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َة اَّللِ    َة َبيِِِهِ؛ف َف َا َتْجَعْل َوإَِذا َحاَصْرَت َأْهَل ِحْصٍن، َفأََراُدوَك َأْن َتْجَعَل لَُهْم ذِمَّ  َوذِمَّ

ةَ اَّللِ  ةَ َبيِِِهِ؛، َولَنِِن لَُهْم ذِمَّ ُنْم َأْن ُتْخِفُروا ذَِمَمُنْم  ْجَعْل ٱ َو َا ذِمَّ ةَ َأْصَحابَِك، َفإِبَّ تََك َوذِمَّ لَُهْم ذِمَّ

َة اَّللِ  َة َبيِِِه َوذَِمَم َأْصَحابُِنْم، َأْهَوُن ِمْن َأْن ُتْخِفُروا ذِمَّ  ِ؛. َوذِمَّ

َف َا ُتنِْزلُْهْم َعَلى  فَوإَِذا َحاَصْرَت َأْهَل ِحْصٍن، َفأََراُدوَك َأْن ُتنِْزلَُهْم َعَلى ُحْنِم اَّللِ   

َرَواُه «  فِِِهْم، َأْ   َا ف َولَنِْن َأْبِزلُْهْم َعَلى ُحْنِمْك، َفإِبََّك  َا َتْرِرأ َأُتِصُِ  ُحْنَم اَّللِ ُحْنِم اَّللِ 

 ُمْسِلْم.

(1) الشَّْرُح:
  

 لَُهْم َحاَصْرَت َأْهَل ِحْصٍن، َفأََراُدوَك َأْن َتْجَعَل َوإَِذا ) :عليه الصالة السالمِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحيِم، قَاَل 

َة اَّللِ  َة َبيِِِه؛ِ ذِمَّ   :( يف هذا احلديث أمران َوذِمَّ
  .وعهد نبيه، أو أحدمها ،عهد هللا األمر األول:
  .حكم هللا واألمر الثاين:

 وكال األمرين منهي عنهما 
، "احلصن" ما يُتقى به (َأْهَل ِحْصنٍ ) ،هو التضييق :احلصار( َوإَِذا َحاَصْرَت ) قال: :األمر األول

َة اَّللِ ) ،طلبوا منك :أي( َفأََراُدوكَ ) َة َبيِِِه؛ِ ) ،عهد هللا :( أيَأْن َتْجَعَل لَُهْم ذِمَّ ان ( أي: عهد نبيه، يعين: لو كَوِذمَّ
م وإمنا قتلوهيهناك حصار فطلب العدو من أمري املسلمني وعموم املسلمني أن جيعلوا هلم عهد هللا وعهد نبيه أن ال 

َة اَّللِ )ملسو هيلع هللا ىلص: ، فقال النيب خيرجوا أبمان من احلصن مثاًل  َة َبيِِِه؛ِ َف َا َتْجَعْل لَُهْم ذِمَّ أان أعاهدكم ل ( يعين: ال تقو  َو َا ذِمَّ

تََك ٱَولَنِِن ) ملسو هيلع هللا ىلصجلانب هللا وجانب النيب  بعهد هللا وعهد رسوله؛ تعظيًما َة ) ( أي: عهدك،ْجَعْل لَُهْم ذِمَّ َوذِمَّ

حايب وأص أانيقول: أو مثاًل، يف النهار  ًدا إذا خرجتمأح منكم : يقول األمري: أعاهدكم أال أقتلأي (َأْصَحابَِك 
ل مشألن العهد يشمل األمري وي ؛وألصحابه ،وهنا جعل العهد لألمري بال أذية مثاًل،أن خترجوا  نعاهدكم بعهدان

ُنْم َأْن ُتْخِفُروا)أبن يلتزموا مبا عاهدوا به العدو، والعلة يف ذلك:  ابهحأص  أي: (ُنمْ ذَِممَ )، ( أي: تنقضواَفإِبَّ

( ُرواَأْهَوُن ِمْن َأْن ُتْخفِ ) - يعين حرمة - ، أبن قلتم عهد مين أان األمري ومن أصحايب لو نقضت ذلك أهونعهدكم

                                         
 هـ. 80/30/1439 حددرس يوم األ (1)



َة اَّللِ ) ،تنقضوا :أي َة َبيِِِه ذِمَّ وهذا الشاهد من  ،أال جيعل العهد ابمسهماملسو هيلع هللا ىلص ، وتعظيم رسوله ( فمن تعظيم هللا؛ِ  َوذِمَّ
  .احلديث يف الباب

ِحْصٍن، َفأََراُدوَك َأْن ُتنِْزلَُهْم َوإَِذا َحاَصْرَت َأْهَل )فقال عليه الصالة والسالم:  .احلكم :واألمر الثاين

: احكم فينا حبكم هللا، أبن خنرج مثاًل، أو أبن أتخذ منا عشرة آالف رايل أبن قال أهل حصن (َعَلى ُحْنِم اَّللِ 

ي: أ( ُحْنِمْك  ف َولَنِْن َأْبِزلُْهْم َعَلىَف َا ُتنِْزلُْهْم َعَلى ُحْنِم اَّللِ ) . قال عليه الصالة والسالم:مثاًل وحنو ذلك
 ،ثالً م حكمت عليكم حبرق خنيلكم :ن احلكم عند األمري أبن يقول مثالً ألأنت األمري، ومل يقل هنا "وأصحابك" 

َفإِبََّك  َا )قال:  والعلة يف ذلك ،وهذا من تصحيح األلفاظ حكمت عليكم حبكم هللا حبرق خنيلكم،وال يقول 

 ،( فلو قلت: حكمت عليكم حبكم هللا أن خترجوا العصر فِِِهمْ ُحْنَم اَّللِ َأُتِصُِ  يعين: أيها األمري )( َتْرِرأ

  (. فِِِهْم، َأْ   َا َأُتِصُِ  ُحْنَم اَّللِ  َفإِبََّك  َا َتْرِرأ؛ لذلك قال: )فقد ال يكون هذا حكم هللا
 – مثالً  –د يأن تدفع لز  رسولهو  هللا كمحبوكذلك يف األمور االجتهادية القاضي ال يقول: حكمت عليك 
 كيدية.ما يُطالب به وهو عشرة آالف رايل؛ ألن قد تكون الدعوة كاذبة، أو  
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