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

 احلمد هلل، وبعد: 

 مو « اجلهاد يف يفبال ايفاه»لعت عىل هذه الرسالة يف موضوو  فقد اط

إعووداا الخووعي سووععد بوو  عووط وهووي القلةوواد وهوو   سووالة  عوود  يف 

موضوووع ا مساسوو ة يف و ل ووا ل عوواه احلووس يف هووذه ااذووهلة اللوو   ا بل ووا 

 األهواء. فجزاه اهلل خريًا عىل ما كلب ونفع بام بني.

 ىل آله وصل ه.وصىل اهلل وسلم عىل ن عسا حممد وع
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 الرمحن الرحيم هللبسم ا

 ةاملقدم

موو  رو  موو  رو    هللهلل، نلمووده، ونذوولععسه، ونذوولوفره، ونعووو  بووا، نلمووده، ونذوولععسه، ونذوولوفره، ونعووو  بوواهللهللإه احلمود إه احلمود 

فال مضلَّ لوه، ومو  ضلضولل فوال فال مضلَّ لوه، ومو  ضلضولل فوال   هللهللأنفذسا، وم  سعئات أعاملسا، م  هيده اأنفذسا، وم  سعئات أعاملسا، م  هيده ا

وحده ال رضك لوه، وأشو د أه حمموًدا وحده ال رضك لوه، وأشو د أه حمموًدا   هللهللوأش د أه ال إله إال اوأش د أه ال إله إال ا  هااي له،هااي له،

  هللهللع ده و سوله، بلَّغ الرسالة، وأاَّى األمانة، ونصح األموة، و اهود يف اع ده و سوله، بلَّغ الرسالة، وأاَّى األمانة، ونصح األموة، و اهود يف ا

وسووالمه علعووه، وعووىل آلووه وأصوولابه، وموو  وسووالمه علعووه، وعووىل آلووه وأصوولابه، وموو    هللهللحووسَّ   ووااه، فصوولوات احووسَّ   ووااه، فصوولوات ا

  ت ع م بإحذاه إىل ضوم ض عثوه، وسلم تذلعاًم كثرًيا. أما بعد.ت ع م بإحذاه إىل ضوم ض عثوه، وسلم تذلعاًم كثرًيا. أما بعد.

فع وا: فع وا:   تل تل س وس وعَّ عَّ ب  ب  ،يف،يف((((تعادىتعادىيفيفههاجلهاد يف يفبال ايفااجلهاد يف يفبال ايفا))))يف يف   اتاتت خملصوت خملصوف ذه كلوامف ذه كلوام

وضوابةه، وأنوا  اجل اا يف س عل اهلل، وضوابةه، وأنوا  اجل اا يف س عل اهلل،   مف وم اجل اا، وحكمه، ومرات ه،مف وم اجل اا، وحكمه، ومرات ه،

يف يف     ترك اجل واا  ترك اجل وااواحلكمة م  مرشوععله، وفضله، والرتهعب م  واحلكمة م  مرشوععله، وفضله، والرتهعب م    وأهدافه،وأهدافه،

، وبعوواه شوو داء ملووري ااعركووة، وأسوو ال وعواموول السصوو عووىل ، وبعوواه شوو داء ملووري ااعركووة، وأسوو ال وعواموول السصوو عووىل سوو عل اهللسوو عل اهلل

أسال أه ضسص ااجاهدض  يف سو عله يف كول مكواه، وأه أسال أه ضسص ااجاهدض  يف سو عله يف كول مكواه، وأه   هلل هلل اء، وااء، وااألعداألعد

ضوفق م للعمل بعوامل السص وأس ابه، واإلخوال  يف القوول والعمول، ضوفق م للعمل بعوامل السص وأس ابه، واإلخوال  يف القوول والعمول، 

موو  الثوووال الع ووعم، واللجووا   الرابلووة، والفووو  موو  الثوووال الع ووعم، واللجووا   الرابلووة، والفووو    هللهللوالرمل ووة فووعام عسوود اوالرمل ووة فووعام عسوود ا

  بذعاا  الدنعا واآلخر .بذعاا  الدنعا واآلخر .

ا، وأه ضسفعسو  بوه يف ا، وأه ضسفعسو  بوه يف م ا كً م ا كً   القلعلالقلعل  تعاىل أه جيعل هذا العملتعاىل أه جيعل هذا العمل  هللهللوأسهل اوأسهل ا

حعايت، وبعد ممايت، وأه ضسفع به كول مو  انل ول إلعوهن فإنوه سو لانه أكورم 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 مهمول وخري مذؤول، وهو حذ سا ونعم الوكعول، وال حوول وال  وو  إال 
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وسوولم وبوا ك عووىل ن عسووا حممود وعووىل آلووه وسوولم وبوا ك عووىل ن عسووا حممود وعووىل آلووه   هللهللالعووط الع وعم، وصووىل االعووط الع وعم، وصووىل ا  هللهللبوابوا

  وأصلابه، وم  ت ع م بإحذاه إىل ضوم الدض .وأصلابه، وم  ت ع م بإحذاه إىل ضوم الدض .

يفيفلؤل لؤل املامل

  هاها14111411//22//66الريدضيف يفالريدضيف يف

 

 

 



 تعريف الجهاد لغة وشرعا  

 

5 

 لغة وشرعًااجلهاد  تعريفاملبحث األول: 

 لغة: الجهاد تعريفأوال : 

 .(1)بذل واسلفراغ ما يف الوسع والةا ة م   ول أو فعلهو:

  شرعا :ثانيا : تعريف الجهاد 
بذل اجل ود مو  ااذولمني يف  لوال الكفوا  ااعانودض  االوا بني، هو: 

 .(2)تعاىل هللاارتدض ، وال وا  ونلوهمن إلعالء كلمة او

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 ميفمعيفاهلدء،يفواملصلدحيفاملناري،يفماد  يف،يفبدبيفاجل1/319انظريفالنهديةيف يفغريبيفاحلديثيفالبنيفاألثري،يفيفيف(1)

يف.1/112،يف((جهد))

،يفواإلقناد يف2/203،يفومنتهىيفاإلرا ات،يفملحمديفبنيفأمحاديفالفتاوح ،يف6/2فتحيفاللدري،يفالبنيفحجر،يفانظر:يفيفيف(2)

،يفوبالايفالالا  يف4/253،يفوالروضيفاملربعيفماعيفحديا ةيفابانيفقدبام،يف2/61لطدلبيفاالنتفد ،يفللحجدوي،يف

،يفواملقناعيفماعيفال احيف13/10،يفواملغن يفالبنيفقدامة،يف5/6ريفللشوكدين،يف،يفون ايفاألوطد7/237للصنعدين،يف

يف.8/8،يفوال حيفاملمتعيفالبنيفعث مني،10/12الكلرييفواإلنصدف،يف
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 هللحكم اجلهاد يف سبيل ا املبحث الثاني:

اجل اا فرض كفاضة إ ا  ام به م  ضكف  م  ااذلمني سقط اإلثم عو  

ًةيفَفَلْواليَفَنَفاَريفِمانيفاَْوَمديفَكدَنيفالتعاىل:  هلل.  ال ا(1)ال ا ني ُملْؤِمنُوَنيفلَِ نِفُروْايفَكآفَّ

يِنيفَولُِ نِذُروْايفَقْوَمُهْميفإَِذايفَرَجُعوْايفإَِلاْ ِهْميفكيُف ُهوْايفِ يفالدِّ نُْهْميفَطآئَِفٌةيفلَِّ َتَفقَّ يففِْرَقٍةيفمِّ اِّ

ُهْميفََيَْذُرونيَف َلَعلَّ
(2). 

تعوواىل يف فرضووعة  هلل ووال العالمووة حمموود بوو  صووالح العثعمووني   ووه ا

البد فعه مو  ر،، وهوو أه ضكووه عسود ااذولمني  ود   و وو  ))اجل اا: 

القلوال، فوإه ي ضكو  لودهيم  ود  ، فوإه إ لوام أنفذو م يف ضذلةععوه هبا 

عوىل ااذولمني   هللالقلال إلقاء بهنفذ م إىل الل لكوةن وذوذا ي ضو وب ا

القلال وهم يف مكوةن ألموم عوا زوه ضوعفاء، فلوام هوا روا إىل اادضسوة، 

نوا الدولة اإلسالمعة، وصوا  ذوم شووكة ألموروا بالقلوال، وعوىل هوذا  وكوَّ

  هوذا الرشو،، وإال سوقط عوس م كذواور الوا  واتن أله  عوع فالبد مو

ُقوايفاالوا  ات ضخرت، فع ا القد  ن لقوله تعاىل:  َماديفاْباَتَطْعُتميْفيفهََفدتَّ
(3) ،

َنْفاًلديفإاِلَّيفُوْبَعَهديفهُاليَفُيَكلُِّ يفاو وله: 
(4)

)) 
 .هلل. انل ل كالمه   ه ا(5)

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.13/6انظر:يفاملغن يفالبنيفقدامة،يفيفيف(1)

يف.122بور يفالتوبة،يفاآلية:يفيفيف(2)

يف.16بور يفالتغدبن،يفاآلية:يفيفيف(3)

يف.286بور يفاللقر ،يفاآلية:يفيفيف(4)

يف.6/38،يفوفتحيفاللدرييفالبنيفحجر،يف7/291،يفوانظر:يفاملحىليفالبنيفحز ،يف8/9متعيفعىليفزا يفاملالتقنع،يفال حيفامليفيف(5)
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 :(1)ويكون اجلهاد فرض عني يف ثالث حاالت
واللقل الزحفاه وتقابول الصوفاه،  ف القتـا إذا حضر المسلم المكل    - 1

ديفالَِّذيَنيفآَمنُوْايفإَِذايفَلِق ُتميْفتعاىل:  هلل ال ا َ َكثِارًيايفَّلَلَهافَِئًةيفَفادْثُلُتوْايفَواْذُكاُروْايفيفَيديفَأُّيه

ُكْميفُتْفلِيف ُحونيَفلََّعلَّ
ديفالَّاِذي. و ال س لانه: (2) َ َنيفآَمنُاوْايفإَِذايفَلِق اُتُميفالَّاِذيَنيفَيديفَأُّيه

فاًديفاَِّكَفُروْايفَزْحفاًديفَفاَ يفُتَولهاوُهُميفاألَْ َبادَرََوَمنيفُيَولا ِهْميفَيْوَمئِاٍذيفُ ُباَرُ يفإاِلَّيفُمَتَحرِّ

ااَنيف َوَمااْوَواُ يفَجَهاانَُّميفَوبِااْئَ يفيفّلَلَهالِِّقَتاادٍ يفَأْويفُمَتَح ِّاازًايفإَِىيففَِئااٍةيفَفَقااْديفَباادَءيفبَِغَ ااٍبيفمِّ

َمِصرييُفاْلا
 .(4)أه اللويل ضوم الزحي م  الذ ع ااوبقات . و كر الس   (3)

 عىل أهل الو الا  لالوه عنيَّ ت   إذا حضر العدو بلدا  من بلدان المسـلمين  - 2

 وطراه مس ا، وضلزم ااذلمني أه ضسصووا  لوك ال لود إ ا عجوز أهلوه عو 

َياديفتعواىل:  اهلل ،  وال(5)إخراج العدو وض دأ الو ول بواأل رل فواأل رل

ادِريفَولَِ ِجاُدوْايففِا ُكْميفِغْلَظاًةيف اَنيفاْلُكفَّ ديفالَِّذيَنيفآَمنُوْايفَقدتُِلوْايفالَّاِذيَنيفَيُلاوَنُكميفمِّ َ َأُّيه

ُمتَِّقنييَفاَْمَعيفاليفّلَلَهاََواْعَلُموْايفَأنَّيف
(6). 

تعاىل:   هللوطلب مس م  لك،  ال ا إذا استنفر إمام المسلمين الناس  - 3
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

يف.13/8انظر:يفاملغن يفالبنيفقدامة،يفيفيف(1)

يف.45بور يفاألنفد ،يفاآلية:يفيفيف(2)

يف.16يف-15بور يفاألنفد ،يفاآليتدن:يفيفيف(3)

يفالَّاِذيَنيفَياْوُكُلوَنيفَأْماَواَ يفتعدى:يفيفهمتفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفالوصديد،يفبدبيفقو يفايفيف(4) إِنَّ

يف.89،يفوماللم،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيفب دنيفالكلدئريفوأكربهد،يفبرقميف2766،برقميفيف...اْلَ َتدَمىيفُظْلًميف

يف.448االخت دراتيفالفقه ةيفلش خيفاإلب  يفابنيفت م ة،يفصيفيف(5)

يف.123بور يفالتوبة،يفاآلية:يفيفيف(6)
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َذلُِكاْميفيفّلَلَهاُدوْايفبِاَوْمَوالُِكْميفَوَأنُفاِلاُكْميفِ يفَبالِ ِايفاْنِفُروْايفِخَفدًفديفَوثَِقاداليًفَوَجدِها

يفلَُّكْميفإِنيفُكنُتْميفَتْعَلُمونيَف َخرْيٌ
اديفالَّاِذيَنيفآَمنُاوْايفَماديفتعواىل:  هلل، و وال ا(1) َ َياديفَأُّيه

دَقْلُتْميفإَِىيفاألَْرِضيفَأَرِضا ُتميفبِدلاَّلَلَهاَلُكْميفإَِذايفِق َايفَلُكُميفانِفُروْايفِ يفَبلِ ِايف َحَ دِ يفاْاثَّ

ْنَ ديفِمَنيفاآلِخَرِ يفَفَميفَمَتدُ يفاليْف ْنَ ديفِ يفاآلِخَرِ يفإِيفاالده الَّيفَقلِ ٌايفَحَ دِ يفالده
(2). 

مََـاوع  اب  ع وا   ََ اهلل  ََنُه اليفهجار يفبعاَديف)):  وال:  وال  سوول اهلل  رَضـي

((الفتِحيفولكنيفجهدٌ يفونِ ٌَّة،يفوإذايفابُتنِْفْرُتميففدنِفروا
(3). 

وال ضخوورت، أه )): هللالح العثعمووني   ووه ا ووال العالمووة حمموود بوو  صوو

ضكوووه إمامووًا عامووًا للمذوولمنين أله اإلمامووة العامووة انقرضووت موو  أ مسووة 

ريفعلاا كميفعلااديف)) ووال:  ملةاولووة، والس وو   اباامعوايفوأط عااوايفولااويفتااومَّ

((حليش
صا  بمسزلة اإلمام العوام، وصوا  إ ا تهمر إنذاه عىل   ة ما ، ف(4)

  وله نافذًا، وأمره مةاعوًا، 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 

عة ا  توهمر عوىل نواحعل م، وإه ي تكو  لوه اإلسالم ضدضسوه بالوالء والةا
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

يف.41بور يفالتوبة،يفاآلية:يفيفيف(1)

يف.38التوبة،يفاآلية:يفيفبور يفيف(2)

،يف2783متفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفف ايفاجلهد يفوالالري،يفبارقميفيف(3)

وماللم،يف يفكتدبيفاحلج،يفبدبيفحتريميفمكةيفوصا دهديفوخ هاديفوياجرهديفولقطتهاديفإاليفملنشاد،يفبارقميف

يف.1353

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

العافعة، وال أا ي أضرضد هؤالء  هللللمذلمني العوم فال بععة ألحد، نذهل ا

أه تكوه األمو  فوىض لعس للسا   اوود ضقوواهمأ أم ضرضودوه أه ضقوال 

إ ا ماتوا م  ملوري بععوة فوإمم ضموتووه معلوة  كل إنذاه أمري نفذهأ هؤالء

 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 

نصَّ عىل  لك العلامء مثل صاحب س ل الذالم، و ال: إه هذا ال ضمك  

وا يف هذا احلال عىل اإلمام حلصل اخللل ال رَّ لو ت  اآله حتقعقهن وأله السا  

الك ووري عووىل اإلسووالم، إ  إه العوودو سوووش ضقاتوول وضلقوودم إ ا ي جيوود موو  

((ضقاومه، وضدافعه
(1). 

إما بالقلب، وإما باللذاه، وإموا بااوال، وإموا  :وجنس الجهاد فرض عـين

األنووا  بسوو  مو  هوذه  هللبالعد. فعجب عوىل ااذولم أه جياهود يف سو عل ا

حذب احلا ة والقود  . واألمور باجل واا بوالسفس وااوال كثوري يف القورآه 

جدهاادوايف)) ووال:  أه الس وو   والذووسة، و وود ث ووت موو  حوودض  أنووس 

((امل كنييفبولالنتكم،يفوأنفالكم،يفوأموالكم،يفوأيديكم
(2). 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.8/12ال حيفاملمتعيفعىليفزا يفاملالتقنع،يفيفيف(1)

،يفوالنالادئ ،يف يفكتادبيف2504أخرجهيفأبويف او ،يف يفكتدبيفاجلهد يفبدبيفكراه اةيفتارايفالغازو،يفبارقميفيفيف(2)

،يفواحلادكم،يف251،يف153،يف3/124،يفوأمحاد،يف يفاملالاند،يف3098اجلهد يفبدبيفوجوبيفاجلهد ،يفبارقميف

،يفو يفصاح حيفباننيف3090اجلادمع،يفبارقميف،يفوصححه.يفوكذايفصححهيفاألللادينيف يفصاح حيف2/81

يف.475/يف2أيبيف او ،يف
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حالة  ابعة: وه   هللمة حممد ب  صالح العثعمني   ه اوأضاش العال

 .(1)إ ا احلعج إىل ااذلم يف اجل اا و ب علعه

 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .12/يف8انظر:يفال حيفاملمتع،يفيف(1)
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 هلل: مراتب اجلهاد يف سبيل الثالثا ثاملبح

  اا السفس، والخعةاه، والكفا ، وااسافقني،  :الجهاد له أربع مراتـب

 :وأصلال ال لم وال د  وااسكرات
 :النفسالمرتبة األولى: جهاد 

يفله أربع مراتب:و 

الوذي ال فوالهل ذوا وال  م أمـور الـدين والهـد جهادها على تعل ـ  - 1

 سعاا  يف معاش ا ومعااها إال به.

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

 إه ي ضرضها ي ضسفع ا.

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

م  اذدى وال عسات، وال ضسفعوه علموه  هللكاه م  الذض  ضكلموه ما أنزل ا

 .هللوال ضسجعه م  عذال ا

وأ ى اخللس،  ،جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلـى هللا  - 4

 وع   ،م  ل  . فم  ع  هللوأه ضللمل  لك كله 
ودعل ع وعاًم  ،، وصربل  م  فوذاك ضل

 يف ملكوت الذموات.

يف:وله مرت لاه ة: جهاد الشيطانالمرتبة الثاني

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

 القااحة يف اإلضامه.

ـــن الشـــهوات  - 2 ـــي إليـــه م ـــع مـــا يلق ـــاده علـــى دف واإل ااات  جه
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تعواىل:  هللالفاسد ، فاجل اا األول بعود العقوني والثواد بعود الصورب،  وال ا

مَّيف
وايفَوَكادُنوايفبِآَيدتِنَاديفُيوِقنُاونيَفاًَةيفَُّيُْدوَنيفبَِوْمِرَنديفلاَوَجَعْلنَديفِمنُْهْميفَأئِ يفَصارَبُ مَّ

(1) ،

ْ طيَفتعاىل:  هللوالخعةاه أخ   األعداء،  ال ا يفالشَّ ُِذوُ يفإِنَّ يفَفدَّتَّ دَنيفَلُكْميفَعُدوٌّ

ايفإِنَّيف ِعرييِفااَعُدوًّ َميفَيْدُعويفِحْزَبُهيفلَِ ُكوُنوايفِمْنيفَأْصَحدِبيفالالَّ
(2). 

 تبة الثالثة: جهاد الكفار والمنافقين:المر 
يفولهيفأربعيفمراتب:

يفبدلقلب.يفيف-يف1

يفاللالدن.يفيف-يف2

يفاملد .يفيف-يف3

يفال د.يفيف-يف4

 و  اا الكفا  أخص بالعد و  اا ااسافقني أخص باللذاه.

 المرتبة الرابعة:جهاد أصحاب الظلم والعدوان،والبدع والمنكرات:
يفولهيفث ثيفمراتب:

يفعىليفذلك.يفبدل ديفإذايفقدريفاملجدهديفيف-يف1

يففإنيفعجزيفانتقايفإىيفاللالدن.يفيف-يف2

أنوه  ع  الس    فع  أيب سععد ، فإنيفعجزيفجدهديفبدلقلبيفيف-يف3

منيفرأىيفمنكميفمنكارًايففل غاري يفب اد ،يففاإنيفتيفيالاتطعيففللالادنهيففاإنيفتيف)) ال: 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.24بور يفالالجد ،يفاآلية:يفيفيف(1)

يف.6بور يففدطر،يفاآلية:يفيفيف(2)
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((يالتطعيففلقللهيفوذلكيفأضع يفاإليمن
(1). 

ول  هللف ذه ثالثة عرش  مرت ة م  اجل اا، وأكمل السا  عسود ا مو  كمَّ

تفوواو م يف  هللمراتوب اجل وواا كل ووا، واخللووس ملفوواوتوه يف مسووا ذم عسوود ا

خواتم  حممود  هللمراتب اجل اان وذذا كاه أكمل اخللس وأكورم م عوىل ا

ول مراتوب اجل واا و اهود يف اأن عاوه و سو ، (2)حوس   وااه هلللهن فإنوه كمل

 وسالمه علعه ما تلابع اللعل والس ا . هللفصلوات ا

يف اخلوا ج فرعوًا عوىل   واا الع ود نفذوه يف  هللواا كاه   اا أعوداء ا

أاليفأخربكميف)):  هلليف حدض  فضالة ب  ع عد ا  الس   كام  ال هلل ات ا

عىليفأمواهلميفوأنفالهم،يفواملاللميفمانيفبالميفالنادسيفيفبدمللؤمن؟يفمنيفأمنهيفالندس

،يفواملهادجريفمانيفهمنيفلالادنهيفوياد ،يفواملجدهاديفمانيفجدهاديفنفالاهيف يفطدعاةيفا

((هجريفاخلطديديفوالذنوب
مًا عىل   واا العودو يف  :(3) كاه   اا السفس مقدَّ

بووه  هللاخلوا ج وأصواًل لوهن فإنوه موا ي جياهوود نفذوه أوالً للفعول موا أمرهوا ا

ه يف اخلوا ج، ، ي ضمكسه   واا عودول هللعسه وحيا هبا يف ا هللوترتك ما ماها ا

ه الذي بني  س عه ملالوب االنلصا  علعه وعدول ه وفكعي ضمكسه   اا عدول 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
أخرجهيفماللم،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيفب دنيفكونيفالنها يفعانيفاملنكاريفمانيفاإليامنيفوأنيفاإليامنيفيزياديفيفيف(1)

يف.49وينقص،يفبرقميف

يف.12ويف3/10املعد يفالبنيفالق م،يفيفانظريفزا يفيف(2)

إبند يفاإلمد يفعنيف،قد يفاألللدينيف1/11،واحلدكميفوصححهيفووافقهيفالذهل ،يف6/21أمحديف يفاملالند،يفيفيف(3)

يف.549،يفبرقميف90-2/89انظر:يفبلاللةيفاألحد يثيفالصح حة،يفيف((،وهذايفإبند يفصح ح))أمحد:يف
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ه حلوول جياهوود نفذووه عووىل لووه و وواهر لووهأ وال ضمكسووه اخلووروج إىل عوودول 

وبعس ام عدو ثال  ال ضمك  للع د أه جياهوداا  (1)اخلروج. ف ذاه عدواه

فووه ثوو   إال بج ووااه، وهووو وا ووي بعووس ام ضل  ط اإلنذوواه عوو    اااووا و و 

موا يف   اااوا موو  ااخواق، وفووات اللووذات،  فووهو  و ذلوه، وال ضوزال  ل  

والخ وات، فال ضمكسه أه جياهد هوذض  العودوض  إال بج واا هوذا العودو 

 .(2)الثال  وهو األصل جل اااا وهو الخعةاه

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يفالنف ،يفوالعدويف يفخدرجهد.يفيف(1)

يف.3/6انظريفزا يفاملعد ،يفيفيف(2)
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 سبيل اهلل تعاىل: ضوابط اجلهاد يف رابعاملبحث ال

 الضابط األو  : فقه شروط وجوب الجهاد:
عاىل روطًا للج اا مس وا موا  كوره اإلموام ت هلل د  كر العلامء    م ا

وضخرت، لو ول اجل اا س عة رو،: ))تعاىل بقوله:  هللاب   دامة   ه ا

اإلسالم، وال لوغ، والعقل، واحلرضة، والذكو ضة، والذالمة مو  الرضو ، 

 .(1)تعاىل هلل، ثم رهل  لك باللفصعل والللقعس   ه ا((وو وا السفقة

 الوالدين في الخروج إلى الجهاد: الضابط الثاني:استئذان
ال شك أه بر الوالدض  أفضل األعوامل بعود الصوال  اللو  هو  أع وم 

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

: أيُّ  هلل،  وال: سوهلت  سوول ابو  مذوعوا  هلل، فع  ع د ا(2)واا لة

ثاميفباريف))أ  وال: ال:  لت: ثم أي    ((الص  يفلوقتهد))العمل أفضلأ  ال: 

وألاعوة ن (3)((هثميفاجلهد يف يفبل ايفا))أ  ال: أي   ال:  لت: ثم  ((الوالدين

  اسوله نه يف م  ول و بر الوالودض ، وأنوه مو  أع وم القربوات،  وال الس و  

يفوالااداا؟))اجل وواا:  ((ففاا هميففجدهااد)) ووال: نعووم،  ووال:  ((أحاا ٌّ
 أيل  ،(4)

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.13/8املغن يفالبنيفقدامة،يفيفيف(1)

يف.10/243انظر:يفاجلدمعيفألحكد يفالقرآنيفللقرطل ،يفيفيف(2)

،يف527متفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفمواق تيفالص  ،يفبدبيفف ايفالص  يفلوقتهد،يفبرقميفيفيف(3)

يف.85تعدىيفأف ايفاألعم ،يفبرقميفيفهوماللم،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيفكونيفاإليمنيفبد

،يف3004جااهيفاللخاادري،يف يفكتاادبيفاجلهااد ،يفباادبيفاجلهااد يفبااإذنيفاألبااوين،يفباارقميفمتفااقيفعل ااه:يفأخريفيف(4)

يف.2549وماللم،يف يفكتدبيفالربيفوالصلةيفواآل اب،يفبدبيفبريفالوالدينيفوأهنميفأحقيفبه،يفبرقميف
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، و د بونيَّ احلوافا ابو  حجور   وه (1)ص ام بج اا السفس يف  ضاااص  خ  

... عوو  األفضوول يف أعووامل الةاعوواتن )): أه هووذا الر وول اسلفصوول هللا

لععمل بهن ألنه سمع فضل اجل اا ف اا  إلعه، ثم ي ضقسع حلل اسوله ه فعوه 

لَّ عىل ما هو أفضل م ((سه يف حقهف دل
 وال ، ((ففا هميففجدهاد)): ، فقوله (2)

أي إه كاه لوك أبوواه ف والغ   ودك يف براوا، ))احلافا اب  حجر أضضًا: 

((واإلحذاه إلع امن فإه  لك ضقووم مقوام اجل واا
ن أله ااوراا باجل واا يف (3)

ألاعوة  لووك بوونيَّ الوالودض : بووذل اجل ود، والوسووع، والةا وة يف براووان و

العلووامء أنووه ال جيووو  اخلووروج للج وواا إال بووإ ه األبوووض  برشوو، أه ضكونووا 

مذلمنين أله براا فرض عني واجل اا فورض كفاضوةن فوإه تعونيل اجل واا 

وكاه فورض عوني فوال إ هن أله اجل واا أصو ح فرضوًا عوىل اجلمعوع: إموا 

، أما إ ا (4)الصي باسلسفا  اإلمام، أو هجوم العدو  عىل ال الا، أو حضو 

كاه اجل اا فرض كفاضة فال جيو  اخلروج إلعوه إال بوإ ه الوالودض ن وذوذا 

يفالاربيف يفَضيفريِف))أنوه  وال:  ع  الس    َنَُا هللرضَ ا اء يف حدض  اب  عمر 

((الوالد،يفوبخطيفالربيف يفبخطيفالوالدرضيف
و اء يف حدض   ااوة  ،(5)

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.6/140انظر:يففتحيفاللدرييفالبنيفحجر،يفيفيف(1)

يف.6/140،يففتحيفاللدرييفيف(2)

يف.10/403فتحيفاللدرييفب حيفصح حيفاللخدري،يفالبنيفحجر،يفيفيف(3)

،يفواملفهاميفملَِاديفأياكايف3/378،يفومعدتيفالالننيفللخطديب،يف5/563انظر:يفمشكايفاآلثدريفللطحدوي،يفيفيف(4)

يف.6/509منيفتلخ صيفكتدبيفماللم،يفللقرطل ،يف

أخرجاهيفالمماذي،يف يفكتادبيفالاربيفوالصالة،يفبادبيفمااديفجادءيفمانيفالف اايف يفرضاديفالوالادين،يفباارقميفيفيف(5)

= 
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أ ات أه أملووزو  و وود  ئووت  هللفقووال: ضووا  سووول ا أنووه  وواء إىل الس وو  

فدلزمهاديففاإنيف)) ال: نعوم،  وال:  ،((؟  يفهايفلكيفمنيفأيُف)): أسلخريك، فقال 

((رجل هديف(1)اجلنةيفحتت
 هلل وال: سومعت  سوول ا وع  أيب الود ااء  ،(2)

  :الوالديفأوبطيفأباوابيفاجلناةيففاإنيفيائتيففوِضاْعيفذلاكيفاللادبيفأويف))ضقول

((احفظه
ن وذذه األحااض  ال جيو  اخلروج إىل   اا اللةوو ، وفورض (3)

 ام أفضول مو  الكفاضة إال بإ ه الوالدض ، وال قواء مع وام، واإلحذواه إلوع

 اخلروج بإ مام، أما إ ا تعني اجل اا فالن ألنه أص ح فرضًا عىل اجلمعع.

 الضابط الثالث: أمر الجهاد موكو  إلى إمام المسلمين واجتهاده:
اديفالَّاِذيَنيفتعاىل:  هللوضلزم الرععة طاعله فعام ضراه م   لكن لقول ا َ َيديفَأُّيه

ٍءيفَوَأطِ عيُفَّلَلَهاآَمنُوْايفَأطِ ُعوْايف ُبوَ يفَوُأْوِِليفاألَْمِريفِمنُكْميفَفإِنيفَتنَادَزْعُتْميفِ يفَيْ وْايفالرَّ

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
= 

،يفوصاححهيفاألللادينيف يف4/152يف،يفواحلدكميفوصححهيفعاىليفط يفمالالم،يفووافقاهيفالاذهل ،1899

يف.2،يفبرقميف33،يفو يفصح حيفاأل بيفاملفر ،يفصيف516بلاللةيفاألحد يثيفالصح حة،يفبرقميف

أييفنص لكيفمنيفاجلنةيفاليفيصايفإل كيفإاليفبرضدهد،يفوكونهيفهلديفوها يفقدعاد يفعل اه،يففا يفيفحتتيفرجل هد:يفيف(1)

يف[.6/11نالدئ ،يفيصايفإل كيفإاليفمنيفجهتهد،يف]حدي ةيفالالندييفعىليفبننيفال

،يفوأمحديف يف3104أخرجهيفالنالدئ ،يف يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفالرخصةيف يفالتخل يفملنيفلهيفوالد ،يفبرقميفيف(2)

،يفوقد يفاهل ثما يف يفمماعيفالزوائاديف4/151،يفواحلدكميفوصححه،يفووافقهيفالذهل ،يف3/429املالند،يف

و يف يفجادمعيف،يفوحالانهيفعلاديفالقاد ريفاألرنالؤ((روا يفالطرباينيف يفاألوبطيفورجدلاهيفثقادت))يف:8/138

يف.1/403األصو ،يف

أخرجاهيفالمماذي،يف يفكتادبيفالاربيفوالصالة،يفبادبيفمااديفجادءيفمانيفالف اايف يفرضاديفالوالادين،يفباارقميفيفيف(3)

،يفوقااد يفعلااديفالقااد ريفاألرناالؤو يف يفحدياا تهيفعااىليفجاادمعيف((هااذايفحااديثيفصااح ح))،يفوقااد :يف1900

يف.((وهويفكميفقد )):يف1/404األصو ،يف
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وُ يفإَِىيف ُبااوِ يفإِنيفُكنااُتْميفُتلْؤِمنُااوَنيفبِااديفّلَلَهاَفاُر ه يفَّلَلَهَوالرَّ َواْلَ ااْوِ يفاآلِخااِريفَذلِااَكيفَخاارْيٌ

َوَأْحاَلُنيفَتْوِوي يًف
،يفومانيفهفقاديفأطاد يفامانيفأطادعن يف)): ن ولقول الس و  (1)

،يفومنيفأطد يفأمريييففقديفأطدعن ،يفومنيفعىصايفأماريييفهفقديفعىصيفاعصدينيف

((فقديفعصدين
يفتالامع))أنه  ال لوه:  ع  الس    ، ويف حدض  حذضفة (2)

((وتط عيفلألمرييفوإنيفرضبيفظهرا،يفوأخذيفمدلك،يففدبمعيفوأطع
(3). 

و سووله وا  وة  هللفةاعوة ا)): هلل ال شعي اإلسالم اب  تعمعوة   وه ا

بةواعل م، فمو  أطوا   هللعىل كل أحد، وطاعة وال  األمر وا  ةن ألمور ا

، وم  كاه ال ضةعع م إال اوا هللو سوله بةاعة وال  األمر فه ره عىل ا هللا

ضهخذه م  الوالضة وااال فإه أعةوه أطاع م وإه مسعوه عصواهم: فوام لوه 

((يف اآلخر  م  خالق
(4). 

بو  عمور  هللوم  طاعة ويل األمر عدم اجل اا إال بإ نهن حلدض  ع ود ا

مََا َ اهلل  ََنُه أحا يف))ضذوله نه يف اجل واا فقوال:   الس و   وال:  واء   ول إىل رَضَي

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.59بور يفالنالدء،يفاآلية:يفيفيف(1)

َوَأطِ ُعاوْايفيفّلَلَهَأطِ ُعاوْايفاتعادى:يفيفهل ه:يفأخرجاهيفاللخادري،يف يفكتادبيفاألحكاد ،يفبادبيفقاو يفامتفقيفعيفيف(2)

ُبااوَ يفَوُأْوِِليفاألَْمااِريفِماانُكميْف (،يفومالاالم،يف يفكتاادبيفاإلماادر ،يفباادبيفوجااوبيفطدعااةيف7137)رقااميفيفيفالرَّ

يف.1835األمراءيف يفغرييفمعص ةيفوحتريمهديف يفاملعص ة،يفبرقميف

بيفاإلمدر ،يفبدبيفوجوبيفم زمةيفمجدعةيفاملاللمنييفعنديفظهوريفالفتنيفو يفكاايفأخرجهيفماللم،يف يفكتديفيف(3)

يف.1847/52حد ،يفرقميف

يف.17-35/16فتدوىيفي خيفاإلب  يفابنيفت م ة،يفيفيف(4)
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((ففا هميففجدهاد))أ  ال: نعم،  وال: ((والداا
 ن وحلودض  أيب هرضور  (1)

ىيفباه،يففاإنيفأماريفَقاتَّيفإنميفاإلمد يفُجنَّةيفُيقدتايفمانيفورائاه،يفوييُف)) ال:  ع  الس   

((كدنيفعل اهيفمناهيفوعد يفكدنيفلهيفبذلكيفأجر،يفوإنيفأمريفبغري يفيفهبتقوىيفا
(2) 

وف  ضل ومما  وأمور اجل واا ))تعواىل:  هلل  لوك  وول اإلموام ابو   داموة   وه اّس 

((ة طاعلوه فوعام ضوراه مو   لوكموكول إىل اإلمام وا ل ااه وضلزم الرعع
(3)، 

ووا وب عوىل السوا  إ ا  واء العودو أه )): هللو ال اإلمام اخلر     وه ا

ضسفروا: ااقلل مس م واالكثر، وال  ر ووه إىل العودو  إال بوإ ه األموري، إال 

ك وووس م أه  –أي ره وأ اه  –أه ضفجوووههم عووودو   وووافوه كل  وووهل  م  فوووال ضل

((ضذله نوه
فوإ ا ث وت هوذا فوإمم ال )): هللمام ابو   داموة   وه ا ال اإل ،(4)

 ر وه إال بإ ه األمرين أله أمر احلرل موكول إلعه، وهوو أعلوم بكثور  

ل م، ومكام  العدو، وكعدهم، فعس و  أه ضلر ع إىل  أضهن ألنوه لَّ العدو و   

أحو، للمذلمني إال أه ضلعذ  اسلئذانهن افا ه  عدوهم ذوم، فوال جيوب 

ن أله ااصللة تلعني يف  لاذم، واخلروج إلعوهن للعونيل الفذواا يف اسلئذانه

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
،يفوتقد يفَّترجياهيف يفاباتئذانيفالوالادينيف2549،يفوماللم،يفبرقميف3004متفقيفعل ه:يفاللخدري،يفبرقميفيفيف(1)

يفتعدى.يفه يفاخلروجيفإىيفاجلهد يف يفبل ايفا

يفأخرجاااهيفمالااالم،يف يفكتااادبيفاإلمااادر ،يفبااادبيفاإلماااد يفجناااةيفيقدتاااايفباااهيفمااانيفورائاااهيفأويفيتقاااىيفباااه،يفيفيف(2)

يف.1841برقميف

يف.13/16املغن يفالبنيفقدامة،يفيفيف(3)

يف.3/33خمترصيفاخلرق يفاملطلو يفمعيفاملغن ،يفيفيف(4)
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ترك م، ولذلك اا أملا  الكفا  عىل لقاهل الس   
فصوااف م سولمة بو   (1)

 األكو  خا  ًا م  اادضسة ت ع م فقاتل م م  ملوري إ ه، فمدحوه الس و  

دلتنديفبلمة)): (2)بقوله س مني: س م الفوا    فهعةاه الس    ((وخرييفرجَّ

، و كر اإلمام اخلر   واب   دامة أضضًا أنه ال جيو  حلول (3)وس م الرا ل

ن لقوول (4)اخلروج م  العذكر إال بإ ه األمري، وال حيدث حودثًا إال بإ نوه

َذايفَكادُنوايفَمَعاُهيفَعاىَليفَوَرُباولِِهيفَوإِيفَّلَلَهُملْؤِمنُوَنيفالَِّذيَنيفآَمنُوايفبِاداَْميفالاَإِن يفتعاىل:  هللا

يفالَّاِذيَنيفَياْلاَتْوِذُنوَنَكيفُأْوَلئِاَكيفالَّاِذيَنيفاََأْمٍريفَجدِمٍعيفل ْميفَيْذَهُلوايفَحتَّىيفَياْلَتْوِذُنوُ يفإِنَّ

َوَرُبولِِهيفَفإَِذايفاْبَتْوَذُنوَايفلَِلْعِضيفَيْوهِنِْميفَفاْوَذنيفملَِّانيفِياْئَتيفِمانُْهْميفَّلَلَهُيلْؤِمنُوَنيفبِد

يفَّلَلهَاُهُميفاَلاايفَواْبااَتْغِفريْف ِحاا ميٌفَّلَلَهاإِنَّ َغُفااوٌريفرَّ
ن وأله األمووري أعوورش بلووال (5)

رج خا ج بوري العدو، ومكامس م، ومواضع م، و رهبم، وبعدهم فإ ا خ

((إ نه ي ضهم  أه ضصااش كمعسًا للعدو  فعهخذه...
(6). 

وإه كواه  –ا تقودم ال جيوو  ألحود مو  أفوراا  ععوة اإلموام ااذولم وا  

أه  رج إىل اجل اا إال بإ نه عوىل حذوب موا تقودم.  وال اإلموام  –عاصعًا 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
:يفإنهيفخرجيفيفيبيفذريفواجلمعيفلقدحيف.يفومنهيفحديثيفأيف،اللقحةيفواللقوح:يفذاتيفالللنيفمنيفالنوقيف:لقحيف(1)

 .328/يفيف3للزخم ي،يفالفدئقيف يفغريبيفاحلديثيف.يفانظر:يفيف يفلقدحيفربو يفاه

يف.34-13/33املغن يفالبنيفقدامة،يفيفيف(2)

يف.1807أخرجهيفماللم،يف يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفغزو يفذييفقر يفوغريهد،يفبرقميفيفيف(3)

يف.13/37املغن يفالبنيفقدامة،يفيفيف(4)

يف.62بور يفالنور،يفاآلية:يفيفيف(5)

يف.13/38املغن يفالبنيفقدامة،يفيفيف(6)
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ضعس  مع ))  ال اب   دامة: ،((وضلوزى مع كل برٍّ وفا ر  )): هللاخلر     ه ا

((كل إمام
(1). 

وال جيو  ألحد م   ععة اإلمام أه ضدعو السا  إىل اجل اا بودوه إ ه 

اإلمامن اا يف  لك م  اافاسد، واألرضا ، وخمالفوة إموام ااذولمني الوذي 

بةاعله. وعىل كل مذلم أه ضذهل أهل العلوم إه ي ضعلومن وذوذا  هللأمرنا ا

والواجاابيفأنيفُيعتااربيف يفأمااوريف)): هلل ووال شووعي اإلسووالم ابوو  تعمعووة   ووه ا

اجلهد يفبرأييفأهايفالدينيفالصح ح،يف يفاللدطنيفالذينيفهلميفخرب يفبميفعل هيفأهايف

الدن د،يففومديفأهايفالدن ديفالذينيفيغلبيفعل هميفالنظريف يفظدهريفالدينيفف يفيلؤخذيف

((برأُّيم،يفواليفبرأييفأهايفالدينيفالذينيفاليفخرب يفهلميف يفالدن د
(2). 

  هلللصلابة مع  سول اللةاعة ما حصل ومما ضؤكد أاعة الذمع وا

يف صلح احلدض عة حعسام اشلد علع م الكرل بمسع م م  العمر ، وما  أوا 

  هللم  ملضاضة عىل ااذلمني يف ال اهر، ولكس م املثلوا أمور  سوول ا

 فكاه  لك فللًا  رض ًا، وخالصة  لك أه س عل ب  عمرو  وال للس و  

م، فوافوس معوه لل ولرحعم: أكلوب باسومك االر   ا هللحعسام كلب: بذم ا

، فلسوا ل هللعىل  لك، وي ضوافس س عل عىل كلوب حممود  سوول ا الس   

، ومسوع سو عل يف الصولح أه هللوأمور أه ضكلوب حممود بو  ع ود ا الس   

تكوه العمر  يف هذا العام، وإنام يف العام ااق ل، ويف الصلح أه م  أسلم 
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

يف.13/14املرجعيفالالدبق،يفيفيف(1)

يف.449االخت دراتيفالفقه ةيفلش خيفاإلب  يفابنيفت م ة،يفصيفيف(2)
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وم  اارشكني ضراه ااذلموه،  ، راُّ وم   اء م  ااذلمني إىل اارشكني ال ضل

ذ علعه الرش، أبو  سدل ب  س عل ب  عمرو، فورال   ه الس و  وأول م  نلف 

 بعد حماو   ع عمة، وحعسئذ ملضب الصولابة لوذلك حلول  وال عمور 

ووًاأ  ووال:  هلل: ألذووت ن وو  اللس وو   ،  ،((بااىل))حقل  ووال: ألذووسا عووىل احلووسل

نا عىل ال اطلأ  وال نعةو  الدنعوة يف اضسسوا إ ًاأ  م  ل و وال: ف   ،((باىل))يف:وعدوُّ

 ع  ،  وال عمور: ف  ((ولالتيفأعص هيفوهويفناديييفهإينيفربو يفا)) ال: 
وم   تل ل 

السوا  أه ضسلوروا وحيلقووا  لذلك أعامالً، فلام فرغ الكلوال أمور الس و  

ــامة فلووم ضفعلوووا، فوودخل عووىل أم سوول ََ اهلل  ََنهَُ فخووكا  لووك فقالووت: انلوور  رَضــي

، فسلوور السووا  وحلقوووا حلوول كوواا ضقلوول فخاارجيففنحاار،يفوحلااقواحلووس 

بووه علووعم،  هلل، فلصوول هبووذا الصوولح موو  ااصووالح مووا ا(1)بعضوو م بعضوواً 

ونزلت سو   الفلح، واخل يف الذسة الذااسة والذابعة يف اإلسالم مثول 

أفوا وًا  هلل، ثم اخل السوا  يف اضو  اما كاه يف اإلسالم   ل  لك أو أكثر

 بعد الفلح يف الذسة الثامسة.

: و سووولهن وذووذا  ووال سوو عل بوو  حسعووي  هللوهووذا بربكووة طاعووة ا

 أمور الس و    أضلسو  ضووم أيب  سودل لوو أسولةعع أه أ ال  ،ا موا  أضكم))

((لرااته
،  هللوحتكوعم م  سوول ا . وهذا ضدل عىل مكانة الصلابة (2)

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
،يف2731متفااقيفعل ااه:يفأخرجااهيفاللخاادري،يف يفكتاادبيفال ااو ،يفباادبيفال ااو يف يفاجلهااد ،يفباارقميفيفيف(1)

يف.1784،يفوماللم،يف يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفصلحيفاحلديل ة،يفبرقميف2732

،يفومالالم،يف3181،يفبارقميف18متفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفاجلزيةيفواملوا عة،يفبدبيفرقميفيفيف(2)

يف.1785/95 يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفصلحيفاحلديل ةيف يفاحلديل ة،يفبرقميف
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 احلمد وااسة. هللفلصل ذم م  الفلح والسص ما حصل و

 االعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن: الضابط الرابع:
 جيب عىل ااذلم أه ضعلصم بالكلال والذوسة وخاصوة يف أضوام الفول ن

موو  الفوول  واسوولعا  مس ووا، وأموور بلووزوم  اعووة    الس وو  وذووذا حووذَّ 

((مانيفالفاتنيفماديفظهاريفمنهاديفوماديفبطانيفهتعوذوايفبد)): ااذلمني، فقال 
(1)، 

يتقدربيفالزمدن،يفويانقصيفالعماا،يف)) ال:  ع  الس    وع  أيب هرضر  

، أضوام هووأ هللضا  سول ا الوا:  ((شح،يفوتظهريفالفتن،يفويكثريفاهلرجوُيلقىيفال

((يتقدربيفالزمدن،يفوينقصيفالعلم...)). ويف لفا: ((القتا،يفالقتا)) ال: 
(2). 

أنوه ال ضوهيت  مواه إال والوذي بعوده أرل مسوه، فعو   و د بونيل الس و  

الزبري بو  عودي  وال: أتعسوا أنوس بو  مالوك فخوكونا إلعوه موا ضلقووه مو  

اصربوايففإنهيفاليفيويتيفعل كميفزمدنيفإاليفوالذييفبعد يفأطيفمنهيف))احلجاج فقال: 

سمعله م  ن عكم  ((حتىيفتلقوايفربكم
(3). 

عىل األعامل الصاحلة   ل االنخووال عس وا بوام حيودث   الس   وح 

َعَ الهَواَبَهرَهادَهبهَ))م  الفل  الخامللة االكاثر ، فقوال:  َاللَََعَهطهَقَهنَا َ َهتَهفَهَالَهمه يفلَهي   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
أخرجهيفماللم،يف يفكتدبيفاجلنةيفوصفةيفنع مهديفوأهلهد،يفبدبيفعرضيفمقعديفامل تيفمانيفاجلناةيفأويفالنادريفيفيف(1)

يف.2867بيفالقربيفوالتعوذيفمنه،يفبرقميفعل هيفوإثلدتيفعذا

يف،يف7061متفاااقيفعل اااه:يفأخرجاااهيفاللخااادري،يف يفكتااادبيفالفاااتن،يفبااادبيفظهاااوريفالفاااتن،يفبااارقميفيفيف(2)

يفومالاالم،يف يفكتاادبيفالعلاام،يفباادبيفرفااعيفالعلااميفوقل ااهيفوظهااوريفاجلهااايفوالفااتنيف يفآخااريفالزماادن،يف

يف.2672،يفبعديفحديثيفرقميف157/12برقميف

يف.7068يويتيفزمدنيفإاليفالذييفبعد يفطيفمنه،يفبرقميفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفالفتن،يفبدبيفاليفيف(3)
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يفُحيفلِيفْصاانااًديفوييُفلؤميِفيفميُفِسااميْفدفرًا،يفأويفييُفيفَكااِسااميْفنااًديفوييُفلؤميِفميُفيفجااُايفالرَّيفيفصاالُحيف،يفييُفظلااميِفامليُف

((ن دالدهيفيفنيَفميِفيفضيٍفريَفهيفبعيَفينَيف يِفيفل عيُفدفرًا،يفييَفكيَف
(1). 

باتكونيففاتٌنيفالقدعاديفف هاديف)):  هلل ال:  ال  سول ا هرضر   وع  أيب

خرييفمنيفالقدئم،يفوالقدئميفف هديفخرييفمنيفاملدي،يفواملدييفف هديفخرييفمانيفالالادع ،يف

فيفهلديفتالت فه،يفومنيفوجديفملجويفأويفمعدذًايففل عذيفبه ((ومنيفت َّ
(2). 

وااخرج م   عع الفول  ااضولة اللمذوك بالكلوال والذوسة، ولوزوم 

  اعة ااذلمني وإمام من أله م  خالي  لك ف و م  الضالني.

َوَرُباوُلُهيفَأْماًرايفَّلَلهَِمنَاٍةيفإَِذايفَقَىايفاُملْؤِمٍنيفَواليفُملؤيْفاَِوَمديفَكدَنيفل : هلل ال ا

ُ يفِمااْنيفَأْمااِرِهْميفَوَماانيفَيْعااِصيفااُهُميفاْلاااََأنيفَيُكااوَنيفلاا يفَّلَلَهِخرَيَ َوَرُبااوَلُهيفَفَقااْديفَضاااَّ

لِ نًااديفَضاا الًيف مه
ُمااوَايففِاا َميف :و ووال  ،(3) ااَكيفاليَفُيلْؤِمنُااوَنيفَحتَّااَىيفَُيَكِّ َفااَ يفَوَربِّ

َّيف يفاليَفجَيُِدوْايفِ يفَأنُفاِلِهْميفَحَرًجديفّمِّ ُموْايفَتاْللِ ًميفَيَجَريفَبْ نَُهْميفُثمَّ ديفَقَ ْ َتيفَوُياَللِّ
(4). 

اُ يفيفَوَمْنيفَأْعَرَضيفَعن و ال تعاىل: يفَلاُهيفَمِع َشاًةيفَضانًكديفَوَنْحُ ُ ِذْكِرييفَفإِنَّ

يفليف*يفَيْوَ يفاْلِقَ دَمِةيفَأْعَمى َتنِ يفَأْعميَفاَِقدَ يفَربِّ َقادَ يفيفَيفَوَقْديفُكنُْتيفَبِصرًيايفىَميفَحَ ْ

ََكَذلَِكيف َ ه َآَيدُتنَاديفَفناَِلا َتَهديفَوَكاَذلَِكيفاْلَ اْوَ يفُتناَْلاىيفأهتهت 
، و وال تعواىل فوعم  (5)

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.118أخرجهيفماللم،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيفاحلثيفعىليفامللد ر يفبدألعم يفقلايفتظدهريفالفتن،يفبرقميفيفيف(1)

وماللم،يفيفيف،3601برقميفيفمتفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفاملندقب،يفبدبيفع مدتيفالنلو يف يفاإلب  ،يفيفيف(2)

يف.2886الدعة،يفبدبيفنزو يفالفتنيفكمواقعيفالقطر،يفبرقميف يفكتدبيفالفتنيفوأطا يفال

يف.36بور يفاألحزاب،يفاآلية:يفيفيف(3)

يف.65بور يفالنالدء،يفاآلية:يفيفيف(4)

يف.126يف–يف124بور يفطه،يفاآليدت:يفيفيف(5)
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َفْلَ ْحَذِريفالَِّذيَنيفُُيَدلُِفوَنيفَعْنيفَأْمِرِ يفَأنيفُتِص َلُهْميففِْتنٌَةيفَأْويف :أمر الس     الي

ُيِص َلُهْميفَعَذاٌبيفَألِ ميٌف
(1). 

يفالذهيفيفَايفعيِفُجيفويَف))أنه  ال:   ت ع  الس   وث والصغدريفعاىليفمانيفخادل يفيف ه

((أمري،يفومنيفتشلهيفبقو يففهويفمنهم
و اء يف الذس  وااذانعد ما ألثر ع   ،(2)

األماريفمانيفيوت اهيفيف(3)اليفألفنييفأحادكميفمتكئاًديفعاىليفأريكاة))أنه  ال:  الس   

أمرييفّماديفأمارتيفباهيفأويفهن اتيفعناهيفف قاو :يفب نناديفوب انكميفهاذايفالقارآن،يففاميف

مناد ،يفأاليف وجدنديفف هيفمنيفح  يفاباتحللند ،يفوماديفوجادنديفف اهيفمانيفحارا يفحرَّ

((وإينيفُأوت ُتيفالكتدبيفومثلهيفمعهيفأاليفوإنهيفمثايفالقرآنيفأويفأعظم
(4). 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.63بور يفالنور،يفاآلية:يفيفيف(1)

يف،يفوالطااارباينيف يفمالااانديفالشااادم ني،يف848،يفوعلاااديفبااانيفمح اااد،يفبااارقميف92،يف2/50أخرجاااهيفأمحاااد،يفيفيف(2)

،يفوعلاقيفاللخادرييفاجلازءيفاألو يفمناهيف يفصاح حهيف1137وابنيفاألعارايبيف يفمعجماه،يفبارقميف،يف216برقميف

:يفبص غةيفالتمريضيف يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفمديفق ايف يفالرمدحيفوياذكريفعانيفابانيفعماريفعانيفالنلا يف

.يفوأخارجيفأباويف او يفآخاريف((جعايفرزق يفحتتيفظايفرحم يفوجعايفالذلةيفوالصغدريفعاىليفمانيفخادل يفأماري))

،يفوصححيفإبند  يفالع مةيفأمحديفبانيفحمماديف4031الللدس،يفبدبيف يفلل يفالشهر ،يفبرقميفاحلديثيف يفكتدبيف

نَُــاماانيفحااديثيفاباانيفعمااريفيف5667،يف5115،يف5114ياادكريف يفطحااهيفوترت لااهيفللمالااند،يفباارقميف َ اهللَ  ،يفرضــ

يف.2831وصححيفاحلديثيفأي ًديفالش خيفاألللدينيف يفصح حيفاجلدمع،يفبرقميف

يفيفاحلجلاااة،يفواليفيالااامىيفمنفااار ًايفأريكاااة،يفوق اااا:يفهاااويفكاااايفماااديفاتكااا يفالرسااايريف يفاألريكاااة:يفيف(3)

يفيقاااد :يفألف اااتيفاليشاااءيفإذايفوجدتاااه،يفوصاااد فته.يفجااادمعيفاألصاااو ،يفيف((اليفألفاااني))عل اااه،يفوقولاااه:يف

يف.1/282البنيفاألثري،يف

،يفواباانيفمدجااه،يف يف4605،يف4604أخرجااهيفأبااويف او ،يف يفكتاادبيفالالاانة،يفباادبيفلاازو يفالالاانة،يفباارقميفيفيف(4)

،يفوصاححهيف12،يفوالتغلا  يفعاىليفمانيفعدرضاه،يفبارقميفيفهديثيفرباو يفااملقدماة،يفبادبيفتعظا ميفحا

،يفوانظار:يف3/318 يفصاح حيفأيبيف او ،يفيفاألللدينيفمنيفحديثيفأيبيفرافع،يفوأيبيفثعللاة،يفوأيبيفهريار يف

= 
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كول موؤم  أه ال  فعوىل)): - هلل  وه ا – ال شعي اإلسالم اب  تعمعوة 

، وال ضلقودم بوني ضلكلم يف يشء م  الدض  إال ت عًا اوا  واء بوه الرسوول 

ضدضه، بل ضس ر ما  ال فعكوه  وله ت عًا لقوله، وعمله ت عوًا ألموره، ف كوذا 

، وم  سلك س عل م م  اللوابعني ذوم بإحذواه، وأوموة كاه الصلابة 

بمعقولووه، وال  ااذوولمنين فل ووذا ي ضكوو  أحوود مووس م ضعووا ض السصووو 

، وإ ا أ اا معرفوة يشء مو  الودض  ضؤسس اضسًا ملري ما  اء به الرسوول 

فمسوه ضولعلم، وبوه ضولكلم، وفعوه ضس ور، وبوه  والرسول  هللن ر فعام  اله ا

((ضذلدل، ف ذا أصل أهل الذسة
(1). 

وال شك أه االخلالش ضذ ب الرشو  الكثري ، والفر وة، والعوذالن 

ُقاوْايفَواْخَتَلُفاوْايفِمانيفَبْعاِديفَماديف تعواىل: هللوذذا  ال ا َواليَفَتُكوُناوْايفَكدلَّاِذيَنيفَتَفرَّ

ُهْميفَعَذاٌبيفَعظِ ميٌفاَُهُميفاْلَل ِّنَدُتيفَوُأْوَلائَِكيفلَجدءيَف
(2). 

رقاة،يفافمقتيفال هو يفعىليفإحادىيفوبالعنييفف))بقوله:  و د بنيل الس   

وافمقتيفالنصدرىيفعىليفثنتانييفوبالعنييففرقاة،يفوباتفمقيفهاذ يفاألماةيفعاىليف

، هلل عل: م  هم ضا  سول ا ،((ث ثيفوبلعنييففرقةيفكلهديف يفالندريفإاليفواحد 

((اجلمعة))لفا: ويف  ((هميفمنيفكدنيفعىليفمثايفمديفأنديفعل هيفوأصحديب)) ال: 
(3) 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
= 

يف.19/85ممو يففتدوىيفابنيفت م ة،يف

يف.13/63مموعةيففتدوىيفي خيفاإلب  يفابنيفت م ة،يفيفيف(1)

يف.105بور يفآ يفعمران،يفاآلية:يفيفيف(2)

،يفوالممذي،يف يفكتدبيف4597،يف4596رجهيفأبويف او ،يف يفكتدبيفالالنة،يفبدبيفطحيفالالنة،يفبرقميفأخيفيف(3)

= 
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   كاه عىل مثل ما أنا علعه وأصلايب.هم مأي: 

عو  اخلوري   هللكاه السا  ضذوهلوه  سوول ا)) ال:  وع  حذضفة 

ا يف سَّو، إنوا كل هلل، فقلت: ضا  سول اوكست أسهله ع  الرش خمافة أه ضد كس 

هبذا اخلوري ف ول بعود هوذا اخلوري مو  رأ  وال:  هلللعة ور، فجاءنا ا اه

 ،((نعاميفوف اهيف خان))لت: هل بعود  لوك الرشو مو  خوريأ  وال:   ((نعم))

يالاتنونيفبغارييفبانت يفوُّيتادونيفبغارييفهادي ،يفقو يف)) لت: وما اخسهأ  ال: 

نعميف عد يف))لت: هل بعد  لك اخلري م  رأ  ال: فق ((تعرفيفمنهميفوتنكر

 هلل. فقلوت: ضوا  سوول ا((بيفجهنم،يفمنيفأجدهبميفإل هاديفقاذفو يفف هادعىليفأبوا

 لوت: ضوا  ،((نعم،يفقو يفمنيفجلادتنديفويتكلماونيفبولالانتند))صف م لسا،  ال: 

تلااز يفمجدعااةيفاملالاالمنييف))، فووام توورى إه أا كسوو   لووكأ  ووال: هلل سووول ا

فادعتز يفتلاكيف))فقلت: فإه ي تك  ذم  اعة وال إمامأ  وال:  ،((وإمدمهم

لهديفولويفأنيفتعضيفعىليفأصايفياجر يفحتاىيفيادرككيفاملاوتيفوأناتيفالفرقيفك

((ذلكعىليف
(1). 

ويف حوودض  حذضفووة هووذا: لووزوم )): - هلل  ووه ا – ووال اإلمووام السووووي 
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

= 
،يفوابنيفمدجه،يف يفكتدبيفالفتن،يفبدبيفافماقيفاألمم،يف2641اإليمن،يفبدبيفافماقيفهذ يفاألمة،يفبرقميف

،يفالصح حة،يفوبلالةيفاألحد يثيف55/يفيف1،يفصح حيفابنيفمدجه،يفوصححهيفاألللدينيف يف3992برقميف

يف.1492يفبرقم

يفمتفاااقيفعل اااه:يفأخرجاااهيفاللخااادري،يف يفكتااادبيفالفاااتن،يفبااادبيفك ااا يفاألماااريفإذايفتيفتكااانيفمجدعاااة،يفيفيف(1)

،يفوماللم،يف يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفوجوبيفم زمةيفمجدعةيفاملالالمنييفعناديفظهاوريفالفاتنيف7084برقميف

يف.1847و يفكايفحد يفوحتريميفاخلروجيفعىليفالطدعةيفومفدرقةيفاجلمعة،يفبرقميف
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س، وعمول ااعوا :  اعة ااذلمني، وإمام م، وو وول طاعلوه، وإه فذو

م  أخذ األموال، وملري  لك فلجب طاعله يف ملري معصعة، وفعوه معجوزات 

((، وه  هذه األمو  الل  أخرب هبا و د و عت كل ا هلللرسول ا
(1). 

ال تزال فع م طاوفة عوىل احلوس مسصوو  ، ال  وال شك أه أمة حممد 

،  ضرضهم م  خذذم أو خالف م حلل تقووم الذواعةن حلودض  معاوضوة

اليفتازا يفطدئفاٌةيفمانيفأمتا يفقدئماًةيفباومريف))ضقول:   هلل ال: سمعت  سول ا

،يفوهاميفظادهرونيفه،يفاليفيرضهميفمنيفخذهلم،يفأويفخدلفهميفحتىيفيويتيفأماريفاها

((عىليفالندس
(2). 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.13/37،يفوانظر:يففتحيفاللدري،يفالبنيفحجر،يف12/479طحيفالنووييفعىليفصح حيفماللم،يفيفيف(1)

،يفوماللم،يف يفكتادبيف3641،يفبرقميف28متفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفاملندقب،يفبدبيفرقميفيفيف(2)

بارقميفيف((اليفتزا يفطدئفةيفمنيفأمت يفظدهرينيفعىليفاحلقيفاليفيرضهميفمنيفخدلفهم)):يفاإلمدر ،يفبدبيفقولهيف

يف.1037/174
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 سبيل اهلل: أنواع اجلهاد يف ام املبحث اخل

 أنواع منها ما يلي : سبيل هللاالجهاد في 
  وواا الكفووا  وهووو نوعاه:  وواا الةلووب، و  وواا النااو يفاألو :

 .(1)الدفع

 .(2)  اا ااسافقني، واارتدض  النو يفالثدين:

 اإلموام ااذولم   واا ال ووا  ااعلودض  الوذض   ر ووه عوىل النو يفالثدلث:

واألصل يف  لك  ولوه تعواىل: ، (3)وذم تهوضل ساوغ وشوكة، وفع م مسعة و و 

ديفَعاىَليفاَْوإِنيفَطدئَِفتَدِنيفِمَنيفال َ َُ ُملْؤِمننَِييفاْقتَتَُلاوايفَفوَْصالُِحوايفَبْ انَُهَميفَفاإِنيفَبَغاْتيفإِْحاَدا

ْتيفَفوَْصالُِحوايفَبْ انَُهَميفَفاإِنيفَفادءيَفَّلَلَهاْمِريفاألُْخَرىيفَفَقدتُِلوايفالَّتِ يفَتلِْغ يفَحتَّىيفَتِف َءيفإَِىيفأيَف

يف يفالاَّلَلَهابِدلَْعْدِ يفَوأَْقاِلطُوايفإِنَّ اَميفالايفَُمْقاِلطنِييَفاَُْيِابه ُملْؤِمنُوَنيفإِْخاَوٌ يفَفوَْصالُِحوايفاْإِنَّ

يفَأَخَوْيُكْميفَواتَُّقوايف لََعلَُّكْميفُتْرمَحُونيَفَّلَلَهاَبنْيَ
ة  ،(4)  ال:  ال  سوول  وع  عرف ج 

أرا يفأنيفيفرقيفأماريفهاذ يفاألماةيفوها يففمنيفيف(5)إنهيفبتكونيفهندٌتيفوهندٌتيف)):  هللا
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

هااويفأنيفيغاازويفالكفاادريف يفب  هااميفلاادعوعميفإىيفاهيفتعاادىبيففااإنيفأبااوايفقلااو يفالاادعو يفيفجهااد يفالطلااب:يف(1)

يفواإلب  ،يف عوايفإىيف فعيفاجلزية،يففإنيفأبوايففدلقتد .

،يف10/يف12هويف فعيفالكفدريفعنيف خاو يفبا  يفاملالالمني.يفانظار:يفاملغنا يفالبانيفقداماة،يفيفوجهد يفالدفع:يف

 .144يف-101/يف18،يفويف86يف-70/يف18وممو يففتدوىيفابنيفبدز،يف

يف.12/264،يفواملغن يفالبنيفقدامة،يف11-3/6ويف3/100انظر:يفالتفص ايف يفذلكيفزا يفاملعد ،يفيفيف(2)

يف.12/237انظر:يفاملغن ،يفيفيف(3)

يف.10يف-9بور يفاحلجرات،يفاآليتدن:يفيفيف(4)

يف(5) يفأييفاهلندت:يف يف. يفَهَندٌت يفف ن يف  يفيقد : يف. يفوفالد  وٌر يفُطُ يفيفِخَصدُ يفيف:أي يفاخَلرْييفيف،َط  يف  يفيقد  يف،وال

يفَهْنٌتيف معيفعىليفَهنَواٍتيفيف،وواِحُدهد: يفتون ُثيفَهنيٍفيف،وقديفُُتْ يفَهنٌَة يفيف،وق ا:يفواِحُدهد: يفوهويفكِنَديةيفعنيفُكا 

= 
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مانيفأتادكميفوأماُرُكميفمج اٌعيف))ويف لفا:  ،((نًديفمنيفكدنمج عيففدرضبو يفبدلال  يفكدئ

((عىليفرجايفواحديفيريديفأنيفيشقيفعصدكميفأويفيفرقيفمجدعتكميففدقتلو 
(1). 

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

 وال:  وال  وعو  سوععد بو   ضود  ،(2)يف هذا السو    اا  ةوا  الةورق

ايف ونيفأهلاهيففهاويفتِاايف ونيفمدلهيففهاويفياه د،يفومانيفقيُفتِيفمنيفقيُف)):  هلل سول ا

((ايف ونيف مهيففهاويفياه دتِيف ونيف ينهيففهويفيه د،يفومنيفقيُفايفتِيفيه د،يفومنيفقيُف
(3)، 

مََـاب  عمر  هللوع  ع د ا َ اهلل  ََنُه أنه  ال خلالد ب  العوا : أموا علموت أه  رَضَي

(( ونيفمدلهيففهويفيه ديفَايفتِيفمنيفقيُف)) ال:   هللا  سول
(4). 

الر ول ضوهتعس   :فقوال  وال:  واء   ول إىل الس و   وع  خما ق 

رُ يفبد))ضرضد مايلأ  ال:  فدباتعنيفعل اهيفمانيف)) ال فإه ي ضذكرأ  ال:  ((هذكِّ

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
= 

يف.651/يفيف5يفالبنيفاألثري،النهديةيفيف.اْبِميفجنْ يف

يف.1852أخرجهيفماللم،يف يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفحكميفمنيففرقيفأمريفاملاللمنييفوهويفمتمع،يفبرقميفيفيف(1)

يف.34/241،يفوممو يففتدوىيفي خيفاإلب  يفابنيفت م ة،يف12/474انظر:يفاملغن يفالبنيفقدامة،يفيفيف(2)

،يفوالنالادئ ،يف يفكتادبيف4772أخرجهيفأبويف او ،يف يفكتدبيفالالنة،يفبادبيف يفقتاد يفاللصاوص،يفبارقميفيفيف(3)

،يف4092،يفو يفبادبيفمانيفقدتاايف ونيف يناه،يفبارقميف4091املحدربة،يفبادبيفمانيفقدتاايف ونيفأهلاه،يفبارقميف

هاذايفحاديثيفحالانيف))،يفوقد :يف1421 يفكتدبيفالديدت،يفبدبيفمنيفقدتايف ونيفمدله،يفبرقميفيفوالممذي،

يف.6445،يفوصححهيفاألللدينيف يفصح حيفاجلدمع،يفبرقميف((صح ح

أخرجهيفماللم،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيفالدل ايفعاىليفأنيفمانيفقصاديفأخاذيفماد يفغاري يفبغارييفحاقيفكادنيفيفيف(4)

يف.141القدصديفمهدريفالد يف يفحقه،يفبرقميف
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فإه ي ضك  حويل أحود مو  ااذولمنيأ  وال:  ال: ، ((اللمنيحولكيفمنيفامل

فوإه نوهى الذولةاه عسو  لوعجول عوطَّ   وال:  ((فدبتعنيفعل هيفالاللطدن))

((قدتايف ونيفمدلكيفحتىيفتكونيفمنيفيهداءيفاآلخر يفأويفمتنعيفمدلك)) ال: 
(1). 

فقال: ضا  سوول   هلل ال:  اء   ل إىل  سول ا ر  وع  أيب هرض

 وال:  ((فا يفتعطاهيفمدلاك))، أ أضت إه  اء   ل ضرضد أخذ مايلأ  ال: هللا

فوناتيف)) وال: أ أضوت إه  للسو أ  وال:  ((قدتلاه))أ أضت إه  اتلس أ  وال: 

((هويف يفالندر))أ أضت إه  لللهأ  ال:  ال:  ((يه د
(2). 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
،يفوصاححهيف4086ئ ،يف يفكتدبيفحتريميفالد ،يفبدبيفمديفيفعايفمنيفتعارضيفملدلاه،يفبارقميفأخرجهيفالنالديفيف(1)

يف.113/يف7،يفو يفصح حيفالنالدئ ،يف4293األللدينيف يفصح حيفاجلدمع،يفبرقميف

أخرجهيفماللم،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيفالدل ايفعاىليفأنيفمانيفقصاديفأخاذيفماد يفغاري يفبغارييفحاقيفكادنيفيفيف(2)

يف.140القدصديفمهدريفالد يف يفحقه،يفبرقميف
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 : أهداف اجلهاد واحلكمة من مشروعيتهسادساملبحث ال

تعوواىل،  ووال  هللاحلكمووة والواضووة موو  اجل وواا يف سوو عل ا  هللبوونيَّ ا

اُهيفس لانه:  يُنيفُكله َفاإِِنيفانَتَهاْوْايفَّلَلَهَوَقدتُِلوُهْميفَحتَّىيفاليَفَتُكوَنيففِْتنٌَةيفَوَيُكوَنيفالادِّ

يفا بَِميفَيْعَمُلوَنيفَبِصارييٌفَّلَلَهَفإِنَّ
َوَقادتُِلوُهْميفَحتَّاىيفاليَفَتُكاوَنيففِْتنَاٌةيف :و وال  ،(1)

َفإِِنيفانَتَهوْايفَفَ يفُعْدَواَنيفإاِلَّيفَعىَليفالظَّدملنِِييَفيفهيُنيفَوَيُكوَنيفالدِّيف
(2). 

يف ااقصووا مو   هللابو  بوا    وه ا هلل ال اإلمام ع د العزضز ب  ع ود ا

اجل اا نوعاه:   اا طلب و  اا افا  وااقصووا موس ام  ععوًا ))اجل اا: 

، واعو  السا  إلعه، وإخرا  م م  ال لامت إىل السوو ، هللهو ت لعغ اض  ا

ثوم  وال  ((وحوده... هلليف أ ضه، وأه ضكووه الودض  كلوه  هللوإعالء اض  ا

و ا اآلضلني الذوابقلني، و وال عوز و ول يف سوو   تعاىل بعد أه أ هلل  ه ا

ُوُهْميفاُْحُرُ يفَفدْقُتُلوْايفالاَفإَِذايفاناَلَلَخيفاألَْيُهُريفاليْف اللوبة: كنَِييفَحْ اُثيفَوَجادمته ُمْ ِ

ااوُهْميفَواْقُعااُدوْايفلاا يفَمْرَصااٍديفَفااإِنيفَتاادُبوْايفَوَأَقاادُموْايفاََوُخااُذوُهْميفَواْحرُصُ ُهْميفُكاااَّ

َ َ يفَوآَتُوْايفا يفاالصَّ اوْايفَبالِ َلُهْميفإِنَّ َكدَ يفَفَخله ِحا ميٌفَّلَلَهلزَّ َغُفاوٌريفرَّ
، واآلضوات يف (3)

مرتيفأنيفأقدتايفالنادسيفحتاىيفيشاهدوايفأ)): هذا ااعسل كثري ، و ال الس   

،يفويق ماوايفالصا  ،يفويلؤتاوايفالزكاد يفه،يفوأنيفحممدًايفرباو يفاهأنيفاليفإلهيفإاليفا

كيفعصااموايفمناا يف ماادءهميفوأمااواهلميفإاليفبحااقيفاإلباا  يففااإذايففعلااوايفذلاا

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.39ر يفاألنفد ،يفاآلية:يفبويفيف(1)

يف.193بور يفاللقر ،يفاآلية:يفيفيف(2)

يف.5بور يفالتوبة،يفاآلية:يفيفيف(3)
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فعووىل هووذا تكوووه  ،(2)هللانل وول كالمووه   ووه ا ،))(1)يفهوحالاادهبميفعااىليفا

 عىل السلو اآليت: واحلكمة م  مرشوععله ،أهداش اجل اا

 حلودض  أيب موسول األشوعري  تعدىبيفهاهلدفيفاألو :يفإع ءيفكلمةيفا

، الر ول ضقاتول للمووسم، هللفقوال: ضوا  سوول ا  ال:  اء   ول إىل الس و  

ى مكانه، فم  يف سو عل ا والر ل ضقاتل لعلذكر، والر ل ضقاتل أ  وال: هلللريل

 .(3)((هه يفالعل ديففهويف يفبل ايفايفهمنيفقدتايفلتكونيفكلمةيفا))

َوَماديفَلُكاْميفاليَفُتَقادتُِلوَنيفِ يف:يف وال تعواىل اهلدفيفالثادين:يفنرصايفاملظلاومني،

َجادِ يفَوالنِّاَلادءيفَواْلِوْلاَداِنيفالَّاِذيَنيفَيُقوُلاوَنيفاَْواليفّلَلَهَبلِ ِايفا ُماْلَتْ َعِفنَييفِماَنيفالرِّ

نَديفَأْخِرْجنَديفِمْنيفَهااِذِ يفاْلَقْرَياِةيفالظَّدلا ِميفَأْهُلَهاديفَواْجَعاايفلَّنَاديفِمانيفلَّاُدنَكيفَولِ ًّاديفاَِربَّ

َواْجَعايفلَّنَديفِمنيفلَُّدنَكيفَنِصرًيا
(4). 

اْهُريفتعواىل:  هلل وال ا اهلدفيفالثدلث:يفر يفالعدوانيفوحفا يفاإلبا  ، الشَّ

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
َكادَ يفمتفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبادبيفيفيف(1) اَ َ يفَوآَتاُوْايفالزَّ َفاإِنيفَتادُبوْايفَوَأَقادُموْايفالصَّ

وْايفَبلِ َلُهميْف األمريفبقتد يفالندسيفحتىيفيقولوايفاليفإلهيف،يفوماللم،يف يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيف25،يفبرقميفَفَخله

يف.22،يفبرقميفهحممديفربو يفايفهإاليفا

لا  يف))بعناوان:يفيفه،يفوحمادرض يفلاهيفرمحاهيفا86-18/70،يفوانظر:يف18/70ممو يففتدوىيفابنيفبدز،يفيفيف(2)

،يفوانظااار:يفاملغنااا يفالبااانيفقداماااة،يفيف144-18/101 يفمماااو يفالفتااادوى،يفيف((اجلهااد يفللااادفد يففقاااط

يف.10/12الكلري،يفواإلنصدف،يف،يفواملقنعيفمعيفال حيف12/10

،يف123متفقيفعل ه:يفأخرجهيفاللخدري،يف يفكتادبيفالعلام،يفبادبيفمانيفباو يفوهاويفقادئميفعدملاديًفجدلالادً،يفبارقميفيفيف(3)

يف.1904وماللم،يف يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفمنيفقدتايفلتكونيفكلمةيفاهيفه يفالعل ديففهويف يفبل ايفاه،يفبرقميف

يف.75بور يفالنالدء،يفاآلية:يفيفيف(4)
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ْهِريفاليْفااليْف ُحُرَمدُتيفِقَصدٌصيفَفَمِنيفاْعَتَدىيفَعَلْ ُكْميفَفدْعَتُدوْايفاَحَراِ يفَواليْفاَحَراُ يفبِدلشَّ

ُقاوْايفا يفاَواْعَلُماوْايفَّلَلَهَعَلْ ِهيفبِِمْثاِايفَماديفاْعَتاَدىيفَعَلاْ ُكْميفَواتَّ َماَعيفامْلُتَِّقانييَفَّلَلَهَأنَّ
(1) .

يفإاِل يفو ال س لانه:  يفَحاق  نَاديفيفالَِّذيَنيفُأْخِرُجوايفِمنيفِ َيادِرِهْميفبَِغارْيِ َأنيفَيُقوُلاوايفَربه

َمْتيفَصَواِمُعيفَوبَِ ٌعيفَوَصَلَواٌتيفاَّالنَّدَسيفَبْعَ ُهميفبَِلْعٍضيفلَّلَلَهَوَلْواليفَ ْفُعيفايفها ُهدِّ

يفاكيَفَّلَلَهَوَماَلدِجُديفُيْذَكُريففِ َهديفاْبُميفا انَّ يفاَّلَلهَثرًِيايفَوَلَ نرُصَ اُ يفإِنَّ يفيفّلَلَهَمانيفَينرُصُ َلَقاِويٌّ

َعِزيزيٌف
(2). 

 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.194ية:يفبور يفاللقر ،يفاآليفيف(1)

يف.40بور يفاحلج،يفاآلية:يفيفيف(2)
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 تعاىل هللفضل اجلهاد يف سبيل ا :سابعاملبحث ال

 اء يف فضل اجل اا نصو  كثري  وأنووا  مو  الثووال اجلزضول ومو   اء يف فضل اجل اا نصو  كثري  وأنووا  مو  الثووال اجلزضول ومو  

  ك عىل س عل ااثال ال احلص ما ضهيت:ك عىل س عل ااثال ال احلص ما ضهيت: ل ل

 تجارة رابحة: الجهاد في سبيل هللا -1
يفاتعاىل: تعاىل:   هللهلل ال ا ال ا يفاإِنَّ ىيفِماَنيفالاََّلَلهّلََلَهإِنَّ ىيفِماَنيفالااْياَمَ يفاَاَُملْؤِمننَِييفَأنُفاَلاُهْميفَوَأْمَوالاُملْؤِمننَِييفَأنُفاَلاُهْميفَوَأْمَوالااْاْاْياَمَ يفُهميفبِاَونَّ ُهميفبِاَونَّ

ََ َه ََ َهلههه ااديفِ يفَفَ ْقُتُلااوَنيفَوُيْقَتُلااوَنيفَوْعااًدايفَفَ ْقُتُلااوَنيفَوُيْقَتُلااوَنيفَوْعااًدايفََّلَلهّلََلَهَجنََّةيفُيَقاادتُِلوَنيفِ يفَباالِ ِايفاَجنََّةيفُيَقاادتُِلوَنيفِ يفَباالِ ِايفاااالااالاايفيفلههه ااديفِ يفَعَلْ ااِهيفَحقًّ َعَلْ ااِهيفَحقًّ

اوْايفبَِلاْ ِعُكُميفََّلَلهّلََلَهالتَّْوَراِ يفَواإِلنِج اِايفَواْلُقاْرآِنيفَوَماْنيفَأْوَبيفبَِعْهاِدِ يفِماَنيفاالتَّْوَراِ يفَواإِلنِج اِايفَواْلُقاْرآِنيفَوَماْنيفَأْوَبيفبَِعْهاِدِ يفِماَنيفا اوْايفبَِلاْ ِعُكُميفَفدْبَتْلِ ُ َفدْبَتْلِ ُ

الَِّذييفَبدَيْعُتميفبِِهيفَوَذلَِكيفُهَويفاْلَفْوُزيفاْلَعظِ ميُفالَِّذييفَبدَيْعُتميفبِِهيفَوَذلَِكيفُهَويفاْلَفْوُزيفاْلَعظِ ميُف
(1)
تعواىل الصوفات تعواىل الصوفات   هللهللو ود بونيل او ود بونيل ا  ،،

هبووذه هبووذه   هللهللاجلمعلووة، واألعووامل اجللعلووة ذووؤالء األبةووال الووذض  وعوودهم ااجلمعلووة، واألعووامل اجللعلووة ذووؤالء األبةووال الووذض  وعوودهم ا

اادئُِحونيَفااالتَّاادئُِلوَنيفاْلَعدبِااُدوَنيفاْلااالتَّاادئُِلوَنيفاْلَعدبِااُدوَنيفاْلااال خووا  ، فقووال تعوواىل: ال خووا  ، فقووال تعوواىل:  اادئُِحونيَفَحدِمُدوَنيفالالَّ َحدِمُدوَنيفالالَّ
يفيف((22))

ااادِجدوَنيفاآلِماااريُف اكُِعاااوَنيفالالَّ ااادِجدوَنيفاآلِماااريُفالرَّ اكُِعاااوَنيفالالَّ ُمنَكِريفُمنَكِريفاْاَْمْعُروِفيفَوالنَّااادُهوَنيفَعاااِنيفالاااَمْعُروِفيفَوالنَّااادُهوَنيفَعاااِنيفالااااْاْوَنيفبِدلاااوَنيفبِدلاااالرَّ

اايفالااََّلَلهّلََلَهُحُدوِ يفاُحُدوِ يفااِاَِحدفُِظوَنيفلااَحدفُِظوَنيفلااااَواْلااَواْلاا ِ اايفالااَوَب ِّ ِ ُملْؤِمننِييَفُملْؤِمننِييَفاْاَْوَب ِّ
، و ووال تعوواىل يف  ووا   ، و ووال تعوواىل يف  ووا   (3)

ْنيفااجاهدض  الرابلة: ااجاهدض  الرابلة:  دَرٍ يفُتنِج ُكميفمِّ ديفالَِّذيَنيفَآَمنُوايفَهْايفَأُ لهُكْميفَعىَليفُِتَ َ ْنيفَيديفَأُّيه دَرٍ يفُتنِج ُكميفمِّ ديفالَِّذيَنيفَآَمنُوايفَهْايفَأُ لهُكْميفَعىَليفُِتَ َ َيديفَأُّيه

بِااَوْمَوالُِكْميفبِااَوْمَوالُِكْميفََّلَلهّلََلَهدِهااُدوَنيفِ يفَباالِ ِايفادِهااُدوَنيفِ يفَباالِ ِايفاَوَرُبااولِِهيفَوُُتيَفَوَرُبااولِِهيفَوُُتيَفََّلَلهّلََلَهُتلْؤِمنُااوَنيفبِاادُتلْؤِمنُااوَنيفبِااديفيف،،َعااَذاٍبيفَألِاا ميٍفَعااَذاٍبيفَألِاا ميٍف

يفلَُّكاْميفإِنيفُكناُتْميفَتْعَلُماونيَفااااااااااااااااااااَوَأنُفاِليفَوَأنُفاِليف يفلَُّكاْميفإِنيفُكناُتْميفَتْعَلُماونيَفُكْميفَذلُِكْميفَخارْيٌ ُه َ َيْغِفاْريفَلُكاْميفَيْغِفاْريفَلُكاْميفيفيف**ُكْميفَذلُِكْميفَخارْيٌ ببه نَه ُه َ ذه ببه نَه يفيفذه

تَِهديفاألهَْنَادُريفَوَماَلادكَِنيفَط َِّلاًةيفِ يفَجنَّادِتيفَعاْدٍنيف ِرييفِمنيفحَتْ تَِهديفاألهَْنَادُريفَوَماَلادكَِنيفَط َِّلاًةيفِ يفَجنَّادِتيفَعاْدٍنيفَوُيْدِخْلُكْميفَجنَّدٍتيفَُتْ ِرييفِمنيفحَتْ َوُيْدِخْلُكْميفَجنَّدٍتيفَُتْ

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 يف.111بور يفالتوبة،يفاآلية:يفيف(1)

يف.3/304،يفوهلديفمعدنيفأخرى،يفانظر:يفتفالرييفالالعدي،يف2/393هنديفبدلص د .يفابنيفكثري،يفيففرستيفالال دحةيفيف(2)

 .112بور يفالتوبة،يفاآلية:يفيف(3)
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اَنيفايفيف**يفيفاْلَفْوُزيفاْلَعظِا ميُفاْلَفْوُزيفاْلَعظِا ميُفَذلَِكيفَذلَِكيف ايفمِّ لهوهَنَاديفَنرْصٌ
اَنيفاَوُأْخاَرىيفحُتِ ايفمِّ لهوهَنَاديفَنرْصٌ
ايفََّلَلهّلََلَهَوُأْخاَرىيفحُتِ ِ ايفَوَفاْتٌحيفَقِرياٌبيفَوَب ِّ ِ َوَفاْتٌحيفَقِرياٌبيفَوَب ِّ

ُملْؤِمننِييَفُملْؤِمننِييَفاْاْالااالاا
ااوَنيفالااََّلَلهّلََلَهااَفْلُ َقدتِااْايفِ يفَباالِ ِايفَفْلُ َقدتِااْايفِ يفَباالِ ِايف : :، و ووال ، و ووال (1) ااوَنيفالااالَّااِذيَنيفَيْ ُ َحَ دَ يفَحَ دَ يفاْاْالَّااِذيَنيفَيْ ُ

ْنَ ديفبِدآلِخَرِ يفَوَمنيفُيَقدتِْايفِ يفَبلِ ِايفا ْنَ ديفبِدآلِخَرِ يفَوَمنيفُيَقدتِْايفِ يفَبلِ ِايفاالده ْقَتْايفَأويفَيْغلِْبيفَفاَلْوَفيفُنلْؤتِ ِهيفَأْجاًرايفْقَتْايفَأويفَيْغلِْبيفَفاَلْوَفيفُنلْؤتِ ِهيفَأْجاًرايفَف يُفَف يُفََّلَلهّلََلَهالده

َعظِ ًميفَعظِ ًميف
(2)..  

 تعالى: فضل الرباط في سبيل هللا -2
الثوو  الل  ضمك  أه تكوه مسافذ ضسةلس مس وا العودو إىل اا  اإلسوالم الثوو  الل  ضمك  أه تكوه مسافذ ضسةلس مس وا العودو إىل اا  اإلسوالم 

  حتصعسًا مسعًعا حلل ال تكوه  انب ضعي ضذلوله العدو،   حتصعسًا مسعًعا حلل ال تكوه  انب ضعي ضذلوله العدو، صَّ صَّ جيب أه حتل جيب أه حتل 

للمورابةني يف سو عله الثووال الع وعم، للمورابةني يف سو عله الثووال الع وعم،   هللهللوذذا  عول اوذذا  عول ا  ننوجيعله مسةلًقا لهوجيعله مسةلًقا له

ربد يفياو يفول لاةيفخارييفربد يفياو يفول لاةيفخارييف))))ضقول: ضقول:     هللهللمعت  سول امعت  سول ا ال: س ال: س  فع  سلامه فع  سلامه 

منيفص د يفيهريفوق دماه،يفوإنيفمادتيفجارىيفعل اهيفعملاهيفالاذييفكادنيفيعملاه،يفمنيفص د يفيهريفوق دماه،يفوإنيفمادتيفجارىيفعل اهيفعملاهيفالاذييفكادنيفيعملاه،يف

((33))دندنتَّيفتَّيفوُأجرييفعل هيفرزقه،يفوأمنيفالفيُفوُأجرييفعل هيفرزقه،يفوأمنيفالفيُف
))
((44))..  

 تعالى: فضل الحراسة في سبيل هللا -3
ماتيفالنادريف))))ضقوول: ضقوول:     هللهلل وال: سومعت  سوول ا وال: سومعت  سوول ا  ع  أيب  حيانة ع  أيب  حيانة  ماتيفالنادريفُحر  ُحر 

متيفالندريفعاىليفعانييفباهرتيفمتيفالندريفعاىليفعانييفباهرتيفرِّيفرِّيف،يفوُحيف،يفوُحيفههعىليفعنييف معتيفأويفبكتيفمنيفخش ةيفاعىليفعنييف معتيفأويفبكتيفمنيفخش ةيفا

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 يف.13يف-10بور يفالص ،يفاآليدت:يفيف(1)

 يف.74ية:يفبور يفالنالدء،يفاآليف(2)

:يفمجعيففدتن،يفأييفُيلؤَمنيفمنيفكايفذييففتنة،يفوروا يفالطرباينيفبفاتحيفالفادء،يفيعنا يفباه:يففتَّادنيفالقارب،يفالُفتَّدنيفيف(3)

وروا يفأبويف ا يفمفرًسايفبدإلضادفةيفإىيفالقاربيف))وأمانيفمانيففتادينيفالقارب((،يفطحيفالناووييفعاىليفصاح حيف

يف.3/756تدبيفماللم،يف،يفواملفهميفملديفأيكايفمنيفتلخ صيفك13/65ماللم،يف

يف.1913،يفبرقميفيفهماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفالربد يف يفبل ايفايفيف(4)
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مََـا، وع  اب  ع وا  ، وع  اب  ع وا  ((11))((((هه يفبل ايفا يفبل ايفا ََ اهلل  ََنُه مََـارَضـي ََ اهلل  ََنُه     هللهلل وال: سومعت  سوول ا وال: سومعت  سوول ا  رَضـي

،يفوعاانييفبدتااتيف،يفوعاانييفبدتااتيفههع ناادنيفاليفمتالااهميفالناادر:يفعاانييفبكااتيفماانيفخشاا ةيفاع ناادنيفاليفمتالااهميفالناادر:يفعاانييفبكااتيفماانيفخشاا ةيفا))))ضقووول: ضقووول: 

  ..((22))((((ههحترسيف يفبل ايفاحترسيف يفبل ايفا

 :فضل الغدوة أو الروحة في سبيل هللا -4
خارييفخارييفيفيفههربد يفيو يف يفبال ايفاربد يفيو يف يفبال ايفا)))) ال:  ال:   ع  الس   ع  الس     ع  س ل ب  سعد ع  س ل ب  سعد 

منيفالدن ديفومديفعل هد،يفوموضعيفبو يفأحدكميفمنيفاجلنةيفخرييفمنيفالادن ديفوماديفمنيفالدن ديفومديفعل هد،يفوموضعيفبو يفأحدكميفمنيفاجلنةيفخرييفمنيفالادن ديفوماديف

أويفالغدو يفخرييفمانيفالادن ديفوماديفأويفالغدو يفخرييفمانيفالادن ديفوماديفيفيفههعل هد،يفوالروحةيفيروحهديفالعلديف يفبل ايفاعل هد،يفوالروحةيفيروحهديفالعلديف يفبل ايفا

((((ع هدع هد
أويفروحاٌةيفأويفروحاٌةيفيفيفههلغدوٌ يف يفبال ايفالغدوٌ يف يفبال ايفا)))) ال:  ال:   ع  الس   ع  الس     ، وع  أنس ، وع  أنس ((33))

((((خرييفمنيفالدن ديفومديفف هدخرييفمنيفالدن ديفومديفف هد
  ..((55))يفيف((44))

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
،يفبارقميفه،يفبلفظه،يفوالنالدئ ،يفكتادبيفاجلهاد ،يفبادبيفثاوابيفعانييفباهرتيف يفبال ايفا4/134أمحديفيفيف(1)

((،يفوصاححهيفاألللادينيف يفصاح حيفه،يفولفظه:يف))حرمتيفعىليفالندريفعنييفباهرتيف يفبال ايفا3119

يف.2/653 ،يفبننيفالنالدئ

،يفوحالانه،يف1639،يفبارقميفهالممذي،يفكتادبيفاجلهاد ،يفبادبيفماديفجادءيف يفف اايفاحلارسيف يفبال ايفايفيف(2)

يف.2/127وصححهيفاألللدينيف يفصح حيفبننيفالممذي،يف

،يفولفظاهيف2794،يفبارقميفهمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفالغادو يفوالروحاةيف يفبال ايفايفيف(3)

كتدبيفاإلمدر ،يفبادبيفف اايفالغادو يفوالروحاةيف يفبال ايف،يفوأخرجهيفماللم،يف2892منيفالطرفيفرقميف

يف.1881،يفبرقميفها

،يفومالالم،يف2792،يفبرقميفهمتفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفالغدو يفوالروحةيف يفبل ايفايفيف(4)

يف.1880،يفبرقميفهكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفالغدو يفوالروحةيف يفبل ايفا

:يفوهااويفباارييفأو يفالنهاادر،يفوالروحااة،يفرواحيفالعيشاا،يفوهااويفماانيفزوا يفوذيفماانيفالخمااويفالغاادو :يفيف(5) غااُدوِّ

،يفوبادبيفالاراءيفماعيف3/346الشم يفإىيفالل ا،يفالنهديةيف يفغريبيفاحلديث،يفبادبيفالغانييفماعيفالادا ،يف

= 
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 :فضل من اغبر ت قدماه في سبيل هللا -5
ماديفاغاربتيفقادمديفماديفاغاربتيفقادمديف)))) وال:  وال:     هللهللأه  سوول اأه  سوول ا  ع  ع د الر   ب   رب ع  ع د الر   ب   رب 

((((فتمالهيفالندرفتمالهيفالندريفيفههعلديف يفبل ايفاعلديف يفبل ايفا
  هللهلل ال:  ال  سول ا ال:  ال  سول ا  وع  أيب هرضر  وع  أيب هرضر    ،،((11))

 : :((((حتاىيفيعاو يفاللالنيف يفالرضا ،يفحتاىيفيعاو يفاللالنيف يفالرضا ،يفيفيفههاليفيلجيفالندريفرجايفبكىيفمنيفخشا ةيفااليفيلجيفالندريفرجايفبكىيفمنيفخشا ةيفا

((((و خدنيفجهنمو خدنيفجهنميفيفههواليفجيتمعيفعىليفعلديفغلدريف يفبل ايفاواليفجيتمعيفعىليفعلديفغلدريف يفبل ايفا
((22))..  

 الجنة تحت ظال  السيوف: -6
أُّياديفالنادس،يفأُّياديفالنادس،يف)))) وال:  وال:     هللهللأه  سول اأه  سول ا  َنَُـاَنَُـا  هللهللرضَ ارضَ ا  ب  أيب أوىفب  أيب أوىف  هللهللع  ع د اع  ع د ا

العدف ااة،يففااإذايفلق تمااوهميففدصااربوا،يفالعدف ااة،يففااإذايفلق تمااوهميففدصااربوا،يفيفيفههاليفتتمنااوايفلقاادءيفالعاادو،يفوباالوايفااليفتتمنااوايفلقاادءيفالعاادو،يفوباالوايفا

((((واعلموايفأنيفاجلنةيفحتتيفظ  يفالال وفواعلموايفأنيفاجلنةيفحتتيفظ  يفالال وف
((33))..  

 الجهاد ال يعدله شيء: -7
سو  عوىل     هللهلل ال:  اء   ول إىل  سوول ا ال:  اء   ول إىل  سوول ا  ع  أيب هرضر  ع  أيب هرضر   سو  عوىل فقوال: الل فقوال: الل

هااايفتالااتط عيفإذايفخاارجيفهااايفتالااتط عيفإذايفخاارجيف)))) ووال:  ووال:   ،،((((اليفأجااد اليفأجااد ))))عموول ضعوودل اجل ووااأ  ووال: عموول ضعوودل اجل ووااأ  ووال: 

أ  وال: أ  وال: ((((جدهديفأنيفتدخايفمالجدايففتقاو يفواليفتفام،يفوتصاو يفواليفتفطارجدهديفأنيفتدخايفمالجدايففتقاو يفواليفتفام،يفوتصاو يفواليفتفطاراملامل

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
= 

يف.346،يفوتفالرييفغريبيفمديف يفالصح حنييفللحم دي،يفص2/273الواو،يف

يف.2811،يفبرقميفهاللخدري،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفمنيفاغربتيفقدمد يف يفبل ايفايفيف(1)

،يفوقد :يف))حالانيف1633،يفبرقميفهالممذي،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفمديفجدءيف يفف ايفالغلدريف يفبل ايفايفيف(2)

يف.2/126صح ح((،يفوصححهيفاألللدينيف يفصح حيفبننيفالنالدئ ،يف

،يفومالالم،يف2818متفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهاد ،يفبادبيفاجلناةيفحتاتيفبدرقاةيفالالا وف،يفبارقميفيفيف(3)

يف.1742،يفبدبيفكراه ةيفمتن يفلقدءيفالعدو،يفواألمريفبدلصربيفعنديفاللقدء،يفبرقميفكتدبيفاجلهد يفوالالري
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  ..((11))وم  ضذلةعع  لكأوم  ضذلةعع  لكأ

 :درجات المجاهدين في سبيل هللا -8
هديفاإنيف يفاجلنةيفمدئاةيف رجاةيفإنيف يفاجلنةيفمدئاةيف رجاةيف))))أنه  ال: أنه  ال:   ع  الس   ع  الس     ع  أيب هرضر  ع  أيب هرضر   هديفاأعاد  يفيفههأعاد 

،يفمااديفباانييفالاادرجتنييفكااميفباانييفالالاامءيفواألرض،يففااإذايف،يفمااديفباانييفالاادرجتنييفكااميفباانييفالالاامءيفواألرض،يففااإذايفههللمجدهاادينيف يفباال ايفاللمجدهاادينيف يفباال ايفا

فدبولو يفالفر وس،يففإنهيفأوباطيفاجلناة،يفوأعاىليفاجلناة،يفوفوقاهيفعار يففدبولو يفالفر وس،يففإنهيفأوباطيفاجلناة،يفوأعاىليفاجلناة،يفوفوقاهيفعار يفيفيفههبولتميفابولتميفا

ريفأهندريفاجلنة ريفأهندريفاجلنةالرمحن،يفومنهيفتفجَّ ((((الرمحن،يفومنهيفتفجَّ
((22))..  

 ضيافة الشهداء عند ربهم: -9
ضكرل، ع   سوول ا د  ع  ضكرل، ع   سوول اع  ااقدام ب  م  د  ع  يفيفههللشاه ديفعناديفاللشاه ديفعناديفا)))) وال:  وال:     هللهللع  ااقدام ب  م 

يفخصد :يفيغفُريفله يفخصد :يفيغفُريفلهبته  يفأو يفُ فعةيفمنيف مه،يفوُيرىيفمقعد يفمنيفاجلنة،يفوجُيدريف يفأو يفُ فعةيفمنيف مه،يفوُيرىيفمقعد يفمنيفاجلنة،يفوجُيدريفيفيفبته

جيفمنيف يفحل ةيفاإليمن،يفوُيزو  جيفمنيفمنيفعذابيفالقرب،يفويومنيفمنيفالفز يفاألكرب،يفوَُيىلَّ يفحل ةيفاإليمن،يفوُيزو  منيفعذابيفالقرب،يفويومنيفمنيفالفز يفاألكرب،يفوَُيىلَّ

عيف يفبلعنييفإنالدًنديفمنيفأقدربه عيف يفبلعنييفإنالدًنديفمنيفأقدربهاحلوريفالعني،يفوُيشفَّ ((((احلوريفالعني،يفوُيشفَّ
  ، ويف حدض  أنس ، ويف حدض  أنس ((33))

ولويفأنيفامرأ يفمنيفأهايفاجلناةيفولويفأنيفامرأ يفمنيفأهايفاجلناةيف))))أنه  ال يف وصي احلو  العني: أنه  ال يف وصي احلو  العني:   ع  الس   ع  الس   

عااىليفعااىليفيفيف((44))ميفوملألتااهيفرًَيااد،يفولنصاا فهدميفوملألتااهيفرًَيااد،يفولنصاا فهداطلعااتيفإىيفاألرضيفألضاادءتيفمااديفب اانهاطلعااتيفإىيفاألرضيفألضاادءتيفمااديفب اانه

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
،يفومالالم،يف2785متفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفف ايفاجلهد يفوالالاري،يفبارقميفيفيف(1)

يف.1878تعدى،يفبرقميفيفهكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفالشهد  يف يفبل ايفا

يف.2790،يفبرقميفهتيفاملجدهدينيف يفبل ايفااللخدري،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيف رجديفيف(2)

،يفوالمماذي،يفكتادبيفاجلهاد ،يف2799ابنيفمدجه،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفف ايفالشهد  يف يفبال ايفاه،يفبارقميفيفيف(3)

،يف4/200،يف4/131،يفوأخرجاهيفأمحاد،يف((حالانيفصاح ح))،يفوقاد :يف1663بدبيفثاوابيفالشاه د،يفبارقميف

يف.2834املصدب ح،يفبرقميفيف ،يفو يفمشكد2/129جه،يفوصححهيفاألللدينيف يفصح حيفبننيفابنيفمد

يف.6568يعن يفاخلمريفكميف يفروايةيفاللخدري،يفبرقميفيفنص فهد:يفيف(4)
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((((رأبهديفخرييفمنيفالدن ديفومديفف هدرأبهديفخرييفمنيفالدن ديفومديفف هد
((11))..  

 دم الشهيد يوم القيامة: -10
والااذييفنفساايفب ااد يفاليفوالااذييفنفساايفب ااد يفاليف)))) ووال:  ووال:     هللهللأه  سووول اأه  سووول ا  عوو  أيب هرضوور  عوو  أيب هرضوور  

أعلااميفبماانيفُيكلااميف يفباال لهيفإاليفجاادءيفيااو يفأعلااميفبماانيفُيكلااميف يفباال لهيفإاليفجاادءيفيااو يفيفيفههواوايفيفههأحااديف يفباال ايفاأحااديف يفباال ايفايفيف((22))ُيكلاامُيكلاام

((((الق دمةيفواللونيفلونيفالد يفوالريحيفريحيفاملالكالق دمةيفواللونيفلونيفالد يفوالريحيفريحيفاملالك
((33))..  

 تمني الشهيد أن يقتل عشر مرات: -11
خارييفخارييفيفيفههمديفمنيفعلاديفيماوتيفلاهيفعناديفامديفمنيفعلاديفيماوتيفلاهيفعناديفا)))) ال:  ال:   ع  الس   ع  الس     ع  أنس ع  أنس 

يرس يفأنيفيرجعيفإىيفالدن ديفوأنيفلهيفالدن ديفومديفف هاد،يفإاليفالشاه دبيفملاديفيارىيفمانيفيرس يفأنيفيرجعيفإىيفالدن ديفوأنيفلهيفالدن ديفومديفف هاد،يفإاليفالشاه دبيفملاديفيارىيفمانيف

ماديفأحاديفيادخايفاجلناةيفَيابيفأنيفيرجاعيفإىيفماديفأحاديفيادخايفاجلناةيفَيابيفأنيفيرجاعيفإىيف)))). ويف لفا: . ويف لفا: ((((ف ايفالشهد  ...ف ايفالشهد  ...

الدن ديفولهيفمديفعىليفاألرضيفمنيفيء،يفإاليفالشه ديفيتمنىيفأنيفيرجاعيفإىيفالادن ديفالدن ديفولهيفمديفعىليفاألرضيفمنيفيء،يفإاليفالشه ديفيتمنىيفأنيفيرجاعيفإىيفالادن ديف

((((ف قتايفع يفمراتبيفملديفيرىيفمنيفالكرامةف قتايفع يفمراتبيفملديفيرىيفمنيفالكرامة
((44))..  

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
،يفباارقميفهمتفااقيفعل ااه:يفاللخاادرييفواللفاا يفلااه،يفكتاادبيفاجلهااد ،يفباادبيفالغاادو يفوالروحااةيف يفباال ايفايفيف(1)

و يف،يفوأخرجاهيفمالالم،يفكتادبيفاإلمادر ،يفبادبيفف اايفالغاد2796،يفولفظهيفمنيفالطارفيفرقاميف2792

يف.1880،يفبرقميفهوالروحةيف يفبل ايفا

:يفجيرح،يفقد يفالعلمء:يفاحلكمةيف يفبعثهيفكذلك:يفأنيفيكونيفمعاهيفيادهديفبف ا لتهيفبلذلاهيفنفالاهيف يفيكلميفيف(2)

يف.6/20تعدى.يففتحيفاللدري،يفالبنيفحجر،يفيفهطدعةيفا

،يفومالالم،يف2803يف،يفبارقميفهيفبال ايفا متفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهاد ،يفبادبيفمانيفجيارحيفيفيف(3)

يف.1876،يفبرقميفهكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفاجلهد يفواخلروجيف يفبل ايفا

،يفوالطارفيفرقاميف2795متفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفاحلوريفالعانييفوصافتهن،يفبارقميفيفيف(4)

يف.1877،يفبرقميفه،يفوماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفالشهد  يف يفبل ايفا2817
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 أرواح الشهداء تسرح في الجنة: -12
ئل ع د ا ئل ع د اسل يفالَّاِذيَنيفُقتُِلاوْايفع  هذه اآلضة: ع  هذه اآلضة:   ب  مذعوا ب  مذعوا   هللهللسل اَلاَلنَّ يفالَّاِذيَنيفُقتُِلاوْايفَواليَفحَتْ اَلاَلنَّ َواليَفحَتْ

ِْميفُيْرَزُقونيَفيفيفَأْمَواًتديفَبْايفَأْحَ دءيٌفَأْمَواًتديفَبْايفَأْحَ دءيٌفََّلَلهّلََلَهااِ يفَبلِ ِايفِ يفَبلِ ِايف ِْميفُيْرَزُقونيَفِعنَديفَرهبِّ ِعنَديفَرهبِّ
،  ال: أما إنوا  ود سوهلسا ،  ال: أما إنوا  ود سوهلسا (1)

رضاايفهلااديفقند يااايفمعلقااةيفرضاايفهلااديفقند يااايفمعلقااةيفأرواحهااميف يفجااوفيفطاارييفخأرواحهااميف يفجااوفيفطاارييفخ))))عوو   لووك، فقووال: عوو   لووك، فقووال: 

بادلعر ،يفترساحيفمانيفاجلناةيفح اثيفيادءت،يفثاميفتاووييفإىيفتلاكيفالقند ياا،يفبادلعر ،يفترساحيفمانيفاجلناةيفح اثيفيادءت،يفثاميفتاووييفإىيفتلاكيفالقند ياا،يف

فدطلعيفعل هميفرهباميفاط عاة،يففقاد :يفهاايفتشاتهونيفيا ًئد؟يفقادلوا:يفأييفيءيففدطلعيفعل هميفرهباميفاط عاة،يففقاد :يفهاايفتشاتهونيفيا ًئد؟يفقادلوا:يفأييفيءيف

((((نشته يفونحنيفنرسحيفمنيفاجلنةيفح ثيفيئندنشته يفونحنيفنرسحيفمنيفاجلنةيفح ثيفيئند
((22))..  

 ما يجد الشهيد من ألم القتل: -13
يفالشه ديفاليفجيديفميَفالشه ديفاليفجيديفميَف)))) ال:  ال:     هللهللأه  سول اأه  سول ا  ع  أيب هرضر  ع  أيب هرضر   يف َّ القتايفإاليفالقتايفإاليفيفيف َّ

((((قرُصهدقرُصهدكميفجيديفأحدكميفالقرصةيفييُفكميفجيديفأحدكميفالقرصةيفييُف
((33))..  

 تعالى: فضل النفقة في سبيل هللا -14
َثُايفالَِّذيَنيفُينِفُقوَنيفَأْمَوال ال تعاىل:  ال تعاىل:  َثُايفالَِّذيَنيفُينِفُقوَنيفَأْمَوالمَّ َكَمَثِايفَحلٍَّةيفَأنَلَتاْتيفَكَمَثِايفَحلٍَّةيفَأنَلَتاْتيفََّلَلهّلََلَهُهْميفِ يفَبلِ ِايفاُهْميفِ يفَبلِ ِايفااَاَمَّ

يفُبنُلليَف يفُبنُلليَفَبْلَعيفَبنَدبَِايفِ يفُكاِّ َئُةيفَحلَّاٍةيفويَفَبْلَعيفَبنَدبَِايفِ يفُكاِّ َئُةيفَحلَّاٍةيفويَفٍةيفمِّ َواِباٌعيفَواِباٌعيفََّلَلهّلََلهَااوويفيفَمنيفَيَشادءيُفَمنيفَيَشادءيُفاِاُِيَ ادِعُ يفلاُيَ ادِعُ يفلاََّلَلهّلََلهَااٍةيفمِّ

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 يف.169بور يفآ يفعمران،يفاآلية:يفيف(1)

ماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفب دنيفأنيفأرواحيفالشهداءيف يفاجلناة،يفوأهناميفأح ادءيفعناديفرهباميفيرزقاون،يفيفيف(2)

يف.1887برقميف

،يفوابانيفمدجاه،يفكتادبيف3163النالدئ ،يفكتدبيفاجلهد ،يفبادبيفماديفجياديفالشاه ديفمانيفأتيفالقتاا،يفبارقميفيفيف(3)

صاح حيفباننيفالنالادئ ،يفيف،يفوقاد يفاألللادينيف 2802،يفبرقميفهاجلهد ،يفبدبيفف ايفالشهد  يف يفبل ايفا

يف:يف))حالنيفصح ح((.2/130،يفو يفصح حيفبننيفابنيفمدجه،يف2/665
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َعلِ ميٌفَعلِ ميٌف
مانيفأنفاقيفمانيفأنفاقيف)))): :   هللهلل وال:  وال  سوول ا وال:  وال  سوول ا  ، وع  خزضم ب  فاتك ، وع  خزضم ب  فاتك (1)

((((كتلاااتيفلاااهيفبااالعمئةيفضاااع كتلاااتيفلاااهيفبااالعمئةيفضاااع يفيفههنفقاااةيف يفبااال ايفانفقاااةيف يفبااال ايفا
، وعووو  أيب مذوووعوا ، وعووو  أيب مذوووعوا ((22))

، ، هللهللفقوال: هوذه يف سو عل افقوال: هوذه يف سو عل ا  خمةوموة  خمةوموة     ال:  واء   ول بسا وة   ال:  واء   ول بسا وة    األنصا ي األنصا ي 

(3)لكيفهبديفيو يفالق دمةيفبلعمئةيفندقةيفكلهديفخمطومةلكيفهبديفيو يفالق دمةيفبلعمئةيفندقةيفكلهديفخمطومة)))): :   هللهللفقال  سول افقال  سول ا
))))
((44))..  

 الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون: -15
يفالَِّذيَنيفُقتُِلاوْايفِ يفَبالِ ايِفتعاىل: تعاىل:   هللهلل ال ا ال ا اَلَلنَّ يفالَِّذيَنيفُقتُِلاوْايفِ يفَبالِ ايِفَواليَفحَتْ اَلَلنَّ يفيفَأْمَواًتاديفَباْايفَأْحَ ادءيٌفَأْمَواًتاديفَباْايفَأْحَ ادءيٌفََّلَلهّلََلَهاايفيفَواليَفحَتْ

ِْميفُيْرَزُقونيَف ِْميفُيْرَزُقونيَفِعنَديفَرهبِّ وَنيفبِدلَِّذيَنيفلََّلَلهّلََلهََفِرِحنَييفبَِميفآَتدُهُميفاَفِرِحنَييفبَِميفآَتدُهُميفا**ِعنَديفَرهبِّ وَنيفبِدلَِّذيَنيفلِمنيفَفْ لِِهيفَوَياْلَتْلِ ُ ْميفْميفاَاَِمنيفَفْ لِِهيفَوَياْلَتْلِ ُ

َزُناونيَف ْنيفَخْلِفِهاْميفَأالَّيفَخاْوٌفيفَعَلاْ ِهْميفَواليَفُهاْميفََيْ َزُناونيَفَيْلَحُقوْايفهِبِميفمِّ ْنيفَخْلِفِهاْميفَأالَّيفَخاْوٌفيفَعَلاْ ِهْميفَواليَفُهاْميفََيْ اوَنيفيفيف**َيْلَحُقوْايفهِبِميفمِّ اوَنيفَياْلَتْلِ ُ َياْلَتْلِ ُ

َنيفابِنِْعَمٍةيفبِنِْعَمٍةيف َنيفامِّ يفاََّلَلهّلََلَهمِّ يفاَوَفْ ٍايفَوَأنَّ ُملْؤِمننِييَفُملْؤِمننِييَفاْاْاليَفُيِ  ُعيفَأْجَريفالاليَفُيِ  ُعيفَأْجَريفالََّلَلهّلََلَهَوَفْ ٍايفَوَأنَّ
(5)..  

 الجهاد باب من أبواب الجنة: -16
،يففاإنيف،يففاإنيفههجدهادوايف يفبال ايفاجدهادوايف يفبال ايفا)))) وال:  وال:   ع  الس   ع  الس       ع اا  ب  الصامت   ع اا  ب  الصامت عع

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 يف.261بور يفاللقر ،يفاآلية:يفيف(1)

،يف1625،يفبارقميفهبننيفالممذي،يفكتدبيفف دئايفاجلهد ،يفبدبيفمديفجادءيف يفف اايفالنفقاةيف يفبال ايفايفيف(2)

يف.2/124وصححهيفاألللدينيف يفصح حيفبننيفالممذي،يف

ثميفيف،ِخَطد يفاللعرييفأنيفُيلْؤخذيفَحْلايفمنيفل  يفأويفَيعريفأويفَكتَّدنيففُ ْجَعايف يفأَحديفَطَرف هيفَحْلقةيفخمطومة:يف(3)

يفَيِصرييفكدحْللقة يفحتى يفالطَّرفيفاآلخر يفف ه يفالَلعرييف،ُيَشد  يفُيَقد  يفُيَثنَّىيفعىليفخَمْطِمهيف،ُثم يف يفيف.ثم النهدية

 .120/يفيف2يفديث،غريبيفاحل

يف.1892ت ع فهد،يفبرقميفويفهلصدقةيف يفبل ايفاماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفايفيف(4)

 يف.171يف–يف169بور يفآ يفعمران،يفاآليدت:يفيف(5)
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يفوالغم يفيفيفههبدبيفمنيفأبوابيفاجلنة،يفينج يفابدبيفمنيفأبوابيفاجلنة،يفينج يفايفيفههاجلهد يف يفبل ايفااجلهد يف يفبل ايفا يفوالغم يفبهيفمنيفاهلم  ((((بهيفمنيفاهلم 
((11))..  

 ل ِّغ مناز  الشهداء:ما ُيب -17
الخ اا  بصدق، فع  س ل بو  الخ اا  بصدق، فع  س ل بو    هللهللوحيصل هذا اخلري الع عم ا  سهل اوحيصل هذا اخلري الع عم ا  سهل ا

منادز يفمنادز يفيفيفههالشهد  يفبصدقيفبل غهيفاالشهد  يفبصدقيفبل غهيفايفيفههمنيفبو يفامنيفبو يفا)))) ال:  ال:   أه الس   أه الس     حسعي حسعي 

((((الشهداء،يفوإنيفمدتيفعىليففرايهالشهداء،يفوإنيفمدتيفعىليففرايه
  هللهلل وال:  وال  سوول ا وال:  وال  سوول ا  ، وعو  أنوس ، وعو  أنوس ((22))

::  ((((منيفطلبيفالشهد  يفصد ًقديفُأعط هد،يفولويفتيفُتصلهمنيفطلبيفالشهد  يفصد ًقديفُأعط هد،يفولويفتيفُتصله))))
((33))..  

 فضل المجاهدين على القاعدين: -18
يفاْاْالَّيفَياْلاَتِوييفاْلَقدِعاُدوَنيفِماَنيفالاالَّيفَياْلاَتِوييفاْلَقدِعاُدوَنيفِماَنيفالاتعاىل: تعاىل:   هللهلل ال ا ال ا يفُملْؤِمننَِييفَغارْيُ اِريفُملْؤِمننَِييفَغارْيُ َ اِريفُأْوِِليفالرضَّ َ ُأْوِِليفالرضَّ

ااَايفااِاِبَِوْمَوالاابَِوْمَوالااََّلَلهّلََلَهُمَجدِهُدوَنيفِ يفَباالِ ِايفاُمَجدِهُدوَنيفِ يفَباالِ ِايفااْاَْوالااَوالاا ااَايفاِهْميفَوَأنُفاِلااِهْميفَف َّ ُمَجدِهِديَنيفُمَجدِهِديَنيفاْاْالااالااََّلَلهّلََلَهِهْميفَوَأنُفاِلااِهْميفَف َّ

اَايفاْاْالالََّلَلهّلََلهَِهْميفَوَأنُفاِلِهْميفَعىَليفاْلَقدِعِديَنيفَ َرَجًةيفَوُكا ًّيفَوَعَديفاِهْميفَوَأنُفاِلِهْميفَعىَليفاْلَقدِعِديَنيفَ َرَجًةيفَوُكا ًّيفَوَعَديفااِاِبَِوْمَوالبَِوْمَوال اَايفُحاْلنَىيفَوَف َّ ُحاْلنَىيفَوَف َّ

اًةيفيفيف**يفيفيفاْلَقدِعِديَنيفَأْجًرايفَعظِ ًميفيفاْلَقدِعِديَنيفَأْجًرايفَعظِ ًميفُمَجدِهِديَنيفَعىَليفُمَجدِهِديَنيفَعىَليفاْاْالالََّلَلهّلََلهَاا نُْهيفَوَمْغِفَرً يفَوَرمْحَ اًةيفَ َرَجدٍتيفمِّ نُْهيفَوَمْغِفَرً يفَوَرمْحَ َ َرَجدٍتيفمِّ

ِح ًميفيفيفّلَلهّلََلهَااَوَكدَنيفَوَكدَنيف ِح ًميفَغُفوًرايفرَّ َغُفوًرايفرَّ
(4)..  

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
،يف2/75،يفواحلااادكميفوصاااححه،يفووافقاااهيفالاااذهل ،يف330،يف326،يف319،يف316،يف5/314أمحاااد،يفيفيف(1)

،يفوقاد :يف))روا يفأمحاديفوالطارباينيف يفالكلارييفواألوباط،يف5/272وأور  يفاهل ثم يف يفممعيفالزوائاد،يف

وغري يفثقدت((،يفوحالنيفإباند  يفياع بيفوعلاديفالقاد ريفاألرنالؤو يف يفحديا تهميفوأحديفأبدن ديفأمحديف

يف.3/77عىليفزا يفاملعد يفالبنيفالق م،يف

يف.1908تعدى،يفبرقميفيفهماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفابتحلدبيفطلبيفالشهد  يف يفبل ايفايفيف(2)

يف.1908تعدى،يفبرقميفيفهماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفابتحلدبيفطلبيفالشهد  يف يفبل ايفايفيف(3)

 يف.96يف-95بور يفالنالدء،يفاآليتدن:يفيف(4)
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 الرحمة والمغفرة للشهداء: -19
اَنيفااَاََأْويفُماتهْميفلاَأْويفُماتهْميفلاََّلَلهّلََلَهَوَلائِنيفُقتِْلاتُْميفِ يفَبالِ ِايفاَوَلائِنيفُقتِْلاتُْميفِ يفَبالِ ِايفاتعواىل:تعواىل:  هللهلل ال ا ال ا اَنيفاَمْغِفَرٌ يفمِّ اٌةيفََّلَلهّلََلَهَمْغِفَرٌ يفمِّ اٌةيفَوَرمْحَ َوَرمْحَ

َّديفجَيَْمُعونيَف يفّمِّ َّديفجَيَْمُعونيَفَخرْيٌ يفّمِّ تهْميفَأْويفُقتِْلتُْميفإِلَىيفايفيفَََخرْيٌ تهْميفَأْويفُقتِْلتُْميفإِلَىيفاَولَئِنيفمه ونيَفََّلَلهّلََلَهَولَئِنيفمه ونيَفحُتَْ ُ حُتَْ ُ
(1)..  

ين:ُيكف ِّر كل ش ـ القتل في سبيل هللا20  يء إال الد 
مََـاب  عمرو بو  العوا  ب  عمرو بو  العوا    هللهللع  ع د اع  ع د ا ََ اهلل  ََنُه مََـارَضـي ََ اهلل  ََنُه : :   هللهلل وال:  وال  سوول ا وال:  وال  سوول ا  رَضـي

  ..((22))((((ننييْفييْفُيغفريفللشه ديفكايفذنبيفإاليفالدَّيفُيغفريفللشه ديفكايفذنبيفإاليفالدَّيف))))

أنيفاجلهاد يفأنيفاجلهاد يف))))أنه  ام فوع م فوذكر ذوم: أنه  ام فوع م فوذكر ذوم:     هللهللع   سول اع   سول ا  وع  أيب  لاا  وع  أيب  لاا  

، ، هللهللفقام   ل فقال: ضوا  سوول افقام   ل فقال: ضوا  سوول ا  ،،((((أف ايفاألعم أف ايفاألعم يفيفههاإليمنيفبداإليمنيفبد،يفو،يفوهه يفبل ايفا يفبل ايفا

ر عسو  خةاضوايأ فقوال لوه  سوول ا  هللهللأ أضت إه  للت يف س عل اأ أضت إه  للت يف س عل ا ر عسو  خةاضوايأ فقوال لوه  سوول اتلكفَّ : :   هللهللتلكفَّ

م  وال م  وال ثوثو  ،،((((وأنتيفصدبريفحمتالب،يفمقلايفغرييفمدبروأنتيفصدبريفحمتالب،يفمقلايفغرييفمدبريفيفههنعم،يفإنيفقتلتيف يفبل ايفانعم،يفإنيفقتلتيف يفبل ايفا))))

ور   هللهللأ، فقال: أ أضوت إه  للوت يف سو عل اأ، فقال: أ أضوت إه  للوت يف سو عل ا((((ك  يفقلتك  يفقلت)))): :   هللهلل سول ا سول ا ور أتكفَّ أتكفَّ

نعميفوأنتيفصادبريفحمتالاب،يفمقلاايفغارييفنعميفوأنتيفصادبريفحمتالاب،يفمقلاايفغارييف)))): :   هللهللعس  خةاضايأ فقال  سول اعس  خةاضايأ فقال  سول ا

ين،يففإنيفجربيايف ين،يففإنيفجربيايفمدبر،يفإاليفالدَّ ((((قد يفِليفذلكقد يفِليفذلكيفيفمدبر،يفإاليفالدَّ
((33))..  

 المجاهد بنفسه وماله أفضل الناس: -21
، أي السوا  أفضولأ ، أي السوا  أفضولأ هللهلل ال:  عل ضا  سول ا ال:  عل ضا  سول ا  ع  أيب سععد اخلد ي ع  أيب سععد اخلد ي 

ثاميفثاميف)))) ال: ثم مو أ  وال:  ال: ثم مو أ  وال:   ،،((((ههملؤمنيفجيدهديفبنفالهيفومدلهيف يفبل ايفاملؤمنيفجيدهديفبنفالهيفومدلهيف يفبل ايفا))))فقال: فقال: 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 يف.158يف-157بور يفآ يفعمران،يفاآليتدن:يفيف(1)

ين،يفبرقميفيفهماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفمنيفقتايف يفبل ايفايفيف(2) يف.1886كفرتيفخطديد يفإاليفالدَّ

يف.1885كفرتيفخطديد يفإاليفالدين،يفبرقميفيفهماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفمنيفقتايف يفبل ايفايفيف(3)
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((((ربه،يفويد يفالندسيفمنيفط  ربه،يفويد يفالندسيفمنيفط  يفيفههملؤمنيف يفيعبيفمنيفالشعدبيفيعلديفاملؤمنيف يفيعبيفمنيفالشعدبيفيعلديفا
((11))..  

ا فمات، فقد وقع أجره على هللا -22  :من خرج من بيته مجاهد 
َوَمنيفُُّيَدِجْريفِ يفَبالِ ِايفاَوَمنيفُُّيَدِجْريفِ يفَبالِ ِايفايفيفتعاىل: تعاىل:   هللهلل ال ا ال ا

جَيِاْديفِ يفاألَْرِضيفُماَراَغًميفَكثِارًيايفجَيِاْديفِ يفاألَْرِضيفُماَراَغًميفَكثِارًيايفََّلَلهّلََلَه

يفُيْدِرْكُهيفالايفيفَوَرُبولِهيِفَوَرُبولِهيِفيفيفّلَلهّلََلَهَوَبَعًةيفَوَمنيفَُيُْرْجيفِمنيفَبْ تِِهيفُمَهدِجًرايفإَِىيفاَوَبَعًةيفَوَمنيفَُيُْرْجيفِمنيفَبْ تِِهيفُمَهدِجًرايفإَِىيفا يفُيْدِرْكُهيفالاُثمَّ َمْوُتيفَفَقاْديفَمْوُتيفَفَقاْديفاْاُْثمَّ

ِحا ًميفيفيفّلَلهّلََلهََوَكاادَنيفاَوَكاادَنيفايفيفّلَلهّلََلَهَوَقاَعيفَأْجاُرُ يفَعاىليفاَوَقاَعيفَأْجاُرُ يفَعاىليفا ِحا ًميفَغُفاوًرايفرَّ َغُفاوًرايفرَّ
(2)
عوو  عوو    وعوو  أيب هرضور  وعوو  أيب هرضور    ،،

ملاانيفخاارجيف يفباال له،يفاليفُياارجيفإاليفإياامٌنيفيبيفملاانيفخاارجيف يفباال له،يفاليفُياارجيفإاليفإياامٌنيفيبيفيفيفههاا  ((33))انتاادبانتاادب)))) ووال:  ووال:   الس وو  الس وو  

أ خلاهيفاجلناة،يفأ خلاهيفاجلناة،يفيفيفوتصديٌقيفبربيل،يفأنيفأرجعهيفبميفناد يفمانيفأجاريفأويفغن ماة،يفأووتصديٌقيفبربيل،يفأنيفأرجعهيفبميفناد يفمانيفأجاريفأويفغن ماة،يفأو

يفعاىليفأمتا يفماديفقعادتيفخلا يفوياة،يفولاو  تيفأينيفأيُف يفعاىليفأمتا يفماديفقعادتيفخلا يفوياة،يفولاو  تيفأينيفأيُفولواليفأنيفأيق  قتاايف يفقتاايف يفولواليفأنيفأيق 

اكيَفكيَفتيَفتيَف))))ويف لفوا: ويف لفوا:   ،،((((قتااقتااأيُفأيُفيفيفمَّيفمَّيفأح اد،يفُثاأح اد،يفُثايفيفمَّيفمَّيفقتا،يفُثاقتا،يفُثاأح د،يفثميفأيُفأح د،يفثميفأيُفيفيفمَّيفمَّيف،يفثيُف،يفثيُفههبل ايفابل ايفا افَّ يفيفههايفاايفافَّ

تاه،يفتاه،يفلهيفاليفُيرجهيفمنيفب تهيفإاليفاجلهد يف يفبل لهيفوتصديقيفكلملهيفاليفُيرجهيفمنيفب تهيفإاليفاجلهد يف يفبل لهيفوتصديقيفكلمملنيفجدهديف يفبل ملنيفجدهديف يفبل 

يفيفمديفناد يفمانيفأجاريٍفمديفناد يفمانيفأجاريٍفيفيفالذييفخرجيفمنهيفمعالذييفخرجيفمنهيفمعيفيفهيفإىيفمالكنههيفإىيفمالكنهععججررأنيفيدخلهيفاجلنة،يفأويفييُفأنيفيدخلهيفاجلنة،يفأويفييُف

((((أويفغن مةيٍفأويفغن مةيٍف
مانيفمانيف))))، واألعامل بالسعات، و ود  وي يف مذوسد اإلموام أ ود: ، واألعامل بالسعات، و ود  وي يف مذوسد اإلموام أ ود: ((44))

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
،يفهه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفأف ايفالندسيفملؤمنيفجيدهديفبنفالاهيفومدلاهيف يفبال ايفامتفقيفعل يفيف(1)

يف.1888،يفوماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفاجلهد يفوالربد ،يفبرقميف2786برقميف

 يف.100بور يفالنالدء،يفاآلية:يفيف(2)

وق ااا:يفمعنااد يفتكفااايفيفأو يفبثوابااهيفوحالاانيفجزائااه،يفوق ااا:يفمعنااد يفأجاادبيفإىيفاملاارا ،يفانتاادب:يفيف(3)

يف.1/93بدملطلوب.يففتحيفاللدرييفالبنيفحجر،يف

رقااميفو،يف36متفااقيفعل ااه:يفاللخاادرييفواللفاا يفلااه،يفكتاادبيفاإلياامن،يفباادبيفاجلهااد يفماانيفاإلياامن،يفباارقميفيفيف(4)

،يفوماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبادبيفف اايفاجلهاد يف7463،يفورقميف7457،يفورقميف3123،يفورقميف2787

يف.1876،يفبرقميفهواخلروجيف يفبل ايفا
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يفعانيف ابتاهيفومادت،يففقاديفوقاعيفيفيفيفيفههخرجيفمنيفب تاهيفمدهاًدايف يفبال ايفاخرجيفمنيفب تاهيفمدهاًدايف يفبال ايفا يفعانيف ابتاهيفومادت،يففقاديفوقاعيففخارَّ فخارَّ

،يفأويفمادتيف،يفأويفمادتيفههتعدى،يفأويفلدغتهيف ابةيففمتيففقديفوقعيفأجار يفعاىليفاتعدى،يفأويفلدغتهيف ابةيففمتيففقديفوقعيفأجار يفعاىليفايفيفههأجر يفعىليفاأجر يفعىليفا

  ..))))((11))يفيفههحت يفأنفه،يففقديفوقعيفأجر يفعىليفاحت يفأنفه،يففقديفوقعيفأجر يفعىليفا

وإنيفمادتيفجارىيفوإنيفمادتيفجارىيف)))): : هللهللفوعم  موات يف الربوا، يف سو عل افوعم  موات يف الربوا، يف سو عل ا    الس  الس    و الو ال

((((لهيفالذييفكدنيفيعمله،يفوُأجرييفعل هيفرزقاهيفوأمانيفالفتادنلهيفالذييفكدنيفيعمله،يفوُأجرييفعل هيفرزقاهيفوأمانيفالفتادنعل هيفعمعل هيفعم
، وهوذا ، وهوذا ((22))

إه إه ))))أعلوم: أعلوم:   هللهللتعواىل مرابًةوا، وااعسول واتعواىل مرابًةوا، وااعسول وا  هللهللضؤكد فضول ااووت يف سو عل اضؤكد فضول ااووت يف سو عل ا

ملوه يف حوال ملوه يف حوال مات يف حال الربا، أ وري علعوه أ ور عملوه الوذي كواه ضعمات يف حال الربا، أ وري علعوه أ ور عملوه الوذي كواه ضع

 باطه، فعسمو لوه عملوه، وأ وري علعوه    وه فوري ق يف اجلسوة كوام ضور ق  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، الخ داء الذض  تكوه أ واح م يف حواصل الةري، تهكول مو  ثمور اجلسوة، 

((((وضلؤم  ل م  كل فلسة، و عل: م  فلاد القربوضلؤم  ل م  كل فلسة، و عل: م  فلاد القرب
((33))..  

 تعالى: مثل المجاهد في سبيل هللا -23
كمثاايفكمثاايفيفيفههاملجدهاديف يفبال ايفااملجدهاديف يفبال ايفامثاايفمثاايف)))) وال:  وال:   أه الس   أه الس     ع  أيب هرضر  ع  أيب هرضر  

،يفحتىيفيرجعيف،يفحتىيفيرجعيف،يفواليفص د يٍف،يفواليفص د يٍفاليفيفميفمنيفص  يٍفاليفيفميفمنيفص  يٍفيفيفههالصدئميفالقدئميفالقدنتيفبآيدتيفاالصدئميفالقدئميفالقدنتيفبآيدتيفا

  ..((44))((((ههاملجدهديف يفبل ايفااملجدهديف يفبل ايفا

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف(1) يفأمحيف يف يفاملالند، يفبرقميف26/340د يف16414، يفالذهل ، يفووافقه يفوصححه، يفواحلدكم، يف2، ،يف88/

وف هيفحممديفبنيفيف،والطرباينيف،روا يفأمحد)):يف503/يفيف5يف،ممعيفالزوائديفومنلعيفالفوائدوقد يفاهل ثم يف يف

يف.((وبق ةيفرجد يفأمحديفثقدتيفإبحدقيفمدل ،

يفتعدى.يفه،يفوتقد يفَّترجيهيف يفف ايفالربد يف يفبل ايفا1913ماللم،يفبرقميفيفيف(2)

يف.3/756املفهميفملديفأيكايفمنيفتلخ صيفكتدبيفماللم،يفيفيف(3)

،يفومالالم،يف2785متفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفف ايفاجلهد يفوالالاري،يفبارقميفيفيف(4)

= 
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 تعالى: ذروة اإلسالم الجهاد في سبيل هللا -24
رأسيفاألمااريفاإلباا  يفرأسيفاألمااريفاإلباا  يف)))) ووال لووه:  ووال لووه:   أه الس وو  أه الس وو    عوو  معووا  بوو    وول عوو  معووا  بوو    وول 

((((وعمو  يفالص  ،يفوذرو يفبندمهيفاجلهد وعمو  يفالص  ،يفوذرو يفبندمهيفاجلهد 
((11))..  

 :الجهاد في سبيل هللا سياحة أمة محمد  -25
، اوذه يل يف الذعاحة،  ال ، اوذه يل يف الذعاحة،  ال هللهللأه   اًل  ال: ضا  سول اأه   اًل  ال: ضا  سول ا  مامة مامة ع  أيب أع  أيب أ

، عسوودما كوواه ، عسوودما كوواه ((22))((يفيفههإنيفباا دحةيفأمتاا يفاجلهااد يف يفباال ايفاإنيفباا دحةيفأمتاا يفاجلهااد يف يفباال ايفا)))): : الس وو  الس وو  

اإلسالم ال ضهمر بالذهال يف األ ض، ومفا  وة الووط  واألح وال   وًرا اإلسالم ال ضهمر بالذهال يف األ ض، ومفا  وة الووط  واألح وال   وًرا 

، وهجوور اا احووات بوونيل الس وو  علعووه الصووال  ، وهجوور اا احووات بوونيل الس وو  علعووه الصووال  للووسفس بمفا  ووة ااووهلوشللووسفس بمفا  ووة ااووهلوش

يف هوذه األ ض، يف هوذه األ ض،   هللهللأه اإلسالم اض  احلعا  واجل اا يف سو عل اأه اإلسالم اض  احلعا  واجل اا يف سو عل ا))))والذالم: والذالم: 

((((ول  ضعدم ااذلم باًبا م  أبوابهول  ضعدم ااذلم باًبا م  أبوابه
((33))..  

 يعد  إعتاق رقبة: الرمي بسهم في سبيل هللا -26
    هللهلل ال: سومعت  سوول ا ال: سومعت  سوول ا    ع  أيب نجعح عمرو ب  ع ذة الذلم ع  أيب نجعح عمرو ب  ع ذة الذلم 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
= 

يف.1878،يفبرقميفهكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفالشهد  يف يفبل ايفا

،يفوابانيفمدجاه،يفكتادبيف2616من،يفبارقميفالممذي،يفكتدبيفاإليمن،يفبدبيفمديفجدءيفأنيفاحل ادءيفمانيفاإليايفيف(1)

،يفوصاححهيفاألللادينيف يفصاح حيف5/230،يفوأمحد،يف3973الفتن،يفبدبيفك يفاللالدنيف يفالفتنة،يفبرقميف

يف.2/138،يف413،يفوإرواءيفالغل ا،يفبرقميف2/359ابنيفمدجه،يف

،يفوحالانهيفاألللادينيف يفصاح حيف2486أبويف او ،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيف يفالنه يفعنيفالالا دحة،يفبارقميفيفيف(2)

يف.2/472 او ،يفبننيفأيبيف

يف.652انظر:يف ل ايفالراغلنييفإىيفريدضيفالصدحلني،يفصيفيف(3)
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((((فهاويفلاهيفعاد يفحمارريٍففهاويفلاهيفعاد يفحمارريٍفيفيفههرمىيفبالاهميف يفبال ايفارمىيفبالاهميف يفبال ايفايفيفمنمن))))ضقول: ضقول: 
، ولفوا ابو  ، ولفوا ابو  ((11))

،يفأصادب،يفأويفأخطاو،يف))))ما ه: ما ه:  ،يفأصادب،يفأويفأخطاو،يفمنيفرماىيفالعادويفبالاهم،يففللاميفباهمهيفالعادوَّ منيفرماىيفالعادويفبالاهم،يففللاميفباهمهيفالعادوَّ

((((ف عد يفرقلةف عد يفرقلة
((22))..  

 عمل قليال  وأجر كثير ا: -27
سَّوع       ال:  اء   ل إىل الس   ال:  اء   ل إىل الس    ع  الرباء ع  الرباء  ق  سَّوع  مل ق  مل

باحلدضود، فقوال: ضوا باحلدضود، فقوال: ضوا   ((33))

فهسولم ثوم  اتول فهسولم ثوم  اتول   ،،((((أبلميفثميفقدتااأبلميفثميفقدتاا)))): :   ، أ اتل أو أسلمأ فقال، أ اتل أو أسلمأ فقالهللهلل سول ا سول ا

((((عمايفقل ً ،يفوأجريفكثرًياعمايفقل ً ،يفوأجريفكثرًيا)))): :   هللهللفقلل، فقال  سول افقلل، فقال  سول ا
((44))..  

 من جه ز غازي ا فقد غزا: -28
اازيفغدزًيااديففقااديف)))) ووال:  ووال:     هللهللأه  سووول اأه  سووول ا    عوو   ضوود بوو  خالوودعوو   ضوود بوو  خالوود اازيفغدزًيااديففقااديفماانيفجهَّ ماانيفجهَّ

((((ومنيفخل يفغدزًيديف يفأهلهيففقديفغزاومنيفخل يفغدزًيديف يفأهلهيففقديفغزا، ، ((55))غزاغزا
((11))..  

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ُر:يفِعد يفيف(1) ايففُوْعتِقيفحمرَّ ريف:يفالذييفُجِعايفمنيفالَعل ديفُحرًّ  يفغريبيفيفالنهديةانظر:يف.يفأييفأْجُريفُمْعَتٍق.يفاملَحرَّ

يف.931/يفيف1يفاحلديث،

،يفوقاد يف1638،يفبارقميفهجدءيف يفف ايفالرما يف يفبال ايفاالممذي،يفكتدبيفف دئايفاجلهد ،يفبدبيفمديفيفيف(2)

،يفوأخرجهيفابانيف((هذايفحديثيفحالنيفصح ح،يفوأبويفنج ح:يفهويفعمرويفبنيفعلالةيفالاللم ))الممذي:يف

،يفوصاححهيفاألللادينيف يفصاح حيفباننيف2812،يفبرقميفهمدجه،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفالرم يف يفبل ايفا

يف.2/126الممذي،يف

مغطىيفبدلال ح،يفوق ا:يفهويفالاذييفعاىليفرأباهيفخاوذ ،يفانظار:يفالنهدياةيفالبانيفاألثاري،يفيفمقنعيفبدحلديد:يفيف(3)

يف.130،يفوتفالرييفغريبيفمديف يفالصح حنييفللحم دي،يفص4/114بدبيفالقدفيفمعيفالنون،يف

،يفومالالم،يف2808متفقيفعل اه:يفاللخادري،يفكتادبيفاجلهاد ،يفبادبيفعماايفصادلحيفقلاايفالقتاد ،يفبارقميفيفيف(4)

يف.1900نةيفللشه د،يفبرقميفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفثلوتيفاجل

ُته زيفالغدزي:يفحتم له،يفوإعدا يفمديفَيتادجيفإل اهيف يفغازو ،يفومعناىيفخلا يفغدزًياديف يفيفمنيفجهزيفغدزًيد:يفيف(5)

أهله:يفأييفقد يفمقدمهيف يفمراعد يفأحاوا يفأهلاه.يفانظار:يفالنهدياةيف يفغريابيفاحلاديثيفالبانيفاألثاري،يفبادبيف

= 



 فضل الجهاد في سبيل هللا تعالى

 

49 

  

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
= 

يف.2/66خلدءيفمعيفال  ،يف،يفوبدبيفا1/321اجل ميفمعيفاهلدء،يف

اازيفغدزًياد،يفبارقميفيفيف(1) ،يفومالالم،يفكتاادبيف2843متفاقيفعل اه:يفاللخادري،يفكتادبيفاجلهااد ،يفبادبيفف اايفمانيفجه 

يف.1895اإلمدر ،يفبدبيفف ايفإعدنةيفالغدزييف يفبل ايفاه،يفمركوبيفوغري ،يفوخ فتهيف يفأهلهيفبخري،يفبرقميف
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 : الرتهيب من ترك اجلهادثامناملبحث ال

ماانيفماادتيفوتيفيغااز،يفوتيفماانيفماادتيفوتيفيغااز،يفوتيف)))): :   هللهلل ووال:  ووال  سووول ا ووال:  ووال  سووول ا  عوو  أيب هرضوور  عوو  أيب هرضوور  

((((َيدثيفبهيفنفاله،يفمدتيفعىليفيعلةيفمنيفنفدقَيدثيفبهيفنفاله،يفمدتيفعىليفيعلةيفمنيفنفدق
((11))..  

امانيفتيفيغاز،يفأويفجُييفمانيفتيفيغاز،يفأويفجُييف)))) وال:  وال:   عو  الس و  عو  الس و    وع  أيب أمامة وع  أيب أمامة  اهِّ زيفغدزًياد،يفأويفزيفغدزًياد،يفأويفهِّ

((((بقدرعةيفقلايفيو يفالق دمةبقدرعةيفقلايفيو يفالق دمةيفيفههُيل يفغدزًيديف يفأهلهيفبخري،يفأصدبهيفاُيل يفغدزًيديف يفأهلهيفبخري،يفأصدبهيفا
((22))..  

إذايفتلاديعتميفإذايفتلاديعتميف))))ول: ول: ضقضق    هللهلل ال: سمعت  سول ا ال: سمعت  سول ا  َنَُاَنَُا  هللهللرضَ ارضَ ا  وع  اب  عمروع  اب  عمر

يفيفههبدلع نة،يفوأخذتميفأذندبيفاللقر،يفورض تميفبدلزر يفوتركتميفاجلهاد ،يفبال طيفابدلع نة،يفوأخذتميفأذندبيفاللقر،يفورض تميفبدلزر يفوتركتميفاجلهاد ،يفبال طيفا

أو كام  ال أو كام  ال   ،،((((عل كميفذالًّيفاليفينزعهيفحتىيفترجعوايفإىيف ينكمعل كميفذالًّيفاليفينزعهيفحتىيفترجعوايفإىيف ينكم
((33))..  

تعواىل ث وت مو  حودض  تعواىل ث وت مو  حودض    هللهللوللل ل عىل االسلعداا للج واا يف سو عل اوللل ل عىل االسلعداا للج واا يف سو عل ا

يفلِيفمنيفعيَفمنيفعيَف)))): : ضرفعه للس   ضرفعه للس     عق ة ب  عامر عق ة ب  عامر 
الرم يفثميفتركهيففل  يفمناد،يفأويفالرم يفثميفتركهيففل  يفمناد،يفأويفيفيفميَفميَفلِ

((((قديفعىصقديفعىص
((44))..  

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.1910لغزو،يفبرقميفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفمنيفمدتيفوتيفيغزيفوتيفَيدثيفنفالهيفبديفيف(1)

،يفوحالنهيفاألللدينيف يفصح حيفباننيف2503أبويف او ،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفكراه ةيفترايفالغزو،يفبرقميفيفيف(2)

يف.2/75أيبيف او ،يف

،يف2/84،يفومالانديفاإلماد يفأمحاد،يف3462أبويف او ،يفكتدبيفالل و ،يفبدبيف يفالنه يفعانيفالع ناة،يفبارقميفيفيف(3)

يف.11صح حة،يفبرقميفوصححهيفاألللدينيفملجمو يفطرقهيف يفبلاللةيفاألحد يثيفال

يف.1919ماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفف ايفالرم يفواحلثيفعل هيفوذ يفمنيفعلمهيفونال ه،يفبرقميفيفيف(4)
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 ملعركة: الشهداء يف غري اعساتاملبحث ال

الخ داء يف ملري ااعركة يف عد  أحووال، وخصوال، وأالوة الخ داء يف ملري ااعركة يف عد  أحووال، وخصوال، وأالوة   بنيل الس   بنيل الس   

 ووال:  ووال:     هللهللأه  سوول اأه  سوول ا  هوذه اخلصوال ثابلووة يف الذوسة، فعو  أيب هرضوور  هوذه اخلصوال ثابلووة يف الذوسة، فعو  أيب هرضوور  

الشهداءيفمخالة:يفاملطعون،يفوامللطون،يفوالَغِرُق،يفوصدحبيفاهلد ،يفوالشاه ديفالشهداءيفمخالة:يفاملطعون،يفوامللطون،يفوالَغِرُق،يفوصدحبيفاهلد ،يفوالشاه ديف))))

الطادعونيفياهد  يفالطادعونيفياهد  يف))))أنوه  وال: أنوه  وال:   ع  الس و  ع  الس و    ، وع  أنس ، وع  أنس ((11))((((هه يفبل ايفا يفبل ايفا

((((لكايفماللملكايفماللم
((22))..  

ونيفالشااه ديف)))): :   هللهلل ووال:  ووال  سووول ا ووال:  ووال  سووول ا  وعوو  أيب هرضوور  وعوو  أيب هرضوور   ونيفالشااه ديفمااديفتعااد  مااديفتعااد 

 ل  ، م   ل ، م   ل هللهللالوا: ضا  سول االوا: ضا  سول اأ  أ  ((((ف كمف كم
إنيفإنيف))))ف وو شو عد،  وال: ف وو شو عد،  وال:   هللهلليف س عل ايف س عل ا  ل  ل  ل 

ايف يفايف يفتِاتِامانيفقيُفمانيفقيُف))))أ  ال: أ  ال: هللهلل الوا: فم  هم ضا  سول ا الوا: فم  هم ضا  سول ا  ،،((((يهداءيفأمت يفإًذايفلقل ايهداءيفأمت يفإًذايفلقل ا

فهاويفياه د،يفومانيفمادتيف يففهاويفياه د،يفومانيفمادتيف يفيفيفههفهويفيه د،يفومانيفمادتيف يفبال ايفافهويفيه د،يفومانيفمادتيف يفبال ايفايفيفههبل ايفابل ايفا

، ويف  واضووة: ، ويف  واضووة: ((((الطاادعونيففهااويفيااه د،يفوماانيفماادتيف يفالاالطنيففهااويفيااه دالطاادعونيففهااويفيااه د،يفوماانيفماادتيف يفالاالطنيففهااويفيااه د

((((والغريقيفيه دوالغريقيفيه د))))
((33))..  

الشهداءيفبالعة،يفباوىيفالشهداءيفبالعة،يفباوىيف))))أنه  ال: أنه  ال:   ع  الس   ع  الس     وع   ابر ب  علعك وع   ابر ب  علعك 

د،يفوصدحبيفذاتيفاجَلنِبيفد،يفوصدحبيفذاتيفاجَلنِبيف:يفاملطعونيفيه د،يفوالَغِرُقيفيه :يفاملطعونيفيه د،يفوالَغِرُقيفيه ههالقتايف يفبل ايفاالقتايف يفبل ايفا

يه د،يفوامللطونيفيه د،يفواحَلِرُقيفيه د،يفوالذييفيموتيفحتتيفاهلد يفياه د،يفيه د،يفوامللطونيفيه د،يفواحَلِرُقيفيه د،يفوالذييفيموتيفحتتيفاهلد يفياه د،يف
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

،يفومالالم،يف2829متفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد ،يفبادبيفالشاهد  يفبالعيفباوىيفالقتاا،يفبارقميفيفيف(1)

يف.1914كتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفب دنيفالشهداء،يفبرقميف

يف.1916الشهداء،يفبرقميفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفب دنيفيفيف(2)

يف.1915ماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفب دنيفالشهداء،يفبرقميفيفيف(3)
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((((واملرأ يفمتوتيفبُجمٍعيفيه دواملرأ يفمتوتيفبُجمٍعيفيه د
((11))..  

إنيف يفالقتاايفياهد  ،يفإنيف يفالقتاايفياهد  ،يف)))): : ضرفعوه إىل الس و  ضرفعوه إىل الس و    وع  ع اا  ب  الصامت وع  ع اا  ب  الصامت 

و يفالطدعونيفيهد  ،يفو يفاللطنيفياهد  ،يفو يفالغارقيفياهد  ،يفو يفالنفالادءيفو يفالطدعونيفيهد  ،يفو يفاللطنيفياهد  ،يفو يفالغارقيفياهد  ،يفو يفالنفالادءيف

((((يقتلهديفولدهديفمجعدءيفيهد  يقتلهديفولدهديفمجعدءيفيهد  
((22))..  

اخول عوىل ع واا  بو  الصوامت اخول عوىل ع واا  بو  الصوامت     هللهللوع   اشود بو  ح وعن أه  سوول اوع   اشود بو  ح وعن أه  سوول ا

فقوال فقوال   أأ((((أتعلمونيفمنيفالشه ديفمنيفأمت أتعلمونيفمنيفالشه ديفمنيفأمت )))): :   هللهللضعواه يف مرضه، فقال  سول اضعواه يف مرضه، فقال  سول ا

إنيفياهداءيفإنيفياهداءيف)))): :   هللهلل، الصابر االلذوب، فقوال  سوول ا، الصابر االلذوب، فقوال  سوول اهللهللل ال اسوسو    : ضا: ضاع اا  ع اا  

يااهد  ،يفوالطاادعونيفيااهد  ،يفوالاالطنيفيااهد  ،يفوالطاادعونيفيااهد  ،يفوالاالطنيفيفيفيفيفههأمتاا يفإًذايفلقل ااا:يفالقتااايف يفباال ايفاأمتاا يفإًذايفلقل ااا:يفالقتااايف يفباال ايفا

يف اه يفيهد  ،يفوالنفالدءيفجيرهديفولدهديفبرس يفإىيفاجلنة،يفواحلرق،يفوالالِّ اه ((((يهد  ،يفوالنفالدءيفجيرهديفولدهديفبرس يفإىيفاجلنة،يفواحلرق،يفوالالِّ
((33))..  

 ونيفمدلاهيففهاويف ونيفمدلاهيففهاويفيفيفَايفَايفتِاتِامانيفقيُفمانيفقيُف)))): : لس و  لس و  اا  ه إىله إىلضرفعوضرفعو  وع  سععد بو   ضود وع  سععد بو   ضود 

يه د،يفومنيفقتايف ونيفأهلهيففهاويفياه د،يفومانيفقتاايف ونيف يناهيففهاويفياه د،يفيه د،يفومنيفقتايف ونيفأهلهيففهاويفياه د،يفومانيفقتاايف ونيف يناهيففهاويفياه د،يف

((((ومنيفقتايف ونيف مهيففهويفيه دومنيفقتايف ونيف مهيففهويفيه د
مانيفقتاايفمانيفقتاايف))))، وع  سوضد ب  مقره ضرفعه: ، وع  سوضد ب  مقره ضرفعه: ((44))
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

،يفواللفا يفلاه،يفوأباويف او ،يف1/334مدلكيف يفاملوطو،يفكتدبيفاجلندئز،يفبدبيفالنه يفعانيفاللكادءيفعاىليفامل ات،يفيفيف(1)

،يفوالنالادئ ،يفكتادبيفاجلنادئز،يفبادبيفالنها يف3111كتدبيفاجلندئز،يفبدبيفف ايفمنيفمدتيف يفالطدعون،يفبارقميف

،يفوقاد يفالنالادئ يف يفاملارأ :يف))ياه د ((يفبدلتادءيفاملربوطاة،يفوصاححهيف1847نيفاللكدءيفعىليفامل ات،يفبارقميفع

يف.40،يفواألللدينيف يفأحكد يفاجلندئز،يفص13/66النووييف يفطحيفصح حيفماللم،يف

:يف))روا يفالطارباينيفوأمحاديف5/300،يفوقد يفاهل ثم يف يفممعيفالزوائد،يف317،يف315،يف5/314أمحد،يفيفيف(2)

يفثقدت((.بنحو ،يفورجدهلميف

:يف))روا يفأمحااديفورجدلااهيفثقاادت((،يف5/299،يفوقااد يفاهل ثماا يف يفممااعيفالزوائااد،يف3/489أمحااد،يفيفيف(3)

يف.39وصححيفإبند  يفاألللدينيف يفأحكد يفاجلندئز،يفص

،يفوابانيفمدجاه،يفبارقميف1418،يفوالمماذي،يفبارقميف4099،يفوالنالدئ ،يفبارقميف4772أبويف او ،يفبرقميفيفيف(4)

= 
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(((( ونيفمظلمتهيففهويفيه د ونيفمظلمتهيففهويفيه د
((11))..  

أعلم باأل ول، أعلم باأل ول،   والذي ض  ر أنه والذي ض  ر أنه )))): : --  هللهلل  ه ا  ه ا  –– ال احلافا اب  حجر  ال احلافا اب  حجر 

ا يف و ت آخر، وي ضقصود احلصو يف يشء ا يف و ت آخر، وي ضقصود احلصو يف يشء ثم أعلم  ضاا  عىل  لك، فذكرهثم أعلم  ضاا  عىل  لك، فذكره

م   لك، و د ا لمع لسا م  الةرق اجلعد  أكثر م  عرشوض  خصولة، فوإه 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  جممو  موا  دملوه مموا اشولملت علعوه األحااضو  اللو   كر وا أ بوع عرشو  

((((خصلةخصلة
،  لت: وه  الل  اشلملت علع ا هوذه األحااضو  اللو   كر وا ،  لت: وه  الل  اشلملت علع ا هوذه األحااضو  اللو   كر وا ((22))

  هسا، وه  عىل السلو اآليت:هسا، وه  عىل السلو اآليت:

يفتِيفمنيفقيُفمنيفقيُفيفيف--11
يفيفتعدىيففهويفيه د.تعدىيففهويفيه د.يفيفهه يفبل ايفا يفبل ايفايفيفَايفَايفتِ

ضعس  ي ض ار احلرل ولو ي ضعس  ي ض ار احلرل ولو ي   يففهويفيه د،يففهويفيه د،تعدىتعدىيفيفههمنيفمدتيف يفبل ايفامنيفمدتيف يفبل ايفايفيف--22

  ضخاهده، وبهي صفة مات.ضخاهده، وبهي صفة مات.

  وهو الذي ضموت بالةاعوه، وهو الوباء.وهو الذي ضموت بالةاعوه، وهو الوباء.  يه د،يه د،يفيفاملطعوناملطعونيفيف--33

وهو الذي ضموت م  علة الو ة ، كاالسلذوقاء وهوو وهو الذي ضموت م  علة الو ة ، كاالسلذوقاء وهوو ه د،يفه د،يفيييفيفامللطونامللطونيفيف--44

  وش، واإلس ال، و عل: هو الذي ضموت بداء بةسه مةلًقا.وش، واإلس ال، و عل: هو الذي ضموت بداء بةسه مةلًقا.انلفاخ اجلانلفاخ اجل

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
= 

يف،يفوتقد يفَّترجيه.1652،يفوأمحد،يفبرقميف2580

،يفوصححهيفاألللدينيف يفصح حيف4101النالدئ ،يفكتدبيفاملحدربة،يفبدبيفمنيفقتايف ونيفمظلمته،يفبرقميفيفيف(1)

يف.3/858النالدئ ،يف

،يفأويفلدغتهيفهدماة،يفأويفمادتيفعاىليففراياهيفه،يفوذكر:يفمنيفوقصهيففربهيف يفبل ايفا6/43فتحيفاللدري،يفيفيف(2)

هد  ((،يفوالبانيفتعدى،يففهويفيه د،يفوصححيفالدارقطن يف))موتيفالغريابيفيايفهعىليفأييفحت يفيدءيفا

يفحلدن:يف))منيفمدتيفمرابًطديفمدتيفيه ًدا((.
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وهوو الوذي ضمووت ملرضًقوا يف ااواء، ضوروى بووري ضواء وهوو الوذي ضمووت ملرضًقوا يف ااواء، ضوروى بووري ضواء   يه د،يه د،يفيفالَغِرُقيفالَغِرُقيفيفيف--55

  كلذ  ، وضروى بالعاء، وهو للم الوة: كعلعم.كلذ  ، وضروى بالعاء، وهو للم الوة: كعلعم.

  وهو الذي ضموت حتت اذدم.وهو الذي ضموت حتت اذدم.  يه د،يه د،يفيفوصدحبيفاهلد وصدحبيفاهلد يفيف--66

، يف هوذه ، يف هوذه وهو الذي ضموت بلرق السا ، وم  فرَّ وهو الذي ضموت بلرق السا ، وم  فرَّ يه د،يفيه د،يفيفيفواحلريقواحلريقيفيف--77

الثالثة وي ضللرل  حلل أصابه يشء م   لك فامت، ف و عوا   وأموره إىل الثالثة وي ضللرل  حلل أصابه يشء م   لك فامت، ف و عوا   وأموره إىل 

  ..((11))، إه شاء عذبه، وإه شاء عفا عسه، إه شاء عذبه، وإه شاء عفا عسههللهللاا

، وهو   رحوة تكووه يف اجلسوب، وو م ، وهو   رحوة تكووه يف اجلسوب، وو م يه ديه ديفيفصدحبيفذاتيفاجلنبصدحبيفذاتيفاجلنبيفيف--88

  شدضد باطسًا.شدضد باطسًا.

وضقال بضم اجلعم وكّسها، وه  اارأ  وضقال بضم اجلعم وكّسها، وه  اارأ    يه د ،يه د ،يفيفاملرأ يفمتوتيفبُجمعاملرأ يفمتوتيفبُجمعيفيف--99

توت حاماًل، و د  عت ولودها يف بةس وا، و عول: هو  ال كور، وصولح توت حاماًل، و د  عت ولودها يف بةس وا، و عول: هو  ال كور، وصولح 

  ..((22))القرط   والسووي األولالقرط   والسووي األول

يفتِيفمنيفقيُفمنيفقيُفيفيف--1010
يفيفيه د.يه د.يفيفايف ونيفمدلهيففهوايف ونيفمدلهيففهوتِ

يفيفمنيفقتايف ونيفأهلهيففهويفيه د.منيفقتايف ونيفأهلهيففهويفيه د.يفيف--1111

يفيفمنيفقتايف ونيف ينهيففهويفيه د.منيفقتايف ونيف ينهيففهويفيه د.يفيف--1212

يفيفمنيفقتايف ونيف مهيففهويفيه د.منيفقتايف ونيف مهيففهويفيه د.يفيف--1313

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.3/757املفهميفملديفأيكايفمنيفتلخ صيفكتدبيفماللم،يفيفيف(1)

-3/756كايفهذ يفال اوحيفللكلامتيفمانيفاملفهاميفملاديفأياكايفمانيفتلخا صيفكتادبيفمالالميفللقرطلا ،يفيفيف(2)

يف.6/43،يفوانظر:يففتحيفاللدري،يفالبنيفحجر،يف67-13/66،يفوطحيفالنووييفعىليفصح حيفماللم،يف758
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يفيفمنيفقتايف ونيفمظلمتهيففهويفيه د.منيفقتايف ونيفمظلمتهيففهويفيه د.يفيف--1414

يفيفيف--1515 اه يفالالِّ اه ، بكّسو الذوني وضومل ا، وتخودضد الوالم، وهوو ااء  ، بكّسو الذوني وضومل ا، وتخودضد الوالم، وهوو ااء  يهد  يهد  يفيفالالِّ

و سوعال طوضول موع و سوعال طوضول موع حيدث يف الروة ضؤول إىل  ات اجلسب، و عل:  كوام، أحيدث يف الروة ضؤول إىل  ات اجلسب، و عل:  كوام، أ

لل هااضة، و عل: ملري  لك لل هااضة، و عل: ملري  لك ل   ..((11)) ل

  

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.2/309المغ بيفوالمه بيفللمنذري،يفيفيف(1)
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 : أسباب النصر على األعداءعاشراملبحث ال

م  ااعلوم ضقعسًا أه السص عىل األعداء له أس ال حتققه للمذلمني عىل م  ااعلوم ضقعسًا أه السص عىل األعداء له أس ال حتققه للمذلمني عىل 

  تعاىل، وم  هذه األس ال ما ضهيت:تعاىل، وم  هذه األس ال ما ضهيت:  هللهللعدوهم، بإ ه اعدوهم، بإ ه ا

 اإليمان والعمل الصالح: -1
 وني عوىل أعوداو م، و لوك بإد وا  اضوس م،  وني عوىل أعوداو م، و لوك بإد وا  اضوس م، ااؤمسني بالسص ااااؤمسني بالسص اا  هللهللوعد اوعد ا

ايفُرُباَلنَديفَوالَّاِذيَنيفوإهالك عدوهم وإه طال الزم ،  ال تعاىل: وإهالك عدوهم وإه طال الزم ،  ال تعاىل:  اديفَلنَنرُصُ ايفُرُباَلنَديفَوالَّاِذيَنيفإِنَّ اديفَلنَنرُصُ إِنَّ

ْنَ ديفَوَيااْوَ يفَيُقااوُ يفاألَْيااَهد يُفاْاْآَمنُااوايفِ يفالااآَمنُااوايفِ يفالاا ْنَ ديفَوَيااْوَ يفَيُقااوُ يفاألَْيااَهد يُفَحَ دِ يفالااده ِمنَييفِمنَييفاِاَِيااْوَ يفاليفَينَفااُعيفالظَّدلااَيااْوَ يفاليفَينَفااُعيفالظَّدلاايفيف**يفيفَحَ دِ يفالااده

ْميفَول ْميفَولَمْعِذَرُعُ ْعنَُةيفَولاَاََمْعِذَرُعُ ْعنَُةيفَولُهُميفاللَّ اريِفاَاَُهُميفاللَّ اريِفُهْميفُبوُءيفالدَّ ُهْميفُبوُءيفالدَّ
(1)
اديفيفيفَوَكادنيَفَوَكادنيَف  و ال سو لانه:و ال سو لانه:  ،، اديفَحقًّ َحقًّ

يفال يفالَعَلْ نَديفَنرْصُ ُملْؤِمننِييَفُملْؤِمننِييَفاْاَْعَلْ نَديفَنرْصُ
(2)
وااؤمسوه ااوعوواوه بالسصو هوم ااوصووفوه وااؤمسوه ااوعوواوه بالسصو هوم ااوصووفوه   ،،

ْميفَوإَِذايفُتلِيفيفيفّلَلهّلََلهَُملْؤِمنُوَنيفالَِّذيَنيفإَِذايفُذكَِريفاُملْؤِمنُوَنيفالَِّذيَنيفإَِذايفُذكَِريفااْاَْميفالَميفالااإِنَّيفإِنَّيف  بقوله تعاىل:بقوله تعاىل: ْميفَوإَِذايفُتلِيفَوِجَلْتيفُقُلوهُبُ َ اْتيفَ اْتيفَوِجَلْتيفُقُلوهُبُ

ُلاونيَف ِاْميفَيَتَوكَّ ْميفإِيَمًنديفَوَعاىَليفَرهبِّ ُلاونيَفَعَلْ ِهْميفآَيدُتُهيفَزاَ ْعُ ِاْميفَيَتَوكَّ ْميفإِيَمًنديفَوَعاىَليفَرهبِّ اَ َ يفيفيف**  َعَلْ ِهْميفآَيدُتُهيفَزاَ ْعُ اَ َ يفالَّاِذيَنيفُيِق ُماوَنيفالصَّ الَّاِذيَنيفُيِق ُماوَنيفالصَّ

َّديفَرَزْقنَدُهْميفُينِفُقاونيَف َّديفَرَزْقنَدُهْميفُينِفُقاونيَفَوِّم اديفلاااُأْوَلاائَِكيفُهاُميفاْلاُأْوَلاائَِكيفُهاُميفاْلايفيف**َوِّم اديفلاُملْؤِمنُوَنيفَحقًّ ُهْميفَ َرَجادٌتيفِعناَديفُهْميفَ َرَجادٌتيفِعناَديفاَّاَُّملْؤِمنُوَنيفَحقًّ

ِااْميفَوَمْغِفااَرٌ يفَوِرْزٌقيفَكااِريميٌف ِااْميفَوَمْغِفااَرٌ يفَوِرْزٌقيفَكااِريميٌفَرهبِّ َرهبِّ
(3)
الَّااِذيَنيفآَمنُااوايفالَّااِذيَنيفآَمنُااوايفيفيفّلَلهّلََلهََوَعااَديفاَوَعااَديفاتعوواىل: تعوواىل:   هللهللو ووال او ووال ا  ،،

دلِيف دلِيفِمنُكْميفَوَعِمُلوايفالصَّ َحدِتيفَلَ اْلاَتْخلَِفنَُّهميفِ يفاألَْرِضيفَكاَميفاْباَتْخَلَ يفالَّاِذيَنيفَحدِتيفَلَ اْلاَتْخلَِفنَُّهميفِ يفاألَْرِضيفَكاَميفاْباَتْخَلَ يفالَّاِذيَنيفااِمنُكْميفَوَعِمُلوايفالصَّ

اانيفَبْعااِديفِمااِماا َلنَُّهميفمِّ ااْميفَوَلُ َلاادِّ ااْميفِ ياانَُهُميفالَّااِذييفاْرَتَىاايفهَلُ يفهَلُ اانَنَّ اانيفَبْعااِديفنيفَقااْللِِهْميفَوَلُ َمكِّ َلنَُّهميفمِّ ااْميفَوَلُ َلاادِّ ااْميفِ ياانَُهُميفالَّااِذييفاْرَتَىاايفهَلُ يفهَلُ اانَنَّ نيفَقااْللِِهْميفَوَلُ َمكِّ

ُكوَنيفيِبيفَياْ ًئديفَوَمانيفَكَفاَريفَبْعاَديفَذلِاَكيفَفُوْوَلئِاَكيف ُكوَنيفيِبيفَياْ ًئديفَوَمانيفَكَفاَريفَبْعاَديفَذلِاَكيفَفُوْوَلئِاَكيفَخْوفِِهْميفَأْمنًديفَيْعُلُدوَننِ يفاليفُيْ ِ َخْوفِِهْميفَأْمنًديفَيْعُلُدوَننِ يفاليفُيْ ِ

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 يف.52يف-51بور يفغدفر،يفاآليتدن:يفيف(1)

 يف.47بور يفالرو ،يفاآلية:يفيف(2)

 يف.4يف-2بور يفاألنفد ،يفاآليدت:يفيف(3)



 أسباب النصر على األعداء

 

57 

ُهااُميفاْلَفدِبااُقونيَفُهااُميفاْلَفدِبااُقونيَف
(1)
َعااَايفاتعوواىل: تعوواىل:   هللهللو ووال او ووال ا  ،، َعااَايفاَوَلاانيفجَيْ لِْلَكاادفِِريَنيفَعااىَليفلِْلَكاادفِِريَنيفَعااىَليفيفيفّلَلهّلََلهََوَلاانيفجَيْ

ُملْؤِمننَِييفَبلِ  يًفُملْؤِمننَِييفَبلِ  يًفاْاْالال
(2)..  

 تعالى: نصر دين هللا -2
تعوواىل، والقعووام بووه  وووالً، تعوواىل، والقعووام بووه  وووالً،   هللهللوموو  أع ووم أسوو ال السصوو: نصوو اضوو  اوموو  أع ووم أسوو ال السصوو: نصوو اضوو  ا

يفاتعاىل: تعاىل:   هللهللواعلقاًاا، وعماًل، واعو .  ال اواعلقاًاا، وعماًل، واعو .  ال ا نَّ يفاَوَلَ نرُصَ نَّ يفايفيفّلَلهّلََلهََوَلَ نرُصَ ُ يفإِنَّ يفاَمنيفَينرُصُ ُ يفإِنَّ يفيفّلَلهّلََلَهَمنيفَينرُصُ
يفَعِزيازيٌف يفَعِزيازيٌفَلَقِويٌّ نَّادُهْميفِ يفاألَْرِضيفَأَقادميُفيفيف**َلَقِويٌّ كَّ نَّادُهْميفِ يفاألَْرِضيفَأَقادميُفالَّاِذيَنيفإِنيفمَّ كَّ َكادَ يفالَّاِذيَنيفإِنيفمَّ ا َ يفَوآَتاُوايفالزَّ َكادَ يفوايفالصَّ ا َ يفَوآَتاُوايفالزَّ وايفالصَّ

َعدِقَلُةيفاألُُموريِفَعدِقَلُةيفاألُُموريِفيفيفّلَلهّلََلَهُمنَكِريفويَفُمنَكِريفويَفااَمْعُروِفيفَوهَنَْوايفَعِنيفاليْفَمْعُروِفيفَوهَنَْوايفَعِنيفاليْفااَوَأَمُروايفبِدليْفَوَأَمُروايفبِدليْف
، و وال تعواىل: ، و وال تعواىل: (3)

اوايفا ديفالَِّذيَنيفآَمنُاوايفإِنيفَتنرُصُ َ اوايفاَيديفَأُّيه ديفالَِّذيَنيفآَمنُاوايفإِنيفَتنرُصُ َ اُكْميفَوُيَثلِّاْتيفَأْقاَداَمُكميْفيفيفّلَلهّلََلَهَيديفَأُّيه اُكْميفَوُيَثلِّاْتيفَأْقاَداَمُكميْفَينرُصْ َوالَّاِذيَنيفَوالَّاِذيَنيفيفيف**َينرُصْ

يفَأْعَمَلااَاَديفل يفديفل يفَكَفُروايفَفَتْعاًليفَكَفُروايفَفَتْعاًليف يفَأْعَمَلاُهْميفَوَأَضااَّ يفُجناَدَنديفَلا : :اهلل اهلل   و والو وال  ،،(4)ُهميْفُهميْفااُهْميفَوَأَضااَّ يفُجناَدَنديفَلاَوإِنَّ ُهُميفُهُميفااَوإِنَّ

اْلَغدلُِلونيَفاْلَغدلُِلونيَف
(5)..  

 واألخذ باألسباب: التوكل على هللا -3
  هللهللمع إعوداا القوو  مو  أع وم عوامول السصون لقوول امع إعوداا القوو  مو  أع وم عوامول السصون لقوول ا  هللهللاللوكل عىل االلوكل عىل ا

اِايفاْلايفيفّلَلهّلََلَهَوَعىَليفاَوَعىَليفاتعاىل: تعاىل:  اِايفاْلاَفْلَ َتَوكَّ ُملْؤِمنُونيَفُملْؤِمنُونيَفااَفْلَ َتَوكَّ
(6)
اُكُميفو وال سو لانه: و وال سو لانه: ، ،  اُكُميفإِنيفَينرُصْ إِنيفَينرُصْ

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 يف.55بور يفالنور،يفاآلية:يفيف(1)

 يف.141بور يفالنالدء،يفاآلية:يفيف(2)

يفيف.41يف-40بور يفاحلج،يفاآليتدن:يفيف(3)

 يف.8يف-7بور يفحممد،يفاآليتدن:يفيف(4)

 يف.173بور يفالصدفدت،يفاآلية:يفيف(5)

 يف.11بور يفاملدئد ،يفاآلية:يفيف(6)
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اانيفَبْعااِدِ يفيفيفّلَلهّلََلهَاا ااُكميفمِّ ااُذْلُكْميفَفَماانيفَذايفالَّااِذييفَينرُصُ اانيفَبْعااِدِ يفَفااَ يفَغدلِااَبيفَلُكااْميفَوإِنيفَُيْ ااُكميفمِّ ااُذْلُكْميفَفَماانيفَذايفالَّااِذييفَينرُصُ يفيفَفااَ يفَغدلِااَبيفَلُكااْميفَوإِنيفَُيْ

ِايفاليْفيفيفّلَلهّلََلَهَوَعىَليفاَوَعىَليفا ِايفاليْفَفْلَ َتَوكِّ ُملْؤِمنُونيَفُملْؤِمنُونيَفااَفْلَ َتَوكِّ
(1)
اْايفَعاىَليفو ال تعاىل: و ال تعاىل:   ،، اْايفَعاىَليفَفاإَِذايفَعَزْماَتيفَفَتَوكَّ َفاإَِذايفَعَزْماَتيفَفَتَوكَّ

يفايفيفّلَلهّلََلَهاا يفاإِنَّ يفاليْفيفيفّلَلهّلََلَهإِنَّ يفاليْفَُيِبه لنِييَفااَُيِبه لنِييَفُمَتَوكِّ ُمَتَوكِّ
(2)
اْايفَعاىَليفا: : سو لانه وتعواىلسو لانه وتعواىل  و والو وال  ،، اْايفَعاىَليفاَوَتَوكَّ يفيفّلَلهّلََلَهَوَتَوكَّ

َوكِ  يًفَوكِ  يًفيفيفّلَلهّلََلَهَوَكَفىيفبِدَوَكَفىيفبِد
يفالَِّذييفاليفَيُموُتيفااْايفَعىَليفاليْفْايفَعىَليفاليْفَوَتَوكَّيفَوَتَوكَّيف  ، و ال س لانه:، و ال س لانه:(3) يفالَِّذييفاليفَيُموُتيفَح ِّ َح ِّ

َوَباالِّْحيفبَِحْمااِدِ يفَوَكَفااىيفبِااِهيفبِااُذُنوِبيفِعَلاادِ ِ يفَخلِاارًياَوَباالِّْحيفبَِحْمااِدِ يفَوَكَفااىيفبِااِهيفبِااُذُنوِبيفِعَلاادِ ِ يفَخلِاارًيا
(4)
  وعوو  عموور بوو  وعوو  عموور بوو    ،،

حقيفحقيفيفيفههونيفعىليفاونيفعىليفاليُفليُفكَّيفكَّيفويَفويَفلويفأنكميفكنتميفتيَفلويفأنكميفكنتميفتيَف)))): :   هللهلل ال:  ال  سول ا ال:  ال  سول ا  اخلةال اخلةال 

((((توكلاااه،يفلااارزقكميفكاااميفيااارزقيفالطااارييفتغااادويفمخدًصاااديفوتاااروحيفبطدًنااادتوكلاااه،يفلااارزقكميفكاااميفيااارزقيفالطااارييفتغااادويفمخدًصاااديفوتاااروحيفبطدًناااد
((55)) ، ،  

يفألنيفالتوكااايفيقااو يفعااىليفن ن اللوكوول موو  األخووذ باألسوو الاللوكوول موو  األخووذ باألسوو ال  ععوالبوود موووالبوود موو

 ركننييفعظ مني:
 عالى.تونصره  والثقة بوعده، ،على هللا القلب اعتماد األو :الركن 
تعووواىل: تعووواىل:   هللهللوذوووذا  وووال اوذوووذا  وووال ا  الثـــاني: األخـــذ باألســـباب المشـــروعة الـــركن 

وْايفل وْايفلَوَأِعده َبدِ يفاليْفاَاََوَأِعده ٍ يفَوِمنيفرِّ نيفُقوَّ ديفاْبَتَطْعُتميفمِّ َبدِ يفاليْفُهميفمَّ ٍ يفَوِمنيفرِّ نيفُقوَّ ديفاْبَتَطْعُتميفمِّ يفاَخْ ِايفُتْرِهُلوَنيفبِِهيفَخْ ِايفُتْرِهُلوَنيفبِِهيفااُهميفمَّ يفاَعاْدوَّ يفيفّلَلهّلََلَهَعاْدوَّ
ُكْميفَوآَخاِريَنيفِمانيفُ وهِنِاْميفاليَفَتْعَلُماوهَنُُميفا ُكْميفَوآَخاِريَنيفِمانيفُ وهِنِاْميفاليَفَتْعَلُماوهَنُُميفاَوَعاُدوَّ َيْعَلُمُهاْميفَوَماديفُتنِفُقاوْايفِمانيفَيْعَلُمُهاْميفَوَماديفُتنِفُقاوْايفِمانيفيفيفّلَلهّلََلهََوَعاُدوَّ

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 يف.160بور يفآ يفعمران،يفاآلية:يفيف(1)

 يف.159بور يفآ يفعمران،يفاآلية:يفيف(2)

 يف.33بور يفاألحزاب،يفاآلية:يفيف(3)

 يف..5858الفرقدن،يفاآلية:يفالفرقدن،يفاآلية:يفبور يفيف(4)

يف(5) بيفالزهد،يفبدبيف،يفوابنيفمدجهيفكتد2344،يفبرقميفهالممذي،يفكتدبيفالزهد،يفبدبيف يفالتوكايفعىليفايف

يف يفبرقم يفوال قني، يفأمحدويف،4164التوكا يفمالند يفيف1، يف332/ يفبرقم يف يفيف،201، يفاألللدين وصححه

يف.2/274صح حيفالممذي،يف
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ٍءيفِ يفَباالِ ِايفا ٍءيفِ يفَباالِ ِايفاَيْ يفإَِلااْ ُكْميفَوَأنااُتْميفاليَفُتْظَلُمااونيَفيفيفههَيْ يفإَِلااْ ُكْميفَوَأنااُتْميفاليَفُتْظَلُمااونيَفُيااَوفَّ ُيااَوفَّ
أه أه   ، وعوو  أنووس ، وعوو  أنووس (1)

أعقل ووا وأتوكوول، أو أطلق ووا وأتوكوولأ  ووال: أعقل ووا وأتوكوول، أو أطلق ووا وأتوكوولأ  ووال:   هللهلل: ضووا  سووول ا: ضووا  سووول ا  وواًل  ووال  وواًل  ووال

((((اعقلهديفوتوكااعقلهديفوتوكا))))
((22))..  

 المشاورة بين المسؤولين لتعبئة الجيوش اإلسالمية: -4
ضخاو  أصلابه مع كامل عقله، وسداا  أضه، املثواالً ضخاو  أصلابه مع كامل عقله، وسداا  أضه، املثواالً     هللهللكاه  سول اكاه  سول ا

َنيفاتعاىل: تعاىل:   هللهلل ال ا ال اتعاىل، وتةععً ا لسفو  أصلابه، تعاىل، وتةععً ا لسفو  أصلابه،   هللهللألمر األمر ا ٍةيفمِّ َنيفاَفلَِميفَرمْحَ ٍةيفمِّ يفيفّلَلهّلََلَهَفلَِميفَرمْحَ
وْايفِمْنيفَحْولِاَكيفَفادْعُ يفَعانُْهْميفاالِنَتيفليَفلِنَتيفليَف وْايفِمْنيفَحْولِاَكيفَفادْعُ يفَعانُْهْميفُهْميفَوَلْويفُكنَتيفَفظًّديفَغلِ َ يفاْلَقْلِبيفالَنَف ه ُهْميفَوَلْويفُكنَتيفَفظًّديفَغلِ َ يفاْلَقْلِبيفالَنَف ه

ْايفَعاىَليفاااَواْبَتْغِفْريفليَفَواْبَتْغِفْريفليَف ْايفَعاىَليفاُهْميفَوَيدِوْرُهْميفِ يفاألَْمِريفَفإَِذايفَعَزْمَتيفَفَتَوكَّ يفايفيفّلَلهّلََلَهُهْميفَوَيدِوْرُهْميفِ يفاألَْمِريفَفإَِذايفَعَزْمَتيفَفَتَوكَّ يفاإِنَّ يفيفيفّلَلهّلََلَهإِنَّ يفَُيِابه يفيفَُيِابه

لنِييَفاااليْفاليْف لنِييَفُمَتَوكِّ ُمَتَوكِّ
(3)
َوَأْمُرُهْميفُيوَرىيفَبْ نَُهميْفَوَأْمُرُهْميفُيوَرىيفَبْ نَُهميْفو ال س لانه: و ال س لانه:   ،،

(4)
..  

 الثبات عند لقاء العدو: -5
م  عوامل السص الث ات عسد اللقاء، وعدم االمزام والفرا ، فقد ث ت م  عوامل السص الث ات عسد اللقاء، وعدم االمزام والفرا ، فقد ث ت 

ود، وحسوني، يف  عع معا يف  عع معا   الس   الس    ود، وحسوني، كه الل  خاض ا، كام فعل يف بود ، وألحل كه الل  خاض ا، كام فعل يف بود ، وألحل

أناديفالنلا يفاليفأناديفالنلا يفاليف))))وكاه ضقول يف حسني حعسام ث وت وترا وع بعومل ااذولمني: وكاه ضقول يف حسني حعسام ث وت وترا وع بعومل ااذولمني: 

((((نرصااانرصااايفيفْ يفْ يفزِّيفزِّيفميفَنااميفَنااللهااللهااكااذب،يفأنااديفاباانيفعلااديفاملطلااب،يفاكااذب،يفأنااديفاباانيفعلااديفاملطلااب،يفا
 وودوتسا  وودوتسا   ، وهووو ، وهووو ((55))

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .يف6060األنفد ،يفاآلية:يفاألنفد ،يفاآلية:يفبور يفيف(1)

،يفوحالانهيفاألللادينيف يف2517الممذي،يفكتدبيفصفةيفالق دمة،يفبادبيفحاديثيفاعقلهاديفوتوكاا،يفبارقميفيفيف(2)

يف.2/309صح حيفبننيفالممذي،يف

يفيف..159159آ يفعمران،يفاآلية:يفآ يفعمران،يفاآلية:يف يفبوريف(3)

 يف..3838الشورى،يفاآلية:يفالشورى،يفاآلية:يفبور يفيف(4)

،يفومالالم،يف2864متفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفمنيفقد يف ابةيفغري يف يفاحلرب،يفبارقميفيفيف(5)

= 
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ُأْباَوٌ يفَحاَلانٌَةيفُأْباَوٌ يفَحاَلانٌَةيفيفيفّلَلهّلََلَهَلَقْديفَكادَنيفَلُكاْميفِ يفَرُباوِ يفاَلَقْديفَكادَنيفَلُكاْميفِ يفَرُباوِ يفا : :  هللهلل ال ا ال اوأسوتسا احلذسة، وأسوتسا احلذسة، 

َكثرًِياَكثرًِيايفيفّلَلهّلََلَهَواْلَ ْوَ يفاآلِخَريفَوَذَكَريفاَواْلَ ْوَ يفاآلِخَريفَوَذَكَريفايفيفّلَلهّلََلَهَمنيفَكدَنيفَيْرُجويفاَمنيفَكدَنيفَيْرُجويفااِاِل يفل يف
، وث ت أصولابه مو  ، وث ت أصولابه مو  (1)

  ..بعده بعده 

يديفأُّيديفالندس،يفاليفمتنَّاوايفيديفأُّيديفالندس،يفاليفمتنَّاوايف)))) ال:  ال:   ع  الس   ع  الس     ب  أيب أوىف ب  أيب أوىف   هللهللوع  ع د اوع  ع د ا

العدف اة،يففاإذايفلق تماوهميففدصاربوا،يفواعلماوايفأنيفالعدف اة،يففاإذايفلق تماوهميففدصاربوا،يفواعلماوايفأنيفيفيفههلقدءيفالعادو،يفواباولوايفالقدءيفالعادو،يفواباولوايفا

((((اجلنةيفحتتيفظ  يفالال وفاجلنةيفحتتيفظ  يفالال وف
((22))..  

 الشجاعة والبطولة والتضحية: -6
م  أع م أسو ال السصو: االتصواش بالخوجاعة واللضولعة بوالسفس، م  أع م أسو ال السصو: االتصواش بالخوجاعة واللضولعة بوالسفس، 

ره،  وال ا م ااووت، وال ضوؤخل ره،  وال اواالعلقاا بهه اجل اا ال ضقودل م ااووت، وال ضوؤخل َأْيانََميفَأْيانََميفعواىل: عواىل: تت  هللهللواالعلقاا بهه اجل اا ال ضقودل

ُميفاليْف ُميفاليْفَتُكوُنوْايفُيْدِرككه َش ََّد يٍفااَتُكوُنوْايفُيْدِرككه َش ََّد يٍفَمْوُتيفَوَلْويفُكنُتْميفِ يفُبُروٍجيفمه َمْوُتيفَوَلْويفُكنُتْميفِ يفُبُروٍجيفمه
(3)..  

   ال الخاعر: ال الخاعر:

  مــــن لــــم يمــــت بالســــيف مــــات بغيــــرهمــــن لــــم يمــــت بالســــيف مــــات بغيــــره
 

  لمـــــوت واحـــــدلمـــــوت واحـــــدتعـــــددت األســـــباب واتعـــــددت األســـــباب وا 
  

وذذا كاه أهل اإلضامه الكامل هم أشجع السا ، وأكمل م شجاعة هوو 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 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:الكربى الل   اتل فع ا، ومس ا عىل س عل ااثال:
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

= 
يف.عنيفالرباءيفبنيفعدزبيفيف1776كتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفغزو يفحنني،يفبرقميف

 يف.2121األحزاب،يفاآلية:يفاألحزاب،يفاآلية:يفبور يفيف(1)

يف،يفوتقد يفَّترجيه.1742،يفوماللم،يفبرقميف2818 ه:يفاللخدري،يفبرقميفمتفقيفعليفيف(2)

 .يف7878النالدء،يفاآلية:يفالنالدء،يفاآلية:يفبور يفيف(3)
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: :  وال عوط بو  أيب طالوب  وال عوط بو  أيب طالوب   ،،ة في معركة بدرأوال : شجاعته البطولية الفذ  

وهو أ ربسوا إىل العودو، وكواه وهو أ ربسوا إىل العودو، وكواه     هللهلللسا ضوم بد  ونل  نلو  برسول السا ضوم بد  ونل  نلو  برسول القد  أضلقد  أض))))

((((م  أشد السا  ضومئذ بهًسام  أشد السا  ضومئذ بهًسا
ا إ ا  و  ال وه  ولقو  القووم ا إ ا  و  ال وه  ولقو  القووم سَّ سَّ كل كل )))): : ، و ال ، و ال ((11))

((((فال ضكوه أحد أانل إىل القوم مسهفال ضكوه أحد أانل إىل القوم مسه    هللهللقعسا برسول اقعسا برسول االقوم اتالقوم ات
((22))..  

  ..((33))ي ضقاتله أحد م  ال رشي ضقاتله أحد م  ال رش  بطوليًّاثاني ا: في معركة أحد قاتل قتاال  

قو  بوه، وإه قو  بوه، وإه   نلَّ   نلَّ ههال وال و  ل الورباء: كسوا إ ا ا ورَّ ل الورباء: كسوا إ ا ا ورَّ  وا وا  ::ثالث ا: في معركة حنين

الخجا  مسا للذي حيا ى بوه ضعسو  الس و  الخجا  مسا للذي حيا ى بوه ضعسو  الس و  
عوىل ال ولوة يف عوىل ال ولوة يف     ، و كوبوه، و كوبوه((44))

معركة حسني وملريها، ضدلل عىل شجاعله الع عموةن وذوذا  كور العلوامء أه معركة حسني وملريها، ضدلل عىل شجاعله الع عموةن وذوذا  كور العلوامء أه 

ال ولة يف موط  احلورل، وعسود اشولداا ال وه : هوو الس اضوة يف ال ولة يف موط  احلورل، وعسود اشولداا ال وه : هوو الس اضوة يف    كوبه  كوبه 

أله  كووول الفلولووة أو الفوور  م سووة االسوولعداا أله  كووول الفلولووة أو الفوور  م سووة االسوولعداا الخووجاعة والث وواتن الخووجاعة والث وواتن 

، وكذلك نزوله إىل األ ض حني ملخوه ضدلل عىل اا الوة يف ، وكذلك نزوله إىل األ ض حني ملخوه ضدلل عىل اا الوة يف للفرا  واللويل  للفرا  واللويل  

د  لك  واضة اذلم ع  سولمة ((55))الث ات، والخجاعة والصربالث ات، والخجاعة والصرب د  لك  واضة اذلم ع  سولمة ، ومما ضؤكل   ، ومما ضؤكل

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.2/143،يفواحلدكميفوصححه،يفووافقهيفالذهل ،يف1/86أمحديف يفاملالند،يفيفيف(1)

وعازا يفابانيفيف،يف1347ومالانديفاإلماد يفأمحاد،يفبارقميفيف،2/143وصححه،يفووافقهيفالذهل ،يف،يفاحلدكميفيف(2)

،يفوهاويف يفالالاننيفالكاربىيفللنالادئ ،يفكتادبيفالالاري،يفإىيفالنالادئ يف3/279،يفكثرييف يفاللدايةيفوالنهدية

يف.8585،يفبرقميف191/يف5بدبيفملدط يفاإلمد يفاحلربيفبنفاله،يف

يف.3/199انظر:يفزا يفاملعد ،يفيفيف(3)

يف.1776ماللم،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفغزو يفحنني،يفبرقميفيفيف(4)

يف.8/32البنيفحجر،يف،يفوفتحيفاللدرييف12/358انظر:يفطحيفالنووييفعىليفصح حيفماللم،يفيفيف(5)
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، وهوو عوىل بوللوه الخو  اء، ، وهوو عوىل بوللوه الخو  اء، ((11))مس زًموامس زًموا    هللهلل ال فع ا: مر ت عىل  سول ا ال فع ا: مر ت عىل  سول ا

    هللهلل، فلوام ملخووا  سوول ا، فلوام ملخووا  سوول ا((((لقد  أى اب  األكو  فزًعالقد  أى اب  األكو  فزًعا)))): : هللهللفقال  سول افقال  سول ا

نزل ع  ال ولة، ثم   مل   ضة م  ترال األ ض، ثم اسولق ل بوه و ووه نزل ع  ال ولة، ثم   مل   ضة م  ترال األ ض، ثم اسولق ل بوه و ووه 

((((يدهتيفالوجو يدهتيفالوجو ))))القوم فقال: القوم فقال: 
  مس م إنذاًنا إال مو  ععسعوهمس م إنذاًنا إال مو  ععسعوه  هللهلل، فام خلس ا، فام خلس ا((22))

وووا موودبرض ، ف ووزم م ا  ترابوواً ترابوواً  وووا موودبرض ، ف ووزم م ابللووك الق ضووة، فولل     هللهلل، و ذووم  سووول ا، و ذووم  سووول اهللهللبللووك الق ضووة، فولل

((((ملساوم م بني ااذلمنيملساوم م بني ااذلمني
ملوزو  ملوزو      ملوزا تذوع عرشوملوزا تذوع عرشو  ، و د ث ت أه الس و  ، و د ث ت أه الس و  ((33))

وملوريه أنوه كواه عودا وملوريه أنوه كواه عودا   ––  هللهلل  ه ا  ه ا  ––، بل  كر السووي ، بل  كر السووي ((44)) اتل يف ثامه مس   اتل يف ثامه مس  

الل  بعث ا سلًّا ومخذني رسضة، وسو ًعا وعرشوض  ملوزو ، و اتول الل  بعث ا سلًّا ومخذني رسضة، وسو ًعا وعرشوض  ملوزو ، و اتول   اضاه اضاه رسرس

  ..((55))يف تذع م  ملزواتهيف تذع م  ملزواته

وموو  بعوودهم موو  أهوول العلووم واإلضووامه، فعس ووو  وموو  بعوودهم موو  أهوول العلووم واإلضووامه، فعس ووو    وهكووذا أصوولابه وهكووذا أصوولابه 

يفيفّلَلهّلََلَهلََقْديفَكدَنيفلَُكاْميفِ يفَرُباوِ يفالََقْديفَكدَنيفلَُكاْميفِ يفَرُباوِ يفايفيفتعاىل: تعاىل:   هللهلل،  ال ا،  ال اللمجاهدض  أه ضقلدوا بس ع م للمجاهدض  أه ضقلدوا بس ع م 
َكثرًِياَكثرًِياََّلَلهّلََلَهَوالْ َْوَ يفاآلِخَريفَوَذَكَريفاَوالْ َْوَ يفاآلِخَريفَوَذَكَريفاََّلَلهّلََلَهَنيفَيْرُجويفاَنيفَيْرُجويفاَمنيفَكدَمنيفَكداِاُِأْبَوٌ يفَحاَلنٌَةيفل يفُأْبَوٌ يفَحاَلنٌَةيفل يف

(6)..  

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
،يفانظار:يفطحيفالناووييفعاىليف حد يفمنيفابنيفاألكاو ،يفولا  يفالنلا يف((منهزًمد))قد يفالعلمء:يفقوله:يفيفيف(1)

يف.12/364صح حيفماللم،يف

يف.12/365أعلم.يفانظر:يفطحيفالنووييفعىليفصح حيفماللم،يفيفه:يفأييفقلحت،يفوايدهتيفالوجو يفيف(2)

يف.1777تدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفغزو يفحنني،يفبرقميفماللم،يفكيفيف(3)

يف.1814،يفبرقميفماللم،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفعد يفغزواتيفالنل يفيفيف(4)

،يفوانظاار:يفاللدايااةيفوالنهديااةيفالباانيفكثااري،يف12/436انظاار:يفطحيفالنااووييفعااىليفصااح حيفمالاالم،يفيفيف(5)

يف.3/5،يفوزا يفاملعد يفالبنيفالق م،يف217-5/216،يفو3/241

 يف..2121اآلية:يفاآلية:يفاألحزاب،يفاألحزاب،يفبور يفيف(6)
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أحذوو  أحذوو      كوواه الس وو كوواه الس وو ))))ل: ل:  ووا ووا  أشووجع السووا ، فعوو  أنووس أشووجع السووا ، فعوو  أنووس   و وود كوواه و وود كوواه 

السووا ، وأ وووا السووا ، وأشووجع السووا ، ولقوود فووز  أهوول اادضسووة  ات لعلووة السووا ، وأ وووا السووا ، وأشووجع السووا ، ولقوود فووز  أهوول اادضسووة  ات لعلووة 

  ل  الصووت، فاسولق ل م الس و  
  ل  الصووت، فاسولق ل م الس و  فانةلس السا    
تيفتراعاوا،يفتيفتيفتراعاوا،يفتيف))))وهوو ضقوول: وهوو ضقوول:   فانةلس السا    

، ما علعه رسج...  ،،((((تراعواتراعوا يٍّ ر  ، ما علعه رسج...وهو عىل فر  أليب طللة عل يٍّ ر  ((((وهو عىل فر  أليب طللة عل
((11))..  

 الدعاء وكثرة الذكر: -7
، وكثور   كورهن ألنوه ، وكثور   كورهن ألنوه هللهللم  أع م وأ وى عوامل السصو: االسولواثة بوام  أع م وأ وى عوامل السصو: االسولواثة بوا

َوإَِذايفَباَوَلَكيفَوإَِذايفَباَوَلَكيفالقوي القاا  عىل هزضمة أعداوه، ونص أولعاوه،  ال تعواىل: القوي القاا  عىل هزضمة أعداوه، ونص أولعاوه،  ال تعواىل: 

اِ يفإَِذايفَ َعاادِنيفَفْلَ اْلااَتِج ُلوْايفِِليف يفَقِريااٌبيفُأِج ااُبيفَ ْعااَوَ يفالاادَّ اِ يفإَِذايفَ َعاادِنيفَفْلَ اْلااَتِج ُلوْايفِِليفِعَلاادِ ييفَعنِّاا يفَفااإيِنِّ يفَقِريااٌبيفُأِج ااُبيفَ ْعااَوَ يفالاادَّ ِعَلاادِ ييفَعنِّاا يفَفااإيِنِّ

ُهْميفَيْرُيُدونيَفيفيفبهَ بهَ لْؤِمنُوْايفلْؤِمنُوْايفَوْل يُفَوْل يُف ُهْميفَيْرُيُدونيَفَلَعلَّ َلَعلَّ
(2)
ُكاُميفاْ ُعاويِنيف: : اهلل تعواىلاهلل تعواىل  و والو وال  ،، ُكاُميفاْ ُعاويِنيفَوَقادَ يفَربه َوَقادَ يفَربه

وَنيفَعاااْنيفِعَلااادَ يِتيفَباااَ ْدُخُلوَنيفَجَهااانََّميف يفالَّاااِذيَنيفَياْلاااَتْكرِبُ وَنيفَعاااْنيفِعَلااادَ يِتيفَباااَ ْدُخُلوَنيفَجَهااانََّميفَأْباااَتِجْبيفَلُكاااْميفإِنَّ يفالَّاااِذيَنيفَياْلاااَتْكرِبُ َأْباااَتِجْبيفَلُكاااْميفإِنَّ

َ اِخِرينيَفَ اِخِرينيَف
(3)
ُكميف : :و وال و وال   ،، يفُّمِاده ُكاْميفَفدْباَتَجدَبيفَلُكاْميفَأينِّ ُكميفإِْذيفَتاْلاَتِغ ُثوَنيفَربَّ يفُّمِاده ُكاْميفَفدْباَتَجدَبيفَلُكاْميفَأينِّ إِْذيفَتاْلاَتِغ ُثوَنيفَربَّ

َنيفاليْف َنيفاليْفبَِوْلٍ يفمِّ َمآلئَِكِةيفُماْرِ فنِييَفَمآلئَِكِةيفُماْرِ فنِييَفاابَِوْلٍ يفمِّ
(4)
بالوذكر والودعاء عسود لقواء بالوذكر والودعاء عسود لقواء   هللهللو ود أمور او ود أمور ا  ،،

ديفالَّاِذيَنيفآَمنُاوْايفإَِذايفَلِق اُتْميففَِئاًةيفَفادْثُلُتوْايفَواْذُكاُروْايفاالعدو،  ال تعاىل: العدو،  ال تعاىل:  َ ديفالَّاِذيَنيفآَمنُاوْايفإَِذايفَلِق اُتْميففَِئاًةيفَفادْثُلُتوْايفَواْذُكاُروْايفاَيديفَأُّيه َ يفيفّلَلهّلََلَهَيديفَأُّيه
ُكااْميفُتْفَلُحااونيَف ُكااْميفُتْفَلُحااونيَفَكثِاارًيايفلََّعلَّ َكثِاارًيايفلََّعلَّ

ن ألنووه سوو لانه السصووري، فووسعم ااوووىل، ونعووم ن ألنووه سوو لانه السصووري، فووسعم ااوووىل، ونعووم (5)
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

،يف6033متفقيفعل ه:يفاللخدري،يفكتدبيفاأل ب،يفبدبيفحالنيفاخللاقيفوالالاخدءيفوماديفيكار يفمانيفاللخاا،يفبارقميفيفيف(1)

يف.2307وتقدمهيفللحرب،يفبرقميفيفوماللم،يفكتدبيفالف دئا،يفبدبيف يفيجدعةيفالنل يف

 يف.186186اللقر ،يفاآلية:يفاللقر ،يفاآلية:يفبور يفيف(2)

 يف..6060غدفر،يفاآلية:يفغدفر،يفاآلية:يفبور يفيف(3)

 يف..99األنفد ،يفاآلية:يفاألنفد ،يفاآلية:يفبور يفيف(4)

 يف..4545األنفد ،يفاآلية:يفاألنفد ،يفاآلية:يفبور يفيف(5)
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يفإاِلَّيفِمْنيفِعنِديفا : :السصري، و ال السصري، و ال  يفإاِلَّيفِمْنيفِعنِديفاَوَمديفالنَّرْصُ َحكِ ميِفَحكِ ميِفاااْلَعِزيِزيفاْلااْلَعِزيِزيفاْلايفيفّلَلهّلََلَهَوَمديفالنَّرْصُ
ن وذوذا ن وذوذا (1)

كاه الس   علعوه الصوال  والذوالم ضودعو  بوه يف معا كوه، وضذولوع  بوه، كاه الس   علعوه الصوال  والذوالم ضودعو  بوه يف معا كوه، وضذولوع  بوه، 

ه بجسواه، وم   لك أنه ن ر  ه بجسواه، وم   لك أنه ن ر فعسصه، وضمدل ضوم بد  إىل اارشكني وهم ضوم بد  إىل اارشكني وهم   فعسصه، وضمدل

الق لوة، و فوع الق لوة، و فوع   ألي، وأصلابه ثالثاموة وتذعة عرشو   واًل، فاسولق ل ألي، وأصلابه ثالثاموة وتذعة عرشو   واًل، فاسولق ل 

ا ضدضه حلول   هللهلل، وما  ال ضةلب اادا م  ا، وما  ال ضةلب اادا م  اهللهللضدضه، واسلواث باضدضه، واسلواث با ا ضدضه حلول وحده، مااًّ وحده، مااًّ

سقط  ااؤه ع  مسك عه، فهتاه أبو بكر فهخذ  ااءه فهلقاه عىل مسك عوه، ثوم سقط  ااؤه ع  مسك عه، فهتاه أبو بكر فهخذ  ااءه فهلقاه عىل مسك عوه، ثوم 

كفاك مساشدتك  بك، فإنه سعسجز لوك كفاك مساشدتك  بك، فإنه سعسجز لوك   هللهللاللزمه م  و اوه و ال: ضا ن   االلزمه م  و اوه و ال: ضا ن   ا

ُكااْميفَفدْبااَتَجدَبيف: : تعوواىلتعوواىل  هللهللمووا وعوودك، فووهنزل امووا وعوودك، فووهنزل ا ُكااْميفَفدْبااَتَجدَبيفإِْذيفَتاْلااَتِغ ُثوَنيفَربَّ يفإِْذيفَتاْلااَتِغ ُثوَنيفَربَّ يفَلُكااْميفَأينِّ َلُكااْميفَأينِّ

َنيفاليْف ُكميفبَِوْلٍ يفمِّ َنيفاليْفُّمِده ُكميفبَِوْلٍ يفمِّ َمآلئَِكِةيفُمْرِ فنِييَفَمآلئَِكِةيفُمْرِ فنِييَفااُّمِده
(2)
ه ا  ،، ه افهمدل ، وهكذا كواه ، وهكذا كواه ((33))بااالوكةبااالوكة  هللهللفهمدل

  ا كه، وم   لك  وله ا كه، وم   لك  وله يف  عع معيف  عع مع  هللهللضدعو اضدعو ا : :((((ميفمناز يفالكتادب،يفميفمناز يفالكتادب،يفللهاللهااا

ويااعيفاحلالاادبيف]ماارييفالالااحدب[يف]هاادز يفاألحاازاب[يفاهااز يفاألحاازاب،يفويااعيفاحلالاادبيف]ماارييفالالااحدب[يف]هاادز يفاألحاازاب[يفاهااز يفاألحاازاب،يف

((((ميفاهاازمهميفوزلاازهلميفوانرصاانديفعلاا همميفاهاازمهميفوزلاازهلميفوانرصاانديفعلاا همللهااللهاااا
 ووال: كوواه  ووال: كوواه   ، وعوو  أنووس ، وعوو  أنووس ((44))

وأناتيفنصاريي،يفباكيفوأناتيفنصاريي،يفباكيف، ، ((55))ميفأناتيفع اديميفأناتيفع اديللهللهاا))))إ ا ملزا  ال: إ ا ملزا  ال:     هللهلل سول ا سول ا

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 يف..126126آ يفعمران،يفاآلية:يفآ يفعمران،يفاآلية:يفبور يفيف(1)

 يف..99األنفد ،يفاآلية:يفاألنفد ،يفاآلية:يفبور يفيف(2)

ُكااْميفَفدْبااَتَجدَبيفتعاادى:يفيفهمتفااقيفعل ااه:يفاللخاادري،يفكتاادبيفاملغاادزي،يفباادبيفقااو يفايفيف(3) إِْذيفَتاْلااَتِغ ُثوَنيفَربَّ

يف.1763ئكة،يفبرقميف،يفوماللم،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفاإلمدا يفبدمل 3953،يفبرقميفَلُكميْف

،يفمانيف1742ماللم،يفكتدبيفاجلهد يفوالالري،يفبدبيفابتحلدبيفالدعدءيفبدلنرصيفعنديفلقدءيفالعدو،يفبارقميفيفيف(4)

يف.اارضَ اهلل َنَُرضَ اهلل َنَُبنيفأيبيفأوبيفيفهحديثيفعلديفا

يف.3584:يفيعن يفعوين.يفبننيفالممذي،يفبرقميفأنتيفع دييفيف(5)



 أسباب النصر على األعداء

 

65 

((((وبكيفأصو ،يفوبكيفأقدتاوبكيفأصو ،يفوبكيفأقدتا، ، ((11))أحو أحو 
أه أبواه أه أبواه   هللهلل، وع  أيب برا  ب  ع ود ا، وع  أيب برا  ب  ع ود ا((22))

ميفإنااديفنجعلااكيف يفميفإنااديفنجعلااكيف يفللهااللهاااا)))) ووال:  ووال:   اً اً كوواه إ ا خوواش  ومووكوواه إ ا خوواش  وموو  حدثووه أه الس وو  حدثووه أه الس وو  

((((نحااورهميفونعااوذيفبااكيفماانيفطورهاامنحااورهميفونعااوذيفبااكيفماانيفطورهاام
ــا، و ووال ابوو  ع ووا  ، و ووال ابوو  ع ووا  ((33)) مََ ََ اهلل  ََنُه ــارَضــي مََ ََ اهلل  ََنُه : : رَضــي

لقو  يف السوا ، و اذوا حممود لقو  يف السوا ، و اذوا حممود ونعم الوكعل،  اذا إبراهعم حني أل ونعم الوكعل،  اذا إبراهعم حني أل   هللهللحذ سا احذ سا ا))))

   حني  ال له السا حني  ال له السا : :يفالنَّدَسيفَقْديفمَجَُعوْايفَلُكميْف يفالنَّدَسيفَقْديفمَجَُعوْايفَلُكميْفإِنَّ ((إِنَّ
، وهكوذا ضس وو  أه ، وهكوذا ضس وو  أه ((44))

به م  ال الء ما به م  ال الء ما   هللهللدعاء ضدفع ادعاء ضدفع اتعاىلن أله التعاىلن أله ال  هللهللضكوه ااجاهدوه يف س عل اضكوه ااجاهدوه يف س عل ا

  به علعم.به علعم.  هللهللاا

الق ادءيفإاليفالادعدُء،يفالق ادءيفإاليفالادعدُء،يفيفيف هيف هيفريُفريُفاليفَيااليفَيا)))): :   هللهلل وال:  وال  سوول ا وال:  وال  سوول ا  فع  سلامه فع  سلامه 

((((واليفيزيُديف يفالعمريفإاليفالربهيفواليفيزيُديف يفالعمريفإاليفالربهيف
((55))..  

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
احتد ،يفوق ا:يفأ فعيفوأمنع،يفمنيفحاد يفبانييفالشا ئنييفإذايفمناعيفأحادَديفعانيف:يفأييفأحترا،يفق ا:يفأحو يفيف(1)

يف.7/296،يفوانظر:يفعونيفاملعلو ،يف1/462اآلخر.يفالنهديةيف يفغريبيفاحلديث،يفبدبيفاحلدءيفمعيفالواو،يف

،يفواللف يفلاه،يفوالمماذييفبنحاو ،يف2632أبويف او ،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفمديفيدعىيفعنديفاللقدء،يفبرقميفيفيف(2)

،يفوحالانه،يفوصاححهيفاألللادينيف يفصاح حيف3584يفالدعدءيفإذايفغازا،يفبارقميفكتدبيفالدعوات،يفبدبيف 

يف.3/183،يفو يفصح حيفالممذي،يف2/499بننيفأيبيف او ،يف

،يفوصاححهيفاحلادكم،يف1537،يفبارقميفأبويف او ،يفكتدبيفالوتر،يفبدبيفمديفيقو يفالرجاايفإذايفخادفيفقوماديًفيفيف(3)

يف.10/286،يفوصححهيفاألللدينيف يفصح حيفأيبيف او ،يف2/142ووافقهيفالذهل ،يف

يفالنَّادَسيفَقاْديف:يفيفاللخدري،يفكتدبيفالتفالري،يفبور يفآ يفعمران،يفبدبيفقولهيفيف(4) ُميفالنَّدُسيفإِنَّ الَِّذيَنيفَقدَ يفهَلُ

ُعوْايفَلُكْميفَفدْخَشْوُهميْف يف.4564،يف4563،يفبرقميفمَجَ

،يفوحالاانهيفاألللاادينيف يف2139المماذي،يفكتاادبيفالقاادر،يفبادبيفمااديفجاادء:يفاليفيار يفالقاادريفإاليفالاادعدء،يفبارقميفيفيف(5)

يف.154،يفو يفبلاللةيفاألحد يثيفالصح حة،يفبرقميف2/225الممذي،يفصح حيفبننيف
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 :ورسوله  ـ طاعة هللا-8
م  أ وى اعاوم وعوامل السص، فعجب عىل كل م  أ وى اعاوم وعوامل السص، فعجب عىل كل   سوله سوله و و   هللهللطاعة اطاعة ا

طرفوة عوني، طرفوة عوني،   هللهللتعاىلن بل عىل كل مذلم، أه ال ضعيص اتعاىلن بل عىل كل مذلم، أه ال ضعيص ا  هللهللجماهد يف س عل اجماهد يف س عل ا

تعاىل به و ب االولام  به، وما مول عسوه تعواىل و وب االبلعواا تعاىل به و ب االولام  به، وما مول عسوه تعواىل و وب االبلعواا   هللهللفام أمر افام أمر ا

دَزُعوْايفَفَتْفَشاُلوْايفدَزُعوْايفَفَتْفَشاُلوْايفَوَرُباوَلُهيفَواليَفَتنَاَوَرُباوَلُهيفَواليَفَتنَايفيفّلَلهّلََلَهَوَأطِ ُعاوْايفاَوَأطِ ُعاوْايفاتعواىل: تعواىل:   اهللاهلل  وذوذا  والوذوذا  وال  ننعسهعسه

يفا وْايفإِنَّ يفاَوَتْذَهَبيفِرَُيُكْميفَواْصرِبُ وْايفإِنَّ دبِِرينيَفيفيفّلَلهّلََلَهَوَتْذَهَبيفِرَُيُكْميفَواْصرِبُ دبِِرينيَفَمَعيفالصَّ َمَعيفالصَّ
(1)
َمانيفُيطِاِعيفَمانيفُيطِاِعيفويَفويَف : :و وال و وال   ،،

َوَيتَّْقِهيفَفُوْوَلئَِكيفُهُميفاْلَفدئُِزونيَفَوَيتَّْقِهيفَفُوْوَلئَِكيفُهُميفاْلَفدئُِزونيَفيفيفّلَلهّلََلَهَوَرُبوَلُهيفَوَُيَْشيفاَوَرُبوَلُهيفَوَُيَْشيفايفيفّلَلهّلََلَهاا
َوَماديفَوَماديف، و ال تعاىل: ، و ال تعاىل: (2)

ُ يفااُهُميفاْلاُهُميفاْلاااَوَرُبوُلُهيفَأْماًرايفَأنيفَيُكاوَنيفَلاَوَرُبوُلُهيفَأْماًرايفَأنيفَيُكاوَنيفَلايفيفّلَلهّلََلهَِمنٍَةيفإَِذايفَقَىيفاِمنٍَةيفإَِذايفَقَىيفاُملْؤِمٍنيفَواليفُملؤيْفُملْؤِمٍنيفَواليفُملؤيْفااَكدَنيفلِيفَكدَنيفلِيف ُ يفِخرَيَ ِخرَيَ

يفَض الًيفيفيفّلَلهّلََلَهِمْنيفَأْمِرِهْميفَوَمنيفَيْعِصيفاِمْنيفَأْمِرِهْميفَوَمنيفَيْعِصيفا يفَض الًيفَوَرُبوَلُهيفَفَقْديفَضاَّ لِ نًديفيفَوَرُبوَلُهيفَفَقْديفَضاَّ لِ نًدمه مه
(3)
و ال تعاىل: و ال تعاىل:   ،،

ادلُِفوَنيفَعاْنيفَأْماِرِ يفَأنيفُتِصا َلُهْميففِْتنَاٌةيفَأْويفُيِصا َلُهْميفَعاَذاٌبيف ادلُِفوَنيفَعاْنيفَأْماِرِ يفَأنيفُتِصا َلُهْميففِْتنَاٌةيفَأْويفُيِصا َلُهْميفَعاَذاٌبيفَفْلَ ْحَذِريفالَّاِذيَنيفُُيَ َفْلَ ْحَذِريفالَّاِذيَنيفُُيَ

َألِ ميٌفَألِ ميٌف
(4)
مََـاب  عمر ب  عمر   هللهللوع  ع د اوع  ع د ا  ،، ََ اهلل  ََنُه مََـارَضـي ََ اهلل  ََنُه بعثاتيفبعثاتيف)))): :   هللهلل ال:  ال  سول ا ال:  ال  سول ا  رَضـي

وحد يفاليفطيكيفله،يفوُجعايفرزق يفوحد يفاليفطيكيفله،يفوُجعايفرزق يفيفيفههبنييفيدييفالالدعةيفبدلال  يفحتىيفُيعلديفابنييفيدييفالالدعةيفبدلال  يفحتىيفُيعلديفا

يفيفيفحتتحتت يفظايفرحم ،يفوُجعايفالذ ه والصغدريفعىليفمنيفخدل يفأمري،يفومانيفتشالهيفوالصغدريفعىليفمنيفخدل يفأمري،يفومانيفتشالهيفيفيفظايفرحم ،يفوُجعايفالذ ه

((((بقو يففهويفمنهمبقو يففهويفمنهم
((55))..  

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 يف..4646األنفد ،يفاآلية:يفاألنفد ،يفاآلية:يفبور يفيف(1)

 يف..5252النور،يفاآلية:يفالنور،يفاآلية:يفبور يفيف(2)

 يف..3636األحزاب،يفاآلية:يفاألحزاب،يفاآلية:يفبور يفيف(3)

 يف..6363النور،يفاآلية:يفالنور،يفاآلية:يفبور يفيف(4)

ًقد،يفكتدبيفاجلهد ،يفبدبيفمديفق اايف يفالرمادح،يف يفترمجاةيفا2/92أمحديفبلفظه،يفيفيف(5) للادب،يف،يفواللخدرييفمعل 

أثنادءيفتقريار يفيف–تعادىيفيفهرمحاهيفايف–.يفوبمعتيفاإلمد يفعلديفالعزيزيفابنيفبادزيف2914قلايفاحلديث،يفرقميف

= 



 أسباب النصر على األعداء

 

67 

 اع:االجتماع وعدم النز  -9
جيوب عووىل ااجاهودض  أه حيققوووا عواموول السصو، وال سووعام االعلصووام جيوب عووىل ااجاهودض  أه حيققوووا عواموول السصو، وال سووعام االعلصووام 

يفيفّلَلهّلََلَهَوَأطِ ُعاوْايفاَوَأطِ ُعاوْايفاتعواىل: تعواىل:   هللهلل، واللكاتي، وعدم السوزا  واالفورتاق،  وال ا، واللكاتي، وعدم السوزا  واالفورتاق،  وال اهللهللبابا
يفا وْايفإِنَّ يفاَوَرُباااوَلُهيفَواليَفَتنَااادَزُعوْايفَفَتْفَشاااُلوْايفَوَتاااْذَهَبيفِرَُيُكاااْميفَواْصااارِبُ وْايفإِنَّ َماااَعيفَماااَعيفيفيفّلَلهّلََلَهَوَرُباااوَلُهيفَواليَفَتنَااادَزُعوْايفَفَتْفَشاااُلوْايفَوَتاااْذَهَبيفِرَُيُكاااْميفَواْصااارِبُ

اادبِِرينيَف اادبِِرينيَفالصَّ الصَّ
ُقااوايْفيفيفّلَلهّلََلَهَواْعَتِصااُموْايفبَِحْلااِايفاَواْعَتِصااُموْايفبَِحْلااِايفا : :، و ووال ، و ووال (1) ُقااوايْفمَجِ ًعااديفَواليَفَتَفرَّ مَجِ ًعااديفَواليَفَتَفرَّ

(2) ، ،

ديفالَِّذيَنيفآَمنُوْايفَأطِ ُعوْايفاو ال تعاىل: و ال تعاىل:  َ ديفالَِّذيَنيفآَمنُوْايفَأطِ ُعوْايفاَيديفَأُّيه َ ُباوَ يفَوُأْوِِليفاألَْماِريفيفيفّلَلهّلََلَهَيديفَأُّيه ُباوَ يفَوُأْوِِليفاألَْماِريفَوَأطِ ُعوْايفالرَّ َوَأطِ ُعوْايفالرَّ

وُ يفإَِىيفا ٍءيفَفاُر ه وُ يفإَِىيفاِمنُكْميفَفإِنيفَتنَدَزْعُتْميفِ يفَيْ ٍءيفَفاُر ه ُباوِ يفإِنيفُكناُتْميفُتلْؤِمنُاونيَفيفيفّلَلهّلََلَهِمنُكْميفَفإِنيفَتنَدَزْعُتْميفِ يفَيْ ُباوِ يفإِنيفُكناُتْميفُتلْؤِمنُاونيَفَوالرَّ يفيفّلَلهّلََلَهبِادبِاديفيفَوالرَّ
يفَوَأْحاَلُنيفَتْوِوي يًف يفَوَأْحاَلُنيفَتْوِوي يًفَواْلَ ْوِ يفاآلِخِريفَذلَِكيفَخرْيٌ َواْلَ ْوِ يفاآلِخِريفَذلَِكيفَخرْيٌ

(3)..  

 الصبر والمصابرة:  -10
  هللهللالبد م  الصرب يف األمو  كل وا، وال سوعام الصورب عوىل  لوال أعوداء االبد م  الصرب يف األمو  كل وا، وال سوعام الصورب عوىل  لوال أعوداء ا

، وصرب ع  ، وصرب ع  و سوله و سوله   هللهللو سوله، والصرب ثالثة أنوا : صرب عىل طاعة او سوله، والصرب ثالثة أنوا : صرب عىل طاعة ا

ديفالَّاِذيَنيفآَمنُاوْايفتعاىل: تعاىل:   هللهللااؤاة،  ال اااؤاة،  ال ا  هللهلل، وصرب عىل أ دا  ا، وصرب عىل أ دا  اهللهللحما م احما م ا َ ديفالَّاِذيَنيفآَمنُاوْايفَيديفَأُّيه َ َيديفَأُّيه

ُقااوْايفا وْايفَوَصاادبُِروْايفَوَرابُِطااوْايفَواتَّ ُقااوْايفااْصاارِبُ وْايفَوَصاادبُِروْايفَوَرابُِطااوْايفَواتَّ ُكااْميفُتْفلُِحااونيَفيفيفههاْصاارِبُ ُكااْميفُتْفلُِحااونيَفَلَعلَّ َلَعلَّ
: : ، و ووال ، و ووال (4)

يفيفيفّلَلهّلََلَهَوَأطِ ُعوْايفاَوَأطِ ُعوْايفا وْايفإِنَّ يفَوَرُبوَلُهيفَواليَفَتنَدَزُعوْايفَفَتْفَشُلوْايفَوَتْذَهَبيفِرَُيُكاْميفَواْصارِبُ وْايفإِنَّ َوَرُبوَلُهيفَواليَفَتنَدَزُعوْايفَفَتْفَشُلوْايفَوَتْذَهَبيفِرَُيُكاْميفَواْصارِبُ

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
= 

يف،يفيقو :يف))إبند  يفحالن((.2914اللخدري،يفاحلديثيفرقميفيفصح حيفعىل

 يف..4646األنفد ،يفاآلية:يفاألنفد ،يفاآلية:يفبور يفيف(1)

 يف..103103آ يفعمران،يفاآلية:يفآ يفعمران،يفاآلية:يفبور يفيف(2)

 يف..5959النالدء،يفاآلية:يفالنالدء،يفاآلية:يفبور يفيف(3)

 يف..200200ان،يفاآلية:يفان،يفاآلية:يفآ يفعمرآ يفعمربور يفيف(4)
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ادبِِرينيَفيفيفّلَلهّلََلَهاا ادبِِرينيَفَمَعيفالصَّ َمَعيفالصَّ
واعلم أه السصو موع الصورب، وأه واعلم أه السصو موع الصورب، وأه ))))، و اء يف اخلرب: ، و اء يف اخلرب: (1)

((((الفرج مع الكرل، وأه مع العّس ضّساالفرج مع الكرل، وأه مع العّس ضّسا
يف، و ال تعال: ، و ال تعال: ((22)) لِا   نيفنَّ يفَوَكَويِّنيفمِّ لِا   نيفنَّ َوَكَويِّنيفمِّ

يفلِيفَقدَتَايفَمَعُهيفِربِّ هوَنيفَكثرٌِييفَفَميفَوَهنُوْايفَقدَتَايفَمَعُهيفِربِّ هوَنيفَكثرٌِييفَفَميفَوَهنُوْايف
ْميفِ يفَبالِ ِايفااالِ ْميفِ يفَبالِ ِايفاَميفَأَصادهَبُ َوَماديفَضاُعُفوْايفَوَماديفَوَماديفَضاُعُفوْايفَوَماديفيفيفّلَلهّلََلَهَميفَأَصادهَبُ

دبِِرينيَفيفيفّلَلهّلََلهَاْبَتَكدُنوْايفَوااْبَتَكدُنوْايفَوا يفالصَّ دبِِرينيَفَُيِبه يفالصَّ نَديفاْغِفْريفَلنَديفااَوَمديفَكدَنيفَقْوليَفَوَمديفَكدَنيفَقْوليَفيفيف**يفيفَُيِبه نَديفاْغِفْريفَلنَديفُهْميفإاِلَّيفَأنيفَقدُلوْايفربَّ ُهْميفإاِلَّيفَأنيفَقدُلوْايفربَّ

اَنديفَعاىَليفا اَفنَاديفِ يفَأْمِرَناديفَوَثلِّاْتيفَأْقاَداَمنَديفوانرُصْ اَنديفَعاىَليفاُذُنوَبنَديفَوإِْوَ اَفنَاديفِ يفَأْمِرَناديفَوَثلِّاْتيفَأْقاَداَمنَديفوانرُصْ يفيف**ْلَقاْوِ يفاْلَكادفِِرينيَفْلَقاْوِ يفاْلَكادفِِرينيَفُذُنوَبنَديفَوإِْوَ

ْنَ ديفَوُحاْلَنيفَثَواِبيفاآلِخَرِ يفَوايفيفّلَلهّلََلهََفآَتدُهُميفاَفآَتدُهُميفا ْنَ ديفَوُحاْلَنيفَثَواِبيفاآلِخَرِ يفَواَثَواَبيفالده يفاليْفيفيفّلَلهّلََلهََثَواَبيفالده يفاليْفَُيِبه ُمْحاِلننِييَفُمْحاِلننِييَفااَُيِبه
(3)..  

 تعالى: هللاإلخالص  -11
  هللهللإال بواإلخال ،  وال اإال بواإلخال ،  وال ا  هللهللال ضكوه ااقاتل والوا ي جماهوًدا يف سو عل اال ضكوه ااقاتل والوا ي جماهوًدا يف سو عل ا

النَّاادسيِفالنَّاادسيِفيفيفَئاادءيَفَئاادءيَفَواليَفَتُكوُنااوْايفَكدلَّااِذيَنيفَخَرُجااوْايفِماانيفِ َياادِرِهميفَبَطااًرايفَوريِفَواليَفَتُكوُنااوْايفَكدلَّااِذيَنيفَخَرُجااوْايفِماانيفِ َياادِرِهميفَبَطااًرايفَوريِفتعوواىل: تعوواىل: 
(4)  

يفااآلضة، و ال س لانه: اآلضة، و ال س لانه:  يفاَوالَِّذيَنيفَجدَهُدوايففِ نَاديفَلنَْهاِدَينَُّهْميفُباُلَلنَديفَوإِنَّ َمَعيفَمَعيفاَاَلالايفيفّلَلهّلََلَهَوالَِّذيَنيفَجدَهُدوايففِ نَاديفَلنَْهاِدَينَُّهْميفُباُلَلنَديفَوإِنَّ

ُمْحاِلننِييَفُمْحاِلننِييَفاااْلاااْلاا
! الر وول ! الر وول هللهللفقووال: ضووا  سووول افقووال: ضووا  سووول ا  ، و وواء   وول إىل الس وو  ، و وواء   وول إىل الس وو  (5)

ى مكانوه، فمو  ((66))ضقاتل للموسم، والر ل ضقاتل للذكرضقاتل للموسم، والر ل ضقاتل للذكر ى مكانوه، فمو  ، والر ل ضقاتل لوريل ، والر ل ضقاتل لوريل

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 يف..4646األنفد ،يفاآلية:يفاألنفد ،يفاآلية:يفبور يفيف(1)

،يفوقاديفتكلاميفعاىليفاحلاديثيفاحلادف يفابانيفرجابيف يفجادمعيفالعلاو يفواحلكام،يف1/307مالنديفأمحد،يفيفيف(2)

يف،يفف نظر.2/459

 يف.148148--146146آ يفعمران،يفاآليتدن:يفآ يفعمران،يفاآليتدن:يفبور يفيف(3)

 يف..4747األنفد ،يفاآلية:يفاألنفد ،يفاآلية:يفبور يفيف(4)

 يف..6969العنكلوت،يفاآلية:يفالعنكلوت،يفاآلية:يفبور يفيف(5)

يف(6) يفأييفل ذكريفبنييفالندس،ريقدتايفللذكيف يفال فيفوالَفْخريف: ْكريف: يفوالذِّ يف. جدعة يفانظر:يفوُيوَصَ يفبدلشَّ يف.

يف.410/يفيف2يفالبنيفاألثري،النهديةيف
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ها يفالعل اديففهاويف يفبال ايفها يفالعل اديففهاويف يفبال ايفيفيفههمنيفقدتايفلتكونيفكلمةيفامنيفقدتايفلتكونيفكلمةيفا)))): : أ  ال أ  ال هللهلليف س عل ايف س عل ا

أه أول مو  ضلق و علعوه أه أول مو  ضلق و علعوه   ––علعه الصوال  والذوالم علعه الصوال  والذوالم   ––، و د ث ت عسه ، و د ث ت عسه ((11))((((ههاا

  ..((22))--أي شجا  أي شجا    ––ضوم القعامة ثالثة، و كر مس م م   اتل لعقال: هو  ريء ضوم القعامة ثالثة، و كر مس م م   اتل لعقال: هو  ريء 

 ى:تعال الرغبة فيما عند هللا -12
، وسعاا  الدنعا ، وسعاا  الدنعا هللهللمما ضعني عىل السص عىل األعداء هو الةمع يف فضل امما ضعني عىل السص عىل األعداء هو الةمع يف فضل ا

وأصلابه م  بعده، ومما ضدلل عىل الرمل وة وأصلابه م  بعده، ومما ضدلل عىل الرمل وة   ن عه ن عه   هللهللواآلخر ن وذذا نص اواآلخر ن وذذا نص ا

  تعاىل ما ضهيت:تعاىل ما ضهيت:  هللهللفعام عسد افعام عسد ا

ما فعل عمري ب  احلامم يف بد  حعسام  ال علعه الصوال  والذوالم: ما فعل عمري ب  احلامم يف بد  حعسام  ال علعه الصوال  والذوالم:   أوالً:أوالً:

،  سوة ،  سوة هللهلل، فقوال ضوا  سوول ا، فقوال ضوا  سوول ا((((الالمواتيفواألرضالالمواتيفواألرضيفيفقوموايفإىيفجنةيفعرضهدقوموايفإىيفجنةيفعرضهد))))

ماديفماديف)))): : ، فقال ، فقال ((33))،  ال: بي  بي  ،  ال: بي  بي  ((((نعمنعم))))عرض ا الذموات واأل ضأ  ال: عرض ا الذموات واأل ضأ  ال: 

، إال   واء أه ، إال   واء أه هللهللضوا  سوول اضوا  سوول ا  هللهلل،  وال: ال وا،  وال: ال وا((((أأَيملكيفعىليفقولكيفباخيفباخَيملكيفعىليفقولكيفباخيفباخ

، ، ((44))فوهخرج تورات مو   رنوهفوهخرج تورات مو   رنوه  ،،((((فإناكيفمانيفأهلهادفإناكيفمانيفأهلهاد))))أكوه م  أهل ا،  وال: أكوه م  أهل ا،  وال: 

فجعل ضهكل مس  ، ثم  ال: لئ  أنا حععت حلل آكل ترايت هذه إما حلعوا  فجعل ضهكل مس  ، ثم  ال: لئ  أنا حععت حلل آكل ترايت هذه إما حلعوا  

  ..((55))طوضلة، فرمل بام كاه معه م  اللمر، ثم  اتل م حلل  للطوضلة، فرمل بام كاه معه م  اللمر، ثم  اتل م حلل  لل

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف،يفوتقد يفَّترجيه.1904،يفوماللم،يفبرقميف2810متفقيفعل ه:يفاللخدري،يفبرقميفيفيف(1)

يف.1905قيفالندر،يفبرقميفماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفمنيفقدتايفللريدءيفوالالمعةيفابتحيفيف(2)

َضيفبدليشء،كلمةيفتقد يفعنديفاملدح:بخ،بخيفيف(3) يف.250/يفيف1البنيفاألثري،يفالنهديةيف.يفوُتَكرريفللملدلغة،والرِّ

يف.81/يفيف4يف،ريثالبنيفاألالنهديةيفيف.كَجَلايفوأْجُلايفوأجلد ،وأْقران،وجُيَْمعيفعىل:أْقُرن،َجْعَلته:أي:َقَرنهيفيف(4)

يف.1901ماللم،يفكتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفثلوتيفاجلنةيفللشه د،يفبرقميفيفيف(5)
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ضووم أحود، توهخر ضووم أحود، توهخر   ––عمل أنس بو  مالوك عمل أنس بو  مالوك   ––ما فعل أنس ب  السرض ما فعل أنس ب  السرض   ثدنً د:ثدنً د:

   هللهلل لك، و ال: أول مخ د ش ده  سوول ا لك، و ال: أول مخ د ش ده  سوول اع  معركة بد ، فخس علعه ع  معركة بد ، فخس علعه  

  هللهللمخ ًدا فوعام بعود موع  سوول امخ ًدا فوعام بعود موع  سوول ا  هللهللمل ت عسه، وإه أ اد امل ت عسه، وإه أ اد ا    هللهلللورياد  الورياد  ا  

ضووم أحود، فاسولق ل سوعد بو  ضووم أحود، فاسولق ل سوعد بو      هللهلل، فخ د مع  سوول ا، فخ د مع  سوول ا((11))ما أصسعما أصسع  تعاىلتعاىل

، أ وده اوه أحود، ، أ وده اوه أحود، ((22))لورضح اجلسوةلورضح اجلسوة  معا ، فقال له أنس: ضا أبا عمورو، واهواً معا ، فقال له أنس: ضا أبا عمورو، واهواً 

وود  يف  ذووده بضووع وثامنوووهاافقووفقوو وود  يف  ذووده بضووع وثامنوووهتل م حلوول  لوول، ف ول     ،،موو  بووني رضبووةموو  بووني رضبووة  ::تل م حلوول  لوول، ف ول  

بعع بست السرض  ––و معة، فام عرفله أخله و معة، فام عرفله أخله   ،،وطعسةوطعسة بعع بست السرضالرُّ إال ب سانوه، ونزلوت إال ب سانوه، ونزلوت   ––  الرُّ

انيفيفيفّلَلهّلََلَهُملْؤِمننَِييفِرَجدٌ يفَصَدُقوايفَمديفَعدَهاُدوايفاُملْؤِمننَِييفِرَجدٌ يفَصَدُقوايفَمديفَعدَهاُدوايفاااَنيفاليْفَنيفاليْفميِفميِفهذه اآلضة: هذه اآلضة:  انيفَعَلْ اِهيفَفِمانُْهميفمَّ َعَلْ اِهيفَفِمانُْهميفمَّ

ُلوايفَتْلِدي يًف نيفَينَتظُِريفَوَمديفَبدَّ ُلوايفَتْلِدي يًفَقَىيفَنْحَلُهيفَوِمنُْهميفمَّ نيفَينَتظُِريفَوَمديفَبدَّ َقَىيفَنْحَلُهيفَوِمنُْهميفمَّ
، فكانوا ضروه أموا نزلوت ، فكانوا ضروه أموا نزلوت (3)

  ..((44))فعه ويف أصلابهفعه ويف أصلابه

تعاىل، فإنوه ال تعاىل، فإنوه ال   هللهللتعاىل إ ا  ملب فعام عسد اتعاىل إ ا  ملب فعام عسد ا  هللهللوااذلم ااجاهد يف س عل اوااذلم ااجاهد يف س عل ا

  ض ايل بام أصابه،  مل ة يف الفو  الع عم.ض ايل بام أصابه،  مل ة يف الفو  الع عم.

ــــل مســــلم افف ــــالي حــــين أقت ــــل مســــلم الســــت أب ــــالي حــــين أقت   لســــت أب
 

  مصـــــرعيمصـــــرعي  علـــــى أ  جنـــــب كـــــان فـــــي هللاعلـــــى أ  جنـــــب كـــــان فـــــي هللا 
  

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف(1) يفأصنعيفأي:يف يفهلميف،لريينيفاهيفالندسيفمد يفإلزامديًفيف،ويربز  يفألز يفنفاله وتيفيف،ملؤكدايًفيفوقد يفالقرطل يفكونه

يف.103/يفيف14يف،لع ن ليف،عمد يفالقدرييف.يظهر يفخمدفةيفمديفيتوقعيفمنيفالتقصرييف يفذلك

يف.23/يفيف6،يفبنيفحجرالفتحيفاللدرييفيفإىيفاجلنة.يفانظر:يفيفوإمديفتشوقديًفيف،هيفإمديفتعجلديًفقدليف:يفواهديًفيف(2)

 يف..2323األحزاب،يفاآلية:يفاألحزاب،يفاآلية:يفبور يفيف(3)

،يفومالالم،يفواللفا يفلاه،يف4048متفقيفعل اه:يفاللخادري،يفكتادبيفاملغادزي،يفبادبيفغازو يفأحاد،يفبارقميفيفيف(4)

يف.1903كتدبيفاإلمدر ،يفبدبيفثلوتيفاجلنةيفللشه د،يفبرقميف
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 إسناد القيادة ألهل اإليمان: -13
مووو  أسووو ال السصووو تولعوووة  عووواا  اجلعووووج، والّسووواضا، واألفوووواج، مووو  أسووو ال السصووو تولعوووة  عووواا  اجلعووووج، والّسووواضا، واألفوووواج، 

رفوووا بوواإلضامه الكاموول، والعموول الصووالح، ثووم األمثوول  رفوووا بوواإلضامه الكاموول، والعموول الصووالح، ثووم األمثوول واجل  ووات اوو  عل واجل  ووات اوو  عل

يفَأْكااَرَمُكْميفعيِفتعوواىل: تعوواىل:   هللهللفاألمثوولن لقووول افاألمثوولن لقووول ا يفَأْكااَرَمُكْميفعيِفإِنَّ يفايفيفّلَلهّلََلَهنااَديفانااَديفاإِنَّ يفاَأْتَقاادُكْميفإِنَّ َعلِاا ٌميفَعلِاا ٌميفيفيفّلَلهّلََلَهَأْتَقاادُكْميفإِنَّ

َخلرِييٌفَخلرِييٌف
حيب أهول اللقووى، وحم لوه سو لانه للع ود مو  أع وم حيب أهول اللقووى، وحم لوه سو لانه للع ود مو  أع وم     هللهلل، وا، وا(1)

تعواىل: تعواىل:   هللهللال اال ااألس ال يف توفعس ع ده، وتذدضده، ونصه عوىل أعداووه،  واألس ال يف توفعس ع ده، وتذدضده، ونصه عوىل أعداووه،  و

يفا َقىيفَفإِنَّ يفاَبىَليفَمْنيفَأْوَبيفبَِعْهِدِ يفَواتَّ َقىيفَفإِنَّ يفاليْفيفيفّلَلهّلََلَهَبىَليفَمْنيفَأْوَبيفبَِعْهِدِ يفَواتَّ يفاليْفَُيِبه ُمتَِّقنييَفُمتَِّقنييَفااَُيِبه
(2)..  

ن بالدعائم المنجيات من المهالك والهزائم ونزو  العذ -14  اب:التحص 
إه الع اا ذم مسجعات واعاوم تسجع م م  اا الك واذوزاوم إ ا حللوت إه الع اا ذم مسجعات واعاوم تسجع م م  اا الك واذوزاوم إ ا حللوت 

هبووم، وهووذه األمووو  هوو  موو  أع ووم العووالج اوو  أصووعب باا لكووات، أو هبووم، وهووذه األمووو  هوو  موو  أع ووم العووالج اوو  أصووعب باا لكووات، أو 

احلرول واألوبئة، وه  كذلك و اضوة مو  حلوول ااصواوب   ول نزوذوا، احلرول واألوبئة، وه  كذلك و اضوة مو  حلوول ااصواوب   ول نزوذوا، 

ص يف ات ا  الدعاوم ااسجعات اآلتعة: ص يف ات ا  الدعاوم ااسجعات اآلتعة:وتللخل   وتللخل

والوووذنول ك ريهوووا والوووذنول ك ريهوووا   جميـــع المعاصـــي أوال : التوبـــة، واالســـتغفار مـــن

  وصوريها، وال تق ل اللوبة إال برشو، عىل السلو اآليت:وصوريها، وال تق ل اللوبة إال برشو، عىل السلو اآليت:

  اإل ال  ع   عع الذنول، وترك ا.اإل ال  ع   عع الذنول، وترك ا.  --11

  العزضمة عىل عدم العوا  إلع ا.العزضمة عىل عدم العوا  إلع ا.  --22

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 يف..1313:يف:يفاحلجرات،يفاآليةاحلجرات،يفاآليةبور يفيف(1)

 يف..7676آ يفعمران،يفاآلية:يفآ يفعمران،يفاآلية:يفبور يفيف(2)
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السدم عىل فعل ا، فإه كانت ااعصوعة يف حوس آامو  فل وا ر،  ابوع، السدم عىل فعل ا، فإه كانت ااعصوعة يف حوس آامو  فل وا ر،  ابوع،   --33

ملور ، ملور ، وهو اللللل م  صاحب  لك احلس، وال تسفع اللوبة عسد الوروهو اللللل م  صاحب  لك احلس، وال تسفع اللوبة عسد الور

أو بعوود طلووو  الخوومس موو  مورهبووا، وال شووك أه اللوبووة السصوووهل أو بعوود طلووو  الخوومس موو  مورهبووا، وال شووك أه اللوبووة السصوووهل 

يفاتعاىل: تعاىل:   هللهللواالسلوفا  م  أع م وساول السص،  ال اواالسلوفا  م  أع م وساول السص،  ال ا يفاإِنَّ يفيفيفيفَيفّلَلّلََلََإِنَّ ُ يفاليَفُيَغاريِّ ُ اليَفُيَغاريِّ

وْايفَمديفبَِوْنُفاِلِهْميفَوإَِذايفَأَراَ يفا ُ وْايفَمديفبَِوْنُفاِلِهْميفَوإَِذايفَأَراَ يفاَمديفبَِقْوٍ يفَحتَّىيفُيَغريِّ ُ يفَلاُهيفيفيفّلَلهّلََلهََمديفبَِقْوٍ يفَحتَّىيفُيَغريِّ يفَلاُهيفبَِقْوٍ يفُبوًءايفَفاَ يفَماَر َّ بَِقْوٍ يفُبوًءايفَفاَ يفَماَر َّ

نيفُ ونِِهيفِمنيفَوا يٍفهيُفهيُفااَوَمديفليَفَوَمديفليَف نيفُ ونِِهيفِمنيفَوا يٍفميفمِّ ميفمِّ
ْميفيفيفّلَلهّلََلهََوَماديفَكادَنيفاَوَماديفَكادَنيفا : :  هللهلل، و ال ا، و ال ا(1) هَبُ ْميفلُِ َعاذِّ هَبُ لُِ َعاذِّ

ْميفَوُهْميفَياْلَتْغِفُرونيَفيفيفّلَلهّلََلهََوَأنَتيففِ ِهْميفَوَمديفَكدَنيفاَوَأنَتيففِ ِهْميفَوَمديفَكدَنيفا هَبُ ْميفَوُهْميفَياْلَتْغِفُرونيَفُمَعذِّ هَبُ ُمَعذِّ
(2)..  

عل الع د بعسه وبني ما  خاه م   به، عل الع د بعسه وبني ما  خاه م   به، وه  أه جيوه  أه جي  تعالى، ثاني ا: تقو  هللا

وم  ملض ه وسخةه وعقابه و اضة تقعه م   لك، وه  كام  وال طلوس بو  وم  ملض ه وسخةه وعقابه و اضة تقعه م   لك، وه  كام  وال طلوس بو  

تر وو ثووال تر وو ثووال   هللهللعىل نوو  مو  اعىل نوو  مو  ا  هللهللأه تعمل بةاعة اأه تعمل بةاعة ا)))): : ––  هللهلل  ه ا  ه ا  ––ح عب ح عب 

  ..((33))((((هللهللختاش عقال اختاش عقال ا  هللهللعىل نو  م  اعىل نو  م  ا  هللهلل، وأه ترتك معصعة ا، وأه ترتك معصعة اهللهللاا

تباعهـــا بالنوافـــل  لع وووده لع وووده   هللهللأله حم وووة األه حم وووة ا  ثالث ـــا: أداء جميـــع الفـــرائض، واا

اه وأعانووهن حلوودض  أيب  قووه، وسوودل وول بووذلك، فووإ ا أح لووه نصووه، ووفل اه وأعانووهن حلوودض  أيب حتصل قووه، وسوودل وول بووذلك، فووإ ا أح لووه نصووه، ووفل حتصل

منيفعد ىيفِليفول ًّديففقديفآذنتاهيفبادحلرب،يفمنيفعد ىيفِليفول ًّديففقديفآذنتاهيفبادحلرب،يف))))  ::  هللهلل ال:  ال  سول ا ال:  ال  سول ا  هرضر  هرضر  

يفّمديفافمضاتهيفعل اه،يفوماديفيازا يفعلادييف يفإِلَّ يفعلدييفبيشءيفأحب  بيفإِلَّ يفّمديفافمضاتهيفعل اه،يفوماديفيازا يفعلادييفومديفتقر  يفإِلَّ يفعلدييفبيشءيفأحب  بيفإِلَّ ومديفتقر 

يفبدلنوافايفحتىيفأحل ه،يففإذايفأحللتهيفكنتيفبامعهيفالاذييفيالامعيفباه،يف يفبدلنوافايفحتىيفأحل ه،يففإذايفأحللتهيفكنتيفبامعهيفالاذييفيالامعيفباه،يفيتقربيفإِلَّ يتقربيفإِلَّ

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 يف..1111الرعد،يفاآلية:يفالرعد،يفاآلية:يفبور يفيف(1)

 يف..3333األنفد ،يفاآلية:يفاألنفد ،يفاآلية:يفبور يفيف(2)

يف.1/400جدمعيفالعلو يفواحلكميفالبنيفرجب،يفيفيف(3)
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وبرص يفالذييفيلرصيفبه،يفويد يفالت يفيلطشيفهبد،يفورجلهيفالت يفيميشايفهباد،يفوإنيفوبرص يفالذييفيلرصيفبه،يفويد يفالت يفيلطشيفهبد،يفورجلهيفالت يفيميشايفهباد،يفوإنيف

اه،يفوماديفتار   تيف يفيءيفأناديففدعلاهيفيفيفبولن يفألعط ن ه،بولن يفألعط ن ه، اه،يفوماديفتار   تيف يفيءيفأناديففدعلاهيفولئنيفابتعدذينيفألع ذن  ولئنيفابتعدذينيفألع ذن 

((((تر  ييفعنيفنف يفامللؤمنيفيكر يفاملوت،يفوأنديفأكر يفمالدءتهتر  ييفعنيفنف يفامللؤمنيفيكر يفاملوت،يفوأنديفأكر يفمالدءته
((11))..  

عو  عو    حلودض  حذضفوة حلودض  حذضفوة  نكـر رابع ـا: األمـر بـالمعروف، والنهـي عـن الم

يفعنيفاملنكر،يف)))) ال:  ال:   الس   الس    يفبدملعروف،يفولتنهون  يفعنيفاملنكر،يفوالذييفنفسيفب د ،يفلتومرن  يفبدملعروف،يفولتنهون  والذييفنفسيفب د ،يفلتومرن 

يفا يفاأويفل ويكن  أنيفيلعثيفعل كميفعقدًبديفمنيفعند ،يفثميفتدعونهيفف يفيالتج بيفأنيفيلعثيفعل كميفعقدًبديفمنيفعند ،يفثميفتدعونهيفف يفيالتج بيفيفيفههأويفل ويكن 

((((لكملكم
ُروْايفبِِهيفَأنَجْ نَديفالَِّذيَنيفَينَْهاْوَنيفَعاِنيفتعاىل: تعاىل:   هللهلل، و ال ا، و ال ا((22)) يفَناُلوْايفَمديفُذكِّ ُروْايفبِِهيفَأنَجْ نَديفالَِّذيَنيفَينَْهاْوَنيفَعاِنيفَفَلمَّ يفَناُلوْايفَمديفُذكِّ َفَلمَّ

وِءيفَوَأَخْذَنديفالَِّذيَنيفَظَلُموْايفبَِعَذاٍبيفَبئِ ٍ يفبَِميفَكدُنوْايفَيْفاُلُقونيَف وِءيفَوَأَخْذَنديفالَِّذيَنيفَظَلُموْايفبَِعَذاٍبيفَبئِ ٍ يفبَِميفَكدُنوْايفَيْفاُلُقونيَفالاله الاله
(3)..  

ا: االقتداء بالنبي    واأل وال واألفعال.واأل وال واألفعال.  ،،في جميع االعتقادات خامس 

ا: الدعاء والضراعة إلى يف.(44)تعالى هللا سادس 
م عىل ن عسوا حممود وعوىل آلوه وأصولابه أ عوني، ومو  وسلَّ  هلل اوصىلَّ 

 ت ع م بإحذاه إىل ضوم الدض .

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
يف.6502اللخدري،يفكتدبيفالرقدقيفبدبيفالتواضع،يفبرقميفيفيف(1)

،يفوحالنهيف2169كر،يفبرقميفالممذي،يفكتدبيفالفتن،يفبدبيفمديفجدءيف يفاألمريفبدملعروفيفوالنه يفعنيفاملنيفيف(2)

يف.6/99،يفوصح حيفاجلدمع،يف2/223األللدينيف يفصح حيفبننيفالممذي،يف

 يف..165165األعراف،يفاآلية:يفاألعراف،يفاآلية:يفبور يفيف(3)

يفوتقد يف يفالاللبيفالالدبعيفمنيفأبلدبيفالنرص.يفيف(4)
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 الفهارس العامة
 

 فهـــــــــــــــــــرس ا يـــــــــــــــــــات القر نيـــــــــــــــــــة. -1
ــــــــار. -2 ــــــــة وا ث ــــــــث النبوي  فهــــــــرس األحادي
 فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس الغريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. -3
 المصــــــــــــــــــــــــــــــــــادر والمراجــــــــــــــــــــــــــــــــــع. -4
ــــــــــــــــــــــــــــــــرس الموضــــــــــــــــــــــــــــــــوعات. -5  فه
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 قر نيةفهرس ا يات ال -1
 
 الصفحة رقمها ا ية م

 سورة البقرة
11--     َيُب َدْعَوة يٌب ُأجِّ َبادِّ  َعن ِّي َفإِّن ِّي َقرِّ يُب َدْعَوةَ َوااَِّذا َسَأَلَك عِّ يٌب ُأجِّ َبادِّ  َعن ِّي َفإِّن ِّي َقرِّ    186186  63....َوااَِّذا َسَأَلَك عِّ
2-   َِّفإِّن ِّ يُن ّلِلِّ    193 32َوَقاتُِّلوُهْم َحت ى اَل َتُكوَن فِّْتَنٌة َوَيُكوَن الد ِّ
3-  ِّْهرِّ اْلَحَرام ْهُر اْلَحَراُم بِّالش    194 34.َواْلُحُرَماُت قَِّصاٌص  الش 
44--     َِّكَمَثل ِّ يَن ُينفُِّقوَن َأْمَواَلُهْم فِّي َسبِّيلِّ َّللا  َثُل ال ذِّ ِّ َكَمَثلِّ م  يَن ُينفُِّقوَن َأْمَواَلُهْم فِّي َسبِّيلِّ َّللا  َثُل ال ذِّ    261261  42......م 
5-  ا إِّال  ُوْسَعَها ُ َنْفس    286 6....................اَل ُيَكل ُِّف َّللا 

 سورة    عمرانسورة    عمران
66--     َهِّ َوات َقى ف هِّ َوات َقى فَ َبَلى َمْن َأْوَفى بَِّعْهدِّ بُّ اْلُمت قِّينَ َبَلى َمْن َأْوَفى بَِّعْهدِّ َ ُيحِّ بُّ اْلُمت قِّينَ إِّن  َّللا  َ ُيحِّ    7676  71إِّن  َّللا 
77--     ُْقوا يع ا َواَل َتَفر  ُموْا بَِّحْبلِّ َّللا ِّ َجمِّ ُقواْ َواْعَتصِّ يع ا َواَل َتَفر  ُموْا بَِّحْبلِّ َّللا ِّ َجمِّ    103103  67....................َواْعَتصِّ
8-  ُقوْا َواْخَتَلُفوْا مِّن َبْعدِّ َما يَن َتَفر    105 26....َواَل َتُكوُنوْا َكال ذِّ
99--     ِّ ندِّ َّللا ْن عِّ ِّ َوَما الن ْصُر إِّال  مِّ ندِّ َّللا  ْن عِّ يزِّ اْلَحكِّيمَِّوَما الن ْصُر إِّال  مِّ يزِّ اْلَحكِّيمِّاْلَعزِّ    126126  64................اْلَعزِّ
1010--     َْوَكَأي ِّن م ِّن ن بِّي ٍّ َقاَتَل َمَعُه رِّب ِّيُّوَن َكثِّيٌر َفَما َوَهُنواْ َوَكَأي ِّن م ِّن ن بِّي ٍّ َقاَتَل َمَعُه رِّب ِّيُّوَن َكثِّيٌر َفَما َوَهُنوا....  146146--  148148  68  
1111--     ِّ َأْو ُمتُّْم َلَمْغفَِّرٌة م َِّن َّللا ِّ ِّ َوَلئِّن ُقتِّْلُتْم فِّي َسبِّيلِّ َّللا  ِّ َأْو ُمتُّْم َلَمْغفَِّرٌة م َِّن َّللا     157157--  158158  44........َوَلئِّن ُقتِّْلُتْم فِّي َسبِّيلِّ َّللا 
1212--     َلِّنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغلِّيظَ   َفبَِّما َرْحَمةٍّ م ِّنَ َفبَِّما َرْحَمةٍّ م ِّن ِّ ِّ لِّنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغلِّيظَ َّللا     159159  59..َّللا 
1313--     ُّب َ ُيحِّ ِّ إِّن  َّللا  ْل َعَلى َّللا  َذا َعَزْمَت َفَتَوك  بُّ َفإِّ َ ُيحِّ ِّ إِّن  َّللا  ْل َعَلى َّللا  َذا َعَزْمَت َفَتَوك     151599  58................َفإِّ
1414--     َُفاَل َغالَِّب َلك ُ ُ َفاَل َغالَِّب َلكُ إِّن َينُصْرُكُم َّللا     161600  58....ْم َوااِّن َيْخُذْلُكْم َفَمنْم َوااِّن َيْخُذْلُكْم َفَمنإِّن َينُصْرُكُم َّللا 
1515--     يَن يَن َواَل َتْحَسَبن  ال ذِّ ِّ َأْمَوات ا َبلْ َواَل َتْحَسَبن  ال ذِّ ِّ َأْمَوات ا َبلْ ُقتُِّلوْا فِّي َسبِّيلِّ َّللا     169169--171171  41 ،42....ُقتُِّلوْا فِّي َسبِّيلِّ َّللا 
1616--     ْإِّن  الن اَس َقْد َجَمُعوْا َلُكمْ إِّن  الن اَس َقْد َجَمُعوْا َلُكم..................................................  173173  65 
1717--     ْيَن  َمُنوْا اْصبُِّروْا َوَصابُِّروْا َوَرابُِّطوا يَن  َمُنوْا اْصبُِّروْا َوَصابُِّروْا َوَرابُِّطواْ َيا َأيَُّها ال ذِّ    200200  67......َيا َأيَُّها ال ذِّ

 سورة النساءسورة النساء
18-  ي ُسو َ َيا َأيَُّها ال ذِّ يُعوْا الر  َ َوَأطِّ يُعوْا َّللا    59 18 ,67.َن  َمُنوْا َأطِّ
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19-   َُنوَن َحت َى ُيَحك ُِّموَك فِّيَما َشَجر   65 24....َفاَل َوَرب َِّك اَل ُيْؤمِّ
2020--    ْنَيا يَن َيْشُروَن اْلَحَياَة الدُّ ِّ ال ذِّ ْنَياَفْلُيَقاتِّْل فِّي َسبِّيلِّ َّللا  يَن َيْشُروَن اْلَحَياَة الدُّ ِّ ال ذِّ    7474  36..َفْلُيَقاتِّْل فِّي َسبِّيلِّ َّللا 
21-   َُواْلُمْسَتْضَعفِّينَ َوَما َلُكْم اَل ت ِّ   75 33.َقاتُِّلوَن فِّي َسبِّيلِّ َّللا 
2222--     ُم اْلَمْوُت َوَلْو ُم اْلَمْوُت َوَلْو َأْيَنَما َتُكوُنوْا ُيْدرِّككُّ    7878  60......ُكنُتْم فِّي ُبُروجٍّ ُكنُتْم فِّي ُبُروجٍّ َأْيَنَما َتُكوُنوْا ُيْدرِّككُّ
2323--    يَن َغْيُر ُأْولِّي نِّ َن اْلُمْؤمِّ ُدوَن مِّ يَن َغْيُر ُأْولِّيال  َيْسَتوِّ  اْلَقاعِّ نِّ َن اْلُمْؤمِّ ُدوَن مِّ    9595--  9696  43..........ال  َيْسَتوِّ  اْلَقاعِّ
2424--    ْر فِّي َسبِّي ْر فِّي َسبِّيَوَمن ُيَهاجِّ ِّ َوَمن ُيَهاجِّ ْد فِّي اأَلْرضِّ   لِّ َّللا ِّ لِّ َّللا  ْد فِّي اأَلْرضِّ َيجِّ    100100  45..............َيجِّ
2525--      يَن َسبِّيال نِّ يَن َعَلى اْلُمْؤمِّ ُ لِّْلَكافِّرِّ يَن َسبِّيال  َوَلن َيْجَعَل َّللا  نِّ يَن َعَلى اْلُمْؤمِّ ُ لِّْلَكافِّرِّ    141141  57........َوَلن َيْجَعَل َّللا 

 سورة المائدةسورة المائدة
2626--     َُنون لِّ اْلُمْؤمِّ ِّ َفْلَيَتَوك  ُنونَ َوَعَلى َّللا  لِّ اْلُمْؤمِّ ِّ َفْلَيَتَوك     1111  57........................................َوَعَلى َّللا 

 سورة األعرافسورة األعراف
2727--     َيَن َيْنَهْوَن َعنِّ َفَلم ا َنُسوْا مَ َفَلم ا َنُسوْا م يَن َيْنَهْوَن َعنِّ ا ُذك ُِّروْا بِّهِّ َأنَجْيَنا ال ذِّ    165165  73....ا ُذك ُِّروْا بِّهِّ َأنَجْيَنا ال ذِّ

 سورة األنفا سورة األنفا 
َلْت ُقُلوُبُهمْ     --2828 ُ َوجِّ يَن إَِّذا ُذكَِّر َّللا  ُنوَن ال ذِّ َلْت ُقُلوُبُهمْ إِّن َما اْلُمْؤمِّ ُ َوجِّ يَن إَِّذا ُذكَِّر َّللا  ُنوَن ال ذِّ    22--  44  56........إِّن َما اْلُمْؤمِّ
2929--     ٍُّكم بَِّأْلف دُّ يُثوَن َرب ُكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأن ِّي ُممِّ ُكم بَِّأْلفٍّ إِّْذ َتْسَتغِّ دُّ يُثوَن َرب ُكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأن ِّي ُممِّ    99  63, 64إِّْذ َتْسَتغِّ
30-    يَن َكَفُروْا َزْحفا يَن  َمُنوْا إَِّذا َلقِّيُتُم ال ذِّ   15- 16 7...َيا َأيَُّها ال ذِّ
3131--     ُ ْم َوَما َكاَن َّللا َبُهْم َوَأنَت فِّيهِّ ُ لُِّيَعذ ِّ ْم َوَما َكاَن َّللا ُ َوَما َكاَن َّللا  َبُهْم َوَأنَت فِّيهِّ ُ لُِّيَعذ ِّ    3333  72......َوَما َكاَن َّللا 
32-   ِّ ِّيُن ُكلُُّه ّلِل   39 32َوَقاتُِّلوُهْم َحت ى اَل َتُكوَن فِّْتَنٌة َوَيُكوَن الد ِّ
33-   ْيَن  َمُنوْا إَِّذا َلقِّيُتْم فَِّئة  َفاْثُبُتوْا َواْذُكُروا   45 7 ,63.َيا َأيَُّها ال ذِّ
3434--     َْوَرُسوَلُه َواَل َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوا َ يُعوْا َّللا  َ َوَرُسوَلُه َواَل َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلواْ َوَأطِّ يُعوْا َّللا     4646  66 ,67 ,68............َوَأطِّ
3535--     َم ب َيارِّهِّ يَن َخَرُجوْا مِّن دِّ م بَ َواَل َتُكوُنوْا َكال ذِّ َيارِّهِّ يَن َخَرُجوْا مِّن دِّ    4747  68َطر ا َورَِّئاءَ َطر ا َورَِّئاءَ َواَل َتُكوُنوْا َكال ذِّ
3636--     ِّوْا َلُهم م ا اْسَتَطْعُتم م ِّن ُقو ةٍّ َومِّن ر َِّباطِّ اْلَخْيل دُّ وْا َلُهم م ا اْسَتَطْعُتم م ِّن ُقو ةٍّ َومِّن ر َِّباطِّ اْلَخْيلِّ َوَأعِّ دُّ    6060  59َوَأعِّ

 سورة التوبةسورة التوبة
37-   َُذا انَسَلَخ اأَلْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوْا اْلُمْشرِّكِّيَن َحْيث   5 32.َفإِّ
38-  يَن  َمُنوْا َما َلُكْم إَِّذا   38 8.قِّيَل َلُكُم انفُِّروْا فِّي َيا َأيَُّها ال ذِّ
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39-   ُْكم ُدوْا بَِّأْمَوالُِّكْم َوَأنُفسِّ َفاف ا َوثَِّقاال  َوَجاهِّ   41 8...اْنفُِّروْا خِّ
4040--    يَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم نِّ َن اْلُمْؤمِّ َ اْشَتَر  مِّ يَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهمإِّن  َّللا  نِّ َن اْلُمْؤمِّ َ اْشَتَر  مِّ    111111  35......إِّن  َّللا 
4141--    ا ُدوَن الس  االت ائُِّبوَن اْلَعابُِّدوَن اْلَحامِّ ُدوَن الس     112112  35..ئُِّحوَن الر اكُِّعونَ ئُِّحوَن الر اكُِّعونَ الت ائُِّبوَن اْلَعابُِّدوَن اْلَحامِّ
42-   ِّ ُنوَن لَِّينفُِّروْا َكآف ة  َفَلْواَل َنَفَر مِّن ُكل   122 6َوَما َكاَن اْلُمْؤمِّ
43-   ِّار َن اْلُكف  يَن َيُلوَنُكم م ِّ يَن  َمُنوْا َقاتُِّلوْا ال ذِّ   123 7َيا َأيَُّها ال ذِّ

 سورة الرعدسورة الرعد
4444--     اَل ُيَغي ُِّر َما َ َ اَل ُيَغي ُِّر َما إِّن  َّللا  مْ إِّن  َّللا  هِّ مْ بَِّقْومٍّ َحت ى ُيَغي ُِّروْا َما بَِّأْنُفسِّ هِّ    1111  72..بَِّقْومٍّ َحت ى ُيَغي ُِّروْا َما بَِّأْنُفسِّ

 سورة طه
45-  ا يَشة  َضنك  ْكرِّ  َفإِّن  َلُه َمعِّ   124-126 24....َوَمْن َأْعَرَض َعن ذِّ

 سورة الحج
46-  ْم بَِّغْيرِّ َحق ٍّ إِّال  َأن َيُقوُلوا َيارِّهِّ يَن ُأْخرُِّجوا مِّن دِّ   40 34ال ذِّ
4747--     ُ يٌز َوَلَينُصَرن  َّللا ُ َوَلَينُصَرن  َّللا َ َلَقوِّ ع َعزِّ يٌز  َمن َينُصُرُه إِّن  َّللا  َ َلَقوِّ ع َعزِّ    4040--  4141  57.... َمن َينُصُرُه إِّن  َّللا 

 سورة النور
4848--     ََوَيت ْقهِّ َفُأْوَلئِّك َ َ َوَرُسوَلُه َوَيْخَش َّللا  عِّ َّللا  َ َوَيت ْقهِّ َفُأْوَلئِّكَ َوَمن ُيطِّ َ َوَرُسوَلُه َوَيْخَش َّللا  عِّ َّللا     5252  66َوَمن ُيطِّ
4949--     ِّالَِّحات ُلوا الص  نُكْم َوَعمِّ يَن  َمُنوا مِّ ُ ال ذِّ الَِّحاتِّ َوَعَد َّللا  ُلوا الص  نُكْم َوَعمِّ يَن  َمُنوا مِّ ُ ال ذِّ    5555  56........َوَعَد َّللا 
50-   َْوَرُسولِّهِّ َوااَِّذاإِّن َما ال ِّ يَن  َمُنوا بِّاّلِل  ُنوَن ال ذِّ   62 20...ُمْؤمِّ
5151--     ٌيَبُهْم فِّْتَنة يَن ُيَخالُِّفوَن َعْن َأْمرِّهِّ َأن ُتصِّ يَبُهْم فِّْتَنةٌ َفْلَيْحَذرِّ ال ذِّ يَن ُيَخالُِّفوَن َعْن َأْمرِّهِّ َأن ُتصِّ    6363  25 ،66َفْلَيْحَذرِّ ال ذِّ

 سورة الفرقانسورة الفرقان
5252--     ُْل َعَلى اْلَحي ِّ ال ذِّ  ال َيُموت ْل َعَلى اْلَحي ِّ ال ذِّ  ال َيُموتُ َوَتَوك  هِّ   َوَتَوك  هِّ َوَسب ِّْح بَِّحْمدِّ    5858  58......َوَسب ِّْح بَِّحْمدِّ

 ورة العنكبوتورة العنكبوتسس
5353--      َين ُهْم ُسُبَلَنا َوااِّن يَن َجاَهُدوا فِّيَنا َلَنْهدِّ َين ُهْم ُسُبَلَنا َوااِّن  َوال ذِّ يَن َجاَهُدوا فِّيَنا َلَنْهدِّ َ َلَمع  َوال ذِّ َ َلَمعَّللا     6969  68..َّللا 

 سورة الرومسورة الروم
5454--      ا ا  َوَكاَن َحق  ينَ َوَكاَن َحق  نِّ ينَ َعَلْيَنا َنْصُر اْلُمْؤمِّ نِّ    4747  56....................................َعَلْيَنا َنْصُر اْلُمْؤمِّ

 سورة السجدة



 فهرس ا يات القر نية -1

 

79 

 الصفحة رقمها ا ية م
55-   ِّْنُهْم َأئِّم ة  َيْهُدوَن بَِّأْمر   24 12......َنا َلم ا َصَبُرواَوَجَعْلَنا مِّ

 سورة األحزابسورة األحزاب
5656--      َوكِّيال ِّ ِّ َوَكَفى بِّاّلِل  ْل َعَلى َّللا  ِّ َوكِّيال  َوَتَوك  ِّ َوَكَفى بِّاّلِل  ْل َعَلى َّللا     33  58..............................َوَتَوك 
5757--    ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ل َِّمن َكا ِّ ِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ل َِّمن َكاَلَقْد َكاَن َلُكْم فِّي َرُسو ِّ َّللا     2121  60 ,62نَ نَ َلَقْد َكاَن َلُكْم فِّي َرُسو ِّ َّللا 
5858--    يَن رَِّجاٌ  َصَدُقوا َما َعا نِّ َن اْلُمْؤمِّ يَن رَِّجاٌ  َصَدُقوا َما َعامِّ نِّ َن اْلُمْؤمِّ َ َعَلْيهِّ مِّ َ َعَلْيهِّ َهُدوا َّللا     2323  70..َهُدوا َّللا 
59-   ُ َنةٍّ إَِّذا َقَضى َّللا   36 24 ,66........َوَما َكاَن لُِّمْؤمِّنٍّ َوال ُمْؤمِّ

 سورة فاطر
60-  ُذوُه َعُدوًّا إِّن َما َيْدُعو ْيَطاَن َلُكْم َعُدوع َفات خِّ   6 12...إِّن  الش 

 سورة الصافاتسورة الصافات
6161--     َالُِّبونَ الُِّبونَ َوااِّن  ُجنَدَنا َلُهُم اْلغَ َوااِّن  ُجنَدَنا َلُهُم اْلغ....................................................  173173  57 

 سورة غافرسورة غافر
6262--    ْنَيا يَن  َمُنوا فِّي اْلَحَياةِّ الدُّ ْنَياإِّن ا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوال ذِّ يَن  َمُنوا فِّي اْلَحَياةِّ الدُّ    5151--5252  56......إِّن ا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوال ذِّ
6363--     َين ْب َلُكْم إِّن  ال ذِّ ينَ َوَقاَ  َربُُّكُم اْدُعونِّي َأْسَتجِّ ْب َلُكْم إِّن  ال ذِّ    6060  63..................َوَقاَ  َربُُّكُم اْدُعونِّي َأْسَتجِّ

 سورة الشور  سورة الشور  
6464--     َر  َبْيَنُهمْ َر  َبْيَنُهمْ َوَأْمُرُهْم ُشو َوَأْمُرُهْم ُشو........................................................  3838  59 

 سورة محمدسورة محمد
6565--     َْينُصْرُكم َ يَن  َمُنوا إِّن َتنُصُروا َّللا  َ َينُصْرُكمْ َيا َأيَُّها ال ذِّ يَن  َمُنوا إِّن َتنُصُروا َّللا     77--  88  57..........َيا َأيَُّها ال ذِّ

 سورة الحجراتسورة الحجرات
66-  َوااِّن َطائَِّفَتانِّ مَِّن اْلُمْؤمِّنِّيَن اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِّحوا َبْيَنُهَما... 9- 10 29 
6767--      َعلِّيٌم َخبِّيرٌ   إِّن  إِّن َ ِّ َأْتَقاُكْم إِّن  َّللا  نَد َّللا  َ َعلِّيٌم َخبِّيرٌ َأْكَرَمُكْم عِّ ِّ َأْتَقاُكْم إِّن  َّللا  نَد َّللا     1313  71........َأْكَرَمُكْم عِّ

 سورة الصفسورة الصف
6868--    يُكم يَن َ َمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى تَِّجاَرةٍّ ُتنجِّ يُكمَيا َأيَُّها ال ذِّ يَن َ َمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى تَِّجاَرةٍّ ُتنجِّ    1010--  1313  36..َيا َأيَُّها ال ذِّ

 سورة التغابن
69-   َْما اْسَتَطْعُتم َ   16 6..........................َفات ُقوا َّللا 
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ن مات جر  عليه عمله الذ  كان يعمله، وُأجر  عليه رزقه وأمن الفتان-104 ن مات جر  عليه عمله الذ  كان يعمله، وُأجر  عليه رزقه وأمن الفتانواا  46 ............ واا
 45 ......... اهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالم ا معاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالم ا معوتوكل هللا للمجوتوكل هللا للمج-105
 25 ................ وجعل الذ  والصغار على من خالف أمر ، ومن تشبه بقوم فهو منهم-106
التنا سلمة-107  20 .................................................................. وخير رج 
ا-108 اولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى األرض ألضاءت ما بينهما ولمألته ريح   40 ...... ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى األرض ألضاءت ما بينهما ولمألته ريح 
 60 ........ دو، واسألوا هللا العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروادو، واسألوا هللا العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروايا أيها الناس، ال تمن وا لقاء العيا أيها الناس، ال تمن وا لقاء الع-109
 23 .............. يتقارب الزمان، وينقص العمل، وُيلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج-110
 44 ....................................................... ُيغفر للشهيد كل ذنب إال الدينُيغفر للشهيد كل ذنب إال الدين-111
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 فهرس الغريب -2
يف

الصـفحة              الكلمة       الصفحة                الكلمة        
 65 .................... أحول,  -1

 25 ................. :, األ ضكة -2

 64 ............. أنت عضدي,  -3

 45 .................. انلدل:,  -4

 69 ................... بي،بي,  -5

 17 ............ حتت   لع ا:,  -6

 29 .............   اا الدفع:,  -7

 29 ............   اا الةلب:,  -8

 5 ...................... اجل اا,  -9

 54 ................... , احلرضساحلرضس -10

 54 .............. ,  ات اجلسب ات اجلسب -11

لُّ  -12 لُّ الذ   55 ....................., الذ 

 35 .................. , الذعاحة -13

 62 ............, شاهت الو وه -14

 54 ............ , صاحب اذدمصاحب اذدم -15

16-  ,: دل حمرَّ ل
 48 ............... ع 

 37 .................. الودو :,  -17

قل  -18 ر  قل الو  ر   54 .................... , الو 

لَّاه,  -19  36 .................... الفل

نه    -20  69 ...................... , ر 

 20 .............. لقاهل  الس  :,  -21

 70 .. لرياد  اهلل تعاىل ما أصسع,  -22

 53 .... , مات يف س عل اهلل تعالمات يف س عل اهلل تعال -23

 53 ................... , اا ةوهاا ةوه -24

 42 ................. خمةومة:,  -25

مع -26 معاارأ  توت بجل  54 ........ , اارأ  توت بجل

 53 .................. , ااةعوهااةعوه -27

 48 ............ مقسع باحلدضد:,  -28

 48 ........... م    ز ملا ًضا:,  -29

 62 ................... مس زًما,  -30

 39 .................. نصعف ا:,  -31

 29 .................. اذسات:,  -32

 70 .................... واهًا :,  -33

 68 .............. ضقاتل للذكر,  -34

 40  .................... ضكلم, -35
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 المصادر والمراجع -4
 

حممد نارص الدض  األل اد، ااكلب اإلسالم ، بريوت،  أحكام اجلنائز، -1

 .م 1986 -هو  1406الة عة الرابعة 

، حتقعس حممد ب  لخعي اإلسالم اب  تعمعة العلمية من االختيارات الفقهية، رابخاأل -2

ضة، الة عة األوىل، حذ  اخللعل، اا  العاصمة، ااملكة العربعة الذعوا

 .هو1418

للعالمة حممد نارص الدض  األل اد،  ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -3

 ااكلب اإلسالم ، بريوت، ل ساه .

اوي ، حتقعس الدكلو  ع د اهلل ب   اإلقناع لطالب االنتفاع، -4 اوسل اب  أ د احلجَّ

 اعة واللو ضع.هو للة 1418ع د االذ  الرتك ، الة عة األوىل 

هوو، حتقعوس 747لللافا إسوامععل بو  عمور بو  كثوري، ت:  ،البداية والنهايةة   -5

الوودكلو  ع وود اهلل بوو  ع وود االذوو  الرتكوو ، مركووز ال لوووث والد اسووات 

 العربعة واإلسالمعة بدا  هجر.

لإلمام  ك  الدض  ع د الع عم ب  ع د القوي  الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف، -6

هو، حتقعس حمع  الدض  اضب مذلو، سمري أ د العةا ، ضوسي  656 ااسذ ي، ت

 هو، اا  اب  كثري، امخس، بريوت. 1417عىل بدوي، الة عة الثانعة، 

لإلمام أيب الفداء إسامععل ب  اخلةعب تفسري ابن كثري)تفسري القرآن العظيم(،  -7

 هو، اا  الفكر، 1407هو، ط عة  774عمر ب  كثري القريش الدمخق ، ت 

 بريوت، ل ساه.
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المد ب  أيب نص فلوهل ب  ع د اهلل ب  فلوهل ب   تفسري غريب ما يف الصحيحني، -8

 عد ب  ب  ضصل األ اي احلمعدي، حتقعس: الدكلو   :  بعد  حممد سععد 

 .1995 – 1415األوىل ،  ،الة عةع د العزضز، مكل ة الذسة، القاهر ، مص

، للعالمة ع دالر   ب  نارص نانتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم امل  -9

هو، حتقعس ع د الر   ب  معال اللوحيس، 1376الذعدي، الة عة األوىل ت 

 مؤسذة الرسالة.

أليب الذعااات اا ا ك ب  حممد ب  األثري ،جامع األصول من أحاديث الرسول -10

 1453هو، حتقعس ع د القاا  األ ناؤو،، الة عة الثانعة،  656اجلز ي، ت

 الفكر، بريوت، ل ساه.هو، اا  

لإلمام احلافا  ض  الدض   جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثًا من جوامع الكلم، -11

هو، حتقعس شععب  795أيب الفرج ع د الر   ب  أ د ب    ب احلس ط، ت 

 هو، مؤسذة الرسالة، بريوت، ل ساه. 1411األ ناؤو،، الة عة األوىل، 

 ع د اهلل حممد ب  أ د األنصا ي القرط ل،  أليباجلامع ألحكام القرآن،  -12

هو، حتقعس حممد إبراهعم احلفساوي، وحمموا حامد عثامه، الة عة  671ت 

 هو، اا  احلدض ، القاهر . 1414األوىل، 

هو، اا  ال خاور 1406الة عة األوىل سسة  حاشية السندي على سنن النسائي، -13

 اإلسالمعة.

لفا وق  اا ، اا  الذالم للسرش واللو ضع،  دليل الراغبني إىل رياض الصاحلني، -14

 .م2007القاهر ، 

اا   ،هوو1422حتقعس ع د اهلل الةعا ، الة عة الثانعة، الروض املربع شرح زاد املسةتقنع،   -15

 الوط ، الرضاض، ااملكة العربعة الذعواضة.
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 لإلمام شمس الدض  أيب ع د اهلل حممد ب  أيب بكر ،زاد املعاد يف هدي خري العباد -16

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

 هو، مؤسذة الرسالة، بريوت، ل ساه. 1399األ ناؤو،، الة عة األوىل، 

لإلمام حممد ب  إسامععل األمري الصسعاد،  سبل السالم املوصل إىل بلوغ املرام، -17

اب  هو، اا  1418حتقعس حممد ص ل  حذ  حالق، الة عة األوىل عام 

 اجلو ي، الدمام، ااملكة العربعة الذعواضة.

للخعي حممد نارص الدض  األل اد، الة عة الرابعة  ،سلسلة األحاديث الصحيحة -18

 هو، ااكلب اإلسالم ، بريوت.1498

حممد ب  ضزضد ب  ما ه القزوضس ، الة عة األوىل عام  ،سنن ابن ماجه -19

 املكة العربعة الذعواضة.هو، اا  الذالم للسرش واللو ضع، الرضاض، ا1420

هو، حتقعس حممد  275لذلعامه ب  األشع  الذجذلاد، ت  ،سنن أبي داود -20

 حمع  الدض  ع د احلمعد، بدوه تا ضي، اا  الفكر، بريوت، ل ساه.

هو، حتقعس أ د  279أليب ععذل حممد ب  ععذل ب  سو  ، ت  سنن الرتمذي، -21

مصةفل ال ايب احلل  ،  هو، مة عة 1398حممد شاكر، الة عة الثانعة، 

 القاهر ، مص.

أل د ب  شععب السذاو ، حتقعس: ا. ع دالوفا  سلعامه  السنن الكربى، -22

، 1ال سدا ي، وسعد كّسوي حذ ، اا  الكلب العلمعة، بريوت، ،

 هو.1411

لإلمام احلافا أيب بكر أ د ل  احلذني ب  عىل ال ع ق ، ت  ،السنن الكربى -23

 ااعرفة، بريوت، ل ساه. هو، بدوه تا ضي، اا  458

هو، برشهل احلافا  303أليب ع د الر   أ د ب  شععب، ت سنن النسائي،  -24
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هو،  1138هو، وحاشعة الذسدي، ت  911 الل الدض  الذعوط ، ت 

هو، اعلسل به و  مه ع د الفلاهل أبو ملد ، الة عة  1406الة عة األوىل، 

 ت، ل ساه.هو، اا  ال خاور اإلسالمعة، بريو 1406الثانعة، 

هو، مؤسذة آسام للسرش، 1415الب  عثعمني، الة عة الثالثة،  ،الشرح املمتع -25

 ااملكة العربعة الذعواضة.

 مرا عة خلعل ااعس، اا  القلم، بريوت، ل ساه.شرح النووي على صحيح مسلم،  -26

للعالمة حممد نارص الدض  األل اد، مكل ة ااعا ش للسرش واللو ضع.  صحيح ابن ماجه، -27

 رضاض، ااملكة العربعة الذعواضة.ال

بقلم حممد ب  نارص الدض  األل اد، الة عة  صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري، -28

 هو، اا  الصدضس، اجل عل، ااملكة العربعة الذعواضة .1415الثانعة 

هو، ط عة  256أليب ع د اهلل حممد ب  إسامععل ال خا ي، ت صحيح البخاري،  -29

هو، ااكل ة اإلسالمعة،  1315، بريوت، ل ساه. وط عة هو، اا  الفكر 1414

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.

هو،  1388 عة األوىل، للعالمة نارص الدض  األل اد، الة صحيح اجلامع الصغري، -30

 ااكلب اإلسالم ، بريوت، ل ساه.

المد نارص الدض  األل اد، الة عة صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند،  -31

 هو، ااكلب اإلسالم ، بريوت، ل ساه. 1407األوىل، 

للعالمة حممد نارص الدض  األل اد، مكل ة ااعا ش للسرش  صحيح سنن الرتمذي، -32
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 ااملكة العربعة الذعواضة. واللو ضع، الرضاض،

للعالمة حممد نارص الدض  األل اد، مكل ة ااعا ش للسرش  صحيح سنن النسائي، -33

 واللو ضع. الرضاض، ااملكة العربعة الذعواضة.

 أليب احلذني مذلم ب  احلجاج القخريي االسعذابو ي،صحيح مسلم،  -34

إحعاء الرتاث  هو، حتقعس حممد فؤاا ع د ال ا  ، بدوه تا ضي، اا  261ت  

 العريب، بريوت، ل ساه.

ل د  الدض  أيب حممد حمموا ب  أ د الععس ، ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري -35

 ، بدوه تا ضي، اا  إحعاء الرتاث العريب، بريوت، ل ساه.855ت 

أليب الةعب حممد شمس احلس الع عم آبااي، عون املعبود شرح سنن أبي داود،  -36

 ، اا  الفكر.هو1399الة عة الثالثة 

 583للعالمة  ا  اهلل حمموا ب  عمر الزخمرشي، ت الفائق يف غريب احلديث،  -37

هو، حتقعس عط حممد ال جاوي، وحممد أبو الفضل إبراهعم، بدوه تا ضي، اا  

 ااعرفة، بريوت، ل ساه .

 لللافا أ د ب  عط ب  حجر العذقالد،  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري -38

عم حممد فؤاا ع د ال ا   وإراش حمب الدض  اخلةعب، هو، تر  852ت 

 بدوه تا ضي، مكل ة الرضاض، ااملكة العربعة الذعواضة.

 لللافا نو  الدض  عىل ب  أيب بكر اذعثم ،  ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد -39

 هو، اا  الكلال العريب، بريوت، ل ساه.  1402هو، الة عة الثالثة،  807ت 

هو، تو ضع 1423 ع الخوضعر، الة عة الثانعة مام ابن باز، جمموع الفتاوى لإل -40

 مكلب الدعو  واإل شاا، الرضاض.
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لخعي اإلسالم أ د ب  ع د احللعم ب  ع د الذالم ب   جمموع فتاوى ابن تيمية، -41

هو،  ع وترتعب ع د الر   ب  حممد ب   اسم، بدوه  728تعمعة، ت 

 تا ضي، مكل ة ااعا ش، الربا،، ااورل.

المد ب  عط ب  أ د ب  سععد ب  حزم األندليس، حتقعس  ،احمللى باآلثار -42

 أ د شاكر ، مكل ة اا  الرتاث، القاهر ، بدوه تا ضي.

حتقعس ع د اهلل ب  ع د االذ  الرتك ، الة عة  اخلرقي املطبوع مع املغين، صرخمت -43

 هو، اا  هجر للة اعة والسرش.1410األوىل 

لإلمام احلافا أيب ع د  اهلل حممد ب  ع د  اهلل احلاكم  ،املستدرك على الصحيحني -44

 السعذابو ي، بدوه تا ضي، اا  ااعرفة،  بريوت، ل ساه . 

لإلمام أ د ب  حممد ب  حس ل، رحه  ،مسند اإلمام أمحد بشرح أمحد شاكر -45

 وضع ف ا سه أ د حممد شاكر،  بدوه تا ضي، اا  ااعا ش، مص .

السذخة االققة، حتقعس جمموعة م  أهل  نبل الشيباني،مسند اإلمام أمحد بن ح -46

العلم أرش عىل الللقعس الدكلو  ع د اهلل ب  ع د االذ  الرتك ، 

 ل ساه. -مؤسذة الرسالة، بريوت

اإلمام أ د ب  حس ل، ض ط أحااضثه وخر  ا وبنيل ا  ل ا  ،مسند الشامني -47

 هو.1401، 1،وعلس علع ا عط حممد  ا ، مةابع الدوحة احلدضثة، 

)ااسلخب م  مذسد ع د ب   عد( لع د ب   عد ب  نص مسند عبد بن محيد  -48

ص ل  ال د ي الذامراو  , وحمموا حممد خلعل  حتقعس :أيب حممد الكيش، 

 م.1988 –هو 1408القاهر ، الة عة األوىل ،  –الصععدي، مكل ة الذسة 

حتقعس حممد نارص الدض   المد ع د  اهلل اخلةعب اللربضزي، مشكاة املصابيح، -49
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 هو، ااكلب اإلسالم ، بريوت، ل ساه .1405األل اد، الة عة الثالثة 

هو(، 321أليب  عفر أ د ب  حممد ب  سالمة الةلاوي )ت  مشكل اآلثار، -50

 م.1987 -هو 1408حتقعس شععب األ نؤو،، مؤسذة الرسالة، بريوت، 

للعالمة أ د ب  حممد ب  عط ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي  -51

 ااقرئ الفعوم ، بدوه تا ضي، ااكل ة العلمعة، بريوت، ل ساه .

 تو ضع إاا ات ال لوث العلمعة واإلفلاء. ،مصنف ابن أبي شيبة -52

هو(، ااة و  مع خملص سس  أيب  388حلمد ب  حممد اخلةايب )معامل السنن،  -53

وحممد حامد الفق ، اا  ااوا لللافا ااسذ ي، حتقعس أ د حممد شاكر 

 ااعرفة، بريوت، ل ساه.

حتقعس حمموا  ،هو(340أل د ب  حممد ب   ضاا، )ت  ،ابن األعرابي شيوخ معجم -54

 م.1998نصا ، والذعد ضوسي أ د، اا  الكلب العلمعة، بريوت، 

للةرباد، ااجمو  يف جممع ال لرض  يف  واود ااعجمني،  ،املعجم األوسط -55

 ضاض.مكل ة الرشد، الر

اوفس الدض  أيب حممد ع د  اهلل ب  أ د ب  حممد ب   دامة ااقديس،  املغين، -56

حتقعس ا. ع د  اهلل ب  ع د  االذ  الرتك  وا. ع د  الفلاهل حممد احللو، 

 الة عة األوىل، هجر للة اعة والسرش .

أليب الع ا  أ د ب  عمر ب  إبراهعم  املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، -57

هو، حتقعس حمعل الدض  مذلو و اعة، الة عة األوىل،  656قرط  ، ت ال

 هو، اا  اب  كثري، امخس، بريوت. 1417

 للدكلو  نارص العقل.  مفهوم عقيدة أهل السنة واجلماع -58
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حتقعس الدكلو  ع د اهلل ب  ع د االذ   ،املقنع والشرح الكبري مع اإلنصاف -59

 جر.هو، اا  اذ1416الرتك ، الة عة األوىل  
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