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اجلهاد
يف ســــــــــــــــــــــبيل اهلل تعاىل

مفهومه ،و ُح ْكمه ،ومراتبه ،وضوابطه ،وأنواعه ،وأهدافه ،وفضله ،وأسباب النصر على األعداء

يف ضوء الكتاب والسنة
تقديم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لإلفتاء

تأليف الفقير إلى هللا تعالى

د .سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الطبعة السادسة 1431هـ

ههه
مقدمة معالي العالمة الشيخ الدكتور صاحل بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لإلفتاء

احلمد هلل ،وبعد:
فقد اطلعت عىل هذه الرسالة يف موضوو «اجلهاد يف يفبال ايفاه» مو
إعووداا الخووعي سووععد ب و عووط وهووي القلةوواد وه و

سووالة عوود يف

موضوووع ا مساس و ة يف و ل ووا ل عوواه احلووس يف هووذه ااذووهلة الل و

ا بل ووا

األهواء .فجزاه اهلل خري ًا عىل ما كلب ونفع بام بني.
وصىل اهلل وسلم عىل ن عسا حممد وعىل آله وصل ه.

كل ه

صدلحيفبنيففوزانيفالفوزانيف
عضو هيئة كبار العلماء

يف 1436 /6 /25هو.

المقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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املقدمة

إه احلمود هلل ،نلمووده ،ونذوولععسه ،ونذوولوفره ،ونعووو بوواهلل مو رو
أنفذسا ،وم سعئات أعاملسا ،م هيده اهلل فال َّ
مضل لوه ،ومو لضضولل فوال

هااي له ،وأش د أه ال إله إال اهلل وحده ال رضك لوه ،وأشو د أه حممودً ا
ع ده و سوله ،ب َّلغ الرسالة ،وأ َّاى األمانة ،ونصح األموة ،و اهود يف اهلل
حو َّوس ووااه ،فصوولوات اهلل وسووالمه علعووه ،وعووىل آلووه وأصوولابه ،وم و
كثريا .أما بعد.
ت ع م بإحذاه إىل ضوم ض عثوه ،وسلم
ً
تذلعام ً
ف ذه كلوامت خملصوات يف ((اجلهاد يف يفبال ايفاهيفتعادى))،يفب َّعسو لت فع وا:
مف وم اجل اا ،وحكمه ،ومرات ه ،وضوابةه ،وأنوا اجل اا يف س عل اهلل،
وأهدافه ،واحلكمة م مرشوععله ،وفضله ،والرتهعب م ترك اجل واا يف
س و عل اهلل ،وبعوواه ش و داء ملووري ااعركووة ،وأس و ال وعواموول السص و عووىل
األعداء ،واهلل  أسال أه ضسص ااجاهدض يف سو عله يف كول مكواه ،وأه
ضوفق م للعمل بعوامل السص وأس ابه ،واإلخوال يف القوول والعمول،
والرمل ووة فووعام عسوود اهلل مو الثوووال الع ووعم ،واللجووا الرابلووة ،والفووو
بذعاا الدنعا واآلخر .
وأسهل اهلل تعاىل أه جيعل هذا العمل القلعل م ا ًكا ،وأه ضسفعسو بوه يف
حعايت ،وبعد ممايت ،وأه ضسفع به كول مو انل ول إلعوهن فإنوه سو لانه أكورم
مهمول وخري مذؤول ،وهو حذ سا ونعم الوكعول ،وال حوول وال وو إال

المقدمة

4

بواهلل العووط الع وعم ،وصووىل اهلل وسوولم وبوا ك عووىل ن عسووا حممود وعووىل آلووه
وأصلابه ،وم ت ع م بإحذاه إىل ضوم الدض .
امللؤل يف
الريدضيف يف1411/2/6ها
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املبحث األول :تعريف اجلهاد لغة وشرعاً

أوال :تعريف الجهاد لغة:

هو:بذل واسلفراغ ما يف الوسع والةا ة م

ول أو فعل(.)1

ثانيا :تعريف الجهاد شرعا:

هو :بذل اجل ود مو ااذولمني يف لوال الكفوا ااعانودض االوا بني،

واارتدض  ،وال وا ونلوهمن إلعالء كلمة اهلل تعاىل(.)2

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفانظريفالنهديةيف يفغريبيفاحلديثيفالبنيفاألثري،يف،319/1يفبدبيفاجل ميفمعيفاهلدء،يفواملصلدحيفاملناري،يفماد يف
((جهد))،يف.112/1يف

()2يفيفانظر:يففتحيفاللدري،يفالبنيفحجر،يف،2/6يفومنتهىيفاإلرا ات،يفملحمديفبنيفأمحاديفالفتاوح ،يف،203/2يفواإلقناد يف
لطدلبيفاالنتفد ،يفللحجدوي،يف،61/2يفوالروضيفاملربعيفماعيفحديا ةيفابانيفقدبام،يف،253/4يفوبالايفالالا يف

للصنعدين،يف،237/7يفون ايفاألوطدريفللشوكدين،يف،6/5يفواملغن يفالبنيفقدامة،يف،10/13يفواملقناعيفماعيفال احيف
الكلرييفواإلنصدف،يف،12/10يفوال حيفاملمتعيفالبنيفعث مني.8/8،يف

حكم الجهاد في سبيل هللا

6

املبحث الثاني :حكم اجلهاد يف سبيل اهلل

اجل اا فرض كفاضة إ ا ام به م ضكف م ااذلمني سقط اإلثم عو
ُونيفلِ َ ِنف ُرو ْايفكَآ َّف ًةيف َف َل ْوالَيف َن َف َار ِيفمانيف
َدنيفالاْ ُم ْلؤ ِمن َ
ال ا ني( .)1ال اهلل تعاىلَ  :و َمديفك َ
ينيفولِ ِ
ِ
ِ ٍ
نذ ُرو ْايف َق ْو َم ُه ْميفإِ َذا َيفر َج ُعو ْايفإِ َلا ْ ِه ْميف
ُيفك ِّايفف ْر َقة ِّيفمن ُْه ْميف َطآئ َف ٌةيف ِّل َ َت َف َّق ُهو ْايف ِ يفالدِّ ِ َ ُ
ون.)2(
يفَي َذ ُر َيف
َل َع َّل ُه ْم َ ْ
ووال العالمووة حمموود ب و صووالح العثعمووني

ووه اهلل تعوواىل يف فرضووعة

اجل اا(( :البد فعه مو ر ،،وهوو أه ضكووه عسود ااذولمني ود و وو
ضذلةععوه هبا القلوال ،فوإه ي ضكو لودهيم ود  ،فوإه إ لوام أنفذو م يف
القلال إلقاء بهنفذ م إىل الل لكوةن وذوذا ي ضو وب اهلل  عوىل ااذولمني
القلال وهم يف مكوةن ألموم عوا زوه ضوعفاء ،فلوام هوا روا إىل اادضسوة،
وكونوا الدولة اإلسالمعة ،وصوا ذوم شووكة لأموروا بالقلوال ،وعوىل هوذا
َّ
فالبد مو هوذا الرشو ،،وإال سوقط عوس م كذواور الوا واتن أله عوع
يفابا َت َط ْعت ْيفُم،)3(
الوا ات ضخرت ،فع ا القد ن لقوله تعاىلَ  :فد َّت ُقوايفاهَيف َماد ْ
و وله :الَيف ُي َك ِّل ُ يفاهُيف َن ْف ًالديفإِالَّ ُيفو ْب َع َهد .)5( )))4(انل ل كالمه ه اهلل.
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفانظر:يفاملغن يفالبنيفقدامة،يف.6/13يف
()2يفيفبور يفالتوبة،يفاآلية:يف.122يف
()3يفيفبور يفالتغدبن،يفاآلية:يف.16يف
()4يفيفبور يفاللقر ،يفاآلية:يف.286يف
()5يفيفال حيفاملمتعيفعىليفزا يفاملالتقنع،يف،9/8يفوانظر:يفاملحىليفالبنيفحز ،يف،291/7يفوفتحيفاللدرييفالبنيفحجر،يف.38/6يف
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 - 1إذا حضر المسلم المكلف القتـا واللقل الزحفاه وتقابول الصوفاه،
ّللَكَثِ
ال اهلل تعاىل :يد َيفأُّيديفا َّل ِذينيفآمنُو ْايفإِ َذايف َل ِق ت يفُميففِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
َ
اريايف
َ
ا
يف
ا
و
ُار
ك
ذ
ا
يفو
ا
ُو
ت
ل
ث
اد
ف
يف
ة
ئ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ َ
َ
ً
َ هَ
ه
ِ
ِ
ِ
()2
ينيف
َّل َع َّلك ُْميف ُت ْف يفلِ ُح َيف
يفآمنُاو ْايفإِ َذايف َلق ات ُُميفا َّلاذ َ
ون . و ال س لانهَ  :يد َيفأ ه َُّيديفا َّلاذي َن َ
َو َمنيف ُي َولااِّ ِه ْميف َي ْو َمئِ ٍاذيف ُ ُب َار ُ يفإِالَّ ُيفمت ََح ِّرفا ًديف
ادر َ
َك َف ُرو ْايفزَ ْحفا ًديف َفا َيفت َُو هل ُ
اوه ُميفاألَ ْ َب َ
ِ ٍ
ِ ٍ
ادءيفبِ َغ َ ا ٍ
يفج َه ان َُّم َيفوبِا ْئ َ يف
انيفا َهَ
ّلليف َو َما ْاو َوا ُ َ
اب ِّيفما َ
ِّلق َتااد َيفأ ْو ُيفمت ََح ِّااز ًايفإِ َىيفف َئااةيف َف َقاادْ يف َبا َ
ري .)3(و كر الس  أه اللويل ضوم الزحي م الذ ع ااوبقات(.)4
الاْ َم ِص ُيف
عني عىل أهل الو الا لالوه
 - 2إذا حضر العدو بلدا من بلدان المسـلمين ت َّ
وطراه مس ا ،وضلزم ااذلمني أه ضسصووا لوك ال لود إ ا عجوز أهلوه عو

إخراج العدو وض دأ الو ول بواأل رل فواأل رل( ،)5وال اهلل تعواىلَ  :ياديف
جادُ و ْايففِا كُم ِ
ِ
ِ
ِ
ادر َيفولِ َ ِ
انيفا ْل ُك َّف ِ
يفغ ْل َظا ًةيف
ينيف َي ُلاو َن ُكم ِّيفم َ
يفآمنُو ْايف َقدت ُلو ْايفا َّلاذ َ
َأ ه َُّيديفا َّلذ َ
ْ
ين َ
ني.)6(
ّلليف َم َعيفالاْ ُمت َِّق َيف
اع َل ُمو ْا َيفأ َّيفنَا َهَ
َو ْ
 - 3إذا استنفر إمام المسلمين الناس وطلب مس م لك ،ال اهلل تعاىل:

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفانظر:يفاملغن يفالبنيفقدامة،يف.8/13يف
()2يفيفبور يفاألنفد ،يفاآلية:يف.45يف
()3يفيفبور يفاألنفد ،يفاآليتدن:يف-15يف.16يف
ِ
ون َيفأ ْم َاوا َ يف
ينيف َي ْاو ُك ُل َ
()4يفيفمتفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفالوصديد،يفبدبيفقو يفاهيفتعدى:يفإِ َّنيفا َّلاذ َ
ا ْل َت ََدمىيف ُظ ْل ً يفم...يف،برقميف،2766يفوماللم،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيفب دنيفالكلدئريفوأكربهد،يفبرقميف.89يف

()5يفيفاالخت دراتيفالفقه ةيفلش خيفاإلب يفابنيفت م ة،يفص.448يف
()6يفيفبور يفالتوبة،يفاآلية:يف.123يف
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُاميف
ان ِْف ُرو ْايفخ َفد ًفد َيفوث َقادالً َيفو َجدهادُ و ْايفبِ َاو ْم َوالك ُْم َيفو َأن ُفالاك ُْميف ِ َيفبالِ ِايفا َهَ
ّلليف َذلك ْ
ِ
يفآمنُاو ْا َيفماديف
َخ ْ ٌرييف َّلك ُْميفإِنيفكُنت ُْميف َت ْع َل ُم َيف
ون ،)1(و وال اهلل تعواىلَ  :ياد َيفأ ه َُّياديفا َّلاذ َ
ين َ
َلكُميفإِ َذا ِيفق َايف َلكُم ِ
ّللَا َّثد َق ْلت ُْميفإِ َىيفاألَ ْر ِ
ض َيفأ َر ِضا ُتميفبِدلااْ َح َد ِيف
يفانف ُرو ْايف ِ َيفبلِ ِايفا َهَ
ُ
ْ
ِ
الده ْن د ِيفمن ِ
يفاآلخ َر ِيف َفم َيفمتَد ُ يفا ْيفلا َح َد ِيفالده ْن َديف ِ
ا.)2(
يفاآلخ َر ِيف يفإِالَّيف َقلِ ٌ يف
َ َ
َ
وع اب ع وا رَضـي ََ اهلل ََنهُمََـا وال :وال سوول اهلل (( :اليفهجار يفبعادَ يف
الفتحِ يفولكنيفجهد يفونِ ٌة،يفوإذايفاب ُتن ِْفر ُتم ِ
يففدنفروا))(.)3
ْ
ٌ َّ
ووه اهلل(( :وال ضخوورت ،أه

ووال العالمووة حمموود ب و صوالح العثعمووني
ضكوووه إمامو ًا عامو ًا للمذوولمنين أله اإلمامووة العامووة انقرضووت مو أ مسووة
اومريفعل ا كميفعل اديف
ملةاولووة ،والس و  ووال(( :اباامعوايفوأط عااوايفول اويفتا َّ
ة ما صا بمسزلة اإلمام العوام ،وصوا

حليش))( ،)4فإ ا تهمر إنذاه عىل
وله نافذ ًا ،وأمره مةاعو ًا ،ومو ع ود أموري ااوؤمسني عوثامه بو عفواه 
واألمة اإلسالمعة بدأت تلفرق ،فاب الوزبري يف احلجوا  ،وابو مورواه يف
الخام ،وااخلا ب ع عد وملريه يف العراق ،فلفر ت األموة ،وموا ال أوموة
اإلسالم ضدضسوه بالوالء والةاعة ا توهمر عوىل نواحعل م ،وإه ي تكو لوه

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفبور يفالتوبة،يفاآلية:يف.41يف
()2يفيفبور يفالتوبة،يفاآلية:يف.38يف
()3يفيفمتفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفف ايفاجلهد يفوالالري،يفبارقم،2783يف
وماللم،يف يفكتدبيفاحلج،يفبدبيفحتريميفمكةيفوصا دهديفوخ هاديفوياجرهديفولقطتهاديفإاليفملنشاد،يفبارقميف

.1353يف
()4يفيفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفاألذان،يفبدبيفإمدمةيفالعلديفواملوى،يفبرقميف.693يف
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اخلالفووة العامووة ،وهبووذا نعوورش ضووالل ناشووئة نخووهت تقووول :إنووه ال إمووام

للمذلمني العوم فال بععة ألحد ،نذهل اهلل العافعة ،وال أا ي أضرضد هؤالء
أه تكوه األمو فوىض لعس للسا

اوود ضقوواهمأ أم ضرضودوه أه ضقوال

كل إنذاه أمري نفذهأ هؤالء إ ا ماتوا م ملوري بععوة فوإمم ضموتووه معلوة
اهلعةن أله عمل ااذلمني م أ مسة ملةاولة :عوىل أه مو اسولوىل عوىل
ناحعة م السواح وصا ت له الكلموة العلعوا فع وا ف وو إموام فع وا ،و ود
نص عىل لك العلامء مثل صاحب س ل الذالم ،و ال :إه هذا ال ضمك
َّ
اآله حتقعقهن وأله السا

لو ت َّر لاوا يف هذا احلال عىل اإلمام حلصل اخللل

الك ووري عووىل اإلسووالم ،إ إه العوودو سوووش ضقاتوول وضلقوودم إ ا ي جيوود م و
ضقاومه ،وضدافعه))(.)1

وجنس الجهاد فرض عـين :إما بالقلب ،وإما باللذاه ،وإموا بااوال ،وإموا
بالعد .فعجب عوىل ااذولم أه جياهود يف سو عل اهلل بسوو مو هوذه األنووا
حذب احلا ة والقود  .واألمور باجل واا بوالسفس وااوال كثوري يف القورآه
والذووسة ،و وود ث ووت م و حوودض أنووس  أه الس و  ووال(( :جدهاادوايف
امل كنييفبولالنتكم،يفوأنفالكم،يفوأموالكم،يفوأيديكم))(.)2
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفال حيفاملمتعيفعىليفزا يفاملالتقنع،يف.12/8يف
()2يفيفأخرجهيفأبويف او ،يف يفكتدبيفاجلهد يفبدبيفكراه اةيفتارايفالغازو،يفبارقميف،2504يفوالنالادئ ،يف يفكتادبيف
اجلهد يفبدبيفوجوبيفاجلهد ،يفبارقميف،3098يفوأمحاد،يف يفاملالاند،يف،124/3يف،153يف،251يفواحلادكم،يف

،81/2يفوصححه.يفوكذايفصححهيفاألللادينيف يفصاح حيفاجلادمع،يفبارقميف،3090يفو يفصاح حيفباننيف
أيبيف او ،يف/2يف.475يف

10
وأضاش العالمة حممد ب صالح العثعمني
إ ا احلعج إىل ااذلم يف اجل اا و ب علعه(.)1

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفانظر:يفال حيفاملمتع،يف/8يف.12

حكم الجهاد في سبيل هللا

ه اهلل حالة ابعة :وه

مراتب الجهاد في سبيل هللا

11

املبحث الثالث :مراتب اجلهاد يف سبيل اهلل
الجهاد له أربع مراتـب:

اا السفس ،والخعةاه ،والكفا  ،وااسافقني،

وأصلال ال لم وال د وااسكرات:
المرتبة األولى :جهاد النفس:

وله أربع مراتب:يف

 - 1جهادها على تعلـم أمـور الـدين والهـد الوذي ال فوالهل ذوا وال

سعاا يف معاش ا ومعااها إال به.

 - 2جهادها على العمل به بعد علمه ،وإال فمجرا العلم بوال عمول

إه ي ضرضها ي ضسفع ا.

 - 3جهادها على الدعوة إليه ببصيرة ،وتعلعموه مو ال ضعلموه ،وإال

كاه م الذض ضكلموه ما أنزل اهلل م اذدى وال عسات ،وال ضسفعوه علموه
وال ضسجعه م عذال اهلل.
 - 4جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلـى هللا ،وأ ى اخللس،
وأه ضللمل لك كله هلل .فم علم ،وعمل ،وصرب ،فوذاك لضودعل ع وع ًام
يف ملكوت الذموات.
المرتبة الثانية :جهاد الشيطان

وله مرت لاه:يف

 - 1جهاده علـى دفـع مـا يلقـي إلـى العبـد مـن الشـبهات والخوكوك

القااحة يف اإلضامه.

 - 2جهـــاده علـــى دفـــع مـــا يلقـــي إليـــه مـــن الشـــهوات واإل ااات
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الفاسد  ،فاجل اا األول بعود العقوني والثواد بعود الصورب ،وال اهلل تعواىل:
ونيفبِ َوم ِر َنديفلااَميفصاربوايفوكَادنُوايفبِآيدتِنَاديفي ِ
َِ
ِ
ُاون،)1(
وقن َيف
َّ َ َ ُ َ
َ ُ
يفُّيدُ َ ْ
َ و َج َع ْلنَديفمن ُْه ْميفأئ َّيفم ًة َ ْ
دنيف َلكُميفعدُ ويف َف َّ ِ
والخعةاه أخ األعداء ،ال اهلل تعاىل :إِ َّن َّ
دَّت ُذو ُ يف
يفالش ْ َيفط َ ْ َ ٌّ
عدُ وايفإَِّيفنااميفيدْ عو ِ
يفحزْ َب ُهيفلِ َكُونُوا ِيفم ْن َيفأ ْص َح ِ
ري.)2(
يفالال ِع ِيف
َ ًّ َ َ ُ
دب َّ
المرتبة الثالثة :جهاد الكفار والمنافقين:

ولهيفأربعيفمراتب:يف

1يف-يفيفبدلقلب.يف
2يف-يفيفاللالدن.يف
3يف-يفيفاملد .يف
4يف-يفيفال د.يف
و اا الكفا أخص بالعد و اا ااسافقني أخص باللذاه.
المرتبة الرابعة:جهاد أصحاب الظلم والعدوان،والبدع والمنكرات:

ولهيفث ثيفمراتب:يف

1يف-يفيفبدل ديفإذايفقدريفاملجدهديفعىليفذلك.يف
2يف-يفيففإنيفعجزيفانتقايفإىيفاللالدن.يف
3يف-يفيففإنيفعجزيفجدهديفبدلقلب ،فع أيب سععد  ع الس  أنوه
ال(( :منيفرأىيفمنكميفمنكار ًايففل غاري يفب اد ،يففاإنيفتيفيالاتطعيففللالادنهيففاإنيفتيف
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفبور يفالالجد ،يفاآلية:يف.24يف
()2يفيفبور يففدطر،يفاآلية:يف.6يف
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يالتطعيففلقللهيفوذلكيفأضع يفاإليمن))(.)1
ف ذه ثالثة عرش مرت ة م اجل اا ،وأكمل السا

كمول
عسود اهلل مو َّ

مراتوب اجل وواا كل ووا ،واخللووس ملفوواوتوه يف مسووا ذم عسوود اهلل تفوواو م يف
مراتب اجل اان وذذا كاه أكمل اخللس وأكورم م عوىل اهلل حممود  خواتم
كمول مراتوب اجل واا و اهود يف اهلل حوس
أن عاوه و سولهن فإنوه ل

وااه(،)2

فصلوات اهلل وسالمه علعه ما تلابع اللعل والس ا .
واا كاه

اا أعوداء اهلل يف اخلوا ج فرعو ًا عوىل

واا الع ود نفذوه يف

ات اهلل كام ال الس  يف حدض فضالة ب ع عد اهلل (( :أاليفأخربكميف
بدمللؤمن؟يفمنيفأمنهيفالندسيفعىليفأمواهلميفوأنفالهم،يفواملاللميفمانيفبالميفالنادسيف
منيفلالادنهيفوياد ،يفواملجدهاديفمانيفجدهاديفنفالاهيف يفطدعاةيفاه،يفواملهادجريفمانيف
هجريفاخلطديديفوالذنوب))( :)3كاه اا السفس مقدَّ م ًا عىل واا العودو يف
اخلوا ج وأصو ً
ال لوهن فإنوه موا ي جياهوود نفذوه أوالً للفعول موا أمرهوا اهلل بووه
وترتك ما ماها اهلل عسه وحيا هبا يف اهلل ،ي ضمكسه
فكعي ضمكسه

عودوه يف اخلوا ج،
واا
ل

وعدوه الذي بني س عه ملالوب
عدوه واالنلصا علعه
ل
اا ل

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفأخرجهيفماللم،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيفب دنيفكونيفالنها يفعانيفاملنكاريفمانيفاإليامنيفوأنيفاإليامنيفيزياديف
وينقص،يفبرقميف.49يف

()2يفيفانظريفزا يفاملعد يفالبنيفالق م،يف10/3يفو.12يف
()3يفيفأمحديف يفاملالند،يف،21/6واحلدكميفوصححهيفووافقهيفالذهل ،يف،11/1قد يفاألللدينيفعنيفإبند يفاإلمد يف
أمحد:يف((وهذايفإبند يفصح ح))،يفانظر:يفبلاللةيفاألحد يثيفالصح حة،يف،90-89/2يفبرقميف.549يف
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ودوه حلوول جياهوود نفذووه عووىل
لووه و وواهر لووهأ وال ضمكسووه اخلووروج إىل عو ل
اخلروج .ف ذاه عدواه( )1وبعس ام عدو ثال ال ضمك للع د أه جياهوداا
إال بج ووااه ،وهووو وا ووي بعووس ام لضث و ط اإلنذوواه ع و
و ذلوه ،وال ضوزال ل وفووه موا يف

اااووا و وفووه

اااوا مو ااخواق ،وفووات اللووذات،

والخ وات ،فال ضمكسه أه جياهد هوذض العودوض إال بج واا هوذا العودو
الثال وهو األصل جل اااا وهو الخعةاه(.)2

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفالنف ،يفوالعدويف يفخدرجهد.يف
()2يفيفانظريفزا يفاملعد ،يف.6/3يف
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املبحث الرابع :ضوابط اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل

الضابط األو  :فقه شروط وجوب الجهاد:

د كر العلامء

اب

دامة

م اهلل تعاىل روط ًا للج اا مس وا موا كوره اإلموام

ه اهلل تعاىل بقوله(( :وضخرت ،لو ول اجل اا س عة رو:،

اإلسالم ،وال لوغ ،والعقل ،واحلرضة ،والذكو ضة ،والذالمة مو الرضو ،
وو وا السفقة)) ،ثم رهل لك باللفصعل والللقعس

ه اهلل تعاىل(.)1

الضابط الثاني:استئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد:

ال شك أه بر الوالدض أفضل األعوامل بعود الصوال اللو هو أع وم

بثم الل تعة الرتتعب
اعاوم اإلسالمن أله الس  أخرب بذلك ،و ت ه َّ

أي
واا لة( ،)2فع ع د اهلل بو مذوعوا  ،وال :سوهلت سوول اهلل ُّ :
العمل أفضلأ ال(( :الص يفلوقتهد)) ال :لت :ثم أيأ وال(( :ثاميفباريف
الوالدين)) ال :لت :ثم أيأ ال(( :ثميفاجلهد يف يفبل ايفاه))()3ن وألاعوة
بر الوالودض  ،وأنوه مو أع وم القربوات ،وال الس و  لووم اسوله نه يف
أي
اجل وواا(( :أحاا ٌّ يفوالااداا؟)) ووال :نعووم ،ووال(( :ففاا هميففجدهااد))( ،)4ل

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفاملغن يفالبنيفقدامة،يف.8/13يف
()2يفيفانظر:يفاجلدمعيفألحكد يفالقرآنيفللقرطل ،يف.243/10يف
()3يفيفمتفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفمواق تيفالص ،يفبدبيفف ايفالص يفلوقتهد،يفبرقميف،527يف
وماللم،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيفكونيفاإليمنيفبدهيفتعدىيفأف ايفاألعم ،يفبرقميف.85يف

()4يفيفمتف اقيفعل ااه:يفأخرج اهيفاللخاادري،يف يفكتاادبيفاجلهااد ،يفباادبيفاجلهااد يفبااإذنيفاألبااوين،يفباارقميف،3004يف
وماللم،يف يفكتدبيفالربيفوالصلةيفواآل اب،يفبدبيفبريفالوالدينيفوأهنميفأحقيفبه،يفبرقميف.2549يف
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()1
بوني احلوافا ابو حجور
خصص ام بج اا السفس يف ضااا  ،و د َّ

وه

اهلل :أه هووذا الر وول اسلفصوول (( ...ع و األفضوول يف أعووامل الةاعوواتن
لععمل بهن ألنه سمع فضل اجل اا ف اا إلعه ،ثم ي ضقسع حلل اسوله ه فعوه
فدل َّل عىل ما هو أفضل مسه يف حقه))( ،)2فقوله (( :ففا هميففجدهاد)) ،وال
احلافا اب حجر أضض ًا(( :أي إه كاه لوك أبوواه ف والغ

ودك يف براوا،

واإلحذاه إلع امن فإه لك ضقووم مقوام اجل واا))()3ن أله ااوراا باجل واا يف
الوالودض  :بووذل اجل ود ،والوسووع ،والةا وة يف براووان وألاعوة لووك بو َّوني
العلووامء أنووه ال جيووو اخلووروج للج وواا إال بووإ ه األبوووض برشوو ،أه ضكونووا
تعوني اجل واا
مذلمنين أله براا فرض عني واجل اا فورض كفاضوةن فوإه ل
وكاه فورض عوني فوال إ هن أله اجل واا أصو ح فرضو ًا عوىل اجلمعوع :إموا
باسلسفا اإلمام ،أو هجوم العدو عىل ال الا ،أو حضو الصي( ،)4أما إ ا
كاه اجل اا فرض كفاضة فال جيو اخلروج إلعوه إال بوإ ه الوالودض ن وذوذا
ضيفالاربيف يف
اء يف حدض اب عمر رضَ اهلل َنَُا ع الس  أنوه والِ (( :يفر َ يف
رضيفالوالد،يفوبخطيفالربيف يفبخطيفالوالد))( ،)5و اء يف حدض

ااوة

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

()1يفيفانظر:يففتحيفاللدرييفالبنيفحجر،يف.140/6يف
()2يفيففتحيفاللدري،يف.140/6يف
()3يفيففتحيفاللدرييفب حيفصح حيفاللخدري،يفالبنيفحجر،يف.403/10يف

()4يفيفانظر:يفمشكايفاآلثدريفللطحدوي،يف،563/5يفومعدتيفالالننيفللخطديب،يف،378/3يفواملفهام َيفمل ِاديفأياكايف
منيفتلخ صيفكتدبيفماللم،يفللقرطل ،يف.509/6يف

()5يفيفأخرجاهيفالمماذي،يف يفكتادبيفالاربيفوالصالة،يفبادبيفماديفجادءيفمانيفالف اايف يفرضاديفالوالادين،يفباارقميف

=
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أنووه وواء إىل الس و  فقووال :ضووا سووول اهلل أ ات أه أملووزو و وود ئووت
أسلخريك ،فقال (( :هايفلكيفمن ُيفيفأ يف؟)) ،ال :نعوم ،وال(( :فدلزمهاديففاإنيف
اجلنةيفحتت()1يفرجل هد))( ،)2وع أيب الود ااء  وال :سومعت سوول اهلل
 ضقول(( :الوالديفأوبطيفأباوابيفاجلناةيففاإنيفيائت ِ
يففوض ْاعيفذلاكيفاللادبيفأويف
احفظه))()3ن وذذه األحااض ال جيو اخلروج إىل اا اللةوو  ،وفورض
الكفاضة إال بإ ه الوالدض  ،وال قواء مع وام ،واإلحذواه إلوع ام أفضول مو
اخلروج بإ مام ،أما إ ا تعني اجل اا فالن ألنه أص ح فرض ًا عىل اجلمعع.
الضابط الثالث :أمر الجهاد موكو إلى إمام المسلمين واجتهاده:

ِ
ينيف
وضلزم الرععة طاعله فعام ضراه م لكن لقول اهلل تعاىلَ  :يد َيفأ ه َُّياديفا َّلاذ َ
َ ِ
آمنُو ْا َيفأطِ عو ْايفا َ ِ
ِ
ُ
يفي ٍءيف
ّللَ َو َأط ُيفعو ْا َّ
َ
يفالر ُبو َ َيفوأ ْو ِِليفاأل ْم ِريفمنك ُْميف َفإِنيف َتنَاد َز ْعت ُْميف َ ْ
ُ َه
=ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
،1899يفواحلدكميفوصححهيفعاىليفط يفمالالم،يفووافقاهيفالاذهل ،يف،152/4يفوصاححهيفاألللادينيف يف
بلاللةيفاألحد يثيفالصح حة،يفبرقميف،516يفو يفصح حيفاأل بيفاملفر ،يفصيف،33يفبرقميف.2يف
()1يفيفحتتيفرجل هد:يفأييفنص لكيفمنيفاجلنةيفاليفيصايفإل كيفإاليفبرضدهد،يفوكونهيفهلديفوها يفقدعاد يفعل اه،يففا يف
يصايفإل كيفإاليفمنيفجهتهد،يف[حدي ةيفالالندييفعىليفبننيفالنالدئ ،يف.]11/6يف

()2يفأخرجهيفالنالدئ ،يف يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفالرخصةيف يفالتخل يفملنيفلهيفوالد ،يفبرقميف،3104يفوأمحديف يف
املالند،يف،429/3يفواحلدكميفوصححه،يفووافقهيفالذهل ،يف،151/4يفوقد يفاهل ثما يف يفمماعيفالزوائاديف

:138/8يف((روا يفالطرباينيف يفاألوبطيفورجدلاهيفثقادت))،يفوحالانهيفعلاديفالقاد ريفاألرنالؤو يف يفجادمعيف
األصو ،يف.403/1يف
()3يفيفأخرجاهيفالمماذي،يف يفكتادبيفالاربيفوالصالة،يفبادبيفماديفجادءيفمانيفالف اايف يفرضاديفالوالادين،يفباارقميف
،1900يفوقااد :يف((هااذايفحااديثيفصااح ح))،يفوقااد يفعل اديفالقااد ريفاألرناالؤو يف يفحدي ا تهيفع اىليفجاادمعيف
األصو ،يف:404/1يف((وهويفكميفقد )).يف
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ِ
ِ
ِ
ّللَ َوا ْل َا ْاو ِيفاآلخا ِاريف َذلا َ
ارييف
اونيفبِااد َهَ
َف ُار ه و ُ يفإِ َىيفا َهَ
اك َ
الر ُبااو ِ يفإِنيفكُنات ُْميفت ُْلؤمنُا َ
ّلليف َو َّ
يفخا ْ ٌ
َو َأ ْح َال ُنيفت َْو ِوي ًيف)1(ن ولقول الس و (( :مانيفأطادعن يففقاديفأطاد يفاه،يفومانيف
عصدينيففقديفعىصيفاه،يفومنيفأطد يفأمريييففقديفأطدعن ،يفومنيفعىصايفأماريييف

فقديفعصدين))( ،)2ويف حدض حذضفة  ع الس  أنه ال لوه(( :تالامعيف
وتط عيفلألمرييفوإنيفرضبيفظهرا،يفوأخذيفمدلك،يففدبمعيفوأطع))(.)3
ال شعي اإلسالم اب تعمعوة

وه اهلل(( :فةاعوة اهلل و سووله وا وة

عىل كل أحد ،وطاعة وال األمر وا ةن ألمور اهلل بةواعل م ،فمو أطوا
اهلل و سوله بةاعة وال األمر فه ره عىل اهلل ،وم كاه ال ضةعع م إال اوا
ضهخذه م الوالضة وااال فإه أعةوه أطاع م وإه مسعوه عصواهم :فوام لوه
يف اآلخر م خالق))(.)4
وم طاعة ويل األمر عدم اجل اا إال بإ نهن حلدض ع ود اهلل بو عمور
رَضيََ اهلل ََنهُمََا

وال :واء

ول إىل الس و  ضذوله نه يف اجل واا فقوال(( :أحا يف

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفبور يفالنالدء،يفاآلية:يف.59يف
ّلليف َو َأطِ ُعاو ْايف
()2يفيفمتفقيفعل ه:يفأخرجاهيفاللخادري،يف يفكتادبيفاألحكاد ،يفبادبيفقاو يفاهيفتعادى:يفَ أطِ ُعاو ْايفا َهَ
ُميفيف(رقاميف،)7137يفومالاالم،يف يفكتاادبيفاإلماادر ،يفباادبيفوجااوبيفطدعاةيف
الر ُبااو َ َيفو ُأ ْو ِِليفاألَ ْما ِار ِيفماانك ْيف
َّ
األمراءيف يفغرييفمعص ةيفوحتريمهديف يفاملعص ة،يفبرقميف.1835يف

()3يفيفأخرجهيفماللم،يف يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفوجوبيفم زمةيفمجدعةيفاملاللمنييفعنديفظهوريفالفتنيفو يفكاايف
حد ،يفرقميف.52/1847يف

()4يفيففتدوىيفي خيفاإلب يفابنيفت م ة،يف.17-16/35يف
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والداا))أ ال :نعم ،وال(( :ففا هميففجدهاد))()1ن وحلودض أيب هرضور 
يفجنَّةيف ُيقدتايفمانيفورائاه،يفو ُيفي َّيفت َقاىيفباه،يففاإنيفأماريف
ع الس  ال(( :إنميفاإلمد ُ

بتقوىيفاهيفيفوعد يفكدنيفلهيفبذلكيفأجر،يفوإنيفأمريفبغري يفكدنيفعل
ومما لضفّسو لوك وول اإلموام ابو

داموة

اهيفمناه))

()2

وه اهلل تعواىل(( :وأمور اجل واا

موكول إىل اإلمام وا ل ااه وضلزم الرععة طاعلوه فوعام ضوراه مو
وه اهلل(( :ووا وب عوىل السوا

لوك))(،)3

إ ا واء العودو أه

و ال اإلمام اخلر
ضسفروا :ل
ااقل مس م وا لاكثر ،وال ر ووه إىل العودو إال بوإ ه األموري ،إال
أه ضفجوووههم عووودو وووافوه كل ووو له – أي ره وأ اه – فوووال لضمكوووس م أه
ضذله نوه))( ،)4ال اإلمام ابو

داموة

وه اهلل(( :فوإ ا ث وت هوذا فوإمم ال

ر وه إال بإ ه األمرين أله أمر احلرل موكول إلعه ،وهوو أعلوم بكثور
العدو و َّلل م ،ومكام العدو ،وكعدهم ،فعس و أه لضر ع إىل أضهن ألنوه
أحو ،للمذلمني إال أه ضلعذ اسلئذانهن افا ه عدوهم ذوم ،فوال جيوب
للعوني الفذواا يف
اسلئذانهن أله ااصللة تلعني يف لاذم ،واخلروج إلعوهن ل
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفبرقميف،3004يفوماللم،يفبرقميف،2549يفوتقد يفَّترجياهيف يفاباتئذانيفالوالادينيف
يفاخلروجيفإىيفاجلهد يف يفبل ايفاهيفتعدى.يف

()2يفيفأخرجاااهيفمالااالم،يف يفكتااادبيفاإلمااادر ،يفبااادبيفاإلماااد يفجناااةيفيقدتاااايفباااهيفمااانيفورائاااهيفأويفيتقاااىيفباااه،يفيف
برقميف.1841يف

()3يفيفاملغن يفالبنيفقدامة،يف.16/13يف
()4يفيفخمترصيفاخلرق يفاملطلو يفمعيفاملغن ،يف.33/3يف
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ترك م ،ولذلك اا أملا الكفا عىل لقاهل الس  )1(فصوااف م سولمة بو
األكو خا ًا م اادضسة ت ع م فقاتل م م ملوري إ ه ،فمدحوه الس و 
()2
وخرييفرجدلتنديفبلمة)) فهعةاه الس  س مني :س م الفوا
بقوله (( :
َّ
وس م الرا ل( ،)3و كر اإلمام اخلر واب دامة أضض ًا أنه ال جيو حلول
اخلروج م العذكر إال بإ ه األمري ،وال حيدث حودث ًا إال بإ نوه()4ن لقوول
اهلل تعاىل :إِنيفاَميفالاْم ْلؤ ِمن َ ِ
ّللَ َو َر ُباولِ ِه َيفو يفإِ َذايفكَادنُوا َيفم َعا ُهيف َع َاىليف
يفآمنُوايفبِاد َهَ
ُونيفا َّلذ َ
ين َ
َ ُ
َك ُيفأو َلئِ َ ِ
ِ
ِ
ِ
َأم ٍر ِ
ينيف
اكيفا َّلاذ َ
ينيف َي ْالات َْوذنُون َ ْ
يفح َّتىيف َي ْالت َْوذنُو ُ يفإِ َّنيفا َّلاذ َ
يفجدمعٍيفلاَ ْميف َي ْذ َه ُلوا َ
ْ َ
ِِ
ُوايفلِ َل ْع ِ
يفابت َْو َذن َ
ْت ِيفمان ُْه ْميف
ُونيفبِد َهَ
ض َيفي ْو ِ ِهن ْميف َف ْاو َذنيف َِّملان ِيفيائ َ
ُي ْلؤ ِمن َ
ّللَ َو َر ُبولهيف َفإِ َذا ْ
اور َّيفر ِح ا ٌيفم)5(ن وأله األمووري أعوورش بلووال
ّللَإِ َّنيفا َهَ
َو ْاب ا َتغ ِْف ْيفريفل ااَ ُه ُميفا َهَ
ّللَ َغ ُفا ٌ
العدو ،ومكامس م ،ومواضع م ،و رهبم ،وبعدهم فإ ا خرج خا ج بوري
إ نه ي ضهم أه ضصااش كمعس ًا للعدو فعهخذه.)6())...

واا تقودم ال جيوو ألحود مو أفوراا ععوة اإلموام ااذولم – وإه كواه
عاصع ًا – أه رج إىل اجل اا إال بإ نه عوىل حذوب موا تقودم .وال اإلموام

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفلقح:يفاللقحةيفواللقوح:يفذاتيفالللنيفمنيفالنوق،يفواجلمعيفلقدحيف.يفومنهيفحديثيفأيبيفذريفيف:يفإنهيفخرجيف
يفلقدحيفربو يفاهيف.يفانظر:يفالفدئقيف يفغريبيفاحلديثيفللزخم ي،يف3يف/يف.328

()2يفيفاملغن يفالبنيفقدامة،يف.34-33/13يف
()3يفيفأخرجهيفماللم،يف يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفغزو يفذييفقر يفوغريهد،يفبرقميف.1807يف
()4يفيفاملغن يفالبنيفقدامة،يف.37/13يف
()5يفيفبور يفالنور،يفاآلية:يف.62يف
()6يفيفاملغن يفالبنيفقدامة،يف.38/13يف
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ه اهلل(( :و لضوزى مع كل ٍّبر وفا ر)) ،ال اب
اخلر
كل إمام))(.)1
وال جيو ألحد م

ععة اإلمام أه ضدعو السا
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دامة(( :ضعس مع

إىل اجل اا بودوه إ ه

اإلمامن اا يف لك م اافاسد ،واألرضا  ،وخمالفوة إموام ااذولمني الوذي
أمرنا اهلل بةاعله .وعىل كل مذلم أه ضذهل أهل العلوم إه ي ضعلومن وذوذا
ووال شووعي اإلسووالم اب و تعمعووة

ووه اهلل(( :والواجابيفأنيف ُيعتاربيف يفأمااوريف

اجلهد يفبرأييفأهايفالدينيفالصح ح،يف يفاللدطنيفالذينيفهلميفخرب يفبميفعل هيفأهايف
الدن د،يففومديفأهايفالدن ديفالذينيفيغلبيفعل هميفالنظريف يفظدهريفالدينيفف يفيلؤخذيف
برأُّيم،يفواليفبرأييفأهايفالدينيفالذينيفاليفخرب يفهلميف يفالدن د))(.)2
ومما ضؤكد أاعة الذمع والةاعة ما حصل للصلابة مع سول اهلل 
يف صلح احلدض عة حعسام اشلد علع م الكرل بمسع م م العمر  ،وما أوا
م ملضاضة عىل ااذلمني يف ال اهر ،ولكس م املثلوا أمور سوول اهلل 
فكاه لك فلل ًا رض ًا ،وخالصة لك أه س عل ب عمرو وال للس و 
حعسام كلب :بذم اهلل الر

الرحعم :أكلوب باسومك الل وم ،فوافوس معوه

الس  عىل لك ،وي ضوافس س عل عىل كلوب حممود سوول اهلل ،فلسوا ل
الس  وأمور أه ضكلوب حممود بو ع ود اهلل ،ومسوع سو عل يف الصولح أه
تكوه العمر يف هذا العام ،وإنام يف العام ااق ل ،ويف الصلح أه م أسلم

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفاملرجعيفالالدبق،يف.14/13يف
()2يفيفاالخت دراتيفالفقه ةيفلش خيفاإلب يفابنيفت م ة،يفص.449يف

22
م اارشكني ضراه ااذلموه ،وم
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اء م ااذلمني إىل اارشكني ال لضور ُّا،

وأول م لنفذ علعه الرش ،أبو سدل ب س عل ب عمرو ،فور لاه الس و 
بعد حماو ع عمة ،وحعسئذ ملضب الصولابة لوذلك حلول وال عمور 
للس و  :ألذووت ن و اهلل ح لق و ًاأ ووال(( :بااىل)) ،ووال :ألذووسا عووىل احلو لوس،
وعدونا عىل ال اطلأ
ُّ

وال:يف((باىل))،

وال :فلوم نعةو الدنعوة يف اضسسوا إ ًاأ

ال(( :إينيفربو يفاهيفولالتيفأعص هيفوهويفناديي)) ،وال عمور :فعملو لت
لذلك أعامالً ،فلام فرغ الكلوال أمور الس و  السوا أه ضسلوروا وحيلقووا
فلووم ضفعلوووا ،فوودخل عووىل أم سوولمة ر ـيَضـََ اهلل ََنهَُــا فخووكا لووك فقالووت :انلوور
وحلقوووا حلوول كوواا ضقلوول

واحلووس فخاارجيففنحاار،يفوحلااق ،فسلوور السووا
بعض و م بعض و ًا( ،)1فلصوول هبووذا الصوولح م و ااصووالح مووا اهلل بووه علووعم،
ونزلت سو الفلح ،واخل يف الذسة الذااسة والذابعة يف اإلسالم مثول
ما كاه يف اإلسالم ل لك أو أكثر ،ثم اخل السوا يف اضو اهلل أفوا و ًا
بعد الفلح يف الذسة الثامسة.
وهووذا بربكووة طاعووة اهلل و سووولهن وذووذا ووال سو عل بو حسعووي :
((ا موا أضكم ،أضلسو ضووم أيب سودل لوو أسولةعع أه أ لا أمور الس و 
لرااته))( .)2وهذا ضدل عىل مكانة الصلابة  وحتكوعم م سوول اهلل ،

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفمتف اقيفعل ااه:يفأخرج اهيفاللخاادري،يف يفكتاادبيفال ااو ،يفباادبيفال ااو يف يفاجلهااد ،يفباارقميف،2731يف
،2732يفوماللم،يف يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفصلحيفاحلديل ة،يفبرقميف.1784يف

()2يفيفمتفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفاجلزيةيفواملوا عة،يفبدبيفرقميف،18يفبارقميف،3181يفومالالم،يف
يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفصلحيفاحلديل ةيف يفاحلديل ة،يفبرقميف.95/1785يف
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فلصل ذم م الفلح والسص ما حصل وهلل احلمد وااسة.
الضابط الرابع :االعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن:

جيب عىل ااذلم أه ضعلصم بالكلال والذوسة وخاصوة يف أضوام الفول ن
وذووذا َّ
حووذ الس وو  موو الفوول واسوولعا مس ووا ،وأموور بلووزوم اعووة
ااذلمني ،فقال (( :تعوذوايفبدهيفمانيفالفاتنيفماديفظهاريفمنهاديفوماديفبطان))(،)1
وع أيب هرضر  ع الس  ال(( :يتقدربيفالزمدن،يفويانقصيفالعماا،يف
و ُيلقىيفالشح،يفوتظهريفالفتن،يفويكثريفاهلرج)) الوا :ضا سول اهلل ،أضوام هووأ
ال(( :القتا،يفالقتا)) .ويف لفا(( :يتقدربيفالزمدن،يفوينقصيفالعلم.)2())...
أر مسوه ،فعو
ود ل
بوني الس و  أنوه ال ضوهيت مواه إال والوذي بعوده ل

الزبري بو عودي وال :أتعسوا أنوس بو مالوك فخوكونا إلعوه موا ضلقووه مو
احلجاج فقال(( :اصربوايففإنهيفاليفيويتيفعل كميفزمدنيفإاليفوالذييفبعد يفأطيفمنهيف
حتىيفتلقوايفربكم)) سمعله م ن عكم .)3(
وح الس  عىل األعامل الصاحلة ل االنخووال عس وا بوام حيودث
ليف
الَ هَفهَتنَاَ هَ هَق هطَ هَعَال ََليَ هَ
لهعَ همَ هَ
اد هَرواَهَبا َ
م الفل الخامللة االكاثر  ،فقوال (( :هبَ هَ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

()1يفيف أخرجهيفماللم،يف يفكتدبيفاجلنةيفوصفةيفنع مهديفوأهلهد،يفبدبيفعرضيفمقعديفامل تيفمانيفاجلناةيفأويفالنادريف
عل هيفوإثلدتيفعذابيفالقربيفوالتعوذيفمنه،يفبرقميف.2867يف

()2يفيفمتفاااقيفعل اااه:يفأخرجاااهيفاللخااادري،يف يفكتااادبيفالفاااتن،يفبااادبيفظهاااوريفالفاااتن،يفبااارقميف،7061يفيف
ومالاالم،يف يفكتاادبيفالعلاام،يفباادبيفرف اعيفالعل اميفوقل اهيفوظهااوريفاجله اايفوالفااتنيف يفآخ اريفالزماادن،يفيف

برقميف،12/157يفبعديفحديثيفرقميف.2672يف
()3يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفالفتن،يفبدبيفاليفيويتيفزمدنيفإاليفالذييفبعد يفطيفمنه،يفبرقميف.7068يف
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ِ
ِ
ِ
ِ
حيف
لؤمن ا ًديفو ُيفي ْص ا يفلِ ُيف
يفم يف
لؤمن ا ًديفو ُيفي ْيفمس ايف َك ادفر ًا،يفأويف ُيفي ْيفمس ا ُيف
اايف ُيفم يف
الرجا ُ يف
الحيف َّيف
ا ُيفملظل ا ِيفم،يف ُيفيصا ُيف
الدن د))(.)1
نيف هيف
ضيف ِيفم َيف
َيفكدفر ًا،يف َيفيل ُيفعيف ِيفينَيفهيفب َيفع َيفر ٍيف
يففاتنيفالقدعاديفف هاديف
وع أيب هرضر  ال :ال سول اهلل (( :باتكون ٌ
خرييفمنيفالقدئم،يفوالقدئميفف هديفخرييفمنيفاملدي،يفواملدييفف هديفخرييفمانيفالالادع ،يف
ومنيفت َّ فيفهلديفتالت فه،يفومنيفوجديفملجويفأويفمعدذ ًايففل عذيفبه))(.)2
وااخرج م

عع الفول ااضولة اللمذوك بالكلوال والذوسة ،ولوزوم

اعة ااذلمني وإمام من أله م خالي لك ف و م الضالني.
ّللَ َو َر ُباو ُل ُه َيفأ ْم ًارايف
َدنيفلاِ ُم ْلؤ ِم ٍن َيفوال ُيفم ْيفلؤ ِمن ٍَاةيفإِ َذايف َق َىايفا َهَ
ال اهلل َ  :و َمديفك َ
ِ ِ
ان َيفأ ْما ِار ِه ْم َيفو َمانيف َي ْعا ِ
ّللَ َو َر ُبااو َل ُهيف َف َقاادْ َ
يفضا َّاايف
اصيفا َهَ
َأنيف َي ُكا َ
اونيفلااَ ُه ُميفا ْلااخ َ َري ُيفما ْ
يفَيك ُِّما َ
الًيف هملِ ًنااد ،)3(و ووال َ  :فا َ َيفو َر ِّبا َ
اوايففِا َميف
َضا يف
اكيفالَيف ُي ْلؤ ِم ُنا َ
اون َ
اى ُ َ
يفح َّتا َ
ِ
ت َيفو ُي َال ِّل ُمو ْايفت َْاللِ ً يفم.)4(
يفح َر ًجد ِّ يف
يفّم َّديف َق َ ْ َ
َي َج َريف َب ْن َُه ْميف ُث َّميفالَ َيفجيِدُ و ْايف ِ َيفأن ُفال ِه ْم َ
و ال تعاىلَ  :و َم ْن َيفأ ْع َر َضيف َعنيف ِذك ِْرييف َفإِ َّنيف َلا ُه َيفم ِع َشا ًة َ
يفضان ًكد َيفون َْح ُ ُ ا ُ يف
ِ ِ
ْتيف َب ِص ًريايفَيف َقاد َ يف
يفح َ ْ تَن ِ َيفأ ْع َيفمىيف َو َقدْ يف ُكن ُ
َي ْو َ يفا ْلق َ َدمة َيفأ ْع َمىيف*يف َقد َ َيفر ِّبيفلاِ َم َ
كيفأه هتتَ ه َيف َآ َيد ُتنَاديف َفن َِالا ت ََهد َيفوك ََاذلِ َ
ك ََذلِ َ
كيفا ْل َ ْاو َ يف ُتن َْالاى ،)5(و وال تعواىل فوعم
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

()1يفيفأخرجهيفماللم،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيفاحلثيفعىليفامللد ر يفبدألعم يفقلايفتظدهريفالفتن،يفبرقميف.118يف

()2يفيفمتفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفاملندقب،يفبدبيفع مدتيفالنلو يف يفاإلب ،يفيفبرقميف،3601يفيفوماللم،يف
يفكتدبيفالفتنيفوأطا يفالالدعة،يفبدبيفنزو يفالفتنيفكمواقعيفالقطر،يفبرقميف.2886يف

()3يفيفبور يفاألحزاب،يفاآلية:يف.36يف
()4يفيفبور يفالنالدء،يفاآلية:يف.65يف

()5يفيفبور يفطه،يفاآليدت:يف124يف–يف.126يف
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ِ
ين ُ َ
يفع ْن َيفأ ْم ِر ِ َيفأنيفت ُِص َل ُه ْميففِ ْتنَ ٌة َيفأ ْويف
يفُيدلِ ُف َ
ون َ
الي أمر الس َ  :ف ْل َ ْح َذ ِريفا َّلذ َ
ِ
اب َيفألِ ٌيفم.)1(
ُيص َل ُه ْميف َع َذ ٌ
الذ ه يفيفوالصغدريفعاىليفمانيفخادل يف
ايف هيف
ج ِيفع َ يف
وث ت ع الس  أنه الَ (( :يفو ُيف
أمري،يفومنيفتشلهيفبقو يففهويفمنهم))( ،)2و اء يف الذس وااذانعد ما لأثر ع
الس  أنه ال(( :اليفألفنييفأحادكميفمتكئا ًديفعاىليفأريكاة()3يفيوت اهيفاألماريفمانيف
أمرييفّماديفأمارتيفباهيفأويفهن اتيفعناهيفف قاو :يفب نناديفوب انكميفهاذايفالقارآن،يففاميف
يفحرمناد ،يفأاليف
يفاباتحللند ،يفوماديفوجادنديفف اهيفمانيفحارا َّ

وجدنديفف هيفمنيفح
تيفالكتدبيفومثلهيفمعهيفأاليفوإنهيفمثايفالقرآنيفأويفأعظم))(.)4
وإين ُيفأوت ُ

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفبور يفالنور،يفاآلية:يف.63يف
()2يفيفأخرجاااهيفأمحاااد،يف،50/2يف،92يفوعلاااديفبااانيفمح اااد،يفبااارقميف،848يفوالطااارباينيف يفمالااانديفالشااادم ني،يفيف
برقميف،216يفوابنيفاألعارايبيف يفمعجماه،يفبارقميف،1137يفوعلاقيفاللخادرييفاجلازءيفاألو يفمناهيف يفصاح حهيف
بص غةيفالتمريضيف يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفمديفق ايف يفالرمدحيفوياذكريفعانيفابانيفعماريفعانيفالنلا يف:يف
((جعايفرزق يفحتتيفظايفرحم يفوجعايفالذلةيفوالصغدريفعاىليفمانيفخادل يفأماري)).يفوأخارجيفأباويف او يفآخاريف
احلديثيف يفكتدبيفالللدس،يفبدبيف يفلل يفالشهر ،يفبرقميف،4031يفوصححيفإبند يفالع مةيفأمحديفبانيفحمماديف
ياادكريف يفطح اهيفوترت ل اهيفللمالااند،يفباارقميف،5114يف،5115يف5667يفم انيفحااديثيفاب انيفعم اريفرضــَ اهلل َنَُــا،يف
وصححيفاحلديثيفأي ًديفالش خيفاألللدينيف يفصح حيفاجلدمع،يفبرقميف.2831يف
()3يفيفاألريكاااة:يفالرسااايريف يفاحلجلاااة،يفواليفيالااامىيفمنفااار ًايفأريكاااة،يفوق اااا:يفهاااويفكاااايفماااديفاتكااا يفيف
عل اااه،يفوقولاااه:يف((اليفألفاااني))يفيقاااد :يفألف اااتيفاليشاااءيفإذايفوجدتاااه،يفوصاااد فته.يفجااادمعيفاألصاااو ،يفيف

البنيفاألثري،يف.282/1يف
()4يفيفأخرجاهيفأباويف او ،يف يفكتاادبيفالالاانة،يفباادبيفلاازو يفالالاانة،يفباارقميف،4604يف،4605يفوابانيفمدجااه،يف يف
املقدماة،يفبادبيفتعظا ميفحاديثيفرباو يفاهيف،يفوالتغلا يفعاىليفمانيفعدرضاه،يفبارقميف،12يفوصاححهيف
األللدينيفمنيفحديثيفأيبيفرافع،يفوأيبيفثعللاة،يفوأيبيفهريار يفيف يفصاح حيفأيبيف او ،يف،318/3يفوانظار:يف

=
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ال شعي اإلسالم اب تعمعوة – وه اهلل (( :-فعوىل كول موؤم أه ال
ضلكلم يف يشء م الدض إال ت ع ًا اوا واء بوه الرسوول  ،وال ضلقودم بوني
ضدضه ،بل ضس ر ما ال فعكوه وله ت ع ًا لقوله ،وعمله ت عو ًا ألموره ،ف كوذا
كاه الصلابة  ،وم سلك س عل م م اللوابعني ذوم بإحذواه ،وأوموة
بمعقولووه ،وال

ااذوولمنين فل ووذا ي ضكو أحوود مووس م ضعووا ض السصووو
ضؤسس اضس ًا ملري ما اء به الرسوول  ،وإ ا أ اا معرفوة يشء مو الودض

ن ر فعام اله اهلل والرسول  فمسوه ضولعلم ،وبوه ضولكلم ،وفعوه ضس ور ،وبوه
ضذلدل ،ف ذا أصل أهل الذسة))(.)1
وال شك أه االخلالش ضذ ب الرشو الكثري  ،والفر وة ،والعوذالن
ِ
اخ َت َل ُفاو ْا ِيفمانيف َب ْع ِاد َيفماديف
ينيف َت َف َّر ُقاو ْا َيفو ْ
وذذا ال اهلل تعواىلَ  :والَيف َتكُونُاو ْايفكَد َّلاذ َ
َدت َيفو ُأ ْو َلائِ َ
ابيف َعظِ ٌيفم.)2(
َج َيف
دء ُه ُميفا ْل َل ِّن ُ
كيفلاَ ُه ْميف َع َذ ٌ
و د لبني الس  بقوله(( :افمقتيفال هو يفعىليفإحادىيفوبالعنييففرقاة،يف
وافمقتيفالنصدرىيفعىليفثنتانييفوبالعنييففرقاة،يفوباتفمقيفهاذ يفاألماةيفعاىليف
ث ثيفوبلعنييففرقةيفكلهديف يفالندريفإاليفواحد )) ،عل :م هم ضا سول اهلل،
ال(( :هميفمنيفكدنيفعىليفمثايفمديفأنديفعل
=ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

هيفوأصحديب)) ويف لفا(( :اجلمعة))

()3

ممو يففتدوىيفابنيفت م ة،يف.85/19يف

()1يفيفمموعةيففتدوىيفي خيفاإلب يفابنيفت م ة،يف.63/13يف
()2يفيفبور يفآ يفعمران،يفاآلية:يف.105يف
()3يفيفأخ رجهيفأبويف او ،يف يفكتدبيفالالنة،يفبدبيفطحيفالالنة،يفبرقميف،4596يف،4597يفوالممذي،يف يفكتدبيف

=
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أي :هم م كاه عىل مثل ما أنا علعه وأصلايب.
وع حذضفة  ال(( :كاه السا ضذوهلوه سوول اهلل  عو اخلوري
وكست أسهله ع الرش خمافة أه ضد كس  ،فقلت :ضا سول اهلل ،إنوا لكسَّوا يف
اهلعة ور ،فجاءنا اهلل هبذا اخلوري ف ول بعود هوذا اخلوري مو رأ وال:
((نعم)) لت :هل بعود لوك الرشو مو خوريأ وال(( :نعاميفوف اهيف خان))،
لت :وما اخسهأ ال(( :قو يفيالاتنونيفبغارييفبانت يفوُّيتادونيفبغارييفهادي ،يف
تعرفيفمنهميفوتنكر)) فقلت :هل بعد لك اخلري م رأ ال(( :نعميف عد يف
عىليفأبوابيفجهنم،يفمنيفأجدهبميفإل هاديفقاذفو يفف هاد)) .فقلوت :ضوا سوول اهلل
صف م لسا ،ال(( :نعم،يفقو يفمنيفجلادتنديفويتكلماونيفبولالانتند)) ،لوت :ضوا
سووول اهلل ،فووام توورى إه أا كس و

لووكأ ووال(( :تلااز يفمجدع اةيفاملالاالمنييف

وإمدمهم)) ،فقلت :فإه ي تك ذم اعة وال إمامأ وال(( :فادعتز يفتلاكيف
الفرقيفكلهديفولويفأنيفتعضيفعىليفأصايفياجر يفحتاىيفيادرككيفاملاوتيفوأناتيف
عىليفذلك))(.)1
ووال اإلمووام السووووي – ووه اهلل (( :-ويف حوودض حذضفووة هووذا :لووزوم
=ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

اإليمن،يفبدبيفافماقيفهذ يفاألمة،يفبرقميف،2641يفوابنيفمدجه،يف يفكتدبيفالفتن،يفبدبيفافماقيفاألمم،يف

برقميف،3992يفوصححهيفاألللدينيف يفصح حيفابنيفمدجه،يف 1يف/يف،55يفوبلالةيفاألحد يثيفالصح حة،يف
برقميف.1492يف
()1يفيفمتفاااقيفعل اااه:يفأخرجاااهيفاللخااادري،يف يفكتااادبيفالفاااتن،يفبااادبيفك ااا يفاألماااريفإذايفتيفتكااانيفمجدعاااة،يفيف
برقميف،7084يفوماللم،يف يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفوجوبيفم زمةيفمجدعةيفاملالالمنييفعناديفظهاوريفالفاتنيف
و يفكايفحد يفوحتريميفاخلروجيفعىليفالطدعةيفومفدرقةيفاجلمعة،يفبرقميف.1847يف
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اعة ااذلمني ،وإمام م ،وو وول طاعلوه ،وإه فذوس ،وعمول ااعوا

:

م أخذ األموال ،وملري لك فلجب طاعله يف ملري معصعة ،وفعوه معجوزات
لرسول اهلل  ،وه هذه األمو الل أخرب هبا و د و عت كل ا))(.)1
وال شك أه أمة حممد  ال تزال فع م طاوفة عوىل احلوس مسصوو  ،ال
ضرضهم م خذذم أو خالف م حلل تقووم الذواعةن حلودض معاوضوة ،
ال :سمعت سول اهلل  ضقول(( :اليفتازا يفطدئفا ٌةيفمانيفأمتا يفقدئما ًةيفباومريف
اه،يفاليفيرضهميفمنيفخذهلم،يفأويفخدلفهميفحتىيفيويتيفأماريفاه،يفوهاميفظادهرونيف
عىليفالندس))(.)2

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفطحيفالنووييفعىليفصح حيفماللم،يف،479/12يفوانظر:يففتحيفاللدري،يفالبنيفحجر،يف.37/13يف
()2يفيفمتفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفاملندقب،يفبدبيفرقميف،28يفبرقميف،3641يفوماللم،يف يفكتادبيف
اإلمدر ،يفبدبيفقولهيف:يف((اليفتزا يفطدئفةيفمنيفأمت يفظدهرينيفعىليفاحلقيفاليفيرضهميفمنيفخدلفهم))يفبارقميف

.174/1037يف
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املبحث اخلام  :أنواع اجلهاد يف سبيل اهلل

الجهاد في سبيل هللا أنواع منها ما يلي :

النااو يفاألو  :وواا الكفووا وهووو نوعاه :وواا الةلووب ،و وواا
الدفع(.)1
النو يفالثدين:

اا ااسافقني ،واارتدض (.)2

النو يفالثدلث:

واا ال ووا ااعلودض الوذض

ر ووه عوىل اإلموام ااذولم

وذم تهوضل ساوغ وشوكة ،وفع م مسعة و و ( ،)3واألصل يف لك ولوه تعواىل:
َ وإِنيف َطدئِ َفت ِ
اَد َيفع َاىليف
نييفا ْق َت َت ُلاوايف َف َو ْصالِ ُحوايف َب ْان َُه َميف َفاإِنيف َبغ ْ
َدن ِيفم َنيفالاْ ُم ْلؤ ِمن ِ َ
َاتيفإِ ْحادَ ُ َ
ِ ِ
ِ
ادء ْتيف َف َو ْصالِ ُحوايف َب ْان َُه َميف
ّللَ َفاإِنيف َف َيف
يفح َّتىيفت َِف َءيفإِ َى َيفيفأ ْم ِريفا َهَ
األُ ْخ َرىيف َف َقدت ُلوايفا َّلت يف َت ْلغ َ
بِد ْلعدْ ِ يفو َأ ْق ِال ُطوايفإِ َّنيفا َ ِ
ُونيفإِ ْخ َاو ٌيف َف َو ْصالِ ُحوايف
ابيفالااْ ُم ْق ِالطِ َيف
نيَيفإِن ََّاميفالااْ ُم ْلؤ ِمن َ
ّللَ َُي ه
َ َ
َه
ون ،)4(وع عرفجة  ال :ال سوول
مح َيف
ني َيفأ َخ َو ْيك ُْم َيفوا َّت ُقوايفا َهَ
َب ْ َ
ّللَ َل َع َّلك ُْميفت ُْر َ ُ
يفوهندت()5يففمنيفأرا يفأنيفيفرقيفأماريفهاذ يفاألماةيفوها يف
ٌ يف
يفهندت
اهلل (( :إنهيفبتكون ٌ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفجهااد يفالطلااب:يفهاويفأنيفيغاازويفالكفاادريف يفب هاميفلاادعوعميفإىيفاهيفتعاادىبيففااإنيفأبااوايفقلااو يفالاادعو يف
واإلب ،يف عوايفإىيف فعيفاجلزية،يففإنيفأبوايففدلقتد .يف

يف

وجهد يفالدفع:يفهويف فعيفالكفدريفعنيف خاو يفبا يفاملالالمني.يفانظار:يفاملغنا يفالبانيفقداماة،يف/12يف،10يف
وممو يففتدوىيفابنيفبدز،يف/18يف-70يف،86يفويف/18يف-101يف.144

()2يفيفانظر:يفالتفص ايف يفذلكيفزا يفاملعد ،يف100/3يفو،11-6/3يفواملغن يفالبنيفقدامة،يف.264/12يف
()3يفيفانظر:يفاملغن ،يف.237/12يف
()4يفيفبور يفاحلجرات،يفاآليتدن:يف-9يف.10يف

َ
ري،يف
يفاخل ْ يف
ط ،يفوال يفيقد يف
َدت يف .يفأي :يف ِخ َصد ُ يف يف َ يف
ور يفوفالد يف .يفيقد  :يف يفف ن َيفهن ٌ
يفط ٌ
( )5يف يفاهلندت :يفأي ُ ُ
ِ
ِ
ُ
هد:يفهن ٌَة يفتون ُ
ن ،يفوهويفكِنَديةيفعنيفكُايفيف
ث َيفه ٍيف
َوات ،يفوق
ْمعيفعىليفهن ٍ يف
وقديفُت
ْت ،يف
هد:يفهن ٌ يف
ا:يفواحدُ
وواحدُ
َ
َ
َ

=
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مج عيففدرضبو يفبدلال
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يفوأمار ُكميفمج ٌاعيف
يفكدئن ًديفمنيفكدن)) ،ويف لفا(( :مانيفأتادكم ُ

عىليفرجايفواحديفيريديفأنيفيشقيفعصدكميفأويفيفرقيفمجدعتكميففدقتلو ))(.)1

النو يفالرابع :الدفا ع الدض  ،والسفس ،واألهول ،وااوال .وضودخل
ضود  وال :وال

اا ةوا الةورق( ،)2وعو سوععد بو
يف هذا السو
سول اهلل (( :منيف ُيفق يفتِايف ونيفمدلهيففهاويفياه د،يفومانيف ُيفقتِاايف ونيفأهلاهيففهاويف
يه د،يفومنيف ُيفق يفتِايف ونيف ينهيففهويفيه د،يفومنيف ُيفق يفتِايف ونيف مهيففهاويفياه د))(،)3
وع ع د اهلل ب عمر رَضيََ اهلل ََنهُمََـا أنه ال خلالد ب العوا
ايف ونيفمدلهيففهويفيه د))(.)4
سول اهلل  ال(( :منيف ُيفق يفتِ َ يف
وع خما ق  وال :واء

 :أموا علموت أه

ول إىل الس و  فقوال :الر ول ضوهتعس

ضرضد مايلأ ال(( :ذكِّر ُ يفبده)) ال فإه ي ضذكرأ ال(( :فدباتعنيفعل اهيفمانيف
=ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

يف ْابمِيفجنْ .يفالنهديةيفالبنيفاألثري،يف5يف/يف.651يف

()1يفيفأخرجهيفماللم،يف يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفحكميفمنيففرقيفأمريفاملاللمنييفوهويفمتمع،يفبرقميف.1852يف
()2يفيفانظر:يفاملغن يفالبنيفقدامة،يف،474/12يفوممو يففتدوىيفي خيفاإلب يفابنيفت م ة،يف.241/34يف
()3يفيفأخرجهيفأبويف او ،يف يفكتدبيفالالنة،يفبادبيف يفقتاد يفاللصاوص،يفبارقميف،4772يفوالنالادئ ،يف يفكتادبيف
املحدربة،يفبادبيفمانيفقدتاايف ونيفأهلاه،يفبارقميف،4091يفو يفبادبيفمانيفقدتاايف ونيف يناه،يفبارقميف،4092يف

والممذي،يف يفكتدبيفالديدت،يفبدبيفمنيفقدتايف ونيفمدله،يفبرقميف،1421يفوقد :يف((هاذايفحاديثيفحالانيف
صح ح))،يفوصححهيفاألللدينيف يفصح حيفاجلدمع،يفبرقميف.6445يف
()4يفيف أخرجهيفماللم،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيفالدل ايفعاىليفأنيفمانيفقصاديفأخاذيفماد يفغاري يفبغارييفحاقيفكادنيف
القدصديفمهدريفالد يف يفحقه،يفبرقميف.141يف
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حولكيفمنيفاملاللمني)) ،ال :فإه ي ضك حويل أحود مو ااذولمنيأ وال:

عوط
((فدبتعنيفعل هيفالاللطدن)) وال :فوإه نوهى الذولةاه عسو لوعجول َّ
ال(( :قدتايف ونيفمدلكيفحتىيفتكونيفمنيفيهداءيفاآلخر يفأويفمتنعيفمدلك))(.)1
وع أيب هرضر  ال :اء
اهلل ،أ أضت إه اء

ل إىل سول اهلل  فقال :ضا سوول

ل ضرضد أخذ مايلأ ال(( :فا يفتعطاهيفمدلاك)) وال:

أ أضت إه اتلس أ وال(( :قدتلاه)) وال :أ أضوت إه للسو أ وال(( :فوناتيف
يه د)) ال :أ أضت إه لللهأ ال(( :هويف يفالندر))(.)2

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفأخرجهيفالنالدئ ،يف يفكتدبيفحتريميفالد ،يفبدبيفمديفيفعايفمنيفتعارضيفملدلاه،يفبارقميف،4086يفوصاححهيف
األللدينيف يفصح حيفاجلدمع،يفبرقميف،4293يفو يفصح حيفالنالدئ ،يف/7يف.113يف

()2يفيف أخرجهيفماللم،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيفالدل ايفعاىليفأنيفمانيفقصاديفأخاذيفماد يفغاري يفبغارييفحاقيفكادنيف
القدصديفمهدريفالد يف يفحقه،يفبرقميف.140يف
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املبحث السادس :أهداف اجلهاد واحلكمة من مشروعيته

بووني اهلل  احلكمووة والواضووة موو اجل وواا يف سوو عل اهلل تعوواىل ،ووال
َّ
ِ
ّللَ َفاإِ ِنيفانت ََه ْاو ْايف
ينيف ُك هلا ُهيف َهَ
ُونيففِ ْتنَ ٌة َيفو َيك َ
يفح َّتىيفالَيف َتك َ
ُونيفالادِّ ُ
وه ْم َ
س لانهَ  :و َقدت ُل ُ
ِ
ُاونيففِ ْتنَا ٌةيف
ونيف َب ِص ٌيف
َفإِ َّنيفا َهَ
يفحتَّاىيفالَيف َتك َ
ّللَبِ َميف َي ْع َم ُل َ
وه ْم َ
اري ،)1(و وال َ  :و َقادت ُل ُ
ني.)2(
يفع َىليفال َّظدمل ِ َيف
ُون ِّيف
َيفعدْ َو َ
َو َيك َ
انيفإِالَّ َ
ينيفهيف َفإِ ِنيفانت ََهو ْايف َف ُ
يفالد ُ
ال اإلمام ع د العزضز ب ع ود اهلل ابو بوا
اجل اا(( :اجل اا نوعاه:

وه اهلل يف ااقصووا مو

اا طلب و اا افا وااقصووا موس ام ععو ًا

هو ت لعغ اض اهلل ،واعو السا

إلعه ،وإخرا م م ال لامت إىل السوو ،

وإعالء اض اهلل يف أ ضه ،وأه ضكووه الودض كلوه هلل وحوده ))...ثوم وال
ه اهلل تعاىل بعد أه أو ا اآلضلني الذوابقلني ،و وال عوز و ول يف سوو
يفح ْ ُ
اث َيفو َج ه
وه ْميف
ايفانال َل َخيفاألَ ْي ُه ُريفا ْيفلا ُح ُر ُ يف َفد ْق ُت ُلو ْايفالاْ ُم ْ ِ كِ َ
ادمت ُ ُ
ني َ
اللوبةَ  :فإِ َذ َ
ٍ
ادمو ْايف
رصا ُ
وه ْم َيفو ْ
َو ُخا ُاذ ُ
اوه ْم َيفوا ْق ُعاادُ و ْايفل ااَ ُه ْميف ُكا َّاا َيفم ْر َصااديف َف اإِنيف َتااد ُبو ْا َيفو َأ َقا ُ
اح ُ ُ
اور َّيفر ِحا ٌيفم ،)3(واآلضوات يف
الص َ ََيفوآت َُو ْايفال َّزكَد َيف َفخَ هلاو ْا َيفبالِ َل ُه ْميفإِ َّنيفا َهَ
َّ
ّللَ َغ ُف ٌ
هذا ااعسل كثري  ،و ال الس (( :أمرتيفأنيفأقدتايفالنادسيفحتاىيفيشاهدوايف
أنيفاليفإلهيفإاليفاه،يفوأنيفحممد ًايفرباو يفاه،يفويق ماوايفالصا ،يفويلؤتاوايفالزكاد يف
فااإذايففعلااوايفذلااكيفعصااموايفمناا يف ماادءهميفوأمااواهلميفإاليفبحااقيفاإلباا يف
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفبور يفاألنفد ،يفاآلية:يف.39يف
()2يفيفبور يفاللقر ،يفاآلية:يف.193يف
()3يفيفبور يفالتوبة،يفاآلية:يف.5يف
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ووه اهلل( ،)2فعووىل هووذا تكوووه

أهداش اجل اا ،واحلكمة م مرشوععله عىل السلو اآليت:
اهلدفيفاألو :يفإع ءيفكلمةيفاهيفتعدىب حلودض أيب موسول األشوعري 
ال :اء

ول إىل الس و  فقوال :ضوا سوول اهلل ،الر ول ضقاتول للمووسم،

والر ل ضقاتل ل لعذكر ،والر ل ضقاتل للريى مكانه ،فم يف سو عل اهللأ وال:
((منيفقدتايفلتكونيفكلمةيفاهيفه يفالعل ديففهويف يفبل ايفاه))(.)3

ونيف ِ يف
ُاميفالَيف ُت َقادتِ ُل َ
اهلدفيفالثادين:يفنرصايفاملظلاومني ،وال تعواىل:يفَ و َماديف َلك ْ
ني ِيفمانيفالرجاد ِ يفوالنِّالادءيفوا ْل ِو ْلادَ ِ ِ
ِ
اونيف
َبلِ ِايفا َهَ
ينيف َي ُقو ُل َ
انيفا َّلاذ َ
َ َ َ
ّلليف َوالاْ ُم ْال َت ْ َعف َ َ ِّ َ
ِ
ِِ
ِ
اج َعاايف َّلنَاد ِيفمانيف َّلادُ َ
نك َيفولِ ًّاديف
َر َّبنَد َيفأ ْخ ِر ْجنَديفم ْن َيفهااذ يفا ْل َق ْر َياةيفال َّظدلااِم َِيفأ ْه ُل َهاد َيفو ْ
اج َعايف َّلنَد ِيفمنيف َّلدُ َ
نكيفن َِص ًريا.)4(
َو ْ
اهلدفيفالثدلث:يفر يفالعدوانيفوحفا يفاإلبا  ،وال اهلل تعواىلَّ  :
الش ْاه ُريف
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

يفالصا َ ََيفوآت َُاو ْايفالزَّ كَاد َيف
ادمو ْا َّ
()1يفيفمتفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبادبيفَ فاإِنيفتَاد ُبو ْا َيفو َأ َق ُ
َف َخ هلو ْا َيفبلِ َل ُه ْيفم،يفبرقميف،25يفوماللم،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيفاألمريفبقتد يفالندسيفحتىيفيقولوايفاليفإلهيف
إاليفاهيفحممديفربو يفاه،يفبرقميف.22يف

()2يفيفممو يففتدوىيفابنيفبدز،يف،70/18يفوانظر:يف،86-70/18يفوحمادرض يفلاهيفرمحاهيفاهيفبعناوان:يف((لا

يف

اجلهااد يفللااادفد يففقاااط))يف يفمماااو يفالفتااادوى،يف،144-101/18يفوانظااار:يفاملغنااا يفالبااانيفقداماااة،يفيف

،10/12يفواملقنعيفمعيفال حيفالكلري،يفواإلنصدف،يف.12/10يف
()3يفيفمتفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتادبيفالعلام،يفبادبيفمانيفباو يفوهاويفقادئميفعدملا ًديفجدلالا ًد،يفبارقميف،123يف
وماللم،يف يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفمنيفقدتايفلتكونيفكلمةيفاهيفه يفالعل ديففهويف يفبل ايفاه،يفبرقميف.1904يف

()4يفيفبور يفالنالدء،يفاآلية:يف.75يف
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ِ
ا ْيفلا َح َرا ُ يفبِ َّ
دعتَدُ و ْايف
دلش ْه ِريفا ْيفلا َح َرا َِيفوا ْيفلا ُح ُر َم ُ
يفاعتَدَ ىيف َع َل ْك ُْميف َف ْ
دصيف َف َم ِن ْ
دتيفق َص ٌ
َع َل ْ ِهيفبِ ِم ْث ِ
اني.)1(
ّللَ َم َاعيفا ُْملت َِّق َيف
اع َل ُماو ْايف َأ َّنيفا َهَ
يفع َلا ْك ُْم َيفوا َّت ُقاو ْايفا َهَ
ّللَ َو ْ
يفاعتَادَ ى َ
اا َيفماد ْ
ِ
ادر ِه ْميفبِغ ْ ِ
ين ُيفأ ْخ ِر ُجوا ِيفمنيف ِ َي ِ
يفحاقيفإِاليفيف َأنيف َي ُقو ُلاوا َيفر هبنَاديف
َاري َ
و ال س لانه :ا َّلذ َ
َّدسيف َب ْع َ ُهميفبِ َل ْع ٍ
اتيف
اهيف َو َل ْواليف َ ْف ُعيفا َهَ
يفص َو ِام ُع َيفوبِ َ ٌع َيفو َص َل َو ٌ
ضيفلاَّ ُهدِّ َم ْ
ت َ
ّللَالن َ
دجدُ يفي ْذكَريففِ َهديفابميفا هَ ِ
ييف
نرصا ُ يفإِ َّنيفا َهَ
انيفا َهَ
نرص َّ
ّلليف َل َق ِاو ٌّ
َو َم َال ِ ُ ُ
ْ ُ َ
ّللَ َمانيف َي ُ ُ
ّللَ َيفكث ًريا َيفو َل َ ُ َ
يز.)2(
َع ِز ٌيف

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفبور يفاللقر ،يفاآلية:يف.194يف
()2يفيفبور يفاحلج،يفاآلية:يف.40يف
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املبحث السابع :فضل اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل

اء يف فضل اجل اا نصو كثري وأنووا مو الثووال اجلزضول ومو
لك عىل س عل ااثال ال احلص ما ضهيت:
 -1الجهاد في سبيل هللا تجارة رابحة:

ّللَ ْاي َ ِ
ني َيفأن ُف َال ُاه ْم َيفو َأ ْم َوالااَ ُهميفبِ َاو َّنيف
ال اهلل تعاىل :إِ َّنيفا َهَ
انيفالااْ ُم ْلؤ ِمن ِ َ
امىيفم َ
َ
ِ
يفح ًّق اديف ِ يف
ونيف ِ َيفبالِ ِايفا َهَ
اون َيفو ُي ْق َت ُلا َ
ّللَ َف َ ْق ُت ُلا َ
هل ههَ هَيفالاا َجنَّ َةيف ُي َقاادتِ ُل َ
اون َيفو ْعاادً ايف َع َل ْااه َ
ِِ ِ
اا َيفوا ْل ُق ْار ِ
إل ِ
الت َّْو َرا ِ َيفوا ِ
نج ِ
دب َت ْل ِ ُ او ْايفبِ َلا ْ ِعك ُُميف
انيفا َهَ
ان َيفأ ْو َبيفبِ َع ْهاد يفم َ
آن َيفو َم ْ
ّللَ َف ْ
ِ
()1
ا َّل ِذييف َبد َي ْع ُتميفبِ ِه َيفو َذلِ َ
بوني اهلل تعواىل الصوفات
ك ُيفه َويفا ْل َف ْوزُ ُزيفا ْل َعظ ُيفم ، و ود ل
اجلمعلووة ،واألعووامل اجللعلووة ذووؤالء األبةووال الووذض وعوودهم اهلل هبووذه
ون()2يف
يفالالاادئِ ُح َيف
ونيفا ْلااا َح ِدمدُ َ
ونيفا ْل َعدبِاادُ َ
ال خووا  ،فقووال تعوواىل :التَّاادئِ ُل َ
ون َّ
ِ
دون ِ
يفالالا ِ
يفعا ِ
اانيفالااااْ ُمنك َِريف
يفاآلما ُيف
ونيف َع
ااده َ
اار َ
اادج َ
الراكِ ُعا َ
ونيفبِدلااااْ َم ْع ُروف َيفوالنَّا ُ
ااون َّ
َّ
ني ،)3(و ووال تعوواىل يف ووا
ّللَ َو َب ِّ ِ اايفالاااْ ُم ْلؤ ِمن ِ َيف
ونيفلاااِ ُحدُ و ِيفا َهَ
َوا ْلااا َحدفِ ُظ َ
ِ
يفُت َدر ٍيفت ِ
ُنج ُكم ِّيفم ْنيف
يفع َىل ِ َ
ينيف َآ َمنُوا َيفه ْا َيفأ ُ هلك ُْميف َع
ااجاهدض الرابلةَ  :يد َيفأ ه َُّيديفا َّلذ َ
ُت ِ
َعا َاذ ٍ
ّللَبِا َاو ْم َوالِك ُْميف
ونيف ِ َيفب الِ ِايفا َهَ
ّللَ َو َر ُبااولِ ِه َيفو ُ َيف
اونيفبِااد َهَ
دهاادُ َ
اب َيفألِ ا ٍيفم،يفت ُْلؤ ِمنُا َ
اون*يفيغ ِ
الااااااااااكُميف َذلِ
و َأن ُف ِ
ُاميفإِ
َ
َ
َّ
َبب هُ َيف
ن
ذ
يف
ُام
ك
ل
يف
ار
ْف
يف
م
ل
ع
ت
يف
ُم
ت
ُنا
ك
نيف
ك
ل
يف
اري
يفخ
ُم
ك
يف
َ
َ
َ
ه
ْ
َ
ه
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٌ
ه
يفحتتِ َهديفاألَهنادريفومالادكِنيف َط لا ًةيف ِ يفجن ِ
ويدْ ِخ ْلكُميفجن ٍ
يفعادْ ٍنيف
َّادتيف َع
يفُت ِري ِيفمن َ ْ
َّدت َ ْ
َ
ْ َ ُ َ َ َ َ ِّ َ
ْ َ
َُ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفبور يفالتوبة،يفاآلية:يف.111يف
()2يفيففرستيفالال دحةيفهنديفبدلص د .يفابنيفكثري،يف،393/2يفوهلديفمعدنيفأخرى،يفانظر:يفتفالرييفالالعدي،يف.304/3يف
()3يفبور يفالتوبة،يفاآلية:يف.112
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ِ
ِ
َذلِ َ
ياب َيفو َب ِّ ِ ايف
انيفا َهَ
ّللَ َو َفات ٌْحيف َق ِر ٌ
َرصا ِّيفم َ
كيفا ْل َف ْوزُ يفا ْل َعظا ُيفميف*يف َو ُأ ْخ َارى ُيفحت هل َ
وهنَاديفن ْ ٌ
ني ،)1(و ووال َ  :ف ْل َقدتِا ْاايف ِ يفبالِ ِايفا هَ ِ
اونيفال ااْ َح َد َيف
الااْ ُم ْلؤ ِمن ِ َيف
ينيف َي ْ ُ ا َ
ّللَا َّلااذ َ
َ
ُ
َ
ِ
الده ْن ديفبِ ِ
فيفن ُْلؤتِ ِه َيفأ ْج ًارايف
دآلخ َر ِ َيفو َمنيف ُي َقدتِ ْايف ِ َيفبلِ ِايفا َهَ
بيف َف َال ْو َ
ّللَ َف ُيف ْقت َْا َيفأويف َيغْل ْ
َ
َعظِ ً يفم.)2(
 -2فضل الرباط في سبيل هللا تعالى:

الثوو الل ضمك أه تكوه مسافذ ضسةلس مس وا العودو إىل اا اإلسوالم
جيب أه لحت َّص حتصعسًا مسع ًعا حلل ال تكوه انب ضعي ضذلوله العدو،
وجيعله مسةل ًقا لهن وذذا عول اهلل للمورابةني يف سو عله الثووال الع وعم،
فع سلامه  ال :سمعت سول اهلل  ضقول(( :ربد يفياو يفول لاةيفخارييف
منيفص د يفيهريفوق دماه،يفوإنيفمادتيفجارىيفعل اهيفعملاهيفالاذييفكادنيفيعملاه،يف
ُ
وأجرييفعل هيفرزقه،يفوأمنيفال ُيفف َّيفتدن(.)4()))3
 -3فضل الحراسة في سبيل هللا تعالى:

ع أيب حيانة  وال :سومعت سوول اهلل  ضقوولُ (( :حرماتيفالنادريف
يفوح ِّيفرمتيفالندريفعاىليفعانييفباهرتيف
عىليفعنييف معتيفأويفبكتيفمنيفخش ةيفاهُ ،يف
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفبور يفالص ،يفاآليدت:يف-10يف.13يف
()2يفبور يفالنالدء،يفاآلية:يف.74يف
لؤمنيفمنيفكايفذييففتنة،يفوروا يفالطرباينيفبفاتحيفالفادء،يفيعنا يفباه:يففتَّادنيفالقارب،يف
()3يفيفال ُفتَّدن:يفمجعيففدتن،يفأييف ُي َ
يفمفرسايفبدإلضادفةيفإىيفالقاربيف((وأمانيفمانيففتادينيفالقارب))،يفطحيفالناووييفعاىليفصاح حيف
وروا يفأبويف ا
ً

ماللم،يف،65/13يفواملفهميفملديفأيكايفمنيفتلخ صيفكتدبيفماللم،يف.756/3يف

()4يفيفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفالربد يف يفبل ايفاهيف،يفبرقميف.1913يف
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يفبل ايفاه))( ،)1وع اب ع وا رَضـي ََ اهلل ََنهُمََـا وال :سومعت سوول اهلل 
ضقووول(( :ع ناادنيفاليفمتالااهميفالناادر:يفعانييفبكاتيفمانيفخشا ةيفاه،يفوعانييفبدتاتيف
حترسيف يفبل ايفاه))(.)2
 -4فضل الغدوة أو الروحة في سبيل هللا:

ع س ل ب سعد  ع الس  ال(( :ربد يفيو يف يفبال ايفاهيفخارييف
منيفالدن ديفومديفعل هد،يفوموضعيفبو يفأحدكميفمنيفاجلنةيفخرييفمنيفالادن ديفوماديف
عل هد،يفوالروحةيفيروحهديفالعلديف يفبل ايفاهيفأويفالغدو يفخرييفمانيفالادن ديفوماديف
ع هد))( ،)3وع أنس  ع الس  ال(( :لغدو ٌيف يفبال ايفاهيفأويفروحا ٌةيف
خرييفمنيفالدن ديفومديفف هد))(.)5( )4
يف

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفأمحديف،134/4يفبلفظه،يفوالنالدئ ،يفكتادبيفاجلهاد ،يفبادبيفثاوابيفعانييفباهرتيف يفبال ايفاه،يفبارقميف
،3119يفولفظه:يف((حرمتيفعىليفالندريفعنييفباهرتيف يفبال ايفاه))،يفوصاححهيفاألللادينيف يفصاح حيف

بننيفالنالدئ ،يف.653/2يف
()2يفيفالممذي،يفكتادبيفاجلهاد ،يفبادبيفماديفجادءيف يفف اايفاحلارسيف يفبال ايفاه،يفبارقميف،1639يفوحالانه،يف
وصححهيفاألللدينيف يفصح حيفبننيفالممذي،يف.127/2يف

()3يفيفمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفالغادو يفوالروحاةيف يفبال ايفاه،يفبارقميف،2794يفولفظاهيف
منيفالطرفيفرقميف،2892يفوأخرجهيفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبادبيفف اايفالغادو يفوالروحاةيف يفبال ايف

اه،يفبرقميف.1881يف
()4يفيفمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفالغدو يفوالروحةيف يفبل ايفاه،يفبرقميف،2792يفومالالم،يف
كتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفالغدو يفوالروحةيف يفبل ايفاه،يفبرقميف.1880يف

()5يفيفالغاادو :يفمااوخوذيفم انيفالغاادُ ِّو:يفوه اويفب ارييفأو يفالنهاادر،يفوالروحااة،يفرواحيفالعيش ا،يفوه اويفم انيفزوا يف
الشم يفإىيفالل ا،يفالنهديةيف يفغريبيفاحلديث،يفبادبيفالغانييفماعيفالادا ،يف،346/3يفوبادبيفالاراءيفماعيف

=
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 -5فضل من اغبرت قدماه في سبيل هللا:

ع ع د الر ب رب  أه سوول اهلل  وال(( :ماديفاغاربتيفقادمديف
علديف يفبل ايفاهيففتمالهيفالندر))( ،)1وع أيب هرضر  ال :ال سول اهلل
(( :اليفيلجيفالندريفرجايفبكىيفمنيفخشا ةيفاهيفحتاىيفيعاو يفاللالنيف يفالرضا ،يف
واليفجيتمعيفعىليفعلديفغلدريف يفبل ايفاهيفو خدنيفجهنم))(.)2
 -6الجنة تحت ظال السيوف:

ع ع د اهلل ب أيب أوىف رضَ اهلل َنَُـا أه سول اهلل  وال(( :أُّياديفالنادس،يف
اليفتتمنااوايفلقاادءيفالعاادو،يفوباالوايفاهيفالعدف ااة،يففااإذايفلق تمااوهميففدصااربوا،يف
واعلموايفأنيفاجلنةيفحتتيفظ

يفالال وف))(.)3

 -7الجهاد ال يعدله شيء:

ع أيب هرضر  ال :اء ول إىل سوول اهلل  فقوال :ا للسو عوىل
عموول ضعوودل اجل ووااأ ووال(( :اليفأجااد )) ،ووال(( :ه اايفتالااتط عيفإذايفخاارجيف
املجدهديفأنيفتدخايفمالجدايففتقاو يفواليفتفام،يفوتصاو يفواليفتفطار))أ وال:
=ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

الواو،يف،273/2يفوتفالرييفغريبيفمديف يفالصح حنييفللحم دي،يفص.346يف

()1يفيفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفمنيفاغربتيفقدمد يف يفبل ايفاه،يفبرقميف.2811يف
()2يفيفالممذي،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفمديفجدءيف يفف ايفالغلدريف يفبل ايفاه،يفبرقميف،1633يفوقد :يف((حالانيف
صح ح))،يفوصححهيفاألللدينيف يفصح حيفبننيفالنالدئ ،يف.126/2يف

()3يفيفمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهاد ،يفبادبيفاجلناةيفحتاتيفبدرقاةيفالالا وف،يفبارقميف،2818يفومالالم،يف
كتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفكراه ةيفمتن يفلقدءيفالعدو،يفواألمريفبدلصربيفعنديفاللقدء،يفبرقميف.1742يف
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وم ضذلةعع لكأ(.)1
 -8درجات المجاهدين في سبيل هللا:

ع أيب هرضر  ع الس  أنه ال(( :إنيف يفاجلنةيفمدئاةيف رجاةيفأعادهديفاهيف
للمجدهاادينيف يفباال ايفاه،يفماديفبانييفالاادرجتنييفكاميفبانييفالالاامءيفواألرض،يففااإذايف
بولتميفاهيففدبولو يفالفر وس،يففإنهيفأوباطيفاجلناة،يفوأعاىليفاجلناة،يفوفوقاهيفعار يف
يفتفجريفأهندريفاجلنة))(.)2
الرمحن،يفومنه َّ
 -9ضيافة الشهداء عند ربهم:

ع ااقدام ب معدضكرل ،ع سوول اهلل  وال(( :للشاه ديفعناديفاهيف
يفوجيدريف
يفيغفريفلهيف يفأو يف ُ فعةيفمنيف مه،يفو ُيرىيفمقعد يفمنيفاجلنةُ ،
ه
بتيفخصد ُ :
يفوَي َّىليفحل ةيفاإليمن،يفو ُيزوجيفمنيف
منيفعذابيفالقرب،يفويومنيفمنيفالفز يفاألكربُ ،
احلوريفالعني،يفو ُيش َّفعيف يفبلعنييفإنالد ًنديفمنيفأقدربه))( ،)3ويف حدض أنس 
ع الس  أنه ال يف وصي احلو العني(( :ولويفأنيفامرأ يفمنيفأهايفاجلناةيف
َيااد،يفولنص ا فهد()4يفع اىليف
اطلعاتيفإىيفاألرضيفألضاادءتيفم اديفب اانهميفوملألتاهيفر ً
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفف ايفاجلهد يفوالالاري،يفبارقميف،2785يفومالالم،يف
كتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفالشهد يف يفبل ايفاهيفتعدى،يفبرقميف.1878يف

()2يفيفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيف رجدتيفاملجدهدينيف يفبل ايفاه،يفبرقميف.2790يف
()3يفيفابنيفمدجه،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفف ايفالشهد يف يفبال ايفاه،يفبارقميف،2799يفوالمماذي،يفكتادبيفاجلهاد ،يف
بدبيفثاوابيفالشاه د،يفبارقميف،1663يفوقاد :يف((حالانيفصاح ح))،يفوأخرجاهيفأمحاد،يف،131/4يف،200/4يف

وصححهيفاألللدينيف يفصح حيفبننيفابنيفمدجه،يف،129/2يفو يفمشكد يفاملصدب ح،يفبرقميف.2834يف
()4يفيفنص فهد:يفيعن يفاخلمريفكميف يفروايةيفاللخدري،يفبرقميف.6568يف

40
رأبهديفخرييفمنيفالدن ديفومديفف هد))(.)1
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 -10دم الشهيد يوم القيامة:

عوو أيب هرضوور  أه سووول اهلل  ووال(( :والااذييفنفساايفب ااد يفاليف
ُيكلاام()2يفأحاديف يفباال ايفاهيفواهيفأعلاميفبمانيف ُيكل اميف يفباال لهيفإاليفجاادءيفيااو يف
الق دمةيفواللونيفلونيفالد يفوالريحيفريحيفاملالك))(.)3
 -11تمني الشهيد أن يقتل عشر مرات:

ع أنس  ع الس  ال(( :مديفمنيفعلاديفيماوتيفلاهيفعناديفاهيفخارييف
يرس يفأنيفيرجعيفإىيفالدن ديفوأنيفلهيفالدن ديفومديفف هاد،يفإاليفالشاه دبيفملاديفيارىيفمانيف
ف ايفالشهد  .))...ويف لفا(( :ماديفأحاديفيادخايفاجلناةيفَيابيفأنيفيرجاعيفإىيف
الدن ديفولهيفمديفعىليفاألرضيفمنيفيء،يفإاليفالشه ديفيتمنىيفأنيفيرجاعيفإىيفالادن ديف
ف قتايفع يفمراتبيفملديفيرىيفمنيفالكرامة))(.)4
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفمتفاقيفعل ااه:يفاللخاادرييفواللفا يفلااه،يفكتاادبيفاجلهااد ،يفباادبيفالغاادو يفوالروحاةيف يفباال ايفاه،يفباارقميف
،2792يفولفظهيفمنيفالطارفيفرقاميف،2796يفوأخرجاهيفمالالم،يفكتادبيفاإلمادر ،يفبادبيفف اايفالغادو يف
والروحةيف يفبل ايفاه،يفبرقميف.1880يف
()2يفيفيكلم:يفجيرح،يفقد يفالعلمء:يفاحلكمةيف يفبعثهيفكذلك:يفأنيفيكونيفمعاهيفيادهديفبف ا لتهيفبلذلاهيفنفالاهيف يف
طدعةيفاهيفتعدى.يففتحيفاللدري،يفالبنيفحجر،يف.20/6يف

()3يفيفمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهاد ،يفبادبيفمانيفجيارحيف يفبال ايفاهيف،يفبارقميف،2803يفومالالم،يف
كتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفاجلهد يفواخلروجيف يفبل ايفاه،يفبرقميف.1876يف

()4يفيفمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفاحلوريفالعانييفوصافتهن،يفبارقميف،2795يفوالطارفيفرقاميف
،2817يفوماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفالشهد يف يفبل ايفاه،يفبرقميف.1877يف
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 -12أرواح الشهداء تسرح في الجنة:

ِ
ينيف ُقتِ ُلاو ْايف
لسئل ع د اهلل ب مذعوا  ع هذه اآلضةَ  :والَ َ ْ
يفحت َالا َل َّنيفا َّلاذ َ
ون ،)1(ال :أما إنوا ود سوهلسا
دءيف ِعندَ َيفر ِّهبِ ْميف ُي ْر َز ُق َيف
ّللَ َأ ْم َوا ًتديف َب ْا َيفأ ْح َ ٌيف
ِ َيفبلِ ِايفا َهَ

ع و لووك ،فقووال(( :أرواحه اميف يفجااوفيفط ارييفخرضاايفهل اديفقند يااايفمعلقااةيف
بادلعر ،يفترساحيفمانيفاجلناةيفح اثيفيادءت،يفثاميفتاووييفإىيفتلاكيفالقند ياا،يف
فدطلعيفعل هميفرهباميفاط عاة،يففقاد :يفهاايفتشاتهونيفيا ئًد؟يفقادلوا:يفأييفيءيف
نشته يفونحنيفنرسحيفمنيفاجلنةيفح ثيفيئند))(.)2
 -13ما يجد الشهيد من ألم القتل:

ع أيب هرضر  أه سول اهلل  ال(( :الشه ديفاليفجيد َيفميف َّ يفيفالقتايفإاليف
قرصهد))(.)3
كميفجيديفأحدكميفالقرصةيف ُيفي ُ
 -14فضل النفقة في سبيل هللا تعالى:

ِ
َاتيف
ون َيفأ ْم َوالاَ ُه ْميف ِ َيفبلِ ِايفا َهَ
يفح َّل ٍة َيفأن َلت ْ
ينيف ُي ِنف ُق َ
ّللَك ََم َث ِا َ
ال تعاىلَّ  :م َث ُايفا َّلذ َ
ّللَو ِ
ّللَي َ ِ
ٍ
اب ٌاعيف
ادع ُ يفلااِ َمنيف َي َش ُيف
يفح َّل ٍاة َيف
ادءيفوا َهَ َ
َب ْل َع َيفبنَدبِ َايف ِ يفك ُِّا ُيفبن ُل َيفلة ِّيفم َئ ُة َ
يفوا َهَ ُ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفبور يفآ يفعمران،يفاآلية:يف.169يف
()2يفيفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفب دنيفأنيفأرواحيفالشهداءيف يفاجلناة،يفوأهناميفأح ادءيفعناديفرهباميفيرزقاون،يف
برقميف.1887يف

()3يفيفالنالدئ ،يفكتدبيفاجلهد ،يفبادبيفماديفجياديفالشاه ديفمانيفأتيفالقتاا،يفبارقميف،3163يفوابانيفمدجاه،يفكتادبيف
اجلهد ،يفبدبيفف ايفالشهد يف يفبل ايفاه،يفبرقميف،2802يفوقاد يفاألللادينيف يفصاح حيفباننيفالنالادئ ،يف

،665/2يفو يفصح حيفبننيفابنيفمدجه،يف:130/2يف((حالنيفصح ح)).يف
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َعلِ ٌيفم ،)1(وع خزضم ب فاتك  وال :وال سوول اهلل (( :مانيفأنفاقيف
نفقاااةيف يفبااال ايفاهيفكتلاااتيفلاااهيفبااالعمئةيفضاااع ))( ،)2وعووو أيب مذوووعوا
األنصا ي  ال :واء ول بسا وة خمةوموة فقوال :هوذه يف سو عل اهلل،
فقال سول اهلل (( :لكيفهبديفيو يفالق دمةيفبلعمئةيفندقةيفكلهديفخمطومة(.)4()))3
 -15الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون:

ِ
ادءيف
ّللَ َأ ْم َواتًاديف َب ْاا َيفأ ْح َ ٌيف
ايفا َهَ
ينيف ُقتِ ُلاو ْايف ِ َيفبالِ ِيف
ال اهلل تعاىلَ  :والَ َ ْ
يفحت َال َل َّنيفا َّلذ َ
ّللَ ِمنيف َف ْ لِ ِهيفويال َتل ِ َ ِ
ينيفلاَ ْميف
َده ُميفا َهَ
ِعندَ َيفر ِّهبِ ْميف ُي ْرزَ ُق َيف
ون* َف ِر ِح َ
ونيفبِد َّلذ َ
نييفبِ َميفآت ُ
ََْ ْ ُ
ي ْلح ُقو ْا ِيفهبِميفمن َ ِ
اونيف
يفَيزَ ن َيف
يفخ ْاو ٌ
ام َيفأالَّ َ
ُاون*يف َي ْال َت ْل ِ ُ َ
فيف َ
ِّ ْ
َ َ
ام َ ْ
يفعع َلا ْ ِه ْم َيفوالَ ُيفه ْ
يفخ ْلف ِه ْ
ني.)5(
ّللَالَيف ُي ِ ُع َيفأ ْج َريفالاْ ُم ْلؤ ِمن ِ َيف
ّللَ َو َف ْ ٍا َيفو َأ َّنيفا َهَ
بِن ِ ْع َم ٍةيف ِّم َنيفا َهَ
 -16الجهاد باب من أبواب الجنة:

ع ع اا ب الصامت  ع الس  وال(( :جدهادوايف يفبال ايفاه،يففاإنيف
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفبور يفاللقر ،يفاآلية:يف.261يف
()2يفيفبننيفالممذي،يفكتدبيفف دئايفاجلهد ،يفبدبيفمديفجادءيف يفف اايفالنفقاةيف يفبال ايفاه،يفبارقميف،1625يف

وصححهيفاألللدينيف يفصح حيفبننيفالممذي،يف.124/2يف
َ
هيفح ْلقة ،يفثميف
خذيفح ْلايفمنيفل
()3يفخمطومة:يف ِخ َطد يفاللعرييفأنيف ُي ْلؤ
يفأحديف َط َرف َ
يفأويفيعريفأويف َكتَّدنيفف ُ ْج َعايف َ
َ
ُي َشد يفف ه يفال َّطرف يفاآلخر يفحتى يف َي ِصري ْ
يفكدحللقة ،يف ُثم يف ُي َقد يفال َلعري ،يفثم يف ُي َثنَّى يفعىل َ ْ
يفخمطِمه .يفالنهدية يف يف
غريبيفاحلديث،يف2يف/يف.120

()4يفيفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفالصدقةيف يفبل ايفاهيفوت ع فهد،يفبرقميف.1892يف
()5يفبور يفآ يفعمران،يفاآليدت:يف169يف–يف.171يف

فضل الجهاد في سبيل هللا تعالى

43
اجلهد يف يفبل ايفاهيفبدبيفمنيفأبوابيفاجلنة،يفينج يفاهيفبهيفمنيفاهلميفوالغميف))(.)1
 -17ما ُيبلِّغ مناز الشهداء:

وحيصل هذا اخلري الع عم ا سهل اهلل الخ اا بصدق ،فع س ل بو
حسعي  أه الس  ال(( :منيفبو يفاهيفالشهد يفبصدقيفبلغهيفاهيفمنادز يف
الشهداء،يفوإنيفمدتيفعىليففرايه))( ،)2وعو أنوس  وال :وال سوول اهلل
(( :منيفطلبيفالشهد يفصد ًقد ُيفأعط هد،يفولويفتيفتُصله))(.)3
 -18فضل المجاهدين على القاعدين:

دعادُ َ ِ
ال اهلل تعاىل :الَّيفيالات َِوييفا ْل َق ِ
يفغ ْ ُ
يفالرض ِاريف
انيفالااْ ُم ْلؤ ِمن ِ َ
ونيفم َ
َْ
ارييفأ ْو ِِل َّ َ
نييف َغ ُ
ِ ِ
والااْمج ِ
ينيف
ّللَبِ َو ْم َوالااِ ِه ْم َيفو َأن ُف ِالا ِاه ْميف َف َّ ا َاايفا َهَ
ونيف ِ َيفبالِ ِايفا َهَ
دهدُ َ
ّللَالااْ ُم َجدهد َ
َ ُ َ
ِِ
ِ
ّللَالاْ ُح ْال َنى َيفو َف َّ َاايف
ينيف َ َر َج ًة َيفوكُا ًَّيفو َعدَ يفا َهَ
يفع َىليفا ْل َقدعد َ
بِ َو ْم َوالاِ ِه ْم َيفو َأن ُفال ِه ْم َ
ِ
ٍ
دع ِدين َيفأجرا ِ
ىليفا ْل َق ِ
ِِ
محا ًةيف
يفعع َ يف
ا َهَ
يفعظ ً يفميف*يف َ َر َجدت ِّيفمنْ ُه َيفو َمغْف َر ًَيفو َر ْ َ
َ ْ ً َ
ينيف َ
ّللَالاْ ُم َجدهد َ
ورا َّيفر ِح ً يفم.)4(
َدنيفا َهَ
َوك َ
ّلليف َغ ُف ً
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفأمحاااد،يف،314/5يف،316يف،319يف،326يف،330يفواحلااادكميفوصاااححه،يفووافقاااهيفالاااذهل ،يف،75/2يف
وأور يفاهل ثم يف يفممعيفالزوائاد،يف،272/5يفوقاد :يف((روا يفأمحاديفوالطارباينيف يفالكلارييفواألوباط،يف

وأحديفأبدن ديفأمحديفوغري يفثقدت))،يفوحالنيفإباند يفياع بيفوعلاديفالقاد ريفاألرنالؤو يف يفحديا تهميف
عىليفزا يفاملعد يفالبنيفالق م،يف.77/3يف
()2يفيفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفابتحلدبيفطلبيفالشهد يف يفبل ايفاهيفتعدى،يفبرقميف.1908يف
()3يفيفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفابتحلدبيفطلبيفالشهد يف يفبل ايفاهيفتعدى،يفبرقميف.1908يف
()4يفبور يفالنالدء،يفاآليتدن:يف-95يف.96يف
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 -19الرحمة والمغفرة للشهداء:

ِ
محا ٌةيف
انيفا َهَ
ال اهلل تعواىلَ :و َلائِنيف ُقتِ ْلات ُْميف ِ َيفبالِ ِايفا َهَ
ّللَ َو َر ْ َ
ّللَ َأ ْو ُيفمات ْهميفلااَ َمغْف َر ٌِّيفم َ
ونَيف َو َلئِن هيفمت ْهم َيفأ ْويف ُقتِ ْلت ُْميف ِ
ون.)1(
ّللَ ُ ْحت َ ُ َيف
إل َىيفا َهَ
يفجي َم ُع َيف
َخ ْ ٌري ِّيفّمَّد َ ْ
20ـ القتل في سبيل هللا ي ِّ
كفر كل شيء إال الدين:
ُ

ع ع د اهلل ب عمرو بو العوا
يفالد ْيفين))(.)2
(( ُيغفريفللشه ديفكايفذنبيفإال َّيف

رَضـي ََ اهلل ََنهُمََـا

وال :وال سوول اهلل :

وع أيب لاا  ع سول اهلل  أنه ام فوع م فوذكر ذوم(( :أنيفاجلهاد يف
يفبل ايفاه،يفواإليمنيفبدهيفأف ايفاألعم )) ،فقام ل فقال :ضوا سوول اهلل،
أ أضت إه للت يف س عل اهلل لتك َّفر عسو خةاضوايأ فقوال لوه سوول اهلل :
((نعم،يفإنيفقتلتيف يفبل ايفاهيفوأنتيفصدبريفحمتالب،يفمقلايفغرييفمدبر)) ،ثوم وال
سول اهلل (( :ك يفقلت))أ ،فقال :أ أضوت إه للوت يف سو عل اهلل أتك َّفور
عس خةاضايأ فقال سول اهلل (( :نعميفوأنتيفصادبريفحمتالاب،يفمقلاايفغارييف
مدبر،يفإاليفالدَّ ين،يففإنيفجربيايفيفقد يفِليفذلك))(.)3
 -21المجاهد بنفسه وماله أفضل الناس:

ع أيب سععد اخلد ي  ال :عل ضا سول اهلل ،أي السوا أفضولأ
فقال(( :ملؤمنيفجيدهديفبنفالهيفومدلهيف يفبل ايفاه)) ،ال :ثم مو أ وال(( :ثاميف
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفبور يفآ يفعمران،يفاآليتدن:يف-157يف.158يف
()2يفيفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفمنيفقتايف يفبل ايفاهيفكفرتيفخطديد يفإاليفالدَّ ين،يفبرقميف.1886يف
()3يفيفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفمنيفقتايف يفبل ايفاهيفكفرتيفخطديد يفإاليفالدين،يفبرقميف.1885يف
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ملؤمنيف يفيعبيفمنيفالشعدبيفيعلديفاهيفربه،يفويد يفالندسيفمنيفط ))(.)1
 -22من خرج من بيته مجاهدا فمات ،فقد وقع أجره على هللا:

اغميفكَثِ
ال اهلل تعاىل :يف َو َمنيفُّي ِ
ّللَ َجيِادْ يف ِ يفاألَ ْر ِ
اريايف
دج ْريف ِ َيفبالِ ِايفا َهَ
ً
ض ُيفم َارا َغ ً
َُ
ِ
ِ
يفُي ُر ْج ِيفمنيف َب ْتِ ِه ُيفم َه ِ
َو َب َع ًة َيفو َمن َ ْ
ّلليف َو َر ُبول يفهيف ُث َّميف ُيدْ ِر ْك ُهيفالااْ َم ْو ُتيف َف َقادْ يف
دج ًرايفإِ َىيفا َهَ
اورا َّيفر ِحا ً يفم ،)2(وعو أيب هرضور  عو
ادنيفا َهَ
َو َق َاع َيفأ ْج ُار ُ يف َعاىليفا َهَ
ّلليف َو َكا َ
ّلليف َغ ُف ً
امنيفيبيف
الس و  ووال(( :انتاادب( )3اهيفملاانيفخاارجيف يفباال له،يفاليفُياارجيفإاليفإيا ٌ
وتصديقيفبربيل،يفأنيفأرجعهيفبميفناد يفمانيفأجاريفأويفغن ماة،يفأويفأ خلاهيفاجلناة،يف
ٌ
ولواليفأنيفأيقيفعاىليفأمتا يفماديفقعادتيفخلا يفوياة،يفولاو تيفأين ُيفيفأقتاايف يف
بل ايفاه،يف ُيفث َّيفميفأح د،يفثم ُيفيفأقتا،يف ُثا َّيفميفأح اد،يف ُثا َّيفميف ُيفأقتاا)) ،ويف لفواَ (( :يفت َيفك َّفاايفاهيف
ملنيفجدهديف يفبل لهيفاليفُيرجهيفمنيفب تهيفإاليفاجلهد يف يفبل لهيفوتصديقيفكلمتاه،يف
يفأجاريف
أنيفيدخلهيفاجلنة،يفأويف ُيفيرجعهيفإىيفمالكنهيفالذييفخرجيفمنهيفمعيفمديفناد يفمان ٍيف
مة))( ،)4واألعامل بالسعات ،و ود وي يف مذوسد اإلموام أ ود(( :مانيف
أويفغن ٍيف
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفأف ايفالندسيفملؤمنيفجيدهديفبنفالاهيفومدلاهيف يفبال ايفاه،يف
برقميف،2786يفوماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفاجلهد يفوالربد ،يفبرقميف.1888يف

()2يفبور يفالنالدء،يفاآلية:يف.100يف
()3يفيفانتاادب:يفأو يفبثوابااهيفوحالاانيفجزائااه،يفوق ااا:يفمعنااد يفأجاادبيفإىيفاملاارا ،يفوق ااا:يفمعنااد يفتكفااايف
بدملطلوب.يففتحيفاللدرييفالبنيفحجر،يف.93/1يف

()4يفيفمتفاقيفعل ااه:يفاللخاادرييفواللفا يفلااه،يفكتاادبيفاإلياامن،يفباادبيفاجلهااد يفمانيفاإلياامن،يفباارقميف،36يفورقاميف
،2787يفورقميف،3123يفورقميف،7457يفورقميف،7463يفوماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبادبيفف اايفاجلهاد يف
واخلروجيف يفبل ايفاه،يفبرقميف.1876يف

فضل الجهاد في سبيل هللا تعالى

46
فخاريفعانيف ابتاهيفومادت،يففقاديفوقاعيف
خرجيفمنيفب تاهيفمدهادً ايف يفبال ايفاهيفيف َّ
أجر يفعىليفاهيفتعدى،يفأويفلدغتهيف ابةيففمتيففقديفوقعيفأجار يفعاىليفاه،يفأويفمادتيف
حت يفأنفه،يففقديفوقعيفأجر يفعىليفاهيف.)1())
و ال الس  فوعم موات يف الربوا ،يف سو عل اهلل(( :وإنيفمادتيفجارىيف
عل هيفعملهيفالذييفكدنيفيعملهُ ،
يفوأجرييفعل هيفرزقاهيفوأمانيفالفتادن))( ،)2وهوذا
ضؤكد فضول ااووت يف سو عل اهلل تعواىل مراب ًةوا ،وااعسول واهلل أعلوم(( :إه
مات يف حال الربا ،أ وري علعوه أ ور عملوه الوذي كواه ضعملوه يف حوال
باطه ،فعسمو لوه عملوه ،وأ وري علعوه وه فوري ق يف اجلسوة كوام ضور ق
الخ داء الذض تكوه أ واح م يف حواصل الةري ،تهكول مو ثمور اجلسوة،
و لضؤم ل م كل فلسة ،و عل :م فلاد القرب))(.)3
 -23مثل المجاهد في سبيل هللا تعالى:

ع أيب هرضر  أه الس  وال(( :مثاايفاملجدهاديف يفبال ايفاهيفكمثاايف
الصدئميفالقدئميفالقدنتيفبآيدتيفاهيفاليفيفميفمنيفص ٍيف،يفواليفص د ٍيف،يفحتىيفيرجعيف
املجدهديف يفبل ايفاه))(.)4

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

( )1يف يفأمحد يف يفاملالند ،يف ،340/26يفبرقم يف ،16414يفواحلدكم ،يفوصححه ،يفووافقه يفالذهل  ،يف /2يف،88يف
وقد يفاهل ثم يف يفممعيفالزوائديفومنلعيفالفوائد ،يف 5يف/يف:503يف((روا يفأمحد ،يفوالطرباين ،يفوف هيفحممديفبنيف

إبحدقيفمدل ،يفوبق ةيفرجد يفأمحديفثقدت)).يف
()2يفيفماللم،يفبرقميف،1913يفوتقد يفَّترجيهيف يفف ايفالربد يف يفبل ايفاهيفتعدى.يف
()3يفيفاملفهميفملديفأيكايفمنيفتلخ صيفكتدبيفماللم،يف.756/3يف
()4يفيفمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفف ايفاجلهد يفوالالاري،يفبارقميف،2785يفومالالم،يف

=
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 -24ذروة اإلسالم الجهاد في سبيل هللا تعالى:

عوو
وعمو

وول  أه الس وو
معووا بوو
يفالص ،يفوذرو يفبندمهيفاجلهد

 ووال لووه(( :رأسيفاألمااريفاإلباا يف
))(.)1

 -25سياحة أمة محمد  الجهاد في سبيل هللا:

ً
ال ال :ضا سول اهلل ،اوذه يل يف الذعاحة ،ال
ع أيب أمامة  أه
الس وو (( :إنيفباا دحةيفأمتاا يفاجلهااد يف يفباال ايفاهيف ،)2())عسوودما كوواه
اإلسالم ال ضهمر بالذهال يف األ ض ،ومفا وة الووط واألح وال ًورا
بووني الس وو علعووه الصووال
للووسفس بمفا ووة ااووهلوش ،وهجوور اا احووات ل
والذالم(( :أه اإلسالم اض احلعا واجل اا يف سو عل اهلل يف هوذه األ ض،
ول ضعدم ااذلم با ًبا م أبوابه))(.)3
 -26الرمي بسهم في سبيل هللا يعد إعتاق رقبة:

ع أيب نجعح عمرو ب ع ذة الذلم  ال :سومعت سوول اهلل 

=ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

كتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفالشهد يف يفبل ايفاه،يفبرقميف.1878يف

()1يفيفالممذي،يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيفمديفجدءيفأنيفاحل ادءيفمانيفاإليامن،يفبارقميف،2616يفوابانيفمدجاه،يفكتادبيف
الفتن،يفبدبيفك يفاللالدنيف يفالفتنة،يفبرقميف،3973يفوأمحد،يف،230/5يفوصاححهيفاألللادينيف يفصاح حيف

ابنيفمدجه،يف،359/2يفوإرواءيفالغل ا،يفبرقميف،413يف.138/2يف
()2يفيفأبويف او ،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيف يفالنه يفعنيفالالا دحة،يفبارقميف،2486يفوحالانهيفاألللادينيف يفصاح حيف
بننيفأيبيف او ،يف.472/2يف

()3يفيفانظر:يف ل ايفالراغلنييفإىيفريدضيفالصدحلني،يفص.652يف
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يفحمارر))( ،)1ولفوا ابو
ٍيف
ضقول(( :منيفرمىيفبالاهميف يفبال ايفاهيففهاويفلاهيفعاد
يفالعادو،يفأصادب،يفأويفأخطاو،يف
ما ه(( :منيفرماىيفالعادويفبالاهم،يففللاميفباهمه
َّ
ف عد يفرقلة))(.)2
 -27عمل قليال وأجر كثيرا:

ع الرباء  ال :اء ل إىل الس  لمقسَّوع( )3باحلدضود ،فقوال :ضوا
سول اهلل ،أ اتل أو أسلمأ فقال (( :أبلميفثميفقدتاا)) ،فهسولم ثوم اتول
يفكثريا))(.)4
فقلل ،فقال سول اهلل (( :عمايفقل ً،يفوأجر ً

 -28من جهز غازيا فقد غزا:
يفجهازيفغدز ًياديففق اديف
عو ضوود ب و خالوود  أه سووول اهلل  ووال(( :م ان َّ

غزا( ،)5ومنيفخل يفغدز ًيديف يفأهلهيففقديفغزا))(.)1
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ِ
ِ
ديفح ًّر ُ
ايففو ْعتِق.يفانظر:يفالنهدية يف يفغريبيف
.يفاملح َّر
حمر ُر :يف
ريف:يفالذييفجعايفمنيفال َعل ُ
ُ
أييفأج ُر ُيفم ْعت ٍَق َ
ْ
( )1يف يفعد يف َّ
احلديث،يف1يف/يف.931يف

()2يفيفالممذي،يفكتدبيفف دئايفاجلهد ،يفبدبيفمديفجدءيف يفف ايفالرما يف يفبال ايفاه،يفبارقميف،1638يفوقاد يف
الممذي:يف((هذايفحديثيفحالنيفصح ح،يفوأبويفنج ح:يفهويفعمرويفبنيفعلالةيفالاللم ))،يفوأخرجهيفابانيف
مدجه،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفالرم يف يفبل ايفاه،يفبرقميف،2812يفوصاححهيفاألللادينيف يفصاح حيفباننيف
الممذي،يف.126/2يف
()3يفيفمقنعيفبدحلديد:يفمغطىيفبدلال ح،يفوق ا:يفهويفالاذييفعاىليفرأباهيفخاوذ ،يفانظار:يفالنهدياةيفالبانيفاألثاري،يف
بدبيفالقدفيفمعيفالنون،يف،114/4يفوتفالرييفغريبيفمديف يفالصح حنييفللحم دي،يفص.130يف

()4يفيفمتفقيفعل اه:يفاللخادري،يفكتادبيفاجلهاد ،يفبادبيفعماايفصادلحيفقلاايفالقتاد ،يفبارقميف،2808يفومالالم،يف
كتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفثلوتيفاجلنةيفللشه د،يفبرقميف.1900يف

()5يفيفمنيفجهزيفغدز ًيد:يفُته زيفالغدزي:يفحتم له،يفوإعدا يفمديفَيتادجيفإل اهيف يفغازو ،يفومعناىيفخلا يفغدز ًياديف يف
أهله:يفأييفقد يفمقدمهيف يفمراعد يفأحاوا يفأهلاه.يفانظار:يفالنهدياةيف يفغريابيفاحلاديثيفالبانيفاألثاري،يفبادبيف

=
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=ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

اجل ميفمعيفاهلدء،يف،321/1يفوبدبيفاخلدءيفمعيفال ،يف.66/2يف

()1يفيفمتفاقيفعل اه:يفاللخادري،يفكتادبيفاجلهااد ،يفبادبيفف اايفمانيفجهازيفغدز ًياد،يفبارقميف،2843يفومالالم،يفكتاادبيف
اإلمدر ،يفبدبيفف ايفإعدنةيفالغدزييف يفبل ايفاه،يفمركوبيفوغري ،يفوخ فتهيف يفأهلهيفبخري،يفبرقميف.1895يف
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املبحث الثامن :الرتهيب من ترك اجلهاد

عوو أيب هرضوور  ووال :ووال سووول اهلل (( :م انيفماادتيفوتيفيغااز،يفوتيف
َيدثيفبهيفنفاله،يفمدتيفعىليفيعلةيفمنيفنفدق))(.)1
يفجي ِّهازيفغدز ًياد،يفأويف
وع أيب أمامة  عو الس و  وال(( :مانيفتيفيغاز،يفأو ُ يف
ُيل يفغدز ًيديف يفأهلهيفبخري،يفأصدبهيفاهيفبقدرعةيفقلايفيو يفالق دمة))(.)2
وع اب عمر رضَ اهلل َنَُا ال :سمعت سول اهلل  ضقول(( :إذايفتلاديعتميف
بدلع نة،يفوأخذتميفأذندبيفاللقر،يفورض تميفبدلزر يفوتركتميفاجلهاد ،يفبالطيفاهيف
عل كميفذالًّيفاليفينزعهيفحتىيفترجعوايفإىيف ينكم)) ،أو كام ال .)3(
وللل ل عىل االسلعداا للج واا يف سو عل اهلل تعواىل ث وت مو حودض
يفع يفلِ َيفميفالرم يفثميفتركهيففل يفمناد،يفأويف
عق ة ب عامر  ضرفعه للس (( :من َيف
قديفعىص))(.)4

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفمنيفمدتيفوتيفيغزيفوتيفَيدثيفنفالهيفبدلغزو،يفبرقميف.1910يف
()2يفيفأبويف او ،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفكراه ةيفترايفالغزو،يفبرقميف،2503يفوحالنهيفاألللدينيف يفصح حيفباننيف
أيبيف او ،يف.75/2يف

()3يفيفأبويف او ،يفكتدبيفالل و ،يفبدبيف يفالنه يفعانيفالع ناة،يفبارقميف،3462يفومالانديفاإلماد يفأمحاد،يف،84/2يف
وصححهيفاألللدينيفملجمو يفطرقهيف يفبلاللةيفاألحد يثيفالصح حة،يفبرقميف.11يف

()4يفيفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفالرم يفواحلثيفعل هيفوذ يفمنيفعلمهيفونال ه،يفبرقميف.1919يف
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املبحث التاسع :الشهداء يف غري املعركة

لبني الس  الخ داء يف ملري ااعركة يف عد أحووال ،وخصوال ،وأالوة
هوذه اخلصوال ثابلووة يف الذوسة ،فعو أيب هرضوور  أه سوول اهلل  ووال:
((الشهداءيفمخالة:يفاملطعون،يفوامللطون،يفوالغ َِر ُق،يفوصدحبيفاهلد ،يفوالشاه ديف
يفبل ايفاه))( ،)1وع أنس  ع الس و  أنوه وال(( :الطادعونيفياهد يف
لكايفماللم))(.)2
وعوو أيب هرضوور  ووال :ووال سووول اهلل (( :مااديفتعاادونيفالشااه ديف
ف كم))أ الوا :ضا سول اهلل ،م ل لل يف س عل اهلل ف وو شو عد ،وال(( :إنيف
يهداءيفأمت يفإ ًذايفلقل ا)) ،الوا :فم هم ضا سول اهللأ ال(( :مانيف ُيفقتِاايف يف
بل ايفاهيففهويفيه د،يفومانيفمادتيف يفبال ايفاهيففهاويفياه د،يفومانيفمادتيف يف
الطاادعونيففهااويفيااه د،يفوماانيفماادتيف يفالاالطنيففهااويفيااه د)) ،ويف واضووة:
((والغريقيفيه د))(.)3
وع ابر ب علعك  ع الس  أنه ال(( :الشهداءيفبالعة،يفباوىيف
يفاجل ِ
القتايف يفبل ايفاه:يفاملطعونيفيه د،يفوالغ َِر ُقيفيه د،يفوصدحبيفذات َ
نبيف
يه د،يفوامللطونيفيه دَ ،
يفواحل ِر ُقيفيه د،يفوالذييفيموتيفحتتيفاهلد يفياه د،يف
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد ،يفبادبيفالشاهد يفبالعيفباوىيفالقتاا،يفبارقميف،2829يفومالالم،يف
كتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفب دنيفالشهداء،يفبرقميف.1914يف

()2يفيفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفب دنيفالشهداء،يفبرقميف.1916يف
()3يفيفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفب دنيفالشهداء،يفبرقميف.1915يف
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يفبجمعٍيفيه د))(.)1
واملرأ يفمتوت ُ
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وع ع اا ب الصامت  ضرفعوه إىل الس و (( :إنيف يفالقتاايفياهد ،يف
و يفالطدعونيفيهد ،يفو يفاللطنيفياهد ،يفو يفالغارقيفياهد ،يفو يفالنفالادءيف
يقتلهديفولدهديفمجعدءيفيهد ))(.)2
وع اشود بو ح وعن أه سوول اهلل  اخول عوىل ع واا بو الصوامت
ضعواه يف مرضه ،فقال سول اهلل (( :أتعلمونيفمنيفالشه ديفمنيفأمت ))أ فقوال
ع اا  :ضا سول اهلل ،الصابر االلذوب ،فقوال سوول اهلل (( :إنيفياهداءيف
أمت ا يفإ ًذايفلقل ااا:يفالقت اايف يفباال ايفاهيفيفيااهد ،يفوالطاادعونيفيااهد ،يفوالاالطنيف
ا))(.)3
يفوالال ه يف
يهد ،يفوالنفالدءيفجيرهديفولدهديفبرس يفإىيفاجلنة،يفواحلرقِّ ،
ايف ونيفمدلاهيففهاويف
وع سععد بو ضود  ضرفعوه إىل الس و (( :مانيف ُيفقتِا َ يف
يه د،يفومنيفقتايف ونيفأهلهيففهاويفياه د،يفومانيفقتاايف ونيف يناهيففهاويفياه د،يف
ومنيفقتايف ونيف مهيففهويفيه د))( ،)4وع سوضد ب مقره ضرفعه(( :مانيفقتاايف
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفمدلكيف يفاملوطو،يفكتدبيفاجلندئز،يفبدبيفالنه يفعانيفاللكادءيفعاىليفامل ات،يف،334/1يفواللفا يفلاه،يفوأباويف او ،يف
كتدبيفاجلندئز،يفبدبيفف ايفمنيفمدتيف يفالطدعون،يفبارقميف،3111يفوالنالادئ ،يفكتادبيفاجلنادئز،يفبادبيفالنها يف

عنيفاللكدءيفعىليفامل ات،يفبارقميف،1847يفوقاد يفالنالادئ يف يفاملارأ :يف((ياه د ))يفبدلتادءيفاملربوطاة،يفوصاححهيف
النووييف يفطحيفصح حيفماللم،يف،66/13يفواألللدينيف يفأحكد يفاجلندئز،يفص.40يف
()2يفيفأمحد،يف،314/5يف،315يف،317يفوقد يفاهل ثم يف يفممعيفالزوائد،يف:300/5يف((روا يفالطارباينيفوأمحاديف
بنحو ،يفورجدهلميفثقدت)).يف

()3يفيفأمحااد،يف،489/3يفوقااد يفاهل ثماا يف يفممااعيفالزوائااد،يف:299/5يف((روا يفأمح اديفورجدلااهيفثقاادت))،يف
وصححيفإبند يفاألللدينيف يفأحكد يفاجلندئز،يفص.39يف

()4يفيفأبويف او ،يفبرقميف،4772يفوالنالدئ ،يفبارقميف،4099يفوالمماذي،يفبارقميف،1418يفوابانيفمدجاه،يفبارقميف

=

الشهداء في غير المعركة

53

ونيفمظلمتهيففهويفيه د))(.)1
ال احلافا اب حجر – ه اهلل (( :-والذي ض ر أنه  أعلم باأل ول،
ثم أعلم ضاا عىل لك ،فذكرها يف و ت آخر ،وي ضقصود احلصو يف يشء
م لك ،و د ا لمع لسا م الةرق اجلعد أكثر م عرشوض خصولة ،فوإه
جممو موا دملوه مموا اشولملت علعوه األحااضو اللو كر وا أ بوع عرشو
خصلة))( ،)2لت :وه الل اشلملت علع ا هوذه األحااضو اللو كر وا
هسا ،وه عىل السلو اآليت:
ايف يفبل ايفاهيفتعدىيففهويفيه د.يف
-1يفمنيف ُيفق يفتِ َ يف
-2يفمنيفمدتيف يفبل ايفاهيفتعدىيففهويفيه د ،ضعس ي ض ار احلرل ولو ي
ضخاهده ،وبهي صفة مات.
-3يفاملطعونيفيه د ،وهو الذي ضموت بالةاعوه ،وهو الوباء.
-4يفامللطونيفيه د،يفوهو الذي ضموت م علة الو ة  ،كاالسلذوقاء وهوو
انلفاخ اجلوش ،واإلس ال ،و عل :هو الذي ضموت بداء بةسه مةل ًقا.
=ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
،2580يفوأمحد،يفبرقميف،1652يفوتقد يفَّترجيه.يف

()1يفيفالنالدئ ،يفكتدبيفاملحدربة،يفبدبيفمنيفقتايف ونيفمظلمته،يفبرقميف،4101يفوصححهيفاألللدينيف يفصح حيف
النالدئ ،يف.858/3يف

()2يفيففتحيفاللدري،يف،43/6يفوذكر:يفمنيفوقصهيففربهيف يفبل ايفاه،يفأويفلدغتهيفهدماة،يفأويفمادتيفعاىليففراياهيف
عىليفأييفحت يفيدءيفاهيفتعدى،يففهويفيه د،يفوصححيفالدارقطن يف((موتيفالغريابيفياهد ))،يفوالبانيف
حلدن:يف((منيفمدتيفمراب ًطديفمدتيفيه دً ا)).يف
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قيفيه د ،وهوو الوذي ضمووت ملرض ًقوا يف ااواء ،ضوروى بووري ضواء
-5يفالغ َِر ُ يف
كلذ  ،وضروى بالعاء ،وهو للم الوة :كعلعم.
-6يفوصدحبيفاهلد يفيه د ،وهو الذي ضموت حتت اذدم.
-7يفواحلريقيفيه د،يفوهو الذي ضموت بلرق السا  ،وم َّفر ،يف هوذه
ضللر حلل أصابه يشء م لك فامت ،ف و عوا وأموره إىل
الثالثة وي ل
اهلل ،إه شاء عذبه ،وإه شاء عفا عسه(.)1
-8يفصدحبيفذاتيفاجلنبيفيه د ،وهو رحوة تكووه يف اجلسوب ،وو م
شدضد باطسًا.
يفبجمعيفيه د  ،وضقال بضم اجلعم وكّسها ،وه اارأ
-9يفاملرأ يفمتوت ُ
توت حامالً ،و د عت ولودها يف بةس وا ،و عول :هو ال كور ،وصولح
القرط والسووي األول(.)2
-10يفمنيف ُيفق يفتِايف ونيفمدلهيففهويفيه د.يف
-11يفمنيفقتايف ونيفأهلهيففهويفيه د.يف
-12يفمنيفقتايف ونيف ينهيففهويفيه د.يف
-13يفمنيفقتايف ونيف مهيففهويفيه د.يف
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفاملفهميفملديفأيكايفمنيفتلخ صيفكتدبيفماللم،يف.757/3يف
()2يفيفكايفهذ يفال اوحيفللكلامتيفمانيفاملفهاميفملاديفأياكايفمانيفتلخا صيفكتادبيفمالالميفللقرطلا ،يف-756/3
،758يفوطحيفالنووييفعىليفصح حيفماللم،يف،67-66/13يفوانظر:يففتحيفاللدري،يفالبنيفحجر،يف.43/6يف
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-14يفمنيفقتايف ونيفمظلمتهيففهويفيه د.يف
وضوم ا ،وتخودضد الوالم ،وهوو ااء
ايفيهد  ،بكّسو الذوني
الال ه يف
ل
-15يف ِّ
حيدث يف الروة ضؤول إىل ات اجلسب ،و عل :كوام ،أو سوعال طوضول موع
ل لل هااضة ،و عل :ملري لك(.)1

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفالمغ بيفوالمه بيفللمنذري،يف.309/2يف
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املبحث العاشر :أسباب النصر على األعداء

م ااعلوم ضقعسًا أه السص عىل األعداء له أس ال حتققه للمذلمني عىل
عدوهم ،بإ ه اهلل تعاىل ،وم هذه األس ال ما ضهيت:
 -1اإليمان والعمل الصالح:

وعد اهلل ااؤمسني بالسص اا وني عوىل أعوداو م ،و لوك بإد وا اضوس م،
ِ
ينيف
َنرصا ُيفر ُبا َلنَد َيفوا َّلاذ َ
وإهالك عدوهم وإه طال الزم  ،ال تعاىل :إِنَّاديف َلن ُ ُ
نييف
َآمنُااوايف ِ يفالاااْ َح َد ِيفالااده ْن َد َيفو َيا ْاو َ يف َي ُقااو ُ يفاألَ ْيا َاهد ُيفيف*يف َيا ْاو َ يفاليف َين َفا ُاعيفال َّظدلاااِ ِم َ
ِ
َادنيف َح ًّقاديف
ار ،)1(و ال سو لانهَ  :وك َيف
وءيفالدَّ ِيف
َم ْعذ َر ُ ُع ْم َيفولاَ ُه ُميفال َّل ْعنَ ُة َيفولاَ ُه ْم ُيفب ُ
ني ،)2(وااؤمسوه ااوعوواوه بالسصو هوم ااوصووفوه
َرصيفالاْ ُم ْلؤ ِمن ِ َيف
َع َل ْنَديفن ْ ُ
بقوله تعاىل :إَِّيفناميفالاْم ْلؤ ِمن َ ِ
اتيف
ينيفإِ َذايف ُذكِ َريفا َهَ
وهب ْم َيفوإِ َذايفت يفُلِ َ ْ
ّلليف َو ِج َل ْ
ُونيفا َّلذ َ
تيف ُق ُل ُ ُ
َ ُ
ِ
يفالصا َ َيف
اميف َيت ََو َّك ُل َيف
ينيف ُي ِق ُم َ
اون َّ
اون *يفا َّلاذ َ
َع َل ْ ِه ْميفآ َيد ُت ُهيفيفزَزَاا َ ْ ُع ْميفإِ َيم ًند َيفو َع َاىل َيفر ِّهبِ ْ
ادت ِ
ِ
اون*يف ُأ ْو َلاائِ َ
يفعنادَ يف
َده ْميف ُي ِنف ُق َيف
يفح ًّقاديفلااَّ ُه ْميف َ َر َج ٌ
اميفا ْلاا ُم ْلؤ ِمن َ
ُون َ
َوّمَّد َيفرزَ ْقن ُ
ك ُيفه ُ
يم ،)3(و ووال اهلل تعوواىل :وعاادَ يفا َ ِ
ام َيفو َمغ ِْفا َار ٌَيفو ِر ٌ
يفآمنُااوايف
زْقيف َكا ِار ٌيف
ّلليفا َّلااذ َ
َ َ
ين َ
َر ِّهبِا ْ
هَ
ِ
ِمنكُميفوع ِم ُلوايفالص يفدلِاح ِ
دتيف َل َ ْالاتَخْ لِ َفن َُّهميف ِ يفاألَ ْر ِ
ينيف
يفاباتَخْ َل َ يفا َّلاذ َ
َّ َ
ْ َ َ
ضيفك ََام ْ
ِ
ِم انيف َق اللِ ِهميفو َل م ِّك انَن َُيفهلا ِ
ام َيفو َل ُ َلاادِّ َلن َُّهم ِّيفم انيف َب ْعا ِاديف
يفارت ََى ا َُيفهلا ْ
اميف ي ان َُه ُميفا َّلااذي ْ
ْ ْ َ ُ َ َّ ْ
اكيف َف ُو ْو َلئِ َ
ُون ِيفيب َيفيا ْ ًئد َيفو َمانيف َك َف َاريف َب ْعادَ يف َذلِ َ
اكيف
َخ ْوفِ ِه ْم َيفأ ْمنًديف َي ْع ُلدُ ونَن ِ يفاليف ُي ْ ِ ك َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفبور يفغدفر،يفاآليتدن:يف-51يف.52يف
()2يفبور يفالرو ،يفاآلية:يف.47يف
()3يفبور يفاألنفد ،يفاآليدت:يف-2يف.4يف
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ِ
ااايفا َ ِ
هااميفا ْل َف ِ
ينيف َع َ
ااىليف
دباا ُق َيف
ّلليفل ْلكَاادف ِر َ
ون ،)1(و ووال اهلل تعوواىلَ  :و َلاان َ ْ
ُ ُ
يفجي َع َ هَ
ني َيفبلِ ًيف.)2(
الاْ ُم ْلؤ ِمن ِ َ
 -2نصر دين هللا تعالى:

وم و أع ووم أس و ال السصوو :نص و اض و اهلل تعوواىل ،والقعووام بووه وووالً،
ّلليف
نرص ُ يفإِ َّنيفا َهَ
نرص َّنيفا َهَ
ّلليف َمنيف َي ُ ُ
واعلقا ًاا ،وعمالً ،واعو  .ال اهلل تعاىلَ  :و َل َ ُ َ
ِ
َّاده ْميف ِ يفاألَ ْر ِ
يفالصا ََيفوآت َُاوايفال َّزكَاد َيف
ض َيفأ َق ُيف
يفع ِز ٌيف
ادموا َّ
ينيفإِن َّيفم َّكن ُ
ياز*يفا َّلاذ َ
ي َ
َل َق ِو ٌّ
ّلليفع ِ
ِ
ور ،)3(و وال تعواىل:
دق َل ُةيفاألُ ُم ِيف
يفعع ِنيفا ْيفلا ُمنك َِر َيف
يفو َهَ َ
َو َأ َم ُروايفبِد ْيفلا َم ْع ُروف َيفو َهنَ ْوايف َ
ِ
ِ
َ ي َ
ينيف
ات َيفأ ْقادَ َامك ْيف
َنرصاوايفا َهَ
نرصاك ُْم َيفو ُي َث ِّل ْ
ُم*يف َوا َّلاذ َ
ديفأ ه َُّيديفا َّلذ َ
ّلليف َي ُْ
يفآمنُاوايفإِنيفت ُُ
ين َ
يفجنادَ َنديف َلاا ُه ُميف
َك َف ُروايف َف َت ْع ً يف
الديفليفاَ ُه ْم َيفو َأ َض َّاا َيفأ ْع َم َلاا ُه ْيفم ،)4(و وال اهلل َ  :وإِ َّن ُ
ون.)5(
ا ْلغَدلِ ُل َيف
 -3التوكل على هللا واألخذ باألسباب:

اللوكل عىل اهلل مع إعوداا القوو مو أع وم عوامول السصون لقوول اهلل
()6
ّلليف َف ْل َت ََوك ِ
نرصاك ُُميف
َّاايفا ْلاا ُم ْلؤ ِمن َيف
تعاىلَ  :و َع َىليفا َهَ
ُون ، و وال سو لانه :إِنيف َي ُ ْ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفبور يفالنور،يفاآلية:يف.55يف
()2يفبور يفالنالدء،يفاآلية:يف.141يف
()3يفبور يفاحلج،يفاآليتدن:يف-40يف.41يفيف
()4يفبور يفحممد،يفاآليتدن:يف-7يف.8يف
()5يفبور يفالصدفدت،يفاآلية:يف.173يف
()6يفبور يفاملدئد ،يفاآلية:يف.11يف
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ِ
ِ
ِ
ِ
يفُي ُ
ُاام َيفوإِن َ ْ
ّلليف َفاا َ َ
نرصاا ُكم ِّيفماانيف َب ْعااد يف يف
ا َهَ
يفغدل َ
اابيف َلك ْ
ااذ ْلك ُْميف َف َماانيف َذايفا َّلااذييف َي ُ ُ
اتيف َفت ََوك ْ
َّاايف َع َاىليف
ّلليف َف ْل َت ََوك ِِّايفا ْيفلا ُم ْلؤ ِمن َيف
َو َع َىليفا َهَ
يفعز َْم َ
ُون ،)1(و ال تعاىلَ  :فاإِ َذايف َع
ّلليفإِ َّنيفا َ ِ
ني ،)2(و وال سو لانه وتعواىلَ  :وت ََوك ْ
ّلليف
َّاايف َع َاىليفا َهَ
بيفا ْيفلا ُمت ََوكِّلِ َيف
ا َهَ
ّلليف َُي ه
َه
وتيف
َو َك َفىيفبِد َهَ
ّلليف َوكِ ًيف ،)3(و ال س لانهَ  :وت ََو َّيفك ْايف َع َىليفا ْيفلا َح ِّ يفا َّل ِذييفاليف َي ُم ُ
ُوب ِ
ااد ِيفو َك َفااىيفبِ ِ
ِ
ااذن ِ
ااهيفبِ ُ
ااريا ،)4(وعوو عموور بوو
يفع َلااد ِ ِ َ
َو َباا ِّل ْحيفبِ َح ْم َ
يفخلِ ً

اخلةال  ال :ال سول اهلل (( :لويفأنكميفكنتميف َيفت َيفو َّيفك ُيفلونيفعىليفاهيفحقيف
يفمخدصاااديفوتاااروحيفبطد ًناااد))(،)5
توكلاااه،يفلااارزقكميفكاااميفيااارزقيفالطااارييفتغااادو ً

والبوود مووع اللوكوول موو األخووذ باألسوو الن ألنيفالتوكااايفيقااو يفعااىليفيف
ركننييفعظ مني:
الركن األو  :اعتماد القلب على هللا ،والثقة بوعده ،ونصره تعالى.

الـــركن الثـــاني :األخـــذ باألســـباب المشـــروعة وذوووذا وووال اهلل تعووواىل:
ِ
ّلليف
ونيفبِ ِهيف َعادْ َّويفا َهَ
يفاب َت َط ْع ُتم ِّيفمنيف ُق َّو ٍ َيفو ِمن ِّيفر َبد ِ يفا ْيفلاخَ ْ ِايفت ُْر ِه ُل َ
َ و َأعده و ْايفلاَ ُهم َّيفمد ْ
ّلليفيع َلم ُهاميفوماديفت ِ
ين ِيفمانيف ُ ِ ِ
ُنف ُقاو ْا ِيفمانيف
َو َعادُ َّوك ُْم َيفو َ
اميفالَيف َت ْع َل ُم َ
آخ ِار َ
اوهنُ ُميفا َهَ َ ْ ُ ْ َ َ
وهن ْ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفبور يفآ يفعمران،يفاآلية:يف.160يف
()2يفبور يفآ يفعمران،يفاآلية:يف.159يف
()3يفبور يفاألحزاب،يفاآلية:يف.3يف
()4يفبور يفالفرقدن،يفاآلية:يف.58يف
( )5يفيفالممذي،يفكتدبيفالزهد،يفبدبيف يفالتوكايفعىليفاه،يفبرقميف،2344يفوابنيفمدجهيفكتدبيفالزهد،يفبدبيف
التوكا يفوال قني ،يفبرقم يف ،4164يفومالند يفأمحد ،يف 1يف /يف ،332يفبرقم يف ،201يفوصححه يفاألللدين يف يف

صح حيفالممذي،يف.274/2يف
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اون ،)1(وعو أنووس  أه
فيفإِ َلا ْك ُْم َيفو َأنات ُْميفالَيف ُت ْظ َل ُما َيف
ي ٍءيف ِ َيفبالِ ِايفاهيف ُيا َاو َّ
َ ْ
و ً
ال ووال :ضووا سووول اهلل أعقل ووا وأتوكوول ،أو أطلق ووا وأتوكوولأ ووال:
((اعقلهديفوتوكا))(.)2
 -4المشاورة بين المسؤولين لتعبئة الجيوش اإلسالمية:

كاه سول اهلل  ضخاو أصلابه مع كامل عقله ،وسداا أضه ،املثواالً
ّلليف
مح ٍة ِّيفم َنيفا َ هَ
ألمر اهلل تعاىل ،وتةعع ًا لسفو أصلابه ،ال اهلل تعاىلَ  :فلِ َم َيفر ْ َ
ِ
يفغلِ َ يفا ْل َق ْل ِ
يفح ْولِ َ
ُنتيف َف ًّظد َ
يفعان ُْه ْميف
نتيف َيفلا ُه ْم َيفو َل ْويفك َ
لِ َ
اكيف َفاد ْع ُ يف َع
بيفالَن َف ه و ْايفم ْن َ
َو ْاب َتغ ِْف ْريف َيفلا ُه ْم َيفو َي ِ
ابيف
ّلليف َُيِ ه يف
ّلليفإِ َّنيفا َهَ
يفع َاىليفا َهَ
يفعزَز ْمَم َ
دو ْر ُه ْميف ِ يفاألَ ْم ِريف َفإِ َذايف َع
تيف َفت ََوك َّْا َ
()3
م.)4(
ورىيف َب ْن َُه ْيف
ا ْيفلا ُمت ََوكِّلِ َيف
ني ، و ال س لانهَ  :و َأ ْم ُر ُه ْم ُيفي َ
 -5الثبات عند لقاء العدو:

م عوامل السص الث ات عسد اللقاء ،وعدم االمزام والفرا  ،فقد ث ت
الس  يف عع معا كه الل خاض ا ،كام فعل يف بود  ،و لأ لحود ،وحسوني،
وكاه ضقول يف حسني حعسام ث وت وترا وع بعومل ااذولمني(( :أناديفالنلا يفاليف
كااذب،يفأنااديفاباانيفعلااديفاملطلااب،يفاللهااميف َناا ِّيفز ْ يفيفنرصااا))( ،)5وهووو  وودوتسا
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفبور يفاألنفد ،يفاآلية:يف60يف.
()2يفيفالممذي،يفكتدبيفصفةيفالق دمة،يفبادبيفحاديثيفاعقلهاديفوتوكاا،يفبارقميف،2517يفوحالانهيفاألللادينيف يف
صح حيفبننيفالممذي،يف.309/2يف

()3يفبور يفآ يفعمران،يفاآلية:يف.159يفيف
()4يفبور يفالشورى،يفاآلية:يف.38يف
()5يفيفمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفمنيفقد يف ابةيفغري يف يفاحلرب،يفبارقميف،2864يفومالالم،يف

=
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ٌيفح َالانَ ٌةيف
ُاميف ِ َيفر ُباو ِ يفا َهَ
وأسوتسا احلذسة ،ال اهلل َ  :ل َقدْ يفك َ
ّلليف ُأ ْب َاو َ
َادنيف َلك ْ
ِ
ّلليفكَثِ ًريا ،)1(وث ت أصولابه مو
يفاآلخ َر َيفو َذك ََريفا َهَ
َدنيف َي ْر ُجويفا َهَ
ليفاِ َمنيفك َ
ّلليف َوا ْل َ ْو َ
بعده .
وع ع د اهلل ب أيب أوىف  ع الس  ال(( :يديفأُّيديفالندس،يفاليفمتنَّاوايف
لقدءيفالعادو،يفواباولوايفاهيفالعدف اة،يففاإذايفلق تماوهميففدصاربوا،يفواعلماوايفأنيف
اجلنةيفحتتيفظ

يفالال وف))(.)2

 -6الشجاعة والبطولة والتضحية:

م أع م أسو ال السصو :االتصواش بالخوجاعة واللضولعة بوالسفس،
واالعلقاا بهه اجل اا ال ضقودل م ااووت ،وال ل
ضوؤخره ،وال اهلل تعواىلَ  :أ ْيان ََميف
َتكُونُو ْايف ُيدْ ِركك ُهميفا ْيفلا َم ْو ُت َيفو َل ْويفكُنت ُْميف ِ يف ُب ُروجٍ هيفم َش َّدَ ٍيف.)3(
ال الخاعر:
مــــن لــــم يمــــت بالســــيف مــــات بغيــــره

تعـــــددت األســـــباب والمـــــوت واحـــــد

وذذا كاه أهل اإلضامه الكامل هم أشجع السا  ،وأكمل م شجاعة هوو
إمووام م حمموود علعووه الصووال والذووالم ،و وود د وورت شووجاعله يف ااعووا ك
الكربى الل اتل فع ا ،ومس ا عىل س عل ااثال:
=ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

كتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفغزو يفحنني،يفبرقميف1776يفعنيفالرباءيفبنيفعدزبيف.يف

()1يفبور يفاألحزاب،يفاآلية:يف.21يف
()2يفيفمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفبرقميف،2818يفوماللم،يفبرقميف،1742يفوتقد يفَّترجيه.يف
()3يفبور يفالنالدء،يفاآلية:يف78يف.
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أوال :شجاعته البطولية الفذة في معركة بدر ،وال عوط بو أيب طالوب :
((لقد أضلسا ضوم بد ونل نلو برسول اهلل  وهو أ ربسوا إىل العودو ،وكواه
بهسا))( ،)1و ال  (( :لكسَّا إ ا و ال وه ولقو القووم
م أشد السا ضومئذ ً

القوم اتقعسا برسول اهلل  فال ضكوه أحد أانل إىل القوم مسه))(.)2

بطوليا ي ضقاتله أحد م ال رش(.)3
ثانيا :في معركة أحد قاتل قتاال
ًّ
ثالثا :في معركة حنين :وال الورباء :كسوا إ ا ا َّور ال وه ن َّلقو بوه ،وإه
الخجا مسا للذي حيا ى بوه ضعسو الس و  ،)4(و كوبوه  عوىل ال ولوة يف
معركة حسني وملريها ،ل
ضدل عىل شجاعله الع عموةن وذوذا كور العلوامء أه
كوبه  ال ولة يف موط احلورل ،وعسود اشولداا ال وه  :هوو الس اضوة يف
الخووجاعة والث وواتن أله كووول الفلولووة أو الفوور م سووة االسوولعداا
للفرا واللويل ،وكذلك نزوله إىل األ ض حني ملخوه ل
ضدل عىل اا الوة يف
الث ات ،والخجاعة والصرب( ،)5ومما ضؤكلد لك واضة اذلم ع سولمة 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفأمحديف يفاملالند،يف،86/1يفواحلدكميفوصححه،يفووافقهيفالذهل ،يف.143/2يف
()2يفيفاحلدكم،يفوصححه،يفووافقهيفالذهل ،يف،143/2يفومالانديفاإلماد يفأمحاد،يفبارقميف،1347يفيفوعازا يفابانيف
كثرييف يفاللدايةيفوالنهدية،يف279/3يفإىيفالنالادئ ،يفوهاويف يفالالاننيفالكاربىيفللنالادئ ،يفكتادبيفالالاري،يف

بدبيفملدط يفاإلمد يفاحلربيفبنفاله،يف/5يف،191يفبرقميف.8585يف
()3يفيفانظر:يفزا يفاملعد ،يف.199/3يف
()4يفيفماللم،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفغزو يفحنني،يفبرقميف.1776يف
()5يفيفانظر:يفطحيفالنووييفعىليفصح حيفماللم،يف،358/12يفوفتحيفاللدرييفالبنيفحجر،يف.32/8يف
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ال فع ا :مر ت عىل سول اهلل  مس ز ًموا( ،)1وهوو عوىل بوللوه الخو اء،
فزعا)) ،فلوام ملخووا سوول اهلل 
فقال سول اهلل(( :لقد أى اب األكو
ً
نزل ع ال ولة ،ثم مل ضة م ترال األ ض ،ثم اسولق ل بوه و ووه
القوم فقال(( :يدهتيفالوجو ))( ،)2فام خلس اهلل مس م إنذانًا إال مو ععسعوه
ترابو ًا بللووك الق ضووة ،فو للوووا موودبرض  ،ف ووزم م اهلل ،و ذووم سووول اهلل 
ملساوم م بني ااذلمني))( ،)3و د ث ت أه الس و  ملوزا تذوع عرشو ملوزو
اتل يف ثامه مس ( ،)4بل كر السووي – ه اهلل – وملوريه أنوه كواه عودا
رساضاه  الل بعث ا سلًّا ومخذني رسضة ،وسو ًعا وعرشوض ملوزو  ،و اتول
يف تذع م ملزواته(.)5

وهكووذا أصوولابه  وموو بعوودهم موو أهوول العلووم واإلضووامه ،فعس ووو
ّلليف
ُاميف ِ َيفر ُباو ِ يفا َهَ
للمجاهدض أه ضقلدوا بس ع م  ،ال اهلل تعاىل :يف َل َقدْ يفك َ
َدنيف َلك ْ
ِ
ّللَكَثِ ًريا.)6(
يفاآلخ َر َيفو َذك ََريفا َهَ
ٌيفح َال َن ٌةيفليفاِ َمنيفكَد َنيف َي ْر ُجويفا َهَ
ُأ ْب َو َ
ّللَ َوا ْل َ ْو َ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
منهزمد))يفحد يفمنيفابنيفاألكاو ،يفولا يفالنلا ،يفانظار:يفطحيفالناووييفعاىليف
()1يفيفقد يفالعلمء:يفقوله:يف((
ً
صح حيفماللم،يف.364/12يف

()2يفيفيدهتيفالوجو :يفأييفقلحت،يفواهيفأعلم.يفانظر:يفطحيفالنووييفعىليفصح حيفماللم،يف.365/12يف
()3يفيفماللم،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفغزو يفحنني،يفبرقميف.1777يف
()4يفيفماللم،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفعد يفغزواتيفالنل يف،يفبرقميف.1814يف
()5يفيفانظاار:يفطحيفالنااووييفع اىليفصااح حيفمالاالم،يف،436/12يفوانظاار:يفاللداي اةيفوالنهدي اةيفالب انيفكثااري،يف
،241/3يفو،217-216/5يفوزا يفاملعد يفالبنيفالق م،يف.5/3يف

()6يفبور يفاألحزاب،يفاآلية:يف.21يف
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و وود كوواه  أشووجع السووا  ،فعو أنووس  ووال(( :كوواه الس و  أحذو
السووا  ،وأ وووا السووا  ،وأشووجع السووا  ،ولقوود فووز أهوول اادضسووة ات لعلووة
فانةلس السا ل الصووت ،فاسولق ل م الس و  وهوو ضقوول(( :تيفتراعاوا،يفتيف
تراعوا)) ،وهو عىل فر أليب طللة لعر ٍّي ،ما علعه رسج.)1())...
 -7الدعاء وكثرة الذكر:

م أع م وأ وى عوامل السصو :االسولواثة بواهلل ،وكثور كورهن ألنوه
القوي القاا عىل هزضمة أعداوه ،ونص أولعاوه ،ال تعواىلَ  :وإِ َذا َيفب َاو َل َ
كيف
ِ ِ
ادنيف َف ْل َ ْالاات ِ
ابيف َ ْعا َاو َيفالاادَّ ا ِيفإِ َذايف َ َعا ِ
َج ُلو ْا ِيفِليف
اب ُيفأ ِج ا ُ
يفعنِّاا يف َفااإِ ِّينيف َق ِريا ٌ
ع َلااد ي َ
()2
ُاميفا ْ ُع ِ
اوينيف
َو ْل ُيف ْلؤ ِمنُو ْايفبهَ يف َل َع َّل ُه ْميف َي ْر ُيدُ َيف
ون ، و وال اهلل تعواىلَ  :و َقاد َ َيفر هبك ُ
ونيفعااان ِ
ِ
َأ ْبااات ِ
يفج َهااان ََّميف
يفع َلاااد َ ِيت َيفبااا َدْ ُخ ُل َ
ون َ
ْرب َ َ ْ
ااميفإِ َّنيفا َّلاااذ َ
َج ْ
بيف َل ُكا ْ
ينيف َي ْالااا َتك ِ ُ
ِ
ُام َيفأ ِّين ُيفّمِاده ُكميف
اخ ِر َيف
ين ،)3(و وال  :إِ ْذيفت َْالات َِغ ُث َ
دبات ََج َ
َ
دبيف َلك ْ
ُاميف َف ْ
ون َيفر َّبك ْ
ني ،)4(و ود أمور اهلل بالوذكر والودعاء عسود لقواء
بِ َو ْل ٍ ِّيفم َنيفا ْيفلا َمآلئِك َِة ُيفم ْار ِفِ َيف
ِ
ّلليف
يفآمنُاو ْايفإِ َذايف َل ِق ات ُْميففِئَا ًةيف َفاد ْث ُلتُو ْا َيفوا ْذك ُُارو ْايفا َهَ
العدو ،ال تعاىلَ  :يد َيفأ ه َُّيديفا َّلاذ َ
ين َ
ِ
اون)5(ن ألنووه سوو لانه السصووري ،فووسعم ااوووىل ،ونعووم
اميف ُت ْف َل ُحا َيف
اريايف َّل َع َّل ُكا ْ
كَثا ً
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاأل ب،يفبدبيفحالنيفاخللاقيفوالالاخدءيفوماديفيكار يفمانيفاللخاا،يفبارقميف،6033يف
وماللم،يفكتدبيفالف دئا،يفبدبيف يفيجدعةيفالنل يفيفوتقدمهيفللحرب،يفبرقميف.2307يف

()2يفبور يفاللقر ،يفاآلية:يف.186يف
()3يفبور يفغدفر،يفاآلية:يف.60يف
()4يفبور يفاألنفد ،يفاآلية:يف.9يف
()5يفبور يفاألنفد ،يفاآلية:يف.45يف
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ِ
ِ
ِ
ِ
ّلليفا ْل َع ِز ِيزيفا ْلاا َحك ِيفم)1(ن وذوذا
َّرصيفإِالَّيفم ْنيفعنديفا َهَ
السصري ،و ال َ  :و َمديفالن ْ ُ
كاه الس علعوه الصوال والذوالم ضودعو بوه يف معا كوه ،وضذولوع بوه،
فعسصه ،وضمدل ه بجسواه ،وم لك أنه ن ر  ضوم بد إىل اارشكني وهم

ألي ،وأصلابه ثالثاموة وتذعة عرشو والً ،فاسولق ل  الق لوة ،و فوع
ضدضه ،واسلواث باهلل ،وما ال ضةلب اادا م اهلل وحده ،ما ًّاا ضدضه حلول

سقط ااؤه ع مسك عه ،فهتاه أبو بكر فهخذ ااءه فهلقاه عىل مسك عوه ،ثوم
اللزمه م و اوه و ال :ضا ن اهلل كفاك مساشدتك بك ،فإنه سعسجز لوك
ام َيفأ ِّينيف
مووا وعوودك ،فووهنزل اهلل تعوواىل :إِ ْذيفت َْال ات َِغ ُث َ
دب ات ََج َ
دبيف َل ُكا ْ
اميف َف ْ
ون َيفر َّب ُكا ْ
ني ،)2(فهمدل ه اهلل بااالوكة( ،)3وهكذا كواه
ُّمِده ُكميفبِ َو ْل ٍ ِّيفم َنيفا ْيفلا َمآلئِك َِة ُيفم ْر ِفِ َيف

 ضدعو اهلل يف عع معا كه ،وم لك وله (( :اللهاميفمناز يفالكتادب،يف
وياعيفاحلالاادبيف[ماارييفالالااحدب]يف[هاادز يفاألحاازاب]يفاهااز يفاألحاازاب،يف
اللهاميفاهاازمهميفوزلاازهلميفوانرصاانديفعلا هم))( ،)4وعو أنووس  ووال :كوواه
سول اهلل  إ ا ملزا ال(( :اللهميفأناتيفع ادي( ،)5وأناتيفنصاريي،يفباكيف
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفبور يفآ يفعمران،يفاآلية:يف.126يف
()2يفبور يفاألنفد ،يفاآلية:يف.9يف
دبيف
()3يفيفمتفاقيفعل ااه:يفاللخاادري،يفكتاادبيفاملغاادزي،يفباادبيفقااو يفاهيفتعاادى:يفإِ ْذيفت َْالات َِغ ُث َ
دبات ََج َ
اميف َف ْ
ون َيفر َّب ُكا ْ
ُم،يفبرقميف،3953يفوماللم،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفاإلمدا يفبدمل ئكة،يفبرقميف.1763يف
َلك ْيف

()4يفيفماللم،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفابتحلدبيفالدعدءيفبدلنرصيفعنديفلقدءيفالعدو،يفبارقميف،1742يفمانيف
حديثيفعلديفاهيفبنيفأيبيفأوبيفرضَ اهلل َنَُا.يف

()5يفيفأنتيفع دي:يفيعن يفعوين.يفبننيفالممذي،يفبرقميف.3584يف
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أحو ( ،)1وبكيفأصو ،يفوبكيفأقدتا))( ،)2وع أيب برا ب ع ود اهلل أه أبواه
حدثووه أه الس وو  كوواه إ ا خوواش وموو ًا ووال(( :اللهااميفإنااديفنجعلااكيف يف
نحااورهميفونعااوذيفبااكيفماانيفطورهاام))( ،)3و ووال ابوو ع ووا ر ـيَضـ ََ اهلل ََنهُمََــا:
((حذ سا اهلل ونعم الوكعل ،اذا إبراهعم حني لألقو يف السوا  ،و اذوا حممود
ُم ،)4())وهكوذا ضس وو أه
يفمج ُعو ْايف َلك ْيف
َّدسيف َقدْ َ َ
 حني ال له السا  :إِ َّنيفالن َ
ضكوه ااجاهدوه يف س عل اهلل تعاىلن أله الدعاء ضدفع اهلل به م ال الء ما
اهلل به علعم.

يفالادعدء،يف
فع سلامه  وال :وال سوول اهلل (( :اليف َيا ُيفر هيفيفالق ادءيفإال
ُ
يفالرب))(.)5
واليفيزيدُ يف يفالعمريفإال هيف
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

()1يفيفأحو :يفأييفأحترا،يفق ا:يفاحتد ،يفوق ا:يفأ فعيفوأمنع،يفمنيفحاد يفبانييفالشا ئنييفإذايفمناعيفأحادَديفعانيف
اآلخر.يفالنهديةيف يفغريبيفاحلديث،يفبدبيفاحلدءيفمعيفالواو،يف،462/1يفوانظر:يفعونيفاملعلو ،يف.296/7يف

()2يفيفأبويف او ،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفمديفيدعىيفعنديفاللقدء،يفبرقميف،2632يفواللف يفلاه،يفوالمماذييفبنحاو ،يف
كتدبيفالدعوات،يفبدبيف يفالدعدءيفإذايفغازا،يفبارقميف،3584يفوحالانه،يفوصاححهيفاألللادينيف يفصاح حيف

بننيفأيبيف او ،يف،499/2يفو يفصح حيفالممذي،يف.183/3يف
()3يفيفأبويف او ،يفكتدبيفالوتر،يفبدبيفمديفيقو يفالرجاايفإذايفخادفيفقوما ًيفد،يفبارقميف،1537يفوصاححهيفاحلادكم،يف
ووافقهيفالذهل ،يف،142/2يفوصححهيفاألللدينيف يفصح حيفأيبيف او ،يف.286/10يف
ِ
َّادسيف َقادْ يف
َّدسيفإِ َّنيفالن َ
ينيف َقد َ َُيفهل ُميفالن ُ
()4يفيفاللخدري،يفكتدبيفالتفالري،يفبور يفآ يفعمران،يفبدبيفقولهيف:يفا َّلذ َ
دخ َش ْو ُه ْيفم،يفبرقميف،4563يف.4564يف
مج ُعو ْايف َلك ُْميف َف ْ
ََ
()5يفيفالمماذي،يفكتاادبيفالقاادر،يفبادبيفماديفجاادء:يفاليفيار يفالقاادريفإاليفالاادعدء،يفبارقميف،2139يفوحالاانهيفاألللاادينيف يف
صح حيفبننيفالممذي،يف،225/2يفو يفبلاللةيفاألحد يثيفالصح حة،يفبرقميف.154يف
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-8ـ طاعة هللا ورسوله :

طاعة اهلل و سوله  م أ وى اعاوم وعوامل السص ،فعجب عىل كل
جماهد يف س عل اهلل تعاىلن بل عىل كل مذلم ،أه ال ضعيص اهلل طرفوة عوني،
فام أمر اهلل تعاىل به و ب االولام به ،وما مول عسوه تعواىل و وب االبلعواا
ّلليف َو َر ُباو َل ُه َيفوالَيف َتنَاد َز ُعو ْايف َف َت ْف َشا ُلو ْايف
عسهن وذوذا وال اهلل تعواىلَ  :و َأطِ ُعاو ْايفا َهَ
ين ،)1(و وال َ  :يفو َمانيف ُيطِاعِيف
يفالصدبِ ِر َيف
ربو ْايفإِ َّنيفا َهَ
ّلليف َم َع َّ
َيك ُْم َيفو ْ
َوت َْذ َه َ
ب ِيفر ُ
اص ِ ُ
ّلليف َو َر ُبو َل ُه َيفو َ ْ
ّلليف َو َي َّت ْق ِهيف َف ُو ْو َلئِ َ
ون ،)2(و ال تعاىلَ  :و َماديف
ك ُيفه ُميفا ْل َفدئِزُ َيف
ُي َشيفا َهَ
ا َهَ
ُاونيف َلاا ُهميفا ْلاا ِ
خ َ َري ُيف
َدن يفيفلِا ُم ْلؤ ِم ٍن َيفوال ُيفم ْيفلؤ ِمن ٍَةيفإِ َذايف َق َىيفا َهَ
ّلليف َو َر ُبو ُل ُه َيفأ ْم ًارا َيفأنيف َيك َ
ك َ
ُ
ِم ْن َيفأ ْم ِر ِه ْم َيفو َمنيف َي ْع ِ
يفض َّا َ
ّلليف َو َر ُبو َل ُهيف َف َقدْ َ
الًيف هملِ نًد ،)3(و ال تعاىل:
يفض يف
صيفا َهَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ُ َ
ابيف
يفُيادلِ ُف َ
ان َيفأ ْم ِار َيفأنيفتُصا َل ُه ْميفف ْتنَا ٌة َيفأ ْويف ُيصا َل ُه ْميف َع َاذ ٌ
يفعع ْ
ونيف َ
َ ف ْل َ ْح َذ ِريفا َّلاذ َ
َألِ ٌيفم ،)4(وع ع د اهلل ب عمر رَضـي ََ اهلل ََنهُمََـا ال :ال سول اهلل (( :بعثاتيف

يفوجعايفرزق يف
بنييفيدييفالالدعةيفبدلال يفحتىيف ُيعلديفاهيفوحد يفاليفطيكيفلهُ ،
يفوجعايفالذ ه يفيفوالصغدريفعىليفمنيفخدل يفأمري،يفومانيفتشالهيف
حتتيفظايفرحم ُ ،
بقو يففهويفمنهم))(.)5

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفبور يفاألنفد ،يفاآلية:يف.46يف
()2يفبور يفالنور،يفاآلية:يف.52يف
()3يفبور يفاألحزاب،يفاآلية:يف.36يف
()4يفبور يفالنور،يفاآلية:يف.63يف
()5يفيفأمحديفبلفظه،يف،92/2يفواللخدرييفمعل ًقد،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفمديفق اايف يفالرمادح،يف يفترمجاةيفاللادب،يف
قلايفاحلديث،يفرقميف.2914يفوبمعتيفاإلمد يفعلديفالعزيزيفابنيفبادزيف–يفرمحاهيفاهيفتعادىيف–يفأثنادءيفتقريار يف

=
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 -9االجتماع وعدم النزاع:

جيوب عووىل ااجاهودض أه حيققوووا عواموول السصو ،وال سووعام االعلصووام
ّلليف
باهلل ،واللكاتي ،وعدم السوزا واالفورتاق ،وال اهلل تعواىلَ  :و َأطِ ُعاو ْايفا َهَ
َو َر ُباااو َل ُه َيفوالَيف َتنَااادزَ ُعو ْايف َف َت ْف َشااا ُلو ْا َيفو َتا ْ
ااعيف
ااربو ْايفإِ َّنيفا َهَ
ّلليف َما َ
اام َيفو ْ
ااذ َه َ
ب ِيفر ُ
َي ُكا ْ
اصا ِ ُ
اعت َِصا ُامو ْايفبِ َح ْلا ِ
ّلليف َمجِ ًع اد َيفوالَيف َت َف َّر ُقااوْيفا،)2(
اايفا َهَ
الصاادبِ ِر َيف
ين ،)1(و ووال َ  :و ْ
َّ
و ال تعاىل :يد َيفأُّيديفا َّل ِذينيفآمنُو ْا َيفأطِ عو ْايفا َ ِ
يفالر ُباو َ َيفو ُأ ْو ِِليفاألَ ْم ِاريف
ّلليف َو َأط ُعو ْا َّ
َ َ
َ هَ
ُ َه
ِ
ِ
ّلليف
ُاونيفبِاد َهَ
الر ُباو ِ يفإِنيفكُنات ُْميفت ُْلؤ ِمن َيف
يفي ٍءيف َف ُار ه و ُ يفإِ َىيفا َهَ
ّلليف َو َّ
منك ُْميف َفإِنيف َتنَدزَ ْعت ُْميف َ ْ
ِ
ِيفاآلخ ِريف َذلِ َ
يفخ ْ ٌري َيفو َأ ْح َال ُنيفت َْو ِوي ًيف.)3(
َوا ْل َ ْو
ك َ
 -10الصبر والمصابرة:

البد م الصرب يف األمو كل وا ،وال سوعام الصورب عوىل لوال أعوداء اهلل
و سوله ،والصرب ثالثة أنوا  :صرب عىل طاعة اهلل و سوله  ،وصرب ع
ِ
يفآمنُاو ْايف
حما م اهلل ،وصرب عىل أ دا اهلل ااؤاة ،ال اهلل تعاىلَ  :يد َيفأ ه َُّيديفا َّلاذ َ
ين َ
اون ،)4(و ووال :
اميف ُت ْفلِ ُحا َيف
ْ
اربو ْا َيفو َصاادبِ ُرو ْا َيفو َرابِ ُطااو ْا َيفوا َّت ُقااو ْايفاهيف َل َع َّل ُكا ْ
اصا ِ ُ
اربو ْايفإِ َّنيف
َ و َأطِ ُعو ْايفا َهَ
ُام َيفو ْ
ّلليف َو َر ُبو َل ُه َيفوالَيف َتنَدزَ ُعو ْايف َف َت ْف َش ُلو ْا َيفوت َْذ َه َ
ب ِيفر ُ
َيك ْ
اص ِ ُ
=ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
عىليفصح حيفاللخدري،يفاحلديثيفرقميف،2914يفيقو :يف((إبند يفحالن)).يف

()1يفبور يفاألنفد ،يفاآلية:يف.46يف
()2يفبور يفآ يفعمران،يفاآلية:يف.103يف
()3يفبور يفالنالدء،يفاآلية:يف.59يف
()4يفبور يفآ يفعمران،يفاآلية:يف.200يف
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ين ،)1(و اء يف اخلرب(( :واعلم أه السصو موع الصورب ،وأه
يفالصادبِ ِر َيف
ا َهَ
ّلليف َم َع َّ
الفرج مع الكرل ،وأه مع العّس ضّسا))( ،)2و ال تعالَ  :وك ََو ِّين ِّيفمنيف َّنلِا يف
ِ
َقدت ََايفمعه ِيفرب َ ِ
ّلليف َو َماد َ
يفضا ُع ُفو ْا َيفو َماديف
ادهب ْميف ِ َيفبالِ ِايفا َهَ
ونيفكَث ٌرييف َف َم َيفو َهنُو ْايف يفلا َم َيفأ َص َ ُ
َ َ ُ ِّ ه
اب َتكَدنُو ْايفوا َ ِ
َدنيف َق ْو َيفلا ُه ْميفإِالَّ َيفأنيف َقد ُلو ْايفر َّبنَديفا ْغ ِف ْريف َلنَديف
يفالصدبِ ِر َيف
ينيف*يف َو َمديفك َ
ب َّ
ّلليف َُي ه
ْ
َ َه
ُذنُو َب َند َيفوإِ ْوا َفنَاديف ِ َيفأ ْم ِرنَاد َيفو َث ِّل ْ َ
ين*يف
يفع َاىليفا ْل َق ْاو ِيفا ْلكَادفِ ِر َيف
يفوانرصا َند َ
اتيفأ ْقادَ َام َند ُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ابيفالده ْن َد َيفو ُح ْال َنيف َث َو ِ
ني.)3(
بيفا ْيفلا ُم ْحالن َيف
ابيفاآلخ َر َيفوا َهَ
َده ُميفا َهَ
ّلليف َُي ه
ّلليف َث َو َ
َفآت ُ
 -11اإلخالص هلل تعالى:

ال ضكوه ااقاتل والوا ي جماهودً ا يف سو عل اهلل إال بواإلخال  ،وال اهلل
ِ
ِ ()4
يفخ َر ُجااو ْا ِيفمانيف ِ َيا ِ
ادس
ادءيفالنَّا يف
ادر ِهميف َب َطا ًارا َيفو ِيفر َئا َيف
ين َ
تعوواىلَ  :والَيف َتكُو ُنااو ْايفكَد َّلااذ َ
ِ
ّلليفلااَ َم َعيف
دهدُ وايففِ نَاديف َلن َْه ِاد َين َُّه ْم ُيفبا ُل َلنَد َيفوإِ َّنيفا َهَ
يفج َ
ين َ
اآلضة ،و ال س لانهَ  :وا َّلذ َ
ني ،)5(و وواء وول إىل الس و  فقووال :ضووا سووول اهلل! الر وول
ا ْلاا ُم ْح ِالن ِ َيف
()6
لوريى مكانوه ،فمو
ضقاتل للموسم ،والر ل ضقاتل للذكر  ،والر ل ضقاتل ل

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفبور يفاألنفد ،يفاآلية:يف.46يف
()2يفيفمالنديفأمحد،يف،307/1يفوقاديفتكلاميفعاىليفاحلاديثيفاحلادف يفابانيفرجابيف يفجادمعيفالعلاو يفواحلكام،يف
،459/2يفف نظر.يف

()3يفبور يفآ يفعمران،يفاآليتدن:يف.148-146يف
()4يفبور يفاألنفد ،يفاآلية:يف.47يف
()5يفبور يفالعنكلوت،يفاآلية:يف.69يف
ِّ
وص َ َّ
جدعةيف.يفوالذكْريف:يفال فيفوال َف ْخر.يفانظر:يفيف
يفبدلش
( )6يفيفيقدتايفللذكر:يفأييفل ذكريفبنييفالندس ،يفو ُي َ
النهديةيفالبنيفاألثري،يف2يف/يف.410يف
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يف س عل اهللأ ال (( :منيفقدتايفلتكونيفكلمةيفاهيفها يفالعل اديففهاويف يفبال ايف
اه))( ،)1و د ث ت عسه – علعه الصوال والذوالم – أه أول مو لضق و علعوه
ضوم القعامة ثالثة ،و كر مس م م اتل لعقال :هو ريء – أي شجا (.)2
-

 -12الرغبة فيما عند هللا تعالى:

مما ضعني عىل السص عىل األعداء هو الةمع يف فضل اهلل ،وسعاا الدنعا
واآلخر ن وذذا نص اهلل ن عه  وأصلابه م بعده ،ومما ل
ضدل عىل الرمل وة
فعام عسد اهلل تعاىل ما ضهيت:
أوالً :ما فعل عمري ب احلامم يف بد حعسام ال علعه الصوال والذوالم:
((قوموايفإىيفجنةيفعرضهديفالالمواتيفواألرض)) ،فقوال ضوا سوول اهلل ،سوة
عرض ا الذموات واأل ضأ ال(( :نعم)) ،ال :بي بي( ،)3فقال (( :ماديف
َيملكيفعىليفقولكيفباخيفباخأ)) ،وال :ال واهلل ضوا سوول اهلل ،إال واء أه
أكوه م أهل ا ،وال(( :فإناكيفمانيفأهلهاد)) ،فوهخرج تورات مو رنوه(،)4
فجعل ضهكل مس  ،ثم ال :لئ أنا حععت حلل آكل ترايت هذه إما حلعوا
طوضلة ،فرمل بام كاه معه م اللمر ،ثم اتل م حلل لل(.)5
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفبرقميف،2810يفوماللم،يفبرقميف،1904يفوتقد يفَّترجيه.يف
()2يفيفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفمنيفقدتايفللريدءيفوالالمعةيفابتحقيفالندر،يفبرقميف.1905يف
والر َضيفبدليشء،و ُتكَرريفللملدلغة.يفالنهديةيفالبنيفاألثري،يف1يف/يف.250يف
()3يفيفبخ،بخ:كلمةيفتقد يفعنديفاملدحِّ ،
يفوأج ُلايفوأجلد .يفالنهديةيفالبنيفاألثري،يف4يف/يف.81يف
كج َلا ْ
وجي َمعيفعىل:أ ْق ُرن،وأ ْقرانَ ،
()4يفيف َق َرنه:أيَ :ج ْع َلتهْ ُ ،
()5يفيفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفثلوتيفاجلنةيفللشه د،يفبرقميف.1901يف
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عم أنس بو مالوك – ضووم أحود ،توهخر
ثدن ًد :ما فعل أنس ب السرض – ل
 ع معركة بد  ،فخس علعه لك ،و ال :أول مخ د ش ده سوول اهلل
 مل ت عسه ،وإه أ اد اهلل مخ دً ا فوعام بعود موع سوول اهلل  لورياد اهلل
تعاىل ما أصسع( ،)1فخ د مع سوول اهلل  ضووم أحود ،فاسولق ل سوعد بو
معا  ،فقال له أنس :ضا أبا عمورو ،واهو ًا لورضح اجلسوة( ،)2أ وده اوه أحود،
فق واتل م حلوول لوول ،ف لو وود يف ذووده بضووع وثامنوووه :م و بووني رضبووة،
الربعع بست السرض – إال ب سانوه ،ونزلوت
وطعسة ،و معة ،فام عرفله أخله – ُّ
ّلليف َع َل ْ ِاهيف َف ِمان ُْهم َّيفمانيف
دهادُ وايفا َهَ
يفصدَ ُقوا َيفمديف َع
هذه اآلضةِ  :يفم َنيفا ْيفلا ُم ْلؤ ِمن ِ َ
يفع َ
ني ِيفر َجد ٌ َ
َق َىيفن َْح َل ُه َيفو ِمن ُْهم َّيفمنيف َينتَظِ ُر َيفو َمديف َبدَّ ُلوايف َت ْل ِدي ًيف ،)3(فكانوا ضروه أموا نزلوت
فعه ويف أصلابه(.)4

وااذلم ااجاهد يف س عل اهلل تعاىل إ ا ملب فعام عسد اهلل تعاىل ،فإنوه ال
ض ايل بام أصابه ،مل ة يف الفو الع عم.
فلســــت أبــــالي حــــين أقتــــل مســــلما

علـــــى أ جنـــــب كـــــان فـــــي هللا مصـــــرعي

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
( )1يفيفأي :يفلريينيفاهيفالندسيفمديفأصنع ،يفويربز يفهلم ،يفوقد يفالقرطل يفكونهيفألز يفنفالهيفإلزام ًيفد يفملؤكدًيفا ،يفوتيف
يظهر يفخمدفةيفمديفيتوقعيفمنيفالتقصرييف يفذلك.يفعمد يفالقدري،يفللع ن ،يف14يف/يف.103يف

()2يفواه ًيفديف:يفقدلهيفإمديفتعجل ًيفد،يفوإمديفتشوق ًيفديفإىيفاجلنة.يفانظر:يفيففتحيفاللدرييفالبنيفحجر،يف6يف/يف.23يف
()3يفبور يفاألحزاب،يفاآلية:يف.23يف
()4يفيفمتفقيفعل اه:يفاللخادري،يفكتادبيفاملغادزي،يفبادبيفغازو يفأحاد،يفبارقميف،4048يفومالالم،يفواللفا يفلاه،يف
كتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفثلوتيفاجلنةيفللشه د،يفبرقميف.1903يف
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 -13إسناد القيادة ألهل اإليمان:

مووو أسووو ال السصووو تولعوووة عووواا اجلعووووج ،والّسووواضا ،واألفوووواج،
واجل ووات ا و لعرفوووا بوواإلضامه الكاموول ،والعموول الصووالح ،ثووم األمثوول
ّلليف َعلِاا ٌميف
ّلليف َأ ْت َقاادك ُْميفإِ َّنيفا َهَ
يفعناادَ يفا َهَ
ْاار َمك ُْم ِيف
فاألمثوولن لقووول اهلل تعوواىل :إِ َّن َيفأك َ
ري ،)1(واهلل  حيب أهول اللقووى ،وحم لوه سو لانه للع ود مو أع وم
َخلِ ٌيف

األس ال يف توفعس ع ده ،وتذدضده ،ونصه عوىل أعداووه ،وال اهلل تعواىل:
ب َىليفمن َيفأو َبيفبِع ْه ِد ِيفوا َّت َقىيف َفإِ َّنيفا َ ِ
ني.)2(
بيفا ْيفلا ُمت َِّق َيف
ّلليف َُي ه
َ
َ َ ْ ْ َ
َه
 -14التحصن بالدعائم المنجيات من المهالك والهزائم ونزو العذاب:

إه الع اا ذم مسجعات واعاوم تسجع م م اا الك واذوزاوم إ ا ح للوت
هبووم ،وهووذه األمووو هو مو أع ووم العووالج او أصووعب باا لكووات ،أو
احلرول واألوبئة ،وه كذلك و اضوة مو حلوول ااصواوب ول نزوذوا،
ل
وتللخص يف ات ا الدعاوم ااسجعات اآلتعة:
أوال :التوبـــة ،واالســـتغفار مـــن جميـــع المعاصـــي والوووذنول ك ريهوووا
وصوريها ،وال تق ل اللوبة إال برشو ،عىل السلو اآليت:
 -1اإل ال ع

عع الذنول ،وترك ا.

 -2العزضمة عىل عدم العوا إلع ا.
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفبور يفاحلجرات،يفاآلية:يف.13يف
()2يفبور يفآ يفعمران،يفاآلية:يف.76يف
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 -3السدم عىل فعل ا ،فإه كانت ااعصوعة يف حوس آامو فل وا ر ،ابوع،
وهو اللللل م صاحب لك احلس ،وال تسفع اللوبة عسد الورملور ،

أو بعوود طلووو الخوومس م و مورهبووا ،وال شووك أه اللوبووة السصوووهل
َارييف
واالسلوفا م أع م وساول السص ،ال اهلل تعاىل :إِ َّنيفا ََ
ّلليفَيفالَيف ُيغ ِّ ُ
وءايف َفا َ َيفم َار َّ يف َلا ُهيف
َريو ْا َيفمديفبِ َو ْن ُف ِال ِه ْم َيفوإِ َذا َيفأ َرا َ يفا َهَ
َمديفبِ َق ْو َ
ّلليفبِ َق ْو ُ
ٍيفب ً
ٍيفح َّتىيف ُيغ ِّ ُ
ّلليفلِ ُ َع ِّاذ َ ُهب ْميف
َادنيفا َهَ
َو َمديف َيفلا ُيفهم ِّيفمنيف ُ ونِ ِه ِيفمن َيفوا ٍيف ،)1(و ال اهلل َ  :و َماديفك َ
ون.)2(
ّلليف ُم َع ِّذ َ ُهب ْم َيفو ُه ْميف َي ْال َتغ ِْف ُر َيف
َدنيفا َهَ
َو َأ َ
نتيففِ ِه ْم َيفو َمديفك َ
ثانيا :تقو هللا تعالى ،وه أه جيعل الع د بعسه وبني ما خاه م به،
وم ملض ه وسخةه وعقابه و اضة تقعه م لك ،وه كام وال طلوس بو
ح عب – ه اهلل –(( :أه تعمل بةاعة اهلل عىل نوو مو اهلل تر وو ثووال
اهلل ،وأه ترتك معصعة اهلل عىل نو م اهلل ختاش عقال اهلل))(.)3
ثالثـــا :أداء جميـــع الفـــرائض ،اواتباعهـــا بالنوافـــل أله حم وووة اهلل لع وووده
حتصوول بووذلك ،فووإ ا أح لووه نصووه ،وو لفقووه ،وسوودل اه وأعانووهن حلوودض أيب
ل

هرضر  ال :ال سول اهلل (( :منيفعد ىيفِليفول ًّديففقديفآذنتاهيفبادحلرب،يف
يفإِليفّمديفافمضاتهيفعل اه،يفوماديفيازا يفعلادييف
يفإِليفعلدييفبيشءيفأحب َّ
ومديفتقرب َّ
يفإِليفبدلنوافايفحتىيفأحله،يففإذايفأحللتهيفكنتيفبامعهيفالاذييفيالامعيفباه،يف
يتقرب َّ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفبور يفالرعد،يفاآلية:يف.11يف
()2يفبور يفاألنفد ،يفاآلية:يف.33يف
()3يفيفجدمعيفالعلو يفواحلكميفالبنيفرجب،يف.400/1يف
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وبرص يفالذييفيلرصيفبه،يفويد يفالت يفيلطشيفهبد،يفورجلهيفالت يفيميشايفهباد،يفوإنيف
بولن يفألعط نه،يفولئنيفابتعدذينيفألع ذناه،يفوماديفتار تيف يفيءيفأناديففدعلاهيف
تر ييفعنيفنف يفامللؤمنيفيكر يفاملوت،يفوأنديفأكر يفمالدءته))(.)1
رابعـا :األمـر بـالمعروف ،والنهـي عـن المنكـر حلودض حذضفوة  عو
الس  ال(( :والذييفنفسيفب د ،يفلتومرنيفبدملعروف،يفولتنهونيفعنيفاملنكر،يف
أويفل ويكنيفاهيفأنيفيلعثيفعل كميفعقد ًبديفمنيفعند ،يفثميفتدعونهيفف يفيالتج بيف
ِ
ِ
يفعع ِ
انيف
ينيف َين َْه ْاو َنيف َ
نج ْنَديفا َّلذ َ
لكم))( ،)2و ال اهلل تعاىلَ  :ف َل َّميفن َُالو ْا َيفمديف ُذك ُِّرو ْايفبِه َيفأ َ
ِ
ِ
ينيف َظ َل ُمو ْايفبِ َع َذ ٍ
ون.)3(
ابيف َبئِ ٍ يفبِ َميفكَدنُو ْايف َي ْف ُال ُق َيف
الالوء َيفو َأ َخ ْذ َنديفا َّلذ َ
ه
خامسا :االقتداء بالنبي  في جميع االعتقادات ،واأل وال واألفعال.
سادسا :الدعاء والضراعة إلى هللا تعالى(.)4يف

َّ
وصىل اهلل وس َّلم عىل ن عسوا حممود وعوىل آلوه وأصولابه أ عوني ،ومو
ت ع م بإحذاه إىل ضوم الدض .

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
()1يفيفاللخدري،يفكتدبيفالرقدقيفبدبيفالتواضع،يفبرقميف.6502يف
()2يفيفالممذي،يفكتدبيفالفتن،يفبدبيفمديفجدءيف يفاألمريفبدملعروفيفوالنه يفعنيفاملنكر،يفبرقميف،2169يفوحالنهيف
األللدينيف يفصح حيفبننيفالممذي،يف،223/2يفوصح حيفاجلدمع،يف.99/6يف

()3يفبور يفاألعراف،يفاآلية:يف.165يف
()4يفيفوتقد يف يفالاللبيفالالدبعيفمنيفأبلدبيفالنرص.يف
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الفهارس العامة
-1
-2
-3
-4
-5

فهـــــــــــــــــــرس ا يـــــــــــــــــــات القر نيـــــــــــــــــــة.
فهــــــــرس األحاديــــــــث النبويــــــــة وا ثــــــــار.
فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس الغريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
المصــــــــــــــــــــــــــــــــــادر والمراجــــــــــــــــــــــــــــــــــع.
فهــــــــــــــــــــــــــــــــرس الموضــــــــــــــــــــــــــــــــوعات.
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 -1فهرس ا يات القر نية
م

ا ية

سورة البقرة

-1

ِّ ِّ
ِّ ِّ
يب أ ِّ
يب َد ْع َوَة..
 َ اوِّا َذا َسأََل َك عَباد َعني َفِّإني َق ِّر ٌ
ُج ُ
الدين ِّ ِّ
وَق ِّاتُلوهم حتى الَ َت ُكو َن ِّف ْتَن ٌة وي ُكو َن ِّ
ّلِل َفِّإ ِّن
ُ
ُْ َ
ََ
َ
ِّ
اص.
ام ِّبالش ْه ِّر اْل َحَرامِّ َواْل ُحُرَم ُ
ات ق َص ٌ
الش ْهُر اْل َحَر ُ
يل ِّ
م َثل ال ِّذين ي ِّ
نفُقو َن أَم َواَل ُهم ِّفي سِّب ِّ
َّللا َك َم َث ِّل...
َ ُ
َ
ْ ْ
ُ
َّللا َن ْفسا ِّإال ُو ْس َع َها....................
الَ ُي َكِّل ُ
ف ُ

-6

ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين
َّللا ُي ِّح ُّب اْل ُمتق َ
َبَلى َم ْن أ َْوَفى ب َع ْهده َواتَقى َفإن َ
واع َت ِّصموْا ِّبحب ِّل ِّ
َّللا َج ِّميعا َوالَ َت َفرُقوْا..........
َ ْ ُ َْ
ِّ
اخَتَل ُفوْا ِّمن َب ْع ِّد َما....
ين َت َفرُقوْا َو ْ
َ والَ َت ُكوُنوْا َكالذ َ
ند ِّ
وما النصر ِّإال ِّمن ِّع ِّ
َّللا اْل َع ِّز ِّ
يز اْل َح ِّكيمِّ........
ْ
ُْ
ََ
َ وَكأَِّين ِّمن نِّب ٍّي َق َات َل َم َع ُه ِّربُِّّيو َن َكِّث ٌير َف َما َو َهُنوْا..
َّللا أَو مُّتم َلم ْغ ِّفرٌة ِّمن ِّ
يل ِّ
َ وَلِّئن ُقِّتْلُتم ِّفي سِّب ِّ
َّللا....
ْ ُْ َ َ َ
َ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ًّ
ظ .
نت َفظا َغلي َ
نت َل ُه ْم َوَل ْو ُك َ
َ ف ِّب َما َر ْح َم ٍّة م َن َّللا ل َ
ِّ ِّ
ِّ
َّللا ُي ِّح ُّب........
َ فإ َذا َع َزْم َت َف َت َوك ْل َعَلى َّللا إن َ
َّللا َفالَ َغالِّ َب َل ُك ْم َ اوِّان َي ْخ ُذْل ُك ْم َف َمن..
ِّإن َي ُ
نصْرُك ُم ُ
ِّ ِّ ِّ
والَ َت ْحسبن ال ِّذ ِّ ِّ
َم َواتا َب ْل..
َ
ََ
َ
ين ُقتُلوْا في َسبيل َّللا أ ْ
اس َق ْد َج َم ُعوْا َل ُك ْم.........................
ِّإن الن َ
ِّ
طوْا...
اصِّبُروْا َو َص ِّابُروْا َوَر ِّاب ُ
َيا أَُّي َها الذ َ
ين َمُنوْا ْ

-2
-3

-4
-5

-7
-8
-9
-10

-11

-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

سورة

عمران

سورة النساء

ِّ
ِّ
ِّ
يعوْا الر ُسو َ .
َّللا َوأَط ُ
َيا أَُّي َها الذي َن َمُنوْا أَط ُ
يعوْا َ

رقمها

الصفحة

186

63

193

32

194

34

261

42

286

6

76

71

103

67

105

26

126

64

148 -146

68

158 -157

44

159

59

159
159
160
160

58
58

171-169

42 ،41

173

65

200

67

59

67 ,18

 -1فهرس ا يات القر نية

م

77
ا ية

رقمها

الصفحة

65
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َ فالَ ورِّب َك الَ ي ْؤ ِّمُنو َن حتى يح ِّكم َ ِّ
يما َش َجَر....
ُ
ََ
وك ف َ
َ َ َُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
َ فْلُيَق ِّات ْل في سِّب ِّ
ين َي ْشُرو َن اْل َحَيا َة ُّ
الدْنَيا.
يل َّللا الذ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ وما َل ُكم الَ ُتَقاتُلو َن في سِّب ِّ
ين.
يل َّللا َواْل ُم ْس َت ْض َعف َ
َ
َ ْ
أَيَنما َت ُكوُنوْا ي ْد ِّرككُّم اْلمو ُت وَلو ُك ُ ِّ
وج...
نت ْم في ُبُر ٍّ
ُ ُ َْ َ ْ
ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ين َغْيُر أ ُْولِّي.....
ال َي ْس َت ِّو اْلَقاع ُدو َن م َن اْل ُم ْؤ ِّمن َ
اجر ِّفي سِّبي ِّل ِّ
َّللا َي ِّج ْد ِّفي األَْر ِّ
ض.......
َ و َمن ُي َه ِّ ْ
َ
ِّ
ِّ
ين َسِّبيال....
ين َعَلى اْل ُم ْؤ ِّمن َ
َّللا لِّْل َكاف ِّر َ
َ وَلن َي ْج َع َل ُ

141

-26

وعَلى ِّ
َّللا َفْلَي َت َوك ِّل اْل ُم ْؤ ِّمُنو َن....................
ََ

11

57

-27

ِّ
ِّ
ِّ
ين َيْن َه ْو َن َع ِّن..
َنجْيَنا الذ َ
َ فَلما َن ُسوْا َما ُذكُروْا ِّبه أ َ

165

73

-28

ِّإنما اْلم ْؤ ِّمُنو َن ال ِّذ ِّ ِّ
وب ُه ْم....
َ
َّللا َو ِّجَل ْت ُقُل ُ
ين إ َذا ُذكَر ُ
َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ن
ُّ
ف
ل
َ
أ
ب
م
ك
د
م
م
ي
َن
أ
م
ك
ل
اب
ج
ت
اس
ف
م
ك
ب
ر
و
ث
ي
غ
ت
س
ُ ُ ْ ٍّ
ِّإ ْذ َت ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ
يا أَُّيها ال ِّذين مُنوْا ِّإ َذا َل ِّق ُ ِّ
ين َكَفُروْا َز ْحفا...
يت ُم الذ َ
َ َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللا...
َّللا لُي َعذَب ُه ْم َوأ َ
َنت فيه ْم َو َما َك َ
َ و َما َك َ
ان ُ
ان ُ
الدين ُكُّله ِّ ِّ
وَق ِّاتُلوهم حتى الَ َت ُكو َن ِّف ْتَن ٌة وي ُكو َن ِّ
ّلِل
ُ ُ
ُْ َ
ََ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
يت ْم فَئة َفا ْثُب ُتوْا َوا ْذ ُكُروْا.
ين َمُنوْا ِّإ َذا َلق ُ
َيا أَُّي َها الذ َ
ِّ
َّللا َوَر ُسوَل ُه َوالَ َتَن َاز ُعوْا َف َت ْف َشُلوْا......
َ وأَط ُ
يعوْا َ
ِّ
اء
ين َخَر ُجوْا ِّمن ِّدَي ِّارِّهم َب َ
َ والَ َت ُكوُنوْا َكالذ َ
ط ار َو ِّرَئ َ
طع ُتم ِّمن ُقوٍّة و ِّمن ِّرب ِّ
ِّ
اط اْل َخْي ِّل
اس َت َ ْ
َ
َ
َ وأَعُّدوْا َل ُهم ما ْ

4 -2

56

-37

ِّ
ين َحْي ُث.
انسَل َخ األ ْ
َش ُهُر اْل ُحُرُم َفا ْقُتُلوْا اْل ُم ْش ِّرك َ
َ فِّإ َذا َ
يا أَُّيها ال ِّذين مُنوْا ما َل ُكم ِّإ َذا ِّقيل َل ُكم ِّ
انفُروْا ِّفي.
َ َ
َ َ َ ْ
َ ُ
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41

8

111

35

112
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ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َم َوالِّ ُك ْم َوأَن ُف ِّس ُك ْم...
اْنفُروْا خ َفافا َوثَقاال َو َجاه ُدوْا بأ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
َم َواَل ُهم...
َّللا ْ
اش َتَر م َن اْل ُم ْؤ ِّمن َ
ين أَن ُف َس ُه ْم َوأ ْ
إن َ
ام ُدو َن السا ِّئحو َن الر ِّ
الت ِّائبو َن اْلع ِّاب ُدو َن اْلح ِّ
اك ُعو َن.
ُ
َ
ُ
َ
وما َكان اْلم ْؤ ِّمُنو َن لِّي ِّ
نفُروْا َكآفة َفَل ْوالَ َن َفَر ِّمن ُك ِّل
َ
ََ َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ين َيُلوَن ُكم ِّم َن اْل ُكف ِّار
ين َمُنوْا َقاتُلوْا الذ َ
َيا أَُّي َها الذ َ

123

7

-44

ِّ
َّللا الَ ُي َغِّيُر َما ِّبَق ْو ٍّم َحتى ُي َغِّيُروْا َما ِّبأَْنُف ِّس ِّه ْم.
إن َ

11

72

-45

يشة َضنكا....
ض َعن ِّذ ْك ِّر َفِّإن َل ُه َم ِّع َ
َعَر َ
َ و َم ْن أ ْ

126-124

24

-46

ِّ
ُخ ِّر ُجوا ِّمن ِّدَي ِّارِّه ْم ِّب َغْي ِّر َح ٍّق ِّإال أَن َيُقوُلوا
ين أ ْ
الذ َ
نصَرن َّللا من َي ُ ِّ
َّللا َلَق ِّو ع َع ِّز ٌيز ..
َ وَلَي ُ
نصُرُه إن َ
ُ َ

40

34

41 -40

57

-48

52

66

-39
-40
-41
-42
-43
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سورة الرعد
سورة طه

122

سورة الحج

سورة النور

6

ِّ
َّللا َوَيت ْق ِّه َفأ ُْوَلِّئ َك
َّللا َوَر ُسوَل ُه َوَي ْخ َ
ش َ
َ و َمن ُيط ِّع َ
ِّ
نكم وع ِّمُلوا الص ِّالح ِّ
ِّ
ات....
َّللا الذ َ
َ
ين َمُنوا م ُ ْ َ َ
َ و َع َد ُ
ِّإنما اْلم ْؤ ِّمُنو َن ال ِّذين مُنوا ِّب ِّ
اّلِل َوَر ُسولِّ ِّه َ اوِّا َذا...
َ َ
َ ُ
ِّ
ِّ
ن
َم ِّرِّه أَن ُت ِّص َيب ُه ْم ِّف ْتَن ٌة
أ
ن
ع
و
ف
ال
خ
ي
ين
ذ
ال
َ فْلَي ْح َذ ِّر
َ َُ ُ َ َْ ْ

62

20

63

66 ،25

-52

ِّ
وت َو َس ِّب ْح ِّب َح ْم ِّد ِّه...
َ وَت َوك ْل َعَلى اْل َح ِّي الذ ال َي ُم ُ

58

58

-53

ِّ
وال ِّذين ج َ ِّ
َّللا َل َمع.
َ َ َ
اه ُدوا فيَنا َلَن ْهدَين ُه ْم ُسُبَلَنا َ اوِّان َ

69

68

-54

ِّ
ين..................
ان َحقا َعَلْيَنا َن ْصُر اْل ُم ْؤ ِّمن َ
َ وَك َ

47

56

-49
-50
-51
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سورة الروم
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ِّ
ِّ
ِّ
َم ِّرَنا َلما َصَبُروا......
َ و َج َعْلَنا مْن ُه ْم أَئمة َي ْه ُدو َن بأ ْ

رقمها

الصفحة

ا ية

24

12

-56

3

58

21

62 ,60

سورة األحزاب

َّللا وَك َفى ِّب ِّ
وَتوكل عَلى ِّ
اّلِل َو ِّكيال...............
َ َ ْ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ُس َوٌة َح َسَن ٌة ل َمن َكا َن
َلَق ْد َك َ
ان َل ُك ْم في َر ُسو ِّ َّللا أ ْ
ِّ
ِّ
َّللا َعَلْي ِّه.
م َن اْل ُم ْؤ ِّمن َ
ين ِّر َجا ٌ َص َد ُقوا َما َعا َهُدوا َ
وما َك َ ِّ
ِّ
َّللا........
ان ل ُم ْؤ ِّم ٍّن َوال ُم ْؤ ِّمَن ٍّة إ َذا َق َضى ُ
ََ

36

66 ,24

-60

ِّ
وه َع ُد ًّوا ِّإن َما َي ْد ُعو...
ِّإن الشْي َ
طَ
ان َل ُك ْم َع ُدعو َفاتخ ُذ ُ

6

12

-61

ندَنا َل ُه ُم اْل َغالُِّبو َن..........................
 َ اوِّان ُج َ

173

57

-62

ِّإنا َلَننصر رسَلَنا وال ِّذين مُنوا ِّفي اْلحي ِّ
اة ُّ
الدْنَيا...
ََ
ُُ ُُ َ َ َ
ِّ
َ وَقا َرُّب ُكم ْاد ُع ِّ
ين.........
َس َت ِّج ْب َل ُك ْم ِّإن الذ َ
وني أ ْ
َ ُ

52-51

56

60

63

-64

َمُرُه ْم ُشوَر َبْيَن ُه ْم............................
َ وأ ْ

38

59

-65

ِّ
نصْرُك ْم.....
َيا أَُّي َها الذ َ
َّللا َي ُ
ين َمُنوا ِّإن َت ُ
نصُروا َ

8 -7

57

-66
-67

ِّ
ط ِّائَفَت ِّ ِّ
َصلِّ ُحوا َبْيَن ُه َما...
 َاوِّان َ
ان م َن اْل ُم ْؤ ِّمن َ
ين ا ْقَتَتُلوا َفأ ْ
ِّإن أَ ْكرم ُكم ِّعند ِّ
ِّ
َّللا أَ ْتَق ُ ِّ
يم َخِّب ٌير....
ََ ْ َ
َّللا َعل ٌ
اك ْم إن َ

10 -9

29

13

71

-68

ِّ
ين َمُنوا َه ْل أ َُدُّل ُكم َعَلى ِّت َج َارٍّة ُت ِّ
يكم.
نج ُ
ْ
َيا أَُّي َها الذ َ َ

13 -10

36

-69

ط ْع ُت ْم..........................
اس َت َ
َّللا َما ْ
َ فاتُقوا َ

16

6

-57
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 -13إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل هللا 47 .............................................
 -14إن شهداء أمتي إذا لقليل :القتل في سبيل هللا  شهادة ،والطاعون شهادة ،والبطن 52 .......
 -15أن الجهاد في سبيل هللا ،واإليمان باهلل أفضل األعما 44 ..................................
 -16إن في الجنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين في سبيل هللا ،ما بين الدرجتين كما بين 39 ......
 -17إن في القتل شهادة ،وفي الطاعون شهادة ،وفي البطن شهادة ،وفي الغرق شهادة 52 ...
 -18أن النبي  غ از تسع عشر غزوة قاتل في ثمان منهن 62 ...............................
 -19أنا النبي ال كذب ،أنا ابن عبد المطلب ،اللهم نز نصرك 59 .............................
وتصديق برسلي ،أن أرجعه 45 .....
إيمان بي
 -20انتدب هللا لمن خرج في سبيله ،ال يخرج إال
ٌ
ٌ
 -21إنما اإلمام ُجنة ُيقاتل من ورائه ،ويتقى به ،فإن أمر بتقو هللا  وعد كان له 19 ......
وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي جميع فاضربوه بالسيف 30 ....
 -22إنه ستكون هنا ٌت
ٌ
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 -23إني رسو هللا ولست أعصيه وهو ناصر 22 ............................................
 -24أو مشهد شهده رسو هللا  غبت عنه ،اوان أراني هللا مشهدا [ .....أنس بن النضر]70
 -25أيها الناس ،ال تتمنوا لقاء العدو ،وسلوا هللا العافية ،فإذا لقيتموهم فاصبروا 38 ...........
 -26بادروا باألعما فتنا كقطع الليل المظلم ،يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كاف ار24 ............،
وجعل رزقي 66 .........
 -27بعثت بين يد الساعة بالسيف حتى ُيعبد هللا وحده ال شريك لهُ ،
 -28تسمع وتطيع لألمير اوان ضرب ظهرك ،وأخذ مالك ،فاسمع وأطع 18 ......................
 -29تعوذوا باهلل من الفتن ما ظهر منها وما بطن 23 .........................................
 -30تكفل هللا لمن جاهد في سبيله ال يخرجه من بيته إال الجهاد في سبيله وتصديق 45 .......
 -31جاهدوا المشركين بألسنتكم ،وأنفسكم ،وأموالكم ،وأيديكم 9 .................................
 -32جاهدوا في سبيل هللا ،فإن الجهاد في سبيل هللا باب من أبواب الجنة ،ينجي هللا به من الهم 43 ...
ُ -33حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية هللا ،وحرمت النار على عين 37 .........
 -34حسبنا هللا ونعم الوكيل ،قالها إبراهيم حين ألقي في النار ،وقالها محم [ ....ابن عباس]65
ِّ -35
ذكرُه باهلل 30 ............................................................................
 -36رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة ،وذروة سنامه الجهاد 47 .............................
 -37رباط يوم في سبيل هللا خير من الدنيا وما عليها ،وموضع سوط أحدكم من الجنة 37 .....
 -38رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ،اوان مات جر عليه عمله الذ كان36 .... ،
 -39رضى الرب في رضى الوالد ،وسخط الرب في سخط الوالد 16 .............................
فتن القاعد فيها خير من القائم ،والقائم فيها خير من الماشي ،والماشي فيها 24 .....
 -40ستكون ٌ
 -41شاهت الوجوه 62 .......................................................................
ق ،وصاحب الهدم ،والشهيد في سبيل 51 ...
 -42الشهداء خمسة :المطعون ،والمبطون ،وال َغ ِّر ُ
ق شهيد ،وصاحب 52 ...
 -43الشهداء سبعة ،سو القتل في سبيل هللا :المطعون شهيد ،وال َغ ِّر ُ
قرصها 41 ..........................
 -44الشهيد ال يجد من القتل إال كما يجد أحدكم القرصة ُي ُ
 -45الصالة لوقتها 15 .......................................................................
 -46الطاعون شهادة لكل مسلم 51 ..........................................................
 -47عينان ال تمسهما النار :عين بكت من خشية هللا ،وعين باتت تحرس في سبيل هللا 37 ....
 -48فاعتز تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت 27 ......
 -49فالزمها فإن الجنة تحت رجليها 17 ......................................................

82

 -2فهرس األحاديث النبوية وا ثار

 -50فإنك من أهلها 69 ......................................................................
 -51ففيهما فجاهد 19 ,16 ,15 ............................................................
 -52فال تعطه مالك 31 ......................................................................
 -53قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء ا خرة أو تمنع مالك 31 ..........................
 -54القتل ،القتل 23 .........................................................................
 -55كان الناس يسألون رسو هللا  عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة [ ....حذيفة]27
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 -57ال أجده 38 .............................................................................
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 -59ال ت از طائف ٌة من أمتي قائمة بأمر هللا ،ال يضرهم من خذلهم ،أو خالفهم حتى 28 ........
استْن ِّفرُتم ِّ
جهاد ِّ
فانفروا 8 ..............................
الفتح ولكن
بعد
ِّ
ٌ
 -60ال هجرة َ
ونيةٌ ،اواذا ُ ْ
البر65 ..................................
 -61ال يرُّد القضاء إال
يزيد في العمر إال ُّ
الدعاء ،وال ُ
ُ
 -62ال يلج النار رجل بكى من خشية هللا حتى يعود اللبن في الضرع ،وال يجتمع على38 ......
 -63لغدوٌة في سبيل هللا أو روح ٌة خير من الدنيا وما فيها 37 .................................
 -64لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسو هللا  وهو أقربنا إلى العدو ،وكان [ ........علي]61
 -65لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة 42 ......................................
 -66للشهيد عند هللا ُّ
وير مقعده من39 .........
يغفر له في أو ُدفعة من دمهُ ،
ست خصا ُ :
 -67لم تراعوا ،لم تراعوا 63 ...................................................................
 -68اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم 65 ...................................
 -69اللهم أنت عضد  ،وأنت نصير  ،بك أحو  ،وبك أصو  ،وبك أقاتل 65 ..................
 -70اللهم منز الكتاب ،سريع الحساب [مجر السحاب] [هازم األحزاب] اهزم 64 .............
 -71لو أنكم كنتم توكلون على هللا حق توكله ،لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا 58 .......
 -72مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل هللا 44 ..............................................
 -73ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على األرض من شيء40 .......... ،
 -74ما اغبرت قدما عبد في سبيل هللا فتمسه النار38 ........................................
 -75ما تعدون الشهيد فيكم51 ...............................................................
 -76ما من عبد يموت له عند هللا خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها40 . ...
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 -77ما يحملك على قولك بخ بخ؟ 69 ........................................................
 -78مثل المجاهد في سبيل هللا كمثل الصائم القائم القانت بآيات هللا ال يفتر من صالة 46 .....
 -79مررت على رسو هللا  منهزما [ ..............................................سلمة]62
جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه 30 .....
أمرُكم
ٌ
 -80من أتاكم و ُ
 -81من أطاعني فقد أطاع هللا ،ومن عصاني فقد عصى هللا ،ومن أطاع أمير فقد 18 ........
 -82من أنفق نفقة في سبيل هللا كتبت له سبعمائة ضعف 42 .................................
 -83من جهز غازيا فقد غزا ،ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا 48 ...........................
 -84من خرج من بيته مجاهدا في سبيل هللا  فخر عن دابته ومات ،فقد وقع أجره 46 ......
 -85من أر منكم منك ار فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 13 ........
 -86من رمى العدو بسهم ،فبلغ سهمه العدو ،أصاب ،أو أخطأ ،فيعد رقبة 48 ...............
محرر 48 .....................................
 -87من رمى بسهم في سبيل هللا فهو له عد
ٍّ
 -88من سأ هللا الشهادة بصدق بلغه هللا مناز الشهداء ،اوان مات على فراشه 43 ...........
 -89من طلب الشهادة صادقا أُعطيها ،ولو لم ُتصبه 43 ......................................
وليا فقد ذنته بالحرب ،وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما 73 ......
 -90من عاد لي ًّ
 -91من علم الرمي ثم تركه فليس منا ،أو قد عصى 50 ......................................
 -92من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو في سبيل هللا 69 ,33..............................
 -93من قتل دون ماله فهو شهيد 52 ،30...................................................
 -94من قتل في سبيل هللا فهو شهيد ،ومن مات في سبيل هللا فهو شهيد ،ومن مات 51 ......
 -95من لم يغز ،أو يجهز غازيا ،أو يخلف غازيا في أهله بخير ،أصابه هللا بقارعة قبل 50 ....
 -96من مات ولم يغز ،ولم يحدث به نفسه ،مات على شعبة من نفاق 50 ....................
 -97نعم وأنت صابر محتسب ،مقبل غير مدبر ،إال الدين ،فإن جبريل  قا لي ذلك 44 ........
 -98هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم وال تفتر ،وتصوم وال تفطر 38 .....
 -99هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي 26 ..........................................
-100هو في النار 31 ........................................................................
-101الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت ِّ
فأض ْع ذلك الباب أو احفظه 17 .......................
-102والذ نفسي بيده ال ُيكلم أحد في سبيل هللا وهللا أعلم بمن ُيكلم في سبيله إال جاء 40 ....
-103والذ نفسي بيده ،لتأمرن بالمعروف ،ولتنهون عن المنكر ،أو ليوشكن هللا أن 73 .......
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 -2فهرس الغريب

يف
الكلمة

الصفحة

 -1أحول65 .................... ,

الصـفحة

الكلمة
 -19ال لفلَّاه36 .................... ,

 -2األ ضكة25 ................. ,:

 -20رنه69 ...................... ,

 -3أنت عضدي64 ............. ,

 -21لقاهل الس 20 .............. ,:

 -4انلدل45 .................. ,:

 -22لرياد اهلل تعاىل ما أصسع70 .. ,

 -5بي،بي69 ................... ,

تعال 53 ....
,
 -23مات يف س عل اهلل

لع ا17 ............ ,:

 -24اا ةوه53 ................... ,

-7

اا الدفع29 ............. ,:

 -25خمةومة42 ................. ,:

-8

اا الةلب29 ............ ,:

بجمع54 ........ ,
 -26اارأ توت ل
 -27ااةعوه53 .................. ,

احلرضس 54 ...................
,
-10

 -28مقسع باحلدضد48 ............ ,:

اجلسب 54 ..............
,
 -11ات
ل 55 .....................
 -12الذ ُّ ,

ز ملا ًضا48 ........... ,:

 -6حتت

 -9اجل اا5 ...................... ,

الذعاحة 35 ..................
,
-13
وه 62 ............
 -14شاهت الو ,
اذدم 54 ............
,
 -15صاحب
حمر ل 48 ............... ,:
 -16عدل َّ
 -17الودو 37 .................. ,:
ق 54 ....................
 -18الور ل ,

 -29م

 -30مس ز ًم ,ا 62 ...................
 -31نصعف ا39 .................. ,:
 -32اذسات29 .................. ,:
 -33واه ًا 70 .................... ,:
 -34ضقاتل للذكر68 .............. ,
 -35ضكلم40 .................... ,
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 -4المصادر والمراجع
 -1أحكام اجلنائز ،حممد نارص الدض األل اد ،ااكلب اإلسالم  ،بريوت،

الة عة الرابعة  1406هو  1986 -م.

 -2األخبار العلمية من االختيارات الفقهية ،لخعي اإلسالم اب تعمعة ،حتقعس حممد ب
حذ اخللعل ،اا العاصمة ،ااملكة العربعة الذعواضة ،الة عة األوىل،
1418هو.
 -3إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للعالمة حممد نارص الدض األل اد،
ااكلب اإلسالم  ،بريوت ،ل ساه .
احلجاوي  ،حتقعس الدكلو ع د اهلل ب
 -4اإلقناع لطالب االنتفاع ،اوسل اب أ د َّ
ع د االذ الرتك  ،الة عة األوىل 1418هو للة اعة واللو ضع.
 -5البداية والنهايةة  ،لللافا إسوامععل بو عمور بو كثوري ،ت747 :هوو ،حتقعوس
الوودكلو ع وود اهلل ب و ع وود االذ و الرتك و  ،مركووز ال لوووث والد اسووات
العربعة واإلسالمعة بدا هجر.
 -6الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف ،لإلمام ك الدض ع د الع عم ب ع د القوي
ااسذ ي ،ت  656هو ،حتقعس حمع الدض اضب مذلو ،سمري أ د العةا  ،ضوسي
عىل بدوي ،الة عة الثانعة 1417 ،هو ،اا اب كثري ،امخس ،بريوت.
 -7تفسري ابن كثري(تفسري القرآن العظيم) ،لإلمام أيب الفداء إسامععل ب اخلةعب
عمر ب كثري القريش الدمخق  ،ت  774هو ،ط عة  1407هو ،اا الفكر،
بريوت ،ل ساه.
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 -8تفسري غريب ما يف الصحيحني ،المد ب أيب نص فلوهل ب ع د اهلل ب فلوهل ب
عد ب ب ضصل األ اي احلمعدي ،حتقعس :الدكلو  :بعد حممد سععد
ع د العزضز ،مكل ة الذسة ،القاهر  ،مص،الة عة األوىل .1995 – 1415 ،
 -9تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،للعالمة ع دالر
الذعدي ،الة عة األوىل ت 1376هو ،حتقعس ع د الر

ب نارص

ب معال اللوحيس،

مؤسذة الرسالة.
 -10جامع األصول من أحاديث الرسول،أليب الذعااات اا ا ك ب حممد ب األثري
اجلز ي ،ت 656هو ،حتقعس ع د القاا األ ناؤو ،،الة عة الثانعة1453 ،
هو ،اا الفكر ،بريوت ،ل ساه.
 -11جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم ،لإلمام احلافا ض الدض
أيب الفرج ع د الر

ب أ دب

ب احلس ط ،ت  795هو ،حتقعس شععب

األ ناؤو ،،الة عة األوىل 1411 ،هو ،مؤسذة الرسالة ،بريوت ،ل ساه.
 -12اجلامع ألحكام القرآن ،أليب ع د اهلل حممد ب أ د األنصا ي القرط ل،
ت  671هو ،حتقعس حممد إبراهعم احلفساوي ،وحمموا حامد عثامه ،الة عة
األوىل 1414 ،هو ،اا احلدض  ،القاهر .
 -13حاشية السندي على سنن النسائي ،الة عة األوىل سسة 1406هو ،اا ال خاور
اإلسالمعة.
 -14دليل الراغبني إىل رياض الصاحلني ،لفا وق اا  ،اا الذالم للسرش واللو ضع،
القاهر 2007 ،م.
 -15الروض املربع شرح زاد املسةتقنع ،حتقعس ع د اهلل الةعا  ،الة عة الثانعة1422 ،هوو ،اا
الوط  ،الرضاض ،ااملكة العربعة الذعواضة.
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 -16زاد املعاد يف هدي خري العباد ،لإلمام شمس الدض أيب ع د اهلل حممد ب أيب بكر
اب

عم اجلو ضة ،ت  751هو ،حتقعس شععب األ ناؤو ،وع د القاا

األ ناؤو ،،الة عة األوىل 1399 ،هو ،مؤسذة الرسالة ،بريوت ،ل ساه.
 -17سبل السالم املوصل إىل بلوغ املرام ،لإلمام حممد ب إسامععل األمري الصسعاد،
حتقعس حممد ص ل حذ حالق ،الة عة األوىل عام 1418هو ،اا اب
اجلو ي ،الدمام ،ااملكة العربعة الذعواضة.
 -18سلسلة األحاديث الصحيحة ،للخعي حممد نارص الدض األل اد ،الة عة الرابعة
1498هو ،ااكلب اإلسالم  ،بريوت.
 -19سنن ابن ماجه ،حممد ب ضزضد ب ما ه القزوضس  ،الة عة األوىل عام
1420هو ،اا الذالم للسرش واللو ضع ،الرضاض ،ااملكة العربعة الذعواضة.
 -20سنن أبي داود ،لذلعامه ب األشع

الذجذلاد ،ت  275هو ،حتقعس حممد

حمع الدض ع د احلمعد ،بدوه تا ضي ،اا الفكر ،بريوت ،ل ساه.
 -21سنن الرتمذي ،أليب ععذل حممد ب ععذل ب سو  ،ت  279هو ،حتقعس أ د
حممد شاكر ،الة عة الثانعة 1398 ،هو ،مة عة مصةفل ال ايب احلل ،
القاهر  ،مص.
 -22السنن الكربى ،أل د ب شععب السذاو  ،حتقعس :ا .ع دالوفا سلعامه
ال سدا ي ،وسعد كّسوي حذ  ،اا الكلب العلمعة ،بريوت،1، ،
1411هو.
 -23السنن الكربى ،لإلمام احلافا أيب بكر أ د ل احلذني ب عىل ال ع ق  ،ت
 458هو ،بدوه تا ضي ،اا ااعرفة ،بريوت ،ل ساه.
 -24سنن النسائي ،أليب ع د الر

أ د ب شععب ،ت  303هو ،برشهل احلافا
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الل الدض الذعوط  ،ت  911هو ،وحاشعة الذسدي ،ت  1138هو،
الة عة األوىل 1406 ،هو ،اعلسل به و مه ع د الفلاهل أبو ملد  ،الة عة
الثانعة 1406 ،هو ،اا ال خاور اإلسالمعة ،بريوت ،ل ساه.
 -25الشرح املمتع ،الب عثعمني ،الة عة الثالثة1415 ،هو ،مؤسذة آسام للسرش،
ااملكة العربعة الذعواضة.
 -26شرح النووي على صحيح مسلم ،مرا عة خلعل ااعس ،اا القلم ،بريوت ،ل ساه.
 -27صحيح ابن ماجه ،للعالمة حممد نارص الدض األل اد ،مكل ة ااعا ش للسرش واللو ضع.
الرضاض ،ااملكة العربعة الذعواضة.
 -28صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري ،بقلم حممد ب نارص الدض األل اد ،الة عة
الثانعة 1415هو ،اا الصدضس ،اجل عل ،ااملكة العربعة الذعواضة .
 -29صحيح البخاري ،أليب ع د اهلل حممد ب إسامععل ال خا ي ،ت  256هو ،ط عة
 1414هو ،اا الفكر ،بريوت ،ل ساه .وط عة  1315هو ،ااكل ة اإلسالمعة،
إسلان ول ،تركعا ،والسذخة ااة وعة مع فلح ال ا ي ،تر عم حممد فؤاا ع د
ال ا  ،وإراش حمب الدض اخلةعب ،بدوه تا ضي ،مكل ة الرضاض ،ااملكة
العربعة الذعواضة.
 -30صحيح اجلامع الصغري ،للعالمة نارص الدض األل اد ،الة عة األوىل 1388 ،هو،
ااكلب اإلسالم  ،بريوت ،ل ساه.
 -31صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند ،المد نارص الدض األل اد ،الة عة
األوىل 1407 ،هو ،ااكلب اإلسالم  ،بريوت ،ل ساه.
 -32صحيح سنن الرتمذي ،للعالمة حممد نارص الدض األل اد ،مكل ة ااعا ش للسرش
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واللو ضع ،الرضاض ،ااملكة العربعة الذعواضة.

 -33صحيح سنن النسائي ،للعالمة حممد نارص الدض األل اد ،مكل ة ااعا ش للسرش
واللو ضع .الرضاض ،ااملكة العربعة الذعواضة.
 -34صحيح مسلم ،أليب احلذني مذلم ب

احلجاج القخريي االسعذابو ي،

ت  261هو ،حتقعس حممد فؤاا ع د ال ا  ،بدوه تا ضي ،اا إحعاء الرتاث
العريب ،بريوت ،ل ساه.
 -35عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،ل د الدض أيب حممد حمموا ب أ د الععس ،
ت  ،855بدوه تا ضي ،اا إحعاء الرتاث العريب ،بريوت ،ل ساه.
 -36عون املعبود شرح سنن أبي داود ،أليب الةعب حممد شمس احلس الع عم آبااي،
الة عة الثالثة 1399هو ،اا الفكر.
 -37الفائق يف غريب احلديث ،للعالمة ا اهلل حمموا ب عمر الزخمرشي ،ت 583
هو ،حتقعس عط حممد ال جاوي ،وحممد أبو الفضل إبراهعم ،بدوه تا ضي ،اا
ااعرفة ،بريوت ،ل ساه .
 -38فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،لللافا أ د ب عط ب حجر العذقالد،
ت  852هو ،تر عم حممد فؤاا ع د ال ا

وإراش حمب الدض اخلةعب،

بدوه تا ضي ،مكل ة الرضاض ،ااملكة العربعة الذعواضة.
 -39جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،لللافا نو الدض عىل ب أيب بكر اذعثم ،
ت  807هو ،الة عة الثالثة 1402 ،هو ،اا الكلال العريب ،بريوت ،ل ساه.
 -40جمموع الفتاوى لإلمام ابن باز ،ع الخوضعر ،الة عة الثانعة 1423هو ،تو ضع
مكلب الدعو واإل شاا ،الرضاض.
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 -41جمموع فتاوى ابن تيمية ،لخعي اإلسالم أ د ب ع د احللعم ب ع د الذالم ب
تعمعة ،ت  728هو ،ع وترتعب ع د الر

ب حممد ب

اسم ،بدوه

تا ضي ،مكل ة ااعا ش ،الربا ،،ااورل.
 -42احمللى باآلثار ،المد ب عط ب أ د ب سععد ب حزم األندليس ،حتقعس
أ د شاكر  ،مكل ة اا الرتاث ،القاهر  ،بدوه تا ضي.
 -43خمتصر اخلرقي املطبوع مع املغين ،حتقعس ع د اهلل ب ع د االذ الرتك  ،الة عة
األوىل 1410هو ،اا هجر للة اعة والسرش.
 -44املستدرك على الصحيحني ،لإلمام احلافا أيب ع د اهلل حممد ب ع د اهلل احلاكم
السعذابو ي ،بدوه تا ضي ،اا ااعرفة ،بريوت ،ل ساه .
 -45مسند اإلمام أمحد بشرح أمحد شاكر ،لإلمام أ د ب حممد ب حس ل ،رحه
وضع ف ا سه أ د حممد شاكر ،بدوه تا ضي ،اا ااعا ش ،مص .
 -46مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباني ،السذخة االققة ،حتقعس جمموعة م أهل
العلم أرش عىل الللقعس الدكلو ع د اهلل ب ع د االذ الرتك ،
مؤسذة الرسالة ،بريوت -ل ساه.
وبني ا ل ا
 -47مسند الشامني ،اإلمام أ د ب حس ل ،ض ط أحااضثه وخر ا ل
وعلس علع ا عط حممد ا  ،مةابع الدوحة احلدضثة1401 ،1، ،هو.

 -48مسند عبد بن محيد (ااسلخب م مذسد ع د ب

عد) لع د ب

عد ب نص

أيب حممد الكيش ،حتقعس  :ص ل ال د ي الذامراو  ,وحمموا حممد خلعل
الصععدي ،مكل ة الذسة – القاهر  ،الة عة األوىل 1408 ،هو – 1988م.
 -49مشكاة املصابيح ،المد ع د اهلل اخلةعب اللربضزي ،حتقعس حممد نارص الدض
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األل اد ،الة عة الثالثة 1405هو ،ااكلب اإلسالم  ،بريوت ،ل ساه .

 -50مشكل اآلثار ،أليب عفر أ د ب حممد ب سالمة الةلاوي (ت 321هو)،
حتقعس شععب األ نؤو ،،مؤسذة الرسالة ،بريوت1408 ،هو 1987 -م.
 -51املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ،للعالمة أ د ب حممد ب عط
ااقرئ الفعوم  ،بدوه تا ضي ،ااكل ة العلمعة ،بريوت ،ل ساه .
 -52مصنف ابن أبي شيبة ،تو ضع إاا ات ال لوث العلمعة واإلفلاء.
 -53معامل السنن ،حلمد ب حممد اخلةايب ( 388هو) ،ااة و مع خملص سس أيب
ااوا لللافا ااسذ ي ،حتقعس أ د حممد شاكر وحممد حامد الفق  ،اا
ااعرفة ،بريوت ،ل ساه.
 -54معجم شيوخ ابن األعرابي ،أل د ب حممد ب

ضاا( ،ت 340هو) ،حتقعس حمموا

نصا  ،والذعد ضوسي أ د ،اا الكلب العلمعة ،بريوت1998 ،م.
 -55املعجم األوسط ،للةرباد ،ااجمو يف جممع ال لرض يف واود ااعجمني،
مكل ة الرشد ،الرضاض.
 -56املغين ،اوفس الدض أيب حممد ع د اهلل ب أ د ب حممد ب

دامة ااقديس،

حتقعس ا .ع د اهلل ب ع د االذ الرتك وا .ع د الفلاهل حممد احللو،
الة عة األوىل ،هجر للة اعة والسرش .
 -57املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،أليب الع ا

أ د ب عمر ب إبراهعم

القرط  ،ت  656هو ،حتقعس حمعل الدض مذلو و اعة ،الة عة األوىل،
 1417هو ،اا اب كثري ،امخس ،بريوت.
 -58مفهوم عقيدة أهل السنة واجلماع للدكلو نارص العقل.
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 -59املقنع والشرح الكبري مع اإلنصاف ،حتقعس الدكلو ع د اهلل ب ع د االذ
الرتك  ،الة عة األوىل 1416هو ،اا اذجر.
 -60منتهى اإلرادات ،المد ب أ د الفلوح  ،تق الدض ت 972هو ،مع حاشعة
ااسل ل لعثامه أ د سععد السجدي ،حتقعس الدكلو ع د اهلل ب ع د االذ
الرتك  ،مؤسذة الرسالة.
 -61موطأ اإلمام مالك ،لإلمام مالك ب أنس ،ت  179هو ،حتقعس حممد فؤاا ع د
ال ا  ،بدوه تا ضي ،اا إحعاء الكلب العربعة ،ععذل ال ايب احلل
وأوالاه.
 -62النهاية يف غريب احلديث ،لإلمام أيب الذعااات اا ا ك ب حممد ب األثري
اجلز ي ،ت  606هو ،حتقعس طاهر أ د الزاوي وحمموا حممد الةساح ،
بدوه تا ضي ،ااكل ة العلمعة ،بريوت ،ل ساه.
 -63نيل األوطار ،المد ب عط الخوكاد ،حتقعس أ د حممد الذعد وحمموا
إبراهعم لبزال ،الة عة األوىل 1419هو ،اا الكلم الةعب ،امخس ،بريوت.
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