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 بَاب  
ةِ  فِي َجاءَ  َما ِ  ِذمَّ ةِ  ّللاَّ  نَبِيَّهِ  َوِذمَّ

 اآلَيةَ  ﴾ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف﴿ َوَقْولُُه:

رَ  إهَذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلله  َرُسوَل  َأن  » : بَُرْيَدةَ  َعنْ  يرا   َأم  ؛ َأوْ  َجيْش   َعَلى َأمه نَ  َمَعهُ  َوَمنْ  ،اَّلله  بهتَْقَوى َأْوَصاهُ  َسرهي ة   مه

ينَ  وا َوَل  ْغُزواٱ ،بهاَّلله  َكَفرَ  َمنْ  َقاتهُلوا ،اَّلله  َسبهيله  فهي ،اَّلله  ْسمه ب ْغُزواٱ َقاَل: ُثم   َخيْرا ، الُمْسلهمه ُروا، َوَل  ،َتُغلُّ  َتْغده

 َولهيدا   َتْقتُُلوا َوَل  وا،لُ ث  مَ تُ  َوَل 

  (1)الشَّْرُح:

ةِ  فِي َجاءَ  َما بَاب  ) : قَالَ  الرَِّحيم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ  ِ  ِذمَّ ةِ  ّللاَّ  عهده ونقض أخفر فيمن الوعيد من أي: (نَبِيَّهِ  َوِذمَّ
 وأبوامر  هللاب ستخفافٱ ألنه التوحيد؛ يف قدح نبيه مع أو للا مع العهد ونقض خلقه، مع وكذا نبيه، مع أو للا مع

  التوحيد. كتاب  يف الباب هذا  املصنف ذكر مناسبة وهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله
ةِ  فِي َجاءَ  َما بَاب  ) وقوله: ِ  ِذمَّ  لقهخ مع للا فعهد ؛للا مع عهد وخللقه خلقه، مع عهد له  فاهلل للا، عهد أي: (ّللاَّ

 سبحانه: قوله ذلك: على والدليل ؛شيًئا به يشركوا وال يعبدوه أن للا مع اخللق وعهد شيًئا، به يشرك ال من يعذب ال أن
 نتىت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿

 مك لك﴿ - اآلية نفس يف – وقوله للا، مع اخللق عهد بعدها وما الصالة فإقام ﴾زث رث يت

 حديث وكذا خلقه، مع للا عهد هذا [12المائدة: ]سورة ﴾مم ام يل ىل مل يك ىك

ًئا ِبهِ  ُيْشرِكُ  اَل  َمنْ  يُ َعذِ بَ  اَل  َأنْ  اّللَِّ  َعَلى اْلِعَبادِ  َوَحقَّ » : معاذ ةِ ) املصنف وقول ،(2)«َشي ْ  ملسو هيلع هللا ىلص للنيب أيًضا (نَبِيَّهِ  َوِذمَّ
 رب﴿ شيًئا يكتم وال به للا يبلغه ما يبني أن اخللق: مع ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فعهد ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب مع عهد وللخلق اخللق، مع عهد

 سبحانه: قال سنته، يتبعوا أن ملسو هيلع هللا ىلص النيب مع اخللق وعهد ،[67المائدة: ]سورة ﴾زت رت يب ىب نب مب زب

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف﴿ سبحانه: وقال ،[54النور: ]سورة ﴾ىهيه مه جه﴿

 .[63النور: ]سورة ﴾ام يل ىل

                                                
 ه 04/03/1439 األربعاء يوم درس (1)
 (.30) ومسلم (،2856) البخاري رواه  (2)



  وحديثًا: آيةً   املصنف وساق
  . نبيه عهد وحفظ للا، عهد حفظ وجوب لبيان :اآلية

  .للا إبذن سيأيت كما  اخللق بني املعاملة يف نبيه وعهد للا، عهد يف التأدب كيفية  لبيان واحلديث:
 سبحانه، أوامره تباعٱب سبق كما ﴾يق ىق يف﴿ (،﴾لك اك يق ىق يف﴿ َوَقْولُُه:) قال:

 يك ىك مك﴿ العهد، هذا نقض جيوز وال الشرك، النواهي وأعظم التوحيد، ذلك وأعظم نواهيه جتنابٱو 

 رن مم ام يل﴿ املنفصلة، األميان وليست العهد، مع األميان هنا ابألميان املراد ﴾ىل مل

  د.التوحي جناب يف نقص للا عهود من شيء ونقض للا بعهود الوفاء فيجب للا، مع عهد إًذا هذا ﴾زن

رَ  إهَذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلله  َرُسوَل  َأن  » : بَُرْيَدةَ  َعنْ ) قال: ذلك بعد مث يرا   َأم   يف األمري أتمري مشروعية على يدل هذا (َأمه

 َأْوَصاهُ ) يش،اجل من قطعة (َسرهي ة   َأوْ ) الكثري اجلند وهم (َجيْش   َعَلى) للا معصية غري يف أبمره الناس لينقاد اجليش

نَ  َمَعهُ  َوَمنْ  ،اَّلله  بهتَْقَوى ينَ  مه  أبمرين: األمري أوصى أي: (َخيْرا   الُمْسلهمه

  للا. حقوق مع األمري تعامل يف وصية وهذا للا، مع قريًبا يكون أبن (اَّلله  ْقَوىبهتَ ) األول: األمر

نَ  َمَعهُ  َوَمنْ ) فقال: اجليش: مع تعامله يف الثاين: واألمر ينَ  مه  هلم، يبذله يشللج خري فيه ما كل  يعين: (َخيْرا   الُمْسلهمه
 عنه. يبعدهم شر فيه ما وكل

 ومن الدين اسنحم من وهي للا سبيل يف اجلهاد آداب من هي عظيمة وصااي بسبع األمري مع اجليش ملسو هيلع هللا ىلص النيب أوصى مث
  املسلمني: أخالق ومن النصر أسباب
 يكن مل ما عليه طرأي القتال ألن ابهلل؛ مستعينني الغزو هذا يف فعلكم ليكن أي: (اَّلله  بهْسمه  ْغُزواٱ) قال: األوىل: الوصية

 وأول اعددً  األقل هم أهنم املسلمني معارك يف الغالب فإن ولذا للا، من العون إال العدو من ذلك يصد وال احلسبان، يف
  .«بدر غزوة» اإلسالم يف غزوة أول ذلك

  فاهلل هلل خالصة يةالن تكن مل فإذا اجليش، مع األمري لنية تصحيح فيه وهذا (اَّلله  َسبهيله  فهي) قال: :الثانية والوصية
 للا. كلمة  إعالء به يُراد الذي هو  للا يرضاه الذي والقتال ابلنار، اجملاهدين توعد

 فال اإلسالم يف ادخلو  فإذا للمسلمني، وليس للكفار قتالكم ليكن أي: (بهاَّلله  َكَفرَ  َمنْ  َقاتهُلوا) قال: الثالثة: والوصية
  تقاتلوهم.



وا َوَل  ْغُزواٱ) قال: :الرابعة والوصية  أخذ ألنه الذنوب؛ كبائر  من وهو قسمها، قبل الغنيمة من األخذ هو الغلول: (َتُغلُّ
 املقاتلني. حقوق من حق

ُروا َوَل ) قال: :اخلامسة والوصية  أقسام: ثالثة إىل ينقسم العهد ونقض (َتْغده
 يُقاتَلون. فهؤالء عهد الكفار وبني املسلمني بني يكون ال أن األول: القسم

 مه جه ين﴿ سبحانه: قال كما  قتاهلم جيوز فال عهد الكفار وبني املسلمني بني يكون أن لثاين:ا والقسم

 .[7التوبة: ]سورة ﴾يه ىه

 قضن يجوز فهنا العهد سينقضون المشركين أن ويُظن يُخاف ولكن عهد، بينهما كان إذا الثالث: والقسم

  .[58األنفال: ]سورة ﴾مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن﴿ سبحانه: قال كما العهد، هذا

 َواَل » ،التمثيل يف دونتزي ال لكن متثلوا أن لكم يعين: التمثيل، يف زايدة يعين: (ُلواث  مَ تُ  َوَل ) :قال السادسة: والوصية

 أهل بعض لذلك ،لكذ وحنو أنفه أو يده بقطع قتولامل صورة تغيري وهو اللفظ، هذا على التمثيل من مأخوذ وهو «ثُ ُلوامتَْ 

 .«ثُ ُلوامتَْ  َواَل » رواية: يصحح العلم
 والعباد، والرهبان، وخ،والشي النساء، أيًضا فيه ويدخل الصيب ابلوليد: واملراد (َولهيدا   َتْقتُُلوا َوَل ) قال: السابعة: والوصية

  قسمني: إىل ينقسم هؤالء وقتل القتال، يف يد هلم يكن مل إذا
  احلديث. هلذا جيوز ال وهذا ابلقتل، يُقصدوا أن األول: القسم

 ِإّنَّ  اّللَِّ، َرُسولَ  ايَ  ملسو هيلع هللا ىلص النيب ُسئل ملا لذلك ؛مترت سني كانوا  لو كما  قتلهم، فيجوز املقاتلني، مع كانوا  إذا :الثاين والقسم
 احلديث. بقية للا شاء إن وأييت ،(1)«ِمن ُْهمْ  ُهمْ » :قَالَ  اْلُمْشرِِكنَي، َذرَارِي ِ  ِمنْ  اْلبَ َياتِ  يف  ُنِصيبُ 

 .أمجعني وصحبه آله، وعلى حممد، على للا وصلى أعلم، وللا

 

                                                
 . الليثي جثامة بن الصعب حديث من (1745) ومسلم (،3012) البخاري رواه  (1)
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