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صلللي الللله لرسول قال رجل أن عبسة بن عمرو عن
إذا الكفللار تقاتللل أن قللال الجهللاد؟ (ومللا وسلللم عليلله الللله

جللواده عقللر مللن قللال أفضللل؟ الجهللاد فللأي قللال لقيتهللم،
المجمللع في الهيثمي قال الرزاق، وعبد دمه) احمد وأهريق
الصحيح.  رجال ورجاله

فللي جاهللد فقللد الله ذات في نفسه أتعب من (فكل 
علللى إل بللإطلقه يقللع فل أطلق إذا الجهاد أن إل الله سبيل

يعطللوا أو السلللما في يدخلوا حتى بالسيف الكفار مجاهدة
لبللن الممهللدات صللاغرون) المقللدمات وهم يد عن الجزية

). 1/342( رشد

***
ِـبـي  ـَعـْن)1 ـحـديث أ

َة َ ْـيـَر ّـلـُه ـِضـَي َر ُهَر ْـنـُه َال َع
ّلِه: " َمْن َرُسوُل َقاَل: َقاَل َـلـْم ـَمـاَت َال َـلـْم َيـْغـُز،ُ َو َو

ّدْث َلىَ َماَت ِبِه،ُ َنْفَسُه ُيَح َبٍة َع ـْن ُشْع ُه ـِم ـاٍق" َرَوا ِنـَف
ِلٌم.ٌ  ُمْس

الفوائد: 

والعزيمللة الجهللاد علللى العللزما بالتحللديث - المللراد1
ُع َيِجُب التي الجازمة والرادة الصادقة ُقو ْعللِل ُو ِف ْل َهللا ا َع َذا َم إ

َنْت ُة َكللا ْدَر ُقلل ْل َلًة، ا النفللس. خللواطر المللراد ليللس و َحاِصلل
القللدرة عنللده تكللن لللم فمللن الللله قللدر مللن امللر والقللدرة
تماما.  كالمجاهد الصادقة نيته على أجر المطلوبة

. المنافقين خصال من الجهاد عن - العراض2

***
َنٍس  َوَعْن)2 حديث ِبـّي َأّن عنـه الله رضي َأ ّن َال

ُدوا وسلم عليه الله صلىَ ـ ِكيَن َقاَل: " َجاـِه ـِر ْلُمـْش َا
ُكْم،ُ ِل َأْمَوا ُكْم،ُ ِبــ ْنُفِســ َأ ُه َو ُكْم" َرَوا ِت َن ْلِســ َأ ُد،ُ َو َأْحَمــ
ِئّي،ُ ّنَسا ِكُم.ٌ  َوَصّحَحُه َوال ْلَحا َا

رحمهمللا القيللم وابللن تيميللة ابن السلما شيخ - قال1
كللل علللى عيللن فللرض الجهللاد جنللس أن الللله: (والتحقيللق
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مسلم). 

إلى صارف يصرفه لم ما الوجوب يقتضي - (والمر2
الصلللة عليلله أمللره يصللرف هنا صارف ول الباحة أو الندب

فتللوى غيللره) مللن إلللى الوجللوب مللن الجهللاد فللي والسلما
الجهاد.  حكم عن الشعيبي للشيخ

القيللم" وكللان ابللن ذكرهللا كمللا الجهاد فائدة: مراحل
ًا ًا ثم محرم ًا ثم به مأذون دأهم لملن بله مأمور ثلم بالقتلال ب
ًا . )58\2 المشركين" (الزاد لجميع به مأمور

***
ِئَشَة  َوَعْن)3 حديث ّلُه َرِضَي َعا ْنَها َال َلْت: َع ـا ـَق

َيا ْلُت:  َـلـىَ َرـُسـوَل ُق ّـلـِه!ِ َع ّنـَسـاِء َال ٌد؟ٌ َال ـَقـاَل: ِجـَهـا
ٌد َنَعْم.ٌ ِجَها َتاَل َل " ْلَحّج ِفيِه،ُ ِق ُه َا ُة" َرَوا ْلُعْمَر ـُن َوا ْـب ِا

ُلُه َماَجه َأْص ُبَخاِرّي.ٌ  ِفي َو ْل َا

المللرأة حللج ثللواب و قتللال، المللرأة علللى يجللب - ل1
الرجال.  جهاد ثواب مقاما يقوما وعمرتها

الجهللاد فللي المللرأة فاشللتراك لهللن، الجهللاد - جواز2
المرضللى يللداوين الخلفيللة الخطللوط فللي ويكللون جللائز

الذخيرة.  ويناولن العطشى ويسقين

ّبة من يكون - ول3 فللي قدامة ابن وقال جميلة، أو شا
أرض الشللواب النسللاء دخللول ): ويكللره8/315( المغنللي

فيلله بهللن ينفللع وقلمللا القتللال أهللل مللن لسللن لنهللن العدو
بهللن العللدو ظفللر يللؤمن ول عليهللن والجبللن الخور لستيلء

منهن.  الله حرما ما فيستحلون

للعللدو مدافعللة إل وجوبللا تقاتللل فل القتللال - أمللا4
الستشهادية.  للعمليات التطوع لهن ويجوز ،عليها الصائل

ْبِد  َوَعْن)4 ،5ُ حدبث ّلِه َع َرـِضـَي َعـْمـِرٍو ْـبـِن َال
ّلُه ْنُهَما َال َء َع َـلـىَ َرـُجـٌل َقاَل: َجا ِـبـّي ِإ ّن الـلـه ـصـلىَ َال

ُنُه وسلم عليه ْأِذ َت َأَحـّي ِفـي َيْسـ ْلِجَهـاِد.ٌ َفَقـاَل: "  َا
َداَك؟ٌ"،ُ ِل َنـَعـْم: ـَقـاَل: " َفِفيِهـَمـا َوا ْد".ٌ ـَقـاَل:  َفَجاـِهـ

ّتَفٌق ْيه ُم َل .ٌ َع
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َد،ُ  َِلْحَم ِبي َو أ
َ َد: ـِمـْن َو ِـبـي ـحـديث َداُو أ

ـَسـِعيٍد َ
ُه،ُ َد:  َنْحــُو ِاْرِجــْعوســلم:  عليــه اللــه صــلىََوَزا "

ْنُهَما،ُ ْأِذ َت ِإْن َفاْس َنا َف ِإّل َلَك؛َ َأِذ ِبّرُهَما".ٌ  َو َف

التسللعة الطلب جهاد شروط من شرط الوالدين إذن
والسلمة والذكورية والحرية والعقل والبلوغ وهي: السلما

الللدائن وإذن الوالللدين إذن النفقللة"، ووجللود الضللرر مللن
عللدما والراجللح الخيللر الشللرط فللي ختلللف للمللدين. وا

.الوطار تيل راجع اشتراطه،

والعقللل والبلللوغ قط: السلماف العيني الجهاد شروط
شللرط كللذلك ويسللقط النفقة، ووجود الضرر من والسلمة

بلد العللدو دهم إذا فقط أربعة الشروط وتصير النفقة وجود
إليه.  خروج هناك يكن ولم المسلمين

المر.  ولي استئذان يشترط ل

***
ِلّي َجِريٍر  َوَعْن)6 حديث  َبَج ْل ـه الله رضي ا عـن

ّلِه َرُسوُل َقاَل: َقاَل ـا وـسـلم علـيـه الله صلىَ َال َـن َأ "
ٍم ُـكـّل ِمْن َبِرٌئ ِل ْـيـَن ُيِقـيـُم ُمـْسـ ُه َب ِكيَن" َرَوا ْلُمـْشـِر َا

َثُة ّثلَّ ُه َال ُد َنا ِإـْسـ ُبـَخـاِرّي َوَرـّجـَح ـَصـِحيٌح،ُ َو ْل َلُه،ُ َا ِإْرـَسـا
ـد المحدث شيخنا صححه والحديث مراد أبو قال عـب
السعد.ٌ  الله

حالت:  له الكفر دار في - فالمسلم1

دار فللي دينلله إظهللار يسللتطيع ل الولللى: أن الحالللة
وأحاديث آيات تجري وعليه يأثم فهذا الهجرة، ويمكنه الكفر

دار قال: وأما المهذب الجامع وفي الهجرة ترك في الوعيد
ًا، الهجرة فوجوب الحرب النيل.  في الشوكاني نقله إجماع

الكفر دار في دينه إظهار يستطيع ل الثانية: أن الحالة
وعليلله القللران بنللص مستضللعف فهللذا الهجللرة، يمكنلله ول

سبيل.  ذلك إلى وجد متى للهجرة الستعداد

الكفللر دار فللي دينلله إظهار يستطيع الثالثة: أن الحالة
فللي إل الثانيللة الحالللة عن يختلف ل فهذا الهجرة، يمكنه ول

الفرصللة يتحيللن أن للله ينبغللي ولكللن الللدين إظهللار مسللألة
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والهجللرة الهروب في وسعه ويستفرغ جهده ويبذل ويحاول
الدار.  هذه من

الكفللر دار في دينه إظهار يستطيع الرابعة: أن الحالة
العلمللاء أختلللف قللد الحالللة فهللذه أراد، إن الهجللرة ويمكنه
فيها: 

الهجللرة وجللوب وعللدما بالنسخ الول: القائلون القول
فقط.  الهجرة باستحباب قالوا الحناف وهم

الهجللرة عليلله يحللرما حللاله هذه من الثاني: أن القول
صلللى النللبي وقللال: لن الشللافعية مللن الرملي أفتى وبهذا
لقللدرته مكللة إلى الحديبية يوما عثمان بعث وسلم عليه الله
غيرهم.  إسلما بها بإقامتهم ولنه دينه، إظهار على

من على الهجرة بوجوب القائلون الثالث: وهم القول
والحنابلة.  والشافعية المالكية من الجمهور وهم حاله هذه

تعللالى والللله الدلللة لظهللور الثللالث القللوال والراجللح
أهل. . أعلم

وتعلللوا المسلمون يحكمها التي السلما: وهي - دار2
المسلمين.  أحكاما بها

بهللا وتعلللوا الكفللار يحكمهللا الللتي الكفر: وهي - دار3
كانوا ربما بل مسلمون الديار هذه في يكون أحكامهم. وقد

الله:  رحمه سحمان ابن قال الغلبية،

فيها امرئ فرببكفره يقال فيها من كل وما
العمل صالح على

***
ْبِن  َوَعْن)7 حديث ّباٍس ِا ّـلـُه َرـِضـَي َع ْنُهـَمـا َال َع
ّلِه َرُسوُل َقاَل: َقاَل " َل وـسـلم علـيـه الـلـه صلىَ َال

َة َد ِهْجَر ْتِح،ُ َبْع ْلَف ِكْن َا َل ٌد َو ّتَفٌق ِجَها ّيٌة" ُم ِن ْيِه.ٌ  َو َل َع

دار مللن الهجللرة اما فتحها، بعد مكة من هجرة ل اي 
الللى ماضللية فهللي والسللنة السلللما دار الى والبدعة الكفر
الساعة.  قياما

)4(والجهاد التوحيد منبر
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ِبي  َوَعْن)8 حديث أ
ـَعِرّي ُموـَسـىَ َ َْلـْش رـضـي َا

ّـلـِه َرـُسـوُل َقاَل: ـَقـاَل عنه الله علـيـه الـلـه ـصـلىَ َال
َتَل "َمْن وسلم ُكوَن َقا َت ِلَمُة ِل ّلِه َك َيا،ُ ِهَي َال ْل ْلُع ـَو َا َفـُه

ِبيِل ِفي ّتَفٌق َس ّلِه" ُم ْيِه.ٌ  َال َل َع

الللله تعالى: كلمة رحمه تيمية ابن السلما شيخ قال 
( الفتللاوى ا. ه وخللبره ونهيله أملره ملن فيله وملا كتابه هي

28/416 .(

***
ْـبـِد  َوَعْن)9 حديث ّـلـِه َع رـضـي َالـّسـْعِدّي ْـبـِن َال

ّـلـِه َرـُسـوُل َقاَل: ـَقـاَل عنه الله علـيـه الـلـه ـصـلىَ َال
ِطُع " َل وسلم ْنَق ُة َت ْلِهـْجـَر ِـتـَل ـَمـا َا ُه ُقو ُدّو" َرَوا ْلـَعـ َا

ِئّي،ُ ّنَسا ْبُن َوَصّحَحُه ال ّباَن.ٌ  ِا ِح

القيامللة، يللوما إلللى بللاٍق وأنه الهجرة حكم ثبوت فيه 
هللي السلللما وأمة القيامة يوما إلى مستمر العدو قتال فإن
الكفللار كفايللة) تغللزو (فللرض طلب جهادين: جهاد بين دوما
دفللع وجهللاد العليللا هللي الللله كلمللة لتكللون دارهللم عقر في

عليها.  الصائل العدو عين) تقاتل (فرض

***
َأَغاُر َناِفٍع  َوَعْن)10 حديث ـِه َرـُسـوُل َقاَل:  ّـل َال

َلىَ وسلم عليه الله صلىَ ِـنـّي َع ِلِق،ُ َب َط ْلُمـْصـ َوـُهـْم َا
َتَل َغاّروَن،ُ َتُهْم،ُ َفَق َل ِت َبىَ ُمَقا ِني َوَس َث ّد ـ ّيُهْم.ٌ ـَح َذَراِر

ِلَك َذ ُد ِب ْب ّلِه َع ّـلـُه َرـِضـَي ُعـَمـَر ْبُن َال ْنُهـَمـا َال ّتـَفـٌق. َع ُم
ْيِه.ٌ  َل َع

غّرة.  على غافلون أي غاّر غارون: جمع

إلى الدعوة قبل المقاتلة جواز على دليل لحديث- 1
غيللر مللن الللدعوة بلغتهللم قللد الذين الكفار حق في السلما
إنذار. 

بنللي لن العللرب اسللترقاق جللواز علللى دليللل- 2
العلماء.  جمهور ذهب وإليه خزاعة، من عرب المصطلق

ْيَماَن  َوَعْن)11 حديث َل َة،ُ ْبِن ُس َد ْي ـْن ُبَر ـِه ـَع ِبـي أ
َ

َكاَن ّـلـِه َرُسوُل َقاَل:  َذا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلىَ َال ِإ
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َلىَ َأِميًرا َأّمَر ْيٍش َع ُه َج َتْقَوىَ َأْوَصا ّلِه،ُ ِب ِبَمْن َال َمَعُه َو
ِلِميَن ِمْن ْلُمْس ًا،ُ َا ْير ُاْغـُزوا ُثّم َخ ِم َقـاَل: " ّلـِه،ُ ِبْسـ َال
ِبيِل ِفي ّلِه،ُ َس ُلوا َال ِت ّلِه،ُ َكـَفـَر ـِمـْن َقا َال َوَل ُاـْغـُزوا،ُ ِـبـ

ّلوا،ُ ُدُروا،ُ َوَل َتُغ ُلوا،ُ َوَل َتْغ ّث ُلوا َوَل ُتَم ُت ًا،ُ َتْق ِليد َذا َو ِإ َو
ُدّوَك َلِقـيـَت ِكيَن ـِمـْن ـَعـ ْلُمـْشـِر ْدُعُهْم َا َـلـىَ ـَفـا َثلََِّث ِإ

ُتُهّن ِخَصاٍل،ُ ّي َأ ُبوَك َف ْيَها،ُ َأَجا َل َبْل ِإ ْنُهْم،ُ َفاْق ُكــّف ِم َو
ْدُعُهْم ُا ْنُهْم:  َـلـىَ َع ِم ِإ ِْلـْسـلََّ ِإْن َا ُبوَك ـَفـ َـبـْل َأـَجـا َفاْق

ُثّم ْنُهْم.ٌ  ْدُعُهْم ِم َلىَ ُا ّتَحّوِل ِإ َـلـىَ َداِرـِهـْم ـِمـْن َال َداِر ِإ
ـاِجِريَن،ُ ْلُمـَه ِإْن َا ـ ـْوا ـَف َـب َبْرُهْم َأ َأْخ ـ ـْم ـَف ّنـُه ـوَن َأ ُـن ُكو َي

َأْعَراِب ِلِميَن،ُ َك ْلُمْس ُـكـوُن َوَل َا ِنيـَمـِة َلـُهـْم.ٌ ـِفـي َي ْلَغ َا
ْلَفْيِء ٌء َوا ُدوا َأْن ِإّل َشْي ِإْن َمَع ُيَجاِه ِلِميَن.ٌ َفــ ْلُمْس َا

َبْوا ُهْم ْلُهْم َأ َأ َيَة،ُ َفاْس ْلِجْز ِإْن َا ُبوَك ُهْم َف َـبـْل َأـَجـا َفاْق
ـْم،ُ ْنـُه ِإْن ِم ـ ـْوا ـَف َـب َتِعْن َأ ـ ّلِه َفاـْس َال ـ َذا ِـب ِإ ْلُهْم.ٌ َو ِت ـا َوـَق

ُدوَك ِحْصٍن َأْهَل َحاَصْرَت َأَرا ـ ـَة َلـُهـْم َتْجـَعـَل َأْن ـَف ِذـّم
ّلِه ّيِه،ُ َوِذّمَة َال ِب ِكْن َتْفَعْل،ُ َفلََّ َن َل َتــَك؛َ َلُهْم ِاْجَعْل َو ِذّم

ُكْم ّن ِإ َأـْهـَوُن ُتْخِفُروا ِإْن َف ُـكـْم.ٌ  ُتْخـِفـُروا َأّن ـِمـْن ِذَمَم
ّلِه،ُ ِذّمَة َذا َال ِإ ُدوَك َو َلُهْم َأْن َأَرا ْنِز َـلـىَ ُت ِم َع ْـكـ ّـلـِه،ُ ُح َال
َلىَ َبْل َتْفَعْل،ُ َفلََّ ْكِمَك؛َ َع ّـنـَك ُح ِإ ْدِري َل َف ـ ُتـِصـيُب َـت َأ

ْكَم ِفيِهْم ّلِه ُح َأْخَرَجُه َأْم َال ِلٌم.ٌ  َل".ٌ  ُمْس

فللي التمثيللل تيميللة: (فأمللا ابن السلما شيخ قال- 1
\28 القصللاص) (الفتللاوى وجلله علللى إل يجللوز فل القتلللى

فالمثللة بالمسلللمين الكفلار مثللل (وإن ً:أيضا وقال ،)314
تركهللا، ولهللم الثللأر، وأخللذ للسللتيفاء فعلهللا فلهم لهم، حق

زيللادة بهللم التمثيللل فللي يكون ل حيث وهذا أفضل، والصبر
فللي كللان إن نظيرهللا. فأمللا عللن لهللم نكلال ول الجهللاد في

عللن لهللم زجللر أو اليمللان إلللى دعللاء لهللم السلائغ التمثيللل
المشللروع) والجهللاد الحللدود إقامللة مللن هنللا فللإنه العدوان

). 3/223( قاسم لبن المستدرك

ًا) المراد تقتلوا (ول- 2 . التكليف سن البالغ غير وليد

الللدعوة بلغتلله تكللن لللم اذا وجوبللا العللدو يللدعى- 3
. الدعوة بلغته قد كانت اذا واستحبابا

الغنيمللة فللي له يكون ل داره عن التحول أبى من- 4
العراب.  كحال حاله فيكون شئ والفئ

الجيش.  لقائد المر ولي وصية- 5
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فللي ذلك أن على دليل ،)الله بسم أغزوا: (فقوله- 6
علللى فللرض وهو دارهم عقر في الكفار وغزو الطلب جهاد

الجمهور.  عند الكفاية

كللل مللن تؤخللذ الجزية أن على دليل الحديث - في7 
لقللوله عربللي غيللر أو عربللي كتللابي غيللر أو كتللابي كللافر

والوزاعللي مالللك ذهللب هللذا وإلللى عللاما، "عللدوك" وهللو
وغيرهما. 

ّو إجابللة عللن النهللي الحديث - تضمن8  أن إلللى العللد
ذمته. لهم يجعل بل رسوله وذمة الله ذمة المير لهم يجعل

الله، حكم على إنزالهم عن النهي تضمن - وكذلك9 
والمقصللود ل أما الله حكم فيهم أيصيب يدري ل وعلله: بأنه

أو بالسللر إمللا عليهللم الحكم في يجتهد أن الواقعة هذه في
الرق.  أو القتل أو الفداء

الكللافر مللن المسلم موقف بيان الحديث وفي- 10 
. الحربي

***
ِلٍك ْبِن َكْعِب  َعْن)12 حديث عنه: الله رضىَ َما

َذا َكاَن وسلم عليه الله صلىَ النبي أن َد ِإ ًة َأَرا َغــْزَو
ْيِرَها َوّرىَ ّتَفٌق ِبَغ ْيِه.ٌ  ُم َل َع

.ٌ بغيرها سترها وّرى: أي

.ٌ خدعة الحرب أن وفيه

***
ّنْعَماَن َأّن َمْعِقٍل؛َ  َعْن)13 حديث ُمَقــّرٍن ْبَن َال

ْدُت ّلِه َرُسوَل َقاَل: َشِه َذا وـسـلم عليه الله صلىَ َال ِإ
ـْم ـْل َـل ِـت ـاِر َأّوَل ُيَقا ّنـَه ـَر َال ـاِل َأـّخ َـت ْلِق ـىَ َا ّـت ـُزوَل َح َـت

َتُهّب َالّشْمُس،ُ َياُح،ُ َو ْنِزَل َالّر َي ُه َو ّنـْصـُر.ٌ َرَوا ُد َال َأْحـَمـ
َثُة،ُ ّثلََّ ُلُه َوَصّحَحُه َوال َأْص ِكُم.ٌ َو ْلَحا ُبَخاِرّي.ٌ  ِفي َا ْل َا

القتال.  في وسلم عليه الله صلى النبي هدي فيه 
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***
ّثاَمَة ْبِن َالّصْعِب  وعْن)14 حديث ِئَل َج َقاَل: ُس

ّلِه َرُسوُل ّداِر ـَعـْن وـسـلم علـيـه الله صلىَ َال ـِمـْن َاـلـ
ِكيَن ــِر ْلُمـْش ــوَن،ُ َا ُـت ّي َب ُبوَن ُي ــي ُيـِص ــْن َف ِئِهم ـِم ــا ِنـَس

َذَراِريِهْم،ُ ّتَفٌق َفَقاَل: "ُهْم َو ْنُهْم".ٌ م ْيِه.ٌ  ِم َل َع

ّيت ّو: أي وب ً داهمه العد .ٌ ليل

فللي والصللبيان النسللاء قتل جواز الجمهور: إلى ذهب
ً البيات فللي منهللم" أي "هم الصحيحين. وقوله برواية عمل
ًا القتللل إباحللة ًا ل تبعلل عمللن انفصللالهم يمكللن لللم إذا قصللد

القتل.  يستحق

الستشهادية، العمليات جواز علي دليل الحديث وفي
مللن قتل جاز إذا أنه الدللة الله: ووجه رحمه الشعيبي قال

فيقللال: وهزيمتلله العللدو فللي النكايللة أجللل من قتله يجوز ل
إذهابهللا، يجللوز ل التي المسلم المجاهد نفس ذهاب وكذلك

ًا، جاز النكاية أجل من ذهبت لو وصبيانهم الكفار ونساء أيض
مقاصللد للول فعللله لله يجللوز ل مللن بأيللدي قتلوا البيات في

.ٌ والنيات الجهاد

النسللاء قتللل يجوز وكذلك قاتلن، اذا النساء قتل يجوز
بالمثل.  المعاملة وجه على كان اذا والصبيان

***
ِئَشَة ) َوَعْن15 حديث ّلـُه َرِضـَي َعا ْنَهـا؛َ َال َأّن َع

ِـبـّي ّن ِبـَعـُه ِلَرـُجـٍل ـَقـاَل َال َـلـْن َـيـْوَم َت ِاْرـِجـْع.ٌ َف ْدٍر: "  َـبـ
َتِعيَن ُه َأْس ِلٌم.ٌ  ِبُمْشِرٍك" َرَوا ُمْس

لزاما القتال. (راجع في بالمشركين الستعانة يجوز ل
للشللعيبي بالكفللار الستعانة حكم في المختار القول رسالة
. الله) رحمه

***
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ْبِن  َوَعْن)16 حديث ـُه َرِضَي ُعَمَر ِا ّـل ـا؛َ َال ْنُهـَم َع
ّله َرُسوَل َأّن َأىَ وـسـلم علـيـه الـلـه صلىَ َال ًة َر َأ ِاـْمـَر

ـًة َـل ُتو ـاِزيِه،ُ َبـْعـِض ـِفـي َمْق َكَر َمـَغ ْن َأ ـ ـَل ـَف ْـت ّنـَسـاِء َق َال
ّتَفٌق َياِن.ٌ ُم ْب ْيِه.ٌ  َوالّص َل َع

فللإذا القتللال، أهللل من ليست أنها قتلها من المنع علة
.ٌ حينئذ قتلها جاز المشورة أهل من كانت أو قاتلت

***
َة  َوَعْن)17 حديث ـه الله رضي َسُمَر ـاَل: عـن ـَق

ّلِه َرُسوُل َقاَل ُـلـوا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلىَ َال ُت ُاْق  "
ُيوَخ ِكيَن،ُ ُش ِر ْلُمْش ْبُقوا َا َت ُه َواْسـ ُبـو َشـْرَخُهْم" َرَوا َأ
َد،ُ ّتْرِمِذّي َوَصّحَحُه َداُو الله.ٌ  شاء إن جيد والحديث َال

يدركوا.  لم الذين الصغار هم - شرخهم1

المللأمور الوطار: والشلليخ نيل في الشوكاني - قال2
بللالرأي ولللو للكفللار نفللع فيه بقي من هو الحديث في بقتله
الصمة بن دريد في كما

***
ِـلـّي  َوَعْن)18 حديث ّنـُهـْم عـنـه الـلـه رـضـي َع َأ

َباَرُزوا ُه َيْوَم َت ْدٍر.ٌ َرَوا ـُه َب َأْخَرـَج ُبَخاِرّي.ٌ َو ْل ـو َا ُـب َد َأ َداُو
ّولً.  َط ُم

الحللروب في بلء نفسه من عرف لمن المبارزة جواز
.ٌ المير اذن بشرط وسطوة وشدة

***

ِـبـي  َوَعْن)19 حديث أ
ّـيـوَب َ عـنـه الـلـه رـضـي َأ

ّنَما ِإ َلْت َقاَل:  ْنِز َـيـُة ـَهـِذِه ُأ َـنـا َاْل ْنـَصـاِر،ُ َمْعـَشـَر ِفي َْل َا
ِني: َوَل ْلُقوا َيْع ُكْم ُت ْيِدي َأ َلىَ ِب َكِة ِإ ُل ّتْه َلُه َال ّدا َقا َلىَ َر َع
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َكَر َمْن ْن َلىَ َأ َلىَ َحَمَل َمْن َع ِم َصِف َع ّتىَ َالّرو َدَخَل َح
ُه َثُة،ُ ِفيِهْم.ٌ َرَوا ّثلََّ ّتْرِمِذّي،ُ َوَصّحَحُه َال ْبُن َال ّباَن،ُ َوا ِح

ِكُم.ٌ  ْلَحا َوا

ومعناها.  الية نزول سبب بيان - فيه1

صلف فلي الواحللد دخلول جلواز علللى دليللل - وفيله2
الهلك.  ظن ولو القتال

سللماحة قللال الستشللهادية، العمليللات - مشروعية3
الللله: ووجلله رحملله الشللعيبي عقلء بللن حمللود المللاما

لوحللده العظيللم العللدو علللى الحمللل مسألة في الستشهاد
للهلك وتعريضللها النفس وتغرير الصف في النغماس وكذا
بنفسلله غللرر الللذي المجاهللد مسللألة علللى منطبقللة أنهللا

القتللل فيهللم فأحللدث لوحللده الكفللار تجمللع فللي وانغمللس
ل اه.والنكاية والصابة

***
ْبِن  َوَعْن)20 حديث ّـلـُه َرـِضـَي ُعـَمـَر ِا ْنُهـَمـا َال َع
َق ّلِه َرُسوُل َقاَل: َحَر ـَل وسلم عليه الله صلىَ َال َنـْخ

ِني ّنِضيِر،ُ َب َطَع َال ّتَفٌق َوَق ْيِه.ٌ  ُم َل َع

وعلللى العللدو، بلد فللي والتخريلب التحريللق جواز فيه
لمصلحة.  والقطع بالتحريق الحرب أهل أموال إفساد جواز

***
َة  َوَعْن)21 حديث َد َبا َقاَل: َقاَل َالّصاِمِت ْبِن ُع

ّلِه َرُسوُل ـوا؛َ "َل وـسـلم عليه الله صلىَ َال ّـل ِإّن َتُغ ـ ـَف
ُلوَل ْلُغ َلىَ َوَعاٌر َناٌر َا ِبِه َع َيا ِفي َأْصَحا ْن ّد َواْلـِخـَرِة" َالـ

ُه ُد،ُ َرَوا ِئّي،ُ َأْحَم ّنَسا ْبُن َوَصّحَحُه َوال ّباَن ا . ِح

قسمتها.  قبل الغنيمة من السرقة - الغلول: هو1

يعيللد الغال أن على أجمعوا المنذر: إنهم ابن قال- 2
. القسمة قبل غل ما

الشللافعي اليلله ذهللب مللا فالراجح بعدالقسمة - اما3
الضائعة كالموال الماما الى المال يدفع الغال ان من
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يؤدب.  ولكن الغال يد تقطع - ل4

غلول.  ليس الغنيمة من الطعاما - أكل5

بشللرط واللدواء والخيللل السلللحا اسللتعمال - يجلوز6
الحاجة. 

***
ِـلـك ْـبـِن ـَعـْوِف  َوـَعـْن)22 ـحـديث َأّن َما ِـبـّي ٍ ّن َال

َلِب َقَضىَ وسلم عليه الله صلىَ ِتِل،ُ ِبالّس ْلَقا ُه ِل َرَوا
ُبو َد،ُ َأ ُلُه َداُو َأْص َد َو ْن ٍم ِع ِل . ُمْس

ملبللوس مللن المحللارب مللع يوجللد مللا هو السلب- 1
وغيرها.  حرب وأداة

ًا كان وإن السلب جميع يستحق فالقاتل- 2 حتى كثير
الدابة. 

ملن يؤخذ الذي السلب أن على دليل الحديث في- 3
القتللال: قبللل المللاما قال سواء قاتله يستحقه الكافر العدو

ً قتل من ً القاتللل كللان وسواء ل، أو سلبه، فله قتيل أو مقبل
ًا، ل، أو المغنللم فللي السهم يستحق ممن كان وسواء منهزم

مقيللد غيللر مطلللق للقاتللل" حكللم بالسلب قوله: "قضى إذ
الشياء.  من بشيء

والمللدافع والللدبابات الكللبيرة المعللدات - المعللدات4
وانمللا المقتول ملك تكن لم هذه لن الغنيمة في تعود فهذه
كله.  المحارب العدو ملك

***

ْبِد  َوَعْن)23 حديث - ـِفـي ـَعـْوٍف ْبِن َالّرْحَمِن َع
ْتِل ِقّصِة ِبي َق أ

ُه َجـْهـٍل َ َدَرا َـتـ ْب ْيِهَما - ـَقـاَل: َفا ْيَف ِبـَسـ
ّتىَ ُه،ُ َح َتلََّ ْنَصَرَفا ُثّم َق َلىَ ا ّلِه َرُسوِل ِإ ـه ـصـلىَ َال الـل
ُه،ُ وسلم وآله عليه َبَرا َأْخ ُكَما َف ّي َأ َلُه؟ٌ َفَقاَل: " َت َهْل َق
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والعاديات 
ضبحا

ُتَما َظَر َمَسْح َن ُكَما؟ٌ" َقاَل: َل.ٌ َقاَل: َف ْي ْيَف ِفيِهَمــا،ُ َس
ُكَما ِكلََّ َـلـُه،ُ َفَقاَل: " َت ُبُه َق ْل ْـبـِن َعـْمـِرِو ْـبـِن ِلُمـَعـاِذ ـَسـ

ّتَفٌق ْلَجُموِح".ٌ ُم ْيِه.ٌ  َا َل َع

شللاء لمن السلب يعطي أن للماما أن على به استدل
أخللبر وسلللم وآله عليه الله صلى لنه رأيه إلى مفوض وأنه
لغيرهم.  سلبه جعل ثم جهل أبا قتل عفراء ابني أن

***
ْكُحوٍل؛َ  َوَعْن)24 حديث ِبّي َأّن َم ّن الـلـه صلىَ َال

ِنـيـَق َنـَصـَب وسلم عليه ْنَج ْلَم َـلـىَ َا ِئِف.ٌ َأـْهـِل َع ّـطـا َال
ُبو َأْخَرَجُه َد َأ ُلُه ـِفـي َداُو ْلَمَراـِسـيِل" َوِرـَجـا َا ِثـَقـاٌت.ٌ "
َلُه ِلّي َوَوَص ْي ْلُعَق َناٍد ا ِإْس ِلّي َعْن َضِعيٍف ِب الله رضي َع
عنه.ٌ  تعالىَ

تحصللنوا إذا الكفللار قتللل يجللوز أنه دليل الحديث وفي
.ٌ ونحوها المدافع من غيره عليه ويقاس بالمنجنيق

***
َـنـٍس  َوـَعـْن)25 ـحـديث ِـبـّي َأّن َأ ّن الـلـه ـصـلىَ َال

ّكَة َدَخَل وسلم عليه َلـىَ َم ْأِسـِه َوَع ْلِمْغَفـُر،ُ َر َلّمـا َا َف
ُه َنَزَعُه َء ْبُن َرُجٌل،ُ َجا َطٍل َفَقاَل: ا ّـلـٌق َخ َتَع َتاِر ُم ـ َأـْس ِب

َبِة،ُ َكْع ْل ّتَفٌق َا ُه" ُم ُلو ُت ُاْق ْيِه.ٌ  َفَقاَل: " َل َع

قللدر علللى الحديللد درع مللن ينسج زرد المغفر: كمنبر
الرأس. 

دخل وسلم وآله عليه الله صلى أنه على دليل فيه- 1
الللله صلى وأنه مقاتلً، دخل لنه الفتح، يوما محرما غير مكة
ًا مكة دخل وسلم عليه هللو وهذا عنوة فتحت مكة وأن فاتح

فللي والحافظ المعاد زاد في القيم ابن رجحه ما وهو الحق،
وإجارتها.  دورها بيع منع ذلك من ويلزما الفتح،

السلللما عن وارتد مسلم له مولى قتل خطل ابن- 2
وسلللم عليلله الله صلى النبي بهجاء تغنيان قينتان له وكانت
عليلله الللله صلللى الخطابي: قتللله قال مغلظة، ردته فكانت

السلما.  في جناه ما بحق وسلم وآله

)12(والجهاد التوحيد منبر



والعاديات 
ضبحا

لقوله حد فيها يستوفى ل أنه إلى الجمهور وذهب- 3
ّلى آمنللا} ولقللوله كللان دخللله تعالى: {ومللن ِه الللله َصلل ْيلل َل َع

ّلم: "ل هللذه عللن متللأخر الحللديث دما". وهذا بها يسفك َوَس
الحادثة. 

فللي القتال له جاز الحرما في العدو عليه صال - من4
حللتى الحراما المسجد عند تقاتلوهم تعالى" ول قال الحرما،

فاقتلوهم".  قاتلوكم فإن فيه يقاتلوكم

***
ْـيـٍر؛َ ْـبـِن ـَسـِعيِد  َوَعْن)26 حديث َب َرـُسـوَل َأّن ُج

ّلِه َـتـَل وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلىَ َال ْدٍر َـيـْوَم َق َـثـًة َـبـ َثلََّ
َأْخَرَجُه ًا.ٌ  ْبر ُـبـو َص َد َأ ُلُه ـِفـي َداُو ْلَمَراـِسـيِل" َوِرـَجـا َا "

ِثَقاٌت.ٌ 

يقتل.  ثم حيا يحبس صبرا: ان

الحللارث، بللن والنضللر عللدي، بللن طعيمللة هم والثلثة
.ٌ معيط أبي بن وعقبة

الصبر.  قتل جواز فيه

أن وذلللك يقتللل المرتللد أن علللى دليللل الحللديث وفي
ًا وقتللل أرتللد ثللم أسلللم معيللط أبللي بللن عقبللة (ردة مسلللم

،المجللردة والردة المغلظة الردة بين يفرق مغلظة) فلذلك
فيسللتتاب- المجللردة وأمللا يسللتتاب، ول فيقتل المغلظة أما

قتل.  وإل تاب الراجح- فإن على وجوبا ل استحبابا

***
ْيٍن ْبِن ِعْمَراَن  َوَعْن)27 حديث َرـُسـوَل َأّن ُحَص

ـِه ّـل ـه ـصـلىَ َال ـه الـل َدىَ وـسـلم علـي ـ ـِن ـَف ْـي َل ـْن َرُج ـِم
ِلِميَن ْلُمْس ِكيَن ِمْن ِبَرُجٍل َا ْلُمْشِر ـُه َا ـِذّي َأْخَرـَج ّتْرـِم َال

ُلُه َأْص َد َوَصّحَحُه.ٌ َو ْن ٍم.ٌ  ِع ِل ُمْس

ملللن بأسلللير السلللير المسللللم مفلللاداة جلللواز فيللله
الجمهور.  ذهب ما هو كما المشركين

***
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َلـِة ْبـِن َصـْخِر َوَعـْن) 28 حديث ْي ْلَع ِبـّي َأّن َا ّن َال
ِإّن وسلم عليه الله صلىَ ْلَقْوَم َقاَل: " َذا َا َلُموا ِإ ؛َأْس

َءُهْم َأْحــَرُزوا َأْخَرَجــُه ِدَمــا َلُهْم"  َأْمــَوا ُبــو َو َد،ُ َأ َداُو
ُلُه ّثُقوَن.ٌ  َوِرَجا ُمَو

ًا أسلم - من1 يؤسلر أن قبلل أو قتلال دون ملن طوع
وأرضه.  ماله أحرز

قللد فالسلللما السللر في أي القتال بعد أسلم - وإن2
غنيمللة المنقللول العلمللاء بعض فقال أمواله وأما دمه عصم
فيء.  المنقول وغير

ًا تكون الرض أن القيم وابن مالك الماما ذهب  وقفلل
وبنللاء المقاتلة وأرزاق المسلمين مصالح في خراجها يقسم

يللرى أن إل الخيلر، سلبل ملن ذلك وغير والمساجد القناطر
كللان قسمتها في المصلحة أن الوقات من وقت في الماما

ذلك.  له

***
ْـيـِر  َوـَعـْن)29 حديث َب ٍم ْـبـِن ُج ْطـَعـ ِـبـّي َأّن ُم ّن َال

َـلـْو ُأـَسـاَرىَ ـِفـي َقاَل وسلم عليه الله صلىَ ْدٍر: " ـ َـب
ْطَعُم َكاَن ْلُم ّيا،ُ َعِدّي ْبُن َا ِـنـي ُـثـّم َح ّلَم ـَهـُؤَلِء ـِفـي َك

َنىَ ْت ّن ُتُهْم َال ْك َتَر ُه َل ُبَخاِرّي.ٌ  َلُه" َرَوا ْل َا

مللن الفللداء أخللذ تللرك يجللوز أنلله علللى دليللل - فيلله1
يكافلأ وأنله عظيلم، رجلل لشلفاعة بله والسلماحة السلير،
ًا.  كان وإن المحسن كافر

مللوتي وشللتم سللب جللواز علللى دليللل وفيلله- 2
(ألنتنى).  وسلم عليه الله صلى لقوله المشركين

***
ِبي ) َوَعْن30 حديث أ

ْدِرّي َسِعيٍد َ ْلُخ الله رضي َا
َنا عنه ْب َأـَصـ َيا َقاَل:  َبا َـطـاٍس َـيـْوَم ـَسـ َأْزَواٌج،ُ َلـُهـّن َأْو

َتَحّرُجوا،ُ ْنَزَل َف َأ ّـلـُه َف َناُت َال ْلُمْحـَصـ َلىَ: " َوا ـِمـَن َتـَعـا
ّنَساِء َكْت َما ِإّل َال َل ُكْم َم ُن ْيَما َأْخَرَجُه َأ ِلٌم.ٌ  "  ُمْس
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سللببه الشللرعي (والللرق تيميللة ابن السلما شيخ قال
أن للمسلللم الللله أبللاحا الللله ويعبللد يسلللم لللم لمللا الكفللر

). 3/224( الفتاوى على يستعبده) المستدرك

سللواء المسللبية نكللاحا انفسللاخ علللى دليللل والحللديث
مللن الراجح على اسلمها يشترط ول أول زوجها معها سبي
العلم.  أهل كلما

***
ْبِن ) َوَعْن31 حديث ّـلـُه َرـِضـَي ُعـَمـَر ِا ْنُهـَمـا َال َع
َبَعَث ّلِه َرُسوُل َقاَل:  ّيٍة وسلم عليه الله صلىَ َال َسِر

َنا َأ َبـَل ِفيِهْم،ُ َو ِنُمـوا َنْجـٍد،ُ ِق ً َفَغ ِبلَّ ًة،ُ ِإ ِثيـَر َنْت َك َكـا َف
ُنُهْم َنْي ُسْهَما ْث ًا،ُ َعـَشـَر ِا ُـلـوا َبِعـيـر ُنّف ًا َو ًا َبِعـيـر َبِعـيـر

ّتَفٌق ْيِه.ٌ  ُم َل َع

الغنيمة.  على زيادة النفل

بالقتال.  المجاهدون غنمه ما هي والغنيمة

قتال.  بدون للمسلمين حصل ما هو والفئ

للجيللش، التنفيللل جللواز علللى دليللل الحللديث وفللي
ّلى بالنبي ذلك يختص أنه ودعوى ِه الله َص ْي َل ّلم َع دليل ل َوَس
عليه. 

وبعده.  القتال قبل التنفيل جواز وفيه

أن علللى يللدل الخبار من روي ما الخطابي: أكثر قال
الغنيمة.  أصل من النفل

***
ْـنـُه32 ـحـديث ـاَل: َقـَسـَم ) َوَع ـِه َرـُسـوُل ـَق ّـل َال

َبَر َيْوَم وسلم عليه الله صلىَ ْي ْلـَفـَرِس َخ ْيِن،ُ ِل ـَسـْهَم
ِللّراِجِل ّتَفٌق َو ّلْفُظ َسْهًما.ٌ ُم ْيِه.ٌ َوال َل ُبَخاِرّي.ٌ  َع ْل ِل

ِـبـي  ِل
َ َأـْسـَهَم َو َد:  ِلَفَرـِسـِه ِلَرـُجـٍل َداُو ـَة َو َـث َثلََّ

ْيِن ٍم: َسْهَم ًا ِلَفَرِسِه،ُ َأْسُه َلُه.ٌ  َوَسْهم
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ثلثللة الفللرس لصللاحب يسللهم أنه على دليل الحديث
سهمان.  ولفرسه سهم له الغنيمة، من سهاما

َد ْـبـِن َمـْعـِن ) َوـَعـْن33 ـحـديث ّـلـُه َرـِضـَي َيِزـيـ َال
ْنُهَما ّـلـِه َرـُسـوَل َقاَل: َسِمْعَت َع علـيـه الـلـه ـصـلىَ َال
َد ِإّل َنْفَل َيُقوُل: "َل وسلم ُه َبْع ْلُخُمِس" َرَوا ُد،ُ َا َأْحَم

ُبو َأ َد،ُ َو ّطَحاِوّي.ٌ  َوَصّحَحُه َداُو َال

.ٌ منها التنفيل قبل تخمس - الغنيمة1

.ٌالغنيمة أصل من يكون النفل ان الراجح ان - تقدما2

***
ِبيِب  َوَعْن)34 حديث َلَمٍة ْبِن َح اللــه رضي َمْس

ْدُت عـنـه ّـلـِه َرـُسـوُل ـَقـاَل: ـَشـِه علـيـه الـلـه ـصـلىَ َال
ْبَع َنّفَل وسلم َأِة،ُ ِفي َالّر ْد َب ْل ُـلـَث َا ّث ـِة ـِفـي َوال َالّرْجـَع
ُه ُبو َرَوا َد،ُ َأ ْبُن َوَصّحَحُه َداُو ْلـَجـاُروِد،ُ ا ْـبـُن َا ّـبـاَن،ُ َوا ِح

ِكُم.ٌ  ْلَحا َوا

فللي الثلللث المبللاركفوري: (و الرحمللن صللفي قللال
الى عائدا العسكر كان اذا الغنيمة ثلث وأعطى الرجعة) أي

لن وذلللك العللدو، علللى وكللرت سللرية منلله فخرجت أرضه
يكللون العللدو لن أعظللم، فيهللا والخطر أشق، الثانية الكرة
وحزما.  حذر على

َكاَن ابن السلما شيخ قال َو ّفَفُل تيمية: ( َن ّيَة ُي ّفَر ّفَس ِفللي ال
ِة َي َدا ِب ْل َع ا ُب َد الّر ْع ْلُخُمِس َب ِفي ا ِة َو َع ُلُث الّرْج ّث َد ال ْعلل ْلُخُمللِس. َب ا

َذا َه ْفُل؛ َو ّن ّنللُه َقللاَل ال ُء: إ َلَمللا ُع ْل ُكللوُن ا َقللاَل ِمللْن َي َو ْلُخُمللِس.  ا
ّنُه ُهْم: إ ْعُض ُكللوُن َب ْلُخُمللِس؛ ُخُمللِس ِمللْن َي َئّل ا ّفَضللَل ِل َف ْعللَض ُي َب

ِنِميَن َغا ْل َلى ا َوالّصِحيُح َع ْعٍض.  ّنُه َب ِة ِمْن َيُجوُز َأ َع َب َْلْخَماِس َأْر ا
ِإْن ِه َكاَن َو ْفِضيُل ِفي ِهْم َت ْعِض َللى َب ْعلٍض َع ِة َب َلَح ٍة؛ ِلَمْصل ّيل ِن َل ِدي

َوى َه ْفِس ِل ّن َعَل َكَما ال ِه َرُسوُل َف ّل وسلللم عليلله الللله صلللى ال
ْيللَر َذا َغ َهلل َو ٍة.  ْوُل َمللّر ِء َقلل َهللا َق ِما ُف ِبللي الّشلا أ

َ َفللَة َو ِني َأْحَمللد َح َو
ِهْم) الفتاوى ِر ْي َغ ). 28/270( َو

مللن أكللثر ينفللل ل أنلله علللى دليللل الحللديث في ليس
الثلث. 

***
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ْبِن ) َوَعْن35 حديث ّـلـُه َرـِضـَي ُعـَمـَر ِا ْنُهـَمـا َال َع
َكاَن ّلِه َرُسوُل َقاَل:  ـُل وسلم عليه الله صلىَ َال َنـّف ُي

ْبَعُث َمْن َبْعَض َيا ِمْن َي ْنُفِسِهْم َالّسَرا ِسَوىَ َخاّصًة،ُ َِل
ِم ْيِش َعاّمِة َقْس ْلَج ّتَفٌق َا ْيِه ُم َل  َع

ّلى أنه فيه ِه الله َص ْي َل ّلم َع مللن كللل ينفللل يكللن لم َوَس
التنفيل.  في المصلحة من يراه ما بحسب بل يبعثه،

***
ْنُه)36 حديث ّنا  َوَع ُك ـا ِفي ُنِصيُب َقاَل:  َـن َمَغاِزي

ْلَعَسَل َنَب،ُ َا ْلِع ُلُه َوا ُك ْأ َـنـ ُه َنْرَفـُعـُه َوَل َف ُبـَخـاِرّي.ٌ َرَوا ْل َا
ِبي ِل

َ َلْم َو َد: َف ْذ َداُو ْنُهْم ُيْؤَخ ْلُخُمُس.ٌ َوَصّحَحُه ِم ْبُن َا ا
ّباَن.ٌ  ِح

ْبِد ) َوَعْن37 حديث ّلِه َع ِبي ْبِن َال أ
َرِضَي َأْوَفىَ َ

ّلُه ْنُهَما َال َنا َع ْب َأـَصـ ًا ـَقـاَل:  َـبـَر،ُ َـيـْوَم َطَعاـمـ ْي َـكـاَن َخ َف
ُء،ُ َالّرـُجـُل ُذ َيِجـيـ ْأـُخـ َي ْـنـُه َف َداَر ِم ْكِفـيـِه،ُ ـَمـا ِمـْقـ ُـثـّم َي
ْنَصِرُف ُـبـو َأْخَرـَجـُه َي َد،ُ َأ ْـبـُن َوـَصـّحَحُه َداُو ْلـَجـاُروِد،ُ ا َا
ِكُم ْلَحا . َوا

نرفعله ل أو الدخار، سبيل على نحمله نرفعه: ل - ل1
بمللا اكتفللاء أكللله فللي ونسللتأذنه الغنيمة أمر يتولى من إلى
ذلك.  في الذن من علم

القوت أخذ للغانمين يجوز أنه إلى الجمهور - وذهب2
ًا أكللله أعتيللد طعاما وكل به يصلح وما علللف وكللذلك عموملل

إذنه.  بغير أو الماما بإذن كان سواء القسمة، قبل الدواب

عللن النهللي لحللاديث مخصصللة الحللاديث - وهللذه3
الغلول. 

***
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ِبٍت ْبـِن رويفع ) َوَعْن38 حديث اَل َثـا َقـاَل: َق
ّلِه َرُسوُل ُـيـْؤِمُن َـكـاَن "َمْن وسلم عليه الله صلىَ َال
ّلِه َال ـ ِم ِـب ـْو َـي ْل ـِر َوا ـُب َفلََّ َاْلـِخ َـك ـًة َيْر ّـب ـْن َدا َفْيــِء ـِم

ِلِميَن،ُ ْلُمْس ّتىَ َا َذا َح ّدَهـا َأْعَجَفَها ِإ َـبـُس َوَل ِفـيـِه،ُ َر ْل َي
ًا ِلِميَن َفْيِء ِمْن َثْوب ْلُمْس ّتىَ َا َذا َح َلَقُه ِإ ُه َأْخ ّد ِفيــِه" َر

ُبو َأْخَرَجُه َد،ُ َأ ّداِرِمّي،ُ َداُو ُلُه َوال بهم.ٌ  لبأس َوِرَجا

وعللد الحاجللة بشللرط والثللوب الدابللة اسللتعمال يجوز
للثوب.  والخلق للدابة العجاف

***
ِبي ) َوَعْن39 حديث أ

َة َ َد ْي َب ـّراِح ْبِن ُع ْلـَج ـاَل: َا ـَق
ّلِه َرُسوَل َسِمْعُت َيُقوُل: " وسلم عليه الله صلىَ َال

َـلـىَ ُيِجيُر ِلِميَن َع ْلُمـْسـ َأْخَرـَجـُه َا ْـبـُن َبْعـُضـُهْم"  ِـبـي ا أ
َ

َبَة،ُ ْي ُد،ُ َش َأْحَم َناِدِه َوِفي َو َضْعٌف.ٌ  ِإْس

ِلِسّي: ِمْن)40 حديث َيا َط ْل ِل ْـبـِن َعْمِرِو حديث  َو
ُيِجيُر ْلَعاِص: "  َلىَ ا ِلِميَن َع ْلُمْس َناُهْم َا ْد "َأ

ْيِن": ـَعـْن َوـِفـي )41 ـحـديث َالـّصـِحيَح ِـلـّي " َع
ـَي ـُه َرـِض ّـل ـُه َال ْـن ـُة َع ـاَل: "ِذـّم ِلِميَن ـَق ـ ْلُمـْس ٌة َا َد ـ َواـِح
َناُهْم" ِبَها َيْسَعىَ ْد َأ

َد)42 حديث ْبُن  َزا ُيِجيُر َوْجٍه ِمْن َماَجه ِا آَخَر: " 
ْيِهْم َل َأْقَصاُهْم".ٌ  َع

ْيِن" ـِمـْن  َوِفي)43 حديث َالّصِحيَح ِم ـحـديث " َأ
ْد ِنٍئ: َق َنا َها َأَجْرِت".ٌ  َمْن َأَجْر

مسلللم كللل من الكافر أمان صحة على دالة الحاديث
لقللوله: مللأذون غيللر أو مللأذون عبللد أما حللر أنللثى أو ذكللر

أمللان صللحة وتعلللم وضلليع، لكللل شللامل "أدنللاهم" فللإنه
بالولى.  الشريف

***
ّنُه عنه الله رضي ُعَمَر ) َوَعْن44 حديث َسِمَع َأ

ـِه َرُســوَل ّـل ـه صــلىَ َال ـه الـل ـوُل: " وســلم علـي َيـُق
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َد ََلْخِرَجّن َيُهو ْل ّنَصاَرىَ َا ْلَعَرِب،ُ َجِزيَرِة ِمْن َوال ّـتـىَ َا َح
َدَع َل ُه ِإّل َأ ًا" َرَوا ِلم ِلٌم.ٌ  ُمْس ُمْس

فللي والجغرافييللن المللؤرخين كلما مللن يتلخللص الذي
المعللروف القللزما ببحلر الغرب من تحد أنها الجزيرة تحديد
الشلرق ومللن العربللي بلالبحر الجنللوب وملن الحمر بالبحر

بباديللة الشللمال البصللرة] ومللن [خليللج العربللي بالخليللج
اليمللن جمهوريللة فمنهللا فيهللا الواقعللة الشللاما. . . . الللدول

وقطللر المتحللدة العربيللة والمللارات والكللويت والمملكللة
بالكفار).  الستعانة حكم في المختار وعمان. (القول

فللي     زيللد     أبللو     الللله     عبللد     بللن     بكللر     العلمللة     الشلليخ     قال
العرب:      جزيرة     خصائص     رسالته

الصللل     أّن علللى نللّص الصللحاحا فللي الحللاديث فهللذه
ًا ّفَي     منللع     شللرع ٍر     أ مللن   –   صللفته     أو     دينلله     كللان     مهمللا   –   كللاف

مللن     الحكللم     هذا     وأن     العرب،     جزيرة     في     والقرار     الستيطان
. أمته     إلى     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     عهده     ما     آخر

ًء ذلك:  على وبنا

ٍر - فليس1 بها.  للستيطان العرب جزيرة دخول لكاف

ٍر، الذمللة عقللد للماما - وليس2 القامللة بشللرط لكللاف
ٍر باطل.  فهو عقده؛ فإن بها، لكاف

لعدة إل بها المؤقتة والقامة المرور للكافر - وليس3
ٍة؛ لياٍل، ٍة، وبيع دين، كاستيفاء لمصلح ونحوهما.  بضاع

ٍء اتخاذ للكافر - وليس4 ًا.  العرب جزيرة من شي دار

بها.  كافر جيفة تدفن - ول5

ٍة إحللداث لكللافر - ليللس6 ٍة ول فيهللا، كنيسلل ول بيعلل
ٍة. . الخ، ٍء     الذن     للماما     فليس وعليه؛ صومع ول ،منهللا     بشللي

ًا عليه؛ البقاء ًا.  أو كان محدث قديم

ّفللاٌر؛     بهللا     وجد     إن- 7 أو     السلللما     إل     منهللم     يقبللل     فل     ك
بها.  القامة مع رقابهم في الجزية تثبت فل . وعليه؛السيف
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ًا؛ إسلللما دار العللرب جزيللرة أّن - وبمللا8 فهللي أبللد
ٍر، أرض جميعهللا ّيللًة تكللون ل ُعشلل ًا، خراج الخللراج لن أبللد

ل بهللا، القامللة مللع رقابهم في تثبت ل فكما الجزية، بمنزلة
ّلكوها أرض في تثبت ًا تم ّنه بها، ُظلم السيف،     أو     السلما،     لك

للعلمللة العللرب جزيللرة خصائص رسالة من ل اه.)الجلء     أو
باختصار.  زيد أبو بكر

***
ـديث ـه45 ـح ْـن َنْت ) َوَع ـا َـك ـاَل:  ـَواُل ـَق ـي َأـْم ِـن َب

ّنِضيِر َء ِمّما َال ّلُه َأَفا َلىَ َال ِلِه،ُ َع ُيوـِجـْف َـلـْم ِمـّمـا َرُسو
ْيـِه َل ِلُموَن َع ْلُمْسـ ْيـٍل َا َكـاٍب،ُ َوَل ِبَخ َنْت ِر َكـا ِبـّي َف ّن ِلل
َـكـاَن َخاـّصـًة،ُ وـسـلم علـيـه الله صلىَ ْنـِفـُق َف َـلـىَ ُي َع
ـِه ِـل َنٍة،ُ َنَفـَقـَة َأْه ـُه َبـِقـَي َوـَمـا ـَسـ ُـل ُـكـَراِع ـِفـي َيْجَع ْل َا

ًة َوالّسلََِّح،ُ ّد ِبيِل ِفي ُع ّتَفٌق َس ّلِه" ُم ْيِه.ٌ  َال َل َع

(الركللاب) السريع السير وهو الوجف اليجاف) من( 
ُكراع) اسم البل الراء بكسر الخيل.  لجمع (ال

قتللال بغيللر المشللركين مللال مللن أخللذ مللا الفيء: هو
الغنيمللة وخمللس فزعا تركوه وما والعشر والخراج كالجزية

مصللالح فللي مصللروف فهللو للله وراث ل مللات مللن ومللال
العبيللد ال وفقيرهللم غنيهللم حللق فيلله كلهللم لهم المسلمين

.)10\547 العربي الكتاب الكبير- دار (الشرحا

فللي الشللافعي قبل أجد عن نحفظ المنذر: ل ابن قال
\550 الكللبير (الشرحا الغنيمة كخمس خمسا الفيء في أن
10 .(

***
ـَقـاَل: عـنـه الـلـه رـضـي ُمـَعـاٍذ ) َوَعْن46 حديث

َنا ّلِه َرُسوِل َمَع َغَزْو َبــَر،ُ وسلم عليه الله صلىَ َال ْي َخ
َنا ْب َأَص َنًما،ُ ِفيَها َف َنا َفَقَسَم َغ ّـلـِه َرـُسـوُل ِفي ـصـلىَ َال

ِئَفًة،ُ وسلم عليه الله َتَها َوَجَعَل َطا ّي ِم" ِفي َبِق َن ْلَمْغ َا
ُه ُبو َرَوا َد،ُ َأ ُلُه َداُو ْأَس َل َوِرَجا ِبِهْم.ٌ  َب
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َقَسللَم َف َنللا " ِه َرُسللوُل ِفي ّللل وسلللم عليلله الللله صلللى َال
َفًة" اي ِئ التنفيل.  على الكلما وتقدما لهم نفلها َطا

***
ِـبـي ) َوـَعـْن47 حديث أ

عـنـه الـلـه رـضـي َراـِفـٍع َ
ّلِه َرُسوُل َقاَل: َقاَل ّنــي وسلم عليه الله صلىَ َال ِإ "

ـُس َل ـِد،ُ َأِخـي ْلَعـْه ـُس َوَل ِبا ِـب ـَل َأْح ُه َالّرـُس ـو " َرَوا ُـب َأ
َد،ُ ِئّي،ُ َداُو ّنَسا ْبُن َوَصّحَحُه َوال ّباَن.ٌ  ا ِح

أنقضه.  أخيُس: ل ل إني

ولللو بلله، والوفللاء العهللد حفظ على دليل الحديث في
.ٌ لكافر

.ٌ الرسول يحبس ل أنه وعلى

***
ِبي ) َوَعْن48 حديث أ

َة َ ْيَر َأّن عنه الله رضي ُهَر
ّلِه َرُسوَل ّيـَمـا وسلم عليه الله صلىَ َال َأ َـيـٍة َقاَل:  َقْر

ُتُموـَهـا،ُ ْي َت ُتْم َأ َأَقْم ُكْم ِفيـَهـا،ُ ـَفـ ّيـَمـا ِفيـَهـا،ُ َفـَسـْهُم َأ َو
ـٍة َـي ـَه َعَصــْت َقْر ّـل َلُه،ُ َال ِإْن َوَرُســو ـ ـِه ُخُمَســَها ـَف ّـل ِل

ِلِه،ُ ُه ِهَي ُثّم َوَرُسو ُكْم" َرَوا ِلٌم.ٌ  َل ُمْس

أن مسلللم: يحتمللل شللرحا فللي عيللاض القاضللي قللال
عليهللا يوجللف لللم الللتي هللي الولللى بالقريللة المللراد يكللون

وصللالحوا، أهلهللا عنها أجلى بل ركاب، ول بخيل المسلمون
فللي تقللرر كمللا العطللاء مللن حقهللم أي فيها سهمهم فيكون

فيكللون عنللوة، أخللذت بالثانيللة: ملا المللراد الفيللء. ويكللون
معنللى وهللو للغللانمين، والبللاقي الخمللس منهللا يخرج غنيمة

يللوجب لللم مللن بلله احتللج باقيها. وقللد لكم" أي قوله: "هي
ًا نعلللم المنللذر: ل ابللن قللال الفيللء، في الخمس قبللل أحللد

الفيء.  في بالخمس قال الشافعي

والهدنة الجزية باب
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ْبِد  َعْن)49 حديث رـضـي ـَعـْوٍف ْـبـِن َالّرْحَمِن َع
ِبّي َأّن عنه الله ّن َذَها وـسـلم علـيـه الـلـه صلىَ َال - َأـَخـ

َيُة ْلِجْز َا ِني:  ُه َهَجَر َمُجوِس - ِمْن َيْع ُبَخاِرّي َرَوا ْل َلُه َا َو
ِأ" ِفيَها ِفي َطِريٌق َط ْلَمْو َا َطاع " ْنِق ٍ.  ِا

المجوس.  من الجزية أخد جواز - فيه1

الكتللاب أهللل مللن الجزيللة تؤخللذ هللل - اختلفللوا2
شلليخ واختللار مشللرك، كللل مللن تؤخللذ اما فقللط والمجوس

مشرك.  كل من أخذها جواز تيمية ابن السلما

***
ِم ) َوَعْن50 حديث َـنـٍس،ُ ـَعـْن ُعـَمـَر،ُ ْـبـِن َعاِص َأ

ْثَماَن َوَعن ِبي ْبِن ُع أ
ْيَماَن؛َ َ َل ِبّي َأّن ُس ّن الـلـه ـصـلىَ َال

ُد َبْعٍث وسلم عليه ِل ِليِد ْبُن َخا ْلَو َـلـىَ َا ْـيـِدِر ِإ َك ُدوـَمـَة،ُ ُأ
ُه،ُ ُذو َأَخ َلَحُه َدـِمـِه،ُ َفَحَقَن َف َـلـىَ َوـَصـا َـيـِة َع ْلِجْز ُه َا َرَوا

ُبو َداُود.ٌ  َأ

وكللان كنللدة ملك الملك، عبد بن اكيدر هو دومة اكيدر
. )526\2 هشاما ابن (سيرة نصرانيا

***
َبٍل ْبِن ُمَعاِذ ) َوَعْن51 حديث ـه الله رضي َج عـن

ِنـي َث َبَع ِبـّي َقـاَل:  ّن َلـىَ وسـلم عليـه اللـه صـلىَ َال ِإ
َيَمِن،ُ ْل ِـنـي َا َأَمَر َذ َأْن َو ٍم ُـكـّل ـِمـْن آـُخـ ِل ًا،ُ ـَحـا َـنـار َأْو ِدي

َلُه ْد ًا َع َثِة،ُ َأْخَرَجُه معافري ّثلََّ ـّحَحُه َال ـُن َوـَص ْـب ـاَن،ُ ِا ّـب ِح
ِكم.ٌ  ْلَحا َوا

َلُه: مثله.  ْد َع

ًا) النسبة  تصللنع باليمن بلد وهي معافر، إلى (معافري
إليها.  فنسبت الثياب فيها

الفوائد: 

أهل بعض الله: وذهب حفظه الصهيل مصنف - قال1
فللي ول القلللة فللي الجزيللة فللي توقيللف ل أنلله العلللم: إلللى

هلذه ويجعلل المللاما، نظلر إللى موكلول ذلللك وأن الكللثرة،
المصلحة. وهللذا في والنظر التخيير على محمولة الحاديث
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مللن الجزيللة تؤخللذ ل أنها على دليل الحديث الحق. وفي هو
لقوله: "حالم".  النثى

يجللب ل أنلله علللى المجتهللد: اتفقللوا نهاية في - قال2
والحريللة. والبلللوغ أوصللاف: الللذكورة بثلثللة إل الجزيللة

الصلوامع وأهلل والشليخ والمقعللد المجنلون فلي واختلفللوا
والفقير. 

***
ِئٍذ ) َوَعْن52 حديث ِنّي َعْمِرِو ْبُن َعا ْلُمَز رضي ا

ِـبـّي َعْن عنه الله ّن ـَقـاَل: وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلىَ َال
ِم ِْلْسلََّ َا ُلو،ُ " َأْخَرَجُه َوَل َيْع َلىَ"  ِنّي.ٌ  ُيْع ْط ّداَرُق َال

ِبي ) َوَعْن53 حديث أ
َة َ ْيَر َأّن عنه الله رضي ُهَر

ّلِه َرُسوَل َدُؤوا َقاَل: " َل وسلم عليه الله صلىَ َال ْب َت
َد َيُهو ْل ّنَصاَرىَ َا ِم،ُ َوال َذا ِبالّسلََّ ِإ ُتْم َو َدُهْم َلِقي ِفــي َأَح
ُه َطِريٍق،ُ َطّرو َلىَ َفاْض ُه ِإ َيِقِه" َرَوا ِلم َأْض ٌ ُمْس

لليهللودي المسلللم ابتللداء تحريللم علللى دليل - فيه1 
.ٌ بالسلما والنصراني

الكتللاب أهلل علللى يلرد أنله على العلماء واتفق- 2 
.ٌ قوله: وعليكم على يقتصر ولكنه

***
ْلِمْسَوِر ) َوَعْن54 حديث َمْخَرَمَة.ٌ َوَمْرَوان ْبُن َا

ـّي َأّن ُ؛َ ِـب ّن ـه صــلىَ َال ـه الـل ـَرَج وســلم علـي ـاَم ـَخ ـَع
ّكْر َذ َيِة.ٌ .ٌ .ٌ َف ِب ْي َد ْلُح ْلحديث َا ِلِه،ُ َا ُطو َذا ِب َما َوِفيِه: " َه

َلَح ْيِه َصا َل ُد َع ْـبـِد ْبُن ُمَحّم ّـلـِه َع ْيِل َال َعـْمـِرٍو: ْـبـِن ـُسـَه
َلىَ ْلَحْرِب َوْضِع َع ِنيَن،ُ َعْشِر َا ْأَمُن ِس ّـنـاُس،ُ ِفيـَهـا َي َال

ُكّف َي َأْخَرَجـُه َعْن َبْعُضُهْم َو ُبـو َبْعِض"  ِلِه َ َداُود َأ َأـْصـ َو
ُبَخاِرّي ِفي ْل .ٌِ  َا

المسلللمين بيللن المهادنللة جللواز علللى دليللل الحللديث
يراهللا لمصلللحة معلومللة مللدة المشللركين مللن وأعللدائهم

.ٌ الماما

فيلله لمللا محللدد امد غير من مطلقا مهادنتهم يجوز ول
باطل.  عقد وهذا الجهاد تعطيل من
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***
َأـْخـُرَج)55 حديث ٍم  َو ِل ـحـديث ـِمـْن َبْعـِضـِه ُمـْسـ

َنٍس،ُ َأّن َأ َء َمْن َوِفيِه:  ُكْم َجا ْن ُه َلْم ِم ْد ُكْم،ُ َنُر ْي َل َوَمْن َع
ُكْم َء ّنا َجا ُه ِم ُتُمو ْد َد ُـتـُب َر ْك َن َأ ُلوا:  َنا.ٌ َفـَقـا ْي َل َذا َع َـيـا ـَهـ
ّلُه؟ٌ َرُسوُل ّنُه َال ِإ َنَعْم.ٌ  ّـنـا َذـَهـٍب ـِمـْن َقاَل: " ْيـِهـْم ِم َل ِإ
ُه َد ْبَع َأ ّلُه،ُ َف َنا َوَمْن َال َء ْنـُهـْم،ُ َجا َيْجَعُل ِم ّـلـُه َفـَسـ َـلـُه َال

ًا ًا".ٌ  َفَرج َوُمْخِرج

زمللن الكافر أرض من المهاجر المسلم رد ان الظاهر
ما بدليل وسلم عليه الله صلى بالرسول خاص معهم الهدنة

عليلله الللله صلللى الللله ورسللول عنه الله عمررضي بين دار
الللى جنللدل أبللو د’ر لمللا لللله غضللبة أخللذته فعمللر وسلللم،

يقللول الصللحابة، من غيره مع المر كان وكذلك المشركين،
جنللدل أبي يوما رأيتني فلقد الراي، حنيف: "اتهموا بن سهل

والللله للرددت، أمللره اللله رسلول أردعلللى أن أستطيع ولو
مللن عمللر اسللتفهم فلما )،4189أعلم" (البخاري ورسوله
الحديبيللة شللروط عللن وسلللم عليلله الللله صلللى الله رسول
رسللول بقوله"انللي وسلم عليه الله صلى الله رسول أجابه
فأجللابه بكللر، أبللا وسللأل عمللر أبدا" فعللاد يضيعني ولن الله

أبللدا" (البخلاري اللله يضلليعه ولللن الله رسول "إنه الصديق
أمره أخالف ولن ورسوله الله عبد أنا( رواية وفي )،4844

الللله صلللى الله رسول قبل من الجواب هذا يضيعني)، ولن
بللالنبي خللاص الحكللم هذا ان على يدل بكر وأبو وسلم عليه
كللل وليتأمللل وجل، عز الله اراده لمر وسلم عليه الله صى

ولئهللم وعظيللم الصللحابة غيللرة فللي الحديبللة لغللزوة قارئ
لمللا الغللم ركبهللم وكيللف مكللة فللي المستضعفين لخوانهم

علمللوا لما عنهم انزاحت الغمة ان وكيف شروط من حصل
ناصرهم.  الله وان الله مراد هذا ان

***
ْبِد  َوَعْن)56 حديث ّلِه َع ِبّي َعْن ٍ َعْمِرو ْبِن َال ّن َال

ْـتـِل َقاَل: "ِمْن وسلم عليه الله صلىَ ًا َق َـلـْم ُمَعاـِهـد
ِئَحَة َيَرْح ّـنـِة،ُ َرا ْلَج ِإّن َا َد ِريَحـَهـا َو ُيوـَجـ َمـِسـيَرِة ـِمـْن ِل

َبِعيَن َأْخَرَجُه َأْر ًا"  ُبَخاِرّي َعاّم ْل .ٌُ  َا

يجد.  لم أي يراحا يرحْا) أصله (لم 
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(راجللع المعاهللد قتللل تحريللم على دليل الحديث وفي
أحكللاما حللول جللدا مهللم بحللث ففيلله الجيللاد صللهيل لزامللا

المستأمنين). 

جزيللرة فللي الكفللار مللن وغيرهم ملحظة: المريكان
عللن الكلما تقللدما وقللد مسللتأمنين ول معاهللدين ل العللرب
). 44 (حديث العرب جزيرة

***

السبق باب
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ْـبـِن  َعْن)57 حديث ّـلـُه َرـِضـَي ُعـَمـَر ِا ْنُهـَمـا َال َع
َبَق ِبّي َقاَل: َسا ّن ْـيـِل وـسـلم علـيـه الـلـه صلىَ َال ْلَخ ِبا

ِتي ّل ْد َا َـيـاِء،ُ ِمْن ُأْضِمَرْت،ُ َق ْلَحْف َـكـاَن ا ُدَها َو ـ ـِة َأـَم ّـي ِن َث
َبَق َداِع.ٌ َوـَسـا ْلَو ْـيـَن َا ْـيـِل َب ْلَخ ِـتـي َا ّل ـِمـْن ُتـَضـّمْر َـلـْم َا

ّيِة ِن ّث َلىَ َال ِني َمْسِجد ِإ ْيٍق،ُ َب َكاَن ُزَر ْبُن َو ـْن ُعَمَر ِا ِفيـَم
ّتَفٌق َبَق.ٌ ُم ْيه َسا َل َد ِ َع ُبَخاِرّي،ُ َزا ْل َياُن: ِمْن َقاَل َا ُسْف

َياِء ْلَحْف َلىَ ا ّـيـِة ِإ ِن َداُع َث ْـلـَو َـيـاٍل،ُ َخْمـَسـِة َا ّتَة،ُ َأْو َأْم ـِسـ
ّيِة َوِمْن ِن ّث َلىَ َال ِني َمْسِجِد ِإ ْيٍق َب .ٌٍ  ِميل ُزَر

بالعلف عليها يظاهر النهاية: أن في كما وهو التضمير
لتخف.  قوتها إل تعلف ل ثم تسمن حتى

المدينللة. خللارج الحفياء): مكللان الصنعاني: (من قال
الوداع) محل غايتها. (ثنية أي المهملة أمدها) بالدال (وكان
المدينلة ملن الخلارج بلذلك: لن سلميت المدينة من قريب
إليها.  المودعون معه يمشي

السباق.  مشروعية على دليل الحديث

للجهاد.  المعدة الخيل تضمير جواز على دليل وفيه

***
ْـنـُه58 ـحـديث ِـبـّي َأّن عـنـه الـلـه رـضـي ) َوَع ّن َال

ْبَق وـسـلم عليه الله صلىَ ْـيـَن ـَسـ ْـيـِل،ُ َب ْلَخ َوَفـْضـِل َا
ْلَقْرُح َيِة ِفي َا ْلَغا ُه َا ُد،ُ َرَوا ـ ـو َأْحـَم ُـب َأ َد،ُ َو ـّحَحُه َداُو َوـَص

ْبُن ّبان ِا .ٌَ  ِح

ُقّرحا: جمع كالبللازل سللنه كملللت مللا والقللارحا قارحا، ال
البل.  في

ّوتهللا دونهللا مللا غايللة مللن أبعللد القللرحا غايللة جعللل لق
القّرحا.  قوله: وفضل من المراد وهو وجلدتها

***
ِبي ) َوَعْن59 حديث أ

َة َ ْـيـَر عـنـه الـلـه رـضـي ُهَر
ّلِه َرُسوُل َقاَل: َقاَل "َل وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلىَ َال

ْبَق ُه َأْو َنْصٍل،ُ َأْو ُخّف،ُ ِفي ِإّل َس ـاِفٍر" َرَوا ُد،ُ ـَح ـ َأْحـَم
َثَة،ُ ّثلََّ ْبُن َوَصّحَحُه َوال ّبان ِا .ٌَ  ِح
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ِمللْن السللبق علللى للسللابق يجعللل سبق) هو: ما (ل 
الخيللل، والحافر البل، به خف" المراد في قوله: "إل ُجعل،

السهم.  والنصل

ً المر ولي أخرج فإذا للمتسللابقين المال بيت من مال
ًا ذلك كان الئمة.  باتفاق جائز

أربللاب عنللد صللح أجنللبي العللوض بللذل لللو وكللذلك
الربعة.  المذاهب

أن ذلللك وصللورة المتسللابقين، أحللد مللن العوض بذل
فأعطيك سبقتني فإن سابقني للخر المتسابقين أحد يقول
ًا ً َسبق ْعل ًا الخللر يخللرج ول كللذا، مقداره وُج مللاله مللن شلليئ
العللوض) أحللرز (بللاذل المخللرج فسللبق تسللابقا فللإن ألبته،

وإن السللبق، أخللذ الخللر سللبق وإن مللاله إليلله وعاد السبق
ًا جاءا لللم الخللر العللوض) لن (باذل للمخرج الجعل كان مع

الراجح.  على جائزة صورة وهذه يسبقه،

ًا، المتسللابقين مللن العللوض بللذل أن وصللورته جميعلل
كللل المتسللابقون دفعلله ُجعللل وللفائز أكثر أو إثنان يتسابق

ًا دفع منهم واحد الصللورة هللذه وفللي الجعللل، ذلك من جزء
بللذل يجللوز ل يقولللون الشللافعية وجميللع فالحنابلللة خلف

ّ المتسللابقين جميللع مللن العوض السللباق فللي ُيللدخل أن إل
ولللو المتسللابقين مللن العوض بذل يجوز أنه والراجح محلل
القيم.  وابن السلما شيخ القول بهذا قال محلل بدون

***
ْنُه60 حديث ِـبـّي َعْن ) َوَع ّن علـيـه الـلـه ـصـلىَ َال

ْدُخُل َقاَل: " َمْن وسلم ًا َأ ْيَن َفَرس ْيِن َب ـَو َفَرَس - َوـُه
ْأَمُن َل ـ ِبَق َأْن َـي ْأَس - َفلَّ َيـْسـ ـ ِإْن ِـبـِه،ُ َـب َفـُهـَو َأـِمـَن َو

ُه ُد،ُ ِقَماٌر.ٌ َرَوا ُبو َأْحَم َأ َد،ُ َو ُه َداُو ُد َنا ِإْس .ٌٌ  َضِعيف َو

غيره.  يسبقه ُيْسبق) أي َأْن يأمن (ل 

المتقدمون.  الحديث ائمة أعله الحديث

الحنفيللة وجميللع الحنابلللة أكللثر الحللديث بهللذا أستدل
بللذل يكللون أن يجللوز ل أنه على المالكية وبعض والشافعية

ّ المتسللابقين جميللع مللن العوض السللباق فللي ُيللدخل أن إل
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بيللن علمللت وقللال: " ومللا السلللما شلليخ وخللالفهم محلللل
ًا الصحابة المحلل".  اشتراط عدما في خلف

***
َـبـِة ) َوَعْن61 حديث الـلـه رـضـي ـَعـاِمٍر ْـبـُن َعَق

ّـلـِه َرـُسـوَل ـَقـاَل: ـَسـِمْعَت عـنـه علـيـه الـلـه ـصـلىَ َال
َـلـىَ َوـُهـَو وـسـلم َـبـِر َع ْن ْلِم ّدوا َا َأـِعـ ُأ: َو ـَمـا َلـُهـْم َيـْقـَر

ُتْم َطْع َت َأَل ـُقـّوٍة ـِمـْن ِاـْسـ َة ِإّن " ْلـُقـّو ِإّن َأَل َالّرـْمـُي،ُ َا
َة ْلُقّو َة ِإّن َأَل َالّرْمُي،ُ َا ْلُقّو ُه َا ِلٌم.ٌ  َالّرْمُي).ٌ َرَوا ُمْس

دلئللل مللن الحللديث وهذا(عزاما:  الله عبد الشيخ قال
الللله صلللى الللله رسول عهد في بالسهم الرمي لن النبوة،

أن إذ المعللارك فللي الغالبللة الوسلليلة يكللن لللم وسلللم عليه
أمللا والرمللح، السلليف المسللتعملة المعللارك أدوات معظللم

،الحللديث الحللروب فللي الغالبللة الوسلليلة هو فالرمي اليوما
ًا والبندقيللة، المسللدس طلقللة من ابتداء بالمدفعيللة ومللرور

. )بالصواريخ وانتهاء والهاون،

***
الـمـراد ـتـم ـقـد يـكـون الشريف الحديث وبهذا

.ٌ يسير بتصرف الجياد صهيل اختصار من

العالمين رب لله الحمد ان دعوانا واخر

مارية أبو ؛َوكتب
القرشي

السيرة بغداد
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