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ُاجلهادُ شرعُالذيُُللُهُاحلمدُ  ُوجعلُ يفُسبيلُهُلنا ُمنُأبوابُهه، ُبابًا ُودخولُهدينُهُفعةُهرهُُه ُه،
،ُجملاهديناُوقدوةُه،ُواملرسليُ ُاألنبياءُهُعلىُخاتُهُوالسالمُ ُه،ُوالصالةُ برضاهُورؤيتُهُه،ُوالفوزُهجنتُه

ِ َكَما »:ُالقائل ِإنَّ ِف اجلَنَِّة ِمائََة َدرََجٍة َأَعدََّها اَّللَُّ ِللُمَجاِهِديَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ َما َبنَي الدَّرََجتَ نين
ُ.ُ( )«َبنَي السََّماِء َواأَلرنضِ 

ُ:أماُبعد ُ

ُكتبتُ  ُمنههذُفقد ُالكتابُلالستفادة ُاملعُا ُيف ُاجملاهدين ُتدريسُاإلخوة سكراتُيف
ُفيهمنُعبادهُمنُشاءُ ُفعُبهالشرعية،ُولينت سبيلُُهُمهمًّاُللمجاهدُيفعلىُماُرأيتُ ُ،ُواقتصرت 

ُ.عنهُُرُالسؤالُ نا،ُوماُيكثُ حالُهناُُويفُعصرُهُهللا،

ُوالزلل،ُفمنُوجدُخريًاُماُو ُنفسيُمنُاخلطأ ُهللا،ُومنُوجدُغريُ ُفذلكُفضلُ ُ؛أ بر هئ 
ُ.أخيهُُثرةُ فلي قهلُعُ ُ؛ذلك

ُكتابُومنُبابُه ُماُيفُهذاُالكتابُمستفاٌدُمن ُغالب  أحكامُ:ُرد هُالفضلُألهله،ُفإنَّ
ُوكتاب ُمرعي، ُبن ُملرعي ُبالنفس، ُاجملاهد ُالفوزان،ُ: ُهللا ُلعبد ُالتسهيل، ُشرح ُالدليل فقه

ُ..وغريهاُمماُيسَّرُهللاُالوقوفُعليهُ

ُالكتابُ-ُوجلَُُّعزَُُّ-ُهللاُ ُأسألُ  ُيلُيومُ،ُوأنُهوقارئُ ُهكاتبُُأنُينفعُهبذا جيعلهُذ خرًا
ُ.ألقاه،ُوصلىُهللاُوسلمُعلىُنبيناُحممدُوعلىُآلهُوصحبهُأمجعيُ

ُغفرُهللاُلهُأبوُت رابُالنجديُ:كتبه
ُه444ُ /4/7ُُُُُُُُُُُ
ُبالدُالشامُُُُُُُُُُُُُ

                                                           

ُ.ُ(0772)أخرجهُالبخاريُ(ُُ )
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ُ:ُشرًعا اجلهاد تعريف
ُ.دُيفُقتالُالكفارُهُ بذلُاجلُ 

ُ: هكمُ حُ 

ُكفايةُُيفُاألصلُفرضُ  ُقامُبهُمن، ألنهُُ؛يكفيُسقطُعنُسائرُالناس،ُوإالُأمثُالكلُفإذا
ُ.ُاُعلىُاألعيانواجبُيفُاجلملة،ُوليسُواجبًُ

ُكونهُواجبًُ ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ژ :ُتعاىلُفلقولهيفُاجلملة،ُُاأما
وقولهُ،ُ( )

ُ َسُه بِالَغزنِو َماَت َعَلى ُشعنَبٍة ِمَن الِنفَ »: ُأمجعُ(0)«اقٍ َمنن َماَت َوَلَن يَ غنُز َوَلَن ُُيَدِ ثن نَ فن ُوقد ،
ُ.علىُوجوبهُيفُاجلملةُاملسلمونُ

ژ ى  ائ   ائەئ ې  ىژ :ُاُعلىُاألعيانُفلقولهُتعاىلكونهُليسُواجبًُُوأما
(4)ُ،

ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹژ :ُوقولهُتعاىل
ُفأثبتُللمجاهد(4) ُين،

قيمُهوُاياُويُ السُركانُيبعثُُُ،ُوألنُالنيبُالكانُالقاعدُآثًُُ؛عيُولوُكانُفرضُ ُ،والقاعدينُاألجر
ُ.ُكفايةُُلزمُكونهُفرضُ ُ؛يفُاجلملةُوملُجيبُعلىُاألعيانُوجبه،ُفإذاُوأصحابُ 

                                                           

ُ.ُ(72 )سورةُالبقرة،ُاآليةُُُ( )
ُ(ُ.2 7 )أخرجهُمسلمُُُ(0)
ُ(ُ.00 )سورةُالتوبة،ُاآليةُُُ(4)
ُ.ُ(79)سورةُالنساء،ُاآليةُُُ(4)
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ُ: هفضلُ 

تطوعُبهُاإلنسان،ُوقدُجاءتُأدلةُُاجلهادُيفُسبيلُهللاُمنُأفضلُاألعمال،ُبلُأفضلُماُيُ 
ُالعباداتُوماُكثريةُمنُالكتابُوالسنةُيفُاألمرُباجلهادُواحلثُعليه،ُوبيانُفضلهُوعلوُمرتبتهُيف

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ژ :ُهللاُتعاىلُللمجاهدينُيفُسبيله،ُقالُتعاىلُأع دَُّ

ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  

ژی  جئ  حئ   
( )ُ. 

ُُأنَُّر ج اًلُُوعنُأيبُهريرةُ ُللنَّيبه ه ُاجلهه اد ،ُق الُ د لَّ:ُُق ال  ُع ل ىُع م ٍلُي  ع دهل  ،ُ«ال َأِجُدهُ »:ُِنه
ُق الُ  تُ َر، َوَتُصوَم َوال »: ِجَدَك، فَ تَ ُقوَم َوال تَ فن ُخَل َمسن َتِطيُع ِإَذا َخَرَج املَُجاِهُد َأنن َتدن َهل َتسن

؟:ُق الُ «ُتُ فنِطَر؟ ت طهيع ُذ لهك  ُي س  و م ن 
(0)ُ.ُ

ِإنَّ ِف اجلَنَِّة ِمائََة َدرََجٍة َأَعدََّها اَّللَُّ لِلُمَجاِهِديَن ِف »:ُقالُأنُالنيبُُُ-اأيضًُ-وعنهُ
ِ َكَما َبنَي السََّماِء َواأَلرنضِ  ُ.ُ(4)احلديث«ُ...َسِبيِل اَّللَِّ َما َبنَي الدَّرََجتَ نين

ُكلمةُهللا،ُومحايةُ ُفيهُمنُإعالء ُملا ُالفضيلةُواملرتبة ُكانُاجلهادُيفُسبيلُهللاُهبذه حوزةُوإمنا

بهُبيُإحدىُُه،ُوالقائمُ تعاىلُوثوابُهُهللاُهُرضوانُهُاإلسالم،ُوإرهابُأعدائه،ُوبذلُالنفسُوالنفيسُابتغاءُ 
ُ.ُإماُالنصرُوالظفر،ُوإماُالشهادةُواجلنة:ُاحلسنيي

ُفُ عُ لذاُجيبُعلىُأهلُاإلسالمُأنُتعلوُمهتهم،ُوأنُيشمرواُإىلُاجلهادُيفُسبيلُهللا،ُوماُضُ 
ُوتسلَّ ُاألعداءُ املسلمون ُوهللاُُطُعليهم ُللدنيا، ُوح ب ههم ُإىلُالراحة، ُوإخالدهم ُاجلهاد، إالُبرتكهم

ُ.ُاملستعان
                                                           

ُ.سورةُالتوبةُ(ُُ )
ُ.ُ(0779)أخرجهُالبخاريُ(0ُُ)
ُ.ُ(0772)أخرجهُالبخاريُ(4ُُ)
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 : ِف سبيل هللا تشريع اجلهاد مراحلُ 

ُيُ  ُالنيبُمل ُأُ ُؤمر ُوإمنا ُبقتالُالكفار، ُإىلُاملدينة ُقبلُاهلجرة ُوالصفحُُرُ مُهيفُمكة بالعفو،
ڑ   ک  ک  ک  ک  گ   ژ:ُصرب،ُقالُتعاىلوحتملُاألذى،ُواجملادلةُباليتُهيُأحسن،ُوال

ژگ  گ
ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ ژُ:تعاىلوقالُُ،( )

ہ  ہ   ہ   ژُ:وقالُتعاىل،ُ(0)

ژہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ
ڄ  ڃ    ڃ    ژ:ُتعاىلقالُُوُ،(4)

ژڃ  ڃ  چ  چ  چ
(4)ُ.ُ

ُ:هيُوُ،ثالثُمراحلُُعلىاجلهادُبالنفسُيفُسبيلُهللابُاألمرُوقدُتدرج

ُقولهُُوالدليل، ضفرَ ِف سبيل هللا دون أن يُ  القتالِ  إباحةُ  :املرحلة األوىل ُاملرحلة علىُهذه
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ژُ:تعاىل

ژٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹ
فهذهُاملرحلةُلكُأنُتقاتلُاألعداء،ُولكُأنُالُتقاتلهمُوالُ،ُ(9)
ُ.ُلمرحلةُالتاليةُهلا،ُوهيُاملرحلةُالثانيةشيءُعليك،ُوهذهُمرحلةُإعدادُوهتيئةُل

ُ،األمر بقتال من قاتل املسلمني من الكفار والكف عمن كف عن قتاهلم: املرحلة الثانية
ُ:علىُهذهُاملرحلةُماُيلي،ُوالدليلُوميكنُأنُتسمىُمرحلةُالدفاع

ژۈئ  ېئېئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ژ:ُقولهُتعاىلُ- 
منُهللاُُفهذاُأمرٌُ،ُ( )

ُ.ُ(7)عنهمُفَُّنُكُ عمَُُّقاتلهمُمنُالكفار،ُوالكف ُهُنُ اىلُبقتالُمُ سبحانهُوتع

                                                           

ُ.ُزملسورةُامل(ُُ )
ُ.ُجرسورةُاحل(0ُُ)
ُ.ُ(09 )نحل،ُاآليةُسورةُال(4ُُ)
ُ.ُاألعرافسورةُ(4ُُ)
ُ.ُ(42-47)،ج،ُاآليتانُسورةُاحل(9ُُ)
ُ.ُ(72 )ُبقرة،ُاآليةسورةُال(ُُ )
ُ.ُ(79 /0)جامعُالبيانُللطربيُُ (7)
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ژ:ُقولهُتعاىلُ-0

ژې  
( )

إنُاعتزلوكمُهؤالءُالذينُأمرتكمُبالكفُعنهمُوألقواُإليكمُالسلم،ُفإنُهللاُملُجيعلُ:ُأي،ُ 
ُ.ُ(0)فالُتعرضواُهلمُ؛الكمُعليهمُطريقًُ

حىتُيسلمواُأوُيعطواُُمجيع الكفار وابتداؤهم بالقتال أينما كانوا بقتالِ  األمرُ : املرحلة الثالثة
ُ.ُوخيضعواُحلكمُاإلسالم،ُويدخلواُيفُمحايةُاملسلمياجلزيةُعنُيدُوهمُصاغرون،ُ

ُ.ُالفقهاءُمنُاألئمةُاألربعة،ُوغريهمُوالسنة،ُويؤيدُذلكُاتفاقُالكتابُويدلُعلىُهذهُاملرحلة

ُ:منُالكتاب:ُأواًلُ

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ژ:ُقولهُتعاىلُ- 

ژڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې 
(4)ُ.ُ

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ:ُوقولهُتعاىلُ-0

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ژڳ   ڱ 
(4)ُ.ُ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ     ڭ   ۇ  ۇ  ۆڭ  ژ:ُوقولهُتعاىلُ-4

ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې 
(9)ُ.ُ

                                                           

ُ.ُ(72)بقرة،ُاآليةُسورةُالُ ( ) 
ُ.ُ( 4/02)جامعُالبيانُللطربيُُ (0) 
ُ.ُتوبةسورةُالُ (4) 
ُ.توبةُسورةُالُ (4) 
ُ.نفالُسورةُاألُ (9) 
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ُ:منُالسنة:ُاثانيًُ

أمرت أن »ُ:قالُرسولُهللاُ:ُقالُعنُأيبُهريرةُماُجاءُُمنهاُوُ،كثريةٌُاألدلة ُمنُالسنةهُُ
، ا رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاةأقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممدً 

ُ.ُ( )«فإذا فعلوا عصموا مين دماءهم، وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على هللا
وعلىُقتاهلمُحىتُ،ُبدؤنااتفقُاألئمةُاألربعةُوغريهمُعلىُابتداءُالكفارُبالقتالُوإنُملُيُ :ُاثالثًُ

ُ.ُيسلموا،ُأوُيعطواُاجلزية،ُويدخلواُيفُمحايةُاملسلمي

 :ني ع فيها فرضَ  املواضع اليت يكون اجلهادُ 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ:ُلقولهُتعاىلُ؛إذا حضر اإلنسان صف القتال: األول

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   

ژۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ
،ُوقدُثبتُيفُحديثُأيبُهريرةُ(0)

ُُأنُالنيبَُتنُِبوا السَّبنَع املُوبَِقاتِ »:ُقال  .ُ(4)«َوالت ََّوّلِ  يَوَم الزَّحنفِ »:ُوذكرُمنها «...اجن

إىلُُمائاًلُ:ُأيُژى  ائ  ائ   ژُ:نُيويلُالكافرينُدبرهُإالُصنفيممَُّالكرميةُ ُوملُتستثنُاآليةُ 
إىلُمجاعةُمنُُامنحازًُ:ُأيُژەئ  ەئ  وئ  وئژ ليتمكنُمنُضربُعدوهُوقتاله،ُُ؛جهةُأخرى

ُ.ُلُمعهمُليقويهمُأوُي  ق و ىُهبمليقاتُهُ؛املؤمني

عنُالبلد،ُوجيبُذلكُعلىُُافيجبُعليهُالقتال،ُدفعًُُإذا حضر بلده العدو،: ع الثاِن املوض
ژٱ  ٻ  ٻژ :ُلقولهُتعاىلُ؛األقربُفاألقرب

ُُالبلدُ وألنُُ؛(4) ُش ب ه ُم ن  ُق  ر ب  ر  إذاُح صه
ُ.ُالصفُفيهُمبنُحضرُالصفُفوجبُعليهُبعينه،ُكحاضر

                                                           

ُ.ُ(00)،ُومسلمُ(477 )أخرجهُالبخاريُُُ( )
ُ.ُ(  -9 )سورةُاألنفال،ُاآليتانُُُ(0)
ُ.ُ(77)،ُومسلمُ(  07)جهُالبخاريُأخُرُُ(4)
ُ.ُ( 4)سورةُالتوبة،ُاآليةُُُ(4)
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ُتعاىلُ؛مرإذا استنفره اإلمام، وهو وّل األ: املوضع الثالث ڄ  ڄ   ژُ:لقوله

ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ
َوِإَذا »:ُُالنيبُولقولُهُ؛( )

تُ ننِفرُُتن فَاننِفُروا ُ.ُ(0)«اسن

 :تنبيه 

ُكانُاجلهادُفرضُ  والُإذنُالوالدين،ُوالُإذنُُ،ُالُإذنُاإلمام،شرتطُلهُشرطي ُُعيُفإنهُالُإذا
ُ.لُمنُاستطاعُالقتالُأنُيقاتلُ،ُفيجبُعلىُكالدائن،ُوالُغريُذلك

 :شروط من جيب عليه اجلهاد 

ُ:إمناُجيبُاجلهادُعلىُمنُحتققتُفيهُالشروطُاآلتية

 .ُألنُاإلسالمُشرٌطُلوجوبُسائرُاألحكامُ؛،ُفالُجيبُعلىُكافراأن يكون ُمسِلمً  -1

ُالبالغُ ، افً أن يكون ُمَكلَّ  -2 ُُفُهاملكلَُّألنُغريُ ُ؛العاقلُ ُوهو ُمنُفروعُالُجيبُعليه شيء
ُ.ُاإلسالم،ُفكذلكُاجلهاد

َُّ:ُقالُحلديثُجابرُُ؛،ُفالُجيبُاجلهادُعلىُالعبداأن يكون ُحر   -3 ج اء ُع ب ٌدُف  ب اي ع ُالنَّيبه
ُُُّ ُل ه ُالنَّيبه ُأ نَّه ُع ب ٌد،ُف ج اء ُس ي هد ه ُي رهيد ه ،ُف  ق ال  ع ر  ي ش  ت  ر اه ُبهع بُ «بِعنِنيهِ »ُ:ُو مل ُ  د ينهُأ س و د ينه،ُمث َُّ،ُف اش 

أ ل هُ  ُي س  ُأ ح داًُب  ع د ُح ىتَّ وألنُاجلهادُعبادةُتتعلقُبقطعُمسافة،ُفلمُجيبُُ؛(4)«َأَعبنٌد ُهَو؟»:ُمل  ُي  ب ايهع 
 .ُعلىُالعبد،ُكاحل،ج

                                                           

ُ.ُ(47)سورةُالتوبة،ُاآليةُُُ( )
ُ.ُ(494 )،ُومسلمُ(0709)أخرجهُالبخاريُُُ(0)
ُ.ُ(20  )أخرجهُمسلمُُُ(4)
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ُاَّللَّه،ُ:ُأهناُقالتُحلديثُعائشةُُ؛فالُجيبُعلىُاملرأة، ارً أن يكون ذَكَ  -4 ي اُر س ول 

ه اٌدُ؟ُق الُ ع ل ىُالن هسُ  ُجه َرةُ  »:ُاءه وألنُاملرأةُليستُمنُُ؛( )«نَ َعمن، ِجَهاٌد ال ِقَتاَل ِفيِه، احلَجُّ َوالُعمن
 .ُلضعفهاُو خ و رههاُ؛أهلُالقتال

ُكاملريض،ُواألعمى،ُواألعرج،ُوغريُُ،اأن يكون ُمسَتِطيعً  -5 فالُجيبُعلىُغريُاملستطيع،
ک  ک  گ  گ  گ  ژ :ُألنهُعاجز،ُقالُتعاىلُ؛بهُنفقته،ُوماُحيمله،ُوماُيقاتلُالقادرُعلى

ژگ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ 
(0)ُ. 

 :غزو البحر 

ُاَّللَُّه:ُقالُملاُروىُأنسُُ؛الغزو ِف البحر أفضل من الغزو ِف الرب الق يلولة ُُُن ام ُر س ول 
ت  ي  ق ظُ  ُمهلح ان ،ُمث َُّاس  ُبهن ته ُح ر اٍم ُأ م ه ،ُق لتُ ُعهن د  ُف  ق الُ :ُو ه وُي ض ح ك  ُاَّللَّه؟ ُر س ول  ُي ا ك ك  ُي ض حه :ُم ا

ِر، ُمُلوكًا َعَلى اأَلِسرَّ » ، يَ رنَكُبوَن ثَ َبَج َهَذا الَبحن ِة، َأو نَاٌس ِمنن أُمَّيِت ُعِرُضوا َعَليَّ ُغَزاًة ِف َسِبيِل اَّللَِّ
ُ.ُ(4)احلديث«ُ...ِمثنَل املُُلوِك َعَلى اأَلِسرَّةِ 

ُرُ حُ ُنُأم ُهوع ُالنيبُأُام ُقالُن ِر »: ُالق يءُ -املَاِئُد ِف الَبحن يب ه  ُر  -الَّذهيُي صه لَُه َأجن
ُر َشِهيَدينِ  ُ.ُ(4)«َشِهيٍد، َوالَغِرُق لَُه َأجن

ُبيُخطرُهُ؛ومشقةًُُاوألنُشهيدُالبحرُأعظمُخطرًُ ق،ُوالُيتمكنُمنُرُ الغُ ُالعدوُوخطرُهُألنه
ُ.ُفضلُمنُغريهالفرارُإالُمعُأصحابه،ُفكانُأ

                                                           

ُ.ُوإسناده صحيح(77ُ /40)،ُوأمحدُ( 072)أخرجهُابنُماجهُُُ( )
ُ.ُ( 7)سورةُالتوبة،ُاآليةُُُ(0)
ُ.ُهوسطُ :ُالبحرُ،جُ بُ ،ُوث ُ (0 7 )،ُومسلمُ(0777)خرجهُالبخاريُأُُ(4)
ُ.ُوإسناده حسنوغريمها،ُ(047ُ/ "ُ)التمهيد"،ُوابنُعبدُالربُيفُ(0474)أخرجهُأبوُداودُُُ(4)
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 :إذن اإلمام باجلهاد 

ُكانُاجلهادُفرضُكفايةُ،ذن اإلمامبإال جيوز اجلهاد إال  نُغريهُمُهُوألنهُأعرفُ ُ؛معهُابًُتأدُُُّ؛إن
 :حالتيُيف،ُإالُمبصاحلُاجلهاد

ئلُعنُألنُدفعُالصاُ؛،ُفالُحيتاجونُإىلُاإلذنه وأذاهإذا فجأهم عدو خيافون شرَّ : األوىل
ُ.ُااجبُإمجاعًُاحلرمةُوالدينُُو

ُ.ُلئالُتضيعُهذهُالفرصةُ؛ذنإىلُاإل،ُفالُحيتاجُفرصة لإليقاع بالعدو تضرَ إذا عَ : الثانية

 :طاعة األمري 

ۈئ  ېئ  ېئ  ژ :ُلقولهُتعاىلُ؛صحُله،ُوالصربُمعه،ُوالناجليش طاعة أمريهم جيب على

ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  
َ، َوَمنن َعَصاِن  َمنن َأطَاَعيِن فَ َقدن َأطَاعَ »:ُولقولهُُ،( ) اَّللَّ

َ، وَمنن َأطَاَع أَِمرِيي فَ َقد َأطَاَعيِن، َوَمنن َعَصى َأِمريَي فَ َقدن َعَصاِن  ُ.ُ(0)«فَ َقدن َعَصى اَّللَّ

 :تعريف الكافر احلريب 

أوُُ،ةٌُمَُّأوُذُهُ،املسلميُعهدٌُُليسُلهُمعُكافرٍُُُكلُُّ:ُعرَّفُالعلماء ُرمحهمُهللاُالكافرُاحلريبُبأنه
لوُوجدناُُُوعلىُهذاأحاربناُأمُال،ُُه،ُسواءٌُيفُالكافرُأنهُحريب،ُمبجردُكفرُهُ،ُوعلىُهذاُفاألصلُ نٌُأما
ُكافرًاُحربيًّا،ُيكنُلهُمعُاملسلميُعهٌدُأوُذمٌةُأوُأمانعلينا،ُوملُُالسالحُ ُملُيرفعُهُاكافرًُ ؛ُفإنناُنعتربه

ُ.حاللُالدمُواملالُ

ُ

ُ

ُ
                                                           

ُ.ُ(97)سورةُالنساء،ُاآليةُُُ( )
ُ(ُ.749 )،ُومسلمُ(47 7)البخاريُأخرجهُُُ(0)
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 :ال جيوز قتله من الكفار جيوز ومن من 

 :من جيوز قتله من الكفار: أواًل 

مُكلُمنُكانُمنُأهلُالقتالُمنُالكفار،ُوهُ ُُفقُالعلماءُرمحهمُهللاُتعاىلُعلىُأنهُجيوزُقتلُ اتُ
شاركواُيفُالقتالُأمُال؛ُلعمومُاألدلةُاليتُتأمرُبقتلُأسواءُُالرجالُالبالغونُالقادرونُعلىُالقتال،

ُتعاىل ُقوله ُذلك ُومن ُالكفار، ژھ  ھ  ے  ےژ :
( )ُ ُالنيب ُوقول ،ُ:

رِِكنَي بِأَمنَواِلُكمن َوأَن نُفِسُكمن َوأَلنِسنَِتُكمن » ُ.ُ(0)«َجاِهُدوا النُمشن

ُ:وه مُ:من ال جيوز قتله من الكفار: ثانًيا

 .الصيب  -1
يَانِ »ُ:ُلنيبُألنُااملرأة؛  -2  .ُ(4)«نَ َهى َعنن قَ تنِل النِ َساِء َوالصِ ب ن
ُكاملرأةُألنهُليسُمنُأهلُالقتالشيخ الفان؛  -3  .ال،ُفالُيقتل،
 .وهوُالضعيفُالذيُالُيقدرُعلىُالقيامُالزَِّمن،  -4
 .األعمى  -5
ُعلىُالشيخُالفاين؛ُالشرتاكهمُيفُعدمُ، اجملنون -6 ؛ُالقياس  ودليل ُالزَّمهنهُواألعمىُواجملنونه

 .النكايةُ
ُع ل ى»:ُيفُوصيتهُليزيدُبنُأيبُسفيانُملاُيفُحديثُأيبُبكرُالراهب؛  -7 ُس ت م رُّون 

ُع ل ىُ ُهللا ُمي هيت  ه م  ُح ىتَّ ُف د ع وه م ُفهيه ا، ُأنف س ه م ُو احت ب س وا ُهل  م، ُص و امهع  ُيفه ق وٍم
ي ًُّنا(4)«ض الل تهههم  .،ُفأشبهُمنُالُيقدرُعلىُالقتالُ؛ُوألنُالراهبُالُي قاتلُت د 

                                                           

ُ.ُ(9)سورةُالتوبة،ُاآليةُُُ( )
(0)ُ ُأخرجُ ُداود ُأبو ُوالنسائيُ(0924)ه ،(427 )ُ ُوأمحد ُوالدارميُ(2/477 )، ُيفُ(4 0/0)، ُواحلاكم ُ«املستدرك»،
ر هجاه،ُووافقهُالذهيب،ُوصححهُ:ُ،ُوقال(0407) اإلحسانُبرتتيبُ»:ُابنُحبان،ُانظرهذاُحديثُصحيحُعلىُشرطُمسلمُوملُخي 

ُ.ُ(77 4)،ُحُرقمُ«صحيحُابنُحبان
ُ.ُ(774 )،ُومسلمُ(4 42)أخرجهُالبخاريُُُ(4)
ُ.ُ(47 /0)،ُوسعيدُبنُمنصورُ(447-0/447)أخرجهُمالكُُُ(4)
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 :تنبيه 
هم يقاتل إن كان أحدُ فشرتطُيفُعدمُقتلُاملذكورينُأالُيكونُهلمُرأيُيفُالقتالُأوُمشاركة،ُيُ 

ُكانُُ؛،ُوهذاُبإمجاعُالعلماءأو كان له رأي فإنه يُقتل ألنُالرأيُمنُأعظمُاملؤنةُيفُاحلرب،ُبلُرمبا
ُ.ُأبلغُمنُالقتال

ُاَّللَّهُ:ُقالُاحُبنُالربيعُحديثُربُ :ُقتلُمنُشاركُمنهمُبالقتالدليلُفأماُ ُك نَّاُم ع ُر س وله
ُ ُغ ز و ٍة،ُف  ر أ ىُالنَّاس  ُر ج اًلُُم  ت مهعهيُ يفه َتَمَع َهُؤالِء؟»:ُف  ق الُ ُُع ل ىُش يٍء،ُف  ب  ع ث  ُف ج اءُ ُ«اننظُرن َعالَم اجن

ُف  ق الُ  ُف  ق الُ : ُق تهيٍل، ُع ل ىُام ر أ ٍة ُإنُقاتلتُ( )احلديثُ«...َما َكاَنتن َهِذِه لِتُ َقاِتلَ »: ُعلىُأهنا ُفدلَّ ،
ُ.ُ(0)ق تلت

ُكبريُالُتلُيومُحُ ةُقُ مَُّالص ُهُبنُ ُريدُ أنُدُ :ُقتلُمنُشاركُمنهمُبالرأيدليلُأماُُو ني،ُوهوُشيخ
ُ.ُ(4)قتلهُقتالُفيه،ُوقدُخرجواُبهُيتيمنونُبه،ُويستعينونُبرأيهُفلمُينكرُالنيبُ

 :من أسلم قبل األسر 

ُ.ُهه ودمَ مالَ  اإلسالمُ  مَ صَ عَ ُ؛قبلُأسرهُكانُأوُامرأةًُُُرجاًلُُومنُأسلمُمنُالكفار

أُِمرنُت َأنن أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ »:ُقالُأنُالنيبُُبنُعمرُُعبدُهللاُحديث:ُالدليل
َهُدوا َأنن ال إِلََه ِإال اَّللَُّ  ُ.ُ(4)«فَِإَذا قَالوها َعَصُموا مينِ  ِدَماَءُهمن َوأَمنَواهَلُمن »:ُإىلُأنُقالُ«...َيشن

 

 

                                                           

وسنده ،ُ( 47-09/472)،ُوأمحدُ(0740)،ُوابنُماجهُ(07 7"ُ)الكربى"،ُوالنسائيُيفُ(7  0)أخرجهُأبوُداودُُُ( )
ُ.حسن 

ُ(ُ.0/072)انظرُمعاملُالسننُللخ طَّايبُُُ(0)
ُ.ُ(0477)،ُومسلمُ(4404)أخرجهُالبخاريُُُ(4)
ُ.ُ(00)،ُومسلمُ(477 )أخرجهُالبخاريُُُ(4)
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 :طهارة اجملاهد باملاء وهو جريح 

ُ:معُاجلراحُحالتانُللمجاهد

فاألصلُأنُفرضهُغسلُالعضوُاجملروحُباملاءُسواءُُ، أن تكون جراحه مكشوفة: ألوىلاحلالة ا
ُإالُأنُخيافُضررًُ ُيفُاحلدثُاألصغر، ُوضوئه ُمنُأعضاء ُأو ُيفُاحلدثُاألكرب، اُكانُمنُبدنه

اُبغسلهُفقدُاختلفُالفقهاء،ُرمحهمُهللاُتعاىل،ُيفُكيفيةُطهارته،ُواختارُشيخُبغسله،ُفإنُخافُضررًُ
ومنُأعضاءُوضوئهُيفُاحلدثُُ،الصحيحُمنُبدنهُيفُاحلدثُاألكربُلُ غسُهابنُتيميَّةُأنهُيُ اإلسالمُ

 .ا،ُوالُحيتاجُإىلُالتيممُاألصغر،ُوميسحُباملاءُعلىُاجلراحُإذاُملُيتضررُمنُذلكُوجوبًُ

ءُهلُميسحُفاختلفُالعلما، من جبرية وحنوها حبائل ه مستورةً أن تكون جراحُ : احلالة الثانية
؟ُوالذيُيظهرُوهللاُأعلمُأنهُميسحُمجيعُأجزاءُاجلبريةُماُأمكنهُذلك،ُويقتصرُبريةُأوُبعضهاُمجيعُاجل

ُكانُمنهاُعلىُحملُالفرضُيفُاحلدثُاألصغر؛ُألنُذلكُأقربُإىلُمشاهبةُغُ  سلُالعضوُلوُُعلىُما
ُ.كانُصحيًحا،ُوألنهُالُحرجُيفُمسحُمجيعُأجزاءُاجلبريةُ

 : طهارة أعضاء اجملاهد املقطوعة

ُ:األعضاءُاملقطوعةُهلاُحاالت

فقدُاتفقُِف اليد ومن فوق الكعب ِف الرجل،  قطع من فوق املرفقأن تُ : احلالة األوىل
ُ.سلُبالقطعُالفقهاءُرمحهمُهللاُعلىُأنهُيسقطُعنهُوجوبُالغ سل؛ُالنعدامُحملُالغُ 

ُقطع من دون املرفق ِف اليد ومن دون الكعب ِف الرجلأن تُ : احلالة الثانية ُاتفقُ، فقد
ُ.ُُجيبُغسلُماُبقيُمنُحملُالفرضالفقهاءُرمحهمُهللاُعلىُأنهُ

،ُفقدُاختلفُالعلماءُيفُهلُقطع من املرفق ِف اليد ومن الكعب ِف الرجلأن تُ : احلالة الثالثة
ولعلُالراجحُوهللاُأعلمُأنهُجيبُُ؟ُسُالعضدُمنُاليدُورأسُالساقُمنُالرجلُأمُالبُغسلُرأجي
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عضدُمنُاملرفق،ُوغسلُاليدينُمعُاملرفقيُواجبُوكذلكُرأسُالساقُمنُالكعبُألنُرأسُالالغسل؛ُ
ُ.وغسلُالرجليُمعُالكعبيُواجبُ

 :تيمم اجملاهد خلوفه من العدو 

ُ.ألنهُكعادمُاملاءُ؛ُجواز التيمم ملن خاف على نفسه من العدوعلىُُمحهمُهللااتفقُالفقهاءُُر

 : تيمم اجملاهد بالغبار

،ُواختلفواُيفُجوازُالتيممُجواز التيمم بالرتاب الذي له غبارمُهللاُعلىُاتفقُالفقهاءُرمحه
؛ُحلديثُبالغبارُيكونُعلىُالثوب،ُأوُاجلدارُوحنوُذلك،ُومذهبُمجهورُالفقهاءُجوازُالتيممُبالغبار

فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد  (1)من حنو بئر مجل أقبل النيب »:ُقالُهيمُاألنصاريُأيبُجُ 
ُ.ُ(0)«حىت أقبل على اجلدار فمسح بوجهه ويديه مث رد عليه السالم  عليه النيب

 :املقيم إذا خاف من العدو  اجلمع بني الصالتني ِف وقت إحدامها للمجاهد

ُ ُولعلُالراجحُوهللاُأعلمُأنُذلكُجائزاختلفُالعلماءُيفُهذه ابنُعباسُ؛ُحلديثُاملسألة،
، واملغرب والعشاء مجيًعا ِف غري خوف الظهر والعصر مجيًعا صلى رسول هللا ):ُقالُ
ُ.ُ(4)(وال مطرٍ  ِف غري خوفٍ ):ُ،ُويفُرواية(وال سفر

للجمعُُاخلائفُهُحاجةُ ،ُُوجازُاجلمعُللمقيمُاآلمن،ُفاخلائفُجيوزُلهُاجلمعُمنُبابُأوىلُفإذا
ُ.ُ(4)منُحاجةُاملمطورُآكدُ 

 

 
                                                           

ُ.ُ(499/ )معجمُالبلدانُ:ُانظر.ُُباملدينةُفيهُمالُمنُأمواهلاُموضعٌُُ ( )
ُ.ُ(7 4)،ُومسلمُ(447)أخرجهُالبخاريُُُ(0)
ُ.ُ(729)ُأخرجهُمسلمُُ(4)
ُ.ُ( 9/00)شرحُصحيحُمسلمُُُ(4)
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 :أحكام الشهيد 

ُ:سامُإىلُثالثةُأقمنُحيثُظاهرهُلناُينقسمُالشهداءُ

دينُهللا،ُوحتكيمُشريعتهُيفُُيفُاملعركةُمعُالكفارُومقصدهُمنُالقتالُإعالءُ ُلُ تهُقُ ُشهيدٌُُ- 
ُ.ُاألرض،ُفيأخذُأحكامُالشهيدُالدنيوية،ُوأحكامُالشهيدُاألخروية

يفُاملعركةُمعُالكفار،ُوملُيكنُمقصدهُمنُالقتالُإعالءُدينُهللا،ُفيأخذُأحكامُُلُ تهُقُ ُشهيدٌُُ-0
ُ.ُيوية،ُوليسُلهُحظُيفُاآلخرةالشهيدُالدن

مستقرةُمثُمات،ُوكانُمقصدهُمنُُاُحياةًُأصيبُيفُاملعركةُمعُالكفارُوبقيُحيًُّشهيدٌُُ-4

ُ.ُيفُاآلخرة،ُوالُيأخذُأحكامُالشهيدُالدنيويةُدينُهللا،ُفهوُشهيدٌُُالقتالُإعالءُ 

 :موت اجملاهد بعد انتهاء املعركة 

اُجبراحه،ُفهلُاُمثُماتُمتأثرًُُمروحًُُدُ جُها،ُأوُوُ نتهاءُاملعركةُميتًُدُاجملاهدُبعدُاجُهاملقصودُأنهُإذاُوُ 
ُكماُعندُاجلمهورُويدفنُبثيابهُاليتُماتُفيهاُأمُالُىصلَّيُ لُوالُغسَُّيكونُشهيدُمعركةُالُيُ  ُعليه،

ُ:؟ُهناُحالتانُيعتربُشهيدُمعركة

اُوبهُأثرُلةُأنُيوجدُميتًُوهوُالُخيلوُيفُهذهُاحلا،ُاأن يوجد بعد املعركة ميتً : احلالة األوىل
ُ.ُأوُالُيوجدُبهُأثرُ،جراحةُأوُضربُوحنوُذلك

جراحةُوحنوها،ُفإنهُشهيدُمعركةُالُيغسلُوالُيصلىُعليهُويدفنُيفُثيابهُُجدُبهُأثرُ فأماُإنُوُ 
ُ.ُمنهمُتلُيفُاملعركةُمعُالعدوُبسببٍُألنهُقُ ؛ُاليتُقتلُفيها،ُوهذاُباتفاقُالفقهاء

حلالةُهلُيفُهذهُاُدُاختلفُالفقهاءُرمحهمُهللاجلراحةُوحنوها،ُفقُليسُبهُأثرٌُاُُوميتًُُدُ جُهأماُإنُوُ 
نُكفَُّعليهُويُ ُصلىلُوالُيُ غسَُّالُيُ ُمعركة،ُأنهُشهيدُ يكونُشهيدُمعركةُأمُال؟ُولعلُالصوابُوهللاُأعلمُ

رضُوأصحابهُمنُبعده،ُجيدُأنُمنُوجدوهُيفُأُاملتتبعُلغزواتُالنيبُيتُقتلُفيها،ُُوثيابهُاليفُ
احتمالُ،ُُواُدفنوهُبثيابهُوملُيغسلوهُوملُيصلواُعليه،ُدونُمتييزُبيُمنُبهُأثرُجراحُأوُغريهاملعركةُميتًُ
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قوي،ُوخاصةُيفُهذاُالعصرُالذيُتعددتُفيهُُاحتمالٌُُ؛موتهُبأيديُالعدوُدونُأنُيظهرُعليهُآثار
ُ.الكيماويةُُيتُالُيظهرُمعهاُأثر،ُكأنُميوتُبالعصف،ُأوُببعضُاملوادوسائلُالقتلُال

ُ:وهذاُالُخيلوُمنُحالتي،ُجبراحه اا ِف املعركة، مث ميوت متأثرً أن يوجد جمروحً : احلالة الثانية

سواءُمحلُأمُال،ُفهذاُباتفاقُُأن يوجد ِف املعركة وفيه رمق حياة مث ميوت: احلالة األوىل
ُ.ُشهيد معركةالفقهاءُأنهُ

ُكالمُ، اة مستقرة مث ميوتأن يوجد ِف املعركة وفيه حي: احلالة الثانية ُمن فالذيُيظهر
،ُفالُيأخذُأحكامُالشهيدُالدنيوية،ُوهوُشهيدُيفُاآلخرةُبإذنُليس بشهيد معركةالفقهاءُأنهُ

ُ.هللاُ

 :ِف أرض املعركة من ِقَبل مسلم قتل اجملاهد خطأ 

ِف اجملاهد إذا قتل خطأ من قبل مسلم ُاختلفُالفقهاءُيفُذلكُولعلُالصوابُوهللاُأعلمُأن
ألنهُوإنُملُيقتلهُالعدوُمباشرة،ُفإنُقتاهلمُسببُيفُقتله،ُوألنهُ؛ُيُ َعدُّ شهيَد معركة أرض املعركة فإنه

ُ.املعركةُمنُاملسلميُُتلُيفُأرضُاملعركةُمعُالكفارُفالُخيتلفُعنُغريهُمنُقتلىقُ 

 :ِف أرض املعركة  ه خطأنفسَ  اجملاهدِ  قتلُ 

من قتل نفسه خطأ ِف أرض املعركة أنُُوهللاُأعلمُألقربالقولُاولعلُُ،اختلفُالعلماءُيفُهذا
ُاألكوعُُ؛ُألنَُّعد شهيد معركةيُ فإنه  ُبن  فرجعُُ( )لُلهاُيومُخيرب،ُفذهبُيسفُ بارزُمرحبًُُعامر 
ُ.ُ(0)(ه،ُفكانتُفيهاُنفسههُعلىُنفسُهسيفُ 

لُنفسهُت ُق ُ علىُأنُمنُُدُعنُالشهداءُحبكم،ُفدلَُّفرُ أنُعامرُبنُاألكوعُملُيُ :ُووجهُالداللة
ُ.ُ(4)معركةُأنهُشهيدُ ُ؛يفُقتالُالكفارُخطأًُ

                                                           

ُ.ُ(سفل)مادةُُ(447/  )انظرُلسانُالعربُ.ُلوُيضربهُمنُأسفلُوالسفلُنقيضُالع:ُلُأييسفُ ُُ( ) 
ُ.ُ(727 )ُوُ(720 )ُأخرجهُمسلمُُ(0) 
ُ.ُ(0/407 )وشرحُصحيحُمسلمُللنوويُُ(4/474)ُاملغِنُُ(4) 
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 : الشهيد إذا قتل ِف ميدان املعركة تغسيل وتكفني والصالة على

وال يكفن وال يصلى  ال يغسل شهيد املعركةذهبُعامةُالفقهاءُومنهمُاألئمةُاألربعةُإىلُأنُ
أمرهمُبدفنهمُيفُدمائهمُوملُ):ُيفُشهداءُأحدُأنُالنيبُُُمباُجاءُعنُجابرٍُ،ُواستدلواُعليه

ُ.ُ( )(عليهمُصل ُهيغسلواُوملُيُ 

 :الشهيد  نزع الدروع واحلديد واخلفاف وحنو ذلك عن

،ُالشهيد يُنزع عنه السالح من دروع وسيوف وحنو ذلكاتفقُالفقهاءُرمحهمُهللاُعلىُأنُ
أهناُتنزعُعنُُلراجحواُ،واختلفُالفقهاءُفيماُعداُالسالحُمنُاجللود،ُواخلفاف،ُوالفراء،ُوحنوُذلك

ُ.ُألهناُمالُويفُدفنهاُمعُالشهيدُإضاعةُللمالُدونُحاجة؛ُالشهيد

 : فيما يكفن فيه الشهيد

،ُشهيد املعركة مع الكفار يكفن ِف ثيابه اليت قتل فيهااتفقُاألئمةُاألربعةُوغريهمُعلىُأنُ
درهُأوُيفُحلقهُميُرجلُبسهمُيفُصر ُ):ُقالُبنُعبدُهللاُُعنُجابرُهواستدلواُمباُجاءُعنُ

ُ.ُ)(0)وحننُمعُرسولُهللاُ:ُدرجُيفُثيابهُكماُهو،ُقالفمات،ُفأُ 

 : دفن أكثر من شهيد ِف قرب واحد

ُكأنُيكثرُالقتلىُُال يدفن أكثر من شهيد ِف قرب واحد، إال عند الضرورةاألصلُأنهُ لذلك،

ُكلُواحدُمنهمُيفُقربويعسُ  نُشهيدُيفُقربُواحد،ُجازُدفنُأكثرُمُ؛دتُالضرورةجُهفإذاُوُ ،ُرُدفن
ُ.ُويقدمُأفضلهمُإىلُالقبلة

ُ

                                                           

ُ.ُ(444 )أخرجهُالبخاريُُُ( ) 
:ُقالُالنووي،ُ(0/40 )أمحدُ،ُُو(9 9 )ُهوابنُماجُ،(  7 )ُوالبيهقيُيفُالسننُالكربىُ،( 4 4)أخرجهُأبوُداودُُ (0) 

ُ.ُ(9/004):ُاجملموع:ُانظر.ُرواهُأبوُداودُبإسنادُصحيحُعلىُشرطُمسلم
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كانُجيمعُبيُالرجليُمنُُُأنُالنيبُ)ُوالدليلُعلىُذلكُحديثُجابرُبنُعبدُهللاُ
ُ.ُوهللاُأعلمُ( )(قتلىُأحد

 : نبش قرب الشهيد

ُ ُمنُاملوتىُيفُأنه ُفإذاُُيرم نبش قربه، إال لضرورة شرعيةالُخيتلفُالشهيدُعنُغريه ،
ُكمنُدُ وجدتُالضروُر ُالداعيةُإىلُنبشُالقرب، ُالشرعية ُأوُوُ نُعاريًُفُهة ُدونُثياب، إىلُغريُُهُ ج ُها

حمرتم،ُوحنوُذلكُمنُالضروراتُالشرعية،ُفإنُمجهورُالفقهاءُقالواُُسيُيفُالقربُمالٌُالقبلة،ُأوُنُ 
ُ.ُجيوزُنبشُالقربُماُملُيتغريُاملدفون؛ُألنُالضروراتُتبيحُاحملظورات

 : جة مدة طويلةإبقاء الشهيد ِف الثال

ُ.ُالسنة ِف شهداء املعركة أن يدفنوا ِف ميدان املعركة

ردواُأمرُبقتلىُأحدُأنُيُ ُأنُالنيبُ)ُبنُعبدُهللاُوالدليلُعلىُذلكُحديثُجابرُ
ُ.ُ(0)(إىلُمصارعهمُوكانواُقدُنقلواُإىلُاملدينة

ُهذا؛ ُتقرر ُإذُإذا ُالشهيد ُاملعركة؛فإن ُميدان ُيف ُدفنه ُميكن ُمل ُعدمُُلصعوبةُا ُأو دفنه،
ُاملكانُلدفنه ُدونُدفن؛أوُلغرضُصحيحُيتطلبُبقُ،(4)كالبحرُُصالحية فإنهُالُبأسُأنُُاءه
 .ماُدامُذلكُلغرضُصحيحُُةُللموتى،ُولوُبقيُيفُذلكُمدةُطويلةعدَُّمُ  يوضعُيفُالثالجةُال

 

 

                                                           

ُ.ُ(444 )أخرجهُالبخاريُُُ( ) 
ُ.هذاُحديثُحسنُصحيحُ:ُوقالُ(7 7 )والرتمذيُُ،(4  4)وأبوُداودُُ،(  9 )أخرجهُابنُماجهُُُ(0) 
ُ؛ُميك نُوخ افواُعل يهمُم نُالفس ادنُيفُال ربُلي دفنواُفي ه،ُف إنُملبُمك افإنُاملقاتليُيفُالبحرُإذاُاستش هدواُينقل ونُإىلُأق ُرُُ(4) 

ُمعه مُثالج ةُوخ افواُعل يهمُالفس اد؛ُا،ُف إنُملُيوج دوضعوهمُيفُالثالجةُإنُوجدتُحىتُيتمكنواُم نُدف نهمُيفُال ربُوجوبً 
ُ.البحرُُربطونُعليهمُماُيغوصُهبمُإىلُأعماقلقونُهبمُيفُالبحرُويُ فإهنمُيُ 
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 :أخذ اجملاهد من الزكاة 

يكنُللمجاهدينُرواتب،ُسواءُُإذاُملُُللمجاهد أن يأخذ من الزكاةأمجعُالعلماءُعلىُأنُ
ُ.كانُاجملاهدُفقريًاُأوُغنيًّاُ

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ژ:ُوالدليلُعلىُذلكُقولهُتعاىل

ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    

ژۆ  ۆ 
( )ُ.ُ

ُالدوابُ،عطى اجملاهد ِف سبيل هللا من الزكاة ما يكفيه ِف غزوهويُ  ُ،والسالحُ،من
ُ.ُالذهابُوالرجوعُواملقامُيفُأرضُالعدو،ُأوُيفُالثغورُوإنُطالُاملقامُمدةُ ُ،الكسوةُوُ،والنفقة

 :إفطار اجملاهد ِف هنار رمضان 

ُ:الُخيلوُاجملاهدُيفُهذهُاملسألةُمنُحالتي

ۀ    ژ:ُتعاىلباتفاقُالعلماء؛ُلقولهُُجيوز له الفطر؛ُفهذاُأن يكون مسافًرا: األوىلاحلالة 

ژھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ
(0)ُ.ُ

ُفقدُاختلفُالعلماءُيفُجوازُالفطر،ُوالصحيحُأن؛ُأن يكون اجملاهد مقيًما: احلالة الثانية
ُاختيارُشيخُاإلسالمُابنُ له أن يفطر جيوز فإنه ؛هفُ ضعِ إذا كان الصيام يُ اجملاهدُ تيميَّةُُ،ُوهذا

ُمنُإفطارُاملسافرُجملردُالسفر،ُوألنُهللاُسبحانهُوتعاىلُألنُإفطارُاجملاهدُاملقيمُأوىلالقيم؛ُُوابنُ 
ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ژ:ُيقول

(4)ُ.ُ

ُ.هُبعدُ ُالقضاءُ ُعليهُهُبُ هُجي ُه؛ُفإنَّلعذرٍُُيفُهنارهُرمضانُ ُإذاُأفطرُ ُاجملاهدُ ُأنَُُّالتنبيه ُإىلوينبغيُ
                                                           

ُ.سورةُالتوبةُُُ( ) 
ُ.ُ(79 )بقرة،ُاآليةُسورةُالُُ(0) 
ُ.ُ(2 )األنفال،ُاآليةُسورةُُُ(4) 
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 :احلج  اجلهاد علىتقدمي 

ُ:ختلوُهذهُاملسألةُمنُثالثُصورالُ

ُ.علىُاحل،جُُم اجلهادقدَّ يُ ف،ُأن يكون اجلهاد فرَض عني: وىلالصورة األ

ُأن يكون اجلهاد فرض كفاية واحلج تطوًعا: الصورة الثانية ُاحلالة ُهذه ُففي اجلهاد ،
ُ.ُالقاصرُهُعلىُالنفعُهُمُ قدَُّفيُ ُنفٌعُمتعٍد؛ُاجلهادُهُنفعُ ُألنَُّ؛ُأفضل من احلج

ُ.ُفُيقدَّم احلجج فرض عني، أن يكون اجلهاد فرض كفاية، واحل: الصورة الثالثة

 :خروج النساء مع اجملاهدين 

 ،جواز خروج النساء مع اجملاهدين ِف سبيل هللا؛ لسقي املاءالفقهاء ُرمحهمُهللاُعلىُُاتفق
ُ.ُوحنو ذلك ،ومعاجلة اجلرحى

نسقيُونداويُُاُمعُالنيبُنَّكُ ):ُقالتُُذمعو ُهُعُبنتُهي ُهب ُ الرُُّودليلُذلكُماُجاءُعن
ُ.ُ( )(تلىُإىلُاملدينة،ُونردُالقاجلرحى

ُ:واشرتطُالعلماءُلذلكُشروطًا،ُوهي

ُ.أنُخترجُإىلُاجلهادُمعُحمرمهاُبإذنهُُ- 

ُ.أنُيكونُخروجهاُيفُعسكرُعظيمُيؤم نُعليهاُمعهمُُ-0

ُأماُخروجُالشاباتُفمكروهُ-4 ألنُُ؛أنُخترجُالعجائزُللسقيُوضمادُاجلرحىُوحنوُذلك،
ُ.ُونُمنهنُماُحرمُهللالُّفيستحُهُ،العدوُهبنُرُ فُ ظُ ُؤمنخروجهنُفتنة،ُمثُالُيُ 

 

 
                                                           

ُ.ُ(0770)أخرجهُالبخاريُُُ( ) 
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 : اجملاهد بالقرآن إىل أرض العدوخروج 

يفُعليهُأنُتنالهُوُإذاُخُهاخلروجُبالقرآنُإىلُأرضُالعدُال جيوزأنهُاتَّفقُالفقهاء ُرمحهمُهللاُعلىُ
فُعليه،ُوالص ُ.ف؛ُلعمومُالنهيُخي ُ وابُأنهُالُجيوزُمحلهُولوُملُأيديهم،ُواختلفواُفيماُإذاُملُخي 

سافرُهنىُأنُيُ ُأنُالنيبُ)ُودليلُذلكُماُجاءُيفُالصحيحيُعنُعبدُهللاُبنُعمرُ
ُكانُينهىُأنُيُ )ُ:وعندُمسلمُبلفظ،ُ(بالقرآنُإىلُأرضُالعدو ُسافرُبالقرآنُإىلُأرضُالعدوُخمافةُ إنه

ُ. ( )(أنُينالهُالعدو

 :تبييت الكفار 

ُ.ُواإليقاعُهبمُلياًلُُاإلغارةُعلىُالكفار:ُبهواملرادُ

ُ.جائزُ:ُحكمه

ُر س ولُ :ُقالُُالليثيُُةُ امُ ثَّجُ ُبنُهُبُهعُ الصَُُّحديثُ :ُدليله ُالد يارُهُُهللاُهَُس هعت  ُع ن  ُُي سأ ل  مهن 
رهكهيُ مُ  الُديارُه ُف  يُ ش  ُف  ق الُ ُي  ب  يَّت ون  ُو ذ ر ارهيههم؟ ُنهس ائهههم  ُمهن  يب ون  ُصه ُهمن »: ُ(0)«ُهمن ِمن ن ُاحلاف. ُابنُقال ظ
 .ُ(4)"بالليل،ُحبيثُالُمييزُبيُأفرادهمُعلىُالكفارُهُأنُي غارُ :ُيفُاحلديثُاملرادُ ُاتُ يُ ومعىنُالب ُ :ُ"حجر

 :خمادعة العدو 

قالُرسولُ:ُقالُخمادعةُالعدو،ُوالدليلُعلىُذلكُماُجاءُعنُجابرُبنُعبدُهللاُُجتوز
ماُيريدُغزوةُقلَُّسولُهللاُكانُُر):ُقالُكعبُبنُمالكُ،ُوعنُُ(4)«احلربُخ دعة»ُ:هللاُ

ُ.ُ(9)(ىُبغريهايغزوهاُإالُورَّ

                                                           

ُ(ُ.7 7 )،ُومسلمُ(0772)أخرجهُالبخاريُ(ُُ )
ُ.ُ(749 )،ُومسلمُ(0 42)أخرجهُالبخاريُُُ(0)
ُ.ُ(47 / "ُ)فتحُالباري"ُُ(4)
ُ.ُ(747 )،ُومسلمُ(4242)أخرجهُالبخاريُُُ(4)
ُ(ُ.0747)خرجهُالبخاريُأُُ(9)
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 : االستعانة بالكفار ِف قتال العدو

ُعماًلُ ُالضرورة، ُعند ُالعدو ُقتال ُيف ُبالكفار ُاالستعانة ُجواز ُهللاُعلى ُرمحهم ُالفقهاء اتفق
ُ:،ُواشرتطواُلذلكُشرطي(الضروراتُت بيحُاحملظوراتُ:ُ)ُبالقاعدةُالفقهية

ُ.رأيهمُيفُاملسلميُُاإلمامُح سنُ ُعرفأنُيُ ُ- 
ُ.همُأنُت ؤم نُخيانتُ ُ-0

واختلفواُيفُاالستعانةُهبمُلغريُضرورة،ُولعلُالراجحُوهللاُأعلمُأنهُالُجيوز؛ُملاُوردُعنُعائشةُ
ُ،ال:ُقالُ«أتؤمن باهلل ورسوله»:ُخرجُإىلُبدرُفتبعهُرجلُمنُاملشركيُفقالُالنيبُأنُُ

ُ.،ُوألنُالكافرُالُي ؤمنُم كر هُ( )«شركفارجع فلن استعني مب»:ُقال

 :الفرار من الزحف 

ُ:للمجاهدينُيفُسبيلُهللاُمعُالعدوُعندُاللقاءُحالتان

،ُجيب الثبات،ُففيُهذهُاحلالةُ(0)أن يكون العدو مثَلي عدد اجملاهدين أو أقل: احلالة األوىل
ُ.ُفئةُوحير مُالفرار،ُإالُإنُكانُمتحر هفًاُلقتاٍل،ُأوُم تحي هزًاُإىل

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ:ُوالدليلُعلىُذلكُقولهُتعاىل

ۉېې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  

ژۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ
َتنُِبوا »:ُقالُأنُالنيبُُأيبُهريرةُُ،ُوماُجاءُعن(4) اجن

ُ.ُ(4)«حنفِ َوالت ََّوّلِ  يَوَم الزَّ »:ُوذكرُمنهاُ«...السَّبنَع املُوبَِقاتِ 

                                                           

ُ(ُ.7 7 )ُأخرجهُمسلمُُ( )
ُ.ُاملرادُأنُيكونواُمثليهمُيفُالعددُوالسالحُُ(0)
ُ.سورةُاألنفالُُُ(4)
ُ.ُ(77)،ُومسلمُ(  07)أخرجهُالبخاريُُُ(4)
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إنُغلبُعلىُظنُاجملاهدينُ،ُفأن يكون العدو أكثر من مثَلي عدد اجملاهدين: احلالة الثانية
ُكانُعددُالعدوُ؛يفُسبيلُهللاُالظفرُبالعدوُإذاُثبتوا لألدلةُالسابقةُمنُالكتابُُ؛لزمهمُالثباتُمهما

ُ.ُلألمةُوملاُيفُذلكُمنُاملصلحةُ،( )والسنةُاليتُتوجبُالثباتُعندُلقاءُالعدو

ڱ  ڱ   ژ:ُ،ُوالدليلُعلىُذلكُقولهُتعاىلجاز هلم الفرارُ؛وإنُغلبُعلىُظنهمُاهلالك

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  

 ژۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
(0)ُ.ُ

ُالشهادة،ُورُ يُ توا؛ُلُهوجيوزُهلمُأنُيثبُ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ژ :ُاُانتصروا؛ُلقولهُتعاىلمبَُّنالوا

ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک   
(4)ُ.ُ

 :رُّس التَّت َ 

ُبشريًّ ُدرًعا ُأنُيضعُالكفار ُوهو ُضرباتُاجملاهدين، ُيتَّقونُبه ُللمجاهدينُقتا؛ الُفهلُجيوز
ُ:يتهذهُاملسألةُالُختلوُمنُحال؟ُالعدوُحينهاُ

ُ:يتلةُالُختلوُأيًضاُمنُحال،ُوهذهُاملسأأن يترتََّس الكفاُر بنسائهم وأطفاهلم: احلالة األوىل

؛ُفقدُاتفقُمنهمُعلىُاملسلميُفُ يُ وخُهُ،حال التحام القتال يترتسوا هبمأن ُ:احلالة األوىل
ُعلىُ ُيفُُهلماجواز قتالفقهاء ُولكنُاحلالةهذه ُوإنُأدَّىُذلكُإىلُقتلُنسائهمُوأطفاهلم، ،

ُ.ي توقَّىُقتلُالنساءُواألطفالُماُأمكنُ
ُذلك ُدليل ُا: ُعن ُجاء ُما ُعمر ُ)ُبن ُالنيب ُعلُأن ُوهمُُىأغار ُاملصطلق بِن

ُ.ُ(4)(ونغارُّ

                                                           

ُ.ُانظرُاألدلةُيفُاحلالةُاألوىلُُ( )
ُ.سورةُاألنفالُُُ(0)
ُ.سورةُالبقرةُُُ(4)
ُ.غافلونُ:ُ،ُغارُّون(742 )ومسلمُُ،( 094)أخرجهُالبخاريُُُ(4)
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الغاراتُعلىُبِنُاملصطلق،ُويفُُمنُشن ُهُُملُمينعواُالنيبَُُّواألطفالُ ُأنُالنساءُ :ُوجهُالداللة
ُ.ُحالةُترتسُالعدوُهبمُيفُالقتالُأوىلُأنُالُمينعواُمنُقتلهم

ُ:ديُإىلُحمظورينوألنُتركُقتاهلمُإذاُترتسواُبنسائهمُوأطفاهلمُيُؤ

ُ.ُتركُاجلهادُيفُسبيلُهللاُومنعُالظفرُهبمُوهزميتهم:ُاألول
ُ.ُالتويلُعنهمُوهمُمقبلونُعلىُقتالنا:ُالثاين

ُعلىُاملسلميُفُ وملُخي ُ ُأن يترتسوا هبم ِف غري التحام القتالُ:احلالة الثانية ُفقدُمنهم ؛
معُُيفُهذهُاحلالةُهلماجيوز قتأعلمُأنهُُولعلُالراجحُوهللاُاختلفُالعلماءُرمحهمُهللاُيفُقتاهلم،
يفُُوألنُالنيبُ؛ُاُإلقامةُفرضُاجلهادُيفُسبيلُهللاتغليبًُ؛ُتوق هيُقتلُالنساءُوالصبيانُماُأمكن

ُ ُيتحيَّ ُيكن ُمل ُللكفار ُاحلربقتاله ُالتحام ُحال ُإليهم ُُبالرمي ُترتسواُ؛ ُإذا ُالعدو ُترك وألن
ُ.ُترتيبُصفوفهمُووصولُاملددُإليهمُبنسائهمُوأطفاهلمُمدعاةُإىلُقوهتم،ُوإعادة

وهذهُاملسألةُالُختلوُأيًضاُمنُبأسرى احلرب من املسلمني، أن يترتََّس الكفاُر : ثانيةاحلالة ال
ُ:يتحال

ُأن يترتسوا هبم حال التحام القتالُ:احلالة األوىل ي ف  ،ُوه مُمقبلونُعلىُحربُاملسلمي،ُوخه
معُوجوبُتوق هيُقتلُيفُهذهُاحلالة،ُُجواز قتاهلمعلىُمنهمُعلىُاملسلمي؛ُفقدُاتفقُالفقهاءُ
ضررُعلىُاملسلمي،ُوهوُأشدُورميهمُألنُيفُتركُقتاهلمُاملسلميُال م ترتسُهبمُقدرُاإلمكان؛ُ

تكب أخفُالضررين؛ُدفًعاُألعالمها؛ُوألنُيفُُمنُضررُقتلُهؤالءُاألسرىُال م ترتسُهبم،ُفري 
ُ.دباٌرُللعدوُوهوُمقبٌلُعلىُاملسلمي،ُوهذاُالُجيوزُتركُقتاهلمُورميهمُتعطيٌلُللجهاد،ُوإ

ُفقدُُأن يترتسوا هبم ِف غري التحام القتالُ:احلالة الثانية ُعلىُاملسلمي؛ ُمنهم وملُخي  ف 
ُ ُأنه ُالراجحُوهللاُأعلم ُولعل ُقتاهلم، ُهللاُيف ُرمحهم ُاختلفُالعلماء إال عند جيوز قتاهلم ال

ُ:ا،ُبشروطُذكرهاُالعلماء،ُمنهرورةالض

 .أنُالُميكنُالتوصلُإىلُالكفارُإالُبرميُالرتسُ . 
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ُاإلمكانُ .0 ُقدر  ُالرتسه  .أنُيتحاشىُالراميُضرب 
 .أنُيقصدُالراميُبرميهُالكفارُ .4
 .أنُيقطعُأوُيغلبُعلىُالظنُحصولُاملصلحةُاملرجوَّةُ .4
 .ةُحاليَّة،ُمبعىنُأنُاألمرُالُحيتملُتأخريُرميهمُأنُتكونُاملصلحةُاملرجوَّ .9

شرتطُجلوازُذلكُأالُميكنُعمُبهُالقتلُكاملدافعُوحنوها؛ُفيُ يهمُبشيءُيُ وإنُكانُرم -
ُ.التوصلُللعدوُأوُكسرُشوكتهُإالُبذلكُ

ژہ  ہ  ہ  ھژ:ُالذيُجيمعُهذهُالشروطُكلهاُهوُقولهُتعاىلُو
،ُفيجبُ( )

ُواحلرصُهُاجلهدُهُغايةُهُبذلُ ُوُتقوىُهللاُواالحتياطُيفُهذهُاملسألة،ُعلىُاجملاهدينُيفُسبيلُهللا
اإلمكان،ُوحتريُالسالمةُمنه؛ُألنُهذهُُمنُذلكُقدرُ ُاملسلم،ُوالتقليلُهُدمُهُسفكُهُعدمُهُيف

ضرورة،ُفت قدَّرُبقدرها،ُوالُي تجاوزُفيهاُُاملسألةُ  ُ.مسألةُ 

 :االعتداء على أعراض العدو 

ُ ُأنه ُهللاُعلى ُرمحهم ُالعلماء ُيفُسبيلُهللاُُُيرماتفق ُاجملاهد ُقبلُعلى ُالكفار ُنساء معاشرة
،ُوأنُفعلُذلكُ،ُوأنهُكبريةُمنُكبائرُالذنوب(0)أسرهن،ُواحلكمُعليهنُبالرق،ُوتوزيعهنُعلىُاملقاتلي

ُ:والُحتلُإالُبطريقيُ،التحرميُ(4)ألنُاألصلُيفُاألبضاعُ؛زنًا

ُُ.ُالنكاحُالشرعي:ُالطريقُاألول
ُ.ُملكُاليمي:ُالطريقُالثاين

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ:ُدليلُذلكُقولهُتعاىل

ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
(4)ُ.ُ

                                                           

ُ.ُ(  )التغابن،ُاآليةُسورةُُُ( )
،ُألهننُأصبحنُملكُمييُ؛أماُإذاُملكُاجملاهدُنساءُالكفارُبعدُقسمةُالغنيمة،ُفإنهُجيوزُلهُمعاشرهتنُبعدُانقضاءُعدهتنُُ(0)

ُ.ُژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ :ُودليلُجوازُذلكُقولهُتعاىل
ُ.الب ضعُهوُالفرجُُُ(4)
ُ.،ُوهوُإخراجُاملِنُالدافقُباليدُاملؤمنون،ُويفُهذهُاآليةُدليلُعلىُحترميُاالستمناءسورةُُُ(4)
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 :الكفار  قتلىالتمثيل ب

يفُالتمثيلُهبمُمصلحة،ُأوُالكفار،ُماُملُيكنُُهمُهللاُعلىُحترميُالتمثيلُبقتلىاتفقُالفقهاءُرمح
ُ.ُمعاملةُباملثل

الصدقةُوينهاناُُناُعلىثُّحُيُ ُكانُالنيبُ:ُ)قالُماُجاءُعنَُسرةُبنُجندبُ:ُدليلُذلك
ُ.ُ( )(ثلةمُ  عنُال

ُبقتلى ُكانُيفُالتمثيل ُإذا ُمُ ُأما ُبأن ُباملثل ُمعاملة ُأو ُللمجاهدين، ُمصلحة ُمبوتىُلُ ث َُّالعدو وا
ک  ک  ک  ک    ژ :ُ؛ُلقولهُتعاىلفإنهُجيوزُالتمثيلُمبوتاهمُمباُتتحققُبهُاملصلحةُ؛املسلمي

ژگ  گ  گ  گ  ڳڳ
ژېى ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ژ :ُ،ُوقوله(0)

(4)ُ.ُ

 : هالكه فيهإقحام اجملاهد نفَسه فيما يغلب على ظنه 

ُ:الُخيلوُمنُحالي

ُ.ُجائز؛ُفهذاُونكاية ِف العدوُ،أن يكون ِف ذلك مصلحة للمسلمني: احلالة األوىل

دُيومُأحدُيفُسبعةُمنُفرُهأ ُُأنُرسولُهللاُ)ُُعنُأنسُبنُمالكماُجاءُ:ُدليلُذلك
هو رفيقي ِف »أوُُ«من يردهم عنا وله اجلنة؟»:ُ،ُقال(4)اُرهقوهاألنصارُورجليُمنُقريش،ُفلم

ُفقاتلُحىتُقُ «اجلنة ُرجلُمنُاألنصار، ُفتقدم ُأيضًُتُه، ُمثُرهقوه ُفقالل، ُا، من يردهم عنا وله »:
ل،ُفلمُيزلُكذلكُحىتُتُه،ُفتقدمُرجلُمنُاألنصار،ُفقاتلُحىتُقُ «هو رفيقي ِف اجلنة»أوُُ«اجلنة؟

ُ.ُ(9)...ُ(ُالسبعةُلُ تهُقُ 
                                                           

.ُُإسنادُهذاُاحلديثُقوي:ُعنُعمرانُبنُح صي،ُقالُاحلافظُابنُحجر(44/020ُ)،ُوأمحدُ(7  0)أخرجهُأبوُداودُُُ( )
ُ(ُ.7/497)انظرُفتحُالباريُ

ُ.ُ(74 )البقرة،ُاآليةُسورةُُُ(0)
ُ.ُ( 0 )النحل،ُاآليةُسورةُُُ(4)
ُ.غشوهُواقرتبواُمنهُ:ُرهقوهُُ(4)
ُ.ُ(777 )أخرجهُمسلمُُُ(9)
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ُالداللة ُمقابلةُ ُ:وجه ُأنُالواحدُهُأن ُإال ُهالكه، ُفيه ُمصلحةُُجائزُهللجماعة ُفيه ُكان إذا
ُ.للمسلميُكرد هُالعدوُعنُاملسلميُ

لعمومُقولهُفيه مصلحة للمسلمني، وال نكاية بالعدو، فال جيوز؛ أن ال يكون : احلالة الثانية
ژڃ  چ  چچژ :ُتعاىل

( )ُُ.ُ

 :العمليات االستشهادية 

ُ:صحيحُأنُالعملياتُاالستشهاديةُجائزة؛ُألدلةُكثريةُمنهاال

ُ:األدلةُمنُالكتاب

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ژ:ُقولهُتعاىل . 

ژھ
أنزلوهاُعلىُمنُمحلُعلىُالعدوُالكثريُلوحدهُوغررُبنفسهُُفإنُالصحابةُُ،(0)
 .ُيفُذلك

ُتعاىل .0 ُقوله ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ژ :

ژې  ې  ې   ېى  ۉ  ۉ
هُاألكثرونُلُ محُ :ُ،ُقالُابنُكثريُرمحهُهللا(4)

 .ُعلىُأهناُنزلتُيفُكلُُماهدُيفُسبيلُهللا

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ژ :ُقولهُتعاىل .4

ژې
 .،ُوالعملياتُاالستشهاديةُمنُالقوةُاليتُترهب همُ(4)

ُ
                                                           

ُ.ُ(07)النساء،ُاآليةُسورةُُُ( )
ُ.ُالبقرةسورةُُُ(0)
ُ.ُ(   )التوبة،ُاآليةُسورةُُُ(4)
ُ.ُ(2 )األنفال،ُاآليةُسورةُُُ(4)
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ُ:األدلةُمنُالسنة

إِنََّك َلسنَت بَِقاتِِلي َحىتَّ »:ُلىُطريقةُقتله؛ُفقالُللملكحيثُدهلَّمُعحديثُقصةُالغالم،ُ .4
جَتنَمُع النَّاَس ِف َصِعيٍد َواِحٍد، َوَتصنلُُبيِن َعَلى : َوَما ُهَو؟ قَالَ : تَ فنَعَل َما آُمُرَك بِِه، قَالَ 

َم ِف َكِبِد النَقون  ًما ِمنن ِكَناَنيِت، مثَّ َضِع السَّهن ِم هللِا َربِ  : ِس، مثَّ ُقلن ِجذنٍع، مثَّ ُخذن َسهن بِاسن
 .ُ( )«النُغاَلِم، مثَّ ارنِميِن، فَِإنََّك ِإَذا فَ َعلنَت َذِلَك قَ تَ لنَتيِن 

ُالغالمُاجملاهدُغرَُّ:ُوجهُالداللةُمنُالقصة ُمنُأجلُوتسببُُ،رُبنفسهأنُهذا يفُذهاهبا
ُاملسلمي ُفقدُعلَّمصلحة ُكيفُيقتلونه، ُقتلُ مهم ُبلُملُيستطيعوا ،ُ مُإالُبطريقةُهوُدهلَُّ ه

ُلكنُههيفُقتلُنفسُهُافكانُمتسببًُُ،عليها ُذلكُيففُهغتُ اُ، ُومثلُ ُبابُاجلهادر ،ُ اجملاهدُيفُه
ُ.ُ،ُفقدُتسببُيفُذهابُنفسهُملصلحةُاجلهادالعملياتُاالستشهادية

علىُالعدوُُهلقُوأُوُ،لُيفُت رسُعلىُالرماحمُهحتُ ،ُفإنهُاالرباءُبنُمالكُيفُمعركةُاليمامةُفعلُ  .9
 .ُ(0)رُعليهُأحدُمنُالصحابة،ُوملُينكُهاتلُحىتُفتحُالبابفق

لوحدهمُعلىُعيينةُبنُحصنُومنُُ،وأيبُقتادةُ،واألخرمُاألسديُ،األكوعُبنُهسلمةُُمحلُ  . 
 .ُ(4)«نا سلمةالتِ رجَّ  خريُ »:ُفقالُُ،ُوقدُأثىنُالرسولُمعه

 .ُ(4)تلملشركيُحىتُقُ لريحُاجلنةُ،ُمثُانغمسُيفُاُاواهًُ:ُصةُأنسُبنُالنضرُيفُوقعةُأحدُقالق .7

ُ..واألدلةُيفُالسنةُكثريةُجدًّا،ُويكفيُمنُالقالدةُماُأحاطُبالع ن قُ

ُ.ُ(9)علىُجوازُالتغريرُبالنفسُيفُاجلهادُيفُسبيلُهللاوقدُاتفقُالعلماءُرمحهمُهللاُ

                                                           

ُ.ُ(4229)ُمسلمأخرجهُُُ( )
ُ(ُ. 770 )لكربىُالبيهقيُيفُالسننُاأخرجهُُُ(0)
ُ.ُ(727 )ُمسلمأخرجهُُُ(4)
ُ.ُ(724 )ُمسلم،ُُو(0729)البخاريُأخرجهُُُ(4)
ُ(ُ.77 /0 )النوويُعلىُمسلمُُُ(9)



29 

 

 :استسالم اجملاهد لألسر 

ُلهاألُ  ُوحيصل ُبالشهادة، ُيفوز ُحىت ُلألسر ُاالستسالم ُعدم ُللمجاهد ُالعظيم،ُُوىل الثواب
جازُُ؛والدرجةُالرفيعة،ُويسلمُمنُحتكمُالكفارُعليهُبالتعذيبُوفتنتهمُله،ُفإنُفعلُواستسلمُلألسر

ولكنُينبغيُلهُأنُخيتارُاألصلح،ُفإنُرأىُأنُاألسرُأفضلُفيستسلمُوإنُرأىُفيهُتعذيبُ،ُلهُذلك
األوىلُلهُأنُالُيستسلمُحىتُُفإنُ؛وأنهُحتتُالتعذيبُقدُيديلُمبعلوماتُعنُاجملاهدينُ،لهُوإهانة

ُ.ُمدبرُُغريُ قتلُيفُسبيلُهللاُمقباًلُيُ 

رُا،ُوأمَُّعشرةُرهطُسريةُعينًُُبعثُرسولُهللاُ):ُقالُماُجاءُعنُأيبُهريرةُدليلُذلكُ
ُكانواُباهلدأة،ُنصاريُجدُعاصمُبنُعمرُبنُاخلطابعليهمُعاصمُبنُثابتُاأل ،ُفانطلقواُحىتُإذا

اُمنُمائيتُرجلُُمنُهذيل،ُيقالُهلمُبنوُحليان،ُفنفرواُهلمُقريبًُُي ٍُرواُحلهُ كُهفانُومكة،ُذُ سُ وهوُبيُعُ 
هذاُمترُيثربُفاقتصواُ:ُاُتزودوهُمنُاملدينة،ُفقالوا،ُفاقتصواُآثارهمُحىتُوجدواُمأكلهمُمترًُكلهمُرامٍُ

ُإىلُفدفد ُرآهمُعاصمُوأصحابهُجلئوا ُهلمُ( )آثارهم،ُفلما ُفقالوا وأعطوناُُانزلوا:ُوأحاطُهبمُالقوم،
أماُأناُفوهللاُ:ُا،ُقالُعاصمُبنُثابتُأمريُالسريةبأيديكم،ُولكمُالعهدُوامليثاق،ُوالُنقتلُمنكمُأحدًُ

ُكافر،ُاللهمُأخربُعناُنبيك،ُفرموهمُبالنبلُفقتلواُعاصمًُ اُيفُسبعة،ُفنزلُإليهمُالُأنزلُاليومُيفُذمة
ُمنهمُخُ  ُوابنُدُ ثالثةُرهطُبالعهدُوامليثاق، ُمنهمُن ُثُهبيبُاألنصاري، ُاستمكنوا ُفلما ة،ُورجلُآخر،

هذاُأولُالغدر،ُوهللاُالُأصحبكمُإنُيلُيفُهؤالءُ:ُهمُفأوثقوهم،ُفقالُالرجلُالثالثي ُهسُهأطلقواُأوتارُقُه
ُ.ُ(0)...(ُروهُوعاجلوهُعلىُأنُيصحبهمُفأىبُفقتلوهسوةُيريدُالقتلى،ُفجرَُّألُ 

بيبُومنُمعهُأخذواُيستسلمواُللكفار،ُوخُ ُاُومنُمعهُأخذواُبالعزميةُوملأنُعاصمًُ:ُوجهُالداللة
ُ.ُ(4)وكلهمُحممودُغريُمذمومُوالُملومُ،بالرخصةُيفُجوازُاالستسالم

ُ
                                                           

ُ.ُموضعُمرتفع:ُفدفدُُ( )
ُ.ُ(4249)ُالبخاريأخرجهُُُ(0)
ُ.ُ(77 /4 )املغِنُُُ(4)
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 : ارحريق بالنَّ التَّ 

ُعليهمُُ،حتريقُالكفارُبالنارُيفُحالُالقتالعلىُجوازُاتفقُالفقهاءُرمحهمُهللاُ إذاُملُيقدروا
ُ.ُأسرىُمسلمونُبغريها،ُوخيفُمنهمُعلىُاملسلمي،ُوملُيكنُفيهم

،ُولعلُالراجحُوهللاُأعلمُأنهُالُجيوزُفعلُواختلفواُفيماُإذاُقدرواُعلىُالعدوُبغريُالتحريقُبالنار
ُ.باملثلُُعاملةذلكُإالُعندُالضرورة،ُأوُمنُبابُامل

إن وجدُت »:ُيفُبعثُفقالُبعثناُرسولُهللاُ:ُأنهُقالُماُجاءُعنُأيبُهريرةُ:ُدليلُذلك
إن أمرتكم أن حترقوا »:ُحيُأردناُاخلروجُ،ُمثُقالُرسولُهللاُ«أحرقومها بالنارا فا وفالنً فالنً 
ُ.ُ( )«هبا إال هللا، فإن وجدمتومها فاقتلومها بُ عذ ِ ال يُ  النارَ  ا، وإنَّ ا وفالنً فالنً 

زُإحراقهماُبالنارُعليهماُبغريُاحلرقُبالنار،ُفلمُجي ُ ُرُيفُاحلديثُمقدورٌُكُهأنُمنُذُ :ُوجهُالداللة
ُ.ُوإمناُيقتالنُبغريُاإلحراق

 : ن والزروع وقطع األشجار وحنو ذلكدُ إحراق املُ 

لذلك؛ُلكفُالعدو،ُأوُالظفرُإنُاحتاجُاجملاهدونُ؛ُهاتفقُالفقهاءُرمحهمُهللاُتعاىلُعلىُجواُز
،ُوالصحيحُفُفيماُإذاُملُحيت،جُاجملاهدونُلذلك،ُلكنُكانُفيهُإغاظةُللكفار،ُوإضرارًاُهبملُهبه،ُواختُ 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ڱ  ڱ  ڱ  ڱژ :ُازُذلك؛ُلقولهُتعاىلجُو

ژہ   ہ     ہ  ہھ    ۀ
،ُويرجعُذلكُإىلُإذنُاإلمام،ُفإنُأذنُبذلكُملصلحةُرآها،ُوإالُملُ(0)

ُ.جي  زُ

 

 
                                                           

ُ.ُ(  42)ُالبخاريأخرجهُُُ( )
ُ.ُ(02 )التوبة،ُاآليةُسورةُُُ(0)
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 :إتالف الكتب الضارة 

ُواإلحلا ُككتبُالكفر، د،ُاتفقُالفقهاءُرمحهمُهللاُتعاىلُعلىُوجوبُإتالفُالكتبُالضارة،
ُ.والف حشُوالرذيلة،ُوحنوها؛ُملاُفيهاُمنُالضاللُوالفتنة،ُوالُي ؤمنُأنُتقعُيفُيدُأحدُفيتأثرُهباُ

 : إذا عجز اجملاهدون عن االنتفاع هبا قتل احليوانات

ُيتقوَّ ُال ُوحىت ُالكفار، ُإغاظة ُمن ُفيه ُملا ُقتلها؛ ُجيوز ُأنه ُقتالُالصحيح ُعلى ُالعدو ُهبا ى
ُ.املسلمي

 :إراقة اخلمور 

ُ.إذاُو جدتُُلماءُرمحهمُهللاُعلىُوجوبُإراقةُاخلمورتفقُالعا

 :أثناء املعركة إتالُف سالِح العدو 

ُ.سالحُالعدوُوضربهُأثناءُاملعركةُُعمدُإتالفُ تُ الُخالفُبيُالعلماءُعلىُأنهُي ُ 

 :الغلول من الغنيمة أو الفيء 

سم،ُعلىُوجهُالكتمان،ُمماُملُهوُأخذُشيءُمنُالغنيمةُأوُالفيءُقبلُأنُت  قُ :ُواملرادُبالغلول
ُ.ي بحُاالنتفاعُبهُ

ُ.الكتابُوالسنةُواإلمجاعُوهوُحمرَّم،ُويدلُعلىُذلكُ

ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱںژ :ُقولهُتعاىل:ُفمنُالكتاب
( )ُ.ُ

اُوالُفضة،ُإمناُافتتحناُخيرب،ُوملُنغنمُذهبًُ):ُأنهُقالُماُجاءُعنُأيبُهريرةُ:ُومنُالسنة
لهُيقالُُرى،ُومعهُعبدٌُإىلُواديُالقُ ُاملتاعُواحلوائط،ُمثُانصرفناُمعُرسولُهللاُغنمناُالبقرُواإلبلُُو

                                                           

ُ.ُ(   )آلُعمران،ُاآليةُورةُسُُ( )
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إذُجاءهُسهمُعائر،ُحىتُُرحلُرسولُهللاُُطُُّاب،ُفبينماُهوُحيُ بُ م،ُأهداهُلهُأحدُبِنُالض ُهعُ دُ لهُمُه
ده، بل، والذي نفسي بي»:ُاُلهُالشهادة،ُفقالُرسولُهللاُهنيئًُ:ُأصابُذلكُالعبد،ُفقالُالناس

فجاءُرجلُحيُُ«اصبها املقاسم، لتشتعل عليه نارً إن الشملة اليت أصاهبا يوم خيرب من املغامن، َل تُ 
ُكنتُ :ُراكُأوُبشراكي،ُفقالبشُهَُسعُذلكُمنُالنيبُ ُشيء :ُه،ُفقالُرسولُهللاُأصبتُ ُهذا

ُ.ُ( )(«من نار -أو شراكان  -شراك »

ُ.أوُالفيءُحمرمُوقدُأمجعتُاألمةُعلىُأنُالغلولُمنُالغنيمةُ

ُراجعُإىلُاجتهادُاإلمام،ُفإنُ واختلفُالعلماءُيفُحتريقُرحله،ُواختارُشيخُاإلسالمُأنُهذا
ُ.رأىُاملصلحةُيفُحرقهُأحرقه،ُوإنُرأىُاملصلحةُيفُإبقائهُأبقاه،ُولكنُالُب دَُّأنُي نكَّلُهبذاُالغالُ

 :قبل القسمة من الغنيمة ما جيوز للمجاهد أخذه 

ُ:أربعةُأمورُاستعمالُ جيوزُللمجاهدُ
 .السالحُمنُالغنيمةُللقتالُبه،ُمثُردُّهُُأخذُ  . 
 .منُالغنيمةُبقدرُاحلاجةُُاألكلُ  .0
ُكتعبئةُالسيارةُبالبنزينُمنُالغنيمة؛ُالستعماهلاُيفُأرضُُمتوينُ  .4 املركوبُيفُأرضُالعدو،

 .املعركةُ
 .األدويةُمنُالغنيمةُللعالجُُاستعمالُ  .4

 

 

 

                                                           

راك:ُالُي درىُمنُأينُأتى،ُالشملة:ُعائر،ُ(9  )،ُومسلمُ(4044)أخرجهُالبخاريُُُ( ) هوُسريُالنعلُ:ُكساءُخمطط،ُشه
ُ.ُعلىُظهرُالقدم
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 :قسمة الغنيمة والفيء 

منُحضرُاملعركة،ُوهوُميكنهُالقتال،ُوكانُمستعدًّاُُمستحقها،ُوهوُقسمُعلىالغنيمةُفإهناُتُ ُأما
ملنُشهدُالوقعة»ُله؛ُلقولُعمرُ ُ.ُ( )«الغنيمةُ 

وأماُالفيءُفإنُالصحيحُأنهُي صرفُيفُمصلحةُاملسلميُالعامة،ُي بدأُباألهمُفاألهم،ُوي قدَّمُ
ُ.اجملاهدونُعلىُغريهمُعندُالقسمةُ

 :الكتائب تُقسُم الغنيمة ِف  كيف

تتكفلُمبصروفاتُاجملاهد،ُمنُُفإنُاجلماعةيفُمثلُحالُالكتائبُواجلماعاتُاجملاهدةُاليوم،ُ
فإنُالغنيمةُالُت قسم ُبيُاألفراد،ُوإمناُتعودُسالح،ُوذخرية،ُوأكٍل،ُوش رب،ُولباس،ُوحنوه،ُوعليه؛ُ

ُ.ُامفت صرفُيفُمصلحةُاجلماعةُبشكلُعللميزانيةُالعامة،ُ

 :التنفيل 

يهمُمنُمنُفعلُكذاُفلهُكذا،ُأوُأنُيكافئُسريةُمتيزتُبشيء،ُفيعط:ُوهوُمثلُأنُيقولُالقائد
ُعليه؛ُ ُكانُفيهُحتريضُعلىُاجلهادُوحثٌّ عنُابنُملاُجاءُالغنيمةُبعدُإخراجُاخلمس،ُوهذاُجائزُإذا

خاصة، سوى ل بعض من يبعث من السرايا ألنفسهم نف ِ كان يُ   أن رسول هللا »:ُعمرُ
من قتل قتياًل له »:ُقالُأنُالنيبُُماُجاءُعنُأيبُقتادةُ:ُ،ُومنُأمثلته(0)«سم عامة اجليشقَ 

ُ.ُ(4)«عليه بيِ نة فله سلُبه

 

                                                           

( )ُ ُُ ُالرزاق ُعبد ُ(424-9/420)أخرجه ُمنصور ُبن ُوسعيد ،(0/079)ُ ُيف ُوالطرباين ُ)الكبري"، ُوالبيهقيُ(7/479" ،
(7/92)،ُُ ُيف ُاهليثمي ُالزوائد"وذكره ُ)ُممع ُوقال(9/442" ،"ُ ُالصحيح: ُرجال ُ"رجاله ُاحلافظ ُوقال ُحجر، ُابن إسنادهُ:

ُ.ُ(004/ )ُانظرُفتحُالباري.ُصحيح
ُ(ُ.792 )،ُومسلمُ(49 4)أخرجهُالبخاريُُُ(0)
ُ(ُ. 79 )،ُومسلمُ(40 4)أخرجهُالبخاريُُُ(4)
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 :وشراؤه منه بيع السالح على العدو 

ُقتلُ ُعلى ُإعانته ُمن ُفيه ُملا ُالعدو؛ ُعلى ُالسالح ُبيع ُحترمي ُعلى ُهللا ُرمحهم ُالعلماء أمجع
ژۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئژ :ُقويتهُعلىُقتاهلم؛ُوهللاُعزُوجلُيقولاملسلمي،ُوت

،ُوأمجعواُ( )
ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ :ُعلىُجوازُشراءُالسالحُمنُالعدو؛ُلعمومُقولهُتعاىل

(0)ُ.ُ

 :أخذ األجرة على اجلهاد 

ُكانُاجلهادُفرضُعي؛ ُالصحيحُأنهُالُجيوزُأخذُاألجرةُعلىُاجلهادُيفُسبيلُهللا،ُوخباصةُإذا
ُ.علىُاجلهادُلهُجيوزُلهُأنُيأخذُماُيصرفُلهُإعانةُُو

 : ضمان اجملاهد السالح املستعار إذا تِلف

ُكانُالتلفُبتفريطُوتعديُمنُاجملاهد؛ُفإنهُيضمنُماُتلف،ُوأماُإنُملُيكنُمنهُتعد هيُأوُ إن
ُ.يُوالتفريطُ؛ُفإنهُالُيضمنُماُتلف؛ُألنُالعاريَّةُمقبوضةُبإذنُمالكها،ُفالُت ضمنُإالُبالتعدتفريط

 :وصية اجملاهد قبل خروجه 

ُكالديونُوالودائع،ُوهذاُ ُكغريه،ُجيبُعليهُأنُيوصيُباحلقوقُاليتُعليه، اجملاهدُيفُسبيلُهللا
 مسلمٍ  امرئٍ  ما حقُّ »:ُقالُأنُرسولُهللاُ:ُعبدُهللاُبنُعمرُعنُُجاءملاُُ؛بإمجاعُالعلماء

ستحبُلهُأنُيوصيُيفُس ب لُ،ُويُ (4)«عنده كتوبةٌ ه مبيت ليلتني إال ووصيتُ يوصي فيه، يَ  له شيءٌ 
ُ.اخلري،ُوالُيزيدُعنُالثلثُ

 

 
                                                           

ُ.ُ(0)املائدة،ُاآليةُسورةُُُ( )
ُ.ُ(2 )نفال،ُاآليةُاألسورةُُُ(0)
ُ(ُ.07  )،ُومسلمُ(0747)أخرجهُالبخاريُُُ(4)
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 :نكاح اجملاهد ِف دار احلرب 

ُكانُاجملاهدُجيوزُللمجاهدُيفُجيشُاملسلميُأنُينكح؛ُ ألنُالكفارُالُيدُهلمُعليه،ُوأماُإن
ُعندُالكفا ُأسريًا ُأنُينكح؛ُألنه ُفالُجيوزُله ُولدُهامرأتُ ُالعدوُأُ طُ أمنُأنُيُ الُيُ ر؛ ُإنُجاءه ،ُوألنه

ُ.فسيكونُرقيًقاُعندهمُ

 : وأحكام أهل الذمةاجلزية 

ُيُ :ُاجلزية تعريف ُفإذاُُعنُالكف ُهُؤخذُمنُالكفارُجزاءُ ما ُأوُإسكاهنمُدارُاإلسالم، قتاهلم،
ُ.ةُمَُّذُهُأهلُ :ُمنهمَُس ُّواُتُ ذُ خُهأُ 

ُ:واألصلُفيهاُالكتابُوالسنةُواإلمجاعُُ:دليلها

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ:ُقولهُتعاىل:ُفمنُالكتاب

ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ژڳ  ڳ   ڱ
( )ُ.ُ

ُر ب هن اُ):ُأنهُقالُجلندُكسرىُيومُهناوندُروىُاملغريةُبنُشعبةُماُ:ُومنُالسنة أ م ر ن اُن بهي ُّن اُر س ول 
ُُت  ع ب د وا ُن  ق اتهل ك م ُح ىتَّ و ح د ه ،ُأ وُت  ؤ دُّواُاجلهز ي ةُ ُأ ن  ُ.ُ(0)(اَّللَُّ 

ُ.وأمجعُاملسلمونُيفُاجلملةُعلىُجوازُأخذُاجلزيةُ

،ُوالصحيحُأهناُتؤخذُمنُكلُالكفار،ُأهلُمنُالكفارُواختلفُالعلماءُيفُمنُتؤخذُمنهُاجلزية
دليلُذلكُماُروىُب  ر يدة ُُوُالكتابُواجملوسُوغريهم،ُوهذاُاختيارُشيخُاإلسالمُابنُتيميَّة،ُوابنُالقي هم،

ُُأنُالنيبُفَِإنن ُهمن  ... شنرِِكنَي فَادنُعُهمن ِإىَل َثالِث ِخَصالٍ َوِإَذا لَِقيَت َعُدوََّك ِمَن امل»:ُقال

                                                           

ُ.ُ(07)التوبة،ُاآليةُسورةُُُ( )
ُ(ُ.97 4)أخرجهُالبخاريُُُ(0)
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ُهمن  ُهمن وَُكفَّ َعن ن ُ( )«أَبَوا َفَسلُهمن اجلِزنيََة، فَِإنن ُهمن َأَجابُوَك فَاق نَبل ِمن ن ُمُُّعُ يلفٌظُعامُ(ُاملشركي)،ُفلفظ 

ُ.ُاألوثانُمنُالعربُوغريهمُادُهبَّمنُاليهود،ُوالنصارى،ُواجملوس،ُوعُ ُمجيًعاُالكفارُ 

ُ.قبلُمنُاملرتدُعنُاإلسالمُوقدُاتفقُالفقهاءُعلىُأنُاجلزيةُالُتُ 

وذلكُلتغريُاألحوال،ُبتغريُُ؛رأيُاإلمام،ُواجتهادهؤخذُيفُالسنةُمرة،ُوأماُمقدارهاُفريجعُإىلُوتُ 
فيهاُإىلُماُيراهُويلُاألمرُمصلحة،ُوماُيرضىُبهُاملعاهدون،ُوهذاُهوُاختيارُشيخُُاألزمان،ُفريجع
ُ.ةُاإلسالمُابنُتيميَّ

ُعنه،ُوعلىُهذاُفإهناُالُتُ ُه،ُفتؤخذُمنهُمقابلُ بُقتلُ واجلزيةُالُجتبُإالُعلىُمنُجيُ  ؤخذُالكف ه
ُحلقنُالدم،ُالصيب،ُواملرأة،ُوالشيخُالفاين،ُواألعمى،ُوزائلُالعقل،ُوحنوهم؛ُأل:ُمن ُت ؤخذ  نُاجلزية 

ُ.وهؤالءُدمائهمُحمقونةُ

ُاألداء ُعن ُالعاجز ُالفقري ُعلى ُتعاىلوالُجتبُأيًضا ُلقوله ُ؛ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ژ :

ژۈٴۇ
ُ.فلوُكانُقادرًاُعلىُاألداءُولوُبصنعةُوجبتُعليهُ(ُالعاجزُعنُاألداء:ُ)،ُوقلنا(0)

؛ُفالُجيوزُلناُقتاهلمُماُدامواُعليناُااللتزامُبهُوجبُهمُعلىُدفعُاجلزيةناُوبينُ بينُ ُُالعقدُ توإذاُ
ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ککژ :ُلقولهُتعاىلُ؛يدفعوهنا

(4)ُ.ُ

ُتعاىل ُلقوله ُأدائها؛ ُعند ُي هانوا ُوينبغيُأن گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ :

ژڱ
ُأنُي نيبُبع(4) ُوالُي سمحُهلم ُوي طالُوقوفهم، ُأيديهمُعنُأخذها، ر ُوجت  ُيفُ، ُبعًضا ضهم

ُ.واحدُمنهمُفي هانُُيأيتُكلأدائها،ُبلُ

                                                           

ُ(ُ. 74 )ُمسلمأخرجهُُُ( )
ُ.ُ( 07)،ُاآليةُالبقرةسورةُُُ(0)
ُ.ُ( )املائدة،ُاآليةُسورةُُُ(4)
ُ.التوبةُسورةُُُ(4)
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ُ.ضيافةُاملار هُهبمُمنُاملسلميُالذمةُوجيوزُللمسلميُأنُيشرتطواُعلىُأهلُ

ُتعاىل ُلقوله ُباإلسالم؛ ُوتسقط  ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ژ :

ژھ
ُ.سقطتُعنهُُنة؛سُ ،ُولوُأسلمُيفُأثناءُال( )

بدؤونُبالسالم،ُوالُالس،ُوالُي قامُهلم،ُوالُيُ زُعنُاملسلمي،ُوالُي ص دَّرونُيفُاجملويلزمهمُالتميُّ
ُكنائس،ُوالُترميمُماُهتدَّمُمنها،ُوالُيُ يُ  سمحُهلمُبتعليةُبنائهمُعلىُبناءُاملسلمي،ُوالُسمحُهلمُببناء

ُ.هرونُبنواقيسهمُوتالوةُكتاهبمُرونُاخلمرُوالُاخلنزير،ُوالُجيُ ي ظهُه

ُد م هُومال ه،همأحدُهُوينتقضُعهدُ  مسلًما،ُأوُزناُمبسلمة،ُأوُقطعُالطريق،ُأوُُلُ تُ إنُق ُ ُ،ُوحي هلُّ
أوُرسول هجتسسُعلىُاملسلمي،ُأوُآوىُجاسوًسا،ُ ُ.بسوءُُأوُكتاب هُأوُذكرُهللاُ 

 :األمان 

ُعلىُنفسهُالعهدُ ُ:ريفهتع ُاالعتداء ُأوُودينهُ،وعرضهُ،ومالهُ،للمحاربُبعدم ُليبيعُجتارته، ؛
ُ.ُويرجعُيشاهدُاملسلميُويرجع،ُأوُيسمعُكالمُهللا

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ژ :ُقولهُتعاىلُفيهواألصلُ

ژۇئ  ۆئۆئ
(0)ُ.ُ

 :األمان  إعطاء َمنن يصح منه

ُ:ي شرتطُيفُمنُيعطيُاألمانُشروطًا،ُوهيُ
 .أنُيكونُمسلًماُ . 
 (ُ.ُعاقاًلُُابالغًُ:ُأي)ُأنُيكونُمكلًَّفاُ .0
تارًاُ .4  .أنُيكونُخم 

                                                           

ُ(ُ.47)نفال،ُاآليةُاألسورةُُُ( )
ُ(ُ. )التوبة،ُاآليةُسورةُُُ(0)
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 :حكم الغدر باألمان 

عنُذلكُكماُيفُحديثُعليُُُعلىُاملسلميُالغدرُمبنُأعطوهُأمانًا،ُوقدُهنىُالنيبُُّر مُوحيُ 
ُقالُرسولُهللاُ:ُقالُ:« ًا فعليه ذمة املسلمني واحدة، يسعى هبا أدناهم، فمن أخفر مسلم

ُ.ُ( )«ا وال عداًل لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل هللا منه صرفً 

 :ما ينعقد به األمان 

ُلفٍظُصريٍحُأوُكنايةُتُ ُاألمانُ ُينعقدُ  ُ.،ُكأجرت ك،ُأوُأمَّنت كُفيدُاألمانبكل ه

 :شرتط لألمان ما يُ 

ُيُ  ُمصلحةٌُُيفشرتطُلألمانُأنُيكون ُي عطىُيفُحالُضعفُُإعطائه ُوذلكُبأن للمسلمي،
ُ.املسلميُ

 : له إعطاء األمانمن 

هُجلميعُالكفارُأماُاإلمامُفيصحُأمانُ ُاإلمام،ُأوُمنُآحادُاملسلمي،ُاألمانُإماُأنُي عطىُمن
ُاملسلمي ُآحاد ُوأما ُاملسلمي، ُمصلحة ُي  ق د هر ُمن ُهو ُألنه ُلعددُُوآحادهم؛ ُالواحد ُأمان فيصح

ُكقريةُصغرية،ُأوُقافلة،ُملاُثبتُأنُالنيبُ  يا أمَّ  قد أجرنا من أجرتِ »:ُقالُألمُهانئُحمصور،
ُ.ُ(0)«هانئ

 :إعطاء األمان للمرتد 

ُ.اءُاألمانُللمرتد؛ُألنُيفُتأمينههُإقراٌرُلهُعلىُردته،ُوإسقاٌطُحلدُالر هدةُعنهُالُيصحُإعط

 

                                                           

ُ(ُ.7422)ُالبخاريأخرجهُُُ( )
ُ(ُ.7 7)،ُومسلمُ(497)ُالبخاريأخرجهُُُ(0)
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 :األمان  مباذا يرتفع

ُ.هُاملؤ من ُمأمنُ ُلَّغُ بأنُي  ب ُ ُ

 :اهلُدنة 

ُ.االتفاقُعلىُوفقُالقتالُبيُاملتحاربيُمدةُمعينةُ:ُتعريفها

ُ.أنُيكونُفيهاُمصلحةُللمسلميُ:ُوشرطها

 : من يعقد اهلُدنة

ُ ُنائبه؛ ُأو ُالُيصحُإالُمنُاإلمام ُواالجتهادُيفُمصلحةُألنُذلكُيعقدُاهلدنة تعلقُبالنظر
ُ.املسلمي،ُوهذاُيقد هرهُاإلمامُ

 :ما يلزم باهلدنة 

ُ.محايةُم نُهادهنمُمنُاملسلميُالذينُهمُحتتُيدهُوقبضتهُُيلزمُاإلمامُ 

 : ما إذا خاف اإلمام نقض العهد

ُإليهمُعهدهم،ُأيُ،لوجودُقرائنُ؛واُالعهدأنُينقضُخافُاإلمامُ ُإذا يطرحهُويلغيه،ُ:ُفإنهُي  ن بهذ 
ڻ  ڻ     ڱ  ں ںژُ:لقولهُتعاىلُ؛لئالُيقعُيفُاخليانةُ؛وخيربهمُبذلكُقبلُاهلجومُعليهم

ژۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ڻ  ڻ
تكونونُأنتمُوإياهمُ:ُأيُژۀ  ۀ ژ،ُومعىنُ( )

ُالعهدُ ُ.سواءٌُيفُالعلمُبنقضه
ُ

إعداد ه،ُوأعانُعلىُمجعه،ُوهللا ُأسألُأنُيكونُلوجههُخالًصا،ُوهللاُأعلم،ُُهللاُ ُرُ ماُيسَُُّهذا
ُ..يُعوصلىُهللاُوسلمُعلىُنبيناُحممد،ُوعلىُآلهُوصحبهُأمج

                                                           

ُ.األنفالُسورةُُُ( )


