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 ملخص البحث

لقد تضمنت معركة الخندق التي وقعت في السنة الخامسة للهجرة أحكامًا فقهية 
 .وب عنه في غيابه ألجل قتال وغيرهمشروعية إنابة اإلمام وجعل من ينمهمة، هي: 

لذا نجد إن  مشروعية الشورى بل استحبابها للقائد والرئيس ووجوبها على النبي و 
في إعطاء ثلث فيها مرتين مرة في حفر الخندق والثانية  هذه الغزوة استشار النبي 

ظهار قوة المسلمين فو  .تمر المدينة لغطفان ي ساحة المعركة مشروعية المبارزة وا 
سس على الكفار لمعرفة أخبارهم واالحتياط لمكرهم مشروعية التجو  .وتقوية معنوياتهم

 .جنوده ليتسنى للقائد وضع الخطط المناسبة للعدو والظفر به وتقليل خسائر
بث الرعب بين صفوفهم ما أمكن مشروعية الخديعة في الحرب والتمويه عليهم و و 

  عن وقتها وذلك للخو مشروعية تأخير الصالة ألجل الجهاد في سبيل اهللو  .ذلك
مشروعية الترتيب بين الصلوات الفائتة كما لو كانت وقتية أي يراعى و  .من العدو

جواز و  .األذان واإلقامة للصلوات الفائتةمشروعية و  .فيها الترتيب كما رتبها رب العزة
ة بيان حكم بيع جثو  .  على أمر ديني لتأكيد هذا األمرالحل  من غير استحال

 .مشروعية قتال من نقض العهد .الكافر من حيث جوازها أو عدمها
Abstract 

Battle of the trench occurred in the fifth year of migration 

have included this battle to the provisions   of the most 

important doctrinal. 

Legitimacy of the lmam and  substitution made in his 

absence, for the fighting and others.,and also to the legality of 

the Shura, but that doing so the commander and the so we find 

that this battle of theppresident is obligatory on the prophet 

consulted twice the time in digging the trench and the second to 

givepprophet a third of the city to pass gtefan . and the 

legitimacy of fencing and demonstrate the power of muslims in 

the battlefield and the strengthening of the morale. 

ln this battle between the legality  of  sbying on us infidels to 

find out news and reservists for their blots could have been the 

Type text here
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commander to devel0p appropriate plans to the enemy and nail 

it and reduce the losses of soldiers. 

And the legitimacy of dececption in war and camouflage 

them and sow terror among their ranks whenever possible. 

And where the legality of delaying the prayer for the jihad for 

the sake of god  for their time and for the fear of the enemy. 

And legitimacy of the arrangement between the missed prayers 

as if they were temporary and take into account any order as 

arranged by the Lord of Glory. 

Myspace and legitimacy and stature of the prayers of the 

past. 

And the permissibility of non-NATO Adjurnment the 

religious command to confirm this. 

And explain the ruling body of the sale of the infidel where 

it is permissible or not. 

And the legitimacy of the veto fight the covnant. 

 مةاملقدّ
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

 أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
إال اهلل وحده ال شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلي  واشهد أن ال آله

اللهم تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى 
 يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. 

 أما بعد...
 وجعل دينه ناسخا لألديان وجعل محمدا  فان اهلل قد ختم برسالة محمد 

لمرسلين وقد بعثه اهلل إلى الناس كافة مبلغا ومبينا لهذا الدين الحني  خاتم األنبياء وا
فقام  (1)ڇ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦڇ قال تعالى : 

صلوات ربي وسالمه عليه بتلك المهمة الربانية على ما أمره به وأوضح كل صغيرة 

                                                           
 .44سورة النحل، من آية: (1)

Keyword : provisions , jurisprudence ,trench
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ذا تتبعت  وكبيرة في هذا الدين بقوله وفعله وتقريره على  مرأى من الناس ومسمع وا 
سيرته تجدها كلها تشريعا لهذه األمة ليتسنى لهذه األمة االقتداء به والتأسي بمنهجه 

إال من خالل   لكي ينالوا رضا اهلل سبحانه وتعالى وال يمكن تتبع خطى النبي
ليتسنى للمسلم االقتداء بها على الوجه الصحيح ومن سيرته العطرة والوقو  عليها  

األمور التي بينت فيها أحكام هذا الدين هي مغازيه ألنها استغرقت حيزا كبيرا من 
حياته في مجال الدعوة إلى اهلل سبحانه وتعالى وفيها التطبيق العملي للجهاد في 

رضوان اهلل عليهم  سبيل اهلل الذي هو ذروة سنام اإلسالم وقد أولى السل  الصالح
 أهمية فأولوها جانبا عظيما من عنايتهم وبما أن سيرة النبي  مغازي رسول اهلل 

ومغازيه على وجه الخصوص هي التي ترسم لهذه األمة طريقها ونجاتها من عدوها 
من حيث ما اشتملت  وارضاء ربها فقد قصدت إلى أن اكتب في مغازي النبي 

 اختياري على غزوة الخندق.  عليه من أحكام فقهية ووقع
فقد اشتملت غزوة الخندق على أحكام فقهية عظيمة واستخرجتها من هذه الغزوة 
وأضعها بين يدي طالب العلم والدارسين لكي يتبصروا بها ويعرفوا كي  كان النبي 

  يرسم لهذه األمة طريقها حتى في اشد الصعاب التي يواجها كما أنها لم تبحث
  .بشكل فقهي

أما عن خطتي في هذا البحث فقد رتبته على مقدمة وتمهيد وترتيب المسائل و 
 الفقهية المستنبطة من هذه الغزوة وفق األحداث التي جرت فيها.

 في مغازيه. أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية سيرة النبي 
 . نت فيه شيئا مختصرا لغزوة الخندقأما التمهيد فقد بي

ق األحداث التي جرت فقد رتبتها على شكل مسائل وف وأما األحكام المستنبطة
 وهي كما يأتي:

 ة اإلمامإناب :المسألة األولى. 

 حكم الشورى :المسألة الثانية. 

 حكم المبارزة :المسألة الثالثة. 

 حكم التجسس :المسألة الرابعة. 
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 الخدعة في الحرب :المسألة الخامسة. 

 تأخير الصالة بسبب القتال. :المسألة السادسة 

 األذان واإلقامة للصلوات الفائتة. :المسألة السابعة 

 الترتيب في قضاء الفوائت. :المسألة الثامنة 

 حل  من غير استحال  لتأكيد األمرال :المسألة التاسعة. 

 حكم بيع جثة الكافر :المسألة العاشرة. 

 حكم قتال من نقض العهد :المسألة الحادية عشر. 

اذكر أوال الحكم المستنبط من الغزوة ثم اذكر وكان منهجي في هذه الدراسة أن 
أقوال العلماء فيه من اتفاق أو اختال  ثم أورد لكال الفريقين أدلتهم واسأل اهلل تعالى 

                                                                            .به المسلمين وان يثيبني عليه يوم القيامة انه قريب مجيبينفع  أن
 لباحثا

 التمهيد
معركة فاصلة وتكاد  (1)تعد غزوة الخندق التي وقعت في السنة الخامسة للهجرة

نهائهم من  تكون ال تختل  عن غزوة بدر من حيث محاولة استئصال المسلمين وا 
الوجود ففي غزوة بدر خرج مشركو قريش إلنقاذ قافلتهم فلما علموا إنها نجت لم 
نهاء الدين اإلسالمي فهذه الغزوة مشابهة من حيث  يرجعوا وأرادوا إبادة المسلمين وا 

ل المسلمين ففي هذه الغزوة التي تسمى غزوة األحزاب وتسمى المبدأ على استئصا
غزوة الخندق نسبة إلى اجتماع قريش والقرى التابعة لها واليهود وغطفان وغيرهم 

من المدينة  وكان ذلك تحريضا من يهود بني النضير الذين أجالهم رسول اهلل 
وتسمى غزوة  ي إلى خيبر ألفعالهم الدنيئة فحرضوا قريشا والقبائل على النب

 من الجهة الشرقية من المدينة. الخندق نسبة إلى الخندق الذي حفره 

                                                           
 .111-2/99ينظر: تاريخ الرسل والملوك (1)
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به عندما علم أن األحزاب قادمون إليه استشار أصحابه  وأول ما بدأ النبي 
في الدفاع عن المدينة فأشار عليه سلمان الفارسي وقال يا رسول اهلل إنا إذا كنا في 

رسول اهلل أن تخندق فأعجب  ارض فارس وتحوفنا الخيل خندقنا علينا فهل لك يا
 بل هذا عين النبي وق (1)والمسلمون برأي سلمان فباشروا بحفر الخندق الرسول 

 (2)ابن أم مكتوم خلفا له يصلي بالناس ممن تخلفوا لعجزهم ومرضهم وأعذارهم
فأراد  واشتد البالء على رسول اهلل وهنا تبرز سياسة النبي  وحوصر النبي 

تخفي  الموق  على المسلمين فاختار قبيلة غطفان للمفاوضة ألنها ما   الرسول
نما جاءت ل كسب مادي أراد مفاوضتهم على ثلث تمر المدينة على جاءت لعقيدة وا 

أن يتركوا محاربته ويرجعوا إلى بالدهم فكانت هذه المحاولة الفاعلة لتفتيت قوة 
إلى السعدين  وهنا يبعث النبي  األحزاب وتشتيتهم فقبلوا العرض من رسول اهلل 

ول اهلل أهذا أمر من سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يستشيرهم بهذا االتفاق فقاال يا رس
اهلل أو شيء تحب أن تصنعه لنا قال بل لكم واهلل ما صنع ذلك إال إني رأيت العرب 
رمتكم عن قوس واحد وكالبوكم من كل جانب فأردت أن اكسر عنكم شوكتهم فقال 
سعد بن معاذ يا رسول اهلل قد كنا وهؤالء على الشرك باهلل وعبادة األوثان وال نعبد اهلل 

رفه وهم ال يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إال قرى أو بيعا أفحين أكرمنا و ال نع
اهلل باإلسالم وهدانا له وأعزنا بك وبه نطعمهم أموالنا مالنا بهذا من حاجة واهلل ال 

)أنت وذاك( فتناول  نطعمهم إال السي  حتى يحكم اهلل بيننا وبينهم فقال النبي 
وأصحابه محاصرين  فأقام النبي  (3)سعد الصحيفة فمحاها ثم قال ليجهدوا علينا

ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال إال مناوشات بين الفرسان وحراس الخندق واقبل 
نوفل بن عبد اهلل بن المغيرة المخزومي على فرس له ليوثبه الخندق فوقع في الخندق 

إنا نعطيكم الدية على  ر ذلك على المشركين وأرسلوا إلى رسول اهلل فقتله اهلل وكب
                                                           

 .2/212؛ السيرة النبوية البن هشام2/111ينظر: البداية والنهاية (1)
 .4/113؛ أسد الغابة8/34ينظر: تهذيب التهذيب (2)
الجامع ألحكام  ؛118-2/111البداية والنهاية؛ 84-2/83ينظر: تاريخ الطبري (3)

 .1/464أسد الغابة ؛8/189آنالقر 
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انه خبيث خبيث الدية فلعنه اهلل ولعن   أن تدفعوه ألينا فندفنه فرد إليهم رسول اهلل
دينه وال نمنعكم أن تدفنوه وال حاجة لنا به وال في ديته وقيل أعطوه في جثته عشرة 

 .(1)أال 
ود العامري وبعض فرسان قريش فعبر ابن ود كما كان من أمر عمرو بن  

فقال له يا عمرو، انك قد عاهدته  العامري الخندق وقال من يبارز فخرج له علي 
اهلل ال يدعوك رجل من قريش إلحدى خليتين إال أخذت واحدة فقال نعم قال فاني 

بن ادعوك إلى اإلسالم، قال ال حاجة لي بذلك قال فاني ادعوك لنزال قال لم يا ا
أخي واهلل ال أحب أن أقتلك قال علي ولكني واهلل أحب أن أقتلك فحمى عمرو وعقر 

فخرجت خيلهم حتى اقتحمت  فرسه وضرب وجهه فتنازال وتجاوال فقتله علي 
ولم يعلن إسالمه  ثم جاء نعيم بن مسعود الغطفاني إلى النبي  (2)الخندق هاربة
على توجيه  فذهب إلى بني قريظة بناءً  د فخذل إنما أنت رجل واح فقال له النبي 

له وكان رجال ال يتهم عندهم فقال لهم ال تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم   النبي 
من أشرافهم يكونوا بأيديكم ثقة لكم ثم ذهب إلى قومه من غطفان واخبرهم أن بني 

نهم سيطلبون قريظة قد ندموا على نقضهم العهد مع رسول اهلل  أن منكم  وا 
تسلموهم عددا من أشرافكم رهائن من اجل اشتراكهم في القتال لتسليمهم إلى رسول 

لقتلهم فلما فعلت ذلك بنو قريظة قال زعماء األحزاب لقد صدقنا نعيم وبهذا  اهلل 
وبقي الحصار واشتد البرد والجوع على  (3)انهار أساس التعاون بين اليهود والمشركين

من يأتني بخبر القوم جعله اهلل معي يوم  اهلل فقال رسول  أصحاب النبي 
القيامة فلم يجبه احد فقال قم يا حذيفة فاتنا بخبر القوم قال حذيفة فلم أجد بدا إذ 

 تذعرهم علي فأخبرته بخبر ناداني باسمي أن أقوم قال اذهب فأتني بخبر القوم وال
صالة  به ففاتتهوأصحا ، ولنا أن نرى عظم البالء الذي يمر به الرسول القوم

وال  الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال الصحابة يا رسول اهلل ما صلينا فقال 
                                                           

 .2/184؛ الكامل في التاريخ2/419ينظر: المغازي للواقدي (1)
 .2/118البداية والنهايةينظر:  (2)
 .231-2/229البن هشامالسيرة النبوية ينظر:  (3)
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تفوته  أنا واهلل ما صليت فهذا خير دليل على شدة الموق  حيث إن رسول اهلل 
خبر نقض  الصالة وبينما المؤمنون على هذه الحال من الشدة إذ جاء الرسول 

سعد بن معاذ وسعد بن عبادة واسيد بن حضير  بني قريظة العهد فدعا رسول اهلل 
فقال انطلقوا حتى تأتوا هؤالء القوم فتنظروا أحقا ما يبلغنا عنهم فان كان حقا فألحنوا 
لي لحنا اعرفه وان كان غير ذلك فاجهروا به أمام الناس فلما أتوهم وجدوهم قد 

، القبيلتان اللتان نقضتا العهد مع (1)يا رسول اهلل عضل والقارة نقضوا العهد فقالوا
فاشتد الموق  على رسول اهلل  رسول اهلل 

(2). 
ڌ  ڎ  ڇ وقد وص  القران الكريم المحنة الرهيبة واصفا إياهم بقوله تعالى 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  

فتدخلت قدرة اهلل تعالى ، (3)ڇگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  
واصفا حال المشركين وكي  رجعوا وحال المؤمنين وكي  كفاهم اهلل القتال حيث 

ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ    ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڇ قال: 

 . (4)ڇڈ  ژ  

 :املسألة األوىل

 إنابة اإلمام
ان ينيب عنه أثناء غيابه في القتال أو السفر وهو مبدأ  لإلمامشرع االسالم 
 .عهده فاالقتداء به في ذلك مشروع في  إسالمي شرعه النبي

                                                           
عضل؛ والقارة هما قبيلتان من بني الهون بن خزيمة بن مدركة بن الياس من مضر ينسبون  (1)

إلى عضل بن الديش بن محكم من العدنانية ، والقارة أكمة سوداء فيها حجارة كأنهم نزلوا عندها 
 .1/219فسمو بها. ينظر: فتح الباري

 .2/116البداية والنهاية ؛2/428ينظر: المغازي للواقدي (2)
 .(11،11تان:)ياآلسورة األحزاب  (3)
 .22:سورة األحزاب آية (4)
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في كل الغزوات أو األسفار يعين نائبا عنه على المدينة  لقد كان النبي 
ألجل الصالة بأهلها ممن ال يستطيعون الخروج معه من الضعفاء والعجزة والمرضى 

 وغيرهم.
وفي هذه الغزوة التي نحن بصددها أي غزوة األحزاب وتسمى غزوة الخندق 

على  ابن أم مكتوم على المدينة أي ليصلي بالناس وقد استخلفه  عين النبي 
 .(1)المدينة ثالث عشرة مرة

 .(2)محمد بن مسلمة على المدينة حين خرج إلى تبوك واستخل  
 .(3)خرج إلى بدر وضرب له سهماواستخل  أبا لبابة بن عبد المنذر حين 

تدل على مشروعية اإلنابة عند خروج اإلمام من  فكل هذه اآلثار عن النبي 
 .لك، ولم أجد خالفا في ذغيره عنها المدينة واستخال 

 لك أن إمامة األعمى لغيره جائزة.ومن هذا يستنبط كذ
 .(4)ى أن إمامة األعمى كإمامة الصحيحفقد اجمع العلماء عل

، صرحوا بكراهة إمامة األعمى ألنه ال يتقي النجاسات أن الحنفية، والحنابلةإال 
 .(2)فكان البصير أفضل

، صير واألعمى في عدم الكراهة سواء، قالوا إن إمامة البأما المالكية، والشافعية
ينظر الخبث فيتجنبه فكانوا  ، والبصيرعمى ال ينظر ما يشغله فكان اخشعالن األ

 .(6)في ذلك سواء
 

                                                           
 .16/168؛ التحرير والتنوير4/113؛ أسد الغابة8/43: تهذيب التهذيبينظر (1)
 .26/426؛ تهذيب التهذيب3/443: الطبقات الكبرى البن سعدينظر (2)
 .1/1231؛ أسد الغابة1/11: مشاهير علماء األمصارينظر (3)
 .1/41الجماع االبن المنذر: ينظر (4)
 .1/416؛ كشا  القناع1/399؛ حاشية ابن عابدين4/141: رد المحتارينظر (2)
؛ الحاوي 4/281؛ المجموع3/261؛ حاشية الدسوقي4/441: شرح مختصر خليلينظر (6)

 .2/126الكبير
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 :احلجة على إمامة األعمى
استخل  ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو  ما ورد عن انس أن النبي  .1

 .(1)أعمى

عن محمود بن الربيع إن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو ما ورد  .2
 .(2)أعمى

استخال  ابن أم مكتوم على المدينة يصلي  ما ورد عن عائشة أن النبي  .3
 .(3)بالناس

 أن هذه األحاديث صريحة في جواز إمامة األعمى. :وجه الداللة

 :املسألة الثانية

 (4)حكم الشورى   
الشورى مبدأ من مبادئ الشريعة اإلسالمية وقد ذكرها اهلل سبحانه وتعالى في 

 معرض مدح المؤمنين وقرنها بالطاعة والصالة والزكاة.
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڳ ڇقال تعالى: 

 .(2)ڇڻ
 .(6)ڇڤ  ڦ  ڦڦ  ڇ  :أيضاوقال 

                                                           
 .1/232سنن أبي داود (1)
 .2/81؛ سنن النسائي3/81السنن الكبرى للبيهقي (2)
 .2/216ابن حبان صحيح (3)
الشورى لغة: شاورته في األمر واستشرته راجعته ألرى رأيه فيه وأشار طلب منه المشورة  (4)
 .4/434لسان العرب :ينظر أشار اليه بالرأي.و 
 .31سورة الشورى آية: (2)
 .129سورة آل عمران آية: (6)

issn
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 .(1) وقد اجمع العلماء على استحبابها لألمة ووجوبها في حق النبي
ومحل الشورى هو: أمور الحرب، والنوازل، وسائر األمور التي لم يرد فيها دليل 

أنه استشار أصحابه رضوان اهلل  وقد ثبت عن رسول اهلل  (2)صريح من الشرع
 .دق حيث استشار أصحابه فيها مرتينعليهم في مواطن كثيرة في غزوة الخن

أصحابه في الدفاع عن المدينة  فأشار عليه سلمان  استشار النبي  . أ
 الفارسي أن يحفر خندقا من الجهة الشرقية من المدينة وكانت خطة عسكرية

بمشورة سلمان الفارسي رضي  ذ النبي للفرس آنذاك ولم تعهدها العرب فأخ
 .(3)اهلل عنه، فحفر الخندق

إلى عيينة بن  وفي غزوة الخندق عندما اشتد البالء بعث رسول اهلل  . ب
حصين والحارث بن عو  المري قائد غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة 

فأجابا إلى ذلك فاستشار النبي  على أن يرجعا بمن معهما عن رسول اهلل 
  سعد بن معاذ سيد األوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج فقاال يا رسول اهلل

شيء تحب أن تصنعه أم شيء أمرك اهلل به أو شيء تصنعه لنا، قال بل لكم 
لقد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن اكسر عنكم شوكتهم 

وا منا فقال سعد بن معاذ قد كنا نحن وهم على الشرك وال يطمعون أن يأكل
ثمرة إال قرًي أو بيعا فحين أكرمنا اهلل باإلسالم نعطيهم أموالنا؟ ما نعطيهم إال 

 . (4)السي  حتى يحكم اهلل بيننا وبينهم فترك ذلك رسول اهلل 

 .في غزوة بدر مرتين كما استشار النبي 
 .استشارهم في عير قريش . أ

                                                           
 .2/111: شرح النووي لصحيح مسلمينظر (1)
 .121:السياسة الشرعية :ينظر (2)
 .3/216؛ أضواء البيان1/464؛ أسد الغابة6/384: تفسير ابن كثيرينظر (3)
 .1/418؛ مغازي الواقدي1/312؛ الكامل في التاريخ4/112: البداية والنهايةينظر (4)



 األحكام الفقهية املستنبطة من غزوة اخلندق

 

11 
 

 م2011 أيلول –عشر احلادي العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

المنذر بالنزول على واستشارهم في موقع المعركة فأشار عليه الحباب بن  . ب
 .(1)اآلبار

واستشار في غزوة أحد كذلك بالخروج أم البقاء في المدينة فأشار عليه أكثر 
 .(2)الصحابة بالخروج فخرج بمشورتهم مع انه أراد البقاء في المدينة

 .ية الشورى كما أن لها فوائد منهاكل هذه اآلثار تدل على مشروع
 .همي  قلوب األصحاب واستطابة نفوستأل .1

 .استخراج الرأي االصوب منهم .2

 .(3)التعر  على مصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض .3

مع  كما فعل رسول اهلل  األغلبيةوبهذا يتبين أن على القائد أن يأخذ برأي 
 غطفان وفي الخندق.

 :املسألة الثالثة

 (4)حكم املبارزة   
المبارزة: وهي مالقاة الضد من المشركين أمام الصفو  واحدا لواحد وحصل 

وبين اعتى أعداء اهلل عمرو بن ود  في هذه الغزوة المباركة لقاء هام بين علي 
حتى أن المؤرخين اثبتوا جميعا انه فارس قريش وأحد شجعانها البارزين، ومبارزة 

 .(2)ابتة عندهلعمرو رواها الحاكم في مستدركه وهي ث علي 

                                                           
 .2/21: تاريخ ابن خلدونينظر (1)
 .3/63: سيرة ابن هشامينظر (2)
 .3/312: زاد المعادينظر (3)
 .2/39: لسان العربينظر : خرج والبراز المبارزة في الحرب.بروزا يبرز الرجل يبرز (4)
 .3/26: المستدركينظر (2)
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واجمع العلماء على مشروعية المبارزة قال ابن المنذر اجمع كل من أحفظ عنه 
 .(1)العلم على جواز المبارزة والدعوة للبراز إال الحسن كره المبارزة وقال ال اعرفها

 .واجبة أم مستحبة على مذهبين واختلفوا أتكون المبارزة بإذن اإلمام
المبارزة واجبة ومنعوها بغير إذنه وبه قال الثوري،  إذن اإلمام في :املذهب األول

 .(2)، واإلمام احمدواليه ذهب الحنفية إسحاق، واالوزاعي.
 : واحلجة هلم

عندما دعا ابن ود في معركة الخندق للبراز فلم يجبه احد من المسلمين ثم  .1
يجبه  دعا إليها في اليوم الثاني فلم يجبه احد ثم دعا إليها في اليوم الثالث فلم

احد فلما رأى اإلحجام عنه قال يا محمد ألستم تزعمون أن قتالكم في الجنة 
أحياء عند ربهم يرزقون وقتالنا في النار يعذبون فما يبالي أحدكم أيقدم على 

 إلى النار. كرامة من ربه أو يقدم عدوا
                ، يقول:وأنشد

تُ  َوَلَقد    النِّداء من ُبِحح 

 

 

 ُمَباِرز   ِمن   َهل   بجمِعُكمُ 
 

 المشجَّعُ  َجُبنَ  إذ َووقف تُ 
 

 المَناجز   القر ن و ِقفَ ُم  
 

 ىالَفت في الشَّجاَعة إنَّ 
 

 الغرائِز خير ِمن   والجودَ  
 

وقال له اخرج يا علي  في مبارزته فأذن له  فاستأذن النبي  فقام علي 
     .ج وهو يقولبحفظ اهلل وعياذه فخر 

 أتَاكَ  فَ َقد   تَعَجَلنَّ  لَ 
 

 َعاِجز غير صوِتكَ  مجيب 
 

 وَبصيرة نية ُذو
 

قُ    فَائز   ُكلَّ  ُمنِجي والصِّد 
 

 أُقيم أن   أَلر ُجو إنِّي
 

 الجَنائز   نَاِئحةَ  َعل يك 
 

اَلء َضر بة   ِمن    َنج 
 

َقى  ُرَها يَ ب    الَهَزاِهز   ِعن دَ  ِذك 
 

                                                           
 .11/386؛ المغني6/21لمعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياضكمال اإ :ينظر (1)
 .6/21؛ إكمال المعلم1/112؛ السير الكبير11/386: المغنيينظر (2)
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انجلت عنهما وعلي يمسح فتجاوال وثارت عجاجه فأخفتهما عن األبصار ثم 
 .(1)سيفه بثوب عمرو وهو قتيل حكاه محمد بن إسحاق

فإذن له ولو  استأذن النبي عندما أراد الخروج للمبارزة أن عليا  :وجه الداللة
 .لم يأذن له لما خرج

، وابنه الوليد ي قصة بدر قال فبرز عتبة، وأخوه شيبةف ما ورد عن علي  .1
فخرج فتية من األنصار فقال عتبة ال نريد  بن عتبة فقال هل من مبارز؟

قم  هؤالء ليبارزنا من بني أعمامنا  من بني عبد المطلب فقال رسول اهلل 
، وعلي للوليد لي فبرز حمزة لعتبة وعبيدة لشيبةيا حمزة قم يا عبيدة قم يا ع

، وقتل عبيدة شيبة وضرب شيبة رجل قتل حمزة عتبة، وقتل علي الوليدف
 .(2)واستنقذه حمزة وعلي حتى توفي الصفراءعبيدة 

قم يا حمزة قم يا علي قم  :اختار المبارزين بنفسه قال  أن النبي :وجه الداللة
 .تاذان اإلمام في الخروج للمبارزةا دل على وجوب أسيا عبيدة مم  

))ولنا أن اإلمام اعلم بفرسانه وفرسان العدو ومتى برز إنسان  :قال ابن قدامة .2
إلى من ال يطيقه كان معرضا نفسه للهالك فيكسر قلوب المسلمين فينبغي أن 
يفوض ذلك لإلمام ليختار للمبارزة من يرضاه لها فيكون اقرب إلى الظفر 

 .(3)وجبر قلوب المسلمين وكسر قلوب المشركين

. أذن اإلمام إال إنها تستحب بإذنهقالوا بالجواز في المبارزة بغير  :املذهب الثاني
 .(4)واليه ذهب اإلمام مالك، والشافعي، وابن المنذر

 

                                                           
 .14/228: الحاوي الكبيرينظر (1)
 .3/211المستدرك ؛3/6داودسنن أبي  ؛3/123السنن الصغرى: ينظر (2)
 .11/386: المغنيينظر (3)
 .11/386؛ المغني4/192اسنى المطالب في شرح الطالب ؛1/221: التاج اإلكليلينظر (4)



 األحكام الفقهية املستنبطة من غزوة اخلندق

 

14 
 

 م2011 أيلول –عشر احلادي العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

 :واحلجة هلم
، وابنه الوليد أن عتبة بن ربيعة خرج بأخيه شيبةما ورد عن عامر بن قتادة  .1

األنصار، حتى وصل من الص  دعا إلى المبارزة فخرج إليه ثالثة نفر من 
عبد اهلل بن رواحه، ومعوذ وعو  أبناء عفراء فقال من انتم؟ قالوا نحن رهط 
من األنصار فقالوا أكفاء كرام، مالنا بكم حاجة إنا نريد قومنا ومر ذكر 

 .(1)الحديث في أدلة المذهب األول

وهذا  أن النفر من األنصار خرجوا من غير أن يستأذنوا النبي  :وجه الداللة
لم ينكر عليهم فدل ذلك  دليل على انه البأس بالخروج قبل نهي اإلمام والن النبي 

 .(2)على الجواز
قال قد بارز البراء بن مالك مرزبان الزارة فقتله وقال  ما صح عن انس  .2

سلبه وليس في  أبو قتادة بارزت رجال يوم حنين فقتلته وأعطاني النبي 
 .(3)في ذلك بره انه استأذن رسول اهللخ

أرى أن ما ذهب إليه المذهب األول هو المختار وذلك الن اإلمام  الرأي املختار:
اعلم بفرسانه وفرسان عدوه والن المبارزة فيها جبر قلوب المسلمين في الغلبة وكسر 
قلوب المشركين فتوجب إذن اإلمام حتى يخرج من هو أكفاء لها والن في خسارته 

 .مام أن يختار األقوى في المبارزة، واهلل اعلمعلى اإل كسر قلوب المسلمين توجب
 
 
 
  

                                                           
 .3/6؛ سنن أبي داود3/211؛ المستدرك3/123يهقيالسنن الصغرى للب :ينظر (1)
 .2/182بطالينظر: شرح صحيح البخاري البن  (2)
 .2/182شرح صحيح البخاري البن بطال ينظر: (3)
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 :املسألة الرابعة

 على الكفار يف احلرب (1)حكم التجسس
لإلمام أو قائد الجيش بعث الجواسيس  اإلباحةعلى  (2)ال خال  بين الفقهاء

رسال الطالئع لكش  خبر العدو ومعرفة قدراته العسكرية وخططه في القتال  (3)وا 
 حتى يستطيع وضع الخطط المناسبة لمواجهة العدو.

 :واحلجة هلم
)من يأتني بخبر القوم يوم : )قال: قال رسول اهلل  ما صح عن جابر  .1

 األحزاب فقال الزبير أنا ثم قال: من يأتني بخبر القوم قال: الزبير أنا قال 
 .(4)((نبي حواري وحواري الزبيرلكل 

 :ليلة األحزاب قال: قال رسول اهلل  ما صح عن حذيفة بن اليمان  .2
وم القيامة فسكتنا فلم يجيبه آال رجل يأتيني بخبر القوم جعله اهلل معي ي))
، قم يا حذيفة فاتنا بخبر القوم فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم فقال، أحد

 .(2)((بخبر القوم وال تذعرهم علي فأخبرته بخبر القومقال: اذهب فأتني 

بسبسبة عينا ينظر ما  ما صح عن ثابت عن انس قال بعث رسول اهلل  .3
 .(6)صنعت عير أبي سفيان

                                                           
 .6/38لعرب مادة )جس(لسان ا :ينظر : وجس الخبر وتجسسه بحث عنه وفحص.التجسس (1)
؛ حاشية 2/391؛ كشا  القناع11/238؛ روضة الطالبين1/22ينظر: شرح السير الكبير (2)

 .4/262الروض المربع
وتطلق على  كالجواسيس واحدهم طليعة، ليطلعوا طلع العدو القوم الذين يبعثون :الطالئع (3)

 .3/121في غريب الحديث النهاية ؛8/31: لسان العرب مادة طلعينظر .الجماعة كذلك
 .1/292صحيح البخاري (4)
 .2/111صحيح مسلم (2)
 .8/62؛ نيل االوطار2/343سنن أبي داود (6)
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أن هذه األحاديث الصحيحة تدل على مشروعية التجسس على  وجه الداللة:
تال ويؤمن معه الكفار لمعرفة أحوالهم وأخبارهم وذلك مما يستعان عليهم به في الق

 .مكر العدو وخداعهم

 :املسألة اخلامسة

 اخلدعة يف احلرب
على جواز خداع الكفار والتمويه عليهم وبث الرعب  (1)ال خال  بين الفقهاء

 .صفوفهم ما أمكن ذلك في الحرببين 
قال النووي: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كي  أمكن 

 .(2)الخداع إال أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فال يحل

 :واحلجة هلم

 .(3)))الحرب خدعة(( قال: قال رسول اهلل  ما صح عن جابر  .1

الحرب خدعة في غزوة  قال الحافظ ذكر الواقدي إن أول ما قال النبي 
 .(4)الخندق

قلما يريد غزوة  كان رسول اهلل  :قال ما صح عن كعب بن مالك  .2
 .(6)بغيرها (2)يغزوها إال ورى

                                                           
 ؛6/192فتح الباري ؛1/392كشا  القناع ؛13/41المغني ؛1/12: شرح السير الكبيرينظر (1)

 .1/232نيل االوطار
 .11/288: شرح صحيح مسلمينظر (2)
 .2/143صحيح مسلم ؛1/282بخاريصحيح ال (3)
 .6/129: فتح الباريينظر (4)
 .12/389(ورى)لسان العرب مادة  :ينظر جعلته ورائي وسترته وأظهرت غيره. ت الخبروري (2)
 .4/212صحيح مسلم ؛3/1118صحيح البخاري (6)
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يا رسول اهلل إني  :فقال جاء إلى رسول اهلل  (1)ما ورد أن نعيم بن مسعود .3
))إنما أنت رجل واحد فخذل :  قد أسلمت فمرني بما شئت فقال رسول اهلل

 .(2)عنا ما استطعت فان الحرب خدعة((

)نصرت بالرعب مسيرة ) قال: قال رسول اهلل  ما صح عن جابر  .4
 .(3)((شهر

وبهذه األحاديث يتبين أن خداع العدو والتمويه عليهم في الحرب أمر ضروري 
في سياسة الحروب حتى يتسنى للمجاهد مباغتة العدو وأخذه على غره وفي ذلك 

 ، واهلل اعلم.عتاده وتقليل الخسائر في األرواحالجيش و توفير في طاقة 

 :املسألة السادسة

 تأخري الصالة ألجل اجلهاد
 .ر الصالة ألجل الجهاد على مذهبيناختل  العلماء في مشروعية تأخي

واليه  .ير الصالة لعذر القتال والمناجزةقالوا بإباحة ذلك أي تأخ :املذهب األول
 .(4)ورواية عن أبي حنيفة ال يصلي حتى يطمأن، ذهب مكحول، واالوزاعي

 :واحلجة هلم
، جاء يوم الخندق ما صح عن جابر بن عبد اهلل أن عمر بن الخطاب  .1

يا رسول اهلل ما كدت  :بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال
واهلل ما صلينا فقمنا إلى بطحان : أصلي حتى كادت الشمس تغرب قال 

                                                           
ي صحابي مشهور اسلم ليالي االشجع هو نعيم بن مسعود بن عامر بن أشجع يكنى أبا سلمه (1)

الجمل  غطفان وقريش يوم الخندق قتل في وقعةالخندق وهو الذي أوقع الخال  بين قريظة و 
 .4/2121؛ أسد الغابة6/363: اإلصابةينظر .وقيل مات في خالفة عثمان 

 .3/241د المعاد: زاينظر (2)
 .1/128صحيح البخاري (3)
 .2/134؛ البحر المديد4/111؛ البداية والنهاية4/43ينظر: تفسير ابن كثير (4)
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وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى فتوضأ للصالة 
 .(1)بعدها المغرب

لنا لما رجع من األحزاب ال  قال: قال النبي  صح عن عمر ما  .2
يصلين أحدكم العصر إال في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق 
فقال بعضهم ال نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك 

 .(2)فلم يعن  واحدًا منهم لنبي فذكر ل

أخر الصالة عن وقتها ألجل  من هذه األحاديث أن النبي  :وجه الداللة
 .ذلك الجهاد وهذه حجة في

بأنه استدالل ضعي  من اجل أنه سنة صالة الخو  لم تكن  :عليه اعرتض
 .(3)نزلت بعد ذلك

 ما ورد عن انس بن مالك قال: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند .3
إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصالة فلم نصلي إال بعد 

وما يسرني  :، وقال أنسصلينا ونحن مع أبي موسى ففتح لناارتفاع النهار ف
 .(4)بتلك الصالة الدنيا وما فيها

أنهم أخروا الصالة عن وقتها مع وجود الصحابي أبي موسى بينهم  :وجه الداللة
فلم  أحب صالة لي وكانت ذلك في زمن خالفة عمر بن الخطاب  وقال انس إنها

 .ينقل انه أنكر عليهم

                                                           
 .2/1صحيح البخاري (1)
 .2/361صحيح البخاري (2)
 .2/241ينظر: شرح صحيح البخاري البن بطال (3)
 .1/616ينظر: تفسير ابن كثير (4)
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وهو رأي الجمهور منهم اإلمام الشافعي قالوا هذا الصنيع يوم  :املذهب الثاني
الخندق منسوخ بشرعية صالة الخو  بعد ذلك فإنها لم تكن مشروعة آنذاك فلهذا 

 .(1)أخروها يومئذ
قال أبو إسحاق وجماعة ذهبوا إلى أن النبي صلى صالة الخو   :اعرتض

بعسفان وقد ذكرها ابن إسحاق وهو إمام في المغازي قبل الخندق وكذلك ذات الرقاع 
ذكرها قبل الخندق وذلك في قول جمهور علماء السير والمغازي ومما نص على ذلك 

رواه البخاري في لك ما ، كذسعد وخليفة بن خياط وغيرهم والواقدي ومحمد بن
 .(2)صحيحه حيث قال باب الصالة عند مناهضة الحصون

أرى أن المذهب األول هو المختار لألدلة الصحيحة وأن اعتراض  :الرأي املختار
الجمهور على أدلتهم في معركة الخندق بأنها قد نسخت بصالة الخو  فدليلهم 

م لفجر ولم ينكر عليهأخروا صالة ا الثاني في فتح تستر في زمن الخليفة عمر 
 .ومعهم أبو موسى الصحابي الجليل، واهلل اعلم

 :املسألة السابعة

 األذان واإلقامة للصلوات الفائتة
 .للصلوات الفائتة على ثالثة مذاهباختل  الفقهاء في األذان واإلقامة 

ن كانت صلوات، له أن  :املذهب األول من فاتته صالة واحدة يؤذن ويقيم لها وا 
، ورأي مة وهو مذهب الحنفية، والحنابلةيؤذن لألولى ثم يقيم لكل صالة إقامة إقا

                                                           
 .2/23يهقيمعرفة السنن واآلثار للب ؛1/616؛ تفسير ابن كثير4/111ينظر: البداية والنهاية (1)
 .1/616؛ تفسير ابن كثير4/111النهايةالبداية و  ينظر: (2)
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وزاد الحنفية بان األكمل  (1) ، والظاهريةوقول للشافعي في القديم لبعض المالكية،
 .(2)يوم الخندق  األذان واإلقامة وذلك لفعل النبي :فعلها في كل صالة أي

 :واحلجة هلم
عن أربع  ما ورد عن ابن مسعود قال: إن المشركين شغلوا رسول اهلل  .1

فأمر بالاًل فأذن ثم أقام  صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء اهلل
 ، ثم أقام فصلىللظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب

 .(3)العشاء

، وأقام للصلوات األخر أمر بالال فأذن، ثم أقام للظهر أن النبي  :وجه الداللة
من دون أذان فقط إقامة إقامة مما يدل على أن الصلوات الفوائت إن كانت أكثر من 

 .ولى ويقام لألخريات من دون أذانواحدة يؤذن لأل
ما ورد عن عمرو بن أمية الضمري: قال كنا مع رسول اهلل في بعض أسفاره  .2

وال احد  فنام ولم يصلي الصبح حتى طلعت الشمس فلم يستيقظ رسول اهلل 
أن يتنحوا عن ذلك  من الصحابة حتى آذاهم  حر الشمس فأمر رسول اهلل 
وأمر ر ركعتي الفج المكان ثم أمر بالال فأذن ثم صلى رسول اهلل 

، ثم أمر بالال فأقام الصالة فصلى رسول اهلل أصحابه فصلوا ركعتي الفجر

(4). 

                                                           
؛ بدائع الصنائع 1/29؛ المنتقى شرح الموطأ1/424؛ مواهب الجليل1/222: المغنيينظر (1)
؛ المحلى 2/322الكبرى؛ الفتاوى 93-3/92؛ المجموع شرح المهذب1/131؛ المبسوط1/122
2/166. 
 .1/123: مراقي الفالحينظر (2)
. سنن النسائي الكبرى قال عنه الترمذي ليس بإسناده باس .1/331ذيسنن الترم ينظر: (3)
1/216. 
 .1/111؛ سنن أبي داود1/412يهقيالسنن الكبرى للب (4)
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يا رسول  :فقلنا ما ورد عن ابن مسعود قال: سرنا ذات ليلة مع رسول اهلل  .3
اهلل لو أمسسنا األرض ورعت ركائبنا؟ قال: )فمن يحرسنا( قال: قلت أنا 

 ولم يستيقظ رسول اهلل فغلبتني عيني فلم يوقضني إال وقد طلعت الشمس 
 .(1)إال بكالمنا قال: فأمر بالال فأذن ثم أقام فصلى بنا

فاتته صالة الصبح فأذن لها وأقام مما يدل على  أن النبي  :وجه الداللة
 .مة للصالة الفائتة إن كانت واحدةمشروعية األذان واإلقا

واليه  .أن يقيم لكل صالة إقامة ن يجزؤهقالوا بعدم األذان ولك :املذهب الثاني
 .(2)، وقول للشافعي في الجديد والزيديةذهب مالك، واالوزاعي

ما ورد عن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن  :واحلجة هلم

ڇ  :الصالة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى اكفينا وذلك قول اهلل 

ظهر بالال فأقام الصالة فصلى ال ، فأمر رسول اهلل (3)ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  
ثم أمره فأقام  ،فأحسن صالتها كما كان يصليها، ثم أمره فأقام فصلى العصر كذلك

 .(4)، ثم أمره فأقام فصلى العشاء كذلكفصلى المغرب كذلك

فحبسنا عن صالة الظهر،  ما ورد عن ابن مسعود قال كنا مع رسول اهلل  .1
 والعشاء فاشتد ذلك علي ثم قلت نحن مع رسول اهلل  ،والعصر والمغرب

بالال فأقام فصلى بنا الظهر، ثم أقام  وفي سبيل اهلل فأمر رسول اهلل 
، ثم فصلى بنا العصر، ثم أقام فصلى بنا المغرب، ثم أقام فصلى بنا العشاء

، ثم قال ما على األرض عصابة يذكرون اهلل عز طا  علينا رسول اهلل 

                                                           
 .4/449صحيح ابن حبان (1)
تحفة المحتاج شرح  ؛ 2/188البحر الزخار ؛2/12؛ نيل االوطار1/16المدونة :ينظر (2)

 .1/462المنهاج
 .22آية: سورة األحزاب (3)
 .1/81؛ االستدراك البن عبد البر1/412يهقيالسنن الكبرى للب (4)
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قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث غريب من حديث سعيد عن  (1)كموجل غير 
 .(2)هشام ما رواه غير زائدة

 .لى أن الفوائت يقام لها وال يؤذنفي هذا حجة ع :وجه الداللة

ام من قول ثم أقام للعشاء إن هذين الحديثين حجة لنا بان يؤذن لها ويق :اعرتض
بفائتة وال بد لها من األذان فدل ذلك على ، والعشاء مفعولة في وقتها ليست فصالها
ه على سنيتها من األذان )ثم أقام فصلى العشاء( إنما أراد إقامتها بما تقدم ب :أن قوله
 .واإلقامة

قد يحتمل أن يكون العشاء صليت في تلك الليلة بعد نص  الليل  :رد عليه
ها في ذلك حكم لقوله في الحديث بهوي من الليل وذلك بعد خروج وقتها فكان حكم

ذا احتمل ذلك فهي  صالة المغرب بعد مغيب الشفق على ما في األحاديث المسندة وا 
 .(3)فائتة حكمها حكم غيرها مما ذكر من الصالة معها

 .(4)وقد صح بظاهر هذين الحديثين أن الفوائت يقام لها وال يؤذن
 .الثوريقال: ال يؤذن لها وال يقام وهو قول سفيان  :املذهب الثالث

 : واحلجة له
ما هو إعالم للناس بالوقت ودعاء لهم إلى الجماعة ال يؤذن لها الن األذان إن   .1

 .إعالم وال وقت دعائهم إلى الصالةووقت القضاء ليست بوقت 

األذان إنما يختص بأوقات الصلوات الن في األذان في غير وقتها تخليط  .2
ذا اختص بأوقات الصلوات لم يكن مشروعا في الفوائت الن  على الناس وا 

                                                           
 .1/114مسند احمد (1)
 .1/81؛ االستدراك1/216سنن النسائي الكبرى (2)
 .1/81: االستذكار البن عبد البرينظر (3)
 المصدر نفسه. (4)
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ذا ثبت فان األذان المذكور في الحديث  الفوائت ال تختص بوقت كالنوافل وا 
 .(1)هو لإلعالم بالصالة دون األذان المشروع

 :الرأي املختار
ذي يبدو لي أن ما ذهب إليه المذهب األول هو الرأي المختار القائل إذا ال

كانت الفائتة صالة واحدة يؤذن لها ويقيم وان كانت صلوات فيؤذن لألولى ويقيم لكل 
هذا يخص صالة الجماعة، واهلل يوم الخندق و  صالة بعدها وذلك لفعل رسول اهلل 

 .اعلم

 :املسألة الثامنة

 الفوائتالرتتيب يف قضاء 
 .ت الفائتة مع الوقتية على مذهبيناختل  الفقهاء في ترتيب الصلوا

قالوا إن ذكر عليه صالة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة  :املذهب األول
هم الترتيب واجب في قضاء وأعاد التي كان فيها اذا كان الوقت باقيا أي عند

، والنخعي، والزهري، والليثيد، ، واحمواليه ذهب أبو حنيفة، ومالك .الفوائت
سحاق   .(2)وا 

 : واحلجة هلم
فاتته يوم الخندق أربع صلوات فقضاهن مرتبات وقال  ما ورد أن النبي  .1

 .(3)صلوا كما رأيتموني أصلي

                                                           
 .31-1/29ينظر: المنتقى شرح الموطأ (1)
ن الحقائق يتبي ؛1/126؛ المبسوط1/311؛ المنتقى شرح الموطأ1/324ينظر: المغني (2)
 .2/22؛ الفتاوى الكبرى1/442؛ اإلنصا  للماوردي2/219؛ التاج واإلكليل1/181
 .1/213قطني؛ وسنن الدار 2/298يهقيالسنن الكبرى للب ينظر: (3)
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قال إن النبي  ما ورد أن أبا جمعة حبيب بن سباع وكان قد أدرك النبي  .2
  عام األحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت

العصر؟ فقالوا يا رسول اهلل ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصالة فصلى 
 .(1)العصر ثم كان المغرب

أن األحاديث المذكورة تدل على وجوب الترتيب حتى مع الوقتية  :وجه الداللة
 أذا اتسع الوقت لها.

قال من نسي صالة فلم يذكرها إال وهو  عمر أن الرسول  ما ورد عن أبن .3
مع اإلمام فإذا فرغ من صالته فليعد الصالة التي نسيها ثم ليعيد الصالة التي 

 .(2)صالها مع اإلمام

وقال أبو  (3)أجيب عن الحديث انه ضعي  ضعفه موسى بن هارون الحمال
 . (4)موقو  وصحح وقفة :زرعة

قالوا إن ذكر أن عليه صالة وهو في أخرى أي الوقتية فانه  :املذهب الثاني
، ورواية للشافعي يستحب أن التي ذكر فقط ال يجوز له غير ذلكيتمها، ثم يصلي 

اهرية، وطاووس، ، والظمن الخال ، واليه ذهب الشافعية يعيد الحاضرة خروجا
، وسفيان بوالحسن البصري، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وداود وسعيد بن المسي

 .(2)الثوري
 : واحلجة هلم

 . ذا في عمل قد نهى اهلل عن إبطالهفه (6)ڇڎ   ڈ   ڈ  ڇ قوله تعالى:  .1
                                                           

  . وقال فيه أبن لهيعة: ضعي .1/198؛ نصب الراية2/116مسند أحمد بن حنبلينظر:  (1)
 قال عنة موقو . .3/231يهقيمعرفة السنن واآلثار للب ينظر: (2)
  .4/19ينظر: البدر المنير (3)
 .1/914ينظر: كنز العمال (4)
 .3/12؛ المجموع شرح المهذب1/98إالم ؛182-4/181المحلى (2)
 .33آية:سورة محمد،  (6)
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، ال كفارة لها إال من نسي صالة فليصليها إذا ذكرها)) ما صح عن النبي  .2
 .(1)قال قتادة وأقم الصالة لذكري (ذلك(

أي كفارة الصالة الفائتة صالتها ال إعادتها إذا دخلت الوقتية  :وجه الداللة
 .ة فيكفي إعادتها بعد الوقتية فقطوتذكرها وهو في الصالة الوقتي

، وقوله (2)انه قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما صح عن النبي  .3
 .(3)إن في الصالة لشغال

 . فاتكم فأتموا ولم يفرض بإعادتها أي ما :وجه الداللة
يا رسول اهلل انقضيها لميقاتها  :فقلنا :. قالما ورد عن بن الحصين الحديث.. .4

 .(4)ال ينهاكم اهلل عن الربا ويأخذه منكم :فقال ؟من الغد

 . صالة ربا، والربا ال يقبله اهللسمى إعادة ال أن النبي  :وجه الداللة

األدلة لكال الفريقين أرى انه إذا دخل في الصالة بعد عرض  :الرأي املختار
ذا  الوقتية وتذكر الصالة الفائتة أن يتم الصالة الوقتية ثم يقضي الصالة الفائتة وا 
كان في الوقت متسع يقضي الصالة الوقتية خروجا من الخال  وهذا ما ذهب إليه 

ا والظاهرية ال يقولون اإلمام الشافعي استحبابا ال وجوبا فالجمهور يرون الترتيب واجب
 واهلل اعلم. ،بإعادة الوقتية مطلقا

 
 
  

                                                           
 .1/411؛ وصحيح مسلم1/12صحيح البخاري (1)
 .1/228صحيح البخاري (2)
 .3/112صحيح البخاري (3)
 .1/86؛ االستذكار8/39ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4)
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 :املسألة التاسعة

 مراحللف من غري استحالف لتأكيد األ
ال خال  بين العلماء في أن الحال  من غير استحال  ومن غير تعلق حق 

 .(2)وقد حكا القاضي عياض اإلجماع على ذلك (1)بيمينه له نيته ويقبل قوله
 : واحلجة هلم

ما صح عن جابر بن عبد اهلل إن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه، جاء يوم  .1
الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول اهلل ما 

واهلل ما صليتها فقمنا  كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب قال النبي 
ها فصلى العصر بعد ما غربت إلى بطحان فتوضأ للصالة وتوضأنا ل

 .(3)ثم صلى بعدها المغرب ،الشمس
فانه شق عليه تأخير  تطيبا لقلب عمر  إنما حل  النبي  :وجه الداللة

انه لم يصلها بعد ليكون لعمر أسوة وال يشق عليه ما جرى  العصر فاخبره النبي 
 .  (4)وتطيب نفسه وأكد ذلك الخبر باليمين

 .(2)((واني واهلل ألنظر إلى حوضي آالن)) ما صح عن النبي  .2
حل  من غير أن يستحل  وذلك لتوكيد األمر  أن النبي  :وجه الداللة

 وتفخيمه فإذا كان الحل  من غير استحال  على تفخيم أمر من أمور الدين أو حث
 

                                                           
 .11/118ينظر: شرح النووي على مسلم (1)
 .9/91ينظر: نيل االوطار (2)
 .2/1صحيح البخاري (3)
 .2/131النووي على مسلمينظر: شرح  (4)
 .12/29ينظر: شرح النووي على مسلم (2)
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 . (1)عليه أو تغير من محذور فانه يستحب
، وذكر أن حل  في أكثر من ثمانين موضعا وقد ذكر ابن القيم أن النبي 

 .(2)بل يستحب على الخبر الديني الذي يريد تأكيدهالحل  يجوز 
نفيه مما  وقسمه في تأكيد أمر أو واألحاديث كثيرة في هذا الباب عن النبي 

 يدل على جواز الحل  من غير استحال  في األمور الدينية لتفخيمها وتوكيدها.

 :املسألة العاشرة

 حكم بيع جثة الكافر
 .لكافر بين مانع ومجيز إلى مذهبينجثة ااختل  الفقهاء في مشروعية بيع 

نها من ا :املذهب األول لبيوع الفاسدة وهذا قالوا بعدم مشروعية بيع جثة الكافر وا 
سحاق، وابن راهويه، ويعقوب  .، ووكيع، وأبو يوس  من الحنفيةقول االوزاعي، وا 

 .(3)واليه ذهب اإلمام الشافعي واحمد
 : واحلجة هلم

ما ورد عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: قتل المسلمون يوم الخندق رجال  .1
ادفعوا إليهم جيفتهم فانه  من المشركين فأعطوا بجيفته ماال فقال رسول اهلل 

 خبيث الجيفة خبيث الدية فلم يقبل منهم شيئا.

، وقال احمد بن غريب ال نعرفه إال من حديث الحكمحديث حسن  :قال الترمذي
، وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى ال يحتج بحديثهبل: حن

                                                           
 .1/112فتح الباري ؛9/166مواهب الجليل ينظر: (1)
 .1/283منحة اإلعالم في شرح بلوغ المرام ينظر: (2)
؛ 1/39؛ شرح فتح القدير228-4/112؛  مسند احمد11/141: األوسط البن المنذرينظر (3)

 .1/419جامع علوم األحكام
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، وابن ابي ليلى ديثه من سقيمه وال اروي عنه شيئاصدوق ولكن ال نعر  صحيح ح
نما يهم   .(1)باإلسنادصدوق فقيه وا 

ه رأى فيه كبتا وغيظا لهم ذكرها على ألن  ؛ إنما كره ذلك رسول اهلل  :اعرتض
 .(2)واالستخفا  بهمسبيل االهانة 

ما رواه البخاري في قتلى بدر أنهم القوا في بئر غير أمية أو أبي فانه كان  .2
 .(3)رجال ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر

أن أهل هؤالء القتلى لو علم أهلهم انه  لقد فهم من هذا الحديث :وجه الداللة
وألنه ال  ؛(4)ا لكنهم يأسوا أن يقبل ذلك منهممنهم فداء أجسادهم لبذلوا الرغائب فيه

عوض عنها وقد حرم يجوز اخذ الثمن فيها ألنها ميتة ال يجوز تملكها وال اخذ 
 .(2)ثمن األصنامالشارع ثمنها و 

وقد العجلي  ما ورد عن أبي عمر الشيباني أن عليا رضي اهلل عنه، أتى بالمستورد .3
فأبى أن يتوب فقتله فطلب النصارى جيفته بثالثين ألفا فأبى  تنصر فاستتابه

 .(6)علي رضي اهلل عنه فاحرقه

 سنة ألنه من الخلفاء الذين أمر الرسول  عمل سيدنا علي  :وجه الداللة
 .زا ألخذ الثمن وطرح إليهم جيفتهمبإتباعهم فلم يأخذ منهم شيء واحرقه ولو كان حائ

  .وبه قال مكحول، بجواز بيع جثث المشركينقالوا  :املذهب الثاني
 

                                                           
 .21/411: المسند الجامعينظر (1)
 .4/112: شرح السيد الكبيرينظر (2)
 .8/228صحيح البخاري (3)
 .1/11المتوارى على أبواب البخاري :ينظر (4)
 .2/414عمدة القاري شرح صحيح البخاري :ينظر (2)
 .419:جامع العلوم والحكم :ينظر (6)
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 .(1)وذهب إليه أبو حنيفة ، ومحمد
 :واحلجة هلم

قال: قتل رجل من المشركين يوم الخندق فطلبوا  ما روي عن ابن عباس  .1
قال الحاكم حديث صحيح  حتى أعطوه الدية. أن يواروه فأبى رسول اهلل 

 .(2)اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي
أن أموال أهل الحرب تحل للمسلمين بالغصب فبطيب أنفسهم أولى  :الداللةوجه 

معناه انه في غير عسكر المسلمين ال أمان لهم في المال الذي جاؤوا به فإن 
للمسلمين أن يأخذوه بأي طريق يتمكنوا من ذلك وال يكون هذا أخذا بسبب بيع الميتة 

 .(3)بقي بينهم على طريق الغنيمةوالدم بل بطريق الغنيمة ولهذا يخمس ويقسم ما 
 .((ين المسلم والحربي في دار الحرب)ال ربا ب) :قال ما ورد عن النبي  .2

 .(4)، وأسنده البيهقي في المعرفة في كتاب السيرقال الزيلعي: غريب
ذ ماال مباحا والن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم اخ :وجه الداللة

 .(2)بخال  المستأمن منهم الن ماله صار محظورا بعقد األمان، إذا لم يكن فيه غدر
إن هذا الحديث الذي رواه مكحول من المراسيل والمراسيل عندنا ليست  :اعرتض

 .(6)بحجة
 

                                                           
 .6/141المبسوط ؛11/141األوسط البن المنذر ؛1/39ينظر: شرح فتح القدير (1)
 .3/33كمينظر: المستدرك للحا (2)
 .6/141خسيينظر: المبسوط للسر  (3)
 .2/221الفتاوى الهندية ؛4/23: نصب الرايةينظر (4)
 .3/66الهداية شرح البداية :ينظر (2)
 .2/131: الحاوي الكبير للماورديينظر (6)
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ھ  ے   ڇ :قبل الهجرة حين نزل قول اهلل تعالى ما ورد عن أبي بكر  .3

قالت قريش  (1)ڇے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
 ترون أن الروم تغلب قال نعم فقال هل تخاطرنا فخاطرهم فاخبر النبي 

اذهب إليهم فزد في الخطر ففعل وغلبت الروم فارس فاخذ أبو  فقال النبي 
نما يحرم  طالق النصوص في مال محظور وا  بكر خطره والن مالهم مباح وا 
على المسلم أذا كان بطريق الغدر فإذا لم يؤخذ غدرا فبأي طريق يأخذه حل 

 .(2)ويعد كونه برضاه بخال  المستأمن عندنا الن ماله صار محظورًا باألمان
يبدو لي أن ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني هو المختار أي  :الرأي املختار

جواز بيع جثة الكافر وذلك الن أموالهم مباحة للمسلمين بغير رضاهم فتكون 
 ،برضاهم أولى ويكون المال غنيمة للمسلمين يستعينون بها في أمور الجهاد وغيرها

 واهلل اعلم.

 :املسألة احلادية عشر

 مشروعية قتال من نقض العهد
بينما كان المسلمون يواجهون األحزاب من جهة الخندق إذ وصل خبر إلى 

أن بني قريظة يستجمعون أنفسهم في حصونهم إشارة إلى أنهم قد نقضوا  النبي 
سعد بن معاذ، وسعد بن  فبعث النبي  العهد الذي كان بينهم وبين رسول اهلل 

، ومعهم عبد اهلل بن رواحة وخوات بن جبير قال انطلقوا رجعبادة، سيدا األوس والخز 
حتى تأتوا هؤالء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم فان كان حقا فألحنوا لي لحنا 
اعرفه وال تفتوا في اعضاد المسلمين وان كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس قال 

وادعة وتجديد الحل  فقالوا فخرجوا حتى أتوهم فدخلوا معهم حصونهم فدعوهم إلى الم

                                                           
 .(2،3سورة الروم اآليتان:) (1)
 .1/39القدير: شرح فتح ينظر (2)
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أالن وقد كسر جناحنا وأخرجهم يريدون بذلك بني النضير حين أجالهم رسول اهلل 
  وتبين منهم أنهم قد نقضوا العهد ونالوا من رسول اهلل  وشاتمهم سعد بن معاذ

، والقارة القبيلتان اللتان وقالوا عضل وشاتموه ثم اقبل السعدان إلى رسول اهلل 
 .وعلى المسلمين فاشتد ذلك على النبي  سول اهلل غدرت ر 

فحاصرهم وقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم  وعندما انجلى األحزاب سار النبي 
 .(1)واخذ اموالهم

 .صحيحين ما يدل على قتالهم وقتلهمولقد ورد في ال
قال نزلت بنو قريظة على حكم سعد ابن  . ما صح عن أبي سعيد الخدري 1

وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول اهلل  معاذ بعثه رسول اهلل 
  قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول اهلل فقال له إن هؤالء نزلوا على

ية قال لقد حكمت فيهم حكمك قال فاني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذر 
 .(2)ملكبحكم ال

ما صح عن عائشة رضي اهلل عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل . 2
خيمة  من قريش يقال له ابن العرقة رماه في األكحل فضرب عليه رسول اهلل 

من الخندق وضع السالح  في المسجد يعوده من قريب لما رجع رسول اهلل 
فاغتسل فاتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال وضعت السالح واهلل ما 

( فأشار إلى بني قريظة فقاتلهم )فأين وضعناه اخرج إليهم فقال رسول اهلل 
الحكم فيهم إلى سعد  فنزلوا على حكم رسول اهلل فرد رسول اهلل  رسول اهلل 

 قتل المقاتلة وان تسبى الذرية والنساء وتقسم األموال قالقال فاني احكم فيهم أن ت
 .(3)، أو قال بحكم الملكلقد حكمت فيهم بحكم اهلل عز وجل

وفي هذا أن المعاهد والذمي أذا نقضا العهد صار حربيا وجرت عليه أحكام 
أهل الحرب ولإلمام سبي من أراد منهم وله المن على من أراد وكانت قريظة في 

                                                           
 .2/31؛ تاريخ ابن خلدون1/311؛ الكامل في التاريخ4/112ينظر: البداية والنهاية (1)
(2)

 .3/1111صحيح البخاري 
 .2/161صحيح مسلم (3)



 األحكام الفقهية املستنبطة من غزوة اخلندق

 

32 
 

 م2011 أيلول –عشر احلادي العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

فانزل  (1) ونقضوا العهد وظاهروا قريشا على قتال النبي أمان ثم حاربوا النبي 
ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڇ اهلل تعالى 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  

 .(2)ڇۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ  
إن هذه اآلية واألحاديث الصحيحة صريحة في مشروعية قتل من نقض العهد 

 إن انذر فلم يرجع عن نقضه للعهد.
 

 اخلامتة يف أهم نتائج البحث
 .تملت عليه الغزوة من أحكام فقهيةاذكر في هذه الخاتمة خالصة ما اش

 .وب عنه في غيابه ألجل قتال وغيرهمشروعية إنابة اإلمام وجعل من ين .1

لذا  وعية الشورى بل استحبابها للقائد والرئيس ووجوبها على النبي مشر  .2
فيها مرتين مرة في حفر الخندق والثانية  نجد إن هذه الغزوة استشار النبي 

 .في إعطاء ثلث تمر المدينة لغطفان

ظهار قوة المسلمين ف .3  .ي ساحة المعركة وتقوية معنوياتهممشروعية المبارزة وا 

ى الكفار لمعرفة أخبارهم واالحتياط لمكرهم ليتسنى مشروعية التجسس عل .4
 .جنوده للقائد وضع الخطط المناسبة للعدو والظفر به وتقليل خسائر

بث الرعب بين صفوفهم ما مشروعية الخديعة في الحرب والتمويه عليهم و  .2
 .أمكن ذلك

 عن وقتها وذلك للخو  مشروعية تأخير الصالة ألجل الجهاد في سبيل اهلل .6
 .العدومن 

                                                           
 .12/91شرح النووي على مسلم (1)
 .26،21سورة األحزاب اآليتان: (2)
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فيها مشروعية الترتيب بين الصلوات الفائتة كما لو كانت وقتية أي يراعى  .1
 .الترتيب كما رتبها رب العزة

 .األذان واإلقامة للصلوات الفائتةمشروعية  .8

 .  على أمر ديني لتأكيد هذا األمرجواز الحل  من غير استحال .9

 .ة الكافر من حيث جوازها أو عدمهابيان حكم بيع جث .11

 .قتال من نقض العهد مشروعية .11

 املراجع واملصادر
 

حبيب  األحكام السلطانية والوالية الدينية، البن الحسن علي بن محمد بن .1
 م1918ه/1389تب العلمية، بيروت، لبنان، دار الك ه(421الماوردي)ت

االستذكار لمذاهب علماء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه الموطأ من  .2
معاني الراي واآلثار، ألبي عمر يوس  بن عبد اهلل، بن عبد البر 

نشر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بمصر  ه(463)ت
 مطابع األهرام. (م1911ه/1391)

، دار ه(631)تأسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين بن األثير،  .3
 .(م1911)الشعب مصر، 

زكريا األنصاري، دار  ب في شرح روض الطالب، شيخ اإلسالماسنى المطال .4
 تحقيق د. محمد محمد تامر.1( طم2111ه/1422)الكتب العلمية بيروت 

اإلصابة في تميز الصحابة، للحافظ احمد بن علي العسقالني المعرو   .2
 دار الفكر، لبنان. ه(822)تبابن حجر

ن، محمد األمين بن المختار بن عبد ء البيان في إيضاح القرآن بالقرآأضوا .6
لنشر، بيروت، ، دار الفكر للطباعة واه(1393)تالقادر الجكسني الثقفي 

 م(.1992ه/1412لبنان )
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للقاضي عياض العالمة القاضي أبو  ،إكمال المعلم شرح صحيح مسلم .1
 . ه(242)تالفضل عياض اليحصبي 

( دار المعرفة ه214-121الشافعي أبو عبد اهلل ) لمحمد بن إدريس ،األم .8
 .2طه(، 1393)بيروت 

اإلنصا  في معرفة الراجح من الخال  على مذهب اإلمام احمد بن حنبل،  .9
دار إحياء التراث  ه(882-811)علي بن سليمان الماوردي أبو الحسن 
 العربي بيروت، تحقيق محمد حامد الفقيه.

ن واإلجماع واالختال ، محمد بن إبراهيم بن المنذر األوسط في السن .11
(، تحقيق ه1412)، دار طيبة، الرياض، ه(318)تالنيسابوري أبو بكر 

 د. صغير احمد محمد حني .

 البحر الزخار، ألحمد بن يحيى المرتضى، نشر دار الكتب اإلسالمي .11

لمهدي بن عجيبة الحسني البحر المدبر، احمد بن محمد بن ا .12
 لشاذي الفاسي أبو العباس، دار النشر الكتب العلمية، بيروت اإلدريسي ا

البداية والنهاية، لعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي  .13
 (.م1919)مكتبة المعار ،  3ط ه(114)تالدمشقي 

 ه(281)تبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعالء الدين الكاساني  .14
 .2ط (م1982)دار الكتاب العربي، بيروت 

البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير،  .12
، ه(814)تابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن احمد الشافعي 

 ياسر بن كمال.أبو الغيظ وعبد اهلل بن سلمان و  دار الهجرة الرياض تحقيق

  بن أبي القاسم التاج واإلكليل لمختصر خليل، محمد بن يوس .16
 .2ط ه(،1398)دار الفكر بيروت  ه(891)تاهلل دري أبو عبدالعب

تاريخ ابن خلدون، لعبد الرحمن بم محمد الحضرمي االشبيلي  .11
 ، دار البيان، بيروته(818)ت
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تاريخ الرسل والملوك، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري  .18
 .1، طه(1411)دار النصب العلمية بيروت  ه(311)ت

ئق، لعثمان بن علي الزيعلي، نشر دار تبين الحقائق شرح كنز الدقا .19
 الكتاب اإلسالمي.

التحرير والتنوير من التفسير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد  .21
 .ه(1393)تالطاهر بن عاشور التونسي 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، عمر بن علي بن احمد الوادياشي  .21
 حياني دار حراء تحقيق عبد الدين بن عسا  الل ه(814)تاألندلسي 

تفسير القران العظيم، لعماد الدين أبو الفداء ابن كثير، دار أحياء  .22
 .ه(1388)القران، بيروت 

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، احمد بن علي بن حجر  .23
-ه1384)المدينة المنورة،  ه(822-113)أبو الفضل العسقالني 

 تحقيق السيد عبد اهلل هاشم اليماني المدني  م(1964

شهاب الدين أبي الفضل احمد بن علي بن تهذيب التهذيب، للحافظ  .24
، مطبعة مجلس دائرة المعار  النظامية حيدر ه(822)تحجر العسقالني 

 .ه(1322)، 1اباد، الدكن، الهند، ط

ابن رجب الحنبلي أبو الفرج عبد الرحمن بن  ،جامع العلوم والحكم .22
 .ه(1418) ،1احمد بن رجب الحنبلي دار المعرفة بيروت ط

صاري ألبي عبد اهلل محمد بن احمد األن ،نالجامع إلحكام القرآ .26
  ه(1381ه(ط دار الكتب المصرية،)611الخزرجي األندلسي القرطبي )ت

ألبي الحسن  ،الحاوي الكبير في فقه الشافعي)شرح مختصر المزني( .21
تحقيق الشيخ علي  ه(421محمد بن حبيب الماوردي البصري )ت علي بن

دار الكتب العلمية بيروت،  ،1ط ،والشيخ عادل احمد محمد معوض
 .(م1999)
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الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس بن إدريس  .28
 .ه(1391)مكتبة الرياض الحديثة  ه(1121-1111)البهوتي 

للنووي، ط المكتب اإلسالمي، بيروت  روضة الطالبين وعمدة المتقين، .29
 .ه(1386)

القيم محمد بن أبي بكر، ط، مطبعة مصطفى لإلمام ابن  ،زاد المعاد .31
 مصر. ه(1391)البابي الحلبية 

سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني، دار  ،سنن أبي داود .31
 .ه(1394)الحديث، سورية، ط األولى 

سنن الترمذي، لإلمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي  .32
 .ه(1398)، لبنان ه(219)تاحد األئمة الثقات الحفاظ، 

سنن الدار قطني، علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي  .33
، تحقيق السيد م(1966-ه1386)دار المعرفة، بيروت  (ه316-382)

 عبد اهلل هاشم يماني.

 احمد بن الحسن بن علي بن موسى ابو بكر البيهقي ،السنن الصغرى .34

الصادر ، دار ه(428)تالسنن الكبرى، ألحمد بن حسين البيهقي  .32
 بيروت.

 ه(313)تلإلمام الحافظ احمد بن شعيب النسائي  ،سنن النسائي .36
 دار إحياء التراث.

 لشيخ اإلسالم ابن تيمية، دار المعرفة، بيروت. السياسة الشرعية، .31

، مطبعة ه(213)تالسيرة النبوية، لعبد الملك بن هشام الحميري  .38
 ، بيروت.ه(1312)، 2مصطفى الحلبي ط

إمالء  ه(189)ت، لإلمام محمد حسن الشيباني شرح السير الكبير .39
-بيروت-دار الكتب العلمية ه(491)تاإلمام محمد بن احمد السرخسي 

 .(م1991ه/1411)، 1لبنان، ط
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البن بطال أبو الحسن علي بن عبد الملك بن  ،شرح صحيح البخاري .41
( م2113-ه1423السعودية، الرياض)-بي مكتبة الرشدبطال البكري القرط

 أبو تميم ياسر بن إبراهيم. تحقيق، 2ط

دار  ه(681)تمحمد بن عبد الواحد السيواسي  ،شرح فتح القدير .41
 .2ط ،الفكر بيروت

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إلسماعيل بن حماد الجوهري  .42
، دار العلم للماليين، 2ط ،مكتبة تحقيق احمد عبد الغفور عطا ه(393)ت

 بيروت.

أبو  بان، محمد بن حبان بن احمدصحيح ابن حبان بترتيب ابن بل .43
، مؤسسة دار الرسالة بيروت، ه(324حاتم التميمي البستي )ت

 ، تحقيق شعيب األرناؤوط. 2ط م(1993-ه1414)

صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي  .44
 .ه(1391) ،1ه(، المكتب اإلسالمي ط311)تالنيسابوري 

صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين  .42
 ، المكتبة اإلسالمية تركيا.ه(226ت)

أبو زكريا يحيى بن شر  بن مدي  صحيح مسلم بشرح النووي، .46
، ه(1392)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ه(616-631)النووي، 

 .2ط

، (ه261)تصحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  .41
 ، بيروت.ه(1398، )2دار الفكر ط

لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد اهلل البصري الزهري  الطبقات الكبرى، .48
 ، دار الصادر بيروت.ه(161-231)

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين محمود بن احمد  .49
 .ه(1348)المطبعة المنيرة،  ه(822)تالعيني 
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د بن محمود البابرتي، نشر دار العناية شرح الهداية، لمحمد بن محم .21
 الفكر.

عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير، البن سيد الناس أبو  .21
 دار المعرفة بيروت  ه(134)تالفتح اليعمري 

الفتاوى الكبرى، احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،  .22
  .، تحقيق حسنين محمد مخلو ه(1386) 1دار المعرفة بيروت، ط

للشيخ  ،الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان .23
نظام وجماعة من علماء الهند الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت 

 .م(1986-ه1416) 4لبنان ط

فتح الباري شرح صحيح البخاري، احمد بن علي بن حجر العسقالني  .24
تحقيق محمد فؤاد  ،ه(1319ه( دار المعرفة بيروت)822-113)الشافعي 

 عبد الباقي محي الدين الخطيب.

، دار الكتب العربي ه(1381)، 2الكامل في التاريخ، البن االثير، ط .22
 بيروت.

كشا  القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،  .26
 تحقيق هالل مصيلحي ، مصطفى هالل. ه(1412)دار الفكر بيروت، 

علي بن حسام الدين المفتي  العمال في سنن األقوال واألفعال، كنز .21
 . (م1989)الهندي الناشر مؤسسة الرسالة بيروت 

-ه631)محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري  ،لسان العرب .28
 .1دار صادر بيروت ط ه(111

لمحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر، دار المعرفة  المبسوط، .29
  ه(.1416)بيروت 

لإلمام العالمة ناصر الدين ابن المنير  ،متواري على أبواب البخاريال .61
 .ه(683)ت
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، دار الفكر ه(616)تالمجموع شرح المهذب، محيي الدين بن شر   .61
 ، تحقيق محمود مطرحي.1ط م(1996-ه1411)بيروت 

علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري ابو محمد  المحلى باآلثار، .62
 جديدة، بيروت، لجنة إحياء التراث العربي.دار األفاق ال ه(383-426)

 المدونة الكبرى، مالك بن انس، دار صادر، بيروت .63

مراقي الفالح بأمراء الفتاح شرح نور اإليضاح ونجاة األرواح، حسين  .64
 بن عمار علي الشرنباللي الحنفي 

المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل الحاكم  .62
دار الكتب العلمية، بيروت  ه(412-321)النيسابوري 

 تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 1، طم(1991ه/1411)

 بدار الفكر. ه(1398) 2ط ه(،241)تمسند اإلمام احمد بن حنبل  .66

 . ه(1411)أبي الفضل السيد أبو المعاطي النوريات  ،المسند الجامع .61

محمد بن حبان بن احمد أبو حاتم التميمي  مشاهير علماء األمصار، .68
 .م(1929)البستي دار الكتب العلمية، بيروت، 

مصن  عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام لصنعاني، المكتب  .69
 .ه(1413) 2اإلسالمي بيروت ط

عن اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إدريس  ،معرفة اآلثار والسنن .11
حمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو الشافعي محافظ اإلمام أبو بكر ا

 .احمد البيهقي دار الكتب العلمية لبنان بيروت تحقيق سيد كسروي حسن

تحقيق مارسدن جونسن،  ه(211)تالمغازي للواقدي، محمد بن عمر  .11
 عالم الكتب بيروت.

المغني في فقه اإلمام احمد بن حنبل الشيباني، عبد اهلل بن احمد بن  .12
 .1ط ه(1412)، دار الفكر بيروت (ه621-ه241)قدامه المقدسي 

 المنتقى شرح الموطأ لسليمان بن خل  الباجي، دار الكتب اإلسالمي. .13

 منعة العالم في شرح بلوغ المرام، عبد اهلل بن صالح الفوزان  .14
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نصب الراية من أحاديث الهداية، عبد اهلل بن يوس  أبو محمد الحنفي  .12
تحقيق أبو محمد  ه(1321)، دار الحديث مصر، ه(162)تالزيعلي 

 يوس  البنوري.

النهاية في غريب الحديث، البن األثير، المبارك بن محمد عبد الكريم  .16
الشيباني المعرو  بابن األثير الجزري مجد الدين أبو السعادات 

وهو غير صاحب أسد الغاية والكامل، دار إحياء التراث،  ه(616)ت
 بيروت.

محمد بن  ،يار شرح منتقى األخياروطار من أحاديث سيد األخنيل األ .11
 م(.1913ه( دار الجبل، بيروت )1222)تعلي بن محمد الشوكاني 

 
 
 

 




