اليسير
في
فكاك األسير
جمع وترتيب

عبد العال سعد الشليّه الرشيدي
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تعريف األسير :
(ُ)

◙ قاؿ الفَتكزآبادم األسَتي ىو :األىخي يذ ،كاؼب ىقيَّ يد ،كاؼب ٍسجو يف .
ى
ي
(ِ)
◙ قاؿ ابن األثَت  :الع ًاِنً :
ضع فىػ ىق ىد ىعنىا .
األسَتي .ك ُّ
كخ ى
استكاف ى
كل ىمن ىذ َّؿ ك ٍ
ى
اؿ يؾب ً
يسر ًاء كأيسارل كأىسارل كأىسرل.
اى هد :األىسَت الٍ ىم ٍس يجو يف ،ىك ٍ
◙ قى ى ى
اعبى ٍم يع أ ى

(ّ)

◙ قاؿ القرطيب  :األسَت مشتق من ا ًل ىسا ًر ،كىو الٍ ًق ُّد الذم ييشد بو الٍ ىم ٍح ىم يل فسمي
أسَتان ،ألنو يشد كثىاقيو  ،كالعرب تقوؿ :قد أىسر قىػتبو  ،أم شدَّهٍ ،ب ظبي كل و
أخيذ
ى ىى ي
ى ي
ى ي
(ْ)
أسَتا كإف مل ييؤسر .
ن
◙ اصطالحا  :يطلق على كل من أخذ سواء شد أك مل يشد .

(ٓ)

أدلة وجوب فكاك األسير :
ً
اج يهم}.البقرة ٖٓ
إ ٍخر ي

ً
يس ىارل تيػ ىف ي
اد ي
◙ قاؿ تعاىل {:ىكإ ٍف يىأٍتيويك ٍم أ ى
كى ٍم ىكيى ىو يؿبىَّرهـ ىعلىٍي يك ٍم ى
(ٔ)
قاؿ ابن خويز منداد :تضمنت اآلية كجوب فك األسرل .
◙ قاؿ تعاىل{:كما لى يكم ىَل تيػ ىقاتًليو ىف ًُب سبً ًيل اللَّ ًو كالٍمست ٍ ً
ُت ًمن ّْ ً
ّْس ًاء
ى ي ٍى
ى
ىى ٍ
ض ىعف ى ى
الر ىجاؿ ىكالن ى
ً ًً ً ً
ً َّ ً
اج ىع ٍل لىنىا ًم ٍن
ين يىػ يقوليو ىف ىربػَّنىا أ ٍ
ىخ ًر ٍجنىا م ٍن ىىذه الٍ ىقٍريىة الظَّامل أ ٍىىلي ىها ىك ٍ
ىكالٍ ًولٍ ىداف الذ ى
لىدنٍ ً
ك نى ً
ص نَتا } النساء ٕٓ .
اج ىع ٍل لىنىا ًم ٍن لى يدنٍ ى
ي ى
ك ىكليِّا ىك ٍ
ٍ

(ُ) القاموس احمليط ( ُ ّْٔ/فصل اؽبمزة باب الداؿ  .األطر ) .
(ِ) النهاية ( ّ ُّْ/عنا ) .
(ّ) لساف العرب ( ُ َُْ/مادة أسر ) .
ْ
ً
كى ٍم } البقرة ٖٓ .
يس ىارل تػي ىف ي
اد ي
( ) تفسَت القرطيب ( ِ ) ُٔ/عند قولو تعاىل  {:ىكإ ٍف يىأٍتيويك ٍم أ ى
(ٓ) اؼبوسوعة الفقهية الكويتية ( ّ. ) ٔٗ/
(ٔ) تفسَت القرطيب ( ِ. ) ُٕ/
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قاؿ ابن العريب  :قاؿ علماؤنا :أكجب اهلل سبحانو ُب ىذه اآلية القتاؿ؛ َلستنقاذ
األسرل من يد العدك مع ما ُب القتاؿ من تلف النفس ،فكاف بذؿ اؼباؿ ُب فدائهم
(ٕ)
أكجب ،لكونو دكف النفس كأىوف منها.
◙ قاؿ تعاىل { :إًَّمبىا الٍ يم ٍؤًمنيو ىف إً ٍخ ىوةه}
قاؿ السعدم  :ىذا عقد ،عقده اهلل بُت اؼبؤمنُت ،أنو إذا كجد من أم شخص
كافُ ،ب مشرؽ األرض كمغرّٔا ،اليباف باهلل ،كمالئكتو ،ككتبو ،كرسلو ،كاليوـ
اآلخر ،فإنو أخ للمؤمنُت ،أخوة توجب أف وبب لو اؼبؤمنوف ،ما وببوف ألنفسهم،
(ٖ)
كيكرىوف لو ،ما يكرىوف ألنفسهم .
اغبجرات َُ

وؿ اللَّ ًو صلَّى اهللي عليو كسلَّم  ":في ُّكوا
وسى رضي اللَّو عنو قاؿ  :قاؿ ر يس ي
◙ عن أىيب يم ى
(ٗ)
ً
ً
ً
الع ًاِنى ،يى ً
يض ".
عٍت :األىس ىَت ،كأىطع يموا اعبائ ىع ،كعي ي
ودكا اؼبر ى
ى
ً
اؿ قيػ ٍل ً ً ً
ً
◙ ىع ٍن أًىيب يج ىحٍيػ ىفةى ىرض ىي اللَّوي ىعٍنوي قى ى ي
ت ل ىعل ٍّي ىرض ىي اللَّوي ىعٍنوي ىى ٍل عٍن ىد يك ٍم ىش ٍيءه
ًمن الٍو ٍح ًي إًََّل ما ًُب كًتى ً
َّس ىمةى ىما أ ٍىعلى يموي إًََّل
اؿ ىَل ىكالَّ ًذم فىػلى ىق ٍ
اب اللَّ ًو قى ى
ى
ٍ ى
اغبىبَّةى ىكبىػىرأى الن ى
آف كما ًُب ى ًذهً َّ ً ً
ًً
ً
اؿ
الص ًحي ىف ًة قى ى
ت ىكىما ًُب َّ
الصحي ىفة قيػ ٍل ي
فىػ ٍه نما يػي ٍعطيو اللَّوي ىر يج نال ًُب الٍ يقٍر ى ى ى
ً ً ً (َُ)
اؾ ٍاأل ًىس ًَت ىكأى ٍف ىَل يػي ٍقتى ىل يم ٍسل هم ب ىكاف ور .
الٍ ىع ٍق يل ىكفى ىك ي

◙ عن أيب ىريرة رضي اللَّو عنو  :أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف إذا رفع رأسو
من الركعة اآلخرة يقوؿ اللهم أىن ًج عياش بن أيب ربيعة اللهم أىن ًج سلمة بن ىشاـ
اللهم أىن ًج الوليد بن الوليد اللهم أىن ًج اؼبستضعفُت من اؼبؤمنُت اللهم اشدد كطأتك
(ُُ)
على مضر اللهم اجعلها سنُت ىك ًس ًٍت يوسف .

(ٕ) أحكاـ القرآف  .لػ ابن العريب ( ُ. ) ّٖٓ/
(ٖ) تفسَت السعدم ( ٕ. ) ُّّ/
(ٗ) ركاه البخارم ( َّْٔ ) .
(َُ) ركاه البخارم ( َّْٕ ) .
(ُُ) ركاه البخارم ( ََُٔ ) .
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◙ عن حباف بن أيب جبلة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ « :إف على
(ُِ)
اؼبسلمُت ُب فيئهم أف يفادكا أسَتىم كيؤدكا عن غارمهم » .
◙ عن سلمة ابن األكوع رضي اهلل عنو  :قى ى
اؿ :ىغىزكنا فىػىزارىة ىك ىعلينىا أبو بىك ور ،أ َّىمرهي
ً
ساعةه ،أىمرنىا أىبو بكر
رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو كسلَّم ىعلينىاَّ ،
فلما كاف بىيننىا كبُت اؼباء ى
كس ىَب ،ىكأىنظيير إًىل عيني وق من
تل من قىػتىل ىعلىيو ،ى
فىػ ىعَّرسنىاٍ ،بَّ ىش َّن الغى ىارىة ،فىػ ىو ىرد اؼباءى ،فىػ ىق ى
ً
َّاس فًيهم َّ
ُت
الذ ىرار ُّ
يت بً ىسه وم بىين يهم ىكبى ى
يت أىف يىسبً يق ًوِن إًىل اعببى ًل ،فىػىرىم ي
م ،فىخش ي
الن ً ي
السهم كقىػ يفوا ،فى ًجئت ًًّٔ
ىسوقيػ يهم كفي ًه ً
امرأىةه من بىًٍت فىز ىارىة على ىيها
م
أ
م
ي
ي
ى
اعببى ًل ،فلى َّما ىرأ يىكا َّ ى
قىشع من أ و
ىدـ  -قىاؿ :ال ىقشع :النّْطع  -معها ابنىةه ىؽبىا من أىحس ًن العر ً
ب ،فى يسقتيػ يهم
ه
ي ى ى
ي
ى ى
ً
ً
حىت أىتى ًً
فت ىؽبىا ثىوبنا،
يت ّٔم أىبىا بك ور ،فىػنىػ َّفلىًٍت أىبو بك ور ابنىتىها ،فىػ ىقدمنىا اؼبدينةى كما ىك ىش ي
ي
الس ً
اؿ« :يا ىسلىمةي ،ىب ًِل
وؽ ،فىق ى
فلى ًقيىًٍت رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو كسلَّم ُب ُّ
ت ىؽبا ثىوبنا ،يٍبَّ لىًق ًيٍت رسوؿ
ىعجبىت ًٍت كما ىك ىشف ي
اؼبرأىةى» ،فىػ يق ي
لت :يا رسوؿ اهلل ،كاهلل لىىقد أ ى
الس ً
قاؿ ًِل« :يىا ىسلى ىمةي ،ىب ِل الٍ ىمرأىىة
وؽ ،فى ى
اهلل صلَّى اهلل عليو كسلَّم من الغى ًد ُب ُّ
ً
ث ًّٔىا
لًلَّ ًو أىبي ى
فت ىؽبا ثىوبنا ،فىػبىػ ىع ى
لت :ىي لى ى
ك يىا رسوؿ اهلل ،فىػ ىواهلل ما ىك ىش ي
وؾ» ،فىػ يق ي
رسوؿ اهلل صلَّى اهلل علىيو كسلَّم إً ىىل أىى ًل م َّكةى ،فىػ ىف ىدل ًّٔا نى ً
ًً
ُت ىكانيوا
اسا م ىن الٍ يمسلم ى
ى
ى ن
(ُّ)
أ ًيسيركا ًدبى َّكةى .
◙ عن ابن عبَّاس قاؿ :قاؿ رسوؿ اللَّ ًو صلَّى اللَّوي عليو كسلَّم  « :من فى ىدل أ ًىس نَتا من
(ُْ)
ً
ً
ك األ ً
ىسَتي » .
الع يد ّْك فىأىنىا ذل ى
أىيدم ى

(ُِ) سنن سعيد بن منصور ( ِِّْ/حِِِٖ ) كاغبديث مرسل .
(ُّ) ركاه مسلم ( ُٕٓٓ ) .
(ُْ) ركاه اؽبيثمي ُب ؾبمع الزكائد ( ٓ ) ِّّ/كقاؿ ركاه الطرباِن ُب الصغَت كفيو أيوب بن أيب حجر قاؿ أبو حاًب:
أحاديثو صحاح كضعفو األزدم ،كبقية رجالو ثقات .كقاؿ األلباِن ( ضعيف ) ضعيف اعبامع الصغَت ( ُِٕٓ ) .
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أقوال العلماء في فك األُ َسارى .
الزىرم عن يضب ً
مر  :ألىف أىستىن ًق ىذ ىر يجالن من
يد بن عبد َّ
ى
◙ عن ُّ ٌ
الرضبن قاؿ  :قاؿ عي ي
ً (ُٓ)
اؼبسلمُت من أ ً
إِل من ًجزيىًة الٍ ىعىرب .
ىيدم ال يك َّفار أ َّ
ىحب َّ
ى

ك الٍ يمسلم
◙ قاؿ ؿبمد بن حزـ  -رضبو اهلل  : -ىكاتَّػ ىف يقوا أىنو إ ٍف مل يػي ٍق ىد ٍر على فى ّْ
اؼبأسور إَل ًدباؿ يعطىاه أىل اغبرب أ َّف إعطاءىم ىذلًك اؼباؿ ح َّىت يػ ىف َّ ً
ى ى ي
ى ي
ىٍ
ك ىذلك ٍاألىسَتي
ى
(ُٔ)
ىك ًاجب .
السىر ٍخ ًس ُّي  -رضبو اهلل  : -من كقع أسَتان ُب يد أىل اغبرب من اؼبؤمنُت
◙ قاؿ َّ
كقصدكا قتلو يفًتض على كل مسلم يعلم حبالو أف يفديو دبالو إف قدر على ذلك
كإَل أخرب بو غَته فبن يقدر عليو كإذا قاـ بو البعض سقط عن الباقُت حبصوؿ
(ُٕ)
اؼبقصود .

◙ قاؿ بن قدامة  -رضبو اهلل  : -ك ًهب ً
سلمُت إ ىذا أىم ىك ىن .
ب فداءي أىسىرل اؼب ى
ي
(ُٖ)
كً
اؽ .
ع
قاؿ
ا
ذ
ّٔ
ى
ك  ،كإًسح ي
كمالً ه
ي
مر بن عبد الع ًزيز  ،ى
ي

◙ قاؿ بن بطاؿ -رضبو اهلل  : -فكاؾ األسَت كاجب على الكفاية كبو قاؿ
(ُٗ)

اعبمهور كقاؿ إسحاؽ بن راىويو من بيت اؼباؿ كركم عن مالك أيضا .
ً ً
كزبلًيص األيسارل ك ً
مُت إً َّما
اج
ب على ىصبا ىعة اؼبسل ى
◙ قاؿ القرطيب  -رضبو اهلل  : -ى ي ى
ه
وِنىا دك ىف النُّػ يف ً ً ً
القت ًاؿ كإً َّما بًاألىمو ًاؿ ،كذىلًك أىكج ً ً
ً
ىىو يف ًم ىنها .
بً ى
ب ل ىك ي
ى ى ي
وس إذ ى ىي أ ى
ى

(ُٓ) يمصنف ابن أيب شيبة ( ُُِْٖ/حََُُٓ ) .
(ُٔ) مراتب الصباع  .لػ ابن حزـ ( َِْ ) .
(ُٕ) اؼببسوط  .للسرخسي ( َّ. ) ّْٖ/
(ُٖ) اؼبغٍت ( ٖ. ) َّٔ/
(ُٗ) فتح البارم ( ُّٔٗ/حَّْٓ ) .
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ًً
اؿ مالً ه ً
ً
ب على الن ً
ؼ
كىذا ىَل ًخ ىال ى
َّاس أىف يىف يدكا األي ىس ىارل َجىمي ًع أىم ىواؽبم .ى
قى ى ى
ك  :كاج ه
ً ً (َِ)
فيو .
سلمُت من أ ً
ً
ىيدم ال يك َّفار
◙ قاؿ العز بن عبدالسالـ  -رضبو اهلل  : -إًن ىقاذي أىسرل اؼب ى
من أىفض ًل ال يقر ً
عض العيلىم ًاء ":إً
ب ىعلىينىا أىف
كج
ا
احد
ك
ا
م
سل
م
ا
ك
ر
ىس
أ
ذا
ب
اؿ
ق
د
ق
،ك
بات
ى
ى
ن
ي
ى
ي
ى
ى
ن
ى
ي
ى ي
نػيو ً
ً
ىسيركا ىخل نقا ىكثً نَتا من
اظب على قًتىاؽبًًم َّ
صوي أىك نيبً ى
حىت يلبىلٌ ى
يد يىم " ،فىما الظَّ ُّن إذا أ ى
ى
سلمُت .
اؼب ى

(ُِ)

ىسركا يمسلًما ،أ ٍىك يمسلًم ٍ ً
ُت ،فىػ ىه ٍل يى ىو
ٍ ى
◙ قاؿ الماـ النوكم  -رضبو اهلل  : -لى ٍو أ ى ي ٍ ن
اعبني ً
ود لًو ً
اف ،أىح يد ينبا :ىَل؛ ً
الس ىالًـ؟ كجه ً
ً
ىف إً
َّ
اح ود بىعًي هد،
اج
ع
ز
أل
ٍ
ٍ
ى
ى
ىك يد يخوؿ ىدا ًر ًٍ ٍ ى ٍ ى
ي
ى
ى
ى
ىص ُّح يه ىما :نىػ ىع ٍم؛ ًأل َّ
ىف يحٍرىمتىوي أ ٍىعظى يم ًم ٍن يحٍرىم ًة الدَّا ًر ،فىػ ىعلىى ىى ىذا ىَل بي َّد ًم ٍن ًر ىعايىًة
ىكأ ى
الس ىالًـ ،كتىػوقَّػعنىا ً
النَّظى ًر ،فىًإ ٍف ىكانيوا ىعلىى قيػر ً
ىسيركهي لىٍو ًطٍرنىا
ب ىدا ًر ًٍ ٍ ى ى ٍ ٍ
ص ىم ٍن أ ى
است ٍخ ىال ى
ٍ
(ِِ)
إًلىٍي ًه ٍم ،فىػ ىع ٍلنىا .
يسىراءى مستضعفُت؛ فإف
◙ قاؿ ابن العريب اؼبالكي  -رضبو اهلل  : -إَل أف يكونوا أ ى
ال ًوَليةى معهم قائمةه ،كالنصرىة ؽبم كاجبةه ً
عُت تىط ًرؼ حىت ىلبٍير ىج
بالبدف بًأَّىَل يبقى منا ه
(َِ) تفسَت القرطيب ( ٓ. ) َُٖ/عند قولو تعاىل  { :ىكىما لى يك ٍم ىَل تػي ىقاتًليو ىف ًُب ىسبً ًيل اللَّ ًو } .النساء ٕٓ .
كقاؿ القرطيب أيضان  :تظاىر بعضنا على بعض! ليت باؼبسلمُت ،بل بالكافرين! حىت تركنا إخواننا أذَلء صاغرين هبرم
عليهم حكم اؼبشركُت ،فال حوؿ كَل قوة إَل باهلل العلي العظيم! قاؿ علماؤنا :فداء األسارل كاجب كإف مل يبق درىم
كاحد .قاؿ ابن خويز منداد :تضمنت اآلية كجوب فك األسرل ،كبذلك كردت اآلثار عن النيب صلى اهلل عليو كسلم
أنو فك األسارل كأمر بفكهم ،كجرل بذلك عمل اؼبسلمُت كانعقد بو الصباع .كهبب فك األسارل من بيت اؼباؿ،
فإف مل يكن فهو فرض على كافة اؼبسلمُت ،كمن قاـ بو منهم أسقط الفرض عن الباقُت . )ُٕ/ِ(.عند قولو
ً
ً
اج يه ٍم}.البقرة ٖٓ
يس ىارل تيػ ىف ي
اد ي
كى ٍم ىكيى ىو يؿبىَّرهـ ىعلىٍي يك ٍم إ ٍخىر ي
تعاىل {:ىكإ ٍف يىأٍتيويك ٍم أ ى
ُِ
ً
كفضائًلوي  .لػ العز بن عبدالسالـ ( ٕٗ ) .
( ) أىح ىكاـ اعب ىهاد ى
(ِِ) ركضة الطالبُت ( ٕ. ) ُْٖ/
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إىل استًٍنػ ىق ًاذ ًىم إف كاف عددنا ىوب ً
تم يل ذلك  ،أك نىب يذ ىؿ صبيع أموالنا ُب استًخر ًاج ًهم،
ٍ
ٍ
حىت َل يبقى ًألىح و
درىم كذلك قاؿ مالك كصبيع العلماء .
د
ى
ه
فإنا هلل كإنا إليو راجعوف على ما ىحل ً
باػبلق ُب ىتركًهم إخواِنم ُب أس ًر العدك،
(ِّ)
ً
اعبلد .
ضي
وؿ األحواؿ ىكالٍعي َّدةي ىكالٍ ىع ىد يد  ،كال يقوةي ك ي
كبًأيدي ًهم ىخىزائ ين األمواؿ ىكفي ي

◙ قاؿ ابن يجزم اؼبالكي  -رضبو اهلل  : -هبب استنقاذىم من يىد الٍ َّ
كفار بًالٍ ًقتى ًاؿ
ً ً ً ً
ً
ً
فداء
ٍت ى
فىإف عجز الٍ يم ي
سلمو ىف ىعنوي ىكجب ىعلىٍيهم الٍف ىداء بالٍ ىماؿ فىيجب على ٍاألىسَت الٍغى ٌ
فداء الٍ يف ىقراء من بيت اؼباؿ فىما نقص تعُت ًُب ىً
صبيع أىٍم ىواؿ
كعلى ا ًل ىماـ ى
نىفسو ى
ى
ى
ى
(ِْ)
الٍ يمسلمُت ىكلىو أىتىى ىعلىٍيػ ىها .

◙ قاؿ الماـ الشوكاِن  -رضبو اهلل  -عند قولو تعاىل  { :ىكىما لى يك ٍم ىَل تػي ىقاتًليو ىف ًُب
ضع ًفُت }  ( :الٍمست ٍ ً
ً
ُت ) ؾبركر عطفا على السم الشريف
ي ٍى
ض ىعف ى
ىسبً ًيل اللَّو ىكالٍ يم ٍستى ٍ ى ى
أم ما لكم َل تقاتلوف ُب سبيل اهلل كسبيل اؼبستضعفُت حىت زبلصوىم من األسر
كتروبوىم فبا ىم فيو من اعبهد كهبوز أف يكوف منصوبا على اَلختصاص أم
كأخص اؼبستضعفُت فإِنم من أعظم ما يصدؽ عليو سبيل اهلل .

(ِّ) أحكاـ القرآف  .لػ ابن العريب ( ِ. ) َْْ/
(ِْ) القوانُت الفقهية لػ ابن يجزم ( ُُْ ) .
(ِٓ) فتح القدير ( ُ. ) ِٔٓ/
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(ِٓ)

هل يعطى لفكاك األسير من الزكاة أو الوقف وغيرها .
◙ هبب فكاؾ األسَت اؼبسلم من أيدم الكفار ،كهبب ذلك عند اعبمهور بأم
كسيلة مشركعة ،كالقتاؿ كالتفاكض كاؼبفاداة بأسراىم أك باؼباؿ.
فإذا كقع الفداء على اؼباؿ فإف فداءه يكوف من بيت ماؿ اؼبسلمُت عند اعبمهور
كلو كاف لألسَت ماؿ.
فإف قصر بيت اؼباؿ ُب ذلك فعلى صباعة اؼبسلمُت ،كذىب الشافعية كىو قوؿ عند
معسرا ففكاكو من بيت
اؼبالكية إىل أنو إذا كاف لو ماؿ ففداؤه من مالو ،فإف كاف ن
(ِٔ)
ماؿ اؼبسلمُت.
فكاك األسير من الزكاة :
◙ قاؿ ابن قدامة  -رضبو اهلل  : -كهبوز أف يشًتم من زكاتو أسَتان مسلمان من
أيدم اؼبشركُت ؛ ألنو فك رقبة من األسر  ،فهو كفك رقبة العبد من ً
الرؽ  ،كألف

لفك ً
ً
كصرفو إىل اؼب ىؤلَّىف ًة قيػليوبػهم ،كألنو يدفعو إىل األس ًَت ً
رقبتو
فيو إعىز نازا للدين  ،فهو
ى يي
يي
(ِٕ)
 ،فأشبو ما يدفعو إىل ً
لفك ً
الغارـ ً
رقبتو من الدي ًن .
يي
مسلما كفك رقبة العبد من
أسَتا ن
◙ قاؿ ّٔاء الدين اؼبقدسي  :كهبوز أف يفك منها ن

الرؽ .

(ِٖ)

◙ قاؿ ابن يمفلًح  :كهبوز أف يفدم من الزكاة أسَتان مسلمان ،نص عليو ،اختاره

صباعة ،كجزـ بو آخركف.

(ِٗ)

(ِٔ) اؼبوسوعة الفقهية الكويتية ( ٓ. ) ِٓٔ/
(ِٕ) اؼبغٍت َلبن قدامة ( ٔ. ) َُّ/
(ِٖ) العدة شرح العمدة ( ُ)ُّْ/
(ِٗ) الفركعَ .لبن مفلح ( ِ. ) ُْٔ/
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◙ قاؿ البهوٌب  -رضبو اهلل  ( : -كهبوز أف يفدل ّٔا ) أم الزكاة ( أسَتا مسلما ُب
أيدم الكفار ) نص عليو ألنو فك رقبة األسَت فهو كفك رقبة العبد من الرؽ كألف
فيو إعزازا للدين فهو كصرفو إىل اؼبؤلفة قلؤّم كألنو يدفعو إىل األسَت كفك رقبتو من
(َّ)
األسر أشبو ما يدفعو إىل الغارـ لفك رقبتو من الدين .
الرقى ً
اب) يدخل فيو إعانة اؼبكاتبُت كافتداء
(كًُب ّْ
◙ قاؿ شيخ السالـ ابن تيمية  :ى
األسرل كعتق الرقاب .ىذا أقول األقواؿ فيها.

(ُّ)

◙ جاء ُب اؼبوسوعة الفقهية  :أف يفتدم بالزكاة أسَتان مسلمان من أيدم اؼبشركُت ،
كقد صرح اغبنابلة كابن حبيب كابن عبد اغبكم من اؼبالكية َجواز ىذا النوع ؛ ألنو
(ِّ)
فك ً
فك رقبة من األسر ،فيدخل ُب اآلية بل ىو أكىل من ً
رقبة من بًأىيدينىا .
◙ قاؿ القرطيب  -رضبو اهلل  : -كاختلفوا ُب فك األسارل منها ،فقاؿ أصبغَ :ل
هبوز .كىو قوؿ ابن قاسم .كقاؿ ابن حبيب :هبوز ،ألِنا رقبة ملكت دبلك الرؽ
فهي زبرج من رؽ إىل عتق ،ككاف ذلك أحق كأكىل من فكاؾ الرقاب الذم بأيدينا،
ألنو إذا كاف فك اؼبسلم عن رؽ اؼبسلم عبادة كجائزان من الصدقة ،فأحرل كأكىل أف
يكوف ذلك ُب فك اؼبسلم عن رؽ الكافر كذلو .

(ّّ)

◙ قاؿ الشيخ عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل  : -كيدخل ُب قولو تعاىل { ىكًُب

الرقى ً
اب} على الصحيح عتاؽ األسرل ،أسرل اؼبسلمُت بُت الكفار ،يدفع من
ّْ
الزكاة للكفار الفدية حىت يطلقوا اؼبسلمُت كحىت يفكوا أسرىم.

(ّْ)

(َّ) كشاؼ القناع .للبهوٌب ( ِ. ) َِٖ/
(ُّ) ؾبموع الفتاكل ( ِٖ. ) ِْٕ/
(ِّ) اؼبوسوعة الفقهية الكويتية ( ِّ. ) َِّ/
ّّ
الصدقىات لًلٍ يف ىقر ًاء كالٍمساكً ً ً ً
ًَّ
ُت ىعلىٍيػ ىها }.التوبة َٔ
ُت ىكالٍ ىعامل ى
( ) تفسَت القرطيب ( ٖ. )ُُٔ/عند قولو تعاىل  {:إمبىا َّ ى ي ى ى ى ى
(ّْ) ؾبموع فتاكل الشيخ عبد العزيز بن باز ( ُْ. ) ُٓ/
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◙ قاؿ الشيخ العثيمُت  -رضبو اهلل  : -كالرقاب فسرىا العلماء بثالثة أشياء:

األول :مكاتب اشًتل نفسو من سيده بدراىم مؤجلة ُب ذمتو ،فيعطى ما يوَب بو
سيده.

والثاني :رقيق فبلوؾ اشًتم من الزكاة ليعتق.

الثالث :أسَت مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم ىذا األسَت،

كأيضان اَلختطاؼ فلو اختطف كافر أك مسلم أحد من اؼبسلمُت فال بأس أف يفدل
ىذا اؼبختطف بشيء من الزكاة ،ألف العلة كاحدة ،كىي فكاؾ اؼبسلم من األسر،
كىذا إذا مل يبكننا أف نرغم اؼبختطف على فكاكو بدكف بذؿ اؼباؿ إذا كاف
(ّٓ)
اؼبختطف من اؼبسلمُت.
◙ ذكر السيد ؿبمد رشيد رضا ُب تفسَت "اؼبنار" أف لسهم "ُب الرقاب" مصرفنا ُب
(ّٔ)
ربرير الشعوب اؼبستعمرة من اَلستعباد إذا مل يكن لو مصرؼ ربرير األفراد .

فكاك األسير من بيت مال المسلمين :

بيت اؼباؿ موضوع ؼبصاحل اؼبسلمُت ،كأىم ىذه اؼبصاحل كأخطرىا افتكاؾ أسراىم،

كزبليصهم من قبضة عدكىم كعبواز دفع اؼباؿ للغارـ من بيت اؼباؿ كاألسَت أحق
( ّٕ )

منو .

ً
ً
ً
ًً
◙ عن ابن عبَّ و
ُت
ُت من اؼبسلم ى
مر  :يك َّل أىس وَت كاف ُب أىيدم اؼبش ًرك ى
اس  ،قاؿ  :قاؿ عي ي
(ّٖ)
ً
ً
ً
ُت .
 ،فىف ىكا يكوي من بىيت ىم ًاؿ اؼبسلم ى
(ّٗ)
◙ قاؿ ابن رشد  :كجب على الماـ أف يفك أسرل اؼبسلمُت من بيت اؼباؿ .
(ّٓ) ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ؿبمد العثيمُت ( ُٖ. ) ّّْ/
ّٔ
الصدقىات لًٍل يف ىقر ًاء كالٍمساكً ً ً ً
ًَّ
ُت ىعلىٍيػ ىها}
ُت ىكالٍ ىعامل ى
( ) تفسَت اؼبنار ( َُ ) ْْْ/عند قولو تعاىل {إمبىا َّ ى ي ى ى ى ى
(ّٕ) اؼبوسوعة الفقهية الكويتية (ِّ ) َٔ/حكم استنقاذ أسرل اؼبسلمُت من قبضة أعداءىم ( ُٕ ) .
(ّٖ) يمصنف ابن أيب شيبة ( َُِِْ/حَُُٗٓ ) .
(ّٗ) اؼبوسوعة الفقهية الكويتية ( ْ. )ُٗٓ/
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أحب إلينا ،كلو رأس كاحد برؤكس ،كلكن إف أبوا
◙ قاؿ إسحاؽ :الفداء بالرؤكس ٌ
إَل أف يفادكا بالذىب كالفضة ،فال وبل لماـ اؼبسلمُت إَل أف يفاديهم ،كلو دباؿ
عظيم من بيت ماؿ اؼبسلمُت  ،أَل ترل إىل ما أكصى عمر بن اػبطاب رضي اهلل
عنو حُت طعن فقاؿ ُب كصيتو :كاعلموا "أف كل أسَت من اؼبسلمُت ُب أيدم
اؼبشركُت فكاكو من بيت ماؿ اؼبسلمُت".
ككذلك فادل عمر بن العزيز رجال من أىل اغبرب دبائة ألف.
كجهو ُب شراء األسارل َل تدعن أسَتا
ككذلك قاؿ عمر بن عبد العزيز لعاملو حُت ٌ
من اؼبسلمُت ُب أيدم أىل الشرؾ ،كلو بلغ ماَل عظيمان ،حىت قاؿ ُب بعض
اغبديث :كلو أتيت على ما ُب بيت اؼباؿ ألنك إمبا تشًتم السالـ.
ٍب أعطى عمر الذم كجهو ثالثُت دينارا ،كقاؿ :ىذه من خاصة ماِل اشًت بو
أسَتا .كفيما قاؿ عمر بن اػبطاب :ألف أستنقذ رجال من اؼبسلمُت من أيدم
(َْ)
إِل من جزيرة العرب ،يعٍت اػبراج كفيئهم.
اؼبشركُت أحب ٌ
فكاك األسير من الوقف :

◙ قاؿ القراُب  :كإف حضر من يسعى ُب فكاؾ أسَت كاحد أك أكثر كتبُت للناظر
صحة أمر من يسعى ُب خالصو صرؼ لو الناظر من ريع ىذا الوقف ما يراه كيؤدم
(ُْ)
إليو اجتهاده .
◙ ذكر الونشريسي  :أنو قد حبست الدنانَت باألندلس على األسرل أف رجال حبس
على فداء األسرل ،ستمائة دينار من الذىب اؼبعُت كبيده تقديبات من القضاة
(ِْ)
تتضمن ثبوت أمانتو كاشًتطوا عليو أَل يصرؼ إَل ُب الفداء .

(َْ) مسائل الماـ أضبد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو ( ِ. ) ُّٓ/
(ُْ) الذخَتة  .للقراُب ( َُ. ) ِّْ/
(ِْ) اؼبعيار اؼبعرب ( ٕ. ) َِٕ/
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◙ سئل شيخ السالـ ابن تيمية  -رضبو اهلل : -
عن ماؿ موقوؼ على فكاؾ األسرل ؛ كإذا استدين دباؿ ُب ذمم األسرل خبالصهم
َل هبدكف كفاءه :ىل هبوز صرفو من الوقف؟ ككذلك لو استدانو كِل فكاكهم بأمر
ناظر الوقف أك غَته؟

فأجاب :

نعم هبوز ذلك؛ بل ىو الطريق ُب خالص األسرل أجود من إعطاء اؼباؿ ابتداء ؼبن
يفتكهم بعينهم فإف ذلك ىباؼ عليو كقد يصرؼ ُب غَت الفكاؾ .كأما ىذا فهو
مصركؼ ُب الفكاؾ قطعا .كَل فرؽ بُت أف يصرؼ عُت اؼباؿ ُب جهة اَلستحقاؽ
أك يصرؼ ما استدين كما كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم تارة يصرؼ ماؿ الزكاة
إىل أىل السهماف كتارة يستدين ألىل السهماف ٍب يصرؼ الزكاة إىل أىل الدين.
(ّْ)
فعلم أف الصرؼ كفاء كالصرؼ أداء .كاهلل أعلم .
◙ كقاؿ شيخ السالـ أيضا  :فكاؾ األسارل من أعظم الواجبات كبذؿ اؼباؿ
اؼبوقوؼ كغَته ُب ذلك من أعظم القربات .

(ْْ)

فكاك األسير من مال األغنياء :
◙ ذكر الفقهاء أف من فركض الكفاية على األغنياء دفع ضرر اؼبسلم ،ككسوة
العارم ،كإطعاـ اعبائع ،كفك األسَت ،كذلك إذا مل يندفع الضرر بزكاة كَل بيت ماؿ
(ْٓ)
ككبونبا ،كإذا فعل كاحد ذلك سقط الفرض عن الباقُت ،فإف امتنعوا أشبوا صبيعا.

(ّْ) ؾبموع الفتاكل ( ُّ. ) َُِ/
(ْْ) ؾبموع الفتاكل ( ِٖ. ) ِْٔ/
(ْٓ) اؼبوسوعة الفقهية الكويتية ( ُّ. ) َِٗ/
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تبادل األسرى .
◙ قاؿ ابن قدامة  -رضبو اهلل  : -كفى ىادل النيب صلَّى اللَّو عليو كسلَّم ر يجلى ً
ُت من
ى
ى
ً
ً
اؼبسلًمُت َّ
وىب ىها من ىسلى ىمةى
ىخذهي من بىٍت ىعق ويل  ،كفى ىادل باؼبرأىة الَّيت استى ى
بالر يج ًل الَّذم أ ى
ً (ْٔ)
بن األىك ىوًع ىر يجلىُت .
◙ قاؿ ابن حجر  -رضبو اهلل  : -كلو كاف عند اؼبسلمُت أيسارل كعند اؼبشركُت
أيسارل كاتفقوا على اؼبفاداة تعينت .

(ْٕ)

◙ قاؿ الماـ الشوكاِن  :كقد ذىب إىل جواز فك األسَت من الكفار باألسَت من
اؼبسلمُت صبهور أىل العلم غبديث عمراف بن حصُت  ،قاؿ  :كانت ثقيف حلفاء
لبٌت عقيل  ،فأسرت ثقيف رجلُت من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،
كأسر أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،رجال من بٍت عقيل  ،كأصابوا معو
العضباء  ،فأتى عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو ُب الوثاؽ  ،قاؿ  :يا
ؿبمد  ،فأتاه  ،فقاؿ  :ما شأنك ؟ فقاؿ  :مب أخذتٍت  ،كمب أخذت سابقة اغباج ؟
فقاؿ  :إعظاما لذلك أخذتك َجريرة حلفائك ثقيف ٍ ،ب انصرؼ عنو  ،فناداه ،
فقاؿ  :يا ؿبمد  ،يا ؿبمد  ،ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رحيما رقيقا ،
فرجع إليو  ،فقاؿ  :ما شأنك ؟ قاؿ  :إِن مسلم  ،قاؿ  :لو قلتها كأنت سبلك
أمرؾ أفلحت كل الفالح ٍ ،ب انصرؼ  ،فناداه  ،فقاؿ  :يا ؿبمد  ،يا ؿبمد  ،فأتاه
 ،فقاؿ  :ما شأنك ؟ قاؿ  :إِن جائع فأطعمٍت  ،كظمآف فأسقٍت  ،قاؿ  :ىذه
(ْٖ)
حاجتك  ،فىػ يف ً
ل بالرجلُت.
د
ى
(ْٔ) اؼبغٍت ( ٖ. ) َّٔ/
(ْٕ) فتح البارم ( ُّٔٗ/حَّْٕ ) .
(ْٖ) نيل األكطار ( ِّْٕ/حَُّْ ) كاغبديث ركاه مسلم ( ُُْٔ ) .
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◙ كَل بأس بأف يفادم أسراء اؼبسلمُت بأسراء اؼبشركُت الذين ُب أيدم اؼبسلمُت من
الرجاؿ كالنساء .كىذا قوؿ أيب يوسف كؿبمد رضبهما اهلل تعاىل كىو أظهر الركايتُت
(ْٗ)
عن أيب حنيفة رضي اهلل تعاىل عنو .
◙ أجاز اؼبالكية كالشافعية كاغبنابلة قبوؿ افتداء اؼبشركُت أسراىم الرجاؿ اؼبقاتلة دباؿ
أك بأسرل من اؼبسلمُت ،إذا رأل الماـ أك أمَت اعبيش ُب ذلك مصلحة كحظا
للمسلمُت.
كأجاز أبو يوسف كؿبمد مفاداة األسَت باألسَت ،كالدليل قولو تعاىل{ :فىًإ ىذا لىًقيتي يم
َّ ً
الرقى ً
اؽ فىًإ َّما ىمنِّا بػى ٍع يد ىكإً َّما
وى ٍم فى يش ُّدكا الٍ ىوثى ى
ب ّْ
ين ىك ىفيركا فى ى
اب ىح َّىت إًذىا أىثٍ ىخٍنتي يم ي
ضٍر ى
ال ذ ى
(َٓ)
فً ىداءن } .
◙ عن ربيعة بن عطاء عن عمر بن عبد العزيز أنو أعطى برجل من اؼبسلمُت عشرة
(ُٓ)
من الركـ كأخذ اؼبسلم.
◙ بعث عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنو  :عبد الرضبن بن أيب عمرة يفدم أسارل
اؼبسلمُت من القسطنطينية  ،قاؿ  :قلت  :يا أمَت اؼبؤمنُت إف أبوا أف يفدكا الرجل
بالرجل فكيف أصنع ؟ قاؿ  :زدىم  ،قاؿ  :فإف أبوا إَل أربعا ؟ قاؿ  :فأعط لكل
مسلم ما سألوؾ  ،كاهلل لرجل من اؼبسلمُت أحب إِل من كل مشرؾ عندم  ،كإنك
ما فديت بو اؼبسلم فقد ظفرت  ،كإنك إمبا تشًتم السالـ .

(ْٗ) شرح السَت الكبَت .للسرخسي ( ْ ) ِٕٗ/ط الكتب العلمية .
(َٓ) اؼبوسوعة الفقهية الكويتية ( ٓ. ) ِٕٓ/
(ُٓ) الطبقات الكربل َ.لبن سعد ( ِّٕٓ/رقمٓٗٗ ) .
(ِٓ) األكسط َلبن اؼبنذر ( ََُُٓ/حِِّٖ ) .
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(ِٓ)

فعل بعض الحكام واألمراء وأهل الخير والصالح في فكاك األسرى.
◙ ذكر ابن ىشاـ أى ٌف رس ى ً
اؿ ىكيى ىو بًالٍ ىم ًدينى ًة ( :ىم ٍن ًِل
صلٌى اللٌوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلٌ ىم قى ى
وؿ اللٌو ى
ىي
ً ( ّٓ )
اؿ الٍولً
يد بن الٍولً ً
بً ىعيٌ ً
يد بٍ ًن الٍ يمغً ىَتةً :أىنىا
ق
ػ
ف
؟
اش بٍ ًن أًىيب ىربً ىيعةى ىكًى ىش ًاـ بٍ ًن الٍ ىعاصي
ى
ى
ى
ي
ى ٍي ى
وؿ اللٌ ًو ًًّٔ ىما ،فى ىخىر ىج ىإىل ىم ٌكةى ،فىػ ىق ًد ىم ىها يم ٍستى ٍخ ًفينا ،فىػلى ًق ىي ٍامىرأىنة ىٍرب ًم يل طى ىع ناما
لىك يىا ىر يس ى
ً
ً
وس ٍ ً
ُت  -تىػ ٍعنًي ًه ىما -
 ،فىػ ىق ى
ت أيًر ي
ين يىا أ ىىمةى اللٌو ؟ قىالى ٍ
يد ىى ىذيٍ ًن الٍ ىم ٍحبي ى
اؿ ىؽبىا  :أىيٍ ىن تيًريد ى
و
فىػتىبًعها حىت عر ى ً
وس ٍ ً
ف لىوي فىػلى ٌما أ ٍىم ىسى تى ىس ٌوىر
ُت ًُب بػىٍيت ىَل ىس ٍق ى
ؼ ىم ٍوض ىع يه ىما ،ىكىكانىا ىٍؿببي ى
ى ى ى ٌ ىى
( ْٓ )
اؽ ًًّٔ ىما للمدينة ).
ىعلىٍي ًه ىما ففك قيودنبا ،يٍبٌ ىضبىلى يه ىما ىعلىى بىعً ًَتهً ىك ىس ى
بن أىيب
رجل ي
يقاؿ لو :ىمٍرثى يد ي
◙ عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ ( :كاف ه
و
يسراءى من مكة ،حىت يأتً ىى ّٔم اؼبدينة ،ككانت امرأىةه بىغً ّّي دبكة
مرثىد ،ككاف ىوبمل األ ى
يس ىارل مكةى وبملو،
يقاؿ ؽبا ىعنى ي
اؽ ،ككانت ى
صدي ىقة لو ،كإنو كاف ىك ىع ىد رجال من أ ى
حائط من حوائط مكةُ ،ب و
قاؿ :فجئت حىت انتهيت إىل ًظ ّْل و
ليلة يم ٍق ًمىرةو ،فجاءت
ي
ي
ى
ً
إِل ىعىرفىػٍتٍت ،فقالت :ىمٍرثى يد ؟ فقلت :مرثد،
ىع ي
هت َّ
صىر ٍ
ت سو ىاد ظلّْي ،فلما انٍػتى ٍ
ناؽ ،فأبٍ ى
قلت :يا عناؽ :ىحَّرىـ اللٌو الزنا ،قالت :يا
فقالت :ىمٍرحبا كأىال ،ىىلي َّم فبً ٍ
ت عندنا ،ي
أىل اػبً
فانتهيت إىل غا ور ،أىك
يسراء يك ٍم ،قاؿ :فىتبً ىعٍت شبانيةه،
ىذا
ياـ،
ي
الرجل وبمل أ ٍ
ي
ى
ىك ٍه و
ظل بػى ٍويؽبي ٍم على رأسي،
ف،
فدخلت ،فجاءكا َّ
قاموا على رأٍ ًسي فىػبىاليوا ،فى َّ
ي
حىت ي
ً
حملٍتيوي ككا ىف رجال ثقيالن،
اىم اللٌو ىع ٍّْت ،قاؿٍ :ب رجعوا،
ى
ي
كع َّم ي
كرجعت إىل صاحيب ،فى ى
(ٓٓ)
ً
مت اؼبدينةى ) .
ت عنو أى ٍكبيػلىوي،
فجعلت أىضبليو ،كيػي ٍعيًيٍت حىت قىد ي
ي
فف ىك ٍك ي
( )53أم من ِل بإنقاذنبا من قبضة قريش ،ككانا كقعا ُب األسر.
( )54السَتة النبوية َلبن ىشاـ (ُ ْٕٔ/خركج الوليد بن الوليد إىل مكة ُب أمر عياش كىشاـ ) .
(ٓٓ) جامع األصوؿَ.لبن األثَت ( ِِّٓ/حِٕٓ ) ) كأخرجو أبو داككد ـبتصران ُب سننو (َُِٓ) كقاؿ األلباِن:
حسن صحيح كما ُب صحيح سنن أيب داكد ( ِّٖٔ/حَُِٓ ) .
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يد ٍاأليسارل ًمن الٍمسلً ًم َّ ً
◙ قاؿ ابن كثَت  -رضبو اهلل  : -فىادل َّ ً
ين ىكانيوا
ى
الرش ي ى ى ى ي ٍ ى
ُت الذ ى
ببالد الركـ ،حىت يقاؿ إنو مل يًتؾ ّٔا أسَتان من اؼبسلمُت.
فقاؿ فيو بعض الشعراء:
ت ىؽبا  ::ىؿبابًس ما فًيها ىً
ك ٍاأل ٍ َّ
كرىىا
ز
ػ
ي
يم
ضب
ت بً ى
ىكفي َّك ٍ
ي
ىسىرل ال ًيت يشيّْ ىد ٍ ى ى ي ى ى ه ى ي
(ٔٓ)
ُت أىعيا الٍمسلً ًم ً
ً
ً
ورىىا .
ُت ف ىكا يك ىها  ::ىكقىاليوا يس يجو يف الٍ يم ٍش ًرك ى
ىعلىى ح ً ٍ ى ي ٍ ى
ُت قيػبي ي
ً
يس ىارل الٍ يق ٍسطىٍن ًطينًيَّة .
◙ كتاب عمر عبدالعزيز إ ىىل أ ى
ً
يس ىارل بًالٍ يق ٍسطىٍن ًطينًيَّ ًة أما بعد فىًإنَّ يكم تىعدك ىف
قى ى
اؿ بكر بن يخنىػٍيس كتب عمر إ ىىل ٍاأل ى
ىِن لست أقسم
معاذ اهلل بل أىنٍػتيم اغببساء ًُب ىسبًيل اهلل ىك ٍاعلى يموا أ ّْ
يس ىارل ى
أىنفس يكم أ ى
ىشٍيئا بىُت رعييت إًََّل خصصت أىليكم بأكفر نصيب كأطيبو ىكإً ِّْن قد بعثت إًلىٍي يكم
ً
الركـ
ًخبى ٍم ىسة ىدنىانًَت طبىٍ ىسة ىدنىانًَت ىكلىٍوىَل أ ّْ
ىِن خشيت إف زدتكم أىف ٍوببسوي طاغية ٌ
ىعٍن يكم لزدتكم ىكقد بعثت إًلىٍي يكم ىفالف بن ىفالف يفادم صغَتكم ككبَتكم كذكركم
(ٕٓ)
الس ىالـ ىعلىٍي يكم .
كأنثاكم كحركم كفبلوككم ًدبىا يسئً ىل بًًو فأبشركا ٍبَّ أىبٍ ًشيركا ىك َّ

◙ عن عبد الرضبن بن أيب عمرة  ،قاؿ  :ؼبا بعثو عمر بن عبد العزيز بًًفد ً
يس ىارل
أ
اء
ى ى
اؼبسلمُت من ال يقسطىن ًطينًيًَّة قلت لو  :أرأيت يا أمَت اؼبؤمنُت  ،إف أبوا أف ييفادكا
الر يج ًل كيف أصنع ؟ قاؿ عمر ً :زدىم قلت  :إف أىبىوا أف يعطوا الرجل
الر يج ىل بً َّ
َّ
باَلثنُت ؟ قاؿ  :فأعطهم ثالثا قلت  :فإف أبوا إَل أربعا ؟ قاؿ  :فأعطهم لكل
مسلم ما سألوؾ  ،فواهلل  ،لرجل من اؼبسلمُت أحب إِل من كل مشرؾ عندم ،
إنك ما فديت بو اؼبسلم فقد ظفرت  ،إنك إمبا تشًتم السالـ قاؿ  :نعم  ،افدىم
دبثل ما تفدم بو غَتىم  ،قلت  :النساء قاؿ  :نعم  ،افدىن دبا تفدم بو غَتىن
قلت  :أرأيت إف كجدت امرأة تنصرت  ،فأرادت أف ترجع إىل السالـ ؟ قاؿ :
(ٔٓ) البداية كالنهاية ( َُ َِٗ/سنة ُٖٗق ) .
(ٕٓ) سَتة عمر بن عبد العزيز .لػ ابن عبداغبكم ( ُْْ ) .
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افدىا دبثل ما تفدم بو غَتىا قلت  :أفرأيت العبيد أفديهم إذا كانوا مسلمُت ؟ قاؿ
 :افدىم دبثل ما تفدم بو غَتىم قلت  :أفرأيت إف كجدت منهم من قد تنصر ،
فأراد أف يراجع إىل السالـ ؟ قاؿ  :فاصنع ّٔم ما تصنع بغَتىم فصاغبت عظيم
الركـ على كل رجل من اؼبسلمُت  ،رجلُت من الركـ قاؿ إظباعيل  :كزاد فيو ناس
من أصحابنا عن عبد الرضبن أنو سأؿ عمر بن عبد العزيز عن أىل الذمة  ،فقاؿ :
(ٖٓ)
افدىم دبثل ما تفدم بو غَتىم .
الركـ ىر يسوَل فىأىتىاهي ىكخرج من ًعنٍده يى يدكر
◙ أرسل عمر بن عبد ال ىع ًزيز إً ىىل ى
صاحب ٌ
فىمر ًدبوضع فىسمع فً ًيو رجال ي ٍقىرأ الٍ يقٍرآف كيطحن فىأىتىاهي فىسلم ىعلىٍي ًو فىلم يرد ىعلىٍي ًو
مرتىػ ٍ ً
الس ىالًـ ًُب ىى ىذا الٍبىػلىد فىأعلموي أىنو
ُت أىك ثىىالثنا ٍبَّ سلم ىعلىٍي ًو فىػ ىق ى
الس ىالـ َّ
اؿ لىوي كأىن بً َّ
َّ
اؿ إً ِّْن أسرت من م ً
وضع كذا
اؿ لىوي ىما ىشأٍنك فىػ ىق ى
الركـ فىػ ىق ى
ىر يسوؿ عمر إً ىىل ى
ى
صاحب ٌ
اؿ ِل إًف مل تفعل
َّصىرانًيَّة فأبيت فىػ ىق ى
لي الن ٍ
ككذا فىأٌب ًيب إً ىىل ى
صاحب ٌ
الركـ فىعرض ىع ٌ
ظبلت ىعٍيػنىػٍيك فاخًتت ديٍت على بىص ًرم فسمل ىعٍيٍت كصَتِن إً ىىل ىى ىذا الٍموضع
ً
الر يسوؿ إً ىىل عمر بن عبد
ِل كل يىػ ٍوـ حبنطة فأطحنها كخببزه فآكلها فىػلى َّما ىسار َّ
يػيٍرسل إ ىٌ
اػبىىرب ىح َّىت ىرأىيٍت دموع عمر قد بلت
اؿ فى ىما فرغت من ٍ
أخربهي خرب الرجل قى ى
الٍ ىع ًزيز فى ٍ
ً
الركـ أما بعد فقد بى ً
لغٍت خرب ىفالف بن ىفالف
ىما بىُت يى ىديٍو ٍبَّ أىمر فىكتب إً ىىل ى
صاحب ٌ
اعبنيود يجنيودا
ِل ىألىبٍػ ىعثىن إًلىٍيك من ٍ
فوصف لىوي صفتو ىكأىنا أقسم بًاللَّو لىئًن مل ترسلو إً ٌى
أسرع ىما رجعت
الر يسوؿ قى ى
آخرىم ًعٍن ًدم فىػلى َّما ىر ىج ىع إًلىٍي ًو َّ
اؿ ىما ٍ
يكوف أىكؽبىا عٍندؾ ىك ٍ
الصاحل
فىدفع إًلىٍي ًو كتاب عمر بن عبد الٍ ىع ًزيز فىػلى َّما قىػىرأىهي قى ى
اؿ ىما يكنَّا لنحمل الرجل َّ
(ٖٓ) سنن سعيد بن منصور ( ِِّٗ/حِِِٖ)  .قاؿ أبو إسحاؽ الفزارم  :قلت لألكزاعي :أى ىكا ىف عمر بن عبد
ًً ً ً
دركوي اؼبوت .فقلت:
يس ىارل اؼبسلمُت؟ قاؿ :نعم :كاف بىعث ابن أيب ىع ٍمىرىة لف ىدائه ٍم فىػ ىف ىادل نى ن
العزيز فى ىادل أ ى
اسا ٍ ،ب أى ى
ً
ً
ً
م أي ىس ىارل
ككيف فى ىاد ياىم ؟ قاؿ :ذىكركا ىرجال من اؼبسلمُت ب ي
رجلُت من الكفار .قلت :أ ىىكاج ه
ب على الماـ أف يػي ىفاد ى
اؼبسلمُت من بيت اؼباؿ؟ قاؿ :نعم .بالً ىغ ما بػلى ىغ  ،أك بًأيسارل اؼبشركُت ،كلو ك ً
عشروة من الكفا ًر ".
اح هد من اؼبسلمُت بً ى
ى ى ى
ىى
ى
( كتاب األمواؿ َ .لبن زقبويو ِّّ رقم ْٕٗ ) .
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على ىى ىذا بل نبعث إًلىٍي ًو بًًو فأقمت أنٍػتىظر ىمىت ىبرج بًًو فىأىتىػٍيتو ىذات يىػ ٍوـ فىإًذا يى ىو قىاعد
اؿ تى ٍد ًرم ؼبا فعلت ىى ىذا فىقلت ىَل ىكقد أنٍكرت
قد نزؿ ىعن ىس ًريره أعرؼ فً ًيو الكآبة فىػ ىق ى
ات فىل ىذلًك
ىما ىرأىيٍت فىػ ىق ى
اؿ إًنَّو قد أىتى ًاِن من بعض أطراُب أىف الرجل َّ
الصاحل قد ىم ى
الصاحل إًذا ىكا ىف بىُت الٍ ىق ٍوـ السوء مل ٍيًتؾ بىينهم إًََّل
فعلت ىما ىرأىيٍت ٍبَّ قى ى
اؿ إًف الرجل َّ
قىلًيال ىح َّىت ىبرج من بىُت أظهرىم فىقلت لىوي أتأذف ِل أىف أنصرؼ كأيست من بىعثو
اؿ ىما يكنَّا لنجيبو إً ىىل ىما أىمر ًُب ىحيىاتو ٍبَّ ٍنرًجع فً ًيو بعد فباتو فى ٍأرسل
الرجل معي فىػ ىق ى
(ٗٓ)
ىم ىعو بً ً
الرجل .
◙ كمل يقتصر عمر بن عبد العزيز بأسرل اؼبسلمُت الذين عند الركـ فقط بل بعث
(َٔ)
مع ربيعة بن عطاء ماَلن إىل ساحل عدف أف أفتدم الرجل كاؼبرأة كالعبد كالذمي.
◙ كذكر ابن عساكر ُب تاريخ دمشق أف اػبليفة عمر بن عبدالعزيز رضي اهلل عنو
أرسل عبد األعلى بن أيب عمرة الشيباِن موَلىم ُب مفاداة أسرل اؼبسلمُت من الركـ
 ،كىذا يؤكد أف ىناؾ عدة مفاكضات جرت مع الركـ ُب سبيل إخالء أسرل
اؼبسلمُت من األسر حىت كإف مل يذكر عدد األسرل كلكنو كاف شديد اغبرص على
سالمة اؼبسلمُت حىت لو علم أنو يوجد أسَت كاحد ُب أيدم األعداء .

(ُٔ)

◙ أخبار اؼبنصور بن أيب عامر رضبو اهلل .
كمنها أنٌو لقيتو  -كقد عاد من بعض غزكاتو  -امرأة نقمت عليو بلوغ مناه
كشهواتو ،كقالت لو :يا منصور ،استمع ندائي ،فأنت ُب طيب عيشك كأنا ُب
كغمتها  ،فذكرت لو أف ؽبا ابنان أسَتان ُب
عمتها ٌ
بكائي ،فسأؽبا عن مصيبتها اليت ٌ
(ٗٓ) سَتة عمر بن عبد العزيز .لػ ابن عبداغبكم ( ُْٗ ) .
(َٔ) الطبقات الكربل َ .لبن سعد ( ِّٕٓ/رقمٓٗٗ ) .
(ُٔ) تاريخ دمشق ( ُّّْٕ/رقمّٕٓٔ ) جهود اؼبسلمُت ُب ربرير أسراىم .مركج حسن عسلية ( َّ ) .
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و
بالد ظبٌتها ،كأِنا َل يهنأ عيشها لفقده ،كَل ىببو ضراـ قلقها من كقده ،كأنشد

لساف حاؽبا ذلك اؼبلك العلي:

* أىيا كيح الش ً
َّج ّْي ًم ىن اػبىلً ٌي *
ى ىٍ ى
فرحب اؼبنصور ّٔا كأظهر الرقة بسببها ،كخرج من القابلة إىل تلك اؼبدينة اليت فيها
ٌ
دكخها إذ أناخ عليها بكلكلو كذلٌلها ،كأعراىا
ابنها كجاس أقطارىا كزبلٌلها ،حىت ٌ
(ِٔ)
من ضباهتا كببنود السالـ اؼبنصورة ظلٌلها ،كخلٌص صبيع من فيها من األسرل".
◙ ذكر ابن جبَت أف نور الدين ؿبمود رضبو اهلل نذر ُب مرضة أصابتو تفريق اثٍت
عشر ألف دينار ُب فداء أسرل من اؼبغاربة فلما استبل  -أم شفي  -من مرضو
أرسل ُب فدائهم فسيق فيهم نفر ليسوا من اؼبغاربة ككانوا من ضباة من صبلة عمالتو
فأمر بصرفهم كإخراج عوض منهم من اؼبغاربة كقاؿ :ىؤَلء يفتكهم أىلوىم
كجَتاِنم كاؼبغاربة غرباء َل أىل ؽبم فانظر إىل لطيف صنع اهلل تعاىل ؽبذا الصنف
(ّٔ)
اؼبغريب.
◙ اؼبلك مظفر الدين صاحب إربل اؼبلك اؼبعظم أبو سعيد كوكبورم بن األمَت زين
الدين على كوجك الًتكماِن .
كاف من أدين اؼبلوؾ كأجودىم كأكثرىم برا كمعركفا على صغر فبلكتو .
قاؿ ابن خلكاف  :كأما سَتتو فكاف لو ُب فعل اػبَت عجائب كمل نسمع أف أحدا
فعل ُب ذلك مثل ما فعلو مل يكن شيء ُب الدنيا أحب إليو من الصدقة ككاف لو ُب
كل يوـ قناطَت مقنطرة من اػببز يفرقها على احملاكيج ُب عدة مواضع من البلد .
ككاف قد بٌت أربع خانقاىات للزمٍت كالعمياف كمألىا من ىذين الصنفُت كقرر ؽبم
(ِٔ) نفح الطيب ( ُ. ) ٕٓٗ/
(ّٔ) رحلة ابن جبَت ( َِٖ ) .
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ما وبتاجوف إليو كل يوـ ككاف يأتيهم بنفسو كل عصرية اثنُت كطبيس كيدخل إىل
كل كاحد ُب بيتو كيسألو عن حالو كيتفقده بشيء من النفقة .
كبٌت دارا للنساء األرامل كدارا للضعفاء كدار لأليتاـ كدارا للمالقيط كرتب ّٔا صباعة
من اؼبراضع ككل مولود يلتقط وبمل إليهن فَتضعنو كأجرل على أىل كل دار ما
وبتاجوف إليو ُب كل يوـ .
ككاف لو دار مضيف يدخل إليها كل قادـ على البلد من فقيو كفقَت كغَتنبا كإذا
عزـ النساف على السفر أعطاه نفقة تليق دبثلو .
ككاف يسَت ُب كل سنة دفعتُت صباعة من أصحابو كأمنائو إىل بالد الساحل كمعهم
صبلة مستكثرة من اؼباؿ يفك ّٔا أسرل اؼبسلمُت من أيدم الكفار فإذا كصلوا إليو
(ْٔ)
أعطى كل كاحد شيئا كإف مل يصلوا فاألمناء يعطوىم بوصية منو .
◙ ذكر أيب شامة  :أف اؼبلك الن ً
اىل ؼبا ملك ديار مصر كقف يمغى َّل
َّاصر ىرضبىو اهلل تىػ ىع ى
بلبيس على كثرتو على فكاؾ األسرل ًمٍنػ يهم كسامح أىل بلبيس خبراجهم إً ىىل آخر
(ٓٔ)
أىيَّامو .
◙ كتب الخشيد إىل الوزير ؿبمد بن علي بن مقاتل ،أف هبمع من الرعية ماَلن
بسبب فداء األسارل .فقاـ ابن كليد كاعتٌت بذلك مساعدة للوزير ،كتقربا ػباطر
الخشيد ،كبذؿ نفسو ُب التحصيل حىت استخرج من كجوه الناس ،من األسواؽ
كالسواحل كاألعماؿ ماَلن كثَتان .

(ٔٔ)

(ْٔ) شذرات الذىب ( ِّْٓ/سنةَّٔق ) .

(ٓٔ) الركضتُت ُب أخبار الدكلتُت النورية كالصالحية ( ُ. ) ُّْ/
(ٔٔ) رفع الصر عن قضاة مصر َ .لبن حجر ( ُْٖ ) .
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◙ ؿبمد بن عبد اهلل بن الشريف اغبسٍت اؼبالكي مذىبا اغبنبلي اعتقادا .
من ملوؾ الدكلة السجلماسية العلوية باؼبغرب ،كمن خيار رجاؽبا .كىو أكؿ من ازبذ
منهم (مراكش) عاصمة لو .
كُب أيامو ىاجم الفرنسيس ثغر (سال) ك (العرائش) (سنة ُُٖٕق) كارتدكا
فقوانبا ؿبمد .كغزا (اعبديدة) فأنقذىا من أيدم الربتغاؿ (سنة ُُِٖق)
عنهماٌ ،
كجعل ُب كل ثغر حامية قوية من رجاؿ البحرية كاؼبدفعية .كعمل لصالح ما
أفسدتو اغبوادث ُب الدكلة ،فبٌت مدنا كمساجد كمدارس كأنشأ ؾبموعة كبَتة من
اؼبراكب اغبربية البحرية ،كأنفق أمواَل طائلة على فكاؾ أسرل اؼبسلمُت من أيدم
الفرنج ،كقد بلغ عددىم َََْٖ أسَت فأطلقوا صبيعا .كىابتو ملوؾ الفرنج،
(ٕٔ)
فوفدت عليو رسلهم باؽبدايا.
◙ أ ىىيب سعيد تنكز نىائًب الشَّاـ .

ُّجار
قاؿ عنو ابن حجر  -رضبو اهلل  : -أكثر من فكاؾ األسرل ىكأعظم ربح الت َّ
الَّذين هبلبوِنم .

كقاؿ اؼبقريزم  -رضبو اهلل  : -قدـ إً ىىل ميناء بَتكت من سواحل الشَّاـ ذبار الفرنج
ًً
يس ىارل الٍ يمسلمُت قد اشًتكىم من اعبزائر فاشًتاىم األ ًىمَت تنكز
دبائىة ىكأ ٍىربىعُت من أ ى
ُّجار ًُب كل أ ًىسَت مائىة ىكع ٍشرين درنبا على ىما ا ٍشتىػىراهي بًًو .ككسا تنكز ا ٍعبى ًميع
ىكأفىاد الت َّ
(ٖٔ)
لهم إً ىىل مصر .
كزكدىم ىك ىضب ٍ

(ٕٔ) األعالـ  .للزركلي ( ٔ. ) ِِْ/
(ٖٔ) الدرر الكامنة َ .لبن حجر ( ُ ِٓٓ/رقم ُِْْ) السلوؾ ؼبعرفة دكؿ اؼبلوؾ  .للمقريزم ( ّ. ) َُُ/
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الرً
اضي ال ىف ً
◙ ال ىق ً
ديواف ا ًلن ىشاء
ع
بن
يم
ح
عبد
ل
اض
َّ
ى
م ى
لي بن اغبسن اؼبص ًر ٌ
صاحب ى
ٌ
ً
ص ىالح ال ٌدين األىيُّويب .
ككزير ُّ
السلطىاف النَّاصر ى
قاؿ الصفدم  -رضبو اهلل  : -كاف لل ىقاضي ال ىف ً
اضل رضبو اهلل ًدبصر ربع ىع ًظيم
ييؤجر دببلغ كبًَت فلى َّما عزـ على اغبىج ركب ىكمر بًًو ككقف ىعلي ًو كقاؿ اللَّ يه َّم إًنَّك تعلم
لي ًمنوي اللَّ يه َّم فاشهد أنٍت
أىف ىذا اػباف ليس ىشيء أحب ِل منوي أىك قاؿ أعز ىع ٌ
كقفتو على فكاؾ األسرل .
كقاؿ اؼبقريزم  -رضبو اهلل  : -قاؿ القاضي ؿبي الدين عبداهلل بن عبد الظاىر ُب
كتاب الدر النظيم ُب أكصاؼ القاضي الفاضل عبد الرحيم :كمن صبلة بنائو دار
التمر دبصر احملركسة ،كؽبا دخل عظيم ،هبمع كيشًتل بو األسرل من بالد الفرنج،
مستمر إىل ىذا الوقت ،كُب كل كقت وبضر باألسارل فيلبسوف كيطوفوف
كذلك
ٌ
كيدعوف لو ،كظبعتهم مرارا يقولوف :يا اهلل يا رضبن يا رحيم ارحم القاضي الفاضل
(ٗٔ)
عبد الرحيم.
◙ صباؿ الدين أبو جعفر ؿبمد بن علي بن أيب منصور األصفهاِن .
كزير قطب الدين صاحب اؼبوصل .
قاؿ ابن األثَت  :كاف أسخى الناس ،كأكثرىم بذَل للماؿ ،رحيما باػبلق ،متعطفا
عليهم ،عادَل فيهم  .كاف ىبرج على باب داره ،كل يوـ ،للصعاليك كالفقراء مائة
دينار أمَتم ،ىذا سول الدرارات كالتعهدات لألئمة كالصاغبُت كأرباب البيوتات.
ككاف يشًتم األسرل كل سنة بعشرة آَلؼ دينار ،ىذا من الشاـ حسب ،سول ما
(َٕ)
يشًتم من الكرج.
(ٗٔ) الواُب بالوفيات (ُٖ )َِٖ/اؼبواعظ كاَلعتبار (ّ )ُْْ/كقاؿ الذىيب عن القاضي الفاضل  :قضى سعيدان كمل
ً
صنىائً ىعوي ُب الرقاب كأكقافو متجاكزة
يبق عمالن صاغبا إَل قدمو ،كَل عهدان ُب اعبنة إَل أ ٍ
ىح ىك ىموي ،كَل عقد بٍّر إَل أبرمو ،فإف ى
اغبسابَ ،ل سيما أكقافو لفكاؾ األسرل  (.السَت ُِ. ) َّْ/
(َٕ) الكامل ُب التاريخ َ .لبن األثَت ( ُٕٕٖ/سنة ٗٓٓق ) .
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ً
يس ىارل مع يذبَّا ًر
◙ قاؿ بن كثَت  -رضبو اهلل  : -كُب رمضاف قىد ىـ ىصبى ى
اعةه من األ ى
ً
نج ،فىأين ًزليوا بًالٍم ً
فكوا من ًديو ً
الع ًادلًيَّ ًة ال ىكبَتةً ،كاستى ُّ
ىسرل بًنىح وو من
أل
ا
اف
درسة
ر
الف
ً
ى
ى
ى
ى
ى
(ُٕ)
ًستُّْت أىلٍ نفا ،كىكثي ً
لك .
رت األىدعيىةي لًمن كاف َّ
ب ُب ىذ ى
ى
السبى ى

◙ كمن طريف ما يركل ُب فداء األسرل ما ذكره ابن كثَت كابن خلدكف  -رضبهم
ً
اػبليفة اؼبتقي
اهلل  -أنو ُب سنة إحدل كثالثُت كثالشبائة ىكىرىد كتاب ملك الركـ إىل
ً
يطلي ً ً ً ً ً ً
ورةي
يس ًة ُّ
يح قد ىمسح ىكج ىهوي بو ،فصارت ي
صى
الرىىا كاف الٍ ىمس ي
ى ي
ب فيو مند نيال ب ىكن ى
فيو ،كيعً يد اؼبسلمُت أنو إذا أيرًسل إًلىي ً
كج ًه ًو ً
ىسا ىرل اؼبسلمُت خلقان كثَتان،
أ
من
بعث
ي
و
ي
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
فأحضر اػبلًيفةي العلماء فاستشارىم ُب ذلك ؛ ً
فمن و
منهم،
ىي
أح يق بعيسى ي
قائل :كبن ى
ى
ىى
ًً
اضةه على اؼبسلمُت ىكىكٍى هن .فقاؿ علي بن عيسى الوزير :يا أمَت
كُب بىعثو إليهم غى ى
ض ى
للناس من ً
أنفع ً
بقاء ذلك
ىس ىارل اؼبسلمُت من أيدم ال يكفا ًر خَته ك ي
اؼبؤمنُت ،إنقاذ أ ى
ك الٍ ىكنً
الٍ ًمٍن ًد ًيل بًتً
ً
بإرساؿ ذلك الٍ ًمٍن ًد ًيل إليهم ،كزبليص
يس ًة  ،فأمر اػبليفة
ل
ٍ
ى
ى
(ِٕ)
ٍاألىسارل من ً
أيدي ًهم .
ىى
ىِن ؼبا
◙ قاؿ شيخ السالـ ابن تيمية  -رضبو اهلل  : -كقد عرؼ النصارل كلهم أ ّْ
(ّٕ)
خاطبت التتار ُب إطالؽ األسرل كأطلقهم غازاف كقطلو شاه كخاطبت موَلم
فيهم فسمح بإطالؽ اؼبسلمُت  .قاؿ ِل :لكن معنا نصارل أخذناىم من القدس
فهؤَلء َل ييطٍلً يقو ىف  .فقلت لو :بل صبيع من معك من اليهود كالنصارل الذين ىم
أىل ذمتنا؛ فإنا نفتكهم كَل ندع أسَتان َل من أىل اؼبلة كَل من أىل الذمة .كأطلقنا
(ْٕ)
من النصارل من شاء اهلل  .فهذا عملنا كإحساننا كاعبزاء على اهلل .
(ُٕ) البداية كالنهاية ( ُْ ُّْ/سنة ِٕٕق ) .
(ِٕ) البداية كالنهاية ( ُُ ُِٗ /سنة ُّّق ) تاريخ ابن خلدكف ( ّ. ) َٓٗ/
(ّٕ) موَلم  :من أمراء التتار .
(ْٕ) الرسالة القربصية ( ْٔ ) ؾبموع الفتاكل ( ِٖ . ) ُٕٔ/قاؿ ابن كثَت  :كُب سنة ٗٗٔق  :خرج الشيخ تقي
الدين بن تيمية إىل ـبيم بوَلم فاجتمع بو ُب فكاؾ من كاف معو من أسارل اؼبسلمُت ،فاستنقذ كثَتا منهم من
أيديهم ،كأقاـ عنده ثالثة أياـ ٍب عاد  ( .البداية كالنهاية ُُُْ/سنة ٗٗٔق ) .
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◙ قاؿ ابن كثَت  :كُب سنة ثنيت عشرة كمائة  :سارت الًتؾ من الالف فلقيهم اعبراح
بن عبد اهلل اغبكمي فيمن معو من أىل الشاـ كأذربيجاف فاقتتلوا قبل أف يتكامل
إليو جيشو ،فاستشهد اعبراح ،رضبو اهلل ،كصباعة معو دبرج أردبيل كأخذ العدك
أردبيل .فلما بلغ ذلك ىشاـ بن عبد اؼبلك بعث سعيد بن عمرك اغبرشي ُب جيش
سريعا ،فلحق الًتؾ كىم يسَتكف بأسارل اؼبسلمُت إىل كبو ملكهم خاقاف ،فاستنقذ
منهم من كاف معهم من اؼبسلمُت كمن أىل الذمة أيضا  .كقتل سعيد خاقاف كبعث
برأسو إىل ىشاـ بن عبد اؼبلك فعظيم أثره ُب قلوب اؼبسلمُت ،كفى يخم أمره ،ففخر
(ٕٓ)

بذلك حىت ضرب بو اؼبثل فقيل ( :كأنو جاء برأس ىخاقىاف ) .

◙ الشيخ مشس الدين ؿبمد بن إبراىيم بن عبد السالـ عرؼ بابن اغببلى ،ككاف من
خيار الناس يًتدد إىل عكا أيامان حُت ما كانت ُب أيدم الفرنجُ ،ب فكاؾ أيسارل
(ٕٔ)
اؼبسلمُت ،جزاه اهلل خَتا كعتقو من النار كأدخلو اعبنة برضبتو.
الركـ الٍ ًف ىداء،
◙ كُب سنة طبس ىكطبسُت كثلثمائة  :ىكقع بىُت سيف الدكلة ىكبىُت ٌ
فخلص أىبىا فراس ابٍن ىعمو ىك ىغَته ك ىسار سيف الدكلة بالبطارقة الَّذين ًُب أسره إً ىىل
ً
اعة من أ ىكابًر اغبلبيُت
الٍف ىداء ففداىم أىبىا فراس ابٍن ىعمو ىكغي ىالمو كركطاس ىك ىصبى ى
ً
ُت كل نفس بًاثٍػنىػ ٍ ً
ُت
الركـ أحد ا ٍشًتل البىاق ى
كاغبمصيُت ،ىكؼبا مل ٍيبق ىم ىعو من أسرل ٌ
ً
ً
ُت ىكرىن ىعلىٍي ًهم بدنتو ا ٍعبىٍوىىر
ىكسبعُت دينىارا ىح َّىت نفذا ىما ىم ىعو من اؼباؿ فىا ٍشًتل البىاق ى
الركـ
اؼبعدكمة الٍمثلٍ ،بَّ ؼبا مل ٍيبق أحد من أسرل الٍ يمسلمُت ىكاتب نقفور ملك ٌ
(ٕٕ)
الص ٍلح كى ًذه من ؿب ً
اسن سيف الدكلة .
ى
على ُّ ى ى
(ٕٓ) البداية كالنهاية ( ُّْٗ/سنة ُُِق ) ؾبمع األمثاؿ .للميداِن ( ُ ُُٔ/رقم ِٖٓ ) .
(ٕٔ) البداية كالنهاية ( ُْ ُّ/سنة َّٕق ) .
(ٕٕ) تاريخ ابن الوردم ( ُ . ) ِِٖ/كقاؿ الذىيب  :توفيت أخت سيف الدكلة  ،فخلفت لو طبس مائة ألف دينار،
فافتك َجميعها أسرل  ( .السَت ُُٖٖٔ/رقمُِّ ) .
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◙ ذكر ابن عذارل أنو ُب ( سنة ٖٕٓق ) أسر النصارل بعد تغلبهم على حصن
(ٖٕ)
أسر ُب ذلك اغبصن سبعمائة مسلم ما بُت رجل كامرأة ففداىم
حيث
شنتفلية
ي

دينار ذىبا كدفع منها ابن
أىل اشبيلية بألفُت كسبعمائة دينار كطبسة كسبعُت ن

زىر(ٕٗ) من مالو مائة دينار عينان كالباقي صبعو الناس باؼبسجد .

(َٖ)

◙ عبد اهلل بن ؿبمد بن عبد اهلل بن أيب جعفر اػبشٍت .
كاحد كقتو بشرؽ األندلس حفظان كمعرفة كعلمان بالفركع ،كسبقان فيها غَت منازع
مشهور بالفضل ؿبافظ على نشر العلم كصونو تعظمو األمراء.
كمل يكن قبلو كَل بعد دبرسية إىل اآلف أكثر صدقة منو ،كمل يزؿ كذلك طوؿ حياتو
إىل أف توَب.
اشًتل ذات يوـ فرسان ُب السبيل لبعض آّاىدين بثمن كثَت ،كاجتمع عنده البائع
كاؼبشًتم لو كحضر الثمن ،فبكى البائع ،فقاؿ لو :ما يبكيك ترانا نقصناؾ من شبن
فرسك؟ قاؿَ :ل ،كلكٍت أبعو ُب افتكاؾ ابن ِل ؾباىد أسره العدك قصمو اهلل فقاؿ
لو :كبكم افتككتو؟ فقاؿ :بكذا لعدد أكثر من شبن الفرس ،فأخرج لو فدية ابنو
كدفع إليو فرسو ،كأمر باشًتاء فرس آخر لذلك آّاىد بثمن ذلك الفرس ،كمن ىذا
(ُٖ)
كثَت جدان.

(ٖٕ) حصن منيع فوؽ جبل و
عاؿ على إحدل الطرؽ الواصلة بُت إشبيلية كقرطبة (.جهود علماء األندلس ِِٔ ) .
(ٕٗ) ؿبمد بن عبد اؼبلك بن زىر اليادم أبو بكر :من نوابغ الطب كاألدب ُب األندلس .كلد بإشبيليٌة ،كخدـ دكليت
اؼبلثمُت كاؼبوحدين .كمل يكن ُب زمنو أعلم منو بصناعة الطب ،أخذىا عن أبيو .كعرؼ باغبفيد ابن زىر.توُب دبراكش

سنة ٓٗٓق ( .األعالـ للزركلي ٔ. ) َِٓ/

(َٖ) البياف اؼبغرب ُب أخبار األندلس كاؼبغرب َ .لبن عذارل اؼبراكشي ( ُْٔ ) ط دار الغرب .
(ُٖ) بغية اؼبلتمس ( ّّٕ رقمّٖٗ ) .
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(ِٖ)
ؾبالس
رت
حض
قاؿ
:
◙ كذكر اؼبراكشي عن بعض تالمذة أيب عبداهلل اغبجاـ
ى ي
ى
كعظو كثَتا باعبامع األعظم من إشبيلًيةى ،فكاف ُب حسن صوتًو كبر ً
ً
اعة إير ًاده،
ى
ي
ى
ن
كاستحكاـ تأث ًَته ،ك ً
ً
ص ًفو ،كلقد
انفعاؿ
القلوب لتذك ًَته ،دبقاـ تى ىك ُّل العبارةي عن ىك ٍ
ً
ً
الناس إىل بى ٍذ ًؿ ما
سار ى
شاىدتيو ُب بعضها كقد نى ىد ى
الناس إىل افتكاؾ أيسارل ،فت ى
ع ي
ب ى
ً
اكمت
حضرىم ،ى
كخلى ىع كثَته منهم ى
بعض ما كاف عليو من الثٌياب ،ى
فع ٍهدم ّٔا قد تر ى
فتجمل ُب ً
ىً ً
أشباف تلك
أماـ م ىنربه حىت كادت ىرب يجبيو عن األبصار ،سول ما ىك ىع ىد بو َّ ،ى
(ّٖ)
الث ً
ماؿ ىج ًسيم.
ّْياب ه

لطيفة :
اؿ :يكنَّا
كركل ابٍن يد ىريٍد ىعن أيب ىح ًاًب ،ىعن أيب معمر ،ىعن رجل من أىل الٍ يكوفىة ،قى ى
ًً
الركـ ،فسبا ىسبىايىا ىكثً ىَتة ،ىكأقىاـ بًبىػ ٍعض الٍمنىازؿ،
ىم ىع ىم ٍسلى ىمةي بن عبد الٍملك ،بب ىالد ٌ
ً
ضعًيف ،فىأمر
السيب على َّ
فىعرض َّ
السٍيف ،فىقتل خلقا ،ىح َّىت عرض ىعلىٍيو شيخ ىكبًَت ى
بقٍتلو.
اجتك إً ىىل قتل شيخ مثلي؟ إًف تىػر ً
جئتيك بأسَتين من
فىػ ىق ى
كتٍت ىحياٍ ،
اؿ لىوي :ىما ىح ى
ى
الٍ يمسلمُت شابُت.
اؿ :إً ِّْن إًذا كعدت كفيت.
اؿ لىوي :ىكمن ِل بذلك؟ قى ى
قى ى
اؿ :لست أىثًق بك.
قى ى
اؿ لىوي :ىد ٍع ًٍت ىح َّىت أىطيوؼ ًُب عسكرؾ ،ىلعلي أعرؼ من يتكفل ًيب إً ىىل أىف أمضي
فىػ ىق ى
كأعود أجيء باألسَتين.
ِٖ
و
ظ من األدب كقىػ ٍرض الشّْعر،
اىدا ذا ىح ٌ
ابن اغبى ٌجاـ  .ن
فاضال صاغبا ز ن
ؿبمد بن ى
( ) ي
أضبد بن ؿبمد اللَّ ٍخ ُّ
مي أبو عبد اهلل ي
الوعظ كالتذكَت ،فرأس فيها أىل عص ًره حبسن الصوت ك ىغزارة ً
يقة ً
ماؿ إىل طر ً
الصدؽ
أكموى ،ى
اغبفظ كإتقاف اليراد ك ّْ
ٌ
ي
ى
ى ى
ى
و
ً
كثَتا ُب بالد ىش ٌىت .توُب ُب شعباف سنة ُْٔق  ( .الذيل كالتكملة
كالخالص ُب ى
كصاياهي كتذكَته ،فن ىف ىع اهللي بو خل نقا ن
ُِْٓ/رقم ٓٔ ) .
(ّٖ) الذيل كالتكملة  .للمراكشي ( ُْْٓ/رقم ٓٔ ) .
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فىوكل بًًو من يطوؼ بًًو ،ىكأمره باَلحتفاظ بًًو ،فى ىما ىز ىاؿ الشٍَّيخ يطوؼ كيتصفح
الٍ يو يجوه ،ىح َّىت مر بفىت من بٍت كالب ،قىائًما وبس فرسو.
قصتو.
فىػ ىق ى
اؿ لىوي :يىا فىىت ،اضمٍت لألمَت ،كقص ىعلىٍي ًو َّ
اؿ :أفعل ،ىك ىجاء الٍ ىفىت إً ىىل مسلمة ،فضمنو ،فىأىطٍلقوي مسلمة.
فىػ ىق ى
اؿ :ىَل ،ىكاهلل.
اؿ للفىت :أتعرفو؟ قى ى
فىػلى َّما مضى قى ى
اؿ :ىرأىيٍتو يتصفح الٍ يو يجوه ،فاختارِن من بىينهم ،فىك ًرىت أىف
اؿ :فىلم ضمنتو؟ قى ى
قى ى
أخلف ظىنٌو ًُب ،فىػلى َّما ىكا ىف من الٍغىد ،ىعاد الشٍَّيخ ىكىم ىعوي أسَتاف شاباف من الٍ يمسلمُت،
(ْٖ)
فسلمهما إً ىىل ىم ٍسلى ىمة .
غريبة :

قاؿ اؼبقريزم  :كمل ييعرؼ قط عن الدكلة الفاطمية أِنا فادت أسَتان من الفرنج دباؿ
(ٖٓ)
كَل بأسَت مثلو .

(ْٖ) الفرج بعد الشدة  .للتنوخي ( ِِٗ/رقم ُٖٓ ) اؼبنتظم َ .لبن اعبوزم ( ٔ ُِٕ/سنة ٖٔق ) .
(ٖٓ) اؼبواعظ كاَلعتبار ( ّ. ) ّّٗ/
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معاناة األسر وما قيل فيه من الشعر :
اغب َّجاج بلد الديلم ،كنواحي دسىت،
◙ ىكا ىف أعشى ىنب ىداف أىبيو اؼبصبحً ،فبَّن أغزاه ٍ
فىأيسر ،فىلم يزؿ أ ًىس نَتا ًُب أىيدم الديلم يمدَّة .فقاؿ يشكو حالو كشدة الكرب الذم
أصابو ُب األس ًر .
أصبح ًُب األداىم أرسف
أىصبىحت رىنا للعداة مكبال  ...أمسي ىك ٍ
ىكلىىقد أ ىىرًاِن قبل ىذلًك نىاعً نما  ...جذَلف آىب أىف أضاـ كآنف
كاستنكرت ساقي الوثاؽ كساعدم  ...ىكأىنا ٍاميرؤ بى ًادم األشاجع أعجف
ىصًرب للزماف ىكأعرؼ
كأصابٍت قوـ ىككنت أصيبهم  ...فى ٍاآلف أ ٍ
(ٖٔ)
ىكإًذا تصبك من ا ٍغبىىو ًادث نكبة  ...فاصرب ىؽبىا فلعلها تتكشف .
◙ قصيدة أيب فراس اغبمداِن  :حينما كاف أسَتان ُب بالد الركـ  .كأنشد أصبل
قصائده ُب األسر كظبيت ىذه القصائد ( ركميات أيب فراس ) .
كقد ظبع ضبامة تنوح بقربو على شجرة عالية كىو ُب األسر فقاؿ:
وؿ كقى ٍد نىاح ٍ ً
ضبامةه  ::أيا جارتا ىل تشعرين حباِل ؟
ت ب يقٍريب ى
ى
أقي ي ى
معاذى اؽبول ! ما ذي ً
ت ًم ً
نك اؽبموـ ً
بباؿ
قت طارقةى النول  ::ىكَل ىخطىىر ٍ
يي ي
أربمل ؿبزك ىف الفؤ ًاد قوادـ  ::على غيص ون نائي اؼبسافةً ً
عاؿ ؟
ه
ي
ي
أنصف الدىر بيننا  ::تىػع ى ً ً
وـ ،تىػ ىع ًاِل!
أيا جارتا  ،ما
اِل أيقىاظبٍك اؽبييم ى
ى ٍ
ى ي
ً
اِل تىػرم ركحان لى ىدم ً
ب بىاِل
ٌ ى
ضعي ىفةن  ::تىػىرٌد يد ُب ج ٍس وم يػي ىع ٌذ ي
تىػ ىع ى ٍ ى ٍ ي
كيسكت ؿبزك هف  ،كيندب ً
ساؿ
ور ،ىكتىبكي طىلًي ىقةه ::
أيى ٍ
ض ىح ي
ي
ي
مأس ه
ك ي
ً (ٕٖ)
منك بالدم ًع مقلةن  ::كلى ًكن دمعي ُب اغبو ًاد ً
لقد كنت أكىل ً
ث ىغاؿ .
ي
ى ٌ ىٍ
ىى
(ٖٔ) الفرج بعد الشدة  .للتنوخي ( ِ. ) ُِّ/
(ٕٖ) كفيات األعياف ( ُِٓ/رقمُّٓ ) سيف الدكؿ اغبمداِن  .مصطفى الشكعة ( ُِٗ ) .
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◙ قاؿ الواقدم :كلقد بلغٍت عن كاصل بن عوؼ إنو قاؿ اجتمعت النساء من
العربيات فبن كاف ؽبم أسَت مع ضرار عند خولة كمن صبلتهم مزركعة بنت عملوؽ
اغبمَتية ككانت من فصحاء زماِنا ككاف كلدىا صابر بن أكس فيمن أسر مع ضرار
فجعلت تندب كلدىا كتقوؿ:
اؼبدامع
أيا كلدم قد زاد قليب تلهبا  ::كقد أحرقت مٍت اػبدكد
ي
األضالع
كقد أضرمت نار اؼبصيبة شعلة  ::كقد ضبيت مٍت اغبشا ك
ي
اؼبدامع
كأسأؿ عنك الركب كي ىبربكنٍت  ::حبالك كيما تستكن
ي
اجع
فلم يكن فيهم ـبرب عنك صادقان  ::كَل منهم من قاؿ إنك ر ي
دامع
فيا كلدم مذ غبت كدرت عيشيت  ::فقليب مصدكع كطرُب ي
بالقع
كفكرم مقسوـ كعقلي مولوه  ::كدمعي مسفوح كدارم ي
(ٖٖ)
صانع .
فإف تك حيان صمت هلل حجةن  ::كإف تكن األخرل فما العبد ي
◙ حينما أىسر الركـ ضرار ابن األزكر رضي اهلل ككاف قد قىتل ابن ملكهم نبداف بن
كرداف صاحب ضبص ( ُب معركة إجنادين سنة ُّق ) كعلم الركـ من قتل ابن
ملكهم فما منهم إَل أف أقاموا دبكيدة إذ نصبوا كمينا لضرار بن األزكر كأصحابو
كباغتوىم كقتلوا منهم ستُت رجال كأسركا ضرار بن األزكر كطبسة من أصحابو بعد
أف أصابوه ُب فخذه كضبلوه إىل ملكهم .
كقالت فيو أختو خولة بنت األزكر من اؼبراثي اؼببكيات كما قاؿ الواقدم :كفبا بلغٍت
إِنا قالتُ :ب أسر أخيها من اؼبراثي اؼببكيات:
ابعد أخي يلذ الغمض عيٍت  ::فكيف يناـ مقركح اعبفوف
سأبكي ما حييت على شقيق  ::أعز علي من عيٍت اليمُت
فلو إِن غبقت بو قتيال  ::ؽباف علي إذ ىو غَت ى ً
وف
ى
(ٖٖ) فتوح الشاـ  .للواقدم ( ُ. ) ِٕٖ/
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ككنت إىل السلو أرل طريقا  ::كأعلق منو باغببل اؼبتُت
(ٖٗ)
كقالوا :كم بكاؤؾ قلت مهال  ::أما أبكى كقد قطعوا كتيٍت .
◙ قاؿ صاحل عبدالقدكس  :حينما حبس كطاؿ حبسو فأنشد الشكاية من طوؿ
اغببس كتشبيو احملبوسُت باؼبوتى .
الشكول  ...كَب يده كشف اؼبصيبة كالبلول
إىل اهلل أشكو إنو موضع ٌ
خرجنا من ال ٌدنيا ككبن من أىلها  ...فلسنا من األحياء فيها كَل ؼبوتى
إذا دخل السجاف يومان غباجة  ::عجبنا كقلنا جاء ىذا من الدنيا
كنفرح بالرؤيا فجل حديثنا  ::إذا كبن أصبحنا اغبديث عن الرؤيا
فإف حسنت مل تأت عجلى كأبطأت  ::كإف قبحت مل ربتبس كأتت عجلى
طول دكننا األخبار سجن فبنع  ::لو حارس هتدل العيوف كَل يهدل
قيربنا كمل ندفن فنحن دبعزؿ  ::من الناس َل لبشى فنعشى كَل نعشى
(َٗ)
أَل أحد يرثي ألىل ؿبلة  ::مقيمُت ُب الدنيا كقد فارقوا الدنيا .

(ٖٗ) فتوح الشاـ  .للواقدم ( ُ. ) َِٗ/
(َٗ) عيوف األخبار َ.لبن قتيبة (ُ )ُِٓ/معجم األدباء (ُ )ِّْ/إنباه الركاة (ُ )ٗٔ/الكشكوؿ  .للعاملي (
ُّْٕٓ/رقم َْٗٓ ) على اختالؼ ُب الركاية .
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