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النصسسر، أسسسباب ،المجاهدين وصفات الجهاد، فضائل على اشتمل الكتيب فهذا
فسسي الرفيعسسة والسسدرجات المقيسسم النعيم من والشهداء للمجاهدين الله أعد وما

من ومرهبا الجهاد، في لهم ومرغبا للمجاهدين محرضا ليكون كتب وقد الجنة،
ا.الدني إلى والركون عنه القعود

أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

: الخإلصا:  باب

.»حنفاء الدين له مخلصين الله ليعبدوا إل أمروا وما«تعالى:  قال

عليسسه اللسسه صلى الله رسول سمعت قال عنه الله رضي الخطاب ابن عمر عن
كسسانت فمسسن نسسوى، مسسا امسسرئ لكسسل وإنمسسا بالنيسسات العمسسال يقول: «إنما وسلم
لسسدنيا هجرتسسه كسسانت ومسسن ورسسسوله، الله إلى فهجرته ورسوله الله إلى هجرته
ومسلم.  البخاري إليه» رواه هاجر ما إلى فهجرته ينكحها امرأةا أو يصيبها

صسسلى اللسسه رسسسول إلسسى رجسسل قال: جاء عنه الله رضي أمامة أبي وعن
لسسه؟ مسسا والسسذكر الجسسر يلتمسسس غزى رجل فقال: أرأيت وسلم عليه الله

ثلثا شسسيء» فأعادهسسا وسسسلم: «ل عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فقسسال
ثسسم شسسيء»، وسسسلم: «ل عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: يقول مرات،

وجهسسه» بسسه وابتغسسي خالصسسا كان ما إل العمل من يقبل ل الله قال: «إن
والنسائي. داود أبو رواه

وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت عنه الله رضي هريرةا أبي وعن
فعرفسه بسه فأتي استشهد رجل عليه القيامة يوما يقضى الناس أول يقول: «إن

قسسال: استشسسهدت حسستى فيسسك قال: قاتلت فيها؟ عملت قال: فما فعرفها نعمه
وجهسسه علسسى فسسسحب به أمر ثم قيل فقد جريء، يقال لن قاتلت ولكنك كذبت
فعرفسسه بسسه فسسأتي القسسرآن وقسسرأ وعلمسسه العلم تعلم ورجل النار، في ألقي حتى
فيسسك وقسسرأت وعلمتسسه، العلم قال: تعلمت فيها، عملت قال: فما فعرفها، نعمه

هسسو ليقال القرآن وقرأت عالم، ليقال العلم تعلمت ولكنك قال: كذبت القرآن،
وسسسع ورجسسل النسسار في ألقي حتى وجهه على فسحب به أمر ثم قيل فقد قارئ
فمسسا قال فعرفها نعمه فعرفه به فأتي كله المال أصناف من وأعطاه عليه الله

لسسك، فيهسسا أنفقسست إل فيهسسا ينفسسق أن تحب سبيل من تركت ما قال فيها، عملت
علسسى فسسسحب بسسه أمسسر ثسسم قيسسل فقد جواد هو ليقال فعلت ولكنك قال: كذبت،

مسلم. النار» رواه في ألقي ثم وجهه

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أتى أعرابيا أن عنه الله رضي موسى أبي وعن
يقاتل والرجل ليذكر، يقاتل والرجل للمغنم، يقاتل الرجل الله رسول فقال: يا
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روايسسة: (يقاتسسل حميسسة) وفسسي ويقاتسسل شجاعة، رواية: (يقاتل وفي مكانه، ليرى
وسسسلم: «مسسن عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول الله؟) فقال سبيل في فمن غضبا
عليه. الله» متفق سبيل في فهو العليا هي الله كلمة لتكون قاتل

العليا هي الله كلمة تكون أن الجهاد من الغاية أن : في باب
: تعالى لله الحكم ويكون

انتهسسوا فإن لله كله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى تعالى: «وقاتلوهم الله قال
بصير». يعملون بما الله فإن

قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي عمر بن الله عبد عن
اللسسه رسسسول محمدا وأن الله إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن «أمرت
إل وأمسسوالهم دماءهم مني عصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاةا ويؤتوا الصلةا ويقيموا

ومسلم. البخاري تعالى» رواه الله على وحسابهم السلما بحق

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال عنه الله رضي عمر ابن وعن
رزقي وجعل له شريك ل وحده الله يعبد حتى بالسيف الساعة يدي بين «بعثت

بقسسوما تشبه ومن أمري، خالف من على والصغار الذل وجعل رمحي ظل تحت
أحمد. منهم» رواه فهو

: الجهاد وجوب : في باب

شسسيئا تكرهسسوا أن وعسسسى لكسسم كسسره وهو القتال عليكم تعالى: «كتب الله قال
تعلمون». ل وأنتم يعلم والله لكم شر وهو شيئا تحبوا أن وعسى لكم خير وهو

   
سسسبيل فسسي وأنفسسسكم بأموالكم وجاهدوا وثقال خفافا تعالى: «انفروا الله قال
تعلمون». كنتم إن لكم خير ذلكم الله

وسسسلم: عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عباس ابن عن
البخسساري فسسانفروا» رواه اسسستنفرتم وإذا ونيسسة جهسساد ولكن الفتح بعد هجرةا «ل

ومسلم.

: الجهاد باب: فضل

بالله آمن كمن الحراما المسجد وعمارةا الحاج سقاية تعالى: «أجعلتم الله قال
القسسوما يهسسدي ل واللسسه اللسسه، عند يستوون ل الله سبيل في وجاهد الخر واليوما

ي وجاهسدوا وهاجروا آمنوا الذين الظالمين، وأنفسسهم بسأموالهم اللسه سسبيل ف
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ورضوان منه برحمة ربهم يبشرهم الفائزون، هم وأولئك الله عند درجة أعظم
.عظيم» أجر عنده الله إن أبدا فيها خالدين مقيم، نعيم فيها لهم وجنات

وسسلم عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول منبر عند كنت قال بشير بن النعمان عن
وقسال الحسساج، أسسسقي أن إل السسلما بعد عمل أعمل ل أن أبالي رجل: ما فقال

وقسال الحسسراما، المسجد أعمر أن إل السلما بعد عمل لأعمل أن أبالي آخر: ما
ترفعسسوا وقسسال: ل عمسسر فزجرهسسم قلتسسم، مما أفضل الله سبيل في آخر: الجهاد

إذا ولكسسن جمعسسة يوما وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول منبر عند أصواتكم
وجسسل: عسسز اللسسه فسسأنزل فيسسه اختلفتسسم فيمسسا فاسسستفتيته دخلسست الجمعسسة صليت

الخسسر» واليسسوما بالله آمن كمن الحراما المسجد وعمارةا الحاج سقاية «أجعلتم
مسلم. رواه
وسسسلم: عليسسه الله صلى الله رسول قال: سئل عنه الله رضي هريرةا أبي وعن

قسسال» الجهسساد مسساذا؟ ورسوله» قيل: ثسسم بالله قال: «إيمان أفضل؟ العمل أي
عليه. مبرور» متفق قال: «حج ماذا؟ قيل: ثم الله»، سبيل في

إلسسى أحب العمل أي الله رسول قال: قلت: يا عنه الله رضي مسعود ابن وعن
الوالسسدين» قسسال: «بسسر أي؟ قلسست: ثسسم وقتها»، على قال: «الصلةا تعالى؟ الله

 - عليه. الله» متفق سبيل في قال: «الجهاد أي؟ ثم قلت
العمسسل أي اللسسه، رسسسول قسسال: قلسست: يسسا عنسسه اللسسه رضسسي ذر أبسسي وعن

عليه. سبيله» متفق في والجهاد بالله قال: «اليمان أفضل؟

فسسي الجهسساد يعسسدل ما الله رسول قال: قيل: يا عنه الله رضي هريرةا أبي وعن
يقسسول: ذلك كل ثلثا أو مرتين عليه تستطيعونه» فأعادوا قال: «ل الله؟ سبيل

القسسائم الصسسائم كمثسسل الله سبيل في المجاهد قال: «مثل تستطيعونه» ثم «ل
سسسبيل فسسي المجاهسسد يرجسسع حسستى ولصسسلةا صسسياما من يفتر ل الله بآيات القانت

.مسلم لفظ وهذا عليه، الله» متفق

الجهاد، يعدل عمل على دلني الله رسول قال: يا رجل البخاري: أن رواية وفي
مسسجدك تسدخل أن المجاهسد خسرج إذا تستطيع قال: «هل أجده» ثم قال: «ل

ذلك؟ يستطيع ومن تفطر» فقال ول وتصوما تفتر، ول فتقوما

: الناس سائر على المجاهد باب: فضل

الضسسرر أولسسي غيسسر المسسؤمنين مسسن القاعسسدون يسسستوي تعسسالى: «ل اللسسه قسسال
المجاهسسدين اللسسه فضسسل وأنفسسسهم، بسسأموالهم اللسسه سسسبيل فسسي والمجاهسسدون

اللسسه وفضسسل الحسسسنى، الله وعد وكل درجة، القاعدين على وأنفسهم بأموالهم
اللسسه وكان ورحمة ومغفرةا منه درجات عظيما، أجرا القاعدين على المجاهدين

رحيما». غفورا
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اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول رجسسل قال: أتى عنه الله رضي الخدري سعيد أبي عن
فسسي ومسساله بنفسسسه يجاهسسد قال: «مسسؤمن أفضل؟ الناس فقال: أي وسلم عليه

ويدع الله يعبد الشعاب من شعب في قال: «مؤمن من؟ الله» قال: ثم سبيل
عليه. شره» متفق من الناس

الجبل. في ِشعب: الطريق

: جائر سلطان عند حق كلمة الجهاد أفضل أن باب: في

قسسال: وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي عن عنه الله رضي الخدري سعيد أبي عن
الترمذي. و داود أبو جائر» رواه سلطان عند عدل كلمة الجهاد «أفضل

: الجنة في المجاهدين درجات باب: في

فسسي قسسال: «إن وسلم عليه الله صلى رسول أن عنه الله رضي هريرةا أبي عن
بين كما الدرجتين بين ما الله سبيل في للمجاهدين الله أعدها درجة مئة الجنة

البخاري. والرض» رواه السماء
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول أن عنه الله رضي الخدري سعيد أبي وعن

الجنسسة» لسسه وجبسست رسسسول وبمحمسد دينسسا وبالسسسلما ربسا بالله رضي قال: «من
قسسال: ثسسم عليسسه فأعادها الله، رسول يا علي فقال: أعدها سعيد، أبو لها فعجب

بيسسن كمسسا درجسستين كل بين ما الجنة، في درجة مئة العبد بها الله يرفع «وأخرى
اللسسه، سسسبيل في قال: «الجهاد الله؟ رسول يا هي والرض» قال: وما السماء
مسلم.  الله» رواه سبيل في الجهاد

: السلم سنام ذروة باب: الجهاد

بعمسسل أخسسبرني اللسه رسسول يسا قسال: قلسست عنسسه اللسسه رضسي جبل بن معاذ عن
ليسسسير وإنسسه عظيسسم عسسن سسسألت قال: «لقد النار، عن ويباعدني الجنة يدخلني

وتسؤتي الصسلةا وتقيسم شسيئا بسه تشسرك ل اللسه تعبسد عليه، الله يسره من على
الخيسسر؟ أبسسواب علسسى أدلسسك قسسال: «أل البيت» ثم وتحج رمضان وتصوما الزكاةا
فسسي الرجل وصلةا النار، الماء يطفئ كما الخطيئة تطفئ والصدقة جنة الصوما
خوفسا ربهسم يسسدعون المضساجع عسن جنسسوبهم تلسسى: «تتجسسافى الليل» ثسم جوف

جزاء أعين قرةا من لهم أخفي ما نفس تعلم فل ينفقون، رزقناهم ومما وطمعا
سسسنامه؟» وذروةا وعمسسوده المر برأس أخبرك قال: «أل يعملون» ثم كانوا بما

وذروةا الصسسلةا وعمسسوده السسسلما المسسر قسسال: «رأس الله، رسول يا قلت: بلى
كلسسه؟» قلسست: ذلسسك بملك أخسسبرك قال: «أل الله» ثم سبيل في الجهاد سنامه

اللسسه نسسبي يسسا قلسست هذا»، عليك قال: «كف ثم بلسانه فأخذ الله، رسول يا بلى
في الناس يكب وهل معاذ، يا أمك فقال: «ثكلتك به؟ نتكلم بما لمؤاخذون وإنا

أحمسسد ألسنتهم» رواه حصائد إل مناخرهم قال: «على أو وجوههم»، على النار
صحيح. حسن حديث وقال والترمذي والنسائي
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ّنة: هي مسسن ُجنة والصوما القتال، عن يقيه الذي كالِمَجّن العبد به يستجن ما الُج
النار. من وُجنة المعاصي

وأرفعه. مافيه أعلى سنامه: وهو ذروةا
وأحكمه. أمره ملك فقد لسانه َملك من ذلك: أي ِملك

: المنافقين صفات من الجهاد باب: ترك

قسسوما ولكنهسسم منكسسم هسسم ومسسا لمنكسسم إنهسسم بسسالله تعسسالى: «ويحلفسسون الله قال
ْفَفَرقون، أأ يجدون لو َي أ أو مغاراٍت أو ملج ّدَخل ْفَوا ُم ّل َو ْفَجَمحون». وهم إليه َل َي

ِرَح الله وقال َفسس ّلفسسون تعالى: « أن وكرهسسوا اللسسه رسسسول خلف بمقعسسدهم الُمَخ
نسسار قسسل الحسسر فسسي تنفسسروا ل وقالوا الله سبيل في وأنفسهم بأموالهم يجاهدوا

كسسانوا بمسسا جسسزاء كثيرا وليبكوا قليل فليضحكوا يعلمون، كانوا لو حرا أشد جهنم
يكسبون». 

   
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال عنه الله رضي هريرةا أبي عن

النفسساقا» روا مسسن شسسعبة علسى مسسات نفسسسه بسسه يحسسدثا ولم يغز ولم مات «من
مسلم.

وتسلط والهلك للذل سبب الجهاد عن القعود أن : في باب
: العداء

بعسسدت ولكسسن لتبعسسوك قاصسسدا وسسسفرا قريبسسا عرضسسا كسسان تعالى: «لو الله قال
أنفسسسهم يهلكسسون معكسسم، لخرجنسسا استطعنا لو بالله وسيحلفون الشقة، عليهم
لكاذبون». إنهم يعلم والله

   
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول سمعت قال عنه الله رضي عمر ابن عن

الجهسساد وتركتسسم بالزرع ورضيتم البقر أذناب وأخذتم بالعينة تبايعتم يقول: «إذا
وأبسسو أحمد دينكم» أخرجه إلى ترجعوا حتى عنكم لينزعه ذل عليكم الله سلط
داود.

وعلسسى القسسسطنطينية نريسسد المدينسسة مسسن غزونسسا قسسال عمسسران أبسسي أسلم وعن
بحسائط ظهسسورهم ملصسقوا والسروما الوليسسد بسن خالسد بسن الرحمن عبد الجماعة
بيسسديه يلقي الله، إل إله ل مه، الناس: مه فقال العدو على رجل فحمل المدينة

نصسسر لمسسا النصسسار معشر فينا الية هذه نزلت أيوب: إنما أبو فقال التهلكة إلى
تعالى: الله فأنزل ونصلحها، أموالنا في نقيم قلنا: هلم السلما وأظهر نبيه الله

إلسسى باليسسدي التهلكسسة» فاللقسساء إلى بأيديكم تلقوا ول الله سبيل في «وأنفقوا
الجهاد. وندع ونصلحها أموالنا في نقيم أن التهلكة
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دفسسن حسستى اللسسه سسسبيل فسسي يجاهسسد أيسسوب أبسسو يسسزل عمسسران: فلسسم أبسسو قسسال
داود. أبو بالقسطنطينية. رواه

أن المسسم وسسسلم: «يوشسسك عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال ثوبان وعن
نحسسن قلسسة قائسسل: ومسسن فقسسال قصسسعتها»، إلسسى الكلة تداعى كما عليكم تداعى
مسسن اللسسه ولينزعن السيل كغثاء غثاء ولكنكم كثير يومئذ أنتم قال: «بل يومئذ؟
قائسسل: يسسا فقال الوهن»، قلوبكم في الله وليقذفن منكم المهابة عدوكم صدور
داود. أبو الموت» أخرجه هية وكرا الدنيا قال: «حب الوهن؟ وما الله رسول

القتال». وكراهيتكم الدنيا لحمد: «حبكم رواية وفي

بكسسر أبسسو تكلسسم بالخلفة عنه الله رضي الصديق بكر أبا المسلمون بايع أن وبعد
وليت قد فإني الناس أيها بعد قال: أما ثم أهله هو بالذي عليه وأثنى الله فحمد
الصسسدقا فقومسسوني، أسسسأت وإن فأعينوني، أحسنت فإن بخيركم ولست عليكم
شسساء إن حقه عليه أرجع حتى عندي قوي فيكم والضعيف خيانة، والكذب أمانة
الجهسساد قوما يدع ل الله، شاء إن منه الحق آخذ حتى ضعيف فيكم والقوي الله،
اللسسه عمهم إل قوما في الفاحشة تشيع ول بالذل، الله خذلهم إل الله سبيل في

طاعسسة فل ورسسسوله اللسسه عصيت فإذا ورسوله، الله أطعت ما أطيعوني بالبلء،
صحيح. إسناد كثير: وهذا ابن قال إسحاقا، ابن عليكم» رواه لي

: للهزيمة سبب التفرق وأن المجاهدين وحدة وجوب باب: في

ريحكم». وتذهب فتفشلوا تنازعوا تعالى: «ول الله قال

آمركسسم قسسال: «وأنسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عن الشعري الحارثا عن
فسسإنه والجماعسسة والهجرةا، والجهاد، والطاعة، بهن: السمع، أمرني الله بخمس

ومسسن يراجع أن إل عنقه من السلما ربقة خلع فقد شبر قيد الجماعة فارقا من
وإن اللسسه، رسسسول رجسسل: يسسا فقسسال جهنسسم ُجسسثى من فإنه الجاهلية دعوى ادعى
سسسماكم السسذي اللسسه بسسدعوى فسسادعوا  وصساما صسسلى قسسال: «وإن وصساما؟ صسسلى

وأحمد. الترمذي الله» رواه عباد المؤمنين المسلمين
قدر. قيد: أي

تمسكها يدها أو البهيمة عنق في يجعل حبل في العروةا الصل في الربقة: هي
حدوده أي السلما عرى من نفسه به المسلم شد ما يعني للسلما، فاستعارها
وأحكامه.

وعصبيتها. الجاهلية بنداء السلما في نادى الجاهلية: أي بدعوى وادعى
ِثسسّي) بتشسسديد (من وروي المجموع، الشيء الجيم: أي بضم جهنم جثى اليسساء ُج
ركبتيه. على جثى من جاثا الجيم: جمع وضم
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الذنوب من وترهيبهم وصفاتهم المجاهدين نصر أسباب باب: في
:

اسسستزلهم إنمسسا الجمعسسان التقسسى يسسوما منكسسم تولسسوا السسذين تعالى: «إن الله قال
حليم». غفور الله إن عنهم الله عفى ولقد كسبوا ما ببعض الشيطان

هسسو قل هذا أنى قلتم مثليها أصبتم قد مصيبة أصابتكم تعالى: «أولما الله وقال
قدير». شيء كل على الله إن أنفسكم عند من

ن ويعفسو أيسديكم كسسبت فبمسا مصسيبة مسن أصسابكم تعالى: «وما الله وقال ع
كثير».

ويثبسست ينصسسركم اللسسه تنصسسروا إن آمنسسوا السسذين أيهسسا تعسسالى: «يسسا اللسسه وقسسال
أقدامكم».

ي آمنسوا والسذين رسسلنا لننصسر تعالى: «إنسا وقال يقسوما ويسوما السدنيا الحيساةا ف
الدار». سوء ولهم اللعنة ولهم معذرتهم الظالمين ينفع ل يوما ، الشهاد

مكنسساهم إن الذين عزيز، لقوي الله إن ينصره من الله تعالى: «ولينصرن وقال
وللسسه المنكر عن ونهوا بالمعروف وأمروا الزكاةا وآتوا الصلةا أقاموا الرض في

المور». عاقبة

الجنسسة لهسسم بسسأن وأموالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى الله تعالى: «إن وقال
َيقتلون الله سبيل في يقاتلون ُيقتلون ف والنجيسسل التسسوراةا فسسي حقا عليه وعدا و
هو وذلك به بايعتم الذي ببيعكم فاستبشروا الله من بعهده أوفى ومن والقرآن

السسساجدون الراكعسسون السسسائحون الحامسسدون العابدون التائبون العظيم، الفوز
وبشسسر اللسسه لحسسدود والحسسافظون المنكسسر عسسن والنسساهون بسسالمعروف المسسرون

المؤمنين».
فسسي ليسسستخلفنهم الصالحات وعملوا منكم آمنوا الذين الله تعالى: «وعد وقال

لهسسم ارتضسسى السسذي دينهسسم لهسسم وليمكنن قبلهم من الذين استخلف كما الرض
ذلك بعد كفر ومن شيئا بي يشركون ل يعبدونني أمنا خوفهم بعد من وليبدلنهم

الفاسقون». هم فؤلئك

فحصسسل التسساما، الصالح والعمل التاما، اليمان حققوا عنهم الله رضي فالصحابة
تمكينهسسم نقسسص بعسسدهم مسسن إيمان نقص وحينما الرض، في التاما التمكين لهم

الصالحة. وأعمالهم إيمانهم من نقص ما بحسب
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لعلكسسم كثيرا الله واذكروا فاثبتوا فئة لقيتم إذا آمنوا الذين أيها تعالى: «يا وقال
إن واصسسبروا ريحكم وتذهب فتفشلوا تنازعوا ول ورسوله الله وأطيعوا تفلحون

الصابرين». مع الله

ِم ابُن المامُا قال ِة فيهسسا المجاهدين تعالى: (فأمَر اللُه رحمه القي ٍء بخمسس أشسسيا
ٍة في اجتمعت ما ْفَت إل قط فئ ْفَت وإن ُنِصَر ّل ُثَر َق َك ُدوها: و ع

ِدها: الثباُت. أح
ُةا ِره الثاني: كثر وتعالى. سبحانه ذك

ُته رسوله.  وطاعُة الثالِث: طاع
ُقا ِة الرابِع: اتفا ٌد وهو والوهَن، الفشَل يوِجُب الذي التنازِع وعدمُا الكلم يقوي جن

إنهم عليهسم عسدوهم المتنسازعون بسه ن كالحزمسة اجتمساعهم فسي ف هاما م الس
ٌد ليستطيع كلها. كسرها وحده منهم كل وصار فرقها فإذا كسرها أح

الصبر. وهو وأساسه وقوامه كله ذلك الخامس: ملك
النصر من زال بعضها أو زالت ومتى النصر قبة عليها تبتني أشياء خمسة فهذه

ّوى اجتمعت وإذا منها نقص ما بحسب فسسي عظيسسم أثر لهم وصار بعضا بعضها ق
السدنيا وفتحسوا المسم، مسن أمسة لهسم تقسم لم الصحابة في اجتمعت ولما النصر
مسسا إلسسى المسسر آل وضعفت بعدهم فيمن تفرقت ولما والبلد، العباد لهم ودانت

العظيم). العلي بالله إل قوةا ول حول ول آل

يقسسول: وسسسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال الله عبيد بن فضالة عن
له. واللفظ وأحمد الترمذي نفسه» رواه جاهد من «المجاهد

قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد وعن
الله نهى ما هجر من والمهاجر ويده، لسانه من المسلمون سلم من «المسلم

عليه. عنه» متفق

وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي جبل بن معاذ وعن
وياسسسر الكريمسسة، وأنفسسق الماما وأطاع الله وجه ابتغى من فأما غزوان «الغزو

وريسساء فخسسرا غسسزا مسسن وأما كله، أجر ونبهه نومه فإن الفساد واجتنب الشريك،
أبسسو بالكفسساف» رواه يرجسسع لسسن فسسإنه الرض في وأفسد الماما وعصى وسمعة

داود.
شيء. كل من النفيسة أنفق الكريمة: أي وأنفق
باليسر. وعامله الرفيق ساهل الشريك: أي وياسر

وعقابهسا الغسزوةا تلسك ثسواب من عليه ول له ل يرجع لم بالكفاف: أي يرجع ولم
الثم. لزمه وقد يرجع بل

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول أن عنه الله رضي الساعدي سعد بن سهل وعن
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول مال فلما فاقتتلوا والمشركون هو التقى وسلم
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اللسسه رسسسول أصسسحاب وفسسي عسسسكرهم إلى الخرون ومال عسكره إلى وسلم
بسسسيفه، يضسسربها اتبعهسسا إل فسساذةا ول شسساذةا يسسدع ل رجسسل وسلم عليه الله صلى

عليسسه الله صلى الله رسول فقال فلن، أجزأ كما أحد اليوما منا أجزأ فقالوا: ما
معسسه قال: فخرج صاحبه، أنا القوما من رجل فقال النار، أهل من إنه أما وسلم
شسسديدا، جرحسسا الرجل قال: فجرح معه أسرع أسرع وإذا معه، وقف وقف كلما

علسسى تحامسسل ثسسم ثدييه بين وذبابه بالرض سيفه نصل فوضع الموت فاستعجل
فقسسال وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول إلى الرجل فخرج نفسه فقتل سيفه
من أنه آنفا ذكرت الذي ذاك؟» قال: الرجل قال: «وما الله، رسول أنك أشهد
جسسرح ثسسم طلبسسه في فخرجت به، لكم فقلت: أنا ذلك الناس فأعظم النار، أهل

بيسسن وذبسسابه الرض، فسسي السسسيف نصسسل فوضسسع الموت فاستعجل شديدا جرحا
عنسسد وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال نفسه، فقتل عليه تحامل ثم ثدييه

النسسار، أهسسل مسسن وهسسو للناس يبدو فيما الجنة أهل عمل يعمل الرجل ذلك: «إن
الجنسسة» رواه أهسسل مسن وهو للناس يبدو فيما النار أهل عمل ليعمل الرجل وإن

ومسلم. البخاري
يكسسون المسر بساطن أن إلسسى للنسساس» إشسارةا يبدو رجب: قوله: «فيما ابن قال

عليهسسا يطلع ل للعبد باطنة دسيسة بسبب تكون السوء خاتمة وأن ذلك، بخلف
سسسوء تسسوجب الخفيسسة الخصسسلة فتلسسك ذلك ونحو سيء عمل جهة من إما الناس

مسسن خفيسسة خصسسلة بسساطنه وفي النار أهل عمل الرجل يعمل قد وكذلك الخاتمة
ن لسه فتسوجب عمسره آخسر فسي الخصسلة تلسك عليسه فتغلسب الخيسر خصال حس

الخاتمة.
أو النسسسمة معنسسى علسسى الكلمسسة وأنث الجماعة، عن والخارجة الشاذةا: الخارج

مثله. والفاذةا الغنم بشاذةا الخارج التشبيه
قتله. إل شيئا يلقى ل والمعنى والفاذ: المنفرد، وقيل: الشاذ: الخارج،

السفل. طرفه السيف وذباب

: الله سبيل في الجراح فضل باب: في

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال عنه الله رضي هريرةا أبي عن
بسسي، وإيمسسان سسسبيلي، في جهاد إل يخرجه ل سبيله، في خرج لمن الله «تضّمن
السسذي منزلسسه إلسسى أرجعه أو الجنة، أدخله أن ضامن علي فهو برسلي، وتصديق

يكلسسم كلسسم مسسن مسسا بيده محمد نفس والذي غنيمة أو أجر من نال بما منه خرج
ريسسح وريحه الدما، لون لونه كلم، يوما كهيئته القيامة يوما جاء إل الله، سبيل في

خلف قعسسدت ما المسلمين على يشق أن ل لو بيده محمد نفس والذي مسك،
سسسعة، يجسسدون ول فسسأحملهم سعة أجد ل ولكن ، أبدا الله سبيل في تغزو سرية
فسسي أغسسزو أن لسسوددت بيسسده محمد نفس والذي عني، يتخلفوا أن عليهم ويشق
وروى مسسسلم، فأقتسسل». رواه أغسسزو ثسسم فأقتسسل، أغسسزو ثسسم فأقتسسل، اللسسه سسسبيل

بعضه. البخاري
الكلم: الجرح. 
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فسسي يكلسسم مكلسسوما مسسن وسلم: «ما عليه الله صلى الله رسول قال: قال وعنه
ريسسح والريسسح السسدما لسسون اللسسون يسسدمي، وكلمسسه القيامسسة يسسوما جسساء إل الله سبيل

عليه. مسك» متفق

: الستشهادية والعمليات الشهادة باب: فضل

ذكسسر مسسن منكسسم عامل عمل أضيع ل أني ربهم لهم تعالى: «فاستجاب الله قال
فسسي وأوذوا ديسسارهم مسسن وأخرجسسوا هسساجروا فالسسذين بعسسض، مسسن بعضكم أوأنثى
تحتهسسا مسن تجري جنات ولدخلنهم سيئاتهم عنهم لكفرن وقتلوا وقاتلوا سبيلي
.«الثواب حسن عنده والله الله عند من ثوابا النهار

قال: «القتلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن السلمي عبد بن عتبة وعن
قاتلهم العدو لقي إذا حتى الله سبيل في وماله بنفسه جاهد مؤمن ثلثة: رجل

النسسبيون يفضسسله ل عرشسسه تحت الله جنة في الممتحن الشهيد فذلك يقتل حتى
ن نفسسه علسى فسرقا ورجل النبوةا، درجة بفضل إل ا السذنوب م جاهسد والخطاي

فتلسسك يقتسسل حسستى قاتسسل العسسدو لقسسي إذا حسستى اللسسه سسسبيل فسسي ومسساله بنفسسسه
أبواب أي من وأدخل للخطايا محاء السيف إن وخطاياه ذنوبه محت ممصمصة

بعض، من أفضل وبعضها أبواب سبعة ولجهنم أبواب ثمانية لها فإن شاء، الجنة
عسسز اللسسه سسسبيل فسسي قاتل العدو لقي إذا حتى وماله بنفسه جاهد منافق ورجل
بإسناد أحمد النفاقا» رواه يمحو ل السيف إن النار، في فذلك يقتل، حتى وجل
له. واللفظ حبان وابن والطبراني جيد،

اللسسه امتحسسن السسذين تعالى: «أولئسسك قوله ومنه صدره، المشروح الممتحن: هو
ووسعها. شرحها للتقوى» :أي قلوبهم

المكفرةا. فرقا: خاف. والممصمصة: الممحصة

عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي الصامت بن عبادةا وعن
دمسسه، مسسن دفعة أول في له يغفر خصال: أن سبع الله عند للشهيد وسلم: «إن

من ويأمن القبر، عذاب من ويجار اليمان، حلة ويحلى الجنة، من مقعده ويرى
ومسسا السسدنيا مسسن خيسسر منسسه الياقوتسسة الوقار تاج رأسه على ويوضع الكبر، الفزع
إنسسسانا سسسبعين في ويشفع العين، الحور من زوجة وسبعين اثنتين ويزوج فيها،
حسن. أحمد وإسناد والطبراني أحمد أقاربه» رواه من

أن وسسسلم عليه الله صلى النبي إلى ناس قال: «جاء عنه الله رضي أنس وعن
النصسسار مسسن رجل سبعين إليهم فبعث والسنة، القرآن يعلمونا رجال معنا ابعث
بالليسل ويتدارسسون القسرآن، يقسرؤون حسراما خسالي فيهسم لهسم: القسسراء، يقسال
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ويحتطبسسون المسسسجد، فسسي فيضسسعونه بالمسساء، يجيئسسون بالنهسسار وكانوا يتعلمون،
اللسسه صلى النبي فبعثهم وللفقراء، الصفة، لهل الطعاما به ويشترون فيبيعونه،

عنسسا بلسسغ اللهم فقالوا المكان، يبلغوا أن قبل فقتلوهم لهم فعرضوا وسلم عليه
مسسن أنسسس خسسال حرامسسا رجل وأتى عنا، ورضيت عنك فرضينا لقيناك قد أنا نبينا

فقسال الكعبسة»، ورب حسسراما: «فسزت فقسال أنفسسذه، حسستى برمسسح فطعنسه خلفه
قسسالوا: اللهسسم وإنهم قتلوا، قد إخوانكم وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول

لفسسظ وهسسذا عليسسه، عنسسا» متفسسق ورضيت عنك فرضينا لقيناك قد أنا نبينا عنا بلغ
مسلم.

وسسسلم: عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول قسال: قسال عنسه الله رضي سمرةا وعن
أحسسسن هسسي دارا فسسأدخلني الشسسجرةا بسسي فصسسعدا أتيسساني، رجلين الليلة «رأيت

الشسسهداء» رواه فسسدار السسدار هسسذه أمسسا قسسال منهسسا، أحسسسن قسسط أر لسسم وأفضل،
البخاري.

سسسراقة بسسن حارثسسة أما وهسسي السسبراء بنت الربيع أما أن عنه الله رضي أنس وعن
- حارثسسة عسسن تحدثني أل الله رسول يا فقالت وسلم، عليه الله صلى النبي أتت

اجتهسسدت ذلسسك غيسسر كسسان وإن صسسبرت، الجنة في كان  فإن- بدر يوما قتل وكان
أصسساب ابنسسك وإن الجنسسة فسسي جنسسان إنهسسا حارثسسة أما فقسسال: «يسسا بالبكسساء، عليسسه

البخاري. العلى» رواه الفردوس

اللسسه صسسلى النسسبي إلى بأبي قال: جيء عنهما الله رضي الله عبد بن جابر وعن
قسسومي، فنهسساني وجهسسه أكشف فذهبت يديه، بين فوضع به، مثل قد وسلم عليه
بأجنحتهسسا» متفسسق تظلسسه الملئكة زالت وسلم: «ما عليه الله صلى النبي فقال
عليه.
فقسسال: أي وسسسلم عليه الله صلى الله رسول سأل رجل أن همار بن نعيم وعن

حسستى وجسسوههم يلفتسسون ل الصسسف فسسي يلقسسوا إن قال: «الذين أفضل؟ الشهداء
وإذا ربسسك إليهسسم ويضسسحك الجنسسة مسسن العلسسى الغرف في ينطلقون أولئك يقتلوا
يعلى. وأبو أحمد عليه». رواه حساب فل الدنيا في عبد إلى ربك ضحك

مقنسسع رجسسل وسسسلم عليسسه الله صلى النبي قال: أتى عنه الله رضي البراء وعن
ثسسم قاتل» فأسلم ثم قال: «أسلم أوأسلم؟ أقاتل الله رسول يا فقال بالحديد،

.كثيرا» وأجر قليل وسلم: «عمل عليه الله صلى الله رسول فقال فقتل، قاتل
البخاري. لفظ وهذا عليه متفق

وسسسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد وعن
مسلم.  رواه.الدين» إل شيء كل للشهيد الله قال: «يغفر

فيهسسم قسساما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي قتادةا أبي وعن
فقال: رجل فقاما العمال، أفضل بالله واليمان الله سبيل في الجهاد أن فذكر

رسسسول فقال خطاياي عني أتكفر الله سبيل في قتلت إن أرأيت الله رسول يا
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محتسب صابر وأنت الله سبيل في قتلت إن وسلم: «نعم عليه الله صلى الله
قلسست؟» وسسسلم: «كيسسف عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال مدبر» ثم غير مقبل

اللسسه رسسسول فقسسال خطايسساي؟ عنسسي أتكفر الله سبيل في قتلت إن قال: أرأيت
السسدين إل مسسدبر غيسسر مقبسسل محتسسسب صابر وأنت وسلم: «نعم عليه الله صلى
مسلم.  رواه.ذلك» لي قال السلما عليه جبريل فإن

: ذلك في والسبب قبره في يفتن ل الشهيد أن باب: في

رجل أن وسسسلم عليسسه الله صلى النبي أصحاب من رجل عن سعد بن راشد عن
ال: «كفسى الشسهيد؟ إل قبسورهم في يفتنون المؤمنين بال ما رسول قال: يا ق
النسائي. فتنة» رواه رأسه على السيوف ببارقة
اللمعان. وهو البروقا من البارقة، السيوف السيف: أي ببارقة

: مرات عشر فيقتل الدنيا إلى يرجع أن الشهيد تمني باب: في

يسسدخل أحسسد قال: «مسسا وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي أنس عن
يتمنسسى الشسسهيد، شيءإل من الرض على ما وله الدنيا إلى يرجع أن يحب الجنة

روايسسة: الكرامسسة» وفسسي مسسن يسسرى لمسسا مرات، عشر فيقتل الدنيا إلى يرجع أن
عليه. الشهادةا» متفق فضل من يرى «لما

: الجنة في الشهداء أرواح أن باب: في

عنسسد أحيسساء بل أمواتا الله  سبيل  في قتلوا الذين تحسبن تعالى: «ول الله قال
يلحقسوا لسم بالذين ويستبشرون فضله من الله آتاهم بما فرحين يرزقون، ربهم
اللسه مسن بنعمسسة يستبشسسرون يحزنسون، هسسم ول عليهم خوف أل خلفهم من بهم

بعسسد مسسن والرسسسول لله استجابوا الذين المؤمنين، أجر يضيع ل الله وأن وفضل
عظيم». أجر واتقوا منهم أحسنوا للذين القرح أصابهم ما

تحسسسبن الية: «ول هذه عن مسعود ابن هو الله عبد قال: سألت مسروقا عن
قسسد إنسسا يرزقون» قال: أما ربهم عند أحياء بل أمواتا الله سبيل في قتلوا الذين
معلقسسة قناديسسل لهسسا خضسسر طيسسر جسسوف فسسي فقسسال: «أرواحهسسم ذلسسك عن سألنا

إليهم فاطلع القناديل، تلك إلى تأوي ثم شاءت حيث الجنة من تسرح بالعرش،
ّي شيئا؟ تشتهون فقال: هل اطلعة ربهم نسسسرح ونحسسن نشسستهي شيء قالوا: أ
مسسن يتركوا لن أنهم رأوا فلما مرات ثلثا بهم ذلك ففعل شئنا، حيث الجنة من
سبيلك في نقتل حتى أجسادنا في أرواحنا ترد أن نريد رب قالوا: يا يسألوا، أن

مسلم. تركوا. رواه حاجة لهم ليس أن رأى فلما أخرى مرةا
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: وطلبها الشهادة باب: تمني

وسسسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت عنه الله رضي هريرةا أبي عن
أن أنفسسسهم تطيسسب ل المسسؤمنين مسن رجسال أن لول بيده نفسي يقول: «والذي

الله، سبيل في تغزو سرية عن تخلفت ما عليه أحملهم ما أجد ول عني يتخلفوا
ثسسم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم الله سبيل في أقتل أني لوددت بيده نفسي والذي
للبخاري. واللفظ ومسلم البخاري أقتل» رواه ثم أحيا ثم أقتل،

النسساس معسساش خيسسر قال: «من أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن وعنه
هيعسسة سسسمع كلما متنه على يطير الله سبيل في فرسه بعنان ممسك رجل لهم

رأس فسسي ُغنيمسسه فسسي رجل أو مظانه، والموت القتل يبتغي عليه طار فزعة أو
الزكاةا ويؤتي الصلةا يقيم الودية هذه من واد بطن أو الشعف، هذه من شعفة
مسلم. خير» رواه في إل الناس من ليس اليقين يأتيه حتى ربه ويعبد

العنان: اللجاما.
العدو. حضور عند هيعة: الصوت

العدو. إلى والفزعة: النهوض
الجبل. والشعفة: أعلى

الشهادةا. في لرغبته مواطنه في القتل يطلب ومظانه: أي
واليقين: الموت.

الفتن. بزمان مقيد مخالطتهم وترك الناس اعتزال وفضل

قال: قتلت؟ إن الله رسول يا أنا رجل: أين قال: قال عنه الله رضي جابر وعن
مسلم. قتل. رواه حتى قاتل ثم يده، في كن تمرات فألقى الجنة»، «في

وسسلم عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول قسال: انطلسق عنسه الله رضي أنس وعن
اللسسه رسول فقال المشركون، وجاء بدر، إلى المشركين سبقوا حتى وأصحابه

دونسسه» أنسسا أكسسون حسستى شيء إلى منكم أحد يقدمن وسلم: «ل عليه الله صلى
جنسسة إلسسى وسسسلم: «قومسسوا عليسسه الله صلى الله رسول فقال المشركون، فدنا

اللسسه رضسسي النصسساري الحماما بن عمير الرض» قال: يقول السماوات عرضها
بسسخ، قال: «نعم» قال: بخ الرض؟ السماوات عرضها جنة الله، رسول عنه: يا

بسخ؟» بسخ قولسسك علسى يحملسسك وسسلم: «مسسا عليسسه الله صلى الله رسول فقال
أهلهسسا» من قال: «فإنك أهلها، من أكون أن رجاء إل الله رسول يا والله قال:ل
آكسسل حسستى حييسست أنسسا قال: لئن ثم منهن، يأكل فجعل قَرنه، من تمرات فأخرج
حسستى قسساتلهم ثسسم التمر، من معه كان بما فرمى طويلة، لحياةا إنها هذه تمراتي

مسلم. قتل. رواه
الخير. في وتعظيمه المر لتفخيم تطلق بخ: كلمة

النشاب. جعبة والقَرن: هو
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قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي حنيف بن سهل وعن
ّلغه بصدقا الشهادةا تعالى الله سأل «من علسى مسسات وإن الشهداء منازل الله ب

مسلم. فراشه» رواه

وسسسلم: «مسسن عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي أنس وعن
مسلم. تصبه» رواه لم ولو أعطيها صادقا الشهادةا طلب

: شهيد فهو الله سبيل في مات من أن باب: في

ورحمسسة اللسسه مسسن لمغفسسرةا متم أو الله سبيل في قتلتم تعالى: «ولئن الله قال
تحشرون».  الله للى قتلتم أو متم ولئن يجمعون، مما خير

ليرزقنهسسم مسساتوا أو قتلسسوا ثسسم الله سبيل في هاجروا تعالى: «والذين الله وقال
اللسسه وإن يرضسسونه مدخل ليدخلنهم الرازقين، خير لهو الله وإن حسنا رزقا الله

حليم». لعليم

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول أن عنه الله رضي الشعري مالك أبي عن
أو فرسسسه وقصسسه أو شسسهيد فهسسو قتسسل أو فمات الله سبيل في فصل قال: «من

شسسهيد فسسإنه مسسات الله شاء حتف بأي فراشه على مات أو هامة لدغته أو بعيره
داود. أبو الجنة» رواه له وإن

خرج. فصل: أي
عنقه. فكسر رماه ووقصه: أي

والحتف: الموت.
ونحوهما. وعقرب حية من السموما ذوات وهي الهواما والهامة: إحدى

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنسسه الله رضي عامر بن عقبة وعن
الطسسبراني شسسهيد» رواه فهو فمات الله سبيل في دابته من صرع وسلم: «من

حجر.  ابن الحافظ وحسنه

: الشهداء سيد باب: في

الشسسهداء قال: «سيد وسلم، عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي جابر عن
 رواه».فقتلسسه ونهسساه فسسأمر جسسائر إمسساما إلسسى قاما ورجل المطلب عبد بن حمزةا

الحاكم.

: القتل ألم من الشهيد يجد ما باب: في

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال عنه الله رضي هريرةا أبي عن
القرصسسة» رواه مسسس مسسن أحسسدكم يجد كما إل القتل مس من الشهيد يجد «ما

الترمذي.
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: الله سبيل في الرباط فضل باب: في

اللسسه واتقسسوا ورابطسسوا وصسسابروا اصسسبروا آمنسسوا السسذين أيهسسا تعالى: «يا الله قال
تفلحون». لعلكم

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول سمعت قال عنه الله رضي هريرةا أبي عن
ن خيسر اللسه سسبيل في ساعة يقول: «موقف الحجسر عنسد القسدر ليلسة قيساما م
وغيرهما. والبيهقي حبان ابن السود» رواه

قسسال: وسسسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي سعد بن سهل وعن
مسسن أحسسدكم سوط وموضع عليها، وما الدنيا من خير الله سبيل في يوما «رباط
أو تعسالى اللسه سسبيل في العبد يروحها والروحة عليها، وما الدنيا من خير الجنة

عليه. عليها» متفق وما الدنيا من خير الغدوةا

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: سمعت عنه الله رضي سلمان وعن
َي مسسات وإن وقيسسامه، شسسهر صسسياما من خير وليلة يوما يقول: «رباط ِر ْفَجسس عليسسه ُأ

مسلم. الفتان» رواه وأمن رزقه، عليه وأجري يعمل، كان الذي عمله

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول سمعت قال عنه الله رضي عثمان وعن
المنسسازل» مسن سسسواه فيمسسا يوما ألف من خير الله سبيل في يوما يقول: «رباط

صحيح. حسن وقال: حديث الترمذي رواه

القيامة يوم إلى له يجري عمله فإن مرابطا مات من أن باب: في
:

قسسال: وسسسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي عبيد بن فضالة عن
َنّمى فإنه الله سبيل في المرابط إل عمله على يختم ميت «كل إلسى عملسه له ُي
صحيح. وقال: حسن والترمذي داود أبو القبر» رواه فتنة ويؤمن القيامة، يوما

: الله سبيل في والروحة الغدوة فضل باب: في

يتخلفسسوا أن العسسراب مسسن حسسولهم ومن المدينة لهل كان تعالى: «ما الله قال
ول ظمسسأ يصسسيبهم ل بسأنه ذلسسك نفسسسه عسن بأنفسسسهم يرغبوا ول الله رسول عن

مسسن ينسسالون ول الكفار يغيظ موطأ يطئون ول الله سبيل في مخمصة ول نصب
ينفقون ول المحسنين، أجر يضيع ل الله إن صالح عمل به لهم كتب إل نيل عدو
مسسا أحسسسن اللسسه ليجزيهم لهم كتب إل واديا يقطعون ول كبيرةا ول صغيرةا نفقة
يعملون». كانوا
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وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال عنه الله رضي أيوب أبي عن
أوغربسست» الشسسمس عليسسه طلعسست ممسسا خيسسر روحسسة أو اللسسه سسسبيل في «غدوةا
مسلم. أخرجه

النهسسار أول مسسن وقت أي من وهوالخروج الغدو من الواحدةا المرةا الغدوةا: هي
انتصافه. إلى

زوال مسسن وقسست أي مسسن الخسسروج وهو الرواح من الواحدةا المرةا والروحة: هي
غروبها. إلى الشمس

قسسال: «لغسسدوةا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي أنس وعن
عليه. فيها» متفق وما الدنيا من خير روحة أو الله سبيل في

: الله سبيل في الغبار فضل باب: في

صلى الله رسول قال: قال عنه الله  رضي جبر بن الرحمن عبد عبس أبي عن
النسسار» رواه فتمسسسه اللسسه سسسبيل فسسي عبسسد قسسدما اغبرت وسلم: «ما عليه الله

البخاري.

وسسسلم: عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرةا أبي وعن
يجتمسسع ول الضسسرع، فسسي اللبن يعود حتى الله خشية من بكى رجل النار يلج «ل

الترمذي. جهنم» رواه ودخان الله سبيل في غبار عبد على

: وفضلها بالمعروف المير طاعة باب: وجوب

المسسر وأولي الرسول وأطيعوا الله أطيعوا آمنوا الذين أيها تعالى: «يا الله قال
بسسالله تؤمنسسون كنتسسم إن والرسول الله إلى فردوه شيء في تنازعتم فأن منكم

تأويل». وأحسن خير ذلك الخر واليوما

قسسال: «تعسسس وسسسلم عليسسه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرةا أبي عن
إن القطيفة - «وعبد رواية في الخميصة» - زاد وعبد الدرهم وعبد الدينار عبد

طسسوبى انتقسسش، فل شيك وإذا وانتكس تعس سخط، يعط لم وإن رضي أعطي
فسسي كسسان إن قسسدماه، مغبرةا رأسه أشعث الله سبيل في فرسه بعنان آخذ لعبد

اسسستأذن إذا الساقة، في كان الساقة في كان وإن الحراسة، في كان الحراسة
البخاري. يشفع» رواه لم شفع وإن له، يؤذن لم

صوف. أو خز من معلم والخميصة: ثوب القطيفة: كساء، تعس: شقي،
المرض.  عاوده أو وخسارةا خيبة رأسه على انقلب انتكس: أي

بالمنقاش. نزعها والنتقاش: من شوكة، جسمه في دخلت شيك: أي
انجبر. فل أصيب إذا معناه مثل وهذا

الطيب. من فعلى وقيل فيها، شجرةا أو الجنة وطوبى: اسم
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ورائسسه مسسن ويكونسسون الغسسزاةا جيسسش يسسسوقون السسذين وهم سائق الساقة: جمع
يحفظونه.

المسسرء وسسسلم: «علسسى عليسسه الله صلى النبي عن عنه الله رضي عمر ابن وعن
فل أمسسر فسسإذا بمعصسسية يسسؤمر أن إل وكسسره أحسسب فيمسسا والطاعة السمع المسلم

عليه. طاعة» متفق ول سمع

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنسسه اللسسه رضسي أنس وعن
زبيبسسة» رواه رأسسسه كسسأن حبشسسي عبسسد عليكسسم استعمل وإن وأطيعوا «اسمعوا
البخاري.

وسسسلم: عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرةا أبي وعن
فقد المير يطع ومن الله عصى فقد يعصني ومن الله أطاع فقد أطاعني «من

عليه. عصاني» متفق فقد المير يعص ومن أطاعني

: والرماية العداد فضل باب: في

ترهبسسون الخيسسل رباط ومن قوةا من استطعتم ما لهم تعالى: «وأعدوا الله قال
من تنفقوا وما يعلمهم الله تعلمونهم ل دونهم من وآخرين وعدوكم الله عدو به

تظلمون». ل وأنتم إليكم يوف الله سبيل في شيء

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول سمعت قال عنه الله رضي عنبسة بن عمر عن
ومسسن القيامسسة، يسسوما نسسورا لسسه كانت السلما في شيبة شاب يقول: «من وسلم
ومسن رقبسة كعتسق لسسه كسان يبلسسغ لم أو العدو به فبلغ الله سبيل في بسهم رمى
بإسسسناد النسسسائي بعضسسو» رواه عضسسوا النسسار من فداءه كانت مؤمنة رقبة أعتق

العتق. ذكر داود وأبو الشيب، ذكر منه الترمذي وأفرد صحيح،

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: سمعت عنه الله رضي عامر بن عقبة وعن
إن قسسوةا) أل مسسن اسسستطعتم مسسا لهسسم يقسسول: «(وأعسسدوا المنبر على وهو وسلم
مسلم. الرمي» رواه القوةا إن أل الرمي، القوةا إن أل الرمي القوةا

وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي عامر بن عقبة وعن
مسلم. عصى" رواه أو: فقد منا فليس تركه ثم الرمي علم :" من

: والغم الهم به الله ُيذهب الجنة أبواب من باب باب: الجهاد

قسال: وسسلم عليسه اللسه صسلى النبي عن عنه الله رضي الصامت بن عبادةا عن
ينجسسي الجنسسة أبواب من باب الله سبيل في الجهاد فإن الله سبيل في «جاهدوا

أحمد. والغم» رواه الهم من به وتعالى تبارك الله
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: الزحف من الفرار وحرمة الثبات باب: في

تولسسوهم فل زحفسسا كفسسروا السسذين إذالقيتسسم آمنسسوا الذين أيها تعالى: «يا الله قال
بسساء فقسسد فئسسة إلسسى متحيسسزا أو لقتسسال متحرفا إل دبره يومئذ يولهم ومن الدبار،
المصير». وبئس جهنم ومأواه الله من بغضب

قسسال: «اجتنبسسوا وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرةا أبي عن
بسسالله، هسسن؟» قسسال: «الشسسراك ومسسا اللسسه رسول الموبقات» قالوا: «يا السبع

اليسستيم، مسسال وأكل الربا، وأكل بالحق، إل الله حرما التي النفس وقتل والسحر،
البخسساري المؤمنسسات» رواه الغسسافلت المحصسسنات وقذف الزحف، يوما والتولي
ومسلم.

: القتال عند والصدق باب: الشجاعة

مسسن فمنهسسم عليسسه الله عاهدوا ما صدقوا رجال المؤمنين تعالى: «من الله قال
تبديل». بدلوا وما ينتظر من ومنهم نحبه قضى

بينهم». رحماء الكفار على تعالى: «أشداء الله وقال

الله يأتي فسوف دينه عن منكم يرتد من آمنوا الذين أيها تعالى: «يا الله وقال
فسسي يجاهسسدون الكسسافرين علسسى أعسسزةا المؤمنين على أذلة ويحبونه يحبهم بقوما
واسسسع واللسسه يشسساء مسسن يسسؤتيه الله فضل ذلك لئم لومة يخافون ول الله سبيل

عليم».

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال عنه الله رضي هريرةا أبي عن
خيسسر، كسسل وفسسي الضسسعيف المسسؤمن مسسن اللسسه إلسسى وأحب خير القوي «المؤمن

: لسسو تقسسل فل شسسيء أصسسابك وإن تعجز ول بالله واستعن ينفعك ما على احرص
(لسسو) تفتسسح فسسإن فعسسل، شسساء ومسسا اللسسه قدر قل ولكن وكذا، كذا كان فعلت أني

مسلم. الشيطان» رواه عمل

النسساس أحسن وسلم عليه الله صلى النبي قال: كان عنه الله رضي أنس وعن
اللسسه صسسلى النسسبي فكسسان المدينسسة أهسسل فزع ولقد الناس، وأجود الناس وأشجع

البخسساري بحسسرا» أخرجسسه وقسسال: «وجسسدناه فسسرس علسسى سسسبقهم وسسسلم عليسسه
للبخاري. واللفظ ومسلم،
الجري. واسع الفرس وجدنا بحرا: أي وجدناه

بن جعفر فالتمسنا قال مؤتة غزوةا في كان أنه عنهما الله رضي عمر ابن وعن
جسسسده مسسن أقبسسل بمسسا فوجسسدنا القتلسسى في فوجدناه عنه الله رضي طالب أبي
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بيسسن خمسسسين به رواية: فعددت (وفي وطعنة، ورمية ضربة بين وتسعين بضعا
البخاري. دبره) يعني: ظهره. رواه في شيء منها ليس وضربة طعنة

وهسسو عنسسه اللسسه رضي أبي قال: سمعت الشعري موسى أبي بن بكر أبي وعن
الجنسسة أبواب وسلم: «إن عليه الله صلى الله رسول يقول: قال العدو بحضرةا

سسسمعت أأنسست موسى أبا فقال: يا الهيئة رثا رجل السيوف» فقاما ظلل تحت
ع قسال: نعسم، هسذا؟ يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول أصسحابه إلسى فرج

إلسسى بسسسيفه مشسسى ثم فألقاه، سيفه جفن كسر ثم السلما، عليكم فقال: أقرأ
مسلم. قتل. رواه حتى به فضرب العدو

سيفه: غلفه. وجفن الثياب، الهيئة: خلق رثا

ن عنسه اللسه رضي النضر بن أنس عمي قال: غاب عنه الله رضي أنس وعن ع
اللسه لئسن المشسركين، قاتلت قتال أول عن غبت الله رسول فقال: يا بدر قتال

انكشسسف أحسسد يسسوما كسسان فلمسسا أصسسنع. مسسا اللسسه ليرين المشركين قتال أشهدني
وأبسسرأ سسس أصحابه يعني س هؤلء صنع مما إليك أعتذر إني فقال: اللهم المسلمون

معسساذ بسسن سسسعد فاسسستقبله تقسسدما ثسسم سسس المشسسركين يعني س هؤلء صنع مما إليك
فقسسال أحسسد، دون مسسن ريحهسسا أجد إني النضر ورب الجنة معاذ بن سعد فقال: يا

بضسسعا بسسه : فوجسسدنا أنسسس قسسال صسسنع، مسسا اللسسه رسسسول يسسا استطعت سعد: فما
ومثسسل قتسسل قد ووجدناه ، بسهم رمية أو برمح طعنة أو بالسيف ضربة وثمانين

أن سسس نظن أو س نرى أنس: كنا قال ببنانه، أخته إل أحد عرفه فما المشركون، به
اللسسه عاهسسدوا ما صدقوا رجال المؤمنين «من أشباهه وفي فيه نزلت الية هذه
البخاري. تبديل» رواه بدلوا وما ينتظر من ومنهم نحبه قضى من فمنهم عليه

يسسوما سسسيفا أخذ وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي أنس وعن
أنا، يقول: أنا منهم إنسان كل أيديهم هذا» فبسطوا مني يأخذ فقال: «من أحد

دجانسسة: أبو خرشة بن سماك فقال القوما، فأحجم قال بحقه يأخذه قال: «فمن
مسلم.  المشركين» رواه هاما به ففلق فأخذه قال بحقه، آخذه أنا

وكفوا. تأخروا القوما: أي فأحجم
رؤوسهم. شق المشركين: أي هاما به وقوله: ففلق

فسسي انقطعسست يقول: لقسسد الوليد بن خالد سمعت قال حازما أبي بن قيس وعن
يمانيسسة. رواه صسسفيحة إل يسسدي فسسي بقسسي فمسسا أسسسياف تسسسعة مؤتسسة يسسوما يسسدي

البخاري.
العريض. والصفيحة: السيف

لهسسا أنسسا عسسروس فيهسسا بيسستي إلسسى تهسسدى ليلة الوليد: ما بن خالد قال: قال وعنه
مسسن سسسرية فسسي الجليسسد شسسديدةا ليلسسة مسسن إلسسي بسسأحب بغلما فيسسه وأبشر محب

رجسسال المجمسسع: ورجسساله فسسي قسسال يعلسسى، أبو العدو. رواه بها أصبح المهاجرين
الصحيح.
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: الجبن من باب: الترهيب

مؤمنين». كنتم إن تخشوه أن أحق فالله تعالى: «أتخشونهم الله قال

إن وخافون تخافوهم فل أولياءه يخوف الشيطان ذلكم تعالى: «إنما الله وقال
مؤمنين». كنتم

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول سمعت قال عنه الله رضي هريرةا أبي عن
داود. أبو خالع» رواه وجبن هالع شح الرجل في ما يقول: «شر
القداما. عن ويمنعه منه تمكنه لشدةا القلب يخلع الذي والخالع: هو

: والبخل الجبن من التعوذ باب: في

يقسسول: كسسان وسسسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي مالك بن أنس عن
ن بسك أعوذ إني «اللهم والجبسن، والبخسل والكسسل، والعجسز والحسزن، الهسم م
ومسلم. البخاري الرجال» رواه وغلبة الدين وضلع
وشدته. الدين: ثقله ضلع

: أهله في والشهيد الغازي وإخإلف الغازي تجهيز باب: فضل

بيتسسا يسسدخل يكسسن لسسم وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي أن عنه الله رضي أنس عن
قتسسل أرحمها، فقال: «إني له، فقيل أزواجه على إل سليم أما بيت غير بالمدينة

ومسلم. البخاري معي». رواه أخوها

قسال: وسسسلم عليسه اللسه صسلى الله رسول أن عنه الله رضي خالد بن زيد وعن
فقسسد بخيسسر أهلسسه فسسي غازيا خلف ومن غزا، فقد الله سبيل في غازيا جهز «من

عليه. غزا» متفق

الغسسزو أريد إني الله رسول قال: يا أسلم من فتى أن عنه الله رضي أنس وعن
فمسسرض» فأتسساه تجهسسز كسسان قسسد فإنه فلنا قال: «ائت به، أتجهز ما معي وليس
ويقسسول: أعطنسسي السسسلما يقرئسسك وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول إن فقال
عنسسه تحبسسي ول بسسه، تجهسزت كنت الذي أعطيه فلنة قال: يا به، تجهزت الذي
مسلم. فيه. رواه لك فيبارك شيئا منه تحبسين ل فوالله شيئا،
لسسم قال: «مسسن وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي أمامة أبي وعن
يسسوما قبسسل بقارعسسة الله أصابه بخير، أهله في غازيا يخلف أو غازيا، يجهز أو يغز،

داود. أبو القيامة» رواه
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: المجاهدين نساء حرمة باب: تعظيم

وسسسلم: «حرمسسة عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي بريدةا عن
القاعسسدين مسسن رجسسل مسسن ومسسا أمهاتهم كحرمة القاعدين على المجاهدين نساء

فيأخذ القيامة يوما له وقف إل فيهم فيخونه أهله في المجاهدين من رجل يخلف
مسلم. ظنكم؟» أخرجه فما شاء، ما عمله من
عمله. من شيئا يترك أن تظنون هل ظنكم: أي فما

: الصف في القتال باب: فضل

بنيسسان كسسأنهم صسسفا سسسبيله فسسي يقسساتلون السسذين يحب الله تعالى: «إن الله قال
مرصوص».

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن عنه الله رضي حصين بن عمران عن
الرجل عبادةا من الله عند أفضل الله سبيل في الصف في الرجل قال: «مقاما

له. واللفظ والحاكم الدارمي سنة». رواه ستين

فسسي قاتل قال: «من وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي معاذ وعن
فسسي جرحسسا جسسرح ومسسن الجنسسة، له وجبت ناقة فواقا مسلم رجل من الله سبيل
كسسانت: لونهسسا مسسا كسسأغزر القيامسسة يسسوما تجيسسء فإنهسسا نكبسسة نكسسب أو اللسسه سسسبيل

حسن. وقال: حديث والترمذي داود أبو كالمسك» رواه وريحها الزعفران،
الراحة. من الحلبتين بين ناقة: ما فواقا

الحوادثا. من النسان يصيب ما نكبة: هي

صسسلى اللسسه رسسسول أصسسحاب من رجل قال: مر عنه الله رضي هريرةا أبي وعن
اعسستزلت فقسسال: لسسو فسسأعجبته، عذبة، ماء من عيينة فيه بشعب وسلم عليه الله

اللسه صسلى اللسه رسول أستأذن حتى أفعل ولن الشعب هذا في فأقمت الناس
فإن تفعل فقال: «ل وسلم، عليه الله صلى الله لرسول ذلك فذكر وسلم عليه
أن تحبسسون أل عامسسا، سسسبعين بيتسسه في صلته من أفضل سبيل في أحدكم مقاما
اللسسه سسسبيل في قاتل من الله، سبيل في أغزوا الجنة، ويدخلكم لكم، الله يغفر
حسن. حديث وقال الترمذي الجنة» رواه له وجبت ناقة فواقا

: الله سبيل في الحراسة باب: فضل

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول سسسمعت قسسال عنهما الله رضي عباس ابن وعن
بسساتت وعيسسن اللسسه، خشسسية مسسن بكت عين النار تمسهما ل يقول: «عينان وسلم

الترمذي. الله» رواه سبيل في تحرس

اللسسه صسسلى اللسسه رسول مع ساروا أنهم عنه الله رضي الحنظلية بن سهل وعن
ان حستى السسير فسأطنبوا حنين يوما وسلم عليه لةا فحضسرت عشسية ك عنسد ص
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إنسي اللسسه رسسسول فقسال: يسا فسارس فجسساء وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول
بكسسرةا على بهوازن أنا فإذا وكذا كذا جبل على طلعت حتى أيديكم بين انطلقت

صسسلى اللسسه رسسسول فتبسسسم حنيسن إلى اجتمعوا وشائهم ونعمهم بظعنهم آبائهم
قال: «مسسن ثم الله»، شاء إن غدا المسلمين غنيمة وقال: تلك وسلم عليه الله

قسسال: اللسسه، رسسسول يسسا الغنسسوي: أنسسا مرثسسد أبسسي بسسن أنس الليلة؟» قال يحرسنا
لسسه فقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى وجاء له فرسا فركب فاركب،
أعله، في تكون حتى الشعب هذا وسلم: «استقبل عليه الله صلى الله رسول

َغّرّن ول ِلك ِمن ُن َب وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج أصبحنا فلما الليلة»، ِق
فارسكم؟» قالوا: يارسسسول أحسستم قال: «هل ثم ركعتين، فركع مصله إلى
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فجعسسل بالصلةا فثوب أحسسناه، ما الله

فقد قال: «أبشروا، وسلم صلته قضى إذا حتى الشعب إلى يلتفت وهو يصلي
حتى جاء قد هو فإذا الشعب في الشجر خلل إلى ننظر فارسكم» فجعلنا جاء

حسستى انطلقسست فقال: إنسسي فسلم وسلم عليه الله صلى الله رسول على وقف
فلما وسلم عليه الله صلى الله رسول أمرني حيث الشعب هذا أعلى في كنت

اللسسه رسسسول لسسه فقسسال أحسسدا أر فلسسم فنظرت كليهما الشعبين اطلعت أصبحت
حاجة، قاضيا أو مصليا، إل قال: ل الليلة؟»، نزلت وسلم: «هل عليه الله صلى
تعمسسل أل عليسسك فل أوجبسست وسسسلم: «قسسد عليسسه الله صلى الله رسول له فقال

له. واللفظ داود وأبو النسائي بعدها». رواه
بعضا. البل بعض وتبع فيه، بالغوا السير: أي فأطنبوا

جميعا. جاؤوا آبائهم: أي بكرةا على
الجبلين. بين انفرج بنسائهم. والشعب: ما بظعنهم: أي

غفلة. على قبلك من العدو يجيئنا ل نغرن: أي ول
الجنة. لك أوجب بفعل أتيت أوجبت: أي

: الجهاد في والمواساة اليثار باب: في

شح يوقا ومن ، خصاصة بهم كان ولو أنفسهم على تعالى: «ويؤثرون الله قال
المفلحون». هم فأولئك نفسه

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال عنه الله رضي الخدري سعيد أبي عن
لسسه كسسان ومسسن لسسه ظهسسر ل من على به فليعد ظهر فضل معه كان وسلم: «من

مسسا المسسال أصسسناف مسسن له» قال: فسسذكر زاد ل من على به فليعد زاد من فضل
مسلم. فضل. رواه في منا لحد حق ل أنه رأينا حتى ذكر

وسسسلم: عليسسه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي موسى أبي وعن
مسسا جمعسسوا بالمدينسسة عيسسالهم طعاما قل أو الغزو، في أرملوا إذا الشعريين «إن
مني فهم بالسوية، واحد إناء في بينهم اقتسموه ثم واحد ثوب في عندهم كان
عليه. منهم» متفق وأنا

طعامهم. فنى أرملوا: أي
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: للمجاهدين الله باب: عون

مسسع واللسسه اللسسه بسسإذن كسسثيرةا فئسسة غلبسست قليلسسة فئسسة مسسن تعالى: «كسسم الله قال
الصابرين».

حق قال: «ثلثة وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرةا أبي عن
والناكسسح الداء، يريسسد الذي والمكاتب الله، سبيل في عونهم: المجاهد الله على
والنسائي. وأحمد الترمذي العفاف». رواه يريد الذي

: المحارب الكافر قتل باب: فضل

قسسال: «ل وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرةا أبي عن
داود. وأبو مسلم أبدا». رواه النار في وقاتله كافر يجتمع

: الغنائم من الغلول من باب: الترهيب

القيامة». يوما غل بما يأت يغلل تعالى: «ومن الله قال

رسسسول ثقسسل على قال: كان عنهما الله رضي العاص بن عمرو بن الله عبد عن
اللسسه رسسسول فقسسال فمسسات لسسه: كركسسرةا، يقسسال رجل وسلم عليه الله صلى الله

قسسد عباءةا فوجدوا إليه ينظرون فذهبوا النار»، في وسلم: «هو عليه الله صلى
البخاري. غلها. رواه
الغنيمة. والثقل: هو

قسسال: لمسسا عنسسه اللسسه رضي عمر قال: حدثني عنهما الله رضي عباس ابن وعن
فقسسالوا: فلن وسسسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من نفر أقبل خيبر يوما كان

شسسهيد، فقسسالوا: فلن رجسسل علسسى مروا حتى شهيد، وفلن شهيد، وفلن شهيد،
غلهسسا بسسردةا في النار في رأيته إني وسلم: كل عليه الله صلى الله رسول فقال

ن وسسلم: «يسا عليسه الله صلى الله رسول قال غلها) ثم عباءةا (أو الخطساب اب
مسلم. المؤمنون». رواه إل الجنة يدخل ل الناس: إنه في فناد اذهب

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول فينسسا قسسال: قسساما عنه الله رضي هريرةا أبي وعن
أحسسدكم ألفين قال: «ل حتى أمره وعظم فعظمه الغلول فذكر يوما ذات وسلم
أغثنسسي، اللسسه رسسسول فيقسسول: يسسا رغسساء لسسه بعيسسر رقبتسسه على القيامة يوما يجيء

علسسى القيامسسة يسسوما يجيء أحدكم ألفين ل أبلغتك، قد شيئا، لك أملك فأقول: ل
شسسيئا لك أملك فأقول: ل أغثني، الله رسول فيقول: يا حمحمة له فرس رقبته

يقسسول: ثغسساء، لها شاةا رقبته على القيامة يوما يجيء أحدكم ألفين ل أبلغتك، قد
يجيسسئ أحسسدكم ألفين ل أبلغتك قد شيئا لك أملك فأقول: ل أغثني الله رسول يا

ل فسسأقول أغثنسسي اللسسه رسسسول يسسا يقسسول صياح لها نفس رقبته على القيامة يوما



المجاهد أخلقا
25

رقسساع رقبتسسه علسسى القيامة يوما يجيء أحدكم ألفين ل أبلغتك، قد شيئا لك أملك
ألفيسسن ل أبلغتك، قد شيئا لك أملك فأقول: ل أغثني الله رسول يا فيقول تخفق
أغثنسسي، اللسسه رسسسول يسسا فيقسسول صسسامت رقبتسسه علسسى القيامة يوما يجيء أحدكم

له. واللفظ ومسلم البخاري أبلغتك. رواه قد شيئا لك أملك فأقول: ل
أجدن. ل ألفين: أي ل

الخف. وذوات البل صوت والرغاء: هو
الفرس. صوت والحمحمة: هو

الغنم. صوت والثغاء: هو
أوصبي. إمرأةا من الرقيق، من يغله والنفس: ما

الثياب. وقيل الحقوقا فيه تحفظ ما وهو رقعة والرقاع: جمع
وتضطرب. تتحرك وتخفق: أي

المال. أصناف من فيه روح ل وقيل: ما والفضة، والصامت: الذهب

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عبسسد قسسال: قسساما عنه الله رضي هريرةا أبي وعن
يسسا الشسسهادةا لسسه فقلنسسا: هنيئسسا حتفسسه، فيسسه فكان بسهم فرمي رحله يحل وسلم
محمسسد نفسسس والسسذي وسلم: «كل عليه الله صلى الله رسول قال الله، رسول

المقاسم» قسسال: تصبها لم الغنائم من أخذها نارا، عليه لتلتهب الشملة إن بيده
فقسسال خيسسبر يسسوما فقسسال: أصسسبت أوشسسراكين بشسسراك رجسسل فجسساء الناس ففزع

نسسار». مسسن (أو) شسسراكان نسسار مسسن وسلم: «شسسراك عليه الله صلى الله رسول
ومسلم. البخاري رواه

ّتشح القطيفة من أصغر الشملة: كساء بها. ُي

ورد المسلمين أموال حفظ من المجاهدين على يجب ما باب: في
: وغيرها كالسلحة المانات

أهلها». إلى المانات تؤدوا أن يأمركم الله تعالى: «إن الله قال

و أماناتكم وتخونوا ورسوله الله تخونوا ل آمنوا الذين أيها تعالى: «يا الله وقال
تعلمون». أنتم

قال: «آيسسة وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرةا أبي عن
عليه. خان» متفق ائتمن وإذا أخلف، وعد وإذا كذب، حدثا ثلثا: إذا المنافق

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي قسسالت: سسسمعت عنهسسا الله رضي النصارية خولة وعن
يسسوما النسسار فلهسسم حسسق بغيسسر اللسسه مسسال فسسي يتخوضسسون رجال يقول: «إن وسلم

البخاري. القيامة» رواه
يتصرفون. يتخوضون: أي
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رجل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: استعمل الساعدي حميد أبي وعن
قال: هسسذا حاسبه، جاء فلما اللتبية، بن يدعى سليم بني صدقات على الزد من

في جلست وسلم: «فهل عليه الله صلى الله رسول فقال هدية، وهذه مالكم،
اللسه فحمسد خطبنسا، ثسم صسادقا»، كنست إن هسديتك تأتيسك حتى وأمك أبيك بيت

ممسسا العمسسل علسسى منكسسم الرجسسل أسسستعمل فإني بعد، قال: «أما ثم عليه وأثنى
فسسي جلسسس أفل لسسي، أهسسديت هدية وهذه مالكم، فيقول: هذا فيأتي الله، ولني
منهسسا منكسسم أحسسد يأخسسذ ل واللسسه صسسادقا، كان إن هديته تأتيه حتى وأمه أبيه بيت
لقسسي منكم أحدا فلعرفن القيامة يوما يحمله تعالى الله لقي إل حقه بغير شيئا
حسستى يسسديه رفسسع تيعسسر» ثسسم شاةا أو خوار، لها بقرةا أو رغاء، له بعيرا يحمل الله
مسلم.  أذني» رواه وسمع عيني بصر بلغت قال: «هل ثم إبطيه، بياض رؤي

: للجهاد الولد باب: طلب

قسسال: وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عن عنه الله رضي هريرةا أبي عن
تسسسع أو امسسرأةا مئسسة علسسى الليلة لطوفن السلما عليهما داود بن سليمان «قال

شاء إن صاحبه: قل له فقال الله، سبيل في يجاهد بفارس يأتي كلهن وتسعين
بشسسق جسساءت واحسسدةا امسسرأةا إل منهسسن يحمسسل فلم الله، شاء يقل: إن فلم الله،

اللسسه سسسبيل فسسي لجاهسسدوا الله، شاء قال: إن لو بيده محمد نفس والذي رجل،
للبخاري. واللفظ ومسلم البخاري أجمعون». رواه فرسانا

: العداء على والترصد الطليعة باب: فضل

يسسأتي وسسسلم: «مسسن عليسسه اللسسه صسسلى النبي قال: قال عنه الله رضي جابر عن
ال الحسزاب، القسوما؟» يسوما بخبر بخسبر يسأتيني قسال: «مسن ثسم الزبيسر: أنسا، ق

حواريا نبي لكل إن وسلم عليه الله صلى النبي فقال الزبير: أنا، القوما؟» قال
للبخاري. واللفظ ومسلم البخاري الزبير» روا وحواريي

ِلص. والحواري: الناصر المخ

: الحرب في والخدعة باب: التورية

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول يكسن قال: لم عنه الله رضي مالك بن كعب عن
ومسلم. البخاري بغيرها. رواه ورى إل غزوةا يريد وسلم

غيره. إرادةا مع الشيء والتورية:إظهار

قسال: «الحسرب وسسسلم عليسه اللسه صسلى النسبي أن عنهما الله رضي جابر وعن
عليه. خدعة» متفق

: الجهاد في الخدمة باب: فضل
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أ أكثرنسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي مع قال: كنا عنه الله رضي أنس عن ظل
أفطسسروا السسذين وأمسسا شيئا، يعملوا فلم صاموا الذين فأما بكسائه يستظل الذي

وسسسلم: «ذهسسب عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي فقال وعالجوا وامتهنوا الركاب فبعثوا
للبخاري. واللفظ ومسلم، البخاري بالجر» رواه اليوما المفطرون

وعلفها. وسقيها لخدمتها البل أثاروا الركاب: أي فبعثوا

يتخلسسف وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول قال: كان عنه الله رضي جابر وعن
داود.  أبو لهم. رواه ويدعو ويردف، الضعيف فيزجي المسير، في

بالرفاقا.  ليلحقه يسوقه يزجي: أي
آخر. راكب خلف أو خلفه، يجعله ويردف: أي

: تصاب التي السرية أجر باب: في

عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد عن
ثلسسثي تعجلسسوا قسسد كسسانوا إل وتسسسلم، فتغنم تغزو سرية أو غازية من وسلم: «ما

أجسورهم» رواه لهسم تسم إل وتصساب تخفسق سسرية أو غازيسة مسن وما أجورهم،
مسلم.

: الغزوة من الرجوع أجر باب: في

قسسال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما، الله رضي عمرو بن الله عبد عن
داود. أبو كغزوةا» رواه «قفلة
الغزو. من هنا: الرجوع القفلة

: الجهاد في الصوم فضل باب: في

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال عنه الله رضي الخدري سعيد أبي عن
وجهسسه اليسسوما بسسذلك الله باعد إل الله سبيل في يوما يصوما عبد من وسلم: «ما

عليه. خريفا» متفق سبعين النار عن
الخريف: العاما.

قسسال: «مسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي عن عنه الله رضي أمامة أبي وعن
السسسماء بيسسن كمسسا خنسسدقا النسسار وبيسسن بينسسه اللسسه جعسسل الله سبيل في يوما صاما

الترمذي.  والرض» رواه

: والجيوش السرايا خإير باب: في

الصسسحابة وسسسلم: «خيسسر عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: قال عباس ابن عن
عشسسر اثنا يغلب ولن آلف، أربعة الجيوش وخير أربعمائة، السرايا وخير أربعة،
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وهسي سسرية، والترمسسذي. السسسرايا: جمسع داود وأبسسو أحمسد قلسة» رواه من ألفا
إليه. وترجع وتغير منه، تخرج الجيش من القطعة

: الله سبيل في الهجرة باب: فضل

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى النبي قال: قال عنه الله رضي السعدي الله عبد عن
والنسائي. أحمد العدو» رواه قوتل ما الهجرةا تنقطع «ل

يقول: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت فاكه أبي بن سبرةا وعن
فقسسال: تسسسلم السسسلما بطريسسق لسسه فقعد بأطرقه، آدما لبن قعد الشيطان «إن
الهجسسرةا بطريسسق لسسه قعسسد ثسسم فأسلم فعصاه آبائك، وآباء آبائك ودين دينك وتذر

فسسي الفسسرس كمثسسل المهسساجر مثسسل وإنمسسا وسسسماءك أرضسسك وتذر فقال: تهاجر
النفسسس جهد فهو فقال: تجاهد الجهاد بطريق له قعد ثم فهاجر، فعصاه الطول
رسسسول فقسسال فجاهد فعصاه المال ويقسم المرأةا فتنكح فتقتل فتقاتل والمال

يسسدخله أن اللسسه علسسى حقسسا كسسان ذلسسك فعسسل وسلم: «فمسسن عليه الله صلى الله
حقا كان غرقا الجنة» قال: «وإن يدخله أن الله على حقا كان قتل ومن الجنة،
الجنسسة» يسسدخله أن الله على حقا كان دابة وقصته أو الجنة، يدخله أن الله على
صحيحه. في حبان وابن النسائي رواه

أحسسد يشسسد الطويسسل الطسساء: الحبسسل بكسسسر الطسسول فسسي الفرس كمثل المهاجر
ول ويرعسسى فيسسه ليسسدور الفسسرس يد في الخر والطرف أوغيره، وتد في طرفيه
الغربة. بلد في كالمقيد المهاجر أن الشيطان: أي ومقصود يذهب،

: الجهاد في يرغبون الذين العذار أصحاب أجر باب: في

ل السسذين علسسى ول المرضسسى علسسى ول الضسسعفاء علسسى تعسسالى: «ليسسس الله قال
سسسبيل مسسن المحسنين على ما ورسوله، لله نصحوا إذا حرج ينفقون ما يجدون

أحملكسسم مسا أجسد ل قلت لتحملهم أتوك ما إذا الذين على ول رحيم، غفور والله
ّ حزنا الدمع من تفيض وأعينهم تولوا عليه ينفقون». ما يجدوا أل

غسسزوةا فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي مع قال: كنا عنه الله رضي جابر عن
معكسسم كسسانوا إل واديسسا قطعتسسم ول مسيرا، سرتم ما لرجال بالمدينة فقال: «إن

في شركوكم رواية: «إل العذر» وفي رواية: «حبسهم المرض» وفي حبسهم
له. واللفظ جابر رواية من مسلم ورواه أنس، رواية من البخاري الجر» رواه

: الجهاد دوام باب: في

عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول سمعت قال عنه الله رضي الله عبد بن جابر عن
يسسوما إلسسى ظاهرين، الحق على يقاتلون أمتي من طائفة تزال يقول: «ل وسلم

مسلم. القيامة» رواه
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السسدين هسسذا يسسبرح وسسسلم: «لسسن عليه الله صلى النبي عن سمرةا بن جابر وعن
مسلم. الساعة» رواه تقوما حتى ينمالمسل من عصابة عليه يقاتل قائما

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: سمعت عنه الله رضي عامر بن عقبة وعن
لعسسدوهم قاهرين الله أمر على يقاتلون أمتي من عصابة تزال يقول: «ل وسلم

مسلم. ذلك» رواه على وهم الساعة تأتيهم حتى خالفهم من يضرهم ل

: المة سياحة الجهاد أن باب: في

فسسي لسسي ائسسذن اللسسه رسسسول قسسال: يسسا رجل أن عنسسه اللسسه رضسسي أمامسسة أبي عن
فسسي الجهسساد أمسستي سسسياحة وسسسلم: «إن عليسسه اللسسه صلى النبي فقال السياحة،

داود. أبو وجل» رواه عز الله سبيل
الرض. في والذهاب الوطن مفارقة السياحة: هي

: الجهاد في الدعاء باب: في

مسسن بسسألف ممسسدكم أنسسي لكسسم فاسسستجاب ربكسسم تستغيثون تعالى: «إذ الله قال
مردفين». الملئكة

وثبت صبرا علينا أفرغ ربنا قالوا وجنوده لجالوت برزوا تعالى: «ولما الله وقال
الكافرين». القوما على وانصرنا أقدامنا

أصسسابهم لمسسا وهنوا فما كثير ربيون معه قاتل نبي من تعالى: «وكأين الله وقال
قسسولهم كسسان وما الصابرين، يحب والله استكانوا وما ضعفوا وما الله سبيل في
علسسى وانصسسرنا أقدامنا وثبت أمرنا في وإسرافنا ذنوبنا لنا اغفر ربنا قالوا أن إل

الكافرين». القوما

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن عنهمسسا الله رضي أوفى أبي بن الله عبد عن
قسساما ثسسم الشمس مالت حتى انتظر العدو فيها لقي التي أيامه بعض في وسلم

فسإذا العافيسة اللسه واسسألوا العسدو لقساء تتمنوا ل الناس فقال: «أيها الناس في
قسال: «اللهسسم  ثم.السيوف» ظلل تحت الجنة أن واعلموا فاصبروا، لقيتموهم

عليهسسم» وانصسسرنا اهزمهسسم الحسسزاب، وهسسازما السحاب، ومجري الكتاب، منزل
عليه. متفق

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنسسه الله رضي سعد بن سهل وعن
ن البسأس وعنسد النسداء عنسد تسردان: السدعاء قلما أو تردان ل وسلم: «ثنتان حي

داود. أبو بعضا» رواه بعضهم يلحم
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غسسزى إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: كان عنه الله رضي أنس وعن
أبسسو أقاتل» رواه وبك أصول وبك أحول، بك ونصيري عضدي أنت قال: «اللهم

والترمذي. داود

خسساف إذا كسسان وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي موسى أبي وعن
أبسسو شسسرورهم» رواه مسسن بسسك ونعوذ نحورهم في نجعلك إنا قال: «اللهم قوما
داود.

: المحاربين الكفار باب: اغتيال

خالسسد إلسسى وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: بعثني أنيس بن الله عبد عن
فسساقتله» قسسال: فقسسال: «اذهسسب وعرفسسات، عرنسسة نحسسو وكان الهذلي سفيان بن

إن مسسا وبينسسه بينسسي يكسسون أن لخسساف فقلت: إنسسي العصر صلةا وحضرت فرأيته
قال منه دنوت فلما نحوه إيماء أومئ أصلي وأنا أمشي فانطلقت الصلةا أؤخر

فسسي فجئتسسك الرجسسل لهسسذا تجمع أنك بلغني العرب من رجل قلت أنت، لي: من
بسسسيفي علسسوته أمكننسسي إذا حتى ساعة معه فمشيت ذاك، لفي قال: إني ذاك،
داود. أبو برد. رواه حتى

مات. برد: أي

أبسسي إلسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال: بعث عازب بن البراء وعن
ان عتيسك بن الله عبد عليهم فأّمر النصار من رجال اليهودي رافع رافسع أبسو وك
بسسأرض لسسه حصن في وكان عليه ويعين وسلم عليه الله صلى الله رسول يؤذي

عبسسد فقسسال بسسسرحهم، النسساس وراح الشسسمس غربت وقد منه دنوا فلما الحجاز
ّلسي للبسواب ومتلطسف منطلسق فإني مكانكم اجلسوا لصحابه الله أدخسل أن لع

النسساس دخسسل وقسسد حاجسسة يقضسسي كسسأنه بثوبه تقنع ثم ب البا من دنا حتى فأقبل
أغلسسق أن أريد فإني فادخل تدخل أن تريد كنت إن الله عبد البواب: يا به فهتف
علسسى الغسساليق علسسق ثسسم البسساب أغلق الناس دخل فلما فكمنت فدخلت الباب،

ُيسسمر رافسع أبسسو وكسان البسساب ففتحسست فأخذتها الغاليق إلى قال: فقمت وتد.
كلمسسا فجعلت إليه صعدت سمره أهل عنه ذهب فلما له، عللي في وكان عنده

إلسسي يخلصسسوا لسسم بسسي نسسذروا القسسوما قلت: إِن داخل من علي أغلقت بابا فتحت
من هو أين أدري ل عياله وسط مظلم بيت في هو فإذا إليه فانتهيت أقتله حتى

ضسسربة فأضسسربه الصوت نحو فأهويت هذا؟ فقال: من رافع، أبا فقلت: يا البيت
ِهش وأنا بالسيف غيسسر فسسأمكث السسبيت مسسن فخرجسست وصسساح شيئا، أغنيت فما َد

إن الويسسل، فقال: لمسسك رافع؟ أبا يا الصوت هذا فقلت: ما إليه دخلت ثم بعيد،
ثسسم أقتلسسه، ولم أثخنته ضربة قال: فأضربه بالسيف قبل ضربني البيت في رجل

فجعلسست قتلته أني فعرفت ظهره، في أخذ حتى بطنه في السيف ظبة وضعت
أا البواب أفتح أا، باب أنسسي أرى وأنسسا رجلسسي فوضسسعت له درجة إلى انتهيت حتى باب
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بعمامسسة فعصبتها ساقي فانكسرت مقمرةا ليلة في فوقعت الرض إلى انتهيت
أقتلتسسه؟ أعلسسم حسستى الليلة أخرج فقلت: ل الباب على جلست حتى انطلقت ثم

الحجاز أهل تاجر رافع أبا فقال: أنعي السور على الناعي قاما الديك صاح فلما
النسسبي إلى فانتهيت رافع أبا الله قتل فقد النجاء، فقلت أصحابي إلى فانطلقت

رجلسسي رجلسسك» فبسسسطت فقسسال: «ابسسسط فحسسدثته، وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى
البخاري. قط. رواه أشتكها لم فكأنها فمسحها

ترعى. التي بمواشيهم رجعوا بسرحهم: أي الناس راح
اختبأت. فكمنت: أي

والغاليق: المفاتيح.
الغرفة. وهي علية له: جمع وعللي
علموا. بي: أي ونذروا

قصدت. أي فأهويت
أقتله. لم شيئا: أي أغنيت فما

السيف. حد حرف السيف: أي وظبة
الموت. والنعي: خبر
أسرعوا. والنجاء: أي

: الله سبيل في النفقة فضل باب: في

أنبتسست حبسة كمثسل الله سبيل في أموالهم ينفقون الذين تعالى: «مثل الله قال
واسسسع واللسسه يشسساء لمسسن يضسساعف واللسسه حبسسة مئسسة سسسنبلة كل في سنابل سبع

عليم».

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: قال عنه الله رضي أمامة أبي عن
اللسسه، سسسبيل في خادما ومنيحة الله، سبيل في فسطاط ظل الصدقات «أفضل

الترمذي. الله» رواه سبيل في فحل طروقة أو
الشعر. من فسطاط: بيت

الفحل. يطرقها أن بلغت التي والطروقة: الناقة

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي إلسسى رجسسل قال: جسساء عنه الله رضي مسعود ابي وعن
صسسلى اللسسه رسسسول فقسسال الله»، سبيل في فقال: «هذه مخطومة بناقة وسلم

مخطومسسة» رواه كلهسا ناقسسة القيامةسسسبعمئة يسسوما بهسسا وسسسلم: «لسسك عليسسه الله
مسلم.

الخطاما. رأسها في مجعول مخطومة: أي

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: قسسال عنسسه الله رضي فاتك بن حزيم وعن
ضسسعف» رواه سسسبعمئة لسسه كتسسب اللسسه سسسبيل فسسي نفقسسة أنفسسق وسسسلم: «مسسن

الترمذي.
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: الجهاد على التحريض فضل باب: في

المسسؤمنين وحسسرض نفسسسك إل تكلسسف ل الله سبيل في تعالى: «فقاتل الله قال
تنكيل». وأشد بأسا أشد والله كفروا الذين بأس يكف أن الله عسى

منكسسم يكسسن إن القتسسال علسسى المسسؤمنين حسسرض النسسبي أيهسسا تعالى: «يا الله قال
والله الله بإذن ألفين يغلبوا ألف منكم يكن وإن مئتين يغلبوا صابرون عشرون

الصابرين». مع

الله رسول قال: قال عنه الله رضي النصاري عمرو بن عقبة مسعود أبي عن
مسلم. فاعله» رواه أجر مثل فله خير على دل وسلم: «من عليه الله صلى

قسسال: «جاهسسدوا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أن عنسسه اللسسه رضي أنس وعن
صحيح. بإسناد داود أبو وألسنتكم» رواه وأنفسكم بأموالكم المشركين

: الله بتقوى والمجاهدين أمراءه المام وصيةباب: 

أمر إذا وسلم، عليه الله صلى الله رسول كان«قال:  عنه الله رضي بريدةا عن
أرا مسسن معسسه وبمسسن اللسسه بتقسسوى خاصسسته فسسي أوصسساه سسسرية أو جيسسش علسسى أمي

أرا المسلمين بالله، كفر من قاتلوا الله سبيل في الله بإسم أغزوا«قال:  ثم خي
أدا تقتلوا ول تمثلوا ول تغدروا ول تغلوا ول أغزوا مسلم. . أخرجه»ولي

: الجهاد في الخيل فضل باب: في

قال: «الخيل وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي البارقي عروةا عن
عليه. والمغنم» متفق القيامة: الجر يوما إلى الخير نواصيها في معقود

الجبهة. على المسترسل الشعر وهو ناصية النواصي: جمع

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرةا أبي وعن
َبعه فإن بوعده، وتصديقا بالله إيمانا الله، سبيل في فرسا احتبس من ّيسسه ِشسس ور

البخاري. القيامة» رواه يوما ميزانه في وبوله وروثه

أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى
السيف عبدالله بن محمد أبوعمر وكتبه

هس1424 – الشيشان
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