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سؤال: كيف نجمع بين قول النبي صلى هللا عليه 
للجهاد  خروجنا  وبين  العدو  لقاء  تتمنوا  ال  وسلم 

وتمنينا للقاء العدو وجهاده وقتاله؟

الجواب: عن عبد هللا بن أبي أوفى –ر�سي هللا عنه 
- : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بعض أيامه 
الشمس،  مالت  إذا  حتى  انتظر  العدو  فيها  لقي  التي 
قام فيهم فقال : ]يا أيها الناس، ال تتمنوا لقاء العدو، 
فاصبروا،  لقيتموهم  فإذا  العافية،  هللا  واسألوا 
واعلموا أن الجنة تحت ظالل السيوف، ثم قال النبي 
ومجري  الكتاب،  منزل  اللهم  وسلم:  عليه  هللا  صلى 
عليهم[ وانصرنا  اهزمهم  األحزاب،  وهازم   ، السحاب 

أخرجه البخاري ، ومسلم.

فهذا الحديث ينهى فيه النبي صلى هللا عليه وسلم 
عن تمني لقاء العدو، وهو كما قال بعض العلماء أن 
ني عدوك، وذكر العلماء عدَة أسباٍب  يقول : اللهم لّقِ
لهذا النهي مجملها يدور حول ما قد يصيب اإلنسان 
والوثوق  قوته  على  واالتكال  والعجب  االغترار  من 
بعاقبة أمره، ومن ثم يقود إلى االستهانة بعدوه وعدم 
بذلك،  نفسه  على  فيجني  والحزم  واالحتياط  الحذر 
قال اإلمام النووي رحمه هللا تعالى : ]إنما نهى عن تمني 
لقاء العدو ملا فيه من صورة اإلعجاب واالتكال على 
ضمن  وقد  بغي،  نوع  وهو  بالقوة،  والوثوق  النفس 
يتضمن  وألنه  ينصره،  أن  عليه  بغى  ملن  تعالى  هللا 

االحتياط  يخالف  وهذا  واحتقاره،  بالعدو  االهتمام  قلة 
صورة  في  التمني  عن  النهي  على  بعضهم  وتأوله  والحزم، 
ضرر،  وحصول  فيه،  املصلحة  في  شك  إذا  وهي  خاصة، 
وإال فالقتال كله فضيلة وطاعة، والصحيح األول، ولهذا 
وسلم:  عليه  هللا  صلى  بقوله  وسلم  عليه  هللا  صلى  تممه 
واسألوا هللا العافية، وقد كثرت األحاديث في األمر بسؤال 
جميع  لدفع  املتناولة  العامة  األلفاظ  من  وهي  العافية 
واآلخرة[)  والدنيا  الدين  في  والباطن  البدن  في  املكروهات 

شرح النووي : 12 / 46(.

يلزم منه عدم حرص  العدو ال  لقاء  تمني  فالنهي عن 
طلبًا  فيه  واالجتهاد  له  واالستعداد  الجهاد  على  اإلنسان 
لرضوان هللا، واستجابًة ألمره، وحرصًا على جزيل ثوابه، 
الجهاد  عبادة  أداء  على  تحث  التي  واألحاديث  واآليات 
أكثر  عنها  املتخلفين  وتذم  فيها  والتهاون  تركها  من  وتحذر 
من أن تح�سى، فيكون النهي عن التمني ملا يترتب عليه مما 
قد يلحق املتمني من العجب، والتيقن بثباته عند اللقاء، 
وتمام  هللا  على  االعتماد  عن  املرء  يبعد  خفيٌّ  أمٌر  وهو 
التوكل عليه وحسن الظن به، كما يقود إلى االتكال على 
األسباب، فاملرء املسلٌم مطالٌب شرعًا بالجهاد ومأموٌر به 
ْبُكْم  ُيَعّذِ َتْنِفُروا  ﴿ِإال   : تعالى  تركه كما قال  ومعاقٌب على 
 ُ وُه َشْيًئا َواللَّ ِليًما َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم َوال َتُضرُّ

َ
َعَذاًبا أ

﴿َوال   : التوبة: 39، وقال سبحانه  َقِديٌر﴾   �َشْيٍء  ُكّلِ  َعَلى 
ُوَن َكَما  ملَ

ْ
ُهْم َيأ ُوَن َفِإنَّ ملَ

ْ
َتِهُنوا ِفي اْبِتَغاِء اْلَقْوِم ِإْن َتُكوُنوا َتأ

َعِليًما   ُ اللَّ َوَكاَن  َيْرُجوَن  ال  َما   ِ
اللَّ ِمَن  َوَتْرُجوَن  ُوَن  ملَ

ْ
َتأ

َحِكيًما﴾ النساء: 104، وأما األحاديث في ذلك فهي كثيرة 
8معلومة.

سؤال وجواب
مع الشيخ أبي يحيى الليبي (رحمه الله)
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وهو مع مطالبة الشرع له بذلك إال أنه منهيٌّ عن 
تمني لقاء العدو، ألن هذا التمني غالبًا ما يكون دافعه 
وسببه وثوق املرء بقوة نفسه وثباته وصبره، وفي غزوة 
الحقائق  تكون  ما  وغالبًا  ذلك،  في  بليٌغ  درٌس  حنين 
خالف ما يظن اإلنسان فيقع منه املحذور من الفرار 
وليس  واالضطراب،  الخوف  شدة  أو  الثبات،  وعدم 
ْوَن  الخبر كاملعاينة، كما قال تعالى : ﴿َوَلَقْد ُكْنُتْم َتَمنَّ
ْنُتْم َتْنُظُروَن﴾  

َ
ْيُتُموُه َوأ

َ
ْن َتْلَقْوُه َفَقْد َرأ

َ
َْوَت ِمْن َقْبِل أ  املْ

في  الطبري  جعفر  أبو  اإلمام  قال   ،  143 عمران:  آل 
]وإنما قيل:«ولقد كنتم تمنون املوت من   : اآلية  هذه 
قبل أن تلقوه«، ألن قوًما من أصحاب رسول هللا صلى 
يتمنون  كانوا  بدًرا،  يشهد  لم  ممن  وسلم  عليه  هللا 
قبل أحد يوًما مثل يوم بدر، فُيْبُلوا هللا من أنفسهم 
فلما  بدر.  أهل  نال  ما  مثل  األجر  من  وينالوا  خيًرا، 
ى 

َ
أوف حتى  بعضهم  وصبَر  بعضهم،  فّر  أحد  يوم  كان 

بما كان عاهد هللا قبل ذلك، فعاتب هللا من فّر منهم 
تلقوه«،  أن  قبل  من  املوت  تمنون  كنتم  فقال:«ولقد 
بعهدهم.[  واملوفين  منهم  الصابرين  على  وأثنى  اآلية، 

)تفسير الطبري : 7 / 248(.

 : هللا  رحمه  العيد  دقيق  ابن  العالم  قال   ولهذا 
على  وأصعبها  األشياء  أشق  من  املوت  لقاء  كان  ]وملا 
عند  املقدرة  األمور  وكانت  كثيرة  وجوه  من  النفوس 
النفس ليست كاألمور املحققة لها: خ�سي أن ال تكون 
عند التحقيق كما ينبغي فكره تمني لقاء العدو لذلك 
وعد  ملا  املخالفة  احتمال  من   - وقع  إن   - فيه  وملا 

اإلنسان من نفسه[ )إحكام األحكام :1 / 489(.

]اعلم   :  – هللا  رحمه   – الجوزي  ابن  اإلمام  وقال 
أن تمني لقاء العدو يتضمن أمرين: أحدهما: استدعاء 
البالء، والثاني: ادعاء الصبر، وما يدري اإلنسان كيف 
قوته،  على  متوكل  واملدعي  البالء،  على  صبره  يكون 
ومن  وتصرفها،  األقدار  مالحظة  عن  بدعواه  معرض 
فاتتهم  الذين  تمنى  كما  دعواه،  إلى  وكل  كذلك  كان 
غزوة بدر فلم يثبتوا يوم أحد، وكما أعجبتهم كثرتهم 
ال  أنه  على  الحديث  هذا  نبه  وقد  فهزموا،  حنين  يوم 
 : البالء بحال[ ) كشف املشكل  ينبغي ألحد أن يتمنى 

.)948 / 1

تعارض  ال  أنه   : املسألة  هذه  في  القول  وخالصة 
الشهادة، وتقحمه ملواطنها،  اإلنسان على  بين حرص 
وتأديته لواجب الجهاد، واجتهاده في القيام به، وحذره 

من تركه والتفريط فيه، وبين النهي عن تمنيه لقاء العدو، 
قوته،  على  متكٌل  املرء  بأن  يوحي  العدو  لقاء  تمني  ألن 
وقوة  والصبر  الثبات  من  نفسه  في  يظنه  ما  على  معتمٌد 
والتخلي  األسباب  إلى  االلتفات  من  �سيٌء  ذلك  وفي  القلب 
عن مسّبب األسباب جل جالله، ومما يستأنس به ما جاء 
العدو وسلوا  لقاء  تتمنوا  ]ال   : الحديث  روايات  في بعض 
هللا العافية فإنكم ال تدرون ما تبتلون منهم[رواه الحاكم، 
أبي  وعن  عنه،  هللا  ر�سي  جابر  عن  الصغير  في  والطبراني 
هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ]ال تمنوا 
لقاء العدو فإنكم ال تدرون ما يكون في ذلك[رواه أحمد، 
كالٌم  املسألة  في  وللعلماء  األوسط.  في  والطبراني  والبزار، 

كثيٌر ولعل هذا أوجهها وهللا تعالى أعلم.

الحديث على وقٍت خاّصٍ  العلماء حمل معنى  وبعض 
هو يوم الخندق، وقد يشهد لهم ما جاء في بعض روايات 
الحديث الضعيفة : ]ال تسألوا لقاء العدو غدا، وسلوا هللا 

العافية[ رواه أبو يعلى املوصلي عن عبد هللا بن أبي أوفى.

وهللا تعالى أعلم.

والبغض  الحقد  بين  التفريق  يكون  كيف  سؤال: 
هدايتهم  حب  وبين  باملسلمين  يفعلونه  ما  على  للكفار 
ودخولهم في دين اإلسالم لقول النبي صلى هللا عليه وسلم 
لعلي ر�سي اله عنه :ألن يهدي هللا بك رجاًل واحدًا خير لك 
من حمر النعم، وهل الحقد والكره والبغض نفس املعنى 

أم بينها فرق.

العداوة  إبداء  بين  تعارض  هناك  ليس  الجواب: 
والبغضاء والبراءة من الكفار وبين حب هدايتهم، والحرص 
إال  أرسلوا  ما  والسالم  الصالة  عليهم  والرسل  ذلك،  على 
مع  وهم  ربهم،  عبادة  طريق  إلى  وإرشادهم  الناس  لهداية 
ذلك برآء من الكفار وكفرهم مجاهرون لهم بالعداوة كما 
ِإْبَراِهيَم  ْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي 

ُ
َلُكْم أ ﴿َقْد َكاَنْت   : قال هللا تعالى 

ا َتْعُبُدوَن  ا ُبَرآُء ِمْنُكْم َوِممَّ ِذيَن َمَعُه ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّ َوالَّ
اْلَعَداَوُة  َوَبْيَنُكُم  َبْيَنَنا  َوَبَدا  ِبُكْم  َكَفْرَنا   ِ

اللَّ ُدوِن  ِمْن 
ِ َوْحَدُه ِإال َقْوَل ِإْبَراِهيَم 

ى ُتْؤِمُنوا ِباللَّ َبًدا َحتَّ
َ
َواْلَبْغَضاُء أ

َنا  ِ ِمْن �َشْيٍء َربَّ
ْمِلُك َلَك ِمَن اللَّ

َ
ْسَتْغِفَرنَّ َلَك َوَما أ

َ
ِبيِه أل

َ
أل

َِصيُر﴾  املمتحنة: 4،  املْ َوِإَلْيَك  َنْبَنا 
َ
أ َوِإَلْيَك  ْلَنا  َتَوكَّ َعَلْيَك 

فإبراهيم عليه السالم –الذي أمرنا باالئتساء به – أعلن 
براءته وأظهر عداوته وبغضاءه لقومه ما داموا متلبسين 

9
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وال  يقطعها  ال  العداوة  هذه  أن  وأعلمهم  بكفرهم، 
هذه  سبب  أن  وذلك  وحده،  باهلل  إيمانهم  إال  يرفعها 
الكفر  من  به  يتلبسون  ما  هو  والبغضاء  العداوة 
يسعون  واملسلمون  ولشرائعه،  هلل  واملحادة  والشرك 
والجهاد  بالدعوة  الكفر-  –وهو  السبب  هذا  إلزالة 
زال  الكفر-  –وهو  السبب  زال  فإذا  ذلك،  ونحو 

ب -وهو العداوة والبغضاء-. املسبَّ

وأعظم  للناس،  الخير  املرء  يحب  أن  بين  ففرق   
الخير هو الهداية إلى الصراط املستقيم، ويحرص على 
هم ويواليهم ويواّدهم  ذلك أشد الحرص، وبين أن يحبَّ
مع كفرهم، فحب الخير لهم �سيٌء وحبهم �سيٌء آخر، 
الناس  أشد  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  كان  وقد 
حتى  اإلسالم  في  ودخولهم  قومه  هداية  على  حرصًا 
َيُكوُنوا  ال 

َ
أ َنْفَسَك  َباِخٌع  َك  ﴿َلَعلَّ  : له  تعالى  هللا  قال 

َك  ﴿َفَلَعلَّ  : قائل  من  عز  وقال   ،3 ُمْؤِمِنيَن﴾الشعراء: 
َباِخٌع َنْفَسَك َعَلى آَثاِرِهْم ِإْن َلْم ُيْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث 
 َ َسًفا﴾ الكهف: 6، وقال سبحانه وتعالى : ﴿َفِإنَّ اللَّ

َ
أ

َنْفُسَك  َتْذَهْب  َفال  َيَشاُء  َمْن  َوَيْهِدي  َيَشاُء  َمْن  ُيِضلُّ 
َعَلْيِهْم َحَسَراٍت﴾  فاطر: 8

 قال العالمة السعدي -رحمه هللا- في تفسير اآلية 
ينذر  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  ]فكان   : األولى 
فيهتدي  املستقيم،  الصراط  به  ويهدي  الناس،  به 
بذلك عباد هللا املتقون، ويعرض عنه من كتب عليه 
الشقاء، فكان يحزن حزنا شديدا، على عدم إيمانهم، 

حرصا منه على الخير، ونصحا لهم.

َك َباِخٌع َنْفَسَك﴾ أي:  ﴿َلَعلَّ فلهذا قال تعالى عنه: 
فال  أي:  ُمْؤِمِنيَن﴾  َيُكوُنوا  ال 

َ
﴿أ عليها،  وشاق  مهلكها 

تفعل، وال تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الهداية 
)تفسير  التبليغ[   من  عليك  ما  أديت  وقد  هللا،  بيد 

السعدي : 589(.

أرسله هللا  قد  والسالم  الصالة  عليه  وهذا مو�سى 
إلى أظلم أهل األرض وأعظمهم مجاهرة بغليظ  تعالى 
تنكياًل  وأشدهم  تعالى،  هلل  عداوة  وأصرحهم  الكفر، 
شك  ال  األعمال  وهذه  لهم،  وتقتياًل  باملستضعفين 
أنها توجب أق�سى درجات العداوة والبغضاء والبراءة 
واملقت، ومع ذلك قال هللا تعالى ملو�سى وأخيه هارون 
ى 

َ
ُه َطغ عليهم الصالة والسالم : ﴿اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَّ

َيْخ�َشى﴾ طه:43– ْو 
َ
أ ُر  َيَتَذكَّ ُه  َلَعلَّ ًنا  َلّيِ َقْوال  َلُه  َفُقوال 

ُه  ِإنَّ ِفْرَعْوَن  ِإَلى  ﴿اْذَهْب   : أيضًا  سبحانه  وقال   ،44
ْن َتَزكَّى﴾ النازعات: 17 – 19، 

َ
ى َفُقْل َهْل َلَك ِإَلى أ

َ
َطغ

ولهذا ملا دعا مو�سى فرعوَن وأظهر له اآليات البينات، 
فاستكبر هو وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
إسالمهم  من  والسالم  الصالة  عليه  مو�سى  وأيس  وعلوًا، 
ورأى تماديهم في كفرهم وظلمهم والتنكيل باملستضعفين 
﴿َوَقاَل   : وجل  عز  قال  كما  املعروفة  دعوته  عليهم  دعا 
ْمَواال ِفي اْلَحَياِة 

َ
ُه ِزيَنًة َوأ

َ
َك آَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمأل َنا ِإنَّ ُمو�َشى َربَّ

ْمَواِلِهْم 
َ
َنا اْطِمْس َعَلى أ وا َعْن َسِبيِلَك َربَّ َنا ِلُيِضلُّ ْنَيا َربَّ الدُّ

ِليَم﴾ 
َ
ى َيَرُوا اْلَعَذاَب األ َواْشُدْد َعَلى ُقُلوِبِهْم َفال ُيْؤِمُنوا َحتَّ

يونس: 88، ومثل ذلك دعوة نوح عليه السالم على قومه 
ملا دعاهم لياًل ونهارًا سرًا وجهارًا فلم يزدهم دعاؤه إال فرارا: 
َك  اًرا ِإنَّ ْرِض ِمَن اْلَكاِفِريَن َديَّ

َ
﴿َوَقاَل ُنوٌح َرّبِ ال َتَذْر َعَلى األ

اًرا﴾  َكفَّ َفاِجًرا  ِإال  َيِلُدوا  َوال  ِعَباَدَك  وا  ُيِضلُّ َتَذْرُهْم   ِإْن 
نوح: 26 – 27.

ينبغي أن يكون حال املسلم فمقصده وغايته  وهكذا 
النور  إلى  الظلمات  من  وإخراجهم  الناس  هداية  هو 
وإنقاذهم من الكفر إلى اإليمان بالدعوة والجهاد والتعليم 
لهم  مبغضًا  يكون  للكفرة  دعوته  مع  وهو  ذلك،  وغير 
متبرءًا منهم ومن كفرهم مجاهرًا لهم بالعداوة ما استطاع 
إلى ذلك سبياًل؛ ألنهم َنجٌس ممقوتون عند هللا تعالى وهم 
فإن  أندادا،  دونه  من  واتخذوا  به  كفروا  الذين  أعداؤه 
اهتدوا صاروا من أهل اإليمان وثبتت لهم أخّوته ولهم حق 
تنقطع عداوتهم ولم ترفع  لم  تمادوا وأصروا  الوالء، وإن 
البراءة منهم، وال يمنع هذا من معاملتهم بالتي هي أحسن، 

والعدل معهم، والحكمة في دعوتهم.

ما  هو  ودعوتهم  هدايتهم  على  الحرص  معنى  وليس 
يفعله بعض الجهلة من تركهم للجهاد في سبيل هللا وقتال 
الكفار بدعوى أن هدايتهم أولى من قتلهم، فصاحب هذا 
بالدعوة  أمر  الذي  ربه  على  يستدرك  كأنه  لجهله  القول 
والجهاد معًا وقد قال هللا تعالى لنبيه صلى هللا عليه وسلم 
﴿َوَما   : الذي أرسله للناس كافة وأمره بتبليغ ما أرسل به 
اِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَن﴾ يوسف: 103، فليس  ُر النَّ

َ
ْكث

َ
أ

معنى الحرص التخلي عن املأمور –وهو الجهاد هنا – 

وأما هل هناك فرٌق بين الحقد، والكره، والبغض. فمن 
حيث اللغة فلكل كلمة من هذه الكلمات معناها الخاص 
بها ، قال ابن منظور : ]الِحْقُد ِإمساك العداوة في القلب 

والتربص ِلُفْرَصِتها[ ويراجع الباقي في كتب املعاجم.

هو  بالكفار  يتعلق  فيما  القرآن  في  ذكره  جاء  والذي 
العداوة، والبغضاء، والبراءة، وهللا أعلم.
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