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﷽ 

مؼاصد اجلفاد:

ادرشؾني، كبقـا حمؿد وظذ آله وصحبه احلؿد هلل رب العادني، والصالة والسالم ظذ أذف 

 أمجعني، أما بعد:

ل من مؼاصد اجلفاد وهو دفع الصائل، واحلديث ظن  ؛فؼد شبَق احلديُث ظن ادؼصد األوَّ

ؾطاِن إذا صال، واحلديُث القوم  صورٍة من صوِر دفِع الصائِل، وهو دفع الصائل من جـِد السُّ

اِر ظن موجٍب من موجبات اجلفاد، ومؼصد من مؼ اصده، وصورٍة من صوِر ظدوان الؽػَّ

مفا اهلل ظؾقفم، وإقامتفم الؼواظد  ؛ظذ ادسؾؿني ار جزيرَة العرب التي حرَّ وهو دخول الؽػَّ

العسؽريَّة، وحشدهم احلشود الزية والبحرية واجلوية، ذم كل جفٍة من جفات جزيرة 

 ذقفا وغرهبا وصامهلا وجـوهبا. :العرب

"أخرُجوا ادرشكني ذم جزيرة العرب" وهذا  :قبل موته ملسو هيلع هللا ىلصالـبي  وقد كان من آخر وصقة

 يؼتيض الوجوب. ملسو هيلع هللا ىلصأمٌر مـه 

ا اجلزيرُة ففي اشٌم ألرٍض  ؛جزيرة، والعرب :وجزيرُة العرب مرّكٌب إضاذمٌّ من جزأينِ  فلمَّ

ُُيقُط هبا املاُء من كل جفٍة، ومـه جزيرة العراق، وهي ما بني دجؾة والػرات، وجزيرة 

ادذكورة ذم احلديث، وهي: ما أحاط به بحر اهلـد وبحر الشام، ثم دجؾة والػرات، العرب 

كام هي ظبارة الؼاموس، وبحر الشام هو ادسؿى القوم بالبحر األمحر، وبحر اهلـد هو ادحقط 

ى القوم اخلؾقج العريب، ومل يذكر الؾغويون غر  اهلـدي وكلنَّه ألحق به بحر فارس الَّذي يسؿَّ

ول وإن تػاوتت ظباراهتم ذم بقاكه، وتسؿقتفم جزيرة العرب باشم اجلزيرة إما أنَّه هذا الؼ
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دمّوز إلحاضة املاء هبا من أغؾب جفاهتا، ظذ ظادة العرب ذم التوشع ذم مثل هذا الباب، 

وا دجؾة والػرات بحًرا كام جاء هبذه التسؿقة قوله تعاىل م ظدُّ ا أَّنَّ   مخ جخ مح ُّٱ :وإمَّ
ومعؾوم أنَّ العذب الػرات  ،٣٥الػرقان:  َّمص خص حص مس خس حس جس

 هو الـفر.

 من األرِض باجلزيرة مع كون املاء ٓ ُُيقط به، ولقس بؼربه بحٌر إَّٓ 
ٍ
وٓ يصح تسؿقة جزء

من جفٍة واحدٍة من جفاته، لقس هذا ذم لساِن العرِب، وإكَّام ُيتصّور أن تشتفر جزيرٌة باشم 

ِئفا خلصوصقٍَّة فقه، وإذا كان هذا ففو جزيرة العرب ثمَّ ُيطؾق آشم وُيرا  د به بعُض أجزا

حه ظذ احلؼقؼة قريـٌة، ولعل هذا هو مستـد  جماٌز كادٌر ذم آشتعامل ٓ ُيصار إلقه إَّٓ أن ُترجِّ

ولغًة وذًظا ظذ جاللِة  وكؼاًل  وهو قوٌل باضٌل ظؼاًل  ،من فَّسَّ جزيرة العرب بلرض احلجاز

 بعِض من قال به. 

اجلزيرة الوارد ذم احلديِث ورَد ظذ أرٍض هي جزيرٌة ٓ يعرف أكثر ادخاضبني أو واشم 

قحطاكقُّفم ذم  :بعضفم جزيرًة غُرها، وهي جزيرة العرب، وهذه اجلزيرُة هي أرُض العرِب 

القؿن مـفا، وقريٌش وهوازن وغطػان ومن جاورهم من العرب وظاّمتفم من مرض ذم 

 كجٍد وهجر والبحرين وأضراف العراق، ولقس ذم اجلزيرة غرهم.احلجاز، وربقعُة ومتقٌم ذم 

ولقس من العرب أحد خارج هذه اجلزيرة إَّٓ صقًئا من ربقعة ومرض ممن دخل بالد فارٍس، 

ومل تؽن دياًرا هلم، وبعض العرب ممن دخل الشام كالغساشـة من األزِد وهم قؾقٌل ذم أكـاِف 

 الروِم.

ففي جزيرُة  ؛أنَّه ٓ يسؽـفا غُر العرب، وٓ يسؽن العرب غَرها :فصّح ذم هذه اجلزيرة

العرِب باحلسِّ وادشاهدِة، وصحَّ أنَّ اشم اجلزيرة مطابٌق هلا ذم الؾسان، وأنَّ اشؿفا ظـد 

 العرب جزيرة العرب ذم البؾداِن.
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ا من قال إنَّ جزيرة العرب هي احلجاز، فؼد اشتـد إىل إبؼاء ظؿر بن اخلطا  ب ؓوأمَّ

بعض ادرشكني ذم غر احلجاز كـصارى كجران، وبؼايا هيود القؿن، فرأى أنَّ ذلك صارٌف 

 يرصف اشم اجلزيرِة إىل أرِض احلجاِز وحَدها.

فنن كان قد ُأبؼي بعض ادرشكني خارج احلجاز، فؼد ُأبؼي بعض  ؛وٓ يصحُّ هذا آشتدٓل

اب ظن هذا يليت بنذن اهلل، واحلديث ظذ ادرشكني ذم احلجاز مّدَة خالفِة أيب بؽٍر، واجلو

 طاهره وظؿوِمه.

مل يؼّقده بوشقؾٍة من الوشائل، بل  ملسو هيلع هللا ىلصأمٌر من الـبي  :وإخراج ادرشكني من جزيرة العرب

هو مطؾٌق وادؼصود خروُجُفم من اجلزيرة، ومعؾوٌم أنَّ الؽافر الواحد الذي ٓ صوكة له وٓ 

ه ألي غرٍض ولو لؾتؼرب إىل اهلل بدِمِه تؼرًبا جمرًدا ظن مـعَة ُمباح الدم ذم األصل، جيوز قتؾُ 

كان قتؾه من امتثال ذلك  :ادـػعة الدكقويَّة ذم قتؾِه، فنن كان أمٌر بنخراجه من جزيرة العرب

كان معتدًيا ظؾقفا جيب قتاله وجوًبا ولقس  :األمر، وإذا كان له صوكة ومـعة ذم بالد ادسؾؿني

ج ادرشكني بالؼتال وشقؾة مباحٌة أو واجبٌة، وهي من  ظذ اإلباحِة فحسُب، فثبَت  أن إخرا

ملا ُيصل هبا من الردع لؾؿرشكني والتخويف هلم من دخول جزيرة العرب،  ؛أنػع الوشائل

 ،وهذا ما رأيـاه بعد تػجرات الرياض، حتى صار بعض الصؾقبقني يلمر بعًضا باخلروج

 ج.وضؾب مسمولوهم ممن لقس لوجوده رضورة أن خير

ا جفاد  ؛يؽون جفاَد ضؾٍب وجفاَد دفعٍ  :وإخراج ادرشكني من جزيرة العرب باجلفاد فلمَّ

ين بالرشع أو مسوكني ظذ ما كاكوا ظؾقه  الطؾب فنذا ورد األمر ظذ مرشكني موجودين مؼرِّ

ذم جاهؾقتفم قبل ذلك، وأما جفاد الدفع فنذا دخل ادرشكون اجلزيرة بعد ورود األمر وكان 

ذم ادسؽوت ظـه قبل ورود الـص، وذلك مثل  م فقفا خمالػًة لرصيح الـفي، ٓ داخاًل دخوهُلُ 

قتاهلم ذم أرضفم إن كاكت أرًضا حتت أيدهيم قبل اإلشالم، كان قتاهلم ظـفا وجفادهم فقفا 

من جفاد الطؾب، وإن كاكت أرًضا دخؾوها بعد أن كاكت بليدي ادسؾؿني كان جفادهم 



 
 
 

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
 

6
 
 
 
 

 

وأحؽام آشتدامة والبؼاء ختتؾف ظن أحؽام اإلكشاء وآبتداء،  فقفا من جفاد الدفع،

ًرا، ما ٓ يثبُت أصاًل  ًٓ  ويثبت تبًعا واشتؿرا  .واشتؼال

وإذا اشتبـَت هذا التػريَق بني حايل إخراج ادرشكني من جزيرة العرب، ما يؽون جفاد دفٍع 

طفر لك بنذن  : ؓ كام هو القوم، وما يؽون جفاد ضؾٍب كام كان زمن ظؿر بن اخلطاب

َجفم من اجلزيرة العربقة، وكون ذلك مرشوًظا هلام  اهلل السبب ذم تلخر ظؿر وأيب بؽٍر إخرا

مه والعزم ظؾقه، وظدم  ؛جائًزا  ألن جفاد الطؾب جيوز تلخره لؾؿصؾحة واحلاجة مع التزا

زه دن وجدهم وقد دخؾوا ابتداًء لدخوله ذم جفاد الدفع، وجفاد الدفع ٓ جيوز تلخره  جوا

ل، واهلل أظؾم.  بحاٍل من األحوا

فؿع خصوصقة  ؛اجتؿعت فقه ظدة ُموجبات :وإخراج الصؾقبقني من جزيرة العرب القوم

فدخول  ؛اجتؿعت ادوجبات العامة جلفاد الدفع :اجلزيرة بوجوب إخراج ادرشكني مـفا

ادرشكني بؼوة هلم وصوكة موجب لؾجفاد ذم كل بؾد، وأفرادهم إذا دخؾوا ولو بال قوة 

وصوكة بال إذن من ادسؾؿني ذم أي بؾٍد غر اجلزيرة مباحٌة دماؤهم، أما اجلزيرة فقجب 

ظن الؽافر العؿقل،  قتاهلم فقفا حتى خيرجوا ولو كان دخوهلم بنذن من حاكم مسؾٍم فضاًل 

ء من أرض ادسؾؿني هلم ُيؼقؿون فقفا صعائر كػرهم موجب لؼتاهلم وختؾقة أج زا

وإخراجفم، وقتاهلم لؾؿسؾؿني من هذه األرض واختاذهم هلا قواظد ظسؽرية موجب 

 جلفادهم، وكل من هذه يغؾظ ويشتد إذا كان ذم جزيرة العرب.

ذن اهلل إىل صبفاٍت هذا ما يَّس اهلل تدويـه ذم بقان هذا احلؽم، وشـعرض ذم ادؼال الؼادم بن

ُيوردها ادخالػون ظذ هذا احلؽم ادحؽم من إخراج ادرشكني من جزيرة العرب باجلفاد ذم 

 شبقل اهلل.

وظذ آله وصحابته والتابعني هلم ، وصذ اهلل ظذ ظبده ورشوله حمؿد وشؾَّم، واهلل أظؾم

 .بنحسان إىل يوم الدين
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 ()صبفات وردود

  

احلؿد هلل رب العادني، والصالة والسالم ظذ أذف ادرشؾني، كبقـا حمؿد وظذ آله وصحبه 

 أمجعني، أما بعد:

"أخرجوا ادرشكني من جزيرة  :فؼد شبق ذم العدد املايض احلديُث ظن معـى حديث

َبِه ادُوردِة ظذ آشتدِٓل  العرب"، وذم هذا العدد شـعرض لؾجواب ظن بعض الشُّ

 باحلديِث، والرد ظذ من خالف ذم دٓلته.

قول من قال إنَّ جزيرة الَعرب هي احِلجاُز، وقد شبق ذم  :فلول الشبه وأصفرها وأقدمفا

العرب أوشُع من ذلك، وإكَّام جـح من جـح إىل تلويل الَعدد املايض إثباُت أنَّ جزيرة 

احلديث هبذا ادعـى ملَّا رأى أنَّ من ادرشكني من بؼي خارج احلجاِز ومل خُيرج، وقد ُيستلنس 

أخرجوا هيود  :قال ملسو هيلع هللا ىلصله بام ُروي بسـد ضعقٍف ظن أيب ظبقدة ظامر بن اجلراح أنَّ الـبي 

واألحاديث الصحاح ظذ  ،ث ضعقف اإلشـادأهل احلجاز من جزيرة العرب، ولؽن احلدي

د العام بحؽم يوافق العام ٓ يستؾزم التخصقص،  خالفه، ولو شؾم بصحته فذكر بعض أفرا

ده ألمهقته وذفه، ظذ أنَّ احلديَث أصؾح ذم الدٓلة ظذ كؼقض ما اشتدل به  بل ُيتؿُل إفرا

وا هيود أهل احلجاز من أخرج :فؼد فرق بني احلجاز وجزيرة العرب، ومل يؼل ؛ادستدل

أخرجوا هيود  :من جزيرة العرب، ثم إكه قد جاء ذم احلديث باإلشـاد كػسه :احلجاز، بل قال

 أهل احلجاز وأهل كجران من جزيرة العرب، وأهل كجران خارج احلجاز.

 فالؼول فقفم كالؼول فقؿن بؼي ذم احلجاِز: ؛وأما من بؼي ذم اجلزيرة ذم غر احلجاز

فنخراجفم من  ؛وجودهم قبل األمر بنخراجفم، وكان الشارع قد أقّرهم من قبلإذا كان 

 جـس جفاد الطؾب.
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 ؛ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كان وجودهم بعد األمر بنخراجفم، ودخؾوا خمالػني أمر اهلل ووصقة رشوله 

 فنخراجفم من جـس جفاد الدفع.

د إيضاح التػريق فنن ا ؛وٓ ُيشغَّب ظذ هذا بلّن فعل الصحابة كان إخراَجفم بغر اجلفاد درا

بني أحؽام آبتداء وأحؽام آشتدامة، ثمَّ إنَّ العؾة ادوجبة لؾجفاد موجودة وقت الصحابة 

وهي إخراج ظدو جيب إخراجه من بالد ادسؾؿني، ومل ُيؼاتؾوا ألنَّ اجلفاد ضؾًبا ودفًعا قد 

قسؼط تعني جفاد الدفع يسؼط ويؽػي اهلل ادممـني الؼتال إذا رجع العدو ظام ُقوتل ألجؾه، ف

إذا رجع الصائل ظن صقاله، ويسؼط وجوب الطؾب إذا أشؾم الؽافر أو بذل اجلزية ظذ 

 تػاصقل ذم الػروع لقس هذا حمؾَّفا.

فننَّ جفاد  ؛فنذا تؼرر أنَّ إبؼاء الصحابة دن ُأبؼي من ادرشكني كان من جـس جفاد الطؾب

ع، بل جيوز تلخره دصؾحة أو خوِف مػسدٍة الطؾب ٓ جيب ظذ الػور كام جيب جفاد الدف

ُيرجى أن تزول قريًبا، كام جيوز تلخره ٓكشغال ظسؽر ادسؾؿني بػتوٍح، أو ٓكشغال إمام 

ادسؾؿني بلمٍر كزل به، أو كازلٍة حؾَّت بادسؾؿني دون تعطقٍل له، وجيوز تلخره دصؾحٍة 

ء كان هبدكٍة أو م قتاله وظدم اشتدامِة  لؾؿسؾؿني ذم بؼاء ذلك العدوِّ شوا بغِرها مع التزا

 اهلدكِة.

ًٓ  وأبو بؽٍر الصديق ؓ ين والروم، ومل يؾبث بعد  كان فسَة خالفتِِه مشغو بؼتال ادرتدِّ

 :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصاشتؼرار األمر حتى قبضه اهلل، أما ظؿر فؾام جاءه الثبت ظن رشول اهلل 

 ن خقَز ذم الؼصة ادعروفة.أجذ القفود م ":أخرجوا ادرشكني من جزيرة العرب"

فال ُيتج أحد بسك الصديق لؾقفود ذم خقز، وٓ بسك الػاروق هلم أو لغرهم ذم غرها، إٓ 

بلن كاكوا مستوضـي األرض يسؽـون الديار من أول األمر،  ؛حقُث كاكت احلال واحدة

 اظتداًء ظؾقفا.بخالف من َوَرد ظؾقفا بعد الـفي، وكان دخوُلُه اكتفاًكا ألرض اجلزيرة و

 ؛وإذا اشتبان هذا األصل من التػريق بني ادوجودين قبل الـفي، ومن دخؾوا بعد الـفي

 .ملسو هيلع هللا ىلصزالت الشبفة ذم احتجاج من احتج ببؼاء بعض ادرشكني ذم اجلزيرة بعد وفاة الـبي 
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وأما من احتج بؿن دخل اجلزيرة من بعد كليب لملمة ادجود الَّذي ثبت باألشاكقد 

فلبو لملمة كان رققًؼا، والرققق من مجؾة أموال ادسؾؿني ولقسوا  ؛أنَّه كان مرشًكا الصحقحةِ 

ومل جُيِز أحٌد  ،األمة غر الؽتابقة ءكاألحرار ذم األحؽام، ولذا أجاز كثٌر من أهل العؾم وط

كؽاَحفا، وجوزوا آشتعاكة بالرققق ادرشك واختؾػوا ذم آشتعاكة بادرشك احلر، ودية 

ق ادرشك وادممن واحدٌة ٓ تزيد دية ادسؾم مـفام ظذ الؽافر وهي ققؿُتُه، وغر ذلك الرقق

 ًٓ من مجؾة األموال وٓ ُيـظر لديـه،  من األحؽام التي ُيعامل فقفا الرققق من جفة كوكه ما

كاكت حاله كحال القفود الذين  :ولو ُفرض أنَّ واحًدا من همٓء ُأظتَق بعد أن دخل ادديـة

ٌر واشتدامٌة ملا كان أصؾه  كاكوا ذم خقز وغرهم، ممن دخل بسبٍب ُمباٍح، فبؼاؤه بعده اشتؿرا

 مرشوًظا، ولقس إكشاًء وابتداًء لإلقامة كام ٓ خيػى.

َبِه التي ُأوردت ظذ هذا احلديث ادحؽم البنيِّ   ؛ومما أورده موقع اإلشالم الق :ومن أبرِد الشُّ

حني زظم أنَّ احلديث ٓ يؼتيض قتاهلم بل أمر باإلخراج، وزظؿوا بعد ذلك أنَّ احلديث ٓ 

يدل ظذ الؼتال ٓ بادـطوق وٓ ادػفوم! مع أنَّ األمر بنخراجفم مطؾٌق مل ُيؼقَّد بوشقؾٍة ٓ 

 باإلكذار وٓ بالؼتاِل، ومن كتب هذا آظساض َخَؾَط بني ادـطوق وادػفوم، والـص

ِه، ولؽـَّه دالٌّ ظؾقه بؿـطوِقِه الَّذي هو مطؾٌق ذم  ؛والظاهر ففو ٓ يدلُّ ظذ الؼتال بـصِّ

ء اإلكذار أو الؼتال، ظذ أنَّ  ًجا هلم كان من دٓلِة ادـطوِق، شوا اإلخراج، فؽل ما كان إخرا

ؽـفم ادخالػني هلم ذم معـى هذا احلديث ٓ خيالػون ذم أنَّ خروجفم باإلكذار كاٍف، ول

يرون أن الؼتال دن مل يؽن له اإلكذار كافًقا، وهذا ظذ فرِض أنَّ مـاط قتال ادرشكني ذم 

 اجلزيرة القوم هو جمرد دخوهلم جزيرة العرب بؼطع الـظر ظن بؼقة العؾل األُخرى.

هقِة التي ُأورَدت ظذ آشتدٓل هبذا احلديث، واظُسَض هبا من َّنض  ومن الشبه الوا

د باحلديِث أخرجوا ادرشكني ادحاربني  :والؼقام بوصقته ملسو هيلع هللا ىلصحمؿد  ٓمتثال أمر أنَّ ادرا

 لؾؿسؾؿني من جزيرة العرب.
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وادرشكون ادحاربون ُيممر بؼتاهِلم ذم كل مؽاٍن وكل أرٍض، وُيممر بنخراجفم من كل بؾٍد 

من  لؾؿسؾؿنَي، فلي خصوصقٍَّة جلزيرة العرب ذم هذا احلؽم؟! مع اتػاق العؾامء وغرهم

ادوافق وادخالف ظذ أنَّ احلديث دالٌّ ظذ خصوصقٍَّة جلزيرة العرِب دون شائر البالد، 

ظى ختصقصفا به من بؼاء بعض ادرشكني  ص هلا، وما ُيدَّ ة ٓ خمصِّ واألحاديُث الصحقحُة ظامَّ

م اجلواب ظـه.  تؼدَّ

)اكتؼاض آظساض ظذ هذا وما ظدا هذا من صبٍه مما اضَّؾعُت ظؾقِه قد َأَجْبُت ظـِه ذم 

وأشلل اهلل أن يؽتب به الـػع، وإكام  ،تػجرات الرياض( بجواٍب أرجو أن يؽون فقه كػايةٌ 

 قصدُت ذم هذا ادوضِع اجلواب ظن صبفاٍت مل ُأضل الؽالم فقفا ذم آكتؼاض.

مهللا أخرج ادرشكني من جزيرة العرب أصالء ممزقني، بليديـا وأيدي ظباِدك ادُممـني، 

وارزقـا اهلداية والسداد والثبات ظذ احلق والعؾم والعؿل واجلفاِد حتى كؾؼاك، صفداء ذم 

 شبقؾك مؼبؾني غر مدبرين، برمحتك يا أرحم الرامحني.

ومن تبعفم بنحساٍن إىل يوم ، وظذ آله وصحبه أمجعني ،وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد

 .الدين


