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 بسم هللا الرمحن الرحيم

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

هذا احلديث الشريف الذي يدل على فضل اجلهاد يف  -رمحه هللا  -فقد ذكر اإلمام احلافظ 
عظيم ما أعده هللا للمجاهدين الذين خرجوا إلعالء كلمة  ، وبني فيه النيب سبيل هللا 

يعتين . ونظرًا الشتمال هذا احلديث على هذا املعىن، ناسب أن هللا وابتغاء مرضاة هللا 
 بذكره يف كتاب اجلهاد. -رمحه هللا  -املصنف 

هذا احلديث اشتمل على بيان عظيم، إذ فيه داللة واضحة على فضل اجلهاد يف سبيل هللا 
خمتص مبن أخلص لوجه هللا  ، وأن هذا الفضل  فخرج من بيته حينما خرج وهو ال

وهللا أعلم مبن جياهد يف سبيله ( ] ) : يريد إال وجه هللا، خرج جهاًدا يف سبيل هللا، قال 
، وقد جعل هللا ألن املقاصد متعلقة بالقلوب، وال يعلم ما يف القلوب إال عالم الغيوب  [
 ومن  ،األقوال واألعمال مردها إىل النيات، والنيات متعلقة باملقاصد اليت حملها القلوب

 .هذه الفضائل، وجعلها مقرونة بقصد وجه هللا  هنا: بني النيب 

 عن النيب  عن أيب هريرة  - 724] : -رمحه هللا تعاىل  -يقول املصنف 
ال خيرجه إال  سبيله،ملن خرج يف  -م: تضمن هللا وملسل -قال: ) انتدب هللا 

جهاد يف سبيلي، وإميان يب، وتصديق برسلي، فهو علي ضامن: أن أدخله اجلنة، 
 أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه نائالا ما نال من أجر أو غنيمة (.

كمثل   -وهللا أعلم مبن جاهد يف سبيله  -وملسلم: ) مثل اجملاهد يف سبيل هللا 
للمجاهد يف سبيله إن توفاه: أن يدخله اجلنة، أو الصائم القائم، وتوكل هللا 

 يرجعه سالـماا مع أجر أو غنيمة ( [.
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الضمني هو: الكفيل الذي يتكفل بالشيء.  ] ) تضمن هللا ( [و  ] ) انتدب هللا ( [
وهللا ال خيلف  - تكفل هللا. ويف هذا وعد من هللا  أي: ] ) تضمن هللا ( [فقوله: 
] ) ملن نتداب الالم يف قوله: أنه إذا خرج انتدب هللا ملن خرج يف سبيله، هذا اال -امليعاد 

هبا عن  تفيد التخصيص، أي: أن هذه الضمانة وهذه الكفالة اليت أخرب النيب  خرج ( [
أي: السبب الباعث خلروجه  ( [ ال خيرجه] ) خمتصة مبن خرج يف سبيل هللا  هللا 

وتصديق ] ) جهاد يف سبيلي، وإميان يب، : - كما قال  - والسبب الدافع جلهاده إمنا هو
أن يكون قصد اإلنسان: أن جياهد يف سبيل  هللا أكرب ما أعظمها من مقاصد! برسويل ( [

هللا، ال يف سبيل الشهرة، وال يف سبيل الرياء، وال يف سبيل احملمدة والثناء، ال لريى مكانه، 
يف وال ليتحدث الناس مبا فعل، وال ليشيد الناس مبا يكون منه من خمرجه. إمنا خرج جهاًدا 

، وإذا قيل: "يف سبيل هللا" املراد سبيل هللا، أي: باذاًل جهده وطاقته وقوته يف سبيل هللا 
 قتال الكفار إلعالء كلمة هللا. ، وهوبه: اجلهاد من أجل إعالء كلمة هللا 

وملا كانت نصوص الكتاب والسنة دالة  ] ) ال خيرجه إال جهاد يف سبيلي، وإميان يب ( [
؛ لتكون كلمة هللا على أن اجلهاد من شعائر اإلسالم، وأن املقصود به: إعالء كلمة هللا 

أواًل: أن  ،-أي: مؤمًنا  -ا خرج إميانًا باهلل هي العليا ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى. فإذ
دافع لقتال أعداء هللا إال اإلميان باهلل  هذا اإلميان يبعث للجهاد؛ ألنه ليس هناك حمرك وال

اليت يكون منها البذل للنفس واملال ومجيع ما  ، وهو األصل األصيل، والقاعدة العظيمة
 .فيها من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم يعز على اإلنسان، وهي البيعة اليت اشرتى هللا 

ان يبذل نفسه رخيصة من أجل فهذا اإلميان هو الذي حيرك القلوب والقوالب، فيجعل اإلنس
، ومن هنا: فال يكون اجلهاد جهاًدا إال إذا بين على اإلخالص والتوحيد إعالء كلمة هللا 

. وال وإرادة وجه هللا، فال خيرج محية، وال عصبية، وال لريى مكانه، وإمنا خرج مؤمًنا باهلل 
هدين يف سبيله الدرجات بأنه أعد للمجا شك أن هللا أخرب يف كتابه وعلى لسان رسوله 
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العلى من اجلنة، هذا اإلخبار حينما ينبعث اإلنسان إىل اجلهاد يف سبيل هللا فهو مصدق 
 .إلعالء كلمة هللا  مؤمن به، وهو الباعث له على أن يبذل نفسه رخيصة

أخرب عن مجيع ما يتعلق باجلهاد يف  ألن الرسول  ] ) إميان يب، وتصديق برسويل ( [
، فال تزال األمة خبري قرن به عزة هذه األمة سبيل هللا، وأنه ذروة سنام اإلسالم، وأن هللا 

ما أقامت هذه الفريضة والشعرية؛ لكسر شوكة أعداء هللا ورسوله، ولنشر احلق ودين اهلدى؛ 
 -عليه الصالة والسالم  -فبني  .لىحىت تكون كلمة هللا هي العليا وكلمة الذين كفروا السف

 :ينبغي أن يقوم على هذه املقاصد عد صاحبه باجلزاء احلسن من هللا أن اجلهاد الذي و 
وهذا يدل على أن اجلهاد  ،اجلهاد يف سبيل هللا ال يف سبيل غري هللا أن يكون السبب الباعث

جل يقاتل للمغنم والرجل عن الرجل يقاتل محية والر  حينما سئل كما أخرب النيب   ،أنواع
: -صلوات هللا وسالمه عليه  بأيب وأمي - أي ذلك يف سبيل هللاق ؟ فقال ،يقاتل لريى مكانه

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

يذكر اجلزاء  لكن قبل أن ،ذكر هذا االلتزام من هللا  ينتبه إىل أن النيب  :ومن هنا
احلسن ذكر األصل والشرط الذي يتوقف عليه حصول هذه  الغاية احلميدة والنهاية السعيدة 

 :أنه ينبغي أن يكون السبب الباعث واألصل الدافع إمنا هو :وهو ،والوعد احلسن من هللا
 أن فيه مدح الناس :ومن الفنت ،أن اجلهاد تعرتيه الفنت :والسبب يف هذا ،اإلخالص هلل 

 ولذلك زكى هللا  ،وفيه احلمية وفيه العصبية ،وفيه الرياء وفيه السمعة ،وثناء الناس
ومن  [ ) إمياٌن يب وتصديٌق برسويل (]  اجملاهدين املخلصني أهنم ال يريدون إال وجه هللا 

وأن ال يكون مصدره  ،أن يكون اجلهاد منضبطًا بضوابط الشريعة :التصديق بالرسول 
وأن ال يكون مصدره  ، يكون مصدره الرأي الذي ال ميت إىل الشرع بصلةوأن ال ،اهلوى

وإمنا يكون جهاًدا مبني ا على اإلميان باهلل  ،وأن ال يكون مصدره االندفاع والتهور ،العواطف
فمن يصدق  ،متبٌع له فهو مصدٌق للرسول  ،-عليه الصالة والسالم  -وبكتابه وبرسوله 
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 -عليه الصالة والسالم  -ألن حتقيق التصديق إمنا هو االلتزام مبا جاء به  ؛الرسول يتبعه
ولذلك ملا التزم  ،والتزام هديه يف اجلهاد يف سبيل هللا  -عليه الصالة والسالم  -وطاعته 

الذي  - ن عليهما مدار اجلهاد اخلالصذيلهبذين األمرين ا -ن هللا عليهم رضوا -الصحابة 
فتح هللا هلم  :يف اجلهاد واتباع هدي النيب  ،اإلخالص ،- العاقبة هو اجلهاد احملمود

سلًفا  - وكان من جهادهم اخلري العظيم املدرار على األمة ،ودانت هلم األقطار ،األمصار
مبا كان منهم من  ؛ولذلك ملا فتحوا الفتوحات فتحوا القلوب قبل أن يفتحوا الديار ،- اوخلفً 

فاجلهاد  :إًذا ،-م عليه الصالة والسال -واالستجابة هلل وللرسول االلتزام بالدين والطاعة 
 .ينبغي أن ينضبط بالضوابط الشرعية

صابرًا  ،مقباًل غري مدبر أي: أنه إذا قتل يف سبيل هللا  [ ) أن يدخله اجلنة (] وقوله: 
ن ولذلك منذ أ ،وعد هللا فإن هللا ال خيلف امليعاد اوإذ .[ ( أن يدخله اجلنة)  ] حمتسًبا

 ٻ ٱ ژلنعيم املقيم والرضوان العظيم تفارق روح الشهيد جسده فهي يف ا

وعد هللا   ژ ٺ    ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 الذي  ،املنضبط يف جهاده بضوابط الشرع ،اجملاهد الصادق يف جهاده املخلص لوجه هللا

أنه  :واتباع هديه وشرعه أقام جهاده على الصواب وعلى امللة وعلى الدين واتباع الرسول 
عليه  -قال  ،وعلو الدرجاتال تفارق روحه جسده حىت تصيب ما تصيب من اخلريات 

: سألته ، ويف بعض الروايات: ) إهنا جنان ( عن الشهيد ملا سأله ابنه-الصالة والسالم 
وكان الصحايب  .وإن أباك أصاب الفردوس األعلى منها ( ،) إهنا جنان :قريبته فقال 

وعد وهللا ال  ألن هللا  !"إين ألجد ريح اجلنة دون أحد": - كما يف يوم أحد  - يقول
رضوان  وهم الصحابة - فجاءت هذه البشائر من صفوة هذه األمة بعد نبيها .خيلف امليعاد
إين ألجد "فقال:  ،شارة باجلنة حىت قبل أن تفارقه روحهأن الرجل كان جيد الب -هللا عليهم 

من فوق سبع مساوات  ولذلك زكاهم هللا  ،من صدق ما كانوا عليه !"ريح اجلنة دون أحد
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فإذا كان اجلهاد   ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: - سبحانه -فقال 
فقد وعد هللا اجملاهد إذا فاضت روحه وقتل يف سبيل هللا مقباًل غري مدبر  :على هذا األصل

فهو إذا خرج تضمن هللا  ،ونهوأنسها وبركتها يف مجيع أموره وشؤ وجيد نعيمها وبشارهتا  ،باجلنة
ضرب هبا يف سبيل هللا ومن أول قطرٍة تسيل من جسده فبأول ضربٍة يُ  ،له وتكفل هللا له باجلنة

: ) يغفر للشهيد عند أول قطرٍة من دمه ( مث هذه املغفرة مغفرة تامة كاملة ال يغفر ذنبه ق
صلوات هللا  بأيب وأمي - فقال ،ألنه حقٌّ ملخلوق ؛أخرب به جربيل النيب  الذي إال الدين

أخربين به جربيل آنًفا (  ،: ) يغفر للشهيد كل شيء ( مث قال: ) إال الدين-وسالمه عليه 
فأول دفقٍة من الدم خترج من هذا  يدمى جسده ويكلم يف سبيل هللا فإنه مبجرد أن 

 ہ ژوإذا غفرت الذنوب زحزح عن النار  ،اجلسد توجب مغفرة الذنوب من هللا 

 .وهو الفوز العظيم  ژ ۓ ے ے ھ  ھ ھ  ھ

مث إنه إذا فاضت روحه ال جيد من سكرات املوت وال من  ،فيغفر له عند أول قطرٍة من دمه
من سهولة ما  ؛وإمنا هو كالقرصة كما يكون يف خاطف النحل إذا قرصت ،اأمل املوت شيئً 

ألن  ؛تفتح هلا أبواب السماوات ،يكون من خروج روحه وسرعة مبادرة هذه الروح إىل رهبا
فتكفل هللا له  حبها رخيصًة لوجه هللا وبذهلا صا ،هذه الروح الطاهرة بيعت يف سبيل هللا

إن أرواح )  كما أخرب النيب   ،فهذه الروح يف حواصل طرٍي خضٍر يف اجلنة ،أن يدخله اجلنة
تسرح يف اجلنة تشرب من أهنارها وتأكل من  ،الشهداء يف حواصل طرٍي خضٍر يف اجلنة

إذا رجعت إىل قربها وأقعد العبد  فهذه الروح الزاكية ( تأوي إىل قناديل معلقٍة بالعرش ،مثارها
عنقه وفاضت روحه  : ) كفى ببارقة السيوف فتنة ( فهو ضربتقال  ،يف قربه فإنه ال يفنت

فال يسأل يف قربه  !فكفى هبا فتنة وباع حياته وروحه من أجل ال إله إال هللا ،وخرج من الدنيا
فقال كما يف الصحيح حينما  ،هأن العبد يفنت يف قرب  وقد أخرب النيب  ،وال يفنت يف حلده

أعاذك  ،فقالت اليهودية: أعاذك هللا من عذاب القرب ،دخلت اليهودية على عائشة فأطعمتها
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فلما دخل  ،-رضي هللا عنها  -فذعرت عائشة  .- كما يف الصحيح  - هللا من فتنة القرب
أنه أوحي إيل أنكم تفتنون يف قبوركم   : ) هل شعرتفقال  ،أخربته مبا قالت النيب 

 .الواو ، ف "أو" مبعىن( أي: كفتنة الدجال وأشد من فتنة الدجال !كفتنة الدجال أو أشد

قال: ) كفى ببارقة السيوف  ألن النيب  ؛هذه الفتنة ال يبتلى هبا من قتل يف سبيل هللا 
صابرًا  ،مقباًل غري مدبر ،تارًاومضى إىل املوت طائًعا خم ،فتنة ( فهو رأى املوت بني عينيه

لكي ينال النعيم  ؛فتكفل هللا له باجلنة مبجرد أن تفيض روحه وخترج روحه من جسده :حمتسًبا
فالشهيد إذا خرج من بيته فهو خيرج إىل سعادة الدنيا  ،املقيم ولكي يكون من السعداء

 .واآلخرة

ملن خرج يف  - انتدب هللا - تضمن هللا] )  يف هذا احلديث الشهيد كما أخرب النيب 
 [ أن أدخله اجلنة ( :وإمياٌن يب وتصديٌق برسويل ال خيرجه إال جهاٌد يف سبيلي ،بيلهس

سعادة  - السعادة إىل فهو مبجرد خروجه من بيته خيرج [) أن أدخله اجلنة ( ] فقوله: 
وباجلهاد املنضبط بالضوابط  ،باإلخالص :لكن إذا خرج هبذه الضوابط ،- الدنيا واآلخرة

فهو يسري خطواته إىل اجلنة ليس بينه وبني هذه السعادة العظيمة إال أن تفارق  ،الشرعية
أو أرجعه إىل مسكنه  ،نة] ) أن أدخله اجل: -عليه الصالة والسالم  -قال  ،روحه جسده

 :اد يف سبيل هللاإذا خرج اإلنسان للجه [ الذي خرج منه نائالا ما نال من أجٍر أو غنيمة (
وإما  ،يؤذى يف جسدهفإما أن جيرح ويدمى و  :إذا مل يقتلو  ،وإما أن ال يقتل ،فإما أن يقتل

ومل يبني أنه إذا  ،بني أنه إذا رجع إىل مسكنه فهنا يف احلديث .يف جسده أن يرجع سال ًما
وإذا  ، اجلنةأنه إذا قبضت روحه أن يدخله هللا :فاألصل ،مكلوًما أو جمروًحا -مثاًل  - رجع

 ،ألن العمل الذي عمله عمٌل صاحل :األجر .رجع إىل مسكنه فإنه يرجع باألجر والغنيمة
فهو إذا رجع  ،من عاجل حظ الدنيا له ومتاعه يف الدنيا فهذا مما جعله هللا  :والغنيمة

 .رجع نائاًل ما نال من أجر أو غنيمة
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يبتلى  :ففي بعض األحيان األجر ينقسم إىل قسمني، [ ) أجر أو غنيمة (] قوله: 
ويرجعون وهم  ،فتنكسر شوكة املسلمني باألذية والضرر ،املسلمون يف جهادهم للكفار

ألن هللا تأذن بأنه لن جيعل للكافرين على  ؛مهزومون يف الظاهر غري مهزومني يف الباطن
فريجعون  - به يوم أحدوأصحا كما وقع للنيب   - فهم ينكسرون .املؤمنني سبياًل 

أو  ،فإذا رجعوا مهزومني .[ ) من أجر (] فقال:  ،فحينئٍذ ليست هناك غنيمة ،منكسرين
وحينئٍذ   ،فإن األجر أعظم والثواب أعظم :مؤذون يف أذية وضرر يف أجسادهم ويف أنفسهم

فإن رجعوا بغري  ،األجر يب املغنم إال تعجلوا ثلثما من سريٍة أو غازيٍة تغزو فتص)  كما ورد
) مبا نال من أجٍر أو ]  فهنا معىن( مت هلم األجر  -يعين: منكسرين منهزمني  - مغنمٍ 

فاألجر  :وأوذي أو أصابه البالء يف جسده ،فإذا حصل انكسار وهزم املسلمني [ غنيمة (
ا هللا والغنيمة أحله ،بالغنيمة هم راجعونفإهن :وأما إذا انتصر املسلمون ،أعظم والثواب أكرب

 وحينئٍذ يكون موعوًدا بإحدى احلسنيني: إما األجر وإما  ،لعباده اجملاهدين يف سبيله
إن  :: ) عجبت ألمر املؤمن إن أمره كله خريفليس هناك خسارة كما أخرب النيب  ،الغنيمة

وإن أصابته سراء شكر فكان خريًا له ( فهو لو أوذي يف  ،أصابته ضراء صرب فكان خريُا له
جمدع  ،وقد يرجع مقطوع اليد ،فقد يرجع اإلنسان من اجلهاد مشلواًل  ،ورجع مصابًا جسده
 فهذه كلها باليا يف سبيل هللا  ،جمدع األطراف ،األنف

 هل أنت إال أصبٌع دمييت                   ويف سبيل هللا ما لقييت

 ،فله أجره تام ا غري ناقص :هذا املصابفطيلة حياته مجيع ما جيده من البالء واألذى بسبب 
أن العبد يف   :ألهلها من الثواب وهذا يدل على فضل هذه العبادة وعظيم ما أعد هللا 

 وقد مجع النيب  ،فإنه على حممدة - سواًء أصابه البالء أو أصابته النعمة -كلتا احلالتني 
 أو غنيمةٍ  )]  إذا ابتلي [ ( ) نائالا ما نال من أجرٍ ] يف هذا احلديث بني األمرين يف قوله: 

 كان احلظ للمسلمني على الكافرين.إذا   [ (
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وقصد املصنف  ،دليل على فضل اجلهاد يف سبيل هللا  - كما ذكرنا  - ويف هذا احلديث
 :-رمحهم هللا  -ألن من عادة أئمة احلديث  ؛على ذلكالتنبيه  :من إيراده هنا -ه هللا رمح -

يف العبادات واملعامالت املفضلة من  أن يذكروا يف أبواب الفضائل ما ورد عن رسول هللا 
 . - سواًء كان يف الدنيا أو يف اآلخرة أو فيهما - الوعد احلسن

كمثل الصائم   - أعلم مبن جاهد يف سبيله وهللا -) مثل اجملاهد يف سبيل هللا  وملسلٍم:] 
 .[ (القائم 

) مثل ] وقوله:  ،- كما ذكر املصنف  - هذه رواية مسلم يف صحيحهطبًعا  [ وملسلم ]
 -عليه الصالة والسالم  -هو هدي الكتاب اتبع فيه  ضرب املثل من النيب  [ اجملاهد (

أن اجملاهد   :فضل اجلهاد وأراد أن يبني النيب  ،فإن هللا ضرب األمثال ؛هدي الكتاب العزيز
باألجر  كله  النهار وتأمل أن العبادة املفضلة يف النهار اليت يستغرق اإلنسان ،كالصائم القائم

والعبادة اليت تكون يف الليل يستغرق فيها أجر  ،مع أن الصالة أفضل من الصوم ،الصوم :هي
 بل .الصائم :ما قال ،أن اجملاهد ينال أجر الصائم القائم :فجمع بني العبادتني ،القيام :الليل
أن من العبادات اليت وعد العبد باألجر عليها السبب يف هذا: و  [ القائم ( ) الصائم] 

 ،ما يكون األجر فيها حمدوًدا بزماٍن معني أو بفعٍل معني ينتهي بانتهاء الزمان والوقت :منها
فال خيطو  :فإنه مبجرد خروجه مكتوٌب له األجر تام ا كاماًل  ،لكن اجملاهد حينما خيرج من بيته

فقًة وال ينفق ن  ،له وال يسلك شعًبا إال كتب ،وال يقطع واديًا إال كتب ،كتبتخطوة إال  
إال  وال تعب وال حزن وال هم وال غم وال أمل وال يصيبه سقم ،صغريًة وال كبريًة إال أجر عليها

ح يف مجيع أوقاته يف فأصب !فأصبح حىت النوم الذي ينامه مكتوٌب له نوم اجملاهد ،أجر عليه
كمن استغرق النهار   ولذلك جعله النيب  ،األعمال باألجر زمان واستنفدال استنفد ،عبادة

هذا فيه إشارة إىل أن  [ ) كالصائم القائم (] فقال:  ،ثوابًا واستغرق الليل أجرًا وغنيمة
فالعبادة الصالة  ،من العبادات القاصرة العبادات املتعدية النفع أعظم أجرًا عند هللا 
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حيث إنه يصيب  :وأما اجلهاد يف سبيل هللا فضله متعد ٍ  ،ا على اإلنسان وحدهوالصيام فضله
فهذا  ،إعالء كلمة الدين :وكذلك أيًضا ،من كسر شوكة أعداء هللا ورسوله هملا في ؛اآلخرين

دين ووسيلة إىل نشر  ،هو وسيلة إلخراج الناس من الظلمات إىل النور هألن ؛نفعه متعد ٍ 
ألن  ؛وهو متعلق بأعظم شيٍء يف اإلسالم وهو التوحيد ،ولذلك فضل من هذه األوجه ،احلق

فالوسائل إىل التوحيد  ؛جيعله يف أعلى املراتب -ال شك  - وهذا ،نشر الدين احلق :املراد به
 .فضل اجلهاد غريه من العبادات :ومن هنا ،أعظم من الوسائل إىل غريه

 :- أيًضا - ذلكومما يشهد ل ،اجلهاد متعدية ألن عبادة ؛ضرب املثل  أن النيب :فالشاهد
كالصائم الذي ال يفطر والقائم   ،: ) الساعي على األرملة- عليه الصالة والسالم -قوله 

الذي ال يفرت ( ملاذاق ؟ ألن السعي على األرملة نفعه متعدٍ  فجعله كالصائم الذي ال يفطر 
وليس أن نوافل الصالة  ،ه من جهة استغراق األجرالتشبي :واملراد هنا ،والقائم الذي ال يفرت

 ؛كان فرض عنٍي كان أجره أعظمإذا  اجلهاد  !بالعكس ،أفضل من اجلهادأهنا أو نوافل الصوم 
يكون فيه األجر  ما كان منه فرض عنيفاجلهاد  :درجاتاجلهاد و  .الفرائضألنه يف مقام 

من اجلهاد الذي هو أقل أعظم واجلهاد باملشقة  ،وما كان منه فرض كفاية فأجره أقل ،أعظم
لكن هنا التشبيه من جهة استغراق  .وعلى حسب ما يكون لإلنسان من األذى ،مشقة

عبادة الصوم والقيام وهي بالصائم والقائم هلما أجرمها  :ساعٍ مث يكون لكل  ،الزمان باألجر
ن وتوكل هللا للمجاهد يف سبيله إ) ] واجملاهد له األجر بعبادة اجلهاد وهي متعدية.  ،قاصرة
 .[ مع أجٍر أو غنيمة ( أو يرجعه سالـماا ،أن يدخله اجلنة :هتوفا
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 ،-عليه الصالة والسالم  -أمٍر غييب أطلع هللا عليه نبيه اشتمل هذا احلديث الشريف على 
جاء يوم القيامة  أن من جرح يف سبيل هللا  :وهذا األمر متعلق بفضيلة من فضائل اجلهاد

 .وجرحه يثعب دًما

: يصيب أي [ ) يكلم يف سبيل هللا (] اجلرح  :الكلم هو ] ) ما من مكلوم ( [فقوله: 
ينزف دًما  أي:  [ وكلمه يدمى ( ) إال جاء يوم القيامة] اإلنسان وهو جماهٌد يف سبيل هللا 

ورمبا دفن الشهيد ومضت عليه  ،وهذه فضائل أعدها هللا للمجاهدين .كأنه قتل من ساعته
مث ينبش قربه لعارض  ،-بل إىل نصف قرن  - السنون واألعوام اليت قد تصل إىل ربع قرن

وجدوا كأهنم وحصل هذا يف شهداء أحد: فإنه اجرتفهم السيل و  !فيوجد كحالته يوم دفن
ه مبجرى احتفر بعض الصحابة أو التابعني مزرعًة ل :ويف زمان معاوية  !عتهمقتلوا من سا

فوجد رجاًل يف  ،- إىل اجلهة السفلية من الشهداء ،قول اآلناوهو الذي يسمى بالع - قناة
فلما أبعدت اليد عن الصدر نزف اجلرح كأمنا قتل من  ،قربه قد وضع يده على صدره

 .وهذه كرامات أعدها هللا للمجاهدين يف سبيل هللا  !ساعته

والريح ريح  ،اللون لون دم ] ) اجملاهد يأيت يوم القيامة وجرحه يثعب أن  فأخرب النيب
، ألن هذا الكلم وهذا اجلرح يف سبيل هللا وهو شاهٌد لصاحبه بني يدي هللا ( [ مسك
 أثره ألن العمل الصاحل ؛يدي هللا جراح الشهيد تشهد لصاحبها وتشهد للشهيد بني ولذلك
يف هديه وسنته أن الشهيد ال يغسل وأنه ال يكفن وإمنا جتمع   ولذلك بني النيب ،فضيلة

فإين شهيٌد هلم عند هللا  ؛يف شهداء أحد: ) زملوهم يف ثياهبم  عليه ثيابه كما هو كما قال

: )  قال: قال رسول هللا عن أيب هريرة  - 734] : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
اللون لون  :ما من مكلوم يكلم يف سبيل هللا إال جاء يوم القيامة وكلمه يدمى

 ( [. سكاملوالريح ريح  ،الدم
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تأيت يوم القيامة على هذه الصفة اليت  فهذه الدماء اليت تسيل يف الشهادة يف سبيل هللا  (
وهذا مقام شرف: أن يأيت العبد يوم القيامة وعنده أثر من  ،"تنزف" أخرب هبا رسول هللا 
عن األذان: أن املؤذنني حيشرون يوم القيامة أطول  ، كما أخرب النيب آثار العمل الصاحل

ناقهم فريتفعون؛ ألن أصل االرتفاع فيه الناس أعناقًا، قيل: أطوهلم أعناقًا أي: أن هللا ميد أع
، أي: أهنم -وهو: ضرب من السري  -من الَعَنق  عز وشرف. وقيل: "أطول الناس إعناقًا"

أسرع الناس إىل اجلنة. قالوا: إن هذه كلها بشائر مرتبطة بالعمل الصاحل نفسه، فإذا جاء يوم 
تشهد بصالح عمله وما كان  القيامة وجرحه يثعب وينزف: فهذه فضيلة عظيمة أمام الناس

 .له من طاعته لربه

وهذه فضيلة  ] ) اللون لون دم، والريح ريح مسك ( [: -عليه الصالة والسالم  -قوله 
 : أنه يبعث يوم القيامة هبذه الرائحة الطيبة الزكية.من فضائل اجلراح يف سبيل هللا 
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الدنيا وما فيها هذان احلديثان تقدم معنامها يف قوله: ) لغدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من 
وحديث أبو هريرة  -بن مالك  حديث أيب أيوب األنصاري وحديث أنس -( وكال احلديثني 

  . وقد بينا املراد بقوله: املتقدم يف أول الباب كلها تدل على فضل اخلروج يف سبيل هللا 
دنيا ] ) خري من ال: -عليه الصالة والسالم  -وقوله  ] ) روحة ( [وقوله:  ] ) غدوة ( [
كما يف الرواية   ] ) خري من ما طلعت عليه الشمس وغربت ( [وهنا قال:  وما فيها ( [

 األخرى.

الشمس تطلع على الدنيا وتغيب، فهو  ] ) خري من ما طلعت عليه الشمس ( [وقوله: 
 صرح ] ) خري من الدنيا وما فيها ( [يعرب بطلوع الشمس ومغيبها عن الدنيا كلها. وقوله: 

: أن املسري الوحيد الذي خيرجه -كما تقدم معنا   -عليه. فعلى كل حال: املعىن باملفضل 
 ول النهار بالغدو أو آخر النهار يف العشي خري من الدنيا وما فيها.اإلنسان حني خيرجه يف أ

 - وبينا أن هذا احلديث يدل على فضل اجلهاد يف سبيل هللا، وأن املؤمن يؤمن إميانًا جازًما
، وأنه ينتظر اجملاهدين أخرب هبذه األمور مبا أطلعه هللا  أن النيب  -ال مرية ال شك فيه و 

قال: قال رسول هللا  عن أيب أيوب األنصاري  - 734] : -رمحه هللا  -قال 
 ) غدوة يف سبيل هللا أو روحة خري مما طلعت عليه الشمس وغربت ( :

 أخرجه مسلم [.

: قال: قال رسول هللا  عن أنس بن مالك  - 732] : -رمحه هللا  -قال 
خرجه البخاري. وقد ) غدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها ( أ

 هذا املعىن يف حديث مضى [. تقدم الكالم على
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يف سبيل هللا من اجلزاء احلسن ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر! 
 فنسأل هللا بعزته وجالله وعظمته وكماله أن جيعلنا لنا ولكم من ذلك أوفر احلظ والنصيب.
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، وهو: أنه من قتل قتياًل يف هذا احلديث متعلق حبكم من أحكام اجلهاد يف سبيل هللا 
املعركة فإنه يستحق سلب هذا القتيل، والسلب: واحد األسالب، واملراد به: ما على املقاتل 

سواء كان لسالحه، مثل: منطقة السيف، أو سالح ومن احللي امللبوس، ن المن الثياب وم
، وكذلك دابته يف أصح القولني -الذي على رحله  - خباء اخلنجر، وكذلك أيًضا: الرحل

، فهذا كله يستحقه من قتله. نظرًا الشتمال احلديث على -رمحهم هللا  -عند أهل العلم 
 بإيراده وذكره هنا. -رمحه هللا  - أن يعتين املصنفهذا احلكم املتعلق باجلهاد، ناسب 

 :- وقد تقدم معنا بسطه وبيانه يف شرح العمدة -والسلب فيه وجهان 

: من - أو أمري اجليش أو أمري السرية - إما أن يكون السلب بإذن اإلمام: أن يقول القائد
ئد أو اإلمام: "من قتل قتياًل قتل قتياًل فله سلبه، وإما أن يكون بدون إذنه. فأما إذا قال القا

فله سلبه" فالعلماء متفقون على أنه يستحق السلب. يقع هذا يف صور، منها: لو خرج رجل 
 قتلهفخرج له رجل من املسلمني وبارزه و  من الكفار فقال: من يبارزينق ؟ -كما يف القدمي   -
، فحينئذ: جيمع ما عليه من سلبه فيأخذه ويستحقه، هذا إذا قال اإلمام: -قتل الكافر  -

"من قتل قتياًل..". يف هذه احلالة ال إشكال عند تقابل الشخص والشخصني وقد خيرج 
، وقد خترج -على حسب العدد  -فينتدب هلم املسلمون الثالثة واألربعة  ،الثالثة واألربعة

 ا الطائفة، هذا كله كان يقع يف حال اجلهاد يف سبيل هللا.الطائفة تنتدب هل

الصورة الثانية: أن يلتحم اجليشان ويتقابل الصفان، وخيتلط املسلمون بالكفار يف حال القتال 
فيقتل املسلم الكافر، وتكون هناك أمارة يعرفه هبا أنه هو الذي قتله، فمن العلماء من قال: 

قال: خرجنا مع  عن أيب قتادة األنصاري  - 733] : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
ل قتيالا له : ) من قت، فقال رسول هللا - وذكر قصة -إىل حنني  رسول هللا 

 [. عليه بينة فله سلبه ( قاهلا ثالثاا
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] ) من بقوله:  الصحيح: أهنا تدخل، وهو الذي عناه النيب ال تدخل هذه املسألة معنا. و 
ألن هذا ال يقع إال يف حال االختالط ويف حال  قتل قتيالا له عليه بينة فله سلبه ( [

 أهنا داخلة يف هذا املعىن. االقتتال، فأشار مضمون احلديث إىل

 -وقيل: بلدهة  -ذكر أبو قتادة احلارث بن ربعي بن بلدمة  ] ) من قتل قتيالا ( [
يوم حنني،  ، ذكر القصة، وهم خرجوا مع رسول هللا األنصاري، فارس رسول هللا 

من هذا الشرح هلذا  بإمجال وما كان فيها يف كتاب الزكاة تقدم معنا بيان هذه الغزوة :وحنني
عليه  -ملكة السنة الثامنة من اهلجرة، وخرج  الكتاب املبارك. وكانت بعد فتح النيب 

، -صلوات هللا وسالمه عليه  -إىل الطائف بعد عيد الفطر يف شوال  -صالة والسالم ال
. وكمنت له هوازن يف الطريق يف هذا املضيق والوادي الذي يقال له "حنني"، وباغتوا النيب 

قتل رجاًل من املشركني،  -رضي هللا عنه وأرضاه  -فالشاهد: القصة حاصلها: أن أبا قتادة 
ء رجل آخر وأخذ سلب املقتول، وهو يعلم أن الذي قتله هو أبو قتادة، فلما وملا قتله جا

فقال الرجل: "هو الذي قتله".  [ ) من قتل قتيالا فله سلبه (] : انتهوا من املعركة قال 
يعين: أبو قتادة هو الذي قتله. "ولكن يا رسول هللا، اجعلين يف حل من حقه". يعين: أرِض 

، يعين: شف أليب قتادة حل وأنا آخذ السلب كما أخذته. ذ السلبأبا قتادة واجعلين آخ
ألن أبا قتادة   !"اهلل، إًذا يعمد إىل أسد من ُأْسد هللا ورسولهال ه"وقال:  فغضب أبو بكر 

"، وكان شديد احلذر، شديد اليقظة، يقال له "فارس رسول هللا  كان فارس رسول هللا 
يف مقفله  ، وكان يسري وراء النيب وهو من الفرسان املعدودين من أصحاب رسول هللا 

يسقط عن بعريه، فدعم  أن حىت كاد -عليه الصالة والسالم  -من غزوة تبوك، فنعس 
رضي هللا  - وقال له: ) حفظك هللا كما حفظتين ( وهذه من مناقبه بعريه، فانتبه النيب 

 .-عنه وأرضاه 
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، قال أبو بكر: "ال هاهلل، إًذا هذا الصحايب اجلليل ملا فتك بالرجل وقتله وقال الرجل مقالته
     : !" فقال ق ؟فنعطيك سلبه ،يقاتل عن هللا ورسوله ن ُأْسد هللا ورسولهيعمد إىل أسد م

اليوم أكثر من ثالثني ) صدق أبو بكر، أعطه سلبه ( فأعطي أبو قتادة السلب، ويف ذلك 
، وهذا من -رضي هللا عنه وأرضاه  -فأخذ أسالهبم  -رضي هللا عنه وأرضاه  -رجاًل قتلهم 

 شجاعته وعظيم بالئه.

) من قتل قتيالا ] : -عليه الصالة والسالم  -للعلماء وجهان، من أهل العلم من قال: قوله 
عىن: أنه يستحق القاتل سلب املقتول للتشريع، وهو باٍق إىل قيام الساعة، مب [ فله سلبه (

ال حيتاج إىل  -وهو مذهب الشافعية واحلنابلة ومن وافقهم  -يف املعركة. وعلى هذا القول 
 إذن اإلمام، وحينئذ: يستحق القاتل السلب ولو مل يصرح اإلمام بذلك.

اإلذن يف  خمرج اإلمامة، وبناًء على ذلك: يكون مبثابة ومنهم من قال: إنه خرج من النيب 
: استحق السلب، وإذا مل يأذن: بقي على األصل وهو أنه من تلك املعركة، فإذا أذن اإلمام

 .-رمحة هللا على اجلميع  -الغنيمة، وهذا مذهب احلنفية واملالكية 

هناك قرائن تقوي مذهب من يقول: إنه للتشريع، وهناك قرائن وأصول تقوي املذهب الثاين. 
ل يف الغنيمة أهنا األص إن بد من إذن اإلمام وأنه ليس للتشريع، قالوا: الذين يقولون: إنه ال

) من قتل قتيالا فله سلبه ] : -عليه الصالة والسالم  -شككنا يف قوله  للجيش، وحينئذ:
أو أنه تشريع لألمة: فنبقى على األصل يف  بعينها أنه خرج خمرج اإلذن يف تلك الواقعة [ (

-عليه الصالة والسالم  -الغنائم، ولذلك ال بد من ضمها إىل املغنم. وأكدوا هذا بأن قوله 
أنه تشريع وأنه باٍق إىل قيام  - الذين قالوا بالعكس .. [ ) من قتل قتيالا فله سلبه (] : 

قوله  :بعد املعركة ومل تقع قبل املعركة  وقعت من النيب استدلوا بأن هذه العبارة - الساعة
 ة وليس قبلوقعت بعد املعرك [ تيالا فله سلبه () من قتل ق] : -عليه الصالة والسالم  -

قرينة  - احلقيقة - وهذا ،لوقعت قبل الوقعة ال بعد الوقعة :فلو كانت إذنًا من اإلمام ،املعركة
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فيستحق  ،ا خاص ا بتلك الوقعة بعينهاقوية تقوي قول من يقول: إنه للتشريع وليس إذنً 
: يصبح تشريًعا لألمة أن من قتل قتياًل فله عينأ - على هذا األصل إىل قيام الساعة السلب
هل  :وإن كان هناك تفصيل يف فروع الفقه ،هذا يعترب من التنفيل :هو يف احلقيقة .-سلبه 

ق ؟ هل خيمس أو ال - عمدة الفقهمعنا هذه املسألة يف  وقد تقدمت ق ؟يدخل يف اخلمس أو ال
إنه  :إن قلنا [ ) من قتل قتيالا فله سلبه (] : -عليه الصالة والسالم  -. بالنسبة لقوله -

باإلذن أو بدون إذن فهو تنفيٌل من  ئٍذ: يكون تنفياًل من اإلمام، سواءفحين ،ال خيمس
 أو تنفيٌل من اإلمام إذا اشرتطنا إذن القائد. ،الشرع

هذا  [ ) من قتل قتيالا فله سلبه (] : -عليه الصالة والسالم  -ديث يف قوله ويف هذا احل
 :وهي ،انبنت عليه مسألة فقهية - سواًء قلنا إنه للتشريع أو بإذن اإلمام - أصل يف الشريعة

ال تؤثر يف النية  :أن حظوظ الدنيا إذا دخلت يف العمل الصاحل ووقعت تبًعا ومل تقع أصاًل 
جعل للمجاهد يف سبيل هللا أن يأخذ سلب  أن النيب  :وتوضيح ذلك ،اخلالصة هلل 

وهذا  ،ألن هذا يشجع اجملاهد أن يقتل عدًدا أكرب ؛املقتول وهذا حظٌّ دنيوي وإغراء
من طلب العلم وسيحصل على  :ومن هنا ،التشجيع ألمٍر دنيوي ومع هذا ما أثر يف النية

ألن  ؛ال يؤثر :ونيته يف األساس طلب العلم وحصل ما حصل له من الدنيا ،شهادة أو وظيفة
فإذا كانت نيته  ،والسبب الباعث إرادة ما عند هللا  ،السبب الباعث هو مرضاة هللا 

الدليل و  ،ن هذا ال يضرهفإ :ت حظوظ الدنيا تبًعا ال أصاًل وجاء ،يف األساس ما عند هللا 

 ھ  ھ ھ ہ ہ  ہ ہ ژبدر:  قوله تعاىل يف أهل :على ذلك

فكانوا  ،فوعدهم هللا العري أو القتال ژ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ] ... [خالص احلب  :والود ژھ ژ يتمنون أهنم يلقون العري وال يلقون القتال 
ومع  ،قتالهنا تكون ماذاق ؟ العري وال يكون أهنم من كل قلوهبم كانوا يتمنون أ :وحتبون يعين

: ) وما يدريك لعل هللا اطلع على أهل قال  ،ذلك جعل هللا ألهل بدر ما مل جيعل لغريهم



                                       هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                    (           733رقم احلديث ) 
 

 3153 

( ألن السبب الباعث يف األساس إمنا هو  ق ؟بدٍر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
وكان املقصود منها كسر شوكة  - وهو العري - فلما جاءت حظوظ الدنيا ،إعالء كلمة هللا

هكذا إذا كان اإلنسان  ،صار هذا احلظ من الدنيا ليس مؤثرًا يف األصل :األعداء وإغاظتهم
 تنقسم املسألة إىل أقسام:  :ومن هنا ،أراد الدنيا تبًعا ومل يردها أصاًل 

 و غريهسواًء كان يف اجلهاد أ - للعمل وجه هللا  :القسم األول: أن يكون السبب الباعث
 هذا ال إشكال فيه.  ،وال تدخله دنيا أن يكون السبب الباعث وجه هللا  ،-

وحظ الدنيا تبع  ،وإرادة وجه هللا مرضاة هللا  :احلالة الثانية: أن يكون السبب الباعث هو
ونية الدنيا تبع لنية  ،تكون نية اآلخرة هي األساس راجحة :يعين ،وليس بغالٍب وال مساوٍ 

إذا كانت نية الدنيا تبع فال  :فحينئذٍ  ،ست مساوية لنية اآلخرة وال زائدة عليهاولياآلخرة 
 .فاجتمع دليل الكتاب والسنة ،- كما أخرب هللا يف كتابه  - ولقصة بدر ،هلذا احلديث ؛تؤثر

من شراح  ير الطربي من أئمة التفسري وغريهكما اختاره اإلمام ابن جر   ،وهو مذهب احملققني
 احلديث.

ودخلت حظوظ الدنيا تبًعا ال  ،وإلعالء كلمة هللا كان السبب الباعث ملرضاة هللا فإذا  
ومل تكن حمبة الناس غاية  ،فإنه ال يؤثر يف مقصده. فلو طلب العلم ونال حمبة الناس :أصاًل 

ولذلك ملا قيل لإلمام مالك:  ،فهذا ال يؤثر :له وال مقصًدا أساسي ا وال مساويًا لنية اآلخرة
: -رمحه هللا  -قال  ق ؟إننا نطلب العلم وجند من حب الناس ومن إقباهلم ومن ذكرهم احلسن

لكن أين  ،أي: أن هذا شيء جعله هللا من عاجل البشرى !"وأينا يسلم من ذلكق ؟"
مع  -والعياذ باهلل  -واستوت نية اآلخرة  ،إذا تشوف وطلب هذا وأحبه وقصده ق ؟اإلشكال

 الدنيوية أو فضلت النية الدنيوية.هذه النية 
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 :فإنه إذا كانت مساوية ،نية الدنيا فاضلة -والعياذ باهلل  -إذا كانت النية مساوية أو  ،طيب
من  ،كر : أنا أغىن الشركاء عن الش- تعاىل - لقوله يف احلديث القدسي: ) يقول هللا ؛أثرت

إذا زاد فال  .نسأل هللا السالمة والعافية ه (تركته وشرك :عمل عماًل أشرك معي فيه غريي
لو  :مثاًل  ق ؟حينئٍذ ال إشكال. يرد السؤال: كيف يعلم اإلنسان األنه إذا كان زائدً  ؛إشكال

كيف يعلم   .نعطيك دنيا ،نعطيك وظيفة ،العلم وقيل له: نعطيك شهادة يطلب أن أراد
  -رمحهم هللا  عند بعض أهل العلمق ؟ الضابط مساواة نية الدنيا أو كوهنا أقل أو كوهنا أكثر

: أنه يقال للشخص أثناء طلبه للعلم: ال نريد أن - وغريه كما اختاره الوالد رمحه هللا،
أو: ال نريد أن نعطيك  ،فجأة قالوا له: ال نريد أن نعطيك الشهادة .نعطيك الشهادة

أن  "احلظ من الدنيا ال نعطيك هذا"هل يستمرق ؟ إذا استمر ويف نيته أنه لو قيل له:  ،الوظيفة
نسأل هللا السالمة  -أما إذا قال  .فهذا من أصدق الدالئل على أن النية هي اآلخرة :يستمر

  ۓ ے ے ھھ ھ ھ ژ نسأل هللا العافيةف ،: يفتح هللا-والعافية 

 . ژۓ

يف هذه األمور من الدين اليت اصطفاها  -نسأل هللا السالمة والعافية  -فالذي يريد الدنيا 
ألن تفضيل الدنيا على  ؛-والعياذ باهلل  -وهو يف خسارة  ،فال أربح هللا جتارته :رةلآلخ

 وهللا  ،-نسأل هللا السالمة والعافية  - !إعراٌض عن هللا  :اآلخرة وإرادة الدنيا احملضة

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   ژ : - تعاىل - ولذلك يقول ،اصطفى من العبد قلبه

لن جتلس جملًسا  ،وهللا  ژٱ  ژ ظر ما يف الصدور ما قال: نُ  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ     
ماذا  :ولن تتكلم بكلمة ولن تسمع ولن تكتب إال سئلت بني يدي هللا  ،يف العلم

أنه لن تكون  :حتصيل مبعىن ،يقول: هذا حمصل للديون  ژٱ  ژ أردتق ؟ ماذا يف قلبكق ؟ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ژ له نية يف أي عبادة من العبادات إال أخرجها هللا يوم القيامة 
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نسأل هللا بعزته وجالله أن يسلم ويطهر قلوبنا من النفاق  ژپ  پ  پ  پ  ڀ  
ونسأله بعزته وجالله  ،وأن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي ،والرياء واألدواء ومن كل بالء

 ه أن جيعلنا ممن أتاه بقلٍب سليم. وعظمته وكمال

 أن أمور الدنيا إذا وقعت تبًعا يف :وهي ،أن احلديث اشتمل على داللة :فالشاهد من هذا
 .-رمحهم هللا  -وهذا هو أصح الوجهني عند أهل العلم  ،أهنا ال تؤثر املقاصد الشرعية
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وهنا  .ثل احلديث املتقدمألنه يف م ؛اشتمل هذا احلديث على إعطاء سلب القتيل لقاتله
 - وكانت هذه ،اجلاسوس من األعداء إذا دخل بني املسلمني :العني تطلق مبعىن العني وهي
وكان  ،أهنم يتحسسون األخبار :عادة من عادات احلروب يف القدمي واحلديث - وال زالت

عيبة نصٍح  - كما يف السري  -فكانت خزاعة  ،جيعل خزاعة عيًنا له على قريش النيب 
ولذلك سبب قضية  ،وخزاعة لنيب حلف بني عبد املطلب جد ا ألنه يوجد ؛لرسول هللا 
 قال:  ،غزوة الفتح

 ابينا وأبيه األتلدحلف أ       إين ناشٌد حممدا       اللهم

عليه  -وصح عنه  ،يرسل العيون ويتحسس األخبار وكان  ،فكانت عيون النيب 
م لكي يتحسسوا هل ه ؛أنه ملا نزل بتبوك أرسل العيون على بين األصفر :-الصالة والسالم 

أنه ليس هناك  -عليه الصالة والسالم  -حىت تأكد  ق ؟وهل أتوا أو ال ق ؟فعاًل يريدون قتاله
أن هذا العني  :من غزوته. الشاهد من هذا -عليه الصالة والسالم  -منهم شيء فرجع 
أن يقع بني املسلمني وبني طائفة من  :يعين ،تارة يكون عيًنا حربي ا :يكون على أحوال

عنٌي "فيقال  ،فيأيت هذا احملارب عيًنا جلماعته وللكفار ،املشركني قتال فيكون وقت حرب
بح الذمي عيًنا للكفار على صفي ،كأهل الذمة  :. وتارة يكون الكفار حتت املسلمني"حريب

 ،بينه وبني املسلمني. وتارة يدخل معاهد بعهد "عنٌي من أهل الذمة"فيقال  ،املسلمني

قال: أتى النيب  عن سلمة بن األكوع  - 737] : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
 فقال  ،فجلس عند أصحابه يتحدث مث انفتل ،عنٌي من املشركني وهو يف سفر

 فنفلين سلبه.  ،اطلبوه واقتلوه ( فقتلته: ) النيب 

فقال: ) له سلبه أمجع  .ويف رواية: فقال: ) من قتل الرجل؟ ( فقالوا: ابن األكوع
.] ) 
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. هذه "عنٌي من املعاهدين"فيقال  ،ويغدر مث يصبح عيًنا لألعداء -العياذ باهلل و  -فيخوهنم 
وهذا العني  .ألنه حريب دمه هدر ؛ال إشكال :فإذا كان العني من احلربيني ،أحوال العني

 :إمنا اإلشكال ،ولذلك ال إشكال يف قتله وجواز قتله ،عنٌي من احلربيني الذي أتى النيب 
 فال خيلو األمر من حالتني:  ،إذا كان ذمي ا أو معاهًدا

أهنم إذا صاروا عيونًا  :ووقع يف شروط الذمة والعهد ،إذا كانوا من أهل الذمة وأهل العهد
استحقوا القتل مبجرد أن يكونوا عيونًا إذا ثبت كوهنم خائنني.  :فقد نقض عهدهم لألعداء

 ؛مبجرد أن يغدروا يقتلوا :ة بني املسلمني وبني الذميني هذا الشرطفإذا كان يف شروط الذم
 ،ألن التجسس على املسلمني يضر مبصاحلهم ؛ألنه حينئٍذ تنفسخ الذمة ويصبحون كاحلربيني

وال يؤمن أن يدخل منه على ضر كبري تستباح به  ،ويكشف ثغراهتم ويكشف عيوهبم لألعداء
فإذا فعله فقد نقض  !ب شرٍ  عظيم على املسلمنيفهو با ،لدماء وتستباح به األعراضا

 العهد.

ومل يكن يف الشروط بيننا  ،قالوا: إذا كان عيًنا لألعداء -رمحهم هللا  -اخلالف عند العلماء 
فهل تزول الذمة مبجرد خيانتهمق ؟ أم أهنم ال جيوز قتلهم وباقون  ،أن ال يكونوا عيونًا :وبينهم

 أهنم نقضوا العهد سواءب : القول الذي يقولألننا مل نشرتط عليهمق ؟ احلقيقة ؛على الذمة
أن الذمي إذا غدر  ،-والعلم عند هللا  -اشرتطنا أو مل نشرتط هو األقوى يف نظري 

والعلم  -هذا الذي يرتجح يف نظري  ،أنه يهدر دمه ويقتل :باملسلمني وصار عيًنا لألعداء
 وهو ،فتح بالًء على املسلمني ال يعلم شره وبالءه إال هللا ألن هذا الباب ي ؛-عند هللا 

فأصح  :. وعليه- وهو نقض الذمة - وفعل هذا أعظم من نقض العهد نفسه ،غاية الغدر
كان من الذمة أو كان من أهل العهد أو كان من   سواء ،: أن العني يقتل وجيوز قتلهاألقوال
بناًء على هذا القول الذي  ؛يف نظري - والعلم عند هللا -هذا الذي يرتجح  ،احملاربني

 اخرتناه. 
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أو املعاهد إذا دخل أعطي  ،أما بالنسبة إذا كان هناك شرط بني املسلمني وبني أهل الذمة
واملنبغي االحتياط حلقوق  ،فال إشكال :تنبيه أنه إذا كان عيًنا أنه خيفر عهده وحيل دمه

 إلسالم يف بعض العصور املتقدمة.كما فعله بعض أئمة ا  ،املسلمني باشرتاط ذلك

وهذا فيه  ،أمٌر من النيب  [ ) اطلبوه واقتلوه (] : -عليه الصالة والسالم  -يف قوله 
ألن وضع الرمحة  ؛فاإلسالم دين رمحة ولكن الرمحة توضع يف مكاهنا ،دليل على حزم النيب 

الذي كان  -والسالم  الةعليه الص -فهذا النيب الكرمي  !يف غري موضعها خور وذلة وضعف
 ،والنعمة املسداة ،الرمحة املهداة :مبا أثر من سنته وهديه -عليه الصالة والسالم  وما زال -

بقتله وسفك  -عليه الصالة والسالم  -وضع الرمحة يف موضعها والشدة يف موضعها فأمر 
  -  وكان من فرسان النيب ،وهذه منقبة من مناقبه  ،فطلبه سلمة بن األكوع ،دمه

 ،وقتله كان رجاًل له بنية فعقره و  ،وأدركه وثبت له وكمن له مث قتله ،العدو وكان شديد ،-
وهذا من  [ له سلبه أمجع ( ) قال: .قالوا: ابن األكوع ( ) من قتله؟] : وسأل النيب 

ذم  ألن النيب  ؛بالفصاحة والسليقة وليس بالتكلف -عليه الصالة والسالم  -سجعه 
إن ) قال:  !فمثله أوىل أن يطل ،وما نطق وال استهلالذي كسجع الكهان ملا قال: "سجع ال

 ،فهذا السجع املذموم .كما يف الصحيح  ( من أجل سجعه الذي سجع" هذا أخا الكهان
عليه الصالة  -ه قول :ومنه ،قة وبدون تكلف فهذا حمموديأما السجع الذي يأيت بالسل

عليه الصالة  -وكقوله  .[ له سلبه أمجع ( ) قال: .كوعقالوا: ابن األ ]هنا:  -والسالم 
عليه  -وكقوله  .وإمنا الوالء ملن أعتق ( ،وشرط هللا أوثق ،: ) قضاء هللا أحق-والسالم 

 ، أنا ابن عبد املطلب ( صلوات هللا وسالمه عليه،: ) أنا النيب ال كذب-الصالة والسالم 
 .-سالمه عليه صلوات هللا و  أميبأيب و  - هذا من فصاحته

 -سلمني للجماعة أمر منه وهو إمام امل [ ) اطلبوه (] : -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
ومن يكون مقدًما من املسلمني  أنه ينبغي لإلمامفيه دليل على  .-صلوات هللا وسالمه عليه 



                                 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                               (                737رقم احلديث ) 
 

 3159 

اطلبوه ) ] قال:  فالنيب  ،أن يكون فيه من صفات احلزم والقوة ما يظهر به عزة اإلسالم
مع  وجلوس النيب  .ألنه أضر باملسلمني ؛فجعل جزاءه من جنس عمله [ فاقتلوه (

ومما  ،ويسره ومساحته -عليه الصالة والسالم  -أصحابه حيدثهم فيه دليل على بساطته 
أنه مل تكن جمالسه  فدل على أن النيب  ،أن هذا الرجل جاء وجلس :يدلك على ذلك

 ،ومل تكن جمالسه لألغنياء دون الفقراء ،السه لطائفة دون طائفةومل تكن جم ،لقوم دون قوم
ولذلك يأيت  ،كانت جمالسه للناس كافة  .وال لألقرباء دون الغرباء ،وال لألقوياء دون الضعفاء

لن "كانوا يف حنني قالوا: :يعين  !ألنك تعرف اجليش مليء ..يأمن العني أن يدخل كأنه
فقد يأيت حديث العهد باإلسالم فدخل من ضمن من  !عشرة آالف "نغلب اليوم من كثرة

عليه الصالة والسالم  -أو  ،متكربًا -صلوات هللا وسالمه عليه  بأيب وأمي - فلو كان ،دخل
 بأيب وأمي - لكن ،ما استطاع هذا أن يصل :يصنف الناس أو ال جيلس إال مع اخلاصة -

استطاع الرجل أن يصل  -عليه الصالة والسالم  -من بساطته  -صلوات هللا وسالمه عليه 
 له 

 أو خادًما عنده من أصغر اخلدم    صحابته    يا ليتين كنت فرًدا من

مث جيلس ويباسط  .-عليه الصالة والسالم  -كرم خلق منه   صلوات هللا وسالمه عليه،
علمهم بالقول علمهم  ،نه علم األمة هذا التواضعأل ؛- من عرف ومن ال يعرف - أصحابه
لو أحٌد على  وال يع ،غي أحٌد على أحد ب ال ي حىت ؛أن تواضعوا :لقد أوحي إيل) بالفعل 
مبجرد أن يأيت اإلنسان حيس أن له فضل على أحد بلونه أو حسبه أو وظيفته أو  .أحد (
 -ق ) أوحي إيل ( فلما أوحي إليه ( بالتحقي ٍذ خالف هذا الوحي ) لقد أوحيفحينئ :منصبه

مجع بني القول والفعل يف تنبيه األمة على اليسر وعلى السماحة  :-عليه الصالة والسالم 
 ،أهل العلم وأهل الفضل :وأحق الناس هبذا ،-صلوات ريب وسالمه عليه  -وعلى البساطة 

أن  :الناس بأهل العلمفهم أشبه  - كالعلماء والدعاة وطلبة العلم  - ومن يلتمس منهم العلم
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 ،ألنه حيتاجه الغين ؛جمالسه للناس فكانت  ..ألن هذا الدين ؛ال يرتفعوا على الناس
فيسأل يف املسائل وهو إمام املسلمني  ،حيتاجه الضعيف ،حيتاجه القوي ،حيتاجه الفقري

 .-صلوات هللا وسالمه عليه  -وينبغي أن يكون بالتواضع والقرب منهم 

بني أصحابه يقول: أيكم حممدق ؟ صلوات هللا  من كان إذا دخل الرجل على رسول هللا 
وإن كان يف وجهه من النور والبهاء  !مع جلوسه معهم ال مييزه من بينهم وسالمه عليه،

 ،-صلوات هللا وسالمه عليه  -املتفرس عن أن يسأل عنه  والسناء ما يغين الناظر اللبيب
 -صلوات هللا وسالمه عليه  -ونور النبوة باٍد يف وجهه  ،قمروجهه كفلقة ال فكان 

يف دخول العني بني  :ولكن مع هذا ،تدل عليه -صلوات هللا وسالمه عليه  -ودالئل البشر 
وكرم  -عليه الصالة والسالم  -دليل على مساحته  -صلوات هللا وسالمه عليه  -أصحابه 

وأن جيعلنا ممن اقتدى  ،أن يرزقنا حسن التأسي بهخلقه. نسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي 
وأن يثبتنا على ذلك إىل أن نلقاه. اللهم اجزه عنا خري ما جزيت نبي ا  ،به وبقي على سنته

اللهم  ،اللهم اجعله يف مقاٍم ال يبلغه أحٌد من خلقك ،عن نبوته وصاحب رسالٍة عن رسالته
 ك بعزتك وجاللك.سألأ ،اجعله يف مقاٍم ال يبلغه أحٌد من خلقك

رة شيء هذه الشمائل العطرة والسرية النض ،-صلوات هللا وسالمه عليه  -هذا النيب الكرمي 
وال حيس بأي  ،حىت الكافر يأيت ويأمن ويدخل وجيلس ويسمع حديثه !حتار فيه العقول

 عليه الصالة والسالم، بأيب وأمي -ن مساحته م ؛ما أحس أن أحد انتبه له :يعين ،غضاضة
 .-لوات هللا وسالمه وبركاته عليه إىل يوم الدين ص
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رضي هللا عنهما  -هذا احلديث يف الصحيحني عن أيب عبد الرمحن عبد هللا بن عمر 
والغالب  السرية من السري وهو السري لياًل بني فيه مشروعية النفل للسرية وأصل  -وأرضامها 

فيها أهنا تسري يف الليل ألنه غالًبا السرايا ترسل ملهمات معينة ولذلك حتتاج أن تكون يف 
العدو وهي منتزعة من اجليش قيل إهنا يف حدود أربعمئة حول األربعمئة  باغت بهيوقت 

والسرية تقتطع من اجليش فيبعثها القائد العام مقاتل ويف احلديث: ) خري السرايا أربعمئة ( 
بأمري عليها، وهذا األمري يتوىل نيابة عنه أداء املهمة اليت يريدها: إما أن تكون السرية لطائفة 

ن السرية لإلغارة على أهل العدو ا أن تكون السرية إلغراء العدو، إما أن تكو من العدو، إم
أمواهلم. فلها مقاصد معروفة يف كتاب اجلهاد أن اإلمام يبعث هذه السرايا، وقد كانت  علىو 

، ولذلك قال: ) من أطاع أمريي -صلوات هللا وسالمه عليه  -سرايا وبعوث  لرسول هللا 
ين فقد أطاع هللا، ومن عصى أمريي فقد عصاين، ومن عصاين فقد فقد أطاعين، ومن أطاع
وأمراءه على الديار  ،على السرايا -عليه الصالة والسالم  -أمراءه  :عصى هللا ( ويشمل هذا

 وحنوها.

أي: ناحية جند، وجند حده احلجاز إىل جَرش  سرية ِقبل جند [ ] بعث رسول هللا قوله: 
 جند [إىل ] ولذلك الصحايب هنا قال: ، وهو جند الذي أطلق، يف الشام والكوفة يف املشرق

، وهذا هو الذي عليه األئمة إال هذا، وهي أرض اليمامة -يف األساس  -ألنه ال يعرف جند 
: أن "جند" إذا أطلق املراد به: جند احلجاز، ولذلك قال -رمحهم هللا  -وشراح احلديث 

ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل  قت رسول هللا : "و -رضي هللا عنهما  -عبدهللا بن عباس 

 -رضي هللا عنهما  -عن عبد هللا بن عمر  - 734] : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
سريةا إىل جند فخرجت فيها فأصبنا إبالا وغنماا فبلغت  قال: ) بعث رسول هللا 

 ا ( [.بعرياا بعريا  سهماننا اثين عشر بعرياا ونفلنا رسول هللا 
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الشام اجلحفة، وألهل اليمن يلملم، وألهل جند قرن املنازل". فنجد إذا أطلقت معروفة، وهذا 
 ومعروف يف الشعر، ال يستطيع أحد أن يكابر فيه فهذا معلوم. ،معروف يف لسان العرب

 -رمحه هللا  -لكن مقصود املصنف  ،-كما ذكرنا   -يف هذا احلديث مشروعية بعث السرايا 
. مث بعد ذلك نفلهم بعريًا بعريًا ،منه: بيان مشروعية النفل؛ ألهنم أعطاهم حظهم من الغنيمة

وجاء يف الرواية:  ] اثين عشر بعرياا [: كان سهمه  -كما جاء يف الرواية   - وكان سهمه 

 .ان {} إّن هذان لساحر بقراءة   ژ ۇئ وئ وئ   ژ"اثنا عشر" على لغة 

ومشروعية التنفيل، والتنفيل لإلمام، التنفيل  ،ويف هذا احلديث دليل على مشروعية السرايا
تارة يكون للسرايا، وتارة يكون ألسباب خاصة، مثاًل يقول اإلمام: "من فتح هذه الثغرة يف 

قضى على هذه الطائفة أعطيه كذا وكذا" فتنتدب  -مثاًل  -العدو أعطيه كذا وكذا"، "من 
فإنه جيعل هلم اإلمام هذا  ملهمة: طائفة من املسلمني تقوم باملهمة، كذلك لو بعث سرية

النفل: الزيادة، ومنه: النافلة؛ ألهنا زيادة على الفرض يف  . األصل يف النفل،تنفياًل منه
فمعىن ذلك: أنه سيأخذ شيًئا زائًدا على أصل حقه يف  ،الصلوات. وإذا كان النفل هو الزيادة

 همان. ومن هنا: فالنيب الغنيمة؛ ألن الغنيمة يكون قسمها: للراجل سهم وللفارس س
جعل هلم حظهم من الغنيمة مث زادهم بالتنفيل، وهذا التنفيل سببه: أن القائد حينما يرى أن 

تعبت أو تعن ت: فإنه جيد أن من حقها أن تزاد باألجر  -أو هذه الطائفة  -هذه السرية 
 .أكثر

على  -هو زائد و  -على أن اإلمام يعطي النفل  -كما ذكرنا   -يف هذا احلديث دليل 
ألن البالء  ؛حسب البالء، ممكن أن ينفل أكثر من بعري، وميكن أن ينفل البعريين والثالثة

وهذا أصل مستقى من السنة، ويف هذا احلديث ما  - بينوا -رمحهم هللا  -أعظم. فالعلماء 
ذا أن اإلمام إذا وجد بالًء لطائفة أو لشخص وأراد أن يزيده من الغنيمة: فه -يشهد له 

يف هذه احلادثة عن عبدهللا بن عمر: أنه  راجع إىل نظره واجتهاده، كما فعل النيب 
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الزيادة وهذا يدل على جواز  ] ونفلنا بعرياا بعرياا [أعطاهم حظهم من الغنيمة وزادهم، قال: 
 ، وِمن بعده: للقائد وألئمة اجليش.إىل اإلمام، فهو إىل النيب  بالتنفيل، والتنفيل مرده
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؛ ألنه أمر من الغيب: حيث بني -عليه الصالة والسالم  -هذا احلديث من أعالم النبوة عنه 
أحد إال هللا فيه هذا اجلزاء الذي جيازي هللا به الغادرين يوم القيامة، وهذا األمر ال يعلمه 

 ؛ ألنه متعلق بالغيب. فأخرب به النيب ،وهذا اإلخبار يعترب حتذيرًا لألمة من الغدر ،
يغدر.  -والعياذ باهلل  -والغدر: نقض العهد ونكثه، أن يكون بني اإلنسان وغريه عهًدا مث 

 ۆ ژ، قال تعاىل: وأشد العهود إذا أخذت على اإلنسان: إذا كانت موثقة باهلل 

فاهلل يسأل من عاهد أخاه أو عاهد الناس، حىت ولو   ژ ۅ    ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ
عاهد الكفار! ولذلك حذيفة بن اليمان حينما جاء هو وأبوه وأخذمها املشركون قبل وقعة 

 يف تلك الوقعة، فلما أتيا إىل النيب  بدر: أخذوا عليهما العهد أن ال يقاتلوا مع النيب 
بل نفي هلم ونستعني هللا عليهم ( هذه هي السنة: أن : سنقاتل معك. قال: ) ال! قاال

 العهود ال تنقض وال تنكث، وليس من شيمة املسلم أن ينقض العهد.

ينصب له يوم القيامة لواء، ملا كان أمر  -الذي ينكث العهد  -أن الغادر  بني النيب 
يف سنته هذا األمر العظيم  اجلهاد يقوم على املعاهدات بني املسلمني والكافرين: بني النيب 

من أمور اجلهاد. انظر كيف يتعامل املسلمون مع أعدائهم مبا تبيض به الصحيفة وال تسود، 
يف اجلاهلية ومن  - كانوا  وغري العرب رأسه عزة وال يطأطئه؛ ألن العربويرفع به املسلم 

اإلنسان الغادر يعظمون أمر العهد، واإلسالم أوىل بالتعظيم؛ ألن هذا يطعن يف  - بعدهم
قد سقطت قيمته! عز الناس وعز الدول  بغدره ونكثه والناكث حىت ولو ملك الدنيا؛ فإنه

مبدؤه  -فرادى ومجاعة  -وعز امللل باملبادئ، فإذا كان اإلنسان الذي يتعامل مع الناس 

 -رضي هللا عنهما  -عن عبدهللا بن عمر  - 734] : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
يرفع لكل غادر لواء، فيقال:  :قال: ) إذا مجع هللا األولني واآلخرين عن النيب 

 هذه غدرة فالن بن فالن ( [.
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عليه الصالة  -: أنه كان أوىف الناس ذمة سليم: وثقت به الناس، وهذا هو هدي النيب 
غدارًا،  ، وما كان -بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه  -فاهم عهًدا و ، وأ-لسالم وا

 ح مكة ملا جاءه ابن عمه أبووال ناكثًا للعهود وال للمواثيق، وال كان خمادًعا، حىت إنه يوم فت
 : بن عبداملطلب، وقال له الصحابة: هال أشرت لنا أن نقتلهق ؟! فقال  بن احلارث سفيان

ن لنيب أن تكون له خائنة األعني! (كان باإلمكان أن يلمز يغمز، قال: ) ما كان ) ما كا
ما   يف مسته ودله -عليه الصالة والسالم  -لنيب أن تكون له خائنة األعني! ( حىت إنه كان 

كان يفعل هذه األفعال من وراء ظهور الناس، كله حىت تكون أموره وأمور اإلسالم واضحة  
عة النهار، وهذا يدل على أن اإلسالم يستمد قوته من نفسه ومن كوضوح الشمس يف راب

يوم  ذاته، وليس من تصرفات الناس وال من تصرفات األشخاص، دين عزيز عظيم! فالنيب 
بدر يف قلة ويف حاجة، والصحابة أمام املوت، وهو من شدة التجائه إىل هللا يسقط الرداء 

، ومع هذا جاءه حذيفة وأبوه. كان  شخص يعينه بعد هللا أي عن كتفه حيتاج إىل
باإلمكان لو يف زماننا: حبث له واحد عن فتوى قال: وهللا هذا بالقوة وأخذوا العهد بالقوة، 

ال أبًدا! قال: ) بل نفي هلم ونستعني هللا عليهم (  إًذا تعالوا قاتلوا معنا. ،إًذا نلغي هذا العهد
ق ؟ قال: ) ال يتحدث الناس أن حممًدا يقتل دين يستمد قوته من ذاته. قال: أفال تقتلهم

؛ حىت ال يساء الظن -صلوات هللا وسالمه عليه  -ال يقتل املنافقني  فكان  أصحابه! (
 باإلسالم وأهله.

إًذا: ال يستطيع أحد أن يقف أمام غري املسلمني لكي يتعامل معهم معاملة صحيحة إال إذا  
هذا يدل على أن اجلهاد يف سبيل هللا حيتاج إىل كان على علم وبصرية هبذه السنن واآلثار، 

 حينما تنظر يف صلح احلديبيةو  ..وعي وإىل علم وبصرية، حيتاج إىل قوة، وهذه القوة تظهر
والشروط قاسية على املسلمني، وإذا برسول األمة  يصيح: "أنعطي الذلةق ؟!" فتجد عمر 

فجعل هللا اخلري   ، أبًدا!محاسه  وال إىل   هبذا كله، وال يلتفت إىل غضب عمر ال يبايل
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.. يقول الزهري: ومما يشهد لذلك: كان عبدهللا بن كله يف صلح احلديبية؛ فإن النيب 
كنا   - معشر أصحاب رسول هللا  -مسعود يقول: "إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنا 

معه ألف جاء احلديبية و  نعد الفتح صلح احلديبية" قال الزهري: "وصدق؛ فإن النيب 
لفرتة ومخسمئة، وفتح مكة ومعه مثانية آالف!" وهذا يدل على أن الذين أسلموا خالل هذه ا

، فهذا املبدأ: أنه إذا أخذ ألنه دين قوي، دين املبادئ أضعاف أضعاف الذين جاء هبم؛
يف كتاب  -الذي فيه هذا الوعيد الشديد  -عليك الكافر عهًدا، ذكر املصنف هذا احلديث 

ما تقع بني املسلمني وبني احملاربني. وهذه العهود ال تنقض وال  :ألن غالب العهود اجلهاد؛
تنكث؛ ألنه إذا نكثها املسلم قيل: املسلمون ينكثون! ما يقولون: فالن، يقولون: املسلمون 
ينكثون. وهذا يدل على أن كل مسلم إذا وقف يف أي قضية مع الكافر: عليه أن حيذر يف 

افر ال ينظر إليه أنه فالن بن فالن، وإمنا ينظر إليه منتسًبا إىل اإلسالم، معاملته؛ ألن الك
ولذلك عليه أن يتحرى السنة، أن يسأل أهل العلم، أن يلتزم بالدين، مث يلتزم بالتسليم، ما 
يأيت بعاطفة وحياول، يقول: "كيف نفعل كذاق ؟!" هذا ما يليق باإلسالم أبًدا! تفعل ما أمرك 

 .ففيه اخلري كله ؛-عليه الصالة والسالم  -هللا به ورسوله 

نقض العهد يقع على مستوى اجلماعات وعلى مستوى األفراد، فلما كانت عهود اجلهاد 
فيها ذمم ألمم: يف بعض األحيان تدخل يف ذمة املسلمني املدينة بكاملها، وقد يدخل 

ء الوعيد الشديد؛ اإلقليم بكامله بعهد! فقد يتحمس البعض لنقض هذا العهد، وحينئذ: جا
ألن على املسلمني أن يلتزموا العهود اليت تكون من أئمتهم، وأنه ال جيوز للمسلم أن ينقض 

: ) وإن أعظم الغدر: غدر أمرٍي عامة ( -يف الرواية األخرى  - هذا العهد، ولذلك قال 
 -مثاًل  -سان يعين: اإلمام العام. فالغدر به أعظم من الغدر باألفراد واجلماعات، فيأيت اإلن

والعياذ  -ويكون عليه عهد أن يقوم مبهمة فينكث، أو يكتب عهد أنه يقوم بشيء مث يلوي 
وهو مقرر يف كتب الفقه، وهذا  -ويدخل يف شيء آخر. ذكر بعض أئمة الشافعية  -باهلل 
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: أن املسلم لو دخل ديار الكفار بإذن منهم: فإن هذا اإلذن - خيفى عن كثري من املتأخرين
ال جيوز أن يقتلهم وال أن يأخذهم على غرة؛ ألنه حينما يدخل يف هذه  ،هد بينه وبينهمع

د من  ه ع ظ ال ف ما أعطوه هذا إال بعهد بينه وبينهم، ولذلك يقول: ) ح ..احلالة يكون
وغرضه أن يقتل أو لعالج مث لوى وآذى، أو دخل لتجارة  -مثاًل  -ان (. إذا دخل  اإلمي

حينئذ: يقولون: انظروا املسلمني، يدخلون بطريقة وميكرون! فتصبح مسبة يدمر أو يفعل، 

  ں ں ڱ ژ لإلسالم وأهله، ومذلة لإلسالم وأهله! اإلسالم يقاتل يف وضح النهار

ما خياف املسلم؛   ژ ۀ ۀ     ڻ ڻ ژمع أهنم ختاف منهم اخليانة   ژ ڻ ڻ
له رب حيميه، والدين غالب ال مغلوب، حىت ولو رأيت أمصار اإلسالم تتهاوى: فاعلم  ألن

نزل عليه الوحي  ،أن هذا اإلسالم كان يف كهف ال يؤمن به إال رجل واحد -رمحك هللا  -
وشعت أنواره على مشارق األرض ومغارهبا بعز  -بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه  -

قوته من ذاته، وما على املسلم إال أن يعلم أن نصرة الدين ليست  . الدين يستمدالعزيز 
منه هو، وإمنا بتطبيق الدين؛ ألنه بتطبيقه هلذه األصول، والتزامه هبذه السنن، وبعده عن 

وهديه يوقعه يف ما ال خري فيه، ولذلك  األهواء والعاطفة، والعمية.. والبعد عن سنة النيب 
 .رائها الشر الوبيل والشر املستطريرث، ويأيت من و جتين األمة املصائب والكوا

العهد قد  ومن العهود.. قد تقع العهود بعض األحيان بني األفراد، قال بعض العلماء: إن
يأيت الزوج ويقول لزوجته: عاهديين  يكون بني الفرد والفرد، قد يكون بني الزوجة وزوجها،

اره، أو العكس، أو مها االثنان مع بعضهما، مث باهلل أن ال ختربي أحًدا. فتعاهده فيعطيها أسر 
: انطلقت املرأة لتفشي سره، وانطلق الرجل ليفشي أسرار املرأة! هذا غادر إذا حصل طالق

لواء يوم القيامة على  -والعياذ باهلل  -، وينصب لكل منهما -والعياذ باهلل  -وهذه غادرة 
نسأل هللا السالمة والعافية، اللهم إنا  ] ) هذه غدرة فالن بن فالن ( [قدر غدرته، يقال: 

نعوذ بك من الفضيحة على رؤوس األشهاد. يفضح على رؤوس األشهاد! ولذلك ال جيوز 
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ألحد أن ينقض عهده بينه وبني املسلمني، وال جيوز له أن ينقض عهده بينه وبني الكافرين؛ 
تأشرية على أهنا لعالج:  ألن هذا احلديث عام. وإذا سافر إىل بالد الكفار بتأشرية، وأعطي

دنيوية: و أغراض أخرى، وإذا ذهب ملصلحة يذهب للعالج، وال يذهب على أهنا ألشياء أ
يذهب للمصلحة الدنيوية؛ ألن هذا سيضر بغريه من أصحاب املصاحل، ويضر باإلسالم 

من  وأهله، ولذلك يشمت األعداء باملسلمني، وال يأمنون املسلمني، ومن املعلوم قالوا: كثري

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ، والتقوى حتتاج إىل صرب، ولذلك آيات اجلهاد ختمت بالتقوى

دل على أن القتال فيه   ژ ی ىئ ىئ ىئ   ېئ ېئېئ ۈئ      ۈئ ۆئ

 ىئ ىئ   ېئ   ژالوعيد  وامث انظر   ژ ېئ ۈئ ژالنفس تنبعث إىل حمبة االعتداء، قال: 

اإلسالم، مع أنه هو إذا اعتدى الغالب: أنه يعتدي يطلب هبا عزة   ژ ی ىئ
 .-صلوات هللا وسالمه عليه  -مة لكن نبه وحذر، وهذا اخلطاب ملنق ؟ لنيب األ

ومن هنا: ال ينطلق املسلم يف معاملته مع الكفار برأيه وال هبواه، إمنا ينطلق بأصول شرعية 
صحيحة. إذا جاء يتكلم أو يعمل لنفسه: فليعمل لنفسه ما شاء؛ فكل نفس مبا كسبت 

وأن يقف  ،ء يتعامل مع غري املسلمني باسم اإلسالم: عليه أن يتقي هللارهينة، لكن إذا جا

فالعقود والعهود ذمم ينبغي الوفاء   ژ ک ڑ ڑ ژ ژ ژعند احلدود 
صلوات هللا  -وفاؤه بالذمة ووفاؤه بالعهد هبا:  من صفاته اليت أكرمه هللا  هبا، وكان 

، -صلوات هللا وسالمه عليه  - للُحرم، فكان أوىف الناس للذمم وأرعاهم -وسالمه عليه 
صلى هللا عليه وسلم تسليًما، وزاده تشريًفا وتكرميًا  -فبدد هللا به دياجري الظلمات والظلم 

 .-وتعظيًما 

وهبذا يسمو اإلسالم ويعظم، وأثر يف بعض فتوحات املسلمني: أن املسلمني نزلوا مبوضع، 
هل املدينة والقرية. وهذه احلادثة هلا نظائر  والتقى بأحد من أ -وقيل: امرأة  -وجاء رجل 
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: -أيًضا  -، قيل: إهنا يف زمان عمر بن عبدالعزيز، وقيل كثرية، حتكى قصتها بطرق عديدة
 -يف فتح السند، وقيل يف غريها، وليس ببعيد أهنا تكررت؛ ألن املسلمني كانوا يلتزمون 

هم العلماء واألئمة، وكان قائد كانوا إذا خرجوا للجهاد خيرج مع  -خاصة الرعيل األول 
يف "املعيار املْعرب يف فتاوى  -رمحك هللا  -اجليش ال يفعل شيًئا حىت يرجع لألئمة. واقرأ 

كان أفريقيا وبالد املغرب" ليوسف بن تاشفني حينما كان يفتح يف بالد املغرب واألندلس:  
نه هللا اإلسالم ورفع منار أهله، وإ "أننا نزلنا بأرض العدو، وأعز مبجرد فتحه ينظر إىل الرسائل

قد كان من أمرنا كذا وكذا، فبماذا وماذا تأمرونناق ؟ وماذا..ق ؟" يتوقف كل شيء حىت تأتيه 
 اوين العلم.كانوا حفظة القرآن ودو الفتوى، ما كانوا.. مع أهنم  

، على ، على فضل، على ديانة، على صالح، على عقلكان القائد حافظًا لكتاب هللا 
، على شجاعة. صفات من أكمل ما تكون الصفات، ومع هذا ما كانوا يتقدمون روية

، مث يأتون عمية ويتأخرون عن العلماء، ما كانوا يسفهون العلماء وحيقروهنم ويهمشوهنم
نسأل هللا  -، كما هو حال بعض الناس -نسأل هللا السالمة والعافية  -ويفعلون ما شاؤوا 
ص ا بزماننا يف كل األزمنة؛ ألن أمر جهاد األعداء ينبغي أن ، وليس خا-السالمة والعافية 

حينما خرج  ينضبط بالضوابط الشرعية، وينبغي أن يقيد بأهل العلم، ولذلك كان عمر 
: مل يكن - وهذا معروف عنه  -يف بالد الشام والعراق  يف الفتوحات الصحابة للجهاد

يف املدينة؛ من أجل نوازل اجلهاد إذا نزلت  يأذن لفقهاء الصحابة باجلهاد، بل كان حيتجزهم
، وهذا معروف عنه: أنه كان يشدد على  -رضي هللا عنه وأرضاه  -جيمعهم فيستشريهم 

وهو  -رضي هللا عنه وأرضاه  -كان يستشريهم   ،كبار الصحابة وأهل الفتوى والعلم منهم
ق ؟ إىل أهل العلم ىل منعمر، من عمرق ؟! حمدث، ملهم، ينزل القرآن بلسانه، ومع هذا يرجع إ

الدين فيه و ! الدين ما هو ملك ألحد، الدين عظيم، الدين كرمي، من أصحاب رسول هللا 
من العزة والكرامة ما مل خيطر لإلنسان على بال! إذا كان دين خياطب الكفار ويقول: 
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أي مناظر وأي مناقش يصل إىل هذا   ژ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃژ
، ارجمن خ نه يستمد قوته من ذاته ما يستمد قوتهفيه ثقة؛ ألاملستوىق ؟! دين عظيم! دين 

ولذلك ال تدخله األهواء وال تدخله اآلراء، وإمنا يضبط بضوابطه، فإذا ضبط بضوابطه: كان 
والتابعون هلم بإحسان ينضبطون بأقوال أهل  والسلف اخلري أمجع، ولذلك ملا كان الصحابة

لجهاد وأكف الدعاء هلم لياًل ان اجملاهدون خيرجون لالعلم انظر ما وضع هللا من الربكة! وك
وهنارًا، وسر ا وجهارًا، ورأيت عزة اإلسالم، وكيف كانت مواقفهم، وكيف وضع هللا الربكة هلم، 

استقر فيها اإلسالم استقرارًا  وكيف وكيف مما حصل من اخلري، حىت إن البلدان اليت فتحت
األبيض واألسود والعجمي والعريب، وأزال  بني ين مجععظيًما، ومتكن اإلسالم وتغلغل فيها، د

لو رأيت األمصار حىت و  ،النعرات، وأزال العصبيات، وجعل األمة أمة واحدة، فهو دين قوي
فوهللا إنك لتعجب! فال تزال املنابر تؤذن، وال تزال ال إله إال هللا مرفوعة،  تتهاوى للمسلمني

ه، واألمر بعزة دينه، وبرفعة كلمته؛ ألن هللا جعلها سنتولكن حتت الرماد النار، وسيتأذن هللا 
لكن مىتق ؟ إذا ضبط بضوابط  ،-يف يوم أحد  كما أخرب النيب   -سجال يوم هلم ويوم لنا 

 الشرع، وكان املسلم متقًيا هلل، ملتزًما للشرع.

. الذنوب، ولذلك أمجع العلماء على أن الغدر كبرية من كبائر وهذا احلديث فيه هذا الوعيد
لو عاهد رجل رجاًل على أن ال يفشي سره مث أفشاه: فإنه غادر، وينصب له يوم القيامة 

جاء إىل  . ولو] ) هذه غدرة فالن بن فالن ( [يقال: ، ويفضح على رؤوس األشهاد، لواء
أعطاه صفقة ميينه، ومثرة فؤاده، وبايعه على أنه له، مث غدر به وعمل ف -أو أمريه  -ويل أمره 

اخلفاء على اخلروج عليه، وعلى أذيته، وعلى اإلضرار مبصاحله: فهو غادر، وقس على هذا  يف
لغادر قل أن يسلم من املسائل. فالغدر ال خري فيه، وعواقبه وخيمة، وهنايته أليمة، ولذلك ا

 من سوء العاقبة.
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كان أبوها ملًكا يف بالد الغرب، وكان أبوها حيبها حب ا مج ا،   ومن الطرائف العجيبة: أن امرأة
وكان حيسن إىل هذه البنت إحسانًا عظيًما، حىت إهنا كانت تشتهي بعض األشياء ليست 

فيبعث البعوث من أجل أن حيضر هلا ما تريد! مث كان بني هذه الناحية  ،موجودة يف مملكته
امللك وملك آخر من بالد الغرب عداوة، فتويف امللك  والناحية األخرى عداوة، وكان بني هذا

العدو وجاء ابنه مكانه، وكان ابًنا شاب ا مجياًل، ففتنت هذه البنت هبذا االبن الشاب، 
إىل هذا الشاب: أهنا تريد أن متكنه من  -، ناكثة لذمته وعهده غادرة بأبيها -فأرسلت سر ا 

صطلحون وينهون احلرب، وفعلت ما فعلت من مملكة أبيها؛ حىت يتزوجها، مث بعد ذلك ي
وملك املدينة، مث قتل  -دلته على أبواب املدينة ودخل  -دخل هذا الرجل كيد بأبيها، فال

أبوها وقتل من معه، فأصبح هذا الرجل ملًكا على الصقعني والطائفتني، ففي يوم من األيام: 
اإلحسان، فسأهلا وقال: ما بلغ أشادت بأبيها، أو مسع زوجها ما كان يفعل أبوها هبا من 

اشتهت شيًئا من الشهد، وأنه بعث  -يوًما من األيام  -بإحسان أبيك بكق ؟ فذكرت أهنا 
إلحضاره من مكان بعيد، وجلس الليايل ينتظر حىت حتضر احلاجة اليت تريدها ابنته؛ من حبه 

آمن أن تغدري يب! مث  هلا ووفائه هلا. فلما أخربت هذا اخلرب، قال: إذا بلغت هذا املبلغ فال
مكبوبة على وجهها، وسحبت حىت ماتت.  أمر هبا فأخذت من شعرها وشدت جبياد اخليل

إذا  -نسأل هللا السالمة والعافية  -، وجتده -والعياذ باهلل  -الغادر ال يأمن سوء العاقبة 
سأل هللا ن -غدر: يف قلق ويف هم ويف غم، فال يسعد له عيش، وال هتنأ له نفس؛ ألن الغدر 

ليس من شيمة املؤمنني وال من خلق املؤمنني، ال يغدر اإلنسان مبن وثق  -السالمة والعافية 
به، سواء كان يف أمور الدين أو أمور الدنيا، سواء كان يف األمور العامة أو األمور اخلاصة، 

ة، وهللا وعكسه: فالوفاء والصدق والصرب والتذمم وحفظ العهد: عواقبه محيدة، وهناياته كرمي
 .يعز به صاحبه 
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: أنه كان شديًدا يف احلق، وكان يأمر باملعروف -رمحهم هللا  -وذكروا عن بعض أهل العلم 
وينهى عن املنكر، وغضب عليه الوايل غضًبا شديًدا؛ من كثرة املواقف اليت صدع فيها باحلق، 

املعروف والنهي عن فما كان من أحد املغرضني إال أن قال له: إن هذا ليس قصده األمر ب
فوقع هذا يف قلبه، فاختار  ، إمنا قصده تأليب الناس عليك وأذيتهم لك وأذيته لك.املنكر

كان هناك طائفة من اخلوارج ال حيبون هذا   -رجااًل من الثقات، وقال هلم: تسموا بنحلة 
وأهنم فقال هلم: اذهبوا إىل هذا الشيخ وقولوا له إنكم من طرف هذا الطائفة.  -الوايل 

يريدون منه أن خيرج معهم ويستعينون به على أذية الوايل، فلما جاؤوا إليه سر ا، ووثقوا منه 
وجلسوا معه، قالوا له: يا شيخ، أنت مهان ومثلك ال يهان، وأنت بأرض ذلة ومثلك ال 
 يذل، إن هذا الرجل ال يريد إال أذيتك وال يريد إال كذا وكذا، وبلغنا أنه يريد أن يبطش بك

وبلغنا أنه كذا، فهال خرجت معنا أو عملت على النصيحة لنا حىت نتخلص منهق ؟ فما كان 
منه إال أن سبهم وشتمهم، وطردهم من جملسه وأبعدهم، وقال: ال أخفر ذميت، وال أنقض 

 عهدي! فذهبوا إىل الوايل وأخربوه خربه: فبكى، أجناه هللا بصدقه ووفائه.

ه هللا يف غدره، والذي ينصح: يبيض هللا وجهه وصحيفة غالًبا: اإلنسان الذي يغدر يفضح
عمله يف الدنيا واآلخرة؛ مبا يكون منه من النصيحة، الناصح يف خري وعاقبته إىل خري، 

على أن ال يتخلق بأخالق  -يف هذا الوعيد الشديد  هبدي النيب  -فاملسلم دائًما حيرص 
واملسلم يف عزة وكرامة  -ن العزيز الكرمي األرذال؛ ألن نقض العهود خلق رذيل، وأما اإلنسا

أن يصرف عنا منكرات األخالق ال يتخلق هبذه األخالق الرديئة. نسأل هللا بعزته وجالله  -
واألدواء، وأن جيعلنا هداة مهتدين، غري ضالني وال مضلني، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 

 العاملني.


