
الجهاد ِكتاُب

الرباعي جاهد مصدر:  الجهاد"  الجهاد كتاب: "  قوله

.  العدو قتال في الجهد بذل وهو ،
الذي:  هو الكفاية فرض"  كفاية فرض وهو: "  قوله

في وصار ، الباقين عن سقط يكفي من به قام إذا

.  حكمه وهذا ، سنة حقهم
المسلمين عند يكون أن وهو ، شرط من فيه ولبد

يكن لم فإن ، القتال بها يستطيعون وقوة قدرة

إلقاء القتال في أنفسهم إقحام فإن قدرة لديهم

.  التهلكة إلى بأنفسهم
ويكون الجهاد يجب:  أي"  حضره إذا ويجب: "  قوله 

تعالى الله أن إل القتال النسان حضر إذا عين فرض

:  حالتين استثنى
ًا يكون أن:  الولى ؛ يذهب أن بمعنى لقتال متحرف

.  أكثر بقوة يأتي أن لجل
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ًا يكون أن:  الثانية أن له يذكر بحيث فئة إلى منحاز

تنهزم تكاد الخر الجانب من المسلمين من فئة

.  لها تقوية إليها يتحيز أن أجل من فيذهب
"  عدو بلده حصر أو: "  قوله
القتال عليه فيجب العدو بلده حصر إذا:  الثاني

ًا .  البلد عن دفاع
"  المام استنفره أو: "  قوله

.  انفروا المام قال إذا:  الثالث
ًا أربعون الرباط وتمام: "  قوله "  يوم
ًا هناك أن المؤلف أفاد رابط مصدر:  والرباط ، رباط

والثغر ، والكفار المسلمين بين الثغر لزوم:  وهو ،

أرض إلى منه العدو دخول يخشى الذي المكان:  هو

لواقعنا بالنسبة فيه يقال ما وأقرب ، المسلمين

السلمية الراضي بين التي الحدود أنه:  اليوم

.  يرابط أن للنسان فيسن ، الكفرية والراضي
مع بالتناوب النسان ذهب لو:  أي ساعة وأقله

أربعون:  وتمامه.  أجر له حصل واحدة ساعة زملئه

ًا .  يوم
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ًا يجاهد لم مسلمين أبواه كان وإذا: "  قوله إل تطوع

جهاد من فمعناه كافرين أبواه كان وإذا"  بإذنهما

. طاعتهما يلزمه فل التطوع
"  المسير عند جيشه المام ويتفقد: "  قوله
. والجيش المام يلزم ما بذكر الله رحمه المؤلف بدأ

الجيش"  المسير عند جيشه المام ويتفقد: "  وقوله

ذهب فإذا وصواريخ ودبابات طائرات فيه الن

، مثله منابه ينوب فما وخيل إبل من المكون الجيش

أو ، خبرة ذا كنت إن بنفسك إما تفقد:  للمام نقول

وينظر ، الجيش يتفقد الخبرة ذوي من به تثق بمن

ًا يكون حتى فيمنعه والفاسد فيقره الصالح .  صالح
"  والمرجف المخذل ويمنع: "  قوله

فيخذلهم القتال في الناس يزهد الذي:  والمخذل

 ؟ نجاهد لماذا:  فيقول

قوة يضعف أو العدو قوة يهول الذي:  هو والمرجف

قبلنا ذهبت الفلنية السرية:  مثلً فيقول ، المسلمين

.  كثير جيشهم العدو:  يقول أو ، وهزمت
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، الخمس بعد الربع بدايته في ينفل ان وله: "  قوله

" .  بعده الثلث الرجعة وفي
، الخمس بعد الربع بدايته في ينفل أن للمام:  أي

إذا المام أن هذا ومعنى ، بعده الثلث الرجعة وفي

أربعمائة دون يعني سرية وبعث ، العدو أرض دخل

بعد لكم:  لهم يقول أن فله القتال يبدؤون نفر

فإنها ذهبت إذا السرية هذه لن ؛ الربع الخمس

ًا أقل وهي تذهب بعد تبعث التي السرية من خوف

: فيقول خلفنا الجيش يقولون لنهم ؛ المام رجوع
ولكم ، منه الخمس نأخذ تغنمون وما وقاتلوا اذهبوا

مع الباقي يقسم ثم ، لكم خاصة الربع ذلك بعد

.  الجيش
ًا وكذلك الرجوع بعد:  أي بعده الثلث ينفل أن له أيض

من بقي من تتفقد ربما سرية فيبعث القتال وانتهاء ،

؛ الولى السرية عن وزادت ، الثلث لها ويجعل العدو

ًا أشد لنها الخوف هذا مقابل تعطى فلذلك ، خوف

ًا ًا الخرى على فتزاد:  أي ، عشر اثنى من واحد واحد
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عشر اثني من ثلثة لها الولى لن ؛ عشر اثني من

.  عشر اثني من أربعة لها وهذه
: طاعته"  معه والصبر طاعته الجيش ويلزم: "  قوله
ما وهو ، المام عن نائب هو الذي أميره طاعة أي

.  يعرف ما حسب أو القائد الن عرفنا في يسمى
وأن ، معه الصبر يلزم:  أي"  معه والصبر: "  وقوله

.  وننصرف نتخاذل ل
عدو يفجأهم أن إل بإذنه إل الغزو يجوز ول: "  قوله

بإذن إل الجيش غزو يجوز ل:  أي"  كلبه يخافون

وإذا ، الدفاع سبيل على إل المر كان مهما المام

لهم فحينئذ وأذاه شره أي كلبه يخافون عدو فاجأهم

ًا القتال لتعين أنفسهم عن يدافعوا أن .  إذ
"  قوله دار في عليها بالستيلء الغنيمة وتملك: 

وهزم ، أعداءهم المسلمون قاتل إذا:  أي"  الحرب

فإن ، المال على المسلمون واستولى ، العداء

ًا يكون المال دار في كانوا ولو ، للمسلمين ملك

.  الكفار ديار في أي الحرب
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أرضهم عليهم ودخلنا ، الكفار قاتلنا لو:  فمثلً

كانت ولو ، الموال نملك فإننا الموال وتركوا وهربوا

السلم بلد إلى نحوزها أن يلزم ول ، الحرب دار في

"  المؤلف قول معنى هذا ، فل"  الحرب دار في: 

.  السلم ديار إلى نحوزها أن يشترط
"  القتال أهل من الوقعة شهد لمن وهي: "  قوله
فإنه منهم شهد فمن ، يقاتلون الذين الرجال وهم

ل فإنه الحرب انتهاء بعد جاء من وأما ، له يقسم

الحرب بدء قبل انصرف من وكذلك ، منها له شيء

.  شيء منها له ليس فإنه
المام على يعود الضمير"  الخمس فيخرج: "  قوله

كقائد عنه ينوب من أو المام يخرج:  أي نائبه أو

فيخرج ؛ الغنيمة خمس:  أي الخمس مثلً الجيش

  القرآن في الله ذكر ما على ويصرف الخمس
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