
 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                                 متهيد 

 

 3103 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

وعلى آله  ،احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد
 :أما بعد .وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،ه أمجعنيبوأصحا

 ] كتاب اجلهاد [: -رمحه هللا تعاىل  -قال املصنف 

طاقة  :وهو ،مأخوذ من اجلهد "اجلهاد" اجلهاد [] كتاب : -رمحه هللا  -يقول املصنف 
وال  .إذا بذل طاقته ووسعه يف حتصيله أو دفعه "اجتهد يف الشيء" :يقال .اإلنسان ووسعه

 ،اجتهد يف محل الصخرة :فيقال ،وعناء تستعمل هذه املادة إال يف الشيء الذي فيه مشقة
يف قتال  والطاقة بذل الوسع :لماءعهاد يف اصطالح الواجل .اجتهد يف محل خردلة :يقالال و 

 .8أعداء هللا إلعالء كلمة هللا 

وبينت  U وهذا الباب باٌب عظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة عن رسول هللا

 ٱ ژ: ,قوله  :فمن الكتاب ،واألصل يف مشروعيته دليل الكتاب والسنة ،أحكامه

: ,وقال  ژ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پپ ٻ  ٻ ٻ ٻ

  ژڑ ڑ ژژ     ڈ  ڎڈ ڎ ڌ  ڌ ڍ   ڍ ڇژ
   ژڀ ڀ ڀ  پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: ,وقال 

  وثبتت األحاديث عن رسول هللا .وفضل اجلهاد كثرية ومشروعية اجلهاد واآليات يف اجلهاد
U صلوات هللا  -وأمر أصحابه وأمته  ،-عليه الصالة والسالم  -فقد جاهد  ،مبشروعيته

 ،باجلهاد يف سبيل هللا وقتال أعداء هللا إلعالء كلمة هللا -مه وبركاته عليه إىل يوم الدين وسال
عليه الصالة  -وغزا  .وسيذكر املصنف مجلًة منها ،اكثرية جد    - أيًضا - واألحاديث يف هذا

 -صلوات هللا وسالمه عليه  بأيب وأمي - قاتل فيها ،بنفسه تسًعا وعشرين غزوة -والسالم 
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 ،والطائف ،وحنني ،وفتح مكة ،واخلندق ،واملريسيع ،وأحد ،غزوة بدر :وهي ،يف تسٍع منها
بنفسه وقاتل فيها  -عليه الصالة والسالم  -غزا فيها  هذه تسع غزواتف .وبين قريظة ،وخيرب

باجلهاد يف سبيل هللا  -عليه الصالة والسالم  -وكذلك أمر  .-صلوات هللا وسالمه عليه  -
 :منهاو  -عليه الصالة والسالم  -عنه  - ريمهايف الصحيحني وغ - يف األحاديث الصحيحة

: ) أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال -بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه  - قوله
 ،فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم وأعراضهم :فإذا هم فعلوا ذلك ،إله إال هللا وأين رسول هللا

صلوات  -بعوثه للجهاد يف سبيل هللا  - معليه الصالة والسال -وحساهبم على هللا ( وبعث 
على شرعية اجلهاد  -رمحهم هللا  -وأمجع العلماء  .والسرية زاخرٌة بذلك -هللا وسالمه عليه 

 .يف سبيل هللا

لتكون كلمته هي العليا وكلمة الذين   ,شرعه هللا  ،8ويف هذا اجلهاد إعالٌء لكلمة هللا 
هلذه األمة  ,ولذلك يعترب محى من هللا  ،إعزاز هذا الدين :واملقصود هبا ،كفروا السفلى

وأقاموا به شرع  ،,وعصمة منه مىت قاموا حبقه وحقوقه وأدوه على الوجه الذي يرضي هللا 
ولذلك ملا تويف رسول  ،حصل من ورائه اخلري الكثري :U هبدي رسول هللا فيه وعملوا ,هللا 
من بعده اجلهاد الشرعي على الصفة الشرعية  -رضي هللا عنهم  - وجاهد أصحابه U هللا

 -ونصر هبم دينه  ،فأعلى هللا هبم كلمته ،البالدفتح هلم فتح هللا هلم قلوب العباد و  :املعتربة
ولذلك جعل هللا هذه  .وأعز هللا هبم اإلسالم وأعزهم باإلسالم -رضي هللا عنهم وأرضاهم 
وتبني  ترغب فيها U حاديث عن رسول هللاووردت اآليات واأل ،الشعرية ذروة سنام اإلسالم

وأهنم يودون عنت املسلمني كما قال تعاىل:  ،عداء اإلسالم ال يرتكون املسلمنيألن أ ؛فضلها

ولذلك شرع هللا   ژ گ گ  گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ژ
لكنه ينبغي أن يؤديه ويقوم به املسلم وفق األسس الشرعية متبًعا  ،اجلهاد ملصاحل عظيمة 8

 وسنته. U فيه هدي رسول هللا
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أي: يف هذا املوضع سأذكر لك مجلًة من  ] كتاب اجلهاد [: -رمحه هللا  -يقول املصنف 
 علق بأحكام اجلهاد يف سبيل هللا.اليت تتو  U األحاديث عن رسول هللا
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 ،8يف اجلهاد يف سبيل هللا  U من سنن رسول هللا اشتمل هذا احلديث الشريف على سننٍ 
قبل املعركة وقبل لقاء  -عليه الصالة والسالم  -خطبته  :منها ،وهذه السنة انتظمت أمورًا

 ،وهذه اخلطبة تعترب نرباًسا للمجاهدين يف سبيل هللا وهو ما يسمى باإلعداد املعنوي ،العدو
صلوات  بأيب وأمي - فكان من هديه ،فاجملاهد يف سبيل هللا حيتاج إىل إعداٍد ماديٍ  ومعنوي

وأن يقوي عزائمهم على نصرة  ،أن يشحذ مهم أصحابه :وقبل لقاء العد -هللا وسالمه عليه 
عظيمة الوقع يف  -عليه الصالة والسالم  -وكانت كلماته  ،الدين وإعالء كلمة رب العاملني

أن يقول الكلمة والكلمتني والثالث  :-عليه الصالة والسالم  -كان من هديه   ،النفوس
ملا مسع  -رضي هللا عنه وأرضاه  -حايب حىت إن الص ،واخلطبة فتتحرك هلا القلوب والقوالب

لبذل األنفس رخيصًة يف طاعة هللا  إىل اجلهاد يف سبيل هللا ويشحذها نيب األمة يشحذ اهلمم
لئن عشت حىت آكل هذه  !جنة عرضها السماوات واألرض": Wومرضاته وإعزاز دينه قال 

ىت استشهد يف سبيل هللا مث رمى التمرات وانغمس يف العدو ح "إهنا حلياٌة طويلة التمرات
 موألمته من بعده -رضي هللا عنهم  -نرباًسا ألصحابه  -عليه الصالة والسالم  -كان .8

عليه  -فكان ال يفرت  ،وبعد اجلهاد يف سبيل هللا ،وأثناء املعركة واجلهاد ،يف ما قبل املعركة
وقتال  8كلمة هللا   عن بيان املنهج القومي والصراط املستقيم يف إعالء -الصالة والسالم 

 أعداء هللا.

أن  :W عن عبد هللا بن أيب أوىف - 724] : -رمحه هللا تعاىل  -قال املصنف 
 انتظر حىت إذا مالت الشمسالعدو يف بعض أيامه اليت لقي فيها  U رسول هللا

فإذا  ،ال تتمنوا لقاء العدو وسلوا هللا العافية قام فيهم فقال: ) يا أيها الناس،
: ) U واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف ( مث قال النيب ،فاصربوا :لقيتموهم

اهزمهم وانصرنا عليهم (  ،اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب
.] 
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رضي  -بن هوازن األسلمي وهو عبد هللا بن علقمة بن خالد  [ عبد هللا بن أيب أوىف ]قال 
 ،بيعة الرضوانواتفق أهل السري على أنه ممن بايع  ،إنه شهد اخلندق :قيل ،-هللا عنه وأرضاه 

وجعل أعايل الفردوس مسكنهم  ،رضي هللا عنهم وأرضاهم - فهو من أصحاب الشجرة
) لن يلج النار أحٌد بايع حتت الشجرة ( عبد هللا بن : U الذين قال فيهم النيب - ومثواهم
وله صحبة هو وأبوه وأخوه زيد  ،- كما ذكرنا  - بن خالد علقمة :وأبو أوىف امسه ،أيب أوىف

وقيل  ،سبع :وقيل ،اننيوتويف بالكوفة سنة سٍت ومث ،-رضي هللا عن اجلميع وأرضاهم  -
 ،U مسع من رسول هللا .موتًا بالكوفة -رضي هللا عنهم  -نه آخر الصحابة إ :قيل ،بغريها

فأبصرت عيناه ومسعت أذناه هذه الكلمات الطيبات املباركات وقد التقى الزحفان وتقابل 
قليلة  ،هبذه اخلطبة العظيمة -صلوات هللا وسالمه عليه  بأيب وأمي - فوقف ،الصفان

بني فيها  ،نرباٌس للمجاهدين وثباٌت للغزاة واملرابطني ،الكلمات عظيمة املعاين والعرب واآليات
 .-صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه إىل يوم الدين  -هديه املبني 

أن يسموا  :العرب من عادهتم [ كان يف بعض أيامه اليت لقي فيها العدو  U أن النيب ]

 ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ژقال تعاىل:  ،الوقعة باليوم ولو كانت أكثر من يوم

 ھ  ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ژوقال سبحانه:  ژ ڤ  ڤ

    ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ
 .فسمى الوقعة باليوم وهذا من عادة العرب

اجلهالة ومل يبني أي غزوة وهذا من  [ يف بعض أيامه اليت لقي فيها العدو U أن النيب ]
] حىت إذا مالت يف رواية:  انتظر حىت إذا زالت الشمس ( : )Wقال  .اليت ال تضر
أن يصبح العدو بكرة فيفجأهم يف  :-عليه الصالة والسالم  -كان من هديه  الشمس [
وصبحهم وخرجوا إىل مزارعهم  - كما يف املوطأ وغريه  - ولذلك ملا أتى خيرب ،أول النهار
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قالت يهود: حممٌد  ،-رضي هللا عنهم وأرضاهم  - أصحابه أسد الشرى ومعه U فرأوا النيب
إنا إذا نزلنا بساحة قوٍم فساء  ) صدق هللا، :- بأيب وأمي - فأصاهبم الذعر وقال !واخلميس

أنه يعاجل ويباغت العدو بكرة  ،أنه يأيت يف أول النهار :فكان من هديه .صباح املنذرين (
وهو بعد ارتفاع الشمس  - حىفإذا فاته أول النهار وكان الض   ،ويقاتل يف أول النهار بكرةً 

وهو يقارب الزوال  ،ميسك -عليه الصالة والسالم  -كان   :- بأكثر من ساعتني إىل ثالث
إذا  -عليه الصالة والسالم  -حى كان فهذا الض   ،حىحى وانتصاف النهار الض  فما بني الض  

عليه  -وهذا من سنته وهديه  ، يبدأ فيه بالقتالوالقارب فيه الزوال أمسك عن القتال 
] انتظر حىت إذا وقوله يف هذه الرواية:  ،فيمسك حىت تزول الشمس -الصالة والسالم 
سبب ذلك فقال:  -رضي هللا عنه وأرضاه  -وقد بني النعمان بن مقرن  مالت الشمس [

 "وهتب الرياح و يأيت النصر وإال انتظر حىت تزول الشمس ،كان إذا غزا قاتل يف أول النهار"
 .-عليه الصالة والسالم  -فهذه هي سنته 

 الشمس ( إذا طلع النهار وأشرقت) حىت إذا زالت  ] حىت إذا مالت الشمس [وقوله: 
 ،حىت تنتصف يف كبد السماء 8فتسري بقدرة هللا  ،املغربالشمس يكون ظلها يف جهة 

 -جهنم  أهنا الساعة اليت تسجر فيها أبواب U وهي ساعة انتصاف النهار اليت بني النيب
أنه ينتظر  :-عليه الصالة والسالم  -فكان من هديه  .-أعاذنا هللا واملسلمني وإياكم منها 

 :-عليه الصالة والسالم  -وهذا ما وصفه بقوله  - متسك عن احلركة - حىت تزول فالشمس
ت ألن الظل تبع للشمس فإذا حترك ؛أن الظل ال يتحرك :) حىت إذا قام قائم الظهرية ( مبعىن

فإذا انتصف النهار ووقفت الشمس عن املسري تأخذ حلظات تطول وتقصر على  ،حترك
 :ويقال ،مالت :ويقال ،زالت :فإذا حتركت عن مكاهنا يقال ،حسب فصلي الشتاء والصيف

أي: زواهلا   ژ ڦ ڦ ڦ  ڤ ژقال تعاىل:  ،دحضت الشمس :ويقال ،دلكت
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يصلي اهلجري اليت  U كان النيب" :يف الصحيحني Wحديث أيب برزة  :ومنه .وحركتها
 الشمس ( أي: تزول وتتحرك.حني تدحض  -أي: صالة الظهر  - "األوىل"تدعوهنا 

فينقلب  - أهنا تسري يف جهة املغرب :مبعىن - فإذا مالت مالت [انتظر حىت إذا  ]فقال: 
أي: إىل جهة املغرب بعد أن كانت يف جهة  [ مالت الشمس] و ،الظل إىل جهة املشرق

يف هذه الساعة اليت تبدأ فيها الشمس بامليل ويبدأ  .وهو بداية نصف النهار الثاين ،املشرق
 ،-عليه الصالة والسالم  -وبينت السنة أن الريح نصر هبا  ،فيها الزوال هتب الرياح عادة

 -عليه الصالة والسالم  -صحيح عنه كما يف احلديث ال  ،ونصر بنوٍع خاصٍ  منها وهو الصبا
الريح اليت تأيت من جهة  :هيوأهلكت عاٌد بالدبور ( والصبا  ،أنه قال: ) نصرت بالصبا

واجلنوب  ،والشمأل من جهة الشمال ،الريح اليت تأيت من جهة الغرب :هي والدبور ،الشرق
أنه عند زوال  - جمربوهذا مشاهٌد  ،إنه تتحرك الرياح :فقالوا .اليت تأيت من جهة اجلنوب

 .- الشمس تتحرك الرياح

 .يعين: قام خطيًبا ] قام [قال:  ،حىت إذا مالت الشمس -عليه الصالة والسالم  -وانتظر 
وجد  سواء - على اجليش عند مصافة العدو فيه دليٌل على مشروعية خطبة القائد ومن يقوم

ة من شحذ اهلمم لقتال خاصة إذا كانت يف اخلطبة مصلح ،- السبب أو مل يوجد السبب
قام لكي  ،اشاهًدا ومبشرًا ونذيرً  - بأيب وأمي - قام U فقام .وكسر شوكتهم أعداء هللا

يوم  صلوات هللا وسالمه عليه إىل -يشحذ اهلمم يف قتال أعداء هللا واجلهاد يف سبيل هللا 
ال  ) أيها الناس،] صيغة من صيغ العموم وهذه ال [ ( أيها الناس ] )، فقال: -الدين 

 [ ) ال تتمنوا (] التمين هو الطلب و [ ) ال تتمنوا لقاء العدو (]  تتمنوا لقاء العدو [
العدو فيقاتله أو الكافر  ىأن اإلنسان يتمىن أن يلق :مبعىن ،هني عن طلب لقاء العدو

عن متين لقاء  -عليه الصالة والسالم  -هنيه  [ ) ولكن سلوا هللا العافية (]  .فيجاهده
فالشخص قد  ،قيل: إن متين لقاء العدو ال يأيت إال عن غرور بالنفس ،العدو فسر بوجهني
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والسبب الثاين: أنه يتمىن لقاء العدو  .يغرت بقوته ويعجب بشجاعته فيتمىن لقاء العدو
فإن العجب  ؛من أسباب الفشلوكل واحٍد منهما مظنة اهلزمية وسبٌب  .استخفافًا بالعدو

 ۀ ژكما قال سبحانه:   ،أنه طريق اهلزمية ,ولذلك بني  ،يورث البالء يف الدنيا واآلخرة

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہہ

 .جاء هذا البالء بسبب العجب ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
ألنه مهما كنت يف قوة ومهما كان من معك يف قوة  ؛واالستخفاف بالعدو من أسباب اهلزمية

كان احلكماء   :ولذلك يف السنن يف السري واجلهاد يف سبيل هللا ،واحتاد فال تستخف بالعدو
 ،والقواد حيرصون على أن املسلمني أثناء لقائهم للعدو وقبل لقائهم للعدو أن ال يستخفوا به

فتكون سبًبا يف عدم إعداد  ،ستخف بهنعم يهون من أمر العدو ولكن ليس إىل درجة ي
 ،ولذلك هذان األمران !فتكون ثغرة يف املسلمني فيدخل العدو ويصيبها ،العدة املنبغية

 يف ال ينبغي للقائد وال ملن معه أن يغرس ذلك .والثاين: االستخفاف بالعدو ،األول: العجب
 U فإن النيب ؛بل املفروض العكس يف حدوٍد وقيوٍد وضوابط ،8نفس اجملاهد يف سبيل هللا 

إن كان بنو قريظة قد نقضوا العهد قال له: ) فاحلن لنا حلًنا وال تفت يف  Wأمر نعيًما 
وهذا أمر  ،عضدنا ( فصحيح أن إخفاء بعض احلقيقة عن العدو قد يكون من املصلحة

 يف السري واجلهاد يف سبيل هللا. وليةملسؤ هذه امل حتيرجع تقديره وضبطه إىل القواد وإىل من 

          أي: ادعوه  [ ) اسألوا هللا ( [ ] ) ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا هللا العافية (] 
وأعظم نعمٍة بعد  ،عافية الدين مث عافية الدنيا :وأعظم العافية .السالمة [ ) العافية (] 

عليه الصالة  -ولذلك قال  ،يف دينه ودنياهالعافية و أن يرزق اإلنسان العفو  :اإلسالم
 . يا عم رسول هللا،سل هللا العافية العباس يسأله: ) يا عم رسول هللا،ملا جاءه  -والسالم 

عليه الصالة والسالم  -وكان من هديه  .سل هللا العافية ( . يا عم رسول هللا،سل هللا العافية
عليه الصالة والسالم  -كما قال   ،لصباح واملساءأنه يسأل هللا العافية يف دعائه وأذكار ا :-
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وهذه أدركنا عليها  ،: ) اللهم إين أسألك العافية يف ديين ودنياي ( فسأل هللا العافية-
فيقول اإلنسان: اللهم إين أسألك  ،العلماء واألخيار أهنم يكثرون من سؤال هللا العافية

فال يتعرض اإلنسان  ،ااز فوزًا عظيمً ومن سلم غنم ومن سلم ف ،فالعافية سالمة .العافية
أن هذا  :عن متين لقاء العدو U وقال بعض العلماء: يستفاد من هني النيب .للفنت واحملن

قد  :ففي بعض األحيان .أن اإلنسان ينبغي أن ال يتمىن البالء :واألصل ،صورة من األصل
ويقول: أريد األجر لو  ،يكون اإلنسان يف عافية يف بدنه أو يف عافية يف ماله أو أهله أو ولده

وهللا يبتلي بالشكر  ،ألنه مطالٌب بشكر النعمة ؛فهذا ال جيوز لإلنسان .ابتالين هللا لصربت
 ؛الفتنةفهو إذا سأل العدو سأل  ،فينبغي لإلنسان أن ال يسأل هللا الفنت ،كما يبتلي بالصرب

أل املسلم ربه العافية فيس ،وقد يعجز إن مل يتداركه هللا برمحته ،ألنه سيخترب وميتحن
 والسالمة.

كلماٌت   !حكمة وهللا [ فإذا لقيتموهم فاصربوا (...) ال تتمنوا لقاء العدو] 
مباركات من مشكاة النبوة صلوات هللا  بأيب وأمي - كلمات من هذا النيب الكرمي  ،طيبات ٌ

ملا هناهم عن متين لقاء العدو أحىي يف نفوسهم  .الذي ال ينطق عن اهلوى -مه عليه وسال
فإذا ابتلي اإلنسان  [ ) فإذا لقيتموهم فاصربوا (] وقلوهبم أن يكونوا أمة الصرب فقال: 

أال إن منزلة ": Wالصرب الذي هو الروح يف جسد الدين كما قال عليٌّ  ،فاملنبغي عليه الصرب
أال ال إميان ملن ال " يصيح بثالث كلمات: مث "اإلميان كمنزلة الروح من اجلسد الصرب من

 ".أال ال إميان ملن ال صرب له ، له، أال ال إميان ملن ال صربصرب له

هذه النعمة اليت ما أعطي عبٌد عطاًء  [ ) فاصربوا (] لقيتم العدو  [ ) فإذا لقيتموهم (] 
 "ما أعطي العبد عطاًء أفضل من الصرب" :ر الصحيحكما ثبت بذلك األث  ،أفضل من الصرب

 ".وجدنا ألذ عيشنا بالصرب": Wالذي قال عنه عمر بن اخلطاب 
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هذا يأيت على صورتني: إذا  [ ) فاصربوا (] أي: إذا لقيتم العدو  [ ) إذا لقيتموهم (] 
 ،سر ا وجهارًا - فشعار املؤمن ،فالتحم الصفان وتقابل الزحفان وتقاتلوا ،لقوهم يف حال الغزو

فإذا صرب بوأه هللا منزلًة  ،أن يكون من الصابرين :- اظاهرًا وباطنً  ،عشي ا وإبكارًا ،لياًل وهنارًا
 ،8فمن أعظم ما يكون الصرب جزاًء وثوابًا من هللا إذا كان يف اجلهاد يف سبيل هللا  ،عظيمة

وعلى ما يرى وما  ،فقائهويف إخوانه ويف ر  ،أن يصرب على ما يصيبه يف جسده ويف نفسه
فكسرت رباعيته  ،أسوٌة لألمة U ولذلك جعل هللا النيب .8فإذا صرب صربه هللا  ،يسمع

ورأى عمه جمنداًل على  ،وسال دمه -صلوات هللا وسالمه عليه  بأيب وأمي - وشج وجهه
وقد قطع ومزق من  -رضي هللا عنه وأرضاه  -األرض قد بقرت بطنه وأخرجت أحشاؤه 

ومع ذلك  ،8ورأى من أصحابه من يطعن أكثر من سبعني طعنة يف سبيل هللا  ،اتالطعن
فقال وهو  ،-صلوات هللا وسالمه عليه  بأيب وأمي - بلغ من الصرب أكمله وأمجله وأفضله

 ؛زملوهم يف ثياهبم : )وقد سالت دماؤهم وقطعت أشالؤهم يرى شهداء أحد على الثرى
 ( صلوات هللا وسالمه عليه. فإين شهيٌد هلم بني يدي رهبم

كان إذا محي الوطيس يأتون   ،اآلية واملعلم والدليل ألصحابه -عليه الصالة والسالم  -وكان 
ويوم حنني وقد  .مما يرون من ثباته ؛حيتمون به بعد هللا -عليه الصالة والسالم  -إىل جواره 

كمنت هلم هوازن على وقد   ،سار اجليش أكثر من عشرة آالف حىت إذا استبطنوا الوادي
فكانت هوازن إذا رمى  ،وكان ذلك عند بزوغ الفجر وغبش الليل ال زال باقًيا ،ضفيت الوادي

وا بالسهام على أصحاب فاهنال ،الرجل منهم سهمه يصيب من خربهتم وقوهتم يف الرمي
 ,كما أخرب هللا   -فأصاب الصحابة  ،وأخذوا بعنصر املباغتة ،وعلى اجليش U رسول هللا

وهو يقول: ) أنا النيب ال كذب، أنا ابن  على بغلته الشهباء Uوثبت النيب  ،فروا -
وهو اإلمام، والناس من عادة احلروب:  -عليه الصالة والسالم  -عبداملطلب (. هو القائد 

وما صاح أمام العدو يعرف بنفسه مثل يوم  حترص على قائدها، وحترص أن ال يعرفه العدو،
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ابه، من اعة فر فيها الصحابة مثل يوم حنني! ولذلك ذكرها هللا يف كتحنني، وليس هناك س
 قوة شجاعته وجلده وصربه.

عليه الصالة والسالم  -ال يعرف اخلوف إال من هللا، أويت  -عليه الصالة والسالم  -كان 

 ۀ   ڻ    ڻ ڻ ڻ ژالذي أسري به وعرج إىل ملكوت السماوات السبع فرأى ما رأى  -

فهانت عليه الدنيا وما فيها! فكان أشجع الناس وأثبت  ژ ھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ
. جاءت الصيحة يف املدينة فركب على فرس أيب طلحة، وخرج الصحابة أرسااًل الناس جنانًا

من الصوت يقول هلم: ) ال َتراعوا ( أشجع الناس  -عليه الصالة والسالم  -فإذا به قادم 
. كان يأمر بالصرب وهو إمام الصابرين ) اصربوا -ه صلوات هللا وسالمه علي - وأثبتهم جنانًا

إذا لقيتم العدو ( هذا النوع األول: أن ترى املعركة، ترى فيها أمورًا تشيب منها الرؤوس، 

يرى الرجل أباه   ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژوترجف منها القلوب! ولكن 
، ويرى الصيحات، يقتل، وأخاه جيندل، وابنه يصرع، ويرى الرقاب تضرب، واألشالء تقطع

ويرى اآلهات، ويرى أشياًء ال ختطر له على بال! إن هذا الدين ما بلغ املشرق واملغرب إال 

 ٱ ژوقد سالت له دماء، إال وقد دفع مثنه لكن لرجال شهد هللا من فوق سبع مساوات 

نسأل هللا بعزته وجالله وعظمته وكماله أن   ژپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 مفتونني، وال مغريين وال مبدلني. يلحقنا هبم غري خزايا وال

 -رضوان هللا عليهم  -فضرب الصحابة  ] ) إذا لقيتموهم فاصربوا ( [هذا النوع األول 
بأيب وأمي صلوات  -يف يوم حنني قال  Uاملثل يف الصرب، ولذلك ملا انقشعوا عن رسول هللا 

، U ة وعاشرهم النيبوثبت معه قيل: عشرة، وقيل: تسع : ) يا عباس (-هللا وسالمه عليه 
والعباس وقُ ًثم وأمين ابن أم أمين ] ... [ واحلارث بن أيب  فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي

دع يل أصحاب يا عباس، أدع يل أصحاب الشجرة، أ . فقال: )Uسفيان ابن عم رسول هللا 
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 ياالسمرة ( وكان العباس رجاًل جهوري الصوت، فصاح فيهم: "يا أصحب الشجرة، 
كما تنعطف البقرة   -بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه  -أصحاب السمرة" فانعطفوا عليه 

رضي هللا  -على ولدها من احلنان، انعطفوا عليه يشرتون املوت فأقبلوا عليه كُأْسد الشرى 
، وهذا يقع؛ ألن احلرب فيها  . وما فروا جبًنا وخوفًا، وإمنا هو عنصر املباغتة-عنهم وأرضاهم 

من أصدق الناس صربًا عند اللقاء،  -رضوان هللا عليهم  -ر وفر، ومن هنا: كان الصحابة ك
 ولذلك قال قائلهم: "وإنا لُصرب عند اللقاء" وصدقوا ما قالوا.

النوع األول من الصرب عند اللقاء يف هذه احلال، وهي: حال مواجهة األعداء، ومكابدة 
 اجلهاد بالقتل والقتال.

ن الصرب عند لقاء العدو: أن يغلب العدو املسلمني، فيستبيح حمرماهتم وينتهك النوع الثاين م
احملرمات، وعندها تطيش العقول، وترجف القلوب؛ ألن املسلم عنده محية للدين، ومن ال 

، وهذا األمل رمبا سيطر على نفسه، فيؤثر على محية له ليست عنده روح، فلذلك يتأمل
ذا طاش فعل ما ال يليق فعله أو قال ما ال يليق قوله! ومن هنا: حكمته وثباته وعقله، فلرمبا إ

] ) فإذا أمرت األمة بالصرب عند لقاء العدو. فإذا لقي العدو املسلمني وغلبهم وقهرهم 
بيده ملكوت كل  ,أن هللا  املسلم اصربوا بتصبري هللا حينما يعلم لقيتموهم فاصربوا ( [

ن هللا يداول األيام بني الناس، وأنه مرت على اإلسالم ميهل وال يهمل، وأ ,شيء، وأن هللا 
أيام شعت أنوار الرسالة على مشارق األرض ومغارهبا، يؤمر بأمر هللا وينهى بنهي هللا، 

قل وال تصدقها النفوس، فالذي داول األيام فكيف أصبحت اليوم بأمور قد ال يصدقها الع

فإذا رأى مثل   ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژعلى ذلك قادر على أن يغري ويبدل 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ژ، ولذلك قال تعاىل: ,هذا يصرب باليقني باهلل 

يصرب ثابًتا على دينه، قوي ا يف احلق ال تأخذه يف هللا لومة الئم،  ژ ۋ ۋ  ٴۇ
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فمهما رأى من الفنت واحملن عنده يقني أن هللا يغلب وال يغلب، وأن هللا يطلب وال يطلب، 
، -وكل صفات هللا عظيمة  -وصف نفسه بصفتني عظيمتني   ,هللاوأن هلل حكمة، وأن 

ا فاهلل له العزة وهي: الغلبة والقهر. ولذلك مل  ژ چ ڃ ڃ ڃ ژ: -سبحانه  -فقال 

 ڇ ڇ ژ: -سبحانه  -دمر األمم فأهلك قوم نوح وعاًدا ومثود وقوم لوط وقوم شعيب، قال 

عزيز على من عصى،   ژ  ڑ     ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ     ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ
رحيم مبن خاف واتقى. فيستجمع املسلم يف حال غلبة العدو وقهره للمسلمني أن هللا عزيز 
رحيم، فال يصيبه الوهن وال الضعف، وال يستجيب للفنت واحملن ويتسامح ويتساهل على 

يعلم أن حببل هللا ويعتصم بدين هللا، و ، وإمنا يتمسك بدينه، ويستعصم 8وجه ال يرضي هللا 
، وإن غًدا لناظره لقريب، ودوام احلال من ال بد لليل من فجر له احلكمة البالغة، وأن ,هللا 

 احملال.

عند لقاء العدو ال خيتص على حال  Uومن قرأ التاريخ رأى العرب، فالصرب الذي أمر به النيب 
 املسلمني اجلهاد والقتال، بل يشمل مجيع أحوال أذية األعداء للمسلمني، ودخوهلم بني

، فطوىب ملن عمل هبا، وثبت Uبالقوة احلسية واملعنوية. عليه أن يصرب؛ فهذه وصية النيب 
 .-نسأل هللا بعزته وجالله أن جيعلنا منهم  -أن يكون من أهلها  8عليها، وسأل هللا 

لقيتموهم فاصربوا، واعلموا أن اجلنة حتت  ] ) فإذا: -عليه الصالة والسالم  -يقول 
وأنه طريق إىل اجلنة، بل إن اجلهاد يف  بيان لفضل اجلهاد يف سبيل هللا لسيوف ( [ظالل ا

: أنه ملا Uسبيل هللا طريق ألعلى مراتب اجلنة وهو الفردوس. ففي الصحيح عن رسول هللا 
، قال رأى أباه وقد سجي بالثوب، وجاء جابر فوالد جابر Wاستشهد عبدهللا بن حرام 

Wابكيه -عليه الصالة والسالم  -، فقال وجه أيب وأبكي : فطفقت أكشف الثوب عن ( :
أو ال تبكيه، ما زالت املالئكة تظله حىت رفعته إىل السماء ( قال: يا رسول هللا، أخربين إن  
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كان أيب يف اجلنة صربت، وإن كان يف غريها فعلت وفعلت. قال: ) يا جابر، إهنا جنان، 
أن اجلهاد يف سبيل هللا طريق  U(. فأخرب النيب  وإن أباك قد أصاب الفردوس األعلى منها

عليه  -إىل اجلنة، ولذلك وصف بأحب األعمال إىل هللا، كما يف احلديث الصحيح عنه 
أنه قال: سألت النيب  -رضي هللا عنه وأرضاه  -عن عبدهللا بن مسعود  -الصالة والسالم 

Uلت: مث أيق ؟ قال: ) بر الوالدين ق ؟ قال: ) الصالة على وقتها ( ق: أي العمل أحب إىل هللا
 اجلهاد يف سبيل هللا (. ( قلت: مث أيق ؟ قال: )

أن اجلنة حتت ظالل السيوف، أي: أن اجلهاد يف سبيل هللا  -عليه الصالة والسالم  -فبني 
والضرب بالسيوف؛ لقتال أعداء هللا وكسر شوكتهم: أنه طريق إىل اجلنة، فهناك تشرتى رمحة 

، كيف 8جلنة حيث ينتهي العبد إىل مرضاة هللا وخيوض يف رمحات هللا هللا، وهناك سوق ا
، فخرج من بيته ال ,باعها هلل  وقد باع أعز ما ميلك بعد دينه وهو نفسه اليت بني جنبيه!

يقطع واديًا وال يسلك شعًبا إال كتب له أجره، وضمن هللا له أنه إن خرج فقتل يف خمرجه أنه 
 رجع مبا حاز من أجر أو غنيمة.إىل اجلنة، وأنه إذا رجع 

، على سيوف اجملاهدين يف سبيل هللا إلعالء كلمة هللا ] ) واجلنة حتت ظالل السيوف ( [
، وهو اجلهاد الذي توفرت فيه شروطه وصفاته املعتربة Uنور من هللا واتباع لسنة رسول هللا 

 شرًعا.

هذا من التوسل إىل هللا  ( [] ) اللهم منزل الكتاب : -عليه الصالة والسالم  -مث قال 
بتوحيده وذكر صفاته ومتجيده من أسباب إجابة الدعاء.  ,بالصفة، والتوسل إىل هللا 

فوصفه بأنه أنزل الكتاب، والكتاب إن أريد به القرآن: ف "ال" للمعهود اخلاص، وإن أريد به 
كما ذكر   -ُؤمل جنس الكتاب: فيشمل مجيع ما أنزل هللا من الكتب، وهذا هو املراد. فإن ت

قالوا: ألن سبب اجلهاد هو: إعالء كلمة هللا، وكلمة  ] ) منزل الكتاب ( [ قوله: -العلماء 
هللا جاءت يف الوحي، فجاء باألصل واألساس الذي من أجله شرع اجلهاد يف سبيل هللا. مث 
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ملا كان حيتاج اجملاهد بعد الدين وسالمة معتقده وسالمة منهجه؛ ألنه قد جياهد عن باطل، 
وقد جياهد عن عقيدة فاسدة، وقد جياهد عن وثنية، فبني صفاء العقيدة اليت انطلق منها يف 

 والسبب الذي من أجله جاهد. 8اجلهاد يف سبيل هللا 

؛ ألن النصر حيتاج إىل قوة وقدرة، وال ميكن وهذا إشارة إىل القدرة ] ) وجمري السحاب ( [

 ,  فاهلل  ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ        گ ژ 8أن يكون النصر إال من هللا 
أنه أجرى  -عليه الصالة والسالم  -ينصر من يشاء مىت شاء وكيف شاء ومبا شاء. فبني 

السحاب، فالذي له القدرة على إجراء السحاب قادر أن جيري أمره بنصرة أوليائه وهالك 
أعدائه. السحاب جترى وتسخر بني السماء واألرض بالريح، ولو شاء هللا أن يرسل الريح 

 ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ژيف يوم اخلندق:  8قال هللا  فتهلك الكفار! ولذلك

كفاهم بالريح، فأرسل عليهم الريح ال تبقي هلم وال تذر حىت فرت قريش    ژ ڈ ڈ
إىل سبب النصر وهو: وجود  -عليه الصالة والسالم  -فهنا أشار . وغطفان واألحزاب

 .القدرة والقوة

هذا السؤال الصادق  8فسأل هللا  ] ) وانصرنا عليهم ( [أي: األعداء  ] ) اهزمهم ( [
: أن يكون منصورًا، وأن جيعل اهلزمية -بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه  -من قلبه 

ألعداء اإلسالم وأعداء دينه وشرعه. وهذا فيه دليل.. بسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم 
ا احلديث على مشروعية على خري خلق هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. أما بعد: دل هذ

فيشرع الدعاء به؛ تأسيًا  Uالدعاء عند لقاء العدو، وأن هذا الدعاء سنة من سنن النيب 
 عند لقاء العدو. Uبرسول هللا 

على توجيه  Uعلى مسائل، من أمهها: حرص النيب  -كما ذكرنا   -واشتمل هذا احلديث 
، وعليه: يعلم املسلم أن - 8وهي شعرية اجلهاد يف سبيل هللا  - األمة يف هذه الشعرية
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 -وكذلك هدي الكتاب، وإن كان هديه  Uاجلهاد يفتقر إىل علم وفقه هبدي رسول هللا 
صلوات هللا وسالمه عليه  -هو هدي الكتاب، فقد أدبه ربه وعلمه  -عليه الصالة والسالم 

بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه إىل  - ، وبني له صراطه املستقيم وسبيله القومي-
 .-يوم الدين 

وكان هديه يف اجلهاد يف سبيل هللا أكمل اهلدي وأمته، ولذلك كل من تأمل نصوص الكتاب 
 ,يف هذه الشعرية وجد أهنا من أعظم شعائر اإلسالم، ولو مل يكن فيها إال أن هللا  والسنة

، فمكث الصحابة أكثر من ثالثة Uملدين بعد هجرة النيب مل يشرع اجلهاد إال يف التشريع ا
بالء يف أنفسهم عشر عاًما وهم يصربون على أذية املشركني، ويصربون على ما يأتيهم من ال

باجلهاد يف سبيل هللا، حينما ربيت  8وأجسادهم وأمواهلم، مث بعد ذلك جاء اإلذن من هللا 
الصرب، ولذلك من البشائر: أن األمة إذا غزيت األمة على الصرب، وقويت األمة يف التحمل و 

 8وأوذيت، وحتملت وجتملت: هتيأت ملا هو أعظم من ذلك، فتحت الرماد نار، ودين هللا 
غالب غري مغلوب، وبني  8ال ميكن أن يطفأ، أو يدنس شعاره، أو ينكس مناره، فدين هللا 

ن وتكفل بكلمته، وأنه أنه تكفل هبذا الدي Uهللا يف نصوص كتابه وعلى لسان رسوله 

 . ژ ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ   ەئ ەئژ

اجلهاد فيها عظيم إذا كان قد ترسم يف أمره  وعلى املؤمن أن يدرك أن أزمنة الفنت واحملن
، وهتيأ للصرب والرباط على الصرب، فقويت نفسه، وثبت َجنانه، وسدد هللا Uهدي النيب 

حىت يهيأ إلعالء كلمة هللا، فكيف  ، وعصم جوارحه وأركانه، فهذا من أعظم اجلهاد؛لسانه
جياهد من عجز عن إعالء كلمة هللا يف أهله وولدهق ؟ وكيف جياهد من ال يستطيع أن يأمر 
أوالده بالصالة والزكاةق ؟! وكيف جياهد من مير على أوالده نائمني عن الصالة مقصرين يف 

 طاعة هللاق ؟!
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عالء كلمة هللا، فإذا كانت األمة قد فإًذا: هو وسيلة وليس غاية، ولذلك جعل هللا اجلهاد إل
عليه الصالة والسالم  -بالتمسك بكتاب رهبا وسنة نبيها  8هتيأت للجهاد يف سبيل هللا 

 ومكن هلا يف األرض، وإال لو ، وهتيأت حىت أصبحت قدوة ومثااًل: نصرت على أعدائها،-
كأن التمكني هلا يؤدي إىل ضياع اإلسالم! ولذلك من   مكن هلا وهي مضيعة حقوق هللا

وأثبتهم جنانًا،  الذين كانوا أصدق الناس إميانًا، Uالذي فتح األمصارق ؟ أصحاب رسول هللا 
، أمة زكت أرواحها وزكت نفوسها حىت -رضي هللا عنهم وأرضاهم  -وأصدقهم قواًل وبيانًا 

كان الرجل منهم يذكر بكتاب هللا وسنة النيب ، فاإلسالم يف أقواهلم وأعماهلم 8أظهر هللا 
U  من -رضوان هللا عليهم  -يف قوله وعمله. من األمصار ما فتح بسرية الصحابة ،

 األمصار ما فتح بسرية املسلمني يف عدهلم وأمانتهم ونزاهتهم.

. ومن رأى األمة يف : التمسك بالدين- بل هو أساس النصر - ةمن أسباب النصر العظيم
وضعف وخور فليعلم أن هللا ال يظلم الناس شيًئا، وأن هذه األمة عزهتا بدينها، فإذا ضياع 

اعتزت بدينها أعزها هللا، وكيف تنصر أمة ومل تأخذ بأسباب النصرق ؟! فليس بني الناس وبني 

فمن أراد   ژ ې ې ۉ     ۉ   ۅ ۅ ژرهبم إال هذا الدين، ولذلك قال تعاىل: 
قوامني الليل،  Uالذكر والشرف فليتمسك بكتاب هللا. فلما كان أصحاب رسول هللا 

: "يا W بعد وفاته: فتح هللا هبم األمصار، قال سعد Uصوامني النهار، كانوا مذكرين بالنيب 
، فراقب حممد بن -حممد بن مسلمة  - حممد، ارقب يل اجلند يف الليل" قبل وقعة القادسية

ما بني قائم يتلو كتاب هللا، وقارئ لكتاب هللا، وجالس يذكر اجلند يف الليل فوجدهم مسلمة 
خبري" فقال: "هللا  U، فلما أصبح قال: "يا سعد، أبشر! فما زال أصحاب رسول هللا 8هللا 

 أكرب! ذللت لكم البحور، وهللا لتنصرن ما مل تصابوا بذنب من قاصية القوم".

؛ ألنه إذا متسك بالدين وخرج للغري علم الناس سك بالدينمن أسباب النصر: هذا التم
وال  اإلسالم، أما إذا كان ضعيًفا مهزوًما يف اإلسالم: ال يستطيع أن يصلي صالة الفجر
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يستطيع أن يقوم لصالة الفجر، وال يستطيع أن يقوم بشعائر اإلسالم وال يؤديها، فحري به 
 أن ال يكون عالة وبالًء على غريه.

:     -عليه الصالة والسالم  -أسبابًا كثرية، يقول  Uأسباب النصر: بني النيب  كذلك من
إىل أمة إذا كان الضعيف إذا  -رمحك هللا  -. فانظر ) وهل تنصرون إال بضعفائكمق ؟! (

استصرخ اسُتصرخ، وإذا ضاع حقه أعطي حقه وأنصف ممن أخذ منه احلق: فعندها يفتح هللا 
فاء والبؤساء، ويستصرخ أما إذا أصبحت تضيع حقوق الضعأبواب النصر على األمة. 

، حىت يف العامل يعمل عند اإلنسان قد يظلمه أجرته؛ ألنه ال جيد نصريًا وال ظهريًااملستصرخ و 
ضعيف غريب! فعندها ال تتأهل األمة لنصر وال ظفر. ونسأل هللا بعزته وجالله وعظمته 

 .Uاتباع كتابه وسنة نبيه وكماله أن يرمحنا برمحته، وأن يعيننا على 

يف  U أن رسول هللا :W عن عبد هللا بن أيب أوىف ]: -رمحه هللا تعاىل  -يقول املصنف 
أيها  انتظر حىت إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: ) ياالعدو بعض أيامه اليت لقي فيها 

واعلموا أن  ،فاصربوا :فإذا لقيتموهم ،لوا هللا العافيةأساال تتمنوا لقاء العدو و  الناس،
: ) اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب U اجلنة حتت ظالل السيوف ( مث قال النيب

 اهزمهم وانصرنا عليهم ( [. ،وهازم األحزاب

. U] ... [ أما بعد: فقد تقدم معنا احلديث عن مسائل هذه السنة الواردة عن رسول هللا 
وهازم  منزل الكتاب وجمري السحاب ] ) اللهم: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 

يف حال الضرورة اليت  Uدعوة من رسول هللا  األحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم ( [
، بإله األولني واآلخرين >بااللتجاء واالحتماء والعوذ واللوذ باهلل  يصدق فيها العبد ربه

عليه  -أل ربه ، الذي بيده ملكوت كل شيء وهو جيري وال جيار عليه. سوديان يوم الدين
على أن من السنة: أن  -رمحهم هللا  -هبذه الدعوة اليت نص العلماء  -الصالة والسالم 

 -كما تقدم معنا   -يدعو املسلم هبا عند لقاء العدو. واستفتحها عليه الصالة والسالم 


