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 يف جتهيز اجليوش وأتمري األمراء للجهاد يف سبيل هللا ِمن هدي الّنيب

 
 :احلمُد هلل وحده، وصّلى هللا وسّلم على نبّينا حممد، أّما بعد

إذا  -صّلى هللا عليه وسّلم-فقد روى مسلم يف صحيحه عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: كاَن رسوُل هللا 
ن املسلمني خريًا، مث قال َن معه مم غزوا ابسمم هللا، يف سبيلم هللا، ا) :أمََّر أمريًا على جيٍش: أوصاه بتقوى هللا، وِبم

ن املشركني قاتلوا َمن كفَر ابهلل، اغزوا، وال تغّلوا، و  ال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا وليًدا، وإذا لقيَت عدّوَك مم
فادعهم إىل ثالث خصاٍل، فأيّتهّن أجابوك إليها فاقبل منهم وكّف عنهم، ادعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك: 

ن دارهم إىل دار املهاجرين، فإن أبوا: فأخربهم أنّ  م يكونون كأعراب فاقبْل منهم، مث ادعهم إىل التحّول مم
املسلمني، وال يكون هلم يف الغنيمة والفيء شيٌء إاّل أن جياهدوا مع املسلمني، فإن هم أبوا: فاسأهلم اجلزية، 
فإن هم أجابوك: فاقبل منهم، فإن أبوا: فاستعن ابهلل وقاتلهم، وإذا حاصرَت أهَل حصٍن فأرادوك أن جتعل 

ن أن ختفروا ذّمة هلم ذّمة هللا وذّمة نبيه: فال تفعل، ولك ن اجعل هلم ذّمتك، فإّنكم إن ختفروا ذممكم أهوُن مم
هللا، وإذا أرادوك أن تنزهلم على حكم هللا، فال تفعل، بل على حكمك، فإّنك ال تدري أتصيب فيهم حكم 

 .أخرجه مسلم ) هللا أم ال
ن هدي الّنيب  مع أمرائه إذا أمَّرهم على  -وسّلم صّلى هللا عليه-هذا حديٌث عظيُم الّشأنم جليُل القدر، تضمَّ

ن  اجليوش والّسرااي، وهو أنّه يوصيهم ويعلمهم وأيمرهم وينهاهم؛ يوصيهم يف أنفسهم بتقوى هللا، وِبَن معهم مم
قاتلوا من ( املسلمني خريًا، أيمرهم ابلغزو على اسم هللا، أي مستعينني ابهلل، ذاكرين هلل، ويعني هلم من يقاتلونه

اغزوا، وال تغلُّوا، ( أي من عموم الناس، وينهاهم عن كّل ما يقدح يف العدل واإلحسان والرمحة :(كفر ابهلل
 (وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا وليدا

إذا لقوا العدو ما يدعونم إليه، وهو ثالثة أمور مرتبة: الّدعوة إىل اإلسالم،  -صّلى هللا عليه وسّلم -مث يبنّي هلم
وإذا لقيَت ) ؛أسلم إىل اهلجرة، مث دعوة َمن أىب اإلسالم إىل أداء اجلزية، مث قتال َمن أىب ذلك كلهمث دعوة َمن 

ن املشركني فادعهم إىل ثالث خصال، فأيتهن أجابوك إليها، فاقبل منهم، وكف عنهم: ادعهم إىل  عدّوَك مم
أي - ار املهاجرين...، فإن هم أبوااإلسالم، فإن أجابوك فاقبل منهم. مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل د

 (فاسأهلم اجلزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن ابهلل وقاتلهم- اإلسالم
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ن حصون العدو، فأرادوا أن جيعل هلم  -صّلى هللا عليه وسّلم-ويوصَّي  األمري إذا حاصر أهل حصن، أي مم
ه، أوصاه أال جييبه إىل ذلك، بل جيعل هلم ذّمته وذّمة أصحابه، ذّمة هللا وذّمة رسوله، أي: عهد هللا وعهد رسول

ن أمري املسلمني أن ينزهلم على حكم هللا وحكم رسوله: فال يفعل، بل على حكمه،  وإذا أراد أهل احلصن مم
 .لعلة هذين احلكمني -صّلى هللا عليه وسّلم-مع بيانه 

 
ن الّسياسة الّشر  عية يف اجلهاد، وأحكامه الفقهّية، فاحلديث يعترب وقد اشتمل هذا احلديث على كثري مم

 :منهًجا للمجاهدين يف سبيل هللا يف قتاهلم ألعداء هللا الكافرين، ويف احلديث فوائد كثرية؛ منها
 .مشروعية جتهيز اجليوش والّسرااي لغزو الكفار يف ُعقر دارهم ابتداًء، ولو مل يقاتلوان1.   
 .اجلهاد ُشرع دفاًعا فقط الردُّ على َمن يقول: إنّ 2.   
ن اجلهاد إعالء كلمة هللا؛ إّما ابلدخول يف اإلسالم، أو فرض سيادة اإلسالم على البالد، 3.    أّن الغاية مم

 (ن قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللامّ ) :صّلى هللا عليه وسّلم-ففي احلديث: شاهد لقوله 
 .كّل جيش وسرية  مشروعية أتمري أمري على4.   
 .وصية اإلمام ألمرائه بتقوى هللا5.   
ن اإلحسان، والصرب، والعفو، والرفق6.    ن املسلمني خريًا مم  .وصيته هلم ِبَن معهم مم
 .وصيتهم ابالستعانة ابهلل وإخالص النية7.   
 .التّنبيه إىل نوع َمن يقاتلهم املسلمون، وهم الكفار8.   
يَن يَ ُلوَنُكم {: فيه شاهد لقوله تعاىل وهي الكفر ابهلل،بيان عّلة القتال، 9.    اَي أَي َُّها الَّذميَن آَمُنواْ قَاتمُلواْ الَّذم

ارم  َن اْلُكفَّ وُخصَّ منهم من جاء النهي عن  ،36التوبة:}َوقَاتمُلواْ اْلُمْشرمكمنَي َكآفَّةً {: ، وقوله123التوبة:}مّم
 .قتلهم

 حترمي الغلول10.   
 حترمي الغدر11.   
 حترمي التمثيل، وهو قطع أطراف القتيل من الكفار12.   
ن أهل القتال، كما 13.   ن ليس مم حترمي قتل الولدان، ويف حكمهم النساء والرهبان والشيخ الفاين، وكّل مم

 :جاءت بذلك األحاديث واآلاثر، ففيه
 أّن دين اإلسالم دين العدل واحلكمة والرمحة- 
 ة إىل اإلسالم قبل القتالالدعو - 
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 (أمرُت أن أقاتَل الّناَس حىت يشهدوا أال إله إال هللا) :صّلى هللا عليه وسّلم-فيه شاهد لقوله 14.   
 دعوة َمن أسلم إىل اهلجرة15.   
ن الكفار إىل بذل اجلزية16.    دعوة َمن أىب اإلسالم مم
ن عموم الكفار، ال ختتص17.   ن أهل العلم،  أّن اجلزية تؤخذ مم أبهل الكتاب، وإىل هذا ذهب مجاعة مم

ن أهل الكتاب، كما يف قوله تعاىل ُنوَن {: وذهب اجلمهور إىل أن اجلزية ال تؤخذ إال مم يَن الَ يُ ْؤمم قَاتمُلواْ الَّذم
ُ َوَرُسولُُه َوالَ َيدم  رم َوالَ ُُيَرّمُموَن َما َحرََّم اَّللَّ ْليَ ْومم اآلخم َّللَّم َوالَ ابم يَن أُوُتواْ اْلكمَتاَب َحىتَّ ابم َن الَّذم يَن احلَْقّم مم يُنوَن دم

 29التوبة:}يُ ْعطُواْ اجلْمْزيَةَ 
 .أّن الكافر األصلي ال ُيكره على الدخول يف اإلسالم، بل يُقر على دينه إذا أعطى اجلزية18   
 االستعانة ابهلل يف قتال الكفار19   

ن دار ال20.   كفر إىل دار اإلسالم، وجتب اهلجرة على َمن مل يستطع إظهار دينه، إال مشروعية اهلجرة مم
 .أن يكون من املستضعفني

ن الغنيمة شيء، وكذلك األعراب، إال 21.   أّن َمن مل يستطع اهلجرة وهو قادر على إظهار دينه فليس له مم
 .أن جياهدوا مع املسلمني

عهَد هللا وعهَد رسوله، بل يعطيه عهده وعهد أصحابه، أنّه ليس لألمري أن يعطي لكافر يريد العهد 22.  
ن احلديث ن أن ختفروا ذمة هللا وذمة رسولهف) :بيان العّلة يف ذلك مم  (إّنكم إن ختفروا ذممكم أهون مم

ن الكفار طَلب النزول على حكم هللا، بل ينزهلم على حكمه 23.    أنّه ال جيوز لألمري أن يُنزَل أحًدا مم
 (فإّنك ال تدري أتصيب فيهم حكم هللا، أم ال) :بيان العلة يف ذلكوحكم أصحابه، 

أنّه ال جيوز للمستفيت يف املسائل االجتهادية أن يقول: "أريد حكم هللا"، وال جيوز للمفيت أن يقول 24.   
 ."يف جوابه: "هذا حكم هللا"، بل يقول: "هذا حكمي فيما ظهر يل

 .زاهلم بعهد وأمان، أو إنزاهلم للحكم فيهم ابلقتل أو غريهجواز حصار الكفار يف حصونم إلن25.  
جواز إضافة العهد واحلكم إىل هللا ورسوله ابلعطف ابلواو، وهكذا يف كّل األمور الشرعّية، كاإلميان 26.  

ابهلل ورسوله، وطاعة هللا ورسوله، وحمّبة هللا ورسوله، وهللا أعلم، وصّلى هللا وسّلم على نبّينا حمّمد وعلى آله 
     ه  1436/5/1وصحبه أمجعني. حرر يف: 

 :قال ذلك
 دالّرمحن بن انصر الربّاكعب

 


