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 الكامل 
 في أحكام الجهاد 
 وأسلحة الدمار الشامل

 
 
 تأليف

 سرحان بن غزاي العتيبي
 هللا له ولوالديه ولجميع المسلمين غفر

 

 

 

 

 

 ((  بسم هللا الرحمن الرحيم)) 

 

 مداً عبده الحمد هلل وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحده أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن مح

 ورسوله  صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم  
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 أما بعد / 

فينبغي للمؤمن أن يتتعلم أحكتام دينته حتتى يعبتد ربته علتى بصتير  وال ييتع فيمتا يب تل عملته أو ينيصته وهتو ال يعلتم   ومتن 

فس والمتال والعتترو أو األمتور الشترعية العميمتتة الجهتاد فتت ن فمتله عمتتيم وف تر الف تتأ فيته فتتادا ألنته متعلتت  بحتل التتن

حرمتها فمن قتل من ال يجوز قتله شرعاً بحجة الجهاد فيد ارتكب أمراً عميماً ومنكراً جسيماً فعليه أثم اليتل وهو عميم من 

كبائر الذنوب وعليه إثم تشويه سمعة اإلسالم بارتكابه ماال يرماه هللا وكل ما ال يرماه اله فت ن الف تر الستليمة للنتاس ولتو 

 0هذا المنكر إلى دين هللا  بَ سَ ه عمالً منكراً فكيف وقد نَد  كفاراً ال ترماه وتع  كانوا 

روهم واستتتباحوا دمتتائهم وكف تت المستتلمينقتلتتوا ومتتا وقتتع فيتته اإلرهتتابيين عتتنكم ببعيتتد فيتتد قتلتتوا أهتتل الذمتتة والمعاهتتدين بتتل و

دين هللا   فالواجتب بتبستبب جهلهتم وعتدم معترفتهم ومتا ذاك إال بحججٍ واهية وأفكاٍر ليست من دين هللا فتي شتي   وأموالهم 

 0التعلم ومعرفة الح  بدليله حتى يكون سعي المؤمن موافياً لما شرعه هللا فيسعد في الدارين 

 

** ** ** 

 

 () تعريف الجهاد () 

قيل: هو المبالغة حمل عليها في السير فوق  اقاتها  و امشت  من الجهد وهو المشية  ييال: أجهد دابته إذلغةً / الجهاد 

ِ َجْهَد أَْيَمانِِهمْ وَ قال تعالىواستفراغ ما في الوسع. ييال: جهد في كذا أي جد فيه وبالغ .  وا بِاَّلل    أي بالغوا في اليمين أَْقَسم 

0 

 0 رابذل الجهد في قتال الكف واص الحاً / هو

 

. ** ** ** 

 

 

 )) الحكمة من مشروعية الجهاد  (( 

 

شرع الجهاد لسفك الدما  وإزهاق األنفس وهتك األعراو ونهب الممتلكات كما يد عي أعدا  اإلسالم بل  لم يشرع الجهاد

 ألهداٍف نبيلٍة وغاياٍت سامية منها :

 

}َوقَتاتِل وه ْم َحت تى الَ تفليص العباد من عباد  ال واغيتت والشتيا ين واألوثتان  إلتى عبتاد  هللا الواحتد األحتد كمتا قتال تعالى-1

ين  ك لهتته  َّلِلك و  تَك تت والفتنتتة الشتترك  وذلتتك أنهتتم إذا كتتانوا مجتمعتتين علتتى  تتواغيتهم ومعبتتوداتهم  ( ستتور  األنفتتال39)وَن فِتْنَتتةو َويَك تتوَن التتدكِ
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تت روا أوثتتانهم فستتيتفرقون ويعرفتتون متتعف فسيستتتمرون علتتى متتاللهم لكتتن إذا قتتاتلهم المستتلمون وقتلتتوا  تتواغيتهم وكس 

 0سلمون فيحصل لهم النجا  يوم الييامة هم في  معبوداتهم ومالل  واغيت

 

هو الكبتر فهتو التذي صتد  إبلتيس وفرعتون وأبتا جهتل  هللا دينما يصد الناس عن الدفول في إذالل الكفار وذلك أن غالب -2

( ستور  111)عَتَك اأْلَْرذَل توَن  } أَن تْؤِمن  لَتَك َوات بَ وغيرهم من الكفر  ولذا كان أكثر أتباع األنبيا  من المعفا  كما قال قوم نوا لنوا 

وتاهلل إنهم لهم األرذلون لكن الكبر أعمتى قلتوبهم فت ذا حصتل لهتم اإلذالل انكسترت شتوكة الكبتر وذهتب زهتو  الغترور  الشعرا 

 0وعادوا  إلى الف ر  فكانوا  أقرب ليبول الح  

 

َ تعالى))  إزالة الملم عن المملومين من المسلمين ورد الحيوق إلى أهلها كما قال-3 توا َوإِن     أ ِذَن ِلل ِذيَن ي يَتاتَل وَن بِتأَن ه ْم م ِلم 

ٍ إِال  أَن يَي ول وا َربهنَا      َعلَى نَْصِرِهْم لَيَِديرو  وا ِمن ِديَاِرِهْم بِغَْيِر َح ك   ( سور  الحـج40) (( ال ِذيَن أ ْفِرج 

 

 

 ** ** ** 

 

 

 

 

 ((   اإلسالم مراحل فرمية الجهاد في))  

 

قالوا لو أذنت لنا فملنا على أهل هذا الوادي  صلى هللا عليه وسلم المرحلة األولى / المنع منه ولما بايع األنصار النبي

 0أنه لم يؤذن له في ذلك  صلى هللا عليه وسلم يريدون أهل مكة فأفبرهم النبي

 

َ َعلَى نَْصِرِهْم لَيَِديرو أ  المرحلة الثانية / اإلذن من غير إلزام كما قال تعالى ))  وا َوإِن     ( سور  39) (( ِذَن ِلل ِذيَن ي يَاتَل وَن بِأَن ه ْم م ِلم 

 الحـج

 

ِ ال ِذيَن ي يَاتِل ونَك ْم َوالَ تَْعتَد والمرحلة الثالثة / األمر بيتال من قاتل والكف عمن كف كما قال تعالى ))  اْ إِن  َوقَاتِل واْ فِي َسبِيِل  ك
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ْعتَِدينَ  ِ اْلم  َ الَ ي ِحبك  ( سور  البير 190) ((  ك

 

فَ ِذَا انَسلََخ المرحلة الرابعة / األمر باليتال الم ل  وغزو الكفار في ديارهم حتى يسلموا أو يع و الجزية كما قال تعالى  )) 

وه   ْشِرِكيَن َحْيث  َوَجدتهم  م  فَاْقت ل واْ اْلم  ر  واْ الص الَ َ األَْشه ر  اْلح  ْم ك ل  َمْرَصٍد فَ ِن تَاب واْ َوأَقَام  وه ْم َواْقع د واْ لَه  ذ وه ْم َواْحص ر  ْم َوف 

ِحيمو  َ َغف ورو ر  ْم إِن   ك َكا َ فََفلهواْ َسبِيلَه  اْ الز  وه ْم َوأَفْ وقوله تعالى ))  ( سور  التوبة5) (( َوآتَو  ْن َحْيث  َواْقت ل وه ْم َحْيث  ثَِيْفت م  وه م مكِ ِرج 

وك ْم َواْلِفتْنَة  أََشده ِمَن اْليَتِْل َوالَ ت يَاتِل وه ْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحت ى ي يَاتِل وك ْم فِ  يِه فَ ِن َقاتَل وك ْم فَاْقت ل وه ْم َكذَِلَك َجَزا  أَْفَرج 

م إلى أن هذه المرحلة الرابعة ناسفةو لما قبلها من المراحل وقال آفرون إنها وقد ذهب بعو أهل العل ( سور  البير 191) (( اْلَكافِِرينَ 

لم تنسخ المرحلة الثالثة بل يعمل بها عند الحاجة من نحو معٍف بالمسلمين و هو الذي رجحه الشيخ بن باز وذكر أنه 

 (18/75) مجموع فتاوى بن باز  افتيار شيخ اإلسالم بن تيمية

 

 

** ** ** 

 

 اإلعداد في سبيل هللا (( ))  وجوب 

بَتتاِ  اْلَفْيتتِل يلتزم المستتلمين اإلعتتداد والتأهتب لمالقتتا  أعتتدا  هللا كمتتا قتال تعتتالى ))  تتن ق تو  ٍ َوِمتتن ركِ تتا اْستتتََ ْعت م مكِ تم م  َوأَِعتتدهواْ لَه 

م   ونَه  ك ْم َوآَفِريَن ِمن د ونِِهْم الَ تَْعلَم  ِ َوَعد و  ِ ي تَوف  إِلَتْيك ْم َوأَنتت ْم  ت ْرِهب وَن بِِه َعْدو   ك ْم َوَما ت نِفي واْ ِمن َشتْيٍ  فِتي َستبِيِل  ك ه   ك  يَْعلَم 

تتونَ  ويشتتمل اإلعتتداد المعنتتوي بتيويتتة اإليمتتان  71النستتا وقولتته تعتتالى )) يأيهتتا التتذين آمنتتوا فتتذوا حتتذركم ((  ( ستور  األنفتتال60) (( الَ ت ْملَم 

عتن المعاصتي ف نهتا ستبب الفشتل فتي التدنيا واوفتر    ويشتمل  واالبتعتادب المستلمين وزرع محبة التدين ونصترته فتي قلتو

اإلعداد المادي الحسي بصناعة األسلحة أو شرائها والتدرب عليها وعلى فنون اليتال وتعلم الكر والفتر بتراً وبحتراً وجتواً   

وصتحبه   صتلى هللا عليته وستلم  رفة سير  النبيوتعلم الف   الحربية والمكائد اليتالية ف ن الحرب فدعة   وليسعوا في مع

 0في الجهاد وتعلم أحكامه لئال يرتكبوا المحمور ويفعلوا ما ال يجوز شرعاً أو ينيص أجر جهادهم 

ِ اْلعَِزيتِز اْلَحِكت وليعلم المسلمون أن ترك بذل األسباب سفهو وجنون والتعل  بها شرك ))  ( 126) (( يمِ َوَما الن ْصر  إِال  ِمْن ِعنِد  ك

يَا أَيهَها ال ِذيَن آَمن واْ إِذَا لَِييت ْم ف ذا فرجوا للجهاد وليوا العدو فيستحب أن يكثروا من ذكر هللا عز وجل ليوله تعالى ))  سور  آل عمران

ونَ  َ َكثِيًرا ل عَل ك ْم ت ْفلَح  واْ  ك صلى و سًرا بحمور قلب؛ لما في حديث أنس قال: كان النبي ويدع ( سور  األنفال45) (( فِئَةً فَاثْب ت واْ َواْذك ر 

وصتححه األلبتاني انمتر صتحيج الجتامع حتديث رواه أبتو داود اللهم أنت عمدي ونصيري بك أحول  وبك أصول  وبتك أقاتتل(»إذا غزا قال:   هللا عليه وسلم

تْؤِمنِينَ َوَكا وليعلم المسلمون أنهم موعدون بالنصر كما قال تعالى ))  ( 4757رقتم )  إِن تا وقتال تعتالى ))  ( ستور  التروم47) ((َن َحيًّا َعلَْينَتا نَْصتر  اْلم 

س لَنَا َوال ِذيَن آَمن وا فِي اْلَحيَا ِ الدهْنيَا َويَْوَم يَي وم  اأْلَْشَهاد   ولكن هؤال  الموعودون بالنصر لهتم صتفات ذكرهتا هللا  ( سور  غافر51) ((لَنَنص ر  ر 

التذين إن مكنتاهم فتي األرو أقتاموا الصتلو  وآتتوا الزكتا  وأمتروا  40ولينصرن هللا من ينصره إن هللا ليويو عزيز تعالى فيال )) 
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وقتال تعتالى )) وعتد هللا التذين امنتوا متنكم وعملتوا الصتالحات ليستتفلفنهم الحتج  41بالمعروف ونهوا عن المنكر وهلل عاقبة األمور ((

م وليمكتتنن لهتتم ديتتنهم التتذي ارتمتتى لهتتم وليبتتدلنهم متتن بعتتد فتتوفهم أمنتتا يعبتتدونني ال فتتي األرو كمتتا استتتفلف التتذين متتن قتتبله

فيبتعدون عن الشرك والمحرمات وينهون عنهتا ويلتزمتون بتالفرائو والواجبتات ويتأمرون بهتا   قتال  النتور 55يشركون بي شيئاً (( 

علتى تعتاليم ربهتم وآثتر أكثترهم أهتوائهم أصتابهم متن التذل ر المسلمون وتفرقوا ولتم يستتييموا الشيخ بن باز رحمه هللا : ولما تغي  

ومهور الشرك والبدع  واالفتالفوالهوان وتسل  األعدا  ما ال يففى على أحد وما ذاك إال بسبب الذنوب والمعاصي والتفرق 

 (18/79) فتاواهوالمنكرات في غالب البالد وعدم تحكيم أكثرهم الشريعة 

 (())  فمل الجهاد في سبيل هللا 

َ اْشتََرى ِمَن إِ ه بعمهم الركن السادس لدين اإلسالم قال تعالىهو ذرو  سنام اإلسالم وهو أفمل ت وع البدن  وعد   ن    

ْؤِمنِيَن أَنف َسه ْم  ِ فَيَْيت ل ونَ وَ الم  م  الَجن ةَ ي يَاتِل وَن فِي َسبِيِل    ًّ فِي الت ْوَرا ِ  ْعداً وَ  ي ْيتَل ونَ وَ  أَْمَوالَه م بِأَن  لَه   آنِ اْلي رْ وَ  اإِلنِجيلِ وَ  َعلَْيِه َحيا

وا بِبَْيِعك م  ال ِذي بَايَْعت م بِهِ وَ  ِ فَاْستَْبِشر  ا أَيهَها ال ِذيَن آَمن وا يَ تعالى وقال ( سور  التوبة111)ذَِلَك ه َو الفَْوز  العَِميم  وَ  َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه ِمَن   

ْن َعذَاٍب أَِليٍم * َهْل أَد له  ِ ت  ك ْم َعلَى تَِجاَر ٍ ت نِجيك م مكِ ِ بِأَْمَواِلك مْ وَ  َرس وِلهِ وَ  ْؤِمن وَن بِاَّلل  أَنف ِسك ْم ذَِلك ْم َفْيرو ل ك ْم وَ  ت َجاِهد وَن فِي َسبِيِل   

وَن *  إِن ك نت مْ  تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهار  َوَمَساِكَن َ يكِبَةً فِي َجن اِت َعْدٍن ذَِلَك اْلفَْوز  اْلعَِميم   َوي ْدِفْلك ْم َجن اتٍ  ْغِفْر لَك ْم ذ ن وبَك مْ يَ تَْعلَم 

 (10-12 سور  الصف) وقال تعالى َأَْمَواتاً بَْل أَْحيَا و ِعنَد َربكِِهْم ي ْرَزق وَن * تَ الَ و ِ يَن بَِما آتَاه م      ِمن ِرحِ فَ ْحَسبَن  ال ِذيَن ق تِل وا فِي َسبِيِل   

واوَ  َن آَمن وايل ذِ اوقال عز من قائل  آل عمران 169-170فَْمِلهِ  ِ بِأَْمَواِلِهمْ وَ  َهاَجر   أَنف ِسِهْم أَْعَمم  َدَرَجةً ِعنَد   ِ وَ  َجاَهد وا فِي َسبِيِل   

وَن * وَ  ه ْم َربهه م بِ ي  أ ْولَئَِك ه م  الفَائِز  ر  ْنهبَشكِ ِييمو  َرْحَمٍة مكِ ْم فِيَها نَِعيمو مه ً اوقال تعالى (21-20)سور  التوبة َوِرْمَواٍن َوَجن اٍت ل ه  وا ِففَافا  نِفر 

ِ ذَِلك ْم َفْيرو ل ك ْم إِن ك نت  وَ  َجاِهد وا ِبأَْمَواِلك مْ وَ  ثِيَاالً وَ  ونَ أَنف ِسك ْم فِي َسبِيِل    يَا أَيهَها ال ِذيَن آَمن واْ َما لَك ْم إِذَا ى تعال.وقال التوبة 41ْم تَْعلَم 

ْنيَا ِمَن اوِفَر ِ فَمَ  ِ اث اقَْلت ْم إِلَى األَْرِو أََرِميت م بِاْلَحيَا ِ الده واْ فِي َسبِيِل  ك ْنيَا فِي اوِفَر ِ إِال  قَِليلو قِيَل لَك م  انِفر  ا َمتَاع  اْلَحيَا ِ الده

ً ال  تَ إِ  (38) ْبك ْم َعذَاباً أَِليما وا ي عَذكِ ً يَ وقال تعالى:  سور  التوبة 39نِفر  وا َجِميعَا وا ث بَاٍت أَِو انِفر  ذ وا ِحْذَرك ْم فَانِفر  سور   71ا أَيهَها ال ِذيَن آَمن وا ف 

َ  اهَ ا أَيه يَ   أو جميعًا جيًشا واحًدا.وقال تعالى  أي انهموا ليتال العدو جماعات متفرقات النسا  اْبتَغ وا إِلَْيِه وَ  ال ِذيَن آَمن وا ات ي وا   

ونَ وَ  الَوِسيلَةَ  ْؤِمنِيَن َعلَى الِيتَالِ يَ .وقال تعالى:  المائد  35َجاِهد وا فِي َسبِيِلِه لَعَل ك ْم ت ْفِلح  ِو الم  وقال  ( سور  األنفال65) ا أَيهَها الن بِيه َحركِ

ِ َح   ِجَهاِدهِ َجاِهد وا فِ وَ تعالى:  س ئل رسول هللا رمي هللا عنه وروى البفاري ومسلم عن أبي هرير   ( سور  الحـج78) ي   

  قيل: «الجهاد في سبيل هللا»  قيل: ثم ماذا؟ قال: «إيمان باهلل ورسوله»: أي األعمال أفمل؟ قال: صلى هللا عليه وسلم

اإليمان باهلل »ر قال: قلت: يا رسول هللا  أي األعمال أفمل؟ قال:   ولهما عن أبي ذ «حج مبرور»ثم ماذا؟ قال: 

لغدو  أو روحة »قال:  صلى هللا عليه وسلمأن رسول هللا  وعن أنس. «الجهاد في سبيله»  قيل: ثم ماذا؟ قال: «ورسوله

صلى هللا عليه رجل رسول هللا  و عن أبي سعيد الفدري  قال: أتى رواه البفاري ومسلم «في سبيل هللا فير من الدنيا وما فيها

وعن أبي هرير   قال:   رواه الشيفان(مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل هللا) فيال: يا رسول هللا  أي الناس أفمل؟ قال  وسلم

تممن هللا لمن فرج في سبيله ال يفرجه إال إيمان بي وجهاد في سبيلي وتصدي  )  صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا 

فهو علي مامن أن أدفله الجنة  أو أرجعه إلى مسكنه الذي فرج منه نائالً ما نال من أجر أو غنيمة  والذي  برسلي

ة يوم يكلم  لونه لون دم  وريحه ريج مسك  والذي تنفسي بيده ما من كلم يكلم في سبيل هللا إال جا  يوم الييامة كهيئ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 6 

فلف سرية تغزو في سبيل هللا أبًدا ولكن لم أجد سعة فأحملهم  نفس محمد بيده  لوال أن أش  على المسلمين ما قعدت 

وال يجدون سعة ويش  عليهم أن يتفلفوا عني  والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل هللا فأقتل  ثم أغزو 

أن رجاالً ال ت يب أنفسهم  بيده لوال والذي نفسي) صلى هللا عليه وسلموعنه قال قال رسول هللا . رواه مسلم(ثم أغزو فأقتل  فأقتل

أن يتفلفوا عني  وال أجد ما أحملهم عليه  ما تفلفت عن سرية تغزو في سبيل هللا  والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في 

قال: مر رجل من أصحاب النبي  رمي هللا عنه.  وعنه متف  عليه «سبيل هللا  ثم أحيا ثم أقتل  ثم أحيا ثم أقتل  ثم أحيا ثم أقتل

بشعب فيه عيينة من ما  عذبة  فأعجبته فيال: لو اعتزلت الناس وأقمت في هذا الشعب  ولن أفعل   ى هللا عليه وسلمصل

ال تفعل ف ن ميام أحدكم في سبيل هللا أفمل من ميامه في بيته سبعين )  فيال  صلى هللا عليه وسلمحتى استأذن رسول هللا 

 ( كم الجنة  اغزوا في سبيل هللا  من قاتل في سبيل هللا  فواق ناقة وجبت له الجنةعاًما  أال تحبون أن يغفر هللا لكم ويدفل

ال »وعن معاذ  قال: قيل: يا رسول هللا  ما يعدل الجهاد في سبيل هللا؟ قال:  .( في صحيج الجامع7379وحسنه األلباني انمر حديث رقم )  رواه الترمذي

مثل المجاهد في سبيل هللا  كمثل »  ثم قال: «ال تست يعونه»ذلك  وهو ييول:  فأعاد عليه مرتين أو ثالثًا كل «تست يعونه

أن النبي  وعن أبي هرير  متف  عليه«اليائم اليانت بآيات هللا  ال يفتر من صال   وال صيام  حتى يرجع المجاهد في سبيل هللا

في سبيل هللا  ما بين الدرجتين كما بين السما  ن في الجنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين إ)  قال صلى هللا عليه وسلم

الجنة تحت مالل  واعلموا أن ) صلى هللا عليه وسلمقال: قال رسول هللا   عبد هللا بن أبي أوفى. وعن رواه البفاري (واألرو

د في سبيل ما اغبرت قدما عب)  صلى هللا عليه وسلموعن عبدالرحمن بن جبير  قال: قال رسول هللا  متف  عليه «السيوف

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم »  صلى هللا عليه وسلموعن أنس  قال: قال رسول هللا رواه البفاري  «هللا فتمسه النار

صلى هللا عليه  قال: قال رسول هللا عمران بن حصين وعن   ( في صحيج الجامع3090والنسائي وصححه األلباني انمر حديث رقم ) رواه أحمد وأبو داود «وأيديكم وألسنتكم

وهو عند . رواه أبو داود)ال تزال  ائفة من أمتي يياتلون على الح  ماهرين على من ناوأهم حتى يياتل آفرهم الدجال(  وسلم

 0إلى يوم الييامة (  ال تزال  ائفة من أمتي يياتلون على الح  ماهرينمسلم عن جابر بلفم )

** ** ** 

 

 

 د  (())  وجوب اإلفالص هلل في الجها

 

ْفِلِصيَن لَه  وَ يلزم المجاهدين  عند سيرهم إلى الغزو إفالص النية هلل تعالى ليوله تعالى  َ م  وا إِال  ِليَْعب د وا    َما أ ِمر 

ينَ  فيال: أرأيت رجالً غزا يلتمس األجر والذكر  ماله؟   صلى هللا عليه وسلم.وعن أبي أمامة قال: جا  رجل إلى النبي الدكِ

إن هللا ال ييبل من »  ثم قال: «ال شي  له»فأعادها ثالث مرات ييول  ( ال شي  له)  صلى هللا عليه وسلمل رسول هللا فيا

وعن أبي موسى قال جا  رجل إلى النبي صلى هللا عليه    وصححه األلباني رواه أحمد والنسائي «العمل إال ما كان فالًصا وابتغى به وجهه

للمغنم والرجل يياتل للذكر والرجل يياتل ليرى مكانه فمن في سبيل هللا ؟ قال من قاتل لتكون كلمة هللا وسلم فيال الرجل يياتل 

وروى بن ماجة والترمذي .   وفي رواية عند البفاري) والرجل يياتل غمبًا ( ( متف  عليه  هي العليا فهو في سبيل هللا
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ن الرجل يياتل شجاعة  ويياتل حمية  ويياتل ريا   فأي ذلك في سبيل ع  صلى هللا عليه وسلم س ئل رسول هللا الحديث بلفم :

إن أول الناس )  صلى هللا عليه وسلم وقال ( صححه األلباني من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا  فهو في سبيل هللا)هللا؟ فيال

فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت.  ييمى يوم الييامة عليه  رجل استشهد. فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت

قال: كذبت. ولكنك قاتلت ألن ييال جري . فيد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أليي في النار. ورجل تعلم العلم 

وعلمه وقرأ اليرآن. فأتي به. فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك اليرآن. قال: 

ذبت ولكنك تعلمت العلم لييال عالم. وقرأت اليرآن لييال هو قارئ. فيد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أليي في ك

النار. ورجل وسع هللا عليه وأع اه من أصناف المال كله. فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 

يها لك. قال: كذبت. ولكنك فعلت لييال هو جواد. فيد قيل. ثم أمر به فسحب تركت من سبيل تحب أن ينف  فيها إال أنفيت ف

ً في نفس الباب هذان الحديثان رواه مسلم في كتاب االمار  باب من قاتل للريا .على وجهه. ثم أليي في النار( )إنما األعمال   صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا  وأيما

فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله  فهجرته إلى هللا ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا  ما نوى. مرئٍ لكل ا. وإنما اتبالني

الشهاد  بصدق  بلغه هللا منازل  هللا قال )من سألو متف  عليه يتزوجها  فهجرته إلى ما هاجر إليه( امرأ يصيبها أو 

  بعة دار السالم 854،853صمسلم  الشهدا   وإن مات على فراشه(

** ** ** 

 

 جواز اليتال تحت راية اليبيلة بشر  كون النية هلل () 

 وصتححه األلبتاني فتي السلستلة الصتحيحة رواه أحمتد 0كتان يستتحب للرجتل أن يياتتل تحتت رايتة قومته    صتلى هللا عليته وستلم عن عمار بن ياستر أن النبتي

فيتال متن هتؤال  فيتال هتؤال  األنصتار  قصة أبي سفيان حين حبسه العباس بممر الجيش فمرت عليه كتيبتة لتم يتر مثلهتا كذلك و

: إنما كان ذلك مشروعاً لما يتكلفه اإلنسان من إمهتار اليتو  والجتالد  الشوكاني قال  رواه البفاري 0وعليهم سعد بن عباد  ومعه الراية 

يه النفوس من محبتة إذا كان بمرأى من قومه ومسمع بفالف ما إذا كان في غير قومه ف نه ال يفعل كفعله بين قومه لما جبلت عل

كتل قبيلتٍة متن اليبائتل التتي  صتلى هللا عليته وستلم مهور المحاسن بين العشير  وكراهتة مهتور المستاؤى بيتنهم ولتذا أفترد النبتي

 (1642) صنيل األو ار غزت معه غزو  الفتج بأميرها ورايتها 

 

** ** ** 
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 ))  عيوبة تارك الجهاد  ((

 

ِ اث اقَْلت ْم إِلَى األَْرِو أََرِميت  }يَا قال تعالى  واْ فِي َسبِيِل  ك ْنيَا ِمَن اوِفَر ِ أَيهَها ال ِذيَن آَمن واْ َما لَك ْم إِذَا قِيَل لَك م  انِفر  م بِاْلَحيَا ِ الده

ْنيَا فِي اوِفَر ِ إِال  قَِليلو ) واْ ي  38فََما َمتَاع  اْلَحيَا ِ الده وه  َشْيئًا َو ك  ( إِال  تَنِفر  ْبك ْم َعذَابًا أَِليًما َويَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَرك ْم َوالَ تَم ره عَذكِ

واْ الص الَ َ َوآت واْ الز  وقال تعالى  ( سور  التوبة39)َعلَى ك لكِ َشْيٍ  قَِديرو   ْم ك فهواْ أَْيِديَك ْم َوأَقِيم  ا ك تَِب }أَلَْم تََر إِلَى ال ِذيَن قِيَل لَه  َكا َ فَلَم 

ِ أَْو أََشد  َفْشيَةً َوقَال واْ َرب نَا ْم يَْفَشْوَن الن اَس َكَفْشيَِة  ك ْنه  ْرتَنَا إِلَى أََجٍل  َعلَْيِهم  اْلِيتَال  إِذَا فَِري و مكِ ِلَم َكتَْبَت َعلَْينَا اْلِيتَاَل لَْوال أَف 

ْنيَا قَِليلو  وَن فَتِيالً )قَِريٍب ق ْل َمتَاع  الد  وٍج 77َواوِفَر   َفْيرو لكَِمِن ات يَى َوالَ ت ْملَم  ( أَْينََما تَك ون واْ ي ْدِرككهم  اْلَمْوت  َولَْو ك نت ْم فِي ب ر 

َشي َد ٍ    ِ َوالَ ت ْلي واْ بِأَْيِديك ْم إِلَى الت هْ وقال تعالى  ( سور  النسا 78)مه قال  أبو أيوب: إنما نزلت فينا  ( سور  البير 195)ل َكِة   }َوأَنِفي واْ فِي َسبِيِل  ك

 أَنِفي وا فِي َسبِيِل   ِ وَ معشر األنصار لما نصر هللا نبيه  وأمهر اإلسالم قلنا: هلم نييم في أموالنا ونصلحها فأنزل هللا تعالى

قال أبو  وصححه األلباني رواه أبو داودى التهلكة: أن نييم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. فاإلليا  بأيدينا إل أَْيِديك ْم إِلَى الت ْهل َكةِ ْلي وا بِ ت   الَ وَ 

 صلى هللا عليه وسلموعن ابن عمر قال: قال رسول هللا 0عمران الراوي فلم يزل أبو أيوب يجاهد حتى دفن باليس ن ينية 

تم الجهاد سل  هللا عليكم ذالً ال ينزعه حتى ترجعوا إلى إذا تبايعتم بالعينة وأفذتم أذناب البير ورميتم بالزرع  وترك) 

من مات ولم يغزوا  ولم يحدث نفسه به مات )  صلى هللا عليه وسلموعن أبي هرير  قال: قال رسول هللا  رواه أبو داود وغيره ( دينكم

من لم يغز أو يجهز غازيًا  أو »يه وسلم قال: . وعن أبي أ مامة  عن النبي صلى هللا علرواه أبو داود والنسائي ( على شعبة من النفاق

صلى هللا  . وعن أبي بكر  قال: قال رسول هللارواه أبو داود ب سناد صحيج «يفلف غازيًا في أهله بفير  أصابه هللا بيارعة قبل يوم الييامة

  رواه ال براني ب سناد حسن. ( ما ترك قوم الجهاد إال عمهم هللا بالعذاب)  عليه وسلم
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 (( على عموم المسلمين)) حكم الجهاد في سبيل هللا  

 

ه َو وَ  تَِب َعلَْيك م  الِيتَال  ك  حكمه فرو كفاية على األمة إذا قام به من يكفي سي  اإلثم عن الباقين فأدلة أنه فرو قوله تعالى

ِ أَنف سِ وَ  َجاِهد وا بِأَْمَواِلك مْ وَ أي فرو عليكم وقوله تعالىك ْرهو ل ك مْ  ً اوقوله تعالىك ْم فِي َسبِيِل    وا ِففَافا َجاِهد وا وَ  ثِيَاالً وَ  نِفر 

ِ وَ  بِأَْمَواِلك مْ  ً إِ وقال تعالىأَنف ِسك ْم فِي َسبِيِل    ً أَِليما ْبك ْم َعذَابا وا ي عَذكِ  يَْستَِوي الَ . ودليل أنه على الكفاية قوله تعالىال  تَنِفر 

ْؤِمنِيَن َغْير  أ ْوِلي الم َررِ اليَاِعد وَن ِمَن  ِ بِأَْمَواِلِهمْ وَ  الم  َجاِهد وَن فِي َسبِيِل    َجاِهِديَن بِأَْمَواِلِهمْ  وَ الْم  أَنف ِسِهْم َعلَى وَ  أَنف ِسِهْم فَم َل     الم 

ْسنَىوَ  ك الًّ وَ  اليَاِعِديَن َدَرَجةً  ْؤِمن وَن ما وعد تاركه الحسنى وقال تعالى . ولو كان فرًما على الجميعَعَد     الح  }َوَما َكاَن اْلم 

واْ قَ  يِن َوِلي نِذر  ْم َ آئِفَةو لكِيَتَفَي ه واْ فِي الدكِ ْنه  واْ َكآف ةً فَلَْوالَ نَفََر ِمن ك لكِ فِْرقٍَة مكِ وَن  ِليَنِفر  ْم يَْحذَر  ْم إِذَا َرَجع واْ إِلَْيِهْم لَعَل ه   التوبة ( سور 122)ْوَمه 

ً   ويييم هو وأصحابه   وألنه لو فرو على األعيان الشتغل   صلى هللا عليه وسلموألن النبي  كان يبعث السرايا أحيانا

  0 الناس به عن العمار   و لب المعاش والعلم فيؤدي إلى فراب األرو  وهالك الفل 

** ** ** 
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 (( وحكم كل نوع)) أنواع الجهاد 

  وهو صد العدوان اليادم على البلد المسلمالدفاع (  ي) أدفع الجهاد /  النوع األول

هو واجب على الميصودين كلهم وهو فرو عين عليهم ألنه  دفع عن الدين والحرمة والنفس  وهو قتال ام رار و

دهم العدو عام الفندق لم المسلمين لما قصبفالف قتال ال لب ف نه قتال افتيار للزياد  في الدين وإعالئه  وإلرهاب العدو  و

َما ِهَي بِعَْوَر ٍ إِن وَ  إِن  ب ي وتَنَا َعْوَر و ييولون  صلى هللا عليه وسلمبل ذم الذين يستأذنون النبي يأذن هللا في تركه ألحد  

ليوله  يهم أن يناصروهم ف ن عجزوا عن الدفع عن أنفسهم تعي ن على أقرب المسلمين إل ( سور  األحزاب13) ي ِريد وَن إِال  فَِراراً 

يِن فَعَلَْيك م  الن ْصر  إِال  وَ تعالى وك ْم فِي الدكِ يثَاقو وَ   َعلَى قَْوٍم بَْينَك مْ إِِن اْستَنَصر   صلى هللا عليه وسلموأمر النبي .( سور  األنفال72) َبْينَه م مكِ

( قال ه وإذا أمرتكم بأمٍر  فأتوا منه ما است عتم بنصر المسلم وهذا يجب حسب اإلمكان لحديث )إذا نهيتكم عن شيٍ  فاجتنبو

يريد إن دعوا هؤال  المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرو الحرب عونكم بنفير أو (  وإن استنصروكم في الدينالير بي ) 

ق فال مال الستنياذهم فأعينوهم  فذلك فرو عليكم فال تفذلوهم. إال أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثا

بن العربي: إال أن يكونوا أسرا  مستمعفين ف ن الوالية معهم قائمة قال تنصروهم عليه وال تنيموا العهد حتى تتم مدته. 

والنصر  لهم واجبة  حتى ال تبيى منا عين ت رف حتى نفرج إلى استنياذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك  أو نبذل جميع 

درهم. كذلك قال مالك وجميع العلما   ف نا هلل وإنا إليه راجعون  على ما حل  حدٍ أموالنا في استفراجهم حتى ال يبيى أل

 اهـ  بالفل  في تركهم إفوانهم في أسر العدو وبأيديهم فزائن األموال  وفمول األحوال واليدر  والعدد واليو  والجلد

** ** ** 

 

 

 

 

 

 

 

 )) حكم جهاد ال لب  ((

  0هجوم (  وهو التوجه للعدو في داره لب ) أي الالجهاد النوع الثاني / 
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وهذا النوع إن دعت الحاجة إلى تأفيره  لمعف المسلمين من عدٍد أو عد ٍ أو مانعٍ في ال ري  من قلتة متاٍ  أو عتدم وجتود 

مراكب وأسلحة أو عدم كفايتها للغزو أو انتمار مدد يستتعين بته اإلمتام ونحتو هتذا  فيجتوز تركته بهدنتة وبغيرهتا ألن النبتي 

فت ذا  0صالج قريًشا عشر سنين وأفر قتالهم حتى نيموا العهتد  وأفتر قتتال قبائتل العترب بغيتر هدنتة  لى هللا عليه وسلمص

ت ِيتزال المعف وجب إقامة الجهاد ليوله تعالى  َ َمتَع اْلم  تواْ أَن   ك ْشِرِكيَن َكآف ةً َكَما ي يَتاتِل ونَك ْم َكآف تةً َواْعلَم  ( ستور  36)يَن  } َقَاتِل واْ اْلم 

تواْ وقوله تعالى التوبتة َن اْلك ف اِر َوِليَِجد واْ فِتيك ْم ِغْلَمتةً َواْعلَم  ت ِيتيَن  }يَا أَيهَها ال ِذيَن آَمن واْ قَاتِل واْ ال ِذيَن يَل ونَك م مكِ َ َمتَع اْلم    ( ستور  التوبتة123) أَن   ك

أقاتل الناس حتتى يشتهدوا أن ال إلته إال هللا وأن محمتدا رستول هللا ويييمتوا  أمرت أن) قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و

واألدلة علتى  متفت  عليته( الصال  ويؤتوا الزكا  ف ذا فعلوا ذلك عصموا مني دما هم وأموالهم إال بح  اإلسالم وحسابهم على هللا 

 ذلك كثير 

 :  ليهاواستدلوا بأدلة في ذلك نذكرها مع الرد علدفع وهو فرو كفاية لكن قال بعو العلما  أنه ال قتال إال قتال ا

ينِ الَ قوله تعالى-1  0وجهاد ال لب فيه إكراهو على الدفول في الدين  ( سور  البير 256)  إِْكَراهَ فِي الدكِ

 والجواب / أنه قد افتلف أهل العلم في هذه اوية على أقوال :

قتد أكتره العترب علتى ديتن اإلستالم وقتاتلهم ولتم يترو متنهم إال   عليه وستلمصلى هللا األول / أنها منسوفة ألن رسول هللا 

نَافِِييَن َواْغل ْم َعلَْيِهْم َوَمأَْواه ْم َجَهن م  َوبِتئَْس اْلَمِصتيباإلسالم والناسخ لها قوله تعالى   ( ستور  التوبتة73)ر   }يَا أَيهَها الن بِيه َجاِهِد اْلك ف اَر َواْلم 

َن الك ف ارِ يَ وقال تعالى ت ِيينَ وَ  ْليَِجد وا فِيك ْم ِغْلَمةً وَ  ا أَيهَها ال ِذيَن آَمن وا قَاتِل وا ال ِذيَن يَل ونَك م مكِ َ َمَع الم  وا أَن      وقتال ( سور  التوبتة123) اْعلَم 

َفل ِفيَن ِمَن اأْلَْعَراِب َست ْدَعْوَن إِلَى قَْوٍم أ ْوِليتعالى  ْلم  وَن فَت ِن ت ِ يع توا ي تْؤتِك م      أَْجتًرا َحَستنًا  }ق ل لكِ ْم أَْو ي ْسِلم  بَأٍْس َشِديٍد ت يَاتِل ونَه 

ْبك ْم َعذَابًا أَِليًما   ن قَْبل  ي عَذكِ وقتد ذهتب إلتى هتذا كثيترو متن المفسترين كمتا ذكتر ذلتك الير بتي  ( ستور  الفتتج16)َوإِن تَتََول ْوا َكَما تََول ْيت م مكِ

 0لشوكاني وا

  

  وأنهتتم ال يكرهتتون علتتى اإلستتالم إذا أدوا الجزيتتة  والتتذين  ليستتت بمنستتوفة وإنمتتا نزلتتت فتتي أهتتل الكتتتاب فاصتتة /الثتتاني

متا رواه أبتو داود واستتدلوا بهذا قتول الشتعبي وقتتاد  والحستن والمتحاك. ويكرهون أهل األوثان فال ييبل منهم إال اإلسالم 

ً  عن ابن عباس قال: نزلت هذه في فتجعتل علتى نفستها إن عتاش لهتا ولتد أن تهتوده فلمتا  األنصار  كانت تكون المرأ  ميالتتا

قتال أبتو  (ال إكتراه فتي التدين ) أجليت بنو النمير كان فيهم كثير من أبنتا  األنصتار فيتالوا: ال نتدع أبنا نتا فتأنزل هللا تعتالى

ما فعلنا ونحن نرى أن ديتنهم أفمتل ممتا نحتن عليته  وأمتا إذا في رواية: إنما فعلنا وداود: والميالت التي ال يعيش لها ولد. 

متن شتا  التحت  بهتم ومتن شتا  دفتل فتي اإلستالم. وهتذا قتول  ( ال إكراه في التدين)  جا  هللا باإلسالم فنكرههم عليه فنزلت

قتول ابتن عبتاس سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد إال أنه قال: كان سبب كونهم في بني النمتير االسترمتاع. قتال النحتاس: 

قتال الشتتوكاني : وهتتذا ييتمتتي أن أهتتل الكتتتاب ال  0فتي هتتذه اويتتة أولتتى األقتتوال لصتحة إستتناده  وأن مثلتته ال يؤفتتذ بتتالرأي

  ألن النكتر   . وأما أهل الحترب فاويتة وإن كانتت تعمهتم يكرهون على اإلسالم إذا افتاروا البيا  على دينهم وأدوا الجزية

عتبار بعموم اللفم ال بفصوص السبب  لكن قد ف ص  هذا العموم بما ورد من آيات في إكراه أهتل في سياق النفي تعم  واال
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 0 الحرب من الكفار على اإلسالم

 

لدفول في الدين وإنما لصد من يمنعه   قال ابن كثير: أي ال اواليتال ليس إلجبارهم على   أنها عامةو لجميع الكفار  /الثالث

كتره أحتد علتى التدفول دالئله وبراهينه ال تحتتاج إلتى أن ي   جليو  وامجو  ل في دين اإلسالم  ف نه بينو تكرهوا أحداً على الدفو

فيه  بل من هداه هللا لإلسالم وشرا صدره ونور بصيرته دفل فيه على بينة  ومن أعمى هللا قلبه وفتم على سمعه وبصره 

 0ف نه ال يفيده الدفول في الدين مكرهاً ميسوراً 

) خ بن باز كونها مفصوصةو بأهل الكتاب والمجوس وأشباههم ف نهم ال يكرهون على اإلسالم إذا بذلوا الجزية .ورجج الشي

  (18/139فتاواه 

والراجج أنها عامة إذ مرجع الفالف على الجزية هل تيبل من جميع الكفار أو من بعمهم فمن قبلت منه توقف عن قتاله 

 0ج كما سيأتي في باب الجزية أنها تيبل من جميع الكفار ولم يكره على الدفول في الدين والراج

 

ن واستدل المانعون من جهاد ال لب أيًما بيوله تعالى -2 وك م مكِ يِن َولَْم ي ْفِرج  }اَل يَْنَهاك م      َعِن ال ِذيَن لَْم ي َياتِل وك ْم فِي الدكِ

وه ْم َوت ْيِس  وا إِلَْيِهْم إِ  ْيِسِ يَن   ِديَاِرك ْم أَن تَبَره َ ي ِحبه اْلم  . فاوية تأمر باإلحسان والبر إلى من لم يياتل ال أن ( سور  الممتحنة8)ن    

 0نياتله 

صلى والجواب / يتبين في سبب نزولها فيد أفرج البفاري عن أسما  بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة  فسألت النبي 

وأفرج أحمد والبزار والحاكم    يَْنَهاك م      َعِن ال ِذيَن لَْم ي يَاتِل وك ْم فِي الِدينِ الَ فأنزل هللا أأصلها؟ قال: نعم.   هللا عليه وسلم

وصححه عن عبدهللا بن الزبير قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسما  بنت أبي بكر  وكان أبو بكر  ليها في الجاهلية  فيدمت 

يا فأبت أسما  أن تيبل منها أو تدفلها منزلها حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا على ابنتها أسما  بنت أبي بكر بهدا

 يَْنَهاك م      َعِن ال ِذيَن لَْم الَ فأفبرته  فأمرها أن تيبل هداياها وتدفلها منزلها  فأنزل هللا  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

ينهاكم عن اإلحسان إلى الكفر  الذين ال يياتلونكم كالنسا  والمعفة منهم اهـ وقيل: كان قال ابن كثير: ال  ي يَاتِل وك ْم فِي الِدينِ 

ْشِرِكيَن َحْيث  هذا في أول اإلسالم عند الموادعة وترك األمر باليتال فنسفتها َوه مْ وَ  فَاْقت ل وا الم   .َجدتهم 

 

ِ ال ذِ وَ واستدلوا بيوله تعالى-3 ْعتَِدينَ تَ  الَ وَ  يَن ي يَاتِل ونَك مْ قَاتِل وا فِي َسبِيِل    َ الَ ي ِحبه الم  فأمر هللا بيتال  ( سور  البير 190) ْعتَد وا إِن    

 من قاتل دون من لم يياتل فال نعتدي عليه بيتال 

بالكف عن   وسلم صلى هللا عليه: كان في ابتدا  اإلسالم أمر هللا تعالى رسوله في تفسيره رحمه هللا يالجواب / قال البغو

قتال المشركين  ثم لما هاجروا إلى المدينة  أمره بيتال من قاتله منهم بهذه اوية  وقال الربيع بن أنس: هذه أول آية نزلت 

النسا   أي من عدا ال ِذيَن ي يَاتِل ونَك مْ قاتلوا أولم يياتلوا اهـ  وقد يكون المراد بيوله  ال  ثم أمره بيتال المشركين كافةفي اليت

بيتلهم ألنهم ليسوا أهالً لليتال )) إن هللا ال يحب المعتدين (( الذين على هؤال  والصبيان والرهبان ونحوهم.فال تعتدوا 

َوه مْ وَ يتجاوزون ما شرع لهم في اليتال   وأما المياتلين منهم فيياتلون كما قال تعالى أي حيث  اْقت ل َوه ْم َحْيث  ثَِيْفت م 
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ما كانوا  مما يبلغه الفف  كان النبي صلى هللا عليه وسلم  يغزوهم حيثوقد  0دركتموهم  وإن لم يبتدؤوكموجدتموهم وأ

والحافر  إال غزوتي أ حد واألحزاب  جا ت قريش فيهما غمبًا وحنيًا لما أصابهم في غزو  بدر من قتل صناديدهم 

إحداهما: بدر الثانية حسب وعد أبي سفيان  م العدو فيهماغزوتين أيًما  على من قدو صلى هللا عليه وسلموأسرهم.  وغزا 

هرقل قد جمع  أن  صلى هللا عليه وسلمسمع رسول هللا  غزو  تبوك فلم يحمرها  واألفرى بن حرب فأفلف الوعد

ما بيية وأفلم يجد العدو فأقام بتبوك بمع عشر  ليلة ثم انصرف قافالً إلى المدينة.  همفبادرهم وغزا جموًعا كثير  لغزوه

 0وهو أعلم بتأويل كالم هللا ممن ينكر جهاد ال لب غزواته صلى هللا عليه وسلم فكان هو المهاجم  

 

لََم فََما َجعََل  ك  لَك ْم َعلَْيِهْم َسبِيالً واستدلوا بيوله تعالى -4 ففي هذه اوية  ور  النسا ( س90)  }فَ ِِن اْعتََزل وك ْم فَلَْم ي يَاتِل وك ْم َوأَْليَْواْ إِلَْيك م  الس 

 0أمر هللا بترك من لم يياتل 

ْم بَِما  والجواب /أنه ال بد من ذكر تمام اوية وما تيدمها ليتمج المعني نَافِِييَن فِئَتَْيِن َو ك  أَْرَكَسه  قال تعالى )) فََما لَك ْم فِي اْلم 

واْ فَتَك ون وَن َسَوآً  فاَلَ َكَسب َواْ أَت ِريد وَن أَن تَْهد واْ َمْن أََملك  ك   وَن َكَما َكفَر  َوَمن ي ْمِلِل  ك  فَلَن تَِجَد لَه  َسبِيالً * َودكواْ لَْو تَْكف ر 

ذ وه ْم َواْقت ل وه ْم َحْيث  وَ  ِ فَ ِْن تََولكْواْ فَف  واْ فِي َسبِيِل  ك ْم أَْوِليَآَ  َحتكَى ي َهاِجر  وه مْ تَتكِفذ واْ ِمْنه  ً َوالَ َجدتكم  ْم َوِليكا  َوالَ تَتكِفذ واْ ِمْنه 

ه ْم أَن ي   يثَاقو أَْو َجآ  وك ْم َحِصَرْت ص د ور  ْم مك ْم َولَْو نَِصيراً * إاِلك الكِذيَن يَِصل وَن إِلََى قَْوٍم بَْينَك ْم َوبَْينَه  يَاتِل ونَك ْم أَْو ي يَاتِل واْ قَْوَمه 

ْم َعلَْيك مْ  لََم فََما َجعََل  ك  لَك ْم عَ َشآَ   ك  لََسلكَ ه  قال ( 90-88النسا  )(( لَْيِهْم َسبِيالً  فَلَيَاتَل وك ْم فَ ِِن اْعتََزل وك ْم فَلَْم ي يَاتِل وك ْم َوأَْليَْواْ إِلَْيك م  السك

كم وبينهم مهادنة أو عيد }إال الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق  أي إال الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بين بن كثير

ه ْم أَن ي يَاتِل ونَك ْم أَوْ   ذمة فاجعلوا حكمهم كحكمهم, وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير )) أَْو َجآ  وك ْم َحِصَرْت ص د ور 

صر و صدروهم إلى المصاف وهم ح يجيئوني يَاتِل واْ قَْوَمه ْم (( هؤال  قوم آفرون من المستثنين من األمر بيتالهم وهم الذين 

أي ميية صدروهم مبغمين أن يياتلوكم, وال يهون عليهم أيماً أن يياتلوا قومهم معكم بل هم ال لكم وال عليكم }ولو شا  

هللا لسل هم عليكم فلياتلوكم  أي من ل فه بكم أن كفهم عنكم }ف ن اعتزلوكم فلم يياتلوكم وأليوا إليكم السلم  أي المسالمة 

عليهم سبيالً  أي فليس لكم أن تياتلوهم ما دامت حالهم كذلك , وهؤال  كالجماعة الذين فرجوا يوم بدر }فما جعل هللا لكم 

من بني هاشم مع المشركين فحمروا اليتال وهم كارهون كالعباس ونحوه ولهذا نهى النبي صلى هللا عليه وسلم يومئذ عن 

 اهـ  قتل العباس وأمر بأسره

أن اويات واألحاديث التي فيها العفو والصفج وترك اليتال للمشركين كلها منسوفة  بآية  وقد أشار كثيرو من أهل العلم

أَْعِرْو َعِن وَ عن ابن عباس في قوله تعالى وقد روى السيف حيث أن سور  برا   من آفر ما نزل من اليران 

ْشِرِكينَ  وا َحت ى يَأْتَِي     بِ وَ فَاْعف وا وقوله تعالى الم  ِ ق  وقوله تعالىأَْمِرهِ اْصفَح  وَن أَي اَم    وا ِلل ِذيَن الَ يَْرج   ل لكِل ِذيَن آَمن وا يَْغِفر 

ْشِرِكيَن ونحوها في اليرآن مما أمر هللا به المؤمنين بالعفو والصفج عن المشركين؛ ف نه نسخ ذلك كله قوله تعالى فَاْقت ل وا الم 

َوه مْ وَ  َحْيث   ِ قَ عالى   وقوله تَجدتهم  ونَ وَ إلى قوله  اْليَْوِم اوِفرِ بِ  الَ وَ  اتِل وا ال ِذيَن الَ ي ْؤِمن وَن ِباَّلل    وروى اإلمام ه ْم َصاِغر 

جل برا   أحمد وغيره عن قتاد  قال: أمر هللا نبيه أن يعفو عنهم ويصفج  حتى يأتي هللا بأمره وقمائه.ثم أنزل هللا عز و

ِ قَ فيال تعالى  فأتى هللا بأمره وقمائه َم     ي   الَ وَ  اْليَْوِم اوِفرِ بِ  الَ وَ  اتِل وا ال ِذيَن الَ ي ْؤِمن وَن ِباَّلل  وَن َما َحر  م  اوية.  َرس ول ه  وَ  َحركِ

 قال: فنسفت هذه اوية ما كان قبلها  وأمر هللا فيها بيتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو ييروا بالجزية صغاًرا ونيمة لهم.
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في المدينة  وأيده هللا  صلى هللا عليه وسلم: ولما استير رسول هللا (106-105ص) «مفتصر السير »في وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

بنصره وبالمؤمنين  وألف بين قلوبهم بعد العداو   ومنعته أنصار هللا من األحمر واألسود  رمتهم العرب واليهود عن قوس 

اق العداو  والمحاربة  وهللا يأمر رسوله والمؤمنين بالكف والعفو والصفج حتى قويت الشوكة  واحد   وشمروا لهم عن س

َ َعلَى نَْصِرِهْم لَيَِديرو وَ ِذَن ِلل ِذيَن ي يَاتَل وَن بِأَن ه ْم م ِلم وا أ  أذن لهم في اليتال  ولم يفرمه عليهم فيال تعالى  فحينئذٍ  وهي  إِن    

ِ ال ِذيَن ي يَاتِل ونَك مْ وَ اليتال  ثم فرو عليهم قتال من قاتلهم فيال تعالى:  أول آية نزلت في ثم فرو عليهم  .قَاتِل وا فِي َسبِيِل   

ْشِرِكيَن َكاف ةً َكَما ي يَاتِل ونَك ْم َكاف ةً وَ قتال المشركين كافة؛ فيال تعالى:   قَاتِل وا الم 

إبائهم عن اإلذعان والدفول تحت سل ان اإلسالم اعتدا  عليهم وملًما  بل ذلك لمصلحتهم وليس بد  أهل الكفر باليتال بعد 

صلى كالسفيه  ولح  اإلسالم كيتل مانع الزكا   والمرتد عن الدين  ولمنعهم عن الملم والعدوان يدل على هذا قتال النبي 

بغير   صلى هللا عليه وسلمؤسا هم كتاب النبي وأصحابه  وبد هم المشركين والفرس والروم  بعد رفو ر هللا عليه وسلم

معلومة  صلى هللا عليه وسلماعتدا  منهم على أحد من المسلمين  وال منع داعي إلى اإلسالم   ومغازي رسول هللا 

مشهور   كانت راياته ترفرف في البلدان النائية  في الشام وتبوك ومؤنة ونجد ومكة وحنين وال ائف واليمن وغير ذلك. 

ذه البلدان معلوم أنها تبعد عن المدينة بمراحل  ويلة  منها ما يبعد عن المدينة نصف شهر  ومنها ما يبعد أكثر من وه

  وذلك ألن الشرك باهلل سبحانه وتعالى   ذلك  ومنها دون ذلك.فيتال الكفار واجب حيث ما كانوا بعد عرو الدعو  عليهم

يَك وَن وَ  نَةو تْ قَاتِل َوه ْم َحت ى الَ تَك وَن فِ وَ رو.وهللا سبحانه أمر ب زالته بيوله تعالى: جناية واعتدا  على هللا  وفساد كبير في األ

 ِ ين  ك لهه  َّلِل   0فسبب الجهاد وقتال المشركين هو الشرك باهلل   وال ينتهي قتالهم إال بانتهائه اهـ  الدكِ

 

** ** ** 

 

 

 

 

 ))  الموامع التي يتعين فيها الجهاد  ((

}يَا أَيهَها ال ِذيَن آَمن واْ إِذَا وقوله تعالى ( سور  األنفال45) ا أَيهَها ال ِذيَن آَمن وا إِذَا لَِييت ْم فِئَةً فَاثْب ت وايَ إذا حمر صف اليتال ليوله تعالى-1

واْ َزْحفاً فاَلَ ت َولهوه م  األَْدبَاَر  َن َوَمن ي َولكِهِ  (15)لَِييت م  ال ِذيَن َكفَر  تََحيكِزاً إِلَى فِئٍَة فَيَْد بَا  بِغََمٍب مكِ ِيتَاٍل أَْو م  فاً لكِ تََحركِ ْم يَْوَمئٍِذ د ب َره  إِال  م 

ِ َوَمأَْواه  َجَهن م  َوبِئَْس اْلَمِصير     ( سور  األنفال16) ك

 إذا حصر بلده عدو تعين عليه إن لم يكن عذر كمرو وعمى ونحوه -2
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 ييود الدبابة أو ال ائر  إال هو ونحو ذلك  يوجد منفي اليتال كأن ال  إذا احتيج إليه-3

وال يشتر  أن يكون اإلمام عاماً  متف  عليه. (إذا استنفرتم فانفروا)  صلى هللا عليه وسلمإذا استنفره اإلمام أو نائبه  ليوله -4

راغبين أو مكرهين حتى صار له األمر والنهي للمسلمين وإنما من أنفرد بجهٍة واستولى عليها وبايعه أهل الحل والعيد 

وهو مسلم ف نه إمام على تلك الجهة تجب  اعته على أهلها وتحرم مفالفته وعلى هذا جرى المسلمون من عهد الصحابة 

 0 فمن بعدهم

** ** ** 

 ))  نماذج من كالم الصحابة في بدا   اليتال(( 

متن أيتام هللا ال ينبغتي فيته الففتر وال البغتي   أفلصتوا جهتادكم وأريتدوا هللا قال فالد بتن الوليتد يتوم اليرمتوك : إن هتذا يتومو 

وقتال أبتو عبيتد  : عبتاد هللا انصتروا هللا ينصتركم ويثبتت أقتدامكم   يتا معشتر المستلمين  0بعملكم   وإن هذا يومو له متا بعتده 

فكم وال تف تتوا إلتتيهم ف تتو  وال اصتبروا فتت ن الصتتبر منجتتا  متتن الكفتتر ومرمتتا  للتترب ومدحمتتة للعتتار وال تبرحتتوا مصتتا

تبدؤهم باليتال واشرعوا الرماا واستتروا بالدرق والزموا الصمت إال من ذكر هللا في أنفسكم حتى آمركم إن شا  هللا تعالى 

وقال معاذ : يا أهل اليتران ومتحفمتي الكتتاب وأنصتار الهتدى والحت  إن رحمتة هللا ال تنتال وجنتته ال تتدفل باألمتاني وال 0

هللا المغفر  والرحمة الواسعة إال الصادق المصدق ألم تستمعوا بيتول هللا تعتالى )) وعتد هللا التذين امنتوا متنكم وعملتوا  يؤتي

الصالحات ليستفلفنهم فتي األرو كمتا استتفلف التذين متن قتبلهم وليمكتنن لهتم ديتنهم التذي ارتمتى لهتم وليبتدلنهم متن بعتد 

فاستتحوا رحمكتم هللا متن ربكتم أن يتراكم فتراراً متن عتدوكم وأنتتم فتي قبمتته  فوفهم أمنا يعبدونني ال يشركون بتي شتيئا ((

وقام أبو سفيان بن حرب فتكلم كالمتاً حستناً ومتن ذلتك قولته : وهللا ال ينجتيكم متن 0وليس لكم ملتحدو من دونه وال عز بغيره 

 وما بعدها  18/163ذكرها جميعاً الشيخ بن باز في فتاواه  0كروهة هؤال  اليوم وال تبلغن رموان هللا غداً إال بصدق الليا  والصبر في الموا ن الم

 

 ))  حكم فروج النسا  للغزو  (( 

 

هن مع أنهن لسن من أهل اليتال؛ الستيال  الفتور والجتبن علتيهن  وألنته ال يتؤمن مفتر العتدو بان تلالفت من الفروج يمنعن

كتان رستول )قال  سنتعن ألما ورد ي ما  ونحوه  كمعالجة جرحى بهن  فيستحلوا منهن ما حرم هللا تعالى  إال عجوًزا لسي

.وعتن أم رواه مستلم والترمتذي وصتححه «يغزو بأم سليم ونسو  معها متن األنصتار يستيين المتا  ويتداوين الجرحتى  صلى هللا عليه وسلمهللا 

رحالهم  وأصنع لهتم ال عتام  سبع غزوات  أفلفهم في   صلى هللا عليه وسلمع ية األنصارية قالت: غزوت مع رسول هللا 

صتلى هللا وعن الربيع بنت معوذ قالتت: كنتا نغتزو متع رستول هللا  رواه أحمد ومسلم وابن ماجته وأداوي لهم الجرحى وأقوم على المرمى. 

صتلى هللا عليته . . وكتذا امترأ  األميتر لفعلته . رواه أحمتد والبفتارينسيي اليوم  ونفدمهم ونرد اليتلى والجرحى إلى المدينتة  عليه وسلم

ألنها أبعد ما تكون عن العدو ولن يصل إليها إال باليما  على جميع الجند وهي امرأ و واحد  بفالف ما لتو جتا  كتل . وسلم

 0جنديٍ بأهله 
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** ** ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((  شرو  وجوب الجهاد))  

رفع )  قال  صلى هللا عليه وسلمالنبي  أن رمي هللا عنه يو التكليف  فال يجب على صبي وال على مجنون لما روى عل-1

وروى عرو  بن الزبير قال:  (   وعن المجنون حتى يفي    وعن النائم حتى يستييم اليلم عن ثالثة عن الصبي حتى يبلغ

  وأسامة بن زيد  والبرا  ه استصغرهم منهم عبدهللا بن عمريوم بدر نفًرا من أصحاب صلى هللا عليه وسلمرد رسول هللا 

 والنسا . يعازب  وزيد بن ثابت  وزيد بن أرقم  وعرابة ابن أوس  ورجل من بني حارثة  فجعلهم حرًسا للذراربن 

َررِ السالمة من المرر ليوله تعالى -2 وهو العمى والعرج والمرو والمعف ليوله تعالى  ( سور  النسا 95) َغْير  أ ْوِلي الم 

 َلَى الَمِريِو َحَرجو عَ  الَ وَ  لَى األَْعَرجِ َحَرجو عَ  الَ وَ  ألَْعَمى َحَرجو اْيَس َعلَى ل (17سور  الفتج ) وقوله تعالى َعَفَا ِ ل  الَ وَ  ْيَس َعلَى المه

يمنعه من رؤية عدوه   ومن في بصره سو  أو شي و  ( سور  التوبة91) لَى ال ِذيَن الَ يَِجد وَن َما ي نِفي وَن َحَرجو عَ  الَ وَ  لَى الَمْرَمىعَ 

األعشى  ألعور وعلى ويجب على يلزمه الجهاد ألنه في معنى العمى في عدم إمكان اليتال. لميتييه من السالا  مارؤية و

  ألنهما يتمكنان من اليتال  وال يجب على أق ع اليد أو الرجل ألنه إذا يياتل في النهارأن  الذي يبصر في النهار دون الليل

وكذا ال  أحدهما ويمرب باألفرى.بلى الرجلين في المشي  واليدين ليتيي سي  عن األعرج فاألق ع أولى وألنه يحتاج إ

 0 ونحوه يلزم األشل

ألنه وماله  والعبد ال يجد ما ينف  لَى ال ِذيَن الَ يَِجد وَن َما ي نِفي وَن َحَرجو عَ الَ وَ الحرية: فال يجب على العبد ليوله تعالى-3

 0في  كان يبايع الحر على اإلسالم والجهاد  ويبايع العبد على اإلسالم   صلى هللا عليه وسلم أنه يولما رو لسيده

أنها قالت: قلت: يا رسول هللا  على النسا  جهاد؟ رمي هللا عنها عن عائشة  يلما رو   الذكورية  فال يجب على المرأ -4
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  ليست من أهله  لمعفها وفورها  وألن الجهاد هو اليتال  والمرأ ( نعم عليهن جهاد ال قتال فيه  الحج والعمر )  قال

  : ولهذا لما رأى بعو الشعرا  امرأ  ميتولة  قال

 إن من أكبر الكبائر عندي         قتل  بيما   حر   ع بول

 كتب  اليتل   واليتال   علينا         وعلى الغانيات جر الذيول

  يجب بالشك.فال   ألنه يجوز أن يكون امرأ  وال يجب الجهاد على الفنثى المشكل 

ويكفي أهله في غيبته ليوله  من الزاد والسالا  أو بذل إمام ما يكفيه والمست يع هو الصحيج الواجد بملك  االست اعة-5

ليوله  وأن يجد مع بعد محل جهاد مسافة قصر فأكثر من بلده ما يحمله .لَى ال ِذيَن الَ يَِجد وَن َما ي نِفي وَن َحَرجو عَ الَ وَ تعالى

ْم ق ْلَت الَ أَِجد  َما أَْحِمل ك ْم َعلَْيهِ عَ الَ وَ ىتعال البد وال تعتبر الراحلة مع قرب المسافة  و ( سور  التوبة92)لَى ال ِذيَن إِذَا َما أَتَْوَك ِلتَْحِملَه 

 0وأجر  مسكنه وحوائجه  أن يكون ذلك فامالً عن قما  دينه

أو  أو السالاوالتدبير  الرأي  ووالحجة والمنامر  أو بالكتابة والردود  أان والبي أو باللسان منه ما يكون باليلبوالجهاد 

وجب عليه الجهاد بماله على الجهاد ببدنه وقدر عن عجز ومن   قال بن تيمية :ما يمكنه. بيدر ٍٍ على كلٍ  فيجب المال

في سور  برا   عند قوله يرآن أحكام الفي اليامي ق ع به وهو الذي أبي الحكم في رواية أحمد نص الجهاد بماله وهو 

  فيجب على الموسرين النفية في سبيل هللا وعلى هذا فيجب على النسا  الجهاد في أموالهن إن انفروا ففافا وثياال }  تعالى

 0اهـ  تجب النفيات والزكا كما كان فيها فمل وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليها 

  

** ** ** 
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 متى يتوقف اليتال مع الكفار  (( )) 

 افتلف العلما  في ذلك على قولين / 

اتِل وا ال ِذيَن قَ هم أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية ليوله تعالىوتيبل منهم الجزية يياتل من اليول األول / 

 ِ م  ي   الَ وَ  اْليَْوِم اوِفرِ بِ  الَ وَ  الَ ي ْؤِمن وَن بِاَّلل  َم     َحركِ ِ ِمَن ال ِذيَن أ وت وا الِكتَاَب َحت ى ي ْع  وا يَ  الَ وَ  َرس ول ه  وَ  وَن َما َحر  ِدين وَن ِديَن الَح ك

ونَ وَ  الِجْزيَةَ َعن يَدٍ  ويياتل  وقال النبي صلى هللا عليه وسلم في المجوس ) سنوا بهم سنة أهل الكتاب ( ( سور  التوبة29) ه ْم َصاِغر 

.قال قَاتِل َوه ْم َحت ى الَ تَك وَن ِفتْنَةو وَ قال هللا تعالى  حتى يسلموا.وهم المشركون عبد  األوثان ل منهم الجزية من ال تيب

أي شرك  يعني قاتلوهم حتى يسلموا  فال ييبل من الوثني إال ( حتى ال تكون فتنة ) يعني المشركين ) وقاتلوهم)  :البغوي

قال المحاك عن ابن عباس: و 0فال يعبد شي  دونه د  هلل وحدهال اعة والعبا يأ ( الدينويكون )  ف ن أبى قتل اإلسالم

  َِذافَ وقال تعالى  وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة  يعني ال يكون شرك  وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتاد  وغيرهم.

ْشِرِكيَن َحْيث   م  فَاْقت ل وا الم  ر  َوه مْ وَ  انَسلََخ األَْشه ر  الح  ذ َوه مْ وَ  َجدتهم  َوه مْ وَ  ف  ْم ك ل  َمْرَصدٍ وَ  اْحص ر  . قال ابن كثير رحمه اْقع د وا لَه 

بالحصار في معاقلهم وحصونهم  والرصد في  رقهم ومسالكهم  حتى هللا: ال تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم  بل اقصدوهم 

ْم  وقال تعالى0اهـ  وتم روهم إلى اليتل أو اإلسالماسع  عليهم الو تمييوا ْم لَعَل ه  ةَ الك ْفِر إِن ه ْم الَ أَْيَماَن لَه  فَيَاتِل وا أَئِم 

نَافِِيينَ وَ  ا أَيهَها الن بِيه َجاِهِد الك ف ارَ يَ  تعاىل وقال يَنتَه ونَ  صلى هللا عليه اوية. قال ابن كثير: أمر هللا رسوله  اْغل ْم َعلَْيِهمْ وَ  اْلم 

هاد الكفار والمنافيين والغلمة عليهم  إلى أن قال: وقد تيدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي  الب أنه قال: بعث بج  وسلم

ْشِرِكينَ   ِذَافَ بأربعة أسياف  سيف للمشركين:   صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  م  فَاْقت ل وا الم  ر    وسيف انَسلََخ األَْشه ر  الح 

ِ اتِ قَ لكفار أهل الكتاب:  َم     ي   الَ وَ  اْليَْوِم اوِفرِ بِ  الَ وَ  ل وا ال ِذيَن الَ ي ْؤِمن وَن بِاَّلل  وَن َما َحر  م  ِ يَ  الَ وَ  َرس ول ه  وَ  َحركِ ِدين وَن ِديَن الَح ك

ونَ وَ  ِمَن ال ِذيَن أ وت وا الِكتَاَب َحت ى ي ْع  وا الِجْزيَةَ َعن يَدٍ  نَافِِيينَ وَ  َجاِهِد الك ف ارَ   وسيف للمنافيين: ه ْم َصاِغر    وسيف اْلم 

ِ للبغا :  َن الك ف ارِ يَ وقال تعالى . اهـ.فَيَاتِل وا الَتِي تَْبِغي َحت ى تَِفيَ  إِلَى أَْمِر    ْليَِجد وا وَ  ا أَيهَها ال ِذيَن آَمن وا قَاتِل وا ال ِذيَن يَل ونَك م مكِ

أمرت  أن أقاتل الناس حتى )  قال صلى هللا عليه وسلمأن رسول هللا  رمي هللا عنهما:  عن ابن عمرو. فِيك ْم ِغْلَمةً 

يشهدوا أن ال إله إال هللا  وأن محمًدا رسول هللا  ويييموا الصال  ويؤتوا الزكا ؛ ف ذا فعلوا ذلك عصموا مني دما هم 

صلى هللا عليه أن النبي   رمي هللا عنهماابن عمر  .وعنومسلم. رواه البفاري ( وأموالهم  إال بح  اإلسالم  وحسابهم على هللا تعالى

بعثت  بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد هللا وحده  وال يشرك به شي   وجعل الصغار والذل على من فالف )  قال  وسلم

 0(  أمري
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ي باب الجزية وعلى هذا يياتلون أن الجزية تؤفذ من جميع الكفار وهو الراجج كما سيأتي إن شا  هللا فاليول الثاني /  

 حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية ومن بذلها منهم كف عنه 

وال ييتل إال الرجال البالغين اليادرين على اليتال المحاربين والمعينين لهم بجسٍد أو برأيٍ ونحوه فال ييتل الصبيان والنسا  

ر أنه لم يمكن فصلهم عنهم فحينئٍذ يجوز قتلهم تبعاً د  والشيوخ والمرمى وأهل المرر وأهل الصوامع ونحوهم ولكن لو ق

الصعب بن جثامة: أن رسول  حديث كما هي الحال في األسلحة المت ور  التي تدمر اليرى والمدن بمن فيها ودليل ذلك  

فيد  متف  عليه «منهمهم »س ئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون  فيصاب من نسائهم وذراريهم  قال   صلى هللا عليه وسلمهللا 

وهذه ال تستفدم إال عند المرور   اليصوى إذ  ومسلم كتب الجهاد والسير باب قتل النسا  والصبيان في البيات من غير تعمد رواه البفاري في كتاب الجهاد والسير باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري

يكون مع األسلحة المدمر  إال إذا احتيج إليها لدفع األعدا  وترهيبهم ليس الهدف من الجهاد اليتل ولكن نشر الدين فال 

 0وسيأتي تفصيل الكالم عن األسلحة المدمر  ال حياً وبيان قو  المسلمين 

 

** ** ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحر  (( الجهاد في فمل ))  

المائد في البحر ) قال   عليه وسلمصلى هللان النبي أغزو البحر أفمل من غزو البر  لما روى أبو داود  عن أم حرام 

 حسنه األلباني( الذي يصيبه اليي  له أجر الشهيد  والغرق له أجر شهيد

غزو  في البحر فير من عشر غزوات في البر ومن أجاز البحر فكأنما أجاز األودية )  صلى هللا عليه وسلموقال النبي 
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 في صحيج الجامع. 4154ي انمر حديث رقم: األلبانصححه  . (كلها والمائد فيه كالمتشح  في دمه 

شهيد البحر مثل شهيدي البر  والمائد )  ييول  صلى هللا عليه وسلموروى ابن ماجه عن أبي أمامة قال: سمعت  رسول هللا 

في البحر كالمتشح  في دمه في البر  وما بين الموجتين كيا ع الدنيا في  اعة هللا  وإن هللا وكل ملك الموت بيبو 

ألرواا إال شهيد البحر؛ ف ن هللا يتولى قبو أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إال الدين  ولشهيد البحر الذنوب ا

سمعت أبا أمامة ييول : فذكره . قلت : وهذا إسناد فيه علتان :  أفرجه ابن ماجه وكذا ال براني كالهما من  ري  قيس بن محمد الكندي : ثنا عفير بن معدان الشامي عن سليم بن عامر قال :معيف جدا . قال األلباني    ( والدين

لذهبي في . " المعفا  " وقال : " مجمع على معفه   قال هللا عليه وسلم بالمناكير   ما ال أصل له   ال يشتغل بروايته . " وأورده ا" األولى : عفير بن معدان   قال ابن أبي حاتم عن أبيه : " معيف الحديث   يكثر الرواية عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى 

عفير فيال : " يعتبر حديثه من غير روايته عن عفير  ثيه أحد سوى ابن حبان   ومع ذلك فيد أشار إلى أنه ال يحتج به ال سيما في روايته عنأبو حاتم ال يشتغل به " . قلت : وبه أعله البوصيري في " الزوائد   وففيت عليه العلة التالية : واألفرى : قيس بن محمد الكندي لم يو

 0بن معدان 

 

** ** ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ))  ف ر الدين على المجاهد وغيره  (( 

 

 ( يغفر هللا للشهيد كل شي  إال الدين)  قال  صلى هللا عليه وسلمأن رسول هللا رمي هللا عنهما ورد عن عبدهللا بن عمرو 

صلى هللا عليه أن رسول هللا  رمي هللا عنه .وعن أبي قتاد  (في سبيل هللا يكفر كل شي  إال الديناليتل )وفي رواية  رواه مسلم

فذكر أن الجهاد في سبيل هللا واإليمان باهلل أفمل األعمال  فيام رجل فيال: يا رسول هللا  أرأيت إن قتلت في  قام فيهم وسلم

نعم  إن قتلت في سبيل هللا  وأنت صابر محتسب )   عليه وسلمصلى هللاسبيل هللا أتكفر عني ف اياي؟ فيال رسول هللا 

 يقال: أرأيت إن قتلت في سبيل هللا أتكفر عن كيف قلت؟)   صلى هللا عليه وسلم ثم قال رسول هللا ( ميبل غير مدبر
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عليه السالم قال  يلوأنت صابر محتسب غير مدبر إال الدين ف ن جبر نعم )  صلى هللا عليه وسلمف اياي؟ فيال رسول هللا 

أو يكون له من  محرًزاأو رهنًا  من عليه دين إال ب ذن غريمه إال أن يييم مامنًا مليئًا ال يت وع بالجهادف .رواه مسلم ( ذلك

ألنه يعرو نفسه  المؤجل كالحالالدين فال يجوز تركه لفرو الكفاية   و ألن فرو أدا  الدين متعين عليه ييميه عنه

ألن عبدهللا بن حرام والد جابر  فرج إلى أحد وعليه ديون كثير  فاستشهد  وفا  جاز ثم   ف ن كان   ح فيميع ال لليتل

  وهذا إذا لم يتعين الجهاد عليه نكير  ولعدم مياع ح  الغريم إذن  من غير صلى هللا عليه وسلموقمى عنه ابنه مع علمه 

يستحب للمديون أن ال يتعرو  بذمته وال تسي  ولذلك ين متعليةلغريم غير أن أحكام الدف ن تعين عليه فرج بدون إذن ا

 0الح   لمكان اليتل من المبارز   والوقوف في أول المياتلة ألن فيه تغريرو بتفويت

 

** ** ** 

 

 

 

 

 () حكم استئذان الوالدين في الجهاد () 

صلى هللا بن عمرو قال: جا  رجل إلى النبي  فعن  (8/14 ) الممتعلم يجز له الجهاد إال ب ذنهولو رقيياً من كان أحد أبويه مسلًما 

. وفي رواية: رواه البفاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ( ففيهما فجاهد)  أحي والداك؟ قال: نعم. قال فاستأذنه في الجهاد  فيال )  عليه وسلم

فارجع إليهما  فأمحكهما  اي يبكيان قال )إن والدأتى رجل  فيال: يا رسول هللا  إني جئت أريد الجهاد معك  وقد أتيت و

هل لك أحد  ) من اليمن  فيال صلى هللا عليه وسلموعن أبي سعيد أن رجالً هاجر إلى النبي  .رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ( كما أبكيتهما

 رواه أبو داود. ( ذنا لك فجاهد  وإال فبرهماارجع إليهما فاستأذنهما ف ن أ)  فيال: ال  قالأذنا لك؟ )  فيال فيال أبواي  باليمن؟ 

فيال: يا رسول هللا  أردت الغزو وجئتك   صلى هللا عليه وسلمن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي وع

ت رسول هللا وعن ابن مسعود قال: سأل.رواه أحمد والنسائي (ف ن الجنة عند رجليها ألزمها)قال: نعم  قالهل من أم؟ )  أستشيرك  فيال

؟ قال: «الصال  على وقتها»: أي العمل أحب إلى هللا؟ قال: صلى هللا عليه وسلم قلت: ثم أي؟ . «بر الوالدين»  قلت: ثم أيك

ي منعاني  فيال: أ ع أبويك اعباس: إني نذرت أن أغزو الروم  وإن أبو وقال رجل البن متف  عليه «الجهاد في سبيل هللا»قال: 

ن يغزوها غيرك. وهذا كله إن لم يتعين عليه  ف ذا تعين فتركه معصية وال  اعة لمفلوق في معصية ستجد مف ن الروم 

وال  اعة للوالدين في ترك فريمة  كتعلم علم واجب ييوم به دينه من  هار  وصال  وصيام  0 الفال   فيسي  إذنهما

ألنه ال  اعة لمفلوق في معصية  به بال إذنهماونحو ذلك  وإن لم يحصل ما وجب عليه من العلم ببلده  فله السفر ل ل
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إال أن ال يوجد .وال المجنون ألنه ال حكم ليولهإذن الكافرين لفعل الصحابة  وال الرقييين لعدم الوالية   يلزم وال الفال .

فعليه  ينه عليه: تعلبوق  ثم منعاه منه بعد سيرهف ن فرج في جهاد ت وع ب ذنهما  0قائمو لهما غيره فال يفرج لحاجتهما إليه 

 يمنعه من الرجوعمعنى لو وجد في االبتدا  منع   إال أن يفاف على نفسه في الرجوع أو يكون له عذر في الرجوع ألنه 

ف ن أمكنه اإلقامة في ال ري  أقام حتى ييدر على الرجوع فيرجع وإال ممى مع الجيش.وإذا حمر الصف تعين عليه 

وإن أذن له    الغريمحكمه مع وكذا   كان كمنعهما بعد إذنهما ه كافرين فأسلما ثم منعا اوإن كان 0لحموره وسي  إذنهما 

إن عرو للمجاهد في أبواه في الجهاد وشر ا عليه أن ال يياتل  فحمر اليتال تعين عليه وسي  شر هما وكذا الغريم   و

 0عن أهلية الوجوبنفسه مرو أو عمى أو عرج  فله االنصراف  ولو بعد التيا  الصفين لفروجه 

 

 ))  حكم اليول للمعين بأنه شهيد  ((

 

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن ذلك فأجاب بيوله : كل من سماه النبي شهيداً ف نه يسمى شهيد كالم عون والمب ون 

ويؤيده ما روي عن عمر  (18/423) فتاواه وصاحب الهدم والغرق واليتيل في سبيل هللا واليتيل دون دينه أو ماله أو أهله أو دمه 

شهيد  حتى مروا على  شهيد وفالنو  فيالوا: فالنو   صلى هللا عليه وسلمأنه قال: لما كان يوم فيبر أقبل نفر من صحابة النبي 

 رواه اهـ ( كال  إني رأيته في النار في برد  غلها أو عبا  )   صلى هللا عليه وسلمشهيد. فيال رسول هللا    فيالوا: فالنو رجلٍ 

وأما قول البفاري رحمه هللا في صحيحه  فعدم إنكار النبي لهم تعدادهم للمعينين بأنهم شهدا  يدل على جواز ذلك  أحمد ومسلم

) هللا أعلم بمن يجاهد في صلى هللا عليه وسلم  في كتاب الجهاد : باب ال ييال فالنو شهيد واستدالله على ذلك بيول النبي

) ال يكلم أحدو في سبيل هللا  وهللا أعلم بمن يكلم في سبيله إال جا  يوم ي سبيله ( يريد حديث سبيله وهللا أعلم بمن يكلم ف

أعلم بمن يجاهد  مثل المجاهد في سبيل هللا وهللا ) حديث الييامة وجرحه يثعب دماً اللون لون الدم والريج ريج المسك  ( و

وليس في هذه حديث الذي قتل نفسه بعدما جرا استدل بو ( تر الذي ال يف ر واليائم الذي ال يفكمثل الصائم  في سبيله

 0دليلو على ما ذكر من الباب وإنما غاية ما فيهما التنبيه على وجوب اإلفالص هلل في الجهاد األحاديث  

 

** ** ** 
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 ()  حكم تشييع الغازي وتلييه  ()

ألن أشيع غازيًا فأكفيه ) أنه قال   صلى هللا عليه وسلمنبي لما ورد عن سهل بن معاذ عن أبيه عن ال   ي سن تشييع الغازي

وعن أبي بكر الصدي  أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين  .رواه أحمد وابن ماجه ( أو روحة أحب إليك من الدنيا وما فيها في رحله غدو ً 

صلى  وشيع النبي احتج به أحمد ي في غزو  تبوك ألن عليًا  شيع النبو: إني أحتسب ف اي هذه في سبيل هللا؛ قالبعثه إلى الشام... و

 0رواه أحمدوسلم النفر الذين وجههم إلى كعب بن األشرف إلى بييع الغرقد.  هللا عليه

لحديث السائب بن يزيد  قال: لما قدم  وقيل يستحبتهنئته بالسالمة من الشهاد   كوأما تليي الغازي فييل: ال يستحب ألنه 

ه أحمد وأبو داود روامن غزو  تبوك  فرج الناس يتليونه من ثنية الوداع  ففرجت مع الناس وأنا غالم.   سلمصلى هللا عليه والنبي 

  والترمذي وصححه

 

** ** ** 

 

 () حكم الغزو مع األمير الفاجر () 

الجهاد واجب )  مصلى هللا عليه وسلوقد روى أبو داود عن أنس قال: قال رسول هللا  اً فاجر واً كان أيغزي مع كل أمير بر

وألن ترك الجهاد مع الفاجر  (أن هللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) وفي الصحيج ( عليكم مع كل أمير بًرا كان أو فاجًرا

قال هللا  يفمي إلى ق ع الجهاد  ومهور الكفار على المسلمين واستئصالهم ومهور كلمة الكفر وفيه فساد عميم

ِ وَ تعالى وقد نص العلما  على أنه يدفع أعلى المفسدتين بأدناهما وال . الن اَس بَْعَمه م بِبَْعٍو ل فََسَدِت األَْرو  لَْوال َدْفع    

شك أن مفسد  إستيال  الكفار على بالد المسلمين أو  معهم في ذلك أعمم من مفسد  نصر  الفاجر وألن المراد نصر  

 0الدين ال نصر  الفاجر 

 

** ** ** 

 

 

 (ب األعدا  () ترتي)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 24 

َن الك ف ارِ يَ ليوله تعالى أولىجهاد العدو المجاور  وألن اشتغالهم بالبعيد  ( سور  التوبة123) ا أَيهَها ال ِذيَن آَمن وا قَاتِل وا ال ِذيَن يَل ونَك م مكِ

الفرصة أو يكون األقرب  وإمكان  ابتغاته ألجل أو إال لحاجة كأن يكون األبعد أفوف   يريب من انتهاز الفرصةن اليمككِ 

م ومع تساو في بعد وقرب بين عدوين وأحدهما أهل كتاب   مهادنًا  أو يمنع من قتاله مانع فيبدأ باألبعد   جهاد أهل الكتابقدكِ

ألنه قتله )  قالت: وِلَم ذاك يا رسول هللا  قال (إن ابنك له أجر شهيدين) ألم فالد صلى هللا عليه وسلم ليوله  أفملألنه 

قال ابن كثير: أمر هللا تعالى المؤمنين أن يياتلوا الكفار أوالً فأوالً   وألنهم يياتلون عن دين. ولكن معفه األلباني  رواه أبو داود ( هل كتابأ

بيتال المشركين في جزير  العرب  فلما  صلى هللا عليه وسلم ولهذا بدأ رسول هللا   األقرب فاألقرب إلى حوز  اإلسالم

فتج هللا عليه مكة والمدينة وال ائف واليمن واليمامة  وهجر وفيبر وحمرموت  وغير ذلك من أقاليم جزير  فرغ منهم و

العرب  ودفل الناس من سائر أحيا  العرب في دين هللا أفواًجا  شرع في قتال أهل الكتاب  فتجهز لغزو الروم الذين هم 

اإلسالم ألنهم أهل كتاب فبلغ تبوك ثم رجع ألجل جهد الناس  أقرب الناس إلى جزير  العرب وأولى الناس بالدعو  إلى

من هجرته ثم اشتغل في السنة العاشر  بحجة الوداع  ثم عاجلته المنية صلوات  9وجدب البالد ومي  الحال وذلك سنة 

يه وفليفته أبو بكر وزيره وصدي هللا لما عنده.وقام باألمر بعده هللا وسالمه عليه بعد حجته بأحد وثمانين يوًما  فافتاره

الصدي   إلى أن قال: ثم شرع في تجهيز الجيوش اإلسالمية إلى الروم عبد  الصلبان  وإلى الفرس عبد  النيران  ففتج هللا 

ببركة سفارته البالد  وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أ اعهما من العباد  وأنف  كنوزهما في سبيل هللا  كما أفبر بذلك 

واب شهيد المحراب وكان تمام األمر على يدي وصيه من بعده  وولي عهده الفاروق األ عليه وسلم  صلى هللارسول هللا 

فأرغم هللا به أنوف الكفر  الملحدين  وقمع ال غا  والمنافيين  واستولى على الممالك شرقًا وغربًا.ثم لما  عمر بن الف اب

األنصار على فالفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان شهيد مات شهيًدا  وقد عاش حميًدا أجمع الصحابة من المهاجرين و

الدار  فكسا اإلسالم حلة رياسة سابغة  وأمدت في سائر األقاليم على رقاب العباد حجة هللا البالغة  فمهر اإلسالم في 

وكلما علوا أمة   مشارق األرو ومغاربها  وعلت كلمة هللا ومهر دينه  وبلغت الملة الحنيفية من أعدا  هللا غاية مآربها

َن الك ف ارِ يَ انتيلوا إلى من بعدهم  ثم الذين يلونهم من العتا  الفجار امتثاالً ليوله تعالى  ا أَيهَها ال ِذيَن آَمن وا قَاتِل وا ال ِذيَن يَل ونَك م مكِ
 اهـ ْليَِجد وا فِيك ْم ِغْلَمةً وَ 

 

 ) أحكام الربا  ( 

ألن هؤال  يرب ون فيولهم وهؤال  يرب ون    للمسلمين  مأفوذ من ربا  الفيل ويةً ي سن الربا  وهو اإلقامة بثغر تي

  ومع ت ور األسلحة وإمكان وصولها إلى وس  البالد  يفيف أهله العدو لصاحبه  والثغر كل مكانٍ  د  عِ ي   فيولهم  كلو 

 0يصل إلى بالد المسلمين فهو مراب  وأ رافها غير الثغور ف ن كل من راب  إستعداداً لصد أي هجوٍم محتمٍل من العدو 

ربا  يوم في سبيل هللا  فير )  قال صلى هللا عليه وسلم عن رسول هللا رمي هللا عنه عن عثمان فمله عميم فالربا  و

  يوم ربا)  صلى هللا عليه وسلم وعن سهل بن سعد قال: قال رسول هللا .رواه الترمذي والنسائي ( من ألف يوم فيما سواه من المنازل

)  ييول صلى هللا عليه وسلم .وعن سلمان الفارسي  قال: سمعت رسول هللا متف  عليه ( في سبيل هللا فير من الدنيا وما عليها

ربا  يوم في سبيل هللا فير من صيام شهر وقيامه  وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله  وأجرى عليه رزقه وأمن 
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) كل الميت يفتم على عمله إال المراب  في سبيل هللا ف نه ينمو له عمله إلى يوم   عليه وسلم صلى هللا وقال رواه مسلم(  الفتان

ومن مات  ) ربا  شهر فير من صيام دهر صلى هللا عليه وسلم الييامة ويؤمن من فتان اليبر (رواه أبو داود  وقال 

الجنة ويجري عليه أجر المراب  حتى يبعثه هللا عز مراب اً في سبيل هللا أمن الفزع األكبر وغدي عليه وريج برزقه من 

عمله  ب اً في سبيل هللا أجري عليه أجر) من مات مرا صلى هللا عليه وسلم  ذكره الهيثمي في باب الربا   وقالوجل ( 

ً من الفزع األكبر ( رو اه بن ماجه  الصالج الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه هللا يوم الييامة آمنا

 (18/84) فتاواه وعند ال براني بزياد  ) ويزوج سبعين حورا  وقيل له قف فاشفع إلى أن يفرغ الحساب (صحج إسنادهما بن باز

والربا   ) عينان ال تمسهما النار عينو بكت من فشية هللا وعينو باتت تحرس في سبيل هللا ( صلى هللا عليه وسلم  وقال

ألن ميامه به أنفع وأهله به أحوج  والربا  أفمل من الميام بمكة  ذكره الشيخ تيي الدين  ملفوفًا أف األماكنبأشد 

إجماًعا  والصال  بمكة أفمل من الصال  بالثغر  وكره لمريد ثغر نيله أهله من الذرية والنسا  إلى الثغر إن كان 

وإال  0 : كيف ال أفاف اإلثم وهو يعرو ذريته للمشركينوقال رواه األثرم ليول عمر: ال تنزلوا المسلمين فيفة البحر.  مفوفًا

يكن الثغر مفوفًا فال يكره نيل أهله إليه  كما ال تكره اإلقامة ألهل الثغر به بأهليهم  وإن كان مفوفًا ألنه البد لهم من 

ًٍ ( وال حد ألكثره وأما حديث )تمام اساعة  وأقل الربا   0 كنى بهم  وإال لفربت الثغور وتع لت.سال ً لربا  أربعون يوما

 ( وقال في مجمع الزوائد فيه أيوب بن مدرك وهو متروك5/23معفه األلباني في اإلروا  ) فمعيف

** ** ** 

 

 ((  الهجر ))  أحكام  

عن إمهار دينه بمحل  من عجزعلى وهي واجبة االنتيال من بلد الكفر والفسوق إلى دار اإلسالم واإليمان  هي  /الهجر  

ن  ال ِذيَن تََوف اه م  الَمالئَِكة  َماِلِمي أَنف ِسِهْم قَال وا فِيَم ك نت ْم قَال وا إِ  ليوله تعالى المملة إحراًزا للدينبدع الكفر أو الحكم  يغلب فيه

 ِ ْستَْمعَِفيَن فِي األَْرِو قَال وا أَلَْم تَك ْن أَْرو     وا فِيَهااِسعَةً فَ وَ  ك ن ا م   ( سور  النسا 97) لَئَِك َمأَْواه ْم َجَهن م  َوَسا ْت َمِصيًرافَأ وْ  ت َهاِجر 

ْم َحت ى .وقال تعالىاِسعَةو فَ ِي اَي فَاْعب د ونِ وَ  إِن  أَْرِميوقال تعالى  }َوإِذَا َرأَْيَت ال ِذيَن يَف وم وَن فِي آيَاتِنَا فَأَْعِرْو َعْنه 

ْكَرى َمَع اْليَْوِم الم اِلِميَن  يَف وم واْ فِي َحِديٍث َغْيِرِه َوإِم   البصري: ال  قال الحسن ( سور  األنعام68)ا ي نِسيَن َك الش ْيَ ان  فاَلَ تَْيع ْد بَْعَد الذكِ

ْكَرى َمَع اوَ ليوله تعالى  فاموا أو لم يفوموا يجوز له اليعود معهم ا ي نِسيَن َك الش ْيَ ان  فاَلَ تَْيع ْد بَْعَد الذكِ  ليَْوِم الم اِلِمينَ إِم 
قال األلباني في  رواه أبو داود ( من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله)  وعن سمر  بن جندب  قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

بالسجود  ناسفاعتصم  بعث سرية إلى فثعمصلى هللا عليه وسلم وعن جرير بن عبدهللا  أن رسول هللا   الصحيحة حسن بمجموع ال رييين

أنا بري  من كل مسلم يييم بين أمهر )  فأمرهم بنصف العيل  وقالصلى هللا عليه وسلم فبلغ ذلك النبي  فأسرع فيهم اليتل

صلى هللا عليه  .وقالوقال األلباني صحيج دون جملة األمر بنصف العيل  رواه أبو داود والترمذي ( ال ترا ي نارهما)  قالوا: يا رسول هللا  وِلَم؟ قال ( المشركين

ال ييبل هللا )   صلى هللا عليه وسلم وقال 6073صححه األلباني في صحيج الجامع حديث رقم  ( من أقام مع المشركين فيد برئت منه الذمة)  وسلم 

 ( 7748: صحيج الجامع حديث رقم) األلباني حسن قال ( تعالى من مشرك أشرك بعد ما أسلم عمال حتى يفارق المشركين إلى المسلمين 

 وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. تهوألن الييام بأمر الدين واجب  والهجر  من مرور

 قال الوزير وغيره: اتفيوا على وجوب الهجر  من ديار الكفر لمن قدر على ذلك.
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 0سفره لتجار  مملة  وال ييدر على إمهار دينه به  ولو كان البدع الكفر  أو الويحرم السفر إلى محل يغلب فيه حكم 

 سواد الكفار ومفال تهم ورؤية المنكر بينهم ليتفلص من تكثير وأيماً لو قدر على إمهار دينة فال يسافر إال لحاجة ملحة

ال ) ييول صلى هللا عليه وسلم لما ورد عن معاوية  قال: سمعت  رسول هللا  عليهم  يتمكن من جهادهم وإعانة المسلمين لو

وعن عبدهللا بن السعدي: أن  رواه أحمد وأبو داود. ( ع التوبة  وال تني ع التوبة حتى ت لع الشمس من مغربهاتني ع الهجر  حتى تني

ال تني ع )  صلى هللا عليه وسلم . وعنه رواه أحمد والنسائي ( ال تني ع الهجر  ما قوتل العدو قال ) صلى هللا عليه وسلم رسول هللا 

ال )  مع إ الق اويات واألفبار  وتحي  المعنى الميتمي لها في كل زمان؛ وأما حديث د وغيره رواه سعي ( الهجر  ما كان الجهاد

 0يعني من مكة إلى المدينة  وكل بلد فتج ال تبيى منه هجر   ( هجر  بعد الفتج

ولم يذكر  الحديث (من رأى منكم منكًرا فليغيره بيده) صلى هللا عليه وسلم وال تجب الهجر  عن أهل المعاصي ليوله 

حين والمسلمون الثالثة الذين فلفوا صلى هللا عليه وسلم كما هجر النبي  .على وجه التأديبالهجر   ولكن يجوز هجرهم 

لدعا  إلى البدع ال السلف واألئمة: إن ا قال   ولهذاحتى أنزل هللا توبتهم مهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر 

ولهذا يفرقون بين الداعية    وال يناكحون  فهذه عيوبة لهم حتى ينتهوا فهم وال يؤفذ عنهم العلميصلي فل وال تيبل شهادتهم

صلى هللا ألن الداعية أمهر المنكرات فاستح  العيوبة  بفالف الكاتم ف نه ليس شًرا من المنافيين الذين كان  وغير الداعية

ن المعصية إذا ففيت لم تمر إال أل وهذا ه بحال كثير منهمييبل عالنيتهم وبكل سرائرهم إلى هللا مع علمعليه وسلم 

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه  )  صلى هللا عليه وسلم النبي قال  ولكن إذا أعلنت فلم تنكر مرت العامة صاحبها

 صاحبها فاصة. ف ن عيوبتها على  فالمنكرات الماهر  يجب إنكارها بفالف البا نة ( أوشك أن يعمهم هللا بعياب منه

ف ن الميصود به زحر المهجور وتأديبه     وهذا الهجر يفتلف بافتالف الهاجرين في قوتهم ومعفهم وقلتهم وكثرتهم

كان  يث يفمي هجره إلى معف الشر وففتهف ن كانت المصلحة في ذلك راجحة بح   ورجوع العامة عن مثل حاله

ذلك بل يزيد الشر  والهاجر معيف بحيث يكون مفسد  ذلك راجحة على مشروًعا  وإن كان ال المهجور وال غيره يرتدع ب

ولهذا    والهجر لبعو الناس أنفع من التأليف مصلحته لم يشرع الهجر  بل يكون التأليف لبعو الناس أنفع من الهجر.

 0آفرين  يتألف قوًما ويهجر صلى هللا عليه وسلم كان النبي 

 

** ** ** 
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 ى اإلسالم قبل اليتال  (()) حكم الدعو  إل 

 : قبل بد  اليتال على أقوال حكم الدعو  إلى اإلسالم افتلف العلما  في

 وأدلتهم كما يلي :من غير فرق بين من بلغته الدعو   ومن لم تبلغه.أنها واجبة  /األول 

 واه أحمد.رقوًما ق   إال إذا دعاهم. صلى هللا عليه وسلم عن ابن عباس قال: ما قاتل رسول هللا -1

إذا بعث أميًرا على سرية أو جيش  أمره بتيوى هللا تعالى صلى هللا عليه وسلم عن بريد   عن أبيه قال: كان رسول هللا -2

المشركين  فادعهم إلى إحدى ثالث  ف ن هم من إذا التييت عدوك »في فاصة نفسه  وبمن معه من المسلمين فيًرا  وقال: 

الجزية  ف ن أجابوك فاقبل منهم ع ا  ف عنهم: ادعهم إلى اإلسالم  ف ن هم أبوا فادعهم إلى إأجابوك إليها فاقبل منهم  وك

 رواه مسلم. «وكف عنهم  ف ن أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم

 عن فرو  بن مسيك قال: قلت: يا رسول هللا  أقاتل بميبل قومي ومدبرهم  قال-3

  رواه أحمد وصححه األلباني(  تدعوهم إلى اإلسالم ال تياتلهم حتى)  فلما وليت دعاني  فيال ( نعم) 

فييل: إنه يشتكي عينيه  فأمر  أين علي؟)  ييوليوم فيبر  صلى هللا عليه وسلم عن سهل بن سعد  أنه سمع رسول هللا -4

نوا مثلنا  : نياتلهم حتى يكوعليو رمي هللا عنه  له  فبص  في عينيه فبرأ مكانه  حتى كأن لم يكن به شي   فيال فدعي  

على رسلك حتى تنزل بساحتهم  ثم ادعهم إلى اإلسالم  وأفبرهم بما يجب عليهم  فوهللا نفذ ) ا صلى هللا عليه وسلم فيال

 متف  عليه. ( فير لك من حمر النعم اً واحد ًٍ بك رجالً  دى هللا ألن يه

 

 وأدلتهم كما يلي :ال يجب م ليًا  / اليول الثاني

: إنما كان ذلك في أول اإلسالم  وقد أغار رسول نافع أسأله عن الدعا  قبل اليتال؟ فكتب إلي   عن عوف قال: كتبت إلى-1

سيى على الما   فيتل مياتلتهم وسبى ذراريهم على بني المص ل   وهم غارون وأنعامهم ت  صلى هللا عليه وسلم هللا 

 متف  عليه.في ذلك الجيش. ة ابنة الحارث  حدثني به عبدهللا بن عمر  وكان يجوير وأصاب يومئذٍ 

فدفل عبدهللا بن عتيك  عرهً ا من األنصار إلى أبي رافصلى هللا عليه وسلم عن البرا  بن عازب قال: بعث رسول هللا -2

 رواه أحمد والبفاري.بيته ليالً فيتله وهو نائم. 

يستحب.قال ابن المنذر: وهو قول جمهور  بلغتهم لكن لمنتبلغهم الدعو   وال يجب لم أنه يجب لمن التفصيل  / اليول الثالث

  يجمع بين األدلة. وهللا أعلم هألن أهل العلم  وهذا اليول أرجج
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 أنفسهم أما إذا كان الكفار قاصدين للمسلمين باليتال فللمسلمين قتالهم من غير دعو  دفعًا عن و   وهذا إذا قصدهم المسلمون

 0ماتهم وحر

 

** ** ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهاد  ((إقامة مسئول عن ))  ال 

فال    وقربهم وبعدهموعددهم وعتادهم  كيوتهمالعدو وأمر الجهاد موكول إلى اإلمام واجتهاده ألنه أعرف بحال الناس 

والحج والجهاد ماميان مع أولي األمر من  قال ال حاوي:وهو من عييد  أهل السنة  إذنهيجوز الفروج إليه بغير 

هم وفاجره مع ويرون إقامة الحج والجهاد والج  وقال بن تيمية في الواس ية عن أهل السنة :   م إلى قيام الساعةالمسلمين بركِ

يلك منهم والمكثر وال قي : رَ وقال الفِ  0 مع األمرا  أبراراً كانوا أو فجاراً  وواجب على الناس إذا جا  العدوك أن ينفروا الم 
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وأمر   وقال بن قدامة :  أهم عدوٌّ غالب يفافون َكلَبَه فال يمكنهم أن يستأذنوهإلى العدوك إال ب ذن األمير إال أن يفج نيفرجو

ف ن تافمت وقال اليامي أبو يعلى:  (13/16)المغني  الجهاد موكول إلى اإلمام واجتهاده   ويلزم الرعية  اعته فيما يراه من ذلك

ن عليه دفعهم وحربهم إن هجموا عليه بغير إذن ألن دفعهم وكا جهاد أهله إال ب ذن الفليفة ئهذا األمير ثغراً لم يبتد ةوالي

إذا ف هم ما تيدم من النصوص اليرآنية واألحاديث وقال علما  الدعو  النجدية :  من حيوق الحماية وميتمى الذبك عن الحريم

ه وأن المصالج الدينية النبوية وكالم العلما  المحييين في وجوب السمع وال اعة لولي األمر وتحريم منازعته والفروج علي

معصية  والدنيوية ال انتمام لها إال باإلمامة والجماعة تبيكن أن الفروج عن  اعة ولي األمر واالفتيات عليه بغزو أو غيره

ً ب (119/9)الدرر السنية  قــة هلل ورســوله ومفالفة لما عليه أهل السنة والجماعةومشآ ال ِذيَن آَمن وا ا أَيهَها يَ تعالى يولهواستدلوا جميعا

 َ س ولَ وَ  أَِ يع وا    ِ إِ وقوله ( سور  النسا 59) أ ْوِلي األَْمِر ِمنك مْ وَ  أَِ يع وا الر  ْؤِمن وَن الَِذيَن آَمن وا بِاَّلل  إِذَا َكان وا َمعَه  وَ  َرس وِلهِ وَ  ن َما الم 

مع ـوقد أجواإلمام كل من صار إماماً بشورى أو تغلب قال بن حجر :  ( سور  النــور62) يَْذَهب وا َحت ى يَْستَأِْذن وه   َعلَى أَْمٍر َجاِمعٍ ل مْ 

وال يلزم عموم واليته للمسلمين  بل إن تولى على  .(13/7) فتج الباري هاد معه ـاعة السل ان المتغلب والجـالفيها  على وجوب  

كما نص وصار هو ولي األمر في ذلك البلد الكفار معه من أق ار المسلمين وجب على أهل ذلك الي ر  اعته وجهاد  ق رٍ 

ل أو مات ف ن بعث اإلمام جيًشا أو سرية وأمر عليهم أميًرا فيت (8/12) الممتع والعثيمين (4/512)على ذلك الشوكاني في السيل الجرار

راؤهم أمروا عليهم فالد ة لما قتل أمتفي جيش مؤصلى هللا عليه وسلم كما فعل أصحاب النبي  فللجيش أن يؤمروا أحدهم

فبلغ النبي فرمي أمرهم وصوب رأيهم وسمى فالًدا يومئذ سيف هللا ف ن لم ييبل أحد منهم أن يتأمر عليهم دفعوا  بن الوليد

نه أو يبعثه يييمو وال يييمون في أرو العدو إال مع أميرٍ  أَْيِديك ْم إِلَى الت ْهل َكةِ ْلي وا بِ ت   الَ وَ ليوله تعالى ورجعوا عن أنفسهم

  0اإلمام

 ما يجب على الجند تجاه أميرهم  (( ))

 ا أَيهَها ال ِذيَن آَمن وا أَِ يع وا   َ يَ يلزم الجيش  اعة األمير في غير معصية  ويلزمهم النصج والصبر معه ليوله تعالى

س ولَ وَ  من أ اعني فيد أ اع ) صلى هللا عليه وسلم رسول هللا ولحديث أبي هرير  قال: قال أ ْوِلي األَْمِر ِمنك مْ وَ  أَِ يع وا الر 

. وعن ابن عمر  متف  عليه ( هللا  ومن عصاني فيد عصى هللا  ومن ي ع األمير فيد أ اعني  ومن يعص األمير فيد عصاني

أن يؤمر  إال سلم السمع وال اعة فيما أحب وكرهعلى المر  الم)  قالصلى هللا عليه وسلم عن النبي رمي هللا عنهما  

على السمع وال اعة  ييول صلى هللا عليه وسلم وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول هللا  متف  عليه. ( بمعصية  فال سمع وال  اعة

من كره من أميره )  قالصلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا رمي هللا عنهما . وعن ابن عباس  متف  عليه «فيم است عتم»لنا: 

صلى هللا عليه . وعن أنس  قال: قال رسول هللا متف  عليه ( من فرج من السل ان شبًرا مات ميتة جاهلية شيئًا فليصبر  ف نه

.وقد قال علي بن أبي  الب ألهل العراق رواه البفاري ( اسمعوا وأ يعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي  كأن رأسه زبيبة) وسلم 

بي  الب رجلو شجاع لكن ال علم له بالحرب وهل لمن ال ي اع رأي ( فالفته ) يأهل العراق ييول الناس إن ابن أ يامأ

ً أو هلل »؟ قال: يا رسول هللا   قلنا: ِلَمن«الدين النصيحة»قال:  صلى هللا عليه وسلموعن تميم الداري  أن النبي  هنحو كالما

 صلى هللا عليه وسلم   قال: بايعت رسول هللا . وعن جرير بن عبدهللارواه مسلم  «ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم
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ى يكون هو الذي يأمرهم . ويلزمهم الصبر والمصابر  معه حتمتف  عليهعلى إقام الصال   وإيتا  الزكا   والنصج لكل مسلم  

وايَ ليوله تعالى باالنصراف واوَ  ا أَيهَها ال ِذيَن آَمن وا اْصبِر  صلى هللا عليه   أن رسول هللا وعن عبدهللا بن أبي أوفى َصابِر 

ال تتمنوا ليا   اسأيها الن»في بعو أيامه التي ليى فيها العدو انتمر حتى مالت الشمس  ثم قام في الناس  فيال:  وسلم 

 ويلزمهم اتباع رأيه. متف  عليه «فاصبروا  واعلموا أن الجنة تحت مالل السيوف لوا هللا العافية  ف ذا لييتموهمالعدو واسأ

} َوالَ فال فير مع الفالف قال تعالى   اعته وال يفالفونه فيتشعب أمرهمالرما بيسمته الغنيمة وغيرها  ألن ذلك من جملة و

ابِِريَن   َ َمَع الص  واْ إِن   ك ك ْم َواْصبِر  ر التنازع ألجل أن فذكر هللا الصبر بعد تبيينه لف   ( سور  األنفال46)تَنَاَزع واْ فَتَْفَشل واْ َوتَْذَهَب ِريح 

تصبر مع األمير وال تفالفه إذا لم يعجبك رأيه ولو قلت رأيك ولم ييبل فتيبل أنت رأيه وتنفذه وال تفالفه ولو لم يعجبك فأنت 

مأمورو ب اعته وهو مأمورو بمشاور  ذا الرأي دون إلزاٍم بيبول الرأي منهم   ولتعلم أن األمير أعلم منك بالعدو وف  ه فهو قد 

العيون وتجسس األفبار وشاور غيرك من أهل الرأي فلم ييل رأيه إال عن علٍم وبصير  فيمن بعو الناس أن رأيه ف أ  بعث

وال   ب وال يبارز وال يفرج من العسكرتح  وال يجوز ألحد أن يتعلف  وال يألنه لم يدرك من المعلومات ما أدركه األمير 

ن لم يأم  ذا فرج إنسان أو بارز بغير إذنهل الناس وحال العدو ومكامنهم وقوتهم  فيحدث حدثًا إال ب ذن األمير ألنه أعرف بحا

فيمفر به العدو فتكسر  كون معيفًا ال ييوى على المبارز ويتركه فيهلك أو ي أن يصادف كمينًا للعدو فيأفذوه أو يرحل بالمسلمين

ْؤِمن وَن الَذِ إِ مفاسد  ويؤيد ذلك قوله تعالى: قلوب المسلمين  بفالف ما إذا أذن ف نه ال يكون إال مع انتفا  ال ِ ين َما الم   َن آَمن وا بِاَّلل 

إذا علم أنه مفوف ألنه تغرير  عوال ينبغي أن يأذن في موم.يَذْهَب وا َحت ى يَْستَأِْذن وه   إِذَا َكان وا َمعَه  َعلَى أَْمٍر َجاِمعٍ ل مْ وَ  َرس ولِهِ وَ 

 فتتعل  به قلوب الجيشفيجوز بال إذن ألنه ي لب الشهاد  وال يترقب بفالف المبارز  كفار  وأما االنغماس في ال بهم

لمبارز  الصحابة  فعن  و  والشجاعة مبارزته ب ذن األميرسن لمن يعلم من نفسه الي تيبون مفره  فلو  لب البراز كافروير

فانتدب شباب من األنصار  فيالوا: من أنتم؟ علي  قال: تيدم عتبة بن ربيعة  ومعه ابنه وأفوه فنادى: من يبارز؟ 

 ( قم يا حمز   قم يا علي  قم يا عبيد  بن الحارث) فأفبروهم. فيال: ال حاجة لنا فيكم  نريد أبنا  عمنا  فيال رسول هللا 

  ثم ملنا إلى   وافتلف عبيد  والوليد مربتان  فأثفن كل منهما صاحبهفيتلته   وأقبلت إلى شيبةفيتله فأقبل حمز  إلى عتبه

وألن في   فبلغ ثالثين ألفًا  رز البرا  بن مالك مرزبان الدار  فيتله وأفذ سلبهوبا رواه أحمد وأبو داود.الوليد  فيتلناه واحتملنا عبيد   

 ييتل كرهت إجابته لئال لم من نفسه المكافأ  ل لب البرازاإلجابة إليها إمهاًرا ليو  المسلمين وجلدهم على الحرب  ف ن لم يع

يتل فتنكسر قلوب المسلمين  ف ن ألنه ال يأمن أن ي   وال يستجب له ذلك الشجاع  لبها ابتدا  ويباا للمسلم  فيكسر قلوب المسلمين 

انهزم المسلم أو أثفن بجراا  فلكل مسلم الدفع عنه  والرمي للكافر المبارز النيما  قتال المسلم معه  واألمان إنما كان حال 

  وإن أعان الكفار صاحبهم  فعلى المسلمين عون  وقد أعان حمز  وعلي عبيد  بن الحارث حين أثفن   ال البراز وقد ز

ف ن استنجدهم أو علم منه الرما بفعلهم انتيو    صاحبهم  وقتال من أعان عليه دون المبارز ألنه ليس بسبب من جهته

 0أمانه وجاز قتله.

 

** ** ** 
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 بال إذن اإلمام  (( زو ما يجوز فعله في الغ))  

فالغزو   وألنه إذا لم تجز المبارز  إال ب ذنه  موكول إليه  ألنه أعرف بالحرب وأمر الحرب ال يجوز الغزو إال ب ذن األمير

إال أن يفجأهم عدو يفافون شره وأذاه فيجوز قتالهم بال إذنه لتعين المصلحة فيه ولما في التأفر من المرر وحينئذ    أولى

ومن منعه اإلمام    ومن ال قو  له على الفروج وز التفلف ألحد إال من يحتاج إلى تفلفه لحفم المكان واألهل والمالال يج

صادفهم سلمة بن صلى هللا عليه وسلم والدليل إلى جوازه بال إذن اإلمام في تلك الحالة  أنه لما أغار الكفار على نوق النبي 

وأع اه سهم  ( نا سلمة بن االكوعتفير رجاال) ياتلهم بغير إذن. فمدحه النبي  وقالاألكوع فارًجا من المدينة وتبعهم ف

  0 وألنه إذا حمر العدو صار الجهاد فرو عين فال يجوز التفلف عنه فارس وراجل.

  وإذا دفل قوم ذو منعة أو أقل  أو دفل الواحد ولو عبًدا دار حرب بال إذن إمام أو نائبه فغنيمتهم في  ألنهم عصا

ومن أفذ من الجيش أو من دار حرب ركاًزا أو مباًحا له قيمة فهو غنيمة لحديث عاصم بن كليب عن أبي   باالفتيات.

فيها ذهب في إمار  معاوية وعلينا معن بن يزيد السلمي فأتيته بها فيسمها  جر الجوير  الجرمي قال: لييت بأرو الروم 

 ( ال نفل إال بعد الفمس ألع يتك)  ييول  هم ثم قال لوال أني سمعت النبيبين المسلمين وأع اني مثل ما أع ى رجالً من

ولو بال إذن    وكذا ال عام والعلف له وألهله ودوابه . ف ن لم تكن له قيمة فالأفرجه أبو داودمن نصيبه فأبيت.  يثم أفذ يعرو عل

عاًما يوم فيبر  فكان الرجل يأفذ منه ميدار ما لحديث عبدهللا بن أبي أوفى قال: أصبنا   أمير   وله إ عام سبي اشتراه

قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله وال رمي هللا عنهما  وعن ابن عمر   رواه سعيد وأبو داود.يكفيه  ثم ينصرف. 

وعن  رواه أبو داود.الفمس.  وعن ابن عمر: أن جيًشا غنموا في زمان رسول هللا   عاًما وعسالً  فلم يؤفذ منهم رواه البفارينرفعه. 

عبدهللا بن المغفل قال: أصبت جرابًا من شحم يوم فيبر  فالتزمته  فيلت: ال أع ي اليوم أحًدا من هذا شيئًا  فالتفت ف ذا 

نأكل كنا ». وعن الياسم مولى عبدالرحمن عن بعو أصحاب رسول هللا  قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي متبسًما رسول هللا 

  ولسعيد أن صاحب جيش الشام رواه أحمد «الجزور في الغزو  وال نيسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأفرجتنا منه مملو  

كتب لعمر: إنا أصبنا أرًما كثير  ال عام والغلة وكرهت أن أتيدم في شي  من ذلك فكتب إليه دع الناس يعلفون 

ألنه صار   و وكل اإلمام من يحفمه فال يجوز أن يأكله أو يعلفه دابته إال لمرور ف ن أ ْحِرَز ال عام والعلف أ 0ويأكلون.

وال يجوز أن يعلف منه دابة الصيد كجارا وفهد لصيد لعدم الحاجة إليها ويرد فامالً من  عام وعلف ولو   غنيمة للمسلمين.

مع  ا الستغنائه عنه ويجوز اليتال بسالا من الغنيمةكان يسيًرا الستغنائه عنه. ويرد ثمن ما باع من  عام وعلف ولو كان يسيرً 

  رواه األثرمليول ابن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل  فوقع سيفه من يده فأفذته  فمربته حتى برد    ويرده  حاجة وعدمها 
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هللا  قال يوم وال يجوز اليتال على فرس أو نحوها من الغنيمة  وال لبس ثوب منها  لما ورد عن رويفع بن ثابت أن رسول 

ال يحل المرئ يؤمن باهلل واليوم اوفر أن يبتاع مغنًما حتى ييسم  وال أن يلبس ثوبًا من في  المسلمين حتى إذا »حنين: 

يتفذ النعل وال  765وحسنه األلباني )صحيج الجامع  رواه أحمد وأبو داود. «أفلفه رده فيه  وال أن يركب دابة من في  المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه

والجراب من جلودهم  وال الحبال  بل ترد إلى الغنيمة كسائر أموالهم  وكتبهم المنتفع بها ككتب ال ب واللغة والشعر  

ما وجد و ونحوها. وكذا إن كانت مما ال ينتفع به  وأمكن االنتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله غسل وهو غنيمة  وإال فال.

يتل الفنزير  وي كسر الصليب  وي راق الفمر  وت كسر أوعيته  أتلفه ولو بال إذن اإلمام فيفي دار الحرب من الحرمات 

محرمات  وهي وتتلف اوت فئته ار الشبش وآالت توليعهسوالبكم والعود ويحرق الدفان وتك كالموسييىوتكسر آالت اللهو 

ل مما أفذه له ألنه أع يه على سبيل المعاونة ومن أفذ ما يستعين به في غزا  معينة  فالفام بيعًا وشرا  واستعماالً.

والنفية  لحديث عمر: حملت رجالً على فرس في سبيل هللا  فأماعه صاحبه الذي كان عنده  فأردت أن أشتريه  فمننت 

 فسألت النبي فيال ال تشتره وال تعد في صدقتك ف ن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئة ( وفي رواية أنه بائعه برفص

فلوال أنه ملكه ما باعه ولم يكن ليأفذه من عمر فيييمه للبيع في الحال  فدل متف  عليه.  ) ف ن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ( 

ف ن لم يغز ردها ومثل الدابة سالا أع يه ليغزو به فيملكه بالغزو ف ن باعه بعد   على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه 

شتريه من تصدق به. وال يركب دواب السبيل في حاجة نفسه ألنها لم تسبل لذلك  ويركبها ويستعملها الغزو فال بأس  وال ي

في سبيل هللا ألنها سبلت لذلك.وإذا قال اإلمام لرجل: أحرج عليك أال تصحبني؟ فنادى اإلمام بالنفير  لم يكن إذنًا له في 

أن يفرج كل واحد من الرفية   سفر فعله الصالحون ومعنى النهدوال بأس بالنهد  في ال الفروج لتيديم الفاص على العام.

شيئًا من النفية  يدفعونه إلى رجل منهم ينف  عليهم  ويأكلون منه جميعًا  ولو أكل بعمهم أكثر من بعو لجريان العاد  

 0 بالمسامحه

** ** ** 

 

 في الجهاد  (( ونوابه ))  واجبات اإلمام 

 

بعمل حصونهم وحفر فنادقهم وجميع  همف البالد يكفون من ب زائهم من المشركين  ويأمرفي أ را جيشيبتدئ بترتيب  

أمر الحرب  وتدبير الجهاد ويكون األمير ممن له رأي وعيل وفبر  بالحرب  ه  ويؤمر في كل ناحية أميًرا ييلد مصالحهم

بتيوى هللا في نفسه وأن ال  هويوصي   ومكايد العدو مع أمانة ورف  بالمسلمين ونصج لهم ليحصل الميصود من إقامته.

ويجب على اإلمام عند المسير تفيد   يحمل المسلمين على مهلكة ف ن فعل فيد أسا  ويستغفر هللا وال دية عليه وال كفار  

 ويفتار من الرجال ما فيه غنى ومنفعة للحرب ومناصحة  ومن الفيل ما   الجيش بآالته ورجاله إما بنفسه أو بمن يث  به 

فيه قو  وصبر على الحرب  ومن األسلحة الحديثة والمركوبات ما كان أنفع للجهاد. ويمنع ما ال يصلج للحرب من اووت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 33 

والرجال فيمنع المفذل وهو المفند للناس عن الغزو ومزهدهم فيه كيائل: الحر أو البرد شديد  أو المشية شديد  وما شاكله  

جف كمن ييول: هلكت سرية المسلمين  وال لهم مدد أو  اقة بالكفار  واإلرجاف ييصد بذلك فذالن المسلمين  ويمنع مر

لكونه فبًرا متزلزالً غير ثابت من الرجفة   لغةً: إشاعة الكذب والبا ل  ييال: أرجف بكذا إذا أفبر به على غير حييية

ْم }َولَْو أََراد واْ وهي الزلزلة  وأرجفوا في الشي : فاموا فيه  قال هللا تعالى وَج ألََعدهواْ لَه  ع د  ً َولَِكن َكِرهَ  ك  انبِعَاثَه  ر  اْلف 

ْم َوقِيَل اْقع د واْ َمَع اْليَاِعِدينَ  ا َزاد وك ْم إِال  َفبَاالً لَ * فَثَب َ ه  وا فِيك م م  ويمنع معروف بنفاق   سور  التوبة  ألَْوَمع وا ِفاللَك مْ وَ  ْو َفَرج 

وجِ فَي ل فَ وزندقة ليوله تعالى:  ر  ْم فَاْستَئْذَن وَك ِلْلف  ْنه  َجعََك     إِلَى َ ائِفٍَة مكِ ج وا َمِعَي أَبَداً ل   ِن ر   لَن ت يَاتِل وا َمِعَي َعد واًّ وَ  ن تَْفر 

 ألنه ال   ولو لم يمهر منهم شي  ألن هؤال  ممر  على المسلمين فلزم اإلمام منعهم  وعليه منع صبي لم يشتد ومجنون

 منفعة فيهما  وألن في دفولهما أرو العدو تعريًما لهما للهالك.

 

** ** ** 

 

 

 ))  حكم اإلستعانة بالكافر والمبتدع في الجهاد   ((

 افتلف أهل العلم على أقوال 

 لَ بَ قِ ج فر صلى هللا عليه وسلمأن النبي عند مسلم لحديث عائشة عدم الجواز م لياً وهو مذهب الحنابلة والمالكية األول / 

قد كان يذكر منه جرأ و ونجد و ففرا أصحاب رسول هللا حين رأوه فلما أدركه قال رجل فلما كان بحر  الَوبََر ِ أدركه  بدرٍ 

فارجع فلن أستعين »قال: ال. قال:  «تؤمن باهلل ورسوله؟» لرسول هللا جئت ألتبعك وأصيب معك   قال له رسول هللا

ا بالشجر  أدركه الرجل فيال له كما قال أول مر  قال ) فارجع فلن أستعين بمشرك ( قالت ثم ممى حتى إذا كن «بمشرك

) كتاب قال : ثم رجع فأدركه بالبيدا  فيال له كما قال أول مر  ) تؤمن باهلل ورسوله ( قال : نعم فيال له رسول هللا ) فان ل  (

ى اإلمام أحمد عن فبيب بن يساف قال : أتيت أنا ورجل من قومي رسول هللا وهو يريد ورو  (815الجهاد والسير باب كراهة اإلستعانة في الغزو بكافر ص

غزواً فيلت يا رسول هللا إنا نستحى أن يشهد قومنا مشهداً ال نشهده معهم فيال ) أسلما ( فيلنا : ال   قال ) ف نا ال نستعين 

فر ال تؤمن غائلته  ومكره لفبث  ويته. والحرب وألن الكا 0بالمشركين على المشركين ( قال : فأسلمنا وشهدنا معه 

  والكافر ليس من أهلها مي المناصحةتتي

مثل كون الكفار أكثر ع دداً أو  لمرور ا بشر ين األول إالعدم الجواز ورواية عن أحمد  وهو مذهب الشافعية الثاني /

قال البسام : ويجوز  والثاني أن يوث  بهم   119األنعامه ((ليوله تعالى )) وقد فص ل لكم ما حرم عليكم إال ما ام ررتم إليَعدداً 

عند الحاجة وترجج كفة األمان منه اإلستعانة به ف نه صلى هللا عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية يوم حنين واستعان 
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الفيانة جازت  بيبيلة فزاعة ألنهم كانوا في زمن الجاهلية نصحةً للنبي ولجده عبد الم لب ف ذا وجدت الحاجة وأمنت

اإلستعانة بهم جمعاً بين األدلة   وأما شرا  األسلحة منهم وتبادل الفبرات العسكرية فال ينبغي أن تكون مومع فالف ألن 

) النبي استعار أدراعاً من صفوان بن أمية  وهو كافر وجعل فدا  األسرى يوم بدر تعليم أبنا  المسلمين الكتابة واليرا    

لمرور  ة المملكة باليوات األجنبية كان وذكر رحمه هللا قرار المؤتمر اإلسالمي أبان حرب الفليج أن استعان (6/368توميج األحكام 

ً وإنما  0اهـ الدفاع عن النفس  ويرى الشيخ بن باز أن اإلستعانة بالكفار جائز ً على كل من ملم وتعدى ولو كان مسلما

ال فيمن يستعين بالكفار على حفم ح  المسلمين ممن تعدى عليهم كما فعلت الرد  تكون فيمن يعاون الكفار على المسلمين 

وقال : إن ما حصل من  (18/169) فتاواه المملكة حين استعانت بالكفار لردع المعتدي ألنه لحماية المسلمين ورد األذى عنهم  

للمرور  ألن الدفاع عن  بل واجبو الحكومة السعودية من استعانتها بجملة من الجيوش من المسلمين وغيرهم أمر جائز 

وقال : ما ذكره العلما  في باب حكم المرتد هو أن  (18/183)انتهى بافتصار فتاواه اإلسالم والمسلمين وعن حرمة البالد وأهلها أمر الزم 

ٍر آفر أو مسلٍم ينصر المسلم الكافر على إفوانه المسلمين فهذا الذي ال يجوز أما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر  كاف

وقال : والميصود أن اإلستعانة بالمشرك أو بدولة كافر  عند الحاجة  (18/190) فتاواه معتٍد أو يفشى عدوانه فهذا ال بأس به 

الشديد  أو المرور  وفي األوقات التي ال يتيسر فيها من ييوم بالواجب ويحصل به الم لوب من المسلمين أمر الزم لردع 

 ر وأعمم ف ن قاعد  الشرع الم هر هي : دفع أكبر المررين بأدناهما   وتحصيل كبرى المصلحتين   الشر الذي هو أف

أما أن يتساهل الحاكم أو الرئيس أو ولي األمر أو غيرهم من المسئولين حتى ييع الف ر وتيع المصيبة فذلك ال يجوز   

 (18/338) فتاواه ين   وأفتى بجواز ذلك عند المرور  إليه  اإلستعانة بغير المسلم مسألةوقد درس مجلس هيئة كبار العلما   

قال في نيل األو ار : حكى في البحر عن و (2/286) اإلفصاا عن معاني الصحاا وهو مذهب أبو حنيفة قاله بن هبير  الثالث / الجواز م لياً 

رواه أبو داود في مراسيل  0 في حربه هود في فيبراليلحديث الزهري: أن النبي  استعان بناس من االعتر  وأبي حنيفة وأصحابه ذلك 

وألن  والستعانته بصفوان بن أمية في حنين وهو مشرك   بالمنافيين وهم كفار  لإلجماع على جواز اإلستعانة و الزهري

عليه قزمان فرج مع النبي في أحد وهو مشرك فيتل ثالثةً من بني عبد الدار حملة لوا  المشركين فيال النبي صلى هللا 

( وليول النبي ) ستصالحون الروم صلحاً تغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم ( وسلم ) إن هللا ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر

  وألن فزاعة مسلمهم وكافرهم كانوا مع فهو وإن كان فبراً إال أن عدم إنكار النبي لفعلهم يدل على جوازه    رواه أحمد وأبو داود

وأجابوا عن حديث ) ارجع فلن أستعين بمشرك ( أن النبي تفرس فيه الرغبة في اإلسالم    (18/306) فتاواه قاله بن باز النبي في فتج مكة

ورجج بن حجر    وقيل إن ذلك راجع إلى رأي اإلمامفرده ليسلم فصدق من النبي صلى هللا عليه وسلم ف نه رجع فأسلم 

 (18/268) فتاوى بن باز ال وعليه نص الشافعي قأنها كانت ممنوعةً ثم رفص فيها  في التلفيص

عدم جواز اإلستعانة بالكفار م لياً وأما مراسيل الزهري  ) كتاب الجهاد والسير باب ما جا  في اإلستعانة بالمشركين ( الشوكاني في نيل األو ار رججو

ال تعالى )) ولن يجعل هللا للكافرين وقد قورواه الشافعي من  ري  الحسن بن عمار  وهو معيفو أيماً فلم يثبت فمعيفة 

وأما قزمان فلم يثبت أن النبي أذن له وإنما على المؤمنين سبيالً (( وأما المنافيين فإلمهارهم اإليمان فيعاملون بالماهر 
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  1628صغايته جواز سكوت اإلمام عن كافٍر يياتل مع المسلمين 

وتكره  ن من غزو وعمالة  أو كتابة أو غيرها  لعمم المرر بهم  وتحرم استعانة بأهل األهوا  في شي  من أمور المسلمي

وقد أنكر عمر رمي هللا عنه على أبي موسى األشعري إتفاذه كاتباً نصرانياً فيال أبو موسى له االستعانة بذمي في ذلك  

وتحرم توليتهم جا  في األثر   أو كما  0دينه ولي كتابته فيال عمر ال تعزوهم وقد أذلهم هللا وال تكرموهم وقد أهانهم هللا 

  0 الواليات  وتحرم إعانة أهل األهوا  على عدوهم إال فوفًا من شرهم

** ** ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ))  وقت المسير بالجيش وكيفيته  (( 
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فرج في يوم  صلى هللا عليه وسلملما ورد عن كعب بن مالك أن النبي    ي سن أن يفرج اإلمام بالجيش يوم الفميس

 .ويسير بالجيش برف  كسير أمعفهم لئال يني ع أحدو متف  عليهالفميس في غزو  تبوك  وكان يحب أن يفرج يوم الفميس. 

جد حين بلغه قول عبدهللا بن أبي ليفرجن صلى هللا عليه وسلم ألن النبي  ف ن دعت حاجة إلى الجد في السير جاز   منهم

ألنه البد منه وبه قواهم  وربما    ويعد اإلمام واألمير للجيش الزاد 0يه. األعز منها األذل  ليشتغل الناس عن الفوو ف

 ال سفرهم فيهلكون  ويحدثهم بما ييوي نفوسهم من أسباب النصر  فييول مثالً: أنتم أكثر عدًدا  وأشد أبدانًا  وأقوى قلوبًا 

 .  وأبعث لها على اليتال ألنه مما تستعين به النفوس على المصابر  0 ونحوه

 

عام فيبر على كل  فَ عر   صلى هللا عليه وسلمويجعل لكل جماعة من يكون كميدم عليهم ينمر في حالهم ويتفيدهم ألنه 

فتحذير للتعرو للرياسة  لما في ذلك من الفتنة  وألنه إذا لم ييم بأمرها  «العرفا  في النار»عشر  عريفًا  وأما قوله: 

 استح  العيوبة  

 

 . رواه أبو داوددفل مكة ولواؤه أبيو   صلى هللا عليه وسلمالبيو . فعن جابر أن النبي  ويعيد لهم األولوية

 

احبسه ) للعباس حين أسلم أبو سفيان صلى هللا عليه وسلمويغير ألوانها ليعرف كل قوم رايتهم ليوله  ويعيد لهم الرايات 

يث أمرني رسول هللا  ومرت به اليبائل على راياتها  قال: فحبسته ح (على الوادي حتى تمر به جنود هللا تعالى  فيراها.

والفرق بين اللوا  والراية أن اللوا  يعيد في  رف  رواه الترمذي. «كانت راية النبي  سودا   ولواؤه أبيو»وقال ابن عباس: 

 (1637) نيل األو ارصالرمج ويلوى عليه والراية تعيد في  رفه وال تلوى بل تترك تصفيها الرياا 

عل لكل  ائفة شعاًرا يتداعون به عند الحرب  لئال ييع بعمهم على بعو لما روى سلمة بن األكوع قال: غزونا مع ويج

. وعن المهلب أن رواه أبو داودفبيتناهم نيتلهم  وكان شعارنا تلك الليلة: أمت أمت   صلى هللا عليه وسلمأبي بكر زمن النبي 

. وعن سمر  بن رواه الترمذي وأبو داود «بيتكم العدو  فليكن شعاركم: حم ال ينصرون إن»قال:  صلى هللا عليه وسلم رسول هللا 

 رواه أبو داود.جندب قال: كان شعار المهاجرين: عبدهللا  وشعار األنصار: عبدالرحمن. 

 

بع مكامنها ألنها أرف  بهم   ويت ويتفير اإلمام أو األمير لهم من المنازل أصلحها لهم كالفصبة  وأكثرها ما  ومرعى

ويمنع جيشه من الفساد والمعاصي؛ ألنها سبب الفذالن     فيحفمها ليأمنوا هجوم العدو عليهم  وال يغفل الحرس وال الئع.

 وتركها داع للنصر 
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  دنيوي ونفل ترغيبًا له فيه  ويففيويمنع جيشه من التشاغل بالتجار  المانعة لهم من اليتال  ويعد الصابر في اليتال بأجرٍ 

أنه كان إذا أراد غزو   وروى  صلى هللا عليه وسلمعن كعب بن مالك  عن النبي فمره ما أمكن إففاؤه لئال يعلم العدو به. أ

 متف  عليه.بغيرها. 

 

** ** ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((من يتجسس على العدو ليعرف أفباره))  جواز بعث 

ى ال يففى عليه أمر العدو  ويهتم باقتفا  آثار العدو العيون على العدو ممن له فبر  بال رق حت اإلمام يبعثيجوز أن 

ومعرفة أسرارهم  كما كان النبي صلى هللا عليه وسلم يفعل فيد كان يبعث العيون ليأتوه بفبرهم  فيد أرسل عبدهللا بن 

مين  فلما ممى جحش سنة اثنتين للهجر   في اثني عشر مهاجًرا  بعد أن دفع إليه كتابًا أمره أال ينمر فيه حتى يسير يو

إذا نمرت إلى كتابي هذا فامو حتى تنزل نفلة بين مكة وال ائف »اليومان  نمر عبدهللا في كتاب رسول هللا  ف ذا فيه: 

  كما أن رسول هللا عندما علم بعير أبي سفيان تحمل فيرات قريش كلها إلى «فترصد بها قريًشا  وتعلم لنا من أفبارهم

مين أن يفرجوا إليها لعل هللا أن يجعلها لهم  فلما اقتربوا من الصفرا  بعثوا بسيس بن عمرو الشام  أمر نفًرا من المسل

وعدى بن الرعبا  إلى بدر يست لعان أفبار العير   وبينما هما كذلك إذ بجارية ت الب أفرى بدين عليها  فتجيبها 

غد  فتعمل لهم وتؤجر منهم  فيسرع الرجالن إلى صاحبتها أن سوف تع يها الذي لها عندما تأتي العير في الغد أو بعد ال
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رسول هللا  يفبرانه بيوم قدوم العير.ثم إن الجمعين لما قاربا بدًرا  وتسابيا إلى الما   بعث رسول هللا عليًا وسعًدا والزبير 

  فياال: ورا  إلى بدر يتجسسون  فجاؤوه بعبدين ليريش  وهو قائم يصلي  فلما انتهى من صالته سألهما عن مكان قريش

فياال: يوًما عشًرا  ويوًما تسعًا  فيال  «كم ينحرون كل يوم؟»فياال: ال علم لنا  فيال:  «كم اليوم؟»هذا الكثيب  ثم قال لهما: 

قاال: عتبة بن ربيعة   «فمن فيهم من أشراف قريش؟)  ثم قال لهما ( اليوم ما بين تسعمائة وألفصلى هللا عليه وسلم ) 

بن هشام  وحكيم بن حزام  ونوفل ابن فويلد  والحارث بن عامر بن نوفل  و عيمة بن عدي بن نوفل   وأبو البفتري

صلى وزمعة بن األسود  وأبو جهل بن هشام  وأمية بن فلف  ونبيه ومنبه ابنا الحجاج  وسهيل بن عمرو. فيال رسول هللا 

أ حد بعث الرسول أنًسا ومؤنًسا ابني فمالة يلتمسان  وفي غزو (  رمتكم مكة بأفالذ كبدها)  ألصحابه هللا عليه وسلم

الرسول  بذلك  وبعث من بعدهما الحباب بن المنذر  فأتاه بفبرها  ولم يلبث أن  اقريًشا  فعلما أنها قاربت المدينة  وأفبر

رأى. وفي غزو   فرج سلمة بن سالمة  فرأى قريًشا تسرع بفيلها حتى لتكاد تدفل المدينة  فرجع إلى اليوم يحدثهم بما

أن الحارث بن أبي مرار سيد بني المص ل  فرج في قومه ليحارب  صلى هللا عليه وسلمالمريسيع عندما علم الرسول 

األمر  فلما ليي الحارث وعلم أفباره  رجع إلى رسول هللا   من المسلمين  أرسل بريد  بن الحصيب األسلمي يتأكد له

هللا إال أن ندب المسلمين لليا  بني المص ل . وفي غزو  الفندق عندما علم ييص عليه ما سمع  فما كان من رسول 

أن قريمة نيمت عهدها وانممت إلى حيي بن أف ب عدو هللا ورسوله  أرسل سعد ابن  صلى هللا عليه وسلمالرسول 

على عهدها مع رسول معاذ  وسعد بن عباد   وعبدهللا بن رواحة  وفوات بن جبير ليعلموا أمر قريمة  ويروا إن كانت 

فلما سأل هؤال  كعب بن أسد  وقال لهم: ال عهد بيننا وبين محمد وال عيد  انصرفوا إلى رسول هللا هللا  أم فرجت عليه.  

فجا ه فيال : قد سمعت قريش بمسيرك ففرجوا  يفبرونه  وعندما فرج الرسول ليعتمر عمر  الحديبية   بعث عينًا له يست لع.

النمر  ونزلوا بذي  وى يعاهدون هللا ال تدفلها أبًدا  وهذا فالد بن الوليد في فيلهم قد قدموها إلى كراع وقد لبسوا جلود 

الغميم. وقبيل يوم حنين بعث عبدهللا بن أبي حدرد األسلمي  وأمره أن يدفل في صفوف عدوه  فيييم فيهم حتى يعلم 

م ما أجمعوا عليه من حرب المسلمين  ثم أتى رسول هللا  علمهم  ثم يأتيه بفبرهم  فان ل  حتى دفل فيهم وسمع منه

 0 فأفبره الفبر

 

** ** ** 
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 ))  إعداد الصفوف وترتيب الجيش  ((

 

َ ي ِحبه ال ِذينَ إِ يصف اإلمام الجيش  فيتراصون ليوله تعالى ت ن     ْرص  ًّ َكتأَن ه م ب ْنيَتانو م  نهتم إذا أل وصو ي يَتاتِل وَن فِتي َستبِيِلِه َصتفا

ل والكتر  وأدفلتوا التروع اكانوا كذلك نش   بعمهم بعًما  وزادت قوتهم المعنوية  وتعامدوا  وتنافسوا في ال عتان والنتز

ً   والفزع والذعر في نفوس األعدا .  قال: كنتا متع  رمي هللا عنهلحديث أبي هرير   ويجعل في كل جنبة من الصف ميداما

يوم الفتج  فجعل فالد بن الوليد على المجنبة اليمنى  وجعتل الزبيتر علتى المجنبتة اليسترى   وسلمصلى هللا عليه رسول هللا 

فالبتد أن والعتتاد والعتد    فتنمتيم الجتيش يفتلتف بتافتالف الزمتان والمكتان  ٍٍ وعلى كلٍ  رواه مستلموجعل أبا عبيد  على البياذقة 

ما يتناسب مع  رييتة المعتارك والحتروب  الموجتود  فتي ع ينممه وف  ف ٍ  مدروسة يمعها أهل اإلفتصاص والفبر  م

  0زمانهم 

كما قال ) اللهم بارك ألمتتي فتي بكورهتا ألن في البكور بركة يهجم على العدو غدو ً    صلى هللا عليه وسلم النبي  وقد كان

كان إذا لتم ى هللا عليه وسلم صلأن النبي  رمي هللا عنهفعن النعمان بن ميرن  بعد الزوالما أفره إلى   ف ن تأفر لسبب ( 

ألن ذلك أبترد وأنشت   والترمذي وصححه األلباني  رواه أحمد وأبو داود 0يياتل أول النهار أفر اليتال حتى تزول الشمس وتهب الرياا وينزل النصر 

 0للجند من اليتال في الييلولة 

** ** ** 
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 والفيال  في الحرب  (( والفديعة  ))  حكم الكذب 

األشرف؛ ف نه لما روى البفاري عن جابر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من لكعب بن  في الحرب الكذب  يجوز

 قال: فأذن لي أن أقول شيئًا. قال(  نعم)  فيام محمد بن مسلمة  فيال: يا رسول هللا  أتحب أن أقتله؟ قال قد آذى هللا ورسوله

قال: وأيًما وهللا  قد عنانا  وإني قد أتيتك أستسلفكل: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة  وإنه فأتاه محمد بن مسلمة فيا ( قل) 

لتملنه  قال: إنا قد اتبعناه  فال نحب أن ندعه حتى ننمر إلى أي شي  يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسيًا أو وسيين  

قالوا: كيف نرهنك نسا نا وأنت أجمل العرب؟ قال:  فيال: نعم أرهنوني. قالوا: أي شي  تريد؟ قال: أرهنوني نسا كم.

علينا  ولكنا نرهنك  فييال: رهن بوس  أو وسيين هذا عارو  : كيف نرهنك أبنا نا؟ فيسب أحدهمفأرهنوني أبنا كم؟ قالوا

الحصن  فواعده أن يأتيه  فجا ه ليالً ومعه أبو نائلة  وهو أفو كعب من الرماعة  فدعاهم إلى  ) أي السالا ( الألمة

فنزل إليهم  فيالت له امرأته: أين تفرج هذه الساعة؟ فيال: إنما هو محمد بن مسلمة وأفي أبو نائلة. قالت: إني أسمع 

صوتًا كأنه يي ر منه الدم  قال: إنما هو أفي محمد بن مسلمة  ورميعي أبو نائلة إن الكريم لو دعى إلى  عنة بليل 

أبو عبس بن جبر  والحارث بن أوس  وعباد بن معه ثالثة ه رجالن. وفي رواية ألجاب  قال: ويدفل محمد بن مسلمة مع

بشر  فيال: إذا جا  فأني قائل بشعره فأشمه  ف ذا رأيتموني استمكنت من رأسه  فدونكم فامربوه  فنزل إليهم متوشًحا  

نسا  العرب  وأجمل نسا  العرب  وهو ينفج منه ريج ال يب  فيال: ما رأيت كاليوم ريًحا  أي أ يب  فيال: عندي أع ر 

 فيال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه فلما استمكن منه قال: دونكم  فيتلوه  ثم أتوا النبي  فأفبروه.

يرفص في شي  من الكذب  مما ييول الناس  إال في  صلى هللا عليه وسلموعن أم كلثوم بنت عيبة قالت: لم أسمع النبي 

 رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ن الناس. وحديث الرجل امرأته  وحديث المرأ  زوجها الحرب واإلصالا بي

 ( الحرب فدعةصلى هللا عليه وسلم ) وتجوز الفديعة في الحرب للمبارز وغيره؛ لما ورد عن جابر قال: قال رسول هللا 

ما برزت ألقاتل اثنين  فالتفت عمرو فوثب  قال له علي:رمي هللا عنه   وروي أن عمر بن عبد ود  لما بارز عليًا متف  عليه

نعيم بن مسعود بن عامر من بني  أن علي فمربه  فيال عمرو: فدعتني  فيال: الحرب فدعة  وفي غزو  الفندق 

يا رسول هللا  إني قد أسلمت  وإن قومي لم يعلموا ب سالمي  فمرني بما فيال:  صلى هللا عليه وسلمغ فان  أتى رسول هللا 

ففرج نعيم بن مسعود حتى أتى  «إنما أنت فينا رجل واحد  ففذل عنا إن است عت؛ ف ن الحرب فدعة) ال له رسول هللا شئت  في

بني قريمة  وكان لهم نديًما في الجاهلية  فيال لهم: يا بني قريمة  قد عرفتم ودي إياكم  وفاصة ما بيني وبينكم  قالوا: صدقت 
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ًشا وغ فان ليسوا كهيئتكم  البلد بلدكم فيه أموالكم وأوالدكم ونساؤكم  ال تيدرون على أن لست عندنا بمتهم  فيال لهم: إن قري

تتحولوا منه إلى غيره  وإن قريشًا وغ فان  أموالهم وأوالدهم ونساؤهم بعيد   إن رأوا نهز  وغنيمة أصابوها  وإن كان غير ذلك 

  اقة لكم به إن فال بكم  فال تياتلوا مع اليوم حتى تأفذوا منهم رهنًا من لحيوا ببالدهم وفلوا بينكم وبين الرجل  والرجل ببلدكم ال

أشرافهم  حتى تكون بأيديكم ثية لكم  على أن يياتلوا معكم محمًدا حتى تناجزوه  قالوا: فيد أشرت برأي ونصج. ثم فرج حتى أتى 

عرفتم ودي إياكم  وفراقي محمًدا  وقد بلغني أمًرا قريًشا  فيال ألبي سفيان بن حرب ومن معه ورجال قريش: يا معشر قريش قد 

رأيت أن حيًا علي أن أبلغكم نصًحا لكم  فاكتموا علي. قالوا: نفعل  قال: تعلمون أن معشر يهود  قد ندموا عل ما صنعوا بينهم وبين 

قريش وغ فان رجاالً من أشرافهم محمد  وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلنا  فهل يرميك عنا أن نأفذ من اليبيلتين من 

فنع يكهم  فتمرب أعناقهم  ثم نكون معك على من بيي منهم؟ فأرسل إليهم أن نعم  ف ن بعثت إليكم يهود فالتمسوا رهنًا من 

س رجالكم  فال تدفعوا إليهم منكم رجالً واحًدا  ثم فرج حتى أتى غ فان  فيال: يا معشر غ فان  أنتم أصلي وعشيرتي وأحب النا

إلي  وال أراكم تتهموني. قالوا: صدقت. قال: فاكتموا علي  قالوا: نفعل  ثم قال لهم مثل ما قال ليريش  وحذرهم ما حذرهم. فلما 

أبو سفيان ورؤوس من  أرسل صلى هللا عليه وسلمكانت ليلة السبت من شوال سنة فمس  وكان ذلك مما صنع هللا لرسوله 

أبي جهل  في نفر من قريش وغ فان  فيالوا لهم: إنا لسنا بدار ميام  قد هلك الفف غ فان  إلى بني قريمة عكرمة بن 

والحافر  فاغدوا لليتال حتى تناجزوا محمد أو نفرغ مما بيننا وبينه  فيالوا لهم: إن اليوم السبت  وهو يوم ال نعمل فيه 

مع ذلك بالذين نياتل معكم حتى تع ونا رهنًا من شيئًا  وقد كان أحدث بعمنا فيه حدثًا  فأصابه ما لم يفف عليكم  ولسنا 

رجالكم يكونون بأيدينا ثية لنا  حتى نناجز محمًدا؛ ف نا نفشى إن مرستكم الحرب  واشتد عليكم اليتال أن تسيروا إلى 

قريمة. بالدكم  وتتركونا والرجل في بلدنا  وال  اقة لنا بذلك من محمد  فلما رجعت إليها الرسل بذلك الذي قالت بنو 

قالت: قريش وغ فان تعلمون  وهللا إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لح   فأرسلوا إلى بني قريمة إنا وهللا ال ندفع إليكم 

رجالً واحًدا من رجالنا  وإن كنتم تريدون اليتال فافرجوا فياتلوا  فيالت بنو قريمة حين انتهت إليهم الرسل بهذا: إن الذي 

لح   ما يريد اليوم إال أن يياتلوا؛ ف ن وجدوا فرصة انتهزوها  وإن كان غير ذلك استمروا إلى ذكر لكم نعيم بن مسعود 

بالدهم  وفلوا بينكم وبين الرجل في بالدكم  فأرسلوا إلى قريش وغ فان: إنا وهللا ال نياتل معكم حتى تأتونا رهنًا  فأبوا 

 ر والرعد والبرق  وقذف في قلوب الذين كفروا الرعب  فولوا عليهم وحذل هللا بينهم  وفرق جمعهم  ثم أرسل الريج بالم

 األدبار.

وقال بعو أهل العلم : ال يجوز الكذب م لياً وإنما الميصود التورية والنبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا أراد غزو ً ورى 

ه إذا أراد أن يغزو جهة المشرق بغيرها كذا جا  في الحديث ولم يذكر عنه أنه كان يكذب في الحرب ق  ومعنى توريته أن

ما  ونحو ذلك فيمن به ال ري  وعورته وسهولته وهل يوجد أن يسأل عن مثالً جعل يسأل عن أشيا  في جهة المغرب ك

من يسمعه يسأل عن ذلك أنه يريد جهة المغرب وأما التصريج بالكذب فلم ينيل عنه ق    وأجيب بأن ذلك من فصائصه 

بين الزوجين ولو كان ى جواز الكذب في الحرب واإلصالا اسب الكذب   وقد تيدمت األدلة علحيث ميام النبو  ال ين
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  قال النووي : الماهر إباحة حييية الكذب في األمور الثالثة الميصود التورية لم يكن لذكرها وتفصيص هذه الثالث فائد  

ما لو قصد مالمو قتل رجل أفتفى عنده فييول  لم لكن التعريو أولى اهـ وقد اتف  العلما  على جواز الكذب للمرور  ك

 (1653) نيل األو اركتاب الجهاد باب الكذب في الحرب صأره وال أدري أين مكانه وله أن يحلف على ذلك وال يأثم 

  إن من الغير  ما يحب هللا)  قال صلى هللا عليه وسلموتستحب الفيال  في الحرب؛ لما ورد عن جابر بن عتيك: أن النبي  

 ومن الغير  ما يبغو هللا  وإن من الفيال  ما يحب هللا  ومنها ما يبغو هللا؛ فأما الغير  التي يحبها هللا  فالغير  في الريبة

والفيال  التي يحبها هللا  فافتيال الرجل بنفسه عند اليتال  وافتياله    وأما الغير  التي يبغو هللا  فالغير  في غير الريبة  

 رواه أبو داود والنسائي (  والفيال  التي يبغو هللا  كافتيال الرجل في الففر والبغي   عند الصدمة

ً رأسه بعصابٍة حمرا  كانت ترف بعصابة الموت فيال النبي  وروي أن أبا دجانة كان يتبفتر في مشيتة يوم أحد عاصبا

 0ل عليه الصال  والسالم صلى هللا عليه وسلم ) تلك مشية يبغمها هللا إال في هذا المو ن أو كما قا

 ))  باب مشاور  اإلمام المسلمين في أمر الجهاد  ((

ه ْم ش وَرى وَ .وقال: َشاِوْره ْم فِي األَْمرِ وَ يشاور اإلمام في أمر الجهاد ذا الرأي والدين من المسلمين  ليوله تعالى  أَْمر 

أبي سفيان  فتكلم أبو بكر  فأعرو عنه  ثم تكلم لغه إقبال شاور حين ب صلى هللا عليه وسلم  وعن أنس أن النبي بَْينَه مْ 

عمر  فأعرو عنه  فيام سعد بن عباد   فيال: إيانا تريد يا رسول هللا  والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نفيمها البحر 

كتاب الجهاد  رواه أحمد ومسلموا. ألفمناها  ولو أمرتنا أن نمرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا  قال: فندب رسول هللا  الناس فان لي

وروى البغوي بسنده   رواه أحمد والشافعي . وعن أبي هرير  قال: ما رأيت أحًدا أكثر مشور  ألصحابه من رسول هللا. والسير باب غزو  بدر

ير  النبي ومن تتبع س 0صلى هللا عليه وسلم عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رجالً أكثر استشار  للرجال من رسول هللا 

ً أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يكثر من مشاور  أصحابه فاصةً في أمر الجهاد  ً ييينيا صلى هللا عليه وسلم علم علما

وفدا  فاستشارهم في بدر وأحد واألحزاب وغيرها وكان مما أشاروا عليه في بدر الممي للجهاد والنزول على ما  بدر 

  في أحد بالفروج إلى فارج المدينة وكان رأيه البيا  فيها فترك رأيه وأفذ برأيهم  وأشاروا عليهاألسرى أو قتلهم   

وأشار عليه سلمان الفارسي رمي هللا عنه بحفر الفندق يوم األحزاب فأفذ برأيه   واستشار عليه الصال  والسالم 

هللا ما كانوا ي معون به ونحن على الكفر السعدان في تفذيل بعو الكفر  ب ع ائهم من ثمر المدينة فامتنع السعدان وقاال و

واليصص في  0إال بيعاً أو قرًى فكيف ونحن على الح  أو كما قاال فأفذ النبي صلى هللا عليه وسلم برأيهم وترك رأيه 

مثل هذا كثير   وهذا ورأى النبي صلى هللا عليه وسلم هو األكمل واألصوب واألرجج وهو المؤيد بالوحي عليه الصال  

سالم ومع ذلك ترك رأيه وأفذ برأي أصحابه ليبين ألمته فمل الشورى وعمم ف ر تركها   وقد بينت في كتابي وال

   0أفالق األنبيا  فمل الشورى وأنها من أفالق األنبيا  فراجعه إن شئت 

** ** ** 
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 ))  حكم الفرار من المعركة  ((

َعِلَم أَن  فِيك ْم َمْعفاً وَ  وَن َفف َف     َعنك مْ اليوله تعالى ن مثليهمرين  ويحرم فرار جماعة مال يحل لمسلم أن يهرب من كاف

ائَةو َصابَِر و يَْغِلب وا ِمائَتَْينِ فَ  نك م مكِ نك ْم أَْلفو يَْغِلب وا أَْلفَْينِ وَ   ِن يَك ن مكِ لم  في ألنه لو كان فبًرا   وهذا أمر بلفم الفبر ِإن يَك ن مكِ

فيلزمهم الثبات وقال ابن عباس: من فر من اثنين فيد فر  ومن فر من ثالثة فما فر   ألمر ييتمي الوجوب.يكن تففيفًا  وا

وَن   ليوله تعالى فيما دون المعفين َ َكِثيًرا ل عَل ك ْم ت ْفلَح  واْ  ك وقوله  ر  األنفال( سو45)}يَا أَيهَها ال ِذيَن آَمن واْ إِذَا لَِييت ْم فِئَةً َفاثْب ت واْ َواْذك ر 

واْ َزْحفاً فاَلَ ت َولهوه م  األَْدبَاَر  تعالى  عد الفرار  صلى هللا عليه وسلموألنه   ( سور  األنفال15)}يَا أَيهَها ال ِذيَن آَمن واْ إِذَا لَِييت م  ال ِذيَن َكفَر 

  قيل: «اجتنبوا السبع الموبياتليه وسلم ) صلى هللا ععن أبي هرير   قال: قال رسول هللا  «الصحيحين»من الكبائر  ففي 

الشرك باهلل  والسحر  وقتل النفس التي حرم هللا إال بالح   وأكل الربا  وأكل مال اليتيم  »يا رسول هللا  وما هن؟ قال: 

ألن هللا   .ومن قصد بفراره التحيز إلى فئة  أو التحرف لليتال أبيج له( والتولي يوم الزحف  وقذف المحصنات الغافالت

تََحيكِزاً إِلَى فِئَةٍ تعالى قال ِيتَاٍل أَْو م  ً لكِ فا تََحركِ ومعنى التحرف لليتال أن ينحاز إلى مومع يكون    ينمم إليهم ليياتل. إِال  م 

اليتال فيه أمكن. مثل أن يكون في مومع مي   فينحاز إلى سعة  أو من مع شة إلى ما   أو من نزول إلى علو  أو من 

ال شمس أو ريج إلى استدبارها  أو يفر بين أيديهم لتنتيو صفوفهم  أو تنفرد فيلهم من رجالتهم  أو ليجد فيهم استيب

سوا  قربت أو بعدت؛ لما روى ابن أما الفئة فو   فرصة أو ليستند إلى جبل  ونحو ذلك مما جرت به عاد  أهل الحرب.

فحاص المسلمون حيصة عميمة وكنت فيمن حاص  فلما  ليه وسلمصلى هللا ععمر أنه كان في سرية من سرايا رسول هللا 

برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف  وبؤنا بغمب من هللا  فجلسنا لرسول هللا  قبل صال  الفجر  فلما فرج قمنا  

عن عمر أنه قال: أنا فئة كل و حديث حسن.أفرجه الترمذي  وقال:  «ال  بل أنتم العكارون  أنا فئة كل مسلم»فيلنا له: نحن الفرارون  فيال: 

وإذا    مسلم  وقال: لو أن أبا عبيد  تحيز إليك لكنت له فئة  وكان أبو عبيد  بالعراق  وإن زادوا على مثليهم فلهم الفرار.

م الكفار فشي األسر فاألولى أن يياتل حتى ييتل وال يسلم نفسه لألسر ألنه يفوز بالثواب والدرجة الرفيعة ويسلم من تحك

عينًا   بعث عشر ً صلى هللا عليه وسلم عليه بالتعذيب واالستفدام والفتنة.ف ن استأسر جاز لما روى أبو هرير   أن النبي 

  فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد  رامٍ  ر عليهم عاصم بن ثابت  فنفرت إليهم هذيل بيريب من مائة رجلٍ وأم  

نا أيديكم ولكم العهد والميثاق  أن ال نيتل منكم أحًدا  فيال عاصم: أما أنا فال أنزل في ذمة مشرك فيالوا لهم: أنزلوا فأع و

فرموهم بالنبل  فيتلوا عاصًما مع سبعة معه  ونزل إليهم ثالثة على العهد والميثاق منهم: فبيب وزيد بن الدثنة  فلما 

. فعاصم أفذ بالعزيمة  وفبيب وزيد أفذا بالرفصة  وكلهم محمود عليهمتف  استمكنوا منهم أ ليوا أوتار قسيهم  فرب وهم بها. 

إن منوا وألنهم ال يأمنون الع ب   الثبات يجبوال   والفرار أولى من الثبات إن منوا التلف بتركه  غير مذموم وال ملوم.
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ف ن جا  العدو بلًدا ي هللا عنه   كما فعل الحسين رم أسرواوأن يياتلوا وال يست الهالك في الفرار والثبات فيستحب الثبات

تحيز إلى وإن كانوا أكثر من نصفهم ليلحيهم مدد أو قو     وإن ليوهم فارج الحصن  فلهم ال هم.نفألهله التحصن م

 و قتل  فليس ذلك عذًرا في الفرارأ وابهم لشرودوإن غزوا فذهبت د  ألنه بمنزلة التحرف لليتال  الحصن ليلحيهم مدد وقو 

تحرفين لليتال وإن قالوا أنهم فروا م فال شي  لهم إن أحرزها غيرهم. نها  وإن فروا قبل إحراز الغنيمةال ممكن بدوإذ اليت

فاشتعلت فعلوا ما  كبهم نارو اليي في مرألنهم لم يشهدوا الواقعة حال تيمي الحرب واالعتبار به  وإن أ   فال شي  لهم أيًما

في الما  ليتفلصوا من النار   ف ن شكوا أو تيينوا التلف فيهما  أو منوا السالمة  من الميام أو الوقوع يرون فيه السالم

 ألن حفم الروا واجب وغلبة المن كالييين في أكثر األحكام  فهنا كذلك.فيهما منًا متساويًا فيروا   

** ** **  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ))  من يحرم قتله من الكفار  ((

بي وال امرأ  وفنثى وراهب وشيخٍ فان وزمن وأعمى ال رأي لهم ولم يياتلوا أو وال يجوز قتل ص (162)صقال في الروو 

وأدلة ذلك وتفصيله 0يحرموا ويكونون أرقا  بسبي اهـ  فهؤال  سبعة ال ييتلون إال ب حدى ثالث الرأي أو اليتال أو التحريو 

 كما يلي : 

نهى عن قتل النسا  والصبيان   صلى هللا عليه وسلمن النبي إرمي هللا عنهما قتل نسائهم وصبيانهم لما روى ابن عمر  تحريم 

  0 للمسلمين فيتلهما إتالف لمال المسلمين ن رقييين وماالً ا. وألنهما يصيرمتف  عليه

ة له وألنه ال نكاي رواه أبو داود «ال تيتلوا شيًفا فانيًا  وال  فالً  وال امرأ »أنه قال:  ز قتل شيخ فان لما روي عن النبيوال يجو

  في الحرب.

   ألنه يحتمل أن يكون امرأ  فال يجوز قتله مع الشك وال يجوز قتل فنثى مشكل

عن أبي بكر الصدي   أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام   وال يجوز قتل زمن وأعمى وراهب لما روي
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سوا أنفسهم في الصوامع  فدعوهم وما حبسوا له ال تيتلوا الولدان  وال النسا   وال الشيوخ  وستجدون قوًما حبفيال: 

تيتلوا امرأ ً وال صبياً وال كبيراً هرماً وال  وعند مالك في المو أ قال الصدي  ليزيد : إني موصيك بعشر فالل ال «أنفسهم

ال تغلل وال تجبن تي ع شجراً مثمراً وال تفرب عامراً وال تعيرن شا ً وال بعيراً إال لمأكله وال تغرقن نفالً وال تحرقه و

  .(996)تيسير العالم شرا عمد  األحكام للبسام

وألنهم يصيرون رقييًا  0أدركوا فالًدا فمروه أن ال ييتل ذرية وال عسيفًا صلى هللا عليه وسلم ليول النبي  وال ييتل عبد

 صبيان.للمسلمين بنفس السبي  أشبهوا النسا  وال

وقال األوزاعي: ال ييتل  0ال: اتيوا هللا في الفالحين الذين ال ينصبون لكم الحرب وال ييتل الفالا لما روي عن عمر  أنه ق

الحراث إذا علم أنه ليس من المياتلة. وقال الشافعي: ييتل إال أن يؤدي الجزية لدفوله في عموم المشركين  ومن أدلة اليول 

  0أشبهوا الشيوخ والرهبان األول: أن الصحابة لم ييتلوهم حين فتحوا البالد  وألنهم ال يياتلون

فيتلته  حمود بن سلمةقتل يوم قريمة امرأ  أليت رحى على م صلى هللا عليه وسلمألن النبي  ومن قاتل ممن ذكر جاز قتله 

من قتل )  بامرأ  ميتولة يوم الفندق  فيال صلى هللا عليه وسلمقال: مر النبي رمي هللا عنهما     وروي عن ابن عباس 

قال: نازعتني قائم سيفي  قال: فسكت وألن النبي وقف على امرأ  ميتولة   (وِلَم؟)  ل: أنا يا رسول هللا  قالقال رجهذه؟ 

ففيه دليل على أنه إنما نهى عن قتل المرأ   إذا لم تياتل.وكذلك من كان ذا رأي يعين  ( يا لها قتلت  وهي ال تياتل؟)  فيال

مة كان شيًفا كبيًرا وكان له رأي ف نه أشار على هوازن يوم حنين أال يفرجوا به في الحرب  يجوز قتله ألن دريد بن الص

     ففالفه مالك بن عوف ففرج بهم فهزموا  فيال دريد في ذلك:يمعهم الذرار

 أمرتهم أمري بمنعرج اللوى             فلم يستبينوا الرشد إال محى غد

ولهذا قال    ألنه هو األصل وعنه يصدر اليتال   أبلغ من اليتال وقتل  ولم ينكر النبي  قتله  وألن الرأي في الحرب

  المتنبي:

 المحل الثاني   يالرأي قبل شجاعة الشجعان           هو  أول  وه

 لغت من العليا  كل مكان بف ذا  هما اجتمعا لنفس مر           

 أقرانه          بالرأي قبل ت اعن الفرسان  ما   عن  الفتى بولر

إذا كان ممن لو كان صحيًحا قاتل كاإلجهاز على الجريج ألن في تركه حيًا مرًرا  الغير ميئوٍس من برئه ييتل المريوو

  وًسا من برئه فكزمن لعدم النكاية.ئيمسلمين وتيوية للكفار  وإن كان معلى ال

 

هو ن رميهم يفمي إلى تع يل الجهاد  وم اإلمتناعألن    جاز رميهم  وييصد المياتلة منهم بمن ال ييتل الكفار وإن تترس

 وسيلة إلى المفر بالمسلمين.

 

 )) حكم قتل الترس من المسلمين  ((
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ْم  وليوله تعالى  وهو محرم بمسلمين لم يجز رميهم ألنه يؤول إلى قتل المسلمين إن تترس الكفار  وا َوَصدهوك  }ه م  ال ِذيَن َكفَر 

وه  َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواْلهَ  وه ْم أَن تََ ؤ  ْؤِمنَاتو ل ْم تَْعلَم  ْؤِمن وَن َونَِسا  مه ْم فَت ِصيبَك م ْدَي َمْعك وفًا أَن يَْبل َغ َمِحل ه  َولَْواَل ِرَجالو مه

عَر  و بِغَْيِر ِعْلٍم ِلي ْدِفَل     فِي َرْحَمتِِه َمن يََشا  لَْو تََزي ل وا لَعَذ ْبنَا ال   ْنه م م  ْم َعذَابًا أَِليًما  مكِ وا ِمْنه  قال الليث: ترك  ( سور  الفتج25)ِذيَن َكفَر 

علينا بترك رميهم فيرمون  يكون فيه مررو إال أن  اهـفتج حصن ييدر على فتحه  أفمل من قتل مسلم بغير ح  

: وليد اتف  العلما  على أن (546  537/  28( )  52/  20) قال ابن تيمية في الفتاوى   0 للمرور   وييصد الكفار بالرمي دون المسلمين

جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وفيف على المسلمين المرر إذا لم يياتلوا ف نهم يياتلون وإن 

وإن  قال في اإلنصاف : ( 271/  4) أفمى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم .. اهـ   وقال ابن قاسم في حاشية الروو 

 تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إال أن نفاف على المسلمين فيرميهم وييصد الكفار وهذا بال نزاع . اهـ

** ** ** 

 ))  حكم تبييت الكفار وإحراق دورهم ومزارعهم  ((

إذا لم فان   غارون  ولو قتل بال قصد من يحرم قتله  كصبي وامرأ  ومجنون وشيخٍ  ميجوز تبييت الكفار ليالً وقتلهم وه

ييصدوا لحديث الصعب بن جثامة الليثي قال: سمعت رسول هللا  يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم 

ر رسول هللا  أبا بكر  فغزونا ناًسا من المشركين فبيتناهم. . وقد قال سلمة بن األكوع: أم  متف  عليه «هم منهم»وذراريهم  فيال: 

وقد روى عن عمرو بن  أفرجه الترمذيورد أن النبي  نصب المنجني  على أهل ال ائف.  فيد   بالمنجني  ويجوز رميهم رواه أبو داود.

وألن اليتال به معتاد  ويجوز رميهم بنار وهدم حصونهم وق ع المياه    العاص  أنه نصب المنجني  على اإلسكندرية

ونحوهم؛ للحديث الساب    ويجوز اإلغار  على  عنهم  وفتج الما  ليغرقهم وإن تممن ذلك إتالف النسا  والصبيان

عن قتل  صلى هللا عليه وسلمال يجوز عير دوابهم ولو شا   لنهيه لكن مراعيهم  ونحو ذلك  مما فيه إمعاف لهم.  

الحيوان صبًرا  وقول الصدي  ليزيد بن أبي سفيان في وصيته  وال تعيرن شجًرا مثمًرا  وال دابة عجما   وال شا  إال 

ولما روى أن حنملة بن الراهب عير بأبي    إال ما يياتلون عليه من دوابهم ألن قتلها وسيلة إلى المفر بهم 0أكلة اهـ.لم

    فجلس على صدره فجا  ابن شعوب فيال: سفيان فرسه فسي  عنه

 ألْحِمين  صاحبِي ونفسي           ب عنٍة ِمْثَل ش عَاعِ الشمِس 

وق عتة إذا  عهمفعل حنملة  ويجوز حرق شجرهم وزرصلى هللا عليه وسلم ان  ولم ينكر النبي ذ أبا سفييفيتل حنملة واستن

ن لكِينٍَة أَْو تََرْكت  مَ دعت الحاجة إلى إتالفه ليوله تعالى ِ م  ا قََ ْعت م مكِ .وروى ِلي ْفِزَي الفَاِستِيينَ وَ  وَها قَائَِمةً َعلَى أ ص وِلَها فَبِ ِْذِن   

قتتال البستتام : يتتدل الحتتديث علتتى أن   متفتت  عليتهأن رستتول هللا  حتترق نفتتل بنتتي النمتتير وق عتته » عنهمتتا  رمتتي هللاابتتن عمتتر  

المستلمون بي عته متن الشتجر  ومتا تمترر (6/378) تومتيج األحكتام 0التدمير إذا كان وسيلة إلى مصلحة أعمتم متن مفستدته فهتو جتائز 

حرم ق عه لما فيه متن اإلمترار  مره  أو ينتفعون ببيائه لعلوفتهمث لكونهم ينتفعون به في االستمالل أو يأكلون من والزرع

 بنا.
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** ** ** 

  

 )) حكم ما يسمى بالعمليات اإلستشهادية  ((

 :قولين افتلف العلما  فيها على 

والشتيخ نكايتةً للعتدو وانتصتاراً لإلستالم وهتو قتول الشتيخ حمتود العيتال والشتيخ ستلمان العتود   ااألول / الجواز إذا كتان فيهت
ستتليمان العلتتوان ومتتاهر كتتالم الشتتيخ محمتتد العثيمتتين والشتتيخ ناصتتر التتدين األلبتتاني واشتتتر  األفيتتر كونهتتا بتتأمر اإلمتتام 
واألفيرين على أن العمليات الموجود  في زمانهما في فلس ين وغيرها  أنها ليست جائز  إذ ليس فيها نكايةً للعدو بتل فيهتا 

تحام المدن بآالته الحربية التي ال يست يعون مواجهتها وما يحصتل متن جترا  ذلتك متن وتحريوو له على اليتل واق تحريشو 
قتل وهدم للمنازل والبيوت والمساجد وغيرها وربما هتكو لألعراو وأسرو وحتبسو وتعتذيب فلتيس فيهتا نكايتةو بالعتدو م ليتاً 

 :  أهمها من بشرو  تجوزالشيخ سلمان بن فهد العود  : هذه العمليات فلذا ال يجيزونها   وقال 
 .  هللا كلمة إلعال  ذلك يكون أن( 1
أو  علتتيهم ري المستتلمينَجتتأو ت   هزيمتتة أو جتترا أو بيتتتل   بالعتتدو نكايتتة ذلتتك فتتي أن   يجتتزم أو   المتتن علتتى يغلتتب أن( 2

 بتل   ادهموأفتر النتاس وحتاد يوكتل أن يمكتن ال التيدير وهذا  بالجماعة فكيف واحد فعل هذا أن يرون حين نفوسهم تمعف
  وأوليائته وحماتته اإلستالم أهتل متن والسياستية العستكرية باألحوال والمعرفة والدراية الفبر  أهل عن صادراً  يكون أن البد
ً  أو قتتالً  فتيهم ستوجع أنها المن على يغلب أو   العلم يتحي  بحيث  والفبر  الشأن أهل لتيدير فامع اإلثفان فحد    جرحتا
ً بلي مرراً  فيهم تحدث أو ً  فيهم تنشر أو   غا  ستي  متردود لهتا يكتون أن دون   ديتارهم إلتى الرحيتل علتى تحملهتم أو   رعبتا
 المستلمون عليهتا ال ييتوى شتاملة حترب إلتى االنجرار أو   واليرى المدن تهديم أو   األبريا  من االنتيام مثل ذلك من أكثر
  0 اإلدراك وقو  النمر وبعد الفهم هللا آتاه من فيه النمر يملك مما هذا أشبه وما  لها يستعدوا ولم
 ومنهم   المسالمون ومنهم   المحاربون منهم   أنواع الكفار ف ن   المسلمين على الحرب أعلنوا كفارٍ  مد هذا يكون أن( 3

ً  الكفر وليس   المعاهدون ومنهم   الذميون ومنهم   المستأمنون  فتي كمتا الصتحيج الحتديث فتي ورد بل ب  الق ليتلهم مبيحا
 متن يوجتد ريحهتا وإن   الجنتة رائحتة يترا لتم معاهتداً  قتل من)  قال صلى هللا عليه وسلم النبي عن عمرو بن عن البفاري
 وعتتدم الصتحة علتى المستتلمين عيتود إجترا  واألصتتل   وغيترهم ماجته وابتتن وأحمتد النستائي ورواه(  عامتتا أربعتين مستير 
 .  العريو والفساد الفومى إلى يفمي وهذا   فيها التأويل

 فتاليهود   منهتا و تردهم ميتاومتهم المستلمون وأراد   وحكموهتا وتملكوها دفلوها بالدٍ  أوفي   بالدهم في هذا يكون أن( 4
 .  المذكور  بشرو ها مدهم العمليات هذه تنفيذ يمكن ممن الشيشان في والروس   فلس ين في

 0 أولى باب من هذا في ف ذنهما   بعامته الجهاد في األبوين إذن اشتر  إذا ألنه   األبوين ب ذن تكون أن( 5

 وهو صاحبه نية فلصت إذا هللا سبيل في الجهاد من وهو مشروع عمل االستشهادية العملياتوقال الشيخ حمود العيال : 

 أو قتل من مبه اإلصابات وإيياع النكاية من لها لما الدين هذا أعدا  مد الفعكالة الوسائل ومن الجهادية الوسائل انجج من
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 قلوب وكسر قلوبهم وتيوية عليهم المسلمين تجرئة من فيها ولما   فيهم والهلع واليل  الرعب بث من فيها ولما جرا

ويدل  . الجهادية المصالج من ذلك وغير المسلمين ألعدا  والتوهين واإلغامة التنكيل من فيها ولما فيهم واإلثفان األعدا 

  0 هاثم ذكر لجوازها أدلةً كثير 

 هي : وأدلة المجيزين نذكر و

وفو بِاْلِعبَتاِد   تعتالى قوله -1 ِ َو ك  َرؤ   هللا رمتي الصتحابة فت ن ( ستور  البيتر 207)}َوِمتَن الن تاِس َمتن يَْشتِري نَْفَسته  اْبتِغَتا  َمْرَمتاِت  ك
 أيتتوب وأبتتو الف تتاب بتتن عمتتر قتتال كمتتا   ذلتتك فتتي بنفستته وغتترر لوحتتده الكثيتتر العتتدو علتتى حمتتل متتن علتتى أنزلوهتتا عتتنهم

 (الير بي تفسير)    والحاكم حبان ابن وصححه والترمذي داود أبو رواه كما عنهم هللا رمي هرير  وأبو األنصاري

ِ َوَعد   }قوله تعالى  -2 بَاِ  اْلَفْيِل ت ْرِهب وَن بِِه َعْدو   ك ن ق و  ٍ َوِمن ركِ ا اْستََ ْعت م مكِ ك ْم   َوأَِعدهواْ لَه م م  والعمليات   ( سور  األنفال60)و 

 االستشهادية من اليو  التي ترهبهم .

و نفسه لليتتل أن هذا قد عر   االستشهادووجه ( . جائر سل ان عند ح ٍ  كلمة الجهاد أفمل)  والسالم الصال  عليه قوله -3

 0صلى هللا عليه وسلم  ومع ذلك مدحه النبي

ر بنفسه وتسبب في ذهابها من أجل مصلحة المسلمين   فيد علكمهم كيف هذا الغالم غر  ووجه الداللة أن حديث الغالم -4

هو دلهم عليها فكان متسبباً في قتل نفسه   لكن أ غتفر ذلك في باب الجهاد   ومثله  ييتلونه   بل لم يست يعوا قتله إال ب رييةٍ 

إن من المعلوم أن هذا قال بن عثيمين :  0 صلحة الجهادالمجاهد في العمليات االستشهادية   فيد تسبب في ذهاب نفسه لم

كاملة   ف ذا حصل مثل هذا النفع   فلإلنسان أن  الغالم تسبب في قتل نفسه لكنه حصل بهالك نفسه نفع كبير   آمنت أمةو 

  والحاصل  يفدي دينه بنفسه   أما مجرد قتل عشر  أو عشرين دون فائد    ودون أن يتغير شي  ففيه نمر  بل هو حرام

 اهـ  في العواقب   وترجيج أعلى المصلحتين ودفع أعمم المفسدتين فيه وتدبر   ونمرٍ  إلىأن مثل هذه األمور تحتاج 

فعل البرا  بن مالك في معركة بنفسه ليرهب العدو   ومن ذلك  أن الصحابة كان أحدهم ينغمس في صفوف العدو فدا ً  -5

 هيو على العدو فياتل حتى فتج الباب   ولم ينكر عليه أحد من الصحابة   هليوأعلى الرماا و رٍس في ت لَ مِ اليمامة   ف نه ا حت  

حمل سلمة ابن األكوع واألفرم األسدي وأبي قتاد  لوحدهم على عيينة بن حصن  ومنها  مذكور  في سنن البيهيي في كتاب السير باب التبرع بالتعرو لليتل

التنا سلمة ( عليهم   عليه وسلمصلى هللا ومن معه   وقد أثنى الرسول في الحديث  :قال ابن النحاس  .متف  عليهفيال ) فير رجك

ً أأدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده وان غلب على منه  في  لب  نه ييتل إذا كان مفلصا

ه الصحابة عن مثل فعله   بل في الحديث دليل على ولم ينفعله الشهاد  كما فعل سلمة ولم يعب النبي عليه الصال  والسالم 

قصة أنس بن النمر في وقعة أحد قال :  ومنها ، استحباب هذا الفعل وفمله ف ن النبي مدا أبا قتاد  وسلمة على فعلهما

 متف  عليهواهاً لريج الجنة   ثم انغمس في المشركين حتى قتل . 

   الناس فصاا   فيهم دفل حتى الروم صف على حمل المسلمين من رجالً  أن وفيها اليس ن ينية   في أيوب أبي قصة -6

 نزلت إنما التأويل هذا اوية هذه تتأولون إنكم الناس أيها:  فيال أيوب أبو فيام  التهلكة إلى بيديه يليي هللا سبحان:  وقالوا
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 وإن ماعت أموالنا إن هللا رسول دون  اً سر لبعٍو  بعمنا فيال ناصروه وكثر اإلسالم هللا أعز لما   األنصار معشر فينا

}َوأَنِفي واْ فِي  اويةهذه  نبيه على هللا فأنزل منها ماماع فأصلحنا أموالنا في أقمنا فلو ناصروه وكثر اإلسالم أعز قد هللا

ِ َوالَ ت ْلي واْ بِأَْيِديك ْم إِلَى الت ْهل َكِة     0. الغزو وتركنا وإصالحها األموال على اإلقامة التهلكة فكانت ( سور  البير 195)َسبِيِل  ك

 بتال جتائز وهو للشهاد  والتعرو الكفار في االنغمار جواز فيه: للشهيد الجنة ثبوت في باب قال النووي لمسلم شرا في-7
 حمتل نإ:  بعمتهم قال حتى المالكية علما  بعو عن جوازه تفسيره في الير بي ونيل   اهـ.  العلما  جماهير عند كراهة
 المستلمون بته ينتفتع أثتراً  يتؤثر أو نكايتةً  ستينكي ولكتن ييتتل أنته منته علتى وغلتب وعلتم ونحوه العسكر جملة أو المائة على
ً  ونيل   أيما فجائز  لتم وحتده وهو المشركين من األلف على واحد رجل حمل لو:  قال الشيباني الحسن بن محمد عن أيما
 الواحتد حمتل مستألة فتي حجتر ابتن الحتافم وذكتر ( . 364/  2)  الير بتي تفستير   العدو في نكاية وأ نجا  في ي مع كان إذا بأس بذلك يكن
 يتـجرئ أو بتذلك العتدو يرهتب أنته ومنته   شتجاعته لفتر  كتان إذا بأنته صترحوا الجمهتور أن العتدو متن الكثيتر العدد على

 علتى ترتتب إن ستـيما ال   فممنوع تـهورٍ  جردم كان ومتى.  حسن فهو الصحيحة المياصد من ذلك نحو أو عليهم المسلمين
 علتى المجاهتد اقتحتام فتي العلمتا  فتالف ذكتر أن بعتد العربتي ابتن بكر أبو اإلمام وقال ( 2/473 الستالم ستبل: انمر) .  المسلمين وهن ذلك

 تجرئتةو  النكايتة ودوجت   و الشتهاد   لب:   وجوه ألربعة  الجواز عندي والصحيج)  بهم له  اقة ال التي الكثير  العساكر
  116 /1 العربي البن اليرآن أحكام بالجمع منك فما واحد صنع هذا أن ليروا نفوسهم ومعف   عليهم المسلمين

 إذهاب ف ن العدو قتل أجل من المسلمين بأيدي مسلمةٍ  أنفٍس  إذهاب جاز اليياس على مسألة قتل الترس من المسلمين ف ذا -8

 قتل وأما متعد فمرره عليهم وتعدٍ  لهم ملم فيه الغير قتل ألن منه أسهل أو مثله العدو في نكايةال أجل من بيده المجاهد نفس

 والحمل االنغماس مسألة في قال من على رد هذا وفي  الجهاد باب في ذلك ا غتفر ولكن به فاص فمرره نفسه المسلم

 لم ذلك ومع وسالحهم المسلمين بأيدي ييتل التترس ومسألة فنيول   وسالحهم الكفار بأيدي ي يتل المنغمس أن العدو على

 . فيه الوعيد جا  الذي اليتل باب من بهم المتترس المسلمين قتل يعتبروا

 السنة دلت كما والفداع الكذب مثل غيره في تغتفر لم كثير  مسائل فيه ا غتفر عميمة مصالج من له لما الجهاد أن باب -9

 االستشهادية العمليات مسألة أ دفلت ولذا الجهاد مسائل في األصل هو وهذا   قتله وزيج ال من قتل فيه وجاز  على ذلك 

 0 الباب هذا من

ً  أو للموت واستعجاالً  والميدور اليدر على وتسف  صبر وعدم جزعا نفسه ييتل الذي المنتحر بين فرق هناك-10  تفلصا

ً  أو والعذاب والجروا اوالم من  في المجاهد نفس وبين هللا يرو ما غير في ساف ةٍ  يائسةٍ  فائفةٍ  بنفٍس  الشفا  من يأسا

 في والجهاد بالعدو والنكاية الدين ونصر  هللا عند وما والجنة للشهاد  مت لعةٍ  مستبشر ٍ  فرحةٍ  بنفٍس  االستشهادية العملية

 0فال سوا   سبيل هللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وهتو قتول الشتيخ بتن بتاز  محترم واستتدلوا بأدلتة تحتريم اإلنتحتار واالنتحتار عدم الجواز م لياً ألنها انتحارو اليول الثاني / 

رهم وقتالوا : إن هتذه العمليتات والشتيخ صتالج الفتوزان والشتيخ عبتد العزيتز آل الشتيخ  والشتيخ عبتد العزيتز الراجحتي وغيت
 ليست من جنس المبارز  وال من جنس إليا  الرجل نفسه على الكردوس من الكفار ألسباب منها :
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أن المبارز  وإليا  المجاهد نفسه على الكردوس تكون عند التيا  الصفين في حال المعركة وأما هذه العمليتات فتال تكتون -1
تيهم فيفجتر نفسته فتيهم ولعلته أيمتاً ييتتل متن ال يجتوز قتلته كالنستا  والصتبيان والعجتز  كذلك بل تكون على أناٍس آمنتين يتأ

 0ونحوهم وليس هو كالبيات والنصوص إنما جا ت في حال المعركة فال يياس عليها 
البرا  في أن المليي نفسه على الكردوس لم ييتل نفسه بيده بل قتله الكفار وقد ينجو منهم وهو كثير في تاريخ المسلمين ك-2

 0قصة رميه في حديية بني حنيفة وغيره كثير   بفالف الذي يفجر نفسه ف نه هو الذي قتل نفسه بيده ال بأيدي الكفار 

ما رواه البفاري أن عامر بن األكوع في غزو  فيبر بارز يهودياً فارتد إليته ذبابتة ستيفه فيتلتته   ومتر  النبتي علتى أفتوه -3

) كتذب  صلى هللا عليته وستلم  اً فسأله فيال : إن الناس ييولون إن عامراً حب  عمله فيال النبيسلمة بن األكوع فوجده حزين

ووجته اإلستشتهاد  712كتاب المغازي بتاب غتزو  فيبتر صمن قاله إن له أجرين وجمع بين أصبعيه إنه لجاهدو مجاهدو قل  عربيو مشى بها مثله  ( 

 0أً فكيف بمن ييتل نفسه عمداً أن الصحابة استشكلوا أمره حين قتل نفسه ف 

الراجج عندي / اليول الثاني إذ  معمم أدلة أصحاب اليول األول كان اليتل فيها بأيدي الكفار فكيف تجعل دليالً علتى جتواز 

 0قتل النفس المحرم بنص الكتاب والسنة 

يتاٍت استشتهادية وجبتت  اعتته   وعلتى مسألة / يترتب على اليول األول أنه لو أمر األميتر الجنتد حتال المعركتة بتنفيتذ عمل

 0اليول الثاني ال تجوز  اعته 

 

 ))  أحكام أسلحة الدمار الشامل ((

 أسلحة الدمار الشامل هي التي تمتاز بيدرتها الهائلة على التدمير  واليتل والتفريب  وهي ثالثة أنواع : 

ديد  اإلنفجتار تعتمتد علتى ال اقتة المن ليتة متن تحويتل السالا النووي أو الذري/ نسبة إلى النتوا  والتذر   وهتي قنابتل شت-1
جز  من الماد  بتح يم النوا  الذرية لبعو العناصتر كتاليورانيوم   ويتدفل فتي الستالا النتووي ) الينبلتة الهيدروجينيتة ( ) 

 0ن تدمر المنشآت والينبلة النيترونية ( التي تسمى بـ)السالا النميف( ألنها عند انفجارها ت ل  أشعة تيتل البشر دون أ
السالا الكيميائي / هو كل ماد  تسبب ألماً أو تسمماً في جسم اإلنسان  سوا  كانت غازاً كالكلور  أو سائالً كالفردل  أو -2

 0جسماً صلباً كالكلور استوفينون  ومن أفتك هذه المواد غاز الفردل وغاز األعصاب.

وهتتو استتتعمال  ومي  والبكتيريولتتوجي  نستتبة للجتتراثيم والبيكتيريتتا  الستتالا البيولتتوجي / ويستتمى أيمتتاً بالستتالا الجرثتت-3
الكائنات الحية أو سمومها ليتل اإلنسان أو إنزال الفسائر به أو بممتلكاته متن ثترو  حيوانيتة أو نباتيتة ومتن األمتراو التتي 

 تسببها ال اعون والكوليرا وغيرهما من األوبئة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حكم استعمال هذه األسلحة في الشريعة اإلسالمية 

 افتلف العلما  في حكم امتالك واستعمال هذه األسلحة على قولين :

 الوجوب وأدلتهم كما يلي :ليول األول / ا
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بَاِ  اْلَفْيِل ت ْرِهب وَن بِتِه َعتدْ -1 ن ق و  ٍ َوِمن ِرك ا اْستََ ْعت م ِمك ك ْم َوآَفتِريَن عموم قول هللا تبارك وتعالى )) َوأَِعدهواْ لَه م م  ِ َوَعتد و  و   ك

ْم  ه  ونَه م   ك  يَْعلَم   0فهي تشمل كل ما يمكن إعداده من اليو  المرهبة للعدو ومنها هذه األسلحة  (60)األنفال: ((ِمن د ونِِهْم الَ تَْعلَم 

 0أن إرهاب العدو وتفويفه م لبو شرعي كما في اوية السابية وال يمكن ذلك في هذا العصر إال بتحصيل هذا السالا -2

ستلحة وأثرهتا فتي دفتع العتدوان قبتل أن ييتع   وقتد ومن ينمر في أحوال األمم في هذا الزمن يرى قيمة امتالك مثتل هتذه األ

ذكروا أن مما منع قيام حرب بين أمريكا وروسيا أيام الحرب البارد  هو امتالك كال ال رفين لهذه األسلحة  مما فل  حالتة 

 0من التوازن   لفوف كل  رف من أن يستعمل ال رف اوفر تلك األسلحة مده 

واْ َوَكتان واْ قول هللا عز وجل )) فَأَْرَستلْ -3 تالٍَت فَاْستتَْكبَر  فَص  َم آيَتاٍت مه تفَاِدَع َوالتد  تَل َوالم   قَْوًمتا نَا َعلَتْيِهم  ال هوفَتاَن َواْلَجتَراَد َواْلي م 

ْجتِرِمين (( فت ن هتتذا العتتذاب التذي ستتل ه هللا تعتتالى علتتى فرعتون وقومتته يشتتبه إلتتى حتد بعيتتد األستتلحة البيولوجيتتة  (133)األعتتراف: مه

 0يثة فتياس عليه في جواز رمي الكفار بها.الحد

ووجتته الداللتتة أن الكفتتار قتتد يستتتعملون هتتذا  (126)النحتل متتن اويتةقتول هللا عتتز وجتتل )) َوإِْن َعتتاقَْبت ْم فَعَتتاقِب واْ بِِمثْتتِل َمتتا ع تتوقِْبت م بِتتِه (( -4

م مثتل هتذه األستلحة وهتو متن بتاب العتدل فتي السالا مدنا وقد أبيج لنا أن نعتاقبهم بمثتل عيتوبتهم وال يتتم ذلتك إال باستتفدا

  0العيوبات

( عتن ابتن 1746(  ومستلم فتي الجهاد/بتاب جتواز ق تع أشتجار الكفتار و تحرييهتا )3021حترق التدور و النفيتل ))أفرجه البفاري في الجهاد /بتاب  صلى هللا عليه وسلم لنفل بني النمير تحري  النبي  -5

ووجه الداللة جواز استعمال جميع الوسائل التي تنهك العدو ولو بتدمير ممتلكاته فتدل  علتى جتواز استتفدام مثتل . عمر رمي هللا عنه (

  0ن ينبغي تيييد ذلك بما إذا لم يمكن المفر بهم بدون ذلك هذه األسلحة التي تدمر كل شيٍ  للعدو   لك

والمنجني  يعم به اإلهالك فتياس عليته  رواه الترمذي وغيرهما روي من أن النبي صلى هللا عليه وسلم رمى أهل ال ائف بالمنجني  -6

 0هذه األسلحة 

وهتذه األستلحة متن أمتور التدنيا النافعتة   ي الفمائل/باب وجوب امتثال متا قالته شترعاً () أفرجه مسلم فقوله صلى هللا عليه وسلم ) أنتم أعلم بأمور دنياكم( -7

 0لصد العدوان 

الياعد  الشرعية ) الوسائل لها أحكام المياصد ( ألن اليصد من استعمال هذه األسلحة هو تحيي  اليتو  واألمتن للمستلمين -8

  0فصار حكمها حكم هذا الميصد الشرعي الم لوب 

د  الشرعية ) ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ( وذلك ألن اإلعداد للجهاد واجب وحفم األمة من أعدائها واجتب الياع-9

 0وال يتحي  هذان الواجبان في هذا العصر إال بهذه اليو  الحديثة 
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ر لحمايتة الياعد  الشرعية ) المرورات تبيج المحمورات ( ووجه ذلك أن هذه األسلحة صارت من مترورات العصت-10

 0المسلمين وإرهاب عدوهم وحفم البالد والعباد من أ ماع الدول التي تمتلك مثل هذه األسلحة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م كما يلي :عدم الجواز وأدلتهاليول الثاني / 

ْحِسنِين (( -1 َ ي ِحبه اْلم  وقال النبي صلى هللا عليته وستلم: )إن هللا كتتب  (195)البير  من اويتةعموم قول هللا عز وجل )) َوأَْحِسن َواْ إِن   ك

واليتل بهذه األسلحة ليس من اإلحسان فتي  واليتتل ( أفرجه مسلم في الصيد والذبائج /باب األمر ب حسان الذبجاإلحسان على كل شي   ف ذا قتلتم فأحسنوا الِيتلة( 

 0اليتلة بل من الترويع واإلهالك الشديد 

 0واليتل بهذه األسلحة فيه تمثيل بمن ييتل بها. أفرجه مسلم في الجهاد باب تأمير األمرا  على البعوثنهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن المثلة -2

) أفرجه البفتاري فتي الجهاد/بتاب قتتل النستا  فتي الحترب  ومستلم فتي الجهتاد /بتاب تحتريم قتتل النستا  والصتبيان فتي الحترب  عتن ابتن عمتر قتل الصبيان والنسا   نهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن-3

 0ليتلهم. واستعمال هذه األسلحة ذريعة رمي هللا عنه(  

  والياعتد  عنتد العلمتا : أنته يثبتت تبعتاً متا ال ويمكن أن يجاب عما ممى  بأن وقوع ذلك هو على سبيل التبع  وليس أصالً 

رمي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم س ئَِل عن أهل الدار متن  يثبت استيالالً   ويؤيد هذا ما رواه الصعب بن جثامة 

لدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ومسلم في الجهاد/باب جواز قتل النستا  والولتدان فتي رواه البفاري في الجهاد/باب أهل االمشركين ي بَي تون   فيصاب من نسائهم وذراريهم  قال: )هم منهم( 

 0أي هم في حكمهم في جواز قتلهم إذا لم يمكن التمييز بينهم ولم يتعمد قتلهم البيات(

تم فالنتا وفالنتا ما رواه أبتو هريتر  رمتي هللا عنته قتال: بعثنتا رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم فتي بعتث فيتال: )إن وجتد-4

فأحرقوهما بالنار( ثم قال رسول هللا صلى هللا عليته وستلم حتين أردنتا الفتروج: )إنتي أمترتكم أن تحرقتوا فالنتا وفالنتا  وإن 

  وبعتو أستلحة فنهى عن اليتل باستتعمال النتاررواه البفاري في الجهاد باب ال يعذب بعذاب هللا  النار ال يعذب بها إال هللا  ف ن وجدتموهما فاقتلوهما( 

 الدمار الشامل تحرق كما تحرق النار  بل أشد  فتكون أولى بالتحريم.

 

والجواب / أن هذا مع اليدر  على قتلهم ورد عدوانهم بدون ذلك وأما مع عدمه فالتدفاع مشتروعو بكتل الستبل لمتا ذكرنتا متن 

 0األسلحة األدلة وألنه قد أبيج لنا أن نرد عليهم بالمثل وهم قد يستفدمون مثل هذه 

 

الياعد  الشرعية ) در  المفاسد ميدمو على جلب المصالج ( وجه ذلك أن تصنيع مثل هذه األسلحة فيه مفاسد ماهر  على -5
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البيئة واإلنسان كما أن تفزينها ليس باألمر الهين ف ن تسرب بعو هذه المواد يستبب حتوادث ف يتر   وانتشتاراً ألمتراو 

 0منعت ولو كان فيها مصالج مستعصية   فدرأً لهذه المفاسد 

والجواب / أن هذه الياعد  تيي د بما إذا كانت المفاسد أعمم من المصالج   وأما إذا كانت المصالج أعمم  ف ن تحصيلها ميدم 

على در  المفاسد  كما أنه إذا أمكن تحصيل المصالج ودفع المفاسد جميعاً فعلناها وهذا ممكن في هذه األسلحة   ثم إن هتذه 

ألسلحة ليست شراً محما  بل كمتا تستتعمل فتي اليتتال  فت ن لهتا استتعماالت مفيتد  فتي نتواحي شتتى  فتي الزراعتة وتوليتد ا

 0ال اقة ومحاربة األمراو واألوبئة وغير ذلك 

 

أن دين اإلسالم دين الرحمة وقد تكاثرت النصوص في ذلك وليس من الرحمة هذا التدمير الهائل والتفريب الذي تحدثته -6

 0ذه األسلحة فوجب الكف عن استعمالها ه

للعدو بل دينو حفم ألهله وسائل سالمتهم وما يحافم  والتفاذل االستسالمالجواب / نعم اإلسالم دين الرحمة ولكن ليس دين 

على أمتنهم ودفتع عتدوهم فت ذا لتم يتمكنتوا متن ذلتك إال باستتفدام مثتل هتذه األستلحة جتاز لهتم ذلتك دفعتاً عتن األنفتس والمتال 

 0والحريم 

 

أن الجهاد ليس الهدف منه اليتل والتدمير بل نشر الدين والدفع عنه وهذه األسلحة تيتل وتدمر وليس فيهتا نشترو للتدين بتل -7

 0ت بَِغو  الفل  إلى دين هؤال  الذين يستفدمونه بأن دينهم دين اليتل والتدمير وإال لما أجاز لهم استفدام مثل هذه األسلحة 

لهدف من تملك هذه األسلحة واستفدامها للمرور  هو اليتل والتدمير بل الهدف التدفع عتن التدين وإرهتاب الجواب / ليس ا

 0العدو ومعاملته بمثل عمله 

 

أنه قد يوجد في بالد العدو مسلمين فمرب العدو بمثل هذا السالا يكون فيه قتتلو للمستلمين وحفتم مستلٍم واحتد فيترو متن -8

وا َوَصدهوك ْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواْلَهْدَي المسلم من الوعيد الشديد وقد قال تعالى قتل ألف كافر مع ما في قتل  }ه م  ال ِذيَن َكفَر 

عَر  و بِغَْيِر ِعلْ َمْعك وفًا أَن يَْبل َغ َمِحل ه  َولَْواَل  ْنه م م  وه ْم فَت ِصيبَك م مكِ وه ْم أَن تََ ؤ  ْؤِمنَاتو ل ْم تَْعلَم  ْؤِمن وَن َونَِسا  مه ٍم ِلي تْدِفَل     ِرَجالو مه

ْم َعتتذَابًا أَِليًمتتا   وا ِمتتْنه  فلتتم يعتتذبهم لوجتتود مستتلمين فتتيهم وعتتذاب  ور  الفتتتج( ستت25)فِتتي َرْحَمتِتتِه َمتتن يََشتتا  لَتتْو تََزي ل تتوا لَعَتتذ ْبنَا ال تتِذيَن َكفَتتر 

ْستنَيَْيِن َونَْحتن  نَتَتَرب ص  الكافرين قد يكون بتسلي  المؤمنين عليهم في اليتال كما قال تعالى  }ق ْل َهْل تََرب ص وَن بِنَا إِال  إِْحَدى اْلح 
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ْن ِعنِدِه أَْو بِأَْيدِ  تََربكِص توَن  بِك ْم أَن ي ِصيبَك م   ك  بِعَذَاٍب مكِ تواْ إِن تا َمعَك تم مه وليستت هتذه المستألة متن جتنس قتتل  ( ستور  التوبتة52)ينَا فَتََرب ص 

الترس من المسلمين إذ أن قتل الترس ال يكتون إال بشتروٍ  منهتا كتون التترس فتي أرو المعركتة   وال يمكتن قتتال الكفتار 

  0وهذه ال تصلج في أسلحة الدمار الشامل  0بدون قتلهم   وقد فيف المرر على المسلمين بترك قتلهم 

الجواب / أن هذه المسألة من جنس قتل الترس وأما اشترا  كون الترس في أرو المعركة فهذا حينما كان اليتال بالسيوف 

والرمتاا وأمتتا اون فأصتتبج بال تتائرات والصتتواريخ ييتتذف بهتتا العتتدو متتن أرمتته فأرمتته أرو معركتتة    ونحتتن ال نجيتتز 

هذه األسلحة إال إذا فيف المرر على المسلمين بتترك استتفدامها ولتم يمكتن قتتل وردع الكفتار بتدونها فمتالً عتن استفدام 

 0قتل الترس من المسلمين   وحينئٍذ تدرأ أعلى المفسدتين بأدناهما 

 

 الراجج / وجوب امتالك هذه األسلحة واليتال بها بشرو  هي :

بأال يندفع العدو إال بها  قال الموف : أما العدو ف ذا قدر عليه فال يجوز تحرييته  اليصوىأن ال تستفدم إال عند المرور  -1

 (13/138) المغني )بالنار بال فالف نعلمه 

أال يترتب على استعمالها مرر على المسلمين ف ن دفع المفاسد أولى من جلب المصالج مثل كون األعدا  ال يستعملونها -2

هم أكثر وأقوى مما لدى المسلمين   فترك استعمالها حينئٍذ أولى حمايةً لدما  المسلمين ومثتل إال مع من يستعملها معهم ولدي

  0هذه األمور تيد ر من أهل الفبر  

 0أن يكون استعمالها بيدر الحاجة   فمتى اندفع العدو وجب الكف -3

 0 فال والشيوخ وغيرهم ما أمكن ذلك أن ي تَيى في استعمالها األماكن المأهولة بمن يحرم قصد قتلهم كالنسا  واأل-4

 

** ** ** 
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 ( ( )أحكام األسرى )

ه على المجي  بمرب أو غيره وليس بمريو  حرم قتله قبل همن أسر أسيًرا من الكفار وقدر أن يأتي به اإلمام ولو ب كرا

مرب وال بغيره أو كان مريًما أو بان به ال ف ن لم ييدر على اإلتي عليه أفتياتو ه رأيه ألنه فياإلتيان به إلى اإلمام فيرى 

على المسلمين  ألن تركه مررو  أو يياتله فله قتله و يفاف منهأ جريًحا ال يمكنه المشي معه أو يفاف هربه أو يهرب منه

أمية ألن عبدالرحمن بن عوف أسر إن قتله  ويحرم قتل أسير غيره  قبل أن يأتي به اإلمام  وال شي  عليه للكفار. وتيويةو 

وألنه أتلف ما ليس   ا حتى قتلوهما  ولم يغرموا شيئًا بن فلف وابنه عليًا يوم بدر فرآهما بالل  فاستصرخ األنصار عليهم

 ف ن كان األسير مملوًكا فعليه قيمته للمغنم. بمال 

 واألسارى من الكفار على قسمين: 

  ي  نهى عن قتل النسا  والصبيان  ولحديث سبي هوازنألن النب مجرد السبي  وهم النسا  والصبيانيكون رقييًا ب قسمو 

 0 سبايا بني المص ل و

فلآليات الوارد  في أما اليتل   0 واليسم الثاني: الرجال البالغون المياتلون  واإلمام مفير فيهم بين قتل ورق  ومنك وفدا 

ائة  وقتل يوم بدر عيبة بن أبي معي  وألن النبي  قتل رجال بني قريمة  وهم بين الستمائة والسبعم قتل المشركين 

ألنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق فوأما االسترقاق      وقتل يوم أ حد أبا عز  الجمحي والنمر بن الحارث

ًّ بَْعد  فليوله تعالى والفدا   وأما المنك     الصغار في أولى ألنه أبلغ ا َمنا ا فَِدا ً وَ  فَ ِم  من   صلى هللا عليه وسلم وألن النبي إِم 

وألن النبي  فادى أهل بدر بالمال  فما فعله األمير من هذه األربعة تعين     و ثمامة بن أثال على أبي العاص بن الربيع

كولي اليتيم  لهم ألنه يتصرف لهم فلم يحز له ترك ما فيه الحم يجب عليه افتيار األصلج للمسلميننيمه  و ولم يكن ألحدٍ 

ف ن منهم من له قو  ونكاية في المسلمين  فيتله أصلج  ومنهم   هذه الفصال قد تكون أصلج في بعو األسرى ألن كل  

المعيف ذو المال الكثير  ففداؤه أصلج. ومنهم حسن الرأي في المسلمين ي رجى إسالمه  فالمن عليه أولى  ومن ينتفع 

ومن استرق منهم أو فدى   لم يجز افتيار غيرها فصلةٍ بفدمته ويؤمن شره  استرقاقه أصلج. فمتى رأى المصلحة في 

 0  كان حكمه حكم الغنيمة.بمالٍ 

 
وقوله في حديث الوصية  ( وال تمثلوا)  في حديث بريد   صلى هللا عليه وسلمال يجوز التمثيل وال التعذيب ليول النبي و
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  رواهما مسلم) وال تعذبوا فل  هللا (  بالمملوكين 

أو المجوس تفليتهم على إع ا  الجزية لم يجز ذلك في نسائهم وصبيانهم ألنهم صاروا  ن أهل الكتابوإن سأل األسارى م

 0أرقا  بنفس السبي  ويجوز في الرجال  وال تجب إجابتهم إليه ألنهم صاروا في يد المسلمين بغير أمان

ألن النبي   ) ى ونحوه. رقي  بنفس السبيتل كأعموغيره  والنسا  ومن فيه نفع ممن ال يي والصبيان والمجانين من كتابيٍ 

ألنهم لم  ويممنهم قاتلهم بعد السبي بالييمة  وتكون غنيمة  وال يممنهم قاتلهم قبل السبي ( كان يسترقهم إذا سباهم

 يصيروا ماالً.

 استولى عليه فكان للغانمين ولألمير قتله لمصلحة   وقن أهل الحرب غنيمة ألنه مال كفارٍ 

ألنه إذا جاز ذلك في حال   ويفير فيهم األمير بين رق  ومن  وفدا  حرم قتلهم بعد أسرهم حرار المياتلونوإذا أسلم األ

 0 كفرهم  ففي حال إسالمهم أولى

  0 ألنه لم يحصل في أيدي الغانمين   وهو كمسلم أصلي سره لفوف أو غيره فال تفيير فيهمن أسلم من الكفار قبل أو

مما سبى المسلمون  الشرا  بيعه لكافر قال أحمد: ليس ألهل الذمة حرم حرم مفاداته بمال  و سيرحكم اإلمام برق األومتى 

 0 تفليص المسلم منهمإلى  لدعا  الحاجةته بمسلم وتجوز مفادا 0 قال: وكتب عمر بن الف اب ينهي عنه أمرا  األمصار

إن )  قال صلى هللا عليه وسلمبلة: أن رسول هللا ويفدي األسير المسلم من بيت المال لما روى سعيد عن حبان بن أبي ج

وألنه موموع لمصالج المسلمين  وهذا من أهمها   (    ويؤدوا عن غارمهم على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم

أ عموا الجائع  وعودوا )  لحديث  وإن تعذر فداؤه من بيت المال لمنع أو نحوه  فمن مال المسلمين  فهو فرو كفاية

 رواه البفاري ( المريو  وفكوا العاني

كل مولود يولد على الف ر   )  إن سباه مسلم لحديث فمسلم مسلمالأو مع أحد أبويه  عن أبويه المنفردغير بالغ ال والمسبي

والمسبي    الكافر منهماوقد اني عت تبعيته ألبويه باني اعه عنهما أو عن  رواه مسلم ( أو يمجسانه أو ينصرانه فأبواه يهودانه

 اإلسالم  ين لعلوولد كافر فمسلمبأو اشتبه ولد مسلم  أبويه أو ماتالمسبي الصغير وإن أسلم   مع أبويه على دينهما 

 ))  حكم نكاا المسبية من الكفار  ((

 لحديث أبي دون أزواجهن انفسخ نكاحهن  وحدهن إذا استولى المجاهدون بدار حرٍب على كافر ٍ حر ٍ أو أمٍة متزوجة

صلى هللا في قومهن  فذكروا ذلك لرسول هللا  قال: أصبنا سبايا يوم أو اس  ولهن أزواجو  ي رمي هللا عنه سعيد الفدر

ْحَصنَات  ِمَن النكَِسا  إِال  َما َملََكْت أَْيَمان ك ْم   فنزلت  عليه وسلم ويحرم عليكم المحصنات وهن  يأ  مسلم وغيرهرواه  ( سور  النسا 24)}َواْلم 

إن كن قبل الو     ويستبر ان بحيمةٍ   لمتزوجات إال ما ملكتموهن بالسبي ف نهن حاللو ولو كن متزوجاٍت قبل السبي ا

 من حديث أبي سعيد الفدري أن النبيوصححه األلباني ل فبومع الحمل لما روى أحمد وأبو داود ل   وإن كن حب  حيكِ 
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 وإن أسلم حامل حتى تمع وال غير ذات حمل حتى تحيو حيمة ( قال في سبي أو اس ) ال تو أ صلى هللا عليه وسلم 

وسبيت لم ينفسخ نكاحها  وال يفسخ نكاا زوجة  ف ن كانت زوجة مسلم أو ذمي   أزواجهن قبل انيما  العد  فهن رد

أو رجالن  واحد  سباهما رجلو  حربي سبيت معه ولو استرقا ألن الرق ال يمنع ابتدا  النكاا فال يي ع استدامته  وسوا ً 

  0ألنه ال نص فيه وال قياس ييتميه له بدار حرب لم ينفسخ نكاا زوجةٍ  إن سبى الرجل وحدهو

** ** ** 

 ((  يالرحم من السب ي))  حكم التفري  بين ذو 

ني في صحيج الجامع حديث ( صححه األلبا وولدها فرق هللا بينه وبين أحبته يوم الييامة من فرق بين والد ٍ )  لحديث يفرق بين ذوي رحم محرم ال

صلى غالمين أفوين  فبعت أحدهما  فيال النبي  صلى هللا عليه وسلمقال: وهب لي النبي  ي رمي هللا عنه وعن عل (6412)

إال بعت   فيجوز أن يعت  أحدهما دون  ومعفه األلباني رواه الترمذي «رده رده»فأفبرته  فيال:  «ك؟اما فعل غالمهللا عليه وسلم ) 

من ذوي رحم لتفليص المسلم من األسر  وكذا  مسلم بكافر وكذا ال يحرم التفري  بافتدا  األسرى  كافتدا  أسيرٍ  ر.اوف

  فيما إذا ملك أفتين ونحوهما  ف نه إذا و ئ أحدهما لم يجز له و   األفرى حتى يحرم المو و  . يجوز في بيعٍ 

 0 م بان عدمه فللبائع الفسخولو باع السبايا على أن بينهم نسبًا يمنع التفري  ث

** ** ** 

 

 () أحكام محاصر  الكفار  () 

بال مال  موادعته بمال  ومن هدنةٍ  أومن مصابرته  نمره واجتهادهحصنًا لزمه فعل األصلج في  نائبهمام أو اإلر إذا حاص

أهل ال ائف  فلم ينل منهم شيئًا   صلى هللا عليه وسلمالنبي حاصر وقد  منه ٍٍ أو إياٍس    وله االنصراف بدونه إن رآه لمررٍ 

فغدوا عليه  ( اغدوا على اليتال) ؟ فيال رسول هللا  فيال المسلمون: أنرجع ولم نفتحه ( إنا قافلون إن شا  هللا غًدا)  فيال

هل الحصن ويحرز من أسلم من أ متف  عليه.فأعجبهم  فمحك رسول هللا.  ( إنا قافلون غًدا) فأصابهم جراا فيال لهم رسول هللا 

صلى هللا عليه عن النبي  رمي هللا عنه  دمه وماله حيث كان في الحصن أو فارجه لما ورد عن أنس  قبل استيالئنا عليه

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمًدا عبده ورسوله  وأن يستيبلوا قبلتنا  وأن يأكلوا )  قال وسلم

تنا  ف ذا فعلوا ذلك  حرمت علينا دماؤهم وأموالهم  إال بحيها  لهم ما للمسلمين وعليهم ما على ذبيحتنا  وأن يصلوا صال

ويحرز من أسلم منهم أوالده الصغار  وحمل امرأته للحكم ب سالمهم تبعًا له  وال يحرز   .وصححه األلباني رواه أصحاب السنن «المسلمين

 0وال ينفسخ نكاحه برقها  بيت صارت رقيية كغيرها من النسا ف ن س مألنها ال تتبعه في اإلسال امرأته إذا لم تسلم

قريمة نزلوا على حكم  بنيأن لما ورد عن أبي سعيد جاز    عدلٍ  مكلفٍ  ٍٍ حرٍ  ٍٍ إذا نزل أهل الحصن على حكم مسلمٍ و
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قوموا إلى سيدكم أو )  قال رسول هللا تاه على حمار فلما دنا قريبًا من المسجدبن معاذ  فأرسل رسول هللا  إلى سعد فأسعد 

سبي تف ني أحكم أن تيتل مياتلتهم  و)فيال: إن هؤال  نزلوا على حكمك قال:  صلى هللا عليه وسلمفيعد عند النبي  (  فيركم

 .متف  عليهقميت بحكم هللا عز وجل. فيال: ليد ( ذراريهم

أو فدا . ويلزم حكمه كاإلمام  وإن أسلم  ٍٍ و منٍ أ ٍٍ قٍ أو ر ٍٍ   من قتلٍ لمسلمين ويلزم المنزول على حكمه الحكم باألحم ل

فال يعودان إليه  ألنهما صارا بالحكم بيتله ملًكا للمسلمين   عصم دمه دون ماله وذريته أو سبي بيتلٍ  أحدو بعد حكمه عليه

 0 ب سالمه وأما دمه فأحرزه ب سالمه

لما جا  ويفير فيهم كاألسرى هو على حكمه ينزلهم وإن سأل أهل الحصن األمير أن ينزلهم على حكم هللا تعالى  لزمه أن 

  فال تنزلهم على  وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم هللا)  أحمد ومسلم مرفوًعا عندحديث بريد   في

 ( حكم هللا ولكن أنزلهم على حكمك  ف نك ال تدري أتصيب حكم هللا فيهم أم ال

صلى هللا عليه من ثييف قال: سألنا النبي  نا بأمان فهو حر لما روى الشعبي عن رجلٍ إلي من حصنٍ  ولو فرج  أو نزل عبدو 

ثييفًا فأسلم فأبى أن يرده علينا وقال ) هو  لي   وهو محاصرو  وكان عبًدا لنا  أتى رسول هللا  أن يرد علينا أبا بكر  وسلم

يته   ولو جا  مواله لم يرد إليه لسب  الحكم بحر اله مسلًما بعدهولو جا  مو رواه أحمد 0فلم يرده علينا  (  لي  رسول هللا ثم هللا

 0 ثم جا  هو مسلًما فهو له قبله مسلًما

 

** ** ** 
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 ((  األنفال )) 

  وقال عنتر : األنفال: جمع نفل وهي الغنيمة: قال لبيد: إن تيوى ربنا فير نفل. 

 ونعف عند مياسم األنفال   إنا إذا احمر الوغى نروي الينا         

  أو  ألنها زياد  فيما أحل هللا لهذه األمة  مما كان محرًما على غيرهم لنفل: الزياد   وسميت الغنيمة بهأي الغنائم  وأصل ا

 0ألنها زياد  على ما يحصل للمجاهد من أجر

وكانت الغنائم في أول اإلسالم فاصة  0حوهاكهدية األمير ونالغنيمة: هي ما أفذ من مال حربي قهًرا بيتال  وما ألح  به و

ْم  ليوله تعالى صلى هللا عليه وسلملرسول هللا  واْ ذَاَت بِْينِك  َ َوأَْصِلح  س وِل فَات ي واْ  ك ِ َوالر  }يَْسأَل ونََك َعِن األَنفَاِل ق ِل األَنفَال  َّلِلك

ْؤِمنِيَن   َ َوَرس ولَه  إِن ك نت م مه وا وَ تعالى ثم أحلت بعد ذلك بيوله ( سور  األنفال1)َوأَِ يع واْ  ك َسه  أَ اْعلَم  م  ِ ف  ن َشْيٍ  فَأَن  َّلِل   ن َما َغنِْمت م مكِ

س ولِ وَ   0قسم الغنائم على المجاهدين صلى هللا عليه وسلم  صج أنهوقد ِللر 

ل ولم تح)  صلى هللا عليه وسلمول هللا قال: قال رس رمي هللا عنه لم تحل لغير هذه األمة لحديث أبي هرير والغنائم 

صلى هللا وقال النبي  5196رواه الترمذي وصححه األلباني في صحيج الجامع حديث  ( كانت تنزل نار من السما  تأكلها سود الر وس غيركم الغنائم ليومٍ 

 ا يبن بها وال أحدو أن يبني بها ولم   وهو يريد ملك بمع امرأ ٍ  من األنبيا  فيال ليومه ال يتبعني رجلو  غزا نبيو  )عليه وسلم 

 ً ً  ولم يرفع سيوفها وال رجلو  بنى بيوتا ً  أو فلفاتٍ  اشترى غنما  وهو ينتمر والدها فغزا فدنا من اليرية صال  العصر أو قريبا

يعني النار وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتج هللا عليه فجمع الغنائم فجا ت  من ذلك فيال للشمس إنك مأمور و 

 ٍٍ فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فيال فيكم الغلول فجاؤوا برأٍس  لتأكلها فلم ت عمها فيال إن فيكم غلوالً 

قبلنا ثم أحل هللا لنا الغنائم  فلم تحل الغنائم ألحدٍ ) . زاد في رواية (مثل رأس بير  من الذهب فومعها فجا ت النار فأكلتها 

ً )  صلى هللا عليه وسلم وقال النبي  متف  عليه. (جزنا فأحلها لنا رأى معفنا وع من األنبيا  قبلي  لم يع هن أحدو  أع يت فمسا

فأيما رجل من أمتي أدركته الصال  فليصل وأحلت لي  و هوراً  نصرت بالرعب مسير  شهر وجعلت لي األرو مسجداً 
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في  1056انمر حديث رقم  متف  عليه (يبعث إلى قومه فاصة وبعثت إلى الناس عامة  قبلي وأع يت الشفاعة وكان النبي الغنائم ولم تحل ألحدٍ 

 صحيج الجامع.

** ** ** 

  

 )) حكم ما استولى عليه الكفار ثم عاد للمسلمين من األموال  ((

 افتلف العلما  في ذلك على قولين / 

المسلمون فصاحبه أولى به ما لم ييسم ف ن قسم فال  اليول األول / يثبت الملك لهم فيما أفذوه من المسلمين ف ن استرده

 وهذا قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وأدلتهم كما يلي : 0يأفذه إال بثمنه 

فهذا يدل على تملك الكفار  (من وجد ماله في الفي  قبل أن ييسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شي  )  حديث-1

 سواً  قسم أم لم ييسم  له وإال لعاد لصاحبه

جا  إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فيال إني وجدت بعيري في المغنم كان أفذه أن رجالً ما رواه البيهيي  والدار ق ني -2

ان ل  ف ن وجدت بعيرك قبل أن ييسم ففذه وإن وجدته قد قسم فأنت ) المشركون فيال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 (إن أردته  أح  به بالثمن

رواه البيهيي عن عمر موقوفاً ) أيما رجل أصاب رقييه ومتاعه بعينه  فهو أح  به من غيره  وإن أصابه في أيدي ما -3

 0 التجار بعد اليسم فال سبيل إليه (

 

 اليول الثاني / ال يثبت لهم ملك وصاحبه أولى به م لياً وهو قول الشافعية والماهرية وأدلتهم كما يلي :

ن بن عمر ذهب له فرسو  فأفذها العدو فمهر عليهم المسلمون فرد  عليه في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم وأب  له أ-1

عبدو فلح  بالروم فمهر عليهم المسلمون فرده عليه فالد بن الوليد في زمن أبي بكٍر الصدي  والصحابة متوافرون من غير 

  0باني فيهما رواه أبو داود وبن ماجه وصححه األل 0 نكير

حديث الصحابية التي أسرها المشركون وكانوا أصابوا ناقة النبي صلى هللا عليه وسلم العمبا  فانفلتت المرأ  ذات ليلة -2

 وهربت على العمبا  ف لبوها فأعجزتهم وقدمت فيالت إنها نذرت إن أنجاها هللا عليها لتنحرنها فيال صلى هللا عليه وسلم

 رواه مسلم وأحمد ( يما ال يملك وال في معصية هللا تبارك وتعالىنذر إلبن آدم ف ال )

أما األحاديث التي ذكروها فكلها معيفة ال تيوم بها حجة فأما الحديث األول فيد معفه األلباني في السلسلة المعيفة -3

الحسن بن عمار  : فيه ني وقال هو مفالف لحديث الصحابية المأسور     وأما الحديث الثاني فيد قال البيهيي والدار ق 

ورواه أيما مسلمة بن علي الفشني عن عبد الملك وهو أيما معيف وروي ب سناد وقال البيهيي :  متروك ال يحتج به 

آفر مجهول عن عبد الملك وال يصج شي  من ذلك وروي عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي فرو  وياسين بن معاذ الزيات 

  عن أبيه مرفوعا على افتالف بينهما في لفمه وإسحاق وياسين متروكان ال يحتج بهماعن بن شهاب عن سالم بن عبد هللا
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 0فيد روى من  رييين عن الشعبي ورجا  بن حيو  وكالهما لم يدركا عمر ذكره البيهيي عن الشافعي    وأما حديث عمر

قسم أع ي من كان عنده ثمنه من كان قد وهذا هو الراجج / وعليه ف ن صاحب المال أولى به سواً  قسم أو لم ييسم ف ن 

 0فمس المصالج 

 

إذا ملك مسلم أفتين ونحوهما كعمتها وفالتها فو ئ إحداهما  ثم استولى عليها الكفار فله و   على اليول األول / و

ن ما أفذه األفرى  لزوال ملكه عن أفتها  وإن أسلموا وبأيديهم شي  مما غنموه من المسلمين فهو لهم  وإن غنم المسلمو

 وإن جعله الغانم الذي أفذه أو  الكفار منهم فمن وجد متاعه أو عبده بعينه قبل قسمة الغنائم فهو أح  به وإال أفذه بثمنه 

 0اشتراه وقفاً أو أعتيه لزم وفات على ربه  الذي

  0ج كما تيدم ال يثبت شي و من ذلك بل المال لصاحبه وتصرف غيره فيه با ل وهو الراج /وعلى اليول الثاني 

 

ألنه ال  وال يملكون حًرا وال ذميًا وقفًا ألن أوقافهم با لة وقد فرجت من أيديهم  عند أصحاب اليولينوال يملك الكفار  

 0 يممن بالييمة  وال تثبت عليه اليد بحال  ومتى قدر على الذمي رد إلى ذمته لبيائها  ولم يجز استرقاقه  ويلزم فداؤه

  

  0 على المسلمين على سالا ألنه إعانةو  دا ٍ فقبول وال يجوز 

وقد ف ن الحر ال يباع  وال يشترى.  ف نه يرد إليهم رؤوس أموالهموهم يجهلون حاله أو حكم بيعه اشتراه التجار  وأيما حرٍ 

عز وجل:  ييول هللا)  صلى هللا عليه وسلم قال: قال رسول هللا رمي هللا عنهعن أبي هرير  جا  الوعيد الشديد في ذلك ف

غدر  ورجل باع حًرا وأكل ثمنه   ورجل  ثالثة أنا فصمهم يوم الييامة  ومن كنت فصمه فصمته: رجل أع ى بي ثم

 .رواه أحمد والبفاري استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يع ه أجره (

 0لم يجز بيعه  فداٍ  أو قتلٍ  أو ف ن حكم فيه بمنٍ   كمغنم  توزيعهو ٍٍ فال يجوز بيع الكافر الحر قبل حكم اإلمام فيه برقٍ 

** ** ** 

 

 (( قبل وبعد المعركة تنفيل)) حكم ال

 

من دار حرب  في بدا   دفول دار حرب   وله أن ينفل في رجوعٍ يجوز لألمير واليائد أن ينفل الربع فأقل بعد الفمس 

وفي  كان ينفل في البدا   الربع لم صلى هللا عليه وس أن النبيرمي هللا عنه  عن عباد  فاقل بعد الفمس لما روى الثلث

) .الناس نفل الثلث نفل الربع  وإذا قفل راجعًا وكل   واية: كان إذا أغار في أرو العدووفي ر رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.الرجعة الثلث. 

عد بالنبي  نفل الربع بعد الفمس في بدا ته  ونفل الثلث وعن حبيب بن مسلمة: أن   الدارمي كتاب السير باب أن ينفل في البدا   الربع وفي الرجعة الثلث (

صححه  وعند أحمد وأبي داود من حديث معن بن يزيد أن النبي  قال ) ال نفل إال بعد الفمس ( رواه أحمد وأبو داود الفمس في رجعته. 
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ايا ألنفسهم فاصة سوى قسمة عامة الجيش كان ينفل بعو من يبعث من السر) عن بن عمر أن النبي و  (7552األلباني في صحيج الجامع )

وروى األثرم عن عمر بن الف اب  أنه قال لجرير بن عبدهللا في قومه:  ((1666)نيل األو ار صوالفمس في ذلك كله واجب   متف  عليه( 

 هل لك أن تأتي الكوفة  ولك الثلث بعد الفمس  من كل أرو وسبي.

 

 0 انتهى إليه صلى هللا عليه وسلمبي وال تجوز الزياد  على الثلث ألن نفل الن

 0ألن ذلك أحم لبيية الغانمين وال مرر فيه على المنفلين   ويجوز النيص منه

 

 فتي الرجعتةأمتا   ومتوجهو للعدو فيكتون أثبتت ليلتوب ال الئتع دا   بألن الجيش في ال   وزيد في الرجعة على البد  لمشيتها

مشتتاقون  النتاس   وألنوأكثتر غيمتاً وحنيتاً  مستتييمي البدا   لكن فتي الرجعتة قد يكون غافالً فمنصرف عنه  والعدو  فهو

 0 بعد المعركة  إلى أهليهم

** ** ** 

 

 

 

 

 حكم  النفل أو الجعل للمجتهد  ((باب ))  

 

لمين كنيب للمس يجوز أن يجعل اإلمام جعالً معلوًما أو مجهوالً من مال المسلمين  أو من مال الكفار  لمن يعمل ما فيه نفعو 

يأفذه المسلمون   في مفاز  أو على مالٍ  لتفتج  أو على ما ٍ  سهل  أو قلعةٍ    أو يدل على  ري ٍ ٍٍ   أو صعود حصنٍ ٍٍ سورٍ 

من دلهم على  قد استأجر هو وأبو بكر في الهجر  صلى هللا عليه وسلمألنه    منه ونيدفل رون عليه  أو ثغرٍ يغي أو عدوٍ 

بشر  أن ال   مما غنموه وهو مجهول ألن الغنيمة كلها مجهولة  الثلث والربع عليه وسلم صلى هللا ال ري   وجعل النبي

 أكثر منه.  لو عْ ج  صلى هللا عليه وسلم ألنه لم ينيل عنه  ثلث الغنيمة بعد الفمس مال كفارٍ  من يجاوز جعلو 

  0 ويجوز أن يع ي األمير ذلك بال شر  ألنه ترغيب للجهاد

 

معينة على فتج حصن من الكفار فماتت قبل فتج الحصن فال  فعل ما فيه مصلحة للمسلمين جاريةً ولو جعل األمير لمن ي
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  وال يأفذ أفذها  ألن حيه تعل  بعينها وقد تلفت بغير تفري  فسي  حيه منها   وإن أسلمت قبل فتحه وهي أمةو  هشي  ل

  وأبى أهل الحصنلمون الجارية على أهل صلًحا  ولم يشتر  المسالحصن  وإن فتج 0 إن أسلمت  قبل الفتج الحر 

 0 فسخ الصلج لتعذر إممائه  لسب  ح  صاحب الجعل   له أفذ الييمة عنها الجارية  وأبي مجعولو  الحصن تسليم 

 

** ** ** 

 

 

 

 

 

 ))  أحكام السلب  (( 

دون ما نحو ذلك وفوذ  فاص كالسيف والرمج واليوس والدرع والبندقية والوسالا ثياب اليتيل من يكون مع السلب ما 

عة أو سيار ً عادية أو ناقةو وفرس   ائر  أو ولو كانومركوبه يعمل عليه من الصواريخ والمدافع ونحوها  دب ابةً أو مدر 

 كنفيته وزاده وعدته ونحو ذلك  

رمي هللا عن أبي قتاد  فدلة  لعموم األ أو لم ييل 0كافًرا فله سلبه سوا  قال اإلمام: من قتل قتيالً فله سلبه   ذا قتل مسلمو ف

عام حنين  فلما التيينا كانت للمسلمين جولة  قال: فرأيت رجالً من صلى هللا عليه وسلم قال: فرجنا مع رسول هللا عنه 

فممني  ل عاتيه وأقبل علي  بفمربته على ح فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه مشركين قد عال رجالً من المسلمينال

لت: أمر هللا  ثم إن لناس؟ فيفلحيت عمر بن الف اب  فيال: مال اثم أدركه الموت فأرسلني   ريج الموتا وجدت منه ممةً 

أن رسول هللا  قال يوم  .وعن أنسمتف  عليه (... من قتل قتيالً له عليه بينة  فله سلبه)  وجلس رسول هللا  فيال الناس رجعوا

من تفرد بدم )  . وفي لفمرواه أحمد وأبو داودة يومئذ عشرين رجالً  وأفذ أسالبهم. فيتل أبو  لح ( من قتل رجالً فله سلبه)  حنين

أنه قال لفالد بن الوليد:  وعن عوف بن مالك رواه أحمد.قال: فجا  أبو  لحة بسلب أحد وعشرين رجالً.  ( رجل  فيتله فله سلبه

فله  ا إذا أثفنه فصار في حكم الميتولوكذ رواه مسلمبلى.؟ قال:  لسلب للياتلقمى با لنبي صلى هللا عليه وسلمأما علمت أن ا

لما ورد عن عبدالرحمن بن عوف أنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر  نمرت عن يميني  ف ذا أنا بغالمين من  سلبه

؟ قال: قلت: األنصار حديثة أسنانهما  تمنيت لو كنت بين أملع منهما  فغمزني أحدهما  فيال: يا عم هل تعرف أبا جهل

سواده  ينعم  وما حاجتك إليه يا ابن أفي؟ قال: أفبرت أنه يسب رسول هللا والذي نفسي بيده لئن رأيته  ال يفارق سواد
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حتى يموت األعجل منا. قال: فتعجبت لذلك  فغمزني اوفر  فيال مثلها. قال: فلم أنشب أن نمرت إلى أبي جهل يزول في 

احبكما الذي تسأالن عنه  فيال: فابتدراه بسفيهما حتى قتاله  ثم انصرفا إلى رسول هللا  الناس  فيلت: أال تريان هذا ص

فأفبراه. فيال: أيكما قتله؟ فيال كل واحد منهما: أنا قتلته. فيال: هل مستحما سيفيكما؟ قاال: ال  فنمر في السيفين  فيال: 

 متف  عليه.معاذ بن عمرو بن الجموا  ومعاذ بن عفرا .  والرجالن كالكما قتله  وقمى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموا.

لمعاذ بن  صلى هللا عليه وسلمعلى أبي جهل يوم بدر فلم يع  سلبه  وقمى به النبي  أجهزووجه ذلك أن ابن مسعود 

سلبه ولو  ه وله يد أثبت  فدل  على أن الياتل المثبت ال المجهز   ولو ق ع يدي الكافر ورجليه ف ألنه أثبته عمرو بن الجموع

شره   وإن ق ع يده ورجله وقتله آفر فسلبه للياتل ألن األول لم يثبته بل يست يع اليتال بيده  قتله غيره ألنه كفى المسلمين

 0ورجله األفرى 

ً فله سلبه من قتل قتيالً فله سلبه» حديثو  مرجفو مفذلإال ( عام يشمل العبد والمرأ  والصبي فكل من قتل محاربا

 لكونهم عصا  بالفروج فليس لهم شي  إذا ثبت ذلك في حيهم عاصو

)رواه أحمد وأبو داود  وصححه األلباني وال يفمس السلب لحديث عوف وفالد رمي هللا عنهما إن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يفمس السلب. 

 ناول جميعهيتفله سلبه ( وألن قوله صلى هللا عليه وسلم )   (254في حاشيته على منار السبيل ص

ك بين اثنين في سلب  وألنه إنما يستحيه بالتغرير في لم يشركِ  صلى هللا عليه وسلمألنه  مةوإن قتله اثنان فأكثر فسلبه غني

سلبه ورقيته حينئٍذ يكون ف أو حكم برقه أو حكم عليه بفدية أو من  عليهوإن أسره فيتله اإلمام   قتله  وال يحصل باالشتراك 

 وفدى آفرين منهم  صلى هللا عليه وسلمفيتل النبي  يوم بدر أسرىأسروا ن يالمسلم نأل   إن فدى غنيمة هإن رق وفداؤ

 0 ولم ينيل أنه أع ى أحًدا ممن أسرهم سلبًا وال فدا 

)  قال صلى هللا عليه وسلمألن الشارع اعتبر البينة ففي الحديث المتف  عليه أنه  يبل دعوى اليتل إال بشهاد  رجلينوال ت

سأل ينصرف إلى شاهدين  وقيل: يع ي السلب إذا قال: أنا قتلته  وال ي البينة وإ الق ( من قتل قتيالً له عليه بينة فله سلبه

 0 ويمين كغيره من األموال شاهدٍ ب: ييبل وقيل 0بال بينة  ألن النبي  قبل قول أبي قتاد  بينة

ٍٍ أع اه بال بينة ومتى شك فيه  لب منه البينة جمعاً بين األدلة والراجج أن ذلك راجعو إلى اإلمام فمتى وث  بيول شفٍص 

0 

 

** ** ** 
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 متى تملك الغنيمة وهل يجوز قسمتها وبيعها في دار الحرب  ((باب ))  

ها على اليول الراجج باالستيال  عليها في دار الحرب ألن االستيال  التام سبب الملك وقد وجد لثبوت أيدينا علي تملك الغنيمة

) الفيه االسالمي وأدلته لوهبة  0ولزوال ملك الكفار عنها وهو قول جمهور أهل العلم وقال األحناف ال تملك إال ب حرازها إلى دار اإلسالم  حيييةً 

  (6/456الزحيلي 

؟  بالمدينة : هل قسم رسول هللا شيئًا من الغنائميقال: قلت لألوزاع يلما روى أبو إسحاق الفزارواليول األول هو األرجج 

عن صلى هللا عليه وسلم ولم ييفل رسول هللا   غنائمهم وييسمونها في أرو عدوهم قال: ال أعلمه  إنما كان الناس يبيعون

 0اهـ  مها قبل أن ييفل  من ذلك غزو  بني المص ل  وهوازن وحنينوقس   سها  أصاب فيها غنيمة  إال فم  غزا  ق

ً في دار الحرب  ولو غلب العدو على الغنيمة لحرب   ولذلك يجوز قسمة الغنيمة في دار ا ويجوز بيع الغنيمة أيما

وهذا نماؤه   رواه الفمسة وصححه الترمذي وحسنه األلباني(  الفراج بالممان) فهي من ماله فر  أولم يفر  لحديث  بمكانها  فأفذها من مشترٍ 

 دار اإلسالم.ميبوو أشبه ما لو بيعت ب وألنه مبيعو   فممانه عليه للمشتري

 

** ** ** 

 

 حكم غنائم السرايا ((باب ))  

 لها حالتين :  غنائم السرايا

الحالة األولى / أن تبعث من الجيش الفارج إلى أرو المعركة ففي هذه الحالة  تمم غنائمها إلى غنيمة الجيش ألن النبي 

وفي الرجعة   في البدا   الربع صلى هللا عليه وسلموفي تنفيله   نيوحسنه األلبا وغيره رواه أبو داود(  وترد سراياهم على قعيدتهم)  قال

 الثلث  دليل على اشتراكهم في الباقي.

 0بالجهاد بفالف المبعوثين من دار الحرب. غنمت النفرادهاالحالة الثانية / إن أنفذها اإلمام من دار اإلسالم فتنفرد بما 

** ** ** 

 ))   ريية تيسيم الغنيمة  (( 

وحملها  لجمع غنيمةٍ  يع ي من استأجرهثم    رد مال مسلم ومعاهد إن عرفيبدفع السلب إلى مستحيه  و ة الغنائمفي قسميبدأ 

ثم ذلك    دفل منها إلى حصن ونحوي   أو ثغر ٍ  أو قلعةٍ  من ما ٍ  دفع جعل من دل على مصلحةٍ ثم يألنه من مؤنتها  وحفمها

س ف   يفمس الباقي على فمسة أسهم َسة  على فمس  ثم يفمكِ ِ  ليوله تعالى ة أسهمم  ن َشْيٍ  فَأَن  َّلِلك واْ أَن َما َغنِْمت م مكِ }َواْعلَم 

س وِل َوِلِذي اْلي ْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن الس بِيِل    َسه  َوِللر  م  واحد ومصرفه وهو سهم هللا ورسوله  األول /  .( سور  األنفال41)ف 
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يا أيها الناس إنه ال يحل لي ) أن النبي  تناول بيده وبر  من بعير  ثم قال لما رويي  في مصالج المسلمين كمصرف الف

  . (7872صححه األلباني في صحيج الجامع )   (مما أفا  هللا عليكم قدر هذه إال الفمس والفمس مردود عليكم 

)   لحديث وجارية وسيف سمة للغنيمة كثوبقبل الي فتارهصلى هللا عليه وسلم من المغنم بالصفي  وهو ما يقد فص وكان 
من محمٍد رسول  ك صلى  ك عليه وسلم إلى بني زهير بن أ قيش   إنكم إن شهدتم أن ال إله إال  ك  وأن محمداً رسول  ك  

ِ صلى  ك عليه و ِ أنتم آمنون بأمان وأقمتم الصال   وآتيتم الزكا   وأديتم الفمس من المغنم  وسهم النبيك سلم وسهم الصفيك

ألن الفلفا   واني ع ذلك بموته  وصححهما األلباني أبو داود مارواه(  كانت صفية من الصفى)  رمي هللا عنهاوقالت عائشة   (  ك ورسوله

 0الراشدين لم يأفذوه  وال من بعدهم  وال يجمعون إال على الح  

لما كان يوم فيبر قسم  : وبنو الم لب حيث كانوا لحديث جبير بن م عم قال شموهم بنو ها ذوي اليربىالثاني / سهم 

أما بنو هاشم فال  ان بن عفان  فيلنا: يا رسول هللارسول هللا  سهم ذوي اليربى بين بني هاشم وبني الم لب فأتيت أنا وعثم

أع يتهم وتركتنا؟ وإنما نحن وهم منك فما بال إفواننا من بني الم لب  م لمكانك الذي ومعك هللا به منهمننكر فمله

 أنهم لم يفارقوني في جاهلية وال إسالم  وإنما بنو هاشم وبنو الم لب شي  واحد  وشبك بين أصابعه ) بمنزلة واحد   فيال

ه أمه ) قاله  البفاري رواه ( ة تيسيمه وافتلف أهل العلم في  رييالسلمان ( عبد العزيز وال يستحيه منهم مولى وال من كانت أم 

يوجد   وافتار العثيمين تيديم ذا الحاجة ف ن لم ألنهم يستحيونه باليرابة أشبه الميراث  للذكر مثل حم األنثيين بينهم فييل

ً كالوقف على اليريب ف نه يستوي فيه الذكور واإلناث  أع وا بالتساوي واإلستوا  مرجج إل الق  (8/28الشرا الممتع)ذكوراً وإناثا

وفيهم من هو  يع ي أقاربه كلهم صلى هللا عليه وسلم وكان ِلِذي الي ْربَىوَ تعالى الغني والفيير لعموم قولهويع ي  اوية

  0 غني كالعباس

وعند الحنابلة أنه يفتص  رواه أبو داود وصححه األلباني ( ال يتم بعد احتالم ) لحديث ولم يبلغ مات أبوه اليتيم من وليتامى  الثالث / سهم ا

ويسوي  (8/28) الشرا الممتع   لكن من كان أحوج فهو أح  بال شك ا  والراجج عدمه وإال لم يكن لع ف المساكين عليه فائد  بالفير

 0بين الذكر واألنثى لماهر اوية 

ام لمساكين وهم من ال يجدون تمام الكفاية  فيدفل فيهم الفيرا   فهم صنفان في الزكا  في . وفي سائر األحكالرابع / سهم ا

 0صنف واحد 

 أبنا  السبيل وهم المسافرون المني ع بهم الفامس / سهم 

 ً من هللا تعالى  فلم يكن لكافر فيها ح  كالزكا . ويع ون  ألن الفمس ع يةو  كونهم مسلمينويشتر  في هؤال  جميعا

  وتفارق الزكا   يوصله إلى بلدهكالزكا   فيع ي المسكين تمام كفايته مع عائلته سنة  وكذا اليتيم   ويع ي ابن السبيل ما 

في وجوب التعميم فال ييتصر فيها على صنف دون بيية األصناف وال على أقل الجمع من صنف بل البد من تعميم الع ية 

  بينما الزكا  تجوز  أحمد مذهبحسب اإلست اعة وهو المشهور من  على كل موجوٍد في البلد من األصناف الفمسة على
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كيول النبي لمعاذ لما أرسله إلى اليمن ) أعلمهم أن هللا افترو عليهم صدقةً تؤفذ من أغنيائهم أن تصرف على صنف 

 (8/28) الممتع فترد على فيرائهم ( ولم يذكر بيية األصناف رغم نزول اوية قبل ذلك 

 

 ثم يبدأ من األربعة أفماس التي للغانمين بأمور :

قتال ابتن اليتيم: ونتص أحمتد علتى أن النفتل يكتون متن أربعتة أفمتاس  هم لمصتلحة األول / النفل وهو الع ا   الزائد على الست

رؤوس اليبائتل  صتلى هللا عليته وستلمل بته النبتي الغنيمة  والع ا  الذي أع اه رسول هللا ليريش والمؤلفة  هو من النفل  نف  

بعد الفمس والربتع بعتده  لمتا فيته متن تيويتة والعشائر ليتألفهم به  وقومهم على اإلسالم  فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث 

ألنتته نائتتب عتتن المستتلمين إذا دعتتت الحاجتتة  فيتصتترف  واستتتجالب عتتدوه إليتته  ولإلمتتام أن يفعتتل ذلتتك إلستتالم وشتتوكتها

ن وواستتجالب رؤوس أعدائته إليته ليتأمن المستلم  ن تعتين التدفع عتن اإلستالم والتذب عتن حوزتتهإلمصالحهم وقيام الدين. و

 ليه. اهـ.شرهم تعين ع

وفنثى وامرأ   على ما يراه اإلمام أو نائبه  إال  وقنٍ  الرمخ: وهو الع ا  دون السهم لمن ال سهم له  فيرمخ لمميزٍ  الثاني / 

 أنه ال يبلغ بالرمخ لراجل سهم راجل  وال لفارس سهم فارس  لئال يساوي من يسهم له  ولمبعو بالحساب من رمخٍ 

 وإسهام.

شيئًا. وقال: غالم  وهري: كنت في الجيش الذي فتحوا اإلسكندرية في المر  اوفر   فلم ييسم لي عمرقال تميم بن قرع الم

لم يحتلم  فسألوا أبا بصر  الغفاري  وعيبة بن عامر  فيال: انمروا ف ن كان قد أشعر  فاقسموا له  فنمر إلي  بعو اليوم  

دياًل حاشية منار السبيل قال األلباني : أفرجه بن عبد الحكم في فتوا مصر ب سناٍد صحيج إلى تميم وهو من كبار التابعين ولم يذكر يه بن أبي حاتم جرحاً وال تع شاهير حديث مصر وجيدهقال الجوزجاني: هذا من م) .ف ذا أنا قد أنبت فيسم لي

  فأفبر أني مملوك  فأمر وأما العبد فعن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت فيبر مع ساداتي  فكلموا في رسول هللا  ( 256ص

وإن غزا قن على فرس سيده  رمخ له وقسم للفرس التي  (257وصححه األلباني في إروا  الغليل انمر حاشية منار السبيل ص رواه أبو داود.) لي من فرثي المتاع  

وعن أحمد في رواية :  تحته ألن سهمها لمالكها إن لم يكن مع سيده فرسان ألنه ال يسهم ألكثر من فرسين كما سيأتي  

) قال األلباني لم أقف على إسناده حاشية  يعني العبيد(  أ سِهم لهم يوم اليادسية)  األسود بن يزيد ليول يسهم له إذا قاتل  روي عن الحسن والنفعي

 ( 257منار السبيل ص 

ين من الغنيمة  فأما بسهم فلم يمرب يغزو بالنسا  فيداوين الجرحى  وي حذ اس: كان رسول هللاوأما النسا  فلحديث ابن عب

) قال األلباني : معيف بهذا اللفم وهو في  رواه أحمد (. وعنه أيماً كان رسول هللا  يع ي المرأ  والمملوك الغنائم دون ما يصيب الجيشرواه أحمد ومسلملهن  

ِمَل حديث حشرج ابن زياد عن جدته ( 257معنى الذي قبله حاشية منار السبيل ص قال األلباني : معيف لكن أفرج  رواه أحمد وأبو داودأسهم لهن يوم فيبر.    أن النبي. وح 

) م أبو موسى يوم غزو  تستر لنسو  معه على الرمخ اوفبر أسه ( 257ال براني ب سناد صحيج أن رسول هللا قسم يوم فيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي والبنة لها ولدت حاشية منار السبيل ص

 ( 257ي : أفرجه ابن أبي شيبة ب سناد محتمل للتحسين حاشيم منار السبيل صقال األلبان

 

** ** ** 
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 ((  من يستح  األفذ من الغنيمة ومن ال يستح  ))   

 :يستح  األفذ من الغنيمة 

غير المياتل  وألن أنه قال ) الغنيمة لمن شهد الوقعة (شهد الوقعة من أهل اليتال ولو لم يياتل لما روي عن عمر  من-1

 0أشبه المياتلفرد  للمياتل الستعداده لليتال 

أن  لما ورد عن ابن عمركمن بعثه في مهمٍة استفباراتية أو غير ذلك تابعة للجيش  ية أو مصلحةمن بعثه اإلمام في سر-2

  بسهم  ولم يمرب فمرب له رسول هللا ( وأنا أبايع له ان ل  في حاجة هللا وحاجة رسوله إن عثمان)  قال يوم بدرالنبي 

. وعنه أيماً قال: لما تغيب عثمان عن بدر ف نه كان تحته بنت رسول هللا وكانت مريمة  وصححه األلباني رواه أبو داودألحد غاب غيره. 

  رواه أحمد والبفاري والترمذي ( إن لك أجر رجل وسهمه) صلى هللا عليه وسلمفيال له النبي 

 0لحراسٍة ونحوها على البلد اإلمام من فلفه -4

 

  : وال يستح  األفذ من الغنيمة 

 يسير ٍ    بفالف حمىً  عليها لمرو لفروجهم عن أهلية الجهاد ال يمكنه قتالو  وال لدابةٍ  ن ال يمكنه اليتال لمرٍو م-1

 0ألنه لم يفرج عن أهلية الجهاد.  فيسهم له وصداع ووجع مرس ونحوه

نهاه األمير أن يحمر فلم ينته ألنهم  ومثلهم من من الدفول مع الجيش. ينعممنو لكونهم  مرجف ونحوهمااللمفذل وا-2

 0 عصا 

 فيأذن له فحينئٍذ يكون له ح و في الغنيمة  يستأذن اإلمامإال أن  لكافرا-3

 0لم يأذن له سيده  الذي لعبدا-4
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 0ألنهما ال يصلحان لليتال. والمجنون ل فل دون التمييزا-5

 0لعصيانه   أقل من معفهفر من من  -6

 

** ** ** 

 

 )) كيفية توزيع األسهم بين الراجلة والفرسان  (( 

أن النبي  أسهم رمي هللا عنهما لما ورد عن ابن عمر  سهم له  وسهمان لفرسه  جل سهم  وللفارس ثالثة أسهم يسهم للرا

لنبي أع ى الفارس ثالثة أسهم وأع ى وعن ابن عباس أن ا متف  عليه.يوم فيبر للفارس ثالثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له. 

أربعة  صلى هللا عليه وسلموعن أبي عمر   عن أبيه قال: أتينا رسول هللا   (255والبيهيي وصححه األلباني ) حاشية منار السبيل صرواه األثرم.الراجل سهًما. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن للفارس  .وصححه األلباني ودرواه أحمد وأبو دانفر ومعنا فرس  فأع ى كل إنسان منا سهًما  وأع ى الفرس سهمين. 

سهمان في  لما روى الدار ق نى وغيره ) أن النبي أسهم للفارس سهمان وللراجل سهم ( والحديث معيف ال ييوى على 

 0ولذلك فالصحيج ما عليه الجمهور  0مياومة األحاديث المتيدمة ومنها ما هو متف  عليه 

** ** ** 

 في أسهم الفيل غير العربية  (( )) فالف العلما 

ذلك ألن الفيل أنواع وما تيدم من أسهم الفرسان هو لمن كانت فرسه عربية وهذا باإلجماع وافتلفوا  فيما عداها من الفيل 
وهتو التذي  ومنهتا الميترف الذي أبوه عربي وأمه بترذون    وهوها عربيان   ومنها الهجين افمنها العربية وهي ما كان أبو

  :هند بنت النعمان قالت برذون وأمه عربية  أبوه
  بغل  تحللها   أفراس   ةـــلــيــــلـــس      ربية ـــع  ر  ــهــم إال   ند ــــــه وما 

 الفحلوإن يك اقراف فما أنجب       ف ن ولدت مهًرا كريًما فبالحرى 
السير في الشعاب والجبال والوعر  د الروم  ولها جلد علىوأكثر ما تجلب من بالنب يان.  اأبواه ي التيوه ومنها البراذين 

  .بفالف الفيل العربية

 
  : على أربعة أقوال الفيل غير العربية افتلف العلما  في قد و

ودلتيلهم   وافتتاره الفتالل  والثتوري وعمتر بتن عبتد العزيتز  والشتافعي  مالك وبه قال  العربية أنها يسهم لها كسهم  :األول
ك ْم   لتته تعتتالى  قو ِ َوَعتتد و  بَتتاِ  اْلَفْيتتِل ت ْرِهب تتوَن بِتتِه َعتتْدو   ك تتن ق تتو  ٍ َوِمتتن ركِ تتا اْستتتََ ْعت م مكِ تتم م  تعتتالى   ولتتهوق ( ستتور  األنفتال60)}َوأَِعتتدهواْ لَه 

ن   يالبتراذين والهجت يشمل  يتيناواسم الفيل في ف ( سور  النحل8)وَن  }َواْلَفْيَل َواْلبِغَاَل َواْلَحِميَر ِلتَْرَكب وَها َوِزينَةً َويَْفل    َما الَ تَْعلَم  
 0وحينئٍذ يكون حكمها واحد لعدم تفري  الشارع بينها  الفيل ألنهما ليسا في البغال وال الحمير بل من

لحتديث  .ت عنتهأشتهر الروايتا وبته أفتذ اإلمتام أحمتد فتيستهم واحتد والميترف أنته يستهم للبترذون والهجتين  :اليتول الثتاني
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والبيهيتي ومتعفه األلبتاني  أبتو داود فتي المراستيلرواه ستعيد و. أع ى الفرس العربتي ستهمين  وأع تى الهجتين ستهًما صلى هللا عليه وسلممكحول: أن النبي 

 :علي بن األقمر الوادعي  قال ن  ري وسعيد بن منصور م (األم)الشافعي في  وروى  (255وانمر تفريجه على منار الستبيل ص 3699)معيف الجامع حديث رقم
ال أجعتل متا أدرك كمتا لتم يتدرك  فبلتغ  :ابن المنذر التوادعي  فيتال أغارت الفيل فأدركت العراب  وتأفرت البراذين  فيام

ستهام العتراب   هبلت الوادعي أمه ليد أذكرت به أمموها على ما قتال  فكتان أول متن أستهم للبتراذين دون :ذلك عمر فيال
  :وفي ذلك ييول شاعرهم

  ذاك سهامها وكانت سوا  قبل         ومنا الذي قدسن في الفيل سنة 
 (255) في إروا  الغليل  بحاشية منار السبيل صوهذا الفبر معفه األلباني 

  .وذلك ييتمي تفميلها عليها في السهام واحتجوا أيًما بأن أثر الفيل العراب في الحرب أفمل من أثر البراذين
 

فيسهم له كسهامها  وبين ما ال يدرك إدراكها فال يسهم له   التفصيل بين ما يدرك من البراذين إدراك العراب  :اليول الثالث
وقد عملت عملها فوجب جعلها  .ووجهه أنها من الفيل   والجوزجاني .وابن أبي فيثمة  وأبو أيوب وبه قال ابن أبي شيبة 

 0.منها
  

 الفثعمي ووجهه أنها حيوان ال يعمل عمل الفيتل فأشتبه البغتال وهو قول مالك بن عبد هللا .ال يسهم لها م ليًا :رابعاليول ال
0 

والراجج / األول وهو عدم التفري  بين الفيل إذ لم يرد نصو صحيج في ذلك بل قد جا ت النصوص بذكر الفيل بال تفريٍ  

  0صحيجٍ يحتج به بينها فمن فرق فعليه أن يأتي بدليل 

** ** ** 

 

 ))  أحكام متفرقة في أسهم الفيل  ((  

 0 إن غزا اثنان على فرس فسهمه لهما بيدر ملكهما فيه-1

  ولو كان من أهل الرمخ ألنه نما ه وألن سهمه يستحيه بنفعه ب غزا عليه غاصبه أو غيره لمالكهسهم فرس مغصو-2

 0ونفعه لمالكه 

 وحبيس ) أي موقوف ( لراكبه ليتاله عليه  سهم فرس معار ومستأجر-3

 0 يسهم لهال عسكر مفي ال والمفلف وإن لم يياتل عليه الفرس الذي يشهد الوقعة يسهم له -4

 0 من مات فرسه بعد حمور الوقعة أسهم له  ولو مات قبلها لم يسهم له -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفيل  التي يسهم لها  (( فالف العلما  في عدد))  

 افتلف العلما  في عدد الفيل التي يسهم لها على ثالثة أقوال :
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األوزاعي:  يوللة لفرسيه : سهم له وأربعال يسهم ألكثر من فرسين للرجل   فيع ي صاحبها فمسة أسهماليول األول /  

وروي سعيد أن عمر كتب إلى أبي  0كان يسهم للفيل  وكان ال يسهم لرجل فوق فرسين  وإن كان معه عشر  أفراس.

عبيد  بن الجراا أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهماً فذلك فمسة أسهم ( وروى الدار ق ني 

أسهم لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لفرسي أربعة أسهم ولي سهماً فأفذت فمسة عن بشير بن عمرو بن محصن قال 

  ( 256انمر حاشية منار السبيل ص في إروا  الغليل ) أسهم ( وهذه األحاديث الثالثة قد معفها األلباني

لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى  (3/763لته) الفيه اإلسالمي وأداألحناف سوى أبو يوسف  هو قولواليول الثاني / ال يسهم ألكثر من فرس 

  0هللا عليه وسلم 

عنه وهو الراجج عندي  الير بي في المفهمكما نيله سليمان بن موسى اليول الثالث / أنه يسهم لها بالغاً ما بلغت وانفرد به 

 ألمرين :

ٍٍ صحيج فيما نعلمعدداً من األفالنبي صلى هللا عليه وسلم قد جعل للفرس سهمين ولم يحدد  األول / أن فتبين  راس في دليٍل

 0وعلى من قصره على فرٍس أو اثنتين أن يأتي بالدليل الصحيج إذ األصل عدم التحديد أن العدد مفتوا 

من فيلك  السهامإن في ذلك تشجيعو لمالك الفيل أن يشاركوا بفيلهم في المعركة بفالف ما لو قلنا له ال يستح   الثاني / 

  ونعلم أن من حكم الشارع في إباحة حمله ذلك  علي االقتصار عليها ورد الباقية إذ ال حم لها في السهام  ين فربماتإال اثن

 0المغنم التشجيع على الجهاد وهذا كما ترى مفالفو لهذه الحكمة وهللا تعالى أعلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )) حكم اإلسهام لما عدا الفيل من الدواب ((

 في اإلبل هل يسهم لها على قولين : وافتلفوا   ونحوها  والفيلة أجمع أهل العلم على أنه ال يسهم للبغال والحمير والبير 

ابتن ووافتتاره أبتو الف تاب  :والشتافعي  وأصتحاب الترأي والثتوري الحسن  ومكحول   وهو قول  األول / أنه ال يسهم لها
 وأدلتهم / قدامة 

اتته الفيل  وكان معه يوم بدر سبعون بعيًرا  ولم تفل غزو  من غزو أنه أسهم لغير صلى هللا عليه وسلمأنه لم ينيل عنه -1
  0من بعده لم ينيل عن أحٍد منهم أنه أسهم لإلبل وأصحابه  فلفائه  م لها لنيل  وكذاولو أسه من اإلبل  بل هي غالب دوابهم

 0في عدم اإلسهام لها  فأشبهت البغال والحمير وال فر أنه ال يمكن عليها كرو -2
 

 واألدلة /رواية عن اإلمام أحمد  هوواليول الثاني : يسهم لها كالفيل 

كاب وهي اإلبل مع الفيل في المعركة يدل على أنها فذكر الر  6الحشر قوله تعالى )) فما أوجفتم عليه من فيٍل وال ركاب ( -1

 0مثلها 

حيوانو تجوز المسابية عليه بعوٍو كالفيل وإنما أجيزت المسابية عليها لتمرينها وإعدادها للجهاد وتمرين أن البعير -2

 0 صاحبها فكانت كالفيل في ذلك
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وسلم وأصحابه مع غزوهم باإلبل  ولو أسهموا لها لنيل   الراجج / أنه ال يسهم لها لعدم نيل ذلك عن النبي صلى هللا عليه 

أجمع كل من  :قال ابن المنذر 0  وكذلك المسابية وأما ذكرها مع الفيل في اوية فال يلزم منه أن تكون مثلها في األحكام 

 0 فله سهم راجل العلم أن من غزا على بعيرٍ  أحفم عنه من أهل

 

** ** ** 

 

 

 

 (( الغانمين متفرقة في)) أحكام  

 0ألن اشتراكهم اشتراك تزاحم  من الغانمين  فسهمه للباقينمن أسي  حيه  -1

 ألنه لم يب  لها مستح  معين. ن الغنيمة فهي في  تصرف للمصالجإن أسي  الكل حيهم م-2

مي الحرب  أو قبل أن تيمى الحرب  أو صار الفارس راجاًل  أو صار الراجل فارًسا قبل أن تي إذا لح  بالجيش مددو -3

جعل حكمهم     قبل أن تيمى   قنو عتِ قبل تيمي الحرب  أو أ   أسلم من شهد الواقعة كافًرا قبل تيمي الحرب  أو بلغ صبيو 

 0وأما بعد تيميها فال ولو قبل قسمة الغنائم   . كمن كان فيها كلها كذلك

 ت انتيال الغنيمة إلى ملك الغانمينها وقاال قسم لمن انصرف أو أسر قبل أن تيمى الحرب ألنهما لم يحمر-4

 من مات قبل أن تيمى الحرب  فسهمه لوارثه.-5

وذلك ألن الغنيمة راجعةو إلى اإلمام  وشجاعةٍ  فيه من حسن رأيٍ  يجوز تفميل بعو الغانمين على بعو لمعنىً  -6

 0فييسمها بين الناس على حسب بالئهم في المعركة 

وال يدفله  وغير ذلك جاز لإلمام أن يع يه من شا   مباا النفع ككلب حراسٍة وصيدٍ  إن غنموا شيئاً ال يجوز بيعه وهو-7

 0يسمة ألنه ليس بمالالفي 

للغانمين فيكون  من الغنيمة أدب لفعله محرًما ولم يبلغ بتأديبه الحد ألنه يدرأ بالشبهة والغنيمة ملكو  من و ئ جاريةً -8

في اليسم  إال أن تلد منه فيلزمه قيمتها  هية ابنه  وعلى الوا ئ مهرها ي رحفي الجارية فيدرأ الحد عنه كجار للوا ئ ح و 

 0يلح  به النسب   ت را في الميسم ألن استيالدها ك تالفها وتصير أم ولده ألنه و  و 

فته يعت  عليه كأبيه وعمه وفاله عت  قدر حيه لمصاد إن أعت  بعو الغانمين قنًا من الغنيمة أو كان في الغنيمة قنو -9

به منها  وأما المأسور قبل  ملكه  فيعت  قدر ما يملكه وباقيه بالسراية إن كان موسًرا بييمة الباقي وإال فبيدر ما هو موسرو 

وعم علي رمي هللا عنه  كان في أسرى بدر   صلى هللا عليه وسلم حكم اإلمام فيه  فال يعت   ألن العباس وهو عم النبي
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 بل بحكم اإلمام   يصير رقييًا بنفس السبيفلم يعت  عليهما ألن الرجل ال

 

 ))  حكم المدد الذي يصل بعد تيمى المعركة  ((

 افتلف العلما  فيهم هل يع ون من الغنيمة أم ال ؟ على قولين / 

ا شهدوها وإنما وصلووهؤال  لم ي ( ليول عمر ) إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة الجمهور وهو قول ال شي  لهماليول األول / 

الحبشة ولألشعريين من غنائم فيبر رغم أنهم لم  يلمهاجر صلى هللا عليه وسلم ع ا  النبيإوأما قصة    بعد انيمائها

يصلوا إال بعد تيمي الحرب فييل إن ذلك فاصو بهم لشد  فاقتهم ولرمى الغانمين ب ع ائهم   وقيل إنه أع اهم من 

يش ف نه يفرق بين من فرج لمصلحة الجيش أو إمامه كيسمه لعثمان والجوقيل ألنهم كمن فرج لحاجة اإلمام   الفمس 

صلى هللا  وقد ورد عند أبي داود وذكره البفاري تعليياً عن أبي هرير  أن رسول هللا يوم بدر وبين من فرج لغير ذلك  

صلى هللا سول هللا من المدينة قبل نجد فيدم أبان وأصحابه على ر بعث أبان بن سعيد بن العاص على سريةٍ  عليه وسلم

قال أبو هرير  فيلت : ال تيسم لهم يا  بفيبر بعد أن فتحها وإن حزم فيلهم ليف فيال أبان : اقسم لنا يا رسول هللا عليه وسلم

 فيال أبان : أنت بها يا وبر تحد ر علينا من رأس مال  فيال النبي ) اجلس يا أبان ( ولم ييسم لهم رسول هللا  رسول هللا 

 صححه األلباني    عليه وسلمصلى هللا

األحناف لهم ح و في الغنيمة كمن شهد الوقعة   وسبب الفالف بين الجمهور واألحناف أن  اليول الثاني / وهو قول

وعليه فال حم لمن جا  بعد تملك المياتلين  الجمهور قالوا تملك الغنيمة باإلستيال  عليها ويصج قسمتها في دار الحرب

وقال األحناف ال تملك الغنيمة حتى تحرز إلى بالد اإلسالم وال يجوز قسمتها في دار الحرب إال  قعة لها   الذين شهدوا الو

إذا اتصلت بدار اإلسالم ) بحيث ال يكون بينها وبين دار اإلسالم دار كفر (  وأجري عليها أحكام اإلسالم ولذلك قالوا عن 

وإجرا  أحكام ي المص ل  في ديارهم أن ذلك ألجل اتصالها بدار اإلسالم دليل الجمهور وهو أن النبي قسم غنائم حنين وبن

 (3/765) الفيه اإلسالمي وأدلته اإلسالم عليها 

متتدد الجتتيش إذا حمتتر بعتتد انيمتتا  الحتترب يستتهم لتته إن رمتتي الجماعتتة كمتتا وقتتع لجعفتتر قتتال بتتن حجتتر فتتي الفتتتج :  

 0 بن سعيد وأصحابه وبذلك يجمع بين األفبار واألشعريين وال يسهم لهم إذا لم يرموا كما وقع ألبان

 

 

 ))  حكم قول اإلمام من أفذ شيئاً فهو له  ((
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 :على قولين  أهل العلم في ذلكافتلف 

 

أحد قولي الشتافعي ألن النبتي صتلى هللا عليته  يإحدى الروايتين عن أحمد وبه قال أبو حنيفة وه ياليول األول / يجوز  وه
 (من أفذ شيئا فهو له  )وسلم قال في يوم بدر 

 
اليول الثاني /  ال يجوز في الرواية الثانية عن أحمد وهو اليتول الثتاني للشتافعي ألن النبتي صتلى هللا عليته وستلم كتان ييستم 

وألن ذلك يفمي إلى اشتغالهم بالنهتب عتن اليتتال    ولو كان من أفذ شيئاً فهو له لم تب  غنيمةً تيسم   الغنائم والفلفا  بعده
فأنزل هللا تعالى  } يستألونك عتن األنفتال قتل األنفتال  في الغنائمف نها منسوفة ف نهم افتلفوا  أما قمية بدرٍ ور العدو بهم ومف

 صتارتنستخ الحكتم وثم صلى هللا عليه وسلم  له الغنيمة حين كانت ذلك النبي صلى هللا عليه وسلميال ف هلل والرسول   اوية
ما ترك فلم ونحو ذلك أو كبار  وقدورٍ  إال فيما تعذر حمله كأحجارٍ  أفذ شيٍ  بهذه الميالةيستح  ال حينئٍذ للغانمين  و الغنيمة

 0 كح ٍب ونحوه يشتر لعدم الرغبة فيه
 

 0وهذا اليول األفير هو الراجج عندي ليو  أدلتهم كما ترى 
 

 ** ** ** 

 

 

 

 

 

 في الغزو  (())  حكم اإلجار  

 

لكن افتلفوا هل يسهم لهم في الغنيمة أم لتيس    بال فالفعناية بفرسه وسالحه ونحو ذلك تصج اإلجار  لفدمة المجاهد كال
 على قولين :لهم إال أجرتهم 

 
األوزاعي وأحمتد وإستحاق ال يستهم   : قالفي الفتج  قال اليول األول / ال يسهم لهم ويع ون أجرتهم  وهو رواية عن أحمد

 0 ياتليأن  إالله وقال الثوري ال يسهم لألجير 
 

ً نت ك: لحديث سلمة اليول الثاني / يسهم لهم  في كتاب الهجر  والمغازي بابو في غزو  ذي  أفرجه مسلم 0وأحسه وأفدمه  فرسه ييأسل لحة  تبيعا
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 0 وفيه أن النبي صلى هللا عليه وسلم أسهم له  قرد
 

كتان يياتتل بتل كتان متن أشتد النتاس قتتاالً فتي تلتك اليول الراجج / األول وأما إسهام النبي صلى هللا عليه وسلم لستلمة فألنته 
 0المعركة حتى قال النبي صلى هللا عليه وسلم ) فير رجالتنا سلمة ( 

 
ومن أجر نفسه بعد أن غنموا على حفم الغنيمة وحملها وسوق الدواب ورعيها أبيج له أفتذ األجتر  علتى ذلتك ولتم مسألة / 

ة فهتو كعلتف التدواب و عتام الستبي يجتوز لإلمتام بذلته ويبتاا لألجيتر أفتذ يسي  من سهمه شي  ألن ذلك من مؤونة الغنيمت
 0األجر  عليه ألنه أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة فحلت له األجر   

 
 
 
 

 ))  حكم االستئجار لليتال وهل يع ى من الغنيمة ((
 :على قولين  هل يع ى من الغنيمة أم ال ؟لليتال فيد افتلفوا  المستأجروأما 

لمتا روى أبتو داود عتن يعلتى بتن منيتر قتال : أذن رستول هللا اليول األول / ليس له إال أجرته فال يستهم لته وهتو قتول أحمتد 
فلمتا دنتا  يكفينتي وأجتري لته ستهمه فوجتدت رجتالً  صلى هللا عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي فادم فالتمست أجيراً 

يبلتغ ستهمي ؟ فستم لتي شتيئا كتان الستهم أو لتم يكتن فستميت لته ثالثتة دنتانير فلمتا  الرحيل قال : ما أدري ما الستهمان ؟ ومتا
حمرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فتذكرت لته أمتره فيتال : متا 

 0أي أجرته ولم يع ه من الغنيمة   (5511صحيج الجامع ) صححه األلباني انمر(  أجد له في غزوته هذه في الدنيا واوفر  إال دنانيره التي سمى
 

أمتا الرجتال المستلمون األحترار فتال يصتج و ونحوهم اليول الثاني / يجوز استئجار من ال يجب عليه الجهاد كالعبيد والكفار

 0 مذهب الشافعيوهذا  وحينئٍذ إن شاركوا في اليتال فيسهم لهم من الغنيمة وال يستحيون أجر   استئجارهم على الجهاد

لتو  : وأما األجيتر إذا استتؤجر ليياتتل فيتال المالكيتة والحنفيتة ال يستهم لته وقتال األكثتر لته ستهمه وقتال أحمتدقال في الفتج / 

استأجر اإلمام قوما على الغزو لم يستهم لهتم ستوى األجتر  وقتال الشتافعي هتذا فتيمن لتم يجتب عليته الجهتاد أمتا الحتر البتالغ 

 اهـ 0 ف ف نه يتعين عليه الجهاد فيسهم له وال يستح  أجر المسلم إذا حمر الص

 

  واستدل المجيزين لالستئجار على اليتال بما يلي : 

للغازي أجره وللجاعل أجره  )أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  رمي هللا عنهما أبو داود عن عبد هللا بن عمر اهما رو-1

 ( 5186حديث رقم ) امع.في صحيج الجصححه األلباني (  وأجر الغازي
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عن جبير بن نفير قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وستلم  والبيهيي وأبو داود في المراسيل سعيد بن منصور  اهروما -2

متعفه األلبتاني  أم موسى ترمع ولدها وتأفتذ أجرهتا (مثل الذين يغزون من أمتى ويأفذون الجعل ويتيوون به على عدوهم مثل ) 

 (  41 52 ) حديث رقمالجامع.في معيف 

 

 واستدل المانعين بما يلي :

ما روى أبو داود عن يعلى بن منية أنه قال : أذن رسول هللا بالغزو وأنا شيخو كبير ليس لي فادم فالتمست أجيراً يكفيني  -1

فسم لي شيئاً كان الستهم أو وأجري له سهمه فوجدت رجالً فلما دنا الرحيل أتاني فيال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي 

فتذكرت أمتره  لم يكن فسميت له ثالثة دنانير فلما حمرت غنيمةو أردت أن أجتري لته ستهمه فتذكرت التدنانير فجئتت النبتي 

ن وهتذا يتدل علتى ب تال (5511صتححه األلبتاني انمتر صتحيج الجتامع )فيال ) ما أجد له في غزوته هتذه فتي التدنيا واوفتر  إال دنتانيره التتي ستمى ( 

 0عمله فدل  على تحريمه 

أن الغزو يتعين بحموره على من كان متن أهلته فت ذا تعتين عليته الفترو لتم يجتز أن يفعلته عنته غيتره كمتن عليته حجتة -2

  اإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم ال يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوز أن يحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتج عنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته غيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتره

 

 0وهللا أعلم ومثل األجير من كان يأفذ مرتباً للجهاد كالعساكر ونحوهم قلت : 

 

لمال الذي يأفذه إما أجر ً وإما كوميفة وال نية له في الجهاد فليس بمجاهتد وإنمتا مستترزق ال أجتر لته ومن كانت نيته هذا ا

على قتاله فيد روى أبو داود عن يعلى بن منية أنته قتال : أذن رستول هللا بتالغزو وأنتا شتيخو كبيتر لتيس لتي فتادم  اوفر في 

ا دنا الرحيل أتاني فيال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي فسم فالتمست أجيراً يكفيني وأجري له سهمه فوجدت رجالً فلم

لي شيئاً كان السهم أو لم يكن فسميت له ثالثة دنانير فلما حمرت غنيمةو أردت أن أجري له ستهمه فتذكرت التدنانير فجئتت 

 ( 5511صححه األلباني انمر صحيج الجامع )(  فذكرت أمره فيال ) ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا واوفر  إال دنانيره التي سمى النبي 

 

** ** ** 
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 ((  وما يترتب عليه الغلول حكم ))

  0 : الفيانة في المغنم والسرقة من الغنيمةالغلول 

ٍ أَن يَغ ل  َوَمن يَْغل ْل يَأِْت بِمَ تعالى  قالعليه  الشديد  للوعيد من كبائر الذنوب  وهو كبير  ا َغل  يَْوَم اْلِييَاَمِة }َوَما َكاَن ِلنَبِيك

وَن   ا َكَسبَْت َوه ْم الَ ي ْملَم  قال: فرجنا مع رسول هللا  رمي هللا عنه وعن أبي هرير   ( سور  آل عمران161)ث م  ت َوف ى ك له نَْفٍس م 

لمتاع وال عام والثياب  ثم إلى فيبر ففتج هللا عز وجل علينا  فلم نغنم ذهبًا  وال ورقًا  فاغتنمنا ا صلى هللا عليه وسلم

سمى رفاعة ابن زيد من بني له وهبه له رجل من جذام ي عبدو  صلى هللا عليه وسلمان لينا إلى الوادي  ومع رسول هللا 

  فيلنا: هنيئًا له الشهاد  يا رسول هللا فكان فيه حتفه بسهمٍ  ىَ مِ ر  يحل رحله فَ  قام عبد رسول هللا  المبيب فلما نزلنا الوادي

قال: ففزع  ( الغنائم يوم فيبر لم تصبها المياسم كال  والذي نفس محمد بيده  إن الشملة لتلتهب عليه ناًرا أفذها من)  لقا

من نار أو شراكين من  شراكو )  فيال رسول هللا  أو شراكين  فيال: يا رسول هللا أصبت يوم فيبر كٍ بشرا الناس فجا  رجلو 

فيالوا: فالن  صلى هللا عليه وسلمقال: لما كان يوم فيبر أقبل نفر من صحابة النبي  عنه رمي هللاوعن عمر  متف  عليه. ( نار

كال  إني رأيته في ) صلى هللا عليه وسلم شهيد وفالن شهيد  حتى مروا على رجل  فيالوا: فالن شهيد. فيال رسول هللا 

صلى هللا عليه قال: كان على ثيل رسول هللا رمي هللا عنهما ر وعن عبدهللا بن عم رواه أحمد ومسلم (  النار في برد  غلها أو عبا  

قد  هو في النار فذهبوا ينمرون إليه فوجدوا عبا  ً ) صلى هللا عليه وسلم رجل ييال له كركر  فمات  فيال رسول هللا  وسلم

صلى هللا عليه  توفي بفيبر فيال النبيأن رجالً من المسلمين  وعن زيد بن فالد الجهني رمي هللا عنه  رواه أحمد والبفاري.  (غلها

بهم قال : إن صاحبكم غل  في سبيل هللا ففتشوا متاعه  ي) صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه اليوم لذلك فلما رأى الذ وسلم

غير  ٍٍ من أموال الدولة فأفذ منه شيئاً ب رقٍ  فوجدوا فرزاً لليهود ما يساوي درهمين ( قال البسام : من ولي على عملٍ 

 0 (6/380) توميج األحكام  اهـ  وقال أيماً قال بن المنذر : أجمعوا على أن الغال يعيد ما غل  قبل اليسمة مشروعة فهو غال

 

 

 افتلف أهل العلم فيمن كتم ما غنم أو بعمه على قولين :وقد 

وأبا بكر    عليه وسلمصلى هللالما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي   األول / يجب حرق رحله كلهاليول 

وعن صالج بن محمد بن زائد   قال: دفلت مع مسلمة أرو الروم  فأتى برجل   ومعفه األلباني. رواه أبو داودوعمر حرقوا متاع الغال. 

إذا وجدتم ) قالصلى هللا عليه وسلم قد غل  فسأل سالًما عنه  فيال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الف اب  عن النبي  

رواه قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا  فسأل سالًما عنه  قال: بعه وتصدق بثمنه.  ( قد غل  فاحرقوا متاعه  وامربوه الرجل
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. وبهذا قال الحسن  و مكحول واألوزاعي والوليد بن هشام  ويزيد بن يزيد وقال: السهنة  ( 717 ) في معيف الجامع.حديث رقمومعفه األلباني  أحمد وأبو داود

وال بالموت كالحدود   العيوبة لسيو  رحله ف ن مات لم يحرق   وذلك  إذا كان حًرا حيًا 0ذي يغل أن يحرق رحله في ال

السالا وال مجنون ألنهما ليسا من أهل العيوبة  وال يحرق  صغيرٍ يحرق رحل وال   ألنه لسيده  يحرق رحل العبد

ويعزر الغال مع ذلك بالمرب  تي عليه  وما ال تأكله النار. كتب علم وثيابه الال بآلته ونفيته  و الحيوانو والمصحف

قسمة الغنيمة أع ى اإلمام ونحوه  وال ينفي ويؤفذ ما غل للمغنم ألنه ح  للغانمين  فوجب رده إلى أهله ف ن تاب بعد 

 المال المائع.في مصارفه وتصدق ببييته روي عن معاوية وابن مسعود ألنه ال يعرف أربابه أشبه  هليصرف فمس ما غل  

 

ألن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يحرق   وبه قال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي رحله اليول الثاني / ال يحرق

أمر بالالً فنادى في الناس   كان إذا أصاب غنيمةً صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا  رمي هللا عنهما عن عبدهللا بن عمرف

من شعر  فيال: يا رسول هللا  هذا فيما كنا أصبنا من  بعد ذلك بزمامٍ  مسه وييسمه  فجا  رجلو فيجيئون بغنائمهم فيف

كنت أنت تجي  به يوم )  فاعتذر  فيال ( فما منعك أن تجي  به) قال: نعم  قال ( سمعت بالاًل نادى ثالثًا) الغنيمة  فيال 

عن إماعة  صلى هللا عليه وسلموألن إحراق المتاع إماعة له  وقد نهى النبي   وحسنه األلباني أفرجه أبو داود ( نكعالييامة فلن أقبله 

 وقال الدار 0في الغال ولم يأمر بحرق متاعه. صلى هللا عليه وسلمقال البفاري: قد روى في غير حديث عن النبي  0المال

ان سهمه في فبر  وال دل عليه   ولم يثبت حرمصلى هللا عليه وسلم  ق ني: حرق متاع الغال ال أصل له عن رسول هللا

 0اهـ  دليل وال قياس  فبيي بحاله

  أهل اليول األول/ وأجاب 

وإنما تواني في   في الحديث ف ن الرجل لم يعترف أنه أفذ ما أفذه على وجه الغلول  وال أفذه لنفسه كمال حجة ل أنه-1

 0ا معتذًرا والتوبة تجب ما قبلها وألن الرجل جا  به من عند نفسه تائبً    وليس الفالف فيه المجي  به

ك ليا  المتاع   وال يعد تمييعًا  بعدم المصلحة فأما إذا كان فيه مصلحة فال بأس به فهو مييدو  أما النهي عن إتالف المال-2

 السارق  العبد في البحر إذا فيف الغرق  وق ع يد

 

جتهد اإلمام بحسب المصلحة وهو افتيار شيخ اإلسالم بل من باب التعزير في والراجج / أن إحراق متاع الغال ليس بحدٍ 

 0وغيره 

 

فدا  أسرى بدر بين الغانمين  ولحصوله بيو  الجيش   صلى هللا عليه وسلمما أفذ من فدية أسرى فغنيمة ليسمه مسألة / 

نها قبل اليسمة وهي ولذلك يحرم األفذ م وكذا ما أهدي لألمير أو لبعو قواده أو أهدي لبعو الغانمين بدار حرب فغنيمه.
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وما أفذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير ح  فلولي األمر استفراجه منهم كالهدايا التي يأفذونها بسبب  غلول   

بفالف ما أهدى ألحٍد وهو بداره روي مرفوًعا  ويشهد له قصة ابن اللتبية  والعمل. قال أبو سعيد: هدايا العمال غلول. 

  0ولم ييسمها  هدية الميوقس وغيره صلى هللا عليه وسلميره فهي له  ليبوله لإلمام أو غ سواً  

استعمل النبي صلى هللا عليه وسلم رجال من األزد ييال له  قال : عن أبي حميد الساعديوقصة بن التبية رواها الشيفان 

)  عليه وسلم فحمد هللا وأثنى عليه وقال فف ب النبي صلى هللا يل ا قدم قال هذا لكم وهذا أهديَ ابن اللتبية على الصدقة فلم  

مما والني هللا فيأتي أحدكم فييول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي فهال جلس في  منكم على أمورٍ  أما بعد ف ني استعمل رجاالً 

امة يحمله على منه شيئا إال جا  به يوم اليي بيت أبيه أو بيت أمه فينمر أيهدى له أم ال ؟ والذي نفسي بيده ال يأفذ أحدو 

اللهم هل بلغت ) ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إب يه ثم قال ( تيعر  له فوار أو شا ً  له رغا  أو بيراً  رقبته إن كان بعيراً 

 0( متف  عليه  اللهم هل بلغت 

** ** ** 

 

 الغنيمة قبل قسمتها(( ااالنتفاع بشيٍ  من)) حكم  

 

قال يوم حنين  صلى هللا عليه وسلم أن النبي رمي هللا عنه  يث رويفع بن ثابتيحرم التصرف في الغنيمة قبل قسمتها لحد

) ال يحل المرئ يؤمن باهلل واليوم اوفر أن يبتاع مغنماً حتى ييسم   وال يلبس ثوباً من فئ المسلمين حتى إذا أفلفه رده 

لكن هذا لمن أراد   ( 6507وحسنه األلباني انمر صحيج الجامع حديث رقم ) أبو داود رواه أحمد وفيه وال أن يركب دابةً من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها ( 

التنعم باللباس وإراحة دابته وسالحه وأما من لم يكن عنده ثوبو أثنا  المعركة أو تلفت دابته أو سالحه فله أن يستعمل ما 

اني : قال في الفتج : قد اتفيوا على جواز أفذه من العدو ويرجعه حال وجوده غيره أو حال تيمي الحرب   قال الشوك

ركوب دوابهم يعني أهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال سالحهم حال الحرب ورد ذلك بعد انيما  الحرب   وشر  

األوزاعي فيه إذن اإلمام   وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته وال يستعمله في غير الحرب وال ينتمر برده انيما  الحرب 

 صلى هللا عليه وسلم جهل فيتله به دون أن يستأذن النبي بن مسعوٍد أفذ سيف أبا أنوعند أحمد  للهالك اهـ  لئال يعرمه

أع ى سلب  صلى هللا عليه وسلم بل أع اه سيفه وفي الصحيج أنهصلى هللا عليه وسلم في استفدامه ولم ينكر عليه النبي 

 0سيف جمعاً بين الروايات أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموا  فيكون ما عدا ال

 

** ** ** 
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 ))حكم األرامي المغنومة  (( 

 ثالثة أصناف : على  كفارالالمغنومة من امي األر

  فيفير اإلمام تفيير مصلحة بين قسمها بين بيو  السالا  عنها فوذ  عنو  وهي التي أجلى المسلمون أهلهاالمأ-1

ولم   رواه أبو داودقسم نصف فيبر  ووقف نصفها   صلى هللا عليه وسلم    ف ن رسول هللاالغانمين   وبين وقفها على المسلمين 

رمي هللا  ووقف عمربين الغانمين إال فيبر   وسائر ما فتج عنو  لم ييسم منه شي   صلى هللا عليه وسلم ييسم رسول هللا 

قال :  لوال آفر المسلمين ما أنه عمر داود عن   وروى أبو  الشام ومصر والعراق  وسائر ما فتحه  وأقره الصحابة عنه

وروى أبو عبيد  في كتاب األموال أن   صححه األلباني 0إال قسمتها كما قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيبر  فتحت قريةً 

: وهللا إذن بن جبل رمي هللا عنه  قدم الجابية وأراد قسم األرمين بين المسلمين  فيال له معاذ اً رمي هللا عنه عمر

ليكونن ما تكره  إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العميم في أيدي اليوم  ثم يبيدون فيصير ذلك للرجل الواحد والمرأ   ثم 

 0وهم ال يجدون شيئًا  فانمر أمًرا ألولهم وآفرهم. فصار عمر إلى قول معاذ.  يأتي بعدهم قومو 

فعل ذلك وفعله أولى من فعل غيره  وأجيب بأن عمر  هللا عليه وسلم صلىألن النبي  وقال مالك وأبو ثور: يجب قسمها

وقف  صلى هللا عليه وسلمفدل على أن فعله ذلك لم يكن متعينًا ثم إن النبي  صلى هللا عليه وسلموقفها مع علمه بفعل النبي 

 .0 نصف فيبر  ولو كان للغانمين لم يكن له وقفها

 

فال  مهر عليه المسلمون بيوتهم نه مالو كمها كاألولى في التفيير المذكور قياًسا عليها ألوح  ما جال أهلها عنها فوفًا منا-2

وعليه أكثر  تصير وقفًا بنفس المهور عليها د أحمد في روايةيكون وقفًا بنفس االستيال   إال بوقف اإلمام لها   وعن

 0أصحابه 

 

 المصالج عليها  وهي نوعان: األرو -3

في وعلى المشهور من مذهب أحمد  بالفراج فهي كالعنو  في التفيير م فيهالى أن األرو لنا ونيرهما صولحوا عاألول / 

 0  تصير وقفًا بنفس االستيال عنه  روايةً 
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وكذا إذا  الفراج    لنا الفراج عنها  فهو كجزية إن أسلموا سي  عنهميدفعون و  ما صولحوا على أن األرو لهم / الثاني

ألنها  ي  فراجها  وييرون فيها بال جزيةلم يس  من غير أهل الصلجولو وإن انتيلت إلى ذمي   سلم انتيلت األرو إلى م

 0ليست دار إسالم

 

 ((  ميدار الفراج وأحكامه))   

 

فلم يتيدر بميدار كأجر  المساكن  قال أحمد وأبو  ألنه أجر و   جزية إلى تيدير اإلمام حسب اجتهادهالفراج واليرجع في قدر 

في أرو السواد: حديث عمرو بن ميمون  أن عمر ومع على كل جريب  الياسم بن سالم: أعلى وأصج حديثٍ  عبيد

درهًما وقفيًزا. واليفيز ثمانية أر ال  والجريب عشر قصبات في مثلها  واليصبة ستة أذرع بذراع وس  وقبمة وإبهام 

ي قدر الفراج والجزية إال مع وجود سبب كرفص وقيل ال يجوز تغيير ما ومعه اإلمام األول ف 0قائمة مع كل ذراع

عن النبي صلى هللا عليه  األرامي أو ارتفاعها قال بن عثيمين : والذي يمهر لي أن مثل هذه المسائل إذا لم تكن صادر ً 

    (8/36) الشرا الممتع أنها من أمور اليما  الوقتي التي رأى الفلفا  في ذلك الوقت أنها أنسب وسلم 

 

فيه ال أجر  له   وما لم ينبت إال عاًما  منفعةعلى أرو لها ما  تسيى به  ولو لم تزرع كالمؤجر   وما ال  لفراج ويكون ا

كالدين يحبس  هوألن نفعها على النصف فكذا فراجها  والفراج على المالك و في كل عام بعد عام  فنصف فراجه يؤفذ

 به الموسر وينمر به المعسر.

 

لتدفع لمن يعمرها وييوم   مه الفراجية أجبر على إجارتها لمن يعمرها  أو على رفع يده عنهاومن عجز عن عمار  أر

 .األرو للمسلمين  فال يع لها عليهمبفراجها ألن 

 

   0 ألنه لم ينيل فتحت عنو  أو صلًحا وا ً وال فراج على مساكن س

 0في  مصرف الومصرف الفراج  0ها شيئًا لم يمرب علي صلى هللا عليه وسلموال فراج على مزارع مكة ألن النبي 

 

** ** ** 

 ))  أحكام الفي   (( 
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فيئًا ألنه   أصله من الرجوع  ييال: فا  المل إذا رجع نحو الشرق  وسمي المال المأفوذ من الكفار بال عنو ٍ  لغةً / الفي 

ا أَفَا      َعلَى َرس  رجع من المشركين إلى المسلمين. قال هللا تعالى س وِل َوِلِذي اْلي ْربَى }م  ِ َوِللر  وِلِه ِمْن أَْهِل اْلي َرى لِلََفِ 

س   ذ وه  َوَما نََهاك ْم َعْنه  فَانتَه وا َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن الس بِيِل َكْي اَل يَك وَن د ولَةً بَْيَن اأْلَْغنِيَا  ِمنك ْم َوَما آتَاك م  الر  ول  فَف 

 َ َ َشِديد  اْلِعيَاِب  َوات ي وا     ( سور  الحشر7) إِن    

من ذمي   العشر ونصف من حربيٍ  وعشر تجار ٍ  وفراجٍ  بال قتال كجزيةٍ  ما أفذ من مال الكفار بح ٍ  /والفي  اص الحاً 

 0وفمس الغنيمة  له    مسلم أو كافر  وال وارث ترك عن ميتٍ ما  أو  وما تركوه فزعاً من المسلمين 

 

من المسلمين إال له في هذا المال نصيب إال  ومصرف الفي : مصالج المسلمين فال يفتص بالمياتلة قال عمر: ما أحدو 

ِ مَ  العبيد فليس لهم فيه شي   وقرأ  س ولِ وَ  ا أَفَاَ      َعلَى َرس وِلِه ِمْن أَْهِل الي َرى لِلََفِ   َساِكينِ اْلمَ وَ  اْليَتَاَمىوَ  ِلِذي الي ْربَىوَ  ِللر 

 0  فيال: قد استوعبت المسلمين عامة.ال ِذيَن َجا  وا ِمْن بَْعِدِهمْ وَ حتى بلغ  اْبِن الس بِيلِ وَ 

 

باألهم فاألهم  ككفاية من يدفع عن المسلمين وأهله ألن أهم األمور حفم بالد المسلمين وأمنهم من عدوهم وسد  ويبدأ

على أمن فم اوفي وقتنا بالمدافع والدبابات ونحوها  مما يناسب الحال الحامر  ويح. الثغور وعمارتها وكفايتها بالفيل والسالا

البالد  ثم سائر مصالج المسلمين كحفر السدود واوبار وش  األودية  وكرى األنهار  وعمل الينا ر  وإصالا  رق  وعمار  

 0ونحو ذلك  قما و مساجد  وأرزاق أئمة ومؤذنين وفيها 

 

ين ب بعد ذلكألن هللا تعالى أمافه إلى أهل الفمس كما أماف إليهم فمس الغنيمة  وييسم ما فمل  فمس الفي وال ي  

ييدم محتاج  في رواية عند أحمدمشترك فاستووا فيه كالميراث  و ألنهم استحيوه بمعنىً  أحرار المسلمين غنيهم وفييرهم

من حفم  ونال يتمكن مألنه مأعمم منها في ح  غيره محيه وألن المصلحة في ْلف يَرا ِ لِ ليوله تعالى  رجحه شيخ اإلسالم

}َوال ِذيَن ح  الفي  بعد المهاجرين واألنصار فيال تألن هللا تعالى ذكر من يس بفالف الغني   والحم للرافمة فيه مسهونف

ْفَوانِنَا ال ِذيَن َسبَي   وا ِمن بَْعِدِهْم يَي ول وَن َرب نَا اْغِفْر لَنَا َوإِلِ ل ِذيَن آَمن وا َرب نَا إِن َك َجاؤ  يَماِن َواَل تَْجعَْل ِفي ق ل وبِنَا ِغالًّ لكِ ونَا بِاإْلِ

ِحيمو   وفو ر  أي والذين ييولون ذلك هم الذين يستحيون الفئ والرافمة ال ييولون ذلك بل يلعنون من سبيهم من  ( سور  الحشر10)َرؤ 

 0المهاجرين واألنصار فال نصيب لهم في الفئ 

 

   الج الحرب حسب كفايتهمفي مص ومن له عبيدو  ويتعرف اإلمام قدر حاجة أهل الع ا  وكفايتهم فيزيد ذا الولد والفرس

  وينمر في أسعار بالدهم ألن األسعار تفتلف والغرو الكفاية   وقيل منها لم يجب مؤنتهم أو زينةٍ  لتجار ٍ  وإن كان العبيد
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 0 رمي هللا عنهسالم على غيرهم  كما فعل عمر : يفمل أهل السواب  والغنا  في اإل

 

ومن مات بعد حلول الع ا    عليه وبيت المال ملك المسلمين ومصالحهم  فيحرم أفذ شيٍ  منه بال إذن إمام ألنه افتياتو 

  0ه  فينتيل إلى ورثته كسائر حيوقه دفع لورثته حيه الستحياقه له قبل موت

نة بعد موتهم وايتهم لت ييب قلوب المجاهدين ألنهم إذا علموا أن عيالهم يكفون المؤوأوالده قدر كف ويدفع المرأ  جنديٍ 

أقبلوا على الجهاد  وإذا علموا فالف ذلك أقبلوا على الكسب وآثروه على الجهاد  مفافة الميعة على عيالهم ولهذا قال 

  الشاعر:

 بناتي   إنهن  من  المعاِف  ليد  زاد الحيا    إليك  حبًّا                               

 ن رنيًا بعد صافِ بمفافة أن يرين الفير بعدي      وإن يشر                         

 ولوال ذاك قد سومت مهري     وفي الرحمن للمعفا  كافي                         

 

 0 ويسي  فرو المرأ  والبنات بالتزويج

 

** ** ** 

 

 

 

 ((  األمانكتاب ))   

ِ ث م  أَْبِلْغه  َمأَْمنَه  ذَِلَك  } قال تعالى ألمان: مد الفوفا ْشِرِكيَن اْستََجاَرَك فَأَِجْره  َحت ى يَْسَمَع َكالََم  ك َن اْلم  ْم قَْومو َوإِْن أََحدو مكِ بِأَن ه 

وَن   يسمع كالم هللا  ويعرف شرائع اإلسالم  لزم قال األوزاعي: هي إلى يوم الييامة  فمن  لب أمانًا ل ( سور  التوبة6)ال  يَْعلَم 

عن النبي  رمي هللا عنهروي عن علي اهـ وال يفتص األمان باإلمام بل لجميع المسلمين فيد  إجابته  ثم يرد إلى مأمنه.

ة والناس ذمة المسلمين واحد  يسعى بها أدناهم  فمن أففر مسلًما  فعليه لعنة هللا والمالئك)  صلى هللا عليه وسلم أنه قال

وأفذ  هوأسر هورق ه قتل المسلمين حرم من أحدٍ  ٍٍ من حصل على أمانٍ ف  رواه البفاري ( أجمعين  ال ييبل هللا منه صرفًا وال عدالً 

 ما يلي : في األمان  به  ويشتر   لعصمتهبأذى  والتعرو له همال

ليول عمر: العبد المسلم رجل من المسلمين  أما العبد ف أو امرأ  أو صغيٍر مميز  ولو عبد مسلمأن يكون األمان من -1
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قد أجرنا من صلى هللا عليه وسلم ومثله المميز   وأما األنثى فليوله  ) يسعى بها أدناهم (يجوز أمانه رواه سعيد ولحديث 

ال و 0النبي  أبا العاص ابن الربيع  وأجازه صلى هللا عليه وسلموأجارت زينب بنت رسول هللا  رواه البفاري «أجرت يا أم هانئ

 0يصج من كافر ولو ذميًا ألنه غير مأمون علينا

  0 المصلحةما ألنه ال يدري  وال سكران فال يصج من  فل وال مجنون عاقل-2

 0 مفتار فال يصج من مكره عليه-3

   جعلويصج من أمير ألهل بلد  ويصج من إمام لجميع المشركين لعموم واليته.أن يكون ليافلة وحصن صغيرين عرفاً -4

 مرر على المسلمين.الوشر  األمان على العموم عدم   ب زائهم لعموم واليته في قتالهم

من )  يوم فتج مكة صلى هللا عليه وسلمويصج معليًا بييد نحو من فعل كذا فهو آمن ليوله  مان منجًزا أي بال قيداألويصج 

 0ب فتج مكة ورواه أبو داود والبيهيي وغيرهم رواه مسلم كتاب الجهاد والسير با ( فهو آمن دفل دار أبي سفيان

صلى لـيوله  فيد أمنه 0 لـكافر: أنـت آمن مثل أن ييول  كتابه  أوشار  مفهومة ويصج أمان بكل ما يدل عليه من قول أو إ

) ألم هانئ  صلى هللا عليه وسلمأو قال: أجرتك ليوله   «مـن دفل دار أبي سفيان فـهو آمن»يوم فتج مـكة: هللا عليه وسلم 

أو قال: ال تفف  أو ال تفش  أو ال فوف عليك  أو ال تذهل أو أل  سالحك  فيد أمنه  قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ (

تكلم وال بأس عليك  ثم أراد قتله. قال أنس  ) ألن عمر قال للهرمزان فيد أمنه ال بأس عليكأو قال له لداللة ذلك عليه 

ومال  تبعًا إال أن يفصص  ويسري األمان إلى من معه من أهلٍ  (منته ال سبيل لك عليه أ: قد رمي هللا عنهما والزبير

 0 فييول أنت آمن دون أهلك ومالك فال يسري إليهما

ونيته يحاسب بها عند ربه   ويجب  ألنه أعلم بمراده ليول قولهيال: لم أرد به األمان  فاف  ف ن أشار إليهم بما اعتيدوه أمانًا

منه  وهو المومع الذي صدر فيه ما اعتيده أمانًا لئال يكون غدًرا له  وييبل من عدل قوله: إني أمنته  وإن رده إلى مأ

 ألن األصل عدمه وإباحة دم الحربي. أسير وأنكره من جا  به فيول منكرادعى األمان 

 حرم قتلهماألمان ولم يعرف  ع يحربيين  وادعى كل واحد منهم أنه الذي أبمن أع ي أمانًا ليفتج حصنًا ففتحه واشتبه و

 0 وال جزية مد  أمان ألنه لم يلتزمها   ميتة بمذكا  م يحتمل صدقه  أشبه ما لو اشتبهتمنه ألن كل واحدٍ جميعاً 

ي ورد عن نعيم بن مسعود األشجع فيد ألنه عليه الصال  والسالم كان يؤمن رسل المشركين ل الكفارعيد األمان لرسنوي

فما تيوالن )  حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب  قال للرسولينصلى هللا عليه وسلم ال: سمعت رسول هللا ق رمي هللا عنه 

 انمر حديث رقم وال براني وصححه األلباني رواه أحمد(  وهللا لوال أن الرسل ال تيتل  لمربت أعناقكما) قاال: نيول كما قال  فيال رسول هللا  ( أنتما؟

قال: بعثتني قريش إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  قال:  صلى هللا عليه وسلم أبي رافع مولى رسول هللاوعن  (في صحيج الجامع. ( 5320)

إني ال أفيس بالعهد  ) فلما رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم وقع في قلبي اإلسالم  فيلت: يا رسول هللا  ال أرجع إليهم  قال 
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 في صحيج الجامع. ( 2510) انمر حديث رقموغيرهم وصححه األلباني  رواه أحمد وأبو داود.(  ان في قلبك الذي فيه اون فارجعوال أحبس البرد  ولكن ارجع إليهم ف ن ك

إذ لو قتل لفاتت  إلى عدم قتل الرسللحاجة داعية او 0كان في المد  التي شر  لهم فيها أن يرد من جا  منهم مسلًماألنه 

 مصلحة المراسلة.

فكأسير  أو كان   و قبل منه ما ادعاه  وأن ال تصدقه عاد أو تاجر  وصدقته عاد و  أمان وادعى أنه رسولو ومن جا نا بال 

من دوابهم  فهو وفذه  جاسوًسا فكأسير  يفير اإلمام فيه  ومن مل ال ري  منهم  أو أب  إلينا من رقييهم  أو شرد إلينا

ما داموا أهل حرب وليس بيننا وبينهم  م أشبه الصيد والحشيشألنه مباا  وأفذه بغير قتال في دار اإلسال غير مفموس

 0ما لم تفالف الشرع  الوفا  بها  همن الدول اإلسالمية  لزم ومواثي  كالعهود الدولية فمن وقع عليها عهودو 

 0 ألن الفيانة غدر ويب ل بفيانةٍ    من مستأمن لنيمه لهه برد ويب ل أمانو 

 

  م  أو انتيو عهد ذمي بيي أمان مالهببالد اإلسالم  ثم عاد لدار حربٍ ه مسلًما أو ترك هأو أقرمماله وإن أودع مستأمن 

  فماله بدار حربٍ  لبيا  ملكه  وإن مات بدار وهبةٍ  ألمان فيه ويصج تصرفه فيه بنحو بيعٍ ا وه لبيا إن  لب مويبعث إليه

لوارثه ف ن عدم وارثه ففي  لبيت المال  وإن استرق وقف  بالمال  فبموته ينتيل الزم متعل و  ألن األمان ح و  اإلسالم لوارثه

 ً ً  ماله ف ن عت  أفذه  وإن مات قنا  0 صار فيئا

 

ً  وإن أسر ورمي لزمه  لهم ماالً فأ ل  بشر  أن يييم عندهم مد   أو أن يأتي ويرجع إليهم  أو أن يبعث  الكفار مسلما

ألنهم ال يأمنون  عليهم لألسارى  وفي الغدر مفسد و  ي الوفا  مصلحةو وألنه ف ( إنا ال يصلج في ديننا الغدر)  لحديث الوفا 

 وألنه تسلي و  ( سور  الممتحنة10)} فاََل تَْرِجع وه ن  إِلَى اْلك ف اِر  إال المرأ  فال يحل لها أن ترجع ليوله تعالى  بعد مع دعا  الحاجة إليه.

 0لم ترد معه ةو مومعه مسل بأمانٍ    ولو جا نا حربيو  على و ئها حراًما

 

 ان فالعدوــرب بأمـوم من المسلمين بالد الحـل قـإذا دفومن دفل دار الكفار بأمان منهم حرم عليه فيانتهم قال الشافعي : 

من دفل وقال بن قدامة :  (4/263)األم م ملمهم وال فيانتهمـس لهــهم وليــدك  أمانــوا مـارقوهم أو يبلغــون إلى أن يفـهم آمنــمن

لى أرو العدو بأمان لم يفنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا أما فيانتهم فمحرمة ألنهم إنما أع وه األمان مشرو اً بتركه إ

فمن دفل إلى بالد الكفار  (13/152) المغني  فيانتهم وأمنه إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلك مذكوراً في اللفم فهو معلوم في المعنى

 ة عيد األمان وهذا متعارفو عليه دولياً وقد قال الفيها  ) المعروف بالعرف كالمشرو  بالنص (بتأشير  دفول فهي بمثاب

) ً ً كالمشرو  شر ا وقالوا ) العاد  محكمة ( فحينئٍذ يحرم عليه فيانتهم في أنفسهم وأموالهم  وقالوا ) المعروف عرفا
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 0واإلفساد في أرمهم 

** ** ** 

 

 ((  مع الكفار الهدنةحكم ))   

   السكون / لغةً  الهدنة

  0معلومةعلى ترك اليتال مد  بين  رفين قد اعتال / وشرًعا

 0 وتسمى الموادعة  والمعاهد   والمسالمة  والمهادنة

ِ إِن ه  ه َو الس ِميع  قال تعالى والهدنة مع الكفار جائز   ْلِم فَاْجنَْج لََها َوتََوك ْل َعلَى  ك واْ ِللس  وقال  ( سور  األنفال61)اْلعَِليم   }َوإِن َجنَح 

ْشِرِكينَ تعالى  َن اْلم  ِ َوَرس وِلِه إِلَى ال ِذيَن َعاَهدتهم مكِ َن  ك ْعِجِزي  }بََرا  و مكِ واْ أَن ك ْم َغْير  م  ٍر َواْعلَم  واْ فِي األَْرِو أَْربَعَةَ أَْشه  فَِسيح 

ْفِزي اْلَكافِِريَن   َ م  ِ َوأَن   ك وألنه قد    قريًشا على ومع اليتال عشر سنين صلى هللا عليه وسلمالنبي صالج وقد     التوبةسور ك

ف ن كان    أو غير ذلك من المصالج ا في إسالمهم أو التزام الجزيةمعدنوهم حتى ييووا  أو  يكون بالمسلمين معف فيها

يجوز عيدها بل الواجب قتالهم حتى يسلموا أو يع وا  المسلمون أقويا  قادرين على قتال الكفر  وال مصلحة من الهدنة فال

 0 في الشرع  الجزية وهو ما استير عليه حكم الجهاد

يوم الحديبية على غير  كفار قريش هادن صلى هللا عليه وسلمألن النبي  تجوز على غير مالحينئٍذ جازت الهدنة ف إذاو

أو يأفذونه منا ألن النبي صلى هللا      فعلى مال أولى غير مال  ف نها إذا جازت على  يأفذه منهم مال  وتجوز على مالٍ 

عليه وسلم أراد أن يصالج األحزاب على بعو ثمر المدينة فامتنع السعدان   وقيل ال يجوز ألن فيه صغاراً للمسلمين وقد 

حزاب شيئاً   لكن األول أصج السعدان لما أفبراه أن في ذلك صغاراً للمسلمين فلم يع  األ صلى هللا عليه وسلم أقر  النبي

وإن  0ألن حماية دما  المسلمين وأعرامهم أولى من استبيا  المال حين يفشى مهاجمة العدو في وقت معف المسلمين 

ألن هللا تعالى أمر  0ويكون العيد جائًزا له فسفه متى شا   وهذا هو الصواب  وقيل تصج  الهدنة  صجت لم هادنهم م ليًا

وقال الشيخ بن باز : تجوز الهدنة مع األعدا  م ليةً  وبن باز بن تيميةوهو افتيار  قتة.م لية  وإتمام المؤبنبذ العهود ال

إذا رأى ولي األمر المصلحة في ذلك ليول هللا تعالى )) وإن جنحوا للسلم فاجنج لها (( وألن النبي فعلهما جميعاً  ومؤقتةً 

فلما فتج هللا عليه مكة نبذ إليهم عهودهم وأجل   ائل العرب صلحاً م لياً فصالج أهل مكة عشر سنين وصالج كثيراً من قب

من ال عهد له أربعة أشهر كما قال تعالى )) برا   من هللا ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في األرو 

 (18/439واه )فتا0وصالج اليهود حين قدم المدينة صلحاً م لياً حتى نيموه فياتلهم أربعة أشهر (( 

 داقها أو رد صبيٍ إليهم أو رد ص شرً ا فاسًدا كرد امرأ ٍ  إن شر  العاقد في الهدنة شرً ا فاسًدا أو شر  في عيد ذمةٍ و

 دليل ب الن الشر عيد كالشرو  الفاسد  في البيع  والأو شر  إدفالهم الحرم  ب ل الشر  دون  مميز أو رد سالامسلٍم 

ج شر ه عها فال يصمألنه في ميابلة ب في رد صداقهادليل ب النه و  ن  إِلَى الك ف ارِ فاَلَ تَْرِجع وه  في رد المرأ  ليوله تعالى

السالا ألنه إعانة على رد وفي   ألنه مسلم يمعف عن التفلص منهم أشبه المرأ  الصبي المميزرد لغيرها  وفي 
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ْشرِ  اإِن مَ ليوله تعالى المسلمين  وفي إدفالهم الحرم ويصج شر   هذا  ك وَن نََجسو فاَلَ يَْيَرب وا الَمْسِجَد الَحَراَم بَْعَد َعاِمِهمْ الم 

 ذلك المشركين يوم الحديبية على صلى هللا عليه وسلم صالج  النبي ألن للحاجةجا  منهم مسلًما  أو رد رجلٍ  رد  فل منهم

)  ؟ قال   فيالوا: يا رسول هللا  أنكتب هذا  كم منا رددتموه علينا  ومن جا أن من جا نا منكم لم نرده عليكموكان شر هم  .متف  عليه

 رواه مسلم (   ومن جا نا منهم سيجعل هللا له فرًجا ومفرًجا فأبعده هللامنا إليهم  إنه من ذهب

صلى هللا عليه بي ألن أبا بصير لما جا  إلى النأن يياتلهم وأن يفر  منهم لإلمام أمر من جا  منهم مسلًما سًرا ويجوز حينئٍذ 

   إنا ال يصلج في ديننا الغدر  وقد علمت ما عاهدناهم عليه)  صلى هللا عليه وسلموجا  الكفار في  لبه قال له النبي  وسلم

 أبا بصيرٍ  رجعوفر  اوفر و مع الرجلين قتل أحدهما في  رييه فلما رجع ( ولعل هللا تعالى أن يجعل لك فرًجا ومفرًجا

فلم ينكر عليه  هللا منهم يأوفى هللا ذمتك قد رددتني إليهم وأنجان قد فيال له: يا رسول هللا هللا عليه وسلمصلى إلى النبي 

فلما سمع ذلك أبو بصير لح   ( لو كان معه رجال ويل أمه مسعر حربٍ )  بل قال ولم يلمه صلى هللا عليه وسلمالنبي 

إال    فجعلوا ال يمر عليهم عير ليريٍش  معه من المستمعفين بمكة  ومن  بساحل البحر  وانحاز إليه أبو جندل بن سهيل

تناشده هللا والرحم أن يممهم إليه   صلى هللا عليه وسلمفأرسلت قريش إلى النبي   وقتلوا من معها  عرموا لهم وأفذوها

 0 أحًدا جا  ففعل وال يرد  

أموالهم جاز  وال يدفلون في الصلج حتى يممهم إليه    وأفذوا من ف ن تحيز من أسلم منهم وقتلوا من قدروا عليه منهم

ألنه ملك نفسه ب سالمه ليوله    لم يرد إليهم ألنه لم يدفل في الصلج وهو حرو  فأسلم ب ذن الكفار للفبر  ولو هرب منهم قنو 

ْؤِمنِيَن َسبِيالً وَ تعالى   0رافع  ولفبر إسالم  أبي .لَن يَْجعََل     ِلْلَكافِِريَن َعلَى الم 

 علينا أو قتل مسلم أو أفذ ماله. ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا  وينتيو عهدهم بيتالنا أو مماهر ٍ 

يحميهم ال و   ونحوهم ألن العيد مع اإلمام ييتميه من المسلمين وأهل الذمة  ويجب على اإلمام حمايتهم ممن تحت قبمته

  0 ألن الهدنة ال تيتميه من أهل الحرب

 

ألنهم  يصج لنا شراؤهم فليس علينا استنياذهم لكون السابي لهم ليس في قبمتنا لكن ال  ليس من أهل الذمةن سباهم كافرو إو

  0 في عهدنا

ا تََفافَن  ِمن قَْوٍم  } ليوله تعالى أن ال عهد بينه وبينهم ذ اإلمام إليهم عهدهم بأن يعلمهم  نب بأمار  نيو عهدٍ  هموإن فيف من َوإِم 

َ الَ ي ِحبه الَفائِنِيَن   فِ    0عليهم مباشر  ف نها من الغدر  ير  غِ وال ي   ( سور  األنفال58)يَانَةً فَانبِْذ إِلَْيِهْم َعلَى َسَوا  إِن   ك

قتل رجال بني قريمة حين نيموا  صلى هللا عليه وسلموينتيو عهد نسا  أهل الهدنة وذريتهم بنيو رجالهم تبعًا لهم ألنه 

 0 وسبي ذراريهم وأفذ أموالهم  ولما نيمت قريش عهده بعد الهدنة  حل له منهم ما كان حرم عليه منهم عهده

الباقون على العهد بتسليم من نيو    أقر   إنكاًرا ماهًرا أو فعلٍ  بيولٍ  ووإن نيو الهدنة بعمهم فأنكر الباقون على من ني

ف ن أبو التسليم أو التمييز مع اليدر  على    يتمكن المسلمون من قتالهم  أو بتمييز الناقو عنهم ل الهدنة إن قدروا عليهم

 0عهدهم جميعاً أحدهما انتيو 
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 والعهد بيننا وبين الكفار له ثالث حاالت :

 

أن ينيموه هم فينتيو ليوله تعالى )) وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و عنوا في دينكم فياتلوا أئمة الكفر إنهم ال -1

  التوبة12) لهم لعلهم ينتهون ((أيمان 

 

أن يستييموا عليه ولم نر أو نفاف منهم فيانة  فيجب إتمام العهد ليوله تعالى )) فما استياموا لكم فاستييموا لهم إن هللا -2

 التوبة 7يحب المتيين (( 

 

نفبرهم أن ال عهد بيننا وبينهم  أن نفاف منهم نيو العهد والغدر فهنا ال يلزمنا البيا  على العهد لكن ال نياتلهم حتى-3

 (8/47) الشرا الممتع    األنفال 58لئال يكون غدراً من جهتنا قال تعالى )) وإما تفافن  من قوٍم فيانة فانبذ إليهم على سوا  (( 

 

** ** ** 

 

 

 ((  عيد الذمة حكم ))   

 العهد والممان واألمان / الذمة لغة
ً و قَتاتِل واْ ال تِذيَن  } قال تعالىوهو مشروع كفرهم بشر  بذل الجزية والتزام أحكام الملة  إقرار بعو الكفار على / اص الحا

َم  ك  َوَرس ول ه  َوالَ يَِدين وَن ِديَن ا وَن َما َحر  م  ِ َوالَ بِاْليَْوِم اوِفِر َوالَ ي َحركِ ِ ِمَن ال ِذيَن أ وت واْ اْلِكتَاَب حَ الَ ي ْؤِمن وَن بِاَّللك ت ى ي ْع  واْ ْلَح ك
وَن    ولحتديث المغيتر  بتن شتعبة  أنته قتال لعامتل كسترى: أمرنتا نبينتا  أن نيتاتلكم حتتى  ( سور  التوبتة29)اْلِجْزيَةَ َعن يٍَد َوه ْم َصاِغر 
ذا بعتث أميتًرا كان إ صلى هللا عليه وسلمأن النبي  رمي هللا عنهوروى بريد   .رواه أحمد والبفتاريتعبدوا هللا وحده أو تؤدوا الجزية. 

وعن عبدالرحمن بتن عتوف (  ثالث فصال وذكر منها الجزيةإذا لييت عدًوا من المشركين  فادعهم إلى )  على جيش  قال
صلى هللا أن النبي   رمي هللا عنه . وعن أنسرواه البفتاريرمي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم أفذها من مجوس هجر. 

رواه دمه وصالحه علتى الجزيتة. له فحين فأتوه به  فذإلى أكيدر دومة الجند  فأ   رمي هللا عنه وليدبعث فالد بن العليه وسلم 

 وحسنه األلبانيأبو داود.
دينتاًرا أو  إلى اليمن فتأمرني أن آفتذ متن كتل حتالمٍ  صلى هللا عليه وسلمقال: بعثني النبي  رمي هللا عنهوعن معاذ بن جبل 
لما مترو أبتو  التب جا تته قتريش   رمي هللا عنهما  وقال ابن عباس .الترمذي والنسائي وبن ماجة والحاكم وغيرهم  وصححه األلبانيأبوداود و رواهعدله معافريًا. 
 أريتد متنهم كلمتةً )  فشكوه إلى عمه أبي  الب  فيال: يا ابن أفتي متا تريتد متن قومتك؟ قتال صلى هللا عليه وسلموجا  النبي 

 ومعف إسناده األلباني رواه أحمد والترمذي  وقال: حديث حسن.الخ الحديث «م بها العجم الجزيةتدين لهم بها العرب وتؤدى إليه
لمتا فيته متن  فت ن فيتف غتدرهم فتال يجتوز عيتدها .اإلستالم أحكتام متواجزية كل عتام والتزال بذلوايجب عيد الذمة إذا لذلك و

 0والف ر  المرر
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واستستالم  أو يبتذلوا ذلتك متن أنفستهم  فييتول اإلمتام أو نائبته  رتكم بجزيتةٍ أقترفييول أو نائبته. وال يصج عيدها إال من إمتامٍ  
 0 عاهدتكم على اإلقامة بدارنا بجزيةكم عليه أو نحوهما  مما يدل على عيدها  كيوله: اأقررن
 

** ** ** 

 ))  أحكام الجزية  ((
اإلجزا  ألنها تكفي من تومع عليه في  مأفوذ  من الجزا  ألنها جزا  تركهم ببالد المسلمين وقيل من /لغةً الجزية 

 0عصمة دمه وماله
 0ار على وجه الصغار كل عام بداًل عن قتلهم وعن إقامتهم بدار اإلسالم اص الحاً /  مال يؤفذ من الكف

التدين  ألنه إنما يمنع الناس عن الدفول في والحكمة منها وهللا أعلم ألنه إذا لحيهم الذل حملهم ذلك على الدفول في اإلسالم
دعتو و ألن وألن فتي مفتال تهم للمستلمين   الكبر والرياسة ف ذا فيدت زال عنهم فتنتين عميمتين وستهل دفتولهم فتي التدين  

 0لعون على محاسن الدين فيرغبون فيه ي   
 

 : عد  أشهرها أربعة وهي  وافتلف أهل العلم فيمن تيبل منهم الجزية على أقوال
كالستتامر  أو تتتدين باإلنجيتتل كتتالفرنج   وهتتم اليهتتود والنصتتارى. ومتتن تتتدين بتتالتوراكتتتاب األول / أنهتتا تؤفتتذ متتن أهتتل ال

 وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهم وأدلتهم كما يلي : والصابئين  ومن له شبهة كتاب كالمجوس
ين  ك لهته  َّلِلك فَت ِ  }قوله تعالى -1 َ بَِمتا يَْعَمل توَن بَِصتيرو  َوقَاتِل وه ْم َحت ى الَ تَك وَن فِتْنَتةو َويَك توَن التدكِ والفتنتة  ( ستور  األنفتال39)ِن انتََهتْواْ فَت ِن   ك

ِ َوالَ بِتتاْليَْوِم اوِفتتِر َوالَ الشتترك أي قتتاتلوهم حتتتى يستتلموا ثتتم فتتص  أهتتل الكتتتاب بيولتته تعتتالى  }قَتتاتِل واْ ال تتِذيَن الَ ي ْؤِمن تتوَن بِتتاَّللك
َم  ك  َورَ  وَن َما َحر  م  ِ ِمَن ال ِذيَن أ وت واْ اْلِكتَاَب َحت ى ي ْع  واْ اْلِجْزيَةَ َعن يٍَد َوه تْم َصتاغِ ي َحركِ وَن   س ول ه  َوالَ يَِدين وَن ِديَن اْلَح ك ( 29)ر 

يته وهتو متعيف قالته األلبتاني فتي إروا  رواه مالتك فتي المو تأ والشتافعي متن  ري وفص  المجوس بيول النبي صلى هللا عليه وسلم ) سنوا بهم ستنة أهتل الكتتاب ( سور  التوبة

وإنمتا ألحت  المجتوس بأهتل الكتتاب ألن  لهتم  0فهؤال  فصوا بالدليل ومتا عتداهم بتاقين علتى العمتوم   (.260الغليل ) انمر حاشية منار الستبيل ص
 0شبهة كتاب فيد قيل إنه كان لهم كتابو فرفع حين وقع ملكهم على ابنته 

 سلم قاتل مشركي العرب ولم ييبل منهم إال اإلسالم أن النبي صلى هللا عليه و-2
قد توقف في أفذ الجزية من المجتوس حتتى شتهد عبتد الترحمن بتن عتوف أن النبتي  بن الف اب رمي هللا عنه  أن عمر-3

متن وأنهتم لتم ييبلتوا الجزيتة م  مما يدل على أنهم يعملون بالعموم حتى يرد عليهم مفصتص  رواه البفاري أفذها من مجوس هجر
 0سواهم ف نهم إذا توقفوا فيمن له شبهة كتاب  ففيمن ال شبهة له أولى 

أن من عداهم من الكفار كفرهم أعمم  لكفرهم باهلل وكتبه ورستله  ولتم تكتن لهتم شتبهة  فلتم ييتروا ببتذل الجزيتة كيتريش  -4
 0 المرتد قتل جزية بدليلوكونه ال يير بال   وعبد  األوثان من العرب ألن تغليم الكفر له أثر في تحتم اليتل

 
 (  18/134)انمر مجموع فتاواه  ورجحه الشيخ بن باز  اليول الثاني / تؤفذ من جميع الكفار إال عبد  األوثان من العرب وهو قول األحناف

ا متن وقد أفذها ممن عداهم كتالمجوس وليستولم يأفذها من عبد  األوثان من العرب   صلى هللا عليه وسلم ودليلهم أن النبي
أهل الكتاب المذكورين في اوية فدل على العموم في قبول الجزية وإنما فص  العرب بعدم أفذها منهم لفعل النبي صلى هللا 

 0عليه وسلم إذ لم ييبلها منهم 
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فتي العترب  اليول الثالث / ال تؤفذ من العرب م لياً ولو كانوا أهل كتاب وهو قول الحسن البصري ألن النبي قاتتل اليهتود
 0ولم ييبل الجزية منهم  المدينة وفيبر 

 
 اليول الرابع / تؤفذ من جميع الكفار إال المرتد وهو قول مالك واألوزاعي 

 وأدلتهم كما يلي :
أن النبي قال ) ف ذا لييت عدوك من المشركين فتادعهم إلتى اإلستالم فت ن أجتابوا وإال فالجزيتة ( وهتو عتام ويتدل علتى أن -1

أفتذها متن المجتوس صتلى هللا عليته وستلم اوية ال مفهوم له وال يتدل علتى التفصتيص بتدليل أن النبتي  ذكر أهل الكتاب في
وأما قول من قال إنه كان لهم كتابو فرفع حين وقع ملكهم على ابنتته فنيتول هتذا ال مستتند لته   ثتم   وليسوا من أهل الكتاب 

هتا   ثتم إن العترب علتى بيايتا متن ديتن إبتراهيم عليته الستالم  لو قلنا بصحته فرفعه يدل على ب الن شتريعتهم وعتدم العمتل ب
وكان له صحف وليس تغيير العرب لدين إبراهيم بأعمم من تغيير المجوس لدينهم هذا مع أنته ال يعترف للمجتوس نبتيو وال 

 0كتاب فكيف يجعلون أحسن حاالً من العرب 
زعمتاً  آلهتتهمالعترب ييترون بتوحيتد الربوبيتة وإنمتا يعبتدون  أنه ال أثر لتغليم الكفر والمجوس أشد كفراً من العرب فت ن-2

منهم أنها تيربهم إلى هللا بفالف المجوس ف نهم يشركون في الربوبية ويجعلون للعالم فتاليين فتال و للنتور وفتال و للملمتة   
 0ثم هم أيماً يستحلون نكاا المحارم وهذا محرمو عند العرب فتبين أنهم أغلم كفراً 

لتم يأفتذها متن العترب فتذلك ألن الجزيتة لتم تفترو إال بعتد غتزو  تبتوك وكتان صتلى هللا عليته وستلم هم إن النبتي أما قول-3
صتلى  لهم قبل فرو الجزية ويشهد لذلك أن النبي صلى هللا عليه وسلم العرب قد دفلوا جميعاً في دين هللا وكان قتال النبي

أهل الكتاب فلم ييبتل متنهم الجزيتة بتل قتتل فرييتاً وأجلتى آفترين وصتالج قاتل اليهود في ذلك الوقت وهم من  هللا عليه وسلم
من قتتال العترب   صلى هللا عليه وسلم أهل فيبر بش ر مالهم   فتبين أن فرمية الجزية قد جا ت متأفر  بعد فراغ النبي 

وأكثترهم عترب ومتن وأما بعد نزول آية الجزية فيد أفتذ الجزيتة متن نصتارى نجتران وهتم عترب ومتن أهتل دومتة الجنتدل 
 0مجوس هجر وهم عرب وكان يوصي جيوشة بيبول الجزية من جميع من يحاربونه ولم يفصص  ائفةً دون أفرى 

 
ألن  ذكر أهل الكتاب في آيتة الجزيتة لتيس المتراد تفصيصتهم بهتا وإنمتا لحتو المتؤمنين اليول الراجج / هو اليول الرابع 

كتبو سماوية ولذلك لم يذكر المشركين والمجتوس وغيترهم لعتدم وجتود متا يمكتن  على قتالهم لئال يترددوا فيهم لكون عندهم
وأمتا أهل الحديث فال حجتة لهتم فيته   يد معفه فأن يكون مانعاً من قتالهم تديناً   وأما حديث ) سنوا بهم سنة أهل الكتاب ( 

المجتوس تأفتذ متنهم تبتين لته العمتوم  توقف عمر في المجوس فألنه أعتيد تفصيص أهل الكتاب بالجزية فلما ثبت عنتده أن
وأما كون النبي صتلى هللا عليته وستلم لتم يأفتذها متن عبتد  األوثتان متن العترب فلكتون  ولذلك لم يرد أنه سأل عن غيرهم   

  0الجزية لم تفرو إال بعد دفول جميع عبد  األوثان من العرب في دين هللا
 
 

 وال تيبل الجزية إال بشرو  :
ِ َوالَ بِتاْليَْوِم اوِفتِر َوالَ الجزية كل حول  مع الصتغار وهتو الذلتة قتال تعتالى  قبولهم إع ا نا-1 }قَتاتِل واْ ال تِذيَن الَ ي ْؤِمن توَن بِتاَّللك

ِ ِمَن ال ِذيَن أ وت واْ اْلِكتَاَب َحت ى ي ْع  و َم  ك  َوَرس ول ه  َوالَ يَِدين وَن ِديَن اْلَح ك وَن َما َحر  م  وَن   اْ الْ ي َحركِ ( 29)ِجْزيَةَ َعن يٍَد َوه تْم َصتاِغر 

فيوله تعالى )) عن يد (( أي مناوله فتال يرستل بهتا أحتداً وقولته )) وهتم صتاغرون (( أي فامتعون ذليلتون منيتادون  سور  التوبة
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 0ألحكام اإلسالم حتى قال بعو أهل العلم  يسلمها وهو واقف واليابو منه جالس إكماالً للصغار لهم 
لكتون األمتان العتام ال يصتلج إال متن ون من يوقع العيد مع الكفار هو اإلمام أو نائبه وال يصج من أفراد المسلمين أن يك -2

 0اإلمام الذي ي لع من العدو ما ال ي لع عليه الفرد من إراد  الوفا  أو الفيانة ونحو ذلك 
انمتر رواه أحمتد وبتن ماجته وصتححه األلبتاني  ) ال مرر وال مترار (أن ال يكون في ذلك مررو على المسلمين كفوف فيانٍة ونحو ذلك لحديث -3

 في صحيج الجامع. ( 7517 ) حديث رقم
) منتار الستبيل أن تجري عليهم أحكام المسلمين في نفٍس وماٍل وعرٍو وإقامة حٍد فيما يحرمونه كالزنى ال فيما يحلونه كتالفمر -4

اصتموا فيمتا بيتنهم فت ن تحتاكموا إلينتا حكمنتا بيتنهم بالشترع ولنتا أن نعترو وإذا تفاصموا مع مسلم كذلك وأمتا إذا تف ( 261ص
وَك َشْيئًا َوإِْن َحَكْمَت فَتعنهم ليوله تعالى  ْم فَلَن يَم ره ْم َوإِن ت ْعِرْو َعْنه  وَك فَاْحك م بَْينَه م أَْو أَْعِرْو َعْنه  ْم } فَ ِن َجآؤ  اْحك م بَْيتنَه 
َ ي حِ  ْيِسِ يَن  بِاْلِيْسِ  إِن   ك  ( سور  المائد 42)به اْلم 

روي أنه قيل البن عمر أن راهبا يشتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيال : لو لما  أال يذكروا دين اإلسالم إال بالفير -5

انت تشتم أن يهودية ك ) على رمي هللا عنه رواه أحمد وروى أبو داود  عن سمعته ليتلته   إنا لم نع  األمان على هذا ( 

 0( النبي صلى هللا عليه وسلم   وتيع فيه   ففنيها رجل حتى ماتت   فأب ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دمها 

 

 

 

  :  ثالثة أقواٍل ألهل العلم وفي قدر الجزية 

وقتد فترو  ينيصال يزاد وال إلى ما فرمه عمر الرجوع والمشهور عند الحنابلة والمالكية وهو قول الحنفية  /اليول األول
لمعتمتل اثنتا عشتر  فرمتها علتى الموستر ثمانيتة وأربعتون درهًمتا  وعلتى المتوست  أربعتة وعشترون  وعلتى الفييتر اعمر 

وقال ابن أبي نجيج قلت لمجاهد: ما شتأن أهتل الشتام علتيهم   فصار إجماًعا وتابعه سائر الفلفا  بعده بمحمر من الصحابة
ً .رواه البفتاريار. قال: جعل ذلك من قبل اليستار. أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دين فيكتون علتى  وكتان التدينار اثنتي عشتر درهمتا

وال يستي  عنتدهم الدينار عشر  دراهم وقال المالكية     لكونهم فيرا  أهل اليمن ميدار ما فرمه عمر على الفيير المعتمل 
 (3/748) تفسير الير بي عند آية الجزية () الفيه اإلسالمي وأدلته  فيدفع بيدر ما يحتمله ولو درهم ولو لم يكن عنده عمل  عن الفيير

 

يحيى بن آدم وأبو عبيد. واحتجوا بما رواه أهل الصحيج أن و وهو قول ع ا إلى اجتهاد اإلمام  ايرجع فيه /اليول الثاني

 على أن األمر ليس فيه تيدير وإنما ( ولم يذكر عدداً فدل   صالج أهل البحرين على الجزية) رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

في ذلك مرائب مفتلفة  فللوالي أن رمي هللا عنه قال الثوري: جا  عن عمر بن الف اب و 0راجعو إلى اجتهاد اإلمام  هو

 الير بي عند آية الجزية ( نيله)  0يأفذ بأيها شا   إذا كانوا أهل ذمة. وأما أهل الصلج فما صولحوا عليه ال غير

 

فال يجوز النيصان عن ما فرمه رسول هللا صلى هللا   كثره ال حد  ألقله دينار وفأ تجوز الزياد  ال النيصان /لثالث اليول ا
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عليه وسلم وهو دينار ألنه المبين عن ربه وقد بعث معاذاً إلى اليمن وأمره أن يأفذ من كل حالٍم دينار   ويجوز الزياد  

 263) منار السبيل صورواية عند الحنابلة  ) تفسير الير بي عند آية الجزية ( 0وأبي ثور لفعل عمر وهذا مذهب الشافعي وال بري 

 

فذ من كل حالم ديناًرا  أو عدله )  لمعاذ صلى هللا عليه وسلمليوله  ومجنونوصبيٍ امرأ  وفنثى  من وال تؤفذ الجزية

كتب إلى أمرا  األجناد: ال تمربوا الجزية  رمي هللا عنهوروى أسلم أن عمر  (262صوصححه األلباني انمر حاشية منار السبيل رواه الشافعي )  ( معافريًا

والبيهيي وصححه األلباني انمر حاشية منار السبيل  رواه سعيد)   على النسا  والصبيان  وال تمربوها إال على من جرت عليه المواسي  أي من نبتت عانته

 تجب عليه مع الشك  والمجنون في معنى الصبي فييس عليه. . والفنثى: ال يعلم كونه رجاًل  فال  (262ص

) قال األلباني : ال أصل له مرفوعاً وموقوفاً  وروي مرفوعاً لكن  (مملوك ال جزية على )  ليول عمروال جزية على عبد 

الرجال األحرار البالغين ونيل  فتبين أن الف اب بيوله تعالى )) حتى يع وا (( إلىله مال ال وألنه   (262انمر حاشية منار السبيل ص

وهذا إجماع من العلما  على أن الجزية إنما تومع على جماجم الرجال الير بي في تفسيره اإلجماع على ذلك فيال : 

وافتلف  األحرار البالغين  وهم الذين يياتلون دون النسا  والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عيولهم والشيخ الفاني

بان  فروى ابن وهب عن مالك أنها ال تؤفذ منهم. قال م رف وابن الماجشون: هذا إذا لم يترهب بعد فرمها ف ن في الره

  0اهـ  فرمت ثم ترهب لم يسي ها ترهبه

وال جزية على زمن وال أعمى وال شيخٍ فان وال راهٍب بصومعته ألنهم ال يياتلون فلم تجب عليهم الجزية كالنسا  

 0اية الير بي اإلجماع على ذلك وتيدم حك والصبيان

وألن عمر جعل الجزية ثالث  بيات: جعل   ْسعََهاو    ي َكلكِف      نَْفساً إاِل  الَ  على فيير يعجز عنها ليوله تعالى جزية وال 

لكية ال تسي    وقال الما ف ن كان معتماًل وجبت عليه أدناها على الفيير المعتمل  فدل على أن غير المعتمل ال شي  عليه

 0 فيدفع بيدر ما يحتمله ولو درهم عن الفيير

أصلي  وتجب على مبعو بيدر  وتجب الجزية على معت  ألنه حر مكلف من أهل اليتال  فلم يير في دارنا بال جزية كحرٍ 

 لحول  أفذ منه إذاا في أثنا فيير الين أو استغنى الأو عت   مجنونالصغير أو أفاق اللها بأن بلغ  حريته   ومن صار أهاًل 

  ويلف  من إفاقة مجنون حول ثم تؤفذ منه.  ألنهم دفلوا في العيد فلم يحتج إلى تجديده لهم تم الحول بيس ه بالعيد األول

   ولزم دفع من قصدهم بأذى  إن لم يكونوا بدار حرب  وحرم قتلهم  وأفذ مالهم. ومتى بذلوا ما عليهم من جزية لزم قبوله

 

لما روي أن عمراً دعا نصارى بني    تؤفذ الجزية باسم الزكا  لمن يأنف إذا رأى اإلمام في ذلك مصلحة /قال الحنابلة 

تغلب إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا  وقالوا: نحن عرب فذ منا كما يأفذ بعمكم من بعو باسم الصدقة  فيال عمر: ال آفذ 

رعة يا أمير المؤمنين إن اليوم لهم بأس وشد  وهم عربو من مشرٍك صدقة فلح  بعمهم بالروم.  فيال النعمان بن ز
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يأنفون من الجزية فال تعن عليك عدوك بهم فذ منهم الجزية باسم الصدقة... فبعث عمر في  لبهم فردهم ومعف عليهم 

ي درهم فجعل على كل فمس من اإلبل شاتين  وفي كل ثالثين بير  تبيعين  ومن كل عشرين ديناًرا ديناًرا  وفي كل مائت

عشر  دراهم  ومما سيت السما  الفمس  وفيما سيى بنمج أو غرب أو دوالب العشر  فاستير ذلك من قول عمر  ولم 

وتؤفذ حينئٍذ من نسائهم وصبيانهم  0يفالفه أحد   قال عمر رمي هللا عنه: هؤال  حميى رموا بالمعنى وأبو االسم اهـ 

  0العتبار باألنفس سي  وانتيل إلى األموال بتيريرهم ومجانينهم وزمناهم ومكافيفهم وشيوفهم ألن ا

 0ومصرف ما أفذ منهم مصرف الجزية ال مصرف الزكا  ألنه مالو مأفوذ من مشرك فكان جزية 

 

ا قَْد َسلَفَ ق  ليوله تعالى ومن أسلم بعد الحول  سي ت عنه الجزية وا إِن يَنتَه وا ي ْغفَْر لَه م م  ل ِذيَن َكفَر  ديث ابن عباس ولح ل لكِ

وعن رجل من بني تغلب  أنه سمع رسول  .( 262ومعفه األلباني ) حاشية منار السبيل ص رواه أحمد وأبو داود ( المسلم جزية علىليس  ) قال: قال رسول هللا 

ومعفه األلباني انمر معيف  داود رواه أحمد وأبو ( ليس على المسلمين عشور  إنما العشور على اليهود والنصارى) ييول  صلى هللا عليه وسلمهللا 

وروى  وقال األلباني لم أقف عليه ( 262) ذكره في منار السبيل ص 0 وقال أحمد: قد روي عن عمر أنه قال: إن أفذها في كفه  ثم أسلم ردها .( 2050الجامع حديث رقم ) 

إلى عمر فيال إن في اإلسالم معاذًا  وكتب تعوذًا  قال:  تأبو عبيد أن يهودًيا أسلم ف ولب بالجزية  وقيل له: إنما أسلم

وألنها عيوبة سببها الكفر   ( 262قال األلباني : أفرجه أبو عبيد في األموال ونحوه عن البيهيي وهو حسن إروا  الغليل وانمر حاشية منار السبيل ص 0 أن ال تؤفذ منه الجزيةصدق وأمر 

 م تؤفذ ب ري  األولى.فسي ت باإلسالم ف ن كان إسالمه قبل تمام الحول  ل

 

أو جن أو عمي بعد الحول كديون اودميين  وإن مات أو جن في أثنا  الحول  تسي  الجزية إن مات من وجبت عليهوال 

 0بل يؤفذ عن جميع السنين  فال تتدافل. كالزكا  ولو أفرها سنين وتؤفذ عند انيما  كل سنةٍ  سي ت  

 

ذا أع ى أهل الجزية الجزية لم يؤفذ منهم شي  من ثمارهم وال تجارتهم وال إقال الير بي عند تفسير آية الجزية  : 

عن بالدهم التي أقروا  زروعهم إال أن يتجروا في بالد غير بالدهم التي أقروا فيها وصولحوا عليها. ف ن فرجوا تجاراً 

إال في حملهم ال عام الحن ة  سنة مراراً ثمن ذلك بأيديهم ولو كان ذلك في اليد فيها إلى غيرها أفذ منهم العشر إذا باعوا ون

والزيت إلى المدينة ومكة فاصة  ف نه يؤفذ منهم نصف العشر على ما فعل عمر. ومن أهل المدينة من ال يرى أن يؤفذ 

من أهل الذمة العشر في تجارتهم إال مر  في الحول  مثل ما يؤفذ من المسلمين. وهو مذهب عمر بن عبدالعزيز وجماعة 

 اهـ 0 الفيها . واألول قول مالك وأصحابه من أئمة

 ))  صفة أفذ الجزية  ((
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ونَ وَ  َحت ى ي ْع  وا الِجْزيَةَ َعن يَدٍ تعالىيمتهنون عند أفذ الجزية منهم  ليوله  وييبمها اوفذ منهم وهو جالس  وال  ه ْم َصاِغر 

في أدائها وال أن يممنها وال أن يحيل بها لفوات  ييبل ممن عليه جزية إرسالها لفوات الصغار  وليس لمسلم أن يتوكل لهم

الصغار  وال يعذبون في أفذ الجزية  لما روى أبو عبيد أن عمر أتى بمال كثير. قال أبو عبيد: أحسبه الجزية  فيال: ال أمنكم 

قال: الحمد هلل الذي لم يجعل  نو ؟ قالوا: نعم. قد أهلكتم الناس. قالوا: ال  وهللا ما أفذنا إال عفًوا صفًوا  قال: بال سو  وال

 ال وقوفهم بأن يتشاغل عنهم وتجر أيديهم فال دليل عليه ويكفي يوأما قول الفيها  :  و 0ذلك على يدي  وال في سل اني.

 ( 8/57) الشرا الممتع مون الجزية عن يد أن يأتوا أذال  يسلكِ 

 

بهم لما روى أحمد أن عمر شر  على أهل الذمة ويصج أن يشر  عليهم ميافة من يمر بهم من المسلمين  وعلف دوا

 (263) انمر حاشية منار السبيل صحسنه األلباني 0 وإذا قتل رجل من المسلمين بأرمهم فعليهم ديته ميافة يوم وليلة  وأن يصلحوا الينا ر

وا بنا كلفو نا ذبج الغنم والدجاج في وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمراً فيالوا : إن المسلمين إذا مره

قال األلباني : رواه عبد الرزاق في مصنفه ب سناٍد صحيج  0ميافتهم فيال : أ عموهم مما تأكلون وال تزيدوهم على ذلك 

 (263) حاشية منار السبيل ص0

 

ي كل سنة مائة يوم ويبين لهم اإلمام أو نائبه أيام الميافة واإلدام وعدد من يماف من الرجالة والفرسان فييول: تميفون ف

في كل يوم عشير  من المسلمين  من الفبز كذا وكذا  ومن اإلدام كذا  وللفرس من الشعير كذا  ومن التبن كذا ألن ذلك 

ويبين لهم ما على الغني والفيير من الميافة  فيكون ذلك بينهم على قدر جزيتهم ف ن    من الجزية  فاعتبر العلم به كالنيود.

ليًا صج ألن عمر لم ييدر ذلك  وقال: أ عموهم مما تأكلون  وتكون مدتها عند اإل الق يوًما وليلة  وال شر  الميافة م 

 0 تجب عليهم الميافة بال شر  ألنه ال دليل عليه 

 

ألن الفلفا  أقروا عيد عمر ولم  أقرهم عليه بال تجديد عيد ر عليهم من جزية أو قامت بينةوإذا تولى إمام فعرف ما قدكِ 

 أفذ النيص منهم.  نيصو  وإن بانوألن عيد الذمة مؤبد  ف ن كان فاسًدا صححه    جددوه ي

 

جعل لكل يدينهم كيهودي ونصراني أو مجوسي  وو كتب أسما هم وأسما  آبائهمأن يكفار العيد الذمة مع  وعلى اإلمام إذا

أدا  الجزية ألنه أمكن الستيفا  الجزية يكشف حال من تغير حاله ببلوغ أو عت  ونحوه  ويجمعهم عند   ائفة عريفًا

وأحو   ويكشف حال من أسلم منهم أو جن أو نيو العهد أو فرق شيئًا من األحكام ليفعل معه اإلمام أو نائبه ما يلزم  

 0لذلك  كتب له برا   لتكون معه حجة إن احتاج إليها أجيبومن أفذت منه الجزية وأراد أن ي  

 

** ** ** 
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 ((  ية التعامل مع أهل الذمة كيف))   

 سلممق ع  رفًا أفذ بموجب ذلك كاليلزم اإلمام أن يأفذهم بأحكام اإلسالم في ممان النفس والمال والعرو   فمن قتل أو 

   ومن أتلف مااًل لغيره ممنه متف  عليه. صلى هللا عليه وسلم على أوماا لها  فيتله رسول هللا أن يهوديًا قتل جاريةً  يلما رو

وسرقة لما في  أقيم عليه ما ييام على المسلم بذلك   ويلزمه إقامة الحد عليهم  فيما يعتيدون تحريمه كزنىً قذف إنسانًا  ومن

 رواهأتى برجل وامرأ  من اليهود زنيا فرجمهما صلى هللا عليه وسلم أن النبي  رمي هللا عنهما عن ابن عمر الصحيحين 

قد زنيا   فان ل  رسول هللا صلى هللا  ويهوديةٍ  سول هللا صلى هللا عليه وسلم أتي بيهوديٍ أنه أفبره : أن ر وفيه نافع عنه

عليه وسلم حتى جا  يهود   فيال : ما تجدون في التورا  على من زنى ؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما   ونفالف بين 

ومع  وا بها فيرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجمفجا  0را  إن كنتم صادقين وجوههما   وي اف بهما   قال : فأتوا بالتو

  وهو مع  رمي هللا عنه وما ورا ها . فيال له عبد هللا بن سالم يده على آية الرجم وقرأ مابين يديها الفتى الذي ييرأ 

لى هللا عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مره فليرفع يده   فرفعها   ف ذا تحتها آية الرجم   فأمر بهما رسول هللا ص

 ومسلم وغيرهما  وسلم فرجما . قال عبد هللا : كنت فيمن رجمهما   فليد رأيته يييها من الحجار  بنفسه  . أفرجه البفاري

   0  وألنه يحرم في دينهم  وقد التزموا حكم اإلسالم فثبت في حيهم كالمسلم

نهم يعتيدون حله  وألنهم ييرون على كفرهم وهو أل وأكل فنزير وال يييم الحدود عليهم فيما يعتيدون حله كشرب فمر

تعرو لهم فيه ما نصحته من العيود فال  جرًما  إال أنهم يمنعون من إمهار ذلك بين المسلمين لتأذيهم  وكذا ما يرونأعمم 

وإن كان هذا  كان ولده منها يلحيه ويرثه باتفاق المسلمين  ت أفيه أو بنت أفتهلم يرتفعوا إلينا  وإذا تزوج اليهودي بن

 0 النكاا با اًل باتفاق المسلمين

 0التمييز عن المسلمين بيبورهم بأن ال يدفنوا أحًدا منهم بميابرنا  همويلزم
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ن ال يفرقوا وأ هو جز النواصيو بحذف ميدم رؤوسهمفي الممهر والملبس والمركب ففي الممهر ويلزمهم التمييز عنا 

فيما كتبوه إلى نة المسلمين  وألن أهل الجزية اشتر وا ذلك على أنفسهم ألن التفري  من سه  بل تكون جمة شعورهم

 رواه الفاللقال األلباني : وكتب به إلى عمر بن الف اب  فكتب إليه عمر إن أمو لهم ما سألوا.  عبدالرحمن بن غنم

وفي الملبس فال يلبسون كما يلبس المسلمون  ( 265) حاشية منار السبيل صونيله عنه بن الييم في أحكام أهل الذمة ب سناٍد فيه اني اع 

 0ويمنعون من لبس الصليب ونحوه مما يكون فيه إمهاراً لشعائر دينهم 

فيركب أحدهم عرما رجاله إلى جانب  ومهره إلى جانب ويمنعون من السرج وركوب  في المركبويلزمهم التميكِز عنا 

المفد  مست يل يومع على مهر الحمار فيركب عليها وهي ال وهو عبار  عن شيٍ  كالفيل ويجوز أن يتفذوا اإلكاف 

لما روى  (8/69) الممتعتدل على شرف الراكب بفالف السرج ف نها تكون حسنة وتدل على شرف الراكب في ذلك العصر 

في قال العثيمين : و  0بالعرو  اإلكفالفالل أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة  وأن يشدوا المنا    وأن يركبوا 

 (8/70) الممتع وقتنا يمنعون من ركوب السيارات واألشيا  الففمة التي تدل على الشرف والسياد  

ويلزمهم التمييز عنا بكناهم فيمنعون من التكني بكنى المسلمين نحو: أبي الياسم وأبي عبدهللا ومن التليب بأليابنا.كصالا 

 الدين ومحي السنة ونحو ذلك

وتسوية بينهم وبين المسلمين في اإلكرام  تصديرهم إعزاًزا لهمألن في  وتصديرهم في المجالس ع  ولمبتد يحرم قيام لهمو

إذا أرادوا  رشد ال رق ونيوم لهم عن المجالسوأن نوقر المسلمين ون : فلم يجز وألن في كتابهم لعبدالرحمن بن غنم

وقال : وأما إذا قدم  (8/71) الممتع س العامة وأما بيوتهم فال والمراد المجالقال العثيمين :  0المجالس وال ن لع عليهم في منازلهم.

رئيس دولة أو وزير أو صاحب جاٍه وشرف من غير أهل الذمة فهل ييام له إذا جرت العاد  به بين الناس ؟ هذا محل نمر 

 بفالف من ليس لنا واليةو عليه  (8/73)وفرقو بينهم وبين أهل الذمة ألن أهل الذمة تحت واليتنا ولنا الوالية عليهم فال نكرمهم 

ال تبد وا اليهود والنصارى بالسالم  وإذا لييتموهم في  ري   »ويحرم بدا تهم بالسالم لحديث أبي هرير  مرفوًعا 

ولما روى أبو نصر  قال: قال رسول  والبفاري في األدب المفرد وأحمد وغيرهم  أفرجه مسلم «فام روهم إلى أمييها

ولو   ( 267انمر حاشية منار السبيل ص( صححه األلباني  على يهود  فال تبدؤهم بالسالم  وإن سلموا عليكم فيولوا: وعليكم إنا غادون)  هللا 

 صلى هللا عليه وسلمكتب إلى كافر كتابًا وأراد أن يكتب سالًما  كتب سالم على من اتبع الهدى لما ورد في البفاري أنه 

العثيمين : المذهب أنه ال يجوز أن نبدأهم بكيف أصبحت وكيف حالك ونحوهما لكن قال  0قال ذلك في كتابه إلى هرقل 

افتار شيخ االسالم جوازه وإنما النهي عن السالم لما يتممنه من الدعا  واإلكرام وأما هذا فمجرد ترحيب وفاصةً إذا 

  (8/73) الممتعكان لمصلحة كتأليف قلوبهم أو إتيا  شرهم أو نحو ذلك 

ً وقصد المسلم وإذا مر   أن  رمي هللا عنه عن أسامة بن زيدف بمجمعٍ فيه أفال و من المسلمين والكفار سلم عليهم جميعا

 متف  عليه فيه أفال  من المسلمين والمشركين عبد  األوثان واليهود فسلم عليهم . بمجلٍس  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر  

الكفار بالسالم للمصلحة وليوله تعالى إفباراً عن إبراهيم عليه السالم أنه قال وقد استدل به بعو السلف على جواز بدا   

فأنكر هللا عز وجل في اليرآن استغفاره له ولم  ( سور  مريم47)} َساَلمو َعلَْيَك َسأَْستَْغِفر  لََك َربكِي إِن ه  َكاَن بِي َحِفيًّا  ألبيه وهو كافر
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وَن  حمد صلى هللا عليه وسلم ينكر سالمه عليه وقال تعالى لنبيه م ْم َوق ْل َساَلمو فََسْوَف يَْعلَم  وقيل إنه  ( سور  الزفرف89)}فَاْصفَْج َعْنه 

( 55)ِغي اْلَجاِهِليَن  تَ }َوإِذَا َسِمع وا الل ْغَو أَْعَرم وا َعْنه  َوقَال وا لَنَا أَْعَمال نَا َولَك ْم أَْعَمال ك ْم َساَلمو َعلَْيك ْم اَل نَبْ من المسالمة كيوله تعالى

وهو قول عامة أهل العلم لكن نيل الير بي عن بن عيينة وإبراهيم النفعي جواز بدا تهم بالسالم لمصلحة    سور  اليصص

ورجحه وقال : قال ال بري: قد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهيان صحبه في 

فيلت له يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدؤوا بالسالم؟  قال نعم ولكن ح  الصحبة. وكان أبو  قال عليمة: 0 رييه 

أسامة إذا انصرف إلى بيته ال يمر بمسلم وال نصراني وال صغير وال كبير إال سلم عليه قيل له في ذلك فيال: أمرنا أن 

ال: إن سلمت فيد سلم الصالحون قبلك  وإن تركت فيد نفشي السالم. وسئل األوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلم عليه  في

ترك الصالحون قبلك.اهـ والذي يمهر لي وهللا تعالى أعلم عدم بدا تهم بالسالم ولو لمصلحة إذ لم يرد فيما أعلم أن النبي 

إلى هرقل ملك صلى هللا عليه وسلم بدأ أحداً منهم بسالم والمصلحة المزعومة موجود ً في زمانه بل هي أعمم فيد أرسل 

الروم فيال له ) السالم على من اتبع الهدى ( والمصلحة في إسالم ملك أولى من مصلحة إسالم من دونه من الرعية ومع 

ذلك لم يبدأه النبي صلى هللا عليه وسلم بالسالم إنما سل م على من اتبع الهدى وهم المسلمون وعليه فيجوز التعريو بمثل 

 0م الصريج واتباع السنة أولى من اتباع الرجال هذا ال كن ال يجوز السال

فييال له: وعليكم أو   86النسا ليوله تعالى )) وإذا حييتم بتحيٍة فحيوا بأحسن منها أو ردوها ((  وإن سلم أحد أهل الذمة لزم رده

أهل الكتاب فيولوا  إذا سلم عليكم ) قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمرمي هللا عنه  أنس فعن عليكم بال واو. 

إذا سلم عليكم اليهود ف نما ييول أحدهم السام ) وعن ابن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ( متف  عليهوعليكم 

وعن عائشة قالت استأذن ره  من اليهود على النبي صلى هللا عليه وسلم فيالوا السام   ( متف  عليهعليك . فيل وعليك

عليكم السام واللعنة . فيال يا عائشة إن هللا رفي  يحب الرف  في األمر كله قلت أولم تسمع ما قالوا ؟ قال عليكم . فيلت بل 

وفي رواية للبفاري . قالت إن اليهود أتوا النبي صلى  ) متف  عليه (قد قلت وعليكم . وفي رواية عليكم ولم يذكر الواو .

كم فيالت عائشة السام عليكم ولعنكم هللا وغمب عليكم فيال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيالوا السام عليك . قال وعلي

قال أو لم تسمعي ما ) قالت أو لم تسمع ما قالوا ؟  (  مهال يا عائشة عليك بالرف  وإياك والعنف والفحش) هللا عليه وسلم 

ال تكوني فاحشة ف ن هللا ال يحب  ) وفي رواية لمسلم . قال  (قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم وال يستجاب لهم في 

قال العثيمين : وإن تأكدنا من تصريحهم بالسالم عليكم فلنا أن نيول وعليكم السالم ولنا أن نيول  . (  الفحش والتفحش

وعليكم( وأما  فكأنه عل   الحكم بالعلة وهي قولهم ) السام ( ف ذا قالوها أو شككنا أنهم قالوها فنرد عليهم ب) (8/74) الممتعوعليكم 

بيول ) وعليكم السالم ( وال نيول لهم م لياً ) ورحمة هللا وبركاته ( إذ ليسوا السالم فنرد عليهم السالم التصريج بمع تيين 

  0من أهلها وال يحل الدعا  لهم بالرحمة 

كنوا أو يرحب بهم ( وأما مصافحتهم فيد ورد عن جابر رمي هللا عنه  قال ) نهى رسول هللا أن يصافج المشركون أو ي

 ولذلك فالصحيج جواز ذلك ( 5999) انمر معيف الجامع حديث رقم ) لكن قال األلباني هو موموع 
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ال تبدؤوا اليهود والنصارى بالسالم؛ ف ذا لييتم أحدهم في  ري  ) لحديث  مالمسلم في  ري   فال يوسع له موإذا لييه

 داود والترمذي  وقال: حسن صحيج.رواه أحمد ومسلم وأبو  ( فام روه إلى أمييها

ويكره تشميته لما ورد عن أبي موسى: إن اليهود كانوا يتعا سون عند النبي رجا  أن ييول لهم يرحمكم هللا. فكان ييول ) 

 رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه هو واأللباني   يهديكم هللا ويصلج بالكم ( 

أو نحو ذلك فهذا ال  أو وميفةٍ  باتهم الدينية ألنه كاإلقرار بها   وأما الدنيوية كحصول ولدٍ ويحرم تهنئتهم بأعيادهم ومناس

 0بأس به للمصلحة  

وال يجوز إهدا  شيٍ  إليهم بمناسبة عيدهم ألن ذلك من اإلعانة لهم على أعيادهم الشركية والبدعية   وال يجوز أن ييبل 

 0  وقيل يجوز ألنه ليس فيه إعانة لهم هديتهم التي أهدوها إياه ألجل ذلك العيد 

}اَل يَْنَهاك م      َعِن ال ِذيَن لَْم ليوله تعالى وأما الهدايا التي ال تكون ألجل أعيادهم ومناسباتهم الدينية فتجوز أفذاً وإع اً  

وه ْم وَ  ن ِديَاِرك ْم أَن تَبَره وك م مكِ يِن َولَْم ي ْفِرج  ْيِسِ يَن   ي يَاتِل وك ْم فِي الدكِ َ ي ِحبه اْلم  ألن النبي صلى و ( سور  الممتحنة8)ت ْيِس  وا إِلَْيِهْم إِن    

وقد أمر أسما  بصلة أمها  مصر  وغيره   هللا عليه وسلم كان ييبل هدايا الكفار ويهدي لهم كما في قصة الميوقس حاكم

 رواه البفاري 0وب وقد أهدى عمر ألفيه المشرك حلة أي ث  متف  عليه0المشركة 

قال كان غالم يهودي يفدم النبي صلى هللا عليه وسلم فمرو  رمي هللا عنه  عن أنسفويجوز عياد  مريمهم للمصلحة 

فأتاه النبي صلى هللا عليه وسلم يعوده فيعد عند رأسه فيال له أسلم . فنمر إلى أبيه وهو عنده فيال أ ع أبا الياسم . فأسلم . 

  رواه البفاري عليه وسلم وهو ييول الحمد هلل الذي أنيذه من النار . ففرج النبي صلى هللا

وألنه قد يكون في ذلك إكرامو لهم وإعزاز وهو منهيو عنه إذ أنهم  ويحرم تعزيتهم ألنا ال نود لهم السالمة من المصائب  

  0أعدا  هللا وال يجوز إكرام وإعزاز عدو هللا  

وقد روى عن اإلمام مالك بن أنس أنه عزى  0أهل الذمة للمصلحة كالتأليف أو المكافأ   بعو أهل العلم يجوز تعزيةوقال 

أفلف هللا اهـ ويمكن أن ييال له  لته(مدينه وفيار ذوي  أهل) بلغني مصابك بأبيك وألحيه هللا بكبار كتابياً في وفا  أبيه فيال 

وال ييال له غفر هللا لميتك ورحمه هللا ونحو هذا ألنه ال   ونحو هذه العبارات   ال يصيبك إال فيروييال  منه لكم فيراً 

   0يجوز الدعا  واإلستغفار للمشركين والكافرين 

عن علي رمي هللا عنه أنه أتى النبي صلى هللا عليه ويجوز أن يتولى المسلم دفن قريبه الكافر لما روى أبو داود والنسائي 

واره قال إنه مات مشركا قال اذهب فواره فلما واريته رجعت إليه فيال لي وسلم فيال :  إن أبا  الب مات فيال اذهب ف

وأما غير قريبه ف ن وجد كفارو يوارون موتاهم لم يجز للمسلم مشاركتهم   وإن لم يوجد إال  صححه األلباني 0اغتسل  
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جثث الكافرين في قليب بدٍر مسلمين ف نهم يوارونهم لفعل النبي صلى هللا عليه وسلم في غزو  بدٍر ف نه أمر ب ليا  

ب البالد بوبا  أو غيره اصتومواراتهم   وهذا ألجل أن المصلحة راجعةو للمسلمين إذ لو تركوهم النتشر عفنهم وربما 

وربما أكلتهم الكالب والسباع فاستغلثت على أكل البشر ونحو ذلك من المفاسد في عدم مواراتهم فألجل ذلك شرع 

 0الً للمصلحة ودفعاً للمفسد  للمسلمين مواراتهم تحصي

) عن أبي هرير  قال زار النبي صلى هللا عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فيال ويجوز زيار  قبر قريبه الكافر ف

 (واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا اليبور ف نها تذكر الموت  ,أستغفر لها فلم يؤذن لي  أناستأذنت ربي في 

 سلم .  رواه م

ْشِرِكيَن َولَْو  }ويحرم اإلستغفار والدعا  له بالرحمة لهذا الحديث وليوله تعالى  واْ ِلْلم  ِ َوال ِذيَن آَمن واْ أَن يَْستَْغِفر  َما َكاَن ِللن بِيك

ْم أَْصَحاب  اْلَجِحيمِ  ْم أَن ه    التوبة ( سور 113)   َكان واْ أ ْوِلي ق ْربَى ِمن بَْعِد َما تَبَي َن لَه 

ِ ويحرم الصال  عليهم وعلى المنافيين ليوله تعالى  واْ بِاَّللك ْم َكفَر  اَت أَبًَدا َوالَ تَي ْم َعلََى قَْبِرِه إِن ه  ْنه م م  }َوالَ ت َصلكِ َعلَى أََحٍد مكِ

 ( سور  التوبة84)َوَرس وِلِه َوَمات واْ َوه ْم فَاِسي وَن   

  وأما الكافر ذا فاصو بالمؤمن ليليى ربه  اهر البدن كما  هر قلبه من الشرك والكفر وال يغسل الكافر وال يكفن إنما ه

فال ينفعه ذلك   وأما ما ورد في بعو روايات حديث عليٍ رمي هللا عنه في مواراته أبيه  أنه كان إذا غسل الميت 

وال تكفينه وإنما أمره بمواراته وأما غسل عليٍ أغتسل فهذه ال عالقة لها بالحديث في مواراته أبيه إذ لم يأمره النبي بغسله 

وليس فيها دليل على جواز غسل الكافر وإنما يترتب عليها حكمو آفر وهو هل يجب  لعله سمع فيها آثاراً أفرى أو اجتهد

  0الغسل من غسل الميت المؤمن أم ال ؟ ومحل بحثها كتاب الجنائز 

وقتنا يمنعون من حمل رشاش   ومن لعب برمج ونحوه وفي ونحوه بلنبويمنع أهل الذمة من حمل السالا   ومن رمى 

 وييويألن ذلك يعين على الحرب. مى بمدفع ومن ر وقنابل

ويمنعون من إمهار منكر  كنكاا محارم  ومرب ناقوس ورفع صوتهم بكتابهم أو على ميت وإمهار صليب وإمهار 

 األكل والشرب في نهار رممان لما فيه من المفاسد.

اإلسالم يعلو ولو رمى جارهم المسلم ألنه ح  هلل لحديث )   لهم وإن لم يالص نعون من تعلية بنيان على مسلم مجاورٍ ويم

 فييل ال.وإن ملكوه عاليًا من مسلم    ويجب نيو ما عال من بنائهم على بنا  جارهم المسلم إزالة لعدوانهم وال يعلى عليه (

ورجج العثيمين وجوب هدمه أو يعاد عاليًا لو انهدم  ألنه بعد انهدامه كأنه لم يوجد  ينيو سوا  كان بشرا  أو غيره.   وال

وال ينيو  (8/79) الممتعرده لصاحبه المسلم ويجبر المسلم على رد مال الكافر له إن كان قد اشتراه منه ألنه قد أعتدى ببيعه له 

وال يمنعون من  0 ألن التعلية مفسد  ابن الييم: ال نيرهم بية.فيالداًرا عندهم دون بنائهم وإن شك في السا ن بنى مسلمو إبنا هم 

 0 مساوا  بنا  المسلم وال من زفرفة بنائهم من الدافل ال الفارج
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روى أبتو عبيتد فتي كتتاب األمتوال أن عمتر فيتد  إن اتجر ذمي ولو صغيًرا أو أنثى في بالدنا  فعليه نصف العشر ممتا معته.و

يفتلفون فيها في كل عشرين درهًما درهًما  واشتهر  كوفة  فجعل على أهل الذمة في أموالهم التيبعث عثمان بن حنيف إلى ال

وعمل به الفلفا  بعده  ولم ينكتر  فكتان إجماًعتا  وعلتم منته أنته ال يؤفتذ متنهم شتي  ممتا معهتم لغيتر تجتار     ويؤفتذ متن  

ان كاإلجمتاع   وال يؤفتذ عشتر وال نصتفه متن أقتل متن حربي اتجر إلينا العشر ألفذ عمر له متنهم  واشتتهر ولتم ينكتر  فكت

عشر  دنانير مع الذمي والحربي   وال يؤفذ العشر أو نصفه أكثر من مر  كتل عتام.   ويصتدق كتافر أن جاريتة معته أهلته  

 0أو أنها ابنته ونحوهما لتعذر إقامة البينة واألصل عدم ملكه لها فال تعشر 

يًا جا  إلى عمر  فيال: إن عاملك عشرني في السنة مرتين  قال: ومن أنت؟ قال: أنا وروى أحمد ب سناده أن شيًفا نصران

  0الشيخ النصراني  قال: وأنا الشيخ الحنيف  ثم كتب إلى عامله أن ال يعشره في السنة إال مر  

زير ألنهما ليسا ومتى أفذ منهم كتب لهم برا   لتكون حجة معهم فال يعشرون ثانية   وال يعشر ثمن فمر  وال ثمن فن

 0بمال 

ولهذا قال علي رمي هللا عنه . ويجب على اإلمام حفم أهل الذمة  ومنع من يؤذيهم من مسلم وذمي وحربي ألنه الزم العهد 

وعلى اإلمام فك أسراهم بعد فك أسرانا ألن حرمة المسلم   0: إنما بذلوا الجزية  لكون دماؤهم كدمائنا  وأموالهم كأموالنا 

وف عليه أشد ألنه معرو للفتنة عن دينه  وإن تحاكموا إلينا بعمهم مع بعو أو تحاكم إلينا مستأمنان باتفاقهما  أو والفآكد 

فَ ِن َجا  وَك فَاْحك م بَْينَه ْم أَْو أَْعِرْو استعدى ذميو آفر بأن  لب من اليامي أن يحمره له فلنا الحكم والترك ليوله تعالى

وإن تحاكموا مع مسلم لزم الحكم بينهم لما فيه  إِْن َحَكْمَت فَاْحك م بَْينَه م بِاْلِيْس ِ وَ حكم اإلسالم ليوله تعالىوال يحكم إال ب َعْنه مْ 

 0من إنصاف المسلم من غيره أو رده عن ملمه وذلك واجب ويلزمهم حكمنا فال يملكون رده 

 0ك ويمنعون من شرا  مصحف  وكتب حديث  وفيه  ألنه يتممن ابتذال ذل 

ويحرم توليتهم الواليات لما فيه من إمرار المسلمين للعداو  الدينية  ويكره أن يستشاروا أو يؤفذ من رأيهم ألنهم غير 

مأمونين  ويكره أن يستعين مسلم بذمي في شي  من أمور المسلمين مثل كتابة وعمالة وجباية فراج وقسمة في  وغنيمة 

  لمرور   وال يكون الذمي بوابًا لفيانتهم فال يؤمنون.وحفم ذلك في بيت المال وغيره ونيله إال

وال يستعان بأهل األهوا  كالرافمة  فتحرم االستعانة بهم في شي  من أمور المسلمين ألنهم يدعون إلى بدعتهم   ويكره 

دوية أو من األ للمسلم أن يست ب ذميًا لغير مرور    وأن يأفذ منه دوا  لم ييف على مفرداته المباحة   وكذا ما وصفه

ن د ونِك ْم  ل ه بشي  من المسمومات أو النجاسات. قال تعالىعمله ألنه ال يؤمن أن يف }يَا أَيهَها ال ِذيَن آَمن واْ الَ تَت ِفذ واْ بَِ انَةً مكِ

ه ْم أَْكبَر  قَْد بَي ن ا لَك م  اويَاِت إِن ك نت ْم تَْعِيل وَن   الَ يَأْل ونَك ْم َفبَاالً َودهواْ َما َعنِتهْم قَْد بََدِت اْلبَْغَما  ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما ت ْفِفي ص د ور 

ويكره أن ت بب ذمية مسلمة إال لمرور   وال تكون قابلة لها في الوالد  مع  ) من دونكم ( أي من غيركم    ( سور  آل عمران118)

 وجود مسلمة.
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با ل فلم ييرا عليه كالمرتد وال ييبل منهما إال اإلسالم  أو  نتيالهما إلى دينٍ وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم ييرا أل

أبى اإلسالم هدد وحبس ومرب والدين الذي كانا عليه ألنه أقر عليه أواًل  فيير عليه ثانًيا ف ن أبى ما كان عليه من الدين 

ن دين أهل الكتاب   وإن انتيل اليهودي أو وال ييتل ألنه لم يفرج ع  حتى يسلم أو يرجع إلى دينه الذي كان عليه 

النصراني إلى غير دين أهل الكتاب لم يير   ولم ييبل منه إال اإلسالم ألن غير اإلسالم أديان با لة قد أقر بب النها  فلم 

  أو تمجس وثنى يير عليها كالمرتد ف ن أبى اإلسالم قتل بعد استتابته ثالثة أيام  وإن انتيل غير كتابي إلى دين أهل الكتاب

َوإِْذ قَاَل  } كما قال تعالى  عليه السالم فرج من دينه لتكذيبه لنبيه عيسىعليه السالم بموسى  ر   وإن كذب نصرانيو قِ أ  

َما بَْيَن يََدي  ِمَن الت ْورَ  قًا لكِ َصدكِ ِ إِلَْيك م مه ولم يير على غير اإلسالم   ( سور  الصف6)ا ِ   ِعيَسى اْبن  َمْريََم يَا بَنِي إِْسَرائِيَل إِنكِي َرس ول    

ف ن أباه قتل بعد أن يستتاب ثالثًا. كذا قال الحنابلة والذي يمهر لي فالف ذلك ألنهم لم ييروا بنبو  محمٍد صلى هللا عليه 

قال عيسى  عليه   ولو كانوا على ما  ذلكلهم به ولم ييل أحد أنهم فرجوا من دينهم ب عليه السالم وسلم مع تبشير عيسى

 0السالم لكانوا مسلمين ولم يياتلوا ولم يكونوا من أهل الذمة 

حل ماله ودمه كأن يمتنع من بذل الجزية أو من التزام أحكام اإلسالم سوا  من نيو العهد بمفالفته شيئًا مما صولحوا عليه و

زنى بمسلمة  أو لح  بدار الحرب مييًما بها   أو شر  عليهم ذلك أو ال  أو أبى الصغار أو قاتلنا منفرًدا أو مع أهل الحرب

أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأ  مسلمة على الزنا فيال: ما على هذا صالحناكم   رمي هللا عنه لما روي عن عمر

ً استكره امرأ ً مسلمةً على نفسها وروى بن أبي شيبة أن رجالً نصر فرجه البيهيي وابن أبي شيبة وحسنه األلباني في إروا  الغليلأ 0 فأمر به فصلب انيا

قال األلباني رجاله رجال الشيفين غير زياد بن عثمان وذكره بن حبان في الثيات ) إروا  الغليل على منار فرفع إلى أبي عبيد  فيال : ما على هذا صالحناكم ثم أمر به فمربت عنيه 

وسهم   أو ذكر هللا تعالى أو كتابه أو دينه أو رسوله بسو   أو تعدى بي ع  ري   أو تجسس للكفار  أو آوى جاس السبيل (

: إن راهبًا يشتم رسول هللا رمي هللا عنهما كيوله لمن سمعه يؤذن كذبت انتيو عهده وييتل لما روي أنه قيل البن عمر

 ( 261يه مبهم ويغني عنه ما رواه أبو داود ب سنادين صحيحين ) حاشية منار السبيل صقال األلباني إسناده ف 0صلى هللا عليه وسلم فيال: لو سمعته ليتلته  إنا لم نع  األمان على هذا 

  أو فتنة عن دينه   أو عاون على المسلمين بداللة مثل مكاتبة المشركين ومراسلتهم  بيتل وكذا لو تعدى الذمي على مسلمٍ 

 0من إقامة الحد عليه انتيو عهدهم جميعاً  فينتيو عهد من يفعل ذلك وإن أعانه البيية أو منعوه 0 بأفبار المسلمين

وال ينتيو عهد نسائه وأوالده حيث انتيو عهده لوجود النيو منه دونهم فافتص حكمه به   وأما ماله ففي  ألن المال 

 0ال حرمة له في نفسه إنما هو تابع لمالكه 

ويستوفي  إسالمه فيبيى على رقيته    ن كان رق قبلويحرم رقه أيًما بعد إسالمه ال إويحرم قتله ألجل نيمه العهد إذا أسلم .

 إذا أسلم وقد قتل من قصاص أو دية ألنه ح  آدمي  وال يسي  ب سالمه منه ما ييتميه فعله 

وإذا سب النبي فييل ييتل سابه صلى هللا عليه وسلم بكل حال وإن أسلم افتاره جمع وصححه الشيخ تيي الدين  وإن سبه 

ا قَْد َسلََف حربي ثم تاب ب سالم  قبلت توبته إجماًعا ليوله تعالى صلى هللا عليه وسلم  واْ إِن يَنتَه واْ ي غَفَْر لَه م م  }ق ل ِلل ِذيَن َكفَر 

ِليِن  ييولون علًوا  تعالى هللا عما  وإن جهر بين المسلمين بأن المسيج هو ابن هللا  ( سور  األنفال38) َوإِْن يَع ود واْ فَيَْد َمَمْت س ن ة  األَو 

كبيًرا. عوقب على ذلك إما باليتل أو بما دونه  ال إن قاله سًرا  وإن قال: هؤال  المسلمون الكالب أوالد الكالب  إن أراد 
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 0 ائفة معينة من المسلمين عوقب عيوبة تزجره وأمثاله  وإن مهر منه قصد العموم انتيو عهده ووجب قتله. 

 

 ونحوها في بالد المسلمين  (())  حكم بنا  وترميم الكنائس  

 

لصلواتهم ليول ابن عباس: أيما مصر  لراهب  ومجتمعٍ  من أحداث كنائس وبيع في دار اإلسالم  ومن بنا  صومعةٍ  يمنع الكفار

بيوله ) د والمرا (265) حاشية منار السبيل صقال األلباني إسناده فيه متروك  مصرته العرب  فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة. رواه أحمد

  فال يجوز إحداث شي  من ما فتحه المسلمون عنو   وكذلك كونوه بعد أن لم يكن كسامرا  ونحوها أي  مصرته العرب (

ً ب قامة المنكر في بالد  ألنها صارت ملًكا للمسلمين  وعليه إجماع العلما   ذلك فيه وألن في السماا لهم بذلك رما

  0دور الدعار  والفمور إذ الشرك أعمم الذنوب المسلمين فهو أعمم من الرما ب قامة 

 

  /ألهل العلم  ن يأو إبيائها  قول هاالمسلمون عنو ً ففي هدم افتحهوجد من الكنائس ونحوها في البالد التي وما  

ال  ) قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رمي هللا عنهما عن ابن عباسلما ورد  اوتحرم تبييته األول: يجب هدمها

 ألنها بالدو و.   ومعفه األلبانيرواه أحمد والترمذي وأبو داود  (وليس على المسلم جزية  واحد ٍ  تصلج قبلتان في أرٍو 

  0كالبالد التي افت ها المسلمون  بيى فيهاللمسلمين فلم يجز أن ت مملوكةو 

 

ئًا من الكنائس ويشهد بصحة هذا وجود الكنائس فلم يهدموا شي من البالد عنو ً  اً ألن المسلمين فتحوا كثير ال تهدموالثاني: 

فلزم أن تكون موجود  فأبييت.وقد كتب عمر بن العزيز  إلى  فتحت عنو   ومعلوم أنها لم تحدث والبيع في البالد التي

 0وال بيت نار  وال كنيسةً  عماله أن ال تهدموا بيعةً 

 

ترميمه قال في زاد المستينع : ويمنعون من إحداث كنائس  مذهب أحمد عدم جواز إعاد المشهور من وأما ما انهدم منها ف

وبيع وبنا  ما انهدم منها ولو ملماً   وتعيبه العثيمين بأن ما انهدم ملماً لهم إعاد  بنائها   بل ولو قيل أنه يعيدها من هدمها 

 (8/78) الشرا الممتع عون منه ويممنها لكان له وجه ألنه يجب منع الملم عنهم   وأما ما هدموه هم إلعاد  تجديده فيمن

 

لهم  :الفالل قول أحمدقال ومذهب  أبي حنيفة والشافعي جواز بنا  ما انهدم منها حيث جاز إبيائها وهو رواية عند أحمد 

ً   على ما إذا انهدمت كلها     ومنعه من بنا  ما انهدم أي إذا انهدم بعمها 0 أن يبنوا ما انهدم منها  بين الروايتين جمعا
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  0 كره في المغنيذ

 

 وأما ما فتج صلًحا  فهو نوعان: 

 

 ولنا الفراج عنها  فلهم إحداث ما يفتارون ألن الدار لهم.  ما: أن يصالحهم على أن األرو لهمأحده

 

فالحكم في البيع والكنائس على ما ييع عليه الصلج من إحداث أو منع. واألولى  ن يصالحهم على أن الدار للمسلمينالثاني: أ

 ة راهب ..الخ عوال صوم : أن ال تحدثوا كنيسة وال بيعةومنه هم عليه عمر رمي هللا عنه أن يصالحهم على ما صالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((  وجزير  العرب )) حكم دفول الكفار للمساجد

ْشِرك وَن نََجسو فاَلَ يَْيَرب وا الَمسْ  اإِن مَ يمنع الكفار عموماً من دفول حرم مكة ليوله تعالى ( سور  28) ِجَد الَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم َهذَاالم 

وينهي الجاهل عن العود لمثل  إلتيانه محرًما وأفرج من الحرم  رعز الحرم رسواًل كان أو غيره عالًماف ن دفل الكافر  التوبة

ا ف فراج جيفته ألنه إذا وجب إفراجه حيً    وإن مرو بالحرم أو مات به أفرجويهدد ويفرج وال يعزر ألنه معذور ذلك

  0وإن دفن بالحرم نبش وأفرج    أولى

وليس لكافٍر دفول مسجد من مساجد الحل  ولو أذن له فيه مسلم ألن عليًا رمي هللا عنه بصر بمجوسي وهو على المنبر 

 فنزل ومربه وأفرجه وهو قول عمر رمي هللا عنه   وألن حدث الجنابة والحيو يمنع فالشرك أولى.   وعند اليامي

أبي يعلى يجوز ب ذن مسلم إن رجى إسالمه ألنه صلى هللا عليه وسلم قدم عليه وفد أهل ال ائف فأنزلهم في المسجد قبل 

وكذا إذا استؤجر لعمارته وإصالحه ألنه  ورب  ثمامة بن أثال وجبير بن م عم في المسجد قبل إسالمهما  0 إسالمهم

 0مصلحة
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ألفرجن )  ييول صلى هللا عليه وسلمأنه سمع رسول هللا  رمي هللا عنه يث عمرويمنعون من اإلقامة بجزير  العرب  لحد

) أفرجوا المشركين  صلى هللا عليه وسلم وقال  .وغيره فرجه مسلم.(  إال مسلًما حتى ال أدعاليهود والنصارى من جزير  العرب  

 (8/82) الممتعشرهم  نَ مِ وأما على وجه العمل فيتركون إذا أ   رواالستيراوالمراد على وجه السكنى  رواه البفاري ومسلممن جزير  العرب ( 

وقد كان بالمدينة في عهد الصحابة قوم من الكفار منهم أبو لؤلؤ  المجوسي لعنه هللا الذي قتل عمر بن الف اب رمي هللا 

 عنه 

حد الجزير  على ما ذكر قيل و وال من اليمن  وافتلف في المراد بجزير  العرب فييل الحجاز ألنهم لم يجلوا من تيما 

وأبو عبيد الياسم بن سالم من عدن إلى ريف العراق  واًل  ومن تهامة إلى ما ورا ها إلى أ راف الشام  األصمعي

ألنها  ونسبت إلى العرب رات أحا ت بهاوالف ألن بحر الحبشة وبحر فارس قال الفليل: إنما قيل لها جزير  عرًما.

 0أرمها ومسكنها ومعدنها.

فدل على المنع في الزائد   لمن دفل تاجًرا إقامة ثالثة أيامألن عمر أذن  لتجار  أكثر من ثالثة أيام بمومعٍ ال يييمون و

ألن التعدي من  ف ن تعذر وفاؤه لنحو م ل أو تغيب جازت إقامتهم له إلى استيفائهويوِكلون في دين مؤجل من ييمه لهم 

 0 غيرهم

 )) حكم مواال  الكفار  ((

َ َوَرس ولَه  َولَْو َكان وا آبَ  تجوز مواال  جميع الكفار ليوله تعالىال  ِ َواْليَْوِم اْوِفِر ي َوادهوَن َمْن َحاد     ا ه ْم }اَل تَِجد  قَْوًما ي ْؤِمن وَن بِاَّلل 

ْنه  َوي ْدِفل ه ْم َجن اٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهار  أَْو أَْبنَا ه ْم أَْو إِْفَوانَه ْم أَْو َعِشيَرتَه ْم أ ْولَئَِك َكتََب فِي ق ل وبِِهم   واٍ مكِ يَماَن َوأَي َده م بِر   اإْلِ

ْفلِ  ِ ه م  اْلم  ِ أاََل إِن  ِحْزَب    }ال  يَت ِفِذ  ل تعالىوقا ( سور  المجادلة22)ح وَن  َفاِلِديَن فِيَها َرِمَي     َعْنه ْم َوَرم وا َعْنه  أ ْولَئَِك ِحْزب    

ِ فِي َشْيٍ  إاِل   ْؤِمنِيَن َوَمن يَْفعَْل ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن  ك ْؤِمن وَن اْلَكافِِريَن أَْوِليَا  ِمن د ْوِن اْلم  ك م   ك  نَْفَسه  اْلم  ر  ْم ت يَا ً َوي َحذكِ  أَن تَت ي واْ ِمْنه 

ِ اْلَمِصير    واْ لَبِئَْس َما قَد َمْت لَه ْم أَنف س ه ْم أَن َسِفَ   ك  َعلَيْ وقال تعالى  مران( سور  آل ع28)َوإِلَى  ك ْنه ْم يَتََول ْوَن ال ِذيَن َكفَر  ِهْم }تََرى َكثِيًرا مكِ

ِ َوَما أ نِزَل إِلَْيِه مَ 80َوفِي اْلعَذَاِب ه ْم َفاِلد وَن ) ْنه ْم فَاِسي وَن  ( َولَْو َكان وا ي ْؤِمن وَن بِاهلل والن بِيك ( سور  81)ا ات َفذ وه ْم أَْوِليَا  َولَِكن  َكثِيًرا مكِ

ِ ِمْن أَْوِليَا  ث م  الَ ت   وقال تعالى المائد  ن د وِن  ك واْ فَتََمس ك م  الن ار  َوَما لَك م مكِ وَن  }َوالَ تَْرَكن واْ إِلَى ال ِذيَن َملَم   لىوقال تعا ( سور  هود113)نَصر 

َ الَ يَْهِدي اْليَْوَم }يَا أَيهَها ال ِذيَن آَمن واْ الَ تَت ِفذ واْ اْليَه وَد َوالن َصاَرى أَْوِليَا  بَْعم ه ْم أَْوِليَا  بَْعٍو َوَمن َيتَ  ْم إِن   ك نك ْم فَ ِن ه  ِمْنه  َول ه م مكِ

م ا ال ِذيَن آَمن واْ الَ تَت ِفذ واْ آبَا ك ْم َوإِْفَوانَك ْم أَْوِليَا  إَِن اْستََحبهواْ اْلك ْفَر َعلَى اإِليَماِن َومَ }يَا أَيههَ  وقال تعالى ( سور  المائد 51)الم اِلِميَن   ن يَتََول ه 

نك ْم فَأ ْولَئَِك ه م  الم اِلم وَن   َن ال ِذيَن أ وت واْ }يَا أَيهَها ال ِذيَن آَمن واْ الَ تَت ِفذ   تعالىوقال  ( سور  التوبة23)مكِ ًوا َولَِعبًا مكِ واْ ال ِذيَن ات َفذ واْ ِدينَك ْم ه ز 

ْؤِمنِيَن   َ إِن ك نت م مه ي }يَا أَيهَها ال ِذيَن آَمن وا اَل تَت ِفذ وا َعد  وقال تعالى   ( سور  المائد 57)اْلِكتَاَب ِمن قَْبِلك ْم َواْلك ف اَر أَْوِليَا  َوات ي واْ  ك ِ وك

س و وَن الر  ِ ي ْفِرج  َن اْلَح ك وا بَِما َجا ك م مكِ ك ْم أَْوِليَا  ت ْلي وَن إِلَْيِهم بِاْلَمَود  ِ َوقَْد َكفَر  ِ َربكِك ْم إِن ك نت ْم َوَعد و  َل َوإِي اك ْم أَن ت ْؤِمن وا بِاَّلل 

وَن إِلَْيِهم بِاْلَمَود  ِ َوأَنَا أَْعلَم  بَِما أَْففَْيت ْم َوَما أَْعلَنت ْم َوَمن يَْفعَْله  ِمنك ْم فَيَْد َمل  َفَرْجت ْم ِجَهاًدا فِي َسبِيِلي َواْبتِغَا  َمْرَماتِي ت ِسره 
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ِ }يَا أَيهَها ال ِذيَن آَمن واْ الَ تَت ِفذ واْ اْلَكافِِريَن أَْوِليَا  ِمن د وِن الْ  وقال تعالى ( سور  الممتحنة1)َسَوا  الس بِيِل   ْؤِمنِيَن أَت ِريد وَن أَن تَْجعَل واْ َّلِلك م 

بِينًا   }َقْد وقال تعالى  ( سور  الممتحنة13)}يَا أَيهَها ال ِذيَن آَمن وا اَل تَتََول ْوا قَْوًما َغِمَب     َعلَْيِهْم   وقال تعالى  ( سور  النسا 144)َعلَْيك ْم س ْلَ انًا مه

ِ َكانَْت لَك ْم أ ْسَو و  ا تَْعب د وَن ِمن د وِن     َكفَْرنَا بِك ْم َوبََدا َبْينََنا َحَسنَةو فِي إِْبَراِهيَم َوال ِذيَن َمعَه  إِْذ قَال وا ِليَْوِمِهْم إِن ا ب َرا  ِمنك ْم َوِمم 

ِ َوْحَده     ( سور  الممتحنة4) َوبَْينَك م  اْلعََداَو   َواْلبَْغَما  أَبًَدا َحت ى ت ْؤِمن وا بِاَّلل 
َل َعلَْيك م وقد بي ن المولى جل وعال شد  عداوتهم لنا فيال تعالى  ْشِرِكيَن أَن ي نَز  واْ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوالَ اْلم  ا يََوده ال ِذيَن َكفَر  }م 

بكِك ْم    ن ر  ْن َفْيٍر مكِ ْن أَْهلِ  تعالىوقال  ( سور  البير 105)مكِ ْن ِعنِد أَنف ِسِهم }َود  َكثِيرو مكِ ن بَْعِد إِيَمانِك ْم ك ف اراً َحَسًدا مكِ دهونَك م مكِ  اْلِكتَاِب لَْو يَر 

م  اْلَح ه    ن بَْعِد َما تَبَي َن لَه  ْم    قال تعالىو ( سور  البير 109)مكِ وقال  ( سور  البير 120)}َولَن تَْرَمى َعنَك اْليَه ود  َوالَ الن َصاَرى َحت ى تَت بَِع ِمل تَه 

لكِِه َوإِذَا لَي وك ْم قَال واْ آَمن اتعالى  ْم َوالَ ي ِحبهونَك ْم َوت ْؤِمن وَن بِاْلِكتَاِب ك  واْ َعلَْيك م  األَنَاِمَل ِمَن  }َهاأَنت ْم أ ْوال  ت ِحبهونَه  َوإِذَا َفلَْواْ َعمه

َ عَ  وت واْ بِغَْيِمك ْم إِن   ك د وِر  اْلغَْيِم ق ْل م    ( سور  آل عمران119)ِليمو بِذَاِت الصه
واويات واألحاديث في التحذير من مواالتهم ومداهنتهم وبيان شد  عداوتهم لإلسالم والمسلمين كثير و جداً فعليه يجب عدم 

 محبتهم وبغمهم لدينهم وعدم الركون إليهم  

 والكفار من حيث التعامل معهم على صنفين / 

}يَتا أَيهَهتا الن بِتيه َجاِهتِد المحاربين المعلنين العداو  من الكفار فهؤال  يعاملون بالغلمتة والشتد  كمتا قتال تعتالى الصنف األول/ 
نَافِِييَن َواْغل ْم َعلَْيِهْم َوَمأَْواه ْم َجَهن م  َوبِئَْس اْلَمِصير    يَن آَمن تواْ قَتاتِل واْ ال تِذيَن يَل تونَك م }يَتا أَيهَهتا ال تذِ وقتال تعالى ( ستور  التوبتة73)اْلك ف اَر َواْلم 
ت ِييَن   َ َمَع اْلم  واْ أَن   ك َن اْلك ف اِر َوِليَِجد واْ فِيك ْم ِغْلَمةً َواْعلَم   ( سور  التوبة123)مكِ

للمسلمين أو الذين الثالث / المسالمين الواقعين تحت سي ر  المسلمين أو البعيدين عن الديار اإلسالمية وال يمهرون العدا  

}اَل يَْنَهاك م      ي  مع في إسالمهم أو ي فشى شرهم وال قدر  للمسلمين عليهم فهؤال  يعاملون بالرف  واللين كما قال تعالى 

وه ْم َوت ْيِس  وا  ن ِديَاِرك ْم أَن تَبَره وك م مكِ يِن َولَْم ي ْفِرج  ْيِسِ يَن   َعِن ال ِذيَن لَْم ي يَاتِل وك ْم فِي الدكِ َ ي ِحبه اْلم    ( سور  الممتحنة8)إِلَْيِهْم إِن    

 0غير أنه ال تجوز مواال  جميعهم كما تيدم والتعامل بالجوارا يفتلف عن عييد  اليلب 

رمي هللا وصفهم بصفات اإلجالل والتعميم كالسيد لما روى أبو داود والنسائي.عن بريد   أو   هللاوال يجوز مدا أعدا

رواه  ( ربكم عز وجل أسف تمفيد  كمال تيولوا للمناف  سيدنا ف نه إن يك سيد)  صلى هللا عليه وسلم قال: قال رسول هللا عنه

زوهم عِ : ال ت  رمي هللا عنه  قال عمرقد و 0فهذا فيمن يب ن الكفر فكيف بمن يمهره  ( 7405أحمد وأبو داود والنسائي وصححه األلباني في صحيج الجامع حديث رقم ) 

  0  وال تصدقوهم بعد أن أكذبهم هللا    وال تأمنوهم بعد أن فونهم هللا وقد أذلهم هللا

 

وليس معنى عداوتهم والبرا   منهم التعدي عليهم وملمهم بغير ح  بل يجب التعامل معهم بأفالق اإلسالم من الصدق فتي 
ار ونحو ذلك   وال يحل أذية أهل الذمة وال المعاهدين في الحديث والعدل في اليما  والوفا  بالوعود وإكرام الميف والج

عتن عبتد هللا بتن عمترو رمتي هللا عنهمتا أن النبتي ف النفس والمال والعرو وليتد شتدد النبتي صتلى هللا عليته وستلم فتي ذلتك
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 ً  رواه البفتارين عامتا ( لم يرا رائحة الجنتة   وإن ريحهتا ليوجتد متن مستير  أربعتي معاهداً  صلى هللا عليه وسلم قال )من قتل نفسا
على أريكتته  شبعانو  أال إني أوتيت الكتاب ومثله معه أال يوشك رجلو )  بل حتى نهى عن التيا  لي ته حفاماً على ماله فيال

ييول عليكم بهذا اليرآن فما وجدتم فيه من حالل فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه أال ال يحل لكم لحم الحمار األهلي 
    يف صحيح اجلامع. 2643انظر حديث رقم: رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين  (ذي ناب من السبع وال لي ة معاهد إال أن يستغني عنها صاحبها وال كل 

 

 صلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هللا أعلم وأحكم و

 

 هـ 1431/  6/  13تم الفراغ منه في    

 لى عفو ربه اليديروكتبه الفيير إ

 سرحان بن غزاي العتيبي

 صفوى أم الساهك وفي مدينة 

 بالمن ية الشرقية

 من المملكة العربية السعودية

 البريد اإللكتروني 

sarhangzai@hotmail.com 

 0أحمد بن عبد الواحد جزاه هللا فيراً أبو أسامة   /راجعه الشيخ 

 ))  الفهرس  ((

 فحةالص الموموع الصفحة الموموع

 3 الحكمة من مشروعيته  2 الميدمة وتعريف الجهاد 

 5 وجوب اإلعداد في سبيل هللا 4 مراحل فرميته

وجوب اإلفالص هلل في  6 فمل الجهاد في سبيل هللا

 الجهاد وغيره

8 

جواز اليتال تحت راية اليبيلة 

 إذا كانت نية اليتال هلل

 10 عيوبة تارك الجهاد 9
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الجهاد ) األول / جهاد  أنواع 11 حكم الجهاد 

 الدفع (

12 

) الثاني / جهاد ال لب ( 

فالف العلما  فيه واليول 

 الراجج

الموامع التي يتعين فيها  13

  الجهاد

18 

نماذج من كالم السلف في 

 ابتدا  المعارك

 19 حكم فروج النسا  للجهاد 18

 22 متى يتوقف قتال الكفار 20 شرو  وجوب الجهاد 

ف ر الدين على المجاهد  24 ر فمل غزو البح

 وغيره 

25 

حكم استئذان الوالدين والغريم 

 في الجهاد 

 27 حكم اليول للمعين بأنه شهيد 26

 28 حكم الغزو مع األمير الفاجر  28 حكم تشييع الغازي وتلييه 

 30 أحكام الربا  وفمله  29 ترتيب األعدا  

بل حكم الدعو  إلى اإلسالم ق 31 أحكام الهجر  

 اليتال 

33 

ما يجب على الجند تجاه  35 المسئول عن إقامة الجهاد 

 أميرهم 

36 

ما يجوز فعله في الغزو بال 

  إذن اإلمام

 40  واجبات اإلمام في الجهاد 38

حكم اإلستعانة بالكفار وأهل 

  البدع في الجهاد

 44  وقت المسير بالجيش وكيفيته 41

جواز بعث من يتجسس على 

 العدو

إعداد الصفوف وترتيب  46

 الجيش

48 
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حكم الكذب والفديعة 

 والفيال  في الحرب

 52  حكم مشاور  اإلمام للجند 49

 55 من يحرم قتله من الكفار 53  حكم الفرار من المعركة

حكم ما يسمى بالعمليات  56 حكم قتل الترس من المسلمين 

 اإلستشهادية 

58 

 69  سرىأحكام األ 63 حكم أسلحة الدمار الشامل

حكم التفري  بين ذوي الرحم  71 حكم نكاا المسبية من الكفار 

 من السبي 

71 

 74 كتاب الغنيمة واألنفال  72 أحكام محاصر  الكفار 

حكم ما استولى عليه الكفار 

 ثم عاد للمسلمين

حكم التنفيل قبل وبعد  75

 المعركة

77 

 79 أحكام السلب 78  حكم النفل للمجتهد

الغنيمة وهل يصج  متى تملك

 بيعها في دار الحرب

 81 حكم غنائم السرايا 81

من يستح  الغنيمة ومن ال  82  ريية تيسيم الغنائم

 يستحيها

85 

فالف العلما  في اإلسهام  86 كيفية توزيع األسهم

 لبعو أنواع الفيل

86 

حكم اإلسهام لما عدا الفيل  88 عدد الفيل التي يسهم لها

 من الدواب

89 

حكم الممددد الذي يصل بعد  90 كامو متفرقة في الغانمينأح

 تيمي الحرب

91 

حكم قول اإلمام ) من أفذ 

 شيئاً فهو له (

 93 حكم اإلجار  لفدمة الغازي 92
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حكم الغلول وما الذي يصنع  94 حكم اإلجار  على اليتال

 بمن وجد غاالً 

96 

حكم التصرف في الغنيمة 

 قبل اليسمة

 100 لمغنومةحكم األرامي ا 99

 102 أحكام الفي  101 ميدار الفراج وأحكامه

 107 حكم الهدنة مع الكفار 104 أحكام األمان

 111 أحكام الجزية 110 أحكام عيد الذمة

حكم بنا  وترميم الكنائس  120 كيفية التعامل مع أهل الذمة

 ونحوها في بالد اإلسالم

129 

حكم دفول الكفار للمساجد 

 وجزير  العرب

حكم مواال  الكفار وكيفية  131

 التعامل معهم

132 

    135 الفهرس
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