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 كتاب اجلهاد
 .اجلهاد لغة : استفراغ الوسع والطاقة من قول أو فعل 

 . بذل اجلهد يف قتال الكفار  واصطالحاً : قال احلافظ ابن حجر : 
 عظِيم ( . 

ُ
ه
ُ
 ) فضل

 أي : أن اجلهاد فضله عظيم ، جاءت النصوص الكثرية يف بيان فضله وعلو منزلته يف اإلسالم .
 أوالً : أن الروحة يف سبيل هللا خري من الدنيا مبا فيها .

نـَْيا َوَما ِفيهَ ـــــَلغَ  ل )قَا النَِّبِي  َعنِ  .َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  ٌر ِمَن الدُّ  متفق عليه  . ا (ْدَوٌة يف َسِبيِل هللِا ، أَْو َرْوَحٌة َخيـْ
نـَْيا َوَما ِفيهَ قوله ) ٌر ِمَن الدُّ  ا ( قوالن :َخيـْ
ْنَسان ، َوَتَصوََّر تـَنَـعُّمه هِبَا ُكليَها ؛ ِِلَنَُّه زَائِل َونَِعيم َفْضل اْلَغْدَوة َوالرَّْوَحة يِف َسبِيل اَّللَّ َوثـََواهبَما َخرْي ِمْن نَعِ  قيل : نـَْيا ُكليَها َلْو َمَلكَها اإْلِ يم الدُّ

 . اْْلِخَرة بَاقٍ 
 أن ثواب الغدوة والروحة أفضل من الدنيا وما فيها لو ملكها مالك ، فأنفقها يف وجوه الرب والطاعة غري اجلهاد . وقيل :

نفقها يف أن املراد أن هذا القدر من الثواب خري من الثواب الذي حيصل ملن لو حصلت له الدنيا كلها ِل العيد : والثاين : قال ابن دقيق
 .طاعة هللا تعاىل 

فيهم عبد هللا بن  اً جيش ويؤيد هذا الثاين ما رواه بن املبارك يف كتاب اجلهاد من مرسل احلسن قال بعث رسول هللا  -ابن حجر-قلت 
، والذي نفسي بيده لو أنفقت ما يف اِلرض ما أدركت فضل غدوهتم :  فقال له النب ،  احة فتأخر ليشهد الصالة مع النب رو 

 د . ) الفتح ( .واحلاصل أن املراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر اجلها
ْنَسان ، َوَتَصوََّر  َوَمْعََن َهَذا احلَِْديث : أَنَّ َفْضل اْلَغْدَوة َوالرَّْوَحة قال النووي : نـَْيا ُكليَها َلْو َمَلكَها اإْلِ يِف َسبِيل اَّللَّ َوثـََواهبَما َخرْي ِمْن نَِعيم الدُّ

نـَْيا : أَنَـَّها ئِره ِمْن ََتِْثيل أُمُ تـَنَـعُّمه هِبَا ُكليَها ؛ ِِلَنَُّه زَاِئل َونَِعيم اْْلِخَرة بَاٍق ، قَاَل اْلَقاِضي : َوِقيَل يف َمْعَناُه َوَمْعََن َنظَا ور اْْلِخَرة َوثـََواهبَا بُِأُموِر الدُّ
يع َما ِفيَها َوأَنـَْفَقُه يف أُُمور اْْلِخَرة ، قَ  نـَْيا َوَما ِفيَها َلْو َمَلَكَها ِإْنَسان ، َوَمَلَك َجَِ اَل َهَذا اْلَقائِل : َولَْيَس ََتِْثيل اْلَباِقي بِاْلَفاين َعَل  َخرْي ِمْن الدُّ

 ه .ر ِإْطاَلقظَاهِ 
 ثانياً : أنه من أفضل األعمال .

 ِقيَل ُُثَّ َماَذا ؟ ُسِئَل َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل فـََقاَل ِإميَاٌن بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه ِقيَل ُُثَّ َماَذا ؟ قَاَل : اجلَِْهاُد يف َسِبيِل هللاِ  َأنَّ َرُسوَل هللِا . )َعْن َأِب ُهَريـْرََة -أ
ُرو  قَاَل : َحج    ( متفق عليه .رَمبـْ

 ه ( متفق عليه .َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل قَاَل ِإميَاٌن بِاَّللَِّ َوِجَهاٌد يف َسِبيلِ  َسأَْلُت النَِّبَّ ) قَاَل :  َعْن َأِب َذرٍي و  -ب
 قال ابن حجر : ويف احلديث أن اجلهاد أفضل اِلعمال بعد اإلميان .

ُرورٌ  ،: الَ َعَمِل أََفاَل ُُنَاِهُد قَالَ يَا َرُسوَل هللِا نـََرى اجلَِْهاَد أَْفَضَل الْ )قَاَلْت  أَنَـَّهاَعْن َعاِئَشَة و  -ج  رواه البخاري . (َلِكنَّ أَْفَضَل اجلَِْهاِد َحج  َمبـْ
 اء هو أفضل من اجلهاد .يف هذا احلديث أقر عائشة عل  قوهلا : نرى اجلهاد أفضل العمل ، ُث بّيي أن احلج بالنسبة إىل النس فالرسول 

 ثالثاً : أن اجملاهد أفضل الناس .
ُمْؤِمٌن ُُيَاِهُد يِف َسِبيِل هللِا بِنَـْفِسِه َوَمالِِه قَاُلوا ُُثَّ :  ِقيَل يَا َرُسوَل هللِا َأيُّ النَّاِس أَْفَضُل ، فـََقاَل َرُسوُل هللِا ) قَاَل  .َسِعيد اْْلُْدرِي  َأَِب عن 

 ( متفق عليه . ِمٌن يف ِشْعٍب ِمَن الشِيَعاِب يـَتَِّقي اَّللََّ َويَدَُع النَّاَس ِمْن َشريِهَمْن قَاَل ُمؤْ 
 رابعاً : اجلهاد ال يعدله شيء .

قَاَل فََأَعاُدوا َعَلْيِه َمرَّتـَّْيِ أَْو َثالَثًا ُكلُّ «. ُه اَل َتْسَتِطيُعونَ » َسِبيِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل  َما يـَْعِدُل اجلَِْهاَد يِف   ِقيَل لِلنَِّبيِ ) ْن َأِِب ُهَريـْرََة قَاَل ع
ٍم َوالَ َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل الصَّائِِم اْلَقائِِم اْلَقاِنِت بِآيَاِت اَّللَِّ اَل يـَْفتُـُر ِمْن ِصَيا َمَثُل اْلُمَجاِهِد يِف  :الثَّالَِثِة  َوقَاَل يف «. اَل َتْسَتِطيُعونَُه » َذِلَك يـَُقوُل 

  ( متفق عليه .َسِبيِل اَّللَِّ تـََعاىل َصالٍَة َحَّتَّ يـَْرِجَع اْلُمَجاِهُد يف 
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اِهُد فـََقاَل ُدلَِِّن َعَل  َعَمٍل يـَْعِدُل اجلَِْهاَد قَاَل : اَل َأِجُدُه قَاَل : َهْل َتْسَتِطيُع ِإَذا َخرََج اْلُمجَ  َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل هللِا ) :  ولفظ البخاري
 .( َأْن َتْدُخَل َمْسِجَدَك فـَتَـُقوَم ، َواَل تـَْفتُـَر َوَتُصوَم ، َوالَ تـُْفِطَر قَاَل ، َوَمْن َيْسَتِطيُع َذِلَك 

َمْعََن اْلَقاِنت ُهَنا : اْلُمِطيع .  ) َمَثل اْلُمَجاِهد يِف َسِبيل اَّللَّ َكَمَثِل الصَّائِم اْلَقائِم اْلَقاِنت بِآيَاِت اَّللَّ ... ِإىَل آِخره ( قـَْوله :  قال النووي
، َوَقْد َجَعَل اْلُمَجاِهد ِمْثل َمْن اَل يـَْفُُت َعْن َويف َهَذا احلَِْديث َعِظيم َفْضل اجلَِْهاد ؛ ِِلَنَّ الصَّاَلة َوالصِيَيام َواْلِقَيام بِآيَاِت اَّللَّ أَْفَضل اِْلَْعَمال 

ُ أَْعَلم . َوَمْعُلوم أَنَّ َهَذا اَل يـََتأَتَّ  ِِلََحٍد ، َوهِلََذا قَاَل  َذِلَك يِف حلَْظَة ِمْن اللََّحظَات ،  ) نووي ( .  : " اَل َتْسَتِطيُعونَُه " َواَّللَّ
 خامساً : للمجاهدين مائة درجة يف اجلنة .

ُ لِْلُمَجاِهِديَن يِف َسِبيِل هللِا َما بـَّْيَ الدََّرَجتَـّْيِ َكَما بـَّْيَ السََّماِء ِإنَّ يِف اجْلَنَِّة ِمَئَة َدَرجَ )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  ْن َأِب ُهَريـْرََة ع ٍة أََعدََّها اَّللَّ
 ( رواه البخاري .َواَِلْرِض 

 سادساً : اجلهاد سبب للنجاة من النار .
 ( رواه البخاري . ِل هللِا فـََتَمسَُّه النَّارُ َما اْغبَـرَّْت َقَدَما َعْبٍد يِف َسِبي )قَاَل  َرُسوَل هللِا  س . أنَعبْ  َأِب عن

ُ َعَل  النَّارِ ويف لفظ )   ( . َمِن اْغبَـرَّْت َقَدَماُه يف َسِبيِل هللِا َحرََّمُه اَّللَّ
 ال من أجل وطنية أو قبلية أو رياء .يف سبيل هللا ( ( جاء عند أمحد ) ساعة من هنار ( ، )  ) ما اغربت

للقدم حيرم عليها النار ، فكيف ذا كان جمرد مسي الغبار إويف ذلك إشارة إىل عظم قدر التصرف يف سبيل هللا ، ف:  قال احلافظ ابن حجر
 . مبن سع  وبذل جهده واستنفذ وسعه ؟

 سابعاً : من أسباب دخول اجلنة .
َأنَّ هَلُُم اجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا يِف ِإنَّ اَّللََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَّي أَنُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُم بِ  )قال تعاىل  -أ

 ( .التـَّْورَاِة َواإِلُِنيِل َواْلُقْرآِن 
ُ ِلَمْن َخرََج يِف  ) قَالَ   ُهَريـَْرَة َعِن النَِّبيِ  َِب عن أ -ب أَْن أُْرِجَعُه مبَا نَاَل ِمْن َأْجٍر أَْو  يَوَتْصِديٌق بُِرُسلِ  رُِجُه ِإالَّ ِإميَاٌن ِب َسِبيِلِه اَل يُْ  انـَْتَدَب اَّللَّ

 ( متفق عليه .َما قـََعْدُت َخْلَف َسرِيٍَّة  َغِنيَمٍة ، أَْو أُْدِخَلُه اجْلَنََّة ، َوَلْوالَ أَْن َأُشقَّ َعَل  أُمَِّت 
 يَا أَيُـَّها النَّاُس اَل تـََتَمنـَّْوا ِلَقاَء اْلَعُدوِي َواْسأَُلوا اَّللََّ اْلَعاِفَيَة فَِإَذا َلِقيُتُموُهْم فَاْصربُوا ) َرُسوَل اَّللَِّ  . قال : قالَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأِِب أَْوََف و  -ج

 ( متفق عليه . فَواْعَلُموا َأنَّ اجْلَنََّة ََتَْت ِظاَلِل السُُّيو 
ا ِفيِه ِبِصْدِق َوصِيل ِإىَل اجْلَنَّة ِعْند الضَّْرب بِالسُُّيوِف يف َسِبيل اَّللَّ ، َوَمْشي اْلُمَجاِهِديَن يِف َسِبيل اَّللَّ ، فَاْحُضُرو َوالسََّبب اْلمُ  ... واملعَن :
 َواثـْبُُتوا .

 ف ( رواه مسلم .ِإنَّ أَبـَْواَب اجْلَنَِّة ََتَْت ِظاَلِل السُُّيو )  وعن أِب موس  . قال : قال  -د
 َمْعَناُه : ِإنَّ اجلَِْهاد َوُحُضور َمْعرََكة اْلِقَتال طَرِيق ِإىَل اجْلَنَّة َوَسَبب ِلُدُخوهِلَا . اَل اْلُعَلَماء :قَ 

 ف (  هذا الكالم من النفيس البديع الذي َجع ضروب البالغة مع جزالة اللفظ وعذوبتهاجْلَنََّة ََتَْت ِظاَلِل السُُّيو  : قوله )... قال القرطيب
نظريه وحسن استعارته ، ومشول املعاين الكثرية مع اِللفاظ املقبولة الوجيزة حبيث يعجز الفصحاء اللسن البلغاء عن إيراد مثله ، وأن يأتوا ب

 وشكله ، فإنه استفيد منه مع وجازته احلض عل  اجلهاد واإلخبار بالثواب عليه .
رجٌل بك  من خشية هللا، حَّتَّ يعوَد اللَََّبُ يف الضيرع، وال ُيتمع غباٌر يف سبيل هللا ال يلُج الناَر ال ) ق عن أِب هريرة، عن النب و  -ه

 م ( رواه الُتمذي .ودخاُن جهنَّ 
 ثامناً : اجملاهد يكون هللا يف عونه .

َسِبيِل اَّللَِّ َواْلُمَكاَتُب الَِّذى يُرِيُد اَِلَداَء َوالنَّاِكُح الَِّذى  اِهُد يف َثالَثٌَة َحق  َعَل  اَّللَِّ َعْونـُُهُم اْلُمجَ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  : ْن َأِِب ُهرَيـْرََة قَالَ ع
 ف ( رواه الُتمذي .يُرِيُد اْلَعَفا

 تاسعاً : اجلهاد ذروة سنام اإلسالم .
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قـُْلُت بـََل  يَا َرُسوَل «. َك بِرَْأِس اَِلْمِر ُكلِيِه َوَعُموِدِه َوِذْرَوِة َسَناِمِه َأاَل ُأْخربُِ : ُُثَّ قَاَل ... َسَفرٍ  يِف   ُكْنُت َمَع النَِّبيِ ) َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل 
.  ذروة الشيء : أعاله .     د ( رواه الُتمذي .رَْأُس اَِلْمِر اإِلْساَلُم َوَعُموُدُه الصَّالَُة َوِذْرَوُة َسَناِمِه اجلَِْها: قَاَل  اَّللَِّ

 تسوية بني املؤمنني اجملاهدين وغري اجملاهدين .عاشراً : نفى سبحانه ال
ُ اْلُمَجاِهِديَن بَِأْمَواهِلِْم ال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَّي َغيـُْر أُوِل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ بَِأْمَواهلِِْم قال تعاىل )  َوأَنـُْفِسِهْم َفضََّل اَّللَّ

ُ اْلُمَجاِهِديَن َعَل  اْلَقاِعِديَن أَ َوأَنـُْفسِ  ُ احلُْْسََن َوَفضََّل اَّللَّ ً َوَعَد اَّللَّ  .ْجراً َعِظيماً( ِهْم َعَل  اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة وَُكالي
 احلادي عشر : أن اجلهاد سبب ملغفرة الذنوب .

( تـُْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه َوُتَاِهُدوَن يِف َسِبيِل اَّللَِّ 10ارٍَة تُنِجيُكم مِيْن َعَذاٍب أَلِيٍم )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَل  ِتَ قال تعاىل : ) 
ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن ) ي ِمن ََتِْتَها اِْلَنـَْهاُر َوَمَساِكَن طَيِيَبًة يِف ( يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْرِ 11بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ

  ( .َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
 
ُ
  ) ويف تركهِ الذل

َ
و
َ
 ان ( .واهل

 أي : أن ترك اجلهاد له عواقب وخيمة وكبرية :
 أوالً :  سبب للذل واهلوان .

بالعينة ، وأخذمت أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم اجلهاد ، سلط هللا عليكم ) إذا تبايعتم  عن ابن عمر . قال : قال رسول هللا 
 ذاًل ال ينزعه حَّت ترجعوا إىل دينكم ( رواه أبو داود .

 وقد بويب البخاري باباً عل  هذا املعَن يف الصحيح فقال : 
 جُمَاَوزَِة احلَْدِي الَِّذي أُِمَر بِِه. باب َما حُيَْذُر ِمْن َعَواِقِب ااِلْشِتَغاِل بِآَلِة الزَّرِْع ، أَوْ 

ْعُت النَِّبَّ ُث ذكر حديثًا : ... اَل يَْدُخُل َهَذا بـَْيَت : يـَُقوُل   ، َعْن َأِب أَُماَمَة اْلَباِهِليِي قَاَل َورََأى ِسكًَّة َوَشْيًئا ِمْن آَلِة احْلَْرِث فـََقاَل : َسَِ

.  قـَْوٍم ِإالَّ أُْدِخَلُه الذُّلُّ
 قال العيِن : املقصود الُتغيب واحلث عل  اجلهاد .

 ) ال تتخذوا الضيعة فُتغبوا يف الدنيا ( .  وقد جاء عند الُتمذي قال 
 الضيعة : التجارة والصناعة والزراعة وغري ذلك .    ) النهاية ( .

 ثانياً  : سبب للبالء .
 هله خبري أصابه هللا بقارعة قبل يوم القيامة ( رواه أبو داود .) من مل يغزو أو ُيهز غازياً أو يلف غازياً يف أ قال 

ُْهِلَكة الت تأيت فجأة ، يقال : قـََرَعُه أَْمٌر ِإَذا أَتَاُه َفْجَأة
  .والقارعة هي الَداِهَية امل

 ثالثاً : سبب لعذاب هللا وبطشه .
نـَْيا ِمَن اْلِخرَِة َفَما َمتَ  ا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما َلُكْم ِإَذا ِقيلَ ي قال تعاىل ) اُع احْلََياِة َلُكُم انِفُرواْ يِف َسِبيِل اَّللَِّ اثَّاقـَْلُتْم ِإىَل اَِلْرِض أََرِضيُتم بِاحْلََياِة الدُّ

نـَْيا يف اْلِخَرِة ِإالَّ قَِليٌل ) ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل قـَوْ 38الدُّ ُ َعَل  ُكلِي َشْيٍء َقدِ ( ِإالَّ تَنِفُرواْ يـَُعذِي  ير ( .ًما َغيـْرَُكْم َوالَ َتُضرُّوُه َشْيًئا َواَّللَّ
ْلَقاَء بِاْلَيِد إىَل التـيْهُلَكِة بِتَـْرِك اجلَِْها( َواَل تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل التـيْهُلَكِة ) َوقَاَل تـََعاىَل   د .َفسيَر أَبُو أَييوَب اِْلَْنَصارِيي اإْلِ
َنا َصفًّا َعِظيًما ِمْن الرُّوِم، َفَحَمَل َرُجٌل ِمْن اْلُمْسِلِمَّي َعَل  صَ   )مذي َعْن َأْسَلَم َأِب ِعْمرَاَن قَاَل روى الُت  فِي الرُّوِم ُكنَّا مبَِديَنِة الرُّوِم َفَأْخَرُجوا إِلَيـْ

! يـُلْ  ِقي بَِيَدْيِه ِإىَل التـَّْهُلَكِة ! فـََقاَم أَبُو أَيُّوَب اِلَْنَصارِيُّ فـََقاَل : يَا أَيُـَّها النَّاُس ، ِإنَُّكْم َحَّتَّ َدَخَل ِفيِهْم ، َفَصاَح النَّاُس َوقَاُلوا: ُسْبَحاَن اَّللَِّ
َا أُْنزَِلْت َهِذِه اْليََة ِفيَنا َمْعَشَر اِلَْنَصاِر ، َلمَّا   اإِلْسالَم ، وََكثـَُر نَاِصُروُه ، فـََقاَل بـَْعُضَنا لِبَـْعٍض ِسرًّا أََعزَّ اَّللَُّ تـََتَأوَُّلوَن َهِذِه اْليََة َهَذا التَّْأِويَل ، َوِإَّنَّ

َها ، َوالَِنا فََأْصَلْحَنا َما َضاَع مِ : ِإنَّ أَْمَوالََنا َقْد َضاَعْت ، َوِإنَّ اَّللََّ َقْد أََعزَّ اإِلْسالَم ، وََكثـَُر نَاِصُروُه ، فـََلْو أََقْمَنا يف أَمْ  ُدوَن َرُسوِل اَّللَِّ  نـْ
َنا َما قـُْلَنا ) َوأَْنِفُقوا يِف َسِبيِل اَّللَِّ َوال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل التـَّْهُلَكِة ( َفَكاَنْت  َفأَنـَْزَل اَّللَُّ َعَل  نَِبيِيِه  التـَّْهُلَكُة اإِلقَاَمَة َعَل  اَِلْمَواِل يـَُردُّ َعَليـْ

 . وصححه اِللباين يف صحيح الُتمذيَلْم يـََزْل أَبُو أَيُّوَب ُُيَاِهُد يِف َسِبيِل اَّللَِّ َحَّتَّ ُدِفَن بِاْلُقْسطَْنِطيِنيَِّة. َوِإْصالِحَها ، َوتـَرَْكَنا اْلَغْزَو . فَـ 
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 د .اْلَماِل َوتـَْرُك اجلَِْهاُة يف اَِلْهِل وَ ـــــامَ ــاإِلقَ  ِدي ِإىَل التـَّْهُلَكِة ُهوَ ــــــاِء اِْلَيْ ـــــَواحلَِْديُث يَُدلُّ َعَل  أَنَّ اْلُمرَاَد بِِإْلقَ ي ( َتفة األحوذ) قال يف 
 رابعاً : تركه من خصال املنافقني .

 ْسِلمٌ َرَواُه مُ ق( َمْن َماَت ومََلْ يـَْغُز، وملَْ حُيَدِيْث نـَْفَسُه بِِه، َماَت َعَل  ُشْعَبٍة ِمْن نَِفا) قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ْن َأِب ُهرَيـْرََة عَ 
من التحديث، قيل: بأن يقول يف نفسه: يا ليتِن كنت َوَلَْ ُُيَدِ ث نَ ْفَسُه بَِغْزٍو( )  .مل يرج للجهاد يف سبيل اَّللَّ تعاىل: أي (  َوَلَْ يَ ْغزُ ) 

َماَت َعَلى ُشْعَبٍة ِمْن ( .)  وَج َِلََعدُّوا َلُه ُعدَّةً َوَلْو أَرَاُدوا اْْلُرُ )  غازيًا، أو املراد: ومل ينو اجلهاد، وعالمته إعداد اْلالت، كما قال اَّللَّ تعاىل
 : أي خلق من أخالق املنافقّي. قيل: أشبه املنافقّي املتخليفّي عن اجلهاد.-بضمي الشّي املعجمة، وسكون العّي املهملة(  قنَِفا

 َّي اْلُمَتَخلِيِفَّي َعْن اجلَِْهاد يِف َهَذا اْلَوْصف ، فَِإنَّ تـَْرك اجلَِْهاد َأَحد ُشَعب النِيَفاق . اْلُمرَاد أَنَّ َمْن فـََعَل َهَذا فـََقْد َأْشَبَه اْلُمَناِفقِ قال النووي : َ 
 قال ابن تيمية : ومن هذا الباب : اإلعراض عن اجلهاد فإنه من خصال املنافقّي .

 خامساً : سبب إلفساد أهل األرض بالقضاء على دينهم .
  الناس بعضهم ببعض لفسدت اِلرض ولكن هللا ذو فضل عل  العاملّي ( .قال تعاىل ) ولوال دفع هللا

 هاد يفوت مصاحل عظيمة للمسلمني .سادساً : ترك اجل
 منها اِلجر والثواب والشهادة واملغنم والُتبية اإلميانية الت ال َتصل بدون اجلهاد ودفع شر الكفار وإذالهلم .

نَـُهْم اْلفِ فَِإَذا تـََرَك النَّ  قال ابن تيمية : نَـُهْم اْلَعَداَوَة َحَّتَّ تـََقَع بـَيـْ َنُة َكَما ُهَو اْلَواِقُع ؛ فَِإنَّ اُس اجلَِْهاَد يِف َسِبيِل اَّللَِّ فـََقْد يـَْبَتِليِهْم بَِأْن يُوِقَع بـَيـْ تـْ
ُ قـُُلوبـَُهْم َوأَلَّ  نَـُهْم َوَجَعَل بَْأَسُهْم َعَل  َعُدوِي اَّللَِّ َوَعُدوِيهِ النَّاَس إَذا اْشتَـَغُلوا بِاجلَِْهاِد يف َسِبيِل اَّللَِّ ََجََع اَّللَّ  م .َف بـَيـْ

 فائدة :
 من كلمات ابن تيمية يف اجلهاد وفضله : 

 ا .اجلهاد يف سبيل هللا مقصوده أن يكون الدين كليه هلل ، وأن تكون كلمة هللا هي العلي:  قال ابن تيمية
ه ولغريه يف الدين والدنيا ، ومشتمل عل  َجيع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة ، فإنه مشتمٌل من نفع اجلهاد عاٌم لفاعل:  وقال رمحه هللا

ا ال حمبة هللا تعاىل ، واإلخالص له ، والتوكل عليه ، وتسليم النفس واملال له ، والصرب والزهد ، وذكر هللا ، وسائر أنواع العمل : عل  م
 ر .يشتمل عليه عمٌل آخ

ومليا كان صالح بِن آدم ال يتم يف دينهم ودنياهم إالي بالشجاعة والكرم : بّيي سبحانه أن من توىل عن اجلهاد بنفسه : ...  وقال رمحه هللا
يا أيها الذين آمنوا ! ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل هللا اثاقلتم إىل اِلرض ؟ أرضيتم باحلياة  )أبدل هللا به من يقوم بذلك ، فقال 

 ، وهللا من اْلخرة ؟ فما متاع احلياة الدنيا يف اْلخرة إالي قليل . إالي تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غريكم وال تضريوه شيئاً  الدنيا
 ها أنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل هللا فمنكم من يبخل ومن يبخل فإَّنا يبخل عن نفسه وهللا) . وقال تعاىل ( عل  كلي شيء قدير 

ال  ). وبالشجاعة والكرم يف سبيل هللا فضل السابقّي ، فقال  (الغِن وأنتم لفقراء وإن تتولوا يستبدل قومًا غريكم ُث ال يكونوا أمثالكم 
د . وقد ذكر اجلها (يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكاًل وعد هللا احلسَن 
كم من فئة قليلة   )بالنفس واملال يف سبيله ، ومدحه يف غري آية من كتابه ، وذلك هو الشجاعة والسماحة يف طاعته سبحانه ، فقال 

 . (غلبت فئة كثرية بإذن هللا وهللا مع الصابرين 
ا تطوع به اإلنسان ، وكان باتفاق ِلمر باجلهاد ، وذكر فضائله يف الكتاب والسنة : أكثر من أن حيصر . وهلذا كان أفضل ما وقال :

 ة .العلماء أفضل من احلج والعمرة ، ومن الصالة التطوع ، والصوم التطوع ، كما دلي عليه الكتاب والسن
 مل يرد يف ثواب اِلعمال وفضلها مثل ما ورد فيه . وقال :

قل هل تربصون بنا إالي إحدى  )خرة ، قال هللا تعاىل يف كتابه اجلهاد فيه خري الدنيا واْلخرة ، ويف تركه خسارة الدنيا واْل:  وقال رمحه هللا
يعِن : إميا النصر والظفر ، وإميا الشهادة واجلنة . فمن عاش من اجملاهدين كان كرميًا له ثواب الدنيا ، وحسن ثواب اْلخرة ،  (احلسنيّي 

 ومن مات منهم أو قتل فإىل اجلنة .
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يتاء واإلعطاء وذم من ترك ذلك : كله ذم للبخل ، وما يف القرآن من احلظ عل  اجلهاد والُتغيب فيه وما يف القرآن من اِلمر باإل وقال :
أن  وذم الناكلّي عنه والتاركّي له : كله ذم للجَب ، وملا كان صالح بِن آدم ال يتم يف دينهم ودنياهم إال بالشجاعة والكرم ، بّي سبحانه

 ه من يقوم بذلك .      من توىل عن اجلهاد بنفسه أبدل هللا ب
فمن ترك القتال الذي أمر هللا به لئال تكون فتنة : فهو يف الفتنة ساقط مبا وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده ، وتركه ما أمر هللا  وقال :

 به من اجلهاد ، فتدبر هذا فإن هذا مقام خطر .       
، هاد ، وكان إذا عاد مريضاً يقول: اللهم اشف عبدك، يشهد لك صالةواجل يف الصالة وهلذا كانت أكثر اِلحاديث عن النب  وقال :

 وينكأ لك عدواً .       
وهلذا قال اإلمامان عبد هللا بن املبارك وأمحد بن حنبل وغريمها : إذا اختلف الناس يف شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر ، فإن  وقال :

( ويف اجلهاد أيضًا : حقيقة الزهد يف احلياة الدنيا ، ويف الدار الدنيا ،  َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـَلَنا )َوالَِّذينَ احلق معه ، ِلن هللا يقول : 
  وفيه حقيقة اإلخالص ، وأعظم مراتب اإلخالص : تسليم النفس واملال للمعبود .         

ة ) 
َ
اي
َ
 كِف
ُ
ض
ْ
ر
َ
و ف

ُ
ه
َ
 ( .و
 فرض كفاية . ) إذا قام به من يكفي سقط اإلُث عن الباقي ( . –ل يف اِلص –أن حكم اجلهاد  ي :أ

 وهذا قول أكثر العلماء .
 . واجلهاد من فروض الكفايات يف قول عوام أهل العلم  قال ابن قدامة :

 ة .فرض كفاي والذي استمر عليه اإلَجاع أن اجلهاد عل  كل أمة حممد  ة :قال ابن عطيو 
 ماء عل  أهنا فرض كفاية ال فرض عّي إال عبد هللا بن احلسن فإنه قال : إهنا تطوع .أَجع العل وقال ابن رشد :
ْرُضُه، ِمي ثـُُغوَر اْلُمْسِلِمَّي َسَقَط فَـ َواجلَِْهاُد فـَْرٌض َعَل  اْلُمْسِلِمَّي فَِإَذا قَاَم بِِه ِمْن يَْدَفُع اْلَعُدوَّ َويـَْغُزوُهْم يِف ُعْقِر َدارِِهْم َوحيَْ  وقال ابن حزم :
 . َعِن اْلَباِقَّي َوِإالَّ َفالَ 

 اِلدلة :
ُر أُْوِل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يِف َسِبيِل اَّللَِّ بَِأْمَواهلِِ قال تعاىل )  -أ ْم َوأَنُفِسِهْم َفضََّل اَّللَُّ اْلُمَجاِهِديَن الَّ َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَّي َغيـْ

ُ احلُْْسََن بَِأْمَواهلِِْم   ( . َوأَنُفِسِهْم َعَل  اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة وَُكالًّ َوَعَد اَّللَّ
، قاعدين احلسَن كما وعد اجملاهدينِلنه وعد ال،   الكفاية وليس عل  كل أحد بعينهوهذا دليل عل  أن فرض اجلهاد عل قال اجلصاص :

ويف ذلك ، إذا قامت به طائفة ملا وعد القاعدين الثواب  اً عن اجلهاد مباحولو مل يكن القعود ، وإن كان ثواب اجملاهدين أشرف وأجزل 
 ه .دليل عل  ما ذكرنا أن فرض اجلهاد غري معّي عل  كل أحد يف نفس

ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَـ وقال تعاىل  -ب يِن َولِيُـْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم )َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافًَّة فـََلْوال نـََفَر ِمْن ُكلِي ِفْرَقٍة ِمنـْ َفقَُّهوا يف الدِي
 .َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَن( 
اجلهاد ليس عل  اِلعيان ، وأنه فرض كفاية ، إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال ، فليخرج فريق منهم للجهاد  قال القرطيب :

 ، وحيفظون احلرمي ... . وليقم فريق منهم يتفقهون يف الدين
 .كل رجلّي أحدمها واِلجر بينهما(: لينبعث من  ثاً إىل بِن حليان من هذْيل فقالبعث بعْ  أن رسول هللا عن أِب سعيد اْلدري )  -ج
ض املسلمّي ، يغزو تارة بنفسه وتارة يرسل غريه ، ويكتفي ببع قال بعض العلماء : ومن اِلدلة الدالة عل  أنه فرض كفاية أنه كان  -د

 وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة واملسلمون بعضهم يف الغزو وبعضهم يف أهله .
  ( 

ُ
ام
َ
 اإِلم

ُ
ه
َ
ر
َ
ف
ْ
ن
َ
ت
ْ
 اس
ْ
 َأو
ٌّ
و
َ
د
َ
 ع
ُ
ه
َ
د
َ
ل
َ
 ب
َ
ر
َ
ص
َ
 ح
ْ
 َأو
ُ
ه
َ
ر
َ
ض
َ
ا ح

َ
 ِإذ
ُ
جِب

َ
ي
َ
 ( . و

 ذكر احلاالت الت يكون فيها اجلهاد فرض عّي .
 ضر اإلنسان الصف .إذا ح، أي : : إذا حضره  احلالة األوىل
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يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإالَّ ُمَتَحريِفاً لِِقَتاٍل أَْو ُمَتَحيِيزاً ِإىَل ِفَئٍة  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحفاً َفال تـَُولُّوُهُم اِْلَْدبَاَر . َوَمْن يـَُوهليِِمْ  )قال تعاىل 
 ٍب ِمَن اَّللَِّ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصرُي ( .فـََقْد بَاَء بَِغضَ 
 .)يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـْبُُتوا َواذُْكُروا اَّللََّ َكِثرياً َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن( وقال تعاىل 
 من السبع املوبقات : ... التوِل يوم الزحف . وقد ذكر 
 إذا التق  الصفان حرم عل  من حضر االنصراف وتعّي عليه املقام .  قدامة : قال ابن

 َأْو َحَضَر بَ َلَدُه َعَدوٌّ . احلالة الثانية :
النفري يعم َجيع الناس ممن كان من أهل القتال حّي احلاجة إىل نفريهم جمليء العدو إليهم ، وال ُيوز ِلحد التخلف إال   قال ابن قدامة :

 إىل ختلفه حلفظ املكان واِلهــــل واملال ومن مينعه اِلمري من اْلروج أو من ال قــــــدرة له عل  اْلروج أو القتال .من حيتاج 
قال أصحابنا : اجلهاد اليوم فرض كفاية إال أن ينزل الكفار ببلد املسلمّي فيتعّيي عليهم اجلهاد، فإن مل يكن يف أهل ذلك  ي :وقال النوو 

 ة .عل  من يليهم تتميم الكفاي البلد كفاية وجب
إذا دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنه ُيب دفعه عل  اِلقرب فاِلقرب إذ بالد اإلسالم كلها مبنزلة البلدة :  مشيخ اإلسالوقال 
 ة .الواحد

َفَرُه اإِلَماُم .احلالة الثالثة :   َأْو اْستَ ن ْ
نـَْيا ِمَن )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َما لَ قال تعاىل  اْْلِخَرِة َفَما َمَتاُع احْلََياِة ُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يِف َسِبيِل اَّللَِّ اثَّاقـَْلُتْم ِإىَل اِْلَْرِض أََرِضيُتْم بِاحْلََياِة الدُّ

نـَْيا يف اْْلِخَرِة ِإالَّ قَِليلٌ  ْبُكْم َعَذاباً أَلِيماً وَ .  الدُّ ُ َعَل  ُكلِي َشْيٍء َقِديٌر( ِإالي تـَْنِفُروا يـَُعذِي  .َيْسَتْبِدْل قـَْوماً َغيـْرَُكْم َوال َتُضرُّوُه َشْيئاً َواَّللَّ
 ) ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرمت فانفروا ( متفق عليه . وقال 

 رجوا .( أي : اخ ) فاْنِفُرواأي طلب منكم اْلروج إىل اجلهاد .) َوِإَذا اْستُ ْنفِرُُتْ ( 
 . وفيه وجوب تعيّي اْلروج يف الغزو عل  من عينه اإلمام ابن حجر :قال 
 وال جي) 

ُ
  ب

َ
ر  إال على ذ
َ
 ( . مستطيع ل  عاقغ  بال ر  ح ك

 أي : ال ُيب اجلهاد إال من توفرت فيه هذه الشروط :
 األول : أن يكون ذََكراً .

 فاملرأة ال ُيب عليها اجلهاد .
 ج ( رواه البخاري .يِف اجلَِْهاِد فـََقاَل ِجَهادُُكنَّ احلَْ  اْسَتْأَذْنُت النَِّبَّ ) ِت قَالَ . َعْن َعاِئَشَة -أ

 ر ( رواه البخاري .َلُكنَّ أفضل اجلهاد حج مربو  ل : ال ،؟ قا ، أفال ُناهد ويف رواية ) قالت: يا رسول هللا: نرى اجلهاد أفضل العمل
 ة ( .؟ فقال : جهاد ال قتال فيه ؛ احلج ، والعمر هل عل  النساء جهاد ) عند أمحد ويف لفظ 

 وِلهنا ليست من أهل القتال ؛ لضعفها . -ب 
ب عل  النساء ولكن ليس يف قوله )جهادكن احلج( أنه ليس هلن أن يتطوعن دل حديث عائشة عل  أن اجلهاد غري واج :قال ابن بطال 

 ، من السُت وجمانبة الرجال .املطلوب منهن من مغايرة، وإَّنا مل يكن عليهن واجباً ملا فيه باجلهاد
 فائدة :

 لكن جيوز خروج النساء للغزو ملساعدة اجليش فيما ينوهبم من آثار احلرب كسقي املاء ؟
َل  ِإىَل اْلَمِديَنةِ فـََنْسِقي اْلَقْوَم َوََنُْدُمُهْم َونـَُردُّ اجلَْ  ُكنَّا نـَْغُزو َمَع النَِّبِي ) َعِن الرُّبـَيِيِع بِْنِت ُمَعوِيٍذ قَاَلْت   ( رواه البخاري . ْرَح  َواْلَقتـْ

َرتَاِن  َلمَّا َكاَن يـَْوُم ُأُحٍد انـَْهَزَم النَّاُس ، َعِن النَِّبِي  )قَاَل  َعْن أََنٍس  قَاَل : َوَلَقْد رَأَْيُت َعاِئَشَة بِْنَت َأِب َبْكٍر َوأُمَّ ُسَلْيٍم َوِإنَـُّهَما َلُمَشمِي
ُقزَاِن اْلِقَرَب أََرى َخدَ  ُقاَلِن اْلِقَرَب  -َم ُسوِقِهَما تـَنـْ َعَل  ُمُتوهِنَِما ُُثَّ تـُْفرَِغانِِه يِف أَفْـَواِه اْلَقْوِم ُُثَّ تـَْرِجَعاِن فـََتْمآلهِنَا ُُثَّ تَِيَئاِن  -َوقَاَل َغيـْرُُه تـَنـْ

 م ( متفق عليه .فـَتُـْفرَِغاهِنَا يِف أَفْـَواِه اْلَقوْ 
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نَـَنا يِف َغْزَوٍة َغزَاَها  ِإَذا أَرَاَد أَْن َيْرَُج أَقْـرََع بـَّْيَ ِنَسائِِه َفأَيَـّتُـُهنَّ َيْرُُج َسْهُمَها َخرََج هِبَا النَِّبُّ  َكاَن النَِّبُّ ) قَاَلْت  .َة َعاِئشَ وعن  فَأَقْـرََع بـَيـْ
 ( متفق عليه . أُْنزَِل احلَِْجابُ بـَْعَد َما  َفَخرََج ِفيَها َسْهِمي َفَخَرْجُت َمَع النَِّبِي 

َهِذِه أُمُّ ُسَلْيٍم َمَعَها َخْنَجٌر فـََقاَل هَلَا  أَنَّ أُمَّ ُسَلْيٍم اختَََّذْت يـَْوَم ُحنَـّْيٍ ِخْنَجرًا َفَكاَن َمَعَها فـََرآَها أَبُو طَْلَحَة فـََقاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ )َعْن أََنٍس و 
 رواه مسلم . (... َيْضَحكُ  َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَّي بـََقْرُت بِِه َبْطَنُه. َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَلِت اختََّْذتُُه ِإْن َدنَا ِمِنِي  «اْْلَْنَجرُ َما َهَذا » َرُسوُل اَّللَِّ 

   ( رواه مسلم .ِإَذا َغزَا فـََيْسِقَّي اْلَماَء َويَُداِويَن اجلَْْرحَ يـَْغُزو بِأُمِي ُسَلْيٍم َوِنْسَوٍة ِمَن اِلَْنَصاِر َمَعُه  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   )  قَالَ وعنه . 
َعَل   رَِحاهلِِْم فََأْصَنُع هَلُُم الطََّعاَم َوأَُداِوى اجْلَْرَح  َوأَُقومُ  َسْبَع َغَزَواٍت َأْخُلُفُهْم يِف  َغَزْوُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ ) ْن أُمِي َعِطيََّة اِلَْنَصارِيَِّة قَاَلْت وع

 ( رواه مسلم . اْلَمْرَض 
 وخروجهن مع الرجال يف الغزوات وغري الغزوات مباح ، إذا كان العسكر كبرياً يُؤمن عليه الغلبة . قال ابن عبد الرب :

 . هِلَِذِه اْلَمَصاِلحِ َويف َهِذِه اِْلََحاِديِث َدلِيٌل َعَل  أَنَُّه َُيُوُز ُخُروُج النِيَساِء يف احْلَْرِب :  وقال يف َتفة األحوذي
يَا َرُسوَل اَّللَِّ نـََرى اجلَِْهاَد أَْفَضَل اْلَعَمِل أََفاَل  َواجلَِْهاُد لَْيَس ِبَواِجٍب َعَل  النِيَساِء يَُدلُّ َعَل  َذِلَك َحِديُث َعاِئَشَة ِعْنَد َأمْحََد َواْلُبَخارِيِي قَاَلتْ 

ُرورٌ  ُُنَاِهُد قَاَل َلُكنَّ أَْفَضُل اجلَِْهادِ   . َحج  َمبـْ
ُر َواِجٍب َعَل  النِيَساِء َوَلِكْن لَْيَس يِف قـَْولِِه  : قَاَل بن َبطَّالٍ  ُرورٌ "َدلَّ َحِديُث َعاِئَشَة َعَل  أَنَّ اجلَِْهاَد َغيـْ َويف رَِوايَِة  "أَْفَضُل اجلَِْهاِد َحج  َمبـْ

َا ملَْ َيُكْن َواِجًبا ِلَما ِفيِه ِمْن ُمَغايـَرَِة اْلَمْطُلوِب ِمنـُْهنَّ َما يَُدلُّ َعلَ  "ِجَهادُُكنَّ احلَْجُّ "اْلُبَخارِيِي  ِمَن السَُّْتِ   أَنَُّه ليس هلن أن يتطوعن بِاجلَِْهاِد َوِإَّنَّ
 .َوجُمَانـََبِة الريَِجاِل فَِلَذِلَك َكاَن احلَْجُّ أَْفَضَل هَلُنَّ ِمَن اجلَِْهاِد 

أَْزَواجهنَّ ، َوَما َكاَن َساء يف اْلَغْزَوة َوااِلنِْتَفاع هِبِنَّ يِف السَّْقي َواْلُمَداَواة َوََنْومهَا ، َوَهِذِه اْلُمَداَواة ِلَمَحارِِمِهنَّ وَ ِفيِه ُخُروج النيِ  وقال النووي :
َها ِلَغرْيِِهْم اَل َيُكون ِفيِه َمسي َبَشرَة ِإالَّ يف َمْوِضع احْلَاَجة .  ِمنـْ

 اً .الثاين : أن يكون حر 
 أي : فال ُيب اجلهاد عل  العبــــد .

 وال مال للعبد ، وال نفس ميلكها فلم يشمله اْلطاب .) َوُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم ( قال تعاىل 
 . الثالث : أن يكون بالغاً 

 أي : فال ُيب عل  الصغري .
يـَْوَم ُأُحٍد ، َوأَنَا اْبُن أَْربََع َعْشرََة ، فـََلْم ُيُِْزين ، َوُعرِْضُت  رضي هللا عنهما قَاَل ) ُعِرْضُت َعَل  َرُسوِل اَّللَِّ  َعْبِد اَّللَّ ْبن ُعَمرَ  حلديث  -أ

 متفق عليه . َعَلْيِه يـَْوَم اْْلَْنَدِق ، َوأَنَا اْبُن ََخَْس َعْشَرَة ، َفَأَجاَزين (
تحديد البلوغ خبمس عشرة سنة، وأنه باستكماله يصري مكلفًا وإن مل حيتلم، فتجري عليه اِلحكام من هذا احلديث دليل ل قال النووي:

 وجوب العبادة وغريه ويستحق سهم الرجل من الغنيمة، ويقتل إن كان من أهل احلرب وهو مذهب الشافعي وأمحد.      

 ( .عن الصغري حَّت يبلغ وحلديث ) رفع القلم عن ثالثة : ...  -ب
 ابعاً : أن  يكون عاقالً .ر 

 أي : فال ُيب عل  اجملنـــون .
 وعن اجملنون حَّت يعقل  ( . للحديث السابق ) رفع القلم عن ثالثة ... -أ

 ) املغِن ( .         . واجملنون ال يتأت  منه اجلهاد   -ب
 ) مستطيع ( .

 وغري القادر عل  نفقته .أي : فال ُيب عل  غري املستطيع ، كاملريض ، واِلعم  ، واِلعرج ، 
اْلَمْرَض  َوال َعَل  الَِّذيَن  )لَْيَس َعَل  الضَُّعَفاِء َوال َعَل : معناه السالمة من العم  والعرض واملرض وهو شرط لقوله تعاىل :  قال ابن قدامة

 . ال ُيَُِدوَن َما يـُْنِفُقوَن َحرٌَج ِإَذا َنَصُحوا َّلِلَِّ َوَرُسولِِه ( 
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 الرباط : هو مالزمة املكان الذي بّي املسلمّي والكفار حلراسة املسلمّي منهم .
 م .مالزمة املكان الذي بّي املسلمّي والكفار وحراسة املسلمّي منه والرباط هو قال ابن حجر :

قَاَمُة بِالثَـّ :  قال ابن قدامةو   ْغِر ، ُمَقويِيًا لِْلُمْسِلِمَّي َعَل  اْلُكفَّاِر .َمْعََن الريِبَاِط اإْلِ
 َوالثَـّْغُر : ُكلُّ َمَكان يُِيُف أَْهَلُه اْلَعُدوُّ َويُِيُفُهْم .

َي اْلُمَقاُم بِالثَـّْغِر رِبَاطًا َوِإْن  ، ُكل  َوَأْصُل الريِبَاِط ِمْن رِبَاِط اْْلَْيِل ؛ ِِلَنَّ َهُؤاَلِء يـَْرِبطُوَن ُخُيوهَلُْم ، َوَهُؤاَلِء يـَْرِبطُوَن ُخُيوهَلُْم  يُِعدُّ ِلَصاِحِبِه ، َفُسمِي
 ملَْ َيُكْن ِفيِه َخْيٌل .

 ) املغِن ( .     َوَفْضُلُه َعِظيٌم ، َوَأْجرُُه َكِبرٌي .
ٍة أَقَاَمَها بِ ُث قال : إ رِبَاُط يـَْوٍم  ) ِنيَِّة الريِبَاِط ، فـَُهَو رِبَاٌط َقلَّ أَْو َكثـَُر ؛ َوهِلََذا قَاَل النَِّبُّ َذا ثـََبَت َهَذا ؛ فَِإنَّ الريِبَاَط يَِقلُّ َوَيْكثـُُر ، َفُكلُّ ُمدَّ
َلٍة   ... ( .َورِبَاُط لَيـْ

َلٌة رِبَاٌط ، َوَساَعٌة رِبَاٌط .   قَاَل َأمْحَُد : يـَْوٌم رِبَاٌط ، َولَيـْ
ُ .َوقَاَل : َعْن َأِب ُهَريـَْرَة : َوَمْن رَاَبَط يَـ   ) املغِن ( . ْوًما يف َسِبيِل اَّللَِّ ، ُكِتَب بِِه َأْجُر الصَّائِِم اْلَقائِِم ، َوَمْن زَاَد ، زَاَدُه اَّللَّ

 وَتامه أربعون يوماً . -
 اً .َتامه أربعون يوم يثبت له رباط ساعة ولكن فلو أقام ساعة

عل  أِب هريرة كما روى ذلك عبد  لكن إسناده ضعيف. وإَّنا يثبت موقوفاً اً ( الرباط أربعون يوم مُ َتا قال ) جاء يف ذلك حديث عنه 
 .الرزاق يف مصنفه 

 الرباط يف سبيل هللا :فضل وقد جاءت الفضائل الكثرية يف  -
 أوالً :  رباط يوم خري من الدنيا ومتاعها .

 رواه البخاري  . (  خرينم من الدُّنيا وَما عليهاِل هللايرباُط يوٍم يف سبل ) قا أنَّ رسوَل هللا  . بن سعٍد السَّاعدي  عن سهل
 ثانيا : الرباط أمان من النار .

، ل ) قا ابن عباس أن النب عن  َناِن اَل ََتَسُُّهَما النَّاُر: َعّْيٌ َبَكْت ِمْن َخْشَيِة اَّللَّ  ( رواه الُتمذي . َوَعنْينم بَاَتْت ََتُْرُس يف َسِبيِل هللاَعيـْ
 اط خري من صالة وصوم تطوع .ثالثاً : الرب

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ عن  رنم ِمْن ِصَياِم َشْهٍر َوِقَياِمِه ) يـَُقوُل  َسْلَماَن قَاَل َسَِ َلٍة َخي ْ َوِإْن َماَت َجَرى َعَلْيِه َعَمُلُه الَِّذى َكاَن يـَْعَمُلهُ رِبَاُط يَ ْوٍم َولَي ْ
 ( رواه مسلم . انَ َوُأْجرَِى َعَلْيِه رِْزقُُه َوأَِمَن اْلَفتَّ 

 رابعاً : من مات مرابطاً أم نه هللا من عذاب هللا ، وال ينقطع عمله .
ٌر ِمْن ِصَياِم َشْهٍر َوِقَياِمهِ حلديث سلمان السابق ) -أ َلٍة َخيـْ رِْزقُُه  َوِإْن َماَت َجَرى َعَلْيِه َعَمُلُه الَِّذى َكاَن يَ ْعَمُلُه َوُأْجِرَى َعَلْيهِ ،  رِبَاُط يـَْوٍم َولَيـْ

 ( . َوَأِمَن اْلَفتَّانَ 
، َوَقْد َجاَء َصرحًِيا يِف َغرْي ِذِه َفِضيَلة ظَاِهَرة لِْلُمرَاِبِط ، َوَجرَيَان َعَمله بـَْعد َمْوته َفِضيَلة ُُمَْتصَّة بِِه ، اَل ُيَشارِكُه ِفيَها َأَحد ه :قال النووي 

  اْلُمرَاِبط فَِإنَُّه يـَُنمَّ  َلُه َعَمله ِإىَل يـَْوم اْلِقَياَمة " .ُمْسِلم : " ُكلي َميِيت ُيَْتم َعَل  َعَمله ِإالَّ 
 ) َوَأْجَرى َعَلْيِه رِْزقه ( قـَْوله 

ْم يـُْرَزُقوَن { َواِْلََحاِديث السَّابَِقة أَنَّ أَ   اء تَْأُكل ِمْن ِثَار اجْلَنَّة .ْرَواح الشَُّهدَ ُمَواِفق لَِقْوِل اَّللَّ تـََعاىَل يف الشَُّهَداء : } َأْحَياء ِعْند َرهبي
أُوِمن ( ِبَضمِي اهْلَْمزَة  َضَبُطوا ) أَِمَن ( ِبَوْجَهّْيِ : َأَحدمهَا ) أَِمَن ( بَِفْتِح اهْلَْمَزة وََكْسر اْلِميم ِمْن َغرْي ) َواو ( َوالثَّاين ) ) أَِمَن اْلُفتَّاَن ( قـَْوله 

 َوِبَواٍو .
يف رَِوايَة َأِب َداُوَد يِف ُسَننه ) أُومن ( فـََقاَل اْلَقاِضي : رَِوايَة اِْلَْكثَرِيَن ِبَضمِي اْلَفاء ََجْع ) فَاتِن ( قَاَل : َورَِوايَة الطَّرَبِيي بِاْلَفْتِح ، وَ َوأَمَّا ) اْلُفتَّان  
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 ) شرح مسلم ( .     ِمْن فـَتَّاين اْلَقرْب ( .
ُكلُّ اْلَميِ ِت ُُيَْتُم َعَلى َعَمِلِه ِإالَّ اْلُمَراِبَط ، فَِإنَُّه يَ ْنُمو َلُه َعَمُلُه ِإََل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ،  )قَاَل  نَّ َرُسوَل هللِا َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعبَـْيٍد ، أَ و  -ب

 ( رواه أبو داود . َويُ َؤمَُّن ِمْن فَ تَّاِن اْلَقرْب 
 .يف "فتح الباري"  وابن حجر ،صححه ابن العرِب ، وابن دقيق العيد  واحلديث

أنه يف حياته كان يُؤمِين املسلمّي بعمله ،  -وهللا أعلم  - اً قال اإلمام السرخسي رمحه هللا : " ومعَن هذا الوعد يف حق من مات مرابط
  . فيجاَزى يف قربه باِلمن مما ياف منه

  .اَزى بدفع اْلوف والوحشة عنه يف القربأو َلمَّا اختار يف حياته املقام يف أرض اْلوف والوحشة إلعزاز الدين ، ُيُ 
؟ َأْو اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى ؟ َأْو بِثَ ْغِر ِمْن الث ُُّغوِر أِلَْجِل اْلَغْزِو ؟  اأْلَْفَضُل اْلُمَجاَورَُة مبَكََّة ؟ َأْو مبَْسِجِد النَّيبِ  ابن تيمية : هل  ْل سئ -

  اَر قَ رْبِي َوَجَبْت َلُه َشَفاَعِِت { . و } َمْن زَاَر اْلبَ ْيَت َوَلَْ يَ ُزْرين فَ َقْد َجَفاين { َوَهْل زِيَارَُة النَّيب ِ } َمْن زَ  َوِفيَما يُ ْرَوى َعْن النَّيبِ  
 َعَلى َوْجِه ااِلْسِتْحَباِب َأْم اَل ؟ َأفْ ُتونَا َمْأُجورِيَن .

 اجْلََوابُ 
ْساَلِم َعامًَّة ؛ بَْل  . اْلُمرَابَطَُة بِالثُـُّغوِر أَْفَضُل ِمْن اْلُمَجاَوَرِة يِف اْلَمَساِجِد الثَّاَلثَِة َكَما َن ََّ َعَل  َذِلَك أَئِمَّةُ َفَأَجاَب : احلَْْمُد َّلِلَِّ َربِي اْلَعاَلِمّيَ   اإْلِ

ُرمُهَا ؛ َوَلِكنَّ اْلُمرَابَطََة ِعْنَدُهْم أَْفَضُل ِمْن اْلُمَجاَوَرِة َوَهَذا ُمتـََّفٌق َعَلْيِه َقْد اْختَـَلُفوا يف اْلُمَجاَوَرِة : َفَكرَِهَها أَبُو َحِنيَفَة َواْسَتَحبـََّها َماِلٌك َوَأمْحَد  َوَغيـْ
َلَة اْلَقْدِر عِ " بـَّْي السََّلف َحَّتَّ قَاَل أَبُو ُهَريـْرََة  َلًة يِف َسِبيِل اَّللَِّ َأَحبُّ إَِلَّ ِمْن أَْن أَُقوَم لَيـْ . َوَذِلَك أَنَّ الريِبَاَط  "ْنَد احلََْجِر اِْلَْسَودِ َِلَْن أُرَاِبَط لَيـْ

ٌم َعَل  ِجْنِس احلَْجِي َكَما يِف الصَِّحيَحّْيِ  َعْن النَِّبيِ  ميَاُن بَِاَّللَِّ   ِمْن ِجْنِس اجلَِْهاِد َوِجْنُس اجلَِْهاِد ُمَقدَّ أَنَُّه ِقيَل َلُه َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل ؟ قَاَل : اإْلِ
ُروٌر ُسولِِه ِقيَل : ُُثَّ َماَذا ؟ قَاَل : ِجَهاٌد يِف َسِبيِل اَّللَِّ . ِقيَل : ُُثَّ َورَ  َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة احْلَاجِي َوِعَمارََة  )َوَقْد قَاَل تـََعاىَل  ،َماَذا ؟ قَاَل َحج  َمبـْ

ُ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمّيَ اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َكَمْن آَمَن بِاَّللَِّ َواْليَـْوِم اْْلِخِر َوجَ   ( . اَهَد يف َسِبيِل اَّللَِّ اَل َيْستَـُووَن ِعْنَد اَّللَِّ َواَّللَّ
الثَّاَلثَِة بِاتيَِفاِق اْلُعَلَماِء ؛ فَِإنَّ ِجْنَس بِاْلَمَساِجِد َوهِلََذا َكاَن اْلُمَقاُم يِف الثُـُّغوِر بِِنيَِّة اْلُمرَابَطَِة يِف َسِبيِل اَّللَِّ تـََعاىَل أَْفَضَل ِمْن اْلُمَجاَورَِة  وقال : -

َسِبيِل  َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة احْلَاجِي َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َكَمْن آَمَن بِاَّللَِّ َواْليَـْوِم اْْلِخِر َوَجاَهَد يِف  )اجلَِْهاِد أَْفَضُل ِمْن ِجْنِس احلَْجِي َكَما قَاَل تـََعاىَل 
ُ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَّي اَّللَِّ   ( . اَل َيْستَـُووَن ِعْنَد اَّللَِّ َواَّللَّ
 أَْفَضُل ِمْن اْلُمَجاَورَِة ْجِل اجلَِْهاِد يِف َسِبيِل اَّللَِّ وََكاَن الصَّاحِلُوَن يـَتَـَناَوبُوَن الثُـُّغوَر ِِلَْجِل اْلُمرَابَطَِة يف َسِبيِل اَّللَِّ فَِإنَّ اْلُمَقاَم بِالثُـُّغوِر ِِلَ  وقال : -

 مبَكََّة َواْلَمِديَنِة َما أَْعَلُم يِف َذِلَك ِخاَلفًا بـَّْيَ اْلُعَلَماِء . 
َلٍة يِف َسِبيِل اَّللَِّ خَ )  َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل : قَالَ  َوثـََبَت يف َصِحيِح ُمْسِلٍم َعْن َسْلَماَن اْلَفارِِسيِي  ٌر ِمْن ِصَياِم َشْهٍر َوِقَياِمِه َوَمْن رِبَاُط يـَْوٍم َولَيـْ يـْ

 ( . َماَت ُمرَاِبطًا َماَت جُمَاِهًدا َوَجَرى َعَلْيِه َعَمُلُه َوأُْجرَِي َعَلْيِه رِْزقُُه ِمْن اجْلَنَِّة َوأَِمَن اْلَفتَّانَ 
ٌر ِمْن أَْلِف يـَْوٍم ِفيَما ِسَواُه ِمْن اْلَمَنازِِل رِبَاُط يـَوْ  )قَاَل  َعْن النَِّبِي  َويِف السَُّنِن َعْن ُعْثَماَن ْبِن عفان    ( .ٍم يف َسِبيِل اَّللَِّ َخيـْ
َلَة اْلَقْدِر ِعْنَد احلَْ  َوَعْن َأِب ُهرَيـْرََة   َلًة يِف َسِبيِل اَّللَِّ َأَحبُّ إَِلَّ ِمْن أَْن أَُقوَم لَيـْ  .َجِر اِْلَْسَوِد أَنَُّه قَاَل : َِلَْن أُرَاِبَط لَيـْ
 اَّللَِّ أَْفَضُل َمْن ِجْنِس النُُّسِك : ِبِكَتاِب اَّللَِّ َوَذِلَك ِِلَنَّ الريِبَاَط ُهَو ِمْن ِجْنِس اجلَِْهاِد َواْلُمَجاَوَرَة ِمْن ِجْنِس النُُّسِك َوِجْنُس اجلَِْهاِد يِف َسِبيلِ  

 . َوِإَْجَاِع اْلُمْسِلِمّيَ  َوُسنَِّة َرُسولِِه 
 1فائدة : 

 .بَِأَشدِي الثُـُّغوِر َخْوفًا  َوأَْفَضُل الريِبَاِط اْلُمَقامُ  ن قدامة :قال اب
 ِِلَنَـُّهْم َأْحَوُج ، َوُمَقاُمُه بِِه أَنـَْفُع . 

 قَاَل َأمْحَُد : أَْفَضُل الريِبَاِط َأَشدُُّهْم َكَلًبا .
 2فائدة : 

 هل يأخذ املرابط أهله معه أم ال ؟ املسألة فيها تفصيل :
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 ن الثغر َُمُوفاً ) يغلب عل  ظنه هجوم اِلعداء عليه ( فال ُيوز له ذلك .إن كا-أ
 حَّت ال يعرضهم للخطر .

 وإن كان الثغر يغلب عليه اِلمان : فإنه ُيوز له أخذ أهله معه . -ب
 ُغوِر اْلَمُخوَفِة .َوَمْذَهُب َأِب َعْبِد اَّللَِّ َكرَاَهُة نـَْقِل النِيَساِء َوالذُّريِيَِّة إىَل الثُـّ  قال ابن قدامة :

  َوالنِيَساِء .ِِلَنَّ الثُـُّغوَر اْلَمُخوَفَة اَل يـُْؤَمُن َظَفُر اْلَعُدوِي هِبَا ، َومبَْن ِفيَها ، َواْسِتياَلُؤُهْم َعَل  الذُّريِيَّةِ 
ُْثَ ، َوُهَو يـَُعرِيُض ُذريِيَـَّتُه لِْلُمْشرِِكَّي ؟ ِقيَل ِِلَِب َعْبِد اَّللَِّ : فـََتَخاُف َعَل  اْلُمْنَتِقِل بِِعَيالِِه إىَل الثَـّْغِر اإْلِ   ُْثَ ؟ قَاَل : َكْيَف اَل َأَخاُف اإْلِ

َر أَْهِل الثَـّْغِر ، اَل ُيْسَتَحبُّ هَلُْم ااِلنِْتَقاُل بَِأْهِلهِ قال ابن قدامة :  وٍف ، فََأمَّا أَْهُل الثَـّْغِر ، ْم إىَل ثـَْغٍر ُمَُ َوَهَذا ِمْن َكاَلِم َأمْحََد حَمُْموٌل َعَل  أَنَّ َغيـْ
 َفاَل بُدَّ هَلُْم ِمْن السُّْكََن بَِأْهِلِهْم ، َلْواَل َذِلَك َْلَرَِبْت الثُـُّغوُر َوتـََعطََّلْت .

 3فائدة : 
ِل يِف َهِذِه قَاُلوا ، َواَل اجلَِْهاُد قَاَل ، َواَل اجلَِْهاُد ِإالَّ َرُجٌل َما اْلَعَمُل يِف أَيَّاِم اْلَعْشِر أَْفَضَل ِمَن اْلَعمَ ) أَنَُّه قَاَل  َعِن النَِّبِي  حديث ابن عباس :

 ( رواه البخاري . َخرََج ُيَاِطُر بِنَـْفِسِه َوَمالِِه فـََلْم يـَْرِجْع ِبَشْيءٍ 
 مل تذهب فيه النفس واملال .ففي هذا احلديث أن استيعاب العشر من ذي احلجة بالعبادة أفضل من اجلهاد ) املراد جهاد التطوع ( الذي 

 وهذا اختيار ابن تيمية .
 وِلن هذه العشر اجتمعت فيها أمهات العبادة ، وهي الصالة والصيام والصدقة واحلج .

 إىل أن اجلهاد أفضل . وذهب بعض العلماء :
 لعموم اِلدلة يف فضيلة اجلهاد يف سبيل هللا .
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 أي : أنه يشُتط للجهاد إذن الوالدين إذا كان اجلهاد تطوعاً .
 فال ُيوز لإلنسان أن ُياهد جهاد التطوع إال بإذن الوالدين إذا كانا مسلمّي أو بإذن املسلم منهما .

َحي  َواِلَداَك؟" ، قَاَل: نـََعْم: قَاَل: أَيْسَتْأِذنُُه يف َاجلَِْهاِد. فـََقاَل:  َجاَء َرُجٌل ِإىَل اَلنَِّبِي )  ُهَما قَالَ َعْن َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن َعْمرٍِو َرِضَي َاَّللَُّ َعنْـ -أ
 .ُمتـََّفٌق َعَلْيِه (  َفِفيِهَما َفَجاِهدْ 

 ا ( .ْرِجْع فَاْسَتْأِذنـُْهَما، فَِإْن أَِذنَا َلَك؛ َوِإالَّ َفربَّمهَُ اِ )  َوِِلَمْحََد، َوَأِب َداُوَد: ِمْن َحِديِث َأِب َسِعيٍد ََنُْوُه، َوزَادَ 
فـََقاَل : ِجْئُت أُبَايُِعَك َعَل  اهلِْْجرَِة ، َوتـَرَْكُت أَبـََويَّ يـَْبِكَياِن ، فـََقاَل : اْرِجْع  َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل هللِا  )َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو قَاَل و -ب
 ( رواه أبو داود . َلْيِهَما فََأْضِحْكُهَما َكَما أَْبَكْيتَـُهَماعَ 
ِمَن اْلَيَمِن فـََقاَل: َهْل َلَك َأَحٌد بِاْلَيَمِن ؟ قَاَل : أَبـََواَي ، قَاَل: أَِذنَا َلَك  أَنَّ َرُجاًل َهاَجَر ِإىَل َرُسوِل هللِا  . )ْن َأِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِي وع -ج

 ( رواه أبو داود ، قَاَل : اْرِجْع إِلَْيِهَما فَاْسَتْأِذنـُْهَما ، فَِإْن أَِذنَا َلَك َفَجاِهْد ، َوِإالَّ َفربَّمُهَا ؟ قَاَل : الَ 
، أََرْدُت  أَنَّ َجامِهََة، َجاَء ِإىَل النَِّبِي . )  ْن ُمَعاِويََة ْبِن َجامِهََة السَُّلِمييِ وع -د أَْن أَْغُزَو، َوَقْد ِجْئُت َأْسَتِشريَُك، فـََقاَل: فـََقاَل: يَا َرُسوَل اَّللَِّ

 ا ( رواه النسائي .فَاْلَزْمَها، فَِإنَّ اجْلَنََّة ََتَْت رِْجَليـْهَ ل : ؟ ، قَاَل: نـََعْم، قَا َهْل َلَك ِمْن أُميٍ 
ليه ال ينوب عنه فيه غريه ، فال يُتك أن اجلهاد يف هذه احلالة فرض عل  الكفاية ينوب عنه فيه غريه ، وبر الوالدين فرض يتعّي ع -ه

 فرض عّي للقيام مبا فرض عل  الكفاية .
قال َجهور العلماء: حيرم اجلهاد إذا منع اِلبوان، أو أحدمها، بشرط أن يكونا مسلمّي، ِلن بريمها فرض عّي عليه، :  قال يف الفتح

 ة .واجلهاد فرض كفاي
ِلن  ،  ه اِلبوان أو أحدمها بشرط أن يكونا مسلمّيــــولد إذا منعـــ أنه حيرم اجلهاد عل  الذهب اجلماهري من العلماء إىل:  وقال الصنعاين

 .فإذا تعّي اجلهاد فال ، برمها فرض عّي واجلهاد فرض كفاية 
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 1فائدة : 
 حاالت رجوع اِلبوين عن إذهنما لولدمها باجلهاد ؟ 

 يف القتال . : أن يرجع اِلبوان قبل حضور الولد الصف احلالة األوَل
 ففي هذه الصورة اتفقت الشافعية واحلنابلة عل  أنه ُيب عل  الولد أن يرجع .

 واستدلوا بأن عدم اإلذن عذر مينع وجوب اجلهاد ابتداء فكذلك إذا طرأ يف أثنائه كسائر املوانع من العم  أو املرض .
 أن يرجع اِلبوان عن إذهنما بعد حضوره الصف . احلالة الثانية :

 ِلظهر هنا أنه ال عربة برجوعهما عن اإلذن ، وحيرم عل  الولد االنصراف عن القتال .فا
 ِلن اجلهاد تعّيي عليه حبضوره الصف ، فلم يبق هلما إذن .

 2فائدة : 
 ؟ هل يُلحق اجلدي واجلدية باِلبوين يف ذلك

 م .اِلصحي عند الشافعيية نع
 3فائدة : 

 فهنا ال يشُتط إذن الوالدين . ذا كان اجلهاد فرض عّي عل  االبن :إ
 فإذا تعّيي اجلهاد فال إذن. :  قال ابن حجر

 ( . يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـْبُُتواْ لقوله تعاىل )  -أ
( َوَمن يـَُوهليِِْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـُرَُه ِإالَّ ُمَتَحريِفاً ليِِقَتاٍل أَْو ُمَتَحيِيزاً 15تـَُولُّوُهُم اَِلْدبَاَر ) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا َزْحفاً َفالَ ولقوله تعاىل ) 

 ( . ِإىَل ِفَئٍة فـََقْد بَاء بَِغَضٍب مِيَن اَّللَِّ 
ر عنهم ، واْلية عامة تشمل َجيع املؤمنّي : أن هللا سبحانه وتعاىل أمر بالثبات عند قتال الكفار وعدم الفرا وجه الداللة من اآليتني

 ومنهم الولد .
 ) ال طاعة يف معصية هللا ( متفق عليه . قال  -ب

أخرب بعدم الطاعة يف معصية هللا ، واجلهاد هنا فرض عّي وتركه معصية ، فال معَن الستئذان الوالدين يف هذه  : الرسول  وجه الداللة
 يأذنا . احلالة ، إذ ال طاعة هلما إذا مل

 قياس اجلهاد يف هذه احلالة عل  الصالة املكتوبة ، جبامع أن كاًل منهما عبادة تعيينت عليه ، فكما أن أداء الولد للصالة املكتوبة ال -ج
 يتوقف عل  إذن الوالدين فكذلك اجلهاد .

 اإلنسان ( .ترك اجلهاد يف هذه احلالة يؤدي إىل اهلالك فقديم عل  حق اِلبوين .  ) أحكام إذن  -د
  ؟واجلهاد عند تعينه فرض عني فهما مستويان فما وجه تقدمي اجلهاد  اً بر الوالدين فرض عني أيض: فإن قيل 

ِلن مصلحته أعم إذ هي حلفظ الدين والدفاع عن املسلمّي فمصلحته عامة مقدمة عل  غريها وهو يقدم عل  مصلحة حفظ : قلت 
 ن .      ) سبل السالم ( .البد

وإن أذن لـه والداه يف الغزو وشرطا عليه أن ال يُقاتل ، فحضر القتال تعّيي عليه وسقط شرطهما . كذلك قال اِلوزاعي   : املغيقال يفو 
 ة .عليه فلم يبق هلما يف تركه طاعاً وابن املنذر ؛ ِلنه صار واجب

 4فائدة : 
َر ُمْسِلَمّْيِ  قال ابن قدامة :  ، َفاَل إْذَن هَلَُما . فََأمَّا إْن َكاَن أَبـََواُه َغيـْ

 َوِبَذِلَك قَاَل الشَّاِفِعيي .
ُهْم أَبُو َبْكٍر الصيِ  َأْصَحاَب َرُسوِل اَّللَِّ ِلن  يُق ، َوأَبُو ُحَذيـَْفَة ْبُن َكانُوا ُُيَاِهُدوَن ، َوِفيِهْم َمْن َلُه أَبـََواِن َكاِفرَاِن ، ِمْن َغرْيِ اْسِتْئَذاهِنَِما ؛ ِمنـْ دِي
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ُ تـََعاىَل يـَْوَم بَْدٍر ، َوأَبُوُه رَئِيُس اْلُمْشرِِكَّي يـَْومِئٍذ ، قُِتَل بَِبْدٍر ، َوأَبُو ُعبَـْيَدَة ، قـََتَل أَبَاُه يِف اجلِْهَ  ْبُن رَبِيَعَة ، َكاَن َمَع النَِّبِي  َعَتَبةَ  اِد ، فَأَنـَْزَل اَّللَّ
 .اْْليََة ( .قـَْوًما  اَل تَِدُ  )
 .   ) املغِن ( . اِر ُُمَصَّ ٌَ مبَا َرَويـَْناهُ َوُعُموُم اِْلَْخبَ  

 5فائدة : 
 إذا كان اِلب رقيقاً هل يستأذن أم ال ؟

 ُيب أن يستأذن . قيل :
 .ِلُعُموِم اِْلَْخَباِر ، َوِِلَنَـُّهَما أَبـََواِن ُمْسِلَماِن ، َفَأْشبَـَها احْلُرَّْيِن -أ

 . وِلن املقصود من ذلك مراعاة حق الوالد -ب
 ولئال يقع يف نفسه شيء من احلسرة بفوات نفس ولده أو تعرضه للقتل وهذا ثابت يف الرقيق كما هو يف اِلحرار. -ج
 ال ُيب . وقيل : 

 .ِِلَنَُّه اَل ِواَليََة هَلَُما 
 6فائدة : 

 هل يرج للجهاد وعليه دْين ؟
 هذه املسألة هلا أحوال :

 الدائن جلهاد املدين إذا كان اجلهاد متعيناً عليه ، سواء كان املدين معسراً أم موسراً .اتفق الفقهاء عل  عدم اشُتاط إذن  أوالً :
ِلن اْلروج هنا فرض عّي عل  كل قادر ، وهو ال حيتمل التأخري ، أما قضاء الدَّين فيحتمل التأخري ، والضرر يف ترك اْلروج أعظم من 

 رك اْلروج يرجع إىل كافة املسلمّي ، فالواجب عليه أن يشتغل بدفع أعظم الضررين .الضرر يف االمتناع من قضاء الدين ، ِلن الضرر يف ت
َ اجلَِْهاُد َفال ِخاَلَف بـَّْيَ اْلُفَقَهاِء يِف أَنَُّه ال إْذَن لَِغرميِ  ( املوسوعة الفقهيةجاء يف )   ه .َوأَمَّا إَذا تـََعّيَّ

ن يرج للجهاد إذا كان الدين حااًل بغري إذن الدائن إال إذا ترك وفاء ، ومل يالف فيه اتفق الفقهاء عل  أنه ليس للمدين املوسر أ ثانيًا :
 إال اِلوزاعي .

 واستدلوا : بأن فرض الدين متعّي عليه ، فال ُيوز تركه لفرض عل  الكفاية يقوم عنه غريه مقامه .
 واستدلوا جلواز اجلهاد إن ترك وفاًء أو أقام كفيالً :

ومل يذمه  حيث خرج إىل أحد وعليه دْين كثري ، فاستشهد وقضاه عنه ابنه بعلم النب  -والد جابر-ن عمرو بن حرام بفعل عبد هللا ب
 عل  ذلك ومل ينكر فعله بل مدحه ، وقال : ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها . النب 

ُرَك َوفَاًء، أَْو يُِقيَم بِِه َكِفيالً َوَمْن َعَلْيِه َدْيٌن َحال  أَْو ُمَؤجٌَّل، ملَْ ُيَُ  :قال ابن قدامة  ، أَْو  ْز َلُه اْْلُُروُج إىَل اْلَغْزِو إال بِِإْذِن َغرميِِه، إال َأْن يـَتـْ
 . . . يـَُوثيَِقُه بَِرْهٍن . َوهِبََذا قَاَل الشَّاِفِعيُّ 

اِبرًا حُمَْتِسًبا، ُتَكفَُّر َعِنِي َخطَايَاَي؟ قَاَل: نـََعْم ، ـ، إْن قُِتْلت يف َسِبيِل اَّللَِّ صَ فـََقاَل: يَا َرُسوَل اَّللَِّ  ودليل ذلك أَنَّ َرُجال َجاَء إىَل َرُسوِل اَّللَِّ 
 . إال الدَّْيَن ، فَِإنَّ ِجرْبِيَل قَاَل ِل َذِلَك . َرَواُه ُمْسِلمٌ 

 . ، فـَيَـُفوُت احلَْقُّ بَِفَواهِتَا وَِلنَّ اجلَِْهاَد تـُْقَصُد ِمْنُه الشََّهاَدُة الَِّت تـَُفوُت هِبَا النـَّْفسُ 
ًما َعلَ  َ َعَلْيِه اجلَِْهاُد ، َفال إْذَن لَِغرميِِه ؛ ِلَنَُّه تـََعلََّق بَِعْيِنِه ، َفَكاَن ُمَقدَّ  . . .   َما يِف ِذمَِّتِه ، َكَسائِِر فـُُروِض اَِلْعَيانِ َوأَمَّا إَذا تـََعّيَّ

 .، فـََلُه اْلَغْزُو بَِغرْيِ إْذِن . َن ََّ َعَلْيِه َأمْحَُد ِفيَمْن تـََرَك َوفَاًء  َكِفيالً   َوِإْن تـََرَك َوفَاًء ، أَْو أَقَامَ 
 بِِعْلِم النَِّبِي ، وملَْ يَُذمَُّه النَِّبُّ ْشِهَد ، َوَقَضاُه َعْنُه ابـُْنُه َِلنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َحرَاٍم أَبَا َجابِِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َخرََج إىَل ُأُحٍد ، َوَعَلْيِه َدْيٌن َكِثرٌي ، فَاْستُ  

َّتَّ َرفـَْعُتُموُه( . َوقَاَل البِْنِه َجابٌِر : َأَشَعْرت أَنَّ َعَل  َذِلَك ، وملَْ يـُْنِكْر ِفْعَلُه ، بَْل َمَدَحُه ، َوقَاَل : ) َما زَاَلْت اْلَمالِئَكُة ُتِظلُُّه بَِأْجِنَحِتَها ، حَ 
 .     ) املغِن ( .ا أَبَاك ، وََكلََّمُه ِكَفاًحا اَّللََّ َأْحيَ 
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 وقد ذهب بعض العلماء إىل أنه ُيوز للمدين املوسر أن يرج إىل اجلهاد بغري إذن الدائن ، إذا كان الدين مل حيل بعد .
 وبه قالت احلنفية ، واملالكية .

مطالبة املدين بالدين ، وإذا مل يكن له مطالبته فليس له منعه من  قالوا : إن الدائن قبل حلول الدين ال حق له عل  املدين ، فليس له
 اْلروج .

لكن ُياب عن هذا : بأن الدائن وإن مل يكن له حق عل  املدين قبل حلول الدين ، إال أن اجلهاد يقصد منه الشهادة الت تفوت هبا 
 إذنه .النفس فيفوت احلق بفواهتا ، وهذا فيه ضرر عل  الدائن فال ُيوز بغري 

أو يكون له وفاء وذلك ، أو يوثيق دينه برهن   ،وعليه دين ال وفاء له مامل يقم كفيالً  اً تطوعي اً ال حيل ملسلم أن ُياهد جهاداخلالصة : 
 لئال يفوت حق الغري.

 إْذن الدائن للمدين باجلهاد إذا مل يكن متعيناً عليه والدين حال واملدين معسر ؟ ثالثاً :
  هذه املسألة عل  قولّي :اختلف الفقهاء يف

 ال يشُتط إذن الدائن ْلروج املدين إىل اجلهاد إذا كان معسراً ومل يتعّي عليه . قيل :
 وهبذا قال املالكية ، والشافعية .

 لقوله تعاىل ) وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة ( .
بته قبل ذلك ، وإذا مل تكن هناك مطالبة فللمدين اْلروج بغري إذن قالوا : إن هللا أمر بإنظار املعسر إىل حّي امليسرة ، فال ُيوز مطال

 الدائن .
 : يشُتط إذن الدائن . وقيل

 وهبذا قالت احلنفية ، واحلنابلة .
فـََقاَم َرُجٌل «. َواإِلميَاَن بِاَّللَِّ أَْفَضُل اَِلْعَماِل  َسِبيِل اَّللَِّ  أَنَّ اجلَِْهاَد يف » أَنَُّه قَاَم ِفيِهْم َفذََكَر هَلُْم  َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  .َأِِب قـََتاَدَة  حلديث  -أ

 َسِبيِل اَّللَِّ َوأَْنَت َصابِرٌ  نـََعْم ِإْن قُِتْلَت يف » فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ  ؟يَ َخطَايَا َسِبيِل اَّللَِّ ُتَكفَُّر َعِنِي  يَا َرُسوَل اَّللَِّ أَرَأَْيَت ِإْن قُتِْلُت يف  :فـََقالَ 
ُر ُمْدبِرٍ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ؟يَ َسِبيِل اَّللَِّ أَُتَكفَُّر َعَنِي َخطَايَا قَاَل أَرَأَْيَت ِإْن قُِتْلُت يف «. َكْيَف قـُْلتَ » ُُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ «. حُمَْتِسٌب ُمْقِبٌل َغيـْ

 : ُِر ُمْدِبٍر إ ْيَن فَِإنَّ ِجرْبِيَل نـََعْم َوأَْنَت َصابٌِر حُمَْتِسٌب ُمْقِبٌل َغيـْ  ك( رواه مسلم .َذلِ  قَاَل ِل  الَّ الدَّ
) إال الدْين ( فيه تنبيه عل  َجيع حقوق اْلدميّي ، وأن الشهادة واجلهاد وغريمها من أعمال الرب ال يكفير حقوق  فقول الرسول 

 ن أصحاب تلك احلقوق .اْلدميّي ، فإذا كانت حقوقهم هبذه اِلمهية فال ُيوز تعريضها للخطر بغري إذ
 ِلن اجلهاد تقصد منه الشهادة الت تفوت هبا النفس ، وبفواهتا يفوت احلق ، فال ُيوز بغري إذن صاحب احلق . -ب

 . الراجحوهذا 
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 ( و
 كي مينع من ال يصلح للحرب .  ، عل  اإلمام وجوباً قبل اْلروج واملسري أن يتفقد اجليشُيب  أي : 

 مل يأذن له باْلروج ِلنه مل يبلغ. وصل إىل ابن عمر .. فلما ، .يف معركة أحد استعرض اجليش ِلن النب 
 كل اجليش يف بدر وأيضاً أخرج َجلة من الصحابة منهم أسامة ِلنه مل يبلغ. واستعرض النب  
 ( 

َ
جِف

ْ
ر
ُ
 وامل
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ذ
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خ
ُ
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ُ
ع
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ن
ْ
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َ
ي
َ
 ( . و
 من ال يصلح للجهاد كاملخذل واملرجف . : أي : ُيب عل  اإلمام أن مينع أي
 ش .كالقائل: احلر شديد، أو الربد شديد، واملشقة شديدة، أو ال تؤمن هزمية اجليه ،  الذي يفند الناس عن القتال، ويزهدهم في:  املخذل 

 . . ) يهول قوة العدو ( كالذي يقول: هلكت سرية املسلمّي  ف : واملرج
ِتِهْم بَِأْخَبارِِهْم َواَل َمْن يُِعُّي َعَل  اْلُمْسِلِمَّي بِالتََّجسُِّس لِْلُكفَّاِر َوِإْطاَلِعِهْم َعَل  َعْورَاِت اْلُمْسِلِمَّي َوُمَكاتـَبَ . ( .. املوسوعة الفقهيةجاء يف ) 
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َوَلْو أَرَاُدوا اْْلُُروَج  )َمْن يُوِقُع اْلَعَداَوَة بـَّْيَ اْلُمْسِلِمَّي َوَيْسَع  بِاْلَفَساِد ؛ لَِقْولِِه تـََعاىَل َوَدالَلَِتِهْم َعَل  َعْورَاهِتِْم أَْو إِيَواِء َجَواِسيِسِهْم ، َواَل 
ًة َوَلِكْن َكرَِه اَّللَُّ انِْبَعاثـَُهْم فـَثَبََّطُهْم َوِقيل اقْـُعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَن َلْو َخَرجُ  َعدُّوا َلُه ُعدَّ ََ ْم َما زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَبااًل َوَِلْوَضُعوا ِخالََلُكْم وا ِفيكُ َِل

َنَة  ُغوَنُكُم اْلِفتـْ ُعُهمْ  (يـَبـْ  . َوِِلنَّ َهُؤاَلِء َمَضرٌَّة َعَل  اْلُمْسِلِمَّي فـَيَـْلَزُمُه َمنـْ
 ( 
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 أن ينفل يف بداية الغزو الربع بعد اْلمس ، ويف الرجعة الثلث بعد اْلمس .أي : ولإلمام 
 والنفل : الزيادة عل  السهم الذي يأخذه من الغنيمة ، ي َ هبا اإلمام بعض اجليش ملصلحة ، كمزيد سعي ، واقتحام خطر وَنوه .

سرية الت اقتطعت ، فإذا غنمت هذه الن يبعث بعض السرايا ملهمة قتاليةيش قد حيتاج أ، فإن اجلخل اجليش أرض العدو: أنه إذا دواملراد
، وأما إن كانت السرية انطلقت  يأخذ أصحاب السرية ربع الغنيمة، وما بقي للجيش، ُثمن اجليش غنيمة، فإن ما غنموه يميس كالغنيمة

 .اْلمس يوزع عل  بقية أفراد اجليش، وما بقي من مام ينفلهم الثلثوبعد االنتهاء من القتال، فإن اإل من اجليش يف أثناء عودته
ُث أعط  أصحاب السرية يف البدأة الربع ُث قسم الباقي عل  اجليش ه ، ذ من الغنائم اْلمس هلل ولرسولخِ أم : بالغنائ ْواإذاً: إذا ذهبوا وأتَـ 

 والثلث: يف الرجعة.،  مبن فيهم أصحاب السرية
َرَواُه أَبُو َداُوَد، َوَصحََّحُه اْبُن َاجْلَاُروِد،  (نـَفََّل اَلرُّْبَع يف اَْلَبْدأَِة، َوالثُـُّلَث يف اَلرَّْجَعِة  َشِهْدُت َرُسوُل َاَّللَِّ  ) قَالَ  َمْسَلَمٍة ْن َحِبيِب ْبِن عَ 

 م .َواْبُن ِحبَّاَن، َواحْلَاكِ 
 أي : وأعط  ثلث الغنيمة حّي رجوعهم .( َوالث ُُّلَث يف اَلرَّْجَعِة ) عد اْلمس .أي : أعط  ربع الغنيمة نفالً ب( نَ فََّل اَلرُّْبَع  (

 فنستفيد من هذا احلديث :
ا به جواز تنفيل السرية الت تقطع من اجليش، فتغري عل  العدو، وتغنم منه، فيعط  أفرادها زيادة عل  سهماهنم، تقديرًا ِلعماهلم، وما قامو 

قية الغزاة، لكن إن كانت غارة السرية يف ابتداء سفر الغزو، واجملاهدين، فتعط  ربع ما غنمت، وإن كانت غارة من بالء يف اجلهاد عل  ب
 .   ) توضيح اِلحكام ( . السرية بعد عودة اجملاهدين، فتعط  ثلث ما غنمت

من َجلة العسكر فإذا  ةر للغزو إذا هنضت سريوالبدأة إَّنا هي ابتداء السفيف تفسري احلديث ... قال اخلطايب بعد نقله كالم ابن املنذر و 
فإن قفلوا من الغزوة ُث رجعوا فأوقعوا بالعدو ، وقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان هلم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر يف ثالثة أرباعه 
 ( )سبل السالمب .  ه  وما قاله هو اِلقر ثانية كان هلم مما غنموا الثلث ِلن هنوضهم بعد القفول أشد لكون العدو عل  حذر وحزم انت

َقِسُم َثاَلثََة أَْقَساٍم ؛ َأَحُدَها ، َهَذا الَِّذي ذََكَرُه اْلَِْرِقيِي ، َوُهَو أَنَّ اإْلِ وقال ابن قدامة :  َماَم أَْو نَائَِبُه إَذا َدَخَل َداَر احْلَْرِب النـََّفُل يف اْلَغْزِو يـَنـْ
ْن َشْيٍء ، َأْخرََج َُخَُسُه ، ُُثَّ أَْعَط  َدْيِه َسرِيًَّة تُِغرُي َعَل  اْلَعُدوِي ، َوَُيَْعُل هَلُْم الرُّبَُع بـَْعَد اْْلُُمِس ، َفَما َقِدَمْت بِِه السَّرِيَُّة مِ َغازِيًا ، بـََعَث بـَّْيَ يَ 

 ُُثَّ َقَسَم َما بَِقَي يِف اجْلَْيِش َوالسَّرِيَُّة َمَعُه .السَّرِيََّة َما َجَعَل هَلُْم ، َوُهَو رُْبُع اْلَباِقي ، َوَذِلَك َُخٌُس آَخُر ، 
َم َج َُخَُسُه، ُُثَّ أَْعَط  السَّرِيََّة ثـُُلَث َما بَِقَي، ُُثَّ َقسَ فَِإَذا قـََفَل، بـََعَث َسرِيًَّة تُِغرُي، َوَجَعَل هَلُْم الثُـُّلَث بـَْعَد اْْلُُمِس، َفَما َقِدَمْت بِِه السَّرِيَُّة َأْخرَ 

 .   ) املغِن ( . َسائِرَُه يِف اجْلَْيِش َوالسَّرِيَُّة َمَعهُ 
 1فائدة : 

 :احلكمة من هذا التفريق 
ا يف حالة القفول قد فقدت السند الذي تتقوى به، واجليش قال البسام :  ووجه زيادة أفراد السرية يف حالة القفول عل  حالة البدء، أهنَّ

حاز إليها، خبالف حال البدء، فإنَّ اجليش يسندها، ويقويها، ويؤمها، كما أنَّ الغزو يف حالة القفول يف حال الذي تأوي إليه، والفئة الت تن
 يح اِلحكام( توض) استحقت السرية زيادة التنفيل يف حالة الرجعة. -وهللا أعلم-شوق ورغبة إىل أهله ووطنه، ومتشوف لسرعة اِلوبة، هلذا 

 2فائدة : 
 اختلف العلماء يف ذلك عل  قولّي : أكثر من الثلث ؟هل لإلمام أن ينفل 

 اَل َُيُوُز أَْن يـُنَـفِيَل َأْكثـََر ِمْن الثُـُّلِث ، القول األول : 
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 َوُهَو قـَْوُل َمْكُحوٍل ، َواِْلَْوزَاِعيِي ، َواجلُْْمُهوِر ِمْن اْلُعَلَماِء .، َن ََّ َعَلْيِه َأمْحَُد  قال ابن قدامة :
 .انـْتَـَه  إىَل الثُـُّلِث ، فـَيَـْنَبِغي أَْن اَل يـََتَجاَوَزُه  ِبِي نـَْفَل النَّ  ِلن

َماِم :  القول الثاين  .اَل َحدَّ لِلنَـّْفِل ، بَْل ُهَو َموُْكوٌل إىَل اْجِتَهاِد اإْلِ
 وهو قول الشافعي .

 نـََفَل َمرًَّة الثُـُّلَث ، َوأُْخَرى الرُّبَُع . ِِلَنَّ النَِّبَّ 
 يِث اْبِن ُعَمَر : نـََفَل ِنْصَف السُُّدِس .َويف َحدِ 

َماُم ، فـَيَـْنَبِغي أَْن َيُكوَن َموُْكواًل إىَل   اْجِتَهاِدِه . فـََهَذا يَُدلَّ َعَل  أَنَُّه لَْيَس لِلنَـّْفِل َحد  اَل يـََتَجاَوزُُه اإْلِ
واحلديث ال  ففوضها إليه (  ُقِل اِْلَنـَْفاُل َّلِلَِّ َوالرَُّسولِ )  ىلوقال آخرون لإلمام أن ينفل السرية َجيع ما غنمت لقوله تعاقال الصنعاين : 

 ث .دليل فيه عل  أنه ال ينفل أكثر من الثل
 3فائدة : 

قفول،  صفة التنفيل: أنَّ السرية الت تنهض يف َجلة العسكر، إذا أوقعت بالعدو، فما غنموا يف البداءة، كان هلم فيه الربع، وما غنموا يف ال
 هلم فيه الثلث، ويشركهم سائر العسكر يف ثالثة اِلرباع، أو يف الثلثّي. كان
نِهِ ) 

ْ
 بِِإذ

َّ
 ِإال
ُ
زو
َ
 الغ

ُ
وز
ُ
ج
َ
 ي
َ
ال
َ
 ( .و

 ، ِلنه هو املخاطب بالغزو ، لعلمه بكثرة العدو وقلته ، ومكامنه وكيده .أي : ال ُيوز الغزو إال بإذن من اإلمام 
َماِم َواْجِتَهاِدِه ، َويـَْلَزُم الرَِّعيََّة طَاَعُتُه ِفيَما يـَرَاُه ِمْن َذِلَك . َوأَْمُر اجلَِْهادِ :  قال ابن قدامة  َموُْكوٌل إىَل اإْلِ

ِبَكثـْرَِة اْلَعُدوِي َوِقلَِّتِهْم ، َوَمَكاِمِن  أَْعَلُم َذا ثـََبَت َهَذا ، فَِإنَـُّهْم اَل َيُْرُجوَن إالَّ بِِإْذِن اِْلَِمرِي ؛ ِِلَنَّ أَْمَر احلَْْرِب َموُْكوٌل إلَْيِه ، َوُهوَ ... إوقال : 
  .اْلَعُدوِي وََكْيِدِهْم ، فـَيَـْنَبِغي أَْن يـُْرَجَع إىَل رَأْيِِه ، ِِلَنَُّه َأْحَوُط لِْلُمْسِلِمّي

 ه .ال ُيوز الغزو إال بإذن اِلمري ؛ ِلنه أعرف باحلرب و أمره موكول إلي وقال البهويت :
 األدل   ة :

جاءهم أمٌر من اِلمن أو اْلوف أذاعوا به ولو رديوه إىل الرسول وإىل أوِل اِلمر ِمنهم لعلمه الذين يستنبطونه ِمنهم  تعاىل ) وإذاقال -أ
يكون القول الفصل فيها  –ومنها اجلهاد  –فاملسائل العظيمة الت َتل باِلمة   ( ولوال فضُل هللا عليكم ورمحته التبعتُم الشيطاَن إال قليالً 

  . ِلوِل اِلمر ، ليس لكل أحد أو أي أحد
 ض ( .يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل هللا اثاقلتم إىل اِلر  وقال تعاىل ) -ب

س، و و هو الذي ينادي إليه بالنفري  فاإلمام هو الذي يأمر باجلهاد
ُ
 . قولهَتنفرون املخاطبون بإذن اإلمام و املسلمون هم امل

 ه ( رواه مسلم .اإلمام ُجنَّة ، يُقاَتل من ورائ)  ال وق -ج
 . فهذا ن َ يف املسألة ، وهو بّي ظاهر 
 ا ( .إذا استُنِفرمت فانفرو  )  قال  -د 

 ر .فالقيام باجلهاد يكون بعد االستنفار وهذا يصدر من وِل اِلم
 .: ) معناه: إذا دعاكم السلطان إىل غزٍو فاذهبوا (  قال النووي

 ه .علمذنه و فال يعرف أنه جاهد أحد من أصحابه ممن كانوا َتت إمرته بدون إ، أصحابه و  ا هو هدي النب هذ-ه
 ج ( .جهادكن احلل : يف اجلهاد ، فقا استأذنت النب  ) فهذه عائشة تقول

  ( .وأنا ابن أربع عشر فلم ُيزين عرضت عل  النب ) يقول  وهذا ابن عمر  
ع من الفوض  الت ميكن أن تنشأ من إعالن بعض املسلمّي احلرب عل  أعداء هللا دون تقدير لظروفهم وقوهتم وقوة وإذن اإلمام مان -و

  .عدوهم
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  ( 
ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
خ
َ
 ي
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و
ُ
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ْ
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ُ
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َ
ج
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َ
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ْ
 َأن
َّ
 ( . ِإال

 ) َكَلَبه ( أي : شره وأذاه .
 إهنم حينها هلم أن يقاتلوا ، ولو مل يستأذنوه .أي : يستثَن من ذلك : إذا فاجئهم عدو يافون شره وأذاه ، ف

 لتعذر استئذانه .
 ِلن دفع الصائل عن احلرمة والدين واجب إَجاًعا.،  ِلن املصلحة تتعّي يف قتاله إًذا

ُ يِف قِ انُهُ ، َفاَل ُيَُِب اْسِتْئذَ إالَّ أَْن يـَتَـَعذََّر اْسِتْئَذانُُه ِلُمَفاَجأَِة َعُدوِيِهْم هَلُمْ . .. قال ابن قدامة : ِ ، لِتَـعَ َتاهِلِْم َواْْلُُروِج إلَْيهِ ، ِِلَنَّ اْلَمْصَلَحَة تـَتَـَعّيَّ ّيُّ
َعُهْم ، فـََقاتـََلُهْم، ِمْن َغرْيِ وَِع َخارًِجا ِمْن اْلَمِديَنِة، تَبِ َفَصاَدفـَُهْم َسَلَمُة ْبُن اِْلَكْ   ، َوِلَذِلَك َلمَّا أََغاَر اْلُكفَّاُر َعَل  لَِقاِح النَِّبيِ اْلَفَساِد يف تـَرِْكِهمْ 

 َوأَْعطَاُه َسْهَم فَاِرٍس َورَاِجٍل . . "َخيـُْر َرجَّالَِتَنا َسَلَمُة ْبُن اِْلَْكوَعِ ": َوقَالَ  ، َفَمَدَحُه النَِّبُّ إْذنٍ 
ها ( .

َ
ت
ْ
 خيافون فو

 
ة
َ
رص

ُ
 ف
ُ
عرِض

َ
 ) أو ت

 ، لئال تضيع الفرصة .أي : ويف هذه احلالة أيضاً ال حيتاج إىل إذن اِلمري 
 ال حيتاج إىل إذن اإلمام يف مسألتّي : اخلالصة :

 أن يفجأهم عدو يافون شره ، ِلن دفع الصائل عن احلرمة والدين واجب إَجاعاً . األوَل :
 : إذا عرض فرصة لإليقاع بالعدو .الثانية 

 وفاجر  ( . 
ٍّ
ر
َ
 كلِ ب

َ
ى مع

َ
غز
ُ
 ) وي
 ن أو فاجراً .اهد مع كل إمام براً كاأي : ُي

، ُمْسِلِمَّي َواْسِتْئَصاهلِِْم، َوُظُهوِر َكِلَمِة اْلُكْفِر، َوِفيِه َفَساٌد َعِظيمٌ ، َوُظُهوِر اْلُكفَّاِر َعَل  الْ يـُْفِضي إىَل َقْطِع اجلَِْهادِ  تـَْرَك اجلَِْهاِد َمَع اْلَفاِجرِ  ِلن
ُ تـََعاىَل   ( .ضاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدْت اِْلَرْ َوَلْواَل َدْفُع اَّللَِّ النَّ  )قَاَل اَّللَّ

 وقد جاء يف أحاديث :
 ( .اجلَِْهاُد َواِجٌب َعَلْيُكْم َمَع ُكلِي أَِمرٍي ؛ بـَرًّا َكاَن ، أَْو فَاِجرًا )  َعْن َأِب ُهرَيـْرََة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

ميَاِن ؛ اْلَكفُّ َعمَّْن قَاَل : اَل إَلَه إالَّ اَّللَُّ ، اَل نَُكفِيرُُه ِبَذْنٍب ، َواَل َُنْرُِجهُ ثَ )  أََنس ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ وعن   ِمْن اَلٌث ِمْن َأْصِل اإْلِ
ُ إىَل أَْن يـَُقاتَِل آِخُر أُمَِّت الدَّجَّاَل ، َواإْلِ  ْساَلِم ِبَعَمٍل ، َواجلَِْهاُد َماٍض ُمْنُذ بـََعَثِِن اَّللَّ  ( .ميَاُن بِاِْلَْقَداِر اإْلِ

( ) 
ِّ
ر
َ
ب
ْ
وِ ال

ْ
ز
َ
 غ
ْ
 مِن

ُ
ل
َ
ض
ْ
رِ َأف

ْ
ح
َ
ب
ْ
 ال
ُ
و
ْ
ز
َ
غ
َ
 و

 أي : أن الغزو يف البحر أفضل من الغزو يف الرب ، لُتدده بّي خطر اجلهاد وخطر البحر ، مع عدم َتكنه من الفرار إال مع أصحابه .
 ِر َمْشُروٌع ، َوَفْضُلُه َكِثرٌي .َوَُجَْلُتُه أَنَّ اْلَغْزَو يف اْلَبحْ :  قال ابن قدامة

َقَظ َوُهَو َيْضَحُك ، قَاَلْت أُمُّ َحرَاٍم : فـَُقْلت : َما ُيْضِحُكك يَا َرسُ  وُل اَّللَِّ ــــــــنَاَم َرسُ  )قَاَل أََنُس ْبُن َماِلٍك  -أ وَل اَّللَِّ ؟ قَاَل : ــــُُثَّ اْستَـيـْ
  متفق عليه .(اِْلَِسرَِّة  ُغزَاٌة يف َسِبيِل اَّللَِّ ، يـَرَْكُبوَن ثـََبَج َهَذا اْلَبْحِر ، ُمُلوًكا َعَل  اِْلَِسرَِّة ، أَْو ِمْثَل اْلُمُلوِك َعَل  نَاٌس ِمْن أُمَِّت ُعرُِضوا َعَليَّ ،

 ن ( .اْلَقْيءُ ، َلُه َأْجُر َشِهيٍد ، َواْلَغرُِق َلُه َأْجُر َشِهيَديْ  اْلَمائُِد يف اْلَبْحِر ، الَِّذي ُيِصيُبهُ  )أَنَُّه قَاَل  النَِّبِي  .َعْن أُمِي َحرَاٍم ، َعْن و 
 )املغِن( ه. ريِْ ، َفَكاَن أَْفَضَل ِمْن غَ ِفرَاِر إالَّ َمَع َأْصَحابِهِ ، َواَل يـََتَمكَُّن ِمْن الْ اْلَعُدوِي َوَخطَِر اْلَغَرقِ  ، فَِإنَُّه بـَّْيَ َطرًا َوَمَشقَّةً َوِِلَنَّ اْلَبْحَر أَْعَظُم خَ  -ب

 فائدة :
ُث  أِب داود وذكر حديث الصحيحّي السابق، وحديث(  مشارع اِلشواق إىل مصارع العشاق) عل  فضله يف كتابه  وبوب ابن النحاس

 م :قال بعد كال
 : واعلم أن لغزو البحر فضائل ليست لغزو الرب

 أن شهيد البحر أفصل عل  اإلطالق من شهيد الرب . منها : 
 أن غزوة يف البحر أفضل من عشر غزوات يف الرب . ا :ومنه
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غزوة يف البحر خري من عشر غزواٍت يف الرب ،  )  ملا روي عن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا تعاىل عنهما قال : قال رسول هللا 
 ( . ا، واملائد فيه كاملتشحط يف دمهكله  ةومن أجاز البحر فكأَّنا أجاز اِلودي

 أحاديث وآثار أخرى تدل عل  فضله ميكن الرجوع هلا يف الكتاب املذكور.وذكر عدة  
لِ 
َ
 قوم  من ي

ُّ
 كل

ُ
قاتِل

ُ
 ( .) وي

ِّ
و
ُ
 يهِم من العد

ِْلَقْـَرَب َأْكثـَُر َضَررًا ، َويِف ِقَتالِِه َدْفُع َضَررِِه َعْن  ( َوِِلَنَّ اواِْلَْصُل يِف َهَذا قـَْوُل اَّللَِّ تـََعاىَل ) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يـَُلوَنُكْم ِمْن اْلُكفَّارِ 
ُنُه ِمْن انِْتَهاِز اْلُفْرَصِة يِف ا  ْلُمْسِلِمَّي ؛ اِلْشِتَغاهلِِْم َعْنُه .اْلُمَقاِبِل َلُه ، َوَعمَّْن َورَاَءُه ، َوااِلْشِتَغاُل بِاْلَبِعيِد َعْنُه ، مُيَكِي

 فائدة :
 ( . اتُِلوا الَِّذيَن يـَُلوَنُكْم ِمْن اْلُكفَّارِ قَ  قوله تعاىل )

بالعرب، فلما  وهلذا بدأ رسول هللا ،  تداء باِلقرب فاِلقرب من العدوي يف اْلية أنه سبحانه عريفهم كيفية اجلهاد وأن االب قال القرطيب:
 فرغ قصد الروم وكانوا بالشام.

 املواضع القريبة أوىل لوجوه: وإَّنا قلنا: إن االبتداء بالغزو من قال الرازي:و 
أن مقابلة الكل دفعة واحدة متعذرة، وملا تساوى الكل يف وجوب القتال ملا فيهم من الكفر واحملاربة وامتنع اجلمع، وجب  : األول

االبتداء باحلاضر  الُتجيح، والقرب مرجح ظاهر كما يف الدعوة، وكما يف سائر املهمات، أال ترى أن يف اِلمر باملعروف والنهي عن املنكر
 أوىل من الذهاب إىل البالد البعيدة هلذا املهم، فوجب االبتداء باِلقرب.

 ، واحلاجة إىل الدواب واْلالت واِلدوات أقل. أن االبتداء باِلقرب أوىل ِلن النفقات فيه أقل : والثاين
 الذراري للفتنة.أن الفرقة اجملاهدة إذا تاوزوا من اِلقرب إىل اِلبعد فقد عرضوا  : الثالث
أن اجملاورين لدار اإلسالم إما أن يكونوا أقوياء أو ضعفاء، فإن كانوا أقوياء كان تعرضهم لدار اإلسالم أشد وأكثر من تعرض  : الرابع

م لسبب الكفار املتباعدين، والشر اِلقوى اِلكثر أوىل بالدفع، وإن كانوا ضعفاء كان استيالء املسلمّي عليهم أسهل، وحصول عز اإلسال
 انكسارهم أقرب وأيسر، فكان االبتداء هبم أوىل.

أن وقوف اإلنسان عل  حال من يقرب منه أسهل من وقوفه عل  حال من يبعد منه، وإذا كان كذلك كان اقتدار املسلمّي  : اخلامس
 عل  مقاتلة اِلقربّي أسهل لعلمهم بكيفية أحواهلم ومبقادير أسلحتهم وعدد عساكرهم.

، فإذا اشتغل أهل كل بلد بقتال من يقرب منهم من الكفار كانت املؤنة أسهل، وحصول املقصود  دار اإلسالم واسعة أن : السادس
 أيسر.
رِك  ) 
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 أي : ال يستعان باملشركّي عل  املشركّي .
 وهذه املسألة وقع فيها خالف بّي العلماء :

 من منع من ذلك .علماء فمن ال
ِقَبَل بَْدٍر فـََلمَّا َكاَن حِبَرَِّة اْلَوبـَرَِة أَْدرََكُه َرُجٌل َقْد َكاَن يُْذَكُر ِمْنُه ُجْرأٌَة َوَُنَْدٌة  َخرََج َرُسوُل اَّللَِّ ) أَنَـَّها قَاَلْت   َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبيِ  حلديث -أ

تـُْؤِمُن بِاَّللَِّ »  ِجْئُت ِلَتَِّبَعَك َوُأِصيَب َمَعَك قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ  ِحَّي رَأَْوُه فـََلمَّا أَْدرََكُه قَاَل ِلَرُسوِل اَّللَِّ  فـََفرَِح َأْصَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ 
ا ُكنَّا بِالشََّجَرِة أَْدرََكُه الرَُّجُل فـََقاَل َلُه َكَما قَاَل أَوََّل َمرٍَّة فـََقاَل قَاَلْت ُُثَّ َمَض  َحَّتَّ ِإذَ «. فَاْرِجْع فـََلْن َأْسَتِعَّي مبُْشرٍِك » قَاَل اَل قَاَل «. َوَرُسولِِه 
تـُْؤِمُن بِاَّللَِّ » قَاَل أَوََّل َمرٍَّة  قَاَل ُُثَّ َرَجَع فََأْدرََكُه بِاْلبَـْيَداِء فـََقاَل َلُه َكَما«.  فَاْرِجْع فَ َلْن َأْسَتِعنَي مبُْشِركٍ » َكَما قَاَل أَوََّل َمرٍَّة قَاَل    َلُه النَِّبُّ 
 ( رواه مسلم . «فَاْنطَِلْق »  قَاَل نـََعْم. فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ «. َوَرُسولِِه 

، َأْسَلَم ُُثَّ قَاَتَل فـَُقِتلَ ُم قَاَل َأْسِلْم ُُثَّ قَاتِْل فَ َرُجٌل ُمَقنٌَّع بِاحلَِْديِد فـََقاَل يَا َرُسوَل هللِا أُقَاتُِل َوُأْسلِ  أََت  النَِّبَّ  . قال )  اْلبَـرَاءوحلديث  -ب
 ( رواه البخاري . َعِمَل قَِليالً َوأُِجَر َكِثريًا فـََقاَل َرُسوُل هللِا 
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ِه، قَاَل:  عن ُخبَـْيبُ وعن  -ج َغْزًوا، أَنَا َوَرُجٌل ِمْن قـَْوِمي، ومََلْ ُنْسِلْم فـَُقْلَنا: إِنَّا  َوُهَو يُرِيدُ  أَتـَْيُت َرُسوَل هللِا )َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِي
 ه أمحد روا .(َفاَل َنْسَتِعُّي بِاْلُمْشرِِكَّي َعَل  اْلُمْشرِِكّيَأْسَلْمُتَما؟ "قـُْلَنا: اَل، قَاَل: " أَوَ  َنْشَهُدُه َمَعُهْم، قَاَل: "َنْسَتْحِيي أَْن َيْشَهَد قـَْوُمَنا َمْشَهًدا اَل 

َل َواْلُمْرِجَف . -د ُر َمْأُموٍن َعَل  اْلُمْسِلِمَّي َفَأْشَبَه اْلُمَخذِي  َوِِلَنَُّه َغيـْ
 من أجاز ذلك . ومنهم :

 كان يغزو باليهود فيسهم هلم كسهام املسلمّي ( .  روى ابن أِب شيبة عن الزهري ) أن النب  -أ
 ضاله .قال اِللباين : وهذا ضعيف إلرسال الزهري أو إع

 استعان بيهود بِن قينقاع فرضخ هلم ( . روى البيهقي عن ابن عباس ) أن رسول هللا -ب
 قال البيهقي : تفرد هبذا احلسن بن عمارة ، وهو مُتوك ، ومل يبلغنا يف هذا حديث صحيح .

 استعان بصفوان بن أمية يف حنّي . أن النب -ج
  . بن أريقط الليثي ليدله عل  الطريق يف هجرته إىل املدينة ، وكان مشركاً عل  دين قومه عبد هللا يف استئجار النب حديث عائشة  -د
يَن بِالرَُّجِل الَفاجِ ) . قال: قال  َعْن َأِب ُهَريـْرََة  -ه َ لَيُـَؤيِيُد َهَذا الدِي  يه ر(. متفق علإِنَُّه الَ يَْدُخُل اجلَنََّة ِإالَّ نـَْفٌس ُمْسِلَمٌة، َوِإنَّ اَّللَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  . قال : ِذي ُِمْرَبٍ، َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِي وعن  -و َسُتَصاحِلُوَن الرُّوَم ُصْلًحا آِمًنا، فـَتَـْغُزوَن أَنـُْتْم َوُهْم ل ) يـَُقو  َسَِ

 م ( رواه أبو داود .َعُدوًّا ِمْن َورَاِئكُ 
َنُه اْْلُزَاعِ وَ ية : عل  صلح احلديب اً قال ابن القيم معلق َها: أَني ااِلْسِتَعانََة بِاْلُمْشرِِك اْلَمْأُموِن يف اجلَِْهاِد َجائِزٌَة ِعْنَد احْلَاَجِة ِِلَني َعيـْ يي َكاَن َكاِفرًا ِمنـْ

 م .إْذ َذاَك َوِفيِه ِمْن اْلَمْصَلَحِة أَنيُه أَقْـَرُب إىَل اْخِتاَلِطِه بِاْلَعُدوي َوَأْخِذِه َأْخَباَرهُ 
 من أجاز ذلك إذا دعت احلاجة واملصلحة ، وهو ممن يوثق به . نهم :وم

 َواَل ُيْستَـَعاُن مبُْشرٍِك .قال ابن قدامة : 
 َوهِبََذا قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر ، َواجلُْوَزَجاينُّ ، َوََجَاَعٌة ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم .

 ِة بِِه .َوَعْن َأمْحََد َما يَُدلُّ َعَل  َجَواِز ااِلْسِتَعانَ 
 .وََكاَلُم اْْلَِرِقيِي يَُدلُّ َعَلْيِه أَْيًضا ِعْنَد احْلَاَجِة ، َوُهَو َمْذَهُب الشَّاِفِعيِي 

 .حِلَِديِث الزُّْهرِيِي الَِّذي ذََكْرنَاُه 
 . َوَخرَبِ َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ 

َر َمْأُموٍن َعَلْيِهْم ، ملَْ ُتْزِْئُه ااِلْسِتَعانَُة بِِه ؛ ِِلَنَـَّنا إَذا َمنَـعْ  َوُيْشتَـَرُط َأْن َيُكوَن َمْن ُيْستَـَعاُن بِِه َحَسَن الرَّْأيِ  َنا يف اْلُمْسِلِمَّي ، فَِإْن َكاَن َغيـْ
ِل َواْلُمْرِجِف ، فَاْلَكاِفُر أَْوىَل .   ( .) املغِن   ااِلْسِتَعانََة مبَْن اَل يـُْؤَمُن ِمْن اْلُمْسِلِمَّي ، ِمْثَل اْلُمَخذِي

 .) فَاْرِجْع فـََلْن َأْسَتِعّي مبُْشرٍِك ( قـَْوله وقال النووي : 
 .ِاْستَـَعاَن ِبَصْفَواَن ْبن أَُميَّة قـَْبل ِإْساَلمه (  َوَقْد َجاَء يف احلَِْديث اْْلَخر : ) أَنَّ النَِّبي 

 .قه َفَأَخَذ طَائَِفة ِمْن اْلُعَلَماء بِاحلَِْديِث اِْلَوَّل َعَل  ِإْطاَل 
انَة بِِه اُْسُتِعَّي ِبِه ، َوِإالَّ فـَُيْكَره ، َومَحََل َوقَاَل الشَّاِفِعيي َوآَخُروَن : ِإْن َكاَن اْلَكاِفر َحَسن الرَّْأي يِف اْلُمْسِلِمَّي ، َوَدَعْت احْلَاَجة ِإىَل ااِلْسِتعَ 

  .       ) شرح مسلم ( .احلَِْديثـَّْيِ َعَل  َهَذْيِن احْلَاَلّْي 
اْبَن َحِبيٍب ِمَن َذَهَب احْلََنِفيَُّة ، َواحْلََنابَِلُة يِف الصَِّحيِح ِمَن اْلَمْذَهِب ، َوالشَّاِفِعيَُّة َما َعَدا اْبَن اْلُمْنِذِر ، وَ  ( املوسوعة الفقهية) جاء يف 

 .انَِة بَِأْهل اْلِكَتاِب يف اْلِقَتال ِعْنَد احْلَاَجِة اْلَماِلِكيَِّة ، َوُهَو رَِوايٌَة َعِن اإْلَماِم َماِلٍك ِإىَل : َجَواِز ااِلْسِتعَ 
 ك .: اْستَـَعاَن يِف َغْزَوِة ُحنَـّْيٍ َسَنَة َِثَاٍن ِبَصْفَواَن ْبِن أَُميََّة َوُهَو ُمْشرِ  ِلَما ُرِوَي أَنَّ النَِّبَّ 

َر َمْأُموِنَّي ملَْ تَُ َوَصرََّح الشَّاِفِعيَُّة َواحْلََنابَِلُة بِأَنَُّه ُيْشتَـَرُط َأْن يَـ  ِز ااِلْسِتَعانَةُ ْعِرَف اإْلَماُم ُحْسَن رَأِْيِهْم يف اْلُمْسِلِمَّي َويَْأَمَن ِخَيانـَتَـُهْم ، فَِإْن َكانُوا َغيـْ
 ْلُمْرِجِف ، فَاْلَكاِفُر أَْوىَل  .اْلُمْخِذل َوا هِبِْم ؛ ِِلنَـَّنا ِإَذا َمنَـْعَنا ااِلْسِتَعانََة مبَْن اَل يـُْؤِمُن ِمَن اْلُمْسِلِمَّي ِمْثل
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ُمْستَـَعاُن هِبِْم ، َواْنَضمُّوا ِإىَل الَِّذيَن يـَْغُزونـَُهْم ، َكَما َشَرَط اإْلَماُم اْلبَـَغِويُّ َوآَخُروَن َشْرطًا آَخَر ، َوُهَو : َأْن َيْكثـَُر اْلُمْسِلُموَن ، حِبَْيُث َلْو َخاَن الْ 
يًعا . أَْمَكنَـُهْم ُمَقاَوَمتُـُهمْ   َجَِ

 .َوَشَرَط اْلَماَوْرِديُّ : أَْن ُيَالُِفوا ُمْعتَـَقَد اْلَعُدوِي ، َكاْليَـُهوِد َوالنََّصاَرى 
ُهُم اْبُن اْلُمْنِذِر َواجلُْوَزَجا  وُز ااِلْسِتَعانَُة مبُْشرٍِك ؛ لَِقْولِِه ينُّ : أَنَُّه اَل ُيَُ َويـََرى اْلَماِلِكيَُّة َما َعَدا اْبَن َحِبيٍب ، َوََجَاَعًة ِمْن أَْهل اْلِعْلِم ، ِمنـْ

 .فَاْرِجْع فـََلْن َأْسَتِعَّي مبُْشرٍِك 
 . ) املوسوعة الفقهية ( .َواَل بَْأَس أَْن َيُكونُوا يِف َغرْيِ اْلُمَقاتَِلِة ، بَل يِف َخَدَماِت اجْلَْيِش  

الكفار عند احلاجة أو الضرورة فالصواب أنه ال حرج يف ذلك إذا رأى وِل وأما االستعانة ببعض الكفار يف قتال :  قال الشيخ ابن باز
 االستعانة بأفراد منهم ، أو دولة يف قتال الدولة املعتدية لصد عدواهنا عمال باِلدلة كلها .  اِلمر

وال يضرهم ، ويف هذا َجع بّي  فعند عدم احلاجة والضرورة ال يستعان هبم ، وعند احلاجة والضرورة يستعان هبم عل  وجه ينفع املسلمّي
 .اِلدلة الشرعية 

ودخل يف مكة جبواره ، واستعان بعبد هللا بن أريقط الديلي ليدله عل  طريق ، استعان باملطعم بن عدي ملا رجع من الطائف  ِلنه  
ملا يف ذلك من املصلحة للمسلمّي  املدينة وكالمها مشرك ، وَسح للمهاجرين من املسلمّي باهلجرة إىل احلبشة مع كوهنا دولة نصرانية

 وبعدهم عن أذى قومهم من أهل مكة من الكفار .
وقال يف حديث عائشة رضي هللا عنها للذي أراد أن يرج معه يف بدر وهو  ،واستعان بدروع من صفوان بن أمية يوم حنّي وهو كافر 

ان هبم يف القيام عل  مزارعها وَنيلها حلاجة املسلمّي إليه واشتغال وأقر اليهود خبيرب بعد ذلك ، واستع ك ،مشرك : ارجع فلن نستعّي مبشر 
 ، واِلدلة يف هذا كثرية . الصحابة باجلهاد ، فلما استغَن عنهم أجالهم عمر 

 ) جمموع الفتاوى ( .   والواجب عل  أهل العلم اجلمع بّي النصوص وعدم ضرب بعضها ببعض .
 1فائدة 

واملواالة ، ض الناس قد يظن أن االستعانة بأهل الشرك تعترب مواالة هلم، وليس اِلمر كذلك فاالستعانة شيءومما ُيب التنبيه عليه أن بع
 اً ِلهل الشرك ، وال متخذ اً حّي استعان باملطعم بن عدي ، أو بعبد هللا بن أريقط ، أو بيهود خيرب موالي شيء آخر . فلم يكن النب 

 م يف أمور تنفع املسلمّي وال تضرهم .ـــــإليهم واستخدامههلم بطانة ، وإَّنا فعل ذلك للحاجة 
 . صلحة املسلمّي وختفيف الشر عنهم، وإَّنا فعل ذلك ملد احلبشة ليس ذلك مواالة للنصارىوهكذا بعثه املهاجرين من مكة إىل بال
 )فتاوى ابن باز( ه. املوفق واهلادي ال إله غريه وال رب سوا، وهللا سبحانه هو بينه، وأن ينزل اِلدلة منازهلا فيجب عل  املسلم أن يفرق ما فرق هللا

 2فائدة : 
ُلُهْم، ِة؛ ِِلنَّ اْلَقْصَد َكفُُّهْم اَل قَـ اتَـَّفَق اْلَماِلِكيَُّة َوالشَّاِفِعيَُّة َواحْلََنابَِلُة َعَل  ََتْرمِِي ااِلْسِتَعانَِة بِاْلُكفَّاِر يف ِقَتال اْلبـَُغاة ( املوسوعة الفقهي) يف جاء  تـْ

َلهُ   م .َواْلُكفَّاُر الَ يـَْقِصُدوَن ِإالَّ قـَتـْ
 الكفارِ  

ُ
ييت

ْ
ب
َ
 ت
ُ
جوز

َ
 ( .) وي

 تبييت الكفار : معناه اإلغارة عليهم لياًل عل  حّي غفلة منهم .
 أي : ُيوز تبييت الكفار ، ولو قتل يف هذا التبييت من ال ُيوز قتله من امرأة وصب إذا مل يقصدوا .

َعْن اَلدَّاِر ِمْن اَْلُمْشرِِكَّي يـُبَـيِيُتوَن، فـَُيِصيُبوَن ِمْن ِنَسائِِهْم َوَذرَارِيِهْم، فـََقاَل: ُهْم  ُسِئَل َرُسوُل َاَّللَِّ  )قَاَل:  ْبِن َجثَّاَمَة  لصَّْعباَ  حلديث 
ُهمْ   .ُمتـََّفٌق َعَلْيِه (  ِمنـْ

خاري ) عن أهل الدار ( ويف رواية مسلم ) عن الذراري من املشركّي يبييتون ( . والذراري َجع ويف رواية الب(  َعْن اَلدَّاِر ِمْن اَْلُمْشرِِكنيَ ) 
 ذرية ، وهم اِلطفال من أوالد املشركّي .

ُهمْ )  أي : يغار عليهم بالليل حبيث ال يُعرف الرجل من املرأة من الصب ،(  يُ بَ يِ ُتونَ  ) كحكم ( أي : هم يف تلك احلالة   فَ َقاَل: ُهْم ِمن ْ
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، فإذا  آبائهم يف جواز القتل ، وليس املراد : إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل املراد : إذا مل يكن الوصول إىل اْلباء إال بوطء الذرية
 أصيبوا الختالطهم هبم جاز قتلهم . ) الفتح ( .

ُلُهْم َعَل  َغْفَلٍة ، َوَلْو قُِتل يف َهَذا التَّْبِييِت َصرََّح َُجُْهوُر اْلُفَقَهاِء بِأَنَُّه ُيَُ ( املوسوعة الفقهية )  جاء يف وُز تـَْبِييُت اْلُكفَّاِر َوُهَو َكْبُسُهْم لَْياًل َوقـَتـْ
ُلُه ِمِن اْمَرأٍَة َوَصِبٍي ، َوَغرْيمِِهَا َكَمْجُنوٍن ، َوَشْيٍخ فَاٍن ِإَذا ملَْ يـَْقِصُدو   ا .َمْن الَ َُيُوُز قـَتـْ

 1فائدة : 
 غارة عل  من بلغتهم الدعوة من غري إعالمهم بذلك .جواز اإل

نيق ( . )
َ
ج
ْ
ن
َ
م بامل

ُ
ه
ُ
ي
ْ
م
َ
 ور

 أي : وُيوز رمي الكفار باملنجنيق .
 يِل" َورَِجالُُه ثَِقاٌت.َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد يِف "اَْلَمرَاسِ  (َنَصَب اَْلَمْنَجِنيَق َعَل  أَْهِل اَلطَّاِئِف  أَنَّ اَلنَِّبَّ  ) َمْكُحولٍ  وقد جاء يف حديث : عن

 لكنه ال يصح ، وقصة حصار الطائف رواها البخاري ومسلم وليس فيها ذكر املنجنيق .
 َوَُيُوُز َنْصُب اْلَمْنَجِنيِق َعَلْيِهْم . قال ابن قدامة :

 اْلَمْنَجِنيَق َعَل  أَْهِل الطَّاِئِف . َنَصبَ  َوظَاِهُر َكاَلِم َأمْحََد َجَوازُُه َمَع احْلَاَجِة َوَعَدِمَها ؛ ِِلَنَّ النَِّبَّ 
 َوممَّْن َرَأى َذِلَك الثَـّْورِيُّ ، َواِْلَْوزَاِعيُّ ، َوالشَّاِفِعيُّ ، َوَأْصَحاُب الرَّْأِي .

 . أَنَُّه َنَصَب اْلَمْنَجِنيَق َعَل  أَْهِل الطَّاِئفِ  قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر : َجاَء احلَِْديُث َعْن النَِّبِي 
ْسَكْنَدرِيَّة .  َوَعْن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص ، أَنَُّه َنَصَب اْلَمْنَجِنيَق َعَل  أَْهِل اإْلِ

 م .        ) املغِن ( .َوِِلَنَّ اْلِقَتاَل بِِه ُمْعَتاٌد ، َفَأْشَبَه الرَّْمَي بِالسِيَها
عائِهِم ( .

ُ
م قبل د

ُ
ه
ُ
 ) وقتال

 قبل القتال . يدع اله من غري دعاء ، ومن مل تبلغه الدعوة من بلغته الدعوة من الكفار ُيوز قت
َثِِن ِبَذِلَك َعْبُد  أََغاُر َرُسوُل َاَّللَِّ  ) َعْن نَاِفٍع قَالَ   َاَّللَِّ ْبُن ُعَمَر َرِضيَ َعَل  َبِِنَّ اَْلُمْصطَِلِق، َوُهْم َغارُّوَن، فـََقَتَل ُمَقاتَِلتَـُهْم، َوَسََب َذرَارِيَـُّهْم. َحدَّ
ُهَما  ُ َعنـْ  .ُمتَـَّفٌق َعَلْيِه  (َاَّللَّ

بضم امليم وسكون الصاد وكسر الالم ، اسم (  َعَلى َبِيَّ اَْلُمْصطَِلقِ  ). َغاِفُلونَ أي : هجم عليهم عل  غرة ، أي : ( َأَغاُر َرُسوُل َاَّللَِّ ) 
 ( أي : غافلون . َوُهْم َغارُّونَ ) قبيلة شهرية بطن من خزاعة .

 َجاهري العلماء .وهذا قول 
َغارَةِ  قال النووي : ُهْم الدَّْعَوة ِمْن َغرْي إِْنَذار بِاإْلِ َغارَة َعَل  اْلُكفَّار الَِّذيَن بـََلَغتـْ  ، َويِف َهِذِه اْلَمْسأََلة َثاَلثَة َمَذاِهب يِف َهَذا احلَِْديث : َجَواز اإْلِ

 :َحَكاَها اْلَمازِرِيُّ َواْلَقاِضي 
ْنَذار ُمْطَلًقا ، قَاَلُه َماِلك َوَغرْيه . َوَهَذا َضِعيف . ُيَِب َأَحدَها :  اإْلِ
 اَل ُيَِب ُمْطَلًقا َوَهَذا َأْضَعف ِمْنُه أَْو بَاِطل . َوالثَّاين :
، َوَهَذا ُهوَ  َوالثَّاِلث ُهْم ، َلِكْن ُيْسَتَحبي ُلغُهْم الدَّْعَوة، َواَل ُيَِب ِإْن بـََلَغتـْ الصَِّحيح، َوبِِه قَاَل نَاِفع َمْوىَل اِْبن ُعَمر، َواحلََْسن  : ُيَِب ِإْن ملَْ تـَبـْ

 .اْلَبْصرِيي َوالثَـّْورِيي َواللَّْيث َوالشَّاِفِعيي َوأَبُو ثـَْور َواْبن اْلُمْنِذر َواجلُْْمُهور 
َها َهَذا احلَِْديث ، َوَحِديث قـَْتل َكْعب قَاَل اِْبن اْلُمْنِذر : َوُهَو قـَْول َأْكثَر أَْهل اْلِعْلم ، َوَقْد َتظَاَهَرْت اِْلََحادِ  يث الصَِّحيَحة َعَل  َمْعَناُه ، َفِمنـْ

 ) نووي ( .   ْبن اِْلَْشَرف ، َوَحِديث قـَْتل َأِب احْلَُقْيق .
  أما حديث بريدة وفيه قوله ( ٍَوِإَذا َلِقيَت َعُدوََّك ِمْن اَْلُمْشرِِكَّي فَاْدُعُهْم ِإىَل َثاَلِث ِخَصال ) من مل تبلغهم الدعوة فهذا حممول عل. 

قاتِلوا ( .
ُ
 فان  ، إال أن ي

ٌ
 ، وال جمنون ، وال امرأة ، وال راهب ، وال شيخ

ٌّ
 منهم صبي

ُ
قتل

ُ
 ) وال ي

 هذا بيان ملن ال يقتل من الكفار يف احلرب .
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 فيحرم قتل النساء والصبيان يف احلرب .
،  ، َومبَْن َمَعُه ِمْن اَْلُمْسِلِمَّي َخرْياً  ِإَذا أَمََّر أَِمريًا َعَل  َجْيٍش أَْوَصاُه بِتَـْقَوى َاَّللَِّ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ   )  بِيِه قَالَرْيَدَة، َعْن أَ ْن ُسَلْيَماَن ْبِن بُـ عَ -أ

 ( رواه مسلم . َواَل تَ ْقتُ ُلوا َولِيداً ،  ، َواَل َُتَثِيُلوا ، َواَل تـَْغُدُروا وا، َواَل تـَُغلُّوا، اُْغزُ  ، قَاتُِلوا ِمْن َكَفَر بَِاَّللَِّ  ، يف َسِبيِل َاَّللَِّ  اُْغُزوا ِبْسِم َاَّللَِّ ل : ُُثَّ قَا
َيانِ رََأى اِْمَرأًَة َمْقُتوَلًة يِف بـَْعِض َمغَازِيِه،  أَنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ )  َوَعْن اِْبِن ُعَمرَ  -ب  .َفٌق َعَلْيِه ُمتَـّ  ( فَأَْنَكَر قَ ْتَل اَلنِ َساِء َوالصِ ب ْ

َيانِ  فـَنَـَه  َرُسوُل هللِا ويف رواية )  ( . َعْن قـَْتِل النِيَساِء َوالصِيبـْ
اَلَم اْجَتَمَع يف َغْزَوٍة فـَرََأى النَّاَس جُمَْتِمِعَّي َعَل  َشْيٍء فـَبَـَعَث َرُجاًل ، فـََقاَل : اْنظُْر عَ  ُكنَّا َمَع َرُسوِل هللِا   )َربَاِح ْبِن رَبِيٍع ، قَاَل وعن  -ج

َمِة َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد فـَبَـَعَث َرُجاًل . فـََقاَل : ُقْل (  : َما َكاَنْت َهِذِه لِتُ َقاتِلَ َهُؤاَلِء ؟ َفَجاَء فـََقاَل : َعَل  اْمرَأٍَة قَِتيٍل . فـََقاَل  قَاَل : َوَعَل  اْلُمَقدِي
 رواه أبو داود .  ( الَ يَ ْقتُ َلنَّ اْمَرَأًة َواَل َعِسيًفاِْلَاِلٍد 

 ويف رواية البن ماجه ) ال تقتلني ذريًة ، وال عسيفاً ( . -د
 قال ابن اِلثري : العسيف : اِلجري .

َوالَ ، َواَل ِطْفاًل ، ْيًخا فَانًِيا اْنطَِلُقوا بِاْسِم هللِا َوبِاَّللَِّ َوَعَل  ِملَِّة َرُسوِل هللِا ، َواَل تـَْقتُـُلوا شَ  )قَاَل  ْبن َماِلٍك ، أَنَّ َرُسوَل هللِا  أََنسوعن  -ه
 ( رواه أبو داود . َواَل اْمَرأًَة ، َوالَ تـَُغلُّوا، َصِغريًا 

 . : أَجع العلماء عل  العمل هبذا احلديث ، وَترمي قتل النساء والصبيان إذا مل يقاتلوا  قال النووي
 واختلفوا يف قتل الضعفاء والرهبان .

  عدم قتلهم .فذهب كثري من العلماء إىل
 لورود النهي عن ذلك يف بعض اِلحاديث :

 كحديث ) ال تقتلوا ذرية وال عسيفاً ( أي أجرياً .
 وحديث ) ال تقتلوا شيخاً فانياً ( .

 ] وهذه األحاديث خمتلف يف صحتها عند العلماء [ وحديث ) ال تقتلوا أصحاب الصوامع ( 
 مل ُيز أن يقتل صبياً مل يبلغ بغري خالف ، وال تقتل امرأة ، وال شيخ فاٍن . إن اإلمام إذا ظفر بالكفار وقال ابن قدامة :
وَنوه  اً وفيه دليل عل  أنه ال ُيوز قتل من كان مع القوم أجري ، ومعَن  اً وزن( كأجري ) مبهملتّي وفاء اً ( وال عسيف) قوله  وقال الشوكاين :

 . ِلنه من املستضعفّي
قاتِلوا ( . 

ُ
 ) إال أن ي

 قاتلوا ومحلوا السالح أو قاموا بأعمال تعترب من اِلعمال القتالية ، فإهنم يقتلون .، فإذا فيجوز قتلهم يف هذه احلالة  أي :
[ فإن مفهومه أهنا لو قاتلت ما كانت هذه لتقاتل  ملا رأى املرأة مقتولة يف بعض املغازي قال : ] ، فإنه  وهذا واضح من تعليل النب 

 لقتلت .
أَجع العلماء عل  العمل هبذا احلديث ، وَترمي قتل النساء والصبيان إذا مل يقاتلوا ، فإن قاتلوا يقتلون وبذلك قال َجاهري  ووي :قال الن
 . العلماء

 والصحيح : أهنا إذا قاتلت بالسِيالح ، أو باحلجارة ، فإنه ُيوز قتلها لوجهّي :  :وقال القرطيب 
 ب للقتل ، فيجب طرده إال أن مينع منه مانع .جعل  املعَن املو  هفهذا تنبي ل (ات) ما كانت هذه تق قوله  أحدمها :
.   وكال احلديثّي مشهور ،، وذلك بعدما أسرها النب ح  عل  رجل من املسلمّي فقتلتهلليهودية الت طرحت الرَّ  قتل النب  والثاين :
 )املفهم( 

 1فائدة : 
 وهناك حاالت أخرى ُيوز فيها قتلهم :
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 يف حال التبييت والغارات احلربية إذا احتيج إليه ، لعدم القدرة على التمييز بينهم وبني غريهم من املقاتلني .
الذراري من املشركّي يُـبَـيَّتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم عن  سئل النب ث الصعب بن َجثيامة السابق قال )حلدي
 .منهم(

احلكم يف تلك احلالة ، وليس املراد إباحـة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل املراد إذا مل ميكن الوصول إىل اْلباء أي يف  قوله ) هم منهم (
 إال بوطء الذرية ، فإذا أصيبوا الختالطهم هبم جاز قتلهم .

 احلافظ ابن حجر [ . ] قاله: أن يغار عل  الكفار بالليل حبيث ال مييز بّي أفرادهم .    ومعىن البيات املراد يف احلديث
َيان ، فَاْلُمرَاد بِِه ِإَذا ََتَيـَُّزوا ، َوَهَذا احلَْ :  وقال النووي ِديث الَِّذي ذََكْرنَاُه ِمْن َجَواز أَمَّا احلَِْديث السَّاِبق يف النـَّْهي َعْن قـَْتل النِيَساء َوالصِيبـْ

َيان يِف اْلبَـَيات ،   ُهَو َمْذَهبَنا َوَمْذَهب َماِلك َوَأِب َحِنيَفة َواجلُْْمُهور .بـََياهتْم َوقـَْتل النِيَساء َوالصِيبـْ
 أَْن يـُغَار َعَلْيِهْم بِاللَّْيِل حِبَْيُث اَل يـُْعَرف الرَُّجل ِمْن اْلَمْرأَة َوالصَِّبي . َوَمْعََن ) اْلبَـَيات ، َويَِبيُتوَن (

َيان .فَِبَتْشِديِد اْلَياء َوخَتْفِ  َوأَمَّا ) الذَّرَارِيي (  يفَها ُلَغَتاِن ، التَّْشِديد أَْفَصح َوَأْشَهر ، َواْلُمرَاد بِالذَّرَارِيِي ُهَنا النِيَساء الصِيبـْ
ُهْم الدَّْعَوة مِ  َغاَرة َعَل  َمْن بـََلَغتـْ  ك.ْن َغرْي ِإْعاَلمهْم ِبَذلِ َويف َهَذا احلَِْديث : َدلِيل جِلََواِز اْلبَـَيات ، َوَجَواز اإْلِ

 ة : إذا ترتس هبم العدو واختذوهم دروعاً بشرية ، حبيث ال يقدر املسلمون على مهامجتهم إال بقتل هؤالء املُترتس هبم .ويف حال
َياهِنِْم ، َجاَز َرْميُـُهْم ، َويـَْقِصُد اْلُمَقاتَِلَة  قال ابن قدامة :  .ِإْن تـَتَـرَُّسوا يف احْلَْرِب بِِنَسائِِهْم َوِصبـْ

َياُن   ِِلَنَّ النَِّبَّ    .َرَماُهْم بِاْلَمْنَجِنيِق َوَمَعُهْم النِيَساُء َوالصِيبـْ
ُهْم يـُْفِضي إىَل تـَْعِطيِل اجلَِْهاِد ، ِِلَنَـُّهْم َمََّت َعِلُموا َذِلَك تـَتَـرَُّسوا هبِِ  َقِطُع اجلَِْهاُد .َوِِلَنَّ َكفَّ اْلُمْسِلِمَّي َعنـْ  ْم ِعْنَد َخْوِفِهْم فـَيَـنـْ

َر ُمْلَتِحَمٍة ؛ ِِلَنَّ النَِّبَّ َوَسَواٌء َكا ُ بِالرَّْمِي َحاَل اْلِتَحاِم احْلَْرِب .َنْت احلَْْرُب ُمْلَتِحَمًة أَْو َغيـْ  ََ مَلْ َيُكْن يـََتَحّيَّ
 2فائدة : 

 قتل شيوخ الكفار إن مل يقاتلوا .تقدم النهي عن 
ِْمِذيُّ (  اُقْـتُـُلوا ُشُيوَخ اَْلُمْشرِِكَّي، َواْسَتبـُْقوا َشْرَخُهمْ  )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  ََسُرََة فما اجلواب عن حديث    َرَواُه أَبُو َداُوَد، َوَصحََّحُه اَلُتِي

 اجلواب : فاملراد هبم : الشيوخ الذين فيهم قوة عل  القتال ، ومعونة عليه برأي أو تدبري ، وهبذا تتمع اِلدلة .
 َرَواُه أَبُو َداُود ، يِف ُسَنِنِه .( اَل تـَْقتُـُلوا َشْيًخا فَانًِيا ، َواَل ِطْفاًل ، َواَل اْمرَأًَة )  قَالَ  النَِّبَّ  لََنا ، أَنَّ : و  قال ابن قدامة

يِق   ا ، َواَل اْمَرأًَة ، َواَل َهرًِما أَنَُّه َوصَّ  يَزِيَد ِحَّي َوجََّهُه إىَل الشَّاِم ، فـََقاَل : اَل تـَْقُتْل َصِبيًّ  َوُرِوَي َعْن َأِب َبْكٍر الصِيدِي
 ًما .َرَوامُهَا َسِعيٌد .َوَعْن ُعَمَر ، أَنَُّه َوصَّ  َسَلَمَة ْبَن قـَْيٍس ، فـََقاَل : اَل تـَْقتُـُلوا اْمرَأًَة ، َواَل َصِبيًّا ، َواَل َشْيًخا َهرِ 

 ْرأَِة .َوِِلَنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِل اْلِقَتاِل ، َفاَل يـُْقَتْل ، َكاْلمَ 
 ( .َما بَاُل َهِذِه قُِتَلْت ، َوِهَي اَل تـَُقاتُِل  )إىَل َهِذِه اْلِعلَِّة يف اْلَمْرأَِة ، فـََقاَل  َوَقْد أَْوَمأَ النَِّبُّ 

َها .َواْْليَُة َُمُْصوَصٌة مبَا َرَويـَْنا ، َوِِلَنَُّه َقْد َخرََج ِمْن ُعُموِمَها اْلَمْرأَُة ، َوالشَّْيُخ اهْلَرِ   ُم يِف َمْعَناَها ، فـََنِقيُسُه َعَليـْ
ًعا بـَّْيَ اِْلََحاِديِث ، َوِِلَنَّ َأَحاِديثـََنا ، فََأرَاَد بِِه الشُُّيوَخ الَِّذيَن ِفيِهْم قـُوٌَّة َعَل  اْلِقَتاِل ، أَْوَمُعونٌَة َعَلْيِه ، ِبرَْأِي أَْو َتْدِبرٍي ، َجَْ  َوَأمَّا َحِديثُ ُهمْ 

 )املغِن(   بِاْلَعُجوِز الَِّت اَل نـَْفَع ِفيَها . اهْلَرِِم ، َوَحِديثـَُهْم َعام  يِف الشُُّيوِخ ُكلِيِهْم ، َواْْلَاصُّ يـَُقدَُّم َعَل  اْلَعامِي ، َوِقَياُسُهْم يـَْنَتِقضُ َخاصٌَّة يِف 
بِ )  

ْ
ر
َ
ارِ احل

َ
ا فِي د

َ
ه
ْ
ي
َ
ل
َ
ءِ ع

َ
 بِاالستِيال

ُ
ة
َ
نِيم

َ
 الغ

ُ
ك
َ
ل
ْ
م
ُ
ت
َ
 ( . و
 ما أخذ من الكفار قهراً بالقتال . :يمة الغن

 ولو مل تقسم .، أي : أي : أن الغنيمة َتلك باالستيالء عليها 
 باالستيالء عليها زال عنها ملك الكفار. ِلنه  -أ

 أن سبب امللك هو االستيالء التام وقد وجد. -ب
 عده لورثته يف الغنيمة.فاحلق من ببعد أن ملكت الغنيمة ومل تقسم ، وعليه: فإن مات بعض الغزاة 
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َها  وذهب بعض العلماء : َا َُتَْلُك بِاْلِقْسَمِة اَل مبَُجريِد ااِلْسِتياَلِء َعَليـْ  .إىل إني اْلَغِنيَمَة إَّني
 وهذا اختيار ابن القيم .

يَـُهْم فـََقاَل هَلُْم َمِعي َمْن قَاَل : ِحَّي َجاَءُه َوْفُد َهَوازَِن ُمسْ  أَنَّ النَِّبَّ ) ْبن َُمَْرَمَة  رواْلِمْسوَ حلديث  ِلِمَّي َفَسأَُلوُه أَْن يـَُردَّ ِإلَْيِهْم أَْمَواهَلُْم َوَسبـْ
َلًة ِحَّي قـََفَل ِمَن الطَّاِئفِ  َوَقْد ُكْنُت اْسَتْأنـَْيُت ، وََكاَن النَِّبُّ  ...تـََرْوَن   ... ( رواه البخاري . انـَْتظََرُهْم ِبْضَع َعْشَرَة لَيـْ

 َتهلت فلم أقسمها لعلكم ترجعون فتأخذون نساءكم وذراريكم وأموالكم وأما اْلن وقد قسمت فال. : ( أي َتْأنـَْيتُ اسْ  ) 
قد أمهل هوازن بعد انتهاء احلرب وبعد أن حيزت إىل البالد اإلسالمية مل  فدل هذا عل  أن الغنيمة إَّنا َتلك بعد القسمة ِلن النب 

 .يقسمها 
 بل أن يقسم سواء كانت الغنيمة يف ديار احلرب أو يف ديار اإلسالم فإن اإلرث ال يثبت لعدم امللكية.وعل  ذلك: إن مات ق

 فائدة :
 . الغنيمة يف دار احلرب توز قسمة

وهذا مذهب مالك والشافعي وَجاهري العلماء، وقال أصحاب أِب حنيفة، إن مل ُيد اإلمام محولة جاز له قسمتها فيها، وقول اجلمهور  
عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إال َخسَّه وقسمه قبل أن يقفل، واتفقوا عل  أنه إذا قسمها اإلمام هبا  وىل، قال اِلوزاعي، ما قفل أ

 نفذت قسمته.
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 ل .و مل يقاتقاتل أ، ين يقاتلون أي : أن الغنيمة ملن شهد الوقعة من الرجال الذ
 ء .وأما من جاء بعد انتهاء احلرب فإنه ال شيء له منها، وكذلك من انصرف قبل بدء احلرب فإنه ليس له منها شي

 ة .الغنيمة ملن شهد الوقع لقول عمر :
م يف الغنيمة، وهبذا : اِلكثر عل  أنه إذا شهد القتال وجب له السهم وإن مل يقاتل، وأنه إذا جاء بعد القتال فليس له سه قال ابن رشد
 . قال اجلمهور

 : وقال: إَّنا تب عند اجلمهور للمجاهد بأحد شرطّي 
 . ملن حضر القتال اً إما أن يكون ردءإما أن يكون ممن حضر القتال، و 

 . ويسهم لدليل وجاسوس، ومن بعثهم اِلمري ملصلحة وشبههم، وإن مل يشهدوا لفعله  
 فائدة :

: )بُِعْثُت بـَّْيَ يََدْي السَّاَعِة بِالسَّْيِف َحَّتَّ يـُْعَبَد اَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه َوُجِعَل رِْزِقي   عنهما قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َعِن اْبِن ُعَمَر رضي هللا
 د .ََتَْت ِظلِي ُرحمِْي( رواه أمح
جعل فيها ال يف غريها  نائم هلذه اِلمة ، وإىل أن رزق النب ويف احلديث إشارة إىل فضل الرمح ، وإىل حل الغ: قال احلافظ ابن حجر 

 ب .من املكاسب ، وهلذا قال بعض العلماء : إهنا أفضل املكاس
  ( 

َ
س
ُ
م
ُ
 اخل

ُ
رِج
ْ
خ
ُ
ي
َ
 (ف

 أي : فيخرج اإلمام أو نائبه اْلمس ، ) َخس الغنيمة ( ويصرفه عل  ما ذكره هللا تعاىل .
َاقال تعاىل )  يِل ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاَّللَِّ َوَما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأنَّ َّلِلَِّ َُخَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَِب َواْلَيَتاَم  َواْلَمَساِكِّي َواْبِن السَّبِ  َواْعَلُموا أَّنَّ

 ( .َعَل  ُكلِي َشْيٍء َقِديٌر  أَنـْزَْلَنا َعَل  َعْبِدنَا يـَْوَم اْلُفْرقَاِن يـَْوَم اْلتَـَق  اجلَْْمَعاِن َواَّللَُّ 
 ويكون مصرف هذا السهم يف مصارف الفيء يف مصاحل املسلمّي ، وهذا املذهب واختاره ابن تيمية .(  فََأنَّ َّلِلَِّ ُُخَُسُه َولِلرَُّسول) 
 وأين يصرف هذا؟ 
  اِلمة، ولكن الصحيح أن ما هلل وللرسول يف فلإلمام؛ ِلن اإلمام نائب مناب الرسول  قيل: ما هلل فهو يفء، وما للرسول قد و 
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 يكون فيئاً يدخل يف بيت املال ويصرف يف مصاحل املسلمّي.
 وهم بنو هاشم، وبنو املطلب، هؤالء هم أصحاب َخس اْلمس.،  وهم قرِب رسول هللا  ( َوِلِذي اْلُقْرَب )  

املطلب؛ ِلن بِن املطلب وازروا بِن هاشم يف اجلاهلية ويف أول  أما سهم ذوي القرِب فإنه يصرف إىل بِن هاشم وبِن:  قال ابن كثري
ومحاية له: مسلمهم طاعة هلل ولرسوله، وكافرهم محَِيَّة للعشرية وأنفة وطاعة ِلِب  ودخلوا معهم يف الشعب غضبا لرسول هللا ،  اإلسالم

 . طالب عم رسول هللا
  ؟ وكيف يقسم بينهم 

 ، وقيل: بل الذكر واِلنث  سواء. قيل: بل للذكر مثل حظ اِلنثيّيقيل: يقسم بينهم حبسب احلاجة، و 
أما من قال: حبسب احلاجة، قال: ِلننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع احلاجات، لكن خ َ ذوي القرِب؛ ِلهنم أحق الناس مبثل هذه 

 الغنيمة.
وي فيه الذكور واإلناث، كما لو وقف عل  قريبه فإنه وأما من قال: هم سواء، فقال: ِلهنم يستحقونه بوصٍف وهو القرابة، وهذا يست

 يستوي الذكر واِلنث .
 اإلرث يف القرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ اِلنثيّي. وأما من قال: إنه يفضل الذكر عل  اِلنث ، فقال: ِلن

 ) ابن عثيمّي ( .  م بالتساوي.واِلقرب اِلول وهو أننا نراعي احلاجة، فإن كانوا كلهم سواء يف الغَن أو يف احلاجة أعطيناه
 . َجع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، وسواء كان ذكراً أو أنث (  َواْلَيَتاَمى) 

 واختلف العلماء هل يت َ باِليتام الفقراء، أو يعم اِلغنياء والفقراء؟ عل  قولّي.
 اء مل يكن لعطف املساكّي عليهم فائدة.الصحيح أنه ال يت َ؛ ِلننا لو جعلناه خاصاً بالفقر :  قال ابن عثيمني

 . جرباً للنق َ الذي حصل له بفقد أبيه،  ْلمس من الغنيمة ولو كان غنيياً فالصواب أن اليتيم يستحق َخس ا
 ، وهنا يدخل الفقراء يف اسم املساكّي. هم الفقراء (َواْلَمَساِكنِي ) 

 هم من مل ُيدوا شيئاً أو ُيدون نصف الكفاية )هم أشد حاجة من املساكّي(  راء :ْلُفقوإذا قرن الفقراء باملساكّي افُتقا، فيكون اِ 
 . وهم الذين ُيدون نصف الكفاية أو أكثرها، َسوا بذلك ِلن الفقر أسكنهم:  َواْلَمَساِكنيِ 

متاعًا أو ما أشبه ذلك مما  هم املسافرون الذين انقطع به السفر، فيعطون ما يوصلهم إىل سفرهم، يعطون تذكرة أو(  َواْبَن السَِّبيلِ ) 
 حيتاجون إليه.
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 أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه . عل  املقاتلّي : للراجل سهم ، وللفارس ثالثة – هاوهي أربعة أَخاس –أي : يقسم باقي الغنيمة 
 الذي حضر القتال عل  قدميه .الراجل : 

 ُمتـََّفٌق َعَلْيِه. َواللَّْفُظ لِْلُبَخارِيِي  . (يـَْوَم َخْيبَـَر لِْلَفَرِس َسْهَمّْيِ، َولِلرَّاِجِل َسْهًما   َقَسَم َرُسوُل اَّللَِّ  ) عن ابن عمر قال
 ( .َرُجٍل َولَِفَرِسِه َثاَلثََة َأْسُهٍم: َسْهَمّْيِ لَِفَرِسِه، َوَسْهماً َلُه َأْسَهَم لِ  )َوِِلَِب َداُوَد: 

 : ويكونففي هذا احلديث كيفية تقسيم الغنائم بّي اجملاهدين ، والذي يقسم من الغنيمة للمجاهدين أربعة أَخاس ، 
 للفرس سهمّي ولصاحبه سهم ، فيكون اجملموع ثالثة أسهم .

 . وللراجل سهم واحد
 وهذا ما عليه أكثر العلماء .

 ثالثة أسهم، سهٌم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم.  أكثر أهل العلم عل  أن الغنيمة للفارس منها :قال  ابن ُقدامة 
حلديث، قال ابن املنذر: هذا مذهب عمر بن عبد العزيز، واحلسن، وابن سريين، وحبيب بن أِب ثابت، وعوامي علماء اإلسالم يف القدمي وا

منهم: مالك، ومن تبعه من أهل املدينة، والثوريي، ومن وافقه من أهل العراق، والليث بن سعد، ومن تبعه من أهل مصر، والشافعيي، 
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 ) املغِن ( .     وأمحد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف، وحممد.
ِمْن اْلَغِنيَمة ؛ فـََقاَل اجلُْْمُهور : َيُكون لِلرَّاِجِل َسْهم َواِحد َولِْلَفاِرِس َثاَلثَة َأْسُهم ، َواْختَـَلَف اْلُعَلَماء يف َسْهم اْلَفاِرس َوالرَّاِجل :  وقال النووي

 َسْهَماِن ِبَسَبِب فـََرسه َوَسْهم ِبَسَبِب نـَْفسه .
زِيز َوَماِلك َواِْلَْوزَاِعيُّ َوالثَـّْورِيي َواللَّْيث َوالشَّاِفِعيي َوأَبُو يُوُسف َوحُمَمَّد ممَّْن قَاَل هِبََذا اِْبن َعبَّاس َوجُمَاِهد َواحلََْسن َواْبن ِسريِيَن َوُعَمر ْبن َعْبد اْلعَ  

 ن .    ) نووي ( .َوَأمْحَد َوِإْسَحاق َوأَبُو ُعبَـْيد َواْبن َجرِير َوآَخُرو 
 1فائدة : 

 احلكمة من هذه القسمة :
 أن فعل الفارس أقوى من فعل الراجل يف الكر والفر .

. أسهم، سهًما له، وتفرسه سهمّي أسهم لرجل وفرسه ثالثة : أن رسول هللا وقد روي من طريق صحيح عن ابن عمر قال القرطيب :
 ذكره أبو داود. ويف البخاري عن ابن عمر : جعل للفرس سهمّي ولصاحبه سهًما . 

 ) املفهم ( . كون سهمه أكثر من سهم الرَّاجل .ومن جهة املعَن : إن مؤن الفارس أكثر ، وغناؤه أعظم ، فمن املناسب أن ي
 2فائدة : 

 هل هذا يشمل لكل فرس ؟
 فإن للفرس سهمّي . اً أو كان عربي -هو غري العرِب و  - اً ، سواء كان الفرس هجينيشمل كل فرس نعم 

َ تـََعاىَل قَاَل   .َوَهِذِه ِمْن اْْلَْيِل ( َواْْلَْيَل َواْلِبَغاَل ) ِِلَنَّ اَّللَّ
 .َوَهَذا َعام  يِف ُكلِي فـََرٍس ، َأْسَهَم لِْلَفَرِس َسْهَمّْيِ ، َوِلَصاِحِبِه َسْهًما  ِِلَنَّ الرَُّواَة َرَوْوا أَنَّ النَِّبَّ وَ  
رُُه ، َكاْْلَدِميِي .   َوِِلَنَُّه َحيَـَواٌن ُذو َسْهٍم ، فَاْستَـَوى ِفيِه اْلَعَرِبُّ َوَغيـْ

 سهمان. س اهلجّي أو الربذون له سهم واحد الالفر وقال بعض العلماء : 
 قال يف عمدة الفقه : وإن كان الفرس غري عرِب ، فله سهم ولصاحبه سهم . ) العمدة ( .

 اً .أعط  الفرس العرِب سهمّي واهلجّي سهم واستدلوا مبا رواه أبوداود يف مراسيله عن مكحول أن النب 
 .  مراسيل أِب دوادوله شاهد مرسل من حديث خالد بن معدان يف

 وله شاهد عن ابن عباس كما يف اجملمع . 
 3فائدة : 

 هل يسهم ِلكثر من فرس ؟
 ذهب اجلمهور إىل أنه ال يسهم ِلكثر من فرس .

ُهْم احلََْسن وَ قال النووي :  َماِلك َوأَبُو َحِنيَفة َوالشَّاِفِعيي َوحُمَمَّد ْبن َوَلْو َحَضَر بِأَفْـرَاٍس ملَْ ُيْسَهم ِإالَّ ِلَفَرٍس َواِحد . َهَذا َمْذَهب اجلُْْمُهور ِمنـْ
 . احلََْسن 

 .َوقَاَل أَبُو َحِنيَفَة ، َوَماِلٌك ، َوالشَّاِفِعيُّ : اَل ُيْسَهُم ِِلَْكَثِر ِمْن فـََرٍس َواِحٍد قال ابن قدامة : 
َها ، فـََلمْ   َها ، َكالزَّائِِد َعْن اْلَفَرَسّْيِ . ِِلَنَُّه اَل مُيِْكُن أَْن يـَُقاتَِل َعَل  َأْكثـََر ِمنـْ  ) املغِن ( .    ُيْسَهْم ِلَما زَاَد َعَليـْ

 4فائدة : 
 هل يسهم لغري اْليل من البهائم إذا حضرت القتال ؟

 ذهب َجهور العلماء إىل أنه ال شيء هلا .
طَّاِب أَنَُّه اَل ُيْسَهُم َلُه قال ابن قدامة : ...   حِبَاٍل .َواْخَتاَر أَبُو اْلَْ

 َوُهَو قـَْوُل َأْكثَِر اْلُفَقَهاِء .
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 َسْهُم رَاِجٍل . قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر : َأَْجََع ُكلُّ َمْن َأْحَفُظ َعْنُه ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم ، أَنَّ َمْن َغزَا َعَل  بَِعرٍي ، فـََلهُ 
 اِفِعيُّ ، َوَأْصَحاُب الرَّْأِي .َكَذِلَك قَاَل احلََْسُن ، َوَمْكُحوٌل ، َوالثَـّْورِيُّ ، َوالشَّ 

ُ تـََعاىَل   .َوَهَذا ُهَو الصَِّحيُح ، إْن َشاَء اَّللَّ
َقْل َعْنُه أَنَُّه َأْسَهَم ِلَغرْيِ اْْلَْيِل ِمْن اْلبَـَهائِِم ، َوَقْد َكاَن َمَعُه يـَْوَم بَْدٍر َسبـُْعوَن بَعِ  ِِلَنَّ النَِّبَّ  ِبِل ، بَْل  ريًا ، وملَْ خَتْلُ ملَْ يـُنـْ َغزَاٌة ِمْن َغَزَواتِِه ِمْن اإْلِ

َقْل َعْنُه أَنَُّه َأْسَهَم هَلَا ، َوَلْو َأْسَهَم هَلَا لَُنِقَل ، وََكَذلِ  ِمْن ُخَلَفائِِه َوَغرْيِِهْم ، َمَع َكثْـرَِة   النَِّبِي  َك ِمْن بـَْعدِ ِهَي َكاَنْت َغاِلُب َدَواهبِيِْم ، فـََلْم يـُنـْ
ُهْم ِفيَما َعِلْمَناُه أَنَُّه َأْسَهَم لَِبِعرٍي ، َوَلْو َأْسَهَم لَِبِعرٍي ملَْ يَْ َغَزَواهتِِ  َقْل َعْن َأَحٍد ِمنـْ َف َذِلَك ، َوِِلَنَُّه اَل يـََتَمكَُّن َصاِحُبُه ِمْن اْلَكرِي َواْلَفرِي ، ْم ، ملَْ يـُنـْ

 ) املغِن ( .    فـََلْم ُيْسَهْم لَُه ، َكاْلبَـْغِل َواحلَِْماِر .
ِبَل، ِمْن اْلِبَغاِل َواحلَِْمرِي َواْلِفيَـَلِة َوَغرْيَِها، اَل ُيْسَهُم هَلَا، بَِغرْيِ ِخاَل :  مث قال ابن قدامة ٍف، َوِإْن َعظَُم َغَناُؤَها، َوقَاَمْت َمَقاَم َوَما َعَدا اْْلَْيَل َواإْلِ
 ْلبَـَقِر .، َواَل َأَحٌد ِمْن ُخَلَفائِِه، َوِِلَنَـَّها ممَّا اَل َُيُوُز اْلُمَسابـََقُة َعَلْيِه ِبِعَوٍض، فـََلْم يُْسَهْم هَلَا، َكامَلْ ُيْسِهْم هَلَا اْْلَْيِل؛ ِِلَنَّ النَِّبَّ 

 5فائدة : 
 هل يسهم للنساء والصبيان ؟

 ال يسهم هلم ، وإَّنا يرضخ هلم .
 وهذا قول أكثر العلماء .

 (. رواه مسلم َوحُيَْذْيَن ِمَن اْلَغِنيَمِة َوأَمَّا ِبَسْهٍم فـََلْم َيْضِربْ ، فـَُيَداِويَن اجْلَْرَح  ،يـَْغُزو بِالنِيَساءِ  وُل اَّللَِّ َكاَن َرسُ عن ابن عباس قال ) -أ
َفُأْخربَ َأينيِ مَمُْلوٌك ، فََأَمَر ِل ِبَشْيٍء ِمْن ُخْرِثيِي  َشِهْدت َخْيبَـَر َمَع َساَديت ، َفَكلَُّموا يف َرُسوِل اَّللَِّ ) َوَعْن ُعَمرْيٍ َمْوىَل آِب اللَّْحِم قَاَل  -ب
 د .َرَواُه أَبُو َداو ع ( اْلَمَتا 

ْم َسْهٌم َكاِمٌل ، َواَل تـَْقِديَر ُم هلَُ َويـُْرَضُخ لِْلَمْرأَِة َواْلَعْبِد ( َمْعَناُه أَنَـُّهْم يـُْعَطْوَن َشْيًئا ِمْن اْلَغِنيَمِة ُدوَن السَّْهِم ، َواَل ُيْسهَ قوله ) قال ابن قدامة : 
نَـُهْم ، َوِإنْ  نَـُهْم َسوَّى بـَيـْ َماِم ، فَِإْن رََأى التَّْسوِيََة بـَيـْ  َرَأى التـَّْفِضيَل َفضََّل . ِلَما يـُْعطُونَُه ، بَْل َذِلَك إىَل اْجِتَهاِد اإْلِ

ُهْم َسِعيُد ْبنُ   .اْلُمَسيِيِب ، َوَماِلٌك ، َوالثَـّْورِيُّ ، َواللَّْيُث ، َوالشَّاِفِعيُّ ، َوِإْسَحاُق  َوَهَذا قـَْوُل َأْكثَِر أَْهِل اْلِعْلِم ؛ ِمنـْ
 ُث ذكر اِلدلة السابقة ُث قال :

 َوِِلَنَـُّهَما لَْيَسا ِمْن أَْهِل اْلِقَتاِل ، فـََلْم ُيْسَهْم هَلَُما ، َكالصَِّبِي . -ج
 .سهم للنساء إذا حضرت وقد اختلف أهل العلم هل ي وقال الشوكاين :
َوقَاَل بـَْعُضُهْم ُيْسَهُم لِْلَمْرأَِة َوالصََِّبِي. َوُهَو قـَْوُل ،  ييِ َوالشَّاِفعِ  ييِ اْلَعَمُل َعَل  َهَذا ِعْنَد َأْكثَِر أَْهِل اْلِعْلِم َوُهَو قـَْوُل ُسْفَياَن الثَـّْورِ فقال الُتمذي : 

 ي .اَِلْوزَاعِ 
حد من أسهم ِل شعار بأن النب إوما ورد من اِلحاديث مما فيه ، سهم للنساء والصبيان والعبيد والذميّي والظاهر أنه ال يُث قال : 

 .بّي اِلحاديث  اً هؤالء فينبغي محله عل  الرضخ وهو العطية القليلة َجع
ت)  
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 نَّ اجْلَْيَش إَذا َفَصَل َغازِيًا ، َفَخَرَجْت ِمْنُه َسرِيٌَّة أَْو َأْكثـَُر ، فَأَيُـُّهَما َغِنَم ، َشارََكُه اْْلَخُر .أَ  أي :
 .يف قـَْوِل َعامَِّة أَْهِل اْلِعْلِم 

نَـَها َوبـَّْيَ اجْلَْيِش .َوَقْد ُرِوَي أَنَّ النَِّبَّ َلمَّا َغزَا َهَوازَِن ، بـََعَث َسرِيًَّة ِمْن اجْلَْيِش قِ  -أ  َبَل أَْوطَاٍس ، فـََغِنَمْت السَّرِيَُّة ، َفَأْشَرَك بـَيـْ
 ( .َويـَُردُّ َسرَايَاُهْم َعَل  قـََعِدِهْم  )قَاَل  قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر : َوَرَويـَْنا أَنَّ النَِّبَّ  -ب
 ) املغِن ( .   رِْدٌء ِلَصاِحِبِه ، فـََيْشَُتُِكوَن ، َكَما َلْو َغِنَم َأَحُد َجاِنَبْ اجْلَْيِش . َوِِلَنَـُّهْم َجْيٌش َواِحٌد ، وَُكلُّ َواِحٍد ِمنـُْهمْ  -ج
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 الغال : هو من يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم .
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 ة .) اْلُغُلول ( اْْلَِيانَة ، َوَأْصله السَّرَِقة ِمْن َمال اْلَغِنيَمة قـَْبل اْلِقْسمَ  : نوويقال ال
َماَم َعَلْيِه ، َواَل َيَضُعُه َمعَ  قال ابن قدامة :  .ْكُمُه اْلَغِنيَمِة ، َفحُ  اْلَغالُّ : ُهَو الَِّذي َيْكُتُم َما يَْأُخُذُه ِمْن اْلَغِنيَمِة ، َفاَل يُْطِلُع اإْلِ

 ومن  كبائر الذنوب . وهو حرام ، 
 . َردي َما َغلَّهُ َوَأَْجََع اْلُمْسِلُموَن َعَل  تـَْغِليظ ََتِْرمي اْلغُُلول ، َوأَنَُّه ِمْن اْلَكَبائِر ، َوَأَْجَُعوا َعَل  أَنَّ َعَلْيِه  قال النووي :

 . ْغُلْل يَْأِت مبَا َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُُثَّ تـَُوَفَّ ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظَلُموَن(َوَما َكاَن لَِنِبٍي أَْن يـَُغلَّ َوَمْن يَـ  قال تعاىل )-أ
باً حبمله وثَِقله ، : أي  (َوَمن يـَْغُلْل يَْأِت مبَا َغلَّ يـَْوَم القيامة  قوله تعاىل ) قال القرطيب : وَمرُعوباً يأيت به حاماًل له عل  ظهره ورقبته ، ُمعذي

اً بإظهار خيانته عل  رؤوس اِلشهاد   .بصوته ، وُمَوخبَّ
وجعل هللا ،  وهذه الفضيحة الت يُوقعها هللا تعاىل بالغالي نظرُي الفضيحة الت توقع بالغادر ، يف أن يُنصب له ِلواء عند استه بقدر َغْدَرته

 ونهتعاىل هذه املعاقَبات َحْسَبما يـَْعَهَدُه الَبشَر ويـَْفَهمُ 
 ( رواه مسلم . الَ تـُْقَبُل َصاَلٌة بَِغرْيِ ُطُهوٍر َوالَ َصَدَقٌة ِمْن ُغُلولٍ  )يـَُقوُل  َسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ . ُعَمر . قَاَل  اْبنعن  -ب
ُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة ياَل أُْلِفَّيَّ َأَحدَُكْم ُيَِ » ُُثَّ قَاَل  ُه َوَعظََّم َأْمَرهُ َفذََكَر اْلغُُلوَل فَ َعظَّمَ َذاَت يـَْوٍم  قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اَّللَِّ ) َعْن َأِِب ُهَريـَْرَة قَاَل و  -ج

ُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَل  َرقـََبِتِه ي. فَأَُقوُل اَل أَْمِلُك َلَك َشْيئًا َقْد أَبـَْلْغُتَك . اَل أُْلِفَّيَّ َأَحدَُكْم ُيَِ  َعَل  َرقـََبِتِه بَِعرٌي َلُه ُرَغاٌء يـَُقوُل يَا َرُسوَل اَّللَِّ أَِغْثِِن 
ُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَل  َرقـََبِتِه َشاٌة هَلَا ي. َفأَُقوُل اَل أَْمِلُك َلَك َشْيئًا َقْد أَبـَْلْغُتَك . اَل أُْلِفَّيَّ َأَحدَُكْم ُيَِ  فـََرٌس َلُه مَحَْحَمٌة فـَيَـُقوُل يَا َرُسوَل اَّللَِّ أَِغْثِِن 

ُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَل  َرقـََبِتِه نـَْفٌس هَلَا ِصَياٌح ي. فَأَُقوُل اَل أَْمِلُك َلَك َشْيئًا َقْد أَبـَْلْغُتَك . اَل أُْلِفَّيَّ َأَحدَُكْم ُيَِ  ُقوُل يَا َرُسوَل اَّللَِّ أَِغْثِِن ثـَُغاٌء يَـ 
ُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَل  َرقـََبِتِه رِقَاٌع خَتِْفُق فـَيَـُقوُل يَا يَشْيئًا َقْد أَبـَْلْغُتَك . اَل أُْلِفَّيَّ َأَحدَُكْم ُيَِ  . فَأَُقوُل اَل أَْمِلُك َلكَ  فـَيَـُقوُل يَا َرُسوَل اَّللَِّ أَِغْثِِن 

.  اْلِقَياَمِة َعَل  َرقـََبِتِه َصاِمٌت فـَيَـُقوُل يَا َرُسوَل اَّللَِّ أَِغْثِِن  ُء يـَْومَ ي. فَأَُقوُل اَل أَْمِلُك َلَك َشْيئاً َقْد أَبـَْلْغُتَك . الَ أُْلِفَّيَّ َأَحدَُكْم ُيَِ  َرُسوَل اَّللَِّ أَِغْثِِن 
 ( متفق عليه . َفأَُقوُل الَ أَْمِلُك َلَك َشْيئاً َقْد أَبـَْلْغُتكَ 

: )) ُهَو يف النَّاِر ((  ، فـََقاَل َرُسول هللا  َرُجٌل يـَُقاُل َلُه ِكرِْكَرُة ، َفَماتَ  َكاَن َعَل  ثـََقل النَّبِي   )، قَاَل   عبد هللا بن عمرو  وعن-د
 رواه البخاري . (َفَذَهُبوا يـَْنظُُروَن إِلَْيه ، فـََوَجُدوا َعَباءًة َقْد َغلََّها 

َنا فـََلْم نـَْغَنْم ذَ   َخَرْجَنا َمَع النَِّبيِ ) َعْن َأِِب ُهَريـْرََة قَاَل و  -ه ُ َعَليـْ َهباً َواَل َورِقاً َغِنْمَنا اْلَمَتاَع َوالطََّعاَم َوالثِيَياَب ُُثَّ اْنطََلْقَنا ِإىَل ِإىَل َخْيبَـَر فـََفَتَح اَّللَّ
 اَم َعْبُد َرُسوِل اَّللَِّ قَ  يَ الضُّبَـْيِب فـََلمَّا نـََزْلَنا اْلَوادِ  َعْبٌد َلُه َوَهَبُه َلُه َرُجٌل ِمْن ُجَذاٍم يُْدَع  رِفَاَعَة ْبَن َزْيٍد ِمْن َبِِن  َوَمَع َرُسوِل اَّللَّ  ياْلَوادِ 

ُفُه فـَُقْلَنا َهِنيئاً لَُه الشََّهاَدُة يَا َرُسوَل اَّللَِّ . قَاَل رَ  َكالَّ َوالَِّذى نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه ِإنَّ الشَّْمَلَة »  ُسوُل اَّللَِّ حَيُلُّ َرْحَلُه فـَُرِمَ  ِبَسْهٍم َفَكاَن ِفيِه َحتـْ
َها اْلَمَقاِسُم لَتَـْلَتِهُب َعَلْيِه  قَاَل فـََفزَِع النَّاُس . َفَجاَء َرُجٌل ِبِشرَاٍك أَْو ِشرَاَكّْيِ . فـََقاَل يَا َرُسوَل « . نَاراً َأَخَذَها ِمَن اْلَغَنائِِم يـَْوَم َخْيبَـَر ملَْ ُتِصبـْ

 (. رواه مسلمْو ِشرَاَكاِن ِمْن نَارٍ ِشرَاٌك ِمْن نَاٍر أَ »  اَّللَِّ َأَصْبُت يـَْوَم َخْيبَـَر . فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
طَّاِب قَاَل عن و -و فـََقاُلوا ُفاَلٌن َشِهيٌد ُفاَلٌن َشِهيٌد َحَّتَّ َمرُّوا َعَل  َرُجٍل   َلمَّا َكاَن يـَْوُم َخْيبَـَر أَقْـَبَل نـََفٌر ِمْن َصَحابَِة النَِّبيِ )ُعَمُر ْبُن اْلَْ

طَّاِب اْذَهْب » ُُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ « . بـُْرَدٍة َغلََّها أَْو َعَباَءةٍ  النَّاِر يف  رَأَيـُْتُه يف  َكالَّ ِإينيِ » ُسوُل اَّللَِّ فـََقاُلوا ُفاَلٌن َشِهيٌد . فـََقاَل رَ  يَا اْبَن اْلَْ
 ( رواه مسلم .َأالَ ِإنَُّه الَ يَْدُخُل اجْلَنََّة ِإالَّ اْلُمْؤِمُنونَ »َدْيُت قَاَل َفَخَرْجُت فـََنا« . النَّاِس إِنَُّه الَ يَْدُخُل اجْلَنََّة ِإالَّ اْلُمْؤِمُنونَ  فـََناِد يف 

 . ًوالغلول ذنب عظيم ولو كان شيئاً يسريا 
َ  أَنَّ َرُجاًل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِي )َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اجلَُْهِِنِي   .فـََقاَل: َصلُّوا َعَل  َصاِحِبُكمْ  هللِا  ، َفذََكُروا َذِلَك لَِرُسولِ  يـَْوَم َخْيبَـرَ تـُُويفيِ

 رواه أبو داود (. . فـََفتَّْشَنا َمَتاَعُه فـََوَجْدنَا َخَرزًا ِمْن َخَرِز يـَُهوَد الَ ُيَساِوي ِدْرمَهَّْيِ َبُكْم َغلَّ يِف َسِبيِل هللاِ : ِإنَّ َصاحِ وُه النَّاِس ِلَذِلَك، فـََقالَ فـَتَـَغيـََّرْت ُوجُ 

 . أهل العلم إىل أن الغلول مينع من إطالق الشهادة عل  الغالي ؛ فال يستحق بذلك غفران كل الذنوبذهب بعض وقد 
 ل .غُُلول مَيَْنع ِمْن ِإْطاَلق ِاْسم الشََّهاَدة َعَل  َمْن َغلَّ ِإَذا قُتِ  : القال النووي رمحه هللا
، َواَل احلَِْديِث َعَل  نـَْفِي َشَهاَدتِِه، َكْيَف َوَقْد قُِتَل يِف َسِبيِل اَّللَِّ َوِخْدَمِة َرُسوِل اَّللَِّ ِإْذ اَل َداَللََة يِف ، يِه حَبْثٌ  : وفِ قال القاري رمحه هللا

َْجَا   ع . ) مرقاة املفاتيح ( .ُيْشتَـَرُط يف الشَِّهيِد أالي َيُكوُن َعَلْيِه َذَنٌب أَْو َدْيٌن بِاإْلِ
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وصول إىل مقام الشهادة العليا ، والذي به يُغفر له كل الذنوب ، وإن كان ال حيرمه من أصل وقد يقال : إن الغلول حيرم الشهيد من ال
  . الشهادة وفضيلتها

 واملِقود ( إال السالح واملصحف وما فيه روح . الغال جزاؤه حيرق رحله كله ) كاِلواين ، وشداد البعري ، والسرج ، -
 هذا املذهب .

 )وضعفه أبو داود والبيهقي واحلافظ(  رواه أبو داود .(قَاَل )ِإَذا َوَجْدمُتُ الرَُّجَل َقْد َغلَّ َفَأْحرُِقوا َمَتاَعُه َواْضرِبُوهُ  َعِن النَِّبِي  ُعَمَر ْبن اْْلَطَّابِ  حلديث 

 .اَل حُيَرَُّق ؛ حِلُْرَمِتِه أَمَّا اْلُمْصَحُف ، فَ 
، َوِِلَنَُّه اَل يَْدُخُل يِف َمِة احْلَيَـَواِن يف نـَْفِسهِ َوحِلُرْ ، ذِيَب بِالنَّاِر إالَّ رَبُـَّهاَأْن يـُعَ  لِنَـْهِي النَِّبِي  حُيَرَُّق؛حْلَيَـَواُن اَل وما فيه روح : كالبعري والفرس ، فاَ  

 َوَهَذا اَل ِخاَلَف ِفيِه .، اْسِم اْلَمَتاِع اْلَمْأُموِر بِِإْحرَاِقِه 
 عه .: إىل أنه ال حيرق متا بعض العلماءوذهب 

 وهذا قول َجاهري العلماء .
 َوِعْنَد َماِلٍك َوالشَّاِفِعيِي َوَأِب َحِنيَفَة َوَأْصَحاهِبِْم َواللَّْيِث: اَل حُيَرَُّق َمَتاُعُه. قال القرطيب :
َمام، َواَل حُيَرَّق َمَتاعه: يـَُعزَّر عَ ارُعَلَماء َوأَئِمَّة اِْلَْمصَ َواْختَـَلُفوا يف ِصَفة ُعُقوبَة اْلَغالي . فـََقاَل َُجُْهور الْ  وقال النووي : ، َل  َحَسب َما يـَرَاُه اإْلِ

 م . َوَهَذا قـَْول َماِلك َوالشَّاِفِعيي َوَأِب َحِنيَفة َوَمْن اَل حُيَْص  ِمْن الصََّحابَة َوالتَّاِبِعَّي َوَمْن بـَْعده
ُق الَِّذي َأَخَذ الشَّْمَلَة، َواَل َأْحَرَق َمَتاَع َصاِحِب اْْلََرزَاِت  الَِّذي تـََرَك الصَّاَلَة َعَلْيِه، َوَلْو َكاَن َحرْ  ملَْ حُيَريِْق َمَتاَع الرَُّجلِ  ِِلَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -أ

 .     ) التفسري ( . ، َوَلْو فـََعَلُه لَُنِقَل َذِلَك يف احلَِْديثِ  َمَتاِعِه َواِجًبا َلَفَعَلُه 
 َعْن إَضاَعِة اْلَماِل . َمَتاِع إَضاَعٌة َلُه ، َوَقْد  نـََه  النَِّبُّ َوِِلَنَّ إْحرَاَق الْ  -ب

 فائدة :
 .اختار ابن تيمية : أن ذلك راجع إىل رأي اإلمام 

 فائدة :
    ؟ الغلولما حكم من تاب من 

 : أن يتوب قبل القسمة ، فيجب رده .احلال األوَل 
َ َردُُّه إىَل أَْهِلِه . .قـَْبَل اْلِقْسَمِة ، َردَّ َما َأَخَذُه يف اْلُمْقَسِم ، ِبَغرْيِ ِخاَلٍف  إَذا تَاَب اْلَغالُّ قال ابن قدامة :   ِِلَنَُّه َحق  تـََعّيَّ

 :فَِإْن تَاَب بـَْعَد اْلِقْسَمِة احلال الثانية : 
َماِم ، َويـََتَصدَّ    َق بِاْلَباِقي .َفُمْقَتَض  اْلَمْذَهِب أَْن يـَُؤدِيَي َُخَُسُه إىَل اإْلِ

 َوَهَذا قـَْوُل احلََْسِن ، َوالزُّْهرِيِي ، َوَماِلٍك ، َواِْلَْوزَاِعيِي ، َوالثَـّْورِيِي ، َواللَّْيِث .
 ( .يـَْوَم اْلِقَياَمِة  بَـُلُه ِمْنك ، َحَّتَّ تَِيَء بِهِ اَل أَقْـ  )قَاَل  َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ : اَل أَْعِرُف لِلصََّدَقِة َوْجًها ، َوَقْد َجاَء يف َحِديِث اْلَغالِي ، َأنَّ النَِّبَّ 

 .وُن إَْجَاًعا َولََنا قـَْوُل َمْن ذََكْرنَا ِمْن الصََّحابَِة َوَمْن بـَْعَدُهْم ، ومََلْ نـَْعِرْف هَلُْم ُُمَاِلًفا يف َعْصرِِهْم ، فـََيكُ 
 .َعِتِه الَِّت ُخِلَق هَلَا ، َواَل يـََتَخفَُّف بِِه َشْيٌء ِمْن إُثِْ اْلَغالِي َوِِلَنَّ تـَرَْكُه َتْضِييٌع َلُه ، َوتـَْعِطيٌل ِلَمنـْفَ 

، فَـ  ، فـََيْذَهبُ ِصُل إىَل َصاِحِبهِ ، َوَما حَيُْصُل ِمْن َأْجِر الصََّدَقِة يَ ِصُل إلَْيِه ِمْن اْلَمَساِكّيِ َويِف الصََّدَقِة نـَْفٌع ِلَمْن يَ  ُْثُ َعْن اْلَغالِي  .َيُكوُن أَْوىَل بِِه اإْلِ
 )املغِن( 

َر إِيَصال َحقي ُكلي َواِحد إِلَْيِه  قال النووي :  :َفِفيِه ِخاَلف لِْلُعَلَماِء َوَأَْجَُعوا َعَل  أَنَّ َعَلْيِه َردي َما َغلَُّه ، فَِإْن تـََفرََّق اجْلَْيش َوتـََعذَّ
مَ   .ام أَْو احْلَاِكم َكَسائِِر اِْلَْمَوال الضَّائَِعة قَاَل الشَّاِفِعيي َوطَائَِفة : ُيَِب َتْسِليمه ِإىَل اإْلِ

َمام  لَّْيث َوَأمْحَد َواجلُْْمُهورَوقَاَل اِْبن َمْسُعود َواْبن َعبَّاس َوُمَعاِويَة َواحلََْسن َوالزُّْهرِيي َواِْلَْوزَاِعيُّ َوَماِلك َوالثَـّْورِيي َوال : يَْدَفع َُخُسه ِإىَل اإْلِ
  ي .ْلَباقِ َويـََتَصدَّق بِا
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 إلمام يريي بّي أمرين :إذا غنم املسلمون أرضاً ، وأخذوها قهراً بالسيف ، فإن ا
 أن يقسمها بّي الغاَّنّي . األول :

 خبيرب . كما فعل النب 
 أن يوقفها عل  املسلمّي ، ويضرب عليها خراجاً سنوياً يؤخذ ممن هي بيده وال ميلكها أحد . الثاين :

 حّي فتح الشام ومصر فأوقفها عل  املسلمّي .كما فعل عمر 
َماَم ُُمَيَـٌّر بـَّْيَ ِقْسَمِتَها َعَل  اْلَغاَّنَِّي فَِإْن  ...قال ابن قدامة :  َوًة َفِفيِه َثاَلُث رَِوايَاٍت : إْحَداُهنَّ ، َأنَّ اإْلِ يِع فُِتَح َعنـْ ، َوبـَّْيَ َوقـَفَّْيتَها َعَل  َجَِ

َقسََّم ِنْصَف َخْيبَـَر ، َوَوَقَف ِنْصَفَها لِنَـَوائِِبِه َوَوَقَف ُعَمُر الشَّاَم  نَّ النَِّبَّ فَإِ  اْلُمْسِلِمَّي ؛ ِِلَنَّ ِكاَل اِْلَْمرَْيِن َقْد ثـََبَت ِفيِه ُحجٌَّة َعْن النَِّبِي 
ُه ِمْن اْْلَُلَفاِء ، وملَْ يـُْعَلْم َأَحٌد وََكَذِلَك فـََعَل َمْن بـَْعدَ َواْلِعرَاَق َوِمْصَر َوَسائَِر َما فـََتَحُه ، َوأَقـَرَُّه َعَل  َذِلَك ُعَلَماُء الصََّحابَِة ، َوَأَشاُروا َعَلْيِه بِِه ، 

ُهْم َقَسَم َشْيًئا ِمْن اِْلَْرِض الَِّت افْـَتَتُحوَها .  ِمنـْ
يًعا يِف َخْيبَـَر  ِِلَنَّ النَِّبَّ   .فـََعَل اِْلَْمرَْيِن َجَِ

 َخْيبَـَر . النَِّبُّ  َوِِلَنَّ ُعَمَر قَاَل : َلْواَل آِخُر النَّاِس َلَقَسْمت اِْلَْرَض َكَما َقَسمَ  
َوَقَف ِنْصَف َخْيبَـَر ، َوَلْو َكاَنْت  َقدْ  َفَدلَّ َعَل  أَنَّ ِفْعَلُه َذِلَك ملَْ َيُكْن ُمتَـَعيِيًنا ، َكْيَف َوالنَِّبُّ  فـََقْد َوَقَف اِْلَْرَض َمَع ِعْلِمِه بِِفْعِل النَِّبِي 

 ) املغِن ( .         . لِْلَغاَّنَِّي ملَْ َيُكْن َلُه َوقْـُفَها
 فائدة :

وجب عليه فعل اِلصلح،  وهذا التخيري ختيري مصلحة وليس ختيري َتَشهٍي؛ وذلك للقاعدة الت سبقت )أن من ُخريِي بّي شيئّي ويتصرف لغريه
 وإن كان لنفسه فله أن يعدل إىل اِلسهل سواء كان أصلح أو غري أصلح(،

َماِم اْخِتَياُر َمْصَلَحٍة ، اَل اْخِتَياُر ُتَشهِي فـَيَـْلَزُمُه ِفْعُل َماإَذا ثـََبَت هَ : ...  قال ابن قدامة يـََرى اْلَمْصَلَحَة ِفيِه ،  َذا فَِإنَّ ااِلْخِتَياَر اْلُمَفوََّض إىَل اإْلِ
 . َواْلَمنِي يِف اِْلَْسَرى َواَل َُيُوُز َلُه اْلُعُدوُل َعْنُه ، َكاْْلِيَـَرِة بـَّْيَ اْلَقْتِل َوااِلْسُتْقَاِق ، َواْلِفَداءِ 
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 الذمة لغة : العهد .
 . وشرعاً : إقرار بعض الكفار عل  كفرهم بشرط بذل اجلـــزيــة ، والتزام أحكام امللة يف ديارنا

يَـْوِم اْلِخِر َواَل حُيَريُِموَن َما َحرََّم اَّللَُّ َوَرُسولُُه َواَل يَِديُنوَن ِديَن احلَْقِي ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ واِلصل فيها قوله تعاىل )قَاتُِلوْا الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َواَل بِالْ 
 ( .اْلِكَتاَب َحَّتَّ يـُْعطُواْ اجْلِْزيََة َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن 

، َومبَْن َمَعُه ِمْن اَْلُمْسِلِمَّي َخرْياً، ُُثَّ قَاَل: "اُْغُزو ِإَذا أَ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ   ) قَاَل: .  بـَُرْيَدة ويف حديث ا مََّر أَِمريًا َعَل  َجْيٍش أَْوَصاُه بِتَـْقَوى َاَّللَِّ
، اُْغُزوا، َواَل تـَغُلُّوا، َواَل تـَْغُدُروا ، قَاتُِلوا ِمْن َكَفَر بَِاَّللَِّ ، يف َسِبيِل َاَّللَِّ  ِإَذا َلِقيَت َعُدوََّك ِمْن اَْلُمْشرِِكَّي فَاْدُعُهْم ِإىَل َثاَلِث ِخَصالٍ وَ  .، .. ِبْسِم َاَّللَِّ

ُهمْ فَاْسَأهْلُْم َاجلِْْزيَةَ فَِإْن ُهْم أَبـَْوا  ، ...  . ( رواه مسلم ... ، فَِإْن ُهْم َأَجابُوَك فَاقْـَبْل ِمنـْ
نِ )  
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 أي : ال يعقد اإلمام أو نائبه الذمة إال ِلصناف ثالثة : اليهود ، والنصارى ، واجملوس .
 ( .اِغُروَن ـٍد َوُهْم صَ ــواْ اجلِْْزيََة َعن يَ ــَوالَ يَِديُنوَن ِديَن احلَْقِي ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكَتاَب َحَّتَّ يـُْعطُ أما اليهود والنصارى فلآلية السابقة )... 

 أخذها منهم . وأما اجملوس : فقد ثبت أن النب 
 ر ( رواه البخاري .َأَخَذَها ِمْن جَمُوِس َهجَ  أَنَّ َرُسوَل هللِا )  َعْبد الرَّمْحَن ْبُن َعْوف عن  

 وهذا املذهب .
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 وهبذا قال الشافعية ، وهو قول ابن حزم .
) أمرت أن أقاتل الناس حَّت يشهدوا أن ال  وال يقبل منهم إال اإلسالم أو القتل ، حلديث ابن عمر قال : قال  فال تؤخذ من غريهم ،

إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا ( فدل عل  وجوب مقاتلة َجيع الناس ، وخ َ منهم أهل الكتاب بن َ القرآن ، واجملوس بالسنة ، فيبق  
 ، فال يقبل منهم إال اإلسالم أو القتل .سائر الكفار عل  عموم احلديث 

ُهْم اجلِْْزيَُة ، َواَل يـَُقرُّوَن هِبَا ، َواَل يـُْقَبُل مِ  قال ابن قدامة : ْساَلُم ، فَِإْن مَلْ َمْن ِسَوى اْليَـُهوِد َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوس اَل تـُْقَبُل ِمنـْ ُهْم إالَّ اإْلِ نـْ
 . َمْذَهِب َأمْحَدَ  ُيْسِلُموا قُِتُلوا ، َهَذا ظَاِهرُ 
 إىل أن اجلزية تؤخذ من أهل الكتاب واجملوس ومشركي العجم خاصة دون مشركي العرب .وذهب بعض العلماء : 

 وهذا قول احلنفية .
 إىل أن اجلزية تؤخذ من َجيع الكفار دون استثناء .وذهب بعض العلماء : 

 وهذا قول املالكية ، واختيار ابن تيمية ، وابن القيم .
 وقال اِلوزاعي : تؤخذ اجلزية من كل عابد وثن ، أو نار ، أو جاحد ، أو مكذب ، كذلك مذهب مالك . قال القرطيب :

 ... ( . َوِإَذا َلِقيَت َعُدوََّك ِمْن اَْلُمْشرِِكَّي فَاْدُعُهمْ حلديث بريدة السابق )  -أ
 ، والنصارى ، واجملوس ، وعباد اِلوثان من العرب وغريهم .: أن لفظ املشركّي يعم الكفار َجيعاً ، من اليهود  وجه الداللة

 ر يف هذا احلديث أنواع من الفقه... منها: أن اجلزية تؤخذ من كل كافر؛ هذا ظاهر احلديث ومل يستثن منه كافرًا من كاف: و  قال ابن القيم
 أخذ اجلزية من جموس هجر كما تقدم . وِلن الرسول  -ب

 وهللا أعلم .
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 أي : أن عقد الذمــة ال يصح أن يتواله إال اإلمام أو نائبه .
 ِلنه عقد ُمؤبيد فال يُفتأت عل  اإلمام فيه .    ) الروض املربع ( .-أ

َماِم َوَما يـَرَاُه ِمْن اْلَمْصَلَحِة و  -ب  ( ..   ) املغِن ِِلَنَّ َذِلَك يـَتَـَعلَُّق بَِنظَِر اإْلِ
 1فائدة : 

 وهذا من الفروق بّي عقد الذمة واِلمان .
 فعقد الذمة ال يعقد إال اإلمام أو نائبه ، أما اِلمان فيجوز من كل مسلم .

 ومن الفروق :
 أن عقد الذمة تكون مدهتا طويلة ، أما اِلمان فمدته قصرية .

 لتجارة ، أو زيارة قريب وَنو ذلك .ِلن اِلمان أن يعطي املسلم الكافر أماناً لدخول بالد املسلمّي ، 
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 هي الوظيفة املأخوذة من الكافر إلقامته بدار اإلسالم يف كل عام .     ) املغِن ( . اجلزية :
 من ذلك :فاجلزية تكون عل  عموم الكفار ، لكن يستثَن 

 الصب ، واملرأة ، والعبد ، والفقري العاجز .
 أبو داود . َأْخَرَجه (ِإىَل اَْلَيَمِن، َوأََمَرين أَْن آُخَذ ِمْن ُكلِي َحاملٍِ ِديَناراً، أَْو َعْدَلُه معافرياً  بـََعَثِِن اَلنَِّبُّ  ) قَالَ  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل 
 . ِجْزيََة َعَل  َصِبٍي ، َواَل زَائِِل اْلَعْقِل ، َواَل اْمَرأٍَة ( ) َواَل  ولهقَ  قال ابن قدامة :

 .اَل نـَْعَلُم بـَّْيَ أَْهِل اْلِعْلِم ِخاَلفًا يف َهَذا 
 .َعْن َغرْيِِهْم ِخاَلفـَُهْم  َوبِِه قَاَل َماِلٌك َوأَبُو َحِنيَفَة َأْصَحابُُه َوالشَّاِفِعيُّ َوأَبُو ثـَْوٍر َوقَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر : َواَل أَْعَلمُ 
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 :َوَقْد َدلَّ َعَل  ِصحَِّة َهَذا 
َياِن ، َواَل   َأنَّ ُعَمَر  -أ َتْضرِبُوَها إالَّ َعَل  َمْن َجَرْت َعَلْيِه َكَتَب إىَل أَُمرَاِء اِْلَْجَناِد ، أَْن اْضرِبُوا اجلِْْزيََة ، َواَل َتْضرِبُوَها َعَل  النِيَساِء َوالصِيبـْ
 .ْلَمَواِسي َرَواُه َسِعيٌد َوأَبُو ُعبَـْيٍد َواِْلَثـَْرُم ا

 .َدلِيٌل َعَل  أَنَـَّها اَل تَُِب َعَل  َغرْيِ بَاِلٍغ  (ُخْذ ِمْن ُكلِي َحاملٍِ ِديَنارًا  )ِلُمَعاٍذ  َوقـَْوُل النَِّبِي  -ب
يََة تـُْؤَخُذ حِلَْقِن الدَِّم ، َوَهُؤاَلِء ِدمَ  -ج  ) املغِن ( .     اُؤُهْم حَمُْقونٌَة ِبُدوهِنَا .َوِِلَنَّ الدِي

(  قَاتُِلوا الَِّذينَ ) قال علماؤنا رمحة هللا عليهم: والذي دل عليه القرآن أن اجلزية تؤخذ من الرجال املقاتلّي، ِلنه تعاىل قال  وقال القرطيب :
، ِلنه ال مال له ،  يقاتل. ويدل عل  أنه ليس عل  العبد وإن كان مقاتالً  فيقتضي ذلك وجوهبا عل  من ( َحَّتَّ يـُْعطُوا اجْلِْزيَةَ ) إىل قوله 

وال يقال ملن ال ميلك حَّت يعطي. وهذا إَجاع من العلماء عل  أن اجلزية إَّنا توضع عل  َجاجم الرجال  (  َحَّتَّ يـُْعطُوا) وِلنه تعاىل قال 
  .  ) تفسري القرطب ( .والعبيد واجملانّي املغلوبّي عل  عقوهلم والشيخ الفاين اِلحرار البالغّي ، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية

د  ) 
ْ
ب
َ
 ع
َ
 ( وال

 فالعبد ال جزية عليه .
 ِلنه ال مال له ، فال ميلك .

َا يـَُؤدِييه َسيِيُدُه ، فـَيُـَؤدِيي إَُيابُُه َعَل  َعْبِد اْلُمْسِلِم إىَل إ  َُياِب اجْلِْزيَِة َعَل  ُمْسِلٍم .َوِِلَنَّ َما َلزَِم اْلَعْبَد إَّنَّ
ا ) 

َ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ُ
جز
ْ
ع
َ
قرِي  ي

َ
 ف
َ
ال
َ
 ( . و

 فالفقري العاجز عن أدائها ال تب عليه جزيــة .
َ تـََعاىَل قَاَل  -أ ُ نـَْفًسا إالَّ ُوْسَعَها  )ِِلَنَّ اَّللَّ  ( .اَل ُيَكلِيُف اَّللَّ

 .، َفاَل يـَْلَزُم اْلَفِقرَي اْلَعاِجَز ، َكالزََّكاِة َواْلَعْقِل  َوِِلَنَّ َهَذا َماٌل ُيَُِب حِبُُلوِل احلَْْولِ  -ب
 فائدة :

  بـُْرُؤُه ، ِطيُع َمَعُه اْلِقَتاَل ، َواَل يـُْرجَ َواَل َشْيٍخ فَاٍن ، َواَل َزِمٍن ، َواَل أَْعَم  َهُؤاَلِء الثَّاَلثَُة َوَمْن يف َمْعَناُهْم ممَّْن بِِه َداٌء اَل َيْستَ  قال ابن قدامة :
 اَل ِجْزيََة َعَلْيِهْم .

 َوُهَو قـَْوُل َأْصَحاِب الرَّْأِي .
 َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ ، يِف َأَحِد قـَْولَْيِه : َعَلْيِهْم اجْلِْزيَُة بَِناًء َعَل  قـَْتِلِهْم .

َياِن .َوَقْد َسَبَق قـَْولَُنا يِف أَنَـُّهْم اَل يـُْقتَـُلوَن ، َفاَل تَُِب َعَلْيِهْم اجلِْ   ْزيَُة ، َكالنِيَساِء َوالصِيبـْ
لِ ) 
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أي : كصب بلغ ، وعبد عتق ، وفقري اغتَن ، فإهنا تؤخذ منه يف آخر احلول باحلساب . ) أي : مبقدار ما بقي من احلول ، إن نصفاً 
 فنصف ، أو ربعاً فربع ( .
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 أي : إذا مت عقد الذمة ، وبذل الكفار اجلزية ، فإنه حينئذ حيرم قتاهلــم .
 م ( .َبْل ِمنـْهُ فَِإْن ُهْم أَبـَْوا فَاْسَأهْلُْم َاجْلِْزيََة، فَِإْن ُهْم َأَجابُوَك فَاقْـ . حلديث بريدة السابق ) .. -أ

 فهذا احلديث ن َ يف وجوب الكف عن قتال أهل احلرب إذا استجابوا إىل االلتزام بأداء اجلزية .
ُ َوَرُسولُُه وَ قال تعاىل )  -ب وَن ِديَن احلَْقِي ِمَن الَِّذيَن أُوُتواْ اْلِكَتاَب اَل يَِدينُ قَاتُِلواْ الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َواَل بِاْليَـْوِم اْلِخِر َواَل حُيَريُِموَن َما َحرََّم اَّللَّ

 ( . َحَّتَّ يـُْعُطواْ اجلِْْزيََة َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ 
 فهذه اْلية تن َ عل  أن الغاية الت ينبغي عندها وقف القتال ضد الكفار هي إعطاؤهم اجلزية .

  عن القتل .َجَعل للقتال غاية ، وهي إعطاء اجلزية بدالً  قال القرطيب :
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 جعل إعطاء اجلزية غاية لقتاهلم ، فمَّت بذلوها مل ُُيز قتاهلم . وقال ابن قدامة :
فََأَمَرنَا نَِبيـَُّنا َرُسوُل رَبيَِنا وجاء يف صحيح البخاري . أن املغرية بن شعبة قال لعامل كسرى بّي يدي معركة هناوند يف بالد فارس ) ...  -ج
  َّتـَْعُبُدوا اَّللََّ َوْحَدُه ، أَْو تـَُؤدُّوا اجلِْْزيََة َوَأْخبَـرَنَا نَِبيـَُّنا َأْن نـََقاتَِلُكْم َحَّت   َعْن رَِساَلِة َربيَِنا أَنَُّه َمْن قُِتَل ِمنَّا َصاَر ِإىَل اجْلَنَِّة يِف نَِعيٍم ملَْ يـََر ِمثْـَلَها

 م ( .َقطُّ ، َوَمْن بَِقَي ِمنَّا َمَلَك رِقَاَبكُ 
ين َ عل  اِلمر بقتال الكفار إىل أن يصريوا إىل أحد أمرين: إما عبادة هللا وحده، أي: الدخول يف اإلسالم، وإما أن يؤدوا  فهذا احلديث

 اجلزية .
 إذا بذلوا اجلزية لزم قبوهلا ، وحرم قتاهلم . قال ابن قدامة :

رين ( .)  
ّ
صغ

ُ
تهنني م

ْ
م
ُ
 منهم م

ُ
 وتؤخذ

 هنم يهانون وال يكرمون أي : عند أخذ اجلزية من الكفار ، فإ
 لقوله تعاىل )َحَّتَّ يـُْعطُواْ اجْلِْزيََة َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن ( .

 عن يٍد وهم صاغرون ( . واختلف العلماء يف معَن ) 
 ( . َعْن يَدٍ )  قوله تعاىل:  قال ابن عثيمني

لم اجلزية بيده ال يعطيها خادمه، ويقول له: اذهب هبا إىل السلطان قيل: معناها أن يعطوكم اجلزية يداً بيد، مبعَن أن الواحد منهم يأيت ويس
 أو نائب السلطان، ال، هو بنفسه يأيت هبا؛ ِلن هذا أذل له مما لو أرسل هبا خادمه.

ازداد العدو أي عن قوة منكم عليهم، مبعَن أننا نظهر أننا أقوياء أمامهم حَّت يذلوا؛ ِلنه كلما قوي اإلنسان عل  عدوه (  عن يد) وقيل: 
.  ذالًّ

 واْلية تصلح للمعنيّي َجيعاً، فهي مبعَن أن الواحد منهم يأيت هبا ويسلمها بيده، وأن نريه القوة والبأس حَّت يكون ذلك أذل له.
 ( . وهم صاغرونوقوله تعاىل ) 

 يطال وقوفهم ، وتر أيديهم إذا أتوا باجلزيــة . قال بعض العلماء :
املون هذه املعاملة، بل يعاملون بالصغار دون أن يطال وقوفهم ودون أن تر أيديهم، بل تستلم منهم استالماً وقال بعض العلماء: ال يع

 عادياً بشرط أالي نظهر إكرامهم، ويكفينا أن يأتوا هبا إلينا.
 فائدة :

 ؟ كم مقدار اجلزية
 إىل أن أقلها دينار. ذهب بعض العلماء

 مقدرة، بل يرجع فيها إىل رأي اإلمام.إىل أن اجلزية غري  وذهب بعض العلماء
: أَنَّ اْلَمْرِجَع يِف اجلِْْزيَِة ِإىَل اإْلَماِم، فـََلُه َأْن يُزِيَد َويـُْنِق ََ َعَل  -نـََقَلَها َعْنُه اِْلثـَْرُم  -َويف رَِوايٍَة َعِن اإْلَماِم َأمْحََد ( ء يف )املوسوعة الفقهية جا

مَِّة،  َوَعَل  َما يـَرَاُه. َقْدِر طَاَقِة أَْهل الذِي
الَّل: اْلَعَمل يِف قـَْول َأِب َعْبِد اَّللَِّ   َعَل  َما َرَواُه اجلََْماَعُة بِأَنَُّه اَل بَْأَس ِلإْلَماِم أَْن َوَهَذا ُهَو اْلَمْذَهُب َكَما قَال اْلِمْرَداِويُّ يِف اإْلْنَصاِف، َوقَال اْلَْ

 ا َرَواُه َأْصَحابُُه َعْنُه يف َعَشَرِة َمَواِضَع، فَاْستَـَقرَّ قـَْولُُه َعَل  َذِلَك.يَزِيَد يف َذِلَك َويـُْنِق ََ َعَل  مَ 
 َوَهَذا قـَْول الثَـّْورِيِي َوَأِب ُعبَـْيٍد.

ُر ُمَقيٍَّد بَِقِليٍل أَْو َكِثرٍي، فـَيَـْنَبِغي أَْن  َواْسَتَدلُّوا ِلَذِلَك بَِقْولِِه تـََعاىَل )َحَّتَّ يـُْعُطوا اجْلِْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن( فـََلْفُظ اجْلِْزيَةِ  يف اْْليَِة ُمْطَلٌق َغيـْ
َر أَنَّ اإْلَماَم َلمَّا َكاَن َوِلَّ أَْمِر اْلُمْسِلِمَّي َجاَز َلُه َأْن يـَْعِقَد َمَع أَ  َق  َعَل  ِإْطالَِقِه، َغيـْ مَِّة َعْقًدا َعَل  اجْلِْزيَِة مبَا حيَُ يـَبـْ قِيُق َمْصَلَحَة ْهل الذِي

 اْلُمْسِلِمَّي؛ ِِلنَّ َتَصرَُّف اإْلَماِم َعَل  الرَِّعيَِّة َمُنوٌط بِاْلَمْصَلَحِة.
 لنِيْصُف يف َصَفٍر َواْلَباِقي يِف َرَجٍب.أََمَر ُمَعاًذا أَْن يَْأُخَذ ِمْن ُكل َحاملٍِ ِديَنارًا َوَصاحَلَ أَْهل َُنْرَاَن َعَل  أَْلَفْي ُحلٍَّة، ا َوِِلنَّ النَِّبَّ 
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طَّاِب اجلِْْزيََة َعَل  َثاَلِث طَبَـَقاٍت َعَل  اْلَغِِنِي َِثَانَِيًة َوأَْربَِعَّي ِدْرمَهًا، َوعَ  َل  اْلُمتَـَوسِيِط أَْربـََعًة َوِعْشرِيَن ِدْرمَهًا، َوَعَل  اْلَفِقرِي اثـَِْنْ َوَجَعل ُعَمُر ْبُن اْلَْ
 ِدْرمَهًا، َوَصاحَلَ َبِِن تـَْغِلَب َعَل  ِضْعِف َما َعَل  اْلُمْسِلِمَّي ِمَن الزََّكاِة. َعَشرَ 

يعِ  َماِم، َلْواَل َذِلَك َلَكاَنْت َعَل  َقْدٍر َواِحٍد يف َجَِ َِ خَتَْتِلَف. َويـَُؤيِيُد َذِلَك  َهِذِه اْلَمَواِضِع وملَْ َُيُْز أَنْ  فـََهَذا ااِلْخِتاَلُف يَُدل َعَل  أَنَـَّها ِإىَل َرْأِي اإْل
َنَة َعْن َأِب ُنَِيٍح قـُْلُت ِلُمَجاِهٍد: َما َشْأُن أَْهل الشَّاِم َعَلْيِهْم أَرْ  بـََعُة َدنَاِنرَي، َوأَْهل اْلَيَمِن َعَلْيِهْم ِديَناٌر؟ قَال: َما َرَوى اْلُبَخارِيُّ َعْن اْبِن ُعيَـيـْ

 .ُجِعل َذِلَك ِمْن َأَجل اْلَيَسارِ 
 َهاِد احْلَاِكِم، َفَكَذِلَك اْلَمْأُخوُذ ِجْزيًَة.َوِِلنَّ اْلَمال اْلَمْأُخوَذ َعَل  اِْلَماِن َضْربَاِن: ُهْدنٌَة َوِجْزيٌَة، فـََلمَّا َكاَن اْلَمْأُخوُذ ُهْدنًَة ِإىَل اْجتِ 

 بهم من املسلمني ( .) 
ِّ
 ضيافةِ املار

ُ
 شرط

ُ
 وجيوز

 عل  أهل الذمــة ضيافة من مير هبم من املسلمّي .أي : وُيوز أن يشُتط اإلمام 
( ل هبم من أهل اإلسالم ثالثة أياموُيَضييفوَن من نز  ...مر إىل أمراء أهل اجلزية )ع ملا روى نافع عن أسلم موىل عمر أنه جاء يف كتاب -أ

 رواه البيهقي .
َلٍة  َعْن اِْلَْحَنِف ْبِن قـَْيٍس أَنَّ ُعَمَر َشَرَط َعَلْيِهمْ و  -ب  .ِضَياَفَة يـَْوٍم َولَيـْ

 .بَِغرْيِ َشْرٍط ، َكُوُجوهِبَا َعَل  اْلُمْسِلِمَّي  ة (ف) يعِن الضيا : تَِبُ  َوِمْن َأْصَحابَِنا ِمْن قَالَ :  قال ابن قدامة
 .            ) املغِن ( . ، ِِلَنَُّه أََداُء َماٍل ، فـََلْم ُيَِْب بَِغرْيِ ِرَضاُهْم ، َكاجْلِْزيَةِ  َواأْلَوَُّل َأَصحُّ 
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 أي : ُيب عل  اإلمام أن يطبق عل  أهل الذمة أحكام اإلسالم يف النفس واملال والعرض .
 ه .لهم قتلناه، وإن قتلهم مسلم ال نقتلإذا قتلوا أحداً قتلناهم، وإذا قتلهم مث س :يف النف

مسلم ماهلم َضمَّناه؛ ِلن هذا مقتض  حكم اإلسالم أن متلف املال ضامن سواء   إذا أتلفوا مال مسلم َضمَّناهم، وإن أتلف :يف املال 
 كان مسلماً أو كافراً.

 مبا يقتضيه اإلسالم يف هذا اِلمر. إذا اغتابوا أحداً من املسلمّي أو قذفوا أحداً من املسلمّي ألزموا يف العرض :
ُروا يـَُهوِديًّا فََأْوَمْت أَنَّ َجارِيًَة ُوِجَد رَْأُسَها َقْد ُرضَّ بـَّْيَ َحَجرَْيِن َفَسأَُلوَها َمْن َصَنَع َهَذا ِبِك ُفاَلٌن ُفاَلٌن َحَّتَّ ذَكَ ) َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك -أ

 ( متفق عليه . أَْن يـَُرضَّ َرْأُسُه بِاحلَِْجارَةِ  رَّ فََأَمَر بِِه َرُسوُل اَّللَِّ َفأَقَـ  يُّ ِبَرْأِسَها َفُأِخَذ اْليَـُهودِ 
 فأِمر هبما فرَجا ( متفق عليه . َويـَُهوِديٍَّة َقْد زَنـََيا ييٍ أُِتَ  بِيَـُهودِ  َرُسوَل اَّللَِّ  ر ) أنْبَن ُعمَ  وعن ا -ب
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 أي : وُيب عل  اإلمام إقامة احلدود عل  أهل الذمة إذا فعلوا أمراً يعتقدون َترميه مما هو حرام عند املسلمّي .
 فلو زنا أحدهم أو سرق ، فإنه يقام عليه احلد كما يقام عل  املسلم .

مثل اْلمر، فاْلمر يعتقد أهل الكتاب أنه حالل، فإذا جيء إلينا بسكران من أهل الذمة فإننا ال نقيم (  حلهدون ما يعتقدون )  لهوقو  -
عليه حد اْلمر، حَّت وإن قلنا: إن عقوبة شارب اْلمر حد فإننا ال نقيم عليه احلد؛ ِلنه يعتقد حله، والذي يعتقد حل الشيء كيف 

 ) الشرح املمتع ( . إظهار شرب اْلمر، فإن أظهروا ذلك فإننا نعزيِرهم مبا يردعهم.يعاقب عليه؟! لكن سيأيت أهنم مينعون من 
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 أي : ويلزم أهل الذمــة أن ال يتشبهوا باملسلمّي ، بل يتميزوا عنهم يف احلياة واملمات .
 عن املسلمّي ، فال يقربون مع املسلمّي . يف املمات : فيلزم أن تكون قبورهم منفردة

 قال ابن قدامة :وأما يف احلياة ، فقال 
 م .وكناه، وركوهبم ، وشعورهم ، لباسهم : ويلزمهم التميز عن املسلمّي يف أربعة أشياء 
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محن بن غنم : إنا شرطنا عل  ا روى إَساعيل بن عياش عن غري واحد من أهل العلم قالوا : كتب أهل اجلزيرة إىل عبد الر مل يف لباسهم :
 ر .وال فرق شع، وال نعلّي ، وال عمامة ، أنفسنا أن ال نتشبه باملسلمّي يف لبس قلنسوة 

 ه .والطيلسان ِلن التميز حصل مبا ذكرنا، وال مينعون من لبس فاخر الثياب 
 ه .فرق شعر   فبأن حيذفوا مقادمي رؤوسهم وال يفرقون شعورهم ِلن النب:  وأما التميز يف الشعور

 ج .وهلم ركوب ما سواها عل  غري السرو ، فال يركبون اْليل ِلن ركوهبا عز  :وأما التميز يف الركوب 
ِلسقف  : قال ِلن النب ، وال مينعون من الكَن بالكلية ، ال يتكنون بكَن املسلمّي كأِب القاسم و أِب بكر و أِب عبد هللا وَنوها 

 م .          ) الكايف ( .ث [ و قال عمر لنصراين : يا أبا حسان أسلم تسلُنران : ] أسلم أبا احلار 
يل  )  
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 كاحلمري واإلبل .
 فال يركبون اْليل : ملا فيها من العز والشرف .
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 كتصديرهــــم يف اجملالس ، والقيـــام هلــم .
م بالس

ُ
ه
ُ
ت
َ
 المِ ( .) وبداء

 أي : وحيرم أن يُبدأون بالســــالم .
 م .َرَواُه ُمْسلِ  (هِ اَل تـَْبَدُؤوا اَْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى بِالسَّاَلِم، َوِإَذا َلِقيُتْم َأَحَدُهْم يف طَرِيٍق، فَاْضطَرُّوُه ِإىَل َأْضَيقِ ) قَالَ  أَنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  َأِب ُهرَيـْرَةَ عن  -أ

 ذا احلديث َترمي ابتداء الكافر بالسالم .ففي ه
 وهذا قول َجهور العلماء .

 ومما يدل عل  َترمي ذلك أيضاً :
 م( رواه أمحد إِنَّا َغاُدوَن ِإىَل يـَُهوَد َفاَل تـَْبَدُءوُهْم بِالسَّاَلِم، فَِإَذا َسلَُّموا َعَلْيُكْم فـَُقوُلوا: َوَعَلْيكُ )  قَاَل َرُسوُل هللاة قال: ْصرَ  بَأَِب وعن  -ب
 كم ( رواه مسلم .أال أدلكم عل  شيء إذا فعلتموه َتاببتم ، أفشوا السالم بين. قال : قال )  حديث أِب هريرة و  -ج

 عل  املسلمّي . ( يعِنبينكم ) فقوله 
 ه .مودته وحمبتمأمور مبعاداة الكافر فال يشرع له فعل ما يستدعي  ث : املسلميف االستدالل باحلدي قال احلافظ ابن حجر 

 . َقْد اْختَـَلَف السيَلُف َواْْلََلُف يف َذِلَك فـََقاَل َأْكثـَُرُهْم اَل يـَْبَدُءوَن بِالسياَلمِ قال ابن القيم : 
ِهْم بِِه، َوُوُجوب َرديه َعَلْيِهْم بَِأْن يـَُقول: تَـَلَف اْلُعَلَماء يف َردي السَّاَلم َعَل  اْلُكفَّار َوابِْتَدائِِهْم بِِه، َفَمْذَهبَنا ََتْرمي اِبِْتَدائِ واخقال النووي : 

)فـَُقوُلوا: َوَعَلْيُكْم (  ( َويِف الرَّدي قـَْوله  اَل تـَْبَدُءوا اْليَـُهود َواَل النََّصاَرى بِالسَّاَلمِ  ) َوَعَلْيُكْم، أَْو َعَلْيُكْم فـََقْط، َوَدلِيلَنا يف ااِلبِْتَداء قـَْوله 
 .ذََكْرنَاُه َعْن َمْذَهبَنا قَاَل َأْكثَر اْلُعَلَماء َوَعامَّة السََّلف َوهِبََذا الَِّذي 

 .وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم ، فقطع اِلكثرون بأنه ال ُيوز ابتداؤهم بالسالم  وقال يف اِلذكار :
 ( ؟ تَـْغِفُر َلَك َرِبِي قَاَل َسالٌم َعَلْيَك َسَأسْ ما اجلواب عن قوله تعاىل يف قصة إبراهيم ) فإن قيل : -

 اجلواب :
 قال القرطب : واجلمهور عل  أن املراد بسالمه : املساملــة الت هي املتاركة ال التحية .

 :واحلكمة من النهي  -
 ِلن السالم نوع إكرام ، والكافر ليس أهالً لذلك .

 افر .وِلن السالم أيضاً يستدعي املودة واحملبة ، واملسلم مأمور مبعاداة الك
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 1 فائدة :
 هل يشرع الرد عل  الكافر إذا سلم ؟

 نعم يشرع .
 لعموم قوله تعاىل ) وإذا حييتم بتحية ... ( .-أ

 ولعموم اِلدلة الدالة عل  مشروعية رد السالم .-ب
 م ( متفق عليه .ِب فـَُقوُلوا َوَعَلْيكُ ِإَذا َسلََّم َعَلْيُكْم أَْهُل اْلِكَتا )قَاَل  َنِس ْبِن َماِلٍك أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ وحلديث أَ  -ج

 :َواْختَـَلُفوا يِف ُوُجوِب الريدي َعَلْيِهْم قال ابن القيم : 
 .فَاجلُْْمُهوُر َعَل  ُوُجوبِِه َوُهَو الصيَواُب 

 .َوقَاَلْت طَائَِفٌة اَل ُيَُِب الريدي َعَلْيِهْم َكَما اَل ُيَُِب َعَل  أَْهِل اْلِبدَِع َوأَْوىَل 
ُهْم خِبِاَلفِ َوا   ة .أَْهِل الذيمي  لصيَواُب اِْلَويُل َواْلَفْرُق أَنيا َمْأُموُروَن هِبَْجِر أَْهِل اْلِبدَِع تـَْعزِيرًا هَلُْم َوََتِْذيرًا ِمنـْ

 2فائدة : 
 كيفية الرد عل  أهل الكتاب .

 م .وعليك :من كالمه : فإننا ُنيبه بقولنا  اً واضح، أو مل يظهر لفظ السالم  -أي : املوت عليكم- (السام عليكم  )قال أحدهم  إذا
 متفق عليه  ك (إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل : علي)  قال : قال رسول هللا  ِلما جاء عن ابن عمر 

 فإذا َتققنا من سالم الكفار علينا باللفظ الشرعي ، فإن ابن القيم يرى أنه يرد بالرد الشرعي .
ال شك فيه ، فهل له أن يقول وعليك السالم أو يقتصر   ( سالم عليكم) قال ابن القيم رمحه هللا : فلو َتقق السامع أن الذمي قال له 

 عل  قوله وعليك ؟ 
 …عدل واإلحسان ، وهللا يأمر بالفإن هذا من باب العدل( موعليك السال): أن يقال له : ، وقواعد الشريعةاِلدلة الشرعيةفالذي تقتضيه 

إَّنا أمر باالقتصار عل  قول الرادي "وعليكم" بناء عل  السبب املذكور الذي    فإنه، وال ينايف هذا شيئًا ِمن أحاديث الباب بوجه ما 
، ُث قال :  ليكمأال ترَيْنِن قلت وعليكم مليا قالوا السام عل : كانوا يعتمدونه يف َتيتهم وأشار إليه يف حديث عائشة رضي هللا عنها ، فقا

 كم .إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعلي
 وقال بعض العلماء : بل يقال : وعليكم .

ذََكرَها َحاِديث الَِّت َلِكْن اَل يـَُقال هَلُْم : َوَعَلْيُكْم السَّاَلم ، بَْل يـَُقال : َعَلْيُكْم فـََقْط ، أَْو َوَعَلْيُكْم . َوَقْد َجاَءْت اِْلَ قال النووي : ... 
 ( بِِإثـَْباِت اْلَواو َوَحْذفَها ، َوَأْكثَر الريَِوايَات بِِإثـَْباهِتَا ، َوَعَل  َهَذا يف َمْعَناُه َوْجَهاِن :َوَعَلْيُكمْ ( )َعَلْيُكمْ ( )ُمْسِلم)
 أَْيًضا َأْي ََنُْن َوأَنـُْتْم ِفيِه َسَواء ، وَُكليَنا ََّنُوت .  َأَحدمهَا أَنَُّه َعَل  ظَاِهره ، فـََقاُلوا : َعَلْيُكْم اْلَمْوت ، فـََقاَل : َوَعَلْيُكمْ  

َناِف اَل لِْلَعْطِف َوالتَّْشرِيك ، َوتـَْقِديره : َوَعَلْيُكْم َما َتْسَتِحقُّونَ  ُكْم ُه ِمْن الذَّمي . َوأَمَّا َحْذف اْلَواو فـَتَـْقِديره َبْل َعَليْ َوالثَّاين أَنَّ اْلَواو ُهَنا ِلاِلْسِتئـْ
ُهْم اِْبن َحِبيب اْلَماِلِكيي َحْذف اْلَواو لَِئالَّ يـَْقَتِضي ا لتَّْشرِيك ، َوقَاَل َغرْيه : بِِإثـَْباهِتَا َكَما ُهَو السَّام . قَاَل اْلَقاِضي : ِاْخَتاَر بـَْعض اْلُعَلَماء ِمنـْ

طَّاِبُّ : َعامَّة يف َأْكثَر الريَِوايَات . قَاَل : َوقَاَل بـَْعضهْم : يـَُقول : َعَليْ  ُكْم السِياَلم ِبَكْسِر السِيّي َأْي احلَِْجاَرة ، َوَهَذا َضِعيف . َوقَاَل اْلَْ
ثِ  طَّاِبُّ : َوَهَذا ُهوَ َوَعَلْيُكمْ َّي يـَْرُووَن َهَذا احلَْْرف )اْلُمَحدِي َنَة يـَْرِويه بَِغرْيِ َواو . قَاَل اْلَْ َواب ، ِِلَنَُّه ِإَذا ُحِذَف الصَّ  ( بِاْلَواِو ، وََكاَن اِْبن ُعيَـيـْ

طَّاِبِي . َوالصََّواب أَنَّ اْلَواوِهْم َخاصَّة ، َوِإَذا ثـََبَت )( َصاَر َكاَلمهْم بَِعْيِنِه َمْرُدوًدا َعَليْ اْلَواو) ( اِقْـَتَض  اْلُمَشارََكة َمَعُهْم ِفيَما قَاُلوُه . َهَذا َكاَلم اْلَْ
ة ِفيِه ، ِِلَنَّ السَّام اْلَمْوت ، فَها َجائِزَاِن َكَما َصحَّْت بِِه الريَِوايَات ، َوأَنَّ اْلَواو َأْجَود َكَما ُهَو يف َأْكثَر الريَِوايَات ، َواَل َمْفَسدَ ِإثـَْبات اْلَواو َوَحذْ 

َنا َوَعَلْيِهْم ، َواَل َضَرر يف قـَْوله بِاْلَواوِ   . َوُهَو َعَليـْ
 3فائدة : 
 ؟ر واحد عل  َجاعة فيهم مسلمون ، أو مسلم وكفار إذا مما احلكم 
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 .فالسنة أن يسلم عليهم يقصد املسلمّي أو املسلم
مر عل  جملس فيه أخالط من املسلمّي واملشركّي عبدة اِلوثان واليهود ، فسلم عليهم  أن النب ا ) عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهم

 ( . ب الن
 لسالم عل  املسلمّي إذا كان معهم كفار وينوي حينئذ بالسالم املسلمّي .قال ابن حجر : يؤخذ منه جواز ا

 4فائدة : 
 ما حكم ابتداء الكافر بتحية غري السالم ؟

 :اختلف العلماء بابتداء الكافر بتحية غري السالم ، كقول : مرحباً ، أهاًل وَنوها 
 ال ُيوز . القول األول :

 يمّي .وهذا مذهب احلنابلة ، واختاره ابن عث
 م ... ( .اَل تـَْبَدُؤوا اَْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى بِالسَّاَل ) حلديث 
هن  عن بدئهم بالسالم ، والتحية جنس يشمل السالم وغريه ، فالنهي عن السالم هني عن جنسه ، قال اإلمام أمحد : وهذا  فالرسول 

 عندي أكثر من السالم .
 : يكره . القول الثاين

 ة .وهذا قول احلنفي
 للحديث السابق ، ومحلوا النهي عل  الكراهة .

 : ُيوز مع احلاجة . القول الثالث
 وهذا قول الشافعية .

 ُيوز . القول الرابع :
 وهذا اختيار ابن تيمية .
 .ها من اإلباحة، فتبق  بقية التحايا عل  أصللسالم الذي هو من خواص هذه اِلمة، بل أحاديث النهي هي يف اِلنه مل يرد هني يف التحية

 وهللا أعلم .
 5فائدة :

 ( ؟ َوِإَذا َلِقيُتْم َأَحَدُهْم يف طَرِيٍق، فَاْضَطرُّوُه ِإىَل َأْضَيِقهِ ماذا نستفيد من قوله ) 
كون نستفيد أن الكتاِب إذا قابل املسلم يف الطريق ، فإن املسلم ال يفسح له ، ِلن هذا من إكرامه ، بل يلجئه إىل أضيق الطريق ، وي

 وسط الطريق وسعته للمسلم ، وهذا مقيد عند العلماء بقيدين :
 اِلول : أن هذا عند الزحام ، فريكب املسلمون صدر الطريق ، ويكون الذمي يف أضيقه .

 الثاين : أن هذا التضييق مقيد حبيث ال يقع الذمي يف ضرر ، كأن يقع يف حفرة أو يصدمه جدار وَنوه . ) منحة العالم ( .
 ) و 

َ
ى الذمي على مسلم  ، أو ذكر الل

َّ
 تعد

ْ
ه إن

َ
ه ، ، أو كتاب

َ
  أو رسول

ُ
ر
ّ
خي
ُ
 ، في

ُ
بسوء  انتقض عهده

 اإلمام فيه كأسري  احلربي ( .
 أي : إذا فعل شيئاً من هذه اِلمور فقد انتقض عهده وحًل دمه وماله .

 واء جاسوس وَنو ذلك .بزنا ، أو لواط ، أو بقطع طريق ، أو إي: بقتل ، أو أن يعتدي عل  مسلم 
 أو بالقرآن ، أو أهان القرآن . أن ينال شيئاً من دين اإلسالم بسوء ، كما لو سبي أو سخر باهلل أو بالرسول 

 وكذا لو مل يلتزم بدفع اجلزية ، أو مل يلتزم بأحكام اإلسالم .
 دمها ( رواه أبو داود . أبطل النب وتقع فيه ، فخنقها رجل حَّت ماتت ، ف عن علي ) أن يهوديًة كانت تشتم النب 
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 ، فقال : لو َسعته لقتلته ، إنا مل نعط اِلمان عل  هذا ( . وقيل البن عمر ) إن راهباً يشتم رسول هللا 
 فإذا انتقض عهده ،صار حربياً ) فال عصمة لدمه وال ملاله ( ، ويريي فيه اإلمام بّي أربعة أشياء :

 أو املني بدون فداء ، أو املني بفداء . إما القتل ، أو االسُتقاق ،
 :َوَُجَْلُتُه َأنَّ َمْن أُِسَر ِمْن أَْهِل احْلَْرِب َعَل  َثاَلثَِة َأْضُرٍب قال ابن قدامة : 

َياُن  :َأَحُدَها    .النِيَساُء َوالصِيبـْ
ُلُهْم ، َوَيِصريُوَن َرِقيًقا لِْلُمْسِلِمَّي بِنَـْفِس السَّ    ُمتـََّفٌق َعَلْيِه .( نـََه  َعْن قـَْتِل النِيَساِء َواْلوِْلَداِن  ) ْبِ ؛ ِِلَنَّ النَِّبَّ َفاَل َُيُوُز قـَتـْ

 َيْسَُتِقُـُّهْم إَذا َسَباُهْم . وََكاَن 
 .الريَِجاُل ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلَمُجوس الَِّذيَن يـَُقرُّوَن بِاجْلِْزيَِة  :الثَّاين 

مَ    اْلَقْتُل ، َواْلَمنُّ ِبَغرْيِ ِعَوٍض ، َواْلُمَفاَداُة هِبِْم ، َواْسُتْقَاقـُُهْم . :اُم ِفيِهْم بـَّْيَ أَْربـََعِة َأْشَياَء فـََيَتَخيـَُّر اإْلِ
 :َولََنا ، َعَلى َجَواِز اْلَمنِ  َواْلِفَداِء 

 ( .فَِإمَّا َمنًّا بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداًء  )قـَْوُل اَّللَِّ تـََعاىَل 
 .َمنَّ َعَل  ُِثَاَمَة ْبِن أُثَاٍل ، َوَأِب َعزََّة الشَّاِعِر ، َوَأِب اْلَعاِص ْبِن الرَّبِيِع  النَِّبَّ َوأَنَّ 
 ، َِلَْطَلْقتهْم َلُه . َوقَاَل يِف ُأَساَرى بَْدٍر : َلْو َكاَن ُمْطِعُم ْبُن َعِديٍي َحيًّا ، ُُثَّ َسأََلِِن يِف َهُؤاَلِء النَّتـَِْن  
ُهْم بَِأْربَِعِماَئٍة َوفَ   .اَدى ُأَساَرى بَْدٍر ، وََكانُوا َثاَلثًَة َوَسْبِعَّي َرُجاًل ، ُكلُّ َرُجٍل ِمنـْ

 َوفَاَدى يـَْوَم بَْدٍر َرُجاًل ِبَرُجَلّْيِ ، َوَصاِحَب اْلَعْضَباِء ِبَرُجَلّْيِ .
 :َوَأمَّا اْلَقْتُل 

تِيِمائَِة َوالسَّْبِعِمائَِة  قـََتَل رَِجاَل َبِِن  َفِِلَنَّ النَِّبَّ    .قـَُرْيظََة ، َوُهْم بـَّْيَ السِي
رًا    .َوقـََتَل يـَْوَم بَْدٍر النَّْضَر ْبَن احْلَاِرِث ، َوُعْقَبَة ْبَن َأِب ُمَعْيٍط ، َصبـْ
 َمرَّاٍت ، َوُهَو َدلِيٌل َعَل  َجَوازَِها .  َوقـََتَل أَبَا َعزََّة يـَْوَم ُأُحٍد َوَهِذِه َقَص ٌَ َعمَّْت َواْشتَـَهَرْت ، َوفـََعَلَها النَِّبُّ  

ُهْم َمْن لَُه قـُوَّ  ٌة َوِنَكايٌَة يِف اْلُمْسِلِمَّي ، َوبـََقاُؤُه َضَرٌر َعَلْيِهْم ، َوِِلَنَّ ُكلَّ َخْصَلٍة ِمْن َهِذِه اْلَِْصاِل َقْد َتُكوُن َأْصَلَح يف بـَْعِض اِْلَْسَرى ، فَِإنَّ ِمنـْ
ُلهُ  ُهْم َحَسُن الرَّْأِي يف اْلُمْسلِ  فـََقتـْ ُهْم الضَِّعيُف الَِّذي َلُه َماٌل َكِثرٌي ، َفِفَداُؤُه َأْصَلُح ، َوِمنـْ ِمَّي ، يـُْرَج  إْساَلُمُه بِاْلَمنِي َعَلْيِه ، أَْو َأْصَلُح ، َوِمنـْ

ُهْم  ْفِع َعنـْ ُهْم َمْن يـُْنتَـَفُع خِبِْدَمِتِه ، َويـُْؤَمُن َشرُُّه ، فَاْسُتْقَاقُُه َأْصَلُح ،  َمُعونـَُتُه لِْلُمْسِلِمَّي بَِتْخِلي َِ َأْسرَاُهْم ، َوالدَّ ، فَاْلَمنُّ َعَلْيِه َأْصَلُح ، َوِمنـْ
َماُم أَْعلَ  َياِن ، َواإْلِ  م .        ) املغِن ( .َكالنِيَساِء َوالصِيبـْ

 فائدة :
 هل هذا التخيري ختيري مصلحة أو ختيري تشهي ؟

 لحة .ختيري مص
وجب عليه فعل اِلصلح، وإن كان لنفسه فله أن يعدل إىل اِلسهل سواء كان أصلح أو  أن من ُخريِي بّي شيئّي ويتصرف لغريهوالقاعدة : 
 . غري أصلح
الغالب ـ فله من عليه كفارة ميّي فهو ُمري بّي أيها شاء: عتق رقبة أو الكسوة أو اإلطعام، حَّت لو اختار اِلقل، وهو اإلطعام ـ يف مثال : 
 ذلك.

 ، فيجب يتار اِلصلح . ومثال ختيري املصلحة: إذا قيل لوِل اليتيم: بع مال اليتيم، أو ضارب به
َا َجزَاُء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف اَِلْرِض َفَساًدا أَْن يـَُقتـَُّلوا أَْو ُيَصلَّبُ )  وقوله تعاىل تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف أَْو وا أَْو ِإَّنَّ

َفْوا ِمَن اَِلْرضِ   . ، فهذا التخيري ختيري مصلحة عل  القول بأن اْلية للتخيري(  يـُنـْ
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 فصل يف اهلدنة
 اهلدنة : مصاحلة أهل احلرب عل  ترك القتال مدة معينة بعوض أو غريه .

 الكفار ، إذا رأى اإلم 
ُ
 فيها ( .) وجتوز مهادنة

َ
 املصلحــة

ُ
 ام

 ار إذا كان فيها مصلحــة للمسلمّي .ف: أنه توز اهلدنة مع الكأي 
ْر َاحلَِْديَث ِبطُولِِه، َوِفيِه: " َهَذا َما َصاحلََ َعَليْ … َخرََج َعاَم َاحلَُْديِْبَيِة.  أَنَّ اَلنَِّبَّ  ) َعْن اَْلِمْسَوِر ْبُن َُمَْرَمَة. َوَمْرَوانُ  ِه حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد َاَّللَِّ َفذَكِي

 .َأْخَرَجُه أَبُو َداُود (  ُسَهْيِل ْبِن َعْمرٍِو: َعَل  َوْضِع َاحلَْْرِب َعْشِر ِسِنَّي، يَْأَمُن ِفيَها اَلنَّاُس، َوَيُكفُّ بـَْعُضُهْم َعْن بـَْعضِ 
 . َوَأْصِلِه يِف اَْلُبَخارِي

َنا. فـََقاُلوا: أََنْكُتُب هَ  ) يِث أََنٍس، َوِفيهَوَأْخرَُج ُمْسِلٍم بـَْعِضِه ِمْن َحدِ   َذا يَا أَنَّ َمْن َجاَء ِمْنُكْم ملَْ نـَُرْدُه َعَلْيُكْم، َوَمْن َجاءَُكْم ِمنَّا َرَدْدَُتُوُه َعَليـْ
ُ، َوَمْن  َرُسولُ  ُ؟ قَاَل: "نـََعْم. إِنَُّه ِمْن َذَهٍب ِمنَّا إِلَْيِهْم فَأَبـَْعَدُه َاَّللَّ ُ َلُه فـََرجاً َوُُمْرِجاً َاَّللَّ ُهْم، َفَسَيْجَعُل َاَّللَّ  ( . َجاَءنَا ِمنـْ

اَلِح السَّْيِف ِن السيِ ِعْنَد اْلبَـْيِت َصاحَلَُه أَْهُل َمكََّة َعَل  أَْن يَْدُخَلَها فـَُيِقيَم هِبَا َثالَثًا َواَل يَْدُخَلَها ِإالَّ جِبُُلبَّا  َلمَّا أُْحِصَر النَِّبُّ )  َعِن اْلبَـرَاِء قَالَ 
 ( . َوِقرَابِِه. َوالَ َيْرَُج بَِأَحٍد َمَعُه ِمْن أَْهِلَها َوالَ مَيَْنَع َأَحًدا مَيُْكُث هِبَا ممَّْن َكاَن َمَعهُ 

 جُمَْمع َعَلْيِه ِعْند احْلَاَجة ،َويف َهِذِه اِْلََحاِديث : َدلِيل جِلََواِز ُمَصاحَلَة اْلُكفَّار ِإَذا َكاَن ِفيَها َمْصَلَحة ، َوُهَو  قال النووي :
 . َوَمْعََن اهْلُْدنَِة ، أَْن يـَْعِقَد ِِلَْهِل احْلَْرِب َعْقًدا َعَل  تـَْرِك اْلِقَتاِل ُمدًَّة ، ِبِعَوٍض َوبَِغرْيِ ِعَوضٍ :  وقال ابن قدامة

 .َوُتَسمَّ  ُمَهاَدنًَة َوُمَواَدَعًة َوُمَعاَهَدًة ، َوَذِلَك َجائٌِز 
 ( .بـَرَاَءٌة ِمْن اَّللَِّ َوَرُسولِِه إىَل الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِمْن اْلُمْشرِِكَّي  )لِيِل قـَْوِل اَّللَِّ تـََعاىَل ِبدَ  

 ( .َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا  )َوقَاَل ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل 
 ( .َصاحَلَ ، ُسَهْيَل ْبَن َعْمرٍو بِاحلَُْديِْبَيِة ، َعَل  َوْضِع اْلِقَتاِل َعْشَر ِسِنَّي  نَِّبَّ أَنَّ ال) َوَرَوى َمْرَواُن ، َوِمْسَوُر ْبُن َُمَْرَمَة 

 َوِِلَنَُّه َقْد َيُكوُن بِاْلُمْسِلِمَّي َضْعٌف ، فـَيُـَهاِدنـُُهْم َحَّتَّ يـَْقَوى اْلُمْسِلُموَن .
 : مباحث
 1مبحث : 

 مني .البد أن يكون يف اهلدنة مصلحة للمسل
َمَع يف إْساَلِمِهْم هِبُْدنَِتِهْم ، أَْو يِف َواَل َُيُوُز َذِلَك إالَّ لِلنََّظِر لِْلُمْسِلِمَّي ؛ إمَّا أَْن َيُكوَن هِبِْم َضْعٌف َعْن ِقَتاهلِِْم ، َوِإمَّا أَْن يَطْ  قال ابن قدامة :

 ِة ، أَْو َغرْيِ َذِلَك ِمْن اْلَمَصاِلِح .أََدائِِهْم اجْلِْزيََة ، َواْلِتزَاِمِهْم َأْحَكاَم اْلِملَّ 
أن هذه اْلية دالة عل  مشروعية : أي ، جنحوا طلبوا السلم فاجنح هلا ا ( َوِإن َجَنُحوْا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هلََ وقال ابن حجر : قوله تعاىل ) 

ط يف اْلية أن اِلمر بالصلح مقيد مبا إذا كان اِلحظ ومعَن الشر ُث قال : … وتفسري جنحوا بطلبوا هو للمصنف  ؛املصاحلة مع املشركّي
 .  ) الفتح ( . على الكفر وَل تظهر املصلحة يف املصاحلة فال اً أما إذا كان اإلسالم ظاهر  ،لإلسالم املصاحلة

 2مبحث : 
قَاتُِلوْا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ لكفار كقوله تعاَل ) ا ( وبني اآليات الداعية لقتال اَوِإن َجَنُحوْا ِللسَّْلِم فَاْجَنْح هلََ اجلمع بني قوله تعاَل ) 

 ( ؟ َواَل بِاْليَ ْوِم اآلِخرِ 
ال تعارض بّي اْليات ، ِلن اْليات اْلمر بقتال الكفار ، َتمل عل  أن باملسلمّي قوة وال مصلحة يف الصلح ، واْليات الت فيها 

 . مصاحلة َتمل عل  حال القلة والضعف واحلاجة
أي: فمل إليها، واقبل منهم ذلك؛ ( فَاْجَنْح هَلَا  )أي: املساملة واملصاحلة واملهادنة،  (لِلسَّْلِم  )أي: مالوا  (َوِإْن َجَنُحوا  ) قال ابن كثري :

شُتطوا من تسع سنّي؛ أجاهبم إىل ذلك مع ما ا وهلذا ملا طلب املشركون عام احلديبية الصلح ووضع احلرب بينهم وبّي رسول هللا 
 الشروط اِلخر.
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قَاتُِلوا ) وقول ابن عباس، وجماهد، وزيد بن أسلم، وعطاء اْلراساين، وعكرمة، واحلسن، وقتادة: إن هذه اْلية منسوخة بآية السيف يف براءة
ر بقتاهلم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيًفا، فإنه ِلن آية براءة فيها اِلم ،فيه نظر أيًضا( َّللَِّ َوال بِاْليَـْوِم اْلِخرِ الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِا

  (التفسري) .يوم احلديبية، فال منافاة وال نسخ وال ختصي َ، وهللا أعلم توز مهادنتهم، كما دلت عليه هذه اْلية الكرمية، وكما فعل النب 
وإَّنا اختلف حكم اْليتّي الختالف  ًا ،فحكم حكم ثابت أيضوما ذكر من اِلمر باملساملة إذا مال املشركون إليها  وقال اجلصاص :

واحلال الت أمر فيها بقتل املشركّي وبقتال أهل الكتاب ، فاحلال الت أمر فيها باملسألة هي حال قلة عدد املسلمّي وكثرة عدوهم ، احلالّي 
( فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم اِلعلون وهللا معكم ) وقد قال تعاىل ، حَّت يعطوا اجلزية هي حال كثرة املسلمّي وقوهتم عل  عدوهم 

 م .فنه  عن املساملة عند القوة عل  قهر العدو وقتله
 3مبحث : 

 ال توز املهادنة مطلقاً دائماً .
 يـُْفِضي إىَل تـَْرِك اجلَِْهاِد بِاْلُكلِييَِّة . فَِإنَُّه اَل َتُوُز اْلُمَهاَدنَُة ُمْطَلًقا ِمْن َغرْيِ تـَْقِديِر ُمدٍَّة ؛ ِِلَنَّهُ : ...  قال ابن قدامة

 4مبحث : 
 :واختلف العلماء يف مقدار املدة 

 : ال ُيوز أكثر من عشر سنّي .فقيل 
َق  َعَل  ُمْقَتَض  اْلُعُموِم . ، قـَُرْيًشا يـَْوَم احلَُْديِْبَيِة َعْشرًا  ِلُمَصاحَلَِة النَِّبِي   َفِفيَما زَاَد يـَبـْ

 وز أكثر من عشر سنّي لكن َتدد املدة .ُي وقيل :
 .َوهِبََذا قَاَل أَبُو َحِنيَفَة 

َجاَرِة ، َواْلَعامُّ َُمُْصوٌص يف   َها ، َكَعْقِد اإْلِ َها ، وَ  ِِلَنَُّه َعْقٌد َُيُوُز يف اْلَعْشِر ، َفَجاَزْت الزيِيَاَدُة َعَليـْ ُهَو أَنَّ اْلَعْشِر ِلَمْعًَن َمْوُجوٍد ِفيَما زَاَد َعَليـْ
َها يف احْلَْرِب .  اْلَمْصَلَحَة َقْد َتُكوُن يف الصُّْلِح َأْكثـََر ِمنـْ

ِسِنَّي ، َكَما  احْلَْرِب َعْشرَ يـََرى احْلََنِفيَُّة َواْلَماِلِكيَُّة َوُهَو ظَاِهُر الريَِوايَِة َعِن اإْلَماِم َأمْحََد أَنَُّه َُيُوُز ُمَواَدَعُة أَْهل ( :  املوسوعة الفقهيةجاء يف ) 
ُة أََقل ِمْن َذِلَك أَْو َأْكثـََر أَْو ُدوَن ََتِْديٍد ، َما َداَمْت َمْصَلَحُة اْلُمْسِلِمّيَ ،  أَْهل َمكَّةَ  َوادََع َرُسول اَّللَِّ   يِف َذِلَك . أَمَّا َوَُيُوُز أَْن َتُكوَن اْلُمدَّ

 ( .َفالَ هَتُِنوا َوَتْدُعوا ِإىَل السَّْلِم َوأَنـُْتُم اِْلْعَلْوَن  )َك َفالَ َُيُوُز ، لَِقْولِِه تـََعاىَل ِإَذا مَلْ َتُكْن َمْصَلَحُة اْلُمْسِلِمَّي يف َذلِ 
، اْسِتَناًدا ِإىَل َما يـُْرَوى َعْن َرُسول  ِر ِسِنّيَ َأْكثـََر ِمْن َعشْ  َويـََرى اإْلَماُم الشَّاِفِعيُّ َوُهَو رَِوايٌَة أُْخَرى ِعْنَد احْلََنابَِلِة أَنَُّه اَل َتُوُز ُمَهاَدنَُة اْلُمْشرِِكّيَ  

؛ ِِلنَّ اِْلْصل فـَْرُض ِقَتال اْلُمْشرِِكَّي َحَّتَّ يـُْؤِمُنوا أَْو يـُْعُطوا  ِلَك فَاهْلُْدنَُة ُمْنتَـَقَضةٌ . فَِإْن ُهوِدَن اْلُمْشرُِكوَن َأْكثـََر ِمْن ذَ  يف ُصْلِح احلَُْديِْبَيةِ  اَّللَِّ 
 .ْزيَةَ اجلِْ 

 5مبحث : 
 هل توز مهادنتهم عل  غري مال ؟

 .َوَتُوُز ُمَهاَدنـَتُـُهْم َعَل  َغرْيِ َماٍل  : قال ابن قدامة
 َهاَدنـَُهْم يـَْوَم احلَُْديِْبَيِة َعَل  َغرْيِ َماٍل . ِِلَنَّ النَِّبَّ  

ُهْم ؛ فَِإنَـَّها إَذا   َجاَزْت َعَل  َغرْيِ َماٍل ، فـََعَل  َماٍل أَْوىَل .َوَُيُوُز َذِلَك َعَل  َماٍل يَْأُخُذُه ِمنـْ
 : َوَأمَّا إْن َصاحَلَُهْم َعَلى َماٍل نَ ْبُذلُُه هَلُمْ 

  .فـََقْد َأْطَلَق َأمْحَُد اْلَقْوَل بِاْلَمْنِع ِمْنُه ، َوُهَو َمْذَهُب الشَّاِفِعيِي ؛ ِِلَنَّ ِفيِه َصَغارًا لِْلُمْسِلِمّيَ  
أَْو اِْلَْسَر ، فـََيُجوُز ؛ ِِلَنَُّه َُيُوُز  َعَل  َغرْيِ َحاِل الضَُّرورَِة ، فََأمَّا إْن َدَعْت إلَْيِه َضُروَرٌة ، َوُهَو َأْن َيَاَف َعَل  اْلُمْسِلِمَّي اهْلاََلكَ  َوَهَذا حَمُْمولٌ 

َماِل إْن َكاَن ِفيِه َصَغاٌر ، فَِإنَُّه َُيُوُز ََتَمُُّلُه ِلَدْفِع َصَغاٍر أَْعَظَم ِمْنُه ، َوُهَو اْلَقْتُل ، ِلِْلَِسرِي ِفَداُء نـَْفِسِه بِاْلَماِل ، َفَكَذا َها ُهَنا ، َوِِلَنَّ بَْذَل الْ 
يُـُهْم إىَل ُكْفرِِهْم .  ) املغِن ( .   َواِْلَْسُر ، َوَسْبُ الذُّريِيَِّة الَِّذيَن يـُْفِضي َسبـْ
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ها إال من اإلمامِ أو نائ
ُ
 عقد

ُ
 بهِ ( .) وال جيوز

 .ِِلَنَُّه َعْقٌد َمَع َُجَْلِة اْلُكفَّاِر ، َولَْيَس َذِلَك لَِغرْيِِه 
ْمَناُه   َماِم َوَما يـَرَاُه ِمْن اْلَمْصَلَحِة ، َعَل  َما َقدَّ  .َوِِلَنَُّه يـَتَـَعلَُّق بَِنظَِر اإْلِ

َماِم يـََتَضمَُّن تـَْعِطيَل اجلِْ   .َهاِد بِاْلُكلِييَِّة ، أَْو إىَل تِْلَك النَّاِحَيِة َوِِلَنَّ َتْوِيَزُه ِمْن َغرْيِ اإْلِ
َماِم   َماِم أَْو نَائُِبُه ، مَلْ َيِصحَّ .، َوِفيِه اْفِتَياٌت َعَل  اإْلِ ُر اإْلِ  ) املغِن ( .     فَِإْن َهاَدنـَُهْم َغيـْ

 نق
َ
هم ( .) وإن خاف

َ
 إليهِم عهد

َ
 العهدِ منهم نبذ

َ
 ض

ممن عاهدهم أن ينقضوا العهد لوجود قرائن ، فإنه ينبذ إليهم عهدهم ، أي : يطرحـــه ويلغيــه ، ويربهم بذلك أي : ومَّت خاف اإلمام 
 قبل اهلجوم عليهم .

َ ال حيُِبُّ اْْلَائِِنَّي  قال تعاىل )  ( .َوِإمَّا خَتَاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ إِلَْيِهْم َعَل  َسَواٍء ِإنَّ اَّللَّ
 .قد عاهدهتم (َوِإمَّا خَتَاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم  )  يقول تعاىل لنبيه(  َوِإمَّا خَتَاَفنَّ ِمْن قَ ْومٍ  ) 
 . أي: نقًضا ملا بينك وبينهم من املواثيق والعهود ( ِخَيانَةً  ) 
 م .فاطرح إليهم العهد الذي بينك وبينه: أي  ( فَانِْبْذ ِإلَْيِهمْ  )
لمهم بأنك قد نقضت عهدهم حَّت يبق  علمك وعلمهم بأنك حرب هلم، وهم حرب لك، وأنه ال عهد بينك أي: أع ( َعَلى َسَواءٍ  )

 . وبينهم عل  السواء، أي: تستوي أنت وهم يف ذلك
ذا فألِق إليهم نقضك العهد لتكون وإياهم يف العلم بالنقض سواًء ، هأي :  (فانبذ إليهم عل  سواء  : يف قوله تعاىل ) قال ابن اجلوزي
 . قول اِلكثرين

 ه .عل  وجه يستوي يف العلم بالنقض أقصاهم وأدناهم ، أو تستوي أنت وهم في( عل  َسَواء  )قيل معَن :  قال الشوكاين 
 : ليعلم أن العهد الذي بيننا وبّي الكفار له ثالث حاالت كلها يف القرآن:و  قال ابن عثيمني 

 فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم.أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم،  : احلال األوَل
 . وحينئذ ينتقض العهد،  ِلن قريشاً نقضوا العهد حّي ساعدوا حلفاءهم عل  حلفاء النب  ، ومثاله: قصة قريش

أالَ ( ) ُلوا أَئِمََّة اْلُكْفِر إِنَـُّهْم اَل أمَْيَاَن هَلُْم َلَعلَُّهْم يـَْنتَـُهوَن َوِإْن َنَكُثوا أمَْيَانـَُهْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوطََعُنوا يِف ِديِنُكْم فـََقاتِ )  والدليل قوله تعاىل 
 ( . تـَُقاتُِلوَن قـَْوًما َنَكُثوا أمَْيَانـَُهْم َومَهُّوا بِِإْخرَاِج الرَُّسولِ 

 م .لينا أن نستقيم هلفحينئذ ُيب ع ، أن يستقيموا لنا وال َناف منهم خيانة ومل نر منهم خيانة : احلال الثانية
َ حيُِبُّ اْلُمتَِّقّيَ )  كما قال هللا تعاىل    ( . َفَما اْستَـَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا هَلُْم ِإنَّ اَّللَّ

ليه أن نبق  عل  العهد، وال ُيوز لنا أن نقاتلهم، بل ننبذ إليهم عل  سواء، وإ أن َناف منهم نقض العهد، فهنا ال يلزمنا : احلال الثالثة
أي: انبذ العهد عل  سواء؛ لتكون أنت وإياهم عل  سواء يف أنه  (َوِإمَّا خَتَاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعَل  َسَواءٍ )  اإلشارة يف قوله تعاىل

 ف .ال عهد بينكم، وهذا هو اإلنصا
 على من مل يقدر على إظهارِ دينهِ يف دار احلرب

ُ
 اهلجرة

ُ
دِر على ذلك ( . ) وجتب

َ
 ملن ق

ُّ
 ، وتستحب

 اهلجرة : لغة مفارقة بلد إىل غريه .
 واصطالحاً : االنتقال من دار الكفر إىل دار اإلسالم .

 وقد قسم العلماء الناس يف اهلجـــرة من دار احلرب إىل ثالثة أضرب :
 من جتب عليه اهلجرة .

 وهو من يقدر عليها ، وال ميكنه إظهار دينه .
 الصحابة من مكة إىل احلبشة خوفاً من الفتنة ، وفراراً بالدين .كهجرة 
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َها ،َمْن تَُِب َعَلْيهِ  ... قال ابن قدامة : ، رِ ، َواَل َُتِْكُنُه إقَاَمُة َواِجَباِت ِديِنِه َمَع اْلُمَقاِم بـَّْيَ اْلُكفَّااَل مُيِْكُنُه إْظَهاُر ِديِنهِ ، وَ َوُهَو َمْن يـَْقِدُر َعَليـْ
 .فـََهَذا تَُِب َعَلْيِه اهلِْْجَرُة 

ْرِض قَاْلَوْا أملَْ َتُكْن أَْرُض اَّللَِّ َواِسَعًة )ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمآلِئَكُة ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفَّي يِف اِلَ  قوله تعاىل
( ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفَّي ِمَن الريَِجاِل َوالنِيَساء َواْلوِْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل يـَْهَتُدوَن 97ا فَُأْولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصريًا )فـَتُـَهاِجُروا ِفيهَ 

ُ عَ 98َسِبيالً ) ُهْم وََكاَن اَّللَّ ُ أَن يـَْعُفَو َعنـْ  ((.99ُفوًّا َغُفورًا )( فَُأْولَِئَك َعَس  اَّللَّ
 َوَهَذا َوِعيٌد َشِديٌد يَُدلُّ َعَل  اْلُوُجوِب .

  (املغِن) ِه فـَُهَو َواِجٌب .َرُة ِمْن َضُروَرِة اْلَواِجِب َوتَِتمَِّتِه ، َوَما اَل يَِتمُّ اْلَواِجُب إالَّ بِ ـَدَر َعَلْيِه ، َواهلِْجْ ــَوِِلَنَّ اْلِقَياَم ِبَواِجِب ِديِنِه َواِجٌب َعَل  َمْن قَ 
 من تستحب له اهلج  رة .

 وهو من يقدر عل  اهلجـــرة ويتمكن من إظهار دينــه ، فهذا يستحب له اهلجرة .
 ليتمكن من اجلهاد ، وتكثري املسلمّي ، والراحة من رؤية املنكر .

 َلْيِه .َمْن ُتْسَتَحبُّ َلُه ، َواَل تَُِب عَ  ... قال ابن قدامة :
َها ، َلِكنَُّه يـََتَمكَُّن ِمْن إْظَهاِر ِديِنِه ، َوِإقَاَمِتِه يِف َداِر اْلُكْفِر ، فـَُتْسَتحَ   .بُّ َلُه َوُهَو َمْن يـَْقِدُر َعَليـْ

نَـُهْم . -ْلُكفَّاِر ، َوُُمَاَلطَِتِهْم َويـََتَخلَّ ََ ِمْن َتْكِثرِي ا -َوَمُعونَِتِهْم  -َوَتْكِثرِي اْلُمْسِلِمَّي  - لَِيَتَمكََّن ِمْن ِجَهاِدِهمْ   َوُرْؤيَِة اْلُمْنَكِر بـَيـْ
ْمَكاِن إقَاَمِة َواِجِب ِديِنِه ِبُدوِن اهلِْْجرَِة .  ) املغِن ( .       َواَل تَُِب َعَلْيِه ؛ إِلِ

 من ال هجرة عليه .
 أو ضعف كالنساء والولدان . وهو من يعجز عنها ، إما ملرض ، أو إكراه عل  اإلقامــة يف دار الكفر ،

ُهْم 98ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفَّي ِمَن الريَِجاِل َوالنِيَساء َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل يـَْهَتُدوَن َسِبياًل ) قال تعاىل )  ُ َأن يـَْعُفَو َعنـْ ( َفُأْولَِئَك َعَس  اَّللَّ
ُ َعُفوًّا َغُفو   راً ( .وََكاَن اَّللَّ

 َمْن اَل ِهْجَرَة َعلَْيِه . ال ابن قدامة :ق
قَاَمِة ، أَْو َضْعٍف ؛ ِمْن النِيَساِء َواْلِوْلَدا َها ، إمَّا ِلَمَرٍض ، أَْو إْكرَاٍه َعَل  اإْلِ ِن َوِشْبِهِهْم ، فـََهَذا اَل ِهْجَرَة َعَلْيِه ؛ لَِقْوِل اَّللَِّ َوُهَو َمْن يـَْعِجُز َعنـْ

ُ  ُمْسَتْضَعِفَّي ِمْن الريَِجاِل َوالنِيَساِء َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل يـَْهَتُدوَن َسِبياًل فَُأولَِئكَ إالَّ الْ ) تـََعاىَل  ُهْم وََكاَن اَّللَّ َعَس  اَّللَُّ أَْن يـَْعُفَو َعنـْ
 ( .َعُفوًّا َغُفورًا 

ُر َمْقدُ  َها .َواَل تُوَصُف بِاْسِتْحَباٍب ؛ ِِلَنَـَّها َغيـْ  ) املغِن ( .          وٍر َعَليـْ
 فائدة :

 مقاصد اهلجرة:
 : تكثري املسلمّي. أوالً 
 : أن البقاء بينهم ذريعة إىل موافقتهم. ثانياً 
 تيسري اجلهاد عل  أهل اإلسالم. : ثالثاً 
 هجر املكان الذي يكفر فيه. : رابعاً 
وتل العدو ( . 

ُ
 ما ق

ُ
 اهلجرة

ُ
 ) وال تنقطع

 ا ( .ال تنقطع اهلجرة حَّت تنقطع التوبة، وال تنقطع التوبة حَّت تطلع الشمس من مغرهب)  قال كما 
َقِطُع اهلِْْجَرُة َما ُقوتَِل اْلَعدُ ل ) قَا َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن السَّْعِديِي أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    ي .َرَواُه َأمْحَُد َوالنََّسائِ و ( اَل تـَنـْ

( فِيهِ قـَْولُ  : قال الشوكاين  َدلِيٌل َعَل  أَنَّ اهلِْْجرََة بَاقَِيةٌ َما بَِقَيْت اْلُمَقاتـََلةُ لِْلُكفَّارِ  ُه: )َما قُوتَِل اْلَعُدوُّ
                                ا ( .ال ِهْجَرَة بَ ْعَد اْلَفْتِح، َولكْن ِجَهادنم َونِيَّةنم ، َوِإَذا اْستُ ْنفِرُُتْ فاْنِفُرو ث ) ما اجلواب عن حدي فإن قيل :



 42 

رمحه هللا : قال أصحابنا وغريهم من العلماء : اهلجرة من دار احلرب إىل دار اإلسالم باقية إىل يوم القيامة، وتأولوا هذا  قال النوويفاجلواب : 
 احلديث )ال هجرة بعد الفتح( بتأويلّي :

 ر منها اهلجرة. ال هجرة بعد الفتح من مكة ِلهنا صارت دار إسالم، فال تتصو  : أحدمهاأحدمها
وهو اِلصح، أن معناه أن اهلجرة الفاضلة املهمة املطلوبة الت ميتاز هبا أهلها امتيازًا ظاهرًا انقطعت بفتح مكة ، ومضت ِلهلها  : الثاينالثاين

 الذين هاجروا قبل فتح مكة ، ِلن اإلسالم قوي وعز بعد فتح مكة عزاً ظاهراً خبالف ما قبله .
 فوائد عامة :

 1فائدة : 
 بالنفس واملال ، فيها تقدمي املال على النفس ؟ دباجلها ةما احلكمة يف أكثر اآليات اآلمر 

 ( .  َوأُْولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجاَهُدواْ يف َسِبيِل اَّللَِّ بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد اَّللَِّ قال تعاىل ) 
رَاُت َوأُوْ وقال تعاىل )   ( . لَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َلِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه َجاَهُدواْ بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم َوأُْولَِئَك هَلُُم اْْلَيـْ

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه ُُثَّ   ملَْ يـَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهِلِْم َوأَنُفِسِهْم يف َسِبيِل اَّللَِّ أُْولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن ( وقال تعاىل ) ِإَّنَّ
ِمَن اجلَِْهاِد بِالسِياَلِح ، مُّ َوَحِقيَقُة اجلَِْهاِد بَْذُل اجلُْْهِد َوالطَّاَقِة ، َواْلَماُل ُهَو َعَصُب احلَْْرِب َوُهَو َمَدُد اجْلَْيِش ، َوُهَو أَهَ :  قال الشنقيطي

ْذُن فَِباْلَماِل ُيْشتَـَرى السِياَلُح ، َوَقْد ُتْسَتْأُجُر الريَِجاُل َكَما يِف اجْلُُيوِش احلَِْديثَِة ِمَن اْلِفَرِق اِْلَْجنَ  ِبيَِّة ، َوبِاْلَماِل ُُيَهَُّز اجْلَْيُش ، َوِلَذا َلمَّا َجاَء اإْلِ
ِإْذ ملَْ يُوَجْد  ْعَذَر َمَعُهُم الرَُّسوَل  اْلَمْرَض  َوالضَُّعَفاَء ، َوأَْعَذَر َمَعُهُم اْلُفَقرَاَء الَِّذيَن اَل َيْسَتِطيُعوَن َتِْهيَز أَنـُْفِسِهْم ، َوأَ بِاجلَِْهاِد أَْعَذَر اَّللَُّ 

ُزُهْم بِِه َكَما يِف قـَْولِِه تـََعاىَل  اِء َواَل َعَل  اْلَمْرَض  ، ِإىَل قـَْولِِه : َواَل َعَل  الَِّذيَن ِإَذا َما أَتـَْوَك لَِتْحِمَلُهْم قـُْلَت اَل لَْيَس َعَل  الضَُّعفَ  )ِعْنَدُه َما ُُيَهِي
ْمِع َحزَنًا َأالَّ ُيَُِدوا َما يـُْنِفُقو  ُلُكْم َعَلْيِه تـََولَّْوا َوأَْعيُـنُـُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ  ن ( .َأِجُد َما َأمحِْ

 ا(.َمْن َجهََّز َغازِيًا فـََقْد َغز ) اِنٍب آَخَر، َقْد ُُيَاِهُد بِاْلَماِل َمْن اَل َيْسَتِطيُع بِالسِياَلِح َكالنِيَساِء َوالضَُّعَفاِء، َكَما قَاَل وََكَذِلَك ِمْن جَ 
يقدِيم اجلهاد باملال عل  رمحه هللا قال فيه السائل: ُند أن هللا عزَّ وجل يف كثري من آيات اجلهاد  ويف سؤال لفضيلة الشيخ ابن عثيمني
 اجلهاد بالنفس؛ فما احلكمة من ذلك؟

ن فأجاب فضيلته بقوله: يظهر وهللا أعلم ِلن اجليش اإلسالمي قد حيتاج إىل املال أكثر من حاجته إىل الرجال؛ وِلن اجلهاد باملال أيسر م
 س .اجلهاد بالنف

 2فائدة : 
 عاىل .يشُتط يف اجلهاد يف سبيل هللا أن خالصاً هلل ت

يًَّة، ويـَُقاِتُل رِيَاًء، َأيُّ ذِلَك يف سبيِل هللا ؟ فقال َرُسول  قَاَل : ُسِئَل رسوُل هللا  .عن أِب موس  -أ َعِن الرَُّجِل يُقاتُل َشَجاَعًة ، ويـَُقاِتُل محَِ
 َفٌق َعَليِه .ُمتَـّ   (َمْن قَاَتَل لَِتكوَن َكِلَمُة هللِا هي الُعْلَيا ، َفهَو يف سبيِل هللا : هللا 
: ال  فقال : أرأيت رجاًل غزا يلتِمُس اِلجَر والذيِْكَر ، ما َلُه ؟ فقال رسول هللا  أُمامة ، قال ) جاء رجٌل إىل النَّبِي   وحلديث أِب-ب

 .اً ، وابُتغي به وجُهُه (  إنَّ هللا ال يقبُل من العمِل إالَّ ما كاَن خالص شيَء له ، ُثَّ قال رسول هللا 
: ال  أِب هريرة ) أنَّ رجاًل قال : يا رسول هللِا ، رجٌل يريُد اجِلهاَد وهو يبتغي َعَرضاً ِمْن َعَرِض الدُّنيا ؟ فقال رسول هللا  وحلديث -ج

 رواه أبو داود .يقول : ال أجر له (  أجر له ، فأعاد عليه ثالثاً ، والنَّبُّ 
 ؟د املغنم ضمناً ال أصاًل مقصوداً هل يدخل يف سبيل هللا إذا قص فإن قيل : -

 نعم .
 وبذلك صرح الطربي فقال : إذا كان أصل الباعث هو اِلول ال يضره ما عرض له بعد ذلك ، وبذلك قال اجلمهور .

الذكر لكن روى أبو داود والنسائي من حديث أمامة بإسناد جيد ، قال : جاء رجل فقال يا رسول هللا ! أرأيت رجاًل غزا يلتمس اِلجر و 
: إن هللا ال يقبل من العمل إال ما كان  ماله ؟ قال : ال شيء له ، فأعاده ثالثًا كل ذلك يقول : ال شيء له ، ُث قال رسول هللا 
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 ( .خالصاً ، وابتغي به وجهه 
 وميكن أن حيمل هذا عل  من قصد اِلمرين معاً عل  حد واحد ، فال يالف املرجيح أوالً .

 ذهب احملققون إىل أنه إذا كان الباعث اِلول قصد إعالء كلمة هللا مل يضره ما انضاف إليه . قال ابن أِب َجرة :
ويدل عل  أن دخول غري اإلعالء ضمنًا ال يقدح يف اإلعالء إذا كان اإلعالء هو الباعث اِلصلي ، ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن 

 ( فتح الباري). (إِلي ...: اللهم ال تكلهم ، فقالا لنغنم فرجعنا ، ومل نغنم شيئاً امنعل  أقد بعثنا رسول هللا )عبد هللا بن حوالة قال 
 ََ فإْن خالَط نيََّة اجلهاِد مثاًل نيية غري الريِياِء ، مثُل أخِذ أجرة للِخدَمِة ، أو أخذ شيٍء ِمَن الغنيمِة ، أو التِيجارة ، نققال ابن رجب : 

إنَّ الُغزَاَة إذا َغِنموا غنيمًة ، ل ) قا عن عبِد هللِا بن عمرٍو ، عن النَّبِي  (صحيح مسلم )  يَبُطل بالُكلِييَّة ، ويف بذلك أجُر جهادهم ، ومل
 . تعجَّلوا ثـُُلثي أجرِِهم ، فإْن مل يغَنُموا شيئاً ، متَّ هلُم أجُرهم (

نيا أنَّه ال أجَر له ، وهي حممولٌة عل  أنَّه مل يكن له غَرٌض يف وقد ذكرنا فيما مض  أحاديَث تدلُّ عل  أنَّ َمْن أراد جبهاده عَ  َرضاً ِمَن الدُّ
 ) جامع العلوم ( .    اجلهاد إالَّ الدُّنيا .

 3فائدة : 
 :حكم التمثيل جبثث العدو 

 التشويه بالقتيل ، كجدع أنفه وأذنه .التمثيل بالعدو : 
 جاءت عدة أحاديث يف النهي عن ذلك :

 ... ( . َواَل تـَْغُدُروا، َواَل َُتَثِيُلوا ديث بريدة وقد سبق )منها : ح
 ( رواه البخاري . أَنَُّه نـََه  َعِن النـُّْهَبِة َواْلُمثْـَلةِ )  َعْبَد هللِا ْبَن يَزِيَد ، َعِن النَِّبِي ومنها : عن 

 وقد اختلف العلماء يف حكم املثلة عل  أقوال :
ْثلةَ  : وُل األولُ الق

ُ
 .حراٌم بعد القدرِة عليهم سواٌء باحلي أو امليِت ، أما قبل القدرِة فال بأس به  أن امل

ْثلِة " ،2/503بل ذهب بعضهم إىل أنُه ال خالف يف َترميِه كالزُمشري يف تفسريه ) 
ُ
 ( فقال : " ال خالف يف َترمِي امل

ُيْربُُه بَِتْحرمِِي اْلغُُلوِل ِمْن اْلَغِنيَمِة َوََتْرمِِي اْلَغْدِر َوََتْرمِِي اْلُمثْـَلِة َوََتْرمِِي قـَْتِل ( فقال : " ُُثَّ 4/200وحك  الصنعاين اإلَجاَع يف " سبل السالِم " ) 
َْجَاعِ  َياِن اْلُمْشرِِكَّي َوَهِذِه حُمَرََّماٌت بِاإْلِ   .ِصبـْ

  . وال ُيسلُم لإلماِم الصنعاين باإلَجاِع ِلن املسألَة خالفيٌة كما سيأيت
 :تدل أصحاب هذا القول واس

  حبديث بريدة السابق ) وال َتثلــــوا ( .
  . اْلُمثْـَلةَ   وََكرَِه أَْهُل اْلعِْلِم  قال اإلمام الُتمذي : 

َمِة أَنَّ السََّلَف َرمِحَُهْم اَّللَُّ يُْطِلُقوَن َأْي َحرَُّموَها فَاْلُمرَاُد بِاْلَكرَاَهِة التَّْحرمُِي َوَقْد َعَرْفت يف اْلمُ  وعلق املباركفوري عل  عبارِة الُتمذي فقال : "  َقدِي
  .اْلَكرَاَهَة َويُرِيُدوَن هِبَا احْلُْرَمَة " .ا.هـ

 قـَْولُُه : " َواَل َُتَثِيُلوا " ِفيِه َدلِيٌل َعَل  ََتْرمِِي اْلُمثْـَلِة .ا.هـ.: قال اإلماُم الشوكاين 
 ة ( رواه البخاري .َواْلُمثْـلَ    النـُّْهَبِة ،  أَنَُّه نـََه  َعْن   )    ْن النَِّبِي عَ   َعْبَد اَّللَِّ ْبَن يَزِيَد ،وعن  -ب 

  . النـُّْهََب : َأْي َأْخذ َمال اْلُمْسِلم قـَْهرًا َجْهرًا
ْثلَة مكروهةٌ   :القوُل الثاين

ُ
  . أن امل

  قال بـُرَْيَدَة اْلنف عل  الكراهِة وليس عل  التحرميِ واستدل أصحاُب مبا استدل به أصحاُب القوِل اِلوِل ولكنهم محلوا حديَث 
 م .قال بعُضهم : النهي عن املثلِة هني تنزيٍه ، وليس حبرا : اإلماُم النووي 

 م .يُْكَرُه نـَْقل ُرُءوِس اْلُمْشرِِكَّي ِمْن بـََلٍد إىَل بـََلٍد ، َواْلُمثْـَلُة بَِقْتاَلُهْم َوتـَْعِذيبُـهُ  :وقال ابُن قدامَة 
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  . ميثُل بالكفاِر إذا مثلوا باملسلمّي معاملًة باملثلِ :  ثلقوُل الثالا
ٌر لِلصَّاِبرِيلقوله تعاىل )   ن ( .َوِإْن َعاقـَْبُتْم فـََعاِقُبوا مبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِه َولَِئْن َصبَـْرمُتْ هَلَُو َخيـْ

ُهَما: "َما فََأمَّا التَّْمِثيُل يِف الْ  :قال شيُخ اإلسالِم ابُن تيميةَ  َقْتِل َفاَل َُيُوُز إالَّ َعَل  َوْجِه اْلِقَصاِص َوَقْد قَاَل ِعْمرَاُن ْبُن ُحَصّْيٍ َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ
نَّا اَل َُّنَثِيُل هِبِْم بـَْعَد اْلَقْتِل َواَل َُنْدَُع آَذانـَُهْم ُخْطَبًة إالَّ أََمَرنَا بِالصََّدَقِة َونـََهانَا َعْن اْلُمثـَْلِة َحَّتَّ اْلُكفَّاُر إَذا قـَتَـْلَناُهْم فَإِ  َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ 

ُقُر بُُطونـَُهْم إالَّ إْن َيُكونُوا فـََعُلوا َذِلَك بَِنا فـَنَـْفَعُل هِبِْم ِمْثَل َما فـََعُلوا". وَ  ْبُتْم فـََعاِقُبوا التـَّْرُك أَْفَضُل َكَما قَاَل اَّللَُّ تـََعاىَل: "َوِإْن َعاقَـ َوأُنُوفـَُهْم َواَل نـَبـْ
ُرَك إالَّ بِاَّللَِّ " . ٌر لِلصَّاِبرِيَن . َواْصربْ َوَما َصبـْ   .ا.هـمبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِه َولَِئْن َصبَـْرمُتْ هَلَُو َخيـْ

. اَل يـَْفَعُل َواَل حُيَريِقُهُ  :َقَل اْبُن َهاِنٍئ يِف َرْمِيهِ ، َونَـ َحةٍ ، َوَرْمُيُه مبَْنَجِنيٍق ِباَل َمْصلَ َويُْكرَُه نـَْقُل رَْأسٍ ( : "6/218وقال ابُن مفلح يف " الفروِع " )
بُوُه ، َوَعْنُه إْن َمثَـُّلوا ُمثِيَل هِبِْم ، ذََكرَُه أَبُو َبْكٍر . قَاَل شَ  ْم ، فـََلُهْم اْلُمثْـَلُة َحق  هلَُ  : " ْيُخَنا " يعِن ابَن تيميةَ قَاَل َأمْحَُد : َواَل يـَْنَبِغي أَْن يـَُعذِي
ُر أَْفَضُل ، َوَهَذا َحْيُث اَل َيُكوُن يِف التَّ  ْمِثيِل هِبِْم زِيَاَدٌة يف اجلَِْهاِد ، َواَل َيُكوُن َنَكااًل هَلُْم َعْن ِفْعُلَها ِلاِلْسِتيَفاِء َوَأْخِذ الثَّْأِر ، َوهَلُْم تـَرُْكَها َوالصَّبـْ

ميَاِن ، أَْو َزْجٌر هَلُْم َعْن اْلُعْدَواِن ، فَِإنَُّه ُهَنا ِمْن إقَاَمِة َنِظريَِها ، فََأمَّا إَذا َكاَن يِف ال احلُُْدوِد ، َواجلَِْهاِد اْلَمْشُروِع ، تَّْمِثيِل الشَّائِِع ُدَعاٌء هَلُْم إىَل اإْلِ
ُر أَْفَضَل ، فََأمَّ  ُر ُهَناَك َواِجٌب ، َكَما ُيَُِب َحْيُث وملَْ َتُكْن اْلِقصَُّة يف ُأُحٍد َكَذِلَك ، فَِلَهَذا َكاَن الصَّبـْ ا إَذا َكاَن اْلُمَغلَُّب َحقَّ اَّللَِّ تـََعاىَل فَالصَّبـْ

طَّاِبُّ : إْن َمثََّل اْلَكاِفُر بِا َْجَاِع قـَْبَل  ْلَمْقُتوِل َجاَز أَْن مُيَثَّلَ اَل مُيِْكُن ااِلنِْتَصاُر ، َوحَيُْرُم اجلَْزَُع ، َهَذا َكاَلُمُه وََكَذا قَاَل اْلَْ ِبِه . َوقَاَل اْبُن َحْزٍم يف اإْلِ
 . ِقَصاِص َوالتَّْمِثيَل هِبِْم َحرَاٌم " .ا.هـالسَّْبِق َوالرَّْمِي : اتَـَّفُقوا َعَل  أَنَّ ِخَصاَء النَّاِس ِمْن أَْهِل احْلَْرِب َواْلَعِبيِد َوَغرْيِِهْم يِف َغرْيِ الْ 

َوَقْد أَبَاَح اَّللَّ تـََعاىَل لِْلُمْسِلِمَّي أَْن مُيَثِيُلوا بِاْلَكفَّاِر ِإَذا َمثَـُّلوا هِبِْم، َوِإْن   (: 12/278حاشيته عل  سنن أِب داود )وقال اإلماُم ابُن القيِم يف 
َها . فـََقاَل تـََعاىل َوَهَذا َدلِيل َعَل  أَنَّ اْلُعُقوبَة جِبَدِْع اِْلَْنف َوَقْطع اِْلُُذن ،  ه (بِ  َوِإْن َعاقـَْبُتْم فـََعاِقُبوا مبِْثِل َما ُعوِقْبُتمْ   )َكاَنْت اْلُمثْـَلة َمْنِهيًّا َعنـْ

  .َوبـَْقر اْلَبْطن َوََنْو َذِلَك ِهَي ُعُقوبَة بِاْلِمْثِل لَْيَسْت بُِعْدَواٍن ، َواْلِمْثل ُهَو اْلَعْدل " .ا.هـ
( : "وقد وصلنا عندما كنا يف أفغانستان فتوى لفضيلة رى يف قتل اِلسارىيف )هداية احليا -حفظه هللا-قال الشيخ أبو عمر حممد السيف 

، فقال إذا كانوا ميثلون بقتالكم فمثلوا بقتالهم ال تمثيل جبثث العدوعندما سئل عن ال، صاحل العثيمّي حفظه هللا مفادها الشيخ حممد بن
 م .فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليك: "قولسيما إذا كان ذلك يوقع الرعب يف قلوهبم ويردعهم وهللا تعاىل ي

، والشيُخ ابُن ، وتلميذُه ابُن القيمقررُه شيُخ اإلسالِم ابُن تيميةَ ما  -وهللُا أعلم-، الذي َتيُل إليِه النفس ألةِ وبعد عرِض اِلقواِل يف املس
  . عثيمّي رمحهم هللا

 4فائدة : 
 .َرَواُه اَْلُبَخارِيُّ  (ُهْم تـََباَرُزوا يـَْوَم بَْدٍر أَنَـّ  ) َعْن َعِليٍي 

 يف هذا : جواز املبارزة قبل القتال .
 َكرَِهَها .مَلْ يـَْعرِفْـَها ، َو َوأَمَّا اْلُمَباَرَزُة ، فـََتُجوُز بِِإْذِن اِْلَِمرِي ، يِف قـَْوِل َعامَِّة أَْهِل اْلِعْلِم ، إالَّ احلََْسَن ، فَِإنَُّه  قال ابن قدامة :

 . َولََنا ، أَنَّ مَحَْزَة ، َوَعِليًّا َوُعبَـْيَدَة ْبِن احْلَاِرِث بَاَرُزوا يـَْوَم بَْدٍر ، بِِإْذِن النَِّبِي 
 َوبَاَرَز َعِلي  َعْمَرو ْبَن َعْبِد ُودٍي يِف َغْزَوِة اْْلَْنَدِق فـََقتَـَلُه .

 َوبَاَرَز َمْرَحًبا يـَْوَم ُحنَـّْيٍ .
 .يـَُبارُِزوَن يف َعْصِر النَِّبِي َوبـَْعَدُه ، ومََلْ يـُْنِكْرُه ُمْنِكٌر َفَكاَن َذِلَك إَْجَاًعا  َأْصَحاُب النَِّبِي  يـََزلْ وملَْ 
َباَرُزوا يـَْوَم بَْدٍر ، َوُهْم مَحْزَُة ، َوَعِلي  ، َوُعبَـْيَدُة ، زََلْت يِف الَِّذيَن تَـ ( نَـ َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا يِف َرهبِيِْم  )وََكاَن أَبُو َذرٍي يـُْقِسُم أَنَّ قـَْوله تـََعاىَل  

 ) املغِن ( . تَـْلته .بَاَرُزوا ُعْتَبَة ، َوَشْيَبَة ، َواْلَولِيَد ْبَن ُعْتَبَة ، َوقَاَل أَبُو قـََتاَدُة بَاَرْزت َرُجاًل يـَْوَم ُحنَـّْيٍ ، فـَقَ 
 .كراهة املبارزة . وهبذا قال احلسن )ال تتمنوا لقاء العدو(  هذا احلديث  وقد فهم بعض العلماء منقال القرطب : 

 .   ) املفهم ( .قال ابن املنذر : أَجع كل من أحفظ عنه عل  جواز املبارزة ، والدَّعوة إليها 
صري وكان علي يقول ال تدع وهو رأي احلسن الب، عل  منع طلب املبارزة )ال تتمنوا لقاء العدو( واستدل هبذا احلديث قال ابن حجر : 
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 غ .إىل املبارزة فإذا دعيت فأجب تنصر ِلن الداعي با 
 . يشُتط إذن اِلمري 

 الصحيح .وهذا القول هو 
 وهو قول الثوري ، واِلوزاعي ، وأمحد ، وإسحاق .، وشرط بعضهم فيها إذن اإلمام قال ابن املنذر : 
 ش .وإسحاق للجواز إذن اِلمري عل  اجلي، وأمحد ، والثوري ، وشرط اِلوزاعي وقال ابن حجر : 
ْنَساُن إىَل َمْن اَل يُِطيُقُه  قال ابن قدامة : َماَم أَْعَلُم بُِفْرَسانِِه َوفـُْرَساِن اْلَعُدوِي ، َوَمََّت بـََرَز اإْلِ ، َكاَن ُمَعريًِضا نـَْفَسُه لِْلَهاَلِك ، فـََيْكِسُر َولََنا أَنَّ اإْلِ
َماِم ، لَِيْخَتاَر لِْلُمَباَرزَِة َمْن يـَْرَضاُه هَلَا ، فـََيُكوَن أَقْـَرَب إقـُُلوَب اْلُمْسِلِمَّي  ىَل الظََّفِر َوَجرْبِ قـُُلوِب اْلُمْسِلِمَّي ، فـَيَـْنَبِغي أَْن يـَُفوََّض َذِلَك إىَل اإْلِ

 وََكْسِر قـُُلوِب اْلُمْشرِِكَّي .
 أقسام املبارزة : -

َقِسُم َثاَلثََة أَْقَساٍم ُمْسَتَحبٍَّة ، َوُمَباَحٍة ، َوَمْكُروَهٍة اْلُمَباَرَزُة : َ  قال ابن قدامة  .تـَنـْ
 بِِإْذِن اِْلَِمرِي . فَِإَذا َخرََج ِعْلٌج يَْطُلُب اْلربَاَز ، اُْسُتِحبَّ ِلَمْن يـَْعَلُم ِمْن نـَْفِسِه اْلُقوََّة َوالشََّجاَعَة ُمَباَرزَتُهُ  :َأمَّا اْلُمْسَتَحبَُّة  
 نَّ ِفيِه َردًّا َعْن اْلُمْسِلِمَّي ، َوِإْظَهارًا لُِقوَّهِتِْم .ِِلَ 

َها ؛، فـَيَُباُح َواَل ُيْسَتَحبُّ لرَُّجُل الشَُّجاُع ِبطََلِبَهاأَْن يـَْبَتِدَئ ا: َواْلُمَباُح  ، إالَّ ِمّيَ ، فـََيْكِسَر قـُُلوَب اْلُمْسلِ ، َواَل يَْأَمُن أَْن يـُْغَلبَ ِِلَنَُّه اَل َحاَجَة إلَيـْ
 .؛ ِِلَنَُّه حِبُْكِم الظَّاِهِر َغاِلٌب ، أُبِيَح َلهُ ُشَجاًعا َواثًِقا ِمْن نـَْفِسهِ أَنَُّه َلمَّا َكاَن 

ُرَز الضَِّعيُف اْلِمنَّةِ  أَنْ  :َواْلَمْكُروهُ    ( املغِن) .ُمْسِلِمَّي بَِقْتِلِه ظَاِهرًاْسِر قـُُلوِب الْ ـــــيِه ِمْن كَ ، فـَُتْكرَُه َلُه اْلُمَباَرزَُة ؛ ِلَما فِ لَِّذي اَل يَِثُق ِمْن نـَْفِسهِ ، ايـَبـْ

 5فائدة : 
 املراد به هنا العهد للمحارب بعدم االعتداء عل  نفسه ، وماله ، وعرضه ، ودينه . اِلمان :

 .فيؤمين الكافر مدة حمدودة حَّت يبيع تارته ويرجع ، أو حَّت يسمع كالم هللا ويرجع 
 فمن قال حلرِب : قد أجرتَك ، أو أمينُتَك ، أو بأس عليك ، وَنو هذا ، فقد أميَنه .

 ( متفق عليه . ئيا أم هان َقْد َأَجْرنَا َمْن َأَجْرتِ )  َحِديٍث أَِم َهاِنئٍ  جاء يف الصحيحّي من
 ( . ُيُِرُي َعَلْيِهْم أَْقَصاُهمْ )  زَاَد اِْبُن َماَجه ِمْن َوْجٍه آَخرَ  ( ،  ِ هبَا أَْدنَاُهمْ ِذمَُّة اَْلُمْسِلِمَّي َواِحَدٌة َيْسعَ )  قَالَ  َعْن َعِليٍي وفيهما أيضاً : 

 فيصح األماُن من كِل مسلٍم ، عاقٍل ، خمتاٍر ، حراً كان أو عبد ، رجالً أو امرأة . -
 فجماهري العلماء عل  صحة أمان املرأة والعبد .

ُلُهْم َوَماهُلُْم َوالتـََّعرُُّض هَلُْم .أَنَّ اِْلَمَ  قال ابن قدامة :  اَن إَذا أُْعِطَي أَْهَل احْلَْرِب ، َحُرَم قـَتـْ
 َوَيِصحُّ ِمْن ُكلِي ُمْسِلٍم بَاِلٍغ َعاِقٍل ُُمَْتاٍر ، ذََكرًا َكاَن أَْو أُنـَْث  ، ُحرًّا َكاَن أَْو َعْبًدا .

 َوالشَّاِفِعيُّ ، َوِإْسَحاُق ، َواْبُن اْلَقاِسِم ، َوَأْكثـَُر أَْهِل اْلِعْلِم . َوهِبََذا قَاَل الثَـّْورِيُّ ، َواِْلَْوزَاِعيُّ ،
طَّاِب   . َوُرِوَي َذِلَك َعْن ُعَمَر ْبَن اْلَْ

  -أ
َ
 .( ِذمَُّة اْلُمْسِلِمَّي َواِحَدٌة ، َيْسَع  هِبَا أَْدنَاُهْم  )أَنَُّه قَاَل  ا ُرِوَي ، َعْن النَِّبِي مل
، َوَجَعْلَنا أَنَّا َسنَـْفَتُحَها اْليَـْومَ  ، فـَرَأَيـَْنا، َفَحَصْرنَا َمْوِضًعات ِفيهِ ، َفُكنْ ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َجْيًشا: َجهََّز ، قَالَ قَاِشيُّ يَزِيَد الرَّ  َوى ُفَضْيٍل ْبنُ َورَ  -ب

، ، َوَخَرُجوا، َفَأَخُذوَها، َوَرَم  هِبَا إلَْيِهمْ ، َوَشدََّها َعَل  َسْهمٍ هَلُْم اِْلََماَن يِف َصِحيَفةٍ ، َفَكَتَب ُنوهُ ، فـَرَاطَنَـُهْم َورَاطَ ، فـََبِقَي َعْبٌد ِمنَّاُروحُ نـُْقِبُل َونَـ 
طَّابِ َفُكِتَب ِبَذلِ   َرَواُه َسِعيٌد  تُـُهْم .، ِذمَُّتُه ِذمَّ ِلُم َرُجٌل ِمْن اْلُمْسِلِمّيَ : اْلَعْبُد اْلُمسْ ، فـََقالَ َك إىَل ُعَمَر ْبِن اْلَْ

 َوِِلَنَُّه ُمْسِلٌم ُمَكلٌَّف ، َفَصحَّ أََمانُُه ، َكاحْلُرِي . -ج
 قَاَلْت َعاِئَشُة : إْن َكاَنْت اْلَمْرأَُة لَُتِجرُي َعَل  اْلُمْسِلِمَّي فـََيُجوُز .

َلُهْم َوَعْن أُمِي َهاِنٍئ ، أَنَـَّها قَاَلْت : يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، إينيِ َأجَ  َقْد )  فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ ، ْرت َأمْحَاِئي ، َوأَْغَلْقت َعَلْيِهْم ، َوِإنَّ اْبَن أُمِيي أَرَاَد قـَتـْ
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َا ُُيِْهُر َعَل  اْلُمْسِلِمَّي أَْدنَاُهْم   ( .َأَجْرنَا َمْن َأَجْرت يَا أُمَّ َهاِنٍئ ، إَّنَّ
 .   ) املغِن ( . أَبَا اْلَعاِص ْبَن الرَّبِيِع ، فََأْمَضاُه َرُسوُل اَّللَِّ  اَّللَِّ  َوَأَجاَرْت َزيـَْنُب بِْنُت َرُسولِ 

 اْسَتَدلَّ بـَْعض َأْصَحابَنا َوَُجُْهور اْلُعَلَماء هِبََذا احلَِْديث َعَل  ِصحَّة أََمان اْلَمْرأَة.قال النووي : قوله )قد أجرنا من أجرِت ...( قال النووي:  -
  أمان الصيب املميز ؟هل يصح 

 :َفَأمَّا الصَِّبُّ اْلُمَميِيُز ، فـََقاَل اْبُن َحاِمٍد : ِفيِه رَِوايـََتاِن قال ابن قدامة : 
 اَل َيِصحُّ أََمانُُه . :إْحَدامُهَا  

 .َوُهَو قـَْوُل َأِب َحِنيَفَة ، َوالشَّاِفِعيِي 
ُر ُمَكلٍَّف ، َواَل يـَْلَزُمُه ِبقَ  َرُه ، َكاْلَمْجُنوِن .ِِلَنَُّه َغيـْ  ْولِِه ُحْكٌم ، َفاَل يـَْلَزُم َغيـْ

 َيِصحُّ أََمانُُه . :َوالرِ َوايَُة الثَّانَِيُة 
 َوُهَو قـَْوُل َماِلٍك .

 َوقَاَل أَبُو َبْكٍر : َيِصحُّ أََمانُُه ، رَِوايًَة َواِحَدًة .
 .َومَحََل رَِوايََة اْلَمْنِع َعَل  َغرْيِ اْلُمَميِيِز 

 .َواْحَتجَّ ِبُعُموِم احلَِْديِث  
 ) املغِن ( .     .َوِِلَنَُّه ُمْسِلٌم مُمَيِيٌز ، َفَصحَّ أََمانُُه ، َكاْلَباِلِغ ، َوفَاَرَق اْلَمْجُنوَن ، فَِإنَُّه اَل قـَْوَل َلُه َأْصاًل  
 هل يصح أمان الكافر ؟ 

 ال يصح .
َفَجَعَل الذِيمََّة  (َدٌة، َيْسَع  هِبَا أَْدنَاُهمْ ِذمَُّة اْلُمْسِلِمَّي َواحِ )قَاَل  َوِإْن َكاَن ِذمِييًّا؛ ِِلَنَّ النَِّبَّ َواَل َيِصحُّ أََماُن َكاِفٍر، قال ابن قدامة: 

 .لِْلُمْسِلِمَّي، َفاَل ََتُْصُل ِلَغرْيِِهْم 
ْساَلِم َوأَْهِلِه ، فََأْشَبهَ    .احْلَْرِبَّ  َوِِلَنَُّه ُمتـََّهٌم َعَل  اإْلِ

ُر ُمْعَترَبٍ ، َواَل يـَْثُبُت بِِه ُحْكٌم .  َواَل َيِصحُّ أََماُن جَمُْنوٍن ، َواَل ِطْفٍل ، ِِلَنَّ َكاَلَمُه َغيـْ
 َغرْيَِها ، فََأْشَبَه اْلَمْجُنوَن .َة ِمْن َواَل َيِصحُّ أََماُن زَاِئِل اْلَعْقِل ، بِنَـْوٍم أَْو ُسْكٍر أَْو إْغَماٍء ؛ ِلَذِلَك ، َوِِلَنَُّه اَل يـَْعِرُف اْلَمْصَلحَ 

قْـرَاِر .  ) املغِن ( .   َواَل َيِصحُّ ِمْن ُمْكَرٍه ؛ ِِلَنَُّه قـَْوٌل أُْكرَِه َعَلْيِه ِبَغرْيِ َحقٍي ، فـََلْم َيِصحَّ ، َكاإْلِ
 اذكر أنواع األمان كما ذكره ابن قدامة ؟ 

 قال ابن قدامة :
َمامِ   -أ  .جِلَِميِع اْلُكفَّاِر َوآَحاِدِهْم  َوَيِصحُّ أََماُن اإْلِ
 ِِلَنَّ ِواَليـََتُه َعامٌَّة َعَل  اْلُمْسِلِمَّي . 
 .اْلُمْسِلِمَّي  َوَيِصحُّ أََماُن اِْلَِمرِي ِلَمْن أُِقيَم بِِإزَائِِه ِمْن اْلُمْشرِِكَّي ، فََأمَّا يف َحقِي َغرْيِِهْم ، فـَُهَو َكآَحادِ  -ب
 َعَل  ِقَتاِل أُولَِئَك ُدوَن َغرْيِِهْم . ِِلَنَّ ِواَليـََتهُ  
 .َوَيِصحُّ أََماُن آَحاِد اْلُمْسِلِمَّي لِْلَواِحِد ، َواْلَعَشَرِة ، َواْلَقاِفَلِة الصَِّغريَِة ، َواحلِْْصِن الصَِّغرِي  -ج
 ِديثَُه .َأَجاَز أََماَن اْلَعْبِد ِِلَْهِل احلِْْصِن الَِّذي ذََكْرنَا حَ  ِِلَنَّ ُعَمَر  

َماِم . َواَل َيِصحُّ أََمانُُه ِِلَْهِل بـَْلَدٍة ، َوُرْسَتاٍق ، َوََجٍْع َكِثرٍي ؛ ِِلَنَّ َذِلَك يـُْفِضي إىَل تـَْعِطيِل اجلَِْهادِ   ) املغِن ( . ، َوااِلْفِتَياِت َعَل  اإْلِ
 6فائدة : 

 بغري قتال .حبق الفيء : ما أخذ من أموال الكفار 
 حل املسلمّي .ومصرفه يف مصا
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 :بعض اِلمثلة ِلموال الفيء 
 هي ما يوضع عل  أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى، وغريهم عل  القول الراجح.و  ) اجلزية (

 اْلراج وهو املال املضروب عل  اِلرض اْلراجية الت غنمت ُث وقفت عل  املسلمّي.اج ( وخر ) 
منا، يعِن ملا علموا بأن املسلمّي أقبلوا عليهم هربوا وتركوا اِلموال، فهذه اِلموال أخذت بغري أي: ما تركه الكفار فزعاً اً ( وما تركوه فزع) 

 قتال فتكون فيئاً؛ وذلك ِلن املقاتلّي مل يتعبوا يف َتصيلها فال تقسم بينهم، بل تكون فيئًا يصرف يف مصاحل املسلمّي العامة، كَرْزقِ 
 واملعلمّي، وغري ذلك من مصاحل املسلمّي.القضاة، واملؤذنّي، واِلئمة، والفقهاء، 

  .يفء يصرف يف مصاحل املسلمّي( فهذا وَخس َخس الغنيمة ) 
 7فائدة : 

 حيرم الغدر .
ُ َعزَّ َوَجلَّ اَِلوَِّلَّي َواْلَخرِيَن: يـُْرفَ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما َعْن النَِّبِي  ُع ِلُكلِي َغاِدٍر ِلَواٌء، فـَيـَُقاُل: َهِذِه َغْدرَُة قَاَل )إَذا ََجََع اَّللَّ

 متفق عليه .ُفالِن ْبِن ُفالٍن ( 
 ( أي راية . ) لواء قَاَل أَْهل اللَُّغة : اْلَغْدر : تـَْرُك اْلَوفَاء ،( الغادر هو الذي يواعد عل  أمر وال يفي به ،  ) لكل غادر

 ق .ففي احلديث َترمي الغدر وهو حرام باالتفا -
، واء الشهرة مكان الرئيس عالمة له: معناه لكل غادر عالمة يشهر هبا يف الناس ِلن موضوع اللوقوله ) لكل غادر لواء ( قال النووي

 . وكانت العرب تنصب اِللوية يف اِلسواق احلفلة لغدرة الغادر لتشهريه بذلك
هنم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء ، وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل ، ِل:  قال القرطيب

 .“ ويذموه ، فاقتض  احلديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته يف القيامة فيذمه أهل املوقف 
ِلنه غري مضطر إىل الغدر ويف احلديث غلظ َترمي الغدر ال سيما من صاحب الوالية العامة ، ِلن غدره يتعدى ضرره إىل خلق كثري ، و  -

 لقدرته عل  الوفاء .
 وملا كان الغدر من اِلمور اْلفية ، ناسب أن تكون عقوبته بالشهرة ، ونصب اللواء أشهر اِلشياء عند العرب . -
 ويف احلديث دليل عل  أن اإلنسان ينسب إىل أبيه يف املوقف العظيم . -
)إن الناس  م سُتًا عليهم، وقد ورد حديث يف هذا الشأن رواه الطرباين وهو قوله ويف احلديث رد ملن قال: إهنم ينسبون ِلمهاهت -

 يدعون باسم أمهاهتم يوم القيامة سُتاً عليهم( وهو حديث ضعيف جداً كما قال احلافظ ابن حجر .
 ؛؛؛وهللا أعلم 

 


