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 الفصؿ السادس
 فضائؿ الجياد

 ر وذكر وجوبو والوعيد لمف يتركو.االكف داألمر بجيافي 
 

ـُ قاؿ تعػاى:  كتب عميكـ القتاؿ وىو كره لكـ وعسى أف تكرىوا شػيئًا وىػو ريػٌر لكػ
ـُ وأنتـٌ ال تعمموف  612اىبقرة  وعسى أف ُتحبوا شيئًا وه شٌر لكـٌ واهلل يعم

ألبايعػو عىػ:    أتيت رسػوؿ اهبف اىخصاصيةروى اىبييقي واىحاكـ عف بشير 
؛ وأف محمػػدًا رسػػوؿ اه؛ وتصػػىي اىخمػػػس؛ اه إاتشػػيد أف ا اىػػو  فأشػػترط عىػػي   اإلسػػ ـ

 ت؛ وتجاىد في سبيؿ اه.يوتصـو رمضاف؛ وتودي اىزكاة؛ وتحج اىب
مػػف عشػػرا  إافػػ  أطيقيمػػا  اىزكػػاة؛ ألنػػو ىػػيس ىػػي  اثنتػػافاه  أمػػا  ؿيػػا رسػػو قىػػت  

 اىذود؛ ىَف رسؿ أىىي وحموىتيف.
 إفوأمػػػا اىجيػػػاد فػػػأنيـ يزعمػػػػوف أنػػػو مػػػف وىاػػػ: فقػػػػد بػػػا  ب ضػػػب مػػػف اه   وأخػػػػاؼ 

يده ثـ حركيا   ثـ قػاؿ ا  حضرني قتاؿ كرىت اىموت وخشعت نفسي فقبض رسوؿ اه 
 تدخؿ اىجنة ؟ افبما ذصدقة وا جياد 

 ىيف.اه ؛ أبايعؾ ؛ فبايعني عىييف ك ؿيا رسو قىت  
   واىرسؿ   ىو اىىبف.اإلبؿ  ىي الذود

  جػاىس مػر رسػوؿ اه  أناقاؿ  بينما  روى اىنسائي وأحمد عف سىمة بف اىنفيؿ 
أقػػواـ انػػو ا اىخيػػؿ سػػيبت   ووضػػر اىسػػ ح   وزعػػـ  إفاه    ؿيػػا رسػػو دخػػؿ رجػػؿ فقػػاؿ  إذ

جػا  اىقتػاؿ ! وانػو  آلفا  كذبوا ! قتاؿ  وأنو اىحرب قد وضعت أوزارىا ! فقاؿ رسوؿ اه 
مػف خػاىفيـ   يزيػهلل اه بيػـ قىػوب  ـا يضػرىأمة مػف أمتػي يقػاتىوف فػي سػبيؿ اه    ؿا تزا

أقػػػواـ   ىيػػػرزقيـ مػػػنيـ   يقػػػاتىوف حتػػػ: تقػػػـو اىسػػػاعة  وا يػػػزاؿ اىخيػػػر معقػػػودة فػػػي نواصػػػي 
د ؤ دا أبػػويػػـو اىقيامػػة   تضػػر اىحػػرب أوزارىػػا حػػيف يخػػرج يػػأجوج ومػػأجوج. روى  إىػػ:اىخيػػؿ 

جاىػػػدوا المشػػػركيف  قػػػاؿ  عػػػف رسػػػوؿ اه   واىنسػػػائي واىحػػػاكـ عػػػف أنػػػس بػػػف ماىػػػؾ 
مػا يكرىونػو   ويشػؽ  بإسػماعيـيكػوف  ةبػاا ىسػنوجيػاد اىكفػار  ألسػنتكـبأموالكـ وأنفسػكـ 

 عىييـ سماعو   مف ىجا  وك ـ غىيظ ونحو ذىؾ.
 أفقػػاؿ بعػػد   رسػػوؿ اه إف    األشػػعريروى اىترمػػذي عػػف حػػارث بػػف اىحػػارث 

)..... اىخمسػة  األوامػرػ مػف ػ  إسػرائيؿذكػر مػا بىػهلل يحيػ: بػف زكريػا اعىييمػا اىسػ ـ  بنػي 
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أمرنػػي اهلل بيػػفس السػػما والطاعػػد والجيػػاد واليجػػرة والجماعػػد .... برمػػس    آمػػركـ وأنػا
  .يراجا... أف إالمف عنقو  اإلسالـفاف مف فارؽ الجماعد قيد شبر   فقد رما  ربقد 

  اىبخاري ومسىـ عف ابف عباس ارضي اه عنيمػا  قػاؿ   قػاؿ رسػوؿ اه روى 
ذابعد الفتح ولكف جياد ونيد   ةال ىجر   ...  فانفروااستنفرتـ  وا 

فذكر   قاؿ  خطب رسػوؿ اه  األنصاريروى اىبيقيي واىذارمي عف أبي قتادة 
 .المكتوبد إالالجياد فمـ يفضؿ عميو شيئًا 

 ؿ الصحابد والتابعيف في الجيادسومف أقواؿ وأفعا
بف مكتػـو  عبد اه رأىروى ابف مبارؾ في كتاب اىجياد عف عطية ابف عطية  انو 

  عبػد يومًا مف أيػاـ اىقادسػية  وعىيػو درع سػاب ة   يجرىػا فػي اىصػؼ فػي اىميػداف. وكػاف
ىقادسػػية ابػػف مكتػػـو أعمػػ:   وقػػد أعػػذره اه وىكنػػو خػػرج ىىجيػػاد   وأشػػترؾ فػػي معركػػة ا اه

 وحمؿ اىىوا  فييا وأستشيد فييا!
 اآليػةقػرأ ىػذه  األنصػاريأبػا طىحػة  إف   روى ابف مبارؾ عػف انػس بػف ماىػؾ 

  أنفروا رفافًا وثقااًل وجاىدوا بأموالكـ وأنفسيـ في سبيؿ اهلل  11اىتوبة 
   شيوخًا وشبابًا جيزوني ىىجياد. واستنفرنافقاؿ  أمرنا اه 
بكػػر وعمػػر نحػػف  وأبػػي مػػؾ اه ىقػػد غػػزوت عىػػ: عيػػد رسػػوؿ اه فقػػاؿ بنػػوه   يرح

 ن زو عنؾ!
فطىبوا جزيرة يدفنونػو  اىجياد  وغزا في اىبحر   فمات  إى:وخرج  إىييـفىـ يىتفت 

 بعد سبعة أياـ وىـ يت ير جسمو. إافييا  فىـ يجدوا جزيرة 
خػػرج سػػعيد قػػاؿ    روى ابػػف جريػػر اىطبػػري فػػي اىتفسػػير عػػف ابػػف شػػياب اىزىػػري 

    عينيو!! إحدىاى زو وقد سقطت  إى: مسبببف 
 فقيؿ  ىو أنؾ عىيؿ!

فقاؿ  قد أستنفر اه اىخفيؼ واىثقيؿ   فاف ىـ أتمكف مػف اىحػرب واىقتػاؿ َكثَػرتد عػدد 
 اىمسىميف وسوادىـ  وحفظت اىمتاع.!

أنفػروا   قػاؿ فػي قوىػو تعػاى: روى ابف أبي شبيبة وابػف جريػر عػف اىحسػف اىبصػري
 .افا وثقاال...رف

قػػاؿ   اىشػػيل واىشػػاب. وقػػاؿ بعضػػيـ  اىثقيػػؿ اىػػذي ضػػيعة وأرض يكػػره أف يػػدعيا   
 واىخفيؼ   وىو اىذي ا ضيعة ىو.

 اىخفيؼ  اىشجاع  واىثقيؿ  اىجباف واىعياذ باه. آخروفوقاؿ 
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اه أمػر اىنػاس  إف  اآليػةاىقرطبي فػي تفسػيره  اىصػحيي فػي معنػ: ىػذه  اإلماـوقاؿ 
 أف ينفروا ىىجياد  سوا  خفت عىييـ اىحركة أو ثقىت.جمعيا 

فػػي فػػتي بػػ د اىشػػاـ  رأوابعػػض اىمجاىػػديف  إفذكػػر ابػػف جريػػر اىطبػػري فػػي تفسػػيره 
 وقد سقطت أحدى عينيو مف اىكبر!!!رجً  مجاىدًا كبيرًا 
 !أعذرؾاه قد  إف؛ ـيا عفقاؿ ىو احدىـ   

 ا وثقاا.ىقد امرنا اه باىنفير خفاف أخيقاؿ  يا ابف 
عبػػد اىػػرزؽ عػػف ابػػف مكحػػوؿ  انػػو كػػاف يسػػتقبؿ اىقبىػػة ؛ثػػـ يحىػػؼ عشػػرة  اإلمػػاـروى 

ومعنػ: قوىػو إف   !شػئتـ زدتكػـ  إفثـ يقػوؿ    أيماف  أف اى زو واجب عىيكـ أييا اىمسىموف
سػػػورةااىبعوث  ألف  ؛ ىتطمػػػئف قىػػػوبكـ . وسػػػميت سػػػورة اىتوبػػػةشػػػئتـ زدتكػػػـ مػػػف األيمػػػاف 

ر    ساؿ اىسرايا واىبعوث.موضوعيا اىجياد وا 
 وفي روايات ااىبحوث  باىحا ؛ أي أنيا تبحث وتنقب عف اىمنافقيف وتفضحيـ وتكشفيـ. 

 
 

 ىؿ أف الجياد فرض عيف أـ فرض كفايد

أعىػػػػـ أف جيػػػػاد اىكفػػػػار فػػػػي ب دىػػػػـ فػػػػرض كفايػػػػة ؛باتفػػػػاؽ اىعىمػػػػا  .ومعنػػػػ: فػػػػرض 
ثػـ عػف اىبػاقيف واف تركػو اىجميػر واإلسػقط اىحػرج  اىكفاية  إذا قػاـ بػاىفرض مػف فيػو اىكفايػة؛

 كانوا آثميف .
إذا دخؿ اىكفػار بىػدة اىمسػىميف ؛أو اشػرفوا عىييػا مػف بعيػد ؛يخػرج ا وفي جياد اىعيف

اىعبػػد بػػدوف إذف سػػيده؛ وتخػػرج اىمػػراة بػػدوف إذف زوجيػػا ؛ إف كػػاف فػػي اىمػػراة قػػوة اىػػدفاع ؛ 
اىمػػديف ب يػػر إذف صػػاحب عىػػ: أصػػي اىػػوجييف ويخػػرج اىوىػػد بػػدوف إذف اىواىػػديف ؛ ويخػػرج 

 اىديف.  
ذا نػػػػزؿ اىعػػػػدو بقعػػػػة مػػػػف بػػػػ د اىمسػػػػىميف ؛ فيجػػػػب عىػػػػ: اىمسػػػػىميف فػػػػي اىمنػػػػاطؽ  وا 

ذا احتػػؿ األخػػرى مسػػاعدة اىمسػػىميف فػػي تىػػؾ اىبقعػػة. اىكفػػار جػػب  أو سػػي  أو مكػػاف فػػي  وا 
حتىيػا دار اإلس ـ بعيد عف اىبىداف واألوطاف وىيس فيو سكاف ؛فانو يأخذ حكـ اىبىدة اىتػي ي

  اىكفار ويجب عى: اىمسىميف اىنفير ىتحرير ذىؾ اىمكاف!!!.
 

 
 بعض ما ورد في وعيد مف ترؾ الجياد
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رػػوانكـوأبنػػاؤكـ  آبػػاؤكـكػػاف  إفقػػؿ  قػػاؿ تعػػاى:  وأزواجكػػـ وعشػػيرتكـ وأمػػواؿ  وا 
مػف اهلل ورسػولو وجيػاد  إليكـة ترشوف كسادىا ومساكـ ترضونيا أحب ر اقترفتموىا وتجا

 61 اىتوبة اهلل بأمره واهلل ال ييدي القـو الفاسقيف يأتيتربصوا حتى في سبيمو ف
اىشػػريفة مػػا فيػػو اىكفايػػة  مػػف اىتيديػػد واىتحػػذير واىتخويػػؼ ىمػػف تػػرؾ  اآليػػةوفػػي ىػػذه 

 يأوىي األبصار. فاعتبرواما ىو فيو مف األىؿ و اىماؿ.  إى:اىجياد رغبة منو   وسكونا 
قيػؿ لكػـ أنفػروا فػي سػبيؿ اهلل اثػاقمتـ  إذالكػـ  يأييا الػذيف أمنػوا مػاوقاؿ تعػاى:  

إال  اآلرػػرةفمػػا متػػاع الحيػػاة الػػدنيا فػػي  اآلرػػرةأرضػػيتـ بالحيػػاة الػػدنيا مػػف  األرض إلػػى
غيركـ وال تضروه شيئًا واهلل عمى كػؿ  تنفروا يعذبكـ عذابًا أليمًا ويستبدؿ قوماً  إال قميؿ

 83/83اىتوبة  شيئًا قدير
 إى:اىكراىة ىو حراـ عى: اىمسىـ. فأنظر رحمؾ اه   إظيارر واىتثاقؿ عف اىجياد م

ىذا اىوعيد اىشػديد واىخػزي اىعظػيـ واىوبػاؿ األىػيـ ىمػف تخىػؼ عػف اىجيػاد   وقعػد عنػو وكػره 
 فيو. اإلنفاؽ

فػػػرح الُمَرَمفُػػػوَف بمقعػػػدىـ ِرَمػػػؼ رسػػػوؿ اهلل وكرىػػػوا أف يجاىػػػدوا وقػػػاؿ تعػػػاى:  
في الحر قؿ نار جينـ أشد حػرًا لػو كػانوا  اال تنفرو قالوا بأمواليـ وأنفسيـ في سبيؿ اهلل و 

 31/36اىتوبة  جزاءًا بما كانوا يكسبوف فميضحكوا قمياًل وليبكوا كثيراً  يفقيوف
 اه عنيمػػا  عػػف رسػػوؿ اه  رضػػيروى أبػػو داؤد واحمػػد عػػف عبػػد اه بػػف عمػػر ا

لزرع  وتػركتـ الجيػاد  سػمط اهلل ـ بالعيند وأرذتـ أذناب البقر  ورضيتـ بػاتتبايع إذاقاؿ  
 .دينكـ إلىعميكـ ذاًل ال ينزعو حتى ترجعوا 

تػػػرؾ اىنػػػاس اىجيػػػاد وأقبىػػػوا عىػػػ: اىػػػزرع ونحػػػوه  سػػػىط عىػػػييـ  إذاومنعػػػ: اىحػػػديث  
 األسػػػػباب  ىعػػػػدـ تػػػػأىبيـ ىػػػػو وعػػػػدـ اسػػػػتعدادىـ ىمواجيتػػػػو وىرضػػػػاىـ بمػػػػا فيػػػػو مػػػػف عػػػػدوىـ 

 إىػ:واف عقوبػة ىيػـ وا يتخىصػوف منػو حتػ: يرجعػوا اىدنيوية  وىذىؾ يوقر اه بيػـ اىػذؿ واىيػ
قامػةأوجب اه عىييـ مف جياد اىكفػار    أدا  ما وأىىػو. ودؿ قوىػو  اإلسػ ـاىػديف ونصػرة  وا 

 اىػػدنيا    إىػػ:عنػػو واىسػػكوف  واإلعػػراض  عىػػ: أف تػػرؾ اىجيػػاد ديػػنكـ إلػػىحتػػى ترجعػػوا ا
ثماً خروج عف اىديف ومفارقة ىو   وكف: بو ذنبًا   ينًا ! مب وا 

ذا يكػوف اىفقػر  عقوبػًة ىيػـ وقػد ا أيضػاترؾ اىناس اىجياد فاف اه يضربيـ باىفقر  وا 
فقرًا باىماؿ وىكنو فقر باىنفس  يتمثؿ في اىحرص واىشي فمف كاف ىكػذا فيػو فقيػر واف كػاف 

 كثير اىماؿ.
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مػػف مػػات ولػػـ يمػػزو ولػػـ قػػاؿ   عػػف رسػػوؿ اه  روى مسػػىـ عػػف أبػػي ىريػػرة 
 . بالمزو مات عمى شعبد مف النفاؽيحدث نفسو 

مػف  قػاؿ  عنػو عػف اىنبػي  روى أبو داؤد وابف ماجو عف أبػي إمامػة اىبػاىىي 
 لـ يمز أو يجيز غازيًا أو يرمؼ غازيا في أىمو برير أصابو اهلل بقارعد قبؿ يوـ القيامػد

 .اىقاعة  ىي اىداىية اىشديدة أو اىمصيبة يوقعيا اه بو عقوبة ىو 
 

 فنيد حجج المتاثقميف عف الجيادفي ت
 

أعىـ أييا اىراغب عما أفترض عىيو مف اىجياد   اىناكػب عػف سػنف اىتوفيػؽ واىسػداد 
ىقعػودؾ عػػف  إابنيػؿ اىمػػراد ! ومػا ذىػػؾ  اإلسػػعادوحرمػت واه  واإلبعػػادأنػؾ تعرضػػت ىىطػرد 

 اىجياد! 
يؿ اه بػػاىنفس عػػف اىقتػػاؿ ؟ واقتحامػػؾ معػػارؾ األبطػػاؿ؟ وبخىػػؾ عػػف سػػب إحجامػػؾمػػا سػػبب 
 واىماؿ؟

طػػوؿ أمػػؿ أو خػػوؼ ىجػػـو أجػػؿ أو فػػراؽ محبػػوب مػػف أىػػؿ ومػػاؿ أو وىػػد  إامػػا ىػػو 
وخػػػدـ وعيػػػاؿ أو أخ ىػػػؾ شػػػقيؽ أو قريػػػب عىيػػػؾ شػػػفيؽ  أو وىػػػي كػػػريـ أو صػػػديؽ حمػػػيـ أو 

جػاه منيػر أو منصػب رفيػر  أوأو حػب زوجػة ذات حسػف وجمػاؿ  مف صاىي األعمػاؿ ازدياد
 . د أو مىبس بيي أو مأكؿ ىنيأو قصر مشيد أو ظؿ مدي

ىيس غير ىذه األسباب ما يقعدؾ عف اىجياد   ويبعػدؾ عػف رب اىعبػاد   ىػتعىـ أنػو 
 اىنفس واىشيطاف. إاما يقعدؾ عف اىجياد سوى اىحرماف وىيس ىتأخرؾ سبب 

 

 تفنيد الحجد األولىس
د مػػف اىمػوت اىػػذي ابػػ واحتػػرازؾطػػوؿ األمػػؿ   وخوفػؾ ىجػػـو أجػؿ  إىػ:أمػا سػػكونؾ 

 ومردودة. واىيةمف نزوىو فيذا باطؿ وحجتؾ فيو 
 فػػاذالكػػؿ أمػػد أجػػؿ :ا يزيػػد عمػػر اىمسػػتأخريف واه تعػػاى: يقػػوؿ  اإلحجػػاـ إفواه 

 .11األعراؼ  جاء أجميـ اليستأرروف ساعد وال يستقدموف
 .75اىعنكبوت  ترجعوف إليناكؿ نفس ذائقد الموت ثـ  واه تعاى: يقوؿ  

ت أييػػػا اىمفتػػػوف  واف ىػػػوؿ اىمطىػػػر ىشػػػديد وىكػػػف ا تشػػػعروف وأف ىىمػػػوت سػػػكرا إف
يقػػوؿ   اىصػػاىحوف وفػػي اىقبػػر سػػؤاؿ اىمىكػػيف اىفػػاتنيف واه  إاىىقبػػر عػػذابًا ا ينجػػو منػػو 
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 ويضؿ اهلل الظػالميف و  اآلررةيثبت اهلل الذيف أمنوا بالقوؿ الثابت في الحياة الدنيا وفي
 .65 إبراىيـ يفعؿ اهلل ما يشاء

واىشييد أمف مف جمير ذىؾ  وا يخش: شيئًا مػف اىمياىػؾ! واىقتػؿ غيػر مػؤىـ ىىشػييد فػ     
 أىـ اىقرصة. إايجد 

مػػا  عنػػو عػػف رسػػوؿ اه  روى اىترمػػذي واىنسػػائي وأبػػف ماجػػة عػػف أبػػي ىريػػرة 
 . كما يجد أحدكـ مف مس القرصد إاليجد الشييد مف ألـ القتؿ 
ىػذه اىفػرص؟ وبعػدىا تجػار مػف اىقبػر  وتفػوز عنػد  تيازانعف  األخفما يقعدؾ يأييا 

  فاىشػيدا  عنػد واألىواؿ  تأمف مف فتنة اىسؤاؿ  وما بعد ذىؾ مف اىشدائد اىمآباه بحسف 
ربيـ أحيا  يرزقوف ا خوؼ عىييـ وا يحزنوف فرحيف بما أتػاىـ اه مػف فضػىو مستبشػريف  

 أرواحيـ في جوؼ طير خضر تسرح في عىييف.
 الحجد الثانيدس تفنيد

مخطػػػػ   فأنػػػػتواف قىػػػػت يقعػػػػدني عػػػػف اىجيػػػػاد  أىىػػػػي ومػػػػاىي   وأطفػػػػاىي وعيػػػػاىي  
 وحجتؾ ىذه باطىة ومردودة.

عػبس   وبنيػووصاحبتو  وأبيو  وأمو يوـ يفر المرء مف أريو قاؿ تعػاى:  
81 /87  /82. 

 .85سبأ  بالتي تقربكـ عندنا زلفى وما أموالكـ وال أوالدكـ  وقاؿ تعاى:
زيػف لمنػاس حػب الشػيوات مػف النسػاء والبنػيف والقنػاطير المقنطػرة وقاؿ تعاى:  

والحػرث ذلػؾ متػاع الحيػاة الػدنيا واهلل عنػده  واألنعاـمف الذىب والفضد والريؿ المسومد 
 .11عمراف/ آؿ المآبحسف 

موضػا سػوط أحػدكـ قػاؿ   عف رسػوؿ اه  روى اىترمذي عف سيؿ بف سعد 
ف الدنيا وما فييا   وغػدوة فػي سػبيؿ اهلل أو روحػد ريػر مػف الػدنيا ومػا في الجند رير م

 .فييا   ورمار جاريد مف أىؿ الجند رير مف الدنيا وما فييا
فػي األمػوات  افكيؼ يصدؾ عف ىذا اىمىؾ اىعظيـ في اىجنة أىػؿ  عػف قريػب يكونػو 

 وتمزقيـ أيدي اىشتات   وتفرقيـ نوازؿ اآلفات ؟
عىػػػ: مثاقػػػؿ اىػػػذر فػػػي موقػػػؼ اىسػػػؤاؿ. أـ كيػػػؼ  إيػػػاؾيـ مػػػف ذىػػػؾ محاسػػػبت وأعظػػػـ

يصػػدؾ اىمػػاؿ عػػف اىجيػػاد وىػػو فػػي معػػرض اىػػذىاب واىػػزواؿ ينفػػر عنػػؾ عنػػد فقػػده ااخػػ   
وتتفػػرؽ اىعيػػاؿ   وييجػػرؾ كػػؿ صػػديؽ كػػاف يكثػػر ىػػؾ اىوصػػاؿ ؟ ثػػـ يػػـو اىقيامػػة تسػػأؿ عػػف 

األطفػػاؿ وتعظػػـ فيػػو  ؟ وفػػيـ أنفقتػػو ؟ وياىػػو مػػف سػػؤاؿ تشػػيب فيػػو اكتسػػبتو أيػػفاىمػػاؿ   مػػف 
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األىواؿ ؟ ويكثر فيو اىزحاـ ويشتد فيو اىخصاـ واه أف اه أرحـ باىوىد مف أبيو وأمو وأخيػو 
 .األحشا وعمو  وكيؼ ا وىو قد رباه قبىيـ برحمتو في ظىمات 

 

 تفنيد الحجد الثالثدس
بيػػب واف قىػػت   أقعػػد عػػف اىجيػػاد انػػو يشػػؽ عىػػي  فػػراؽ ااخ اىقريػػب واىصػػديؽ واىح

 فك مؾ باطؿ وحجتؾ مردودة .
تػػذكر اىقيامػػة قامػػت عىػػ: اىخىػػؽ أجمعػػيف  وااخػػ   يومئػػذ بعضػػيـ ىػػبعض عػػدو اا 
اىمتقيف. فاف كانت اىصداقة ه فستجمر بينكـ عىيوف في نعيـ أنػتـ فيػو خاىػدوف. واف كانػت 

 !. فالفراؽ الفراؽ قبؿ اف يحشر الرفاؽ ما الرفاؽاىصحبة ى ير اه 
قػاؿ   جػا  جبريػؿ اىػ: اىنبػي  يقي واىحاكـ عف سيؿ بف سعد اىسػاعدي روى اىبي

  فقاؿ  يامحمد اف اهلل يقوؿ لؾ س عش ما شئت فانؾ ميػت   واحبػب مػف شػئت فانػؾ
مفارقو   وأعمؿ مػا شػئت فانػؾ مجػزي بػو. وأعمػـ اف شػرؼ المػؤمف قيامػو بالميػؿ  وعػزه 

 .استمناؤه عف الناس
 

 تفنيد الحجد الرابعدس
قىػػػت  يقعػػػدني عػػػف اىجيػػػاد منصػػػبي وجػػػاىي اىرفيػػػر   وعػػػزي وحجػػػابي اىمنيػػػر  واف 

وصػػػؿ  أف إىػػػ:فك مػػػؾ خطػػػأ وحجتػػػؾ مػػػردودة . ىيػػػت شػػػعري كػػػـ فػػػارؽ منصػػػبؾ محػػػب ىػػػو 
ظػػؿ عىيػػؾ  وسينفصػػؿ عنػػؾ كمػػا عػػنيـ بػػاف.  أف إىػػ:  وكػػـ زاؿ ظىػػو عػػف م ػػبط نفسػػو إىيػػؾ

اىػداخىيف يعطيػو اه فػي اىجنػة وأخر مف يخرج مف اىنار مف اىموحديف   ويدخىػو اىجنػة بعػد 
. مػػف اىنبيػػيف األوىػػيفعشػػرة أمثػػاؿ مىػػوؾ اىػػدنيا أجمعػػيف ! فمػػا ظنػػؾ مػػف يكػػوف مػػر اىسػػابقيف 

 واىصديقيف واىشيدا  واىصاىحيف ؟!
 

 تفنيد الحجد الرامسدس
واف قىػػت  يشػػؽ عىػػي  فػػراؽ قصػػري وظىػػو وبنائػػو اىمشػػيد وعىػػو محىػػو  وحشػػمي فيػػو 

فك مؾ باطؿ وحجتؾ مػردودة. أسػتبدؿ أييػا اىم ػرور قصػرؾ وخدمي. سروري فيو ونعمي  
مػػػر سػػػرعة فنائػػػو  بػػػدار باقيػػػة  قصػػػورىا عاىيػػػة  وأنوارىػػػا زاىيػػػة  وأنيارىػػػا جاريػػػة  وقطوفيػػػا 
دانية  وأفراحيا متواىيػة  إف سػأىت عػف بنػا  اىجنػة فىبنػة مػف ذىػب وىبنػة مػف فضػة ا تعػب 

 فييا وا نصب.
 تنفيد اىحجة اىسادسة 
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أقعػػد عػػف اىجيػػاد انػػي أرغػػب فػػي طػػوؿ اىعمػػر اصػػ ح اىعمػػؿ  فك مػػؾ واف قىػػت  
 باطؿ وحجتؾ مردودة.

ىػػذا اىكػػ ـ نػػاتج عنػػدؾ مػػف اى ػػرور   واه ا يػػتـ اىتػػأخير فػػي ااجػػؿ اىمقػػدور واه ا
اأييػػػػا النػػػػاس اف وعػػػػد اهلل حػػػػؽ فػػػػال تمرنػػػػؾ الحيػػػػاة الػػػػدنيا وال يمرنػػػػؾ بػػػػاهلل ي يقػػػػوؿ  
و فأترػػذوه عػػدوا انمػػا يػػدعو حزبػػو ليكونػػوا مػػف أصػػحاب اف الشػػيطاف لكػػـ عػػدالمػػرور
 . 7/2فاطر  السعير

ومػػػػػا ىػػػػػذا اىكػػػػػ ـ اا مػػػػػف مصػػػػػائد ابىػػػػػيس اىىعػػػػػيف / وىػػػػػيس مػػػػػف مقاصػػػػػد األوىيػػػػػا  
واىصػػػػػاىحيف. أىػػػػػيس اىصػػػػػاحبة وأخيػػػػػار اىتػػػػػابعيف أوىػػػػػ: منػػػػػؾ بيػػػػػذا اىقصػػػػػد اف كنػػػػػت مػػػػػف 

 اىصادقيف.
ىما أرتكبػوا فػي اه عظػيـ ااىػواؿ  وىو ركف اىصحابة واىتابعوف اى: تأخير اآلجاؿ /

  وىو فعىوا ذىؾ ىما جاىدوا اىمشػركيف واىكفػار وىمػا أقتحمػوا اىػب د واألمصػار ! أا تصػ ي 
أنفػروا رفافػًا وثقػااًل وجاىػدوا بػأموالكـ وأنفسػكـ فػي باذنؾ أييا اىمفتوف اى: قوىػو تعػاى:  

 .11اىتوبة  سبيؿ اهلل ذلكـ رير لكـ اف كنتـ تعمموف
وفضػؿ اهلل المجاىػديف عمػى  س  تىقي باىؾ اف كنت فطيمًا فييمًا وتفكر في قوىػو تعػاى:أا

 .37اىنسا   القاعديف أجرًا عظيماً 
  عنػػو قػػاؿ  قػػاؿ رسػػوؿ اه  روى اىترمػػذي واىبييقػػي واىحػػاكـ عػػف أبػػي ىريػػرة 

أييػا  اف قياـ الرجؿ في الصؼ في سبيؿ اهلل   أفضؿ مف عبادتو في أىمو سػبعيف عامػاً 
 اىم رور أعىـ أف نـو اىمجاىد أفضؿ مف قياـ اىىيؿ وصياـ اىدىور.

 

 تفنيد الحجد السابعدس 
واف قىػػت  أقعػػد عػػف اىجيػػاد اف نفسػػي ا تطيػػؽ فػػراؽ زوجتػػي فانػػا م ػػـر بجماىيػػا   

 وأنسي بقربيا وسروري بوصاىيا   فك مؾ خطأ وحجتؾ داحضة.
قػاؿ  قػاؿ  اف رسػوؿ اه عنيمػا   روى اىبخاري ومسىـ عف أبف عباس ارضي اه

لػو احسػنت الػى احػداىف الػدىر ثػـ رأت منػؾ قالػتس مػا  عف حجػود اىمػرأة فضػؿ زوجيػا 
 رأيت منؾ ريرًا قط

ىىعجػب كيػؼ يقعػػدؾ حػب ىػذه عػػف وصػاؿ مػف خىقػػت مػف اىنػور ونشػػات فػي ظػػ ؿ 
 اىقصور   مر اىوىداف واىحور في دار اىنعيـ واىسرور.

ىة حسنا  بكر عذرا  كأنيف اىيػاقوت ىػـ يطمػثيف  أنػس  قبىػؾ انيا حورا  عينا  جمي
 وا جاف.
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أف يسػعرؾ اىفكػاؾ   فتيقط ىنفسػؾ يػا ىػذا قبػؿ اىيػ ؾ وأطىػؽ نفسػؾ مػف أسػرىا قبػؿ 
 وانيض عى: قدـ اىتوفيؽ واىسعادة عس: اه أف أف يرزقؾ مف فضىو اىشيادة.

سػػديد مػػف جػػردا اىعػػـز  وا يقعػػؾ عػػف ىػػذا اىثػػواب سػػبب مػػف األسػػباب   فػػذو اىحػػـز اى
 اىشديد   وذو اىرأي اىمصيب   مف كاف ىو في اىجياد نصيب.

ومف اخىد اى: اىكسؿ   وغره طوؿ األمؿ   زىػت منػو اىقػدـ ونػدـ حيػث ا يفيػد اىنػدـ 
   وقرع اىسف عى: ما فرط وفات اذا شاىد اىشيدا  في أعى: اى رفات.

 

 في فضؿ الجياد والمجاىديف في سبيؿ اهلل
 

ال يسػػتوي القاعػػدوف مػػف المػػؤمنيف غيػػر أولػػي الضػػرر ـ المجاىػػديف عػػاى: قػػاؿ ت
وأنفسػيـ عمػى القاعػديف   في سبيؿ اهلل بػأمواليـ وأنفسػيـ فضػؿ اهلل المجاىػديف بػأمواليـ

 الحسػػػنى وفضػػػؿ اهلل المجاىػػػديف عمػػػى القاعػػػديف أجػػػرًا عظيمػػػاً  وعػػػد اهلل جػػػد وكػػػالر د
 .37اىنسا  

  ا اف تنصػػػروا اهلل ينصػػػركـ ويثبػػػت أقػػػػدامكـيأييػػػا الػػػذيف أمنػػػو  وقػػػاؿ تعػػػاى: 
 5محمد 

فػذكر    خطػب رسػوؿ اه قػاؿ روى اىبييقي واىدارمي عف أبي قتادة اانصػاري
 اىجياد فىـ يفضؿ عىيو اا اىص ة اىمكتوبة.

أي االعمػػاؿ  قػػاؿ س سػػأؿ رسػػوؿ اهلل  روى البرػػاري ومسػػمـ عػػف أبػػي ىريػػرة 
قيػؿ ثػـ  قػاؿس الجيػاد فػي سػبيؿ اهلل. قاؿس ثـ مػاذا؟ لو.أفضؿ ؟ قاؿ س االيماف باهلل ورسو 

قػػاؿ س سػػألت  روى البرػػاري ومسػػمـ عػػف أبػػي ذر المفػػاري  قػػاؿس حػػج مبػػرور. مػػاذا ؟
قػاؿس ايمػاف بػاهلل وجيػاد فػي سػبيمو. قمػت أي الرقػاب   أي األعماؿ أفضؿ؟ رسوؿ اهلل 

البييقػي والحػاكـ عػف عبػد روى الترمذي و  . أفضؿ ؟ قاؿ أنفسيا عند أىميا وأغالىا ثمناً 
فقمنػا س لػو نعمػـ أي األعمػاؿ   قاؿ س قعد نفر مف أصحاب رسوؿ اهلل  اهلل بف سالـ 

سػػبح هلل مػػا فػػي السػػماوات واالرض وىػػو العزيػػز   فػػأنزؿ اهلل  أحػػب الػػى اهلل لعممنػػا.
وا كبػر مقتػًا عنػد اهلل أف تقولػ يأييا الػذيف أمنػوا لػـ تقولػوف مػا ال تفعمػوف  الحكيـ 

 اف اهلل يحػب الػذيف يقػاتموف فػي سػبيمو صػفًا كػأنيـ بنيػاف مرصػوص  ماال تفعمػوف 
 . 1/2/3/4الصؼس
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 قػػاؿ  أتػػ: رجػػؿ اىػػ: رسػػوؿ اه  روى اىبخػػاري ومسػػىـ عػػف أبػػي سػػعيد اىخػػدري
 قػاؿ   ثػـ مػف ؟  فقاؿ  أي اىناس أفضؿ ؟ قاؿ   مؤمف يجاىػد بنفسػو وماىػو فػي سػبيؿ اه؟

  شعب مف اىشعاب يعبد ربو ويدع اىناس مف شره. قاؿ  رجؿ معتزؿ في
ا يعػػدؿ اىجيػػاد  بػػاف اىجيػػاد أفضػػؿ مػػف اىعزىػػة واىتفػػرغ ىىعبػػادة. وصػػرح اىرسػػوؿ 

 رسػػوؿ اه مػػا يعػػدؿ اىجيػػاد فػػي سػػبيؿ اه ؟ قػػاؿ  يػػا روى مسػػىـ عػػف أبػػي ىريػػرة شػػي   
ثػـ  ا تسػتطيعونو.   كػؿ ذىػؾ يقػوؿفأعادوا عىيو مرتيف أو ثػ ث    ا تستطيعونو ! قاؿ 
يفتػر مػف صػالة وال صػياـ حتػى  مثؿ المجاىد فػي سػبيؿ اهلل كمثػؿ الصػائـ القػائـ القاؿ  

 .يرجا المجاىد في سبيؿ اهلل
اف رجً  قاؿ يا رسوؿ اه   دىني عى: عمؿ يعػدؿ  روى اىبخاري عف أبي ىريرة 

   ا أخده.اىجياد ؟ قاؿ 
أف تػػػدخؿ مسػػػجدؾ فتقػػػـو فػػػ  تفتػػػر  وتصػػػـو وا ثػػػـ قػػػاؿ  ىػػػؿ تسػػػتطير اذا خػػػرج  اىمجاىػػػد 

 تفطر؟ قاؿ اىرجؿ  ومف يستطير ذىؾ يا رسوؿ اه ؟
ىػػؤا  اىصػػحابة ا يسػػتطيعوف اف يعمىػػوا عمػػً  يعػػدؿ اىجيػػاد   مػػر أىػػـ أوىػػوا اىيمػػـ 

وىػػػـ  اىعاىيػػػة و اىنفػػػوس األبيػػػة واىشػػػيامة اىدينيػػػة وأجػػػورىـ مضػػػاعفة ىصػػػحبتيـ رسػػػوؿ اه
 ماؿ   وحائزوف مف رتب اىجياد كؿ مقاـ عاؿ.سباقوف اى: كؿ ك

وىػػو  أخػػرج ابػػف عسػػاكر عػػف أبػػي غاديػػة اىمزنػػي قػػاؿ سػػمعت عثمػػاف بػػف عفػػاف 
أىػػؿ اىمدينػػة أا تأخػػذوف بحظكػػـ ونصػػيبكـ مػػف اىجيػػاد فػػي  يخطػػب عىػػ: اىمنبػػر ويقػػوؿ  يػػا

 سبيؿ اه؟
ف اىعػراؽ؟  أا تروف اى: اخوانكـ مف أىؿ اىشاـ وأخوانكـ مف أىؿ مصر واخػوانكـ مػ

وواه ىيـو يعىمو أحدكـ وىو يجياد في سػبيؿ اه خيػر مػف أىػؼ يػـو يعمىػو فػي بيتػو صػائمًا 
 ا يفطر وقائمًا ا يفتر.

 
 في أف الجياد أفضؿ مف العزلد والتفرغ لمعبادة

قػػػاؿ  مػػػر رجػػػؿ مػػػف أصػػػحاب  روى اىترمػػػذي واىبييقػػػي واىحػػػاكـ عػػػف أبػػػي ىريػػػرة 
مػػا  عػػذب   فقػػاؿ  ىػػو أعتزىػػت اىنػػاس فأقمػػت فػػي ىػػذا بشػػعب   فيػػو عيينػػة مػػف  رسػػوؿ 

ال  فقػػاؿ ىػػو    فػػذكر ذىػػؾ ىرسػػوؿ اه  اىشػػعب ! وىػػف أفعػػؿ حتػػ: اسػػتأذف رسػػوؿ اه 
تفعؿ فاف مقاـ احدكـ في سبيؿ اهلل أفضؿ مف صال تو في بيتو سبعيف عامًا. اال تحبػوف 
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قاتػػؿ فػػي سػػبيؿ اهلل فػػواؽ اف يمفػػر اهلل لكػػـ ويػػدرمكـ الجنػػد ؟ أغػػزوا فػػي سػػبيؿ اهلل مػػف 
 الناقد  وجبت لو الجند

   ىو اىوقت ما بيف اىحىبتيف .وفواؽ الناقد
فكيؼ ىواحد منا أف يترؾ اىجياد مر أعماؿ يعىميا ا يوثػؽ بيػا مػر قىتيػا ؟ وخطايػا 

منيا ىكثرتيا ؟ فاىسعيد مف وفقو اه ىىجياد   ويسره عىيػو واىشػقي مػف جػبف وظيػر ا ينجو 
 يو .اىخسراف عى

بف اىمبارؾ حريصًا عى: اىجياد واى زو واىمرابطػة عىػ: اىث ػور   كاف ااماـ عبد اه
فىمػػا أراد محمػػد بػػف ابػػراىيـ بػػف أبػػي سػػكينة اىػػذىاب اىػػ: اىحػػج وكػػاف اىفضػػيؿ بػػف عيػػاض 

 مجاورًا ىىكعبة معتكفًا في اىمسجد اىحراـ فكتب ابف مبارؾ ألبف عياض 
 بػىعىمت انؾ في اىعبادة تىع                    يا عابد اىحرميف ىو أبصرتنا       
 بػا بدمائنا تتخضػفنحورن                   مف كاف يخضب خده بدموعو       
 بػفخيوىنا يـو اىصبيحة تتع                    أو كاف يتعب خيىو في باطؿ       
 واى بار ااطيب رىج اىسنابؾ                  ريي اىعبير ىكـ ونحف عبيرنا        
 ادؽ ا يكتبػقوؿ صحيي ص                 ف مقاؿ نبينا     ػػد أتانا مػوىق   
 أنؼ أمرئ ودخاف نار تىتيب                  ا يستوي وغبار خيؿ اه في       
 ت ا يكذبػىيس اىشييد بمي                   ا    ػاب اه ينطؽ بيننػىذا كت   
 

 ا ابف عياض ذرفت عيناه باىدمر وقاؿ صدؽ أبو عبد اىرحمف ونصحني.فىما قرأى      
 في أف نوـ المجاىد أفضؿ مف قياـ غيره الميؿ وصيامو النيار

   أيستطير أحدكـ أف يقـو ف  يفتر   ويصـو ف  يفطر ما كاف حيًا؟ قاؿ أبو ىريرة 
 قيؿ   ومكف ذىؾ ياأبا ىريرة ؟

جاىػػد فػػي سػػبيؿ اه أفضػػؿ منػػو. فػػاذا كانػػت ىػػذه درجػػة قػػاؿ  واىػػذي نفسػػي بيػػده اف نػػـو اىم
اىنائميف اىمجاىديف فكيؼ درجة قائميـ ؟ واذا كانت ىذه رتبة غػافىيـ فكيػؼ بعػامىيـ ؟ واذا 

 كاف ىذا خطر شراؾ نعاىيـ فكيؼ بخطير أعماىيـ ؟ 
اف مثػػؿ يقػػوؿ   قػػاؿ  سػػمعت رسػػوؿ اه روى اىنسػػائي وابػػف مبػػارؾ عػػف أبػػي ىريػػرة 

د فػػي سػػبيؿ اهلل واهلل أعمػػـ بمػػف يجاىػػد فػػي سػػبيمو كمثػػؿ القػػائـ الصػػائـ الراشػػا المجاىػػ
 .الراكا الساجد
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مثػػػؿ  وروى أحمػػػد اىنعمػػػاف بشػػػير اانصػػػاري ارضػػػي اه عنيػػػا  قػػػاؿ  قػػػاؿ رسػػػوؿ اه 
 . المجاىد في سبيؿ اهلل كمثؿ الصائـ نياره القائـ ليمو   حتى يرجا متى يرجا

 ىد في اىجنة مائة درجةفي أف اه يرفر اىمجا
أف فػػػي الجنػػػد مائػػػد درجػػػد أعػػػدىا اهلل لممجاىػػػديف فػػػي قػػػاؿ  مػػػف حػػػديث ىرسػػػوؿ اه 

 رواه اىبخاري. سبيمو  ما بيف الدرجتيف كما بيف السماء واالرض ......
مػػػف رضػػػي بػػػاهلل ربػػػًا    قػػػاؿ   أف رسػػػوؿ اه  روى مسػػػىـ عػػػف أبػػػي سػػػعيد اىخػػػدري 

 رسوؿ اه. فقاؿ  أعيدىا عىي  يا  رسواًل وجبت لو الجند ٍد وباالسالـ دينًا   وبمحم
وأررى يرفا اهلل بيا العبػد مائػد درجػد  مػا بػيف كػؿ درجتػيف بػيف فأعادىا عىيو   ثـ قاؿ 

 السماء واالرض
 رسوؿ اه ؟ قاؿ  اىجياد في سبيؿ اه . قاؿ  وما ىي يا

 في أف سياحد ىذه األمد الجياد
 بوف العابػػػػدوف الحامػػػػدوف السػػػػائحوف الراكعػػػػوف السػػػػاجدوفالتػػػػائقػػػػاؿ تعػػػػاى: 

 .واىمراد باىسياحة ىنا اىجياد   اىسائحوف ىـ اىمجاىدوف.116اىتوبة/
أف رجػػً  أسػػتأذف رسػػوؿ  روى أبػػو داؤد واىبييقػػي واىحػػاكـ عػػف أبػػي امامػػة اىبػػاىىي       
 في اىسياحة. اه 

 .  اف سياحد أمتي الجياد في سبيؿ اهلل فقاؿ  
 

 في أف ذروة سناـ اإلسالـ ىو الجياد
 عنو قػاؿ  كنػا مػر رسػوؿ اه  روى اىترمذي وأحمد واىحاكـ عف معاذ بف جبؿ 

في غػزوة تبػوؾ فقػاؿ  اف شػئت أنباتػؾ بػرأس األمػر وعمػوده وذروة سػنامو ؟ قىػت   أجػؿ يػا 
 رسوؿ اه .

 روة سنامو فاىجياد.فااس ـ   وأما عموده فاىص ة   وأما ذ قاؿ  أما رأس األمر
يعػػػػػديىيا وا  وشػػػػبو اىجيػػػػاد بػػػػذروة سػػػػناـ اىبعيػػػػػر   اف ذروة اىسػػػػناـ وىػػػػي أعػػػػ ه ا

مػػػف أعمػػػاؿ  شػػػي يسػػػاويو  مػػػف أجػػػزا  اىبعيػػػر  وكػػػذىؾ اىجيػػػاد ا يعادىػػػو وا شػػػي يسػػػاوييا 
  ا أجده ىما سئؿ عف ما يعدؿ اىجياد في سبيؿ اه قاؿ  ااس ـ ىقوىو 

سػػناـ اىبعيػػر  اف ذروة سػػناـ اىبعيػػر ا يناىيػػا ااا طػػوؿ اىنػػاس  وشػػبة اىجيػػاد بػػذروة
 اا افضؿ اىمؤمنيف سابقة وماًا. يناىواىجياد ا  جسدا او ماا  وكذىؾ

في اف اىمجاىد في ضماف اه وكفاىتو وعونو وىدايتػو حػيف خروجػو حتػ: عودتػو أو 
 استشياده.
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قػػاؿ  اف اهلل لمػػا المحسػػنيفوالػػذيف جاىػػدوا فينػػا لنيػػدينيـ سػػبمنا و قػػاؿ تعػػاى: 
  اذا رأيػت اىنػاس قػد أختىفػوا فعىيػؾ باىمجاىػديف وأىػؿ اىث ػور فػاف اه  سفياف بػف عيينػو 

 .ىنابىنيدينيـ سيقوؿ 
تكفػػؿ اهلل لمػػف  قػػاؿ   قػػاؿ رسػػوؿ اه  روى اىبخػػاري ومسػػىـ عػػف أبػػي ىريػػرة 

وتصػػديؽ بكمماتػػو   اف  يررجػػو مػػف بيتػػو اال الجيػػاد فػػي سػػبيمو   جاىػػد فػػي سػػبيمو   ال
 .يدرمو الجند او يرده الى مسكنو بما ناؿ مف أجر أو غنيمد

أنتػدب اهلل لمػف سيقػوؿ قػاؿ  سػمعت رسػوؿ اه  روى اىنسائي عف أبي ىريػرة 
يررجػػو اال االيمػػاف بػػي والجيػػاد فػػي سػػبيمي انػػو عمػػي  ضػػامف حتػػى  يرػػرج فػػي سػػبيمو  ال

أو وفاة أو ارده الى مسكنو الذي ررج منو  نػاؿ مػا  أدرمو الجند   بأييما كاف  أما بقتؿ
.قػػاؿ اامػػاـ اىنػػووي فػػي شػػرح ىػػذا اىحػػديث  معنػػ: تكفػػؿ اه    نػػاؿ مػػف أجػػر أو غنيمػػد

 أوجب اه ىيذا اىمجاىد اىجنة بفضىو وكرمو.
 في أنواع مرتمفد في فضؿ الجياد والمجاىديف

أبػػػي وىػػػو يقػػػوؿ  روى مسػػػىـ عػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف أبػػػي موسػػػ: ااشػػػعري قػػػاؿ  سػػػمعت
 .اف أبواب الجند تحت ظالؿ السيؼ بحضرة اىعدو يقوؿ  قاؿ رسوؿ اه 

قػاؿ روى أحمد وأبػو عوانػة واىحػاكـ عػف عبػد اه بػف عمرارضػي اه عنيمػا   قػاؿ  
 أتعىـ أوؿ زمرة تدخؿ اىجنة مف أمتي ؟  لي رسوؿ اهلل

ىقيامػػػة اىػػػ: بػػػاب اىجنػػػة   قىػػػت اه ورسػػػوىو أعىػػػـ. قػػػاؿ  اىميػػػاجروف   يػػػأتوف يػػػـو ا
 ويستفتحوف فتقوؿ ىيـ اىخزنة  أو قد حوسبتـ ؟

نحاسب  وانمػا كانػت أسػيافنا عىػ: عواتقنػا فػي سػبيؿ اه فيفػتي ىيػـ  شي قاىوا  بأي 
 باب اىجنة   فيقيىوف فييا أربعيف عامًا قبؿ أف يدخىو اىناس.

ي فػػر اه ىكػػـ أا تحبػػوف أف  قػػاؿ رسػػوؿقػػاؿ   روى اىترمػػذي عػػف أبػػي ىريػػرة 
  قاؿ  فأغزوا  قاىوا  بى:.  ويدخىؾ اىجنة ؟

جاىػػدوا  قػػاؿ  عػػف رسػػوؿ اه   روى أحمػػد واىحػػاكـ عػػف عبػػادة بػػف اىصػػامت
في سبيؿ اهلل   فاف الجياد في سبيؿ اهلل باب مف أبواب الجند   ينجػي اهلل بػو مػف اليػـ 

 المـ
األنصػاري قػاؿ  كػاف عمػرو بػف  ى اىبييقي واىحاكـ وابػف اىمبػارؾ عػف أبػي قتػادةو ور 

اىػػػػ: بػػػػدر   قػػػػاؿ عمػػػػرو ىبنيػػػػو    أعػػػػرج فىمػػػػا خػػػػرج اىنبػػػػي  اىجمػػػػوح شػػػػيل مػػػػف األنصػػػػار



 333 

عرجػػو   فػػػأذف ىػػو فػػي ااقامػػة وىمػػا كػػػاف يػػـو احػػد فقػػاؿ  ىبنيػػػو  أخرجػػوني فػػذكروا ىىنبػػي 
 أخرجوني.

فقػػاؿ ىيػػـ  ىييػػات  منعتمػػوني اىجنػػة ببػػدر  فقػػاىوا  قػػد رخػػص وأذف ىػػؾ رسػػوؿ اه
أطػػأ  نييػا بأحػػد !؟ فخػرج اىػػ: أحػػد وىمػا اىتقػػ: اىنػاس فػػي اىميػػداف قػاؿ يارسػػوؿ اه وتمنعو 

 بعرجتي ىذه اىجنة ؟
   نعـ قاؿ 

قػػاؿ  فػػو اىػػذي بعثػػؾ بػػاىحؽ ألطأنيػػا فػػي اىجنػػة اىيػػـو اف شػػا  اه ! وقػػاؿ عمػػرو ى ػػ ـ ىػػو 
 يقاؿ ىو سىيـ  أىرجر اى: أىىؾ !

 اىيـو خيرًا معؾ ؟فقاؿ ىو غ مو  وما عىيؾ اف أصيب 
فتقػػدـ اىعبػػد فقاتػػؿ حتػػ: قتػػؿ   ثػػـ تقػػدـ ىػػو فقاتػػؿ حتػػ: قتػػؿ أيضػػًا  1فقػػاؿ ىػػو  فتقػػدـ أذف 
 ارضي اه عنيما .

 قػػاؿ  سػػمعت رسػػوؿ اه  روى اىنسػػائي واىحػػاكـ واىبييقػػي عػػف سػػبرة بػػف اىفاكػػو
بائػػؾ ؟ اف الشػػيطاف قعػػد ألبػػف ادـ بطريػػؽ االسػػالـ فقػػاؿ تسػػمـ وتػػذر دينػػؾ وديػػف ا يقػوؿ

فعصػػاه فأسػػمـ فمفػػر اهلل لػػو ثػػـ قعػػد لػػو بطريػػؽ اليجػػرة فقػػاؿس تيػػاجر وتػػذر دينػػؾ دارؾ 
؟ فعصػػاه فيػػاجر. فقعػػد لػػو بطريػػؽ الجيػػاد   فقػػاؿس تجاىػػد وىػػو جيػػد  وأرضػػؾ وسػػماءؾ

 .النفس والماؿ   فتقاتؿ فتقتؿ   فتنكح المرأة ويقسـ الماؿ ؟ فعصاه فجاىد
ت كاف حقػًا عمػى اهلل أف يدرمػو الجنػد ن واف غػرؽ فما فمف فعؿ ذلؾ  فقاؿ رسػوؿ اه 

 .كاف حقًا عمى اهلل أف يدرمو الجند أو وقصتو دابتو كاف حقًا عمى اهلل أف يدرمو الجند
ال تنقطػا اليجػرة مػا قوتػؿ سقػاؿ عف اىنبي  روى اىبزار عف محمد بف حبيب 

ه  كػػؿ مػػف امػػف . واىحػػديث داؿ عىػػ: وجػػوب اىجيػػاد وىػػيس وجػػوب اىيجػػرة  ومعنػػاالكفػػار
 وجاىد اىكفار فيو احؽ باىمياجريف في اىفضؿ وىو ىـ يياجر مف بىده.

قاؿ مػػا ىيىػػة تيػػدي اىػػي  عػػروس انػػا ىيػػا  وأخػػرج بػػف أبػػي شػػيبو عػػف خاىػػد بػػف اىوىيػػد
فػػي سػػػرية  محػػب  أو أبشػػر فييػػا ب ػػ ـ   أحػػػب اىػػي  مػػف ىيىػػة شػػديدة اىبػػػرد   كثيػػرة اىجىيػػد 

 باىجياد. أصبي فييا عى: اىعدو فعىيكـ
 فيما جاء فضؿ الجياد عمى الحج

قاؿ عبد اه بػف عمرارضػي اه عنيمػا   ىسػفرة فػي سػبيؿ اه أفضػؿ مػف خمسػيف حجػة.   
 أفضؿ منو. واىجياد عىيكـ باىحج  فانو عمؿ صاىي أمر بو وقاؿ عمر بف خطاب
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قػػػاؿ ضػػػرار بػػػف عمػػػرو  طاىػػػت اقػػػامتي ببىػػػد اىجيػػػاد فأشػػػتقت اىػػػ: اىحػػػج وأردت اف 
 ور اىبيت اىحراـ فتجيزت اى: اىحج   ثـ أتيت أودع أخواني.أجا

 فأتيت اسحؽ بف أبي فروة ألودعو.
 ضرار ؟ فقاؿ أيف تريد يا

 قىت  أريد اىحج !
 قاؿ  وما نقص رأيؾ عف اىجياد.

قىػػػت  ا اا انػػػو طاىػػػت أقػػػامتي ببىػػػد اىجيػػػاد   وقػػػد أحببػػػت اىحػػػج وأردت أف أجػػػاور اىبيػػػت 
 اىحراـ.

 ر بف عمرو  ا تنظر فيما تحب   وىكف أنظر فيما يحب اه !فقاؿ ىي يا ضرا
ىـ يحج اىبيت اا مرة واحدة وىػـ يػزؿ غازيػًا مجاىػدًا حتػ: ىحػؽ  أما عىمت أف رسوؿ اه 

 اه.
ضػػػرار بػػػف عمػػػرو  انػػػؾ إف حججػػػت فإنمػػػا  ىػػػؾ اجػػػر حجتػػػؾ وعمرتػػػؾ  وىكػػػف إذا كنػػػت  يػػػا

كػاف ىػؾ مثػؿ اجػر حجػتيـ وعمػرتيـ  ةؼ مائػأىػ ةاىبيت اىحراـ مائػ وحجمرابطا أو مجاىدا   
 وكػػاف ىػػؾ مػػف األجػػر بعػػدد كػػؿ مػػؤمف ومؤمنػػة منػػذ خىػػؽ اه ادـ إىػػ: إف ينفػػر فػػي اىصػػور! 

ىـ وكػاف ىػو  مػف األجػر بعػدد كػأجر مػف نصػر أوىيػـ وأخػر  ىػو اف مف نصر اىمػؤمنيف كػاف
 ركة منػػػػذ خىػػػػؽ اه ادـ إىػػػػ: إف يػػػػنفل فػػػػي اىصػػػػور اف مػػػػف جاىػػػػد أخػػػػركػػػػؿ مشػػػػرؾ ومشػػػػ

فػي اىمشتركيف كاف كمف جاىد أوىيـ وأخرىـ . وكاف مػف األجػر بعػدد كػؿ حػرؼ انزىػو اه  
 اىتوراة واإلنجيؿ واىزبور واىقراف   ألنو يجاىد ىئ  يطفأ نور اه!

اىنبػوة مػف درجػة اىعىمػا   ةحػد اقػرب إىػ: درجػأما عىمت انو ىيس مػف أضرار بف عمرو   يا
 واىمجاىديف.

 ؟  كيؼ يرحمؾ اه تىفق
فقاؿ اف اىعىما  قاموا بمػا جػا ت بػو األنبيػا  مػف تثبيػت أمػر اه فػي عبيػدة وبػ ده ويػدىوف 
اىناس عى: اه . واف اىمجاىديف قاموا بما جا ت  بو  األنبيا  عػف اىػرب مػف توحيػد اه   

 كي ا يطفأ نوره   واف تكوف كىمة اه ىي اىعىيا  وكىمة اىذيف كفروا اىسفى:.
 ر بف عمرو فتركت ما كنت فيو مف قصد اىحج وأقمت ببىد اىجياد.قاؿ ضرا 
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 فيما جاء في التحريض عمى الجياد
وحػػرض المػػؤمنيف عسػػى اهلل أف يكػػؼ بػػأس الػػذيف كفػػروا واهلل اشػػد بأسػػا  قػػاؿ تعػػاى: 

 31اىنسا    وتنكيال
ـ مسػػتمريف وىػػـ يػػزؿ اىصػػحابة واىتػػابعوف وتػػابعوىـ وأئمػػة اىسػػىؼ اىصػػاىي رضػػواف اه عىػػيي

 في اىتحريض عى: اىجياد.
مػف دؿ عمػى ريػر فمػد مثػؿ اعػف رسػوؿ اه  روى مسىـ عف  ابي مسعود اانصػاري 

 .  واجر فاعم
 

 وفي فضؿ السبؽ الى الجياد والمباردة الي
 61  اىحديدسابقوا الى الممفرة مف ربكـ وجند عرضيا كعرض السماء واالرضقاؿ تعاى:ا

 

 في سبيؿ اهللح افي فضؿ المدو والرو 
وال ينفقوف نفقد صميرة وال كبيرة وال يقطعوف واديا االكتػب ليػـ ليحػزييـ المػد قاؿ تعاى:ا 

 .161    اىتوبةاحسف ما كانوا يعمموف
او    لمػدوة فػي سػبيؿ اهللقػاؿااف رسػوؿ اه روى اىبخاري ومسىـ عػف انػس بػف ماىػؾ 

ريػر  ولجند او موضػا قيػد سػوطروحد رير مف الدنيا وما فييا ولقاب قوس احدكـ مف ا
 ... مف الدنيا ومافييا

 واى دوة ىي اىمرة اىواحدة مف اىذىاب.
 واىروحة ىي اىمرة اىواحدة مف اىمجي .

ثػػواب عظػػيـ خيػػر مػػف اىػػدنيا ومػػا  ووروحتػػ وومعنػػ: اىحػػديث انػػو يحصػػؿ ىىمجاىػػد مػػف غدوتػػ
 فييا.
لوال اف اشػؽ عمػى  ه والذي نفس محمد بيداقاؿ رسػوؿ اهمسىـ عف ابي ىريرة  روى
  ولكػف ال اجػد سػعد فػاحمميـ  الؼ سريد تمزو في سبيؿ اهلل ابػداما قعدت ر يف مسممال

لػػو وددت اف  هسػعد ويشػؽ عمػييـ اف يترمفػوا عنػػى. والػذي نفػس محمػد بيػد وال يجػدوف
 . ثـ اغزو فاقتؿ  ثـ اغزو فاقتؿ  فاقتؿ اغزو في سبيؿ اهلل

 في فضؿ المشي والمبار في سبيؿ اهلل
مػػف أغبػػرت قػػاؿ  قػػاؿ  سػػمعت رسػػوؿ اه  روى اىبخػػاري عػػف عبػػد اىػػرحمف بػػف جبػػر 
 . قدماه في سبيؿ اهلل حرمو اهلل عمى النار
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ال يمػػج النػػار   قػػاؿ  قػػاؿ رسػػوؿ اه  روى اىترمػػذي واىنسػػائي واىحػػاكـ عػػف أبػػي ىريػػرة
سػػبيؿ اهلل   المػػبف فػػي الضػػرع وال يجتمػػا غبػػار فػػيرجػػؿ بكػػى مػػف رشػػيد اهلل حتػػى يعػػود 

 .اً ودراف جينـ في منرري مسمـ أبد
يضػر أحػدىما باالررسمسػمـ  اجتماعاً ال يجتمعاف في النار   روى مسىـ عف أبي ىريػرة

يجتمعػػاف فػػي جػػوؼ عبػػد غبػػار فػػي سػػبيؿ اهلل  المسػػمـ وقػػارب   وال قتػػؿ كػػافرًا   ثػػـ سػػدد
 .يجتمعاف في قمب عبدس االيماف والشح ودراف جينـ   وال

قػاؿ  كنػا يػـو بػدر   كػؿ ث ثػة عىػ: بعيػر   وكػاف  ىحاكـ عف عبد اه بف مسػعود روى ا
وعى: ابف أبي طاىب وأبو ىبانة األنصاريارضي اه عنيما  عى: بعير   فػاذا  رسوؿ اه

فقيػػؿ ىيمػػا  مػػا انتمػػا  رسػػوؿ اه ىىمشػػي   قػػاا  نحػػف نمشػػي عنػػؾ يػػا حػػا  دور اىرسػػوؿ 
 عف أجر منكما.بأقوى مني  وما انا بأغن: 

 
 في فضؿ النفقد في سبيؿ اهلل

مف ذا الذي يقرض اهلل قرضًا حسنًا فيضاعفو لو أضعافًا كثيرة واهلل يقػبض  قاؿ تعاى:  
 .ويبسط واليو ترجعوف

  قػػاؿ  قػػاؿ رسػػوؿ اه روى اىترمػػذي واىنسػػائي واىحػػاكـ عػػف خػػريـ بػػف فاتػػؾ ااسػػدي 
 .مائة ضعؼمف أنفؽ نفقة في سبيؿ اه كتبت بسبع

 
 في الترىيب مف البرؿ باإلنفاؽ في سبيؿ اهلل

وأنفقػػوا فػػي سػػبيؿ اهلل وال تمقػػوا بأيػػديكـ الػػى التيمكػػد وأحسػػنوا اف اهلل يحػػب قػػاؿ تعػػاى: 
 .137اىبقرة المحسنيف

بتػػرؾ اىنفقػػة فػػي سػػبيؿ وتخػػافوا  تمقػػوا بأيػػديكـ الػػى التيمكػػد وال قػػاؿ حذيفػػة بػػف اىيمػػاف
 اىعيىة واىفقر.

ىػاأنتـ ىػؤالء تػدعوف لتنفػروا فػي سػبيؿ اهلل فمػنكـ مػف يبرػؿ ومػف يبرػؿ  ؿ تعاى:  وقا
فانمػػا يبرػػؿ عػػف نفسػػو واهلل المنػػي وأنػػتـ الفقػػراء واف تتولػػوا يسػػتبدؿ قومػػًاً  غيػػركـ ثػػـ ال 

 83محمد  يكونوا أمثالكـ
 .وما لكـ أال تنفروا في سبيؿ اهلل وهلل ميراث السماوات واالرض وقاؿ تعاى: 

ؿ اىقرطبػػي  معنػػاه أي شػػي  يمػػنعكـ مػػف األنفػػاؽ فػػي سػػبيؿ اه   وأنػػتـ تموتػػوف وتخىفػػوف قػػا
 أمواىكـ   وىي صائرة اى: اه ؟
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  فخػػرج  روى أحمػػد عػػف عبػػداه بػػف صػػامت اى فػػاري قػػاؿ   كنػػت مػػر أبػػي ذر اى فػػاري
عطػػػاؤه  ومعػػػو جاريػػػة ىػػػو فجعىػػػت تقضػػػي حوائجػػػو   ففضػػػؿ معيػػػا سػػػبعة دراىػػػـ فأمرىػػػا أف 

 ري بيا فىوسًا.تشت
 ىو أخرتو ىحاجة تنوبؾ   أو ىضيؼ ينزؿ بؾ !قىت ىو  

أيمػػػا ذىػػػب أو فضػػػد أوكػػػي عميػػػو   فيػػػو جمػػػر عمػػػى  عيػػػد اىػػػي أف قػػػاؿ  اف خىيىػػػي 
 .عز وجؿ صاحبو حتى يفرقو في سبيؿ اهلل

 أنفقػوا فػي سػبيؿ اه روى اىبييقي في اىسنف اىكبرى عف ابػف عبػاس ارضػي اه عنيمػا  
ىف أحػػدكـ ا أجػػد شػػيئًا أنفقػػو   فػػاف ىػػـ يجػػد اا مشقصػػًا فىيجيػػز بػػو فػػي سػػبيؿ اه وا يقػػو  ا

 تىقوا بأيدكـ اى: اىتيىكة.
 واىمشقص ىو نصؿ اىسيـ.

 في االنفاؽ في سبيؿ اهلل مف أفضؿ الطاعات
اانفاؽ في سبيؿ اه مف أعى: اىطاعات   وأعظـ اىقربات وأجػؿ اىصػدقات  ينفػؽ اىمجاىػد 

غيػػره مػف اىمجاىػػديف ويجعػػؿ نفقتػو ثمنػػًا ىسػػ ح أو مركػػوب  وعىػػ: دابتػو   وعىػػ:عىػ: نفسػػو 
أو يجعىيػػا مصػػروفًا ىعيػػاؿ اىمجاىػػديف فتػػرة غيبػػة اىمجاىػػديف فػػي اى ػػزو وا يجتيػػد اىشػػيطاف 

في منر اىنفقة في سبيؿ اه وذىؾ ىما يعىـ مػا فييػا مػف  كاجتيادهمف اانفاؽ  شي في منر 
 ونيؿ اىدرجات اىع  في اخراجيا واىوزر اىعظيـ في اىبخؿ بيا. عظيـ األجر وجزيؿ اىثواب

 .83سبأ  وما أنفقتـ مف شيء فيو يرمفو وىو رير الرازقيف واه يقوؿ 
وقػػد حكػػي مػػف بعػػض اىسػػىؼ أنػػو خػػرج ىىجيػػاد حتػػ: اذا تػػرا ى اىجمعػػاف  وصػػؼا اىفريقػػاف  

قىبػو وكػره اىيػو فراقيػا وذكػره  جا  اىيو اىشيطاف فذكره زوجتو وحسػنيا وجماىيػا   وحببيػا اىػ:
سعة عيشو وكثرة ماىو.فكاد يجػبف عػف اىىقػا  وييػـ بػاىفرار مػف اىميػداف   فاتػاه اىتأييػد اىقػوي 
مف اه اىمتيف. فقػاؿ ىنفسػو  يػانفس  اف فػررت مػف اىميػداف فزوجتػي طػاىؽ وعبيػدي وامػائي 

 أحرار وجمير ما أمىكو ىىفقرا  واىمساكيف!
 عد اىفقر وفراؽ اىزوجة.نفس عيش ب أيطيب ىؾ يا

 قاىت   نفسو اأحب اىرجوع.
 فقاؿ ىيا  اذف تقدمي ىىجياد.

أف نتصػدؽ فػي سػػبيؿ    قػػاؿ  أمرنػا رسػوؿ اه وروى اىػدارمي عػف عمػر بػف اىخطػاب 
 اه فوافؽ ذىؾ  ماًا عندي .

 فقىت في نفسي  اىيـو أسبؽ أبا بكر !
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   ما أبقيت ألىىؾ ؟ اه بنصؼ ماىي   فقاؿ ىي رسوؿ  فجئت رسوؿ اه 
 قىت  أبقيت ىيـ مثىو !  فأت: أبو بكر اىصديؽ بكؿ ما عنده.

 ما أبقيت ألىىؾ ؟ فقاؿ ىو اىرسوؿ 
 قاؿ   أبقيت ىيـ اه ورسوىو.

 فقىت  ا أسابقؾ في شي  ابدًا!!!
وىػػو جػػاىس فػػي  أنتييػػت اىػػ: رسػػوؿ اه  روى اىبخػػاري ومسػػىـ عػػف أبػػي ذر اى فػػاري 

 عبة فىما راني ظؿ اىك
 قاؿ  ىـ األخسروف ورب اىكعبة.

 قمت  اف فجئت حت: جىست أتقار
 فقىت يا رسوؿ اه  فداؾ أبي وأمي مف ىـ ؟ 

أمواًا   اا مف قاؿ ىكػذا وىكػذا وىكػذا . مػف بػيف يديػو ومػف خىفػو وعػف قاؿ  ىـ ااكثروف 
 يمينو وعف شماىو   وقىيؿ ىـ !
ياابا ذر مػا أحػب أف لػي أحػدًا  قاؿ     عف اىنبي  روى اىبزار عف أبي ذر اى فاري 

 اً ذىبًا وفضًد   أنفقو في سبيؿ اهلل  أموت يوـ أموت   أدع منو قيراط
 

 فضؿ تجييز المجاىديف ورمفيـ في أىميـ برير
مػػف قػػاؿ   أف رسػػوؿ اه  روى اىبخػػاري ومسػػىـ عػػف زيػػد بػػف حػػارث اىجينػػي 

 .ومف رمؼ غازيا في أىمو برير فقد غزاجّيز غازيًا في سبيؿ اهلل فقد غزا 
مػف فّطػر صػائما كػاف لػو مثػؿ أجػره   ى اىترمذي وابف ماجة قاؿ رسوؿ اه و ور 

  ومػف جّيػز غازيػًا فػي سػبيؿ اهلل  فمػو مثػؿ أجػره  ومػف رمػػؼ شػيءال يػنقص مػف أجػره 
 .غازيًا في أىمو بريٍر وأنفؽ عمى أىمو  فمو مثؿ أجره

حرمػػد   قػػاؿ  قػػاؿ رسػػوؿ اه  حصػػيب ااسػػىمي روى مسػػىـ عػػف بريػػدة بػػف اا
يرمػػؼ  نسػػاء المجاىػػديف عمػػى القاعػػديف كحرمػػد أميػػاتيـ   ومػػا مػػف رجػػٍؿ مػػف القاعػػديف

رجػػاًل مػػف المجاىػػديف   فيرونػػو فػػييـ   اال وقػػؼ لػػو يػػوـ القيامػػد   فيأرػػذ مػػف عممػػو مػػا 
 .شاء. فما ظنكـ في فضؿ اعاند المجاىديف وردمتيـ

افضػػػػػؿ   قػػػػػاؿ   قػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ اه  بػػػػػي امامػػػػػة اىبػػػػػاىىي روى اىترمػػػػػذي عػػػػػف أ
الصػػدقات ظػػّؿ فسػػطاط فػػي سػػبيؿ اهلل   ومنحػػد رػػادـ فػػي سػػبيؿ   أو أطروقػػد فحػػؿ فػػي 

  سبيؿ اهلل
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ومعنػػػ: اىحػػػديث اىترغيػػػب فػػػي اعانػػػة اىمجاىػػػد. أمػػػا بخيمػػػة يسػػػتظؿ  بيػػػا أو بخػػػادـ 
  فػػاف ىػػذا ىػػو أفضػػؿ يسػػاعده   أو بناقػػة صػػاىحة ىىركػػوب يزيػػد عمرىػػا عػػف ثػػ ث سػػنوات 

 اىصدقات عند اه.
راى رفقػػة  كػػاف عػػامر بػػف عبػػد قػػيس اذا خػػرج ىى ػػزو   يقػػؼ يتوسػػـ ىىمجاىػػديف فػػاذا

توافقػػػو قػػػاؿ ىيػػػـ  يػػػا ىػػػؤا  أنػػػي أريػػػد أف أصػػػحبكـ ىىجيػػػاد   واف أجاىػػػد معكػػػـ   عىػػػ: أف 
 تعطوني مف أنفسكـ ث ث خصاؿ !

 فيقوىوف  وما ىي ؟
 مكـ ا ينازعني أحد منكـ اىخدمة !فيقوؿ  األوى:  أف أكوف خاد

 واىثانية  أف أكوف مؤذنًا ىكـ ا ينازعني احدًا منكـ ااذاف !
    اىثاىثة  أف أنفؽ عىيكـ بقدر طاقتي.

 

 في تشييا المجاىديف وتوديعيـ
جياػز جيشػًا  روى اىحاكـ عف عبػداه بػف عبػاس ارضػ: اه عنيمػا أف رسػوؿ اه 

أنطىقػػوا عىػػ: أسػػـ اه   اىىيػػـ    فمشػػ: معيػػـ اىػػ: بقيػػر اى ػػردؽ  وحػػيف وجييػػـ   ثػػـ قػػاؿ 
 .اعنيـ

عنػدما بعػث جيوشػًا اىػ: اىشػاـ   فخػرج  وأخرج أبف عساكر أف أبا بكر اىصديؽ  
 .يمشي مر يزيد بف أبي سفياف وكاف أمير ربر مف تىؾ األرباع 

 تركب وأما أف أنزؿ !فقاؿ يزيد ألبي بكر  أما أف 
 فقاؿ أبو بكر  ما أنت بنازؿ   وما أنا براكب   أني أحتسب خطاي ىذه في سبيؿ اه.

 

 في فضؿ الريؿ واحتباسيا بنيد الجياد واألنفاؽ عمييا
وأعدوا ليـ ما أسػتطعتـ مػف قػوة ومػف ربػاط الريػؿ ترىبػوف بػو عػدو قاؿ تعاى:  

يـ اهلل يعمميػـ ومػا تنفقػوا مػف شػيس فػي سػبيؿ اهلل وعدوكـ وأرريف مػف دونكػـ ال تعممػون
 .26األنفاؿ  اهلل يوؼ اليكـ وانتـ ال تظمموف

فػػػأثرف بػػػو  فػػػالمميرات صػػبحاً   فالموريػػػات قػػدحاً  والعاديػػػات ضػػبحاً قػػاؿ تعػػاى: 
 . 1/6/8/1/7اىعاديات  فوسطف بو جمعاً  نقعاً 

اىعاديػػات ىػػو قسػػـ باىخيػػؿ ذىػػذ ابػػف عبػػاس ومجاىػػد وعكرمػػة وقتػػادة وغيػػرىـ اىػػ: أف اىقسػػـ ب
 اىتي ي زو اىمجاىدوف عىييا   وي يروف بيا عى: اىعدو.

 

 وأعمـ أف لمريؿ المعدة لمجياد فضائؿ عظيمد



 333 

مف ربط منيا شيئًا بنية اىجياد   وكاف شبعيا وجوعيا وريايا وظمؤىػا وبوىيػا وروثيػا    ساوالً 
 قيامة.وعدد ما تأكؿ وتشربو وتخطوه حسنات في ميزانو اى: يـو اى

مف أحتبس فرسػًا فػي سػبيؿ اه    قاؿ  قاؿ رسوؿ اه  روى اىبخاري عف أبي ىريرة 
.روى أيمانػػػًا بػػػو وتصػػػديقًا بوعػػػده   فػػػاف شػػػبعو ورياػػػو وروثػػػو وبوىػػػو فػػػي ميزانػػػو يػػػـو اىقيامػػػة

اىخيػؿ ثػ ث  ىػي ىرجػػؿ وزر  قػػاؿ  قػاؿ رسػوؿ اه  اىبخػاري ومسػىـ عػف أبػي ىريػرة 
 وىي ىرجؿ أجر .وىي ىرجؿ ستر 

فأمػػا اىتػػي ىػػي وزر   فرجػػؿ ربطيػػا ريػػا ًا وفخػػرًا ونػػوا ًا ألىػػؿ ااسػػ ـ فيػػي ىػػو وزر  وأمػػا 
اىتػػي ىػػي ىػػو سػػتر فرجػػؿ ربطيػػا فػػي سػػبيؿ اه ثػػـ ىػػـ ينسػػ: حػػؽ اه فػػي ظيورىػػا وا رقابيػػا 

أجر   فرجؿ ربطيػا فػي سػبيؿ اه وألىػؿ ااسػ ـ فػي مػرج  فيي ىو ستر   وأما اىتي ىي ىو
أو روضػػػة فمػػػا أكىػػػت مػػػف ذىػػػؾ اىمػػػرج أو اىروضػػػة مػػػف شػػػي  اا كتػػػب ىػػػو عػػػدد مػػػا أكىػػػت 
حسنات وكتب ىو عدد أروائيا وأبواىيا حسنات وا تقطر طوىيا فأسػتنت شػرفًا أو شػرفيف اا 

وأروائيا حسنات وا مر بيا صاحبيا عى: نير فشػربت منػو وا يريػد أف كتب ىو عدد اثارىا 
 . و عدد ما شربت حسناتيسقييا   اا كتب اه ى

 معن: نوا   معاداة ألىؿ ااس ـ.
 ومعن: أستنت  جرت بقوة وسرعة.

 ومعن: ااشرؼ  اىشوط.
 مف أحتبس فرسًا في سبيؿ اه   كانت ىو سترة مف اىنار يـو اىقيامة. ثانيًاس
سػػرًا  رمػػف ربػػط فرسػػا فػػي سػػبيؿ اه  كػػاف مػػف اىػػذيف ينفقػػوف أمػػواىيـ فػػي اىىيػػؿ واىنيػػا ثالثػػًاس

 وع نيًة  وىو أجرىـ عند ربيـ.
   اىمنفؽ عى: اىخيؿ كاىذي يبسط يده باىصدقة ا يقبضيا.رابعاً 

   يمد اه أىؿ اىخيؿ باىمعونة ألنفاقيـ عىييا وخدمتيـ ىيا.رامساً 
الريػػػؿ معقػػػود فػػػي  قػػػاؿ  قػػػاؿ رسػػػوؿ اه  روى أحمػػػد عػػػف جػػػابربف عبػػػد اه 

لقيامػػد   وأىميػػا معػػانوف عميػػو   فأفسػػحوا بنواصػػييا نواصػػييا الريػػر والنيػػؿ الػػى يػػوـ ا
 . وأدعوا ليا بالبركد

 خير اىدنيا واآلخرة معقود في نواصي اىخيؿ اى: يـو اىقيامة. سادسًاس
 بعد اىنسا . كانت اىخيا أحب األشيا  اى: رسوؿ اه  سابعًاس

 

 في فضؿ الرباط في سبيؿ اهلل
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أؿ  وا وصػابروا ورابطػوا واتقػوا اهلل لعمكػـ تفمحػوفياأييػا الػذيف أمنػوا اصػبر قاؿ تعػاى:  
 . 666عمراف 

نقؿ اىقرطبي عف اىمفسر بف عطية قوىو  اىقوؿ اىصحيي ىػو أف اىػرابط اىكػ ـز فػي 
سبيؿ اه .أصىيا مػف ربػط اىخيػؿ .ثػـ سػم: كػؿ مػ ـز ألي ث ػر مػف اىث ػور مرابطػًا  سػوا  

 أكاف فارسًا أو راجً .
 عب األيماف وموجبات اى فراف.وأعىـ أف اىرباط أحد ش

 ومف فضائؿ الرباط
 أواًلس رباط يوـ رير مف الدنيا وما عميياس

رباط يػـو فػي سػبيؿ اهلل ريػر مػف سقاؿ أف اىنبي  روى اىبخاري عف سيؿ بف سعد  
 ..الدنيا وما عمييا

 ثانيًاس رباط يوـ وليمد رير مف صياـ شير وقيامو  ورباط شير رير مف قياـ الدىرس
ربػاط يػـو وىيىػة خيػر   قػاؿ  قػاؿ رسػوؿ اه  روى مسىـ عػف سػىماف اىفارسػي 

مف صياـ شير وقيامو  واف مات فيو جرى عىيو عمىو اىػذي كػاف يعمػؿ وأجػري عىيػو رزقػو 
 واىفتااف  جمر فاتف. وأمف اىفتااف

 ثالثًاس ينقطا عمؿ الميت اذا مات اال المرابطس
كػؿ ميػت يرػتـ عمػى عممػو اال  اؿ رسػوؿ اه روى أبو داؤد واىترمذي واىحػاكـ قػ

 المرابط في سبيؿ اهلل  فانو ينمى عممو الى يـو القيامد   ويؤمف مف فتند القبر
 وىذا يدؿ عى: اف اىرباط أفضؿ األعماؿ اىتي يبق: ثوابيا بعد اىموت.

  مػػا مػػف رجػػر تخػػرج روحػػو اا رأى منزىػػو قبػػؿ اف تخػػرج قػػاؿ عبػػادة بػػف صػػامت 
 اىمرابط فأنو يجري عىيو أجرىا   ما كاف ىناؾ رباط. روحو اا

واىمرابط ا يرى منزىتو عند اه ألنو ا ينتيي عمىو بأنتيا  حياتو   وانما يتضػاعؼ ويتزايػد 
 أجره اى: يـو اىقيامة   وا يعىـ ما ينتيي اىيو أجره   وتبى و منزىتو اا اه.

  امنًا مف الفزع األكبر يوـ القيامد.رابعًاس اذا مات المرابط في رباطو بعثو اهلل
مػف مػات مرابطػًا فػي سػبيؿ قػاؿ عػف اىرسػوؿ  روى ابف ماجو عػف أبػي ىريػرة 

اه أجري عىيو اجر عمىو اىصاىي اىذي كاف يعمىو   وأجري عىيو رزقػو   وأمػف مػف اىفتاػاف 
 .  وبعثو اه يـو اىقيامة امنًا مف اىفزع األكبر

 بط في رباطو بعثو اهلل يوـ القيامد شييدًا.رامسًاس اذا مات المرا
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مػػف مػػات مرابطػػًا مػػات قػػاؿ  أف رسػػوؿ اه  روى ابػػف ماجػػو عػػف أبػػي ىريػػرة 
 ...شييداّ 

 سادسًاس لممرابط في سبيؿ اهلل أجر مف رمفو مف ورائو.
 عف أجر اىرباط ؟ قاؿ سئؿ رسوؿ  روى اىطبراني عف أنس بف ماىؾ 

 .وراء المسمميف   كاف لو أجر مف رمفو ممف صاـ وصمىمف رابط حارسًا مف فقاؿ 
  ياأبػػا عبػػد اه   أنػػي قػػاؿ ابػػراىيـ اىيمػػاني  قػػدمت مػػف اىػػيمف   فأتيػػت سػػفياف اىثػػوري فقىػػت

جعىت في نفسي أف أنزؿ جدة فأرابط بيا كؿ سنة   وأعتمػر فػي كػؿ شػير   وأحػج فػي كػؿ 
أتػػي اىػػ: اىشػػاـ ؟ فقػػاؿ ىػػي  يػػا أخػػا  سػػنة حجػػة وأكػػوف قريبػػًا مػػف أىىػػي ! أىػػذا أحػػب اىػػي  أـ

اىيمف عىيؾ بسواحؿ اىشاـ عىيؾ بسواحؿ اىشاـ ؟ فاف ىذا اىبيت يحجػو كػؿ عػاـ مائػة اىػؼ 
 وث ثمائة اىؼ وما شا  اه مف اىتضعيؼ وىؾ مثؿ حجتيـ وعمرتيـ ومناسكيـ. مائة اىؼ

ؿ اىبحػر وىػي مرابطيف فػي يافػا عىػ: سػاح قاؿ عثماف بف أبي سودة  كنا مر أبي ىريرة 
   .مدينة معروفة في فىسطيف

 فقاؿ ابو ىريرة  رباط ىذه اىىيىة ىنا أحب اىيا مف قياـ ىيىة اىقدر في بيت اىمقدس.
 

 سابعًاس رباط يوـ في سبيؿ اهلل رير مف ألؼ يوـ فيما سواه مف المنازؿ.
أف رسػػػوؿ اه  روى اىترمػػػذي واىنسػػػائي وابػػػف أبػػػي شػػػيبة عػػػف عثمػػػاف بػػػف عفػػػاف 

 قػاؿ رباط يوـ في سبيؿ اهلل رير مف ألؼ يػوـ فيمػا سػواه مػف المنػازؿ  وقػاؿ األمػاـ
 أحمد  ىيس عندنا شي  مف األعماؿ اىصاىحة يعدؿ اىجياد واى زو في سبيؿ اه.

  كؿ حسنة مف حسػنات اىمػرابط تعػدؿ جميػر حسػنات اىعابػديف ! واف قاؿ معاذ بف جبؿ 
 ىىسىطاف. كما يختار شرار أمة محمد  ىىرباط   اه ىيختار خيار أمة محمد 

 وأوصػػ: رجػػؿ مػػف اىمػػرابطيف باىشػػاـ بمائػػة دينػػار فػػي سػػبيؿ اه وسػػأؿ عثمػػاف بػػف عفػػاف 
 أيف ينفقيا.

 فقاؿ ىو عثماف  أيف تسكف.
 قاؿ  باىشاـ

قاؿ عثمػاف  أنفقيػا عىيػؾ وعىػ: أىىػؾ وعىػ: جيرانػؾ   وذوي اىحاجػة مػف مػف حوىػؾ   فػاف 
 يشتري بدرىـ ىحمًا ألىىو فيكوف ىو بسبعمائة ضعؼ !مف أىؿ اىشاـ  اىرجؿ

اف اىشػػاـ أرض ربػػاط   وأفضػػؿ مػػا فييػػا اىث ػػور عىػػ: سػػاحؿ اىبحػػر   واىربػػاط فييػػا عظػػيـ 
 األجر ؟
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واىربػػاط اىمطىػػوب  عبػػارة عػػف ربػػط اانسػػاف فػػي اىث ػػر   يتوقػػر فيػػو نػػزوؿ اىعػػدو وذىػػؾ بنيػػة 
 مسىميف.اىجياد أو اىحراسة أو تكثير سواد مف فيو مف اى

وكىما كاف اىخوؼ أشد في مكاف كاف اىرباط فيػو أفضػؿ   واىثػواب أجػزؿ   سػوا  كػاف ذىػؾ 
 اىمكاف ساحؿ بحر أو غيره .

 

 في فضؿ الحراسد في سبيؿ اهلل
 .وليأرذوا حذرىـ وأسمحتيـقاؿ تعاى: 

بػو وال يطأؤف موطئًا يميض الكفار وال ينػالوف مػف عػدو نػياًل اال كتػب ليػـ وقاؿ تعاى:  
 .عمؿ صالح اف اهلل اليضيا أجر المحسنيف

تعس عبػد الػدينار وعبػد الػدرىـ وعبػد قاؿ  عف اىنبي  روى اىبخاري عف أبي ىريرة 
الرميصد   اف أعطي رضي واف لـ يعػط سػرط   تعػس وانػتكس واذا شػيؾ فػال أنػتقش   

اف فػػي طػػوبى لعبػػد ارػػذ بعنػػاف فرسػػو فػػي سػػبيؿ اهلل  أشػػعث أغبػػر ممبػػرة قػػدماه   اف كػػ
 .الحراسد كاف في الحراسد واف كاف في الساقد كاف في الساقد   واف شفا لـ يشفا

   اىثوب اىمىوف اىمطرز.الرصيمد
 أنتكس  أنقىب عى: رأسو وىو دعا  عىيو باىخيبة واىخسراف.

 شيؾ  دخىت في جسمو شوكة.
 يجبر.  وىاذا اىدعا  عىيو أي   اذا اصيب ا أنتقش  أخراج اىشوكة في اىمنقاش

وأعىػػػـ اف اىحراسػػػة فػػػي سػػػبيؿ اه مػػػف أعظػػػـ اىقربػػػات وأعىػػػ: اىطاعػػػات وىػػػي أفضػػػؿ أنػػػواع 
اىمرابطة وكػؿ مػف حػرس اىمسػىميف فػي موضػر يخشػ:  عىػييـ مػف اىعػدو فيػو مػرابط. روى 

 يقػػػوؿ اىترمػػػذي عػػػف عبػػػد اه بػػػف عبػػػاس ارضػػػي اه عنميػػػا  قػػػاؿ  سػػػمعت رسػػػوؿ اه 
 . كت مف رشيد اهلل وعيف بات تحرس في سبيؿ اهللعيناف ال تمسيما النار   عيف ب

 

 في فضؿ الروؼ في الجياد في سبيؿ اهلل
ما مف   روى مسىـ عف عبد اه بف عمر رضي اه عنيما قاؿ   قاؿ رسػوؿ اه

غازيد أو سريد تمزو في سبيؿ اهلل   فيسمموف ويصيبوف   اال وتعجموا ثمثي أجػرىـ ومػا 
 .   وتروؼ وتصاب   اال تـ ليـ أجرىـمف غازيد أو سريد ترفؽ 

 معن:  تخفؽ  ترجر بدوف غنيمة وا ظفر.
 

 بوقياـ الفي فضؿ الصؼ في سبيؿ اهلل و 
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 اف اهلل يحب الذيف يقاتموف فػي سػبيمو صػفًا كػانيـ بنيػاف مرصػوصقاؿ تعػاى: 
 .1اىصؼ 

اىو ا قػ  قاؿ مجاىد   نزىت ااية في نفر مف اانصػار مػنيـ عبػد اه بػف رواحػة 
ىعمىنػا بػو حتػ: نمػوت فىمػا نزىػت اايػة قػاؿ  في مجىس  ىو نعىـ أحب ااعمػاؿ اىػ: اه 

 ابف رواحة  أل زاؿ حبيسًا في سبيؿ حت:  أموت في سبيؿ اه فقتؿ شييدًا.
سػػاعتاف  قػػاؿ  قػػاؿ رسػػوؿ اه  روى أبػػو داؤد عػػف سػػيؿ بػػف سػػعد اىسػػاعدي 

ى داع دعوتػوس عنػد حضػور النػداء والصػؼ فػي تفح فييما أبواب السماء وقؿ ما ترد عمػ
  سبيؿ اهلل

مقػاـ الرجػؿ  قػاؿ      عػف رسػوؿ اه  روى اىحاكـ عف عمراف بف اىحصػيف 
. واذا صؼ اىمجاىػدوف ىىقتػاؿ كػاف يقػوؿ  في الصؼ أفضؿ مف عبادة الرجؿ ستيف سند

عػػيف واطىعػػت فػػاذا مجاىػػد  فتحػػت أبػػواب اىسػػما  وأبػػوا اىجنػػة وابػػواب اىنػػار وزينػػت اىحػػور اى
 أنصره واذا أدبر احتجبف عنو وقىف اىىيـ أغفر ىو .أقبؿ اىرجؿ قىف اىىيـ 

 

 في فضؿ الرمي في سبيؿ اهلل وأثـ مف تركو بعد ما تعممو
 .26األنفاؿ  وأعدوا ليـ ما أستطعتـ مف قوة  ....................قاؿ تعاى:  

 تداًا بيذه ااية اف مراد باىقوة اىرمي.وقد ذىب بعض اىعىما  اى: وجوب تعىـ اىرمي اس
 يقػػػوؿ وىػػػو عىػػػ: اىمنبػػػر  قاؿ سػػػمعت رسػػػوؿ اه روى مسػػػىـ عػػػف عقبػػػة بػػػف عػػػامر 

اا اف اىقػػػوة اىرمػػػي اا اف اىقػػػوة  وأعػػػدوا ليػػػـ مػػػا اسػػػتطعتـ مػػػف قػػػوة ومػػػف ربػػػاط الريػػػؿ
 .اىرمي

اؿ  كنػػت رجػػً  راميػػًا قػػ روى أبػػو داؤد واىنسػػائي واىحػػاكـ وأبػػو عوانػػة عػػف خاىػػد بػػف يزيػػد 
فكػػاف يمػػر بػػو عقبػػة بػػف عػػامرفيقوؿ   ياخاىػػد أخػػرج بنػػا نرمػػي  ! فىمػػا كػػاف ذات يػػـو أبطػػأت 

اف اهلل يػػػدرؿ  قػػػاؿ رسػػػوؿ اه  عػػػو فقػػػاؿ  يػػػا خاىػػػد تعػػػاؿ أخبػػػرؾ مػػػا قػػػاؿ رسػػػوؿ اه 
بالسيـ الواحد ثالثد نفر الجند صانعو يحتسب فػي صػنعو الريػر والرامػي بػو ومنبمػو ... 

 .مف ترؾ الرمي بعد ما عممو فيي  نعمد تركياو 
روى اىنسػػائي واىبييقػػي عػػف عطػػا  ابػػف أبػػي ربػػاح قػػاؿ رأيػػت جػػابر بػػف عبػػد اه وجػػابر بػػف 
عميػػر اانصػػار رضػػي اه عنيمػػا يرميػػاف فمػػؿا أحػػدىما فجىػػس ! فقػػاؿ ىػػو األخػػر  كسػػىت؟ 

و اال اربػا فيػو ليػو أو سػي كػؿ شػيس لػيس مػف ذكػر اهلل  يقوؿ  سمعت رسوؿ اه
   رصاؿس مشي الرجؿ بيف المرضيف وتأديبو فرسو ومالعبد أىمو وتعميـ السباحد

 اى رض  ىو اىيدؼ اىذي يرميو اىرماة بقصد اصابتو.
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 في التمريف والتدريب عمى الرمي
فػي اىمػدائف يشػتد  بػف اىيمػاف  ةروى ابراىيـ بف يزيد اىتميمػي عػف أبيػو قػاؿ   رأيػت حذيفػ

 عىيو أزار. بيف اىيدفيف وىيس
 ما رفر عف اارض ىىرمي. واىيدؼ  ىو

وقػػاؿ مجاىػػد  رأيػػت عبػػد اه بػػف عمػػر رضػػي اه عنيمػػا يشػػتد بػػيف اىيػػدفيف وىػػو يقػػوؿ أنػػي 
 بيا اني بيا.

 واىمعن: كيؼ ىي أف أصيب اىيدؼ ؟ أي كيؼ ىي بيا .
د فػي وا بأس فػي اىرمػي باانبسػاط مػر األخػواف واىضػحؾ بػؿ يسػتحب ذىػؾ اف فيػو مػا يزيػ

 اىنشاط ويححب في ىذه اىعبادة ماىـ يبىهلل في اىألنبساط اىضحؾ اىمكروه.
ىػـ يجمػر ألحػد  قاؿ أبو عبد اه اىحىيمي  ومما يدىؾ عى: رفعة قدر اىرمي اف رسوؿ اه

 أبويو اا مف قاـ باىرمي !.
قػػاؿ ىسػػعد أبػػف أبػػػي  اف رسػػوؿ اه  روى اىبخػػاري ومسػػىـ عػػف عىػػي ابػػف أبػػي طاىػػب 

 .أـر فداؾ أبي وأمييـو أحد   وقاص
 

 جاء في الوعيد الشديد لمف تعمـ الرمي ثـ تركو في ما
  تختىػؼ بػيف ىػذيف اى رضػيف روى مسىـ عف فقيما اىىخمي قاؿ ىعقبػة بػف عػامر 

ىػػـ  وانػػت كبيػػر يشػػؽ عىيػػؾ ؟ فقػػاؿ عقبػػة بػػف عػػامر  ىػػو ا كػػ ـ سػػمعتو مػػف رسػػوؿ اه 
مػف   ث ألبف سماشة  وما ذاؾ. ؟ قػاؿ  قػاؿ رسػوؿ اهأعانو . قاؿ اىحارث راوي اىحدي

 .تعمـ الرمي ثـ تركو فميس منا .... أوقد عصى...
وقػػػد ذىػػػب جماعػػػة مػػػف اىعىمػػػا  اىػػػ: أف تػػػرؾ اىرمػػػي بعػػػد تعىمػػػو مػػػف اىكبػػػائر اف اىقاعػػػدة 

مف فعمػو لػيس منػا أو قػد عصػاني أو مػا اشػبو  (   اف كؿ فعؿ قاؿ فيو اىنبي اىمعتمدة
 وف كبيرة.  يكذلؾ

 وقاؿ اىنووي في شرح اىحديث   ترؾ اىرمي مكره كراىةية شديدة.
 

 في فضؿ مف قتؿ كافرًا في سبيؿ اهلل
 ومػػػف يقاتػػػؿ فػػػي سػػػبيؿ اهلل فيقتػػػؿ أو يممػػػب فسػػػوؼ نؤتيػػػو أجػػػرًا عظيمػػػاً  قػػػاؿ تعػػػاى: 

 .51اىنسا  
 . 1محمد   فاذا لقيتـ الذيف كفروا فضرب الرقاب وقاؿ تعاى: 
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وال يجتمػػا كػػافرًا وقاتمػػو فػػي النػػار قػػاؿ  اف رسػػوؿ اه  عػػف أبػػي ىريػػرة روى مسػػىـ 
 أبداً 

 

فػػي فضػػؿ أن مػػاس اىرجػػؿ اىشػػجير أو اىجماعػػة اىقىيىػػة فػػي اىعػػدو اىكثيػػر رغبػػة فػػي اىشػػيادة 
 ونكاية في اىعدو

 كػػـ مػػف فئػػد قميمػػد غمبػػت فئػػد كثيػػرة بػػاذف اهلل واهلل مػػا الصػػابريفقػػاؿ تعػػاى: 
 .613اىبقرة  

واهلل روؤؼ  ومػػف النػػاس مػػػف يشػػري نفسػػو أبتمػػػاء مرضػػات اهلل اؿ تعػػاى: وقػػ
 .665اىبقرة   بالعباد

   يشري ىنا اىبير. عنىمو
قاؿ اىحافظ اب كثير اىدمشقي في تفسيره   وأما األكثروف فحمىوا ذىػؾ عىػ: اف اآليػة نزىػت 

اهلل أشػػترى مػػف اف  فػػي كػػؿ مجاىػػد يبيػػر نفسػػو ه ويجاىػػد فػػي سػػبيىو وذىػػؾ ىقوىػػو تعػػاى:  
 .111اىتوبة  المؤنيف أنفسيـ وأمواليـ بأف ليـ الجند

 ومػػف النػػاس مػػف يشػػري نفسػػو ابتمػػاء مرضػػات اهلل قػػاؿ ابػػف عبػػاس رضػػي اه عنيمػػا 
 اىمجاىدوف قد شروا أنفسيـ مف اه باىجياد في سبيىو واىقياـ بحقو حت: ىىكوا وىقوا اه.

 اذ جػػا ه رسػػوؿ اىنعمػػاف بػػف مقػػرف  مػػرقػػاؿ مػػدرؾ بػػف عػػوؼ األحمسػػي  كنػػت عنػػد ع
 فسأىو عمر عف اىناس  فقاؿ أصيب ف ف وف ف   واخروف ا أعرفيـ.

   وىكف اه يعرفيـ.فقاؿ عمر
 أمير اىمؤمنيف  ورجؿ شرى نفسو ه. فقاؿ  يا

يف . وقػػد زعػػـ اىنػػاس أنػػو أىقػػ: بيػػده نأميػػر اىمػػؤم فقػػاؿ مػػدرؾ بػػف عػػوؼ  ذاؾ واه خػػاىي يػػا
 ىئؾ وىكنو مف أشترى اآلخرة باىدنيا. و ىكة ! فقاؿ عمر كذب أاى: اىتي

أخرج ابف أبي شيبة في اىمصنؼ قػاؿ  جػا ت كتيبػة مػف كتائػب اىكفػار مػف قبػؿ اىمشػرؽ   
فىقػػػييـ رجػػػؿ مػػػف األنصػػػار   فحمػػػؿ عىػػػييـ   فخػػػرؽ اىصػػػؼ حتػػػ: خػػػرج   ثػػػـ كػػػر راجعػػػًا   

  فػت  أبػو  ذىػؾ ألبػي ىريػرة صنر ذىؾ مرتيف أو ث ثًا . فذكر سعد بػف ىشػاـ األنصػاري
 .مرضات اهلل إبتماءومف الناس مف يشري نفسو ىريرة قوىو تعاى:  

قػػاؿ    روى اىترمػػذي وأبػػو داؤد واىحػػاكـ وابػػف حبػػاف عػػف أسػػىـ بػػف يزيػػد اىتجيبػػي أبػػي عمػػراف
كنا بمدينة اىرـو فأخرجوا ىنا صفًا عظيمًا مف اىرـو فخػرج اىػييـ مػف اىمسػىميف مػثىيـ وأكثػر 

 عى: أىؿ مصر عقبة بف عامر وعى: اىجماعة فضاىة بف عبيد.و 
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فحمػػػؿ رجػػػؿ مػػػف اىمسػػػىميف عىػػػ: صػػػؼ اىػػػرـو حتػػػ: دخػػػؿ بيػػػنيـ   فصػػػاح اىنػػػاس وقػػػاىوا  
 سبحاف اه يىقي بيده اى: اىتيىكة !!!

فقػػاؿ  أييػػا اىنػػاس انكػػـ ىتػػأوىوف ىػػذا اىتأويػػؿ. وانمػػا نزىػػت ىػػذه  فقػػاـ أبػػو أيػػوب األنصػػاي 
وكثر ناصروه قاؿ بعضنا ىػبعض سػرًا دوف األنصار. ىما أعز اه ااس ـ  ااية فينا معشر

  اف امواىنا قد ضاعت  واف اه قد أعز ااسػ ـ وكثػر ناصػروه فىػو أقمنػا فػي رسوؿ اه 
 أمواىنا وأصىحنا ما ضاع منيا.

 .وأنفقوا في سبيؿ اه وا تىقوا بأيديكـ اى: اىتيىكة فأنزؿ اه عى: نبيو محمد 
 فكانت اىتيىكة ااقامة عى: األمواؿ واص حيا  وترؾ اى زو!

.  فما زاؿ أبو ايوب شاخصًا في سبيؿ اه   حت: دفف بأرض اىرـو
 

 في أرتالؼ العمماء في حمؿ الرجؿ وحده عمى العدو الكثير
اأحيػػا  عىػػـو اىػػديف  أثنػػا  ك مػػو عػػف  قػػاؿ األمػػاـ أبػػو أحمػػد اى زاىػػي رحمػػو اه فػػي

يجػػوز ىىمسػػىـ اىواحػػد أف ييجػػـ  معروؼ واىنيػػي عػػف اىمنكػػر اا خػػ ؼ فػػي أنػػو ااألمػػر بػػاى
واف عىػـ أنػو يقتػؿ وكمػا أنػو يجػوز أنػو يقاتػؿ اىكفػار  حتػ: عى: صؼ اىكفػار  واف يقػاتىيـ  

 يقتؿ  يجوز ىو أف يفعؿ ذىؾ في األمر باىمعروؼ واىنيي عف اىمنكر .
  أو عىػـ أنػو يكسػر قىػوب اىكفػار   بمػا وانما جاز ىػو ااقػداـ اذا  عىػـ  انػو ا يقتػؿ 

يشػػػاىدونو مػػػف جرأتػػػو ويعتقػػػدوف فػػػي سػػػائر اىمسػػػىميف حػػػبيـ ىىشػػػيادة فػػػي سػػػبيؿ اه   وعػػػدـ 
 خوفيـ مف اىجياد أو اىقتؿ في سبيؿ اه.

ونقؿ ااماـ اىنووي أتفاؽ اىعىما  عى: أن ماس اىمجاىد فػي اىكفػار وعىػ: اىتعػرض ىىشػيادة 
 ز وأنو ا كراىية فيو !.  ف  شؾ في أف ذىؾ جائ

حاسػػرا  وحمػػؿ رجػػؿ مػػف األنصػػار وقػػاؿ اامػػاـ اىشػػافعي  قػػد بػػورز بػػيف يػػدي رسػػوؿ اه 
مػا فػي ذىػؾ مػف خير.فقاؿ اىقاسػـ بػف  بعػد مػا أعىمػو رسػوؿ اه  عى: اىمشػركيف يػـو بػدر

اىرجػػػؿ وحػػػده عىػػػ:  مخيمػػػرة واىقاسػػػـ بػػػف محمػػػد وغيػػػر ىمػػػا مػػػف عىمائنػػػا ا بػػػأس أف يحمػػػؿ
اىعظػػيـ   اذا كػػاف فيػػو قػػوة وكػػاف ه بنيػػة خاىصػػة   فػػأف ىػػـ تكػػف ىػػو قػػوة فػػذىؾ مػػف  اىجػػيش 

 اىتيىكة !.
 

 في تمميض أثـ مف فرمف الزحؼ وولى األدبار



 333 

يأييا الذيف أمنوا اذا لقيتـ الذيف كفروا زحفػًا فػال تولػوىـ األبػار ومػف  قاؿ تعػاى: 
فئد فقد باء بمض مف اهلل ومأواه جيػنـ يوليـ يومئذ دبره اال محترفًا لقتاؿ أو متحيزًا الى 

 .17/12اانفاؿ  وبئس المصير
أعىػػػـ أف اىفػػػرار مػػػف اىزحػػػؼ حيػػػث ا يجػػػوز   مػػػف أعظػػػـ اىػػػذنوب عنػػػد اه باجمػػػاع 

 اىعىما   وفاعىو مستحؽ ى ضب اه ومقتو   واىيـ مف عذابو.
 أجتنبػػػوا السػػػباقػػػاؿ   أف رسػػػوؿ اه  اىبخػػػاري ومسػػػىـ عػػػف أبػػػي ىريػػػرة روى 

 الموبقات   قيؿ وما ىف يارسوؿ اهلل ؟
قػػاؿس الشػػرؾ بػػاهلل   والسػػحر وقتػػؿ الػػنفس التػػي حػػـر اهلل اال بػػالحؽ   وأكػػؿ الربػػا 

 .والتولي يوـ الزحؼ   وقذؼ المحصنات المافالت المؤمنات
 

 في بياف أف أجر الجياد ال يحصؿ اال بالنيد الصالحد
 . اال هلل الدف الرالصقاؿ تعاى:  

مػػف غػػزوة تبػػوؾ   ودنػػا  قػػاؿ  ىمػػا رجػػر رسػػوؿ اه  بخػػاري عػػف أنػػس بػػف ماىػػؾ روى اى
 أقوامًا ما سرتـ وا قطعتـ واديًا اا كانوا معكـ ! ةاف في اىمدين  قاؿمف اىمدينة 

 قاىوا  وىـ باىمدينة يارسوؿ اه ؟
 قاؿ  وىـ باىمدينة حبسيـ اىعذر.

عػذر يعطػ: أجػر اى ػازي   ويكػوف أجػره قاؿ اىقرطبي  يدؿ ىػذا اىحػديث عىػ: أف صػاحب اى
ويثيػػب اه  مسػػاويًا ألجػػر اى ػػازي   وفػػي فضػػؿ اه متسػػر وثوابػػو فضػػً  منػػو وىػػيس اسػػتحقاقاً 

 عى: اىنية ما ا يثيب عى: اىفعؿ.
فقػػػاؿ  اف اىرجػػػؿ يقاتػػػؿ  أف أعرابيػػػًا جػػػا  اىػػػ: رسػػػوؿ اه  عػػػف أبػػػي موسػػػ: األشػػػعري 

 نـ   ويقاتؿ ىيرى مكانو ؟ىيذكر   ويقاتؿ ىيحمد   ويقاتؿ ىي 
 . مف قاتؿ لتكوف كممد اهلل ىي العميا فيو في سبيؿ اهلل فقاؿ رسوؿ اه

المػػزو غػػزوافس  قػػاؿ  عػػف رسػػوؿ اه  روى أبػػو داؤد واىنسػػائي عػػف معػػاذ بػػف جبػػؿ 
فأمػػا مػػف أبتمػػى وجػػو اهلل وأطػػاع األمػػاـ   وأنفػػؽ الكريمػػد   وياسػػر الشػػريؾ   وأجتنػػب 

نومو وانتباىو أجر كمو . وأمػا مػف غػزا فرػرًا وريػاءًا وسػمعًد وعصػى االمػاـ  الفساد فأف 
 .كفاؼلوأفسد في األرض فانو ال يرجا اال با

 ومعن: ياسر اىشريؾ  عامؿ شريكو في اىميداف باىيسر واىسماحة.
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 في أنواع النيات في الجياد
 ي نياتيـ أصناؼ تتنوع نيات اىمجاىديف بسبب تنوع مقاصدىـ   واىمجاىدوف ف      
مػػػف اىمجاىػػػديف مػػػف يقصػػػد بجيػػػاده وجػػػو اه   ألف اه يسػػػتحؽ ىػػػذه اىعبػػػادة   فيػػػو  األوؿس

اىػػذي أمػػر بيػػا   وفرضػػيا عىػػ: عبػػاده   وأحبيػػا مػػنيـ وأثػػابيـ عىييػػا . فاىمجاىػػد يسػػارع اىػػ: 
وىػػذا  اىجيػػاد بيػػذه اىنيػػة   وىيػػذا اىمعنػػ: اىعظػػيـ وا يىتفػػت اىػػ: جزائيػػا وثوابيػػا فػػي اآلخػػرة .

 اىصنؼ قىيؿ   بؿ ىو عزيز اىوجود.
اى يػػػرة عىػػػ: األسػػػ ـ   واىحػػػرص عىػػػ:  الجيػػػادمػػػف يحمىػػػو عىػػػ:  المجاىػػػديفمػػػف  الثػػػانيس

 وأىىيا. أع   وأعزاز كىمة اه   واذاؿ كىمة اىكفر
اىجنػػة ومػػا فييػػا مػػف مػػف ثػػواب عظػػيـ ونعػػيـ    بجيػػاده  مػػف اىمجاىػػديف مػػف يقصػػد الثالػػث

اىمجاىديف فيـ يريدوف اىفوز باىجنة واىنجػاة  ذابيا. وىذا ىو حاؿ أغىبواىنجاة مف اىنار وع
 مف اىنار.
قاتػػؿ مقػػبً  غيػػر مػػدبر. ا نيػػة ىػػو اا اىػػدفر عػػف  القتػػاؿومػػف اىمجاىػػديف اذا أدىمػػو  الرابػػاس

نفسو . وىذا اىمجاىد شييد اف قتؿ في اىجياد ألف مف دفر عػف نفسػو قطػاع اىطريػؽ فقتىػوه 
 فكيؼ ا يكوف شييدًا مف قتؿ بسيوؼ األعدا .كاف مف اىشيدا . 

ىيكثػر سػواد اىمجاىػديف  وىػيس ىػو نيػة فػي أف  لمجيػادومف اىمجاىديف مف يخػرج  الرامسس
يقتػػؿ اىكفػػار   أو يقتػػؿ فػػي سػػبيؿ اه . وىػػذا اف قتػػؿ يكػػوف شػػييدًا ألف مػػف كثػػر سػػواد قػػـو 

 فيو منيـ.
جػو اه   ونيػؿ اى نيمػة معػًا أي أنػو ومػف اىمجاىػديف مػف تكػوف نيتػو مػف اىجيػاد و  السادسس

 وجو اه . وقد أختىؼ اىعىما  في ىذه اىنية وأشباىيا. وأرادأشرؾ اىنية   حيث أراد اىدنيا 
اىػػدنيا   ومػػف غيػػر  أعػػراضعػػرض مػػف  تحصػػيؿمػػف اىمجاىػػديف مػػف يجاىػػد ونيتػػو السػػاباس 

 اىتفات اى: قصد نوع مف أنواع اىعبادة وا اىتقرب اى: اه.
مف اىمجاىديف مف ي زو ريا ًا وسمعًة وافتخارًا  ىيقػوؿ عنػو اىنػاس  غػاز أو شػجاع  فسالثام

 قتؿ ا يكوف شييدًا وا اجر ىو عند اه. واذا  وىذا ما أراد ب زوه وجو اه   
ىيقتؿ   فيستريي ممػا ىػو فيػو مػف ضػعؼ مػؤىـ    ويمزومف اىمجاىديف مف يجاىد  التاساس

 ـ أو شر يتوقعو   أو مصيبة تنزؿ بو.أو ديف اـز  أو فقر م ز 
 

 في حكـ مف أعمف أنو شارؾ في المزو والجياد
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 قػػػاؿ ىرجػػػؿ  صػػػمت اىػػػدىر يػػػا أف رسػػػوؿ اه  روى مسػػػىـ عػػػف أبػػػي قتػػػادة األنصػػػاري 
 .ما صمت وا أفطرت رسوؿ اه فقاؿ  

مف سما  روى اىطبراني عف عبد اه بف عمرو رضي اه عنيما قاؿ   قاؿ رسػوؿ اه 
 .الناس بعممو  سما اهلل بو ساما رمقو   وصمره وحقره

واىمعنػػ:  مػػف أظيػػر عمىػػو. وسػػمر اىنػػاس بػػو أع مػػًا وريػػا ًا ىيػػـ   أظيػػر اه نيتػػو اىفاسػػدة  
 وفضحو اه عى: روؤس اىخ ئؽ.

 وأىـ اىعبادات وأواىا باىستر واألخفا  اىجياد ألنو سبب اىسعادة األبدية اف كاف خاىصػًا ه
  أو اىشقاوة اىسرمدية اف أبطىو اىريا .

 

 في بياف مف ررج مجاىدًا فمات مف غير قتاؿ فيو شييد
ولػػئف قتمػػتـ فػػي سػػبيؿ اهلل أو مػػتـ لممفػػرة مػػف اهلل ورحمػػد ريػػٌر ممػػا قػػاؿ تعػػاى: 

 175/173اؿ عمراف   ولئف متـ أو قتمتـ أللى اهلل تحشروف يجمعوف
كثيػرة وسػعد ومػف  مراغماهلل يجد في االرض في سبيؿ ا ومف يياجروقاؿ تعػاى: 

يررج مف بيتو ميااجرا الى اهلل ورسػولو ثػـ يدركػو المػوت فقػد وقػا أجػره عمػى اهلل وكػاف 
 166اىنسا     اهلل غفورا رحيما

والذيف ىاجروا في سبيؿ اهلل ثـ قتموا أو ماتوا ليرزقنيـ  اهلل رزقًا حسنًا واف  وقاؿ تعػاى:
 .73/73اىحج   ليدرمنيـ مدراًل يرضونو واف اهلل لعميـ حميـقيف اهلل  ليو رير الراز 

مثػػؿ المجاىػػد فػػي قػػاؿ  أف رسػػوؿ اه  روى اىبخػػاري ومسػػىـ عػػف أبػػي ىريػػرة 
سػبيؿ اهلل كمثػػؿ القانػت الصػػائـ   ال يفتػر صػػالًة وال صػيامًا   حتػػى يرجعػو اهلل الػػى أىمػػو 

 .الجند بما يرجعو مف غنيمد أو أجر   أو يتوفاه فيدرمو
قػاؿ   سػمعت رسػوؿ اه  روى اىنسائي وأحمد وابف أبي شيبة عف سبرة بػف اىفاكػو

 يقػػوؿ اف الشػػيطاف قعػػد ألبػػف ادـ بأطرقػػو فقعػػد لػػو بطريػػؽ  االسػػالـ فقاؿستسػػمـ وتػػدع
دينؾ وديف أبائؾ ثـ قعد لو بطريؽ اليجرة فقاؿستياجر وتػدع مولػدؾ ؟ثػـ قعػد لػو بطريػؽ 

فمػف فعػؿ   فقاؿسرسػوؿ اهلل تػؿ فتػزوج امرأتػؾ ويقسػـ ميراثػؾ؟الجيػاد فقاؿستجاىػد فتق
 .ذلؾ ضمف اهلل لو الجند  اف قتؿ أو مات غرقًا  أو حرقًا أو أكمو السبا

 

 في الترغيب في سؤاؿ الشيادة والحرص عمييا ومف تعرض ليا فناليا
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 فػػرض اه عىػػ: اىمسػػىميف أف يسػػأىوه فػػي كػػؿ صػػ ة ىػػدايتيـ اىػػ: اىصػػراط اىمسػػتقيـ
صػػػراط الػػػذيف أنعمػػػت عمػػػييـ غيػػػر  أىػػػدنا الصػػػراط المسػػػتقيـ اىػػػذيف أنعػػػـ اه عىػػػييـ 

 .2/5اىفاتحة  الممضوب عمييـ وال الضاليف
ومف يطا اهلل والرسوؿ فاؤلئػؾ مػا  واىذيف أنعـ اه عىييـ ىـ اىمذكوروف في قوىو تعاى: 

 حيف وحسػف أؤلئػؾ رفيقػاً الذيف أنعـ اهلل عمييـ مف النبييف والصديقيف والشيداء والصػال
 .23اىنسا  

مػػف سػػأؿ اهلل تعػػالى الشػػيادة  قػػاؿ أف رسػػوؿ اه  روى مسػػىـ عػػف سػػيؿ بػػف حنػػيف 
. وعػف زيػد بػف أسػىـ اف عمػر بػف  بصدؽ بممو اهلل منازؿ الشيداء واف مات عمى فراشػو

ب فاسػتجا كاف يقوؿ  اىىيـ أنػي أسػأىؾ شػيادة فػي سػبيىؾ ووفػاة ببىػد رسػوىؾ  اىخطاب
 اه ىو ورزقو اىشيادة في اىمدينة .

ورى اىذىبي عػف سػىيـ بػف عػامر قػاؿ   دخىػت عىػ: اىجػراح بػف عبػداه اىحكمػي فرفػر يديػو 
 فرفر األمرا  أيدييـ.
 يحي: أتدري ما كنا فيو ؟ ا أبافقاؿ ىي اىجراح  ي

 قىت   ا وجدتكـ في رغبة فرفعت يدي معكـ !
 .قاؿ  سأىنا اه أف يرزقنا اىشيادة

 قاؿ سىيـ بف عامر  فواه ما بقي منيـ أحد في تىؾ اى زوة.
 

 
 

 في فضؿ الشييد المقتوؿ في سبيؿ اهلل
ومنزىػة سػامية  ا يىقاىػا اا ذو حػظ عظػيـ وا يناىيػػا اعىػـ اف اىشػيادة رتبػة عظيمػة 

ومػػف يطػػا  اا مػػف سػػبؽ اىقػػدرباىفوز اىمقػػيـ. واىشػػيدا  مػػر اانبيػػا  فػػي اىجنػػة قػػاؿ تعػػاى:  
هلل ورسػػػػولو فأولئػػػػؾ مػػػػا الػػػػذيف انعػػػػـ اهلل عمػػػػييـ مػػػػف النبػػػػيف والصػػػػديقيف والشػػػػيداء ا

 .23اىنسا     والصالحيف وحسف أولئؾ رفيقا
واختىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ اىعىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمية اىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييد  

. ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً  شييدًا
 فقيؿ سمي بذىؾ اف مشيود ىو باىجنة .

 اىد ىو اىحاضر في اىجنة .فاىشييد بمعن: اىشاىد .واىش



 333 

 وقاؿ اانباري  سمي شييدًا اف اه وم ئكتو يشيدوف ىو باىجنة .
اىبقػرة  وال تقولوا لمف يقتؿ في سبيؿ اهلل اموات بػؿ احيػاء ولكػف ال تشػعروف قاؿ تعػاى:

\117  . 
قػػػػػػاؿ  قػػػػػػاؿ رسػػػػػػوؿ  روى اىحػػػػػػاكـ واحمػػػػػػد وابػػػػػػف ابػػػػػػي شػػػػػػيبة عػػػػػػف ابػػػػػػف عبػػػػػػاس 

رؽ نيػر ببػاب الجنػد فػي قبػد الصػرراء  يرػرج عمػييـ رزقيػـ مػف الشيداء عمى باااه
  .الجند بكرة وعشيا

واىشػػيدا  ىيسػػوا عىػػ: رتبػػة واحػػدة عنػػد اه   فيػػـ متػػافوتوف فػػي اىمكاف.وسػػبب ذىػػؾ اىتفػػاوت 
ىو تفاوتيـ في درجات اخ صيـ وسماحة انفسيـ بانفسيـ وتفػاوتيـ فػي مػا كػانوا عىيػو قبػؿ 

 ىصاىحة.ااستشياد مف ااعماؿ ا
 

 في فضؿ الشيداء
 

 وىيس . لمشيداء فضائؿ عديدة  اربرنا عنيا رسوؿ اهلل 
االولػػى سال يػػدرؿ احػػد الجنػػد ويحػػب اف يرػػرج منيػػا ولػػو اعطػػي مػػا فػػي الػػدنيا جميعػػا اال 

 الشييد.
ما مف احد يدرؿ قػاؿ  اف رسوؿ اه  روى اىبخاري مسىـ عـ انس ابف ماىؾ 

الػدنيا   واف لػد مػا عمػى االرض مػف شػيء   اال الشػييد   الجند   ويحب اف يرجػا الػى 
 .فانو  يتمنى اف يرجا الى الدنيا  فيقتؿ عشر مرات  لما يرى مف الكرامد

والذي نفػس .... قػاؿ   عف رسوؿ اىىة اىبخاري ومسىـ عف ابي ىريرة   روى
 و فأقتػػؿاف اغػزو فػػي سػبيؿ اهلل فأقتػػؿ  ثػـ اغػػزو فأقتػؿ  ثػػـ اغػز  تمحمػد بيػده لػػو ودد

واىػؿ اىػوبر  الف اقتؿ في سبيؿ اهلل احب الى اف يكوف لي اىؿ الفػوبر والمػدر وقاؿ 
 ىـ سكاف اىخيـ مف ااعراب.

 واىمدر ىـ سكاف اىبيوت في اىقرى واىمدف .
 الثانيد سالشيادة في سبيؿ اهلل تكفر ما عمى العبد مف الذنوب التي بينو وبيف اهلل.

اف   قػػاـ فػػييـ فػػذكر اف رسػػوؿ اهلل  اانصػػاري  روى اىمسػػاـ عػػف ابػػي قتػػادة
 في سبيؿ اه واايماف باه مف افضؿ ااعماؿ .اىجياد 

 فقاـ رجؿ فقاؿ يا رسوؿ اه أرأيت اف قتىت في سبيؿ اه اتكفر عني خطاياي؟
 نعـ اني قتىت في سبيؿ اه وانت صابر محتسب مقبؿ غير مدبر؟ فقاؿ  رسوؿ اه 

  كيؼ قىت؟ اه  ثـ قاؿ رسوؿ
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 قاؿ أرأيت اف قىت في سبيؿ اه  اتكفر عتني خطاي؟
 نعػـ وانػت صػابر محتسػب مقبػؿ غيػر مػدبر .اا اىػديف فاف جبريػؿ قػػاؿ  فقػاؿ رسػوؿ اه 

 ىي ذىؾ .
 الثالثدسالمالئكد تظؿ الشييد بأجنحتيا.

قػػػد مثػػػؿ بو فوضػػػر بػػػيف يديػػػو  فػػػذىيت اكشػػػؼ عػػػف  قػػػاؿ جي  بػػػأبي اىػػػ: اىنبػػػي 
.وج    يو فنياني قـو

ىػػـ تبكػػيف؟.او ا تبكػػيف مػػا  فسػػمر صػػوت نائحػػة فقيؿ ابنػػو عمػػرو او اخػػت عمػػرو فقػػاؿ 
 .زاىت اىم ئكة تضىىو بأجنحتيا

 الرابعد سالشيادة الرالصد في سبيؿ اهلل توجب دروؿ الجند قطعا . 
 ...اف اه اشترى مف اىمؤمنيف انفسيـ وامواىيـ بػاف ىيػـ اىجنػة يقػاتىوف قاؿ تعاى:

 111اىتوبة 
)رأيػػت الميمػػد رجمػػيف اتيػػاني  قاؿ قػػاؿ رسػػوؿ اه روى اىبخػػاري عػػف سػػمرة بػػف جنػػدب

لـ ار قط احسػف منيػا.. وقػاال لػي  فصعدا بي الشجرة  فأدرالني دارا ىي احسف وافضؿ 
  .ساما ىذه فدار الشيادة

جػػوؼ طيػػر الرامسػػد سعنػػدما يقتػػؿ الشػػيداء فػػي سػػبيؿ اهلل فػػاف اهلل يجعػػؿ ارواحيػػـ فػػي 
 رضر في الجند .

فػػػي قػػػاؿاارواح اىشػػػيدا   عػػػف رسػػػوؿ اه  روى اىترمػػػذي عػػػف كعػػػب بػػػف ماىػػػؾ 
 اجواؼ طير خضر تعىؽ مف ثمار اىجنة  .ومعن: تعىؽ  ترع: مف اعاىي اشجار اىجنة .
السادسد سالشيداء ال يفتوف في قبورىـ وال يصعقوف عند نشورىـ وقد ثبت المرابط  فػي 

 ف في قبره فالشييد اولى مف المرابط بذلؾ النو افضؿ منو.سبيؿ الو ال يفت
ونفػ  انػو سػأؿ جبريػؿ عػف ىػذه اايػةا عػف اىنبػي  روى اىحاكـ عف ابي ىريرة 

مػف ىػـ اىػذيف  .23 اىزمػر  في الصور فصعؽ مف في السماوات واالرض اال مف شاء اهلل
 قاؿ جبريؿ ىـ اىشيدا  ىـ يشأ اه يصعقيـ؟
فا فػػي سػػبعيف اىػػؿ مػػف بيتػػو .ويأمف الفػػزع االكبػػر ويمفػػر لػػو بػػاوؿ السابعدسالشػػييد يشػػ

 قطرة مف دمو 
 دخىنػا عىػ: اـ اىػدار دا   روى ابو داؤد واىبييقي عف نمراف بػف عتبػة اىػذماري قػاؿ 

يشػفا الشػييد فػي سػبعيف يقػوؿ ا فػاني سػمعت رسػوؿ اه  فقاىت ابشػروا  ونحجف ايتاـ 
  . مف اىؿ بيتو
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 في سبيؿ اهلل افضؿ مف انتصر وعاد سالما.مف استشيد الثامندس
قاؿ قػػاؿ رجػػؿ  يػػا   روى احمػػد وابػػف ابػػي شػػيبية وابػػو يعىػػ: بػػف جػػابر بػػف عبػػداه

 قاؿ  اف يعقر جودؾ ويجؼ دمؾ. رسوؿ اه  أي اىجياد افضؿ؟
 سالشييد ال يجد مف الـ القتؿ اال كما يجد مف الـ القرصد دالتاسع

ال يجػد ا قاؿ قاؿ رسػوؿ اه  ة عف ابي ىريرةروى اىترمذي واىنسائي وابف ماج
 . الشييد مف مس القتؿ اال كما يجد احدكـ مف مس القرصد

 العاشرة سيدرؿ المالئكد عمى الشيداء مف كؿ باب يسمموف عمييـ .
قاؿ سػػمعت  روى احمػػد واىحػػاكـ ابػػف حبػػاف عػػف عبػػد اه بػػف عمػػرو بػػف اىعػػاص 

فيقػوؿ ايف  و يػـو اىقيامػة اىجنػة  فتػاتي بزخرفيػا وزينتيػايقوؿا....واف اه ىيدع رسوؿ اه 
فيدخىوىا ب يػر . عبادي اىذيف قاتىو في سبيىي وقتىوا واذوا وجاىدوا في سبيىي ؟ادخىوا اىجنة

 حساب .
اىىيػػؿ واىنيػػار ونقػػدس ىػػؾ.مف  فيقوىػػوف  ربنػػا نحنػػا نسػػبي بحمػػدؾ اىم ئكػػة فيسػػجدوف  وتػػأتي

ؿ اىػػرب عػػز وجػػؿ  ىػػؤا  عبػػادي اىػػذيف قػػاتىوا فػػي سػػبيىي فيقػػو  ىػػؤا  اىػػذيف اثػػرتيـ عىينػػا؟
 في سبيىي. وأوذوا 

 فتدخؿ عىييـ اىم ئكة مف كؿ باب  س ـ عىيكـ بما صبرتـ  فنعـ عقب: اىدار.
 يرضى اهلل عف الشييد رضى ال سرط بعده سالحاديد عشر

اف ارػػػوانكـ قػػػد ا قػػػاؿ رسػػػوؿ اه روى اىبخػػػاري ومسػػػىـ عػػػف انػػػس بػػػف ماىػػػؾ  
  .وانيـ قالواسالميـ بمغ عنا نبينا وانا قد لقينؾ ورضينا عنؾ ورضيت عنا. واقتم

  بؿ ىي بسابؽ االرادة واالرتيار. ال يشترط في الشيادة اعماؿ االبرار الثانيد عشر س
رجؿ مقنا بالحديػد  قاؿساتى النبي روى البراري ومسمـ عف البراء بف عازب 

فقػػاؿ  فاسػمـ ثػـ قاتػؿ  فقتػؿ. ـ ؟قػاؿ ساسػمـ ثػـ قاتػؿ. فقػاؿس يػا رسػوؿ اهلل ساقاتػؿ او اسػم
 عمؿ قميال واجر كثيرا. رسوؿ اهلل 

 الثالثد عشر سال يفضؿ االنبياء الشييد اال بدرجد النبوة.
قػػاؿ  اف رسػػوؿ اه روى احمػػد واىبييقػػي وابػػف حبػػاف عػػف عتبػػة بػػف عبػػد اىسػػىم:

لقػي العػدو قػاتميـ   حتػى اذا القتمى ثالثدسرجؿ مؤمف جاىد بنفسو ومالو فػي سػبيؿ اهلل
وف اال بفضػؿ ند اهلل تحت عرشو ال يفضمو النبيؿ  فذلؾ الشييد الممتحف  في جحتى يقت

مف الذنوب والرطايا. جاىد بنفسو ومالػو فػي سػبيؿ  ورجؿ فرؽ عمى نفسو .درجد النبوة
اهلل حتػػى اذا لقػػي العػػدو قاتػػؿ حتػػى يقتػػؿ  مصمصػػد محػػت ذنوبػػو ورطايػػاه   اف السػػيؼ 
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محػػاء لمرطايػػا   وادرػػؿ مػػف أي أبػػواب الجنػػد شػػاء   فػػاف ليػػا ثمانيػػد أبػػواب   وبعضػػيا 
ورجؿ منػافؽ جاىػد بنفسػو ومالػو   حتػى اذا لقػي  أفضؿ مف بعض ولجينـ سبعد أبواب.

 ! العدو قاتؿ فس سبيؿ اهلل حتى يقتؿ فذلؾ في النار ألف السيؼ ال يمحو النفاؽ
ممتحف  اىشػييد اىمشػروح صػدره اىػذي أمػتحف ومعن: قوىو عف اىصادؽ ا اىشييد اى 

اف الػػػذيف يمضػػػوف وينطبػػػؽ عىيػػػو قوىػػػو تعػػػاى:   ىإلسػػػ ـاه قىبػػػو ىىتقػػػوى   وشػػػرح صػػػدره 
 .8اىحجرات  لئؾ الذيف أمتحف اهلل قموبيـ لمتقوىو أصواتيـ عند رسوؿ اهلل أ

 ومعنػػ: قوىػػو اتىػػؾ مصمصػػة  أي ممحصػػة أي استشػػياده فػػي سػػبيؿ اه محػػص ىػػو ذنوبػػو 
 وكفرىا ىو  يقاؿ  مصمصة اانا   اذا جعؿ فيو اىما  وحركو

أي اىقتؿ فػي سػبيؿ اه يطيػر صػاحبو مػف اىػذنوب  كمػا يمصػمص اانػا  ويحػرؾ باىمػا  . 
 خاؼ عى: نفسو مف اىذنوب.  ومعن: افراؽ عى: نفسو 

  
 في مدح القوة والشجاعد وذـ الجبف والعجز

قػػاؿ  قػػاؿ  وى مسػػىـ عػػف أبػػي ىريػػرة يحػػب اىمػػؤمف اىقػػوي . ر  كػػاف رسػػوؿ اه 
المػػؤمف القػػوي ريػػر وأحػػب الػػى اهلل مػػف المػػؤمف الضػػعيؼ وفػػي كػػؿ ريػػر   رسػػوؿ اه

 .احرص عمى ما ينفعؾ  واستعف باهلل وال تعجز
الميػػـ كػػاف يقػػوؿ    أف رسػػوؿ اه  روى اىبخػػاري ومسػػىـ عػػف أنػػس بػػف ماىػػؾ

جػز والكسػؿ   والجػبف واليػـر والبرػؿ  أني أعوذ بؾ مف اليػـ والحػزف وأعػوذ بػؾ مػف الع
 .وأعوذ بؾ مف عذاب القبر

 
 في كيفيد ازالد الجبف مف النفوس

أف اىشجاعة ضد اىجػبف   واىشػجاعة ىػي ثبػات اىقىػب عىػ: عزمػو فيمػا يتوجػو أعىـ 
 اىيو   مما يراد منو واىقىب ىو األصؿ في أكتساب كؿ كماؿ واىفوز بكؿ مقاـ عاىي.

 اا مر س مة اىعقؿ واىمزاج  ألعتداؿ اىطبر. وا يمكف ثابت اىقىب
فاف ضعؼ اىقىب ىقصور وتفريط في اىقوة  كػاف ذىػؾ اىضػعؼ سػببًا فػي اىجػبف واف 

 أفرط اىقىب في اىقوة وخرج عف األعتداؿ  كاف ذىؾ اافراط سببًا في اىتيور !
راط وذىػػػؾ واىجػػبف واىتيػػػور ك ىمػػػا مػػػذمـو واىمطىػػوب ىػػػو اعتػػػداؿ اىقىػػػب بػػيف اىتفػػػريط واافػػػ

ااعتػػػداؿ ىػػػو سػػػبب اىشػػػجاعة. ويجػػػب عىػػػ: اىجبػػػاف أف يعػػػاىج اىجػػػبف   وذىػػػؾ بازاىػػػة عىتػػػو 
 وسببو وعىة اىجبف قد تكوف جيً   ويزوؿ اىجيؿ باىتجربة.
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وقػػد تكػػوف ضػػعفًا واىضػػعؼ يػػزوؿ بارتكػػاب اىفعػػؿ اىػػذي يخػػاؼ منػػو اىجبػػاف مػػرة بعػػد أخػػرى  
 حت: يصير ذىؾ ىو عادًة وطبر .

ئ فػػػي اىمنػػػاظرة واامامػػػة واىخطابػػػة واىػػػوعظ واىوقػػػوؼ بػػػيف يػػػدي اىمىػػػوؾ  قػػػد اذ نجػػػد اىمبتػػػد
تجبف نفسو   ويخور طبعو   ويتىجىج ىسانو   وما ذىؾ اا ىضعؼ قىبو بسػبب مواجيتػو مػا 

 ىـ يتعوده.
فاف يتكرر ذىؾ فيو عدة مرات   فارقو اىضعؼ   وصار يقػدـ عىػ: اىفعػؿ بػدوف تخػوؼ وا 

 خشية .
فس   واىعػػـز اىجػػاـز عىػػ: اى ىبػػة واىظفػػر سػػبب ىىظفػػر وقػػد سػػئؿ عىػػي ابػػف واعىػػـ اف قػػوة اىػػن

 ابي طاىب رضي اه عنو   كيؼ تصرع اابطاؿ ؟ 
قػػاؿ  كنػػت أىقػػ: اىرجػػؿ فاقػػدر انػػي اقتىػػو ويقػػدر ىػػو ايضػػا انػػي اقتىػػو فػػاكوف انػػا ونفسػػو عونػػا 

 عىيو . 
نيػػا سػػبب ىىظفػػر ومػػف وصػػايا بعضػػيـ فػػي اىحػػروب   اشػػعروا قىػػوبكـ فػػي اىحػػرب اىجػػرأة فأ

واىنصػػر . ومػػف كػػ ـ اىقػػدما    مػػف تيياػػب عػػدوه فقػػد جيػػز ىنفسػػو جيشػػا . واذا اخػػذنا ىػػذا 
بعيف ااعتبار وجدنا مف قتؿ انيزامو اكثر مما اصيب بسبب اقدامو وااقداـ بقوة ااىتمػاـ 

 واىتجرد مف اىتقديرات وااوىاـ سبب ىنيؿ كؿ مراـ . 
وىي مطمعة ىىعدو ومخذىػة ىىمنيػـز وا تػدفر كػؿ رىبػة اا واىيزيمة سفرة مف سفرات اىموت 

 باىشجاعة .
قػػػاؿ اامػػػاـ ابػػػو بكػػػر اىطرطوشػػػي فػػػي كتابػػػو ا سػػػراج اىمىػػػوؾ   بقػػػوة اىقىػػػب يتحقػػػؽ امتثػػػاؿ 
ااوامػػػر واانتيػػػا  عػػػف اىنػػػواىي  وبقػػػوة اىقىػػػب يػػػتـ اانتيػػػا  عػػػف اتبػػػاع اىيػػػوى واىتخىػػػي عػػػف 

تـ دفػر اىعػار وبقػوة اىقىػب تقػتحـ اامػور اىصػعاب وبقػوة اىرذائؿ وبقوة اىقىب تكتـ ااسرار وي
اىقىب يتـ تحمؿ اثقاؿ اىمكاره وبقوة اىقىب يتـ اىصػبر عىػ: اخػ ؽ اىرجػاؿ وبقػوة اىقىػب تنفػذ 
كػػػؿ عزيمػػػة اوجبيػػػا اىعقػػػؿ واىحػػػـز وبقػػػوة اىقىػػػب يضػػػحؾ اىرجػػػاؿ فػػػي وجػػػوه اىرجػػػاؿ وقىػػػوبيـ 

ي اه عنػػو   انػػا ىنكشػػر ونضػػحؾ فػػي مشػػحونة باىضػػ ائف وااحقػػاد قػػاؿ ابػػو اىػػدر دا  رضػػ
 وجوه قـو وقىوبنا تىعنيـ !

 وقاؿ عىي ابف ابي طاىب رضي اه عنو   انا ىنصافي اكفًا نرى قطعيا .
 وقاؿ اىطرطوشي   اعىـ اف اىشجاعة عى: ث ثة اوجو  

   رجؿ يقؼ بيف اىصفيف يتحدى وينادي ويطىب اىمبارزة ويقوؿ ىؿ مف مبارز ؟ الوؿا
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  رجػػؿ يكػػوف رابػػط اىجػػأش سػػاكف اىقىػػب حاضػػر اىىػػب عنػػد نشػػوب اىقتػػاؿ واخػػت ط  والثػػاني
اىجيش وخوؼ ااخريف فيو ىـ تخامره اىدىشة وىـ تخاىطو اىحيرة ويتصرؼ تصرؼ اىماىػؾ 

 امره اىقائـ عى: نفسو .
وسػػطيـ يضػػرب فػػي وجػػوه اىقػػـو ويحػػوؿ بيػػنيـ وبػػيف  كػػاف  رجػػؿ اذا انيػػـز اصػػحابو  الثالػػث

قىوب اصحابو ويرجي ضعيفيـ ويمدىـ بػاىك ـ اىجميػؿ ويشػجر نفوسػيـ فمػف عدوىـ ويقوي 
وقر منيـ اقامو ومف وقػؼ حمىػو ومػف سػقط عػف فرسػو كشػؼ عػنيـ حتػ: ييػأس اىعػدو منػو 

 وىيذا اىثاىث احمدىـ شجاعة وافضؿ اىشجعاف.
 ورا  اى افىيف .  روقد قيؿ   اىمقاتؿ خىؼ اىفاريف كاىمست ف

 ىذب عف اىحريـ . وقيؿ   مف كـر اىكريـ ا
وقيػػػؿ   ىكػػػؿ احػػػد يومػػػاف ابػػػد منيمػػػا   احػػػدىما ا يعجػػػؿ عىيػػػو وااخػػػر ا ي فػػػؿ عنػػػو فمػػػا 

 ىىجباف اىفرار ! . 
واعىـ اف غاية اىشجاعة عنػد اىشػجاع اف ييبػو اه مىكػة خاصػة يقػدر بيػا عىػ: قيػر اعػدى 

رع مػف اقػداـ اعدائو وىو نفسو اىتي بػيف جنبيػو . فمػف مىػؾ نفسػو وصػرفيا حيػث اوجػب اىشػ
واحجاـ واجتناب وارتكاب واقباؿ وادبار فيذا اىشجاع . وىيس اىشجاع مف كػاف مصػرًا عىػ: 
ضػػػعفو وحاىػػػو مرتكبػػػا ىيػػػواه وضػػػ ىو ىجوجػػػًا فيمػػػا اراد وراـ صػػػبورًا عىػػػ: اىتعػػػب واىنصػػػب 

 واااـ فاف ىذه مف اخ ؽ اىجاىىية .
بخػاري ومسػىـ عػف أبػي ىريػرة رضػي وىذا ما بينو اىرسوؿ اه صى: اه عىيو وسػىـ. روى اى
لػيس الشػديد بالصػرعد وانمػا الشػديد اه عنو عف اىرسوؿ اه صػى: اه عىيػو وسػىـ قػاؿ 

 .الذي يممؾ نفسو عند المضب
وقاؿ عمر بف اىخطاب رضي اه عنػو  كػـر اىمػر  تقػواه ودينػو حسػبو ومرؤتػو خىقػو واىجػرأة 

يفػػر عػػف امػػو وابيػػو واىجػػري  يقاتػػؿ عمػػف ا واىجػػبف غرائػػز يضػػعيا اه حيػػث شػػا  فاىجبػػاف 
 يباىي اف يواري اى: رحىو واىقتؿ حتؼ مف اىحتوؼ واىشييد مف احتيب نفسو .

 وعىػـ اف ااقػػداـ ا يقػدـ اجػػ  واف اىجػػبف ا يطيػؿ عمػػرا وا يبىػهلل امػػ  وىػػو سػبب ىفػػوات مػػا
 يراـ واعانة ى عدا  وااخصاـ ومزىة ى قداـ في مراحض اىحماـ .

 قاؿ اىعرب   اىشجاعة وقاية واىجبف مقتىة وىو شر خصاؿ اىرجاؿ . وىيذا
روى ابػػو داؤد وابػػف حبػػاف عػػف ابػػي ىريػػرة رضػػي اه عنػػو قػػاؿ   قػػاؿ رسػػوؿ اه صػػى: اه 

   ) شر ما في الرجؿ س شح ىالا وجبف رالاعىيو وسىـ  
 وتحكمو فيو.   جبف يخىر قىب اىجباف ىشدة تمكنو منو واستي   عىيو ومعنى س جبف رالا
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واىجبف يرجر في اىحقيقة اى: شؾ في اىقدر وسو  ظف بػاه قػاؿ احػد اىحكمػا  فػي وصػيتو  
عىيكـ باىؿ اىسػخا  واىشػجاعة فػانيـ اىػؿ حسػف اىظػف بػاه. وىػذا اشػؾ فيػو فمػف ايقػف اف 

 يخؼ وىـ يفر مف اىميداف . ااجؿ ا يزيد وا ينقص ىـ يجبف وىـ 
 21  اىنمؿ    يـ ال يستأرروف ساعد وال يستقدموففاذا جاء اجمقاؿ تعاى: ا 

وىذا ما اوضحو رسوؿ اه صى: اه عىيو وسىـ   روى اىترمذي عف ابف عباس رضػي اه 
) يػػػا غػػػالـ س انػػػي عنيمػػا قػػػاؿ   كنػػػت خىػػػؼ اىنبػػػي صػػى: اه عىيػػػو وسػػػىـ  يومػػػا   فقػػػاؿ   
الت فسػػػاؿ اهلل واذا اعممػػػؾ كممػػػات س احفػػػظ اهلل يحفظػػػؾ احفػػػظ اهلل تجػػػده تجاىػػػؾ اذا سػػػ

استعنت فاستعف باهلل واعمـ اف االمد لو اجتمعػوا عمػى اف ينفعػوؾ بشػيء لػـ ينفعػوؾ اال 
بشيء قد كتبػو اهلل لػؾ ولػو اجتمعػوا عمػى اف يضػروؾ بشػيء لػـ يضػروؾ اال بشػيء قػد 

   .كتبو اهلل عميؾ رفعت االقالـ وجفت الصحؼ 
 
 


