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 تؼديُم فضقؾِة الشقِخ الدكتوِر سؾقِم بِن ِطْقٍد اهلاللي 

 َربِّ العالؿقـ، والصالُة والسالُم طؾك إماِم الؿجاِهديـ، وقاِئِد الُغرِّ 
ِ
الحؿُد هلل

ـْ َتبَِعف ؾقـ، وَم .الؿَحجَّ ـِ  ؿ بنحساٍن إلك يقِم الدي

 أُب تعُد:

 مـ أفضِؾ الُؼُرباِت، وأَجؾِّ الطاطاِت، فقف يتـافُس 
ِ
فننَّ الجفاَد يف سبقِؾ اهلل

، وكصِر ديـِِف 
ِ
رون؛ وذلؽ لؿا يرتتَُّب طؾقف مـ إطالِء كؾؿِة اهلل الؿتـافسقن، وَيتساَبُؼ الؿشؿِّ

ون  وطباِدِه الؿممـقـ، وَقْؿِع الؿعاكديـ الظالؿقـ ـْ َشاَيَعفؿ مـ الؿـافؼقـ الذيـ َيُصدُّ وَم

الـاَس طـ سبقؾِِف، وَيؼػقن يف صريِؼِف، ولؿا يرتتَُّب طؾقف مـ مصالَِح َتُخصُّ الؿممـقـ، وتُعؿُّ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ }الخالِئَؼ أجؿعقـ، 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

:  {ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ  [.04]الَحجُّ

والتحؼقُؼ َأنَّ ِجـَْس الِجفاِد َفرُض (: »3/40ـُ الؼقِؿ $ يف زاِد الَؿَعاِد )قال اب

ـٍ إما بالؼؾِب وإما بالؾِّساِن، وإما بالؿاِل، فعؾك ُكؾُّ مسؾٍؿ أن ُيَجاِهَد بـقٍع مـ هذِه  َطْق

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ }األكقاِع، قال اهلل گ: 

 .«[04]التقبُة:  {پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ

ـُ تقؿقَة $وقال شقُخ اإل )والجفاُد مـف ما هق بالقد، ومـف ما هق بالَؼْؾِب،  :سالم اب

.) ـُ
ْأِي، والتدبقِر والصـاطِة، َفَقِجُب بغايِة ما ُيْؿؽِ ِة والؾساِن والرَّ  والدطقِة والُحجَّ

ُد/ فقصُؾ  وقد أصؾعـل َوَلُدكا الُؿِجدُّ صالُِب الِعْؾِؿ الؿجتفُد، والباِحُث الُؿَسدَّ

 »طؾك رساَلتِِف الؿقسقمة بـالحاشديُّ 
ِ
فَقَجْدُتُف كتاًبا  «أوسؿُة الؿجاِهِد يف سبقِؾ اهلل

تَُف اإلسالمقَة بؿقضقٍع كاَد  ًرا ُأمَّ مػقًدا صاَغُف بلسؾقبِِف الرقراِق، وَصَبَغُف بذوِقِف الرفقِع، ُمذكِّ
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ستعؿؾقه يف غقِر أن ُيـَْسك، أو اختؾَط أمُرُه طؾك الؽثقريـ، أو وضُعقه يف غقِر مقِضِعِف، وا

 
ِ
ـَ مشتاًقا لساحاِت الجفاِد الَحؼِّ يف سبقِؾ اهلل

بابِِف، وشعرُت أثـاَء مطالعتِِف، أكف َيْجَعُؾ الؿممِ

ـَِّة والدفاِع طـ الؿستضَعػقـ الذيـ ال َيْفتدون ِحقؾًة. وأسلُل اهلَل أن  لِـُْصَرِة اإلساَلِم والسُّ

 ُمْدبِِريـ، وأْن ُيَبؾَِّغـا وإياكؿ مـاِزَل الشفداِء.يرزَقـَا وإياكؿ الشفادُة ُمؼبِؾقـ غقَر 

 

 ربِّ العالؿقـ وآِخُر دطقاكا َأنِ 
ِ
 الحؿُد هلل

 

 

 كتبف حامًدا ومصؾقًّا
 سؾقُم بُن طقٍد اهلاللي 

انُ   82/9/4008األُرُدنُّ  -َطؿَّ
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 ادؼدمُة 

 ربِّ العالؿقـ، والصالُة والسالُم طؾك أشرِف الؿرس
ِ
ؾقـ، وطؾك آلِِف الحؿُد هلل

. ـَ  وصحبِِف أجؿعق

 أُب تعُد:

ِر؛ مـفا ما جاء  ـَ حديًثا صحقًحا، مع الشرح الُؿَقسَّ ففذه رسالُة ذكرُت فقفا خؿسق

يف َفْضِؾ الجفاد، والؿجاهديـ، ومـفا ما َوَرَد يف فضِؾ الشفقِد، ومـفا يف فضِؾ مـ 

َز غازًيا، وَخَؾَػُف بلهِؾِف يف خقٍر، وسؿقُتفا )أ (.َجفَّ
ِ
 وسؿَة الؿجاِهِد يف سبقِؾ اهلل

ِاِِلأْممموِسِدا مممىِو ممموً و ممملر ِْ ِلمممجِد
ِ
ِ

مممممٍ ِ ولمممممل و ِِ  ِ مممممدِ مممممَّبٍلُِ َخاء
ِ

وقد استفؾؾُت رسالتل بتؿفقٍد ذكرُت فقف تعريَػ الجفاِد، وشقًئا مـ أحؽامِِف. 

وصػاِت الؿجاِهِد، ثؿ ذكرُت أوسؿَة الشفقِد، وَخَتْؿُت الؽتاَب بذكِر أسباب الـصِر، 

َث طـ الجفادِ  وال  فتفؿُة اإلرهاِب لف جاهزٌة. َشؽَّ أكـا يف زماِن ُغْربٍة مـ َتَحدَّ

ـُ   الَحْؿدُ -فلققُل: كح
ِ
 وُسـَِّة  -وهلل

ِ
مسؾؿقن. والجفاُد مشروٌع يف كتاِب اهلل

؛ لؾدفاِع طـ ديــِا ومؼدساتِـا، وأوصاكِـا اإلسالمقِة. بشروصِِف وضقابطِِف. وال ملسو هيلع هللا ىلصرسقلِِف 

 والققِم اآلِخِر. وال أكؽُر َأنَّ هـاك فئاٍت ترى الخروَج طؾك  ُيـْؽُر ذلؽ
ِ
ـُ باهلل مسؾٌؿ يمم

الحاِكِؿ الؿسؾِؿ مـ الجفاِد، وجؿاطاٍت ترى تخريَب الؿـشئاِت يف ُدَوِل الؽػِر. وقتاِل 

الدوِل اإلسالمقِة طؿاًل جفاديًّا، ففمالِء لقسقا حجًة طؾك  الؿستلمِـقـ، والؿعاِهديـ يف

، بؾ اإلسالُم بريٌء مـ أطؿالِفؿ العدواكقِة، وتصرفاتِفؿ الشقطاكقِة، وهؿ غقُر اإلسالمِ 

ـَ مـ رسالتل هذه، وإكؿا أكؿا أطـل جققَش اإلسالِم الؿرابطقـ يف الثغقِر تحت  معـقِّق
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الؿطَّقطقـ مـ الؿممـقـ الذيـ  -أيًضا-رايِة واالِة أمقِر الدوِل اإلسالمقِة، وأطـل هبا 

هؿ ال ساكدِة جققِش اإلسالِم، وتجَؿُعُفؿ جؿقًعا السؿُع قالُة، أو َأِذكقا لفؿ بؿاستـػرَّ

.
ِ
هؿ اهلُل أمَرهؿ، مـ غقِر معصقٍة اهلل ـْ والَّ  والطاطُة َلِؿ

، ويـبَتفا كباًتا حسـًا إن ربل سؿقُع الدطاِء،  گوأسلُل اهلَل  ـٍ أن يتؼبَّؾفا بؼبقٍل َحَس

 ربِّ الع
ِ
   الؿقـ.وآِخُر دطقاكا أن الحؿُد هلل

 

 وكتبفُ 

 

 

 

م

 هـ2220رمضان  02مؽَة 
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 متفقدٌ 

 ذعسيُف اًجٗبد: -1

الجفاُد َمْصَدُر جاَهَد، وهق مـ الَجْفِد، أو الَجْفِد، وققَؾ: الَجْفُد هق يف الؾغِة: 

ُة، والَجْفُد: الطاقةُ   .(4)الؿَشؼَّ

لإلسالِم وإِباِئِف، إطالًء  قتِاُل مسؾٍؿ كافًرا غقَر ذي َطْفٍد بعَد دطقتِفِ ويف االصطالِح: 

 
ِ
 .(8)لؽؾؿِة اهلل

2- : ِٗ ٍِ اًٌ  ذعسيُف اًشٗبدِح يف طثي

، أو  الشفقُد:الشفادُة: 
ٌّ

 شفقًدا؛ ألكف َحل
َ

ل ، وِققَؾ: ُسؿِّ
ِ
هق الؿؼتقُل يف سبقِؾ اهلل

عالك: ألَنَّ الؿالئؽَة َتْشَفُدُه، وهل رتبٌة طظقؿٌة، وهل الرتبُة الثالثُة مـ مؼاِم الـبقِة قال ت

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ }

 [.49]الـساُء:  {ژ ژڑ

 أٓواُع اًشٗداِء: -3

 .(3)عقنُ طالؿ -0   الشفقُد يف سبقِؾ اهللِ. -2

 .(5)الغريُؼ  -2    .(0)لؿبطقنُ ا -3

 .(4)صاحُب الَفْدمِ  -3

 

                                                                    

 لساُن الَعَرِب، مادُة َجَفَد، والؼامقُس الؿحقُط، ماَدُة: َجَفَد. (4)

 (.4/854(، جقاِهُر اإلكؾقِؾ )8/422(، الػتاوى الفـديُة )0/822الؼديِر ) فتُح  (8)

 الؿطعقُن: الذي ماَت بالطاطقِن أو غقِرِه مـ األوبَِئِة. (3)

 الؿبطقُن: الذي ماَت بسبِب ِطؾَّة يف بطـِِف. (0)

 الغريُؼ: الذي َغَؾَبُف الؿاُء فؿاَت. (5)

 ف بِـاٌء فؿاَت.صاِحُب الَفْدم: الذي اْكَفدَم طؾق (4)
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 ڤمـ حديِث َأبل ُهَرْيَرَة  (4)«البخاريِّ »ودلقُؾ ذلؽ ما جاَء يف 
ِ
 : َأنَّ َرُسقَل اهلل

ِفقُد »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َفَداُء َخْؿَسٌة: الَؿْطُعقُن، َوالَؿْبُطقُن، والَغرُِق، َوَصاِحُب الَفْدِم، َوالشَّ الشُّ

 «.فِل َسبقِؾ اهللِ 

ـْ ُقتَِؾ دوَن مالِفِ  -4  .(8)َم

ـْ ُقتَِؾ دوَن َدِمِف. -5  َم

ـْ ُقتَِؾ دوَن ِدْيـِِف. -6  َم

ـْ ُقتَِؾ دوَن أهِؾِف. -7  َم

ـِ َطْؿرو  (3)«صحقِح مسؾؿٍ »ما جاَء يف ودلقُؾ ذلؽ   بْ
ِ
 ڤمـ حديِث َطْبِد اهلل

 
ِ
ـْ ُقتَِؾ ُدوَن َمالِِف َفُفَق َشِفقٌد : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقَل اهلل  «.َم

ـِ أبل داوَد وغقِرِه بِسـٍد صحقٍح  ـِ َزْيٍد  (0)ومـف ما جاَء يف ُسـَ مـ حديِث َسِعقِد ْب

  ڤ
ِ
ـْ ُقتَِؾ ُدوَن َأْهؾِِف َفُفَق »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقَل اهلل ـْ ُقتَِؾ ُدوَن َمالِِف َفُفَق َشفقٌد، َوَم َم

ـْ ُقتَِؾ ُدوَن َدمِِف َفُفَق َشِفقدٌ  ـْ ُقتَِؾ ُدوَن ِديـِِف َفُفَق َشِفقٌد، َوَم  «.َشفقٌد، َوَم

 صاِحُب ذاِت الَجـِْب. -22

ـِ أبل داوَد وغقِرِه بَِسـٍَد  ـِ  (5)صحقٍح ودلقُؾ ذلؽ ما جاَء يف ُسـَ مـ حديِث َجابٍِر ْب

  ُطتِقٍؽ 
ِ
َفَداُء َسْبَعٌة ِسَقى الَْؼْتِؾ فِل َسبقِؾ اهللِ: الَْؿْطُعقُن َشِفقٌد. »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل الشُّ

                                                                    

 (.8289رواُه البخاريٌّ ) (4)

ـْ بريُد أْخَذ مالِِف ْضْؾًؿا. (8)  دون مالِِف: مدافًعا َم

 (.8302رواُه مسؾٌؿ ) (3)

، والرتمذيُّ )8/825أخرَجُف أبق داوَد ) (0)
ُّ

َحُف، وأحؿُد )8/344( والـسائل َحُف 4453( )4458( وصحَّ (، وصحَّ

 (.08ِز )األلباينُّ يف أحؽاِم الجـائِ 

 )8/84أخرَجُف أبق داوَد ) (5)
ُّ

َحُف األلباينُّ يف أحؽاِم الجـائِِز )4/844( والـسائل  (.0(، وصحَّ



 11 

 

)وذاُت الَجـِْب، هق التفاٌب يف الغشاِء َوالَْغرِيُؼ َشِفقٌد، َوَصاِحُب ذاِت الَْجـِْب َشِفقٌد، 

 «.َوالَِّذي َيُؿقُت َتْحَت الَْفْدِم َشِفقٌد والَْؿْرَأُة َتُؿقُت بُجْؿٍع َشِفقدة، (4)َئِة(الُؿِحقِط بالرِّ 

 الحريُؼ. -22

ـِ ماَجف بسـٍد صحقٍح  ـِ اب ـِ طتقٍؽ  (8)ودلقُؾ ذلؽ ما جاَء يف ُسـَ  ڤمـ حديِث جابِِر ب

 
ِ
لَْؼتُْؾ فِل َسبقِؾ اهللِ َشَفاَدٌة والَؿطُْعقُن َشَفاَدٌة لََؼؾِقٌؾ ا اإنَّ شفداَء أُمتل إِذًَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

 «.والَؿْرأَُة َتُؿقُت بَجْؿٍع َشَفادٌة والَغَرٌق والَحْرُق والؿْجـُقُب َشَفاَدةٌ 

 الؿرأُة تؿقُت بَجْؿٍع. -20

ـِ أبل داوَد وغقِرِه بسـٍد صحقٍح  ـِ  (3)ودلقُؾ ذلؽ ما جاء يف ُسـَ مـ حديِث َجابِِر بْ

  ُطتقٍؽ 
ِ
َفَداُء َسْبَعٌة ِسَقى الَْؼْتِؾ فِل َسبقِؾ اهللِ: اْلَؿْطُعقُن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل الشُّ

َشِفقٌد، واْلَغِريُؼ َشِفقٌد، َوَصاِحُب ذاِت اْلَجـِْب َشفقٌد والَِّذي َيُؿقُت َتحَت اْلَفْدِم َشِفقٌد 

 .«شفقدةٌ  ٌد()أي تؿقُت ويف َبْطـِفا َولَ واْلَؿْرَأُة َتُؿقُت بَجْؿٍع 

ُؾ  -21  :(0)السُّ

 وغقِرِه بسـٍد صحقٍح 
ِّ

ـِ  (5)َدلَّ طؾك ذلؽ ما جاَء طـد الـسائل مـ حديِث ُطَباَدَة ْب

امِِت    ڤالصَّ
ِ
ؾُّ َشَفاَدةٌ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  «.السُّ

 

 

                                                                    

 الؼامقُس  (4)
ُّ

 (.34) الػؼفل

ـُ ماجف ) (8) َحُف األلباينُّ يف 8243أخرَجُف اب  (.8494) «صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ

م تخريُجف. (3)  تؼدَّ

ؾُّ بَِؽْسِر ال (0) َئِة يموُل إلك ذاِت الَجـِْب. وققَؾ: زكاٌم السُّ فا وتشديِد الالم: هق داٌء يحُدُث يف الرِّ ـِ وضؿِّ ق سِّ

ك طاديٍة. وققَؾ: غقُر ذلَؽ.  أو ُسعاٌل صقيٌؾ مع ُحؿَّ

(5) ( 
ُّ

َحُف األلباينُّ يف 4050(، )8224(، وأحؿُد )0494أخرَجُف الـسائل  (.4002) «صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ
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ـْ ُصِرَع طـ دابَّتِِف. -22  َم

ـِ َطامٍِر  (4)ـٍد صحقٍح دلَّ طؾقف ما جاَء طـد الطرباينِّ يف الؽبقِر بس مـ حديِث ُطْؼَبَة ْب

  ڤ
ِ
ـْ َدابَّتِِف َفُفَق َشِفقٌد : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ ُصِرَع َط  «.َم

ـْ ُقتَِؾ ُدوَن َمْظَؾَؿتِِف. -23  َم

 وغقِرِه بسـٍد صحقٍح 
ِّ

ـِ الـسائل ـِ  (8)َدلَّ طؾقف ما جاَء يف ُسـَ مـ حديِث ُسَقْيِد بْ

 قَ  ڤُمَؼَرٍن 
ِ
ـْ ُقتَِؾ ُدَوَن َمْظَؾَؿتِِف َفُفَق َشِفقٌد : »ملسو هيلع هللا ىلصاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  «.َم

 الـَُّػساُء. -24

ـِ  (3)دلَّ طؾقف ما جاَء يف مسـِد أحؿَد وغقِرِه بَِسـٍَد صحقٍح  مـ حديِث َراشِد ب

  ڤُحَبْقٍش 
ِ
امِِت  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ـِ الصَّ َمَرِضِف  يعقُدُه فِل ڤَدَخَؾ طؾك ِطَباَدَة ب

 
ِ
ِفقُد مـ ُأَمتِل؟ » ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ـْ الشَّ فَلِرَم اْلَؼْقم َفَؼاَل ُطَباَدُة: ساكِدوين َأَتعؾؿقن َم

 َفلْسـَُدوُه، َفَؼاَل 
ِ
 الصابُر اْلُؿْحَتِسُب َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ِ
إِنَّ ُشَفَداَء ُأمتِل إًِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَيا َرُسقَل اهلل

 لؼؾِقٌؾ اْلَؼْتُؾ فِل َس 
ِ
ـُ َشَفاَدٌة  ۵بقِؾ اهلل َشَفاَدٌة والطاطقُن َشَفاَدٌة َواْلَغرُق َشَفاَدٌة والَبْط

ها َوَلُدَها بَِسَرِرِه إَِلك اْلَجـَّةِ   .«والـَُّػَساُء َيَجرُّ

، ولؽـفؿ وصػقُة الؼقِل: 
ِ
ُكؾُّ همالِء الشفداُء لفؿ َأْجُر الشفقِد يف سبقِؾ اهلل

ـقن وُيَص   ؾَّك طؾقفؿ، وال ُيَعاَمؾُقن معامؾَة الشفقِد مـ هذه الـاحقِة.ُيْغَسؾقن، وُيَؽػَّ

 

                                                                    

َحُف األلباينُّ يف 42/383/298) «الؿعجِؿ الؽبقرِ »رَجُف الطرباينُّ يف أخ (4)   «صحقِح الَجامِعِ »(، وصحَّ

(3494.) 

(8) ( 
ُّ

حف األلباينُّ يف 8224(، وأحؿُد )0494أخرَجف الـسائل  (.4002) «صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ

 ( إسـاُدُه صحقٌح.4394) «والرتهقِب صحقِح الرتغقِب »(، وقال األلباينُّ يف 3/029أخرَجُف أحؿُد ) (3)
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 أٓواُع اًِجَٗبِد: -4

َّْػِس:  -2 ، وَطَدِم معصقتِِف، وَصدِّ وسقسِة ِجَفاُد ال
ِ
فؿجاهدُة الـػِس طؾك صاطِة اهلل

هِد يف الدكقا والتعؾِؼ باآلخرِة، وَصْرفِفا طـ الحراِم إلك ال ُؿباِح الشقطاِن وكزغاتِِف، والزُّ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ }مـ أفضِؾ الِجفاِد الذي ُيثقُب اهلُل طؾقف الَجـََّة، قال تعالك: 

 .[04-04]الـازطاُت:  {ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ

ُبفاِت، والشؽقِك الؼادحِة يف اإليؿاِن، جفاُد الشقطاِن:  -0 بَِدْفِع ما يؾؼقف مـ الشُّ

ڦ ڦ ڦ ڄ }قال تعالك: وَدْفِع ما ُيؾؼقِف مـ الشفقاِت واإلراداِت الػاسدِة، 

 [.4]فاصُر:  {ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ

ويؽقُن بالؼؾِب، جفاُد الؽػاِر والؿـافؼقـ وغقرِهؿ مـ الظََّؾَؿِة، وأهِؾ البَِدِع:  -1

ـافؼقـ وأهِؾ  والؾساِن، والؿاِل، والقَِد، وجفاُد الؽػاِر والظالؿقـ أَخصُّ بالقَِد، وجفاُد الؿ

 .[493]البؼرُة: {ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ}قال تعالك: البَِدِع أََخصُّ بالؾساِن. 

َُ اًجٗبدِ  -5  :أكظب

ْفِع. : جفاُد الطََّؾِب وجفاُد الدَّ ـِ  الجفاُد يـؼِسُؿ إلك ِقْسَؿق

وهق الذي يغزو فقف الؿسؾؿقن الؽػاَر يف أرِضفؿ، كؿا َفَعَؾ ِجَفاُد الطََّؾِب:  -2

 
ِ
ـْ بعِدِه، والؿسؾؿق ڤ، وأصحاُبُف ملسو هيلع هللا ىلصرسقُل اهلل

ـْ بعِدهؿ. والفدُف مـف: فتُح مِ
ن مِ

ًة، وإزالُة العقاِئِؼ التل َيَضُعفا رؤوُس  باِب الدطقِة إلك اإلسالِم لؾقصقِل الـاِس كافَّ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ }الؽػاِر لؾحقؾقلِة دون وصقلِفا إلك مرؤوِسقفؿ، قال تعالك: 

 [.493]البؼرة:  {چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

ْفِع:  -0 ـ فقدَفُعقكف. قال تعالك:  وهق َأنْ ِجَفاُد الدَّ وئ ۇئ }َيْدَهَؿ العدوُّ بالَد الؿسؾؿق

 [.494]البؼرُة:  {ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی

ْفِع فقف ِحْػُظ َرْأِس ماِل  َنَّ ِجَفاَد الدَّ
ِ

ْفِع أطظُؿ أجًرا مـ ِجَفاِد الطََّؾِب؛ أل وِجَفاُد الدَّ
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بِْح،  الؿسؾؿقـ، وِجَفاُد الطََّؾِب فقف َصَؾُب ِرْبٍح، وحػظُ  ٌم طؾك صؾِب الرِّ رأِس الؿاِل ُمَؼدَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ }قال تعالك: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .[25]الـساُء:  {ڦڦ

ـُ الؼقِؿ  ـْ ِجَفاِد الطََّؾِب َفنِنَّ ِجَفاَد »: $قال اإلماُم اب
ْفِع َأْصَعُب مِ َوِجَفاُد الدَّ

ْفِع ُيْشبُِف َباَب  ـْ كػِسِف َكَؿا َقاَل اهلُل الدَّ اِئِؾ َولَِفَذا ُأبِقَح لؾؿظؾقِم َأْن َيْدَفَع َط -َدْفِع الصَّ

:  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ}: -َتَعاَلك  39]اْلَحجُّ
ُّ

ـْ ُقتَِؾ : »ملسو هيلع هللا ىلص[، َوَقاَل الـَّبل َم

ـْ ُقتَِؾ ُدَوَن َدِمِف َفُفَق َشِفقٌد  نَّ َدْفَع الصَّ «(4)دوَن مالِِف َفُفَق َشِفقٌد َوَم
ِ

ـِ ، أل ي اِئِؾ طؾك الدِّ

اِئِؾ طؾك الَؿاِل والـَّػِس ُمَباٌح وُرْخَصٌة، َفنِْن ُقتَِؾ فِقِف َفُفَق َشفقٌد  ِجَفاٌد وُقرَبٌة، َوَدْفَع الصَّ

ـَ اْلِجَفاِد َأْن  ... َواَل ُيْشَترُط فِل َهَذا الـَّْقِع م ـْ قتاِل الطََّؾِب َوَأَطؿُّ
ْفِع َأْوَسُع مِ فِؼتاُل الدَّ

 اْلُؿسؾؿقـ، َفَؿا دوَن َفنِكَُّفؿ َكا يؽقنَ 
ْ

ُكقا َيْقَم ُأُحٍد واْلَخـَْدِق َأْضَعاَف اْلَعُدوُّ ِضْعَػل

اْلؿسؾؿقـ َفَؽاَن اْلِجَفاُد َواِجًبا َطَؾْقِفؿ؛ ألَكَُّف ِحقـَِئٍذ ِجَفاُد َضُروَرٍة َوَدْفٍع اَل ِجَفاَد اْختَِقاٍر، 

 .(8)«ِف بَِحَسِب اْلَحاِل يف َهَذا الـَّْقعِ َولَِفَذا ُتَباُح فِقِف َصاَلة اْلَخقْ 

 :-حػظف اهلل-قال أستاذكا طبد الؽريؿ العؿاد 

ِدو مممممممم ٌِ
ِ
ِول مجوِهمممممممِلِا مممممممَلِِ 

ِ

ِ ِوِل ء ممممِ ِ  ِِِْلمممملء ر ِي وُلَّمممموِاَِّْممممو
ِ ِلمممب ِلمممه

ِ
مممَهِِ  ْر ِإذِِِ تغمممىِ بمممهَِو

ِ

ِِلممممليِدِ ممممدَِدَرِ ِ   ِ ِإالِرضمممموهِوامممم
ِ

                                                                    

 والرتمذيُّ )8/825(، وأبق داوَد )4458أحؿُد ) أخرَجفُ  (4)
ُّ

َحُف األلباينُّ يف أحؽاِم 8/344(، والـسائل (، وصحَّ

 (.08الجـائِِز )

 (.422)الػروسقُة( ) (8)
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 أحؽاُم اجلفادِ 

 اًجٗبِد: ُلبِضدُ  -1

 مؼاِصُد الجفاِد كثقٌر، وسقَف َكْؼَتِصُر طؾك ذكِر الُؿِفؿِّ مِـفا فؿـفا:

ِٗ وَْخَدُٗ  -1  :ذعثيُد أًبِض ًٌ

لقَس الؿؼصقُد مـ الجفاِد يف اإلسالِم َقْتُؾ غقِر الؿسؾؿقـ، وإكؿا الؿؼصقُد هق 

 يف األرِض، وتحؽقُؿ َشْرِطِف وإخراُج العباِد مـ 
ِ
ـِ اهلل طبادِة العباِد إلك طبادِة إقامُة دي

ـْ َجْقِر األدياِن إلك َطْدِل اإلسالِم، قال اهلُل 
ڭ ڭ }: -تعالك-َربَّ العباِد، ومِ

 [.39]األكػاُل:  {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ

ـِ السعديُّ يف تػسقِر هذه اآليِة:  الؿؼصقَد مـ  -تعالك-َذَكَر قال الشقُخ طبُد الرحؿ

َـّ الؿؼصقَد الؼتاِل يف سبقؾِِف، وأكف لقس الؿؼص قُد بف َسْػَؽ دماِء الؽػاِر وَأْخَذ أمقالِفؿ، ولؽ

 
ِ
ـُ هلل  طؾك سائِِر األدياِن، ويدَفَع ُكؾَّ ما يعارُضف -تعالك-بف أن يؽقَن الدي

ِ
ـُ اهلل ، َفقَْظَفَر دي

 .(4)مـ الشرِك وغقِرِه، وهق الؿراُد بالػتـِة، فنذا َحَصَؾ الؿؼصقُد فال َقتَْؾ وال ِقتاَل 

ـِ    َوَط
ِ
ـِ ُطَؿَر َأنَّ َرُسقَل اهلل َّاَس َحتَّك َيْشَفُدوا َأْن اَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاْب ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ ال

ًدا َرُسقُل اهللِ، َوُيِؼقُؿقا اَلَة، َوُيْمُتقا إلَف إالَّ اهللُ، َوَأنَّ ُمَحؿَّ َكاَة، َفنَِذا َفَعُؾقا َذلَِؽ  الصَّ الزَّ

ِّل ِدَماَءُهْؿ   .(8)«َوَأْمَقاَلُفْؿ إاِلَّ بَِحؼِّ اإِلْساَلِم، َوِحَساُبُفْؿ َطَؾك اهللِ َطَصُؿقا ِم

 
ِ
ـِ ُطَؿَر َأنَّ َرُسقَل اهلل ـِ اْب ْقِػ َحتَّك ُيْعَبَد »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَوَط اَطِة بِالسَّ ـَ َيَدْي السَّ ُبِعْثُت َبْق

 .(3)«اهللُ َوْحَدُه، ال َشريَؽ َلفُ 

 

                                                                    

ـِ سعديٍّ )ص:  (4)  (.92تػسقُر اب

 (.33(، ومسؾٌؿ )80رواُه البخاريُّ ) (8)

َحُف األلباينُّ يف 0249رواُه أحؿُد ) (3)  (.8234) «صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ
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الباِطَث طؾك الػتقحاِت التل قام هبا الصحابُة وقد كان هذا الفدُف مـ الجفاِد هق 

ـْ بعَدهؿ مـ َّاَس يف أْفـَاِء األَْمَصاِر  وَم ـِ َحقََّة، َقاَل: َبَعَث ُطَؿُر ال ـْ ُجَبقِْر ْب أهِؾ اإليؿاِن، َفَع

ـَ ُمؼَ  ... َفـََدَبـَا ُطَؿُر، َواْسَتْعَؿَؾ َطَؾْقـَا الـُّْعَؿاَن ْب ـَ َّا بَِلْرِض ُيَؼاتُِؾقَن اْلُؿْشِرِكق ِن َحتَّك إَِذا ُك رِّ

ـَ َأْلًػا، َفَؼاَم َتْرُجَؿاٌن َفَؼاَل: لِقَُؽؾُِّؿـِل َرُجٌؾ  اْلَعُدوِّ َوَخَرَج َطَؾْقـَا َطامُِؾ ِكْسَرى فِل َأْرَبِعق

ـَ  مِـُْؽْؿ. َفَؼاَل اْلُؿِغقَرُة: َسْؾ  ـُ ُأَكاٌس مِ ا ِشئَْت. َقاَل: َما َأكْتُْؿ؟ َقاَل: كَْح َّا فِل  َطؿَّ اْلَعَرِب، ُك

ْعَر، َوَكْعبُُد  ـَ اْلُجقِع، َوَكْؾَبُس اْلَقَبَر َوالشَّ
َشَؼاٍء َشديٍد، َوباَلٍء َشِديٍد، َكَؿصُّ اْلِجْؾَد َوالـََّقى مِ

، َتَعاَلك  ـَ َؿَقاِت َوَربُّ األََرِضق ـُ َكَذلَِؽ إِْذ َبَعَث َربُّ السَّ َجَر واْلَحَجَر، َفَبْقـَا َكْح ِذْكُرُه الشَّ

َا َرُسقُل َربِّـَا  ُف، َفَلَمَرَكا َكبقُـّ ـْ َأكُْػِسـَا َكْعِرُف َأَباُه َوُأمَّ
َأْن كَُؼاتَِؾُؽْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَجؾَّْت َطَظَؿتُُف، إَِلْقـَا َكبقًّا مِ

ـْ ِرَساَلِة  ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك َتْعُبُدوا اهلَل َوْحَدُه َأْو ُتَمدُّوا اْلِجْزَيَة، َوَأْخَبَرَكا َكبقُّـَا  ـْ ُقتَِؾ مِـَّا َط َربِّـَا َأكَُّف َم

َّا َمَؾَؽ ِرَقاَبُؽؿ  مِ
َ

ـْ َبِؼل ، َوَم  .(4)َصاَر إَِلك اْلَجـَِّة يف َكِعقٍؿ َلْؿ َيَر مِثَْؾَفا َقطُّ

ُفا الصحابُة وقادُة الؿسؾؿقـ يف غزواتِفؿ.  وتؾؽ حؼقؼٌة كان ُيْعؾـِ

 زَدُّ اعرداِء املعرديٕ عىل املظٌِني: -2

وئ ۇئ }: گالجفاِد َردُّ اطتداِء الؽػاِر طؾك الؿسؾؿقـ قال اهلُل  ومـ مؼاِصدِ 

]البؼرُة:  {ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ }[، وقال تعالك: 494

 {ې ې ې ېى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ
 [.43]التقبُة: 

ِٕ أًَّبِض: -3  ئشاًُخ اًِفرَِْٔخ ع

ـِ الـاِس،  والػتـُة تـَؼِسُؿ إلك قسؿقـ: ومـ مؼاِصِد الجفاِد إزالُة الػتـِة ط

                                                                    

 (.8985رواه البخاريُّ ) (4)
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وا األول:  ما يؿاِرُسُف الؽػاُر مـ أشؽاِل التعذيِب والتضققِؼ طؾك الؿسؾؿقـ لقرتدُّ

الؿسؾؿقـ لؾجفاِد إلكؼاِذ الُؿْسَتْضَعِػقـ، قال اهلُل  -تعالك-طـ ديـِفؿ، وقد َكَدَب اهلُل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ }: گ

ڤ ڤ ڦ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 [.25]الـساُء: {ڦڦ

هؿ طـ استؿاِع الحؼِّ وَقبقلِِف، فُشِرَع الجفاُد الثاين: فتـُة الؽػاِر أكػِسفؿ،  وصدُّ

ِف طؾقف.  إلزالِة تؾؽ العقائِِؼ التل تعقُق الـاَس طـ سؿاِع الحؼِّ وقبقلِِف، والتعرُّ

ِخ اإلطالُيِخ ُٕ ََشِّ اًوفبزِ  -4  :خِبيُخ اًدًو

 ويؽقُن ذلؽ بِِحػْ 
ُّ

َب الـبل يف ذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصِظ الثغقِر )الحدوُد( مـ الؽػاِر وقد َرغَّ

ْكَقا َوَما َطَؾْقَفا»فؼال:  ـَ الدُّ  .(4)«ِرَباُط َيْقٍم فِل َسبِقِؾ اهللِ َخْقٌر ِم

 وَرْدُع الجقاسقِس الذيـ يعَؿؾقن طؾك زطزطِة الدولِة اإلسالمقَِّة مـ الداِخِؾ.

 هَْشُف املٔبفلني: -5

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ }: -كتعال-قال اهلل 

 [.84]محؿُد: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ

ٌة، وُيْظِفرون غقَر ما قد َيـَْضؿُّ  ـْ لفؿ مآِرُب خاصَّ لؾؿسؾؿقـ كاٌس غقُرهؿ مِؿَّ

قن، وأكربُ كاِشٍػ لفؿ هق الجفاُد قال اهلُل  ہ ھ ھ ھ }: -سبحاكف تعالك-ُيْبطـِ

                                                                    

 (.8422البخاريُّ ) (4)
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ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿  

 [.429]آُل ِطْؿَراَن: {  ﯀ ﯁ 

ـُ الؼقِؿ  ـَ اْلتَِباِس »: $قال اب
َأي َما َكاَن اهلُل لَِقَذَرُكْؿ َطَؾك َما َأْكُتْؿ َطَؾْقِف مِ

ـْ َأْهِؾ الـََّػاِق َكَؿا َمقََّزُهْؿ باْلِؿْحـَِة َيقْ 
ْيَؿاِن مِ ـَ َحتَّك َيِؿقَز َأْهَؾ اإْلِ ـَ بِاْلُؿـَافِِؼق َم اْلُؿْممِـِق

ـَ َهُماَلِء وَ  {﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽}ُحٍد أُ  َهُمالِء، َفنِكَُّفْؿ ُمَتَؿقِّزوَن الَِّذي َيِؿقُز بِِف َبْق

فِل َغقْبِِف َوِطْؾِؿِف َوُهَق ُسْبَحاَكُف ُيِريُد َأْن َيِؿقَزُهْؿ َتْؿققًزا َمْشُفقًدا َفَقَؼُع َمْعُؾقُمُف الَِّذي ُهَق 

 (4)« َغْقٌب َشَفادةً 

ٔني -6  :ذِديُظ املُإ

: گوتؿحقص الؿممـقـ، هق تـؼقُتفؿ مـ ذكقبِفؿ، وتخؾقُصفؿ مـفا قال اهلُل 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ }

پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ەئ ەئ وئ وئۇئ

  {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ

 [.404]آُل طؿراَن: 

 اِذَِّخبذُ شٗداءَ: -7

 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ }: -تعالك-قال اهلُل 

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ 

  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ەئ وئ وئۇئەئ 

 [.404 -404]آُل طؿراَن: 

 

ـُ الؼقِؿ  َفَداُء ُهْؿ »: $قال اب ـْ َأْطَؾك َمَراتِِب َأْولَِقاِئِف، َوالشُّ
َفاَدَة ِطـَْدُه مِ إِنَّ الشَّ

                                                                    

 (.3/492زاُد الَؿَعاِد ) (4)
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َفاَدةُ  يؼقَِّة إالَّ الشَّ دِّ ـْ ِطَباِدِه، َوَلْقَس َبْعَد َدَرَجِة الصِّ
ُبقَن مِ ُف َواْلُؿَؼرَّ ، َوُهَق ُسْبَحاَكُف َخَقاصُّ

ـْ ِطَباِدِه ُشَفَداَء ُتَراُق ِدَماُؤُهْؿ فِل َمَحبَّتِِف َوَمْرَضاتِِف، َوُيْمِثُروَن ِرَضاهُ 
 ُيِحبُّ َأْن َيتَِّخَذ مِ

َرَجِة إاِلَّ بَِتْؼِديِر اأْلَْسَباِب اْلؿُ  ْػِضَقِة َوَمَحابَُّف َطَؾك ُكُػقِسِفْؿ، َواَل َسبقَؾ إَِلك َكْقِؾ َهِذِه الدَّ

ـْ َتْسؾِقِط اْلَعُدوِّ 
 .(4)«إَِلْقَفا مِ

ُّ اًجٗبِد: -2  خو

 َفْرٌض، ولؽـَّف 
ِ
ـِ اهلل اتػُؼ طؾؿاُء الؿسؾؿقـ طؾك أن جفاَد الؽػاِر وقتاَلفؿ لـْشِر دي

ٱ }: گَفْرُض كػايٍة، إذا قاَم بف َمـ يؽػل َسَؼَط اإلثُؿ طـ الباققـ، وذلؽ لؼقِل ربِّـا 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

 [.95]سقرُة الـساِء: آية  {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ

ـُ ُقدامَة   .(8)«وهذا يدلُّ طؾك َأنَّ الؼاطديـ غقُر آِثِؿقـ مع جفاِد َغقِْرهؿ»: $قال اب

ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ }: گوقال اهلُل 

]سقرُة  {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی

َيـُْػَر مـ ُكؾِّ فرقٍة مـفؿ صائػٌة تؼقُم بِْػرِض َأْن  -تعالك-[، َفـََػك اهلُل 488التقبة: آيُة 

 الجفاِد الذي َيْسُؼُط طـ الطائػِة الباققِة.

ُضِ َِ وَيمممم ٍِ ممممِأَِ ممممأر ِِلُر ر َْ ََّممممو
ِْ ِ َِوإِنء

ِ

ََ  ممملِِ   َِ ِضُِ مممب  مممَلِِلَ مممأر َر ُامممُبَِ  َِوَي ر
ِ َممممممملٍِ ممممممِ َِد ر ِ ممممممبرَدِ ِ ء ِ ِممممممِهَِ حء ِألَنء

ِ

مِ َِ موِر  ُبُِاُموِمِِل ء ر َقِِلُمَقبءملَِِوَ ار
(3)ِ

ِ  اًدبالُد اًري يرعنيَّ فيٗب اًجٗبُد: -3

                                                                    

 (.3/499زاد الؿعاد ) (4)

 (.43/4الؿغـل ) (8)

 (.4/544مجؿقطُة الؼصائِِد الزهدياِت ) (3)
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ْخِص يف حاالٍت ثالٍث: ـُ طؾك الشَّ  َذَكَر العؾؿاُء أن الجفاَد يتعقَّ

ـْ َحَضَر االكصراُف، قال اهلُل  -4 اِن، فَقْحُرُم طؾك َم ػَّ ۆ }: گإذا تؼاَبَؾ الصَّ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 [.44-45]األكػاُل:  {ېئ ىئىئ

ـَ طؾك أْهؾِِف قتاُلفؿ وَدْفُعفؿ، فالدفاُع طـ الـػِس  -8 ، تعقَّ ـٍ إذا َكَزَل الؽػاُر ببؾٍد ُمَعقَّ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ }: گواجٌب، قال اهلُل 

 [.494]البؼرُة:  {ىئ یی

 األمِر ققًما َلِزَمفؿ الـػقُر قال ا -3
ُّ

ڄ ڄ }: گهلُل إذا استـػَر َولِل

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ 

گ گ  ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ 

 [.39-32]سقرُة التقبِة: آياُت  {ڻ ڻۀ

ِ أياممممممممٌ ِ ر ويمممممممم  َْ ِِلجَّممممممممو ِإِنء
ِ

ِلمممجِيمممأُ ِ ِِأل ممموِنِِ  ِإِنر ِِ ممم ُِيجر ِ مممبر
ِ ِووْوُ ممممممممُهُِ َتَممممممممب ٌدِلاممممممممأور ٍِ

ِ

ِء رِ  ِ(1) ممممونِِ سممممت  ًأِِوإذِِِلتقممممىِِل
ِ  َشوُؽ وجوِة اًِجٗبِد: -4

1- : َُ  اإلطال

ـِ َطاِزٍب  ـِ اْلَبَراِء ْب َقاَل:  ڤمـ شروِط الجفاِد اإلسالُم، فال َيِحؾُّ لؽافٍِر، َفَع

 
َّ

ـْ َبـِل الـَّبقِت  (8)َرُجٌؾ ُمَؼـٌَّع بِاْلَحِديِد( ملسو هيلع هللا ىلص)أتك الـَّبل
ـْ اأْلَْكَصاِر( -)مِ

 (3)َقبقؾ مِ

                                                                    

 (.9/804الؿقسقطُة الشعريُة ) (4)

 (.8453رواُه البخاريُّ ) (8)

 (.4944رواُه مسؾٌؿ ) (3)
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 )َفَؼاَل: َيا رَ 
ِ
 ُأَقاتُِؾ َأْو ُأْسؾُِؿ؟، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ِ
)َفَؼاَل:  (4)«َأْسِؾْؿ ُثؿَّ َقاِتْؾ : »ملسو هيلع هللا ىلصُسقَل اهلل

َم َفَؼاَتَؾ َحتَّك ُقتَِؾ، َفَؼاَل   َأْشَفُد َأْن اَل إَِلَف إاِلَّ اهلُل، َوأكََّؽ َطْبُدُه َوَرُسقُلُف، ُثؿَّ َتَؼدَّ

 
ِ
 .(8)«قًرا َوُأِجَر َكثِقًراَطِؿَؾ َهَذا َيِس : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل

 اًُثٌوُغ: -2

 
ِّ

بِل  .مـ شروِط الجفاِد البؾقُغ فال َيِجُب طؾك الصَّ

ـْ كَافِعٍ  ـِ ُطَؿَر َفَع ـْ اْب   ڤ، َط
ِ
)َيْقَم ُأُحٍد فِل  (3)(ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: )ُطِرْضُت َطَؾك َرُسقِل اهلل

ـُ َأْرَبَع َطْشَرَة َس  ـُ  (5)ْؼبَْؾـِل، ُثؿَّ ُطِرْضُت َطَؾقِْف()َفَؾْؿ يَ  (0)ًَّة(اْلِؼَتاِل َوَأَكا اْب )َيْقَم اْلَخـَْدِق َوَأَكا اْب

ـِ َطبِْد اْلَعِزيِز َوُهَق َيْقَمئٍِذ َخؾِقػَ  ًة، َخْؿَس َطْشَرَة َسـًَة، َفَلَجاَزكِل، َقاَل َكافٌِع: َفَؼِدْمُت َطَؾك ُطَؿَر ْب

ْثتُُف َهَذا اْلَحِديَث، َفَؼاَل: إِنَّ َهَذا لَ  ِغقِر َواْلَؽبقِر، َفَؽَتَب إَِلك َفَحدَّ ـَ الصَّ الِِف َحدٌّ َبْق َأْن َيْػِرُضقا ُطؿَّ

ـْ َكاَن ُدوَن َذلِؽ َفاْجَعُؾقُه فِل اْلِعَقاِل(. ـَ َخْؿَس َطْشَرَة َسـًَة، َوَم ـْ َكاَن اْب  لَِؿ

 فال َيِجُج عىل املسأِح. ،اًرُّهُوزحُ  -3

لؿسؾؿقن يف بدايِة َطْفِد اإلسالِم ِقؾًَّة ال يجُب الجفاُد طؾك الؿرأِة. لؽـ كان ا

ٍذ  ْبقِِّع بـت ُمعقِّ ـْ الرُّ َقاَلْت:  ڤقؾقؾًة فاحتاجقا لؾـساِء لقس لؾجفاِد وإكؿا لؾِخْدَمِة، َفَع

 
ِّ

ويف  (2))َوُكَداِوي اْلَجْرَحك( (4)َفـَْسِؼل اْلَؼْقَم، َوَكْخُدُمُفْؿ( ملسو هيلع هللا ىلص)ُكـَّا َكْغُزو َمَع الـَّبل

 .(2)ُردُّ اْلَجْرَحك َواْلَؼتَْؾك إَِلك اْلَؿِديـَِة(روايٍة: )َوكَ 

 

                                                                    

 (.4944(، ومسؾٌؿ )8453رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.4944رواُه مسؾٌؿ ) (8)

 (.4344أخرجُف الرتمذيُّ ) (3)

 (.4242(، ومسؾٌؿ )8584رواه البخاريُّ ) (0)

 (.4244أخرجف الرتمذيُّ ) (5)

 (.8282رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.8284رواه البخاريُّ ) (2)

 (.8282رواه البخاريُّ ) (2)
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ِخ اًجٗبِد: -4 إٓو َُ  اًلدزحُ عىل 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ }: گَقاَل اهلُل 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ 

﮹ ﮺  ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

ې ى ى ائ  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

 [.93-94 ]التقبُة: {ىئىئ

ـُ سعديِّ  يف أبداكِفؿ وأبصاِرهؿ، الذيـ ال  {ک ک گ}: $قال اب

 .{گ گ گ}ققَة لفؿ طؾك الخروِج والؼتاِل 

الَؿَرِض الذي ال َيْؼِدُر صاِحُبُف معف طؾك الخروِج  عِ قاكوهذا شامٌؾ لجؿقِع أ

ك، وذاِت الِجـِْب، والػاَلِج، وغقِر  ـْ َطَرٍج، وَطَؿك، وُحؿَّ
ڳ ڳ }ذلؽ. والجفاِد: مِ

أي: ال َيِجدون زاًدا، وال راحؾًة َيَتَبؾَُّغقَن هبا يف  {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 ورسقلِِف، بلن يؽقكقا 
ِ
َسَػِرِهؿ، ففمالِء لقس طؾقفؿ َحَرٌج، بَِشْرِط أن َيـَْصُحقا هلل

صاِدقل اإليؿاِن، وأن يؽقَن مـ كِقَّتِفؿ وطزمِفؿ أهنؿ لق َقَدروا لجاَهُدوا، وأن يػعؾقا ما 

 .(4)رون طؾقف مـ الَحثِّ والرتغقِب والتَّْشِجقِع طؾك الجفادَيْؼدِ 

ِز: -5 َ  اًظالُُخ ُٕ اًَّضَّ

َرِر، فال َيِجُب طؾك العاِجِز غقِر الُؿْسَتطِقِع.  مـ شروِط الجفاِد السالمُة مـ الضَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ }قال تعالك: 

 ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ

 [.42-44]الَػْتُح:  {ڃ ڃ چ چچ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

                                                                    

ـِ سعديٍّ ) (4)  (.302تػسقُر اب



 23 

 

ـُ اْلَجُؿقِح  ـِ َيَساٍر َقاَل: َكاَن َطْؿُرو ْب ـْ َأبل إِْسَحاَق ْب َرُجاًل َأْطَرَج َشِديَد  ڤَوَط

ا  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَعَرِج، َوَكاَن َلُف َبـُقَن َأْرَبَعٌة َيْشَفُدوَن َمَع َرُسقِل اهلل  اْلَؿَشاِهَد َأْمَثاَل األَْسِد، َفَؾؿَّ

 َكاَن َيقْ 
ِ
َفَؼاَل: َيا  ملسو هيلع هللا ىلصُم ُأُحٍد َأَراُدوا َحْبَسُف، َوَقاُلقا َلُف: إِنَّ اهلَل َقْد َطَذَرَك، َفَلَتك َرُسقَل اهلل

 
َّ

، إِنَّ َبـِل
ِ
  َرُسقَل اهلل

ِ
ا : »ملسو هيلع هللا ىلصأَلَْرُجق َأْن َأَصَل بَِعْرَجتِل َهِذِه فِل اْلَجـَِّة، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َأمَّ

، َفاَل ِجَفاَد َطَؾْقَؽ، َوَقاَل لَِبـقِف: اَل َطَؾقُْؽْؿ َأْن اَل َتْؿـَُعقُه، َلَعؾَّ اهلَل َأن َأْكَت َفَؼْد َطَذَرَك اهلل

َفاَدةَ   .(4)، َفَخرَج َمَعُف َفُؼتَِؾ َيْقَم ُأُحدٍ «َيْرُزَقُف الشَّ

زًا: -6  أالَّ ُيَظثُِّج ََضَ

ِل، أو مـ شروِط الجفاِد أالَّ ُيَسبَِّب الخارُج إلقف َضَرًرا َطَؾك ا ، كاْلُؿَخذِّ ـَ ْلُؿْسؾِؿق

الُؿْرِجِػ الذي يؼقُل: ال صاقَة لؽؿ هبؿ، أطداٌد العدوِّ كثقرٌة، سقَف ُيْفؾؽقكؽؿ وما 

ُل، او الُؿْرِجُػ ضراُرهؿا أكربُ مـ كػِعفؿا قال تعالك:  ہ ھ }أْشَبَف ذلؽ والُؿَخذِّ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   ﮷﮸

 [.02-04]التقبُة:  {      

ا طؾك الُؿجاِهديـ، فؿـفؿ مـ يؽقُن  وقد يؽقُن خروُج بعِض الـاِس فِْتـًَة، َوَشرًّ

رِّ والػتـِة بقـفؿ، ومـفؿ مـ ُيَفبُِّط العزائَِؿ،  ِهْؿ، ومـفؿ مـ َيْسَعك يف الشَّ َطْقـًا لعدوِّ

ا جؿقاًل مـ غقِر ِذْكِر َسَبِب َردِّ   ِهْؿ.ففمالِء ُيَردُّوَن ردًّ

الحؽؿَة مـ تثبقطِِف بعَض الـاِس طـ الخروِج مع ِخقاِر  گفؼد ذكَر اهلُل 

﯀ }أي: َكْؼًصا.  {﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿}الؿممـقـ، فؼال: 

رِّ بقـؽؿ، َوفَّرققا جؿاَطَتؽؿ الؿجتؿعقـ،  {﯁ أي: َوَلَسَعقا يف الػتـِة والشَّ

                                                                    

َحُف األلباينُّ يف 40/454معرفُة الصحابِة ألبل كعقٍؿ األصبفاينِّ ) (4)  (.844) «فِْؼِف السقرةِ »(، وصحَّ
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 ؽؿ.أي: هؿ َحِريصقن طؾك فتـتِؽؿ وإلؼاِء العداوِة بقـ { }

أي: ُمْسَتِجقبقن لدطقتِفؿ  { }أكاٌس ُضعػاُء العؼقِل  {}

رِّ بقـؽؿ، َوَتْثبِقِطؽؿ  وَن هبؿ، فنذا كاكقا هؿ َحِريصقـ طؾك ُخْذالكِؽؿ، وإلؼاِء الشَّ َيْغَترُّ

رِّ الحاِصِؾ مـ  طـ أطداِئؽؿ، وفقؽؿ مـ َيْؼَبُؾ مـفؿ وَيْسَتـِْصُحُفؿ. فؿا َضـَُّؽ بالشَّ

الؿممـقـ، والـؼِص الؽثقِر مـفؿ، فؾؾِف أتؿُّ الحؽؿِة حقُث ثبََّطُفؿ  خروِجفؿ مع

ـََعفؿ مـ الخروج مع طباِدِه الؿممـقـ َرْحؿًة هبؿ، وْلْطًػا مـ أن ُيداِخَؾفؿ ما ال  َوَم

ُهْؿ.  َيـَْػُعُفؿ، بؾ َيُضرُّ

ـُ لفؿ مـ الؿػاِس  {  } ِد فُقَعؾُِّؿ ِطَباَدُه كقَػ َيْحَذروَكفؿ، َوُيَبقِّ

 .(4)الـاشئِة مـ ُمَخاَلَطتِِفؿْ 

 اًلُْدزَحُ: -7

 َعَدِد الؼدرُة وتعـل االستطاطَة، فال ُبدَّ أن تؽقَن طـد الؿسؾؿقـ ققٌة يف ال

ِة.  والُعدَّ

ـُ طثقؿقـ  الُبدَّ فقف مـ َشْرٍط: وهق »يف َمْعِرِض حديثِِف طـ الجفاِد:  $قال اب

ـْ لديفؿ قدرٌة َأْن يؽقَن طـد الؿسؾؿقـ قدرٌة وققٌة يست طقعقن هبا الؼتاَل، فنن لؿ َيُؽ

 گفننَّ إقحاَم أكػسفؿ يف الؼتاِل إلؼاٌء بلكػِسِفؿ إلك التَّفُؾَؽِة، ولفذا لؿ ُيْقِجْب اهلُل 

َة ألهنؿ طاجزون ُضَعػاُء. فؾؿا هاجروا إلك  طؾك الؿسؾؿقـ الؼتاَل، وهؿ يف َمؽَّ

ُكقا الدولَة اإلسالمقَة، و اَر لفؿ َشْقَكٌة ُأمِروا بالؼتاِل، وطؾك هذا صالؿديـِة، وَكقَّ

فالُبدَّ مـ هذا الشرِط وإالَّ َسَؼَط طـفؿ كساِئِر القاجباِت؛ ألنَّ جؿقَع القاجباِت 

:  {ہ ہ ہ ھ ھ ھ}ُيْشَتَرُط فقفا الؼدرُة؛ لؼقلِِف تعالك:  ـُ ]التغاُب

                                                                    

ْعِديِّ ) (4)  (.339تػسقُر السَّ
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 .(4)« [824]البؼرُة:  {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ}[ وققُلُف: 44

ِا ممبَّجِر َ ممبٍَِِ ُجممأء حر َْ َ ممً ِ َمملِ حر َِْ
ِ

ِا مممبَّجِدرَضمممَّجِ ولمقو ِمممِ ِ  َِوَضمممب عر
ِ َحى ِْبوً وُِ ِأيَّجُِظ رَمَ ِِل بِبِاِِلا 

ِ

 ولؿَع الؿقاِضل كالـجقِم الثَّقاقِِب  

 

 

5- :ُْ  االطرئرا

1- : ِٕ ُْ اًواًَدْي  ئِذْ

ْن كان اآلَخُر ال َيجقُز الجفاُد إال بنْذِن القالَديـ الؿسؾَِؿْقـ، أو بنذِن َأَحِدهؿا إِ 

ُُف  كافًرا أو مقًتا ـْ ُيْؿؽـِ ـَ َكَلْن َيـْزَل الَعُدوُّ بالؿسؾؿقـ، َفَػْرٌض طؾك كؾِّ َم إال إذا َتَعقَّ

إطاَكُتفؿ َأْن َيْؼُصَدُهؿ ُمِغقًثا لفؿ، َأِذَن القالداِن أم َلْؿ َيلَذَكا إال أن َيضقَع أبقاه أو أحُدهؿا 

 ـْ يضقُع مـفؿا.بعَده، فال َيِحؾُّ لف َتْرُك مَ 

ـِ َطْؿرٍو   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل   ڤَفَع

ِّ
فاْسَتْلَذَكُف فِل اْلِجَفاِد  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك الـَّبل

 .(8)«َفِػقِفَؿا َفَجاِهْد »قال: َكَعْؿ. َقاَل: « َأَحلٌّ َوالَِداَك؟»َفَؼاَل: 

َد يف هذه الحالِة َفْرُض فدلَّ طؾك َأنَّ بِرَّ القالديـ مؼدٌم طؾك الجفاِد، وأنَّ الجفا

 كػايٍة.

2- : ِٕ ُْ اًداِئ  ئِذْ

، أما إِْن  ـُ حاالًّ ـُ لؾجفاِد إذا كان الدي اتَّػَؼ الػؼفاُء طؾك أكف ال َيْخُرُج الَؿِدْي

ـَ الجفاُد فال ِخالف بقـ  اًل فالصحقُح أكف ال َيْؿـَُع. أما إذا َتَعقَّ ـُ ممجَّ ْي كان الدَّ

تِِف كساِئِر الػؼفاء يف أكف ال إِْذَن ل ًما طؾك ما يف ِذمَّ َؼ بعقـِِف، فؽان ُمَؼدَّ غريِؿِف؛ ألَكَُّف َتَعؾَّ

 فروِض األطقاِن.

َِ املظٌِني: -3 ُْ ئُب  ئِذْ

 ال يجقُز الجفاُد إال بنذِن ولل األَْمِر.

                                                                    

ُل(. (4)  شرُح بؾقِغ الَؿراِم )الشريُط األَوَّ

 (.8509(، ومسؾٌؿ )3440رواُه البخاريُّ ) (8)
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ـُ ُقدامَة  : )وأمُر الجفاِد مقكقٌل إلك اإلماِم واجتفاِدِه ويؾَزُم الرطقَة $قال اب

 .(4)ؿا يراُه مـ ذلؽ(صاَطُتُف فق

ـُ ُقدامَة أيًضا: )أكف ال يجقُز حتك الخروُج مـ العسؽر   واب
ُّ

وذكر اإلماُم الخرقل

 تعالك: (8)إال بِنْذِن األمقر، وال ُيْحِدَث َحَدًثا إال بنذكِِف(
ِ
ٱ ٻ ٻ }، لؼقِل اهلل

[، 48]الـقُر:  {...ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ

، ومؽامِـِفؿ، ومقاِضِعفؿ، وُقْربِِفؿ، وُبْعِدِهؿ، فنذا  وألَنَّ األمقَر أطرُف بحالِ  العدوِّ

ـْ أن ُيَصاِدَف كؿقـًا لؾعدوِّ َفَقْلُخَذُه..(  .(3)َخَرَج خارٌج بغقر إِْذكِِف لؿ َيْلَم

ويجقُز الؼتاُل بغقِر إذِن ولل األمِر يف حالٍة واحدٍة إذا َهَجَؿ العدوُّ طؾك الؿسؾؿقـ 

إن »: $هؿ، فؾفؿ أن ُيؼاتِؾقا دوَن إِْذكِِف، قال اإلماُم أحؿُد وخاَف الؿسؾؿقن مـ طدوِّ 

 .(0)«َيْلَذَن األمقرُ  كاكقا َيَخافقن طؾك أكػِسفؿ وَذراِريفؿ فال َبْلَس أن ُيؼاتؾقا مـ َقْبِؾ َأنْ 

َِ املظٌِني: -6  وجوُة ؾبعِخ ئُب

 طؾك الـصقِص الشرطقِة القا
ٌّ

ضحِة فؿـفا قال السؿُع والطاطُة لقالِة األمقِر مبـل

 [.59]الـساُء: {ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی}: گاهلُل 

ـْ َأْوَجَب اهلُل -رحَؿُف اهلُل تعالك-قال الـقويُّ  : َقاَل اْلُعَؾَؿاُء: اْلَؿَراُد بُِلولِل اأْلَْمِر َم

ـَ  َؾِػ َواْلَخَؾِػ مِ ـَ اْلُقاَلِة واأْلَُمَراِء َهَذا َقْقُل َجَؿاِهقِر السَّ
ـَ َواْلُػَؼَفاِء  َصاَطَتُف مِ ِري اْلُؿَػسِّ

                                                                    

 (.43/44الؿغـل ) (4)

 (.43/32الؿغـل ) (8)

 (.43/32الؿرَجُع السابُؼ ) (3)

ـِ اإلماِم أحؿَد ) (0)  ب
ِ
 (.824مسائُؾ طبد اهلل
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 .(4)َوَغْقِرِهْؿ َوِققَؾ: ُهُؿ اْلُعَؾَؿاُء، وَققَؾ: اأْلَُمَراُء واْلُعَؾَؿاءُ 

 
ِ
ـِ ُطَؿَر: َقاَل: َقاَل رسقُل اهلل ـِ اْب ْؿُع والطَّاَطُة ِفقَؿا  َطَؾك اْلُؿْرءِ » ملسو هيلع هللا ىلصوَط اْلُؿْسِؾِؿ السَّ

 .(8)«بَِؿْعِصَقٍة، َفنِْن ُأِمَر بَِؿْعِصَقٍة، َفاَل َسْؿَع َواَل َصاَطةَ َأَحبَّ َوَكِرَه، إاِلَّ َأْن ُيْمَمَر 

يعـل: سؿع كالِم الحاِكِؿ وصاَطَتُف واجٌب طؾك ُكؾِّ مسؾٍؿ، : »$قال الؿطفُر 

سقاًء َأَمَرُه بؿا يقافُؼ صبَعُف أو لؿ يقافِْؼُف، بشرِط أن ال َيْلُمَرُه بؿعصقٍة َفنِْن َأَمَرُه هبا فال 

 .(3)«ُز صاَطْتُف لؽـ ال يجقُز لف محاربُة اإلمامِ تجق

يعـل: فقؿا َأَمَر بف مـ الؿعصقِة فؼط، فنذا َأَمَرُه أن « فال َسْؿَع وال صاطةَ »وققُلُف: 

 أو أن يؼتَؾ مسؾًؿا بغقِر حؼٍّ فال يسؿْع لف مطؾًؼا يف ُكؾِّ أوامِِرِه، بؾ يسؿُع لف 
َ

ُيَرابِل

 .(0)ِة فال َسْؿَع وال صاطةَ ويطاُع مطؾًؼا، إال يف الؿعصق

َّا َبَش  ، إِكَّا ُك
ِ
ـُ اْلَقَؿاِن: ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل ٍم، َقاَل: َقاَل ُحَذْيَػُة ْب ـْ َأبِل َسالَّ ، وَط رٍّ

؟ َقاَل:  ـْ َوَراِء َهَذا اْلَخقِْر َشرٌّ
ـُ فِقِف، َفَفْؾ مِ اَء ، ُقْؾُت: هْؾ َورَ «َكَعؿْ »َفَجاَء اهلُل َبَخْقٍر، َفـَْح

رِّ َخْقٌر؟ َقاَل:  ؟ َقاَل: « َكَعؿْ »َذلَِؽ الشَّ ، ُقْؾُت: «َكَعؿْ »ُقْؾُت: َفَفْؾ َوَراَء َذلَِؽ اْلَخقِْر َشرٌّ

َّتِل، َوَسَقُؼقُم فِقفْؿ  َيُؽقنُ »َكْقَػ؟ َقاَل:  ٌة اَل َيْفَتُدوَن بُِفَداَي، َواَل َيْستـُّقَن بُس َبْعِدي َأئِؿَّ

ـِ فِل ُجْثَؿاِن إِْكسٍ ِرَجاٌل ُقُؾقُبُفْؿ قُ  َقاصِق ْصـَُع َيا َرُسقَل ، َقاَل: ُقْؾُت: َكْقَػ أَ «ُؾقُب الشَّ

، إِْن َأْدَرْكُت َذلَِؽ؟ َقاَل: 
ِ
َتْسَؿُع وُتطِقُع لِْْلَمِقِر، َوإِْن ُضِرَب َضْفُرَك، َوُأِخَذ َماُلَؽ، »اهلل

                                                                    

 (.48/883شرُح الـقويِّ طؾك مسؾٍؿ ) (4)

 (.4239رواُه مسؾٌؿ ) (8)

 (.5/345تحػُة األحقذيِّ ) (3)

 )ص: ي (0)
ِّ

 (.440-443ـظر: )هتذيُب الرياسِة وترتقُب السقاسِة( لؾؼؾعل
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 .(4)«َفاْسَؿْع َوَأصِعْ 

ْؾ كقَػ َوَصَػ الـبلُّ  ِء األئؿَة بلهنؿ ال يفتدون هبديِِف وال يسَتـُّقَن همال ملسو هيلع هللا ىلصفتلمَّ

َّتِِف، وذلؽ غايُة الضالِل والػساِد، وهنايُة الزيِغ والعـاِد، ففؿ ال يفتدون بالفدي  بس

 ملسو هيلع هللا ىلصالـبقي يف أكػِسفؿ، وال يف أهؾقفؿ وال يف رطاياهؿ... ومع ذلؽ فؼد َأَمَر الـبلُّ 

 -بطاطتِفؿ 
ِ
حتك لق َبَؾَغ األمُر إلك -مؼقًدا يف حديِث آَخَر  كؿا جاء -يف غقِر معصقِة اهلل

ََّؽ ذلؽ طؾك َتْرِك صاطتِفؿ وَطَدِم سؿاِع أوامِرهؿ، فنن  َضْربَِؽ وَأْخِذ مالَِؽ، فال يحِؿَؾ

هذا الجرَم طؾقفؿ وسُقحاَسبقن وُيَجاَزون بف يقَم الؼقامِة. فنْن قاَدَك الفقى إلك مخالػِة 

الؿستؼقِؿ، فؾؿ َتْسَؿْع ولؿ ُتطِْع ألمقِرك َلِحَؼَؽ اإِلْثُؿ هذا األمِر الحؽقِؿ والشرِع 

 . (8)ووَقْعَت يف الؿحظقر

ـُ تقؿقَة   ورسقلِِف واجبٌة طؾك ُكؾِّ َأَحٍد، $قال شقُخ اإلسالِم اب
ِ
: )فطاطُة اهلل

ـْ كان ال يطقُعفؿ إال لؿا َيْلُخ  ، وَم
ِ
يِة ُذُه مـ القالوصاطُة والِة األمِر فَلْجُرُه طؾك اهلل

 .(3)والؿاِل فنن أطَطقُه أصاَطفؿ وإن َمـَُعقه طصاهؿ فؿا لف يف اآلخرِة مـ َخالٍق(

ِِلوِلمممممممليدَِ  ِ ءمممممممه ِ مممممممأء ِوَ َحمممممممأء
ِ

مممم ر ونِِ  ٌضَِاَ برممممَةِوَلواممممُ ِِلس  َِ ممممأر
ِ ِ ممممممَبِ ِِِهلممممممِهَِ  ِ ءممممممهُِ َر ِاِغبممممممِأَِ 

ِ

ممممَبونِِ   ر
َِ ممممِعِ ِمممميِِل ِالَِلوَاممممَ ِلِ رَخ ر

ِ ِا مممىِِه دء َْ مممُأ ِ ممموِمُِ َحورً ممموالَِ خر
ِ

مممٌبِ ِمممَدِِلُح  مممونِِ  ُْ وَلمممَوَِدَ مممُهَِر
(4)ِ

ِ
                                                                    

 (.4202رواُه مسؾٌؿ ) (4)

ـِ َبْرجَس $ ) (8)  (.09معامؾُة الحؽاِم يف ضقِء الؽتاِب والسـِة الب

ـِ تقؿقَة ) (3)  (.35/44،42فتاوى شقخ اإلسالِم اب

 (.4/444الؼصائُد الزهدياُت ) (0)
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ُّ اًعٌِيبِد اإْلِٓردبزيَِّخ: -7  خو

 
ِ
َمٌة؛ لؼقِل اهلل كتحاريُة ُمَحرَّ [، 89]الـساُء:  {ڃ چ چچ}: گالعؾؿقاُت اإْلِ

ََّؿ َخالًِدا  ْػَسُف بَِحِديَدٍة َفَحِديَدُتُف فِل َيِدِه َيَجُل بَِفا فِل.. مـ َقَتَؾ كَ : »ملسو هيلع هللا ىلصوققلِِف  بَْطـِِف يف َكاِر َجَف

 .(4)«ُمَخؾًَّدا فِقَفا َأبًَدا

ـُ ققاُس هذا طؾك ُغالِم األُخدوِد؛ ألكف لؿ َيْؼتُْؾ َكْػَسُف بقِدِه، وإكؿا بَِقِد  وال يؿؽ

ِة اقتحاِم الرباِء  ، وال حديِث االكغؿاِس يف الَعُدوِّ ڤالَؿؾِِؽ الؽافِِر، وال طؾك قِصَّ

السبب، وألَنَّ هذه الحاالِت يقَجُد فقفا احتؿاُل الـجاِة بِخالِف تػجقِر  حاسًرا لذاِت 

الـػِس، باإلضافِة لؿا يمدي إلقف هذا التػجقُر أحقاًكا مـ ذهاِب الـػِس بال فائدٍة أو فائدةٍ 

.  قؾقؾٍة أو ذهاِب أبرياَء أو التسبِب يف اكتؼاٍم ُمَضاَطٍػ مـ العدوِّ

باِر العؾؿاِء الُؿَعاصريـ، فؼد ُسِئَؾ الشقُخ العالمُة طبُد مـ ك دٌ وهذا ما أفتك بف طد

ـُ باٍز  ُؿ َكْػَسُف لقؼُتَؾ بذلؽ مجؿقطًة مـ القفقِد؟$العزيز اب  : ما ُحْؽُؿ مـ ُيَؾغِّ

ةٍ  ؛ ألكف َقْتٌؾ لؾـْػِس، واهلُل  فلجاَب: )الذي أرى وقد َكبَّْفـا غقَر َمرَّ أن هذا ال َيِصحُّ

 ، ويؼ{ڃ چ چچ}يؼقُل: 
ُّ

َب بِف يقَم : »ملسو هيلع هللا ىلصقُل الـبل ـْ َقَتَؾ َكْػَسُف بشلٍء ُطذِّ َم

، أما أكف يؼتُؾ (8)«الؼقامةِ 
ِ
، وإذا ُشِرَع الجفاُد جاَهَد مع الؿسؾؿقـ، وإن ُقتَِؾ فالحؿُد هلل

 .(3)َكْػَسُف َيُحطُّ الؾََّغَؿ يف كػِسِف حتك ُيْؼَتَؾ معفؿ! هذا َغَؾٌط ال يجقٌز(

ـُ  وُسئَِؾ الشقُخ الػؼقفُ  ـُ صالٍح العثقؿق  طـ حؽِؿ العؿؾقاِت االكتحاريِة. $محؿُد ب

ـُ اإلكساُن أكف يؿقُت فقفا  فلجاَب بؼقلِِف: كرى أن العؿؾقاِت االكتحاريَة التل َيَتَقؼَّ

 
َّ

ـْ َقَتَؾ كػَسُف بشلٍء يف الدكقا »أخرَب بلنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصحراٌم، بؾ هل مـ كباِئِر الذكقِب؛ ألنَّ الـَّبل َم

                                                                    

 (.449(، ومسؾٌؿ )5008رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.444(، ومسؾٌؿ )5244رواُه البخاريُّ ) (8)

، تؼديُؿ: العالمِة الػقزاِن، )ص: (3) ـِ  (.22تذكقُر العباِد بؼتاوى أهؾ العؾِؿ يف الجفاِد؛ َجْؿُع: محؿٍد الحصق
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َب بف    (4)«يقَم الؼقامةِ ُطذِّ
ِ
، وألنَّ الجفاَد يف سبقِؾ اهلل ـِ شقًئا بؾ هق طامٌّ ولؿ َيْسَتْث

ُر كػَسُف وُيػؼُد باكتحاِرِه  الؿؼصقُد بف حؿايُة اإلسالِم والؿسؾؿقـ، وهذا الؿـتحُر ُيدمِّ

ـْ  ـُ َضَرًرا طؾك اآلَخريـ؛ ألنَّ العدوِّ َل  طضًقا مـ أطضاِء الؿسؾؿقـ، ثؿَّ إكَّف يتضؿَّ

، وألكف يحُصُؾ مـ التضققِؼ طؾك  ـَ يؼتِصَر طؾك َقْتِؾ واحٍد، بؾ يؼتُؾ بف ُأَمًؿا إذا َأْمَؽ

 ، ـَ  الذي قد َيْؼتُُؾ طشرًة أو ِطشريـ أو ثالثق
ِّ

الؿسؾؿقـ بسبِب هذا االكتحاِر الجزئل

 َيْحُصُؾ ضرٌر طظقٌؿ، كؿا هق القاِقُع اآلَن بالـسبِة لؾػؾسطقـققـ مع القفقِد.

 طؾك رْأٍي وققُل م
ٌّ

ـ يؼقُل طـ هذا: جائٌز، لقس مبـقًّا طؾك أْصِؾ، إكؿا هق مبـل

َة لفؿ يف  فاِسٍد يف القاِقِع؛ ألنَّ الـتقجَة السقئَة أضعاُف أضعاِف ما يحُصُؾ هبذا، وال حجَّ

ِة الرباِء بـ مالٍِؽ  يف غزوِة القؿامِة حقُث َأَمَر أصحاَبُف أن ُيؾَُّؼقه مـ وراِء  ڤقصَّ

ٌؼ ولفذا كجا وَفَتَح الِجدا ِر لَِقْػَتَح لفؿ الباَب، فننَّ قصَة الرباِء لقس فقفا هالٌك ُمَحؼَّ

ٌة(  .(8)الباَب وَدَخَؾ الـاُس، فؾقَس فقفا ُحجَّ

ُب يف  $وقال   يف هذا أكف قاتُؾ كػِسِف، وأكف سقعذَّ
ْ

وقد ُسئَِؾ طـ هذه الؿسللِة: )َرْأيِل

 جفـَُّؿ بؿا َقَتَؾ بف َكْػَسُف؛ كؿ
ِّ

 .(3).....(ملسو هيلع هللا ىلصا صحَّ ذلؽ طـ الـبل

َُ اًخبؾئُ ًٌجٗبِد: -8  املفٗو

أخطَل فقفا بعُض مـ يـتسبقن  -أي الخروُج إلك الجفاِد بغقِر إذِن اإلمامِ -وهذه الؿسللُة 

إلك أهِؾ العؾِؿ، وبعُض الشباِب الؿتحؿس حؿاًسا مـدفًعا دوَن طؾٍؿ وبصقرةٍ بعقاقِِب األمقِر، 

                                                                    

 (.444(، ومسؾٌؿ )5244رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.85/352مجؿقُع فتاوى ورسائِِؾ العثقؿقـ ) (8)

 (.4042مجؾُة )الدطقِة( سـَة ) (3)
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ـِ والَعْؼِؾ،فقَجَب إيضاُحفا لِ  وخاصةً  ئالَّ يؼَع شباُب الؿسؾؿقـ فريسًة يف أيدي ضعقػل الدي

مؿـ يدفعقن هبؿ إلك استباحِة الدماِء، وقتِؾ األبرياِء، وترويِع اآلمـقـ، وتدمقِر الؿـشآِت 

. ـِ  الحققيِة لؾبالدِ، والخروِج طؾك جؿاطِة الؿسؾؿقـ باسِؿ الدي

اآلَن لرأيـا َأَثَر االكدفاِع الؿتفقِر يف َرْفِع ولق كظركا يف أحقاِل غالِب الؿسؾؿقـ 

 ، ـَ َطَؾِؿ الجفاِد ِضدَّ مجتؿعاِت الؿسؾؿقـ أكػِسفؿ دوَن رجقٍع إلك أهِؾ العؾِؿ الرباكقِّقْ

 فعاَد ذلؽ بالسقِء طؾك أمِة اإلسالِم والؿسؾؿقـ.

ـْ ولق َفِؼَف شباُب الؿسؾؿقـ الجفاَد فِْؼًفا واطًقا لؿا وقعقا فريسًة يف أي دي َم

يريدون ألمِة اإلسالِم الفالَك والدماَر، ولؽـفؿ أخطموا يف َفْفِؿ معـك الجفاِد، 

فجعؾقا الؼتَؾ والرتويَع، وإتالَف األمقاِل، والؿؿتؾؽاِت، واالستفاكَة بؿؼدراِت 

ُف همالِء سالَحفؿ إلك أهؾقفؿ وبالِدهؿ  البالِد كقًطا مـ الجفاِد، كقػ ُيَقجِّ

ـِ ال ضاهرٌة.  ويسفرون لؿا فقف مصؾحةٌ  ذيـ يحؿقن البالَد والعباَد،ورجاالِت األم

 .(4)ما ضفرت آثاُرُه لؾعقانِ  إن هذا الػفَؿ األهقَج األطقَج طؾك البالِد والعبادِ 

َمممهُِ ِوُ رر َْ َِّ مموِِِلجَّممو َْ ِقممبِللُلممىِ
ِ

ً ممممممموِ َروً مممممممو  ِاَلَِ أرُخمممممممَّوهِ حأء
ِ

ِ ِممد ِصمملُدِِل مموِظِِأِوِلق مموِ َِدَ ممل 
ِ

ِحليمممممِلِ امممممأً ِإنِقِبسممممموَصمممممَلإِِِل 
ِ

ِٗ ضوزِح اًجٗبدِ  -9 َِ ًرشوي  :َطْعُي أعداِء إلطال

؛ حتك  ـَ سعك أطداُء اإلسالِم لتشقيِف صقرِة الجفاِد يف قؾقِب كثقٍر مـ الؿسؾؿق

ـَ طـ  أصبَح الؽثقرون يخافقن مـ كطِؼ لػِظ الجفاِد ولق بصقرٍة طابرٍة غقبْت هذا الرك

                                                                    

ـِ أحؿَد الطقاُر.9فؼُف الجفاِد ) (4) ـُ محؿِد ب  ب
ِ
 ( أ. د طبُد اهلل
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قَن مطؾبًا شرطقًّا يعؿُؾ الـاُس طؾك إحقائِِف والؼقاِم بف أسؿاِع الـاِس، فضاًل طـ أن يؽ

حؼَّ الؼقاِم، وكؾؿُة الجفاِد يدُخُؾ فقفا جفاُد الـػِس، وجفاد الفقى وجفاُد الشقطاِن، 

ـاِن..   بالسقِػ والسِّ
ِ
وجفاُد الؿـافؼقـ بالحجِة والبقاِن، كؿا يدخُؾ فقفا جفاُد أطداِء اهلل

 بالسقِػ يف ُأْصِؾَؼْت فنكؿ لؽـفا إذا
ِ
ا ُيْؼَصُد هبا الؿعـك األخقُر وهق جفاُد أطداِء اهلل

 ساحاِت القَغك.

اإلسالِم يف تشقيِف صقرِة الجفاِد ومعـاه حقـؿا  ولؼد ساَطَد بعُض الؿـتِسبقـ إلك

لقه طـ مؼصقِدِه.  يف غقِر معـاه، وحقَّ
َّ

 استعؿؾقا هذا الؿصطؾَح الشرطل

جفاَد الـػِس وفؼْط، وجفاَد الفقى والشقطاِن،  فبعُض الؿسؾؿقـ جعؾقا الجفاَد هق

.
ِ
 الذي هق قتاُل أطداِء اهلل

َّ
، وتركقا الجفاَد الشرطل  وَجعؾقه هق الجفاَد الَحؼَّ

، وأخذوا آياِت 
ِ
وققٌم آَخرون جعؾقا الجفاَد هق الخروَج لؾدطقِة يف سبقِؾ اهلل

 الذي هق الؼتاُل وأكَزلقها طؾك الخروج لؾ
ِّ

دطقِة، وأخذوا أحاديَث الجفاِد الشرطل

ُلقها طؾك الجؾقِس يف الؿساِجِد، وإلؼاِء الؿقاِطِظ.  الرباِط يف الثغقِر وكزَّ

وآخرون أكزلقا آياِت الجفاِد طؾك الخروِج طؾك الحؽاِم وجعؾقا الخروَج طؾك 

الحاِكِؿ هق الجفاَد، وَقاَم البعُض مـفؿ ببعِض التػجقراِت قتؾقا فقفا مسؾؿقـ، وأْرهبقا 

مـقـ وسػؽقا دماًء ال َيِحؾُّ لفؿ َسْػُؽفا بحاٍل.. وأخذْت وسائُؾ اإِلطالِم هذه اآل

ـِ طامًة والجفاِد خاصًة مؿا كان لف  َؿْتفا واستعؿؾْتفا يف تشقيِف صقرِة الدي األمقَر فضخَّ

 ألثِر يف ففِؿ الـاِس واطتؼاِدِهْؿ حقَل مػفقِم الجفاِد الصحقِح.أكربُ ا

ـْ َوَضعَ  الجفاَد يف غقِر مقِضِعِف الذي َوَضَعُف لف الشرُع أفسَد أكثَر  وهؽذا كؾُّ َم

 مؿا ُيْصؾُِح، وساهؿ ولق مـ حقُث ال يدري يف تشقيِف صقرِة الجفاِد.

ولؽـ َرْغَؿ ِحْؼِد الؽافريـ، وَغْػؾِة الؿممـقـ، واكتحاِل الُؿْبطِؾقـ َيْبَؼك َطَؾُؿ 
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. ـِ  الجفاِد الَحؼِّ مرفقًطا إلك يقِم الدي

 َفعَ 
ِ
ـٍ َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـِ ُحَصْق تِ : »ملسو هيلع هللا ىلصـْ ِطْؿَراَن ْب ـْ ُأمَّ ُيَؼاِتُؾقَن  لاَل َتَزاُل َصاِئَػٌة ِم

اَل  جَّ ـْ َكاَوأُهْؿ َحتَّك ُيَؼاِتَؾ آِخُرُهُؿ الَْؿِسقَح الدَّ ـَ َطَؾك َم  .(4)«َطَؾك اْلَحؼِّ َضاِهري

َوالَحجُّ والِجَفاُد َماِضَقاِن َمَع »: يف طؼقدتِفِ  -رحؿف اهللُ –قال اإلماُم الطحاويُّ 

ٌء واَل 
ْ

اَطِة، ال ُيْبطُِؾُفَؿا َشل ِهؿ وَفاِجِرهؿ، إلك ِقَقاِم السَّ : َبرِّ ـَ ـَ الؿْسؾِؿق
ُأولل األَْمِر مِ

 .(8)«َيـُْؼُضُفَؿا

 قال ُأستاذكا طبد الؽريؿ العؿاد:

ِ  مممويَهِ مممأايِلتحممممي ِالِ حمممووسر
ِ

َّمممو  ِْ مممأ ِو ُِ ممموِليِ مممدَِ  ر ِْيَ مممدر
ِ ِِْصمم وًرِ ِ مموأِد امميِا ممىِِلجَّممو

ِ

ِو مممممأ ميِ مممممأيَتيِوِاتقممممموْي 
ِ ِ َّممممموِ  مممممٌأِدوِِل مممممَّوٌْ ِْر مممممي

ِ

ِلب ِ  أيِدغ ىِ دِِ ت َّوْي 
ِ
ِ
ِ

َِ اًليبُِخ: -11  اًجٗبُد ُبٍع ئىل يو

 
ِ
ـَ الَحؼِّ والباصِِؾ باقًقا إلك يقِم الؼقامِة، وما  گمـ حؽؿِة اهلل َأْن َجَعَؾ الصراَع بق

، فؿتك ُوِجَد الباصُؾ داَم هذا الص ـٍ راُع مقجقًدا فالجفاُد مقجقٌد، ال ُيَحدُّ بققٍت معق

الُل والُؽْػُر، فالجفاُد ماٍض، وفضقؾُتُف باققٌة بَحَسِب كؾِّ زماٍن ومؽاٍن، قال اهلُل  والضَّ

 .[842]البؼرُة:  {ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ}: گ

 
ِ
ـَ َطْبِد اهلل  َقاَل: َسِؿْعُت َرُس  ڤوطـ َجابَر ْب

ِ
اَل َتَزاُل َصاِئَػٌة »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقَل اهلل

                                                                    

َحُف األلباينُّ يف 8020رواُه أُبق َداوَد ) (4)  (.2890) «صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ

 (.24شرُح الطحاويِة ) (8)
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ـَ إَِلك َيْقِم اْلِؼَقاَمةِ  تِل ُيَؼاِتُؾقَن َطَؾك اْلَحؼِّ َضاِهِري ـْ ُأمَّ  .(4)«ِم

ـْ ُطْرَوَة اْلَباِرِقل    ڤَوَط
َّ

اْلَخْقُؾ َمْعُؼقٌد يف َكَقاِصقَفا اْلَخْقُر إِلَك »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبل

 .(8)«األَْجُر َواْلَؿْغـَؿُ  َيْقِم اْلِؼَقاَمِة،

ِإلممممىِقبمممموِمِقبو مممم ٍِ ُْ ِي قممممىِِلجَّممممو
ِ

ِلَّممممملِنِِ  ِر ممممم ِْ ِولحوْمممممٍ ِق ممممموىَِد
ِ َّج ََ ِ مملاوِِِل غمموَ ِِلم ممأ بدِْمممب

ِ

ىِ ممممموِنِِ  َِ مممممِ ِِلِجممممم َْ ر ِل مممممليِدِدوِ
ِ ِإنِلمممممجُِيجب ممممموِِ ولقتممممموُسِْوُِ  مممممو

ِ

ممممَجَِ مممم رََُّ ِِلقممممأِنِِ  ِ(3) تممممىُِيَحرء
ِ  :علوتُخ ذَسِْن اًجٗبدِ  -11

ٌة غزيرٌة كذُكُر مـفا ما يليت:طؼق  بُة ترِك الجفاِد َجؿَّ

ِٔٗ ُع اًلدزِح ُٕ هثبِئِس اًرٓوِة  -1  :ذسُن اًجٗبِد عٔد ذعيي

سبحاكف -َأنَّ ترَك الجفاِد طـد االستـػاِر سبٌب لؾعذاِب، فؼال  گَذَكَر اهلُل 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ }: -وتعالك

ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ک کگ

 [.39-32]التقبُة:  {ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ

ـُ سعديٍّ  فننَّ َطَدَم الـػقِر يف حاِل االستـػاِر مـ كباِئِر الذكقِب »: $وقال اب

-الؿقجبِة ألشدِّ العؼاِب، لؿا فقفا مـ الؿضارِّ الشديدِة، فننَّ الؿتخؾَػ قد َطَصك اهلَل 

 وارتؽَب لِـَْفِقِف، ولؿ يساطِ  -تعالك
ِ
، وال َذبَّ طـ كتاِب اهلل

ِ
ـِ اهلل ْد طؾك َكْصِر دي

                                                                    

 (.4983رواُه مسؾٌؿ ) (4)

 (.4224ؾٌؿ )(، ومس8209رواُه البخاريُّ ) (8)

 (.9/804الؿقسقطُة الشعريُة ) (3)



 35 

 

هؿ  .(4)«َوَشْرِطِف، وال أطاَن إخقاَكف الؿسؾؿقـ طؾك طدوِّ

 
ُّ

ـُ َحَجٍر الفقتؿل ـِِف بَِلْن َدَخَؾ )َتْرُك اْلِجَفاِد ِطـَْد َتَعقُّ  :«الؽباِئرِ »يف  $وقال اب

ـَ َتْخؾِقُصُف مِـُْفْؿ، َوَتْرُك الـَّاِس اْلِجَفاَد اْلَحْربقُّقَن َداَر اإْلْساَلم َأْو َأَخُذوا ُمْسؾِ  ًؿا َوَأْمَؽ

اِر  ـْ اْستِقاَلِء اْلُؽػَّ
ـَ ُثَغقِرِهْؿ بَِحْقُث ُيَخاُف َطَؾْقَفا مِ ْقؾِقِؿ َتْحِصق ـْ َأْصؾِِف، َوَتْرُك َأْهِؾ اإْلِ

مِ

) ـِ  .(8)بَِسَبِب َتْرِك َذلَِؽ التَّْحِصق

ْؾ كقَػ َطدَّ هذه ا لثالثَة ضاهرًة؛ ألن كؾَّ واحٍد مـفا يحُصُؾ بف مـ الػساِد فتَلمَّ

 .(3)«العاِئِد طؾك اإلسالِم وأهؾِِف ما ال ُيَتداَرُك َخْرُقفُ 

 :-حػظف اهلل-قال أستاذكا 

ِِْ  بممممممأٌ ِو َّلمممممم ٌِ ُهِِلجَّممممممو َِ ممممممأر
ِ

ِل تمممممور بدِامممممًَِّ و  َ مممممنر َْ ِقممممملِدو
ِ ِي مممموُسِاُِلغبو ِممممهِِ ِ أ مممموِِِلَمممملوء

ِ

ِِلمحأِ مممممموويحممممممورُ ِِلقممممممأ َنِو 
ِ م وِ ِو اء

ِِ ِخو وِِ دِِلموِتِِل مأي
ِ

ِ و  ِ مممموَتِِلممممَّلبِبِوصمممملقوِِِلرممممَّء
ِ ِامدِِلَُّمملى ِضممبء

ِ
َِ مدِخمموَأِغبمأِِ 

ِ

ِلممممممبَ ُِ َّو ممممممو 
ِ
ًقمممممموِ غبممممممُأِِ  ُِ مر

ِ َّْ ذسَن اًجٗبِد طثٌج ًٌٗالِن  -2  :أ

ـَ اْلَؿِديـَِة كُ 
 َقاَل: )َغَزْوَكا مِ

ِّ
ـْ َأبِل ِطْؿراَن التَُّجْقبِل ِريُد اْلُؼْسَطـطقـِقََّة، َوَطؾك َأْهِؾ َط

ـُ َطامٍِر  ـُ َخالِِد  (0)، َوَطَؾك اْلَجَؿاَطةِ ڤمِْصَر ُطْؼَبُة ْب ـِ ْب ْحَؿ ـِ اْلَقلِقِد( َطْبُد الرَّ ْب

                                                                    

ـِ سعديٍّ ) (4)  (.332تػسقُر اب

 (.8/849الزواجُر طـ اقرتاِف الؽبائِِر ) (8)

 (.842الجامُع لؽبائِِر الذكقِب لسعقٍد الؼاضل ) (3)

 (.898/ ص: 2َأْي: َأمِقُرُهْؿ. تحػُة األحقذيِّ )ج (0)
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ا َطظِقًؿا مِـُْفْؿ( )َوَأْلَصُؼقا ُضُفقَرُهْؿ بَِحاِئِط اْلَؿِديـَِة( )فَ  وَم إَِلْقـَا َصػًّ َخَرَج )َفَلْخَرَج الرُّ

وِم َحتَّك  ـَ َطَؾك َصػِّ الرُّ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
ـَ مِْثُؾُفْؿ َأْو َأْكَثُر، َفَحَؿَؾ َرُجٌؾ مِ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق

إَِلْقِفْؿ مِ

َمْف، َمْف؟ اَل إَِلَف إاِلَّ اهلُل، ُيْؾِؼل بَِقَدْيِف إَِلك التَّْفُؾَؽِة(  :َدَخَؾ فِقِفْؿ، َفَصاَح الـَّاُس( )َوَقاُلقا

ُلقَن َهِذِه اآْلَيَة َهَذا  ڤاَم َأُبق َأيُّقَب اأْلَْكَصاِريُّ )َفؼَ  َفَؼاَل: َيا َأيُّفا الـَّاُس إِكَُّؽْؿ َتَتَلوَّ

ْساَلَم َوَكُثَر  ا َأَطزَّ اهلُل اإْلِ التَّْلِويَؾ، َوإِكَّؿا ُأْكِزَلَت َهِذِه اآْلية فِقـَا َمْعَشَر اأْلَْكَصاِر، َلؿَّ

 َقاَل َبعْ  كاِصُروُه،
ِ
ا ُدوَن َرُسقِل اهلل إِنَّ َأْمَقاَلـَا َقْد َضاَطْت، َوإِنَّ اهلَل َقْد  ملسو هيلع هللا ىلصُضـَا لَِبْعٍض ِسرًّ

ْساَلَم َوَكُثَر َكاِصُروُه، َفَؾق َأَقْؿـا فِل َأْمَقالِـا َفَلْصَؾْحـَا َما َضاَع مِـْفا، َفَلْكَزَل اهلُل َطؾَ  ك َأَطزَّ اإْلِ

[، 495]البؼرُة:  {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ}ا ُقْؾـا: َيُردُّ َطَؾقْـَا مَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكبِقِِّف 

َفَؽاَكْت التَّْفُؾَؽُة( )َأْن ُكِؼقَؿ فِل َأْمَقالِـَا َوُكْصؾَِحَفا َوَكَدَع اْلِجَفاَد، َقاَل َأُبق ِطْؿراَن: َفَؾْؿ 

ـَ بِاْلُؼْسَطـْ  (4)َيَزْل َأُبق َأيُّقَب َشاِخًصا
 َحتَّك ُدفِ

ِ
قـقَّةِ ُيَجاِهُد فِل َسبِقِؾ اهلل

 (.(8)طِ

َقاَمُة فِل اأْلَْهِؾ و اْلَحِديُث َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ اْلُؿَراَد بِنِْلَؼاِء اأْلَْيِدي إَِلك التَّْفُؾَؽِة ُهَق اإْلِ

 .(3)َواْلَؿاِل َوَتْرُك اْلِجَفادِ 

ِّفبقِ  -3 ّ ئِو اًجٗبَد ُبَد عىل شعثٍخ ُٕ أً َّْ ُٕ ُبَد ًو َ  :أ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة    ڤَط
ِ
ْث بِِف : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َماَت َوَلْؿ َيْغُز، َوَلْؿ ُيَحدِّ َم

ـَ كَِػاٍق  ـُ اْلُؿَباَرِك: َفـَرى َأنَّ «َكْػَسُف، َماَت َطَؾك ُشْعَبٍة ِم  ْب
ِ
ـُ َسْفٍؿ: قاَل َطْبُد اهلل ، َقاَل اْب

                                                                    

ـْ َمـِْزلِِف، َومِـُْف َحِديُث ُطْثَؿاَن ُشُخقُص اْلُؿَسافِِر: ُخُروُجُف  (4) ـْ َكاْن َشاِخًصا»: ڤَط اَلَة َم َؿا َيْؼُصُر الصَّ  «إِكَّ

 (.898/ ص:2َأْي: ُمَسافًِرا. تحػُة األحقذيِّ )ج

 )8928(، والرتمذيُّ )8548أخرَجُف أبق داوَد ) (8)
ُّ

ـُ ِحبَّاَن )44489(، والـسائل َحُف األلباينُّ 0244(، واب يف  (، وصحَّ

ِحقَحةِ »  (.4324(، وصحقُح مقاِرِد الظؿآِن )43) «الصَّ

 (.898/ ص: 2تحػُة األحقذيِّ )ج (3)
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ِ
 .(4)ملسو هيلع هللا ىلصَذلَِؽ َكاَن َطَؾك َطْفِد َرُسقِل اهلل

ـُ اْلُؿَباَرِك ُمْحَتَؿٌؾ َوَقْد َقاَل َغْقُرُه إِكَّف َطامٌّ » :$قال الـقويُّ  وهذا الذي قاَلُف ب

ـْ َفَعَؾ َهَذا َفَؼْد َأْشَبَف الؿـافؼقـ الؿتخؾِّػقـ طـ الجفاِد يف هذا القصِػ  َواْلُؿَراُد َأنَّ َم

 .(8)«َفننَّ َتْرَك اْلِجَفاِد َأَحُد ُشَعِب الـَِّػاِق 

َّْ ُٕ ًّ يؼْ  -4 َ ٌد تبًعراِة أ  :صُ أو يجِّْٗص ػبشًيب ئْ اطرؿبع ُروعَّ

  ڤطـ َأبل ُأماَمَة 
ِّ

ْز َغاِزًيا، َأْو َيْخُؾْػ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل ـْ َلْؿ َيْغُز، َأْو ُيَجفِّ َم

 .(3)«َغازًيا فِل أْهِؾِف بَِخقٍر، أَصاَبُف اهللُ ِبَؼارطٍة َقْبَؾ َيْقِم الِؼَقاَمةِ 

ْز َغاِزًيا، َأْو َيْخُؾْػ َغازًيا فِل َأْهؾِِف بَِخقٍر، دلَّ الحديُث طؾك أنَّ مَ  ـْ َلْؿ َيْغُز، َأْو ُيَجفِّ

أَصاَبُف اهلُل بَِؼارَطٍة َقْبَؾ َيْقِم الِؼَقاَمِة أي: )بؼارطٍة( أي بداهقٍة مفؾؽٍة. ُيؼاُل: قرَطُف أمٌر إذا 

 .(0)أتاُه َفْجَلًة. وَجْؿُعفا ققارعٌ 

ٌَ اًج -5 ِٗ أٓٗ ُب ذَسََن كو ُّ اًٌُٗ تعراِت َٗ َِّ  :ٗبَد ئال َع

يِؼ  دِّ ـْ َأبِل َبْؽٍر الصَّ   ڤَط
ِ
َما َتَرَك َقْقٌم اْلِجَفاَد إاِلَّ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ُفُؿ اهللُ بِاْلَعَذاِب   .(5)«َطؿَّ

                                                                    

 (.4944رواُه مسؾٌؿ ) (4)

 (.43/54شرُح الـقويِّ طؾك مسؾٍؿ ) (8)

ـُ ماجف )8043أخرَجف أبق داوَد ) (3)  )8248(، واب
ُّ

ـَُف األلباين4844ُّ(، والروياينُّ )8048(، والدارمل  يف (، وحسَّ

 (.4349) «صحقِح الرتغقب والرتهقِب »

ـِ ماجف( ) (0) ـِ اب  (.8/423اكظر: )حاشقَة السـديِّ طؾك ُسـَ

ـَُف األلباينُّ يف 8239) «األوسطِ »أْخرَجُف الطرباينُّ يف  (5)  (.4398) «صحقِح الرتغقِب والرتهقِب »(، وحسَّ
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ـِ ُطَؿَر  ـِ اْب  ڤ وَط
ِ
ِعقـَِة َوَأَخْذُتْؿ إَِذا َتبَاَيْعُتْؿ بِالْ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ْرِع َوَتَرْكُتُؿ اْلِجَفاَد َسؾََّط اهللُ َطَؾقُْؽْؿ ذالا اَل َيـِْزُطُف َحتَّك َترْ  ِجُعقا َأْذَكاَب اْلبََؼِر َوَرِضقُتْؿ بِالزَّ

 .(4)«إَِلك ِديـُِؽؿْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 (.083) «صحقِح الجامِعِ »حف األلباينُّ يف (، وصحَّ 3048(، وأبق داوَد )08-8/82أْخَرَجُف أحؿُد ) (4)
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 ِد ــصػاُت ادجاهِ 

 اإلخالُص: -1

، إخالُص العؿِؾ، فالُبدَّ أن تؽقَن الغ
ِ
ايُة والفدُف مـ الجفاِد هق إطالُء كؾؿِة اهلل

وما أصعَب اإلخالَص طؾك الـػِس الؾئقؿِة؛ ألهنا تريُد مـ صاِحبفا أن ُيْشِرَك الـاس يف 

ـِ   أطؿالِِف، وأيُّ فائدٍة يؽقُن قد استػاَدها غقَر الُخْسراِن الؿبق
ِ
، وحبقِط العؿِؾ طـد اهلل

ـْ َأبِل ُهَريرَة  گ  َقاَل: قَ  ڤَفَع
ِ
أَكا أْغـَك »-َتَعاَلك-: قال اهلُل ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َطِؿَؾ َطَؿاًل َأْشَرَك ِفْقِف َمِعل َغْقرِي َتَرْكُتفُ  ْرِك، َم ـِ الشِّ َرَكاِء َط  .(4)«َوِشْرَكفُ  الشُّ

ُ مممممَةَِخولًِ مممممو َر
ِ ِ
ِ
 ِ ِإذِِلمممممجَِيُرمممممدر

ِ

ِ رمممممُبِ  ممممموٍ ِقممممملَِ  َبرمممممَنَِخمممممَأُِ ِ 
ِ َمممِبِِهخمم ُصِ مم ََ ِأٌطِإذَِِدَ ممىَ  ِ ر

ِ

ِوَِ َقُتمممممُهُِ ممممم ءٌ َِو َِتممممموُ ِ  ِ(2)َوَقممممملر
ِ 2- : ُّ اًرشعيُّ  اًعٌ

، ولق بالَؼْدِر الذي  َحِريٌّ بالؿجاِهِد أن يسعك يف تحصقِؾ العؾِؿ الشرطلِّ

  يحتاُجفُ 
ِ
ُؾ يف كػسقتِِف تؼقى اهلل أواًل، ثؿ  -سبحاكف-يف حقاتِِف، وجفاِدِه، والذي ُيَمصِّ

الجفاِد، وَيْسُؿق بـػِسِف طـ الجفِؾ؛ ألنَّ العؾَؿ ِرْفَعٌة لصاِحبِف: َتققِّل مخالػاِت 

 {مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث مث ىث يث حج}
 [.44]الؿجادلُة:

ِة الؿـَْفِج، وسالمِة الُؿْعَتَؼِد،  والؿجاِهُد ال يلخُذ العؾَؿ إال طـ أهؾِِف الؿعروفقـ بِصحَّ

، َقاَل:  ـَ ـِ ِسقِري ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ ـْ َتْلُخُذوَن ِديـَُؽؿْ إِنَّ َهذَ »َفَع ، َفاكُْظُروا َطؿَّ ـٌ  .(3)«ا اْلِعْؾَؿ ِدي

هُِ َْ ُرِِلَ تممممىَِ مممموَِ مممموَزُهَِوَدَ ممممو َِ َقمممملر
ِ

مممو  ََ مء َْ مممِجِاَلَِ ممموٌسَِ مممَوُِهَِو  ر
َِ ِ ِمممَدِِل

ِ
                                                                    

 (.8945َرَواُه ُمْسؾٌِؿ ) (4)

 (.8/082صقُد األفؽاِر يف األدِب واألخالِق والِحَؽِؿ ) (8)

 (.40مؼدمُة صحقِح مسؾٍؿ ) (3)
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ًمممو ََ ء ُِ َت َِاولًِممموِ ِمميِِل ءمموِسَِدور َِ ُرممدر
ِ

و  ََ ممَم ِلَِتسر َِ مم ممَموِنَِدصر َِ وَ ممَةِِلِقسر َِوإِنر
ِ موواَلِ ََ َنَِرِ ِ َر مَتَ  َسموِمَِ موِِ ر َِ ُةِلِلَقر

ِ

و  ََ  َ ِِل ءَجممموِ َِوُ ممملر
ِْ
ِِورر َرَدَِامممدر َ ُتممملر

(1)ِ
ِ ُخ اًعليدِح: -3  ِضدَّ

ُة الؿـفِج مـ أهؿِّ الصػاِت التل َيتَِّصُػ هبا الؿجاِهُد  سالمُة العؼقدِة وِصحَّ

بعقـ وتابِِعقفؿ ومصدُر ويؽقُن ذلؽ باطتؼاِد طؼقدِة سؾِػ هذه األمِة مـ الصحابِة والتا

 وُسـَُّة رسقلِِف 
ِ
َؾِػ الصالِِح  ملسو هيلع هللا ىلصهذه العؼقدِة ِكَتاُب اهلل  .(8)الصحقحُة وإجؿاُع السَّ

ِ مممممممدُِصممممممم رِ ِِلأْممممممموسِِ ِالُ ممممممملء
ِ

 ِ مممممممممممَ  ر ِو ثُ مممممممممممُهُِصممممممممممم رُ ِِلس 
ِ ممممممممممجٌِ ِوصمممممممممم واُ ِِأل  مممممممممموِسِِا ر

ِ

 ِ َرُِهِدولمممممممممموِِل مممممممممم  ر َْ ِ َِقمممممممممملر
ِ ممممممممممممبرٌدِ غبممممممممممممِأِاقبممممممممممممل ٍِ َِْ

ِ

مممممممممممممم  ير ِ(3)ِهِِلأيمممممممممممممموُ َِوَرٌقُِ ََّر 
ِ  :-حػظف اهلل-قال أستاذكا و

ِا ى َْ ِلب ِِلمجوهُلِ دِي غيِِلجَّو
ِ

ًبوِ م ِهملِأِ  َر ِهًوىِ دِِلم  ِ ِدوَِ م
ِ ِاقبلُ مممهُِ نر ِِلمجوهمممَلِ مممدَِصمممحء ِإنء

ِ

 ِ ِِ مممَ  مممَ ُرُهِ ِممميَِ ممم رََِّ ِِلسء ِو مممونَِ سر
ِ 4- : ٍِ  املدبفظُخ عىل اًفساِئِؼ وأًواِف

ظُة طؾك الػرائِِض والـقافِِؾ، مع الجؿاطِة فِل َوْقتَِفا حقُث مـ صػاِت الؿجاِهِد الؿحاف

ـ   طؾقفؿ-وأصحابِِف الربرةِ الؽراِم  ملسو هيلع هللا ىلصُيـَاَدى لفا، اقتداًء بسقِد الُؿَجاهدي
ِ
 .-رضقاُن اهلل

وال َشؽَّ أن الؿحافظَة طؾك الصالِة مـ أطظِؿ أسباِب الـَّْصِر طؾك األطداِء 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ }: -تعالك-ل اهلُل وتثبقِت األقداِم يف الجفاِد، قا

 [.22]يقُكُس: {ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې

                                                                    

 (.4/320الؼصائُد الزهدياُت ) (4)

 .-إن شاَء اهللُ  -روي الِغؾََّة اكظر كتابل: )طؼقدُة الؿسؾِؿ( َتِجْد فقف ما ُيْشِػل الِعؾَّة ويُ  (8)

(3) ( 
ِّ

 (.242/ 4مقسقطُة الشعِر اإلسالمل
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ـِ السعديِّ  حقـ  {ڭ ۇ ۇ ۆ}):$قال الشقُخ العالمُة طبُد الرحؿ

ۆ ۈ }اشَتدَّ األمُر طؾك ققمِفؿا مـ فرطقَن وققمِِف، وَحِرُصقا طؾك فِْتـَتِِفْؿ طـ ديـِفؿ، 

ـقن هبا مـ االستحػاِء أي: ُمروهؿ أن َيْجعؾقا لفؿ بققًتا، ي {ۈ ٴۇ ۋ تؿؽَّ

أي: اجعؾقها َمَحالًّ ُتَصؾُّقن فقفا، حقُث َطَجْزُتؿ  {ۋ ۅ ۅ}فقفا، 

فنهنا معقكٌة طؾك  {ۉ ۉ}، طـ إقامِة الصالِة يف الؽـائِِس والبَِقِع العامةِ 

بالـصِر والتليقِد، وإضفاِر ديـِفؿ، َفنِنَّ مع الُعْسِر  {ې ې}جؿقِع األمقِر، 

 .(4)َع الُعْسِر ُيْسًرا(ُيْسًرا، إن مَ 

ُ َُّممممجِر در َْ ممممُبِِلَ ممممَأِنِِ ِوِل ءَوِ ِممممِبِ َر
ِ ِ
ِ

َ مممممونِِ  ِ مممممبِأِوِل  قر َيمممممِ ِِلتءقر ِر ُِر َِ ممممم ر
ِ ِِل  ُ موَسِا مىِِلَمَرموِرِهُِ  ءََّموِصمووِ

ِ

َسمممونِِ  ِإِ ر ًقوِإَِلمممىَِ ممموِ ِبرمممِهِ ِمممدر َِ مممور
ِ َضممممىَِ َُّممممُجِ ََِّممممو َلممممِ ِِلأ  ِِ ُلمممموِِ َِم ر َِ  َِ

ِ

ممم َِ  َِدصر ُْ ءمممٍ َِوَدَ مممونَِِقممملر ُحوِِ ِممميِ
(2)ِ

ِ ُد واًَوَزُع: -5  اًٖص

الزهُد والقرُع مـ أهؿِّ الصػاِت التل َيِجُب أن َيتَِّصَػ بف الؿجاِهُد بحقُث يستطقُع أن 

ـَ إال الزهُد والَقَرُع، وال  ـِ وأهؾِِف، فال ُيْصؾُِح الدي يؼَدَم صقرًة بقضاَء كاصعًة طـ هذا الدي

 َؿُع.ُيْػِسُدُه إال الطَّ 

ْهُد َتْرُك َما اَل َيـَْػُع فِل اآْلِخَرِة. َواْلَقَرُع َتْرُك َما َتَخاُف َضَرُرُه فِل اآْلِخَرةِ »و  .(3)«الزُّ

فؿا أحقَج الؿجاِهَد إلك التَحؾِّل بالزهِد والقرِع وخاصًة طـد الـصِر، َفَقْسُؿق 

الَؿَتاِع والزاِئِؾ؛ أَلَنَّ َغايَتُف  مـ االكؽباِب طؾك الغـاِئِؿ، والسالِح، وغقِر ذلؽ مـ بـػِسفِ 

 
ِ
، فنن َأَخَذ أيَّ شلٍء مـ الغـاِئِؿ أو الؿتاِع مـ غقِر ، وُسْقُقُف سقٌق الَجـَّةِ گمرضاُة اهلل

                                                                    

 (.320تػسقُر السعديِّ ) (4)

 (.4/884الؼصائُِد الزهدياُت ) (8)

ـَ ) (3)  (.8/48مدارُج السالؽق
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ولل األمِر أو كاِئبِِف يف الجفاِد مفؿا كان حؼقًرا يقجُب لصاِحبِِف الـاَر بدلقؾ ما جاء إِْذِن 

 َأبمـ حديِث  (4)«الصحقحقـ»يف 
ِّ

إَِلك َخْقَبَر، َفَػَتَح  ملسو هيلع هللا ىلصل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َخَرْجـَا َمَع الـَّبِل

ك اهلُل َطَؾْقـَا َفَؾْؿ َكْغـَْؿ َذَهًبا َواَل َوِرًقا، َغـِْؿـَا اْلَؿَتاَع والطََّعاَم َوالثَِّقاَب، ُثؿَّ اْكَطَؾْؼـَا إِلَ 

 
ِ
ـْ  َطْبٌد َلُف، َوَهَبفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَقاِدي، َوَمَع َرُسقِل اهلل

ـَ َزْيٍد مِ ـْ ُجَذاٍم ُيْدَطك ِرَفاَطَة ْب
َلُف َرُجٌؾ مِ

َبْقِب،   َبـِل الضُّ
ِ
ا َكَزْلـَا اْلَقاِدَي، َقاَم َطْبُد َرُسقِل اهلل  بَِسْفٍؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ

َ
َيُحؾُّ َرْحَؾُف. َفُرمِل

 
ِ
َفاَدُة َيا َرُسقَل اهلل  َفَؽاَن فِقِف َحْتُػُف، َفُؼْؾـَا: َهـِقًئا َلُف الشَّ

ِ
َكالَّ َوالَِّذي : »ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَ اْلَغـَاِئِؿ َيْقَم َخْقَبَر َلْؿ تُ  ْؿَؾَة َلَتْؾَتِفُب َطَؾْقِف َكاًرا َأَخَذَها ِم ٍد ِبَقِدِه، إِنَّ الشَّ ِصبَْفا َكْػُس ُمَحؿَّ

ـِ «اْلَؿَؼاِسؿُ  ،  ، َقاَل: َفَػِزَع الـَّاُس، َفَجاَء َرجٌؾ بِِشَراٍك َأْو ِشَراَكْق
ِ
َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

 
ِ
ـْ َكارٍ : »ملسو هيلع هللا ىلصَأَصْبُت َيْقَم َخْقَبَر، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ـْ َكاٍر َأْو ِشَراَكاِن ِم ، أتدري ما «ِشَراٌك ِم

ْؿَؾُة؟ هل: الؽِساُء الغؾقُظ َيْشَتِؿُؾ بف اإلكساُن أي َيْؾَتِحُػ ومع ذلؽ أوجبْت الـاَر  الشَّ

ـْ َأَخَذها مـ غقِر  ـْ َيْسِرُق ما هق أكربُ مـ ذلؽ واهلُل الُؿْسَتَعاُن.لَِؿ  إِْذٍن فؽقَػ بَِؿ

ٌأَِ ممممموهلٌِ مممممُلِاِِلمممممُل بوِ مممممأ ر هر ُِ ِوِل
ِ

 ِِْ  ْ ممممممَأىِ َِغبممممممِأَِ ممممممَأ ِلَِمَح ءممممممِ ِِألُخر
ِ

ِْر ُِيممِأ ممُلوُقَِ َمممدر ِو  ُ ممُهِِلممَوَرُلِِل ء
ِ

ِ ممملِِ  ُبأر ُتمممهَِ  ر ُِق ر ِقبمممَعَِ ممموَِقممملر َ حر
(2)ِ

ِ  :ملسو هيلع هللا ىلصًٔثيِّ اًرَّأَِّسِّ تب -6

 
ُّ

ُؽ بِسـَّتِِف قال  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل ل بف والتََّؿسُّ هق َسقُِّد الُؿَجاهديـ َفَحِريٌّ بالؿجاِهِد التَلسِّ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ }: -تباَرَك وَتَعالك-اهلُل 

 .[84]األحزاُب: {ی

 

 

                                                                    

 (.423(، ومسؾٌؿ )4242رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.8/844الؼصائُِد الزهدياُت ) (8)
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ـُ كثقٍر  ل»: $قال اب   َهِذِه اآْلَيُة اْلَؽِريَؿُة َأْصٌؾ َكبقٌر فِل التََّلسِّ
ِ
فِل  ملسو هيلع هللا ىلصبَِرُسقِل اهلل

 .(4)«َأْقَقالِِف َوأَفَعالِِف َوَأْحَقالِفِ 

َمممملٍِ َِ مممُلوُ وِِا مممىِ  َّممموِ ُِ ممم ءِ َِد ر
ِ

مَأُ وِ  ِسَِوَ  ر ُ ور وَِِ وَضِِلأء ُْ ِلَِريَِ ِأ
ِ ًضممممموَِه ِبرً ممممموَِ مممممَأُِ هُِ َِلمممممُهَِ ور َِ ممممم ِنء

ِ

مََُّ ِ  ِرَِد رَقمىِ ِميِِلَ َبموِضِوَدار ِ َِدِِلمل 
ِ ُِْ َمممملٍَِِلمممُهَِيمممِأ ِ َِد ر ِر َِ ممم ِ ِمممدر  

ممم ِي ِِلس 
ِ

مممِلٌذَِوُ َرمممَُِّ ِ  َوَا رمممُهُِي ََحمممىُِ حر
(2)ِ

ِ
 :-حػظف اهلل-وقال أستاذكا طبد الؽريؿ العؿاد 

ِ ِِلم ممم  ىِوِ  وِامممهِِ ِا بمممَةِ ِممم ََّر
ِ

 ِِْ ِإذِِ  ممممَنِذِِ َّممممٍجِصممممحبٍ ُِ َسمممملء
ِ ِ ممم ِ ممموَزِاِِلمممل بوِوالِيممموَمِ َثِ مممو

ِ

ِوالِخبممممممممَأِإالِ و  مممممممموِلِ حممممممممملِِ 
ِ ُٕ اًُخٌُِم: -7  ُخْظ

فؼد  ملسو هيلع هللا ىلصيجُب أن َيتَِّصَػ الؿجاهُد بؿؽاِرِم األخالِق، اقتداًء بَِسقِِّد الؿجاهديـ 

َه بذْكِرِه فؼال   .{ڱ ڱ ڱ ں}: گَجَؿَع اهلُل فقف مؽارَم األخالِق بتؿامِِف، َوكقَّ

ـِ ِهَشاٍم: َدَخْؾُت َطَؾك َطاِئَشَة فسَللْتُفا َطـ َأْخاَلِق رَ   وطـ َسْعِد ب
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصُسقِل اهلل

 .(3)«َكاَن ُخُؾُؼُف اْلُؼْرآنَ »َفَؼاَلْت: 

ُب بآدابِِف، فقػعُؾ أوامَرُه، َوَيَتَجـَُّب كقاِهَقُف.  يعـل: أكف َيَتَلدَّ

ـُ حزٍم  قَرِة، واالحتقاَء »: $قال اب ْكَقا، َوطدل السِّ مـ َأَراَد خقر اآْلِخَرِة َوِحْؽَؿة الدُّ

ـِ اأْلَْخاَلِق ُكؾِّ   طؾك محاِس
ِ
ٍد َرُسقِل اهلل ، ملسو هيلع هللا ىلصَفا، َواْستِْحَؼاَق اْلَػَضاِئِؾ بَِلْسِرها َفْؾقَْؼَتِد بُِؿِحؿَّ

ِِّف آمقـ اِء بف بَِؿ  .(0)«ولقستعؿْؾ أخالَقُف وَسْقَرُه َما َأْمَؽـَُف، أطاَكـا اهلل طؾك االتسِّ

 

                                                                    

ـِ كثق (4)  (.398-4/394ٍر )تػسقُر اب

 (.4/883الؼصائُِد الزهدياُت ) (8)

 (.204َرَواُه مسؾٌؿ ) (3)

َقُر ) (0)  (.80األخالُق والسِّ
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ًقمممو ُِ َتَخ   ِ محوِ مممِدِِألخممم ِقُِ مممدر
ِ

مم  ََ ِممِأِِل ء ممُأِ ممَِّنِةِِل َِِّيلب مموَ َِ  ر
ِ ه َْ ِ َْ َتِِو ْر ِصممممممليَقةِإنِدر ِوِ  مممممم ر

ِ

َهِ ممولتيِ مم ِذِِِلممَّي  ِامملوء وَِْ مم ر
(1)ِ

ِ ِخ: -8 َِّ ِٗ  ُعٌُوُّ اً

َففا الجاِحُظ: )استصغاُر ما دوَن  مـ صػات الؿجاِهدِ  ُطُؾقُّ الفؿِة، والفؿُة كؿا َطرَّ

 .(8)الـفايِة مـ معالل األمقِر(

َأَحِد الُحْسـََقـ الـصِر أو الشفادِة، فالِفَؿُؿ  وطالل الفؿِة ال َتِؼُػ بف كػُسف إال طـدَ 

اُه  العالقُة ال ترَضك بالِػَراِر، أو الخؾقِد لؾراحِة، وال َأْن َتَظؾَّ يف مقاقِػ الدفِع، بؾ َتَتَعدَّ

ْطِس، فنن طاَش طاَش حؿقًدا، وإن ماَت ماَت شفقًدا.  إلك الفجقِم، ثؿ الدَّ

ـُ َرَواَحةَ   ْب
ِ
ٍة َواَل َكْثرٍة، إِكََّؿا ُكَؼاتُِؾُفْؿ »: َقاَل َطْبُد اهلل َما ُكؼاتُِؾ الـَّاَس بَِعَدٍد َواَل ُققَّ

ـِ الَِّذي َأْكَرَمـَا ي ا  بَِفَذا الدَّ ا ُضُفقٌر، َوإِمَّ : إِمَّ ـِ  إِْحَدى اْلُحْسـَْق
َ

اهلُل بِف، َفاْكَطِؾُؼقا َفنِكََّؿا ِهل

 .(3)«َشَفاَدةٌ 

قُة الَحَسـَُة يف طؾقِّ الفؿِة وهق الؼاِئُؾ كؿا َجاَء فِل هق الؼدوُة واألُْس  ملسو هيلع هللا ىلصوالرسقُل 

ـْ َحِدْيِث َأبِل ُهَرْيَرَة  (0)«َصِحْقِح اْلُبَخاريِّ »
  ڤمِ

ِ
َوالَِّذي »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

َتُؾ ُثؿَّ ُأْحَقا، ُثؿَّ ُأْقَتْؾ َكْػِسل بِقَِدِه، َوِدْدُت َأكِّل أَلَقاتُِؾ فِل َسبقِؾ اهللِ، َفُلْقَتُؾ ُثؿَّ ُأْحَقا، ُثؿَّ ُأقْ 

 «.ُثؿَّ ُأْحَقا، ُثؿَّ ُأْقَتْؾ ُثؿَّ ُأْحَقا

ٍة ُأْخِرَجْت  ـَ َسْبًعا وِطشريـ غزوًة، وَبـَك خقَر ُأمَّ فؼد قاَد بـػِسِف ِخالَل َطْشِر سـق

                                                                    

ْبِع والتََّطبُّعِ »اصَحْب كتابل:  (4) ـَ الطَّ ، واجَعْؾُف مـ ُجؾَسائَِؽ، واقتبْس مـف معالل األخالِق، «األخالُق بق

َقِؿ، وكتابل:  ـَ الشِّ ـْ ُتَصاحِ »ومحاِس اجعْؾف دلقَؾؽ الختقاِر األصحاِب الذيـ ترتؼل هبؿ أخالُقؽ؛  «ْب َم

. ـَ ا إلك أسػِؾ سافؾق ا إلك أطؾك طالقـ، وإمَّ َنَّ الصاِحَب ساِحٌب إِمَّ
ِ

 أل

 (.82هتذيُب األخالِق ) (8)

 (.4/452َمْجَؿُع الزوائِِد وَمـَْبُع الػقائِِد ) (3)

 (.8292رواُه البخاريُّ ) (0)
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 .(4)لؾـاِس يف أقؾِّ مـ ُرُبِع َقْرٍن وهق ما َتؼُصُر طـف الِفَؿُؿ العالقةُ 

ٌِجِاَلُِ  رَتَّممممممىِلر وِرهمممممموَلممممممُهِِهَممممممم
ِ

أِِ  هر ِ مدِِلملء مب  َْ َأىَِد غر ُتُهِِل   وِهمء
(2)ِ

ِ 9- : ِٗ ًٌِ ٍِ ْظَثُخ اًفَْػ ِٓ  اًرواُغُع و

ـ  ؛ ألنَّ الَػتَْح والـصَر ال يؽقُن إال م
ِ
 وكسبُة الَػْضِؾ هلل

ِ
مـ صػاِت الؿجاِهِد التقاضُع هلل

 
ِ
ـْ يشاُء وَيْخُذُل مـ يگاهلل شاُء، وكََسَب الػتقَح والـصَر لـػِسِف لقُـَبَِّف طباَدُه ، ففق يػتُح طؾك َم

ـالقا مرضاَتُف لقػتَح طؾقفؿ  طؾك َصَؾِب الـصِر والَػتِْح مـف ال مـ غقِرهِ، وأن يعؿؾقا بطاِطتِِف، وي

[، وهق خطاٌب لرسقلِِف 4]الػتُح:{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}: گويـصَرهؿ طؾك أطدائِفؿ. فؼال 

ـِ  [، وقال: 58]الؿائدة:  {ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ}: ، وقال َجؾَّ ثـاُؤهُ ملسو هيلع هللا ىلصاألمق

:{ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ} ػُّ ـ  -تعالك-[. ومـ ذلؽ: ما َهقََّل اهلُل 43]الصَّ لؾؿسؾؿق

 مـ أسباِب الـصِر، والِعزِّ والَؿـََعِة يقَم َخقْبََر.

ـِ سعٍد   ڤوطـ سفِؾ ب
ِ
َـّ هذه الرايةَ »قال يقَم َخْقَبَر:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسقَل اهلل  أَلَْططِقَ

 .(3)«غًدا َرُجاًل يػتُح اهللُ طؾك َيَدْيِف، ُيِحبُّ اهللَ ورسقَلُف، وُيِحبُُّف اهلل ورسقُلفُ 

ـِ مسعقٍد   ب
ِ
  ڤوطـ طبِد اهلل

ِ
إكؽؿ »يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سؿعُت رسقَل اهلل

 .(0)«َمـُْصقرون، وُمِصقبقن، ومػتقٌح لؽؿ...

ـٍ وأطَظؿُ  ـْ صػاِت الؿجاِهِد التقاُضُع يف ُكؾِّ مقص ُف ما كان طـد الـصِر َفُقْظِفُر فِؿ

 
ِ
 فنذا َحَصَؾ َفْتٌح قال: هذا َكْصٌر مـ اهلل

ِ
گ گ ڳ ڳ ڳ }الخشقَع والتقاُضَع هلل

                                                                    

َبك والَؿَسالُِؽ.اصحْب كتابل (4) ُة الؿؾقِك(، واجَعْؾف مـ ُكَدمائَِؽ، فػقف أحاديُث َتَعطََّرْت مـف الرُّ  : )ِهؿَّ

ـُ َغَدا مقدًطا ُه الُحْس  أما ترى الخاَل طؾقف ختامْ   َفَخذُّ

(8) ( 
ِّ

ـُ ما َسِؿْعُت لؾثعالبل  (.22َأْحَس

 (.8044(، ومسؾٌؿ )8903رواُه البخاريُّ ) (3)

 يف 0454( )4/034(، وأحؿُد )8852ذيُّ )رواُه الرتم (0)
ُّ

ـِ الؽربى»(، والـسائل ـ ـُ 9282( )5/544) «السُّ (، واب

 )0240( )44/489ِحباَن )
ُّ

َح إسـاَدُه 5282( )3/424(، والبقفؼل ـٌ صحقٌح، وَصحَّ : َحَس (. قال الرتمذيُّ

 (، وقال األلباينُّ: صحقٌح.4/94أحؿُد شاكُر يف تحؼقِؼِف لؾؿْسـَِد )
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 وتقاُضُعف َلُف  {ڳ
ِ
ويسَلُلُف الؿزيَد مـ َفْضؾِِف، وإذا َقَتَؾ مـ العدوِّ  گفقزداُد ُشْؽُرُه هلل

:
ِ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ }َأْرَجَع األمَر هلل

 [.42]األكػاُل: {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ی ی ی }وإذا حصَؾْت هزيؿٌة َفَقُردُّ األمَر لؾؿعاصل والذكقِب 

 [.34]الشقرى:{جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

ُح بَِؿْدِح كػِسِف وجقِشِف وققتِِف  َث طـ ُققِة العزيؿِة والصؿقِد فال َيَتَبجَّ -وإذا َتَحدَّ

ـْ َيْػَعُؾ أماَم وساِئِؾ اإِلط ـٍ -المِ كؿا يػعُؾ َم  فققَم ُحـق
ِ
ََحٍد وال َققَة إال باهلل

ِ
، فال حقَل أل

قا ُمْدبِريـ فؾؿا  تِفؿ فاكؽسروا ثؿ َولَّ اْغَترَّ بعُض الُؿجاِهديـ بَِؽْثرِة َطَدِدهؿ وُطدَّ

 وتقاَضعقا لف كاكت العاقبُة لفؿ: 
ِ
ۀ ہہ ہ ہ }اْكَؽَسروا هلل

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

  ﮶﮷ ﮺  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   ﮸ ﮹

 [.84-85]التقبُة:{     

تِفؿ  ِة ُطدَّ تِِفْؿ وتقِضِعفؿ واكؽساِرهؿ طؾك ِقؾَّ وأما يف َبْدٍر فؽان الـصُر حؾقَػفؿ لِِذلَّ

[، فؾقسْت العربُة بالعدِد 483]آُل ِطؿراَن:{ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ}َوَطدِدهؿ: 

ٌة َمَعفا اهلُل، قد َذلَّْت  ٌة وهذه َكثَْرٌة، َبْؾ ِقؾَّ ؾِِف  هذه ِقؾَّ َؾْت طؾقف َحؼَّ تقكُّ لف وَخَضَعْت وتقكَّ

تِفا. ها َكْثَرُة طدِدها وُطدَّ  خقٌر مـ َكثرٍة َغرَّ

 واالكؽساُر بقـ 
ِ
 يعطقف َمـ يشاُء مـ طباِدِه َثَؿـُُف التقاُضُع هلل

ِ
والـصُر ِرْزٌق مـ اهلل

ُؾ طؾقف وامتثاُل أمِرِه واجتـاُب َكْفِقِف كؿا أخرب  ڭ ڭ ۇ ۇ }: گيديِف والتقكُّ

 .{ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ

ـْ َيـِْسْب الـصَر والَػْضَؾ لِـَْػِسفِ  تِِف، وإلك صؿقِد َجْقِشِف وغقِر ذلؽ مـ  َوَم وُققَّ

﮴  }الؽالِم الػاِرِغ َفحاُلُف كحاِل قاروَن الذي َرَزَقُف اهلُل ِرزًقا طظقًؿا: ۓ ۓ ﮲ ﮳

﮸ ﮹  .{﮵ ﮶ ﮷ 
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ٱ ٻ }قال كؿا َحَؽك اهلُل طـف: ولَؽـَُّف َجَحَد الـعؿَة وَكَسَب الػضَؾ لـػِسِف و

 .{ٻ ٻ ٻ پپ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ }فؽاكْت الـتقجُة: 

 .{ۀ ۀ ہ ہ

مممَل ٍِ َِ  ر ِلَممممُأَهِ ممموِِأل مممأِأِاُِ مممب 
ِ

ِوإنَِاُظُمممممموِِل  امممممِبِإالِصممممم ونِ ُِ 
ِ و ًَ مم ِدرىِاظممموَ ِِل مموِسِل  اممِبُِخ ء

ِ

ِخوِ ممم ُِ 
ِ
ِ(1)إذِِ ممموَِ مممَلِِوِل امممُبِ 

ِ  :االطرثٔبءُ  -11

مـ صػاِت الؿجاِهِد أكف َيْسَتْثـل يف َحْربِِف وِسْؾِعِف ويف ُكؾِّ َأْمٍر مـ أمقِرِه 

ـُ الؽراُرون،  واالستثـاُء َأْن يؼقَل: )إن شاَء اهلُل( غًدا كرِجُع لؾؿعركِة، إن شاَء اهلُل كح

، الـصُر مـ كصقبِـا إن شاَء اهلُل وهؽذا ُيَعؾُِّؼ  ُكؾَّ َأْمٍر يف  إن شاَء اهلُل هنِزُم الَعُدوَّ

 
ِ
ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ }الؼاِئِؾ:  گالَؿستؼبِؾ بؿشقَئِة اهلل

 [.34]اإلكساُن:  {ڍڌ

لؿ ُيْرَزْق بؿائِة ُغالٍم؛ كؿا كان  -طؾقف الصالُة والسالمُ -أال ترى َأنَّ سؾقؿاَن 

ـِ وهق َكبِلٌّ ويلجقُج وملجقُج ما خرجقا مـ ا دِّ إال بعَد أن َيَتَققَُّع؛ ألَكَُّف لؿ َيْسَتْث لسَّ

َّبِلِّ  ـِ ال ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َط َقاَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأْلَفَؿُفْؿ اهلُل االستثـاَء وهؿ ققٌم كافرون، َفَع

ْقَؾةَ  َـّ الؾَّ ـُ َداُوَد: أَلَُصقَف َفا َتْلتِل بَِػاِرٍس ُيَؼاتُِؾ فِل َسبقِؾ  ُسَؾْقَؿاُن ْب ـَ اْمَرَأًة ُكؾُّ َطَؾك تِْسِعق

َـّ َجِؿقًعا، اهللِ،  َفَؼاَل َلُف َصاِحُبُف: ُقْؾ: إِْن َشاَء اهللُ، َفَؾْؿ َيُؼْؾ: إِْن َشاَء اهللُ، َفَطاَف َطَؾْقِف

ٍد بَِقِدِه  َـّ إاِلَّ اْمَرَأٌة َواِحَدٌة، َفَجاَءْت بِِشؼِّ َرُجٍؾ، َواْيُؿ الَِّذي َكْػُس ُمَحؿَّ َفَؾْؿ َتْحِؿْؾ ِمـُْف

، وطـ َأبل ُهَرْيَرَة (8)«اهللُ َلَجاَهُدوا فِل َسبقِؾ اهللِ ُفْرَساًكا َأْجَؿُعقنَ َلْق َقاَل: إِْن َشاَء 

َّبلِّ ڤ ـِ ال دِّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َط َيْحِػُروَكُف ُكؾَّ َيْقٍم، َحتَّك إَِذا َكاُدوا َيْخرُِققَكُف َقاَل »يف السَّ
                                                                    

(4) ( 
ِّ

ـُ ما سِؿْعُت لؾثعالبل  (.24أحس

 (.4450رواُه مسؾٌؿ ) (8)
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َتُفْؿ الَِّذي َطَؾْقِفْؿ: اْرِجُعقا َفَسَتْخرُِققَكُف َغًدا، َفُقِعقُد  ُه اهللُ َكَلَشدِّ َما َكاَن، َحتَّك إَِذا َبَؾَغ ُمدَّ

َّاِس. َقاَل الِِّذي َطَؾْقِفْؿ: اْرِجُعقا َفَسَتْخرُِققَكُف َغًدا إِْن َشاَء  َوَأَراَد اهللُ َأْن َيْبَعَثُفْؿ َطَؾك ال

ـَ   (4)«َتَرُكقُه َفَقْخرُِققَكفاهللُ َواْسَتْثـَك، َقاَل: َفَقْرِجُعقَن َفَقِجُدوَكُف َكَفقَئتِِف ِحق

َفَدلَّ الحديثاِن طؾك َأنَّ االستثـاَء مِـ َأْطَظِؿ أسباِب التقفقِؼ، وَأنَّ طدَم االستثـاِء 

 (8)باٌب مـ أبقاِب الُخْذالنِ 

 :-حػظف اهلل-قال أستاذكا طبد الؽريؿ العؿاد 

ِ ممموِقممموَسِ مممبً وِ ممموَأِي َُ مممهَِغمممًلِ
ِ

ممممممممتِثِر  َقممممممممَ ِقوَلممممممممهِِ ر ِوَدار ِ و ُِإالء
ِ ِِلرممممممأيِجَِ  َمممممموُسِ ممممممو

ِ
ِ م ممممممب ِ ِِ 

ِ

مممموِ أ ممممَنِ  مممموُ ِوهمممموِي ممممو ُِ  ُْ ِ أ
ِ  اجرٔبُة املعبيص: -11

أَلَنَّ الَؿَعاِصل »ِة؛ مـ صػاِت الؿجاِهِد اجتـاُب الؿعاصل الظاهرِة والباصـ

ََة والظَّاِهَرَة. َفَؽؿ لَ  َياَر الَعامَِرَة، َوَتسُؾُب الـَِّعَؿ الَباصـِ ُب الدِّ ـَ الُعُؼقَباِت ُتَخرِّ
َفا مِ

مِقَؿِة؟! َوَكؿ َأَزاَلْت مِـ كِْعَؿٍة  ـَ اآلَثاِر َواألَوَصاِف الذَّ
َوالَعَقاِقِب الَقِخقَؿِة؟! َوَكْؿ َلَفا مِ

ِة بِالَؼؾِب ». َوَلَفا (3)«َوَأَحؾَّْت مِـ مَِحـٍة َوكِْؼَؿٍة؟! ـَ اآلَثاِر الَؼبقَحِة الَؿذُمقمِة، َوالُؿِضرَّ
مِ

ْكَقا َواآلِخرِة، َما اَل َيعَؾُؿُف إاِلَّ اهللُ َوالَبدَ   .(0)«ِن فِل الدُّ

طاِت  ِة أو الُؿـَشِّ ؿَّ وال يـبغل لؾؿجاِهِد أن يحتَؼر شقئًا مـ الؿعاصل كالسجارِة أو الشَّ

والـََّظِر إلك ما ال َيِحؾُّ لف الـظُر إلقف؛ ألَنَّ  كالؼاِت وكحِقِه، وَحْؾِؼ الؾحقِة وإِسباِل الثقاِب 

                                                                    

َحُف األلباينُّ يف 3453أْخرَجُف الرتمذيُّ ) (4)  (.2/453) «صحقِح الرتمذيِّ »(، وصحَّ

ي إيؿاَكَؽ، وُيَعظُِّؿ َصْبَرك، ويتَّ  (8) ، ما يؼقِّ
ِ
ِسُع بِِف اصحْب كتابل: )أسراُر التقفقِؼ( َتِجْد فقف باًبا مـ العؾِؿ باهلل

 يؼقـَُؽ.

مِة السعديِّ $.4/442الؿجؿقطُة الؽامؾُة ) (3)  (، لؾعالَّ

 (.25الداُء والدواُء )ص: (0)
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راُت سبَُب الفالِك،  ، وحتك الُؿَحؼَّ
ِ
 ُكؾَّؿا َصُغَرْت طـد الـاِس َطُظَؿْت طـد اهلل

َ
الؿعاصل

ـْ َسْفِؾ بـ َسْعٍد    ڤَفَع
ِ
ُكقِب، َفنِكََّؿا َمثَُؾ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل إِيَّاُكْؿ َوُمَحؼََّراِت الذُّ

ُكقِب،  ـَ واٍد، َفَجاَء َذا بُِعقٍد، َوَجاَء َذا بُِعقٍد، َحتَّك َحَؿُؾقا َما َكَؿثَِؾ َقْقٍم َكَزلُقا بَطْ ُمَحؼََّراِت الذُّ

ُكقِب َمتَك َيلُْخْذ بَِفا َصاِحُبَفا ُتْفِؾْؽفُ  َراٍت الذُّ  .(4)«َأْكَضُجقا بِِف ُخْبَزُهْؿ، َوإِنَّ ُمَحؼَّ

ِ مممممدِِلمممممَّ وِ ِدق  َّمممممو ِقمممممَأنء ِالَِ حر
ِ

ِِلق بممممممَبِإلممممممىِِلق بممممممِبِ ثبممممممأُِ  ِإنء
ِ 12-  ْ :هِر ِّ ُْ اًِّسِّ ب َِ 

رَّ يف الشرِع ُيْعَتَبُر أماكُة َيِجُب  رِّ مـ أهؿِّ صػاِت الؿجاِهِد؛ ألَنَّ السِّ كتؿاُن السِّ

 الحػاَظ طؾقفا.

 
ِ
ـِ طبد اهلل   ڤفعـ جابِر ب

ِّ
ُجُؾ الحديَث ثؿ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل َث الرَّ إذا َحدَّ

 .(8)«الَتَػَت ففل أماكةٌ 

: )أي: إهنا أما ُث، فؾؿ َيُجْز لف أن َيْخِػَر أماكَتَفُ قال الطحاويُّ ـَ طؾقفا الُؿَحدَّ كٌة اْئتُِؿ

ا يُْػِسُد أحقاَلُف طؾقف( ُه؛ ألَكَُّف َطَسك أن يؽقَن يف ذلؽ ذهاُب َدمِِف أو ما سقاُه مِؿَّ  ِسرَّ
َ

 .(3)وُيْػِشل

ـْ حقَلَؽ. وِذْكًرا، وسـاًء ورفعًة، وَهقَْبًة وجالاًل  وِكتؿاُن السرِّ ُيْؽِسبَُؽ َمْجًدا  َوثَِؼَة َم

اًلِ ِِ َِْهَِ  رممم مممِأَهِ مممدِ مممِِ ِلِس  َِِْمممبر
ِ

ُخممممموال  ُْ ِالِيسمممممت بُ ِلمممممهِِل سممممموُنِ
ِ ِِل سممموَنِإذِِِ مممت وَلِإلمممىِِلمممَّي ِإنء

ِ

ِ مممدِِل ممم وِنُِوُصممموال  ُْ َِ مممَتَجِِل مممِِ
ِ َهِاِِل مممليِعِوغبمممِأهِِ ِدل بمممَنِِ مممأء

ِ

 ممدِذيِِلَمملِوِ ِ و ممًبوَِ  رمممَّوال 
(4)ِ

ِ
                                                                    

َحُف األلباينُّ يف 3242(، والؾػُظ َلُف، أحؿُد )5228الؿعجُؿ الؽبقُر ) (4)  (.8424) «صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ

ـَُف األلباين0242ُّرواُه أبق داوَد ) (8)  (.024) «صحقِح الجامِعِ »يف  (، َوَحسَّ

 (.9/43شرُح ُمْشؽِِؾ اآلثاِر ) (3)

 (.429روَضُة الُعَؼاَلِء ) (0)
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 :-حػظف اهلل-ذكا قال أستاو         

ِ  ِسممهِِ ِاممدِِ ممأ  ممأء ِ تمموٌمِي مموُنِِلس 
ِ

 ُِْ تِا بممممِهُِواممممو ِء َِامممم ِويممممو ِيِوإِنر
ِ  اًشجبعُخ: -13

ففا الجاحُظ: )اإلقداُم طؾك الؿؽاِره والؿ فالِِؽ طـَد الحاجِة إلك الشجاطُة كؿا َطرَّ

 .(4)ذلَؽ، وثباُت الَجْلِش طـد الَؿَخاِوِف، واالستفاَكُة بالؿقِت(

ُد والش جاطُة َمَحؾُّفا الَؼْؾُب: وهل ثباُتُف واستؼراُرُه طـد الؿخاوِف، وهق ُخُؾٌؼ َيَتقلَّ

ُد  ـَ يتقلَّ َـّ الظََّػَر وساَطَدُه الصربُ َثَبَت، كؿا َأنَّ الُجْب ِـّ فنكف متك َض ـِ الظَّ بِْر، وُحْس مـ الصَّ

ُـّ الظََّػَر وال يس ْبِر فال َيُظ ِـّ وطدِم الصَّ  .(8)اطُدُه الصربمـ سقِء الظَّ

 
ُّ

ـْ أبل ُهَرْيَرَة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد َحثَّ الـبل   ڤطؾك الشجاطِة، َفَع
ِ
َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ِعقِػ، َوفِل ُكؾٍّ َخْقٌر اْحرِْص : »ملسو هيلع هللا ىلص ـَ اْلُؿْمِمـ الضَّ ـُ اْلَؼِقيُّ َخْقٌر َوَأَحبُّ إَِلك اهللِ ِم اْلُؿْمِم

ـْ باهللِ وَ  اَل َتْعَجْز، َوإِْن َأَصابََؽ َشْلٌء، َفاَل َتُؼْؾ َلْق َأكِّل َفَعْؾُت َكاَن َطَؾك َما َيـَْػُعَؽ، َواْسَتِع

ـْ ُقْؾ 
ْقَطانِ  َقَدُر اهللِ َكَذا َوَكَذا، َولَؽِ  .(3)«َوَما َشاَء َفَعَؾ، َفنِنَّ َلْق َتْػَتُح َطَؿَؾ الشَّ

ِة ُهـَا َطِزيَؿةُ  -رحؿف اهلل-قال الـقويُّ  الـَّْػِس واْلَؼِريَحُة فِل ُأُمقِر  : )َواْلُؿَراُد بِاْلُؼقَّ

اآْلِخَرِة َفَقُؽقُن َصاِحُب َهَذا اْلَقْصِػ َأْكَثَر إِْقَداًما َطَؾك اْلَعُدوِّ فِل اْلِجَفاِد َوَأْسَرَع 

 .(0)ُخُروًجا إَِلْقِف َوَذَهاًبا فِل َصَؾبِِف(

                                                                    

 (.82)هتذيُب األخالِق( لؾجاحِظ ) (4)

ـِ الؼقِؿ ) (8)  (.832الروُح الب

 (.8440رواُه مسؾٌؿ ) (3)

 (.0/8458شرُح صحقِح مسؾٍؿ لؾـقويِّ ) (0)
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: ـَ  قال أحُدُهْؿ َيِصُػ شجاطَة بعِض الُؿَجاِهِدي

َِّجِور ممموِ َِّجِرقممموٌمَِ مممأُِ ِ مممبو ِِ
ِ

ُمِِأل مممممممأِِأِ  َْ َتمممممممَأٍهِ َر  ُِ ِاُِ مممممممب 
ِ َِخممممبُ َّجِ مَوِ ممممأٍِ ِإلممممبَِّجر ممممنر ََ َْ َِر

ِ

ِْسمممممبِجِد مممممٍأِ ممممموِأِ  ُِ مممممُبِلُِرمممممب 
ِ

ِهجِر َِيَتَح ء ُممممموَنِإلممممممىِلقممممموِ َِاممممممُلو 
ِ

الِأِ  َِ َتَحممممممممممممم  ِدِِأَلاَلِأَِلممممممممممممملر
ِ ِوُيَ وِ مممُأونِظَِ ممموِِلسمممبوِأِ ِمممَأ رُ  ٍِ

ِ

َاىَِودق مُ ِ مدِظَِ م  ِ(1)وِِأل مبوِأَِد ر
ِ :

ُّ
ـُ مرداٍس السؾؿل  وقال طباُس ب

ِا ممممممىِِلرت ممممممِ ِالُِد ممممممولي ِ)َدَ ممممممل 
ِ

ِِ مممموِهو  َدَ ترِ مممميِ ممممونِ بَّمممموَِدمر
(2)ِ

ِ
 وقال طـرتُة:

ِ ممألِنِِلخبمممَبِيمموِِ  ممَ ِ ولمممٍةِ َِهمم ء
ِ

ُِ  رمممِنِْوه مممً ِ مممموِلمممجِ َ ممممي  ِإِنر
ِ َِ مممََِّلِِلوقبَمممَ ِد  مممي ِهَِ مممدر ُِيخر ِمممأر

ِ

ِا لِدغ ىِِلَوَغىِودَِ   ِ م َجَِِا ِ(3)ِلَمغر
ِ

 :-حػظف اهلل-قال أستاذكا طبد الؽريؿ العؿاد و

ِِلخممموَأِ ممموَتَِدَ وَ مممهُِ ُِ مممجوٌلَِ مممأنء
ِ

م رو  َ ىِإلىِِلموِتَِ سر ِ سورِوالَِيخر
ِ ِْهِِ ْىِاَِّْمو مَوِِلمأء ْىَِ حر ِ خ ءىِِلأء

ِ

ررمممممو  ِ مممممموِاسمممممرٌأِي قممممموُهِإالِ  ء
ِ  :اًطبُ  -14

ـْ لؿ يصربْ الصربُ مـ أهؿِّ صػاِت ا لؿجاِهِد؛ ولفذا ِقْقَؾ: الـصُر َصْبُر ساطٍة، َفَؿ

بَْر فاَز بالظََّػِر.  يف ساحِة الجفاِد ساطًة فؾقَس بصابٍِر، ومـ اْسَتْصَحَب الصَّ

 

                                                                    

 (.3/883ِب )هنايُة األرِب يف فـقِن األد (4)

 (.8/844طققُن األخباِر ) (8)

  (.4/444الؿرجُع السابُِؼ ) (3)
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ِأَ ممممم ٌِ ممممموِمَِ جر ِإينِرديمممممُنَِو ِممممميِِألَيء
ِ

ِل  ممممموِِاوق مممممً ِ حمممممموَْ ِِألََ مممممأِِ 
ِ َ ممممهُِ ممممٍأَِ َ  ء ِ ِمممميَِد ر مممملء َْ ِ َِ ممممدر َِوَقممممبء

ِ

مم رَأِإاِلَِ مموَزِ ِممولظءَ أ  ممَحَ ِِل ء َت ر ِ(1)ِِوِ ر
ِ  اًؿبعُخ واالٓػثبُؽ: -15

َنَّ الطاطَة مـ أسباِب اكتزاِع 
ِ

؛ أل
ِ
مـ صػاِت الؿجاِهِد صاطُة الؼقادِة يف صاطِة اهلل

ـِ ألحؽاِم الشرِع،  رِّ والَعَؾ الـصِر يف الؼتاِل وغقِرِه، واالكضباُط )أي: االلتزاُم( يف السِّ

ُر الـظاَم، َوَيْؼَؿُع الػقَضك والتََّشتَُّت، وَضْرُف الحرِب يؼتضل و ألَنَّ االكضباَط، يقفِّ

 االكضباَط طؾك أطؾك مستقًى وَأْكَؿؾِِف.

فعؾك الؿجاِهِد أن يؽقَن ُقْدَوًة طالقًة يف االكضباِط، وُحبِّ الـظاِم وصاطِة الؼاِئِد، 

.
ِ
 والتضحقِة والتػاين يف سبقِؾ اهلل

َت ِممممموِ مممبأوِِ ِوِغر
ِ
ِا ممممىَِ َأ ممموِتِِ 

ِ

ِ ول مممموسِِ  ِودْممممَأِِل ِممممأ 
ِْ ممممَأِِلجَّممممو ْر َِد

ِ ِمُ ممممهُِ َر ممممُعُِي رجِوِلأ ر َُ ِ ِ رَامممم
ِِ مممم ِلَِب ر

ِ

ِِ(8)ِلقو ميِصلَلِِلأصوِصِوْمأَ ِِل موِرمِِ 
ِ 16- : ِٗ  اإلهثبُز ُٕ ِذهِْس اًٌ

 وقراءِة الؼرآِن والدطاِء وا
ِ
ِع مـ صػاِت الؿجاِهِد اإلكثاُر مـ ِذْكِر اهلل لتََّضرُّ

 
َ

ـِ الـصَر أو الشفادَة، وأن ُيؼبَِؾ طؾك شلكِِف، ويبؽل ـََقَق  أن َيْرُزَقُف َأَحَد الُحْس
ِ
إلك اهلل

ُد  طؾك ما فاَت مـ زماكِِف يف غقِر صاطٍة، وال ُيَضقَِّع لحظًة مـ َوْقتِِف يف غقِر ِذْكٍر َوَيَتَلكَّ

ػقـذلؽ طـد التؼاِء ال ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ }: صَّ

                                                                    

ـِ إشارٍة وأسفِؾ داللٍة، فعؾقف بؽتاِب )حـل الؾُّباِب فقؿا َوَرَد يف  (4) مـ راَم معرفَة الصرِب بَلَرقِّ طبارٍة وأحس

ـِ بـِت ط  ؾل الػؼقِف.الصرِب واالحتساِب( لؾزوجِة الػاضؾِة ُأمِّ الَػْضِؾ َأمِة الرحؿ

(8) ( 
ِّ

ـُ الشعِر العربل  (.05/83دواوي
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 .(4)[05األكػاُل:]{ۈئۈئ ۇئ ۆئ ۆئ

ِ ولمممممم ٍِ ِاُِ ممممممب 
ِ
ِذِ ممممممًأِِ  ِوُ ممممممدر

ِ

مممممٌنُِ َقبءممممملٌِ  َِوقر
ِ
ِ  مممممبَ ِلمممممَّ ِأِِ 

ِ َ  ًممممو َر ِِوُ  ِشِِ ممممأء ممممأر ََ ِ ممممَّ ُأِإلممممِهِِل
ِ

 ُِْ ِا مممَةُِويَ مممُأ ُِيِيمممُبِِألذىِوِلَّمممجء
ِ ِوَيجر ِممممُ ِل خبممممأِِتِْ بمممموِو ْممممً ِ

ِ

 ُِْ َِيأر ِمممَةِِلو ممموُِسِيوً ممموُِيَ مممأ  ِوإِنر
ِ ِِلمختممموُرِيوً ممموِل مممح ِهِِِ قممملِدخممموَ

ِ

 ُِْ مم رِعُِ  ممَأ ِ ثبممَأِِلممَّ ِأِاِِلسء  ِممَأنء
(2)ِ

ِ  كُوَّحُ اًعصيِِخ: -17

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ }ققُة العزيؿِة هل: الدافُع لِِػْعِؾ الخقِر ومـ ذلؽ الجفاُد: 

 [.459]آُل ِطؿراَن: {ڃ ڃ ڃ چ

ـَ لؽ الخقُر أماَمَؽ ومـ ذلؽ الجفاُد فاْمِض لؿا  ُأمِْرَت بف طؾك ما أي إذا َتَبقَّ

ْأِي، وضقاِع الـَّْصِر. ْد فنن ذلؽ يػضل بَؽ إلك فساِد الرَّ  ُأمِْرَت بف، وال َتَتَردَّ

يًممممم ٍِ ِِ َِذَِِا ِإذُِِ  رممممَنِذَِِردرٍيَِ ُرممممدر
ِ

 ِْ ْء ِِلممممممأدرِيِدنَِيَتممممممَأ َْ َِ َسممممممو َِ مممممم ِنر
ِ َر ٍِ ً مممموِ ُِقمممملر ممممَلَِ َِيور َار ِمممممِبِِألر ِوالُِ َّر

ِ

َِيمِر  ُهُجَِدنر رر
ِْ ِ(3) ُِرمموِِ ِثَ ََّمموَِغممَلِوَ ممو

ِة أِو ِة الشخصقة،  والعزيؿُة ِصَػٌة مـ صػاِت الرجقلِة الَحؼَّ ك يف طصِركا بؼقَّ ما ُتَسؿَّ

 .(0)ففل َسَبٌب مـ أسباِب اكتزاِع الـَّصرِ 

ممِأِلبَ ممىِوإ  ممي َ ممىِاَِهجر َُ ممُنِِل َر َِدَل
ِ

ممِمُأِِلأء رمملُِ  ممِمُأِ بَّمموِ ِثرممَبِ مموُِيار ُضر
ِ
ِأل
ِ ِِر ِ ممدِرْولَِّمموصممأيمُ َِامم ٍِمِلممجَِيُرممدر

ِ

ممملُِ  َر ِ ممموَِيِ مممدِِلَ ممموِقَِق رمممٌبِوالَِ 
ِ

                                                                    

ؿاِء مـ صحقِح الدطاِء( فػل ذلؽ ما يؽػل الؿجاِهَد  (4)  -اكظر كتابل )ِحْرُز الؿسؾِؿ(، وكتابل )مؼالقُد السَّ

 .-إن شاَء اهللُ 

 )مقسقطُة الشعِر  (8)
ِّ

 (.4/044اإلسالمل

 (.4/049التذكرُة الحؿدوكقُة ) (3)

جاِل( اصحْب كتاب (0)  .-إن شاَء اهللُ  -يطقُر بؽ إلك سؿاِء الرجقلِة   تخالف حصاَن صِرواَدةَ ل: )صـاطُة الرِّ
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ِ ِدهممموَنَِضمممبرَأ ًِ ِرديمممُنِ مممأَِقِِلممم ء ر
ِ

ِ مدِِل َمِبِِلمَّيِ 
ء
مَأهُِ َِا مي ملُِِرر ِِلَمجر

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملُِ ِلَمجر
(1).ِ

ِ

18-  ِٗ  :-ذعبىل-اًثلُخ تبًٌ

 ط
ِ
، والثؼُة باهلل

ِ
 مـ َأَهؿِّ صػاِت الؿجاِهِد يف سبقِؾ اهلل

ِ
ْعُبُد اهلَل بادٌة قؾبقٌة تَ الثؼُة باهلل

َـّ واإلكَْس  ِؾ طؾقف، وتػقيَض األمقِر إلقف، فؾق َأنَّ الِج ـَ التقكُّ هبا طبادًة، وتعـل ُحْس

ـْ يضروَك بشلٍء إال بنذكِِف  ڇ ڇ ڇ ڍ }: گاجتؿعقا طؾقؽ مـ أقطاِرها َفَؾ

 [.448]البؼرُة:{ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ

ـِ طباٍس    ڤوطـ اب
ِ
َة َلِق اْجَتَؿَعْت .: »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقُل اهلل .. َواْطَؾْؿ َأنَّ األُمَّ

َطَؾك َأْن َيـَْػُعقَك ِبَشْلٍء َلْؿ َيـَْػُعقَك إاِلَّ ِبَشْلٍء َقْد َكَتَبُف اهلل َلَؽ َوَلِق اْجَتَؿُعقا َطَؾك َأْن 

وَك بَِشْلٍء إاِلَّ َقْد َكَتَبُف اهللُ َطَؾْقَؽ... وَك ِبَشْلٍء َلْؿ َيُضرُّ  .(8)«َيُضرُّ

ا ال َيْؼِدُر طؾقف سقاه ِشْرٌك أكربُ فَ   َوْحَدُه وال َتْرُج سقاُه فالثؼُة بغقِرِه مِؿَّ
ِ
ثِْؼ باهلل

ـُ طباٍس، والثؼُة بغقِرِه فقؿا َيْؼِدُر  ِؾ، كؿا قال اب طؾقف ِشْرٌك أصغُر وهذا هق حؼقؼُة التقكُّ

ِؾ فؼال:   .(3)«الثَِّؼُة باهللِ »وقد ُسِئَؾ طـ التقكُّ

 
ِ
ـِ إبراهقُؿ  والثؼُة باهلل حقـؿا أُْلِؼَل يف  ڠصػٌة مـ صػاِت األكبقاِء، فخؾقُؾ الرحؿ

  الـارِ 
ِ
تُِصقْبَُف ، وَحِػظَُف مـ أَْن  ، َفَؽَػاُه اهلُل َشرَّ ما أرادوا بِِف مِـ َكقْدٍ  كان طؾك ثؼٍة طظقؿٍة باهلل

﮵}:  كـال تعالـ، ق قءٍ ـالـاُر بس ﮴  ﮳  ﮲  ﮶  ے ے ۓ ۓ

                                                                    

 (.20أداُب الَخقاصِّ ) (4)

َحُف األلباينُّ يف 2/849أخرَجف الرتمذيُّ ) (8) (، وقال شقُخـا يف الصحقِح 2952) «صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ

 (: صحقٌح لغقِرِه.425الُؿْسـَِد )

ـِ الجقزيِّ ) (3)  (.8/80زاُد الؿسقِر الب
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﮽ ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸    ﮷ ﯁  ﯀  ﮿   {﮾
 [.24-42]األكبقاُء: 

  ملسو هيلع هللا ىلصوكبقُّـا محؿٌد 
ِ
ا يف  -تعالك-كان طؾك ثؼٍة كامؾٍة باهلل وال َأَدلُّ طؾك ذلؽ مؿَّ

َة إلك الؿديـِة واختباِئِف بغاِر ِحَراٍء، ومع ُقْرِب الؿشركقـ معف  ملسو هيلع هللا ىلصهجرتِِف   ملسو هيلع هللا ىلصمـ َمؽَّ

 َيثُِؼ أن اهلَل َسُقـِْجْقِف مـفؿ.

ـِ اهللُ ثالُِثُفؿام: »ڤويؼقُل ألبل بؽٍر           ََّؽ باثـق  «.ا َض

ـِ مالِؽ  َثُف قال:  ڤأن أبا بؽٍر الصديَؼ  ڤفعـ أكِس ب َكَظْرُت إلك َأْقداِم »َحدَّ

ـُ يف الغاِر َفُؼْؾُت: يا رسقَل اهللِ لق َأنَّ َأَحَدهؿ كَظَر إلك  الؿشركقـ طؾك ُرُؤوِسـا وكح

ـِ اهللُ ثالُِثُفؿا قدَمْقِف َأْبَصَركا َتْحَت َقَدَمْقِف فؼال: يا  .(4)«أبا بؽٍر ما َضـَُّؽ باثـق

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ }: گقال اهلُل 

﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ے ے ۓ ۓ

       ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽

         

 [.04]التقبُة:{ڭ

 :-حػظف اهلل-قال أستاذكا طبد الؽريؿ العؿاد 

مممممَ ِا مممممله ِالَِرير
ِ
َِلمممممُهِ َِقمممممٌ ِ مممممو 

ِ

ِِلمممم  قممممو ممممأنء َِّيِيسممممَىِإلبممممِهَِ َحقء
ِ ِوِ ًقمممو

ِ
ِ ِ مممو  مممُ ِِلَممممأر ِإذِِ مممونِق ر

ِ

ممِأُِ  ممِأقو  ُهَِ  وً مموَِ وِ ممَجِِلثءغر َِ ِجمملر
ِ

ـُ معاٍذ  ثالُث : »$والثؼُة أيًضا صػٌة مـ صػاِت األولقاِء الصادققـ، قال يحقل ب

ُكؾِّ شلٍء، والرجقُع إلقف  ِخصاٍل مـ صػِة األولقاِء: الثؼُة باهللِ يف ُكؾِّ شلٍء، والِغـَك بف طـ

                                                                    

 (.0329(، ومسؾٌؿ )0324رواُه البخاريُّ ) (4)
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 .(4)«مـ كؾِّ شلءٍ 

ِ ٍمِدُغَ َ مممممةر َِ مممممور ُِ مممممب  ِ ِمممممدر ِِ رَت ِمممممهر
ِ

 ِ َ مممممةر مء َْ َ وَيممممموِ ََ مممممَدَِر لممممموِ ول ِوِخر
ِ َجمممممهُِ َِ َّر َِ مممممو ِ ِِلُمختممممموَرِوِ ممممم ةر

ِ

 ِ َِ َ مممىِ ِبمممِهَِ مممَ ةر ِ َّممموُِ ممموٌرَِ مممدر
ِ َِا رمممممًلَِِلمممممهُِ الَهِوُ مممممدر ِ َِممممممور مممممعر

ِ ِ
ِ

ِاِِلممممممل  ِر 
ِ
ِا ممممممَلِِ  ِإنء ِ(2)َبوَِ  ِممممممةر

ِ  

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 حامد ) (4)
ِّ

َج أحاديَثُف: د. طبد الَعؾِل َؼُف وَخرَّ ، َحؼَّ
ِّ

 (.8/350ُشَعُب اإليؿاِن، ألبل بؽِر البقفؼل

 (.4/582الؼصائُد الزهدياُت ) (8)
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 أَْوِسَؿُة ادَُجاِهِد ِِف َسِبقِل اللِ 

ُل   الوَساُم األوَّ
 اإلخالُص 

## 

ـْ َحِدْيِث َأبِل ُهَرْيَرَة  (4)«َصحْقِح ُمْسؾؿٍ »َجاَء فِل 
 ڤمِ

ِ
، َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َّاِس ُيْؼَضك َيْقَم اْلِؼَقاَمِة طَ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ل ال َفُف كَِعَؿُف إِنَّ َأوَّ َؾْقِف َرُجٌؾ اْسُتْشِفَد، َفُلتَِل بِِف َفَعرَّ

َفَعَرَففا، َقاَل: َفَؿا َطِؿْؾَت ِفقَفا؟ َقاَل: َقاَتْؾُت فِقَؽ َحتَّك اْسُتْشِفْدُت، َقاَل: َكَذبَْت، 

ََّؽ َقاَتْؾَت أِلَْن ُيَؼاَل: َجِريٌء، فَ 
َؾك َوْجِفِف َحتَّك ُأْلِؼَل َؼْد ِققَؾ، ُثؿَّ ُأِمَر ِبِف َفُسِحَب طَ َوَلؽِ

َفُف كَِعَؿُف َفَعَرَفَفا،  َؿُف َوَقَرَأ اْلُؼْرآَن، َفُلتَِل ِبِف َفَعرَّ َؿ اْلِعْؾَؿ، َوَطؾَّ َّاِر، َوَرُجٌؾ َتَعؾَّ َقاَل: َفَؿا فِل ال

ْؿُتُف َوَقَرْأُت فِقَؽ اْلُؼْرآنَ  ََّؽ َطِؿْؾَت ِفقَفا؟ َقاَل: َتَعؾَّْؿُت اْلِعْؾَؿ، َوَطؾَّ
، َقاَل: َكَذْبَت، َوَلؽِ

َتَعؾَّْؿَت اْلِعْؾَؿ لُِقَؼاَل: َطالٌِؿ، َوَقَرْأَت الُْؼْرآَن لُِقَؼاَل: ُهَق َقاِريٌء، َفَؼْد قِقَؾ، ُثؿَّ ُأِمَر بِِف 

ـْ  َع اهللُ َطَؾْقِف، َوَأْطَطاُه ِم َّاِر، َوَرُجٌؾ َوسَّ َأْصـَاِف  َفُسِحَب َطَؾك َوْجِفِف َحتَّك ُألِْؼَل فِل ال

ـْ َسبِ  َفُف كَِعَؿُف َفَعَرَفَفا، َقاَل: َفَؿا َطِؿْؾَت ِفقَفا؟ َقاَل: َما َتَرْكُت ِم ِف، َفُلتَِل ِبِف َفَعرُّ قٍؾ اْلَؿاِل ُكؾِّ

ََّؽ َفَعْؾَت لُِقَؼاَل: ُهَق َج 
َقاٌد، ُتِحبُّ َأْن ُيـَْػَؼ ِفقَفا إاِلَّ َأْكَػْؼُت فِقَفا َلَؽ، َقاَل: َكَذْبَت، َوَلؽِ

َّارِ   .«َفَؼد قِقَؾ، ُثؿَّ ُأِمَر ِبِف َفُسِحَب َطَؾك َوْجِفِف، ُثؿَّ ُأْلِؼَل فِل ال

 ْ  ُح:اًرشَّ

الؼقامِة طؾك َحَسِب كِقَّاتِفؿ، ُيحاِسُب طباَدُه يقَم  گدلَّ الحديُث طؾك أنَّ اهلَل 

ِفْؿ.وإخالِصفؿ، َفَقِجُب طؾك ُمِرْيِد الجفاِد أن ُيْصؾَِح كِقََّتُف، وال   يؾتػْت لَِؿْدِح الـاس أو َذمِّ

ـُ الؼقِؿ  ـُ إال اهلُل »: $قال اب ، َوَيُضرُّ َذُمُف َوَيِش ـُ َلقَْس َأَحٌد َيـَْػُع َمْدُحُف َوَيِزي

 
ِّ

 لؾـبل
ُّ

 ملسو هيلع هللا ىلصَوْحَدُه، َقاَل ذلَؽ األطرابل
ُّ

، فؼال الـبل ـٌ ل َشْق ـٌ وَذمِّ : ملسو هيلع هللا ىلص: إنَّ َمْدِحل َزْي

                                                                    

 (.4945رواُه مسؾٌؿ ) (4)
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 .(4)««۵َذلَِؽ اهلل »

ُف، واْرَغْب يف َمْدِح َفازْ  ـْ ال َيزيـُؽ َمْدُحُف ويف َذمِّ َمـ ال َيِشقـَُؽ َذمُّ َهْد فِل َمْدِح َم

فِ  ـِ فِل َذمِّ ـِ فِل َمْدِحِف َوَكؾُّ الَشْق ي ـْ ُكؾُّ الزَّ  .(8)َم

ٌرِ َ  م مممموِِهخمممم َصِاِامممممبٍِ َِ مممملر
ِ

 ِِْ ٍسِوإاممممممملِ ٍِْواَِ مممممممَّر ِواَِّْمممممممو
ِ َِقممًلِ ولممليُدِصمم وُ هِِهخمم ُصِ َتَِ

ِ

 ِِْ ِوِلممممليُدُِلحمُتممممهِإخمممم ُصُِا ءممممو
ِ ِخول ممممممم ٍِ ِالِيق مممممممُبُِِ ِإالِ مممممممبء

ِ

 ِِْ ِ مممدِِل ممموِنِِ ِ مممدِإ مممأِِهِد ممملِ
ِ ِ ِإلبممممِهُِ أَ ممممُ ِداممممموٌسِلممممهَِخُ َ ممممنر

ِ

 ِِْ ِإ َمممو و ممموِِ ممموِهوَِ َت َقمممىَِ مممأء
(3)ِ

ِ  

 

 

 

                                                                    

َحُف األلباينُّ يف 3842يُّ )أخرَجُف الرتمذ (4)  (.8445) «صحقِح الرتمذيِّ »(، وصحَّ

ـِ الَؼقِِّؿ ) (8)  (.409الػقائُد الب

(3) ( 
ِّ

ْعِر اإلسالمل  (.8/4034مقسقطُة الشِّ
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 الوَساُم الثاين
 ادَُتاَبَعُة 

## 

ـِ  »َجاَء فِل  ِحقِْح ـْ َح  (4)«الصَّ
ـِ َأبِل ُمقَسك مِ  ڤِدْي

ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك الـَّبل

ـْ فِ  ُجُؾ ُيَؼاتُِؾ لِقَُرى َمَؽاكُُف، َفَؿ ْكِر، َوالرَّ ُجُؾ ُيَؼاتُِؾ لِؾذِّ ُجُؾ ُيَؼاتُِؾ لِْؾَؿْغـَِؿ، والرَّ ل َفَؼاَل: الرَّ

؟ َقاَل: 
ِ
ـْ َقاَتَؾ لَِتُؽقَن َكِؾَؿُة اهللِ ِهَل »َسبِقِؾ اهلل  «.الُْعْؾقَا َفُفَق فِل َسبِقِؾ اهللِ َم

ُح: ْ  اًرشَّ

، ال لؿغـٍؿ، وال 
ِ
 إِلِطالِء كؾؿِة اهلل

ِ
َدلَّ الحديُث طؾك أن الذي يجاِهُد يف سبقِؾ اهلل

ـْ َسَؾَؽ سبقَؾُف.  لِِذْكٍر، وال لَِحؿقٍَّة، وال لعصبقٍة، يحقُز َفْضاًل ال يجقُزُه إال َم

 :$قال الـقويُّ 

فِقِف َبَقاُن َأنَّ « ـْ َقاَتَؾ لَِتُؽقَن َكِؾَؿُة اهلل ِهَل اْلُعْؾَقا َفُفَق فِل َسبقِؾ اهللِ مَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقْقُلُف 

ـَ فِل  الَِحِة َوَأنَّ اْلَػْضَؾ الَِّذي َوَرَد فِل اْلُؿَجاِهِدي اأْلَْطَؿاَل إِكَّؿا ُتْحَسُب بِالـِّقَّاِت الصَّ

ـْ َقاَتَؾ لَِتُؽق  َيْخَتصُّ بَِؿ
ِ
 العؾقا، َقْقُلُف: َسبِقِؾ اهلل

َ
 ِهل

ِ
ْكرِ »َن َكؾَِؿُة اهلل ُجُؾ ُيَؼاتُِؾ لِؾذَّ « الرَّ

اِل، َقْقُلُف:  َجاَطِة َوُهَق بَِؽْسِر الذَّ  اأْلََكَػُة « َوُيَؼاتُِؾ َحِؿقَّةً »َأْي لَِقْذُكَرُه الـَّاُس بِالشَّ
َ

ِهل

ـْ َطِشقَرتِفِ   .(8)واْلَغْقَرُة َواْلُؿَحاَماُة َط

 :-حػظف اهلل-طبد الؽريؿ العؿاد قال أستاذكا و

مممُبِ ََ ِلَِأ  مممَةِ ممموِ قممموُسِو   ِدخر ِممملر
ِ

َ ممممُبِ  ِِلُمأر  
ِ ممممموَِدَ ممممَأِِل  ممممي َ مممم ر ِوِ ر

ِ َامممممم ٍِ ممممممُ ِ ِلر ِوَديء ٌْ ُهِ ممممممأْو ممممممأر ِ ول  
ِ

ِ

ِ

َ ممممممممُبِ  َتَّوِ ممممممممأْوٌْ ِالُِ قر ممممممممَل ر ِد ر
ِ ِِ

ِ

ِ

 ِ

                                                                    

 (.4940(، ومسؾٌؿ )483رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.09/43شرُح الـقويِّ طؾك مسؾٍؿ ) (8)
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ِ ِوَقوسِغبأُهِ:

ير ِ َمممو
ِْ مممَ ِ ِ مممَلِِِهار َِقوَ مممَبِِألَار َِوَ مممدر

 ِ

ِاَلَِغبرممُأَِقب مملِِ 
ِ
ِ(1)َ ممََِِّ ِمميَِ مم برِبِِ 

ِ
 طؾقـا: الذي يؼاتُؾ ِدفاًطا طـ َبَؾِدِه، هؾ هق يف 

َ
ـَ $: )َبِؼل ـُ طثقؿق سبقؾ قال اب

 أو ال؟
ِ
 اهلل

 فرتيُد أن َتْحِؿَقفا مـ َأْجِؾ َأكَّفا 
ٌّ

كؼقُل: إن كـَت تؼاتُِؾ طـ بؾِدَك ألهنا َبَؾٌد إسالمل

 ففذ
ٌّ

 هل العؾقا. أما إذا قاتؾَت َبَؾٌد إسالمل
ِ
؛ ألََكَؽ قاَتْؾَت لتؽقَن كؾؿُة اهلل

ِ
ا يف سبقِؾ اهلل

 
ُّ

َنَّ الؿقزاَن الذي َوَضَعُف الـبل
ِ

؛ أل
ِ
ـٌ َفَؼْط، ففذا لقَس يف سبقِؾ اهلل َْجِؾ أهنا َوَص

ِ
طؾقف -أل

 .(8)ال يـطبُؼ طؾقف( -الصالُة والسالمُ 

مممَأِلمممب ِ حوِصمممبٍِ ْر ِِألَ ِوِا مممُجِ ِمممَأنء
ِ

ِلمممممممممهِِصمممممممممَ َتونِِ  ِإالِإذِِ وَ مممممممممنر
ِ ِ ممممممدِإخ ِصممممممِهِو قونِممممممهِِ ِالُ مممممملء

ِ

َرِنِِ  ْر ِأِِألَ
ِهِ ممممممممدِ ممممممممونِ ِوُخُ ممممممممو 

ِ ِو ممممممَِِّ تو َممممممُ ِِلأ مممممموِسِ   ممممممو
ِ

ٌطِ حرممممِجِ  ب  مممموِِلَممممل وين  َ ممممأر
(3)ِ

ِ  

 

 

 

                                                                    

 (.4/544الؼصائُِد الزهدياُت ) (4)

 (.4/825شرُح رياِض الصالحقـ ) (8)

 (.40الشامُؾ يف فِْؼِف الَخطِْقِب ) (3)
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الُِث   الوَساُم الثَّ
 ُكلي ِفْعؾِِه أْجٌر وثواٌب 

## 

ـٍ جاء يف ُمْسـِد أحؿَد وغقِرِه بَِسـٍَد  ـِ َجَبٍؾ  (4)َحَس َقاَل: َقاَل  ڤمـ حديِث ُمعاِذ ب

 
ِ
ـْ َغَزا ابْتَِغاِء َوْجِف اهللِ » ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل ا َم َوَأَصاَع اإِلَماَم َوَأْكَػَؼ  -َتَعاَلك-الَْغْزُو َغْزَواِن َفَلمَّ

رِيَؽ َواْجَتـََب الَْػَساَد فِل األَْرضِ  ـْ َغَزا َفنِنَّ َكقْ  الَْؽرِيَؿَة َوَياَسَر الشَّ ا َم َمُف َوَكبَْفُف َأْجٌر ُكؾُُّف َوَأمَّ

ـْ َيْرِجَع بِالَْؽَػاِف  ُف َل  .«َفْخًرا َوِرَياًء وُسْؿَعًة َوَطَصك اإِلَماَم َوَأْفَسَد فِل األَْرِض َفنِكَّ

ُح: ْ  اًرشَّ

َبَدَأ بف « وأصاَع اإلمامَ »اشتؿَؾ الحديُث طؾك ُجْؿؾٍة مـ آداِب الِجفاِد فؼقُلُف: 

ا كاَن أو فاجًرا داَن لف َشْعبُُف َفقَ  ِجُب أن يؽقَن الِجفاُد تحَت رايِة إِماٍم مسؾٍؿ ُمَتَغؾٍِّب َبرًّ

ـْ َخَرَج طؾقف أو َدَطا إلك الجفاِد مـ غقِر إِْذكِِف فال َيِجُب صاَطُتُف وال  ْؿِع والطاطِة، َفَؿ بالسَّ

يرتتَُّب طؾقف مـ الَػَساِد، وذهاِب  بؾ َيْحُرُم لؿا -ولق كان مـ َأْتَؼك الـاسِ -الجفاُد معف 

ـِ وَتَسؾُِّط األطداِء.  األَْم

 
ُّ

ْقبِل أي يف َغْزِوِه فلتك بف طؾك َكْحِق ما َأَمَرُه. « وأصاَع اإِلمامَ »»: ققُلُف: $قال الطَّ

رِْيَؽ »أي الؿختارَة مـ مالِِف. وققؾ: َكْػُسُف، و« أْكَػَؼ الؽريؿةَ »و أي ساَهَؾ « ياَسَر الشَّ

 قَؼ، واستعؿَؾ الُقْسَر معف َكْػًعا بالؿعقكِة وكػايًة لؾؿموكِة.الرف

َّْفِب والتخريِب. « واجتـَب الَػَسادَ » فنن كقَمُف »أي لؿ يتجاَوْز الؿشروَع يف الؼتِؾ وال

ـْ كان هذا َشْلكُُف كان جؿقعُ « َأْجٌر ُكُؾفُ »أي َيَؼَظتُُف « وَكبَْففُ   أي ذو أجٍر وثقاٍب. والؿعـك َأنَّ َم

ؽقِن، واالسرتاحِة واالكتباِه مؼتضقًة لْلَْجِر، جالبًة لؾثقاِب، وَأنَّ  حاالتِِف مـ الحركِة والسُّ

ـْ حاُلُف طؾك ِخالِف ذلؽ لؿ َيْرِجْع بالَؽَػاِف، أي الثقاُب، ملخقٌذ مـ َكػاِف الشلِء وهق  َم

                                                                    

 )8545، رقؿ: 3/43(، وأبق داوَد )88495، رقؿ: 5/830أخرَجُف أحؿُد ) (4)
ُّ

(، 3422، رقؿ: 4/09(، والـسائل

ـَُف األلباينُّ يف   (.0420) «صحقِح الجامِعِ »وحسَّ
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زِق أي لؿ َيْرجْع بخقٍر أو ثقاٍب ُيْغـِقِْف يقمَ   .(4)«الؼقامِة  خقاُرُه، أو مـ الرِّ

َتمممممهُِ ِد أغر ِدٌْ ِ مثمممممِبِِلمممممموِ ِلمممممور
ِ

ً ممموَِلَسممموَسِ مممموَِيسمممبُبِِلممممو ُِ  َيور
(2)ِ

ِ
 :-حػظف اهلل-قال أستاذكا طبد الؽريؿ العؿاد 

ِْقبقمممم ٌِ َِ ُمممممأء ِل مجوِهممممِلَِلممممدر ُِقممممبر
ِ

َتممممممُ ِ  ٍأُِيرر ْر تِممممممِهِإالِ ِممممممَأ ِ ممممممدِوقر
ِ ِا مممممموْ ٍِ ِ َممممممبَدِ ممممممب  ممممممأُهَِدنء    َِ

ِ

ِوصممم  ُْ ِوَلَّوِالَِي َاممم َقَ مممَ ِِلجَّمممو
ِ  

 

 

 

 

 

                                                                    

(4) ( 
ِّ

 (.8452-2/8454شرُح الؿشؽاِة لؾطقبل

ـِ َطْبِد َربِِّف ) (8)  (.8ديقاُن اب
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اِبُع   الِوَساُم الرَّ
 اجِلفاُد ِِف سبقِل الِل من أَْفَضِل األطامِل بعَد اإِليامِن 

## 

ـِ »َجاَء فِل  ِحْقِحق ـْ َحِدْيِث َأبِل ُهَرْيَرَة  (4)«الصَّ
  ڤمِ

ِ
ُسِئَؾ: َأيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

اْلِجَفاُد فِل َسبِقِؾ »ققَؾ: ُثؿَّ َماَذا؟ َقاَل: «. َوَرُسقلِفِ  إِيَؿاٌن باهللِ »اْلَعَؿِؾ َأْفَضُؾ؟ َفَؼاَل: 

 «.َحجٌّ َمْبُرورٌ »ِققَؾ: ُثؿَّ َماَذا؟ َقاَل: «. اهللِ 

ُح: ْ  اًرشَّ

 
ِ
 مـ أفضِؾ األطؿاِل بعَد اإليؿاِن باهلل

ِ
َدلَّ الحديُث طؾك َأنَّ الجفاَد يف سبقِؾ اهلل

ُؼ إلقف إال ا ـْ ال ُيَقفَّ لُخؾَُّص مـ الرجاِل؛ الذيـ اختاَرهؿ اهلل لتبؾقِغ ورسقلِِف، لؽ

 -طـد غروِب َشْؿِسِفؿْ -فاِد أطداِئِف، وكؿ رأيـا مـ أكاٍس جرساالتِِف، وإِطالِء كؾؿاتِِف، و

رون طؾك َأكَُّفؿ لؿ يؽقكقا قد شاركقا يف الجفاِد، ولؿ َتْغَبرَّ أقداُمفؿ يف سبقِؾ  وهؿ َيَتَحسَّ

َـّ ذلؽ َفْضُؾ  ، لؽ
ِ
ـْ َيشاُء.اهلل  يمتقِف َم

ِ
 اهلل

ال أطؾُؿ شقًئا مـ العؿِؾ بعَد الػراِئِض أفضَؾ مـ الجفاِد »: $قال اإلماُم أحؿُد 

َرَوى ذلؽ طـف جؿاطٌة مـ أصحابِِف قال األَْثَرُم: قال أحؿُد: ال كعؾُؿ شقًئا مـ أبقاِب 

ـُ زياٍد: سؿعُت أبا طبِد ا  َوَذَكَر َلُف َأْمَر الَغْزِو الربِّ أفضَؾ مـ السبقِؾ، وقال الَػْضُؾ ب
ِ
هلل

َفَجَعَؾ يبؽل ويؼقُل: ما مـ أطؿاِل البِرِّ أفضُؾ مـف وقال طـف َغْقُرُه: لقَس َيْعِدُل لؼاَء 

الَعُدوِّ شلٌء ومباشرُة الؼتاِل بـػِسِف أفَضُؾ األطؿاِل والذيـ ُيؼاتِؾقن العدوَّ هؿ الذيـ 

َؿٍؾ أفضُؾ مـف؟ الـاُس آمـقن وهؿ خاِئػقن يدفعقن طـ اإلسالِم وطـ حريِؿِفؿ فايُّ طَ 

 .(8)«قد َبَذُلقا ُمَفَج َأْكُػِسِفؿْ 

 

                                                                    

 (.23(، ومسؾٌؿ )844رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.44/340الشرُح الؽبقُر ) (8)
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ٍِْخونً مممو ِ قممموَاَ ِامممدَِّْمممو ِيممموَِ مممدر
ِ

مممممَأِلمممممبَ ِ ِ ممممموِن   مر َُ ِِل ِدنء ِد ظمممممد 
ِ ِهمممبِ ممموَتِذوِِلَّبجممموِ َِق رمممَبِدوِ ِمممهِِ

ِ

َاممونِِ  ِر ممُأِِلَّمموِرِ ِِل  دوِلمموَسُِامر
(1)ِ

ِ  

 

 

 

 

 

 

                                                                    

(4) ( 
ِّ

 (.4/223مقسقطُة الشعِر اإلسالمل
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 الوَساُم اخَلاِمُس 
َرجاِت   ما أطدَّ الُل لؾؿجاِهِدين من الدَّ

## 

ـِ »َجاَء فِل  ِحْقَحق ـْ َحِدْيِث َأبِل ُهَرْيَرَة  (4)«الصَّ
  ڤمِ

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـِ » َرَجَتْق ـَ الدَّ ـَ فِل َسبِقِؾ اهللِ، َما َبْق ها اهللُ لِْؾُؿَجاِهِدي َِّة ِماَئَة َدَرَجٍة َأَطدَّ ـَ إِنَّ فِل اْلَج َكَؿا َبقْ

َؿاِء َواأْلَْرضِ   «.السَّ

ُح: ْ  اًرشَّ

َرَجاِت اْلَؿَراتُِب اْلَعالَِقُة َقاَل تعالك: »: $قال الؼارُئ  اأْلَْضَفُر َأنَّ اْلُؿَراَد بالدَّ

ـَ الطَّاَطاِت َكَؿا َأنَّ َأْهَؾ  {ڌ ڎ ڎ ڈ}
َأْي َذُوو َدَرَجاٍت بَِحَسِب َأْطَؿالِِفْؿ مِ

ِة اْلُؽْػِر َكَؿا ُيِشقُر إَِلْقِف َقْقُلُف الـَّاِر َأْصَحاُب  َدَرَكاٍت ُمَتَسافَِؾٍة لَِؼْدِر َمَراتِبِفْؿ فِل ِشدَّ

 .(8)«{ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}ُسْبَحاَكُف: 

 
ِ
َكَّفؿ باطقا گَفَدلَّ الحديُث طؾك َأنَّ لؾؿجاِهِديـ مـزلًة سامقًة طـَد اهلل

ِ
؛ أل

، قال اهللُ 
ِ
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }: ۵ أْكُػَسُفْؿ وَأْمَقاَلُفْؿ هلل

ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ 

 .{ىئ ىئی ی ی ی جئ

ـُ سعديِّ  ا بؿبايعٍة  -تعالك-: )ُيْخبُِر $قال اب َخَبًرا ِصْدًقا، وَيِعُد َوْطًدا َحؼًّ

ۆ ۈ }بِـَْػِسِف الؽريؿةِ  {ۆ}طظقؿٍة، وُمعاوضٍة جسقؿٍة، وهق أكف 

ـُ  {ۈ ٴۇ  والسؾعُة الَؿبِْقَعُة. ففل الُؿَثؿَّ

ـُ مـ أكقاِع  {ۋ ۋ ۅۅ} التل فقفا ما تشتفقف األكػُس، َوَتَؾذُّ األَْطُق

                                                                    

 (.4220(، ومسؾٌؿ )4922رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.2/492تحػُة األحقِذيِّ ) (8)
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اِت، والُحْقِر الِحَساِن، والؿـاِزِل األكقؼاِت(  .(4)الؾَّذاِت واألفراِح، والَؿَسرَّ

ِ ممم ِ حسممم وِِدنِِلمَممموليِرخب ممم ٌِ
ِ

ُبِ  َ ممممىَِهممممب ٌدَِ ممممَّر َُ ِإْرَِهِِل ِوالَِدنء
ِ ِ مِلِ وَلمهُِِ موُِ مبء ىِإلمىِِلَمجر ََ م َِيسر َِ مدر

ِ

ُسُهَِ َُ و  ِ دَِ َّوىِِلَ َِ  ر ِ(2)والُِ ب 
ِ  

 

 

 

 

 

                                                                    

ْعِديِّ ) (4)  (.420تػسقُر السَّ

 )م (8)
ِّ

ْعِر اإلسالمل  (.8/459قسقطُة الشِّ
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اِدُس   الوَساُم السَّ
 اجِلفاُد ِف سبقِل الِل أَْفَضُل من سؼايِة احلاجي وطامرِة ادَْسِجِد احَلَرامِ 

## 

ـِ  (4)«صحقِح مسؾؿٍ »َجاَء فِل  ـْ َحِدْيٍث طـ الـُّْعَؿاَن ْب
َبِشقٍر َقاَل: ُكـُْت ِطـَْد مِـَْبِر  مِ

 
ِ
. اإلْساَلمِ َفَؼاَل َرُجٌؾ: َما ُأَبالِل َأال أْطَؿَؾ َطَؿاًل َبْعَد  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل  الَحاجَّ

َ
، إاِل َأْن ُأْسِؼل

َحَراَم. َوَقاَل َوَقاَل آَخُر: َما ُأَبالِل َأال َأْطَؿَؾ َطَؿاًل َبْعَد اإِلْسالِم، إاِل َأْن َأْطُؿَر اْلَؿْسِجَد ال

ا ُقْؾُتْؿ. َفَزَجَرُهْؿ ُطَؿُر َوَقاَل: ال َتْرَفُعقا أْصَقاَتُؽْؿ   َأْفَضُؾ مِؿَّ
ِ
آَخُر: الِجَفاُد فِل َسبقِؾ اهلل

 
ِ
ـْ إَِذا َصؾْقُت الُجُؿعَ ملسو هيلع هللا ىلصِطـَْد مِـَْبِر َرُسقِل اهلل

َة َدَخؾُت َفاْسَتْػَتقُْتُف ، َوُهَق َيْقُم الُجُؿَعِة، َولؽِ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ }: ۵ا اْخَتؾْػُتْؿ فِقِف، َفَلْكَزَل اهلُل فِقؿَ 

 اآليُة إَِلك آِخِرَها. {ۈ ۈ ٴۇ ۋ

ُح: ْ  اًرشَّ

 َأْفَضُؾ مـ ِسؼايِة الحاجِّ وِطؿاَرِة 
ِ
َدلَّ الحديُث طؾك َأنَّ الجفاَد يف سبقِؾ اهلل

 الَؿْسِجِد الحراِم.

ـُ سعديِّ  ْعُض الؿسؾؿقـ وبعُض لؿا اختؾَػ بعُض الؿسؾؿقـ، أو بَ »: $قال اب

الؿشركقـ، يف تػضقِؾ ِطؿارِة الؿسجِد الحراِم، بالبـاِء والصالِة والعبادِة فقف وسؼايِة 

 والجفاِد يف سبقِؾِف، َأْخَبَر اهلُل 
ِ
، طؾك اإليؿاِن باهلل بالتػاوِت بقـَفؿا، فؼال:  -تعالك-الحاجِّ

روُف إذا ُأْصؾَِؼ هذا االسُؿ، أي: َسْؼَقُفْؿ الؿاَء مـ َزْمَزَم كؿا هق الؿع {ڭ ڭ ڭ}

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې }أكف الؿراُد 

 أفضُؾ مـ سؼايِة الحاجِّ وطؿارِة الؿسجِد {ې ې ېى
ِ
، فالجفاُد واإليؿاُن باهلل

، وبف ُتْؼَبُؾ األطؿاُل، َوَتْزُكق الِخصاُل. ـِ َنَّ اإليؿاَن َأْصُؾ الدي
ِ

 الحراِم بدرجاٍت كثقرةٍ؛ أل
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  وأما الجفادُ 
ُّ

ـُ اإلسالمل ، الذي بف ُيْحَػُظ الدي ـِ  ففق ذروُة ٍسـاِم الدي
ِ
يف سبقِؾ اهلل

 .(4)«َويتَِّسُع، وُيـَْصُر الَحؼُّ وُيْخَذُل الباصُؾ 

َسمممممهُِ َِ  ر
ِ
َِ ممممموَلِ  َِقممممملر َِ  ِ مممممِهَِ مممممدر

ِ

 ِِْ ِ َِدقرَ ىِِلتءَجو  ُِِْلَ تَىِ ِيِِل ء ر ور ُْ ِو
ِ َِ مممأَِ مممَ جر َِيسر ِإِنر ُِ ممم َِيغر ممم َجٌَِوَ مممدر ٌأَِوَ غر ِْر

ِ

مملِِ  برِجِِلُمَخ ء
َِ ِ ممول ء ُ ممأر َِيظر َْ ُِيممأر وإِنر

(2)ِ
ِ  
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اِبُع   الِوَساُم السَّ
 ادجاِهُد ِف سبقِل الِل من أفضِل الـاِس 

## 

ـِ »َجاَء فِل  ِحْقَحق ـْ َحِدْيِث َأبِل َسِعقٍد، َقاَل: َقاَل َرُجٌؾ: َأيُّ الـَّاِس  (4)«الصَّ
مِ

؟ َقاَل: َأْفَضُؾ َيا َرُس 
ِ
ـٌ َيَجاِهُد بِـَْػِسِف، َوَمالِِف فِل َسبِقِؾ اهللِ »قَل اهلل ؟ «. ُمْمِم ـْ َقاَل: ُثؿَّ َم

هِ »َقاَل:  ـْ َشرِّ َّاَس ِم َعاِب َيْعُبُد َربَُّف، َوَيَدُع ال ـَ الشِّ  «.ُثؿَّ َرُجٌؾ ُمْعَتِزٌل فِل ِشْعٍب ِم

ُح: ْ  اًرشَّ

ـْ َخْقِر الـاِس وأفضِؾ الـاِس؛ ألنَّ َدلَّ الحديُث طؾك َأنَّ الؿجاِهَد فِ 
 مِ

ِ
ل سبقِؾ اهلل

ـِ بِؼتاِل أطداِئِف مـ كػاٍر ومـافؼقـ،  كػَعُف ُمَتَعدٍّ لمَخريـ يحؿل اهلُل بف َحْقَزَة الدي

 مـزلٌة سامقٌة، وَحْسُبُف أكف مـ أفضِؾ الـاِس، 
ِ
وبالجؿؾِة فؿـزلُة الؿجاِهِد يف سبقِؾ اهلل

 طؿاِل، ومـزَلُتُف مـ أشرِف الؿـاِزِل.وَطَؿُؾُف مـ أفضِؾ األ

ِهمممموِْممممولٌ ِ َِ ممممدر
ِ
ِالِيسممممتويِوِ 

ِ

ِاِ بتممممممممممِهِاِرِ ممممممممممٍ ِود ممممممممممونِِ 
ِ ً مممو ِغممملِِ تأه  ِهممموِوِلمجوِهمممُلَِ مممدر

ِ

ِاِِلمبمممممممملِنِِ 
ِ
 ِِ ِل قمممممممموِامممممممملو 

ِ ِوِلق و ِمممممِبِابُ مممممهُِ ِِ ِ مممممبدِِلقمممممَِّنِ
ِ

ممممم ًِ ِ َِتَ مممممونِِ  ِيأْممممموِِل مممممَّوَْ ُِ قر
ِ َ َّمممو مممدِدْ َِّممموَِ مممَأَهِِلمممليو ُِرَِوَدهر

ِ

ِللهمممِبِوِألولمممونِِ  َتِ مممنر ِ(2)لمممجَِي ر
ِ  

 

                                                                    

 (.4222(، ومسؾٌؿ )8430رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.485/348أرشقُػ أهِؾ الحديِث ) (8)



 
71 

 
 

اِمُن   الِوَساُم الثَّ
ْكَقا َوَما ِفقَفا  أَْجُر ادجاِهِد ِف َغْدَوتِِه ورواِحِه َخْرٌ ِمَن الدي

## 

ـِ »َجاَء فِل  ِحقِحق ـِ َمالٍِؽ  (4)«الصَّ ـْ َحِدْيِث َأَكِس ْب
 ڤمِ

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ْكقَا َوَما فِقَفالَ » ـَ الدُّ  «.َغْدَوٌة فِل َسبِقِؾ اهللِ، َأْو َرْوَحٌة َخقٌْر ِم

ُح: ْ  اًرشَّ

دلَّ الحديُث طؾك أنَّ غدوة الؿجاِهِد أوَل الـفاِر )ما بقـ الَػْجِر وصؾقِع الشؿِس( 

  يف َصريِؼِف إلك الغزِو، ورواَحُف آِخَر الـفاِر )مـ زواِل الشؿِس إلك الؾقِؾ( ثقاُبفُ 
ِ
طـد اهلل

 خقٌر مـ الدكقا وما فقفا.

 »: $قال الـقويُّ 
ِ
ْوَحِة يف سبقِؾ اهلل معـك هذا الحديِث: أن فضَؾ الَغْدوِة والرَّ

 .(8)«وثقاَبفؿا خقٌر مـ كعقِؿ الدكقا كؾِّفا لق َمَؾَؽفا إكسانٌ 

َوُ َِغمممممموٍزَِدوَِروُِ ُِ َجوِهمممممملٍِ ِوُغمممممملر
ِ

ِسُِ حَِ  ممملَِِ َخبرمممٌأِ ِمممَدِِلمممل  رَبوِ َِقمممور مء
(3)ِ

ِ
 :-حػظف اهللُ -قال أستاذكا و

ُ َّمممممممو ََ َِ جر
ِ
وٌ ِاِ ممممممم بِبِِ  َِلَغممممممملر

ِ

ُامممُبِِلمممل بوِو ممموِ ِبَّمممو  َ مممٌ َِ  ر ِدوَِرور
ِ  

 

                                                                    

 (.4224(، ومسؾٌؿ )8298رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.84/43ُح الـقويِّ طؾك مسؾٍؿ )شر (8)

 (.4/544الؼصائُد الزهديات ) (3)



 71 

 
 

اِسُع   الِوَساُم التَّ
 ادجاِهُد ِِف َضامكِة الِل وكػايِتِه 

## 

ـْ َحِدْيِث َأبِل ُهَرْيَرَة  «َصِحْقِح ُمْسؾِؿٍ »َجاَء فِل 
 ، َقاَل: قَ ڤمِ

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َخَرَج فِل َسبِقِؾِف اَل ُيْخِرُجُف إاِلَّ ِجَفاًدا فِل َسبِقِؾل، َوإِيَؿاًكا بِل، َوَتْصِديًؼا » ـَ اهللُ لَِؿ َتَضؿَّ

ََّة، َأو َأْرجِ  ـٌ َأْن ُأْدِخَؾُف اْلَج َكائاًِل َما َعُف إَِلك َمْسَؽـِِف الَِّذي َخَرَج ِمـُْف ِبُرُسِؾل َفُفَق َطَؾلَّ َضاِم

ـْ أْجٍر، َأْو َغـَِؿةٍ   .(4)«َكاَل ِم

ُح: ْ  اًرشَّ

 
ِ
 يف ضؿاكِة اهلل

ِ
وكػالتِِف؛ إن ماَت أدخَؾُف دلَّ الحديُث طؾك أن الؿجاَهد يف سبقِؾ اهلل

فداِء:  اهلل ں ں ڻ }الجـَة بػضؾِِف وكرمِِف ساطَة مقتِِف كؿا قال تعالك طـ الشُّ

 أصاَب مـ أجٍر وغـقؿٍة. وإما يرِجُعُف إلك أهؾِِف بؿا {ڻ

ُ َُّممجِر ُِرور
ِ
َبمموَِلممَلىِِ  َِد ر َِ َ ممىَِد ءَُّممجر

ِ

َتممممِلي  ممممبرِجَِوَ غر
َِ ُ ِ َِج ءمممموِتِِل ء َِ ممممُأور

ِ ِ َِيموَِ تمى ِ ِميَِ  رِخمِأِِلَممأر تِِم ر َِيجر ِوَلجر
ِ

مََّلِِ  َخموِنَِلَظمىِِ ر ُْ ِ َِ  ر
ٍْ َّو ِْ ِ(2)ُغَ ورِ

ِ
 :-حػظف اهلل-قال أستاذكا 

َدِر  ممممميِ ِل مجوِهمممممِلِْ ءممممم ًَِ َاممممممء
ِ

ِِْ مممم بُبِ  ِهِِلجَّممممو ِ  مممبَ ِإلممممىَِ ممممأر
ِ ِ ِر ِ   ممممموًرَِِيُ ممممم َْ ِغ بمممممم ٍِ وإنِامممممو

ِ

ِِلق ممممو ِ مبممممُبِ  ممممٍأِلممممهُِ ممممب  ْر ِود
ِ
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 الِوَساُم العاِشُ 
 اجلفاُد ال طدَل َلُه 

## 

ـِ »َجاَء فِل  ِحْقِحق ـْ َحِدْيِث َأبِل ُهَرْيَرَة  (4)«الصَّ
قِل َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك َرُس  ڤمِ

 
ِ
ـِل َطَؾك َطَؿٍؾ َيْعِدُل اْلِجَفاَد. َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َهْؾ َتْسَتطِقُع إَِذا »َقاَل: «. اَل َأِجُدهُ »َفَؼاَل: ُدلَّ

ـْ «. َخَرَج اْلُؿَجاِهُد َأْن َتْدُخَؾ َمْسِجَدَك َفتَُؼقَم َواَل َتْػُتَر، َوَتُصقَم َواَل ُتْػطَِر؟ َقاَل: َوَم

 َيْسَتطِقُع َذلَِؽ؟.

 ْ  ُح:اًرشَّ

 ال يعدُلُف شلٌء؛ إال َأْن يؼقَم الرُجُؾ لقَؾُف 
ِ
دلَّ الحديُث طؾك أن الجفاَد يف سبقِؾ اهلل

 فال َيْػُتَر، ويصقَم وال ُيْػطَِر، وذلؽ ُمحاٌل، وقد أخرَب الرجُؾ أكف ال أَحَد يطقُؼ ذلؽ.

ـُ تقؿقَة  َطَؾك َأكَُّف  -فِقَؿا َأْطَؾؿُ -: )َوَكَذلَِؽ اتَّْػَؼ اْلُعَؾَؿاُء $وقال شقُخ اإلسالِم اب

ْقِم  ـَ الصَّ
ـَ اْلَحجِّ َوَأْفَضُؾ مِ

ـَ اْلِجَفاِد. َفُفَق َأْفَضُؾ مِ
َطاِت َأْفَضُؾ مِ َلْقَس فِل التََّطقُّ

 
ِ
ِع. َواْلُؿَراَبَطُة فِل َسبقِؾ اهلل اَلِة التََّطقُّ ـَ الصَّ

ِع َوأْفَضُؾ مِ ـَ اْلُؿَجاَوَرِة  التَِّطقُّ
َة َأْفَضَؾ مِ بَِؿؽَّ

 َأَحبُّ ڤَواْلَؿِديـَِة َوَبْقِت اْلَؿْؼِدِس َحتَّك َقاَل َأُبق ُهَرْيَرَة 
ِ
: أَلَْن ُأَرابُط َلْقَؾًة فِل َسبِقِؾ اهلل

ـْ َأْن ُأَوافَِؼ َلْقَؾَة اْلَؼْدِر ِطـَْد اْلَحَجِر اأْلَْسَقدِ 
 مِ

َّ
 .(8)(إَِلل

ـُ حجٍر  ، تؼتضل وهذه فضقؾٌة ضاهرٌة »: $قال الحافُظ اب
ِ
لؾؿجاهِد يف سبقِؾ اهلل

 .(3)«َأْن ال َيْعِدَل الجفاَد شلٌء مـ األطؿالِ 
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ِ
ُتُف طـ صػؼِة البقِع مع اهلل فقا َوْيَح مـ يعرُف هذا الػضَؾ العظقَؿ ثؿ تؼعُد بف ِهؿَّ

 .گ

مممممٍ َِ َقممممملِر ُِ  رمممممَنَِذِِِهمء َِ َحمممممبرَََّ ِإِنر
ِ

ِقَِ مولرِوِِلرَممأَِ  ور ِِِ َ َِ َلِِ َِةَِ وِْيِِل ء
ِ َقمممممَ َِقوِاممممملٍِ مممممبرِأِِر ر ِ ولسء َِواَلَِ  رَتظِمممممأر

ِ

ِ بمَةَِ مو َِ ِ  َقَِيرر مور ِِل ء ُهَِ  ِنء ار َْ َو
(1)ِ

ِ  

 

 

 

 

 

                                                                    

 .( باختصارٍ 3/42زاُد الؿعاِد ) (4)
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 الِوَساُم احَلاِدي َطَشَ 
ه الـارُ  سي  ادجاهُد ِف سبقِل الِل ال مَتَ

## 

ـِ ْبـ  (4)«صحقِح البخاريِّ »َجاَء فِل  ْحَؿ ـْ َحِدْيِث َطبِْد الرَّ
 مِ

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَجْبٍر َأنَّ َرُسقَل اهلل

َّارُ »َقاَل:  ُف ال ْت َقَدَما َطْبٍد فِل َسبِقِؾ اهللِ َفَتَؿسَّ  «.َما اْغَبرَّ

ُح: ْ  اًرشَّ

ُف الـاُر وكػك  ْت َقَدماُه يف الجفاِد ال تَؿسُّ دلَّ الحديُث طؾك أنَّ الؿجاهَد الذي اْغَبرَّ

 َؽاِثرِة!بذلؽ ِوساًما ُيضاُف إلك أوسؿِة الؿجاِهِد الُؿتَ 

ـُ َحَجٍر  َّارُ »: َقْقُلُف: -رحَؿُف اهلُل وَغَػَر لف-قال الحافُظ اب ُف ال بالـَّْصِب « َفَتَؿسَّ

 .(8)َواْلَؿْعـَك َأنَّ اْلَؿسَّ َيـَْتِػل بُقجُقِد اْلُغَباِر اْلَؿْذُكقرِ 

ُ ممممممهُِ ََ رممممممَلِإالَِ مممممموُِيَقل  ِالَِي رَ ممممممُ ِِل
ِ

َِق رممَبِ  ممَ لر َتِوِصر ِرِِل ممور
ِْ َُِِْ َ ممو ممَ و ُِ  ر
ِ َمَمموِتَِوال َِق رِبِِلر ِسَةِ ِدر ِلِ َ ر َمبر ِوِار

ِ

 ُِْ مو َّء َْ ِ َ َممأر ِِلر َِ م ِنء َسمبر َِوَ رر َجبر َر  َ
(3)ِ

ِ  

 

 

                                                                    

 (.8244رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.4/34فتُح الباري ) (8)

 (.4/482مجؿقطُة الؼصائِِد الزهديات ) (3)
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ايِن َطَشَ   الِوَساُم الثَّ
ِة  َـّ  ادجاِهِد ِف سبقِل الِل إذا اْسُتْشِفَد فػي اجَل

## 

ـِ »َجاَء فِل  ِحْقَحق ـْ َحِدْيِث َجابِ  (4)«الصَّ
 مِ

ِ
ـَ َطْبِد اهلل   ڤَر ْب

ُّ
َقاَل: َقاَل َرُجٌؾ لِؾـَّبل

ـَ َأكا؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َّةِ »َيْقَم ُأُحٍد: َأَرَأْيَت إِْن ُقتِْؾُت َفَلْي َفَلْلَؼك َتَؿَراٍت فِل َيِدِه، ُثؿَّ «. فِل اْلَج

 َقاَتَؾ َحتَّك ُقتَِؾ.

ُح: ْ  اًرشَّ

 إذا أُِصقَْب الؿجاِهُد يف الؿعركِة. دلَّ الحديُث طؾك أن الجفاد َسبٌَب يف دخقِل الجـةِ 

 إِْن ُقتِْؾُت »: $قال الـقويُّ 
ِ
ـَ أكا يا رسقَل اهلل َّةِ »قال رجٌؾ أي « َقاَل فِل اْلَج

َـّ فِل َيِدِه ُثؿَّ َقاَتَؾ َحتَّك ُقتَِؾ، فِقِف ُثُبقُت الجـِة لؾشفقِد، وفقف الؿبادرُة  َفَلْلَؼك َتَؿَراٍت ُك

 .(8)«ُؾ َطـُْف بُِحَظقِظ الـُُّػقسِ بالخقِر وأكف ال يشتغ

َّْمممممممو ِِل مممممممَّبَلِ قوُ مممممممهِاِدور ِإِنء
ِ

ِ رمممونِِ  ِ مممول جِجَِيسمممموِ ممموَقِ مممب 
ِ ِِل ممموِسِ ِممميِدْممملِ َِّج ِو مممب 

ُ
ِ مممي

ِ

ِ ممممولأوُ ِاِِلأوضمممموِتِوِأل  ممممونِِ 
ِ مِأِِل بمِأَِ سمأُ ِ ب ممو ِاِْوِأِخار

ِ

ِِل ممموِسِاِِأل  مممونِِ  ِ(3)هتممموىِو مممب 
ِ  

 

                                                                    

 (.4299(، ومسؾٌؿ )3284رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.43/00شرُح الـقويِّ طؾك مسؾٍؿ ) (8)

(3) ( 
ِّ

 (.4/223مقسقطُة الشعِر اإلسالمل
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 الَِث َطَشَ الِوَساُم الثَّ 
 اجلفاُد سبٌب ِف كػارِة الذكوِب 

## 

ـْ َأبِقِف، َأكَُّف َسِؿَعُف  (4)«َصِحْقِح ُمْسؾِؿٍ »َجاَء فِل  ـِ َأبِل َقَتاَدَة، َط  ْب
ِ
ـْ َحِدْيِث َطبِْد اهلل

مِ

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ُث َط يَؿاَن َقاَم فِقِفْؿ َفَذَكَر َلُفْؿ َأنَّ اْلِجَفاَد فِل َسبِ »، َأكَُّف ملسو هيلع هللا ىلصُيَحدِّ ، َواإْلِ

ِ
قِؾ اهلل

 
ِ
، َأَرَأْيَت إِْن ُقتِْؾُت فِل َسبِقِؾ اهلل

ِ
 َأْفَضُؾ اأْلَْطَؿاِل. َفَؼاَم َرُجٌؾ، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ِ
بِاهلل

 
ِ
ُر َطـِّل َخَطاَياَي؟ فَؼاَل َرُسقَل اهلل  َوَأْكَت َصابٌِر ملسو هيلع هللا ىلصُيَؽػِّ

ِ
: َكَعْؿ. إِْن ُقتِْؾَت فِل َسبِقِؾ اهلل

 «. ْحَتِسٌب، ُمْؼبٌِؾ، َغْقُر ُمْدبِرٍ مُ 
ِ
َقاَل: َأَرَأْيتض إِْن « َكْقَػ ُقْؾَت؟:»ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َقاَل َرُسقُل اهلل

 
ِ
ُر َطـِّل َخَطاَياَي؟ َفَؼاَل َرُسقُل اهلل  َأُيَؽػِّ

ِ
َكَعْؿ. َوَأْكَت َصابٌِر، : »ملسو هيلع هللا ىلصُقتِْؾُت فِل َسبِقِؾ اهلل

ـَ َفنِنَّ ِجْبِريَؾ َقاَل لِل َذلَِؽ ُمْحَتِسٌب، ُمْؼبٌِؾ، َغْقُر ُمْدِبٍر، إِ  ْي  «.الَّ الدَّ

ُح: ْ  اًرشَّ

 صابًِرا محتسًبا مؼباًل غقَر 
ِ
دلَّ الحديث طؾك أن الؿجاهَد متك ُقتَِؾ يف سبقِؾ اهلل

ـَ وكػك بذلؽ وساًما َأْن يغػَر اهلُل لؾؿجاِهِد جؿقَع  ْي مدبٍر َغَػَر اهلُل لف جؿقَع ذكقبِِف إال الدَّ

؛ ألكف مـ حؼقِق العباِد.ذكقبِِف إال ـَ ْي   الدَّ

: َقْقُلُف  ـَ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال الـقويُّ ْي ـَ َوإِكََّؿا « إاِلَّ الدَّ َفِػقِف َتـْبِقٌف َطَؾك َجِؿقِع ُحُؼقِق اآْلَدمِقِّق

ُر ُحُؼقَق  ا َقْقُلُف -َتَعاَلك-اهلُل  ُيَؽػِّ ـَ »ُثؿَّ َقاَل َبْعَد َذلَِؽ: « َكَعؿْ » ملسو هيلع هللا ىلص، َوأمَّ ْي  «إاِلَّ الدَّ

 إَِلقِْف بِِف فِل اْلَحاِل، َولَِفَذا
َ

ـَ » ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل  َفَؿْحُؿقٌل َطَؾك َأكَّف ُأوِحل ْي َفنِنَّ ِجبِْريَؾ َقاَل  إاِلَّ الدَّ

 .(8)َواهلُل َأْطَؾؿُ « لِل َذلَِؽ 

يِدِ ممدِذ ممٍ ِو ممب  ٍِ ِ ممموِ مموىِِلمملء

ِ

َتَ مممممأُِ  ِا مممممىِِل مممممَّبِلِ َ ممممملِِ ُِ غر

ِ ِاِِأل ثممموِسِ مممدِز مممدٍِ َْ ْء ِوقممملِ مممأ
ِ

مم ِأُِ  ممَعِِل ء ََ ممُلِ تممىُِي ر ِِلَمجر َُ ِالُِي رَ مم
ِ  

 

                                                                    

 (.4225رواُه مسؾٌؿ ) (4)

 (.89/43طؾك مسؾٍؿ )شرُح الـقويِّ  (8)
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اِبَع َطَشَ   الِوَساُم الرَّ
 ادجاِهُد الذي َطَصى شقطاَكُه طاِقَبُتُه إىل اجلـِة 

## 

 بسـٍد صحقٍح 
ِّ

ـِ الـسائل ـِ َأبِل َفاِكٍف، َقاَل: َسِؿْعُت  (4)جاء يف ُسـَ ـْ َحِدْيِث َسبَْرَة ْب
مِ

 
ِ
ـِ آَدَم بِلَْصُرقِِف، َفَؼَعَد َلُف بِطَرِيِؼ اإْلِْساَلِم، َفَؼاَل » ، َيُؼقُل:ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل ْب

ِ
قْطَاَن َقَعَد ال إِنَّ الشَّ

ـَ آبَائَِؽ، َوآَباِء َأبِقَؽ؟لَُف: َأُتْسِؾُؿ َوَتَذُر دِي َفَعَصاُه، َفلَْسَؾَؿ، ُثؿَّ َقَعَد لَُف ». َقاَل: «ـََؽ، َوِدي

أُتَفاِجُر َوَتَذُر َأْرَضَؽ َوَسَؿاَءَك؟ َوإِكََّؿا َمَثُؾ الُْؿَفاِجِر َكَؿَثِؾ الَْػَرِس بِطَرِيِؼ الِْفْجَرِة، َفَؼاَل: 

فؼال: ُهَق َجْفُد ُثؿَّ َقَعَد َلُف بِطَرِيِؼ الِْجَفادِ، »َقال: «. َفَعَصاُه8 َفَفاَجَر »َقاَل: «. فِل الطََّقلِ 

َّْػِس َوالَْؿاِل، َفتَُؼاتُِؾ َفتُْؼتَُؾ َفتُـْؽَ  ُؿ الَْؿاُل ال َفَؼاَل «. َفَعَصاُه، َفَجاَهَد ». َقاَل: «ُح الَْؿْرَأُة، َوُيَؼسَّ

 
ِ
َـَّة، َأْو ُقتَِؾ : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل ا َطَؾك اهللِ َأْن ُيْدِخَؾُف الَْج ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ ِمـُْفْؿ، َفَؿاَت8 َكاَن َحؼا َفَؿ

ا َطَؾك اهللِ  ََّة، ۵َكاَن َحؼا ََّة، َأْو  َأْن ُيْدِخَؾُف الَْج َوإِْن َغرَِق8 َكاَن َحؼاا َطَؾك اهللِ َأْن ُيْدِخَؾُف الَْج

َـّةَ   «.َوَقَصتُْف َدابَُّتُف8 َكاَن َحؼاا َطَؾك اهللِ َأْن ُيْدِخَؾُف الَْج

ُح: ْ  اًرشَّ

دلَّ الحديُث طؾك أن الؿجاهَد الذي طصك شقطاَكُف فقؿا َيْلُمُرُه بف مـ الؼعقِد طـ 

 الِد إلك الدكقا، طاقبُة أمِرِه إلك الجـِة.الجفاِد واإِلخ

 
ُّ

ـْ َفَعَؾ »: $قال األثققبل َم مـ مخالػاِت الشقطاِن يف والؿعـك: َأنَّ َم ما تؼدَّ

ا( أي ثابًتا بؿؼتضك القْطِد السابِؼ )طؾك  اإلسالِم، والفجرِة والجفاِد، فؿاَت )كان حؼًّ

ُد إيؿاكِِف يستحؼُّ بف الجـةَ أن ُيْدِخَؾُف الَجـََّة( أي دخقاًل أولقًّ  ۵اهلل   .(8)«ا، وإال َفُؿَجرَّ

ََّترممممممممَةِِل َِّنممممممممَُِّوِأل مممممممموين َِدَدلر
ِ

ِامممدِِل مممبِ ِِألَوِ ِمممِ ِاِِلِج مممونِِ 
ِ مممممًلِِالِ ممممموَتِ بَّمممممو ِ َمممممبُدُِ َخ ء

ِ

ِو  َّمممموِاِِلِج مممموِنِ مممم ِِلِحسممممونِِ 
ِ

                                                                    

(4) ( 
ُّ

َحُف األلباينُّ يف 3430أخرَجُف الـسائل  (.4458) «صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ

 (.429/84َذِخْقَرُة الُعْؼَبك ) (8)
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 اْلِوَساُم اخَلاِمَس َطَشَ 
ِه   الشفقُد َحيٌّ طـَد َربي

## 

ـِ َطبَّاٍس  (4)ـِ أبل داوَد بَِسـٍَد صحقٍح جاء يف ُسـَ  ـْ َحِدْيِث اْب
، َقاَل: َقاَل ڤمِ

 
ِ
ا ُأِصقَب إ:»ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل َأْرَواَحُفْؿ فِل َأْجَقاِف َصْقرٍ  ۵ْخَقاُكُؽْؿ ِبلُُحٍد َجَعَؾ اهللُ َلؿَّ

ـْ َثَؿاِرَها، َوَتْلِوي إِلَ  َِّة، َتْلُكُؾ ِم ـْ َذَهٍب فِل َضؾِّ اْلَعْرِش، ُخْضٍر، َتِرُد َأْكَفاَر اْلَج ك َقـَاِديَؾ ِم

ـَ َمِؼقِؾِفْؿ َقالُقا: َيا َلْقَت إِْخَقاَكـَا َيْعَؾُؿقَن ِبَؿا  ا َوَجُدوا صِقَب َمْشَرِبِفْؿ َوَمْلَكِؾِفْؿ َوُحْس َفَؾؿَّ

ـِ اْلَحْرِب  : َأَكا ۵، َفَؼاَل اهللُ َصـََع اهللُ لـا8 لَِئالَّ َيْزَهُدوا فِل اْلِجَفاِد، َواَل َيـُْؽُؾقا َط

ُغُفْؿ َطـُْؽْؿ،  گ گ ڳ ڳ ڳ }َهُماَلِء اآْلَياِت َطَؾك َرُسقلِِف:  ۵َفَلْكَزَل اهللُ ُأَبؾِّ

 .«{ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ُح: ْ  اًرشَّ

 متك أصقَب يف الجفاِد فعاقبُتُف إلك  دلَّ 
ِ
الحديُث طؾك أن الؿجاهَد يف سبقِؾ اهلل

: الجـِة ساطَة مقتِِف، ومِْصَداُق 
ِ
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ } َذلَِؽ يف كتاِب اهلل

 .{ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ـُ سعديٍّ  َفداِء وكراَمُتفؿ، وما  اآلياُت هذه »: $قال اب الؽريؿُة فقفا فضقؾُة الشُّ

َـّ اهلُل طؾقفؿ بِِف مـ فضؾِِف وإحساكِِف ويف ضؿـِفا تسؾقُة األحقاِء طـ قتالهؿ وتعزيُتفؿ،  َم

 
ِ
ِض لؾشفادِة، فؼال: وتـشقُطفؿ لؾؼتاِل يف سبقِؾ اهلل گ گ ڳ ڳ ڳ } والتََّعرُّ

  {ڳ ڱ
ِ
أي:  {ڱڱ}أي: يف جفاِد أطداِء الديـ، قاصديـ بذلؽ إطالَء كؾؿِة اهلل

 َيْخُطْر ببالؽ وحسباكِؽ أهنؿ ماتقا وُفِؼدوا، وذهَبْت طـفؿ لذُة الحقاِة الدكقا والتََّؿتُُّع ال

ـْ َج  ـَ طـ الؼتاِل، وَزَهَد يف الشفادِة. بزهرتِفا، الذي َيْحَذُر مِـ فقاتِِف، َم قد  {ڱ}ُب

ا َيَتـَاَفُس فقف الُؿَتـَافُِسقن. ففؿ يف داِر كرامتِِف.  {ں ں ڻ}حصَؾ لفؿ أْطَظُؿ مِؿَّ

                                                                    

َحُف األلباينُّ يف 8584أخرَجُف أبق داوَد ) (4)  (.5845) «صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ
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مـ أكقاِع  {ڻ}يؼتضل ُطُؾقَّ درَجتِفؿ، وُقْرَبفؿ مـ َربِّفؿ، {ں ڻ}وَلْػُظ:

ـْ َأكعَؿ بف   .(4)«طؾقفؿالـعقِؿ الذي ال َيْعؾُؿ َوْصَػُف إال َم

ِدروُِ َّممجِاُِا ممىِِلج مموِتِ ممور  ٌِ
ِ

ِ أوَيِِلق وْيَبِ حمَنِِلَمأِشِ ِْهمأُِ 
ِ ِ مدِِلج موِتِ حمُ َّمو ِو بُثِ و تر

ِ

ِلبممممممٌأِ غممممممأٌْ ِدلوُِ َّمممممموُِخُاممممممأٌِ 
ِ

 :-حػظف اهلل-قال أستاذكا و

ِ  مممموَهَِ َخمممموًرِِيمممموِ ممممَّبُلِور  مممم ًِ
ِ

َزُقِ  ِا مممملِ مممموالَهُِ ممممأر ُ
ِ ِأ ءممممةِ ممممي

ِ مممَنُِ  َمممىِِلمممل  مممَنَِ مممَّوْ ًِ  غر ِبوَِ  ِ ر
ِ

مممُعِ  مممُأَهِاِِألُخمممأىِ َمممبٌجُِ َحقء ْر ِود
ِ  

 

 

 

                                                                    

 (.454تػسقُر السعديِّ ) (4)



 
81 

 
 

ادَس َطَشَ   الِوَساُم السَّ
ـيي ادجاِهِد الرجوَع إىل الدكقا جياهُد ثم ُيْؼَتُل   مَتَ

## 

ـْ َحِدْيِث َمْسُروٍق ) (4)َجاَء فِل َصِحْقِح ُمْسؾِؿِ 
ـِ مسعقٍد(، َقاَل: َسَلْلـَا مِ تؾؿقِذ اب

ـْ َهِذِه اآْلَيِة: َطْبَد ا  َط
ِ
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ }هلل

ـْ َذلَِؽ، َفَؼاَل: {ڻ َأْرَواُحُفْؿ فِل َجْقِف َصْقٍر ُخْضٍر َلَفا »، َقاَل: َأَما إِكَّا َقْد َسَلْلـَا َط

َِّة َحْقُث َشاَءْت، ُثؿَّ َتْلِوي إَِلك  ـَ اْلَج َؼٌة بِالَْعْرِش َتْسَرُح ِم ِتْؾَؽ اْلَؼـَاِديِؾ، َقـَاِديُؾ ُمَعؾَّ

َؾَع إَِلقِْفْؿ َربُُّفُؿ اصِّاَلَطة، َفَؼاَل: َهْؾ َتْشَتُفقَن َشْقًئا؟ َقاُلقا: َأيُّ  ـُ  َفاصَّ َشْلٍء َكْشَتِفل َوَكْح

ـْ  ُفْؿ َل ا َرَأْوا َأكَّ اٍت، َفَؾؿَّ َِّة َحْقُث ِشئْـَا؟ َفَػَعَؾ َذلَِؽ ِبِفْؿ َثاَلَث َمرَّ ـَ اْلَج ُيْتَرُكقا َكْسَرُح ِم

، ُكريُد َأْن َتُردَّ َأْرَواَحـَا فِل َأْجَساِدَكا، َحتَّك ُكْؼَتَؾ فِل َسبِقِؾَؽ  ـْ َأْن ُيْسلُلقا َقاُلقا: َيا َربِّ ِم

ا َرَأى َأْن َلقَْس َلُفْؿ َحاَجٌة َتِرُكقا ًة ُأْخَرى. َفَؾؿَّ  .«َمرَّ

ُح: ْ  اًرشَّ

الشفادَة فنكف يتؿـَّك أن يعقَد لؾدكقا ثاكقًة يجاِهُد َدلَّ الحديُث طؾك َأنَّ الؿجاِهَد إذا كاَل 

ـْ »: $قال الـقويُّ  ثؿ ُيْؼتَُؾ لَِؿا َوَجَد مـ العطاِء الذي ال يخطُر طؾك باٍل. إِكَّا َقْد َسَلْلـا َط

 
َّ

فداِء  ملسو هيلع هللا ىلص، َقْقُلُف ملسو هيلع هللا ىلصَذلِؽ َفَؼاَل َيْعـِل الـَّبِل لََفا  َأْرَواُحُفْؿ فِل َجْقِف َصقٍْر ُخْضرٍ »يف الشُّ

َِّة َحقُْث َشاَءْت، ُثؿَّ َتلِْوي إِلَك تِْؾَؽ الَْؼـَادِيؾِ  ـَ الَْج َؼٌة بِالَْعْرِش َتْسَرُح ِم  «َقـَادِيُؾ ُمَعؾَّ

َهَذا ُمَباَلَغٌة فِل إِْكَرامِِفْؿ َوَتـِْعقِؿِفْؿ إِْذ « ... إَِلْخ َفَؼاَل: َهْؾ َتْشتَُفقَن َشْقًئا؟» ملسو هيلع هللا ىلصَقْقُلُف 

َياَدِة َفَؾْؿ َيِجُدوا قْد َأْطَطاُهُؿ  َبُفْؿ فِل ُسَماِل الزِّ اهلُل َما ال يخُطُر َطَؾك َقْؾِب َبَشٍر ُثؿَّ َرغَّ

ـْ ُسَماِل َأْن ُيرْ 
ـَ رأوا أكف الُبدَّ مِ ِجَع َأْرَواَحُفْؿ إَِلك َمِزيًدا َطَؾك َما َأْطَطاُهْؿ فسللقه حق

                                                                    

 (.4222مسؾٌؿ ) رواهُ  (4)
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 َأْجَساِدِهْؿ لقجاِهُدا ويبذلقا َأْكَػَسُفْؿ فِل َس 
ِ
وا بِاْلَؼْتِؾ فِل َسبِقِؾ  -َتَعاَلك-بقِؾ اهلل َوَيْسَتؾِذُّ

 َواهلُل َأْطَؾؿُ 
ِ
 .(4)«اهلل

مم ًِ ََ ْر ِسممٌدَِي رِغمميِإَِذَِِ مموَتَِر َِوَ مموُِ حر
ِ

 ِِْ ُو َِ ِِ ِيِِلتءم ََُّلور َِيجر ر
َََّلَِِ ي ِِ َوىِِل  

ِ َضمو ُ وَِِوَ وُلوِِ َِدِِلأ  َِّيُِدار ِبِِلء ِلَِ ار
ِ

َ لَِِيُ وُقِِألََ و  برِجِِلُمَسأر
َِ ِ ِيِِل ء ء

ِ(2) ِي
ِ  

 

 

 

 

 

                                                                    

 (.43/33شرُح الـقويِّ طؾك مسؾٍؿ ) (4)

 (.4/544مجؿقطُة الؼصائِِد الزهديات ) (8)
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اِبَع َطَشَ   الِوَساُم السَّ
ي الـبيي  ـي  الشفادَة ِف سبقِل اللِ ملسو هيلع هللا ىلص مت

## 

ـْ َحِدْيِث َأبِل ُهَرْيَرَة  (4)«َصِحْقِح الُبَخاريِّ »َجاَء فِل 
  ڤمِ

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

إِكِّل أَلَُقاتُِؾ فِل َسبِقِؾ اهللِ، َفُلْقَتُؾ ُثؿَّ ُأْحَقا، ُثؿَّ ُأْقتَُؾ ُثؿَّ  َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه، َوِدْدُت »َقاَل: 

 «.ُأْحَقا، ُثؿَّ ُأْقَتُؾ ُثؿَّ ُأْحَقا، ُثؿَّ ُأْقَتُؾ ُثؿَّ ُأْحَقا

.
ِ
َـّ َثاَلًثا، َأْشَفُد بِاهلل  َفَؽاَن َأُبق ُهَرْيَرَة َيُؼقُلُف

ُح: ْ  اًرشَّ

 مـ أطظِؿ الؿـاِزِل طـد دلَّ الحديُث طؾك َأنَّ 
ِ
مـزلَة الجفاِد، والشفادِة يف سبقِؾ اهلل

 
ِ
 .گاهلل

ـُ بطَّاٍل  َكَُّف »: $قال اب
ِ

؛ أل تؿـاها  ملسو هيلع هللا ىلصوفقف: َفْضُؾ الشفادِة طؾك ساِئِر أطؿاِل البِرِّ

َنَّ الشفداَء أحقاٌء طـد ربِّفؿ 
ِ

دوَن غقِرها، وذلؽ لرفقِع درجتِفا، وكرامِة أهؾِفا؛ أل

 وإطزاِز ديـِِف، ُيْرَزُقق
ِ
ن، وذلؽ واهلُل أطؾُؿ لسؿاحِة أكػِسفؿ بْبذِل مفجتِفؿ يف مرضاِة اهلل

َضُفؿ مـ فؼِد حقاِة الدكقا الػاكقِة الحقاَة  ُه وطاداُه، فجازاهؿ بَِلْن َطقَّ ومحاربِة مـ حادَّ

ـِ الطاطةِ   .(8)«الدائؿَة يف الداِر الباققِة، فؽاكت الؿجازاُة مـ ُحْس

ـُ حَجٍر  وقال الحافظُ   »: $اب
ُّ

اْلُؿَباَلَغَة فِل َبَقاِن َفْضِؾ اْلِجَفاِد  ملسو هيلع هللا ىلصَأَراَد َأي: الـبل

: َوَهَذا َأْشَبفُ  ـِ ـُ التِّق  .(3)«َوَتْحِريِض اْلُؿسؾؿقـ َطَؾْقِف َقاَل اب

ِ
ُ
ِ جوهممممملٍِِ  مممممي َِِ ُِ ممممم ء ُِيِحممممم ء

ِ

مممُهِ َّممموِ وِذُلمممه  َ مممُهِ مممدَِ ق  َْ ِيمممأىِ
ِ ُممممممممممُهِاِ  ِسمممممممممِهِوي  ظ  ََ مممممممممهُُِي َُ ِب

ِ

ِد مٍأِلمهِ َّموِقو ُِ مهِر  مِ ِ ِمدر ِ(4)و وَِيقر
ِ  

 

                                                                    

 (.34رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.44/824شرُح صحقِح البخاريِّ ) (8)

 (.4/42فتُح الباري ) (3)

 (.4485ديقاُن أحؿد محرم ) (0)
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اِمَن َطَشَ   الِوَساُم الثَّ
اٍت   متـي الشفقِد الرجوَع لؾدكقا فقؼتُل َطْشَ َمرَّ

## 

ـِ »جاَء يف  ِحْقَحق ـِ مالٍؽ  (4)«الصَّ ـْ َحِدْيِث َأْكِس ْب
  ڤمِ

ِّ
ـِ الـِّبل ما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ََّة  ْكقا ولف ما طؾكُيحبُّ َأَحٌد َيْدُخُؾ اْلِج ِفقُد،  َأْن َيْرِجَع إلك الدُّ ـْ َشْلٍء إاِل الشَّ اأْلَْرِض ِم

ـَ اْلَؽرامةِ  اٍت8 لؿا َيَرى ِم ْكقا َفُقْؼَتَؾ َطْشَر َمرَّ َّك َأْن َيْرِجَع إلك الدُّ  .«َيَتؿ

ُح: ْ  اًرشَّ

 مـزلٌة سامقٌة ال ُتضاهقفا مـ
ِ
َنَّ ُكؾَّ َدلَّ الحديُث طؾك أن الشفادَة يف سبقِؾ اهلل

ِ
زلٌة؛ أل

ـَ اآلخرَة ال ُيِحبُّ الرجقَع إلك الدكقا ولق أكَّفا لف، بؿا فقفا إال الشفقُد، فنكف  مـ طاي

َفادِة. ـْ َفْضِؾ الشَّ
اٍت؛ لَِؿا َيَرى مِ ْكَقا َفقُْؼَتَؾ َطْشَر َمرَّ  َيَتَؿـَّك َأْن َيْرِجَع إلك الدُّ

ـُ بطاٍل  جاء يف فضِؾ الشفادِة، والَحضِّ هذا الحديُث َأَجؾُّ ما »: $قال اب

طؾقفا، والرتغقِب فقفا... ولقس يف أطؿاِل الربِّ ما ُتْبَذُل فقف الـػُس غقُر الجفاِد، فؾذلؽ 

 .(8)«َطُظَؿ الثقاُب طؾقف

َفاَدِة َواهلُل »: $قال الـقويُّ و ِة فِل َطظِقِؿ َفْضِؾ الشَّ ـْ َصَراِئِح اأْلَِدلَّ
َهَذا مِ

 .(3)«ْشُؽقرُ اْلَؿْحُؿقُد اْلؿَ 

ِ َممممنر  َ َوُِ ِدصمممحوِ ِِلسممَوِْ ُِ  َِ ممَأرر
ِ

ٍ َِوَريرَحممموٍنَِوَ ممموُِهمممَوَِد رَامممُبِ  ِ ِمممَأور
ِ ممَأُ ِ ِمميِِلِج ءمموِتَِ جر ِمميِ َِموَرَهممو َِوَ سر

ِ

ممَةِِلِمَبمموِهَِوَ أرُ ممُبِ  ِ ِ ر ممَأُ ِ ِممدر َوَ  ر
(4)ِ

ِ

                                                                    

 (.4222والؾػُظ لف، ومسؾٌؿ ) (8242)رواُه البخاريُّ  (4)

 (.5/34شرُح البخاريِّ ) (8)

 (.43/08شرُح الـقويِّ ) (3)

 (.4/582مجؿقطُة الؼصائِِد الزهدياِت ) (0)
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اِسَع َطَشَ   الِوَساُم التَّ
 جِلفادِ دخوُل ادجاِهِدين اجلـَة من باِب ا

## 

ـِ  ِحْقِحقْ ـْ َحِدْيِث َأبِل ُهَرْيَرَة  (4)َجاَء فِل الصَّ
 ڤمِ

ِ
ـْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسقَل اهلل َم

ـْ َأْهِؾ  ـْ َكاَن ِم َِّة: َيا َطْبَد اهللِ، َهَذا َخْقٌر8 َفَؿ ـِ فِل َسبِقِؾ اهللِ ُكقِدَي فِل اْلَج َأْكَػَؼ َزْوَجْق

ـْ بِاِب  اَلِة ُدِطَل ِم اَلةِ  الصَّ ـْ َباِب اْلِجَفاِد،الصَّ ـْ َأْهِؾ اْلِجَفاِد ُدِطَل ِم ـْ َكاَن ِم ـْ  ، َوَم َوَم

ْقامِ  ـْ َأْهِؾ الصِّ ـْ َكاَن ِم َدَقِة، َوَم ـْ َباِب الصَّ َدَقِة ُدِطَل ِم ـْ َأْهِؾ الصَّ ـْ َباِب  َكاَن ِم ُدِطَل ِم

يَّانِ  يُؼ: َيا َرُس «الرَّ دِّ ـْ ، َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر الصِّ
ـْ َهِذِه اأْلَْبَقاِب مِ

ـْ ُيْدَطك مِ ، َما َطَؾك َم
ِ
قَل اهلل

ـْ َهِذِه اأْلَْبَقاِب ُكؾَِّفا؟ َقاَل: َضُروَرٍة؛ َفَفْؾ ُيْدطَ 
 «.َكَعْؿ، َوأْرُجق َأْن َتُؽقَن ِمـُْفؿْ »ك َأَحٌد مِ

ُح: ْ  اًرشَّ

نن كان مـ أهِؾ دلَّ الحديُث طؾك أن ُكؾَّ طامٍؾ ُيْدَطك مـ باِب ذلؽ الَعَؿِؾ، ف

 
ُّ

 مـ باِب الجفاِد، قال الؼرصبل
َ

أي مـ كاَن َيْغؾُِب طؾك َطَؿؾِِف » :$الجفاِد ُدِطل

 مـ باِب الجفادِ 
َ

 .(8)«الجفاُد ُدِطل

ِة طؾك فضِؾ الجفاِد وطظقِؿ مـزلتِِف وأن لف باًبا مـ أبقاِب  وهذا مـ أطظِؿ األدلَّ

ك باَب الجفاِد يدُخُؾ مـف  الحؿدُ ال الجـِة ُيَسؿَّ
ِ
 وهلل

ِ
 .ؿجاهدون يف سبقِؾ اهلل

 :-حػظف اهلل ورطاه-قال أستاذكا 

ُْهِ  قمممممممممموهُِ ِ جَّممممممممممو ِْوِهمممممممممملر
ِ

ِ وً مممممممموِ ممممممممدِد مممممممموِِ ِِلَج ءمممممممم ِر 
ِ ُخُ ممممُهِيمممموَمِِلح ممممأِا ممممى ِِلمممممَِ لر

ِ

ممممممممَجِِلِم ءمممممممم   َر
ِِْويمممممممموِ ِ ِد ممممممممَّو

ِ  

                                                                    

 (.4482(، ومسؾٌؿ )4292رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.3/24الُؿْػِفُؿ ) (8)
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  غقره: قالو

ِ َِد وُِ َّممممممموِ مممممممُعَِ َمو َِبمممممممٌ َِدَ مممممممنر
ِ

ِلَِ مموِ ِ ِِه سممونِِ 
َ
َِوِهممي ِاِِلمم ل 

ِ َ َهمممموَِوَ ممممو ِوَذَِهَِدار
ِْ ِ مممموُ ِِلجَّممممو

ِ

مممُ ِِ  يمممونِِِمِِول ء ِ ولأء َاىِِلَ مممو ر ُِيممملر
ِ ِ ٍيَِصممممولٍ ِ مممموٌ ِوَر   َر َِ مممم ِولُِرممممبع

ِ

ِِخمممممممٌبِ َِأَ مممممممونِِ  َْ مممممممَيِ ِ رمممممممُهِ ِِلسء
ِ َاىِِلمممأُ ِ ِممدِد وِ ممو ِوَلَسمموَأُِيمملر

ِ

مممموِإذَِدوَ ممممىُِ َ ممممىِِهِِ  ًَ مر ِيممممممونَِِْ
ِ ممممِليُعِذِ ِ ِمممم َّجَِدُ مممموِ رممممٍأُِهممممَوِِل ء

ِ

ِ(1)َهِخ ب مممممُ ِِلم َممممموِذِ ِمممممولُقأ نِِ 
ِ  

 

 

 

 

                                                                    

 (.8/528مجؿقطُة الؼصائِِد الزهدياِت ) (4)
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وَن   الِوَساُم الِعْشُ
 اجلفاُد ذروُة سـاِم هذا الديِن 

## 

ـِ الرتمذيِّ بَِسـٍَد صحقٍح    (4)جاء يف سـ
َّ

ـِ َجَبٍؾ َأنَّ الـَّبِل ـْ َحِدْيِث ُمَعاِذ ْب
 ملسو هيلع هللا ىلصمِ

ِف َوَطُؿقِدِه َوِذْرَوِة َسـَاِمِف؟َأاَل ُأْخ »َقاَل:  .  بِْرَك ِبَرْأِس اأْلَْمِر ُكؾِّ
ِ
ُقْؾُت: َبَؾك َيا َرُسقَل اهلل

اَلُة، َوِذْرَوُة َسـَاِمِف اْلِجَفادُ  َرْأُس اأْلَْمرِ »َقاَل:   .«اإْلِْساَلُم، َوَطُؿقُدُه الصَّ

ُح: ْ  اًرشَّ

ـِ دلَّ الحديُث طؾك أن الجفاَد مـ اإلسالِم بؿؽاٍن  طظقٍؿ ففق ذروُة سـاِم هذا الدي

 أي: أطاله وأرَفُعُف.

ـَ  ـُ ُطقؿق إن الجفاَد ذروُة سـاِم اإلسالِم، والذروُة هق الشلُء »: $قال اب

العالل؛ ألكف إذا استؼاَم الجفاُد فؿؼتضاُه أن الؿسؾؿقـ تؽقُن كؾؿُتفؿ هل العؾقا، وهذا 

 .(8)«وُة السـامِ ذر

ِىيممموِرِ ً ممموِ مممدِدرِضِهجمممٍأُِضمممحَِ
ِ

مممَنِ جمممًلِِ ولأيممموُضِِه مممومِر  ِإنُِر ر
ِ ِق وَصمممممةِلممممملىِق مممممِأهو َِد ِمممممور

ِ

ِِلسممممممم مِر  ِِلممممممموِليَِدَ مممممممجء َِ ممممممم ِوَ   
ِ ممممممملى َِ ِِل َْ ِوقمممممممبِلمممممممهِإنَِّْمممممممو

ِ

َِوَ برمممممُبِِلَممممممأِمِر   ِ ممممم
َِ ِاِِضممممممر ِِهِِل

ِ مممُبِامممدِِلم ممم  ى ِوقممملِد مممىِِل ءقر
ِ

ِ أ ممممممهِاِِلممممممليِدِدا ممممممىِِلسمممممم ومِر 
ِ ممممم ٍِ ِِل م ممممموَمِذوِِهمء َْ مممممأء َْ ِ ممممموِ

ِ

ا مملِِاوْمموِ ِِأل ممِأِإالِِ ممتقومِر 
(3)ِ

ِ  

                                                                    

ف األلباينُّ يف 8444أخرَجُف الرتمذيُّ ) (4)  (.5434) «الجامِعِ  صحقِح »(، وصححَّ

ـَ ) (8)  (.340شرُح األربعقـ الـقويِة لؾعثقؿق

ٍف $ ) (3) ـِ ُمَشرَّ  (.885ديقاُن اب
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وَن   الِوَساُم احَلاِدي والِعْشُ
ُع ِف سبعنَي من أهِل بقِتِه   الشفقُد ُيَشػَّ

## 

ـِ أبل داوَد بسـٍد صحقٍح  ْرَداَء  (4)َجاَء فِل ُسـَ ـْ َحِدْيِث َأبِل الدَّ
َيُؼقُل: َقاَل  ڤمِ

 
ِ
ِفقُد فِل َس : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل ُع الشَّ ـْ َأْهِؾ َبقْتِفِ ُيَشػَّ ـَ ِم  «.ْبِعق

ُح: ْ  اًرشَّ

ـَ مـ أهِؾ بقتِِف وكػك بذلؽ ِوساًما َأْن  ُع يف سبعق دلَّ الحديُث طؾك أن الشفقَد ُيَشػَّ

َع يف هذا الَعَدِد مـ أقاِربِفِ   .ُيَشػَّ

ـُ َرسالَن  ـْ َأْهِؾ َبْقتِفِ »: ققُلُف: $قال اب ـَ ِم ِفقُد فِل َسْبِعق ُع الشَّ ُخُؾ فقف: يد« ُيَشػَّ

 األبـاُء والبـاُت، واآلباُء واألُمفاُت، والزوجاُت، وغقُرهؿ مـ األقاِرِب.

ـْ كان إلقِف  وفقف دلقٌؾ طؾك أنَّ اإلحساَن إلك األقارِب أفضُؾ مـ األجاكِِب، وَم

 أقرَب كان اإلحساُن إلقف أْفَضَؾ.

َنَّ الصالَة َشِرَطْت لؾش
ِ

 (8)«ػاطِة وهق شافِعٌ وفقف أن الشفقَد ال ُيَصؾَّك طؾقف؛ أل

ِإنِِل مممممممَّبَلِ ممممممم بٌ ِاِقأِ تِمممممممهِِ
ِ

م ٍَلُِ ِ مُأوِ  ِ  َبَدِ م َّجِ مموِاُِ سر
ِ َِلَ مممَ ِِلَ بممموَ ِ ونَِ َّمممو َِ مممدر ِ ممموُِ مممبء

ِ

ِإنِِل مممممَّوَْ ِ جمممممٌلِْوَ مممممهُِ َ مممممأُِ 
ِ

 :-حػظف اهلل-قال ُأستاذكا و

ِ ممم َونِ مممدِدهمممِبِِل مممَّبِلَِ  َممموُلَّج
ِ

ِ  مممهِِل ممم واُ ِيممموَمِخممموِأِِل ممموسِِ 
ِ َظممممىِ ِممممهِِ َِيحر َِ ممممَأٌأِ َممممولىِِ َِدنر

ِ

ِِه سمممموسِِ  ُِ َهمممم ِإالِِل ء بممممُ ِوُ أر
ِ  

 

                                                                    

َحُف األلباينُّ يف 8588أخرَجف أبق داوَد ) (4)  (.2493) «صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ

ـِ َرْسالَن ) (8) ـِ أبل داوَد الب  (.44/432شرُح ُسـَ
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وَن  ايِن والِعْشُ  الِوَساُم الثَّ
 خصاِئُص الشفقِد 

## 

ـِ ماجف بسـٍد صحقٍح  ـِ اب ـِ َمْعِد َكِرَب، َقاَل:  (4)جاَء يف ُسـَ مـ حديِث اْلِؿْؼَداِم ْب

 
ِ
ِفقِد ِطـْ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ِل َدْفَعٍة، َوَيَرى َمْؼَعَدُه لِؾشَّ َد اهللِ ِستُّ ِخَصاٍل: ُيْغَػُر َلُف فِل َأوَّ

َِّة، وَ  ـَ اْلَج ـَ اْلَػَزِع اأْلَْكَبرِ، َوُيقَضُع َطَؾك َرْأِسِف َتاُج ِم ـُ ِم ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ، َوَيْلَم ُيَجاُر ِم

ْكَقا ـَ الدُّ ـَ َزْوَجةً  اْلَقَقاِر، اْلَقاُققَتُة ِمـَْفا َخْقٌرِم ـِ َوَسْبِعق ُج اْثـَتَْق ـَ اْلُحقِر  َوَما فِقَفا، َوُيَزوَّ ِم

ـْ َأَقاِرِبفِ  ـَ ِم ُع فِل َسْبِعق ، َوُيَشػَّ ـِ  .«اْلِعق

ُح: ْ  اًرشَّ

 دلَّ الحديُث طؾك َأنَّ لؾشفقِد أوسؿُة طظاًما طـد أوِل قطرٍة مـ دمِِف وهل:

ِل َدْفَعٍة مـ دَ  -4  مِِف.ُيْغَػُر َلُف فِل َأوَّ

ـَ اْلْجـَِّة. -8
 َيَرى َمْؼَعَدُه مِ

ـَ اْلَػَزِع اأْلَْكَبِر.-3
ـْ َطَذاِب اْلَؼْبِر، وَيْلَمـ مِ

 ُيَجاُر مِ

ْكَقا َوَما فِقَفا. -0 ـَ الدُّ
 ُيقَضُع َطَؾك َرْأِسِف َتاُج اْلَقَقاِر، اْلَقاُققَتُة مِـَْفا َخقٌْر مِ

ـَ زَ  -5 ـِ َوَسْبِعق ُج اْثـََتْق .ُيَزوَّ ـِ ـَ اْلُحقِر اْلِعق
 وَجًة مِ

ـْ َأَقاِربِف. -4
ـَ مِ ُع يف َسْبِعق  َوُيَشػَّ

َ ممموَنِ مممدَِلممم دٍِ َر ِ  مممةِِلمرمممورُمِالَق
ِ

ِِ َمممُلِد رممموِال  َْ ِ مممبَ وِ مممموٍ ِ َمممو
(2)ِ

ِ
 

                                                                    

ـُ َماَجف (4) َحُف األلباينُّ يف (8299) أخرَجف اب ـِ ماجف»، وصحَّ  (.8/489« )صحقِح اب

 (.3/24هنايُة األََرِب يف فـقِن األدِب ) (8)
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 :-حػَظُف اهلل-وقال أخقكا األديُب يقُسُػ الؼقسل 

ممممم ه َمُِِ ِِل مممممَّبَلِو اء ِقممممملِ مممممأء
ِ

ِاممُبِلممه خ ممونٍِلِقمملِ وَزهمموِوِل  
ِ ِسِق مممممأ ٍِ ِغ أِ ِمممممِهِِألخ ممممموِ مممممأوء

ِ

س  ِ ت ممممممةِدوء ِ ممممممدَِْ ممممممِهِ ممممممولنر
ِ ِويجمممموُرِ ممممدِهمممموِسِِلق مممموِرِو ت مممم ٍِ

ِ

ِلمممه  ِويمممأىِ روً ممموِاِِلج ممموِنُِدِاممملء
ِ ِو ممممدِِلمخممممووِأِاِِلقبو مممم ِ  ممممدٌِ

ِ

م مممممه  َْ ِو  ممممم ٌَ ِ ممممموَ ِِلرأِ مممممِ ِ
ِ ِ ِ ممو  بدِ مم ِ مم َبدِ ممدِ مموٍرَِغممَلتر

ِ

ممممُهِاِِلخ ممممِلِ  ممممةِ ر  َْ ِم مممم دزوِ
ِ ِو  مممممممم ٌ ِاِده ممممممممهِودقممممممممورٍ ِ

ِ

مممم  هِر  ِ مممم َبدِ مممم َّجِوِل اممممونُبُِ سر
ِ  
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وَن   الِوَساُم الثالُث والِعْشُ
ُ من َمسي الَؼْتلِ   الشفقد ال يتلَّلَّ

## 

ـِ الرتمذيِّ بسـٍد صحقٍح  ـْ َحِدْيِث َأب (4)َجاَء فِل ُسـ
، َقاَل: َقاَل ڤل ُهَرْيَرَة مِ

 
ِ
ـْ َمسِّ الَْؼْرَصةِ  َما َيِجُد » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل ـَ مسِّ الَْؼْتِؾ إاِلَّ َكَؿا َيِجُد َأَحُدُكْؿ ِم ِفقُد ِم  .«الشَّ

ُح: ْ  اًرشَّ

َؿ حاَل الؼتِؾ  دلَّ   ال َيِجُد التللُّ
ِ
إاِلَّ َكَؿا »الحديُث طؾك أن الؿجاهَد يف سبقِؾ اهلل

ـَ اْلَؼْرَصةِ  ـِ أي شقًئا يسقًرا مثَؾ الؼرصِة بِ « َيِجُد َأَحُدُكْؿ ِم  .(8)َطَرِف األُصبَعق

ُن اهلُل  «ما َيِجُد الشفقُد »: ققُلُف: $قال السـديُّ  -األمَر طؾقف  -تعالك-أي ُيَفقِّ

 .(3)-واهلُل أطؾؿُ 

ـُ الؼقِؿ  األلِؿ إال مِثَْؾ َمسِّ الؼرصِة، فؾقَس يف ال َيِجُد الشفقُد مـ »: $وقال اب

ـْ َطدَّ مصقبَة هذا الؼتِؾ أطظَؿ دٌة طؾك ما هق ُمعتاٌد لئقتِؾ الشفقِد مصقبٌة زا بـل آدَم، فَؿ

ِؿقتاِت، مـ مصقبِة الؿقِت طؾك الػراِش ففق جاِهٌؾ، بؾ مقُت الشفقِد مـ أْيَسِر ال

 .(0)«وأفضؾِفا، وأطالها

ُن طؾقف الؿقَت، ويؽػقف -تعالك-يعـل أكف »: $وقال الؿـاويُّ  َسؽراتِِف  يفقِّ

ذُ   صقبًة هبا كػُسفُ  بَِبْذلِ  وَكْرَبُف، بؾ ُربَّ شفقٍد يتؾذَّ
ِ
 .(5)«كػِسِف يف سبقِؾ اهلل

                                                                    

ـَُف األلباينُّ يف 4442أخرَجُف الرتمذيُّ ) (4)  يف 5243) «صحقِح الجامِعِ »(، وحسَّ
ُّ

الصحقِح »(، وشقُخـا القادطل

 (.4038) «الُؿْسـَدِ 

 (.3/034)الـفايُة يف غريِب الحديِث  (8)

ـِ ماجف ) (3) ـِ اب  (.8/425حاشقُة السـديِّ طؾك ُسـَ

 (.8/490إغاثُة الؾَّْفػاِن ) (0)

 (.0/428فقُض الؼديِر ) (5)
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َِقممتر َِِّجِر َِ ممأ  َتمموُرَِاممدر ُِ مم َِبِِلُمخر َِوَقمملر
ِ

 ِِْ مممَأ َصمممِ ُِ  ر َ َقممموَسَِيمممَأُِهِ ِثرمممَبَِقأر
(1)ِ

ِ
 :-حػظف اهلل-قال أستاذكا و

َِ َاىِالُِيَّوُ ِِلمموَتِل مموِتِلولً مو
ِ

ِ ق ممممٍ ِصمممم وٍرِاِ  مممموٍتِوإقمممملِمِِ 
ِ َِ ٍِ مممموِذَِقَِ ممم ممم ِِلمممموِتِإالِ  سر ِ ء

ِ

ِ مممممأيٌجِ  قممممموُهِِلرمممممأيُجِ ممممم  أِمِِ 
ِ  

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 (.4/544مجؿقطُة الؼصائِِد الزهدياِت ) (4)
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وَن   الِوَساُم الرابُع والِعْشُ
 اجلفاُد سقاحُة هذه األمِة 

## 

ـِ أبل داوَد بسـٍد صحقٍح  ـْ َحِدْيِث َأبِل ُأَماَمَة  (4)جاء يف ُسـَ
َأنَّ َرُجاًل َقاَل:  ڤمِ

، اْئَذْن لِل فِل 
ِ
 َيا َرُسقَل اهلل

ُّ
َقاَحِة. َقاَل الـَّبِل تِل اْلِجَفاُد فِل َسبِقِؾ : »ملسو هيلع هللا ىلصالسِّ إِنَّ ِسقاَحَة ُأمَّ

 «.-َتَعاَلك-اهللِ 

ُح: ْ  اًرشَّ

ْقِح يف  دلَّ الحديُث طؾك أن الجفاَد هق سقاحُة هذه األمِة، والسقاحُة مـ السَّ

اِت، وقد كان هذا يف  األمِؿ الؿاضقِة، وهق األرِض إذا َذَهَب فقفا لؾتعبُِّد وَتَرَك الَؿَؾذَّ

  مؼصقُد الساِئِؾ فلْخَبَرهُ 
ُّ

، فَقْخُرُج  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل
ِ
َأنَّ سقاحَة هذه األمِة الجفاُد يف سبقِؾ اهلل

 أفقاًجا، وَكْشِر اإلسالِم 
ِ
ـِ اهلل الؿجاِهُد مـ وصـِِف لجفاِد األطداِء، وإدخاِل الـاِس يف دي

ِد ل مخرِة، وسعادِة العؿِؾ الصالِِح، ما يجعُؾ يف ربقِع األرِض، وفقفا مـ كعقِؿ التََّزوَّ

 الؿسؾَؿ يحقا حقاًة صقبًة.

مممملٍِ ِلِممممَلِِرُِخ ر نر ََ ممممَتَ  َِ مممموِِ ر ْر َو َِ َِ مممم
ِ

ِِلُمتءِقب مممممممممو  ُْ َِزِ
ِْ ِ ِء َِ َخبرمممممممممُأِِلممممممممم

ِ َهِاِِلممممممممل  ربوَِ ممممممممَأِ ٌِ ممممممممُأرر ِوالَِيغر
ِ

و ِ ب ممممو  ََ مممموَرِِل ُْ ُه َمممموَهَِ ممممَأىُِد
(2)ِ

ِ  

 

                                                                    

َحُف األلباينُّ يف 8024أخرَجف أبق داوَد ) (4)  (.8439) «صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ

 (.8/40اُت )الؼصائُِد الزهدي (8)
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 وَن الِوَساُم اخلامُس والِعْشُ 
 ادجاهُد ال تضقُع ساطٌة من ساطاتِِه بغِر ثواٍب 

## 

ِحْقِحقـ»َجاَء فِل  ـْ َحِدْيِث َأبِل ُهَرْيَرَة  (4)«الصَّ
  ڤمِ

ِ
َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ـْ ُيَجاِهُد فِل َسبِقؾِفِ -َمَثُؾ اْلُؿَجاِهِد فِل َسبِقِؾ اهللِ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  َكَؿَثؾِ  -َواهلُل َأْطَؾُؿ بَِؿ

اِئِؿ اْلَؼاِئِؿ، وَ  ََّة، َأْو َيْرِجَعُف الصَّ اُه َأْن ُيْدِخَؾُف اْلَج َؾ اهللُ لِْؾُؿَجاِهِد فِل َسبِقِؾِف ِبَلْن َيَتَقفَّ َتَقكَّ

 «.َسالًِؿا َمَع َأْجٍر َأْو َغـِقَؿةٍ 

ُح: ْ  اًرشَّ

 ال تضقُع ساطٌة مـ ساطاتِفِ 
ِ
بغقِر  دلَّ الحديُث طؾك أنَّ الؿجاهَد يف سبقِؾ اهلل

ـْ جاَهَد يف سبقؾِِف، ابتغاَء َمْرَضاتِفِ   لَِؿ
ِ
 .ثقاٍب، وهذا مـ تؽريِؿ اهلل

ـُ حجٍر  ؛ يف »: $قال اب
ِ
َشبََّف حاَل الصاِئِؿ الؼاِئِؿ بحاِل الؿجاِهِد يف سبقِؾ اهلل

طًة طـ َكْقِؾ الثقاِب يف كؾِّ حركٍة وسؽقٍن؛ ألنَّ الؿراَد مـ الصاِئِؿ الؼاِئِؿ مـ ال َيْػُتَر سا

، وكذلؽ الؿجاهُد ال تضقُع ساطٌة مـ ساطاتِِف بغقِر ثقاٍب   .(8)«العبادِة فلجُرُه مستِؿرٌّ

َِيمم َجِر َِوَقمموَمَِ َ ممجر ُِي ر ِممأر َِصمموَمَِلممجر َِ َمممدر
ِ

 ِِْ مل  ََ مِبِِا رمَلِِلتء ِِلَ َتىِ ِميِِلَ ار ُْ ََّو ِِْ
ِ ِ مممهِِ مممِجبرِ ِ ُ أر َِلَ مممتءوَنَِ ممموَِ مممبرَدِِلاء

ِ

ٍأِ  ِِِْوَ مموِهِأَِلممأر ممَأ ْر ممَنَِد َلبرَ ممً َِ حر
(3)ِ

ِ  

 

                                                                    

 (.4222( والؾػُظ لف، ومسؾٌؿ )8222رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.2/4فتُح الباري ) (8)

 (.4/544الؼصائُد الزهدياُت ) (3)
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وَن  ادُس والِعْشُ  الِوَساُم السَّ
ُؿوَن  عَّ ـَ فداُء طذ هنٍر بباِب اجلـِة َيَت  الشي

## 

ـِ َطبَّاٍس  (4)َجاَء فِل ُمْسـَِد أحؿَد بِسـٍَد صحقٍح  ـْ َحِديِث اْب
َقاَل: َقاَل  ڤمِ

 
ِ
َفَداُء َطَؾك َباِرٍق : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل ضَراَء، َيْخُرُج َطَؾْقِفْؿ فِل ُقبٍَّة َخ  -بَِباِب اْلَجـَّةِ  َكَفرٍ -الشُّ

َِّة ُبْؽَرًة َوَطِشقاا ـَ اْلَج  «.ِرْزُقُفْؿ ِم

ُح: ْ  اًرشَّ

ؿقَن وجاَء يف  دلَّ الحديُث طؾك َأنَّ الشفداَء طؾك بارٍق )هنٍر بباِب الجـِة( َيَتـَعَّ

 قَن.حديٍث آَخَر أهنؿ َيْسَرُحقَن يف الجـِة وَيْؿَرُح 

يف قبٍة خضراَء يخرُج  -هنٍر بباِب الجـةِ -: )الشفداُء طؾك بارٍق $قال الؿـاويُّ 

اُقفؿ طؾك أرواِحفؿ َفَقِصُؾ طؾقفؿ ِرْزُقُفؿ مـ الجـِة بؽرًة وطشقًّا( يعـل ُتْعَرُض أرز

ا وطشقًّا َفَقِصُؾ  ْوُح والَػَرُح كؿا ُتْعَرُض الـاُر طؾك آِل فرطقَن ُغُدوًّ إلقفؿ  إلقفؿ الرَّ

الَقَجُع، وفقف داللٌة طؾك أنَّ األرواَح جقاِهُر قائؿٌة بلكػِسفا مغايرٌة لؿا َيُحسُّ مـف الَبَدُن 

ـُ وطؾقف فتخصقُص دراكةتبؼك بعد الؿقِت  ، وطؾقف الجؿفقُر وبف َكَطَؼْت اآليُة والسـ

الؼاضل. ويف بالؼرِب مـ الربِّ ومزيِد البفجِة والؽرامِة َذَكَرُه  الشفداِء الختصاِصفؿ

 وال َأَحبَّ ـهذا الخرِب كؿا َقْبَؾُف ت
ِ
بقف طؾك فضِؾ الجفاِد وكقػ ال وهق َبْقُع الـػس مـ اهلل

 أطظُؿ االحتساِب، وقد قال اهلُل 
ِ
گ }: -تعالك-إلك اإلكساِن مـ كػِسِف َفَبْذُلفا هلل

ؿ اآليُة. وكاِهقَؽ بف شرًفا طـد أهِؾ الَبَصِر حقُث وَصَػفُ  {گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

بلهنؿ أحقاٌء طـد ربِّفؿ، وهذه ِطـِْديَُّة تخصقٍص وتشريٍػ والؿراُد حقاُة األرواِح يف 

ُج زوجُتُف. قال  الـعقِؿ األبديِّ ال حؼقؼَة الحقاِة الدكققيِة بدلقِؾ َأنَّ الشفقدَ  يقَرُث وُتَزوَّ

: وال يؾزُم مـ كقكِفا حقاًة حؼقؼًة أن تؽقَن األبداُن معفا كؿا ك اكت يف الدكقا الؿؼريزيُّ

                                                                    

َحفُ األلباينُّ يف 8394أخرَجفُ أحؿُد يف مسـِدهِ ) (4) ـاُدُه صحقٌح، وصحَّ  (.8208« )صحقِح الجامِعِ »(، وقال ُمَحؼُِّؼقُه: إس
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التل تشاهُدها بؾ  مـ االحتقاِج إلك الطعاِم والشراِب وغقر ذلؽ مـ صػاِت األجسامِ 

يؽقُن لفا حؽٌؿ آَخُر فؾقس يف العؼِؾ ما يؿـُع إِثباَت الحقاِة الحؼقؼقِة لفؿ وأما 

 .(4)اإلدراكاُت فحاصؾٌة لفؿ ولساِئِر الؿقتك

ِ َممممنر  َ َوُِ ِدصمممحوِ ِِلسممَوِْ ُِ  َِ ممَأرر
ِ

ٍ َِوَريرَحممموٍنَِوَ ممموُِهمممَوَِد رَامممُبِ ِممم  َِأور
ِ ممَأُ ِ ِمميِِلَج ءمموِتَِ جر ِمميِ َِموَرَهممو ِوَ سر

ِ

ممَةِِلِمبرمموِهَِوَ أرُ ممُبِ  ِ ِ ر ممَأُ ِ ِممدر َوَ  ر
(2)ِ

ِ  

 

 

 

 

 

                                                                    

 (.0/424ِر )فقُض الؼدي (4)

 (.4/582الؼصائُد الزهدياُت ) (8)
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وَن  اِبُع والِعْشُ  الِوَساُم السَّ
 إطاكُة الِل لؾؿجاِهِد ِف سبقؾِِه 

## 

ـِ الرتمذيِّ بسـٍد صحقٍح  ـْ َحِدْيِث َأبِل ُهَرْيَرَة  (4)َجاَء فِل ُسـَ
  ڤمِ

ِ
َأنَّ َرُسقَل اهلل

ْقُكُفْؿ: الُؿَجاِهُد فِل َسبقِؾ اهللِ، َوالُؿَؽاَتُب الَِّذي ُيرِيُد ؼٌّ َطَؾك اهللِ طَ َثاَلَثٌة َح »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص

َّاكُِح الَِّذي ُيِريُد الَعَػاَف اأْلََداءَ   .«، َوال

ُح: ُ  اًرشَّ

ٌد ُمَعاٌن.َدلَّ الحديُث طؾك َأنَّ ال  ؿجاهَد مقفٌَّؼ ُمَسدَّ

 « َحؼٌّ َطَؾك اهللِ َطْقُكُفؿْ »فؼقُلُف: 
ِ
 .(8)أي: واجُب اإلكجاِز بَِقْطِد اهلل

 َطْقُكُفؿْ  َثاَلَثٌة َحؼٌّ َطَؾك اهللِ »»: $قال الؿـاويُّ 
ِ
إِلِطالِء  «: الُؿَجاِهُد فِل َسبِقِؾ اهلل

 
ِ
ِذي ُيِريُد اكؾؿِة اهلل َي ما ُكقتَِب طؾقف ألََداَء أي الذي كقَُّتُف أن، َوالُؿَؽاَتُب الَّ َوالـَّاِكُح  ،يقدِّ

ِذي ُيِريُد الَعَػاَف  كا والؾقاِط َخصَّ الثالثَة؛ »الَّ ِة َفْرِجِف طـ الزِّ أي: الؿتزوُج بَِؼْصِد ِطػَّ

فا الثالث ِة وأشؼُّ هنا مـ األمقِر الشاقَّ
ِ

 .(3)«أل

َِصممموِ  َِ َِِْ مممَوٌِ ِإِنء ِجََّمممو ََِّوَو ِممميِِلر
ِ

ِخمَبجِِ  ُ ورَِ َ ِِلر ُحوِرَِ قر َخبرِأَِوِلر ِ ِيِِلر
ِ َتِخمممممأٌِ مممممُروٌرَِوُ  ر َتَِ َم ر َِظَ مممممأر َِوإِنر

ِ

جِِ  ََ َِهُِِ ِ ممممممول   َِ مممممم َْ ممممممَنِ ُِقتِ ر َِوإِنر
ِ ٍنَِغبرمممِأَِ و َِبممم ٍِ ِ َِج ءممموِتَِاممملر َِ و رِ مممأر

ِ

مِِ  ِِ َِ مممَِّبًلَِِغبرمممَأُِ  رََّممم َِد رمممَنُِ مممنء ِإِنر
ِ

 

                                                                    

ـَف األلباينُّ يف 4455أخرَجُف الرتمذيُّ ) (4)  (.3429) «الؿشؽاةِ »(، وحسَّ

 (.8/454الـفايُة ) (8)

 (.4/020التقسقُر بشرِح الجامِِع الصغقِر ) (3)
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وَن الِوَساُم الثَّ   اِمُن والِعْشُ
 ادجاهُد يليت يوَم الؼقامِة وُجْرُحُه يػوُح ِمْسًؽا

## 

  ڤَحِدْيِث َأبِل ُهَرْيَرَة  مِـ (4)«صحقح البخاريِّ »َجاَء يف 
ِ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ يُ -َؾُؿ َأَحٌد فِل َسبِقِؾ اهللِ َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه، اَل ُيؽْ » إاِلَّ  -ْؽَؾُؿ فِل َسبِقؾِفواهلُل أْطَؾُؿ بَِؿ

يُح ِريُح اْلِؿْسِؽ  ِم، والرِّ ْقُن َلْقُن الدَّ  .«َجاَء َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َوالؾَّ

ُح: ْ  اًرشَّ

، فنكف يليت يقَم الؼقامِة طؾك 
ِ
دلَّ الحديُث طؾك أنَّ الؿجاِهَد متك ُأِصقَب يف سبقِؾ اهلل

مِ  يُح ِريُح اْلِؿْسِؽ.الحاِل الذي ماَت طؾقف، والؾَّْقُن َلْقُن الدَّ  ، والرِّ

ـُ َحَجٍر  قال العؾؿاُء: الحؽؿُة يف َبعثِِف كذلؽ أن يؽقَن معف »: $قال الحافَظ اب

 
ِ
 .(8)«-تعالك-شاهٌد بػضقؾتِِف بَِبْذلِِف َكْػَسُف يف صاطِة اهلل

ِر ََِّممممممو ِدلممممممَوُِنِ 
ِ
 ِِ ِِ َِ ُمُِغمممممم ُِ ُ ممممممور

ِ

ممٍةِ  ٌمِوَ ِمسر ُ ََّمموَِ مموَ ِاَِغمملِِاََِْ أر
(3)ِ

ِ  

 

 

                                                                    

 (.8243رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.84/4فتُح الباري ) (8)

 (.4/544الزهدياِت ) مجؿقطُة الؼصائِدِ  (3)
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وَن  اِسُع والِعْشُ  الِوَساُم التَّ
 معرفُة الـساِء بػضِل اجلفاِد وكصقُبُفنَّ مـه

## 

ـْ َحِدْيِث  (4)«صحقح البخاريِّ »َجاَء يف 
، ڤَطاِئَشَة مِ

ِ
 َأكََّفا َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

 «.َـّ َأْفَضَؾ اْلِجَفاِد حجٌّ َمْبُرورٌ اَل، َلؽِ »َكَرى اْلِجَفاَد َأْفَضَؾ اْلَعَؿِؾ، َأَفاَل ُكَجاِهُد؟ َقاَل: 

ُح: ْ  اًرشَّ

  الحجُّ الؿربورُ 
ِ
، وأدَّى مـاِسَؽُف -تعالك-هق الذي أخْؾَص صاِحُبف الـقََّة فقف هلل

 
ِ
َة الؿسؾؿقـ، ملسو هيلع هللا ىلصطؾك َهْدي رسقِل اهلل  وَأِذيَّ

َ
ولؿ يجامِْع َأْهَؾُف يف  واجتـَب الؿعاصل

مـ الؾَّْغِق والباصِِؾ، وكاكْت كػؼُتُف َحالاًل، وأكػَؼ يف  وقٍت ال َيَحؾُّ لف، وَحِػَظ لساَكفُ 

ُف مربوًرا. ُؼُف اهلُل، فنذا َجَؿَع الحجُّ هذه الصػاِت كان َحجُّ  الخقِر بَِؼْدِر ما يقفَّ

ـَ َفْضَؾ الِجفاِد، مـ وجقٍه:  فدلَّ الحديُث طؾك َأنَّ الـساَء َيْعِرْف

ُل:  َـّ بف الرجاُل مـ هذا الَػْضِؾ.َتَطؾُُّع الـساِء إلالِقْجُف األوَّ  ك ما َسبَِؼُف

 لَِؼْقلِفا. ملسو هيلع هللا ىلص: كرى الجفاَد أَْفَضَؾ العؿِؾ، وإقراُر الرسقِل ڤققُل طائشةَ الِقْجفُ الثَّاكِل: 

َقْقٌد َكْقَن الِحجِّ أفضُؾ  «َـّ أفضَؾ الِجفاِد، َحجٌّ مبرورٌ لَؽِ : »ملسو هيلع هللا ىلصققُلُف الِقْجُف الثَّالُِث: 

( ويف هالجفاِد بؽقكِِف لؾـ َـّ
ذه زيادُة تلكقٍد لؽقِن الجفاِد أفضُؾ األطؿاِل لغقِر ساِء، )َلؽِ

 الـساِء.

ٌنِ مممُ ُهُِ مممحر مممَنِ َِمممموٍسَِدصر ِإَذَِِ َججر
ِ

بممأُِ  َِ ممِنِِلر َِ جء ممَنَِوَلرِممدر َِ َممموَِ َججر
ِ َِلب َ ممممممممم ٍِ ُِ مممممممممبء َ مممممممممُبُِِ ِإاِلء ِالَِيقر

ِ

َِ  رممُأورُِ 
ِ
َِ برممَنِِ  َِ مم ء َِ ممدر َ مموُِ ممب 

(2)ِ
ِ

                                                                    

 (.4584رواُه البخاريُّ ) (4)

َؿْؼَؿِؼ ) (8)  (.82ديقاُن الشَّ
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اَلُثوَن   الِوَساُم الثَّ
 ادجاهُد ِف سبقِل الِل ِمْن أَْسَعِد الـاِس 

## 

ـْ َحِدْيِث َأبِل ُهَرْيَرَة  (4)«َصِحْقِح الُبَخاِري»َجاَء فِل 
  ڤمِ

َّ
ـِ الـَّبِل َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ٌة َقَدَماُه، إِْن َكاَن فِل ُصقَبك لَِعْبٍد آِخٍذ ِبِعـَاِن َفَرِسِف فِل َسبِقِؾ اهللِ، َأْشَعٌث َرأُسُف، ُمْغَبرَّ »

اَقِة، إِْن اْسَتَلَذَن َلْؿ ُيْمَذْن َلُف،  اَقِة َكاَن فِل السَّ اْلِحَراَسِة َكاَن فِل اْلجَراَسِة، َوإِْن َكاَن فِل السَّ

عْ   «.َوإِْن َشَػَع َلْؿ ُيَشػَّ

ُح: ْ  اًرشَّ

 مـ َأْسَعِد الـاسِ 
ِ
َنَّ مـ كاَن ُمْؼباًل دلَّ الحديُث طؾك أن الؿجاهَد يف سبقِؾ اهلل

ِ
؛ أل

، فؼد حاَز السعادَة وراحة الباِل،  ُؿقِّ َة لسػِرِه، مـ غقر َقْصِد السُّ طؾك شلكِِف، َيُعدُّ الُعدَّ

ـْ كان طؾك مثِؾ الحاِل الذي َذَكَر يف الحديِث. ـْ ال يـاُل ذلؽ إال َم  لؽ

ـُ َحَجٍر  طؾك العؿِؾ بؿا إشارٌة إلك الَحضِّ « صقبك لعبٍد...»ققُلُف:  $قال اب

 .(8)َيْحُصُؾ بف خقُر الدكقا واآلخرةِ 

، فنن اتػَؼ لف السقُر  ُؿقَّ ْكِر ال َيْؼِصُد السُّ : الؿعـك أكف خامُِؾ الذِّ ـُ الجقزيِّ وقال اب

ساَر، فؽلكف قال: إن كان يف الحراسِة استؿرَّ فقفا، وإن كان يف الساقِة استؿرَّ فقفا. ققُلُف: 

عْ  إن استلذَن لؿ يقَذنْ » فقف ترُك ُحبِّ الرياشِة والشفرِة وَفْضُؾ « لف وإن َشَػَع لؿ ُيَشػَّ

 .(3)الخؿقِل والتقاُضعِ 

َ ممممى َْ ِإذِِ
ِْ ِ  سمممميِل جَّممممو َِ ممممُأِال 

ِ

ِصممممموُتِِل  بمممممِأِ ر مممممُنِدوَسِِْنِِ 
ِ

                                                                    

 (.8222رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.4/23فتُح الباري ) (8)

 (.4/23الؿرَجُع السابُِؼ ) (3)



 
111 

 

َجتِممي ُنِ بممِهُِ َّر ِ مم ذِِِ ممت َُنَِ ممََّلر
ِ

ِوإذُِِ  َممممممممُنِ ويُتممممممممُهِ َِج مممممممموين 
ِ ِ ممم نِِ ت مممأر وِ مممونِذلمممةِ    مممي

ِ

ممممممَةِخبممممممُأِد ممممممونِِ  ِوإذُِِقتِ ر مممممموِ ِ ر
ِ َِِ ِ وصممممممُأِْي ِممممممهِِ ِوِا ممممممجِ ممممممَأنء

ِ

ُهِ رتونِمممممممممِ ِِِهيممممممممممونِِ   ِ ممممممممم
َِ ِوُ 
ِ ِ

ر
ِي تِ ممممي َِدنر ِ رمُتممممُهِِقتَاممممنر ِلرممممدء

ِ

ِِْ  َِاممممَّجِلِمَمممممونِِ  ِ َممممَ ِِلَ مممممو
ِ وِنِيظَّمممممُأِ ممممم رَُّجُِ ممممم ء ِِل ء ُِ ِيتمممممموي

ِ

َ ممممىِظمممموهًأِِلَبممممونِِ  ِ مممموِ ممممونَِيخر
ِ َّممممجدوِير ممممُنِِلر مممموَرِيِِ ََ ُمِْم ِِ مممم َِّر

ِ

ِ(1)دوِي مم  يِِل ممَّلَِ ِاِِلمبمملِنِِ 
ِ  

 

 

 

 

 

                                                                    

 (.485/348أرشقُػ أهِؾ الحديِث ) (4)
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الُثوَن   الِوَساُم احلادي والثَّ
 ادجاهُد ِف سبقِل الِل جيري له َطَؿُؾُه الذي كان يعؿُؾُه 

## 

ـْ َحِدْيِث َسْؾَؿاَن  (4)«صحقِح مسؾؿٍ »جاء يف 
  ڤمِ

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ـْ ِصَقاِم َشْفٍر َوِقَقاِمِف، َوإِْن َماَت َجَرى َطَؾْقِف َطؿُؾُف الَِّذي ِرَباُط َيقْ »َيُؼقُل:  ٍم َوَلْقَؾٍة َخْقٌر ِم

ـَ اْلُػتَّانَ   «.َكاَن َيْعَؿُؾُف، َوُأْجِرَي َطَؾْقِف ِرْزُقُف، َوَأِم

ُح: ْ  اًرشَّ

ـُ ُقَدامَة  َفُف اإلماُم اب ًيا لؾ»: $الرباُط كؿا َطرَّ ؿسؾؿقـ طؾك اإلقامُة بالثغِر مؼقِّ

 الؽػاِر، والثَّْغُر ُكؾُّ َمؽاٍن يخقُػ أهُؾف الَعُدوَّ وُيِخْقُػُفؿ.

َنَّ همالِء َيْربِطقن خققَلفؿ، كؾٌّ ُيِعدُّ لصاِحبِف، 
ِ

وأصُؾ الرباِط مـ َرْبِط الخقِؾ؛ أل

ل الؿؼاُم بالثَّْغِر ِرباًصا، وإن  ـْ فقف... وأفضُؾ الرباِط الؿؼاُم بَلَشدِّ  لؿَفُسؿِّ الثغقِر  يؽ

هنؿ إلقف أحقُج، ومؼاُمُف بف َأْكَػُع...
ِ

 .(8)«َخْقًفا؛ أل

فدلَّ الحديُث طؾك َأنَّ مرابَطَة الؿجاِهِد يف َثْغٍر مـ ثغقِر الؿسؾؿقـ لفا مـزلٌة طظقؿٌة 

 
ِ
، بؾ إن گطـَد اهلل

ِ
ـُ فقـػُؼفا يف صاطِة اهلل ، ففل خقٌر مـ الدكقا وما طؾقفا يحقُزها الؿمم

ولقؾٍة َخقٌْر مـ صقاِم شفٍر وققامِِف، ُيضاُف إلك ذلؽ أن ِرْزَقُف داِئٌؿ ال يـؼطُع، وأْمـَُف رباَط يقٍم 

 لؾؿجاِهِد الذي 
ِ
، ال َيخاُف مـ مقٍت وال كََصٍب وال غقِر ذلؽ، وهذا جزاٌء مـ اهلل مستؿرٌّ

 هؿا.اْقتََحَؿ الؿؽاِرَه وألؼك بـػِسِف يف الؿخاِوِف واألتعاِب مـ جقٍع وَطَطٍش وغقرِ 

َهِذِه َفِضقَؾٌة َضاِهَرٌة لِْؾُؿَرابِِط َوَجَرياُن َطَؿؾِِف طؾقف َبْعَدَمْقتِِف »: $قال الـقويُّ 

ٌة بِِف اَل ُيَشاِرُكُف فِقَفا َأَحٌد َوَقْد َجاَء َصِريًحا فِل َغْقِر ُمْسؾٍِؿ  ُكؾُّ َمقٍِّت ُيْخَتُؿ »َفِضقَؾٌة ُمْخَتصَّ

                                                                    

 (.4943رواُه مسؾٌؿ ) (4)

 (.9/843الؿغـل ) (8)
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ك َلُف َطَؿُؾُف إَِلك َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ َطَؾك َطَؿِؾِف إاِلَّ اْلُؿرَ  ُف ُيـَؿَّ َوُأْجِرَي َطَؾْقِف » ملسو هيلع هللا ىلص، َقْقُلُف «اِبَط َفنِكَّ

 « ِرْزُقفُ 
ِ
َفداِء  -َتَعاَلك-ُمَقافٌِؼ لَِؼْقِل اهلل َواأْلََحاِديث  {ں ں ڻ ڻ}فِل الشُّ

ـْ ِثَؿاِر اْلَجـَّ 
َفَداِء َتْلُكُؾ مِ ابَِؼُة َأنَّ َأْرَواُح الشُّ  .(4)«ةِ السَّ

مممممجٌِ ظء ََ مممممٌأُِ  ْر ِ َِد ِِرَ ممممموَطِِلَممممممأر ِوإِنء
ِ

 ِِْ مممممممل  ََ َقممممممموِ ِولتء مممممممٍأِلِ   ُِ ممممممم ِزُمَِ غر
ِ َر ِممهِِ

ممُأِ ِ ْر ممِأيَِا ممىَِ برممٍنِ ِممِهَِد ِوَيجر
ِ

تَِتممموِنِ ُم رَحممملِِ  ِ و ر َ در ِر َ َحممميَِوُيممم
(2)ِ

ِ  

 

 

 

 

                                                                    

 (.43/44طؾك مسؾٍؿ ) رُح الـقويِّ ش (4)
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الُثوَن  ايِن والثَّ  الِوَساُم الثَّ
 اِر أََبًداال جيتؿُع كافٌر وقاتُؾُه ِف الـ

## 

  (4)«صحقِح مسؾؿٍ »َجاَء فِل 
ِ
ـْ حديِث َأبل ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسقَل اهلل

اَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصمِ

َّاِر َأَبًدا  .«َيْجَتِؿُع َكاِفٌر َوَقاِتُؾُف فِل ال

ُح: ْ  اًرشَّ

 
ِ
دلَّ الحديُث طؾك َأنَّ الؿجاِهد إذا َقَتَؾ كافًرا ال يجتؿُع معف يف الـاِر وَفْضُؾ اهلل

 واسٌع واهلل ذو الَػْضِؾ العظقِؿ.

َّاِر َأَبًدا» ملسو هيلع هللا ىلصَقْقُلُف  $قال الـقويُّ  اَل »َوفِل ِرَواَيٍة: « اَل َيْجَتِؿُع َكاِفٌر َوَقاِتُؾُف فِل ال

َّاِر اْجتَِؿاًطا َيُضرُّ َأَحُدُهؿا اآْلَخرَ  . َقاَل: «يجتؿعاِن يف ال
ِ
ـْ ُهْؿ َيا َرُسقَل اهلل ، ِققَؾ َم

ـٌ قَ » َواَيِة اأْلُوَلك ُيْحَتَؿُؾ َأنَّ َهَذا ُمْخَتصٌّ «دَ َتَؾ َكاِفًرا ُثؿَّ َسدَّ ُمْمِم ؛ َقاَل اْلَؼاِضل فِل الرِّ

ًرا لُِذُكقبِِف َحتَّك اَل ُيَعاَقَب َطَؾْقَفا ـْ َقَتَؾ َكافًِرا فِل اْلِجَفاِد َفَقُؽقُن َذلَِؽ ُمَؽػِّ  .(8)«بَِؿ

ـُ َحْزٍم   :$قال اب

ِا مممموٌمَِدُ ث َّمممموُ  مممموَيِ ممممدِِلممممل بوِ
ِ

ٍِْو وِضمممممأِِ  ِ مممممو ِود  مممممُأهوِاُِ مممممب 
ِ ممم َِدِِلتمممي ِْاممموٌ ِإلمممىِِلقمممأ ِنِوِلس 

ِ

َأهمموِاِِلمحوِضممأِِ  َِ  َوَ ممىِرْمموٌسِِذ ر
ِ ِودلممممُِمِدلممممأَِأِِلثغمممموِرُِ جوهممممًلِ

ِ

ُسِ ممممممو ِأِِ  َِ ممممممأو  ممممممٌ ِ ممممممورتر ََ ِإذَِِهبر
ِ َقمممىِِ ممممو يِ قممم ً ِغبمممَأُِ ممملر ِأٍِ َلر

ِ
ِأل
ِ

ِأِِلَمممموِليِوِل  ِأقمممموِقِِل مممموِ ِأِِ ُِسمممممر
ِ َ ممِ ِِلممَوَغى  وً مموِ مم ِِلر مموِرِاَِ ور

ِ ِ
ِ

ممممأُمِ مممموٍتِل  تممممىِقتممممُبِ ممممو ِأِِ  ِوَد ر
ِ

                                                                    

 (.4294رواُه مسؾٌؿ ) (4)

 (.43/32شرُح الـقويِّ طؾك مسؾٍؿ ) (8)
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ِِ ممممو يِ َِغبرِأهمممو ِالِ جَمممبر ِ بممموَِر  
ِ

َ   مميِ ممدَِق ممبِدِِلمقممو ِأِِ  ََ والَِ جر
(1)ِ

ِ
 :-حػظف اهلل-قال أستاذكا و

ِ ممممم حونِر  ممممميِل  مممممَّبلِ رو ممممم ٌِ
ِ

ِ ممممموِ وَلَّممممموِد مممممٌلِ مممممدِِأل مممممأِرِِ 
ِ ِي قمممىِِهلمممَهِا مممىِِل مممَّوْ ِرِضمممًبو

ِ

مممممممَ ِِهيثمممممممورِِ  مممممممِهِقِمء ِويمممممممأىَِلَلير
ِ ِلقلو ِمممممهِِ ٍنُِزي  مممممنر ِْ ممممموِتَِاممممملر

ِ

ِ مممممممولحوِرِوِلقبَممممممموِنِوِأل مممممممورِِ 
ِ ِ و و ِمممممممهِِ ِداموُلمممممممُهِلمممممممجِ  ق ممممممم ر

ِ

ِودْوُرهمممموِ  قممممىِا ممممىِِ ممممتمأِرِِ 
ِ ًأِ خء َِ ً وِوُ ممممم مممممَنُِ َقممممملء مممممَليِدِ ِ ر ُِخ ر

ِ

ِرِِ وه مممممأِ َممممممُأهِدلممممموُسِِألاممممممو 
ِ ممممَنِ  ممممبَ ِ ممممَنِوإنُِقتِ ر ِ َّممممموَِقَت ر

ِ

َتِمَممممممممممونِاِ مممممممممموٍرِوالِاِِْرِِ  َِ جر
ِ  
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الُثوَن  الُِث والثَّ  الِوَساُم الثَّ
ْكَقا َوَما ِفقَفا ِة َخْرٌ ِمَن الدي َـّ  َمْوِضُع َسْوٍط ِِف اجْلَ

## 

ـْ َحِدْيِث َسْفٍؾ بـ سعد  (4)َجاَء فِل َصِحقِح الُبَخاِريِّ 
 َقاَل  ڤمِ

َّ
: َسِؿْعُت الـَّبِل

ْكَقا َوَما ِفقَفا، َوَلَغْدَوٌة فِل َسبِقِؾ اهللِ َأْو »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ـَ الدُّ َِّة َخْقٌر ِم َمْقِضُع َسْقٍط فِل اْلَج

ْكَقا َوَما ِفقَفا ـَ الدُّ  «.َرْوَحٌة َخْقٌر ِم

ُح: ْ  اًرشَّ

َت طؾك كػِسِف  دلَّ الحديُث طؾك تعظقِؿ أَْمر الجفاد وأكف ال يـبغل لؾؿجاِهدِ  أن ُيَػقِّ

 فننَّ الدكقا حؼقرٌة وأنَّ مقِضَع َسْقٍط يف الجـِة َخقٌْر 
ِ
الُػَرَص بؾ َيْستَِغؾُّفا يف الجفاِد يف سبقِؾ اهلل

َنَّ مِـ َشلِْن الراكِب إذا أراَد الـزوَل يف مـزٍل  مـ الدكقا وما فقفا، وإكؿا َخصَّ السقطَ 
ِ

ْكِر؛ أل بالذِّ

 َسْقصَ 
َ

ِْزَل ُمَعؾًِّؿا بذلؽ الؿؽاِن الذي يريُدُه لِئاَلَّ َيْسبَِؼُف إلقف أََحٌد.أن ُيْؾِؼل  ُف قبَؾ أن يـَ

ـُ َحجٍر  والحاِصُؾ َأنَّ الُؿراَد تسفقُؾ َأْمِر الدكقا، وتعظقُؿ َأْمِر »: $قال اب

ـْ َحَصَؾ لف مـ الجـِة َقْدَر َسْقٍط يصقُر كَلكَُّف َحَصَؾ لف َأْمرٌ  أطظُؿ مـ  الجفاِد، وأنَّ َم

َؾ مـفا أطؾك الدرجاِت؟ والـؽتُة يف ذلؽ أن سبَب  ـْ َحصَّ جؿقع ما يف الدكقا، فؽقَػ بَِؿ

َر أن هذا الَؼْدَر  التَّْلخقِر طـ الجفاِد الَؿْقُؾ إلك َسَبٍب مـ أسباِب الدكقا، َفـَبََّف هذا الؿتَلخِّ

 .(8)«القسقَر مـ الجـِة أفضُؾ مـ جؿقِع ما يف الدكقا

ِ
ء
ٍنَِ  ِ ءََّمممموَِ َحممممي َْ ءمممموِتَِامممملر َِاَ ممممىِ

ِ

َلممممىِو ِبرََّمممموِِلُمَخممممبءجُِ  َِ  َوزُلممممَةِِألُور
ِ َضممممو ََِّوِوِخَبو ََِّممممو َِاَ ممممىَِرور ء

َِوَ ممممي
ِ

مَأمُِ  َِاَ ىَِامبرٍدِ ََِّموَِلمبرَ ُِيسر ء
ِ(3)َوَ ي

ِ
                                                                    

 (.8298رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.4/40فتُح الباري ) (8)
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116 

 

 :-حػظف اهلل-قال أستاذكا و

مم وًِ ِإلممىِْ ممِ ِِلممأ مِدُِ  ر ِ ممو ِعر
ِ

َقمممممىِاِ  ِداولبَّممممموا مممممىِِلممممم  ِ ِلَِتأر
ِ َتِ مممه ِ وِضمممَ َِ ممموٍطِإنَِظِ مممأر ِ ممم نء

ِ

ِخبمممًأِِ مممأُِهِ مممدِِلمممل بوِو ممموِ بَّمممو 
ِ  
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الُثوَن  اِبُع والثَّ  الِوَساُم الرَّ
َة  َـّ ػي ُتْوِجَب لصاِحِبفا اجَل  ساطٌة ِف الصَّ

## 

 بسـٍد صحقٍح 
ِّ

ـِ الـسائل ـِ ُيَخامَِر َأنَّ  (4)َجاَء فِل ُسـَ ـْ َحِدْيِث َمالِِؽ ْب
ـَ  مِ ُمَعاَذ ْب

 
ِ
َثُفْؿ َأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل اهلل ـْ َقاَتَؾ فِل َسبِقِؾ اهللِ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَجَبٍؾ َحدَّ ـْ َرُجٍؾ  ۵َم ِم

ـْ ِطـِْد َكْػِسِف َصاِدًقا، ُثؿَّ ُمْسِؾٍؿ ُفَقاَق َكاَقٍة َوَج  ـْ َسَلَل اهللَ اْلَؼْتَؾ ِم َُّة، َوَم َماَت َأْو َبَت َلُف الَْج

َفا َتِجلُء َيْقَم  َفَؾُف َأْجرُ  ُقتَِؾ  ـْ َجِرَح ُجْرًحا فِل َسبِقِؾ اهللِ َأْو ُكؽَِب َكْؽَبًة َفنِكَّ َشِفقٍد، َوَم

ـْ ُجِرَح ُجْرًحا فِل  ْطَػَراِن، َوِريُحَفا َكالِْؿْسِؽ، َوَم اْلِؼَقاَمِة َكَلْغَزِر َما َكاَكْت، َلْقُكَفا َكالزَّ

َفَداءِ َسبِقِؾ اهللِ َفَعَؾْقِف َصابَ   .«ُع الشُّ

ُح: ْ  اًرشَّ

وهق مِؼداُر ما  -بَِضؿِّ الػاءِ -« ُفقاَق كاقةٍ »َدلَّ الحديُث طؾك أكف مـ شِفَد الؼتاَل 

ـِ مـ الراحِة ثؿ ماَت كقػؿا كان، ولق طؾك فراِشفِ  ـَ الَحْؾَبتق  فؼد َوَجَبْت لف الَجـَُّة. بق

ـَ  ـُ طثقؿق ـِ ُيؼاتُِؾ يف أي مؼد« ُفقاَق كاقةٍ »ققُلُف: »: $قال اب اَر ما بقـ الَحْؾَبَتْق

 هل العؾقا فنهنا َتِجُب لف الَجـَّةُ 
ِ
 لِتؽقَن كؾؿُة اهلل

ِ
 .(8)«سبقِؾ اهلل

ِِْل ممممموُِ  ممممموٌتِ ِا مممممىِْرِ ِِلجَّمممممو
ِ

ُِ  جممممممميِِلمِ  ب مممممممو 
ِ
مممممممِلِِ  ِ َحمر

ِ ِ  مامميِرغممَجِِضممبرِعِِلحمموِسِ تممى
ِ

ِيمبممممممممممُِِِ ِ ِ ءمممممممممموِِل مممممممممموْقب و 
ِ  :-حػظف اهللُ -قال أستاذكا و

مَعِ مو َِ  ر  ِ ِولوِ مواً ِاِِل م ِْوِهلر
ِ

ِِتِ  ِِاِِلمَسمممأء ًْ ِا ممملِِلرمممأيِجِخ مممو
ِ َتِ مواَتَّو مَِّلر ُت ر َِ ترً موِدوِِ ر ُِ نء ِإنر

ِ

مممَأِِل مممَّوِِْتِ  ْر ِ قممملَِضمممِم رَنِ ممموِد
ِ

                                                                    

 )أخرَجُف الـس (4)
ُّ

َحُف األلباينُّ يف 3404ائل  يف 4044) «صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ
ُّ

الصحقِح »(، وشقُخـا القادطل

 (.4449) «الُؿْسـَدِ 

ـَ ) (8) الحق  (.5/344شرُح رياِض الصَّ
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الُثوَن   الِوَساُم اخَلاِمُس والثَّ
ـَ  نَي َس ػي أَْفَضُل من طبادِة ِستي  ًة مؼام ادجاِهِد ِف الصَّ

## 

ـْ  (4)َجاَء فِل ُمْسـَِد َأحؿَد بسـٍد صحقٍح 
ـْ َحِدْيِث أبِل ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُجاًل مِ

مِ

 
ِّ

ـٌ َطْذَبٌة، َقاَل: َفَلْطَجَبُف  ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاِب الـَّبِل ْعِب َيْعـِل صِقَب ال-َمرَّ بِِشْعٍب فِقِف َطْق  -شِّ

 ؟ ُثؿَّ َقاُت فَؼاَل: َلْق َأَقْؿُت َها ُهـَا َوَخَؾقْ 
َّ

ُمَؼاُم »َفَسَلَلُف، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَل: اَل، َحتَّك َأْسَلَل الـَّبِل

 -َأَحِدُكْؿ 
ِ
ـَ َسـًَة، َأَما ُتِحبُّقَن َأْن  -َيْعـِل فِل َسبِقِؾ اهلل ـْ ِطَباَدِة َأَحِدُكْؿ فِل َأْهِؾِف ِستِّق َخْقٌر ِم

ََّة؟ َجاِهُدوا فِل َس  ـْ َقاَتَؾ فِل َسبِقِؾ اهللِ ُفَقاَق َيْغِػَر اهللُ لَُؽْؿ، َوَتْدُخُؾقَن الَْج بِقِؾ اهللِ، َم

َّةُ   «.كاَقٍة8 َوَجَبْت َلُف اْلَج

ُح: ْ  اًرشَّ

ـِ خقٌر مـ  ػِّ لحظًة مـ الزم  يف الصَّ
ِ
دلَّ الحديُث طؾك مؼاِم الؿجاِهِد يف سبقِؾ اهلل

.
ِ
ـَ سـًة، فاكظْر أيَّ شلٍء َيْعِدُل الجفاَد يف سبقِؾ اهلل  طبادِة ِستق

 ثؿ 
َّ

َب فقف فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ الـبل َأما ُتِحبُّقَن َأْن َيْغِػَر اهللُ َلُؽْؿ، »َحثَّ طؾك الجفاِد وَرغَّ

ََّة؟ َجاِهُدوا فِل َسبِقِؾ اهللِ  ، أي: إذا كـتؿ ُتِحبُّقن إن يغػَر اهلُل لؽؿ «َوَتْدُخُؾقَن اْلَج

 
ِ
 أْقَصُر صريٍؼ إلك مغػرٍة اهلل

ِ
لؾعبِد ثؿ دخقلِِف الَجـََّة ولق  ذكقَبؽؿ فالجفاُد يف سبقِؾ اهلل

 ماَت طؾك فراِشِف.

ُِ جوهمممممًلِ َِدَظممممبء ممممُنِر ممممميَِدنر َر ِ وَي
ِ

ممممممممُعِ  ِالِد َ ء
ِ
ِو غبممممممممِأِ  ممممممممِبِِ 

ِ ِد ممممموِ سممممم ٌجِ َقبمممممل ِو م َّجمممممي
ِ

مممُعِ  مممٌلِا مممىَِ مممَلىِِلحبممموِ َِوَ ور   َِاَّر
ِ

 

                                                                    

.45/020أخرَجُف أحؿُد ) (4) ـٌ ُؼقُه: إسـاُدُه َحَس  (، وقال ُمَحؼِّ
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اِدُس والثَّالثوَن   الِوَساُم السَّ
 داءِ أفضُل داٍر ِف اجلـِة داُر الشف

## 

ـْ َحِدْيِث َسُؿَرَة  (4)َجاَء فِل َصِحقِح البخاري
  ڤمِ

ُّ
ْقَؾَة : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِل َرَأْيُت الؾَّ

ـَ  ـُ َوَأْفَضُؾ، َلْؿ َأَر َقطُّ َأْحَس َجَرَة، َفَلْدَخاَلكِل داًرا ِهَل َأْحَس ـِ َأَتَقاكِل َفَصِعَدا بَِل الشَّ َرُجَؾْق

َفَداءِ  ا َهِذهِ ِمـَْفا، َقااَل: َأمَّ  اُر َفَداُر الشُّ  «.الدَّ

ُح: ْ  اًرشَّ

 
ُّ

، وال أفضَؾ مـفا، بؾ لؿ َيَر  ملسو هيلع هللا ىلصدلَّ الحديُث َأنَّ يف الجـِة داًرا لؿ َيَر الـبل ـَ أحس

ها اهلُل لؾشفداِء يف سبقؾِِف.  َقطُّ مِْثَؾفا؛ أطدَّ

 .(8)«هذا َيُدلُّ طؾك َأنَّ مـازَل الشفداِء أرَفُع الؿـاِزلِ »: $قال الؼسطالينُّ 

َْى َلِِلمممَِّيرَدَِ َج ءُ ممموُِِ مممُ َبِِلمممأء
َِ َِ ممم
ِ

مممممممَوِنِِ  ضر ِِلَِم َممممممموِزِسِِلأ  ُممممممممور َِوَ َبمء
ِ ََّمو ِِِل  ُ موَسِا مىِِلَمَرموِرِهُِ    َِصَ ُأور

ِ

َسمممونِِ  ِإِ ر ًقوِإَِلمممىَِ ممموِ ِبرمممِهِ ِمممدر َِ مممور
ِ ِِ ََِّمممو َضمممىَِ َُُّمممموء َلمممِ ِِلأء ِِ ِِ َِم ر ُلمممور َِ  َِ

ِ

 ُِْ ِِ ِممميِ مممَ ُحور ِدصر ِ(3) ءمممٍ َِوَدَ مممونَِِقممملر
ِ  

 

                                                                    

 (.8020سؾٌؿ )( والؾػُظ َلُف، وم8294رواُه البخاريُّ ) (4)

 (.8/020إرشاُد الساري ) (8)

 (.4/885الؼصائُد الزهدياُت ) (3)
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الُثوَن  اِبُع والثَّ  الِوَساُم السَّ
ُه الـارُ  سي  ادجاهُد الذي باَت حيرُس ِف سبقِل الِل ال مَتَ

## 

ـِ الرتمذيِّ بسـٍد صحقٍح  ـِ طبَّاٍس  (4)جاء يف سـ َرُسقَل َقاَل: َسِؿْعُت  ڤطـ اْب

 
ِ
ـٌ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل فؿا الـار: َطْق ـٌ باتْت َتْحُرُس  َطْقـاِن ال تؿسُّ ـْ َخْشَقِة اهللِ، َوَطْق َبَؽْت ِم

 «.فِل َسبِقِؾ اهللِ 

ُح: ْ  اًرشَّ

ُف الـاُر،   ال َتَؿسُّ
ِ
َدلَّ الحديُث طؾك َأنَّ الؿجاهَد الذي باَت يحُرُس يف سبقِؾ اهلل

 ولقس طقـاُه َفَؼْط.

فؿا الـارُ »»: $قال أبق العال الؿباركػقريُّ  َتَؿسُّ صاِحَبفؿا،  أي ال« طقـاِن ال تؿسُّ

 .(8)«بِالْجْزِء طـ الجؿؾِة. وَطبََّر بالَؿسِّ إَِشارًة إلك امتـاِع ما َفْقَقُف باألَْوَلك بَّرَ عَ فَ 

مممٍ ِ ِتر َمممَ ِِلَق رمممِأَِ مر َممم ُِ ِا بمممَةِ َِخمر
ِ

 ُِ  َ ِ ممدِِلتَممَّيِ َِا رممَةَِوَ مملر ر
ِوُ  رِجممي

ِ مممممممٍأِلب مممممممً ِو وَرهمممممممو ِِرَ ممممممموٍطِ َِثغر
ِ

َِي رَممم ُِو مموِتِ ممَّبٍلِ مموهِِ  ِِ ِِأِِلسممب
ِ

 :-حػظف اهلل-قال أستاذكا 

ممبِ ِِلممأ مِدِدو ِ ممدَِخ ر ِاممبٌدَِ َرممنر
ِ

 ِ
ِ
ممممُأَسِ ِمممميِ مممم بِبِِ  ِلَِتحر َِ ممممََِّأتر

ِ ِهمممبِ مممأى ُخ ِنِِل ممموَرِ مممو ظأر ِالَِ مملر
ِ

ِلَّمممممموِ مممممدِِأل ثممممموِسِوِأل مممممم وهِِ 
ِ  

 

                                                                    

 (.4439أخرَجُف الرتمذيُّ ) (4)

 (.5/884تحػُة األَْحقِذيِّ ) (8)
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الُثوَن  اِمُن والثَّ  الِوَساُم الثَّ
هِ الشفقُد ِف سبقِل الِل ال ُيْػ   َتُن ِِف َقْزِ

## 

 بسـٍد صحقٍح 
ِّ

ـِ الـسائل ـْ  (4)َجاَء فِل ُسـَ
ـْ َرُجٍؾ مِ ـِ َسْعٍد، َط ـْ َحِدْيِث َراِشِد ْب

مِ

 
ِّ

، َما بَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاِب الـَّبِل
ِ
ـَ ُيْػَتـُقَن فِل ُقُبقِرِهْؿ َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسقَل اهلل اُل اْلُؿْممِـق

ِفقَد؟ َقاَل:  ُققِف َطَؾك َرْأِسِف ِفْتـَةً »إاِلَّ الشَّ  «.َكَػك ِبَباِرَقِة السُّ

ُح: ْ  اًرشَّ

َنَّ السققَف قد َقْعَؼَعْت 
ِ

؛ أل ـِ ـُ بسماِل الَؿَؾَؽْق َدلَّ الحديُث طؾك َأنَّ الشفقَد ال ُيْؿَتَح

 فقَق ُرؤوِسفؿ، وأزيَز الرصاِص يف صدوِرهؿ.

 :-حػظف اهللُ -قال أستاذكا 

ًسمممممممممممممو ِديَّممممممممممممموِِل ممممممممممممموذُسَِ  ر
ِ

ِ و ممممممممممممممممممموا 
ِ
ِِ ممممممممممممممممممم بِبِِ 

ِ ممممممممَنِ ممممممممدِْ بمممممممموهَِ جممممممممًوِ ِ ِ ر
ِ

ِو ممممممممممممدِِلقمممممممممممموِِِأل و ممممممممممممو 
ِ ِو مممممممممممممدِِل ممممممممممممموِسَِ  مممممممممممممو ًِ

ِ

ِِلِج و ممممممممممممممممممممو 
ِ
ِو ممممممممممممممممممممدِِ 

ِ ـِ يف الؼبقِر $قال السـديُّ  َكَػك »: ققُلُف )ُيْػَتـُقَن( أي: ُيْؿَتَحـُقَن بسماِل الَؿَؾَؽْق

ـك الؾَّؿعاِن، واإلضافُة مـ أي: بالسققِف البارقِة مـ الربوِق، بؿع« ببارِقِة السققِف 

 
ِ
َػِة إلك الؿقصقِف أي: ثباُتفؿ طـد السققِف، َوَبْذُلُفْؿ أرواَحفؿ هلل  -تعالك-إضافِة الصِّ

 .(8)أطؾؿُ  -تعالك-دلقُؾ إِيؿاكِفؿ، فال حاجَة إلك السماِل واهلل 

ـَ  ـُ ُطَثقؿق ، فنكف ال َيْلتقفِ  $ وقال اب
ِ
َؽاِن الَؿؾَ  مـ مات مجاهًدا يف سبقِؾ اهلل

َنَّ بارقةَ  الؾَّذاِن يسلالكِِف طـ ديـِِف وَربِِّف وكبقِِّف؛
ِ

السققِف طؾك رأِسِف أكرُب امتحاٍن لف  أل

                                                                    

(4) ( 
ُّ

َحُف األلباينُّ يف 8453أخرَجُف الـسائل  (.0023) «صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ

(8) ( 
ِّ

 (.0/99حاشقُة السـديِّ طؾك الـسائل
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ِ
َض َرَقَبَتُف ألطداِء اهلل ، وإاِلَّ َلَؿا َطرَّ ـٌ  .(4)واختباٍر، وأكربُ دلقٍؾ طؾك أكف ممم

َِدهمممُبِِل مممَّوِْ ِاِِق ممموِرِقممملَِد  ِممموِ
ِ

ِذُِِق ِمممممُأوِ مممممدِ ت مممممٍ ِوِ مممممت  ٍِتِإ 
ِ ِويممموَمُِيممم رَ ُوِصممموٌرِلمممب ِيمممِِاُجَّج

ِ

لِمممِهُِذِامممأوِ  ِوِل ممموُسِقونممممٌ ِ مممدَِهور
ِ  

 

 

 

 

 

                                                                    

ْرِب ) (4)  (.8/0فتاوى كقٍر طؾك الدَّ
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الُثوَن  اِسُع والثَّ  الِوَساُم التَّ
 اجلفاُد أَْقََصُ صريٍؼ إىل اجلـِة 

## 

ـِ َمالٍِؽ  (4)َجاَء فِل َصِحقِح ُمْسؾِؿٍ  ـْ َحِدْيِث َأَكِس ْب
  َقاَل: اْكَطَؾَؼ َرُسقُل  ڤمِ

ِ
اهلل

  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ـَ إَِلك َبْدٍر، َوَجاَء اْلُؿْشِرُكقَن، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َوَأْصَحاُبُف، َحتَّك َسَبُؼقا اْلُؿْشِرِكق

َـّ َأَحٌد ِمـُْؽْؿ إَِلك َشْلٍء، َحتَّك َأُكقَن َأَكا ُدوَكفُ : »ملسو هيلع هللا ىلص َم  َفَدَكا اْلُؿْشِرُكقَن، َفَؼاَل «. اَل ُيَؼدِّ

 
ِ
ؿاَواُت َواأْلَْرُض ُققُمقا : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل ٍَّة َطْرُضَفا السَّ ـُ «. إَِلك َج َقاَل: َيُؼقُل ُطَؿْقُر ْب

، َجـٌَّة َطْرُضَفا ال
ِ
: َيا َرُسقَل اهلل «. َكْعؿْ »َسَؿاَواُت َواأْلَْرُض؟ َقاَل: اْلُحَؿاِم اأْلَْكَصاِريُّ

 
ِ
 َيا « لَِؽ: َبٍخ َبٍخ؟ما َيْحِؿُؾَؽ َطَؾك َققْ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َبٍخ َبٍخ. َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ِ
َقاَل: اَل َواهلل

ـْ َأْهؾَِفا. َقاَل: 
، إاِلَّ َرَجاَءَة َأْن َأُكقَن مِ

ِ
ـْ َأْهِؾَفا»َرُسقَل اهلل  «.َفنِكََّؽ ِم

ُح: ْ  اًرشَّ

دلَّ الحديُث طؾك َأنَّ الجفاَد َأْقَصُر صريٍؼ إلك َجـٍَّة طرُضفا السؿاواُت واألرُض 

ُجِؾ ودخقِل الجـِة إال أن ُيْؼَتَؾ وما مِـَّا مـ َأَحٍد إال  ـَ الرَّ وهق يرجق الَجـََّة، وما بق

َؼُف اهلُل. ُؼ مـ َوفَّ  بِِخالِف مـ ماَت طؾك فراِشِف والؿقفَّ

قممموِ َ ِلمممموِ قء مممحر َِ َ مممَأِِهلمممُهِِل ء
ِ

ِِْ  ممممَّلَِّجِو ممممم ونِِ  َِ َ ممممىِِلجَّممممو
ِ ْى ِخوضمموِِِلمَممورَهِلممجُِي ممولوِِ ممولأء

ِ

ِِهيقمممممونِِوِلمممممموُتِالِيخ ممممموُهِذوِ 
ِ  

 

                                                                    

 (.4944رواُه مسؾٌؿ ) (4)
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 اأْلْرَبُعوَن  الِوَسامُ 
َت ِضالِل السقوِف   اجلـُة ََتْ

## 

ـْ َحِدْيِث َأبِل بَ  (4)َجاَء فِل َصِحقِح ُمْسؾِؿٍ 
ـْ َأبِقِف، َقاَل: مِ ـِ َقْقٍس، َط  بْ

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ْؽِر ْب

 
ِ
َِّة َتْحَت » :ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت َأبِل َوُهَق بَِحْضَرِة اْلَعُدوِّ َيُؼقُل: َقاَل َرُسقُل اهلل إنَّ َأْبقاَب اْلَج

ْققِف   َفَؼاَم َرُجٌؾ َرثُّ اْلَفقَْئِة، َفَؼاَل: َيا َأَبا ُمقَسك، «. ضاَِلِل السُّ
ِ
أْكَت َسِؿْعَت َرُسقَل اهلل

اَلَم. ُثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  َيُؼقُل َهَذا؟ َقاَل: َكَعْؿ. َقاَل: َفَرَجَع إَِلك َأْصَحابِِف، َفَؼاَل: َأْقَرُأ َطَؾْقُؽْؿ السَّ

، َفَضَرَب بِِف َحتَّك ُقتَِؾ. ـَ سْقِػِف، َفَلْلَؼاُه، ُثؿَّ َمَشك بَِسْقِػِف إَِلك اْلَعُدوِّ  َكَسَر َجْػ

ُح: ْ  اًرشَّ

تحَت ضِالِل السققِف، وضاِلُل السققِف جْؿُع ضِؾٍّ َدلَّ الحديُث طؾك َأنَّ الجـَة 

َنَّ السققَف لؿا كاكت لفا ب
ِ

اِرَقُة ُشَعاٍع كان لفا ضِؾٌّ تحَتفا وهق بؿعـك بارقِة السققِف؛ أل

فنذا َدَكا الَخْصُؿ مـ الؿؼاتِِؾ َفَؼَتَؾُف صار تحَت ِضؾِّ سقِػِف، والؿعـك أن الضرَب 

 
ِ
 هق السبُب الُؿْقِصُؾ إلك الَجـَِّة. -تعالك-بالسققِف يف سبقِؾ اهلل

َـِّة تحَت ضاِلِل الس: »ملسو هيلع هللا ىلصققُلُف » :$قال الـقويُّ  قال العؾؿاُء: «. ققِف إِنَّ أبقاَب الَج

 .(8)«معـاه: إِنَّ الجفاَد وُحَضقَر معركِة الؼتاِل صريٌؼ إلك الجـِة وَسبٌَب لدخقلفا
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 الِوَساُم احلادي واألربُعوَن 
 أفضُل اجِلفاِد من ُطِؼَرجواُدُه وأُْهِريَؼ َدَمُه 

## 

 بسـٍد صحقٍح 
ِّ

ـِ الدارمل ـْ َحِدْيِث َجابِر  (4)َجاَء فِل ُسـَ
َقاَل: ِققَؾ: َيا َرُسقَل  ڤمِ

، َأيُّ اْلِجَفاِد َأْفَضُؾ َقاَل: 
ِ
ـْ ُطِؼَر َجَقاُدُه، َوُأْهرِيَؼ َدُمفُ »اهلل  .«َم

ُح: ْ  اًرشَّ

دلَّ الحديُث طؾك َأنَّ أطؾك الجفاِد ِسـاًما، وأطَظَؿُف َأْجًرا مـ ُطِؼَر جقاُدُه وُأهريَؼ 

.
ِ
 َدُمُف يف سبقِؾ اهلل

ِ غبممممممممم
ِ
ًاممممممممموِإلمممممممممىِِ  َِِْر ر ِِأِزِ

ِ

 ِِْ ِإالِِلت َقمممممممممىَِوَاَممممممممممِبِِلمَمممممممممو
ِ ِِْ ِا مممممممىِِلجَّمممممممو

ِ
ِوِل ممممممموِِاِِ 

ِ

 ِِْ َضمممممممممُ ِِل ء مممممممممو ُِاأر
ٍْ ِزِ ِوُ مممممممممب 

ِِِْ ِغبمممَأِِلتقمممىِوِل ِمممِأِوِلأء مممو
ِ

 

 

 

                                                                    

(4) ( 
ُّ

َحُف األلباينُّ يف 8032أخرَجُف الدرامل  (.4545) «الصحقحةِ »(، وصحَّ
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ايِن واألربُعوَن   الِوَساُم الثَّ
ةِ  ُبوَّ ـي ون بدرجِة ال  ال َيْػُضُل الشفقَد ِف اجلـِة إال الـبقي

## 

 بسـٍد صحقٍح َجاَء فِل ُسـَ 
ِّ

 َقاَل: َقاَل  (4)ـِ الدرامل
ِّ

َؾِؿل ـِ َطْبٍد السُّ ـْ َحِدْيِث ُطْتَبَة بْ
مِ

 
ِ
ـٌ َجاَهَد بِـَْػِسِف َوَمالِِف فِل َسبِقِؾ اهللِ، إَِذا َلِؼَل اْلَعُدوَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل اْلَؼْتَؾك َثاَلَثٌة: ُمْمِم

 «َقاَتَؾ َحتَّك ُقتَِؾ 
ُّ

ـُ فِل َخْقَؿِة اهللِ َتْحَت »قِف: فِ  ملسو هيلع هللا ىلص. َقاَل الـَّبِل ِفقُد الُْؿْؿَتَح َفَذلَِؽ الشَّ

ـٌ َخَؾَط َطَؿاًل صالًِحا َوآَخَر َسقًِّئا،  ِة. َوُمْمِم َّبِقُّقَن إاِلَّ ِبَدَرَجِة الـُُّبقَّ َطْرِشِف، اَل َيْػُضُؾُف ال

 «وَّ َقاَتَؾ َحتَّك ُيْؼَتَؾ َجاَهَد بِـَْػِسِف َوَماَلِف فِل َسبِقِؾ اهللِ، إَِذا لَِؼَل اْلَعُد 
ُّ

فِقِف:  ملسو هيلع هللا ىلص. َقاَل الـَّبِل

اٌء لِْؾَخَطاَيا، َوُأْدِخَؾ َطاَياهُمَؿْصِؿَصٌة َمَحْت ُذُكقَبُف َوَخ » ْقِػ َمحَّ ـْ َأيِّ َأْبَقاِب  ، إِنَّ السَّ ِم

َِّة َشاَء. َوُمـَافٌِؼ َجاَهَد بِـَْػِسِف َوَمالِِف، َفنَِذا لَِؼلَ  َّاِر،  اْلَعُدوَّ  اْلَج َقاَتَؾ َحتَّك ُيْؼَتَؾ، َفَذاَك فِل ال

ََّػاَق  ْقَػ اَل َيْؿُحق ال  .«إِنَّ السَّ

 ْ  ُح:اًرشَّ

 َدلَّ الحديُث طؾك َأنَّ درجَة الشفداِء بعد درجِة الـبقِة وَكَػك بذلؽ َمـَْؼَبًة.

َّبِقُّقَن إاِلَّ ِبَدَرَجِة الـُّ »»: ققُلُف: $قال الؼاري  ةِ اَل َيْػُضُؾُف ال ـَ العؾِؿ 8«ُبقَّ لَِجْؿِعِف بق

 .(8)«والَعَؿِؾ، وزيادِة سعادِة الشفادةِ 

ِ
ِ
ِيمممموِ  مممميِقو ِ مممموِ ممممأًِاوِإلممممىِِ 

ِ

ِ قممممملِ ممممموَزِ مممممدِيمممممموُتِ مممممَّبًلِ 
ِ ِ مممموِراوِِ مممموِراوِِإلممممىِْ ممممٍ َِقمممملِر

ِ

ِْو همممموِ ممممَّبًلِِ ممممَبًلِ  ِ مممموزَِ ممممدر
ِ مممً ِ مممدِِلَرَ مممِدِِلغمممولي ِوِلَ ُسممموُِِ  ء

ِ

مممممم  ًَ ِوِ جبممممممًلِو ِبَمممممموِِِلحبمممممموَ ِ ب
ِ

 

                                                                    

 يف ُسـَـِِف ) (4)
ُّ

ـَُف األلباينُّ 8044أخرَجُف الدرامل  (.4324) «صحقِح الرتغقِب والرتهقِب »يف  (، وَحسَّ

 (.4/8092مِرقاُة الؿػاتقِح ) (8)
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الُِث واألربُعوَن   الِوَساُم الثَّ
رِ  َ  ادجاهدون خٌر من الؼاِطدين َغْرِ أُول الَّضَّ

## 

ـِ »َجاَء فِل  ِحْقِحقْ ـْ َحِدْيِث َأبل إِ  (4)«الصَّ
ْسَحاَق، َأكَُّف ِسِؿَع اْلَبَراَء َيُؼقُل فِل َهِذِه مِ

قُل َفَلَمَر َرُس  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ}اآْلَيِة: 

 
ِ
ـُ ُأمِّ َمْؽُتقٍم َضَراَرَتُف،  َفَجاَء بَِؽَقٍػ َيْؽُتُبَفا، َفَشَؽا إَِلْقفِ  ْيًدا،زَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ٱ }َفـََزَلْت: اْب

 .{ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

ُح: ْ  اًرشَّ

ـَ  ، الؿجاهدون أطظُؿ درجًة َدلَّ الحديُث أكف ال مؼاركَة بقـ الُؿجاِهِديـ والؼاِطدي

 
ِ
 .گومؽاكًة طـَد اهلل

فػل ذلؽ دلقٌؾ  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}: -تعالك- فؼقُلفُ 

ـْ ال يؽقُن ثقابُ 
فؿ ثقاَب الؿجاهديـ، بؾ لفؿ لسؼقِط الجفاِد طـ الؿعذوريـ، ولؽِ

ـْ ِجفاٌد وكِقَّةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصثقاُب كِقَّاتِِفْؿ إِْن كاَن لفؿ كِقٌَّة صالحٌة، كؿا قال   .«ولِؽ

ِ  ممممموِْ مممممواًلِاِِلج ممممموسُِوُر ءَممممممو
ِ

 ِ ِ ِِل حممموِرِ ِحمممورِِِ مممأر وِا مممىَِ مممور
ِ ِلمممجَِ ممم رَ ِإ أيقبممموِوالِصمممحأِِهو

ِ

مممممَُِّأِ مممممورِ  ِ مممممجلِ ِ وِوِألرُضَِ قر
ِ ُمِل سمممممبوِأُِصممممملوَر و ُِ  ءممممموُِ َقمممممل 

ِ

َْ ءممممورِ  ممممَدِيوً مممموِغوِ ممممًموِ ِلممممجَِ خر
ِ  

 

                                                                    

 (.4292(، ومسؾٌؿ )8234رواُه البخاريُّ ) (4)



 
118 

 
 

اِبُع واألربُعوَن   الِوَساُم الرَّ
 َمْن ماَت من غِر جفاٍد ماَت طذ ُشْعَبٍة من الـػاِق 

## 

ـْ َحِدْيِث َأبِل ُهَرْيَرَة  (4)«صحقِح مسؾؿٍ »ل َجاَء فِ 
  ڤمِ

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ كَِػاٍق » ْث ِبِف َكْػَسُف، َماَت َطَؾك ُشْعَبٍة ِم ـْ َماَت َوَلْؿ َيْغُز، َوَلْؿ ُيَحدِّ  .«َم

ُح: ْ  اًرشَّ

 ولؿ ُيَحدِّ 
ِ
ـْ َلْؿ ُيَجاِهْد فِل سبقِؾ اهلل ْث َكْػَسُف بالجفاِد ماَت َدلَّ الحديُث طؾك أكف َم

 طؾك ُشْعَبٍة مـ ُشَعِب الـػاِق.

ـَ طـ الجفاِد  ـْ َفَعَؾ َهَذا َفَؼْد َأْشَبَف الؿـافؼقـ الُؿَتَخؾِّػق : اْلُؿَراُد َأنَّ َم قال الـقويُّ

 .(8)َفنِنَّ َتْرَك اْلِجَفاِد إِْحَدى ُشَعِب الـََّػاِق  يف هذا القصِػ 

 
ُّ

ـُ لؿباَرِك:  «َماَت طؾك شعبٍة مـ كػاٍق »ققُلُف: »: $قال الطقبل  ب
ِ
قال طبُد اهلل

 
ِ
ـُ الؿباَرِك ُمْحَتؿٌؾ، وقد  ملسو هيلع هللا ىلصكرى أن ذلؽ طؾك َطْفِد رسقِل اهلل قال: وهذا الذي قاَلُف اب

ـَ طـ الجفاِد يف  ـْ َفَعَؾ فؼد َأْشَبَف الُؿـافؼقـ الُؿَتَخؾِّػق . والُؿراُد َأنَّ َم قال غقُرُه: إِكف طامٌّ

قصِػ؛ َفنِنَّ َتْرَك الجفاِد إِحدى ُشَعِب الـػاِق. وفقف َأنَّ مـ َكَقى فِْعَؾ طبادٍة هذا ال

ـْ َماَت ولؿ َيـِْقها فؿاَت قبَؾ  ُف طؾك َم ُف طؾقف مـ الذمِّ ما َيَتَقجَّ  .(3)«فِْعؾِفا، ال يتقجَّ

ِل َُّمممَلى ِع ِِاممم ِ ُِرمممب  َْ َِ ب ممموِِِلجَّمممو
ِ

 ِِْ َ ممممِبِِلغمممموزيِ غبممممِأَِّْممممو َِيأر َِلممممجر
ِ ِ حمممممَنِإِرِْ ٍِ َتمممممب  َ ُبِِلُمحر ِوَ مممممبرأر

ِ

 ِِْ ٍمِرِ ممممِوِِألو ممممو ِر ِ(4)و  مممموِتَِامممم
ِ

                                                                    

 (.4944رواُه مسؾٌؿ ) (4)

 (.43/54شرُح الـقويِّ طؾك مسؾٍؿ ) (8)

 (.2/840شرُح الِؿشؽاِة ) (3)

(0) ( 
ِّ
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 الِوَساُم اخلامُس واألربُعوَن 
 جتفقز ادجاِهِد والؼقاُم بحاجِة أهؾِِه 

## 

ـِ »جاَء يف  ِحقَحْق   (4)«الصَّ
ِّ

ـِ خالٍِد اْلُجَفـِل ـْ حديِث َزْيِد ْب
  ڤمِ

ِ
ـْ َرُسقِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـْ َخَؾَػُف فِل َأْهِؾِف بَِخْقرِ َفَؼْد َغَزا»َأكَُّف َقاَل:  َز َغاِزًيا فِل َسبِقِؾ اهللِ َفَؼْد َغَزا، َوَم ـْ َجفَّ  .«َم

ُح: ْ  اًرشَّ

َز غازًيا ففقََّل لف ما يحتاُجُف يف َسَػِرِه وِجفاِدِه، وقاَم  دلَّ الحديُث طؾك أنَّ مـ َجفَّ

ِف فؼد جاَهَد أي حصَؾ لف َأْجُر الجفاِد وكػك َمَؼاَمُف يف قضاِء حاجاِت أهؾِِف حاَل َغْقَبتِ 

 بذلؽ َمـَْؼَبًة.

ممممممَنَِلممممممَةِ َِلبرممممممَنَِد ءمممممموِإذِِِرر َح ر
ِ

مممممَنِِلِخبمممممومُِ  لر َِ َخبرمممممُبِود ءممممموِإذَِِ  ِِلر
ِ ِليمممملٌِ َْ تِممممموٌسِ ٍمَِلممممَةِِ ر َِيممممور ُِ ممممب 

ِ

مممممِلِ بمممممِهُِ قمممممومُِ  وَ سمممممبٌأِل َمجر
(2)ِ

ِ  

 

 

 

                                                                    

 (.4295(، ومسؾٌؿ )8203اريُّ )رواُه البخ (4)

(8) ( 
ِّ

 (.4/4442مقسقطُة الشعِر اإلسالمل
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اِدُس واألربُعوَن   الِوَساُم السَّ
مُ  الذي ـَ  أُِصقَب ِف اجلفاِد َخٌر من الذي َيْسَؾُم وَيْغ

## 

ـِ َطْؿٍرو (4)«صحقِح مسؾؿٍ »َجاَء فِل   ْب
ِ
ـْ َحِدْيِث َطبِْد اهلل

 مِ
ِ
، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ٍة َتْغُزو َفتَْغـَُؿ َوَتْسَؾُؿ إاِلَّ َكاُكقا َقْد »: ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َغازَيٍة َأْو َسِريَّ ُؾقا ُثُؾثُ  َما ِم ْل ُأُجقِرِهْؿ، َوَما َتَعجَّ

ٍة ُتْخِػُؼ َوُتَصاُب، إاِلَّ َثؿَّ ُأُجقُرُهؿْ  ـْ َغاِزَيٍة َأْو َسِريَّ  «.ِم

ُح: ْ  اًرشَّ

ـْ  َدلَّ الحديُث طؾك أنَّ الؿجاِهديـ الذيـ َسؾُِؿقا أو َغـُِؿقا يؽقُن َأْجُرهؿ َأَقؾَّ  مِؿَّ

 لؿ َيْسَؾْؿ أو َسؾَِؿ ولؿ َيْغـَْؿ.

ـْ َماَت »يِث الصحقحِة الؿشفقرِة طـ الصحابِة كؼقلِِف: لْلحاد وهذا مقافٌؼ  َّا َم ِم

ـْ َأْيـََعْت لف َثَؿَرُتُف ففق يفديفا َّا َم  أي يجتـقفا. «ولؿ َيْلُكْؾ مـ َأْجرِِه شقًئا وِم

َُّتَّمممممممممموِلَِرتبَ مممممممممم ٍِ ْء َِوَ تبَ ممممممممممٍ َِو
ِ

َ تمممى  :َِهمممََِِِّلر ِ تءمممىِ قممموَسُِ مممَأُِ َُّجر
ِ َتِغ َممممور مممترونِِلر ُغمممجٍِاَلَِي ر ِبمممَأَِ َغمر

ِ

ََّى  ِ دِِل ء ِِلرجموُسِْ وَ َُّدء  ة 
(2)ِ

ِ  
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اِبُع واألربُعوَن   الِوَساُم السَّ
 اإِلكػاُق ِف اجلفاِد َيَتَضاَطُػ 

## 

مـ حديِث َأبل َمْسُعقٍد اأْلَكَْصاِريِّ َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ  (4)«صحقِح مسؾؿٍ »َجاَء يف 

  بِـَاَقٍة َمْخُطقَمٍة َفَؼاَل: َهِذهِ 
ِ
، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ِ
َلَؽ ِبَفا َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َشْبُع »: ملسو هيلع هللا ىلصفِل َسبِقِؾ اهلل

 .«ِماَئِة َكاَقٍة ُكؾُّفا َمْخُطقَمةٌ 

ُح: ْ  اًرشَّ

جاَء َرجٌؾ بـاقٍة »دلَّ الحديُث طؾك استحباِب اإِلكػاِق يف الجفاِد، وققُلُف: 

 أي: طؾقفا ِخطاُمفا؛ أي: ِزماُمفا. «مخطقمةٍ 

هذه الَحَسـَُة مؿا  «َلَؽ بفا يقَم الؼقامة َسْبُعؿائِة كاقٍة، ُكؾُّفا مخطقمةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصُلُف وقق

ضقِطَػْت إلك سبعؿائِة ِضْعٍػ، وهق أقصك األطداِد الؿحصقرِة التل ُتَضاَطُػ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ }الَحَسـاُت إلقفا. وهذا كؿا قال تعالك: 

 بعَد هذا الؿضاطػُة مـ غقِر {ڑ ڑک
َ

، وهل مػفقمٌة مـ ققلِِف ، وَبِؼل َحْصٍر، وال َحدٍّ

 .(8){ک ک ک گگ}: -تعالك-

ِ ًقوِإَِلمىِِلملء َِ مور َمموُلَُّجر َِدار ىِ َِِّمجر ََ َِ سر
ِ

َ ممممونِِ  َقِِلَخبرممممِبِ ولأ  ر ممممِدَِ ممممور َِرير َِْ
ِ ِنًِمممممو َْ ممممَتَأُِ وِِ َِصممممَ ُأوَِِق ِممممبرً َِ و ر

ِ

َ ِِلتءور ِبرمممممِعِلِ ِ رَسمممممونِِ  ِء َيممممموِِاممممم
(3)ِ

ِ
 

                                                                    

 (.4298رواُه مسؾٌؿ ) (4)

 (.2/532الُؿْػِفُؿ ) (8)
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اِمُن واألربُعوَن الوِ   َساُم الثَّ
ْم ِفقِفنَّ  ِض لِـَساِء اْدَُجاِهِديَن، َوإِْثُم َمْن َخاهَنُ َعري  َتريُم التَّ

## 

ـْ َحِدْيِث ُبَرْيَدَة  (4)«َصِحْقِح ُمْسؾِؿٍ »َجاَء فِل 
  ڤمِ

ِ
 :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَ كَ » ـَ َطَؾك اْلَؼاِطِدي ـَ ُحْرَمُة كَِساِء اْلُؿَجاِهِدي ـَ اْلَؼاِطِدي ـْ َرُجٍؾ ِم َفاِتِفْؿ، َوَما ِم ُحْرَمِة ُأمَّ

ـْ  ـَ فِل أْهِؾِف َفَقُخقُكُف ِفقِفْؿ، إاِلَّ ُوقَِػ َلُف َيْقَم اْلِؼَقاَمِة، َفَقْلُخُذ ِم ـَ اْلُؿَجاِهِدي  َيْخُؾُػ َرُجاًل ِم

 .«َطَؿِؾِف َما َشاَء، َفَؿا َضـُُّؽْؿ؟

ُح: ْ  اًرشَّ

ـْ َكَظٍر، أو حديٍث، أو َدلَّ الحديُث طؾ
َض لـساِء الُؿجاهديـ بِِرْيَبٍة مِ ك َأنَّ التََّعرُّ

ـْ َخاَكُف  َخْؾَقٍة، أو ما وراَء ذلؽ يف التحريِؿ كتحريِؿ األُمفاِت بؾ إِنَّ الؿجاهَد َيِؼُػ لَِؿ

ـَاتِِف واالستؽثاِر يف أهؾِِف يقَم الؼقامِة فقْلُخُذ مـ َحَسـاتِِف ما شاَء فؿا َتُظـُّقَن يف َأْخِذ َحَس 

 بِْؼل مـفا شقًئا إن َأْمَؽـَُف.مـفا يف ذلَؽ الَؿَؼاِم أي ال يُ 

ِِلَخمممونُِدِِلَ  ِمممأُِ َتِإاِلء َممممور ُدِِلر ِالَِيمممَأ ر
ِ

ِقممُبَِ مموَِيممأر ِيِو مموَِيممََّرُِ  َر َِلممبرَ َِي َِ ممدر
ِ َلََّممو ُِ ور  َِدنر رر ِسممَةِوَِ ممَّر ِلِ َ ر َمممبر ِ وار

ِ

ِوال  ٌْ ٍ َِ وَلََّمممموِِورر ِ(2)َِصممممَلرُِاُِهمممموء
ِ  
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اِسُع واألربُعوَن   الِوَساُم التَّ
ْفُؾَؽِة  ْكَقا َطِن اجَلَفاِد ِمَن اإْلِْلَؼاِء باأليدي إىَِل التَّ  اإلكشغاُل بالدي

## 

ـْ َحِدْيِث َأْسَؾَؿ أبل ِطْؿَراَن َقاَل:  (4)َجاَء فِل َســ أبل داوَد بسـٍد صحقٍح 
َغَزْوَكا »مِ

ـِ  الُْؼْسَطـْطِقـقََّة، َوَطَؾك اْلَجَؿاَطةِ اْلَؿِديـََة، ُكرِيُد  ـُ َخالِد ْب ـِ ْب ْحَؿ وُم  َطْبُد الرَّ اْلَقلِقِد، َوالرُّ

َـّاَس: َمْف َمْف، اَل إَِلَف إاِلَّ  ، َفَؼاَل ال  ُمْؾِصُؼق ُضُفقِرِهْؿ بَِحائِِط الَْؿِديـَِة، َفَحَؿَؾ َرُجٌؾ َطَؾك الَْعُدوِّ

: إِكََّؿا ُأْكِزَلْت َهِذِه اآْلَيُة فِقـَا َمْعَشَر ڤالتَّْفُؾَؽِة، َفَؼاَل َأبُق َأيُّقَب ك الؾفث ُيْؾِؼل بِقَِدِه إِلَ 

ا َكَصَر اهللُ َكبقَُّف َوَأْضَفَر اإْلِْساَلَم ُقْؾـَا: َهُؾؿَّ ُكِؼقُؿ فِل َأْمَقالِـَا َوُكْصِؾُحفا، َفلَْكَزَل اهللُ  اأْلَْكَصاِر، لَؿَّ

ْلَؼاُء بَِلْيِديـَا إَِلك  [،495]البؼرُة: {ۀ ۀ ہ ہ ہہڻ ڻ ڻ ڻ }: -َتَعاَلك- َفاإْلِ

. َقاَل َأبُق ِطْؿَراَن: َفَؾْؿ َيَزْل َأُبق َأيُّقَب «التَّْفُؾَؽِة َأْن كُِؼقَؿ فِل َأْمَقالِـَا َوُكْصؾَِحَفا َوكََدَع اْلِجَفادَ 

ـَ باْلُؼْسَطـْطِقـِقَّةِ 
 َحتَّك ُدفِ

ِ
 .َوَقْد َمَضك فِل َهَذا اْلَؿْعـَك َأَحاِديُث  ُيَجاِهُد فِل َسبِقِؾ اهلل

ُح: ْ  اًرشَّ

ْلَؼاِء باأليدي إَِلك  ـَ اإْلِ
ـِ اْلِجَفاِد مِ ْكَقا َط َدلَّ الحديُث طؾك َأنَّ االكشغاَل بالدُّ

ـَ  ڤالتُّْفُؾَؽِة، َفَؼْد َردَّ أبق أيقَب األكصاريُّ  َـّ َأنَّ اإلكغؿاَس يف الَعُدوِّ مِ ـْ َض  طؾك َم

 ْلَؼاِء بِاأليدي إَِلك التَّْفُؾَؽِة، وما التفؾؽُة إال َتْرُك الجفاِد واالكشغاُل بالزرِع وكحِقِه.اإْل 

َِ َ رر ممممممموِهمممممممَِّهِِلمممممممل بوُِقأو مممممممو
ِ

ِخولممممممملو و  ٌْ َّوِْممممممملو ََ َاممممممم ِوَدخر
ِ ِ مممممدِِضمممممبو ٍِ َِ ِوَ ممممم ءأر وِصمممممحونِ

ِ

ِِلِ ممممموُنِوالَِ ِسممممممبر و  َ
ِ مممممموَِ ِسمممممي

ِ ِ م  وهمممممممموِ ممممممممبوً وِال َمممممممموٍتِ
ِ

ِوِلِ ممممممأ ىِدنِ  ب مممممموغمممممملَِ ِِلممممممأ 
ِ ِِْيوً ممممو ِ ممممدِِألَغمممممو ممممنر َْ ِإذِِخأ

ِ

ِ(2)رديمممَنِِلَّمممموَسِوِلَ مممترَ ِِلم ب ممممو 
ِ

                                                                    

َحف األلباينُّ يف 8548أخرَجُف أبق داووَد ) (4)  يف 85448) «صحقِح أبل داوودَ »(، وصحَّ
ُّ

(، وشقُخـا القادطل

 (.3944) «الصحقِح الُؿْسـَدِ »

 (.4/048مقسقطة الشعر اإلسالمل ) (8)
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 الِوَساُم اخلؿسون
 َتْرُك اجلفاِد َسَبُب الْذلي 

## 

ـِ َأبل داوَد بسـٍد صحقِح  ـِ ُطَؿَر  (4)َجاَء فِل ُسـَ َقاَل: َسِؿْعُت  ڤمـ حديِث اْب

 
ِ
ْرِع، ذا تَ إ»َيْؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل َباَيْعُتْؿ بِاْلِعقـَِة، َوَأَخْذُتْؿ َأْذَكاَب اْلَبَؼرِ، َوَرِضقُتْؿ بِالزَّ

 .«َوَتَرْكُتْؿ اْلِجَفاَد َسؾََّط اهللُ َطَؾقُْؽْؿ ُذالا اَل َيـِْزُطُف َحتَّك َتْرِجُعقا إَِلك ِديـُِؽؿْ 

ُح: ْ  اًرشَّ

لِّ  . والؿراُد بالجفاِد جفاُد الطََّؾِب دلَّ الحديُث طؾك َأنَّ َتْرَك الجفاِد َسَبٌب لؾذُّ

تِفا َكَُّف صريٌؼ إلك إِطزاِز األُمِة وَثَؿرٌة لؼقَّ
ِ

ا َتَشاَغَؾ الـاُس  والدطقِة؛ أل ـْ َلؿَّ ها، ولؽ وِطزِّ

لُّ والَفقاُن.  بالدكقا، طـ الجفاِد أصاهَبؿ الذُّ

و ً مممو َْ ِ
ِِ
ممموَرِ ولَسمممبر ََ َ ُ ِا ممموِِل َِ ممم َأر

ِ

ظءمجِِو مايِا ىَِ َّر ِِلأ موِسِ  ََ ِِلُم
ِ ِ ممممم بُ  و َْ ِِلِجََّمممممو َِيُقممممموُسَِل َممممموِإِنء

ِ

ُذمِِ  ِِلتءَ مممممأر ِِ ممممملر وَِ مممممَُّس  ِوإِنر ِع ممممم
َِ ِ ِل
ِ  

 

 

                                                                    

َحُف األلباينُّ يف 3048أخرَجف ابق داوَد ) (4)  (.083) «صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ
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 الِوَساُم احلادي واخَلْؿُسوَن 
فداءِ   ما ُيبؾيُغ مـاِزَل الشي

## 

ـِ ُحـَْقٍػ  (4)«صحقِح مسؾؿٍ »جاء يف    ڤمـ حديِث َسْفِؾ ْب
َّ

َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

ـْ » َفَداِء َوإِْن َماَت َطَؾك ِفَراِشفِ  َم َغُف اهللُ َمـَاِزَل الشُّ َفاَدَة بِِصْدٍق َبؾَّ  .«َسَلَل اهللَ الشَّ

ُح: ْ  اًرشَّ

َفَداِء َوإِْن َدلَّ الحديُث طؾك َأنَّ  َغُف اهلُل َمـَاِزَل الشُّ َفاَدَة بِِصْدٍق َبؾَّ ـْ َسَلَل اهلَل الشَّ َم

 َماَت َطَؾك فَِراِشِف، وهذا يَ 
ِ
 گُدلُّ طؾك َفْضِؾ اهلل

ُّ
، وإحساكِِف إلك طباِدِه؛ ولفذا قال الـبل

لؼد َتَرْكُتْؿ بالؿديـِة أققاًما ما ِسْرُتْؿ َمِسقًرا وال أكػْؼُتْؿ مـ َكَػَؼٍة، وال »يف غزوِة َتُبقَك:  ملسو هيلع هللا ىلص

 كقَػ يؽقكقن معـا وهؿ  ، قالقا: يا«َقَطْعُتْؿ مـ واٍد إال وهؿ معؽؿ فقف
ِ
رسقَل اهلل

 .(8)«َحَبسُفُؿ الُعْذرُ »الؿديـِة؟ فؼال: ب

َفاَدِة، َواْستِْحَباُب كِقَِّة اْلَخْقرِ »: $قال الـقويُّ   .(3)«فِقِف: اْستِْحَباُب ُسَماِل الشَّ

 

 

 

                                                                    

 (.4949)رواُه مسؾٌؿ  (4)

 (، والؾػُظ لف.8452(، وأبق داوَد )8239رواُه البخاريُّ ) (8)

 (.43/55شرُح الـقويِّ طؾك مسؾٍؿ ) (3)
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َْصِ  َـّ  من أَسباِب ال

 :اإلِخالُص  -1

، ففذا مـ
ِ
 فعؾك الؿجاِهِد أن َيْؼُصَد بجفاِدِه َوْجَف اهلل

ِ
أطظِؿ  إِخالُص الـقِة هلل

 أسباِب الـصِر.

ـْ َحِدْيِث أَبِل ُهَرْيَرَة  (4)«َصِحقِْح ُمْسؾِؿٍ »َجاَء فِل 
 ڤمِ

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َفُف كَِعَؿُف َفَعَرَففَ »َيُؼقُل:  َّاِس ُيْؼَضك يَْقَم الِْؼقَاَمِة َطَؾقِْف َرُجٌؾ اْستُْشِفَد، َفلُتَِل بِِف َفَعرَّ َل ال ا، َقاَل: إِنَّ أَوَّ

ََّؽ َقاَتْؾَت أِلَْن ُيَؼاَل: 
َفؿا َطِؿْؾَت فِقَفا؟ َقاَل: َقاَتْؾُت فِقَؽ َحتَّك اْستُْشِفْدُت، َقاَل: َكَذبَْت، َولَؽِ

َّاِر...  .«َجرِيٌء، َفَؼْد قِقَؾ، ُثؿَّ أُِمَر بِِف َفُسِحَب َطَؾك َوْجِفِف َحتَّك اُلِْؼَل فِل ال

 فؿصقُرُه إلك الـاِر، ومـفدلَّ الحديُث طؾك َأنَّ ا
ِ
كان  لؼاِصَد مـ جفاِدِه غقَر اهلل

 لف؟!
ِ
 هذا َقْصَدُه مـ جفاِدِه كقَػ يؽقُن َأْهاًل لـصِر اهلل

 مؽاٌن 
ِ
 وْحَدُه، ولقس لغقِر اهلل

ِ
ـْ متك أخؾَص الؿجاِهُد يف َبْقِعِف َكْػَسُف وماَلُف هلل ولؽ

 لُف.يف كػِسِف يف ُكؾِّ طبادتِِف، ومـ ذلؽ الجفاُد 
ِ
 كان أْهاًل لـصِر اهلل

ِاِ  مممممأِْي ِمممممهِِ
ِ
مممممِهِِ  ْر ِلو ٌْ َِّْمممممو

ِ

ِِ تسممموُ هُِ  ِِ ِِلَِيممم
ِ
ِ(2)واِلوامممِ ِِ 

ِ  :ذدليُم اًروخيدِ  -2

 وَغْرُس العؼقدِة الصحقحِة يف الؼؾقِب 
ِ
مـ أطظِؿ أسباِب الـصر تحؼقُؼ التقحقِد هلل

ُؿ والغايُة الُعظَؿك لجؿقع ِرساالِت وأن يؽقَن الَقالُء والَبراُء لفا؛ ألهنا الؿؼصقُد األطظ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ }: -سبحاكف -إلك أهِؾ األرِض كؿا قال  -تعالك-اهلل 

ٱ ٻ ٻ }: گ[، وقال اهلُل 34]الـَّْحُؾ:{چ چ چ چ ڇڇ

                                                                    

 (.4945رواُه مسؾٌؿ ) (4)

 (.84ديقان ابـ طـقـ ) (8)



 127 

 

 [.85]األكبقاُء:{ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ـِ يف األرضِ   بالـصِر والتَّؿؽق
ِ
َؼ التقحقَد ففق مقطقٌد مـ اهلل ـْ َحؼَّ ، قال اهلُل وَم

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }: گ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 [.55]الـقُر:{ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ

ممَتهُِ َِغَأ ر
ِْ َِد رممَنِاِروِضِِلجَّممو ِوإنر

ِ

مممِأِِل تممموِ ِِ تتوُ مممهُِ  مممَجِامممدَِزهر َِ َ سء
ِ ممَلهُِ ََ رَنُِِ ِاِِأل ممِأَِو ر ِو َّممموِِ ممَت

ِ

َِد ممممٍأِ جوُ ممممهُِ  ِد مممموَهِ ممممهِ ممممدُِ ممممب 
ِ ِ مممدِ مممونِِهلمممُهِْلبَ مممهُِِ ممممو َِضمممبء

ِ

ُدِِلبقمبِدِ م ُ هُِ  ُِ سر َِ در و وَِذسء
(1)ِ

ِ 3-  ِٗ ٍُ عىل اًٌ  :اًروه

 مـ أطظِؿ أسباِب الـصِر، قال اهلُل 
ِ
ہ ہ ہ ھ ھ }: گالتقكُؾ طؾك اهلل

ِه، وال »[ 3]الطالُق:{ھھ أي كافِْقِف. ومـ كان اهلُل كافَِقُف وواِقَقُف فال مطَؿَع فقف لعدوِّ

 .(8)«ُه إال أَذٌى الُبدَّ مـف كالَحرِّ والربِد والجقِع والَعَطشِ يضرُّ 

 مـ أطظِؿ واجباِت التقحقِد واإليؿاِن، »: $قال السعديُّ 
ِ
التقكُؾ طؾك اهلل

 يؼقي إيؿاُكُف، وَيتِؿُّ تقحقُدهُ 
ِ
ِؾ العبِد طؾك اهلل  .(3)«وبحسِب ققِة تقكُّ

: أن يعؾ»وقال: 
ِ
ِؾ طؾك اهلل ، وأكف ما شاَء اهلُل وحؼقؼُة التقكُّ

ِ
َؿ العبُد أن األمَر ُكؾَُّف هلل

، وأكف هق الـافُع الضارُّ الؿعطل الؿاكُع، وأكف ال حقل وال ققَة  ـْ كان وما لؿ َيَشْل لؿ َيُؽ

                                                                    

ـِ الخطقِب ) (4)  (.844ديقاُن لساِن الدي

 (.8/839بدائُع الػقائِِد ) (8)

 (.98-94الؼقُل السديُد ) (3)



 
128 

 

، فبعد هذا العؾِؿ يعتؿُد بؼؾبِِف طؾك َربِِّف يف َجْؾِب مصالِِح ديـِِف ِوُدكقاُه، ويف َدْفِع 
ِ
إال باهلل

، و َيثُِؼ غايَة القثقِق بِربِِّف يف حصقِل مطؾقبِِف، وهق َمَع هذا باذٌل ُجْفَدُه يف فعِؾ الؿضارِّ

ُؾ  األسباِب الـافعِة. فؿتك استداَم العبُد هذا العؾؿَ  وهذا االطتؿاَد والثؼَة ففق الؿتَقكِّ

ؾقـ. ومتك َطؾََّؼ   لف ووْطِدِه لؾؿتقكِّ
ِ
 حؼقؼًة، َوْلُقْبِشْر بؽػايِة اهلل

ِ
 ففق  طؾك اهلل

ِ
ذلؽ بغقِر اهلل

 
ِ
َؾ طؾك غقِر اهلل  .(4)«، وتعؾََّؼ بف ُوِكَؾ إلقف وخاَب َأَمُؾفُ ُمْشِرٌك. ومـ تقكَّ

 
ِ
ـْ أسؿاِء اهلل

ـُ َأنَّ مِ ـَ الؿمم ، والؼاِدَر، والعزيَز، وَأكَُّف -تعالك-ومتك َأْيَؼ -: الؼقيَّ

، والقثقَق  يتقلَّك الؿممـقـ بالحػِظ والـصِر أكَسَبُف ذلؽ طظؿةَ  -تعالك
ِ
ِؾ طؾك اهلل التقكُّ

 وتليقدِه وكصِرهِ 
ِ
، واثًؼا بحػِظ اهلل ـِ  .(8)بـصِرِه، وطدَم الَفَؾِع مـ أطداِئِف، فقعقُش قريَر العق

ِاِِل ون ممممممموِتِ
ِ
ِا مممممممىِِ  مممممممبر ِ و ء

ِ

ِ بَّمممممموِِ مممممموُِهِ مممممملي   َِ ِوالَِ  رمممممم
ِ ِ جمبممممممِبِصمممممم بِ ِِِهلممممممه ِو ِممممممعر

ِ

ممممممممب   َْ ُِِ ِإالِ َْ  مممممممموَِاممممممموء
(3)ِ

ِ
 قال آَخُر:و

ِ ولمم ٍِ ِا ممىِِلممأ مِدِاِ ممب  ممبر ِ و ء
ِ

ِِل ون ممممموِتِ مممممو     ِلرمممممب  ْر مممممِل ِودار
ِ ُخُ َّوَِغمممًلِ ِْ ممموَنِِلُخ مممِلَِيممملر ِ ممم نء

ِ

َِا رمممٍلِ مممو ء    غبمممِأِ سممموٍ ِ مممب 
(4)ِ

ِ 4- : َِ َُ ُواالِح أعداِء اإلِطال  َعَد

 
َ

الؼادُة أو األَفراُد بعَض مـ أسباِب الـصِر َطَدُم مقاالِة أطداِء اإلسالِم َكَلْن يقالل

ا وهذا صديًؼا  ٍة مـ مَِؾِؾ الؽػِر تعؿُؾ  -بَِزْطِؿفؿ-ُدَوِل الُؽْػِر، واتِّخاُذ هذا طدوًّ وُكؾُّ مِؾَّ

                                                                    

 (.488ؼقُل السديُد )ص:ال (4)

ـِ ) (8)  (.408تسفقُؾ العؼقدِة البـ َجَبْرْي

ـُ ما َسِؿْعُت ) (3)  (.44أْحَس

 (.2االزِدهاُر فقؿا َطَؼَدُه الشعراُء مـ األحاديِث واآلثاِر ) (0)
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طؾك إِبادِة الؿسؾؿقـ، وإِضعاِف َشقَكتِِفْؿ، ويتعاوكقن فقؿا بقـَفؿ، هذا يعؿُؾ يف ضقِء 

، ويف ضقِء الـ فاِر يتظاَهُر بلكف صديٌؼ ُيْؿِسُؽ الَعَصا مـ الـفاِر وهذا يف الؾقِؾ َطُدوٌّ

ک ک ک ک گ گ }طـف:  گالقَسِط، وهدُففؿ واحٌد، وهق ما أخرَب اهلُل 

 [.842]البؼرُة:{گ گ ڳڳ

 ،
ِ
ٌة واحدٌة، وُكؾُّفؿ أطداُء اهلل َنَّ الؽػَر مِؾَّ

ِ
فقجُب الَبَراُء مـ جؿقِع مَِؾِؾ الُؽْػِر؛ أل

 وكؾُّفؿ َيِجُب الَحَذُر مـفؿ ومـ َمْؽِرِهؿ. وكؾُّفؿ َيِجُب ُبْغُضفؿ لِؾِف،

ِر ِ ًممو َِ مموَنُِ  َِ ممدر
ِ
 ِِ ِلُِحمم   ِوَد ر ِمم ر

ِ

 ِِْ مممَبِِلتءَممممأ  َِدهر
ِ
 ِِ ِ ِلِمممُ غر ِوَد رِغممم ر

ِ ُ ِوِلَواَلِ ِوِلُ غر ِِلُح   يرُدِإاِلء َِوَ وِِللء
ِ

َتمملِِ  َر َِغمموٍوَِوُ  ُِ ممب  َ ممَََّهِِلَ ممأِِ ِممدر
(1)ِ

ِ ِٗ و  -5 َُ اًيأِْض:اًثلُخ تبًٌ  َعَد

 وَطَدُم الَقْلِس، َفنِنَّ اهلُل أوَجَب طؾك كػِسِف َكْصَر 
ِ
مـ أسباِب الـصِر الثؼُة باهلل

ھ ھ ھ ے }: گالؿممـقـ متك َأخذوا بلسباِب الـصِر، قاَل 

[، وكاكْت 423]الصافَّاُت:{ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ}: گ، وقال [02الروُم:]{ے

 
ِ
حتك إِنَّ الؿـافؼقـ يتَِّؿفقَكفؿ بالغروِر كؿا  طظقؿةً  ۵ثؼُة الصحابِة الؽراِم بـصِر اهلل

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ }: گقال اهلُل 

 [.09]األكػاُل:{ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے

ممممٍأِد ممممنِا َِد ر ِ وهلممممِهَِ ُرممممب  ممممعر
ِ ِ
ِ

مممممممممبِبرِلهِِ  ِ أ بِسمممممممممِهِ ممممممممموُ ِاَِ  ر
ِ مممُ ُةِ وِهًمممموِلَ ونِمممهِِ ِقممملِ مممونَِ ار

ِ

ممممُأَهُِ مممموقٌِدِ مِيممممِلهِِ  ِ(2) مممموقَنِ ِ ر
ِ

                                                                    

 (.4/340الؼصائُِد الزهدياُت ) (4)

(8) ( 
ِّ

ـِ محؿٍد التفامل  ب
ِّ

 (.44ديقاُن طؾل
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6- : ٍِ َْٔٗجِ اًسُُّط َِ ُى ِت ظُّ َِ  اًرَّ

ُؽ بؿـفِج الرسِؾ وأتباِطِفؿ والسقُر طؾك ُخطاهؿ َحْذَو  ومـ أسباِب الـصِر التؿسُّ

ِة، قال اهلُل  ِة بالُؼذَّ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }: گالُؼذَّ

هؿ، قا54]غافُر:{ڦ َكَُّفْؿ َكَصُروا اهلَل َفـََصَرُهْؿ وَأضَفَرهؿ طؾك طدوِّ
ِ

-ل [؛ أل

 .{ھ ھ ھ ے ے}: -سبحاكف

ُِ  رَتًَّبممممو
ِ
ممممُبِِلرَِتمممموَ ِ َِتمممموَ ِِ  ِ و ر

ِ

ُهِ ِممممم َِ َ مممممبِِ  ممممموَِ ََّمممممىِوَ مممممَل ءأر َِامء
ِ مممٍأَِاَ برمممَةِ ِمممهِِ َِ ممموِ ِبرمممِهِ ِمممدَِد ر َِوُ مممب 

ِ

ممممَ بِِ  َِ َُّممممَوِِل ءَجمممموُ ِلَِتولبممممِهِ ِممممَدِِلاء
ِ مممممَ ِ مممممو َِ َِ حر ممممم ءَ ِِلَغمممممأء َِوالِزِمِِلس 

ِ

َِامدِر  سَِِِوَال  ِِ َتم مَوِِ ِوِار ِ(1)ُلمُأِقِِألَهر
ِ ٍِّ يشٍء: -7 ٗب يف هُ ُِ ِٗ وذدوي  ذؿثيُم َشيعِخ اًٌ

 وتحؽقُؿفا يف ُكؾِّ شلٍء، وإقامُة الحدوِد 
ِ
ومـ أسباِب الـصِر تطبقُؼ شريعِة اهلل

َنَّ 
ِ

ـَ الـاِس وتعطقُؾ ُكؾِّ ما خاَلَػفا، وتطبقُؼفا يف الـػِس واألهِؾ والعقاِل؛ أل  الشرطقِة بق

ـِ يف األرِض.  هل سػقـُة الـجاِة، وسبقُؾ الِعزِّ والـصِر والتؿؽق
ِ
 شريعَة اهلل

َا ًِ ِ مممموذِِدقمممموُسِوقمممملَِ َأ ر َمممموِِ ممممأر
ِ

َمِدِلل بمممممو ِِ  َاُ ِِلمممممأء ر ِهممممميِِ مممممأر
ِ ٌِ ِْ ِ بَّممموِلمممموِاِِل ممملِرِلِمممُ ِ مممو

ِ

ممميِ ممممو ِِ  َِي ممم يِغبمممُأَِو ر ِالِلِممم ء
ِ َْ ممممو َ مممم وِو   َر وُِقلر ِهمممموِقمممملِدضمممم

ِ

َحو ِِِ مممدِ َممملِِ  ممممِأِ مممأيٍَ َِ مممممر َِهجر
ِ لر َممممموِغثممممموً ِلو ًبمممممو ِهممممموِقممممملِ حوء

ِ

ممممبوِسِ غبممممِأِ مممموِد مممممو ِِ  ِ مممموقِِلس 
ِ ََ ممممو مر َْ ِ َ جر ِ ممممورر ِغ أَِ ممممَةِِل َّممممجء

ِ

ِ(2)وُ ممِدِِل ء ممبَأِل مموِا ممىِِألامملِ ِِ 
ِ

                                                                    

 (.4/455اُت )الؼصائُِد الزهدي (4)

ْعِر ) (8)  (.03/544مقسقطُة الشِّ
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ُع اًوٌِِخ: -8 ِْ  َج

ِب والتػرُّ  ِق واالختالِف، إنَّ مِـ َأهؿِّ أسباِب الـصِر: جؿَع الؽؾؿِة، وَتْرَك التحزُّ

ِق واالختالِف الضعُػ والَػَشُؾ والَفقاُن:  ٻ ٻ پ پ }فػل التػرُّ

ٍة (4)«إكؿا َيْلُكُؾ الذئُب الؼاصقةَ » [،04]األكػاُل: مـ اآليِة: {پپ . وإذا أراَد العدوُّ بُِلمَّ

َؼاِق، والُػرَقِة والِخَصاِم.  ُسقًءا َسَعك إلك َبثِّ روِح التـاُزِع والشِّ

ةُ  ها تحتاُج إلك َكْبِذ ِخالَفاتِفا، وتقحقِد راياتِفا، والـظِر  واألُمَّ ـَ تقاِجُف َطُدوَّ حق

ها ال ـٍ واحدٍة إلك طدوِّ تِفا، وكؿا ِقْقَؾ: ؿُ بعق إذا اتحَد »رتبِِّص هبا، الؿرتقِِّب لزالَّ

 .«األشراُر َفَعَؾك األخقاِر أْن يتَِّحُدوا، وإال َسَؼُطقا َضِحقًَّة لفؿ

فاِع، وأنَّ العدوَّ تـؼطُع مـف يف َكعِ طؾقـا أْن   أَن االجتؿاَع أققى أشؽاِل الدِّ
َ

ل

ققـ، وأنَّ الؼقَم لـ  الؿجتؿعقـ األصؿاُع، وأنَّ خؿسَة مجتؿعقـ أققى مـ َطَشَرِة متػرِّ

ے ۓ ۓ ﮲ }، وأنَّ (8)«َيَد اهللِ َمَع الجؿاطةِ »َيْعَجزوا إذا تعاوكقا، وأنَّ 

: اآليةُ {﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ػُّ  [.0:]الصَّ

َؾِػ الصالِِح أهِؾ السـِة  ِة طؼقدِة السَّ واجتؿاُع الؽؾؿِة َيِجُب أن يؽقَن َتْحَت َمَظؾَّ

ـٍ  والعؼقدةِ والجؿاطِة وَأيُّ اجتؿاٍع ال يؼقُؿ لؾؿـفِج  ٌد فِل ُكؾِّ حق َقْدًرا اجتؿاٌع ُمَفدَّ

اِل.  بالسؼقِط والزوَّ

ِإذِِِاَتمممأى
ء
ممموِيممموَِ  ِمممي ًَ ُِ وُ ممموِِْمب

ِ

ممممممممٌ ِوال  َِِخ ر َْ ِ ت أُقمممممممموِِ  ممممممممو
ِ مممًأِ َدِ رس  َر ِ مممأَ ىِِلِقممملُِ ِإِذِِِْمممتم

ِ

 ِ َْ ِد مممممأِ مممممأتر َدِ رسء َتممممَأقر وإِذِِِ ر
(3)ِ

ِ
                                                                    

 4/004، و5/494أحؿُد ) أخرَجفُ  (4)
ُّ

ـَُف األلباينُّ يف 4/894/984) «الؽربى»(، والـسائل صحقِح »(، وحسَّ

 (.5244) «الجامِعِ 

َحُف األلباينُّ يف 4/322أخرَجُف الرتمذيُّ ) (8)  (.3484) «صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ

 م(.4484-4443هـ/  543-055غرائِِل )ديقاُن الط (3)
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حِ  -9 : ئعداُد اًُعدَّ  املُْظرَؿبَعِخ املٔبطثِخ ألخواِي اًَعْْصِ

ِة الُؿْسَتطاطِة الؿـاسبِة ألحقاِل الَعْصِر الذي  ومـ أسباِب الـصِر، إطداُد الُعدَّ

،  وَيْشَؿُؾ اإلطداَد العسؽريَّ يعقشقن فقف،  ، أما اإلطداُد العسؽريُّ واإِلطداَد الَبَشِريَّ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ }: گفؼد َأَمَر اهلُل بف َحْقُث قال 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ 

 [.44األكػاُل: ]{ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ

ـِ َطامٍِر   َقاَل:  ڤوطـ ُطْؼَبَة ْب
ِ
َيُؼقُل: َوُهَق َطَؾك اْلِؿـَْبِر،  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َة [، 44]األكػاُل:{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}» ْمُل، َأاَل إِنَّ اْلُؼقَّ َة الرَّ َأاَل إِنَّ اْلُؼقَّ

ْمُل، أ ْملُ الرَّ َة الرَّ  .(4)«اَل إِنَّ اْلُؼقَّ

ۇ ۆ ۆ ۈ } -َتَعاَلك-فِل َتْػِسقِر َقْقلِِف  ملسو هيلع هللا ىلصَقْقُلُف »: $قال الـقويُّ 

 َقاَلَفا َثاَلًثاَأاَل إِنَّ {ۈ ٴۇ
ُ

ْمل َة الرَّ ُروَن َهَذا َتْصِريٌح بَِتْػِسقِرَها َوَرَد لَِؿا َيْحؽِقِف  «اْلُؼقَّ اْلُؿَػسِّ

ْمِل َواْلُؿـَاَضَؾِة واالْطتِـَاِء بَِذلَِؽ  ـَ اأْلَْقَقاِل ِسَقى َهَذا َوفِقِف َوفِل اأْلََحاديِث َبْعَدُه َفِضقَؾُة الرَّ
 مِ

  بِـِقَِّة اْلِجَفادِ 
ِ
اَلِح  -َتَعاَلك-فِل َسبِقِؾ اهلل َوَكَذا  َوَكَذلَِؽ اْلُؿَشاَجَعَة َوَساِئُر َأكَْقاِع اْستِْعَؿاِل السِّ

ُن َطَؾك  ُب اْلُؿَساَبَؼُة باْلَخقِْؾ َوَغقِْرَها َكَؿا َسَبَؼ فِل َبابِِف َواْلُؿَراُد بَِفَذا ُكؾِِّف التََّؿرُّ اْلِؼَتاِل والتََّدرُّ

ُق   .(8)فِقِف َوِرَياَضُة اأْلَْطَضاِء بَِذلَِؽ  والتََّحذُّ

ويدُخُؾ يف ذلَؽ، اإلطداُد الَجقُِّد لؾؿعركِة، واألَْخُذ بُؽؾِّ األسباِب الؿاديَِّة لتؼقيِة 

الجقِش، مـ إِطداٍد لؾسالِح، وتدريِب الؿجاهديـ، وترتقِب صػقفِفؿ، ووْضِع الِخطَِّة 

 وهتقئِة الَجقِّ الؿـاِسِب. واختقاِر الؿؽاِن الؿـاِسِب  الؿـاسبِة،

 

                                                                    

 (.4924رواُه مسؾٌؿ ) (4)

 (.43/40شرُح الـقويِّ طؾك مسؾٍؿ ) (8)
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َ وِ ْر مممممَلىِ مممممو ْر ِ َِد َِ  ر ِمممممُعِِلُقممممموء
ِ

ِ ِ  مممممممهِوِلَليممممممملر   ممممممملء َُ َ ِِل ُِقممممممموء
ِ ِرُاممممممممموِ ْء مممممممممَلِِوِ

َِ ِالَِ  ِب ممممممممموِِلِ ر
ِ

ِمِِلوضممممبلِر  ِر مممم ََ ِ َث مممموِتِِلَجممممأرِشِوِل
ِ ِوَِْ ممممموِِِهيمممممموَنِدقممممموىُِاممممملء ًِ

ِ

ِ غ ممموِِِل  ممَأِا ممىِِل مموغيِِلَ بمملِر 
ِ َهممممممُ ِ مممممموِقمممممموُ ِِهيممممممموِنِال َِ أر

ِ

مممبرٍدِاتبممملِر  َْ َِ َ مممَلِِل غبممموُنِ مممدِ
ِ مممممممِلِلَّمممممممو َر ِقممممممموُ ِِهيمممممممموِنِالَِ 

ِ

ِ(1)قمممموُ ِِل مممموِرِوالَِ ممممأرُسِِلحليمممملِر 
ِ يُخ ِكيبدِح اًجيوِش األهفبءَ  -11  :ذًو

والسرايا، واألفقاِج والجبفاِت األكػاَء  ومـ أسباِب الـصِر تقلقُة ققادِة الجققِش،

ـْ ُطِرفقا باإليؿانِ  والشجاطِة والحؽؿِة، ثؿ األمثِؾ فاألمثِؾ؛  والعؿِؾ والصالِح  مِؿَّ

 [.43]الحجراُت: {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ}: -تعالك-لؼقلِِف 

لؾعبِد مـ أطظِؿ األسباِب يف  -سبحاكف-ُيِحبُّ أهَؾ التَّؼقى، ومحبَُّتُف  ۵واهلُل 

ۉ ې ې ې ې ى } -تعالك-تقفقِؼ طبِدِه وتسديِدِه وكصِره طؾك أطداِئِف، قال 

 [.24]آُل طؿراَن: {ائ ائەئ ى

ِ وَنَِخ ِتِِلحمأوِ ِإذَِِضمَمنر ِيسل 
ِ

ممملِ   ِ  ممموِهِِلمممأْىِ تمممىِ مممَأ ءَُُّجِِلسء
ِ ُْهجِ  ممممممُهِ ممممممَّو ُ ِقونممممممل ِويقتممممممو

ِ

ِ(2) ممهِْم ممُ ِِلجممبِدِِلَأ مموِمِ َتمملِ  
ِ  :األَْخرُ تبًشوزى -11

لقصقَل مـ أسباِب الـصِر األخُذ بالشقى يف كؾِّ أمٍر ذي باٍل، وَأقصُد بالشقى ا

ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ }: ملسو هيلع هللا ىلصلـبقِِّف  گإلك أفضِؾ اآلراِء، قال اهلُل 

 .{ڃ ڃ چ

 

                                                                    

 (.423ديقاُن َسْحـُقَن ) (4)

 (.833ديقاُن حؿقِدَس ) (8)
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ُّ

ـْ الـبل َفا »يؼطُع أمًرا دوَن مشاورِة أصحابِِف بؾ كان يؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يؽ َأِشقُروا َأيُّ

َّاُس َطَؾلَّ   .(4)«ال

 [.32]الشقرى: {ں ں ڻ}وأثـك اهلُل طؾك الؿممـقـ بؼقلِِف: 

ـُ كثق أي: ال ُيْبِرمقن أمًرا حتك »{ں ں ڻ}: -تعالك-ٍر طـد ققلِِف قال اب

 .(8)«يتشاوروا فقف لقتساَطُدوا بآرائِفؿ يف مثِؾ الحروِب وما جرى َمجراها

والَعْؼِد  ؾِّ الرْأِي والؿشقرِة؛ مـ أهِؾ الحَ  وأهُؾ الشقرى يف الجفاِد هؿ أهُؾ 

 ِكتؿاِن األَسراِر.روِب، الؿعروفقن بالصدِق واإلخالِص ووالخربِة يف الح

فالشقرى يف حؼقؼِة األمِر تعـل تقزيَع الؿسمولقِة حتك ال َتَؼَع طؾك كاِهِؾ َفْرٍد 

واحٍد، فالجقؿُع يتؼاَسؿقن الؿسمولقَة، فال يتاَلوُم الـاُس فقؿا بقـفؿ ويختؾػقن، وال 

الؿشاوُر »شاُر: يرمل َأَحٌد بالـتقجِة طؾك اآلخِر خاصًة إذا كاكْت غقَر ُمْرِضقٍة، وقد قال ب

 .(3)«بقـ صقاٍب يػقُز بثؿرتِِف، وَخَطلٍ يشارُك يف مؽروِهفِ 

 :-أيًضا- لوقا

دِر
َِ مممَت ِِلمممأدرُيِِلم مممورَ ِ و ر ََ ِإذَِِ َ ممم

ِ

ِ ِممممأدرِيِ  ممممبٍ ِدوِ  ممممبحِ ِ مممموِزمِِ 
ِ َسِ ِِل ورىِا بةَِغَاوَض ًِ ِوالَِ حر

ِ

ِْمِِ  ِ مممم نِِلخمممموِاِرِ مممملُِتِِلقمممموِ
ِ ِ ِِ ِِلَُّممَوير َىِل اممَب ِوالَِ ُرممدِرِوَخممب 

ِ

مِلممممب ِ  ممممونِجِِ  َِ ِِلحمممم َِ ِوً مممموَِ مممم ِنء
ِ َسمممهُِ ِنِ مممدِِلقأ مممىِِلمقمممأَ َِ  ر ْر ِوَد

ِ

ممَِِّلِِل ممورىِِ ِأًنمموِغبممَأِ ممو ِجِِ  ِوالُِ  ر
ِ

                                                                    

 (.0429رواُه البخاريُّ ) (4)

ـِ كثقٍر ) (8)  (.0/482تػسقُر اب

 (.3/344التذكرُة الحؿدوكقُة ) (3)
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َتَّممو ُِدخر َسممَةِِلُغممب  َِد ر ِع ِو مموِخبممُأَِ مم
ِ

ِ قممونِجِِ  ِلممجِيِيمملر ٍِ و مموِخبممُأَِ ممبر
(1)ِ

ِ
 آَخُر: لوقا

ِِْوِ ِِ ْل مممممَو ُِ مممممهُِِلمممممأدرُيِ ول بمممممِبُِ سر
ِ

ِوِل بممممممُبِالِي ج مممممميِإالِ  ِصمممممم وِ ِ 
ِ ِ  ممو بَ ِ رِِ ِِلأْمموِسِإلممى ممُمجر ِ وضر

ِ

َِضور ِ ِ م وِ ِ  ْر َْ ِر    وِ ِردريَةَِ 
(2)ِ

ِ
 الؼدوُة: -20

بَّاِط يف ُكؾَّ شلٍء، يف أخالِقفؿ ويف  ومـ أسباِب الـصِر الؼدوُة الَحَسـَُة لؾؼادِة والضُّ

يف إيؿاكِفؿ ويف طػِقهؿ، يف محافظتِفؿ طؾك كظافِة أيديفؿ وجققهبؿ، ويف جفاِدهؿ و

الصالِة يف وقتِفا َحْقُث ُيـَاَدى لفا، ويف قتالِفؿ مع جـقِدهؿ يف َخـَْدٍق واحٍد ُيْشِعُرهؿ 

بالثَِّؼِة بالؼقادِة ِثَؼًة ُتقِرُثفؿ مزيًدا مـ االكضباِط والطاطِة، والتضحقِة َفَقْحُصُؾ الـصُر 

.
ِ
 بنذِن اهلل

ْممممموُسِ مممممموَِدَرىِوإذَِِ  َوَ مممممَ ِنِ ِِلأ 
ِ

مممممموسِِ  َِ َسمممممً وُِيقممممموُسِ  مممممولِِ ِِألار
ِ ُ ممممهُِ لر َْ َِو  

َِوإذِِ َحثرممممُنَِاممممِدِِلتءقممممي
ِ

مممممموسِِ  ََ َلممممممُهِ ِِ  ُقَِقور ممممممً ُِيَ ممممممل  ُْ َِر
ِ َِودلوَامممممممهُِ ٌِ مممممممُأ قمممممممىَِِ ِِ ر َِوإَِذِِِ ء

ِ

ِ(3)َ َبممممملُِهَِ مممممبَدَِ رممممموِرٍمَِوَ َممممموسِِ 
ِ  اجرٔبُة املعبيص: -13

 مـ أكرِب أسباِب الُخْذالِن يف الدكقا واآلخرِة كؿا  الؿعاصل،اجتـاُب 
َ

َفنِنَّ الؿعاصل

 سبٌب لؾتـازِع والَػَشِؾ والفزيؿِة، وذهاِب الؼقِة: 
َ

ٱ ٻ ٻ ٻ }َأنَّ الؿعاصل

 [.04]األكػاُل:{ٻ پ پ پپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ
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مـقن وهذه اآليُة الؽريؿُة كزَلْت يف ِسقاِق الحديِث طـ غزوِة َبْدٍر، وقد التزَم الؿم

َػُر -طؾقف الصالُة والسالمُ -، وصاطِة رسقلِِف -تعالك-فقفا بطاطِة اهلل  ، فؽان لفؿ الظَّ

 طؾك الُؿْشركقـ.

َر اهلُل  ـْ يف غزوِة ُأُحٍد َقدَّ ، ۵طؾقفؿ الفزيؿَة لحؽؿٍة أراَدها  -تعالك-ولؽ

ـَ    وكاكْت هذه الفزيؿُة بسبِب معصقِة صائػٍة مـفؿ، مؿا َيُدلُّ طؾك َأنَّ ُسـَ
ِ
ال  -تعالك-اهلل

 
ِ
وهق  ملسو هيلع هللا ىلصُتَحابِل َأَحًدا مـ َخْؾِؼِف، ولق كاكقا ِخقاَر هذه األمِة، ولق كان فقفؿ رسقُل اهلل

 
ِ
 .-تعالك-أكرُم الَخْؾِؼ طؾك اهلل

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ }: گقال اهلُل 

]آُل {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک

 [.458ِطؿراَن:

ىب ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب }: گوقال اهلُل 

 [.445]آُل ِطؿراَن: {يب جتحت خت مت ىت يت جث مث

ـْ الؿعاصل، بْؾ  فالؿعاصل طاٌر وكاٌر وَشـاٌر وُكؾُّ بالٍء مـ كؽباٍت وهزاِئَؿ َفِؿ

ی ی ی جئ حئ }: گالؿعاصل سبُب ُكؾِّ مصقبٍة يف العالِؿ، قاَل اهلل 

 .[34]الشقرى: {مئ ىئ يئ جب حبخب

َؾُػ الصالُح هذه الحؼقؼَة، فؽاكقا يَ  َخافقن مـ ذكقبِفؿ َأَشدَّ مـ وقد أدرَك السَّ

ـَ كثقرٍة.
هؿ َفـََصَرُهُؿ اهلُل يف مقاصِ  خقفِفؿ مـ طدوِّ

ِدَلمممممممموَلُِِ ِقمممممممموٌمَِ و ممممممممَتأُِ وِ
ِ

ِيتجأُاممموُِِغَ مممَلِِلمَوصمممي  ِولمممجر
ِ وِصمممي ََ َهِِلَم ِدَيامممَمُدِلِممميَِ تمممىَِ مممأر

ِ

َه ُمممممُهِِلر ولمممممَ ِ مممممولخ صِِ  وَدرر
(1)ِ

ِ
                                                                    

ـِ الُؿَباَرِك ) (4)  (.44ديقاُن اب
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 بِح:ئكبُُخ اًطالِح، وئِيربءُ اًصه -14

مـ أسباِب الـصِر إقامُة الصالِة، حقُث ُيـَاَدى لفا بشروصِفا، وَصفقِرها 

وخشقِطفا، وإيتاُء الزكاِة كؿا َيِجُب طـفؿ وطـ رطقَّتِِفْؿ ووْضُعفا يف مؽاكِفا الصحقح، 

 بالـصِر، قال اهلل 
ِ
ـْ َفَعَؾ ذلؽ فؼد َشَؿَؾُف َوْطُد اهلل چ چ چ چڇ }: گَفَؿ

ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڇ ڇ ڇ ڍڍ

: {ڑ ک ک ک کگ گ گ گڳ  [.04-04]الَحجُّ

ِة الؿحافظِة  َؾِػ الصالِح مع الصالِة يرى َطَجًبا مـ ِشدَّ والـاضُر إلك حاِل السَّ

طؾقفا يف ِسْؾِؿِفْؿ وَحْربِِفْؿ بتؿامِفا، فال يشغُؾفؿ طـفا شاِغٌؾ فَلكجَز اهلُل لفؿ ما َوَطَدُهْؿ 

 بف مـ الـصِر.

مممَوُِ ُبممم ُ مموَنَِ حر وَِيمر َُ َِ مممِم ِإذر
ِ
ِوِتِِ 

ِ

ممممََّسِِ  َْ ٍقِو ِمممميِ َ مممُأِ ِمممميَِ ممممور ُِِ ِد ر
ِ ِ ٍَْ ِاَِد

ِ
 ِ نر ََ َوُِ َُّممممممممجَِخَ مممممممم ِدرر

ِ

ممممبِِ  َْ ِاَِو
ِ
ممممَ ِسِِ  َْ ِ ُِقُ مممموُ َُّجِ ِممممدر

ِ ممممم ًِ ََ
ِْ ر َممممموَهَِلونِ مممممَوُِهُجَِر ء ممممموِ َِ جر

ِ

ُِ ُ وُ مممم َوِوَاَ ممممَب َوِخمممموَْلِِألَ ممممبِِ 
ِ برمممُبَِقممموُ ُوُهِو ُبممم َُُّجِرإذَِِ مممَجىِِل ء ِدار

ِ

ِ ِثرممُبِِلجونِممِلِِلََّ ِممبِِ 
ِ
ممَبِ ِِ  َِخ ر ِ ِممدر

ِ ممممٌ ِ َِ َِّممممبرَُِّجَِل مممموُسِ مممم ُِي ر َْ ُِهممممُجِِلأ 
ِ

َُّوَ ممُ ِِلَرَسممبِِ  ِ(1)َاممِدِِل مم ِ ِوالُِد ر
ِ ُْي عٕ املُْٔوَِس: -15 َّٗ ُس تبملعسوِف وأً ُْ  األَ

َنَّ 
ِ

 طـ الؿـؽِر؛ أل
ُ

  مـ أسباِب الـصِر األمُر بالؿعروِف والـفل
َ

األمَر بالؿعروِف والـفل

طـ الُؿـَْؽِر يحػُظ سػقـَة األُمِة مـ الداخِؾ، والجفاُد يحػُظ السػقـَة مـ الخارِج، فنذا تعطَّؾَْت 

شعقرُة األمِر بالؿعروِف والـَّْفِل طـ الؿـؽِر خرَجْت ِجرذاُن الُػُسقِق والِخْزِي والُعْفِر، 

ـْ َفَخَرَقْت السػقـَة حتك تصقَر يف كػِّ طد ها يؾعُب بَخقراتِفا ويستِذلُّ أهَؾفا؛ ألكف َم َتَرَك ما وِّ

أمَر اهلُل بف َتَخؾَّك اهلُل طـف فنذا قامْت األمُة بقاِجِب األمِر بالؿعروِف والـفل طـ الؿـؽِر كان 
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ِ
ٌد مـ اهلل چ چ چ چڇ ڇ ڇ }:گالـصُر مـ كصقبِفا، وهذا َوْطٌد ُمَمكَّ

ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

: {کگ گ گ گڳک ک ک   [.04-04]الَحجُّ

ـَ  ـُ طثقؿق ـْ َيـُْصُرُه »: $قال اب فػل هاتقـ اآليتقـ الؽريؿتقـ َوَطَد اهلُل بالـصِر َم

ُر؛  داٍت لػظقٍة ومعـقيٍة، أما الؿمكداُت الؾػظقُة ففل الَؼَسُؿ الُؿؼدَّ ًدا بؿمكِّ َوْطًدا ُمَمكَّ

ـْ   َلَقـُْصَرنَّ اهلُل َم
ِ
َنَّ التؼديَر واهلل

ِ
 {چ}يـصُرُه، وكذلؽ الالم والـقُن يف  أل

ا التقكقُد الؿعـقيُّ فػل ققلِِف:  ففق  {ڇ ڇ ڇ ڍ}كالُهؿا يػقُد التقكقَد، وأمَّ

ُه ستؽقُن ُذالًّ وضعًػا، ويف ُيَذلُّ  السبحاكف ققيٌّ ال يْضُعُػ وطزيٌز  ، وكؾُّ ققٍة وطزٍة ُتَضادُّ

ـِ طـدما يْسَتبعِ  {گ گ گ}ققلِِف:  ُد الـصَر يف كََظِرِه لِبُْعِد أسبابِِف تثبقٌت لؾؿممِ

 وْحَدُه ُيَغقُِّر سبحاَكف ما شاَء َحْسَب ما َتْؼتَِضقِْف ِحْؽَؿتُفُ 
ِ
 .(4)«طـَده فننَّ طقاقَب األمقِر هلل

َِّجِر
َِ ِ وصممًحوِل مسمم مبدِْمممب ِوُ ممدر

ِ

ِا ممممملَِخَ ونِمممممهِِ  ِْهجِل حمممممع  ِ  ر مممممو
ِ

ِ مَممأوِأِِل ممأيَِ ِوِ رَََُّّممجِر ُهجر ِوُ ممأر
ِ

ِذِِِلَخ َوِادَِخ َونِمهِِادِ  أر ُْ ِِلسوِ ِوِز
ِ ِوِاظرَّمممممجِ  يممممموِتِِهلمممممِهِ حرمممممم ٍِ

ِ

ممممممَةَِ مممممموىَِِْ هممممممجِ لوِنِممممممهِِ  ِلَ ء
ِ اظِمممةِوِ مممًلِ مممِلِ وال ممموِ ور َِيَّر ِ ممم ِنر

ِ

ممِأَِخبرممَأِا ونِممهِِ  ِ  ممهِيمموَمِِلَح ر َِ  َممبر
ِ ممممَنِ مممموِ ممممونِوًِْ ممممو ير ْء ِ قمممملِد ِوإاِلء

ِ

تلِنِممهِِ  ممَأِِهر ممَنَِد ر ا بممَةِو مموُِ   رر
(2)ِ

ِ ُد يف اًدٓيب -15  :اًٖص

مـ أهؿِّ أسباِب الـصِر: الزهُد يف الدكقا، وما َفِشَؾ الزطؿاُء القهؿقُّقن سقاًء مـ 
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قبُؾ ومـ َبْعُد، إال بَِغَرِقِفْؿ يف الدكقا واكغؿاِسفؿ فقفا، وما َضَؾُؿقا ُشَعقَبفؿ، وواَلقا 

 دكقا.الؿادِة وَسْعًقا وراَء الأطداَءهؿ إال َجْرًيا وراَء 

َِامممِدِِلمممل  رَبوِِللء ِبءمممِ َِزِِهمممًلِ مممأضر َِدار
ِ

مممَلِنِِ  مممُلِا مممَلُِدولممميِِل  ََّمممىُِزهر هر  ِ ِ ول
ِ ممممٌلِاِِلثء َممممو ممممٌلَِاممممِدِِلممممل  بوِوُزهر ُِزهر

ِ

ممَلِنِِ  هر  ِ َسممىَِلممُهِِل َِد ر ُلمموَ ىِلَِمممدر
(1)ِ

ِ  االطرؼفبُز واًرَوتُخ: -16

ُد التق بِة يف ُكؾِّ لحظٍة يف ُكؾِّ آٍن يف ُكؾِّ َخْطَرٍة، ومـ أسباِب الـصِر: االستغػاُر وَتَعفُّ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ }: ڠطؾك لِساِن ُهْقٍد  گقال اهلُل 

 [.58هقُد: ]{ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ

َلْت اآليُة طؾك َأنَّ االستغػاَر والتقبَة مـ أطظِؿ أسباِب الـصِر طؾك األطداِء  فدَّ

ِة،   وتػريِج الؽروِب.والربكِة يف األرزاِق والغؾبِة والُؼقَّ

َم مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كاَن رسقُل اهلُل  ال َيَدُع التقبَة واالستغػاَر، وقد َغَػَر اهلُل لف ما َتَؼدَّ

 ذكبِِف فؽقَػ بغقِرِه؟!.

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  َقاَل: َما َرَأْيُت َأَحًدا َأْكَثَر َأْن َيُؼقَل: َأْسَتْغِػُر اهلَل َوَأُتقُب إَِلْقِف  ڤَفَع

ـْ َرُسق
 مِ

ِ
 .(8)ملسو هيلع هللا ىلصِل اهلل

مممممممو  َْ ِ ُأِِ ِر  ممممممميِاُِ  و مممممممَتغر َِد ر
ِ

مممممممَوِِلَ ِمممممممبُجِ   مممممممو ِيَِوَزالء   َِ َّر
ِ مممِوِهَِلَمممم ٌِ َِوُهمممَوِِلَغُ ممموُرِولممميِاَِا ر

ِ

ِِلَاممَأَِاوِتِ  ِء ِ(3)إَِذَِِ َسمم رُنَِلممُهَِ مم
ِ
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 اًطُب: -17

ُر لحؽؿٍة يعؾؿُ  فؼد يؽقُن  فا اهلُل،الصربُ مـ أطظِؿ أسباِب الـصِر؛ فالـَّْصُر قد يتَلخَّ

قبؾ هنايِة الَؿْعَرَكِة، وقد يؽقُن يف معركٍة قادمٍة، فنذا َصَبَر الؿجاِهُد وقام بؿا َأَمَرُه اهلُل 

َنَّ الَعُدوَّ يصقُب اإلكساَن مـ ُكؾِّ جفٍة فؼد  گبف مـ وساِئِؾ الـصِر؛ فننَّ اهلُل 
ِ

كاِصُرُه؛ أل

ـْ يطِْقَؼ ُطُدوَّ  الجفاِد، فنذا ُه فقستْحِسُر وَيَدُع الِجفاَد، وقد َيْشَرُع يف َيْشُعُر اإلكساُن أكف َل

ِه، فقؽقُن ُطْرَضَة  ، فقصقبُف األَلُؿ مـ طدوِّ أصاَبُف األََذى اْسَتْحَسَر، وتققََّػ، وقد َيْستَِؿرُّ

ف؛ ، والَحَذُر مـ القلِس وأسبابِ (4)لؾقلِس والُخْذالِن، ففذه األمقُر ُكؾُّفا َيِجُب الصربُ طؾقفا

نَّ 
ِ

بِْر. اهلُل ُمـِْجٌز َوْطَدُه بـصِرهِ  أل َـّ الـَّْصَر مع الصَّ َل لؽؾؿتِِف، لؽ  ألولقاِئِف، وال ُمبَدِّ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ }: گقال اهلُل 

 [.30]األكعاُم:{ۇئ ۆئ ۆئۈئ

ـِ طباٍس   ب
ِ
َّْصَر َمَع »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقُل اهلل  ڤوطـ طبِد اهلل َواْطَؾْؿ َأنَّ ال

ْبرِ، َوَأنَّ اْلَػَرَج َمَع الَْؽْرِب، َوَأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًراا  .(8)«لصَّ

ْت بـا الؿصاِئُب اْسَتَضئْـَا بالصرِب، وقد قال رسقُل  ـُ واْدَلَفؿَّ َفُؽؾَّؿا َغِشَقـْـَا الِؿَح

 
ِ
ْبُر ِضقاءٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .(3)«والصَّ

 قال أبق تؿاَم:

مممموِِولرمممم ءَُُّجَِلمممموُ وِِ َأ رَجمممم َِلُهجِرَق  
ِ

 ُِْ م رِأِالُِيحَ مىَِلمُهَِامَل برُدِ َِدِِل ء َِْ
ِ ِإذِِردوِِل م ويممممموِاورًضممممموَِل ُِسممممموِ

ِ

 ُِْ ُروًامممموَِ مممموَِلَّمممموَِزَر ُْ َبِقممممبِدِ ِ ِممممَدِِلر
ِ

                                                                    

ـَ ) (4) ـِ ُطثقؿق  (.843اكظر: شرَح األربعقـ الـقويِة الب

َحُف األلباينُّ يف 4343« )الُؿْستَْدَركِ »(، والحاكُؿ يف 8243أخرَجُف أحؿُد ) (8)  (.4244« )صحقِح الجامِعِ »(، وصحَّ

.883رواُه مسؾٌؿ ) (3) ـْ َأبِل َمالٍِؽ اأْلَْشَعِريِّ  ( َط
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ِ َأوِِادِِلم أِ ِِألََْ ىِ  مبَ ِلَّمج
ِ

 ُِْ ِ(1)إالِِلسممبوَأِا ممىِدامملِنَُِّجَِ ممَل
ِ  اًدعبءُ: -18

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ }: گهلُل ومـ أسباِب الـصِر: الدطاُء، قال ا

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ې ې ې ېى

ٺ ٺ }وقال يف آيٍة آخرى: [،03-08األكعاُم: ]{ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ

إلك أن كعؾَؿ  ، فصاَر الَؿصقرُ [24الؿممـقن: ]{ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ

اِت، قال اهلُل  ـِ الَحْرِب والُؿؾِؿَّ ـْ أوَجِب القاجباِت يف َزَم
ـِ أنَّ الدطاَء مِ ٱ }-عالكت-ِطْؾَؿ القؼق

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ }وقال تعالك: [.9األكػاُل:]{ڀڀ

 [.424البؼرُة:]{ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی

َة كقِح مع ققمِِف طـدما دطا َربَّفُ  ْؾ ِقصَّ ڦ ڦ ڦ ڄ }وَتَلمَّ

ڄ ڃ ڃ ڃ }وبعد هذا الدطاِء كان الجقاُب: [،44الَؼَؿُر:]{ڄڄ

ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڃچ

 گوصالقُت وُجـُْدُه قبَؾ بدايِة الؿعركِة يؼقُل اهلل [. 43-44الَؼَؿُر:]{ڈژ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ }طـفؿ

، وبعَد هذا الدطاِء، [854البؼرُة:]{ڱ ڱ ں ں ڻڻ

 [.854الَبَؼرُة:]{ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ}كان الجقاُب:

 
ُّ

ةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل كؿا يف معركِة  يدطق َربَُّف ويستغقُث بف ُكؾَّؿا َكَزَل بف َكْرٌب أو ِشدَّ

 َبْدٍر وغقِرها.

 

                                                                    

 (.384ديقاُن أبل تؿاَم ) (4)
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ـُ اْلَخطَّاِب  ا َكاَن َيْقُم َبْدٍر َكَظرَ  ڤ فعـ ُطَؿَر بْ   َقاَل: َلؿَّ
ِ
إَِلك  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل

ـَ َوُهْؿ َأْلٌػ، َوَأْصَحاُبُف َثاَلُث مِ    ،اَئٍة َوتِْسَعَة َطَشَر َرُجاًل اْلُؿْشِرِكق
ِ
 اهلل

ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَفاْسَتْؼَبَؾ َكبِل

الؾُفؿَّ َأْكِجْز لِل َما َوَطْدَتـِل، الؾُفؿَّ آِت َما »ُثؿَّ َمدَّ َيَدْيِف، َفَجَعَؾ َيْفتُِػ بَِربِِّف: اْلِؼْبَؾَة، 

ـْ َأْهِؾ اإْلِْساَلِم اَل ُتْعَبْد فِل اأْلَْرِض، َفَؿا َزاَل  َوَطْدَتـِل، الؾُفؿَّ إِْن ُتْفِؾْؽ َهِذِه الِْعَصاَبَة ِم

ا  ـْ َمـْؽَِبْقِف، َفلَ َيْفتُِػ ِبَربِّف، َمادا َتاُه َأُبق َبْؽٍر َفلََخَذ َيَدْيِف ُمْسَتْؼبَِؾ اْلِؼبَْؾِة، َحتَّك َسَؼَط ِرَداُؤُه َط

ـْ َوَراِئِف، َوَقاَل: َيا َكبِلَّ اهللِ، َكَػاَك ُمـَاَشَدُتَؽ   َربََّؽ ِرَداَءُه، َفَلْلَؼاُه َطَؾك َمـْؽَِبْقِف، ُثؿَّ الَْتَزَمُف ِم

ُف َس  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ }: ۵ُقـِْجُز َلَؽ َما َوَطَدَك، َفَلْكَزَل اهللُ َفنِكَّ

ُه اهلُل بِاْلَؿاَلِئَؽةِ 9]األكػاُل:{پ پ پ ڀ ڀڀ  ،(4)«[ َفَلَمدَّ

ممممُأَِضممممب ٌعِ ِوإِ  مممميِألْامممموَِِ ِوِألَ ر
ِ

ممممممو  َْ ِدنَِيَتَ أء ِ ممممممموَِي رَ ممممممة  ء
ِا ممممممي

ِ ِا بمممهُِهُموُ مممهُِ ِ تمممىِضممموَقنر ِوُر ء
ِ

مموِدصمموَ ِلممهِاِْاممو ِِ  َْ َأ َِ خر
ِ
 ِ(2)ِ

ِ َعفَبِء: -19 ُْ ئىل اًػُّ  اإلخظب

ـْ أبل الدرداِء  قال: سؿْعُت  ڤومـ أسباِب الـصِر اإلحساُن إلك الضعػاِء َفَع

 
ِ
َعَػاَء َفنِكَّؿا ُتْرَزُققَن »يؼقُل:  -صؾك اهلُل طؾقف وطؾك آلِِف وسؾؿ-رسقَل اهلل اْبُغقكِل الضُّ

 .(3)«وُتـَْصُروَن بُضعػاِئُؽؿْ 

ـْ َسْعٍد    ڤَط
ُّ

 .(0)«َهْؾ ُتـَْصُروَن َوُتْرَزُققَن إاِلَّ بُِضَعَػاِئُؽؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل الـَّبل

ـُ بطاٍل  تلويُؾ الحديِث: َأنَّ الضعػاَء َأَشدُّ إخالًصا يف الدطاِء، »: $قال اب

                                                                    

 (.4243مسؾٌؿ ) رواهُ  (4)

 (.344-8/344طققُن األخباِر ) (8)

 $ يف 2/8544أخرَجف أبق داوَد ) (3)
ُّ

ـَُف شقُخـا القادطل  (.4924« )الصحقِح الُؿْسـَدِ »(، وَحسَّ

 (.8294) رواُه البخاريُّ  (0)
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ِؼ بُِزْخُرِف الدكقا  .(4)«وأكثُر ُخشقًطا يف العبادِة؛ لَِخالِء قؾقبِفؿ طـ التعؾَّ

لك الضعػاِء مـ ِجَفِة َأنَّ وجقَدهؿ بركٌة، فاهلُل يدافُع طـفؿ ومـاسبُة اإلحساِن إ

لصدِقفؿ َوَصػاِء قؾقبِفؿ، ويف اإِلحساِن إلقفؿ ُيْسَتـَْزُل الـصُر هذا مـ جفٍة، ومـ جفٍة 

 ثاكقٍة أن دطاَءهؿ مـ أطظِؿ أسباِب الـصِر.

سمم ًوِ بممموِِ ممت ََنَِ ُأ ءَمممو ُِ حر ُِ ممدر
ِ

سمموِنِ وِه سممونِِ ُِ  ىِاممدِِِه ر َِ مم جر
(2)ِ

ِ  اجرٔبُة اًُعْجِج: -21

اجتـاُب الُعْجِب بلكػِسـا بؼقتِـا او بؽثرتِـا، فننَّ اإلطجاَب بالـػِس سبٌب 

تِِف، وك نَّ معـاُه اطتؿاُد اإلكساِن طؾك ُققَّ
ِ

ومفؿا بؾغ اإلكساُن  گسقاُكُف اهلَل لؾحرماِن، أل

 لف. مـ الؼقِة ففق ضعقٌػ إال بتؼقيةِ 
ِ
 اهلل

ممممممممنَِضممممممممَبً و ِإِنَِ َولء
ِ
 ِِ ُ ُِقمممممممموء

ِ

ِاِ ِأِِ ممممممِهِِألَقِويممممممو ُِ  َ ممممممنر َِ  َ(3)ِ
ِ ٍِ يف اًجيِش واألُِخ: -21  َتثُّ ُزْوِح األُ

ومـ أسباِب الـصر: َبثُّ روِح األمِؾ يف الجقِش واألمِة، فاإلحباُط والُؼـُقُط 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ٺ }: گوالقلُس لقس مـ صػاِت الؿممـقـ، قاَل اهلُل 

[، والؼائُد الُؿَحـَُّؽ مـ يعؿُؾ طؾك َرْفِع الروِح الؿعـقيِة 22]يقسُػ:{ٿ

 
ِ
ُح لفؿ أن َكْصَر اهلل لقس  ۵لْلمِة التل سارْت يف صريِؼِف  ۵لؾجقِش ولْلمِة، ويقضِّ

 طؼائديٌّ كتَبف اهلُل: 
ٌّ

ٌد يؼقـل ىث يث حج مج جحمح }أمًرا محتؿاًل، بؾ هق أمٌر ممكَّ

 [.84دلُة:]الؿجا{جخ حخ مخ جس

 

                                                                    

ـِ َحَجٍر ) (4)  (.4/29فتُح الباري بشرِح صحقِح البخاريِّ الب

 (.4/443الؼصائُد الزهدياُت ) (8)

(3) ( 
ِّ

 (.44/4849مقسقطُة الشعِر اإلسالمل
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ـِ ما ققَؾ يف َبثِّ روِح األََمِؾ ققُل أبل تؿاَم   :$ومـ أحس

ُسِِأل مممممَبِِل َبمممممَلِ   مممممِأهِِ ِِ مممممَت ر َِيسر
ِ

مممَأِىِِلُمِخبَ مممِ ِ مممولأ بِ ِِلمغمممِلِقِ  ُِ  ر
ِ ِو مممَِِِّلسمممحونُ ِق ءمممموِ ممملُاوِإلمممى

ِ

ِ ممموِلمممجَِ  رمممُأِقِ  َْ وِ أُو َِّممموِِلمممأ  َر  َ
(1)ِ

ِ  ِضْدُق اًعصيِِخ: -22

 مـ أسباِب ا
ِ
يف الَؿـَْشِط  -تعالك-لـصِر: ِصْدُق العزيؿِة، وققُة التـػقِذ ألوامِِر اهلل

والَؿْؽَرِه، والُعْسِر والُقْسِر، وققُة العزيؿِة تجعُؾ مـ ضعقِػ الَبَدِن شجاًطا مِؼداًما 

اًرا، ويبؾُغ الجقُش غايَة الؼقِة  والَؿـََعِة وَضْعُػ العزيؿِة َتْجَعُؾ مـ ققيِّ الَبَدِن َجَباًكا َفرَّ

ًة قؾقؾًة.  بسبِب ققِة العزيؿِة، ولق كاكقا ِقؾَّ

ـَ أخذوا بلسباِب الـصِر مجتؿعًة كصَرُهُؿ  وأققى مثاٍل طؾك ذلؽ الصحابُة، فحق

ـَ كثقراٍت، وبعد مقِت كبقِّفؿ 
ُخقا الدكقا جفاًدا، ودطقًة، وتربقًة! ملسو هيلع هللا ىلصاهلُل يف مقاصِ  َدوَّ

ُهُؿ اهلُل  ُـّ بف قؾقبُؿ.بُِجـٍْد مـ طـدِ  گوأَمدَّ َرُهْؿ بـصٍر تطؿئ  ِه لتؼقيِة طزيؿتِفؿ، َوبشَّ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ }: گقال اهلُل 

 .{ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ

ک }بالـصرِ  أي بِشارًة لؽؿ {ڑ ک}أي هذا اإِلمداُد  {ژ ژ ڑ}

ڤ ڦ ڦ }أي مـ غقِر أن يؽقَن فقف ِشْرَكٌة لغقِرِه {ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

َر تعالك يف هذه اآليِة حؽؿًة إخباِرهؿ بالـصِر، وأكف يريُد قال العؾؿاُء: َذكَ  {ڦ

َؾفؿ طؾقف، وهق أدطك إلك ققِة العزيؿةِ   .(8)ُبشراهؿ وُصَؿْلكقـَتفؿ وتقكُّ

 

                                                                    

 (.439ديقاُن أبل تؿاَم ) (4)

(8) ( 
ِّ

 (.5/843تػسقُر الؼاسؿل
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ـِ ما ققَؾ يف ققِة العزيؿِة ققُل الؿتـبل:  ومـ أحس

ممِِنِجُِ ََ ِمِ ممأ ِِل ِر مم ََ ممِبِِل ِرَِدهر َِاَ ممىَِقمملر
ِ

ِرِِلرِمممأِِمِ  ِِلَمرمممورمَُِو مممأ َِاَ مممىَِقممملر
ِ ُظممُجِ ِمميَِاممبِدِِلَ ممَغبِأِصممغوُرهو َر َِوَ 

ِ

ظممونِجُِ  ََ ظممبِجِِل ََ ممُغُأِاَِاممبدِِل َوَ  ر
(1)ِ

ِ  اًرفبؤُي: -23

ومـ أسباِب الـصِر أيًضا: التػاؤُل، والَؼْطُع بَِلنَّ الـصَر لإلسالِم وأهؾِِف، كؿا 

، فؿـفا قال اهلل جاَءْت بذلؽ الـصقُص الؽثقرُة التل َتُدلُّ داللُة واضحًة طؾك ذلؽ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ }: گ

 [.33]التقبُة:{ڤ ڦڦ

ـْ َثْقَباَن    ڤَط
ِ
َ َأْيُت إِنَّ اهللَ َزَوى لَِل اأْلَْرَض، َفر»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

تِل َسَقْبُؾُغ ُمْؾُؽَفا َما ُزِوَي لِل مِـَْفا  .(8)«َمَشاِرَقَفا َوَمَغاِرَبفا، َوإِنَّ ُأمَّ

ِظ ممموُ َُّجُِِ  مممو َسِ تر ِِل ممموُسِوِ مممتلء
ِ

ِ(3)وِل ممأُسِ بممِهِلمم َِ ِِأل ممِأِ  بممونُِ 
ِ  

 

 

                                                                    

 (.434ديقاُن الُؿَتـَبل ) (4)

 (.8229رواُه مسؾٌؿ ) (8)

 (.824الُؿـَْتَحُؾ ) (3)
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 اخلامتُة 

ـَ ِوًساًما، أحؾك مـ الُؿـَك  بعد َأْن َطَرْضُت طؾقَؽ واحًدا وَخْؿِسق

ـَ الُؿـَك ُمـَك ـْ َأْحَس ا َتُؽ ـْ َحؼًّ  َرْغَدا َوإاِلَّ فؼد ِطْشـَا بَِفا َزَمـًا  إِْن َتُؽ

ِخْر ُوْسًعا َيُشدُّ مـ طزيؿِة أهِؾ العزاِئِؿ إال َبَذْلُت فق ف ُجفًدا لتؼريبِِف لؾَػْفِؿ، ولؿ َأدَّ

َة أهِؾ الِفَؿِؿ إال وقد َسَؾْؽُتُف، مع أكف يؽػل أن  وقد صرْقُتُف، ولؿ أترْك َمْسَؾًؽا ُيْسِرُج ِهؿَّ

ٍق يطقُر بف إلك سؿ ـْ يعرَف الؿجاِهُد وساًما، أو ِوسامقـ َكَحاٍد ُمَشقِّ اِء الجفاِد، لؽ

ـٍ يف التخؾُِّػ طـف مـ ُطْذٍر،  ْدُت َكْثَر تؾؽ األوسؿِة الؿتؽاثرِة، حتك ال يبؼك لؿمم َتَعؿَّ

َؼُف اهلُل. ُؼ مـ َوفَّ  والؿقفَّ

مممِأيٍ ُِهمممَوُِ مممِ دٌِ ُرِِ ر َِ ممموُِامممَّر
ِ
ِ  مممو 

ِ

ُم    ىَِلمممممُهَِوُيَقمممممل  ََ ممممم ِ ََِّمممممَََِِّواَلَِيسر
ِ ِ

ِ
ِإِ ءمممممممهَُِولر ءَمممممممموِِلتءو ِبرمممممممُعِ مممممممو 

ِ

َِجُِ  ممً َِوُيمم ر َِ مموَ َِ ار ِ ممهَِ ممدر ِيُخممل 
ِ ممممبٍِ جء ََ  ُِ ٍ مممموَِغمممموٍسِ ِممممَ خر ًَ

َِ َبمممموَِ ونِ
ِ

َ ممجُِ  َر َأَِ  َِ َ ممىَِ ممور َِ أر ءممَةِالَِ مملِرير
ِ َِ َاى َِقوَسَِ در ِو ِيِ ِثرِبَِهََِِِّلَحوسَِقلر

ِ

َسمممممَدِ ِبرَمممممموَِقوَلمممممُهِِلُممممممَتَر  جُِ  ِوَد ر
ِ ِ ِرير ُِ  رممَنِاَلَِ مملر ممَةُِ  ممبرَ  َُِِ مم ِنر َِ َت ر

ِ

َظمجُِ  ِريَِ ولُمِ مبرَ ُ َِدار ُِ  رَنَِ لر وإِنر
(1)ِ

ِ  

 

                                                                    

ـِ الَؼقِّؿ ) (4)  (.53صريُؼ الفجرتقـ وباُب السعادتقـ الب
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