
 

~ 1 ~ 

 

  اجلامعة اإلسالمية العاملية شيتاغونغ       
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 قسم علوم القرآن والدرسات اإلسالمية
 
 

 ضوء  القرآن و السنة يفاجلهاد  حكمة
]حبث مقدم لنيل شهادة البكالوريوس)الشرف([   

 
 

 إعداد
 حممد أبو صاحل

 -143046Qالرقم اجلامعي: 
 

 
 إشراف

 الدكتور حممد رشيد زاهد 
 قسم علوم القرآن والدرسات اإلسالمية شاركاألستاذ امل

 
 م2018 ربيعالعام الدراسى:فصل ال



 

~ 2 ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 3 ~ 

 

 املوافقة
لقد أشرفت على هذاا البثذثو وق ذت جراهعتذوو فوهددذو هذديرا  لقبذوا تبثذث التحذر    مر لذة 

 البكالوريوس )الشرف( من  يث مستواه العل ي ومن  يث املناقشة العل ية.
 ..................... املشرف:دوقيع 

  الدكتور حممد رشيد زاهداسم املشرف: 
 .......................التاريخ:.....

ق ت بقراءة هاا البثث وأرى أنو هدير  لقبذوا تبثذث التحذر    مر لذة البكذالوريوس )الشذرف( 
 من  يث مستواه العل ي ومن  يث املناقشة العل ية.

 .................دوقيع القارئ الثاين:..
 الدكتور حممد مصطفى كامل املدين اسم القارئ الثاين: 

 ............................التاريخ:..
ق ت جناقشة هاا البثث وأرى أنو هدير  لقبوا تبثث التحر    مر لة البكالوريوس )الشرف( 

 من  يث مستواه العل ي ومن  يث املناقشة العل ية.
 املناقش:........................دوقيع 

 اسم املناقش:.........................
 ....................التاريخ:..........

 قذذذدم هذذذاا البثذذذث إم قسذذذم علذذذوم القذذذرآن والدراسذذذات اإلسذذذالمية مذذذن تليذذذة الشذذذريعة والدراسذذذات
يوس )الشذذرف(و وقذذد و قبولذذو اإلسذالمية  جلامعذذة اإلسذذالمية العامليذذة شذذيتا ونا لنيذذل شذذهادة البكذذالور 

 بعد استيفاء مجيع متطلبادو.
 .دوقيع رئيس القسم:...................

 الدكتور علي حسنياسم رئيس القسم: 
 التاريخ:...............................

 
 



 

~ 4 ~ 

 

 شكر وإعرتاف
  :أمجعني أما بعداحل د هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى آلو وصثبو 

ْرُوْ أَلَزِيذَدنَُّكْم َولَذِِن َتَفذْرُوْ ِإنَّ فقاا هللا دعام عز وهل   القرآن الكرمي : ﴿ َوِإْذ ََتَذََّن َربُُّكْم لَذِِن َشذكَ 
 –قذاا: قذاا رسذوا هللا   -رضذي هللا عنذو-. وعذن أ  سذعيد ارذدر  ]7إبذراهيم:[َعَااِِب َلَشِديٌد ﴾ 

 .(1)من مل يشكر الناس فلم يشكر هللا""  – صلى هللا عليو وسلم
دم  لشذكر واحل ذد هلل الكذرمي احلكذيم امتثاال هبذدى هذاه اةيذة الكروذة واحلذديث النبذو  الشذري  أدقذ

لظذذاهرة والباةنذذةو ووفذذ  عبذذده ارتذذا  إم رهتذذو ومعفردذذو و ذذده ملعاجلذذة هذذاا الذذا  أسذذبا علذذي الذذنعم ا
وعلذى  -صذلى هللا عليذو وسذلم -الصذالة والسذالم علذى نبينذا   ذداملوضوعو وهو أهذل الثنذاء وا.ذد. و 

 ن.آلو وأصثابو ومن دبعهم إب سان إم يوم الدي
الدددكتور حممددد مث أدقذذدم لصلذذش الشذذكر املقذذرون لع ذذ  التقذذدير والتبليذذل ألسذذتاذ  العزيذذز ف ذذيلة 

الا  قام  إلشراف على  هاا البثثو فإنو بس ا تو قذد مذد يذد  - فظو هللا دعام - رشيد زاهد
اك العذذون واملسذذاعدة بكذذل مذذا عنذذده مذذن عذذدة وعتذذادو وال يسذذع ة إال أن أقذذوا بعاةفذذة وشذذعور: "هذذز 

 هللا اي أستاذان اجلليل عين صري اجلزاء".
– مددد مصددطفى كامددل املدددينالدددكتور حمضذذل سذذعادة مث أقذذدم شذذكر  وامتنذذاين إم أسذذتاذ  الفا

القذارئ الثذاين اذاا البثذث الذا  عل ذين تيذ  أنسذ  املعلومذات وزودين إب ذاءات  - فظو هللا دعذام
  اجلزاء   الدارين.سديدةو وأرشدين إم دوهيهات سامية. فلزاه هللا صري

 فظذو – الددكتور علدي حسدنيوتالك أن أدقدم خبالش شكر  واعرتا  إم أستاذ  املذوقر ف ذيلة 
رئذذيس قسذذم علذذوم القذذرآن والدراسذذات اإلسذذالمية. وال أنسذذى   هذذاه اللثظذذة السذذارة أن  -هللا دعذذام

ني فقذد تذانوا أسذاداة عذاةفأذتر سائر أسادايت الاين مدوا أيديهم إبرشادات مفيدة   جماا العلم. 
 وقد استفدت منهم الكثري من العلم واملعرفة وارل  الكرمي والتوهيهات املفيدة واةراء السديدة.

وأصذذريا أرهذذو مذذن املذذوم الكذذرمي التوفيذذ  والسذذدادو وأن اعذذل ع لذذي هذذاا صالصذذا لوههذذو الكذذرمي وأن 
  .حل   قا والباةل  ةالاعلو ة ولوالد  عدة   اةصرةو ووفقين دائ ا الصتيار ا

 
 

                                                
حتقي :   د  يي الدين عبد احل يدو )بريوت: املكتبة العصريةو صيداو  سنن أيب داؤد،السلستاينو أبو داؤد سلي انو  1

 .4811و  ديث رقم: 256و ص4م(و  1992
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 املقدمدددة
إن احل د هللو حن دهو ونستعينوو ونستعفرهو ونعوذ  هلل من شرور أنفسناو ومن سيِات أع الناو مذن 
يهذده هللا فذذال م ذذل لذذوو ومذذن ُي ذذلل فذذال هذذاد  لذذوو وأشذذهد أن ال إلذذو إال هللاو و ذذده ال شذذريك لذذوو 

ومذذن دذذبعهم إب سذذان إم يذذوم  ليذذو وعلذذى آلذذو وأصذثابوووأشذهد أن   ذذداب عبذذده ورسذذولوو صذل ى هللا ع
 الدين وسلم دسلي اب تثريابو أما بعد:

فقد تثر الكالم   هاه األايم عن اجلهاد   سبيل هللا عز وهذل  وألييذة األمذرو وصطوردذوو أ ببذت 
م أن أذتذذذر إلصذذذواين املسذذذل ني بعذذذص املفذذذاهيم الصذذذثيثة الذذذا ينبعذذذي معرفتهذذذا وفقههذذذا قبذذذل أن يذذذتكل

ال شذذك أن  ب اجلهذذادو وأ كامذذو  ب واسذذع  تذذا  إم عنايذذة فائقذذةو ولكذذين املسذذلم عذذن اجلهذذادو و 
سأقتصذذر مذذن ذلذذك علذذى تل ذذات  تصذذرات دبذذني احلذذ  إن شذذاء هللا دعذذام   األمذذور اةديذذة: مفهذذوم 

روط و وأهدافوو وضوابطوو واحلك ذة مذن مشذروعيتوو وأنواعذوو وشذسبيل هللا دعامو و ك و اجلهاد  
ب استِاان الوالدين   اررو  إم ههاد التطوع   سذبيل هللا دعذامو وأن أمذر وهوب اجلهادو ووهو 

اجلهذذذاد موتذذذوا إم اإلمذذذام املسذذذلمو واهتهذذذادهو ويلذذذزم الرعيذذذة ةاعتذذذو في ذذذا يذذذراه مذذذن ذلذذذك مذذذا مل  مذذذر 
 .دعاميل هللا جعصيةو ووهوب االعتصام  لكتاب والسنة وصاصة أايم الفنتو وف ل اجلهاد   سب

 بعنوان: )) ك ة اجلهاد   ضوء القرآن والسنة(( البثث تتبأن أ فأود
وهللا أسذذذأا أن اعذذذل هذذذاا الع ذذذل القليذذذل مبارتذذذابو انفعذذذابو صالصذذذاب لوههذذذو الكذذذرميو وأن ينفعذذذين بذذذو   
و  يذايتو وبعذد يتذايتو وأن ينفذع بذو تذل مذن انتهذى إليذو  فإنذو دعذام صذري مسذمواو وأتذرم مذأمواو وهذ

وال  ذوا وال قذذوة إال   هلل العظذذيمو وصذذلى هللا وسذلم و رك علذذى عبذذده ورسذذولو  سذبنا ونعذذم الوتيذذلو 
 نبينا   دو وعلى آلو وأصثابوو ومن دبعهم إب سان إم يوم الدين.

 
 أهداف هذا البحث :   

 :ليةد ق ت بكتابة هاا البثث ألهداف اتلق 
 .و  ك وو وأنواعومعىن اجلهاد   اإلسالمو  على ناسدعرف ال .1
 .  وتي يعرف الناس أيية اجلهاد وهدفو إعالء تل ة هللا   األرض هو اجلهادهدف  .2
 إقامة احل  والعدا بني الناس وهعل احلات ية هلل و ده. .3
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من  ري عائ  و ىت يَذَروا نظام  ىت يست عوا إم دالئل التو يد  األرضإزالة الفتنة عن  .4
 . فيو من مسو   شىت ا.االت من عدٍا وإصالح للبشر وماو في سالم مطَب قاب ليعرفوا مااإل

 
 
 
 سبب اختيار املوضوع:             

 ويرهع سبب اصتيار  هاا املوضوع دون  ريه إم أسباب عديدة أيها:
اجلد واجلهد اصرتدو ةلبا ملرضاة هللا سبثانو ودعام  لصا لوههو الكرمي لِال ياهب هاا  .1

 يامة.اوا ثوابو أضعافا م اعفة يوم القهباء منثورا  ىت أدن
 . فأردت أن أبرز هاا املوضوع.عصر احلاضرال   سالميةلألمة اإل ا املوضوع مهم هداها .2
   نازا   اجلنةو ت ا ام الرفعةأهلو أعلى امل ذروة سنام اإلسالم وقبتوو ومنازااجلهاد  .3

 الدنياو فهم األعلون   الدنيا واةصرة.  

 
 
 

 لبحث:تابة هذا امنهجي يف ك
 قس ت هاا البثث إم فصوا و مبا ث  سب احلاهة إليها.

 اصرتت املنهج الوصفي و التثليلي ملعاجلة هاا املوضوع. .1
 ختريج اةايت القرآنية مع ذتر اسم السورة ورقم اةية   صلب البثث بني القوسني .2

 دكروا اا. هريناملز 
أقواا اردثني  تان صثيثا أو  سنا  سب  ما إالو لنسبة إم األ اديث النبوية مل أذتر  .3

 .اوالعل آء  وا
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   وضعت فهرسا لل وضوعات املشت لة عليها. .4
وهاا البثث هو الا  ددور  ولو هذاه الدراسذةو وهللا املسذتعان وهذو يهذد  السذبيل واحل ذد هلل 

 رب العاملني. 
 
 
 

 بقلم
   د أبو صاحل

 Q-143046رقم اجلامعي:ال
 ..........  التاريخ:.........
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 البحث خطة
قسذذ ت هذذاا البثذذث إم مقدمذذة وثالثذذة فصذذواو وتذذل فصذذل  تذذو  علذذى عذذدة مبا ذذثو مث انتهيذذت 
خبامتة. أما املقدمة فهي حتتو  على احل د والثناءو وأسباب اصتيذار املوضذوع و أهدافذوو ومنهلذي    

 تتابة البثث. ودفصيل ارطة ت ا  يت :            
 األول: مفهوم اجلهاد وحكمه ومكانته صل الف

o صطال ا.ابثث االوا: دعري  اجلهاد لعة و امل   
o :كم اجلهاد   الشريعة اإلسالمية .  املبثث الثاىن  
o .املبثث الثالث: مكانة اجلهاد   ضوء القرآن و السنة 

 الثاين: أنواع اجلهاد يف اإلسالم وكيفيته الفصل
o اإلسالم.    اد األوا: أنواع اجله املبثث 
o .املبثث الثاين: تيفية اجلهاد   اإلسالم  
o الثالث: ف ل اجلهاد   سبيل هللا دعام. املبثث 

 الثالث: حكمة اجلهاد و منزلة الشهداء. الفصل
o األوا:  ك ة اجلهاد   اإلسالم. املبثث 
o الثاين: منزلة الشهداء   اإلسالم. املبثث 
o هاد.درك اجلالثالث: الرتهيب من  املبثث 

 
 ارامتة: أما ارامتة في ا يتعل  جا دوصلت إليو من نتائج وأفكار من صالا دراسة هاا البثث . 

 . فهرساملصادر واملراهع مث الو   األصري ذترت 
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 الفصل األول: مفهوم اجلهاد وحكمه ومكانته 
o صطال ا.ابثث االوا: دعري  اجلهاد لعة و امل   
o :جلهاد   الشريعة اإلسالمية .م ا ك  املبثث الثاىن 
o .املبثث الثالث: مكانة اجلهاد   ضوء القرآن و السنة 
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 صطالحا.ابحث االول: تعريف اجلهاد لغة و امل
 

 لغة:تعريف اجلهاد 
جند اا معاين تثرية و ولكن هنذاك معذاٍن لعويذة مناسذبة ملعذىن  لرهوع إم مادة ههد   تتب اللعة و 

 : وهي اجلهاد و
 . الطاقة و واملشقة و والوسع و والقتاا و واملبالعة
اجلذيم وااذاء والذداا أصذلو املشذقة و ) : ابذن فذارس وقاا  ويقاا : هاهد   سبيل هللا جماهدة وههادبا

  (مث   ل عليو ما يقاربو
لا فيذو  ايتذك و بلعت بو اجلهد : أ  العاية و واههد ههدك   هاا األمر و أ  : اب : الفراء وقاا

  وأما اجلهد : فالطاقة : يقاا : اههد ههدك
اجلَهد واجلُهد : الطاقذة واملشذقة و وقيذل : اجلَهذد  لفذتمل : املشذقة و واجلُهذد  ل ذم :  : الرا ب وقاا
  .الوسع

 
  اجلهاد مصدر هاهد ههادبا و وجماهدة : إذا  لا   قتل عدوه : السيوةيمصطفى  وقاا الشيخ

فتعريذذ  اجلهذذاد لعذذة يطذذل علذذى بذذاا الطاقذذة أو الوسذذع أو املشذذقة و وتل ذذة اجلهذذاد اذذا مذذدلوا  ... إذبا
ع ي    وااا جند العل اء   تتب التفسري واحلديث والفقو و ريها إذا عرفوا اجلهذاد لعذة قذالوا : هذو 

 . ا الطاقة أو الوسعبا
د وا.اهذدة مصذدران لقولذك هاهذد: أ  بَذْاا من اجْلَْهد أو اجْلُْهدو وهو باا اجلهذد والطاقذةو واجلهذا

ذذذل اجلَهذذذد  لفذذذتملو وهذذذو املشذذذقة   مقابلذذذة العذذذدو والقتذذذاا واملقادلذذذة  اجلُهذذذد  ل ذذذمو  وهذذذو الطاقذذذة وحت  
 .(2)قوا أو فعلباا واستفراغ ما   الوسع والطاقة من  .(1)تالك

                                                
طلبددة الطلبددة يف املصددطلحات هذذذ(و 537 ذذد بذذن أهذذد بذذن إمساعيذذلو أبذذو  فذذشو جنذذم الذذدين النسذذفي )املتذذو : ع ذذر بذذن   -1

  124وصبدون ةبعة :هذو  الطبعة1311 :املطبعة العامرةو مكتبة املثىن ببعدادو اتريخ النشر :و الناشرالفقهية
هذذ( 606عبد الكرمي الشيباين اجلذزر  ابذن األثذري )املتذو :   د ابن  جمد الدين أبو السعادات املبارك بن   د بن   د بن  -2

و  ب اجلذيم مذع ااذاءو واملصذباح 1/319م 1979 -هذذ 1399بذريوتو  -املكتبذة العل يذة  :الناشر النهاية يف غريب احلديث،
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 شرعاً:تعريف اجلهاد 
عذذالء  دين ارذذاربنيو واملردذذدينو والبعذذاة وحنذذوهم  إلبذذاا اجلهذذد مذذن املسذذل ني   قتذذاا الكفذذار املعانذذ 

 .(1)تل ة هللا دعام
 : احلنفية فعند
 لقتذاا   بدائع الصنائع : )اجلهاد   عرف الشذرع يسذتع ل   بذاا الوسذع والطاقذة  الكاساين قاا

 ( لنفس واملاا واللسان أو  ري ذلك -عز وهل  -  سبيل هللا 
 : الشافعية عند
  (  فتمل البار  : )باا اجلهد   قتاا الكفار ابن  لر فظاحلاقاا 

واجلهذاد : أ  القتذاا   سذبيل هللا و مذأصوذ مذن ا.اهذدة و وهذي : املقادلذة   ) : و  إعانة الطذالبني
 (هللاسبيل 
 : املالكية عند

  (قتاا مسلم تافربا  ري ذ  عهد إلعالء تل ة هللا دعام) : عرف لنو
 

اجلهذذد   قتذذاا الكفذذار واملشذذرتني ومذذن   ُ كِ ِهذذم  يت ذذن ي ذذُ ر الشذذر  لل سذذل نيو وقيذذل: بذذاا فهذذو 
 (2)أرضو.هو قتاا مسلم تافر  ري ذ  عهد  إلعالء تل ة هللاو أو   وره لوو أو دصوا 

 
 
 
 

                                                                                                                        
 .1/112املنريو مادة ))ههد((و 

 -دار املعرفذذة  :و الناشذذر رح صددحيح البرددارشح البددارش شددفددتأهذذد بذذن علذذي بذذن  لذذر أبذذو الف ذذل العسذذقالين الشذذافعي و  -1
 و 6/2وبدون الطبعة.  1379بريوتو 

اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام (و 1350  د بن قاسم األنصار و أبو عبد هللاو الرصاع التونسي املالكي ) -2
 .. بتصر ف139 )الطبعة األوم(و صفثة وبريوت املكتبة العل ية الناشر: ،ابن عرفة الوافية
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 كم اجلهاد يف الشريعة اإلسالمية ح  املبحث الثاىن:
 

 حكم اجلهاد يف سبيل هللا:
. قذذاا هللا دعذذام: (1)مذذن يكفذذي مذذن املسذذل ني سذذقل اإلمث عذذن البذذاقنييذذة إذا قذذام بذذو اجلهذذاد فذذرض تفا

يِن َولُِينذذِاُرواْ َوَمذذا َتذذاَن الذذذُْ ْمِمُنوَن لَِينِفذذُرواْ َتآفَّذذةب فَذلَذذْوالَ نَذَفذذَر ِمذذن  ﴿ ُهْم َةآئَِفذذٌة ل ِيَذتَذَفقَُّهذذواْ ِ  الذذدِ  ذذنذْ ُتذذلِ  ِفْرقَذذٍة مِ 
 [122التوبةو اةية: ] ﴾لَْيِهْم َلَعلَُّهْم َ َْاُرونَ قَذْوَمُهْم ِإَذا َرَهُعواْ إِ 

قاا العالمة   د بن صاحل العثي ني رهو هللا دعام   فرضية اجلهاد: )البد فيو مذن شذرطو وهذو أن 
يكون عند املسل ني قدرة وقوة يستطيعون هبا القتااو فإن مل يكذن لذديهم قذدرةو فذإن إقثذام أنفسذهم 

القتذاا وهذم   مكذة  علذى املسذل ني  دعاةمل يوهب هللا   القتاا إلقاء لنفسهم إم التهلكة  وااا 
ألهنذذم عذذاهزون ضذذعفاءو فل ذذا هذذاهروا إم املدينذذةو وتوَّنذذوا الدولذذة اإلسذذالميةو وصذذار اذذم شذذوتة أُمذذروا 
 لقتااو وعلى هاا فالبد من هاا الشرطو وإال سقل عنهم تسائر الواهبات  ألن مجيذع الواهبذات 

الَ ﴿و وقولذذذذو:  [16التعذذذذابنو اةيذذذة: ] ﴾َطْعُتمْ فَذذذذادذَُّقوا هللا َمذذذذا اْسذذذذتَ  ﴿عذذذذام: يشذذذذرتط فيهذذذذا القذذذذدرة  لقولذذذذو د
 هللا.. انتهى تالمو رهو (2) [286 البقرةو اةية:] ﴾ُيَكلِ ُ  هللا نَذْفسبا ِإالَّ ُوْسَعَها

 :(3)ويكون اجلهاد فرض عني   ثالث  االت
اَي أَيذَُّهذذا ﴿إذا   ذذر املسذذلم املكلذذ  القتذذاا والتقذذى الز فذذان ودقابذذل الصذذفانو قذذاا هللا دعذذام:   - 1

. وقذذاا [45اةيذذة:  األنفذذااو] ﴾ُكذذْم دُذْفَلُثذذونَ الَّذذِايَن آَمنُذذواْ ِإَذا َلِقيذذُتْم ِفَِذذةب فَذذاثْذبُذُتواْ َواذُْتذذُرواْ هللا َتثِذذريبا لََّعلَّ 
دُذَولُّذوُهُم اأَلْدَ َروَوَمذن يُذَولذذ ِِهْم يَذْوَمِِذٍا َفذُرواْ َزْ فذاب فَذالَ اَي أَيذَُّها الَّذِايَن آَمنُذواْ ِإَذا َلِقيذُتُم الَّذِايَن تَ  ﴿سبثانو: 

ذذَن هللا َوَمذذْأَواُه َهَهذذنَّمُ   ﴾َوبِذذَِْس الذذذَْ ِصريُ  ُدبذُذذرَُه ِإالَّ ُمَتَثر ِفذذاب ل ِِقتَذذاٍا أَْو ُمَتَثي ِذذزاب ِإَم ِفَِذذٍة فَذَقذذْد َ َء ِبَعَ ذذٍب مِ 
أن التذوة يذوم الز ذ  مذن السذبع  صذلى هللا عليذو وسذلموذتذر النذ   .[16 -15األنفااو اةيتان: ]

                                                
أبو   د موف  الدين عبذد هللا بذن أهذد بذن   ذد بذن قدامذة اجل ذاعيلي املقدسذي مث الدمشذقي احلنبلذيو الشذهري  بذن قدامذة   -1

بذدون  :م و  الطبعذة1968 -هذذ 1388 :مكتبذة القذاهرةو اتريذخ النشذر :الناشذر املغين البن قدامة،هذ(و 620املقدسي )املتو : 
 .13/6ةبعةو 

دار ابذن اجلذوز و  :دار النشذر الشدرح املمتدع علدى زاد املسدتقنع،هذذ(و 1421  ذد العثي ذني )املتذو :   ذد بذن صذاحل بذن   -2
 8/9هذو   1428 - 1422األومو  :الطبعة

ة أبو   د موف  الدين عبذد هللا بذن أهذد بذن   ذد بذن قدامذة اجل ذاعيلي املقدسذي مث الدمشذقي احلنبلذيو الشذهري  بذن قدامذ  -3
بذدون  :م و  الطبعذة1968 -هذذ 1388 :مكتبذة القذاهرةو اتريذخ النشذر :و الناشذراملغين البن قدامةهذ(و 620 : املقدسي )املتو 

 .13/18ةبعةو 
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 .(1)املوبقات
إذا   ذذر العذذدو بلذذداب مذذن بلذذدان املسذذل ني دعذذني علذذى أهذذل الذذبالد قتالذذو وةذذرده منهذذاو ويلذذزم   - 2

يبذذذذذدأ الوهذذذذذوب  ألقذذذذذرب ا  العذذذذذدو و املسذذذذذل ني أن ينصذذذذذروا ذلذذذذذك البلذذذذذد إذا علذذذذذز أهلذذذذذو عذذذذذن إصذذذذذر 
ذَن اْلُكفَّذاِر َولَِيِلذُدواْ فِذيُكْم ِ ْلظَذةب ﴿و قاا دعام: (2)فاألقرب اَي أَيذَُّها الَِّايَن آَمُنواْ قَادُِلواْ الَِّايَن يَذلُذوَنُكم مِ 

 .[123التوبةو اةية: ] ﴾َواْعَلُ وْا َأنَّ هللا َمَع الذُْ تَِّقنيَ 
اْنِفذذُرواْ ِصَفافبذذا َوثَِقذذاالب ﴿إذا اسذذتنفر إمذذام املسذذل ني النذذاس وةلذذب مذذنهم ذلذذكو قذذاا هللا دعذذام:    - 3

 و[41التوبذةو اةيذة: ] ﴾أَنُفِسُكْم ِ  َسِبيِل هللا َذِلُكْم َصرْيٌ لَُّكْم ِإن ُتنذُتْم دَذْعَلُ ذونَ َوَهاِهُدوْا ِلَْمَواِلُكْم وَ 
قَذْلذذُتْم ِإَم اأَلْرِض اَي أَيذَُّهذذا الَّذذِايَن آَمنُذذواْ َمذذا َلُكذذْم ِإَذا ِقيذذَل َلُكذذُم انِفذذُرواْ ِ  َسذذِبيِل هللا ﴿وقذذاا هللا دعذذام:  اَّثَّ

نْذيَ  نْذَيا ِمذذذَن اةِصذذذرَِة َفَ ذذذا َمتَذذذاُع الْذذذذَثَياِة الذذذدُّ التوبذذذةو اةيذذذة: ] ﴾ا ِ  اةِصذذذرَِة ِإالَّ قَِليذذذلٌ أََرِضذذذيُتم ِ لذذذْذَثَياِة الذذذدُّ
38]. 

ُهَ ذذا قذذاا: قذذاا رسذذوا هللا  بعذذَد الفذذتمِل )ال هلذذرة :صذذلى هللا عليذذو وسذذلموعذذن ابذذن عبذذاس َرِضذذَي هللاُ َعنذْ
 .(3)(ٌةو وإذا استُذْنِفْرُو فانِفرواولكن ههاٌد ونِيَّ 

قذذاا العالمذذة   ذذد بذذن صذذاحل العثي ذذني رهذذو هللا: وال يشذذرتط أن يكذذون إمامذذاب عامذذاب لل سذذل ني  ألن 
قذذاا: )امسعذذوا وأةيعذذوا ولذذو  صذذلى هللا عليذذو وسذذلمقرضذذت مذذن أزمنذذة متطاولذذةو والنذذ  اإلمامذذة العامذذة ان

و فذإذا َتمذذر إنسذذان علذذى ههذة مذذا صذذار جنزلذذة اإلمذام العذذامو وصذذار قولذذو (4)َتمَّذر علذذيكم عبذذد  بشذذي(
واألمذة اإلسذالمية بذدأت  رضي هللا عنذوممنني عث ان بن عفان انفاابو وأمره مطاعابو ومن عهد أمري امل

و ذذريه   العذذرا و فتفرقذذت  دتفذذر و فذذابن الذذزبري   احللذذازو وابذذن مذذروان   الشذذامو واملحتذذار بذذن عبيذذد
 يذتهمو وإن مل دكذن لذو ارالفذة األمةو ومازاا أئ ة اإلسالم يدينون  لوالء والطاعذة ملذن َتمذر علذى ان

عرف ضالا انشِة نشأت دقوا: إنو ال إمذام لل سذل ني اليذوم فذال بيعذة أل ذدو نسذأا العامةو وهباا ن
فوضذى لذيس للنذاس قائذد يقذودهمي أم يريذدون أن  هللا العافيةو وال أدر  أيريد همالء أن دكون األمذور

                                                
الناشذذر: دار ةذذو  النلذذاة )مصذذورة عذذن السذذلطانية  البرددارش، صددحيحو   ذذد بذذن إمساعيذذل أبذذو عبذذد هللا البحذذار  اجلعفذذي  -1

ِإنَّ الَّذذذِايَن   تتذذذاب الوصذذذاايو  ب قذذذوا هللا دعذذذام:  وهذذذذ1422الطبعذذذة: األومو (و فذذذماد عبذذذد البذذذاقي إبضذذذافة دذذذرقيم دذذذرقيم   ذذذد
 2766برقم  َ ُْتُلوَن أَْمَواَا اْليَذَتاَمى ظُْل با...

يلياو الناشذذر: تنذوز إشذذب الفقهيدة لشدديإل اإلسدالم ابددن تيميدة،عذايص بذن فذذدو و  بذن هذزاء احلذذارثي وآصذرون و االصتيذذارات   -2
 .448و  ص1رقم الطبعة: 

و   تتذذذاب 1و رقذذذم الطبعذذذة: 2006 – 1427الناشذذذر: دار ةيبذذذةو سذذذنة النشذذذر:  صدددحيح مسدددلم،مسذذذلم بذذذن احللذذذا  و   -3
 .1353ها وشلرها ولقطتها إال ملنشدو برقم احلجو  ب حترمي مكة وصيدها وصال

 .693رقم   تتاب األذانو  ب إمامة العبد واملومو ب البحار و صثيمل  -4
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ن ع ذذل يقذذاا تذذل إنسذذان أمذذري نفسذذوي هذذمالء إذا مذذادوا مذذن  ذذري بيعذذة فذذإهنم وودذذون ميتذذة هاهليذذة  أل
 ني من أزمنة متطاولة: على أن من اسذتوم علذى ان يذة مذن النذوا ي وصذارت لذو الكل ذة العليذا املسل

عل ذذاء مثذذل صذذا ب سذذبل السذذالمو وقذذاا: إن هذذاا ال فيهذذا فهذذو إمذذام فيهذذاو وقذذد نذذشَّ علذذى ذلذذك ال
 علذذذذى وكذذذن اةن حتقيقذذذو  وألن النذذذاس لذذذو متذذذردوا   هذذذاا احلذذذاا علذذذى اإلمذذذام حلصذذذل ارلذذذل الكبذذذري

 .(1)مو إذ إن العدو سوف يقادل ويتقدم إذا مل اد من يقاوموو ويدافعو(اإلسال
ااو وإمذا  ليذد. فيلذب علذى املسذلم وهنس اجلهاد فرض عني: إما  لقلبو وإمذا  للسذانو وإمذا  ملذ

بنوع من هاه األنواع  سذب احلاهذة والقذدرة. واألمذر  جلهذاد  لذنفس واملذاا  أن ااهد   سبيل هللا 
 صذذلى هللا عليذذو وسذذلمأن النذذ   رضذذي هللا عنذذوقذذرآن والسذذنةو وقذذد ثبذذت مذذن  ذذديث أنذذس تثذذري   ال

 .(2) مو وأيديكم(قاا: )هاهدوا املشرتني للسنتكمو وأنفسكمو وأموالك
وأضاف العالمة   د بن صاحل العثي ني رهو هللا  الة رابعة: وهي إذا ا تذيج إم املسذلم   اجلهذاد 

 .(3)وهب عليو
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                

 ودار النشذر: دار ابذن اجلذوز  الشدرح املمتدع علدى زاد املسدتقنع، (و هذذ1421  د بن صاحل بن   د العثي ني )املتو :   -1
 .8/12 و هذ 1428 - 1422الطبعة: األومو 

سدنن أيب هذذ(و 275أبو داود سلي ان بن األشعث بن إسثا  بن بشري بذن شذداد بذن ع ذرو األزد  السِ ِلْسذتاين )املتذو :   -2
 2504بريوتو    تتاب اجلهاد  ب تراهية درك العزوو برقم  –املكتبة العصريةو صيدا  :الناشر داود،

 .12 ص 8  امل تع على زاد املستقنعوالشرح  -3
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 نة اجلهاد يف ضوء القرآن و السنةاملبحث الثالث: مكا
 
 

اجلهذذاد   سذذبيل هللا أشذذرف العذذاايتو وأنبذذل املقاصذذدو أال وهذذي: إصذذرا  النذذاس مذذن يذذة مذذن العافذذإن 
ظل ات الكفر والشرك إم نور اإلوانو ومن هور األداين إم عدا اإلسالم. وأن يكذون الذدين تلذو 
م هلل. ف ن وق  دون هاه العاية أال وهي: دصوا النذاس   ديذن هللا فواهذب علذى املسذل ني وأئ ذته

قَذذادُِلوا الَّذذِايَن اَل يُذْمِمنُذذوَن ِ َلَِّ َواَل ِ ْليَذذذْوِم اْةِصذذِر َواَل ُ َرِ ُمذذوَن َمذذا َ ذذرََّم  ﴿ مذذر هللا    كذذم قولذذو:أل قتالذذو
ُ َوَرُسولُُو َواَل َيِديُنوَن ِديَن احلَْ ِ  ِمَن الَِّايَن أُودُوا اْلِكَتاَب َ ىتَّ يُذْعطُوا اجْلِْزيََة َعذنْ   ﴾ْم َصذاِ ُرونَ يَذٍد َوُهذ اَلَّ

يُن ُتلُُّو َلَِّ  ﴿ وقولو دعام: َنٌة َوَيُكوَن الدِ   [29]التوبة: .﴾َوقَادُِلوُهْم َ ىتَّ اَل َدُكوَن ِفتذْ
َوقَادُِلوُهْم ﴿ فألهل أن ينعم الناُس  حلرية   دينهمو وليأمنوا بطش الظاملني وارادين هلل  قاا دعام:

َنٌة َويَ َ ىتَّ اَل َدُكوَن فِ  يُن َلَِّ فَِإِن انْذتَذَهْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّالِِ نيَ تذْ  [193]البقرة: .﴾ُكوَن الدِ 
و  الُسذنة عذدة أ اديذث دبذني مكانذة اجلهذاد وف ذلويب فعذن أ  هريذرة رضذي هللا عنذو قذاا: سذِل النذذ  

: مث ماذا ي قاا: ههذاد ٌ  رسولو. قيلصلى هللا عليو وسلم: أ  األع اا أف لي قاا:" إواٌن  هلل و 
 (1)مربوٌر ".و قيل: مث ماذاي قاا:  ٌج سبيل هللا

رضذذذي هللا عنذذذو قذذذاا: قلذذذت اي رسذذذوا هللا: أ  األع ذذذاا أ ذذذب إم هللاي   وعذذذن عبذذذد هللا بذذذن مسذذذعود
قاا:" الصالة على وقتها" قلت: مث أ ي قاا: "بر الوالدين" قلذت: مث أ ي قذاا:" اجلهذاد   سذبيل 

 ". رواه البحار  ومسلم .هللا
وعن أ  ذر رضذي هللا عنذو قذاا: قلذت اي رسذوا هللا: أ  الع ذل أف ذل: قذاا:" اإلوذان  هللو وههذاٍد 

 .(2)  سبيل هللا" 
فلللهذذاد مكانذذة رفيعذذة   ديذذن اإلسذذالم بلعذذت الذذاروة منذذوو قذذاا النذذ  صذذلى هللا عليذذو وسذذلم :"رأس 

  (3)ة سنامو اجلهاد   سبيل هللا".و ر األمر اإلسالمو وع وده الصالةو وذ

                                                
و رقذذذذذذم 1و رقذذذذذذم الطبعذذذذذذة: 2006 – 1427الناشذذذذذذر: دار ةيبذذذذذذةو سذذذذذذنة النشذذذذذذر:  صددددددحيح مسددددددلم،مسذذذذذلم بذذذذذذن احللذذذذذذا  و  -1

 . 83احلديث:
و هذ1422الناشر: دار ةو  النلاةو الطبعة: األومو  صحيح البرارش،  د بن إمساعيل أبو عبد هللا البحار  اجلعفيو  -2

 .  148رقم احلديث:
و الناشر: دار سنن الرتمذشهذ(و 279  د بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن ال ثاكو الرتما و أبو عيسى )املتو :  -3
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قذذاا ابذذن امللقذذن رهذذو هللا: "اجلهذذاد وسذذيلة إم إعذذالن اإلوذذان ونشذذرهو وإعذذاد الكفذذر ود  ذذوو فعظذذم 
 .(1)ف لو بف ل مقصودهو وهو اإلوان"

املشرتني   وقد أمر الن  صلى هللا عليو وسلم جبهاد املشرتني  ملاا والنفس واللسان فقاا :"هاهدوا
 .(2)والكم وأنفسكم وألسنتكم"مل

 وذلك بقتاا الكفار  ىت يسل واو أو يعطوا اجلزية. وقد يكون اجلهاد  لنفس:
لتلهيذذز ا.اهذذدين وشذذراء األسذذلثة والعتذذاد وآالت احلذذرب و وبذذاا املذذاا نفقذذة  ويكذذون  ملذذاا وبالذذو

 على ا.اهدينو وأهليهم.
هللا عليو وسلم: أ  النذاس أف ذل فقذاا: "مذممن  ىلفهاان النوعان أف ل اجلهاد. فقد ُسِل الن  ص

 ااهُد بنفسو ومالو   سبيل هللا".)البحار  ومسلم(
وهو اجلهاد  للسانيب ومن مظذاهره: التثذريص علذى اجلهذاد وقتذاا األعذداء  رطذبو  وههاد املقاا:

 واملواعظو والقصائد احل اسية.
هم. وجماهذدة أهذذل الباةذل مجيعذذاب ببيذان احلذذ  نمذومنذو ههذاد املنذذافقني بكشذ  نفذذاقهمو وحتذاير النذذاس 

والذذذذدعوة إليذذذذو. وتشذذذذ   ططذذذذات األعذذذذداءو ومذذذذا يدبرونذذذذو مذذذذن مذذذذمامرات ومذذذذممترات ضذذذذد اإلسذذذذالم 
 واملسل ني.

ببيذذذان احلذذذ و والت سذذذك  لسذذذنةو ونشذذذرهاو ودعلي هذذذا للنذذذاسو وق ذذذع البذذذدع وبيذذذان  وههذذذاد املبتدعذذذة:
 ضالاا وشرها.

والة واحلكذذام بتقذذوى هللاو ودذذاتريهم جذذا اذذب لذذرعيتهم مذذن احلقذذو و لذذاومذذن اجلهذذاد  للسذذان: وصذذية 
ودعوهتم إم إقامة  كم هللا بني الناسو والعدا   األ كذام. وهنذيهم عذن الظلذم وحتذايرهم مقذت هللا 

 .(3)و  بو. قاا الن  صلى هللا عليو وسلم:" أف ل اجلهاد تل ة    عند ذ  سلطان هائر"
                                                                                                                        

 1987مو رقم احلديث: 1998سنة النشر: بريوتو  –العرب اإلسالمي 
الناشذذر: دار  اإلعددالم بفوائددد عمدددا األحكددام،ع ذذر بذذن علذذي بذذن أهذذد األنصذذار  ابذذن امللقذذن سذذرا  الذذدين أبذذو  فذذش و   -1

  2/224و  1و رقم الطبعة:  1997 - 1417العاص ة و سنة النشر: 
سدنن أيب هذذ(و 275 ذرو األزد  السِ ِلْسذتاين )املتذو : أبو داود سلي ان بن األشذعث بذن إسذثا  بذن بشذري بذن شذداد بذن ع -2

 1349بريوتو  رقم احلديث: –املكتبة العصريةو صيدا  :الناشرداود، 
سلسلة  هذ(و1420أبو عبد الرهن   د انصر الدينو بن احلا  نوح بن جنايت بن آدمو األشقودر  األلباين )املتو :  -3

األومو )ملكتبة  :للنشر والتوزيعو الرايضالطبعةمكتبة املعارف  :الناشرائدها، األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفو 
  491:و صاملعارف
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هذذي األمذذة العزيذذزة. وهذذي األمذذة الذذا دسذذتث  احليذذاة احلقيقذذة فذذإن مذذا اة الذذاا درضذذى حبيذذاألمذذة الذذا ال 
دبالذذذو   سذذذبيل عزهتذذذا عائذذذد عليهذذذا   العاهذذذل واةهذذذل حبسذذذب مسذذذو هذذذدفها. فاحليذذذاة احلقيقذذذة الذذذا 
دسذتث  العذذزة فهذي  يذذاة هذاه األمذذة املسذل ة فثسذذبو ألن هللا دعذام شذذرع اذا اجلهذذاد. وهعلذو سذذبباب 

تل تهذا وسذيادهتا لألمذمو وي ذ ن اذا السذعاددني: سذعادة الذدنيا  لظفذر  لعذدو يا يعلذي    الدن لعزهتا
وتسذذذذر شذذذذوتتو وا تيذذذذاز العنذذذذائم واألسذذذذرىيب ورفذذذذع تل ذذذذة الذذذذدين. وسذذذذعادة اةصذذذذرة    يذذذذاة الشذذذذهداء 

ِإَذا َدَعذذاُتْم لَِ ذذا ُسذذوِا  َولِلرَّ اَي أَيذَُّهذذا الَّذذِايَن آَمنُذذوا اْسذذَتِليُبوا َلَِّ  ﴿ ودرهذذات ا.اهذذدين. قذذاا هللا دعذذام:
. قيذل املذذراد بقولذو:  يذيكم : أ  اإلوذانو وقيذذل: اجلهذادو وقيذل: القذذرآن. [24]األنفذاا:  ﴾ُ ْيِذيُكْم 

قذاا ابذن القذيم   الفوائذد:" اجلهذذاد أعظذم مذا  يذيهم بذو   الذذدنيا و  الذربزف و  اةصذرةيب ففذي الذذدنيا 
َواَل حَتَْسذذَََّّ الَّذذِايَن قُِتلُذذوا ِ   ﴿ الذذربزف فقذذد قذذاا دعذذام: وأمذذذا  جلهذذاد. فذذإن قودذذذهم وقهذذرهم لعذذدوهم  

ْم يُذْرَزقُونَ  وأمذا اةصذرة: فذإن  ذظ ا.اهذدين  [169]آا ع رآن: ﴾َسِبيِل اَلَِّ أَْمَوااتب َبْل َأْ َياٌء ِعْنَد َرهبِِ 
 (1)والشهداء من  ياهتا ونعي ها أعظم من  ظ  ريهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1- http://www.awda-dawa.com/Pages/SubmitArticle/View.aspx?id=17665 
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 األول: أنواع اجلهاد يف اإلسالم املبحث
 

 ما يلي : اإلسالم أنواع منهااجلهاد   
 النوع األوا:ههاد الكفار وهو نوعان:ههاد الطلبو وههاد الدفع.

 
 :بتداءاإلطلب و الجهاد 

 .اإلسالم تاام إذا مل يقبلوا ار وع حلكم  عقر دارهم ودعوهتم إم اإلسالم وق الكفار وهو أن دطلب
 .النوع فرض على جم وع املسل ني هاا  كم : ك و

 : الدليل من القرآن
فَِإَذا اْنَسَلَخ اأَلْشُهُر احْلُُرُم فَاقْذتُذُلوا اْلُ ْشرِِتنَي َ ْيُث َوَهْدمُتُوُهْم َوُصُاوُهْم َواْ ُصُروُهْم ﴿ :م دعاقوا هللا

 ﴾َ ُفوٌر َرِ يمٌ َفَحلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اَلََّ َواقْذُعُدوا َاُْم ُتلَّ َمْرَصٍد فَِإْن اَتبُوا َوأَقَاُموا الصَّالَة َوَءادَذُوا الزََّتاَة 
 [5:التوبة]

 .[36:التوبة] ﴾َوقَادُِلوا اْلُ ْشرِِتنَي َتافَّةب َتَ ا يُذَقادُِلوَنُكْم َتافَّةب َواْعَلُ وا َأنَّ اَلََّ َمَع اْلُ تَِّقنيَ ﴿ :دعام وقولو
ُتْم ِ  َسِبيِل اَلَِّ َذِلُكْم َصرْيٌ ُدوا ِلَْمَواِلُكْم َوأَنْذُفِسُكْم اْنِفُروا ِصَفافبا َوثَِقاالب َوَهاهِ ﴿ :وقولو دعام َلُكْم ِإْن ُتنذْ

 ... إم  ري هاا من اةايت[41:التوبة ]﴾دَذْعَلُ ونَ 
 : الدليل من السنة

ا أُِمْرُت َأْن أُقَاِدَل النَّاَس َ ىتَّ َيْشَهُدوا َأْن ال ِإلَ ) :الرسوا صلى هللا عليو وسلم قوا َو ِإال اَلَُّ َوَأنَّ ُ َ َّدب
َويُذْمدُوا الزََّتاَة فَِإَذا فَذَعُلوا َذِلَك َعَصُ وا ِمينِ  ِدَماَءُهْم َوأَْمَواَاُْم ِإال حِبَ ِ  اإِلْسالِم  ُسوُا اَلَِّ َويُِقيُ وا الصَّالةَ رَ 

 .(َوِ َساهُبُْم َعَلى اَلَِّ 
وا َوال دَذْعِدُروا ُلوا َمْن َتَفَر ِ َلَِّ اْ ُزوا َوال دَذُعلُّ اْ ُزوا ِ ْسِم اَلَِّ ِ  َسِبيِل اَلَِّ قَادِ ) :وسلم عليو وقولو صلى هللا

ا َوِإَذا َلِقيَت َعُدوََّك ِمْن اْلُ ْشرِِتنَي فَاْدُعُهْم ِإَم َثالِث ِصَصاٍا أَْو  ُهنَّ َما ِصالٍا فَأَيذَّتذُ َوال مَتْثُذُلوا َوال دَذْقتُذُلوا َولِيدب
ُهْم وَُت َّ  ُهْم مُثَّ اْدُعُهْم ِإَم اإِلْسالِم فَِإنْ َأَهابُوَك فَاقْذَبْل ِمنذْ ُهْم مُثَّ اْدُعُهْم  َعنذْ ُهْم وَُت َّ َعنذْ َأَهابُوَك فَاقْذَبْل ِمنذْ

ُْم ِإْن فَذعَ  ْيِهْم َما ُلوا َذِلَك فَذَلُهْم َما لِْلُ َهاِهرِيَن َوَعلَ ِإَم التََّثوُِّا ِمْن َدارِِهْم ِإَم َداِر اْلُ َهاِهرِيَن َوَأْصربُْهْم َأهنَّ
ُْم َيُكونُوَن َتَأْعرَاِب اْلُ ْسِلِ نَي َاْرِ  َعَلْيِهْم ُ ْكُم َعَلى اْلُ َهاِهرِيَن فَِإْن أَبَذْوا  َها فََأْصربُْهْم َأهنَّ َأْن يَذَتَثوَّلُوا ِمنذْ

 فَِإْن  َشْيٌء ِإال َأْن ُاَاِهُدوا َمَع اْلُ ْسِلِ نيَ َوال َيُكوُن َاُْم ِ  اْلَعِنيَ ِة َواْلَفْيءِ  اَلَِّ الَِّا  َاْرِ  َعَلى اْلُ ْمِمِننيَ 
ُهْم فَِإْن ُهْم أَبَذْوا فَاْسَتِعنْ  ُهْم وَُت َّ َعنذْ   ( .. ِ َلَِّ َوقَادِْلُهمْ ُهْم أَبَذْوا َفَسْلُهْم اجْلِْزيََة فَِإْن ُهْم َأَهابُوَك فَاقْذَبْل ِمنذْ
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ْث ِبِو نَذْفَسُو  لعزو َماَت َعَلى ُشْعَبٍة ِمْن ِنَفا ٍ ) :َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  وقولو َصلَّى اَلَُّ   . (َمْن َماَت َوملَْ يَذْعُز َوملَْ ُ َدِ 
وقد أمجع  .الكتاب والسنة دفرض على املسل ني ههاد الكفار ابتداء تل هاه النصوص و ريها تثري  

وههادهم إن مل  اإلسالم عقر دارهمو ودعوهتم إم أن ههاد الكفار ودطلبهم  عل اء اإلسالم على 
وما نقل عن ابن ع ر وعبد هللا بن احلسن والثور   .يقبلوه أو يقبلوا اجلزية.. فري ة  ك ة  ري منسوصة

ئي من أن ههاد الكفار ابتداء دطوع.. يريدون بو أنو ليس فرضبا عينيبا على تل مسلمو بل هو فرض تفا
 .لفرض وال اوز هل تالمهم على  ري هااويستثب أن ااهد املسلم دطوعبا إذا قام  ريه  

بعد دقريره لفرضية اجلهاد  ألدلة: )وهباا ينتفي ما نُقل عن الثور  و ريه  يقوا صا ب شرح فتمل القدير
 (1)(أنو ليس بفرضيب واب هلو إن صمل على أنو ليس بفرض عني

رواية الا رويت عنو   اجلصاص: )إن ماهب ابن ع ر   اجلهاد أنو فرض على الكفاية وأن الويقوا 
 . (2)(ذترانو من أنو  ري متعني على تل  اا   تل زماننفي فرض اجلهاد إمنا هي على الوهو الا  

  :اإلمجاع على فرضية ههاد االبتداء والطلب فقاا رهو هللا ووقد نقل ابن عطية   دفسريه
لم فرض تفايةو فإذا قام بو من قام من واست ر اإلمجاع على أن اجلهاد على أمة   د صلى هللا عليو وس)

إال أن ينزا العدو بسا ة اإلسالم فهو  ينِا فرض عنيو وذتر املهدو   نياملسل ني يسقل عن الباق
اا سائل وقد قيم  جلهاد و ريه عن الثور  أنو قاا اجلهاد دطوع.. وهاه العبارة عند  إمنا هي على سم 

  .(فقيل هاا دطوع
الع وم  (اْنِفُروا ِصَفافاب َوثَِقاالب ) مر   قوا هللا عز وهلهم بعص الصثابة من األيقوا ابن  لر: )وقد ف

أبو أيوب األنصار  واملقداد بن األسود و ريهم.. رضي  منهم فلم يكونوا يتحلفون عن العزو  ىت مادواو
 (3)هللا عنهم(

ةلثة:  وقاا علي بن زيد عن أنس عن أ  (اْنِفُروا ِصَفافاب َوِثَقاالب ) :وقاا ابن تثري عند دفسري قولو دعام
و ما مسع هللا عار أ د” و  رواية قرأ أبو ةلثة سورة   ..مث صر  إم الشام  ىت قتل “تهوالب وشبا ب

.. ههزوين اي بين..  قاا أرى ربنا يستنفران شيوصباف (اْنِفُروا ِصَفافاب َوِثَقاالب ) براءة فأدى على هاه اةية وشبا ب
 عليو وسلم  ىت ماتو ومع أ  بكر  ىت ماتو يرهك هللا قد  زوت مع رسوا هللا صلى هللافقاا بنوه: 

                                                
لقدددير، شددرح فددتح اأهذذد بذذن قذذودر قاضذذي زاده و  -  ذذد بذذن عبذذد الوا ذذد السيواسذذي السذذكندر  ت ذذاا الذذدين ابذذن اا ذذام  -1

  5/437و  1و رقم الطبعة: 2003 – 1424الناشر: دار الكتب العل يةو سنة النشر: 
  3/116 اجلصاصه(و 370أهد بن علي أبو بكر الراز  اجلصاص احلنفي )ت  -2
و الناشذر: دار الكتذب  فتح البارش شرح صدحيح البردارشأهد بن علي بن  لر العسقالين أبو الف ل شهاب الدين و   -3

  .6/28و  1رقم الطبعة: لفية و الس
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ومع ع ر  ىت مات.. فنثن نعزو عنكو فأِبو فرتب البثر ف ات فلم ادوا لو هزيرة يدفنونو فيها إال 
 يتعري فدفنوه هبا ا.هذ بعد دسعة أايمو فلم

اا عنو ما ذتره ابن  لر   اإلصابة  يث قاا: )وقويميد صثة هاه الرواية عن أ  ةلثة رضي هللا 
َّثبت عن أنس مات أبو ةلثة  ازايب   البثر ف ا وهدوا هزيرة يدفنونو فيها إال بعد سبعة أايم ومل 

ويقوا ابن  لر: )إن هنس ههاد  ..يتعري( أصرهو الفسو    اترخيو وأبو يعلى وإسناده صثيمل
ويقوا ابن القيم: ).. مث فرض . وإما بلسانو وإما جالو وإما بقلبو(الكفار متعني على تل مسلمو إما بيده 

عليهم قتاا املشرتني تافةو وتان  رمباو مث مأذوانب بوو مث مأموربا بو ملن بدأهم  لقتااو مث مأموربا بو جل يع 
 .عني على أ د القولني أو فرض تفاية على املشهوراملشرتني.. إما فرض 
التابعني ددا على أهنم ال يرون لل سلم رصصة   درك ايت عن بعص الصثابة و وذتر القرة  عدة روا

العزو إذا أمكنو ذلكو فقاا رهو هللا: )أسند الطرب  ع ن رأى املقداد بن األسود حب ش على اتبوت 
نوو وهو يتلهز للعزوو فقيل لو لقد عارك هللاو فقاا: أدت علينا صراف وقد ف ل على التابوت من مس

العزو وقد ذهبت إ دى  إم وقاا الزهر  صر  سعيد بن املسيب ..(اْنِفُروا ِصَفافاب َوثَِقاالب ) لبعوثسورة ا
عينيوو فقيل لو إنك عليلو فقاا: استنفر هللا ارفي  والثقيل فإن مل وكين احلربو تثرت لكم السواد 

 . (1) فظت لكم املتاع(و 
 

 :جهاد الدفاع
 . اءومبا  ىت يندفع شر األعدفرض عني على املسل ني ع  :و ك و

قذذاا اجلصذذاص : )ومعلذذوم   اعتقذذاد مجيذذع املسذذل ني أنذذو إذا صذذاف أهذذل الثعذذور مذذن العذذدو ومل دكذذن 
ينفذر إلذيهم مذن فيهم مقاومة فحافوا على بالدهم وأنفسهم وذراريهمو أن الفرض على تافذة األمذة أن 

لذيس مذن قذوا أ ذد مذن املسذل ني  ذيك  عاديتهم من املسذل نيو وهذاا ال صذالف فيذو بذني األمذةو إ
  .(2)(إ  ذذذذذذذذذذذة القعذذذذذذذذذذذود عذذذذذذذذذذذنهم  ذذذذذذذذذذذىت يسذذذذذذذذذذذتبيثوا دمذذذذذذذذذذذاء املسذذذذذذذذذذذل ني وسذذذذذذذذذذذ  ذراريهذذذذذذذذذذذم

وقذذوا القذذرة : )إذا دعذذني اجلهذذاد بعلبذذة العذذدو علذذى قطذذر مذذن األقطذذارو أو حبلولذذو  لعقذذرو فذذإذا تذذان 
 ب وشذذيوصباو تذذل إليذذو صفافبذذا وثقذذاالبو شذذبا وهذذب علذذى مجيذذع أهذذل دلذذك الذذدار أن ينفذذروا وخيرهذذوا ذلذذك

                                                
تفسري  هذ(و671أَبُو َعْبِد اَلَِّ ُ َ َُّد ْبُن َأْهََد ْبِن أ  بكر بن فرح األنصار  ارزرهي مشس الدين القرة  )املتو :   -1

  .8/151 مو 1964 -هذ 1384الطبعة: الثانيةو و القاهرة –الناشر: دار الكتب املصرية و القرطيب
  3/114و اجلصاصه(و 370علي أبو بكر الراز  اجلصاص احلنفي )ت أهد بن -2
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ةاقتذوو مذذن تذان لذذو أب بعذري إذنذذوو ومذن ال أب لذذوو وال يتحلذ  أ ذذد يقذدر علذذى ارذذرو  علذى قذذدر 
من مقادذل أو مكثذرو فذإن علذز أهذل دلذك البلذدة عذن القيذام بعذدوهم تذان علذى مذن قذارهبم وهذاورهم 

ام هبذذذذم أن خيرهذذذذوا علذذذذى  يذذذذث مذذذذا لذذذذزم أهذذذذل دلذذذذك البلذذذذدةو  ذذذذىت يعل ذذذذوا أن فذذذذيهم ةاقذذذذة علذذذذى القيذذذذ
 يذاثهم لزمذو أي بذا  ومدافعتهمو وتالك تل من علم ب عفهم عذن عذدوهمو وعلذم أنذو يذدرتهم ووكنذو

اررو  إليهمو فاملسل ون تلهم يد على من سواهمو  ىت إذا قذام بذدفع العذدو أهذل النا يذة الذا نذزا 
 يذذدصلوها ولذذو قذذارب العذذدو دار اإلسذذالم ومل .لعذذدو عليهذذا وا تذذل هبذذاو سذذقل الفذذرض عذذن اةصذذرينا

ةو وخيذزى العذدو وال صذالف إليو  ىت يظهر دين هللا وحت ى البي ةو وحتفظ احلوز لزمهم أي با اررو  
 (1)  هاا(

عذذذالء تل ذذذة هللا.. فحذذذرو  األمذذذة مذذذن هذذذاه املآسذذذي الرهيبذذذة لذذذن يكذذذون إال  جلهذذذاد   سذذذبيل هللا.. وإل
نْذَيا ِ ْةِصذذرَِة َوَمذذْن اَلَِّ الَّذذِايَن َيْشذذرُ  فَذْليُذَقادِذذْل ِ  َسذذِبيلِ ﴿ ..وصيذذل هللا دشذذكو قلذذة الفرسذذان وَن احْلَيَذذاَة الذذدُّ

ادُِلوَن ِ  َسذِبيِل اَلَِّ يُذَقاِدْل ِ  َسِبيِل اَلَِّ فَذيُذْقَتْل أَْو يَذْعلِذْب َفَسذْوَف نُذْمدِيذِو َأْهذراب َعِظي ذاب و َوَمذا َلُكذْم ال دُذَقذ
ِه اْلَقْريَذِة الظَّذاملِِ َأْهُلَهذا َسذاِء َواْلِولْذَداِن الَّذِايَن يَذُقولُذوَن َربذَّنَذا َأْصرِْهنَذا ِمذْن َهذاِ َواْلُ ْسَتْ َعِفنَي ِمَن الر َِهاِا َوالن ِ 

اب و الَّذِايَن آَمنُذذوا يُذَقذادُِلوَن ِ  َسذِبيِل اَلَِّ َوالَّذذِايَن َواْهَعذْل لَنَذا ِمذذْن لَذُدْنَك َولِي ذاب َواْهَعذذْل لَنَذا ِمذْن لَذذُدْنَك َنِصذري 
ذذذيْ َتَفذذذ ذذذْيطَاِن َتذذذاَن َضذذذِعيفاب ُروا يُذَقذذذادُِلوَن ِ  َسذذذِبيِل الطَّذذذاُ وِت فَذَقذذذادُِلوا أَْولِيَذذذاَء الشَّ   ﴾طَاِن ِإنَّ َتْيذذذَد الشَّ
 .[76-74النساء:]
 

 .(2)النوع الثاين: ههاد املنافقنيو واملرددين
ويذذل سذذائا وشذذوتةو النذذوع الثالذذث: ههذذاد البعذذاة املعتذذدين الذذاين خيرهذذون علذذى اإلمذذام املسذذلم واذذم َت

َوِإن ةَائَِفتَذذاِن ِمذذَن الذذذُْ ْمِمِننَي اقْذتَذتَذلُذذوا فََأْصذذِلُثوا  ﴿و واألصذذل   ذلذذك قولذذو دعذذام: (3)وفذذيهم منعذذة وقذذوة
نَذُهَ ذذذا فَذذذِإن بَذعَذذذْت ِإْ ذذذَداُيَا َعلَذذذى اأُلْصذذذَرى  فَذَقذذذادُِلوا الَّذذذِا دَذْبعِذذذي َ ذذذىتَّ َدِفذذذيَء ِإَم أَْمذذذِر هللا فَذذذِإن فَذذذاَءتْ  بَذيذْ

                                                
ُد ْبُن َأْهََد ْبِن أ  بكر بن فرح األنصار  ارزرهي مشس الدين القرة  )املتو :  -1 تفسري  هذ(و671أبُو َعْبِد اَلَِّ ُ َ َّ

  8/151  مو 1964 -هذ 3841القاهرةو الطبعة: الثانيةو  –الناشر: دار الكتب املصرية و القرطيب
هذذذذذ / 1418 ممسسذذذذة الرسذذذذالةو سذذذذنة النشذذذذر: الناشذذذذر: زاد املعدددداد، وإلمذذذذام مشذذذذس الذذذذدين أ  عبذذذذد هللا ابذذذذن القذذذذيم اجلوزيذذذذةا  -2

 3/100 بدون الطبعةو ورقم الطبعة: 1998
أبو   د موف  الدين عبذد هللا بذن أهذد بذن   ذد بذن قدامذة اجل ذاعيلي املقدسذي مث الدمشذقي احلنبلذيو الشذهري  بذن قدامذة   -3

م 1968 -هذذذذذ 1388 :اتريذذذذخ النشذذذذرو بذذذذدون ةبعذذذذة :مكتبذذذذة القذذذذاهرةو الطبعذذذذة :الناشذذذذر املغددددين،هذذذذذ(و 620املقدسذذذذي )املتذذذذو : 
12/237. 
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نَذُهَ ذذذا ِ ْلَعذذذْدِا َوأَْقِسذذذطُوا ِإنَّ هللا  ُِذذذبُّ الذذذذْ  َذذذا الذذذذُْ ْمِمُنوَن ِإْصذذذَوٌة فََأْصذذذِلُثوا بَذذذنْيَ فََأْصذذذِلُثوا بَذيذْ ُ ْقِسِطنَيو ِإمنَّ
 رضذذي هللا عنذذوو وعذذن عرَفَلذذة  [10 -9احللذذراتو اةيتذذان: ] ﴾دُذْرَهُذذونَ  َأَصذذَوْيُكْم َوادذَُّقذذوا هللا َلَعلَُّكذذمْ 

: )إنذو سذتكون هنذاٌت وهنذاٌت ف ذن أراد أن يفذر  أمذر هذاه صلى هللا عليو وسلمقاا: قاا رسوا هللا 
أاتتذم وأمذرُُتم مجيذٌع علذى رهذل  و و  لفذظ: )مذن اضذربوه  لسذي  تائنذاب مذن تذان(األمة وهي مجيع ف

 .(1) وا د يريد أن يش  عصاتم أو يفر  مجاعتكم فاقتلوه(
ههذذذاد قطذذذذاع النذذذوع الرابذذذع: الذذذدفاع عذذذن الذذذذدينو والذذذنفسو واألهذذذلو واملذذذاا. ويذذذذدصل   هذذذاا النذذذوع 

: )مذذن قُتِذذل صذلى هللا عليذذو وسذذلمقذذاا: قذذاا رسذذوا هللا  رضذي هللا عنذذوو وعذذن سذذعيد بذذن زيذذد (2)الطذر 
فهذذو شذذهيدو ومذذن قُتِذذل دون دينذذو فهذذو شذذهيدو ومذذن قُتِذذل شذذهيدو ومذذن قُتِذذل دون أهلذذو دون مالذو فهذذو 

ُهَ ذذ(3) دون دمذو فهذذو شذذهيد( ا أنذذو قذاا رالذذد بذذن العذذاص: أمذذا و وعذذن عبذذد هللا بذن ع ذذر َرِضذذَي هللاُ َعنذْ
 .(4)قاا: )من قُِتَل دون مالو فهو شهيد( صلى هللا عليو وسلما هللا عل ت أن رسو 
فقذاا: الرهذل  ديذين يريذذد  صذلى هللا عليذو وسذلمقذاا: هذاء رهذل إم النذذ   رضذي هللا عنذووعذن  ذار  

رُه   و قذاا:  قاا فذإن مل يذاتري قذاا: )فاسذتعن عليذو مذن  ولذك مذن املسذل ني(  هلل(ماةي قاا: )ذتِ 
فإن مل يكن  وة أ د من املسل نيي قذاا: )فاسذتعن عليذو السذلطان( قذاا: فذإن لى السذلطان عذين 

[ قاا: )قادل دون مالك  ىت دكون من شهداء اةصرة أو متنع مالك(  .(5) ]وعلل عليَّ
فقذذاا: اي رسذذوا  صذذلى هللا عليذذو وسذذلمقذذاا: هذذاء رهذذل إم رسذذوا هللا  رضذذي هللا عنذذووعذذن أ  هريذذرة 

قذذادليني قذذاا:  قذذاا: أرأيذذت إن  هللاو أرأيذذت إن هذذاء رهذذل يريذذد أصذذا مذذاةي قذذاا: )فذذال دعطذذو مالذذك(

                                                
و و   تتذاب 1و رقذم الطبعذة: م2006 – ه1427الناشذر: دار ةيبذةو سذنة النشذر:  م،صحيح مسدلمسلم بن احللا  و   -1

 .1852اإلمارةو  ب  كم من فر  أمر املسل ني وهو جمت عو برقم 
بذن قدامذة اجل ذاعيلي املقدسذي مث الدمشذقي احلنبلذيو الشذهري  بذن قدامذة أبو   د موف  الدين عبذد هللا بذن أهذد بذن   ذد   -2

م و  1968 -هذذذذذذذ 1388 : مكتبذذذذذذة القذذذذذذاهرةو اتريذذذذذذخ النشذذذذذذر :الناشذذذذذذر املغددددددين البددددددن قدامددددددة،هذذذذذذذ(و 620تذذذذذذو : املقدسذذذذذذي )امل
 12/474بدون ةبعةو  :الطبعة

سدنن أيب هذذ(و 275زد  السِ ِلْسذتاين )املتذو : أبو داود سلي ان بن األشعث بن إسثا  بن بشري بذن شذداد بذن ع ذرو األ  -3
 4772بريوتو   تتاب السنةو  ب   قتاا اللصوصو برقم  –صيدا املكتبة العصريةو  :الناشرداود، 

أصرهذذو مسذذلمو   تتذذاب اإلوذذانو  ب الذذدليل علذذى أن مذذن قصذذد أصذذا مذذاا  ذذريه بعذذري  ذذ  تذذان القاصذذد مهذذدر الذذدم     -4
 .141 قوو برقم 

 نن الصدددددغرس للنسدددددائي،السدددددهذذذذذذ(و 303أبذذذذذو عبذذذذذد الذذذذذرهن أهذذذذذد بذذذذذن شذذذذذعيب بذذذذذن علذذذذذي ارراسذذذذذاينو النسذذذذذائي )املتذذذذذو :   -5
و    تتذاب حتذذرمي الذدمو  ب مذذا يفعذل مذذن م1986 – ه1406الثانيذذةو  :عذة لبالطب -مكتذذب املطبوعذات اإلسذذالمية  :الناشذر

 .4293و وصثثو األلباين   صثيمل اجلامعو برقم 4086دعرض ملالوو برقم 
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 .(1) )قادلو( قاا: أرأيت إن قتليني قاا: )فأنت شهيد( قاا: أرأيت إن قتلتوي قاا: )هو   النار(
 ثاين: كيفية اجلهاد يف اإلسالماملبحث ال

 
 : فقو شروط وهوب اجلهاد: أوال

هللا دعذذذام  ره اإلمذذام ابذذن قدامذذة رهذذوشذذروةاب لللهذذاد منهذذا مذذا ذتذذقذذد ذتذذر العل ذذاء رههذذم هللا دعذذام 
بقولذذذو: )ويشذذذرتط لوهذذذوب اجلهذذذاد سذذذبعة شذذذروط: اإلسذذذالمو والبلذذذوغو والعقذذذلو واحلريذذذةو والاتوريذذذةو 

 .(2)والسالمة من ال ررو ووهود النفقة(و مث شرح ذلك  لتفصيل والتثقي  رهو هللا دعام
 
 ررو  إم اجلهاد::استِاان الوالدين   ااَّثني

صذلى الوالدين أف ل األع اا بعد الصالة الا هي أعظم دعائم اإلسذالم  ألن النذ  أن بر ال شك 
رضذي و فعذن عبذد هللا بذن مسذعود (3)أصرب بالكو وردبو بثمَّ الا دعطي الرتديذب واملهلذة هللا عليو وسلم

  وقتهذذا(ع ذذل أف ذذلي قذذاا: )الصذذالة ل: أ ُّ الصذذلى هللا عليذذو وسذذلمو قذذاا: سذذألت رسذذوا هللا هللا عنذذو
ي قذاا: )مث اجلهذاد   سذبيل هللا( ي قذاا: )مث بذر الوالذدين( قذاا: قلذت: مث أ ُّ   (4) قاا: قلت: مث أ ُّ

ملذن اسذتأذنو   اجلهذاد:  صلى هللا عليو وسذلموأليية بر الوالدينو وأنو من أعظم القر تو قاا الن  
و (6)و أ  صصصه ا جبهذاد الذنفس   رضذايا(5) )ففيه ا فلاهد( )أ يٌّ والداكي( قاا: نعمو قاا:

                                                
و   تتذذاب 1و رقذذم الطبعذذة: م2006 – ه1427الناشذذر: دار ةيبذذةو سذذنة النشذذر:  صددحيح مسددلم،مسذذلم بذذن احللذذا  و   -1

 .140من قصد أصا ماا  ريه بعري    تان القاصد مهدر الدم    قوو برقم اإلوانو  ب الدليل على أن 
أبو   د موف  الدين عبذد هللا بذن أهذد بذن   ذد بذن قدامذة اجل ذاعيلي املقدسذي مث الدمشذقي احلنبلذيو الشذهري  بذن قدامذة   -2

بذدون  :م و  الطبعذة1968 -هذذ 1388 :مكتبذة القذاهرةو اتريذخ النشذر :الناشذر املغين البن قدامة،هذ(و 620: املقدسي )املتو 
 .13/8ةبعةو و 

ذذذُد بْذذُن َأْهَذذذَد بْذذِن أ  بكذذر بذذذن فذذرح األنصذذذار  ارزرهذذي مشذذس الذذذدين القذذرة  )املتذذذو : أَبُذذو   -3 اجلدددامع  هذذذ(و671َعْبذذِد اَلَِّ ُ َ َّ
 .10/243 مو 1964 -هذ 1384الطبعة: الثانيةو و القاهرة –الناشر: دار الكتب املصرية  قرطيب،ألحكام القرآن لل

و ومسذذذلمو   تتذذذاب 527متفذذذ  عليذذذو: أصرهذذذو البحذذذار و   تتذذذاب مواقيذذذت الصذذذالةو  ب ف ذذذل الصذذذالة لوقتهذذذاو بذذذرقم   -4
 .85اإلوانو  ب تون اإلوان  هلل دعام أف ل األع ااو برقم 

)مصذذورة عذذن السذذلطانية الناشذذر: دار ةذذو  النلذذاة  البرددارش، صددحيحو بذذن إمساعيذذل أبذذو عبذذد هللا البحذذار  اجلعفذذي  ذذد   -5
و   تتذذذاب اجلهذذذادو  ب اجلهذذذاد إبذن األبذذذوينو بذذذرقم  هذذذذ1422الطبعذذذة: األومو (و إبضذذذافة دذذذرقيم دذذذرقيم   ذذذد فذذذماد عبذذذد البذذذاقي

3004 
 -دار املعرفذة  :و الناشذر فدتح البدارش شدرح صدحيح البردارش   الشذافعي وأهد بن علذي بذن  لذر أبذو الف ذل العسذقالين  -6

 .6/140م 1379بريوتو 
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رهذذذذل استفصذذذذل )... عذذذذن األف ذذذذل   أع ذذذذاا وقذذذذد بذذذذنيَّ احلذذذذافظ ابذذذذن  لذذذذر رهذذذذو هللا: أن هذذذذاا ال
الطاعات  ليع ذل بذو  ألنذو مسذع ف ذل اجلهذاد فبذادر إليذوو مث مل يقنذع  ذىت اسذتأذن فيذو فَذُداَّ علذى مذا 

و قذاا احلذافظ ابذن  لذذر  : )ففيه ذا فلاهذد(صذلى هللا عليذو وسذلمو فقولذو  هذو أف ذل منذو    قذو(
لذذذك أبذذذوان فبذذذالا ههذذذدك   بريذذذاو واإل سذذذان إليه ذذذا  فذذذإن ذلذذذك يقذذذوم مقذذذام أي ذذذاب: )أ  إن تذذذان 

و والطاقذذة   بريذذا  وألييذذة ذلذذك   ألن املذذراد  جلهذذاد   الوالذذدين: بذذاا اجلهذذدو والوسذذع(1) اجلهذذاد(
 اوز اررو  لللهاد إال إبذن األبوين بشذرط أن يكذوان مسذل ني  ألن بريذا فذرض بنيَّ العل اء أنو ال

عني واجلهاد فرض تفاية  فإن دعني  اجلهاد وتان فرض عني فال إذن  ألن اجلهاد أصبمل فرضذاب علذى 
و أمذذذا إذا تذذذان (2) علذذذى الذذذبالدو أو   ذذذور الصذذذ اجل يذذذع: إمذذذا  سذذذتنفار اإلمذذذامو أو هلذذذوم العذذذدو ِ 

رضذذي  اجلهذاد فذذرض تفايذة فذذال اذذوز ارذرو  إليذذو إال إبذن الوالذذدين  واذاا هذذاء    ذذديث ابذن ع ذذر
أنذو قذاا: )رضذى الذرب   رضذى الوالذدو وسذحل الذرب    صذلى هللا عليذو وسذلمهللا عنه ا عذن النذ  

فقذاا: اي رسذوا  صذلى هللا عليذو وسذلمو وهاء    ديث هايذة أنذو هذاء إم النذ  (3) سحل الوالد(
: )هذذل لذذك مذذن أمٍ ي(و قذذذاا: صذذلى هللا عليذذو وسذذلمَو وقذذد هِذذت أستشذذريكو فقذذاا هللا أردت أن أ ذذز 

قذاا: مسعذت رسذوا  رضي هللا عنوو وعن أ  الدرداء (4) نعمو قاا: )فالزمها فإن اجلنة حتت رهليها(
 ة فإن شِت فأِضْع ذلك الباب أو ا فظو(يقوا: )الوالد أوسل أبواب اجلن صلى هللا عليو وسلمهللا 

اد التطذوعو وفذرض الكفايذة إال إبذن الوالذدينو والبقذاء اذوز ارذرو  إم ههذ   وااه األ اديذث ال(5)
دعذذني اجلهذذاد فذذال  ألنذذو أصذذبمل فرضذذاب معه ذذاو واإل سذذان إليه ذذا أف ذذل مذذن ارذذرو  إبذهن ذذاو أمذذا إذا 

                                                
 -دار املعرفذة  :و الناشذر فدتح البدارش شدرح صدحيح البردارش  أهد بن علذي بذن  لذر أبذو الف ذل العسذقالين الشذافعي و  -1

 .10/403م و 1379بريوتو 
مللذذذك بذذذن سذذذل ة األزد  احللذذذر  املصذذذر  املعذذذروف  لطثذذذاو  )املتذذذو : أبذذذو هعفذذذر أهذذذد بذذذن   ذذذد بذذذن سذذذالمة بذذذن عبذذذد ا -2

 5/563 و م 1494هذو  1415 -األوم  :ممسسة الرسالةو الطبعة :ل اةَّثر للطثاو و الناشرهذ( ومشك321
دار  الناشذر: ،سدنن الرتمدذش(و هذذ279  د بن عيسى بن َسْورة بن موسذى بذن ال ذثاكو الرتمذا و أبذو عيسذى )املتذو :   -3

و   تتذذاب الذذرب والصذلةو  ب مذذا هذذاء مذذن الف ذذل   رضذذا الوالذذدينو بذذرقم  م 1998سذذنة النشذذر: و بذذريوت –العذرب اإلسذذالمي 
1899 

 السدددددنن الصدددددغرس للنسدددددائي،هذذذذذذ( و 303أبذذذذذو عبذذذذذد الذذذذذرهن أهذذذذذد بذذذذذن شذذذذذعيب بذذذذذن علذذذذذي ارراسذذذذذاينو النسذذذذذائي )املتذذذذذو :  -4
اجلهذذذذذادو  ب الرصصذذذذذة     تتذذذذاب  1986 - 1406الثانيذذذذذةو  :لطبعذذذذة لذذذذذبو ا –مكتذذذذذب املطبوعذذذذات اإلسذذذذذالمية  :الناشذذذذر

 3104التحل  ملن لو والدةو برقم 
الناشذر: دار  ،سدنن الرتمدذش(و هذذ279  د بن عيسى بن َسْورة بن موسذى بذن ال ذثاكو الرتمذا و أبذو عيسذى )املتذو :   -5

صذلةو  ب مذذا هذذاء مذذن الف ذذل   رضذذا الوالذذدينو بذذرقم و   تتذذاب الذذرب وال م 1998سذذنة النشذذر: و بذذريوت –العذرب اإلسذذالمي 
  و وقاا: )هاا  ديث صثيمل(1900
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 على اجل يع.
 
 : أمر اجلهاد موتوا إم إمام املسل ني واهتهاده:اَّثلث

اَي أَيذَُّهذذا الَّذذِايَن آَمنُذذواْ َأِةيُعذذواْ هللا َوَأِةيُعذذواْ  ﴿لذذك  لقذذوا هللا دعذذام: ويلذذزم الرعيذذة ةاعتذذو في ذذا يذذراه مذذن ذ
ِمذنُكْم فَذِإن دَذنَذاَزْعُتْم ِ  َشذْيٍء فَذذُردُّوُه ِإَم هللا َوالرَُّسذوِا ِإن ُتنذُتْم دُذْمِمنُذوَن ِ هلل َواْليَذذْوِم الرَُّسوَا َوأُْوِة اأَلْمذِر 
: )مذن صذلى هللا عليذو وسذلم  ولقذوا النذ   [59النسذاءو اةيذة: ] ﴾ْ َسُن ََتِْويذالب اةِصِر َذِلَك َصرْيٌ َوأَ 

أةذذاع هللاو ومذذن عصذذاين فقذذد عصذذى هللاو ومذذن أةذذاع أمذذري  فقذذد أةذذاعينو ومذذن عصذذى أةذذاعين فقذذد 
أنذو قذاا  عليذو وسذلمصذلى هللا عذن النذ   رضذي هللا عنذوو و   ذديث  ايفذة (1) أمري  فقد عصذاين(

 .(2) لو: )دس ع ودطيع لألمري وإن ضرب ظهركو وأصا مالكو فامسع وأةع(
قاا شيخ اإلسالم ابن دي ية رهو هللا: )فطاعة هللا ورسذولو واهبذة علذى تذل أ ذدو وةاعذة والة األمذر 

 بطذذاعتهمو ف ذذن أةذذاع هللا ورسذذولو بطاعذذة والة األمذذر فذذأهره علذذى هللاو ومذذن تذذان ال واهبذذة  ألمذذر هللا
: ف ذذا لذذو   اةصذذرة يطذيعهم إال ملذذا  صذذاه مذن الواليذذة واملذذاا فذذإن أعطذوه أةذذاعهم وإن منعذذوه عصذاهم

 .(3) من صال (
ُهَ ذذا قذاا: هذذاء  ومذن ةاعذة وة األمذذر عذدم اجلهذذاد إال إبذنذو  حلذذديث عبذد هللا بذن ع ذذر َرِضذَي هللاُ َعنذْ

ي قذذاا: نعذذمو قذذاا:  يسذذتأذنو   اجلهذذاد فقذذاا: )أ ذذي والذذداك( صذذلى هللا عليذذو وسذذلمرهذذل إم النذذ  
قذذاا: )إمنذذا  صذذلى هللا عليذذو وسذذلمعذذن النذذ   نذذورضذذي هللا ع  وحلذذديث أ  هريذذرة (4) )ففيه ذذا فلاهذذد(

وعذذدا تذذان لذذو بذذالك أهذذرو وإن  دعذاةاإلمذام ُهنَّذذة يُقادذذل مذذن ورائذذوو ويتقذى بذذوو فذذإن أمذذر بتقذذوى هللا 
ويتذذا يفسذذر ذلذذك قذذوا اإلمذذام ابذذن قدامذذة رهذذو هللا دعذذام: )وأمذذر اجلهذذاد  (5) أمذذر بعذذريه تذذان عليذذو منذذو(

                                                
الناشذذر: دار ةذذو  النلذذاة )مصذذورة عذذن السذذلطانية  البرددارش، صددحيحو   ذذد بذذن إمساعيذذل أبذذو عبذذد هللا البحذذار  اجلعفذذي  -1

َأِةيعُذواْ هللا  ﴿األ كذامو  ب قذوا هللا دعذام:  و   تتذاب هذذ1422الطبعذة: األومو (و إبضافة درقيم درقيم   ذد فذماد عبذد البذاقي
 (7137)رقم  ﴾َوَأِةيُعواْ الرَُّسوَا َوأُْوِة اأَلْمِر ِمنُكْم 

 .1847/52أصرهو مسلمو   تتاب اإلمارةو  ب وهوب مالزمة مجاعة املسل ني عند ظهور الفنت و  تل  ااو رقم   -2
و الناشذذر: وزارة الشذذمون اإلسذذالمية والذذدعوة واإلرشذذاد شدديإل اإلسددالم ابددن تيميددةفتدداوس أهذذد بذذن عبذذد احللذذيم بذذن دي يذذة و   -3

 .17-35/16و  م2004 – ه1425ري و سنة النشر: جم ع امللك فهد لطباعة املصث  الش -السعودية 
اجلهذذاد   و ودقذذدم ختراذذو   اسذذتِاان الوالذذدين   ارذذرو  إم 2549و ومسذذلمو بذذرقم 3004متفذذ  عليذذو: البحذذار و بذذرقم   -4

 سبيل هللا دعام.
و   تتذذاب 1و رقذذم الطبعذذة: م2006 – ه1427الناشذذر: دار ةيبذذةو سذذنة النشذذر:  صددحيح مسددلم،مسذذلم بذذن احللذذا  و   -5

 .1841برقم  اإلمارةو  ب اإلمام هنة يقادل بو من ورائو أو يتقى بوو
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و وقذذاا اإلمذذام اررقذذي رهذذو (1) موتذذوا إم اإلمذذام واهتهذذاده ويلذذزم الرعيذذة ةاعتذذو في ذذا يذذراه مذذن ذلذذك(
كثذرو وال خيرهذون إم ا هللا: )وواهذب علذى النذاس إذا هذاء

ُ
لعذذدوِ  إال العذدو أن ينفذذروا: املقذل  مذنهم وامل

و (2) فذذال وُِْكذذنهم أن يسذذتأذنوه( –أ  شذذره وأذاه  –إبذن األمذريو إال أن يفلذذأهم عذذدوٌّ خيذذافون تلبَذذُو 
فذذإذا ثبذذت هذذاا فذإهنم ال خيرهذذون إال إبذن األمذذري  ألن أمذذر احلذذرب قذاا اإلمذذام ابذذن قدامذذة رهذو هللا: )

يذذدهمو فينبعذذي أن يُرهذذع إم رأيذذو  موتذذوا إليذذوو وهذذو أعلذذم بكثذذرة العذذدو وِقلَّذذتهمو ومكذذامن العذذدوو وت
ألنذذذذو أ ذذذذوط لل سذذذذل ني إال أن يتعذذذذار اسذذذذتِاانو  ملفاهذذذذأة عذذذذدوهم اذذذذمو فذذذذال اذذذذب اسذذذذتِاانو  ألن 

فذار علذى لقذاح مو واررو  إليو  لتعني  الفسذاد   دذرتهمو ولذالك ملذا أ ذار الكاملصلثة دتعني   قتاا
فصذذادفهم سذذل ة بذذن األتذذوع صارهذذاب مذذن املدينذذة دذذبعهم فقذذادلهم مذذن  ذذري  صذذلى هللا عليذذو وسذذلمالنذذ  

صذذلى هللا فأعطذذاه النذذ    : )وصذذري رهَّالتنذذا سذذل ة((3)بقولذذو صذذلى هللا عليذذو وسذذلمإذنو ف د ذذو النذذ  
و وذتذذر اإلمذذام اررقذذي وابذذن قدامذذة أي ذذاب أنذذو ال (4)م الراهذذلسذذه ني: سذذهم الفذذارس وسذذه عليذذو وسذذلم

 ﴿  لقذذوا هللا دعذذام: (5)اذذوز  ذذىت ارذذرو  مذذن العسذذكر إال إبذن األمذذريو وال  ذذدث  ذذدَّثب إال إبذنذذو
َا الذذُْ ْمِمُنوَن ا ْم يَذْاَهُبوا َ ذىتَّ َيْسذَتْأِذنُوُه ِإنَّ لَّذِايَن آَمنُذوا ِ هلل َوَرُسذولِِو َوِإَذا َتذانُوا َمَعذُو َعلَذى أَْمذٍر َهذاِمٍع لذذَ ِإمنَّ

ل َِ ذن ِشذَِْت  لَِّايَن يُذْمِمُنوَن ِ هلل َوَرُسذولِِو فَذِإَذا اْسذَتْأَذنُوَك لِذبَذْعِص َشذْأهِنِْم فَذْأَذنالَِّايَن َيْسَتْأِذنُوَنَك أُْولََِِك ا
ُهْم َواْستَذْعِفْر لذَُهُم هللا ِإنَّ هللا َ ُفوٌر رَِّ يمٌ  ألمذري أعذرف حبذاا العذدوو   وألن ا [62رو اةيذة: نذو ال] ﴾ِمنذْ

ت يناب للعدوِ  ومكامنهمو ومواضعهمو وقرهبمو وبعدهم فإذا صر  صار  بعري إذنو مل  من أن يصادف  
 .(6) فيأصاه...(

أن خيذر  إم اجلهذاد إال  –وإن تذان عاصذياب  –وملِا دقدم ال اوز أل د مذن أفذراد رعيذة اإلمذام املسذلم 
م اررقذذي رهذذو هللا: )ويُعذذزى مذذع تذذل بذذرٍ  وفذذاهٍر(و قذذاا ابذذن إبذنذذو علذذى  سذذب مذذا دقذذدم. قذذاا اإلمذذا

                                                
لي املقدسذي مث الدمشذقي احلنبلذيو الشذهري  بذن قدامذة أبو   د موف  الدين عبذد هللا بذن أهذد بذن   ذد بذن قدامذة اجل ذاعي  -1

بذدون  :م و  الطبعذة1968 -هذذ 1388 :مكتبذة القذاهرةو اتريذخ النشذر :الناشذراملغين البن قدامة،  هذ(و620املتو : املقدسي )
 .13/16ةبعةو و 

 .3/33 تصر اررقي املطبوع مع املعينو   -2
 .34-13/33املعين البن قدامةو   -3
و   تتذذذاب 1و رقذذذم الطبعذذذة: 2006 – 1427الناشذذذر: دار ةيبذذذةو سذذذنة النشذذذر:  صدددحيح مسدددلم،سذذذلم بذذذن احللذذذا  و م  -4

 .1807اجلهاد والسريو  ب  زوة ذ  قرد و ريهاو برقم 
أبو   د موف  الدين عبذد هللا بذن أهذد بذن   ذد بذن قدامذة اجل ذاعيلي املقدسذي مث الدمشذقي احلنبلذيو الشذهري  بذن قدامذة   -5

بذدون  :م و  الطبعذة1968 -هذذ 1388 :مكتبذة القذاهرةو اتريذخ النشذر :الناشذر املغين البن قدامة،هذ(و 620املقدسي )املتو : 
 .13/37ةبعةو و 

 .13/38دامةو املعين البن ق  -6
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 قدامة: )يعين مع تل إمام(.
عو النذذذاس إم اجلهذذذاد بذذذدون إذن اإلمذذذام  ملذذذا   ذلذذذك مذذذن رعيذذذة اإلمذذذام أن يذذذدوال اذذذوز أل ذذذد مذذذن 

 املفاسدو واألضرارو و الفذة إمذام املسذل ني الذا  أمذران هللا بطاعتذو. وعلذى تذل مسذلم أن يسذأا أهذل
العلذم إن مل يعلذم  واذاا قذذاا شذيخ اإلسذالم ابذذن دي يذة رهذو هللا: )والواهذذب أن يُعتذرب   أمذور اجلهذذاد 

  أهذل الذدين الصذذثيملو   البذاةن الذاين اذذم صذربة جذا عليذذو أهذل الذدنياو فأمذذا أهذل الذدنيا الذذاين بذرأ
اين ال صذذربة اذذم   النظذذر   ظذذاهر الذذدين فذذال يمصذذا بذذرأيهمو وال بذذرأ  أهذذل الذذدين الذذيعلذذب علذذيهم 

 .(1) الدنيا(
مذذع رسذذوا هللا  وسذذلم صذذلى هللا عليذذوويتذذا يمتذذد أييذذة السذذ ع والطاعذذة مذذا  صذذل لصذذثابة رسذذوا هللا 

عليو الصالة والسالم   صذلمل احلديبيذة  ين ذا اشذتد علذيهم الكذرب جذنعهم مذن الع ذرةو ومذا رأوا مذن 
فكذان ذلذك  صذلى هللا عليذو وسذلم  اضة على املسل ني   الظاهرو ولكنهم امتثلذوا أمذر رسذوا هللا 

 ين ذا تتذب: بسذم  سذلمليذو و صذلى هللا عفتثذاب قريبذابو وصالصذة ذلذك أن سذهيل بذن ع ذرو قذاا للنذ  
علذى ذلذكو ومل يوافذ   صذلى هللا عليذو وسذلمهللا الرهن الر يم: أتتب  مسك اللهمو فواف  معو الن  

وأمذر أن يكتذب   ذد بذن عبذد  صلى هللا عليذو وسذلمسهيل على تتب   د رسوا هللاو فتنازا الن  
  العذام املقبذلو و  الصذلمل أن مذن  وإمنذاهللاو ومنع سهيل   الصلمل أن دكون الع رة   هاا العامو 

أسلم من املشرتني يرده املسل ونو ومن هذاء مذن املسذل ني إم املشذرتني ال يذردو وأوا مذن نُذفِ ذا عليذو 
بعذد  ذاورة عظي ذةو و ينِذا  صذلى هللا عليذو وسذلمالشرط أبو هندا بن سهيل بن ع روو فرده الن  

: ألسذذت نذذ  هللا صذذلى هللا عليذذو وسذذلمللنذذ   عنذذو رضذذي هللا  ذذب الصذذثابة لذذالك  ذذىت قذذاا ع ذذر 
و وعذذدوُّان علذذى الباةذذلي قذذاا: )بلذذى(و قذذاا: فلذذم نعطذذي   ق ذذابي قذذاا: )بلذذى(و قذذاا: ألسذذنا علذذى احلذذ  

لذذالك  فع لذذتو قذذاا ع ذذر: الدنيذذة   ديننذذا إذابي قذذاا: )إين رسذذوا هللا ولسذذت أعصذذيو وهذذو انصذذر (
النذذذاس أن ينثذذذروا و لقذذذوا فلذذذم يفعلذذذواو  صذذذلى هللا عليذذذو وسذذذلمأع ذذذاالبو فل ذذذا فذذذرغ الكتذذذاب أمذذذر النذذذ  

َهذا فشذكا ذلذك فقالذت: احنذر وا لذ  فحذر  فنثذرو و لذ و فنثذر  فدصل على أم سل ة َرِضذَي هللاُ َعنذْ
 بذذو علذذيمو مذذا هللا املصذذاحلو فثصذذل هبذذاا الصذذلمل مذذن (2)النذذاس و لقذذوا  ذذىت تذذاد يقتذذل بع ذذهم بع ذذاب 

ونزلذذت سذذورة الفذذتملو ودصذذل   السذذنة السادسذذة والسذذابعة   اإلسذذالم مثذذل مذذا تذذان   اإلسذذالم قبذذل 
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 ذلك أو أتثرو مث دصل الناس   دين هللا أفواهاب بعد الفتمل   السنة الثامنة.
ين يذوم مو رأيتذوا رأيكذ: )اهت ذرضذي هللا عنذووهاا بربتة ةاعة هللا ورسولو  وااا قاا سهيل بن  نيذ  

. وهذذاا يذذدا علذذى مكانذذة (1) لردددذذو( صذذلى هللا عليذذو وسذذلمأ  هنذذدا لذذو أسذذتطيع أن أراد أمذذر النذذ  
ن الفذذذتمل والنصذذذر مذذذا اذذذم مذذ و فثصذذذلصذذذلى هللا عليذذذو وسذذلموحتكذذذي هم رسذذوا هللا  )رضذذذي(الصذذثابة 

  صل وهلل احل د واملنة.
 ال ابل الرابع:االعتصام  لكتاب والسنة وصاصة أايم الفنت:

صلى هللا عليذو اب على املسلم أن يعتصم  لكتاب والسنة وصاصة   أايم الفنت  وااا  ار الن  
: )دعذوذوا  هلل  عليو وسلمهللا صلىذ منهاو وأمر بلزوم مجاعة املسل نيو فقاا من الفنت واستعا وسلم

 صذلى هللا عليذو وسذلمعذن النذ   رضذي هللا عنذوو وعن أ  هريذرة (2) من الفنت ما ظهر منها وما بطن(
قذالوا: اي رسذوا   لقذى الشذملو ودظهذر الفذنتو ويكثذر ااذر (قاا: )يتقذارب الزمذانو ويذنقش الع ذلو ويُ 

 .(3) . و  لفظ: )يتقارب الزمانو وينقش العلم...( هللاو أوا هوي قاا: )القتلو القتل(
أنو ال  يت زمان إال والا  بعذده أشذر  منذوو فعذن الذزبري بذن عذد   صلى هللا عليو وسلم  وقد بني  الن

قذذاا: أدينذذا أنذذس بذذن مالذذك فشذذكوان إليذذو مذذا يلقذذون مذذن احللذذا  فقذذاا: )اصذذربوا فإنذذو ال  يت علذذيكم 
 .(4)صلى هللا عليو وسلممسعتو من نبيكم   دلقوا ربكم( زمان إال والا  بعده أشر منو  ىت

على األع اا الصاحلة قبل االنشعاا عنها جا  دث مذن الفذنت الشذا لة  صلى هللا عليو وسلمو ث 
أو  املتكذذاثرةو فقذذاا: ) دروا  ألع ذذاا فتنذذاب تقطذذع الليذذل املظلذذمو يصذذبمل الرهذذل مممنذذاب ووسذذي تذذافرابو

 .(5) وسي مممناب ويصبمل تافرابو يبيع دينو بعرض من الدنيا(
: )سذتكون فذنٌت القاعذد فيهذا لمعليذو وسذ صذلى هللاقذاا: قذاا رسذوا هللا  رضي هللا عنووعن أ  هريرة 
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السذذاعيو ومذذن دشذذرَّف اذذا صذذري مذذن القذذائمو والقذذائم فيهذذا صذذري مذذن املاشذذيو واملاشذذي فيهذذا صذذري مذذن 
 .(1)دستشرفوو ومن وهد مللأ أو معاذاب فليعا بو(

مل لة الت سك  لكتاب والسنةو ولذزوم مجاعذة املسذل ني وإمذامهم  ألن مذن واملحر  من مجيع الفنت ا
 صال  ذلك فهو من ال الني.

الْذذذِحرَيَُة ِمذذْن  َ ذذى هللا َوَرُسذذولُُو أَْمذذربا َأن َيُكذذوَن لذذذَُهمُ َوَمذذا َتذذاَن لذذذُِ ْمِمٍن َوال ُمْمِمنَذذٍة ِإَذا قَ  ﴿: دعذذاةقذذاا هللا 
فَذالَ ﴿: ا دعاةو وقا [36األ زابو اةية: ] ﴾ُسوَلُو فَذَقْد َضلَّ َضالالب مُِّبينباأَْمرِِهْم َوَمن يَذْعِش هللا َورَ 

ُدواْ ِ  أَنُفِسِهْم َ َرهبا يتِ َّذ نَذُهْم مُثَّ الَ اَِ ا َقَ ذْيَت َوُيَسذلِ ُ واْ َوَربِ َك اَل يُذْمِمُنوَن َ ىتََّ ُ َكِ ُ وَك ِفيَ ا َشَلَر بَذيذْ
 .[65النساءو اةية: ] ﴾َدْسِلي با

َم اْلِقَياَمذِة َأْعَ ذى و قَذاَا َربِ  َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْترِ  فَِإنَّ لَذُو َمِعيَشذةب َضذنكبا َوحَنُْشذرُُه يَذذوْ  ﴿وقاا دعام: 
ةذوو ] ﴾ىلذَِم َ َشْرَديِن َأْعَ ي َوَقْد ُتْنُت َبِصريبا و قَذاَا َتذَاِلَك أَدَذْتذَك َآاَيدُذنَذا فَذَنِسذيتَذَها وََتذَاِلَك اْليَذذْوَم دُذْنَسذ

فَذْلَيْثذَاِر الَّذِايَن  ﴿: عليذو وسذلمصذلى هللا و وقاا دعام في ن خيال  أمر النذ   [.126 – 124اةايت: 
َنٌة أَْو ُيِصيبَذُهْم َعَااٌب أَلِيمٌ   .[63النورو اةية: ] ﴾خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُدِصيبَذُهْم ِفتذْ

أنذو قذاا: )وهعذل الذاا والصذعار علذى مذن صذال  أمذر و ومذن  صلى هللا عليو وسذلموثبت عن الن  
أنذو قذاا:  صلى هللا عليذو وسذلم  السنن واملسانيد ما أُثر عن الن   هاءو و (2) دشبو بقوم فهو منهم(

 ديو األمر من أمر  يتذا أمذرت بذو أو هنيذت عنذو فيقذوا: بيننذا  (3))ال ألفني أ دتم متكِاب على أريكة
ا وهدان فيو من  الا استثللناهو وما وهدان فيو من  ذرام  رَّمنذاهو أال وإين وبينكم هاا القرآنو ف 

 .(4) وديُت الكتاب ومثلو معو أال وإنو مثل القرآن أو أعظم(أُ 
: )فعلذى تذل مذممن أن ال يذتكلم   شذيء مذن الذدين إال -رهذو هللا  –قاا شيخ اإلسالم ابذن دي يذة 

و وال يتقدم بني يديوو بل ينظر ما قذاا فيكذون قولذو دبعذاب صلى هللا عليو وسلمدبعاب ملا هاء بو الرسوا 
و ومذذذن سذذذلك سذذذبيلهم مذذذن التذذذابعني اذذذم )رضذذذي(مذذذرهو فهكذذذاا تذذذان الصذذذثابة لقولذذذوو وع لذذذو دبعذذذاب أل
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 3601برقم    تتاب املناقبو  ب عالمات النبوة   اإلسالمو
 ،مسددند اإلمددام أنددد بددن حنبددل ،(هذذذ241  ذذد بذذن  نبذذل بذذن هذذالا بذذن أسذذد الشذذيباين )املتذذو : أبذذو عبذذد هللا أهذذد بذذن    -2

 2/50 و م 2001 -هذ  1421الطبعة: األومو و الناشر: ممسسة الرسالة
 األريكذذة: السذذرير   احلللذذةو وال يسذذ ى منفذذرداب أريكذذةو وقيذذل: هذذو تذذل مذذا ادكذذني عليذذوو وقولذذو: ))ال ألفذذني(( يقذذاا: ألفيذذت  -3

 .1/282البن األثريو  الشيء إذا وهددوو وصادفتو. هامع األصواو
سدنن أيب هذذ(و 275ملتذو : أبو داود سلي ان بن األشعث بن إسثا  بن بشري بذن شذداد بذن ع ذرو األزد  السِ ِلْسذتاين )ا  -4
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إب سانو وأئ ة املسل ني  فلهاا مل يكن أ د منهم يعارض النصوص جعقولذوو وال يمسذس دينذاب  ذري 
و وإذا أراد معرفة شيء من الدين نظر في ذا قالذو هللا والرسذوا لمصلى هللا عليو وسما هاء بو الرسوا 

 .(1) ف نو يتعلمو وبو يتكلمو وفيو ينظرو وبو يستداو فهاا أصل أهل السنة( وسلمصلى هللا عليو 
َوالَ  ﴿وال شذذذك أن االصذذذتالف يسذذذبب الشذذذرور الكثذذذريةو والفرقذذذةو والعذذذااب  واذذذاا قذذذاا هللا دعذذذام: 

آا ] ﴾ْولَذذذذَِِك لذذذذَُهْم َعذذذَااٌب َعِظذذذيمٌ َدُكونُذذذواْ َتالَّذذذِايَن دَذَفرَّقُذذذواْ َواْصتَذَلُفذذذواْ ِمذذذن بَذْعذذذِد َمذذذا َهذذذاَءُهُم اْلبَذيِ نَذذذاُت َوأُ 
 [105ع رانو اةية: 
لذذذى إ ذذدى وسذذذبعني فرقذذةو وافرتقذذذت قذذذت اليهذذود عبقولذذو: )افرت  صذذذلى هللا عليذذو وسذذذلموقذذد بذذذني  النذذ  

النصارى على ثنتذني وسذبعني فرقذةو وسذتفرت  هذاه األمذة علذى ثذالث وسذبعني فرقذة تلهذا   النذار إال 
و    و قيذذل: مذذذن هذذم اي رسذذذوا هللاو قذذاا: )هذذذم مذذن تذذان علذذذى مثذذل مذذذا أان عليذذو وأصذذذثا (وا ذذدة(

 أ : هم من تان على مثل ما أان عليو وأصثا . (2) لفظ: )اجل اعة(
عن ارري وتنت  صلى هللا عليو وسلمسوا هللا ناس يسألون ر قاا: تان ال رضي هللا عنووعن  ايفة 

و فقلذذت: اي رسذذوا هللاو إان ُتنَّذذا   هاهليذذة وشذذرو فلذذاءان هللا هبذذاا أسذذألو عذذن الشذذر  افذذة أن يذذدرتين
ارري من شري قاا: )نعم( قلت: هل بعد ذلك الشر من صريي قاا: )نعذم وفيذو  ارري فهل بعد هاا

ف منهم ودنكذر( و قلت: وما دصنوي قاا: )قوم يستنون بعري سنا ويهتدون بعري هدييو دعر  دصن(
فقلت: هل بعذد ذلذك ارذري مذن شذري قذاا: )نعذم دعذاة علذى أبذواب ههذنمو مذن أهذاهبم إليهذا قذافوه 

و قلذت: اي  ا هللا صفهم لناو قاا: )نعمو قوم مذن هلذددنا ويتكل ذون للسذنتنا(فيها(. فقلت: اي رسو 
فقلذذت: فذذإن مل دكذذن  رسذذوا هللاو ف ذذا دذذرى إن أدرتذذين ذلذذكي قذذاا: )دلذذزم مجاعذذة املسذذل ني وإمذذامهم(و

اذم مجاعذة وال إمذذامي قذاا: )فذذاعتزا دلذك الفذر  تلهذذا ولذو أن دعذذص علذى أصذل شذذلرة  ذىت يذذدرتك 
 .(3) لك(املوت وأنت على ذ
: )و   ذذذديث  ايفذذذة هذذذاا: لذذذزوم مجاعذذذة املسذذذل نيو وإمذذذامهمو -رهذذذو هللا  –قذذذاا اإلمذذذام النذذذوو  

 ذذري  ووهذوب ةاعتذذوو وإن فسذ و وع ذذل املعاصذذي: مذن أصذذا األمذوااو و ذذري ذلذذك فتلذب ةاعتذذو  
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 4597و 4596بريوتو   تتاب السنةو  ب شرح السنةو برقم  –ملكتبة العصريةو صيدا ا :الناشرداود، 
 وهذذ1422 الطبعذة: األوموو الناشذر: دار ةذو  النلذاة والبرارش صحيحو   د بن إمساعيل أبو عبد هللا البحار  اجلعفي  -3

 7084برقم    تتاب الفنتو  ب تي  األمر إذا مل دكن مجاعةو
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و وهي هاه األمور الذا أصذرب هبذا وقذد وقعذت  صلى هللا عليو وسلمةو وفيو معلزات لرسوا هللا معصي
 .(1) تلها(

ال دذزاا فذيهم ةائفذة علذى احلذ  منصذورةو ال ي ذرهم مذن  صلى هللا عليو وسذلموال شك أن أمة   د 
صذلى هللا  عذت رسذواو قذاا: مسرضذي هللا عنذوصاام أو صالفهم  ذىت دقذوم السذاعة  حلذديث معاويذة 

يقذذوا: )ال دذذزاا ةائفذذٌة مذذن أمذذا قائ ذذةب لمذذر هللاو ال ي ذذرهم مذذن صذذاامو أو صذذالفهم  هللا عليذو وسذذلم
 .(2) ىت  يت أمر هللاو وهم ظاهرون على الناس(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
دار إ يذذاء  :الناشذذر شددرح النددووش علددى صددحيح مسددلم،هذذذ(و 676أبذو زتذذراي  يذذي الذذدين  ذذا بذذن شذذرف النذوو  )املتذذو :   -1

 12/479و ه1392الثانيةو  :بريواتلطبعة -الرتاث العر  
 3641و برقم 28تتاب املناقبو  ب رقم متف  عليو: أصرهو البحار و     -2
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 : فضل اجلهاد يف سبيل هللا تعاىلالثالث املبحث
 

مذذن أف ذذل مذذا دقذذرب بذذو املتقربذذونو ودنذذافس فيذذو املتنافسذذونو ومذذا ذاك إال ملذذا  هللا إن اجلهذذاد   سذذبيل
نذافقني الذاين ني واملالظذاملهللاو ونصر دينذوو ونصذر عبذاده املذممننيو وق ذع  يرتدب عليو من إعالء تل ة

يصدون النذاس عذن سذبيلوو ويقفذون   ةريقذوو وملذا يرتدذب عليذو أي بذا مذن إصذرا  العبذاد مذن ظل ذات 
الشرك إم أنوار التو يدو ومن هور األداين إم عدا اإلسالم.. و ذري ذلذك مذن املصذاحل الذا ختذش 

 .املممننيو ودعم ارالئ  أمجعني
 

أن هذذنس اجلهذاد فذذرض عذني إمذذا  لقلذبو وإمذذا  للسذانو وإمذذا  ثقيذ والت  :رهذو هللا قذاا ابذن القذذيم
اْنِفذذذذُروا ِصَفافبذذذا َوثَِقذذذذاالب  ﴿ : ملذذذااو فعلذذذذى تذذذل مسذذذذلم أن ااهذذذد بنذذذذوع مذذذن هذذذذاه األنذذذواعو قذذذذاا دعذذذام

ُتْم دَذعْ َوَهاِهُدوا ِلَْمَواِلُكْم َوأَنْذُفِسُكْم ِ  َسِبيِل اَلَِّ َذِلُكْم َصرْيٌ َلُكْم ِإْن    (1)[.41التوبة: ]﴾  َلُ ونَ ُتنذْ
 

واجلهذذاد منذو مذا هذذو  ليذدو ومنذذو مذا هذذو  لقلذبو والذذدعوة  :رهذو هللا وقذاا شذيخ اإلسذذالم ابذن دي يذذة
َهاِهذذذُدوا »و و  احلذذذديث: (2)واحللذذذة واللسذذذان والذذذرأ  والتذذذدبري والصذذذناعةو فيلذذذب بعايذذذة مذذذا وكذذذن

                                                
و رقذم م1998 – ه1418الناشذر: ممسسذة الرسذالةو سذنة النشذر:  زاد املعاد،  د بن أ  بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية و -1

  .(64 /3و )3الطبعة: 
ابذن دي يذة احلذراين احلنبلذي  دقي الدين أبو العبذاس أهذد بذن عبذد احللذيم بذن عبذد السذالم بذن عبذد هللا بذن أ  القاسذم بذن   ذد -2

 /5مو )1987 -هذذذذ 1408األومو  :دار الكتذذذب العل يذذةو الطبعذذذة :الناشذذذر الفتددداوس الكددد س،هذذذ(و  728تذذذو : الدمشذذقي )امل
538).  
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 .(1)ِسَنِتُكمْ ِسُكْم َوأَلْ اْلُ ْشرِِتنَي ِلَْمَواِلُكْم َوأَنْذفُ 
 

 :وقد وردت النصوص الكثرية من الكتاب والسنة دبني ف ل اجلهادو ومكانتو العظي ةو ف ن ذلك
َذارٍَة دُذْنِلذيُكْم ِمذْن  ﴿ :أن اجلهاد هو التلارة الراحبةو قاا دعام اَي أَيذَُّها الَِّايَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكذْم َعلَذى َِ

ُسذولِِو َوََُاِهذذُدوَن ِ  َسذذِبيِل اَلَِّ ِلَْمذذَواِلُكْم َوأَنْذُفِسذُكْم َذِلُكذذْم َصذذرْيٌ َلُكذذْم ِإْن َلَِّ َورَ دُذْمِمنُذذوَن  ِ  * أَلِذذيمٍ َعذَااٍب 
ذذُتْم دَذْعَلُ ذذونَ  ََْذذرِ  ِمذذذْن حَتِْتَهذذا اأْلَهْنَذذذاُر َوَمَسذذا  * ُتنذْ ِتَن ةَيِ بَذذذةب ِ  يَذْعِفذذذْر َلُكذذْم ُذنُذذذوَبُكْم َويُذذْدِصْلُكْم َهنَّذذذاٍت 

ذذذِر اْلُ ذذذْمِمِننيَ  * ْوُز اْلَعِظذذذيمُ اِت َعذذذْدٍن َذلِذذذَك اْلَفذذذَهنَّذذذ ﴾  َوُأْصذذذَرى حتُِبُّوهَنَذذذا َنْصذذذٌر ِمذذذَن اَلَِّ َوفَذذذذْتمٌل َقرِيذذذٌب َوَبشِ 
 .[13 – 10الص : ]
 

عليذذو روى البحذذار  ومسذذلم   صذذثيثيه ا مذذن  ذذديث أ  هريذذرة رضذذي هللا عنذذو أن النذذ  صذذلى هللا 
لَِ ذْن َهاَهذَد ِ  َسذذِبيِلِوو اَل خُيْرُِهذُو إالَّ اجْلَِهذاُد ِ  َسذذِبيِلِوو وَدْصذِديُ  َتِلَ ادِذذِوو ِلْن  اَلَُّ  وسذلم قذاا: َدَكفَّذذلَ 

َوالَّذذِا  نَذْفذذُس  يُْدِصلَذذُو اجلَنَّذذَةو أْو يُذْرِهَعذذُو ِإَم َمْسذذَكِنِو الَّذذِا  َصذذرََ  ِمْنذذُو َمذذْع َمذذا اَنَا ِمذذْن أْهذذٍر أْو َ ِنيَ ذذٍةو
ذٍد بِ  َِتِذِو ِ ذنَي ُتلِذَمو َلْونُذُو لَذْوُن َدٍمو يَذِدِه  َمذا ِمذْن َتْلذٍمو يُ ُ َ َّ ْكلَذُم ِ  َسذِبيِلو اَلَِّ ِإالَّ َهذاَء يَذذْوَم اْلِقَياَمذِة َتَهيذْ

َسذرِيٍَّة دَذْعذُزو ِلِ نَي َمذا قَذَعذْدُت ِصذاَلَف َوِرُ ُو ِمْسٌكو َوالَِّا  نَذْفُس ُ َ ٍَّد بَِيِدِه  َلْواَل َأْن َيُش َّ َعَلى اْلُ ْسذ
ذذُدوَن َسذذَعةبو َوَيُشذ ُّ َعلَذذْيِهْم َأْن يَذَتَحلَُّفذذوا َعذذ ِ  َسذِبيلِ  َلُهْمو َواَل اَِ او َوَلِكذذْن اَل َأِهذذُد َسذَعةب فَذذَأهِْ و اَلَِّ أَبَذذدب ينِ 

 .(2) َأْ ُزو فَأُقْذَتلُ مُثَّ َأْ ُزو فَأُقْذَتُلو مُثَّ   َسِبيِل اَلَِّ فَأُقْذَتُلوَوالَِّا  نَذْفُس ُ َ ٍَّد بَِيِدِه  َلَوِدْدُت َأين ِ َأْ ُزو ِ  
 

أنذذذو أف ذذذل األع ذذذاا بعذذذد اإلوذذذان  هلل ورسذذذولوو روى البحذذذار  ومسذذذلم   صذذذثيثيه ا مذذذن  :ومنهذذذا
ٌن  ديث أ  هريرة رضي هللا عنو أن النذ  صذلى هللا عليذو وسذلم سذِل: أ  الع ذل أف ذلي قذاا: ِإوَذا

 .(3)َهاُد ِ  َسِبيِل اَلَِّو ِقيَل: مُثَّ َماَذاي قَاَا: َ جٌّ َمرْبُورٌ َل: مُثَّ َماَذاي قَاَا: اجلِْ ِ َلَِّ َوَرُسولِِوو ِقي
 

                                                
سدنن أيب هذذ(و 275أبو داود سلي ان بن األشذعث بذن إسذثا  بذن بشذري بذن شذداد بذن ع ذرو األزد  السِ ِلْسذتاين )املتذو :  -1

و وصذذثثو الشذيخ األلبذاين رهذذو هللا   ختذريج أ اديذث مشذذكاة 2504بذرقم  بذريوتو  –املكتبذة العصذريةو صذذيدا  :لناشذرا داود،
 .3821( برقم 1124 /2املصابيمل )

 وهذ1422الطبعة: األومو و الناشر: دار ةو  النلاة البرارش، صحيحو   د بن إمساعيل أبو عبد هللا البحار  اجلعفي -2
 قولو: أو  ني ة إم 3123برقم 

 .83و وصثيمل مسلم برقم 26برقم صثيمل البحار   -3
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إعانة هللا لل لاهد   سبيلوو روى الرتما    سننو من  ديث أ  هريرة رضذي هللا عنذو أن  :ومنها
َلاِهُد ِ   َثاَلثٌَة َ  ٌّ َعَلى اَلَِّ »الن  صلى هللا عليو وسلم قاا: 

ُ
َكادَذُب الَّذِا  َعْوهُنُْم: امل

ُ
َسِبيِل اَلَِّو َوامل

 .(1)يُرِيُد اأَلَداَءو َوالنَّاِتمُل الَِّا  يُرِيُد الَعَفافَ 
أنذو ذروة سذذنام الذدينو روى الرتمذذا    سذننو مذذن  ذديث معذذاذ بذن هبذذل أن النذ  صذذلى هللا  :ومنهذا

ْرَوِة َسذَناِمِوو قلذت: بلذذى اي رسذوا هللا  قذذاا: ِس اأَلْمذِر َوَعُ ذذوِدِهو َوذُ اا لذو: َأاَل ُأْصذربَُك بِذذَرأْ عليذو وسذلم قذذ
 .(2)َرْأُس اأَلْمِر اإِلْساَلُمو َوَعُ وُدُه الصَّاَلُةو َوُذْرَوُة َسَناِمِو اجْلَِهادُ 

 
روى البحذذذذذار  ومسذذذذذلم    أن العذذذذذدوة والرو ذذذذذة   سذذذذذبيل هللا صذذذذذري مذذذذذن الذذذذذدنيا ومذذذذذا فيهذذذذذاو :ومنهذذذذذا

رَِ ُط ) عنذذو أن النذذ  صذلى هللا عليذذو وسذذلم قذذاا: ا مذذن  ذذديث سذهل ابذذن سذذعد رضذي هللاصذثيثيه 
َهذذاو َوَمْوِضذذُع َسذذْوِط َأَ ذذدُِتْم ِمذذَن اجلَنَّذذِة َصذذرْيٌ ِمذذَن الذذ نْذَيا َوَمذذا َعَليذْ نْذَيا َوَمذذا يَذذذْوٍم ِ  َسذذِبيِل اَلَِّ َصذذرْيٌ ِمذذَن الذذدُّ دُّ

َهذذذاو َهذذذا َصذذذرْيٌ  يِل اَلَِّو أَِو العَذذذْدَوةُ ُروُ َهذذذا الَعْبذذذُد ِ  َسذذذبِ ي َوالرَّْوَ ذذذةُ  َعَليذْ نْذَيا َوَمذذذا َعَليذْ و واملذذذراد   (3)(ِمذذذَن الذذذدُّ
 .هللاو أ  اجلهاد سبيل
أن درهذات ا.اهذدين   سذبيل هللا عاليذةو روى البحذار    صذثيثو مذن  ذديث أ  هريذرة  :ومنها

ُ لِْلُ َلاِهذِديَن »م قذاا: الن  صلى هللا عليو وسذلرضي هللا عنو عن  َها اَلَّ ِإنَّ ِ  اجلَنَّذِة ِمَِذَة َدَرَهذٍةو َأَعذدَّ
َ فَاْسذذأَلُوُه الِفذذْرَدْوَسو ِ  َسذذِبيلِ  ذذَ اِء َواأَلْرِضو فَذذِإَذا َسذذأَْلُتُم اَلَّ َرَهَتنْيِ َتَ ذذا بَذذنْيَ السَّ فَِإنَّذذُو  اَلَِّو َمذذا بَذذنْيَ الذذدَّ

ُر َأهْنَاُر اجلَنَّةِ  -ى اجلَنَِّة َسُل اجلَنَِّة َوَأْعلَ أَوْ   .(4)أُرَاُه قَاَا: َوفَذْوَقُو َعْرُ  الرَّْهَِنو َوِمْنُو دَذَفلَّ
بذذن مالذذك أن النذذ  صذذلى هللا عليذذو وسذذلم  وروى البحذذار  ومسذذلم   صذذثيثيه ا مذذن  ذذديث أنذذس

نْذَياوقذذاا: َمذذا َأَ ذذٌد يَذذْدُصُل اجلَنَّذذَة  ُِذذبُّ َأْن يَذرْ  ذذِهيُدو  ِهذذَع ِإَم الذذدُّ َولَذذُو َمذذا َعلَذذى اأَلْرِض ِمذذْن َشذذْيٍء ِإالَّ الشَّ

                                                
 وهذ1422الطبعة: األومو و الناشر: دار ةو  النلاة البرارش، صحيحو   د بن إمساعيل أبو عبد هللا البحار  اجلعفي -1

  1655برقم 
سنن  -اجلامع الكبري  (وهذ792  د بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن ال ثاكو الرتما و أبو عيسى )املتو :  -2

و وقاا الرتما  هاا  ديث  سن 2616برقم و م 1998سنة النشر: و بريوت –الناشر: دار العرب اإلسالمي  ،الرتمذش
 .صثيمل

 وهذ1422الطبعة: األومو و الناشر: دار ةو  النلاة البرارش، صحيحو   د بن إمساعيل أبو عبد هللا البحار  اجلعفي -3
 .1881صثيمل مسلم برقم و و 2892برقم 

 .2790صثيمل البحار  برقم  -4
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نْذَياو فَذيُذْقَتَل َعْشَر َمرَّاٍت لَِ ا يَذَرى ِمَن الَكرَاَمةِ   .(1)يَذَتَ ىنَّ َأْن يَذْرِهَع ِإَم الدُّ
 

أن للشذذهيد عنذذد هللا سذذت صصذذااو روى الرتمذذا    سذذننو مذذن  ذذديث املقذذدام بذذن معذذد    :ومنهذذا
ذِهيِد ِعْنذَد اَلَِّ ِسذتُّ ِصَصذاٍا: يُذْعَفذُر لَذُو ِ  أَوَِّا )هللا صذلى هللا عليذو وسذلم:  واترب قاا: قاا رسذ لِلشَّ

رْبِو َوَ َْمذُن ِمذَن الَفذزَِع اأَلْتذرَبِو َويُوَضذُع َعلَذى َرْأِسذِو َدفْذَعٍةو َويُذَرى َمْقَعَدُه ِمَن اجلَنَِّةو َوُاَاُر ِمْن َعَااِب الَقذ
نْذَيا َوَمذذا ِفيَهذذاو َويذُذذَزوَُّ  اثْذنَذتَذذنْيِ َوَسذذْبِعنَي َزْوَهذذةب ِمذذَن احلُذذوِر العِذذنِيو اَتُ  الَوقَذذاِرو ال َهذذا َصذذرْيٌ ِمذذَن الذذدُّ َياقُودَذذُة ِمنذْ

 .(2)(َوُيَشفَُّع ِ  َسْبِعنَي ِمْن أَقَارِِبوِ 
أن أرواح الشذذذذهداء دسذذذذرح   اجلنذذذذةو ُسذذذذِل عبذذذذد هللا بذذذذن مسذذذذعود رضذذذذي هللا عنذذذذو عذذذذن هذذذذاه  :ومنهذذذذا

ِذذْم يُذْرَزقُذذونَ  ﴿ :يذذةاة آا ع ذذران: ] ﴾ َواَل حَتَْسذذَََّّ الَّذذِايَن قُِتلُذذوا ِ  َسذذِبيِل اَلَِّ أَْمذذَوااتب بَذذْل َأْ يَذذاٌء ِعْنذذَد َرهبِ 
أَْرَواُ ُهذذْم ِ  َهذذْوِف ةَذذرْيٍ ُصْ ذذٍرو َاَذذا قَذَناِديذذُل )و فقذذاا: (3) ذلذذك[ي قذذاا: أمذذا إانَّ قذذد سذذألنا عذذن 169

ُذذذذُم ُمَعلََّقذذذٌة ِ ْلَعذذذذ ْرِ و َدْسذذذرَُح ِمذذذذَن اجْلَنَّذذذِة َ ْيذذذذُث شذذذاَءْتو مُثَّ ََتِْو  ِإَم دِْلذذذذَك اْلَقناِديذذذِلو فذذذذاةََّلَع ِإلَذذذْيِهْم َرهبُّ
ِباي قَ  َنااةالَعةبو َفقاَا: َهْل َدْشتَذُهوَن َشيذْ  .(4)(الُوا: َأ َّ َشْيٍء َنْشَتِهيو َوحَنُْن َنْسرَُح ِمَن اجْلَنَِّة َ ْيُث ِشِذْ

 
إلمذذام أهذذد   مسذذنده مذذن  ذذديث ابذذن عبذذاس رضذذي هللا عنذذو أن النذذ  صذذلى هللا عليذذو وسذذلم وروى ا
ذذَهَداُء َعلَذذى َ رِ ِ )قذذاا:  رُُ  َعلَذذْيِهْم رِْزقُذُهذذْم ِمذذَن اجْلَنَّذذِة ُبْكذذرَةب ِ  قُذبَّذذٍة َصْ ذذرَاَءو خَيْذذ هَنَذذٍر بِبَذذاِب اجْلَنَّذذةِ  (5)الشُّ
 .(6)(َوَعِشيًّا

 
وتأن الشهداء أقسامو منهم من دسرح أروا هم   اجلنةو ومذنهم مذن يكذون ) :رهو هللا قاا ابن تثري

على هاا النهر بباب اجلنةو وقد  ت ل أن يكون منتهى سذريهم إم هذاا النهذرو فيلت عذون هنالذكو 
                                                

 .1877و وصثيمل مسلم برقم 2817صثيمل البحار  برقم  -1
 /2و وقاا: هاا  ديث  سن صثيمل  ريبو وصثثو الشيخ األلباين رهو هللا ت ا   صثيمل الرتما  )1663برقم  -2

 .1358( برقم 132
 .(34 /13صثيمل مسلم )يعين: الن  صلى هللا عليو وسلم. انظر شرح  -3
  .1887و برقم 1و رقم الطبعة: م2006 – ه1427الناشر: دار ةيبةو سنة النشر:  صحيح مسلم،مسلم بن احللا  و  4
 (.28 /13 ر : أ  على هانب هنر. الفتمل الر ين للبنا رهو هللا ) -5
(: وهو إسناد 262 /3   دفسريه )و وقاا  ققوه: إسناده صثيمل. قاا ابن تثري رهو هللا2390برقم (220 /4)  -6

 .هيد
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 .(1)(أعلم ويعدى عليهم برزقهم هناك ويراح. وهللا
ى البحذذذار  ومسذذذلم   صذذذثيثيه ا مذذذن ت ثذذذل الصذذذائم القذذذائمو رو  هللا ومنهذذذا أن ا.اهذذذد   سذذذبيل

َُلاِهذذذِد ِ  َسذذذِبيِل اَلَِّ ) ذذديث أ  هريذذذرة رضذذي هللا عنذذذو أن النذذ  صذذذلى هللا عليذذذو وسذذلم قذذذاا: 
َمثَذذُل امل

ِهذُد ِ  َسذِبيِل اِئِم اْلَقاِنِت ِِباَيِت اَلَِّو اَل يَذْفرُتُ ِمْن ِصَياٍم َواَل َصاَلٍة َ ذىتَّ يَذْرِهذَع اْلُ َلاَتَ َثِل الصَّاِئِم اْلقَ 
 .(2)(اَلَِّ 

ومنها أن ههاد املسلم صري لو من العبذادة سذتني سذنةو روى اإلمذام أهذد   مسذنده مذن  ذديث أ  
 صذذلى هللا عليذذو وسذذلم مذذر بشذذعب فيذذو عذذني عابذذةو هريذذرة رضذذي هللا عنذذو أن رهذذالب مذذن أصذذثاب النذذ 

ذعب  -قذاا: فأعلبذو  لذوت  مث قذاا: الو  ذىت أسذذأا فقذاا: لذو أق ذت هذا هنذا وص -يعذين ةيذب الشِ 
َصذذرْيٌ ِمذذْن ِعبَذذذاَدِة  -يَذْعذذيِن ِ  َسذذِبيِل اَلَِّ  -ُمَقذذذاُم َأَ ذذدُِتْم )النذذ  صذذلى هللا عليذذو وسذذلمو فسذذألو فقذذاا: 

ُ َلُكْم َوَدْدُصُلوَن اجْلَنََّةي َهاهِ َأَ دُِتْم ِ  َأهْ  ُدوا ِ  َسذِبيِل اَلَِّو َمذْن ِلِو ِستِ نَي َسَنةبو أََما حتُِبُّوَن َأْن يَذْعِفَر اَلَّ
 .(4)(و َوَهَبْت َلُو اجلَنَّةُ (3)اَلَِّ فُذَواَ  اَنَقةٍ  قَاَدَل ِ  َسِبيلِ 

 
 َيْسذذَتِو  اْلَقاِعذذُدوَن ِمذذَن اْلُ ذذْمِمِننَي َ ذذرْيُ أُوِة اَل  ﴿ :ومنهذذا ف ذذل ا.اهذذدين علذذى القاعذذدينو قذذاا دعذذام

ُ اْلُ َلاِهذذِديَن ِلَْمذذَوااِِْم َوأَنْذُفِسذذِهْم َعلَذذى ال َّذذَرِر َواْلُ َلاِهذذُدوَن ِ  َسذذِبيلِ   اَلَِّ ِلَْمذذَوااِِْم َوأَنْذُفِسذذِهْم َف َّذذَل اَلَّ
 ُ ُ اْلُ َلاِهذذذذذذذذذِديَن َعلَذذذذذذذذذى اْلَقاِعذذذذذذذذذِديَن َأْهذذذذذذذذذربا اْلَقاِعذذذذذذذذذِديَن َدَرَهذذذذذذذذذةب وَُتذذذذذذذذذالًّ َوَعذذذذذذذذذَد اَلَّ ذذذذذذذذذَل اَلَّ ْسذذذذذذذذذىَن َوَف َّ احلُْ

 .[95النساء: ]﴾ َعِظي با
 
اجلهاد أف ل األع اا  ألنو وسيلة إم إعذالن الذدين ونشذرهو وإعذاد ) :رهو هللا اا ابن دقي  العيدق

 .(5)(أعلم الكفر ود  وو فف يلتو حبسب ف يلة ذلك. وهللا

                                                
 وهذذذذ 1422 الناشذذذر: دار ةيبذذةو سذذذنة النشذذر: تفسدددري ابددن كثدددري رندده هللا،و إمساعيذذل بذذن ع ذذذر بذذن تثذذذري القرشذذي الدمشذذقي -1

 .(263 /3ن الطبعةو )و بدو  م2002
 وهذ1422الطبعة: األومو و الناشر: دار ةو  النلاة البرارش، صحيحو   د بن إمساعيل أبو عبد هللا البحار  اجلعفي -2

 .1878و وصثيمل مسلم برقم 2787برقم 
 .بني احللبتني من الرا ةفُوا  انقة: ب م الفاء ودفتملو هو ما  -3
 .ققوه: إسناده  سنو وقاا  9762برقم (474 /15)  -4
و الناشذر: دار الكتذب   فتح البارش شرح صدحيح البردارشأهد بن علي بن  لر العسقالين أبو الف ل شهاب الدين و  -5

 .(8 /6و) 1السلفية و رقم الطبعة: 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=1989&bk_no=49
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 يذاة صذريبا  هللا هللاو أبذدام ملذا بذاا الشذهداء أنفسذهم مذن أهذل) :رهذو هللا العذز بذن عبدالسذالموقذاا 
لوهاو وهعلهم هريانوو يبيتذون حتذت عرشذوو ويسذر ون مذن اجلنذة  يذث شذاءواو ملذا من  ياهتم الا با

 .(1)(انقطعت آَّثرهم من السروح   الدنيا
 

املبذذذاواو وأف ذذذل مذذذا بالذذذو اإلنسذذذان نفسذذذو ومالذذذوو وملذذذا تانذذذت يشذذذرف البذذذاا بشذذذرف )وقذذذاا أي بذذذا: 
دذذذب الطذذذائعني وأشذذذرفها مذذذن بذذذاا نفسذذذو   أعلذذذى ر  هللا األنفذذذس واألمذذذواا مباولذذذة   اجلهذذذادو هعذذذل

 .(2)(لشرف ما بالو مع  و الكفر و   أهلوو وإعزاز الدين وصون دماء املسل ني
 

أل اديذذذث النبويذذذة الشذذذريفة ال يكذذذون إال ملذذذن قادذذذل ولذذذيعلم أن الف ذذذل الذذذوارد   اةايت الكروذذذات وا
وسذذذذذى ونصذذذذذرة دينذذذذوو روى البحذذذذذار  ومسذذذذذلم   صذذذذثيثيه ا مذذذذذن  ذذذذذديث أ  م هللا إلعذذذذالء تل ذذذذذة

األشعر  قاا: هاء رهل إم الن  صذلى هللا عليذو وسذلم فقذاا: الرهذل يقادذل لل عذنمو والرهذل يقادذل 
ِهذَي اْلُعْليَذاو  اَلَِّ  َمذْن قَادَذَل لَِتُكذوَن َتِلَ ذةُ )ي قذاا: هللا للاترو والرهل يقادل لريى مكانوو ف ن   سبيل

 .(3)(اَلَِّ  فَذُهَو ِ  َسِبيلِ 
 

 دث نفسو  جلهادو وشرف نصرة الدينو روى مسذلم   صذثيثو مذن  ذديث وينبعي لل ممن أن 
ْث بِذِو نَذْفَسذُوو َمْن َماَت )أ  هريرة رضي هللا عنو أن الن  صلى هللا عليو وسلم قاا:  َوملَْ يَذْعُزو َوملَْ ُ َذدِ 

 .(4)(َماَت َعَلى ُشْعَبٍة ِمْن نَِفا ٍ 
 

منذذازا الشذذهداءو روى مسذذلم   صذذثيثو مذذن  ذذديث  هللا الشذذهادةو بلعذذو هللا وإذا صذذد    سذذماا
ذذهَ )سذذهل بذذن  نيذذ  عذذن أبيذذو عذذن هذذده عذذن النذذ  صذذلى هللا عليذذو وسذذلم قذذاا:  َ الشَّ اَدَة َمذذْن َسذذَأَا اَلَّ

                                                
 .84صعز الدين عبد العزيز بن عبد السالم وأ كام اجلهاد وف ائلوو الناشر: مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيعو  -1
 .54املرهع الساب  ص -2
 وهذ1422الطبعة: األومو و الناشر: دار ةو  النلاة والبرارش صحيحو   د بن إمساعيل أبو عبد هللا البحار  اجلعفي -3

 2810برقم 
 هذذو1422الناشذر: دار ةذو  النلذاةو الطبعذة: األومو  صدحيح البردارش،  د بن إمساعيل أبو عبذد هللا البحذار  اجلعفذيو  -4

 .1910برقم 
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ُ َمَنازَِا الشَُّهَداِءو َوِإْن َماَت َعَلى ِفرَاِشوِ   .(ِبِصْدٍ  بَذلََّعُو اَلَّ
 

 :دنبيو
مل املوت الشديدو فقد روى الرتما    سننو مذن  ذديث أ  هريذرة من ترامات الشهيد أنو ال اد أ
ذُد الشَّذهِ )صذلى هللا عليذو وسذلم:  هللا رضي هللا عنو قاا: قذاا رسذوا يُد ِمذْن َمذسِ  اْلَقْتذِلو ِإالَّ َتَ ذا َمذا اَِ
ُد َأَ دُُتْم ِمْن َمسِ  اْلَقْرَصةِ   (1).( اَِ

مذذن األمل إال مثذذل مذذس القرصذذةو فلذذيس   قتذذل الشذذهيد ال اذذد الشذذهيد ) :رهذذو هللا قذذاا ابذذن القذذيم
ى مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبين آدمو ف ذن عذد مصذيبة هذاا القتذل أعظذم مذن مصذيبة املذوت علذ

 (2).(الفرا  فهو هاهلو بل موت الشهيد من أيسر امليتاتو وأف لهاو وأعالها
 

تو ويكفيذذو سذذكرادو وتربذذوو بذذل ُربَّ شذذهيد يعذذين أنذذو دعذذام يهذذون عليذذو املذذو ) :رهذذو هللا قذذاا املنذذاو 
 .(3)(يتلاذ بباا نفسو   سبيل هللا ةيبة هبا نفسو

 
 :بن املبارك رهو هللا إم الف يل بن عياض من ةرسوسوأصتم هباه األبيات الا أرسلها عبد هللا 

 اَي َعاِبَد احلََرْمنِي َلْو أَبْصردَذَنا
 َعبُ َلَعِلْ َت أَنََّك ِ  الِعَباَدِة دَذلْ 

ُه ِبُدُموِعوِ   َمْن َتاَن خَيِْ ُب َصدَّ
 فَذُنُثوُراَن ِبِدَمائَِنا دَذَتَح َّبُ 
َلُو ِ    َ ِةلٍ أَْو َتَان يُذْتِعُب َصيذْ

                                                
سنن  -اجلامع الكبري (و هذ279)املتو :   د بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن ال ثاكو الرتما و أبو عيسى  -1

و وقاا الرتما : هاا  ديث  سن 1668برقم و م 1998سنة النشر: و بريوت –الناشر: دار العرب اإلسالمي  ،الرتمذش
 .:  سن صثيمل1362( برقم 133 /2ت ا   صثيمل الرتما  )  -صثيمل  ريبو وقاا الشيخ األلباين رهو هللا 

 /2و  )1و رقذذذم الطبعذذذة: 1432الناشذذذر: جم ذذذع الفقذذذو اإلسذذذالمي جبذذذدةو سذذذنة النشذذذر:  إغاثدددة اللهفدددان،اجلوزيذذذة وابذذذن قذذذيم   -2
194). 

او  القذذاهر  )املتذذو : زيذذن الذذدين   ذذد املذذدعو بعبذذد الذذرؤوف بذذن ات  العذذارفني بذذن علذذي بذذن زيذذن العابذذدين احلذذداد  مث املنذذ -3
 .(182 /4) 1356األومو  :مصرالطبعة -ارية الكربى املكتبة التل :الناشر فيض القدير،هذ(و  1031
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 دَذتذَْعبُ  َفُحيولَُنا يَذْوَم الصَِّبيثةَ 
 رِيمُل الَعِبرِي َلُكْم وحَنُْن َعِبريانَ 

َناِبكِ   والُعَباُر اأَلْةَيبُ  (1)َرْهُج السَّ
 َقْد َأاَتاَن ِمْن َمَقاِا نَِبيِ َناَولَ 

 قَذْوٌا َصِثيمٌل َصاِدٌ  اَل َيْكِابُ 
 اَل َيْسَتِو  ُ ْباُر َصْيِل هللِا ِ  

 ِ  اْمرٍِئ َوُدَصاُن اَنٍر دَذْلَهبُ أَنْ 
نَذَنا  َهَاا ِتَتاُب هللِا يَنِطُ  بَذيذْ

 لَْيَس الشَِّهيُد ِجَيِ ٍت اَل َيْكِابُ 
 .(2)احلرمو فقرأه وبكىو مث قاا: صد  أبو عبدالرهن ونصملفألفيت الف يل بكتابو   

 .أمجعني هوصثبوآا  وعلى   د نبينا على وسلم هللا وصلى العاملنيو رب هلل واحل د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .الرهج: العبارو والسنابك مجع سنبكو ةرف  افر اريل وهانباه من قدام -1
الناشذذر:  سددري أعددالم النددبالء،هذذذ( 748: مشذذس الذذدين أبذذو عبذذد هللا   ذذد بذذن أهذذد بذذن عث ذذان بذذن قَاْوذذاز الذذاه  )املتذذو   -2

  .(421-378 /8م ) 1985هذ /  1405ممسسة الرسالةو الطبعة: الثالثةو 
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 داءالثالث: حكمة اجلهاد و منزلة الشه الفصل
o األوا:  ك ة اجلهاد   اإلسالم. املبثث 
o ة الشهداء   اإلسالم.الثاين: منزل املبثث 
o الثالث: الرتهيب من درك اجلهاد. املبثث 
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 األول: حكمة اجلهاد يف اإلسالم املبحث
 
 
دعبيذد النذاس هلل و ذده و وإصذراههم مذن عبوديذة العبذاد إم عبوديذة رب العبذاد. قذاا هللا دعذام :  -1
َنٌة َوَيُكذوَن الذ﴿ يُن َلَِّ فَذِإْن انتَذَهذْوا فَذال ُعذْدَواَن ِإال َعلَذى الظَّذالِِ نيَ َوقَادُِلوُهْم َ ىتَّ ال َدُكوَن ِفتذْ البقذرة ] ﴾دِ 
ُ َعلَ  [193: ُ و . وقذذاا َصذذلَّى اَلَّ ْيذذِو َوَسذذلََّم : ) أُِمذذْرُت َأْن أُقَادِذذَل النَّذذاَس َ ذذىتَّ َيْشذذَهُدوا َأْن ال ِإلَذذَو ِإال اَلَّ

ا َرُسذذذوُا اَلَِّ و َويُقِ  ذذذدب يُ ذذذوا الصَّذذذالَة و َويُذْمدُذذذوا الزََّتذذذاَة و فَذذذِإَذا فَذَعلُذذذوا َذلِذذذَك َعَصذذذُ وا ِمذذذينِ  ِدَمذذذاَءُهْم َوَأنَّ ُ َ َّ
  (1) حِبَ ِ  اإِلْسالِم و َوِ َساهُبُْم َعَلى اَلَِّ (َوأَْمَواَاُْم ِإال

 ني . وقد أمجع العل اء علذى أن رد اعتذداء الكفذار علذى املسذلرد اعتداء املعتدين على املسل ني -2
َوقَذذادُِلوا ِ  َسذذِبيِل اَلَِّ الَّذذِايَن يُذَقذذادُِلوَنُكْم َوال دَذْعتَذذُدوا ﴿فذذرض عذذني علذذى القذذادر عليذذو . قذذاا هللا دعذذام : 

َ ال  ُِذذبُّ اْلُ ْعتَذذِدينَ  ا  لبذذون األعذذداء علذذى بقتذذل رؤوس الكفذذر الذذا  تذذانو  [.190:البقذذرة ] ﴾ِإنَّ اَلَّ
ن أ  احلقيذذ  اليهذذوديني . ومذذن ذلذذك : األمذذر حبفذذظ الثعذذذور املسذذل ني و تكعذذب بذذن األشذذرف و وابذذ

)احلدود( من الكفار و وقد ر ب الن  صذلى هللا عليذو وسذلم   ذلذك فقذاا : ) رَِ ُط يَذذْوٍم ِ  َسذِبيِل 
َها ( نْذَيا َوَما َعَليذْ  .(2)اَلَِّ َصرْيٌ ِمْن الدُّ

                                                
و هذ1422الناشر: دار ةو  النلاةو الطبعة: األومو  صحيح البرارش،  د بن إمساعيل أبو عبد هللا البحار  اجلعفيو  -1
   1209احلديث: رقم
  . املرهع السابقة -2
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التعذايب والت ذيي  علذى املسذل ني لريدذدوا . يتا وارسو الكفار من أشذكاا إزالة الفتنة عن الناس -3
َوَمذا َلُكذذْم  ﴿عذن ديذنهم . وقذد نذدب هللا دعذذام املسذل ني لللهذاد إلنقذاذ املست ذذعفني و قذاا دعذام : 

نَذا َأْصرِْهنَذا ِمذْن َوالنِ َسذاِء َواْلِولْذَداِن الَّذِايَن يَذُقولُذوَن َربذَّ ال دُذَقادُِلوَن ِ  َسِبيِل اَلَِّ َواْلُ ْسَتْ َعِفنَي ِمْن الر َِهذاِا 
  .[ 75:النسذاء ] ﴾َهِاِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهُلَها َواْهَعل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْهَعل لََنا ِمذْن لَذُدْنَك َنِصذريبا 

  .ولالك أمر الن  صلى هللا عليو وسلم. ة الدولة اإلسالمية من شر الكفارهاي -4
ُ ِلَيْذذذذِديُكْم َوخُيْذذذذزِِهْم  ﴿م وإصذذذذزاؤهم . قذذذذاا دعذذذذام : إرهذذذذاب الكفذذذذار وإذالاذذذذ -5 هْبُْم اَلَّ قَذذذذادُِلوُهْم يُذَعذذذذاِ 

ُ َعلَذى َمذْن َيَشذاُء ( َويُذْاِهْب َ ذْيَظ قُذلُذوهِبِْم َويَذتُذوُب 14َويَذْنُصرُْتْم َعَلْيِهْم َوَيْشِ  ُصُدوَر قَذْوٍم ُمْمِمِننَي ) اَلَّ
ُ َعلِذذيٌم َ ِكذذيٌم  َوَأِعذذدُّوا َاُذذْم َمذذا اْسذذَتَطْعُتْم ِمذذْن قُذذذوٍَّة َوِمذذْن رَِ ِط  ﴿. وقذذاا : [ 15-14:وبذذة الت] ﴾َواَلَّ

 .[ 60:األنفاا ] ﴾اْرَْيِل دُذْرِهُبوَن ِبِو َعُدوَّ اَلَِّ َوَعُدوَُّتْم 
ِقَتاُا َرأَْيَت الَِّايَن ِ  فَِإَذا أُنزَِلْت ُسورٌَة ُ َْكَ ٌة َوذُِتَر ِفيَها الْ  ﴿ . قاا هللا دعام :تش  املنافقني -6

. فذإن املسذل ني    ذاا  [20:  د] ﴾قُذُلوهِبِْم َمَرٌض يَنظُُروَن ِإلَْيَك َنَظَر اْلَ ْعِشيِ  َعَلْيِو ِمْن اْلَ ْوِت 
الرصذذاء والسذذعة و قذذد ين ذذم إلذذيهم  ذذريهم يتذذن يط عذذون   حتقيذذ  مكاسذذب ماديذذة و وال يريذذدون رفذذع  

ر و وهذمالء قذد خيفذى أمذرهم علذى تثذري مذن املسذل ني و وأتذرب تاشذ  اذم تل ة هللا علذى تل ذة الكفذ
 . ثفظ رو وهو اجلهاد و ألن   اجلهاد باال لروح اإلنسان وهو ما انف  إال لي

 ﴿. أ  : دنقيذتهم مذن ذنذوهبم و وختليصذهم منهذا . قذاا هللا دعذام : ثيش املذممنني مذن ذنذوهبممت -7
ُم نُذَداِواَُ  ُ ال  ُِذبُّ الظَّذالِِ نَي َودِْلذَك اأَلايَّ ُ الَّذِايَن آَمنُذوا َويَذتَِّحذَا ِمذْنُكْم ُشذَهَداَء َواَلَّ ا بَذنْيَ النَّذاِس َولِذيَذْعَلَم اَلَّ

ُ الَِّايَن آَمُنوا َوَوَْثَ  اْلَكاِفرِيَن )140) ذا يَذعْ 141( َولُِيَ ثِ َش اَلَّ ُتْم َأْن دَذْدُصُلوا اجْلَنَّذَة َوَل َّ لَذْم ( أَْم َ ِسبذْ
ُ الَِّايَن َهاَهُدوا ِمْنُكْم َويَذْعَلَم الصَّاِبرِيَن    .[142-140:آا ع ران] ﴾اَلَّ

ذذْيِ  . قذذاا النذذ  صذذلاحلصذذوا علذذى العنذذائم -8 ذذاَعِة ِ لسَّ ى هللا عليذذو وسذذلم : ) بُِعثْذذُت بَذذنْيَ يَذذَدْ  السَّ
ُ َوْ َدُه و ال َشرِيَك َلُو و َوُهِعَل رِ  لَُّة َوالصَّذَعاُر َعلَذى َمذْن َ ىتَّ يُذْعَبَد اَلَّ ي و َوُهِعَل الاِ  ْزِقي حَتَْت ِظلِ  ُر ِْ

ُهْم(َصاَلَ  أَْمرِ  و َوَمْن َدَشبََّو ِبَقْوٍم فَذُهَو مِ   .(1)نذْ
مُ  ﴿. قذذاا هللا دعذذام : اختذذاذ شذذهداء -9  ِإْن َوَْسْسذذُكْم قَذذذرٌْح فَذَقذذْد َمذذسَّ اْلَقذذْوَم قَذذذرٌْح ِمثْذلُذذُو َودِْلذذَك اأَلايَّ

ُ ال  ُِذذذبُّ الظَّذذذ ُ الَّذذذِايَن آَمنُذذذوا َويَذتَِّحذذذَا ِمذذذْنُكْم ُشذذذَهَداَء َواَلَّ ( 140الِِ نَي )نُذذذَداِوُاَا بَذذذنْيَ النَّذذذاِس َولِذذذيَذْعَلَم اَلَّ
ُ الَِّاينَ   [.141-140:آا ع ران] ﴾آَمُنوا َوَوَْثَ  اْلَكاِفرِيَن  َولُِيَ ثِ َش اَلَّ

                                                
هذذو 1422الناشذر: دار ةذو  النلذاةو الطبعذة: األومو  صدحيح البردارش،د بن إمساعيل أبو عبذد هللا البحذار  اجلعفذيو    -1

 2757لرماحو رقم احلديث: ب ما قيل   ا وتتاب اجلهاد والسري

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5060&idto=5619&lang=&bk_no=52&ID=1773
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َولَذذْوال َدفْذذُع اَلَِّ النَّذذاَس بَذْعَ ذذُهْم بِذذبَذْعٍص َلَفَسذذَدْت  ﴿: ا هللا دعذذاملعذذامل مذذن الفسذذاد .قذذا فذذظ ا -10
. قذاا مقادذل رهذو هللا : "لذوال دفذع هللا  [251:البقرة] ﴾اأَلْرُض َوَلِكنَّ اَلََّ ُذو َفْ ٍل َعَلى اْلَعاَلِ نَي 

 ." صربذذذذذوا املسذذذذذاهداملشذذذذرتني  ملسذذذذذل ني و لعلذذذذذب املشذذذذذرتون علذذذذذى األرض فقتلذذذذوا املسذذذذذل ني و و 
 
 

 
 
 
 

 لثاين: منزلة الشهداء يف اإلسالما املبحث
 
 

 الشهادا يف سبيل هللا:
ذذهادُة   سذذبيِل هللِا َمردبذذٌة َعظي ذذٌة َوَنُثهذذا هللاُ دعذذام لِ ذذن  َدَر  حُلصذذوِا عليهذذاو وَصذذَد  الِنيَّذذَة     الشَّ

دينِذذذِو  ذذذىت يُذذذدرَِتها وهذذذَو راٍض ُمط ذذذِِن. دُعذذذَرُف ذلذذذكو فذذذأوَقَ  هلِل نَفَسذذذُوو وبذذذَاَا فيذذذِو روَ ذذذُو انِصذذذراب لِ 
ذذذا  الذذذةٌ  ذذذهادُة   سذذذبيِل هللا لهنَّ ذذذوِتو اذذذا َسذذذَبٌبو وَشذذذرٌطو ونَتيَلذذذٌة.  الشَّ

َ
َشذذذريَفٌة حَتُصذذذُل لِلَعبذذذِد ِعنذذذَد امل

ذذهيُد   اإلسذذالِم هذذو مذذن قادَذذَل لِتكذذوَن َتِل ذذُة هللا هذذَي الُعليذذاو  ذذرَي ةذذاِمٍع   َعذذوٍض أو هذذز  اٍء مذذن والشَّ
نيا  فَي ذذذذوُت صذذذذذاَة اليَذذذذديِن لذذذذذيَس   قَلبِذذذذذِو إالَّ ُ ذذذذبَّ هللا واملذذذذذوتُ  ألهلِذذذذِو حتقيقذذذذذاب ِلشذذذذذهاددِِو  فَنذذذذاِء الذذذذذدُّ

عليذذذذِو الصَّذذذذالُة  - لوِ دانيَّذذذِة لِربِ ذذذذِوو وَدصذذذذديقبا لِوعذذذذِدِه لنَّ مذذذذا ِعنذذذذدُه صذذذرٌي وأَبقذذذذى. قذذذذاا أعذذذذرا ٌّ للنذذذذ ِ  
ذذالم  للَ عذذَنِمو والرَّهذذُل يُقادذذُل ليُذذْاَتَرو ويُقادِذذُل لذذرُيَى َمكانُذذُوو مذذن   َسذذبيِل هللِاي : )الرَّهذذُل يُقادذذلُ -والسَّ

 (2) (1)فقاا: من قادَل لِتكوَن تل ُة هللِا هي الُعليا فهَو   سبيِل هللِا(.
ردَبذُة   َمذن قادَذذَل   سذبيِل هللا وقُتِذَلو َفِ ذن َتذذَرِم هللا دعذام أن

َ
َهَعذَل الشَّذهادَة َدزيذذُد  وال دَنَثِصذُر هذاِه امل

                                                
 وهذ1422الطبعة: األومو و الناشر: دار ةو  النلاة البرارش، صحيحو هللا البحار  اجلعفي  د بن إمساعيل أبو عبد  -1

 3126عن أبو موسى األشعر  عبدهللا بن قيسو الصفثة أو الرقم: 
بذريوتو  صذفثة  –دار املعرفذة  :الناشذر علوم الدين، إحياءهذذ( و 505أبو  امد   د بن   د العزاة الطوسي )املتو :   -2

1279. 
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ثَذذَر مذن ذلِذَكو و  احلَذديِث الذا  يرويذِو أبذو َعن  دِ  اجلِهاِد والِقتاِا واملوِت   َسذبيِلو لتتعذد ى إم أت
ُهريرََة عن رسوِا هللِا عليِو الصَّالُة والسَّالم قولُو: )ما دعدُّوَن الشَّذهيَد فذيُكمي قذالوا: اي رسذوَا اَلَِّو َمذن 

رسذوَا اَلَِّي قذاَا: سبيِل اَلَِّ َفهذَو َشذهيٌد. قذاَا: إنَّ ُشذَهداَء أمَّذا إذاب لقليذٌل. قذالوا: فَ ذن هذم اي  قُِتَل  
َمن قُِتَل   سبيِل اَلَِّ َفهَو َشهيٌدو ومذن مذاَت   سذبيِل اَلَِّ َفهذَو َشذهيٌدو وَمذن مذاَت   الطَّذاعوِن َفهذَو 

هيٌد. قذذاَا ابذذُن ِمقَسذذٍم: أشذذهُد علذذى أبيذذَك   هذذاا احلذذديِث أنَّذذُو َشذذهيٌدو وَمذذن مذذاَت   الذذَبطِن َفهذذَو َشذذ
و  روايذذذٍة: قذذذذاَا عبيذذذذُد اَلَِّ بذذذُن ِمقسذذذذٍمو أشذذذذهُد علذذذى أصيذذذذَك أنَّذذذذُو زاَد   هذذذذاا  قذذذاَا: والَعريذذذذُ  َشذذذذهيٌد.

نِت احلذذديِث أنَّ وَيظَهذذُر   َمذذ (1)احلذذديِثو ومذذن  ذذرَِ  َفهذذَو َشذذهيٌدو و  روايذذٍة زاَد فيِذذِو والعَذذرُِ  شذذهيٌد(و
الرَّسذوُا عليذِو الصَّذذالُة والسَّذالُم املذذوَت  الشَّذهاَدَة ِجنزِلَِتهذا دَذتَِّسذذُع إم ظذروٍف و ذاالٍت تثذذريٍة   يذُث عذذدَّ 

 لطَّذذاُعوِنو أو العَذذَرِ و أو مذذرِض الذذَبْطِنو أو ااَذذْدِمو أو النِ فذذاِس شذذهادةب َدسذذتث ُّ ثذذواَب اةِصذذرَِة وَمنزِلذذَة 
نيا فَذيُذَعسَُّلوَن َوُيَصلَّى عليهم.الشَّهاَدةِ   (3) (2)و وأمَّا   الدُّ

 :أجر الّشهيد
ثِسذذننَي مذذن ِعبذذاِدِه والصَّذذاحلنَي أهذذراب عظي ذذابو وَدَرهذذةب عالِيذذةبو وَعظَّذذَم ُأهذذوَرُهم لن ضذذاَعَ   

ُ
َوعذَد هللا امل

ذذذهداَء جنذذذازَِا ال َيِصذذذُلها احَلَسذذذنَة ِبعشذذذِر أمثاِاذذذا أو يَزيذذذُد إم مذذذا شذذذاَء هللا عظذذذيُم الَكذذذَرمو وصذذذشَّ   هللا الشُّ
وِت ِبعليذذذذِب مذذذا يُوَصذذذذُ  فيذذذذِو َميِ ذذذذت  فذذذذاََترهم فَذذذذرِ نَيو وذََتذذذذَرهم  ذذذريُهمو مثَّ َوصذذذذَ   ذذذذاَاُم بعذذذذَد املذذذذ

نيا فلذذم َيطَ عذذوا    ذذَرُهم بِذذربمٍل ُم ذذاعٍ  َل ذذا َصلَذذت ِمنذذُو نذذواايُهم وَسذذرائِرهم   داِر الذذدُّ َيسَتبِشذذرونو وَبشَّ
َ اْشذذذذرَتَى ِمذذذذَن ﴿ال   هذذذذاٍه لِقذذذذاَء مذذذذا قَذذذذدَّمواو فكذذذذاَن الذذذذرِ بمُل أعظَذذذذَم وَأهذذذذَزاو قذذذذاَا دعذذذذام: مذذذذاٍا و  ِإنَّ اَلَّ

ا َعَليذذِو َ قًّذذا ِ  اْلُ ذْمِمِننَي أَنْذُفَسذذُهْم َوأَْمذَواَاُْم ِلَنَّ َاُذذُم اجْلَنَّذَة يَقذذادُِلوَن ِ  َسذذِبيِل اَلَِّ فَيْقتُذلُذوَن َويْقتَذلُذذو   َن َوْعذدب
يِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوَ  ِبَعْهِدِه ِمَن  جنِْ اَلَِّ فَاْستَذْبِشُروا بَِبيِعُكُم الَِّا  َ يْعُتْم بِذِو َوَذلِذَك ُهذَو اْلَفذْوُز التذَّْورَاِة َواإْلِ

ذذهادُة   سذذبيِل هللا مذذن َأعظَذذِم الُقذذُر ِت وأ َِنهذذا   4.[.111سذذورة التوبذذةو آيذذة: ] ﴾اْلَعِظذذيمُ  ُم فالشَّ َفِفيهذذا يُقذذدِ 
مِمُن أ لى مذا َولِذُك علذى اإلةذالِ  إرضذاءب هلِل 

ُ
وِدفاعذاب عذن ِدينِذِوو فاْسذتثقَّت بِذاِلَك َ نذاب عظي ذاب مذن امل

قامذذاِت وَأ َسذذِنها وأهْباهذذا. وقَذذد 
َ
فذذيِص َتذذَرِم هللا ُسذذبثانُوو وتانذذت مذذن أرفذذِع الرُّدَذذِب وَأْعالهذذاو وأَنَفذذِس امل

 وَمرادِذَب عظي ذٍة العظيِم وأ اديذُث الرَّسذوِا عليذِو الصَّذالُة والسَّذالُم َمنذازَِا عديذدةٍ أوَرَدت آايُت القرآِن 
                                                

 . و صالصة  كم اردث: صثيمل1915رواه مسلمو   صثيمل مسلمو عن أبو هريرةو الصفثة أو الرقم:  -1
 .2016-10-15و اة لع عليو بتاريخ 2009-1-19الشهيد   اإلسالم"و إسالم ويبو  -2
-10-15و اة لع عليو بتاريخ 2003-5-8رادبها و و راهتا"و إسالم ويبو الشهادة   سبيل هللا و دعريفها و م -3

2016. 
بذريوتو صذفثة  –دار املعرفذة  :و الناشذرإحيداء علدوم الددّنينهذذ( و 505أبو  امد   د بن   د العزاة الطوسي )املتو :   -4

311. 
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ذذهادِةو وفي ذا َ يت َعذذرٌض لِذذبعِص مذا ذُتِذذَر   َأهذذِر  َصصَّذها هللاُ لِ ذذْن مذاَت   َسذذبيِلو واسذذتث َّ منزِلَذة الشَّ
  (1)الشَّهيد.

 :الّشهيُد عنَد هللا يف عندادن األحياء
َواَل حَتَْسذَََّّ الَّذِايَن ﴿قَذُوو قذاا دعذام:  دعام من ماَت   َسبيِلِو ُمقِبالب لنَُّو  ذيٌّ ِعنذدُه َاذر  َرز َعدَّ هللا 

ُ ِمذْن فَ  ِذذْم يُذْرَزقُذذوَن و فَذرِِ نَي ِجَذذا آاَتُهذذُم اَلَّ ِشذذُروَن ْ ذذِلِو َوَيْستَذبْ قُِتلُذوا ِ  َسذذِبيِل اَلَِّ أَْمذَوااتب بَذذْل َأْ يَذذاٌء ِعْنذَد َرهبِ 
ْوٌف َعلَذذذْيِهْم َواَل ُهذذذْم َ َْزنُذذذوَن و َيْستَذْبِشذذذُروَن بِِنْعَ ذذذٍة ِمذذذَن اَلَِّ ِ لَّذذذِايَن ملَْ يَذْلَثُقذذذوا هِبِذذذْم ِمذذذْن َصْلِفِهذذذْم َأالَّ َصذذذ
َ اَل ُيِ ذذيُع َأْهذذَر اْلُ ذذْمِمِننَي  شذذارٌة مذذن و و  األايِت بِ [.171-169سذذورة اا ع ذذرانو آيذذة: ] ﴾َوَفْ ذذٍل َوَأنَّ اَلَّ

ودط ذنٌي لِ ذن علذى أثذرِهم أنَّ َاُذم ذاَت املنزِلَذِة ُمسَتبِشذريَن هللِا لنَّ من ماَت   سبيِلِو فهو  ٌي ِعندُهو 
ا نَذَقلهذا مذن  يذاٍة فانيذٍة فيهذا الطيِ ذُب واربيذُث  بَِنعيِم هللِا وِرضوانِوو َف ن أفىن نَفسُو ُ ِلصاب هلِل روَ ُو فإمنَّ

َ زيذرٌة  ذرُي يتنوعذٍةو ونَعيُ هذا أبذدٌ  ال  يٍَّة ال َدفىنو ِ اُرها دائِ ٌة  ذرُي َمقطوعذةو وةيِ باهتذاإم  ياٍة َسرَمد
  (2)َدقلَُّب فيو.

 :الشَّهيُد ُمَشرٌَّف يف َمقامن اآلخرا
ُ عَ ﴿يقوُا هللا دعام:   َ َوالرَُّسوَا فَأُولََِِك َمَع الَِّايَن أَنْذَعَم اَلَّ يِقنَي لَذْيِهْم ِمذَن الَنِبيِ ذنَي َوَمْن يُِطِع اَلَّ َوالصِ ذدِ 

ُ اةيُة الكروَُة اصذِطفاَء   و[69سورة النساءو آية: ] ﴾َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحِلِنَي َوَ ُسَن أُولََِِك َرِفيقبا ودُبنيِ 
وُمرافَذَقتُو   اجلنَّذِة أنَّ ُصثَبتُو هللِا دعام للشَّهيِد ودشريِفِو  ملْنزَِلِةو  ىت  أنَّ ِذترَُه تاَن مقروانب  لنبيِ نَيو و 

  (3)ُهِعَلت ُمكافأةب لِ ن أةاَع هللا وَرسوَلو.
 :يناُل الشَّهيُد درجَة الفنردوسن األعلى يف اجلنَّة

إنَّ َمردبَة الشَّهادِة إذا اسذتثقَّت لِعبذٍد ميَّزدذُو ِبعظذيِم اجلذزاِء وأصذريِهو ذلذَك أنَّ مذن اسذتثقَّها ال َيِصذلها  
نيا يَتذذٌر ويَتادذذُو علذذى فراِ هذا مذذن قَلبِذذو ُمسذذتقرو وأنَّ اةصذذرَة إقبذذاٌا وفيهذذا  بَيقذنٍي صذذاِلشٍ إالَّ  أنَّ َ يادَذذو الذذدُّ

نيا و َعها لهذٍر عظذيٍمو فنذاَا مذا  الِبناُء واجلزاء. فإن َصفى قَلُبُو هلِل ُمقِبالب إليِو مَست روُ ُو عن فناِء الدُّ
ى َرسوِا هللِا عليِو الصَّذالة والسَّذالم أن يذدعو لذو  لشَّذهادِة  إذ متىنَّ علانَا من األهِر  ارِثُة األنصار ُّ 

ذا َصذذَدَ  هللاَ َصذذَدقو فأصذذاَب الِفذذردوس األعلذذى. َروى أنذُس ابذذُن مالذذَك رِضذذَي هللا عنذذُو أنَّ أُمَّ الرُّبَيِ ذذِع  فل َّ
                                                

-17شبكة األلوتةو اة لع عليو بتاريخ  الشهيد والشهادا يف ضوء القرآن والسنة"،(و "2012-3-27زتراي أهد ) -1
10-2016. 
 .2016-10-18األلوتةو اة لع عليو بتاريخ  فضل الشهادا يف سبيل هللا"،(و "2013-7-13عبدا.يد الدهيشي ) -2
الناشذذر: دار ةيبذذة و سذذنة النشذذر:  - تفسددري ابددن كثددريإمساعيذذل بذذن ع ذذر بذذن تثذذري القرشذذي الدمشذذقي أبذذو الفذذداء ع ذذاد الذذدين " 3

 69و سورة النساء 2رقم الطبعة:  و  1999 - 1420



 

~ 47 ~ 

 

فقالذذذْت: )اي نَذذذ َّ اَلَِّو أال  عليذذذو وسذذذلَّم بنذذَت الذذذرباِءو وهذذذي أُمُّ  ارثَذذذَة بذذذِن ُسذذذراَقَةو أدذذِت النذذذ  صذذذلَّى هللاُ 
ُثين عن  ارثََةو وتان قُِتَل يوَم بَذدٍرو أصذابَُو سذهٌم َ ذْرٌب فذإن تذان   اجلنذِة َصذرَبُتو وإْن تذان  ذرَي  حُتدِ 

ِفذرَدوَس ذلكو اهتَذَهدُت عليِو   الُبكاِءي قاا: اي أُمَّ  ارثََة إهنذا ِهنذاٌن   اجلنَّذِةو وإنَّ ابنَذِك أصذاَب ال
  (2)وهاا وعٌد ُصشَّ بِو الشَّهيُد دون  ريِه لِِعظ ِم ما تان عليِو مودُو. (1)َلى(واألعْ 

 :ال يُدعَّذَُّب الشَّهيُد حنَي موتنه
)َروى أبو ُهريرَة رِضَي هللا عنُو عن الرَّسوِا عليو الصَّالُة والسَّالُم أنَُّو قذاا: مذا اذُد الشَّذهيُد مذن مذسِ   

و  هذذاا احلَذذديِث ِبشذذارٌة لِ ذذن أقبَذذَل إم هللِا ينذذو   (3)ُتم مذذن َمذذسِ  القرصذذِة(وت ذذا اذذُد أ ذذدُ   القتذذِل إالَّ 
ذذهيِدو ويُهذذوِ ِن  ذذا ُيسذذهِ ُل هللا ميتذذَة الشَّ املذذوَت   َسذذبيِلِو أنَّذذُو ال ِاذذُد مذذا ِاذذُدُه ميِ ذذُت الِفذذراِ  عنذذَد مودِذذوو إمنَّ

  (4) صروَ  روِح الشَّهيِد تع َِّة منلة.عليِو سكرادِوو  ىت  قاَا بعُص العل اِء أنَّ 
  :َعَمُل الشَّهيدن يُنمَّى له بعَد موته

ذذالم أنَّذذو قذذاا: تذذلُّ ميِ ذذٍت خُيذذَتُم علذذى ع لِذذِو إالَّ  عذذن ف ذذالة بذذن ُعبيذذٍد عذذن رسذذوِا هللا عليذذِو الصَّذذالُة والسَّ
  القيامذذِةو و مذذُن فتنذذِة القذذرِبو ومسعذذتُ الَّذذا  مذذاَت مرابطذذاب   سذذبيِل هللِا  فإنَّذذُو ين ذذي لَذذُو ع لُذذُو إم يذذومِ 

ُ علْيِو وسذلََّم يقذوُا: ا.اهذُد مذن هاهذَد نفَسذوو ذروَن إم قذوِا  (5)رسوَا هللِا صلَّى اَلَّ ُفسِ 
َذَهذَب بعذُص امل

لكذذاِن   قَذذربِه ألنَّ اوانَذذُو ثَبذذَت جودِذذِو   ر ٍط   سذذبيِل هللاو وقذذاَا 
َ
ذذهيَد ال  ُ ذذرُُه امل آصذذروَن أن  أنَّ الشَّ
لكنِي قذد َ  ذرانِِو لكنَّ 

َ
ه ذا ال يفِتنانِذو  لسُّذماِا. وإذا قُتِذل الشَّذهيُد مل يَنقِطذْع َع لُذو الصَّذاحلو بذل يزيذُد امل

  (6)ويت اع .
صاٌل ليَست لنغريه   :للشَّهيدن خن

                                                
 وهذ1422الطبعة: األومو و الناشر: دار ةو  النلاة البرارش، صحيحو   د بن إمساعيل أبو عبد هللا البحار  اجلعفي -1

 .[و صالصة  كم اردث: ]صثيمل2809عن أنس بن مالكو الصفثة أو الرقم: 
 .151كمو صفثة ابن عليبةو إيقاظ اا م شرح منت احل -2
الناشر: دار  ،الرتمذشسنن (و هذ279  د بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن ال ثاكو الرتما و أبو عيسى )املتو :  -3

:  و  صالصة  كم اردث1668م و عن أبو هريرةو الصفثة أو الرقم:  1998سنة النشر: و بريوت –العرب اإلسالمي 
  سن صثيمل.

-18ح  ديث / ما اد الشهيد من مسِ  القتل"و اإلسالم سماا وهوابو اة لع عليو بتاريخ   د صاحل املنلدو "شر  -4
10-2016. 
 . :  سن صثيمل و صالصة  كم اردث1621ف الة بن عبيدو   سنن الرتما و عن الرتما و الصفثة أو الرقم:  -5
 .2016-10-18بتاريخ و اة لع عليو 2003-5-24الشهيد ال ُيسأا   قربه"و إسالم ويبو  -فتوى -6
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صاٍا: أن يُعَفذَر لذو   أوِا قاَا رسوُا هللا صلَّ هللا عليو وسلَّم: إنَّ للش هيِد عنَد هللِا عزَّ وهلَّ ِستَّ صِ 
ِمذذذوو ويَذذذرى مقعذذَده مذذذن اجلنَّذذذِةو وُ َلَّذذذى ُ لَّذذَة اإلوذذذاِنو ويذُذذذَزوََّ  مذذذن احلُذذوِر العِذذذنِيو وُاذذذاَر مذذذن َدفعذذٍة مذذذن د

نيا ومذا  عااِب القرِبو و مَن من الفزِع األترِبو ويُوَضَع على رأِسو اتُ  الَوقاِر الياقودُة منو صرٌي من الدُّ
فذاصتشَّ  (1)وِر العِذنِيو وُيَشذفََّع   سذبعنَي إنسذاانب مذن أقاربِذووَزوََّ  ثِنَتنِي وسذبعنَي زوهذةب مذن احلُذفيهاو ويذُ 

هللاُ الشَّهيَد بستِ  ِصصاٍا مْل مُتنمل لِعريِِه   جَم وِعهاو فُيعَفُر لُو لوِا َدفقٍة مذن دِمذِو أو أوَِّا صذبٍَّة منذُوو 
اإلواِنو وُااُر مذن عذااِب القذرِبو وُ َفذُظ وُ مَّذنو ويُلذبُس ِِنو وُ لَّى ُ لََّة ويرى َمقَعدُه من اجلنَِّة فَيْط 

اتَ  الوقاِر َدكرواب لُو ودعظي اب لقدرِهو ويُزوَُّ  من احلوِر العنِي اثِنتنِي وَسبعنَي حَتديداب ال دكثريابو وُيشذفَُّع 
 (2)  سبعنَي من أقارِِبِو.

 ترك اجلهادالثالث: الرتهيب من  املبحث
مع القدرة عليو تبذرية مذن تبذائر الذانوبيب بذل ال صذالف بذني العل ذاء علذى أن أ  ةائفذة درك اجلهاد 

امتنعت عن ههاد الكفذار أو ضذرب اجلزيذة علذيهم َاهذد هذي بذااهتا  ذىت درهذع إم الصذواب ودلتذزم 
فأوذذا ) :ابذن دي يذة هذاه الفري ذة ارك ذذة الذا ورد هبذا الكتذذاب والسذنة واإلمجذذاعيب قذاا شذيخ اإلسذذالم

فة امتنعذت مذن بعذص الصذلوات املفروضذات أو الصذيام... أو عذن التذزام ههذاد الكفذار أو ضذرب ةائ
اجلزيذذة علذذى أهذذل الكتذذاب و ذذري ذلذذك مذذن واهبذذات الذذدين و رمادذذو الذذا ال عذذار أل ذذد   هثودهذذا 

 انذت مقذرة هبذايب وهذاا يتذاودرتها الا يكفذر اجلا ذد لوهوهبذايب فذإن الطائفذة امل تنعذة دقادذل عليهذا وإن ت
 (3).ال أعلم فيو صالف بني العل اء

وقذذد وردت نصذذوص تثذذرية حتذذار مذذن دذذرك اجلهذذاد ودبذذني عواقذذب درتذذو ودصذذ  النذذاتلني عنذذو لقذذبمل  
  :األوصافيب وإليك بع ا منها

أما هالك الدنيا فالالة واالستعباد ودسذلل الكفذار  واد سبب للهالك   الدنيا واةصرةدرك اجله -1
َوأَنِفُقذذذوا ِ  َسذذذذِبيِل اَلَِّ َوال دُذْلُقذذذذوا ِلَيْذذذذِديُكْم ِإَم  ﴿ :لذذذيهميب وأمذذذذا هذذذذالك اةصذذذرة ف علذذذذوميب قذذذذاا دعذذذذامع

َ  ُِذبُّ اْلُ ْثِسذِننيَ  هذل رهذل مذن  :[ قاألسذلم بذن ع ذران195البقذرة:]  ﴾  التذَّْهُلَكذِة َوَأْ ِسذُنوا ِإنَّ اَلَّ
فقذاا أانس: ألقذى  ,أبو أيوب األنصار   ىت صرقو ومعنا على ص  العدو املهاهرين بذالقسطنطينية
حنذن أعلذم هبذاه اةيذةيب إمنذا نزلذت فينذايب صذثبنا رسذوا هللا صذلى » :أبو أيوب بيده إم التهلكةيب فقاا

                                                
 . : رهالو ثقات صالصة  كم اردثو 5/296اايث يو   جم ع الزوائدو عن عبادة بن الصامتو الصفثة أو الرقم:  -1
 .2016-10-18املكتبة االسالميةو اة لع عليو بتاريخ  -شرح  ديث للشهيد عند هللا ست صصاا "و إسالم ويب  -2
جم ذع امللذك  -الناشر: وزارة الشمون اإلسالمية والدعوة واإلرشذاد السذعودية  جمموع الفتاوس،أهد بن عبد احلليم بن دي ية و -3

 (.(28/503و  م2004 – ه1425فهد لطباعة املصث  الشري و سنة النشر: 
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اإلسذذالم وظهذذر اهت عنذذا معشذذر األنصذذار هللا عليذذو وسذذلم وشذذهدان معذذو املشذذاهد ونصذذرانهيب فل ذذا فشذذا 
صذذثبة نبيذذو صذذلى هللا عليذذو وسذذلم ونصذذره  ذذىت فشذذا اإلسذذالم وتثذذر أهلذذويب جنيذذا فقلنذذا: قذذد أترمنذذا هللا ب

وتنذذا آثذذرانه علذذى األهلذذني واألمذذواا واألوالديب وقذذد وضذذعت احلذذرب أوزارهذذايب فنرهذذع إم أهلينذذا وأوالدان 
« ةو فكانذذت التهلكذذة اإلقامذذة   األهذذل واملذذاا ودذذرك اجلهذذادفنقذذيم فيه ذذايب فنذذزا فينذذا )وأنفقذذوا... اةيذذ

 .وصثثاه  بانواحلاتم ابن رواه
ذا َوَيْسذتَذْبِدْا  ﴿ :دذرك اجلهذاد سذبب لعذااب هللا وبطشذو قذاا دعذام -2 ْبُكْم َعذَاا ب أَلِي ب ِإالَّ دَنِفذُروا يُذَعذاِ 

ُ َعَلى تُ  ِبا َواَلَّ  .[39التوبة:] ﴾ لِ  َشْيٍء َقِديرٌ قَذْومبا َ رْيَُتْم َوال َدُ رُّوُه َشيذْ
ال َيْسذَتْأِذُنَك الَّذِايَن يُذْمِمنُذوَن ِ َلَِّ  ﴿ :من صفات املنافقني قاا دعذام درك اجلهاد والفرح  لقعود -3

ُ َعلِذذيٌم ِ ْلُ تَِّقذذنيَ  َذذا  * َواْليَذذذْوِم اةِصذذِر َأْن ُاَاِهذذُدوا ِلَْمذذَوااِِْم َوأَنُفِسذذِهْم َواَلَّ َيْسذذَتْأِذُنَك الَّذذِايَن ال يُذْمِمنُذذوَن ِإمنَّ
 :[ وقذذاا سذذبثانو45-44التوبذذة:] ﴾ اةِصذذِر َواْراَتبَذذْت قُذلُذذوهُبُْم فَذُهذذْم ِ  َريْذذِبِهْم يَذذرَتَدَُّدونَ ِ َلَِّ َواْليَذذذْوِم 

ْمذذذَوااِِْم َوأَنُفِسذذِهْم ِ  َسذذذِبيِل اَلَِّ فَذذرَِح اْلُ َحلَُّفذذذوَن ِجَْقَعذذِدِهْم ِصذذذالَف َرُسذذوِا اَلَِّ وََترُِهذذذوا َأْن ُاَاِهذذُدوا لَِ  ﴿
فَذْلَيْ ذَثُكوا قَلِذذيالب َوْليَذْبُكذوا َتثِذذريبا  * نِفذُروا ِ  احْلَذذرِ  قُذْل اَنُر َهَهذنََّم َأَشذذدُّ َ ذرًّا لَذْو َتذذانُوا يَذْفَقُهذونَ َوقَذالُوا ال دَ 

 [82-81التوبة:] ﴾ َهزَاءب ِجَا َتانُوا َيْكِسُبونَ 
َدفْذذُع اَلَِّ  َولَذذْوال ﴿ :سذذبب إلفسذذاد أهذذل األرض  لق ذذاء علذذى ديذذنهميب قذذاا دعذذام دذذرك اجلهذذاد -4

َ ُذو َفْ ذٍل َعلَذى اْلَعذاَلِ نيَ  [. وقذاا 251البقذرة:] ﴾ النَّاَس بَذْعَ ُهْم بِبَذْعٍص َلَفَسَدِت اأَلْرُض َوَلِكنَّ اَلَّ
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِهُد يُاْ َوَلْوال َدْفُع اَلَِّ النَّاَس  ﴿ :سبثانو َتُر ِفيَها بَذْعَ ُهْم بِبَذْعٍص َاُدِ 

 .[40احلج:] ﴾اْسُم اَلَِّ َتِثريبا
والشذهادة واملعذنم والرتبيذذة  دذرك اجلهذذاد يفذوت مصذاحل عظي ذة وف ذائل مجذة منهذذا األهذر والثذواب -5

 .وإعزازهمودفع شر الكفار وإذالاميب ورفع شأن املسل ني 
هللا دعذام مذن صذرب درك اجلهاد قد يعرض لعقوبة عاهلذة دنذزا  لقاعذدين عذن اجلهذاديب ت ذا قذش  -6

اَي  ﴿ :عليذو الصذالة والسذالم أن يذدصلوا األرض املقدسذة فقذالوا موسذى بذين إسذرائيل ملذا ةلذب إلذيهم
ا َمذا َداُمذوا ِفيَهذذا فَاْذَهذْب أَنْذ قَذذاَا َربِ   * َت َوَربُّذَك فَذَقذذاِدال ِإانَّ َهاُهنَذا قَاِعذُدونَ ُموَسذى ِإانَّ لَذْن نَذْدُصَلَها أَبَذذدب

نَذنَذذا َوبَذذنْيَ اْلَقذذْوِم اْلَفاِسذذِقنيَ ِإين ِ ال أَمْ  َذذا ُ َرََّمذذٌة َعلَذذْيِهْم أَْربَعِذذنَي  * لِذذُك ِإالَّ نَذْفِسذذي َوَأِصذذي فَذذافْذُرْ  بَذيذْ قَذذاَا فَِإهنَّ
[. وقذذد وعذى أصذذثاب 26-24املائذدة:] ﴾ َعلَذذى اْلَقذْوِم اْلَفاِسذذِقنيَ  َسذَنةب يَِتيُهذذوَن ِ  اأَلْرِض فَذال ََتْسَ 

ملذا استشذارهم رسذوا هللا صذلى هللا  بذدر هللا عليو وسذلم هذاا الذدرس هيذدايب ففذي يذومرسوا هللا صلى 
إان ال نقذذوا لذذك ت ذذا قالذذت بنذذو إسذذرائيل »اي رسذذوا هللا:  :املقذذداد عليذذو وسذذلم   القتذذاايب قذذاا لذذو

 .البحذار  رواه« فاذهذب أنذت وربذك فقذادال إان هاهنذا قاعذدونيب ولكذن أمذص وحنذن معذك موسذى لذذ
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إذا ضذذن النذذاس  لذذدينار والذذدرهم ودبذذايعوا  لعينذذةيب وادبعذذوا  ) : صذذلى هللا عليذذو وسذذلموقذذاا رسذذوا هللا
 .( مأذانب البقريب ودرتوا اجلهاد   سبيل هللا أنزا هللا هبم بالء فلم يرفعو عنهم  ىت يراهعوا دينه

ْبُكْم َعذَاا ﴿ :دذرك اجلهذاد سذبب للذاا وااذوان قذاا دعذام -7 ذا َوَيْسذتَذْبِدْا قَذْومبذا ِإالَّ دَنِفذُروا يُذَعذاِ   ب أَلِي ب
ُ َعَلى ُتلِ  َشْيٍء قَذِديرٌ  ِبا َواَلَّ لذِن  ) :[ قذاا صذلى هللا عليذو وسذلم39التوبذة:] ﴾ َ رْيَُتْم َوال َدُ رُّوُه َشيذْ

لذانب البقر ودبايعتم  لعينة ليلزمنكم هللا مالة   رقابكم ال دنفك  ذىت دتوبذوا  درتتم اجلهاد وأصاو
 .(1)( يب ودرهعوا إم ما تنتم عليوإم هللا

هاه بعص عواقب درك اجلهاديب ودفصيلها يطوايب فاللهم أقم علم اجلهاد واق ذع أهذل الزيذا والفسذاديب 
  .انشر رهتك على العباد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 هذ(و275ِلْستاين )املتو : ري بن شداد بن ع رو األزد  الس ِ أبو داود سلي ان بن األشعث بن إسثا  بن بش 1

 3462رقم احلديث:بريوت  -املكتبة العصريةو صيدا  :الناشرو داودسنن أيب 
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 اخلامتة

ودرديٍب وحتليٍل ٍع حب د هللا دعام ومنتو ودوفيقو أمَت نا هاا البثث جا يسره هللا دعام لنا من مج
ك ة اجلهاد   ضوء  القرآن و السنةيب وذلك من صالا إي اح مفهوم اجلهاديب وما في ا يتعل  حب

اجلهاد   اإلسالمو و منزلة تيفية    ك و ومكانتويب وأنواعوو و ف ل اجلهاد   سبيل هللو و
وقد عين  هاد.اجل  وا الشهداء   اإلسالمو و الرتهيب من درك اجلهاد و ري ذالك من األقواا

البثث  جلانب التطبيقييب  يث د  ن دراسة مناذ  متنوعة ألوهو القراءات العشر املحتلفةيب 
 ومن مث انتهى هاا البثث إم نتائج ودوصيات متعددةو ومن أيها:
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 نتائج البحث:
و ويعد   • فرض هللا دعام اجلهاد على املسل ني إلعالء تل ة احل  ونشر الدين اإلسالمي 

جلهاد فرض تفايٍة فإذا قامت بو مجاعٌة من املسل ني سقل عن البقيةو قاا دعام:  كم ا
َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َهَهنَُّم َوبَِِْس اْلَ ِصرُي( )اَي أَيذَُّها النَِّ ُّ َهاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُ َناِفِقنَي َواْ ُلْظ 

 [9]التثرمي:
 دينو دون قتل من شهيدو فهو مالو دون تلق من .دفاع ههاد نوعان: اإلسالم   هاداجل •

وههاد الطلب: إلزالة العقبات الا حتوا بني الناس وبني مساع احل و ليس  .شهيد فهو
اادف منو إزالة العقباتو حتطيم احلواهزو وش  الطري  إم أن اادف سفك الدماءو إمنا 

 .يصل اإلسالم إم قلوب البشريةو فتط أن بو ودرضاه
اجلنةو فاجلهاد من األسباب الا دقود إم دصوا اجلنةو فحصش هللا دعام   ب الدصوا إم  •

 اْلُ ْمِمِننَي أَنُفَسُهْم َوأَْمَواَاُم ِلَنَّ صاصاب يدصل منو ا.اهدينو قاا دعام: )ِإنَّ اَلََّ اْشرَتَٰى ِمنَ 
 [.111َاُُم اجْلَنََّة( ]التوبة:

 دعامو ونيل األهر العظيم.حتقي  ارري والفالح معفرة الانوب واحلصوا على رهة هللا •
 وحتقي   بة هللا دعام ووقايتو من العااب األليم. 

ت اا اإلوان  هلل دعام و سن اإلسالم   حتقي  ارري   الدنيا فاجلهاد يعد من دليل •
 و سن الظن  هلل دعام وقو ة اليقنيو وحتقي  العزة لل سل ني وق ع املشرتني ومتثيش

 .القلوب
 فيلب علينا أن نعلم عن هاا املوضوع وبو نع ل وحنصل علي رضاء هللا سبثانو ودعاة.
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 املراجع و املصادر
 
 الكرميالقرآن  •
الناشر: وزارة الشمون اإلسالمية والدعوة  جمموع الفتاوس،أهد بن عبد احلليم بن دي ية و •

 – 1425لطباعة املصث  الشري و سنة النشر:  جم ع امللك فهد -واإلرشاد السعودية 
2004. 

فتح البارش شرح صحيح أهد بن علي بن  لر أبو الف ل العسقالين الشافعي و  •
 وبدون الطبعة.  1379بريوتو  -دار املعرفة  :و الناشر البرارش

ي أبو   د موف  الدين عبد هللا بن أهد بن   د بن قدامة اجل اعيلي املقدسي مث الدمشق •
مكتبة  :الناشر املغين البن قدامة،هذ(و 620احلنبليو الشهري  بن قدامة املقدسي )املتو : 

 .بدون ةبعة :م و  الطبعة1968 -هذ 1388 :القاهرةو اتريخ النشر
أبُو َعْبِد اَلَِّ ُ َ َُّد ْبُن َأْهََد ْبِن أ  بكر بن فرح األنصار  ارزرهي مشس الدين القرة    •

القاهرةو الطبعة: الثانيةو  –الناشر: دار الكتب املصرية  تفسري القرطيب، هذ(و671 )املتو :
  .م 1964 -هذ 1384

ممسسة الرسالةو سنة  اشر:الن زاد املعاد، وإلمام مشس الدين أ  عبد هللا ابن القيم اجلوزيةا •
 .بدون الطبعة ورقم الطبعة: 1998 هذ /1418 النشر:

أبو داود سلي ان بن األشعث بن إسثا  بن بشري بن شداد بن ع رو األزد  السِ ِلْستاين  •
 .وتبري  –املكتبة العصريةو صيدا  :الناشر سنن أيب داود،هذ(و 275)املتو : 

السنن  هذ(و303ارراساينو النسائي )املتو :  أبو عبد الرهن أهد بن شعيب بن علي •
 1406الثانيةو  :الطبعة  لب –ب املطبوعات اإلسالمية مكت :الناشرالصغرس للنسائي، 

  م.1986 –

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=127&ID=962
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 إحياء علوم الدّنين،هذ( و 505أبو  امد   د بن   د العزاة الطوسي )املتو :  •
 .بريوت –دار املعرفة  :الناشر

 - تفسري ابن كثريري القرشي الدمشقي أبو الفداء ع اد الدين "إمساعيل بن ع ر بن تث •
 .2رقم الطبعة:  و  1999 - 1420يبة و سنة النشر: الناشر: دار ة

و 1432سنة النشر:  جممع الفقه اإلسالمي جبدا،ابن قيم اجلوزية وإ اثة اللهفانو الناشر:  •
 .1رقم الطبعة: 

شبكة  يف ضوء القرآن والسنة"، الشهيد والشهادا(و "2012-3-27تراي أهد )ز  •
 .2016-10-17األلوتةو اة لع عليو بتاريخ 

 هذ(و537ع ر بن   د بن أهد بن إمساعيلو أبو  فشو جنم الدين النسفي )املتو :  •
املطبعة العامرةو مكتبة املثىن ببعدادو اتريخ  :الناشر طلبة الطلبة يف املصطلحات الفقهية،

  .ون ةبعةبد :هذو  الطبعة1311 :النشر
السعادات املبارك بن   د بن   د بن   د ابن عبد الكرمي الشيباين  جمد الدين أبو •

 -العل ية املكتبة  :الناشر النهاية يف غريب احلديث،هذ( 606اجلزر  ابن األثري )املتو : 
 .م1979 -هذ 1399بريوتو 

اهلداية  (و1350)   د بن قاسم األنصار و أبو عبد هللاو الرصاع التونسي املالكي •
 و الناشر: املكتبة العل ية بريوتوالكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية

 .)الطبعة األوم(
و الشرح املمتع على زاد املستقنعهذ(و 1421  د بن صاحل بن   د العثي ني )املتو :  •

 .هذ 1428 - 1422األومو  :دار ابن اجلوز و الطبعة :دار النشر
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الناشر: دار ةو   صحيح البرارش،  د بن إمساعيل أبو عبد هللا البحار  اجلعفيو  •
النلاة )مصورة عن السلطانية إبضافة درقيم درقيم   د فماد عبد الباقي(و الطبعة: األومو 

 .هذ1422
االختيارات الفقهية لشيإل اإلسالم ابن عايص بن فدو و  بن هزاء احلارثي وآصرون و  •

 .1لطبعة: ر: تنوز إشبيلياو رقم اشالناتيمية، 
و 2006 – 1427شر: الناشر: دار ةيبةو سنة الن صحيح مسلم،مسلم بن احللا  و  •

 .1رقم الطبعة: 
األلوتةو اة لع  فضل الشهادا يف سبيل هللا"،(و "2013-7-13عبدا.يد الدهيشي ) •

 .2016-10-18عليو بتاريخ 
هذ(و 279و الرتما و أبو عيسى )املتو :  د بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن ال ثاك  •

 . م 1998بريوتو سنة النشر:  –الناشر: دار العرب اإلسالمي  سنن الرتمذش،
"و اإلسالم سماا ما جيد الشهيد من مسّن القتل  د صاحل املنلدو "شرح  ديث /  •

 .2016-10-18وهوابو اة لع عليو بتاريخ 
سري هذ( 748عث ان بن قَاْواز الاه  )املتو : مشس الدين أبو عبد هللا   د بن أهد بن  •

 .م  1985هذ /  1405الناشر: ممسسة الرسالةو الطبعة: الثالثةو أعالم النبالء، 
زين الدين   د املدعو بعبد الرؤوف بن ات  العارفني بن علي بن زين العابدين احلداد  مث  •

 -املكتبة التلارية الكربى  :شرالنا فيض القدير،هذ(و  1031ملناو  القاهر  )املتو : ا
 م.1356األومو  :مصرالطبعة
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