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خالصة—هذا البحث يبحث حكم إطالق األسير ،والمن عليه وهل يجوز ،وما ضوابط
الجواز ،وخالف الفقهاء في ذلك.

الكلمات المفتاحية :األسير ،المن ،الفقهاء ،الفقهاء.

أوالً :المن على األسرى :اختلف الفقهاء رحمهم هللا فى جواز تخلية سبيل األسرى الكفار
على مذهبين:
المذهب األول :يجوز لإلمام المن على األسرى وبهذا قال المالكية والشافعية

 .Iالمقدمة

المذهب الثانى :ال يجوز لإلمام المن على األسرى قاله

والحنابلة4.

الحنفية5.

معرفة حكم المن على األسير وهل يجوز؟ أم ال؟ مع ذكر خالف الفقهاء في
ذلك وبيان أدلتهم.
األدلـــــــة

 .IIموضوع المقالة

أدلة المذهب األول:
وقد استدلوا على مذهبهم بالقرآن والسنة والمعقول.

أحكام األسرى

أ-القرآن:

اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمسلمين أسر كل من يقع فى أيديهم من المشركين
الحربيين رجالً ,أو امرأة ,صغيرا ً ,أو كبيرا ً1.

ب َحتَّى إِذَا أَثْ َخ ْنت ُ ُمو ُه ْم فَ ُ
شدُّوا ا ْل َوثَاقَ
-1قوله تعالى  :فَ ِإذَا لَقِيت ُ ُم الَّذِينَ َكفَ ُروا فَض َْر َ
الرقَا ِ
ب ِ

واألسرى ينقسمون إلى قسمين:

فَ ِإ َّما َمنا ً بَ ْعدُ َوإِ َّما فِدَا ًء َحتَّى تَ َ
ارهَا
ض َع ا ْلح َْر ُ
ب أَ ْوزَ َ

األول :النساء والصبيان :وهؤالء ال يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا ً للمسلمين بمجرد السبى
ألن النبى نهى عن قتل النساء والولدان وكان  يسترقهم إذا سباهم2.

وجه الداللة :أن هللا تعالى ذكر التخيير فى األسرى بين المن والفداء فدل ذلك على
جوازهما ألنه لو لم يكن جائزاً لما خير هللا

1

فيه2.

الثانى :الرجال البالغون :وهذا النوع من األسرى اتفقت كلمة الفقهاء بشأنهم على أمرين
لإلمام ان يفعل منهما ما يرى فيه المصلحة وهما - :القتل
االسترقاق3.

المناقشة :يناقش هذا الدليل بأن اآلية منسوخة بقوله تعالى  :فَ ْ
اقتُلُوا

ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك فى أمرين يتعلقان باألسرى وهما:

الجواب :األكثرون من العلماء أنها ليست منسوخة وادعاء النسخ ال دليل عليه وال حاجة

ُ ِ ِ

إليه إلمكان الجمع بين اآليتين بجعل األولى على ما بعد القتال والثانية على حال

أوالً :المن عليهم ,وتخلية سبيلهم بغير شىء.
ثانيا ً :مفاداتهم بمال أو أسرى مسلمين.
وسنتناول اختالف الفقهاء مع ذكر أدلتهم فى كل نوع من هذين النوعين بالتفصيل:

العناية شرح الهداية  ،471/5اسنى المطالب  ،011/4المغنى .071/5
تحفة المحتاج  ،242/1المغنى .071/1

ا ْلمشْركينَ 3

0

2

فتح القدير  ،471/5تحفة المحتاج  ،242/1المغنى .071/1

1

القتل4.

مواهب الجليل  ،151/1اسنى المطالب  ،011/4اإلنصاف .010/4

4

البحر الرائق .21/5
سورة محمد.)4( :

5
0

تفسير ابن كثير .011/2

2

سورة التوبة )5( :ويرراجع :بدائع الصنائع .001/7

1

تفسير ابن كثير .011/2

4

ب -من السنة:

ثانيا ً :المعقول:

-1عن أبى هريرة أن رسول هللا  بعث خيالً قبل نجد فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له

-1أن فى المن على األسير إبطاال لحق القائمين وهو ال يجوز.

ثمامة بن أثال فربطوه بسارية المسجد وكان النبى  يمر عليه فيقول :ما عندك يا ثمامة؟
فيقول :إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن تمنن على شاكر وفيه أن رسول هللا  قال :أطلقوا
ثمامة"1.

الراجح :بعد عرض األقوال باألدلة مناقشة ما أمكن مناقشته فإنه يظهر لى وهللا أعلم أن

وجه الداللة :ظاهر ،وهو أن النبى من على ثمامة فأطلقه بعد

الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب األول وذلك لقوة أدلتهم وعدم وجود معارض لها

أسره2.

ولما فيه سماحة اإلسالم من التعامل مع غير المسلمين الذين قد أسلم البعض منهم سبب
هذه المعاملة الحسنة.

-2عن جبير بن مطعم أن النبى  قال فى أسارى بدر "لو كان المطعم بن عدى حيا ً ثم
كلمنى فى هؤالء النتنى لتركتهم له".

3

هذا هو النوع الثانى الذى اختلف فيه الفقهاء بالنسبة لألسرى وهو الفداء،

وجه الداللة :أن قوله "لتركتهم" أى ألطلقتهم له بغير فداء وهو المعنى.

والفداء ينقسم إلى قسمين:

ج-المعقول:

أ-فداء األسرى الحربين بمال.

-1أن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى ومن بعدهم أن اإلمام له أن
يمن على من يشاء من األسرى.

ب-فداءهم بأسرى مسلمين (تبادل األسرى).
أما عن فداء األسرى بمال فهو أمر مختلف فيه بين الفقهاء على مذهبين.

-2أن المن على بعض األسرى الذين لهم حسن رأى فى المسلمين فيه مصلحة وهى
إسالمهم كما فى قصة

-2فى المن عليهم معونة للكفرة ألنه يعود حربا علينا فيما

بعد3.

ثمامة4.

المذهب األول :جواز فداء أسرى الحربين بمال وهو للمالكية فى المشهورعندهم
والشافعية وأحمد فى

أدلة أصحاب المذهب الثانى:

رواية1.

المذهب الثانى :ال يجوز فداؤهم بالمال وهو لألحناف والوجه اآلخر عند الحنابلة وهو قول

استدلوا على مذهبهم بالقرآن والمعقول.

2

أبى عبيد القاسم بن سالم.

أوالً من القرآن:

األدلـــة

شه ُُر ا ْلح ُُر ُم فَ ْ
اقتُلُوا ا ْل ُمش ِْر ِكينَ َحي ُ
سلَ َخ ْاألَ ْ
ْث َو َج ْدت ُ ُمو ُه ْم
-1قوله تعالى  :فَ ِإذَا ا ْن َ

1

أدلة الجمهور:

وجه الداللة :أن هذه اآلية بعمومها نسخت آية سورة محمد "فإما منا بعد وإما فداء"
وسورة التوبة من أواخر ما

استدلوا بالقرآن والسنة والمعقول.

نزل2.

أدلتهم من القرآن:

المناقشة :ليس هناك ما يدل على النسخ والنسخ ال يصار إليه إال عند تعذر الجمع بين
الدليلين والجمع ممكن كما سبق.

-1قوله تعالى فَ ِإ َّما َمنا ً بَ ْعدُ َوإِ َّما فِدَا ًء

أخرجه :البخارى  )4004( 0521/4كتاب /المغازى باب /وفد بنى حنيفة

3

0

وجه الداللة:

وحديث ثمامة ،.البيهقى  )07201( 22/1كتاب /السير باب /ما يفعله بالرجال
البالغين ابن حبان .)0211( 42/4
نيل األوطار .152/7
أخرجه :البخارى  )1711( 0475/4كتاب /المغازى باب /شهود المالئكة

2

من السنة:

1

بدراً ،.أبو داود  )2221( 20/1كتاب /الجهاد باب /فى المن على األسير بغير
فداء ،أحمد فى المسند .)552( 254/0
يراجع مواهب الجليل  ،151/1أسنى المطالب  ،011/4اإلنصاف ،010/4

أن هللا تعالى خير المؤمنين بين المن والفداء فدل على

جوازه4.

4

1

رد المختار  ،011/4بدائع الصنائع  ،021/7البحر الرائق  ،21/5المغنى
.071/1
0
منح الجليل  ،025/1تحفة المحتاج  ،242/1الفروع .201/2
العناية شرح الهداية .475/5

2

اآلية سورة محمد (.)4

1

المغنى  ،071/1نيل األوطار .151/7
التوبة.)5( :
أحكام القرآن للجصاص 520/1

0
2

أحكام القرآن للجصاص .520/1

4

اق َوا ْ
-2قال تعالى :فَا ْ
ض ِربُوا مِ ْن ُه ْم ُك َّل بَنَان 
ض ِربُوا فَ ْوقَ ْاألَ ْعنَ ِ

-1عن أنس :أن رجاالً من األنصار استأذنوا رسول هللا فقالوا :أتأذن لنا فلنترك البن
أختنا عباس فداءه؟ فقال :ال تدعون منه

ٍ3

درهما"5.

وجه الداللة :أن األمر بضرب األعناق منصرف إلى ما بعد األخذ واالسترقاق ألن الضرب
-2عن ابن عباس رضى هللا عنهما قال :فادى رسول هللا  أسارى بدر وكان فداء كل
واحد منهم أربعة

فوق األعناق هو اإلبانة من المفصل وال يقدر على ذلك حال القتال ويقدر عليه بعد األخذ

آالف1.

فال يترك لغيره.

وجه الداللة :أن فعله وإقراره يدل على الجواز ألن أدنى درجات فعله الجواز او اإلباحة.

المناقشة :أن اآلية خاصة بحال القتال ال بعده فتكون فى غير محل النزاع.

-3عن أنس قال :أتى النبى بمال من البحرين فجاءه العباس فقال يا رسول هللا :أعطنى

-3قال تعالىَ  :ما كَانَ ِلنَبِي أَ ْن َيكُونَ لَهُ أَس َْرى َحتَّى يُثْخِ نَ فِي ْاألَ ْرض

فإنى فاديت نفسى وفاديت عقيالً قال خذ فأعطاه فى

ثوبه2.

4

وجه الداللة :أن هللا عاتب رسوله على أخذ المال من أسارى بدر فدل على عدم جوازه.

 -4عن عائشة رضى هللا عنها قالت :لما بعث أهل مكة فى فداء أسراهم بعثت زينب فى
فداء أبى العاص بمال وبعثت فيه بقالدة كانت لها عند خديجة قال :فلما رآها رسول هللا 
رق لها وقال "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا إليها الذى لها ،قالوا:

المناقشة :أن العتاب ليس لمجرد أخذ الفداء وإنما إليثارهم أسر الرجال على قتلهم كما هو
واضح من رواية اإلمام مسلم.

نعم3.

وجه الداللة من الحديثين :أن العباس فادى نفسه بالمال وعقيالً والنبى شفع البنته زينب

دليل المعقول:

فى فداء زوجها ولو لم يكن هذا جائزاً لما أقره النبى.

-1أن أخذ الفداء المالى إعانة ألهل الحرب ألنهم يرجعون إلى المنعة فيصيرون حربا ً
علينا.

من المعقول :أن من األسرى من له مال كثير وهو ضعيف وليس فى قتله منفعة وليس فى
تركه ضرر فيكون فداءه أصلح

للمسلمين4.

-2أنه صار باألسر من أهل دارنا فال يجوز إعادته لدار الحرب ليكون حربا علينا وفى هذا
معصية بمال هللا تعالى.
-3قتل المشرك عند التمكن منه فرض محكم وفى المفاداة بالمال ترك إقامة هذا الفرض.
المناقشة :يناقش ما ذكروه من المعقول بأنه فى مقابلة النص وهو ال يجوز وال يسلم ما

أدلة المذهب الثانى :استدلوا على ما ذهبوا إليه بالقرءان والمعقول:

قالوه من أنه إعانة لهم فأخذ أموالهم نظير إرجاع أسيرهم ليس فيه إعانة والمنافع فى
أخذ الفداء

أدلتهم من القرآن:
شه ُُر ا ْلح ُُر ُم فَ ْ
سلَ َخ ْاألَ ْ
اقتُلُوا ا ْل ُمش ِْر ِكينَ 
-1قال تعالى :فَ ِإذَا ا ْن َ

كثيرة1.

الراجح :بعد عرض القولين باألدلة ومناقشة ما أمكن مناقشته فقد ظهر رجحان ما قاله

1

الجمهور من جواز فداء األسرى بمال لقوة ما استدلوا به وسالمته عن المعارض
وجه الداللة :أن األمر بالقتل للتوصل إلى اإلسالم فال يجوز تركه إال لما شاع له وال يحصل
التوصل إلى اإلسالم

ولمسايرته لقواعد ومقاصد التشريع اإلسالمى.

بالمفاداة2.

المراجع والمصادر
أخرجه البخارى  )2411( 212/2كتاب /العتق باب /إذا اسر أخو الرجل أو

5

عمه هل يفادى إذا كان مشركا.
أخرجه الطبرانى فى الكبير  )02054( 412/00واألوسط )1112( 221/1

0

وعبد الرزاق فى المصنف .)1114( 212/5
أخرجه :البخارى معلقا ً  )2224( 0001/1كتاب /الجهاد والسير باب /فداء

(أ)مراجع :الفقه الحنفى:
 -0ابننن نجننيم زيننن النندين إبننراهيم بننن نجننيم ،البحننر الرائننق شننرح كنننز النندقائق ت
171هـ ط دار الكتاب اإلسالمي.
-0

الصنائع في ترتيب الشرائع ط دار الكتب العلمية.

2

المشركين ،البيهقى  )02217( 152/2كتاب /جماع أبواب تفريق لقسم باب/

-2

أخرجه أبو داود  )2212( 22/1كتاب /الجهاد باب /فى فداء األسير بالمال،
أحمد  ،)22415( 272/2الطبرانى  ،)0151( 422/22الحاكم فى المستدرك
 )4112( 25/1وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.
4
التاج واإلكليل  ،552/4أسنى المطالب  ،011/4المغنى  071/1وما بعدها ،نيل
األوطار .152/7
0
التوبة.)5( :
بدائع الصنائع .021 /7

2

الزيلعى ،عثمان بن على الزيلعى ،تبيين الحقائق شرح كنز الندقائق ط
دار الكتاب اإلسالمي.

االختيار فى التعجيل بقسمة مال الفىء.
1

الكاسننانى ،عننالء النندين ،أبنو بكننر مسننعود بمننن أحمنند ،الكاسننانى بنندائع

-1

عنالء الندين السننمرقندى ،تحفنه الفقهناء ،ط دار الكتننب العلمينة بيننروت
الطبعة األولى.
األنفال.)02( :

1

األنفال.)27( :

4

بدائع الصنائع  ،001/7المغنى .071/1

0

 -5العبادى ،أبوبكر محمد بن على العبادى ،الجوهرة النيرة ط المطبعة الخيرية.
(ب)مراجع :الفقه المالكي:
 -0ابن رشد ،أبوالوليد أحمد بنن محمند بنن رشند الحفيند ت  515هنـ ،بداينة المجتهند
دار إحيار التراث العربي.
 -2ابننن رشنند ،أبوالولينند أحمنند بننن محمنند بننن رشنند الجنند ،البيننان والتحصننيل ط دار
الغرب اإلسالمى الطبعة األولي تحقيق /أحمد الشرقاوى.
-0

القاضى عبدالوهاب ،التلقين ،ط المكتبة التجارية األولي تحقينق محمند
ثالث سعيد الغاني.

-2

ابن عبدالبر ،أبوعمر يوسنف بنن عبند هللا بنن عبند البنر ،التمهيند ـن ط
وزارة األوقاف المغربية تحقيق /رمضان العلوى ،محمد البكرى.

 -5القيروانننى ،صننالح عبنند السننميع األبنني األزهننرى  ،الثمننر النندانى شننرح رسننالة
القيرواني ،ط المكتبة الثقافية.
(ج)مراجع الفقه الشافعى:
 -0زكريا األنصارى ،زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري ،أسنى المطالب شنرح
روض الطالب للعالمة ط دار الكتاب اإلسالمى.
 -2الدمياطى ،لإلمام أبي بكر الدمياطى ،إعانة الطالبين ط دار الفكر بيروت.
 -1الخطينننننننب الشنننننننربينى ،اإلقنننننننناع  ،ط دار الفكنننننننر بينننننننروت تحقينننننننق مكتنننننننب
البحوث والدراسات.
-4االشافعى ،أبوعبدهللا عبد هللا محمد بن ادريس الشافعى  ،ألم ،ط دار المعرفة.
-5ابننن حجننر الهيتمننى ،أحمنند بننن محمنند  ،تحفننة المحتنناج فنني شننرح المنهنناج ط دار
إحياء التراث العربي.
(د)مراجع الفقه الحنبلي:
-0المننننننرداوى ،علننننننى بننننننن سننننننليمان بننننننن أحمنننننند  ،اإلنصنننننناف ،ط دار إحينننننناء
التراث العربي.
-2البهنننوتى ،منصنننور بنننن يوسنننف ،النننروض المربنننع ،ط مكتبنننة الريننناض الحديثنننة
0111هـ.
-1شنننرح منتهنننى اإلرادات للعالمنننة منصنننور بنننن ينننونس البهنننوتي ت  0150هنننـ ط
عالم الكتب.
-4الكننافى فنني فقننه ابننن حنبننل ألبنني محمنند بننن قدامننة المقدسننى ط المكتننب اإلسننالمي
بيروت.
-5كشنناف القننناع عننن مننتن اإلقننناع لمنصننور بننن يننونس البهننوتي  0150هننـ ط دار
الكتب العلمية.

