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احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم ىلع خاتم انلبيني، 

املبعوث باحلق رمحة للخلق  عبد اهللوإمام املجاهدين، حممد بن 
 :أمجعني، وبعد

وإن ها اعتوضوموبانلظر للمتون -فهذا جزء حدييث فيه أربعون حديثا 
يف وجوب اجلهاد وفضله، ولكها من صحيح  -الصحابةرواتها من تعدد 

ابلخاري ومسلم، متفق عليها، أو مما أنفرد بها أحدهما، أرويها عنهما، 
بأسانيدي إيلهما، من طرق كثرية، كما يف ثبيت "إحتاف اثلقات بأسانيد 

فللك من اعرصين  ؛األثبات"، وقد أجزت املجاهدين به إجازة خاصة
كون هلم عدة، حيفظونه يف سااعت يل ؛منهم، رواية هذا اجلزء عين

الرباط، ويتدارسونه بينهم يف ساحات اجلهاد، اذلي هو ذروة سنام 
 ؛اإلسالم، وسادس فرائضه العظام، واذلي هو رهبانية اإلسالم وسياحته

قال رجل:  -عند أيب داود بإسناد صحيح- عن أيب أمامة كما جاء
 إن سياحة أميت: )ملسو هيلع هللا ىلصيا رسول اهلل، ائذن يل يف السياحة، فقال انليب 

 اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل(!
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قال:  عن أيب سعيد اخلدري  -بإسناد حسن-وكما عند أمحد 
قال: أوصيك بتقوى اهلل فإنه  !، فقلت: أوصينملسو هيلع هللا ىلص)سألت رسول اهلل 

الم، وعليك بذكر اهلل رأس لك يشء، وعليك باجلهاد، فإنه رهبانية اإلس
فال يعدل  ؛وتالوة القرآن، فإنه روحك يف السماء، وذكرك يف األرض(

اجلهاد يف العبادة يشء إال الرهبانية اليت ال يفرت صاحبها عن قيام الليل، 
 -كما عند الرتمذي وأمحد-كما يف احلديث الصحيح  ؛وصيام انلهار

قال: قال: قيل: يا رسول اهلل، ما يعدل اجلهاد؟ ، عن أيب هريرة 
ال ). فردوا عليه مرتني، أو ثالثا، لك ذلك يقول: (إنكم ال تستطيعونه)

تستطيعونه، فقال يف اثلاثلة: مثل املجاهد يف سبيل اهلل مثل القائم 
الصائم اذلي ال يفرت من صالة وال صيام، حىت يرجع املجاهد يف سبيل 

 اهلل(!

عند الرتمذي وابن -ام اإلسالم كما يف احلديث الصحيح وهو ذروة سن
يف  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كنت مع انليب  عن معاذ بن جبل -ماجه وأمحد

سفر، فأصبحت يوما قريبا منه وحنن نسري، فقلت: يا رسول اهلل أخربين 
، لقد سأتلين عن عظيم)بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين عن انلار، قال: 

م  عليه، تعبد اهلل وال تكرك به يياا، وتقيوإنه ليسري ىلع من يرسه اهلل
 ثم قال: أال أدلك ىلع ،الصالة، وتؤيت الزاكة، وتصوم رمضان، وحتج ابليت

أبواب اخلري: الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطياة كما يطفئ املاء انلار، 

گ گ ڳ ) :قال: ثم تال ،وصالة الرجل من جوف الليل
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ثم قال: أال أخربك برأس األمر لكه  ،(ھ  )، حىت بلغ  (ڳ
وعموده، وذروة سنامه؟ قلت: بىل يا رسول اهلل، قال: رأس األمر اإلسالم، 

ثم قال: أال أخربك بمالك ذلك  ،وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد
قال: كف عليك هذا، فقلت:  ،لكه؟ قلت: بىل يا نيب اهلل، فأخذ بلسانه

بما نتلكم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، يا نيب اهلل، وإنا ملؤاخذون 
وهل يكب انلاس يف انلار ىلع وجوههم أو ىلع مناخرهم إال حصائد 

 ألسنتهم(!

ومع عظيم فضل اجلهاد يف سبيل اهلل، حىت لم يذكر يف القرآن فضل 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) :كما قال تعاىل ؛عمل كما ذكر فضله

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   ھ  ہ ہ ہ ہ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۈڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  وئ  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 ...]الصف[  (ىئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

فقد ختىل عنه كثري من أهل العلم وهجروه،  ؛ومع هذا الفضل العظيم 
للحكومات وسياساتها، واألمة أحوج ما تكون إيله، يف وقت  مشايعة  

 ؛تغزوها، وحتتل أرضها، وتهجر يعوبها ؛تداعت فيه عليها األمم
فوقع ما  ؛فيتحاىش علماؤها وداعتها ادلعوة إىل جهادها، وتذكريها به

 -عند أمحد وأيب داود-كما يف احلديث الصحيح  ،ملسو هيلع هللا ىلصحذر منه انليب 
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)إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم  :قال ،ملسو هيلع هللا ىلصعن انليب ،  عن ابن عمر 
سلط اهلل عليكم ذال ال  ؛أذناب ابلقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد

 يزنعه حىت ترجعوا إىل دينكم(!

: قال  -عند أيب داود وأمحد بإسناد صحيح-وكما يف حديث عن ثوبان 
: )يويك األمم أن تداىع عليكم كما تداىع األكلة ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل

، فقال قائل: ومن قلة حنن يوماذ؟ قال: بل أنتم يوماذ كثري، إىل قصعتها
ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ويلزنعن اهلل من صدور عدوكم املهابة 
منكم، ويلقذفن اهلل يف قلوبكم الوهن، فقال قائل: يا رسول اهلل، وما 

 :) قالوا :الوهن؟ قال: حب ادلنيا، وكراهية املوت(، ويف لفظ عند أمحد
 حبكم ادلنيا وكراهيتكم القتال(! :فما الوهن يا رسول اهلل؟ قال

وحىت صار اجلهاد يف سبيل اهلل دفااع عن األمة وأرضها يف وسائل  
 ل القيامذكر إال يف سياقه، حىت تعط  ا، ال يكاد ي  ا مذموم  اإلعالم إرهاب  

 هم من خذهلم والبه إال من عصابة جماهدة قائمة ىلع أمر اهلل ال يض  
 من خالفهم!

 قاتلهم، من قتال من عني فرض املسلمني ىلع اهلل أوجبه ما مع هذا
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ) :تعاىل قال كما ظلمهم، من وجهاد

ٱ ) :وقال ، ]ابلقرة[ (ی ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
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 يف وقال ،[احلج] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
ٱ ٻ ) :اهلل سبيل يف اجلهاد من وأنه املستضعفني عن ادلفاع وجوب

 ،[57]النساء:   (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
ڃ چ چ چ ) فقال ؛ادلين عن اكدلفاع ديارـال عن ادلفاع وجعل

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ک  ڑ ک

  [املمتحنة] ! (ہ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 يدعو من فيها اإلفتاء وهياات األمة علماء من يكاد ال لكه ذلك ومع
 غزوي وحني املسلمني، من املظلومني عن ادلفع حال يف للجهاد ايلوم

 أمجع وقد ديارهم، من ويهجرهم أهلها، فيقتل اإلسالم، دار العدو
 ال در،قا لك ىلع عني فرض الصور هذه يف يصبح اجلهاد أن ىلع الفقهاء
 ال اذلي السلطان عن فضال ؛زوجها املرأة وال وادله، الودل فيه يستأذن

 !ويقتله إيله يدعو من يسجن بل ؛به يقوم وال إيله يدعو

 ...ا يف سبيله معهمفأسأل اهلل أن يكون هذه اجلزء سهم  

ل نرصهم آمني فامهلل سدد رميهم، ووفق رأيهم، ووحد صفهم، وعج  
 ...آمني
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 (األربعني يف وجوب الجهاد وفضل املجاهدين)

 

 : الحديث األول

 :الطائفة املنصورة القائمة بالجهاد ووجوب الفقه يف أحكامهيف فضل 
 

  عن معاوية من يرد اهلل به  أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسول اهلل(
خريا يفقهه يف ادلين، وال تزال عصابة من املسلمني يقاتلون ىلع احلق 

 متفق عليه.ظاهرين ىلع من ناوأهم، إىل يوم القيامة( 
 

 وعن جابر بن عبد اهلل ، ال تزال طائفة ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهلل( :
 رواه مسلم.من أميت يقاتلون ىلع احلق ظاهرين إىل يوم القيامة( 

 

 عن جابر بن سمرة  أنه قال: )لن يربح  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل، عن
 حىت تقوم الساعة( ؛هذا ادلين قائما، يقاتل عليه عصابة من املسلمني

 رواه مسلم.
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 وعن عقبة بن اعمر   ، ال تزال أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل(
عصابة من أميت يقاتلون ىلع أمر اهلل، قاهرين لعدوهم، ال يضهم من 
خالفهم، حىت تأتيهم الساعة وهم ىلع ذلك، فقال عبد اهلل: أجل، ثم 
يبعث اهلل رحيا كريح املسك مسها مس احلرير، فال ترتك نفسا يف قلبه 

 اس عليهم تقوممثقال حبة من اإليمان إال قبضته، ثم يبىق رشار انل
 رواه مسلم.الساعة( 

 

  :الحديث الثاني

 يف فضل أهل الشام وأنهم يف رباط وجهاد إىل قيام الساعة:
 

 عن سعد بن أيب وقاص  ال يزال ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل( :
 رواه مسلم.أهل الغرب ظاهرين ىلع احلق، حىت تقوم الساعة( 

 

 هانئ بن عمري وعن ، معاوية سمع أنه ، قال :
 هميض ما اهلل، بأمر قائمة أمة أميت من يزال ال: )يقول ، ملسو هيلع هللا ىلص انليب سمعت

 فقال ،(ذلك ىلع وهم اهلل أمر يأيت حىت خالفهم، من وال كذبهم من
 هذا: معاوية فقال ،(بالشأم وهم: )يقول معاذا، سمعت خيامر، بن مالك
 .ابلخاري رواه( بالشأم وهم): يقول معاذا سمع أنه يزعم مالك
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  :الحديث الثالث

الجهاد يف  ؛أفضل األعمال بعد اإليمان باهلل ورسوله وأداء األركان
 :سبيل اهلل

 

 عن أيب هريرة   سال: أي العمل أفضل؟  ملسو هيلع هللا ىلص)أن رسول اهلل
قيل:  ،قيل: ثم ماذا؟ قال: اجلهاد يف سبيل اهلل .فقال: إيمان باهلل ورسوهل

 متفق عليه.ثم ماذا؟ قال: حج مربور( 

 

  وعن عبد اهلل بن مسعود:ملسو هيلع هللا ىلص)سألت رسول اهلل  ، قال 
قلت: يا رسول اهلل، أي العمل أفضل؟ قال: الصالة ىلع ميقاتها، قلت: 

تفق مثم أي؟ قال: ثم بر الوادلين، قلت: ثم أي؟ قال: اجلهاد يف سبيل اهلل( 
 عليه.
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 :الحديث الرابع

 :الحاجفضل الجهاد على عمارة املسجد الحرام ورعاية 
 

  عن انلعمان بن بشري،  فقال  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنت عند منرب انليب
رجل: ما أبايل أال أعمل عمال بعد اإلسالم إال أن أسيق احلاج. وقال آخر: 
ما أبايل أال أعمل عمال بعد اإلسالم إال أن أعمر املسجد احلرام. وقال 
آخر: اجلهاد يف سبيل اهلل أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: ال ترفعوا 

ذا صليت ولكن إ ؛وهو يوم اجلمعة ملسو هيلع هللا ىلصأصواتكم عند منرب انليب 
 ه:علي فأنزل اهلل عز وجل ؛فاستفتيته فيما اختلفتم فيه ،اجلمعة دخلت

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )

 مسلم.رواه ( (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 
 

  :الحديث الخامس

أفضل الناس مؤمن مجاهد يف سبيل اهلل بنفسه وماله أو من كف 
 :عنهمشره 
 

  عن أيب سعيد اخلدري:انلاس  أي   ،)قيل: يا رسول اهلل ، قال
: مؤمن جياهد يف سبيل اهلل بنفسه وماهل، ملسو هيلع هللا ىلصأفضل؟ فقال رسول اهلل 
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قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن يف يعب من الشعاب يتيق اهلل، ويدع انلاس 
 متفق عليه.من رشه( 

 
  :الحديث السادس

 :يرجعفضل من خرج مخاطرا بنفسه وماله يف سبيل اهلل ولم 
 

 عن ابن عباس  أنه قال: )ما العمل يف أيام  ،ملسو هيلع هللا ىلص، عن انليب
أفضل منها يف هذه؟ قالوا: وال اجلهاد؟ قال: وال اجلهاد، إال رجل خرج 

 ابلخاري.رواه خياطر بنفسه وماهل، فلم يرجع بيشء( 

 

  :السابعالحديث 

 :ال يعدل الجهاد إال من قام ولم يفرت وصام فلم يفطر
 

  عن أيب هريرة ، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصقال: )جاء رجل إىل رسول اهلل ،
دلين ىلع عمل يعدل اجلهاد؟ قال: ال أجده! قال: هل تستطيع إذا خرج 

فتقوم وال تفرت، وتصوم وال تفطر؟، قال:  ؛املجاهد أن تدخل مسجدك
ومن يستطيع ذلك؟، قال أبو هريرة: إن فرس املجاهد ليسنت يف طوهل، 

 متفق عليه.فيكتب هل حسنات( 
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 ث الثامن:الحدي

 :تكفل اهلل للمجاهد يف سبيله بالعودة ساملا غانما أو الجنة
 

 عن أيب هريرة  يقول: )مثل  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعت رسول اهلل
املجاهد يف سبيل اهلل، واهلل أعلم بمن جياهد يف سبيله، كمثل الصائم 
القائم، وتولك اهلل للمجاهد يف سبيله، بأن يتوفاه أن يدخله اجلنة، أو 

 رواه ابلخاري. يرجعه ساملا مع أجر أو غنيمة(

ويف لفظ )انتدب اهلل ملن خرج يف سبيله، ال خيرجه إال إيمان يب  -
برسيل، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله اجلنة، وتصديق 

ولوال أن أيق ىلع أميت ما قعدت خلف رسية، ولوددت أين أقتل يف 
 .سبيل اهلل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل(

 

 الحديث التاسع:

 األعلى:تفضيل اهلل املجاهدين يف الجنة بمئة درجة وبالفردوس 
 

  عن أيب هريرة من آمن باهلل ): ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل
وبرسوهل، وأقام الصالة، وصام رمضان، اكن حقا ىلع اهلل أن يدخله 
اجلنة، جاهد يف سبيل اهلل أو جلس يف أرضه اليت ودل فيها، فقالوا: يا 
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رسول اهلل، أفال نبكر انلاس؟ قال: إن يف اجلنة مائة درجة، أعدها اهلل 
ما بني ادلرجتني كما بني السماء واألرض، للمجاهدين يف سبيل اهلل، 

فإذا سأتلم اهلل، فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة وأىلع اجلنة، فوقه 
 رواه ابلخاري.عرش الرمحن، ومنه تفجر أنهار اجلنة( 

 

 وعن أنس بن مالك ،  أن أم الربيع بنت الرباء  ويه
، فقالت: يا نيب اهلل، أال حتدثين عن ملسو هيلع هللا ىلص أتت انليب ،أم حارثة بن رساقة

حارثة، واكن قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن اكن يف اجلنة صربت، 
وإن اكن غري ذلك، اجتهدت عليه يف ابلاكء، قال: )يا أم حارثة إنها جنان 

رواه ابلخاري.يف اجلنة، وإن ابنك أصاب الفردوس األىلع( 

 

  عن أيب سعيد اخلدري،  قال: )يا أبا  ،ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل
سعيد، من ريض باهلل ربا، وباإلسالم دينا، وبمحمد نبيا وجبت هل اجلنة 
فعجب هلا أبو سعيد فقال: أعدها يلع، ففعل، ثم قال: "وأخرى يرفع بها 
العبد مائة درجة يف اجلنة، ما بني لك درجتني كما بني السماء واألرض" 

بيل اهلل، اجلهاد يف سبيل قال: وما يه يا رسول اهلل؟ قال: "اجلهاد يف س
 مسلم.رواه ( "اهلل، اجلهاد يف سبيل اهلل
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 : الحديث العاشر

 فضل الغدوة والروحة يف سبيل اهلل: 
 

  عن أنس بن مالك،  قال: )لغدوة يف سبيل  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن انليب
متفق عليه.اهلل أو روحة، خري من ادلنيا وما فيها( 

 

  وعن سهل بن سعد،  الروحة والغدوة قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن انليب(
متفق عليه.يف سبيل اهلل أفضل من ادلنيا وما فيها( 

 

 الحديث الحادي عشر: 

 :فضل رباط ليلة يف سبيل اهلل
 

  عن سهل بن سعد الساعدي : قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل ،
)رباط يوم يف سبيل اهلل خري من ادلنيا وما عليها، وموضع سوط 
أحدكم من اجلنة خري من ادلنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد يف 

 رواه ابلخاري.سبيل اهلل، أو الغدوة خري من ادلنيا وما عليها( 
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 وعن سلمان  يقول: )رباط يوم  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعت رسول اهلل
ام يهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله اذلي اكن ويللة خري من صي

 .رواه مسلميعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان( 
 

 الحديث الثاني عشر: 

 :يناملجاهدفضل الحراسة يف سبيل اهلل واملسري يف الساقة لخدمة 
 

 عن أيب هريرة ،  قال: )تعس عبد ادلينار،  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن انليب
وعبد ادلرهم، وعبد اخلميصة، إن أعطي ريض، وإن لم يعط سخط، 
تعس وانتكس، وإذا ييك فال انتقش، طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف 
سبيل اهلل، أيعث رأسه، مغربة قدماه، إن اكن يف احلراسة، اكن يف 

إن يؤذن هل، واحلراسة، وإن اكن يف الساقة اكن يف الساقة، إن استأذن لم 
ابلخاري.رواه  يفع لم يشفع(

 

 : الحديث الثالث عشر

 :القتالفضل صيام املجاهد يف سبيل اهلل يف غري أيام 
   عن أيب سعيد اخلدري ، يقول: )من  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت انليب

تفق مصام يوما يف سبيل اهلل، بعد اهلل وجهه عن انلار سبعني خريفا( 
عليه.
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 :الحديث الرابع عشر

 :نفاقمن لم يجاهد ولم ينو الجهاد مات على شعبة 
 

 عن أيب هريرة ،  من مات ولم يغز، ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل( :
 رواه مسلم.ولم حيدث به نفسه، مات ىلع يعبة من نفاق( 

 

 :الحديث الخامس عشر

وجوب إصالح النية وأن يكون الجهاد يف سبيل اهلل ال حمية وال رياء 
 :وال للغنيمة

 

  عن أيب موىس األيعري، ملسو هيلع هللا ىلص: )جاء رجل إىل انليب قال ،
فقال الرجل: يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل لذلكر، والرجل يقاتل لريى 
ماكنه، فمن يف سبيل اهلل؟ قال: من قاتل تلكون لكمة اهلل يه العليا فهو 

 متفق عليه.يف سبيل اهلل( 
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 : الحديث السادس عشر

   :والنفري عند الدعوة إليهوجوب العزم على الجهاد 
 

  عن ابن عباس قال يوم الفتح: )ال هجرة بعد  ملسو هيلع هللا ىلص، أن انليب
رواه ابلخاري.ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا(  ؛الفتح

 
 

 :الحديث السابع عشر

 :اهللالبيعة على الجهاد يف سبيل 
  

  عن أنس ،إىل اخلندق، فإذا  ملسو هيلع هللا ىلص: )خرج رسول اهلل قال
املهاجرون واألنصار حيفرون يف غداة باردة، فلم يكن هلم عبيد 

قال: امهلل إن  ؛يعملون ذلك هلم، فلما رأى ما بهم من انلصب واجلوع
 ار واملهاجره، فقالوا جميبني هل:العيش عيش اآلخره، فاغفر لألنص

 متفق عليه.حنن اذلين بايعوا حممدا ... ىلع اجلهاد ما بقينا أبدا( 
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  :الحديث الثامن عشر

 :يف وجوب إعداد القوة والعناية بالرمي
 

 عن عقبة بن اعمر ، وهو ىلع  ملسو هيلع هللا ىلص: سمعت رسول اهلل قال

، أال إن القوة الريم،   (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)املنرب، يقول: )
 رواه مسلم. أال إن القوة الريم، أال إن القوة الريم(

 
  :عشرالحديث التاسع 

 :الخندق يف الجهاد والنشيد والدعاءحفر 
 

   عن الرباء يوم األحزاب ينقل  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: )رأيت رسول اهلل
الرتاب، وقد وارى الرتاب بياض بطنه، وهو يقول: لوال أنت ما اهتدينا، 
وال تصدقنا وال صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت األقدام إن القينا، 

 متفق عليه.إن األىل قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا( 
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  :العشرونالحديث 

 والغلول الغدر وتحريم بالوفاء للمجاهدين ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وصية
 وقتل املسلم قتال وتحريم يقاتل ال من قتل وتحريم والتمثيل

 :املعاهد
 احلصيب بن بريدة عن ، أمر إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول اكن: )قال 

 من معه ومن اهلل، بتقوى خاصته يف أوصاه رسية أو جيش ىلع أمريا
 كفر نم قاتلوا اهلل، سبيل يف اهلل باسم اغزوا: "قال ثم خريا، املسلمني

 إذاو ويلدا، تقتلوا وال تمثلوا، وال تغدروا، وال تغلوا، فال اغزوا باهلل،
 هنفأيت -خالل أو- خصال ثالث إىل فادعهم املكركني من عدوك لقيت

 إىل دارهم عن اتلحول إىل ادعهم ثم عنهم، وكف منهم فأقبل أجابوك ما
 للمهاجرين ما فلهم ذلك، فعلوا إن أنهم وأخربهم املهاجرين، دار

 أنهم فأخربهم منها، يتحولوا أن أبوا فإن املهاجرين، ىلع ما وعليهم
 ىلع جيري اذلي اهلل حكم عليهم جيري املسلمني، كأعراب يكونون
 مع جياهدوا أن إال يشء، واليفء الغنيمة يف هلم يكون وال املؤمنني،
 كفو منهم، فاقبل أجابوك هم فإن اجلزية، فسلهم أبوا هم فإن املسلمني،

 أهل حارصت وإذا. وقاتلهم عليهم باهلل فاستعن؛ أبوا هم فإن عنهم،
 ةم  ذ   هلم جتعل فال ،ملسو هيلع هللا ىلص نبيه ةم  وذ   اهلل ةم  ذ   هلم جتعل أن فأرادوك حصن

 إن فإنكم أصحابك، ةم  وذ   تكم  ذ   هلم اجعل ولكن نبيه، ةم  ذ   وال اهلل
 ةم  وذ   اهلل ةم  ذ   ختفروا أن من أهون أصحابكم ةم  وذ   ذممكم ختفروا
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 فال اهلل حكم ىلع تزنهلم أن فأرادوك حصن أهل حارصت وإذا. رسوهل
 تدري ال فإنك حكمك، ىلع أنزهلم ولكن اهلل، حكم ىلع تزنهلم

مسلم. رواه( ال أو فيهم اهلل حكم أتصيب
 

 احلارث بن نفيع بكرة أيب وعن : قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن :
 رسول يا: تقل" انلار يف واملقتول فالقاتل بسيفيهما املسلمان اتلىق إذا)

 قتل ىلع حريصا اكن إنه: "قال املقتول؟ بال فما القاتل، هذا اهلل،
.عليه متفق"(. صاحبه

 

 عمر ابن وعن ، مغازي بعض يف مقتولة امرأة وجدت: )قال 
 .عليه قمتف( والصبيان النساء قتل عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فنىه ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 (.والصبيان النساء قتل ملسو هيلع هللا ىلص انليب فأنكر) :هلما لفظ ويف -
 

 عمرو بن اهلل عبد وعن ، قتل من: )قال ،ملسو هيلع هللا ىلص انليب عن 
( اعما أربعني مسرية من يوجد رحيها وإن اجلنة، راحئة يرح لم معاهدا

 ابلخاري. رواه

 

 

 



[11] 
 

  :والعشرونالحديث الحادي 

 :وجوب الثبات والصرب عند لقاء العدو
 

  انلضعن سالم أيب : أن عبد اهلل بن أيب أوىف  ،
 اري.رواه ابلخقال: إذا لقيتموهم فاصربوا(  ملسو هيلع هللا ىلصفقرأته: )إن رسول اهلل  ؛كتب

 

 

 :والعشرونالحديث الثاني 

 الجنة تحت ظالل السيوف: 
 

 عن عبد اهلل بن أيب أوىف  قال: )اعلموا  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسول اهلل
 متفق عليه.أن اجلنة حتت ظالل السيوف( 

 

  وعن أيب موىس األيعري ،:إن ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول اهلل  قال :
أبواب اجلنة حتت ظالل السيوف، فقام رجل رث اهلياة، فقال: يا أبا 

يقول هذا؟ قال: نعم، قال: " فرجع إىل  ملسو هيلع هللا ىلصموىس، آنت سمعت رسول اهلل 
 فألقاه، ثم ،أصحابه، فقال: أقرأ عليكم السالم، ثم كرس جفن سيفه

 رواه مسلم .فضب به حىت قتل( ؛ مىش بسيفه إىل العدو
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  :الحديث الثالث والعشرون

 ال تمس النار من اغربت قدمه يف سبيل اهلل:
 

 عن أيب عبس عبد الرمحن بن جرب  ،  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل
 )ما اغربت قدما عبد يف سبيل اهلل فتمسه انلار(

ويف لفظ )من اغربت قدماه يف سبيل اهلل حرمه اهلل ىلع انلار(  -
 رواه ابلخاري.

 

  :الحديث الرابع والعشرون

 :أصيبواجواز الغنيمة وكمال أجر من لم يغنموا ومن 
 

 عن عبد اهلل بن عمرو ،  قال: )ما من  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل
فيصيبون الغنيمة، إال تعجلوا ثليث أجرهم  ؛اغزية تغزو يف سبيل اهلل

 .هلم أجرهم( تم   ؛من اآلخرة، ويبىق هلم اثللث، وإن لم يصيبوا غنيمة

)ما من اغزية، أو رسية، تغزو فتغنم وتسلم، إال اكنوا  :ويف لفظ -
قد تعجلوا ثليث أجورهم، وما من اغزية، أو رسية، ختفق وتصاب، إال تم 

 رواه مسلم.أجورهم( 
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 :الحديث الخامس والعشرون

 للشهادة:االستعجال 
 

  عن جابر ،  يوم أحد: أين أنا يا رسول  ملسو هيلع هللا ىلص)قال رجل للنيب
اهلل إن قتلت؟ قال: يف اجلنة، فألىق تمرات كن يف يده، ثم قاتل حىت 

 رواه مسلم.قتل( 
 

  وعن أنس ، قوموا إىل جنة يوم بدر ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل( :
ا ي -يقول عمري بن احلمام األنصاري: -عرضها السموات واألرض، قال: 

رسول اهلل، جنة عرضها السموات واألرض؟ قال: نعم، قال: بخ بخ، فقال 
: ما حيملك ىلع قولك بخ بخ؟ قال: ال واهلل يا رسول اهلل، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

، فأخرج تمرات من إال رجاءة أن أكون من أهلها، قال: فإنك من أهلها
قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لنئ أنا حييت حىت آكل تمرايت هذه 

 عه من اتلمر، ثم قاتلهم حىت قتل(إنها حلياة طويلة، قال: فرىم بما اكن م
 رواه مسلم.
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  :والعشرونالحديث السادس 

 تظليل املالئكة الشهيد بأجنحتها حتى يرفع:
 

  بن عبد اهلل  عن جابر ،وقد ملسو هيلع هللا ىلص: يجء بأيب إىل انليب قال ،
ل به، ووضع بني يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاين قويم ث  م  

)لم  :فقال -أو أخت عمرو-فسمع صوت صاحئة، فقيل: ابنة عمرو 
 رواه ابلخاري.تبيك! ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها حىت رفع( 

 
 :والعشرونالحديث السابع 

 الشهيد يوم القيامة: هفضل الشهادة وما يتمنا
 

  عن أنس بن مالك، قال: )ما أحد يدخل اجلنة  ملسو هيلع هللا ىلص عن انليب
حيب أن يرجع إىل ادلنيا، وهل ما ىلع األرض من يشء إال الشهيد، يتمىن 

 ليه.عمتفق أن يرجع إىل ادلنيا، فيقتل عكر مرات ملا يرى من الكرامة( 

)ما من عبد يموت، هل عند اهلل خري، يرسه أن يرجع إىل  :ويف لفظ -
ادلنيا، وأن هل ادلنيا وما فيها، إال الشهيد ملا يرى من فضل الشهادة، فإنه 

 ابلخاري.رواه يرسه أن يرجع إىل ادلنيا، فيقتل مرة أخرى( 
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 :والعشرونالحديث الثامن 

 :اهللما تمناه رسول اهلل من الشهادة يف سبيل 
 

  هريرة أيب عن،  يقول: )واذلي نفيس  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت انليب
بيده لوال أن رجاال من املؤمنني ال تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عين، وال 
أجد ما أمحلهم عليه ما ختلفت عن رسية تغزو يف سبيل اهلل، واذلي 
نفيس بيده لوددت أين أقتل يف سبيل اهلل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم 

 ابلخاري.رواه ثم أقتل( أقتل، ثم أحيا، 

 

 :والعشرونالحديث التاسع 

 :وريحهفضل دم الشهيد يوم القيامة 
 

   عن أيب هريرة،  قال: )واذلي نفيس بيده  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل
ال يكلم أحد يف سبيل اهلل، واهلل أعلم بمن يكلم يف سبيله إال جاء 

 ابلخاري.رواه يوم القيامة، واللون لون ادلم، والريح ريح املسك( 
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 : الحديث الثالثون

 :من أسلم ثم استشهد وإن لم يعمل خريا قط 
 

  عن الرباء، مقنع باحلديد، فقال:  رجل ملسو هيلع هللا ىلص: )أىت انليب قال
أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم، ثم قاتل، فأسلم، ثم قاتل، فقتل،  ،يا رسول اهلل

 ابلخاري.رواه : عمل قليال وأجر كثريا( ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

 

  :والثالثونالحديث الحادي 

 :مجاهداالشهادة يف سبيل اهلل كفارة ملن قتل 
 

  عن أيب هريرة قال: )يضحك اهلل إىل  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسول اهلل
رجلني يقتل أحدهما اآلخر يدخالن اجلنة: يقاتل هذا يف سبيل اهلل، 

 متفق عليه.فيقتل، ثم يتوب اهلل ىلع القاتل، فيستشهد( 
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  :والثالثونالحديث الثاني 

 :اهللفضل اإلنفاق يف سبيل 
 

  عن أيب هريرة ، قال: )من أنفق زوجني يف  ملسو هيلع هللا ىلصعن انليب
سبيل اهلل، داعه خزنة اجلنة، لك خزنة باب: أي فل هلم ، قال أبو بكر: 

: إين ألرجو أن ملسو هيلع هللا ىلصيا رسول اهلل، ذاك اذلي ال توى عليه، فقال انليب 
 متفق عليه.تكون منهم( 

 

 :والثالثونالحديث الثالث 

 :اهللفضل من أوقف ماله للجهاد يف سبيل 
 

  عن أيب هريرة،من احتبس فرسا يف ملسو هيلع هللا ىلص: قال انليب قال( :
سبيل اهلل، إيمانا باهلل، وتصديقا بوعده، فإن يبعه وريه وروثه وبوهل 

رواه ابلخاري.يف مزيانه يوم القيامة( 
 

  عن أيب هريرة، بالصدقة، فقيل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أمر رسول اهلل
يب فقال انل ؛منع ابن مجيل، وخادل بن الويلد، وعباس بن عبد املطلب

: ما ينقم ابن مجيل إال أنه اكن فقريا، فأغناه اهلل ورسوهل، وأما خادل: ملسو هيلع هللا ىلص
فإنكم تظلمون خادلا، قد احتبس أدراعه وأعتده يف سبيل اهلل، وأما 
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 صدقة ومثلها فيه عليه ملسو هيلع هللا ىلصالعباس بن عبد املطلب، فعم رسول اهلل 
 متفق عليه.معها( 

 

 :والثالثونالحديث الرابع 

 :نيتهمأجر من حبسهم العذر على 
 

  عن أنس ، اكن يف غزاة، فقال: )إن أقواما  ملسو هيلع هللا ىلصأن انليب
باملدينة خلفنا، ما سلكنا يعبا، وال واديا، إال وهم معنا فيه، حبسهم 

 رواه ابلخاري.العذر( 
 

 بن عبد اهلل  وعن جابر،  يف غزاة،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنا مع انليب
فقال: إن باملدينة لرجاال ما رستم مسريا، وال قطعتم واديا، إال اكنوا 

 رواه مسلم.معكم ] أو إال رشكوكم يف األجر[، حبسهم املرض( 
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 : الحديث الخامس والثالثون

 :املجاهدا وخلفه يف أهله بخري كفضل فضل من جهز غازًي
 

  عن زيد بن خادل ، قال: )من جهز اغزيا  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل
يف سبيل اهلل فقد غزا، ومن خلف اغزيا يف سبيل اهلل خبري فقد غزا( 

 متفق عليه.
 

 وعن أيب سعيد اخلدري ،  بعث إىل بين  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل
حليان: )يلخرج من لك رجلني رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف 

 رواه مسلم. مثل نصف أجر اخلارج( اخلارج يف أهله وماهل خبري، اكن هل
 

 :والثالثونالحديث السادس 

 :املجاهدينحرمة نساء 
 

  عن بريدة،  حرمة نساء ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل( :
املجاهدين ىلع القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين 
خيلف رجال من املجاهدين يف أهله فيخونه فيهم، إال وقف هل يوم 

 رواه مسلم.القيامة، فيأخذ من عمله ما ياء، فما ظنكم( 
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  :والثالثونالحديث السابع 

 :تخلف عن الجهاد لعجز أو مرضمن عذر 
 

  عن زيد بن ثابت:  ٱ )أمىل عليه:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل

، فجاءه ابن أم  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
، فقال: واهلل يا رسول اهلل، لو أستطيع اجلهاد مكتوم وهو يملها يلع  

، وفخذه ىلع ملسو هيلع هللا ىلصجلاهدت، واكن أعىم. فأنزل اهلل عز وجل ىلع رسوهل 
نزل فأ ؛فخذي، فثقلت يلع حىت خفت أن ترض فخذي. ثم رسي عنه

 متفق عليه.( (پ پ پ)اهلل عز وجل: 

 

  :والثالثونالحديث الثامن 

 :العنيعذر املدين يف ترك الجهاد ما لم يصبح فرض 
 

  عن أيب قتادة،  أنه قام فيهم، فذكر هلم أن   :ملسو هيلع هللا ىلصعن انليب(
ال: يا فق ؛اجلهاد يف سبيل اهلل واإليمان باهلل أفضل األعمال. فقام رجل

رسول اهلل، أرأيت إن قتلت يف سبيل اهلل تكفر عين خطاياي؟ فقال هل 
: نعم، إن قتلت يف سبيل اهلل وأنت صابر حمتسب مقبل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت يف ملسو هيلع هللا ىلصثم قال رسول اهلل  مدبر.غري 
ر : نعم، وأنت صابملسو هيلع هللا ىلصسبيل اهلل، أتكفر عين خطاياي؟ فقال رسول اهلل 
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قال يل ذلك(  حمتسب، مقبل غري مدبر، إال ادلين، فإن جربيل 
 رواه مسلم.

 

  :الحديث التاسع والثالثون

  عني:عذر من يرعى والديه أو أحدهما إذا لم يكن الجهاد فرض 
 

  عن عبد اهلل بن عمرو ملسو هيلع هللا ىلص، يقول: جاء رجل إىل انليب ،
 (ففيهما فجاهد ؟، قال: نعم، قال:فاستأذنه يف اجلهاد، فقال: أيح وادلاك

 عليه.متفق 

 

  :األربعونالحديث 

 ه:فراشكتابة أجر الشهادة ملن صدق يف طلبها ولم يصبها ومات على 
 

 عن أنس بن مالك  من طلب ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل( :
 رواه مسلم.الشهادة صادقا، أعطيها، ولو لم تصبه( 

 

 وعن سهل بن حنيف ، قال: )من سأل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص أن انليب
رواه بلغه اهلل منازل الشهداء، وإن مات ىلع فرايه(  ؛الشهادة بصدق

.مسلم
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p 

 
 

 3 .................................................................................................. املقدمة

 يف الفقه ووجوب باجلهاد القائمة املنصورة الطائفة فضل يف :الحديث األول
 8 .................................................................................................. أحاكمه

 9 .... الساعة قيام إىل وجهاد رباط يف وأنهم الشام أهل فضل يف :الثانيالحديث 

 يف اجلهاد األراكن؛ وأداء ورسوهل باهلل اإليمان بعد األعمال أفضل :الثالثالحديث 

 01 ............................................................................................... اهلل سبيل

 00 ......... احلاج وراعية احلرام املسجد عمارة ىلع اجلهاد فضل :الرابعالحديث 

 فك من أو وماهل بنفسه اهلل سبيل يف جماهد مؤمن انلاس أفضل :الخامسالحديث 

 00 .............................................................................................. عنهم هرش  

 01 ... يرجع ولم اهلل سبيل يف وماهل بنفسه خماطرا خرج من فضل :السادسالحديث 

 01 ......... يفطر فلم وصام يفرت ولم قام من إال اجلهاد يعدل ال :السابعالحديث 

 03 ...... اجلنة أو اغنما ساملا بالعودة سبيله يف للمجاهد اهلل تكفل :الثامنالحديث 

 03 .. األىلع وبالفردوس درجة بماة اجلنة يف املجاهدين اهلل تفضيل :التاسعالحديث 

 01 ................................... اهلل سبيل يف والروحة الغدوة فضل :العاشرالحديث 
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 01 .................................... اهلل سبيل يف يللة رباط فضل :الحادي عشرالحديث 

 دمةخل الساقة يف واملسري اهلل سبيل يف احلراسة فضل :الثاني عشرالحديث 
 01 ............................................................................................ املجاهدين

 01 ... تالالق أيام غري يف اهلل سبيل يف املجاهد صيام فضل :الثالث عشرالحديث 

 01 ......... نفاق يعبة ىلع مات اجلهاد ينو ولم جياهد لم من :الرابع عشرالحديث 

 ال اهلل سبيل يف اجلهاد يكون وأن انلية إصالح وجوب :الخامس عشرالحديث 
 01 ..................................................................... للغنيمة وال رياء وال محية

 08 ...... إيله ادلعوة عند وانلفري اجلهاد ىلع العزم وجوب :السادس عشرالحديث 

 08 .................................. اهلل سبيل يف اجلهاد ىلع ابليعة :السابع عشرالحديث 

 09 .........................بالريم والعناية القوة إعداد وجوب يف :الثامن عشرالحديث 

 09 .................... وادلاعء والنشيد اجلهاد يف اخلندق حفر :التاسع عشرالحديث 

 ولوالغل الغدر وحتريم بالوفاء للمجاهدين ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وصية :العشرونالحديث 

 11 .............. املعاهد وقتل املسلم قتال وحتريم يقاتل ال من قتل وحتريم واتلمثيل

 11 ................. العدو لقاء عند والصرب اثلبات وجوب :الحادي والعشرونالحديث 

 11 .................................... السيوف ظالل حتت اجلنة :الثاني والعشرونالحديث 

 13 ........ اهلل سبيل يف قدمه اغربت من انلار تمس ال :الثالث والعشرونالحديث 
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 13 .. أصيبوا ومن يغنموا لم من أجر وكمال الغنيمة جواز :الرابع والعشرونالحديث 

 12 .................................... للشهادة االستعجال :الخامس والعشرونالحديث 

 11 ........ يرفع حىت بأجنحتها الشهيد املالئكة تظليل :السادس والعشرونالحديث 

 11 ....... القيامة يوم الشهيد يتمناه وما الشهادة فضل :السابع والعشرونالحديث 

 11 ....... اهلل سبيل يف الشهادة من اهلل رسول تمناه ما :الثامن والعشرونالحديث 

 11 ................... ورحيه القيامة يوم الشهيد دم فضل :التاسع والعشرونالحديث 

 11.................... قط خريا يعمل لم وإن استشهد ثم أسلم من :ونثالثالالحديث 

 11......... جماهدا قتل ملن كفارة اهلل سبيل يف الشهادة :الحادي والثالثونالحديث 

 18 ................................... اهلل سبيل يف اإلنفاق فضل :الثاني والثالثونالحديث 

 18 ............ اهلل سبيل يف للجهاد ماهل أوقف من فضل :الثالث والثالثونالحديث 

 19 .......................... نيتهم ىلع العذر حبسهم من أجر :الرابع والثالثونالحديث 

 كفضل خبري أهله يف وخلفه اغزي ا جهز من فضل :الخامس والثالثونالحديث 
 31 ................................................................................................. املجاهد

 31 ...................................... املجاهدين نساء حرمة :السادس والثالثونالحديث 

 30 ........... مرض أو لعجز اجلهاد عن ختلف من عذر :السابع والثالثونالحديث 

 30 ..... العني فرض يصبح لم ما اجلهاد ترك يف املدين عذر :الثامن والثالثونالحديث 
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 اجلهاد يكن لم إذا أحدهما أو وادليه يرىع من عذر :التاسع والثالثونالحديث 
 31 ............................................................................................ عني فرض

 ىلع ومات يصبها ولم طلبها يف صدق ملن الشهادة أجر كتابة :األربعونالحديث 
 31 ................................................................................................... فرايه

 

 
*** 

 

 

 


