاصل أنه
املنذري  وائبه وحاجته وقسم الباقي وهو ستة عشر سهما بني املسلمني . واحلديث سكت عنهلن سهما

 . 

 

 ) عن بشري بن يسار أنه مسع نفرا ( 

 عنه املنذري .  : واحلديث سكت

 
 موىل  بشري بن يسار  عن  حيىي بن سعيد  عن  حممد بن فضيل  حدثنا  حسني بن علي  حدثنا  

  صلى هللا عليه وسلم  أصحاب النيب  من  رجال  عن  األنصار 

 مجع كل  سهما  قسمها على ستة وثالثني  خيرب  ملا ظهر على  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
ذلك وعزل  وللمسلمني النصف من صلى هللا عليه وسلم  فكان لرسول هللا  سهم  مائة  سهم 

 الناس   ونوائب النصف الباقي ملن نزل به من الوفود واألمور 
 

 ) ملا ظهر ( 

 : أي غلب على خيرب 

 الوفود (  ) من

 : مجع وفد . 

البالد الواحد وافد , وكذا من يقصد األمراء من يقصد  قال يف اجملمع : الوفد : قوم جيتمعون ويردون
 واالنتجاع . واحلديث سكت عنه املنذري.  االسرتفاد األمراء ابلزايرة أو
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بشري  عن  حيىي بن سعيد  عن  يعين سليمان  أبو خالد حدثنا  عبد هللا بن سعيد الكندي  حدثنا  

  قال  بن يسار 

 سهم  مجع كل  سهما  ني قسمها على ستة وثالث خيرب  صلى هللا عليه وسلم  هللا على نبيه  أفاء  ملا 
النصف  معهما وعزل أحيز  وما  والكتيبة  الوطيحة  وما ينزل به  لنوائبه  فعزل نصفها  سهم  مائة 

صلى هللا عليه  سهم رسول هللا  معهما وكان أحيز  وما  والنطاة  الشق  اآلخر فقسمه بني املسلمني 
 معهما  أحيز  ا فيم وسلم 

 

  ) ملا أفاء هللا على نبيه صلى هللا عليه وسلم خيرب (

 : أي أعطاها من غري حرب وال جهاد 

  ) مجع كل سهم مائة سهم (

قسم رسول هللا صلى هللا  : يعين أعطى لكل مائة رجل سهما . قاله القاري . قال احلافظ ابن القيم :
فكانت ثالثة آالف وستمائة  , ثالثني سهما , مجع كل سهم مائة سهمعليه وسلم خيرب على ستة و 

النصف من ذلك وهو ألف ومثان مائة سهم  سهم , فكان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وللمسلمني
املسلمني وعزل النصف اآلخر وهو ألف ومثان مائة  , لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم سهم كسهم أحد

املسلمني . وإمنا قسمت على ألف ومثامنائة سهم ألهنا كانت طعمة  ل به من أمورسهم لنوائبه وما نز 
 احلديبية من شهد منهم ومن غاب عنها وكانوا ألفا وأربعمائة , وكان معهم مائتا فارس من هللا ألهل

إال  لكل فرس سهمان , فقسمت على ألف ومثان مائة سهم , ومل يغب عن خيرب من أهل احلديبية
سهام وللراجل  عبد هللا فقسم له صلى هللا عليه وسلم كسهم من حضرها وقسم للفارس ثالثةجابر بن 

البيهقي : إن خيرب فتح  سهما وكانوا ألفا وأربعمائة وفيهم مائتا فارس , وهذا هو الصحيح . قال
والغامنني وعزل ما فتح صلحا  شطرها عنوة وشطرها صلحا , فقسم ما فتح عنوة بني أهل اخلمس

  ائبه وما حيتاج إليه من أمور املسلمني انتهى .لنو 

عنوة كما تقسم  قال ابن القيم : وهذا بناء منه على أن أصل الشافعي أنه جيب قسم األرض املفتحة
  الغنائم , فلما مل جيد قسم الشطر من خيرب قال إنه فتح صلحا .

رسول هللا صلى هللا عليه  حت عنوة , وأنومن أتمل السري واملغازي حق التأمل تبني له أن خيرب إمنا فت
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منها فتح صلحا مل جيلهم رسول هللا  وسلم استوىل على أرضها كلها ابلسيف كلها عنوة , ولو شيء
إخراجهم منها قالوا حنن أعلم ابألرض منكم دعوان نكون  صلى هللا عليه وسلم منها , فإنه ملا عزم على

 وهذا صريح جدا يف أهنا إمنا فتحت عنوة . منها ,  فيها ونعمرها لكم بشطر ما خيرج

من احلرب واملبارزة والقتل من الفريقني ما هو معلوم , ولكنهم ملا  وقد حصل بني اليهود واملسلمني
 نزلوا على الصلح الذي ذكر أن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصفراء والبيضاء أجلئوا إىل حصنهم

بينهم صلح أن  وذريتهم وجيلوا من األرض , فهذا كان الصلح ومل يقعواحللقة والسالح , وهلم رقاهبم 
نقركم ما شئنا , فكيف  شيئا من أرض خيرب لليهود وال جرى ذلك البتة , ولو كان كذلك مل يقل

ومل يصاحلهم أيضا على أن  يقرهم على أرضهم ما شاء أوال , وكان عمر أجالهم كلهم من األرض
يضرب على خيرب خراجا البتة .  ج يؤخذ منهم هذا مل يقع فإنه ملاألرض للمسلمني وعليها خرا 

يف أرض العنوة بني قسمها ووقفها , وقسم  فالصواب الذي ال شك فيه أهنا فتحت عنوة واإلمام خمري
هللا عليه وسلم األنواع الثالثة , فقسم قريظة والنضري  بعضها ووقف البعض , وقد فعل رسول هللا صلى

 وترك شطرها انتهى . وجييء بعض الكالم يف آخر الباب .  وقسم شطر خيربومل يقسم مكة , 

 

  ) الوطيحة (

قاله ابن األثري , وزاد  : بفتح الواو وكسر الطاء فتحتية ساكنة فحاء مهملة حصن من حصون خيرب .
ها أعظم حصون خيرب وأحصنها وآخر  يف املراصد مسي ابلوطيح بن مازن رجل من مثود وكان الوطيح

 فتحا هو والسالمل 

 ) والكتيبة ( 

خيرب انتهى .  ابملثناة الفوقية بعد الكاف مصغر . قال يف النهاية : الكتيبة مصغرة اسم لبعض قرى :
حصون خيرب وهي يف   ويف املراصد : الكتيبة ابلفتح مث الكسر بلفظ القطعة من اجليش حصن من

 هى كتاب األموال أليب عبيد ابلثاء املثلثة انت

 معهما (  ) وما أحيز

 : أي ما ضم ومجع معهما من توابعهما 

  ) الشق (

الزرقاين . بفتح الشني  : قال يف املراصد : ابلفتح ويروى ابلكسر من حصون خيرب انتهى . وقال
وابلقاف املشددة ويشتمل على حصون   املعجمة وكسرها . قال البكري : والفتح أعرف عند أهل اللغة
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 ة كثري 

 ) والنطاة ( 

 وآخره هاء اسم ألرض خيرب , وقيل حصن خبيرب , وقيل عني هبا تسقي بعض خنيل قراها . : ابلفتح

 كذا يف املراصد . 

وحصن انعم وحصن قلة وهو  وقال الزرقاين : هي بوزن حصاة اسم لثالثة حصون : حصن الصعب
هللا عليه وسلم ألبس عليا رضي هللا عنه  نيب صلىقلعة الزبري قاله الشامي وقصة فتح هذه احلصون أن ال

فلما انتهى علي رضي هللا عنه إىل ابب احلصن اجتذب  , درعه احلديد وأعطاه الراية ووجهه إىل احلصن
هللا ذلك احلصن الذي هو حصن انعم , وهو أول حصن فتح من  أحد أبوابه فألقاه ابألرض ففتح
سلم وكان من سلم من يهود حصن انعم انتقل إىل حصن هللا عليه و  حصون النطاة على يده صلى
 ففتح هللا حصن الصعب قبل ما غابت الشمس من ذلك اليوم .  الصعب من حصون النطاة ,

حتول من سلم من أهله إىل حصن قلة , وهو حصن بقلة جبل , ويعرب عن هذا  وملا فتح ذلك احلصن
 ذلك وهو آخر حصون النطاة .  وهو الذي صار يف سهم الزبري بعد بقلعة الزبري ,

ثالثة , حصن انعم , وحصن الصعب , وحصن قلة . مث صار املسلمون إىل حصار  فحصون النطاة
فكان أول حصن بدأ به من حصين الشق حصن أيب فقاتل أهله قتاال شديدا وهرب من   حصون الشق

الشق . فحصون الشق  وحلق حبصن يقال له حصن الربيء وهو احلصن الثاين من حصين , كان فيه
 حصن أيب وحصن الربيء .  اثنان

اهنزم من سلم من يهود تلك احلصون إىل  مث إن املسلمني ملا أخذوا حصون النطاة وحصون الشق
وسالمل , وكان أعظم حصون خيرب القموص ,  حصون الكتيبة وهي ثالثة حصون القموص والوطيح

ويقال له السالليم وهو حصن بين احلقيق آخر  وانتهى املسلمون إىل حصار الوطيح وحصن سالمل
يوما فلم خيرج أحد منهما وسألوا رسول هللا صلى هللا  حصون خيرب ومكثوا على حصارمها أربعة عشر

املقاتلة وترك الذرية هلم وخيرجون من خيرب وأرضها بذراريهم  عليه وسلم الصلح على حقن دماء
 نسان العيون يف سرية األمني املأمون . ملخصا حمررا من إ فصاحلهم على ذلك انتهى

 مرسل .  قال املنذري : واحلديث
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 عن  سليمان يعين ابن بالل  حدثنا  حيىي بن حسان  حدثنا  حممد بن مسكني اليمامي  حدثنا  
  بشري بن يسار  عن  حيىي بن سعيد 

مجع فعزل  سهما  قسمها ستة وثالثني  خيرب  هللا عليه  أفاء  ملا  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 معهم له  صلى هللا عليه وسلم  مائة النيب  سهم  جيمع كل  سهما  مثانية عشر  الشطر  للمسلمني 

 الشطر  وهو  سهما  عشر  مثانية صلى هللا عليه وسلم  أحدهم وعزل رسول هللا  كسهم  سهم 
وتوابعها فلما صارت  والسالمل  والكتيبة  الوطيح  وما ينزل به من أمر املسلمني فكان ذلك  لنوائبه 

 واملسلمني مل يكن هلم عمال يكفوهنم عملها فدعا رسول هللا  هللا عليه وسلم  صلى األموال بيد النيب 
 فعاملهم  اليهود  هللا عليه وسلم  صلى

 

 ) مجعا ( 

الضمري املنصوب يف قسمها أي قسم خيرب مجيعا ويف بعض النسخ  : كذا يف النسخ أي مجيعا حال من
على الضم وإمنا بين لكونه مقطوعا عن اإلضافة إذ أصله مجعها أي مجيعها أي  مجع مكان مجعا ابلبناء

احلركات  إلعراب وإمنا بين على الضم جربا أبقوىوإمنا بين على احلركة ليعلم أن هلا عرقا يف ا مجع خيرب
نسيب ال يتم إال بغريه ,  ملا حلقها من الوهن حبذف احملتاج إليه أعين املضاف إليه ألنه دال على معىن

 فكأن املضاف إليه اثبت بثبوت عوضه .  وإمنا مل ينب مجعا ألن التنوين فيه عوض عن املضاف إليه ,

أيضا كاجلمع فيما ذكر من كونه مبعىن اجلميع وكونه مبنيا  ع بدل مجعا وهوويف نسخة املنذري . جمم
 أفاده بعض األماجد وهللا أعلم  على الضم مبا سلف . كذا

 ) فعزل للمسلمني الشطر ( 

 النصف  : أي

 ) جيمع كل سهم مائة ( 

  : أي يعطي لكل مائة رجل سهما

 ) والسالمل ( 

ويقال فيه السالليم حصن من حصون خيرب   لف الم مكسورة , وقيل بفتحها: بضم السني وبعد األ
 كان من أحصنها وهو حصن بين احلقيق 

 يكفوهنم عملها (  )
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  : بتعهدها ابلسقي والقيام عليها مبا يتعلق هبا .

 قال املنذري هذا مرسل : 

 
 أيب  قال مسعت  بن يزيد األنصاري  جممع بن يعقوب بن جممع حدثنا  حممد بن عيسى  حدثنا  

جممع بن جارية  عمه  عن  الرمحن بن يزيد األنصاري  عبد عمه  يذكر يل عن  يعقوب بن جممع 
  قال  القراء الذين قرءوا القرآن  وكان أحد األنصاري 

سهما  على مثانية عشر  هللا عليه وسلم صلى  فقسمها رسول هللا  احلديبية  أهل  على خيرب  قسمت 
سهما  الراجل  وأعطى  سهمني  وكان اجليش ألفا ومخس مائة فيهم ثالث مائة فارس فأعطى الفارس  
 
 

 ) عن عمه جممع ( 

 امليم املكسورة وابلعني املهملة  : بضم أوله وفتح اجليم وتشديد

 ) بن جارية ( 

  تية: ابجليم والتح

 ) قسمت خيرب ( 

 : أي غنائمها وأراضيها 

  ) فأعطى الفارس (

 : أي صاحب الفرس مع فرسه 

 ) وأعطى الراجل ( 

 أي املاشي . قال يف املرقاة واملعىن أعطى لكل مائة من الفوارس سهمني فبقي اثنا عشر : ابأللف

 بو حنيفة . سهما فيكون لكل مائة من الرجالة سهم , وإىل هذا ذهب أ

 امللك : وهذا مستقيم على قول من يقول لكل فارس سهمان ألن الرجالة على هذه الرواية قال ابن

سهمان  تكون ألفا ومائتني وهلم اثين عشر سهما لكل مائة سهم وللفرسان ستة أسهم لكل مائة
سهام الفرسان  نفاجملموع مثانية عشر سهما . وأما على قول من قال للفارس ثالثة أسهم فمشكل أل

القاري وقد تقدم هذا  تسعة وسهام الرجالة اثنا عشر , فاجملموع أحد وعشرون سهما انتهى كالم
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داود : وحديث أيب معاوية أصح  احلديث يف ابب من أسهم له سهما من كتاب اجلهاد وقال هناك أبو
ئيت فارس انتهى . وتقدم فارس وكانوا ما والعمل عليه وأرى الوهم يف حديث جممع أي قال ثالث مائة

  شرح هذا القول واحلديث سكت عنه املنذري .

 
حممد بن  عن  ابن أيب زائدة  حدثنا   حيىي يعين ابن آدم حدثنا  حسني بن علي العجلي  حدثنا  

  قالوا  وبعض ولد حممد بن مسلمة  أيب بكر  وعبد هللا بن الزهري  عن  إسحق 

دماءهم  حيقن  أن  صلى هللا عليه وسلم  حتصنوا فسألوا رسول هللا  خيرب  من أهل  يت بقيةبق
صلى هللا عليه وسلم   فنزلوا على مثل ذلك فكانت لرسول هللا فدك  ويسريهم ففعل فسمع بذلك أهل 

 ركاب  عليها خبيل وال  يوجف  خاصة ألنه مل  
 

 ( ) فتحصنوا 

 : أي دخلوا يف احلصن 

 أن حيقن (  )

 : من ابب نصر أي مينع الدماء من اإلهراق 

  ) ويسريهم (

 : من سريه من بلده أخرجه وأجاله 

 ) أهل فدك ( 

قال مالك  . الفاء والدال املهملة بلدة بينها وبني املدينة يومان , وبينها وبني خيرب دون مرحلة : بفتح
فأما يهود خيرب فخرجوا  . والزرقاين يف شرحه : وقد أجلى عمر بن اخلطاب يهود جنران وفدك يف املوطأ

فكان هلم نصف الثمر ونصف األرض  منها ليس هلم من الثمر وال من األرض شيء : وأما يهود فدك
 أوقع أبهل خيرب على نصف الثمر ونصف األرض ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان صاحلهم ملا

قال حممد بن إسحاق : فكانت له خاصة ألنه مل يوجف  بطلبهم ذلك فأقرهم على ذلك ومل أيهتم .
عمر نصف الثمر ونصف األرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال  عليها خبيل وال ركاب , فقوم هلم

 وأجالهم منها  وأقتاب مث أعطاهم القيمة

 ) ألنه مل يوجف عليها ( 
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 إذا حثها .  فا: من أوجف دابته إحيا

 قال املنذري : هذا مرسل . 

 
 الزهري  عن  مالك  عن  جويرية  عن  حممد  عبد هللا بن أخربان  حممد بن حيىي بن فارس  حدثنا  

  أخربه  سعيد بن املسيب  أن 

  عنوة  خيرب  بعض  افتتح صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 

 مالك  قال حدثين  ابن وهب  أخربكم  وأان شاهد   احلارث بن مسكني وقرئ على  أبو داود  قال 
صلح  وفيها عنوة  أكثرها  والكتيبة  وبعضها صلحا  عنوة  كان بعضها  خيرب  أن  ابن شهاب  عن 

 عذق  وهي أربعون ألف  خيرب  ض قال أر  الكتيبة  وما  ملالك  قلت 
 

 ) افتتح بعض خيرب عنوة ( 

  : أي قهرا وغلبة .

 قال املنذري : هذا مرسل 

 ) وفيها ( 

  : يف الكتيبة

 ) صلح ( 

  : أيضا . فأكثر الكتيبة فتحت غلبة وبعضها صلحا

 ) وهي أربعون ألف عذق ( 

النخل مفتوح العني والعذق بكسرها الكناسة انتهى . قال  : العذق : كفلس أي خنلة . قال اخلطايب
  املنذري : وهذا أيضا مرسل .

 
  قال  ابن شهاب  عن  بن يزيد  يونس أخربين  ابن وهب  حدثنا  ابن السرح  حدثنا  

 على  بعد القتال ونزل من نزل من أهلها عنوة  خيرب  افتتح  صلى هللا عليه وسلم  بلغين أن رسول هللا 
 بعد القتال  اجلالء 
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 ) ونزل من نزل من أهلها على اجلالء ( 

 اخلروج من الوطن . قال املنذري : وهذا أيضا مرسل .  : أي على

خيرب هل كان عنوة كما قال أنس رضي هللا عنه وابن شهاب يف رواية  مث اعلم أنه اختلف يف فتح
بعضها صلحا والباقي عنوة كما رواه مالك عن الزهري عن سعيد بن املسيب  عنه أو صلحا أو يونس

العزيز بن صهيب عن أنس التصريح أبنه كان عنوة . قال حافظ املغرب ابن عبد  , ويف حديث عبد
 هو الصحيح يف أرض خيرب أهنا كانت عنوة كلها مغلواب عليها خبالف فدك , فإن رسول هللا الرب : هذا

والركاب وهم أهل  صلى هللا عليه وسلم قسم مجيع أرضهما على الغامنني هلا املوجفني عليها ابخليل
 احلديبية . 

اختلفوا هل تقسم األرض إذا غنمت البالد أو  ومل خيتلف أحد العلماء أن أرض خيرب مقسومة وإمنا
صلى هللا عليه وسلم أبرض خيرب  قسمتها كما فعل رسول هللا توقف فقال الكوفيون : اإلمام خمري بني

بسواد العراق . وقال الشافعي : تقسم األرض كلها كما قسم رسول هللا  وبني إيقافها كما فعل عمر
وسلم خيرب ألن األرض غنيمة كسائر أموال الكفار . وذهب مالك إىل إيقافها اتباعا  صلى هللا عليه

أييت  مر يف مجاعة من الصحابة من إيقافها ملنألن األرض خمصوصة من سائر الغنيمة عما فعل ع لعمر
هللا صلى هللا عليه  بعده من املسلمني كما سيأيت عن عمر أنه قال أال قسمتها سهماان كما قسم رسول

كما قال ابن إسحاق . وأما  وسلم خيرب سهماان وهذا يدل على أن أرض خيرب قسمت كلها سهماان
وإمنا دخلت عليهم الشبهة  عنوة فقد وهم وغلطمن قال إن خيرب كان بعضها صلحا وبعضها 

حقن دمائهم , فلما مل يكن أهل ذينك  ابحلصنني اللذين أسلمهما أهلهما ومها الوطيح والسالمل يف
أن ذلك صلح ولعمري إن ذلك يف الرجال والنساء  احلصنني من الرجال والنساء والذرية مغنومني ظن

ا أرضهم إال ابحلصار والقتال , فكان حكم أرضها حكم يرتكو  والذرية كضرب من الصلح ولكنهم مل
 غنيمة مقسومة بني أهلها .  سائر أرض خيرب كلها عنوة

حبديث حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار  ورمبا شبه على من قال إن نصف خيرب صلح ونصفها عنوة
  نصفني نصفا له ونصفا للمسلمني . أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسم خيرب

النصف له مع سائر ما وقع يف ذلك النصف معه  قال ابن عبد الرب : ولو صح هذا لكان معناه أن
السهم للنيب صلى هللا عليه وسلم وطائفة معه يف مثانية  ألهنا قسمت على ستة وثالثني سهما فوقع
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صون اليت يف ابقيها وكلهم ممن شهد احلديبية مث خيرب . وليست احل عشر سهما , ووقع سائر الناس
احلصار والقتال صلحا ولو كانت صلحا مللكها أهلها كما ميلك أهل الصلح أرضهم  أسلمها أهلها بعد

شهاب  أمواهلم , فاحلق يف هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغريه عن ابن وسائر
 . انتهى كالم ابن عبد الرب رمحه هللا . 

الشبهة يف ذلك قول ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قاتل أهل  قال احلافظ : والذي يظهر أن
 النخل وأجلأهم إىل القصر فصاحلوه على أن جيلوا منها وله الصفراء والبيضاء واحللقة خيرب فغلب على

ذراريهم ونساءهم  وهلم ما محلت ركاهبم على أن ال يكتموا وال يغيبوا . . احلديث ويف آخره : فسىب
األرض نصلحها . احلديث  اهلم للنكث الذي نكثوا وأراد أن جيليهم فقالوا دعنا يف هذهوقسم أمو 

منهم فزال أثر الصلح مث من عليهم  أخرجه أبو داود . فعلى هذا كان قد وقع الصلح مث حدث النقض
ى ولذلك أجالهم عمر , فلو كانوا صوحلوا عل , برتك القتل وأبقاهم عماال ابألرض ليس هلم فيها ملك

  أرضهم مل جيلوا منها انتهى .

 
  قال  ابن شهاب  عن  بن يزيد  يونس أخربين  ابن وهب  حدثنا  ابن السرح  حدثنا  

مث قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من  خيرب  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  مخس 
 احلديبية  أهل 

 

  صلى هللا عليه وسلم ( ) مخس رسول هللا

قسم  دليل على أن خيرب قسمت بعد أخذ اخلمس قال ابن القيم : إن النيب صلى هللا عليه وسلم : فيه
 نصف أرض خيرب خاصة ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد اخلمس 

 مث قسم سائرها (  )

 : أي ابقيها 

 ) من أهل احلديبية ( 

هبا عشرين  بن عقبة : وملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة من احلديبية مكث قال موسى :
وهو ابحلديبية , وكانت  ليلة أو قريبا منها مث خرج غازاي إىل خيرب , وكان هللا عز وجل وعده إايها

صلى هللا عليه مسور بن خمرمة إن النيب  احلديبية يف السنة السابعة وقال حممد بن إسحاق إبسناده إىل
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الفتح فيما بني مكة واملدينة فأعطاه هللا تعاىل فيها خيرب  وسلم انصرف عام احلديبية فنزلت عليه سورة
أتخذوهنا فعجل لكم هذه { : خيرب , فقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  } وعدكم هللا مغامن كثرية

 رم انتهى . احلجة فأقام هبا حىت سار إىل خيرب يف احمل املدينة يف ذي

  . قال املنذري : هذا مرسل

 
 عمر  عن  أبيه  عن  زيد بن أسلم  عن  مالك  عن  عبد الرمحن  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  

  قال 

 خيرب  صلى هللا عليه وسلم  لوال آخر املسلمني ما فتحت قرية إال قسمتها كما قسم رسول هللا 
 

 ) لوال آخر املسلمني ( 

 على الفاحتني هلا ملا بقي شيء ملن جييء بعدهم من املسلمني  : أي لو قسمت كل قرية

  ) ما فتحت (

 : بصيغة املتكلم ) 

 ) إال قسمتها ( 

لكن النظر آلخر املسلمني يقتضي أن ال أقسمها بل أجعلها وقفا على املسلمني  , : أي بني الغامنني
وعن  الشافعية يف األرض املفتوحة عنوة أنه يلزم قسمتها إال أن يرضى بوقفيتها من غنمها . بومذه

قاله القسطالين .  مالك تصري وقفا بنفس الفتح . وعن أيب حنيفة بتخري اإلمام بني قسمتها ووقفتها
  وتقدم آنفا الكالم فيه أيضا . واحلديث سكت عنه املنذري .

 
 مكة  رب ما جاء يف خ ابب  

قبله كخيرب وفدك واحلديبية ,  وكان فتح مكة شرفها هللا تعاىل من الفتح األعظم من بقية الفتوحات
عنوة وقهرا على القول الصحيح , ومل يقسمها  وكان يف رمضان سنة مثان من اهلجرة . وأما فتحها فهو

لعلماء اجلمع بني فتحها عنوة فأشكل على كل طائفة من ا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد الفتح
دار املناسك وهي وقف على املسلمني كلهم وهم فيها سواء فال ميكن  وترك قسمتها فقالت طائفة ألهنا

هؤالء من منع بيعها وإجارهتا ومنهم من جوز بيع رابعها ومنع إجارهتا . والشافعي  قسمتها , مث من
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قال : ولو  مة قال إهنا فتحت صلحا فلذلك مل تقسم ,هللا ملا مل جيمع بني العنوة وبني عدم القس رمحه
ير منع بيع رابع  فتحت عنوة لكانت غنيمة فيجب قسمتها كما جتب قسمة احليوان واملنقول , ومل

وأضافها هللا تعاىل إليهم إضافة  مكة وإجارهتا , واحتج ] أبهنا ملك ألرابهبا تورث عنهم وتوهب ,
صفوان بن أمية , وقيل للنيب صلى هللا عليه وسلم  اخلطاب دارا من امللك إىل مالكه , واشرتى عمر بن
 وهل ترك لنا عقيل من رابع فكان عقيل ورث أاب طالب .  أين تنزل غدا يف دارك مبكة ؟ فقال

أن األرض من الغنائم , وأن الغنائم جتب قسمتها , وأن مكة متلك وتباع  فلما كان أصله رمحه هللا
 تقسم مل جيد بدا من كوهنا فتحت صلحا . لكن من أتمل األحاديث الصحيحة ومل , دورها ورابعها

 كلها دالة على قول مجهور العلماء وأهنا فتحت عنوة . مث اختلفوا ألي شيء مل يقسمها , وجدها

املسلمني , وقالت  فقالت طائفة ألهنا دار النسك وحمل العبادة , فهي وقف من هللا تعاىل على عباده
هللا عليه وسلم قسم خيرب ومل يقسم  مام خمري يف األرض بني قسمتها وبني وقفها , والنيب صلىطائفة اإل

 مكة فدل على جواز األمرين . 

مل حيل  ال تدخل يف الغنائم املأمور بقسمتها بل الغنائم هي احليوان واملنقول ألن هللا تعاىل قالوا واألرض
وإذ قال موسى لقومه اي  ر الكفر وأرضهم كما قال تعاىل : }الغنائم ألمة غري هذه األمة وأحل هلم داي

األرض املقدسة اليت كتب هللا لكم { : وقال  اي قوم ادخلوا -إىل قوله  -قوم اذكروا نعمة هللا عليكم 
وأورثناها بين إسرائيل { : فعلم أن األرض ال تدخل يف الغنائم  يف داير فرعون وقومه وأرضهم } كذلك

حبسب املصلحة , وقد قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وترك , وعمر مل يقسم   فيها, واإلمام خمري
ليس  على حاهلا وضرب عليها خراجا مستمرا يف رقبتها تكون للمقاتلة , فهذا معىن وقفها , بل أقرها

. وقد عمل األمة  معناه الوقف الذي مينع من نقل امللك يف الرقبة , بل جيوز بيع هذه األرض كما هو
  أمجعوا على أهنا تورث والوقف ال يورث . كذا يف زاد املعاد .

 عن  حممد بن إسحق  عن  ابن إدريس  حدثنا  حيىي بن آدم  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  
  ابن عباس  عن  عبد هللا بن عتبة  عبيد هللا بن عن  الزهري 

 حرب  أبيب سفيان بن العباس بن عبد املطلب  عام الفتح جاءه  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
رجل حيب هذا الفخر فلو جعلت   أاب سفيان اي رسول هللا إن  العباس  فقال له  مبر الظهران  فأسلم 

 ه اببه فهو آمن آمن ومن أغلق علي فهو أيب سفيان  من دخل دار  له شيئا قال نعم 
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 ) عام الفتح ( 

 : ظرف لقوله جاءه 

 فأسلم (  )

 : أي أبو سفيان 

 ) مبر الظهران ( 

 وشدة الراء وفتح املعجمة وإسكان اهلاء وابلراء والنون موضع بقرب مكة  : بفتح امليم

 فقال له (  )

 : أي للنيب صلى هللا عليه وسلم 

  ) حيب هذا الفخر (

فقال أبو بكر اي رسول  : أي حيب هذا الفخر الذي يفتخرون به من أمور الدنيا . وعند ابن أيب شيبة
أيب سفيان فهو آمن , فقال وما  هللا إن أاب سفيان رجل حيب السماع يعين الشرف فقال من دخل دار

 سفيان وهي من أسفل مكة , ودار أيب تسع داري : زاد ابن عقبة ومن دخل دار حكيم فهو آمن
املسجد قال : ومن أغلق اببه فهو آمن . قال  أبعالها , ومن دخل املسجد فهو آمن , قال وما يسع

 أبو سفيان هذه واسعة انتهى . 

 يف شرح املواهب  كذا

 ) من دخل دار أيب سفيان إخل ( 

 ل اإلضافة إىلالشافعي وموافقوه على أن دور مكة مملوكة يصح بيعها وإجارهتا ألن أص : استدل به

النووي  اآلدميني يقتضي ذلك وما سوى ذلك جماز , وفيه أتليف أليب سفيان وإظهار لشرفه قاله
 واحلديث سكت عنه املنذري . 

 
العباس  عن  حممد بن إسحق  عن  الفضل  سلمة يعين ابن حدثنا  حممد بن عمرو الرازي  حدثنا  

  قال  ابن عباس  عن  أهله  بعض عن  بن عبد هللا بن معبد 

 هللا  قلت وهللا لئن دخل رسول العباس  قال  مر الظهران  صلى هللا عليه وسلم  ملا نزل رسول هللا 
فجلست على بغلة رسول  قريش  قبل أن أيتوه فيستأمنوه إنه هلالك  عنوة  مكة  صلى هللا عليه وسلم 
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 فيخربهم مبكان رسول هللا  مكة  ذا حاجة أييت أهل  أجد لعلي  فقلت  لى هللا عليه وسلم ص هللا 
 وبديل بن ورقاء  أيب سفيان  ليخرجوا إليه فيستأمنوه فإين ألسري إذ مسعت كالم  صلى هللا عليه وسلم 

أيب وأمي قلت هذا  نعم قال ما لك فداك قلت أبو الفضل  فعرف صويت فقال  أاب حنظلة  فقلت اي 
 فركب خلفي ورجع صاحبه فلما أصبح  والناس قال فما احليلة قال صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا 

رجل حيب  أاب سفيان  فأسلم قلت اي رسول هللا إن   صلى هللا عليه وسلم به على رسول هللا  غدوت 
فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو  أيب سفيان  من دخل دار  نعم  قالهذا الفخر فاجعل له شيئا 

 املسجد فهو آمن قال فتفرق الناس إىل دورهم وإىل املسجد  آمن ومن دخل
 

 ) عنوة ( 

 : أي قهرا وغلبة 

 أيتوه (  ) قبل أن

  : أي أهل مكة , والضمري املنصوب للنيب صلى هللا عليه وسلم

 منوه ( ) فيستأ

 : أي يطلبوا منه األمان 

 قريش (  ) إنه هلالك

 : جواب الشرط 

 ) أجد ذا حاجة ( 

 إلجناحها  : يف األمور خرج

 ) ألسري ( 

لكي أجد من خيرب أهل مكة حبال خروج النيب صلى هللا  : بصيغة املتكلم أي أسري يف الطريق وأدور
 ن األما عليه وسلم وترغيبهم ألجل طلب

 ) وبديل ( 

  : ابلتصغري اي أاب حنظلة : كنية أيب سفيان

 ) فعرف ( 

 : أي أبو سفيان 
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  ) فقال أبو الفضل (

 : هو كنية العباس أي فقال يل أبو سفيان أنت أبو الفضل 

  ( ) والناس

 : أي املسلمون 

 ) فركب ( 

 : أي أبو سفيان 

 ورجع صاحبه (  )

 ل بن ورقاء : هو بدي

  ) فلما أصبح غدوت به (

ودخل عمر فقال اي  : ومتام القصة كما يف زاد املعاد فدخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
إين قد أجرته مث جلست إىل  رسول هللا هذا أبو سفيان فدعين أضرب عنقه , قال قلت اي رسول هللا

ال يناجيه الليلة أحد دوين فلما أكثر عمر  فقلت : وهللارسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذت برأسه 
رجل بين عدي بن كعب ما قلت مثل هذا , قال مهال  يف شأنه قلت مهال اي عمر فوهللا لو كان من

من إسالم اخلطاب , لو أسلم وما يب إال أين قد عرفت أن  اي عباس وهللا إلسالمك كان أحب إيل
ى هللا عليه وسلم من إسالم اخلطاب , فقال رسول هللا صلى هللا صل إسالمك كان أحب إىل رسول هللا

اي عباس إىل رحلك , فإذا أصبح فأتين به , فذهبت فلما أصبح غدوت به إىل  عليه وسلم : اذهب به
أمل  صلى هللا عليه وسلم , فلما رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وحيك اي أاب سفيان رسول هللا

لقد ظننت أن  أن ال إله إال هللا ؟ قال أبيب أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أين لك أن تعلم
أمل أين لك أن تعلم أين رسول  لو كان مع هللا إهلا غريه لقد أغىن شيئا بعد , قال وحيك اي أاب سفيان

س وأكرمك وأوصلك أما هذه فإن يف النف هللا صلى هللا عليه وسلم ؟ قال أبيب أنت وأمي ما أحلمك
واشهد أن ال إله إال هللا وأن حممد رسول هللا صلى  حىت اآلن منها شيئا , فقال له العباس وحيك أسلم

 فأسلم وشهد شهادة احلق  , هللا عليه وسلم قبل أن يضرب عنقك

 ) إىل دورهم ( 

 : مجع دار 

 وإىل املسجد (  )
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 فتحت صلحا ال عنوة .  ة: أي املسجد احلرام . واستدل هبذا احلديث من قال إن مك

ومجاهري العلماء وأهل السري فتحت عنوة وقال  وقد اختلف العلماء فيه فقال مالك وأبو حنيفة وأمحد
الشافعي انفرد هبذا القول وإن شئت الوقوف على تفاصيل  الشافعي فتحت صلحا وادعى املاذري أن

 يف إسناده جمهول . الباري للحافظ قال املنذري :  دالئل الفريقني فعليك بفتح

 
 إبراهيم بن عقيل بن معقل  حدثين  الكرمي  إمسعيل يعين ابن عبد حدثنا  احلسن بن الصباح  حدثنا  

  قال  وهب بن منبه  عن  أبيه  عن 

  هل غنموا يوم الفتح شيئا قال ال جابرا  سألت 
 

 ) أخربان إبراهيم بن عقيل ( 

 القاف  فتح العني وكسر: ب

 ) هل غنموا يوم الفتح ( 

 املنذري .  : أي فتح مكة . واحلديث سكت عنه

 
عبد هللا بن رابح  عن  اثبت البناين  حدثنا  سالم بن مسكني  حدثنا  مسلم بن إبراهيم  حدثنا  

  أيب هريرة  عن  األنصاري 

وخالد بن  وأاب عبيدة بن اجلراح  الزبري بن العوام   سرح مكة  ملا دخل  وسلم  صلى هللا عليه أن النيب 
 لكم فال يشرفن  قال اسلكوا هذا الطريق  ابألنصار  اهتف  أاب هريرة  اي  على اخليل وقال الوليد 

من دخل  هللا عليه وسلم  صلى سول هللا بعد اليوم فقال ر  قريش  فنادى مناد ال  أمنتموه  أحد إال 
وطاف  فغص هبم  الكعبة  فدخلوا  قريش  صناديد  دارا فهو آمن ومن ألقى السالح فهو آمن وعمد 

صلى هللا  مث أخذ جبنبيت الباب فخرجوا فبايعوا النيب  املقام  خلف  وصلى صلى هللا عليه وسلم  النيب 
 على اإلسالم   عليه وسلم

إيش يضرك ما كانت  هي قال  عنوة  مكة  قال  سأله رجل أمحد بن حنبل  مسعت  أبو داود  قال 
 قال فصلح قال ال 
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 ) سرح ( 

 وجعل  : بتشديد الراء من التفعيل أي أرسل

 ) على اخليل ( 

له تعاىل : } وأجلب عليهم خبيلك ورجلك { : أي ومنه قو  : أي ركاب اخليل وهو الفرسان على اجملاز
 بفرسانك ومشاتك . 

عبيدة  مسلم " فبعث الزبري على إحدى اجملنبتني , وبعث خالدا على اجملنبة األخرى , وبعث أاب ولفظ
  على احلسر فأخذوا بطن الوادي ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف كتيبة " .

الوليد على اجملنبة   صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح فجعل خالد بنويف لفظ له : كنا مع رسول هللا
 البياذقة وبطن الوادي " .  اليمىن , وجعل الزبري على اجملنبة اليسرى , وجعل أاب عبيدة على

املشددة , قال يف النهاية جمنبة اجليش هي اليت يف  وقوله واجملنبتني بضم امليم وفتح اجليم وكسر النون
أتخذ إحدى انحية الطريق واألول أصح كذا يف شرح املواهب . واحلسر  نة وامليسرة , وقيل الكتيبةامليم

 الشني املهملتني أي الرجالة الذين ال دروع هلم . والبياذقة هم الرجالة وهو فارسي : بضم احلاء وتشديد

 عرب قاله النووي . 

اجملنبتني أي ومها الكتيبتان أتخذ إحدامها  إحدىوقال احلليب : وجعل صلى هللا عليه وسلم الزبري على 
وخالد أعلى األخرى , وأاب عبيد على الرجالة , وقد أخذوا بطن  اليمني واألخرى اليسار والقلب بينهما

قبل الدخول إىل مكة ملا سيأيت أنه صلى هللا عليه وسلم أعطى الزبري راية  الوادي , ولعل ذلك كان
  يربح يف ذلك احملل , ويف ذلك احملل بين مسجد يقال له مسجد الرايةيغرزها ابحلجون ال وأمره أن

بن الوليد أن  انتهى . ويف شرح املواهب قال عروة : وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ خالد
عليه وسلم من كدى ابلضم  يدخل مكة من أعلى مكة من كداء ابلفتح واملد , ودخل النيب صلى هللا

الصحيحة املسندة يف البخاري أن خالدا  ل احلافظ : ومرسل عروة هذا خمالف لألحاديثوالقصر . قا
صلى هللا عليه وسلم دخل من أعالها أي  دخل من أسفل مكة أي الذي هو كدى ابلقصر والنيب

 عقبة فال شك يف رجحانه .  الذي هو ابملد , وبه جزم ابن إسحاق وموسى بن

عقبة سياقا واضحة فقال : وبعث رسول هللا  لد والزبري موسى بنقال احلافظ : وقد ساق دخول خا
املهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخل من كداء أي ابلفتح واملد  صلى هللا عليه وسلم الزبري بن العوام على
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رايته ابحلجون وال يربح حىت أيتيه , وبعث خالد بن الوليد يف قبائل قضاعة  أبعلى مكة وأمره أن يركز
الوليد  هم وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدىن البيوت واندفع خالد بنوغري  وسليم

 حىت دخل من أسفل مكة 

 ) اهتف ابألنصار ( 

 وال أيتين إال أنصاري فأطافوا به كما عند مسلم .  : أي صح ابألنصار

صيصهم عدم قرابتهم لقريش فال األنصار فدعوهتم فجاءوا يهرولون " وحكمة خت ويف رواية له " ادع يل
 رأفة  أتخذهم هبم

 ) اسلكوا هذا الطريق ( 

الوليد ومن معه أخذوا أسفل من بطن الوادي , وأخذ هو صلى  : أي طريق أعلى مكة ألن خالد بن
 أعلى مكة .  هللا عليه وسلم ومن معه

قال انظروا إذا لقيتموهم  , عمولفظ مسلم " وقال اي معشر األنصار هل ترون أوابش قريش ؟ قالوا ن
 غدا أن حتصدوهم حصدا " 

  ) فال يشرفن (

 : من أشرف أي ال يطلع عليكم 

 ) أحد ( 

 ممن قدمهم فإهنم قدموا أتباعا وقالوا نقدم هؤالء فإن كان هلم شيء كنا معهم وإن : من أتباع قريش

وقالوا نقدم  ريشا مجعت مجوعا من قبائل شىتأصيبوا أعطينا الذي سئلنا كما عند مسلم . واملعىن أن ق
حصول املال كنا شريكهم يف  أتباعنا إىل قتال املسلمني ومقابلتهم فإن كان لألتباع شيء من الفتح أو

املسلمني الذي سئلنا من اخلراج أو العهد أو  ذلك , وإن أصيبوا هؤالء ابلقتل واألخذ والذلة أعطينا
 غري ذلك 

  ) إال أمنتموه (

 : من أانم أي قتلتموه . 

أشرف يومئذ هلم أحد إال أانموه " ويف لفظ له "  وقد عمل بذلك الصحابة . ففي مسلم " فما
 أحدا إال قتله وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا .  فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل

األرض أو يكون مبعىن أسكنوه  أي ما ظهر هلم أحد إال قتلوه فوقع إىل قال النووي : قوله إال أانموه
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يقال انمت الريح سكنت , وضربه حىت سكن أي مات , وانمت الشاة أو غريها ماتت  ابلقتل كالنائم
 الفراء : النائمة امليتة انتهى .  . قال

أتمينه هلم أن التأمني علق بشرط وهو ترك قريش  قال احلافظ : واجلمع بني هذا وبني ما جاء من
 واستعدوا للحرب انتفى التأمني  تال , فلما جاهروا بهاجملاهرة ابلق

 ) فنادى منادي ( 

 مناد حبذف الياء وهو الظاهر  : ويف بعض النسخ

 ) ال قريش بعد اليوم ( 

  يف أهنم أثخنوا فيهم القتل بكثرة فهو مؤيد لرواية الطرباين أن خالدا قتل منهم سبعني : وهذا صريح

 فهو آمن ( ) من ألقى السالح 

 أبواهبم  : فألقى الناس سالحهم وغلقوا

 ) وعمد ( 

 : من ابب ضرب أي قصد 

  ) صناديد قريش (

 : أي أشرافهم وأعضادهم ورؤساؤهم والواحد صنديد 

  ) فغص هبم (

 : أي امتأل البيت هبم وازدمحوا حىت صاروا كأهنم احتبسوا . 

على شرط أن  ن لكم أحد إال أمنتموه " دليل على أنه إمنا عقد هلم األماناخلطايب : قوله " ال يشرف قال
األمان وحلت دماؤهم . ومجلة  يكفوا عن القتال وأن يلقوا السالح , فإن تعرضوا له أو ألصحابه زال

 بذل هلم األمان ولكنه كان أمرا مظنوان مرتددا األمر يف قصة فتح مكة أنه مل يكن أمرا منربما يف أول ما
الصلح وبني أن حياربوا , فأخذ النيب صلى هللا عليه وسلم أهبة القتال  بني أن يقبلوا األمان وميضوا على

 رأسه املغفر إذ مل يكن من أمرهم على يقني وال من وفائهم على ثقة , فلذلك عرض ودخل مكة وعلى

 االلتباس يف أمرها وهللا أعلم . 

وكراء بيوهتا , فروي عن عمر رضي هللا عنه أنه ابتاع دار  عهاوقد اختلف الناس يف ملك دور مكة وراب
وأابح طاوس وعمرو بن دينار بيع رابع مكة وكراء منازهلا , وإليه ذهب  السجن أبربعة آالف درهم

 طائفة : ال حيل بيع دور مكة وال كراؤها انتهى خمتصرا  الشافعي . وقالت
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  ) جبنبيت الباب (

 احييت الباب . اجلنبة الناحية أي بن

 بنحوه مطوال .  قال املنذري : وأخرجه مسلم

 
 الطائف  ما جاء يف خرب  ابب  

 من مكة من جهة املشرق .  هو بلد كبري مشهور كثري األعناب والنخيل على ثالث مراحل أو ثنتني

 
إبراهيم يعين ابن عقيل بن  دثين ح الكرمي  إمسعيل يعين ابن عبد حدثنا  احلسن بن الصباح  حدثنا  

  قال  وهب  عن  أبيه  عن  منبه 

أن ال  صلى هللا عليه وسلم  اشرتطت على النيب  إذ ابيعت قال ثقيف  عن شأن  جابرا  سألت 
وجياهدون  سيتصدقون بعد ذلك يقول  صلى هللا عليه وسلم  النيب  صدقة عليها وال جهاد وأنه مسع

 إذا أسلموا 
 

 ) عقيل بن منبه ( 

 كذا نسبه يف األطراف والتقريب  : هو عقيل بن معقل بن منبه

 ) عن شأن ثقيف ( 

وثقيف أبو قبيلة من هوازن وامسه قسي بن منبه بن بكر بن هوازن . وسار رسول هللا  أي عن حاهلم
ابجلعرانة .  ن حني خرج من حنني وحبس الغنائمهللا عليه وسلم إىل الطائف يف شوال سنة مثا صلى

بعد أن دخلوا فيه ما  وكانت ثقيف ملا اهنزموا من أوطاس دخلوا حصنهم ابلطائف وأغلقوه عليهم
فنادى أبعلى صوته ينزل إيل أحدكم  يصلحهم من القوت لسنة وهتيؤا للقتال فدان خالد فدار ابحلصن

وقالوا ال نفارق ديننا , وأشرفت ثقيف وأقاموا  منهم أكلمه وهو آمن حىت يرجع , فلم ينزل واحد
ابلنبل رميا شديدا فحاصرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثانية عشر  رماهتم وهم مائة فرموا املسلمني

من ذلك , فشق ذلك على أهل الطائف مشقة عظيمة شديدة , ومل يؤذن لرسول هللا  يوما أو أكثر
هريرة  الطائف ذلك العام لئال يستأصلوا أهله قتال . روى الواقدي عن أيب عليه وسلم يف فتح صلى هللا

معاوية فقال اي  ملا مضت مخس عشرة من حصار الطائف استشار النيب صلى هللا عليه وسلم نوفل بن



 عون المعبود                 كتاب الخراج واإلمارة والفيء                      مكتبة مشكاة اإلسالمية              

 

 127 

ثعلب يف جحر إن أقمت عليه  نوفل ما ترى يف املقام عليهم ؟ قال اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 تركته مل يضرك .  أخذته وإن

خولة بنت حكيم أي امرأة عثمان بن مظعون قالت اي رسول هللا أعطين إن فتح  قال ابن إسحاق مث إن
 الطائف حلي ابدية بنت غيالن أو حلي الفارعة بنت عقيل وكانتا من أحلى نساء ثقيف , هللا عليك

اي رسول هللا  , فذكرته لعمر فقال فقال صلى هللا عليه وسلم وإن كان ال يؤذن لنا يف ثقيف اي خولة
أوما أذنت فيهم ؟ فقال  صلى هللا عليه وسلم ما حديث حدثتنيه خولة زعمت أنك قلته قال قلته قال

ابلرحيل , فلما انصرف النيب صلى هللا عليه  ال , قال أفال أؤذن الناس ابلرحيل ؟ قال بلى , فأذن عمر
سفر قيل له اي رسول هللا ادع على ثقيف فقد أحرقتنا ال وسلم من الطائف وترك حماصرته وعزم على

إىل اإلسالم وأت هبم مسلمني . كذا يف شرح املواهب من مواضع شىت .  نباهلم , فقال اللهم اهد ثقيفا
 وحسنه عن جابر قال " قالوا اي رسول هللا أحرقتنا نبال ثقيف فادع هللا عليهم , فقال وروى الرتمذي

قافال فقال  م " وعند البيهقي عن عروة " ودعا صلى هللا عليه وسلم حني ركباللهم اهد ثقيفا وأت هب
 اللهم اهدهم واكفنا مؤنتهم " 

 ) إذا ابيعت ( 

 قبيلة ثقيف  : أي

 ) أن ال صدقة عليها وال جهاد ( 

  : مفعول اشرتطت

 ) سيتصدقون ( 

  : أي ثقيف . واحلديث سكت عنه املنذري .

 
 محيد  عن  محاد بن سلمة  عن  أبو داود  حدثنا  أمحد بن علي بن سويد يعين ابن منجوف  حدثنا  

  أيب العاص  عثمان بن عن  احلسن  عن 

أنزهلم املسجد ليكون أرق لقلوهبم  صلى هللا عليه وسلم  ملا قدموا على رسول هللا  ثقيف  أن وفد 
لكم أن   صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا  جيبوا  وال  يعشروا  وال  حيشروا  ال  فاشرتطوا عليه أن

 وال خري يف دين ليس فيه ركوع  تعشروا  وال  حتشروا  ال 
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 ) يعين ابن منجوف ( 

 فاء  : بنون ساكنة مث جيم وآخره

 ) أن وفد ثقيف ملا قدموا ( 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفد ثقيف بعد قدومه صلى هللا عليه  املواهب : وقدم على: يف شرح 
رمضان كما قال ابن سعيد وابن إسحاق , وقال بعضهم يف شعبان سنة تسع . وأما  وسلم من تبوك يف

 املدينة إىل تبوك فكان يوم اخلميس يف رجب سنة تسع اتفاقا انتهى  خروجه من

  ) ليكون (

 أي ذلك اإلنزال : 

 ) أرق لقلوهبم ( 

التفضيل من أرقه إرقاقا مبعىن أالنه إالنة وهو عند سيبويه قياس من ابب أفعل مع   : أرق ها هنا اسم
غريه  ذا زايدة , ويؤيده كثرة السماع كقوهلم هو أعطاهم للدينار وأوالهم للمعروف , وهو عند كونه

أكثر وأشد إالنة وترقيقا  افية . فاملعىن أي ليكون إنزاهلم املسجدمساع مع كثرته قاله الرضي يف شرح الك
واجتماعهم يف صلواهتم ويف عباداهتم لرهبم  لقلوهبم بسبب رؤيتهم حال املسلمني وخشوعهم وخضوعهم

 وهللا أعلم 

  ) أن ال حيشروا (

حيشرون إىل عامل الزكاة  : بصيغة اجملهول أي ال يندبون إىل الغزو وال تضرب عليهم البعوث , وقيل ال
 بل أيخذ صدقاهتم يف أماكنهم كذا يف اجملمع . 

 اخلطايب : معناه احلشر يف اجلهاد والنفري له  وقال

 ) وال يعشروا ( 

  بصيغة اجملهول أي ال يؤخذ عشر أمواهلم , وقيل أرادوا الصدقة الواجبة قاله يف اجملمع :

 ) وال جيبوا ( 

جبو : ويف حديث ثقيف " وال جيبوا " أصل التجبية  املوحدة . قال يف اجملمع يف مادة: ابجليم وشدة 
يديه على ركبتيه وهو قائم وقيل السجود وأرادوا أن ال يصلوا ,  أن يقوم قيام الراكع , وقيل أن يضع

 خري إخل وأريد به الصالة جمازا انتهى .  واألول أنسب لقوله ال
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ال يصلوا , وأصل التجبية أن يكب اإلنسان على مقدمه ويرفع  جيبوا " أي قال اخلطايب : قوله " ال
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم إمنا مسح هلم ابجلهاد والصدقة ألهنما مل  مؤخره . قال ويشبه أن يكون

وأما  واجبني يف العاجل ألن الصدقة إمنا جتب حبول احلول , واجلهاد إمنا جيب حبضور العدو , يكوان
تركها . وقد سئل جابر بن  صالة فهي واجبة يف كل يوم وليلة يف أوقاهتا املؤقتة فلم جيز أن يشرتطواال

علم أهنم سيتصدقون وجياهدون إذا  عبد هللا عن اشرتاط ثقيف أن ال صدقة عليها وال جهاد , فقال
حلاجة املسلم إليه دخول املسجد حلاجة له فيه أو  أسلموا . ويف احلديث من العلم أن الكافر جيوز له

 احلسن البصري مل يسمع من عثمان بن أيب العاص .  انتهى . قال املنذري : وقد قيل إن

 
 اليمن  ما جاء يف حكم أرض  ابب  

أبو عبيد القاسم بن سالم يف   هل هي خراجية أو عشرية فثبت حبديث الباب أهنا عشرية وقال اإلمام
وهي أربعة أنواع , أحدها : أرض  ة هي اليت ليست أبرض خراجكتاب األموال : األراضي العشري

واليمن والبحرين وكذلك مكة إال أهنا فتحت عنوة  أسلم أهلها عليها فهم مالكون هلا كاملدينة والطائف
من عليهم فلم يعرض هلم يف أنفسهم ومل يغنم أمواهلم . والنوع  ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

عنوة مث إن اإلمام مل ير أن جيعلها فيئا موقوفا , ولكنه رأى أن جيعلها  أخذت الثاين : كل أرض
 أربعة أمخاسها بني الذين افتتحوها خاصة كفعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبيرب فخمسها فقسم

خاصة  فهي أيضا ملكهم ليس فيها غري العشر , وكذلك الثغور كلها إذ قسمت بني الذين افتتحوها
 نها اخلمس ملن مسى هللا . وعزل ع

وال عامر أقطعها اإلمام رجال إقطاعا من جزيرة العرب أو  والنوع الثالث : كل أرض عارية ال رب هلا
هللا عليه وسلم واخللفاء بعده فيما أقطعوا من بالد اليمن واليمامة  غريها , كفعل رسول هللا صلى

 أشبهها .  والبصرة وما

ابلنبات واملاء , فهذه األرضون  ض ميتة استخرجها رجل من املسلمني فأحياهاوالنوع الرابع : كل أر 
موجودة يف األحاديث , فما أخرج هللا من هذه  اليت جاءت فيها السنة ابلعشر أو نصف العشر وكلها

كزكاة املاشية والصامت يوضع يف األصناف الثمانية املذكورين  فهو صدقة إذا بلغ مخسة أوسق فصاعدا
غريهم من الناس , وما سوى هذه من البالد فال ختلوا من أن تكون أرض  ة براءة خاصة دونيف سور 

كأرض السواد واجلبال واألهواز وفارس وكرمان وأصبهان والري وأرض الشام سوى  عنوة صريت فيئا
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ما  ومصر واملغرب أو يكون أرض صلح مثل جنران وأيلة وأدرج ودومة اجلندل وفدك وما أشبهها مدهنا
وبعض أرمينية وكثري  صاحلهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلحا أو فعلته األئمة بعده وكبالد اجلزيرة

تصري فيئا يكوانن عاما للناس يف  من كور خراسان , فهذان النوعان من األرضني الصلح والعنوة اليت
 املسلمني انتهى .  األعطية وأرزاق الذرية وما ينوب اإلمام من أمور

األراضي اليت أسلم عليها أهلها فهي هلم  ل يف موضع آخر : األرض املفتحة ثالثة أنواع , أحدهاوقا
افتتحت صلحا على خراج معلوم فهم على ما  ملك وهي أرض عشر ال شيء عليهم غريه , وأرضا

ة عنوة فهي مما اختلف فيها فقيل سبيلها سبيل الغنيم صوحلوا عليه ال يلزمهم أكثر منه وأرض أخذت
بني الغامنني واخلمس الباقي ملن مسى هللا تعاىل , وقيل النظر فيها  ختمس ويقسم فيكون أربعة أمخاسها

جعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها , وإن شاء جعلها موقوفة على املسلمني ما بقوا كما  لإلمام إن شاء
 . عمر ابلسواد انتهى كالمه حمررا . كذا يف نصب الراية لإلمام الزيلعي  فعل

 
  قال  عامر بن شهر  عن  الشعيب  عن   جمالد عن  أيب أسامة  عن  هناد بن السري  حدثنا  

لنا فإن   ومراتد هل أنت آت هذا الرجل  مهدان  فقالت يل  صلى هللا عليه وسلم  هللا  خرج رسول
صلى هللا  رسول هللا  قلت نعم فجئت حىت قدمت علىرضيت لنا شيئا قبلناه وإن كرهت شيئا كرهناه 

عمري  هذا الكتاب إىل  هللا عليه وسلم  صلى فرضيت أمره وأسلم قومي وكتب رسول هللا  عليه وسلم 
 قال فقيل  عك ذو خيوان  مجيعا فأسلم  اليمن  إىل  الرهاوي  مالك بن مرارة قال وبعث  ذي مران 

فقدم وكتب له  فخذ منه األمان على قريتك ومالك صلى هللا عليه وسلم  انطلق إىل رسول هللا  لعك 
إن   لعك ذي خيوان  رسول هللا  حممد  من  بسم هللا الرمحن الرحيم  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا 

خالد بن  رسول هللا وكتب  حممد  وذمة   هللا وذمة  األمان  كان صادقا يف أرضه وماله ورقيقه فله
 العاص  سعيد بن

 

 ) عن عامر بن شهر ( 

 وكان أحد عمال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على اليمن  : اهلمداين وسكن الكوفة

 صلى هللا عليه وسلم (  ) خرج رسول هللا

 : أي ظهر نبوته 
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  ) فقالت يل مهدان (

 اء وسكون امليم وبعدها دال مهملة قبيلة ابليمن : بفتح اهل

 أنت آت (  ) هل

 : اسم فاعل من أتى أييت 

 ) هذا الرجل ( 

 النيب صلى هللا عليه وسلم  : أي

 ) ومراتد ( 

الرود الطلب كالرايد واالرتياد . وأخرجه أبو يعلى مطوال ولفظه حدثنا  : أي طالب . يف القاموس :
سعيد اجلوهري حدثنا أبو أسامة عن جمالد عن الشعيب عن عامر بن شهر قال كانت مهدان  إبراهيم بن

حماربني  حتصنت يف جبل يقال له احلقل من اجليش قد منعهم هللا به حىت جاء أهل فارس فلم يزالوا قد
اي فقالت يل مهدان  حىت هم القوم احلرب وطال عليهم األمر وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ومراتد لنا فإن رضيت لنا  عامر بن شهر إنك كنت ندميا للملوك مذ كنت فهل أنت آت هذا الرجل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  شيئا فعلناه وإن كرهت شيئا كرهناه , قلت نعم , وقدمت على

ل أوصيكم بتقوى هللا أن تسمعوا من قو  وجلست عنده فجاء رهط فقالوا اي رسول هللا أوصنا فقال
مسألته ورضيت أمره , مث بدا يل أن أرجع إىل قومي حىت  قريش وتدعوا فعلهم فاجتزأت بذلك وهللا من

 هللا عليه وسلم صديقا , فمررت به قال فرجعت وأسلم قومي  أمر ابلنجاشي وكان للنيب صلى

 صلى هللا عليه وسلم هذا الكتاب (  ) وكتب رسول هللا

 الكتاب وإين سأذكره  مه ومل يذكر: مل يسق الراوي احلديث بتما

 ) إىل عمري ( 

 : بضم العني 

 مران (  ) ذي

عبد الغين بن سعيد : عمري ذو  اهلمداين لقب عمري وهو جد جمالد بن سعيد اهلمداين . قال احلافظ
د بن والذهيب . وأخرج الطرباين بسنده إىل جمال مران من الصحابة وكذا ذكره يف الصحابة ابن األثري

عمري قال جاءان كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  سعيد بن عمري ذي مران عن أبيه عن جده
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل عمري ذي مران ومن أسلم من  بسم هللا الرمحن الرحيم من حممد
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غنا إسالمكم مقدمنا فإين أمحد إليكم هللا الذي ال إله إال هو , أما بعد فإننا بل مهدان , سالم عليكم
هللا وأن حممدا  أرض الروم فأبشروا فإن هللا تعاىل قد هداكم هبداية وإنكم إذا شهدمت أن ال إله إال من

ذمة هللا وذمة رسوله على دمائكم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأقمتم الصالة وأديتم الزكاة فإن لكم
وجباهلا غري مظلومني وال مضيق عليها , وإن  هلهاوأموالكم وعلى أرض القوم الذين أسلمتم عليها س

مالك بن مرارة الرهاوي قد حفظ الغيب وأدى األمانة وبلغ  الصدقة ال حتل حملمد وال ألهل بيته , وإن
 منظور إليه يف قومه . وكذا أخرجه ابن عبد الرب وغريه  الرسالة فآمرك به خريا فإنه

 ) وبعث ( 

 عليه وسلم أي رسول هللا صلى هللا  :

 ) مالك بن مرارة ( 

 امليم وفتح الراء  : بكسر

 ) الرهاوي ( 

 وابن ماكوال صحايب سكن الشام . قال الذهيب له صحبة وحديث  : بفتح الراء كذا ضبطه عبد الغين

 مجيعا (  ) إىل اليمن

 : أي إىل مجيع أهل اليمن 

 ) عك ( 

 وتشديد الكاف  : بفتح العني

 ذو خيوان (  )

 فكتب له  : ابخلاء املعجمة لقب عك اهلمداين

 ) لعك ( 

يف آخر احلديث . ولفظ البزار من طريق جمالد  : أي أمر ابلكتابة والكاتب هو خالد بن سعيد كما
ذو خيوان فقيل لعك انطلق إىل رسول هللا صلى هللا  عن الشعيب عن عامر بن شهر قال أسلم عك

قبلك ومالك وكانت له قرية هبا رقيق , فقدم على رسول هللا  منه األمان على منعليه وسلم فخذ 
اي رسول هللا إن مالك بن مرارة الرهاوي قدم علينا يدعو إىل اإلسالم  صلى هللا عليه وسلم فقال

 هبا رقيق فاكتب يل كتااب فكتب له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , فذكر كما عند فأسلمنا ويل أرض

 ؤلف . امل
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شهر له صحبة وعداده يف أهل  قال املنذري : يف إسناده جمالد وهو ابن سعيد وفيه مقال , وعامر بن
 الكوفة ومل يرو عنه غري الشعيب انتهى . 

 
فرج  حدثهم قال حدثنا  عبد هللا بن الزبري   أن وهارون بن عبد هللا  حممد بن أمحد القرشي  حدثنا  

أبيض بن  جده  عن  سعيد يعين ابن أبيض  أبيه  عن  بن سعيد  اثبت عمي  حدثين   بن سعيد
  محال 

ال بد من  سبأ  حني وفد عليه فقال اي أخا  يف الصدقة صلى هللا عليه وسلم  أنه كلم رسول هللا 
فصاحل نيب  مبأرب  ومل يبق منهم إال قليل  سبأ  هللا وقد تبددت  صدقة فقال إمنا زرعنا القطن اي رسول

 عمن بقي من  كل سنة املعافر  بز  من قيمة وفاء  بز  على سبعني حلة  هللا عليه وسلم  صلى هللا 
 وإن العمال انتقضوا عليهم عليه وسلم  صلى هللا فلم يزالوا يؤدوهنا حىت قبض رسول هللا  مبأرب  سبأ 

صلى هللا عليه  رسول هللا  أبيض بن محال  فيما صاحل  صلى هللا عليه وسلم  بعد قبض رسول هللا 
 حىت صلى هللا عليه وسلم  على ما وضعه رسول هللا  أبو بكر  السبعني فرد ذلك  يف احللل وسلم 

 الصدقة  نتقض ذلك وصارت علىا رضي هللا عنه  أبو بكر  فلما مات  أبو بكر  مات 
 

 ) أن عبد هللا بن الزبري ( 

  : احلميدي املكي

 ) أخربان فرج بن سعيد ( 

هكذا يف سنن ابن ماجه يف ابب إقطاع األهنار والعيون  : بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن محال .
 واخلالصة  وكذا يف أطراف املزي والتقريب

 د ( ) حدثين عمي اثبت بن سعي

سنن ماجه . وقوله عمي فيه جتوز فإن اثبتا هو عم أبيه سعيد وليس  : بن أبيض بن محال كذا يف
 سعيد وهللا أعلم  اثبت عما لفرج بن

 ) عن أبيه ( 

 : الضمري يرجع إىل اثبت 

 عن جده (  )
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 : أي جد اثبت 

 ) أبيض بن محال ( 

 عيد عن أبيه أبيض بن محال ومحال ابحلاء املهملة وتشديدولفظ ابن ماجه عن أبيه س : بدل من جده

 امليم هو املأريب السبائي 

 ) أنه ( 

 : أي أبيض 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصدقة (  ) كلم

 منه  : أي يف زكاة العشر أن ال تؤخذ

 ) حني وفد عليه ( 

 : أي ورد عليه وفدا 

  ) فقال (

 ى هللا عليه وسلم : النيب صل

 ) اي أخا سباء ( 

 ويف بعض النسخ سبأ ابهلمز بغري املد .  : ابملد

بلقيس ولقب ابن يشجب بن يعرب وامسه عبد مشس جيمع قبائل  ويف القاموس : سبأ كجبل ومينع بلدة
 اليمن عامة 

 من صدقة (  ) ال بد

 : العشر 

 ) وقد تبددت ( 

  : أي تفرقت

 يبق منهم (  ) ومل

 : أي من أهل سبأ 

  ) مبأرب (

ساكنة وكسر الراء والباء  : يف القاموس مأرب كمنزل موضع ابليمن انتهى ويف املراصد : مأرب هبمزة
وقيل هو اسم مللك سبأ وهي كورة بني  املوحدة وهو بالد األزد ابليمن وقيل هو اسم قصر كان هلم ,
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 حضرموت وصنعاء انتهى 

  ني حلة بز () سبع

ثوبني من جنس واحد   : حلة بضم احلاء واحدة احللل وهي برود اليمن وال تسمى حلة إال أن تكون
 من الثياب كذا يف اللسان  كذا يف النهاية . وبز بفتح الباء وتشديد الزاي الثياب . وقيل ضرب

 ) من قيمة وفاء بز املعافر ( 

هلم  واثنيه وكسر الفاء وآخره راء مهملة وهو اسم قبيلة ابليمن املراصد : معافر بفتح أوله : قال يف
 خمالف تنسب إليه الثياب املعافرية . 

ومن نسبه فهو عنده خطأ , وقد جاء يف الرجز الفصيح  وقال األصمعي : ثوب معافر غري منسوب
لة ابليمن وامليم زائدة املعافري هي برود ابليمن منسوبة إىل معافر وهي قبي منسواب انتهى . ويف النهاية

على  وقال اجلوهري . معافر بفتح امليم حي من مهدان ال ينصرف يف معرفة وال نكرة ألنه جاء انتهى .
فتصرفه ألنك  مثال ما ال ينصرف من اجلمع وإليهم تنسب الثياب املعافرية , تقول ثوب معافري

 أدخلت عليه ايء النسبة ومل تكن يف الواحد انتهى 

  ا () يؤدوهن

 : أي احللل 

 ) انتقضوا ( 

  : ذلك الصلح والعهد

 ) فرد ذلك أبو بكر ( 

ملا انتقض عليه عمال اليمن فأقره أبو بكر على ما صاحل  : وروى الطرباين أن أبيض وفد على أيب بكر
 نتهى وسلم من الصدقة مث انتقض ذلك بعد أيب بكر وصار إىل الصدقة ا عليه النيب صلى هللا عليه

 على الصدقة (  ) وصارت

وهللا أعلم . واحلديث سكت عنه  : أي على العشر أو نصف العشر كما لعامة املسلمني يف أراضيهم
 املنذري . 

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية
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 قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

 أعلم . ألن سعيدا مل يرو عنه فيما أرى إال اثبت ,ال حيتج إبسناد هذا احلديث فيما  قال عبد احلق :

أبيه عن  واثبت مثله يف الضعف , يعين هذا احلديث من رواية اثبت بن سعيد بن أبيض بن محال عن
 جده . 

 
 جزيرة العرب  من  اليهود  يف إخراج  ابب  

األشعري إىل أقصى اليمن يف  يف النهاية اجلزيرة اسم موضع من األرض وهو ما بني حفر أيب موسى
قاله أبو عبيدة . وقال األصمعي . من  الطول , وما بني رمل يربين إىل منقطع السماوة يف العرض .

البحر إىل أطراف الشام عرضا . قال األزهري  أقصى عدن إىل ريف العراق طوال , ومن جدة وساحل
وأحاط ابجلانب الشمايل دجلة والفرات  أحاطا جبانبيها : مسيت جزيرة ألن حبر فارس وحبر السودان

أراد جبزيرة العرب املدينة نفسها وإذا أطلقت اجلزيرة يف احلديث ومل  انتهى . وقال مالك بن أنس :
 فإمنا يراد هبا ما بني دجلة والفرات انتهى . ويف القاموس : جزيرة العرب من أحاط به تضف إىل العرب

 ات . حبر اهلند وحبر الشام مث دجلة والفر 

 
 عن  سعيد بن جبري  عن  سليمان األحول  عن  سفيان بن عيينة  حدثنا  سعيد بن منصور  حدثنا  

 جزيرة العرب  أوصى بثالثة فقال أخرجوا املشركني من  هللا عليه وسلم  صلى أن رسول هللا  ابن عباس 
  هم أجيز  الوفد بنحو مما كنت   وأجيزوا

 سليمان  قال  سفيان  عن  احلميدي  و قال  أو قال فأنسيتها  وسكت عن الثالثة  ابن عباس  قال 
 الثالثة فنسيتها أو سكت عنها  سعيد  ال أدري أذكر 

 

 ) أخرجوا املشركني ( 

 أو نصرانيا أو جموسيا  مشرك من جزيرة العرب سواء كان يهوداي : ظاهره أنه جيب إخراج كل

  ) وأجيزوا (

 : من اإلجازة ابلزاي إعطاء األمري 

 ) الوفد ( 
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إقامتهم ما  الذين يقصدون األمراء لزايرة أو اسرتفاد أو رسالة وغريها واملعىن أعطوهم مدة : هم
من املصلحة  ملا فيه حيتاجون إليه . قال التوربشيت : وإمنا أخرج ذلك ابلوصية عن عموم املصاحل

ينفر دوهنم رغبة القوم يف الطاعة  العظمى , وذلك أن الوافد سفري قومه وإذا مل يكرم رجع إليهم مبا
وابلعكس . مث إن الوافد إمنا يفد على اإلمام فيجب  والدخول يف اإلسالم فإنه سفريهم , ففي ترغيبهم

 الدانءة اليت أجار هللا عنها أهل ملصاحل العباد وإضاعته تفضي إىل رعايته من مال هللا الذي أقيم
  اإلسالم

 ) قال ابن عباس وسكت ( 

  : أي النيب صلى هللا عليه وسلم

 ) أو قال ( 

  : أي ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم الثالثة

 ) فأنسيتها ( 

 : بصيغة املتكلم اجملهول من اإلنساء 

 ري أذكر سعيد إخل ( وقال احلميدي عن سفيان قال سليمان ال أد )

 الرواية فاعل سكت هو ابن عباس رضي هللا عنه , وأما على رواية سعيد بن منصور عن : وعلى هذه

 سفيان املتقدمة ففاعل سكت هو النيب صلى هللا عليه وسلم كما هو الظاهر . 

أهنا قوله  حيتمل املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم مطوال والثالثة قيل هي جتهيز أسامة , وقيل قال
  . صلى هللا عليه وسلم " ال تتخذوا قربي وثنا " ويف املوطأ ما يشري إىل ذلك

 
 أبو الزبري  أخربين  ابن جريج  قاال أخربان   وعبد الرزاق أبو عاصم  حدثنا  احلسن بن علي  حدثنا  

  بن اخلطاب  عمر يقول أخربين  هللا  جابر بن عبد أنه مسع 

فال  جزيرة العرب  من  والنصارى  اليهود  ألخرجن  يقول  صلى هللا عليه وسلم  هللا  أنه مسع رسول
 أترك فيها إال مسلما 

ر جاب  عن أيب الزبري  عن  سفيان  حدثنا  أبو أمحد حممد بن عبد هللا  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا 
 واألول أمت  مبعناه  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا  قال  عمر  عن  
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 ) ألخرجن اليهود والنصارى ( 

 قابل كما يف رواية مسلم قال املنذري : وأخرجه مسلم والرتمذي والنسائي .  : أي ألن عشت إىل

 واألول أمت (  )

 هذا أمت من هذا . : أي احلديث , األول الذي قبل 

 
ابن  عن  أبيه  عن  قابوس بن أيب ظبيان  عن  جرير  حدثنا  سليمان بن داود العتكي  حدثنا  

  قال  عباس 

  ال تكون قبلتان يف بلد واحد صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 

 ) ال تكون قبلتان يف بلد واحد ( 

وهني  الودود : الظاهر أنه نفي مبعىن النهي , واملراد هني املؤمن عن اإلقامة أبرض الكفر فتح: قال يف 
املراد إخراج أهل  احلكام عن أن ميكنوا أهل الذمة من إظهار شعار الكفر يف بالد املسلمني , وقيل

 . تعاىل أعلم انتهى  الكتاب من أرض العرب فقط وهو بعيد ال يناسبه عموم البلد وهللا

  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وذكر أنه روي مرسال .

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

قابوس بن أيب ظبيان عن ابن عباس , وثقه ابن معني مرة وضعفه مرة وضعفه غريه ,  وهو من رواية
 عنه حيىي بن سعيد  وحدث

 
  سعيد يعين ابن عبد العزيز  قال قال  الواحد  عمر يعين ابن عبد حدثنا  حممود بن خالد   حدثنا 

 إىل البحر  العراق  ختوم  إىل  اليمن  ما بني الوادي إىل أقصى  العرب  جزيرة
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 ) جزيرة العرب ( 

ع : قد اختلف يف حتديدها , وإمنا مسيت العرب وقال يف مراصد االطال : مبتدأ تقدم تفسري جزيرة
البحار هبا من جوانبها واألهنار وذلك ألن الفرات من جهة شرقها , وحبر البصرة  جزيرة إلحاطة

واجلار  مث البحر من ذلك املوضع يف جنوبيها إىل عدن مث انعطف مغراب إىل جدة وساحل مكة وعبدان
الروم من جهة الشمال  م من أرض مصر مث صار إىل حبرساحل املدينة مث إىل أيلة حىت صار إىل القلز 

الناحية اليت أقبلت منها الفرات  فأتى على سواحل األردن وسواحل محص ودمشق وقنسرين حىت خالط
قليل ابلنسبة إىل بقيتها إذ هي منها يف طوهلا   , فدخل يف هذه احلدود الشامات كلها إال أهنا جزء

اجلزيرة إىل البحر , وذلك يسري ابلنسبة إىل بقية اجلزيرة الذي  نكاجلزء منه , وهو عرض الشامات م
حضرموت فالشام ساحل من سواحلها , فنزلت العرب هذه اجلزيرة وتوالدوا فيها .  هو منها إىل حبر

 مسندا إىل ابن عباس أن اجلزيرة قسمت مخسة أقسام هتامة واحلجاز وجند والعروض واليمن وقد روي

 انتهى كالمه 

 ا بني الوادي ( ) م

قال يف املراصد : وادي القرى واد بني املدينة والشام من أعمال  . : أي وادي القرى وهو خرب املبتدأ
 انتهى  املدينة كثري القرى

 ) إىل ختوم العراق ( 

 التخوم ابلضم الفصل بني األرضني من املعامل واحلدود .  : : أي حدوده ومعامله . قال يف القاموس

 
 قال قال  أشهب بن عبد العزيز  أخربك  شاهد  وأان احلارث بن مسكني  قرئ على  أبو داود  قال  

  مالك 

أرى  فأما الوادي فإين  العرب  ألهنا ليست من بالد  تيماء  من  جيلوا  ومل  جنران  أهل  أجلى  عمر 
  العرب  أهنم مل يروها من أرض  اليهود  ها من في من مل جيل  أمنا 

 يهود جنران   رمحه هللا عمر  أجلى  وقد  مالك  قال قال  ابن وهب  حدثنا  السرح  ابن حدثنا 
 وفدك 
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 ) عمر ( 

 : مبتدأ 

  ) أجلى (

واليمن قال يف املراصد جنران  ع بني الشام واحلجاز: خرب املبتدأ أي أخرج أهل جنران ابلنون واجليم موض
من خماليف اليمن من انحية مكة وهبا كان  ابلفتح مث السكون وآخره نون وهو عدة مواضع منها جنران

السيد والعاقب الذين جاءوا النيب صلى هللا عليه وسلم  خرب األخدود وكان فيها أساقفة مقيمني منهم
 ملباهلة وبقوا هبا حىت أجالهم عمر رضي هللا عنه انتهى خمتصرا ا يف أصحاهبما , ودعاهم إىل

  ( ) ومل جيلوا

 : ويف بعض النسخ مل جيل ابإلفراد 

 ) من تيماء ( 

خيرج إىل  كحمراء بتقدمي الفوقية على التحتية من أمهات القرى على البحر وهي بالد طي ومنها :
 الشام وقيل غري ذلك . 

 ودود قاله يف فتح ال

  ) أهنم (

 : أي الصحابة 

 ) مل يروها ( 

 عنه املنذري .  : أي الوادي . واحلديث سكت

 ) وفدك ( 

املدينة يومان , وقيل ثالثة أفاء هللا تعاىل على رسوله صلحا . فيها  : ابلتحريك قرية ابحلجاز بينها وبني
 واحلديث سكت عنه املنذري .  . عني فوارة وخنل

 
 وأرض العنوة  يف إيقاف أرض السواد  ابب  

اليت افتتحها املسلمون على عهد  قال يف املراصد : السواد يزاد به رستاق من رساتيق العراق وضياعها
والزرع . وحد السواد قال أبو عبيد من  عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مسي سوادا حلضرته ابلنخل
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القادسية إىل حلوان عرضا , فيكون طوله مائة وستون  عذيبحديثه املوصل طوال إىل عبدان ومن 
فطول العراق مثانون فرسخا ويقصر عن طول السواد مخسة  , فرسخا , فطوله أكثر من طول العراق

 وثالثون فرسخا . 

 صاحب املراصد : وهذا التفاوت كأنه غلط ولعله أن يكون بينهما مخسون فرسخا أو أكثر . قال

 عرض السواد ال خيتلف وذلك مثانون فرسخا انتهى . وعرض العراق هو 

 العنوة (  ) وأرض

 إذا أخذ الشيء قهرا .  : أي إيقاف األرض اليت أخذت قهرا ال صلحا يقال عنا يعنو عنوة

واإلمام خمري فيها حبسب املصلحة , وقد قسم  قال احلافظ ابن القيم : إن األرض ال تدخل يف الغنائم
وعمر مل يقسم بل أقرها على حاهلا وضرب عليها خراجا مستمرا  هللا عليه وسلم وترك , رسول هللا صلى

فهذا معىن وقفها ليس معناه الوقف الذي مينع من نقل امللك يف الرقبة بل  , يف رقبتها تكون للمقاتلة
 نص هذه األرض كما هو عمل األمة , وقد أمجعوا على أهنا تورث والوقف ال يورث . وقد جيوز بيع

إمنا امتنع بيعه  اإلمام أمحد على أهنا جيوز أن جيعل صداقا , والوقف ال جيوز أن يكون مهرا ألن الوقف
من منفعته واملقاتلة حقهم يف  ونقل امللك يف رقبته ملا يف ذلك من إبطال حق البطون املوقوف عليهم

فال يبطل حق أحد  البائع سواء خراج األرض فمن اشرتاها صارت عنده خراجية كما كانت عند
 والصداق انتهى خمتصرا .  املسلمني هبذا البيع كما مل يبطل ابملرياث واهلبة

  . قلت : قد اختلف يف األرض اليت يفتتحها املسلمون عنوة

افتتحوا أرض السواد وأن  قال ابن املنذر : ذهب الشافعي إىل أن عمر استطاب أنفس الغامنني الذين
 وسلم خيرب .  أن تقسم كما قسم النيب صلى هللا عليه احلكم يف أرض العنوة

خراجها يف مصاحل املسلمني من  وذهب مالك إىل أن األرض املغنومة ال تقسم بل تكون وقفا يقسم
اخلري إال أن يرى اإلمام يف وقت من األوقات أن  أرزاق املقاتلة وبناء القناطر , وغري ذلك من سبيل

 األرض .  له أن يقسماملصلحة تقتضي القسمة فإن 

عن عمر أنه أراد أن  وأخرج أبو عبيد يف كتاب األموال من طريق أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب
 للمسلمني فرتكه .  يقسم السواد , فشاور يف ذلك فقال له علي : دعه يكون مادة

إن قسمتها صار  األرض فقال له معاذ وأخرج أيضا من طريق عبد هللا بن أيب قيس أن عمر أراد قسمة
الرجل الواحد أو املرأة , وأييت قوم يسدون من اإلسالم  الريع العظيم يف أيدي القوم يبيدون فيصري إىل
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أمرا يسع أوهلم وآخرهم فاقتضى رأي عمر أتخري قسم األرض وضرب  مسدا وال جيدون شيئا فانظر
 وملن جييء بعدهم انتهى .  اخلراج عليها للغامنني

 
أيب  عن  أبيه  عن  سهيل بن أيب صاحل  حدثنا  زهري  حدثنا  أمحد بن عبد هللا بن يونس  حدثنا  

  قال  هريرة 

ودينارها  مديها  الشام  ودرمهها ومنعت  قفيزها  العراق  منعت  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 مث عدمت من حيث بدأمت  ارهاودين إردهبا  مصر  ومنعت 

 ودمه  أيب هريرة  ثالث مرات شهد على ذلك حلم  زهري  قاهلا 
 

 ) منعت العراق ( 

معناه قوالن مشهوران أحدمها إلسالمهم فتسقط عنهم اجلزية , وهذا  : أي أهلها . قال النووي : يف
 روم يستولون على البالد يف آخر الزمان فيمنعونوهو األشهر أن معناه أن العجم وال قد وجد . والثاين

قفيز  حصول ذلك للمسلمني . وقد روى مسلم عن جابر قال " يوشك أهل العراق أن ال جيئ إليهم
الروم ذلك ابلشام  وال درهم , قلنا من أين ذلك ؟ قال من قبل العجم مينعون ذلك " وذكر يف منع

آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من  . وقيل ألهنم يرتدون يفمثله , وهذا قد وجد يف زماننا يف العراق 
اجلزية تقوى شوكتهم يف آخر الزمان فيمتنعون مما   الزكاة وغريها . وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم

 انتهى .  كانوا يؤدونه من اجلزية واخلراج

وسلم مبا سيكون من ملك  قال يف النيل : وهذا احلديث من أعالم النبوة إلخباره صلى هللا عليه
إما بتغلبهم وهو أصح التأويلني , ويف  املسلمني هذه األقاليم ووضعهم اجلزية واخلراج مث بطالن ذلك

 ذلك , وإما إبسالمهم انتهى  البخاري ما يدل عليه , ولفظ املنع يرشد إىل

 ) قفيزها ( 

 العراق .  : مكيال معروف ألهل

 قاله النووي  كاكيك واملكوك صاع ونصف وهو مخس كيلجاتقال األزهري : هو مثانية م

 ) مديها ( 

 يسع مخسة عشر أو أربعة عشر مكوكا . قاله اخلطايب  : املدي كقفل مكيال ألهل الشام يقال إنه
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 ) إردهبا ( 

 ابلراء والدال املهملتني بعدمها موحدة .  :

 ر يضم أربعة وعشرون صاعا انتهى ضخم مبص قال يف القاموس : اإلردب كقرشب مكيال

  ) مث عدمت من حيث بدأمت (

من حيث بدأمت " هو  : أي رجعتم إىل الكفر بعد اإلسالم . وقال يف جممع البحار : وحديث " عدمت
 يف معىن حديث " بدأ اإلسالم غريبا وسيعود كما بدأ " 

 قاهلا (  )

 : أي كلمة مث عدمت من حيث بدأمت . 

احلديث وهللا أعلم أن ذلك كائن وأن هذه البالد تفتح للمسلمني ويوضع عليها  خلطايب : معىنقال ا
ما قاله  شيئا مقدرا ابملكاييل واألوزان وأهنا ستمنع يف آخر الزمان , وخرج األمر يف ذلك على اخلراج

السواد فوضع  أبرض النيب صلى هللا عليه وسلم , وبيان ذلك ما فعله عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه
مقدار ما وضعه عليها وفيها  على كل جريب عامر أو غامر درمها وقفيزا , وقد روي فيه اختالف يف

وذلك أن العشر إمنا يؤخذ ابلقفزان  مستدل ملن ذهب إىل أن وجوب اخلراج ال ينفي وجوب العشر
  واخلراج نقدا إما دراهم وإما داننري انتهى .

الصحابة , ووضع   عنه حني فتح السواد وضع اخلراج عليها مبحضر منويف اهلداية : وعمر رضي هللا
اخلراج على الشام  على مصر حني افتتحها عمرو بن العاص , وكذا اجتمعت الصحابة على وضع

إبراهيم التيمي قال : ملا فتح املسلمون  انتهى . وروى اإلمام أبو عبيد يف كتاب األموال إبسناده إىل
عنوة , قال فأىب وقال ما ملن جاء بعدكم من املسلمني , قال  ر اقسمه بيننا فإان فتحناهالسواد قالوا لعم

وضرب على رءوسهم اجلزية وعلى أراضيهم اخلراج . وروى ابن أيب شيبة يف  فأقر أهل السواد يف أرضهم
ثقفي قال الزكاة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن أيب عون حممد بن عبيد هللا ال مصنفه يف أواخر

طعام ,  وضع عمر على أهل السواد على كل جريب أرض يبلغه املاء عامر أو غامر درمها وقفيزا من "
على كل جريب  وعلى البساتني على كل جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام , وعلى الرطاب

وعشرة  عشرة دراهم أرض مخسة دراهم ومخسة أقفزة من طعام , وعلى الكروم على كل جريب أرض
ابن سعد يف الطبقات أن عمرو  أقفزة , ومل يضع على النخل شيئا جعله تبعا لألرض " انتهى . وأخرج

مغامن املسلمني , مث صاحل بعد على وضع اجلزية  بن العاص افتتح مصر عنوة واستباح ما فيها وعزل منه
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 كتب إىل عمر بن اخلطاب .  يف رقاهبم ووضع اخلراج على أرضهم , مث

بن العاص يبعث جلزية أهل مصر وخراجها  خرج أيضا من طريق عمرو بن احلارث قال : كان عمرووأ
 إليه انتهى خمتصرا .  إىل عمر بن اخلطاب كل سنة بعد حبس ما حيتاج

األرض ليست داخلة يف الغنائم , وهذه   وقال ابن القيم : ومجهور الصحابة واألئمة بعدهم على أن
وأصحابه ملا طلبوا من عمر رضي هللا عنه أن يقسم بينهم  راشدين , فإن بالالكانت سرية اخللفاء ال

الشام وما حوهلا وقالوا له خذ مخسها واقسمها , فقال عمر هذا يف غري  األرض اليت فتحوها عنوة وهي
 أحبسه فيما جيري عليكم وعلى املسلمني , فقال بالل وأصحابه : اقسمها بيننا , فقال املال ولكن

جرى يف فتوح  : اللهم اكفين بالال وذويه , مث وافق سائر الصحابة عمر رضي هللا عنه , وكذلكعمر 
اخللفاء الراشدون قرية واحدة ,  مصر والعراق وأرض فارس وسائر البالد اليت فتحت عنوة مل يقسم منها

ىب عليهم ودعا فإهنم قد انزعوه يف ذلك وهو أي وال يصح أن يقال إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم
وفعله عني الصواب وحمض التوفيق , إذ لو قسمت لتوارثها ورثة  على بالل وأصحابه . وكان الذي رآه

القرية والبلد تصري إىل امرأة واحدة أو صيب صغري واملقاتلة ال شيء أبيديهم ,  أولئك وأقارهبم فكانت
لرتك   عنه فوفقه هللا تعاىليف ذلك أعظم الفساد وأكربه وهذا هو الذي خاف عمر رضي هللا فكان

املسلمني , وظهرت بركة  قسمة األرض وجعلها وقفا على املقاتلة جتري عليهم فيها حىت يغزوا منها آخر
 كالمه .  رأيه ومينه على اإلسالم وأهله ووافقه مجهور األئمة انتهى

سواد األرض فبأن النيب  وأما وجه استدالل املؤلف اإلمام هبذا احلديث على ما ترجم به من إيقاف
ويضعون اخلراج على أرضهم ويقفوهنا  صلى هللا عليه وسلم قد علم أن الصحابة يفتتحون تلك البالد

ذلك بل قرره وحكاه هلم , لكن املؤلف مل جيزم على  على املقاتلة واجملاهدين , ومل يرشدهم إىل خالف
م , أي ماذا يفعل أبرض العنوة يوقف على كأنه على طريق االستفها أن إيقافها أمر الزم بل تبويبه

للغامنني , وما حكم إيقاف أرض السواد , فقد علمت وجه االستدالل ابحلديث  املقاتلة أو يقسم
 حديثي الباب .  األول من

للغامنني وحكمها حكم سائر األموال اليت  وأما احلديث الثاين ففيه التصريح أبن األرض املغنومة تكون
وتقدم قوله . قال املنذري : وأخرجه مسلم أي يف   اجلمع ما ذهب إليه مالك بن أنس تغنم . فطريق

 كتاب الفنت من الصحيح . 
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 قال هذا ما حدثنا به  مهام بن منبه  عن  معمر  حدثنا  عبد الرزاق  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  
  أبو هريرة 

أميا قرية أتيتموها وأقمتم  عليه وسلم  صلى هللا وقال رسول هللا  يه وسلم صلى هللا عل عن رسول هللا 
 هللا ورسوله فإن مخسها هلل وللرسول مث هي لكم  فيها وأميا قرية عصت فسهمكم  فيها 

 

 ) أميا قرية أتيتموها إخل ( 

ألوىل هي اليت مل يوجف عليها يف شرح مسلم : حيتمل أن يكون املراد ابلقرية ا : قال القاضي عياض
 خبيل وال ركاب بل أجلي عنها أهلها وصاحلوا فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما املسلمون

والباقي للغامنني  تقرر يف الفيء , ويكون املراد ابلثانية ما أخذت عنوة فيكون غنيمة خيرج منها اخلمس
يف الفيء . قال ابن املنذر :  ه من مل يوجب اخلمس, وهو معىن قوله هي لكم أي ابقيها وقد احتج ب

 يف السبيل .  ال نعلم أحدا قبل الشافعي قال ابخلمسني يف الفيء . كذا

 قال املنذري : وأخرجه مسلم . 

أن أرض العنوة حكمها حكم سائر األموال اليت تغنم وأن مخسها ألهل  قال اخلطايب : فيه دليل على
 ا للغامنني . وقال غريه : حيتمل أن يكون األول يف الفيء مما مل يوجف عليهأمخاسه اخلمس , وأربعة

ويكون  خبيل وال ركاب أجلي عنه أهله وصاحلوا عليه , فيكون حقهم فيها أي قسمهم يف العطاء ,
  املراد الثاين ما فيه اخلمس ما أخذ عنوة انتهى كالم املنذري خمتصرا .

 

 ) فسهمكم فيها ( 

 يصرف الغنيمة . قاله السندي  من العطاء كما يصرف الفيء ال كما : أي حقكم

 ) عصت هللا ورسوله ( 

 عنوة  : أي أخذمتوها

 ) مث هي ( 

 : أي القرية لكم . 
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 اجلزية  يف أخذ  ابب  
 أو حلقن دمائهم وذراريهم بكسر اجليم وهي مال مأخوذ من أهل الذمة إلسكاننا إايهم يف داران

  وأمواهلم أو لكفنا عن قتاهلم . قاله القسطالين .

 
حممد بن  عن  حيىي بن أيب زائدة  حدثنا  سهل بن حممد  حدثنا  العباس بن عبد العظيم  حدثنا  

  عثمان بن أيب سليمان  وعن  أنس بن مالك  عن  عاصم بن عمر  عن  إسحق 

له  فحقن  فأتوه به  فأخذ دومة  أكيدر  إىل  خالد بن الوليد  بعث  عليه وسلم  صلى هللا أن النيب 
 اجلزية  دمه وصاحله على 

 

 ) عن عثمان بن أيب سليمان ( 

واحلديث أخرجه أبو داود متصال عن طريق عاصم بن عمر عن أنس , ومرسال  . : بن جبري بن مطعم
 ن . قاله املزي عن عثما من طريق عاصم

 ) إىل أكيدر دومة ( 

الكاف وسكون التحتية فدال مكسورة مهملة فراء ابن عبد امللك الكندي اسم  : بضم اهلمزة وفتح
الدال وقد يفتح بلد أو قلعة من بالد الشام قريب تبوك أضيف إليها كما أضيف زيد  ملك دومة بضم

 اخليل وكان نصرانيا . قاله القاري  إىل

 فأخذوه ( ) 

  والضمري املرفوع خلالد وأصحابه الذين بعثوا معه , ويف بعض النسخ فأخذ ابإلفراد : أي أكيدر ,

 ) فأتوه به ( 

وكان صلى هللا عليه وسلم هناهم عن قتله وقال  : أي أتوا أبكيدر عند النيب صلى هللا عليه وسلم ,
 اله يف فتح الودود وسلم . ق ابعثوه إيل فبعثوه إليه صلى هللا عليه

 ) فحقن له دمه ( 

 املغرب : حقن دمه إذا منعه أن يسفك , وذلك إذا حل به القتل فأنقذه .  : أي وهبه قال يف

أخذ  اخلطايب : أكيدر دومة رجل من العرب يقال إنه غسان . ففي هذا من أمره داللة على جواز قال
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من عريب . وقال  و يوسف يذهب إىل أن اجلزية ال تؤخذاجلزية من العرب كجوازه من العجم . وكان أب
 عنه املنذري .  مالك واألوزاعي والشافعي العريب والعجمي يف ذلك سواء . واحلديث سكت

 
  معاذ  عن  أيب وائل  عن  األعمش  عن   أبو معاوية حدثنا  عبد هللا بن حممد النفيلي  حدثنا  

يعين حمتلما دينارا أو   أمره أن أيخذ من كل حامل اليمن  ملا وجهه إىل  لى هللا عليه وسلم ص النيب  أن
  ابليمن  ثياب تكون  املعافري  عدله من 

عن  معاذ  عن  مسروق  عن  إبراهيم  عن  األعمش  حدثنا  أبو معاوية  حدثنا  النفيلي  حدثنا 
  مثله صلى هللا عليه وسلم  يب الن
 

 ) ملا وجهه ( 

 : أي أرسله 

 حامل (  ) من كل

 : أي ابلغ 

 ) يعين حمتلما ( 

 الرواة  : تفسري من أحد

 ) أو عدله ( 

 : أي مثله . 

لكسر ما العدل ابلكسر والفتح املثل , وقيل ابلفتح ما عادله من جنسه واب قال يف خمتصر النهاية :
 وقيل ابلعكس  ليس من جنسه

 ) من املعافري ( 

الفاء وتشديد الياء نسبة إىل معافر علم قبيلة من مهدان وإليهم تنسب  : بفتح امليم والعني املهملة وكسر
 املعافرية  الثياب

 ) ثياب ( 

 صب بتقدير يعين . ثياب , ويف بعض النسخ ثيااب ابلن : هذا تفسري املعافري من بعض الرواة أي هي

كل حامل دليل على أن اجلزية إمنا جتب على الذكران دون اإلانث ألن احلامل  قال اخلطايب : يف قوله من
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على  الرجل فال وجوب هلا على النساء وال على اجملانني والصبيان . وفيه بيان أهنا واجبة عبارة عن
أغنيائهم وأوساطهم سواء  نار مقبول من مجاعتهماجلميع من العرب والعجم للعموم . وفيه بيان أن الدي

فأمره بقتاهلم مث أمره ابلكف عنهم إذا أعطوا  يف ذلك , ألن النيب صلى هللا عليه وسلم بعثه إىل اليمن
لدمائهم , فكل من أعطاه فقد حقن دمه . وإىل هذا ذهب الشافعي  دينارا , وجعل بذل الدينار حاقنا

 من الرجال األحرار دون العبيد . حمتلم  فقال إمنا هو على كل

املوسر منهم مثانية وأربعون درمها وأربعة وعشرون واثنا عشر .  وقال أصحاب الرأي وأمحد : يوضع على
ما يطيقون , قيل له فيزاد يف هذا اليوم وينقص ؟ قال نعم على قدر طاقتهم  وقال أمحد : على قدر

 القول يف إلزام الفقري اجلزية انتهى .  يرى اإلمام . وقد علق الشافعي وعلى قدر ما

بن  ابن أيب شيبة يف املصنف يف اإلمارة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن أيب عون حممد وأخرج
مثانية وأربعني  عبيد هللا الثقفي قال : وضع عمر بن اخلطاب يف اجلزية على رءوس الرجال على الغين

درمها . وأخرج ابن سعد يف  درمها , وعلى الفقري اثين عشردرمها , وعلى املتوسط أربعة وعشرين 
فيما فتح من البالد , فوضع على الغين  الطبقات عن أيب نضرة أن عمر وضع اجلزية على أهل الذمة

 وعشرين درمها , وعلى الفقري اثين عشر درمها انتهى خمتصرا .  مثانية وأربعني درمها , وعلى الوسط أربعة

كتاب األموال عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع  يف وأخرج أبو عبيد
والنسائي  وأربعني درمها وأربعة وعشرين واثين عشر انتهى . قال املنذري : وأخرجه الرتمذي عليهم مثانية

  . وابن ماجه , وقال الرتمذي حسن , وذكر أن بعضهم رواه مرسال وأن املرسل أصح

 
 عن  شريك  أخربان  هانئ أبو نعيم النخعي  عبد الرمحن بن حدثنا  باس بن عبد العظيم الع حدثنا  

  علي  قال قال  بن حدير  زايد عن  إبراهيم بن مهاجر 

 فإين كتبت الكتاب بينهم وبني النيب  وألسبني الذرية  ألقتلن املقاتلة   لنصارى بين تغلب لئن بقيت 
 على أن ال ينصروا أبناءهم  هللا عليه وسلم  صلى

 أبو قال  أنه كان ينكر هذا احلديث إنكارا شديدا  أمحد  حديث منكر بلغين عن  هذا أبو داود  قال 

 يف العرضة الثانية  أبو داود  ومل يقرأه  علي 
 

 ) عن زايد بن حدير ( 
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  : ابحلاء املهملة مصغرا

 ) لئن بقيت ( 

 : وطال عمري 

  ) لنصارى بين تغلب (

 : أي لقتاهلم 

 ) فإين كتبت الكتاب ( 

 الذي كان  : أي كتاب العهد

 ) بينهم وبني النيب صلى هللا عليه وسلم ( 

 املعاهدة  : فنقضوا

 ) على ( 

 : متعلق بكتبت 

 أبناءهم (  ) أن ال ينصروا

النصارى . ويؤيد هذا املعىن ما أييت من  علون أبناءهم نصارى , وال يعلمون أبناءهم دين: أي ال جي
 الرواايت 

 منكر (  ) قال أبو داود هذا حديث

هللا عنه منكر . واملعروف  : أي رفع هذا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وكونه من حديث علي رضي
 من فعل عمر بن اخلطاب موقوفا عليه . 

شيبة يف آخر كتاب الزكاة : حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن السفاح بن مطر  أخرج ابن أيبف
بن كردوس عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه صاحل نصارى بين تغلب على أن تضعف  عن داود

:  داود الزكاة مرتني , وعلى أن ال ينصروا صغريا وعلى أن ال يكرهوا على دين غريهم . قال عليهم
 ليست هلم ذمة قد نصروا . 

السفاح عن النعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن اخلطاب  وأخرج أبو عبيد يف كتاب األموال من طريق
عمر رضي هللا عنه قد هم أن أيخذ منهم اجلزية فتفرقوا يف البالد  وكلمه يف نصارى بين تغلب قال وكان

إن بين تغلب قوم عرب أينفون من اجلزية وليست هلم زرعة لعمر اي أمري املؤمنني  , فقال النعمان بن
إمنا هم أصحاب حروث ومواش , قال فصاحلهم عمر رضي هللا عنه على أن تضعف عليهم  أموال
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 واشرتط عليهم أن ال ينصروا أوالدهم انتهى .  الصدقة

من نصارى بين  زجنويه يف كتاب األموال بلفظ أن عمر أراد أن أيخذ وأخرج اإلمام أبو أمحد محيد بن
 يف البالد .  تغلب اجلزية فتفرقوا

صاحلهم يعين نصارى بين تغلب  وأخرج البيهقي عن عبادة بن النعمان يف حديث طويل أن عمر ملا
ولكن خذ منا كما أيخذ بعضكم من  على تضعيف الصدقة قالوا حنن عرب ال يؤدي ما يؤدي العجم

قالوا زد ما شئت هبذا االسم ال ابسم  ! ض املسلمنيبعض , يعنون الصدقة , فقال عمر ال هذه فر 
 الصدقة عليهم . ويف بعض طرقه مسوها ما شئتم .  اجلزية , ففعل فرتاضى هو وهم على تضعيف

كردوس قال : صاحل عمر رضي هللا عنه بين تغلب على أن يضاعف  وروي أيضا من حديث داود بن
 وال أن ينصروا أوالدهم انتهى  فيها أحدا أن يسلم عليهم الصدقة وال مينعوا

  ) قال أبو علي (

 : هو اللؤلؤي . 

احلديث . ويف إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلي  قال املنذري : بعد نقل كالم أيب داود على هذا
تكلم فيهما غري واحد من األئمة وفيه أيضا عبد الرمحن بن  الكويف وشريك بن عبد هللا النخعي وقد

 أمحد ليس بشيء , وقال ابن معني كذلك .  عي , قال اإلمامهانئ النخ

 
عن  أسباط بن نصر اهلمداين  حدثنا  بكري  يونس يعين ابن حدثنا  مصرف بن عمرو اليامي  حدثنا  
  قال  ابن عباس  عن  إمسعيل بن عبد الرمحن القرشي  

على ألفي حلة النصف يف صفر والبقية يف رجب  جنران  أهل  عليه وسلم  صلى هللا صاحل رسول هللا 
أصناف  إىل املسلمني وعور ثالثني درعا وثالثني فرسا وثالثني بعريا وثالثني من كل صنف من يؤدوهنا

على أن  غدرة  كيد أو  ابليمن  السالح يغزون هبا واملسلمون ضامنون هلا حىت يردوها عليهم إن كان 
 يفتنوا عن دينهم ما مل حيدثوا حداث أو أيكلوا الراب  وال قس  وال خيرج هلم  بيعة  دم هلم ال هت

 إذا نقضوا بعض ما اشرتط عليهم فقد أحدثوا  أبو داود  قال  فقد أكلوا الراب  إمسعيل  قال 
 

 ) على ألفي حلة ( 

 : تثنية ألف 
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 وعارية (  )

 معطوف على ألفي حلة مضاف إىل ما بعده : جمرور و 

 واملسلمون ضامنون (  )

السالح املذكور عارية واملسلمون يردون تلك  : قال يف فتح الودود : أي وضع عليهم أهنم يعطون
ابليمن كيد أي حرب ولذا أنث صفته , فقال ذات غدر  العارية عليهم لكن إعارة السالح إن كان

 انتهى . 

اليمن إن نقضوا العهد الذي بينهم وبني املسلمني ووقع القتال بينهم , فيؤخذ من  أهل واحلاصل أن
 جنران هذا السالح املذكور عارية ألجل قتال الغادرين من أهل اليمن  أهل

 ذات غدر (  ) كيد

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قال اخلطايب : الكيد احلرب ومنه ما جاء يف بعض األحاديث أن
 بعض , النسخ كيدا وغدرة  خرج يف بعض مغازيه فلم يلق كيدا أي حراب انتهى . ويف

 ) على أن ال هتدم ( 

  : بصيغة اجملهول

 ) بيعة ( 

 : ابلكسر معبد النصارى 

 ) قس ( 

 بفتح القاف وتشديد املهملة بعدها هو رئيس النصارى يف العلم  :

  ) وال يفتنوا (

 هول : بصيغة اجمل

 ) ما مل حيدثوا ( 

  : من ابب اإلفعال .

ولكن ما كان  قال القاضي الشوكاين : هذا املال الذي وقعت عليه املصاحلة هو يف احلقيقة جزية
وال يضربه اإلمام على  مأخوذا على هذه الصفة خيتص بذوي الشوكة فيؤخذ ذلك املقدار من أمواهلم

 رءوسهم انتهى . 

لإلمام أن يزيد وينقص فيما يقع عليه الصلح من دينار أو أكثر  : يف هذا دليل على أنقال اخلطايب 
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 الرضى منهم , وفيه دليل على أن العارية مضمونة انتهى .  على قدر طاقتهم ووقوع

مساع السدي ] هو إمساعيل بن عبد الرمحن القرشي [ من عبد هللا بن عباس نظر ,  قال املنذري : ويف
 إنه رآه ورأى ابن عمر ومسع من أنس بن مالك رضي هللا عنهم .  قيل وإمنا

 
 اجملوس  من  اجلزية  يف أخذ  ابب  

 أي عبدة النار . 

 
 عن  أيب مجرة  عن  عمران القطان  عن  حممد بن بالل  حدثنا  أمحد بن سنان الواسطي  حدثنا  

  قال  ابن عباس 

 ملا مات نبيهم كتب هلم إبليس اجملوسية  أهل فارس  إن 
 

 ) عن أيب مجرة ( 

 عمران  : ابجليم والراء هو نصر بن

 ) كتب هلم إبليس اجملوسية ( 

دين نبيهم فصاروا جموسا إبغواء إبليس هلم بعد أن كانوا على دين  : أي جعل إبليس اجملوسية مكان
 نبيهم . 

تعاىل : }  الشافعي : اجلزية تقبل من أهل الكتاب وال تؤخذ عن أهل األواثن , لقوله اعلم أنه قال مث
ورسوله وال يدينون دين احلق من  قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم هللا

 صاغرون { .  الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم

هللا تعاىل } اقتلوا املشركني حيث  الفيات : ال يقبل اجلزية من أهل األواثن . قالقال البيهقي يف اخل
 يعطوا اجلزية { انتهى .  وجدمتوهم { مث استثىن أهل الكتاب بقوله : } حىت

ينفي احلكم عن غريهم وأن الوثين العريب  وقال أكثر األئمة : ختصيص أهل الكتاب أبداء اجلزية ال
 اسرتقاقهما فلم يتناوهلما قوله تعاىل : } اقتلوا املشركني { .   يتحتم قتلهما بل جيوزوالوثين العجمي ال

فقال بعض األئمة منهم الشافعي إنه من أهل الكتاب , ويدل عليه أثر ابن عباس الذي  وأما اجملوس
عبد  الباب وكذا أثر علي رضي هللا عنه عند الشافعي يف مسنده , وكذا أثر زيد بن وهب عن يف
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الكربى فقال :  الرمحن بن عوف عند ابن أيب عاصم لكن سندمها ضعيف . وبوب البيهقي يف السنن
 عنه هذا .  ابب اجملوس أهل الكتاب واجلزية تؤخذ منهم , مث أورد أثر علي رضي هللا

 مالك يف املوطأ والبزار يف ومنهم من ذهب إىل أن اجملوس ليس من أهل الكتاب , واستدل مبا رواه
أصنع يف أمرهم , فقال عبد الرمحن بن  مسنده من جهته أن عمر ذكر اجملوسي فقال : ما أدري كيف

 يقول " سنوا هبم سنة أهل الكتاب " .  عوف أشهد لسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

م سنة أهل املوطأ يف قوله عليه السالم يف اجملوس " سنوا هب قال احلافظ ابن عبد الرب يف التمهيد شرح
 دليل على أهنم ليسوا أهل كتاب , وعلى ذلك مجهور الفقهاء .  الكتاب " يعين يف اجلزية

أهنم كانوا أهل كتاب فبدلوا , وأظنه ذهب يف ذلك إىل شيء روي عن علي من  وقد روي عن الشافعي
 كثر أهل العلميدور على أيب سعيد البقال , مث ذكر أثر علي رضي هللا عنه مث قال وأ وجه فيه ضعف

الكتاب على  أيبون ذلك وال يصححون هذا األثر , واحلجة هلم قوله تعاىل : } أن تقولوا إمنا أنزل
مل حتاجون يف إبراهيم وما  طائفتني من قبلنا { يعين اليهود والنصارى وقوله تعاىل : } اي أهل الكتاب

 أنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعده { . 

 اي أهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل { فدل على أن أهل } : وقال تعاىل

 الكتاب هم أهل التوراة واإلجنيل اليهود والنصارى ال غري . 

 عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : اجملوس أهل كتاب ؟ قال ال .  وقد روى عبد الرزاق

 ؤخذ اجلزية ممن ليس من أهل الكتاب ؟ قال نعم ,أنبأان معمر قال مسعت الزهري سئل أت وقال أيضا :

من بربر .  أخذها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أهل البحرين , وعمر من أهل السواد , وعثمان
 انتهى واحلديث سكت عنه املنذري . 

 
 عمرو بن أوس  حيدث  جبالة  مسع  دينار  عمرو بن عن  سفيان  حدثنا  مسدد بن مسرهد  حدثنا  

 قال  وأاب الشعثاء 

اقتلوا كل  قبل موته بسنة  عمر  كتاب  إذ جاءان األحنف بن قيس  عم  جلزء بن معاوية  كنت كاتبا 
ا فقتلنا يف يوم ثالثة سواحر وفرقن الزمزمة  واهنوهم عن  اجملوس  من  ذي حمرم  ساحر وفرقوا بني كل 

 وحرميه يف كتاب هللا وصنع طعاما كثريا فدعاهم فعرض السيف على فخذه اجملوس  من  بني كل رجل
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 اجملوس  من  اجلزية  أخذ  عمر  يكن  ومل الورق  من  أو بغلني  بغل  وقر  وألقوا  يزمزموا  فأكلوا ومل 
 جموس هجر  أخذها من  صلى هللا عليه وسلم  سول هللا أن ر  عبد الرمحن بن عوف  حىت شهد 

 

 ) مسع ( 

 : أي عمرو 

  ) جبالة (

 : بفتح املوحدة وختفيف اجليم اتبعي شهري وهو ابن عبدة 

  ) حيدث (

 : أي حبالة 

 ) عمرو بن أوس ( 

  : ابلنصب مفعول

 ) وأاب الشعثاء ( 

قال أي عمرو بن دينار كنت جالسا مع جابر ]  . ويف رواية البخاري : عطف على عمرو بن أوس
فحدثهما جبالة . واملقصود أن جبالة مل يقصد عمرو بن دينار  هو أبو الشعثاء [ بن زيد وعمرو بن أوس

غريه فسمعه هو , وهذا وجه من وجوه التحمل ابالتفاق , وإمنا اختلفوا هل  ابلتحديث , وإمنا حدث
  حدثنا واجلمهور على اجلواز ومنع منه النسائي وطائفة قليلة . قاله احلافظ يف الفتح يسوغ أن يقول

 ) قال ( 

 : أي جبالة 

 ) جلزء بن معاوية ( 

الزاي بعدها  بفتح اجليم وسكون الزاي بعدها مهزة هكذا يقوله احملدثون , وضبطه أهل النسب بكسر :
 هللا عنه ابألهواز  وهو متيمي اتبعي كان وايل عمر رضي حتتانية ساكنة مث مهزة قاله يف الفتح

 ) عم األحنف ( 

 : بدل من جزء 

 موته (  ) قبل

 : أي موت عمر 
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 ) بسنة ( 

  : سنة اثنتني وعشرين

 ) فرقوا ( 

 : أي يف النكاح 

  ( ) بني كل ذي حمرم من اجملوس

شعار خمالف لإلسالم فال  رم كاألخت واألم والبنت ألنه: أمرهم مبنع اجملوس الذمي عن نكاح احمل
 ميكنون منه وإن كان من دينهم . قال القاري . 

للمسلمني واإلشارة به  اخلطايب : إن أمر عمر ابلتفرقة بني الزوجني املراد منه أن مينعوا من إظهاره وقال
ن ال يظهروا صليبهم وال يفشوا أ يف جمالسهم اليت جيتمعون فيه للمالك , كما يشرتط على النصارى

 عقائدهم 

  ) واهنوهم عن الزمزمة (

 : بزائني معجمتني هي كالم يقولونه عند أكلهم بصوت خفي 

  ( ) وحرميه

 : أي حمرمه 

 ) وصنع ( 

 : أي جزء بن معاوية 

 فدعاهم (  )

 : أي اجملوس 

 ) وألقوا ( 

  : أي بني يدي جزء

 أو بغلني من الورق ( ) وقر بغل 

 : أي الفضة . 

بغل أو  النهاية : الوقر بكسر الواو احلمل وأكثر ما يستعمل يف محل البغل واحلمار , يريد محل قال يف
الطعام فأعطوها  بغلني أخلة ] أخلة مجع خالل ما ختلل به األسنان [ من الفضة كانوا أيكلون هبا

 انتهى ليمكنوا هبا من عادهتم يف الزمزمة 
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  ) من جموس هجر (

 : بفتحتني قاعدة أرض البحرين , كذا يف املغين . 

بلد ابليمن يلي البحرين واستعماله على التذكري والصرف انتهى . ويف القاموس :  وقال الطييب : اسم
سوا أهنم لي يؤنث ومينع . ويف شرح السنة : أمجعوا على أخذ اجلزية من اجملوس وذهب أكثرهم إىل قد

والنصارى ابلكتاب وقيل هم  من أهل الكتاب وإمنا أخذت اجلزية منهم ابلسنة كما أخذت من اليهود
كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري  من أهل الكتاب . وروي عن علي كرم هللا وجهه قال : كان هلم

 على كتاهبم فرفع من بني أظهرهم انتهى . 

 والنسائي خمتصرا .  املنذري : وأخرجه البخاري والرتمذي قال

 
 داود بن أيب هند  أخربان  هشيم  حدثنا  حيىي بن حسان  حدثنا  حممد بن مسكني اليمامي  حدثنا  

  قال  ابن عباس  عن  بن عبدة  جبالة عن  قشري بن عمرو  عن 

صلى هللا عليه  إىل رسول هللا  هجر  أهل  جموس  وهم  البحرين  من أهل  األسبذيني  جاء رجل من 
قلت مه قال اإلسالم أو القتل  فمكث عنده مث خرج فسألته ما قضى هللا ورسوله فيكم قال شر وسلم 

   اجلزية قبل منهم  عبد الرمحن بن عوف  قال وقال 

 األسبذي  ما مسعت أان من  وتركوا عبد الرمحن بن عوف  فأخذ الناس بقول  ابن عباس  قال 
 

 ) عن قشري ( 

  : ابلقاف والشني املعجمة مصغرا

 ) من األسبذيني ( 

يف مادة أسبذانة : كتب لعبد هللا األسبذين هم ملوك  : ابملوحدة والذال املعجمة . قال يف النهاية
وا يعبدون فرسا فيما قيل واسم الفرس معناها عبدة الفرس ألهنم كان عمان ابلبحرين الكلمة فارسية

 انتهى .  ابلفارسية أسب

وسلم هم قوم من اجملوس هلم  وقال يف مادة سبذ : جاء رجل من األسبذيني إىل النيب صلى هللا عليه
أرض البحرين الواحد أسبذي واجلمع  ذكر يف حديث اجلزية , قيل كانوا مسلحة حلصن املشقر من

هبجر ابلبحرين , وقيل قرية هبا , واألسابذ انس  ج العروس : أسبذ كأمحد بلداألسابذة انتهى . ويف ات
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أسبذ اسم رجل ابلفارسية منهم املنذر بن ساوى األسبذي  من الفرس نزلوا هبا . وقال اخلشين :
 صحايب انتهى . 

 العلماء : سبذ على وزن حطب , واألسبذ بسكون السني وهللا أعلم  وقال بعض

  ) فمكث (

 : أي الرجل األسبذي 

 ) عنده ( 

 عليه وسلم  : أي عند النيب صلى هللا

 ) شر ( 

 : أي هو شر 

 ) مه ( 

 اكفف . قال يف النهاية : مه اسم مبين على السكون مبعىن اسكت انتهى  : أي

 وتركوا ما مسعت (  )

اية ابن عباس هي عن جموسي ال تقبل ورو  : قال يف السبل : ألن رواية عبد الرمحن موصولة وصحيحة
  اتفاقا انتهى . واحلديث سكت عنه املنذري .

 
 اجلزية  جباية  يف التشديد يف  ابب  

 أي مجعها وأخذها . 

 
 عن  ابن شهاب  عن  يونس بن يزيد  أخربين  ابن وهب  أخربان  سليمان بن داود املهري  حدثنا  

  بن الزبري عروة 

 اجلزية  من القبط يف أداء  انسا  يشمس محص  وجد رجال وهو على  هشام بن حكيم بن حزام  أن 
إن هللا يعذب الذين يعذبون الناس يف  يقول  عليه وسلم  صلى هللا فقال ما هذا مسعت رسول هللا 

 الدنيا 
 

 ) وهو على محص ( 



 عون المعبود                 كتاب الخراج واإلمارة والفيء                      مكتبة مشكاة اإلسالمية              

 

 158 

 أهلها ميانيون وفيه ومحص بلد ابألندلس أي كان هو أمريا عليه  كورة ابلشام  : يف القاموس محص

  ) يشمس (

 : يف القاموس : التشميس بسط الشيء يف الشمس 

  ) من القبط (

 : وهو أصل مصر 

 ) ما هذا ( 

, وأبو داود  احلافظ املزي يف األطراف : احلديث أخرجه مسلم يف األدب : أي ما هذا التعذيب . قال
 والنسائي يف السري انتهى .  يف اجلزية ,

 قال املنذري : وأخرجه . 

 
 أهل الذمة إذا اختلفوا ابلتجارات  تعشري  يف  ابب  

 أمواهلم .  قال يف القاموس : عشرهم يعشرهم عشرا وعشورا وعشرهم أخذ عشر

 
جده  عن  حرب بن عبيد هللا  عن  السائب  عطاء بن ا حدثن أبو األحوص  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  قال  أبيه  عن  أيب أمه 

 وليس على املسلمني  والنصارى  اليهود  على  العشور  إمنا  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
  عشور 

حرب بن  عن  عطاء بن السائب  عن  سفيان  عن  وكيع  حدثنا  حممد بن عبيد احملاريب  حدثنا 
 العشور  مكان   خراج مبعناه قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب  عبيد هللا 

 

 ) أيب أمه ( 

 ليس هو جده الصحيح بل هو جده الفاسد  : تفسري جده أي جده الذي يروي عنه

 ) إمنا العشور ( 

 وهو واحد من عشرة وليس على  شر: مجع ع

 ) املسلمني عشور ( 
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يريد عشور التجارات والبياعات دون عشور الصدقات والذي يلزم اليهود والنصارى  : قال اخلطايب :
يلزمهم شيء  العشور هو ما صوحلوا عليه وقت العقد , وإن مل يصاحلوا عليه فال عشور عليهم وال من

الشافعي . وقال  غالت أرضهم فال يؤخذ منها وهذا كله على مذهب أكثر من اجلزية فأما عشور
إليهم يف التجارات أخذانها  أصحاب الرأي إن أخذوا منا العشور يف بالدهم إذا اختلف املسلمون

  منهم وإال فال انتهى . واحلديث سكت عنه املنذري .

 

 ) قال خراج مكان العشور ( 

والنصارى وليس على املسلمني خراج . واحلديث سكت عنه املنذري  د: أي قال إمنا اخلراج على اليهو 
 . 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

إسناده اختالف , وال أعلمه من  قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : وقال عبد احلق : يف
 طريق حيتج به . 

 
بكر بن  من  رجل  عن  عطاء  عن  سفيان  حدثنا  عبد الرمحن  حدثنا  حممد بن بشار  حدثنا  

  قال  خاله  عن  وائل 

 والنصارى  اليهود  على   العشور إمنا  قومي قال  أعشر  قلت اي رسول هللا 
 

 ) أعشر قومي ( 

ضا جمهول ولكنه صحايب , الرجل البكري وهو جمهول وخاله أي : أي أخذ عشر أمواهلم يف إسناده
  واحلديث سكت عنه املنذري .

 
 عن  عطاء بن السائب  عن  عبد السالم  حدثنا  أبو نعيم  حدثنا  حممد بن إبراهيم البزاز  حدثنا  

  قال  بين تغلب  رجل من  جده  عن  الثقفي  حرب بن عبيد هللا بن عمري
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قومي ممن  فأسلمت وعلمين اإلسالم وعلمين كيف آخذ الصدقة من صلى هللا عليه وسلم  النيب  أتيت
 إمنا  قال ال  أفأعشرهم  أسلم مث رجعت إليه فقلت اي رسول هللا كل ما علمتين قد حفظته إال الصدقة 

 واليهود  النصارى  على  العشور 
 

 ) رجل من بين تغلب ( 

  : بدل من جده

 مث رجعت إليه (  )

 : أي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم . 

 وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري وساق اضطراب الرواة فيه وقال ال يتابع عليه : وقد قال املنذري :

املنذري .  فرض النيب صلى هللا عليه وسلم العشور فيما أخرجت األرض يف مخسة أوساق انتهى كالم
حاشية السنن البن القيم  حلق : يف إسناده اختالف وال أعلمه من طريق حيتج به . كذا يفوقال عبد ا

سريين قال بعثين أنس بن مالك  وأخرج عبد الرزاق يف مصنفه أخربان هشام بن حسان عن أنس بن
املسلمني من كل أربعني درمها درهم , ومن  على األيلة فأخرج يل كتااب من عمر بن اخلطاب يؤخذ من

 له من كل عشرة دراهم درهم .  هل الذمة من كل عشرين درمها وممن ال ذمةأ

بن مهاجر عن زايد بن حدير قال " بعثين عمر بن  وأخرج أبو عبيد يف كتاب األموال من طريق إبراهيم
آخذ من املسلمني من أمواهلم إذا اختلفوا هبا للتجارة ربع  اخلطاب إىل عني التمر مصدقا فأمرين أن

الذمة نصف العشر , ومن أموال أهل احلرب العشر " ورواه حممد بن احلسن  ر , ومن أموال أهلالعش
 واللفظ له .  يف كتاب اآلاثر

فجعل على أهل الذمة يف  وأخرج ابن أيب شيبة من طريق أيب جملز أن عمر بعث عثمان بن حنيف
ك إىل عمر فرضي وأجازه , وقال لعمر بذل أمواهلم اليت خيتلفون هبا يف كل عشرين درمها درمها , وكتب

كم أخذون منكم إذا أتيتم بالدهم , قالوا العشر , قال  " كم أتمر أن أنخذ من جتار أهل الذمة , قال
  فكذلك فخذوا منهم " انتهى .

العشور فأمرين أن  وأخرج سعيد بن منصور عن زايد بن حدير قال " استعملين عمر بن اخلطاب على
ومن جتار املسلمني ربع العشر  هل احلرب العشر , ومن جتار أهل الذمة نصف العشر ,آخذ من جتار أ

 . " 
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حكيم بن  قال مسعت  أرطاة بن املنذر  حدثنا  أشعث بن شعبة  حدثنا  حممد بن عيسى  حدثنا  

  قال  سارية السلمي  العرابض بن حيدث عن  عمري أاب األحوص 

 رجال  خيرب  ومعه من معه من أصحابه وكان صاحب  خيرب  وسلم  صلى هللا عليه ع النيب نزلنا م
تذحبوا محران وأتكلوا مثران  ألكم أن حممد  فقال اي  صلى هللا عليه وسلم  منكرا فأقبل إىل النيب  ماردا 

اركب فرسك مث اند أال  ابن عوف  وقال اي  م وسل صلى هللا عليه يعين النيب  وتضربوا نساءان فغضب 
 صلى هللا عليه وسلم  وأن اجتمعوا للصالة قال فاجتمعوا مث صلى هبم النيب  إن اجلنة ال حتل إال ملؤمن 

هذا القرآن أال  قد يظن أن هللا مل حيرم شيئا إال ما يف أريكته  فقال أحيسب أحدكم متكئا على  مث قام
وإن هللا عز وجل مل حيل لكم  وهللا قد وعظت وأمرت وهنيت عن أشياء إهنا ملثل القرآن أو أكثروإين 

 نسائهم وال أكل مثارهم إذا أعطوكم الذي عليهم  إال إبذن وال ضرب أهل الكتاب  أن تدخلوا بيوت 
 

 ) مسعت حكيم ( 

 بفتح احلاء 

  ( ) بن عمري

 : بضم العني مصغرا 

 ال ماردا ( ) رج

  : أي عاتيا

 ) محران ( 

 : بضمتني مجع محار 

  ) وأن اجتمعوا (

 : بصيغة األمر 

 ) متكئا على أريكة ( 

على أريكته ابإلضافة إىل الضمري أي على سريره أشار إىل منشأ جهله وعدم  : ويف بعض النسخ
وقال  االتكاء والرقاد . كذا يف فتح الودود . السنن ورده هو قلة نظره ودوام غفلته بتعهد اطالعه على

للعروس , يعين الذي لزم  القاري : على أريكته أي سريره املزين ابحللل واألثواب يف قبة أو بيت كما
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والدعة كما هو عادة املتكرب املتجرب القليل  البيت وقعد عن طلب العلم . قيل املراد هبذه الصفة للرتفه
 تهى االهتمام أبمر الدين ان

 أال (  )

 : للتنبيه 

 ) وإين ( 

 : الواو للحال 

 عن أشياء (  )

  : متعلق ابلنهي فحسب ومتعلق الوعظ واألمر حمذوف أي أبشياء

 ) إهنا ( 

اخلفي . قال تعاىل } وما ينطق عن اهلوى إن هو إال  : أي األشياء املأمورة واملنهية على لساين ابلوحي
 وحي يوحى { : 

 القرآن (  ) ملثل

 : أي يف املقدار 

 ) أو أكثر ( 

 قال املظهر أو يف قوله أو أكثر ليس للشك بل إنه عليه الصالة والسالم ال يزال يزداد : أي بل أكثر .

األحكام  علما طورا بعد طور إهلاما من قبل هللا ومكاشفة حلظة فلحظة , فكوشف له أن ما أويت من
 يف املرقاة للقاري  مث كوشفت له ابلزايدة مفصال به ذكره األهبري وفيه أتمل كذاغري القرآن مثله 

 ) مل حيل ( 

 : من اإلحالل 

 الكتاب (  ) بيوت أهل

 : يعين أهل الذمة الذين قبلوا اجلزية 

  ) إال إبذن (

 : أي إال أن أيذنوا لكم ابلطوع والرغبة 

  ( ) إذا أعطوكم الذي عليهم

واملال إذا أعطوا اجلزية , وإذا  : أي من اجلزية . واحلاصل عدم التعرض هلم إبيذائهم يف املسكن واألهل
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وصاروا كأهل احلرب يف قول صحيح كذا ذكره  أبوا عنها انتقضت ذمتهم وحل دمهم وماهلم ونساؤهم
 ابن امللك . 

 أشعث بن شعبة املصيصي وفيه مقال .  قال املنذري : يف إسناده

 
 من  رجل  عن  هالل  عن  منصور  عن  عوانة  أبو قاال حدثنا  وسعيد بن منصور  مسدد  حدثنا  

 عن  ثقيف 
 

 ) فتظهرون ( 

 : أي تغلبون 

 أبمواهلم دون أنفسهم وأبنائهم (  ) فيتقونكم

  : أي جيعلون أمواهلم وقاية ألنفسهم

 حديثه فيصاحلونكم على صلح (  ) قال سعيد يف

منصور يف روايته فيصاحلونكم على صلح يف موضع فيتقونكم أبمواهلم دون أنفسهم  : أي قال سعيد بن
  وأبنائهم

 ) مث اتفقا ( 

 : أي مسدد وسعيد 

  ) ال يصلح لكم (

وقوع الصلح بينهم وبني  : أي ال حيل لكم . قال يف النيل : فيه دليل على أنه ال جيوز للمسلمني بعد
الوفاء ابلعهد ونقض العقد ومها  الكفار على شيء أن يطلبوا منهم زايدة عليه , فإن ذلك من ترك

 حمرمان بنص القرآن والسنة . 

 إسناده رجل جمهول .  قال املنذري : يف

 
 صفوان بن سليم  أن  ملديين أبو صخر ا حدثين  ابن وهب  أخربان  سليمان بن داود املهري  حدثنا  

  دنية  آابئهم  عن  صلى هللا عليه وسلم  أصحاب رسول هللا  عدة من أبناء أخربه عن 
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أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو   معاهدا أال من ظلم  قال  صلى هللا عليه وسلم  عن رسول هللا 
 القيامة  يوم حجيجه  أخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأان 

 

 ) عن عدة ( 

 : أي مجاعة 

 أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (  ) من أبناء

 التابعني  : حيتمل كوهنم من الصحابة أو

 ) عن آابئهم ( 

 : أي الصحابة 

  ) دنية (

التحتية وأعربه النحاة مصدرا يف  : قال السيوطي بكسر الدال املهملة وسكون النون وفتح الياء املثناة
 موضع احلال انتهى . واملعىن الصقي النسب 

 أال (  )

 : للتنبيه 

 ) معاهدا ( 

 مستأمنا  : بكسر اهلاء أي ذميا أو

 ) أو انتقصه ( 

 يف األساس استنقصه وانتقصه عابه انتهى  : أي نقص حقه وقال الطييب : أي عابه ملا

 طاقته ( ) أو كلفه فوق 

 أكثر مما يطيق  أي يف أداء اجلزية أو اخلراج أبن أخذ ممن ال جيب عليه اجلزية أو أخذ ممن جيب عليه :

 ) فأان حجيجه ( 

احلجج عليه . واحلجة الدليل والربهان يقال حاججه حجاجا  أي خصمه وحماجه ومغالبه إبظهار
  النهاية . مبعىن فاعل . كذا يف وحماجة فأان حماج وحجيج فعيل

 قال املنذري : فيه أيضا جمهولون . 

 



 عون المعبود                 كتاب الخراج واإلمارة والفيء                      مكتبة مشكاة اإلسالمية              

 

 165 

 جزية  يسلم يف بعض السنة هل عليه  الذمي  يف  ابب  
 احلول .  ويف , بعض النسخ الذي مكان الذمي . وقوله يف بعض السنة أي يف بعض

  
  قال  ابن عباس  عن  بيه أ عن   قابوس عن  جرير  عن  عبد هللا بن اجلراح  حدثنا  

  جزية  ليس على املسلم  صلى هللا عليه وسلم   قال رسول هللا

  عليه  جزية  إذا أسلم فال  فقال  عن تفسري هذا  سفيان  سئل  قال  كثري  حممد بن حدثنا 
 
 

 ) عن قابوس ( 

 : هو ابن أيب ظبيان 

 املسلم جزية ( ليس على  )

معىن اجلزية اخلراج , فلو أن يهوداي أسلم فكان يف  : قال اخلطايب : هذا يتأول على وجهني أحدمها أن
اجلزية وعن أرضه اخلراج , وهو قول سفيان الثوري والشافعي  يده أرض صوحل عليها وضعت عن رقبته

ضعت عنه اجلزية وأقر على أرضه األرض مما أخذت عنوة مث أسلم صاحبها و  . قال سفيان وإن كانت
اآلخر . أن الذمي إذا أسلم وقدم بعض احلول مل يطالب حبصة ما مضى من السنة   اخلراج . والوجه

 يطالب املسلم ابلصدقة إذا ابع املاشية قبل مضي احلول ألهنا حق جتب ابستكمال احلول كما ال

 انتهى . 

صلى هللا عليه وسلم مرسال  عن أيب ظبيان عن النيب قال املنذري : وأخرجه الرتمذي , وذكر أنه روي
فقال إذا أسلم فال جزية عليه ظبيان بفتح  وذكر أبو داود أن سفيان يعين الثوري سئل عن تفسري هذا

موحدة وايء آخر احلروف مفتوحة وبعد األلف نون .  الظاء املعجمة وقيل بكسرها وبعد الظاء ابء
  . ديثهوقابوس بن أيب ظبيان ال حيتج حب

 
 يف اإلمام يقبل هدااي املشركني  ابب  
قال  أاب سالم  أنه مسع  زيد  عن  ابن سالم  معاوية يعين حدثنا  أبو توبة الربيع بن انفع  حدثنا  

  قال  عبد هللا اهلوزين  حدثين 
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حدثين كيف كانت نفقة  بالل  فقلت اي  حبلب  وسلم  صلى هللا عليه مؤذن رسول هللا  بالال  لقيت 
 ذلك منه منذ بعثه هللا إىل أيل  قال ما كان له شيء كنت أان الذي  عليه وسلم  صلى هللا رسول هللا 

فأكسوه  فأشرتي له الربدة  إذا أاته اإلنسان مسلما فرآه عاراي أيمرين فأنطلق فأستقرض  أن تويف وكان 
عندي سعة فال تستقرض من أحد إال مين  عمه حىت اعرتضين رجل من املشركني فقال اي بالل إنوأط

من  عصابة  ابلصالة فإذا املشرك قد أقبل يف  ففعلت فلما أن كان ذات يوم توضأت مث قمت ألؤذن
ال يل أتدري كم وقال يل قوال غليظا وق فتجهمين  اي لباه  قلت  التجار فلما أن رآين قال اي حبشي

ترعى الغنم   قال قلت قريب قال إمنا بينك وبينه أربع فآخذك ابلذي عليك فأردك  بينك وبني الشهر
رسول  رجع العتمة  كنت قبل ذلك فأخذ يف نفسي ما أيخذ يف أنفس الناس حىت إذا صليت  كما
هللا أبيب أنت وأمي إن  ت اي رسولإىل أهله فاستأذنت عليه فأذن يل فقل صلى هللا عليه وسلم  هللا 

تقضي عين وال عندي وهو فاضحي  املشرك الذي كنت أتدين منه قال يل كذا وكذا وليس عندك ما
صلى هللا عليه  أسلموا حىت يرزق هللا رسوله  إىل بعض هؤالء األحياء الذين قد آبق  فأذن يل أن 

عند رأسي  وجمين  ونعلي  وجرايب  فجعلت سيفي أتيت منزيل  ما يقضي عين فخرجت حىت إذا وسلم 
أجب رسول  بالل  يسعى يدعو اي  الصبح األول أردت أن أنطلق فإذا إنسان  حىت إذا انشق عمود

أمحاهلن فاستأذنت  عليهن مناخات  ركائب  فانطلقت حىت أتيته فإذا أربع  صلى هللا عليه وسلم  هللا 
 الركائب  بقضائك مث قال أمل تر  أبشر فقد جاءك هللا صلى هللا عليه وسلم  ل هللا فقال يل رسو 

وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إيل  األربع فقلت بلى فقال إن لك رقاهبن املناخات 
 ا رسول هللا مث انطلقت إىل املسجد فإذ فذكر احلديث  ففعلت  فاقبضهن واقض دينك فدك  عظيم 

قاعد يف املسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك قلت قد قضى هللا كل  وسلم  صلى هللا عليه
 فلم يبق شيء قال أفضل شيء قلت نعم قال انظر صلى هللا عليه وسلم  على رسول هللا  شيء كان

صلى هللا  صلى رسول هللا أن ترحيين منه فإين لست بداخل على أحد من أهلي حىت ترحيين منه فلما 
 أيتنا أحد فبات رسول هللا  دعاين فقال ما فعل الذي قبلك قال قلت هو معي مل العتمة  عليه وسلم 

دعاين قال ما  يعين من الغد  العتمة  إذا صلى  حىت وقص احلديث  يف املسجد  صلى هللا عليه وسلم 
من أن يدركه املوت  شفقا  هللا منه اي رسول هللا فكرب ومحد هللا  فعل الذي قبلك قال قلت قد أراحك

 عنه  اتبعته حىت إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حىت أتى مبيته فهذا الذي سألتين وعنده ذلك مث
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 قال  وحديثه  وبة أيب ت مبعىن إسناد  معاوية  حدثنا  مروان بن حممد  حدثنا  حممود بن خالد  حدثنا 
 فاغتمزهتا  صلى هللا عليه وسلم  عين رسول هللا  عند قوله ما يقضي عين فسكت

 

 ) حبلب ( 

 بلدة  : بفتح احلاء املهملة والالم اسم

 ) أان الذي أيل ( 

  : بصيغة املتكلم من الوالية أي أتوىل

 ) ذلك ( 

 : أي أمر النفقة 

 ) منه ( 

 النيب صلى هللا عليه وسلم  : أي من

 ) فإذا املشرك ( 

 قال لبالل ال تستقرض من أحد إال مين  : أي ذلك املشرك الذي

 ) يف عصابة ( 

  : أي مجاعة

 ) اي لباه ( 

 : أي لبيك 

 ) فتجهمين ( 

  ه كريه كتجهمهتلقاين بوجه كريه . قال يف القاموس : جهمه كمنعه ومسعه استقبله بوج : أي

 ) فآخذك ابلذي عليك ( 

عليك من املال , وأختذك عبدا يف مقابلة ذلك املال . قاله  : أي آخذك على رأس الشهر يف مقابلة ما
 يف فتح الودود 

 فأخذ يف نفسي (  )

 : أي من اهلم 

 ) العتمة ( 
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  : أي العشاء

 ) كنت أتدين منه ( 

 : أي آخذ الدين منه 

  ) وهو فاضحي (

  اسم فاعل مضاف إىل ايء املتكلم . قال يف القاموس : فضحه كمنعه كشف مساويه

 ) أن آبق ( 

 : أي أذهب وأفر 

  ) إىل بعض هؤالء األحياء (

 : مجع حي مبعىن قبيلة 

 ) ما يقضي عين ( 

  : أي الدين

 ) جرايب ( 

  وحنوه وقراب السيف: بكسر اجليم وعاء من إهاب الشاء 

 ) وجمين ( 

  : اجملن بكسر امليم وفتح اجليم وتشديد النون الرتس

 ) حىت إذا انشق ( 

 : أي انصدع وطلع . 

ومنه احلديث " فلما شق الفجران أمر إبقامة الصالة " يقال شق الفجر وانشق إذا  قال يف النهاية :
 كأنه شق موضع طلوعه وخرج منه انتهى  طلع

 ) عمود الصبح األول ( 

أفق  العمود املستطيل املرتفع يف السماء وهو الصبح الكاذب دون الفجر األمحر املنتشر يف : أي
وبعد ظهوره  السماء فإنه الصبح الصادق واملستطري . فبني الصبحني ساعة لطيفة فإنه يظهر األول

فيدخل وقت الصوم ووقت  هو الفجر الثاين يظهر الثاين ظهورا بينا . فالفجر الذي يتعلق به األحكام
الثاين املعرتض ابلضياء يف أقصى  صالة الصبح بطلوع الفجر واستنارته وإضاءته وهو انصداع الفجر

األفق وينتشر على رءوس اجلبال والقصور املشيدة .  املشرق ذاهبا من القبلة إىل دبرها حىت يرتفع فيعم
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 الكاذب لكيال يعرفين أحد لظلمة آخر الليل وهللا أعلم  واملعىن أين أردت أن أسري يف الصبح

  ) ركائب (

 : مجع ركوبه وهو ما يركب عليه من كل دابة 

  ) بقضائك (

 : أي ما تقضي به الدين 

 ) ما فعل ما قبلك ( 

 حال ما عندك من املال هل قضي الدين أم ال  : أي ما

 ) قال انظر ( 

 منه وانظر يف أسبابه  يف إراحيت : أي اسع

 ) حىت ترحيين منه ( 

 قليب منه أبن تنفقه .  : أي تفرغ

 على مصارفه 

 ) شفقا ( 

  : أي خوفا

 ) وعنده ذلك ( 

 : أي ذلك املال 

  ( ) فهذا الذي سألتين عنه

احلديث يدل على وسلم و  : املخاطب هو عبد هللا اهلوزين الذي سأل بالال عن نفقته صلى هللا عليه
 اآليت , وسيأيت وجه اجلمع بينهما .  جواز قبول اهلدية من املشرك , ويعارضه حديث عياض بن محار

 إسناده ثقات .  واحلديث سكت عنه املنذري . ويف النيل رجال

 ) فاغتمزهتا ( 

 وثقلت علي . كذا يف فتح الودود .  : أي ما ارتضيت تلك احلالة وكرهتها

 
يزيد بن عبد هللا بن  عن  قتادة  عن  عمران   حدثنا أبو داود  حدثنا  هارون بن عبد هللا  ثنا حد 

  قال  محار  عياض بن عن  الشخري 
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إين  صلى هللا عليه وسلم  فقال أسلمت فقلت ال فقال النيب  انقة صلى هللا عليه وسلم  أهديت للنيب 
 املشركني  زبد   هنيت عن

 

 ) إين هنيت عن زبد املشركني ( 

 وسكون املوحدة العطاء والرفدة قال اخلطايب : يف رد هديته وجهان أحدمها أن يغيظه برد : بفتح الزاي

روي "  اهلدية فيمتغص منه فيحمله ذلك على اإلسالم , واآلخر أن للهدية موضعا من القلب , وقد
مشرك فرد اهلدية قطعا لسبب   جيوز عليه صلى هللا عليه وآله وسلم أن مييل بقلبه إىلهتادوا حتابوا " وال

النجاشي وليس ذلك خبالف لقوله : هنيت  امليل . وقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قبل هدية
مبشرك , وقد أبيح لنا طعام أهل الكتاب  عن زبد املشركني " ألنه رجل من أهل الكتاب ليس

  هم , وذلك خالف حكم أهل الشرك انتهى .ونكاح

عياض بن محار ,  وقد ذكر وجوه أخر للجمع بني األحاديث القاضية جلواز قبول اهلدية وبني حديث
 وإن شئت الوقوف عليها فعليك ابلفتح والنيل . 

 وأخرجه الرتمذي وقال حسن صحيح .  قال املنذري :

 
 األرضني  إقطاع  يف  ابب  

 ذكره القاري .  أي إعطائها . قال القاضي : اإلقطاع تعيني قطعة من األرض لغريه

 
  أبيه  عن  علقمة بن وائل  عن  مساك  عن  شعبة  أخربان  عمرو بن مرزوق  حدثنا  

  حبضرموت  أرضا  أقطعه  هللا عليه وسلم  صلى أن النيب 

 مثله  إبسناده  علقمة بن وائل  عن  جامع بن مطر  حدثنا  مر حفص بن ع حدثنا 
 

 ) أقطعه ( 

 : أي أعطى وائال 

  ( ) حبضرموت

والراء وامليم وسكون الضاد  اسم بلد ابليمن غري منصرف ابلرتكيب والعلمية وهو بفتح احلاء املهملة
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  ة .املعجمة . ويف القاموس : بضم امليم بلد وقبيل

معاوية ليقطعها إايه  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وقال حسن صحيح , وزاد يف رواية " وبعث معه
 . " 

 
  قال  عمرو بن حريث  عن  أيب  حدثين  فطر  عن  عبد هللا بن داود  حدثنا  مسدد  حدثنا  

 أزيدك  أزيدك  بقوس وقال  ابملدينة  ا دار  صلى هللا عليه وسلم  هللا  خط يل رسول
 

 ) بقوس ( 

 : أي جعله آلة اخلط 

 أزيدك أزيدك (  ) وقال

القدر أم أزيدك فيه , وحيتمل أنه خرب  : قال يف الفتح الودود : حيتمل أنه استفهام أي أيكفيك هذا
موالان حممد إسحاق رمحه هللا تعاىل :  وقال شيخ شيخنا مبعىن قد زدتك أي فال تطلب الزايدة انتهى .

أزيدك بعد هذا أما اآلن فخذ هذا القدر . واحلديث سكت عنه املنذري .  وحيتمل أن يكون معناه أين
 

 
  غري واحد  عن  بن أيب عبد الرمحن  ربيعة عن  مالك  عن  عبد هللا بن مسلمة  حدثنا  

 من انحية  وهي القبلية  معادن  بالل بن احلارث املزين  أقطع  يه وسلم صلى هللا عل أن رسول هللا 
 فتلك املعادن ال يؤخذ منها إال الزكاة إىل اليوم  الفرع 

 

 ) معادن القبلية ( 

منسوبة إىل قبل بفتح القاف والباء وهي انحية من ساحل البحر بينها وبني  : قال يف اجملمع : هي
بفتح  أايم , وقيل هو بكسر قاف مث الم مفتوحة مث ابء انتهى . ويف النهاية نسبة إىل قبل نة مخسةاملدي

القاف وبعدها الم  القاف والباء , وهذا هو احملفوظ يف احلديث . ويف كتاب األمكنة : القلبة بكسر
 مفتوحة مث ابء انتهى 

 ) وهي من انحية الفرع ( 



 عون المعبود                 كتاب الخراج واإلمارة والفيء                      مكتبة مشكاة اإلسالمية              

 

 172 

الفاء والراء كما  بني احلرمني . قال الزرقاين يف شرح املوطأ : الفرع بضمبضم فاء وسكون راء موضع  :
هكذا قيده الناس وكذا رويناه .  جزم به السهيلي وعياض يف املشارق . وقال يف كتابه التنبيهات :

انتهى . فاقتصار صاحب النهاية والنووي يف  وحكى عبد احلق عن األحول إسكان الراء ومل يذكره غريه
 بضمتني من انحية املدينة  : ه على اإلسكان مرجوح . قال يف الروضهتذيب

 ) ال يؤخذ منها إال الزكاة ( 

 اخلمس , فدل ذلك على وجوب زكاة املعدن .  : أي ال

من املعادن مما خيرج منها شيء حىت يبلغ ما خيرج منها قدر  قال مالك أرى وهللا أعلم أن ال يؤخذ
وقدر مائيت درهم فضة وهي مخس أواق , وهبذا قال مجاعة وقال أبو حنيفة  ذهباعشرين دينارا عينا أي 

عند  وغريمها : املعدن كالركاز وفيه اخلمس يؤخذ من قليله وكثريه . واحلديث املذكور مرسل والثوري
احلارث بن بالل بن  مجيع رواة املوطأ , ووصله البزار من طريق عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة عن

عن عكرمة عن ابن عباس قاله الزرقاين  ارث املزين عن أبيه . وأبو داود من طريق ثور بن يزيد الديلياحل
 . 

 مالك يف املوطأ مرسال ولفظه عن غري واحد من علمائهم .  وقال املنذري : هذا مرسل , وهكذا رواه

عن مالك وذكر أن الدراوردي  املوطأ عند مجيع الرواة مرسال ومل خيتلف فيه وقال أبو عمر : هكذا يف
صاحل  ربيعة عن احلارث بن بالل بن احلارث املزين عن أبيه . وقال أيضا وإسناد ربيعة فيه رواه عن

 حسن . 

 
 أبو أويس  أخربان  احلسني بن حممد  حدثنا  العباس  وغريه قال  العباس بن حممد بن حامت  حدثنا  

  جده  عن  أبيه  عن  عمرو بن عوف املزين  د هللا بنكثري بن عب حدثنا 

وقال  وغوريها  جلسيها   القبلية معادن  بالل بن احلارث املزين  أقطع  صلى هللا عليه وسلم  النيب  أن
صلى هللا  له النيب  وكتب ومل يعطه حق مسلم  قدس  وحيث يصلح الزرع من  وغورها  جلسها  غريه  

أعطاه  بالل بن احلارث املزين  رسول هللا  حممد  هذا ما أعطى  الرمحن الرحيم  بسم هللا عليه وسلم 
ومل  قدس  وحيث يصلح الزرع من   وغورها جلسها  غريه  وقال  وغوريها  جلسيها  القبلية  معادن 

  يعطه حق مسلم 



 عون المعبود                 كتاب الخراج واإلمارة والفيء                      مكتبة مشكاة اإلسالمية              

 

 173 

ابن   عن عكرمة  عن  بين الديل بن بكر بن كنانة  موىل  ثور بن زيد  وحدثين  أبو أويس  ل قا
 مثله  عباس 

 

 ) جلسيها ( 

جلس مبعىن املرتفع . وقوله غوريها بفتح الغني وسكون الواو نسبة  : بفتح اجليم وسكون الالم نسبة إىل
 ملراد أعطاه ما ارتفع منها وما اخنفض , واألقرب ترك النسبة . قاله يفاملنخفض , وا إىل غور مبعىن

 الفتح الودود 

 ) قال غري العباس جلسها وغورها ( 

 برتك النسبة وهو الظاهر واجللس بفتح اجليم وسكون الالم مبعىن النجد أي املرتفع من : أي قال غريه

 ا اخنفض من األرض األرض والغور بفتح الغني املعجمة وسكون الواو م

  ( ) من قدس

كما يف القاموس ,  : بضم القاف وسكون الدال املهملة بعدها سني مهملة وهو جبل عظيم بنجد
 عنه املنذري .  وقيل املوضع املرتفع الذي يصلح للزرع كما يف النهاية واحلديث سكت

 
صلى هللا  يعين كتاب قطيعة النيب  قرأته غري مرة  قال  احلنيين  قال مسعت  حممد بن النضر  حدثنا  

 حدثين  أبو أويس  أخربان  حسني بن حممد  عن  غري واحد  و حدثنا   أبو داود قال  عليه وسلم 

  جده  عن  أبيه  عن  كثري بن عبد هللا 

 قال  وغوريها  جلسيها  القبلية  معادن  احلارث املزين  بالل بن أقطع  صلى هللا عليه وسلم   أن النيب
بالل بن  ومل يعط  قدس  وحيث يصلح الزرع من  مث اتفقا  وذات النصب  وجرسها  ابن النضر 

يه صلى هللا عل هذا ما أعطى رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم   حق مسلم وكتب له النيب احلارث 
 قدس   وحيث يصلح الزرع من وغورها  جلسها  القبلية  أعطاه معادن  احلارث املزين  بالل بن وسلم 

 ومل يعطه حق مسلم 

 صلى هللا عليه وسلم  عن النيب  ابن عباس  عن  عكرمة  عن   ثور بن زيد وحدثين  أبو أويس  قال 
 أيب بن كعب  وكتب  بن النضر ا زاد  مثله 
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 ) احلنيين ( 

 إسحاق بن إبراهيم  : بضم املهملة وابلنون مصغرا هو

  ) يعين كتاب قطيعة النيب صلى هللا عليه وسلم (

 : القطيعة قطعة أرض يقطعها اإلمام ألحد 

  ) وجرسها وذات النصب (

على تعيني املراد  راء . والنصب بضمتني وما اطلعت : قال يف فتح الودود : ضبط بفتح جيم وسكون
 بذلك . نعم الذي يظهر أهنما قسمان من األرض انتهى . 

 قال يف اجملمع : ذات النصب موضع على أربعة برد من املدينة . وقال فيه يف مادة جرس : قلت :

  أعلماجلرسة اليت ] أي األرض اليت [ تصوت إذا حركت وقلبت انتهى وهللا تعاىل 

 ) مث اتفقا ( 

  : أي إسحاق بن إبراهيم احلنيين وحسني بن حممد

 ) زاد ابن النضر ( 

 : هو حممد شيخ أيب داود 

  ) وكتب (

 : هذا كتاب القطيعة 

 ) أيب بن كعب ( 

 هللا صلى هللا عليه وسلم .  : أي أبمر رسول

عباس ليس يرويه عن أيب أويس ] هكذا يف  ث ابنقال املنذري : قال أبو عمرو وهو غريب من حدي
ليس يرويه غري أيب أويس عن ثور وهللا أعلم [ عن  األصل أي عن أيب أويس عن ثور ويشبه أن يكون

هللا بن عوف املزين ال حيتج حبديثه , وأبو أويس عبد هللا بن عبد  ثور هذا آخر كالمه . كثري بن عبد
 عفه غري واحد . يف الشواهد وض هللا أخرج له مسلم

 
حممد بن حيىي بن قيس  أن  املعىن واحد  العسقالين  وحممد بن املتوكل قتيبة بن سعيد الثقفي  حدثنا  

 املتوكل  ابن قال  مشري  عن  مسي بن قيس  عن  مثامة بن شراحيل  عن  أيب  حدثهم أخربين  املأريب 
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  أبيض بن محال  عن  ابن عبد املدان 

فقطعه  مبأرب  الذي  املتوكل  ابن قال  امللح  فاستقطعه  صلى هللا عليه وسلم  وفد إىل رسول هللا  أنه
له املاء العد قال فانتزع منه  قطعت  له إمنا  قطعت  له فلما أن وىل قال رجل من اجمللس أتدري ما  

  اإلبل  أخفاف  ابن املتوكل  وقال  خفاف  تنله  ما مل  قال  األراك  من  حيمى قال وسأله عما 

يعين أن  اإلبل  أخفاف  تنله  ما مل  املخزومي  حممد بن احلسن قال قال  هارون بن عبد هللا  حدثين 
 وحيمى ما فوقه  اإلبل أتكل منتهى رءوسها 

 

 املأريب ( ) 

 ابليمن  : نسبة إىل مأرب كمنزل بلدة

 ) عن مشري ( 

 : كعظيم 

 املدان (  ) قال ابن املتوكل ابن عبد

وأما قتيبة فقال يف روايته عن مشري فقط  : أي قال حممد بن املتوكل يف روايته عن مشري بن عبد املدان ,
 بغري نسبته إىل أبيه 

 محال (  ) عن أبيض بن

صلى هللا عليه وسلم أبيض . قال  : ابملهملة وتشديد امليم له صحبة وكان امسه أسود ومساه رسول هللا
 القاري 

 ) أنه وفد ( 

 وفد عليه ابملدينة وقيل بل لقيه يف حجة الوداع . قاله يف مرقاة الصعود  : : قال السبكي

 فاستقطعه امللح (  )

 ه إايه أي معدن امللح أي سأله أن يقطع

 ابن املتوكل الذي مبأرب (  ) قال

 ومأرب موضع ابليمن غري مصروف  , : أي قال يف روايته فاستقطعه امللح الذي مبأرب

 ) فقطعه ( 

 : امللح 
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  ( ) له

 : أي ألبيض 

 ) وىل ( 

 : أي أدبر 

  ) قال رجل (

  ه العباس بن مرداس: وهو األقرع بن حابس على ما ذكره الطييب وقيل إن

 ) املاء العد ( 

 الذي ال ينقطع .  : بكسر العني وتشديد الدال املهملتني أي الدائم

واملقصود أن امللح الذي قطعت له هو   قال يف القاموس : املاء الذي له مادة ال تنقطع كماء العني .
 كاملاء العد يف حصوله من غري عمل وكد 

 فانتزع (  )

 ول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك امللح : أي رس

  ) منه (

 : أي من أبيض . 

جيوز إذا كانت ابطنة ال ينال منها شيء إال بتعب  قال القاري : ومن ذلك علم أن إقطاع املعادن إمنا
والكربيت وحنوها وما كانت ظاهرة حيصل املقصود منها من غري كد  ومؤنة كامللح والنفط والفريوزج

بل الناس فيها شركاء كالكأل ومياه األودية , وأن احلاكم إذا حكم مث ظهر  , ال جيوز إقطاعها وصنعة
 يف خالفه ينقض حكمه ويرجع عنه انتهى .  أن احلق

القاضي أبو الطيب وغريه : إمنا أقطعه على ظاهر ما مسعه منه   وقال السيوطي يف مرقاة الصعود : قال
على خالف ما هي عليه فأفىت فبان له أهنا خبالفه فأفىت مبا ظهر له  فصورت له كمن استفيت يف مسألة

 فال يكون خمطئا , وذلك احلكم ترتب على حجة اخلصم فتبني خالفها وليس ذلك من اخلطأ يف اثنيا

النيب صلى هللا  شيء . قال السبكي : حيتمل أن إنشاء حترمي إقطاع املعادن الظاهرة إمنا كان ملا رده
يكون اإلقطاع كان مشروطا  يكون إقطاعه قبل ذلك إما جائزا وإما على حكم األصل أوعليه وسلم و 

يتبني أنه على خالف الصفة املشروطة يف  بصفة , ويرشد إليه قوله يف بعض الرواايت " فال آذن " فإنه
رما منه استقاله , والظاهر أن استقالته تطييب لقلبه تك اإلقطاع . وقيل إن النيب صلى هللا عليه وسلم
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  صلى هللا عليه وسلم .

النيب صلى هللا عليه  ويف معجم الطرباين : أن أبيض قال قد أقلته منه على أن جتعله مين صدقة , فقال
 يف مكارم األخالق انتهى  وسلم هو منك صدقة , فهذا من النيب صلى هللا عليه وسلم مبالغة

 ) عما حيمى ( 

  : على بناء املفعول

 راك ( ) من األ

ولعل املراد منه األرض اليت فيها األراك . قال  , : بيان ملا هو القطعة من األرض على ما يف القاموس
 اإلحياء إذ احلمى املتعارف ال جيوز ألحد أن خيصه . قاله القاري .  املظهر : املراد من احلمى هنا

األراك  عن األراك الذي حيمى كأنه قال أيالودود : األراك ابلفتح شجر واملراد أنه سأله  وقال يف فتح
الرئيس منهم كان إذا نزل  جيوز أن حيمى اي رسول هللا انتهى . ويف النيل : وأصل احلمى عند العرب أن

محاه من كل جانب فال يرعى فيه  منزال خمصبا استعوى كلبا على مكان عال فإىل حيث انتهى صوته
 غريه , ويرعى هو مع غريه فيما سواه . 

فيه  املكان احملمي وهو خالف املباح , ومعناه أن مينع من اإلحياء يف ذلك املوات ليتوفر واحلمى هو
صلى هللا عليه  الكأل وترعاه مواش خمصوصة ومينع غريها . وأحاديث الباب تدل على أنه جيوز للنيب

ضي املوات خمتصة ببعض األرا وسلم وملن بعده من األئمة إقطاع املعادن , واملراد ابإلقطاع جعل بعض
أوىل به من غريه , ولكن بشرط أن  األشخاص سواء كان ذلك معدان أو أرضا فيصري ذلك البعض

 يكون من املوات اليت ال خيتص هبا أحد . 

وال يقطع من  ابن التني : إنه إمنا يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار , وإمنا يقطع من الفيء قال
حيمل إقطاعه صلى هللا  . وقد يكون اإلقطاع متليكا وغري متليك , وعلى الثاينحق مسلم وال معاهد 

 عليه وسلم الدور ابملدينة انتهى . 

 

  ) قال (

 : أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ) ما مل تنله ( 

 بفتح النون أي مل تصله  :

 ) أخفاف اإلبل ( 
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رات . وفيه دليل على أن اإلحياء ال جيوز بقرب العمارة الحتياج املراعي والعما : أي ما كان مبعزل من
يف موضع  إليه ملرعى مواشيهم وإليه أشار بقوله : " ما مل تنله أخفاف اإلبل " أي ليكن اإلحياء البلد

  بعيد ال تصل إليه اإلبل السارحة . ويف الفائق : قيل األخفاف مسان اإلبل .

يرتك ملسان اإلبل وما  سن , واملعىن أن ما قرب من املرعى ال حيمى بلقال األصمعي : اخلف اجلمل امل
 كذا يف املرقاة .  . يف معناها من الضعاف اليت ال تقوى على اإلمعان يف طلب املرعى

حسن غريب هذا آخر كالمه , ويف إسناده  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي وابن ماجه , وقال الرتمذي
ابن عدي : أحاديثه مظلمة منكرة , وذكر أبو داود عن  السبائي املأريب . قال حممد بن حيىي بن قيس

مل تنله أخفاف اإلبل يعين أن اإلبل أتكل منتهى رءوسها وحيمي  حممد بن احلسن املخزومي قال : ما
وجها آخر وهو أنه إمنا حيمي من األراك ما بعد من حضرة العمارة فال تبلغه  ما فوقه . وذكر اخلطايب

 الرائحة . إذا أرسلت يف الرعي انتهى كالم املنذري .  إلبلا

 

 أتكل إخل (  ) يعين أن اإلبل

 كذا يف فتح الودود .  . : حاصله أن ذاك هو ما مل تنله أفواهها حال مشيها على أخفافها

 
 عمي  حدثين  عيد فرج بن س حدثنا  الزبري  عبد هللا بن حدثنا  حممد بن أمحد القرشي  حدثنا  

  أبيض بن محال  جده  عن  أبيه  عن  اثبت بن سعيد 

 ال صلى هللا عليه وسلم  فقال رسول هللا  األراك  عن محى  هللا عليه وسلم  صلى أنه سأل رسول هللا 
قال  األراك  ال محى يف   عليه وسلم صلى هللا يف حظاري فقال النيب  أراكة  فقال  األراك  محى يف 

 عليها  يعين حبظاري األرض اليت فيها الزرع احملاط فرج 
 

 ) عن محى األراك ( 

 منه السواك ويقال له ابلفارسية درخت بيلو  : األراك شجر معروف يتخذ

 ) أراكة يف حظاري ( 

األراكة يف أرض  ظرية ويفتح احلاء وتكسر , وكانت تلكأراد األرض اليت فيها الزرع احملاط عليها كاحل :
اجملمع , وكذا قال اخلطايب  أحياها فلم ميلكها وملك األرض دوهنا إذ كانت مرعى للسارحة . قاله يف

حممي لصاحبه غري حمظور عليه متلكه  يف املعامل وزاد : فأما األراكة إذا نبت يف ملك رجل فإنه
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 يتخذه الناس يف أراضيهم وهللا أعلم انتهى  ه وبني سائر الشجر الذيوالتصرف فيه , فال فرق بين

 ) قال فرج ( 

 سعيد . واحلديث سكت عنه املنذري .  : هو ابن

 
عبد هللا بن  وهو ابن  عمر  قال  أابن  حدثنا  الفراييب  حدثنا  عمر بن اخلطاب أبو حفص  حدثنا  

  صخر  جده  عن  أبيه  عن  عثمان بن أيب حازم  ثين قال حد أيب حازم 

 ركب يف خيل ميد النيب  صخر  ذلك  فلما أن مسع ثقيفا  غزا  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
يومئذ  ر صخ قد انصرف ومل يفتح فجعل  هللا عليه وسلم  صلى فوجد نيب هللا  صلى هللا عليه وسلم 
 فلم صلى هللا عليه وسلم  يفارق هذا القصر حىت ينزلوا على حكم رسول هللا  عهد هللا وذمته أن ال

 ثقيفا  أما بعد فإن  صخر  فكتب إليه  صلى هللا عليه وسلم  يفارقهم حىت نزلوا على حكم رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم  خيل فأمر رسول هللا  وهم يف قد نزلت على حكمك اي رسول هللا وأان مقبل إليهم

يف خيلها ورجاهلا وأاته القوم  ألمحس  اللهم ابرك  دعوات  عشر ألمحس  ابلصالة جامعة فدعا  
 أخذ عميت ودخلت فيما دخل فيه املسلمون صخرا  فقال اي نيب هللا إن  شعبة  املغرية بن فتكلم 

عمته فدفعها  املغرية  إىل  دماءهم وأمواهلم فادفع أحرزوا  إن القوم إذا أسلموا  صخر   فدعاه فقال اي
قد هربوا عن اإلسالم وتركوا ذلك املاء فقال اي  لبين سليم  ما  صلى هللا عليه وسلم  إليه وسأل نيب هللا 

يدفع إليهم  فسألوه أن صخرا  فأتوا  السلميني  يعين  وقومي قال نعم فأنزله وأسلم  نيب هللا أنزلنيه أان
ليدفع إلينا ماءان فأىب  صخرا  أسلمنا وأتينا  فقالوا اي نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  املاء فأىب فأتوا النيب 
ع إىل القوم ماءهم قال أمواهلم ودماءهم فادف أحرزوا  القوم إذا أسلموا  إن صخر  علينا فأاته فقال اي 

أخذه اجلارية  يتغري عند ذلك محرة حياء من صلى هللا عليه وسلم  نيب هللا فرأيت وجه رسول هللا  نعم اي
 وأخذه املاء 

 

 ) قال عمر ( 

  : أي ابن اخلطاب أبو حفص املذكور

 ) وهو ( 

 : أي أابن 
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 ) غزا ثقيفا ( 

 ال سنة مثان غزوة الطائف يف شو  : أي يف

 ) ميد ( 

  : من اإلمداد أي يعني

 ) عهد هللا ( 

 : ابلنصب مفعول جعل 

  ) هذا القصر (

 : أي قصر ثقيف 

 ) فلم يفارقهم ( 

 ثقيفا  : أي مل يفارق صخر

 ) فدعا ألمحس عشر دعوات ( 

 : وكان صخر أمحسيا 

 يف خيلها (  )

وأجلب عليهم خبيلك ورجلك { أي  ركاب اخليل كما يف قوله تعاىل : }: أي يف فرسان أمحس وهو 
 بفرسانك ومشاتك 

 ) ورجاهلا ( 

قوله تعاىل }  بكسر الراء وبفتح اجليم مجع الراجل وهو من ليس له ظهر يركبه خبالف الفارس كما يف :
 وأذن يف الناس ابحلج أيتوك رجاال { 

 ) وأاته ( 

  عليه وسلم النيب صلى هللا : أي

 ) القوم ( 

 : أي قوم ثقيف 

 فتكلم املغرية بن شعبة (  )

 : وهو ثقفي 

 املسلمون (  ) ودخلت فيما دخل فيه
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 : أي دخلت يف اإلسالم 

 ) وسأل ( 

  : أي صخر

 ) ما لبين سليم ( 

 الظاهر  : كذا يف بعض النسخ ويف بعضها ماء ابهلمزة وهو

 (  ) فأبو إخل

إليهم قال اخلطايب يشبه أن يكون أمره برده املاء عليهم إمنا  : يعين صخرا وقومه أي امتنعوا من دفع املاء
النفس عنه ولذلك كان يظهر يف وجهه أثر احلياء , واألصل أن الكافر إذا  هو على معىن استطابة

 هللا عليه وسلم مث جعله لصخر فإنه يكون فيئا فإذا صار فيئا وقد ملكه رسول هللا صلى هرب عن ماله

عليهم  فإنه ال ينتقل ملكه عنه إليهم إبسالمهم فيما بعد , ولكنه استطاب نفس صخر عنه مث رده
حيتمل أن يكون على هذا  أتلفا هلم على اإلسالم وترغيبا هلم يف الدين وهللا أعلم . وأما رد املرأة فقد

الغامنني عنها , وقد حيتمل أن يكون  استطاب أنفس املعىن أيضا كما فعل ذلك يف سيب هوازن بعد أن
حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , فكان السيب  األمر فيها خبالف ذلك ألن القوم إمنا نزلوا على

هللا عز وجل فيهم , فرأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يرد  واملال والدماء موقوفة على ما يريه
 ى . انته املرأة وأن ال تسىب

املهملة وسكون الياء آخر  قال املنذري : صخر هذا هو أبو حازم صخر بن العيلة وهو بفتح العني
يف الكوفيني له صحبة , العيلة اسم أمه  احلروف بعدها الم مفتوحة واتء أتنيث البجلي األمحسي عداده

 . 

أعلم هذا آخر كالمه . ويف  بن العيلة غري هذا احلديث فيما وقال أبو القاسم البغوي : وليس لصخر
 بن أيب حازم وقد وثقه حيىي بن معني .  إسناده أابن بن عبد هللا

  وقال اإلمام أمحد صدوق صاحل احلديث .

 وقال ابن عدي : وأرجو أنه ال أبس به . 

 وكان ممن فحش خطؤه وانفرد ابملناكري .  وقال أبو حامت بن حبان البسيت :
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عن  سربة بن عبد العزيز بن الربيع اجلهين  حدثين  ابن وهب  أخربان  ن بن داود املهري سليما حدثنا  
  جده  عن  أبيه  

وإن  تبوك  فأقام ثالاث مث خرج إىل  دومة  حتت  نزل يف موضع املسجد صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 فقال قد  جهينة  من  بنو رفاعة  فقالوا  املروة  قال هلم من أهل ذي ف ابلرحبة  حلقوه  جهينة  

  فاقتسموها فمنهم من ابع ومنهم من أمسك فعمل لبين رفاعة  أقطعتها 

 به كله  عن هذا احلديث فحدثين ببعضه ومل حيدثين عبد العزيز  مث سألت أابه 
 

 ) حدثين سربة ( 

  وله وسكون املوحدة: بفتح أ

 ) يف موضع املسجد ( 

 : أي من بالد جهينة 

  ) حتت دومة (

 . 

  قال يف القاموس : الدوم شجر املقل والنبق وضخام الشجر انتهى

 ) وإن جهينة ( 

 : ابلتصغري قبيلة 

 ) حلقوه ( 

 أي النيب صلى هللا عليه وسلم  :

 ) ابلرحبة ( 

  الواسعة: أي األرض 

 ) من أهل ذي املروة ( 

 : أي أهنم من سكان ذي املروة . 

من أعمال  يف املراصد : ذو املروة قرية بوادي القرى . قال ووادي القرى واد بني املدينة والشام قال
 املدينة كثري القرى انتهى 

 ) فقال ( 
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 عليه وسلم  : النيب صلى هللا

 ) قد أقطعتها ( 

 رية ذي املروة : أي ق

 سألت (  ) مث

 : الظاهر أن هذا مقول وهب 

 ) أابه ( 

 سربة  : أي أاب

 ) عبد العزيز ( 

  : بدل من أابه . واحلديث سكت عنه املنذري .

 
 هشام بن عروة  عن  أبو بكر بن عياش  حدثنا  حيىي يعين ابن آدم  حدثنا  حسني بن علي  حدثنا  

  أيب بكر  أمساء بنت عن  أبيه  عن 

 خنال  الزبري  أقطع  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 

 ) أقطع الزبري خنال ( 

مال ظاهر العني ظاهر النفع كاملعادن الظاهرة فيشبه أن يكون إمنا أعطاه ذلك  : قال اخلطايب : النخل
 أعلم . وكان أبو إسحاق املروزي يتأول إقطاع النيب صلى هللا عليه الذي هو سهمه وهللا من اخلمس

  وآله وسلم املهاجرين الدور على معىن العارية انتهى . واحلديث سكت عنه املنذري .

 
 عبد هللا بن حسان العنربي  قاال حدثنا  املعىن واحد  وموسى بن إمسعيل  حفص بن عمر  حدثنا  

 وكانت جدة أبيهما  قيلة بنت خمرمة  ربيبيت  وكانتا  عليبة  ابنتا  ودحيبة  صفية  داتي ج حدثتين 

  أهنا أخربهتما قالت 

بكر  وافد  حريث بن حسان  قالت تقدم صاحيب تعين  عليه وسلم  صلى هللا قدمنا على رسول هللا 
ابلدهناء  متيم  بين وعلى قومه مث قال اي رسول هللا اكتب بيننا وبني  فبايعه على اإلسالم عليه بن وائل 

فلما رأيته قد أمر  ابلدهناء  اي غالم  أن ال جياوزها إلينا منهم أحد إال مسافر أو جماور فقال اكتب له 
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ض إذ سألك اي رسول هللا إنه مل يسألك السوية من األر  وهي وطين وداري فقلت شخص يب  له هبا 
وأبناؤها وراء ذلك فقال  بين متيم  ومرعى الغنم ونساء  مقيد اجلمل   عندك الدهناء  إمنا هي هذه 

  املسلم أخو املسلم يسعهما املاء والشجر ويتعاوانن على الفتان غالم صدقت املسكينة  أمسك اي
 

 ) ودحيبة ( 

 ولة من الثالثة مقب : مبهملة وموحدة مصغرة العنربية

 ) كانتا ربيبيت قيلة ( 

 صحابية هلا حديث طويل . كذا يف التقريب  : ابلتحتانية الساكنة

 ) وكانت ( 

  أي قيلة : جدة

 ) أبيهما ( 

 : الضمري لصفية ودحيبة 

  ) أهنا (

 : أي قيلة 

 ) صاحيب ( 

 : يعين رفيقي 

  ( ) فبايعه

 هللا عليه وسلم  : أي النيب صلى

  ) عليه وعلى قومه (

 : الضمري فيهما حلريث 

 ) ابلدهناء ( 

 متيم .  موضع معروف ببالد

متيم وهي من أكثر بالد هللا   قال يف املراصد : ابلفتح مث السكون ونون وألف ممدودة وهي من داير بين
 كأل مع قلة أعداد مياه انتهى 

  ) ال جياوزها (
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 الدهناء يعين ابلتصرف عليها : أي 

  ) إال مسافر أو جماوز (

 : يعين ال بد من جماوزهتما لكن ال تصرفا بل مرورا 

  ) فقال (

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) اكتب له ( 

 حلريث  : أي

 ) فلما رأيته ( 

 : هذا قول قيلة 

  ) قد أمر له (

 : أي حلريث 

 ) هبا ( 

 : أي ابلدهناء 

  ( ) شخص يب

األرض لقلقه وانزعاجه كذا  : على بناء املفعول يقال للرجل إذا أاته ما يقلقه قد شخص كأنه رفع من
 يف فتح الودود 

 ) وهي ( 

  : أي الدهناء

 ) السوية من األرض ( 

وسط بني املكانني كذا يف مستوية يقال مكان سواء أي مت : سواء الشيء وسطه وأرض سواء سهلة أي
  الصحاح والنهاية .

سألك الدهناء وهي أرض  واملعىن أن حريثا مل يسألك األرض املتوسطة بني األنفع وغري األنفع بل إمنا
احتياجه إليها فكيف تقطعها حلريث  جيدة ومرعى اجلمل وال يستغىن عن الدهناء ملن سكن فيها لشدة

 لسكاهنا خاصة , وإمنا فيها منفعة عامة 

 مقيد اجلمل (  )
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منه وال يتجاوزه يف طلب املرعى فكأنه  : على وزن اسم املفعول أي مرعى اجلمل ومسرحه فهو ال يربح
 اقتطاعه وأن الكأل مبنزلة املاء ال مينع . قاله اخلطايب  مقيد هناك . وفيه من الفقه أن املرعى ال جيوز

  ) املسكينة (

 : هي قيلة 

 م املاء والشجر ( ) يسعه

 يسعهما بصيغة التثنية .  : ويف بعض النسخ

 املشاركة  قال اخلطايب : أيمرمها حبسن اجملاورة وينهامها عن سوء

 ) يتعاونون على الفتان ( 

 الفتنة وبضم الفاء مجع فاتن .  : يروى ابلفتح مبالغة من

س عن دينهم ويضلهم , ويروى الفتان بضم الفاء النا قال اخلطايب : يقال معناه الشيطان الذي يفنت
 وكهان .  وهو مجاعة الفاتن كما يقال كاهن

 حديث عبد هللا بن حسان .  قال املنذري : وأخرجه الرتمذي خمتصرا , وقال حديث ال نعرفه إال من

 
 عن  وب بنت منيلة أم جن حدثتين  الواحد  عبد احلميد بن عبد حدثين  حممد بن بشار  حدثنا  

  قال  أمسر بن مضرس  أبيها  عن  عقيلة بنت أمسر بن مضرس  أمها  عن  سويدة بنت جابر  أمها 

سبق إىل ماء مل يسبقه إليه مسلم فهو له قال  من فبايعته فقال  صلى هللا عليه وسلم  أتيت النيب 
  يتخاطون يتعادون  فخرج الناس 

 

 ) أم جنوب بنت منيلة ( 

 حاهلا من السابعة انتهى .  : قال احلافظ : ال يعرف

 قال ابن األثري : منيلة بضم النون 

 أمها (  ) عن

 : الضمري يرجع إىل أم جنوب 

  ) سويدة بنت جابر (

 : بدل من أمها . 
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 قال يف التقريب : ال تعرف من السادسة 

 عقيلة (  )

 بفتح العني مكربا قاله ابن األثري  :

  ) أمسر بن مضرس (

 بفتح الضاد املعجمة وتشديد الراء املكسورة بعدها مهملة صحايب 

 إىل ما مل يسبقه (  )

واحلطب وغريها من املباحات . ويف بعض  : الضمري املنصوب ملن وما موصولة أي من املاء والكأل
 النسخ ماء 

 ) فهو له ( 

 ما أخذ صار ملكا دون ما بقي يف ذلك املوضع فإنه ال ميلكه  : أي

  ) يتعادون (

 : أي يسرعون , واملعاداة اإلسراع ابلسري 

  ) يتخاطون (

 الودود .  : أي كل منهم يسبق صاحبه يف اخلط وإعالم ما له بعالمة . كذا يف فتح

ابخلطوط وهي تسمى اخلطط  على األرض عالماتوقال يف النيل : املراد بقوله يتخاطون يعملون 
 يف الطاء انتهى .  واحدهتا خطة بكسر اخلاء . وأصل الفعل يتخاططون فأدغمت الطاء

اإلنسان لنفسه أبن يعلم عليها عالمة  قال يف النهاية : اخلطط مجع خطة ابلكسر وهي األرض خيتطها
  وخيط عليها خطا ليعلم أنه قد احتازها انتهى .

 غري هذا .  ال املنذري : غريب , وقال أبو القاسم البغوي : وال أعلم هبذا اإلسناد حديثاق

 
  ابن عمر  عن  انفع  عن  عبد هللا بن عمر  عن  محاد بن خالد  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  

 مث رمى بسوطه فقال  رسه فأجرى فرسه حىت قامف حضر  الزبري  أقطع  صلى هللا عليه وسلم  النيب  أن
 أعطوه من حيث بلغ السوط 

 

 ) حضر فرسه ( 
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عدوها , ونصبه على حذف مضاف أي قدر ما تعدو عدوة  : بضم املهملة وسكون معجمة أي
 واحدة 

  ) حىت قام (

 : أي وقف فرسه ومل يقدر أن ميشي 

 ) مث رمى ( 

 الزبري  : أي

 طه ( ) بسو 

 : الباء زائدة أي حذفه 

  ) فقال (

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) أعطوه ( 

 اإلعطاء . وأحاديث الباب تدل على أنه جيوز للنيب صلى هللا عليه وسلم وملن بعده من : أمر من

  األئمة إقطاع املعادن واألراضي وختصيص بعض دون بعض بذلك إذا كان فيه مصلحة .

وفيه مقال , وهو  قال املنذري : يف إسناده عبد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب
 أخو عبيد هللا بن عمر العمري . 

 
 املوات  يف إحياء  ابب  

وإحياؤها مباشرة عمارهتا وأتثري شيء  بفتح امليم هو أرض مل تزرع ومل تعمر وال جرى عليها ملك أحد ,
 ه يف اجملمع . فيها . قال

 
 عن  أبيه  عن  هشام بن عروة  عن  أيوب  حدثنا  عبد الوهاب  حدثنا  حممد بن املثىن  حدثنا  

  سعيد بن زيد 

 حق  لعرق ظامل  فهي له وليس  أرضا ميتة  من أحيا  قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 

أن  أبيه  عن  حيىي بن عروة  عن  حممد يعين ابن إسحق  عن  عبدة  حدثنا  د بن السري هنا حدثنا 
خربين  فلقد  قال  وذكر مثله  فهي له  أرضا ميتة  قال من أحيا  صلى هللا عليه وسلم  هللا  رسول
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غرس أحدمها خنال  صلى هللا عليه وسلم   أن رجلني اختصما إىل رسول هللا الذي حدثين هذا احلديث 
صاحب النخل أن خيرج خنله منها قال فلقد رأيتها  يف أرض اآلخر فقضى لصاحب األرض أبرضه وأمر

 أمحد بن سعيد الدارمي  حدثنا  حىت أخرجت منها  عم  لنخل  وإهنا لتضرب أصوهلا ابلفؤوس وإهنا
الذي حدثين  ومعناه إال أنه قال عند قوله مكان إبسناده  ابن إسحق  عن  أبيه  عن  وهب  حدثنا 

فأان  أبو سعيد اخلدري   وأكثر ظين أنه صلى هللا عليه وسلم  أصحاب النيب  هذا فقال رجل من 
 رأيت الرجل يضرب يف أصول النخل 

 

 ) من أحيا أرضا ميتة ( 

مل تعمر , شبهت عمارهتا ابحلياة وتعطيلها ابملوت . قال الزرقاين : ميتة  : األرض امليتة هي اليت
واملوات  قال العراقي . وال يقال ابلتخفيف ألنه إذا خفف حتذف منه اتء التأنيث . وامليتة ابلتشديد

نتفاع هبا اليت ال ينتفع هبا لعدم اال واملواتن بفتح امليم والواو اليت مل تعمر مسيت بذلك تشبيها هلا ابمليتة
  بزرع أو غرس أو بناء أو حنوها انتهى .

وحنوها من وجوه العمارة فمن  قال اخلطايب : إحياء املوات إمنا يكون حمفره وحتجريه وإجراء املاء إليه
بغري إذنه , وذلك أن هذه كلمة  فعل ذلك فقد ملك به األرض سواء كان ذلك إبذن السلطان أو

زمان دون زمان , وإىل هذا ذهب أكثر  على عني دون عني وال علىشرط وجزاء , فهو غري مقصور 
 العلماء . 

ابإلحياء حىت أيذن له السلطان يف ذلك , وخالفه صاحباه فقاال بقول  وقال أبو حنيفة : ال ميلكها
 انتهى  عامة العلماء

 ) ليس لعرق ظامل ( 

ن صاحبها أو يبين يف أرض غريه بغري إذنه غري أرضه بغري إذ : قال اخلطايب : هو أن يغرس الرجل يف
يرضى صاحب األرض برتكه انتهى . ويف النهاية : هو أن جييء الرجل إىل أرض  فإنه يؤمر بقلعه إال أن

 رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به األرض . والرواية لعرق ابلتنوين وهو على قد أحياها

من صفة  رق نفسه ظاملا واحلق لصاحبه , أو يكون الظاملحذف املضاف أي لذي عرق ظامل فجعل الع
ويف شرح  . صاحب العرق وإن روي عرق ابإلضافة فيكون الظامل صاحب العرق واحلق للعرق انتهى

والعرق بكسر العني  املوطأ فالظامل صاحب العرق وهو الغارس ألنه تصرف يف ملك الغري انتهى .
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بتنوينه مبعىن لذي عرق ظامل , وظامل  رق أحد عروق الشجرة وروىوسكون الراء . وقال يف اجملمع : والع
ابإلضافة يكون الظامل صاحب العرق واحلق للعرق  صفة عرق جمازا أو صفة ذي حقيقة وإن روى عرق

 أي جمازا انتهى 

  ) حق (

 : أي يف اإلبقاء فيها . 

حسن غريب وذكر أن بعضهم رواه  وقال الرتمذي : حديث قال املنذري : وأخرجه الرتمذي والنسائي
مرسال , وأخرج الرتمذي من حديث وهب بن كيسان عن جابر بن  مرسال , وأخرجه النسائي أيضا

عليه وسلم قال : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " وقال حديث حسن  عبد هللا عن النيب صلى هللا
يتة فله فيها أجر وما أكلت العوايف هبذا اإلسناد ولفظه : " من أحيا أرضا م صحيح , وأخرجه النسائي

 صدقة " .  منها فهو

 

 ) وذكر مثله ( 

 : أي مثل احلديث السابق 

 قال (  )

 : أي عروة 

 ) فلقد خربين ( 

  : من ابب التفعيل

 ) غرس ( 

 : الغرس ابلفتح نشاندن درخت من ابب ضرب 

  ( ) فقضى

 لم : أي رسول هللا صلى هللا عليه وس

 ) لتضرب ( 

 بصيغة اجملهول  :

 ) أصوهلا ( 

 : أي أصول النخل 
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  ) ابلفؤوس (

 : مجع فأس , وهو ابلفارسية ترب 

 ) لنخل عم ( 

 مهملة وتشديد ميم قال اخلطايب : أي طوال واحدها عميم ورجل عميم إذا كان اتم اخللق : بضم عني

 يف طوهلا والتفافها مجع عميمة . انتهى . وقال يف اجملمع : أي اتمة 

 

 مكان الذي حدثين (  )

 السابقة  : أي يف موضع لفظ الذي حدثين املذكور يف الرواية

 ) هذا ( 

الرواية السابقة لفظ فلقد خربين الذي حدثين هذا  : أي هذا الكالم اآليت . واحلاصل أنه كان يف
بيه عن ابن إسحاق هذه عوض ذلك اللفظ لفظ فقال وهب عن أ احلديث أن رجلني إخل . ويف رواية
 عليه وآله وسلم وأكثر ظين أنه أبو سعيد اخلدري أن رجلني إخل .  رجل من أصحاب النيب صلى هللا

 الرجل (  ) فأان رأيت

 : يعين صاحب النخل . 

 
انفع  أخربان  بد هللا بن املبارك ع حدثنا  عثمان  عبد هللا بن حدثنا  أمحد بن عبدة اآلملي  حدثنا  

  قال  عروة  عن  مليكة  ابن أيب عن  بن عمر 

مواات  قضى أن األرض أرض هللا والعباد عباد هللا ومن أحيا  هللا عليه وسلم  صلى أشهد أن رسول هللا 
 عنه  جاءوا ابلصلوات ن الذي صلى هللا عليه وسلم  فهو أحق به جاءان هبذا عن النيب  

 

 ) فهو أحق هبا ( 

به , وأتنيث الضمري ابعتبار أن املراد به األرض امليتة وتذكريه ابعتبار  : أي ابملوات . ويف بعض النسخ
  لفظه

 ) الذين جاءوا ابلصلوات ( 

 : فاعل جاءان 
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  ) عنه (

  عنه املنذري .: أي عن النيب صلى هللا عليه وسلم : واحلديث سكت 

 
  مسرة  عن  احلسن  عن  قتادة  عن  سعيد  حدثنا  حممد بن بشر  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  

 من أحاط حائطا على أرض فهي له  قال  صلى هللا عليه وسلم  النيب  عن
 

 ) من أحاط حائطا ( 

  جدارا : أي جعل وأدار حائطا أي

 ) على أرض ( 

 : أي حول أرض موات 

  ) فهي (

 : أي فصارت تلك األرض احملوطة 

 ) له ( 

ما دام فيه كمن سبق إىل مباح . قال التوربشيت : يستدل به من يرى التمليك  : أي ملكا له أي
 ه ابحلائط ليسوال يقوم به حجة , ألن التمليك إمنا هو ابإلحياء وحتجري األرض وإحاطت ابلتحجري ,

ابإلحياء .  من اإلحياء يف شيء , مث إن يف قوله على أرض مفتقر إىل البيان إذ ليس كل أرض متلك
حائطا مانعا حميطا مبا يتوسطه  قال الطييب رمحه هللا : كفى به بياان قوله أحاط فإنه يدل على أنه بىن

قال النووي رمحه هللا : إذا أراد زريبة  للدواب . من األشياء حنو أن يبين حائطا حلظرية غنم أو زريبة
أو جيمع فيها احلطب واحلشيش اشرتط التحويط , وال يكفي  للدواب أو حظرية جيفف فيها الثمار
 كذا يف املرقاة .  نصب سعف وأحجار من غري بناء .

 احلسن من مسرة .  قال املنذري : قد تقدم الكالم على اختالف األئمة يف مساع

 
  هشام  قال  مالك  أخربين  ابن وهب  أخربان  أمحد بن عمرو بن السرح  حدثنا  

 الرجل يف أرض غريه فيستحقها بذلك  العرق الظامل أن يغرس

 أخذ واحتفر وغرس بغري حق  والعرق الظامل كل ما مالك  قال 
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 ) قال هشام ( 

 : وهو ابن عروة 

 غرس إخل ( الظامل أن ي ) العرق

  : أي معىن قوله العرق الظامل هو أن يغرس إخل

 ) ما أخذ ( 

 : بصيغة اجملهول وكذا ما بعده 

  ) واحتفر (

 : االحتفار زمني كندن 

 ) وغرس ( 

الشجر يغرسه أثبته يف األرض كأغرسه . قال الزرقاين حتت قول مالك : وظاهر  : يف القاموس : غرس
تنوين  ية ابلتنوين , وبه جزم يف هتذيب األمساء واللغات فقال : واختار مالك والشافعيالروا هذا أن

وغريمها , وابلغ  عرق , وذكر نصه هذا ونص الشافعي بنحوه , وابلتنوين جزم األزهري وابن فارس
ظاهر فال يكون غلطا ,  اخلطايب فغلط من رواه ابإلضافة وليس كما قال , فقد ثبتت ووجهها

يف الغرس يغرسه يف األرض غري  ث يروى ابلوجهني . وقال القاضي عياض : أصل العرق الظاملفاحلدي
استنباط ماء أو استخراج معدن , مسيت عرقا  رهبا ليستوجبها به , وكذلك ما أشبهه من بناء أو

لبناء املنتقى قال عروة وربيعة : العروق أربعة عرقان ظاهران ا لشبهها يف اإلحياء بعرق الغرس . ويف
 ابطنان املياه واملعادن , فليس للظامل يف ذلك حق يف بقاء أو انتفاع , فمن فعل ذلك والغرس , وعرقان

ال قيمة له بقي  يف ملك غريه ظلما فلربه أن أيمره بقلعه أو خيرجه منه ويدفع إليه قيمته مقلوعا وما
  .لصاحب األرض على حاله بال عوض انتهى . واحلديث سكت عنه املنذري 

 
العباس الساعدي يعين  عن  عمرو بن حيىي  عن  وهيب بن خالد  حدثنا  سهل بن بكار  حدثنا  

  قال  الساعدي  أيب محيد عن  ابن سهل بن سعد 

فقال  إذا امرأة يف حديقة هلا وادي القرى  فلما أتى  تبوك  وسلم  صلى هللا عليه غزوت مع رسول هللا 
 عشرة  وسلم  صلى هللا عليه فخرص رسول هللا  اخرصوا  ألصحابه  صلى هللا عليه وسلم   رسول هللا
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صلى هللا  إىل رسول هللا  أيلة  ملك  فأهدى تبوك  فقال للمرأة أحصي ما خيرج منها فأتينا  أوسق 
قال للمرأة كم   وادي القرى  قال فلما أتينا  يعين ببحره  له  بغلة بيضاء وكساه بردة وكتب عليه وسلم 

 فقال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  خرص  أوسق  قالت عشرة  كان يف حديقتك

 فليتعجل  فمن أراد منكم أن يتعجل معي املدينة  إين متعجل إىل  صلى هللا عليه وسلم 
 

  ) تبوك (

بينها وبني املدينة أربع عشر مرحلة من طرف الشام غري  : بفتح الفوقية وضم املوحدة آخره كاف
 ابلصرف , وكانت تلك الغزوة يف رجب سنة تسع  منصرف . ويف بعض النسخ تبوكا

 ) وادي القرى ( 

 القاف مدينة قدمية بني املدينة والشام  : بضم

 ) اخرصوا ( 

 رص حزر كردن ميوه بردرخت وكشت برزمني . وعند مسلم فخرصنا واخل : بضم الراء

  ) أحصي (

 : بفتح اهلمزة من اإلحصاء وهو العد أي احفظي قدر 

  ( ) ما خيرج منها

 : كيال 

 ) فأهدى ( 

 : يوحنا بن روبة 

 أيلة (  ) ملك

 بساحل البحر  قدمية : بفتح اهلمزة وسكون املثناة التحتية بعدها الم مفتوحة بلدة

 ) وكساه ( 

  : أي النيب صلى هللا عليه وسلم

 ) بردة ( 

 والضمري املرفوع للنيب صلى هللا عليه وسلم  : الضمري املنصوب عائد على ملك أيلة وهو املكسو

 ) وكتب ( 



 عون المعبود                 كتاب الخراج واإلمارة والفيء                      مكتبة مشكاة اإلسالمية              

 

 195 

 هللا عليه وسلم  النيب صلى

 ) له ( 

 : أي مللك أيلة 

  ) ببحره (

وبلدهم , واملراد أهل حبرهم  ء موحدة وحاء مهملة ساكنة . ويف رواية البخاري ببحرهم أي أبرضهم: ببا
عليهم مبا التزمه من اجلزية . ولفظ الكتاب كما ذكره  ألهنم كانوا سكاان بساحل البحر . واملعىن أنه أقره

وسلم رسول هللا صلى هللا  أمنة من هللا وحممد النيب صلى هللا عليه حممد بن إسحاق بعد البسملة هذه
هللا  بن روبة وأهل أيلة أساقفتهم وسائرهم يف الرب والبحر هلم ذمة هللا وذمة النيب صلى عليه وسلم ليوحنا

حداث فإنه ال  عليه وسلم ومن كان معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر , فمن أحدث منهم
مينعوه ماء يردونه من بر أو  اس , وأنه ال حيل أنحيول ماله دون نفسه , وأنه طيب ملن أخذه من الن

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  حبر . هذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة إبذن

 ) كم كان يف حديقتك ( 

 وملسلم " فسأل املرأة عن حديقتها كم بلغ مثرها "  . : أي مثرها

  ) عشرة أوسق (

 افض أي مبقدار عشرة أوسق : بنصب عشرة على نزع اخل

 هللا صلى هللا عليه وسلم (  ) خرص رسول

  : مصدر منصوب بدل من عشرة أو عطف بيان هلا

 ) فليتعجل ( 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا دان من املدينة  : ويف فوائد للحافظ أيب علي بن خزمية أقبلنا مع
دينة وترك األخرى . قال يف الفتح : ففيه بيان قوله إين متعجل إىل امل أخذ طريق غراب ألهنا أقرب إىل

سالك الطريق القريبة فمن أراد فليأت معي يعين ممن له اقتدار على ذلك دون بقية  املدينة أي إين
 كذا يف إرشاد الساري شرح البخاري للقسطالين وأوسق بضم السني مجع وسق وهو ستون . اجليش

فضل األنصار  األطراف . واحلديث أخرجه البخاري يف الزكاة واحلج واملغازي ويفصاعا . قال املزي يف 
احلديث من الباب فيشبه أن  ببعضه , ومسلم يف فضل النيب صلى هللا عليه وسلم واحلج . وأما مطابقة

أحق  ومل ينتزع عنها ألن من أحيا مواات فهو يقال إن النيب صلى هللا عليه وسلم أقر املرأة على حديقتها
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 واألشجار فثبت هلا احلق وهللا أعلم .  به , فاملرأة أحيت األرض بغرس النخل

  قال املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم .

 
 جامع بن شداد  عن  األعمش  حدثنا  زايد  عبد الواحد بن حدثنا  عبد الواحد بن غياث  حدثنا  

  زينب  عن  كلثوم  عن 

 ونساء من  عثمان بن عفان  وعنده امرأة  صلى هللا عليه وسلم  هنا كانت تفلي رأس رسول هللا أ
صلى هللا عليه وسلم  أهنا تضيق عليهن وخيرجن منها فأمر رسول هللا  وهن يشتكني منازهلن املهاجرات 

 ابملدينة  فورثته امرأته دارا  د عبد هللا بن مسعو  النساء فمات  املهاجرين   أن تورث دور 
 

 ) أهنا كانت تفلي ( 

 حبثه عن القمل  : يف القاموس : فلى رأسه

 ) أهنا تضيق عليهن وخيرجن ( 

  : بصيغة اجملهول

 ) منها ( 

 : أي من املنازل . 

ة وهي غريبة يف دار الغربة زوج واحدة فالدار أيخذها الورثة وخترج املرأ قال يف فتح الودود : إذا مات
 مكاان آخر فتتعب لذلك انتهى  فال جتد

  ( ) فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تورث

 : بصيغة اجملهول بشدة الراء من ابب التفعيل 

  ) دور املهاجرين (

 مجع دار مفعول تورث 

 ) النساء ( 

نساء املهاجرين من دار أزواجهم بعد موهتم بل تسكن املهاجرين فال خترج  : انئب الفاعل أي نساء
 التوريث والتمليك .  فيها على سبيل

أقطع املهاجرين الدور ابملدينة فتأولوها على  قال اخلطايب : وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه
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 وجهني : 

الوجه يصح ملكهم يف البناء الذي  أقطعهم العرصة ليبنوا فيها الدور , فعلى هذا أحدمها : أنه إمنا كان
 يف العرصة .  أحدثوه

إسحاق املروزي , وعلى هذا الوجه ال  والوجه اآلخر : أهنم إمنا أقطعوا الدور عارية , وإليه ذهب أبو
يف ما كان املوروث مالكا له , وقد وضعه أبو داود يف  يصح امللك فيها , وذلك أن املرياث ال جيري إال

 وات . ابب إحياء امل

 وهللا أعلم .  حيتمل أن يكونوا إمنا أحيوا تلك البقاع ابلبناء فيها إذ كانت غري مملوكة ألحد قبل وقد

يف األسواق واملنازل يف األسفار فإمنا  وقد يكون نوع من اإلقطاع إرفاقا من غري متليك , وذلك كاملقاعد
رين خصوصا فيشبه أن يكون ذلك على معىن لنساء املهاج يرتفق هبا وال متلك , فأما توريثه الدور

ابلدور ألهنن ابملدينة غرائب ال عشرية هلن هبا , فحاز هلن الدور ملا  القسمة بني الورثة , وإمنا خصهن
 يف ذلك .  رأى من املصلحة

اإلرفاق ابلسكىن دون  وفيه وجه آخر وهو أن تكون تلك الدور يف أيديهن مدة حياهتن على سبيل
أيدي نسائه بعده ال على سبيل  كانت دور النيب صلى هللا عليه وآله وسلم وحجره يفامللك كما  

ال نورث ما تركناه صدقة " انتهى كالم اخلطايب .  املرياث , فإنه صلى هللا عليه وآله وسلم قال : " حنن
  واحلديث سكت عنه املنذري .

وإمنا يقطع من  كان من أرض أو عقار ,وحكى صاحب الفتح عن ابن التني أنه إمنا يسمى إقطاعا إذا  
وغري متليك , وعلى الثاين  الفيء وال يقطع من حق مسلم وال معاهد . قال وقد يكون اإلقطاع متليكا

  حيمل إقطاعه صلى هللا عليه وسلم الدور ابملدينة .

 عليه وسلم ملا صلى هللا قال احلافظ : كأنه يشري إىل ما أخرجه الشافعي مرسال ووصله الطربي أن النيب
 برضاهم انتهى .  قدم املدينة أقطع الدور يعين أنزل املهاجرين يف دور األنصار
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 ما جاء يف الدخول يف أرض اخلراج  ابب  
 
زيد بن  حدثنا  ابن عيسى يعين ابن مسيع  حممد أخربان  هارون بن حممد بن بكار بن بالل  حدثنا  

  أنه قال  معاذ  عن  بو عبد هللا أ حدثين  واقد 

 صلى هللا عليه وسلم  مما عليه رسول هللا  يف عنقه فقد برئ اجلزية  من عقد 
 

 ) عن معاذ ( 

  : هو ابن جبل رضي هللا عنه

 ) من عقد اجلزية إخل ( 

اجلزية فصار كأنه عقد اجلزية خراجها , واخلراج قسم من  : أي إذا اشرتى أرضا خراجية من كافر لزمه
اجلزية ليس من طريق السنة , فلعل ذلك هو املعىن ابلرباءة . كذا يف فتح  يف عنقه , وال شك أن إلزام

  الودود .

قلت : هو األشعري  قال املنذري : أبو عبد هللا مل ينسب انتهى . قال املزي : وهو األشعري انتهى .
زرعة مل أجد أحدا أمساه انتهى .  ري , وثقه ابن حبان , وقال أبوالدمشقي روى عنه أبو صاحل األشع

 وقال بعضهم إن امسه مسلم . 

 
سنان بن  حدثين  عمارة ابن أيب الشعثاء  حدثنا  بقية  حدثنا  حيوة بن شريح احلضرمي  حدثنا  

  قال  أبو الدرداء   حدثين يزيد بن مخري   حدثين شبيب بن نعيم  حدثين  قيس 

 صغار  هجرته ومن نزع  استقال  فقد  جبزيتها  من أخذ أرضا  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  قال
  كافر من عنقه فجعله يف عنقه فقد وىل اإلسالم ظهره

قلت نعم قال فإذا قدمت  حدثك أشبيب  هذا احلديث فقال يل  خالد بن معدان  فسمع مين  قال 
القرطاس فأعطيته فلما  خالد بن معدان   فسله فليكتب إيل ابحلديث قال فكتبه له فلما قدمت سألين

ليس هو  يزيد بن مخري اليزين  هذا  أبو داود  قال  ذلك  قرأه ترك ما يف يده من األرضني حني مسع
 شعبة  صاحب 
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 ) يزيد بن مخري ( 

  : ابخلاء املعجمة مصغرا

 ) جبزيتها ( 

قال اخلطايب : معىن اجلزية ها هنا اخلراج .  . : أي خبراجها ألن اخلراج يلزم بشراء األرض اخلراجية
أرضا خراجية من كافر فإن اخلراج ال يسقط عنه , وإىل هذا  وداللة احلديث أن املسلم إذا اشرتى

فيما أخرجت من حب عشرا , وقالوا ال جيتمع اخلراج والعشر . مل يروا  ذهب أصحاب الرأي إال أهنم
 العلم : العشر عليه واجب فيما أخرجته األرض من احلب إذا بلغ مخسة أوسق انتهى . وقال عامة أهل

 

 واخلراج عند الشافعي على وجهني : 

هلها فما وضع فإذا فتحت األرض صلحا على أن أرضها أل أحدمها : جزية , واآلخر كراء وأجرة ,
اجلزية اليت تؤخذ من رؤسهم , فمن أسلم منهم سقط ما عليه من اخلراج   عليها من خراج فمجراه جمرى

 رقبته من اجلزية ولزمه العشر فيما أخرجت أرضه , وإن كان الفتح إمنا وقع على أن كما يسقط ما على

أجرة  يؤخذ منهم عنها فهو األرض للمسلمني ويؤدوا يف كل سنة عنها شيئا واألرض للمسلمني وما
منهم شيئا من تلك  األرض سواء من أسلم منهم أو أقام على كفره فعليه إذا ما اشرتط عليه , ومن ابع

 عنده انتهى  األرضني فبيعه ابطل ألنه ابع ما ال ميلكه , وهذا سبيل أرض السواد

 ) فقد استقال هجرته ( 

أن املسلم إذا أخذ األرض اخلراجية من الذمي بيعا أو  اهلجرة , وذلك : أي أقرب ذلك من استقالة
خراج تلك األرض ويكون قائما مقام الذمي يف األداء وراجعا إىل تلك األرض بعد  إجارة مثال يلزمه

 اتركا هلا فيكون كاملستقل هبجرته ألن اهلجرة عبارة عن ترك أراضي الكفر  أن كان

 صغار كافر (  )

 أي ذله وهوانه  : بفتح الصاد املهملة

  ) ظهره (

الكافر ذليل أبداء اخلراج  : الضمري ملن . واملعىن : أي قرب من أن يويل ظهره إىل اإلسالم وذلك ألن
لو نزع الذل من عنقه مث جعله يف عنق  وإذا أخذ املسلم تلك األرض منه رجع الذل إليه فيكون كما
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 املسلم الذل فقد وىل ظهره اإلسالم .  ارنفسه , واإلسالم عزيز والكفر ذليل , وإذا اخت

شرح املصابيح : احلديث فيه هني عن شرى أرض اخلراج من  قال الشيخ العالمة األردبيلي يف األزهار
 واملؤمن ال يذل نفسه وكذا االستيجار .  الذمي وغريه ملا فيه من املذلة

اإلمام بلدة قهرا ويقسمها بني الغامنني مث أحدها : أن يفتح  : وقال العلماء : واألرض اخلراجية أنواع
 على املسلمني ويضرب عليها خراجا كما فعل عمر رضي هللا عنه بسواد العراق . يعوضهم مثنها ويقفها

 

ابخلراج , فاألرض  والثاين : أن يفتح اإلمام بلدة صلحا على أن تكون األراضي لنا ويسكنها الكفار
 مهم . يفء واخلراج أجرة ال يسقط إبسال

صلحا على أن تكون األراضي هلم ويسكنوهنا ابخلراج , فهذا اخلراج جزية  والثالث : أن يفتحها
 واحلديث عند العلماء مشروح هبذا النوع ومل خيتص به انتهى .  , فيسقط إبسالمهم

 ا انتهى .وقد صح أن الصحابة رضي هللا عنهم اشرتوا أراضي اخلراج وكانوا يؤدون خراجه ويف اهلداية :

 

ولشريح أرض اخلراج .  قال البيهقي يف املعرفة : وكان البن مسعود وخلباب بن األرت وحلسني بن علي
إين اشرتيت أرضا من أرض  مث روى إبسناده عن عتبة بن فرقد السلمي أنه قال لعمر بن اخلطاب

 السواد , فقال عمر أنت فيها مثل صاحبها . 

لم عن طارق بن شهاب قال أسلمت امرأة من أهل هبز امللك , فكتب طريق قيس بن مس مث أخرج من
 اخلطاب : إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبني أرضها وإال فخلوا بني عمر بن

 املسلمني وبني أرضهم . 

ها أرضها امللك أسلمت , فقال عمر ادفعوا إلي ولفظ عبد الرزاق وابن أيب شيبة أن دهقانة من أهل هبز
بن عدي أن دهقاان أسلم على عهد علي فقال علي إن  يؤدي عنها اخلراج وأخرجا أيضا عن زبري
وأخذانها من أرضك , وإن حتولت عنها فنحن أحق هبا .  أقمت يف أرضك رفعنا اجلزية عن رأسك

ذان خراجها أهنما قاال : إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه اجلزية وأخ وأخرج ابن أيب شيبة عن عمر وعلي
 انتهى 

 قال (  )

 : أي سنان بن قيس 
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 ) فإذا قدمت ( 

  : أي إىل شبيب

 ) فسله ( 

 : أي سل شبيبا عن هذا احلديث 

  ) فليكتب (

 : أي شبيب 

 ) فكتب له ( 

  : أي فكتب شبيب احلديث خلالد

 ) فلما قدمت ( 

 : أي إىل خالد 

 ) القرطاس ( 

 ملكتوب أي ا :

 ) هذا يزيد بن مخري إخل ( 

رجالن أحدمها اليزين بفتح التحتانية والزاي مث نون الراوي عن أيب الدرداء ,  حاصله أن يزيد بن مخري
 اهلمداين الزايدي صاحب شعبة , فاملذكور يف اإلسناد هو األول ال الثاين .  والثاين

 ه مقال . املنذري : يف إسناده بقية بن الوليد وفي قال

 
 حيميها اإلمام أو الرجل  يف األرض  ابب  

 
 عبيد هللا بن عبد هللا  عن  ابن شهاب  عن   يونس أخربين  ابن وهب  أخربان  ابن السرح  حدثنا  

  الصعب بن جثامة  عن  ابن عباس  عن 

 إال هلل ولرسوله  محى  ال  ل قا صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 

 النقيع  محى  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  وبلغين أن ابن شهاب  قال 

 

 ) عن الصعب بن جثامة ( 
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 املثلثة  : بفتح اجليم وتشديد

 ) ال محى ( 

حيمى من الناس واملاشية ليكثر   مبعىن احملمي , وهو مكان : بكسر احلاء املهملة وختفيف امليم املفتوحة
 كلؤه 

 ولرسوله (  ) إال هلل

 : قال الشافعي : حيتمل معىن احلديث شيئني : 

 ألحد أن حيمي للمسلمني إال ما محاه النيب صلى هللا عليه وآله وسلم .  أحدمها : ليس

الوالة  ى األول ليس ألحد منمعناه إال على مثل ما محاه عليه النيب صلى هللا عليه وسلم فعل واآلخر :
عليه وسلم وهو اخلليفة  بعده أن حيمي , وعلى الثاين خيتص احلمى مبن قام مقام رسول هللا صلى هللا

 خاصة . 

له يف املسألة قولني والراجح عندهم الثاين ,  قال يف الفتح : وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن
 صحاب الشافعي من أحلق ابخلليفة والة األقاليم . ومن أ واألول أقرب إىل ظاهر اللفظ انتهى .

 اجلواز مطلقا أن ال يضر بكافة املسلمني انتهى . كذا يف النيل .  قال احلافظ : وحمل

عواء  النهاية : قيل كان الشريف يف اجلاهلية إذا نزل أرضا يف حيه استعوى كلبا فحمى مدى وقال يف
صلى هللا عليه وسلم  القوم يف سائر ما يرعون فيه , فنهى النيبالكلب ال يشركه فيه غريه وهو يشارك 

اليت ترصد للجهاد , واإلبل اليت  عن ذلك وأضاف احلمى إىل هللا تعاىل ورسوله أي إال ما حيمى للخيل
كما محى عمر بن اخلطاب النقيع لنعم الصدقة واخليل  حيمل عليها يف سبيل هللا , وإبل الزكاة وغريها ,

  سبيل هللا انتهى املعدة يف

 ) محى النقيع ( 

 املدينة كان يستنقع فيه املاء أي جيتمع انتهى .  : قال يف مرقاة الصعود : هو ابلنون موضع قريب من

  واحلديث سكت عنه املنذري .

 

ابن شهاب  عن  عبد الرمحن بن احلارث  عن  عبد العزيز بن حممد  حدثنا  سعيد بن منصور  حدثنا  
  الصعب بن جثامة  عن  عبد هللا بن عباس  عن  عبيد هللا بن عبد هللا  عن  

  إال هلل عز وجل محى  وقال ال  النقيع  محى  صلى هللا عليه وسلم  النيب  أن
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 ) ال محى إال هلل عز وجل ( 

ث القاضية ابملنع من احلمى واألحاديث القاضية ظن بعضهم أن بني األحادي : تقدم شرحه , وقد
معارضة ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهما وهو فاسد , فإن احلمى أخص من اإلحياء  جبواز اإلحياء

  . مطلقا

املوات الكثرية العشب  قال ابن اجلوزي : ليس بني احلديثني معارضة فاحلمى املنهي عنه ما حيمي من
للمسلمني فيه شاملة فافرتقا . قال وإمنا تعد  لية , واإلحياء املباح ما ال منفعةلنفسه خاصة كفعل اجلاه

ملك ألحد لكنها تشبه العامرة ملا فيها من املنفعة العامة . كذا  أرض احلمى مواات لكوهنا مل يتقدم فيها
  يف النيل .

 قال املنذري : وأخرجه النسائي ومل يذكر النقيع . 

 

 وما فيه  الركاز  يف ما جاء  ابب  

 ليس يف بعض النسخ لفظ وما فيه . 

 

 أاب هريرة  مسعا  وأيب سلمة  سعيد بن املسيب  عن  الزهري  عن  سفيان  حدثنا  مسدد  حدثنا  
  حيدث 

 اخلمس  الركاز  يف  قال  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 

 

 ركاز اخلمس ( ) يف ال

خمتصرا , وقد جاء هذا احلديث مطوال بلفظ " العجماء جرحها جبار , والبئر  : كذا أورده أبو داود
 واملعدن جبار , ويف الركاز اخلمس " الركاز بكسر الراء وختفيف الكاف وآخره زاي املال جبار ,

  ذا متفق عليه .املدفون مأخوذ من الركز يقال ركزه يركزه إذا دفنه فهو مركوز , وه

إن املعدن ركاز , واحتج  قال مالك والشافعي : الركاز دفن اجلاهلية وقال أبو حنيفة والثوري وغريمها :
خترج من املعادن , وخالفهم يف  هلم بقول العرب أركز الرجل إذا أصاب ركازا وهي قطع من الذهب

ع يف حديث أيب هريرة من التفرقة بينهما مبا وق ذلك اجلمهور فقالوا ال يقال للمعدن ركاز , واحتجوا
 الشافعي الركاز ابلذهب والفضة .  ابلعطف , فدل ذلك على املغايرة . وخص
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كذا يف النيل وتفصيله أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  وقال اجلمهور ال خيتص واختاره ابن املنذر ,
عدن وفرق بينهما يف احلكم فعلم منه أن اخلمس " عطف الركاز على امل " املعدن جبار ويف الركاز

 عند النيب صلى هللا عليه وسلم بل مها شيئان متغايران , ولو كان املعدن ركازا عنده املعدن ليس بركاز

املغايرة . قال  لقال املعدن جبار وفيه اخلمس , وملا مل يقل ذلك ظهر أنه غريه ألن العطف يدل على
وسلم بني املعدن والركاز بواو  التفرقة من النيب صلى هللا عليه احلافظ ابن حجر , واحلجة للجمهور

 العطف فصح أنه غريه . 

على وجهني , فاملال الذي يوجد مدفوان ال يعلم له مالك ركاز ألن صاحبه قد   وقال اخلطايب : الركاز
ابلعالج ,  تخرجيف األرض أي أثبته فيها , والوجه الثاين أن الركاز عروق الذهب والفضة فتس كان ركزه

واحلديث إمنا جاء يف النوع األول  ركزها هللا يف األرض ركزا والعرب تقول أركز املعدن إذا أانل الركاز ,
كان فيه اخلمس لكثرة نفعه وسهولة نيله .  منهما وهو الكنز اجلاهلي على ما فسر احلسن , وإمنا

مؤنته قل مقدار الواجب فيه , كالعشر  فيه , وما كثرت واألصل أن ما خفت مؤنته كثر مقدار الواجب
 فيما سقي ابلدواليب انتهى .  فيما يسقى ابألهنار ونصف العشر

اإلمام القدوة أيب حنيفة رمحهما هللا تعاىل أنه   وقد اعرتض اإلمام احلجة البخاري يف صحيحه على
أن الشارع مصرح املعدن يف الركاز وحكم أبخذ اخلمس , مع  كيف ترك املنطوق من الشارع وأدخل

 لتعيني مراده .  خبالفه وتعامل السلف يكفي

إن التناول اللغوي مل يثبت عند أهل  ولو قيل من قبل احلنفية إن التناول اللغوي يساعده , يقال له
 احلجاز كما سلف قول اخلطايب . 

املعادن  ند أهل العراقاألثري : الركاز عند أهل احلجاز كنوز اجلاهلية املدفونة يف األرض وع وقال ابن
ركزا إذا دفنه وأركز الرجل  حتتملهما اللغة ألن كال منهما مركوز يف األرض أي اثبت , يقال ركزه يركزه

الكنز اجلاهلي , وإمنا كان فيه اخلمس لكثرة  إذا وجد الركاز , واحلديث إمنا جاء يف التفسري األول وهو
 نفعه وسهولة أخذه انتهى . 

العراق هو  هلروي يف الغريب : اختلف أهل العراق وأهل احلجاز يف تفسريه , قال أهلاحلافظ ا وقال
 انتهى .  املعادن , وقال أهل احلجاز هو كنوز أهل اجلاهلية وكل حمتمل يف اللغة

اجلاهلية انتهى وقال اجلوهري يف  وقال الزركشي يف التنقيح : الركاز هو املال العادي املدفون يف
األرض ركزا ويف احلديث " يف الركاز اخلمس " تقول  ركاز دفني أهل اجلاهلية كأنه ركز يفالصحاح : ال
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  منه أركز الرجل إذا وجده انتهى .

مبعىن املبسوط والكتاب  ويف املصباح : الركاز املال املدفون يف اجلاهلية , فعال مبعىن مفعول كالبساط
 ركازا انتهى .  إركازا وجد مبعىن املكتوب , ويقال هو املعدن وأركز الرجل

ال يطلقون الركاز على املعادن  فظهر من كل ذلك أن التناول اللغوي ال يصح عند أهل احلجاز ألهنم
بلغة أهل احلجاز وأراد به ما يريدون منه , ولذا  وال شبهة أن النيب احلجازي صلى هللا عليه وسلم تكلم

وصرح أهل اللغة أنه هو املراد يف احلديث لكونه لغة أهل  الشارع , قال أهل احلديث إنه هو املراد عند
اقتصر اجلوهري والزركشي على تفسري أهل احلجاز , ولذا مرض أيضا صاحب املصباح  احلجاز , ولذا

  الثاين ألنه ال يوافق لغة أهل احلجاز فمن استدل بعد ذلك ابلتناول اللغوي فقد أخطأ . التفسري

التناول يف حكم  وأغمض النظر عن مجيع ذلك فالتناول اللغوي ال يستلزمولو سلم التناول اللغوي 
االلتباس عن بعض الناس فلريجع إليه  شرعي إذا نطق الشارع ابلتفرقة بينهما . وتفصيل الكالم يف رفع

 . 

مالك وأبو حنيفة واجلمهور : مصرفه مصرف مخس الفيء وهو  قال احلافظ : واختلفوا يف مصرفه فقال
 ر املزين . اختيا

يشرتط  الشافعي يف أصح قوليه : مصرفه مصرف الزكاة . وعن أمحد روايتان , واتفقوا على أنه ال وقال
 فيه احلول بل جيب إخراج اخلمس يف احلال انتهى . 

 البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه خمتصرا ومطوال انتهى .  قال املنذري : وأخرجه

 

  قال  احلسن  عن  هشام  عن  عباد بن العوام  حدثنا  ىي بن أيوب حي حدثنا  

  العادي الكنز  الركاز 

 

 ) عن احلسن قال الركاز الكنز العادي ( 

ليس يف  اجلاهلي , ويقال لكل قدمي عادي ينسبونه إىل عاد وإن مل يدركهم . وتفسري احلسن هذا : أي
  رواية اللؤلئي .

اخلراج عن حيىي بن معني عن عباد ابن العوام  وقال املزي يف األطراف : قول احلسن أخرجه أبو داود يف
 ابن داسة .  عن هشام بن حسان الفردوسي وهو يف رواية
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بن قريبة بنت عبد هللا  عمته  عن  الزمعي   حدثنا ابن أيب فديك  حدثنا  جعفر بن مسافر  حدثنا  
أهنا أخربهتا  ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب بن هاشم  عن  املقداد  كرمية بنت أمها  عن  وهب 
  قالت 

خيرج من جحر دينارا مث مل يزل خيرج دينارا دينارا  جرذ  فإذا  ببقيع اخلبخبة  حلاجته  املقداد  ذهب 
يعين فيها دينار فكانت مثانية عشر دينارا فذهب هبا  خرقة محراء مث أخرج  حىت أخرج سبعة عشر دينارا

هل  وسلم  صلى هللا عليه فأخربه وقال له خذ صدقتها فقال له النيب  صلى هللا عليه وسلم   إىل النيب
 هللا لك فيها  ابرك صلى هللا عليه وسلم  هويت إىل اجلحر قال ال فقال له رسول هللا 

 

 ريبة ( ) ق

 : ابلقاف مصغرا مقبولة 

 عن ضباعة (  )

بنت الزبري ابنة عم النيب صلى هللا عليه  : قال يف املغين : بضم املعجمة وخفة املوحدة وبعني مهملة هي
 وسلم 

  ) ببقيع اخلبخبة (

 ة يف النهاي : بفتح اخلائني املعجمتني وسكون الباء األوىل موضع بنواحي املدينة , كذا

 ) فإذا جرذ ( 

 وابلذال املعجمة نوع من الفأر , وقيل الذكر الكبري من الفأر  : بضم اجليم وفتح الراء املهملة

  ) من جحر (

 : بضم اجليم وسكون احلاء املهملة أي ثقبة 

  ) هل هويت إىل اجلحر (

 وهو الظاهر .  اإلفعال: كذا يف أكثر النسخ . ويف نسخة اخلطايب : " هل أهويت " من ابب 

فعله صار ركازا ألنه يكون قد  قال يف اجملمع : وهل أهويت إىل اجلحر أي مددت إليه يدك يعين لو
 اللقطة ملا مل يباشر اجلحر انتهى .  أخذه بشيء من فعله فيجب فيه اخلمس , وإمنا جعله يف حكم

 اجلحر "  ورواية ابن ماجه " لعلك اتبعت يدك يف

 هللا لك فيها (  ) ابرك
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أنه جعلها له يف احلال ولكنه حممول على بيان األمر يف اللقطة اليت  : قال اخلطايب : هذا ال يدل على
 تعرف كانت آلخذها انتهى .  إذا عرفت سنة فلم

بن يعقوب الزمعي وثقه حيىي ابن معني , وقال  قال املنذري : وأخرجه ابن ماجه , ويف إسناده موسى
 النسائي ليس ابلقوي .  وهو عندي ال أبس به , وقال ابن عدي

 

 يكون فيها املال  العادية  نبش القبور  ابب  

عاد قوم هود عليه السالم والنبش  معىن العادية القدمية , ومن عادهتم أهنم ينسبون الشيء القدمي إىل
  إبراز املستور وكشف الشيء عن الشيء ومنه النباش .

 

 حيدث عن  حممد بن إسحق  مسعت  أيب  حدثنا  وهب بن جرير  حدثنا  حيىي بن معني  ا حدثن 
  يقول  عبد هللا بن عمرو  قال مسعت  جبري  جبري بن أيب عن  إمسعيل بن أمية 

بقرب فقال رسول  فمرران الطائف  يقول حني خرجنا معه إىل  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  مسعت
احلرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة اليت  وكان هبذا أيب رغال  هذا قرب  صلى هللا عليه وسلم  هللا 

إن أنتم نبشتم عنه  غصن من ذهب  ذلك أنه دفن معه  أصابت قومه هبذا املكان فدفن فيه وآية
 الغصن  وا الناس فاستخرج فابتدره  أصبتموه معه 

 

 ) عن جبري ( 

 : جبيم مصغرا 

 جبري (  ) ابن أيب

 : ابلتصغري قال احلافظ جمهول 

  ) هذا قرب أيب رغال (

وغريمها عن ابن عمر مسعت  : قال يف القاموس : أبو رغال ككتاب يف سنن أيب داود ودالئل النبوة
فمرران بقرب فقال هذا قرب أيب رغال وهو   الطائفرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني خرجنا معه إىل

يدفع عنه , فلما خرج منه أصابته النقمة احلديث . وقول  أبو ثقيف وكان من مثود , وكان هبذا احلرم
حني توجهوا إىل مكة فمات يف الطريق غري جيد وكذا قول ابن سيده :   اجلوهري : كان دليال للحبشة

 ئرا انتهى كالم صاحب القاموس وكان عشارا جا كان عبدا لشعيب
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 ) يدفع عنه ( 

 العقوبة  : أي

 ) فلما خرج ( 

 : أي عن احلرم 

  ) أصابته النقمة (

 : بكسر النون أي العقوبة 

 ) وآية ذلك ( 

  : أي عالمته

 ) أنه ( 

 : أي الشأن 

 ) دفن معه غصن ( 

 اله يف فتح الودود ويف شرح املواهب غصن بضم املعجمةاملراد منه قطعة من ذهب كالغصن ق : لعل

حنو نيف  واحد األغصان وهي أطراف الشجر , واملراد به هنا قضيب من ذهب كان يتوكأ عليه وكان
 وعشرين رطال فيما قيل . 

مال من دفن اجلاهلية ال يعلم مالكه , وكان أبو رغال من  قال اخلطايب : هذا سبيله سبيل الركاز ألنه
ومل يبق هلم نسل وال عقب فصار حكم ذلك املال حكم الركاز , وفيه  بقية قوم أهلكهم هللا عز وجل

قبور املشركني إذا كان فيهم إرب أو نفع ملسلم وأن ليست حرمتهم كحرمة  دليل على جواز نبش
 تعاىل أعلم انتهى كالم اخلطايب .  املسلمني وهللا

ورأيت يف هامش الصحاح أبو رغال امسه زيد بن  : ن املكرمويف اتج العروس شرح القاموس قال اب
عليه وسلم بعثه مصدقا وأنه أتى قوما ليس هلم لنب إال شاة  خملف عبد كان لصاحل النيب صلى هللا

أمه فهم يعاجونه بلنب تلك الشاة يعين يغذونه , فأىب أن أيخذ غريها ,  واحدة وهلم صيب قد ماتت
الشاة  الصيب فأىب , فيقال إنه نزلت قارعة من السماء , ويقال بل قتله رب حنايي هبا هذا فقالوا دعها

فلعنه فقربه بني مكة  , فلما فقده صاحل قام صلى هللا عليه وسلم يف املوسم ينشد الناس فأخرب بصنيعه
 والطائف يرمجه الناس انتهى . 

سلم بقرب فقال أيب رغال وهو أبو األمني املأمون : ومر صلى هللا عليه و  ويف إنسان العيون يف سرية
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 من مثود قوم صاحل وقد أصابته النقمة اليت أصابت قومه هبذا املكان مث دفن فيه بعد أن ثقيف أي وكان

 النقمة .  كان ابحلرم ومل تصبه تلك النقمة , فلما خرج من احلرم إىل املكان املذكور أصابته

بقي أربعني يوما وكان  -رجل  لوط أحد ؟ قال ال إالويف العرائس عن جماهد قيل له هل بقي من قوم 
احلرم فقالوا للحجر ارجع من حيث جئت فإن  ابحلرم فجاءه حجر ليصيبه يف احلرم فقام إليه مالئكة

من احلرم أربعني يوما بني السماء واألرض حىت قضى  الرجل يف حرم هللا تعاىل فرجع فوقف خارجا
 احملل أصابه احلجر فقتله فدفن فيه انتهى .  االرجل حاجته وخرج من احلرم إىل هذ

وقيل كان رجال عشارا يف الزمن األول جائرا فقربه يرجم إىل اليوم  ويف لسان العرب : أبو رغال كنية
والطائف , وكان عبدا لشعيب عليه السالم . قال جرير : إذا مات الفرزدق فارمجوه *   وقربه بني مكة

 هى . . ترمون قرب أيب رغال انت كما

 والشؤم وهو الذي يرجم احلاج قربه إىل اآلن انتهى .  ويف جامع األصول : يضرب به املثل يف الظلم

من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لرتاجعن نساءك أو ألرمجن قربك كما  ويف سنن الرتمذي أن رجال
 وهللا أعلم ابلصواب .  رجم قرب أيب رغال

  واحلديث سكت عنه املنذري .

 واإلمارة .  هذا آخر كتاب اخلراج
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