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 . احلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه
 :وبعد

ًفإين أمحد اهللا الذي ال إله غريه وال رب سواه، وأسأله أن جيعل عميل خالصا لوجهه 
 .الكريم ال يشوبه يشء من املقاصد الدنيئة التي تفنى بفناء الدنيا وتزول بزواهلا

ٍ من بيان للحق باألدلة الرشعية يف حكم ثم إين أشكر اهللا عىل ما وفقني إليه
َاجلهاد الذي ظل خافيا عىل كثري من الشباب برهة من الزمن؛ حيث زعم هلم أن  ِ ُ ً َّ

 .اجلهاد قد حتول حكمه يف هذا الزمن من فرض كفاية إىل فرض عني
 وقد بينت بفضل من اهللا وتوفيق منه بطالن هذا االدعاء من وجوه عدة، وأجبت

ي ربام انطلت عىل من ضعف إملامه بالنصوص الرشعية، فظهر الكتاب عىل الشبه الت
ً مقنعا #رسالة اإلرشاد إىل بيان احلق يف حكم اجلهاد$: عىل صغر حجمه، وهو كتاب

 .ملن وفقه اهللا يف هذا احلكم إىل حد كبري وملن قرأه بتجرد
 . ً أن ينفع به، وأن جيعله ذخرا يل يوم لقاه-َّجل شأنه-فأسأل اهللا 

َوهذه مقدمة للطبعة الثالثة، فاحلمد هللا عىل ما أنعم، والشكر له عىل ما علم وفهم َّ َ َّ. 
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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ًاحلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه كام حيب ربنا ويرىض، والص ً ً الة والسالم ً
ًعىل من اختاره اهللا هلداية البرشية؛ فجعله أزكى الناس نفسا وأطيبهم قلبا وأحسنهم  ً
ًخلقا وأقومهم منهجا وأعلمهم باهللا وأتقاهم وأخشاهم له، فصىل اهللا وسلم عليه  ً

 .وعىل آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

 باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ولو جًوله حممدا فإن اهللا أرسل رس
كره املرشكون، أرسله برشيعة سمحة ودين يتصف باحلق والعدل واليرس 
َوالشمولية يف مجيع أحكامه وترشيعاته، وأزال منه احلرج والعنت واملشقة رمحة منه  َ َ

ًهبذه األمة وتفضال عليهم، ومنا وإحسانا إليهم، وامتن عليهم  بذلك يف أكرم ً 
x wv u t s r ﴿:  فقالجالكتب وعىل لسان أكرم الرسل 
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هو اجتباكم، يا هذه األمة؛ اهللا اصطفاكم واختاركم $: tقال ابن عباس 

 z ﴿ بأكرم رسول وأكمل رشع عىل سائر األمم، وفضلكم ورشفكم وخصكم
ما كلفكم : ؛ وما جعل عليكم يف الدين من حرج، أي﴾} | { ~ � ¡¢

ًما ال تطيقون وما ألزمكم بيشء يشق عليكم إال جعل لكم فرجا وخمرجا ً#. 
 بني األمر باجلهاد ورفع احلرج من التكاليف الدينية يف Tويف مجع اهللا : قلت

ض كفاية ال فرض عني، ومن زعم أن اجلهاد آية واحدة إشارة إىل أن اجلهاد فر
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َّفرض عني فقد زعم أن يف التكاليف اإلسالمية حرجا ومشقة وعنتا، ورد خرب اهللا  ًً
: الذي أخربه عباده وامتن به عليهم يف كتابه يف هذه اآلية وغريها حيث يقول

﴿¢¡ � ~ } | { z y x wv u t s r ﴾
 .]٧٨:احلج[

̈ © ª » ¬ ®̄ ﴿: ويقول  .]١٨٥:بقرةال[﴾ § 
 .]١٦:التغابن[﴾ z y x w﴿: ويقول
 .]٢٨٦:البقرة[﴾ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴿: ويقول

، رواه مسلم عن أيب هريرة، #قد فعلت$:  أن اهللا تعاىل قالجوأخرب النبي 
 ! بام ليس يف وسعها؟جأفيعقل بعد هذا أن يكلف اهللا أمة حممد 

مر ال يطاق وتكليف بام وإن ذهاب مجيع الرجال املكلفني إىل ميادين اجلهاد أ
ال يستطاع، وقد زعم قوم من املعارصين أن اجلهاد أصبح اآلن فرض عني، وذلك 
ألن دخول العدو يف بلد من بلدان املسلمني قد حول اجلهاد من فرض كفاية إىل 

 .ٌفرض عني؛ بل زعموا أن اجلهاد اآلن نظري للصالة والزكاة والصوم
ب العلم حتى أصبح حكم اجلهاد هو وقد اغرت بقوهلم هذا كثري من طال

حديث الساعة وحمل القيل والقال واملناظرة واجلدال غافلني عام جيره قوهلم هذا من 
بلبلة لألفكار وتكليف بام ال يطاق، وقول عىل اهللا ورسوله بدون دليل، ولو أمعنوا 

ًالنظر قليال وتأملوا يف األدلة جيدا وتركوا الثورة التي تتجاوز احلدود؛  لعلموا أن القول ً
 يستطيعون أن بأن اجلهاد فرض عني كالصالة، والزكاة، والصوم، يلزمهم بإلزامات ال

 .يقولوا هبا إال أن يروا رأي اخلوارج
ًأنه يلزمهم أن يقولوا بأن من ترك اجلهاد كفر كفرا خيرجه من امللة، ألن : أوهلا

ًمن ترك الصالة عامدا كفر كفرا خيرجه من امللة لألدلة  التي تنص عىل ذلك، وإذا ً
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جعلوا اجلهاد مثل الصالة لزمهم يف تركه مع القدرة عليه ما يلزم يف ترك الصالة 
ًعمدا فيلزمهم أن يقولوا إن تارك اجلهاد مع القدرة عليه كافر كفرا خيرجه من امللة،  ً

فن  يكتبني به زوجته منه، وال يعاد إذا مرض، وال تتبع جنازته إذا مات وال يغسل وال
وال يصىل عليه، وال يدفن يف مقابر املسلمني، وال يرث من مورثه إذا مات مورثه 

 .ًوال يرثه وارثه إذا مات هو بل يكون ماله فيئا لبيت مال املسلمني كحال املرتد
ِيلزمهم أن يقولوا إن من فر من الزحف كفر وخرج من امللة مع أن : ًثانيا َ

 .فرهعلامء املسلمني قد أمجعوا عىل عدم ك
 يلزمهم أن يقولوا إن مرتكب الكبرية كافر خملد يف النار وهذا مذهب :ًثالثا

 .ً كفاراجاخلوارج الذين سامهم النبي 
إذا كان اجلهاد فرض عني فيلزم من يقول هذا القول أن يذهب إىل : ًرابعا

ميادين القتال فال يعود حتى ينترص املسلمون، أو يبقى يف امليدان حتى يموت وإال 
 .إنه قد قال ما ال يفعلف

يلزمهم أن يوجبوا عىل كل مكلف من الرجال أن يتوجه إىل ميادين : ًخامسا
القتال، ويرتكوا ما وراءهم من أبناء وزوجات وأعامل ووظائف فيؤدي ذلك إىل 
تعطيل الزراعة والصناعة والتجارة وغري ذلك من أسباب املعيشة، ويؤدي إىل 

األمري والقايض فال يبقى معهم إال النساء واألطفال تعطيل الوظائف وإن استثنينا 
 .بغري عائل

ويؤدي ذلك إىل احلشد يف بلد واحد وترك مجيع بلدان املسلمني لقمة : ًسادسا
 .سائغة للعدو يأخذها متى شاء

ويرتتب عىل ذلك التكليف بام ال يطاق، ويف ذلك خمالفة لكتاب اهللا : ًسابعا
 .العلم وإمجاع أهل جوسنة رسول اهللا 
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اجلهاد فرض عني؛ فقد حكم بغري حكم اهللا ورسوله، : إن من قال: ًثامنا
º ¹ « ¼ ﴿: وقال بغري ما قال اهللا ورسوله واهللا تعاىل يقول
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ﴾]١٢٢:التوبة[. 

 جإن اجلهاد فرض عني فقد زعم أن عليهم أن ينفروا كافة والنبي : ومن قال
 وأقام الصالة وصام رمضان كان حقا عىل اهللا أن من آمن باهللا وبرسوله $: يقول

 .#يدخله اجلنة جاهد يف سبيل اهللا أو جلس يف أرضه التي ولد فيها
إن اجلهاد فرض عني فقد قال خالف ذلك وأوجب يف الدين ما مل : ومن قال

 .يوجبه اهللا ورسوله
! " # $ ﴿: فام تقولون يف قول اهللا تعاىل: فإن قيل

 .]٤١:بةالتو[﴾ % & ' ) (*
 .]٣٩:التوبة[﴾ g f e d c﴿: وقوله

 .وغريها من اآليات التي تفيد وجوب النفري عىل اجلميع
 أن الذي جيب علينا أن نجمع بني اآليات املتعارضة حتى نكون قد :فاجلواب

عملنا بجميع آيات القرآن، وهذه اآليات قد عارضتها آيات آخرى تفيد عدم 
. ]١٢٢:التوبة[﴾  « ¼ ½¾º ¹﴿: الوجوب العيني كآية براءة

! " # $ % & ' ) ( * + , ﴿: اآلية، وآية النساء
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:  بني املجاهدين والقاعدين بالوعد باحلسنى وآية املزملIَّحيث رشك اهللا 
﴿ S RQ P O N M L K J IH G F E D 
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وشملهم حيث جعل الضاربني يف األرض مقرونني مع املجاهدين يف سبيل اهللا 

بالتيسري، فهذه اآليات حتمل عىل احلكم العام وتلك اآليات التي يفيد ظاهرها 
وجوب النفري عىل اجلميع قد رصح املفرسون أهنا نزلت يف املنافقني الذين ندهبم 

 .ثاقلوا وانتحلوا املعاذير الكاذبة للخروج معه فتجرسول اهللا 
وإذا $: ونحن نقول إن من عينهم اإلمام جيب عليهم أن ينفروا لقوله

 .#استنفرتم فانفروا
 .وإن تأخروا كانوا داخلني يف حكم تلك اآليات، واهللا أعلم

ًإن احلكم بأن اجلهاد فرض عني ال يفيد املسلمني نرصا وال يعيد إليهم : ًتاسعا
ًحقا مسلوب ًا؛ بل ربام عوقب عليه املسلمون ألنه يعترب معصية هللا وحكام بغري ما  

 .أنزل
ًأن العلامء مجيعا قد أمجعوا أن اجلهاد فرض كفاية واألدلة عىل ذلك : ًعارشا

ًواضحة، فمن زعم أن اجلهاد حتول اآلن إىل فرض عني، فقد نصب نفسه مرشعا مع  َّ
 .اهللا ورسوله وظلم نفسه وأوبقها

 .أن العلامء مسئولون أمام اهللا عام أفتوا به وحكموا به من أحكام: حادي عرش
ومتى حكموا بغري ما أنزل، وأفتوا بغري ما رشع؛ فقد استحقوا املقت واللوم 

، كام حصل ذلك ألهل الكتاب، فعىل علامء املسلمني أن Tوالذم العظيم من اهللا 
 .حيذروا من احلكم باهلوى ألهنم يوقعون عن اهللا ورسوله

ًوأخريا فهذا بيان بام حتمله هذه الفتوى من خماطر وما يلزم عليها من 
 .إلزامات

ونسأل اهللا أن هيدي إخواننا إىل التبرص يف رشعه واحلكم بام حكم هو 
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ورسوله حتى يرىض اهللا عنا وينرصنا عىل عدونا، فالنرص بالطاعة مضمون للفئة 
 .ددالقليلة، واخلذالن باملعصية مرتقب ولو كثر الع

اهللا اهللا يا علامء اإلسالم، اتقوا اهللا يف أنفسكم وفيمن تقودوهنم من اجلامهري، 
قولوا كام قال اهللا واحكموا بام حكم اهللا، و أفتوا بام أراكم اهللا، هذه نصيحتي إليكم 

 .والسالم عىل من اتبع اهلدى، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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احلمد هللا رب العاملني، رشع اجلهاد إلعالء كلمة اهللا وإظهار الدين، والصالة 
والسالم عىل نبينا حممد خاتم النبيني، وإمام املجاهدين، وعىل آله وأصحابه الذين 

لسيوف حتى نرشوا هذا الدين يف فتحوا القلوب بالعلم النافع وفتحوا البالد با
 .العاملني

 :أما بعد
فإنه ال خيفى فضل اجلهاد ومكانته يف اإلسالم حتى ذهب بعض العلامء إىل أنه 
من أركانه، وقد ألفت يف موضوعه مؤلفات وجعل له حيز كبري يف كتب الفقه 

 .واألحكام
زمان وتغلغلت ولكن ملا قل العلم يف هذا ال-ومما يدل عىل اهتامم املسلمني به 

 وكان من بينها أن دين اإلسالم قام -شبهات املسترشقني يف املجتمع اإلسالمي
بالسيف واجلربوت، حاول بعض الكتاب اإلسالميني أن يردوا عىل هؤالء بأن دين 

، واستدلوا باآليات التي ذكرت )١(اإلسالم إنام رشع فيه اجلهاد من أجل الدفاع فقط
! " # $ ﴿: وىل مثل قوله تعاىلاجلهاد يف بعض مراحله األ

 .]٣٩:احلج[﴾ %&
 .]١٩٠:البقرة[﴾ Æ Å Ä Ã Â Á﴿: وقوله تعاىل

ًولـم ينتبهوا لآليات التي فيها األمر بقتال الكفار مطلقا من أجل نرش الدين 
                                                

 .جوال يف البلدانوهناك فرقة من املتصوفة يف عرصنا احلارض تفرس اجلهاد بأنه اخلروج والت) ١(
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 كان منهيا : َّحتى يعلموا أن القتال يف اإلسالم مر ترشيعه عىل مراحل أربع
ًعنه، ثم أذن فيه جمرد إذن، ثم أمر به يف حق من قوتل، ثم أمر به مطلقا َُ ِ. 

وأن اجلهاد يف اإلسالم مل يرشع من أجل السلطة والغلبة وامللك، وإنام رشع 
 . واإليامن والعدلإلزالة الرشك والكفر والظلم ونرش التوحيد

ويقابل هذه الطائفة التي أنكرت مرشوعية اجلهاد لغري الدفاع طائفة غلت يف 
ًإثباته حتى رأت وجوبه عىل األعيان مطلقا، وأنه ألزم من الصالة والزكاة، وأنه 
ا ببعض النصوص التي فيها األمر به واحلث عليه دون  مقدم عىل حق الوالدين متسكً

خرى التي تبينها وتقيدها، وخطأ الطائفتني نشأ عن اجلهل النظر إىل النصوص األ
 .-واجلهل داء قاتل-بقواعد االستدالل ومدارك األحكام 

أمحد بن حييى النجمي : وقد تصدى هلذه الطائفة األخرية فضيلة الشيخ
َّاملدرس بمعهد صامطة العلمي فرد عليها ردا مقنعا وبني فرضية اجلهاد يف اإلسالم  ً  

ًفصال باألدلة من الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم وأنه فرض كفاية عىل ًبيانا م
املسلمني، وقد يكون فرض عني يف حاالت معينة نص عليها أهل العلم وذكروا 

 .أدلتها
َّ  مستوفاة وبني أنه ليس قصده فيام كتب -وفقه اهللا-وقد ذكرها الشيخ أمحد 

 قصده بيان احلق الذي التبس عىل التقليل من شأن اجلهاد أو التخذيل عنه وإنام
هؤالء ولبسوا عىل غريهم وهذه وظيفة العلامء أن يبينوا للناس أحكام دينهم السيام 
عند خفائها أو وقوع الغلط واللبس فيها عندما يتكلم يف األحكام من ليس له إملام 

 .بمداركها وتفاصيلها
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َّ بني فضائل اجلهاد وثمراته وما يرتتب عىل -حفظه اهللا-ثم إن الشيخ أمحد 
 .تركه من األرضار العظيمة

 قد أجاد وأفاد يف هذا املوضوع وبني ما حيتاج إىل -حفظه اهللا-وباجلملة؛ فهو 
 .البيان بأدلة صحيحة وحجج مقنعة

َّفجزاه اهللا خريا وأثابه عىل ما كتب وبني، ووفقنا وإ ياه للعلم النافع والعمل ً
 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه. الصالح
 
 

 وكتبه
 

 األستاذ باملعهد العايل للقضاء
  بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 هـ١٢/١/١٤١٠يف 
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 .]٤:األحزاب[﴾ ̀ e d c b a ﴿: مد هللا القائلاحل
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له شهادة يعيش أهلها يف ظلها 

 بالرسالة ًالوارف الظليل، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبد اهللا ورسوله املخصوص
 .العامة والرشيعة السمحة واهلادي بإذن ربه إىل سواء السبيل

 :أما بعد
 - رضاهوفقه اهللا لنيل- القارئ ملؤلفات شيخنا اجلليل أمحد بن حييى النجمي فإن

جيد فيها الدقة يف بيان األحكام باإليضاح والتدليل، كام جيد فيها البيان يف حل 
القضايا ومسائل العلم بالرشح والتفصيل، وال غرابة أن يكون األمر كذلك فإن 

يف طلب العلم الرشيف والتوسع يف حتصيله الرجل قد نذر نفسه طيلة حياته املباركة 
 :ونرشه بكل طريق من طرق النرش النافعة املفيدة

 : فلقد سلك طريق التأليف يف علوم الرشيعة فألف-١
 .#تأسيس األحكام عىل ما صح عن خري األنام$: ً يف رشح احلديث كتابا أسامه-أ

يمتاز بحسن ًوهو كتاب يصدر متتابعا وقد صدر منه اجلزء األول فرأيته 
العرض وسهولة العبارة، والدقة يف استنباط األحكام، واحلكمة يف اجلمع بني 
النصوص، وتوجيه األقوال عندما تكون املسألة من مسائل اخلالف املشهورة بني 

 .أهل العلم، واختيار القول الراجح الذي يؤيده املنقول واملعقول
 عىل من أجاز املمنوع من أوضح اإلشارة يف الرد$: ً وألف كتابا أسامه-ب
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طبعته ونرشته الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة . #الزيارة
 واإلضالل ًواإلرشاد، وجعلته وقفا هللا تعاىل، وهو رد عىل رسالة من رسائل الضالل

كتبها رافيض متعصب يدعو فيها إىل الوثنية ويتهم فيها األئمة من أهل السنة 
ة عرب تاريخ زماهنم بالزيغ والضالل عن سبيل احلق ونور اهلدى، فتصدى واجلامع

ًله شيخنا أمحد بن حييى النجمي فرد عليه هبذا الكتاب ردا واضحا مؤيدا بالنصوص  ً  
ًالرصحية واألدلة املستقيمة الصحيحة ففند شبهه وأزهق باطله نرصا للحق، ودفاعا  ً ُ َ َ ُ َّ

ئك األجماد الذين نال منهم ذلكم الشيعي  عن سنة سيد اخللق، وذبا عن أول
 .املتعصب بقلمه الظامل ولسانه القذر

وإن من الداللة عىل اهلدى أن أرشد طالب العلم إىل اقتناء هذا الكتاب 
ليتزودوا مما دون فيه من إيضاح عقيدة التوحيد الصافية النقية، وبيان ما عليه جموس 

 .ث ومكر وانحرافهذه األمة الشيعة الرافضة البغيضة من خب
 .#تنزيه الرشيعة عن إباحة األغاين اخلليعة$: ً وألف كتابا أسامه-ج

ًوما إخال هذا االسم إال مطابقا ملسامه؛ إذ قد بني فيه حكم األغاين مستندا يف  ً
ذلك إىل أدلة رصحية من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح أهل العلم النافع 

خطرها الكبري ورشها املستطري عىل الذكر واألنثى والعمل الصالح، كام بني فيه 
والصغري والكبري، وقد أرشدت القراء الكرام إىل قراءة هذا الكتاب يف كتايب الصغري 

حيث قلت هناك يف جواب . #األجوبة السديدة عىل األسئلة الرشيدة$: املسمى
 :سؤال عن األغاين ما نصه

لة الرصحية ورشح مدلوالهتا، ومن أراد احلقائق اجللية يف املوضوع واألد
، ملؤلفه #تنزيه الرشيعة عن إباحة األغاين اخلليعة$: ووجه الداللة منها فليقرأ كتاب

 .ًالشيخ أمحد بن حييى النجمي، غفر اهللا له وزاده علام وهدى وبصرية وتقوى
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اإلرشاد إىل بيان احلق يف $: ويف هذه األيام يطبع لشيخنا الفاضل كتاب أسامه
، تصدى فيه لبيان حقائق رشعية مهمة تتعلق باجلهاد من حيث احلكم #هادحكم اجل

والفضل والثواب، والرشف فأبان فيه وجه احلق والصواب باألدلة القاطعة 
واحلجج الرشعية الواضحة السيام ما تكررت األسئلة عنه وهو التفصيل يف احلكم 

ً لألمة وخروجا من ًواستئذان الوالدين ونحومها، كتب ذلك براءة للذمة ونصحا
 .تبعة كتامن العلم عند احلاجة إىل بيانه ونرشه أحسبه كذلك واهللا حسيبه

 وسلك الشيخ أمحد يف نرش العلم طريق الفتوى فهو املفتي يف منطقة -٢
اجلنوب بإذن من سامحة مفتي العامل اإلسالمي الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

 . خري ودعوة وجهادأمتع اهللا بحياته وجعلها حياة
 وسلك يف نرش العلم طريق اجلوالت يف املدن والقرى للوعظ واإلرشاد -٣

ًقياما بواجب الدعوة إىل اهللا التي اختار لنفسه طريقها من زمن طويل ال أستطيع 
 .حتديده، أسأل اهللا أن يثيبه عىل ذلك

جد  كام سلك مسلك علامئنا األوائل يف املحارضات والتدريس يف املسا-٤
التي كانت هي اجلامعات ألصحاب القرون املفضلة ومن تأسى هبم يف الزمان 

 .واملكان ممن أتى بعدهم وهنج هنجهم وتأسى هبم يف القول والفعل واملعتقد
َّهذا ما استطعت تدوينه تقريظا ملا قد وصل إيل من مؤلفات شيخنا اجلليل  ً

 .أمحد بن حييى النجمي
 الكرام فإن كتابتي هلذه السطور كانت يف وقت ومعذرة آمل قبوهلا من القراء

مملوء بالشواغل التي حالت بيني وبني تسطري ما جيب تفصيله عن حماسن مؤلفات 
 .شيخنا النافعة املفيدة وجهوده اإلصالحية املجيدة
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ًوصىل اهللا وسلم عىل من أنزل عليه ترشيفا وتكريام له وألتباعه ً :﴿ Q P
 ̀ _ ^ ] \[ Z Y X W VU T S Rb a  ﴾

 .]١٠٨:يوسف[
 
 
 
 

 كتبه الفقري إىل عفو ربه ورضاه
 

 هـ٢٠/٦/١٤١٠صامطة يف 
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 .احلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه وسلم
ما قول أهل العلم يف حكم اجلهاد هل هو فرض عني أو فرض كفاية فإن : وبعد

 . كفايةهم من يقول هو فرض عني، ومنهم من يقول هو فرضاملفتني اختلفوا علينا فمن
كام نرجو أن تكون اإلجابة مدعمة بالدليل وأقوال أهل العلم يف املسألة مع 

 بيان متى يتعني اجلهاد، وهل جيوز أن جياهد الرجل بدون إذن أبويه؟
 .ًأفيدونا جزيتم خريا والسالم

 سائل مستفيد   
 ونعوذ ينه، ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه، إن احلمد هللا نحمده، ونستع-ج

باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال 
 .جًهادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

 :أما بعد
ى فإن اإلجابة عىل هذا السؤال ينبغي أن يتقدمها بيان لفضل اجلهاد حت

 .نخرج عن كوننا مثبطني عن اجلهاد
ولقد سئلت عن هذا السؤال يف كثري من املعسكرات اإلسالمية والندوات 
َالثقافية، ورأيت من رصح من املعارصين بأن اجلهاد أصبح اآلن ويف هذه الظروف  َّ َ
التي حتيط باألمة اإلسالمية يف هذا الزمن فرض عني ال فرض كفاية، فرأيت أن من 

ًيل أن أبني الصواب يف هذه املسألة خدمة للدين وبيانا للحق إال أنه ربام الواجب ع
ًفهم منه بعض الناس أن هذا البيان فيه تثبيط للعزائم، لذلك فقد تأرجحت أوال يف 
الكتابة عنه ثم ترجح يل بعد ذلك أن أكتب يف هذه املسألة ما يبني احلق فيها ملبتغيه، 
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 اجلهاد وما له من مزايا تعود عىل األمة باخلري يف وأقدم قبل بيان احلكم بيان فضل
 .الدنيا واآلخرة

 :فأقول وباهللا التوفيق ومنه العون
ُّاعلم أن اجلهاد يف سبيل اهللا هو لب اإلسالم وخالصته؛ بل هو روح الدين 

حياته يف نفس املجاهد وحياته يف املجتمع اجلهادي، وبالتعبري النبوي : وحياته يعني
 .روة سنام اإلسالمالرشيف هو ذ

فاملجاهد حني يسعى يف حياة غريه هو يسعى يف حياة نفسه، وكلام سعى يف 
حياة غريه ازداد حياة يف نفسه ألن اهللا يكافئ العباد عىل قدر معاملتهم لبعضهم 

من يعف يعف اهللا عنه $: ًبعضا فيعاملهم كام يعاملون غريهم وهلذا جاء يف احلديث
 .)١(#ومن يغفر يغفر له اهللا

 .#اخللق عيال اهللا فأحبهم إليه أنفعهم لعياله$: ويف احلديث اآلخر
فاملجاهد يف سبيل اهللا يسعى يف حياة األرواح بنور الوحي لذلك فإن اهللا 

ًيزيده حياة يف نفسه ونورا وتوفيقا وسدادا ً ً. 
q p o n m l k j i h g ﴿: قال اهللا تعاىل

yx w v u t s r ﴾]١٢٢:األنعام[. 
 أن اإلسالم احلقيقي هو اإلسالم احلي املتحرك الذي يشع نوره فييضء واملهم

 .لصاحبه وهيتدي به غريه
                                                

 أخرجها البيهقي يف الدالئل، وابن عساكر، عن عقبة بن عامر ججاء هذه اللفظ يف خطبة للنبي ) ١(
t ،وأخرجها أبو نرص الشجري يف اإلبانة عن أيب الدرداء مرفوعا كام أخرجها ابن أيب شيبة ،ً

 اهـ . ًوأبو نعيم، عن ابن مسعود مرفوعا بسند حسن
ة طبع ونرش الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة ًنقال عن خطب خمتار

 .واإلشارد
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أما اإلسالم الوراثي التقليدي فهو ميت يف نفس صاحبه أو حمترض مرشف 
ًعىل املوت إال أن جذوة اإليامن كامنة فيه غالبا فإذا وجدت حمركا حتركت كالنار  ً

 .اهاالتي تكاثر الرماد عليها فأخف
وكذلك حقيقة اإلسالم وجذوته ونوره ختتفي حتت ركام األهواء واألطامع 
والشهوات، ومتى وجدت من ينفض عنها هذه األوساخ حتركت فيتبدل املوت 

ًحياة والظلمة نورا والركود حركة ً. 
وعىل هذا فينبغي لكل مسلم أن يبذل جهده إلعالء كلمة اهللا وإحياء دينه يف 

 ويف نفس غريه بالكلمة الطيبة والتوجيه Tمل بام يريض اهللا نفسه بمجاهدهتا للع
احلسن واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ثم حيمل السالح إن أمكن وهتيأت 
الفرصة إلعالء كلمة اهللا وليدين العباد كلهم بدين اهللا؛ فيدخلوا يف دينه مذعنني 

بد ذلك ازداد يف ويعبدوه وحده خملصني وحيكموا رشعه منقادين ومتى فعل الع
 .ًنفسه هدى وإيامنا

s r q p ﴿: ًويزداد ذلك وضوحا بالتأمل يف قوله تعاىل
y x w v ut ﴾]٦٩:العنكبوت[. 

 :Tعىل قول اهللا )١(: قال الشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي
﴿y x w v ut s r q p﴾ ،﴿r q p﴾ 

                                                
هـ، وتوفيت أمه وله أربع ١٣٠٧ عالمة القصيم ولد يف عام :عبد الرمحن بن نارص السعدي ) ١(

ً سنوات نشأ يتيام فحبب اهللا إليه العلم، وكان يتمتع بيشء عظيم من ٧سنوات، وتويف أبوه وله 
إحدى عرشة سنة، وأقبل عىل التعلم فلام ) ١١(ًان زاهدا يف الدنيا حفظ القرآن وهو ابن الذكاء، ك

سنة، جلس للتدريس فكان يعلم ويتعلم، له مؤلفات كثرية منها تفسريه للقرآن الذي سامه ٢٣بلغ 
 .:هـ ١٣٧٦تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، وله مؤلفات  غريه تويف يف عام 
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 . مرضاتههم يف اتباعوهم الذين هاجروا يف سبيل اهللا وجاهدوا أعداءهم وبذلوا جمهود
﴿ut s﴾الطرق املوصلة إلينا، ذلك ألهنم حمسنون : ؛ أي﴿ w v

y x﴾بالعون والنرص واهلداية . 
 أحسن دل هذا عىل أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل اجلهاد وعىل أن من

فيام أمر به أعانه اهللا ويرس له أسباب اهلداية وعىل أن من جد واجتهد يف طلب العلم 
 فإنه حيصل له من اهلداية واملعونة عىل حتصيل مطلوبه أمور إهلية خارجة الرشعي

 .عن مدارك اجتهاده وتيرس له أمر العلم
فإن طلب العلم الرشعي من اجلهاد يف سبيل اهللا؛ بل هو أحد نوعي اجلهاد 

 .الذي ال يقوم به إال خواص اخللق وهو اجلهاد بالقول واللسان للكفار واملنافقني
عىل تعليم الدين وعىل رد نزاع املخالفني للحق وإن كانوا من واجلهاد 

 اهـ. #املسلمني
 جالرسول : يعني: ﴾r q p ﴿$:)١(:وقال ابن كثري 

طرقنا يف : لنبرصهنم سبلنا؛ أي: ﴾ut s﴿وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين، 
من أهل  أبو أمحد )٢(الدنيا واآلخرة، ثم روى عن أيب حاتم بسنده إىل عباس اهلمداين

﴾ y x w v ut s r q p ﴿: عكا يف قوله تعاىل
 .]٦٩:العنكبوت[

قال الذين يعملون بام يعلمون هيدهيم اهللا ملا ال يعلمون قال أمحد بن أيب 
                                                

لعامل السلفي اجلليل املفرس املؤرخ صاحب املؤلفات النافعة منها تفسريه املشهور، ومنها البداية هو ا) ١(
هـ، وتويف يف سنة ٧٠١والنهاية يف التاريخ وغريها؛ إسامعيل بن عمر بن كثري القريش ولد يف سنة 

 .هـ٧٧٤
 .عباس اهلمداين مل أجد له ترمجة) ٢(
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ليس ينبغي : ، فأعجبه، وقال)٢(الداراين: فحدثت به أبا سليامن؛ يعني: )١(احلواري
 األثر فإذا سمعه يف األثر عمل به، ًملن أهلم شيئا من اخلري أن يعمل به حتى يسمعه يف

 اهـ.)٣( #ومحد اهللا حني وافق ما يف قلبه
بالتأمل يف معنى اآلية يتبني أن اجلهاد سبب يف اهلداية، وأن اإلحسان : قلت

 .سبب يف معية اهللا للمحسنني
﴾ ÍÌ Ë Ê É È﴿: ًيزداد وضوحا بالتأمل يف قوله تعاىل

 .]٦:العنكبوت[
ً جهاده إنام يعود عىل نفسه أوال وقبل كل يشء أن ثمرة جهاده ونفع: أي

) ( * +  # $ % & ' ! "﴿: وقوله تعاىل
 .]٣-١:العرص[﴾ , - . / 0 

فالتوايص باحلق والتوايص بالصرب رشطان مكمالن إليامن العبد بعد العمل 
 .الصالح فال يكمل إيامن عبد وفالحه وال ينجو من اخلرسان إال هبام

عام وهو بذل العبد جهده يف كل ما من شأنه أن يرفع وهذا اجلهاد بمعناه ال
دين اهللا ويعيل كلمته وجيعله هو املسيطر عىل حياة الناس يف واقعهم االعتقادي 
وواقعهم التعاميل سواء كان ذلك يف تعاملهم مع اهللا وهو ما يسمى بالعبادة أو يف 

 .تعامل بعضهم مع بعض وهو ما يسمى باملعاملة
                                                

بفتح املهملة والواو اخلفيفة وكرس -احلسن املشهور بابن أيب احلواري أمحد بن عبد اهللا بن ميمون أبو ) ١(
 ).٦١(تقريب، ت . اهـ. ٢٤٦ ثقة زاهد من العارشة مات سنة -الراء

ابن عسكر اإلمام الكبري زاهد : ابن عطية، وقيل: أبو سليامن الداراين عبد الرمحن بن أمحد وقيل) ٢(
، ترمجته يف سري ٢٠٥ أمحد بن أيب احلواري تويف سنة ، وقال٢١٥، وتويف سنة١٤٠العرص، ولد سنة 

 ).١٠/١٨٢(أعالم النبالء 
 ).٣/٤٢٣(تفسري ابن كثري ) ٣(
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قتصادي وهو كسب املال وتنميته وترصيفه أو يف واقعهم أو يف واقعهم اال
، ومن هذا يتبني أن اجلهاد سمة أصيلة Tًاخللقي فيكون الكل مستقى من رشع اهللا

يف الدين اإلسالمي ال يتم إال به وهذا التعريف للجهاد هو بمعناه العام الشامل 
 .جلميع مراتبه الثالث اليد واللسان والقلب

 
طاقته وقدرته فيام : أي-ثم إن اجلهاد بمعناه الشامل هو بذل العبد جهده 

يف حصول ما حيبه اهللا تعاىل من الواجبات واملندوبات وترك ما : يقرب إىل اهللا، أي
يكرهه اهللا تعاىل من املحرمات واملكروهات سواء كان ذلك بتطويع نفسه المتثال 

هللا واجتناب نواهيه أو بتطويع غريه هللا تعاىل بدعوته إىل اهللا تعاىل باحلكمة أوامر ا
واملوعظة احلسنة والرتغيب والرتهيب وبيان حماسن اإلسالم وكامله وسمو تعاليمه 

 .)١(-وما حيتوي عليه من ترشيعات عظيمة هي غاية يف الطهر واحلكمة والعدالة
 ما أمر اهللا به من الواجبات فهو جهادها لفعل: فأما تطويع النفس هللا

واملستحبات، وترك ما هنى اهللا عنه من املحرمات واملكروهات؛ ألن اهللا خلق العبد 
ًجمبوال عىل اخلري والرش مهيأ هلام ً. 

وقد أمده اهللا بقوتني؛ قوة خري وقوة رش، فأما قوة اخلري فهي تتألف من 
، وأما قوة الرش فهي تتألف القرآن والرسول وامللك والنفس املطمئنة وقرناء اخلري

من الشيطان، والدنيا، واهلوى، والنفس األمارة بالسوء، وقرناء السوء، واحلكم ملن 
غلب عىل القلب الذي هو امللك عىل األعضاء وحمل إصدار األوامر؛ فإن غلبت قوة 
اخلري كان احلكم هلا وانبعثت األوامر خرية، وإن غلبت قوة الرش كان احلكم هلا 

                                                
 .كتاب اجلهاد للدكتور عبد اهللا قادري بترصف) ١(



  ٢٦  

ًثت األوامر رشيرة، وإن غلبت هذه تارة وهذه تارة كان العبد متأرجحا بني وانبع
 .اخلري والرش وهذه احلالة هي الغالبة عند معظم الناس من املسلمني

 t )٣(، وغريمها عن عبد اهللا بن مسعود)٢(، والنسائي)١(وقد أخرج الرتمذي
ة، فأما ملة الشيطان إن للشيطان ملة بابن آدم وللملك مل$: جقال رسول اهللا : قال

فإيعاذ بالرش وتكذيب باحلق، وأما ملة امللك فإيعاذ باخلري وتصديق باحلق، فمن وجد 
: ذلك فليعلم أنه من اهللا فليحمد اهللا ومن وجد األخرى فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ

﴿°̄  ® ¬ « ª ©̈  § ¦ ¥ ¤ ﴾
 .#]٢٦٨:البقرة[

، والشاهد منه )٤(t مسعود ًوقد روي هذا احلديث موقوفا عىل عبد اهللا بن
أن للشيطان ملة بالقلب وللملك ملة به فإذا أمل به الشيطان وجهه إىل الرش وإذا أمل به 
امللك وجهه إىل اخلري وملات الشيطان تأيت عند الغفلة عن الذكر واتباع اهلوى 

ًواالنغامس يف الدنيا ولذاهتا إما إرسافا يف املباح، وإما إملاما باملحرم، وإم ا عند ً
5 6 7 8 9 ﴿: مصاحبة الغافلني وطاعتهم وقد هنى اهللا عن ذلك بقوله

 .]٢٨:الكهف[﴾ : ; > = < ? @
 الذين وأما ملات امللك فهي تأيت عند الذكر والطاعة ومصاحبة األخيار األبرار

                                                
الرتمذي هو حممد بن عيسى بن سوره السلمي الرتمذي، أبو عيسى صاحب اجلامع أحد األئمة من ) ١(

 ).٦٢٠٦(تقريب، ترمجة . اهـ. ٢٧٩الثانية عرشة مات سنة 
هو أمحد بن شعيب بن عيل بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرمحن النسائي، احلافظ صاحب ) ٢(

 ).٤٧(تقريب، ت. اهـ. ، وله ثامن وثامنون سنة٣٠٣السنن تويف سنة 
 ومن كبار العلامء عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل أبو عبد الرمحن من السابقني األولني) ٣(

 ).٣٦١٣: (التقريب، ت. اهـ. ٣٢ عىل الكوفة، مات سنة tمن الصحابة، مناقبه مجة أمره عمر 
 ).٤٠ص(أخرجه يف موارد الظمآن ) ٤(



  ٢٧  

] \ [ ﴿: يذكرون باهللا؛ ألن الشيطان خينس حينئذ ويبتعد قال اهللا تعاىل
_ ^ e d c b a ` h g f ﴾

 .]٦-٤:الناس[
وقد مكن اهللا الشيطان أن يدخل يف جوف اإلنسان ويلتقم قلبه وجيري من 

 .ابن آدم جمرى الدم
َّ قال لرجلني مرا به وهو واقف مع زوجته صفية جويف الصحيحني أن النبي 

سبحان اهللا يا رسول : قاال. #عىل رسلكام إهنا صفية$:  فأرسعا فقال)١(بنت حيي
شيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم، وإين خشيت أن يقذف يف إن ال$: اهللا، قال

 .)٢(#-ًشيئا: أو قال- قلوبكام رشا 
واملهم أن . #إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم$: والشاهد منه قوله

النفس ال ترتاض عىل الطاعة ومترن عليها إال بمجاهدة هلا ولشيطاهنا وأهوائها 
ها من اجلهالة وإيقاظها من الغفلة وكفها عن الظلم، وشهواهتا وأطامعها مع تعليم

 .وقد حذرنا اهللا من الشيطان يف آيات كثرية
. / 0 1 2 43 5 6 7 98 : ﴿: منها قوله تعاىل

> = < ;  J I H G F ED C B A @ ?
 L K ﴾]٦-٥:فاطر[. 

                                                
، ٣٦ بعد خيرب وماتت سنة جصفية بنت حيي بن أخطب اإلرسائيلية أم املؤمنني تزوجها النبي ) ١(

 ).٨٦٢١(تقريب، ت . هـا. وقيل يف خالفة معاوية وهو الصحيح
  : هل خيرج املعتكف حلوائجه إىل باب املسجد، رقم احلديث: أخرجه البخاري يف االعتكاف، باب) ٢(

 .، وأعاده يف عدة أماكن)٢٠٣٥(
ًبيان أنه يستحب ملن رؤي خاليا بامرأة وهي زوجته أو : وأخرجه مسلم يف كتاب السالم، باب  

 .ع ظن السوءهذه فالنة ليدف: ًحمرما له أن يقول



  ٢٨  

� ¡ ¢ £ ¤ z y } | { ~ ﴿: ومنها قوله تعاىل
 ̧  ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ®  ¬« ª © ¨ § ¦ ¥

» º ¹ ﴾]٣٣:لقامن[. 
َّوالغرور هو الشيطان الذي يغر بني آدم فكم قد غر وأهلك بغروره، كام 

: ; > = <? @ A ﴿: حذرنا من اتباع اهلوى يف آيات كثرية، فقال
 I H G F E D C B ﴾]١٣٥:النساء[. 

´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ﴿: وقال تعاىل
 .]٧١:املؤمنون[﴾ ½¾

ًواء كان حقا أو باطال إال أنه يف الباطل واهلوى هو كل ما متيل إليه النفس س  
اهلوى حمبة اليشء وغلبته عىل قلبه : أكثر وأغلب، ويف لسان العرب؛ قال اللغويون

 .]٤٠:النازعات[﴾ T :﴿ Ä Ã Â Áقال اهللا 
اهلوى : )١(، الليثTمعناه هناها عن شهواهتا وما تدعو إليه من معايص اهللا 

َهوي ب: مقصور هو الضمري، تقول ِ : أحب، إىل أن قال: ًالكرس هيوى هوى؛ أيَ
لم باهلوى مل يكن إال مذموما حتى ينعت بام خيرج معناه كقوهلم هوى  ًومتى تكُ َ ِّ ُ

 .)٢(حسن وهوى موافق للصواب
ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه $: ج ومن احلسن قول رسول اهللا :قلت

َتبعا لـام جئت به ِ ً#)٣(. 
                                                

الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي أبو احلارث املرصي، ثقة ثبت، إمام مشهور من السابعة، ) ١(
 ).٥٦٨٤(تقريب التهذيب . اهـ. ١٧٥مات سنة 

 ).١٥/١٧(لسان العرب ) ٢(
 .أخرجه أبو الفتح نرص بن إبراهيم املقديس يف كتاب احلجة له) ٣(

= 



  ٢٩  

ً رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا إذا$: ومن السيئ قوله يف احلديث ً  
 .#مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه

فاتباع اهلوى ضالل وهلكة ألن النفس ميالة إىل الباطل بحسب استعدادها 
ُفالنفس الغضبية ميالة إىل االنتقام والتشفي، وحب االستعالء، والنفس البهيمية 

ًميالة إىل اللذائذ حقا كانت أو باطال والنفس ا َّجلشعة ميالة إىل التملك واكتساب  
املال من احلل أو من احلرام، والنفس املطمئنة قريبة إىل اخلري متيل إىل العدل واحلق 

Ñ ﴿: ًواخلري ونفوس البرش مجيعا جمبولة عىل الرش وعىل اخلري كام يف قوله تعاىل
× Ö ÕÔ Ó Ò ﴾]٣٥:األنبياء[. 

بية والتوفيق من اهللا فمن إال أن النسب تتفاوت وتزيد وتنقص بحسب الرت
َّأراد اهللا به خريا يرس له من يغرس اخلري يف نفسه وينميه حتى يثبت، يشهد هلذا قول  ً

 .)١(#كل مولود يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه$: جالنبي 
وجماهدة النفس برصفها عن هواها وشهواهتا املحرمة إىل املباحة يعترب من 

¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴿:  اجلهاد الذي يثيب اهللا عليه باجلنة كام قال تعاىلأفضل
Å Ä Ã Â É È Ç Æ ﴾]٤١- ٤٠:النازعات[. 

ً وينبغي للمسلم أن يكون نزاعا إىل الكامل يف كل أمور دينه راغبا فيه حمبا له  ً
ًحريصا عىل ما يزيد إيامنه وينميه من األعامل الصاحلة ومبتعدا عام ينقص إيامنه  ً

حه ويدنسه من أعامل الفسق واملعايص والرشور، وإن مما يدفع اإلنسان إىل وجير
                                                

= 
 .ن سفيانوأبو نعيم يف األربعني واحلسن ب

 .وصححه النووي، ونقل ابن حجر التصحيح ومل يتعقبه
 .وضعفه ابن رجب واأللباين

 .، عن أيب هريرة بسند صحيح)٢٧٥، ٢٣٣، ص٢ج(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ١(



  ٣٠  

طلب الكامل يف الدين أن ينظر إىل من فوقه فيه فيدفعه ذلك إىل التأيس به يف العمل 
 يزدري ، والTواإلخالص، وينظر إىل من دونه يف الدنيا فذلك أجدر أن يشكر اهللا 

 .)١(جحديث عن النبي نعمة اهللا عليه، وقد جاء هبذا املعنى 
 
 
 
 
 

*     *     * 

                                                
 .، وعزاه إىل م، ت، هـ)١٥١٩(أخرجه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته برقم ) ١(



  ٣١  

 

وأما تطويع غريه فيكون بالدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة، واألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر وبيان حماسن اإلسالم والعواقب احلميدة يف التمسك به 

ر صفة اجلنة والعواقب السيئة التي حتصل للمعرضني عنه يف الدنيا واآلخرة وإظها
دار املؤمنني يف اآلخرة وصفة النار دار الكافرين يف اآلخرة، فهذا من أفضل اجلهاد 

 !ًإن مل يكن أفضله مجيعا؛ كيف ال وهو وظيفة أنبياء اهللا ورسله وصفوته من خلقه
﴾ Z Y X W VU T S R Q P ]\﴿: قال تعاىل

 .]١٠٨:يوسف[
W V U T S R Q P O N M L ﴿: وقال تعاىل

 X ﴾]٣٣:فصلت[. 
z y x w v } |{ ~ � ﴿: وقال تعاىل
 .]١٢٥:النحل[﴾ ¡ ¢£

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿: وقال تعاىل
 Õ ﴾]١٧٠:األعراف[. 

À   ´﴿: وقال تعاىل  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ 
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 Ï ﴾]١١٦:هود[. 
من  وأتباعهم -صلوات اهللا وسالمه عليهم-فالدعوة إىل اهللا وظيفة الرسل 

 العقائدي، صاحلي األمم وهم أولو البقية الذين ينهون عن الفساد يف األرض، الفساد
 .والفساد اخللقي، والفساد السيايس، والفساد االقتصادي



  ٣٢  

 فهو العدول بالعبادة عن بارئ الكون واملترصف فيه :فأما الفساد العقائدي
يع الرسل بالنهي عن إىل خملوق ضعيف ال يستطيع أن ينفع نفسه، فلقد بعث اهللا مج

D ﴿: هذا الفساد، وإنقاذ اخللق من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، قال تعاىل
ON M L K J I H G F E ﴾]٣٦:النحل[. 

 الذي محى جانب التوحيد وسد كل ذريعة تفيض إىل جحتى ختمهم بمحمد 
̧ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿: الرشك، كيف ال، وقد قال له ربه  ¶ µ ́  ³
Ä Ã Â Á À ¿Ç Æ Å  ﴾]٦٦:املؤمن[. 

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴿: ًوقال أيضا
 .]٦٥:الزمر[﴾ » ¬ ®

َّفبني التوحيد أعظم بيان وحذر من الرشك أعظم حتذير، وأوجب اهللا عىل 
َّأهل العلم من بعده أن يقوموا هبذا الواجب ويتبعوا هذا السبيل ويكونوا أدالء 

َّىف منهم حاز التزكية الربانية والشهادة للخلق إىل اهللا وإىل عبادته وتوحيده فمن و
 .الرمحانية التي ترفعه فوق هامة الثريا وتنزله من درجات اجلنات منازل عليا

ولقد ضل أقوام فزعموا أن دعوة األولياء من التوسل اجلائز وطلب احلوائج 
منهم دليل عىل حمبتهم فضلوا بذلك وأضلوا، وكانوا فتنة ملن تبعهم يف هذا الفساد 
العقائدي، وما أكثر هذا اليوم يف بلدان املسلمني، وما سلط اهللا عىل أمة حممد 

 .أعداءهم وأعداء دينهم إال من أجل هذا الفساد العقائدي املسترشي فيهم
 فحدث وال حرج، فلقد تشبه املسلمون بأعداء اإلسالم :وأما الفساد اخللقي

هلم من اإلسالم إال االسم يف االختالط والتعري والعهر ورشب اخلمر، فلم يبق 
ًولو ذهبت إىل الشواطئ والنوادي واملسارح واألسواق لرأيت أمرا ال يطاق من 
قطعان الفواسق والفساق الذين استوىل عليهم الشيطان وساقهم إىل اجلريمة أيام 



  ٣٣  

 .مساق، فصاروا يتبارون يف الدعر ويتباهون به كأنه حلبة سباق
الدماء بدون سبب وتعذيب الضعفاء من  فهو سفك :وأما الفساد السيايس

عباد اهللا عىل غري أمر وجب، حتى ولو كانوا هم أهل اإليامن والنزاهة واألدب، أو 
اخلروج عىل السلطة املسلمة التي تقيم حدود اهللا وحتكم رشع اهللا بدون أن يرى اخلارج 

ًكفرا بواحا معه من اهللا فيه برهان؛ ألن ذلك يسبب احلروب املدمرة وا  . الطاحنةلفوضاءً
 قال  فهو أخذ املال من غري حله وإنفاقه يف غري سبيله،:وأما الفساد االقتصادي

±   ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬® ¯ ° ﴿: تعاىل
 .]٦٣:املائدة[﴾ ²

ًفدعوة هؤالء أهل هذه األقسام مجيعا جهاد من أفضل اجلهاد إن مل يكن هو 
اآلتية حتى تتحقق فيه خالفة أفضله إال أن الداعية جيب عليه أن يتصف بالصفات 

- فهذه الصفات التي سأذكرها هي صفاهتم -صلوات اهللا وسالمه عليهم-الرسل 
ً ومن تأسى هبم إنام يأخذ نصيبا من تلك األخالق أما -صلوات اهللا وسالمه عليهم

 .-صلوات اهللا عليهم-َّالنصيب األوفر القدح املعىل فهو هلم 
﴾ ; > = < ? @ ﴿: قال اهللا تعاىلاإلخالص هللا، : فأول هذه الصفات

 .]١٤:الزمر[
﴾ î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â ﴿: وقال تعاىل

 .]١١٠:الكهف[
ًمن عمل عمال أرشك معي فيه غريي تركته $: ويف احلديث القديس الصحيح

 .)١(#ورشكه
                                                

 .يحهأخرجه مسلم يف صح) ١(



  ٣٤  

 العلم فال جيوز ألحد أن يأمر وينهى بال علم، فإن فعل ذلك :الصفة الثانية
Q P ﴿: ام ينهى عنه، وأن ينهى عام يؤمر به فاهللا تعاىل يقول لنبيهأوشك أن يأمر ب

\[ Z Y X W VU T S R ﴾]١٠٨:يوسف[. 
والبصرية هي العلم الذي يأمر وينهى عىل ضوئه، فاجلاهل بحاجة إىل من 

 .يأمره وينهاه وإذا أمر وهنى بام ال يعلم أفسد أكثر مما يصلح، وباهللا التوفيق
)  # $ % & ' ! "﴿: ، قال تعاىل الصرب:الصفة الثالثة

 .]٣-١:العرص[﴾ ( * + , - . / 0 
¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴿: وقال تعاىل
 Å Ä ﴾]٢٠٠:آل عمران[. 

 احللم وهو التحمل، وعدم مقابلة السيئة بالسيئة؛ بل يقابل :الصفة الرابعة
̂_ ` d c b a ﴿: السيئة باحلسنة قال تعاىل  ] \ [ Z

l k j i h g f e  q p o n m u t s r
 w v ﴾]٣٥-٣٤:فصلت[. 

ما $: ً مكة منترصا عىل قريش التي أخرجته وعادته، قالجوملا دخل النبي 
ٍخريا، أخ كريم، وابن أخ كريم، قال: قالوا. #تظنون إين فاعل بكم ٌ اذهبوا فأنتم $: ً

 .)١(#الطلقاء
 .وأعطى الطلقاء من غنائم حنني عىل مائة مائة من اإلبل

ناة يف األمور وعدم االستعجال فيها؛ فاستعجال النتائج األ: الصفة اخلامسة
ًأمر يصيب الداعية باإلحباط فعليك أخي أن تتذكر أن نبي اهللا نوحا مكث ألف سنة 

 .ًإال مخسني عاما، وهو يف جهاد مستمر
                                                

 ).٤/٣٠٠(البداية والنهاية ) ١(



  ٣٥  

( * ﴿:  التواضع وعدم الفظاظة فاهللا تعاىل يقول لنبيه:الصفة السادسة
9 87 6 5 4 3 2 1 0 /. - , +< ; :  ﴾

 .]١٥٩:آل عمران[
 .والداعية بحاجة أن يكون كذلك

 الشجاعة وعدم اهللع عندما حيصل للداعية ما حيصل من :الصفة السابعة
Ò Ñ Ð Ï Î ﴿: العقبات؛ قال تعاىل  Í Ì Ë Ê É È

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  ' & % $ # " !
 .]١٧٤-١٧٣:آل عمران[﴾ ) ( * +, - . / 0 

 وااللتجاء إليه والدعاء والترضع أن يسددك،  التوكل عىل اهللا:الصفة الثامنة
 .وينرصك، ويرزقك اإلخالص

 عدم النزق والبطر إن حصلت لك نعمة ونرص، ألن هذا من :الصفة التاسعة
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ﴿: َّصفة الكفار والفساق قال تعاىل

¾ ½ ¼  ÄÃ Â Á À ¿ ﴾]٧٦-٧٥:املؤمن[. 
خالفة له قال تعاىل عن نبي اهللا  العمل بام يقول وعدم امل:الصفة العارشة

« ¼ ½ ¾ ¿ ÊÉ È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ﴿: شعيب
ÏÎ Í Ì Ë ﴾]٨٨:هود[. 
s r q p o n m l k  u t﴿: وقال تعاىل

| { z y x w v ﴾]٣-٢:الصف[. 
:  احلكمة وهي وضع األشياء يف مواضعها، قال تعاىل:الصفة احلادية عرشة

﴿}| { z y x w v ﴾]١٢٥:النحل[. 
ُالقناعة وقلة احلرص عىل الدنيا، وقلت: نية عرشةالصفة الثا ْ قلة احلرص؛ : ُ



  ٣٦  

: ألن عدم احلرص أمر يتناىف مع اجلبلة التي فطر اهللا عليها الناس فقد قال تعاىل
﴿s r q p ﴾]اآلية]١٤:آل عمران . 

أما هتذيب الفطرة فهو ميرس ملن وفقه اهللا، ومتى توفرت يف الداعية هذه 
 . يطلق عليه اسم جماهد والتوفيق بيد اهللاًالصفات كان جديرا بأن

 
 
 
 
 

*     *     * 
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أما معناه اخلاص والعريف الذي اشتهر به فهو قتال الكفار وبذل النفس واملال 
¥ ﴿ :رخيصة بقصد إعالء كلمة اهللا حتى يكون الدين كله هللا، كام قال تعاىل
¬ « ª © ̈  .]٣٩:األنفال[﴾  ®̄ ¦ § 

§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ﴿: وقال تعاىل
 ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ  ́³ ²±
 Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÁ À

ÎÍ ﴾]١١١:التوبة[. 
 عن صفقة حاصلة بينه وبني عباده املؤمنني تشتمل هذه Tفقد أخرب اهللا 

ٍالصفقة عىل بائع وهو العبد وسلعة وهي األنفس واألموال ومشرت وهو اهللا، 
جتارة فقال T، وعوض وهو اجلنة، وهلذا فقد سامه اهللا جيط وهو الرسول ووس
z y x w v u t s r q p o} | { ~ ﴿: تعاىل

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ �   ² ± ° ¯ ®
Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  Ç Æ Å ÄÃ Â

 Ì Ë ÊÉ È ﴾]١٣- ١٠:الصف[. 
ًاملعوض جممال T وملا كانت التجارة عنرصها األسايس هو املعاوضة ذكر اهللا

ًوالعوض مفصال، فاملعوض هو املال بام يالقيه من نقص وفناء، واألنفس بام تالقيه 
من تعب وسغب وقتل وجراحات، فلام بذلوا أمواهلم لإلنفاق يف سبيله وأرواحهم 
للموت فام دونه أبدهلم اهللا من احلياة الفانية حياة ال تفنى، وعن األجساد التي متوت 

ًا ال متوت وال مترض، وعن املساكن مساكن خريا منها يف موطن ًومترض أجساد



  ٣٨  

إقامة وهي جنات عدن مع غفر الذنوب وسرت العيوب والنجاة من النار فام أعظمها 
 .من جتارة وما أفضله من عوض

 tحديث أيب هريرة : وأما فضل اجلهاد يف السنة ففيه أحاديث كثرية منها
 .غيب يف اجلهاد من كتاب اجلهادالذي أخرجه مالك يف املوطأ باب الرت

والبخاري باب أفضل الناس مؤمن جماهد، وأخرجه مسلم يف اإلمارة باب 
مثل املجاهد يف سبيل $:  قالجفضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا أن رسول اهللا 

 .)١(#اهللا كمثل الصائم القائم الدائم الذي ال يفرت من صيام وال صالة حتى يرجع
 ملن جاهد يف سبيله ال خيرجه من بيته إال اجلهاد يف سبيله وتكفل اهللا$: قال

وتصديق كلمته أن يدخله اجلنة أو يرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من 
 .#أجر أو غنيمة
والذي نفيس بيده لوددت أين أقاتل يف سبيل اهللا فأقتل ثم أحيا فأقتل $: وقال

 .#ثم أحيا فأقتل
واهللا أعلم بمن يكلم يف - ال يكلم عبد يف سبيل اهللا والذي نفيس بيده$: وقال
ً إال جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح -سبيل اهللا
 .)٢(#املسك

: جقال رسول اهللا : ، قالt )٣(، وعن أنس#تضمن$: ورواه مسلم بلفظ
                                                

 .أخرجه مالك يف املوطأ يف باب الرتغيب يف اجلهاد، من كتاب اجلهاد) ١(
 ).٢٧٨٧(والبخاري باب أفضل الناس مؤمن جماهد رقم 

 ).١٨٧٦(ومسلم يف اإلمارة باب فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا رقم 
 .ً ، ومنفردا عنه مستقال بعده بحديثني)١٨٧٦(ًأخرجه مسلم تابعا للحديث األول، رقم ) ٢(
 خدمه عرش سنني، مشهور مات جأنس بن مالك بن النرض األنصاري اخلزرجي، خادم رسول اهللا ) ٣(

 ).٥٦٥(تقريب، ترمجة . ثالث وتسعني، وقد جاوز املائة: سنة اثنتني وقيل



  ٣٩  

 . )١(#لغدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها$
ه البخاري باب الغدوة والروحة يف سبيل اهللا، ومسلم يف اإلمارة باب أخرج

 .فضل الغدوة والروحة يف سبيل اهللا
جاء رجل إىل :  قالt )٢(وأخرج البخاري يف فضل اجلهاد عن أيب هريرة

 تستطيع هل$:، قال#ال أجده$: دلني عىل عمل يعدل اجلهاد، قال:  قالجرسول اهللا 
ومن : ، قال#ل مسجدك فتقوم وال تفرت وتصوم وال تفطر؟إذا خرج املجاهد أن تدخ

َإن فرس املجاهد ليستن يف طوله فيكتب له حسنات: يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة ِ .
 .)٣(أخرجه مسلم من طريق سهيل بن أيب صالح

 كل ًفأعادوا، عليه مرتني أو ثالثا #ال تستطيعونه$: ما يعدل اجلهاد؟ قال: قيل
 .)٤(#...مثل املجاهد يف سبيل اهللا$: ، وقال يف الثالثة#يعونهال تستط$: ذلك يقول

ما أحد يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا $: ًوعن أنس بن مالك مرفوعا
وإن له ما عىل األرض من يشء غري الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عرش مرات ملا 

 . )٥(#يرى من الكرامة
                                                

 ).٢٧٩٣(ورقم ، )٢٧٩٢(أخرجه البخاري باب الغدوة والروحة يف سبيل اهللا رقم ) ١(
من ) ١٨٨٣و ١٨٨٢و ١٨٨١و ١٨٨٠(ومسلم يف باب فضل الغدوة والروحة يف سبيل اهللا رقم   

 .حديث أنس وسهل بن سعد وأيب هريرة وأيب أيوب
أبو هريرة الدويس الصحايب اجلليل حافظ الصحابة اختلف يف اسمه واسم أبيه عىل أقوال، تويف سنة ) ٢(

 ).٨٤٢٦(تقريب، ترمجة . و ابن ثامن وسبعني سنةسبع أو ثامن أو تسع ومخسني، وه
سهيل بن أيب صالح ذكوان السامن أبو يزيد املدين صدوق تغري حفظه بأخرة، روى له البخاري ) ٣(

ًمقرونا وتعليقا من السادسة، مات يف خالفة املنصور  ).٢٦٧٥(تقريب، ترمجة . ً
ترقيم ) ١٨٧٨(ب اإلمارة رقم احلديث أخرجه مسلم يف باب فضل الشهادة يف سبيل اهللا من كتا) ٤(

 .حممد فؤاد عبد الباقي
 ).٢٨١٧(متني املجاهد أن يرجع إىل الدنيا، رقم احلديث : أخرجه البخاري يف باب) ٥(



  ٤٠  

اد، باب من اغربت قدماه يف سبيل اهللا، وأخرج البخاري يف اجلمعة، ويف اجله
ُ، وأنا أذهب إىل اجلمعة قال)٢(أدركني أبو عبس:  قال)١(عن عباية بن رفاعة َ ْ  سمعت :َ

 .)٣(#من اغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللا عىل النار$:  يقولجرسول اهللا 
، )٤(وأخرج مسلم يف اإلمارة باب فضل الرباط يف سبيل اهللا عن سلامن اخلري

 ومن ًمن رابط يوما وليلة يف سبيل اهللا كان له أجر شهر مقيم،$:  قالجأن رسول اهللا 
ُمات مرابطا أجري له مثل ذلك األجر وأجري عليه الرزق وأمن من الفتان ُ ً#)٥(. 

أن يربط :  املرابطة)٧(قال القتبي$: يف رشح السنة : )٦(قال البغوي
 .#كل معد لصاحبههؤالء خيوهلم ويربط هؤالء خيوهلم يف ثغر 
رباط $:  قالج أن رسول اهللا t )٨(وأخرج البخاري عن سهل بن سعد

                                                
 بن رفاعة بن خديج األنصاري الزرقي -بفتح أوله واملوحدة اخلفيفة، بعد األلف ياء خفيفة- عباية ) ١(

 ).٣١٩٦(تقريب، ترمجة . ثةأبو رفاعة املدين ثقة من الثال
معبد، : عبد اهللا، وقيل: أبو عبس بن جرب بن زيد بن جشم األنصاري اسمه عبد الرمحن، وقيل) ٢(

 ).٨٢٢٦(اهـ، تقريب، ت ). ٣٤(ًصحايب شهد بدرا وما بعدها، ومات سنة 
 رقم ، ويف اجلهاد باب من اغربت قدماه يف سبيل اهللا)٩٠٧(أخرجه البخاري يف اجلمعة رقم ) ٣(

 ).٢٨١١(احلديث 
 .عن جابر وفيه قصة) ٣٢٠(وأخرجه ابن املبارك يف كتاب اجلهاد 

من رامهرمز، أول مشاهده اخلندق، : أصله من أصبهان، ويقال: سلامن الفاريس أبو عبد اهللا، ويقال) ٤(
 ).٢٤٧٧(تقريب، ترمجة ). ٣٠(مات سنة أربع وثالثني يقال بلغ ثلثامئة مات سنة 

 ).١٩١٣(سلم يف باب فضل الرباط يف سبيل اهللا، رقم احلديث أخرجه م) ٥(
هو أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي، مل تذكر املصادر تاريخ والدته إال أهنم : البغوي) ٦(

 .، وقد بلغ الثام نني أو جاوزها)٥١٦(أرخوا وفاته 
 .اللغةمل أجد له ترمجة يف املصادر التي عندي وهو من أهل : القتبي) ٧(
َّسهل بن سعد الساعدي أبو العباس صحايب، عنه ابنه عباس والزهري، وأبو حازم، عمر ومات ) ٨(

 .، وهو آخر من مات باملدينة من الصحابة٩١هـ، أو سنة ٨٨سنة 
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يوم يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من اجلنة خري من الدنيا 
 .)١(# عليهاوما عليها والروحة يروحها العبد يف سبيل اهللا أو الغدوة خري من الدنيا وما

إن مثل املجاهد يف سبيل $:  يقولجسمعت رسول اهللا : ل قاtعن أيب هريرة 
 .)٢(# الساجداهللا، واهللا أعلم بمن جياهد يف سبيله كمثل القائم الصائم اخلاشع الراكع

: ، عن أنس بن مالك قال)٤( يف الزهد، عن محيد الطويل)٣(وروى ابن املبارك
 قوس أو قيد أحدكم غدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها، ولقاب$

يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل اجلنة اطلعت إىل األرض 
 .)٥(#ًألضاءت ما بينهام وملألت األرض طيبا، ولنصيفها خري من الدنيا وما فيها

املراد به القدر؛ أي قدر القوس، وهو قدر :  هو اخلامر، والقاب والقيد:النصيف
 والباقي خري من نة خري من الدنيا وما فيها؛ ذلك ألن اجلنة باقية والدنيا فانية،طوله يف اجل

                                                
 ).٢٨٩٢(أخرجه البخاري باب فضل رباط يوم يف سبيل اهللا رقم احلديث ) ١(
أخرجه : ملبارك حتقيق الدكتور نزيه محاد، وقال يف التعليقأخرجه يف كتاب اجلهاد لعبد اهللا بن ا) ٢(

 .وسنده صحيح: النسائي من طريقه، قلت
عبد اهللا بن املبارك بن واضح احلنظيل موالهم املروزي شيخ خراسان عن سليامن وعاصم األحول، ) ٣(

ًاجرا، وكانت أمه  والربيع بن أنس، وعنه ابن مهدي، وابن معني، وابن عرفة، كان أبوه تركيا موىل ت
 ).٢٩٧٨(ترمجة . الكاشف. يف رمضان) ١٨١(، وتويف سنة )١١٨(خوارزمية ولد 

محيد الطويل هو محيد بن ترب الطويل أبو عبيدة البرصي موىل طلحة الطلحات اخلزاعي ويقال ) ٤(
الدارمي، عن أنس واحلسن، وعنه شعبة والقطان، وكان طوله يف يديه، مات وهو قائم يصيل سنة 

 ).١٢٥٧(كاشف، ترمجة . ، وثقوه، يدلس)هـ١٤٢(
 .فتح الباري) ٢٧٩٦(رواه البخاري يف اجلهاد، باب احلور العني، وصفتهن رقم احلديث ) ٥(

 .ورواه الرتمذي باب ما جاء يف فضل الغدو والرواح يف سبيل اهللا من فضائل اجلهاد
 ).٤٣(وأخرجه يف اجلهاد البن املبارك رقم 
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الفاين، وإذا كانت الغدوة يغدوها العبد يف سبيل اهللا من أول النهار إىل منتصفه خري 
من الدنيا وما فيها من قصور وزروع وأهنار وثامر وذهب وفضة ونساء وكل ما يتبع 

وة يف سبيل اهللا يغدوها املجاهد، أو الروحة يروحها ذلك من متاع ال يساوي الغد
من بعد الزوال إىل غروب الشمس ال تساوهيا الدنيا بأرسها ومجيع ما فيها من ممالك 
وسلطان، ومجيع أصناف املتاع فإن ذلك يدل عىل عظم فضل اجلهاد ورفعة شأنه 

 .وكثرة ثوابه، فاهللا املستعان
 ميت كل$:  أنه قالج، عن رسول اهللا )١(وروى الرتمذي عن فضالة بن عبيد

َّخيتم عىل عمله إال الذي مات مرابطا يف سبيل اهللا؛ فإنه ينمى له عمله إىل يوم القيامة  ً
 .#ويأمن من فتنة القرب

قال أبو : ، وقال)٢(#املجاهد من جاهد نفسه$:  يقولجوسمعت رسول اهللا 
ث فضالة بن عبيد حديث ، وحدي)٤(، وجابر)٣(ويف الباب عن عقبة بن عامر: عيسى

 .حسن صحيح

                                                
ًد شهد أحدا وويل قضاء دمشق، عنه أبو عىل اجلنبي، وحنش الصنعاين، وحممد بن فضالة بن عبي) ١(

 ).٤٥٢٧(كاشف، ترمجة . اهـ. ١٥٣كعب، مات سنة 
 .ًما جاء يف فضل من مات مرابطا: أخرجه الرتمذي يف فضائل اجلهاد، باب) ٢(

، فإنه أخرجه #هاملجاهد من جاهد نفس$: إال قوله) ١٧٤(وأخرجه يف اجلهاد البن املبارك رقم   
 ).١٧٥(بسند آخر رقم 

عقبة بن عامر اجلهني صحايب كبري أمري رشيف، فصيح مقرئ، فريض شاعر ويل غزو البحر، روى ) ٣(
 ).٣٨٩٦(كاشف، ت . اهـ. ٥٨مات بمرص سنة . عنه عيل بن رباح، وأبو عشانة، وخلق

عبد اهللا السلمي، عقبي روى عنه جابر بن : جابر بن عبد اهللا بن حرام األنصاري، قال يف الكاشف) ٤(
 ).٧٤١(ت . هـ٧٨بنوه حممد وعبد الرمحن، وعقيل، وابن املنكدر، وأبو الزبري، وخلق، مات سنة 



  ٤٣  

من أنفق نفقة $: جقال رسول اهللا :  قال)١(ويف الرتمذي عن خريم بن فاتك
 .)٢(#يف سبيل اهللا؛ كتبت له بسبعامئة ضعف

ال يلج النار رجل بكى من $: جقال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 
 .)٣(#ل اهللا ودخان جهنمخشية اهللا حتى يعود اللبن يف الرضع وال جيتمع غبار يف سبي

:  قالج أن رسول اهللا t )٤(ويف صحيح البخاري عن زيد بن خالد اجلهني
ًمن جهز غازيا يف سبيل اهللا فقد غزا ومن خلف غازيا يف سبيل اهللا فقد غزا$ ً#)٥(. 

                                                
بدري، فاهللا : خريم بن فاتك أبو حييى صحايب عنه ابنه أيمن، واملعرور بن سويد، وعدة، قال خ) ١(

 ).هـ١٣٩٣( كاشف، ت .اهـ. أعلم، تويف زمن معاوية وقد روى له عرشة أحاديث
أخرجه الرتمذي يف فضائل اجلهاد باب ما جاء يف فضل النفقة يف سبيل اهللا ورجال سنده كلهم ) ٢(

 .ثقات
، وختريج )٣٨٢٤(، وأشار إىل ختريج املشكاة رقم )٥٩٨(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم 

 ).٢/١٥٦(الرتغيب والرتهيب 
 .هذا حديث حسن صحيح:  فضل الغبار يف سبيل اهللا، وقالأخرجه الرتمذي يف باب ما جاء يف) ٣(

ال جيتمع غبار يف سبيل اهللا $: وأخرجه النسائي والبيهقي واحلاكم وقالوا: قال يف حتفة األحوذي  
 .#ًودخان جهنم يف منخري مسلم أبدا

 .وصححه احلاكم
ط فاحلديث صحيح إال  فيه املسعودي وقد اختلط فإن كان ابن املبارك سمع منه قبل االختال:قلت

، )٧٤٩٣(أن له شواهد ترفعه إىل الصحيح، لذلك فقد صححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم 
 ).٢/١٦٦(، وختريج الرتغيب )٣٨٢٨(وعزاه إىل ختريج املشكاة رقم 

اهـ، . سنة٨٥، وله ٧٨زيد بن خالد اجلهني صحايب عنه، أبو سلمة وعطاء بن يسار تويف سنة ) ٤(
 ).١٧٥١( كاشف، ت

 ).٢٨٤٣(ًأخرجه البخاري يف اجلهاد باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخري رقم احلديث ) ٥(
 ).١٨٩٥(وأخرجه مسلم يف اإلمارة باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا رقم احلديث   



  ٤٤  

حدثني : ، قال)١(وأخرج ابن املبارك يف كتاب اجلهاد من طريق األوزاعي
، حدثه أن )٤(، أن عطاء بن يسار)٣(هالل بن أيب ميمونةحدثني :  قال)٢(حييى بن كثري

، عن عبد اهللا بن )٥(حدثني أبو سلمة بن عبد الرمحن: عبد اهللا بن سالم حدثه أو قال
 فيسأله أي األعامل أحب إىل جأيكم يأيت رسول اهللا : تذاكرنا فيام بيننا فقلنا: سالم، قال

ً رجال رجالجا رسول اهللا فأرسل إلين: فهبنا أن نسأله قال:  قالTاهللا   حتى مجعنا ً
^ _ ` g fe d c b a ﴿: فجعل يشري بعضنا إىل بعض فقرأ علينا

j i h  r q p o n m l k ﴾]٢-١:الصف[. 

من أوهلا إىل آخرها فتالها علينا عبد اهللا بن سالم من أوهلا إىل آخرها قال 
فتالها علينا : األوزاعيفتالها علينا عطاء بن يسار من أوهلا إىل آخرها، قال : هالل

                                                
 ).١٥٧(األوزاعي عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي أبو عمرو الفقيه ثقة جليل من السابعة، مات سنة ) ١(

 ).٣٣٢١(التقريب، كاشف، ترمجة 
 سلمة، ًحييى بن كثري اإلمام أبو النرص اليامين الطائي موالهم أحد األعالم عن جابر وأنس مرسال، وأيب) ٢(

  اهـ، كاشف، ت . ١٢٩وعنه هشام الدستوائي، ومهام كان من العباد العلامء األثبات، مات سنة 
)٦٣٤٧.( 

 بن ن عيل، عن أنس، وعطاء بن يسار، وعنه مالك وفليح وهو هاللهالل ب: هالل بن أيب ميمونة هو) ٣(
: شيخ يكتب حديثه، وقال النسائي: أسامة نسب إىل جده، ويف التعليق عىل الكاشف قال أبو حاتم

 ).٦١٠٩(كاشف، ت . ليس به بأس
م، وعنه عطاء بن يسار اهلاليل القايض موىل ميمونة، عن موالته، وأيب ذر، وزيد بن ثابت، وغريه) ٤(

اهـ . ١٠٣زيد بن أسلم، ورشيك بن أيب نمر، وخلق كان من كبار التابعني وعلامئهم، مات سنة 
 ). ٨٣٦٥(كاشف، ت 

أبو سلمة بن عبد الرمحن أحد األئمة، عن أبيه، وعائشة، وأيب هريرة، وعنه ابنه عمرو الزهريي، ) ٥(
 ).١٩٦(كاشف، ت . اهـ. ١٠٤: ، وقيل٩٤: قيل: ، يف موته أقوال]ابن علقمة[وحممد بن عمرو 



  ٤٥  

 .حييى من أوهلا إىل آخرها
 )٢(، عن أيب صالح)١(من طريق سفيان، عن حممد بن جحادة] ٢[وأخرجه برقم 

}  z y x w v u t s r q p o﴿: ًمرسال، وفيه فأنزل اهللا
 .]١١-١٠:الصف[﴾ | { ~ � ¡ ¢ £ ¤¥

 .]٢:الصف[﴾ r q p o n m l k ﴿: فكرهوها فنزلت
من خري معاش الناس هلم رجل $:  قالج أن رسول اهللا t وعن أيب هريرة

ْممسك بعنان فرسه يف سبيل اهللا يطري عىل متنه كلام سمع هيعة أو فزعة طار عىل متنه  َ
يبتغي القتل أو املوت مظانه، ورجل يف غنيمة يف شعفة من هذه الشعاف أو بطن واد 

 الناس إال حتى يأتيه اليقني ليس منمن هذه األودية يقيم الصالة، ويؤيت الزكاة ويعبد ربه 
 .أخرجه مسلم. )٣(#يف خري

وهذه األحاديث تفيد أن اجلهاد أفضل األعامل عىل اإلطالق ومما يدل عليه 
 جٌمر رجل من أصحاب رسول اهللا : ًأيضا، ما رواه الرتمذي عن أيب هريرة قال

ٌبشعب فيه عيينة من ماء عذب، فأعجبته لطيبها، فقال  هذا املكان أعبد لو أقمت يف: ٍ
 فذكر ذلك له فقال جاهللا وأعزل رشي عن الناس سأستأذن يف ذلك رسول اهللا 

ال تفعل فإن مقام أحدكم يف سبيل اهللا ساعة أفضل من صالته يف $: جرسول اهللا 
: بىل، قال: قالوا، #ًبيته سبعني عاما، أال حتبون أن يغفر اهللا لكم فيدخلكم اجلنة؟

ٍ، فإنه من قاتل يف سبيل اهللا فواق ناقة، لتكون كلمة اهللا هي فاغزوا يف سبيل اهللا$
                                                

 .١٣٠ُحممد بن جحادة الكويف، عن أنس، وطائفة، وعنه شعبة، وعبد الوارث، ثقة صالح، مات سنة ) ١(
 .١٠١أبو صالح ذكوان السامن الزيات ثقة ثبت كان جيلب الزيت إىل الكوفة من الثالثة مات ) ٢(
 ).١٨٨٩(باط رقم احلديث فضل اجلهاد والر: أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب) ٣(

مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، ثقة إمام حافظ مصنف عامل، بالفقه مات سنة   
 ). ٦٦٢٣(تقريب، ت. ، وله سبع ومخسون سنة٢٦١



  ٤٦  

أو العليا وجبت له اجلنة والغدوة يف سبيل اهللا أو الروحة خري من الدنيا وما فيها، 
 .)١(# خري مما طلعت عليه الشمس:قال

ً مرفوعا يف )٢(إال أنه يشكل عليه ما رواه البخاري يف العيدين عن ابن عباس
 #ما العمل يف أيام أفضل منه يف هذه يعني أيام العرش$: حلجة ولفظهفضل عرش ذي ا

وال اجلهاد إال رجل خرج خياطر بنفسه وماله ومل يرجع من $: وال اجلهاد؟ قال: قالوا
 .)٣(#ذلك بيشء

 حديث فيحتمل أن يكون عموم$: فقال) ٦/٥(ومجع بينهام ابن حجر يف الفتح 
س، وحيتمل أن يكون الفضل الذي يف الباب خص بام يدل عليه حديث ابن عبا

ًحديث الباب خمصوصا بمن خرج قاصدا املخاطرة بنفسه وماله فأصيب كام يف بقية  ً
أن من : حديث ابن عباس خرج خياطر بنفسه وماله ومل يرجع من ذلك بيشء؛ فمفهومه
 )٤( الدرداءرجع من ذلك ال ينال الفضيلة املذكورة وأشد منه يف اإلشكال حديث أيب

                                                
 اهللا، ما جاء يف فضل الغدو والرواح يف سبيل: يف فضائل اجلهاد، باب) ١٦٥٠(أخرجه الرتمذي رقم ) ١(

 .هذا إسناد حسن، وأخرجه احلاكم وصححه: ال الرتمذيوإسناده حسن، ق
 ولد قبل اهلجرة جعبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول اهللا  ) ٢(

 بالفهم يف القرآن، وكان يسمى البحر واحلرب لسعة علمه، جبثالث سنني، ودعا له رسول اهللا 
 ما عرشه منا أحد، مات سنة ثامن وستني بالطائف وهو أحد لو أدرك ابن عباس أسناننا: وقال عمر

 ).٣٤٠٩(تقريب، ترمجة . انتهى. املكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة
 .أخرجه البخاري يف فضل أيام الترشيق من العيدين) ٣(

 .يف صوم العرش) ٢٤٣٨(وأخرجه أبو داود يف الصوم رقم 
   .باب ما جاء يف العمل يف أيام العرش) ٧٥٧(والرتمذي يف الصوم رقم 

أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس األنصاري خمتلف يف اسم أبيه، أما هو فمشهور يف كنيته، وقيل ) ٤(
ًعامر وعويمر لقب، صحايب جليل أول مشاهده أحد، وكان عابدا، مات يف أواخر خالفة : اسمه

 ).٥٢٢٨(ترمجة تقريب، . انتهى. عثامن، وقيل عاش بعد ذلك



  ٤٧  

أال $: ً، وصححه احلاكم مرفوعا)٢(، وأمحد)١(ذي أخرجه الرتمذي، وابن ماجهال
أنبئكم بخري أعاملكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري لكم من 
إنفاق الذهب والورق وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فترضبوا أعناقهم ويرضبوا 

هر يف أن الذكر بمجرده أفضل من أبلغ ، فإنه ظا#ذكر اهللا$ :بىل، قال: قالوا، #أعناقكم؟
 . املتعديما يقع للمجاهد، وأفضل من اإلنفاق مع ما يف اجلهاد والنفقة من النفع

يقتيض أن يكون اجلهاد أفضل األعامل التي هي وسائل؛ : قال ابن دقيق العيد
ألن اجلهاد وسيلة إىل إعالن الدين ونرشه ودحر الكفر ودحضه ففضيلته بحسب 

 ).٥، ص٦ج(انتهى من فتح الباري . # أعلمذلك واهللا
وباجلملة؛ فاألحاديث يف فضل اجلهاد يف سبيل اهللا كثرية ودلت عىل فضائل 

 :عظيمة
 منها أن النفقة يف سبيل اهللا مضاعفة وأدنى التضعيف يف اجلهاد بسبعامئة -١

 .إىل ما ال يعلمه إال اهللا من التضعيف
 . يفطر والقائم الذي ال يفرت ومنها أن املجاهد كالصائم الذي ال-٢
 . ومنها أن رباط يوم وليلة كصيام شهر وقيامه-٣
 .سؤال منكر ونكري: َّ ومنها أن الشهيد يأمن الفتان؛ أي-٤

                                                
بتخفيف - القزويني، أبو عبد اهللا بن ماجه -بفتح الراء واملوحدة-ابن ماجه حممد بن يزيد الربعي ) ١(

، صاحب السنن، أحد األئمة حافظ صنف السنن والتفسري والتاريخ، ومات سنة ثالث -اجليم
 ).٦٤٠٩(تقريب، ترمجة . انتهى. وسبعني ومائتني، وله أربع وستون سنة

محد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين املروزي، نزيل بغداد أحد األئمة، ثقة حافظ فقيه أ) ٢(
. انتهى. حجة وهو رأس الطبقة العارشة، مات سنة مائتني وواحد وأربعني، وله سبع وسبعون سنة

 ).٩٦(تقريب، ترمجة 
 .:وهو إمام أهل السنة بحق ملوقفه يف بدعة القول بخلق القرآن : قلت  



  ٤٨  

ً ومنها أن من جرح جرحا يف سبيل اهللا يأيت يوم القيامة وجرحه يثعب دما -٥ ً
 .اللون لون الدم، والريح ريح املسك

 .َّمى له عمله إىل يوم القيامة إذا مات عىل ذلك ومنها أن املجاهد ين-٦
 ومنها أن للمجاهدين عند اهللا درجات يف اجلنة ال يصلها غريهم وهي -٧

ٍمائة درجة بني كل درجتني كام بني السامء واألرض وكل واحد يأخذ درجته يف اجلنة 
 .عىل قدر عمله وجهاده

 . ومنها أن الشهيد يشفع يف سبعني من أهل بيته-٨
 ومنها أن الشهداء أحياء عند رهبم يرزقون أرواحهم يف حواصل طري -٩

 .خرض ترسح يف اجلنة وتأوي إىل قناديل معلقة بالعرش
! " ﴿:  ومنها أهنم يأمنون من الفزع يوم القيامة كام يف قوله تعاىل-١٠

 .]٦٨:الزمر[﴾ # $ % & ' ) ( * + , - ./
 .ءإن الذين استثناهم اهللا هم الشهدا: فقد قيل

 ...ومنها ومنها إىل آخره
 :ًوأما فوائده فهي كثرية أيضا

 تركه ما أخذ قوم اجلهاد إال عزوا وال$:  منها عزة اإلسالم وأهله ويف احلديث-١
 .#قوم إال ذلوا

 :وقد أخذه بعضهم فقال
   
:  اهللا من الغنائم ويف احلديث الرشيف ومنها إغناء املؤمنني بام يمنحهم-٢

إن اهللا بعثني بالسيف بني يدي الساعة وجعل رزقي حتت ظل رحمي وجعل الذل $



  ٤٩  

 .)١(#والصغار عىل من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم
يعجب ربك $:  نرش اإلسالم ويف احلديث الصحيح-وهو أمهها- ومنها -٣

ً كفارا، أهنم يؤرسون: يعني. )٢(#السالسلأو يضحك ربك من قوم يدخلون اجلنة يف 
 .فيدخلون يف اإلسالم بسبب األرس ثم يدخلون اجلنة

 ومنها إعالء كلمة اهللا وإظهار دينه عىل سائر األديان والعقائد كام يف قوله -٤
̈ © ª » ¬ ̄®﴿: تعاىل  .]٣٩:األنفال[﴾ ¥ ¦ § 

 ويستغلون  يف الرساء ومنها إظهار املنافقني الذين يندسون يف صفوف املؤمنني-٥
! ﴿: حاهلم ويفضحهم قال تعاىلTاحلوادث لزعزعة صفوف املؤمنني فيبني اهللا
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عد اهللا ألوليائه  ومنها إظهار إيامن املؤمنني وصربهم وثباهتم وإيامهنم بو-٦
y ﴿: بإحدى احلسنيني كام يف اآليات السابقة، وليعلم املؤمنني، وكام يف قوله تعاىل
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 .ًمرسال من طريق طاوس اليامين) ١٠٥(أخرجه يف اجلهاد البن املبارك رقم ) ١(

 .ًوأخرجه سعيد بن منصور، عن احلسن مرسال  
 .وأخرجه أبو نعيم يف أخبار أصبهان، عن أنس  
 .#ومن تشبه بقوم فهو منهم$: وأخرجه أمحد، عن ابن عمر وليس فيه  
 .ًوذكره البخاري يف صحيحه معلقا  

 .أيت خترجيه إن شاء اهللاسي) ٢(



  ٥٠  

 ومنها ابتالء املؤمنني ومتحيصهم وتكفري ذنوهبم بام حيصل هلم من -٧
j i h g f on m l k ﴿: االبتالءات كام يف قوله تعاىل

 s r q p ﴾]١٥٤:آل عمران[. 
 ومنها اختاذ الشهداء لكي ينال الشهادة من يعلم اهللا من قلبه أنه حيبها -٨
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 .تعذيبهم بأيدي املؤمنني ومنها إذالل الكافرين وخزهيم و-٩
  ومنها شفاء صدور املؤمنني بام يعطيهم اهللا من النرص عىل الكافرين، فيأخذون-١٠

 & ! " # $ %﴿: ثأرهم منهم كام يف قوله تعاىل
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قد دلت األدلة من الكتاب والسنة عىل أن اجلهاد فرض كفاية ال فرض عني 
إال يف حاالت خمصوصة ذكرها الفقهاء سنأيت عليها يف بحثنا هذا إن شاء اهللا واألدلة 

 :عىل أن اجلهاد فرض كفاية قسامن
 . أدلة قرآنية-أ

 . أدلة حديثية نبوية-ب
ن حق التقديم؛ وألنه هو األصل والسنة وسأبدأ باألدلة القرآنية ملا للقرآن م
5 6 7 8 9 : ; ﴿: تأيت مفرسة ومبينة له كام يف قوله تعاىل

 .]٤٤:النحل[﴾ > = < 
 

 
 .اعلم أنه قد جاءت يف القرآن ثالث آيات تدل عىل أن اجلهاد فرض كفاية
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! " ﴿ملا نزلت $:  قالt )١(وقد أخرج البخاري عن الرباء بن عازب
                                                

ًالرباء بن عازب، أبو عامرة عنه عدي بن ثابت، وأبو إسحاق، وخلق، شهد أحدا، مات بعد ) ١(
 ).٥٥٣(كاشف، ترمجة . انتهى. السبعني



  ٥٢  

، فشكا )١(ً زيدا فكتبها فجاء ابن أم مكتومج دعا رسول اهللا ﴾# $ %
 .)٢(#﴾' )& ﴿: Tرضارته فأنزل اهللا 

رأيت $:  قالt، عن سهل بن سعد )٣(ًوأخرج أيضا من طريق ابن شهاب
ً جالسا يف املسجد، فأقبلت حتى جلست إىل جنبه فأخربنا أن )٤(مروان بن احلكم

! " # $ % ﴿:  أمىل عليهج، أخربه أن رسول اهللا )٥(زيد بن ثابت
فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها عيل : ، قال﴾& ' ) ( * + ,

- فأنزل اهللا -يا رسول اهللا، واهللا لو أستطيع اجلهاد جلاهدت، وكان أعمى: قالف
 وفخذه عىل فخذي فثقلت عيل حتى خفت أن ترض ج عىل رسوله -تبارك وتعاىل

 .)٦(#﴾ & ' )﴿:Tفخذي ثم رسي عنه، فأنزل اهللا 
                                                

هو عبد اهللا بن أم مكتوم األعمى الذي عاتب اهللا فيه نبيه يف سورة عبس، ويف التقريب عمرو بن ) ١(
ال ابن زيادة القريش العامري ابن أم مكتوم األعمى الصحايب املشهور قديم زائدة أو ابن قيس، ويق
التقريب، . انتهى.  يستخلفه عىل املدينةجعبد اهللا، ويقال احلصن كان النبي : اإلسالم ويقال اسمه

 ).٥٠٣١(ترمجة 
 .فتح) ٤٥٩٣(أخرجه البخاري يف تفسري سورة النساء رقم احلديث ) ٢(
عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري الفقيه احلافظ، متفق عىل جاللته وإتقانه حممد بن مسلم بن ) ٣(

. وهو من رءوس الطبقة الرابعة، مات سنة مائة ومخس وعرشين وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتني
 ).٥٢٣٨(، الكاشف )٦٢٩٦(تقريب، ت . انتهى

امن وبرسة، وعنه عروة، وجماهد، مروان بن احلكم ولد سنة اثنتني ومل يصح له سامع، وله عن عث) ٤(
، كذا يف الكاشف )٤٥(وعيل بن احلسني، دولته تسعة أشهر، مات يف رمضان، وسنه مخس وأربعني 

 ).٦٥٦٧(، تقريب رقم )٥٤٦٠(كاشف . اهـ) ٦٥: (والصواب
زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان النجاري، كاتب الوحي وقدوة الفرضيني، عنه ابناه ) ٥(

 ).١٧٤٢(انتهى، كاشف، رقم . ٤٨، وقيل سنة ٤٥ املسيب وعروة، تويف سنة وابن
 ).٤٥٩٢(رئاسة البحوث، رقم احلديث : فتح، ط)٢٥٩، ص٨ج(أخرجه البخاري يف تفسري سورة النساء ) ٦(



  ٥٣  

 القاعدون ال يستوي$: ، أخربهt، عن ابن عباس )١(وأخرج من طريق مقسم
 .)٢(#ني عن بدر واخلارجون إىل بدرمن املؤمن

أن املفضل عليه غري أويل : )٣(حاصل تفسري ابن جريج$: قال احلافظ يف الفتح
الرضر، أما أولو الرضر فملحقون يف الفضل بأهل اجلهاد إذا صدقت نياهتم كام تقدم يف 

ٍواد  قطعتم من ًإن باملدينة ألقواما ما رستم من مسري وال$: tاملغازي من حديث أنس 
 .)٤(#إال وهم معكم؛ حبسهم العذر

 اجلزيل اجلنة واجلزاء: ؛ أي﴾9 : ; >= ﴿: قوله$: ويف تفسري ابن كثري
 .)٥(وفيه دليل عىل أن اجلهاد ليس بفرض عني، بل هو فرض كفاية

قراءة أهل $: ﴾& ' )﴿ :يف تفسري اآلية قوله تعاىل )٦(وقال القرطبي
هو نعت للقاعدين ألهنم مل يقصد هبم : )٨(خفش بالرفع قال األ)٧(الكوفة وأيب عمرو

                                                
مقسم بن بجرة أو ابن نجدة، عن ابن عباس، وعائشة، وعنه احلكم، وخصيف، وعبد الكريم ) ١(

 ).٥٧١٨(انتهى، كاشف رقم . ١٠١ احلزريان، تويف سنة
 ).٤٥٩٥(أخرجه البخاري يف تفسري سورة النساء رقم احلديث ) ٢(
 األعالم، عن عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد وأبو خالد القريش موالهم املكي الفقيه أحد) ٣(

 ).٣٥٠٨( رقم كاشف. انتهى. جماهد، وعطاء، وابن أيب مليكة، وعنه القطان، وروح، وحجاج
 ).٢٦٢، ص٨ج(الفتح ) ٤(
 ).٥٤١، صفحة ١جملد  (:تفسري ابن كثري ) ٥(
هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي القرطبي، صاحب كتاب ) ٦(

التذكرة بأمور اآلخرة، وكتاب التفسري اجلامع ألحكام القرآن احلاكي مذاهب السلف، تويف بمنية 
 ).٣٣٥، صفحة ٥جملد (شذرات، . انتهى. ٦٧١يف مرص سنة خصيب 

أبو عمرو بن العالء بن العامر بن العريان املازين النحوي القارئ اسمه زبان أو العريان، أو حييى أو ) ٧(
 واألول أشهر، والثاين أصح عند الصويل، ثقة من علامء - بفتح اجليم، ثم زاي، ثم مهزة-جزء 

 .انتهى، تقريب.  سنة٨٦، وهو ابن ١٥٤سنة العربية من اخلامسة مات 
األخفش هو عيل بن سليامن بن الفضل األخفش الصغري البغدادي أبو احلسن، نحوي أخباري ) ٨(

= 



  ٥٤  

غري، واملعنى ال يستوي القاعدون الذين : قوم بأعياهنم فصاروا كالنكرة فجاز وصفهم بـ
 . باجلر:، غري أويل الرضر؛ أي)١(هم غري أويل الرضر، يعني األصحاء، وقرأ أبو حيوة

 من املؤمنني؛ وقرأ أهل احلرمني غري بالنصب عىل االستثناء من القاعدين أو
ًإال أويل الرضر فإهنم يستوون مع املؤمنني وذكر وجها عىل احلال، ثم قال وما : أي

 .)٢(#انتهى. ذكرناه من سبب النزول يدل عىل معنى النصب، واهللا أعلم
قال العلامء أهل الرضر هم $: يف فتح القدير، ثم قال )٣(ونقل ذلك الشوكاين

 .منعتهم اجلهادأهل األعذار ألهنا أرضت هبم حتى 
: وظاهر النظم القرآين أن صاحب العذر يعطى مثل أجر املجاهد، وقيل

 .يعطى أجره من غري تضعيف فيفضله املجاهد بالتضعيف ألجل املبارشة
:  ثم استدل عليه باحلديث املتقدم-إن شاء اهللا-واألول أصح : قال القرطبي

 .)٤(به وكأنه أقرهونقله الشوكاين ولـم يتعق. #ًإن باملدينة ألقواما$
                                                

= 
هـ، وقد قارب الثامنني، من ٣١٥لغوي سمع املربد وثعلب بن حييى وغريمها، وتويف ببغداد سنة 

انتهى من . اجلراد وتفسري معاين القرآنتصانيفه التشبيه واجلمع رشح كتاب سيبويه يف النحو و
 ).١٠٤ص/٧ج(معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة 

املقرئ ثقة، ويف التأديب ذكره ابن حبان : أبو حيوة رشيح بن يزيد احلرضمي املؤذن، زاد يف التأديب) ١(
 ).٣٣٠، ص٤ج(، التهذيب )٢٧٨٠(تقريب، ترمجة . انتهى. ٢٠٣يف الثقات مات سنة 

 .مصورة عن طبعة دار الكتب) ٣٤٣، ص٥ج(قرطبي تفسري ال) ٢(
هو حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين، ثم الصنعاين، والشوكاين نسبة إىل قرية يف جبل يقال ) ٣(

بمحل سلفه، وكان أبوه قد استوطن صنعاء فنشأ املذكور هبا ) ١١٧٣(هلا هجرة شوكان، ولد سنة 
لك، حتى برز له نيل األوطار رشح منتقى األخبار، وفتح وطلب العلم عىل علامئها وجد يف ذ

القدير يف التفسري والبدر الطالع برجال القرن السابع، والدرر البهية ورشحها الدراري املضية، 
 ).٢١٤، ص٢جملد(انظر ترمجته يف البدر الطالع . ١٢٥٠ سنة :تويف 

 ).٤٦٥، صفحة ١جملد (فتح القدير ) ٤(



  ٥٥  

والذي يظهر يل قوة القول الثاين الذي ساقه القرطبي مساق التضعيف : قلت
 . بالتضعيفيعطى أجره من غري تضعيف فيفضله املجاهد: حيث عرب عنه بقوله، وقيل

 جتعل  هذا القول هو الالئق بعدل اهللا احلكم العدل فعدالة احلكم العدل ال:وأقول
 والنهار، ألهوال واألخطار وتعرض للربد واحلر يف الليلمن جتشم األسفار وركب ا

وتعرض للقتل واجلراحات حتت بارقة السيوف، ووقف من العدو موقف الضد 
 .تارة خائف، وتارة خموف كمن هو جالس يف بيته مطمئن يف داره مع أهله وأوالده

والقول بأنه يعطى أجر املجاهد بنيته وحرصه ويفضله املجاهد بالتضعيف 
 الرشيعة  أجل مبارشة املجاهد ونقصه هذا هو القول األعدل واألقرب إىل أصولمن

 ً.واهللا ال يضيع أجر من أحسن عمال
 والكسح أن اهللا فضل املجاهدين عىل القاعدين لعذر الزمانة كالعمى: واخلالصة

 استطاعوا والعرج وعدم وجود النفقة مع النية الصاحلة واحلرص األكيد عىل اجلهاد لو
 جة واحدة، وفضل اهللا املجاهدين عىل القاعدين لغري عذر درجات وكال وعد اهللا در

ًاحلسنى مغفرة منه وفضال ورمحة، فاملغفرة للقاعدين من غري عذر ألهنم اقرتفوا ما 
يوجب املغفرة، والفضل للمجاهدين وهي الدرجات العالية والرمحة للقاعدين بعذر 

 . الصاحلةن من غري تضعيف بسبب نياهتمحيث أعطاهم اهللا مثل أجر املجاهدي
 األجر ومعنى اآلية أن اهللا ينفي أن يستوي يف$: )١(ويف أيرس التفاسري للجزائري

ً واملنزلة عنده تعاىل من جياهد بامله ونفسه ومن ال جياهد بخال بامله وضنا بنفسه، 
                                                

اسمه جابر، وكنيته أبو بكر، وقد غلبت عليه الكنية، وهو عامل سلفي معارص له أبو بكر اجلزائري ) ١(
أيرس : دروس يف املسجد النبوي، وهو مدرس يف اجلامعة اإلسالمية، وله مؤلفات كثرية منها

ًالتفاسري يف أربعة جملدات، وهو إىل حني كتابة هذه الرتمجة ما زال حيا، جزاه اهللا خريا وختم لنا وله   
 .بخري



  ٥٦  

ن لـم واستثنى تعاىل أويل األعذار من مرض ونحوه، فإن هلم أجر املجاهدين وإ
 التي هي ﴾ 9 : ; >= ﴿:جياهدوا حلسن نياهتم وعدم استطاعتهم فلذا قال

 .اجلنة
 .﴾0 1 2 3 4 5 6 87﴿: وقوله

فضل اهللا املجاهدين بأمواهلم وأنفسهم عىل القاعدين بعذر درجة وإن كان 
0 1 2 3 4 5 ﴿: وقوله. اجلميع هلم احلسنى وهي اجلنة

 D C B A @ ? > =< ; : 9 87 6﴾ . 
 بغري عذر، وهي الدرجات العالية مع املغفرة والرمحة؛ وذلك ألن اهللا تعاىل :أي

ًكان أزال وأبدا غفورا رحيام فلذا غفر هلم ورمحهم، اللهم اغفر لنا وارمحنا معهم ً ً ً# .
 .)١(انتهى

ً أن يف تسوية اهللا تعاىل بني املجاهدين والقاعدين عموما يف :واحلاصل
رة والرمحة ودخول اجلنة دليل واضح أن اجلهاد احلصول عىل احلسنى وهي املغف

 .:فرض كفاية ال فرض عني كام نص عىل ذلك ابن كثري 
 عىل أنه قد سبقني إىل هذا الفهم عدد من العلامء، منهم نادرة Tوأمحد اهللا 

زمانه وحافظ عرصه وأوانه الشيخ حممد األمني بن حممد املختار اجلكني الشنقيطي، 
 .)٢()١٣٩٣(املتوىف سنة 

                                                
 ).٤٤٤، ص١جملد(أيرس التفاسري، أليب بكر اجلزائري ) ١(
هو العامل اجلليل واحلافظ النابغة الشيخ حممد األمني بن حممد املختار اجلكني الشنقيطي، مؤلف ) ٢(

إنه حيفظ من الشعر أكثر : كتاب أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن، كان نادرة يف احلفظ، يقال
لف قصيدة، وكتابه أضواء البيان يدل عىل عظيم قدره وكثرة حمفوظاته، تويف من مخسة وعرشين أ

، كام ذكر )هـ١٣٢٥( يف عام :هـ، وكان مولده ١٧/١٢/١٣٩٣يف ضحى يوم اخلميس 
 .ذلك تلميذه الشيخ عطية حممد سامل يف الرتمجة التي كتبها له يف مقدمة كتابه أضواء البيان



  ٥٧  

يؤخذ من قوله : تنبيه$ ):٣٩٩ص(قال يف كتابه أضواء البيان املجلد األول 
 أن اجلهاد فرض كفاية ال فرض عني؛ ﴾9 : ; >=﴿: يف هذه اآلية الكريمة

ًألن القاعدين لو كانوا تاركني فرضا ملا ناسب ذلك وعده هلم الصادق باحلسنى 
 .انتهى. #وهي اجلنة والثواب اجلزيل

 
I :﴿ L K J IH G F E D قول اهللا :اآلية الثانية

 _ ^ ]\ [ Z Y XW V U T S RQ P O N M
fe d c b a ̀ ﴾]٢٠:املزمل[. 
 :قسم الناس إىل ثالثة أقسام Tأن اهللا : وجه الداللة من هذه اآلية

 . أصحاب أعذار وهم املرىض ومن شاهبهم-١
راعة، أو الصناعة، أو  أصحاب الرضب يف األرض للبيع والرشاء، أو الز-٢

 .الرعي، أو غري ذلك من أوجه املكاسب
 . املقاتلني يف سبيل اهللا وهم املجاهدون-٣

فسوى بني صنف املجاهدين والضاربني يف األرض البتغاء الرزق، ويف هذا 
 .داللة عىل أن اجلهاد فرض كفاية ال فرض عني

 درجة املجاهدين  سوى اهللا تعاىل يف هذه اآلية بني:الثامنة: قال القرطبي
 عىل ًواملكتسبني املال احلالل للنفقة عىل نفسه وعياله واإلحسان واإلفضال، فكان دليال
، )١(أن كسب املال بمنزلة اجلهاد ألنه مجعه مع اجلهاد يف سبيل اهللا، وروى إبراهيم

                                                
ًألسود النخعي أبو عمران الفقيه الكويف ثقة، إال أنه يرسل كثريا، من إبراهيم بن يزيد بن قيس بن ا) ١(

 ).٢٧٠(تقريب، ترمجة رقم . اهـ. هـ، وهو ابن مخسني سنة أو نحوها٩٦اخلامسة، مات سنة 



  ٥٨  

ًما من جالب جيلب طعاما من بلد إىل بلد $: جقال رسول اهللا : قال) ١(عن علقمة
: جثم قرأ  رسول اهللا . # بسعر يومه إال كانت منزلته عند اهللا منزلة الشهداءفيبيعه
﴿XW V U T S RQ P O N M L K J﴾. 

ًأيام رجل جلب شيئا إىل مدينة من مدائن املسلمني $: tوقال ابن مسعود 
ًصابرا حمتسبا فباعه بسعر يومه، كان له عند اهللا منزلة الشهداء ً#. 

لق اهللا موتة أموهتا بعد املوت يف سبيل اهللا أحب إيل ما خ$: )٢(وقال ابن عمر
 .#ًمن املوت بني شعبتي رحيل أبتغي من فضل اهللا ضاربا يف األرض

 .)٤(#الساعي عىل األرملة واملسكني كاملجاهد يف سبيل اهللا$: )٣(وقال طاوس
جعل الرضب يف األرض لطلب الرزق نظري Tومن هذه اآلثار تعلم أن اهللا 

داللة بيل اهللا بتنصيص هؤالء األخيار من الصحابة والتابعني ويف ذلك اجلهاد يف س
كام زعم -واضحة أن اجلهاد فرض كفاية ال فرض عني، إذا لو كان اجلهاد فرض عني 

؛ لكان الواجب عىل التجار أن يرتكوا جتارهتم والزراع أن يرتكوا -ذلك من زعمه
ًعا إىل اجلهاد ولو حصل ذلك زراعتهم والصناع أن يرتكوا صناعتهم ويتجهوا مجي

                                                
علقمة بن قيس بن عبد اهللا النخعي الكويف ثقة ثبت فقيه عابد من الثانية، مات بعد الستني وقبل بعد ) ١(

 ).٤٦٨١( تقريب ترمجة رقم .اهـ. السبعني
هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي أبو عبد الرمحن، ولد بعد املبعث بيسري واستصغر يوم أحد، ) ٢(

اهـ تقريب، . ٧٣وهو ابن أربع عرشة سنة، وأهو أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة، ومات سنة 
 ).٣٤٩٠(ت

احلمريي موالهم الفاريس، يقال اسمه ذكوان، وطاوس طاوس بن كيسان اليامين أبو عبد الرمحن ) ٣(
 ).٣٠٩(تقريب، ت . اهـ. ، وقيل بعد ذلك١٠٩لقب ثقة، فقيه فاضل من الثالثة، مات سنة 

: هذا اللفظ هو لفظ حديث مرفوع متفق عليه، رواه البخاري يف النفقات باللفظ املذكور هنا وزاد) ٤(
 .#أو القائم الليل الصائم النهار$
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لرتتب عليه من اإلخالل بشئون حياة اجلامعة اإلسالمية ما يتناىف مع الرشيعة التي 
 .قام عليها ومن أجلها اجلهاد

 
Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ﴿:  قوله تعاىل:اآلية الثالثة

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  ﴾
 .]١٢٢:التوبة[

ا بيان من اهللا ملا أراد من نفري األحياء مع الرسول هذ$: : قال ابن كثري
 يف غزوة تبوك فإنه قد ذهبت طائفة من السلف إىل أنه كان جيب النفري عىل كل ج

 .]٤١:التوبة[﴾ ! " #﴿:  وهلذا قال تعاىلجمسلم إذا خرج رسول اهللا 
V U T S R Q P O N M L K ﴿: وقال

]\ [ Z Y X W ﴾]١(#لك هبذه اآليةفنسخ ذ: قال. ]١٢٠:التوبة(. 
وقد أخرج أبو داود يف $:  يف فتح القدير-رمحه اهللا تعاىل-وقال الشوكاين 

! " ﴿: نسخ هؤالء اآليات: ، عن ابن عباس قال)٢(ناسخه وابن مردويه
º ¹ « ﴿: ، بقوله تعاىل﴾e d c﴿، و﴾#
¾½ ¼﴾. 

 ج  فاملاكثون مع رسول اهللاجلتنفر طائفة ومتكث طائفة مع رسول اهللا : يقول
هم الذين يتفقهون يف الدين وينذرون إخواهنم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون، ما 

                                                
 ).٢/٤٠١ج(تفسري ابن كثري : نظرا) ١(
هو احلافظ الثبت العالمة أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه األصفهاين صاحب التفسري والتأريخ، ) ٢(

 ).١٠٥٠ص/٣(تذكرة احلفاظ . اهـ. ٤١٠، وتويف سنة ٣٢٣وغري ذلك، ولد سنة 
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 .)١(#نزل من بعدهم من قضاء اهللا يف كتابه وحدوده
Í Ì Ë Ê É ﴿: وقد اختلف املفرسون يف املعنيني بقوله

Ï Î﴾ .هل هي الطائفة النافرة أو الفرقة القاعدة؟ 
ر يف اجلهاد أو النفر يف طلب العلم؟ ومن ًواختلفوا أيضا هل اآلية تعني النف

 .تأمل اآلية علم أهنا شاملة لألمرين
 . فألن لفظ اآلية عام حيتمل أن يدخل فيه اجلهاد والفقه يف الدينً:أما أوال
:  فألن هذه اآلية متوسطة بني آيات اجلهاد فاآليتان قبلها قوله تعاىل:ًوأما ثانيا

﴿ Y X W V U T S R Q P O N M L K
Z]\ [  ﴾]١٢٠:التوبة[. 

! " # $ % & ' ) ﴿: واآلية التي بعدها
 .]١٢٣:التوبة[﴾ ( * +, - . / 0 1

فموقعها يف وسط آيات اجلهاد يدل عىل أن اجلهاد من مقاصدها إن مل يكن 
 .هو املقصد الوحيد
 ج فألن هذه اآلية مل يكن املقصود هبا هم أصحاب رسول اهللا :ًوأما ثالثا

ملة جلميع األمة إىل يوم القيامة سواء قلنا يعود الضمري يف وحدهم، بل هي شا
﴿Æ﴾عىل الطائفة النافرة أو إىل الفرقة القاعدة . 

فألن اسم اجلهاد يقع عىل األمرين اللذين مها طلب العلم وتعليمه وقتال : ًوأما رابعا
 .نهًالكفار وكالمها مقصود أصال إلعالء الدين ومتكينه يف األرض وإظهاره ورفع شأ

 فألن التفقه يف الدين جعل علة للنفر واإلنذار إذا رجعوا ملن :ًوأما خامسا
 .ًوراءهم متسببا عن التفقه، واهللا أعلم

                                                
 ).٢/٣٩٧(فتح القدير : انظر) ١(



  ٦١  

 

 
من آمن باهللا ورسوله، وأقام $: جقال رسول اهللا : ، قالt عن أيب هريرة

 ن حقا عىل اهللا أن يدخله اجلنة، جاهد يف سبيل اهللا، أو الصالة، وصام رمضان، كا
إن يف $: يا رسول اهللا أفال نبرش الناس؟ قال:  فقالوا#جلس يف أرضه التي ولد فيها

اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا، ما بني الدرجتني كام بني السامء 
:  قال أراه#إنه أوسط اجلنة وأعىل اجلنةواألرض، فإذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس، ف

: )٢(، عن أبيه)١(قال حممد بن فليح.  #وفوقه عرش الرمحن، ومنه تفجر أهنار اجلنة$
 .)٤(أخرجه البخاري. )٣(#وفوقه عرش الرمحن$

فظهر أن املراد ال تبرش الناس بام ذكرته من دخول $ :يف الفتح )٥(قال احلافظ
                                                

. ١٩٧و اخلزاعي املدين صدوق هيم، من التاسعة، مات سنة حممد بن فليح بن سليامن، األسلمي أ) ١(
 ).٦٢٢٨(تقريب، ت 

عبد : فليح لقب واسمه: فليح بن سليامن بن أيب املغرية اخلزاعي أو األسلمي أبو حييى املدين، ويقال) ٢(
 ).٥٤٤٣(تقريب، ت. اهـ. ١٦٨امللك، صدوق كثري اخلطأ، من السابعة، مات سنة 

 ).٢٧٩٠(ب درجات املجاهدين يف سبيل اهللا، رقم احلديث أخرجه البخاري با) ٣(
البخاري هو حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري صاحب الصحيح، ولد سنة ) ٤(

 ).٥٧٢٧(تقريب . : ٢٥٦َّ، ورد خطأ عىل أحد شيوخه وهو ابن إحدى عرشة سنة، كان آية يف احلفظ، مات سنة ١٩٤
ر هو حافظ عرصه، شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن حممد الشهري احلافظ ابن حج) ٥(

، برع يف علوم احلديث وألف فيه مؤلفات ٧٧٣شعبان سنة ١٢بابن حجر الكناين العسقالين، ولد يف 
 الصحابة، كثرية، منها فتح الباري رشح صحيح البخاري الذي مل يؤلف مثله، واإلصابة يف أسامء

 ).٧/٢٧٠(، ترمجه يف الشذرات ٨٥٢ذيب، وتقريب التهذيب، وغري ذلك، تويف وهتذيب الته
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ملفروضة فيقفوا عند ذلك وال جياوزوه إىل ما هو اجلنة ملن آمن وعمل األعامل ا
أعدها  اهللا $: أفضل منه من الدرجات التي حتصل باجلهاد وهذه هي النكتة يف قوله

 .#للمجاهدين
 جسوى النبي : وإذا تقرر هذا كان فيه تعقب عىل قول بعض رشاح املصابيح
ووجه التعقب أن بني اجلهاد وعدمه وهو اجللوس يف األرض التي ولد املرء فيها، 

التسوية ليست عىل عمومها، وإنام هي يف أصل دخول اجلنة ال يف تفاوت الدرجات 
 ).٦/١٢(اهـ، فتح . #كام قررته، واهللا أعلم

ويلزم من هذه التسوية يف دخول اجلنة بني املجاهدين وبني غريهم ممن : قلت
ٌّجب عيني إذ لو آمنوا وعملوا باملفروضات دون جهاد أن اجلهاد واجب كفائي ال وا

ًكان فرضا عينيا كان من قرص فيه آتيا كبرية جتعله يكون حتت املشيئة، فيكون   ً
ًمسكوتا عنه عىل أقل األحوال، ألنه ال يدخل اجلنة إال بعد حلوق اللوم والعذاب أو 

 .حلوق اللوم، ثم املغفرة بعد أن يلحقه يف الربزخ ما يلحقه
ً فيكون من أدى مسقطا للوم عمن مل يؤد أما إذا قيل إن اجلهاد فرض كفائي

وأقام الفرائض دون اجلهاد مع ترك املحرمات، وهذا هو وجه التسوية بينه وبني 
املجاهد الذي يدخل اجلنة بدون سابق لوم وال عذاب، إال أن املجاهد مفضل عىل 

 .من مل جياهد بالدرجات التي ناهلا بجهاده يف اجلنة، واهللا أعلم

 

قيل يا رسول اهللا أي الناس أفضل؟ :  قالtما أخرجه مسلم عن أيب سعيد 
مؤمن يف شعب $: ثم من؟ قال: قالوا. #مؤمن جماهد يف سبيل اهللا بنفسه وماله$: قال
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 .)١(#من الشعاب يتقي اهللا ويدع الناس من رشه
 جعل للمؤمن الذي انزوى يف شعب جوالشاهد من هذا احلديث أن النبي 

ً واتقى اهللا ولـم جياهد جعل له فضال ولو كان قد ترك فرض عني ما من الشعاب
جعل له هذا الفضل؛ وهذا فيه دليل واضح عىل أن اجلهاد فرض كفاية ال فرض 

 .عني، واهللا أعلم
 

أال تغزو؟ : ًما رواه مسلم من طريق عكرمة بن خالد أن رجال قال البن عمر
 اهللا، بني اإلسالم عىل مخس شهادة أن ال إله إال$:  يقولجإين سمعت رسول اهللا : فقال

 .)٢(#وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت
 -بالتاء املثناة من فوق-وأما قوله أال تغزو فهو $: )٣(: قال النووي

 فالظاهر أن #بني اإلسالم عىل مخس$: للخطاب، وأما جواب ابن عمر بحديث
ليس بالزم عىل األعيان فإن اإلسالم بني عىل مخس ليس الغزو معناه أن الغزو 

 ).١/١٧٩(انتهى من رشح النووي عىل مسلم . #ًواحدا منها
                                                

 .أفضل الناس مؤمن جماهد بنفسه وماله: ، باب)٢٧٨٦(أخرجه البخاري يف اجلهاد رقم ) ١(
 ).١٨٨٨(، رقم احلديث )١٥٠٣ص(فضل اجلهاد والرباط : وأخرجه مسلم يف اإلمارة، باب  

 ).٥٤ص(اإليامن الذي يدخل به اجلنة : بابأخرجه مسلم يف كتاب اإليامن، ) ٢(
 بن مري هو اإلمام احلافظ األوحد القدوة شيخ اإلسالم علم األولياء حميي الدين أبو زكرياء حييى بن رشف) ٣(

، وقدم دمشق ٦٣١احلزامي احلوراين الشافعي، صاحب التصانيف النافعة، مولده يف املحرم سنة 
ن مؤلفاته رشح صحيح مسلم، واملجموع ومل يكمل، ، م٦٧٦، وتويف سنة ٦٤٩لطلب العلم 

 ).٤/١٤٧٠(ترمجه يف تذكرة احلفاظ . ورياض الصاحلني، وهتذيب األسامء واللغات وغريها
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ال هجرة بعد $:  قال يوم الفتحجحديث ابن عباس يف الصحيحني أن النبي 

 .)١(#الفتح، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا
نه رتب وجوب أ احلديث عىل أن اجلهاد فرض كفاية، هو وجه الداللة من هذا

النفر عىل حصول االستنفار وهو الدعوة إىل اخلروج للغزو من اإلمام املسلم أو من 
ً ينوب عنه، ولو كان اجلهاد مفروضا فرضا عينيا ما كان هلذا األمر   .فائدةً

 يف رشح السنة بعد أن أورد احلديث املتقدم :قال اإلمام البغوي 
فيه إجياب النفري واخلروج إىل الغزو إذا وقعت $. #وإذا استنفرتم فانفروا$ :وقوله

فرض عني، : الدعوة، واعلم أن اجلهاد فرض يف اجلملة غري أنه ينقسم إىل قسمني
 .وفرض كفاية

ففرض العني أن يدخل العدو دار قوم من املؤمنني أو ينزل بباب بلدهم 
 ال عذر له من أهل البلدة اخلروج إىل غزوهم فيجب عىل كل مكلف من الرجال ممن

ًحرا كان أو عبدا فقريا كان أو غنيا دفعا عن أنفسهم وعن جرياهنم وهو يف حق من   ً ً  
بعد عنهم فرض عىل الكفاية، فإن مل تقع الكفاية بمن نزل هبم وجب عىل من بعد عنهم 

َّ األبعدين إال عىل ض عىلمن املسلمني عوهنم، وإن وقعت الكفاية بالنازلني هبم فال فر
 ).١٠/٣٧٤(انتهى، رشح السنة . #طريق االختيار واالستحباب

                                                
 .أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد باب وجوب النفري) ١(

 .ومسلم يف باب حتريم مكة وخالها وشجرها  
: ، وليس يف مسلم بعد الفتح ولفظه فيه)١٤٨٧ص(وأخرجه يف اإلمارة باب املبايعة بعد فتح مكة   

 . احلديث#...ال هجرة ولكن جهاد ونية$:  يوم الفتح فتح مكةجقال رسول اهللا 
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ً بعث بعثا إىل بني حليان ج عند مسلم أن رسول اهللا tحديث أيب سعيد 

 .#لينبعث من كل رجلني أحدمها واألجر بينهام$: من هذيل، فقال
أيكم $:  ثم قال للقاعد،ليخرج من كل رجلني رجل$: ويف رواية ملسلم

 .)١(#خلف اخلارج إىل أهله وماله بخري كان له مثل نصف أجر اخلارج
 قسم املسئولية بني الغازي والقاعد ج أن النبي :وجه الداللة من احلديث

فجعل الغزو عىل أحدمها والقيام بشئون األهل واملال عىل القاعد وجعل للقاعد 
ي يف أهله وماله بخري، وهذا يدل عىل أن نصف أجر الغازي، إذا هو خلف الغاز

 .اجلهاد فرض كفاية ولو كان فرض عني ما كفى أحدمها عن اآلخر
 

من $:  أنه قالجما أخرجه مسلم عن زيد بن خالد اجلهني، عن رسول اهللا 
 .)٢(#ًجهز غازيا يف سبيل اهللا فقد غزا ومن خلفه يف أهله بخري فقد غزا

 اعترب من جهز جألن النبي :  احلديث عىل أن اجلهاد فرض كفايةوجه الداللة من
ًالغازي يف سبيل اهللا غازيا، ومن خلف الغازي يف أهله بخري غازيا، ويف هذا داللة  ً
واضحة أن اجلهاد فرض كفاية ال فرض عني إذ لو كان اجلهاد فرض عني ما أجزأ عن 

 . أعلمزيني بنفسيهام، واهللاملجهز جتهيزه وال عن اخلالف خالفته حتى يكونا غا
                                                

 ).١٨٩٦(فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا، رقم : أخرجه مسلم يف باب) ١(
 ).٢٥١٠(ما جيزئ من الغزو، رقم احلديث : وأبو داود يف كتاب اجلهاد، باب  

 ).١٨٩٥(فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا، رقم احلديث : جه مسلم يف بابأخر) ٢(
 .وأخرجه األلباين يف صحيح ابن ماجه  
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، t )١(ما رواه ابن ماجه، وأورده األلباين يف صحيح ابن ماجه، عن أيب أمامة

ًمن مل يغز أو جيهز غازيا أو خيلف غازيا يف أهله بخري أصابه اهللا $:  قالجعن النبي  ً ُ
 .)٢(#سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة

 
، )٤(أن سعد بن هشام بن عامر$: )٣(لم من طريق زرارة بن أوىفما رواه مس

ًأراد أن يغزو يف سبيل اهللا فقدم املدينة فأراد أن يبيع عقارا له هبا فيجعله يف السالح 
ًوالكراع، وجياهد الروم حتى يموت فلام قدم املدينة لقي أناسا من أهل املدينة فنهوه 

 ج فنهاهم نبي اهللا ج ذلك، يف حياة النبي ًعن ذلك، وأخربوه أن رهطا ستة أرادوا
 .#َّأليس لكم يف أسوة؟$: وقال

فلام حدثوه بذلك راجع امرأته وكان قد طلقها وأشهد عىل رجعتها، فأتى ابن 
أال أدلك عىل أعلم أهل :  فقال ابن عباسجعباس وسأله عن وتر رسول اهللا 

 .)٦(احلديث# ...)٥(عائشة: من؟ قال:  قالجاألرض بوتر رسول اهللا  
                                                

تقريب، . اهـ. ٨٦أبو أمامة صدي بن عجالن الباهيل صحايب مشهور، سكن الشام، ومات هبا سنة ) ١(
 ).٢٩٢٣(ترمجة 

 ).٢٢٣١(صحيح ابن ماجه، رقم احلديث ) ٢(
 أبو حاجب البرصي -بمهملة وراء مفتوحتني، ثم معجمة- العامري احلريش -بضم الزاي-ىف زرارة بن أو) ٣(

 ).٢٠٠٩( تتقريب،. اهـ. قاضيها، ثقة عابد، من الثالثة، مات فجأة يف الصالة سنة ثالث وتسعني
 .)٢٢٥٨(تقريب، ت. اهـ. سعد بن هشام بن عامر األنصاري املدين، ثقة، من الثالثة، استشهد بأرض اهلند) ٤(
 إال خدجية ففيهام جًعائشة بنت أيب بكر الصديق أم املؤمنني أفقه النساء مطلقا، وأفضل أزواج النبي ) ٥(

 ).٨٦٣٣(تقريب، ت . اهـ.  عىل الصحيح٥٧خالف، ماتت سنة 
 يف الليل، رشح النووي عىل صحيح جأخرجه مسلم يف باب صالة الليل وعدد ركعات النبي  ) ٦(

 ).٢٥، ص٦ج(مسلم 
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 أنه لو كان اجلهاد فرض عني مل ينه الصحابة سعد بن :وجه الداللة من هذا احلديث
هشام ويثنوه عن عزمه من بيع عقاره وتطليق امرأته والعزم عىل جهاد الروم حتى يموت؛ 

 . عني، واهللا أعلمبل يدل صنيعهم هذا عىل أن اجلهاد فرض كفاية وليس بفرض
 

يا رسول اهللا دلني :  فقالج أن أعرابيا جاء إىل النبي : t هريرة حديث أيب
ًتعبد اهللا وال ترشك به شيئا، وتقيم الصالة $: عىل عمل إذا عملته دخلت اجلنة، قال

والذي نفيس بيده ال أزيد : ، قال#املكتوبة، وتؤدي الزكاة املفروضة، وتصوم رمضان
َّمن رسه أن ينظر إىل رجل من $: جال النبي ًعىل هذا شيئا وال أنقص منه، فلام وىل ق

 .أخرجه البخاري ومسلم. )١(#أهل اجلنة فلينظر إىل هذا
 علق دخول اجلنة عىل عبادة اهللا وحده جويظهر من هذا احلديث أن النبي 

وعدم الرشك به وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، دون ذكر اجلهاد ولو 
 . هذه اخلصالكان اجلهاد فرض عني لذكر مع

 
أخربين بعمل :  فقالجًأن رجال أتى النبي : t )٢(عن أيب أيوب األنصاري
أرب ما له، $: جما له، ما له؟ فقال النبي : فقال القوم. يدخلني اجلنة ويباعدين عن النار

 .#ته راحلًتعبد اهللا وال ترشك به شيئا، وتقيم الصالة، وتصل األرحام ذرها كأنه كان عىل
                                                

بيان اإليامن الذي : وجوب الزكاة، ومسلم يف كتاب اإليامن، باب: أخرجه البخاري يف الزكاة، باب) ١(
 .يدخل به اجلنة

 حني قدم جًخالد بن زيد بن كليب األنصاري أبو أيوب من كبار الصحابة، شهد بدرا ونزل النبي ) ٢(
 ).١٦٣٣(تقريب . ـاه. ًاملدينة عليه، مات غازيا بالروم، سنة مخسني وقيل بعدها
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، #ُإن متسك بام أمر به دخل اجلنة$: جويف رواية فلام أدبر، قال رسول اهللا 
:  وهو يف سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قالج أن أعرابيا عرض للنبي : ويف أخرى

فكف النبي : يا رسول اهللا أو يا حممد أخربين بام يقربني من اجلنة ويباعدين من النار، قال
، فأعاد، #كيف قلت؟: ُلقد وفق أو لقد هدي، قال$:  أصحابه، ثم قال، ثم نظر يفج

 . #دع الناقة$ :وذكر احلديث وقال يف آخره. #ًتعبد اهللا ال ترشك به شيئا$: فقال
إن متسك بام أمرته به دخل $: جفلام أدبر قال رسول اهللا : زاد يف رواية

 .أخرجه البخاري ومسلم. )١(#اجلنة
 

ما أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة بباب بيان ما أعده اهللا للمجاهد يف اجلنة 
يا أبا سعيد من $:  قالج أن رسول اهللا tمن الدرجات، عن أيب سعيد اخلدري 

ً ريض باهللا ربا وباإلسالم دينا، وبمحمد نبيا، وجبت له اجلنة فعجب هلا أبو سعيد، . # 
وأخرى يرفع هبا العبد مائة درجة يف اجلنة $:  ثم قالأعدها عيل يا رسول اهللا، ففعل: فقال

اجلهاد $: وما هي يا رسول اهللا؟ قال: قال. #ما بني كل درجتني كام بني السامء واألرض
 . الفكرطبع دار) ١٥٠١(اهـ، رواه مسلم . #يف سبيل اهللا، اجلهاد يف سبيل اهللا

 . فرض عنيويف هذا احلديث دليل واضح ورصيح أن اجلهاد فرض كفاية ال
 
من شهد أن ال إله $: جقال رسول اهللا :  قالt )٢(عن عبادة بن الصامت

                                                
 .وجوب الزكاة، ويف األدب باب صلة الرحم: أخرجه البخاري يف الزكاة، باب) ١(

بيان الذي يدخل به اجلنة، والنسائي يف الصالة، باب ثواب من أقام : ومسلم يف اإليامن، باب
 .أي حاجة له أو مطلب ما له: أرب ما: الصالة، ومعنى

ري اخلزرجي أبو الوليد املدين أحد النقباء بدري مشهور، مات عبادة بن الصامت بن قيس األنصا) ٢(
= 
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ًإال اهللا وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد اهللا ورسوله 
وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه، واجلنة حق والنار حق، أدخله اهللا اجلنة عىل ما 

 .#ملكان من الع
أخرجه البخاري، . #أدخله اهللا من أبواب اجلنة الثامنية أهيا شاء$: ويف رواية

 .)١(ومسلم، والرتمذي
إن منطوق ومفهوم هذه األحاديث يدل عىل أن اجلهاد ليس من : قلت

فروض األعيان، ولكنه من فروض الكفاية التي تتجه الفرضية فيها عىل مجيع األمة، 
ن التي تساوي الصالة، والزكاة، والصوم، أو تفضلها إذ لو كان من فروض األعيا

 جاجلهاد أهم فروض األعيان، ملا سكت عنه الشارع : كام يزعم مؤلف كتاب
ًجلعله نظريا للتوحيد : وجلعله مما علق عليه دخول اجلنة يف هذه األحاديث؛ أي

مقنع ملن والصالة والزكاة والصوم وصلة األرحام، واهللا أعلم، وفيام ذكر من األدلة 
 .أراد احلق، وسيأيت مزيد بيان لذلك إن شاء اهللا، وباهللا التوفيق

 
*     *     * 

                                                
= 

كان : ، وله اثنتان وسبعون سنة، وقيل عاش إىل خالفة معاوية، قال سعيد بن عفري٣٤بالرملة سنة 
 ).٣١٥٧(تقريب، ت. اهـ. طوله عرشة أذرع

! " # $ % ﴿: قول اهللا تعاىل: أخرجه البخاري يف كتاب األنبياء، باب) ١(
 ( ' &, + * ) -﴾. 

 .الدليل عىل أنه من مات عىل التوحيد أدخله اهللا اجلنة: ومسلم يف اإليامن باب  
 .ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن ال إله إال اهللا: والرتمذي يف اإليامن باب  
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! " # $ % ﴿ :يف تفسري قوله تعاىل :قال القرطبي 
:  هبذه اآلية فقيلاختلفوا يف املراد$: من تفسريه) ٣/٣٨(. ]٢١٦:البقرة[﴾ &'

ً  فرضا عينيا عليهم فلام استقر ج خاصة فكان القتال مع النبي جأصحاب النبي 
: قلت لعطاء: الرشع صار عىل الكفاية قاله عطاء واألوزاعي، قال ابن جريج

 .إنام كان عىل أولئك: أواجب الغزو عىل الناس يف هذه اآلية؟ قال
 جالكفاية دون تعيني غري أن النبي إنام كان عىل : وقال اجلمهور من األمة

 .كان إذا استنفرهم تعني النفري لوجوب طاعته
ًإن اجلهاد فرض عىل كل مسلم يف عينه أبدا حكاه : )١(وقال سعيد بن املسيب 

والذي استمر عليه اإلمجاع أن اجلهاد عىل كل أمة حممد : )٢(املاوردي قال ابن عطية
ِ فرض كفاية فإذا قام به من قام مج ن املسلمني سقط عن الباقي، إال أن ينزل العدو َ

 .#بساحة اإلسالم
واتفقوا عىل أن اجلهاد $): ٢/٢٧٣ ()٣(وقال يف كتاب اإلفصاح البن هبرية

                                                
سعيد بن املسيب بن أيب وهب املخزومي القريش أحد العلامء األثبات والفقهاء الكبار، من كبار ) ١(

ًال أعلم يف التابعني أوسع علام منه، : ة، اتفقوا عىل أن مراسيله أصح املراسيل، قال ابن املدينيالثاني
 ).٢٣٩٦(تقريب، ت . اهـ. مات بعد التسعني، وقد ناهز الثامنني

ابن عطية هو عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن غالب املحاريب الغرناطي املالكي أبو حممد عامل ) ٢(
، مؤلفاته اجلامع ٥٤١، وتويف سنة ٤٨١فقه واحلديث والتفسري وغريها، ولد يف مشارك يف ال

 .املحرر الصحيح الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
، طلب العلم حتى برع ودخل يف ٤٩٩ابن هبرية هو حييى بن حممد بن هبرية الوزير، ولد يف ربيع األول سنة ) ٣(

 .اهـ، من مقدمة كتابه اإلفصاح.  ٥٦٠، وتويف سنة ٥٤٤خدمة الدولة حلاجته، ثم تقلد الوزارة سنة 
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 .#فرض عىل الكفاية إذا قام به قوم سقط عن باقيهم، ولـم يأثموا برتكه
ل  يف مستهل كتاب اجلهاد الفص)١/٣٦٨(وقال القرطبي يف بداية املجتهد 

األول يف حكم هذه الوظيفة، فأما حكم هذه الوظيفة فأمجع العلامء عىل أهنا تطوع، 
! " # $ % ﴿: ًوإنام صار اجلمهور إىل كونه فرضا لقوله تعاىل

'&﴾. 
 فلقوله ًوأما كونه فرضا عىل الكفاية؛ أعني إذا قام به البعض سقط عن البعض،

 .﴾º ¹ « ¼ ½¾﴿: تعاىل
 .﴾ÝÜ Û Ú Ù﴿: وقوله
 للغزو إال وترك بعض الناس فإذا اجتمعت ج خيرج قط رسول اهللا ولـم

 .اهـ. #هذه اقتىض ذلك كون هذه الوظيفة عىل الكفاية
واجلهاد فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقي، $: ويف مسائل اخلرقي

 .﴾! " # $ %﴿: ورجحه يف املغني آلية النساء
ان  كج، وألن النبي ﴾º ¹ « ¼ ½¾﴿: وآية براءة

 ).٨/٣٤٥(اهـ من املغني . #يبعث الرسايا وجيلس هو وأصحابه
:  اجلهادحكم$): ٢/٢٧٨(وقال يف موسوعة اإلمجاع للشيخ سعدي أبو حبيب 

 اإلسالم اتفقوا عىل أن قتال املرشكني وأهل الكفر ودفعهم عن بيضة املسلمني، وأهل
 األحرار وقراهم وحصوهنم وحريمهم إذا نزلوا عىل أهل اإلسالم فرض عىل

البالغني املطيقني، وقد أمجع العلامء عىل أنه فرض كفاية ال فرض عني إال عبد اهللا بن 
 اهـ. #إنه تطوع: احلسن قال

يف كتابه؛ اجلهاد الذي لـم يؤلف يف  )١(وقال الشيخ عبد اهللا بن أمحد قادري
                                                

عبد اهللا بن أمحد قادري أحد خرجيي اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، : هو الشيخ اجلليل الدكتور) ١(
= 
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اهب وقد اتفقت املذ$: اجلهاد مثله فيام أعلم، بعد ذكر أقوال العلامء يف حكمه
األربعة وغريها عىل أن اجلهاد فرض كفاية، إذا قام به طائفة من املسلمني سقط عن 

 ). ١/٥٦(اهـ . #ًالباقني وإال أثموا مجيعا
º ¹ « ¼ ½¾ ﴿ :وقال القرطبي يف تفسري قوله تعاىل
Å Ä Ã Â Á À ¿ ﴾]١٢٢:التوبة[. 

... ؤمنونوما كان امل: األوىل: فيه ست مسائل$: من سورة براءة) ١٢٢(اآلية 
وهي أن اجلهاد ليس عىل األعيان، وأنه فرض كفاية ملا تقدم إذ لو نفر الكل لضاع 
من وراءهم من العيال فليخرج فريق منهم للجهاد، وليقم فريق منهم يتفقهون يف 

 ).٨/٩٣(اهـ . #الدين وحيفظون احلريم
ن ونوع هو فرض عىل الكفاية إذا قام به البعض سقط ع$: )١(وقال الرسخيس

الباقي يف حصول املقصود وهو كرس شوكة املرشكني وإعزاز الدين؛ ألنه لو جعل 
ًفرضا يف كل وقت وعىل كل أحد عاد عىل مقصود اجلهاد بالنقض واملقصود أن 
يأمن املسلمون ويتمكنوا من القيام بمصالح دينهم ودنياهم، فإذا انشغل الكل 

إذا قام به البعض سقط عن : لك قلناباجلهاد لـم يتفرغوا للقيام بمصالح دنياهم فلذ
 ).١/٥٩(عبد اهللا قادري : اهـ بواسطة كتاب اجلهاد، للدكتور. #الباقي

 الذي وما علل به القرطبي والرسخيس عن كون اجلهاد فرض كفاية هو: قلت
 .يتناسب مع مقاصد الرشيعة اإلسالمية التي مجعت اليرس والكامل والشمولية

                                                
= 

، ومنذ خترجه وهو يشتغل فيها، شغل فيها عدة مناصب منها عامدة كلية اللغة، )هـ١٣٨٥(عام 
 .ذلك، وله عدة مؤلفات مفيدة وفقنا اهللا وإياه وختم لنا وله بخريوعامدة شئون الطالب، وغري 

 املجتهدين يف هو شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب بكر متكلم فقيه أصويل مناظر من طبقة: الرسخيس) ١(
 ).٨/٢٣٩(، ترمجة عمر كحالة يف طبقات املؤلفني )٤٩٠(املسائل من آثاره املبسوط تويف سنة 
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﴾ § ¨ © ª » ¬ ®̄ ﴿: فدليل اليرس قوله تعاىل
 .]١٨٥:البقرة[

 .]٧٨:احلج[﴾ z } | { ~ � ¡¢﴿: وقوله تعاىل
Q P O N M L K ﴿: ودليل الكامل قوله تعاىل

U T S R ﴾]٣:املائدة[. 
 .]٣٨:األنعام[﴾ U T S R Q P﴿: ودليل الشمولية قوله تعاىل

? @ G F E D C B A ﴿: وقوله تعاىل
 H ﴾]٨٩:النحل[. 

ين أنه جاء برعاية الدين والدنيا واجلمع بني مصالح الدنيا ومن شمولية هذا الد
 . كبريةواآلخرة فهو ال يأمر بإصالح جانب وإضاعة جوانب وال هيمل صغرية وال

وهو حني يأمر باجلهاد يأمر بحفظ املصالح الدنيوية التي ال تتم احلياة إال هبا 
ملال وغري ذلك كحفظ النساء واألطفال ومحايتهم وصوهنم وكسب الرزق وحفظ ا

 .من األمور الرشعية والعرفية التي ال تطيب احلياة إال هبا
ومن هنا تعلم أن حكم اجلهاد فرض عىل الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
ًاآلخرين إال أنه يتعني عىل كل إمام مسلم أن يعد ممن حتت يده جيشا كثيفا مدربا  ً ً

¬ ®﴿: ًعىل أنواع األسلحة امتثاال لقوله تعاىل  « ª © ¨ ﴾
 .]٦٠:األنفال[

. )١(#أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي$: ويف احلديث
                                                

 ).١٩١٧(فضل الرمي، رقم احلديث : ، باب)٥٢(رقم : يف اإلمارة، بابأخرجه مسلم ) ١(
 .باب يف الرمي) ٢٥١٤(وأبو داود يف اجلهاد رقم   
 .والرتمذي يف تفسري سورة األنفال  
 ).١٩(وابن ماجه يف اجلهاد، الباب رقم   
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وينوي بإعداد هذا اجليش أن يكون قوة لإلسالم ومحاية لبالد املسلمني، وإغاظة 
ًللكفار وإرهابا ألعداء اهللا حيمي هبم الثغور ويقاتل هبم أعداء الدين، وإذا احتاج 

 بمصلحة حد من إخوانه املسلمني إىل اإلعانة جرد من جيشه فرقة ال يرض خروجهمأ
بلده وفتح باب التطوع  ملن أراده من بقية الرعية ولـم يعر ذلك ببلده ويعرضها 

 .لطمع العدو فيها
فإن حصل ذلك كانت محاية بالدهم أوجب ورعاية مصلحتهم ألزم ومن 

ون للقيام باملصالح األخرى التي ال تستقيم عدا هذا اجليش وهؤالء املتطوعني يبق
هلم احلياة إال هبا من صناعة وزراعة وجتارة وغري ذلك مع القيام بشئون عوائلهم 

ًمن خلف غازيا يف أهله بخري فقد $: وعوائل املجاهدين وهلذا جاء يف احلديث
ه، وهذا ، وهبذا جيمع اإلمام بني املصالح الدينية والدنيوية ويعد لكل أمر عدت#غزا

إنام يكون لإلمام املسلم الذي حيكم رشع اهللا ويرعى مصلحة اإلسالم واملسلمني 
 .قبل مصلحة نفسه أو كام يرعى مصلحة نفسه

ًأما إذا كان رئيس الدولة حيكم القانون بدال عن القرآن ويدعو إىل العلامنية 
ًبدال من الرشيعة وينرص الباطل بدال عن احلق ويعز أهل الباطل ويذ ل أهل احلق ً

ويقدم مراد األمم املعادية هللا ولرسوله عىل مراد اهللا ورسوله ويعد اجليش محاية 
 .لعرشه ال محاية للدين فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وقل عىل اإلسالم السالم

واملهم؛ أن القول بأن اجلهاد فرض عني عىل كل الناس تضييع للواجبات 
ًياما ملصاحلهم التي ال تستقيم حياهتم إال هبا، وقد األخرى التي كلف اهللا هبا العباد ق

دلت عىل ذلك النصوص التي سبق ذكرها من آيات قرآنية وأحاديث نبوية ومن 
K J IH G F E D ﴿: أرصحها آية املزمل وهي قول اهللا تعاىل

XW V U T S RQ P O N M L ﴾]٢٠:املزمل[. 



  ٧٥  

قسم معذورون وهم : فقد قسم اهللا الناس يف هذه اآلية إىل ثالثة أقسام
 .املرىض، وقسم متسببون وهم الذين يرضبون يف األرض يبتغون من فضل اهللا

وقسم يقاتلون يف سبيل اهللا وهم املجاهدون، وشملهم بالتيسري يف التكليف 
 .﴾Z Y ] \[﴿: ًمجيعا حيث يقول

 شملهم ما وقد تبني من هذا أن القسم الثالث وهم الذين يرضبون يف األرض قد
املجاهدين واملعذورين، والرضب يف األرض يدخل فيه مجيع األسباب التي شمل 

ينتهجها الناس ملحاولة الكسب سواء كانت جتارة أو زراعة أو صناعة أو غري ذلك، 
وهذا يدل داللة واضحة أن اجلهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن 

 .اآلخرين الوجوب، وباهللا التوفيق
ألمر باجلهاد والتأكيد عليه وذم الناكلني عنه وتسميتهم  فام فائدة ا:فإن قيل

منافقني وتوعدهم بالعذاب األليم يف الدنيا واآلخرة وعيبهم أشد العيب يف آيات 
 .كثرية

! " # $ ﴿: منها ما يفيد الفرضية، كقوله تعاىل
 .]٤١:التوبة[﴾ % & ' ) (*

= ﴿: له تعاىلومنها ما يفيد ذم املتخلفني وتوعدهم بالعذاب األليم كقو
 J I H G F E D C B A @ ? >

Z Y X W VU T S R Q PO N M L K  ] \ [
 b a ̀  .]٨٢-٨١:التوبة[﴾ ̂ _ 

K JI H G F E D C B ﴿: وكقوله تعاىل
V U T S R Q PO N ML ﴾]٩٥:التوبة[. 

 عواقبهم ومنها ما يفيد مدح املجاهدين والثناء عليهم والتنويه بصنيعهم وبيان
}  z y x w v u t s r q p o﴿: له تعاىلاحلميدة، كقو
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 .]١١-١٠:الصف[﴾ | { ~ � ¡ ¢ £ ¤¥
§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ﴿: وكقوله

 ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ  ́³ ²±
 ÎÍ Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÁ À

Ò Ñ Ð Ï ﴾]١١١:التوبة[. 
أليس هذا التأكيد عىل اجلهاد وهبذه األساليب املتنوعة وهذه الطرق املتعددة 

 العيني الذي ال جيوز ألحد التأخر عنه؟يفيد الوجوب 
 :-ومن اهللا أستمد العون-واجلواب عىل هذا 

 أن الواجب عىل كل جمتهد أن يأخذ نصوص الكتاب والسنة من مجيع ً:أوال
أطرافها ويؤلف بينها حتى خيرج بالنتيجة الالزمة؛ فإن أخذ ببعض نصوص القرآن 

ل يف العقيدة وبعد يف الترشيع ًدون بعض فقد أخطأ خطأ فاحشا يرتتب عليه إخال
 وبينه للناس وسار عىل هنجه يف حياته وتبعه عىل ذلك جعام سنه رسول اهللا 

 .أصحابه
ومتى أخذنا هذه اآليات دون اآليات واألحاديث التي تبينها وتوضحها 

إن اجلهاد فرض عني، ولكنا مع ذلك نكون قد طرحنا : فسنخرج بنتيجة تقول
العمل هبا، وعىل هذا فإنا نكون قد وقعنا يف أعظم مما فررنا ًنصوصا كثرية وتركنا 

 .منه
أما إن أخذنا هذه اآليات مع اآليات واألحاديث األخرى التي تفيد عدم  

بأن اجلهاد فرض كفاية إذا : الوجوب وألفنا بينها فإنا حينئذ سنخرج بنتيجة تقول
 كل جمتهد أن قام به البعض سقط عن اآلخرين، وهذا هو احلق الذي جيب عىل

 .يسلكه
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 إن هذه اآليات التي ورد فيها الوعيد عىل املتثاقلني عن اجلهاد أو األمر :ًثانيا
 إىل اجلهاد معه فأبوا وانتحلوا جً بالنفر أمرا إلزاميا حممولة عىل من ندهبم رسول اهللا 

K J I H G F E D ﴿: املعاذير الكاذبة، بدليل قوله تعاىل
V U T SR Q P O N M LYX W  ﴾

 أو -صلوات اهللا وسالمه عليه- إال هو جوال قائل هلم يف عهد النبي . ]٣٨:التوبة[
 .من يبلغ عنه
 حتمل هذه اآليات عىل حالة وجوب النفري العيني كالتنصيص من :ًثالثا

 .اإلمام أو مهامجة العدو للبلد أو ما أشبه ذلك
ًلدعة فيها أمرا جبلت  إنه ملا كان حب الدنيا وزينتها وحب الراحة وا:ًرابعا

t s r q p ﴿: عليه النفوس منذ خلقها اهللا تعاىل بدليل قوله تعاىل
x w v u ﴾]١٤:آل عمران[. 

 .]٤٦:الكهف[﴾ ! " # $ %& ﴿: وقوله تعاىل
  ملا كانت النفوس جمبولة عىل حب الدنيا وحب شهواهتا والراحة واالطمئنان:أقول

هاد هبذه األساليب املتعددة والطرق املتنوعة فيها اقتضت احلكمة اإلهلية أن يرد اجل
تارة بالوعيد عىل املتثاقلني واملتباطئني، وتارة باألمر اإللزامي الذي ال مثنوية فيه، 

 للمجاهدين من النعيم املقيم واإلكرام العظيم لينتزع Tوتارة بذكر ما أعد اهللا 
ً والرغبة فيام عنده جذبا، ًالنفوس من ثقلة الدنيا انتزاعا وجيذهبا إىل بذل النفوس هللا

ًوقد حصل ذلك إذ استبطأ بعض من حرض بدرا أن يأكل متراته ورآها حياة طويلة 
قوموا إىل جنة عرضها السموات $:  ألصحابهجفرماها حينام قال النبي 

 .)١(ونزل إىل املعركة فقاتل حتى قتل. #واألرض
                                                

الك، وسمى ثبوت اجلنة للشهيد من طريق أنس بن م: ، باب)١٨٩١(أخرجه مسلم يف اإلمارة رقم ) ١(
 .tصاحب القصة عمري بن احلامم 
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 وفيه إعالء كلمة اهللا وفيه  فاخلري كله يف اجلهاد فيه الغلبة وفيه النرصًوأخريا؛
 -كام علم اهللا-رفعة شأن املؤمنني، وفيه العواقب احلميدة يف الدنيا واآلخرة ولست 

أريد تثبيط اهلمم وال تشجيع املتكاسلني واملتثاقلني، ولكني أريد بيان احلق وإظهار 
احلقيقة التي خفيت عىل بعض الناس الذين مل يستوعبوا مجع  النصوص ويؤلفوا 

ًينها بطريقة علمية تبنى عىل قواعد أصولية ولقد ترددت يف هذه الكتابة كثريا خوفا ب ً
من أن يكون فيها تثبيط لضعاف اهلمم، ثم رأيت أن بيان احلق أوجب حتى ال يغرت 

 .إن اجلهاد فرض عني عىل كل مكلف، واهللا من وراء القصد: أحد بقول من قال
ض كفاية إذا قام به البعض سقط عن وخالصة ما يستدل به عىل أن اجلهاد فر

 :الباقني
 ساوى يف آية النساء بني املجاهدين والقاعدين يف الوعد T أن اهللا -١

 .﴾ÝÜ Û Ú Ù﴿: باحلسنى فقال
 مل يوجب النفري عىل مجيع الناس، وإنام أوجبه عىل طائفة من كل T أن اهللا -٢

 ¼ º ¹ «﴿: عىل مجاعة من كل فئة أو قبيلة، فقال: فرقة؛ أي
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½﴾. 

 سوى بني املرىض والضاربني يف األرض للرزق، وبني T أن اهللا -٣
J IH G F E D ﴿: املجاهدين يف سبيله يف جلب التيسري فقال

]\ [ Z Y XW V U T S RQ P O N M L K﴾. 
من آمن باهللا $:  يف احلديث الذي رواه البخاري وغريه بلفظج قوله -٤

 ، وصام رمضان، كان حقا عىل اهللا أن يدخله اجلنة جاهد يف وبرسوله وأقام الصالة
 .#سبيل اهللا أو قعد يف أرضه التي ولد فيها

مؤمن جماهد يف سبيل اهللا $: ملا سئل أي الناس أفضل؟ قال: ج قوله -٥
مؤمن يف شعب من الشعاب يتقي اهللا ويدع $: ثم من؟ قال: قالوا ،#بنفسه وماله
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 .#الناس من رشه
ملؤمن الذي يف شعب من الشعاب يتقي اهللا ويدع الناس من رشه حيث جعل ا

 .يف الدرجة الثانية بعد املجاهد، وذلك يدل عىل عدم الوجوب العيني
.  احلديث.#...بني اإلسالم عىل مخس شهادة أن ال إله إال اهللا$ : ج قول النبي -٦

ً ال جيب وجوبا : أن الغزو ال جيب عىل التعيني؛ أيtفقد استدل به راويه ابن عمر 
 . عينيا

ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم $: ج قوله -٧
 .حيث علق وجوب النفر باالستنفار. #فانفروا
أحدمها واألجر $: ويف رواية. #ليخرج من كل رجلني رجل$: ج قوله -٨
 .ةحيث جعل النفر عىل واحد من االثنني وهو دليل عىل أنه فرض كفاي. #بينهام

. #ًمن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه يف أهله بخري فقد غزا$: ج قوله -٩
 .حيث اعترب املجهز واخلالف بخري بمنزلة الغازي

ًمن لـم يغز أو جيهز غازيا أو خيلف غازيا يف أهله بخري $: ج قوله -١٠ ً
 .حيث جعل املجهز واخلالف بخري من الناجني من القارعة. #أصابه اهللا بقارعة

ً حديث سعد بن هشام أنه قدم املدينة ليبيع عقارا له هبا فيجعله يف -١١
ًالكراع والسالح، وجياهد الروم حتى يموت، فوجد ناسا من أهل املدينة فنهوه عن 

إلخ، حيث إن هذا احلديث يفيد أن اجلهاد واجب كفائي وليس بواجب ... ذلك
 .اعيني، وهناك أحاديث أخرى تفيد هذا املعنى قد سبق ذكره

 اإلمجاع الذي حكاه كثري من أهل العلم أن اجلهاد فرض كفاية ال فرض عني، -١٢
، )١( املغنيوممن حكى اإلمجاع القرطبي وابن هبرية وابن كثري وابن عطية وابن قدامة يف

                                                
 الصاحلي هو موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل، ثم الدمشقي) ١(

= 
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 القادري واخلرقي يف املسائل، وسعدي أبو حبيب يف موسوعة اإلمجاع، والدكتور عبد اهللا
 .)١(ف إال عن سعيد بن املسيب، وعبد اهللا بن احلسنوغريهم، ومل حيك اخلال

 أرحم بعباده T أن النفري العام يف الوجوب العيني أمر ال يستطاع، واهللا -١٣
﴾ z y x w﴿: -عز من قائل-من أن يكلفهم ما ال يستطيعون وقد قال 

 .]١٦:التغابن[
ون  خرج من املدينة بجميع الذين يستطيعج أنه لـم يعرف أن النبي -١٤

 .اجلهاد إال ما كان من غزوة اخلندق وأحد ألن العدو نزل بالبلد
 .فهذه خالصة األدلة عىل أن اجلهاد فرض كفاية ال فرض عني، وباهللا التوفيق

نعم الواجب عىل :  سبق أن كتبت فتوى يف هذا املوضوع قلت فيها:تنبيه
م وإذن اإلمام يف املتقاعدين من اجليش أكثر من غريهم، وال ينقصهم إال إذن اإلما

ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، $: جمثل هذه البلدان الشاسعة الزم لقوله 
 .#وإذا استنفرتم فانفروا

وألن اإلمام املسلم العامل باملصلحة جيب عليه أن ينظم قوة املسلمني وعدهتم 
 ُفريسل منهم من ال يرض إرساله بحاجة البلد لو دهم عدو مرتبص، أما إن فتح

 .اجلهاد يف حدود البلد فال يتوقف الذهاب إليه عىل إذن اإلمام
 أن اجلهاد بالنفس واجب عىل كل قادر من املسلمني ما مل يمنع من :واخلالصة

 :ذلك مانع، واملوانع ثالثة
                                                

= 
: ، نشأ نشأة علمية فهاجر وانقطع للعلم حتى برع، من مؤلفاته٥٤١احلنبيل، ولد يف شعبان سنة 

 .: ٦٢٠ االعتقاد، وغريها تويف سنة املغني، والروضة يف األصول، وملعة
عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي املدين ثقة، جليل القدر من اخلامسة، ) ١(

 .تقريب. اهـ. ، وله مخس وسبعون سنة)١٤٥(مات يف أوائل سنة 
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 . عدم إذن األبوين لألحاديث الواردة يف ذلك-١
 . عدم املعرفة بأساليب احلرب احلديثة حتى يتعلم ذلك-٢
 .دم إذن اإلمام املسلم الذي يعلم املصلحة وحيرص عليها ع-٣

وهذه املوانع فيام إذا كان العدو يف بلد بعيد، أما إذا كان اجلهاد يف بلد قريب، 
أو عني اإلمام الشخص، أو دهم العدو البلد؛ فإن اجلهاد يف هذه الثالث يكون 

ًواجبا عينا ال يعذر منه ممن يستطيعون  اهـ. ً
أين جعلت إذن اإلمام املسلم الذي يعرف : تنبيه عليه اآلنوالذي أريد ال

ًاملصلحة وحيرص عليها رشطا يف الذهاب إىل البلدان البعيدة استنباطا من قوله  : جً
 .#وإذا استنفرتم فانفروا$

وحيث إن االستنفار من أهل تلك البالد حاصل ومتكرر بلسان احلال 
ت واملقابالت الصحفية، وغري ذلك واملقال يف اخلطب ويف كل مناسبة ويف املحال

دعوة إلخواهنم املسلمني واستعانة هبم ورغم أنه جيب عىل املسلمني أن يعينوهم إال 
أن الواجب عىل والة األمور أن جترد كل دولة مسلمة من ال يرض خروجه بمصلحة 
ًبلده فيكونون عونا هلم، لذلك فقد جعلت إذن اإلمام املسلم العامل باملصلحة رشط ا ً

 .يف الذهاب إىل تلك البلدان البعيدة وعدم إذنه مانع من ذلك
 ورغم وجاهة هذا املأخذ إال أين مل أر من سبقني إليه لذلك فإين أعلن 

 .)١(رجوعي عن الرشطية، وإن كنت أستحب ذلك
                                                

َنعم لـم أر من سبقني إىل اشرتاط إذن اإلمام، وقد ذكر يف املغني أن رشو) ١( اإلسالم، : ط اجلهاد سبعةَ
، )٨/٥٤٧(املغني . والبلوغ، والعقل، واحلرية، والذكورية، والسالمة من الرضر، ووجود النفقة

ويكره الغزو من غري إذن اإلمام أو األمري من قبله ): ١٩/٢٧٧(وقال يف املجموع رشح املهذب 
ه ليس فيه أكثر من التغرير ألن الغزو عىل حسب حال احلاجة، واألمري أعرف بذلك، وال حيرم ألن

 .بالنفس، والتغرير بالنفس جيوز يف اجلهاد
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ًأما كون معرفة أساليب احلرب احلديثة مانعا من الذهاب إىل البلدان البعيدة 
ً احلرب والتمرن عىل السالح؛ فذلك ألن فيه تغريرا باملسلمني إال بعد تعلم أساليب

ًوإرضارا هبم، فإن فتحت مراكز للتدريب عىل السالح قبل الدخول إىل ساحة 
ًالقتال كام هو حاصل يف أفغانستان اآلن فال يكون ذلك مانعا من الذهاب إىل 

جتهاد مني فإن كان ًاجلهاد، ولكن يكون مانعا من دخوله املعركة قبل التعلم وهذا ا
 . خطئيًصوابا فمن اهللا، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، واهللا ورسوله بريئان من

 
 
 
 

*     *     * 
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أما بالنسبة إلذن األبوين فهو رشط يف اجلهاد املستحب دون الواجب، وعدم 
لداه منعه من  منع من استأذنه يف اجلهاد ومل يأذن له واجإذهنام مانع منه، ألن النبي 

ارجع فاستأذهنام فإن $: ويف رواية. #ارجع إليهام ففيهام فجاهد$: اجلهاد، وقال له
 .)١(#أذنا لك فجاهد وإال فربمها

ذلك ألن اجلهاد يف سبيل اهللا فرض كفاية وبر الوالدين فرض عني عىل الولد 
اد بإذن اجله: والدليل عىل ذلك ما رواه البخاري يف كتاب اجلهاد من صحيحه، باب

:  قالب )٢(، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص)٣٠٠٤(األبوين رقم احلديث 
: نعم، قال: قال. #ٌّأحي والداك؟$:  فأستأذنه يف اجلهاد فقالججاء رجل إىل النبي 

 .#ففيهام فجاهد$
، وملسلم، وسعيد بن )٦/١٤٠(وقال يف رشح احلديث املذكور يف الفتح 

وىل أم سلمة، عن عبد اهللا بن عمرو يف نحو هذه  م)٤(، من طريق ناعم)٣(منصور
 .#ارجع إىل والديك فأحسن صحبتهام$: قال: القصة

                                                
 .سيأيت خترجيه) ١(
أبو عبد الرمحن أسلم قبل أبيه، أحد : عبد اهللا بن عمرو بن العاص السهمي أبو حممد، وقيل) ٢(

 مات يف ذي احلجة: ، وقال يف التقريب٦٨الصحابة املكثرين، وأحد العبادلة الفقهاء، مات سنة 
 ).٣٤٩٩(، وترمجه يف التقريب )٢٩١٣(ليايل احلرة عىل األصح بالطائف ترمجه يف الكاشف 

سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين، أبو عثامن نزيل مكة، ثقة مصنف كان ال يرجع عام يف كتابه ) ٣(
 ).٢٣٩٩(تقريب، ت. ، وقيل بعدها٢٢٧لشدة وثوقه به، مات سنة 

 اهلمداين، أبو عبد اهللا املرصي، موىل أم سلمة، ثقة فقيه من الثالثة -بجيم مصغر-ناعم بن أجيل ) ٤(
 ).٧٠٧٠(اهـ تقريب، ت . ٨٠مات سنة 
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 .#ارجع فأضحكهام كام أبكيتهام$:  من وجه آخر)١(وأليب داود وابن حبان
ارجع فاستأذهنام فإن $: وأرصح من ذلك حديث أيب سعيد عند أيب داود بلفظ

 .ابن حبانوصححه . #أذنا لك فجاهد وإال فربمها
 حيرم اجلهاد إذا منع األبوان أو أحدمها برشط أن يكونا :وقال مجهور العلامء

  اهـ.مسلمني ألن برمها فرض عني عليه، واجلهاد فرض كفاية فإذا تعني اجلهاد فال إذن
 )٢(ويف الصحيحني من حديث أيب عمرو الشيباين، واسمه سعد بن إياس

: قال: tيده إىل دار عبد اهللا بن مسعود حدثني صاحب هذا الدار، وأشار ب: قال
ثم أي؟ : ، قلت#الصالة عىل وقتها$:  أي العمل أحب إىل اهللا؟ قالجسألت النبي 

حدثني هبن : ، قال#اجلهاد يف سبيل اهللا$: ثم أي؟ قال: ، قلت#بر الوالدين$: قال
 .)٣( ولو استزدته لزادينجرسول اهللا 

احلديث هو الدرجة الثانية بعد  بر الوالدين يف هذا جفقد جعل النبي 
الصالة و اجلهاد يف سبيل اهللا هو الدرجة الثالثة، وهو واضح يف تقديم بر الوالدين 

 .عىل اجلهاد يف سبيل اهللا
                                                

ابن حبان هو اإلمام العالمة أبو حاتم حممد بن حبان بن أمحد بن حبان احلنظيل التميمي البستي، ) ١(
ديث، ومنها كتاب الثقات صاحب املؤلفات الكثرية النافعة منها كتاب األنواع والتقاسيم يف احل

 ).٩٢٠(من تذكرة احلفاظ . اهـ. ٣٥٤والضعفاء، وغري ذلك، تويف سنة 
أبو عمرو الشيباين سعد بن إياس الكويف ثقة، خمرضم من الثانية مات سنة مخس أو ست وتسعني، ) ٢(

 ).٢٢٣٣(تقريب، ت . اهـ. وهو ابن عرشين ومائة سنة
: ، ويف األدب باب)٢٧٨٢(فضل اجلهاد رقم : جلهاد، بابأخرجه البخاري يف املواقيت ويف ا) ٣(

﴿0 / . ﴾. 
 .كون اإليامن باهللا أفضل األعامل: ، باب)٨٥(ومسلم يف اإليامن رقم   
 .والرتمذي يف الرب والصلة  
 .فضل الصالة مليقاهتا: والنسائي يف املواقيت، باب  
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قال جاء رجل :  عند ابن حبانبوقد عارضه حديث عبد اهللا بن عمرو 
: ه؟ قالثم م: ، قال#الصالة$:  فسأله عن أفضل األعامل، فقالجإىل رسول اهللا 

والذي بعثك : ، قال#ًآمرك بوالديك خريا$: قال. فإن يل والدين: ، قال#اجلهاد$
 .#فأنت أعلم$:  باحلق نبيا ألجاهدن وألتركنهام، قال

: ً وهو حممول عىل جهاد فرض العني توفيقا بني احلديثني، قلت:قال احلافظ
فيه حيث مل يقدح هذا احلديث وإن كان ظاهره الصحة كام يظهر من صنيع ابن حجر 

 اهللا بن بيشء إال أنه فيام أرى مل يسلم من الشذوذ أو الوهم فإنه من رواية حيي بن عبد
رشيح املعافري املرصي، صدوق هيم، كام قال يف التقريب ولعل هذا من أوهامه، 

ليس : أحاديثه مناكري، وقال النسائي: يف حديثه نظر، وقال أمحد: فقد قال البخاري
أرجو أنه ال بأس به، إذا : ليس به بأس، وقال ابن عدي: ل ابن معنيبالقوي، وقا
 .روى عنه ثقة

 يعترب فأنت ترى أن عبارات أئمة اجلرح والتعديل فيه كلها تدل عىل ضعفه، وأنه ال
 .بام انفرد به، ولو لـم يعارض فكيف إذا عارضه ما هو أصح منه

ًد الذي تقدم قريبا وقد عارضه عدة أحاديث منها حديث عبد اهللا بن مسعو
بر $: ثم أي؟ قال: ، قلت#الصالة عىل وقتها$: أي العمل أحب إىل اهللا؟ قال: بلفظ

 .#اجلهاد يف سبيل اهللا$: ثم أي؟ قال: ، قلت#الوالدين
 ججاء رجل إىل النبي : ومنها حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال

ومها . #فيهام فجاهد$: ، قالنعم: ، قال#أحي والداك؟$: فاستأذنه يف اجلهاد، فقال
 .يف الصحيحني

:  من اليمن فقالجًأن رجال هاجر إىل رسول اهللا : tومنها حديث أيب سعيد 
ارجع إليهام $ :ال، قال: ، قال#أذنا لك؟$: أبواي، قال: ، قال#هل لك أحد باليمن؟$
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وفيه ، )١(ويف سنده دراج أبو السمح. #فاستأذهنام فإن أذنا لك فجاهد وإال فربمها
 ).٨/١٣٨(، حسنها اهليثمي )٢(مقال، وصححه ابن حبان، وله طرق عند أمحد

إين أشتهي اجلهاد، :  فقالجأتى رجل إىل رسول اهللا :  قالtوعن أنس 
اتق اهللا يف $: أمي، قال: ، قال#هل بقي من والديك أحد؟$: فال أقدر عليه، قال

 فإذا رضيت عنك أمك برها، فإذا فعلت ذلك كان لك أجر حاج ومعتمر وجماهد،
، واألوسط ورجاهلام )٥( يف الصغري)٤(، والطرباين)٣(رواه أبو يعيل. #فاتق اهللا وبرها

 ).٨/١٣٨ ()٦(رجال الصحيح غري ميمون بن نجيح وثقه ابن حبان قاله اهليثمي
                                                

اسمه عبد الرمحن، : ن سمعان، قيل ب-بتثقيل الراء، و آخره جيم-دراج أبو السمح، هو دراج ) ١(
ودراج لقب، السهمي موالهم املرصي القاص، صدوق يف حديثه، عن أيب اهليثم ضعف من 

 ).١٨٢٤(تقريب، ت. اهـ) ١٢٦(الرابعة، مات سنة 
 ).٣/٧٦(أخرجه يف املسند ) ٢(
ن حييى بن عيسى بن وهو اإلمام احلافظ شيخ اإلسالم أبو يعيل أمحد بن عيل بن املثنى ب: قال الذهبي) ٣(

هالل التميمي املوصيل، حمدث املوصل، وصاحب املسند واملعجم، ولد يف ثالث شوال سنة عرش 
ًومائتني، فهو أكرب من النسائي بخمس سنني، وأعىل إسنادا منه لقي الكبار وارحتل يف حداثته إىل 

 .األمصار
 وقال احلافظ عبد الغني األزدي، أبو أبو يعىل أحد الثقات، مات سنة سبع وثلثامئة،: قال ابن منده  

 .سري أعالم النبالء، الذهبي. :وثناء العلامء عليه كثري . يعىل أحد الثقات األثبات
هو أبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الطرباين، من كبار حفاظ احلديث، ) ٤(

، عن مائة سنة :) ٣٦٠(، وتويف سنة )٢٦٠(ورواته يف القرن الرابع اهلجري ولد يف 
 ).٣/٣٠(وعرشة أشهر، ترمجه يف شذرات الذهب 

ِفأبل اهللا يف برها$: ، وفيه)١/٨٠(الطرباين يف الصغري ) ٥( ْ#. 
، ٧٣٥ الشافعي، احلافظ ولد سنة -باملثلثة-هو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي ) ٦(

 ).٧/٧٠(، ترمجه يف الشذرات ٨٠٧وتويف سنة 
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 أستشريه يف جأتيت رسول اهللا : ، عن أبيه قال)٢( بن جامهة)١(وعن معاوية
الزمهام، فإن اجلنة حتت $: نعم، قال: ، قال#ألك والدان؟$: جاجلهاد، فقال النبي 

وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند . رواه الطرباين ورجاله ثقات قال اهليثمي. #أقدامهام
من طريق حممد بن طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن، عن أبيه طلحة بن ) ٣/٤٢٩(

يا رسول اهللا أردت :  فقالج أنه جاء إىل رسول اهللا: عبد اهللا، عن معاوية بن جامهة
الزمها فإن اجلنة $: نعم، قال: ، قال#هل لك من أم؟$: الغزو، وجئت أستشريك، فقال

 . حسنوسنده. ثم الثانية ثم الثالثة يف مقاعد شتى كمثل هذا القول، #عند رجلها
يا رسول اهللا أريد :  فقلتجأتيت النبي : وعن طلحة بن معاوية السلمي قال

. #الزم رجلها، فثم اجلنة$: نعم، قال: ، قلت#أمك حية؟$:  سبيل اهللا قالاجلهاد يف
رواه الطرباين، عن حممد بن إسحاق وهو : ذكر ذلك اهليثمي يف جممع الزوائد، وقال
 .مدلس عن حممد بن طلحة ولـم أعرفه

 الذي يظهر يل أن حممد بن طلحة هذا هو ابن يزيد بن ركانة، وثقه ابن :قلت
، كام قال الذهبي يف الكاشف، والذي توقعته قد ورد، فقد ذكر احلافظ معني ومجاعة

، رواه عن )٣(أن حييى بن سعيد األموي: ابن حجر يف اإلصابة يف متييز الصحابة
أتيت : ، عن معاوية بن جامهة قال)٥( بن يزيد بن ركانة، عن أبيه)٤(حممد بن طلحة

                                                
إن له صحبة، تقريب، : معاوية بن جامهة بن العباس بن مرداس السلمي، ألبيه وجده صحبة، وقيل) ١(

 ).٦٧٤٩(ت
 . اخلندق، ذكره ابن سعد يف طبقة من شهد)١/٢٢٠(جامهة بن العباس بن مرداس السلمي يف اإلصابة ) ٢(
، نزيل بغداد، لقبه اجلمل، حييى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص األموي، أبو أيوب الكويف) ٣(

 .تقريب. اهـ. ، وله ثامنون سنة١٩٤صدوق يغرب من كبار التاسعة، مات سنة 
حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة املطلبي املكي، ثقة من السادسة، مات يف أول خالفة هشام ) ٤(

 ).٥٩٨٣(باملدينة، تقريب 
 .ةعن أبيه هو طلحة بن يزيد بن ركانة، مل أجد له ترمج) ٥(
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ونس، عن األموي، ثم رواه احلديث، أخرجه البغوي، عن رشيح بن ي... جالنبي 
، فخالف يف نسب حممد بن طلحة، )٢(، عن ابن جريج)١(من طريق حجاج بن حممد

 طلحة، عن )٤( بن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن أبيه)٣(عن حممد بن طلحة: فقال
 بن احلديث، وهو الصحيح أن حممد...جمعاوية بن جامهة، أن جامهة جاء إىل النبي 

 . عبد الرمحن بن أيب بكر، وهو صدوق، كام قال احلافظطلحة بن عبد اهللا بن
وهناك اختالف آخر يف السائل هل هو معاوية بن جامهة، كام أورده اإلمام 
أمحد يف مسند معاوية أو هو جامهة كام يف بعض الروايات؟ وهذا االختالف ال يرض 

حلافظ فإن معاوية وأباه جامهة وجده العباس بن مرداس صحابة كلهم، كام قال ا
ابن حجر، واحلديث صحيح صححه احلاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه األلباين يف 

، وقد )٢٢٤١(، وصححه يف صحيح ابن ماجه رقم )٢١، ص٥ج(إرواء الغليل 
أتيت : ورد يف رواية عن حممد بن طلحة، عن أبيه طلحة بن معاوية بن جامهة، قال

إىل معاوية بن جامهة، غلط ، وحقق ابن حجر يف اإلصابة أن نسبة طلحة جالنبي 
واحلقيقة أنه ليس بني ) ابن(تصحفت، فصارت ) عن(نشأ عن تصحيف وذلك أن 

 .طلحة، وبني معاوية قرابة، وباهللا التوفيق
                                                

حجاج بن حممد املصييص، أبو حممد، ترمذي األصل، نزل بغداد، ثم املصيصة، ثقة ثبت، من ) ١(
التاسعة، لكنه اختلط يف آخر عمره، ملا قدم بغداد قبل موته، مات ببغداد سنة مائة وست وثامنني، 

 ).١١٣٥(تقريب، ت
ثقة فقيه فاضل كان يدلس، ابن جريج هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي املكي، ) ٢(

 ).٤١٩٣(تقريب، ت . ويرسل من السادسة مات سنة مائة ومخسني أو بعدها
حممد بن طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، صدوق من السادسة، مات بعد ) ٣(

 ).٥٩٧٩(تقريب، ت . املائة
 .)٣٠٢٣(يمي املدين مقبول من الثالثة، تقريب، ت طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق الت) ٤(



  ٨٩  

 خرج ابن عمرو حاجا حتى كان بني مكة :  موىل أم سلمة قال)١(وعن نعيم
 حتت هذه ج رأيت رسول اهللا: واملدينة أتى شجرة فعرفها فجلس حتتها ثم قال

يا :  فقالجالشجرة، إذ أقبل رجل شاب من هذه الشعبة حتى وقف عىل رسول اهللا 
: رسول اهللا، جئت ألجاهد معك يف سبيل اهللا، أبتغي بذلك وجه اهللا والدار اآلخرة، قال

. ًفانفتل راجعا من حيث جاء #فارجع فربمها$: نعم، قال:  قال#أبواك حيان كالمها؟$
 أم سلمة ناعم، ، وهو مدلس ثقة، إن كان موىل)٢(يه حممد بن إسحاقرواه أبو يعىل، وف

 ).٨/١٣٨(اهـ، من جممع الزوائد . )٣(وهو الصحيح، وإن كان نعيم فلم أعرفه
 هذه األحاديث عىل ما يف بعضها من مقال، إال أهنا عىل كثرهتا تؤيد :وأقول

 تقديم بر الوالدين حديثي عبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عمرو يف الصحيحني يف
عىل اجلهاد، وتبني من هذا السياق وهذا العرض لألحاديث التي سبق ذكرها أن 
ذلك احلديث الذي ذكره احلافظ يف الفتح؛ شاذ ال يؤخذ به مع هذه األحاديث 
الكثرية، وإن سلكنا مسلك الرتجيح فهذه األحاديث راجحة لكثرهتا وورود بعضها 

 .باهللا التوفيقيف الصحيحني، واهللا أعلم، و
 

*     *     * 
                                                

جمهول واحلديث معروف، من طريق : نعيم لـم أجد له ترمجة، وقال عنه اهليثمي يف جممع الزوائد) ١(
 .ًناعم موىل أم سلمة، وناعم تقدمت ترمجته قريبا

ملغازي، صدوق يدلس حممد بن إسحاق بن يسار أبو بكر املطلبي موالهم املدين نزيل العراق إمام ا) ٢(
 ).٥٧٢٥(ورمي بالتشيع والقدر، من صغار اخلامسة، مات سنة مائة ومخسني، تقريب، ت 

 أخرجه أمحد يف املسند من طريق حممد بن إسحاق، عن يزيد بن أيب حبيب، عن ناعم موىل أم :قلت) ٣(
 ).٢/١٦٣(سلمة، عن عبد اهللا بن عمرو بقريب من هذا اللفظ 



  ٩٠  

 

 بإذهنام ًإذا كان أبواه مؤمنني مل جياهد تطوعا إال: مسألة$): ٣٥٨/ ٨(قال يف املغني 
روي نحو هذا عن عمر وعثامن وبه قال مالك واألوزاعي، والثوري، والشافعي، 

اهللا بن عمرو بن العاص الذي سبق أن وسائر أهل العلم، ثم ذكر حديث عبد 
 جوعن ابن عباس عن النبي : ذكرناه أخرجه البخاري ومسلم وغريمها، ثم قال

 .-مثل حديث عبد اهللا بن عمرو: يعني-نحوه 
، ولعله كتب من حفظه فإن الرتمذي :هذا وهم من ابن قدامة : قلت

 الغزو وترك أبويه، فيمن خرج إىل: أخرج حديث عبد اهللا بن عمرو يف اجلهاد، باب
هذا حديث حسن صحيح، وأبو : ويف الباب عن ابن عباس، ثم قال: ثم قال
السائب بن فروخ، وقول الرتمذي، : هو الشاعر األعمى املكي، واسمه: العباس

هذا حديث حسن صحيح، إنام أراد به حديث عبد اهللا بن عمرو، ومل يقصد به 
 مل خيرج حديث ابن عباس يف حديث ابن عباس، وحتى صاحب حتفة األحوذي،

رشحه رغم أنه تتبع ما أمكنه من أحاديث الصحابة الذين يشري إليهم الرتمذي 
عن ابن عباس : عن فالن وفالن؛ بل قال يف التحفة، ويف الباب: ويف الباب: بقوله

 .فلينظر من أخرجه
 وألن بر الوالدين فرض :وقال يف املغني بعد ذكر األحاديث الواردة يف ذلك

 .عني واجلهاد فرض كفاية وفرض العني يقدم
فأما إن كان أبواه غري مسلمني، فال إذن هلام وبذلك قال الشافعي، وقال 

 كانوا جال يغزو إال بإذهنام لعموم األخبار، ولنا أن أصحاب رسول اهللا : )١(الثوري
                                                

يد بن مرسوق الثوري، أبو عبد اهللا الكويف ثقة حافظ، فقيه عابد إمام حجة من هو سفيان بن سع) ١(
= 



  ٩١  

أبو جياهدن وفيهم من له أبوان كافران من غري استئذاهنام، منهم أبو بكر الصديق و
 .وإذا خوطب باجلهاد فال إذن هلام: حذيفة إىل أن قال

أنه إذا وجب عليه اجلهاد : وكذلك كل الفرائض ال طاعة هلام يف تركها؛ يعني
ًعينا مل يعترب إذن والديه ألنه صار فرض عني وتركه معصية، وال طاعة ألحد يف 

جلمع والسفر معصية اهللا، وكذلك كل ما وجب مثل احلج والصالة يف اجلامعة، وا
ال طاعة للوالدين يف ترك الفرائض، واجلمع : للعلم الواجب، قال األوزاعي

واحلج، والقتال ألنه عبادة تعينت عليه، فلم يعترب إذن األبوين فيها كالصالة، وألن 
، ]٩٧:آل عمران[﴾ | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥¦﴿: اهللا تعاىل قال

 ).٣٥٩/ ٨(اهـ من املغني . #ولـم يشرتط إذن الوالدين
واتفقوا عىل أن من مل يتعني عليه $): ٢٧٣/ ٢(وقال يف اإلفصاح البن هبرية 

َّاجلهاد؛ فإنه ال خيرج إال بإذن أبويه إذا كانا حيني مسلمني، وكذلك إذا كان عليه 
 .#َدين فليس له أن يسافر إال بإذن غريمه

 وأما كون هذه الفريضة$): ٢/٣٦٨(يف بداية املجتهد  )١(وقال القرطبي
ًختتص باألحرار فال أعلم فيه خالفا وعامة العلامء متفقون عىل أن من رشط هذه 
الفريضة إذن األبوين فيها إال أن تكون فرض عني عليه، مثل أال يكون هناك من يقوم 

: ج لرسول اهللا ًأن رجال قال: هبذا الفرض إال بقيام اجلميع به، واألصل يف هذا ما ثبت
 .#ففيهام فجاهد$: نعم، قال: قال. #حي والداك؟أ$: إين أريد اجلهاد، قال

                                                
= 

.  اهـ.رءوس الطبقة اخلامسة، وكان ربام دلس، مات سنة إحدى وستني ومائة، وله أربع وستون سنة
 ).٢٤٤٥(تقريب، ت

 اجلامعة هبا، وقايضهو حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد الشهري باحلفيد، من أهل قرطبة : القرطبي) ١(
إنه مل يدع النظر وال القراءة من : ولد سنة عرشين ومخسامئة، وعنى بالعلم منذ صغره إىل كربه، قيل

 .٥٩٥حني عقل، إال ليلة وفاة أبيه، وليلة بنائه بأهله، تويف سنة 



  ٩٢  

واختلفوا يف إذن األبوين املرشكني، وكذلك اختلفوا يف إذن الغريم إذا كان 
ً ملا سأله رجل أيكفر عني خطاياي إن مت صابرا حمتسبا، قالجلقوله : َعليه دين ً :

 .)١(#ًنعم إال الدين، كذلك قال يل جربيل آنفا$
 انتهى. #ً، وبخاصة إذا خلف للدين وفاءواجلمهور عىل جواز ذلك

وقال البغوي يف رشح السنة بعد أن ذكر حديث عبد اهللا بن عمرو يف  
 ):١٠/٣٧٨(الصحيحني وغريمها يف باب ال جياهد إال بإذن أبويه من كتاب اجلهاد 

 مسلمني هذا يف جهاد التطوع ال خيرج إال بإذن األبوين، إذا كانا$: :قال 
ًتعينا فال حاجة إىل إذهنام، وإن منعاه عصامها وخرج، وإن كان ًفإن كان فرضا م

ًاألبوان كافرين، فيخرج دون إذهنام فرضا كان اجلهاد أو تطوعا ً. 
وكذلك ال خيرج إىل يشء من التطوعات كاحلج والعمرة والزيارة وال يصوم 

 فال حيتاج فيه إىل ًالتطوع، إذا كره الوالدان املسلامن أو أحدمها إال بإذهنام، وما كان فرضا
َإذهنام، وكذلك ال خيرج إىل جهاد التطوع إال بإذن الغرماء إذا كان عليه دين عاجل، 

 . انتهى. خيرج إىل احلج إال بإذهنام فإن تعني عليه اجلهاد مل يعرج عىل اإلذنكام ال
وقد أفتى بعض املفتني يف هذا الزمان بجواز خروج الولد للجهاد يف هذا الزمان 

ًإذن والديه، زاعام أن هجوم الكفار عىل بلد من بلدان املسلمني ينقل حكم اجلهاد بدون 
من فرض الكفاية إىل فرض العني، وزعم أن االتفاق حاصل عىل أن اإلذن ال يلزم الولد 

 والديه، وجيوز للزوجة ْوال الزوجة يف مثل هذه احلالة، بل جيوز للولد أن خيرج بغري إذن
:  املسمى، يف كتابه)٢(وجها، هذا ما رصح به الدكتور عبد اهللا عزامْأن خترج بغري إذن ز

                                                
ه خمالفة من طريق عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن جابر، ويف لفظ) ٣/٣٧٣(أخرجه أمحد يف املسند ) ١(

 بن ، وسنده حسن إن كان عبد اهللا بن حممد#ًإال أن تدع دينا ليس لك وفاء له$: عن هذا اللفظ، وهو
 .عقيل، قد سمع من جابر

هو عامل فلسطيني اشتغل يف بعض جامعات اململكة، ثم التحق بجهاد األفغان، وبذل : عبد اهللا عزام) ٢(
ًفيه جهدا كبريا، واستشهد يف   .-رمحه اهللا ورفع درجته يف اجلنة-) هـ٢٥/٤/١٤١٠(ً



  ٩٣  

 :الدفاع عن أرايض املسلمني أهم فروض األعيان، وإليك نص كالمه
 :-غفر اهللا له-نقل ما قاله عبد اهللا عزام 

استئذان الوالدين والزوج والدائن، $: من كتابه املذكور) ٣٦(قال يف صفحة 
 :حالة العدويتوقف حكم االستئذان عىل 

 فإن كان يف بالده وال حيشد عىل الثغور وليس هناك أثر عىل بالد املسلمني، -أ
ْفالثغور مشحونة باجلند ففي هذه احلالة اجلهاد فرض كفاية، والبد من اإلذن ألن 
طاعة الوالدين والزوج فرض عني، واجلهاد فرض كفاية، وفرض العني مقدم عىل 

 .فرض الكفاية
كام -عىل ثغر من ثغور املسلمني أو دخلوا بلدة إسالمية فهنا وإن هجم العدو 

 يصبح اجلهاد فرض عني عىل أهل تلك البلدة ومن حوهلا، ويف هذه احلالة -ذكرنا
ْيسقط اإلذن، فال إذن ألحد عىل أحد حتى خيرج الولد من دون إذن والده والزوجة  ْ

 .دون إذن زوجها واملدين دون إذن الدائن
ط استئذان الوالدين والزوج مستمرة حتى خروج العدو وتبقى حالة سقو

من أرض املسلمني، أو يتجمع عدد فيهم الكفاية إلخراج العدو، ولو اجتمع كل 
 انتهى. #املسلمني يف األرض

 :واجلواب عىل هذا من وجوه
 أن الواجب عىل أهل العلم أن يبنوا كل فتوى يفتون هبا عىل أساس من :أوهلا

 ألهنم يقولون عن اهللا ورسوله ويوقعون عنهام، فام هو جوله كتاب اهللا وسنة رس
 عذر العبد حني يسأله ربه عىل أي يشء استندت يف قولك هذا حالل وهذا حرام؟

 قبل ج أن األحكام الرشعية قد استقرت عند نزول الوحي ووفاة النبي :ًثانيا
فقد ظلم نفسه،  جنسخها، فمن رام تغيري يشء منها عام كان عليه عند وفاة النبي 

 .وأدخل يف الرشع ما ليس منه



  ٩٤  

 فرض كفاية فهو فرض ج وبناء عىل ذلك نقول ما كان يف عهد النبي :ًثالثا
 فرض عني، فهو فرض عني إىل يوم جكفاية إىل يوم القيامة، وما كان يف عهد النبي 

 .القيامة
 مقنع  سبق االستدالل عىل أن اجلهاد فرض كفاية ال فرض عني بام فيه:ًرابعا

ملن يريد احلق، ومن أرصح األدلة عىل أن اجلهاد فرض كفاية ال فرض عني ما رواه 
من آمن باهللا $:  قالجما جاء يف درجات املجاهدين، أن النبي : البخاري يف باب

 وبرسوله وأقام الصالة وصام رمضان كان حقا عىل اهللا أن يدخله اجلنة، جاهد يف 
إن يف اجلنة : أفال نبرش الناس، قال: ي ولد فيها، قالسبيل اهللا أو جلس يف أرضه الت

 . احلديث#مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين
أن اجلهاد حتول اآلن من فرض : فهل يستطيع أحد يعقل ما يقول أن يقول

 كفاية إىل فرض عني؟
 :وقد ذكر الفقهاء أن اجلهاد يتعني يف ثالثة مواضع: ًخامسا

 .أن يقاتل وحيرم عليه الفرار واالنرصاف جيب عىل من حرض املعركة -١
 .#وإذا استنفرتم فانفروا$: ج جيب عىل من عينه اإلمام لقوله -٢
ً جيب عىل أهل البلد التي دامهها العدو أن خيرجوا مجيعا لقتاله، ولكن -٣

الوجوب يتجه إىل أهل الوجوب يف هذا الشأن وهم الرجال فقط دون النساء 
ل ذلك البلد، ومن قرب منهم، وقد حدده بعضهم والصبيان واألرقاء من أه

بمسافة قرص، فمن زعم أن دخول أي بلد من بلدان املسلمني يف مجيع أقطار األرض 
يوجب النفري عىل مجيع املسلمني فعليه الدليل الذي يلزم اخلصم لصحته ورصاحته، 

 .ًأما من قال قوال بال دليل فيجب علينا أن نرضب بقوله عرض احلائط
َّسقوط استئذان الوالدين وصاحب الدين إذا دخل العدو البلد أمر : اًسادس

معقول ومقبول، أما سقوط استئذان املرأة من زوجها فهذا مما أدخله بعض الفقهاء 



  ٩٥  

 لبال دليل، فالنساء ال جيب عليهن اجلهاد، ويف احلديث الصحيح أن عائشة 
 قتال فيه ٌنعم، عليهن جهاد ال$: هل عىل النساء جهاد يا رسول اهللا؟ قال: جقالت للنبي 

 .)١(#احلج والعمرة
 . يف قوله وحكمهجًفمن زعم أن عليهن جهادا فقد ناقض رسول اهللا 

وتبقى حالة سقوط استئذان : إذا علمت هذا تبني لك أن قول الدكتور: ًسابعا
ٌالوالدين والزوج مستمرة حتى إخراج العدو من البلد؛ باطل من أحد وجهيه، وهو 

 استئذان الزوجة من زوجها، ألن املرأة ال جهاد عليها ومن أباح هلا أن خترج سقوط
بغري إذن زوجها فقد أوجبه عليها، وليست األحكام الرشعية لعبة يف أيدينا نوجبها 

 .عىل من شئنا ونسقطها عمن شئنا
 ويلزم من ذلك أن املرأة آثمة إن مل خترج وتضيع أطفاهلا وبيتها وتعرض :ًثامنا

 .ا لألرسنفسه
ويرتتب عىل هذا تعطيل البيوت واإللقاء بالنساء واألطفال إىل العدو : ًتاسعا

 .ليأرسهن ويعبثوا هبن وينتهكوا رشفهن
وقد استجهل دريد بن الصمة رأي مالك بن عوف النرصي حني أخرج معه 

 .)٢(أن املنهزم ال يرده يشء: النساء واألطفال يف غزوة هوازن وقال
                                                

أخرجه البخاري يف فضل اجلهاد، ويف جهاد النساء، بمعناه، وأخرجه النسائي، وقال ابن حجر يف ) ١(
ال جهاد عىل النساء، سعيد بن عمر : ، باب)١٦٩/ ٢(املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية 

يا رسول اهللا ائذن يل أن أخرج يف جيش كذا : أن أم كبشة امرأة من عذرة قضاعة قالت: القريش
يا رسول اهللا إين ليس أريد أن أقاتل، إنام أداوي اجلرحى واملرىض وأسقي : ، قالت#ال$:وكذا قال

، عزاه البن أيب #لوال أن تكون سنة وأن فالنة خرجت ألذنت لك، ولكن اجليس$: املرىض، قال
 . رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح:قال اهليثمي: شيبة، وأيب يعىل، وقال املحقق

 .طبع دار الكتب العلمية بريوت) ٣٢٢(صفحة ) ٤(البداية والنهاية البن كثري، جملد : انظر) ٢(



  ٩٦  

ْ بأنه جيوز للمرأة أن خترج بغري إذن زوجها قول باطل أطلقه قائله واملهم أن القول
 : قيلًبدون تفكري يف األمور وال نظر يف العواقب، وقلده يف ذلك من قلده وقديام

 
 

  
حق ْسقوط إذن الوالدين يف حالة دخول العدو البلد، إنام يكون يف : ًعارشا 

أهل ذلك البلد، ومن قرب منهم، أما سائر املسلمني يف بقاع األرض فيبقى حكمهم 
 .عىل األصل فاجلهاد يف حقهم فرض كفاية وجيب استئذان الوالدين فيه

 ونحن إذا قلنا جيب عىل الولد استئذان والديه يف اجلهاد فإنام :احلادي عرش
ُنقوله استنادا إىل األدلة الصحيحة ومل نقله ًْ ُ  . بأهوائناَ

وإذا قلنا إن دخول أي بلد إسالمي يف أطراف األرض حيول : الثاين عرش
 وأوجبنا حكم اجلهاد من فرض كفاية إىل فرض عني فقد قلنا عىل الشارع ما لـم يقله

 .ًيف الدين ما لـم يكن واجبا
ويلزم عىل ذلك النفري عىل مجيع املسلمني وهو أمر ال يطاق واهللا : الثالث عرش

:  أرحم بعباده من أن يكلفهم ما ليس يف وسعهم وال يف طاقتهم قال تعاىلتعاىل
﴿z y x w ﴾]١٦:التغابن[. 

̈ © ª » ¬®﴿: وقال تعاىل  .]٢٨٦:البقرة[﴾ § 
 إذا كان من أفتى هبذه الفتوى يريد هبا تكثري املجاهدين فقد :الرابع عرش

 بكثرة العدة؛ بل قد أخطأ فإن املسلمني ال ينترصون عىل عدوهم بكثرة العدد وال
ًتكون الكثرة سببا يف الفشل إذا كانوا من غوغاء الناس الذين ال حيرصون عىل طاعة 

z y x wv u } | { ~ ﴿: اهللا قال تعاىل
 ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ¬ « ª ©
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 .]٢٦-٢٥:التوبة[﴾ ¼ ½
اهللا ومتابعة رشعه  أن استنزال النرص ال يكون بيشء مثل طاعة :اخلامس عرش

 فكم يصنع I وكثرة الدعاء له، واللجوء إليه جالذي رشعه عىل لسان رسوله 
اهللا ألوليائه من أمور تذهل العقل ويعجز عنها البرش ومن قرأ التاريخ ظهر له من 
ذلك عجائب، ومن ذلك ما كتبه الدكتور نفسه يف كتابه آيات الرمحن يف جهاد 

ن ذلك نامذج امتن هبا عىل عباده منها اآلية التي سبق  مTاألفغان، وقد ذكر اهللا 
́ ﴿: ذكرها يف حنني  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

µ ﴾]٢٦:التوبة[. 
﴾ / 0 1 2 3 54 6 7 8 9 ﴿: ومنها قوله تعاىل

 .]١٢٣:آل عمران[
وحكى اهللا ذلك عمن سبقنا من األمم، حكاه عنهم بصيغة تدل عىل أنه أمر 

P O N ﴿: وه وكثرة ما تكرر قال تعاىلمستقر يف نفوسهم لكثرة ما رأ
 _  ̂ ]\ [ Z Y X W V U T S R Q

 .]٢٤٩:البقرة[﴾ ̀ 
إال أن هذا ال ينفي وجود ابتالءات يبتيل اهللا هبا عباده بسبب ذنوب اقرتفوها، 

O N M L ﴿: ثم تكون العاقبة هلم إن صربوا، قال اهللا تعاىل
 \ [ Z Y X W V U T SR Q P

g f e d c b à  _ ^ ] k ji h 
 l  m  on   p  q  sr  t  u  v  w x ﴾

 .]١٥٢:آل عمران[
 حميطون   والكفارجً ونقول أخريا كيف لزم اإلذن يف عهد النبي :السادس عرش

 جإن اآلباء واألمهات يف عهد النبي : به من كل جانب ولـم يلزم اآلن فإن قيل



  ٩٨  

 .كانوا يعرفون قدر اجلهاد فيسمحون ألبنائهم
 يستأذنونه ال يتبادر جأن األعراب الذين جاءوا إىل النبي : هذافاجلواب عىل 

إىل الذهن أن آباءهم كانوا عىل درجة من الوعي والفقه يف الدين بمنزلة الصحابة 
الذين كانوا باملدينة؛ بل كانوا عىل حال من اجلفاء واجلهل كحال الكثريين من 

j i h ﴿: لاملسلمني اآلن ويف كتاب اهللا شاهد عىل ذلك حيث يقو
ut s r q p o n m l k ﴾]٩٧:التوبة[. 

 فام هو احلل إذن؟: ًولعل قائال يقول
إن الواجب عىل أهل العلم أن يوعوا عامة املسلمني ويبينوا هلم مزية : وأقول

اجلهاد وعواقبه احلميدة يف الدنيا واآلخرة بواسطة اخلطب والندوات والتدريس يف 
ٍ واملسموعة واملقروءة وحينئذ سنجد من اآلباء احللقات ووسائل اإلعالم املرئية

 . واألمهات من يتجاوب رغبة فيام عند اهللا وحبا يف الدار اآلخرة واهللا ويل التوفيق
 
 
 

*     *     * 
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 إن االستئذان ال جيب إال إذا كان الولد وحيد أبويه، أما إذا كان :أما من يقول
ا فإنه ال يلزم االستئذان عىل الولد الذي يريد للوالدين أبناء غريه يقومون بربمه

 .ًاجلهاد نظرا الستغناء الوالدين عنه باألبناء اآلخرين
 .إن هذا رأي يف مقابل النص والرأي إذا عارض النص يلغى: ًفأقول أوال

 أن الرب مطلوب من مجيع األبناء ألنه فرض عني عليهم، ولو قلنا إن :ًثانيا
لرب جعلناه فرض كفاية، وذلك خالف ما دلت عليه بعضهم يكفي عن بعض يف ا

 ملا أراد تفضيل )١( لبشري بن سعدجالنصوص وانعقد عليه اإلمجاع، وقد قال النبي 
 .#أال حتب أن يكونوا لك يف الرب سواء؟$: بعض ولده عىل بعض
 .)٢(#أيرسك أن يكونوا لك يف الرب سواء؟$: ويف رواية مسلم

لرب من بعضهم ال يكفي عن البعض اآلخر؛ بل وقد دل هذا احلديث عىل أن ا
ًالرب مطلوب من األوالد مجيعا كام أن العدل من الوالدين مطلوب هلم مجيعا ً. 

 ونحن نقول ليس الرب هو اخلدمة فقط؛ بل الرب هو إيصال اإلحسان :ًثالثا
 .  إليهم أيا كان نوعه وكف األذى عنهم، أيا كان أسلوبه

ًبقى الولد قريبا منهم فتسرتيح نفوسهم برؤيته ومن ومن اإلحسان إليهم أن ي
ْاألذى أن يغيب عنهم بدون إذن منهم فتتألـم نفوسهم ويتنغص عيشهم بغيابه 

 .ومعصيته
                                                

 األنصاري اخلزرجي صحايب، -بضم اجليم وختفيف الالم-بشري بن سعد بن ثعلبة بن اجلالس ) ١(
 ).٧١٤(تقريب، ت . اهـ. جليل، بدري استشهد بعني التمر

 .#أيرسك أن يكونوا لك يف الرب سواء؟$: باللفظ األخري) ١٢٤٤(أخرجه مسلم رقم ) ٢(



  ١٠٠  

 قد قلنا إن االستئذان ال يلزم إال يف جهاد التطوع الذي هو تطوع :ًرابعا
جلهاد فرض عني بالنسبة لألعيان وفرض كفاية بالنسبة لعموم األمة، أما إذا صار ا

 .بواحدة من احلاالت الثالث فال يلزم االستئذان وباهللا التوفيق
 
 
 
 
 
 

*     *     * 
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 :وقد ذكر أهل العلم أن اجلهاد يتعني يف ثالثة مواضع
يتعني القتال عىل من حرض املعركة ولو مل حيرض لقتال، لقوله : املوضع األول

« ¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴿: اىلتع
 Æ ﴾]٤٥:األنفال[. 

© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴿: وقوله تعاىل
µ ́  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶

 Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ﴾]١٦-١٥:األنفال[. 
واتفقوا أنه إذا التقى الزحفان $): ٢/٢٧٣(قال يف اإلفصاح البن هبرية 

النرصاف والفرار؛ إذ قد وجب عىل املسلمني احلارضين الثبات، وحرم عليهم ا
ًتعني عليهم إال أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة ً#. 

 :يتعني اجلهاد يف ثالثة مواضع: فصل$: وقال ابن قدامة يف املغني
 إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم عىل من حرض االنرصاف :أحدها

 .وتعني عليهم املقام واستدل باآليتني السابقتني
ًإذا داهم العدو بلدا آمنا من بالد املسلمني وجب عىل أهل : ع الثايناملوض ً

 .#ذلك البلد أن خيرجوا لقتال العدو ما عدا النساء واألطفال
 إذا نزل الكفار ببلد يتعني عىل :الثاين$): ٨/٣٤٧(قال ابن قدامة يف املغني 

 .أهله قتاهلم ودفعهم
 جيب فيها نفري الكل، وقد تكون حالة$): ٨/١٥١(ويف تفسري القرطبي 

وذلك إذا تعني اجلهاد يف غلبة العدو عىل قطر من األقطار أو بحلوله العقر، فإذا 
ًكان ذلك وجب عىل مجيع أهل تلك الدار أن ينفروا وخيرجوا إليه خفافا وثقاال  ً



  ١٠٢  

ًشبانا وشيوخا، كل عىل قدر طاقته ً. 
يقدر عىل اخلروج من كان له أب بغري إذنه، ومن ال أب له، وال يتخلف أحد 

من مقاتل أو مكثر، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان عىل من 
قارهبم وجاورهم أن خيرجوا عىل حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن 

 .فيهم طاقة عىل القيام هبم ومدافعتهم
ًإذا استنفر اإلمام قوما أو عني أشخاصا تعني عليهم ل: املوضع الثالث قوله ً

Q P O N M L K J I H G F E D ﴿: تعاىل
 ̂  ] \ [ Z YX W V U T SR

b a ` _  i h g f e d c
j ﴾]٣٩-٣٨:التوبة[. 

ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم $: جولقول النبي 
 .)١(#فانفروا

 
 
 

*     *     * 

                                                
 ).٦٤ص(تقدم خترجيه ) ١(



  ١٠٣  

)١( --  
 

 قد جعل اجلهاد -ساحمه اهللا- إن  الدكتور :-ومن اهللا أستمد العون-وأقول 
هبذا العنوان أهم من الصالة والزكاة والصوم التي ال يتم إسالم عبد إال هبا، والتي 

هللا وبرسوله، وإنام سكت ً رشوطا يف دخول اجلنة بعد اإليامن باجقد جعلها النبي 
 عن الزكاة يف هذا احلديث ألهنا قد ال جتب عىل كثري من الناس لعدم جالنبي 

وجود سببها وهو النصاب وذكر ما جيب عىل كل مكلف وهو الصالة والصوم 
فعدم ذكرها يف هذا احلديث ال يدل عىل عدم اشرتاطها؛ بل هي قرينة الصالة ما 

h ﴿: رآن إال وذكرت الزكاة معها كقوله تعاىلذكرت الصالة يف موضع من الق
ut s r q p o n m l k j i ﴾]٥:البينة[. 

، #واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة$: tولذلك قال أبو بكر 
، عن أيب )٢٧٩٠(واحلديث هو ما رواه البخاري يف باب درجات املجاهدين برقم 

 الصالة وصام رمضان، كان حقا من آمن باهللا وبرسوله وأقام $:  بلفظtهريرة 
: ، قالوا#عىل اهللا أن يدخله اجلنة، جاهد يف سبيل اهللا أو جلس يف أرضه التي ولد فيها

 . إلخ#َّإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين$: أفال نبرش الناس؟ قال
 الصالة والصوم أهم الفرائض التي جتب عىل كل مكلف جفقد جعل النبي 

 ام دخول اجلنة؛ بل أخرب أن من فعل ذلك كان حقا عىل اهللا أن يدخله ورتب عليه
إن يف اجلنة مائة $: أفال نبرش الناس؟ قال: اجلنة، وملا قال الصحابة الذين سمعوه

 .#درجة أعدها اهللا للمجاهدين
                                                

 .:كانت كتابة هذا النقاش قبل وفاة الشيخ عبد اهللا عزام ) ١(



  ١٠٤  

وكأنه يقول دعوا الناس يتسابقون إىل هذه الدرجات بام يقدمونه من اجلهاد 
اهللا لينال كل واحد منهم الدرجة التي ييرسها اهللا له حسب ما والتضحية يف سبيل 

 .قدم من جهاد وتضحية هللا ويف سبيل اهللا
 يلزم من هذه التسمية تكفري من لـم جياهد ألنه جعل اجلهاد أهم من الصالة :ًثانيا

 :صحيحني قد أطلق اسم الكفر عىل تارك الصالة يف حديثني جمع أن النبي 
 .#بني الرجل والكفر ترك الصالة$: عند مسلم بلفظحديث أنس : أحدمها
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة $: حديث بريدة عند األربعة بلفظ: وثانيهام

فمن جعل اجلهاد أهم من الصالة لزمه يف تركه ما يلزم يف . #فمن تركها فقد كفر
 .ترك الصالة
 من أهوائنا فلنقل ما  إن كنا ننطلق يف حتديد األحكام الرشعية وترتيبها:ًثالثا

َّشئنا ولنحدد بام أردنا، ولنقدم ولنؤخر كيفام لذ لنا، وإن كنا ننطلق يف حتديدها 
والتقديم والتأخري فيها من الداللة نفسها فعلينا أن نقرأ األدلة من الكتاب والسنة 

 .ونؤلف بينها بطريقة علمية ثم نحكم بعد ذلك
ًعامل وأرفعها درجة وأكثرها ثوابا واألدلة إن اجلهاد أفضل األ:  ونحن نقول:ًرابعا

 .#رباط يوم يف سبيل اهللا يعدل صيام شهر وقيامه$: جعىل ذلك كثرية منها قوله 
دلني عىل عمل يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا، : ملا قال له قائل: جومنها قوله 

 أتستطيع إذا خرج املجاهد أن تدخل حمرابك$: ، ثم قال للسائل#ال أجده$: فقال
ومن يطيق ذلك يا رسول اهللا، قال رسول : ، قال#فتصيل فال تفرت وتصوم فال تفطر؟

مثل املجاهد يف سبيل اهللا كمثل الصائم القائم ال يفرت من صالة وال صوم $: جاهللا 
 .#حتى يعود املجاهد إىل أهله

 الفريضة ولكن مثل هذه األحاديث حممولة عىل صالة النفل، وصيام النفل، أما
 .دهلا وال يسد مسدها جهاد وال غريه، وباهللا التوفيقفال يع



  ١٠٥  

 

الفتوى هل نستطيع تطبيق هذه $: من كتابه املذكور) ٤٥(وأما قوله يف صفحة 
 كالصالة بعد أن علمنا أن اجلهاد فرض عني وأن اجلهاد فرض: اليوم؟ قد يقول قائل

 فالعدو :)١( يقول ابن تيميةوالصيام؛ بل اجلهاد بالنفس مقدم عىل الصالة والصيام، كام
الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال يشء أوجب بعد اإليامن من دفعه، فالصالة 

مأل $: تؤخر وجتمع وختترص ركعاهتا أو تغري هيئتها بوجود اجلهاد ويف الصحيحني
. #ًاهللا بيوهتم وقبورهم نارا كام شغلونا عن الصالة الوسطى حتى غابت الشمس

 . يف رمضان إىل آخر ما قالواملجاهد يفطر
 فمن أين علمنا أن اجلهاد فرض -ساحمه اهللا- هذه مبالغة من الدكتور :وأقول

عني وما هي األدلة التي أوردها من الكتاب وصحيح السنة حتى نعتمد عليها يف 
 .احلكم بأن اجلهاد فرض عني

نها فهو أما االستدالل ببعض اآليات دون اآليات التي تبينها وتوضح املراد م
 .استدالل ناقص ومبتور ال يعرتف به أهل التحقيق

أقوال أهل العلم يف اجلهاد متفقة عىل أنه فرض كفاية ويتعني يف ثالث : ًثانيا
                                                

ابن تيمية هو شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية، ولد يف سنة ) ١(
ً، ونشأ يف بيت علم، وكان مغرما بالتحصيل وقد آتاه اهللا قوة يف احلفظ، وصربا عىل الدأب ٦٦١ ً

ًوجلوءا إىل اهللا يف املشكالت حتى فاق األقران، وصار أعجوبة الزمان وقد صدع باحلق وجاهد 
أهل البدع ورد عليهم يف كل جمال فلم يعجب ذلك أهل زمانه، حتى بعض علامئهم وقضاهتم 

رمحه اهللا رمحة - ٧٢٨م فأغروا به الدولة وسجن عدة مرات إىل أن مات يف السجن سنة وكربائه
 شذرات ، وترمجة ابن العامد يف)١٤١، ص١٤ج( ورفع درجته يف عليني، ابن كثري يف البداية -واسعة

 ). وما بعدها٨٠، ص٦ج(الذهب 
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حاالت سبق أن بيناها ومنها إذا دخل العدو البلد وجب عىل أهل ذلك البلد ومن 
افة قرص، فكيف ًقرب منهم، أن خيرجوا مجيعا لقتال العدو، وقد حدده بعضهم بمس

ً نفرضه فرضا عينيا عىل مجيع املسلمني يف بقاع األرض، ومن أين يؤخذ هذا القول 
 وما دليله؟
ًإننا لو أوجبنا اجلهاد وجوبا عينيا عىل مجيع املسلمني ثم نفروا مجيعا : ًثالثا  ً

ًامتثاال لألمر وجتنبا ألسباب اإلثم؛ ألدى ذلك إىل تفريغ أرضهم وتركها بدون  ً
اية مما يؤدي إىل طمع العدو فيها ودخوهلم إياها وسبيهم لنساء أولئك املجاهدين مح

ًوأبنائهم فنكون بذلك قد حاولنا إنقاذ بلد وأضعنا بلدا آخر أو بلدانا أخرى، أما إن  ً
إن اجلهاد فرض كفاية وأرسلنا من ال يرض إرساله بالبلد املعني إىل البلد املعان : قلنا

 . يرضاهفظ هذا البلد وذاك وامتثلنا أمر اهللا بإطالق احلكم الذيفسنكون قد احتطنا حل
 خروج مجيع املسلمني إىل بلد واحد ليعينوا أهله أمر ال يستطاع واهللا :ًرابعا

﴾ z y x w﴿: تعاىل ال يكلف عباده ما ال يستطيعون كام قال تعاىل
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ًفإن تركوا ذلك وقرصوا أثموا مجيعا واإلثم يقع عىل أهل احلل والعقد منهم 
 وذوي االستطاعة الذين يرتكون الوجوب مع القدرة عليه ضنا بالنفس أو باملال أو 

 .ًهبام معا
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أما لو بذل واحد أو مجاعة املال وخرج واحد بذلك املال؛ فإهنم يكونون 
حازوا رتبة اجلهاد هذا بنفسه وهؤالء بامهلم، وتعود املسألة ًمجيعا قد أدوا ما عليهم و

إىل كون اجلهاد فرض كفاية ومن لـم يستطع الذهاب بنفسه فأعاهنم بامله كان قد 
 .ًأدى أيضا، واهللا أعلم

 
 
 
 
 

*     *     * 
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إن اجلهاد فرض كالصالة والصيام، بل اجلهاد بالنفس مقدم عىل : وأما قوله
 .والصيامالصالة 

 : وجوه ويتضح بطالن قوله من-ساحمه اهللا-هذه مغالطة من الدكتور : فأقول
 باألعرج  أن اجلهاد يعذر فيه فيسقط عن األعمى واألعرج واملريض، ونبه:أوهلا

عىل الزمن الذي ال يستطيع امليش عىل رجليه وهو أوىل بالعذر من األعرج، ويسقط 
 يعذرون من فقة، فهؤالء يعذرون من اجلهاد ولكنهم العن املرأة والفقري الذي ال جيد الن

 .الصالة والصيام
فمن ترك الصالة من هؤالء الذين يعذرون من اجلهاد أو غريهم استتيب فإن 

ًتاب وصىل وإال قتل حدا أو كفرا عىل خالف  . 
العهد $: ج أن الصالة تركها كفر للنصوص الواردة يف ذلك منها قوله :ًثانيا
 .)١(#وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفرالذي بيننا 

 .)٢(#بني الرجل وبني الكفر ترك الصالة$: وقوله
أما اجلهاد فإن تركه ال يؤدي إىل الكفر لألدلة الرشعية التي تنص عىل ذلك 
ًوإلمجاع املسلمني عىل أن ترك اجلهاد ال يعد كفرا حتى ولو كان ذلك يف حالة تعينه، 

ن غري عذر رشعي مقبول، يكون قد أتى كبرية من ًفمن فر من املعركة مثال م
 .الكبائر، وال يكفر بإمجاع املسلمني
                                                

 .أخرجه أصحاب السنن عن بريدة) ١(
 .ومسلم عن أنس  

 . أنسأخرجه مسلم عن) ٢(
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 بالنفاق ج فكيف حكم اهللا عىل املتخلفني عن اجلهاد مع رسول اهللا :فإن قيل
 وتوعدهم باخللود يف النار؟

 واستنفرهم إىل اجلهاد معه ج أن أولئك قد ندهبم رسول اهللا :فاجلواب
ًا يف رسالته، فكانوا بذلك كفارا يف الباطن وإن أظهروا فتخلفوا عن ذلك شك 

اإلسالم، وهذا هو النفاق االعتقادي الذي جيعل اهللا أصحابه يف الدرك األسفل من 
 .النار

 إن من شك يف كون جهاد الكفار فرض كفاية عىل املسلمني، أو :ونحن نقول
 يدخل ًه ال يكون شهيدا، والًشك يف أن من قاتل الكفار ناويا إعالء كلمة اهللا فقتل أن

اجلنة أو أن الكفار الذين يموتون عىل الكفر ال يدخلون النار، فقد كفر ألنه شك يف 
 .احلقائق الرشعية الثابتة التي ال تقبل التبديل وال التغيري

 أن الصالة والصيام غاية واجلهاد وسيلة والغاية مقدمة عىل الوسيلة وال تكون :ًثالثا
 الصحيح، ً عىل الغاية إال إذا كانت طريقا إليها لذلك فإهنا جتب عىلالوسيلة مقدمة

 .واملريض، واألعمى، واملبرص، والرجل، واملرأة، والسليم، وذي العاهة
أما اجلهاد فال جيب إال عىل الرجل الصحيح السليم من العاهات والواجد 
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إن اجلهاد مقدم عىل الصالة والصوم ملزم أن يرتب عىل : أن من قال: ًرابعا
ترك اجلهاد مع القدرة عليه ما يرتتب عىل ترك الصالة من احلكم بالكفر ووجوب 

رابته، وعدم الصالة عليه، االستتابة والقتل إن لـم يتب، وعدم التوارث بينه وبني ق
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وعدم الدفن يف مقابر املسلمني، وهذا ما ال يستطيعون القول به، إال إذا أخذوا 
 .ًبمذهب احلرورية والذي أقطع به أن الشيخ ال يقول بذلك أبدا

فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا $ :وأما قوله عن ابن تيمية إنه قال
من كتاب ) ٤٥(هكذا يف صفحة ) ٤/٦٠٨ (#فعهال يشء أوجب بعد اإليامن من د

 .اجلهاد أهم فروض األعيان
لـم نجد هذا الرقم فيه بل ) ٤ج(بالرجوع إىل الفتاوى الكربى : ًفأقول أوال

 ).٥٤٢(قد انتهى عىل رقم ) ٤ج(وجدت 
 : هذا الكالم حيمل عىل واحد من شيئني:ًثانيا

: يامن عىل حد قوله تعاىلأن يقال الصالة داخلة يف مسمى اإل: اليشء األول
﴿ed c b a ̀ ﴾]١٤٣:البقرة[. 

صالتكم إىل بيت املقدس فال تكون العبارة صاحلة لالستدالل هبا عىل : أي
 .تقديم الصالة عىل اجلهاد

االحتامل الثاين أنه إذا كان هناك صائل قائم عىل رأسك يريد قتلك وقد 
تغلت بالصالة استغل الفرصة حانت الصالة فإن دفعه أقدم من الصالة ألنك إذا اش

 .وقتلك
 قد جإن اجلهاد فرض عني والنبي :  لو قال شيخ اإلسالم أو غريه:ًوأخريا

 .قال خالف ذلك فعلينا أن نأخذ بقول نبي الرمحة ونرتك ما سواه مهام كان قائله
 ركعاهتا؛ بعذر السفر واملرض وختترص:  فالصالة تؤخر وجتمع، أي:وأما قوله

تصيل صالة اخلوف هذا :  السفر وتغري هيئتها بوجود اجلهاد؛ أيتقرص بعذر: أي
 .ًكله صحيح إال أهنا ال ترتك بحال فمن تركها عامدا فقد كفر لألدلة الرشعية

ًأما اجلهاد فيرتك وال يكون تركه كفرا بأي حال من األحوال إال أنه إن كان بعذر 
 .التوفيقاإلثم بتاركه، وباهللا سقط اإلثم وإن كان بال عذر مع القدرة عليه فقد يلحق 
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ًمأل اهللا بيوهتم وقبورهم نارا كام شغلونا $:  يف غزوة األحزابجوأما قوله 
 .#عن الصالة الوسطى

فهذا ال حجة فيه ألنه كان قبل أن ترشع صالة اخلوف، أما بعد مرشوعية 
ً ترك فرضا واحدا حتى جتاوز وقته إال أن جصالة اخلوف فلم يعرف أن النبي   ً

جيمعه إىل وقت آخر يف سفر، وقد مجع مرة واحدة بدون سفر وال مطر، قال ابن 
 .، واهللا أعلم#أراد أال حيرج أمته$: tعباس 

 . واملجاهد يفطر يف رمضان:وأما قوله
املجاهد يفطر بنية القضاء أما ترك الصوم بالكلية فال جيوز، وباهللا : فنقول

 .التوفيق
 
 
 
 

*     *     * 
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وإذ قد انتهينا من حكم اجلهاد، وقررنا أنه فرض كفاية ال فرض عني باألدلة 
 Tالناصعة التي ال يردها إال مكابر فإنه ينبغي أن نبني أسباب النرص التي أخرب اهللا 

 .يف كتابه أهنا أسباب له
 :-ومن اهللا أستمد العون-فأقول 
 تعاىل وأن يكون جيب أن نعلم أن أهم أسباب النرص هو اإلخالص هللا: ًأوال

 عىل سائر األديان وإعالء كلمة اهللا عىل Tاملقصود من جهادنا هو نرص دين اهللا 
كلمة الكفر بإظهار اإليامن عىل الكفر واحلق عىل الباطل والعدل عىل اجلور حتى 

 .حيكم رشع اهللا يف أرض اهللا ويعز أهل دينه ويذل أهل معصيته
اهللا وقاتل هللا فاستحق بذلك نرص اهللا كام فمن قاتل هبذه النية فهو الذي نرص 

̈ © ª » ¬ ® ﴿: قال تعاىل  .]٧:حممد[﴾  
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 عن الرجل جًأن رجال سأل النبي : t )١(ويف الصحيحني عن أيب موسى
 اهللا؟ يقاتل محية والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك يف سبيل

 .)٢(#من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا$: قال
                                                

 صحايب مشهور، أمره -بفتح املهملة وتشديد الضاد املعجمة-هو عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار ) ١(
 ).٣٥٤٢(تقريب، ت. اهـ. ، وقيل بعدها٥٠عمر، ثم عثامن وهو أحد احلكمني بصفني، مات سنة 

  رقم : اإلمارة، بابأخرجه البخاري يف اجلهاد باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا ومسلم يف ) ٢(
 .من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا: باب) ٤٢(
 .من قاتل لتكون كلمة اهللا هي  العليا: وأبو داود، والنسائي كل منهام يف اجلهاد، باب  
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 الصاحلات وهلذا فإن اآلية السابقة التي وعد اهللا فيها باستخالف املؤمنني الذين يعملون
؛ ج وأتبعت بأية حتث عىل طاعة الرسول جة الرسول سبقت بآية حتث عىل طاع
! " # $ %& ' ) ( * + , ﴿: فاآلية التي قبلها قوله تعاىل
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 أما ما جو ما رشعه رسول اهللا فدل سياق هذه اآليات أن العمل الصالح ه
أحدث بعده من البدع فال يصح أن يوصف بأنه صالح؛ ألن البدع ضالل والضالل 

 بن سارية، عن )١(ال جيوز وال يصح أن يوصف بالصالح ففي حديث العرباض
عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا $:  أنه قالجرسول اهللا 

 .)٢(#وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللةعليها بالنواجذ وإياكم 
ًوإذا كانت البدع ضالال فإنه ال يرتتب عليها نرص وال استخالف وإن زعم 
أصحاهبا أهنا عبادة حسنة وأهنا قربة إىل اهللا فاألعامل توزن بالرشع ال توزن بآراء 

 .ًضالال فهو ضاللًالناس، فام اعتربه الرشع صاحلا فهو صالح وما اعتربه الرشع 
إقام : العمل الصالح يعم أداء الفرائض والواجبات واملستحبات كـ: ًثامنا

                                                
 بن سارية السلمي أبو نجيح -بكرس أوله وسكون الراء بعدها موحدة ، وآخره معجمة-عرباض ) ١(

 ).٤٥٥٠(تقريب، ترمجة . انتهى. ونزل محص تويف بعد السبعنيصحايب، كان من أهل الصفة، 
 .باب لزوم السنة) ٤٦٠٧(أخرجه أبو داود يف السنة رقم ) ٢(

 .، وإسناده صحيح)١٦(والرتمذي يف العلم الباب رقم   
 ).١٢٧-٤/١٢٦(وأخرجه أمحد يف املسند   
 .ناتباع سنة اخللفاء الراشدي: باب) ٤٢(وابن ماجه يف املقدمة رقم   
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 األرحام، الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، واحلج والعمرة، وبر الوالدين، وصلة
وحسن اجلوار، وأداء األمانة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واإلحسان إىل 

م واألرامل، ورمحة املسكني، وقيام الليل، واإلكثار من الصدقة ذوي القربى واأليتا
 .ونوافل الصالة، وصوم ثالثة أيام من كل شهر، وغري ذلك

الزنا، ورشب اخلمر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، : وترك املحرمات، كـ
الرشوة، والغش، والغصب، وغري : وأكل أوقاف املسلمني، وأكل املال احلرام، كـ

تأخري الصالة عن أوقاهتا ورشب الدخان والشيشة، وأكل القات، وغريها ذلك، و
 .من املخدرات

والسخرية من املسلمني، واخليانة هلم والداللة عىل عوراهتم والتجسس عىل 
املؤمنني، والتشبه بالكفرة واملبطلني وعشق الصور وغري ذلك، وترك ما يستطاع من 

ه األفعال والرتوك يشملها عمل املكروهات والتورع عن املشتبهات كل هذ
 .الصاحلات

التوكل عىل اهللا واالعتصام به، وااللتجاء إليه واالرمتاء بني يديه، قال : ًتاسعا
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بشجاعتها، وبكثرة العدد أو التخيل عن النفس وترك اإلعجاب هبا و: ًعارشا
ًبكثرة العدة التخيل عن ذلك كله استنادا إىل اهللا وتوكال عليه، واعرتافا بالضعف  ً ً
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  ١١٦  

ل اإلقبال إىل اهللا وكثرة دعائه واستنزال النرص من عنده، قا: احلادي عرش
! " # $ % & ' ) ( * ﴿: تعاىل

 .]٩:األنفال[﴾ + 
j i h g f e d c b ﴿: وقال تعاىل

q p o n m l k t s r  ﴾
 .]٢٥١-٢٥٠:البقرة[

- . / 0 21 3 4 5 6 ﴿: وقال تعاىل
 .]٦٠:غافر[﴾ 7 8 9 : 

 جتنب الغلول يف الغنيمة، فقد أخرج ابن حجر يف املطالب العالية :الثاين عرش
 )١(، عن أيب ذر)١٩٠، ص٢جزء(يد الثامنية بعنوان تعظيم شأن الغلول بزوائد املسان
tًإن لـم تغل أمتي لـم يقم هلا عدو أبدا$:  يقولجسمعت رسول اهللا :  يقول# ،

 شياه نعم وثالث:  بن مسلمة هل ثبت لكم العدو حلبة شاة قال)٢(فقال أبو ذر حلبيب
: أي-العزز ضيق اإلحليل : غللتم ورب الكعبة، قال إسحاق: عزز، فقال أبو ذر

 .)٣( إلسحاق-فتحة الرضع
                                                

ًبموحدة مصغرا ومكربا-بريد : هو الغفاري جندب بن جنادة عىل األصح وقيل: أبو ذر) ١(  الصحايب -ً
:  وقيل-هكذا ولعله جنادة عىل ما رجح يف االسم-جندب : املشهور، واختلف يف اسم أبيه، فقيل

  كثرية جدا، ًعرشقة، أو عبد اهللا، أو السكن، تقدم إسالمه وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدرا ومناقبه
 .يف الكنى) ٨٠٨٧(انتهى من التقريب بترصف، ترمجة .  يف خالفة عثامن٢٣مات سنة 

حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب القريش الفهري املكي نزيل الشام، وكان يسمى حبيب الروم ) ٢(
ًلكثرة دخوله عليهم جماهدا خمتلف يف صحبته، والراجح ثبوهتا، لكنه كان صغريا، وله ذكر  يف ً

ًالصحيح يف حديث ابن عمر مع معاوية، مات بأرمينية أمريا عليها، من جهة معاوية سنة اثنتني 
 ).١١٠٦(تقريب . انتهى. وأربعني

إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظيل أبو حممد بن راهويه املروزي، ثقة حافظ جمتهد، قرين أمحد بن ) ٣(
= 



  ١١٧  

مجع غزيرة وهي كثرية : غزر: ويف رواية$: )١(قال املعلق حبيب األعظمي
 .#ًاللبن، راجع النهاية، ثم قال ورواه أبو يعىل أيضا

أبو يعىل وإسحاق بن راهويه ثقات، وقال : رواهتام، أي$: )٢(قال البوصريي
 .)٥/٣٣٧( # بالتحديث)٣(رجاله ثقات، وقد رصح بقية بن الوليداهليثمي رواه الطرباين، و
 جتنب املعايص قليلها وكثريها والتنازع الذي يؤدي إىل الفشل، :الثالث عرش
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= 
سنة، انتهى، تقريب، ) ٧٢(، وله ٢٣٨، مات سنة حنبل، ذكر أبو داود أنه تغري قبل موته بيسري

 ).٣٣٢(ترمجة 
ًحبيب األعظمي عالـم جليل معارص حمدث من علامء اهلند خرج كتبا من الرتاث اإلسالمي يف ) ١(

 .احلديث، وعمله فيها يدل عىل طول باعه يف الرواية
قايامز بن عثامن، بن عمر هو شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إسامعيل بن سليم بن : البوصريي) ٢(

، وسكن القاهرة والزم العراقي عىل كرب وسمع منه ٧٦٢البوصريي، الشافعي، ولد يف املحرم سنة 
ًالكثري ثم الزم ابن حجر، فكتب لسان امليزان والنكت عىل الكاشف وكثريا من التصانيف، له 

، ٧جزء( شذرات الذهب ، ترمجه يف٨٤٠زوائد ابن ماجه، تويف يف ثامنية عرش املحرم من سنة 
 ).١/١٧٥(، معجم املؤلفني لعمر كحالة )٢٣٣صفحة 

بقية بن الوليد بن صائد الكالعي، أبو حيمد صدوق كثري التدليس عن الضعفاء من الثامنة، مات ) ٣(
 ).٧٣٤(تقريب، ترمجة . انتهى. سنة) ٨٧(، وله ١٩٧سنة 



  ١١٨  

 ¶ µ ́  .]١٥٣-١٥٢:آل عمران[﴾ ³ 
 أن يكونوا عىل جوهاتان اآليتان نزلتا يف الرماة خاصة الذين أمرهم النبي 

ال تربحوا مكانكم إن نحن انترصنا أو هزمنا، فلام بدت بوادر : اجلبل وقال هلم
جاءت خيل ، فلام تركوا اجلبل )١(النرص نزل الرماة وعصوا أمريهم عبد اهللا بن جبري

املرشكني من وراء املسلمني، واختلت صفوف املسلمني، وكثر فيهم القتل وصاح 
 .ًالشيطان، أن حممدا قد قتل وذلك بعد أن وىل املرشكون منهزمني

، ﴾Q P﴿ بالنرص، ﴾O N M L﴿: ومعنى
V U T ﴿بتسليطكم عليهم : أي. )٢(﴾R﴿تقتلوهنم : أي

Y X W﴾ ج الذي أمركم به رسول اهللا ﴿[ Z  ] \ 
 .، خالفتم أمر نبيكم وتركتم اجلبل﴾̂ _̀ 

 قد حصل هلم ما حصل بسبب ج أنه إذا كان أصحاب رسول اهللا :والشاهد
 حرص معصية واحدة، فكيف إذا قابل املسلمون عدوهم وهم مرصون عىل معايص ال

فيجب عىل جيوش املسلمني أن يتطهروا من املعايص قليلها وكثريها قبل ! هلا؟
 .و ويتوبوا إىل اهللا لعل اهللا أن يتوب عليهم وينرصهم عىل عدوهممقابلة العد

وليس معنى ذلك أن يكونوا مالئكة فال خيطئون، فاخلطأ مالزم البرش، ولكن 
 .عليهم أن يتوبوا من اإلرصار عىل املعايص التي صارت كأهنا ثابتة فيهم

هم ويستغفروا إن وقعوا يف يشء من املعايص العارضة فإن فعلوا ذلك ف
 .جديرون بأن ينرصوا، واهللا ال خيلف وعده ولكن أكثر الناس ال يعلمون

                                                
ًبن جبري شهد العقبة، وبدرا، واستشهد بأحد، عبد اهللا بن جبري بن النعامن األنصاري، أخو خوات ) ١(

، )٢٧٨، صفحة ٢جملد(وكان أمري الرماة يومئذ، انظر اإلصابة يف أسامء الصحابة، للحافظ ابن حجر 
 .من نفس املجلد طبع مصطفى حممد) ٢٦٩، صفحة ٢جملد(واالستيعاب 

 ).٤١٢، صفحة ١جملد(تفسري ابن كثري ) ٢(



  ١١٩  

 

 اهللا من قاتل يف سبيل$:  يقولج أنه سمع رسول اهللا t )١(عن معاذ بن جبل
ًفواق ناقة وجبت له اجلنة، ومن سأل اهللا القتل يف سبيل اهللا صادقا من نفسه، ثم مات 

ًيد، ومن جرح جرحا يف سبيل اهللا أو نكب نكبة فإهنا جتيء أو قتل كان له أجر شه
يوم القيامة كأغزر ما كانت لوهنا لون الزعفران، ورحيها ريح املسك، ومن خرج به 

 .)٢(#خراج يف سبيل اهللا فإن عليه طابع الشهداء
والذي نفيس بيده لوال أن $:  يقولج، قال سمعت النبي tوعن أيب هريرة 

 ال تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني وال أجد ما أمحلهم ما ختلفت ًرجاال من املؤمنني
عن رسية تغزو يف سبيل اهللا، ولوددت أين أقتل يف سبيل اهللا، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم 

والذي $: رواه البخاري، وله يف رواية أخرى، قال.#أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل
، #تل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتلنفيس بيده لوددت أين أقاتل يف سبيل اهللا فأق

 .ًفكان أبو هريرة يقوهلن ثالثا أشهد باهللا
والذي نفس حممد بيده لوال أن أشق عىل أمتي ما قعدت $: ًوملسلم أيضا قال

خلف رسية تغزو يف سبيل اهللا، ولكن ال أجد سعة فأمحلهم وال جيدون سعة فيتبعوين 
                                                

وس األنصاري، اخلزرجي، مشهور من أعيان الصحابة يكنى أبا عبد معاذ بن جبل بن عمرو بن أ) ١(
. ١٨ًالرمحن شهد بدرا، وما بعدها وكان إليه املنتهى بالعلم باألحكام والقرآن، مات بالشام سنة 

 ).٦٧٢٥(تقريب، ترمجة . انتهى
 .فيمن سأل اهللا تعاىل الشهادة: يف اجلهاد باب) ٢٥٤١(أخرجه أبو داود رقم ) ٢(

 .ما جاء فيمن يكلم يف سبيل اهللا: يف فضائل اجلهاد، باب) ١٦٥٧(مذي رقم والرت  
 .ثواب من قاتل يف سبيل اهللا: باب) ٢٦، ٦/٢٥(والنسائي   
 .وقال الرتمذي هذا حديث حسن صحيح، وهو كام قال  
 .وابن ماجه، وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وصححه  



  ١٢٠  

 .)١(#وال تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي
تضمن اهللا ملن خرج يف سبيله $: جقال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 

ال خيرجه إال جهاد يف سبييل وإيامن يب وتصديق برسيل فهو عيل ضامن أن أدخله 
ًاجلنة أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه نائال ما نال من أجر أو غنيمة، والذي 

 إال جاء يوم القيامة كهيئته حني كلم نفس حممد بيده ما من كلم يكلم يف سبيل اهللا
لونه لون دم، ورحيه ريح مسك، والذي نفس حممد بيده لوال أن يشق عىل املسلمني 
ًما قعدت خالف رسية تغزو يف سبيل اهللا أبدا ولكن ال أجد سعة فأمحلهم وال جيدون 
سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس حممد بيده لوددت أن أغزو يف 

 .هذا لفظ مسلم. #يل اهللا فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتلسب
 خيرجه تكفل اهللا ملن جاهد يف سبيله ال$: وأخرج البخاري الفصل األول فقال

من بيته إال اجلهاد يف سبيل اهللا، وتصديق بكلامته أن يدخله اجلنة أو يرده إىل مسكنه 
 .#بام نال من أجر أو غنيمة
واهللا -مثل املجاهد يف سبيله $:  يقولجعت رسول اهللا سم: وله يف أخرى قال
 كمثل الصائم القائم، وتوكل اهللا للمجاهد يف سبيل اهللا -أعلم من جياهد يف سبيله

 .)٢(#ًإن توفاه أن يدخله اجلنة أو يرجعه سالـام مع أجر أو غنيمة
                                                

التمني ومن متنى الشهادة، ويف اجلهاد، باب من متنى ما جاء يف : رواه البخاري يف التمني، باب) ١(
 .اجلعائل واحلمالن يف سبيل اهللا: الشهادة، ويف باب

 .فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا: ، باب)١٨٧٦(ومسلم يف اإلمارة رقم   
 .الشهداء يف سبيل اهللا: يف اجلهاد باب) ١/٤٦٠(ومالك يف املوطأ   
 .درجة املجاهدين: ابب) ٦/٢٠(والنسائي يف اجلهاد   

 ).٣١٢٣( أحلت لكم الغنائم رقم جقول النبي : أخرجه البخاري يف اجلهاد، باب) ٢(
 ).٣٦(اجلهاد من  اإليامن رقم : ، وأخرجه يف اإليامن، باب)٧٢٢٧، ٧٢٢٦(وأخرجه يف التمني رقم   

= 



  ١٢١  

يغفر $:  قالج أن رسول اهللا بوعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
 .)١(أخرجه مسلم. #َّذنب إال الدينللشهيد كل 

القتل يف سبيل اهللا يكفر $: ًوللرتمذي من حديث أنس بن مالك عنه مرفوعا
 .)٢(#إال الدين: ج فقال رسول اهللا َّإال الدين: كل خطيئة فقال جربيل

للشهيد عند اهللا ست $:  قالج أن رسول اهللا tوعن املقدام بن معديكرب 
 دفعة، ويرى مقعده من اجلنة، وجيار من عذاب القرب، يغفر اهللا له يف أول: خصال

ويأمن الفزع األكرب، ويوضع عىل رأسه تاج الوقار الياقوتة خري من الدنيا وما فيها 
 .)٣(#ويزوج اثنتان وسبعون زوجة من احلور العني ويشفع يف سبعني من أقاربه

 ما أحد يدخل اجلنة حيب أن$:  قالج أن النبي tوعن أنس بن مالك 
يرجع إىل الدنيا، وله ما عىل األرض من يشء إال الشهيد يتمنى أن يرجع إىل الدنيا 

 .#فيقتل عرش مرات ملا يرى من الكرامة
                                                

= 
ل اجلهاد فض: باب) ١٨٧٦(، ومسلم يف اإلمارة رقم )٧٤٦٣، ٧٤٥٧(وأخرجه يف التوحيد رقم   

 .واخلروج يف سبيل اهللا
 .الرتغيب يف اجلهاد: باب) ٤٤٤، ١/٤٤٣(ومالك يف املوطأ 

 . ملن جياهد يف سبيل اهللاTما تكفل اهللا : اجلهاد، ويف اجلهاد باب: والنسائي يف اإليامن، باب  
 .من قتل يف سبيل اهللا كفرت خطاياه: ، يف كتاب اإلمارة، باب)١٨٨٦(أخرجه مسلم برقم ) ١(
 .ما جاء يف ثواب الشهيد: أخرجه الرتمذي يف فضائل اجلهاد، باب) ٢(

، وهو حديث صحيح يعضده، )١٧٠٩، ١٣٤٠(وأخرجه األلباين يف صحيح الرتمذي رقم   
 .حديث عبد اهللا بن عمرو املايض

 .هذا حديث حسن صحيح غريب: ثواب الشهيد، وقال: أخرجه الرتمذي يف فضائل اجلهاد، باب) ٣(
 .، وإسناده حسن)٢٧٩٩(فضل الشهادة رقم : اجه يف اجلهاد، بابوابن م  
 ).٢٢٥٧(، وصحيح ابن ماجه رقم )١٣٥٨(وأخرجه األلباين يف صحيح الرتمذي رقم   



  ١٢٢  

أخرجه البخاري ومسلم، وملسلم . #ملا يرى من فضل الشهادة$: ويف رواية
 ما من عبد يموت له عند اهللا خري حيب أن يرجع إىل الدنيا$: نحوه يف رواية للرتمذي

وأن له الدنيا وما فيها إال الشهيد ملا يرى من فضل الشهادة فإنه حيب أن يرجع إىل 
 .#الدنيا فيقتل مرة أخرى

ليس أحد من أهل اجلنة يرسه أن يرجع إىل الدنيا إال $: وله يف رواية أخرى
 .#الشهيد

يؤتى بالرجل من أهل اجلنة $: جقال رسول اهللا : ويف رواية للنسائي قال
: أي رب؛ خري منزل، فيقول: يا بن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: فيقول اهللا
أسألك أن تردين إىل الدنيا فأقتل يف سبيلك عرش مرات ملا يرى : فيقول. سل ومتن

 .)١(#من فضل الشهادة
ملا أصيب $:  قال ألصحابهج أن رسول اهللا بوعن عبد اهللا بن عباس 

 خرض ترد أهنار اجلنة تأكل من إخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم يف حواصل طري
ثامرها وتأوي إىل قناديل من ذهب معلقة يف ظل العرش، فلام وجدوا طيب مأكلهم 

من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء يف اجلنة لئال يزهدوا يف : ومرشهبم ومقيلهم، قالوا
 T :﴿dأنا أبلغهم عنكم فأنزل اهللا : اجلنة وال ينكلوا عن احلرب فقال اهللا تعاىل

 q p o n m lk j i h g f e ﴾]إىل ]١٦٩:آل عمران  
                                                

 .متني املجاهد أن يرجع إىل الدنيا: احلور العني وصفتهن، وباب: رواه البخاري يف اجلهاد، باب) ١(
 ).١٨٧٧(يف سبيل اهللا رقم فضل الشهادة : ومسلم يف اإلمارة باب  
 .ما جاء يف ثواب الشهداء: والرتمذي يف فضائل اجلهاد باب  
 ).١٧١٠، ١٣٤١(وأخرجه األلباين يف صحيح الرتمذي رقم   
 .ما يتمنى أهل اجلنة: والنسائي يف اجلهاد باب  



  ١٢٣  

 .)١(#آخر اآليات
: سألنا عبد اهللا بن مسعود عن هذه اآلية:  قال)٢(:وعن مرسوق 

﴿ q p o n m lk j i h g f e d ﴾] آل
 .]١٦٩:عمران

أرواحهم يف جوف طري $:  فقالجأما إنا قد سألنا عن ذلك رسول اهللا : فقال
 بالعرش ترسح من اجلنة حيث شاءت، ثم تأوي إىل تلك خرض هلا قناديل معلقة

أي يشء نشتهي : ًهل تشتهون شيئا؟ قالوا: القناديل فاطلع إليهم رهبم اطالعة فقال
ونحن نرسح من اجلنة حيث شئنا ففعل هبم ذلك ثالث مرات، فلام رأوا أهنم مل 

أجسادنا حتى نقتل يا رب نريد أن ترد علينا أرواحنا يف : يرتكوا من أن يسألوا قالوا
أخرجه مسلم . #فلام رأى أن ليس هلم حاجة تركوا] أخرى[يف سبيلك مرة 

وتقرئ نبينا السالم وختربه أنا قد رضينا وريض $: والرتمذي نحوه وزاد يف رواية
 .)٣(#عنا

ًأن رجال : ج، عن رجل من أصحاب النبي : )٤(وعن راشد بن سعد
                                                

 .فضل الشهادة: أخرجه أبو داود يف اجلهاد، باب) ١(
 ).٢٣٨٩(وأمحد يف املسند رقم   
 .حلاكم وصححه، ووافقه الذهبيوا  

هو ابن األجدع بن مالك اهلمداين الوادعي، أبو عائشة الكويف ثقة، عامل خمرضم من الثانية، مات سنة ) ٢(
 ).٦٦٠١(تقريب، ترمجة رقم . اهـ. اثنتني أو ثالث وستني

 أحياء عند رهبم بيان أن أرواح الشهداء يف اجلنة وأهنم: يف اإلمارة، باب) ١٨٨٧(أخرجه مسلم رقم ) ٣(
 .يرزقون

 .من سورة آل عمران: يف التفسري باب) ٣٠١٤/٣٠١٥(والرتمذي رقم   
 -بفتح امليم، وسكون القاف، وفتح الراء بعدها مهزة، ثم ياء النسب-راشد بن سعد املقرئي ) ٤(

= 
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كفى ببارقة $: فتنون يف قبورهم إال الشهيد؟ قاليا رسول اهللا، ما بال املؤمنني ي: قال
 .)١(أخرجه النسائي. #السيوف عىل رأسه فتنة

فضل الشهادة ) ٩/٤٩٧(هذه األحاديث نقلتها وخترجيها من جامع األصول 
 .والشهداء وخترجيه لعبد القادر أرناؤوط

، )١٣٩(نزيه محاد : وروى عبد اهللا بن املبارك يف كتابه اجلهاد، حتقيق الدكتور
حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن : ، قال)٣(حدثنا ابن حازم$: ، قال)٢(عن مطرف

قال رجل ونحن نسري بأرض الروم أخرب أبا حازم شأن صاحبنا : ، قال)٤(معاوية
أخربه أنت فقد سمعت منه : الذي رأى يف العنب ما رأى، قال الرجل لعبد الرمحن

رنا بكرم فقلنا له خذ هذه السفرة فمر: الذي سمعت، قال عبد الرمحن بن يزيد
فلام دخل الكرم نظر إىل امرأة : فامألها من هذا العنب، ثم أدركنا به يف املنزل قال

عىل رسير من ذهب من احلور العني فغض عنها برصه، ثم نظر يف ناحية الكرم، فإذا 
ته انظر فقد حل لك النظر، فإين والذي رأي: هو بأخرى مثلها فغض عنها، فقالت له

                                                
= 

  تقريب، ت. اهـ. احلميص من الثالثة، ثقة كثري اإلرسال مات سنة ثامن، وقيل ثالث عرشة ومائة
)١٨٥٤.( 

 .الشهيد، وإسناده حسن: أخرجه النسائي يف اجلنائز، باب) ١(
  مطرف بن طريف الكويف أبو بكر، أو أبو عبد الرمحن، ثقة فاضل من صغار السادسة، مات سنة ) ٢(

 ).٦٧٠٥(اهـ، تقريب، ت). ٤(أو بعدها روى له ) ١٤١(
 حازم سلمة بن دينار، وكالمها ثقة خمرج له ابن حازم صوابه ابن أيب حازم وهو عبد العزيز وأبوه أبو) ٣(

ْيف الصحيحني، ولعله كان هو وأبوه حارضين حينام قص عبد الرمحن بن يزيد القصة، ويدل عليه  َ
 .قوله أخرب أبا حازم شأن صاحبنا الذي رأى يف العنب ما رأى

تقريب، . اهـ. أس املائةعبد الرمحن بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان، صدوق من الثالثة، مات عىل ر) ٤(
 ).٤٠٤٤(ت 
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زوجتاك من احلور العني، وأنت آتينا من يومك هذا فرجع إىل أصحابه ومل يأهتم 
ًبيشء فقلنا له ما لك، أجننت ورأينا به حاال غري احلال التي فارقنا عليها من نور 
وجهه وحسن حاله فسألناه ما منعك من ذلك؟ فاعتجم علينا حتى أقسمنا عليه 

لقصة، فام أدري أكان ذلك أرسع أن استنفر إين رأيت ملا دخلت الكرم فقص ا: فقال
ًالناس للغزو فأمرنا به إنسانا يمسك دابته علينا حتى أرسجنا مجيعا، ثم ركب وركبنا  ً

 .#ٍرجاء أن يصيب الشهادة فكان أول الناس استشهد يومئذ
حدثني عبد الكريم $: قال، )١(ًوقال ابن املبارك أيضا عن عبد الرمحن املرصي

قدم علينا رجل من أهل : ، قال)٣(حدثني أبو إدريس: ، قال)٢(ميبن احلارث احلرض
 ثالثة فغزونا صقلية من أرض الروم، فحارصنا مدينة وكنا: زياد، قال: املدينة يقال له

 وجهنا ًفإنا ملحارصون يوما وقد: مرتافقني، أنا وزياد ورجل آخر من أهل املدينة، قال
ًنجنيقة فوقعت قريبا من زياد فشظيت منها أحدنا الثالث ليأتينا بطعام إذ أقبلت م

شظية، فأصابت ركبة زياد، فأغمي عليه، فاجرترته وأقبل صاحبي فناديته، فجاءين 
ًفربزنا به، حيث ال يناله القتل، واملنجنيق، فمكثنا طويال من صدر هنارنا ال يتحرك 

ا حتى تبينت نواجذه، ثم مخد، ثم بكى حتى سالت  دموعه، منه يشء ثم أفرت ضاحكً
ما يل : ًثم مخد ثم ضحك مرة أخرى، ثم مكث ساعة، فأفاق، فاستوى جالسا، فقال

أما تذكر املنجنيق حني وقع إىل : ال، قال: أما علمت ما أمرك؟ قال: هاهنا فقلت
فإنه أصابك منها يشء فأغمي عليك ورأيتك صنعت كذا : بىل، فقلنا: جنبك، قال

                                                
 الرعيني املرصي ال بأس به، من -بفتح احلاء املهملة وسكون اجليم-عبد الرمحن بن سلامن احلجري ) ١(

 ).٣٨٨٢(تقريب، ت. اهـ.  السابعة
. اهـ. عبد الكريم بن احلارث بن يزيد احلرضمي أبو احلارث املرصي، ثقة عابد، من السادسة) ٢(

 ).٤١٤٨(تقريب، 
 .أبو إدريس املدين مل أ جد له ترمجة بعد البحث يف املصادر املوجودة عندي) ٣(
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إىل غرفة من ياقوت أو زبرجد، وأفيض إيل نعم، أخربكم أنه أفيض يب : وكذا قال
رسر موضونة بعضها إىل بعض فبني يدي ذلك سامطان من نامرق فلام استويت 
ُقاعدا سمعت صلصة حيل عن يميني فخرجت امرأة فال أدري أهي أحسن أو ثياهبا  ً

ًمرحبا : أو حليها فأخذت إىل طرف السامط فلام استقبلتني رحبت وسهلت وقالت
 ولسنا كفالنة فلام ذكرهتا بام ذكرهتا به، ضحكت Tي لـم يكن يسألنا اهللا باجلايف الذ

أنا خود زوجتك فلام : من أنت؟ قالت: وأقبلت حتى جلست عن يميني فقلت
عىل رسلك إنك ستأتينا عند الظهر فبكيت، فحني فرغت من : مددت يدي قالت

 ذلك، كالمها سمعت صلصلة عن يساري فإذا أنا بامرأة مثلها فوصف نحو
فصنعت كام صنعت صاحبتها فضحكت حني ذكرت املرأة فقعدت عن يساري 

 .عىل رسلك إنك تأتينا عند الظهر فبكيت: فممدت يدي فقالت
 .ًفكان قاعدا معنا حيدثنا فلام أذن الظهر مال فامت: قال

 كان رجل حيدثنا عن أيب إدريس املدين، ثم قدم أبو إدريس، :قال عبد الكريم
 .#هل لك يف أيب إدريس املدين تسمعه منه؟ فأتيته فسمعته منه: لفقال يل الرج

أن فتى $: )٢(عن ثابت البناين، )١(وقال عبد اهللا بن املبارك عن الرسي بن حييى
واهللا ما أراين إال لو : ًغزا زمانا وتعرض للشهادة فلم يصبها فحدث نفسه، فقال

 أيقظه أصحابه لصالة الظهر ثم قال يف الفسطاط، ثم: قفلت إىل أهيل فتزوجت، قال
إين ليس يب : فبكى حتى خاف أصحابه أن يكون قد أصابه يشء فلام رأى ذلك قال

فقمت : انطلق إىل زوجتك العيناء، قال: ٍبأس، ولكنه أتاين آت وأنا يف املنام فقال
                                                

الرسي بن حييى بن إياس بن حرملة الشيباين البرصي، ثقة، أخطأ األزدي يف تضعيفه من السابعة، ) ١(
 ).٢٢٢٣(اهـ، تقريب، ترمجة ). ١٦٧(مات 

ثقة عابد : ، وقال)٨١٠(وترمجه يف التقريب رقم ثابت البناين أحد التابعني أشهر من نار عىل علم، ) ٢(
 .من الرابعة، مات سنة بضع وعرشين ومائة، وله ست وثامنون سنة
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معه فانطلق يب يف أرض بيضاء نقية فأتينا عىل روضة ما رأيت روضة قط أحسن 
ٍا عرش جوار ما رأيت مثلهن قط، وال أحسن منهن فرجوت أن تكون منها، فإذا فيه
 .هي بني أيدينا ونحن جوارهيا: أفيكن العيناء؟ قلن: إحداهن فقلت

فمضيت مع صاحبي فإذا روضة أخرى يضعف حسنها عىل حسن التي : قال
تركت فيها عرشون جارية يضاعف حسنهن عىل حسن اجلواري الاليت خلفت 

هي بني أيدينا ونحن : أفيكن العيناء؟ قلن: داهن فقلتفرجوت أن تكون إح
 .جوارهيا، حتى ذكر ثالثني جارية

ثم انتهيت إىل قبة من ياقوتة محراء جموفة، قد أضاء هلا ما حوهلا، فقال يل : قال
ادخل فدخلت فإذا امرأة ليس للقبة معها ضوء فجلست فتحدثت ساعة : صاحبي

فقمت : وال أستطيع أن أعصيه، قال: الاخرج انطلق، ق: فجعلت حتدثني، فقال
أفطر عندنا الليلة فلام أيقظتموين رأيت إنام هو حلم، : فأخذت بطرف ردائي، فقالت

فركب الناس فام زالوا يتطاردون حتى : فبكيت، فلم يلبثوا أن نودي يف اخليل قال
ًإذا غابت الشمس وحل للصائم اإلفطار أصيب تلك الساعة وكان صائام وظننت 

 .)١( اهـ#ً من األنصار، وظننت أن ثابتا كان يعلم نسبهأنه
 
 
 

*     *     * 

                                                
 ).١٤٩(اجلهاد البن املبارك رقم ) ١(
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T 

ً فإين أوجه هذا النداء إىل مجيع املسلمني حكاما وحمكومني، أتباعا ًوأخريا؛ ً
 واملفرطني يف صلواتومتبوعني وأخص منهم املستغرقني يف الغفالت، والساهني عن ال

الطاعات، أوجهه إىل الذين متر هبم فرائض اهللا وهم يف هلوهم منهمكون، وعىل 
 .لعبهم مقبلون وبدنياهم فرحون وعن آخرهتم غافلون ولعبادة رهبم ناسون

أوجهه إىل الذين حجبت بصائرهم عن معرفة اهللا، فعموا عن رؤية احلق 
 .وفتنوا بالباطل

بريق احلضارة الغربية فأموها يظنون أن فيها ماء وهي أوجهه إىل الذين غرهم 
 .ًرساب، ويزعمون أن فيها عمرانا وهي خراب

 .أوجهه إىل السادرين يف لذة ومهية بام أحرزوا وما حازوا
 .إىل الذين عمروا الدنيا وأعرضوا عن اآلخرة وزعموا أهنم قد فازوا

فردوها، وعرض إىل الذين عرض عليهم رهبم سلعته الغالية بثمن زهيد 
 .عليهم الشيطان بضاعته العفنة باخلسارة الفادحة فقبلوها

إىل الذين دعاهم الرمحن إىل عبادته بعز الدنيا واآلخرة فلم يستجيبوا، 
 .ودعاهم عدوهم الشيطان إىل عبادته مقابل الذل واهلوان فلم يأنفوا ومل يستعيبوا

ا من غفلتهم ويستيقظوا إىل هؤالء وغريهم أوجه هذا النداء عسى أن ينتبهو
من رقدهتم فيحرصوا عىل ما ينفعهم يف دنياهم وآخرهتم وجييبوا داعي اهللا قبل أن 
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 ¼ ½ ¾﴿: أوجه إليهم هذا النداء اإلهلي وهذه الصيحة الرمحانية
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾. 

 والعمل ًمعلنا هلم أن السعادة األبدية والنجاة من العذاب يف طاعة اهللا ورسوله
 وجيدي بام يرضيه سبحانه من أداء الفرائض واجتناب النواهي ورصف العمر فيام ينفع

 .تسابق إىل الفضائلوال
ومن أهم الفضائل التي ينبغي التسابق إليها، اجلهاد بالنفس أو املال أو هبام 
ًمعا فتلك هي السعادة وذلك هو الذخر واخلري والتجارة الرابحة بعد اإليامن، فام 
من فضيلة وال سعادة وال خري يف الدنيا واآلخرة يطلبه الطالبون ويسعى من أجله 

هو كامن فيه، ففيه العز والنرص والتمكني وفيه مضاعفة احلسنات الكادحون إال و
 .ورفعة الدرجات وفيه السيادة واحلرية احلقة والثواب اجلزيل، واألجر العظيم

وفيه اإلحسان إىل العباد بإخراجهم من عبودية العباد إىل عبودية رب العباد 
 .وإدخاهلم يف اإلسالم وإن كرهوا فذلك إحسان إليهم

 .#عجب اهللا من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل$: يح البخاريويف صح
عجب ربنا تعاىل من قوم يقادون إىل اجلنة يف $: وأخرجه أبو داود بلفظ

 .)١(#يعني األسري يوثق ثم يسلم$: قال أبو داود. #السالسل
                                                

 .األسارى يف السالسل: أخرجه البخاري يف اجلهاد، باب) ١(
 ).٢٦٧٧(األسري يوثق رقم : وأبو داود يف اجلهاد، باب  
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ًوأخريا فيه الشهادة، وأما إدراك ما الشهادة، الشهادة التي من ناهلا فقد نال 
له ومن حازها فقد حاز السعادة بحذافريها، فهو بالشهادة يفيض إىل حياة اخلري ك
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يل معلقة فأرواحهم يف حواصل طري خرض ترسح يف اجلنة وتأوي إىل قناد
 .)١(بالعرش

، ويأمن الشهيد جأما أجسادهم فهي حمفوظة ال تبىل كام صح عن النبي 
ًتسيل دما اللون لون دم : ًالفتان، ويأتون يوم القيامة وجروحهم تثعب دما؛ أي

 .)٢(والريح ريح مسك، ويزوج من احلور العني
قصورها؛ إن فيا خطاب اجلنان وحورها، ويا أهيا الراغبون يف بلهنية اجلنة و

اهللا اشرتى منكم األنفس واألموال بأن لكم اجلنة فاقبلوا هذا البيع وباركوه بام 
 .تبذلونه هللا من هذه احلياة الفانية واألموال الزائلة

ًفإنكم إذا فعلتم ذلك تبيعون فانيا بباق وقليال بكثري وحقريا بنفيس واهللا ال ً ٍ  يضيع ً
 ً.أجر من أحسن عمال

وقوله -يقول : بأرسها يف حياة باقية ال انقضاء هلا وال نفاد واهللا تعاىلفام قيمة الدنيا 
 .]٩٦:النحل[﴾ ON M L K JI H G ﴿: -احلق

                                                
 .هتقدم خترجي) ١(
 .تقدم خترجيه) ٢(



  ١٣١  

 مما ينفد -رمحكم اهللا-فأنفقوا . #ًمن جهز غازيا فقد غزا$:  يقولجوالنبي 
Ñ Ð Ï Î ﴿: لتحوزوا ما يبقى، وابذلوا هللا فهو قد وعدكم باخللف، فقال

 × Ö Õ ÔÓ Ò ﴾]٣٩:سبأ[. 
لقد تكالب الكفر علينا فامذا ننتظر؟ وأخذوا معظم ما يف أيدينا : عباد اهللا

فبمن ننترص؟ إن قلتم نرفع الشكوى إىل األمم املتحدة فكم قد رفعنا من شكاوى، 
فام فعلت األمم املتحدة فكم قرار لألمم املتحدة خالفته إرسائيل وأمريكا واالحتاد 

 !السوفيتي؟
 اهللا، ن ما أخذ بقوة ال يعود إال بقوة، فلننترص باهللا ولنتوكل عىلومن هنا نعلم أ

إنه ال جيوز لنا أن نرمتي يف أحضان الرشق وال يف أحضان الغرب، وال نستجدي 
ٍأحدا منهم طلبا ملال أو نرص، ولنتوكل عىل اهللا واثقني بنرصه وعونه، ونعني إخواننا  ً ً

 . املجاهدين الذين نعلم صحة عقيدهتم
 . ويل التوفيق وهو اهلادي إىل سواء السبيلواهللا

 
 
 

 حرره
 

 كان االنتهاء من تأليفه
 هـ٩/٥/١٤٠٩يف 

 
 



  ١٣٢  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٣٣  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٣٤  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٣٥  

 

 ٥............................................................مقدمة الطبعة الثالثة
 ٧........................................................مقدمة بني يدي الرسالة

 ١٣.....مة الدكتور صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزانتقريظ فضيلة الشيخ العال
 ١٦...................تقريظ فضيلة الشيخ العالمة زيد بن حممد بن هادي املدخيل

 ٢٠......................................................السؤال وسبب الرسالة
 ٣١...........................................الدعوة إىل اهللا وظيفة الرسل: فصل

 ٣٧.................................اجلهاد بمعناه اخلاص والعريف الذي اشتهر به
 ٥١...................... يف حكم اجلهاد هل هو فرض عني أو فرض كفاية:فصل

 ٥١.................................:األدلة من القرآن عىل أن اجلهاد فرض كفاية 
 ٥١...............................................................:الدليل األول 
 ٥٧...............................................................:الدليل الثاين 

 ٥٩..............................................................:الدليل الثالث 
 ٦١...................................األدلة من السنة عىل أن اجلهاد فرض كفاية

 ٦١...............................................................:الدليل األول
 ٦٢................................................................:الدليل الثاين

 ٦٣...............................................................:الدليل الثالث
 ٦٤...............................................................:الدليل الرابع

 ٦٥.............................................................:الدليل اخلامس
 ٦٥.............................................................:الدليل السادس



  ١٣٦  

 ٦٦...............................................................:لدليل السابعا
 ٦٦...............................................................:الدليل الثامن
 ٦٧...............................................................:الدليل التاسع
 ٦٧..............................................................:الدليل العارش

 ٦٨.........................................................:الدليل احلادي عرش
 ٦٨...........................................................:الدليل الثاين عرش

  يف بيان أقوال أهل العلم يف حكم اجلهاد هل هو فرض عني أو فرض :فصل
 ٧٠........................................................................كفاية
 ٨٣...................................................يف استئذان األبوين: فصل
 ٩٠.................................لة يف ذكر أقوال أهل العلم يف هذه املسأ:فصل
 ٩٩.....االستئذان ال جيب إال إذا كان الولد وحيد أبويه: يف الرد عىل من يقول: فصل
 ١٠١..................................... يف املواضع التي يتعني فيها اجلهاد:فصل

 الدفاع :  حول عنوان كتابه-حفظه اهللا وساحمه-نقاش مع الدكتور عبد اهللا عزام 
 ١٠٣....................................عن أرايض املسلمني أهم فروض األعيان

 ١٠٥..............................إن اجلهاد فرض عني: ولالرد عىل من يق: فصل
 ١٠٨.................................هل اجلهاد مقدم عىل الصالة والصيام: فصل

 ١١٢...............................................................أسباب النرص
 ١١٩..................................................... يف فضل الشهادة:فصل
 ١٢٨.................T نداء موجه إىل مجيع املسلمني أن يرجعوا إىل اهللا :ةـمـاخلات

 ١٣٣....................................................................الفهرس
 


