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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد، وعلى آله وأصحابه، وعلى 
 . أما بعد:من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

خري خلق هللا أمجعني، وعلى  علىالة والسالم األمتان األكمالن احلمد هلل رب العاملني، والص
 آله وصحبه، ومن سار على سبيله وهنجه واسنت بسنته إىل يوم الدين. أما بعد:

، حيث بني يف القتال وجهاد الكفار فقد اشتمل هذا احلديث الشريف على هدي النيب 
مبنية على إنكار قتل النساء، وهذا أصل عند أهل العلم  -عليه الصالة والسالم  -أن سنته 

، ونظرًا الشتمال هذا احلديث الشريف على هذه السنة النبوية عن رسول هللا -رمحهم هللا  -
 بإيراده وذكره يف كتاب اجلهاد. -رمحه هللا  -، ناسب أن يعتين املصنف 

، وحكى - من حيث األصل - على حترميه -رمحهم هللا  -وقتل النساء أمجع العلماء 
الرب، وكذلك ابن بطال، وغريمها من أئمة أهل  اإلمجاع على ذلك: اإلمام احلافظ ابن عبد

، ونصوا على أن أئمة ودواوين العلم: كاإلمام أيب حنيفة -رمحة هللا على اجلميع  -العلم 
مي قتل املرأة إذا مل أئمة العلم على حتر  واإلمام مالك واإلمام الشافعي واإلمام أمحد وغريهم من

ثبتت عنه هذه السنة  فال جيوز قتلها؛ ألن النيب  ،تقاتل، وأن األصل: أن املرأة ال تقاتل
 أنكر، قال عبدهللا بن عمر:  أن النيب  -رمحه هللا  -الصحيحة باإلنكار، وذكر املصنف 

رضي هللا  -عن عبدهللا بن عمر  - 734] : -رمحه هللا تعاىل  -يقول املصنف 
قتل  مقتولة، فأنكر النيب  مغازي النيب  بعض : أن امرأة وجدت يف-عنهما 

 النساء والصبيان [.
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عن قتل النساء  وجاء يف الرواية الثانية: "فنهى النيب  قتل النساء [ ] فأنكر النيب 
يتضمن احلكم بتحرمي قتل النساء، وقد استدل  -أو كال اللفظني  -وكال الروايتني  والصبيان"

 ىئ ىئ   ېئ ېئېئ ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژالعلماء بقوله تعاىل: 

قالوا: إن   ژ      ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ: فقوله   ژ ی ىئ
. ومن هنا: ملا أرسل حيىي بن حيىي ال تقاتل، وهلذا ال جيوز قتلها -يف أغلب األحوال  -املرأة 

 -اخلليفة الراشد رمحه هللا برمحته الواسعة  -الغساين إىل أمري املؤمنني عمر بن عبدالعزيز 

 ۇئ وئ ژوهي قوله تعاىل:  -يسأله عن هذه اآلية الكرمية وعن تفسريها وما دلت عليه 

ا يف النساء : أهن-رمحه هللا  -كتب إليه عمر بن عبدالعزيز   - ژ      ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 .فإهنم ال يُقتلون -يف الغالب  -والصبيان، أي: أن الذين ليس من شأهنم القتال 

لكن املرأة إذا قاتلت، أو محلت السالح، أو دخلت مع املقاتلني من أجل معونتهم على 
، كما حيصل يف زماننا يف -رمحهم هللا  -القتال: فحينئذ تقتل يف قول مجهور أهل العلم 

 ۇئ وئ ژاجملندات وحنوهن: فإهنن يقتلن وحيل قتلهن إذا قاتلن، وهذا لظاهر قوله تعاىل: 

جماهري أهل العلم ودواوين العلم على أن هذا يستثىن؛ لنص ف  ژ      ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 اآلية الكرمية على أن من قاتل يقاتل.

كان يف غزوة، وكان خالد بن الوليد   أن النيب : رياح بن الربيع ورد حديث آخر عن 
  رضوان هللا  -، فوقف الصحابة -مقتولة  -يف مقدمة اجليش، فمروا على امرأة جمندلة

وهم على  ، فجاءهم النيب -يتعجبون من خلقتها  -نظرون إليها وهي مقتولة ي -عليهم 
: -ي صلوات هللا وسالمه عليه بأيب وأم -فقال  -عليه الصالة والسالم  -هذا احلال، فنظر 

: أن ال يقتل -وكان على مقدمة اجليش  -) ما كانت هذه لتقاتل! ( مث أرسل إىل خالد 
: ) ما كانت هذه لتقاتل! ( بيان للعلة، -ليه الصالة والسالم ع -النساء والصبيان. فقوله 
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يف حديثنا إن كانت الوقعة واحدة: فيكون  -عليه الصالة والسالم  -أي: أن اإلنكار منه 
، وهي: أن -عليه الصالة والسالم  -حديث رياح مبثابة البيان للعلة اليت من أجلها أنكر 

يصح  -كما ذكرنا   -ن تقاتل، وحينئذ إذا قاتلت ليس من شأهنا أ -يف الغالب  -املرأة 
 مذهب اجلمهور: أهنا إذا قاتلت فإهنا تقتل.

مة  -رضوان هللا عليهم  -وعمل الصحابة  هبذه السنة النبوية، ولذلك ملا عال الصحايب سال 
وقتلوه يف خمدعه:  -من اخلزرج  -بن أيب احلقيق وقتله، ودخل عليه هو والنفر الذين معه 

، يقول أحدهم: "فعلوهتا بالسيف، فكنت كلما علوهتا بالسيف تذكرت هني مرأتهصاحت ا
رضوان هللا  -عن قتل النساء" مع أهنا هي تصرخ وتستنجد، ومع هذا كان الصحابة  النيب 

 أنكر قتل النساء. يعملون هبذه السنة ويطبقوهنا؛ ألن النيب  -عليهم 

رضي هللا عنه وأرضاه  -أبو بكر الصديق  - خليفة رسول هللا  -وملا بعث اخلليفة الراشد 
، وهو ماشٍ  يشيعه إىل الشام، وخرج  -رضي هللا عنه وعن أبيه  -يزيد بن أيب سفيان  -

فقال: "يا خليفة رسول هللا، إما أن تركب وإما أن أنزل" فقال له: "ال تنزل ولست براكب؛ 
ًما مث قال له: "إنك جتد قو  .عند هللا هذه اخلطوات اليت أخطوها يف سبيل هللا"إين أحتسب 

فاتركهم وما زعموا أهنم فرغوا أنفسهم له" يعين بذلك: الرهبان،  قد فرغوا أنفسهم لعبادة هللا:
فاْعُل تلك  قد حلقوا أواسط رؤوسهم من الشعر: أي: ال تتعرض لقتلهم. "وجتد قوًما

؛ ألهنم خارج األديرة، وهم يصولون -وهم القساوسة  - ي: اقتلهماألواسط بالسيف" أ
وجيولون وهلم رأي يف احلرب. وقال: "إين موصيك بعشر: ال تقتلن امرأة، وال صبي ا، وال 

إىل أمرائه على  -رضي هللا عنه وأرضاه  -شيًخا هرًما". فقوله: "ال تقتلن امرأة" فهي وصيته 
 .النبوية عن رسول هللا األجناد؛ تطبيًقا هلذه السنة 

ويف هذا احلديث دليل على مساحة اإلسالم وعظمته، وأن أمور اجلهاد مربوطة ومقرونة 
أن هؤالء من النسوة والصبيان هؤالء  -رمحهم هللا  -بضوابط شرعية، وذكر بعض العلماء 
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: ال فيهم مصلحة للمسلمني يف بقائهم؛ ألنه يضرب عليهم الرق إذا رآه اإلمام، ومن هنا
يقتلون، وقد مضت على ذلك ما ذكرناه من السنن أهنم ال يقتلون، وحينئذ: تكون هناك 
مصلحة يف الفداء هبم إذا احتاج املسلمون إىل الفداء، وتكون هناك مصلحة يف املعاوضة هبم 

، وهناك مصلحة يف يف حال ما إذا احتاجوا إىل أن يعاوضوا األسرى ويبادلوهم باألسرى
صول التوسعة على املسلمني باسرتقاقهم إذا رأى اإلمام املصلحة يف ذلك اسرتقاقهم؛ حل

 .بالضوابط املعروفة يف اجلهاد يف سبيل هللا 

ويف النهي عن قتل النساء والصبيان دليل على مساحة اإلسالم ويسره، وأنه وضع الشدة يف 
ا، وقتل النساء تبًعا:  موضعها والرمحة يف موضعها، ويستثىن من ذلك: إذا جاء قتل النساء تبعً 

كما يف حالة ما إذا صبح املسلمون العدو وهم غار ون، وحيمل عليه حديث الصعب بن 
عن النساء إذا صبحهم اجليش، فقال  -عليه الصالة والسالم  -حينما سئل  جث امة 
،وإال فاألصل: أنه ال يقتلون، ولذلك  : ) هم منهم ( أي: من الكفار. فأخذوا حكمهم

واألئمة أن هذا هو حكم هللا من فوق سبع مساوات  -رمحهم هللا  -عض أهل العلم ذكر ب
من ال ذنب له: كاألطفال  - يف اجلهاد يف سبيل هللا: أن املرأة ومن ال ذنب له ال يقتل

 -، ويؤكد هذا: ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري -والصبيان والصغار 
جيء ريظة، فيف بين ق ملا حك م سعد بن معاذ  النيب : أن -رضي هللا عنه وأرضاه 

رضي هللا عنه  -وطلب منه احلكم على بين قريظة، فقال  -رضي هللا عنه وأرضاه  -بسعد 
: ) لقد حكمت فيهم : تقتل مقاتلتهم، وتسىب نساؤهم وذراريهم. فقال النيب -وأرضاه 

أو تسىب  -حبكم هللا من فوق سبع مساوات! (. فقال: تقتل مقاتلتهم، وتسىب ذراريهم 
أن حكمه  : فجعل القتل ملن يستحقه ومل جيعل النساء مقتولني، فبني النيب -نساؤهم 

هذا هو حكم هللا من فوق سبع مساوات، فدل على أنه حكم ثابت يف اجلهاد يف سبيل هللا 
كما   -ال يقتلون، أي: ال يقتل النساء والصبيان ومن ال ذنب له. ويف هذا استثناء  أهنم
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لكنه لو دخل  ال يقتل، -لشيخ اهلرم وكبري السن كا  -إذا قاتلوا، وهكذا كبار السن  -ذكرنا 
: فإنه أو كان له رأي يف املعركة، أو كان يستعان به يف أمر مما فيه ضرر على املسلمني ،املعركة
قتله؛ ألنه كان  بن الصمة يف يوم حنني، قتله الصحابة وأقر النيب  ، ولذلك قُتل دريديقتل

 له الرأي واملكيدة، ولذلك قال:

 أخب فيها وأضع                يا ليتين فيها جدع

 آخذ ركاهبا الزمع

ن ، فهو يقول: "يا ليتين فيها جدع" يتمىن أوهو الذي أشار عليهم أن يكمنوا لرسول هللا 
واملسلمني  ؛ لكي يقاتل رسول هللا -عليه من هللا ما يستحق من لعنته  -يكون جدًعا 

 مع أنه كبري سن، مث أورده هللا مورده الذي يستحقه فقتل.

، وهذا يف فتح مكة، وهو القينتني اليت كانتا تغنيان ابن خطل هبجاء النيب  وقتل النيب 
يف اجلهاد، فالشاهد من هذا: أن  -والسالم  عليه الصالة -من أواخر ما حصل من هديه 

هذا األصل له مستثنيات، منها: ما يكون إذا كان هلم رأي وأذى على املسلمني، أو يكون 
وز قتاهلم ويستثىن من هذا هلم ضرر على املسلمني، أو شاركوا يف قتال املسلمني: فحينئذ جي

 األصل.

، وهذا على القاعدة الشرعية: "أنه جيوز يف كذلك يستثىن: إذا وقع قتلهم تبًعا ومل يقع أصاًل 
أخذ الثمرة قبل بدو صالحها إذا بيع  التابع ما ال جيوز يف األصل". ولذلك أحل النيب 

عليه الصالة  -وصار الثمر تبًعا له، كما يف الصحيح من قوله  -وهو النخلة  -األصل 
فجعلها تبًعا.  أن يشرتطها املبتاع (للبائع إال  : ) من باع خناًل قد أبرت: فثمرهتا-والسالم 

فلو صبح املسلمون الكفار على غرة وكان فيهم نساء، فاضطر املسلمون إىل قتل النساء 
ال تتعارض  :واإليغال يف العدو؛ حىت تكسر شوكته: فهذا واقع تبًعا ومل يقع أصاًل، وحينئذ
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الواردة عنه يف  ، وهبذا تتفق سنن النيب السنة، وحيمل عليها حديث الصعب بن جث امة 
 هذه املسألة.
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عن لبس  هذا احلديث تقدم بيانه وتقدم ما اشتمل عليه من املسائل يف باب هني النيب 
وجود احلكة  دصاًل يف الرخصة يف لبس احلرير عنوبينا أن من العلماء من أخذ به أ احلرير،

رير خفيف امللمس فال كون احل  :وبينا السبب يف ذلك وهو ،والضرر يف ظاهر بدن اإلنسان
 يثري اجللد.

أن من اشتكى الضرر يف جسده أو  :مبعىن ،ومن أهل العلم من أخذ الرخصة على عمومها
 ،سواًء كان يف حضر أو سفر ،يرخص لهأنه  - كما ورد يف القمل هنا يف الرواية  - بدنه

وال ختتص بقتال  ،أهنا ال ختتص بالسفر :ومنهم من خص هذه الرخصة بالسفر. والصحيح
وهذا يستوي فيه املقيم  .وجود الضرر واألذى :بل إن العلة هي ،العدو واجلهاد يف سبيل هللا

يسمى يف زماننا  اويستوي فيه أن يكون األذى من جهة القمل أو من جهة م ،واملسافر
 ،ويتأذى بلبس اللباس املعتاد خلشونته ،كمن به حكة أو به جرب أو حنو ذلك  :باحلساسية

وقد  ، فيجوز له أن يرتخص برخصة رسول هللا :فيحتاج إىل احلرير لكونه خفيف امللمس
 فصلنا يف هذه املسألة يف ما تقدم.

أن عبد الرمحن بن  : بن مالك عن أنس - 734] : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
ا يف فرخص هلم ،يف غزاٍة هلما عوف والزبري بن العوام اشتكيا القمل إىل النيب 

 [. قميص احلرير، فرأيته عليهما
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واألموال اليت تكون يف  ،يف قسم الفيء  اشتمل هذا احلديث الشريف على هدي النيب
األموال اليت  :والغنيمة هي ،مصطلح الغنيمة :أوهلا اجلهاد يف سبيل هللا هلا مصطلحات،

تكون  :وحينئذٍ  ،ن الكفار مث يغلبوهمومن أمثلتها: أن يقاتل املسلمو  ،اتؤخذ من الكفار قهرً 
كلها تعترب يف األصل من   ،هناك أموال من الذهب والفضة من املنقوالت وحىت العقارات

 أخذت قهرًا وبالغلبة فهي غنيمة. فإذا ،الغنائم

افوا من املسلمني ففروا عن وخ ،و أن الكفار فروا عن موضع وانسحبوا من موضعأما ل
قوة شوكة املسلمني فأصاهبم الرعب فانكسروا وفروا دون  رأوا أو ،وملا فروا تركوا أموااًل  ،مكان

ن وحد كأن هذه األموال يف األصل تكون مل  ،فحينئٍذ يكون فيًئا :قتال من املسلمني للكفار
فإذا غلب املسلمون على هذا  ،الكافر كأهنا عند من ال يستحقها فإذا كانت عند ،هللا وأسلم

 "؛يفء الظالل"ومنه قوهلم:  ،الرجوع :ألن أصل الفيء ؛كأهنا فاءت ورجعت  :املال بغري قتال
فإذا انتصفت  ،أنه إذا أشرقت الشمس أن يكون يف جهة املغرب :ألن األصل يف الظل

أو يرجع إىل احلركة بعد  ،يرجع الفيء إىل جهة املشرقفإنه  :الشمس يف كبد السماء
ن يف األفراد ويكون يف والفيء يكو  "،الفيء "هذا يسمى ب :انقباضه. وعلى كل حال

 .يكون يف السرايا ويكون يف اجليش ،اجلماعات

أو تركوا فيه خياًل أو  ،فإذا نزل املسلمون يف موضع كان للكفار وقد ترك الكفار فيه مااًل 
فبنو النضري متكن املسلمون  ".فيًئا"فهذا يسمى  :أو تركوا فيه ذهًبا أو فضًة أو حنو ذلك ،إباًل 

قال: ) كانت  عن عمر بن اخلطاب  - 734]  :-رمحه هللا تعاىل  -قال 
جف املسلمون عليه خبيٍل وال ا أفاء هللا على رسوله مما مل يو أموال بين النضري مم

 ،يعزل نفقة أهله سنة  كان رسول هللاخالصاا، و   وكانت لرسول هللا ،ركاب
 ( [.  مث جيعل ما بقي يف الكراع والسالح عدةا يف سبيل هللا 
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 -أن الصحابة  :والصحيح عند أهل السري وطائفة من أئمة احلديث ،من أمواهلم دون قتال
وبنو  .وبني بين النضري  فإنه مل يقع قتال بني النيب ،مل يقاتلوهم -رضوان هللا عليهم 

 ؛وقد نزلوا بقرب املدينة -عليه وعلى نبينا الصالة والسالم  -م من ذرية هارون النضري ه
نسأل هللا السالمة والعافية  -مث إهنم  ،ون النيب املنتظر على ما قرأوه يف كتبهمألهنم كانوا يرج  

هل كانت وقعتهم بعد بدر وقبل أحدق ؟ أو كانت  :واختلف العلماء .زاغوا فأزاغ هللا قلوهبم -
ومنهم من قال: إنه ملا غلب املسلمون  ،على وجهني مشهورين عند أهل السري ق ؟أحدبعد 

مث ملا حصلت  .- ألهنم رأوا آيًة يف غلبته الكفار - إن هذا النيب حق :املشركني يوم بدر قالوا
وسار كعب بن أشرف يف أربعني رجاًل  ،انتكسوا وشكوا وارتابوا :اهلزمية للمسلمني يوم أحد

فنقضوا العهد الذي بينهم وبني  ،- يف القصة املعروفة يف السري - يٍش يعاهدهمإىل كفار قر 
 . النيب

أهنم يكونون مع  :وكان العهد بينه وبينهم ، يف قصة الدية حينما أرادوا قتل النيب :وقيل
فنزل  ،فأمكن هللا منهم -صلوات هللا وسالمه عليه  -وأرادوا به الغدر  ،وال يغدرون  النيب
أن  :واجلالء الفرق بينه وبني اإلبعاد .ستقر األمر على اجلالءاهبم وحاصرهم و   النيب

وأن اجلالء يكون للذراري والنساء  .ولكن اجلالء يكون للعامة ،اإلبعاد يكون للفرد وللجماعة
 .نفقد يبعد الرجل والرجال ،فإنه ال يكون للذرية والنساء :وأما بالنسبة لإلبعاد ،واألطفال

إما  :ألهنم إذا كانوا يف موضعهم ؛إن حكمه منسوخ وأنه ال يقع بعد بين النضري :واجلالء قيل
 :وأنه ليس هناك جالء مبعىن، -هذا األصل  - أن يسلموا أو تضرب عليهم اجلزية أو يقاتلوا

 ي اليت استقر عليهاه األهن ؛أن ميكنوا من الفرار والذهاب دون أن تقام عليهم هذه األحكام
 حكم اإلسالم.

وهو اإلمام وهو الذي ينظر يف مصاحل  ، فهذا املال الذي وقع يف بين النضري كان فيًئا للنيب
أن هذا  -أواًل  -، بني -عليه الصالة والسالم  -ماذا كان يفعل  فبني عمر  ،املسلمني
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  بينهم وبني النيب األمرواستقر  ، املال الذي جاء من بين النضري بعد أن حاصرهم النيب
 :افواإلجي .يوجفوا عليه خبيٍل أو ركاب أن املسلمني نالوا هذا املال دون أن :على اجلالء

، وفيه نوع - كلها ضرب من سري اإلبل  ،كاإلرقال واإلخطار والعنق  - ضرٌب من سري اإلبل
 من اإلسراع.

وكان  ،يأخذ حكم الفيءأن هذا املال  فبني هللا  .اإلبل :والركاب ] خبيٍل وال ركاب [
 ،-رضي هللا عنه وأرضاه  كما نص عمر  -خيتزل من هذا الفيء نفقة أهله سنًة   النيب

سنًة أخذ منها العلماء أصاًل يف مشروعية ادخار   وهذه النفقة اليت كان خيتزهلا النيب
 ؛ه وال حرجوأنه ال بأس ب ،وأن هذا ال ينايف التوكل ،اإلنسان قوته وقوت أهله عاًما كاماًل 

 ،فإذا كان عند اإلنسان دخل .-عليه الصالة والسالم  -فهو من هديه  ،فعله  ألن النيب
 - وأراد أن خيتزل من دخله ما ينفق به على نفسه سنًة أو شهرًا أو شهرين أو ثالثة أشهر

ألن مال الفيء هذا مل  ؛فال بأس وال حرج. وليس بإطالق :- يهلعلى حسب مورد املال ع
هنا  كيف يقول عمر   :ألنه قد يستشكل البعض ؛ يكن يف كل سنة يتجدد على النيب

اختزل من مال الفيء نفقة السنة وكان مير عليه الشهر والشهران وال يوقد يف بيته   أن النيب
 !وأنه كان طعامه األسودان التمر واملاءق ؟ ق ؟-صلوات هللا وسالمه عليه  -نار 

من أهل العلم من قال:  "الفيء"ولذلك هذا املال من حيث األصل  ،جلواب يف هذا واضحوا
 .-عليه الصالة والسالم  -ويكون اخلمس األول هلل والرسول  ،إنه خيمس على مخسة أمخاس

 ،قالوا: إن هذا اخلمس الذي هلل وللرسول هو لويل األمر ،ملا تويف اختلف العلماء  فالنيب
ألنه  ؛ق على نفسه وأهله فله أن يأخذ هذا اخلمس وينفق به على أهلهينف  فكما كان

قال: ) ما يل من   ألن النيب ؛وهذا القول مرجوح .حيتاج حىت يتفرغ ملصاحل املسلمني
عليه الصالة والسالم  -وهو ردٌّ عليكم ( فبني أن هذ اخلمس كان يرده  ،مالكم إال اخلمس

 يصرف يف مصاحل املسلمني.بيت مال املسلمني وأنه بعد موته يرد إىل  ،إىل الصحابة -
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الذين ال  :واملرتزقة هم .ومن أهل العلم من قال: إن األربعة األمخاس الباقية تكون للمرتزقة
فهؤالء  ،وهم املتطوعون باجلهاد والذين خيرجون للجهاد ،ديوان هلم يف اجلهاد يف سبيل هللا

، فيعد هلم من -  هي املركوبات ونفقة اجلهاداليت -سالح وإىل كراع  إىل عدة وإىل حيتاجون
 هذا الفيء.

 وهو أقوى .ومن أهل العلم من قال: إن الفيء مرده إىل ويل األمر يف مصاحل املسلمني
حىت عد من مفردات املذهب الشافعي. هذا الفيء  ،ألن الوجه األول للشافعية ؛الوجهني

سد الثغور املسلمني، إن احتاجوا إىل يصرف منه يف مصاحل يكون يف بيت مال املسلمني 
تشييد و وإن احتاجوا لبناء القناطر وبناء الطرق  ،صرف منه يف ذلك واجلهاد يف سبيل هللا 

وهو مذهب اجلمهور  ،وهو أقوى الوجهني ،فإنه يشيد منه - وحنو ذلك - املساجد واملدارس
 . -رمحهم هللا  -

كان يصرف املال يف    ألن النيب ؛مشروعية األخذ باألسباب يف هذا احلديث دليل على
يعد العدة  فكان  .- كاإلبل واخليل  ،من ذوات األربع :كراعال - السالح والكراع

وهذا هو  ،ألن دين هللا حيتاج إىل أن يكون أهله على أهبة وأن يكونوا على حيطة ؛للجهاد
 الذي جرى عليه العمل عند األئمة يف عصور السلف ومن بعدهم.
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بنواصيها اخلري اخليل معقوٌد و  ،يف املسابقة بني اخليل هذا احلديث اشتمل على هدي النيب 
 وكان النيب  ،وهي عدة اجلهاد يف سبيل هللا ، - كما أخرب النيب   -إىل يوم القيامة 

ولو  ،وهديه وسنته على تفضيلها وأن فيها األجر العظيم حىت يف ما يكون من روثها ،حيبها
 لكتب هللا  :-" صعدت إىل نشز اأهن"كما ثبت يف احلديث   -أهنا استنت سنًنا أو شرفًا 

وهذا يدل على عظيم  ،استناهنا وكتب هللا علفها وكتب هللا ذهاهبا وجميئها يف ميزان صاحبها
 فيها من اخلري والربكة.جعل هللا ما 

 :ومن ذلك ،تعويد أصحابه على العناية هبا -عليه الصالة والسالم  -واخليل  كان هديه 
متكن  .أن تعطى العلف حىت تسمن ، تضمري اخليل هو:مسابقته بني اخليل. اخليل املضمرة

ا متكن إهن :ومنهم من يقول ،إهنا تعطى نوًعا خاص ا من الطعام :بعضهم يقول ،من الطعام
 - أو يف بيٍت خاص - توضع يف غرفة :تأكل جيًداو مث بعد أن تسمن  .من الطعام عموًما

تشتد يف  :وحينئذٍ  ،وإذا سخنت خف حلمها ،ويوضع عليها اجلالل حىت تعرق وتسخن
إهنا جتلس أربعني يوم يف  :هذه اخليل املضمرة قيل. العدو والسبق وتكون سريعة يف عدوها

والبعض يطلقه على مكان  ،املكان الذي يكون فيه هذا العمل :ر هوواملضما ،تضمريال
اخليل اليت تعد للسبق يف الغالب هذا  - أصاًل  - ألن ؛لكن األصل يف املضمار هذا ،السباق

 -رضي هللا عنهما  -بن عمر عن عبد هللا  - 774] : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
الوداع وأجرى ما مل  ،ما ضمر من اخليل من احلفياء إىل ثنية أجرى النيب  قال:

: وكنت -رضي هللا عنهما  - يضمر من الثنية إىل مسجد بين زريق. قال ابن عمر
ومن  ،ة. قال سفيان: من احلفياء إىل ثنية الوداع مخسة أميال أو ستفيمن أجرى

 [. ية الوداع إىل مسجد بين زريق ميلثن
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، مث على هذه احلالة حىت تسخن اوجتلس قرابة أربعني يومً  ،- وهو أجود أنواع اخليل - النوع
 خيف حلمها وتكون أسرع.

فجعل ميدان السباق أو مسافة السباق  ،بني املضمر من اخليل وغري املضمر ففرق النيب 
 :وقيل - [ احلفياء] واختلف العلماء يف املسافة ما بني  .للمضمر أطول من غري املضمر

 ،إهنا أربعة أميال إىل مخسة :فقيل ،وبني ثنية الوداع -" احلفياء"واملشهور األول  ،احليفاء
وعن موسى بن عقبة: أهنا من  ،-رمحه هللا  كما حكاه املصنف  -مخسة إىل ستة من  :وقيل

كيلو مرت ونصف أنه   :ومعناه ،واحد وستة من عشرة كيلو مرت :وامليل .ستة إىل سبعة أميال
 ومئة املرت.

 .وزريق تصغري األزرق ،بطن من بطون اخلزرج :بنو زريق [ مسجد بين زريق]  :يف احلقيقة
ذلك أن رافع  ،إنه أول مسجٍد قرئ فيه القرآن وأقرئ فيه القرآن يف املدينة :قيلوهذا املسجد 

 مث حفظ من النيب  ،بيعة العقبة بايع النيب  -رضي هللا عنه وأرضاه  -بن مالك الزرقي 
يف  - تقريًبا - هذا املسجدو . أهله مث انطلق إىل املدينة وعلم ،وقتئذما نزل من القرآن إىل 

 ،ي هو الغمامةوهو دون املصلى الذ ،القدمي اجلهة الغربية إىل اجلنوبية من مسجد النيب 
 ،يعرف جبوار سوق الربسيم الذي كان حبذاء العينية كان  وكان دون سور املدينة األول الذي

بنو زريق كان مسكنهم حبذاء ضروان الذي فيه  .والعينية كانت معروفة وهي بستان أصلها
كان موىًل لرجٍل من   -الساحر اليهودي  - ولبيد بن األعصم ،لذي سحر فيه النيب البئر ا

 - كما ذكره بعض املؤرخني يف زمانه  ،فكان مسجدهم حبذاء السور وكان معروفًا ،بين زريق
 .-" معامل طابة يف املغامن املستطابة"فريوز األبادي يف  :ومنهم

وهو من أقدم املساجد اليت كانت  ،يصل توضأ فيه ومل إن النيب  :هذا املسجد قيل
أن مسجد بين زريق  :والواقع ،والبعض يذهب إىل أنه هو مسجد السبق ،موجودة يف املدينة

ألن  ؛مسجد بين زريق شيء ومسجد السبق شيٌء آخر ،ليس هو مسجد السبق املعروف
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ع مسافة تذكر بل وليس بينه وبني ثنية الودا  ،مسجد السبق حبذاء العطن إىل جهة ثنية الوداع
 .مسجد السبق الذي إىل عهد قريب موجود ،هو شيٌء يسري

والنفق املوجود اآلن  .الثنية اليت مشايل املدينة فيما بني املدينة وأحد :هي [ ثنية الوداع] 
حبذاء سلطانة أول خمرج النفق عند انقسامه عند خروجك من خمرج سلطانة كانت الثنية 

إن  :وقيل ،اجلبل الصغري :أصل الثنية .وأزيلت يف توسعة الشارع املوجود هذه الثنية ،هناك
إنه ودع بعض سراياه اليت   :وقيل ،ودع يف بعض غزواته أو استقبل يف بعض غزواته  النيب

 - أيًضا - وبعض املؤرخني -رمحه هلل  -وكان الوالد  .كان يبعثها للجهاد يف سبيل هللا 
قيلت يف مقدم  اأهن "الوداع  قوله: "طلع البدر علينا من ثنيةاألبيات يف كيف  :استشكلوا

ألن ثنية الوداع املعروفة  ق ؟ومقدمه كان من جهة قباء وليس من جهة سافلة املدينة النيب 
عليه  -ه ومقدم ،واملشهورة هي اليت حبذاء سلع من اجلهة الشمالية وليس من اجلهة اجلنوبية

وعالية املدينة من جهة العصبة  ،ن اجلهة اجلنوبية من عالية املدينةم كان  -الصالة والسالم 
 ؛خترج من تلك اجلهة مل يكن يسري فيها جيش ومل تكن سرايا النيب  !الطريق فيها ضيق

وتعجب من غزوة  ،ألنه من رمحة هللا حىت إن بعض العسكريني ملا نظر إىل املدينة بكى
من مجيع جهاهتا فال يستطيع اجليش أن يدخلها إال حصن املدينة  اخلندق كيف أن هللا 

فهي حماطة باحلرار واجلبال من مجيع  ،- وهي من جهة سافلة املدينة - من جهة اخلندق
 !جوانبها

 -جليش لتوديعه أو خروج سرية لتوديعها أو خروجه : خروج ايعين ،ما كانت ثنية :من هناو 
إما أن خيرج من  :يف الغالب ،مع أصحابهما خيرج يف خمرجه حين -يه الصالة والسالم عل

 أيًضا - وهذا الطريق ،- كما يف حاله حينما ذهب يف عمره وحجة الوداع  - طريق املعرس
ثنية  :فالثنية هذه هي. فيه ضيق ال يستطيع كل سالك أن يسلكه إذا كان جيًشا كبريًا -

رمحه  -وكان ، الية املدينةمن ع -عليه الصالة والسالم  -وقدومه  ،الوداع يف سافلة املدينة
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وأهنا  ،األصلي -عليه الصالة والسالم  -يرجح أن هذه األبيات قيلت يف غري مقدمه  -هللا 
 .-صلوات هللا وسالمه عليه  -قيلت يف مقدمه من بعض غزواته 

فما بني  ،يف هذا املوضع من اجلهة الشمالية للمدينة - كما ذكرنا  - ثنية الوداع ،وأي ا ما كان
ناخة اليت كانت تسمى الذي ميكن يكون يف منتصف امل - نية الوداع ومسجد بين زريقث
كما جاء يف الرواية اليت معنا   - امليل وشيء حول ما بينهما يأيت -يف املدينة  "مناخة ديرو"

 -رمحه هللا  -فكما ذكر املصنف  ،وأما ما بني احلفياء والثنية .- يف اخليل اليت مل تضمر
وإذا كان امليل  ،أنه ما بني مخسة أميال إىل ستة أميال :- وهو قول طائفة - عمن نقل عنه

حيتمل  - مرت أنه يقارب تسعة كيلو :فمعىن ذلك ،لواحد وستة من عشرة وهي ستة أميا
وتارًة  ،ن بالذهابتارًة يكو  :والسبق ،أنه يكون مضمار للذهاب واجمليء - التسعة كيلو مرت

 .- كما هو معروف يف سباق اخليل  - يكون بالذهاب واجمليء

يف  -عليه الصالة والسالم  -وكمال هديه  ،ويف هذا احلديث دليل على مرونة اإلسالم
 ؛وهذا أصل شرعي ،إعداد العدة واألخذ باألسباب وهتيئة املسلمني للجهاد يف سبيل هللا 

 -رمحهم هللا  -وهو هدي السلف الصاحل  ،ين وعزة اإلسالمملا فيه من إظهار القوة للد
 نسأل هللا بعزته وجالله أن جيعلنا ممن تبعهم على إحسان. .والتابعني هلم بإحسان
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 - وهو الفرس والدابة - فيما يقاتل عليه هدي النيب  -رمحه هللا  -بعد أن بني املصنف 
شرع يف بيان هديه  ،حىت تكون معدة للجهاد يف سبيل هللا ؛من هتيئتها والعناية هبا وتضمريها

ميكن من اجلهاد من بلغ سن  حيث كان  :فيمن يقاتل وجياهد -عليه الصالة والسالم  -
وأخذ العلماء من هذا احلديث أصاًل يف أن السن عالمة من عالمات  ،اق اجلهاداجلهاد وأط

احتج به من قال من أئمة السلف  - حديث عبد هللا بن عمر - وهذا احلديث ،البلوغ
أن البلوغ يكون خبمس عشرة  :-رمحة هللا عليهما  ي وأمحدكاإلمام الشافع  - ودواوين العلم

ما تكون كما يف رواية البيهقي: ) فلم جيزين ومل يرين قد وداللة هذا احلديث أقوى  ،سنة
 .ورآين قد بلغت ( فأجازين :سنة وأنا ابن مخس عشرة وعرضت عليه يوم اخلندق ،بلغت

 وهناك مسألتان:

املسألة األوىل: هل السن ضابٌط يف البلوغق ؟ وفيه وجهان: قال بعض العلماء: السن ليس 
: ) رفع -عليه الصالة والسالم  -واحتجوا بقوله  ،ريةوهو مذهب الظاه .ضابطًا يف البلوغ

وعن الصيب حىت حيتلم (  ،وعن اجملنون حىت يفيق ،القلم عن ثالثة: عن النائم حىت يستيقظ
اإلنزال  :: ) عن الصيب حىت حيتلم ( قالوا: عالمة البلوغ هي-عليه الصالة والسالم  -فقوله 

  حيتلم فليس ببالغ.، وإذا ملفإذا احتلم فهو بالغ ،االحتالمو 

إىل أن السن عالمٌة من عالمات  - ومنهم األئمة األربعة - وذهب مجهور العلماء واألئمة
وهذا احلديث أصٌل هلم وكذلك العادة. والذين استدلوا هبذا احلديث داللتهم ظاهرة  ،البلوغ

 .خاصًة على رواية: ) مل جيزين ومل يرين قد بلغت (

 -رضي هللا عنهما  -عن عبد هللا بن عمر  - 774] : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
 يف املقاتلة، يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم جيزين قال: ) عرضت على النيب 

 عشرة فأجازين ( [. وأنا ابن مخسندق وعرضت عليه يوم اخل



                                        هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                       (        774رقم احلديث ) 
 

 3189 

 :وبناًء على ذلك ،أن السن عالمة من عالمات البلوغ :يرتجح فالذي ،وأما القول الراجح
بن د حممعبد العزيز ملا كتب إليه اإلمام  ولذلك عمر بن ،فإن حديث ابن عمر أصل يف هذا

إىل حممد بن مسلم بن شهاب الزهري يسأله عن  نه كتبأل - شهاب الزهري هذا احلديث
 :عمر بن عبد العزيز إىل األمصار واآلفاق فكتب ،- هذه املسألة فكتب له هذا احلديث

 :ومن كان دوهنا ،فاضربوا عليه اجلزية :فمن وجدمتوه قد بلغ مخس عشرة سنة ،انظروا"
لكي تضرب  ؛غفجعله أصاًل يف الفرق بني البالغ وغري البال "فاجعلوه يف الذرية والصبيان

 اجلزية أو يعفى منها.

 ق ؟ما هو السن املعترب للبلوغ :اختلفوا ،ات البلوغإن السن عالمة من عالم :والذين قالوا
 واإلمام مالك يقول: مثاين ،يقوالن: مخس عشرة سنة -رمحة هللا عليهما  -فالشافعي وأمحد 

وأما اإلمام  ،- أنه إذا بلغ مثان عشرة سنة - وهو املشهور عنه يف الذكر واألنثى ،عشرة سنة
  .ومثانية عشر للذكر - أعجل بلوًغا من الذكر ألهنا - أبو حنيفة فيقول: سبع عشرة لألنثى

وكلهم متفقون على أن حيض  ،كلهم متفقون على أن إنزال املين عالمة من عالمات البلوغ
مل ينزل حىت بلغ  - أو صبي ا - الو أن صغريً  :ولكن السؤال ،املرأة عالمة من عالمات البلوغ

إنزاله أم نقول إنه بالغ مبجرد بلوغه مخس هل نقول ببلوغه أو الق ؟ هل ننتظر مخس عشرة سنة 
 عشرة سنةق ؟

واستدل املالكية  ،فاستدل الشافعية واحلنابلة هبذا احلديث على أن البلوغ خبمس عشرة سنة
فنحن  ،إن هذا احلديث يف املقاتلة وليس له عالقة بالبلوغ :واحلنفية بالعادة والغالب وقالوا

فيقولون للشافعية واحلنابلة: حنن وإياكم باإلمجاع  ،بعندنا إطالق من الشرع فنرجع إىل الغال
 ،عشرة سنة ثماينر سنة أنه بالغ والشك فيما دون المتفقون على أن من بلغ مثانية عش

 عشرة وهو مثاين - نأخذ باليقني :فحينئذٍ  ،وحديثكم حيتمل أنه للبلوغ وحيتمل أنه لغري البلوغ
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من ألن العادة جرت أن املرأة أعجل يف البلوغ  :لواقا ،سنة ةعشر  سبع :واحلنفية قالوا .- سنة
 ولذلك قال ابن عاشر: ،للغالب ةعشر  مثاين :واملالكية قالوا الرجل،

 وكل تكليٍف بشرط العقل                      مع البلوغ بدٍم أو محل

 أو بثمان عشرة حواًل ظهر أو مبينٍ  أو بإنبات الشعر                          

 ، يستوي فيه الذكر واألنثى.ةعشر  أهنا مثاين - ورعلى املشه -يرون فهم 

القول بأن مخس عشرة سنة هي عالمة  :هو -والعلم عند هللا  -والذي يرتجح يف نظري 
مث قال: ) عرضت عليه يوم اخلندق خاصًة على رواية: ) مل جيزين ومل يرين قد بلغت (  ،البلوغ

ورآين أين قد بلغت ( فهذا يدل على أن ابن عمر فهم فأجازين  :وأنا ابن مخس عشرة سنة
أن هناك مقاتل وهناك غري  :وخاصًة أننا جند أن السنة ،رده للصغر وقبله للبلوغ أن النيب 

ولذلك قال: ) أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسىب ذراريهم (  ،- وهم الصبيان والذراري - قاتلامل
فقوي ملحظ من يقول: إن هذا احلديث يف  ،هو البالغ - يف األصل - فدل على أن املقاتل

أنه  :ألجل طاقة القتال وعدمها. واألشبه ؛- فقط - وضعف قول من يقول: إن هذا ،البلوغ
 ،ألنه ال ميكن أن حيمل القتال وأن حيمل تبعة القتال من ليس من أهله ؛ألجل البلوغ

البلوغ فيصاًل بني اإلجازة لك جعل فلذ ،أن البالغ يطيق القتال ومن أهل القتال :والغالب
 ن قال: إن العربة خبمس عشرة سنة.وهبذا يرتجح قول م والرد،

 ،اختلف يف شعر اإلبطنيو  - تكون شعر العانة :- إنبات الشعر - وأما عالمة اإلنبات
أهنا  :وهذه العالمة الصحيح ،إذا نبت الشعر اخلشن - وكذلك شعر اللحية والشارب

لظاهر حديث حممد بن كعب ؛ -أيًضا  - مذهب الشافعية واحلنابلةكما هو   ،عالمة
قال  ،يف بين قريظة -رضي هللا عنه وأرضاه  -ملا حكم سعد بن معاذ  فإن النيب  ؛القرظي
" : قال  تقتل مقاتلتهم وأن تسىب ذراريهم".أرى أن :"فمن وجدوه قد أنبت قتلوه، 
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فهذا يدل على أن إنبات الشعر عالمة  ينبت"، وكنت فيمن مل جدوه مل ينبت تركوهومن و 
 . - الشافعية واحلنابلة واملالكية وهم - وهو مذهب اجلمهور ،من عالمات البلوغ

 أو محل مع البلوغ بدمٍ وكل تكليٍف بشرط العقل                

 ...................                 عر ات الش ب أو مبينٍ  أو بإن               

واختلف يف شعر  ،بات الشعر املراد به: نبات شعر اللحية وشعر الشارب وشعر العانةفإن
: فهذا ال يعتد به وال - وهو الشعر الضعيف - وأما الزغب ،الشعر اخلشن :واملراد .اإلبطني

 ز.اجي الفيصل يف من جياز للقتال ومن ال وعلى كل حال: هذا احلديث األصل يف بيان يؤثر،
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يف قسم الغنيمة، بعد أن بني هديه يف الفيء شرع  اشتمل هذا احلديث على هدي النيب 
جعل للفارس سهمني وللراجل سهًما  -عليه الصالة والسالم  -يف بيان قسمه للغنيمة: أنه 

أن له  - الذي ال ظهر له -الراجل على أن  -محهم هللا ر  -] ... [ اتفق العلماء  واحًدا
، فإذا حصلت املعركة وحصل فيها غنيمة ال خيلو اجملاهدون: إما أن يكونوا  واحًدا سهًما

كلهم راجلني، وإما أن يكونوا كلهم فرسانًا، وإما أن يكون بعضهم فرسانًا وبعضهم راجاًل. 
فإن كانوا كلهم راجلني أو كلهم فرسانًا: فال إشكال تقسم الغنيمة على عدد الرؤوس، 

جاع، ويستوي من عظم بالؤه وقل بالؤه، كما يف اإلرث: يستوي البار ويستوي اجلبان والش
 سب والقرابة املوجبة لإلرث، وهناوالعاق، ويستوي احملسن واملسيء؛ ألن السبب هو الن

شهود املعركة؛ ألن الغنيمة ملن شهد املعركة، حىت ولو أنه مل يكن قتاله قوي ا،  :السبب
لمني له بالء يف املعركة، ولذلك إذا شهد املعركة كان له فشهوده ووقوفه وتكثريه لسواد املس

ال يقاتلون: كالنساء  قسمه ونصيبه. هذا القسم يعطى للمجاهدين واملقاتلني، وأما الذين
: فهؤالء يرضخ هلم، هناك شيء يسمى "الرضخ"، -وحنوهم ممن هم تبع  -والتجار 

، وهذا على حسب اجتهاد اإلمام والرضخ: أن يعطيهم اإلمام عطايا ال تبلغ سهم اجملاهد
، تقدم معنا تفصيل هذا -كالرقيق والعبد وحنو ذلك   -وعلى حسب بالء هؤالء يف املعركة 

 يف شرح العمدة.

لفارس سهمني للفرس وسهًما له، والراجل له سهم : أنه أعطى االسنة عن رسول هللا 
بن اخلطاب وعلي بن واحد. وهذا هو مذهب مجهور العلماء، هذا القول مروي عن عمر 

، وهو -ورضي هللا عنهم أمجعني   -أيب طالب وعبدهللا بن عباس من أصحاب رسول هللا 
، وكذلك قال به احلسن البصري وحممد بن سريين -تلميذ ابن عباس  -قول جماهد بن جرب 

قسم يف النفل للفرس  وعنه: أن النيب  - 772] : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
 ا [.سهمني وللرجل سهما 
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ديث، ، وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية وأهل احل-رمحة هللا على اجلميع  -
، إًذا: هو مذهب مجهور العلماء على -رمحة هللا على اجلميع  -وقول الصاحبني من احلنفية 

 .ظاهر حديث ابن عمر الذي معنا

إىل  -عليه من هللا شآبيب الرمحات والغفران والرضوان  -وذهب اإلمام أبو حنيفة النعمان 
القول بأن الفرس له سهم وأن الراجل له سهم، واحتج برواية عبيدهللا الُعمري عن نافع عن 

وإعطائه سهًما للفرس وسهًما للراجل، وكان يقول اإلمام  عبدهللا بن عمر يف قضاء النيب 
همني للفرس وأجعل فة: "أستحي أن أفضل البهيمة على املسلم" أي: أجعل سأبو حني

 .سهًما واحًدا للفارس

ى عل -رمحهم هللا  -هو: قول مجهور العلماء  -والعلم عند هللا  -والذي يرتجح يف نظري 
سهم، فإذا قاتل على فرس كان له ثالثة أسهم:  هذه السنة: أن للفرس سهمني وللفارس

إذا كان ميلكه وسهم له، وهكذا لو أعطى فرًسا لشخص يقاتل عليها وهي سهمان لفرسه 
: فله لقاء هذا الفرس سهمني، وال يسهم ألكثر من فرسني يف قول مجاهري أئمة ملك له
إذا كان عنده أكثر من فرسني. فالشاهد من هذا: أن القول الذي  -رمحهم هللا  -السلف 

داللة السنة على ذلك. وثانًيا: أن رواية عبيدهللا مذهب اجلمهور، أواًل: لصحة  :يرتجح هو
الُعمري عن نافع عن عبدهللا بن عمر معارضة مبا هو أصح وأقوى وأثبت، ولذلك تقدم 

 الرواية اليت هي أصح وأوثق على الرواية اليت هي دون ذلك.

، - رمحهم هللا -وأما قوله: "أستحي أن أفضل البهيمة على مسلم" فهذا أجاب عنه العماء 
قالوا له: إنك إذا أعطيت البهيمة سهم وأعطيت الفارس سهم سويت البهيمة باملسلم! 
فنفس القضية. وأجابوا عنه جبواب آخر، قالوا: إن السهمني ليست للفرس وإمنا هي ملالك 

لبهيمة على آدمي. وهذا صحيح،  الفرس، وحينئذ ليست ملًكا للفرس حىت يكون تفضياًل 
رمحه  -هتكم باإلمام أيب حنيفة، فهو إمام الفقه وإمام العلم والفهم ولذلك ال يظن أن هذا 
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. فهو يقول هذه ، وكفى به قول الشافعي: "الناس عيال على أيب حنيفة يف الفقه"-هللا 
وجزاه عن أمة حممد  ،رمحه هللا -املقالة وقال: "أستحي أن أسوي هبيمة مبسلم" هذا اجتهاده 

فر منه وقع فيه؛ ألنه إذا قال: "هذا له  -كما قالوا   -لذي ، لكن اإلشكال ا-خري اجلزاء 
سهم وهذا له سهم" سوى بني املسلم وبني البهيمة! وعليه: فقالوا له: إهنا سنة عن رسول 

 ال يعمل فيها الرأي. هللا 

 ا هو لصاحب الفرس وليس للبهيمة.وثانًيا: إن هذه السنة قضت بالسهمني للفرس إمن

البهيمة حتتاج إىل كلفة ومؤونة؛ ألهنا حتتاج إىل العلف، وحتتاج إىل عناء ومشقة يف وثالثًا: أن 
 ها وصياهنا من األخطار واألضرار.حفظها وسالمت

يف كسر شوكة العدو والكفار يف اجلهاد يف سبيل هللا أعظم من البالء  ورابًعا: أن البالء هبا
: ظم وخطره على العدو أشد، وحينئذمن الراجل؛ ألن الذي يكون على فرس يكون بالؤه أع

جعل هللا لكل شيء قدرًا، فمن كان أعظم بالًء كان أجره أكثر. هذا هو وجهه، وهذا 
 حاصل ما يذكر يف هذا احلديث.
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 -هللا أكرب! احلديث الذي معنا واحلديث الذي قبله والذي قبله كلها عن عبدهللا بن عمر 
، ما أسعد -والده رضي هللا عنه وأرضاه  -، والذي قبله عن عمر -رضي هللا عنهما 

! ما أسعدهم هبذا الوحي الذي حفظوه ونضر هللا به الصحابة حبديث رسول هللا 
 امرًأ مسع مقاليت فوعاها، فأداها كما مسعها؛ فرب مبل غ : ) نضر هللاوجوههم، كما قال 

رضي هللا عنه وأرضاه، وجعل أعايل الفردوس مسكنه ومثواه. بلغ يف حياة  أوعى من سامع (
يف سنة اخلندق بلغ، ومع هذا انظروا كيف  ،-رضي هللا عنه وأرضاه  -يوم اخلندق  النيب 

أن صغر السن ال حيول بني اإلنسان وبني الرقي حفظ الكثري الطيب! وكيف يعلم اإلنسان 
 للدرجات العلى يف اجلنة مبا يصيب من العلم النافع.

استصغر أحد األمراء من السلف يف عهد بين أمية أحد أهل العلم، وكان من حفاظ السنة، 
، فلما دخل عليه قالوا: -وكان عمره يف السابعة عشر، وقيل: التاسعة عشر  -فدخل عليه 

قال له:  - يستنقصه -ما حيفظه، فلما أدخل عليه قال: "كم سن الغالمق ؟  ا حيفظإن هذ
 " فأسكته وأجلمه.أمريًا على مكة سن عتاب بن أسيد حينما بعثه النيب 

فالشاهد: أن السن ال حيول بني اإلنسان وبني العلم، فانظروا مع صغر سنه كيف حفظ هذه 
شهدها قال: "كنت ممن سابق" يف حديث  ! وكان ممناآلثار، وكيف حفظ سنة النيب 

 -السبق املاضي، ورد يف الرواية: أنه طافت به اخليل يف املسجد؛ من قوة محيها يف السباق 
كبريًا،   . وكان الصحايب مع صغر سنه يرفع قدمه؛ حىت يراه النيب -رضي هللا عنه وأرضاه 

، -رضي هللا عنه وأرضاه  -يظن أن احلجم له تأثري فيقف على أصابعه؛ حىت ال يستصغر 
يشرتون املوت فداًء هلذا الدين، وتضحية يف طاعة رب العاملني، فتجد اإلنسان ترخص عليه 

كان ينفل بعض من   وعنه: أن رسول هللا  - 773] : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
 يبعث من السرايا ألنفسهم خاصة سوى قسم عامة اجليش [.
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التجارة  -وهللا  -روحه اليت هي أعز ما ميلك بعد دينه؛ ملرضاة هللا ورسوله، بٍخ بٍخ! هذه 
لراحبة وهذه التجارة الرائحة! فإن عاش عاش محيًدا، وإن مات مات شهيًد، عاش محيًدا: ا

صغري يف السن  ،-عليه الصالة والسالم  -حيفظ العلم وحيفظ ماذا قال هللا وقال رسوله 
. جتد الرجل اليوم ختفى عليه السنن اليسرية حىت لكنه يعي السنن واآلثار، كبري يف ما حيفظه

  يف غسله من اجلنابة!يف وضوئه و 

سيار بن  -يقول أبو املنهال  ،كان الرجل يدخل يف كرب سنه من التابعني على الصحايب
حينما قدم  - صاحب رسول هللا  -: "دخلت أنا وأيب على أيب برزة األسلمي -سالمة 

 هو العلم، وهذا -وهللا  -يصلي املكتوبةق ؟" هذا  الكوفة، فقال له أيب: كيف كان النيب 
الذي ينبغي للمسلم أن َيشرف به، وأن ال حيس أنه بإسالمه حيتاج إىل تعليم أحد، هذه 

 چ ژاألمة ما حتتاج ألحد أن يكمل نقًصا فيها؛ فهي أمة كاملة باإلسالم بشهادة رهبا 

لكن ملنق ؟ ملن اعتز   ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ
فتجده حافظًا للسنن واآلثار ولو هبذا الدين، ملن قوي عوده وصلب عوده مع الفنت واحملن، 

تكالبت الدنيا كلها على هذا الدين؛ ألنه يعلم أنه ال بد لليل من فجر، وأن دين هللا باٍق، 
 وأن كلمة هللا ماضية، وأن كلمة هللا هي العليا.

هذا احلديث والذي قبله، ولو جئت تفتش يف  رسول هللا  أصحابانظروا كيف كان 
أو عن عبدهللا  -رضي هللا عنه وأرضاه  -ها إال حديثًا عن أيب هريرة بعض األبواب ما جتد في

يف ما حفظ،  لكنه من كبارهم  وهو من صغار الصحابة! أو حىت عن أنس  ،بن عمر
     ميسين لعاهبا، أمسعه يقول:  يقول: "ما تعدوننا إال صبيانًا! لقد كنت حتت ناقة النيب 

أيت حتت الناقة يف حجة الوداع، أينق ؟ بني مئة ألف  ) لبيك عمرة وحجة (". صغري سن وي
ما منعه صغر السن، ما قيل له: يا ولد، رح هناك أو  ق ؟كلهم يقول: كيف حيج رسول هللا 

الذي ما   -الكرمي بأيب وأمي  - تعال هناك! أبًدا؛ ألنه بني يدي النبوة، بني يدي النيب 
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عريب وال عجمي، الذي أقام موازين ، وال كان يفرق بني أسود وال أبيض، وال أمحر وال أصفر
 العدل، وجعل الفضل ملن سبق هبذا الدين.

الذي نزل عليه الروح األمني بقوله تعاىل:  -عليه الصالة والسالم  -نعم! هذا النيب الكرمي 

الدمع حينما نظرت يف وهللا تتعجب! لقد ذرفت عيين   ژ ڌ ڌ ڍ ڍ   ڇ ژ
حينما جتد عن صحايب واحد يسرد لك هذه األحاديث! اللهم ارض عنهم  بعض األبواب

 خري اجلزاء، ونسألك حبهم وأن حتشرنا يف زمرهتم. أمت الرضا، واجزهم عن أمة حممد 

هللا أكرب، بٍخ بٍخ! هذا الصحايب اجلليل انظر كيف حيفظ السنن: حفظ السنة يف طريقة 
للجهاد، وسن اجلهاد، ولو شئت تنثر من ما اإلعداد للجهاد، وحفظ السنة يف من يعد 

يف هذا احلديث الشريف  -رضي هللا عنه وأرضاه  -بني  تتعجب! حفظه من هدي النيب 
 .يف اجلهاد يف سبيل هللا  سنة من سنن النيب 

[  كان ينفل بعض من يبعث من السرايا  وعنه: أن رسول هللا  ]: -رمحه هللا  -قال 
الفريضة، قال  ة، ومنه: النافلة؛ ألهنا زائدة علىبالنفل، والنفل أصله: الزيادذه السنة تتعلق ه

فاحلفيد نافلة عن الولد من الصلب، وأصل  ژ ۆئ ۇئ    ۇئ وئ    وئ ژتعاىل: 
 -رمحه هللا  -بني املصنف  كان القتال واجلهاد يف سبيل هللاالنفل: الزيادة. الزيادة ملاذاق ؟ إذا  

حكم أموال الكفار إذا أخذت بقهر أهنا تقسم يف اجملاهدين: للراجل سهم، وللفارس 
 سهمان. مث أموال الكفار إذا أخذت بغري قهر، وال إجياف وال ركاب، وأهنا تكون فيًئا.

ذا كله، النفل زائد عن ه ] كان ينفل [ أن النيب  -رضي هللا عنه وأرضاه  -بعد هذا بني 
حصن، فقال:  -مثاًل  -وقفوا يف موضع، وحبسهم  -أو اإلمام  -مثاًل: لو أن قائد اجليش 

من فتح هذا احلصن أعطيه كذا وكذا، ومن فتح هذا النقب أعطيه كذا، ومن فتح هذه الثغرة 
أعطيه كذا وكذا. هذا سيكون زائًدا عن حقه يف الغنيمة، فيكون تنفياًل من اإلمام، وهذا 
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: ) من كما ثبت عن النيب   -، ومن هنا: جعلوا السلب للقاتل فيل يكون ملن له بالءالتن
، وقد - يعترب نوًعا من أنواع األنفال -أنه من النفل  -( فيما تقدم معنا قتل قتياًل فله سلبه 

 . ژ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ژبني هللا حكم النفل يف قوله: 

يف بعض األحيان: ينفل للرجل والرجلني  ضوابط.له فاألصل: أن اإلمام له حق التنفيل، و 
: -مثاًل  -والثالثة واجلماعة القليلة، ويف بعض األحيان: يقتطع سرية من اجليش ويقول 

 -اذهبوا إىل منطقة كذا وكذا، أو اكمنوا يف مكان كذا وكذا، أو احرسوا جنبيت الطريق 
. هذه فأة هلم على ما فعلوه، فيعطيهم شيًئا مكا-وتكون خموفة وفيها خطر وفيها ضرر 

كان ينفل سرايا اجليش،   ، وأن النيب - من حيث األصل - القضية جرت هبا السنة
فيها، وأصلها من السري  وهدي النيب  -كما تقدم معنا   -والسرية إىل أربعمئة مقاتل 

تاج إليها حي -غالًبا  -وهو: املشي يف الليل، والغالب أن هذه السرايا تسري يف الليل؛ ألهنا 
لكي تباغت العدو وتأخذ العدو على غرة، وقد حيتاج إليها لكسب الوقت يف طلب مدد، 

 يف السرايا معروف. أو حنو ذلك مما يكون من البعوث والسرايا، وهدي النيب 

بعد أن بني حكم قسم الغنائم والفيء شرع يف بيان  -رمحه هللا  -فالشاهد: أن املصنف 
ينفل،  -عليه الصالة والسالم  -د، وأن هذا مرده إىل اإلمام. نعم، كان التنفيل والنفل الزائ

، ويف -يعين: بعد ختميس الغنيمة  - وكان من نفله: أنه يف البداءة يعطي الربع بعد اخلمس
، وحينئذ: تالحظ أنه يف الرجعة -الثلث  -رجعته: يعطي الثلث بعد اخلمس من الغنيمة 

دهم يكون ا: أنه إذا بعث السرية يف البداءة واجليش من بعيكون احلظ أكثر، والسبب يف هذ
 -فيكون العطاء ما يزيد عن الربع من هديه  وراءها اجليش سيأيت، ظهر السرية قوي ا؛ ألن
الرجعة: فإنه ملا  : أنه أعطى ومل يزد عن الربع يف البداءة. أما يف- عليه الصالة والسالم
يكون اخلطر أعظم،  :يرتك بعض السرايا حتمي ظهر اجليش، وحينئذ ينسحب اجليش رمبا



                                        هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                     (          773رقم احلديث ) 
 

 3199 

يكون املخاطرة أكثر فأعطوا  :ورمبا استعاد الكفار قوهتم فأخذوا املسلمني على غرة، وحينئذ
 يف التنفيل. -عليه الصالة والسالم  -الثلث، هذا هو هديه 

 -عبدهللا مالك بن أنس  ، ومنهم: اإلمام أبو-من أئمة السلف  -ومن أهل العلم من ضيق 
 -، وكان مينع من أن يعرض اإلمام النفل قبل القتال، كأن يقول -رمحه هللا برمحته الواسعة 

، مثاًل: لو خرج رجل يطالب باملبارزة ومل خيرج : من فتح هذا النقب أعطيه كذا وكذا-مثاًل 
ء ل؛ ألن هذا فيه إغراله أحد، فشجع اإلمام قال: من قتل هذا أعطيه كذا وكذا، قال: ال يفع

رمحهم  -يشدد فيه، ومجهور العلماء  -رمحه هللا  -فكان  بالدنيا، وأنه يقدح يف اإلخالص.
 على أنه ال بأس وال حرج يف ذلك. -هللا 
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اشتمل هذا احلديث على تعظيم حرمة املسلم، وأنه ال جيوز للمسلم أن يتعرض ألخيه املسلم 
كما يف الصحيح من حديث عبدهللا بن   - فيسفك دمه بغري حق، ولذلك قال النيب 

: ) ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول -وقد تقدم معنا  ،مسعود 
الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجماعة (.  هللا إال بإحدى ثالث:

، وغلظ هللا - كما اجتمعت عليه نصوص الكتاب والسنة  - واألصل: أن دم املسلم حرام
قتل النفس احملرمة املؤمنة بغري حق، وتوعد على ذلك بلعنته وغضبه وعذابه األليم، وأمجع 

، النفس احملرمة من أكرب الكبائر بعد الشرك باهلل على أن قتل  -رمحهم هللا  -العلماء 

 ڀ ڀ   ڀ    ڀ پ     پ پ  پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ژولذلك قال تعاىل: 

 . ژٺ    ٺ

: ) ال يزال املسلم يف فسحة من دينه ما مل حىت قال  ،فقتل النفس احملرمة أمره عظيم
املسلمني، أنه إذا اعتقد حل يصب دًما حراًما (. وإذا استحل قتل املسلم: فقد كفر بإمجاع 

هذا وأنه جيوز قتل املسلم: فهذا رد لنص الكتاب والسنة، ويعترب كفرًا بإمجاع املسلمني؛ ألنه 
، فنصوص الكتاب والسنة تنص على أنه حرام -عليه الصالة والسالم  -تكذيب هلل ورسوله 

ل دم أخيه املسلم وهو يقول: ليس حبرام! هذا يف االستحالل، وال جيوز للمسلم أن يستح
فيقتله، وإذا قتله متعمًدا: فقد باء بغضب من هللا، وعليه لعنة هللا، ويبوء بإمث صاحبه الذي 

فإن املقتول يأيت يوم القيامة آخًذا  : أنه لو قتل به قصاًصا:قتله، حىت ذكر بعض العلماء
 ول: "يا رب، سل هذا فيم قتلينق ؟".بتالبيب من قتله، فيطرح رأسه ويق

عن النيب  عن أيب موسى عبدهللا بن قيس  - 777] : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
 .] ) قال: ) من محل علينا السالح فليس منا 
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وهذا يف املوءودة،   ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڤ ژ: -تعاىل  -قال هللا وقد 
، فكيف مبن شهد أن ال إله إال هللا وأن حممًدا رسول هللا، وهي صغرية يف نبتها وأول غرسها

أن من شهد أن ال إله إال هللا وأن حممًدا رسول هللا: فقد  وله العصمةق ؟! وقد أخرب النيب 
: ) أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال عصم دمه بعصمة اإلسالم، فقال 

وأعراضهم، وحساهبم  أين رسول هللا، فإذا فعلوا ذلك: فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلمهللا و 
 على هللا (.

، ملا انطلق وراء الرجل -وابن حبه  وهو حب رسول هللا  - وملا قتل أسامة بن زيد 
وقد فر منه، حىت إذا حصر يف شجرة عاله أسامة بالسيف، فقال الرجل: "ال إله إال هللا" 

قال له: ) أقتلته بعد أن قال: ال إله  ونطق بالشهادة، فقتله أسامة، وملا بلغ خربه إىل النيب 
إال هللاق ؟! ( قال: يا رسول هللا، ما قاهلا إال فرقًا من السيف! قال: ) أشققت عن قلبهق ؟! ( 

، -عليه الصالة والسالم  -فلم جيامله  وابن حبه أسامة بن زيد! وهذا يف حب رسول هللا 
صنع بال إله إال هللاق ؟! ( كما يف الصحيح، ومل يقبل منه تأوياًل، وإمنا قال له: ) أقتلتهق ؟ كيف ت

فإذا كان هذا يف شخص مع وجود شبهة حىت يف  حىت إن أسامة متىن أن أمه مل تلده!
 إسالمه، فما بالك مبن أسلم وشهد أن ال إله إال هللاق ؟!

وأعظم ما يكون قتل املسلم: إذا كان باجلماعة واخلروج عن مجاعة املسلمني، وسفك دمائهم 
هذه الدماء، وأن يكون ذلك بالفساد يف األرض بإهالك احلرث والنسل، فأمره  واستباحة

 ڭ ڭ ژ: قد قال هللا و أعظم، وإمثه أكرب، ومن توىل ذلك فقد توىل أمرًا عظيًما، 

: -كما قال جماهد يف تفسري اآلية   -ومن الفساد يف األرض   ژ   ۇ ۇ ڭ  ڭ
 -يوصي يزيد بن أيب سفيان  قتل الدواب، فكيف بقتل اإلنسق ؟! وقد قال أبو بكر 

 : "وال خترب عمارًا" فنهاه عن ختريب العمار.-رضي هللا عن اجلميع وأرضاهم 
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مهم وشق عصا الطاعة، وأعظم ما يكون: باخلروج على مجاعة املسلمني، واخلروج على إما
وتفريق مجاعة املسلمني، وإحداث الفوضى، والتشكيك يف مجاعة املسلمني، فاألمر فيه أشد، 

 أمرها من ينظ ر هلذه املسائل، ويهون من والوزر فيه أعظم، وأعظم الناس وزرًا يف هذا:
يت تصادم وجيعلها أمرًا سهاًل، ويقول: ال بأس هبذا وال حرج! ويعمل اآلراء واألهواء ال

 .يف كتاب هللا وسنة النيب الصرحية النصوص الصحيحة 

جيوز ألحد أن وحرمه، فال جيوز ألحد أن يفيت، وال  -دم املسلم  -أمر الدم  عظم هللا 
عمل، حىت لو أن شخًصا أثىن على من خرج على مجاعة املسلمني وهون  ميجد أو يثين على

الوزر على قدر ما كان من تزكيته، قال  ي هللا ، أو أشاد به: فإنه يتحمل بني يدمن أمره

. فإذا قال: إن هذا جهاد شرعي. كتبت شهادته  ژ ٴۇ ۈ  ۈ ژتعاىل: 
وسئل أمام هللا! فال جيوز ملسلم وال ملؤمن يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتساهل يف مثل هذه 
األمور، وينبغي ضبط هذه األمور بالضوابط الشرعية والرجوع إىل أهل العلم، وهم املسؤولون 

: أن ينصحوا لألمة، وأن يبينوا هلا أمام هللا  أمام هللا، املتحملون هلذه األمانة واملسؤولية
باطل حق ا، ويزيف ، وأن ال يُلبس عليها دينها: فُيجعل الاحلق من الباطل واهلدى من الضالل

 الباطل وميجد.

أنه ال عذر له أمام هللا يف قبول و فهذه أمور حمرمة وينبغي لكل إنسان أن يعرف حقه وقدره، 
، وال يعرف ألهلها ضبط للعلم، وال املرسلة اليت ال تنضبط بضوابطاألقوال الغريبة والفتاوى 

رجوع للكتاب والسنة بالتأصيل الشرعي املعترب، فهذا كله ال يعذر اإلنسان فيه، ما يقول: 
وهللا فالن أفتاين. وهو ليس له يف العلم وال يف هدي الكتاب والسنة نصيب، ومل يشهد له 

هذه األمور ال يُعرفون إال يف مثل هذه األمور، فال يعرف  بذلك! وكثري ممن ينظ رون يف مثل
هلم سابقة يف ضبط العلم، وال يعرف هلم رجوع إىل أهل العلم، بل منهم من يشكك يف 

 .-نسأل هللا السالمة والعافية  -العلماء، ومنهم من يطعن يف العلماء 
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ء املسلمني، وال جيوز فينبغي للمسلم أن حيذر من هذا األمر العظيم، وهو: استباحة دما
اهلوى، وإمنا عليه أن يرجع إىل الكتاب هذا األمر، وال أن يروجه بللمسلم أن يتساهل يف 

كما يف   - ، وأن يتذكر ما وعظه هللا به وأوصاه هللا به، وقد وقف رسول األمة والسنة
اب  ضكم رق وقال: ) أال ال ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بع يف حجة الوداع، -الصحيح 

. وملا وقف يف حجة الوداع وأراد أن يبني لألمة جوامع بعض ( فهذه وصية من رسول هللا 
وقد استنصت  -، قال عليه الصالة والسالم -جوامع احملرمات وجوامع الواجبات  -األمور 

: ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم -بأيب وأمي  -قال  -الناس وسكت الناس 
هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا، أال هل بلغتق ؟ اللهم فاشهد ( قال حرام، كحرمة يومكم 

، يشهد هللا أنه -رضي هللا عنهم  -تها على أصحابه جابر: "فريفع أصبعه إىل السماء مث ينك  
قد بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح لألمة". وهكذا كل عامل حيذر املسلمني من الدماء 

 .ي هللا احملرمة، وعلى كل مسلم أن يتق

ا ـنـليس مـ] ) ف :من أهل العلم من قال يف قوله ] ) من محل علينا السالح فليس منا ( [
سنتنا وليس على هدينا، وأنه إذا استحل: فليس من اإلسالم يف شيء؛  ليس علىفأي:  ( [

ثبت بالدليل القطعي يف   -دم املسلم  -ألنه كافر إذا استحل ما حرم هللا؛ ألن حترمي الدم 
، فإذا قال: ليس فيه شيء! فحينئذ: قد رد النص القطعي من تاب هللا وسنة النيب ك

 .-كما ذكرنا   -فيكفر  ،الكتاب والسنة

] ) من محل علينا : -عليه الصالة والسالم  -ومن أهل العلم من السلف من قال: قوله 
قالوا: إهنا ترتك وال تفسر؛ حىت تكون أبلغ يف زجر الناس وختويف  السالح فليس منا ( [

الناس، وال تؤول؛ حىت يعرف الناس حرمة الدم، وأنه ينبغي للمسلم أن حيفظ عصمة املسلم 
 .يف دمه، وأن ال يستبيح ما حرم هللا 
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السالح ويف هذا احلديث أصل يف حفظ دم املسلم، وأنه ال جيوز استباحته إال حبق، وأن أمر 
من مر يف السوق ومعه السالح  النيب  ذلك ال جيوز التساهل به، فلقد هنىأمر عظيم ول

، وهنى أن يشري املسلم ألخيه -عليه الصالة والسالم  -أو الرمح أمره أن ميسك بنصله 
والعبث، فهذا كله منهي عنه شرًعا؛ ألنه رمبا  بالسالح أو يهدده، ولو كان على طريق املزاح

؛ تعظيًما -م هللا رمحه -شيطان فانفلت السالح من يده، وهذا أصل عند أهل العلم نزغ ال
 حلرمة املسلم.

ينبه على أنه ال جيوز يف األطفال والصغار أن يعطوا ما  -رمحهم هللا  -كان بعض مشائخنا 
؛ ألهنم إذا لعبوا مع بعضهم أشاروا به، فيعدون هذا من الغزو ومن الدخيل يشبه السالح

املسلمني؛ ألنه ينشأ الطفل من الصغر ال يبايل أن يرفع سالحه، فينشأ عنده نوع من على 
االستهتار واالستخفاف! وهذا معىن صحيح؛ ألن النصيحة لعامة املسلمني يدخل فيها 

ألمر املسلم، وأنه ال ينبغي تعاطي األسباب اليت  االنصيحة ألمثال هؤالء، كل هذا تعظيمً 
 فيها استهانة حبرمته.
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، وقد هذا احلديث الشريف اشتمل على مسألة من املسائل اليت أفىت فيها رسول هللا 
، ووقعت من الصحابة مسائل وأجوبة وأجوبة من رسول هللا  مسائل وقعت من الصحابة

. فكانت املسائل تنزل  ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ، كقوله: من هللا 
صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه إىل يوم الدين  -، فنعم السائل ونعم املسؤول برسول هللا 

-. 

يقاتل رياءا، أي ذلك يف ] سئل عن الرجل يقاتل محية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل 
احلمية: العصبية. كأن يكون محية عن األرض، أو  ] الرجل يقاتل محية [. سبيل هللا؟ [

محية عن العرض، أو محية عن القبيلة أو عن اجلماعة، يتعصب هلذا الشيء فيكون السبب 
 الدافع هو هذا املعىن وليس له عالقة بالشرع، وهذا يقع.

على صورتني، جاء يف الرواية األخرى:  "يقاتل شجاعة" جاعة [] يقاتل شوسئل عن الرجل 
. من الناس من يقاتل شجاعة، ] يقاتل رياءا ["يقاتل لريى مكانه" وهذا األشبه فيه قوله: 

يعين: طبعه الشجاعة، فإذا حضر القتال قويت نفسه ومحيت نفسه، فانطلق يقاتل شجاعة، 
 يفكر أن هذا إلعزاز الدين، وهو الطبيعة:، وال أن  وليس يف نفسه إعالء كلمة هللا

 الشيء  الطبيعي اجلبلي الفطري، أن يكون باعثه شيًئا جبلي ا طبيعي ا فطري ا.

الذي يقاتل رياًء لريى مكانه، كما جاء يف الرواية األخرى: ) والرجل  ] والرجل يقاتل رياءا [
يقاتل لريى مكانه ( أي: يرى أنه قاتل، أو يرى أنه شجاع، ولذلك جاء يف احلديث عن أيب 

 قال: سئل رسول هللا  عن أيب موسى  - 774] : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل محية، ويقاتل رياءا، أي ذلك يف سبيل هللا؟ فقال 

 : ) من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا ( [.رسول هللا 



                                    هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                  (             774رقم احلديث ) 
 

 3206 

يف الثالثة الذين هم أول من تسعر هبم نار جهنم، منهم: هذا الشجاع. أن هللا  هريرة 
ل له: "أمل تكن ضعيًفا فقويتكق ؟ أمل تكن كذاق ؟ أمل تكن  يدنيه، ويذكره نعمته عليه ويقو 

، فيقول هللا: "ماذا عملت يلق ؟" فيقول: قاتلت من أجلك، كذاق ؟" حىت يقر بنعمة هللا
وفعلت، وفعلت. فيقول هللا: "كذبت!" وتقول املالئكة: كذبت! "إمنا قاتلت ليقال: فالن 

ته وجالله وعظمته وكماله أن ال يقيمنا شجاع! وقد قيل، اذهبوا به إىل النار" نسأل هللا بعز 
حينما ذكر املنفق رياًء،  وقال  هذا املقام بني يديه، وأن جيرب كسرنا، وأن يرحم ضعفنا.

واملقاتل رياًء، والعامل رياًء، قال أبو هريرة: فضرب على فخذي وقال: ) أتدري يا أبا هريرة ما 
 .أولئكق ؟ أولئك أول خلق هللا تسعر هبم نار جهنم (

األصل فيه: أنه إلعالء كلمة هللا، أي: من أجل إعالء كلمة هللا،  فاجلهاد يف سبيل هللا 
وبناًء على ذلك: ليس هناك جهاد شرعي معترب إال إذا كان املقصود به إعالء كلمة هللا، 
فليس املقصود به: احلمية عن األوطان، وال الدفاع عن األوطان على أهنا هي األصل 

على وطنه وعلى بلده، وعلى مجاعته  ةفيجوز لإلنسان أن يكون عنده غري  واألساس، وإال
- اجلهاد يف سبيل هللا وهو -أن يكون تبًعا لألصل العام  وعلى قرابته، هذا أصل ما فيه بأس

قال: ) من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد (. ومل  ؛ ألن النيب 
ملا هاجر من مكة إىل املدينة وجعل حين  -كما يف الصحيح   -على أيب بكر  يعتب النيب 

 إىل مكة:

 امة وطفيل ليت شعري هل أبينت ليلة            وحويل شأال

 وحويل إذخر وجليل      ة            ن    ج  اه م     ن مي   ل أردن م    وه                

فحن إىل وطنه، هذه طبيعة  يقول: ) اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا ملكة أو أشد ( فكان 
ما فيها إشكال، لكن ليست هي األساس، وهذا من مرونة اإلسالم ودقة اإلسالم: أنه ال 
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يكسر الطبائع والغرائز، إمنا يعطيها حقها يف احلدود املعتربة، أن يكون السبب الباعث أواًل: 
إعالء كلمة هللا؛ ألن هذا هو اجلهاد واألصل يف اجلهاد، مث ما كان تبًعا فال إعزاز الدين و 

يؤثر: كونه حيمى أكثر دفاًعا عن عرضه، حيمى أكثر خوفًا على عورات املسلمني وخوفًا على 
 جيعله تبًعا وال جيعله أساًسا. عورات أهله، هذا شيء جبلي طبيعي، لكن

والشجاعة ضد اجلنب  لرجل يقاتل شجاعة [عن ا -عليه الصالة والسالم  -] سئل 
 والشجاع ضد اجلبان، وهذا األصل يف املسلم: أنه شجاع وليس جببان، ولذلك قال 

: ) مث ال جتدوين جبانًا وال خبياًل ( فما  قال  -وقد غلبه الناس  - حينما كان يف القسم
عليه الصالة  -انطلق  :ال جبانًا وال خبياًل، ولذلك ملا مسعوا الصوت يف املدينة كان 

على فرس أيب طلحة قبل أن خيرج الصحابة، قالوا: "فلما خرجنا فإذا برجل قادم  -والسالم 
من  ؛وقد ركب الفرس من غري أن يكون عليه سرجه "من الصوت، وإذا به رسول هللا 

. وكان إذا محي الوطيس يف املعركة رجعوا إىل رسول هللا -عليه الصالة والسالم  -شجاعته 
 نه وكانوا جبواره؛ من شدة ما جيدون من شجاعته، وما جيدون من األمن بالقرب م- 

 . -صلوات هللا وسالمه عليه 

من هوازن إذا  ، وكان الرجل-كما يف احلديث الصحيح   -كان يوم حنني وقد باغتته هوازن 
يف غبش الصبح وألصحابه، وبني ضفيت وادي، ويف الظالم،  منوا للنيب ك، فرمى يصيب

عن  -رضوان هللا عليهم  -فبوغتوا وكان عنصر املفاجأة له أثر كبري يف القتال، ففر الصحابة 
 -ه بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه علي - على بغلته الشهباء ، وملا فروا عنه كان النيب 

يف عشرة من أصحابه، منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس وقُ َثم والفضل واحلارث 
ته الشهباء هو على بغلو  ، كلهم حول النيب -رضي هللا عن اجلميع  -بن أيب سفيان وأمين 

. يف حالة خوف، يصول وجيول، ويقول: ) أنا النيب ال كذب، أنا ابن عبداملطلب (
وانقشعوا، ومع ذلك يعرف بنفسه من الشجاعة! فالشجاعة يف اجلهاد يف والصحابة قد فروا 
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مطلوبة، والشجاعة من املسلم مطلوبة، واألصل يف املسلم: أنه شجاع، وليس  سبيل هللا 
بأيب  -جببان وال خوار وال خمذل، ولذلك عظم اإلسالم أمر التخذيل عن املسلمني. فكان 

عليه  -ع الناس، وأثبت الناس جنانًا، وما عرف عنه أشج -وأمي صلوات هللا وسالمه عليه 
 .-صلوات هللا وسالمه عليه  -اخلور وال الضعف  -الصالة والسالم 

 ] ويقاتل محية [أي: أن الباعث له على القتال هو الشجاعة.  ] يقاتل شجاعة [وقوله: 
احلمية: منها ما هو حممود، ومنها ما هو مذموم، واحلمية احملمودة هي: محية الدين، واحلمية 

  ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ ژاملذمومة: محية اجلاهلية 
هذه األمور كلها  ومحية اجلاهلية هي: محية النعرات والعصبيات، ولذلك أطفأ هللا 

، وجعل الشعار للمسلم: كلمة التوحيد، وجعل أهل اإلخالص وأهل اإلميان باإلسالم

فأهل التوحيد   ژ ہ  ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ژشعارهم كلمة التقوى 
هم الذين تكون محيتهم للدين، ومحية  -جعلنا هللا وإياكم منهم  -وأهل اإلميان اخلالص 

ده حرقة على اإلسالم وعلى الدين هي اليت يسميها العلماء باحلرقة: أن اإلنسان تكون عن
الدين، يتأمل آلالم املسلمني ويفرح ألفراحهم، وأن هذه احلرقة بضوابط شرعية، فلم يكلفه 

 :ومل يطلب منه ما ليس بيده، فهذه احلمية املنضبطة بضوابط الشرع ،اإلسالم فوق طاقته
 ويؤجر عليها صاحبها. محية شرعية

هلموم املسلمني وغمومهم يف مشارق األرض ومغارهبا، وإن العبد تدمع عينه، ويتقرح قلبه؛ 
وإن العبد مير على منكر من املنكرات، واحلرمة من  د يتبوأ الدرجات العلى هبذا اهلم!ق

هللا له حرمات هللا تنتهك: فيتمعر هلا وجهه، ويتأمل هلا قلبه، ويتقرح هلا فؤاده، قد يكتب 
مية، فيقول كلمة احلق ويصدع هبا يف وجه وقد تأتيه هذه احل بذلك رضاه إىل يوم يلقاه!

، الظامل، فيقول كلمة احلق واجلنة والنار بني عينيه يلتمس هبا رضوان هللا و السلطان اجلائر 
: ) إن العبد ليتكلم بالكلمة ، قال فيكتب هللا له هبذه الكلمة رضاه الذي ال سخط بعده
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ا رضاه إىل يوم يلقاه! (. وهذا من محية من رضوان هللا ما يلقي هلا بااًل، يكتب هللا له هب
الدين وغرية الدين، وهي محية حممودة ومأجور صاحبها، وهي مثرة اإلسالم؛ ألن القلوب إذا 

صدق اللجأ: أحبت يف  صدق التعلق، والتجأت إىل هللا  وتعلقت باهلل ،أحبت هللا 
وة اإلميان، فإذا ذاقت هللا، ووالت يف هللا، وعادت يف هللا، فإذا فعلت ذلك: ذاقت حال

: فتجد حالوة اإلميان: ظهرت آثار هذا اإلميان على اجلوارح، على القول، على العمل
، فهذه اإلنسان شجاًعا يف مواطن الشجاعة، مضحًيا بنفسه وروحه، كل ذلك ملرضاة هللا 

 .محية الدين، وصاحبها مأجور غري مأزور

ما كان تصنًعا للمخلوق: فهو الظل الزائل، واملتاع وأما ما كان من احلمية إلرضاء املخلوق، و 

قاتل فمن   ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژاحلائل، كما قال تعاىل: 
لعصبيات: فإنه يزول بزواهلا، من قاتل لشيء يقال له يوم لألعراض، ومن قاتل للنعرات وا

وحينئذ ال جيد القيامة: "اذهب فخذ أجرك ممن قاتلت ألجله" نسأل هللا السالمة والعافية! 

 ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ      چ    ڃ ژ شيًئا

. فعلى املسلم أن يوطن نفسه هبذا األدب النبوي؛ ألن ژ ڑ ژ ژ ڈڈ
رضوان هللا  -اجلهاد يف سبيل هللا فيه فنت، ومن الفنت: املدح والثناء، ولذلك كان الصحابة 

 بإحسان.خيافون من هذا، وهكذا التابعون هلم  -عليهم 

، وأن اجلهاد هو: اجلهاد الذي قصد منه إعالء  أن هؤالء كلهم ليسوا جماهدين فبني النيب 
] ) من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو : -عليه الصالة والسالم  -كلمة هللا، فقال 
فدل على مسائل، أوهلا: وجوب اإلخالص يف اجلهاد يف سبيل هللا، وأنه ال  يف سبيل هللا ( [

يف  -من الشهادة والكرامة  -يكون اجملاهد موعوًدا مبا وعده هللا من األجر وحسن العاقبة 
، واملراد الدنيا واآلخرة إال إذا كان هدفه ومقصده األساس: أن تكون كلمة هللا هي العليا
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  -: الدين، وكلمة هللا هي دينه وشرعه، فال يعلى على شرعه قول أحد بكلمة هللا العليا هي
 -عليه الصالة والسالم  -م رسوله ، وال يرضى أن يقدم على كالم هللا وكال-كائًنا من كان 

؛ ألن هللا هنى عباده املؤمنني -أي ا كان هذا الشيء  -وال يرضى أن يقدم على الوحي شيًئا 

  ژ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک  ژورسوله، فقال: أن يقدموا بني يدي هللا 
هي العليا، وكلمة غري هللا  فالذي يقاتل إلعالء كلمة هللا املقصود: أن تكون كلمة هللا 

، ويكون قصده من اجلهاد: أن يعز هللا دينه، وأن -وهي كلمة الذين كفروا  -هي السفلى 
يعلي كلمته، ولذلك ملا كان إعالء الدين أعظم من الروح اليت بني جنيب اإلنسان: باع املسلم 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ، وربح بيعه ورحبت جتارته نفسه هلل 

 ائ ائ ى ېى  ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ   ۋ ۋ  ٴۇ

قال بعض العلماء:   ژ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ  وئ ەئ ەئ
 ."من" مبعىن: ال، أي: وال أوىف بعهده من هللا

كما قلنا   -، وإعالء كلمة هللا إعالء كلمة هللا  :فهذه التجارة شرطها: أن يكون القصد
ما خرجوا  -رضوان هللا عليهم  -: إعالء الشرع، إعالء الكتاب والسنة. ولذلك الصحابة -

لفتح األمصار واألقطار حىت فتح هللا قلوهبم هلذه الكلمة، فكان اإلسالم يف قلوهبم وقوالبهم، 
ولذلك إذا وجدت األمة قد استقام القلب والقالب هلل: أعز هللا دينها، ورفع هللا كلمتها، 

 چچچ ژ ينصرهم بنصرة الدين ها يف سؤدد وخري؛ ألن هللا وجعل

يف  يف دينها، وأضاعت حق هللا  وإذا وجدت األمة قد أضاعت حق هللا  . ژچ
تعِل كلمة هللا بينه  أوامره ونواهيه، فحينئذ: كيف تقاتل من أجل إعالء كلمة هللاق ؟! فهي مل

. فإذا وجدت املظلوم يستصرخ بضعفائكمق ؟! ( : ) وهل تنصرون إالوبينها! ولذلك قال 
وال أحد يصرخه، وإذا وجدت املظلوم يضيع حقه وال أحد ينصره، كيف سيطبق دين هللا يف 
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! ولذلك ال نصر لألمة إال إذا كانت على هذا األصل العظيم، مشارق األرض ومغارهباق ؟
 وهو: أن يكون املقصود من اجلهاد إعالء كلمة هللا.

قال بعض العلماء: إن اجلهاد الذي ينتهي بأذية املسلمني، وإضرار الدعوة إىل هللا والتضييق 
، ومن هنا: على الدعاة، ويكون شره أعظم: يكون خمالًفا ملقصود اجلهاد يف سبيل هللا 

ينبغي للمسلم أن يضبط جهاده بالضوابط الشرعية، وأن ال يقبل يف هذا اجلهاد إال ما 
 هللا. إعالء كلمة عنه، وهو قصود األعظم الذي أخرب النيب يتحقق به امل

أخذ منه بعض  ] ) من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا ( [: قال 
العلماء: أنه لو خرج من أجل اجلهاد ومن أجل الدنيا، واستوت النيتان يف قلبه: أنه ليس 

، ولذلك إما أن تكون النية خالصة -توت النيتان إذا اس أنه -بقتال وال جهاد يف سبيل هللا 
شجاعة ورياًء كما أخرب يف  -باآلخرة فال إشكال، وإما أن تكون نيته خالصة بالدنيا 

: تان، فإذا اجتمعتاالثاين مأزور. وإما أن جتتمع النيفال إشكال، فاألول مأجور و  -احلديث 
فال  :ية اآلخرة وتكون نية الدنيا تبعإما أن تغلب نية الدنيا فال إشكال، وإما أن تغلب ن

 ھ  ھ ھ    ہ ہ  ہ ہ ژامتدح أهل بدر وقال فيهم:  يؤثر؛ ألن هللا 

فكانوا يتمنون العري، وكان متنيهم  ژ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
للعري؛ ألهنا أكثر وأخف مؤونة، ومع هذا مل يقدح يف إخالصهم ونيتهم إعالء كلمة هللا. قال 
بعض العلماء: يف هذا دليل على أن من نوى نية اآلخرة وصحبت نية الدنيا تبًعا ال أساًسا: 

فرغب بالدنيا،  اًل فله سلبه (: ) من قتل قتي-كما ذكرنا   - أن هذا ال يؤثر. وقد قال 
، ولو كان يقدح ملا ذكره النيب -رضوان هللا عليهم  -ومع هذا مل يقدح يف إخالص الصحابة 

 وغريهم من أهل العلم. -كاإلمام ابن جرير الطربي   -، وهذا هو اختيار احملققني 
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ديث الصحيح:     قال يف احل وأما إذا استوت النيتان: فال إشكال أهنا مؤثرة؛ ألن النيب 
: أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عماًل أشرك معي فيه غريي: -تعاىل  -) يقول هللا 

فإًذا: إذا كانت النية هي اآلخرة فال إشكال، وإذا كانت النية هي الدنيا فال  تركته وشركه (.
، وإن -خرة سواء الدنيا أو اآل -أعطي احلكم للغالب  أما إذا اجتمعت النيتان:إشكال، و 

 تساوتا: فإهنا نية فاسدة، ويؤثر التشريك بني نية الدنيا ونية اآلخرة.

صوص اليت تدل ظاهر هذا احلديث: أن تكون نية إعالء كلمة هللا خالصة، واستثين لوجود الن
حلق هبذا: إذا طلب العلم ويف نيته أن يتوظف أو ينال شهادة أو ينال على أنه ال يؤثر، وأ

راتًبا، قالوا: ال يؤثر إذا كان تبًعا، ومن ضوابط ذلك: لو قيل له: ال نعطيك  وظيفة أو ينال
راتًبا وال نعطيك وظيفة، هل يرتك طلب العلمق ؟ إذا تركه: ضر وصارت نيته ضارة، وصارت 

هي األساس، أما لو قال: ال! حىت لو مل تعطوين أنا مواصل  -والعياذ باهلل  -نية الدنيا 
  .ه، فحينئذ: نيته هي الغالبة نية اآلخرة، وال يؤثر وجود نية الدنيا تبًعاوأحب هذا العلم وأرغب


