
   أنا؟ فأين قتلت إن أرأيت  : أحد يوم للنبي رجل قال: جابر حديث شرح

جل   ق ال  :  ق ال   عن ه للاه   رِضي جابر   ع ن   ِ  ر  د   يوم   وس لَّم عليه للاه  صلَّى للنَّبي  : أهحه

نَِّة«  في: » ق ال   أنا؟ فأين   قهتِلته  إِن   أرأي ت    ثمَّ  يِدِه، في كهنَّ  تمرات   فأل ق ى الج 

تَّفق  . قهتِل   حتَّى قاتل      مه

مةه  قال :- للا رحمه -  عثيمين ابنه  العَّلَّ  

  األعمال إلى - عنهم للا رضي - الصَّحابةِ   مبادرةِ  على دليل   الحديث هذا في

ة لهم كانت ولهذا شأنههم؛  وهذا فيها، يتأخرون ال وأنهم  الصالحة،  في العزَّ

.  اآلخرة وفي الدنيا،  

ن   أن: الفوائد من جابر حديث وفي   ولكن الجنة، في فإنه للا؛ سبيل في قهتل م 

  يقاتل الذي هو: للا سبيل في يقتل الذي للا؟ سبيل في يقتل الذي هو من

  يقاتل وإنما رياء، وال شجاعة وال حميَّة   يقاتل  ال العليا، هي للا كلمة لتكون

  أجل من يقاتلون الذين مثل  حمية؛ قاتل من أما العليا، هي للا كلمة لتكون

، العربية القومية   أجل من  القتال ألن وذلك  شهداء؛ ليسوا هؤالء فإنَّ  مثَّل 

. حمية ألنه للا، سبيل في ليس العربية القومية  

ا وكذلك   ألنه القتال على شجاعته تحمله من  يعني شجاعة ؛ يقاتل من: أيض 

ا فهذا بها، يقوم أن يحب بصفة  اتصف إذا اإلنسان أن  والغالب شجاع،  أيض 

. للا سبيل في ليس قهتل إذا  

ا وكذلك   يقاتل رجل وأنه مكانه، ليهرى - باهلل والعياذ  - مراءاة قاتل من: أيض 

  سئل وسلم عليه للا صلى النبي ألن للا؛ سبيل في ليس فإنه الكفار، األعداء

 في ذلك أي    مكانه؛ ليرى  ويقاتل شجاعة، ويقاتل حميَّة، يقاتل الرجل عن

ن  : » فقال للا؟ سبيل . للاِ«  سبيلِ  في فهو العليا هي للاِ   كلمةه  لتكون   قات ل م   

 معرفة على - عنهم للا رضي - الصحابة حرص على دليل هذا وفي

  من هذا وكان والسَّلم، الصَّلة عليه النبي سأل الرجل هذا ألن األمور؛



  وسلم؛ عليه للا صلى النبي  يسألوا حتى الفرصة يفوتون  ال أنهم عادتهم؛

ا هذا من يستفيدون  ألنهم ، علم  نَّ  قد بالشريعة الع اِلم فإن وعمَّل   عليه للا م 

 كان - عنهم للا رضي - والصحابة أخرى، منَّة   فهذه به  عمل إذا ثم بالعلم،

  أجل من الشرعي الحكم عن وسلم عليه للا صلى النبي فيسألون شأنهم، هذا

 عن يسألون  فإنهم اليوم، الناس من كثير   عليه ما بخَّلف به، يعملوا أن

الشرعية؛  األحكام  


