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 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل: 
 ِجَهاِد()ِكَتاُب ال

 لغًة: مأخوذ من اعبُْهِد وىو اؼبشقة.  اعبهادُ 
 ار.وشرعاً: بذؿ الوسع ُب قتاؿ الكف  

وأحيانًا يكوف فرض  ,ة ودؿ  عليو اإلصباعن  والس   وىو مشروع ُب الكتاب
 عْب, وأحياناً يكوف فرض كفاية.

د ه بعض يتطوع بو, بل ع و أفضل عملٍ أصبع أىل العلم على أن   واعبهادُ 
 أىل العلم الركن السادس من أركاف اإلسبلـ.

على من كاف قبلنا من األمم من أىل اإلسبلـ, كما قاؿ  مشروعٌ  واعبهادُ 
 على أف   فدؿ   َّ جفحف  مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱسبحانو: 

, وكذلك اعبهاد من كاف واجباً   عليو الس بلـ اعبهاد على اليهود من أتباع موسى
؛ لقتاؿ الكفار ُب عصرىم, من النصارى كاف واجباً  عليو الس بلـأتباع عيسى 

 . عليو الص بلة والس بلـوكذا ُب أمة ؿبمد 
و موعده من أد ى اعبهاد كما أمر بأن   منو بأف   بلً وقد وعد اهلل عز وجل تفض  

 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱكما قاؿ سبحانو:   اعبنة

َتَكف َل الل ُو ))يب  عليو الص بلة والس بلـ ُب البخاري ومسلم: وقاؿ الن     َّ خسمس حس
ِلَمْن َجاَىَد ُب َسِبيِلِو اَل ىُبْرُِجُو ِمْن بَػْيِتِو ِإال  ِجَهاٌد ُب َسِبيِلِو, َوَتْصِديُق َكِلَمِتِو بَِأْف 

درجات اجملاىدين ُب اعبنة فقاؿ:  اهلل عليو وسلمصلى يب  وبْب  الن   ((يُْدِخَلُو اعْبَن ةَ 
َرَجتَػْْبِ  ِإف  ُب اعْبَن ِة مِ )) َئَة َدَرَجٍة أََعد َىا الل ُو لِْلُمَجاِىِديَن ُب َسِبيِل الل ِو, َما بَػْْبَ الد 

 .البخاريرواه  ((َكَما بَػْْبَ الس َماِء َواأْلَْرضِ 
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مو كما جاء بو الشرع ال يعِب وعدـ إحساف اعبهاد من أجل عدـ استخدا
ذلك تعطيل اعبهاد, فمن يذـ اعبهاد فيمن أخطأ ُب أدائو كمن يذـ الصبلة 

 حينما يرى من ال وبسن الصبلة. 
ار أوالً إىل اإلسبلـ, أجره يكوف بشروطو, وذلك بدعوة الكف  فضلو و واعبهاد 

 ٍب بعد ذلك بعرض اعبزية عليهم, ٍب بعد ذلك باعبهاد.
 ذكر ُب ىذا الكتاب أحكاـ عديدة للجهاد فقاؿ:  رضبو اهلل فُ واؼبصنِّ 

َعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل  - ٙٚٓٔ
َمْن َماَت َوَلْم يَ ْغُز، َوَلْم ُيَحدِّْث نَ ْفَسُو ِبِو، َماَت َعَلى ُشْعَبٍة )): عليو وسلم

 َرَواُه ُمْسِلٌم. ((ِمْن نَِفاقٍ 
وجوب اعبهاد  :اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبيافىذا ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل 

 مل يتيسر لو.  وجوب العـز عليو إفْ ر لو, وإال  تيس   على اؼبسلم إفْ 
َوَلْم ) -أي: ما جاىد حقيقًة  -( يعِب: بالفعل َمْن َماَت َوَلْم يَ ْغزُ ) قاؿ:

( َماَت َعَلى ُشْعَبةٍ تيسر لو, ) أي: يعـز بقلبو على اعبهاد إفْ ( ُيَحدِّْث نَ ْفَسُو ِبوِ 
 (.ِمْن نَِفاقٍ يعِب: على خصلة )

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
اؼبسلمْب على اعبهاد؛  ( يدؿ على حثِّ َمْن َماتَ : قولو: )المسألة األولى

 اؼبوت قريب. ألف  
ا وفب   ,رتيس   على وجوب الغزو إفْ ( يدؿ َوَلْم يَ ْغزُ : قولو: )المسألة الثانية

يبنع اعبهاد ضعف اؼبسلمْب, فإذا كاف اؼبسلموف ُب ضعف فيلجأ اؼبسلموف إىل 
 حم جم هل مل خل  حل جل مك ُّٱىو قولو سبحانو: و ما ىو أدٌل من ذلك 

وإذا   َّ ىييي مي خي ُّٱوإذا قوي اؼبسلموف يسّباً نلجأ إىل قولو سبحانو:  َّ خممم
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 نت مت زت رت يب  ىب نب ُّٱقويت شوكة اؼبسلمْب نلجأ إىل قولو: 

 خب حب جب هئ مئ ُّٱ, وكقولو سبحانو: إىل آخره َّ ىت
 . َّ  مب

, عظيمةٍ  قد يوقع ُب مفسدةٍ  -أي: ُب مراتب اعبهاد  -درج وعدـ الت  
ؼبا و , اريب  عليو الص بلة والس بلـ وىو ُب مكة مل يرفع سبلحًا على الكف  فالن  

ا قويت شوكة اؼبسلمْب ُب فلم    َّ ىييي مي خي ُّٱىاجر قاؿ اهلل عز وجل لو: 
وىذا ىو  ,يبِّ عليو الص بلة والس بلـ قاتلهم ُب خيرب, وُب تبوؾ, وُب مكةعهد الن  

 بوي الصحيح.هج الن  الن  
اؼبرء يؤجر  ( يدؿ على أف  َوَلْم ُيَحدِّْث نَ ْفَسُو ِبوِ : قولو: )المسألة الثالثة

 . الصادقةعلى نيتو 
و ُب حاؿ ضعف اؼبسلمْب, أو ُب عدـ سبكن : يدؿ على أن  المسألة الرابعة

اؼبرء من اعبهاد مع قوة اؼبسلمْب كمرض فيو ىو, ويعـز على اعبهاد يناؿ أجر 
 اعبهاد وىذا من فضل اهلل.

مسلم إما  يقيمو كل   أفْ  بد   اعبهاد, فبل مِ ظَ : يدؿ على عِ المسألة الخامسة
 وإما بقلبو. ,جبسده

 يدؿ على أف   (َماَت َعَلى ُشْعَبٍة ِمْن نَِفاقٍ : قولو: )المسألة السادسة
وخصاؿ كثّبة منها: الكذب, وإخبلؼ الوعد, والفجور ُب  بٌ عَ فاؽ شُ النِّ 

 ومنها أيضاً: عدـ اعبهاد, أو عدـ ربديث النفس بو. ,اػبصومة
( يدؿ على وعيد من مل وبقق َعَلى ُشْعَبةٍ َماَت : قولو: )المسألة السابعة
 أوامر اهلل ُب اعبهاد.
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: يدؿ على رضبة اهلل عز وجل ؽبذه األمة فإذا مل يتيسر لو المسألة الثامنة
 وىذا من كماؿ الشريعة ؽبذه األمة. ,اعبهاد؛ لقوة الكفار يكفي ُب ذلك النية

 :رضبو اهلل فُ ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنِّ 
َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم  رضي اهلل عنو أََنسٍ َوَعْن  - ٚٚٓٔ

َرَواُه َأْحَمُد،  ((ِسَنِتُكمْ لْ أَ َجاِىُدوا الُمْشرِِكيَن بَِأْمَواِلُكْم، َوأَنْ ُفِسُكْم، وَ ))قَاَل: 
، َوَصحََّحُو الَحاِكُم.  َوالنََّساِئيُّ

أنواع ما  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف
 ار.اىد بو الكف  هبُ 

( َوأَنْ ُفِسُكمْ ( يعِب: بالبذؿ فيها, )بَِأْمَواِلُكمْ الُمْشرِِكيَن َجاِىُدوا قاؿ: )
( يعِب: بدعوة غّب َوأَْلِسَنِتُكمْ بيعها هلل باػبروج باعبسد؛ ؼببلقاة الكفار, )بيعِب: 

 اؼبسلمْب إىل الدين اإلسبلمي.
 مسائل:ة وىذا اغبديث يدؿ على عد  

اعبهاد ال يطلق  ( يدؿ على أف  الُمْشرِِكينَ َجاِىُدوا : قولو: )المسألة األولى
 نت مت زت ُّٱار: اؼبنافقوف قاؿ سبحانو: ار, ومن الكف   على جهاد الكف  إال  

 .َّ يت ىت
: يدؿ على ربرَل قتاؿ اؼبسلمْب من قبل اؼبسلمْب بدعوى المسألة الثانية

 اعبهاد, أو تكفّب اؼبسلمْب.
يبِّ عليو الص بلة والس بلـ حيث : يدؿ على جوامع الكبلـ للن  المسألة الثالثة

ْشرِِكْبَ َجاِىُدوا ))فقاؿ:  ر ما ىو اؼبشروع ُب القتاؿحص
ُ
 وىذه كلمة جامعة. ((اؼب

( يدؿ على مشروعية جهاد اؼبسلمْب بَِأْمَواِلُكمْ : قولو: )المسألة الرابعة
مت اؼباؿ على النفس ُب اعبهاد سوى آية: اهلل قد   كتاب  باؼباؿ, وصبيع آيات
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على فضيلة البذؿ ُب  فدؿ   َّ  مخ جخ مح جح مج حج مث هتُّٱ
 سبيل اهلل ُب جهاد اؼبشركْب.

: من أنواع البذؿ ُب جهاد اؼبشركْب تعبأة اعبيوش, وأيضاً المسألة الخامسة
 فهي من أنواع اعبهاد.  ؛بذؿ اؼباؿ للدعاة ؽبذا الدين

ا يشرع بل هبب و فب  ( يدؿ على أن  َوأَنْ ُفِسُكمْ : قولو: )سةالمسألة الساد
 وعد بأف   سبحانو وتعاىلإذا توفرت فيو الشروط, واهلل  ْب بالنفسجهاد اؼبشرك

 اعبنة. موعده من فعل ذلك بأف  
( يدؿ على وجوب جهاد اؼبشركْب َوأَْلِسَنِتُكمْ : قولو: )المسألة السابعة
ر أىل العلم كشيخ اإلسبلـ الدعوة إىل ىذا الدين بل قر  باللساف, واؼبراد بو: 

غباجة األمة  النوع ىو أفضل أنواع اعبهاد وذلكىذا  وابن القيم وغّبنبا على أف  
من جهادىا بنفسها ُب  وأفضلُ  فس بالعلم أجل   وأعظمُ فجهاد الن   ,إىل العلماء

 سبيل اهلل أو دباؽبا.
و كثّبًا من الناس يغفل أن    إْذ أف   ؛العلم: يدؿ على فضيلة المسألة الثامنة

 .*اع اعبهاد بل أجل  أنواع اعبهادمن أنو 
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

قُ ْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّو! ))قَاَلْت:  رضي اهلل عنهاَوَعْن َعاِئَشَة  - ٛٚٓٔ
ِِيوِ ِجَهاٌد َل  ،َعَلى النَِّساِء ِجَهاٌد؟ قَاَل: نَ َعمْ  َرَواُه ٱْبُن  ((الَحجُّ َوالُعْمَرةُ :  ِقَتاَل 

ِِي الُبَخاِريِّ. ،َماَجوْ             َوَأْصُلُو 
سقوط  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

 وجوب اعبهاد على النساء.
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قَاَل: ( يعِب: قتاؿ )قُ ْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّو! َعَلى النَِّساِء ِجَهاٌد؟: )تقال
ِِيوِ ِجَهاٌد َل  ،َعمْ ن َ    .(الَحجُّ َوالُعْمَرةُ :  ِقَتاَل 

ِِي ), ( وكلمة العمرة شاذة ال تصحَرَواُه ٱْبُن َماَجوْ قاؿ: ) َوَأْصُلُو 
الن يب  صلى اهلل عليو وسلم ُب  ْسَتْأَذْنتُ ٱقَاَلْت َعاِئَشُة: ))( ونصو: الُبَخاِريِّ 

 .((اعبَِْهاِد؟ فَػَقاَؿ: ِجَهادُُكن  اغبَْج  
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

( يدؿ قُ ْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّو! َعَلى النَِّساِء ِجَهاٌد؟: )ا: قوؽبالمسألة األولى
الص بلة والس بلـ فيما يبِّ عليو هنج الصاحبة رضي اهلل عنهم سؤاؿ الن   على أف  

 أشكل عليهم.
( يدؿ على حرص َعَلى النَِّساِء ِجَهاٌد؟: )ا: قوؽبالمسألة الثانية

 على فعل الطاعات.رضي اهلل عنهن  الصحابيات 
: يدؿ على علم الصحابة دبنزلة اعبهاد عند اهلل سبحانو, المسألة الثالثة

 اء تلك الطاعة.لذلك استأذف حٌب النساء اػبروج للجهاد؛ لعمل أد
صلى اهلل يبِّ أدب الن   نِ سْ ( ىذا من حُ قَاَل: نَ َعمْ : قولو: )المسألة الرابعة

 .كما سيأٌبو من نوع آخر  جهاد لكن   عليهن   حيث ذكر أف   عليو وسلم
ِِيوِ : قولو: )الخامسة المسألة ع اعبهاد يتنو   ( يدؿ على أف  ِجَهاٌد َل ِقَتاَل 

ما ىو فيو قتاؿ, ومنو ما ىو باؼباؿ, ومنو ما ىو باللساف, ة أنواع: منو إىل عد  
 ومنو ما ىو بأداء عبادة أخرى وىو جهاد كالعلم, وأيضاً كاغبج.

ِِيوِ : قولو: )المسألة السادسة ( يدؿ على مشقة اغبج بالنسبة َل ِقَتاَل 
 .ؽبن   كبّبٌ   للنساء, فهو جهادٌ 
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 جهاد ضيلة اغبج حيث أُْنزِؿَ ( يدؿ على فَحجُّ ال: قولو: )المسألة السابعة
 النساء إليو.

مشقة اغبج للنساء على مرِّ العصور, وىذا  يدؿ على أف   المسألة الثامنة:
 بوة.من عبلمات الن  

إْذ العمرة أقل مشقة  ؛فظة شاذة( ىذه الل  ُعْمَرةُ َوالقولو: ) المسألة التاسعة:
كثر فيها الناس وربصل من اغبج فالعمرة تؤدى على مدار العاـ خببلؼ اغبج في

 فيو اؼبشقة.
رص النساء وىذا من ح نيدؿ على سقوط اعبهاد ع المسألة العاشرة:

, والفر   والكر   كشفإْذ اعبهاد ىبالطو الت   ؛اإلسبلـ على سَب وعفاؼ النساء
 وقد يكوف األْسر, وأيضاً قد ذبزع اؼبرأة عند رؤية الدماء.

إْذ مل يشق عليها  ؛يدؿ على تكرَل اإلسبلـ للمرأة المسألة الحادية عشر:
 ما ال طاقة ؽبا بو, أو فيو مشقة. 

 :رضبو اهلل فُ ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنِّ 
َجاَء رَُجٌل ))قَاَل:  رضي اهلل عنهماو َوَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍ  - ٜٚٓٔ

ِِي  َحيٌّ َواِلَداَك؟ أَ َِ َقاَل:  ،الِجَهادِ ِإَلى النَِّبيِّ صلى اهلل عليو وسلم َيْسَتْأِذنُُو 
ََِجاِىدْ  ،قَاَل: نَ َعمْ  َِِفيِهَما   ُمت ََّفٌق َعَلْيِو. ((قَاَل: 

إذف وجوب  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف
 .دين للولد للخروج ُب جهاد التطوعالوال

ِِي الِجَهادِ َجاَء رَُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ صلى اهلل قاؿ: ) ( عليو وسلم َيْسَتْأِذنُُو 
( يعِب: ال يزاال على قيد َحيٌّ َواِلَداَك؟أَ َِ َقاَل: يعِب: ُب اػبروج للجهاد, )

ََِجاِىدْ  ،قَاَل: نَ َعمْ ) ؟اغبياة َِِفيِهَما   ( يعِب: فربنبا.قَاَل: 
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 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
ِإَلى النَِّبيِّ صلى اهلل عليو وسلم َجاَء رَُجٌل قولو: ) المسألة األولى:
ِِي الِجَهادِ  تكوف  أفْ  رضي اهلل عنهم ( يدؿ على حرص الصحابةَيْسَتْأِذنُُو 

 طاعتهم غّب مشوبة دبعصية.
( يدؿ على اىتماـ اإلسبلـ َحيٌّ َواِلَداَك؟أَ َِ َقاَل: قولو: ) المسألة الثانية:

 بالوالدين.
ن إذا مل يكونا يالوالد ( يدؿ على أف  َعمْ قَاَل: ن َ قولو:  ) المسألة الثالثة:

 يسقط ىذا اإلذف. ؛على قيد اغبياة واعبهاد فرض كفاية
ََِجاِىدْ قولو: ) المسألة الرابعة: َِِفيِهَما  الوالدين  بر  أف  ( يدؿ على قَاَل: 
 نوع من أنواع اعبهاد.

ََِجاِىدْ قولو: ) المسألة الخامسة: الوالدين  بر  أف  ( يدؿ على َِِفيِهَما 
َأي  اْلَعَمِل أَْفَضُل؟ قَاَؿ: الص بَلُة ))أفضل من اعبهاد, وكما ُب صحيح البخاري: 

اعبَِْهاُد  :ٍُب  َأيٌّ؟ قَاؿَ  :قَاَؿ: قُػْلتُ  ٍُب  َأيٌّ؟ قَاَؿ: ِبر  اْلَواِلَدْيِن, :قَاَؿ: قُػْلتُ  ِلَوْقِتَها,
 . ((ُب َسِبيِل الل وِ 

اعبهاد إذا كاف فرض عْب ال يلـز منو  أف  يدؿ على  المسألة السادسة:
يب  عليو الص بلة الناس للغزو, كما استنفر الن   ـكاستنفار اإلماإذف الوالدين,  

 صلى اهلل عليو وسلميب  الصحابة ُب غزوة بدر وأحد, ومل يأمروىم الن   والس بلـ
ثغور وكبو و فرض عْب, أما فرض الكفاية كاغبراسة ُب الباستئذاف الوالدين؛ ألن  
 ن.يذلك فيجب إذف الوالد

 ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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ٱْرِجْع ))َنْحُوُه، َوزَاَد:  :َوأِلَْحَمَد، َوأَِبي َداُوَد ِمْن َحِديِث أَِبي َسِعيدٍ 
 .(( َِِبرَُّىَمانْ ُهَما، َِِإْن َأِذنَا َلَك; َوِإلَّ َِٱْسَتْأذِ 

ُب جهاد التطوع  جَ رَ من خَ  أف   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذه الرواية؛ لبياف
 يرجع. ومل يستأذف والديو عليو أفْ 

َِٱْسَتْأِذنْ ُهَماقاؿ: ) ( يعِب: ارجع من اعبهاد فاستأذف والديك ُب ٱْرِجْع 
 (. َِِبرَُّىَماَوِإلَّ ) ؛( فعد إىل الغزوَأِذنَا َلكَ َِِإْن اػبروج, )

 ة مسائل:ىذا اغبديث فيو ضعف, ويدؿ على عد  
من خرج للغزو وىو فرض كفاية هبب عليو  يدؿ على أف   المسألة األولى:

يرجع ويستأذف والديو, ويدؿ عليو مفهـو اغبديث السابق الصحيح اؼبتفق  أفْ 
 عليو.

حق الوالدين, فحٌب لو كاف ُب ساحات  مِ ظَ على عِ  يدؿ المسألة الثانية:
 يرجع للوالدين. الوغى هبب أفْ 

باباف  أيضاً  الوالدين إىل اعبنة, فرب   اعبهاد بابٌ  كما أف    المسألة الثالثة:
فَاْلَزْمَها؛ فَِإف  اعْبَن َة رَبَْت ))وُب اغبديث الصحيح:  ,عظيماف من أبواب اعبنة

َها  فضعيف.* ((ن ُة رَبَْت أَْقَداـِ األُم َهاتِ اعبَ )), وأما حديث: ((رِْجَليػْ
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن َجرِيٍر الَبَجِليِّ رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو  - ٓٛٓٔ
َرَواُه  ((ِمْن ُكلِّ ُمْسِلٍم يُِقيُم بَ ْيَن الُمْشرِِكينَ  يءٌ أَنَا َبرِ )): صلى اهلل عليو وسلم

 َوِإْسَناُدُه َصِحيٌح، َورَجََّح الُبَخاِريُّ ِإْرَساَلُو. ،َثَةُ الثََّل 
ربرَل اإلقامة  :اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف ساؽ

 ُب ديار اؼبشركْب لغّب حاجة.
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 ِمْن ُكلِّ عد واالنفكاؾ عن ذلك الشخص )( الرباءة ىي: البُ يءٌ أَنَا َبرِ قاؿ: )
  .أي: ُب ديار اؼبشركْب( الُمْشرِِكينَ  بَ ْينَ السكن ) :أي اإلقامة (ُمْسِلٍم يُِقيمُ 
: ( وىم أصحاب السنن األربعة سوى ابن ماجو, يعِبَرَواُه اَلثََّلَثَةُ قاؿ: )

  .أبو داود, والَبمذي, والنسائي
و أبو داود, عل   ( وكذاَوِإْسَناُدُه َصِحيٌح، َورَجََّح الُبَخاِريُّ ِإْرَساَلوُ )قاؿ: 

 والَبمذي, وأبو حاًب وغّبىم عل وه باإلرساؿ.
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

 زت رت ُّٱاآلية وىي قولو تعاىل:  أف   إال  كاف ضعيفًا   وإفْ  المسألة األولى:
عليو ىذا  تدؿ على ما دؿ   إىل آخره َّ مثنث زث رث يت ىت  نت مت

 اغبديث.
( يدؿ على ربرَل اإلقامة ِمْن ُكلِّ ُمْسِلمٍ  يءٌ َبرِ أَنَا قولو: ) المسألة الثانية:

ال يوجد  االستشفاء, أو تعليم علمٍ  :ُب ديار اؼبشركْب لغّب حاجة, ومن ذلك
 ُب ديار اؼبسلمْب وىم حباجة إليو وكبو ذلك.

من كاف عاجزًا عن القدـو من ديار الشرؾ إىل ديار  المسألة الثالثة:
 ني  مي زي ري ٰى ُّٱعذر بذلك؛ لقولو سبحانو: اإلسبلـ يُ 
 .َّ حتخت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 اؼبرء يستطيع أفْ  كاف  هبوز اإلقامة ُب ديار اؼبشركْب إذا المسألة الرابعة:
والشبهات,  وبشرط البعد عن الفًب والشهوات ,يقيم شرائع اهلل كالصبلة

  يكوف مستطيعاً للهجرة.وبشرط أال  
ديار إىل يذىب  و هبوز للمسلم أفْ يدؿ على أن   الخامسة:المسألة 

والدليل  ,يدفع بو الشهوات وإيبافٍ  دفع بو الشبهاتيَ  اؼبشركْب؛ للدعوة مع علمٍ 
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  ديار اؼبشركْببعث بعض الصحابة إىل صلى اهلل عليو وسلم يب  الن   على ذلك أف  
, فبعثو إىل ((أَْىَل ِكَتابٍ  اً قَػْومِإن َك تَْأِتى )): ما بعث معاذًا إىل اليمن وقاؿ لوك

 ديار فيها يهود ونصارى.
 اؼبرء هبوز لو ( يدؿ على أف  يُِقيُم بَ ْيَن الُمْشرِِكينَ قولو: ) المسألة السادسة:

وعدـ  ,للحاجة الذىاب لتلك الديار -وط السابقة بالشر  - مع حفظ دينو
 اإلقامة هبا كالتجارة مثبلً إذا توفت الشروط السابقة.

 ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو صلى  رضي اهلل عنهماَوَعِن ٱْبِن َعبَّاٍس  - ٔٛٓٔ

 ُمت ََّفٌق َعَلْيِو. (( ِىْجَرَة بَ ْعَد الَفْتِح، َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيَّةٌ َل )): اهلل عليو وسلم
اعبهاد  أف   :اعبهاد؛ لبيافساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب 

 .يـو القيامةباٍؽ إىل 
ا ( أي: ال ىجرة من مكة بعد فتحها؛ ألهن   ِىْجَرَة بَ ْعَد الَفْتحِ َل قاؿ: )

نها كما كانت ُب أوؿ صدر أصبحت ديار مسلمْب فبل ذبب اؽبجرة م
  .اإلسبلـ

أي: وجوب  (َونِيَّةٌ ) ُب األرض ( أي: ولكن اعبهاد باؽٍ َوَلِكْن ِجَهادٌ )قاؿ: 
 النية الصاغبة ُب اعبهاد وغّبه.

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
( يدؿ على وجوب اؽبجرة من ديار َل ِىْجَرةَ قولو: ) المسألة األولى:

 ىت  نت مت زت رت ُّٱاؼبشركْب إىل ديار اؼبسلمْب؛ لقولو سبحانو: 
 .إىل آخره َّ مثنث زث رث يت
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اؼبرء يتأثر باجملتمع إذا   أف  على ( يدؿ َل ِىْجَرةَ قولو: ) المسألة الثانية:
 كثرت فيو اؼبعاصي ال سيما الشرؾ, وىذا ىو مقصود اؽبجرة ُب اإلسبلـ.

مكة بوة؛ ببقاء من أعبلـ الن   ( ىذا علمٌ َفْتحِ بَ ْعَد القولو: ) المسألة الثالثة:
يبِّ عليو هاجر منها بعد فتحها ُب عهد الن  إْذ ال يُ  ؛على اإلسبلـ إىل يـو القيامة

 الص بلة والس بلـ ُب السنة الثامنة ُب رمضاف.
 ت مكة منها.حَ تِ إْذ فُ  ؛ضيلة اؼبدينةيدؿ على ف المسألة الرابعة:

( يدؿ على بقاء اعبهاد إىل يـو َوَلِكْن ِجَهادٌ قولو: ) المسألة الخامسة:
 الدين. و ذروة سناـ ىذابأن   صلى اهلل عليو وسلميب  خرب الن  القيامة, وقد أَ 

السيف بْب  ( يدؿ على أف  َوَلِكْن ِجَهادٌ قولو: ) المسألة السادسة:
 يق ىق ُّٱغمد إىل قياـ الساعة, قاؿ سبحانو: اؼبسلمْب وبْب اؼبشركْب ال يُ 

 .َّ  اك
ُب كلِّ ( يدؿ على وجوب إصبلح النية َونِيَّةٌ قولو: ) المسألة السابعة:

 إْذ هبا قبوؿ العمل. ؛عمل
على وجوب إصبلح النية ُب  ( يدؿ أيضاً َونِيَّةٌ قولو: ) المسألة الثامنة:

 إْذ ذُِكَرت النية مع اعبهاد. ؛اعبهاد
لو  النية الصادقة لو قاـ جهادٌ  ( يدؿ على أف  َونِيَّةٌ قولو: ) المسألة التاسعة:

على يؤجر عليها اؼبرء ولو مل يقاتل, وىذا من فضل اهلل وكرمو  راية ُب سبيل اهلل
 .*عبده

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل: 
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َوَعْن أَِبي ُموَسى اأَلْشَعِريِّ رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل  - ٕٛٓٔ
ِِي  ;َمْن قَاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة اللَِّو ِىَي الُعْلَيا)): اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َِ ُهَو 

 ُمت ََّفٌق َعَلْيِو. ((َسِبيِل اللَّوِ 
اجملاىد  أف   :هلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبيافساؽ اؼبصنُِّف رضبو ا

 عند اهلل من قاتل لتكوف كلمة اهلل ىي العليا.
َجاَء َرُجٌل ِإىَل الن يبِّ صلى اهلل عليو ))( وسبب اغبديث: َمْن قَاَتلَ قاؿ: )

َوالر ُجُل يُػَقاِتُل لِيُػَرى  وسلم, فَػَقاَؿ: الر ُجُل يُػَقاِتُل لِْلَمْغَنِم, َوالر ُجُل يُػَقاِتُل لِلذِّْكِر,
 ,إىل آخره ((... قَاَؿ: َمْن قَاَتَل لَِتُكوَف َكِلَمُة اهللِ  ؟َمَكانُُو, َفَمْن ُب َسِبيِل اهللِ 

ِِي َسِبيِل ) ؛( أي: قصده رفع راية اإلسبلـلَِتُكوَن َكِلَمُة اللَِّو ِىَي الُعْلَيا) َِ ُهَو 
 .( يعِب: ىو اجملاىد ُب سبيل اهللاللَّوِ 

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
نيات الناس ُب  ( يدؿ على أف  لَِتُكونَ  َمْن قَاَتلَ قولو: ) المسألة األولى:

قاتل ُب مرضات قاتل للدنيا أو للرياء, ومنهم من يُ منهم من يُ  ,القتاؿ زبتلف
 اهلل.

يدؿ على حرص الشيطاف على إضبلؿ بِب آدـ حٌب وىو  المسألة الثانية:
 يرى اؼبوت.

إْذ ىي بصبلحها تؤدي  ؛يدؿ على أنبية النية ُب العبادات المسألة الثالثة:
 .إىل صاحبها إىل اعبنة, وبفسادىا والعياذ باهلل تؤدي إىل صاحبها إىل النار

والعياذ باهلل, يدؿ على اختبلؼ أىواء الناس ُب العبادات  المسألة الرابعة:
 واؼبفلح من أخلص النية لو سبحانو.
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 ( يدؿ على أف  لَِتُكوَن َكِلَمُة اللَِّو ِىَي الُعْلَياقولو: ) المسألة الخامسة:
اجملاىد اؼبوعود برفعة الدرجات ُب اعبنة ىو الذي يقاتل من أجل رفع راية 

 الدين.
ال  كل  قتاؿٍ   يدؿ على أف  ( لَِتُكوَن َكِلَمُة اللَّوِ قولو: ) المسألة السادسة:

 نتفع صاحبها منها.راد بو رفع راية الدين ال يَ يُ 
ِِي َسِبيِل اللَّوِ قولو: ) المسألة السابعة:  صبلح النية ( يدؿ على أف  َِ ُهَو 

ؼبا جاء ُب صحيح  ؛بطل فساد نيتومن الغنيمة ال يُ  ئاً ل اجملاىد شيحص   وإفْ 
, فَػتَػْغَنُم أَْو َسرِيٍّة تَػْغُزو َما ِمْن َغازِيَةٍ )) والس بلـ قاؿ:يب  عليو الص بلة الن   مسلم أف  

 ,, َوَما ِمْن َغازِيٍَة َأْو َسرِيٍّة زُبِْفقُ تَػَعج ُلوا ثُػلَُثْي ُأُجورُىمْ َكانُوا َقْد   َوَتْسَلُم ِإال  
 .((ًَب  ؽَبُْم أُجورُىمْ  َوُتَصاُب ِإال  

من الدنيا  كاف هلل ومل ىبالطو شيءٌ   العمل إفْ  يدؿ على أف   المسألة الثامنة:
يقل الثواب؛  كانت مباحة لكن فيها نفع دنيويٌّ   يعظم الثواب, فالغنيمة وإفْ 

 للحديث السابق. 
 ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن السَّْعِديِّ رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل  - ٖٛٓٔ
ُِِع الِهْجَرُة َما ُقوِتَل الَعُدوُّ َل )): صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َق َرَواُه  (( تَ ن ْ

، َوَصحََّحُو ٱْبُن ِحبَّاَن.  النََّساِئيُّ
كل  بلٍد مل   أف   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

 و يغزى سوى مكة. فإن   ؛على اإلسبلـ يكن أىلو
 اَل ))حديث ابن  عباس: ىذا اغبديث بعد  رضبو اهلل فُ اؼبصنِّ ولو جعل 

عباس يدؿ  حديث ابن كاف أوىل؛ ألف   ((ِىْجَرَة بَػْعَد الَفْتِح, َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِي ةٌ 
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الٍب  ةكناألم غزى من البلداف, وىذا اغبديث يدؿ على أف  مكة ال تُ  على أف  
 غزى صبيع البلداف إذا كاف أىلها أىل كفر سوى مكة. تُ 

ُِِع الِهْجَرةُ َل قاؿ: ) َق َما بلد سوى مكة ) ( أي: تستمر اؽبجرة من كلِّ  تَ ن ْ
واللفظ الذي ساقو  ((َما ُقوِتَل الُكف ار))( لفظ النسائي وابن حباف: ُقوِتَل الَعُدوُّ 

 لفظ اإلماـ أضبد ُب اؼبسند. رضبو اهلل فُ اؼبصنِّ 
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

ُِِع القولو: ) المسألة األولى: َق ( يدؿ على فرضية اؽبجرة على ِهْجَرةُ َل تَ ن ْ
 ىذه األمة.

ُِِع الِهْجَرُة َما ُقوِتَل الَعُدوُّ قولو: ) المسألة الثانية: َق  ( يدؿ على أف  تَ ن ْ
ذبب اؽبجرة, مل يكن فيها قتاؿ  قتاؿكاف فيو   للجهاد, فإفْ  اؽبجرة قرينةٌ 

 وأصبحت البلد دار إسبلـ ال ذبب اؽبجرة.
ار كل  بلٍد فيو كف     ( يدؿ على أف  َما ُقوِتَل الَعُدوُّ قولو: ) المسألة الثالثة:

 ؽبم أفْ  ,وعرض اعبزية عليهم  عند قومهم بعد دعومهم إىل اهللللمسلمْب
 يقاتلهم. 

مكة لن  على أف   رضي اهلل عنوموسى  حديث أيب دؿ   المسألة الرابعة:
فهي ديار إسبلـ إىل قياـ  ؛ؽبا صلى اهلل عليو وسلم يبِّ تغزى بعد فتح الن  

 الساعة.
الديار دوٌؿ ُب اإليباف والكفر, فما كاف  يدؿ على أف   المسألة لخامسة:

ا يستوجب على أىل اإلسبلـ ُب ؿ إىل غّبه فب  منها على اإلسبلـ قد تتحو  
 .*وا عليو؛ لئبل ينتقل إىل غّبىموبافظ ديارىم أفْ 

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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ٍِِع قَاَل:  - ٗٛٓٔ  َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم  َأَغارَ ))َوَعْن نَا
َحدََّثَِني  - ُهمْ َعَلى بَِني الُمْصَِِلِق َوُىْم َغارُّوَن، َِ َقَتَل ُمَقاتَِلتَ ُهْم، َوَسَبى َذرَارِي َّ 

 .ُمت ََّفٌق َعَلْيوِ  ((-رضي اهلل عنهما اللَِّو ْبُن ُعَمَر  ِبَذِلَك َعْبدُ 
جواز قتاؿ  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

 الكفار قبل دعومهم إىل اإلسبلـ.
ِِعٍ قاؿ: )  ( يعِب: ىجمَأَغارَ ) قاؿ: ( وىو تابعي موىل البن عمرَوَعْن نَا

وىم  صطَلقؼبويصح ا (َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َعَلى بَِني الُمْصَِِلقِ )
  .عند قديدبطن من خزاعة يسكوف قريباً من مكة 

مل يعملوا بوصوؿ  -أي: غفلة  -ة أي: على حْب ِغر   (َوُىْم َغارُّونَ )قاؿ: 
 .واعبيش إليهم صلى اهلل عليو وسلميبِّ الن  

أو  (ُهمْ َوَسَبى َذرَارِي َّ ) ,: ؼبا قضى اغبرب عليهم( يعِبُمَقاتَِلتَ ُهمْ َِ َقَتَل )قاؿ: 
وكذا الصبياف  ,ءالنسا :أي بالذراريثقيل, واؼبراد خفيف والت  هبوز الت  َذرَارِيَػُهْم 

َثَِني ِبَذِلَك َعْبدُ ), دوف البلوغ  .(رضي اهلل عنهمااللَِّو ْبُن ُعَمَر  َحدَّ
 عد ة مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على 

َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َعَلى بَِني  َأَغارَ قولو: ) المسألة األولى:
( يدؿ على جواز عتاؿ الكفار ومباغتهم من غّب دعومهم إىل الُمْصَِِلقِ 

اإلسبلـ قبل القتاؿ إذا كانت الدعوة قد بلغتهم, وإذا مل تبلغهم الدعوة فيجب 
 إىل اإلسبلـ يدعوىم ستحب لئلماـ أفْ ا بلغتهم يُ يدعوىم قبل القتاؿ, وإذ أفْ 

سليماف بن بريدة عن  ُب اغبديث اآلٌب حديث قبل القتاؿ كما سيأٌب بإذف اهلل
 ةأغار عليهم بدوف دعومهم كما ىنا, ومر  مر ة  صلى اهلل عليو وسلميب  , فالن  أبيو
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صلى اهلل يبِّ لن  بِب اؼبصطلق كانوا فبن أعاف اؼبشركْب على ا دعاىم ولذلك أف  
 .ُب غزوة أحد عليو وسلم

( يدؿ على َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َأَغارَ قولو: ) المسألة الثانية:
غنموا من صابوا ويَ اإلغارة فيها مصلحة للطرفْب ففي جيش اؼبسلمْب؛ لئبل يُ  أف  

 لكفار؛ لئبل يصيبهم روع بالقتاؿ.غّب عناء, وفيو أيضاً مصلحًة ل
( يدؿ على جواز قتاؿ الكفار َعَلى بَِني الُمْصَِِلقِ قولو: ) المسألة الثالثة:

 العرب وسبيهم كما سيأٌب.
( ىم من رؤوس خزاعة, ومنهم زوجة الُمْصَِِلقِ قولو: ) المسألة الرابعة:

فأصاهبا  ,همبنت اغبارث فهي بنت زعيم جويريةعليو الص بلة والس بلـ  يبِّ الن  
صلى اهلل عليو يبِّ الصحابة بعتق الن   مَ لِ وأعتقها ٍب ؼبا عَ  اهلل عليو وسلمصلى يب  الن  

زوجًة  صلى اهلل عليو وسلميبِّ ؽبا أعتقوا من ربت أيديهم؛ لقرابتها من الن   وسلم
 على بركةً  أعظم كانت امرأةً  رأيت ما)): قالت عائشة رضي اهلل عنهالو, ولذا 

 .أىل بيت من بِب اؼبصطلق حيث أعتق بسببها مئة ((منها قومها
( يدؿ على القتاؿ فجأة مشروع َوُىْم َغارُّونَ قولو: ) المسألة الخامسة:

 من مكيدة اغبرب. من اؼبسلمْب بل ىو نوعٌ  للمصلحة, وليس ذلك غدرٌ 
( يدؿ على من بلغ من الرجاؿ َِ َقَتَل ُمَقاتَِلتَ ُهمْ قولو: ) المسألة السادسة:

 ن  يب يقتلو, أو أفْ  لويلِّ األمر من اؼبسلمْب أفْ  أسّبٌ بعد مثل ىذه اإلغارة فهو 
 و, أو يقبل فديتو.عليو, أو يفدي

( يدؿ على شـؤ الكفر, فمن َِ َقَتَل ُمَقاتَِلتَ ُهمْ قولو: ) المسألة السابعة:
 والعياذ باهلل دخل النار. هممن قُِتلَ 
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سبايا العرب من  ( يدؿ على أف  ُهمْ َوَسَبى َذرَارِي َّ قولو: ) المسألة الثامنة:
 ويرقوف. اؼبشركات يسبوفمن نساء  النساء كغّبىن  

شـؤ اؼبعصية قد هبري على الذرية, فالصيب  يدؿ على أف   المسألة التاسعة:
 .اؼبسلم فبل يكوف عبداً وال يسىب ه, أمابسبب كفر والد سىبيُ 

 مباحٍ  من شبرات اعبهاد اغبصوؿ على شيءٍ  يدؿ على أف   المسألة العاشرة:
مثل: سيب النساء, وكذا لو غنموا طعامًا قاؿ  ,وىي الغنيمة ن أمر الدنيام

وىذا خاص هبذه األمة, فمن قبلنا من  َّ خممم حم جم  هل مل ُّٱٱسبحانو:
 األمم ال ربل ؽبم الغنائم.

الكفر باهلل  الرؽُ  أصلَ  يدؿ ىذا اغبديث على أف   المسألة الحادية عشر:
 .*فأصبحوا أرقاء يب  عليو الص بلة والس بلـالن  ار وأغار عليهم عز وجل, فهنا كف  

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َكاَن ))قَاَل:  رضي اهلل عنو َوَعْن ُسَلْيَماَن ْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيوِ  - ٘ٛٓٔ

َعَلى َجْيٍش َأْوَصاُه بِتَ ْقَوى  َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِإَذا َأمََّر َأِميراً 
ِِي َسِبيِل الُمْسِلِميَن َخْيراً  اللَِّو، َوِبَمْن َمَعُو ِمنَ  ، َثُمَّ قَاَل: ٱْغُزوا ِبْسِم اللَِّو، 

  .ْن َكَفَر بِاللَّوِ اللَِّو، قَاتُِلوا مَ 
  .ا َولِيداً  تَ ْقتُ ُلو ُلوا، َوَل ث ُ مْ  تَ ُروا، َوَل  تَ ْغدِ  تَ غُلُّوا، َوَل ٱْغُزوا، َوَل 

َِٱْدُعُهْم ِإَلى ََثَل  َوِإَذا َلِقيَت َعُدوََّك ِمنَ  َِأَي َّتُ ُهنَّ  - ِث ِخَصالٍ الُمْشرِِكيَن 
ُهمْ  ُهْم، وَُكفَّ َعن ْ َِٱقْ َبْل ِمن ْ َها،   :- َأَجابُوَك ِإلَي ْ

ُهمْ  ،مِ ٱْدُعُهْم ِإَلى اإِلْسَل  َِٱقْ َبْل ِمن ْ ِإَلى التََّحوُِّل  َثُمَّ ٱْدُعُهمْ ، َِِإْن َأَجابُوَك 
ُىْم أَن َُّهْم َيُكونُوَن َكَأْعَراِب ََِأْخَبرِ  ;ِمْن َدارِِىْم ِإَلى َداِر الُمَهاِجرِيَن، َِِإْن أَبَ ْوا
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ِِي الَغِنيَمِة َوالَفْيِء َشْيٌء ِإلَّ الُمْسِلِميَن، َوَل   َأْن ُيَجاِىُدوا َمَع  َيُكوُن َلُهْم 
  .الُمْسِلِمينَ 

ُهمْ  ُهمُ لْ َِسَ  ;بَ ْواَِِإْن ُىْم أَ  َِٱقْ َبْل ِمن ْ   .الِجْزيََة، َِِإْن ُىْم َأَجابُوَك 
  .َِٱْسَتِعْن بِاللَِّو َوقَاتِْلُهمْ  ;أَبَ ْواُىْم َِِإْن 

َوِإَذا َحاَصْرَت َأْىَل ِحْصٍن ََِأرَاُدوَك َأْن َتْجَعَل َلُهْم ِذمََّة اللَِّو َوِذمََّة نَِبيِِّو، 
 ْن ُتْخِفُروا ِذَمَمُكْم َأْىَوُن ِمْن َأنْ أَ ٱْجَعْل َلُهْم ِذمََّتَك; َِِإنَُّكْم  ِكنِ  تَ ْفَعْل، َولَ ََِل 

  .ُتْخِفُروا ِذمََّة اللَّوِ 
ََِل   تَ ْفَعْل، َبْل َعَلى ُحْكِمَك; َوِإَذا َأرَاُدوَك َأْن تُ ْنزَِلُهْم َعَلى ُحْكِم اللَِّو 

ِِيِهْم ُحكْ َِِإنََّك َل   ُُ  َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. ((َأْم َل  ،َم اللَّوِ  َتْدِري أَُتِصي
استحباب  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

من  شيءٍ  بلغتهم الدعوة, وكذلك ذكرُ  ار إىل اإلسبلـ قبل قتاؽبم وإفْ دعوة الكف  
 آداب اعبهاد.

( َعَلى َجْيشٍ  َأمََّر َأِميراً َكاَن َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِإَذا قاؿ: )
د ( أي: أك  َأْوَصاهُ ) عبيش تذىب عنو ٍب تعود إليوالسرية: القطعة من اأو سرية 

( أي: الُمْسِلِميَن َخْيراً  بِتَ ْقَوى اللَِّو، َوِبَمْن َمَعُو ِمنَ عليو أي: فيما ىبصو ىو  )
 من أفراد اعبيش. خّبٍ  كل     يعمل معهم إال  أال  

ستعْب بو ربؾ, أي: ن( الباء ىنا: لبلستعانة والت  َثُمَّ قَاَل: ٱْغُزوا ِبْسِم اللَّوِ )
وُب صبيع أمورنا بذكر اظبو تعاىل على أفعالنا وأقوالنا,  سبحانو ونتربؾ ُب غزونا

  .(ْن َكَفَر بِاللَّوِ ِِي َسِبيِل اللَِّو، قَاتُِلوا مَ )
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 َوَل ) ,ىو األخذ من الغنيمة قبل قسمتها الغلوؿ:(  تَ غُلُّواٱْغُزوا، َوَل قاؿ: )
من أطرافو,  مثيل باؼبيت: قطع شيءٍ ( الت  ُلواث ُ مْ  تَ َوَل ( الغدر: اػبيانة, )ُرواتَ ْغدِ 

 .أو تغّب اػبِْلقة الٍب خلقو اهلل عليها بالضرب وغّبه
ىذه صيغة مبالغة  شديدبالت   ((َواَل سُبَثػُِّلوا)) ولو قلنا: ,خفيفبالت   ((ُلواثػُ  سبَْ َواَل ))

 مثيل, فالصواب سَبْثُلوا.لوا ولكن ال تكثروا من الت  فيختلف اغبكم, معناه: مثِّ 
( أي: ال تقتلوا من ىو دوف البلوغ من الصبياف أو  تَ ْقتُ ُلوا َولِيداً َوَل )قاؿ: 

 النساء.من 
َِٱْدُعُهْم ِإَلى ََثَل  َوِإَذا َلِقيَت َعُدوََّك ِمنَ ) : ثبلثة ( أيِخَصالٍ ِث الُمْشرِِكيَن 
ُهمْ ) أمور َِٱقْ َبْل ِمن ْ َها،  ُهمْ ( أي: ما يطلبونو )َِأَي َّتُ ُهنَّ َأَجابُوَك ِإلَي ْ ( وَُكفَّ َعن ْ

 أي: عن قتاؽبم. 
من أصوؿ آداب اعبهاد ُب سبيل اهلل, وىو  وىذا اغبديث عظيم وىو أصلٌ 

الدين إذا  ار إىل ىذاأيضًا من أسس الدعوة إىل اهلل عز وجل ُب دعوة الكف  
  .بوية ُب اعبهادظهر ؽبم مثل ىذه التعاليم الن  

اد, وىو عدـ االنتقاـ من فهذا اغبديث يظهر اؼبقصد الشرعي من اعبه
 .الكفار كما سيأٌب

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
َكاَن َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِإَذا َأمََّر قولو: ) المسألة األولى:

ُب الغزو بل هبب ذلك؛ لئبل زبتلف   ( يدؿ على مشروعية تنصيب أمّبٍ َأِميراً 
 كلمة اؼبسلمْب.

تنصيب األمّب ُب الغزو  ( يدؿ على أف  َعَلى َجْيشٍ قولو: ) المسألة الثانية:
 .كثّباً  ـ أ سواء كاف عدد اؼبسلمْب قليبلً  هبب
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 .اةأسباب القوة تعْب أمّب على الغز  من المسألة الثالثة:
األمانة ما ل من األمّب يتحم   ( يدؿ على أف  َأْوَصاهُ قولو: ) الرابعة: المسألة

 بوصية.صلى اهلل عليو وسلم يب  إْذ خص و الن   ؛ال يتحملو بقية اعبيش
يدؿ على وجوب إصبلح نية األمّب ُب الغزو, قاؿ  المسألة الخامسة:

 فبصبلح النية يأٌب اػبّب. َّ ين ىن من خن حن  جن يم ىم ُّٱسبحانو: 
من أسباب النصر  ( يدؿ على أف  بِتَ ْقَوى اللَّوِ قولو: ) المسألة السادسة:

 ُب الغزو وُب األمن. اة, وتقواه تعاىل ىي اؼبنجسبحانو وتعاىلتقوى اهلل 
( يدؿ على الُمْسِلِميَن َخْيراً  َوِبَمْن َمَعُو ِمنَ قولو: ) المسألة السابعة:

  يؤذيهم ُب شيء. وجوب رفق األمّب بالغزاة, وأال  
( يدؿ الُمْسِلِميَن َخْيراً  َوِبَمْن َمَعُو ِمنَ ، بِتَ ْقَوى اللَّوِ قولو: ) المسألة الثامنة:

باب من أسباب النصر تقوى اهلل واإلحساف إىل اػبلق, وىو من أس على أف  
حي يب  عليو الص بلة والس بلـ ؼبا نزؿ عليو الو فالن   ,تفريج الكروب ُب الغزو وغّبه

ِإن َك لََتِصُل الر ِحَم,  , َواهللِ اً َواهلل ال ىُبْزِيَك اهلل أََبدَكبل! فػَ ))قالت لو خدهبة: 
َوَتْصُدُؽ اغبَِْديَث, َورَبِْمُل اْلَكل , َوَتْكِسُب اْلَمْعُدوـَ, َوتَػْقرِي الض ْيَف, َوتُِعُْب 

يعِب: باإلحساف إىل اػبلق, فمن أسباب صرؼ الكروب  ((َعَلى نَػَواِئِب اغبَْقِّ 
 والعذاب عن اؼبسلم اإلحساف للناس.

وعية البسملة ( يدؿ على مشر ٱْغُزوا ِبْسِم اللَّوِ قولو: ) المسألة التاسعة:
  .عند االنطبلؽ للغزو

فهي ربل الذبيحة, وىي  ؛وىذه البسملة ىي من أسباب اػبّب ودريء الشر
وؿ اؼبسكن عند ذكرىا عند الباب, وىي سبنع الشيطاف تطرد الشيطاف من دخ
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من األكل مع ابن آدـ, وىي بإذف اهلل عند اعبماع تنجب أوالدًا صاغبْب كما 
 .((اً ملَْ َيُضر ُه َشْيطَاٌف أََبد)): والس بلـعليو الص بلة يب  قاؿ الن  

الناصر بإذف  ( يدؿ على أف التوحيد ىوِبْسِم اللَّوِ قولو: ) المسألة العاشرة:
 فمن غزا وأشرؾ معو غّبه جانب النصر. ,اهلل

( يدؿ على وجوب ِِي َسِبيِل اللَّوِ قولو: ) المسألة الحادية عشرة:
فمن قاتل  ,يكوف خالصًا لوجو اهلل وأفْ  حيح النية عند االنطبلؽ من الغزوتص

 لغّب ىذا اؼبقصد مل يكن ؾباىداً.
اغبكمة  ( يدؿ على أف  ْن َكَفَر بِاللَّوِ قَاتُِلوا مَ قولو: ) المسألة الثانية عشرة:

 أمامك مسلم ال يغزى. من من القتل ىو الكفر, فلو كاف
يشحذ  اإلماـ عليو أفْ  ( يدؿ على أف  ٱْغُزواقولو: ) المسألة الثالثة عشرة:

 نبم الغزاة ووبثهم على ذلك مرًة بعد مرة.
َل الغلوؿ بل ( يدؿ على أف ربر وا تَ غُلُّ َوَل قولو: ) عشرة: المسألة الرابعة

 والعياذ باهلل. ىو من كبائر الذنوب
من الذنوب قد يظنها الغازي  يدؿ على أف   المسألة الخامسة عشرة:

 .لكنها سبنع النصر مثل: الغلوؿ وكما سيأٌب يسّبة
( يدؿ على ربرَل الغدر وىو ُروا تَ ْغدِ َوَل قولو: ) المسألة السادسة عشرة:

, وقاؿ: َّ ىقيق يف ىف يث ىث ُّٱُب حاؿ الغزو آكد, قاؿ سبحانو: 
 . َّ لك اك يق ىق يفُّٱ

على األمانة والصدؽ, ال  ديننا مبِبٌّ  يدؿ على أف   المسألة السابعة عشرة:
 الغدر واػبيانة وىذا من أسباب انتشاره ُب األرض.
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ار على ربرَل اؼبثلة بالكف  يدؿ ( ُلواث ُ مْ  تَ َوَل قولو: ) المسألة الثامنة عشرة:
 ال االنتقاـ. د اإلسبلـ من الغزو ىو نشر الدينمقص بعد قتلهم؛ ألف  

ر ُب حاؿ حياتو أشد فامثيل بالكالت   يدؿ على أف   المسألة التاسعة عشرة:
َفَأْحِسُنوا فَِإَذا قَػتَػْلُتْم ))يقوؿ:  صلى اهلل عليو وسلما ىو بعد موتو, النيب  شناعة فب  

َلَة, َوِإَذا َذحَبُْتْم َفَأْحِسُنوا الذ حْبَةَ   .((اْلِقتػْ
ار مثيل بالكف  من عصى اهلل عز وجل بالت   يدؿ على أف   المسألة العشرون:

 لنفسو باؽبزيبة. فَ أَذِ فقد جانب أسباب النصر و 
( يدؿ على رأفة  تَ ْقتُ ُلوا َولِيداً َوَل قولو: ) المسألة الحادية والعشرون:

 فيقتلوف. أما إذا قاتلوا مع الكبار ,م مل يذنبواإْذ أهن   ؛اإلسبلـ بالصبياف
( يدؿ من باب أوىل  تَ ْقتُ ُلوا َولِيداً َوَل قولو: ) المسألة الثانية والعشرون:
 قتل.قاتل ال يُ على ربرَل قتل النساء, فمن مل يُ 

الُمْشرِِكيَن  يَت َعُدوََّك ِمنَ َوِإَذا َلقِ قولو: ) المسألة الثالثة والعشرون:
ار ( يدؿ على استحباب عرض اإلسبلـ على الكف  ِث ِخَصالٍ َِٱْدُعُهْم ِإَلى ََثَل 

 بلغتهم الدعوة كما سبق ُب الشاىد. وإفْ  قبل قتاؽبم
ُهمْ قولو: ) المسألة الرابعة والعشرون: َبْل ِمن ْ َِٱق ْ َها،  ( َِأَي َّتُ ُهنَّ َأَجابُوَك ِإلَي ْ

 فأي   َّ ممجن خم حم جم ُّٱكما قاؿ سبحانو:   اإلسبلـ ال إكراه فيو أف  يدؿ على 
 نقبل منو. ىبتاره الكافر هبب أفْ  شيءٍ 

ُهمْ قولو: ) المسألة الخامسة والعشرون: َبْل ِمن ْ ( يدؿ على تكرَل اهلل َِٱق ْ
 ا يرخص دمو إذا واجو اإلسبلـ فيحل  كاف كافراً, وإمب    سبحانو لبِب اإلنساف وإفْ 

 دمو ومالو.
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ُهمْ قولو: ) المسألة السادسة والعشرون:   ( يدؿ على قوة اإلسبلـوَُكفَّ َعن ْ
 َّ زن رن مم ُّٱوقاؿ سبحانو:  َّ مث هت مت هب مب ُّٱكما قاؿ سبحانو: 

 فلقوتو يكف ويرتفع.*
 :, عن أبيورضبو اهللُب حديث سليماف بن بريدة  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل

ْشرِِكَْب َفٱْدُعُهْم ِإىَل َثبَل  ِمنَ َوِإَذا َلِقيَت َعُدو َؾ ))
ُ
اػبصلة األوىل  ((ِث ِخَصاؿٍ اؼب

وبقية ىذا اغبديث  ,الدخوؿ فيو على( وال هبربوف مِ ٱْدُعُهْم ِإَلى اإِلْسَل قاؿ: )
 ة مسائل:يدؿ على عد  

( يدؿ على استحباب دعوة مِ ٱْدُعُهْم ِإَلى اإِلْسَل قولو: ) المسألة األولى:
بلغتهم الدعوة, أما إذا مل تبلغهم الدعوة  قد قتاؽبم إذا كانتاؼبشركْب قبل 

 عليهم. فيجب عرض اإلسبلـ
َثُمَّ ٱْدُعُهْم ِإَلى التََّحوُِّل ِمْن َدارِِىْم ِإَلى َداِر قولو: ) المسألة الثانية:

 ار إىل ديار اؼبسلمْب. ( يدؿ على وجوب اؽبجرة من ديار الكف  الُمَهاِجرِينَ 
حوؿ من ديار من أسباب قوة اإليباف الت   يدؿ على أف   الثالثة:المسألة 

 الكفر.
األرض تؤثر من عليها بالطاعة أو باؼبعصية,  يدؿ على أف   المسألة الرابعة:

ار تؤثر على قلب اؼبسلم, وديار اؼبسلمْب تؤثر على قلب اؼبسلم فديار الكف  
 وغّبه.

َخْلق اهلل يعَبض  نْ مِ  يدؿ على أف  ( َِِإْن أَبَ ْواقولو: ) المسألة الخامسة:
 وال يستجيب ؽبا. عاة واؼبصلحْبعن دعوة الد  

ُىْم أَن َُّهْم َيُكونُوَن َكَأْعَراِب الُمْسِلِميَن، ََِأْخَبرِ قولو: ) المسألة السادسة:
ِِي الَغِنيَمِة َوالَفْيِء َشْيءٌ َوَل  خّب  اإلسبلـ يأٌب بكلِّ  ( يدؿ على أف   َيُكوُن َلُهْم 
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وىو هبِب الفيء  -أي: اعبهاد  -فمن منافعو  ,من خّبي الدنيا واآلخرة
 والغنيمة.

يدؿ تفضيل اجملاىدين على القاعدين, فهؤالء يأخذوا  المسألة السابعة:
 والقاعدوف ال يأخذوف شيئاً.

( يدؿ ُىْم أَن َُّهْم َيُكونُوَن َكَأْعَراِب الُمْسِلِمينَ ََِأْخَبرِ قولو: ) المسألة الثامنة:
يب  عليو من كاف حوؿ الن   إْذ أف   ؛ى تفضيل غّب األعراب على األعرابعل

الص بلة والس بلـ هباىدوف معو ويدافعوف عن الدين خببلؼ بعض األعراب 
 .  صلى اهلل عليو وسلميبِّ القاعدين عن نصرة الن  
 ( يدؿ على أف  الِجْزيَةَ  ُهمُ لْ َِسَ  ;َِِإْن ُىْم أَبَ ْواقولو: ) المسألة التاسعة:

فر لئبل يعتدي عليو امقصد اعبزية ُب اإلسبلـ ىو بسبب حفظ اؼبسلم للك
 و أعطاه األماف.أحد؛ ألن  

و ال إكراه ُب الدين, فللكافر إذا مل يرد يدؿ على أن   المسألة العاشرة:
 يفتدي دباؿ وىو اعبزية. اإلسبلـ لو أفْ 

إْذ بسببو عصمة  ؛ياةية اؼباؿ ُب اغبيدؿ على أنب المسألة الحادية عشرة:
 بعض الدماء.

و يوجد ُب ( يدؿ على أن  أَبَ ْواُىْم َِِإْن قولو: ) المسألة الثانية عشرة:
 مع سعة تشريع اإلسبلـ؛ فدعاه إىل كابر عن اغبقويُ  عاندار من يُ الكف  

 و امتنع.لكن   ,اإلسبلـ, ٍب دعاه إىل اعبزية
ا ( يدؿ على مشقة اعبهاد, وفب  َِٱْسَتِعْن بِاللَّوِ قولو: ) المسألة الثالثة عشرة:
 ييسره طلب العوف من اهلل.
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إْذ بسببو  ؛يدؿ على أنبية التوكل على اهلل عز وجل المسألة الرابعة عشرة:
 النصر.

قاتل اإلسبلـ مل يُ  ( يدؿ على أف  َوقَاتِْلُهمْ قولو: ) المسألة الخامسة عشرة:
ٍب بعد ذلك انتقل إىل القتاؿ؛  رض اإلسبلـ عليهم ٍب اعبزية بعد عار إال  الكف  

 لئبل يصدوا الناس عن الدخوؿ ُب اإلسبلـ.
ع اإلسبلـ؛ بعرض ىذه يشر تيدؿ على عظيم  المسألة السادسة عشرة:

 األمور الثبلثة على الكافر.
ار ـبتلفة, منها من نفوس الكف   يدؿ على أف   المسألة السابعة عشرة:

 -ىو شرىا  -عوة, ومنها من ال يقاتل ويكتفي بدفع اؼباؿ, ومنها سلم بالديُ 
 قاتل اؼبسلمْب.من يأىب ذلك ويُ 

وىو  ( يدؿ على مشروعية القتاؿَوقَاتِْلُهمْ قولو: ) المسألة الثامنة عشرة:
ار إىل جهم الكف  ىاد الدفع إذا , ويشرع أيضًا جهى جهاد الطلبسم  الذي يُ 

َفٱْسَتِعْن )) معليه نكر جهاد الطلب وىذا اغبديث ردٌّ ىناؾ من يُ  اؼبسلمْب؛ ألف  
 *.((بِالل ِو َوقَاتِْلُهمْ 

( اغبصار: ىو َوِإَذا َحاَصْرتَ ُب سباـ حديث بريدة: ) قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل
( اغبصن: ىو البناء احملكم على َأْىَل ِحْصنٍ اؼبنع من الدخوؿ أو اػبروج )

( أي: َوِذمََّة نَِبيِّوِ ) : عهد اهلل( أيَتْجَعَل َلُهْم ِذمََّة اللَّوِ ََِأرَاُدوَك َأْن ) ,القرية
 عليلوالت   ,ىذه ذمٍب ( أي: قلْ ٱْجَعْل َلُهْم ِذمََّتكَ   تَ ْفَعْل، َوَلِكنِ ََِل ) عهد نبيو

( أي: عهودكم الٍب نسبتموىا إىل ِذَمَمُكمْ ( أي: تنقضوا )ْن ُتْخِفُرواأَ َِِإنَُّكْم )
( أي: ما نسبتموه إىل ِذمََّة اللَّوِ ( أي: تنقضوا )ُتْخِفُروا ْىَوُن ِمْن َأنْ أَ أنفِسكم )

 .  وذمة نبيوذمة اهلل 
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ََِل ) ( أي: ال تقل ىذا  تَ ْفَعلْ َوِإَذا َأرَاُدوَك َأْن تُ ْنزَِلُهْم َعَلى ُحْكِم اللَِّو 
ىذا  قلْ أي: ( َبْل َعَلى ُحْكِمكَ ) كم الذي حكمت بو ىو حكم اهللح

ِِيِهْم ُحْكَم اللَّوِ َِِإنََّك َل ) عليلوالت   ,حكمي  ُُ  .(َأْم َل  ، َتْدِري أَُتِصي
 ث عن مسألتْب: وآخر ىذا اغبديث يتحد  
  .اؼبسألة األوىل: ُب الذمم

اؼبقاتلْب قد وبتاجوف إىل تلك اؼبسألتْب  اؼبسألة الثانية: ُب األحكاـ؛ ألف  و 
 ُب القتاؿ.

 مسائل: وىذا اغبديث يدؿ على عد ة
( يدؿ على مشروعية احملاصرة َوِإَذا َحاَصْرتَ قولو: ) المسألة األولى:

يب  عليو وقد فعل ذلك الن   ,أو إلقاء الرعب عليهم رب عنهمبتقليل األكل والش  
 ة كما ُب خيرب, وكما ُب بِب النضّب.الص بلة والس بلـ غّب مر  

 األعداء يتخذوف كل   على أف  ( يدؿ َأْىَل ِحْصنٍ قولو: ) المسألة الثانية:
 البناء احملكم الذي يبنع غّبىم إليهم. :ومن ذلكإليهم ؛ ؼبنع العدو سبيلٍ 

صلى اهلل عليو يب  يدؿ على مشروعية ازباذ اغبصوف, فالن   المسألة الثالثة:
 نكر ذلك.مل يُ  وسلم

( يدؿ على جهل اللَّوِ ََِأرَاُدوَك َأْن َتْجَعَل َلُهْم ِذمََّة قولو: ) المسألة الرابعة:
 غّب اؼبسلمْب بتعظيم اهلل سبحانو, فقد يطلبوف أمراً ؿبظوراً.

يكوف ذا  منو القائد أفْ  اجملاىد وأخص   يدؿ على أف   المسألة الخامسة:
 ـ اهلل فيما يطلبو األعداء.بالدين؛ لئبل يرتكب ما حر   علمٍ 

ا يطلبو اغبذر فب   ( يدؿ على وجوبََِأرَاُدوكَ قولو: ) المسألة السادسة:
 األعداء.



28 
 

 ( يدؿ على أف  َأْن َتْجَعَل َلُهْم ِذمََّة اللَِّو َوِذمََّة نَِبيِّوِ قولو: ) المسألة السابعة:
 الكافر ُب الشدائد يلجأ إىل ما يبنع طلب اؼبسلم لو.

 و حق.اهلل ونبي ار يعلموف أف  الكف   يدؿ على أف   المسألة الثامنة:
 ىق يف ُّٱقاؿ سبحانو:  هلل ذمًة وعهداً  يدؿ على أف   المسألة التاسعة:

 .َّ خل حل جل  مك لك خك ُّٱ, وقاؿ سبحانو: َّ لك اك يق
يب  عليو الص بلة الن   ( يدؿ على أف  َوِذمََّة نَِبيِّوِ قولو: ) المسألة العاشرة:

 يعقد عقداً مع اؼبشركْب ُب ذمتو؛ لنزوؿ الوحي عليو. والس بلـ لو أفْ 
ذلك,  ن( يدؿ على النهي عََِل تَ ْفَعلْ قولو: ) عشرة:المسألة الحادية 

 وىذا من كماؿ التوحيد باأللفاظ.
  نُ سْ ( ىذا فيو حُ ٱْجَعْل َلُهْم ِذمََّتكَ  َوَلِكنِ قولو: ) المسألة الثانية عشرة:

 احملظور أرشدؾ إىل الصواب, وىكذا اعباىل ال تقتصر ا بْب  م  عليم فلكماؿ الت  
شخصًا يصلى إىل غّب اذباه  فمثبًل: لو أف   لو اغبق, ْب  على بياف اػبطأ بل ب

 لو: القبلة الصحيحة ىناؾ. القبلة ال تقل: ىذا خطأ, بل قلْ 
 ( يدؿ على أف  ْن ُتْخِفُروا ِذَمَمُكمْ أَ َِِإنَُّكْم قولو: ) المسألة الثالثة عشرة:

اإلنساف قد ينقض عهده بتلبيس الشيطاف لو, أو إذا رأى من العدو أمارات 
 النقض.

( يدؿ على ُتْخِفُروا ِذمََّة اللَّوِ  َأْىَوُن ِمْن َأنْ قولو: ) المسألة الرابعة عشرة:
و ن نقض عهد اهلل وعهد رسولاؼبناىي درجات, فنقض عهد العبد أىوف م أف  

  صلى اهلل عليو وسلم.
بعد ذلك ُب األحكاـ  شرعالعهود  صلى اهلل عليو وسلميب  الن  ذكر  وؼبا
 وىي:
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َوِإَذا َأرَاُدوَك َأْن تُ ْنزَِلُهْم َعَلى ُحْكِم قولو: ) المسألة الخامسة عشرة:
 على أف   فدؿ   ؛تقوؿ: ىذا ىو حكم اهلل ( أي: إذا طلبوا منك أفْ اللَّوِ 

 اؼبستضعف قد يظهر تعظيمو هلل.
االسَبحاـ من العدو قد يظهر  يدؿ على أف   عشرة: المسألة السادسة

كما قاؿ سبحانو:   يأخذ حذره األلفاظ, وعلى اؼبسلم أفْ ُب اؼبسلم ولو باػبطأ 
 .َّ  رن مم ام يل ىل ُّٱ

يقوؿ  ( يدؿ على النهي أفْ ََِل تَ ْفَعلْ قولو: ) المسألة السابعة عشرة:
أو غّبه كالقاضي يقوؿ: حكمت عليك حبكم اهلل جبلدؾ  الشخص مع العدو

 ستْب جلدة ُب األمور االجتهادية.
يقوؿ القائد:  ( مثل: أفْ َبْل َعَلى ُحْكِمكَ قولو: ) المسألة الثامنة عشرة:
ل: حكمت , وال تقة ثبلثة أياـسبكثوا ُب دياركم مد   حكمت عليكم حبكمي أفْ 

 .الوحي منقطع أياـ؛ ألف  سبكثوا ثبلثة  عليكم حبكم اهلل أفْ 
 ؛ظ القائد أو اغباكم أو القاضي بلفظ حكمتيتلف   على جواز أفْ  فدؿ  

ويصح  َّ يث ىث نث مث ُّٱاغبكم من أفعاؿ اهلل كما قاؿ سبحانو:  على أف   فدؿ  
 ذلك من البشر.

ِِيِهْم َِِإنََّك َل ل ذلك بقولو: )عل   المسألة التاسعة عشرة:  ُُ  َتْدِري أَُتِصي
 اجملتهد قد ىبطي. ( يدؿ على أف  َأْم َل  ،ُحْكَم اللَّوِ 

النهي ىذا ُب اؼبسائل االجتهادية مثل اؼبثاؿ السابق   المسألة العشرون:
و الوحي فيجوز مثل: لو قاؿ فيكالبقاء ُب اؼبنزؿ وكبو ذلك, أما فيما جاء 

 .*الصلوات اؼبفروضة طبسة يصح شخص: حكم اهلل أف  
  رضبو اهلل:قاؿ اؼبصنُِّف 
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ُِ ْبِن َماِلٍك رضي اهلل عنو - ٙٛٓٔ َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو )): َكْع
 ُمت ََّفٌق َعَلْيِو. ((وسلم َكاَن ِإَذا َأرَاَد َغْزَوًة َورَّى ِبَغْيرَِىا

مشروعية  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف
 العدو.جيش اؼبسلمْب إىل سّب إخفاء 

 ( أي: أراد أفْ َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َكاَن ِإَذا َأرَاَد َغْزَوةً قاؿ: )
  .: َور ى بالسّب إىل غّبىم( أيَورَّى ِبَغْيرَِىاو لغزو قـو )يتوج  

: إىل غّبىا مثل ا كاف يسّبوَور ى أي: مل يظهر حقيقة مسّبىم إليهم, وإمب  
  سأؿ عن القـو الذين ُب اؼبغرب وىكذا.كاف العدو ُب اؼبشرؽ ي  لو

  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َكاَن ِإَذا َأرَاَد قولو: ) المسألة األولى:

  إْذ كاف يغزو مع اؼبسلمْب.صلى اهلل عليو وسلم؛ يبِّ ( يدؿ على تواضع الن  َغْزَوةً 
( يدؿ على مشروعية عدـ إظهار ِإَذا َأرَاَد َغْزَوةً قولو: ) المسألة الثانية:

 .بعينو وجو إىل عدوٍ الت  
, دذلك ليس من الغ ( يدؿ على أف  َورَّى ِبَغْيرَِىاقولو: ) المسألة الثالثة:

  .ا ىو من اغبيلة اؼبشروعةوإمب  
من ربرؾ  لى وجوب حذاقة قائد اؼبسلمْب بدأً يدؿ ع المسألة الرابعة:

  .اعبيش إىل العودة إىل بلدىم
القتاؿ وبتاج إىل عقل إضافًة إىل  يدؿ على أف   المسألة الخامسة:

  .الشجاعة, فبل تكفي الشجاعة بدوف عقل
صلى يب  إْذ كاف الن   ؛عظيمٌ  أمر اعبهاد أمرٌ  يدؿ على أف   المسألة السادسة:

  .وجراحٌ  وأْسرٌ  اعبهاد قتلٌ ُب  يور ى بغّب اذباىو؛ ألف   اهلل عليو وسلم
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مشروعة؛ لبلنتصار  حيلةٍ  يدؿ على مشروعية ازباذ أيِّ  :السابعةالمسألة 
  .على العدو

  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
قَاَل:  رضي اهلل عنو َأنَّ الن ُّْعَماَن ْبَن ُمَقرِّنٍ )) :َوَعْن َمْعِقلٍ  - ٚٛٓٔ

َشِهْدُت َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِإَذا َلْم يُ َقاِتْل َأوََّل الن ََّهاِر َأخََّر 
َُّ الرِّيَاُح، َويَ ْنِزَل النَّْصرُ  الِقَتالَ   ،َرَواُه َأْحَمدُ  ((َحتَّى تَ ُزوَل الشَّْمُس، َوتَ ُه
ِِي البُ  ،َثَُة، َوَصحََّحُو الَحاِكمُ َوالثََّل   َخاِريِّ.َوَأْصُلُو 

يب  مٌب كاف الن   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف
 يبدأ بالقتاؿ؟  صلى اهلل عليو وسلم

قَاَل: َشِهْدُت َرُسوَل اللَِّو  رضي اهلل عنو َأنَّ الن ُّْعَماَن ْبَن ُمَقرِّنٍ قاؿ: )
َحتَّى تَ ُزوَل  ن ََّهاِر َأخََّر الِقَتالَ صلى اهلل عليو وسلم ِإَذا َلْم يُ َقاِتْل َأوََّل ال

َُّ الرِّيَاحُ  ( أي: أمارات َويَ ْنِزَل النَّْصرُ ( أي: اؼبؤيدة للنصر, )الشَّْمُس، َوتَ ُه
 النصر. 

ِِي الُبَخاِريِّ  ،َثَُة، َوَصحََّحُو الَحاِكمُ َوالثََّل  ،َرَواُه َأْحَمدُ قاؿ: ) وُب  (َوَأْصُلُو 
 ,ِإَذا ملَْ يُػَقاِتْل ُب َأو ِؿ النػ َهاِر انْػَتظََر َحٌب  تَػُهب  اأْلَْرَواحُ َكاَف ))صحيح البخاري: 

 .((َورَبُْضَر الص َلَواتُ 
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

( يدؿ َشِهْدُت َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلمقولو: ) المسألة األولى:
 ألمرين:  رضي اهلل عنوعلى منقبة عظيمة للنعماف 

  األمر األوؿ: حضوره الغزو.
 . صلى اهلل عليو وسلم يبِّ حضوره ذلك مع الن   األمر الثاٍل: أف  و 
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( يدؿ على مشروعية ِإَذا َلْم يُ َقاِتْل َأوََّل الن ََّهارِ قولو: ) المسألة الثانية:
  .لنهارل ومستقبلةٌ  على ذلك ف قويةٌ األبدا القتاؿ ُب أوؿ النهار؛ ألف  

وبتاج إىل حذؽ ُب اختيار اؼبكاف,  القتاؿ يدؿ على أف   المسألة الثالثة:
 وُب اختيار الزماف أيضاً. 

أوؿ النهار فيو قوة للمسلمْب, وأيضًا فيو قوة للمشركْب فأبداهنما  فإذا قيل:
  قوية ُب أوؿ النهار؟ نقوؿ: نعم, ولكن اهلل وعد بنصر اؼبؤمنْب.

 ( يدؿ على أف  َحتَّى تَ ُزوَل الشَّْمسُ  َأخََّر الِقَتالَ قولو: ) المسألة الرابعة:
 .ؤخر إىل ىذا الزمنيب  عليو الص بلة والس بلـ إذا ما تيسر لو أوؿ النهار يُ الن  

يبِّ القتاؿ أوؿ النهار ليس واجباً؛ لتأخّب الن   يدؿ على أف   المسألة الخامسة:
 .هارذلك القتاؿ إىل وسط الن صلى اهلل عليو وسلم

َُّ الرِّيَاحُ قولو: ) المسألة السادسة: الريح ُب يـو  ( يدؿ على أف  َوتَ ُه
مْب انتصروا اؼبسل اؼبعركة من أسباب النصر, بل قص  اهلل عز وجل ُب كتابو أف  

 .َّ نبىب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ بالريح ومل يقاتلوا كما ُب األحزاب
النصر الكونية من  عبلمات بدت( إذا َويَ ْنِزَل النَّْصرُ قولو: ) المسألة السابعة:

: القطر اػبفيف من اؼبطر, ومثل: غبار شديد عند العدو, لاهلل عز وجل مث
  لقتاؿ.على اعند ذاؾ يقدـ اؼبسلموف 

الوقتْب السابقْب ليسا  ( دؿ  على أف  َويَ ْنِزَل النَّْصرُ قولو: ) المسألة الثامنة:
ىبتار أي  زمٍن مظنتو النصر مثل: لو حصل عند العدو ُب  توقيفاً, فللقائد أفْ 

  .قدـ وىكذاوىلع يُ  شديدٌ  عتاده حريقٌ 
سريعة ُب  يكوف ذا نباىةٍ  أفْ  هبب القائد أف   يدؿ على المسألة التاسعة:

  .اختيار زمن الغزو
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وىذا  بوف النصراؼبسلمْب ُب غزوىم يطل يدؿ على أف   المسألة العاشرة:
 من مقاصد اعبهاد.*

   قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُِ ْبِن َجثَّاَمَة رضي اهلل عنو قَاَل:  َوَعنِ  - ٛٛٓٔ ُسِئَل َرُسوُل ))الصَّْع

اِر ِمنَ  اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َعنِ  ُتوَن، َِ ُيِصيُبوَن ِمْن الُمْشرِِكيَن يُ بَ يَّ  الدَّ
ُهمْ  ِهمْ ِنَساِئِهْم َوَذرَارِيِّ   ُمت ََّفٌق َعَلْيِو. ((َِ َقاَل: ُىْم ِمن ْ

جواز قتل  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف
  ت الكفار.يالنساء والصبياف حاؿ تبي

 وُب رواية مسلم: أف  ( ُسِئَل َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلمقاؿ: )
يب  صلى َسألُت الن  ))قاؿ:  رضي اهلل عنولص ْعب ْبِن َجث اَمَة ىو الراوي ا السائلَ 

 ِمنَ ( أي: على أىل الدار )الدَّارِ  َعنِ ) ,إىل آخره ((اهلل عليو وسلم ...
وا عليهم ( أي: يغّب ُتونَ يُ بَ يَّ ) ن اؼبشركْب( يعِب: أىل القرية مالُمْشرِِكينَ 

  .اؼبسلموف بالليل بياتاً 
 ( أي: أطفاؽبمِهمْ ِمْن ِنَساِئِهْم َوَذرَارِيِّ أي: يقتلوف ) (َِ ُيِصيُبونَ )قاؿ: 

ُهمْ ) ( أي: النساء واألطفاؿ من الكفار, فيجوز قتلهم ُب ىذه َِ َقاَل: ُىْم ِمن ْ
  .اغبالة

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل: 
 َعنِ  ُسِئَل َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلمقولو: ) المسألة األولى:

( يدؿ على حرص الصحابة رضي اهلل عنهم ُب إراقة الدماء وىم هبهلوف الدَّارِ 
  .ذلك
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اِر ِمنَ  َعنِ قولو: ) المسألة الثانية: ت ي( يدؿ على تبيالُمْشرِِكينَ  الدَّ
ا ذلك خاص ال هبوز, وإمب   معهم أو لقتل صبياهنم ونسائهم اؼبسلمْب لقتلهم
  .ال تبييت وال غّب تبييت , فقتل اؼبسلم مع ذريتو ال هبوزبتبييت اؼبشركْب

( يدؿ على جواز اإلغارة على اؼبشركْب من ُتونَ يُ بَ يَّ قولو: ) المسألة الثالثة:
  .ُب خيرب صلى اهلل عليو وسلميب  غّب علمهم, وقد فعل ذلك الن  

  .بياتاً بالليل ؿ اؼبشركْب ايدؿ على جواز قت المسألة الرابعة:
( يدؿ على ِهمْ َِ ُيِصيُبوَن ِمْن ِنَساِئِهْم َوَذرَارِيِّ قولو: ) المسألة الخامسة:

من ىم أو أطفاؽبم ءنسا أصاب شيءٌ  وإفْ  ار وىم ُب ديارىمجواز تبييت الكف  
ال )): رضبو اهللأو اإلصابة فبل بأس بذلك, قاؿ اإلماـ أضبد بن حنبل  القتل

  .يعِب: من العلماء ((نعلم أحداً كره ذلك
النساء أو الصبياف  قتل ىذا التبييت مع يدؿ على أف   المسألة السادسة:

و وأن   بضعف اؼبشركْب ؼَ رِ لو عُ  :هبوز إذا احتاج اؼبسلموف إىل ذلك, فمثبلً 
يكوف ُب النهار فبل يفعلوف ذلك؛  يبكن قتل رجاؽبم بدوف ىذا التبييت كأفْ 

  .للنهي عن قتل النساء والصبياف
ُهمْ َِ َقاَل: قولو: ) المسألة السابعة: صلى يبِّ غة الن  بل( يدؿ على بُىْم ِمن ْ

اغبكمة الٍب من وىذه  ,والسؤاؿ بكلمات فاعبواب ُب كلمتْب اهلل عليو وسلم
 . يب  عليو الص بلة والس بلـأوتيها الن  

  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم )) رضي اهلل عنها:َوَعْن َعاِئَشَة  -ٜٛٓٔ

 َرَواُه ُمْسِلٌم. ((َِ َلْن َأْسَتِعيَن ِبُمْشِركٍ  ،قَاَل ِلَرُجٍل تَِبَعُو يَ ْوَم َبْدٍر: ٱْرِجعْ 
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حكم استعانة  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف
  .اؼبسلمْب باؼبشركْب ُب القتاؿ

( اختصر يَ ْوَم َبْدرٍ  صلى اهلل عليو وسلم قَاَل ِلَرُجٍل تَِبَعوُ  َأنَّ النَِّبيَّ : )تقال
 ؛االختصار ُب ىذا الكتاب فُ منهج اؼبصنِّ  قصة ذلك؛ ألف   رضبو اهلل فُ اؼبصنِّ 

  .إْذ يذكر الشاىد
أَنػ َها قَاَلْت: َخرََج  صلى اهلل عليو وسلمَعْن َعاِئَشَة َزْوِج الن يبِّ ))وسبامو: 
ِقَبَل َبْدٍر, فَػَلم ا َكاَف حِبَر ِة اْلَوبْػَرِة أَْدرََكُو َرُجٌل َقْد   صلى اهلل عليو وسلمَرُسوُؿ اهلِل 

 صلى اهلل عليو وسلمَكاَف يُْذَكُر ِمْنُو ُجْرأٌَة َوقَبَْدٌة, فَػَفرَِح َأْصَحاُب َرُسوِؿ اهلِل 
أِلَت ِبَعَك : ِجْئُت صلى اهلل عليو وسلمْدرََكُو قَاَؿ لَِرُسوِؿ اهلِل ِحَْب رََأْوُه, فَػَلم ا أَ 

اهلِل َعز  َوَجل  : أَتُػْؤِمُن بِ صلى اهلل عليو وسلمفَػَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ اهلِل  ,َوُأِصيَب َمَعكَ 
  .؛ فَػَلْن َنْسَتِعَْب دبُْشرِؾٍ ٱْرِجعْ قَاَؿ: فَ  ,قَاَؿ: اَل ؟ َوَرُسولِوِ 

قَاَؿ: ٍُب  َمَضى, َحٌب  ِإَذا ُكن ا بِالش َجَرِة أَْدرََكُو الر ُجُل, فَػَقاَؿ َلُو َكَما قَاَؿ َأو َؿ 
فَػَقاَؿ:  ,َأو َؿ َمر ٍة, فَػَقاَؿ: اَل  َكَما قَاؿَ   صلى اهلل عليو وسلمَمر ٍة, فَػَقاَؿ َلُو الن يب  

 . فَػَلْن َنْسَتِعَْب دبُْشرِؾٍ  ؛ٱْرِجعْ 
؟ أَتُػْؤِمُن بِاهلِل َوَرُسولِوِ اَؿ: فَػَرَجَع َفَأْدرََكُو بِاْلبَػْيَداِء, فَػَقاَؿ َلُو َكَما قَاَؿ َأو َؿ َمر ٍة: قَ 

  .يعِب: معنا ((ْنطَِلقْ ٱ: فَ صلى اهلل عليو وسلمفَػَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل  ,مْ قَاَؿ: نَػعَ 
من  يعيننا أحدٌ  نريد أفْ  ( أي: الَِ َلْن َأْسَتِعيَن ِبُمْشِركٍ  ،ٱْرِجعْ وقولو : )

  .اؼبشركْب ُب قتالنا
  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
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( َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قَاَل ِلَرُجٍل تَِبَعوُ قولو: ) المسألة األولى:
 هممنهم من يريد اؼبغنم, ومنو ُب اؼبشركْب من يريد نصرة اؼبؤمنْب,  يدؿ على أف  

  .ّب ذلكمن يريد اعباه وغ
الصحابة رضي اهلل عنهم  ( يدؿ على أف  يَ ْوَم َبْدرٍ قولو: ) المسألة الثانية:

ا لتلقي العّب وىذا سينبِب مل ىبرجوا لغزو, وإمب   صلى اهلل عليو وسلميبِّ مع الن  
  .عليو حكم كما سيأٌب

  .ة اإلسبلـ( يدؿ على عز  ٱْرِجعْ قولو: ) المسألة الثالثة:
( يدؿ ىذا اللفظ على ربرَل َِ َلْن َأْسَتِعيَن ِبُمْشِركٍ قولو: ) الرابعة:المسألة 

االستعانة باؼبشركْب, وإىل ىذا ذىب اؼبالكية وىو رواية عن اإلماـ أضبد 
الكافر ال  ؛ ألف  رضبو اهللوإليو ذىب شيخ اإلسبلـ  ,استدالاًل هبذا اغبديث

  .يؤمن وقد يغدر أو يفتك باؼبسلمْب
و هبوز االستعانة باؼبشركْب ُب القتاؿ, وإليو ذىب اغبنفية أن   ٍل:القوؿ الثاو 

وىو على  -لسفياف بن أمية  فَ ذِ أَ  صلى اهلل عليو وسلميب  الن   واستدلوا بأف  
 صلى اهلل عليو وسلميب  حنْب, وكذلك الن   ُببالغزو معو  -الشرؾ حْب إذف 

  .استعاف بعامر بن فهّبة ُب داللتو ُب اؽبجرة
حها ابن القيم وإليو ذىب الشافعية ورواية عن اغبنابلة ورج   القوؿ الثالث:و 

مثل: ضعف اؼبسلمْب أو   ,و هبوز االستعانة باؼبشركْب عند اغباجةأن   رضبو اهلل
كثرة اؼبشركْب وقومهم, ومن اغباجة لو ىجم عدو على ديار اؼبسلمْب ال طاقة 

,  ؽبم بدفعهم هبوز االستعانة باؼبشركْب؛ ألف   ىذا من باب استنصار اؼبظلـو
 ونصر اؼبظلـو ال يشَبط فيو اإلسبلـ. 
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ؽ آخر ظلمًا ُب ماء, فأتى جبواره مشرؾ ىل غرِّ شخصاً يُ  ذلك: لو أف   مثاؿُ 
ؽ يستنجد باؼبشرؾ على ىذا الظامل أـ ال ؟ هبوز غر  هبوز ؽبذا الشخص الذي يُ 

رَل نصرة اؼبظلـو إذا كاف الشريعة بتح ىذا ظلمو ومل تأت للحاجة لذلك؛ ألف  
  .اؼبشرؾ يقوى على درء ىذا الظلم لضعف اؼبظلـو

رد   صلى اهلل عليو وسلميب  الن   وكذا ابن القيم يرياف أف  رضبو اهلل وابن حجر 
 ذلك اؼبشرؾ ُب عدـ الغزو معو؛ لعل و يسلم فأسلم.*

  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َأنَّ َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل )) اهلل عنهما:رضي َوَعِن ٱْبِن ُعَمَر  - ٜٓٓٔ

ِِي بَ ْعِض َمَغازِيِو، َِأَْنَكَر قَ ْتَل النَِّساِء  عليو وسلم رََأى ٱْمَرَأًة َمْقُتوَلًة 
َيانِ   ُمت ََّفٌق َعَلْيِو. ((َوالصِّب ْ

النهي عن  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف
 .قتل النساء والصبياف ُب اؼبعارؾ

ِِي بَ ْعِض قاؿ: ) َأنَّ َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم رََأى ٱْمَرَأًة َمْقُتوَلًة 
حٌب  النهي عاـ أي: أف   ((فَػنَػَهى))( وُب رواية البخاري ومسلم: َمَغازِيِو، َِأَْنَكرَ 

َيانِ قَ ْتَل اَلنَِّساِء َوالولو بعد ىذه اؼبعركة )  .(صِّب ْ
  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

َأنَّ َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم رََأى ٱْمَرَأًة قولو: ) المسألة األولى:
إْذ النساء أضعف من ذلك  ؛اعبهاد مل يشرع للنساء ( يدؿ على أف  َمْقُتوَلةً 

  .اغبج ولكن جهادىن  
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صلى اهلل يب  الن   ( يدؿ على أف  َمَغازِيوِ ِِي بَ ْعِض قولو: ) المسألة الثانية:
كاف يغزو بنفسو, وقد غزى عليو الص بلة والس بلـ بنفسو سبع   عليو وسلم

  .غزوات كبار افتتحها ببدر, واختتمها بغزوة تبوؾ
( يدؿ على ربرَل قتل النساء ُب َِأَْنَكَر قَ ْتَل النَِّساءِ قولو: ) المسألة الثالثة:

صلى اهلل عليو َأف  الن يب  ))ذا شاركن ُب القتاؿ؛ غبديث آخر وىو:  إاؼبعارؾ إال  
رََأى اْمرَأًَة َمْقُتوَلًة بِالط اِئِف, فَػَقاَؿ: َأملَْ أَْنَو َعْن قَػْتِل النَِّساِء؟ َمْن َصاِحُب  وسلم

: أَنَا يَا َرُسوَؿ اهللِ  تُػَها َفَأرَاَدتْ  ,َىِذِه اْلَمْرأَِة اْلَمْقُتوَلِة؟ قَاَؿ َرُجٌل ِمَن اْلَقْوـِ َأْف  أَْرَدفػْ
فأنكر  ((َأْف تُػَواَرى صلى اهلل عليو وسلمَر هِبَا َرُسوُؿ اهلِل َفَأمَ  ,َتْصَرَعِِب فَػتَػْقتُػَلِِب 

  .اؽبا ال قتلهاتَ قِ 
إْذ مل يشق عليها ما ليس  ؛يدؿ على رأفة اإلسبلـ باؼبرأة المسألة الرابعة:
  .من خصائص ِخْلَقِتها

َيانِ قولو: ) المسألة الخامسة: ( يدؿ على ربرَل قتل الصبياف ُب َوالصِّب ْ
  .و إذا شارؾ يقتلصص أن  و مل يرد ما ىبُ ولو شارؾ ُب الغزو؛ ألن  الغزو حٌب 

َيانِ قولو: ) المسألة السادسة: ىذا أدٌب رفيٌع  (َِأَْنَكَر قَ ْتَل النَِّساِء َوالصِّب ْ
 ُب وجوإْذ مقصود اعبهاد نشر الدعوة ال قتل من مل يقف  ؛من أداب اإلسبلـ

  .ا مل يقاتلالدعوة فب  
َيانِ قولو: ) :المسألة السابعة ( ىذا أيضًا قد َِأَْنَكَر قَ ْتَل النَِّساِء َوالصِّب ْ

ْب, فيجوز قتل النساء والصبياف ُب حاؿ تبييت اؼبشرك منو مسألة التبييت ص  خُ 
  شاء اهلل. إفْ وكذا إذا تَبسوا كما سيأٌب 

 :رضبو اهللاؼبصنف  قاؿٍب بعد ذلك 
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قَاَل َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل  َوَعْن َسُمَرَة رضي اهلل عنو قَاَل: - ٜٔٓٔ
ُقوا َشْرَخُهمْ )): عليو وسلم تُ ُلوا ُشُيوَخ الُمْشرِِكيَن، َوٱْسَتب ْ َداُوَد،  َرَواُه أَبُو ((ٱق ْ

 َوَصحََّحُو الت ِّْرِمِذيُّ.
يوخ الش   أف   :لبياف ؛ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهادساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل 

  .إذا قاتلوا يقتلوف
ُقوا( يعِب: كبار السن )تُ ُلوا ُشُيوخَ ٱق ْ قاؿ: ) ( يعِب: ابقوا الُمْشرِِكيَن، َوٱْسَتب ْ
  شرخ صغّب يكرب.ال ( يعِب: صغارىم, فكأف  َشْرَخُهمْ وال تقتلوا )
  .اغبديث ضعيفو ( َداُوَد، َوَصحََّحُو الت ِّْرِمِذيُّ  َرَواُه أَبُوقاؿ: )

  ة مسائل:يدؿ على عد  ىذا اغبديث و 
تُ ُلوا ُشُيوَخ الُمْشرِِكينَ قولو: ) األولى:المسألة  الكبّب  ( يدؿ على أف  ٱق ْ

صلى اهلل عليو يب  تل الن  اغبرب كما قُب ذا قاتلوا, وكذا إذا أعاف برأيو يقتل إ
دريد بن الصمة وىو كبّب ُب السن لكن كاف ذا رأي ُب اغبرب كما ُب  وسلم

  البخاري ومسلم.
 َّ ىييي مي خي ُّٱقتل اهلل يقوؿ: خ فبل يُ ييقاتل الشإذا مل  المسألة الثانية:

  .يوخالش  أيضاً كاف ىذا عاماً لكن يدخل فيو   وإفْ 
ُقوا َشْرَخُهمْ قولو: ) المسألة الثالثة: ( يدؿ على ربرَل قتل الصبياف؛ َوٱْسَتب ْ

  .عليهم قلم التكليف مل هبر ألف  
ُقواقولو: ) المسألة الرابعة: اإلنساف لو قدرة ُب القتل  ( يدؿ على أف  َوٱْسَتب ْ

 لقتل الصيب وُب ىذا ردٌّ فبل يسعى اإلنساف  ,وعدمو لكن قدرة اهلل فوؽ قدرتو
 .عبربيةعلى ا
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 شفي, فبلمقصد اعبهاد ليس ىو الت   يدؿ على أف   المسألة الخامسة:
 .*يوخ وال الصبيافشأف لو ُب الش  

  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َرَواُه  ((أَن َُّهْم تَ َباَرُزوا يَ ْوَم َبْدرٍ ))رضي اهلل عنو:  َوَعْن َعِلي   - ٕٜٓٔ

َِوَّلً  َوَأْخَرَجُو أَبُو ،الُبَخاِريُّ   .َداُوَد ُم
جواز تعريض  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

 .فس ُب اعبهاد للقتل باؼببارزةالن  
( اؼببارزة: ىي خروج رجلْب ومعهما السبلح  َبْدرٍ أَن َُّهْم تَ َباَرُزوا يَ ْوَم قاؿ: )

 يسعى لقتل صاحبو.  واحدٍ  كل  
َِوَّلً  َوَأْخَرَجُو أَبُو ،َرَواُه الُبَخاِريُّ قاؿ: )  عند أيب داود أي: ( وفيوَداُوَد ُم

ـَ قَاَؿ َعِليٌّ: ))  ,فَػَناَدى َمْن يُػَبارِزُ َوتَِبَعُو ابْػُنُو َوَأُخوُه  -يَػْعُِب ُعْتَبَة ْبَن َربِيَعَة  -تَػَقد 
اَل َحاَجَة لََنا  :فََأْخبَػُروُه فَػَقاؿَ  ؟َمْن أَنْػُتمْ  :فَانْػَتَدَب َلُو َشَباٌب ِمَن األَْنَصاِر فَػَقاؿَ 

َناإِ  ,ِفيُكمْ  َا أََرْدنَا َبُِب َعمِّ   .مب 
ُقْم يَا  ,ي  ُقْم يَا َعلِ  ,ُقْم يَا ضَبَْزةُ  :فَػَقاَؿ َرُسوُؿ الل ِو صلى اهلل عليو وسلم

  .ُعبَػْيَدُة ْبَن اغْبَاِرثِ 
بَػْلُت ِإىَل َشْيَبةَ  ,َفأَقػَْبَل ضَبَْزُة ِإىَل ُعْتَبةَ  َولِيِد ْختُِلَف بَػْْبَ ُعبَػْيَدَة َوالَوا ,َوأَقػْ

ُهَما َصاِحَبوُ  َمْلَنا ٍُب  ِمْلَنا َعَلى اْلَولِيِد فَػَقتَػْلَناُه َواْحتَ  ,َضْربَػَتاِف َفأَْثَخَن ُكل  َواِحٍد ِمنػْ
  رضي اهلل عنو.ٍب بعد ذلك استشهد عبيدة بن اغبارث  ((ُعبَػْيَدةَ 

 َّ نيىي مي  زي ري ٰى ين ُّٱإذا تبل قولو:  رضي اهلل عنو وكاف عليٌّ 
  .فقاؿ: أنا أوؿ من هبثوا على الركب يـو القيامة ُب اػبصاـ ُب تلك اؼببارزة

  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
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وكانت إْذ  ( يدؿ على جواز اؼببارزةأَن َُّهْم تَ َباَرُزواقولو: ) المسألة األولى:
ي مت وبٍبهما, من ىنا وىناؾ وينظر اعبيشاف إلي ذاؾ ُب اعباىلية يربز رجلٌ 

  .وطيس بعد ذلكال
فس ُب اعبهاد ( يدؿ على جواز تعريض الن  تَ َباَرُزواقولو: ) المسألة الثانية:

اع على اإلصب رضبو اهللللقتل فقد ساؽ شيخ اإلسبلـ  إْذ اؼببارزة مظنةٌ  ؛للقتل
  .ذلك واغبديث يدؿ عليو

إْذ أُِمَر باؼببارزة وعمره  رضي اهلل عنو؛لعلي  فيو فضيلةٌ  المسألة الثالثة:
 ثل جيش اؼبسلمْب. ف عاماً وىو يبُ عشرو 

فدى ىذا الدين  صلى اهلل عليو وسلميب  الن   يدؿ على أف   المسألة الرابعة:
ففداه بعمو ضبزة فأمره باؼببارزة, وفداه بابن عمو علي الذي قاؿ  ,وببهم بأرواحٍ 
 .((َووبُِب ُو الل ُو َوَرُسولُوُ  وبُِب  الل َو َوَرُسوَلُو,)): صلى اهلل عليو وسلميب  عنو الن  

ْب ( يدؿ على جواز مبارزة اؼبسلميَ ْوَم َبْدرٍ قولو: ) المسألة الخامسة:
إْذ عدد اؼبسلمْب ُب  ؛سلمْب قليبلً كاف عدد اؼب  للمشركْب وما ُب حكمها وإفْ 

  .ثلث عدد جيش اؼبشركْب بدر
  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ِِيَنا َمْعَشَر زَ ِإنََّما ن َ ))َوَعْن أَِبي أَيُّوَب قَاَل:  - ٖٜٓٔ َلْت َىِذِه اآليَُة 
َعَلى َمْن  قَاَلُو َرّداً  - تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّْهُلَكةِ  َوَل يَ ْعِني:  - األَْنَصارِ 

ِِيِهمْ  أَْنَكَر َعَلى َمْن َحَمَل َعَلى َصفِّ  َثَُة، َرَواُه الثََّل  ((الرُّوِم َحتَّى َدَخَل 
 َوَصحََّحُو الت ِّْرِمِذيُّ، َوٱْبُن ِحبَّاَن، َوالَحاِكُم.
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جواز االنغماس  :ثر ُب كتاب اعبهاد؛ لبيافساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا األ
والفرؽ بْب ىذا اغبديث , ض للقتلتعر   وإفْ  ُب جيش اؼبشركْب: الدخوؿ أي

 .ذاؾ ُب اؼببارزة, وىذا أشد دخوؿ :وما قبلو
ِِيَنا َمْعَشَر األَْنَصارِ زَ ِإنََّما ن َ قاؿ: )  تُ ْلُقوا َوَل يَ ْعِني:  - َلْت َىِذِه اآليَُة 

َعَلى َمْن أَْنَكَر َعَلى َمْن ( أي: جوابًا )قَاَلُو َرّداً  - بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّْهُلَكةِ 
ِِيِهمْ  َحَمَل َعَلى َصفِّ    .(الرُّوِم َحتَّى َدَخَل 
ا ِمَن اْلَمِديَنِة نُرِيُد َغَزْونَ  :ِعْمرَاَف قَاؿَ  َأيب  َأْسَلمَ أف  )): وسباـ القصة

َوالر وـُ ُمْلِصُقو  ,َولِيدِ لر ضْبَِن ْبُن َخاِلِد ْبِن الُقْسطَْنِطيِني َة َوَعَلى اعبََْماَعِة َعْبُد اال
  إِلََو ِإال  َلى اْلَعُدوِّ فَػَقاَؿ الن اُس: َمْو َمْو اَل ظُُهورِِىْم حِبَاِئِط اْلَمِديَنِة َفَحَمَل َرُجٌل عَ 

َا نَػزََلْت َىِذِه اآليَُة ِفيَنا َمْعَشَر فَػَقاَؿ أَبُو أَي وبَ  ,التػ ْهُلَكةِ بَِيَدْيِو ِإىَل  الل ُو يُػْلِقى : ِإمب 
ـَ قُػْلَنا: َىُلم  نُِقيُم ُب األَْنَصاِر َلم ا َنَصَر الل ُو نَِبي ُو َوَأْظَهَر اإلِ   ؛أَْمَوالَِنا َوُنْصِلُحَها ْسبَل

  َسِبيِل الل ِو َواَل تُػْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل التػ ْهُلَكةِ َوأَْنِفُقوا َِب  :َفأَنْػَزَؿ الل ُو تَػَعاىَل 
 .((أَْمَوالَِنا َوُنْصِلَحَها َوَندََع اعبَِْهادَ   التػ ْهُلَكِة َأْف نُِقيَم ُب ِإىَل  يفَاإِلْلَقاُء بِاألَْيدِ 

  :وىذا األثر يدؿ على عدة مسائل
ِِيَنا َمْعَشَر األَْنَصارِ َلْت زَ ِإنََّما ن َ قولو: ) المسألة األولى: ( يدؿ َىِذِه اآليَُة 

  .غّب ـبلوؽ ؿنز  القرآف مُ  على أف  
  .( ىذه منقبة عظيمة ؽبمَمْعَشَر األَْنَصارِ قولو: ) المسألة الثانية:
يدؿ على عمق فهم الصحابة رضي اهلل عنهم ؼبعاٍل  المسألة الثالثة:

 .القرآف الكرَل
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( من أنواع  تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّْهُلَكةِ َوَل قولو: ) المسألة الربعة:
االشتغاؿ باؼباؿ دوف اعبهاد, ومن  رضي اهلل عنوالتهلكة ما ذكره أبو أيوب 

 واألزواج وغّب ذلك. كالبنْبالتهلكة أيضاً االنشغاؿ بغّب اؼباؿ عن اعبهاد  
َعَلى َمْن أَْنَكَر َعَلى َمْن َحَمَل َعَلى  قَاَلُو َرّداً قولو: ) المسألة الخامسة:

إىل عسكر اؼبشركْب؛ للنكاية هبم  ( يدؿ على جواز دخوؿ اجملاىدالرُّومِ  َصفِّ 
  كاف ذلك مظنة للموت.  ضعافهم وإفْ وإل وللقتل فيهم

يدؿ على شجاعة الصحابة رضي اهلل عنهم؛ فبذلوا  المسألة السادسة:
  لنا.وإليصالو  نفوسهم من أجل الدين
 األثر من يقتل نفسو من اؼبسلمْب ال يدخل ُب ىذا المسألة السابعة:

  .بْب صفوؼ اؼبشركْب مثبلً  بناسف معو
وبْب من وبمل معو ما يقتل بو نفسو ويقتل غّبه من  والفرؽ بْب ىذا األثر

متيقناً, أما من ضبل  ليسالدخوؿ ُب صفوؼ اؼبشركْب اؼبوت فيو  أف   :اؼبشركْب
ُب الغالب  فالقتل ىنا متحققٌ  ليموت ىو ومن حولو من اؼبشركْب ؛معو شيءٌ 

بل عد ه بعض أىل العلم من قتل النفس بغّب  ,اهلل وىذا ال هبوز يشاء  أفْ إال  
 *.حق

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َق َرُسوُل اللَِّو َحرَّ ))قَاَل:  رضي اهلل عنهما َوَعِن ٱْبِن ُعَمرَ  - ٜٗٓٔ 

َِعَ صلى اهلل عليو   ُمت ََّفٌق َعَلْيِو. ((وسلم َنْخَل بَِني النَِّضيِر، َوَق
جواز إتبلؼ  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

  ار بعد غزوىم.فبتلكات الكف  
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َنْخَل بَِني ( أي: بالنار )َق َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلمَحرَّ قاؿ: )
بوي بالقرب من قباء,  مساكنهم ُب جنوب اؼبسجد الن  ( وبنو النضّبالنَِّضيرِ 

يب  عليو الص بلة والس بلـ ُب السنة وبنو قريظة على الشرؽ منهم, وفعل ذلك الن  
َِعَ ), حاصرىم ستة أياـ الرابعة من اؽبجرة ؼبا أجبلىم بعد أفْ  : قطع أي (َوَق

 . أشجارىم, واؼبراد: أمر بقطعها
  :ة مسائليدؿ على عد  وىذا اغبديث 

( يدؿ َق َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلمَحرَّ قولو: ) المسألة األولى:
ىنا مل  صلى اهلل عليو وسلميب  فالن   ,مل يفعل مر وإفْ نسب لآلالفعل يُ  على أف  

  ا أمر.ؽ ىو وإمب  رِّ وبُ 
( يدؿ على جواز حرؽ لبيل َنْخَل بَِني النَِّضيرِ قولو: ) المسألة الثانية:

لقولو و العدو بعد غزوىم ال سيما إذا مل وبتج ؽبا اؼبسلموف؛ ؽبذا اغبديث 
 خي حي  جي يه ىه ُّٱ لبلةمن أي:   َّ مه جه ين ىن ُّٱسبحانو: 

  .َّ ىي مي
َِعَ قولو: ) المسألة الثالثة: ( يدؿ على جواز قطع أشجار العدو بعد َوَق

  اؼبسلموف إليها.ج وبتغزوىم, بالشرط السابق إذا مل 
إىل ويلِّ األمر إذا رأى  عائدٌ  -وىو االتبلؼ  -ىذا األمر  المسألة الربعة:

وليس للمؤمنْب هبا  ى العدوعل اً ُب ذلك إضعاف تبلفها؛ ألف  إاؼبصلحة ُب  أف  
  حاجة فيجوز.

و األمر إبقاء تلك النخيل واؼبزروعات؛ ألن   إذا رأى ويل   المسألة الخامسة:
ة ُب إتبلفها لكوف العدو خرج من البلدة مثبًل, أو وبتاج اؼبسلموف إىل ال فائد

  .َّ خي حي  جي يه ىه ُّٱطعاـ فيجوز إبقاؤىا؛ لقولو سبحانو: 



45 
 

أمواؽبم  اؼبسلموف ديار الكفار فإف   اإذا غز  يدؿ على أف   المسألة السادسة:
  إىل ذراريهم تكوف ُب ملك اؼبسلمْب يتصرفوف فيها كيفما شاءوا. إضافةً 

تلف األمواؿ, وباإلسبلـ إْذ بو تُ  ؛يدؿ على شـؤ الكفر المسألة السابعة:
: ُب اغبديث اآلخر عليو الص بلة والس بلـتعصم األمواؿ واألنفس كما قاؿ 

 .((َواؽَبُمْ فَِإَذا فَػَعُلوا ذِلَك َعَصُموا ِمِبِّ ِدَماءُىْم َوأمْ ))
  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو  رضي اهلل عنوَوَعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت  - ٜ٘ٓٔ
ِِي َل )): صلى اهلل عليو وسلم  تَ غُلُّوا; َِِإنَّ الغُُلوَل نَاٌر َوَعاٌر َعَلى َأْصَحاِبِو 

نْ َيا َواآلِخَرةِ  ، َوَصحََّحُو ٱْبُن ِحبَّاَن. ((الدُّ  َرَواُه َأْحَمُد، َوالنََّساِئيُّ
  ربرَل الغلوؿ. :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

 خذ منها قبل قسمتهاؤ يُ  ( الغلوؿ: ىو اػبيانة ُب اؼبغنم بأفْ  تَ غُلُّواَل قاؿ: )
 , وأوؿ منازؿ اآلخرة القربُب اآلخرة باهللوالعياذ ( يعِب: َِِإنَّ الغُُلوَل نَارٌ )
نْ َيا)إذا انكشف أمره  (َعَلى َأْصَحاِبوِ )( أي: فضيحة َوَعارٌ ) أي:  (ِِي الدُّ
 .والعياذ باهلل النارب( َواآلِخَرةِ الفضيحة )ب

، َوَصحََّحُو ٱْبُن ِحبَّانَ قاؿ: ) ( واغبديث فيو ضعف, َرَواُه َأْحَمُد، َوالنََّساِئيُّ
َواَل )): أبيو حديث سليماف بن بريدة, عن على ربرَل ذلك ما سبق ُب لكن دؿ  

  لم.ُب صحيح مس ((تَػغُل وا
  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

  ( يدؿ على ربرَل الغلوؿ. تَ غُلُّواَل قولو: ) المسألة األولى:
حقوؽ اؼبقاتلْب ؿبفوظة من اؼبغنم, فمن  يدؿ على أف   المسألة الثانية:

  .عليو أخذ منها شيئاً فهو متوعدٌ 
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كانت ؾباىدة   النفس وإفْ  ( يدؿ على أف   تَ غُلُّواَل قولو: ) المسألة الثالثة:
اؼباؿ  أخرب بأف   صلى اهلل عليو وسلميب  خرجت للموت قد تطمع ُب اؼباؿ, والن  و 

  فتنة ىذه األمة.
الغلوؿ من كبائر  ( يدؿ على أف  َِِإنَّ الغُُلوَل نَارٌ قولو: ) :الرابعةالمسألة 

َنا َمَع َرُسوِؿ الل ِو ؼبا )) :قاؿ أبو ىريرة الذنوب, وُب اغبديث الصحيح اْنَصَرفػْ
َوَمَعُو ُغبلـٌ لَُو أَْىَداُه لَُو رِفَاَعُة  ,ُقَرىْن َخْيبَػَر ِإىَل َواِدي المِ اهلل عليو وسلم  ىصل

َنَما ُىَو َيَضُع َرْحَل َرُسوُؿ الل ِو  , فَػبَػيػْ َأْصبل اهلل عليو وسلم  ىصلْبُن َزْيٍد اعبَُْذاِمي 
َوُىَو الس ْهُم ال ِذي ال  -َمَع َمْغِرِب الش ْمِس أَتَاُه َسْهٌم َغْرٌب َما َيِدْرِي ِبِو فَػَقتَػَلُو 

اهلل عليو  ىصلَلُو اعْبَن ُة, فَػَقاَؿ َرُسوُؿ الل ِو  اً فَػُقْلَنا: َىِنيئ -َرَمى ِبِو رِي َمْن َيدْ 
ََشَْلَتُو اآلَف لََتْحََبُِؽ َعَلْيِو ُب الن اِر, َغل َها  َكبل! َوال ِذي نَػْفُس ؿُبَم ٍد بَِيِدِه ِإف  : وسلم

  .((ِمَن اْلُمْسِلِمَْب يَػْوـَ َخْيبَػرَ 
: ىذا إجراء األحكاـ ُب الظاىر, فنقوؿ يدؿ على :الخامسةسألة الم
ب بسبب عذ  قد يغوؿ لكن ال نعلم بذلك, وقد يستشهد وىو غاؿ ويُ فؾباىد 
  غلولو.

من أخذ من أمواؿ  ( يدؿ على أف  َوَعارٌ قولو: ) :السادسةالمسألة 
اؼباؿ مثبلً, أو يغل ت يأخذ من بي كأفْ مة ينفضح أمره والعياذ باهلل  اؼبسلمْب العا

  .وغّب ذلك
اَل أُْلِفَْب  َأَحدَُكْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة, َعَلى َرقَػَبِتِو ))وُب صحيح البخاري ومسلم: 

َقْد  اً ُقوُؿ: اَل أَْمِلُك َلَك َشْيئأَِغْثِِب, َفأَ  !فَػَرٌس َلُو ضَبَْحَمٌة, يَػُقوُؿ: يَا َرُسوَؿ اهللِ 
أي: أف من أخذ شيئا عامًا يفضحو اهلل ُب الدنيا, ويفضحو ُب  ((أَبْػَلْغُتكَ 

  اآلخرة والعياذ باهلل.
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اؼباؿ اغببلؿ من ُب ربكة المفهـو اغبديث على يدؿ  :السابعةالمسألة 
اؼبغنم الشرعي وغّبه من الكسب اغببلؿ؛ فبل فضيحة فيو وال نار متوعدة عليها 

  .*القيامة صاحبو يـو
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل: 

َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل )): َوَعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك رضي اهلل عنو - ٜٙٓٔ
ُِ لِْلَقاِتلِ   َوَأْصُلُو ِعْنَد ُمْسِلٍم. ،َداُودَ  َرَواُه أَبُو ((عليو وسلم َقَضى بِالسََّل

من قتل  أف   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف
  قتيبلً ُب اؼبعركة فلو سلبو.

ُِ ( أي: حكم )َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َقَضىقاؿ: ) َل ( بِالسَّ
السيارة  وأوغّبىا من الدواب  السلب: ىو ما وبملو اؼبقاتل من العدو من ثيابٍ 

 . : ؼبن قتلو( أيلِْلَقاِتلِ وكبو ذلك )
( وُب صحيح مسلم: عن عوؼ َوَأْصُلُو ِعْنَد ُمْسِلمٍ  ،َداُودَ  َرَواُه أَبُو: )قاؿ

من العدو, فمنعو خالد بن الوليد وكاف  رجبًل من ضبّب قتل رجبلً  بن مالك أفْ 
َما ضَبََلَك َعَلى  !يَا َخاِلدُ ))فقاؿ:  صلى اهلل عليو وسلميبِّ فأتى إىل الن   ,أمّباً ؽبم

صلى اهلل عليو فَػَقاَؿ َرُسوُؿ الل ِو  ,اْسَتْكثَػْرتُوُ  !يَا َرُسوَؿ الل وِ  :قَاؿَ  ؟َما َصنَػْعتَ 
  .((رُد  َعَلْيِو َما َأَخْذَت ِمْنوُ  !يَا َخاِلدُ  :وسلم

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
( يدؿ على َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َقَضىقولو: ) المسألة األولى:

القضاء بْب الناس  :الص بلة والس بلـ مع نبوتو ورسالتويبِّ عليو من مهاـ الن   أف  
  وأيضاً الفتية.
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ُِ لِْلَقاِتلِ قولو: ) المسألة الثانية: يدؿ على ربفيز اإلسبلـ  (َقَضى بِالسََّل
  على قتل رجاؿ األعداء.

ثيب ُب الدنيا على أعماؿ اإلسبلـ يُ  يدؿ على أف   المسألة الثالثة:
  الصاغبْب.

سلب العدو يستحقو القاتل ولو كاف كثّباً,   يدؿ على أف   ابعة:المسألة الر 
  وغّب ذلك. ,أو لباساً فاخراً  ىباً يكوف قد ضبل معو ذ كأفْ 

ىذا السلب ال يدخل ُب قسمة اؼبغنم, فيأخذ  أف   المسألة الخامسة:
 وأيضاً ما يكوف من نصيبو من اؼبغنم ال ينقصو شيئاً. ,من قتلَ  بَ لَ القاتل سَ 

من أبواب الرزؽ على العبد  اعبهاد بابٌ  يدؿ على أف   ة السادسة:المسأل
َوُجِعَل رِْزِقي رَبَْت )): عليو الص بلة والس بلـقاؿ  ,أو من الغنيمة بسواء من السل

  .((ِظلِّ ُرؿبِْي
  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ِِي ِقصَِّة قَ ْتِل  -عنو َوَعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف رضي اهلل  - ٜٚٓٔ
َفْيِهَما َحتَّى قَ َتَل ))قَاَل:  -أَِبي َجْهٍل  ُه، َثُمَّ ٱْنَصَرَِا ِإَلى َرُسوِل َِٱبْ َتَدرَاُه ِبَسي ْ

اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ََِأْخبَ َراُه، َِ َقاَل: أَيُُّكَما قَ تَ َلُو؟ َىْل َمَسْحُتَما 
َفْيُكَما؟ قَاَل  ِِيِهَما، َِ َقاَل: ِكلَ  ،: َل َسي ْ ُبُو ِلُمَعاِذ َما قَ تَ َلُو، َسلَ كُ قَاَل: َِ َنَظَر 

 ُمت ََّفٌق َعَلْيِو. ((ْبِن َعْمِرو ْبِن الَجُموحِ 
القاتل ال  أف   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

  على ذلك.  إذا أقاـ بينةً يستحق السلب إال  
َعْن َعْبِد )) :( أي: ُب غزوة بدر, وفيهاِة قَ ْتِل أَِبي َجْهلٍ ِِي ِقصَّ قاؿ: )

, سَبَنػ ْيُت َنانُػُهَماِإٍلِّ َلَقاِئٌم يَػْوـَ َبْدٍر بَػْْبَ ُغبَلَمْْبِ َحِديَثٌة َأسْ  :الر ضْبَِن ْبِن َعْوٍؼ قَاؿَ 
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ُهَما ؟ أَتَػْعِرُؼ أَبَا َجْهلٍ  !فَػَغَمَزٍل َأَحُدنُبَا فَػَقاَؿ: يَا َعم   ,َلْو َأٍلِّ بَػْْبَ َأْضُلٍع ِمنػْ
صلى أَن ُو َيُسب  َرُسوَؿ اهلِل  ؟ قَاَؿ: ُأْخربَتُ َجُتَك إِلَْيِو يَا اْبَن َأِخيفَػُقْلُت: َما َحا
يعِب:  ((َسَواُدهُ  يُػَفارُِؽ َسَواِدي اَل  ِسي بَِيِدِه لَِئْن رَأَيْػَتوُ , َوال ِذي نَػفْ اهلل عليو وسلم

َخُر َحٌب  يَبُوَت اأَلْعَجُل ِمن ا, فَػَعِجْبُت ِلَذِلَك, فَػَغَمَزٍل اآل)) سأكوف مبلزمًا لو
, فَػُقْلُت: َأاَل َرج ُل ُب الن اسِ فَػَلْم أَْنَشْب َأْف َنظَْرُت ِإىَل َأيب َجْهٍل يَػتػَ  ,فَػَقاَؿ: ِمثْػَلَها

  .((ي َتْسَأاَلِف َعْنوُ تَػَريَاِف َىَذا َصاِحُبُكُم ال ذِ 
َفْيِهَما) فتسابقا إىل قتلو أي: (َِٱبْ َتَدرَاهُ )قاؿ:  أي: معاذ بن عمرو  (ِبَسي ْ

قد برد ُب دمو  ابن مسعود هآفر  (هُ َحتَّى قَ َتَل ) بن عفراءاموح, ومعاذ بن اعب
  .رأسو رضي اهلل عنوفجز  ابن مسعود 

ِإَلى َرُسوِل اللَِّو صلى اهلل عليو جهل )( أي: من عند أيب َثُمَّ ٱْنَصَرَِاقاؿ: )
َفْيُكَما؟ : من الدـ, أي (وسلم ََِأْخبَ َراُه، َِ َقاَل: أَيُُّكَما قَ تَ َلُو؟ َىْل َمَسْحُتَما َسي ْ

( أي: ُب السيفْب, ِِيِهَما) صلى اهلل عليو وسلم الن يب  ( قَاَل: َِ َنَظرَ  ،: َل قَاَل )
 (.ُبُو ِلُمَعاِذ ْبِن َعْمِرو ْبِن الَجُموحِ لَ َما قَ تَ َلُو، سَ كُ َِ َقاَل: ِكلَ )

  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
اؼبشرؾ ال  ( يدؿ على أف  ِِي ِقصَِّة قَ ْتِل أَِبي َجْهلٍ قولو: ) المسألة األولى:

وال صفة ىيئتو, بل قد هبهل   عرؼ عدد أوالدهيبقى لو ذكٌر بعد موتو؛ فبل يُ 
  وىذا من شـؤ الكفر. ن الناس اظبوم كثّبٌ 

أبا جهل  ( يدؿ على أف  ِِي ِقصَِّة قَ ْتِل أَِبي َجْهلٍ قولو: ) المسألة الثانية:
  قتلة. شر   لَ تِ قُ 

َفْيِهَماقولو: ) المسألة الثالثة: ( يدؿ على شجاعة غلماف َِٱبْ َتَدرَاُه ِبَسي ْ
 أو شيوخهم؟  ك بشباهبمفما ظن   ,الصحابة رضي اهلل عنهم
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َفْيِهَماقولو: ) الرابعة:المسألة  إْذ يرى  ؛( ىذا من أشد أنواع القتلِبَسي ْ
ؼبعاف السيف ينصب على ىامتو, فبل يثبت ؼبثل يرى اؼبقاتل الدـ يقطر, أو 

   الشجعاف.ىذه اؼبواقف إال  
ار يصغر عظيم الكف   ( يدؿ على أف  هُ َحتَّى قَ َتَل قولو: ) المسألة الخامسة:

ومن  جهل كاف ىو قائد اؼبشركْب ُب بدرفأبو  ,بْب يدي شجعاف اؼبسلمْب
 مع ذلك قتلو غبلماف. يش ُب الكفررؤوس قر 

( يدؿ أيضًا على شجاعة الصحابة َثُمَّ ٱْنَصَرَِاقولو: ) المسألة السادسة:
ا فب   الكفر, وانصرفا مل يتباىيا بذلك رضي اهلل عنهم قتبل عظيمًا من صناديد

  يدؿ على إخبلصهم رضي اهلل عنهم.
َثُمَّ ٱْنَصَرَِا ِإَلى َرُسوِل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم قولو: ) المسألة السابعة:

 صلى اهلل عليو وسلم؛يبِّ ( يدؿ على ؿببة الصحابة رضي اهلل عنهم للن  ََِأْخبَ َراهُ 
  صغار وعظاـ األمور.بإْذ ىبربونو 

معاملة  نِ سْ على حُ ( يدؿ َِ َقاَل: أَيُُّكَما قَ تَ َلُو؟قولو: ) المسألة الثامنة:
  .صلى اهلل عليو وسلميبِّ الن  

يب  أخذ السلب ليس دبنكر؛ لذا قاؿ الن   يدؿ على أف   المسألة التاسعة:
  ليعطيو السلب. ((أَي ُكَما قَػتَػَلُو؟)) صلى اهلل عليو وسلم:

َفْيُكَما؟قولو: ) المسألة العاشرة: من  ( يدؿ على أف  َىْل َمَسْحُتَما َسي ْ
  القرائن وجود الدـ ُب السيف.
( يدؿ أيضًا على شجاعة غلماف : َل قَاَل قولو: ) المسألة الحادية عشرة:

 نت مت زت ُّٱٱسيفيهما وابقياه كما ىو, اهلل يقوؿ:من يقطر  الصحابة؛ فدـٌ 

  .َّ  زثمث رث يت ىت
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ِِيِهَما)قولو:  المسألة الثانية عشرة:  القائد عليو أفْ  ( يدؿ على أف  َِ َنَظَر 
  حاكهم ُب أقواؽبم, وينظر أثر أفعاؽبم.فيُ  ط مع مقاتلويتبس  

( أي : كبلكما أث ر ُب َما قَ تَ َلوُ كُ َِ َقاَل: ِكلَ قولو: ) المسألة الثالثة عشرة:
إْذ مل ىبرج معاذ  صلى اهلل عليو وسلم؛يب  أدب الن   نِ سْ قتلو, وىذا يدؿ على حُ 

  ابن عفراء من القتل.
( يدؿ ُبُو ِلُمَعاِذ ْبِن َعْمِرو ْبِن الَجُموحِ َسلَ ) قولو: شرة:المسألة الرابعة ع

  من كاف اؼبتسبب ُب قتلو؛ فالسلب لو. على أف  
من اشَبؾ ُب قتل أحد وكبلنبا  يدؿ على أف   المسألة الخامسة عشرة:

يب  عليو الص بلة والس بلـ مل يعط لذلك الن   ,قسم بينهمافالسلب يُ  با ُب قتلوتسب  
 .*السلب؛ لكونو مل يؤثر ُب قتلو رضي اهلل عنومعاذ ابن عفراء 

  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َُ )) :َوَعْن َمْكُحولٍ  - ٜٛٓٔ َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َنَص

َّاِئفِ  َورَِجالُُو  ،- الَمَراِسيلِ  ِِي - َداُودَ  َأْخَرَجُو أَبُو ((الَمْنَجِنيَق َعَلى َأْىِل ال
 َثَِقاٌت. 

 َعْن َعِلي  رضي اهلل عنو. :َوَوَصَلُو الُعَقْيِليُّ بِِإْسَناٍد َضِعيفٍ 
جواز قتل غّب  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

  احملارب ُب الرمي.
َُ قاؿ: ) ( اؼبنجنيق: آلة الَمْنَجِنيقَ  َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َنَص

َّاِئفِ ) رمى هبايها اغبجارة ٍب يُ فيوضع  عدٍ رمى هبا من بُ يُ  ( َعَلى َأْىِل ال
 . ىو البلد اؼبعروؼ شرقي مكةالطائف: 
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َوَوَصَلُو  ،َورَِجالُُو َثَِقاتٌ  ،- الَمَراِسيلِ  ِِي - َداُودَ  َأْخَرَجُو أَبُوقاؿ: )
صلى اهلل لن يب  فلم يثبت َأف  ا (َعْن َعِلي  رضي اهلل عنو :َضِعيفٍ الُعَقْيِليُّ بِِإْسَناٍد 

ا الثابت ُب صحيح البخاري ومسلم: الطائف أو رماىا, وإمب  دخل  عليو وسلم
ُهْم َشْيئَلم ا َحاَصَر َرُسوُؿ اهلِل صلى اهلل عليو وسلم الط ائِ )) , اً َف فَػَلْم يَػَنْل ِمنػْ

 :اَل نَػْفَتُحُو َوقَاَؿ َمر ةً قَاِفُلوَف ِإْف َشاَء اهلُل فَػثَػُقَل َعَلْيِهْم, َوقَاُلوا: نَْذَىُب وَ قَاَؿ: ِإن ا 
 اً فَػَقاَؿ: ِإن ا قَاِفُلوَف َغد فَػَقاَؿ: اْغُدوا َعَلى اْلِقَتاِؿ فَػَغَدْوا, َفَأَصابَػُهْم ِجرَاحٌ  .نَػْقُفلُ 

يعِب: استعجلوا  ((ن يب  صلى اهلل عليو وسلمِإْف َشاَء اهلُل َفَأْعَجبَػُهْم َفَضِحَك ال
  القتاؿ على عدو قوي.

  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
َُ الَمْنَجِنيقَ قولو: ) المسألة األولى: ( َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َنَص

عليو الص بلة والس بلـ ُب كما   من أسباب النصر والقوة الرمي يدؿ على أف  
  .((َأاَل ِإف  اَْلُقو َة اَلر ْميُ )) صحيح مسلم:

يدؿ جواز قتل غّب احملارب عند الرمي من النساء,  المسألة الثانية:
أما تعمد قتلهم فبل هبوز إذا كاف ُب ذلك  ,وغّب ذلك ,يوخوالصبياف, والش  

  يرمي مساكن خاصة بالنساء أو الصبياف. أفْ  :مندوحة, مثل
ستحق افمن كفر يدؿ على ىواف الكفر عند اهلل عز وجل  المسألة الثالثة:

  القتل من اؼبقاتلة.
ػبراب الديار, فيجوز الرمي  سببٌ الكفر  يدؿ على أف   المسألة الرابعة:

كما قاؿ سبحانو:   , وهبوز قتلهم إذا كانوا حربيْبومن بعيدٍ  عليهم من قريبٍ 
  .َّ رث يت ىت نت مت زتُّٱ
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  القتاؿاؼبرء عليو أف يسأؿ اهلل العافية من  يدؿ على أف   المسألة الخامسة:
يَا أَيػ َها الن اُس! اَل تَػَتَمنػ ْوا ))ُب البخاري ومسلم:  قاؿ عليو الص بلة والس بلـ كما

, َواْسأَُلوا اهلَل اللَِقاَء ا   .((َعاِفَيةَ ْلَعُدوِّ
 لقتل وسيلةٍ  اؼبسلم ُب اغبرب يتخذ كل   يدؿ على أف   المسألة السادسة:

  الرمي. :ومن ذلك العدو
  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم ))رضي اهلل عنو:  َوَعْن أََنسٍ  - ٜٜٓٔ
ٍَِل  ، َِ َلمَّا نَ َزَعُو َجاَءُه رَُجٌل، َِ َقاَل: ٱْبنُ َدَخَل َمكََّة َوَعَلى رَْأِسِو الِمْغَفرُ  َخ

تُ ُلوهُ    ُمت ََّفٌق َعَلْيِو. ((ُمتَ َعلٌِّق بَِأْسَتاِر الَكْعَبِة، َِ َقاَل: ٱق ْ
من كاف  أف   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

  قتل ولو سلك طريقاً آمناً.و يُ فإن   لو حكم القتل ُب اؼبعركة
عاـ الفتح يعِب: ( لم َدَخَل َمكَّةَ َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسقاؿ: )

رأسو زيادًة على الدرع ( اؼبغفر: ما يضعو احملارب على َوَعَلى رَْأِسِو الِمْغَفرُ )
  .ضبايًة لو

( وىو أبو َجاَءُه رَُجلٌ ) صلى اهلل عليو وسلم اؼبغفريب  : الن  يعِب( َِ َلمَّا نَ َزَعوُ )
َِلٍ ( يا رسوؿ اهلل! )َِ َقاَل:برزة األسلمي ) ( وىو عبد العزى أسلم, ٱْبُن َخ

أصبح قتل اؼبوىل ا إىل الصدقة ومعو مواًل, فلم   صلى اهلل عليو وسلميب  فأرسلو الن  
صلى اهلل عليو يبِّ ٍب اربذ جاريتْب تظانياف جباه الن   وارتد عند دينو والعياذ باهلل

 يب  عليو الص بلة والس بلـ دمو. ؛ فأىدر الن  وسلم
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( األستار: ىو ثوب الكعبة اؼبعروؼ اآلف, ُمتَ َعلٌِّق بَِأْسَتاِر الَكْعَبةِ )قاؿ: 
ُب  صلى اهلل عليو وسلميب  ك بو طلبًا لؤلماف؛ لئبل يقتلوه الن  احتمى بو وسبس  

  (.َِ َقاَل: ٱقْ تُ ُلوهُ الفتح )
  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

( يدؿ صلى اهلل عليو وسلم َدَخَل َمكَّةَ َأنَّ النَِّبيَّ قولو: ) المسألة األولى:
يب  عليو الص بلة والس بلـ ُب أوؿ دعوتو أخرج منها, العاقبة للتقوى, فالن   على أف  

  .إليها فارباً ؽبا وؼبا صرب أعاده اهلل عز وجل
حة من تِ مكة فُ  ( يدؿ على أف  َوَعَلى رَْأِسِو الِمْغَفرُ قولو: ) المسألة الثانية:

فَِإنػ َها اَل ربَِل  أِلََحٍد َكاَف ))س صلحاً, ويؤيد ذلك ُب اغبديث اآلخر: وتن ولي
متفق  ((قَػْبِلي, َوِإنػ َها ُأِحل ْت يل َساَعًة ِمْن نَػَهاٍر, َوِإنػ َها ال ربَِل  أِلََحٍد بَػْعِدي

  عليو.
ازباذ األسباب  ( يدؿ على أف  َوَعَلى رَْأِسِو الِمْغَفرُ قولو: ) المسألة الثالثة:

ىو خّب اؼبتوكلْب  صلى اهلل عليو وسلميب  فالن   ,ال يناُب التوكل على اهلل عز وجل
  ولبس اؼبغفر.

اإلنساف وبمى نفسو؛ لئبل يقتل اؼبسلم يعبد  يدؿ على أف   المسألة الرابعة:
  اً ُب اغبياة.بّ و, والكافر حُ رب  

رفع األمر اؼبنكر إىل  يدؿ على أف  ( َجاَءُه رَُجلٌ قولو: ) المسألة الخامسة:
  الوايل ليس من الغيبة.

َِلٍ قولو: ) المسألة السادسة: صغر اؼبرء؛ الكفر يُ  ( يدؿ على أف  ٱْبُن َخ
فمن احتقاره عدـ ذكر اظبو كاف اظبو عبد العزى, وؼبا أسلم ظب ى نفسو عبداهلل, 

  وؼبا ارتد مل يذكر اظبو.
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( يدؿ على خور الكفار لٌِّق بَِأْسَتاِر الَكْعَبةِ ُمتَ عَ قولو: ) المسألة السابعة:
 . صلى اهلل عليو وسلميب  فلم يواجو الن   ,وخوفهم وجبنهم

اؼبرء عند الشدائد  ( يدؿ على أف  بَِأْسَتاِر الَكْعَبةِ قولو: ) المسألة الثامنة:
يلجأ إىل ما عظ مو اهلل عز وجل ومن ذلك الكعبة, ومن ذلك اؼبسجد اغبراـ, 

  .مسجدٍ  كذا كل  و 
و يكابر, م ما عظ مو اهلل ولكن  عظِّ الكافر يُ  يدؿ على أف   المسألة التاسعة:

  م بيت اهلل وىو كافر.وىنا عظ  
 و وانكساره( يدؿ على ذلِّ ُمتَ َعلٌِّق بَِأْسَتاِر الَكْعَبةِ قولو: ) المسألة العاشرة:

  ولكن بعد فوات األواف. ,وطلبو األماف
تُ ُلوهُ قولو: ) الحادية عشرة:المسألة  من استحق القتل  ( يدؿ على أف  ٱق ْ

 و يقتل.فإن   ولو ىرب إىل مكاف آمن
صلى اهلل عليو يب  الن   ( يدؿ على أف  ٱقْ تُ ُلوهُ قولو: ) المسألة الثانية عشرة:

  دخل مكة عنوة, فلو كاف قد صاغبهم مل يقتل أحداً منهم. وسلم
ألمر  صلى اهلل عليو وسلميبِّ يدؿ على امتثاؿ الن   المسألة الثالثة عشرة:

  .َّ  زثمث رث يت ىت نت ُّٱاهلل عز وجل ُب قولو: 
وىو  -اسَبحم اؼبسلم  الكافر وإفْ  يدؿ على أف   المسألة الرابعة عشرة:

  بل يقتلو.  يرضبوللمؤمن أال   -للقتل  مستحقٌ 
  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َأنَّ َرُسوَل اللَِّو صلى )) رضي اهلل عنو: َسِعيِد ْبِن ُجبَ ْيرٍ َوَعْن  - ٓٓٔٔ
 الَمَراِسيلِ  ِِي - َداُودَ  َأْخَرَجُو أَبُو ((َثًَة َصْبراً اهلل عليو وسلم قَ َتَل يَ ْوَم َبْدٍر ََثَل 

 َورَِجالُُو َثَِقاٌت. ،-
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جواز قتل  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف
  الكافر صرباً ُب اؼبعركة.

( ُب السنة الثانية َأنَّ َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم قَ َتَل يَ ْوَم َبْدرٍ قاؿ: )
عيمة بن عدي, والنضر بن ( أي: ثبلثة من صناديد قريش وىم: طُ َثَةً ََثَل )

 قيدين بأيديهم. ( أي: مُ َصْبراً حارث, وعقبة بن أيب معيد )
( لكن اؼبرسل َورَِجالُُو َثَِقاتٌ  ،- الَمَراِسيلِ  ِِي - َداُودَ  َأْخَرَجُو أَبُوقاؿ: )

  من قبيل الضعيف.
  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

َأنَّ َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم قَ َتَل يَ ْوَم قولو: ) المسألة األولى:
إْذ بعد   عليو وسلم؛صلى اهللاهلل عز وجل على نبيو  نعمة( يدؿ على َبْدرٍ 

  نو من رقاب اؼبشركْب.الضعف مك  
و قتل, من أمر بالقتل فكأن   ( يدؿ على أف  قَ َتلَ قولو: ) المسألة الثانية:

  ا أمر.مل يباشر القتل وإمب  صلى اهلل عليو وسلم يب  الن  ف
القتل على تلك الصفة من  ( يدؿ على أف  يَ ْوَم َبْدرٍ قولو: ) المسألة الثالثة:

  .صلى اهلل عليو وسلميب  أوؿ اإلسبلـ, فهي أوؿ غزوة غزاىا الن  
( يدؿ على جواز قتل اؼبشرؾ صربًا إذا كاف َصْبراً قولو: ) المسألة الرابعة:

 نث مث  زث  ُّٱكما قاؿ سبحانو:   , وكذا هبوز قتلو ولو كاف أسّباً ُب اؼبعركة
واؼبن   ل والفداء اإلماـ فيو بْب القتّب  فاألسّب ىبُ  َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث

  عليو ؾباناً.
 قتل من مل يكن ُب اؼبعركة ال هبوز أفْ  يدؿ على أف   المسألة الخامسة:

نَػَهى َرُسوُؿ اَلل ِو صلى اهلل عليو ))وغبديث:  ,ؼبفهـو ىذا اغبديثقتل صرباً؛ يُ 
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من  إذا هنَُِي عن قتل اغبيواف صرباً ف ((اً َصربْ لد َوابِّ َأْف يُػْقَتَل َشْيٌء ِمَن اوسلم 
 باب أوىل إذا كاف من بِب آدـ.*

  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َأنَّ َرُسوَل اللَِّو ))ما: َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن رضي اهلل عنه - ٔٓٔٔ

ََِدى رَُجَلْيِن ِمنَ   ((الُمْشرِِكينَ  الُمْسِلِميَن ِبَرُجٍل ِمنَ  صلى اهلل عليو وسلم 
 َوَأْصُلُو ِعْنَد ُمْسِلٍم. ،َأْخَرَجُو الت ِّْرِمِذيُّ َوَصحََّحوُ 

 لئلماـ أفْ  أف   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف
  .ى اؼبشركْب بُأَسارى من اؼبسلمْبيفدي ُأَسار 
ََِدىقاؿ: ) َلْيِن رَجُ ) ( أي: استبدؿَأنَّ َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم 

( الُمْشرِِكينَ  ِمنَ ( أي: أعطاىم رجبًل )ِبَرُجلٍ ( أي: من األسرى )الُمْسِلِمينَ  ِمنَ 
  أي: من األسرى.

  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
ََِدىقولو: ) المسألة األولى: ( يدؿ َأنَّ َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم 

ما فيو اؼبصلحة بْب أربعة  ُأَسارى اؼبشركْب لئلماـ معهم أف يتخّب فيهم على أف  
 أمور:

إىل ىذا بأثر سعيد رضبو اهلل  فُ يقتلهم, وأشار اؼبصنِّ  إما أفْ  األمر األوؿ:
, وكذا ((ثًَة َصرْباً َأف  َرُسوَؿ الل ِو صلى اهلل عليو وسلم قَػَتَل يَػْوـَ َبْدٍر َثبَل ))بن جبّب: 

  .صطلقؼباُأَسارى بِب  صلى اهلل عليو وسلميب  قتَل الن  
ُب ُأَسارى  صلى اهلل عليو وسلميب  كما فعل الن    ,يسَبقهم لو أفْ  األمر الثاٍل:

  بِب النضّب.
  إما بُأَسارى كما ُب ىذا اغبديث, أو دباؿ. يفديهم لو أفْ  األمر الثالث:
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ببل فداء وال اسَبقاؽ وال قتل, قاؿ سبحانو:  يبن  عليهم أفْ  األمر الرابع:
  .َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زتُّٱ

اإلسبلـ  ( يدؿ على علوِّ الُمْسِلِمينَ  رَُجَلْيِن ِمنَ قولو: ) المسألة الثانية:
   اإلماـ ما فيو مصلحة.إْذ يتخّب   ؛وقوتو

بُأَسارى  وسلمصلى اهلل عليو يب  يدؿ على رفة الن   المسألة الثالثة:
  اؼبسلمْب.فداء أو فداىم ب ـ اسَبقاقهمإْذ قد   ؛اؼبسلمْب

( يدؿ على حبِّ اؼبشركْب الُمْشرِِكينَ  ِبَرُجٍل ِمنَ قولو: ) المسألة الرابعة:
إْذ فدوا واحداً من  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱكما قاؿ سبحانو:   للحياة

  اؼبشركْب باثنْب؛ ليبقوا حياة مشرؾ منهم.
 من ما شاء يتخّب   إْذ لئلماـ أفْ  ؛ة اإلسبلـيدؿ على عز   الخامسة:المسألة 

  األمور األربعة السابقة.
َأف  )): مسلم وُب( َوَأْصُلُو ِعْنَد ُمْسِلمٍ  ،َأْخَرَجُو الت ِّْرِمِذيُّ َوَصحََّحوُ )قاؿ: 

ِبَرُجٍل ِمَن اْلُمْشرِِكَْب َرُسوَؿ الل ِو صلى اهلل عليو وسلم َفَدى َرُجَلْْبِ ِمَن اْلُمْسِلِمَْب 
  .((ِمْن َبِِب ُعَقْيٍل َأَسَرتْػُهَما ثَِقيفٌ 

  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َلِة رضي اهلل عنو َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو  - ٕٓٔٔ َوَعْن َصْخِر ْبِن الَعي ْ

 َأْخَرَجُو أَبُو ((ِدَماَءُىْم َوَأْمَواَلُهمْ ِإنَّ الَقْوَم ِإَذا َأْسَلُموا; َأْحَرُزوا ))وسلم قَاَل: 
 َداُوَد، َورَِجالُُو ُمَوَث َُّقوَن.

الكافر  أف   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف
  يؤسر ال ذبري عليو أحكاـ األسرى. اغبريب إذا أسلم قبل أفْ 
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 يقعوا ُب ( أي: قبل أفْ َذا َأْسَلُمواإِ ( أي: اؼبقاتلْب اؼبشركْب )ِإنَّ الَقْومَ قاؿ: )
( أي: ال هبوز قتلهم, وال ِدَماَءُىْم َوَأْمَواَلُهمْ ( أي: عصموا )َأْحَرُزوار )األس

 تستباح أمواؽبم.
ىذا  رضبو اهلل فُ ولو أخ ر اؼبصنِّ ( َداُوَد، َورَِجالُُو ُمَوَث َُّقونَ  َأْخَرَجُو أَبُوقاؿ: )

  اغبديث عن بقية األحاديث الٍب فيها أقساـ األسرى كاف أوىل.
 ىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:و 

ذكر العاصي قد ال يُ  ( يدؿ على أف  ِإنَّ الَقْومَ قولو: ) المسألة األولى:
اؼبشرؾ أو  إف   صلى اهلل عليو وسلميب  فلم يقل الن   ,وصفو القبيح احتقارًا لو

  .((ِإف  الَقْوـَ ))ا وإمب   الكافر
اؽبداية بيد اهلل سبحانو,  ( يدؿ على أف  ِإَذا َأْسَلُمواقولو: ) المسألة الثانية:

فاهلل سبحانو  ,والعكس ح ُب حاؿ اػبوؼنح ُب حاؿ األمن وسبنوقد ال سبُ 
  ب القلوب بْب أصابع الرضبن.قلِّ م

ؼ اإلسبلـ ال يتشو   أف  ( يدؿ ِدَماَءُىمْ  َأْحَرُزواقولو: ) المسألة الثالثة:
  ا مقصد اعبهاد اإلسبلـ.للقتل, وإمب  

  إْذ بو يستباح الدـ. ؛يدؿ على شـؤ الكفر المسألة الرابعة:
الكافر  إْذ أف   ؛يدؿ على قبح الكفر( َوَأْمَواَلُهمْ قولو: ) المسألة الخامسة:

  .ىبسر مالو إذا ُأِسرَ 
 حاؿ إْذ بعد اؼبعركة قد يتغّب   ؛اعبهاد مِ ظَ يدؿ على عِ  المسألة السادسة:

من اغبرية إىل الرؽ إذا أسروا, أو من اغبياة إىل القتل,  اربعض الناس من الكف  
  ذلك بسبب شـؤ الكفر. وكل   ,أو من الغُب إىل اإلفبلس
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من أظهر إسبلمو قُِبَل حٌب ولو ُب حاؿ  يدؿ على أف   المسألة السابعة:
صلى ؼبا قاؿ النيب   مارضي اهلل عنهالشدة, ويؤيدىا أيضًا قصة أسامة بن زيد 

 .*((؟اَؿ: اَل إَِلَو ِإال  الل وُ أَقَػتَػْلَتُو بَػْعَد َما قَ ))لو:  اهلل عليو وسلم
  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ِْعِ  - ٖٓٔٔ َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل )) :رضي اهلل عنو مٍ َوَعْن ُجبَ ْيِر ْبِن ُم
ِْعِ  ِِي ُأَساَرى َبْدٍر: َلْو َكاَن الُم ، َثُمَّ َكلََّمِني ُم ْبُن َعِدي  َحّياً عليو وسلم قَاَل 

َنى لَتَ رَْكتُ ُهْم َلوُ ِِي َىُؤَل   َرَواُه الُبَخاِريُّ. ((ِء النَّت ْ
 جواز اؼبنِّ  :اعبهاد؛ لبيافساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب 

  على األسرى من غّب ماؿ وال غّبه.
ِِي ُأَساَرى َبْدٍر: َلْو َكاَن قاؿ: ) َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم قَاَل 

ِْعِ  يب  كاف من سادات قريش, وكاف ينصر الن    اؼبطعم بن عدي (ُم ْبُن َعِدي  الُم
  .ومات على كفره قبل غزوة بدروىو كافر , ويؤويو صلى اهلل عليو وسلم

َنىِِي َىُؤَل ( أي: طلب مِب وأشفع لو )َثُمَّ َكلََّمِني)قاؿ:  ( أي: الذين ِء النَّت ْ
يت عليهم من ( أي: لقبلت شفاعتو ومن  لَتَ رَْكتُ ُهْم َلوُ قتلتهم ُب بدر بعد أْسرىم )

  أو غّبه. غّب قتل أو فداء دباؿ
  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

ُب سبِب اػبّب جائزة,  ((لو)) ( يدؿ على أف  َلْو َكانَ قولو: ) المسألة األولى:
 خف حف جف مغ ُّٱكقوؿ اؼبنافقْب:   ذبوزالقضاء والقدر ال على وُب التجزع 
  .َّ مق  حق مف

ِْعِ قولو: ) المسألة الثانية: من نصر الدين  ( يدؿ على أف  ُم ْبُن َعِدي  الُم
  ك باؼبسلم الذي يعمل ألجل الدين؟فما ظن   ,ولو شيئاً يسّباً يبقى ذكره
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ن من ليسوا منو وىذا من قوة من أنصار الدي يدؿ على أف   المسألة الثالثة:
  إْذ هبعل أعداه ينصروف الدين. ؛اهلل

يسارع إىل   اؼبرء هبب عليو أفْ  ( يدؿ على أف  َحّياً قولو: ) المسألة الرابعة:
ُب ىذا الدين؛ فاؼبنية بأمر اهلل منعت خّب قبل اؼبوت ال سيما الدخوؿ  كلِّ 

  الدخوؿ ُب ىذا الدين. اؼبطعم بن عدي
( يدؿ على جواز الشفاعة ُب أمر َثُمَّ َكلََّمِنيقولو: ) المسألة الخامسة:
  األسارى دبا يراه اإلماـ.
َنىِِي َىُؤَل قولو: ) المسألة السادسة: قباسة اؼبشركْب, ( يدؿ على ِء النَّت ْ

  وأمواتاً.أحياً 
  كافر بسبب كفره يذـ بألقاب ذميمةال يدؿ على أف   المسألة السابعة:

 كالنًب. 
على األسرى من  ( يدؿ على جواز اؼبنلَتَ رَْكتُ ُهْم َلوُ قولو: ) المسألة الثامنة:

  .حد أحواؿ األسارى كما سبق بيانو ُب األحاديث السابقةغّب مقابل, وىذه أ
  رضبو اهلل:ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف 

َنا َسَبايَا ))َوَعْن أَِبي َسِعيٍد الُخْدِريِّ رضي اهلل عنو قَاَل:  - ٗٓٔٔ َأَصب ْ
َوالُمْحَصَناُت ِمَن يَ ْوَم َأْوطَاٍس َلُهنَّ َأْزَواٌج، َِ َتَحرَُّجوا، َِأَنْ َزَل اللَُّو تَ َعاَلى: 

 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. ((اآليَةَ  النَِّساِء ِإلَّ َما َمَلَكْت أَْيَمانُُكمْ 
اؼبرأة إذا  أف   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

  .وطؤىا بسبب األسر كما سيأٌب هبوز رت ولو كانت متزوجةً سِ أُ 
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َناقاؿ: ) يَ ْوَم ( أي: أْسرى من النساء )َسَبايَا( أي: وقع ُب أيدينا )َأَصب ْ
اس بلدة تقع َشاؿ شرؽ مكة تبعد عنها أوطاس, وأوط يـو( أي: غزوة َأْوطَاسٍ 

  .قرابة مئة وتسعْب كيلو, وأشبو ما تكوف اليـو باػبراب
َِأَنْ َزَل اللَُّو ) أي: من وطئهن (َِ َتَحرَُّجوا( أي: متزوجات )َلُهنَّ َأْزَواجٌ )

  .(اآليَةَ  َوالُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإلَّ َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكمْ تَ َعاَلى: 
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل: 

َناقولو: ) المسألة األولى: ( يدؿ على جواز أخذ اؼبغاًل أيًا كانت من َأَصب ْ
  العدو سواء من اؼباؿ, أو الذرية, أو النساء.

 ن  لكفر؛ فبغزوي اؼبسلمْب ؽب( يدؿ على ذؿِّ اَسَبايَاقولو: ) المسألة الثانية:
  سبايا أي: أسّبات. يكن  

اغبكم الذي سيأٌب  ( يدؿ على أف  يَ ْوَم َأْوطَاسٍ قولو: ) المسألة الثالثة:
يب  ا ىو ُب غزوة بعد حنْب من أواخر الغزوات الٍب غزاىا الن  ليس منسوخاً, وإمب  

  بعد فتح مكة. صلى اهلل عليو وسلم
ت رَ سِ اؼبرأة الكافرة إذا أُ  أف  ( يدؿ على َلُهنَّ َأْزَواجٌ قولو: ) المسألة الرابعة:

  كانت متزوجة.  ينفسخ عقد نكاحها إفْ 
طء النساء جواز و على ( يدؿ َلُهنَّ َأْزَواجٌ قولو: ) المسألة الخامسة:

كانت حائبًل حٌب   كانت حامبًل حٌب تضع, وإفْ   فإفْ  اؼبتزوجات إذا استربئن
  ربيض حيضة.

اؼبرأة البكر  ( يدؿ باؼبفهـو على أف  َلُهنَّ َأْزَواجٌ قولو: ) المسألة السادسة:
  كانت حائضاً توطئ.  إذا طهرت من حيضها إفْ 
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يدؿ على جواز وطء واسَبقاؽ صبيع نساء اؼبشركْب  المسألة السابعة:
مهور ُب النساء خبلفًا للج ,أو من غّبىم من أىل كتاب أو اجملوس سواء كن  

  .ليس من أىل الكتاب وال اجملوس أي: فبن من عبدت األوثاف
( يدؿ على ورع الصحابة رضي اهلل َِ َتَحرَُّجواقولو: ) المسألة الثامنة:

  ؟أزواج إْذ كيف يطؤوف نساًء ؽبن   ؛عنهم
( يدؿ على عظمة اهلل  َِأَنْ َزَل اللَُّو تَ َعاَلىقولو: ) المسألة التاسعة:

ؽبذه األمة على  وفيو تشريفٌ سبحانو, إْذ ينزؿ القرآف باألحداث ُب بعضو 
خببلؼ التوراة الٍب نزلت صبلة  ,فهممًا ليحفظ ويُ نج  غّبىا؛ فهذا القرآف أنزؿ مُ 

  واحدة فضيعوىا.
( أي: وبـر عليكم َوالُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساءِ قولو: ) المسألة العاشرة:

 زوج من النساء البلٌب تزوجن. الت  
( يدؿ على ِإلَّ َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكمْ )قولو:  :الحادية عشرةالمسألة 

  جواز وطء ملك اليمْب من أىل الكتاب ومن غّبىم.
من تعجيل أجر اجملاىدين ُب الدنيا  يدؿ على أف   المسألة الثانية عشرة:

  وىذا من منافع اعبهاد.* ملك اليمْب ؽبم يستمتعوا هبن  
  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

صلى اهلل  النَِّبيُّ بَ َعَث ))قَاَل:  رضي اهلل عنهماٱْبِن ُعَمَر َوَعِن  - ٘ٓٔٔ
ِِيِهمْ  - عليو وسلم َسرِيَّةً  ََِكاَنْت   ِقَبَل َنْجٍد، َِ غَِنُموا ِإِبلً  - َوأَنَا  َكِثيَرًة، 

 ُمت ََّفٌق َعَلْيِو. ((بَِعيراً  ، َونُ فُِّلوا بَِعيراً َعَشَر بَِعيراً  يْ ٱَثْ نَ  ُسْهَمانُ ُهمُ 
جواز تنفيل  :اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبيافساؽ 

  اؼبقاتلْب بعد الغزو.
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السرية: ىي القطعة من  (صلى اهلل عليو وسلم َسرِيَّةً  النَِّبيُّ بَ َعَث قاؿ: )
ِِيِهمْ ) اعبيش وجهة قبد ىي شرؽ اؼبدينة, فما  أي: جهة قبد (ِقَبَل َنْجدٍ  َوأَنَا 

  .ؼبدينة من جهة اؼبشرؽ يسمى قبداً تباعد من ا
ََِكاَنْت ُسْهَمانُ ُهمُ   َِ َغِنُموا ِإِبلً )قاؿ:   ( يعِب: بعد قسم الغنيمة لكلِّ َكِثيَرًة، 
( أي: زيادة على ما غنموه وقسمو بينهم ، َونُ فُِّلواَعَشَر بَِعيراً  يْ ٱَثْ نَ مقاتل )

  بعّب مساوي لآلخر. واحدٍ  ( أي: لكلِّ بَِعيراً  بَِعيراً )
  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

( يدؿ صلى اهلل عليو وسلم َسرِيَّةً  النَِّبيُّ بَ َعَث قولو: ) المسألة األولى:
وإلخافة  ؛ إلرىابيبعث السرايا شرع لئلماـ أفْ و ُب حاؿ قوة اؼبسلمْب يُ على أن  

  ُب ذلك لئبل يغزوىم العدو. مِ كَ ومن اغبِ  ,وإلرجاؼ العدو
اؼبسلم مبارؾ؛ فالعدد اليسّب  ( يدؿ على أف  َسرِيَّةً قولو: ) الثانية:المسألة 

  ار.منهم يرىب الكثّب من الكف  
ِِيِهمْ قولو: ) المسألة الثالثة: تأكيد اػبرب ُب العبادات  ( يدؿ على أف  َوأَنَا 

 لي الليل وأنا فيهم ظبعنا سارقاً ليس من الرياء, مثل لو قاؿ شخص: وكبن نص
أََما ِإٍلِّ ملَْ َأُكْن ُب َصبَلٍة َوَلِكِبِّ ))وىكذا, ومنو حديث سعيد بن جبّب: 

  .((ُلِدْغتُ 
لغزو الُبداءة اؼبشروع ُب ا ( يدؿ على أف  ِقَبَل َنْجدٍ قولو: ) المسألة الرابعة:

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱكما قاؿ سبحانو:   بالقريب ٍب البعيد
  .َّ  مم

وىو  ( يدؿ على منافع اعبهادَكِثيَرةً   َِ َغِنُموا ِإِبلً قولو: ) المسألة الخامسة:
  باح أمواؽبم وذراريهم.ار تُ و بغزوي اؼبسلمْب للكف  أن  
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( يدؿ على وجود الغُب ُب بعض َكِثيَرةً   ِإِبلً قولو: ) المسألة السادسة:
عظيم  دٌ هْ وأصاب اؼبدينة جَ  صلى اهلل عليو وسلم,يبِّ قبائل العرب ُب عهد الن  

  وجوع.
( يدؿ على َعَشَر بَِعيراً  يْ ٱَثْ نَ  ََِكاَنْت ُسْهَمانُ ُهمُ قولو: ) المسألة السابعة:

  جواز أخذ هبائم العدو؛ لبلنتفاع هبا.
اهلل عز وجل  ل( يدؿ على تفض  َكِثيَرةً   َِ َغِنُموا ِإِبلً قولو: ) المسألة الثامنة:

إْذ كانوا يضعوف اؼبغاًل  ؽبا اؼبغنم خببلؼ األمم السالفة إْذ أباح ؛على ىذه األمة
ُب مكاف فيتقبلها اهلل أتت نار وأحرقتها, وقاؿ اهلل عن مغاًل ىذه األمة: 

  .َّ خممم حم جم  هل ملُّٱ
( يدؿ على جواز تنفيل اإلماـ بَِعيراً  َونُ فُِّلوا بَِعيراً قولو: ) المسألة التاسعة:

  عن مغنمهم. زائدٍ  للمقاتلْب بشيءٍ 
اإلسبلـ يكافئ  ( يدؿ على أف  بَِعيراً  َونُ فُِّلوا بَِعيراً قولو: ) المسألة العاشرة:

  إْذ زاده عن اؼبغنم نفبًل. ؛ـ عمبلً صاغباً من قد  
 ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل: 

َقَسَم َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل ))قَاَل:  رضي اهلل عنهما َوَعْنوُ  - ٙٓٔٔ
 ،ُمت ََّفٌق َعَلْيوِ  ((لِْلَفَرِس َسْهَمْيِن، َولِلرَّاِجِل َسْهماً : -يَ ْوَم َخْيبَ َر  -عليو وسلم 

 َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ.
كيفية تقسيم   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

  اؼبغاًل.



66 
 

( وكانت -يَ ْوَم َخْيبَ َر  -َقَسَم َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )
ليس  ( أي: الذي يبشي على رجليولِْلَفَرِس َسْهَمْيِن، َولِلرَّاِجلِ السنة السادسة )

  .(َسْهماً براكب )
  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

يَ ْوَم  -َقَسَم َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم قولو: ) المسألة األولى:
 ؛ُب العدؿ بْب أصحابو صلى اهلل عليو وسلميبِّ ( يدؿ على حرص الن  -َخْيبَ َر 

  إْذ بالعدؿ ذبتمع القلوب وتأتلف وتقوى.
الراكب ُب القتاؿ  ( يدؿ على أف  لِْلَفَرِس َسْهَمْينِ قولو: ) المسألة الثانية:

  ؼبنفعتو. أفضل من الراجل؛
 للفرس ( خص  بعض أىل العلم السهمْبلِْلَفَرسِ قولو: ) المسألة الثالثة:

بة قالوا: ال يدخل أو دبا أو طائرة اآلف ,أو بغلٍ  فحسب, فمن قاتل على بعّبٍ 
  .ص الفرسصِّ إْذ خُ  ؛ُب ىذا اغبديث

يدخل فيو ما كاف ُب حكمو,  و على أن   رضبو اهللوذىب شيخ اإلسبلـ 
  وغّب ذلك. والبغلكاإلبل 

الراكب أنكى  على أف  يدؿ ( لِْلَفَرِس َسْهَمْينِ ) قولو: المسألة الرابعة:
  للعدو من الراجل.

يدؿ على بركة الفرس؛ إْذ أخذت ضعفا سهم الراجل,  المسألة الخامسة:
ُر ْيُل ُب نَػَواِصيَها اػبَ اػبَ ))يقوؿ:  البخاري ومسلمُب  صلى اهلل عليو وسلميب  والن   يػْ

  .((ِقَياَمةِ ِإىَل يَػْوـِ ال
اإلسبلـ ال وبتقر  ( يدؿ على أف  َولِلرَّاِجِل َسْهماً قولو: ) المسألة السادسة:

  .أحداً نفع اإلسبلـ, فهذا الراجل الذي يبشي على قدميو ُأْكرـَِ 
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اء كاف راكباً أـ راجبلً من خرج للجهاد سو  يدؿ على أف   المسألة السابعة:
  من اؼبغنم. لو نصيبٌ 

 تأثّب الراجل على ( يدؿ على أف  َولِلرَّاِجِل َسْهماً قولو: ) المسألة الثامنة:
  اكاً.كاف وبمل معو سبلحاً فتّ   وإفْ  حٌب ولو العدو أقل

خطراً من الراكب,  و أقل  العلة ُب تقليل سهم الراجل؛ ألن   المسألة التاسعة:
  الفارس أيضاً أنكل. وألف  

  اؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:ٍب بعد ذلك ق
َسْهَمْيِن ِلَفَرِسِو،  - َثََة َأْسُهمٍ ََثَل  :َأْسَهَم ِلَرُجٍل َوِلَفَرِسوِ ))َوأِلَِبي َداُوَد: 

 .((- َلوُ  َوَسْهماً 
 التفصيل ُب سهم الراكب. :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذه الزيادة؛ لبياف

 - َثََة َأْسُهمٍ ََثَل  :ِلَرُجٍل َولَِفَرِسوِ ) صلى اهلل عليو وسلميب  ( الن  َأْسَهمَ قاؿ: )
 اغبديث  لو سهمْب, وىذا بْب  ( فاغبديث األوؿ بْب  َلوُ  َسْهَمْيِن ِلَفَرِسِو، َوَسْهماً 

  ولصاحبو سهم آخر كالراجل. ,السهمْب خاصة للفرس أف  
  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

 ( يدؿ على أف  َثََة َأْسُهمٍ ََثَل  :َوِلَفَرِسوِ  َأْسَهَم ِلَرُجلٍ قولو: ) المسألة األولى:
  فهو يأخذ ضعفي الراجل. ,يأخذ من الغنيمة ىو الفارس وفرسوأكثر من 

ة وىي هبيمة البهيم ( يدؿ على أف  َسْهَمْيِن ِلَفَرِسوِ قولو: ) المسألة الثانية:
ة فهنا الفرس أخذ سهمْب, وكذا البهيمة واغبشر  تشرؼ ةإذا شاركت ُب الطاع

و  بقتلو؛ ألن   صلى اهلل عليو وسلميب  تقر كالوزؽ أمر الن  إذا عادت أىل الطاعة ربُ 
  .عليو الس بلـكاف ينفخ النار على إبراىيم 
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 يدؿ على أف   -أي: سهماً لصاحبو  - (َلوُ  َوَسْهماً قولو: ) المسألة الثالثة:
من  يَ طِ عْ لو ال يأخذ سهمو, فإذا كاف الفرس أُ  اً اؼبقاتل إذا مل يكن ما ربتو ملك

نح ثبلثة بيت اؼباؿ فبل يأخذ الفارس سوى سهمًا واحداً, وإذا كاف الفرس لو يبُ 
  أسهم. 

 فكما أف   ـِ رْ بالغُ  مُ نْ الغُ يث على قاعدة: يدؿ ىذا اغبد المسألة الرابعة:
 .*من سهمو عيفَ ض مالو للتهلكة ضُ د عر  الفارس ق
  اؼبصنُِّف رضبو اهلل:قاؿ 

َرُسوَل اللَِّو  قَاَل: َسِمْعتُ  رضي اهلل عنوْبِن َيزِيَد  َوَعْن َمْعنٍ  - ٚٓٔٔ
 َرَواُه َأْحَمُد، َوأَبُو (( بَ ْعَد الُخُمسِ ِإلَّ  لَ  نَ فَ َل ))صلى اهلل عليو وسلم يَ ُقوُل: 

ََّحاِويُّ.   َداُوَد، َوَصحََّحُو ال
خذ ؤ من أين ي :ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبيافساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل 

  النفل؟
واؼبراد بالنفل: ما  ((اَل نَػْفلَ ))سكوف الفاء ويصح أيضًا  (َل نَ َفلَ قاؿ: )

 بعد ( أي: إال   بَ ْعَد الُخُمسِ ِإلَّ ) قسم لو من الغنيمةا يُ عم   يأخذه اؼبقاتل زيادةً 
  استخراج اػبمس.

  مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عد ة 
 إْذ يعطي زيادةً  ؛( يدؿ على كـر اإلسبلـَل نَ َفلَ قولو: ) المسألة األولى:

  على اؼبغنم.
  يدؿ على تعظيم اإلسبلـ ؼبن يعمل ػبدمة اإلسبلـ. المسألة الثانية:
: سبحانوولقولو  ؽبذا اغبديث ؛يدؿ على مشروعية النفل المسألة الثالثة:

  .َّ ممىم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ
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الغنيمة ؽبا أكثر  ( يدؿ على أف   بَ ْعَد الُخُمسِ ِإلَّ قولو: ) الرابعة:المسألة 
يعِب:  ,س الغنيمة إىل طبسة أطباسم  من مصرؼ, وتقسيم اؼبغنم كما يلي: زبُ 

  :قسم إىل طبسة أقساـتُ 
  اػبمس إىل طبسة أقساـ أخرى وىي: قسم أيضاً ىذااػبمس األوؿ: ويُ 

 ؼ فيو ويل األمر دبا يراه مصلحةً هلل ولرسولو, والذي يتصر   السهم األوؿ:
  للمسلمْب.

  .صلى اهلل عليو وسلميبِّ قسم على قرابة الن  ولذى القرىب, فيُ  السهم الثاٍل:و 
  اليتامى. السهم الثالث:و 
  للمساكْب. السهم الرابع:و 
  .البن السبيل السهم اػبامس:و 

 جم يل ىل مل خل ُّٱولو تعاىل: والدليل على أصناؼ اػبمس األوؿ ق
بقية الغنيمة وىي: و  ,س األوؿمُ ىذ اػبُ  إىل آخره َّ  يم ىم مم خم حم

 أربعة األطباس مصارفها ما يلي:
يصرفو اإلماـ لبعض اؼبقاتلْب ُب  زائدٌ  وىو شيءٌ  ,النفل اؼبصرؼ األوؿ:

  السرايا.
الغنيمة   مِ سْ صرؼ ؼبن ال يدخلوف ُب قَ الرضخ, ويُ  اؼبصرؼ الثاٍل:و 

  وكذا النساء. الذين أبلوا ُب إعانة اؼبقاتلْب كالصبياف
ويقسمو  ,قسم على اؼبقاتلْبيُ  الغنيمة ما تبقى منها اؼبصرؼ الثالث:و 

 اإلماـ إىل قسمْب:
  للراجلْب وؽبم سهم واحد. وقسم:الراكبْب وؽبم ثبلثة أسهم,  قسم:
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س م  زبُ  بعد أفْ  -كما سبق   -خذ من أربعة األطباس ىذه ؤ فالنفل ي
  الغنيمة.

تو ُب تقسيمو ودق   اىتماـ اإلسبلـ باؼباؿ يدؿ على أف   المسألة الخامسة:
  ُب حكمهم. على اؼبقاتلْب ومنْ 

  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُِ ْبِن َمْسَلَمةَ  - ٛٓٔٔ  َشِهْدُت َرُسولَ ))رضي اهلل عنو قَاَل:  َوَعْن َحِبي

ِِي الرَّْجَعةِ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم نَ فََّل الرُّبُ  ِِي الَبْدَأِة، َوالث ُُّلَث  َرَواُه  ((َع 
 َداُوَد، َوَصحََّحُو ٱْبُن الَجاُروِد، َوٱْبُن ِحبَّاَن، َوالَحاِكُم. أَبُو

 مقدار النفل. :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف
( يعِب: ربع عَ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم نَ فََّل الرُّبُ  َشِهْدُت َرُسولَ قاؿ: )

ِِي ( يعِب: ثلث اؼبغنم )َوالث ُُّلثَ للقتاؿ ) ( يعِب: وىو ذاىبٌ ِِي الَبْدَأةِ الغنيمة )
  ( يعِب: إذا عاد من القتاؿ.الرَّْجَعةِ 

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
يدؿ  (اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َشِهْدُت َرُسولَ قولو: ) المسألة األولى:
لنقل  صلى اهلل عليو وسلميب  ألفعاؿ الن   رضي اهلل عنهم على توثيق الصحابة

  األحكاـ لؤلمة.
  ( يدؿ على مشروعية تنفيل بعض السرايا.نَ فَّلَ قولو: ) المسألة الثانية:
 و يشرع لئلماـ أفْ يدؿ على أن   (ِِي الَبْدَأةِ  عَ الرُّبُ قولو: ) المسألة الثالثة:

  .ٍب تنطلق لغزو العدو ربع الغنيمةل بالسرية النفِّ يُ 
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اعبيش الكبّب يسّب ؼبقاتلة العدو, فيصطفي القائد مثبلً  أف   وصورة ذلك:
فهؤالء  وة؛ ليبدأ ُب إرىاب وإرجاؼ العدومئة مقاتل للسّب أماـ اعبيش بق

  لهم الربع.نفِّ يُ  لئلماـ أفْ 
زداد العطاء, يُ  اػبطر إذا اشتد   ( يدؿ على أف  عَ الرُّبُ قولو: ) الرابعة: المسألة

  على الغنيمة. فهؤالء أخذوا زيادةً 
ما فيو إرىاب للعدو, اإلسبلـ شرع كل   يدؿ على أف   المسألة الخامسة:

  ومن ذلك خروج طائفة من اعبيش.
ِِي الرَّْجَعةِ قولو: ) المسألة السادسة:  لئلماـ أفْ  يدؿ على أف  ( َوالث ُُّلَث 

  .اؼبغنم لبعض السرايا ُب الرجعة كما سيأٌب ل ثلثنفِّ يُ 
اعَبْهَد إذا أصاب  ( يدؿ على أف  ِِي الرَّْجَعةِ قولو: ) المسألة السابعة:

  .فزاد ُب الرجعة على البدأة ,يزيد ُب العطاء اؼبقاتل لئلماـ أفْ 
يخرج لقومًا ٍب عاد, فإذا قاؿ اإلماـ: اعبيش إذا غزى  أف   وصورة الرجعة:

ضربوهنم؛ إلخافتهم ويرجعوف إلينا فهنا ؽبم العدو يإىل طبسْب مقاتبًل يعودوف 
 الثلث ألمرين:

 فليس أحٌد وبمي ظهورىم.  عنهم وعاد لَ فَ اعبيش قػَ  ألف   األمر األوؿ:
زاد لذلك  ركةعملهم ىذا جاء بعد اهناؾ وتعب من اؼبع ألف   األمر الثاٍل:و 

  ؽبم العطاء.
اإلسبلـ يزيد ُب العطاء ؼبن زاد عملو؛  يدؿ على أف   المسألة الثامنة:

  عن الربع. فأعطى الثلث زيادةً 
و ال هبوز ( ذىب اعبمهور على أن  َوالث ُُّلثَ ، عَ الرُّبُ قولو: ) المسألة التاسعة:

  .يزيد على ىذا التقدير لئلماـ أفْ 
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مل يبنع  صلى اهلل عليو وسلميب  فالن   لو يزيد وذىب بعض أىل العلم إىل أفْ 
ينقص  الزيادة على ذلك, فإذا رأى اإلماـ اؼبصلحة ُب الزيادة زاد, ولو أيضًا أفْ 

  عن الربع وينقص عن الثلث.
  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

اللَِّو َكاَن َرُسوُل ))قَاَل:  رضي اهلل عنهما َوَعِن ٱْبِن ُعَمرَ  - ٜٓٔٔ
َعُث ِمنَ  السََّرايَا أِلَنْ ُفِسِهْم َخاصًَّة،  صلى اهلل عليو وسلم يُ نَ فُِّل بَ ْعَض َمْن يَ ب ْ

  ُمت ََّفٌق َعَلْيِو. ((ِسَوى َقْسِم َعامَِّة الَجْيشِ 
التنفيل ال  أف   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

  اإلماـ لبعض السرايا.بل فيما يراه  سرية كلِّ لهبب 
َعُث ِمنَ قاؿ: )  َكاَن َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم يُ نَ فُِّل بَ ْعَض َمْن يَ ب ْ

( أي: ؽبم زائدًا عن أِلَنْ ُفِسِهْم َخاصَّةً القطعة من اعبيش ) :أي السرايا (السََّرايَا
َعامَِّة ) ( يعِب: سوى ما يقسموَقْسمِ ا يعطيو )( أي: زائدًا عم  ِسَوىالغنيمة )
  ( يعِب: ما يقسمو عامة اؼبقاتلْب من الغنيمة.الَجْيشِ 

  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
( َكاَن َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم يُ نَ فِّلُ قولو: ) المسألة األولى:
  .صلى اهلل عليو وسلميب   قسمتو الن  إْذ الذي يتوىل   ؛يدؿ على أنبية النفل

دبا يقوي  صلى اهلل عليو وسلم يبِّ يدؿ على اىتماـ الن   الثانية:المسألة 
  جيشو بالعطاء, أو بالتذكّب بتقوى اهلل وغّب ذلك.

َعثُ قولو: ) المسألة الثالثة: صلى يب  وىو الن   ( ىذا ىو الشاىدبَ ْعَض َمْن يَ ب ْ
  .ولنفِّ وبعضهم ال يُ  ل بعض من يبعثنفِّ يُ كاف  اهلل عليو وسلم
  عائٌد إىل ما يراه اإلماـ من اؼبصلحة. النفل يدؿ على أف   الرابعة:المسألة 
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ل اإلماـ لبعض نفِّ يدؿ على عدـ جوب النفل, فلو مل يُ  المسألة الخامسة:
  أو لقلة اؼبغنم. دـ اػبطرؼبا قد يراه من ع ؛السرايا ال يأٍب

فهو  غنم( يدؿ على حلِّ اؼبأِلَنْ ُفِسِهْم َخاصَّةً قولو: ) المسألة السادسة:
  ؽبم. ملكٌ 

م ليس عبميع اعبيش, اؼبغن ( يدؿ على أف  َخاصَّةً قولو: ) المسألة السابعة:
  هم.بل ىبص  بعض

اؼبقاتلْب  ( يدؿ على أف  ِسَوى َقْسِم َعامَِّة الَجْيشِ قولو: ) المسألة الثامنة:
يستحقوف الغنيمة سواء كاف منهم الشجاع, أو اعبباف فهو من عامة اعبيش, 

اعبباف والشجاع فالراجلوف  - على التفصيل السابق -وسهمهم يكوف بالسوية 
  واحد, ومن كاف على فرسو وىو جباف أو شجاع ثبلثة أسهم. سهمٌ 

وجعل  إال   مٌ ة ىذا الدين فليس ىناؾ حكيدؿ على عظم المسألة التاسعة:
قاؿ سبحانو:   ُب دين اإلسبلـحكامًا زبص و, ولن ذبد ىذا إال  لو الشرع أ

 .*َّ ىب نب مب زبُّٱ
  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ِِي َمَغازِيَنا الَعَسَل )): قَالَ  رضي اهلل عنهما َوَعْنوُ  – ٓٔٔٔ  ُُ ُكنَّا ُنِصي
، َِ َنْأُكُلُو َوَل  َُ  َرَواُه الُبَخاِريُّ. (( نَ ْرَِ ُعوُ َوالِعَن

ُهمُ ))َوأِلَِبي َداُوَد:   ٱْبُن ِحبَّاَن. اَوَصحََّحهَ  ((الُخُمسُ  َِ َلْم يُ ْؤَخْذ ِمن ْ
جواز األكل  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

  من طعاـ الغنيمة قبل قسمتو.
ِِي َمَغازِيَناقاؿ: )  ُُ ، َِ َنْأُكُلُو نا )( أي: ُب غزواتُكنَّا ُنِصي َُ الَعَسَل َوالِعَن

  ( أي: للقائد ليحتسبو من الغنيمة. نَ ْرَِ ُعوُ َوَل 
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  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
ُُ قولو: ) المسألة األولى: ار ( يدؿ على جواز أخذ أمواؿ الكف  ُكنَّا ُنِصي

  بعد غزوىم.
الذي ىبص  اؼبقاتلْب ما   ( يدؿ على أف  ِِي َمَغازِيَناقولو: ) المسألة الثانية:

ا ال يقسم للمقاتلْب وإمب   من غّب قتاؿ فهو ُبء حَ تِ كاف فيو غزوة, أما ما فُ 
  إىل آخره. َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱقسم كما قاؿ اهلل: يُ 

َُ قولو: ) المسألة الثالثة: نيمة إذا كاف فيها الغ ( يدؿ على أف  الَعَسَل َوالِعَن
يأخذ منو؛ ليأكلو وال   وغّب ذلك هبوز للمقاتل أفْ لربوا طعامًا كالعسل والعنب

  عترب ذلك من َقْسِم اؼبغنم.يُ 
, وكذا هبوز إطعاـ ( يدؿ على إباحة ذلكَِ َنْأُكُلوُ قولو: ) المسألة الرابعة:

وكذا شرب  غباجة اؼبقاتلْب والدواب إىل ذلكه قبل قسمتو؛ و مالدواب دبا غن
  اؼبياه.

ـ من ما تقد   أكل ( يدؿ على جواز نَ ْرَِ ُعوُ َوَل قولو: ) المسألة الخامسة:
  غّب استئذاف اإلماـ.

  و ليس من اؼبغنم.( يدؿ على أن   نَ ْرَِ ُعوُ َوَل قولو: ) المسألة السادسة:
  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُهمُ ))َوأِلَِبي َداُوَد:   ِحبَّاَن. ٱْبنُ  اَوَصحََّحهَ  ((الُخُمسُ  َِ َلْم يُ ْؤَخْذ ِمن ْ
تسب من ما أكلو ال وبُ  أف   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذه الرواية؛ لبياف

  قسمهم.
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ُهمُ قاؿ: ) ِب: ( يعالُخُمسُ ( أي: فلم يأخذ من اؼبقاتلْب )َِ َلْم يُ ْؤَخْذ ِمن ْ
ض ُب سهم اهلل ورسولو عو  ما أخذوه ال يُ  أي: أف   ,اؼبراد بو: سهم اهلل ورسولو

  .ؽبم بل ىو حبلؿٌ 
  ة مسائل:وىذه الراوية تدؿ على عد  

ُهمُ قولو: ) المسألة األولى: ما أخذوه  ( يدؿ على أف  َِ َلْم يُ ْؤَخْذ ِمن ْ
  سَبجع.لطعامهم ولدواهبم ال يُ 
الطعاـ والشراب الذي  ( يدؿ على أف  الُخُمسُ قولو: ) المسألة الثانية:
 .- اػبمسِ  طبسُ وىو  - تسب من سهم اهلل ورسولويأخذه الغامبوف ال وبُ 
  ة اإلسبلـ ُب أحكامو.يدؿ على دق   المسألة الثالثة:
يأكلوا  يدؿ على تبجيل اإلسبلـ للمجاىدين؛ فلهم أفْ  المسألة الرابعة:

 موا.ما غن
صاغبًا يكافئ دبا أباحو  لَ مِ من عَ  يدؿ أيضًا على أف   المسألة الخامسة:

  اهلل عز وجل لو.
  رضبو اهلل:ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف 

َنا ))قَاَل:  رضي اهلل عنهماَوَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن أَِبي َأْوَِى  - ٔٔٔٔ َأَصب ْ
ََِكاَن الرَُّجُل َيِجيُء، َِ َيْأُخُذ ِمْنُو ِمْقَداَر َما َيْكِفيِو، َثُمَّ  طََعاماً  يَ ْوَم َخْيبَ َر، 

  الَجاُروِد، َوالَحاِكُم. َداُوَد، َوَصحََّحُو ٱْبنُ  َأْخَرَجُو أَبُو ((يَ ْنَصِرفُ 
مقدار ما  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

  و من الطعاـ.ونيأخذ
َنا طََعاماً قاؿ: ) ََِكاَن الرَُّجُل َيِجيُء، َِ َيْأُخُذ ِمْنُو ِمْقَداَر  َأَصب ْ يَ ْوَم َخْيبَ َر، 

  ا لو.وإمب   ( أي: ال يضعو ُب اؼبغنمَثُمَّ يَ ْنَصِرفُ ( أي: من الطعاـ )َما َيْكِفيوِ 
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  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
َنا طََعاماً قولو: ) المسألة األولى: طعاـ اؼبشركْب مباح  ( يدؿ على أف  َأَصب ْ

  للمقاتلْب بعد عزوىم.
ىذا من األحكاـ اؼبتأخرة  ( يدؿ على أف  يَ ْوَم َخْيبَ رَ قولو: ) المسألة الثانية:

  نسخ, وخيرب ُب السنة السادسة.لم يُ ف
( يدؿ على عزِّ اإلسبلـ؛ ََِكاَن الرَُّجُل َيِجيءُ قولو: ) المسألة الثالثة:

  فاؼبسلم يذىب وهبيء ُب ديارىم بعد ىزيبتهم.
الطعاـ  ( يدؿ على أف  َِ َيْأُخُذ ِمْنُو ِمْقَداَر َما َيْكِفيوِ قولو: ) المسألة الرابعة:

  ا يكفيو لنفسو ولدابتو.اؼبباح للمقاتل مقداره م
( يدؿ على ربرَل أخذ ما يزيد ِمْقَداَر َما َيْكِفيوِ قولو: ) المسألة الخامسة:

  عن كفايتو.
 ؛( يدؿ على عدـ إنكار أحٍد عليوَثُمَّ يَ ْنَصِرفُ قولو: ) المسألة السادسة:

  ا يدؿ على إباحتو.فب  
 أف   وبْب الغلوؿ؟ من الطعاـ الذي يأكل ُب الغنيمة والفرؽ بْب األخذ

الطعاـ الذي يأكل ُب الغنيمة مل وبتبسو لنفسو بل أخذ منو ما يكفيو, أما 
  الغلوؿ فيأخذ ما يكفيو أو ما يكفي غّبه وىبفيو.

وؿ فقد يكوف باح ىو الطعاـ لو أو لفرسو, أما الغلالذي يُ  أف   الفرؽ الثاٍل:و 
 من الطعاـ ومن غّبه.

يأخذ منو ما يكفي ما  على الوقود فلو أفْ ويقاس عليو اآلف: االستيبلء 
يركبو, وكذا منافع التداوي يأخذ منو ما وبتاجو من الدواء من غّب رفٍع لئلماـ, 

 وكذا ما يصلح سيارتو.*
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  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ْبِن َثَاِبٍت رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو  َوَعْن ُرَوْيِفعِ  - ٕٔٔٔ

ََِل )): صلى اهلل عليو وسلم ُْ َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاللَِّو َواليَ ْوِم اآلِخِر  َدابًَّة   يَ رَْك
ِِيِو، َوَل  َِْيِء الُمْسِلِميَن، َحتَّى ِإَذا َأْعَجَفَها َردََّىا  َِْيِء  َثَ ْوباً   يَ ْلَبسْ ِمْن  ِمْن 

ِِيوِ ال ، َورَِجالُُو َل  َأْخَرَجُو أَبُو ((ُمْسِلِميَن َحتَّى ِإَذا َأْخَلَقُو َردَُّه   َداُوَد، َوالدَّارِِميُّ
  بَْأَس ِبِهْم.

جواز ركوب  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف
  س الثوب قبل قسمتو من اؼبغنم.بُ ولُ  الدابة

ََِل َمْن َكاَن ي ُ قاؿ: ) ُْ ْؤِمُن بِاللَِّو َواليَ ْوِم اآلِخِر   وأ من اػبيل (َدابَّةً   يَ رَْك
َِْيِء الُمْسِلِمينَ أو اغبمّب وكبو ذلك ) البغل َحتَّى ِإَذا ( أي: من الغنيمة )ِمْن 

ِِيوِ ( أي: أتعبها واهنكها )َأْعَجَفَها  َوَل ىا ُب ُبء اؼبسلمْب )( أي: رد  َردََّىا 
َِْيِء الُمْسِلِميَن َحتَّى ِإَذا َأْخَلَقوُ  َثَ ْوباً  يَ ْلَبسْ  ِِيوِ ( يعِب: أتلفو )ِمْن  ( أي: َردَُّه 

  ه ُب الغنيمة.رد  
  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

ا فب  اإليباف باهلل  ( يدؿ على أف  َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاللَّوِ قولو: ) المسألة األولى:
  يزجر عن ارتكاب النواىي.

من أركاف  على إثبات ركنٍ  دليلٌ  و( فيَواليَ ْوِم اآلِخرِ قولو: ) الثانية: المسألة
 اإليباف باليـو اآلخر.  اإليباف وىو

اليـو اآلخر وما فيو  ( يدؿ على أف  َواليَ ْوِم اآلِخرِ قولو: ) المسألة الثالثة:
  من مواقف من اؼبوعظات.
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ما أتى بعده من  مِ ظَ ى عِ عليدؿ ( َواليَ ْوِم اآلِخرِ ) قولو: المسألة الرابعة:
  النواىي.

فظ غالبًا فيما مهوى النفُس جاء الشرع دبثل ىذا الل   المسألة الخامسة:
ال وبَِل  )): عليو الص بلة والس بلـكما قاؿ   , مثل: سفر اؼبرأة ببل ؿبـرارتكابو

َلٍة إال   يَػْوـِ اآلِخِر َأْف ُتَساِفَر َمِسّبَةَ رَأٍَة تُػْؤِمُن بِاَلل ِو َوالالمْ  , (( َمَع ِذي ؿَبَْرـٍ يَػْوـٍ َولَيػْ
  :ومثل ,((يَػْوـِ اآلِخِر َفبل يُػْؤِذ َجاَرهُ ِو َوالَمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِالل  )) ومثل: إيذاء اعبار

َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِاهلِل َواليَػْوـِ اآلِخِر )): عليو الص بلة والس بلـكثرة الكبلـ كما قاؿ 
  وىكذا. ((َأْو لَِيْصُمتْ  فَػْليَػُقْل َخّْباً 

ُْ ََِل قولو: ) المسألة السادسة: على جواز ركوب  ( فيو دليلٌ َدابَّةً   يَ رَْك
  نهى عن ركوب ما يضرىا الركوب كالشاة مثبًل.بعض الدواب, ويُ 

َِْيِء الُمْسِلِمينَ قولو: ) المسألة السابعة: الغنيمة ىي  ( يدؿ على أف  ِمْن 
  ؽبم. وحبلؿٌ  ,للمسلمْب ملكٌ 

دابة من  ( يدؿ على ربرَل ركوبِ َحتَّى ِإَذا َأْعَجَفَهاقولو: ) المسألة الثامنة:
 دواب اؼبغنم دبا ال حاجة فيو دبا يصل إىل اهناكها.

مفهـو اؼبخالفة يدؿ على جواز ركوب الدابة إذا احتاج  المسألة التاسعة:
 إليها اؼبقاتل كإيصالو إىل بيتو وكبو ذلك. 

كاف شيئًا يسّباً    وإفْ  يدؿ على تعظيم حقوؽ اؼبسلمْب رة:المسألة العاش
  كالدابة.

ِِيوِ قولو: ) المسألة الحادية عشرة: العمل الصاحل  ( يدؿ على أف  َردََّىا 
  زيل عنو اإلٍب.اؼبسلمْب ال يُ  بعد إتبلؼ ما ىبص
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شيئًا من اؼبغنم ومل يرده إليو  من أخذ يدؿ على أف   المسألة الثانية عشرة:
  يزيد عليو ُب اإلٍب. والعياذ باهلل

إْذ أباح ؽبم  ؛على ظباحة اإلسبلـ مع اؼبقاتلْب يدؿ المسألة الثالثة عشرة:
 .االنتفاع دبا وبتجونو من اؼبركب, وسبق جواز االنتفاع بالطعاـ وسيأٌب اؼبلبس

َِْيِء الُمْسِلِمينَ  ْوباً َث َ   يَ ْلَبسْ َوَل قولو: ) المسألة الرابعة عشرة: ( يدؿ ِمْن 
ٍب يرده  ل قسمتو إذا مل يكن ؿبتاجًا إليوالثوب من اؼبغنم قب على ربرَل لُُبس

  للمغنم.
 ( يدؿ على جواز لُُبسَحتَّى ِإَذا َأْخَلَقوُ قولو: ) المسألة الخامسة عشرة:

 ٍب يعاد للمغنم. وب للحاجة مع وجوب احملافظة عليوالث
ِِيوِ قولو: ) السادسة عشرة:المسألة  الباً اؼبقاتل غ أف  على  ( فيو دليلٌ َردَُّه 

  بل يرده إليو. ىبشى من أخذ شيء من اؼبغنم
وب الدابة والثوب ما قاس على ركو يُ يدؿ على أن   المسألة السابعة عشرة:

مثل: االنتفاع بأقبلـ اؼبغنم, أو االنتفاع بوسائل االتصاؿ فيها, أو  ُب حكمهما
ٍب  , وكذا االنتفاع بسيارات الغنيمةبالقراءة ُب كتبها مع ردِّ اعبميع إىل اؼبغنم

 عاد إىل اؼبغنم.*تُ 
  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن أَِبي ُعبَ ْيَدَة ْبِن الَجرَّاِح رضي اهلل عنو قَاَل: َسِمْعُت  - ٖٔٔٔ
 ((ُيِجيُر َعَلى الُمْسِلِميَن بَ ْعُضُهمْ ))َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم يَ ُقوُل: 

 .َأْخَرَجُو ٱْبُن أَِبي َشْيَبَة، َوَأْحَمُد، َوِِي ِإْسَناِدِه َضْعفٌ 
أم ن  نْ مَ  أف   :غبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبيافساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا ا

  من اؼبسلمْب أحداً فيجب إعطاؤه األماف.
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ُب اغبرب, وأعطى أحد  كفرٍ   واؼبقصود باألماف: إذا دخل اؼبسلمْب بلدَ 
  اؼبسلمْب قتلو.و وبـر على صبيع مثبلً من اؼبشركْب؛ فإن   اؼبسلمْب أماناً لزيدٍ 

قتل, وكذا لو قاؿ بعضهم: َأَجْرُت ال تقتلوه ال يُ  زيداً  فلو قاؿ رجٌل: أم نتُ 
  فبلناً وىكذا كما سيأٌب.

( ولو أصٌل كما َأْخَرَجُو ٱْبُن أَِبي َشْيَبَة، َوَأْحَمُد، َوِِي ِإْسَناِدِه َضْعفٌ قاؿ: )
  سيأٌب.

  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
الفرد من  ( يدؿ على أف  ُيِجيُر َعَلى الُمْسِلِمينَ قولو: ) المسألة األولى:

  يعصم دـ من شاء. عند اهلل عز وجل, فلو أفْ  اؼبسلمْب لو مكانةٌ 
يعِب:  ,من اؼبشركْب وليس عبميعهم اإلجارة تكوف ألفرادٍ  المسألة الثانية:

ا هبار ُب إجارمهم صبيعهم إبطاٌؿ للجهاد, وإمب   إذا دخل اؼبسلموف ديار كفرٍ 
  األفراد.

ي ُب إعطاء األماف و يكف( يدؿ على أن  بَ ْعُضُهمْ قولو: ) المسألة الثالثة:
 ُب اعبيش على األماف. نْ شَبط موافقة صبيع مَ أي: ال يُ  ,بعض اؼبسلمْب

ماف ُب اإلسبلـ من ؿباسن إعطاء األ يدؿ على أف   المسألة الرابعة:
 األماف. شعر بعزة اؼبسلم ؼبا أعطاهوبو أيضاً الكافر يَ  إْذ بو رفعة اؼبسلم ؛اإلسبلـ

و ال يشَبط إذف اإلماـ ُب ىذا األماف؛ يدؿ على أن   المسألة الخامسة:
  لو. صصِّ لعدـ ـبُ 

  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
 َّ ُيِجيُر َعَلى )): رضي اهلل عنو َياِلِسيِّ ِمْن َحِديِث َعْمِرو ْبِن الَعاصِ َولِل

 . ((الُمْسِلِميَن َأْدنَاُىمْ 
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حق  اؼبسلمْبللضعيف من  أف   :رضبو اهلل ىذه الرواية؛ لبياف ساؽ اؼبصنِّفُ 
  األماف.

 ( أي: الوضيع من اؼبسلمْب ضد  ُيِجيُر َعَلى الُمْسِلِميَن َأْدنَاُىمْ قولو: )و 
 ريف.الش  

ة أيضًا ويشهد ؽبا ما بعدىا, وتدؿ على عد   وىذه الرواية فيها ضعفٌ 
  مسائل:

 ( يدؿ على أف  َعَلى الُمْسِلِميَن َأْدنَاُىمْ  ُيِجيرُ قولو: ) المسألة األولى:
  العربة ُب ميزاف اإلسبلـ ىو اإلسبلـ, ال النظر اؼبادي.

 .ائيعضو ىو  نْ يدؿ على حفظ اإلسبلـ غبقوؽ مَ  المسألة الثانية:
أو اؼبريض وكبونبا يصح  الوضيع كالفقّب يدؿ على أف   المسألة الثالثة:

  ركْب.أمانو إذا أم ن أحداً من اؼبش
:  المسألة الرابعة:  ريف والغِبة أماف الش  على صح   ((أَْدنَاُىمْ ))يدؿ مفهـو

  ومن ُب حكمهم.
  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

 ،ِذمَُّة الُمْسِلِميَن َواِحَدةٌ )): رضي اهلل عنو َوِِي الصَِّحيَحْيِن َعْن َعِلي  
  .((َيْسَعىِ بَها َأْدنَاُىمْ 

 أْف يكوف األماف ال يشَبط أف   :اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذه الرواية؛ لبيافساؽ 
 لفظ يدؿ على معناه.  ا يصح أيضاً بكلِّ بلفظ اإلجارة مثل أجرت, وإمب  

ُب ذمٍب ال تقتلوه, وكذا لو قاؿ: ُب  يقوؿ اجملاىد: فبلفٌ  الذمة كأفْ  :مثل
  فاظ.أماٍل, أو ُب إجارٌب, أو ُب حفظي وغّب ذلك من األل
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َيْسَعىِ بَها ) واحد وأماهنم أي: عهدىم (َواِحَدةٌ  ِذمَُّة الُمْسِلِمينَ قولو: )و 
 (.َأْدنَاُىمْ 

 مسائل:  ةوىذه الراوية تدؿ على عد  
( يدؿ على تكاتف َواِحَدةٌ  ِذمَُّة الُمْسِلِمينَ قولو: )المسألة األولى: 

أثناء اعبهاد بإعطاء األماف  :ومن ذلك األمور حلكاؼبسلمْب حٌب ُب أشدِّ وأ
 .ملغّبى

( يدؿ على جواز إعطاء األماف ِذمَُّة الُمْسِلِمينَ قولو: ) المسألة الثانية:
  بلفظ الذمة وكبو ذلك.

ة أماف الصغّب والكبّب, ( يدؿ على صح  َواِحَدةٌ قولو: ) المسألة الثالثة:
  ٌب.واألنثى كما سيأ د والعبد, والذكروالفقّب, والسي   والغِب

, ومن عزِّ فمن سبس   ة اإلسبلـيدؿ على عز   المسألة الرابعة: ك بو عز 
  أعطاه األماف. نْ مَ  لِ تْ و يبنع جيشاً كامبلً من قػَ اؼبسلم أن  

( يدؿ على مشروعية ىذا َيْسَعىِ بَها َأْدنَاُىمْ قولو: ) المسألة الخامسة:
رأى ُب ذلك مصلحة,  ذلك األماف إفْ ُب يسعى  األماف, فللرجل ولؤلنثى أفْ 

 ؛فأعطت األماف لزوجها ار وىي مسلمةمثل: لو كاف زوجها ُب الغزو مع الكف  
مشرؾ يقاتل واؼبسلم يعرؼ من  لعل و يسلم ال هبوز قتلو, وكذا لو كاف رجلٌ 

  عطى األماف وىكذا.يُ  يسلم لو أفْ  و يتيم وؿبب للخّب لعل و أفْ حالو أن  
  ضبو اهلل:ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف ر 

 .((ُيِجيُر َعَلْيِهْم َأْقَصاُىمْ وَ ))ِمْن َوْجٍو آَخَر:  زَاَد ٱْبُن َماَجوْ 
اإلجارة ليست خاصة  أف   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذه الرواية؛ لبياف

  هبّب. على وجو األرض لو أفْ  مسلمٍ  باؼبقاتلْب, فكل  
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 أبعدىم موطناً عن مكاف اؼبعركة. أي:( ُيِجيُر َعَلْيِهْم َأْقَصاُىمْ وَ وقولو: )
 ة مسائل: وىذه الرواية تدؿ على عد  

 اؼبسلم عزيزٌ  ( يدؿ على أف  ُيِجيُر َعَلْيِهْم َأْقَصاُىمْ وَ قولو: ) المسألة األولى:
  م يٌد واحدٌة.ُب شرؽ األرض ومغرهبا, وأهن  

كافرًا وىو   من أجار يدؿ على عظمة ىذا اإلسبلـ؛ فكل   المسألة الثانية:
  قعدة هبب إعطاء الكافر األماف.مسلم ولو أنثى مُ 

ى ُب عطمن مل يقاتل أيضًا يُ ف ؛يدؿ على فضل اهلل الواسع المسألة الثالثة:
  األماف. :ومن ذلك بعض األحكاـ كأحكاـ اؼبقاتل

, فإذا جاز للمسلمْبيدؿ من باب األوىل جواز الشفاعة  المسألة الرابعة:
  من باب أوىل الشفاعة للمسلمْب.ف ,وىذه منفعة عظيمة لوماف للكافر األ

   ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َقْد َأَجْرنَا َمْن )): ىٍء رضي اهلل عنهاَىانِ  َأمِّ  َوِِي الصَِّحيَحْيِن ِمْن َحِديثِ 

  .((َأَجْرتِ 
  جواز إعطاء اؼبرأة األماف. :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذه الرواية؛ لبياف

ـ  ))( أي: من أم نِت َمْن َأَجْرتِ ( أي: أعطينا األماف )َقْد َأَجْرنَا) اؿ:ق يَا ُأ
قتل, يُ  أجارت زوجها أال   رضي اهلل عنوىذه أخت علي بن أيب طالب  ((َىاٌِلءٍ 

  ذلك. صلى اهلل عليو وسلميب  فأجار الن  
  مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عد ة 

نفِّذ يُ  إلماـ أفْ على او هبب ( يدؿ على أن  َقْد َأَجْرنَاقولو: ) المسألة األولى:
  ذلك األماف.
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يب  شَبط ُب األماف إذف اإلماـ, فالن  و ال يُ يدؿ على أن   المسألة الثانية:
و حق ألن   ؛عليو الص بلة والس بلـستأذف فيو أمضاه ومل يُ  صلى اهلل عليو وسلم

  للمسلمْب.
من ألفاظ األماف  ( يدؿ على أف  َمْن َأَجْرتِ قولو: ) المسألة الثالثة:

  اإلجارة.
  للكافر. يدؿ جواز إعطاء اؼبرأة األمافَ  المسألة الرابعة:

يدؿ على تشريف اإلسبلـ للمرأة وذلك لقبوؿ أماهِنا,  المسألة الخامسة:
 مل تقاتل. اإلسبلـ أماهَنا وإفْ  لَ بِ وقَ 

ألحكاـ  رضي اهلل عنهن  يدؿ على فقو الصحابيات  ة السادسة:المسأل
األماف, ومن  :ا عرفت دقائق أحكاـ اعبهاد, ومن ذلكومن ذلك: أهن   ,اعبهاد

 ذلك ما ىو أخص  منو وىو أماف اؼبرأة.*
  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

أَنَُّو َسِمَع َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل عليو  رضي اهلل عنو َوَعْن ُعَمرَ  - ٗٔٔٔ
 َأد َََ ْخرَِجنَّ اليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى ِمْن َجزِيَرِة الَعَرِب، َحتَّى َل أَلُ ))وسلم يَ ُقوُل: 

  َرَواُه ُمْسِلٌم. (( ُمْسِلماً ِإلَّ 
وجوب إخراج  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

 أىل الكتاب من جزيرة العرب. 
( حدود جزيرة العرب ْخرَِجنَّ اليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى ِمْن َجزِيَرِة الَعَربِ أَلُ قاؿ: )
لعريب, ومن , ومن الشرؽ اػبليج اسمى اآلف بالبحر األضبرما يُ  من الغرب

 ىذا حد   - ًا لو للشرؽمن الشماؿ مسامت اهحاذ ااعبنوب حبر العرب, وم
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يبقى فيها أحداً  ( أي: ألخرجنهم إىل أال   َأد ََ َحتَّى َل ), -اعبزيرة من الشماؿ 
 .( ُمْسِلماً ِإلَّ )

  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:  
اؼبسلم إذا ال يبكنو العمل  ( يدؿ على أف  ْخرَِجنَّ أَلُ قولو: ) المسألة األولى:

 ت النية اعبازمة على العمل الصاحل. بيِّ يُ 
جزيرة العرب أصبحت  ( يدؿ على أف  ْخرَِجنَّ أَلُ قولو: ) المسألة الثانية:

  ليست موطناً ألىل الكتاب.
يبِّ و ُب عهد الن  ( يدؿ على أن  اليَ ُهوَد َوالنََّصاَرىقولو: ) المسألة الثالثة:
 اليهود والنصارى ُب جزيرة العرب. ًبوما قبلو كاف يق صلى اهلل عليو وسلم

( يدؿ على وجوب إخراج أىل ِمْن َجزِيَرِة الَعَربِ قولو: ) رابعة:المسألة ال
ابرًا هبا من أىل من كاف ع فيها إال   الكتاب من جزيرة العرب, وال يكوف أحدٌ 

  .التجارة مثبلً وغّب ذلك
من أىل الكتاب ُب جزيرة العرب فذلك  ُوِجَد أحدٌ  إفْ  المسألة الخامسة:
فعلوا معصية وىذه اؼبعصية ال تستوجب قتلهم بل وبـر ا ال يستبيح قتلهم, وإمب  

  على العهد. مقتلهم؛ ألهن  
و ال هبوز أيضاً ( يدؿ على أن  ِمْن َجزِيَرِة الَعَربِ قولو: ) المسألة السادسة:
  دفنهم فيها بعد مومهم.
جزيرة  ( يدؿ على أف   ُمْسِلماً  َأد َََ ِإلَّ َحتَّى َل قولو: ) المسألة السابعة:

   اؼبسلموف.لعرب ال يسكنها إال  ا
ىذا اغبديث خاص باليهود والنصارى, أما من ارتدى  أف   المسألة الثامنة:
 ومل ىبرجوىم من جزيرة العرب. ة ُب عهد الصحابةمثبلً فقد حصلت رد  
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مكاف  اؼبسلم كل   حيث أف   يدؿ على فضيلة اإلسبلـ المسألة التاسعة:
  فاضل ىو مسكنو لو.

 ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:ٍب بعد 
َكاَنْت َأْمَواُل بَِني النَِّضيِر ِممَّا ))قَاَل:  رضي اهلل عنو َوَعْنوُ  - ٘ٔٔٔ

َاَء اللَُّو َعَلى َرُسوِلِو، ِممَّا َلْم يُوِجْف َعَلْيِو الُمْسِلُموَن ِبَخْيٍل َوَل   رَِكاٍب، أَِ
ََِكاَن يُ ْنِفُق َعَلى َأْىِلِو نَ َفَقَة ََِكاَنْت لِلنَِّبيِّ صلى اهلل عليو وسلم  َخاصًَّة، 

ِِي الُكَرا َِ َوالسَِّل  ِِي َسِبيِل اللَّوِ  ;حِ َسَنٍة، َوَما بَِقَي َيْجَعُلُو  ًة  ُمت ََّفٌق  ((ُعدَّ
 َعَلْيِو.

الفيء ال  أف   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف
  قسم كالغنيمة.يُ 

صلى اهلل عليو يب  ( وىو الذين أجبلىم الن  َكاَنْت َأْمَواُل بَِني النَِّضيرِ قاؿ: )
َاَء اللَُّو َعَلى َرُسوِلوِ بعد غزوة بدر, وكانوا ُب جنوب اؼبدينة ) وسلم ( ِممَّا أَِ

صل بعد غزوي اؼبسلمْب لكن مل يكن ىناؾ ذي حىو اؼباؿ اليعِب: الفيء 
  .قتاؿ كاغبصار مثبلً 

 َعَلْيِو الُمْسِلُموَن ِبَخْيٍل َوَل ( أي: فبا مل يسرع )ِممَّا َلْم يُوِجفْ )قاؿ: 
ْسِلُموَف خِبَْيٍل َواَل ))وقولو: , ( الركاب: اإلبلرَِكابٍ 

ُ
  (( رَِكابٍ فب ا ملَْ يُوِجْف َعَلْيِو اؼب

 لِلنَِّبيِّ ( أي: األمواؿ الٍب أخذوىا من بِب النضّب )ََِكاَنتْ ), القتاؿ كناية عن
  .( وليس للجيش منها شيءصلى اهلل عليو وسلم َخاصَّةً 

( يعِب: ما يُ ْنِفُق َعَلى َأْىِلِو نَ َفَقَة َسَنةٍ ) صلى اهلل عليو وسلميب  ( الن  ََِكانَ )
ِِي الُكَرا َِ ) هر خا اد  ( أي: فب  َوَما بَِقيَ ) ,وبتاجو من اؼبأكل مدة عاـ ( َيْجَعُلُو 
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ةً ( كالسيف وكبوه )حِ َل َوالسِّ راء اػبيل )شُب يعِب:  ِِي )( أي: استعدادًا ُعدَّ
  ( أي: القتاؿ ُب سبيل اهلل.َسِبيِل اللَّوِ 

  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
أمواؿ اؼبشركْب بعد  ( يدؿ على أف  َكاَنْت َأْمَوالُ قولو: ) المسألة األولى:

  الغزو تكوف مباحًة للمسلمْب.
 ـِ دَ اليهود كانوا منذ القِ  ( يدؿ على أف  بَِني النَِّضيرِ قولو: ) المسألة الثانية:

 جه ين ىن ُّٱكما قاؿ اهلل:   , وكانوا أيضًا أىل ذىب وأىل لبلىم أىل ماؿو 

 إىل آخره. َّ يه ىه مه
( يدؿ على مشروعية اإلسراع ُب بدأ ِممَّا َلْم يُوِجفْ قولو: ) المسألة الثالثة:

  مصلحة.القتاؿ عند مقابلة العدو إذا كاف ُب ذلك 
( يدؿ على ِممَّا َلْم يُوِجْف َعَلْيِو الُمْسِلُموَن ِبَخْيلٍ قولو: ) المسألة الرابعة:

 تبليغ ىذا الدين؛ فقاتلوا راجلْبببلء الصحابة رضي اهلل عنهم الببلء العظيم ُب 
  وراكبْب خيبلً وإببلً.

َاَء اللَُّو َعَلى َرُسولِوِ قولو: ) المسألة الخامسة: صبيع  يدؿ على أف  ( ِممَّا أَِ
ما ُب األرض خلقو اهلل للمسلمْب, واؼبشركوف يشاركوهنم فيو, فإذا حصل القتاؿ 

ا رجع إىل أصلو وىم يعِب: فب   ((فب ا أَفَاَء اَلل وُ ))لذلك قاؿ:  ,عاد أصل اؼباؿ ألىلو
 . صلى اهلل عليو وسلم يب  وعلى رأسهم الن   سلموفاؼب

 ىه ُّٱقولو سبحانو:  للمسلمْباؼباؿ وغّبه خاصة النعم من  والدليل على أف  

 َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه

ال   َّ ىئيئ نئ مئ ُّٱ لمسلمْب, ويـو القيامة قاؿ اهلل:خاصة ُب الدنيا ل ىي
  ار.يشركهم فيها الكف  
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( ََِكاَنْت لِلنَِّبيِّ صلى اهلل عليو وسلم َخاصَّةً قولو: ) المسألة السادسة:
ا ىو قسم كالغنيمة للمقاتلْب وإمب  ماؿ الفيء ال يُ  الشاىد, يدؿ على أف  ىذا ىو 

ه يتوال   صلى اهلل عليو وسلميبِّ خاصة, وبعد وفاة الن   صلى اهلل عليو وسلميبِّ للن  
 ىف يث ىث نث مث ُّٱكما قاؿ سبحانو:    األمر يقسمو ُب مصاحل اؼبسلمْبويل

  إىل آخره. َّ  لك اك يق ىق يف
( يدؿ على وجوب نفقة ََِكاَن يُ ْنِفُق َعَلى َأْىِلوِ قولو: ) المسألة السابعة:

 الزوج على زوجتو.
من  و هبوز ادِّخار شيءٍ ( يدؿ على أن  نَ َفَقَة َسَنةٍ قولو: ) المسألة الثامنة:

  اؼباؿ عند اغباجة إليو, وليس ذلك من كنز الذىب والفضة.
 صلى اهلل عليو وسلم يبِّ من أسباب رزؽ الن   يدؿ على أف   المسألة التاسعة:

َوُجِعَل رِْزِقي )) :عليو الص بلة والس بلـكما قاؿ   ا يغنمالٍب أباحها اهلل لو اعبهاد فب  
  .((رَبَْت ِظلِّ ُرؿبِْي

اإلنساف يبدأ بالنفقة  ( يدؿ على أف  َوَما بَِقيَ قولو: ) المسألة العاشرة:
  النفقة على نفسو ومن يعوؿ. :وىي الواجبة

ِِي الُكَرا َِ قولو: ) الحادية عشرة: المسألة  ( يدؿ أف  َوَما بَِقَي َيْجَعُلُو 
  ة عاـ ينفق منو على أوجو اػبّب.اؼبشروع ما زاد عن نفقة اؼبرء مد  

ِِي الُكَرا َِ قولو: ) المسألة الثانية عشرة: أقوى  نْ مِ  ( يدؿ على أف  َيْجَعُلُو 
ري  اػبيل  أف   صلى اهلل عليو وسلم يب  تاد قبل ىذا العصر اػبيل, وقد أخرب الن  العَ 
  و وروثو ُب ميزاف اؼبتصدؽ بو إذا عد ه ُب سبيل اهلل.عَ بػَ وشِ 

خّب ما يبذؿ من  ( يدؿ على أف  حِ َوالسَِّل قولو: ) المسألة الثالثة عشرة:
  ُوِجَد قتاؿ. ُب قتاؽبم إفْ  اجملاىديناؼباؿ بعد النفقة األصلية إعانة 
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ِِي َسِبيِل اللَّوِ قولو: ) عشرة:المسألة الرابعة  ًة  ( يدؿ على استحضار ُعدَّ
  النية حٌب ولو ُب النفقة.

اؼبرء يؤجر على شراء تلك ولو مل  يدؿ على أف   المسألة الخامسة عشرة:
  قتاؿ على أجره وىكذا.لو اشَبى سبلحاً ومل يكن وبصل اؼبوجب ؽبا, ف

  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َغَزْونَا َمَع َرُسوِل اللَِّو صلى ))َوَعْن ُمَعاٍذ رضي اهلل عنو قَاَل:  - ٙٔٔٔ

ِِيَها َغَنماً  َنا  ِِيَنا َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل اهلل عليو وسلم َخْيبَ َر، ََِأَصب ْ ، َِ َقَسَم 
ِِي الَمْغَنمِ   بَْأَس َورَِجالُُو َل َداُوَد،  َرَواُه أَبُو ((عليو وسلم طَائَِفًة، َوَجَعَل بَِقيَّتَ َها 

 ِبِهْم.
جواز األكل  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

  مة قبل قسمتها.حـو الٍب ُغنِ من الل  
 :أوَب أيب بن عبد اهللىذا اغبديث بعد حديث  رضبو اهلل فُ ولو وضع اؼبصنِّ 

َنا طََعاماً ))   .أوىللكن  ((... يَػْوـَ َخْيبَػرَ  َأَصبػْ
ِِيَها : )اؿق َنا  َغَزْونَا َمَع َرُسوِل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َخْيبَ َر، ََِأَصب ْ
ِِيَنا َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ( ىو الغنم اؼبعروؼ )َغَنماً  َِ َقَسَم 

 . ليأكلوىا ؛( يعِب: أعطى اؼبقاتلْب منها عدداً من األغناـطَائَِفةً 
ِِي الَمْغَنمِ َوَجَعَل ) قسم ( يعِب: وما تبقى منها جعلو ُب الغنيمة يُ بَِقيَّتَ َها 

  على اؼبقاتلْب.
   وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
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َغَزْونَا َمَع َرُسوِل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم قولو: ) المسألة األولى:
واعبهاد ُب  وصحابة رضي اهلل عنهم بكثرة الغز ( يدؿ على عظيم أعماؿ الَخْيبَ رَ 

  سبيل اهلل, وؽبم الفضل العظيم على ىذه األمة.
ِِيَها َغَنماً قولو: ) المسألة الثانية: َنا  حٌب اغبيوانات  أف   ( يدؿ علىََِأَصب ْ

  ا يبلكو اؼبشركوف بعد الغزو تباح للمسلمْب.فب  
ِِيَنا َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو قولو: ) المسألة الثالثة: ( وسلمَِ َقَسَم 
  .صلى اهلل عليو وسلميبِّ يدؿ على تواضع الن  

العدؿ, فقسم  صلى اهلل عليو وسلميبِّ الن  يدؿ على ربري  المسألة الرابعة:
  وأبقى شيئاً.

( يدؿ على جواز األكل من الغنيمة إذا  طَائَِفةً قولو: ) المسألة الخامسة:
 كانت غبماً إذا احتاج اعبيش لذلك قبل قسمتو.

ِِي الَمْغَنمِ قولو: ) السادسة:المسألة  اعبيش  ( يدؿ على أف  َوَجَعَل بَِقيَّتَ َها 
  ليقسم بْب الغامبْب. عاد إىل الغنيمةإذا مل وبتج للحم يُ 

ل اعبيش حصِّ فيُ  ,الغنيمة من فوائد الغزو يدؿ على أف   المسألة السابعة:
 مح جح ُّٱوىذا ال يفسد النية, كما أخرب اهلل عن اؽبجرة:  غبمًا ومااًل وغّب ذلك

 ومع ذلك ال يفسد نية اؽبجرة.* َّ  جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ٍِِع رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل  - ٚٔٔٔ َوَعْن أَِبي رَا
َداُوَد،  َرَواُه أَبُو (( َأْحِبُس الرُُّسلَ َوَل  َأِخيُس بِالَعْهِد، ِإنِّي َل )): عليو وسلم

، َوَصحََّحُو ٱْبُن ِحبَّاَن.  َوالنََّساِئيُّ
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ربرَل حبس  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف
 ُرُسل اؼبشركْب.

  ىذا اغبديث ىو آخر حديث لكن أوىل. رضبو اهلل فُ ولو وضع اؼبصنِّ 
ىو  اغببس ( َأْحِبسُ بِالَعْهِد، َوَل ( أي: ال أنقض ) َأِخيسُ ِإنِّي َل قاؿ: )
 ( أي: ُرُسل زعماء اؼبشركْب.الرُُّسلَ اؼبعروؼ )

  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
نقض العهد من  ( يدؿ على أف   َأِخيسُ ِإنِّي َل قولو: ) المسألة األولى:

  رذائل الصفات.
( يدؿ على ربرَل نقض بِالَعْهدِ   َأِخيسُ َل ِإنِّي قولو: ) المسألة الثانية:

العهود بْب اؼبسلمْب وبْب اؼبشركْب, وكذا فيما دوهنم كالعهود بْب أفراد 
  اؼبسلمْب, وكذا العهود بْب أفراد اؼبشركْب.

يبِّ ( يدؿ على كماؿ صفات الن  بِالَعْهدِ   َأِخيسُ َل قولو: ) المسألة الثالثة:
  صدقو ُب العهود. :ومن ذلك صلى اهلل عليو وسلم

من عادة  ( يدؿ على أف   َأْحِبُس الرُُّسلَ َوَل قولو: ) المسألة الرابعة:
 اعباىلية فيهم من وببس ُرُسل الزعماء.

يدؿ على ربرَل حبس ُرُسل اؼبشركْب إذا دخلوا أراضي  المسألة الخامسة:
  عظيمة.الفسدة اؼباؼبسلمْب؛ ؼبا ُب ذلك من 

تعاملو مع اؼبشركْب, بل ُب يدؿ على ؿباسن اإلسبلـ  المسألة السادسة:
 ا يؤكد عاؼبية رسالة اإلسبلـ.مع زعماء اؼبشركْب وُرُسِلهم فب  

  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو َأنَّ َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل عليو  - ٛٔٔٔ
ِِيَها، َوأَيَُّما قَ ْريٍَة أَيَُّما قَ ْريَ ))وسلم قَاَل:  ََِسْهُمُكْم  ِِيَها،  ٍة أَتَ ْيُتُموَىا، ََِأَقْمُتْم 

 .َرَواُه ُمْسِلمٌ  ((ُخُمَسَها لِلَِّو َوَرُسوِلِو، َثُمَّ ِىَي َلُكمْ  اللََّو َوَرُسوَلُو، َِِإنَّ  َعَصتِ 
األراضي  أف   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب كتاب اعبهاد؛ لبياف

  حم وغّب ذلك.قسم السبلح والل  قسم كما يُ أو ذات الفيء تُ  مةو اؼبغن
( يعِب: من قرى اؼبشركْب أَتَ ْيُتُموَىا) وىا( يعِب: غزوسبأَيَُّما قَ ْريَةٍ : )قاؿ

ِِيَها) ( أي: حاصرسبوىا؛ ففروا منها وبقيتهم ُب دارىم ومل وبصل منكم ََِأَقْمُتْم 
ِِيهَ قتاؿ ) ومن مصارؼ الفيء الصرؼ على  ,هي ُبءف( أي: اََِسْهُمُكْم 

  .اجملاىدين
اؼبسلموف  فقاتلها أبت اإلسبلـ واعبزيةف( اللََّو َوَرُسوَلوُ  َوأَيَُّما قَ ْريٍَة َعَصتِ )

( واؼبتبقي وىو ُخُمَسَها لِلَِّو َوَرُسوِلوِ  َِِإنَّ وقسمتها: ) ,فهي غنيمة وليست فيئاً 
  ( أي: للمقاتلْب.َلُكمْ َثُمَّ ِىَي أربعة األطباس )

  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
إْذ  ؛( يدؿ على مشقة اعبهادأَيَُّما قَ ْريٍَة أَتَ ْيُتُموَىاقولو: ) المسألة األولى:

وىذا فيو خطر عظيم؛ ؽبذا جاء ُب اعبهاد  البلد إىل قرى أخرىمن فيو خروج 
  الفضل الكبّب.

ِِيَهاقولو: ) المسألة الثانية: ( يدؿ على جواز حصار اؼبشركْب ََِأَقْمُتْم 
بلح, واؼبدد من اعبند وغّب ذلك, راب, والسِّ بشٌب  األنواع من: الطعاـ, والش  
  حٌب ولو أد ى ذلك إىل جوعهم.

ِِيَهاقولو: ) المسألة الثالثة: ديار اؼبشركْب إذا غزاىا  ( يدؿ على أف  َِأََقْمُتْم 
  ؽبم. اؼبسلموف فهي ملكٌ 
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ِِيَهاقولو: ) المسألة الرابعة: ُب أماكن  ث( يدؿ على جواز الل بُ ََِأَقْمُتْم 
 ومساكنهم بعد فرارىم منها. ار وديارىمالكف  

ِِيَهاقولو: ) المسألة الخامسة: ت القرية إذا فُِتحَ  ( يدؿ على أف  ََِسْهُمُكْم 
 ىث نث مث ُّٱٱبحانو:كما قاؿ س  -أي: الفيء  - ومُ سْ من غّب قتاؿ فهي ُبء, وقَ 

  .َّ يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث
ِِيَهاقولو: ) المسألة السادسة: اؼبصارؼ السابقة  ( أي: أف  ََِسْهُمُكْم 

  س هلل ولرسولو.مُ للفيء يعود منها للمقاتلْب من اػبُ 
الفيء ال يكوف أربعة أطباسو للمقاتلْب   يدؿ على أف   المسألة السابعة:

قسمو ويل األمر دبا يراه مصلحة للمسلمْب, و هلل ولرسولو يُ ا كل  كالغنيمة, وإمب  
 خن حن جن  يم ىم مم خم ُّٱقولو: ُب ومن ذلك: ما ذكره اهلل 

  .َّ ين ىن من
من  ( يدؿ على أف  اللََّو َوَرُسوَلوُ  َوأَيَُّما قَ ْريٍَة َعَصتِ قولو: ) المسألة الثامنة:
 فيأىب اإلسبلـ واعبزية, وىذا من عصياف اهلل ورسولو. القرى ما ىو مستكرب

ار, منهم من يفر من يدؿ على أصناؼ أخبلؽ الكف   المسألة التاسعة:
قد يكوف ؽبم ىذا فؿ, وُب ذلك مهيئة لنفوس اؼبسلمْب ومنهم يثبت للقتا هار د

  أو ذاؾ.
ى اهلل صليب  ( يدؿ على من عصى الن  َوَرُسوَلوُ قولو: ) المسألة العاشرة:

 فقد أطاع اهلل صلى اهلل عليو وسلميب  فقد عصى اهلل, ومن أطاع الن   عليو وسلم
  .َّ حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱكما قاؿ سبحانو: 

األرض  ( يدؿ على أف  ُخُمَسَها لِلَّوِ  َِِإنَّ قولو: ) المسألة الحادية عشرة:
س مُ قسمة الغنيمة اػبُ  ولكن   ,قسم أيضًا كما يقسم الفيءلك بالغنيمة تُ الٍب سبُ 
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 ا ىبصوقف جزًء منها فب  يُ  وأربعة أطباسو للمقاتلْب, ولئلماـ أفْ  هلل ولرسولو
صلى اهلل عليو يب  للمسلمْب؛ كما فعل الن   خراجاً  اؼبقاتلْب قبل قسمتو وهبعلو

  ُب خيرب. وسلم
 عملٍ  كل    ( يدؿ على أف  ُخُمَسَها لِلَّوِ  َِِإنَّ قولو: ) المسألة الثانية عشرة:

ذلك هلل, فمثبًل لو تقوؿ: ىذا الطعاـ هلل يصح أي:  أف  إطبلؽ وقربة يصح 
 .وتعاىل سبحانونفق ُب ابتغاء مرضاتو لوجو اهلل, وما يُ 

ىذا السهم بعد  ( يدؿ على أف  لِلَِّو َوَرُسوِلوِ ) قولو: المسألة الثالثة عشرة:
يتصرؼ فيو اإلماـ دبا فيو مصلحة اؼبسلمْب,   صلى اهلل عليو وسلميبِّ وفاة الن  

  كبناء الطرؽ واؼبستشفيات وغّب ذلك.
األرض اؼبغنومة  ( يدؿ على أف  َثُمَّ ِىَي َلُكمْ قولو: ) المسألة الرابعة عشرة:

  .-على التفصيل السابق  -بالقتاؿ أربعة أطباسها للغامبْب 
ما يبلكو اؼبقاتل من  ( يدؿ على أف  َلُكمْ قولو: ) المسألة الخامسة عشرة:

يبيعها أو يهبها أو غّب ذلك من  لو, لو أفْ  غّبىا ىي ملكٌ  وأ اؼبغنم من أرضٍ 
 التصرفات.

حيث أباح اإلسبلـ  يدؿ على منافع اعبهاد المسألة السادسة عشرة:
 ك أرضاً ىنا وىناؾ بسبب جهاده.*يتمل   للمجاىد أفْ 
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  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
 (َوالُهْدنَةِ  ،الِجْزيَةِ  بَابُ )

  و.و الكافر للمسلمْب مقابل حقن دمِو وضبايت: ماٌؿ يدفعاعبزيةُ 
فمن الكتاب قولو سبحانو:  ن ة واإلصباع,والس   واألصل فيها الكتاب

ة: ما ورد من أحاديث ن  , ومن الس  َّ مم ام يل ىل مل يك ىكُّٱ
  يتها.العلِم على مشروع الباب, ومن اإلصباع: أصبع أىلُ 

  ًة معلومة.مد   فاؽ على وقف القتاؿواؽبدنة: ىي اتِّ 
 جل مك ُّٱفمن الكتاب قولو سبحانو:  ة واإلصباع,ن  والس   واألصل فيو الكتاب

ومن ذلك ما  ة: ما سيأٌب من أحاديث البابن  , ومن الس  َّ هل مل خل  حل
ة على عدـ اغبرب بينهم عشر  ار قريشكف    صلى اهلل عليو وسلميب  صاحل بو الن  

  اإلصباع. اسنْب, ودؿ  عليه
  لذلك قاؿ رضبو اهلل:

َأنَّ النَِّبيَّ صلى )): َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف رضي اهلل عنو - ٜٔٔٔ
َرَواُه  ((ِمْن َمُجوِس َىَجرَ  - يَ ْعِني: الِجْزيَةَ  -اهلل عليو وسلم َأَخَذَىا 

 الُبَخاِريُّ.
 .ِِيَها ٱْنِقَِا ٌَ  :- إِ طَّ وَ المُ  ِِي - َلُو َطرِيقٌ وَ 

خذ اعبزية تؤ  أف   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب باب اعبزية؛ لبياف
  حٌب من غّب أىل الكتاب.

أي:  (- يَ ْعِني: الِجْزيَةَ  -َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َأَخَذَىا ): قاؿ
النار,  اجملوس ىم ُب األصل ُعب اد (ِمْن َمُجوسِ )لت إليو سِ رْ طلبها منهم, وأُ 

ىي اؼبنطقة الٍب تقع شرؽ جنوب  (َىَجرَ )وأصل نشوء ىذه الفرقة ُب الُفْرِس 
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ٍب  ى سابقًا إقليم البحرينسم  اعبزيرة العربية, وىي اآلف األحساء وما حوؽبا, وتُ 
  أصبحت البحرين اسٌم على جزيرة خارج ىذا اؼبكاف.

  مسائل: عد ةوىذا اغبديث يدؿ على 
يدؿ على  (َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َأَخَذَىاقولو: ) :المسألة األولى

  ار بقوة اإلسبلـ.خذ من الكف  قوة اإلسبلـ؛ إْذ موارده اؼبالية ما يؤ 
ؼ للقتل, اإلسبلـ ال يتشو   يدؿ ىذا اغبديث على أف   المسألة الثانية:

  ا وبقن الدـ ولو باؼباؿ.وإمب  
أخذ اعبزية من اؼبشركْب حقُن الدـ, وضبايُتهم,  مِ كَ من حِ  المسألة الثالثة:

 ورجاُء إسبلمهم بإطالة عمرىم بأخذ اعبزية.
خذ أيضًا من اعبزية تؤ  ( يدؿ على أف  ِمْن َمُجوسِ )قولو:  المسألة الرابعة:

وُعب اِد القبور وغّب  : اؽبندوس والبوذيةغّب أىل الكتاب من اجملوس وغّبىم من
ذلك, وأما أىل الكتاب قد جاء القرآف الكرَل بالنص على أخذ اعبزية منهم 

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ُّٱُب قولو: 

 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث

  خذ حٌب من اجملوس.اعبزية تؤ  فق أىُل العلِم على أف  وقد ات   َّ مل
تلك الديار كانوا ُعب اد  على أف  يدؿ ( َىَجرَ قولو: ) المسألة الخامسة:

الديانة تتقلب ُب  على أف   إىل دار توحيد؛ فدؿ   -بإذف اهلل  -لت , ٍب ربو  النار
  البلداف.

ساؽ ( ِِيَها ٱْنِقَِا ٌَ  :-ِإ طَّ وَ المُ  ِِي - َلُو َطرِيقٌ ، وَ َرَواُه الُبَخاِريُّ ) قاؿ:
مع اغبديث السابق ُب صحيح طريق مالك مع ضعفو و  اؼبصنُِّف رضبو اهلل
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 لفظ اؼبوطأ أف   أخذ اعبزية من اجملوس متأخٌر مل ينسْخ؛ ألف   أف   :البخاري؛ لبياف
  .((أَْدرِي َكْيَف َأْصَنُع ُب أَْمرِِىْم؟ َما))قاؿ:  رضي اهلل عنوعمر بن اػبطاب 
قد  رضي اهلل عنوالعامل الكبّب كعمر بن اػبطاب  فظ على أف  ويدؿ ىذا الل  

الرضبن بن عوؼ  على ذلك عبد دَ هِ زبفى عليو مسائل تظهر آلخرين كما شَ 
  أخذ اعبزية من ؾبوس ىجر. صلى اهلل عليو وسلميب  الن   بأف  

  ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر َعْن أََنٍس، َوَعْن ُعْثَماَن ْبِن أَِبي  - ٕٓٔٔ

الَولِيِد ِإَلى ُأَكْيِدِر  ْبنَ  َخاِلدَ  َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم بَ ْعثَ )) :ُسَلْيَمانَ 
ََِحَقَن َدمَ و ُدوَمَة، ََِأَخذُ   .َرَواُه أَبُو َداُودَ  ((، َوَصاَلَحُو َعَلى الِجْزيَةِ وُ ُه، 

خذ اعبزية تؤ  أف   :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب باب اعبزية؛ لبياف
  من كندة. ُأَكْيِدَر عريبٌّ  العرب؛ ألف   ارمن كف  أيضاً 

وىذا السند  (َعْن أََنسٍ )بن قتادة األنصاري  (َوَعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمرَ )قاؿ: 
ىذا تابعي, والسند الثاٍل  (َوَعْن ُعْثَماَن ْبِن أَِبي ُسَلْيَمانَ )ٍب قاؿ: فيو ضعف, 

  .فيو انقطاع مرسل
يب  أي: والن   (الَولِيدِ  ْبنَ  َخاِلدَ  اهلل عليو وسلم بَ ْعثَ  َأنَّ النَِّبيَّ صلى)قاؿ: 

ىذا اسم اؼبلك ىناؾ  (ِإَلى ُأَكْيِدرِ )كاف ُب غزوة تبوؾ   عليو الص بلة والس بلـ
 يعِب: اؼبلك أكيدر الذي ىو ملكٌ  (ُدوَمةَ )اؼبلك الكندي  اظبو أكيدر بن عبد

ُب  الشرقية من اعبزيرة العربيةلية على دومة اعبندؿ, وىي تقع ُب اعبهة الشما
  .منطقة اعبوؼ

أي: مل  (وُ ََِحَقَن َدمَ )يعِب: خالد بن الوليد أسَر أكيدر  (هُ و ََِأَخذُ )قاؿ: 
  .(َوَصاَلَحُو َعَلى الِجْزيَةِ )وجعل لو األماف  يقتلو
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  عد ة مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على 
( يدؿ على عليو وسلم بَ ْعثَ  َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل)قولو:  :المسألة األولى

 ُب آخر عصر ى إال  مل يتقو   صلى اهلل عليو وسلميبِّ اإلسبلـ ُب عهد الن   أف  
القبائل تقاتلو  بدأتٍب  صلى اهلل عليو وسلميب  ففي أوؿ الرسالة ُأْخرَِج الن   بوة,الن  

العاقبة  أف   على يرسل؛ فدؿ   صلى اهلل عليو وسلميب  ٍب بعد ذلك بدأ الن   ,فصرب
  للتقوى.

منقبة خالد بن ( يدؿ على الَولِيدِ  ْبنَ  َخاِلدَ  بَ ْعثَ )قولو:  :المسألة الثانية
 اد ُب الفتح ٍب بعد إسبلمو أصبح من قُػو  إْذ كاف كافرًا ومل يسلم إال   الوليد؛

  اؼبسلم يعمل أعماالً كبّبًة ُب زمن يسٍّب. على أف   اؼبسلمْب؛ فدؿ  
اؼبمالك غّب  ( يدؿ على أف  ِإَلى ُأَكْيِدِر ُدوَمةَ قولو: ) :الثالثةالمسألة 

  والرخاء. والعدؿ فيها اإلسبلـ فيحل   ,اؼبسلمة تتساقط عند قوة اإلسبلـ
رضي اهلل ( يدؿ على شجاعة الصحابة هُ و ََِأَخذُ )قولو:  :المسألة الرابعة

رضي اهلل مئة مقاتل  ومل يكن معو حْب إذف سوى أربع ؛ فقائٌد أَسَر ملكاً عنهم
  .عنو

اإلسبلـ  ( ىذا يدؿ صراحًة على أف  وُ ََِحَقَن َدمَ قولو: ) :المسألة الخامسة
اعبهاد لقتاؿ من يبنع  لَ عِ ا جُ ا يريد ىداية الناس, وإمب  وإمب   ال يريد إراقة الدماء

  الدعوة.
 ( ىذا ىو الشاىد؛ فدؿ  َعَلى الِجْزيَةِ َوَصاَلَحُو قولو: ) المسألة السادسة:

ؽ اإلسبلـ بْب العريب فرِّ ار العرب, ومل يُ على جواز أخذ اعبزية من الكف  
 والعجمي سواء من أىل كتاب أو من غّب الكتاب ُب اعبزية.*

  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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النَِّبيُّ صلى بَ َعثَِني ))قَاَل:  رضي اهلل عنو َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ  - ٕٔٔٔ
ْدلَُو ، َأْو عَ اهلل عليو وسلم ِإَلى الَيَمِن، َوَأَمَرِني َأْن آُخَذ ِمْن ُكلِّ َحاِلٍم ِديَناراً 

 ، َوَصحََّحُو ٱْبُن ِحبَّاَن، َوالَحاِكُم.َثَةُ َأْخَرَجُو الثََّل  ((اً يّ رِ اِِ عَ مَ 
 مقدار اعبزية. :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب باب اعبزية؛ لبياف

يبِّ وذلك قبل وفاة الن   (بَ َعثَِني النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ِإَلى الَيَمنِ )قاؿ: 
أي: من   (ِمْن ُكلِّ َحاِلمٍ )اعبزية  (َوَأَمَرِني َأْن آُخذَ )بسنة  صلى اهلل عليو وسلم

 امل أي: الذي احتلم ُب منامو فأنزؿ, ويقاس عليو بقيةبالغ, واؼبراد حب كلِّ 
  .عبلمات البلوغ

( الدينار يساوي أربع جرامات وربع من الذىب, وجراـ ِديَناراً )قولو: 
مقدار اعبزية ُب ذلك الوقت  أي: أف   ,الذىب يساوي اليـو مئة وعشرين رياالً 

  مئة وشبانوف ريااًل. على ىذا التقدير تقريباً طبس
( أي: عدلو ثيابًا من اً يّ رِ اِِ عَ مَ ( أي: قيمتو أو ما يساويو )ْدَلوُ َأْو عَ قاؿ: )
  ري, واؼبعافري حيٌّ ُب اليمن اشتهر بصناعة الثياب.النوع اؼبعاف
َوَصحََّحُو ٱْبُن ) ي: أبو دواد, والَبمذي, والنسائي( أَثَةُ َأْخَرَجُو الثََّل قاؿ: )

 (. ِحبَّاَن، َوالَحاِكمُ 
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل: 

( يدؿ على بَ َعثَِني النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلمقولو: ) :األولى المسألة
 كأىل الذمة.   واز طلب اإلماـ ماالً فبن يصوهنمج

اليمن كانت ُب عهد  ( يدؿ على أف  ِإَلى الَيَمنِ قولو: ) المسألة الثانية:
يبِّ يبِّ صلى اهلل عليو وسلم من أىل الكتاب, فهدى اهلل عز وجل ُب عصر الن  الن  

 و وسلم منهم من ىدى. صلى اهلل علي
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( يدؿ على وجوب أخذ اعبزية من أىل َوَأَمَرِنيقولو: ) المسألة الثالثة:
 الذمة. 

ة اإلسبلـ؛ إْذ ارتضى ( يدؿ على ظباحَوَأَمَرِنيقولو: ) المسألة الرابعة:
 هم يسلموف. لعل   حبمايتهم عن قتلهم

اعبزية  يدؿ على أف   (َأْن آُخَذ ِمْن ُكلِّ َحاِلمٍ قولو: ) المسألة الخامسة:
خذ من فبل تؤ  -يعِب: فبن يقاتل  -القتل بالغ فبن لو وصف  خذ من كلِّ تؤ 

 ـ, وال من اجملنوف. رِ الصغّب, وال من اؼبرأة, وال من اؽبَ 
يبِّ مقدار اعبزية ُب عهد الن   ( يدؿ على أف  ِديَناراً قولو: ) المسألة السادسة:

 رىا دينار. صلى اهلل عليو وسلم الٍب قد  
وليس من الدافع  تقدير مقدار اعبزية لئلماـ يدؿ على أف   المسألة السابعة:

 من أىل الذمة. 
يدفع أىل الذمة  و هبوز أفْ ( يدؿ على أن  ْدَلوُ َأْو عَ قولو: ) المسألة الثامنة:

الثياب, أو الطعاـ, أو سجاد وكبو  :ما يعادؿ مقدار ما فرضو اإلماـ عليهم من
 ذلك. 
 حبسب تقدير اعبزية يتغّب   على أف  يدؿ ( اً يّ رِ اِِ عَ مَ قولو: ) سألة التاسعة:الم

الزماف واؼبكاف, فلو فرض اغباكم ُب ىذا العصر مبلغًا أو عدلو يزيد عن الدينار 
 اهلل.  ماأو أقل هبوز, وإىل ىذا ذىب شيخ اإلسبلـ وابن القيم رضبه

 اعبزية من معامل قوة اإلسبلـ.  يدؿ على أف   المسألة العاشرة:
 ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل: 

صلى  َعِن النَِّبيِّ  َعْمِرو الُمَزِنيِّ رضي اهلل عنو ْبنِ  َوَعْن َعاِئذِ  - ٕٕٔٔ
ِِْنيُّ. (( يُ ْعَلىيَ ْعُلو، َوَل  مُ اإِلْسَل ))اهلل عليو وسلم قَاَل:    َأْخَرَجُو الدَّارَُق
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على أىل  أف   :رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب باب اعبزية؛ لبيافساؽ اؼبصنُِّف 
 الذمة حقوقاً غّب اعبزية. 

( أي: ال  يُ ْعَلىَوَل ويكوف ىو الشامُخ ) ( أي: يعتز  يَ ْعُلو مُ اإِلْسَل قاؿ: )
 يرتفع على اإلسبلـ.  أحد

ِِْنيُّ قاؿ: )  فيو ضعف, ويدؿ على عد ة مسائل: ( و َأْخَرَجُو الدَّارَُق
اغبق ىو دين الدين  ( يدؿ على أف  يَ ْعُلو مُ اإِلْسَل قولو: ) المسألة األولى:

 مسك بو. ففيو طمأنينة ألىلو بالت    من كاف على اغبقو إال  اإلسبلـ؛ إْذ ال يعل
( يدؿ ىذا العلو جبميع أنواعو يَ ْعُلو مُ اإِلْسَل قولو: ) المسألة الثانية:

 ت أىلو وغّب ذلك.وبنصره, وعز  بانتشاره, وؿببة الناس لو, 
صبيع األدياف ربت دين  ( يدؿ على أف   يُ ْعَلىَوَل قولو: ) المسألة الثالثة:

 ُّ َّ ٍّ ُّٱ وقاؿ: َّ مبنب زب  رب يئ ىئ ُّٱ قاؿ سبحانو: اإلسبلـ
 . رؼ الباطل فهو ُب ذؿ  فمهما تزخ َّ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

وىو  -أىل الذمة  ( يدؿ على أف   يُ ْعَلىَوَل قولو: ) المسألة الرابعة:
رفعوف على أىل اإلسبلـ مثل: ال تعلى كنائسهم ال يُ  -الشاىد من اغبديث 

اؼبسلمْب  لى من حي  عؼبسلمْب, ومثل: ال يوضعوف ُب حي  أعلى مساجد ا
صصوف دبدارس أوىل من مدارس اؼبسلمْب بالرقي وكبو ذلك, ومثل: ال ىبُ 

 وىكذا. 
 : ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل

َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو َأنَّ َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل عليو  - ٖٕٔٔ
ِِي  تَ ْبَدُؤوا اليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى بِالسََّل َل ))وسلم قَاَل:  ِم، َوِإَذا َلِقيُتْم َأَحَدُىْم 

َِرُّوُه ِإَلى َأْضَيِقوِ  ;َطرِيقٍ   َرَواُه ُمْسِلٌم. ((َِٱْض
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من اغبقوؽ  أف   :رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب باب اعبزية؛ لبياف ساؽ اؼبصنِّفُ 
 على أىل الذمة غّب اعبزية عدـ بُدأمِهم بالسبلـ, وكذا اؼبشي ُب الطرقات. 

( واؼبراد بلفظة السبلـ اؼبعروفة مِ  تَ ْبَدُؤوا اليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى بِالسََّل َل قاؿ: )
ِِي َطرِ ) َِرُّوُه ِإَلى فيها باألقداـ ) ( أي: يساريقٍ َوِإَذا َلِقيُتْم َأَحَدُىْم  َِٱْض

ا ىم يكونوف جبانب الطريق, وإمب   يعِب: ال تفسحوا أنتم ؽبم الطريق( َأْضَيِقوِ 
 وأنتم ُب وسط الطريق. 

 : وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل
( يدؿ على مِ  تَ ْبَدُؤوا اليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى بِالسََّل َل قولو: ) المسألة األولى:

 ربرَل بُدأت اليهود والنصارى بالسبلـ. 
ار من غّب أىل الكتاب أيضًا ال الكف   يدؿ على أف   المسألة الثانية:

  يبدؤوف بالسبلـ؛ جبامع الكفر.
 لقى السبلـ إال  إْذ ال يُ  يدؿ على أنبية السبلـ ُب اإلسبلـ؛ المسألة الثالثة:

 على اؼبسلمْب. 
؛ إلقاء السبلـ عليهم ُب عدـ مِ كَ من اغبِ  على أف  يدؿ  المسألة الرابعة:

يب  صلى اهلل عليو وأيضًا غبسدىم اؼبسلمْب عليو, قاؿ الن   بسبب كفرىم باهلل
 ((يَػُهوُد َعَلى َشْيٍء, َما َحَسَدْتُكْم َعَلى الس بَلـِ َوالت ْأِمْبِ َما َحَسَدْتُكْم ال))وسلم: 

 رواه ابن ماجو. 
و هبوز رد  السبلـ على أىل الكتاب ولكن يدؿ على أن   المسألة الخامسة:

 :َوِإَذا َسل ُموا َعَلْيُكْم فَػُقوُلوا))يب  صلى اهلل عليو وسلم بقولو: بصيغة ذكرىا الن  
 . ((َعَلْيُكمْ 
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يب   الن  إذا احتاج اؼبسلم إىل إلقاء التحية عليهم فبْب   المسألة السادسة:
, فقط وال يقاؿ: السبلـ عليكم ((الس بَلـُ ))و يقاؿ ؽبم: صلى اهلل عليو وسلم أن  

ـُ َعَلٰى َمِن ٱتػ َبَع اؽبُ الس  )) يقاؿ ؽبم: أو  . ((َدىٰ بَل
ـ يكره إلقاؤىا على أنواع التحية غّب السبل يدؿ على أف  المسألة السابعة: 

 مثل: صباح اػبّب, مساء اػبّب وىكذا.  غّب اؼبسلمْب
ِِي َطرِيقٍ قولو: ) المسألة الثامنة:  ( يدؿ على أف  َوِإَذا َلِقيُتْم َأَحَدُىْم 

 ولكن لو التقى هبم.  تلط هبماؼبسلم ال ىبَ 
َِرُّوُه ِإَلى َأْضَيِقوِ قولو: )المسألة التاسعة:  معاملة الذمي  ( يدؿ أف  َِٱْض

تكوف دبا فيو ذؿٌّ لو, ويقاس على ذلك مثل: عدـ إجبلسهم ُب الصفوؼ 
 مة ُب اؼبناسبات وغّبىا. اؼبقد  

 ة اإلسبلـ وىيبتو. يدؿ على عز   المسألة العاشرة:
إْذ يهوي بصاحبو إىل  يدؿ على شـؤ الكفر؛ المسألة الحادية عشرة:

*.  اؼبهانة والذؿِّ
  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َأنَّ )) رضي اهلل عنهما: َوَمْرَوانَ  ،َمْخَرَمةَ  الِمْسَوِر ْبنِ  َوَعنِ  - ٕٗٔٔ
الَحِديَث  رَ َِذَكَ  - ... النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َخَرَج َعاَم الُحَدْيِبَيةِ 

ُوِلوِ  و: َعْمرٍ  ْبنَ  ُسَهْيلَ  ،: َىَذا َما َصاَلَح َعَلْيِو ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَّوِ - َوِِيوِ  ،بِِ
ِِيَها النَّاُس، َوَيكُ  َعَلى َوْضِع الَحْرِب َعْشرَ  فُّ بَ ْعُضُهْم َعْن ِسِنيَن، يَْأَمُن 

 ِِي الُبَخاِريِّ. وُ َوَأْصلُ  ،َداُودَ  َأْخَرَجُو أَبُو ((بَ ْعضٍ 
جواز  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب باب اعبزية واؽبدنة؛ لبياف

  اؽبدنة مع اؼبشركْب.
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ىو مرواف بن  (رضي اهلل عنهما َوَمْرَوانَ  ،َمْخَرَمةَ  الِمْسَوِر ْبنِ  َوَعنِ )قاؿ: 
  .اؼبلك بن مرواف اغبكم والد عبد

وذلك ُب السنة  (َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َخَرَج َعاَم الُحَدْيِبَيةِ )
ُوِلوِ  رَ َِذَكَ )السادسة ُب ذي القعدة  أي: فيما جاء ُب ىذا  (َوِِيوِ  ،الَحِديَث بِِ

وىو  (وَعْمرٍ  ْبنَ  ُسَهْيلَ  ،َعْبِد اللَّوِ  َىَذا َما َصاَلَح َعَلْيِو ُمَحمَُّد ْبنُ ) :اغبديث
ِِيَها النَّاسُ  َعَلى َوْضِع الَحْرِب َعْشرَ )رسوؿ اؼبشركْب حْب إذف   (ِسِنيَن، يَْأَمُن 

  .(َوَيُكفُّ بَ ْعُضُهْم َعْن بَ ْعضٍ )بعضهم 
 عد ة مسائل: وىذا اغبديث يدؿ على 

( يدؿ على عليو وسلم َخَرجَ  َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهللقولو: ) :المسألة األولى
  كاف يذىب بنفسو ُب الغزوات الكبار.  صلى اهلل عليو وسلميب  الن   أف  

صلى اهلل عليو يبِّ الن   رُ مُ ( وكاف عُ َعاَم الُحَدْيِبَيةِ : قولو: )المسألة الثانية
ِكبَػَر سنو مل يبنعو من منفعة   على أف   حْب إذف تسع وطبسوف عاماً؛ فدؿ   وسلم

  اؼبسلمْب.
( يدؿ َىَذا َما َصاَلَح َعَلْيِو ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَّوِ قولو: ) :المسألة الثالثة

  إْذ كاف ىو يعقد الصلَح بنفِسو. صلى اهلل عليو وسلم؛يبِّ على تواضع الن  
ليس أفراد اإلماـ ىو الذي يعقد الصلح و  يدؿ على أف   المسألة الرابعة:

  .الناس
يبِّ ( يدؿ على تواضع الن  ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَّوِ قولو: ) :المسألة الخامسة
  داً.فذكر اظْبَُو ؾبر   صلى اهلل عليو وسلم؛

فظ يدؿ على ( سياؽ ىذا الل  وَعْمرٍ  ْبنَ  ُسَهْيلَ قولو: ) :المسألة السادسة
  تقدـ ذكر اسم اؼبسلم على اؼبشرؾ.
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( ىذا ىو ِسِنينَ  َعَلى َوْضِع الَحْرِب َعْشرَ قولو: ) السابعة:المسألة 
كما قاؿ سبحانو:   دنة بْب اؼبسلمْب وبْب اؼبشركْبيدؿ على جواز اؽب الشاىد

 . َّ هل مل خل  حل جل مك ُّٱ
( يدؿ على جواز عقد اؽبدنة ولو ِسِنينَ  َعْشرَ قولو: ) المسألة الثامنة:

  سنْب طويلة.
ِِيَها النَّاسُ قولو: ) المسألة التاسعة:  اغبرب فيو خوؼ ( يدؿ على أف  يَْأَمُن 

  ومشقة على الناس بتعطيل مصاحٍل ؽبم.
( يدؿ على وجود َوَيُكفُّ بَ ْعُضُهْم َعْن بَ ْعضٍ قولو: ) المسألة العاشرة:

كما    عليو الص بلة والس بلـمفاسدة ُب اغبرب ومن ذلك االعتداء؛ لذلك قاؿ 
, َواْسأَُلوا اهلَل اَل تَػَتَمنػ ْوا لَِقاَء ا !أَيػ َها الن اسُ يَا ))ُب البخاري ومسلم:  لَعُدوِّ

  .((َعاِفَيةَ ال
ىذا الصلُح ظب اه اهلل عز وجل فتحًا ُب قولو:  المسألة الحادية عشرة:

و ىذه , وظب ي فتحاً؛ ألن  نَػزََلت ُب صلح اغبديبية  َّ حم جم يل ىل مل خلُّٱ
قريٍش باؼبسلمْب فعقدوا معهم صلحاً,  كفاررة األوىل الٍب يعَبؼ فيها  ىي اؼب

  وكانوا قبل ذلك ال يروف اؼبسلمْب شيئاً.
 ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل: 

َأنَّ َمْن ))، َوِِيِو: رضي اهلل عنو ِمْن َحِديِث أََنسٍ  وُ بَ ْعضَ  َوَأْخرَج ُمْسِلمٌ 
َناَعَلْيُكْم، َوَمْن  هُ َجاَء ِمْنُكْم َلْم نَ ُردَّ  ُُ  ،َجاءَُكْم ِمنَّا َرَدْدُتُموُه َعَلي ْ َِ َقاُلوا: أََنْكُت

َُ ِإنَُّو مَ  ،؟ قَاَل: نَ َعمْ اللَّوِ  َىَذا يَا َرُسولَ  ِمنَّا ِإلَْيِهْم َِأَبْ َعَدُه اللَُّو، َوَمْن  ْن َذَى
ََِسَيْجَعُل اللَُّو َلُو َِ َرجاً  ُهْم،   .((جاً ْخرَ َومَ  َجاَءنَا ِمن ْ
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و لو وجدت شروط ُب اؽبدنة أن   :ضبو اهلل ىذه الرواية؛ لبيافساؽ اؼبصنُِّف ر 
  ُب ظاىرىا ضعف للمسلمْب فتصح اؽبدنة.

َلْم )يعِب: من جاء إىل اؼبشركْب من اؼبسلمْب  (َأنَّ َمْن َجاَء ِمْنُكمْ )قاؿ: 
 (َرَدْدُتُموهُ  ِمنَّا)أي ها اؼبسلموف  (َوَمْن َجاءَُكمْ ) ,أي ها اؼبسلموف (َعَلْيُكمْ  هُ نَ ُردَّ 

َنا)أي ها اؼبسلموف  وؼبا كاف ُب ظاىر ىاذين الشرطْب ضعف للمسلمْب , (َعَلي ْ
ُُ َىَذا يَا َرُسولَ )   .(؟ قَاَل: نَ َعمْ اللَّوِ  َِ َقاُلوا: أََنْكُت

َُ ِإنَُّو مَ ) العلة ٍب بْب   يعِب: أبعده اهلل عن ا؛  (ِمنَّا ِإلَْيِهْم َِأَبْ َعَدُه اللَّوُ  ْن َذَى
ُهمْ )و ارتدى عن دينو ألن   ََِسَيْجَعُل اللَُّو َلُو )يعِب: فرددناه  (َوَمْن َجاَءنَا ِمن ْ

  .(جاً ْخرَ َومَ  َِ َرجاً 
  عد ة مسائل: وىذا اغبديث يدؿ على 

( يدؿ على َعَلْيُكمْ  هُ َأنَّ َمْن َجاَء ِمْنُكْم َلْم نَ ُردَّ قولو: ) المسألة األولى:
إْذ اؼبشركوف ُب تلك اغبالة ُب حاؿ قوة,  كْب ؼبواطن ضعف اؼبسلمْب؛تتبع اؼبشر 

فيعرضوف على اؼبسلمْب اإلتياف إليهم وىذا من حيلهم, وكما قاؿ ملك الرـو 
  .((غبَْْق بَِنا نُػَواِسكَ ا))لكعب: 

يدؿ على ( َعَلْيُكمْ  هُ َأنَّ َمْن َجاَء ِمْنُكْم َلْم نَ ُردَّ قولو: ) المسألة الثانية:
  بهات عند اؼبسلمْب.تتبع اؼبشركْب ؼبواطن الش  

َناقولو: ) المسألة الثالثة:  ( يدؿ على حقدَوَمْن َجاءَُكْم ِمنَّا َرَدْدُتُموُه َعَلي ْ
 ىق ُّٱ كما قاؿ سبحانو:  بعدـ غبوؽ أحٍد منهم ُب صف اؼبسلمْب ارالكف  

 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق

 .َّ من



117 
 

ُُ َىَذا يَا َرُسولَ قولو: ) المسألة الرابعة:  ( يدؿ على أف  ؟اللَّوِ  َِ َقاُلوا: أََنْكُت
  .الكتابة يصار إليها ُب مهمات األعماؿ

ُُ َىَذا يَا َرُسولَ قولو: ) المسألة الخامسة: ( يدؿ ىذا ؟اللَّوِ  َِ َقاُلوا: أََنْكُت
 إذا رأوا شيئًا ُب ظاىره ُب غّب صاحل اؼبسلمْب أفْ  للرعية على أف   االستفهاـ

  هوا اإلماـ لذلك.نبِّ يُ 
صلى اهلل يبِّ الن   ( يدؿ على قوة توكلقَاَل: نَ َعمْ قولو: ) المسألة السادسة:

 و وثقتو فيو.على ربِّ  عليو وسلم
َُ ِإنَُّو مَ قولو: ) المسألة السابعة: ( يدؿ على ِمنَّا ِإلَْيِهْم َِأَبْ َعَدُه اللَّوُ  ْن َذَى

  و.ال عند رسولال قيمة لو عند اهلل و  اؼبرتد أف  
صلى اهلل يب  من ترؾ دينو ال وبزُف عليو, الن   يدؿ على أف   المسألة الثامنة:

  .َّ  زت رت يب ىب نب ُّٱواهلل يقوؿ:  ((َفأَبْػَعَدُه الل وُ ))قاؿ:  عليو وسلم
ََِسَيْجَعُل اللَُّو َلُو َِ َرجاً قولو: ) التاسعة:المسألة  ُهْم،   َوَمْن َجاَءنَا ِمن ْ

كاف ُب ظاىرىا ظلم ألفراد   ( يدؿ على التزاـ اإلماـ بالشروط وإفْ جاً ْخرَ َومَ 
ورمى نفسو عند اؼبسلمْب,  د باغبديدقي  اؼبسلمْب, لذلك أتى أبو جندؿ وىو مُ 

  فرد ه اؼبسلمْب إىل اؼبشركْب وافاً هبذا الشرط.
( وقع ما تفاؿ جاً ْخرَ َومَ  ََِسَيْجَعُل اللَُّو َلُو َِ َرجاً قولو: ) المسألة العاشرة:

ن أتى إليهم فبن أسلم ىو ؼبفكاف رد  اؼبسلمْب  ؛صلى اهلل عليو وسلميب  بو الن  
ومن معو بدأوا يتعرضوف لرواحل اؼبشركْب, ٍب بعد  سبب فتح مكة, فأبو جندؿ

يب  فأتى الن   ,من خزاعة صلى اهلل عليو وسلم يبِّ ذلك قاتل قريشًا أحبلؼ الن  
  ُب الفتح. ملغزوى صلى اهلل عليو وسلم

 ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل: 
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صلى  َعِن النَِّبيِّ  رضي اهلل عنهماو َوَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍ  - ٕ٘ٔٔ
رَاِئَحَة الَجنَِّة، َوِإنَّ رِيَحَها  حْ رَ َلْم ي َ  داً ُمَعاىَ  لَ ْن قَ تَ مَ ))اهلل عليو وسلم قَاَل: 

 َأْخَرَجُو الُبَخاِريُّ. ((ِمْن َمِسيَرِة َأْربَِعيَن َعاماً  ُيوَجدُ لَ 
وعيد  :ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث ُب باب اعبزية واؽبدنة؛ لبياف

  معاىداً. لمن قت
وبْب اؼبسلمْب عهد من أىِل من بينو  يعِب: كل   (داً ُمَعاىَ  لَ ْن قَ تَ مَ )قاؿ: 

أي: الزكية الطيبة  (رَاِئَحَة الَجنَّةِ  حْ رَ َلْم ي َ ) , أو اؼبعاىدين, أو اؼبستأمنْبالذمة
 .(ِمْن َمِسيَرِة َأْربَِعيَن َعاماً  ُيوَجدُ لَ )الطيبة  (َوِإنَّ رِيَحَها)وُبَْرـُ من تلك الرائحة 

 عد ة مسائل: وىذا اغبديث يدؿ على 
( يدؿ على تعظيم اإلسبلـ داً ُمَعاىَ  لَ ْن قَ تَ مَ قولو: ) :المسألة األولى

 للعقود ولو كانت مع اؼبشركْب.
اإلسبلـ ىو دين العدؿ والرضبة, فبل يظلم  يدؿ على أف   المسألة الثانية:
  و.أحداً وال يبخسو حق
قتل اؼبعاىد  ( يدؿ على أف  رَاِئَحَة الَجنَّةِ  حْ رَ َلْم ي َ قولو: ) :المسألة الثالثة

  , وكذا ال هبوز إيذاؤه, أو َسْلُب مالِو.من كبائر الذنوب والعياذ باهلل
الوعيد  على أف   ؛ فدؿ  إذا كاف ىذا الوعيد ُب قتل اؼبعاىد المسألة الرابعة:
زواؿ الكعبة أىوف  أف   صلى اهلل عليو وسلميب  كما أخرب الن    ُب قَِتِل اؼبسلم أشد

  من قتل اؼبسلم.
 من أعظم ( يدؿ على أف  رَاِئَحَة الَجنَّةِ  حْ رَ َلْم ي َ قولو: ) :المسألة الخامسة

  ده باعبنة.ت عند اؼبسلمْب وعاؼبرغبا
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هبعل اعبنة والنار  هبب عليو أفْ  اؼبسلم يدؿ على أف   المسألة السادسة:
  نصب عينيو.

( يدؿ ِمْن َمِسيَرِة َأْربَِعيَن َعاماً  ُيوَجدُ َوِإنَّ رِيَحَها لَ قولو: ) :المسألة السابعة
نعيم اعبنة وِعَظِم رائحتها الزكية, ففي اعبنة بساتْب ورائحة ىذه  على شد ة

  البساتْب ُتشم  من مسافة أربعْب عاماً.
 يدؿ على ِكرَبِ أرِض احملشِر فحٌب يصل اؼبسلم إليها يشم المسألة الثامنة:
  رائحتها ٍب يدخلها.

( أي: ِمْن َمِسيَرِة َأْربَِعيَن َعاماً  ُيوَجدُ َوِإنَّ رِيَحَها لَ قولو: ) :المسألة التاسعة
على اعبماؿ  صلى اهلل عليو وسلميبِّ الن    السّب ُب عهددبا اعتاده الناس ُب

 وكبوىا.
ويليو بإذف , اعبزية واؽبدنةباب قد انتهى من  هبذارضبو اهلل  فُ نِّ صويكوف اؼب
 *.ميبق والر  الس  باب  اهلل بعد ذلك
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  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
 (السَّْبِق َوالرَّْميِ  بَابُ )

اجملارة  -بالفتح  -و العوض الذي هُبعل على الشيء, والس بَق : ىالس بقُ 
  بْب اغبيوانات وغّبىا.

فمن الكتاب قولو سبحانو  ة واإلصباع,ن  والس   دؿ  على اؼبسابقة الكتابوقد 
, َّ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱعن أخوة يوسف: 

  من أحاديث, ودؿ  اإلصباع عليو. فُ ة: ما ساقو اؼبصنِّ ن  ومن الس  
  :رضبو اهلل قاؿلذلك 

صلى اهلل  النَِّبيُّ َساَبَق ))قَاَل:  رضي اهلل عنهماَعِن ٱْبِن ُعَمَر  - ٕٙٔٔ
 الَوَدا َِ  وََكاَن َأَمُدَىا َثَِنيَّةَ  - الَحْفَياءِ  عليو وسلم بِالَخْيِل الَِّتي َقْد ُأْضِمَرْت ِمنَ 

وََكاَن  .بَِني زُرَْيقٍ  الثَِّنيَِّة ِإَلى َمْسِجدِ  َوَساَبَق بَ ْيَن الَخْيِل الَِّتي َلْم ُتَضمَّْر ِمنَ  -
ِِيَمْن َسابَ   .ُمت ََّفٌق َعَلْيوِ  ((قَ ٱْبُن ُعَمَر 

مشروعية  :بق؛ لبيافىذا اغبديث ُب باب الس  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل 
  فريق بينها ُب اؼبسابقة.اؼبسابقة بْب اػبيوؿ, والت  

أي:  (صلى اهلل عليو وسلم بِالَخْيِل الَِّتي َقْد ُأْضِمَرتْ  َساَبَق النَِّبيُّ )قاؿ: 
يعِب:  ,ٍب ُقِطَع عنها حٌب َضَمرت نتعطيت من العلف والطعاـ حٌب ظبأُ 

  .وىذا أنشط للخيل ة الطعاـِ ظهرت ضلوع صدرىا من قل  
أي:  (وََكاَن َأَمُدَىا)ىذا مكاف يقع غرب جبل أحٍد  (الَحْفَياءِ  ِمنَ قاؿ: )

شرؽ  (الَوَدا َِ  َثَِنيَّةَ )هناية السباؽ الذي يبدأ من ىناؾ على طريق البيضاء هنايتو 
  .جبل سلع
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 (الثَِّنيَّةِ  ِمنَ )للجري  ( أي: مل تُعدَوَساَبَق بَ ْيَن الَخْيِل الَِّتي َلْم ُتَضمَّرْ قاؿ: )
ومسجد بِب زريق يقع اآلف قرب  (بَِني زُرَْيقٍ  ِإَلى َمْسِجدِ )يعِب: من جبل سلع 

ِِيَمْن )مسجد الغمامة عند بداية النفق من اعبهة اعبنوبية  وََكاَن ٱْبُن ُعَمَر 
  .(َساَبقَ 

 عد ة مسائل: وىذا اغبديث يدؿ على 
( يدؿ صلى اهلل عليو وسلم بِالَخْيلِ  َساَبَق النَِّبيُّ )قولو:  :المسألة األولى

  و بأحواؿ رعيتو حٌب ُب خيوؽبم.واىتمامِ  صلى اهلل عليو وسلميبِّ على تواضع الن  
صلى اهلل يب  الن   السباؽ وال يلـز أف   ( أي: أعد  َساَبقَ )قولو:  :المسألة الثانية

 .رضي اهلل عنوفبن سابق ابن عمر أف  كاف من اؼبتسابقْب, وسيأٌب   عليو وسلم
( يدؿ على مشروعية اؼبسابقة باػبيل, بِالَخْيلِ )قولو:  :المسألة الثالثة

  ووضع اعبائزة عليو كما سيأٌب من األحاديث.
شَبط ُب و يُ على أن  ( يدؿ الَِّتي َقْد ُأْضِمَرتْ )قولو:  :المسألة الرابعة

والسرعة وكبو ذلك,  حدة من القوةت  يكوف اؼبتسابقاف ُب صفات مُ  اؼبسابقة أفْ 
 عل اؽبزيل مع القوي.فبل هبُ 

( - الَوَدا َِ  وََكاَن َأَمُدَىا َثَِنيَّةَ  - الَحْفَياءِ  ِمنَ )قولو:  :المسألة الخامسة
  س دبحـر إذا مل يضر هبا.اػبيل القوية طوؿ اؼبسافة ُب مسابقتها لي يدؿ على أف  

كاف يستعد   صلى اهلل عليو وسلميب  الن   يدؿ على أف   المسألة السادسة:
  ىو وصحابتو وخيلو للجاىد.

الثَِّنيَِّة ِإَلى  َوَساَبَق بَ ْيَن الَخْيِل الَِّتي َلْم ُتَضمَّْر ِمنَ )قولو:  :المسألة السابعة
ما كاف من جنس واحد وصفات واحد من  ( يدؿ على أف  بَِني زُرَْيقٍ  َمْسِجدِ 

  عل ؽبا سابٌق لوحدىا.اغبيوانات هبُ 
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  كثرة الطعاـ للبهيمة يضعفها ُب اعبري.  يدؿ على أف   المسألة الثامنة:
( يدؿ على جواز تسمية بَِني زُرَْيقٍ  ِإَلى َمْسِجدِ )قولو:  :المسألة التاسعة

: صلى اهلل عليو وسلم الن يبِّ شخاص, ويدؿ لو أيضًا قوؿ اؼبساجد بأظباء األ
  .((َوَمْسِجِدي َىَذا))

ِِيَمْن َساَبقَ )قولو:  :المسألة العاشرة ( يدؿ على جواز وََكاَن ٱْبُن ُعَمَر 
  مشاركة صغار السن ُب سباؽ اػبيوؿ وكبوىا إذا كاف ماىراً ُب قيادمها.

ك و ال غضاضة ُب إجراء مثل تلأن  على يدؿ  المسألة الحادية عشرة:
ذلك  صلى اهلل عليو وسلميب  لئلسبلـ, فقد شرع الن   اؼبسابقات إذا كاف فيها عزٌّ 

  وشارؾ فيو الصحابة.
 ٍب بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل: 

 َأْمَيالٍ  َخْمَسةُ  :الَحْفَياِء ِإَلى َثَِنيَِّة الَوَدا َِ  ِمنَ ))زَاَد الُبَخاِريُّ، قَاَل ُسْفَياُن: 
  .((ِميلٌ  :الثَِّنيَِّة ِإَلى َمْسِجِد بَِني زُرَْيقٍ  َوِمنَ  ،- َأْو ِستَّةٌ  -

مقدار اؼبسافة ُب اؼبضمار األوؿ  :ىذه الرواية؛ لبيافساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل 
  واؼبضمار الثاٍل.

اؼبيل:   (- َأْو ِستَّةٌ  - َأْمَيالٍ  َخْمَسةُ  :الَحْفَياِء ِإَلى َثَِنيَِّة الَوَدا َِ  ِمنَ )قاؿ: 
: أحد وستة أمياؿيعِب: تسعة كيلوات تقريباً,  أمياؿ ةطبسمئة مَب,  كيلو وشباف

 كيلو وشبافيعِب:   (ِميلٌ  :الثَِّنيَِّة ِإَلى َمْسِجِد بَِني زُرَْيقٍ  َوِمنَ ), عشر كيلو تقريباً 
 .مئة مَب

 عد ة مسائل: وىذه الرواية تدؿ على 
يدؿ على جواز إجراء السباؽ الطويل للخيل إذا مل يضر  المسألة األولى:

  هبا.
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إْذ ذبري وىو  لى تسخّب تلك اغبيوانات لبِب آدـ؛يدؿ ع المسألة الثانية:
 جه هن من خن حن ُّٱعة بذلك كما قاؿ سبحانو: كيلوات وىي متمتِّ   ةد  فوقها عِ 
 .َّ خيمي حي جي  ٰه مه

( يدؿ على ِميلٌ  :َمْسِجِد بَِني زُرَْيقٍ  الثَِّنيَِّة ِإَلى َوِمنَ )قولو:  :المسألة الثالثة
  الضعف والقوة كما ىو ُب البشر أيضاً ُب اغبيوانات. أف  

ر جبرٍي طويٍل ف اػبيل غّب اؼبضم  كل  يُ  و ال هبوز أفْ يدؿ أن   المسألة الرابعة:
  طيعو.تال تس

 عد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:ٍب ب
َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم )) رضي اهلل عنهما: َوَعْنوُ  - ٕٚٔٔ

َداُوَد،  َرَواُه َأْحَمُد، َوأَبُو ((ِِي الَغايَةِ  حَ رَّ القُ  لَ َق بَ ْيَن الَخْيِل، َوَِضَّ َسبَّ 
 .َوَصحََّحُو ٱْبُن ِحبَّانَ 

جواز الزيادة  :بق؛ لبيافىذا اغبديث ُب باب الس  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل 
  على اؼبسافة اؼبتقدـ ذكرىا.

بَ ْيَن الَخْيِل، )أي: سابق  (قَ َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َسبَّ )قاؿ: 
 الٍب سقطت ما بعد أنياهبا من األضراس وىي الٍب ًب   أي: اػبيل (حَ رَّ القُ  لَ َوَِضَّ 

  .ؽبا طبسة سنوات, وىي أسرع ما تكوف من اػبيل
يعِب: ُب  (ِِي الَغايَةِ )من اػبيل  ((حَ ر  القُ ))أي: زاد مسافة  ((لَ َوَفض  ))قولو: 

  اؼبسافة.
 عد ة مسائل: وىذا اغبديث يدؿ على 

( َق بَ ْيَن الَخْيلِ َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َسبَّ ) قولو: :المسألة األولى
  عليو. ضِ وَ يدؿ على مشروعية اؼبسابقة باػبيل, وأخذ العِ 
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أكثر اغبيوانات جريًا وأسرعها  يدؿ ىذا اغبديث على أف   المسألة الثانية:
  وفوقها بِب آدـ ىو اػبيل.

البهائم تتفاضل فيما  ( يدؿ على أف  حَ رَّ القُ  لَ َوَِضَّ ) قولو: :المسألة الثالثة
 صف منها بصفات ليس ُب غّبىا بشرط أال  بينها, وعليو فيجوز مغالة شبن ما ات  

  الثمن. يغاىل ُب
أفضل أنواع اػبيل ُب اعبري  ( يدؿ على أف  حَ رَّ القُ ) قولو: :المسألة الرابعة

  لو طبس سنوات. ما ًب  
و يشَبط ُب ( يدؿ على أن  ِِي الَغايَةِ  حَ رَّ القُ ) قولو: :المسألة الخامسة

ر ر لوحدىا, وغّب اؼبضم  يكوف اؼبتسابقاف ُب صفات واحدة فاؼبضم   السباؽ أفْ 
  ح لوحدىا وىذا أعدؿ.لوحدىا, والقر  

م اػبيل وركوبو واؼبسابقة تعل   يدؿ ىذا اغبديث على أفْ  المسألة السادسة:
 يبنع عليو ليس من إضاعة الوقت ال سيمًا إذا ُأْخِلصت فيو النية هلل بشرط أال  

ىو الذي وضع  صلى اهلل عليو وسلميب  الن   وأموٍر واجبة؛ ألف   عن صبلةٍ 
 ابة ىذا السباؽ.*للصح

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل: 
قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو صلى  رضي اهلل عنوَوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة  - ٕٛٔٔ

ِِرٍ َق ِإلَّ  َسبَ َل )): اهلل عليو وسلم ، َأْو َنْصٍل، َأْو َحا ِِي ُخف  َرَواُه َأْحَمُد،  (( 
  ، َوَصحََّحُو ٱْبُن ِحبَّاَن.َثَةُ َوالثََّل 

ما هبوز  :مي؛ لبيافبق والر  ىذا اغبديث ُب باب الس  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل 
  أخذ العوض فيو ُب اؼبسابقة.
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ِِي ُخف  ِإلَّ )هبوز  أي: ال أخذ عوضٍ  (قَ  َسبَ َل )قاؿ:   ُب أي: إال   ( 
َأْو ) ,أو القوس واؼبراد السبلح وىو حديد السهم (َأْو َنْصلٍ ) ,اؼبسابقة ُب البعّب

ِِرٍ    اؼبراد بو: اػبيل.و  (َحا
  عد ة مسائل: وىذا اغبديث يل على 

اؼبسابقات منها ما فيو  ( يدؿ على أف  قَ  َسبَ َل ) قولو: :المسألة األولى
  ما ال هبوز فيو العوض. اعوض يصح, ومنه
التحرَل على غّب  ( أي: ال سبَق هبوز؛ فدؿ  قَ  َسبَ َل ) قولو: :المسألة الثانية

  ما سيأٌب من األصناؼ الثبلثة.
ِِي ُخف  ِإلَّ ) قولو: :المسألة الثالثة ( يدؿ على جواز أخذ العوض ُب  

  اؼبسابقة إذا كانت اؼبسابقة بْب اعبماؿ.
ِِي ُخف  ِإلَّ قولو: ) المسألة الرابعة: ا تتأخذ ُب على أف اعبماؿ فب  يدؿ (  

  اغبرب.
عوض ُب ( يدؿ على جواز أخذ الَأْو َنْصلٍ ) قولو: المسألة الخامسة:

 أو ُب ما معناه من األسلحة اغبديثة. اؼبسابقة ُب الرمي بالسهم أو القوس
ِِرٍ ) قولو: :المسألة السادسة ( يدؿ على جواز أخذ العوض ُب َأْو َحا

  مسابقات اػبيوؿ.
  رب.خذ أداًة ُب اغبا يتأاػبيل فب   يدؿ على أف   المسألة السابعة:
لى األمور الثبلثة فق العلماء على جواز أخذ العوض عات   المسألة الثامنة:

للعوض من أحد الطرفْب, أو  , وسواء كاف الدفعصباؿ اؼبتقدمة: خيل سبلح
  من طرؼ آخر وىذا باإلصباع.
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أيضًا وىو  فيوال ذبوز اؼبسابقة عليو وال هبوز أخذ العوض  القسم الثاٍل:و 
, مثل: فب     اؼبسابقة على النرد, والشطرنج وكبو ذلك وىذا أيضاً باالتفاؽ.ا وبـر

يو, مثل: هبوز السباؽ فيو لكن ال هبوز أخذ العوض ف القسم الثالث:و 
 وعلى الكرة وكبو ذلك, فبل هبوز أفْ  اؼبسابقات على السيارات وعلى األقداـ

  يدفع عوض ال من طرؼ أجنيب وال من أحد اؼبتسابقْب.
ذ اعبوائز ُب اؼبسائل العلمية كحفظ األحاديث, والقرآف واؼبسابقات وأخ

طابة وكبو ذلك ذبوز اؼبسابقة عليها وأيضًا أخذ الكرَل, ومتوف أىل العلم, واػبَ 
ُب الصنف األوؿ وىو وسيلة للجهاد لئلعبلء الدين,  ا داخلتٌ العوض؛ ألهن  

  .رضبهما اهللوإىل ىذا ذىب شيخ اإلسبلـ وابن القيم 
  قاؿ اؼبصنف: ٍب بعد ذلك

صلى اهلل عليو وسلم قَاَل:  َعِن النَِّبيِّ رضي اهلل عنو،  َوَعْنوُ  – ٜٕٔٔ
ََِل ْسبَ  يَْأَمُن َأْن يُ بَ ْيَن َِ َرَسْيِن َوُىَو َل  َِ َرساً  لَ َمْن َأْدخَ ))  بَْأَس ِبِو، َوِإْن َأِمَن َق 

 .َوِإْسَناُدُه َضِعيفٌ َداُوَد،  َرَواُه َأْحَمُد، َوأَبُو ((َِ ُهَو ِقَمارٌ 
و ال أن   :مي؛ لبيافبق والر  ىذا اغبديث ُب باب الس  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل 

 ُب اؼبسابقة بْب اثنْب لضعف اغبديث. لٍ يشَبط إدخاؿ ؿبلِّ 
 ,مع شخص آخر يتسابق خبيلٍ  لو أراد شخص أفْ  :لإدخاؿ احمللِّ  وصفةُ 

ثالث بفرسو باستواء آخر ل يعِب: رجل شَبط إدخاؿ ؿبلِّ فعند اعبمهور يُ 
مار بينهما, فإذا بًل لبلثنْب لئبل يكوف قِ ليكوف ؿبلِّ  ؛صفات الفرسْب اآلخرين

فلو  ,والفرس الثاٍل ألف لاير ىذاف ألفاف دفع شخص ُب الفرس األوؿ ألف لاير
و قد يكوف ىو الفائز سبق أحدنبا أخذ العوض, عند اعبمهور يدخل ثالث؛ ألن  

  ة ذلك الشرط من عدمو.وسيأٌب صح   ,شبهة القمار فتنتفي
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يعِب: اثناف يتسابقاف ٍب أتى ثالث  (بَ ْيَن َِ َرَسْينِ  َِ َرساً  لَ َمْن َأْدخَ )قاؿ: 
أي: ال يكوف حينها  (قَ ْسبَ َأْن يُ )أي: الثالث  ( يَْأَمنُ َوُىَو َل )ه بينهما و أدخل

ا كصفامهما حليل فقط, وإمب  األوؿ والثاٍل سريعاف ُب اعبري وىذا ىزيل أتوا بو للت  
  .يعِب: هبوز أخذ العوض ُب ذلك ( بَْأَس ِبوِ ََِل ) ُب سرعة العد

ل م أتوا بو ؿبلِّ ألهن   (َِ ُهَو ِقَمارٌ ) ن أْف ُيسبقيعِب: تيق   (َوِإْن َأِمنَ )قاؿ: 
 كعدمو.ووجوده  

 عد ة مسائل: وىذا اغبديث يدؿ على 
( ذىب اعبمهور إىل بَ ْيَن َِ َرَسْينِ  َِ َرساً  لَ َمْن َأْدخَ ) قولو: :المسألة األولى

ة هبوز دفع العوض من أحد الطرفْب أو من ُب اؼبسابق الس بقَ  ل؛ ألف  اشَباط احمللِّ 
ل واستدلوا هبذا من ؿبلِّ  بد   فإذا كاف من طرفْب ال ,أو من شخص آخر كبلنبا

  اغبديث.
ل بْب و ال يشَبط إدخاؿ ؿبلِّ وىو مذىب اغبنابلة أن   القوؿ الثاٍل:و 

اؼبتسابقْب فيما هبوز أخذ العوض فيو؛ لضعف ىذا اغبديث وقاؿ شيخ اإلسبلـ 
أصبع ))وقاؿ أيضاً:  ((ل ُب اؼبسابقةُب الشريعة للمحلِّ  ال أصل)) رضبو اهلل:

وإىل ىذا القوؿ ذىب شيخ اإلسبلـ وابن  ((لاحمللِّ  الصحابة على عدـ اشَباط
  .رضبهما اهللالقيم 

( يدؿ على جواز التسابق قَ ْسبَ  يَْأَمُن َأْن يُ َوُىَو َل ) قولو: :المسألة الثانية
  وكذلك أكثر من صبلْب وىكذا. ,أكثر من فرسْب

و ال هبوز اغبيل ( يدؿ على أن  َوِإْن َأِمَن َِ ُهَو ِقَمارٌ  )قولو: :المسألة الثالثة
  صفاتو مع اآلخرين ُب اؼبسابقة. ل الذي مل تستواحمللِّ  :ُب اإلسبلـ, ومن ذلك

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:ٍب بعد ذلك 
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َرُسوَل اللَِّو  َسِمْعتُ قَاَل:  َعاِمٍر رضي اهلل عنو ْبنِ  َبةَ قْ َوَعْن عُ  - ٖٓٔٔ
َوَأِعدُّوا َلُهْم َما )): ُولُ يَق - َوُىَو َعَلى الِمْنَبرِ  -صلى اهلل عليو وسلم 

َة الرَّْمُي، َل ، أَ اْسَتَِْعُتْم ِمْن قُ وَّةٍ  َة الرَّْمُي، َل أَ  ِإنَّ الُقوَّ َة َل أَ  ِإنَّ الُقوَّ  ِإنَّ الُقوَّ
 َرَواُه ُمْسِلٌم. ((الرَّْميُ 

أنبية  :مي؛ لبيافوالر   ىذا اغبديث ُب باب الس بقساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل 
  الرمي ُب اإلسبلـ.

 - َوُىَو َعَلى الِمْنَبرِ  -َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم  َسِمْعتُ )قاؿ: 
ةٍ )): ُولُ يَق أي: أعدوا للمشركْب ما  (َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَِْعُتْم ِمْن قُ وَّ

َة الرَّْميُ َل أَ )استطعتم من قوة  السهم وكبو ذلك, بسواء الرمي باليد  ( ِإنَّ الُقوَّ
َة الرَّْمُي، َل أَ )أو بالسبلح  َة الرَّْميُ َل أَ  ِإنَّ الُقوَّ   .( ِإنَّ الُقوَّ

 عد ة مسائل: وىذا اغبديث يدؿ على 
َوُىَو  -َرُسوَل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم  َسِمْعتُ ) قولو: :المسألة األولى

  اعبمعة على الناس. بِ طَ ( يدؿ على تأثّب خُ ُولُ يَق - َعَلى الِمْنَبرِ 
اعبمعة  بَ طَ خُ  ( يدؿ على أف  َوُىَو َعَلى الِمْنَبرِ ) قولو: :المسألة الثانية

  تشتمل على التفسّب كهذا اغبديث وغّبه من األحكاـ. يسن أفْ 
أعظم اؼبواعظ ُب  ( يدؿ على أف  َوُىَو َعَلى الِمْنَبرِ ) قولو: المسألة الثالثة:

صلى اهلل يب  رىا الن  آية وفس   ة كما ُب ىذا اغبديثن  اعبمعة ما كاف بالقرآف والس  
 نث ُّٱ, وقاؿ سبحانو: َّ حس جس ُّٱاهلل تعاىل يقوؿ: و , عليو وسلم
 .َّ  يث ىث
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و هبوز ( يدؿ على أن  َوَأِعدُّوا َلُهمْ : ُولُ يَق) قولو: المسألة الرابعة:
صلى يب  نسب تلك اآلية هلل سبحانو, فلم يقل الن  يمل  وإفْ  االقتباس من اآلية

 .ىنا: قاؿ اهلل تعاىل اهلل عليو وسلم
و هبب على ( يدؿ على أن  َوَأِعدُّوا َلُهمْ ) قولو: المسألة الخامسة:

 يكونوا ُب صبيع أوقامهم على استعداٍد لقتاؿ العدو. اؼبسلمْب أفْ 
اؼبسلمْب ال  ( يدؿ على أف  اْسَتَِْعُتمْ َما  ) قولو: المسألة السادسة:

 كلفوف دبا ال يطاؽ, فما عندىم من قوة يتخذوهنا.يُ 
ةٍ  ) قولو: المسألة السابعة: دد ( ىذا من ببلغة القرآف, فلم وبُ ِمْن قُ وَّ

ومن مكاف إىل مكاف, فاؼبنجنيق  و ىبتلف من زماف إىل زمافسبب القوة؛ ألن  
  وىكذا. األسلحة اغبديثةُب ىذا العصر ليس كقوة 

َة الرَّْميُ َل أَ ) قولو: المسألة الثامنة: قوة اؼبسلمْب أو  ( يدؿ على أف   ِإنَّ الُقوَّ
وليس أيضاً   القاذفة, فعدد اعبند ليس كالرمي غّبىم فيما يتخذونو من األسلحة

  كاؼبركوب من اآلالت كالسيارات والدبابات وغّبىا.
 إْذ أف   بوة؛من عبلمات الن   ىذا عبلمةٌ  يدؿ على أف   المسألة التاسعة:

  عند قـو ُب القتاؿ فالقوة ؽبم. ُب كل زماٍف أو مكاٍف إذا اشُتِهرَ  مير  ال
تكوف  أفْ  صلى اهلل عليو وسلميبِّ يدؿ على حرص الن   المسألة العاشرة:

 , فأرشدىم إىل ما فيو قومهم.أمتو أقوى األمم
بعد  بإذف اهلل يليوو , اعبهادكتاب   ختمقد  هبذا رضبو اهلل فُ ويكوف اؼبصنِّ 

 .*األطعمةذلك كتاب 


