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اجلفاد

مػفوم اجلفــاد
الصؽ أن اجلفاد مـ دظائؿ افديـ وؾضائؾف وـذا مـ صعائره افعظقؿة بؾ جعؾف بعض افعؾامء مـ أرـان اإلشالم ,
ـام جاء يف بعض افروايات مـ حديث حذيػة بـ افقامن ـام رواه ادروزي وؽره.
وؿد صـػ افعؾامء يف ؾضؾ اجلفاد وأحؽامف وآدابف مصـػات ـثرة جدً ا .
وؿد جعؾ افـبل ﷺ اجلفاد هق افتايل فإليامن وذفؽ فؾحديث افذي جاء ؾقف " ُسئِ َل َر ُس ُ
ول اَّللهِ َص هذ اَّللهُ َع َؾ ْق ِه
قل ُ :ث هم َما َذا ؟ َق َال ُ " :ث هم ِْ
اجل َفا ُد ِِف َسبِ ِ
ي إَ ْع ََم ِل َأ ْف َض ُل ؟ َق َال  :إِ َيَم ٌن بِاَّللهِ َو َر ُسولِ ِه " ِ .ق َ
قل اَّللهِ " .
َو َس هؾ َم َ " ،أ ُّ
ِق َ
ور " .
ز ٌ
قل ُ :ث هم َما َذا ؟ َق َال ُ " :ث هم َح ٌّج َم ْ ُ
واجلفاد مـ ادسائؾ افتك دخؾ ؾقفا مغؾقضات ـثرة مـ جفة بقان األحؽام وشقء افػفؿ وافتغققب ; فذا حتتاج إػ
تبغ وإيضاح ويـبغل ظذ افعؾامء وضالب افعؾؿ تبغ أحؽامف وتصحقح األخطاء افعارضة ظؾقف .
وادراد باجلفاد هق اشتػراغ اجلفد وذفؽ أن االكسان يبذل جفده ووشعف فعؿؾ يشء ما  ,وذفؽ مـ جفة ظؿؾ
افطاظات وترك ادحرمات أو افدظقة إػ اهلل تعاػ وبقان احلجة وهق داخؾ يف جفاد افـػس وهلذا يؼقل اهلل تعاػ
﴿ َف َال تُطِ ِع ا ْلؽَافِ ِرين وج ِ
اهدْ ُه ْم بِ ِه ِج َفا ًدا َكبِ ًرا
َ َ َ

﴾ ] الػرقان  [ 52 :ؿال مجاظة مـ ادػرسيـ هق (جفاد

افؾسان)وهق بقان احلجة وبقان افدفقؾ ورد ضرائؼ أهؾ األهقاء  ,ومـ جفة أخرى هق جفاد افؼتال (جفاد
افسـان) وهق صؾة ادسؾؿغ بعدوهؿ يف مقاضع افؼتال .
كاؾرا يف شبقؾ اهلل تعاػ .
فذا يـبغل افتعرف ظذ أحؽام اجلفاد وآدابف وتػاصقؾف وفق مل يؽـ ادسؾؿ ً

) سٚاٖ اٌبخاس : ٞوتاب اٌحج ِٚ ، )1519 ( ،سٍُ ( .)83
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اجلفاد

فضائل اجلفــاد
ال يؽاد اإلكسان جيد صقئا مـ األظامل وافؼربات وافطاظات ادتعدية تتساوى يف ؾضؾفا مع ما جاء يف ؾضؾ اجلفاد.
وؿد جاء يف ؾضؾ اجلفاد مـ افـصقص افقء افعظقؿ مـفا :
ف ك ُْمتِ ِ
ِ
 )1ؿقل اهلل تعاػ ﴿ َو َمن ُي َؼاتِ ْل ِِف َسبِ ِ
قه َأ ْج ًرا َعظِ ًقَم ﴾ ] الـساء .[ 74 :
ب َف َس ْو َ
قل اَّللهِ َف ُق ْؼت َْل َأ ْو َيغْؾ ْ
قل ُ :ث هم َما َذا ؟ َق َال ُ " :ث هم ِْ
ي إَ ْع ََم ِل َأ ْف َض ُل ؟ َق َال  :إِ َيَم ٌن بِاَّللهِ َو َر ُسولِ ِه ِ .ق َ
اجل َفا ُد ِِف
 )2ؿقل رشقل اهلل ﷺ " َأ ُّ
َسبِ ِ
قل اَّللهِ "
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
قب َأ ْك ُػ ُس ُف ْم بِ َل ْن َيتَخَ هؾ ُػوا َعـِّي َ ،وٓ
 )3ؿقل رشقل اهلل ﷺ " َوا هلذي َك ْػِس بِ َقده َل ْوٓ َأ هن ِر َجآ م َن ادُْ ْممـ َ
ني ٓ تَط ُ
ت َع ْن َ ِ
قل اَّللهِ َ ،وا هل ِذي َك ْػ ِِس بِ َق ِد ِه َل َو ِد ْد ُت َأ ِِّّن ُأ ْقت َُل ِِف َسبِ ِ
َس هي ٍة َت ْغزُو ِِف َسبِ ِ
قل اَّللهِ ُث هم
َأ ِجدُ َما َأ ْْحِ ُؾ ُف ْم َع َؾ ْق ِه َ ،ما َ ََت هؾ ْػ ُ
َأ ْح َقا ُ ،ث هم ُأ ْقت َُل ُث هم َأ ْح َقا ُ ،ث هم ُأ ْقت َُل ُث هم َأ ْح َقا ُ ،ث هم ُأ ْقت َُل ُث هم َأ ْح َقا " ويف هذا متـك افـبل ﷺ أن يؿقت يف شبقؾ اهلل

تعاػ ثؿ يعقد فؾحقاة ؾقؼتؾ مرة أخرى وهذا دا جيده افشفقد مـ مـزفة ظافقة ومؽاكة

ظافقة  ,ومل يتؿـك افـبل ﷺ

تؽرارا
افرجقع إػ ا فدكقا وهق يف مؼام افـبقة وهل مرتبة رشيػة وفق مل يؿت صفقدً ا بؾ متـك ذفؽ
ً

يف افؼتال يف

شبقؾ اهلل تعاػ دا يدل ظذ ؾضؾ اجلفاد وأمهقتف وأثره يف ككة افديـ باظتباره حػظ فرضوريات افديـ وافـػس
وادال وافعرض وفقازم ذفؽ مـ جفة األرض وحػظ حؼقق ادسؾؿغ ظامة .
ات َع َذ ُ ْع َب ٍة ِم ْن كِ َػ ٍ
ات َو َ ْ َي ْغ ُز َو َ ْ ُ َدِّ ْ
اق "
ث بِ ِه َك ْػ َس ُه َم َ
 )4ؿقفف ﷺ يف بقان ؾضؾ اجلفاد يف دؾع افـػاق " َم ْن َم َ
يعـك أن اإلكسان إذا مل يػؽر بشعرة اجلفاد ؾفذا إصارة إػ وجقد افـػاق يف ؿؾبف .
َان َف ِ
رس ِه ِف َسبِ ِ
اش الـ ِ
 )5ؿقفف ﷺ " ِم ْن َخر َم َع ِ
هاس َر ُج ٌل ُُم ْ ِس ٌ
طر َعذ َمتـ ِ ِه ُ ،ك هؾ ََم َس ِؿ َع َه ْق َع ًة َأ ْو
ك ِعـ َ
قل اَّلله َ ،ي ُ
طار َع َؾ ْق ِه َي ْبت َِغي ا ْل َؼ َ
تل َ ،أو ادَ ْو َت م َظاكهه" .
َف ْز َع ًة َ ،

) سٚاٖ اٌبخاس : ٞوتاب اٌحج ِٚ ، )1519 ( ،سٍُ ( .)83
) سٚاٖ اٌبخاس – ٞوتاب اٌجٙاد ( . )2797
) سٚاٖ ُِسٍُْ ( . ) 3644
) سٚاٖ ِسٍُ  :وتاب اإلِاسة ،باب فضً اٌجٙاد ٚاٌشباط (  )1503 /3سلُ ( . )1889
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اجلفاد

الـػور من اجلفاد
ِ
ب َع َؾ ْقؽ ُُم ا ْل ِؼت َُال َو ُه َو ك ُْر ٌه َلؽ ُْم ﴾ ]البؼرة
ترتبط رشظة اجلفاد بقء مـ ـراهقة افـػس وذفؽ فؼقل اهلل تعاػ ﴿ كُت َ
اكػروا ِخ َػا ًفا وثِ َؼ ًآ وج ِ
ِ
اهدُ وا بِ َل ْم َوالِؽ ُْم َو َأك ُػ ِسؽ ُْم ِِف َسبِ ِ
قل اَّللهِ ََٰذلِؽ ُْم َخ ْ ٌر هلؽ ُْم إِن كُـت ُْم
َ َ
َ
 , [ 216 :وؿقفف تعاػ ﴿ ُ
ون﴾ ]التوبة  [41:وهذا افؽره فؼيعة اجلفاد دا يتعارض مع افـػس بام ؾقفا مـ ضؿع ورشه فؾدكقا وجفؾ
َت ْع َؾ ُؿ َ
بػضؾ اجلفاد افعظقؿ .
ويف ؿقل اهلل تعاػ ﴿ٓ ُي َؽ ِّؾ ُ
ف اَّللهُ َك ْػ ًسا إِ هٓ ُو ْس َع َفا ﴾ ]البؼرة  [286 :دالفة ظذ وجقد افؽؾػة و افتؽؾقػ ظذ ؿدر
افطاؿة وافقشع وهلذا دا ـان افـػاق صديد ظذ افـػقس وافطؿع وافؼه يف افـػقس دل اجلفاد ظذ افتؿققز

افذي

ياميز بف اهلل ادسؾؿغ ظـ ادـاؾؼغ مـ جفة تغؾقب ككة ديـ اهلل ظذ حظقظ افـػس ; ؾافذيـ يممـقن بؼيعة
اجلفاد ويػؽرون هبا ويممـقن هبا وفق مل يؼقمقن هبا خرجقا بلكػسفؿ مـ صعب افـػاق
ات َع َذ ُ ْع َب ٍة ِم ْن كِ َػ ٍ
ُ َدِّ ْ
اق " .
ث بِ ِه َك ْػ َس ُه َم َ

" َم ْن َم َ
ات َو َ ْ َي ْغ ُز َو َ ْ

وـؾام َظ ُظؿ األمر َظ ُظؿ األجر يعـل دا َظ ُظؿ أثر اجلفاد ظذ كػس اإلكسان َظ ُظؿ أجره  ,ؾؿثال يف صالة افػجر يعظؿ
األجر دا ؾقفا مـ ثؼؾ ظذ ادـاؾؼغ  ,وـذفؽ افقضقء باداء افبارد يف افشتاء افشديد  ,وادممـ احلؼ هق افذى
يغؾب رشيعة اهلل ظذ هقى افـػس.
ورشيعة اجلفاد تتعارض مع افؼه وحب افبؼاء ; فذفؽ ظظؿ أجرها وأجر افعامؾغ هبا بؾ وأجر ادػؽريـ ؾقفا
وإن مل يعؿؾقا هبا  ,باظتبار ـقكف ظالؿة ظذ اإليامن يف ؿؾب اإلكسان .
اخل ِؿقص ِة إِ ْن ُأعطِي ر ِِض وإِ ْن َ يع َط س ِ
وؿد جاء ظـ افـبل ﷺ "ت َِع َس َع ْبدُ الدِّ يـ ِ
خ َط ت َِع َس
َار َو َع ْبدُ الدِّ ْر َه ِم َو َع ْبدُ َْ َ
ْ َ َ َ َ ُْ ْ َ
قك َف َال ا ْك َت َؼ َش ُطوبى لِعب ٍد ِ
آخ ٍذ بِ ِعـ ِ
قل اَّللهِ َأ ْ َع َ ْ
َان َف َر ِس ِه ِِف َسبِ ِ
َس َوإِ َذا ِ َ
َان ِِف
ْز ٍة َقدَ َما ُه إِ ْن ك َ
َ َْ
َوا ْك َتؽ َ
ث َرأ ُس ُه ُمغ َ ه
َان ِِف ِْ
ِْ
السا َق ِة إِ ْن ْاست َْل َذ َن َ ْ ُي ْم َذ ْن َل ُه َوإِ ْن َ َػ َع َ ْ ُي َش هػ ْع " .
السا َق ِة ك َ
احل َر َاس ِة َوإِ ْن ك َ
احل َر َاس ِة ك َ
َان ِِف ه
َان ِِف ه

) سبك تخش٠جٗ أظش . 5
) اٌحذ٠ث بٙزا اٌٍفظ أخشجٗ اٌطبشأ ٟف ٟاٌّعجُ األٚسظ ( ج  ) 94 / 3بشلُ اٌحذ٠ث ( ٚ ،) 2595بٕح ٖٛأخشجٗ اإلِاَ اٌبخاس ٞف ٟصح١حٗ ف ٟوتاب اٌجٙاد ٚاٌس١ش
باب اٌحشاست ف ٟاٌغض ٚف ٟسب ً١هللا ٚ ،ف ٟوتاب اٌشلاق باب ِا ٠تم ِٓ ٝفتٕت اٌّاي .
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اجلفاد

يتضح مـ احلديث افسابؼ افتالزم حقث ذـر افـبل ﷺ افطؿع وافؼه ثؿ ذـر اجلفاد ومها متضادان  ,واهلل تعاػ
ال يؼع أمر إال وهق خر فألمة  ,ؾؼد يػؼد اإلكسان حقاتف وفؽـف ال يػؼد ح ًظا  ,ؾجعؾ اهلل فف يف اآلخرة ما جعؾ
افـبل ﷺ يتؿـك أن يعقد ؾقؼتؾ وهق يف مرتبة افـبقة وهق مـ ؿال " َأكَا َش ِّقدُ َو َف ِد آ َد َم َي ْق َم ا ْف ِؼ َقا َم ِة َو َأ َّو ُل َم ْـ َيـ َْش ُّؼ
ز َو َأ َّو ُل َصاؾِ ٍع َو َأ َّو ُل ُم َش َّػ ٍع " .
َظـْ ُف ا ْف َؼ ْ ُ
ِ
ب َع َؾ ْقؽ ُُم ا ْل ِؼت َُال َو ُه َو ك ُْر ٌه َلؽ ُْم ﴾ ]البؼرة [ 216 :يليت
وافـػقرمـ اجلفاد وافؽره افذي جاء يف ؿقفف تعاػ ﴿كُت َ
أيضا مـ جفة ؾؼد ادال ; ؾلـثر افـاس شعة يف ادال هؿ أـثرهؿ كػرة مـ افؼتال واجلفاد  ,وما افتقيل يقم افزحػ
ً
كػس أو ٍ
إال خماؾ ًة ظذ بؼايا افدكقا مـ ٍ
ت َر ُس َ
مال أو ٍ
ول
ز َة ْب ِن َأ ِِب َفاكِ ٍه َق َال َس ِؿ ْع ُ
زوج أو وفد  ,وهلذا جاء " َع ْن َس ْ َ
ان َق َعدَ ِٓ ْب ِن آ َد َم بِ َل ْط ُر ِق ِه َف َؼ َعدَ َل ُه بِ َط ِر ِ
يق ْ ِ
اَّللهِ َص هذ اَّللهُ َع َؾ ْق ِه َو َس هؾ َم َي ُؼ ُ
اإل ْس َال ِم َف َؼ َال َل ُه َأت ُْسؾِ ُم َوت ََذ ُر ِديـ َ
ول إِ هن ه
َك
الش ْق َط َ
يق ْ ِ
ك وآب ِ
ِ
ِ
اْل ْج َر ِة َف َؼ َال َأ ُُت ِ
قك َق َال َف َع َصا ُه َف َل ْس َؾ َم ُث هم َق َعدَ َل ُه بِ َط ِر ِ
اج ُر َوت ََذ ُر َأ ْر َض َ
اء َأبِ َ
ك َو َس ََم َء َك َوإِك َهَم َم َث ُل
ين آ َبائ َ َ َ
َود َ
َ
اجلف ِ
س َوادَْ ِ
ادُْ َف ِ
اج َر َق َال ُث هم َق َعدَ َل ُه بِ َط ِر ِ
اد َف َؼ َال َل ُه ُه َو َج ْفدُ الـه ْػ ِ
اج ِر ك ََؿ َث ِل ا ْل َػ َر ِ
ال
يق ِْ َ
س ِِف ال ِّط َو ِل َق َال َف َع َصا ُه َف َف َ
ِ
اهدَ َف َؼ َال َر ُس ُ
ول اَّللهِ َص هذ اَّللهُ َع َؾ ْق ِه َو َس هؾ َم َف َؿ ْن َف َع َل َذلِ َ
ك
َف ُت َؼات ُل َف ُت ْؼت َُل َف ُتـْؽ َُح ادَْ ْر َأ ُة َو ُي َؼ هس ُم ادَْ ُال َق َال َف َع َصا ُه َف َج َ
َان َح ًّؼا َع َذ اَّللهِ َع هز َو َج هل َأ ْن ُيدْ ِخ َؾ ُه َْ
َان َح ًّؼا َع َذ اَّللهِ َأ ْن ُيدْ ِخ َؾ ُه َْ
َان َح ًّؼا
اجلـه َة َوإِ ْن غ َِر َق ك َ
اجلـه َة َأ ْو ُقتِ َل ك َ
ِمـ ُْف ْم َف ََم َت ك َ
َان َح ًّؼا َع َذ اَّللهِ َأ ْن ُيدْ ِخ َؾ ُه َْ
َع َذ اَّللهِ َأ ْن ُيدْ ِخ َؾ ُه َْ
اجلـه َة " .
اجلـه َة َأ ْو َو َق َص ْت ُه َدا هب ُت ُه ك َ

وأظظؿ طؾؿ وؿع ظذ رشيعة اجلفاد يف افزمـ ادتلخر أن ـثر مـ األمؿ تريد تغققب هذه افؼيعة فتغؾقب حظقظ
افـػس  ,ؾػل ـثر مـ بؾدان افعامل حماوالت فتغققب رشيعة اجلفاد وحذؾفا مـ افدواويـ
فطباظة مصحػ كزع مـف آيات اجلفاد وآيات افتشديد مع خمافػل ادسؾؿغ

 ,بؾ وصؾ هبؿ األمر

وأظدائفؿ  ,واهلل حاؾظ ديـف فؼقفف

تعاػ ﴿ إِكها ك َْح ُن َك هز ْلـَا ِّ
ون ﴾ ] احلجر  [ 9 :وهذا افتبديؾ ما ـان فقؽقن إال فشدة افتعؾؼ
الذك َْر َوإِكها َل ُه َحلافِ ُظ َ
بافدكقا بقء ال مثقؾ فف شقاء ـان ذفؽ يف أمة اإلشالم أم ؽرها مـ األمؿ .

) سٚاٖ ِسٍُ ( . ) 6079
) سٚاٖ إٌسائٚ ، )2124 ( ٟأحّذ ف ٟاٌّسٕذ ( .)15528
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اجلفاد

اجلفاد واكتشار اإلسالم
ظظقام وأمره بتبؾقغ افديـ  ,وتبؾقغ افديـ فف وجفان وجف افطقاظقة وهق األصؾ
أمرا ً
اهلل تعاػ أكزل ظذ افـبل ﷺ ً
ووجف افؽراهة .
ت ِْ
اجل هن َو ْ ِ
كس إِ هٓ لِ َق ْع ُبدُ ون ﴾ ]الذاريات
﴿و َما َخ َؾ ْؼ ُ
اإل َ
واالبتداء يف افديـ مـ جفة افطقاظقة ؾؽام ؿال اهلل تعاػ َ
 [ 56:ؿال افعؾامء يعبدون اهلل شقاء ضقظا أو ـرها .
واهلل تعاػ يعؾؿ اختالف افعؼقل وصتاهتا ؾلكزل حؽام وأمر األمة بافـزول إفقف إما بافطقاظقة وهذا األصؾ أو
بافؽراهقة .
واألصؾ يف افدظقة ( افطقاظقة ) ال (افؽراهة) ; وفذفؽ دظا افـبل ﷺ بؾساكف ثؿ دظا بسـاكف  ,ؾافدظقة اكتؼت
بافؾسان واكتؼت بافسـان مجق ًعا  ,ومـ يؼقل باكتشار االشالم بافؾسان ؾؼط ؾفذا مـ ادػاهقؿ احلادثة اخلاضئة ,
ؾؼد ؿال حسان بـ ثابت يف مدح افـبل ﷺ :
دهرا بؿؽ َة ُُيب
دعا ادصطػى ً
ُ
صؾت بِؽ ِّػ ِه
والسقف
فؾَم دعا
ٌ

وخطاا
جاكب
وقد ٓن مـه
ُ
ٌ
له أسؾؿوا واستسؾؿوا وأكابوا

ؾفـاك مـ افـاس مـ يـؼاد فؾـظام ضقاظقة و هـاك أكاس يـؼادون خماؾة إكزال افعؼقبة وهذا أمر ؾطري تممـ بف ـؾ
أمر ؾطري حتك ادالحقد يعؾؿقن هبذه افػطرة و يممـقن هبا ,وفذفؽ جاء
افعؼقل  ,ؾنكزال افعؼقبة ألمر االكضباط ٌ
ﷺ" َيا َم ْع ََش ْإَك َْص ِ
ار َأك ِْر ُموا
ظـ افـبل ﷺ ـام يف مسـد أمحد دا وؾد ظبد افؼقس وؿدمقا رشقل اهلل ؿال
َ
ِ
ِِ
ني َو َٓ َم ْوت ِ
اهؽ ُْم ِِف ْ ِ
ين إِ ْذ
َر ُمؽ َْره َ
اإل ْس َال ِم َأ ْ َب ُه َ ْقئًا بِؽ ُْم َأ ْ َع ًارا َو َأ ْب َش ًارا َأ ْس َؾ ُؿوا َطائع َ
ُور َ
إِ ْخ َوا َكؽ ُْم َفنِ هَّن ُ ْم َأ ْ َب ُ
ني غ ْ َ
َأ َبى َق ْو ٌم َأ ْن ُي ْسؾِ ُؿوا َحتهى ُقتِ ُؾوا " حقث دخؾقا يف اإلشالم دون ؿتال ـسائر افؼبائؾ ممـ آمـقا خماؾة افرشقل
ﷺ ,ؾػطرة اإلكسان جمبقفة ظذ ادؽابرة وافؼؾقب حتتاج إػ ؾتح ادغافقؼ .

) أظش ِ :جّٛع اٌفتا 204 ٚ ،184 /3 ، ٞٚروش اٌش١خ عبذاٌعض٠ض بٓ باص  :أْ ٘زا اٌشعش ُ٠شٌ ٜٚحساْ بٓ ثابت سض ٟهللا عٕٗ.
) سٚاٖ أحّذ ف ٟاٌّسٕذ  ،ج.)432 (3
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اجلفاد

وادغافقؼ إما أن تؽقن ضؿع دكقا وإما أن تؽقن وهؿ شقادة  ,وافـبل ﷺ دظا أؿقام ـؼقم ـرسى وؿقك مـفؿ مـ
آمـ بؼؾبف يف ذاتف وفؽـ ـابر ; وهلذا ُ ِ
رشع يف اإلشالم أمقر فػتح مغافقؼ افؼؾقب .
ومغالقق الؼؾوا تػتح من جاكبني :
جاكب التللقف  :ـنكػاق ادال فؽسب افؼؾقب وهلذا جاء مـ مصارف افزـاة ادمفػة ؿؾقهبؿ ـام يف احلديث " َما
ني َج َب َؾ ْ ِ
ول اَّللهِ َص هذ اَّللهُ َع َؾ ْق ِه َو َس هؾ َم َ ،ع َذ ْ ِ
ُسئِ َل َر ُس ُ
ني ،
اء ُه َر ُج ٌل َ ،ف َل ْع َطا ُه َغـ ًََم َب ْ َ
اإل ْس َال ِم َ ْقئًا  ،إِ هٓ َأ ْع َطا ُه َ ،ق َال َ ،ف َج َ
ِ
ِ
ِِ
اء َٓ َ ْ َشى ا ْل َػا َق َة " يعـك أن وراءه مـ ادال ما ال
َف َر َج َع إِ ََل َق ْومه َ ،ف َؼ َال َ :يا َق ْو ِم َأ ْسؾ ُؿوا َ ،فنِ هن ُ َ هؿدً ا ُي ْعطي َع َط ً
خيشك افػؼر بعده .
وجاكب الؼوة  :وهق إزافة احلجب افتك تؽقن ظذ افؼؾب فتظفر احلجة فؾؼؾب مـ ؽر حائؾ .
ؾؼؾقب افـاس إذا صدأت بافباضؾ حتتاج إػ إزافة هذا افصدأ بافؼقة وافـػرة

 ,ؾؿث ً
ال اإلكسان إذا ـان يف طؾؿة

وخرج إػ افـقر جيد ُكػرة وفؽـ إذا امتـع مـ ذفؽ فقجقد هذه افـػرة و ُدؾع إػ افـقر فقطؿئـ بف ؾنكف يسؽـ إفقف
وال يؿؽـ أن يعقد فؾظؾؿة مرة أخرى .
واألمثؾة ظذ ذفؽ ـثرة جدً ا ؾؽان افرجؾ فقليت رشقل اهلل ﷺ وهق أبغض افـاس إفقف  ,ؾقخرج مـ ظـده ما جيد
ظذ وجف األرض مـ هق أحب إفقف مـ رشقل اهلل ﷺ.
هلذا رشع اجلفاد ال إلثبات احلجة ال فتؼريرها وفؽـ إلزافة احلجب مـ افؼؾقب

; ؾافؼقة ال تغرس احلؼ وإكام

ُتزيؾ ادقاكع ظـ وصقل احلؼ إػ افؼؾب .
وهـاك أمثؾة ـثرة شقاء ظذ مستقى األؾراد أو ظذ مستقى افدول اإلشالمقة رش ًؿا وؽر ًبا مـفؿ مـ دخؾ يف
ـرها.
اإلشالم ضق ًظا ومـفؿ مـ دخؾ ً
وثؿة كظرة ضرأت ظذ افعامل اإلشالمل ؾؿع وجقد االشتعامر طفرت مدارس تؼقل بعدم وجقد جفاد افطؾب وال
تؼر إال جفاد افدؾع وافدؾاع ظـ افـػس ؾؼط مما يشسك ؾقف حتك احلققان وهبذا خيرجقن اإلكسان مـ دائرتف
اإلكساكقة إػ دائرتف احلققاكقة افتك يشسك ؾقفا مع شائر افبفائؿ واألكعام .

) سٚاٖ ِسٍُ ( ٚ ، )2312احّذ ف" ٟاٌّسٕذ" ( .)14061
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اجلفاد

الصحابة واجلفاد
فؼد ـان افبقن بغ افؼدرة ادادية فؾصحابة وبغ أظدائفؿ مـ افػرس وؽرهؿ أظظؿ مـ افبقن يف افؼدرة ادادية بغ
ِ
ت لِرس ِ
ز َاء َي ُؼ ُ
ول اَّللهِ
ادسؾؿغ ادتلخريـ اآلن وخصقمفؿ  ,ؾؽام جاء َ " ع ْن َأ ِِب إِ ْس َح َق َق َال َس ِؿ ْع ُ
ولُ :أ ْهد َي ْ َ ُ
ت ا ْل َ َ
ني ه ِذ ِه َدـ ِ
ون ِمن لِقـِفا َف َؼ َال َأ َتعجب َ ِ ِ
ِ
ِ
َاد ُ
يل
وَّنَا َو َي ْع َج ُب َ ْ َ
ون م ْن ل ِ َ
ْ َ ُ
َص هذ اَّللهُ َع َؾ ْقه َو َس هؾ َم ُح هؾ ُة َح ِر ٍير َف َج َع َل َأ ْص َحا ُب ُه َي ْؾؿ ُس َ

ِ
اذ ِِف َْ ِ
سع ِد ب ِن مع ٍ
ني " أصار افـبل ﷺ ايل أن هذه ادـاديؾ افتك يعجب مـفا افصحابة وهل
اجلـهة َخ ْ ٌر مـ َْفا َو َأ ْل َ ُ
َ ْ ْ ُ َ
افتك يف زماكـا يؾبسفا أشقاد افغرب وما يػقؿف وبرؽؿ هذا افبقن افشاشع يف أمر ادادة يـتكون ويتؿؽـقن ألن
متاع افدكقا صغر بلظقـفؿ  ,وذفؽ أن افعزة وافتؿؽغ إكام ثبات وؿقة فإليامن ؿبؾ أن تؽقن ككة مادية .

اضة وعؿر عذ ٍ
اجلراح ،فلتوا عذ َ َ
وؿد جاء يف األثر (خرج عؿر بن اخل هطاا إَل ه
َم َ
كاقة،
الشام ومعـا أبو عبقدة ابن ه
فـزل عـفا وخؾع خ هػقه فوضعفَم عذ عاتؼه وأخذ بزمام كاقته فخاض هبا ادخاضة؛ فؼال أبو عبقدة :يا أمر
يرسِّن
ادممـني! أأكت تػعل هذا؟ َتؾع خ هػقك وتضعفَم عذ عاتؼك وتلخذ بزمام كاقتك وَتوض هبا ادخاضة؟ ما ُّ
ٕمة ؿد صذ اَّلل عؾقه وسؾم!
ه
غرك أبا ُعبقدة جعؾتُه كؽآً ه
أن أهل البؾد استَشفوك!فؼال عؿر :أوه! لو ي ُؼ ْل ذا ُ
أذل قو ٍم فلعزهكا اَّلل باإلسالمِ ،فؿفَم َك ْط ُؾب ِ
الع هز ِ
إكها كـها ه
بغر ما أعزهكا اَّللُ به أذ هلـا اَّلل " ويف هذه افؼصة إصارة إػ
َ
اضؿحالل افدكقا يف ؿؾب ظؿر افذى يؿؾؽ جزيرة افعرب ويؿؾؽ افشام وافعراق ومك اضؿحالالً صديد جدً ا
وتعظقؿ فـكة اهلل تعاػ وديـف يف ؿؾبف .
وهلذا مل يؽـ افـبل ﷺ يقيل أحدً ا إال مـ ثبت مـ جفة ؿقة إيامكف وبصرتف ودرايتف  ,واخلؾػاء افراصدون ـاكقا ال
خياؾقن ؿؾة افعدد وافعدة وإكام ـاكقا خياؾقن ؿؾة وضعػ اإليامن .
وهلذا دا ضعػ اإليامن يف ؿؾقب افـاس ؿقى ظؾقفؿ مـ هؿ أضعػ مـفؿ وهؿ افقفقد افذيـ ال يؼاتؾقن إال مـ
وراء اجلدر ,ؾؾزم ظذ ادسؾؿغ مراجعة أكػسفؿ مـ جفة اإليامن .

) سٚاٖ ِسٍُ ( . )4514
) سٚاٖ اٌحاوُ ف ٟاٌّستذسن ( )61 /1عٓ طاسق بٓ شٙاب .
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اجلفاد

أكواع اجلفاد
يـؼسؿ اجلفاد إػ جفاد افـػس وجفاد افؼتال مـ جفة افـقع  ,ويـؼسؿ إػ جفاد افدؾع وجفاد افطؾب مـ جفة
افتؼيع .
جفاد الطؾب :
ِ
ين ُك ُّؾ ُه َّللهِ ﴾ ] إكػال  [39:إصارة إػ جفاد افطؾب .
ُون فِ ْتـَ ٌة َو َيؽ َ
وه ْم َحت َٰهى َٓ َتؽ َ
ُون الدِّ ُ
يؼقل اهلل تعاػ ﴿ َو َقات ُؾ ُ
ِ
رس ُ
أن ُأقاتِل الـّاس حتّى ْ
الصالة ،و ُي ْمتُوا
أن ٓ إِله إِ ّٓ اَّللُّّ ،
يشفدُ وا ْ
ويؼقل ﷺ " ُأ ِم ْر ُت ْ
قؿوا ّ
ول اَّللِّ ،و ُيؼ ُ
وأن ُ ّؿدً ا ُ
ِ
ِ ِ
حق ا ِ
وأم ُ
ساهب ْم عذ اَّللِّ " .
الزّكاة ،فنِذا فع ُؾوا ذلِك
واْل ْم إِ ّٓ بِ ِّ
عصؿوا مـِّي د ُ
إل ْسالمِ ،وح ُ ُ
ماءه ْم ْ
ُ
وجفاد افطؾب هق ضؾب ادؼـغ يف مقاضعفؿ فدظقهتؿ فؾتقحقد وافدخقل يف اإليامن ـام يف احلديث افسابؼ .
ـام أن جلفاد افطؾب ضقابط وهق ؿدرة ادسؾؿغ مـ جفة  ,ووجقد وػ أمر يلمترون بلمره مـ جفة أخرى ,
بحقث إذا ؿام ـؾ ؾرد بطؾب ما يشاء صار افتؿزق  ,وفذا أمر افـبل ﷺ بطاظة افؼائد وويل األمر وظدم خمافػتف ,
والبد مـ ظرض اإليامن ظع ادؼـغ ؿبؾ افؼتال ,ثؿ ظرض اجلزية وأال ؿاتؾقهؿ بعد االمتـاع ظـ هذه األمقر.
جفاد الدفع :
ون َأ ْهؾِ ِه
ون َمالِ ِه َف ُف َو َ ِفقدٌ َ ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
جاءت األدفة يف جفاد افدؾع ـثرة ومتقاترة ؾػل احلديث " َم ْن ُقتِ َل ُد َ
ون َد ِم ِه َف ُف َو َ ِفقدٌ " إصارة إػ جفاد افدؾع .
ون ِديـ ِ ِه َف ُف َو َ ِفقدٌ َ ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
َف ُف َو َ ِفقدٌ َ ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
وال رشوط جلفاد افدؾع ظـد افعؾامء ؾال إذن وػ أمر وال إذن وافديـ وال ؿدرة وال ؽر ذفؽ ألن اإلكسان ال
يسرا .
حيتاج إلذن فقداؾع ظـ كػسف وفق ـان دؾع ًا ً

) سٚاٖ اٌبخاس : ٞاٌجٙاد ٚاٌس١ش ( ِٚ ،)2786سٍُ  :اإلّ٠اْ ( ٚ،)21اٌتشِز: ٞاإلّ٠اْ ( ٚ، )2606إٌسائ :ٟتحش ُ٠اٌذَ ( ٚ،)3971أب ٛداٚد :اٌجٙاد ( ٚ،)2640ابٓ
ِاجٗ :اٌفتٓ ( ٚ ،)3927أحّذ بٓ حٕبً فِ ٟسٕذٖ (.)11 /1
) سٚاٖ أب ٛداٚد (ٚ )275 / 2إٌسائٚ )4095 (ٟاٌتشِزٚ )316 / 2( ٞصححٗٚ ،أحّذ (  )1652عٓ سع١ذ بٓ ص٠ذ.
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ِ
ِ
َم ِ ٍ
وس ْب ِن ُ َ
الر ُج ُل َي ْلتِقـِي َف ُ ِريدُ
وؿد جاء َع ْن َقا ُب َ
اء َر ُج ٌل إِ ََل الـهبِ ِّي َص هذ اَّللهُ َع َؾ ْقه َو َس هؾ َم َف َؼ َال  :ه
ارق َع ْن َأبِقه َق َال َ :ج َ
ِِ
م ِاِل َ ،ق َال َ :ذكِّره بِاَّللهِ َ ،ق َال َ :فنِ ْن َ ي هذكهر ؟ َق َال َ :فاست َِعن ع َؾق ِه من حو َل َ ِ
ني َ ،ق َال َ :فنِ ْن َ ْ َيؽ ُْن َح ْو ِِل
ك م ْن ادُْ ْسؾؿ َ
ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ُْ
َْ ْ
َ
ِ
َأحدٌ ِمن ادُْسؾِ ِؿني ؟ َق َال َ :ف ِ
الس ْؾ َط ِ
ون َمالِ َ
ك َحتهى
ان َعـِّي ؟ َق َال َ :قاتِ ْل ُد َ
الس ْؾ َط ُ
ْ ْ َ
َ
ان َ ،ق َال َ :فنِ ْن ك ََلى ُّ
استَع ْن َع َؾ ْقه بِ ُّ
ْ
ُون ِمن ُ فدَ ِ
اء ْأ ِخ َر ِة َأ ْو َتَ ْـ ََع َما َل َ
ك " ؾلمره افـبل ﷺ بادداؾعة وافؼقة .
َتؽ َ ْ َ

وفؽـ يف احلديث إصارة إػ أن

اإلبتداء يؽقن بافتذـر باهلل تعاػ ثؿ االشتـصار بادسؾؿغ ثؿ االشتـصار

بافسؾطان ثؿ إذا أظرضقا وأظرض وجب ظؾقف افدؾع  ,وهذا مـ األمقر افتك يؼرها افعؼؾ ؾؽقػ هبا وؿد
ِ ِ ِ
ون بِ َل هَّن ُ ْم ُظؾِ ُؿوا َوإِ هن اَّللهَ َع َذ ك ْ ِ
َرص ِه ْم َل َؼ ِد ٌير ﴾ ] احلج . [39:
ين ُي َؼا َت ُؾ َ
صادؿفا افـؼؾ  ,وهلذا يؼقل تعاػ ﴿ ُأذ َن ل هؾذ َ
وثؿة فقازم تتقفد مـ خطل ؾالزم اخلطل ؽاف ًبا يؽقن خطل  ,ؾؾقازم افتشديد وافتػريؼ وافعرؿقات واجلـسقات
وؾقارق افبؾدان ؽطت ظذ جاكب افقحدة اإلشالمقة افتك ال يـبغك أن يؽقن هـاك وحدة أظذ مـفا ؾالبد
فؾؿسؾؿغ مـ ككة إخقاهنؿ ادسؾؿغ ادستضعػغ وأن يؽقكقا ظقكا هلؿ ٌ
وـؾ ظذ ضاؿتف ووشعف.

كرصة ادجاهد وذويه

ككة ادجاهد يف ظرضف ومافف مـ ظظائؿ األظامل ؾنن افتعدي ظذ حرمة ادجاهد أظظؿ مـ افتعدى ظذ حرمة
ؽره ; ؾافتعدي ظذ زوجة ادجاهد أو افتعدى ظذ مافف واشتغالل ؽقابف هذا مـ أظظؿ افظؾؿ  ,وهلذا يـبغك ظذ
خرا .
ادسؾؿغ ككهتؿ بؾ يـبغل ظذ ادسؾؿغ أن خيؾػقهؿ ً

فغ ِ
وؿد جاء يف احلديث " َم ْن َج هف َز غ ِ
َاز ًيا ِِف َسبِ ِ
َاز ًيا ِِف َسبِ ِ
قل اَّللهِ َف َؼدْ َغزَا َو َم ْن َخ َؾ َ
قل اَّللهِ بِخَ ْ ٍر َف َؼدْ َغزَا " ؾؽان
ذفؽ مـ أظظؿ مراتب اجلفاد يف شبقؾ اهلل باظتبار أن جفاد ادال مـ أظظؿ األظامل ظـد اهلل تعاػ .

) سٚاٖ إٌسائ. ) 4081 ( ٟ
) سٚاٖ اٌبخاسٚ )2843 ( ٞاٌٍفظ ٌٗ ِٚ ،سٍُ ( . )1895
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ديؿومة اجلفاد
ِ
ين ُك ّؾ ُه َّلل ﴾
ُون فِ ْتـَ ٌة َو َيؽ َ
وه ْم َحت َّى َٓ َتؽ َ
ُون الدّ ُ
جفاد افطؾب باؿل إػ ؿقام افساظة وذفؽ فؼقل اهلل تعاػ ﴿ َو َقات ُؾ ُ
]إكػال  , [ 39:وافـصقص يف ذفؽ متقاترة  ,وفعؾ مـ أجالها وأظالها .
ِ
رس ُ
أن ُأقاتِل الـّاس حتّى ْ
الصالة،
أن ٓ إِله إِ ّٓ اَّللُّّ ،
يشفدُ وا ْ
 )1ؿقفف ﷺ " ُأ ِم ْر ُت ْ
قؿوا ّ
ول اَّللِّ ،و ُيؼ ُ
وأن ُ ّؿدً ا ُ
ِ
ِ ِ
حق ا ِ
وأم ُ
ساهب ْم عذ اَّللِّ " .
و ُي ْمتُوا الزّكاة ،فنِذا فع ُؾوا ذلِك
واْل ْم إِ ّٓ بِ ِّ
عصؿوا مـِّي د ُ
إل ْسالمِ ،وح ُ ُ
ماءه ْم ْ
ُ
أبواا ِ
ِ ِ
ِ
بقت ادَ ْؼ ِد ِ
وما َح ْو َل ُهَ ،
ؾون َ
وما
وعذ
عذ
 )2ؿقفف ﷺ " َٓ َتز َُال ِعصا َب ٌة ِمن ُأ همتي ُيؼاتِ َ
س َ
أبواا د َم ْش َق َ
خذْلمَ ،ظ ِ
عذ َ
ٓن َمن َ
اه ِرين َ
السا َع ُة " .
احل ِّق إَل ْ
َح ْو َل ُهَ َٓ ،ي ُ ُّ ُهم ِخ ْذ ُ
أن َت ُؼو َم ه

ِ
إرض  ،وسقـش أ كشو ء من ِ
 )3ؿقفف ﷺ " ٓ ُ
ُ
ادَشق
قبل
السَمء وأكبتت
يزال اجلفا ُد حؾو ًا خ ًا ما أمطرت
ُ
ألف ٍ
عتق ِ
يؼولون  ٓ " :جفاد وٓ رباط أولئك هم وقو ُد ِ
سبقل اَّللِ خر من ِ
ِ
الـار بل ُ
رقبة  ،ومن
رباط يو ٍم ِف
ٌ
ِ
ِ
صدقة ِ
إرض مجقع ًا " وؿد جاء ما يعضد هذا احلديث األخر وإن ـان يف إشـاده ضعػ .
أهل
وهذه افديؿقمة ديؿقمة تؼيع وظؿؾ ال ديؿقمة ُبؼع  ,ؾؼد يـتؼؾ اجلفاد مـ مؽان ألخر بحسب ورود رشوضف
وتقؾره واكتػاء مقاكعف .

أخطاء ادجاهدين
تمخذ أحؽام اجلفاد مـ ـتاب اهلل تعاػ وـالم رشقل اهلل ﷺ  ,ووجقد أخطاء فؾؿجاهديـ مـ األمقر افػطرية ,
وؿد وؿع هذا مـ بعض افصحابة ـام جاء ظـ خافد بـ افقفقد دا ؿتؾ األرسى  ,و ُذـر ؾعؾف فؾـبل ؾتزأ ﷺ مـ
ك ُِمها صـَع َخالِدُ بن ا ْلولِ ِ
قد َم هرت ْ ِ
ؾعؾف ؿال"ال هؾ ُف هم إِ ِِّّن َأ ْب َر ُأ إِ َل ْق َ
َني " وفؽـ مل يمثر هذا ظذ رشيعة اجلفاد .
ْ ُ َ
َ َ
وأخطاء ادجاهديـ ُتصحح فـؽقن ظقكًا هلؿ ال كؽقن ظقكًا فؾشقطان مـ جفة هدم افتؼيع  ,وفعؾ مـ أهؿ
أشباب هذه األخطاء هق إفغاء افؼيعة وإظامل افعؼؾ واالجتفادات اخلاضئة وذفؽ الكعزال احلاـؿ وادػتك
ؾاكعزفقا و ُمـِعقا مـ جفة ؾتقاهؿ  ,وحقـئذ وؿع اخلؾؾ  ,وظع ذفؽ ؾافؾقم تشسك ؾقف األمة مـ مجقع جقاكبفا.

) سبك تخش٠جٗ أظش . 16
) أخشجٗ أب٠ ٛعٍٚ ، )6417 ( ٝاٌطبشأ ٟف ٟاألٚسظ ( ٚ ، )47ابٓ عذ ٞف ٟاٌىاًِ .84 /7
) أخشجٗ ابٓ عساوش ( ٚ )347 /43ف ٟإسٕادٖ ٠ض٠ذ بٓ أباْ اٌشلاش. ٟ
) سٚاٖ اٌبخاسٚ ) 7189 (ٞروشٖ وزٌه ف ٟاٌصفحت  ٚ ،4339إٌسائ.)5405 (ٟ
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