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 المقدمة

 

 ةـدمـاملق

ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  ،نحمده تعالى ونستغفرهإن الحمد هلل 
ن تجد له وليا ومن يضلل فل ،وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فهو المهتد

 اهلل ودده ل شري  له، وأشهد أن محمًد عدده ا إله إّل مرشدًا، وأشهد أن 
وأدى األمانة ونصح األمة، فصلوات اهلل وسالمه  ،غ الرسالةورسوله، بلّ 

، وسار على واستن بسنته ،ومن دعا بدعوته ،وعلى آله وأصحابه ،عليه
 يوم الدين، وبعد: منهاجه إلى

، جمعنا فيه أربعين دديثًا «ن يف فروض األمةاألربعو»كتاب  فهذا
صنا يف جمعها وانتقائها أن تكون ر  ، د  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولصحيحًا من أداديث 

ثم  ،مما يدين واجدات األمة المسلمة يف هذا العصر أمام رهبا تدارك وتعالى
 :عينمنيعًا، وذل  فرع عن تقسيم الفروض إلى نو عزيزاً  أمام وجودها كيانًا

 ،على ددتهوهي الفروض المطلوبة من كل فرد من أفراد األمة  ،فروض عين
وهنال  فروض كفاية، يتوجه  رض الصالة والزكاة والصيام والحج.كف

الطلب فيها إلى األمة بمجموعها، فتأثم مجتمعة إذا فرطت فيها، وتؤجر 
 من أفرادها.  مجتمعة إذا تحقق هذا الفرض بمن يقوم به

هذه الفروض هي المسؤولة عن أعظم المهمات لذكر أن والجدير با
وأعم الواجدات، فتحكيم الشريعة وإقامة الخالفة فرض كفاية على األمة، 
والوصول بالمسلمين إلى العزة والتمكين والفتح والنصر فرض كفاية، 

لى،  تدارك وتعااهلل إلىطلده وتعليمه ونشره فرض كفاية، والدعوة  ،والعلم
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كافة هو فرض كفاية، وإيصالها إلى الناس  وتدليغهابمعرفتها ونشرها 
وقمع الظالمين والتخلص من شرور  ،والجهاد إلعزاز الدين ونصرته

الجدابرة والطغاة، ونشر العدل، ومنع الجور، وردمة المستضعفين يف 
األرض، ودماية الدين فرض كفاية، ويدخل يف ذل  رعاية ما عظم اهلل شأنه 

واألمر بالمعروف والنهي  ، ألهنا األولى بالحماية والنصرة.من الدالد وقدسه
عن المنكر هبما يقوم الدين، وعليهما تعتمد شريعته، وتتحقق أوامره 

 ،بكوهنا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ونواهيه، وقد ميز اهلل أمة اإلسالم
 فاستحقت بذل  أن تكون خير األمم، وهذا فرض كفاية كذل .

عاية مصالح األمة يف توفير ما تحتاج إليه يف شؤون الحياة المختلفة ور
وتوسيع قاعدة  ،بما يف ذل  اكتشاف الثروات ،من زراعة وصناعة وتجارة

 فرض كفاية على األمة. ،والوصول إلى درجة الكفاية ،اإلنتاج
والتقصير  ،من ضياعه ة عانت األمة كثيراً وهذا الجانب من فروض األم

تنا يف أم األعيان على فروض الكفايات، وما أصاب   تغلدت فروض   ىدتّ  ،فيه
هذه األيام من ذهاب هيدتها وقوهتا وعزهتا ومكانتها بين األمم إنما هو بسدب 

 هذا التفريط والتقصير يف هذه الفروض.
 وعودة   ،هاة وقيام  األمّ  وبعد التأمل يف مكانة هذه الفروض من ديث بناء  

هو معلوم عند العلماء أن فروض الكفايات تحقق ثالثة فقد تدين كما  ،دورها
عند دديثه عن فرض الجهاد،  «الرسالة»أمور ذكرها اإلمام الشافعي يف كتاب 

 دية  تأ مدركًا فيكون من قام بالكفاية يف جهاد من جوهد من المشركين»فقال: 
 .(1)«ف من المأثمل  خ  ن ت  م   ونافلة الفضل، ومخرجًا ،الفرض

                                                           

 .360لإلمام الشافعي ص   «الرسالة»انظر  (1)
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 المقدمة

 الكتابموضوعات 
وقد جاءت موضوعات هذا الكتاب وترتيب األداديث فيه على نسق 
يفصل يف هذه الفروض، فكانت الدداية مع العلم والعلماء يف تأصيل دورهم، 
وبيان عظيم أثرهم يف الدناء والتوجيه والتمكين، واإلسالم  يرشد إلى طلب 

ل الحياة. وتعطيجميع المعارف والعلوم األخروية والدنيوية يف شتى منادي 
أو التالعب يف أهدافه  ،والتقليل من شأنه ودوره ،العلم يف دياة األمة

أكثر ما من عرض األمة للهالك. لذا نجد أعداء األمة ومقاصده من أخطر ما ي  
يستهدفون يف بالدنا المناهج التعليمة والعلماء الربانيين والخرباء 

 المتخصصين.
لما يف هذا  ،والنهي عن المنكر ،معروفضية األمر بالر  ثم كان موضوع ف  

عندهم، متداول عروفا م   هجعلالدين من دياة الناس، و ربة  غ   إزالة  الفرض من 
فًا لمصالح م. كما هيف دياهتم، داكمًا لشؤوهنم، موجهًا ألًخالق هم، معرِّ

لهم من عدودية الشهوات،  يكون هادمًا لداطلهم، كاشفًا لزيوفهم، محرراً 
 من أخطار الشدهات. ومنقذا لهم 

الذي فيه عزة األمة وشوكتها  ،ضية الجهادر  ثم بعد ذل  كان موضوع ف  
وتحرير أرضها ومقدساهتا، لما فيه من تعدد األنواع  ،ودماية كياهنا

 بالسنان،  أو اللسان، أو المال، أو غيرها.   ؛واألساليب والوسائل
يف دين أن  ،أو تعطيله ،أمر الجهاد يفومن ذل  التحذير من التفريط 

الدفاع عن كيان الدول وأرضها وشعدها هو و ،الجيوش واإلعداد العسكري
من األسس التي تقوم عليها أي دولة يف كل زمان ومكان، أما أن يعطل الجهاد 
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يف هذا الزمان بذرائع اهنزامية وتخاذلية، فإنما هو من قديل الستعمار  
 ياع والنقياد له.السياسي الذي يفرض على األمم النص

ثم كان موضوع الدشائر بانتصار اإلسالم وتمكينه وعودته إلى النفوذ 
وهذا مدني على وإقامة دولة اإلسالم عزيزة منيعة، والفاعلية بين األمم، 

ر بالنصر دشأن مستقدل األمة ي ه،كثير من آياتالقرآن الكريم يف دقيقة أكدها 
ق هذه إلى قيام الساعة، ولتحقي لدة تالدة باقيةوالتمكين، وهي أمة خا

واألخذ بأسداب النصر والتمكين،  ،فإنه يلزم األمة العمل الدؤوب ،الدشائر
وما وصلت إليه الدشرية من تقدم ودضارة، وتوظيف فروض  ،واعتماد العلم

 األمة السابقة يف تحقيق هذه الدشائر.
وقد  من واقع المسلمين، -يف األغلب  -ولما كان غياب هذه الفروض 

أصاهبم ما أصدهم من ضياع أقدس بالدهم وهتديد بقيتها الداقية، كان موضوع 
تحرير بيت المقدس، والمحافظة على قاعدة اإلسالم يف بالد الشام، لذا 
 جمعنا فيه أهم األداديث التي تتكلم عن فضائل بيت المقدس وبالد الشام.

 منهجنا يف هذا الكتاب
أغلدها من  ،صحيحًا أربعين دديثًادرصنا يف هذا الكتاب أن نختار 

موجزًا، عالجنا فيه أهم ما  صحيحي الدخاري ومسلم. وشردناها شردًا
تحتاجه األمة يف هذا العصر من هذه األداديث، لذا كان من منهجنا ربط 

 ،وجهاديًا ويًاع  ود   واقتصاديًا واجتماعيًا الحديث بالواقع المعاش سياسيًا
مر هبا األمة اليوم. والتمسنا يف هذه األداديث وربطه بأهم األدداث التي ت

 العالج المناسب لقضايانا المعاصرة.
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 المقدمة

 ريف مختصرتددأ بتعرئيسة، وقد قسمنا الشرح إلى عدة موضوعات 
ثم معاين الغريب يف الحديث، ثم المعنى بالصحابي راوي الحديث، 

 الجوانبفيها الضوء على أهم ط إلى عناوين نسل مقسمًا ،اإلجمالي للحديث
ما نراه ونختمها بأهم ما يرشد إليه الحديث، نتكلم عن  ثمّ  ،يف الحديث

 .مما يرشد إليه الحديثللعلماء والدعاة  مناسدًا
لوجهه الكريم، وأن  ونسأل اهلل تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصًا ،هذا

طوة خ   يكونأن يتقدله منا بقدول دسن، وأن ينفع به اإلسالم والمسلمين، و
طريق هنضة األمة، واستعادة كياهنا، وبناء دضارهتا. فإن أدسنا فمن اهلل  على

ن يقرأ هذا كل م  م ن راجين  ،ر ذل  فمنا ومن الشيطانيتعالى، وإن كان غ
مد هلل والح الكتاب أن يتلطف علينا بإبداء ما يراه من التصويب والتوجيه.

 رب العالمين.
 

 المؤلفان                                                                           
 هـ1439رمضان  27 الثالثاء                                                                          
 م2018دزيران  12الموافق                                                                         
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 فريضة العلم

 

 لمـالعة ـفريض

 مثل العالم العامل
 ما َمَثل  : »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي   عن ،ڤموسى األشعري  أبي عن .1
َدى منَ  به الل   َبَعَثني  ًا،أرض أصاَب  الَكثيرِ  الَغيِث  كَمَثلِ  والِعْلمِ  اله 
ْشَب  الَكَلَ  فأنَبَتِت  الماءَ  َقبَِلِت  َنِقيَّة   منها فكان  كانتو الكثيَر، والع 
 وَسَقْوا فَشرِب وا النّاَس، بها الل   فَنَفعَ  الماَء، أمَسَكِت  َأجاِدب   منها

وا، ، هي إنَّما أ خَرى، طائفة   منها وأصاَبْت  وَزَرع   ماء   ت مِسك   ال ِقيعان 
هَ  َمن َمَثل   فذلَك  َكل ، ت نبِت   وال  به، الل   يَبَعَثن ما وَنَفَعه الل، ِدينِ  يف َفق 

َم، فَعِلمَ  َدى َيقَبْل  ولم رأسًا، بذلَك  َيْرَفعْ  لم َمن وَمَثل   وَعلَّ  ذيالَّ  الل ه 
 .(2282) ومسلم ،(79) البخاري رواه. «به أ رِسْلت  

 الغريب معاين
ث ل  هو تقريب األمر بصورة معينة.: م 

ب، جمع: أجادب د  لدة األرض وهي ج  دران. الصُّ  التي تجمع الماء كالغ 
الصلدة المستوية التي ل تندت ول تجمع  األرض وهو قاع، جمع  : قيعان

 الماء.
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 للحديث اإلجمالي المعنى
 مثل العلماء الربانيين العاملين

 العلم،و للهدى تلقيهم يف للناس مثالً  ملسو هيلع هللا ىلص الندي يضرب الحديث هذا يف
 النوع أما: أنواع ثالثة على وذل . عليها الغيث نزول دال يف األرض كمثل
 فعتوانت الكثير الماء استقدلت طيدة خصيدة أرض فهي األرض من األول

 الىتع اهلل وفقها الناس من طائفة وكذا الناس والحيوان، منه وأفادت كله، به
 قلوهبم هب اهلل فأصلح ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وسنة اهلل كتاب من والعلم الهدى لستقدال
 الخير، إلى ودعاة هداة ربانيين، فقهاء دكماء علماء فكانوا ،وأدوالهم
 بالقرآن يعملون المنكر، عن وينهون بالمعروف يأمرون مصلحين،
 وا،ارتحل أو دلوا ديثما به والعمل الدين هذا نشر يف  ويجتهدون ويعلمونه،

ل ك ن  : ﴿فيهم تعالى اهلل قال الذين وهؤلء ون وا و  ب ان يِّين   ك  ا ر  ن ت م   ب م  ون  ت   ك  لِّم   ع 
ا ال ك ت اب   ب م  ن ت م   و  ون   ك  س  ر   الذين المصلحون وهم [79: عمران آل]﴾ ت د 
ا: ﴿قوله يف تعالى اهلل عناهم م  ان   و  بُّ    ك  ل     ر  ى ل ي ه  ر  ق  ل م   ال  ا ب ظ  ل ه  أ ه   و 

ون   ل ح  ص   .[117: هود]﴾ م 
 الذين ورجالها اإلسالمية الدعوة أبناء الفئة هذه من كان الزمان هذا ويف
 ومغارهبا، األرض مشارق يف ألجله والعمل اإلسالم، نشر عاتقهم على أخذوا
ربة الناس بعد دياة يف اإلسالم يحيون  لطا. الحياة جوانب جميع   طالت غ 
 ديلس كل على وأقاموا والعداد، الدالد   هبم اهلل فأصلح. خرقها واتسع زماهنا

 .اهلل من إّل  والثواب األجر يدتغون ل اهلل، إلى يدعو من
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 فريضة العلم

 مثل العلماء الحفاظ
 ألرضا تل  فهي مثال: ملسو هيلع هللا ىلص الندي ضرهبا التي األرض من الثاين النوع وأما
 اغدراهن يف الماء فيتجمع عليها، الغيث ينزل التي الغدران ذات الصلدة،
كها،  تفعوين. الزرع هبا ي سقى وإنما الزرع تندت ل فهي به، وتحتفظ وب ر 
ث ل وهي. ويزرعون ويسقون فيشربون هبا الناس  يجمعون الذين الناس م 

 هؤلء عجم بما الناس فينتفع وصلتهم، كما فيؤدوهنا ويحفظوهنا، النصوص
 دامل ورب له، فقه ل قهف دامل رب: »فيهم ملسو هيلع هللا ىلص الندي قال كما. ودفظوا

 تأدية ومجرد الحفظ إل عمل لهم يكن لم فهم ،(1)«منه أفقه هو من إلى فقه
 والفقهاء العلماء أولئ  من أقل ونفعهم الحياة يف فدورهم. دفظوا ما

 والفقهاء العلماء مصاف إلى يرتقوا أن منهم يرجى كان وإن والدعاة،
 أبعادها، وسرب النصوص فهم  على والحرص والفقه العلم بطلب والدعاة،
 عواق يف عملية برامج إلى وتحويلها للناس وتعليمها نشرها على والعمل
 .الحياة

 مثل المعرضين عن الهدى والعلم
 ث،الغي تمس  ل التي الملساء الصخرية األرض فهي الثالث النوع وأما

ث ل فهي نفع، غير من هدراً  الماء فيذهب الزرع، تنب ول تجمعه، ول  الناس م 
 ه،ب جاء الذي العلم ول ،ملسو هيلع هللا ىلص نديه على أنزله الذي اهلل هدى يقدلوا لم الذين
 ةدمل من يكونون وقد يغطون، ضاللهتم ويف يعمهون، جهالتهم يف وظلوا

                                                           

 ، وإسناده صحيح.3660( رواه أبو داود  برقم 1)
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ون  ﴿فيهم: تعالى اهلل قال كما العالية، الشهادات ل م  ًرا ي ع  اه  ي اة   م ن   ظ   ن ي االدُّ  ال ح 
م   ه  ن   و  ة   ع  ر  خ  م   اْل  اف ل ون   ه   .[7: الروم]﴾غ 

 الحديث إليه يرشد ما أهم
من ديث تلقيهم للهدى  الناس ألنواع تصنيف الحديث هذا يف -1

 والعلم الندوي ونفعهم لغيرهم.
 .الدين يف والفقه العلم، طلب على يحرصوا أن للناس دعوة فيه -2
 .وتعليمه ونشره بالعلم العمل إلى دعوة فيه -3
 .هب والنتفاع الدين يف الفقه مظاهر من مظهر أبلغ اهلل إلى الدعوة -4
 ىيرتق وأن الدين، يف التفقه من مزيد إلى هذا الحديث يوجه الدعاة -5

 .الدين هبذا والحركة والدعوة والعمل العلم درجات الداعية يف
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 فريضة العلم

 اإلخالص يف طلب العلم وتعليمه 
 إنَّ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص الل رسوَل ، قال: سمعت ڤ عن أبي هريرة .2
فه رَّ تي به فعَ ، فأ  َد شهِ است   عليه رجل   يامةِ القِ  ى يومَ قَض ي   الناسِ  أوَل 

ى فيك حتّ  فيها؟ قال: قاتلت   ملَت فها، قال: فما عَ رَ مه فعَ عَ نِ 
، فقد ريء  : َج قاَل ، ولكنك قاتلت ألن ي  ، قال: كذبَت شهدت  است  

م علَّ تَ  ورجل   .النارقي يف لى أ  ب على وجهه حتَّ حِ مر به فس  قيل، ثم أ  
ا قال: فمفها، رَ ه فعَ مَ عَ فه نِ رَّ ي به فعَ تِ رآن، فأ  مه، وقرأ الق  لَّ وعَ  العلمَ 

وقرأت فيك القرآن،  ،همت  ، وعلَّ العلمَ  فيها؟ قال: تعلمت   ملَت عَ 
 رآنَ الق   م، وقرأَت ليقال: عالِ  العلمَ  ك تعلمَت ، ولكنَّ قال: كذبَت 

ي قِ لى أ  ه حتَّ على وجهِ  َب حِ مر به فس  أ   قال: هو قارئ، فقد قيل، ثمَّ لي  
ي تِ ه، فأ  ل  المال ك   صناِف ن أَ عليه، وأعطاه مِ  ع الل  سَّ وَ  ورجل   .يف النار
ن مِ  فيها؟ قال: ما تركت   فها، قال: فما عملَت رَ فه نعمه فعَ رَّ به فعَ 

لكنك ، وفيها لك، قال: كذبَت   أنفقت  فيها إاّل  َق نفَ أن ي   حب  سبيل ت  
 مَّ ه، ثحب على وجهِ به فس   رَ مِ ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أ   فعلَت 

 .(1905). رواه مسلم «ي يف النارلقِ أ  

 معاين الغريب
 يقضى عليه: أي: يحاسب ويسأل عن أعماله.
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 ه.يف الحرب وغير   رأة، وهي اإلقدام  : فاعل من الج  جريء

 التعريف بالصحابي راوي الحديث
اإلمام، الفقيه، المجتهد،  ،صخربن  الردمنوسي عدد أبو هريرة الد  

اسمه  اختلف يف وسي، اليماين، سيد الحفاظ األثدات.أبو هريرة الد   الحافظ،
ويقال: كان يف الجاهلية  صخر.بن  على أقوال جمة، أرجحها: عدد الردمن
، وكناه أبا اهلل عدد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولاسمه عدد شمس، أبو األسود، فسماه 

قال: وجدهتا، فأخذهتا يف  بأولد هرة برية. ينّ عنه: أنه ك  والمشهور  هريرة.
كان مقدمه وإسالمه يف أول سنة سدع، عام خيرب.  كمي، فكنيت بذل .

لم  ، مداركا فيه،، طيدًاكثيراً  علمًاه دمل عنأربع سنين، وملسو هيلع هللا ىلص وصحب الندي 
دخاري: قال ال كثير من الصحابة والتابعين. خلق   ددث عنه .لحق يف كثرتهي  

، وذل  الخارق من معجزات الندوةه وكان دفظ أو أكثر. روى عنه ثمان مئة  
ف ملسو هيلع هللا ىلص دين شكى إلى الندي  ر  نسيان دديثه فقال له: ابسط رداءك فدسطه، فغ 

ه»قال: بيديه، ثم  م  ه« ض  يت  شيئًا بعد  ت ه، فما ن س  م  م  ما أدد  يقول:. وكان (1)فض 
و، عمربن  اهلل عدد ما كان من مني عنه، إّل  أكثر دديثًا اهلل رسولمن أصحاب 

 .(3). تويف سنة سدع وخمسين للهجرة(2)فإنه كان يكتب، وكنت ل أكتب
                                                           

 .119أخرجه الدخاري ( 1)
 .113أخرجه الدخاري ( 2)
 .2/578 «سير أعالم الندالء»انظر ( 3)
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 فريضة العلم

 المعنى اإلجمالي للحديث
 ال تقبل األعمال إال باإلخالص

يف هذا الحديث مصائر ثالثة أصناف من الناس، وأهنم ملسو هيلع هللا ىلص يدين الندي 
كانت أعمالهم رياء وسمعة ولم أول من يحاسب ويسأل يوم القيامة، ولما 
 يدتغوا هبا وجه اهلل كان مصيرهم إلى النار.

 مصير المقاتلين رياء  
أما الصنف األول: فهم الذين قاتلوا مع المسلمين أعداء اهلل، وأبلوا بالء 

وكان ظاهر أمرهم أهنم شهداء يف سديل اهلل،  ،دسنا يف ذل ، دتى قتلوا
وا من التكريم والتدجيل والذكر وادتفل الناس هبم على ذل ، ووجد

الحسن ما خلدهم يف ذاكرة الشعوب، ولكن أمرهم يعلمه الهه تعالى الخدير 
 العليم على دقيقته.
هذه الحقيقة عندما ذكر لنا هذا الحوار الدائر بين رب ملسو هيلع هللا ىلص وقد بين الندي 

العزة سدحانه، وهذ الشهيد المجاهد فيما كان يددو للناس. فقد بدأ هذا 
عن نعم اهلل الكثيرة عليه، دتى اعرتف هبا وأقرها، وذل  من باب وزن السؤال 

عمله الذي هو شهادة مع النعم، إذ أن النعم متفوقة على هذه الشهادة لكثرهتا 
فاجأة  ووجوه اإلفضال هبا، هذا إذا كانت الشهادة خالصًة هلل تعالى، ولكن  الم 

جاع، وقد قيل. فيت دين على رؤوس األشهاد أنه أن يقال له: قاتلت  لي قال ش 
ّدعاه، فيؤمر به إلى النار. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الرياء  كان كاذبًا يف م 

 كديرة من الكدائر يستحق صادده النار.
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 المرائينمصير العلماء 
أما الصنف الثاين: فهم العلماء المعلمون القراء، وكان الحوار بين رب 

عدد نعمه عليهم وفصل فيها وبين لهم أن العزة وهذا الصنف من الناس أن 
وزن علمهم وتعليمهم مع هذه النعم ل يصل إلى فضل اهلل، وهذا إذا كان 
علمهم وتعليمهم خالصًا، فكيف إذا كانوا ل يدتغون وجه اهلل فيهما، بل قد 
تحول من باب الفضائل والقربات إلى باب العاصي واْلثام، فيقال لهم: ما 

لعلم وتعليمه وقراءة القرآن وإقرائه فيقولون فعلنا ذل  من ذاد فعلتم بطلب ا
 أجل  وابتغاء مرضات .
 مصير المنفقين رياء  

أما الصنف الثالث: فهم الذين يتصدقون وينفقون المال بسخاء يف وجوه 
ّجلت أسماؤهم يف  الرب واإلدسان، دتى جعل الناس  لهم ذكرًا دسنًا، وس 

لدت هذه األسماء يف تاريخ مشاريع الخير، وتداول الناس أس هم، وخ  ماء 
الجود والكرم والدذل والعطاء، وهؤلء جاء اهلل هبم يوم القيامة، وداورهم 
فيما فعلوا، وبدأ بذكر النعم الجزيلة التي أ نعم هبا عليهم، وقّررهم هبذه النعم 
التي اعرتفوا هبا، وهذه النعم هي أعظم يف الجزاء والوزن من نعمة ما أنفقوا 

قوا، هذا كله إذا كان اإلنفاق سالمًا من آفة الرياء والسمعة وابتغاء وجوه و تصد 
الناس، فكيف إذا كان اإلنفاق فيه جميع هذه اْلفات، فلما سألهم فيم أنفقتم 
وتصدقتم؟ قالوا: من أجل  وابتغاء  م رضات ، فقال: كذبتم، إنما أنفقتم 

ة والشهرة، فيقال: خذوهم ليقال جواد ومحسن وكريم، إنما ابتغيتم السمع
 إلى النار.
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 فريضة العلم

 منزلة األعمال الثالثة يف الحياة
وقد يسأل سائل: ما الذي جعل هذه األصناف من الناس ولها مثل هذه 
األعمال ينتهون إلى هذه النهاية؟ يتددل الذكر فضيحة، والعمل الظاهر يف 

 ادالتي هي الجهخيره كديرة من الكدائر، وهذا باعتدار أن هذه األمور الثالثة، و
والعلم واإلنفاق هي من األسس التي تقوم عليها الحياة الصالحة، فدالجهاد 
يم الحياة   ن لها بين األمم، وبالعلم ن ق  يحافظ على وجود األمة ومكانتها، ي مك 
على أدكام  الشريعة، ونوجه جميع شؤوهنا وجهًة صالحًة نافعة، ول يقوم 

  إل باإلنفاق، فالمال هو عصب الحياة كما قيل. الصنفان السابقان، ول غيرهما
ولما كانت هذه األصناف المذكورة يف الحديث قد أخلت باألساس الذي 
تقوم عليه هذه األمور، فأفسدت المقاصد والنوايا واألهداف التي يقوم عليها 

غيرهم، فقال: العمل عند كل صنف، كان الجزاء مكافئا، فددأ هبم أول قدل 
 ضى عليهم يوم القيامة، وكانت النار مصيرهم ثانيا.أول من يق

ونخلص إلى أن النية ركن القدول لألعمال أو رّدها، فإذا كانت هلل تعالى 
 خالصة لوجهه الكريم قدلت، وإل فالنار أولى هبا.

 أهم ما يرشد إليه الحديث
 أن ابتغاء وجه اهلل يف األعمال أساس يف قدولها. -1

 يف األعمال يحدطها.أن الرياء وطلب السمعة  -2

 أن األعمال مهما كانت عظيمة فال يغرت المسلم هبا. -3

يوجه هذا الحديث الدعاة إلى تحقيق اإلخالص يف جميع أعمالهم  -4
 الدعوية، وأن يوجهوا الناس إلى تحقيق اإلخالص يف أعمالهم.
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 الضالل من الناس عصمة العلماء
: قال رضي الل عنهما، العاِص، بنِ  َعمرِو بنِ  الل عبدِ  عن .3

هَين انتِزاعًا الِعْلمَ  َيقبِض   ال اللَ  إنَّ : »يقول   ملسو هيلع هللا ىلص الل رسوَل  سمعت    َتِزع 
ْبِق  لم إذا حتَّى العلماِء، بَقْبضِ  الِعْلمَ  َيقبِض   ولكنْ  الِعباِد، منَ   عالمًا ي 

ؤوسًا النّاس   اتَّخَذ  ّهاال ، ر  ئِل وا ج   فَضل وا ِعْلٍم، بغيرِ  فأفَتْوا فس 
 .(2673) ومسلم ،(100) البخاري رواه .«وأَضل وا

 التعريف بالصحابي راوي الحديث
 اهلل رسولاإلمام، الحرب، العابد، صادب . العاصبن  عمروبن  اهلل عدد

من أهل مكة. كان يكتب يف الجاهلية، ويحسن  وابن صادده، أبو محمد. ملسو هيلع هللا ىلص
وله مناقب، وفضائل، ومقام راسخ يف العلم ، وقد أسلم قدل أبيهالسريانية. 

 ملسو هيلع هللا ىلصوكتب الكثير بإذن الندي   .جمًا علمًاملسو هيلع هللا ىلص والعمل، دمل عن الندي 
إن » :ملسو هيلع هللا ىلصدتى قال له الندي  ،وكان كثير العدادة. وترخيصه له يف الكتابة

 «، وإن لزوج  علي  دقا، وإن لعيني  علي  دقًالجسدك علي  دقًا
والغزوات. ويضرب بسيفين. ودمل راية . وكان يشهد الحروب (1)الحديث

قصيرة. وعمي يف آخر دياته.  أبيه يوم اليرموك. ووله معاوية الكوفة مدةً 
 .(2)للهجرة 65وتويف يف مصر سنة 

                                                           

 .1159، ومسلم 1957أخرجه الدخاري  (1)
 .4/111للزركلي « األعالم»، و3/79« سير أعالم الندالء»انظر  (2)
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 فريضة العلم

 للحديث اإلجمالي المعنى
 دور العلماء يف إرشاد األمة

 إلى ومرشدوها هداهتا فهم األمة، يف العلماء لدور بيان الحديث هذا يف
 األندياء، ورثة فالعلماء والنحراف، الضالل من أماهنا صمام وهم الحق،
 وبركةً  خيراً  بكثرهتم األمة وتزداد عظيمة، نعمة األمة يف العلماء ووجود
 يعرض ما أصحاهبا كثرة يف يكون قد أخرى مهنة أو فن أي بخالف وهداية
 عددهم زيادة فإن العلماء أما. الفساد إلى يقودها وقد الكساد، إلى المهنة
 دياهتا، جوانب جميع يف يوجهوهنا. وسداداً  رشاداً  إّل  األمة يزيد ل بلغ مهما

 اديةالقتص وأنظمتها واإلعالمية، والثقافية التعليمية مناهجها فيصلحون
 .والسياسية والجتماعية

 الحواضر يملؤون العلماء كان عندما اإلسالم تاريخ سجله ما وهذا
 تونيف منهم العشرات الصغيرة القرية يف لتجد إن  دتى، واألرياف والقرى
 .ودنياهم دينهم أمور يف ويرشدوهنم الناس

 ألنام،ا بين أقوالهم على الفتيا دارت ومن اإلسالم، فقهاء: »القيم ابن قال
صوا الذين نوا األدكام، باستنداط خ   همف والحرام؛ الحالل قواعد بضدط وع 

يران يهتدي هبم السماء، يف النجوم بمنزلة األرض يف  داجةو الظلماء، يف الح 
 أفرض وطاعت هم والشراب، الطعام إلى داجتهم من أعظم إليهم الناس
ا: ﴿تعالى اهلل قال الكتاب، بنص واْلباء األمهات طاعة من عليهم يُّه  ا أ  ين  ال   ي   ذ 
ن وا وا آم  وا اهلل   أ ط يع  أ ط يع  ول   و  س  أ ول ي الر  ر   و  م   األ  م  إ ن   م ن ك  ت م   ف  ع  ن از  ي   ف ي ت   ء  ش 
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وه   دُّ ر  ول   اهلل   إ ل ى ف  س  الر  ن ت م   إ ن   و  م ن ون   ك  م   ب اهلل   ت ؤ  ي و  ال  ر   و  خ  ل     اْل  ي ر   ذ  ن  و   خ  س   أ د 
ياًل  أ و   بن وجابر عنه الروايتين إددى يف عداس بن اهلل عدد قال [59: النساء]﴾ ت 
 مجاهدو والضحاك رباح أبي بن وعطاء العالية وأبو الدصري والحسن اهلل عدد
 عن الروايتين إددى وهو العلماء، هم األمر أولو: عنه الروايتين إددى يف

 .(1)«أدمد اإلمام
 من صفات العلماء الربانيين

 فسد ام إصالح على والعمل الناس وإرشاد للفتوى يتصدر لمن ويشرتط
 وأن الشرعية، واألدكام والحرام بالحالل عالمًا يكون أن أدوالهم، من

هس أدواله، جميع يف للناس قدوةً  قوله، يف صادقًا نفسه، يف صالحًا يكون  رُّ
نيت ه ال   العلم تمديع سدحانه اهلل عن التدليغ كان ولما»: القيم ابن قال. سواء وع 

 لمن إّل  ياوالفت بالرواية، التدليغ مرتدة تصلح لم فيه، والصدق يدلغ، بما
 ذل  عم ويكون فيه، صادقًا يدلغ بما عالمًا فيكون والصدق؛ بالعلم اتصف
ن س   السر متشابه وأفعاله، أقواله يف عدل السيرة، مرضي الطريقة، د 

 الملوك عن التوقيع منصب كان وإذا وأدواله؛ ومخرجه مدخله يف والعالنية
 المراتب أعلى من وهو قدره، يجهل ول فضله، ينكر ل الذي بالمحل

 منب فحقيق والسموات؟ األرض رب عن التوقيع بمنصب فكيف السنيات،
 قدر يعلم وأن أهدته، له يتأهب وأن عدته، له يعد أن المنصب هذا يف أقيم

 به؛ والصدع الحق قول من درج صدره يف يكون ول فيه، أقيم الذي المقام
 .(2)«وهاديه ناصره اهلل فإن

                                                           

 .1/8 «إعالم الموقعين»( انظر 1)

 .1/8 «إعالم الموقعين»( انظر 2)
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 فريضة العلم

 ورعايتهم واجب األمة يف تكوين العلماء
 الربانيين العلماء تكوين على درصت ما بخير األمة هذه تزال ول

 الضالل من وسالمتها قوهتا منهم، وهذا سديل والستكثار العاملين،
 إعدادهم  على القادرة الرصينة العلمية المناهج لهم فتهيء. والنحراف
 لزمهمي ما لهم وتوفر العلمية، المستويات أعلى إلى يصلوا دتى وتكوينهم

 .وقيادهتا األمة توجيه يف دورهم أداء من وتمكنهم المعيشية، دياهتم يف

 تمكين العلماء من أداء رسالتهم
 وت منع العلمية، والصروح المنابر من في منعون عليهم، ي ضي ق   أن أما
 هموأدوال بالناس، واتصال هم دركتهم يف عليهم وي ضيق وتصادر، كتد هم

 جهو يف موقف أو كلمة أجل م ن األديان من كثير يف وي عتقلون المعيشية،
 والمعرفة العلم أدعياء أمام األبواب فيه تفتح الذي الوقت يف والفساد، الداطل

 .وي ضلون في ضلون علم بغير الناس في فتون. والفتوى
 إنو فإنه العلماء، بقدض العلم قدض صورة من الحديث هذا يف ورد وما
 يقالتضي صور من أوردناه ما أن إّل  اْلن، إلى ب عد   ت ست حك م لم صورته كانت
 ديثالح هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الندي تحذير يشمله هبم، الجهال واستددال العلماء على
 .الحالة هذه إلى األمة تصل أن من

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 .فيها الدين علماء نقص األمة من تحذير -1
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 .واإلفتاء اإلرشاد أمور الجهال تولية من األمة تحذير -2

 .الربانيون العلماء األمة يف اإلصالح أساس -3

  العلماء، تكوين على الحرص إلى األمة دعوة -4

 .دورهم أداء من تمكين العلماء -5

 يف العلماء دور إبراز إلى والمصلحين الدعاة الحديث هذا يوجه -6
 . عنهم والدفاع بالعلماء، والعناية. واإلصالح واإلرشاد التوجيه
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 فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  

األمر بالمعروف فريضة 
 والنهي عن المنكر

toshiba
مربع النص
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toshiba
مربع النص
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 فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 

  األمر باملعروف والنهي عن املنكرفريضة 

 اإلسالمب التعريف
 اإلسالم   بدأ: »ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول   قال: قال، ڤ هريرة أبي عن .4

 مسلم رواه. «للغ رباء فطوبى َغريبًا، بدأ كما وَسَيعود   َغريبًا،
(145). 

 معنى الغريب
جرة   هي وقيل:. الجن ة اسم  : ط وب ى  فيها. ش 

 للحديث اإلجمالي المعنى
 غربة اإلسالم يف أول األمر

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول على نزل عندما الدين أمر بداية عن الحديث هذا يتكلم
 جاء الذي والدين عندهم، غريدًا قوله فكان وإعراضًا، صدوداً  قومه يف فوجد

 أخالقه، عندهم يف غريدًا عقائده، عندهم يف غريدًا كان ،كذل  غريب به
 ويف عليه، أنزل الذي الكتاب عندهم يف غريدًا عندهم يف شرائعه، غريدًا
 هب المؤمنون انوك عندهم بالجملة، غريدًا الدين فكان يأتيه، الذي الودي
 .أقوامهم عند غرباء
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ل ي    ك ت اًبا ف ي ﴿وقد صور القرآن غربة الدين عندهم فقال:  ن ا ع  ل  و  ن ز  ل  و 
﴾ د ين  ر  م  ح  ا إ ل  س  ذ  وا إ ن  ه  ر  ف  ين  ك  ذ  ال  ال  ق  م  ل  يه  ي د  وه  ب أ  س  ل م  ط اس  ف  : ]األنعام ق ر 

اب  . وقال: ﴿[7 ذ  ر  ك  اد  ا س  ذ  ون  ه  اف ر  ق ال  ال ك  م  و  ر  م ن ه  ن ذ  م  م  ه  اء  د وا أ ن  ج  ج  ع  و 
اب   * ج  ء  ع  ي  ش  ا ل  ذ  ًدا إ ن  ه  اد  ًها و  ة  إ ل  ل ه  ل  اْل  ع   .[5 – 4]ص: *﴾ أ ج 

 والتعذيب، القتل، من البتالءات بألوان مصحوبة الغربة هذه وكانت
إ ذ  ﴿ تعالى اهلل قال المكر،و والتشريد، والمقاطعة، ر   و  ك  ين   ب     ي م  ف   ال ذ  واك   ر 

ت ل وك   أ و   ل ي ث د ت وك   وك   أ و   ي ق  ج  ر  ون   ي خ  ر  ك  ي م  ر   و  ك  ي م  اهلل   اهلل   و  ي ر   و  اك ر   خ  م  ﴾ ين  ال 
 .[30: األنفال]

 أتباع الدين النزاع من القبائل
 ةقديل آمنت أن يحدث ولم شتى، قدائل من أفراد آمن األمر بداية ويف

 الندي عناه ما وهو. شتى قدائل من آداداً  كانوا وإنما بكامله دي أو بكاملها،
ئل دينما ملسو هيلع هللا ىلص : فقال - 3784 أدمد اإلمام رواه فيما - الغرباء صفة عن س 

عوا الذين هم والنزاع. «القدائل من النزاع»  قدائلهم من أنفسهم انت ز 
 . الدين هبذا والتحقوا وم جتمعاهتم،

 زوال الغربة
 هذا أمر ورسوخ المدينة، إلى المسلمين وهجرة اإلسالم انتشار ومع
 الدين لهذا الناس معرفة مكاهنا ودل بالزوال، الغربة هذه بدأت الدين،

 دينال هذا يف ودخلت آمنت القدائل من كثيراً  أن رأينا دتى واإلقدال عليه،
ملتها،  دوس، وقديلة القيس، عدد وبني والخزرج، األوس كقدائل بج 
فار،  .غيرهم وكثير وغ 
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ا: ﴿تعالى قال أفواجًا، الدين هذا يف بالدخول الناس   توالى ثم اء   إ ذ  ر  ن   ج   ص 
ت ح   اهلل   ف  ال  أ ي ت   * و  ر  ل ون   الن اس   و  خ  اًجا * اهلل   د ين   ف ي ي د  و  دِّح   أ ف  د  ب ح   ف س  بِّ    م   ر 

ه   ر  ف  ت غ  اس  ان   إ ن ه   و  اًبا ك   ﴾.* ت و 
 عودة الغربة

 ،دأب كما غريدًا سيعود اإلسالم بأن ملسو هيلع هللا ىلص الندي من إخدار الحديث هذا ويف
 األرض هذه عن هنائيًا اإلسالم يزول أن الغربة هذه بعودة المقصود وليس

 محدودة مؤقتة غربة هي وإنما الناس، عند ومستغربًا مستنكراً  يعود وأن
 يدةغر وشرائعه الدين هذا عقائد فتصدح أقوامهم، يف الدين هذا أهل تصيب

 . أنصاره ويقل أعداؤه ويكثر الناس، على
 والدعوة والتضحية والجهاد الجاد بالعمل إل غربة اإلسالم تزول ول

 خراجوإ اإلصالح، سديل يف ذل  كل والحركة، والتنظيم والثدات اهلل إلى
 اإلسالمية، الحياة استئناف على والعمل. النور إلى الظلمات من الناس

 .األرض أقطار كافة يف الناس كافة إلى اإلسالمية الفكرة وإيصال
 غربة اإلسالم يف هذا العصر وزوالها

 أهله،و لإلسالم غربة الماضي القرن بدايات يف العصر هذا يف شهدنا وقد
 اليد،والتق والعادات واألخالق والشرائع الشعائر يف الحياة مجالت كافة يف
 افأخذو المصلحين الدعاة من ثلة هنض دتى المجتمع، هوية يف وغربة بل

 وسائر وعقولهم، الناس قلوب يف الدين هذا أمر تجديد عاتقهم على
 هعقائد يتمثلون دينهم إلى الناس ورجع تزول الغربة هذه فددأت. أدوالهم
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 يف جوانده من كثير يف زال ما اهلل أنزل بما الحكم أن إل وأخالقه، وشرائعه
 السياسي باإلصالح ينادون والمصلحون الدعاة زال وما األمة، هذه عن غربة

 .اإلسالمية األقطار كافة يف والتشريعي

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 الغربة بين األرض يف اإلسالم ألطوار بيان الحديث هذا يف -1

 .والمعرفة
 .الدين هذا على وإقدال معرفة يعقدها ومردلة مؤقتة الغربة -2
 .واإلصالح والدعوة الجاد بالعمل الغربة تزول -3
 القيام يف دورهم أخذ إلى والعلماء الدعاة الحديث هذا يوجه -4

 .غربته إلزالة الناس بين ونشره الدين هبذا والتعريف باإلصالح
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 األمةبالنهوض 
 :ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول مولى ،ڤ ثوبان عن .5

 على األََكلة َتَداعى كما أ ف ق كل ِمن األ َمم   عليكم َتَداعى أن يوِشك  »
 نتمأ: »قال يوَمئٍذ؟ بنا ِقلَّة َأِمن ،الل رسوَل  يا: قلنا: قال. «َقْصَعتِها
ثاء    تكونون ولكن َكثير، يوَمئذٍ  ثاءِ  غ  ْنَتزع   السيل، كغ   ِمن ة  المهاب ت 
ل وب كم، ق  و  ل وبكم يف وي جعل َعد   الَوَهن؟ وما: قلنا: قال«. الَوَهن ق 

ب  : »قال  /37 َأحمد اإلمام   رواه. «الَموت وَكَراِهية   الَحياةِ  ح 
(22397). 

 بالصحابي راوي الحديث التعريف
د، بن ثوبان د  ر ابن :ويقال ب ج  د  ح  رشى ج   مولى ،اهلل عدد أبو الهاشمى، الق 

راة أهل من ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول راة  . الس   الندي لزم .واليمن مكة بين موضع: والس 
ل ولم العلم، من كثيراً  عنه ودفظ وصحده، ملسو هيلع هللا ىلص ر يف معه ي ز  ض   والسفر الح 

 مص،د   إلى انتقل ثم الرملة ، فنزل الشام، إلى فخرج ،ملسو هيلع هللا ىلص الندي توىف دّتى
ه، وكانت واشت هر عمره، وطال. مات أن إلى هبا يزل ولم  أربع سنة وفاته ذكر 

 .(1)للهجرة وخمسين
                                                           

 .4/413« هتذيب الكمال». و3/16« سير أعالم الندالء»( انظر 1)
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 الغريبمعاين 
ى م عليكم ت داع  هم دعا أ ي:: األ م   .بعضًا ليجتمعوا عليكم بعض 
لة  .آكل جمع: أ ك 

 للحديث اإلجمالي المعنى
 تحذير األمة من مطامع األمم فيها

 ليهاع سيأيت أنه األمة، لهذه بليغة نذارة فيه الندوة، أعالم من الحديث هذا
نوز، الخيرات كثيرة   فيها تكون زمان  عام،بالط المليئة كالقصعة فهي والك 
 واألعداء، للغرباء دالل أهله، على درام الطعام وهذا الكنوز هذه ولكن
هم يدعو يط ون إليه، بعضًا بعض   نم   التداعي هذا ويكون جانب، كل م ن به وي ح 

 كل م ن يأتون أن هم كما وافدين، أو مهاجرين يأت ون أفراد م ن وليس األمم،
 .  بالدهم تداعد عن كنايةً  أفق،

 سبب مطامع األمم يف هذه األمة
دوان هذا أن فهموا لما يومئذ؟ بنا قلة أ م ن: الصحابة قول أما  األمة، على ع 

د كثيرة   كانت إذا ذل  يكون ول د   ملسو هيلع هللا ىلص يُّ الند فأخربهم الجانب، مرهوبة   الع 
 أن همو ق لوهبا، يف لهم مهابة   ول األمم، بين لهم وزن ل لكن العدد، يف كثيرون أهنم

ثاء، تات والغثاء غ  ل ها التي والرغوة والق ش الف  جمها السيل، ي حم   كدير د 
يف، ووزهنا ف  فة سدب   أما خ   فهو األعداء قلوب م ن المهابة ونزع الوزن خ 
ن، ه  هن، معنى ملسو هيلع هللا ىلص الندي بين وقد الو  ية   الدنيا دب وهو الو  راه  وت وك   .الم 
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 العصرأطماع األمم بها يف هذا 
 بالد الى الغربي الستعمار دخل الميالدي عشر أواخ القرن الثامن منذ

 من رةمداش إدارة إلى وأفريقيا آسيا يف المسلمين بالد وخضعت المسلمين،
م كانت الدشر م ن الماليين مئات ذات الهند دّتى المستعمرة، الدول  هاتحك 
 المعادنو والغاز الدرتول آبار   تتفجر بدأت الفرتة هذه ويف إنكليزية، شركة  

 الثروات هذه ولكن واألنواع، األصناف جميع من الهائلة الثروات جانب إلى
 بالد   وكانت المستعمرة، للدول باردة غنيمة كانت والظاهرة الداطنة

ّثة وشعوهبم المسلمين ر الهامدة، كالج   داهن يشاء ما فيها يفعل والمست عم 
 والجهل   الجوع   اإلسالمي العالم على وهيمن. وشراء وبيعًا وتقطيعًا
رض جز والم  ث له اإلرادة، وع   :الشاعر قال كما وم 

 محمول ظهورها فوق والماء الظما يقتلها الديداء يف كالعيس

 النهوض األمة
 رين،العش القرن مطلع يف وإسقاطها، اإلسالمية الخالفة على التآمر وبعد

 رص إلى بالدعوة وغرهبا الدالد شرق يف اإلسالمية الجماعات قامت
 الجاد والعمل والمعرفة بالعلم األمة كواهل عن الوهن ونفض الصفوف،
 ورد واستعادة اإلسالمية، الحياة استئناف أجل من اهلل، سديل يف والجهاد

 .األمم بين اإلسالمية األمة
والعمل واألمر بالمعروف والنهي عن  الدعوة من عام مئة وبعد –واليوم 

 األمة   تددأ وأن الوهن، هذا م ن اإلفاقة تكون أن تعالى اهلل يشاء -المنكر
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 الروح ويقظة الوعي، وعودة اإلسالمية، الصحوة هذه ظهور   مع بالتعايف
 ذل ، يف العوامل أهمِّ  من ف ل سطين نكدة   وكانت الشهادة، وطلب الجهادية،

ت ها على اصطف ت ديث  إلى أعادت ظاهرة   يف الستشهاديين قوافل   منص 
ور أزهى يف األ مة صورة   األذهان ص  هاد ها ع   اهلل سديل يف الموت صار دتى. ج 

 . األماين أسمى هؤلء عند

 الحديث إليه يرشد ما
 .دولها من لألمم هندًا أن تكون األمة هذه الحديث يحذر -1
 اْلخرة عن األمة هو اإلعراض يصيب الذي والضعف الوهن سدب -2
  الموت وكراهية الدنيا ودب
 بود والجهاد هيدة األمة وكياهنا وثرواهتا يكون بالقوة على الحفاظ -3

 .الشهادة
 أعداد وليس بكثرة .اْلخرة وطلب القوي، باإليمان العربة -4

 .المسلمين
 المؤمنين وعزة اإليمان أنفة األمة يف يوقظوا ان والعلماء الدعاة على -5

 .ثرواهتا على صوالحر األمة، دقوق على والمحافظة
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  المنكر عن والنهي بالمعروف األمرب نجاة األمة
: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي   عن عنهما، الل رضي َبِشيرٍ  بن الن ْعمان عن .6

وا قومٍ  كَمَثلِ  فيها والواِقعِ  الل حدودِ  على القائمِ  َمَثل  »  على اسَتَهم 
هم فأصاَب  َسِفينٍة، هم أعالها بعض   يف الَّذينَ  فكان أسَفَلها، وبعض 
وا الماءِ  ِمن اسَتَقْوا إذا أسَفِلها م، َمن على َمر   أّنا لو: فقالوا فوَقه 
ْؤذِ  ولم َخْرقًا َنِصيبِنا يف َخَرْقنا وهم فإنْ  فوَقنا، َمن ن  ك  واأرا وما َيْتر   د 
وا وا وإنْ  جميعًا، َهَلك   رواه. «جميعًا وَنَجْوا َنَجْوا أيِديهم على أَخذ 

 .(2493) البخاري
 التعريف بالصحابي راوي الحديث

مير، األ .اهلل عددثعلدة األنصاري، أبو بن  سعدبن  بشيربن  النعمان
وهو أول مولود ولد  .وابن صاددهملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسولصادب . خطيبال، العالم

ن د موع   ،ملسو هيلع هللا ىلص؛ وسمع من الندي للهجرة سنة اثنتين يف األنصار بعد الهجرة
بن  الةض  الشام. وولي القضاء بدمشق بعد ف  نزل  الصحابة الصديان باتفاق.

وولي اليمن لمعاوية، ثم استعمله على الكوفة، تسعة  ،هـ 53ديد سنة ع  
. للهجرة 65، سنة واستمر فيها إلى أن مات أشهر، وعزله ووله دمص.

وهو اّلذي تنسب إليه  ،يف ديوان مطدوع له شعرو. العربكان من أخطب و
 .(1)«معرة النعمان»

                                                           

 .8/36للزركلي « األعالم»، و3/411« سير أعالم الندالء»انظر  (1)
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 الغريب معاين
 .اقرتعوا: استهموا

 للحديث اإلجمالي المعنى
 المقصود باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكمهما

 سواء. شرعًا عنه ن هي ما كل والمنكر شرعًا، به أ مر ما كل هو والمعروف
 صدهاومقا الشريعة كليات من يستفاد ما أو والسنة، القرآن بصريح ذل  كان

 . العامة
 التي المحكمة، الدين فرائض من المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر

ن ت م  : ﴿تعالى فقال األمم، من غيرها على األمة هذه هبا اهلل ميز ي ر   ك  ة   خ   أ م 
ت   ج  ر  ون   ل لن اس   أ خ  ر  أ م  وف   ت  ر  ع  م  ن   ب ال  و  ن ه  ت  ن   و  ر   ع  ن ك  م  م ن ون   ال  ت ؤ   آل]﴾ ب اهلل   و 

 . [110: عمران
 مثل المصلحين والمفسدين يف المجتمع

 لتيا بالسفينة المسلم مثال للمجتمع ملسو هيلع هللا ىلص ضرب الندي الحديث هذا يف
 المة،الس شاطئ إلى بركاهبا تصل أن السفينة هذه يف واألصل الدحر، تمخر

 إلى السفينة يف هذا المثل ركاب ملسو هيلع هللا ىلص الندي قسم وقد الغرق، من وتؤمنهم
 اعليه قائم وهو وسالمتها، السفينة هذه على دريص األول: قسم: قسمين
 لحةمص وراء يسعى الثاين والقسم هبا. العابثين يمنع والرعاية، بالحفظ

 أخطار، من السفينة يتهدد ما يراعي ول متوهمة، عامة مصلحة أو الخاصة،
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 هباوبركا هبا يودي السفينة هذه يف ضرر إدداث إلى بنفسه يسعى هو بل
 .الهالك إلى جميعًا

 مصلحة وراء الساعون أما السفينة ودور، هذه يف منهما نصيب لكل وكان
ول للحص نصيدهم يف السفينة خرق على عزموا فقد متوهمة، عامة أو خاصة،

 فوقهم إذا مروا عليهم، وهي دجة   من يؤذوا على الماء  من أسفلها، كي ل
الضرر دون النظر إلى . الجزء هذا يف وأن لهم دقًا العامة، المصلحة ظاهرها

 العام الذي يحدثه هذا الخرق.
 الحقيقية، العامة المصلحة وراء يسعون الذين وهم اْلخر القسم وأما

 جميع وينجو الشاطئ، إلى تصل دتى السفينة سالمة على ويحرصون
 فأخذوا أهلها، وإهالك السفينة، خرق عن هؤلء إيقاف إلى بادروا فقد أهلها،
 الجميع نجاة ذل  يف فكان المنكر، الفعل هذا من ومنعوهم أيديهم، على

 . السفينة وسالمة
 فرض مدافعة الباطل

 فهم األول القسم أما: قسمان فهم المسلم، المجتمع يف الناس وهكذا
 المنكر عن والناهون بالمعروف واْلمرون والمصلحون والدعاة العلماء

 كارموم والشريعة الدين ثوابت من منطلقاهتم اهلل، لحدود والحافظون
 األذى ودفع خيره، على القائمون المجتمع هم دراس وهؤلء األخالق،

 .عنه والشر
 شرهم يكفون ل الذين والعدوان، والدغي المنكر أهل هم الثاين والقسم

 والمصالح األهواء مرجعيتهم فسادًا، األرض يف فيسعون المجتمع، عن
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 صلة،ب وشريعتها األمة عقيدة إلى يمت ل بما  الفاسدة، واألنظمة الشخصية
 هذا إفسادهم يغلفون أديانا كانوا وإن ومجدها، قوهتا أصل عن فيقطعوهنا

 الهالك وباطنها العامة المصلحة ظاهرها متوهمة، مصالح أو واهية، بذرائع
 .للمجتمع والدمار

 أهل وبين المعروف أهل وبين ،الداطل وأهل الحق أهل بين وبالمدافعة
 .الهدامة المنكرات آثار من بالسالمة المجتمع مصلحة تتحقق المنكر،

ف ع  اهلل  الن اس  ﴿ ل  د  و  ل  ﴾و  ض  ت  األ  ر  د  س  م  ب د ع ض  ل ف  ه  ض   .[252]الدقرة:  ب ع 
 ويف الدشري، التاريخ مدار على الحقيقية اإلصالح معركة هي وتل 

 المجتمع تاريخ يف خرق أكرب بإدداث اإلسالم أعداء قام هذا زماننا
 والنسل، الحرث وأهلكوا والستدداد والظلم الفساد فنشروا اإلسالمي،

 لىع تقيم اإلسالم دعوة فقامت ذل ، على أعوانا المسلمين أبناء من وجعلوا
 ةوالدعا العلماء من بالقسط قوامين للمجتمع وتنشئ يرعاها، من اهلل ددود

 ارآث بدأت ولقد هؤلء، أفسد ما إصالح عاتقهم على أخذوا الذين الربانيين
 المصلحين هؤلء يستهدفون األعداء صار دتى للعيان، بارزة اإلصالح هذا

شتى من البتالءات، من العتقال والتشريد والقتل والتضييق يف  بأنواع
كل ذل  للقضاء على دورهم  الظالمة، والحمالت والفرتاءات الرزق والتهم
 .يف اإلصالح

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 .الهالك من للمجتمع منجاة اإلصالح -1
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 ل التي الكفاية فروض من المنكر عن والنهي بالمعروف األمر -2
 .األكمل الوجه على بأدائهما إل المجتمع يستقر
 هبا يغرت فال متوهمة ومصالح واهية بذرائع الفساد ي غل ف قد -3

 .المصلحون
 يف المجتمع تجاه بواجدهم القيام والمصلحين والدعاة العلماء على -4

 .الفساد ومحاربة اإلصالح
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 هاعن القعود عقوبةفرض الدعوة إلى الل و
، أيها يا قال:ڤ عن أبي بكر الصديق  .7  تقرؤون إنكم الناس 
مْ : ﴿مواضعها غير على وتضعونها اآلية هذه مْ  َعَلْيك  َسك   اَل  َأْنف 

مْ  ك  ر   ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  سمعنا وإنا ،[105:المائدة]﴾ اْهَتَدْيت مْ  إَِذا َضلَّ  َمنْ  َيض 
وا فلم الظالمَ  رأوا إذا الناس إنّ : »يقول ذ   أن َأوَشَك  يَديه على يأخ 

هم : قولي ملسو هيلع هللا ىلص الل رسوَل  سمعت إين: قال رواية ويف. «بعقاب الل   يع مَّ
ونَ  ثم بالمعاصي، فيهم ي عَمل   قومٍ  ِمن ما»  مث ي غي روا، أن على َيقِدر 
م   أن يوِشك   إال ي غّيروا ال ه   داود أبو رواه. «بعقاب منه الل يعمَّ
 .صحيح وإسناده. (4338)

 التعريف بالصحابي راوي الحديث
اف ة عثمانبن  اهلل عدد عامر التيمي القرشي، أبو بكر: أول بن  أبي ق ح 

من الرجال، وأدد أعاظم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولالخلفاء الراشدين، وأول من آمن ب
من كدار موسريهم،  من سادات قريش، وغنيًا العرب. ولد بمكة، ونشأ سيداً 

الم ه بعبأنساب القدائل وأخدارها وسياستها، وكانت العرب تلقد   وعالمًا
م على نفسه الخمر يف الجاهلية، فلم يشرهبا. ثم كانت له يف قريش. ودرّ 

، وبذل كديرة، فشهد الحروب، وادتمل الشدائد   عصر الندوة مواقف  
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هـ فحارب المرتدين 11سنة  ملسو هيلع هللا ىلصيوم وفاة الندي  األموال. وبويع بالخالفة
 تنعين من دفع الزكاة.موالم

وافتتحت يف أيامه بالد الشام وقسم كدير من العراق. وكان موصوفا 
. مدة خالفته سنتان بطالً  ، وشجاعًالسنًا خطيدًا بالحلم والرأفة بالعامة،

 .(1)وثالثة أشهر ونصف شهر، وتويف يف المدينة

 للحديث اإلجمالي المعنى
 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض

 ولهق دول األذهان بعض يف التدس ما ڤ بكر أبو يزيل الحديث هذا يف
م  : ﴿تعالى ل ي ك  م   ع  ك  س  م   ل   أ ن ف  ك  رُّ ن   ي ض  ل   م  ا ض  ت م   إ ذ  ي  ت د   األمر بأن﴾ اه 

 رالمنك وعموم الفساد كثرة دال يف يتوقفان المنكر عن والنهي بالمعروف
 لمسؤو هو وليس نفسه، خاصة إلى يتوجه أن المسلم على وأن الناس، بين
 ملسو هيلع هللا ىلص الندي عن ورد بما اللدس هذا عن أجاب بكر أبا لكن. غيره إصالح عن
 يف التقصير من والتحذير المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر وجوب يف

 . عليه القدرة عند وخاصة تركه، من والرتهيب ذل 
 بالمعروف األمر وجوب يف آية أوكد هذه: (2)المدارك بن اهلل عدد قال
 دينكم، أهل   عليكم يعني «أنفسكم عليكم: »قال فإنه المنكر، عن والنهي

م فاقت ل وا: ﴿كقوله وهذا الكفار، من ضل من يضركم ول ك  س   :الدقرة]﴾ أنف 
                                                           

 .4/102 للزركلي «األعالم»انظر  (1)
 .12/449 «تفسير الرازي »( انظر2)
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كم يعظ بأن يعني «أنفسكم عليكم: »، فقوله(1)دين كم أهل   يعني [54  بعض 
كم ويرغب بعضًا ره الخيرات، يف بعضًا بعض   . يئاتوالس القدائح عن وي نفِّ

 هو الزمان هذا يف بالمسلمين تلحق التي الواجدات أوجب من فإن وعليه
 تكالب مهما اهلل، إلى والدعوة المنكر، عن والنهي بالمعروف باألمر القيام
 األمة علماء الخصوص وجه على الواجب هبذا ويضطلع األمة، أعداء عليها

 . فيها واإلصالح التوجيه على والقائمون ودعاهتا

 معاين أخرى لآلية
 من ڤ بكر أبو أورده عما أهمية تقل ل أخرى معان اْلية ويف هذا
 :(2)ملسو هيلع هللا ىلص الندي دديث

 على واإلصرار المعاصي، مالبسة من أنفسكم ادفظوا أي:: منها
 همأمر يلي ومن وأهله نفسه المسلم يحصن أن المعنى هذا ويتضمن. الذنوب

 .والعداد الدالد عمت التي المنكرات من
 أكثر وما. الهدى على كنتم إذا الالئمين مالمة يضركم ل:  ومنها
 وعوالخض دعوهتم، عن بالقعود الدعاة يطالدون الذين والالئمين المثدطين

 .دولهم من والداطل المنكر ألهل
                                                           

المقصود أن هذه اْلية جاءت خطابًا للذين عددوا العجل من بني إسرائيل، فكانت توبت هم ( 1)
 بأن يقتل  بعضهم بعضًا.

 .12/450 «تفسير الرازي »( انظر2)
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 فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

. هموضاللت كفرهم يف الكفار بقاء عليهم يشتد كان المؤمنين أن: ومنها
 يف هبا والمشي إصالدها من كلفتم وما ،﴾أنفسكم عليكم: ﴿لهم فقيل
 .الجاهلين جهل ول الضالين، ضالل يضركم ل الهدى، طريق

 عن فنهوا الكفر، على ماتوا لما لعشائرهم يغتمون كانوا أهنم: ومنها
 .ذل 

 مدادئ تقرر الواددة اْلية هذه إن: »(1)اهلل ردمه قطب سيد األستاذ يقول
 ثم. «األخرى باألمم عالقاهتا طديعة ويف المسلمة، األمة طديعة يف أساسية

 وأن ى،وتتواص تتناصح وأن بينها فيما تتضامن أن المسلمة األمة على: »قال
 رهايضي ل ثم.. غيرها األمم عن مستقلة أمة منها جعل الذي اهلل هبدي هتتدي

 ولكن. الهدى على قائمة هي دامت ما دولها الناس يضل أن شيئًا ذل  بعد
 همكل الناس دعوة يف تكاليفها عن المسلمة األمة تتخلى أن هذا معنى ليس
 .«الهدى إلى

 عقوبة التقصير يف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ما يفيد عقوبة األمة إذا قصر دعاهتا ملسو هيلع هللا ىلص عن الندي ڤ وقد روى أبو بكر 

المنكر مع القدرة عليه، ومنها تسليط أهل المنكر على وعلماؤها يف تغيير 
 الدالد والعداد، دتى تكون هندًا ألعدائها.

فال بد من الضطالع بمهمة التوجيه واإلرشاد، وبيان الحق من الداطل 
يف كل ما تحتاجه األمة يف جميع جوانب دياهتا. وخاصة فيما يتعلق باألمور 

                                                           

 . 2/992 «الظالل»( 1)
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 الم والقتصاد والجتماع والسياسة الداخليةالعظام يف التعليم والثقافة واإلع
والخارجية، فتكون مجالس الفتوى من العلماء الربانيين المخلصين هم 
مرجعية األمة يف شؤوهنا المختلفة، بل يدادر أصحاب الفتوى بإصدار 
الديانات المدينة لموقف اإلسالم ورأيه يف قضايا األمة المهمة، فإن لكلمتهم 

اس كافة، فمنهم من يستجيب لهم، ومنهم من يعرض هذه وزهنا عند الن
عنهم، فال يضرهم دينذاك إعراض المعرضين طالما أهنم قاموا بواجدهم 

 الشرعي يف الديان والتوجيه واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 .وأصولها الشريعة مدادئ مع يتفق بما المفاهيم تصحيح وجوب -1
 .عنه العجز مع إلى المنكر عن والنهي بالمعروف األمر يرتك ل -2
 يعرض عليه القدرة مع المنكر عن والنهي بالمعروف األمر ترك -3
 .للعقوبة األمة
 ومن وأهليهم أنفسهم يحصنوا أن والمصلحين والدعاة العلماء على -4
 تجاه بواجدهم يقوموا أن عليهم أن كما. والفساد المنكرات من أمرهم يلون
 .المنكر عن والنهي بالمعروف األمر يف أمرها وولة األمة
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 المنكر عن والنهي بالمعروف األمر يف الرفق
 مع أ َصل ي أنا بينا: قال ،ڤ السلمي الحكم بن معاوية عن .8

ك: فقلت   الَقوم، ِمن رجل   َعطَِس  إذ ،ملسو هيلع هللا ىلص الل رسولِ   الل ، َيرحم 
ياه، واث كَل : فقلت بَأبَصارهم، الَقوم فَرَماين م ما أ مَّ  َتنظ رون شأن ك 
 رأيت هم فلّما َأفَخاِذِهم، على بَأيِديهم َيضرِب ون فَجَعل وا إلّي؟

ت وَننِي ، لكن ي ي َصم   وه فبَِأبِي ،ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول   َصلَّى فلما َسَكت 
َعل ما رأيت   ما وأ ّمي،  ام فوالل، منه، َتعِليمًا َأحسنَ  َبعَده وال َقبَله م 
 يهاف َيصل ح ال الصالة   هذه إنَّ : »قال َشَتَمنِي، وال َضَرَبنِي وال َكَهَرنِي
 أو «الق رآن وِقراَءة   والتَّكبير   التَّسبيح   هو إنما الناس، كالمِ  ِمن َشيء  
 .(537) مسلم رواه. ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول   قال كما

 الحديث بالصحابي راوي التعريف
ل مي، الحكم بن معاوية ه   السُّ ان  . صحدة ل   ف ي ويسكن المدينة، ينزل ك 

 .الوادد الحديث هذا ملسو هيلع هللا ىلص الندي عن له. سليم بني

 الغريب معاين
  .الولد فقد هو: الثُّكل

 .هنرين ما: أي :كهرين ما
 .السماوية بالشرائع العلم وقلة الجهل، كثرة: الجاهلية
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 للحديث اإلجمالي المعنى
 يف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأفتهملسو هيلع هللا ىلص رفق النبي 

 انك وكيف اهلل، إلى الدعوة يف ملسو هيلع هللا ىلص الندي لطريقة بيان الحديث هذا يف
 لو تربيتهم، ويحسن أخطاءهم، ويقوم مفاهيمهم ويصحح أصحابه، يوجه
إ ن    : ﴿فقال خلقه يف امتدده قد تعالى اهلل فإن ذل ، يف عجب ل ى و  ع   ل ق  خ   ل 
ظ يم   د  : ﴿وقال. [4: القلم]﴾ ع  ق  م   ل  ك  اء  ول   ج  س  م   م ن   ر  ك  س  يز   أ ن ف  ز  ي ه   ع  ل  ن تُّم   ع  ا ع   م 

يص   ر  م   د  ل ي ك  م ن ين   ع  ؤ  م  ء وف   ب ال  يم   ر  د   . [128: التوبة]﴾ ر 
 فيرشده تصرفًا، يحسن ول شيئًا، يعلم ل الدادية من يأتيه الرجل كان فقد

 وهذا .ورشد فقه وقد فيغادره إلرشاد،وا التعليم يكون ما بأدسن ملسو هيلع هللا ىلص الندي
 خلف صلواته إددى يف معه ددث ما علينا يقص السلمي الحكم بن معاوية
ته الصالة يف أددهم عطس إذ ،ملسو هيلع هللا ىلص الندي  وانرض الصحابة لكن معاوية، فشم 

 يه،عل منكرين بأبصارهم فرموه الصالة، أثناء ذل  عليه أنكروا عليهم، اهلل
ياه، واث كل: لهم فقال  أنب عليه اإلنكار يف فزادوا إلي؟ تنظرون شأنكم ما أ م 

ت كي أفخاذهم على ضربوا ت. يصم  م   .فص 
 فأرشده الرديم، المعلم التفاتة ملسو هيلع هللا ىلص الندي إليه التفت الصالة انتهت فلما
 ما: هبقول معاوية وصفه وقد توبيخ، ول تعنيف غير من ولين برفق وعلمه
 ول نيضرب ول كهرين ما فواهلل، منه، تعليمًا أدسن بعده ول قدله معلمًا رأيت

 كالم من شيء فيها يصلح ل الصالة هذه إن: »قال أن على زاد وما. شتمني
 . «القرآن وقراءة والتكدير التسديح هو إنما الناس،
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 الكالم يف الصالة يبطلها
 بل الناس، كالم فيه يجوز ل الصالة هذه أن ملسو هيلع هللا ىلص الندي إياه علمه فمما
 حوون والقراءة، والتحميد التسديح من فيها شرع ما إل يجوز ول يدطلها،

 أو لحاجة كان سواء ،الصالة يف الكالم تحريم فيه: (1)النووي قال. ذل 
 إذن أو تنديه إلى ادتاج فإن ،غيرها أو الصالة لمصلحة كان وسواء ،غيرها
 مذهب هذا ،امرأة كانت إن وصفقت رجال، كان إن سدح ونحوه لداخل

 .والخلف السلف من الجمهور

 ملسو هيلع هللا ىلص الل رسولمن أدب التحديث عن 
 التحديث أدب  «ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال كما أو: »الحديث آخر يف قوله ويف

 . النقل يف الدقة وتحري واألمانة ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل وقد كان كثير من الصحابة والتابعين إذا رووا الحديث عن رسول

آخره. وهذا وإن كان يعني الدتياط يف الرواية، فإنه  يقولون هذه العدارة يف
ل ينفي دقتهم وضدطهم يف النقل، وهناك من الشواهد لهذا ما ليس هذا 

 موضعه.

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 أداديث يف جاء كما هي بل مؤكدة، سنة العاطس تشميت أن فيه -1
 .المسلم على المسلم دق من أخرى

                                                           

 بتصرف. .5/21 «على مسلمشرح النووي »انظر  (1)
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 من المشروعة بالطريقة الصالة يف وهو المنكر إنكار جواز فيه -2
 .للنساء والتصفيق للرجال التسديح

 .الصالة يف الكالم تحريم فيه -3
 بالمعروف األمر يف واللين الرفق من ملسو هيلع هللا ىلص الندي عليه كان ما فيه -4

 .المنكر عن والنهي
 ملسو هيلع هللا ىلص بالندي القتداء إلى والمصلحين والعلماء الدعاة توجيه وفيه -5
 .توبيخ ول تعنيف غير من تعليمه ودسن بالمتعلم بالرفق
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 العامة األماكن يف المنكر عن والنهي بالمعروف األمر
ْدري   سعيدٍ  أبي عن .9  إّياكم: »قال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي   عن ،ڤ الخ 

قاِت  على والجلوَس  ، لنا ما: فقالوا «الط ر  نا هي إنَّما ب دٌّ  َمجالس 
ث   هاَح  الطَّريَق  فَأعط وا المجالَس، إالَّ  َأَبيت م فإذا: »قال فيها، َنَتَحدَّ  «قَّ

 وَرد   األَذى، وَكف   الَبَصِر، َغض  : »قال الطَّريِق؟ َحق   وما: قالوا
الِم،  البخاري رواه. «المنَكرِ  عن وَنْهي   بالمعروِف، وأمر   السَّ

 .(2121) ومسلم ،(2465)
 بالصحابي راوي الحديث التعريف

 مفتي المجاهد، اإلمام، سنان بن مال  بن سعد الخدري سعيد أبو هو
 .ثرفأك ملسو هيلع هللا ىلص الندي عن وددث. الرضوان وبيعة الخندق، سعيد أبو شهد المدينة،

 كان فقد. سنه لصغر أدد يوم ملسو هيلع هللا ىلص الندي رده. المجتهدين الفقهاء أدد وكان
 .(1)وسدعين للهجرة أربع سنة تويف يف المدينة. سنة عشرة ثالث عمره

 للحديث اإلجمالي المعنى
 حق الطريق

 الطريق، بحق المتعلقة واْلداب الوصايا من عدداً  الحديث هذا جمع
 والمطاعم، والمتنزهات، كاألسواق، العامة األماكن ويدخل يف الطريق

                                                           

 .3/87للزركلي  «األعالم»و .3/168 «سير أعالم الندالء»انظر  (1)
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 والداصات كالقطارات العامة النقل ووسائل العامة، والمؤسسات والفنادق،
 . وغيرها والطائرات

 األماكن، هذه يف والمنهيات المأمورات من جملة إلى ملسو هيلع هللا ىلص الندي نده فقد
 والنهي بالمعروف، واألمر السالم، ورد األذى، وكف الدصر، غض: منها
 .المنكر عن

 غضر البصرأوال : 
 اءالنس تتدع من وهناك، هنا إرساله وعدم خفضه فيعني الدصر، غض أما

 العتداء علىالحرام، من  يف صادده يوقع قد فيما وغيرها، الديوت وعورات
األعراض، وإثارة الفتن بين الناس، وكشف األستار واألسرار، وانتهاك 

 والنساء للرجال الدصر بغض الكريم القرآن أمر وقد خصوصيات الناس،
م ن ين   ق ل  : ﴿وتعالى سدحانه فقال السواء، على ؤ  م  وا ل ل  ضُّ غ  م  أ ب ص   م ن   ي  ه   ار 

وا ظ  ف  ي ح  م   و  ه  وج  ر  ل     ف  ىأ   ذ  ك  م   ز  ه  د ير   اهلل   إ ن   ل  ا خ  ون   ب م  ن ع  ل  *  ي ص  ق   و 
م ن ات   ؤ  م  ن   ل ل  ض  ض  ن   م ن   ي غ  ه  ار  ن  أ ب ص  ين ت ه  ين  ز  د د  ل  ي  ن  و  ه  وج  ر  ظ ن  ف  ف  ي ح  و 

ين   د د  ل  ي  ن  و  ي وب ه  ل ى ج  ن  ع  ه  ر  م  ب ن  ب خ  ر  ي ض  ل  ا و  ر  م ن ه  ه  ا ظ  ن  إ ل  إ ل  م  ين ت ه   ز 
و   ن  أ  ت ه  ول  ب ن اء  ب ع  ب ن ائ ه ن  أ و  أ  و  أ  ن  أ  ت ه  ول  و  آب ائ ه ن  أ و  آب اء  ب ع  ن  أ  ت ه  ول  ل د ع 
ت   ل ك  ا م  و  م  ن  أ  ائ ه  و  ن س  ن  أ  ات ه  و  ان ه ن  أ و  ب ن ي أ خ  و  و  ب ن ي إ خ  ان ه ن  أ  و  إ خ 

ن  أ   ان ه  م  ي  م  أ  ين  ل  ذ  ل  ال  ف  و  الطِّ ال  أ  ج  ب ة  م ن  الرِّ ر  ي ر  أ ول ي اإل   ين  غ  و  الت اب ع 
ين  م ن   ف  ا ي خ  م  م  ل  ن  ل ي ع  ل ه  ج  ر  ب ن  ب أ  ر  ل  ي ض  اء  و  ات  النِّس  ر  و  ل ى ع  وا ع  ر  ه  ظ  ي 

م ن و ؤ  م  ه  ال  يُّ يًعا أ  م  وب وا إ ل ى اهلل  ج  ت  ن  و  ين ت ه  ون  ز  ل ح  ف  م  ت  ل ك  ع  -30: رالنو]﴾ ن  ل 
31]. 
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 األولى، ل  فإن النظرة، النظرة ت تدع ل»: لعليملسو هيلع هللا ىلص  الندي قال وقد
 .(1)«اْلخرة ل  وليست

 كف األذىثانيًا: 
 اءكإلق الفعل، أو بالقول إيذاء أو ضرر، فيه ما كل فيشمل األذى كف أما

 فةاألرص الناس بإغالقتضييق الطريق على  أو األماكن، هذه يف النفايات
 أو المحال، أبواب يف السيارات اصطفاف أو التجارية، بالمعروضات

 مافي السيارات أبواق كإطالق إيذاء الناس يف أسماعهم أو الخاصة. المواقف
 .وهيئاهتم وأبصارهم أسماعهم يف الناس يؤذي مما ذل  وغير له، داعي ل

 رد السالمثالثًا: 
 وهو السالم، رد الحديث هذا يف وردت التي العامة األماكن آداب ومن

 قال فقد بعض، على بعضهم المؤمنين على اإلسالم رتدها التي الحقوق من
قُّ : »ملسو هيلع هللا ىلص الندي دُّ »  منها األولى وذكر ،«خمس   المسلم   على المسلم   د   ر 

الم    رادأف بين والتواد التعارف والتعاون والتحاب أسداب من وجعله. (2)«الس 
 فشواأ تحابدتم؟ فعلتموه إذا شيء على أدلكم أول: »فقال الوادد، المجتمع

 .(3)«بينكم السالم
                                                           

 . وإسناده دسن.2777،  والرتمذي 2149رواه أبو داود  (1)

 .1240رواه الدخاري  (2)

 .54(رواه مسلم 3)
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكررابعًا: 
 عن والنهي بالمعروف األمر فهو الحديث هذا يف الرابع األدب أما

 رأى من: »اْلخر الحديث يف الواردة والستطاعة الحاجة بحسب المنكر،
 فدقلده، يستطع لم ومن فدلسانه، يستطع لم فإن بيده، فليغيره منكراً  منكم
 يف ونسمعها نراها التي المنكرات من وكم. (1)«اإليمان أضعف وذل 

 المحال بعض من الصادرة كاألصوات العامة، األماكن ويف الطرقات،
 أو فيه، الوقوف يسمح ل فيما السيارات بعض اصطفاف أو التجارية،
 المشاجرات أو الدائعين، بعض من والخداع الغش أو العاريات، الكاسيات

من منكرات األقوال واألفعال التي تحتاج إلى  الكثير وغيرها الناس، بين
 أمر بمعروف أو هني عن منكر.

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 يف يؤسس هذا الحديث لمدادئ السالمة العامة والمحافظة على الديئة -1

 .المجتمع
 يف لمراعاهتا ملسو هيلع هللا ىلص الندي هبا أمرنا التي الشرعية اْلداب من جملة فيه -2

 .العامة األماكن

 .محافظة على األعراض الدصر غض اْلداب هذه أول -3

 األقوال من وأشكاله صوره بشتى الناس عن األذى كف اْلداب هذه وثاين -4
 .واألفعال

                                                           

 .49(رواه مسلم 1)
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 أفراد بين وتواد تحاب من فيه لما السالم، رد اْلداب هذه وثالث -5
 .المجتمع

 ددود يف المنكر عن والنهي بالمعروف األمر اْلداب هذه رأس وعلى -6
 .الممكنة والوسائل الستطاعة

 والمنهيات اْلداب هبذه إلى الهتمام للدعاة توجيه الحديث هذا يف -7
 خطورهتا، إلى الناس وتنديه وتوجيهاهتم، دروسهم يف والمأمورات

 .وسالمته المجتمع أمن على الحفاظ يف ودورها
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 الئم لومة الل يف يخشى ال الداعية
 يمنعنَّ  ال: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ،ڤسعيد الخدري  أبي عن .10
 قال «َسِمعه أو َشِهَده أو رآه إذا بحق   َيَتكلَّم أن الناِس، َهيبة   أحَدكم

 نأك لم أين وددت  : نضرة أبو وقال. أسمعه لم أين وددت  : سعيد أبو
 .صحيح حديث .(11498/)18 أحمد رواه. سمعت ه
 للحديث اإلجمالي المعنى

 احتمال األذى يف مواجهة المنكر والصبر عليه
 بالمعروف لألمر الحاجة موطن يف السكوت عن هني الحديث هذا ويف
 وقوع أو الناس، كالم خشية أديانًا السكوت ويكون. المنكر عن والنهي
 ولكل. سلطان ذي من األذى يكون وقد باليد، أو باللسان، منهم األذى
 . ودكمه درجته
 ل ذ يمنعه فال والستهزاء، السخرية أو الشتم أو بالسب األذى كان فإن

 . يصرب أن وعليه المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر واجب أداء من
 علىو والمعيشة، الرزق يف عليه والتضييق العتقال إلى تعداه إن لكن
 درجةو دجم يف ننظر فإننا وبيان، تفصيل األمر ففي يسكت؟ فهل أولده،
 األمة إلى األفراد وضرره أثره يتعدى مما كان فإن تغييره، المراد المنكر
 أو ية،والجتماع والقتصادية السياسية ونظمها ومدادئها عقيدهتا من بالنيل
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 ذل  المرتتب على إنكار هذا الضرر فإن وهويتها، وأوطاهنا مقدساهتا ي هدد
 بين الموازنات فقه من وهو منه، المتوقعة المصلحة سديل يف محتمل

 . والمفاسد المصالح
 نرجح الحالة هذه يف فإننا أفرادها، على القاصرة المفاسد من كان إن وأما

 .الكتفاء بإنكار المنكر بالقلب
ويف كال األمرين ينظر إلى مكانة اْلمر بالمعروف والناهي عن المنكر، 

الناس على درجة واددة يف المكانة ومنزلته يف العلم والجاه، فليس كل 
دندل يف فتنة خلق بن  والتأثير. ول أدل على ذل  من موقف اإلمام أدمد

القرآن، ديث أخذ بالعزيمة يف إنكار المنكر، وقس عليه مواقف كدار الدعاة 
 والعلماء يف هذا العصر.

 لطاعةوا السمع على ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بايعنا» قال عدادة عن الصحيحين ويف
سرنا ي سرنا يف نشطنا وع  ة   وم كرهنا، وم   ،أهله األمر   ن نازع ل وأن علينا، وأ ث ر 

 .(1)«لئم لومة   اهلل يف نخاف   ل كنا ما ديث بالحق - نقول أو - نقوم   وأن
 راألم عند الخلق أذى على الصرب تيمية:ابن  الدين تقي الشيخ قال

 راألم تعطيل إما أمرين أدد لزم يستعمل لم إن المنكر عن والنهي بالمعروف
 أو والنهي، األمر ترك مفسدة من أعظم ومفسدة فتنة دصول وإما. والنهي
ر  : ﴿تعالى قال وفساد، معصية وكالهما منها، قريب أو مثلها، أ م  وف   و  ر  ع  م   ب ال 

ان ه   ن   و  ر   ع  ن ك  م  د ر   ال  اص  ل ى و  ا ع  اب     م  ل     إ ن   أ ص  م   م ن   ذ  ز  ور   ع   [17: لقمان]﴾ األ  م 
                                                           

لبن مفلح  «اْلداب الشرعية». وانظر 1709، ومسلم 7199( أخرجه الدخاري 1)
1/181. 



 بالمعروف والنهي عن المنكرفريضة األمر  58

 

 ذهه من دصل يصرب، ولم يأمر لم أو يأمر، ولم صرب أو يصرب، ولم أمر فمن
 .(1)ويصرب يأمر أن يف الصالح وإنما مفسدة، الثالثة األقسام

 كشف المؤامرات الدولية على فلسطين وأهلها
 فلسطين قضية على ومؤامرات مشدوهة صفقات من اْلن يجري وما
 إليها، المهجرين عودة دق وضياع القضية، أصحاب دساب على إلهنائها
 راتمنك كلها هذه والمقدسات، األرض على والغاصدين المحتلين وتثديت

 السكوت أو فيها التهاون القضية وأصحاب والدعاة للعلماء يجوز ل عامة
 ع،المشرو الجهاد من فهو التكاليف، وتضاعفت النتائج، بلغت مهما عليها

 أو المداهنة، أو الحالة، هذه يف السكوت فإن. واللسان لكلمةبا الواجب بل
 ابعةبمت الناس من الجهلة ويغري بداطلهم، الداطل أصحاب يغري فيه التورية

 اهلل ردمه أدمد اإلمام قال وكما. الواجب برتك كثيرين ويغري الداطل، أهل
 .(2)!الحق؟ يتدين فمتى بجهل، والجاهل   تقّيًة، العالم   أجاب إذا: تعالى

 من وسائل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يف هذا العصر
 القوانين تقرها شتى بوسائل الزمان هذا يف المنكر إنكار يكون وقد
 والعتصامات، السلمية، كالمسيرات الدولية، واألعراف والشرائع واألنظمة

 ي،الجتماع التواصل ووسائل الدولية، المحافل يف والخطابات واإلضرابات،
 المتادة العصر لغة من يعد ذل  وكل اإللكرتونية، المواقع يف والمقالت

                                                           

 .1/181لبن مفلح  «اْلداب الشرعية»( انظر 1)

 .1/183لبن مفلح  «اْلداب الشرعية»( انظر 2)
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 قولي ول. والمعوقين المعطلين سديل هو وأثرها شأهنا من والتقليل شرعًا،
 ل،السدي هبذا إل يكون ل والدالد المقدسات من المحتل اسرتداد بأن عاقل
 هادالج جذوة على واإلبقاء األمة، لتدصير هو إنما الوسائل هبذه إنكارنا وإنما

 لإ أصحابه إلى الحق إرجاع يكون ول تنطفئ، ل مشتعلة اهلل سديل يف
 طفر مهما بالقوة إل يسرتد ل بالقوة أخذ ما ألن اهلل، سديل يف بالجهاد

  .المزعوم كالسالم واهية بحجج األمة دقوق عن الدعض وتنازل المفرطون،
 اليهود مواجهة إلى بطولية سلمية بمسيرات يخرجون غزة أبطال هم وها

 المسيرات هذه واألسر، والجرح للقتل فيها ويتعرضون غزة، ددود على
 نل الشعب هذا وأن ومكانتها، صدارهتا الفلسطينية للقضية أعادت التي

 .منها المحتل وطرد إليها، العودة دق عن يتنازل ولن أرضه، عن يتنازل

 حديثال إليه يرشد ما أهم
 .المحكمة اإلسالم فرائض من المنكر عن والنهي بالمعروف األمر -1
 عن والنهي بالمعروف األمر من الداعية تمنع ل الناس خشية -2

 .المنكر
 مصالح إلى يتعدى فيما المنكر عن والنهي بالمعروف األمر -3

يؤخذ فيه  ودرماهتا مقدساهتا على والحفاظ األمة ودقوق المجتمع
 .ويحتمل فيه األذى بالعزيمة،

 من يلقاه مما بالرغم الحق كلمة قول إلى الداعية الحديث هذا يوجه -4
 .ومصالحها األمة دين يتعطل ل دتى األذى
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 فرض األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألولي األمر
ْدري   سعيدٍ  أبي عن .11  َبَعَث  ما: »قال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي   عن ،ڤ الخ 

، من الل    انة  بِط: بطاَنتانِ  له كانت إالَّ  َخِليفٍة، من اسَتْخَلَف  وال نبي 
ه ر  ه بالمعروِف  َتأم  ض  ه وبِطانة   عليه، وَتح  ر  ر   َتأم  ه بالشَّ ض   ليه،ع وَتح 

 .(7198) البخاري رواه. «تعالى الل   َعَصمَ  َمن فالمعصوم  
 الغريب معاين

 الذي أمره وداخلة سره صادب: الرجل بطانة: األثير ابن قال: الدطانة
 .أدواله يف يشاوره

 للحديث اإلجمالي المعنى
 فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل ذي سلطان

 ومن عامة، وليات ومنها خاصة، وليات منها كثيرة، الوليات
 يف والمدير العمل وصادب والعالم والوالد الزوج الخاصة الوليات
 النائبو وزارته، يف والوزير دولته، يف الحاكم العامة الوليات ومن مؤسسته،

والمستشارين الذين عليهم أن يقوموا  الدطانة من خاصته ولكل   نيابته، يف
 بواجدهم يف إرشاد المسؤولين، وبذل النصيحة لهم.
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 أنواع البطانة
 ونصيحة وصالح خير أهل الناس: من نوعين إلى ملسو هيلع هللا ىلص الندي قسمهم وقد
 ويخشونه، تعالى اهلل يخافون ممن وهم ومعرفة، وخربة وأمانة وصدق
 طريق له يدينون المنكر، عن وينهونه بالمعروف الولية صادب يأمرون
 امتثالها على ويحضونه الشريعة، أدكام له ويزينون الداطل، من الحق

 األجر من ولهم. طريقها وتنكب مخالفتها، من ويحذرونه وتطديقها،
 رأج مثل فله خير، على دل من: »ملسو هيلع هللا ىلص الندي قال كما تعالى اهلل عند العظيم
 .(1)«فاعله

 الحق ويشوهون الداطل يزينون الذين المستشارين، من آخر ونوع
 يومال يرجون ول اهلل، يخشون ل وهم الذاتية، ومصالحهم ورغداهتم بأهوائهم

. خير على يدلون ول المعروف، عن وينهون بالمنكر، ويأمرون. اْلخر
 . بمشورهتم عملوا الذين أوزار مثل الوزر من عليهم وهؤلء

 من لهم بطانة يتخذوا أن على يحرصوا أن الوليات أصحاب فعلى
 .والدول والحكومات المؤسسات صالح من ذل  يف لما األول، الفريق
 لوجدنا هذا عصرنا يف الوليات أصحاب أدوال نستعرض ردنا ولو

 قربوني فرتاهم الصادقة، المخلصة للنصيحة وزنا يقيمون ل منهم الكثيرين
 المخلصين من أكثر المصالح، والمحسوبيات وأصحاب الثاين الفريق

 .والهالك الفشل إلى والخاصة العامة بالمؤسسات يؤدي مما. والصادقين
                                                           

 .1893( رواه مسلم 1)
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 .األمناء إل باألمانة يقوم ول أمانة، المشورة أن على ملسو هيلع هللا ىلص الندي نده وقد
 .(1)«مؤتمن المستشار: »ملسو هيلع هللا ىلص فقال

 اختيار نواب األمة
 ادقالص يختار أن فعليه الختيار إليه يوكل من على فإنه آخر جانب ومن
 األمة، نواب صادب الخربة والعلم والمعرفة والكفاءة، كاختيار األمين،

 . المجالت شتى يف والمستشارين
 اختيار مستشاري المؤسسات

 يوجب ألنه العامة، المؤسسات إدارة يف عظيمة مدادئ الحديث هذا ويف
حة، يتخذوهم إذا اتخذوا مستشارين أن أصحاهبا على  فيه ام على يدلوهنم ن ص 
 لدينا على مدنية المستشارين تعيين معايير تكون وأن مؤسساهتم، خير

 .والمصالح المحسوبيات وليس واألمانة، والصدق والخلق

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 .المستشارين من األمناء اتخاذ على الحرص إلى الولة دعوة -1

 السوء. مستشاري اتخاذ من وتحذيرهم
 إدارة يف العامة اإلدارة مدادئ من عظيم مددأ الحديث هذا يف -2

 .واألمانة القوة مددأ على المستشارين اختيار يف المؤسسات

                                                           

. وإسناده (3033( و )2526(، والرتمذي )3745ابن ماجه )، و5128( رواه أبو داود 1)
 صحيح.



   63 

 

 

 فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 امهم إليهم المسندة الوليات يف الحديث هبذا يأخذوا أن الدعاة على -3
 ودعوة أصحاب الوليات إلى األخذ به. .كربت أو صغرت،
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 إليه نبما يدعو الدعاة َتَمث ل
: يقول   ملسو هيلع هللا ىلص الل رسوَل  سمعت  : قال ،ڤ زيد بن أسامة عن .12

جلِ  ي جاء  »  النّار، يف أقتاب ه فَتنَدلِق   الّنار، يف في لَقى الِقياَمةِ  يومَ  بالرَّ
ور   ور   كما فَيد   :فيقولونَ  عليه، النّار أهل   فَيجَتِمع   بَرحاه، الِحمار   َيد 

نا كنَت  أليس شأن َك؟ ما فالن   أي ر   عن وَتنَهى بالمعروِف  َتْأم 
نَكِر؟ كم كنت  : قال الم  ر  نَكرِ  عن وأنهاكم آتِيه، وال بالمعروِف  آم   الم 

 .(3267) البخاري رواه. «وآتِيه

 الحديث راويالصحابي ب التعريف
بُّ  دارثة بن زيد بن أسامة دِّه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول د  ره. وابن د   ملسو هيلع هللا ىلص الندي أم 

 والكدار؛ عمر الجيش ويف سنة، عشرة ثماين وعمره الشام لغزو جيش على
 نادية   افأغارو بدعثهم، الصديق فدادر ؛ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول تويف دتى يسر فلم

  الدلقاء يف األردن اليوم
 إين اللهم: »فيقول والحسن، يأخذين ملسو هيلع هللا ىلص الندي كان: قال أسامة، عن ثدت
 رباه شجاعًا. الروح، خفيف السواد، شديد وكان. (1)«فأددهما أددهما،

                                                           

 .3747( أخرجه الدخاري 1)
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ة سكن وقد والده. مع مؤتة يوم شهد إنه: قيل. كثيراً  وأدده ملسو هيلع هللا ىلص الندي ز    الم 
ّدة،  .(1)معاوية خالفة آخر يف هبا فمات المدينة، إلى رجع ثم م 

 الغريب معنى
عاء وهي ق ت ب، جمع: أقتاب  .األم 

عون  : أي النار، أهل   به في ط يف ه ي جت م  ل  و   .د 

 للحديث اإلجمالي المعنى
 عقوبة من يخالف فعل ه قوله

 هبذا عنه ينهون ما ويخالفون بالرب يأمرون الذين يصور الحديث هذا
 اركالحم وهو أول، النار يف أنه القيامة يوم عقوبته كانت إذ المرعب، المشهد

 يلتف ثم بقدميه، ويطؤها أمعائه دول يدور ثم ثالثًا، أمعاؤه تندلق ثم ثانيًا،
 حهفيفض والتقوى، الصالح لهم ويظهر الدنيا يف يخادعهم كان الذين الناس

 أمتثل نأك لم لهم: فيقول نفسه، دقيقة وبيان هو باعرتافه. عندهم تعالى اهلل
 . عنه أهناكم أو به، آمركم ما

 ام تمثل يف والمصلحين والدعاة العلماء مسؤولية لعظم بيان   هذا ويف
 ،اهلل دين وتدليغ المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر مهمات من إليهم وكل
 إنف أول من يقصد بالدعوة صاددها، أن إذ إليه، يدعون ما فعلهم يخالف فال

 . وأبلغ أقوى الناس يف تأثيرها كان وتمثلها، هبا التزم
                                                           

 .2/396 «الندالءسير أعالم »( انظر 1)
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 اهلل بطاعة الناس يأمرون كانوا  دين اليهود على القرآن عاب وقد
 هللا فعيرهم إليه، الناس ويدعون به يأمرون ما ويخالفون وبالرب، وبتقواه،

 .ون  : ﴿فقال ر  أ م  ت  د رِّ  الن اس   أ  ن   ب ال  و  ت ن س  م   و  ك  س  أ ن ت م   أ ن ف   أ ف ال   ك ت اب  ال   ت ت ل ون   و 
ل ون   ق   .[44: الدقرة]﴾ ت ع 

 الكبائر هي سبب دخول النار
 تاب ائركد أو ارتكدها صغائر بسدب يكن لم النار دخوله أن الحقيقة ويف

 يأتيها، ل ثم هبا الناس يأمر كان التي الفرائض هي وإنما توبته، اهلل وقدل منها
 كمن. ارتكدها أنظارهم عن غاب إذا ثم عنها الناس ينهى كان التي الكدائر أو

 المقابل ويف. يأتيه فال به أمر ما يخالف ثم الزكاة أو الصيام، أو بالصالة، يأمر
 أو. بابالر منها فيقرتض الربوية، الدنوك إلى يعمد ثم الربا، عن ينهى كمن
  كمن أو. أموالهم فيأكل األيتام إلى يخالف ثم اليتيم، مال أكل عن ينهى كمن
 الطغاة إلى يخالف ثم األعراض، وهت  الدماء سف  عن الناس ينهى

 الزنا عن ينهى كمن أو. وأموالهم الناس دماء بإبادة فيفتيهم والمجرمين
 .يأتيها ثم والفوادش

 محافظة الدعاة على فضائل األعمال ونوافل العبادات
 يحافظوا أن والمصلحين والعلماء الدعاة على يندغي آخر جانب ومن

 نأل عليها، ويحثوهنم هبا الناس يأمرون التي ونوافلها األعمال فضائل على
 من للناس قدوة يجعلهم العملية دياهتم يف عليها ودرصهم هبا التزامهم
 يماف الذنوب من الصغائر يجتندوا أن عليهم يندغي المقابل ويف دولهم،
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المروءة )محقرات  خوارم عن يتنزهوا أن عليهم بل. هبا الناس يأمرون
 ليس ام يرتكوا أن عليهم قيل: األمور مما يسقط الهيدة ويعيب صادده( فكما

 .بأس فيه فيما ناسال وقوع خشية بأس فيه
 فعليه بالرتك، أو بالفعل سواء المعاصي من بمعصية الداعية ابتلي ما وإذا

ه وأّل  نفسه، يراجع وأن يتوب، أن  بدوره القيام عن المعصية هذه ت قع د 
 .المنكر عن والنهي بالمعرف األمر يف المطلوب

 الحديث إليه يرشد ما أهم  
 .وفعله قوله يخالف من مقت الحديث هذا يف -1
 .جهنم يف داله هذا كان من فضيحة الحديث يف -2
 أقوالهم يف اهلل يتقوا أن إلى والمصلحين الدعاة يدعو الحديث هذا -3

 .وأفعالهم
 باطنهم يف يكونوا أن إلى والمصلحين الدعاة يدعو الحديث هذا -4

 .وأشكالهم مظاهرهم يف الناس يخدعوا وأل كظاهرهم،
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  اهلل سبيل يف اجلهاد فريضة

 الل إلى القربات أفضل الل سبيل يف الجهاد
 الِجهاد   يعدل   ما: ملسو هيلع هللا ىلص للنبي قيل: قال ،ڤ هريرة أبي عن .13

تين عليه فَأَعادوا: قال ،«َتسَتطِيعونه ال: »قال ؟ الل َسبيلِ  يف  ،َمرَّ
 َمَثل  : »الثالثة يف وقال ،«َتسَتطِيع ونه ال: »يقول   ذلك كل   ثالثًا أو

جاِهد  َيفت ر ال ،الل بآيات القانِت القائِم الصائِم َكَمَثل الل سبيلِ  يف الم 
َجاهد يرجع حّتى َصاَلة، وال ِصياٍم، ِمن  رواه. «تعالى الل َسبيلِ  يف الم 

 .(1878)ومسلم  ،(2785)البخاري 
 الغريب معاين
 .ينقطع ل: يفرت ل

 للحديث اإلجمالي المعنى
 الجهاد ال يعدله شيء من األعمال

 يف ويساويه الجهاد يكافئ عمل عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول الصحابة بعض سؤال
 دتهمرغ وعلى الصالح، للعمل ددهم على دليل فيه اهلل، عند والمثوبة األجر

 ةتربي أن يؤكد وهذا. ومثوبة أجراً  وأكثره وأرجاه، العمل أفضل اختيار يف
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. امقاصده وتحققت أكلها، آتت الخيرات يف التنافس على لهم ملسو هيلع هللا ىلص الندي
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وأداديث اهلل كتاب يف وفضله الجهاد عن سمعوا ما ولكثرة
 دفأك. والمثوبة األجر يف الجهاد يساوي آخر عمل هناك هل يتساءلون جعلهم

 وأراد كان، مهما عمل يساويه ل وأنه اإلسالم، يف الجهاد مكانة ملسو هيلع هللا ىلص الندي لهم
 لو يصلي الذي عمل ذل  دتى شيء يكافئه ل فقال: الصورة، لهم يقرب أن

 .دأد يستطيعها ل التي الدالغة المشقة من وهو يفطر، ول ويصوم يرقد،
 فقه األولويات عند الصحابة

 هو األعمال أفضل عن سؤالهم فإن أخرى نادية ومن نادية، من هذا
 هذا ويف .األولويات ومعرفة والستقصاء، الدحث يف عليه تربوا ندوي منهج

 جهة من: جهتين من وذل  األعمال، سائر على الجهاد قدم الحديث
 كلمة نشر الجهاد يف إذ لألمة، الجهاد يحققها التي والمقاصد األهداف
 ووجودها، وقوهتا لمكانتها ودفظ لألمة، نصر وفيه األرض، يف التوديد

 ة،المنهوب وثرواتنا السليدة، أوطاننا نسرتد وبالجهاد. عنها األخطار ودفع
 شعار من كان لذل  دعوتنا، وننشر ربنا نرضي وبه. المفقودة وأمجادنا
 أسمى اهلل سديل يف والموت سديلنا، الجهاد» الزمان هذا يف اإلسالمية الحركة
 .آخر بذل يعدله ل ما والدذل الجهد من فيه فإن أما الجهة الثانية:. «أمانينا

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 .األعمال أفضل معرفة على الصحابة درص -1
 .األولويات لفقه الصحابة طلب إلى اإلشارة -2
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 .األعمال من شيء يعدله ل اهلل سديل يف الجهاد -3
 يف هادالج مكانة إلى األمة تنديه يف بواجده القيام إلى للدعاة توجيه -4
 .اهلل سديل
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 الجنة يف المجاهدين منزلة
َريرةَ  أبي عن .14  بالل آَمنَ  َمن: ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول   قال: قال ،ڤ ه 

 ي دِخَله أنْ  الل على َحّقًا كانَ  رمضاَن، وصامَ  الصالَة، وأقامَ  وبِرسولِه،
لَِد  الَّتي أرِضه يف َجَلَس  أو الل، سبيلِ  يف جاَهَد  الجنََّة، : قالواف فيها، و 

ر   أَفال ،الل رسوَل  يا ه َدَرجةٍ  مئةَ  الجنَّةِ  يف إنَّ : قال النّاَس؟ ن بش   اأَعدَّ
َرَجَتينِ  بينَ  ما الل، سبيلِ  يف للمجاهِدينَ  الل    ماءِ السَّ  بينَ  كما الدَّ

ه الِفرَدْوَس، فاسأل وه اللَ  سألت م   فإذا واألرِض،  الجنَِّة، أوَسط   فإنَّ
حمنِ  َعْرش   فوَقه أ راه - الجنَّةِ  وأعلى ر   ومنه - الرَّ . الجنَّةِ  أنهار   َتَفجَّ

 .(2790)البخاري  رواه
 المعنى اإلجمالي للحديث

 ودرجات المجاهدين فيهاأصل دخول الجنة 
يف مطلع هذا الحديث أن اإليمان هو أصل دخول الجنة ملسو هيلع هللا ىلص بين الندي 

وأضاف إليه الصالة والصيام تنديها على مكانتهما وعمومهما، ولم يذكر 
الزكاة والحج لختصاصهما بدعض المسلمين دون بعض، ثم نده على أن 

سواء جاهد يف سديل اهلل أم لم يجاهد، لكن  ،ذل  هو األساس يف دخول الجنة
لما رأى من هذه الدشارة أهنا قد تفهم على وجه الدعوة إلى القعود ملسو هيلع هللا ىلص الندي 

عن الجهاد أراد أن يدين فضل المجاهدين على القاعدين بأن اهلل  أعد 
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ت ين   بين   للمجاهدين يف الجنة مئة درجة ما ج  ر  ماء   بين   كما الد  ، الس   واألرض 
ي ﴿د قال اهلل تعالى: وق ت و  ر  ل  ي س  ر  ي ر  أ ول ي الض  م ن ين  غ  ؤ  م  ون  م ن  ال  د  اع  ق  ال 

ال ه م   و  ين  ب أ م  د  اه  ج  ل  اهلل  ال م  ه م  ف ض  س  أ ن ف  ال ه م  و  و  د يل  اهلل  ب أ م  ون  ف ي س  د  اه  ج  م  ال  و 
ن ى و   س  د  اهلل  ال ح  ع  الا و  ك  ًة و  ج  ر  ين  د  د  اع  ق  ل ى ال  م  ع  ه  س  أ ن ف  ين  و  د  اه  ج  م  ل  اهلل  ال  ف ض 

ًرا  ين  أ ج  د  اع  ق  ل ى ال  ظ يًما﴾ ع   .[95]النساء: ع 
 الد شارة لت رك   تعليل «درجة مئة الجن ة يف: »قوله: دجر ابن قال

 أل ،اهلل رسول يا: قلت: معاذ رواية من( 2530) التِّرم ذي فعند المذكورة،
ر  : »قال الناس؟ أ خد ر ر   «درجة مئة   الجن ة يف فإن   يعملون، الناس   ذ   أن   فظ ه 

ر ل: المراد ن   لمن الجن ة دخول من ذكرت ه بما الناس ت دشِّ ل   آم  م   األعمال وع 
فوا عليه، المفروضة وه ول ذل ، عند في ق  ز   من منه أفضل   هو ما إلى ي ت جاو 
جات ر  ل التي الد  ها: »قوله يف النُّكتة هي وهذه بالجهاد، ت حص  د   اهلل أع 

ر   وإذا. «للمجاهدين ّراح بعض قول على أيضًا ت عقُّب فيه كان هذا ت قر   ش 
ّوى: «المصابيح» مه، وبين اهلل سديل يف الجهاد بين ملسو هيلع هللا ىلص النديُّ  س  د   هوو ع 

ل د   التي األرض يف الجلوس  ستلي الت سوية أن   الّتعقُّب ووجه فيها، المرء و 
ت يف ل الجن ة، دخول أصل يف هي وإن ما عمومها، على جات ت فاو  ر   كما الد 

رت ه ر  ياق هذا يف وليس. أعلم واهلل ،ق  ر   الجن ة يف يكون أن ينفي ما السِّ  جات  د 
ت أ خرى  . (1)المجاهدين درجة دون المجاهدين لغير أ عد 

 الفردوس األعلى أعظم المنازل يف الجنة
أعلى من كل ذل ، وهي الفردوس أن هناك منزلة  إلى أنظارهم لفت ثم

هذه المنزلة هي  األعلى، فطلب منهم أن يسألوا اهلل تعالى أن ينالوها، وأن
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 تتفجر أفضل منازل الجنة وأعالها، وليس فوقها إل عرش الردمن، ومنها
 . الجنة أهنار

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 نأ اهلل ىعل دقًا كان المعاصي واجتنب الفرائض وأدى باهلل آمن من -1
 .الجنة يدخله
 .أعمالهم دسب المؤمنون فيها يتفاوت درجات الجنة -2
 بين كما درجة كل درجة بمئة اهلل سديل يف المجاهدين اهلل خص -3
 .واألرض السماء
 ألجلها ويعملوا الجنة منازل أعلى يطلدوا أن للمؤمنين دث فيه -4

 .األعلى الفردوس وهي سديلها، يف ويجاهدوا
 أهنار تتفجر ومنها الردمن، عرش إل األعلى الفردوس فوق ليس -5
 .الجنة
 الدرجات تحصيل على للعمل اهلل إلى للدعاة توجيه الحديث يف -6
 المالو بالنفس اهلل إلى الدعوة سديل يف والتضحية بالجهاد الجنة، من العال

 لجنانا منازل أرفع أنزلهم اهلل بأن الدعاة وليستدشر. والوقت  والدعوة والعلم
 .عليها والصرب إليه بالدعوة القيامة يوم
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 وفضل ها الل سبيل يف الشهادة تمني
َريرةَ  أبي عن .15  لمن الل   انَتَدَب : »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي   عن ،ڤ ه 
ه ال: سبيِله يف َخَرَج  لي، وَتْصِديق   بي، إيمان   إال ي خرِج  س   أرِجَعه نْ أ بر 

قَّ  أنْ  ولوال. الجنَّةَ  أ دِخَله أو َغنِيمٍة، أو َأجرٍ  ِمن ناَل  بما تي على أش   أ مَّ
 ثمَّ  اأ ْحي ثمَّ  الل، سبيلِ  يف أ قَتل   أّني وَلَوِدْدت   َسرِيٍَّة، َخْلَف  َقَعْدت   ما

،  .(1876)ومسلم  ،(36)البخاري   رواه. «أ قَتل   ثمَّ  أ ْحيا ثمَّ  أ قَتل 

 الغريب معاين
ب   ع  : أي: اهلل   انت د  ن بثوابه سار  س   ندع أخرى رواية يف وقع وقد. جزائه ود 
 .«اهلل تكفل: »بلفظ الدخاري

 يف لىتعا هلل يكون مخلصًا: أي: برسلي وتصديق بي إيمان   إل يخرجه ل
 .للجهاد خروجه

 الخيل وهي ،إليه وترجع تغير منه تخرج الجيش من قطعة هي: السرية
 خفىوي ،الليل يف تسري ألهنا سرية سميت :قالوا ،ونحوها مئة أربع تدلغ

 . (1) ليالً  ذهب إذا ،وأسرى سرى :يقال ،ذهاهبا
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 للحديث اإلجمالي المعنى
 بأمتهملسو هيلع هللا ىلص رأفة النبي 

 ،اهلل سديل يف الجهاد فضل يف عظيمة معان   على الحديث هذا اشتمل
 اهلل ديلس يف مجاهداً  خرج لمن اهلل تكفل ديث اهلل، سديل يف الشهادة وفضل
 بأجر أو بأجر، يرجع أن فإما دال، كل على خيراً  ينال أن نيته يف صادقًا

 . الجنة فيدخل يستشهد أن أو  وغنيمة،
 قدرب عليهم، وشفقته بأمته ورأفته ملسو هيلع هللا ىلص الندي عظمة الحديث من ويظهر

 أمته لىع المشقة من خوف ه فلول اهلل، سديل يف السرايا مع والخروج للجهاد دده
 وردمته ودنانه قلده ورقة عطفه وافر من قلنا كما وهذا. قط سرية خلف قعد ما

د  : ﴿ تعالى لقوله مصداق وهو. ملسو هيلع هللا ىلص بأمته ق  م   ل  ك  اء  ول   ج  س  م   م ن   ر  ك  س  ي أ ن ف  ز   ز  ع 
ي ه   ل  ا ع  ن تُّم   م  يص   ع  ر  م   د  ل ي ك  م ن ين   ع  ؤ  م  وف   ب ال  ء  يم   ر  د   .[128: التوبة]﴾  ر 

 للشهادة وإدراكه لهاملسو هيلع هللا ىلص تمني النبي 
 عظمةل بيان وتكراراً  مراراً  اهلل سديل يف يقتل أن ملسو هيلع هللا ىلص الندي تمني ويف
 .عالىت اهلل عند ومثوبة أجر الشهيد من يلقاه ما وعظمة اهلل، سديل يف الشهادة

: ألن قال ،مسعودبن  اهلل عددعن ما تمنى، فقد ثدت ملسو هيلع هللا ىلص وقد أدرك الندي 
ق تل قتالً، أدبُّ إلي  من أن أ دلف  واددًة إن ه لم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولأدلف تسعًا أّن 

ي قتل، وذل  بأن  اهلل جعله ندّيًا وات خذه شهيدًا. قال األعمش: فذكرت  ذل  
وه، وأبا بكر   مُّ ن أن  اليهود  س  و  ، فقال: كانوا ي ر    .(1)إلبراهيم 
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بي عن أقلنا: وذل  من أثر السم الذي وضعوه يف ذراع الشاة يوم خيرب، ف
يقدل الهدي ة، ول يأكل الصدقة، فأهدت له  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  هريرة، قال: كان 

تها، فأكل  م  ل ّيًة س  ص  منها، وأكل القوم،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  يهودي ة  بخيرب شاًة م 
بن  اءالرببن  فقال: ارفعوا أ يدي كم، فإهنا أخربتني أهنا مسمومة ، فمات ب شر

عرور األنصارّي، فأ رسل إل ؟ م  ل   على الذي صنعت  م  ى اليهودية: ما د 
ل كًا أردت  الناس  ، وإن كنت  م  ك الذي صنعت  قالت: إن كنت  ندّيًا لم يضر 

جع ه الذي مات فيه: ما  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  من ، فأمر  هبا  ت ل ت، ثّم قال يف و  فق 
ت  أهبري   .(1)زلت  أجد  من األكلة التي أ كلت  بخيرب، فهذا أوان  ق ط ع 

 ذة الشهادة يف سبيل اللل
بن  سروقم لو أنه يقتل يف سديل ثم فعنملسو هيلع هللا ىلص يف هذا الحديث يتمنى الندي 

ل  : ﴿اْلية هذه عن مسعودبن  اهلل عدد سألنا: قال األجدع، د ن   و  س  ين   ت ح  ذ   ال 
ت ل وا د يل   ف ي ق  اًتا اهلل   س  و  ي اء   ب ل   أ م  ن د   أ د  م   ع  بِّه  ق ون   ر  ز   سألنا قد إّنا أما قال﴾. ي ر 
هم: فقال ذل ، عن وف   يف أرواد  ضر   ط ير   ج   بالعرش معل قة ق ناديل لها خ 

 بُّهمر إليهم فاطلع القناد يل، تل  إلى تأوي ثم شاءت، ديث   الجنة   من تسرح  
 نم نسرح   ونحن   ن شتهي شيء   أّي : قالوا شيئًا، ت شت هون هل: فقال اّطالعًة،

ئنا، ديث   الجنة ّرات، ثالث   هبم ذل  ففعل ش  وا لن أهنم رأوا فلّما م   نم   ي رت ك 
، يا: قالوا ي سألوا، أن نا ترد   أن ن ريد ربِّ  سديل  يف نقتل دتّى أجساد نا يف أرواد 

 . (2)ت ركوا داجة لهم ليس أن رأى فلما أخرى، مرة
                                                           

واألهبر: هو أكرب شريان يف الجسم،  وهو دديث صحيح. 4512أبو داود أخرجه  (1)
 منشؤه من الجزء العلوي من الدطين األيسر من القلب، ويغذي جميع أعضاء الجسم.

 .1887مسلم  أخرجه (2)
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 للةد أخرى مرة للشهادة يعودوا أن استشهدوا الذين الصحابة تشهي ويف
 إلى العودة آثروا العظيم جزاءها ووجدوا الشهادة طعم ذاقوا لما أهنم على
 .الشهداء موت تعالى اهلل رزقنا العجيب، الطعم هذا ليذوقوا الدنيا

 جواز تمني الشهادة
 مسلم هروا الذي الحديث له ويشهد اهلل، سديل يف الموت تمني جواز وفيه

ن يف بن سهل عن ، الشهادة   اهلل   سأل م ن: »قال ملسو هيلع هللا ىلص الندي   أن د  ه بصدق   هلل  ا بل غ 
 . «فراشه على مات وإن الشهداء، منازل  

العصر لفضل الشهادة وما  هذا وإدراكًا من أبناء الحركة اإلسالمية يف
أعده اهلل للشهداء، درصوا على الشهادة وقدموا كثيراً من الشهداء يف فلسطين 

 .«أمانينا أسمى اهلل سديل يف والموت  : »وغيرها، وكان شعارهم الخالد

 :الحديث إليه يرشد ما أهم
 .اهلل سديل يف الشهادة وعظمة اهلل، سديل يف الجهاد عظمة بيان فيه -1
 األجر، إما دال كل على الخير ينال اهلل سديل يف المجاهد أن فيه -2
 .فالجنة اهلل سديل يف الشهادة وإما والغنيمة، األجر وإما

 .بأمته والردمة الرأفة من ملسو هيلع هللا ىلص الندي عليه كان ما بيان فيه -3
 .اهلل سديل يف الموت تمني جواز فيه -4
 كل يف يخرج لم ملسو هيلع هللا ىلص الندي إن ديث كفاية، فرض الجهاد أن فيه -5

 تحت المسلمين بالد م ن بلد   وقع ما إذا غير يف هذا. والمعارك السرايا
 المسلمين أرض   م ن شرب   ادت ل إذا: »تقول الفقهية القاعدة فإن الدتالل،
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 المقدس بيت أن فطالما وعليه. «مسلم كل على عين   فرض   الجهاد   بات  
 اتقع على يقع تحريرها واجب فإن الصهيوين، الدتالل تحت وفلسطين

 سلطانه دسب كل ومغارهبا، األرض مشارق يف المسلمين من األمر أولي
 .وموقعه
 سهموأنف بأموالهم وسعهم يف ما بذل يف للدعاة توجيه الحديث ويف -6

 ،اهلل كلمة إلعالء الحديثة، التقنيات تتيحه ما وبكل وألسنتهم وأقالمهم
 عم  ووددهتا، واستقاللها وهنضتها وكرامتها عزهتا فيه ما إلى األمة وإرشاد

 .هبا والرأفة والردمة عليها الشفقة وافر
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 الل سبيل يف الرباط فضل
 ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  رسوَل  سمعت: قال ،ڤ سلمان الفارسي عن .16
 َجرى ماَت  وإن وقياِمه، َشهرٍ  صيامِ  ِمن َخير   وليلةٍ  يومٍ  رباط  : »يقول
ه، عليه وأ جرِيَ  يعمل ه، كان الذي عمل ه عليه  رواه. «الَفتَّان وَأِمنَ  ِرزق 

 .(1913)مسلم 

 التعريف بالصحابي راوي الحديث
 الفارسي، سابق الفرس إلى اإلسالم. اهلل عدداإلسالم، أبو ابن  سلمان

، من عقالء وخدمه، وددث عنه. وكان لديدا، دازمًا ملسو هيلع هللا ىلصصحب الندي 
سمى طويال، واختلفوا فيما كان ي   عاش عمراً  هم.ادهم، وندالئ  دّ الرجال، وع  

ان، وردل إلى الشام، فالموصل، يّ به يف بالده. وقالوا: نشأ يف قرية ج  
ب، ر  لع  الد اب   الفرس والروم واليهود، وقصد   فنصيدين، فعمورية، وقرأ كتب  

ن م فلقيه ركب من بني كلب فاستخدموه، ثم استعددوه وباعوه، فاشرتاه رجل  
بقداء  هدفقصبه  م  ل  ع  المدينة ملسو هيلع هللا ىلص ثم لما قدم الندي  قريظة فجاء به إلى المدينة.
على شراء نفسه من  والصحابة ملسو هيلع هللا ىلصالندي  أعانهو، وسمع كالمه، ولزمه أيامًا

بالشرائع  صادده. فأظهر إسالمه. وكان قوّي الجسم، صحيح الرأي، عالمًا
وغيرها. وهو اّلذي دّل المسلمين على دفر الخندق يف غزوة األدزاب، 
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على المدائن، فأقام فيها إلى أن تويف. وكان إذا خرج عطاؤه  عل أميراً وج  
 سنة يفتو .الشعير من كسب يده ينسج الخوص ويأكل خدز  وكان  تصّدق به.

 .(1)للهجرة 36

 الغريب معاين
 على اإلقامة: أي العدّو، ثغر مالزمة هو علمائنا عند الرباط: الرباط

 اعتداءاهتم من والعداد الدالد لحماية وأعدائهم المسلمين بين الحدود
 صدحأ األجواء، اخرتاق تستطيع التي والتقنيات اْللت تطور ومع. وكيدهم
 كان سواء األعداء، من الدالد دماية فيه يمكن موقع أي يف اإلقامة هو الرباط  
 .الدالد من العمق يف أو التماس، خطوط على

 المرابطين دال هو كما سلميًا يكون وقد عسكريًا، الرباط يكون وقد
 .صرهاون اهلل أيدها غزة ويف تعالى، اهلل شرفه المقدس بيت يف والمرابطات

 :الشهداء يف تعالى اهلل لقول موافق هو: النووي قال: رزقه عليه وأجري
ي اء  ﴿ ن د   أ د  بِّه م   ع  ق ون   ر  ز   .[169: عمران آل]﴾ ي ر 

 منكر وهما أخرى، روايات يف صريحًا جاء كما القرب، فتان: أي: الفتان
 .القرب يف يسألنه اللذان ونكير

                                                           

 .3/111  للزركلي «األعالم»، و1/505« سير أعالم الندالء»انظر  (1)
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 للحديث اإلجمالي المعنى
 معنى الرباط

ا ي ا: ﴿وتعالى تدارك اهلل يقول يُّه  ين   أ  ن وا ال ذ  وا آم  د ر  وا اص  اب ر  ص  ر   و   اب ط واو 
وا ات ق  م   اهلل   و  ل ك  ع  ون   ل  ل ح   على أنفسكم اددسوا: أي. [200: عمران آل]﴾ ت ف 
 دائدش على الصرب يف أعداءكم وغالدوا  نواهيه، واجتناب ورسوله، اهلل طاعة

 الدهموب للمسلمين دماية الرباط مواضع يف أقيموا ثم. وصعوبتها المعارك
 .األعداء من ومقدساهتم

 مرأ ورابطوا: وقوله: »«والتنوير التحرير» يف اهلل ردمه عاشور ابن قال
 غير يف للحراسة الخيل ربط وهو الربط، من مفاعلة وهي بالمرابطة، لهم

، ي فجأ هم أن خشية الجهاد،  على دائمًا ليكونوا المسلمين به اهلل   أ مر   العدوُّ
فاجأت هم م ن المشركون به ي كيد   ما على لهم تنديهًا عدّوهم، م ن دذر  على م 
ّرة قعة   بعد غ   اهلل أمرهم فلّما األدزاب، وقعة يف منهم ذل  وقع وقد أدد، و 

 من الجهاد كتاب ويف. عدوهم من أيقاظًا ذل  بعد يكونوا بأن أمرهم بالجهاد
ا ي ا: ﴿تعالى اهلل وقول اهلل، سديل يف يوم   رباط فضل باب: «الدخاري» يُّه  ين   أ  ذ   ال 

ن وا وا آم  د ر  وا اص  اب ر  ص  اب ط وا و  ر  رابطة وكانت. إلخ﴾ و   ية،الجاهل يف معروفة الم 
 والعد يستطيع التي الجهات: أي الثغور، يف للحراسة الفرس ربط وهي

عاب مثل الحّي، إلى منها الوصول  طونيراب المسلمون وكان. الجدال بين الشِّ
 إلسالما سلطان   ات سع لما ثم الربّ، يف واألندلس والشام فارس بالد   ث غور يف

ور يف الرباط   صار   الدحار وامتل كوا  ىي خش التي الشطوط وهي الدحار، ث غ 
ول   نستير رباط مثل. منها العدو ن ز  ال ورباط بإفريقّية، بتون س الم   بالمغرب، س 
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ب ط ها تون س ور  ارس  ح   اهلل فأمر .صفاقس ق رب سالم بن علي م حرس مثل: وم 
ب ط هناك وكان: قلنا. «بالجهاد أمر كما بالرباط  شطآن على كثيرة أخرى ر 
 الدحر على العربي المشرق جهة من اإلسالمية الدولة وددود الدحار

 . وغيرها واإلسكندرية، وعسقالن وصيدا صور كرباط المتوسط، األبيض
 صور أخرى للرباط

 اْللت بعض على كالرباط أخرى صوراً  عصرنا يف للرباط وإن هذا،
 طوطخ   على وليس ب عد، عن والدحرية والربية الجوية الحماية يف العسكرية،

 ماوإن التماس، ددود هي فقط تعد لم الثغور أن   يعني وهذا. العدو مع التماس
 . الدالد عن الدفاع خالله م ن ي مكن موقع أيِّ  يف الرباط
 من وجهادا، ومرابطة مصابرة أشد إهنا بل بدعيد، هذا عن غزة أنفاق وما

 بالغة، مشقة من فيها المرابطون له يتعرض لما األرض، فوق المرابطين
 يف وقلة والهواء، المكان يف وضيق وغيرها، الهنيارات يف هائلة وأخطار

 .النصر الثدات لهم يكتب وأن والعافية، السالمة لهم اهلل نسأل المؤونة،
 إهنمف المقدس، بيت يف والمرابطات كالمرابطين سلميًا الرباط يكون وقد
 واليمنع عنه ودفاعًا األقصى، المسجد لعمارة هنار ليل مواقعهم يف ثابتون

 .واعتداءاهتم المستوطنين، قطعان م ن ودراسته. ومكانيًا زمانيًا تقسيمه
 فضل الرباط

 يختص لةفضي وهي اهلل، سديل يف الرباط لفضيلة بيان الحديث هذا ويف
 إل مات إذا عمله ينقطع فالمسلم المسلمين، من سواهم دون المرابطون هبا
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 يماف ملسو هيلع هللا ىلص الندي قال ديث ومقيدة، مخصوصة أعمال يف منهم اهلل استثناه من
 اإلنسان مات إذا: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن هريرة، أبي عن الرتمذي يرويه
 ويدع صالح وولد به، ينتفع وعلم جارية، صدقة: ثالث من إّل  عمل ه انقطع

 .«له
ه موته بعد له يجري فإنه المرابط أما  يف يعمل ه كان الذي الصالح عمل 
ه الرتمذي رواه فيما صريحًا ذل  جاء وقد القيامة، يوم إلى الدنيا  عن وغير 
ديد، بن  ا ف ضالة   له على ي خت م ميت كل: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن ع  م   ذيال إّل  ع 
رابطًا مات ى فإنه اهلل، سديل يف م  ن م   فتنة نم ويأمن القيامة، يوم   إلى عمل ه له ي 
 . «القرب

 ديلس يف الشهداء فضيلة تكافئ فضيلة فهي رزقه، عليه يجري أنه وأما
ي ا: ﴿قال دينما كتابه يف تعالى اهلل ذكرها عظيمة فضيلة وهي اهلل، ن د   ء  أ د   ع 
م   بِّه  ق ون   ر  ز   .[169: عمران آل]﴾ ي ر 

 أن يحتمل: (1)العلقمي الدين شمس قال فقد القرب، فتنة يأمن أنه وأما
 مرابطًا موت ه يكفي بل يختربانه، ول إليه يجيئان ل الملكين أن المراد يكون

حة   على شاهداً  اهلل   سديل   يف  ل لكن إليه ي جيئان أهنما وي حتمل، إيمانه ص 
 .فتنة مجيئهما بسدب يحصل ول يضرانه

                                                           

 1561 -هـ 969 تويف سنة ،شمس الدين يالعلقم يعلبن  عدد الردمنبن  محمدهو  (1)
الكوكب المنير بشرح الجامع »للسيوطي، اسمه  «الجامع الصغير». له شرح على م

صدار مركز المل  إالمؤلف:  فهرس مخطوطات -خزانة الرتاث انظر «. الصغير
 .فيصل
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 الحديث إليه يرشد ما أهم
 بالدهمو للمسلمين دماية فيه يكون موقع أي يف الرباط فضيلة بيان -1

 .األعداء من
 .سلميًا يكون فإنه عسكريًا، يكون كما الرباط -2
 ل صحفهم أن وهي المسلمين، من ألدد ليست فضيلة للمرابطين -3
  .الساعة قيام إلى يعملون كانوا ما أجر لهم يكتب بل موهتم، بعد تطوى
 رهبم عند أدياء أهنم وهما: للمرابطين أخريان فضيلتان وهناك -4

 .القرب فتنة يأمنون وأهنم يرزقون،
 كل يف الرباط معنى تحقيق على يعملوا بأن للدعاة توجيه الحديث يف -5

 ثغر من ثغرة على الدعاة من وادد كل وأن. األعداء يهدده إسالمي بلد
 .فسهن الرباط عن أجراً  يقل ل المرابطين ودعم. قدله من يؤتين فال اإلسالم
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 الل سبيل يف قدماه اغبرت من فضل
ْت  َمنِ : »يقول   ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  سمعت  : قال ،ڤ َعْبسٍ  أبي عن .17  اغبَرَّ
َمه الل، سبيلِ  يف َقَدماه    .(907)البخاري  رواه. «النّارِ  على الل   َحرَّ

 الحديثالتعريف بالصحابي راوي 
بدري كدير، له ذرية  ،عمرو األوسيبن  جرببن  عدد الردمنأبو عدس 

يكسران  نياربن  وكان يكتب بالعربية، وكان هو وأبو بردة بالمدينة وبدغداد.
والمشاهد، وكان عمر وعثمان يدعثانه  شهد بدراً  أصنام بني دارثة.

ن، وعاش ، وصلى عليه عثماللهجرة 34مات بالمدينة سنة  .(1)قًاصدِّ م  
 .(2)سدعين سنة، وقربه بالدقيع

 للحديث اإلجمالي المعنى
 فضل المشقات التي يجدها المجاهد

 ،اهلل سديل يف المجاهد فضل يتناول إذ بابه، يف عظيم الحديث هذا
 المشقات أنواع كافة ويشمل المجاهد، أعمال جميع الفضل هذا ويشمل

 ألدنى،ا عن عرب وقد بقدميه، يعلق الذي الغدار دتى قلت مهما تصيده التي
 اقفر ويف مشقة، اإلعداد ففي. أولى باب من األعلى على ليدل الغدار، وهو

                                                           

 .الزكاة من أهلها لديت مال المسلمينيأخذ أي:  (1)
 .1/188 «سير أعالم الندالء»انظر  (2)
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 فرالس ويف مشقة، ألعماله تركه ويف مشقة، إليه أهله داجة ويف مشقة، أهله
 السيوف بارقة وعند العدو مع اللقاء عند أما  مشقة، مشقة، ويف الطريق

 . مشقة به فكفى

 المرابطين والمجاهدين يف بيت المقدس وغزةفضل 
 هذا فيشملهم المجاهدين، أجر عن يقل ل أجرهم فإن المرابطون أما

 بيت يف فالمرابط. تنالهم التي المشقات بتنوع متنوعة وأجورهم الحديث،
 األذى، أنواع من وغيرها واإلبعاد واألسر للضرب يتعرض الذي المقدس

 .اهلل إل يعلمه ل ما األجور من لها وكلها اهلل، سديل يف كلها فإهنا
 عن يدافعون الذين العزة، غزة يف والمرابطون المجاهدون أولئ  وكذا

 ألرضا يف دقهم على الثابتون مواقعهم، يف الثابتون وكرامتها، األمة شرف
 لىإ الحق صوهتم ليصل العودة، مسيرة يف خرجوا الذين وكل والمقدسات،

 إنهف ومشقتها دخاهنا من أصاهبم وما إطارات، من أشعلوه فما الدنيا، بقاع كل
ل    . ﴿الحديث هذا يشملهم م   ذ  م   ل   ب أ ن ه  يد ه  أ   ي ص  م  ل   ظ  ب   و  ل   ن ص  ة   و  ص  م  خ   م 

د يل   ف ي ل   اهلل   س  ط ئًا ي ط ئ ون   و  و  ار   ي غ يظ   م  ف  ل   ال ك  ن ال ون   و  و   م ن   ي  د  ت ب   إ ل   ن ي اًل  ع   ك 
م   ه  ل   ب ه   ل  م  ال ح   ع  يع   ل   اهلل   إ ن   ص  ر   ي ض  ن ين   أ ج  س  ح   .[120: التوبة]﴾ ال م 

 الدعوة إلى الل جهاد
 عبجمي اهلل إلى فالدعوة مشقة، من هبا يلحق وما الجهاد أنواع سائر وكذا
 كلف وأنواع، أنواع المشقة من فيها والقديمة، منها الحديثة المتادة الوسائل

 والتشهير، والعمل، الرزق، يف عليه تضييق من منها الداعية يصيب ما
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 وغيرها، والتعذيب، والسجن الداطلة، والهتامات والستهزاء، والسخرية
 .الحديث هذا يشمله مما كله ذل  فإن

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 اهدالمج يصيب ما أقل   يجعل عظيمًا شرفًا اهلل سديل يف للجهاد إن -1

 .النار على المجاهد به اهلل يحرم ما األجور من فيه مشقة من
 هو لما الداب فتح فقد الغدار، وهو المجاهد يصيب ما أقل ذكر لما -2
 .منه أكرب

 ىالمعن يتسع وإنما فحسب، بسالده يقاتل الذي هو المجاهد ليس -3
 من وغيرها ومكانته، وفكره، ولسانه، وقلمه، بماله، يجاهد الذي ليشمل
 .تعالى اهلل سديل يف المدذولة الجهود صور
 سديل يف والعطاء الجهد بذل من مزيد إلى الدعاة يوجه الحديث -4
 لىإ سديل كله ذل  فإن قل، مهما جهد بأي يستهينوا ل وأن اهلل، إلى الدعوة
 . أهلها من اهلل جعلنا. الجنة
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  الل سبيل يف غازيًا جهز من فضل
 بخير أهله يف خلفه أو

زَ  َمن: »قال ملسو هيلع هللا ىلص الل رسوَل  أنَّ  ،ڤ خالدٍ  بن زيد عن .18  َجهَّ
 فقد خيرٍ ب الل سبيلِ  يف غاِزيًا َخَلَف  وَمن َغَزا، فقد الل سبيلِ  يف غاِزيًا
 .(1895)، ومسلم (2843) البخاري رواه .«َغَزا

 التعريف بالصحابي راوي الحديث
هينة يوم وكان معه لواء ج   ،شهد الحديدّية ،خالد الجهنّي المدينبن  زيد
 .(1)سنة 85عن للهجرة  78سنة تويف يف المدينة  ،الفتح

 للحديث اإلجمالي المعنى
  فضل دعم المجاهدين ورعاية أهليهم

 بخير أهله يف خلفه ومن غزا، فقد غازيًا جهز من» :ملسو هيلع هللا ىلص قوله: النووي قال
 جهاد، بكل يحصل األجر وهذا ،الغزو بسدب أجر له دصل :أي: «غزا فقد

 لهم، داجة قضاء من بخير أهله يف له خالف ولكل وكثيره، قليله وسواء
 ذل  بقلة الثواب قدر ويختلف أمرهم، يف مساعدهتم أو عليهم، وإنفاق
 مصلحة فعل من إلى اإلدسان على الحث :الحديث هذا ويف. وكثرته

 .(2)مهماهتم من بأمر قام أو للمسلمين،
                                                           

 .3/58  للزركلي «األعالم»انظر  (1)
 .13/40 «شرح النووي على مسلم»انظر  (2)
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ه   لبن رواية ويف ّدان وابن ،(2758) ماج   عمر   دديث من( 4628) د 
ن: »بلفظ نحوه ز   م  ه  ، دت ى غازيًا ج  ل   وأ يموت   دت ى أجره م ثل   له كان ي ست ق 
ع   د   أن  : إدداهما: فائدت ين وأفادت: دجر ابن قال. «ي رج  ع  رت ب   المذكور   الو   م 
، تمام على ل   دت ى: »بقوله المراد   وهو الت جهيز   توييس أن ه: ثانيهما. «ي ست ق 
 . الغزوة تل  ت نق ضي   أن إلى األجر   يف معه

ا: دجر ابن قال  أن  : سعيد أبي دديث من( 1896) مسلم أخرجه ما وأم 
ثًا ب ع ث  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول   ج  : »وقال ب ع   واألجر   رجل رجل ين   كلِّ  من ليخر 
ل ف   وأيُّكم: »للقاعد قال ثم  (: 138/ 1896) له رواية ويف ،«بينهما  خ 

، وماله أهل ه يف الخارج    لىإ إشارة   ففيه ،«الخارج أجر   نصف   م ثل   له كان بخير 
ز   إذا الغازي أن   ه  ه ج  ه م ن بكفاية قام   أو نفس  ه، ي خل ف  تي األجر   له كان بعد   .نمر 

 فضل رعاية أسر األسرى والشهداء
 بيت يف والمرابطين غزة، يف المجاهدين دعم فإن هذا زماننا ويف: قلنا

 المجاهدين، تجهيز جانب وإلى. أجورهم مثل األجر من له المقدس،
 ورعاية العدو سجون يف األسرى كفالة فإن أهليهم، رعاية على والقيام
 يدخل الشهداء، وأبناء الشهداء أسر ورعاية شؤوهنم، على والقيام أهليهم،

 .المجاهدين تجهيز عن أجراً  يقل ل فإنه الحديث، هذا يف

 :الحديث إليه يرشد ما أهم
 اهلل. سديل يف المجاهد تجهيز أجر عظم -1
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 .والمعتقلين واألسرى الشهداء ذوي رعاية الحديث معنى يف يدخل -2
 أجل مثل له صالح عمل أي يف للمتسدب أن على الحديث يدل -3
 . فيه العامل
 حون بواجدها األمة تدصير على لهم ودث للدعاة توجيه الحديث يف -4

 .واألسرى والشهداء والمعتقلين وذويهم المجاهدين
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  اإلسالم يف القتال 
 العليا هي الل كلمة لتكون

 النبي   إلى رجل   جاءَ : قال ،ڤ األشعري موسى أبي عن .19
 قاتِل  ي   أحَدنا فإنَّ  الل؟ سبيلِ  يف الِقتال   ما ،الل رسوَل  يا: فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص

 إاّل  هرأَس  إليه َرَفعَ  وما: قال -رأَسه  إليه فَرَفعَ . َحِميَّة   وي قاتِل   َغَضبًا،
ه ْليا، هي الل َكِلمة   لِتكونَ  قاَتَل  َمن: »فقال -قائمًا  كان أنَّ  يف فهو الع 

 .(1904)، ومسلم (123) البخاري رواه. « الل سبيلِ 
 التعريف بالصحابي راوي الحديث

 .من بني األشعر، من قحطان، األشعري ،قيسبن  اهلل عددأبو موسى 
، أقرأ ملسو هيلع هللا ىلصالفقيه المقرئ، وهو معدود فيمن قرأ على الندي ، اإلمام الكدير

ههم يف الدين، وهو  من الشجعان الولة الفاتحين. ولد يف أهل الدصرة وفق 
وقدم مكة عند ظهور اإلسالم، فأسلم، وهاجر إلى أرض  ،زبيد باليمن

اب الخطبن  على زبيد وعدن. ووله عمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  الحدشة. ثم استعمله 
فافتتح أصدهان واألهواز. ولما ولي عثمان أقره عليها.  ،هـ 17الدصرة سنة 

ثم عزله، فانتقل إلى الكوفة، فطلب أهلها من عثمان توليته عليهم، فوله، 
 يف وكان أدسن الصحابة صوتًا فأقام هبا إلى أن قتل عثمان، فأقره علّي.

 .(1)للهجرة 44. تويف بالكوفة سنة لجسم، قصيراً التالوة، خفيف ا
                                                           

 .4/114للزركلي  «األعالم»،  و2/380« سير أعالم الندالء»انظر  (1)
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 :الغريب معاين
ّية م  ة هي: النووي قال: الح  يرة   األن ف  حاماة   والغ  يرته عن والم  ش   .ع 

 للحديث اإلجمالي المعنى
 اإلسالم يفف القتال اهدأ

 يهدف ومعظمه شتى، ألغراض يكون قد القتال أن الحديث هذا يدين
لفرد، أو  غضدًا أو أرض، أو مال، أو سلطان، من دنيوية، أمور لتحصيل
 إعالء وهو وادد، لهدف يكون إنما اإلسالم يف القتال لكن شعب، أو عشيرة،

م  : ﴿تعالى قال. اهلل  كلمة ات ل وه  ق  ت ى و  ون   ل   د  ون   ف ت ن ة   ت ك  ي ك  ين   و   لُّه  ك   الدِّ
إ ن   ل ّله ا   ف  و  إ ن   انت ه  ا الّله   ف  ل ون   ب م  م  ير   ي ع   .[39: األنفال]﴾ ب ص 

ل   وعن ه  ع   ڤ سعد   بن   س  م  ي رب   يوم   يقول   ملسو هيلع هللا ىلص الندي   س   اية  الرّ  أل عط ي ن  : »خ 
ت ح    رجالً  يه على اهلل ي ف  وا «ي د  ون   فقام  ج  ط ى، أيُّهم لذل    ي ر  ا ي ع  و  د   هموكلُّ  فغ 
و ج  ط ى، أن   ي ر  ؟ أين  : »فقال ي ع  يل   «عليٌّ ت كي: فق  ين يه ي ش  ر  . ع  ي   فأ م  ع   ه،ل فد 
ق   ين يه يف فد ص  أ   ع  ن   لم كأن ه دت ى مكان ه فد ر  ، به ي ك   دت ى ل همن قات  : فقال شيء 
ل     على: »فقال م ثل نا؟ يكون وا س  ل   دت ى ر  ت هم، ت نز  هم ثم   بساد  ع   إلى اد 

، هم اإلسالم  ب   بما وأخد ر  ى ألن   فواهلل عليهم، ي ج   خير   وادد   رجل   ب    ي هد 
ر   من ل    م  م   د   . (1)«الن ع 

                                                           

 .2405 ومسلم، 2942 الدخاري أخرجه (1)
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 كوني وأن القهار، الوادد هلل الحكم يكون أن تعني تعالى اهلل كلمة فإعالء
 مةرد من السلطان هذا يف لما الصالحين، اهلل عداد من للمسلمين السلطان
 استعددها التي والشعوب للضعفاء وإنقاذ الناس، بين وعدالة للخلق،
 الطغاة.
 األذى المؤمنين عن ليدفع أول اإلسالم جاهد: »(1)قطب سيد قال
 وأموالهم أنفسهم على األمن لهم وليكفل يساموهنا، كانوا التي والفتنة

 السورة هذه يف تقريره سلف الذي العظيم المددأ ذل  وقرر. وعقيدهتم
ت ن ة  » -الثاين الجزء يف -(الدقرة سورة) ف  ال  دُّ  و  ت ل   م ن   أ ش  ق   العتداء فاعترب. .«ال 

 حياةال على العتداء من أشد عنها أهلها وفتنة بسددها، واإليذاء العقيدة على
 كان وإذا. العظيم المددأ هذا وفق الحياة من قيمة أعظم فالعقيدة. ذاهتا

 ذونمأ أولى باب من فهو ماله، وعن دياته عن ليدفع القتال يف مأذونًا المؤمن
 عن تنةالف يسامون المسلمون كان وقد.. ودينه عقيدته عن ليدفع القتال يف

 ما أعز عن الفتنة هذه يدفعوا أن بد لهم يكن ولم ويؤذون، عقيدهتم
 رضاأل من مواطن يف فيها ويؤذون عقيدهتم، عن الفتنة يسامون. يملكون

 . شتى
 - العقيدة درية تقرير بعد - الدعوة درية لتقرير ثانيًا اإلسالم وجاهد

. لحياةا لتطوير نظام وبأرقى والحياة، للوجود تصور بأكمل اإلسالم جاء فقد
 فمن. اقلوهب وإلى أسماعها إلى ويدلغه كلها الدشرية إلى ليهديه الخير هبذا جاء
 ولكن. الدين يف إكراه ول. فليكفر شاء ومن فليؤمن والدالغ الديان بعد شاء
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 كما ةكاف للناس الخير هذا إبالغ طريق من العقدات تزول أن ذل  قدل يندغي
 عوايسم أن الناس تمنع التي الحواجز تزول وأن. كافة للناس اهلل عند من جاء
 أن الحواجز هذه ومن. أرادوا إذا الهدى موكب إلى ينضموا وأن يقتنعوا وأن

 فتنوت الهدى إلى الستماع عن الناس تصد األرض يف طاغية نظم هناك تكون
 مكاهنا وليقيم الطاغية النظم هذه ليحطم اإلسالم فجاهد. أيضًا المهتدين

 وما.. الدعاة ودرية مكان كل يف الحق إلى الدعوة درية يكفل عادلً  نظامًا
 إن ليدلغوه المسلمين على مفروضًا الجهاد يزال وما قائمًا، الهدف هذا يزال
 !«.مسلمين كانوا

 لحروب عند األمم األخرىاألسود لتاريخ ال
 هروالق الستدداد صور من سلسلة إّل  الغالب يف الدشرية تاريخ وما

 والفرس والرومان اليونان عند الحروب تاريخ هو وهذا. والستعداد
 عالميتينال الحربين يف والحلفاء والنازيين والمغول والصليديين والفراعنة

 أهلكت الحرث والنسل، وجرت التي الحروب تل  والثانية، األولى
 وهندا ،للشعوب واستعداداً  للدماء وسفكا تدميراً  األرض على الويالت
وما زالت الدشرية ترسف  .اإلنسانية الحقوق أدنى من ودرماهنا لثرواهتا،

تحت نير الستعداد من آثار تل  الحروب، فكم من الدول والشعوب هي 
هنب للنظام العالمي الجديد الذي أنتجته الحربان العالميتان، وعلى األخص 

 عالم اإلسالمي وفلسطين.ال
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 الودشي التعذيب بشاعة من األندلس شهدت وقد»: (1)قال سيد قطب
 المذاهب أصحاب وفتنة دينهم، عن المسلمين لفتنة الجماعي والتقتيل
 فيها ظ ل   ول اليوم إسدانيا ترك ما الكثلكة، إلى ليرتدوا األخرى المسيحية
 اوم المقدس بيت   شهد   كما! ذاهتا األخرى المسيحية للمذاهب ول! لإلسالم

 ازواإلجه للعقيدة إل موجهة تكن لم التي الصليدية الهجمات بشاعة دوله
 وددها العقيدة لواء تحت المنطقة هذه يف المسلمون خاضها والتي عليها،

 يزال وما.. األليم األندلس مصير من الدقعة هذه ودموا فيها فانتصروا
 هيونيةوالص والوثنية الشيوعية المناطق أرجاء يف الفتنة يسامون المسلمون

 ردل عليهم مفروضًا الجهاد يزال وما.. شتى األرض من أنحاء يف والمسيحية
  «.!مسلمين دقًا كانوا إن الفتنة

 :الحديث إليه يرشد ما أهم
 .هللا سديل يف يكون أن الجهاد غاية الحديث هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الندي يحدد -1
 الدم رابطة على العقيدة رابطة اإلسالم قدم الحديث هذا يف -2

 .والعرق
 يعنيه مما ييعن اهلل سديل يف فالقتال العقيدة، درية الحديث ينفي ل -3
 كلمة الناس تدليغ إلى والوصول اهلل إلى الدعوة أمام الحواجز إزالة

 .التوديد
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 وأن الناس، إلى وتدليغها الرسالة دمل إلى الدعاة الحديث يرشد -4
 رابطة على العقيدة رابطة يقدموا وأن اهلل، إلى الدعوة يف نيتهم يجددوا
 .القدلية العشيرة
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  اليهود قتال
 الل رسوَل  سمعت  : قال عنهما الل رضي عمرَ  بن الل عبدِ  عن .20

م: »يقول   ملسو هيلع هللا ىلص ، ت قاتل ك   يا: ر  الَحَج  يقول   ثمَّ  عليهم، فت سلَّطونَ  اليهود 
، سِلم  ومسلم  ،(3593)البخاري  رواه. «فاقت ْله ورائي يهوديٌّ  هذا م 

(2921). 

 التعريف بالصحابي راوي الحديث
 .، رضي اهلل عنهمالخطاب العدوي، أبو عدد الردمنبن  عمربن  اهلل عدد

صغر يوم أدد، فأول لم يحتلم، واست  وأبيه أسلم وهو صغير، ثم هاجر مع 
وهو شقيق . ةوشهد فتح مك غزواته الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة.

مظعون بن  زينب بنت مظعون؛ أخت عثماندفصة أم المؤمنين، وأمهما 
 حي.م  الج  

أفتى الناس يف اإلسالم ستين سنة. ملسو هيلع هللا ىلص. عن الندي  نافعًا كثيراً  روى علمًا
 ةرض عليه نفر أن يدايعوه بالخالفة فأبى. وغزا إفريقيّ تل عثمان ع  ولما ق  

ح، ابن  مرتين: األولى مع ر   ،هـ 34يج سنة د  د  بن  والثانية مع معاويةأ بي س 
 73سنة  بصره يف آخر دياته. وهو آخر من تويف بمكة من الصحابة ّف وك  

 .(1)للهجرة
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 للحديث اإلجمالي المعنى
 وقتالهم مجيء اليهود مع الدجال

ل ط ون   اليهود تقاتلكم: »قوله: اهلل ردمه دجر ابن قال  يف «عليهم فت س 
ل: »أبيه عن سالم، عن أ خرى طريق من( 5353) أدمد رواية ّجال ي نز   الد 
ة هذه د خ  لِّط ثم   ـ المدينة خارج: أي ـ الس   في قت لون   المسلمين   عليه اهلل   ي س 

ت ه، يع  ي خت د ئ اليهودي   إن   دت ى ش  رة تحت ل  ج   جرالح فيقول والحجر، الش 
رة ج   قوع  و اليهود بقتال فالمراد هذا وعلى. «فاقت له يهودي هذا: للمسلم والش 

ج   إذا ذل  ر  ّجال خ   يف أ مامة   أبي دديث يف صريحًا وقع   وكما عيسى، ونزل   الد 
ة ّجال خروج قص  ّجال وراء: »وفيه عيسى، ونزول الد   يهودي ألف سدعون   الد 
كه م حلاى، سيف ذو كّلهم د   باب عند عيسى في در  م في قت له ل  ز   فال د،اليهو وي نه 
ا شيء يدقى  ـ اهلل ددع يا: فقال الشيء، ذل  اهلل أنط ق   إّل  يهوديٌّ  به ي ت وارى مم 

رق د إّل  فاقت له، فتعال   يهودي هذا ـ للمسلم   رهم من فإن ها الغ  ج   ناب أخرجه ،«ش 
ه   لً  ماج   دديث يف ونحوه ،(4322) داود أبي عند وأصله ،(4077) م طو 
رة م  ه   ابن وأخرجه دسن، بإسناد  ( 20198) أدمد عند س  ند   كتاب يف م 

يفة دديث من( 1033) اإليمان ذ   .(1)صحيح بإسناد   د 
 قتال اليهود قبل مجيئهم مع الدجال

 حديثال فإن الزمان، ذل  قدل اليهود قتال نفي الحديث يف وليس: قلنا
 بين قتال ل أنه يعني ل فإنه الدجال، زمن يف اليهود قتال عن يتكلم كان وإن
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 أنه اإلسراء سورة يف لنا بين تعالى اهلل فإن ذل ، قدل واليهود المسلمين
 ددهمهت ولكنه كديرًا، علوا فيهما يدلغون عظيمان، إفسادان لليهود سيكون
دت م وإن  : ﴿بقوله وتعالى سدحانه نا ع  د   دمير،للت عدنا لإلفساد عدتم إن أي﴾ ع 
 نالمسلمي عليهم اهلل يرسل مرة كل ويف اإلفساد، منهم يتكرر فقد وعليه

 منز المدينة يف إفسادهم هو األول إفسادهم أن نعتقد ألننا تدميرًا، يدمروهنم
 فاءوإط قتله، على وعملوا ملسو هيلع هللا ىلص محمد الخاتم بالندي كفروا ديث ،ملسو هيلع هللا ىلص الندي
 به، اءج الذي الدين وتشويه عليه، أ نزل الذي الكتاب وتحريف شريعته، نور

 فسادهمإ على ملسو هيلع هللا ىلص الندي فقضى رسالته، وعلى ملسو هيلع هللا ىلص عليه المنافقين مع وتآمروا
 يف الزمان هذا يف إفسادهم فهو الثاين إفسادهم وأما. متالدقة غزوات يف هذا

ددهتم، وتمزيق والمسلمين، اإلسالم دولة إزالة  الضالة المناهج وتحكيم و 
 اديةاإللح المذاهب وصناعة أبنائهم، عند اإلسالم وتشويه دياهتم، شؤون يف

 هذه من أوليائهم ودعم واألخالق، والجتماع الفكر يف الهدامة والعلمانية
 ظروفوال األسداب لتهيئة والتوجيه، السلطة مراكز أعلى إلى ليصلوا األمة،

 يف تهاهمن اإلفساد يف بلغوا وقد. فلسطين أرض على دولتهم لقيام المساعدة
 والفكرية ةوالجتماعي والقتصادية السياسية الحياة مجالت شتى

 أخرى مرة اإلفساد هذا على القضاء أن الكريم القرآن أخرب وقد. واألخالقية
ي ن او  : ﴿اإلسراء سورة يف تعالى قال. المسلمين اهلل عداد يد على سيكون  ق ض 

ائ يل   ب ن ي إ ل ى ر  ن   ال ك ت اب   ف ي إ س  د  س  ت ف  ض   ف ي ل  ت ي ن   األ  ر  ر  ل ن   م  ت ع  ل  اع   و  د يًرا ل وا  ك 
ا( 4) إ ذ  اء   ف  د   ج  ع  ا و  م  ه  ث ن ا أ ول  م   ب ع  ل ي ك  د اًدا ع  ن ا ع  يد   ب أ س   أ ول ي ل  د  وا ش  اس   ف ج 

ل   ال  ي ار   خ  ان   الدِّ ك  ًدا و  ع  وًل  و  ع  ف  ن ا ث م  ( 5) م  د  د  م   ر  ة   ل ك  ر  م   ال ك  ي ه  ل  م   ع  ن اك  د  د  أ م   و 
ال   و  ب ن ين   ب أ م  م   و  ن اك  ل  ع  ج  ث ر   و  يًرا أ ك  ن ت م   إ ن  ( 6) ن ف  س  ن ت م   أ د  س  م   أ د  ك  س  إ ن   أل  ن ف   و 
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ت م   أ  ا أ س  ل ه  ا ف  إ ذ  اء   ف  د   ج  ع  ة   و  ر  خ  وا اْل  وء  م   ل ي س  ك  وه  ج  ل وا و  خ  ل ي د  د   و  ج  س  ا ال م  م   ك 
ل وه   خ  ل   د  ة   أ و  ر  وا م  ل ي ت دِّر  ا و  ا م  ل و  ت   ع   (﴾.7) د يًرات 

 :الحديث إليه يرشد ما أهم
 . القيامة يوم إلى باق الدين هذا أن -1
 .همعلي سننتصر وأننا الدجال، زمن إلى باقية اليهود مع معركتنا أن -2
 .ذل  قدل لليهود قتالنا الحديث ينفي ل -3
 .والشجر الحجر نطق مثل، الساعة قيام قرب اْليات بعض ظهور -4
 رهانص فيه ما إلى األمة إرشاد على للعمل للدعاة توجيه الحديث يف -5
 . أبنائها نفوس يف والدشارة األمل روح وبث اليهود، على
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 من أسباب النصر يف اإلسالم
َبيدِ  بنِ  عمرَ  مولى النَّْضرِ  أبي سالمٍ  عن .21  كنت  : قال الل، ع 
 وِريَِّة،الَحر   إلى َخَرَج  حينَ  َأوَفى أبي بن   الل عبد   إليه َكَتَب  له، كاتِبًا

 العدوَّ  يهاف َلِقيَ  الَّتي أّياِمه بعضِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص الل رسوَل  إنَّ : فيه فإذا فقرأت ه
، أي ها: »فقال النّاس، يف قامَ  ثمَّ . الشمس   ماَلِت  حتَّى انَتَظرَ   ال النّاس 
وا العدّو، لِقاءَ  َتَمنَّْوا وهم فإذا العافيَة، اللَ  وَسل  وا، َلِقيت م   فاْصبِر 

وا ي وِف  ظاِللِ  تحَت  الجنَّةَ  أنَّ  واعَلم  ْنِزَل  اللهمَّ : »قال ثمَّ  «الس   م 
ْجرِيَ  الكتاب، حاب، وم  ْرنا اْهِزْمهم األحزاب، وهاِزمَ  السَّ  وانص 

 .(1742)، ومسلم (3025)و (3024) البخاري رواه. «عليهم

 الحديث برجال التعريف
 سلمياأل الحارث بن خالد بن واسم أبي أويف علقمة أوىف أبي بن اهلل عدد

ر، الفقيه،. الكويف معاوية أبو  اتم من وخاتمة الرضوان، بيعة أهل من المعم 
 ّف ك   وقد. أداديث عدة: وله. أيضًا صحابيًا أبوه وكان. الصحابة من بالكوفة

 ئةم قارب وقد للهجرة، وثمانين ست سنة اهلل عدد تويف. الكرب من بصره
 .(1)سنة
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 لتيمي،ا اهلل عديد بن عمر كاتب المدين أمية أبي ابن هو: النضر أبو سالم
 ح،صال: داتم أبو وقال. دديثًا خمسين من نحو له: المديني ابن قال. وموله

 .(1)ومئة نوثالثي ثالث سنة: وقيل. ومئة وعشرين تسع سنة تويف: قيل. ثقة
 أشراف من األمير،  التيمي دفص أبو معمر ابن هو: اهلل عديد بن عمر

دا ، جوادًا، كان. قريش جاعًا، ممد  ت ودات له الشأن، كدير   ش   ولي م شهودة، ف 
بير لبن الد صرة    ضربي وكان. بدمشق وتويف المل ، عدد على وفد ثم. الزُّ

 .(2)للهجرة وثمانين اثنتين سنة تويف. المثل بشجاعته
 الغريب معنى

 من قريب موضع وهو دروراء، إلى نسدوا الخوارج من طائفة: الحرورية
 الذين الخوارج أدد وهم فيها، وتحكيمهم مجتمعهم أول كان الكوفة،
 . وجهه اهلل علي كرم قاتلهم

 المعنى اإلجمالي للحديث
 من أسباب النصر 

 أوال: االعتماد على الل والتوكل عليه 
 بن رعم مولى النضر أبو سالم لنا قصه ما الحديث هذا إيراد سدب يف جاء

 ديث   الخوارج، ق تال إلى الت ي مي اهلل عديد بن عمر خرج دين وذل  اهلل، عديد
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 أبو الم  س كاتده عليه فقرأه إليه، وأرسله الحديث هذا أوىف أبي ابن إليه كتب
 تحذيراً و العدو، لقاء   آداب يف ملسو هيلع هللا ىلص الندي عن ورد ما بعض إلى له تنديها النضر،

ة ي ع د   وأن العدو، قوة إهمال أو بالنفس، اإلعجاب من له د   للقاء   المناسدة الع 
 .العدو

 لقاء يدي بين الغزوات إددى يف قاله ملسو هيلع هللا ىلص الندي أن الرواية من والظاهر
 كلوالتو اهلل على العتماد إلى عليهم اهلل رضوان ألصحابه تنديها العدو،
 .والسالمة العافية وطلب بالدعاء إليه يتوجهوا وأن عليه،

 تمني لقائهثانيا: الصبر على العدو وعدم 
 ارالغرت من فيه لما العدو، لقاء تمني عن الحديث هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الندي ينهى

 اغرت دين دنين يف دصل وما والعدة، وبالعدد بالنفس واإلعجاب بالقوة
 .بدعيد هذا عن ليس وعدهتم بعددهم المسلمين بعض

 ىإل يؤدي قد الذي األمر العدو، بقوة المدالة عدم أديانًا ذل  إلى يضاف
 . له الستعداد قلة

 قد والمال النفس على تقع وضن  شدة من أيضًا العدو لقاء يف ولما
 ذيال الموت، تمني التمني هذا يتضمن أن ملسو هيلع هللا ىلص الندي خشي لذا هبما، تذهب

 العزة من ففيه كله، خير   فالقتال وإّل . أخرى أداديث يف عنه النهي جاء
 ينكر ل ما اإلسالم أرض من المغتصب واسرتداد اإلسالم ونشر والكرامة

 نم وهو. العافية اهلل واسألوا: بقوله النهي هذا ملسو هيلع هللا ىلص النديُّ  أردف لذا. فضله
 .(1)واْلخرة الدنيا خير تشمل التي العامة األدعية
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كمة: ب ط ال أدد شراح صحيح الدخاري ابن قال  يعلم   ل المرء أن   الن هي د 
ول ما ّديق قال وقد الفتن، من العافية سؤال ن ظ ير وهو األمر، إليه ي ؤ  ن :الصِّ  أل 

ر، أ عاف ى بُّ  فأشك   .(1)فأصد ر أ بت لى أن م ن إلي   أد 
 أهم هوو القتال يف بالصرب أمر «فاصربوا لقيتموهم وإذا» :ملسو هيلع هللا ىلص قوله ويف
ا﴿ :تعالى قوله يف القتال آداب أهم سدحانه اهلل جمع وقد أركانه، اأ يُّه  ين  ال   ي   ذ 
ن وا ا آم  يت م   إ ذ  ق  د ت وا ف ئ ةً  ل  اث  وا ف  ر  ك  اذ  ث يًرا اهلل   و  م   ك  ل ك  ع  ، ل  ون  ل ح  أ ط   ت ف  واو   اهلل   يع 

ه   ول  س  ر  ل   و  وا و  ع  ن از  ل وا ت  ش  ت ف  ب   ف  ه  ت ذ  م   و  ك  يح  وا ر  د ر  اص  ع   اهلل   إ ن   و  اب   م  ين  الص  ﴾ ر 
 .[46-45: األنفال]

 يفهم ل كي اإلسالم، يف ومكانته الجهاد فضل يدين أن ملسو هيلع هللا ىلص الندي أراد ثم
: لفقا فضله، وإنكار اهلل سديل يف الجهاد كراهة العدو لقاء تمني كراهة من
 له ليس اهلل سديل يف الجهاد أن: أي «السيوف ظالل تحت الجنة أن واعلموا»

 .الجنة إل جزاء
 ثالثًا: الدعاء عند لقاء العدو

 عاءبالد تعالى اهلل إلى التوجه إلى عليهم اهلل رضوان الصحابة وجه ثم
 عليه والعتماد سدحانه، ودده له النية إخالص من فيه لما هلل، الخالص
 الكون، ذاه تدبير يف وتفرده وقدرته سدحانه بعظمته واإليمان عليه، والتوكل

يف جميع غزواته يلجأ إلى اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان الندي . سدحانه بيده النصر وأن
بالدعاء ويلح عليه بالمناشدة ويرفع يديه إلى السماء دتى يظهر بياض إبطيه، 

 ويدكي ويتوسل، دتى قال له أبو بكر يف بدر: كفاك مناشدت  رب .
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التوجه إلى اهلل تعالى بصفاته وأعماله ملسو هيلع هللا ىلص ويف هذا الدعاء اختص الندي 
 ذاهب أشار  »: دجر ابن سدحانه المختصة بنصر المجاهدين يف المعركة. قال

عاء  : عليهم الن صر وجوه إلى الدُّ
م  : ﴿تعالى قوله إلى: بمنزل الكتاب فأشار ات ل وه  م   ق  ب ه  ذِّ ي   اهلل   ي ع  م  ب أ  يك  ﴾ د 

 . [14:التوبة]
جري وأشار حاب بم  رة إلى: الس  د  حاب تسخير يف الّظاهرة الق   ديث   الس 

كه شيئة الّريح ت حرِّ رّ  وديث   تعالى، اهلل بم  د وب مع مكانه يف ي ست م  يح،ا ه   لرِّ
ت ه فأشار   ت مط ر، ل وأ خرى تارةً  ت مط ر وديث   ك  ر   يف المجاهدين إعانة إلى بح 

تهم ك  ر  ار أيدي إمساك إلى وبوقوف ه القتال، يف د   مطرال وبإنزال عنهم، الكف 
ن يمة إلى ق ديث   معهم ما غ  م ه قتل هم، ي ت ف  د   لي حص   ل ديث   هزيمتهم إلى وبع 

ر  .للمسلمين صالحة أدوال وكلُّها منهم، بشيء الظ ف 
ل إلى: األدزاب هبازم وأشار   سُّ  تجريد وإلى السابقة، بالنِّعمة الت و 
ل، د   هو اهلل أن   واعتقاد التوكُّ ر   . بالفعل المنف 
ظ م على الت نديه وفيه م هذه ع  ص   الكتاب بإنزال فإن ه الثالث، النِّع   ل تد 
وية، النِّعمة حاب وبإجراء   اإلسالم، وهي األ خر  ل ت الس  ص  ني وية، النِّعمة د   الدُّ
زق، وهي ل   األدزاب وهبزيمة الرِّ ص  ف ظ د  تين، د   كما اللهم  : قال وكأن ه النِّعم 

مت   ت ين بعظيم أنع  وية النِّعم  ني وية األ خر  فظهما، والدُّ هما فاد   . (1)«وأبق 
                                                           

 . بشيء من التصرف.9/287 «فتح الداري»انظر (1)



   109 

 

 

 فريضة الجهاد يف سبيل الل

قلنا: وإلى جانب هذا، فقد نصر اهلل تعالى عداده المؤمنين يف بدر بإنزال 
بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص المطر، ويف األدزاب بإرسال الريح، وقد يكون دعاء الندي 

أي: نسأل  اللهم أن تجعل السحاب وما يلحق به سددًا  «مجري السحاب»
ما ك من أسداب نصرنا، ويكون هبذا الدعاء على الحقيقة، وليس على المجاز

 أشار ابن دجر ردمه اهلل.

 رابعًا: اإلعداد مع الصبر والدعاء
وما ورد يف هذا الحديث إنما هو فيما يتعلق بلقاء العدو وما يلزمه من 
 أسداب للنصر، وإل فإن هناك أسدابًا أخرى تسدق هذا اليوم، من اإلعداد المادي

كة زم المعروالمعنوي بجميع صورهما، من تعدئة الجيوش وتسليحها وما يل
من التخطيط واإلدارة القتالية وسائر المعارف العسكرية، وغيرها. قال 

ت م  ﴿تعالى:  ت ط ع  ا اس  م  م  ه  وا ل  دُّ أ ع  ي ل  و  ب اط  ال خ  م ن  ر  ة  و  و     .[60]األنفال: ﴾ م ن  ق 

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 .والعدة العدد يف المادية بقوهتم المجاهدون يغرت أل -1
 النصرب سدحانه ودعاؤه إليه والتذلل عليه والتوكل اهلل على العتماد -2

 .والتمكين
 .الجنة إل جزاء له ليس وأنه اإلسالم، يف الجهاد منزلة بيان -3
 ابأسد واستكمال تعالى، هلل التواضع إلى الدعاة الحديث هذا يوجه -4

 إلى الناس وإرشاد ومعنوية، مادية قوة من يتاح بما األعداء لمواجهة اإلعداد
 .وتمكينهم نصرهم فيه ما
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 الجهاد يف اإلسالم أخالق من
َصيب بنِ  ب َريَدةَ  عن .22  إذا ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول   كان: قال ،ڤ الح 

ر ته يف َأوصاه   َسرِّيٍة، أو َجيٍش، على أميرا   أمَّ  َمنو الل، بَتقَوى خاصَّ
سِلمين ِمن معه وا: »قال ثم خيرا ، الم   ،الل َسبيلِ  يف الل، باسمِ  اغز 

وا بالل، كفرَ  َمن قاتِلوا ل وا، وال اغز  وا، وال َتغ  َمث لوا، وال َتغِدر   الو ت 
 .(1731)مسلم  رواه. «وليدا   تقت لوا

 الحديث بالصحابي راوي التعريف
يب بن بريدة ص  لمي  اهلل عدد أبو اهلل عدد بن الح   عام سلم  أ إنه: قيل. األس 
 معه وكان والفتح، خيرب، غزوة   وشهد. مهاجراً  ملسو هيلع هللا ىلص الندي به مر   إذ الهجرة،

 أسامة األمير لواء   يحمل وكان. قومه زكاة على ملسو هيلع هللا ىلص الندي واستعمله. اللواء
 نزل أداديث، جملة له. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وفاة إثر الدلقاء أرض   غزا دين
رو ّدةً  الدصرة   وسكن. هبا الع لم   ونشر   ،(1)م  راسان غزا ثمّ . م  ثمان، زمن خ   ع 

ن عنه فحكى ه م  يل   ط راد   إّل  عيش   ل: جيحون هنر وراء يقول سمع   الخ 
رغ نوبة   يف الخطاب بن عمر أ مراء م ن بريدة   وكان. بالخيل    سنة تويف. (2)س 
 .(3)وستين اثنتين
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 : الغريب معاين
 الخيل وهي ،إليه وترجع تغير منه تخرج الجيش من قطعة هي: السرية

 خفىوي ،الليل يف تسري ألهنا سرية سميت: قالوا ،ونحوها مئة أربع تدلغ
 . (1) ليالً  ذهب إذا ،وأسرى سرى :يقال ،ذهاهبا

 .تقسم أن قدل الغنائم من األخذ: الغلول: تغلوا
 .القتلى تشويه: التمثيل: تمثلوا

 للحديث اإلجمالي المعنى
 من أخالق اإلسالم يف الجهاد

 أوال: تقوى الل
 ةللهداي سديل وأن القتال اإلسالم، يف القتال آداب الحديث هذا بين

 مرأ ديث الجيش بقيادة يتعلق: أولها: عديدة أمور فيه جاء فقد واإلصالح،
 بأن رالخي معاين لجميع جامعة كلمة وهذه نفسه، خاصة يف اهلل بتقوى القائد
 كذاو للشرع، موافقا جهاده يف عمله يكون وأن تعالى، هلل خالصة نيته تكون
 شامل الخير وهذا خيرًا، بجنوده وأوصاه. معه والمجاهدين الجند جميع
 أوصى ثم الهالك، موارد ويجندهم عليهم، يشق فال الرعاية، أنواع لجميع
 بيان هذا يفو اهلل، سديل ويف اهلل، بدسم معاركهم يددؤوا بأن الجيش ملسو هيلع هللا ىلص الندي
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 فيه دتغىي إنما  سالماإل يف القتال وأن الغاية، وسالمة القتال يف النية لخلوص
 هللا كلمة لتكون قاتل من: »اْلخر الحديث يف جاء لذا كلمته، وإعالء اهلل وجه
 .(1)«اهلل سديل يف فهو العليا هي

 ثانيا: عدم الغلول
 من األخذ وهو عنه، فنهاهم الغنيمة، يف الغلول عدم اهلل تقوى ومن
 يقسمهاف الجيش، أمير إلى ت رد   أن الغنائم يف واألصل تقسم، أن قدل الغنيمة

 مال أنه  ملسو هيلع هللا ىلص الندي عن ورد وقد والسنة، الكتاب يف ورد ما دسب الجند بين
 دتى د،شهي فالن شهيد، فالن: فقالوا صحابته، من نفر أقدل خيرب، يوم كان
 يف رأيته إين كال،: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فقال شهيد، فالن: فقالوا رجل، على مروا
ة يف النار ة أو غل ها، ب رد  داء   . (2)«ع 

 ثالثا: عدم الغدر
 تكون أن يحصل وقد بالعهد، الوفاء ترك وهو: الغدر عن كذل  وهناهم

 المسلمين على فيحرم أعدائهم، وجيش المسلمين جيش بين معاهدات هناك
 الندي عن دديث من أكثر يف الغدر عن النهي جاء وقد هبم، الغدر دينذاك

 اهلل رسول قال: قال الخدري، سعيد أبي عن 1738 مسلم رواه ما منها ،ملسو هيلع هللا ىلص
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يامة، يوم   لواء   غادر   لكل: »ملسو هيلع هللا ىلص در   له ي رفع الق  ه، بق  در   أ عظم غاد ر ول أ ل غ 
دراً   ل العظيمة، الراية اللواء: اللغة أهل قال: »النووي قال. «عاّمة أ مير   م ن غ 

 الناس ويكون الجيش، دعوة   صادب   أو الحرب، جيش صادب   إّل  ي مسكها
، غادر   لكلِّ  فمعنى: قالوا له، تدعًا  .(1)«الناس يف هبا ي شهر عالمة: أي لواء 

 رابعا: عدم المثلة
ثل ة، عن أيضًا وهناهم  ًامعروف ذل  كان وقد األعداء، قتلى تشويه وهي الم 

 ؤونويفق أنوفهم، فيجدعون أعدائهم، من القتلى بجثث يمثلون العرب عند
 ذل  وكل. بطوهنم ويدقرون وأيديهم، وأرجلهم آذاهنم ويقطعون عيوهنم،

 .وقوانينها الحرب سنن من األعداء موتى ادرتام فجعل اإلسالم، درمه مما
 خامسا: عدم قتل األطفال والنساء والشيوخ

 من وهذا األطفال، قتل أيضًا الحديث هذا يف عنه ملسو هيلع هللا ىلص الندي هنى ومما
 نهيال الحديث هذا غير يف جاء وقد. ورأفته ورفقه بالضعفاء، اإلسالم ردمة

ت   امرأةً  أن  : ڤ عمر، بن اهلل عدد فعن أيضًا، النساء قتل عن د  ج   بعض   يف و 
ازي غ  ر   مقتولًة، ملسو هيلع هللا ىلص النديِّ  م  د يان   النِّساء   قتل   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فأنك   . (2)والصِّ

 من انتهاكات اليهود لحقوق اإلنسان يف فلسطين
 يقتل من وجدنا اإلنسان، ودقوق الحريات عصر العصر هذا يف لكننا

 من أطنانًا رؤوسهم على ويلقون المدنيين، من والشيوخ واألطفال النساء
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 نم. ذمة ول إل ذل  يف يرعون ل رؤوسهم، على الديوت فيهدمون القنابل،
 زة،وغ وسوريا، والعراق، أفغانستان، ثم فيتنام، إلى ونكازاكي هيروشيما

 ي ت هم المسلمون ثم فيه، للمسلمين ي د   ل مما ذل  كل. الدالد من وغيرها
 ينته  الذي هو ومن اإلرهابي، هو من يعلمون أنفسهم وهم باإلرهاب،

 .اإلنسانية ضد درب جرائم ويقرتف اإلنسان، دقوق
 «توثيق» مؤسسة وبحسب 2008 عام غزة ضد (1)اليهود درب ففي

 بشكل مسكن( 4100) من أكثر الحرب تل  يف هدم اليهود فقد( دكومية)
 الحقائق توثيق لجنة إدصاءات وبحسب. جزئي بشكل( 17000)و كلي،

 الفلسطيني لإلدصاء المركزي والجهاز الفلسطينية للحكومة التابعة
 من أكثر مقتل إلى ،«المصدوب الرصاص» عملية أدت فقد ؛(دكومي)

 مسن، 100 ونحو نساء، 104و أطفال، 410 نحو بينهم فلسطينًيا 1436
 . األطفال من نصفهم آخرين 5400 من أكثر وإصابة
 بينهم فلسطينًيا 162 مقتل عن أسفرت 2012 عام غزة ضد درهبم ويف

 الصحة وزارة بحسب آخرين 1300 نحو وإصابة امرأة، 11و طفالً  42
 العملية، هذه خالل كامل، بشكل منزل 200 اليهود وهدم. الفلسطينية

 المساجد عشرات تضرر إلى إضافة جزئي، بشكل منزل 1500 ودمروا
 والمكاتب والمؤسسات والمداين والجامعات والمدارس المقابر من وعدد

 .الصحفية
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 قطاع تعرض يوًما 51 مدار وعلى 2014 عام غزة ضد الثالثة درهبم أما
 مليون 1.9) العالم، يف للسكان كثافة المناطق أكثر بأنه ي عرف الذي غزة،

 2322 بمقتل تسدب وبري، جوي يهودي عسكري لعدوان( فلسطيني
 امرأةً  489و ،(عامًا 16 إلى شهر من أعمارهم) طفالً  578 بينهم فلسطينًيا،

 وزارة بحسب ،(80-50أعمارهم من) مسنًا 102و ،(40-20أعمارهن من)
 وفقا ،(10870) آخرون ألفا 11 نحو وجرح. الفلسطينية الصحة

 مجازر اليهود وارتكب. الفلسطينية الصحة وزارة عن صادرة إلدصائيات
 . التقرير بحسب أكثر، أو أفراد ثالثة عائلة كل من ق تل عائلة، 144 بحق

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 األمر بتقوى اهلل عز وجل يف القتال. -1
 .والمثلة األطفال، وقتل ،والغلول ،الغدر تحريم -2

 حلي وما ،تعالى اهلل بتقوى وجيوشه أمراءه اإلمام وصية استحداب -3
 .الحرب يف عليهم يحرم وما لهم،

 يف تتجلى كما الحرب يف تتجلى اإلسالم يف والردمة الرأفة مظاهر -4
 السلم.

 اهلل تقوى من عالية منزلة على يكونوا أن إلى الدعاة يوجه الحديث -5
 ليةعا منزلة على أيضًا يكونوا وأن أعمالهم، وسائر دعوهتم يف تعالى

 وأن. معهم وتعاملهم إياهم دعوهتم يف بالناس والرفق الردمة من
 ويرشدوهم. أعمالهم جميع يف تعالى اهلل تقوى إلى الناس يرشدوا

 .ذل  يف اإلسالم محاسن يربزوا وأن. وأخالقها الحرب آداب إلى أيضًا
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 األسرى معاملة يف النبوة أخالق من
َريرةَ  أبي عن .23  َنْجٍد، ِقَبَل  خيال   ملسو هيلع هللا ىلص النبي   َبَعَث : قال ڤ ه 

 فَرَبط وه أ َثاٍل، بن   ث مامة  : له ي قال   َحنِيفةَ  بني من برجلٍ  فجاَءْت 
 كَ عنَد  ما: »فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي   إليه فَخَرَج  المسجِد، َسَواري من بساريةٍ 

، يا َخير   ِعْندي: فقال «ث مامة ؟ يا د   إنْ و َدٍم، ذا َتْقت ْل  َتْقت ْلني إنْ  محمَّ
 تَّىح. ِشْئَت  ما منه فَسْل  الماَل  ت رِيد   كنَت  وإنْ  شاكٍِر، على ت نِعم ت نِعم
، كانَ   ت نِعم إنْ : َلَك  قلت   ما: قال «ث مامة ؟ يا عنَدكَ  ما: »له قال ثمَّ  الَغد 
 يا عنَدكَ  ما: »فقال الَغِد، بعَد  كانَ  حتَّى فَتَرَكه. شاكِرٍ  على ت نِعم

 فانَطَلق. «ث مامةَ  أطِلقوا: »فقال. َلَك  قلت   ما ِعْندي: فقال «ث مامة ؟
: فقال المسجَد، َدَخَل  ثمَّ  فاغَتَسَل، المسجِد، منَ  َقرِيٍب  َنْخلٍ  إلى

دا   أنَّ  وأشَهد   الل، إالَّ  إلهَ  ال أنْ  أشَهد   ، يا ،الل رسول   محمَّ د   والل محمَّ
َك  أصَبَح  فقد وجِهَك، من إليَّ  أبَغَض  وجه   األرضِ  على كانَ  ما  وجه 

، الوجوه أَحبَّ   فأصَبَح  ِدينَِك، من إليَّ  أبَغَض  ِدينٍ  من كانَ  ما والل إليَّ
ينِ  أَحبَّ  ِدين َك  ، الد   َبَلِدَك، من إليَّ  أبَغَض  َبَلدٍ  من كانَ  ما والل إليَّ

كَ  فأصَبَح  ، الباِلدِ  أَحبَّ  َبَلد   أ ِريد   وأنا أَخَذْتني خيَلَك  وإنَّ  إليَّ
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ْمرَة، َره َتَرى؟ فماذا الع   فلّما َيْعَتِمَر، أنْ  وأَمَره ،ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول   فَبشَّ
ةَ  َقِدمَ  دٍ  معَ  أسَلْمت   ولكنْ  ال،: قال! َصَبْوَت؟: قائل   له قال مكَّ  محمَّ

م ال والل وال ،ملسو هيلع هللا ىلص الل رسولِ   ْأَذنَ يَ  حتَّى ِحْنطٍة، َحّبة   الَيمامةِ  منَ  يأتيك 
 .(1764) ومسلم ،(4372) البخاري رواه. ملسو هيلع هللا ىلص النبي   فيها

 الحديث بالصحابي راوي التعريف
 يدس. اليمامّي  أمامة أبو. الحنفي مسلمة بن النعمان ابن هو: أ ثال بن   ث مامة  

ره اليمامة، أهل  يقوم وكان إسالمه، ودسن فأسلم أطلقه، ثم   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   أ س 
 اب،الكذ مسيلمة اتداع عن وينهاهم ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد الندي اتداع إلى يدعوهم قومه يف

 .(1)ڤ قط الطاعة من خرج ول اليمامة، أهل من ارتد من مع يرتد ولم

 الغريب معاين
 . غيره دين   إلى دين   م ن خرج   إذا: فالن صدأ: يقال: صدوت
 .القمح: الحنطه

 للحديث اإلجمالي المعنى
 ورحمته باألسرىملسو هيلع هللا ىلص رأفة النبي 

وردمته يف معاملة األسرى، ملسو هيلع هللا ىلص أظهر هذا الحديث صورًة من رأفة الندي 
نديد   المشركين، زعماء من زعيم وهو أ ثال، بن ث مامة وقع فقد  من وص 

                                                           

 .1/525 «يف تمييز الصحابةاإلصابة »، و1/477 «أسد الغابة»انظر (1)
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 دُّ ي ع وم ثل ه المدينة، إلى به فجاؤوا ،ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب الندي  يد يف صناديدهم،
 ويالت الكفار من ذاقوا الذين المسلمون بقتله يشتفي أن يمكن ثمينًا صيداً 
 ام وهذا النتقام، يف الرغدة ي ثير مما والحرمان، والتجويع واألسر القتل
 أدد العدارة هذه ففي دم، ذا تقتل ت قتل إن: قال دينما ث مامة إليه أشار

  معنيين:
 شريفًا ،قومه يف عظيمًا رجالً  تقتل فإن  تقتلني، إن بمعنى يكون أن إّما -

  .بقتله قات ل ه ي شت في أشرافهم، من
 تحقيس فهو الدماء، سف  رجالً  تقتل تقتلني إن المعنى يكون أن وإما -

ه ي سف    أن  .دم 
 ثمامة مع سل  الكريمة، وأخالقه العظيمة بحكمته ملسو هيلع هللا ىلص الندي ولكن

 نم سارية   إلى ربطه أن معه تعامله من فكان السديل، سواء إلى الهادي مسل 
 وال  أد ي شاهد   الندوة، مدرسة يف تلميذاً  يكون أن له فاختار المسجد، سواري
 الصلوات، يشاهد كما عليه، الوفدين وأدوال   أصحابه، وأدوال ،ملسو هيلع هللا ىلص الندي
لمًا يتلقى ساعاته، م ن ساعة كل يف كاملة تربية   مكان المكان هذا فكان  ع 

ى د   .ربانيةً  وتربيةً  وه 
ه يوم كل يف يأتيه أن أيضًا معه ملسو هيلع هللا ىلص الندي تعامل من وكان  دال ه، عن فيسأل 

د وفيه. الخصوص وجه على ملسو هيلع هللا ىلص الندي من به بالهتمام ي شعر مما  دوالأ تفقُّ
 .إليه يحتاج وما األسير،
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 يف كان ما له ي جمع فكان وشراب ه، طعام ه يف كريمةً  معاملةً  يلقى كان ثم
 أسلم فلما ذل ، يشدعه يكن لم هذا ومع ولدن، طعام من ملسو هيلع هللا ىلص الندي بيوت
ب فلم المعهود، بالطعام جاؤوه  :ملسو هيلع هللا ىلص الندي فقال فتعجدوا. قليالً  إل منه ي ص 

ًى  يف يأكل المؤمن وإن ،أمعاء سدعة   يف يأكل   الكافر   إن  »  .(1)«وادد م ع 
 التي الدروس هذه ث مامة تلّقي إلى ملسو هيلع هللا ىلص النديُّ  اطمأن   عندما: وأخيراً 

ها، وسمعها شاهدها  إسالمه، عن يستفصل أن قدل سراده بإطالق أمر وعاش 
 .«ث مامة   أطل قوا: »فقال

 لثمامة ملسو هيلع هللا ىلص النبي  معاملة أثر
ه: أول  ديث أ سره، يف شاهدها التي الشرعية األدكام بعض   ثمامة   ف ق 

سل يغتسل أن عليه اإلسالم يريد من أن أدرك  لأقد ثم فاغتسل اإلسالم، غ 
 .إسالمه فأعلن ،ملسو هيلع هللا ىلص الندي على

 ه،عواطف يف والنقالب عنده، والحب الدغض مشاعر يف التغير: ثانيا
 غضهب تحول ديث. وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص الندي كنف يف التعايش هذا ثمرة جاء الذي
 .بالغة محدة إلى وبلده ودينه ملسو هيلع هللا ىلص للندي

 مكة ىإل انطلق ديث والمؤمنين، ورسوله هلل الولء يف القوة تل : ثالثا
قر يف قريشًا متحديًا الدين لهذا وولءه إسالمه فأعلن معتمرًا،  ثم دارها، ع 
 .  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فيها يأذن أن إل الميرة عنهم سيمنع بأن يتهددهم

                                                           

 .12/662 «فتح الداري»إسحاق، انظر ابن  رواه (1)
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 من حقوق األسرى يف اإلسالم
وكان من مدادئ اإلسالم اإلدسان إلى األسرى، بإيوائهم وإطعامهم 

دِّه  ﴿عالى: وكسوهتم، والرفق هبم وردمتهم، قال ت ل ى د  ام  ع  ون  الط ع  ي ط ع م  و 
يًرا  أ س  ي ت يًما و  ك ينًا و  ل   *م س  اًء و  ز  م  ج  يد  م ن ك  ه  اهلل  ل  ن ر  ج  م  ل و  ك  ا ن ط ع م  إ ن م 

ورً  ك   .[9و 8]اإلنسان:  ﴾*ا ش 
ين  ﴿وإما الفداء، قال تعالى: ثم مصيرهم إما العفو عنهم،  يت م  ال ذ  ق  ا ل  إ ذ  ف 

ا  إ م  د  و  ناا ب ع  ا م  إ م  ث اق  ف  و  وا ال  دُّ م  ف ش  وه  ن ت م  ا أ ث خ  ت ى إ ذ  ق اب  د  ب  الرِّ ر  وا ف ض  ر  ف  ك 
ب   ر  ع  ال ح  ت ى ت ض  اًء د  اف د  ه  ار  ز   .[4محمد: ]﴾ أ و 

 انتهاكات اليهود لحقوق األسرى الفلسطينيين
 مدار على المسلمون وكان األسرى، مع التعامل يف ملسو هيلع هللا ىلص الندي هدي هذا
 ملةمعا يف اإلسالم بأخالق ويتخلقون األسرى دقوق على يحافظون الزمان

 يرلألس فليس األسرى، مع سيئًا سلوكًا األيام هذه يف نجد ولكننا األسرى،
 أدنى من ودرمانه واإلذلل، واإلهانة للتعذيب يتعرض بل آسريه، عند دق

 غريب، أبي وسجن غوانتناموا، سجن يف المعاملة كتل  اإلنسان، دقوق
 . والمسلمين العرب سجون من وغيرها
 ةواإلهان اإلساءة صور أبشع تمارس اإلسرائيلي، الدتالل سجون ويف

 :(1)الفلسطينيين لألسرى والتعذيب
                                                           

 معاناة األسير»( بتصرف من موقع مركز الزيتونة للدراسات والستشارات ملخص لكتاب 1)
 على الرابط: «فراس أبو هالل»لـ  «الفلسطيني يف سجون الدتالل

 https://www.alzaytouna.net/2012/05/17/معاناة-كتاب-ملخص-
 الدتالل. جونس-يف-الفلسطيني-األسير

https://www.alzaytouna.net/2012/05/17/ملخص-كتاب-معاناة-الأسير-الفلسطيني-في-سجون
https://www.alzaytouna.net/2012/05/17/ملخص-كتاب-معاناة-الأسير-الفلسطيني-في-سجون
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 األسرى شؤون وزارة أصدرته الذي اإلدصائي، التقرير أشار فقد
 قد الدتالل قوات أن إلى ،2008 أبريل/ نيسان يف الفلسطينية والمحررين

 ألف 750 دوالي ،2008 أبريل/ نيسان ودتى1967  سنة منذ أسرت
 .فلسطيني مواطن

 نحو 2011 سنة هناية يف الدتالل سجون يف األسرى عدد بلغ وقد
 3,856 األسرى بين ومن. طفالً  132و أسيرات 6 بينهم أسيرًا، 4,315

 من أسيراً  459و القدس، شرقي من منهم 198 الغربية، الضفة من أسيراً 
: أبرزها توقيف؛ ومركز ومعتقالً  سجنًا 20 من أكثر على موزعين غزة، قطاع

 وشطة، وهداريم، وعسقالن، وإيشل، السدع، وبئر وريمون، نفحة،
 األسرى عدد وزاد. وعوفر ومجدو، والنقب، وهشارون، وجلدوع، والرملة،
 307 إلى محاكمة أو محددة هتم دون “إسرائيل” تحتجزهم الذين اإلداريين

 .2010 هناية يف 219 عددهم كان أن بعد ،2011 هناية يف أسيراً 
 همففي الرجال، أو المقاومين على الفلسطينيون األسرى يقتصر ول
 العّمال وفيهم والوزراء، النواب وفيهم والمرضى، واألطفال النساء

 .المنازل وربات واألمهات والطالدات والطالب
 سراح إطالق صفقة أي من تجعل هذه، التعسفي العتقال سياسة إن
 أن هي والمؤلمة، الجلية الحقيقة إن ديث. شكلية صفقة مجرد أسرى

 متحكمة الظالم بادتاللها تزال ما فإهنا أسرى، عن أفرجت مهما “إسرائيل”
 لقخ   أو عرف أو دق يردعها ول عليهم، ومتسلطة الفلسطينيين أراضي يف
 يأ يف الفلسطينيين، من واْللف المئات باعتقال تقوم أن عن قانون أو
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 أو المدارس إلى طريقهم يف وهم دتى أو مكاتدهم من أو منازلهم من لحظة،
 نينًاوس وشهوراً  أيامًا القاسية سجوهنا يف تغيدهم وأن شاءت، متى الجامعات،

 أسرت عندما أما. انتقاد دتى ول تفتيش ول دولية لمساءلة تتعرض أن دون
 وهو) محتلة مناطق يف تواجده خالل إسرائيليًا جنديًا الفلسطينية المقاومة

 اتوالمطالد والستنكارات بالنتقادات العالم يضّج  ،(وشرعي قانوين دق
 !.سراده بإطالق العاجلة
 معاملة سوء يف بلغت قد إسرائيل فإن أخرى نادية ومن نادية من هذا
 إنذار دون التعسفية االعتقال ظروف حيث من سواء عظيمًا، مدلغا األسرى
 اناألدي معظم يف وتصاددها لالعتقال، واضحة أسداب إبداء ودون مسدق،
 ًاأيض فيها يتمّ  عارية، وتفتيشات للديوت، واقتحامات مداهمة عمليات
 هذه وتتمّ . وأطفال زوجات من أسرهم أفراد عرب المعتقلين على الضغط

 إلى دفهاه يكون بحيث الفجر، قديل أو الليل منتصف يف بمعظمها العمليات
 منازلهم يف اْلمنين الفلسطينيين من المزيد ترويع العتقال، جانب

 .وأديائهم
 ديةأق يف الشديد للتعذيب يتعرض ديث :المعتقل محاكمة حيث من أو

 يلية،اإلسرائ المخابرات تعدها لئحة يف التهم من العديد له وتوجه التحقيق،
 لعرتافا بين تخييره يتم وإل اإلداري، بالعتقال إبالغه يتم يعرتف لم فإن

 ىعل ويحاكم بالمحكمة، كلها إقرارها يتم أو أقل، محكومية وقضاء بدعضها
ي ر   كما. األساس هذا  ية،الفلسطين األراضي خارج إلى اإلبعاد بين الدعض ي خ 

 .اإلسرائيلية السجون يف الدقاء وبين
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 التي ،«األمنية األسداب»و «السري الملف» ذريعة دائمًا هناك وتدقى
 لالعتقا عرب أرادت من لعتقال شاءت؛ متى الدتالل سلطات تستخدمها
 .المرات من محدود غير لعدد يمدد دق والذي اإلداري،

 يف تفتقد مركزاً  20 عددها يدلغ مراكز يف: األسر ظروف حيث من أو
 مكانًا تكون لكي الالزمة اإلنسانية للشروط كلها، يكن لم إن معظمها،

 صبخصو الموضوعة الدولية المعايير مع تتوافق ل وهي لالدتجاز، مالئمًا
 .األسر

قّدم الطعام وسوء الطدي واإلهمال الصحية الظروف حيث من وكذا  الم 
 ظروف بسدب إما النوم، من والحرمان. والنوعية الكمية ديث من لألسرى،
 20 من ثرألك يستمر قد الذي المتواصل، التحقيق بسدب أو القاسية الزنزانة

 .متواصلة ساعة
  :أبرزهااألسرى  ضد مختلفة تعذيب وسائل إسرائيل وتتبع هذا

 باأليدي الشديد والضرب .بالغتصاب والتهديد الجنسي، التحرش
 أو ة،صعد بأوضاع المعتقلين وتوقيف والشدح. الدنادق وأعقاب واألرجل
 النوم من والحرمان ،أصابعهم رؤوس على القرفصاء جلوس على إجدارهم
 دمةللص األسير وتعريض .أجسامهم يف السجائر وإطفاء.  طويلة لفرتات

 ورص من وغيرها. قذر بغطاء الرأس وتغطية.   الوعي فقدان دتى الكهربائية
 .الدشعة التعذيب
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 : الحديث إليه يرشد ما أهم
 .األسرى معاملة يف ملسو هيلع هللا ىلص الندي أخالق عظمة -1
 .الحرام المسجد عدا المسجد إلى الكافر دخول جواز -2
 .اإلسالم يف الدخول عند الغتسال مشروعية -3
 .ونفسيًا سلوكيًا اإلنسان هتذيب على يعمل اإلسالم -4
 التهاون وعدم مراعاهتا الدول على يجب ما الحقوق من له األسير -5
 .فيها

 وردمته دكمته يف ملسو هيلع هللا ىلص بالندي القتداء إلى الدعاة يوجه الحديث -6
 على والدعوة اإلسالم مصلحة وتغليب للقلوب، وتأليفه جانده ولين

 األخالقية اإلسالم محاسن إبراز على والعمل. الشخصية المصالح
 .والتشريعية
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  بالمال واإلعالم الجهاد

وا: »ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول   قال: قالڤ مالك بن  أنس عن .24  جاِهد 
شرِكِين / 19أحمد  رواه. «وَألِسنتكم وأنفِسكم، بأموالِكم، الم 

 وإسناده. (3096)، والنسائي (2504) داود وأبو ،(12246)
 .صحيح

 التعريف بالصحابي راوي الحديث
أبو دمزة. اإلمام، المفتي، المقرئ،  األنصاري النضربن  مال بن  أنس

وكان  .، وتلميذه، وتدعهملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولخادم ، المحدث، راوية اإلسالم
 عشرين، وكنابن  عشر، ومات وأناابن  المدينة وأناملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسولقدم  يقول:

 ملسو هيلع هللا ىلص.  اهلل رسولأمهايت يحثثنني على خدمة 
أتم الصحدة، ولزمه أكمل المالزمة منذ هاجر،  ملسو هيلع هللا ىلصفصحب أنس نديه 

 علمًاعنه روى و وإلى أن مات، وغزا معه غير مرة، وبايع تحت الشجرة.
دمشق، ومنها إلى الدصرة، فمات فيها. وهو آخر من مات  ردل إلى. جمًا

 .(1)للهجرة 93سنة  بالدصرة من الصحابة
                                                           

 .2/24للزركلي « األعالم»و ،3/395 «سير أعالم الندالء»انظر  (1)
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 للحديث اإلجمالي المعنى

 بالمال الجهاد
 ية،العسكر القوة باستخدام القتال مقدمتها يف يأيت عديدة أنواع الجهاد

 القتال، عن أهمية تقل ل الجهاد من أخرى أنواعا  الحديث هذا ذكر وقد
 جاهدوا: »فقال المؤمنين، به ملسو هيلع هللا ىلص الندي أمر فقد بالمال، الجهاد ومنها

 الجهادو بالنفس الجهاد بين العزيز كتابه يف تعالى اهلل قرن وقد ،«بأموالكم
رة   يف بالمال ش  وا: ﴿تعالى قوله منها مواضع، ع  د  اه  ج  م   و  ال ك  و  م   ب أ م  ك  س  أ ن ف   يف   و 
د يل    .[41: التوبة]﴾ اهلل   س 

ل   الجهاد ودقيقة: »(1)اهلل الشنقيطي ردمه األمين قال  الجهد ب ذ 
 الجهاد من أهم وهو الجيش، مدد وهو الحرب، عصب هو والمال والطاقة،
ى فدالمال بالسالح؛ ز وبالمال السالح، ي شت ر   اإلذن ءجا لما ولذا الجيش؛ يجه 
 ل الذين الفقراء معهم وأعذر والضعفاء، المرضى اهلل أعذر بالجهاد

 مـا عنده يوجد لم إذ ؛ملسو هيلع هللا ىلص الرسـول   معهم وأعذر أنفسهم، تجهيز يستطيعون
ي س  : ﴿تعالى قوله يف كما به؛ يجهزهم ل ى ل  اء   ع  ف  ع  ل الضُّ ل ى و  ى ع  ض  ر  ـم   ﴾ال 

ل: ﴿قوله إلى ،[91: التوبة] ل ى و  ين   ع  ذ  ا ال  ا إذ  ك   م  م   أ ت و  ل ه  م  ل ت   ل ت ح  د   ل ق  ا أ ج   م 
م   ل ك  م  ي ه   أ د  ل  ا ع  و  ل  م   ت و  ي ن ه  أ ع  يض   و  ع   م ن   ت ف  م  ًنا الد  ز  وا أ ل   د  د  ا ي ج  ون   م  ق   ﴾ي نف 

د قد: آخر جانب من وكذل . [92: التوبة]  بالسالح يستطيع ل من بالمال يجاه 
: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   أ ن  : ڤ خالد   بن زيد عن ورد كما والضعفاء، كالنساء

                                                           

 ، بتصرف.8/113 « أضواء الديان»( 1)
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ز   م ن» ه  ديل   يف غازيًا ج  ير  ب اهلل   سديل   يف غازيًا خلف   وم ن غزا، فقد اهلل   س   خ 
ا فقد ز   .«غ 

 بالمال الجهاد أجر
ث ل  : ﴿ الىتع فقال اهلل، سديل يف للمنفقين األجور تعالى اهلل ضاعف وقد  م 

ين   ذ  ون   ال  ق  ن ف  م   ي  ه  ال  و  د يل   ف ي أ م  ث ل   اهلل   س  م  د ة   ك  د ع   أ ن د ت ت   د  ن اب ل   س  لِّ  ف ي س   ك 
ن د ل ة   ة   س  د ة   م ائ  اهلل   د  اع ف   و  ن   ي ض  اء   ل م  اهلل   ي ش  ع   و  اس  ل يم   و   [262: الدقرة]﴾ ع 

 األنصاري، مسعود أبي عن1892 مسلم رواه الذي الشريف الحديث ويف
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فقال اهلل، سديل يف هذه: فقال مخطومة، بناقة   رجل جاء: قال

ا: أ ي «مخطومة كلُّها ناقة   مئة   سدع   القيامة يوم   هبا ل » : أ ي خطامها، ف يه 
 . زمامها

 أن السلمي، الردمن عدد أبي عن 2778 الدخاري رواه الذي والحديث
 إل أنشد ول اهلل، أنشدكم: وقال عليهم، أشرف دوصر دين ڤ عثمان

 لهف رومة دفر من: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   أن تعلمون ألستم ،ملسو هيلع هللا ىلص الندي أصحاب
 فله العسرة جيش جهز من: »قال أنه تعلمون ألستم فحفرت ها، ؟«الجنة
 . قال بما فصدقوه: قال فجهزهتم، ؟«الجنة

 من صور الجهاد بالمال
 السالح لتوفير المجاهدين على اإلنفاق: بالمال الجهاد صور فمن
 . أهليهم يف وخالفتهم والشراب، والطعام
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 ،المعيشة مستوى ورفع القتصادية، القوة تحصيل أيضًا صوره ومن
 أجل من ذل  كل التجارية، األسواق وفتح والوفر، الكفاية وتحقيق  

 وسالمة اقتصادهم بقوة أعدائهم على المسلمين تفوق على المحافظة
 . النقدية سياساهتم

 يف تتنافس أصدحت اْلن الدول ألن الميدان، هذا يف التقدم من بد فال
 نقدها بقوة تتنافس كما أرصدة، من تمتلكه وما التجارية األسواق دخول
 الدول قوة وتمييز الحديثة المعارك يف داسمًا عامالً  أصدح القتصاد إن ديث
 اقتصادها تراجع بسدب دول وتنهار جيوش تنهزم وقد بعض، عن بعضها

 . بالديون وإغراقها
 كان مما أكثر الزمان هذا يف مكانه أخذ قد بالمال الجهاد فإن عليه وبناء

 دوليةال واألسواق العالمية الدورصات أصدحت دتى. سابقة أزمنة يف عليه
 .وتحرر استقالل أو وهيمنة، استعمار وسائل المشهورة والعمالت
 العلمية والمؤسسات والدعاة، والعلماء العلم دعم أيضا صوره ومن

 هو المجال هذا يعد ديث األبحاث، ومراكز والمدارس كالجامعات
 يةوالسياس والعسكرية القتصادية الحياة مجالت سائر يف التقدم أساس
 .وغيرها

مواجهة التنصير المستشري يف أرجاء العالم اإلسالمي ديث  ومن صوره
يستغل فقر المسلمين ومرضهم وجهلهم، لتغيير عقائدهم وتشكيكهم 

 بثوابت دينهم، وهذا أشد خطرا من ادتالل أرضهم وهنب ثرواهتم.
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وكذل  مواجهة التشيع الذي يعمل على هدم تاريخ اإلسالم، وتقديم 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول، ول سيما النيل من أصحاب الزائف من العقائد واألفكار

 وأمهات المؤمنين رضوان اهلل عليهم. 

 بالنفس الجهاد
 هوصور أعظم، فيه والتضحية بالمال، الجهاد شقيق بالنفس والجهاد

 ىعل النفس وددس الجهد بذل ومنها اهلل، سديل يف الموت أعالها: كثيرة
 عليموت الشرعية، بالواجدات والقيام اهلل، سديل يف والرباط الجهاد أعمال
ا: ﴿ تعالى اهلل قال اهلل، إلى الدعوة وتدليغ العلم، ان   م  ل   ك  ين ة   أل  ه  د  م   م ن  و   ال 
م   ه  ل  و  اب   م ن   د  ر  وا أ ن   األ  ع  ل ف  ن   ي ت خ  ول   ع  س  ل   اهلل   ر  د وا و  غ  م   ي ر  ه  س  ن   ب أ ن ف  ه  ن ف   ع   س 

ل     م   ذ  م   ل   ب أ ن ه  يد ه  أ   ي ص  م  ل   ظ  ب   و  ل   ن ص  ة   و  ص  م  خ  د يل   ف ي م  ل   اهلل   س   ئ ون  ي ط   و 
ط ًئا و  ار   ي غ يظ   م  ف  ل   ال ك  ن ال ون   و  و   م ن   ي  د  ت ب   إ ل   ن ي اًل  ع  م   ك  ه  ل   ب ه   ل  م  ال ح   ع   ن  إ   ص 

يع   ل   اهلل   ر   ي ض  ن ين   أ ج  س  ح  ل  *  ال م  ون   و  ق  ن ف  ةً  ي  ق  ةً  ن ف  غ ير  ل   ص  ةً  و  د ير   ل  و   ك 
ون   ط ع  اد ًيا ي ق  ت ب   إ ل   و  م   ك  ه  م   ل  ي ه  ز  ن   اهلل   ل ي ج  س  ا أ د  ان وا م  ل ون   ك  م  ا*  ي ع  م  ان   و   ك 

م ن ون   ؤ  م  وا ال  ر  ةً  ل ي ن ف  اف  ل   ك  ل و  ر   ف  لِّ  م ن   ن ف  ة   ك  ق  م   ف ر  ة   م ن ه  وا ط ائ ف  ه  ق  ين   يف   ل ي ت ف   الدِّ
وا ر  ل ي ن ذ  م   و  ه  م  و  ا ق  وا إ ذ  ع  ج  م   ر  ي ه  م   إ ل  ل ه  ع  ون   ل  ر  ذ   .[121 - 120: التوبة]*﴾  ي ح 

 اإلعالمي الجهاد
 الجهاد وهو الجهاد جوانب من آخر جانب إلى الحديث ويرشدنا هذا

 ،الخطدة إلى فداإلضافة كثيرة، الزمان هذا يف وأشكاله وصوره باإلعالم،
 فقد والمجلة، والصحيفة، والمقال، والكتاب، والقصيدة، والدرس،
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 الوثائقية، واألفالم والمسرديات، األفالم صناعة الجانب هذا على دخلت
 أتادته ام وكذل  وادد، آن يف الماليين إلى تصل التي الفضائية القنوات عرب

 افةباإلض هذا نطاق، أوسع إلى الدالغ وصول من الجتماعي التواصل وسائل
 بالحروب يسمى ما هناك أصدح دتى(. النت) العنكدوتية الشدكة إلى

 لتشكي يف هائلة قدرة ذا اإلعالم فصار. اإلعالمية والحروب اإللكرتونية،
 . وأذواقهم ،وتوجهاهتم ومعتقداهتم، أفكارهم، وتغيير الناس عقول

 فيها، التفوق وتحقيق الوسائل، هذه على الحصول من لنا بد فال
 .والمسلمين اإلسالم ونصرة اهلل، إلى الدعوة مجال يف واستخدامها

 صورة واقعية للحديث
على السادة  اليوم داضرة السابقة ومجالته الجهاد صور وجميع

اإلسالمية يف شتى بقاع األرض ديثما وجد استعمار، أو غزو أجندي لدلد من 
 المالب فالجهاد المداركة، فلسطين   يفبالد المسلمين، وأظهر ما يكون ذل

 كةالمعر يف يدذل العدو كان ولما اليهود، مع معركتنا يف طلدًا يكون ما أشد
 يف المجاهدين يمدوا أن المسلمين على لزما كان لها، دصر ل أموال

 وكذا. المعركة هذه يف وانتصارهم لنصرهتم الالزمة باألموال فلسطين
 الف بالمال، الجهاد عن أهمية تقل ل السياسي والموقف بالكلمة نصرهتم
 .المعركة هذه يف دور من لإلعالم ما يخفى

 .الحديث إليه يرشد ما أهم
 .الجهاد أنواع جميع أصل بالمال الجهاد -1
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 .الجهاد ميادين أهم من واإلعالم، باللسان الجهاد -2
 .الجهاد أبواب أعظم بالنفس التضحية -3
 يغني ل ديث المختلفة، بأنواعه الجهاد إلى الدعاة يوجه الحديث -5

 بتواك جديدة أنواع يف واإلبداع البتكار من بد ل بل آخر، نوع عن نوع
 .متطلداته وتلدي العصر
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 تحقيق البشائرفريضة 
 بانتصار اإلسالم

toshiba
مربع النص
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 اإلسالم انتصارب بشائرفريضة حتقيق ال

 ومغاربها األرض مشارق سيبلغ اإلسالم أمة ملك
 لي َزوى اللَ  إنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول قال: قال ،ڤ ثوبان عن .25

تي وإنَّ  ومغارَبها، َمَشارَقها فرأيت   األرَض، ها سيبل غ أ مَّ ِويَ  ما ملك   ز 
 رب ي سألت   وإن ي واألبيَض، األَحمرَ  الكنَزين وأ عطيت   ِمنها، لي

تي ة، بَسنَةٍ  ي هِلَكها ال أن أل مَّ ا عليهم ي سل ط ال وأن عامَّ  ِسَوى ِمن عدوًّ
 َضيت  قَ  إذا إين محمد يا: قال رب ي وإنَّ  بيضَتهم، فَيسَتبيَح  أنفسِهم،

ه قضاء   تك َأعطيت ك وإين ي رد، ال فإنَّ ة، بَسنَة أ هلَكهم ال أن أل مَّ  عامَّ
 لوو بيضتهم، يستبيح أنفسهم، سوى من عدوا عليهم أسلط ال وأن

 يكون حتى - أقطارها بين من قال أو - بأقطارها من عليهم اجتمع
هم هم وَيسبي بعضا ، يهلك بعض   .(2899)مسلم  رواه. «بعضًا بعض 

 الغريب معاين
 .وجمعها قدضها: أي: األرض لي زوى

 . والفضة الذهب: أي: واألبيض األدمر
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هم، بقحط أهلكهم ل: أي: بعامة بسنة أهلكهم ول  قحط، وقع إن بل يعمُّ
 .النووي قاله. اإلسالم بالد باقي إلى بالنسدة يسيرة نادية   يف وقع

 أصلهميست عدواً  أراد ومعظمها، وسطها: الدار بيضة: بيضتهم فيستديح
 .«النهاية» يف كذا جميعهم، ويهلكهم
 .والفجور والفسق الددع إلى الداعين: أي: المضلين األئمة

 للحديث اإلجمالي المعنى
 انتشار اإلسالم يف األرض كلها

 قدضة يف األرض له جمع تعالى اهلل أن ملسو هيلع هللا ىلص الندي لنا يدين الحديث هذا يف
 يف ورآها الحاضر يف ورآها ومغارهبا، بمشارقها كلها رآها وأنه واددة،

 أنه ملسو هيلع هللا ىلص الندي أخربنا ولقد والزمان، المكان يف ممتدة الرؤيا وهذه المستقدل،
 الخسوف، صالة يف والنار للجنة كرؤيته الغيب، عالم من أخرى أشياء رآى
 نوإ منامية، رؤيا وليست عينية، رؤية الحديث هذا يف الرؤية يجعل ما وهذا
 .الودي أنواع من ونوعًا صدقًا، األندياء دق يف المنامية الرؤيا كانت

 مشارقها كل ها األرض سيعم اإلسالم أن على دليل المشاهدة هذه ويف
ل    أن إلى إشارة فيه: (1)اهلل ردمه النووي اإلمام قال ومغارهبا،  األمة هذه م 

 جهتي يف وأما وقع، وهكذا والمغرب، المشرق جهتي يف امتداده معظم   يكون
 الكنن: قال كذا. والمغرب المشرق إلى بالنسدة فقليل والشمال الجنوب

                                                           

 13/ 18 «مسلمشرح النووي على ( »1)



   137 

 

 

 فريضة تحقيق البشائر بانتصار اإلسالم

 إلى اإلسالم ووصول هـ، 857 سنة القسطنطينية فتح قدل هذا بأن نقول
 فهم أن هذا من ونستفيد. هـ676 سنة النووي اإلمام تويف فقد أوروبا، شمال

 فهمال هذا جاء وقد وتغيره، الزمان على األديان بعض يف يتوقف قد الحديث
 المعروفين والغرب الشرق على والمغارب المشارق ق صر من النووي عند
 الشرق وأن كروية، األرض أن الحاضر العصر يف تدين بينما زمانه، يف

 ديثالح هذا ويف الغربي، ونصفها الشرقي نصفها يف األرض يعّمان والغرب
 .تعالى اهلل بإذن األرضية الكرة ستعم اإلسالمية الخالفة بأن بشارة

 امتالك اإلسالم للثروات
 ة،العظيم الثروات ستمتل  األمة هذه بأن بشارة أيضًا الحديث هذا ويف

 أكرب تمتل  اليوم اإلسالمية األمة إن ديث كان، وقد الوفيرة، واألموال
 ماك أنواعها، بسائر والمعادن كالدرتول األرض، باطن يف الثروات من مخزون

 إلى. غيرها يمتلكه ل ما األرض سطح على الظاهرة الثروات من فيها أن
. ارهابح واتساع شطآهنا وامتداد مناخاهتا وتنوع السرتاتيجي موقعها جانب
 ،وأصحاهبا أهلها على والمطلوب المرجو بالنفع تعد لم لألسف ثروات وهي
 . أبنائها من أعدائها، والفاسدين جيوب إلى خيراهتا تذهب وإنما

 الشام بالد مل  إلى إشارة واألبيض األدمر الكنز بأن: بعضهم وقال
 هما الكنزين أن والصواب. عليه دليل ل ضعيف اجتهاد وهو وفارس،
 وأن .التاريخ عرب عليهما المتعارف النقدين إلى إشارة وهما والفضة، الذهب
 . الكنزين هذين ستمتل  األمة
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 الثالثملسو هيلع هللا ىلص دعوات النبي 
 انثنت: ألمته دعوات ثالث تعالى اهلل سأل ملسو هيلع هللا ىلص الندي أن الحديث ويف

 يف ةصريح جاءت دعوات والثالث: الثانية يف متضمنة وثالثة صريحتان،
 أنه عتي ، بن جابر عن 23749 أدمد اإلمام عند صح ما منها أخرى روايات

: لي فقال األنصار، قرى من قرية معاوية بني يف عمر، بن اهلل عدد جاءنا: قال
 هل فأشرت نعم: فقلت هذا؟ مسجدكم من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول صلى أين تدري هل
. عمن: فقلت فيه؟ هبن دعا التي الثالث ما تدري هل: فقال منه، نادية إلى
 ول غيرهم، من عدواً  عليهم يظهر ل بأن دعا: »فقلت هبن، فأخربين: قال

هم نين يهلك  : قال «فمنعنيها: بينهم بأسهم يجعل   ل بأن ودعا فأ عط ي هما، بالسِّ
 .القيامة يوم إلى الهرج   يزال فال صدقت،

   الدعوة األولى
 أل: أي عامة، بسنة أمته يهل  ل أن: فهي الداب دديث يف األولى أما
 عينةم بالد أو بلد يف يقع فإنما وقع إذا بل بالدهم، جميع يعم بقحط يأخذها

 قهاأرزا يف مردومة األمة هذه فكانت دعوته، اهلل فاستجاب الدالد، سائر دون
 .ومعايشها

 الدعوة الثانية
تها،ب يستديح أجنديًا عدواً  عليها يسلط ل أن فهي: الثانية الدعوة وأما  يض 

 عرب  ذل يحصل فلم له، تعالى اهلل فاستجاب برمتها، عليها يقضي أنه أي:
 عضب دماء واستداح أرضها، بعض األجندي قد ادتل العدو كان وإن التاريخ،
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الدالد، كما أنه ل يعمر يف أرضها  جميع يعم لم أن هذا الدتالل إّل  أهلها،
 ادتالل من اليوم يجري وما. هزيمة شر وينهزم ينددر، أن محتل، ول يلدث

 يومال يأيت أن بد ول عارض، ادتالل فإنه المداركة، فلسطين ألرض اليهود
 .ورجسه دنسه من المداركة األرض فيه اهلل ويطهر العدو، هذا يف يهزم الذي

 . قريدًا يكون أن عسى قل هو؟ متى ويسألون 
 يضتهاب يستديح بعدو األمة يهل  أل ملسو هيلع هللا ىلص الندي دعاء استجابة يف فكان

 .الجانب هذا من بالجملة مأمونة   فاألمة. وفضال تعالى اهلل من نعمة
 الدعوة الثالثة

 أل أي بينها، فيما األمة هذه بأس يجعل ل أن فهي: الثالثة الدعوة وأما
تعالى لنديه  اهلل يستجب فلم وفرقة، قتال إلى يؤدي اختالف أبنائها بين يكون
 يف مةاأل هذه أبناء بين فيما اشتعلت التي والفتن الهرج من كان ما فكان ،ملسو هيلع هللا ىلص
 ألمةا بأس اهلل جعل بأن بالغة دكمة ذل  يف ولعل. والدالد األزمنة، من كثير
 الشقاق عن المسؤولية هي لتتحمل وذل  عدوها، من يجعله ولم بينها،
 دماء، وسف  قتال من ذل  عن ينشأ وما الدين، ذات وفساد األخالق وسوء

 لىع بالرتبية بواجدهم ليقوموا والمصلحين والعلماء للدعاة دعوة ذل  ويف
 .  والتقوى الرب على والتعاون والصفح والعفو الحميدة األخالق
 دحتأص دتى أبنائها، بين فيما وتفرق تمزق من اليوم األمة تعيشه وما
 من كثير ويف الختالف، إل يجمعهم فال معجدة، بحدودها أمة كل أمما،

. ريحها وذهاب ضعفها أسداب أعظم من وهذا القتتال، يجمعهم األديان
 كلمتها، وجمع صفوفها، توديد على تعمل أن لألمة دعوة الحديث هذا ويف
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 ةوادد أمةً  عهدها، سابق إلى ترجع دتى وتشرذمها، تفرقها أسداب وتجنب
 لىإ رسالتها وتؤدي األمم، بين ومكانتها مكاهنا تأخذ الجانب، مرهوبةً  قويةً 

 ام وفق على الحياة الحضارة، وإقامة وصناعة اهلل إلى الدعوة يف أجمع العالم
ل  : ﴿تعالى قال. ويرضاه اهلل يحده وا و  ع  ن از  ل وا ت  ش  ت ف  ب   ف  ه  ت ذ  م   و  ك  يح   ر 

وا د ر  اص  ع   اهلل   إ ن   و  ين   م  اب ر  وا: ﴿سدحانه وقال. [46: األنفال]﴾ الص  ات ق   اهلل   ف 
وا ل ح  أ ص  م   ذ ات   و  وا ب ي ن ك  أ ط يع  ه   اهلل   و  ول  س  ر  ن ت م   إ ن   و  م ن ين   ك  ؤ   . [1: األنفال]﴾ م 

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 مشارقها كلها األرض سيعم الدين هذا بأن لألمة ملسو هيلع هللا ىلص الندي بشارة -1

 .ومغارهبا
 .الدالد جميع ستعم اإلسالمية الخالفة بأن الدشارة -2

الظاهرة  الثروات خزائن من ستمتل  األمة هذه بأن الدشارة -3
 والداطنة.

 .بالدها يعم بقحط تؤخذ ل بأن مردومة األمة هذه أن فيه -4

 يهلكها خارجها من عدو يجتادها فال محفوظة األمة هذه أن فيه -5
 .جميعا

فيه أن هذه األمة معرضة للخالفات الداخلية والفتن والقتال فيما  -6
 بينها.

 وهذا. فيها الدين ذات فساد ومعالجة األمة توديد إلى الدعوة فيه -7
 .والمصلحين والدعاة العلماء واجب
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 ِعّزة اإلسالم وِذّلة الكفر
: يقول ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول سمعت: قال ،ڤ الداري تميم عن .26

َغنَّ »  وال َمَدرٍ  بيَت  الل   يترك وال والنهار، الليل   بلغَ  ما األمر هذا لَيبل 
ل   أو عزيزٍ  بعز   الدين، هذا الل أدخله إاّل  َوَبرٍ  ا ذليل، بِذ   هب الل ي عز ِعزًّ

الًّ  اإلسالم،  قد: يقول الداري، تميم   وكان. «الكفر به الل ي ذل وذ 
 الخير   ِمنهم َأسلم َمن أصاَب  لقد بيتي، أهلِ  يف ذلك عرفت  

، والشرف   ل   كافرا   منهم كان َمن أصاب ولقد والِعز   والّصغار   الذ 
 .صحيح وإسناده. (16957/)28 أحمد رواه. والِجزية

 الحديث بالصحابي راوي التعريف
لسطيني الل خمّي، خارجة بن أوس بن رقية أبو الداري تميم ف  . الف   على دو 

 المدينةب يزل لم. اهلل لكتاب تاّلءً  عابدًا، وكان فأسًلم، تسع، سنة ملسو هيلع هللا ىلص الندي
 . الشام إلى عثمان قتل بعد تحّول دتى

 هبف كلها، األرض على مظهرك اهلل إن! اهلل رسول يا: قال تميم، أسلم لما
 تميم فجاء: قال. هبا له وكتب. «ل  هي: »قال .لحم بيت من قريتي لي

 إلى أهله أيدي يف وهي. فأمضاه ذل ، شاهد أنا: فقال عمر، إلى بالكتاب
ربى أعطاه. اليوم  الندوة أعالم من علم وهذا. عينون وبيت الخليل، وهي د 
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 ميمت ومات. المسلمين سلطان يف يومها تكن ولم الدالد هذه الندي أقطعه إذ
 .(1)للهجرة أربعين سنة الداري

 الغريب معاين
 .اإلسالم: األمر هذا

 .المدنية الديوت والمقصود الطين،: المدر
 .الددو مساكن. الخيام: الوبر

 للحديث اإلجمالي المعنى
 دخول اإلسالم كل بيت على وجه األرض

 لليلا بلغ ما كلها األرض سيعم اإلسالم بأن المسلمين ملسو هيلع هللا ىلص الندي يدشر
 ،«ومغارهبا مشارقها لي األرض زوى»اْلخر:  الحديث بمعنى وهو والنهار

 ًا،درب أو سلما والدوادي، والقرى المدن يف كلها الديوت اإلسالم وسيدخل
 دخلت بأكملها شعوبا نشهد اليوم ونحن أهلها، إسالم عن كناية إليها ودخوله

 لكنها األرض أصقاع جميع إلى اإلسالم رسالة وصول ونشهد اإلسالم، يف
 وأن دب ل الشعوب هذه بأن للمسلمين بشارة الحديث هذا ويف كلها، تسلم لم

 وأن اإلسالم، عالمية على يدل فإنما دل إن وهذا. لإلسالم يومًا تستجيب
 .تعالى اهلل بإذن فيه، وصالدها الدشرية مستقدل
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 اإلسالم يعز أهله
 نأ طالما. شأهنم من ويرفع ويشرفهم أهله يعز اإلسالم أن الحديث ويف

 سالماإل أوردها التي وباألسداب اإلسالم، وبعزة باإلسالم يأخذون المسلمين
 تمزق يف اليوم يعيشون المسلمين وإن أما. والشرف والكرامة العزة يف

 والكرامة؟ العزة لهم فأنى وتخاذل
 دب ول والكرامة، العزة هبذه تعالى اهلل بإذن موعودون إننا: نقول هذا ومع

 كاهلها، عن والمهانة الذل غدار وتنفض غفلتها، من تصحو أن األمة لهذه
 .يدًاقر يكون أن عسى قل هو متى ويسألون . والشرف الرفعة بأسداب وتأخذ

 ألواء من أصاهبا مهما األمة هذه أن يتدين التاريخ أدداث استعراض ومع
 الغزو أيام لها دصل كما كدوهتا، من تستيقظ ما سرعان فإهنا وكدوات

 وأن بد فال األيام، هذه يف لها ما يحصل وأما. المغولي والغزو الصليدي،
 .ذليل بذل أو عزيز بعز كدوهتا من تستيقظ

 وطلب بطولية ومواقف عزيز، جهاد من غزة وما نراه يف هذه األيام يف
 وتكالب سالدها، وضعف مواردها وقلة مسادتها صغر على للشهادة،
 العزة من صفحات يوم كل يف تسجل إل إهنا جانب، كل من عليها األعداء

 أمرها زمام وتمل  كدوهتا من تصحو أن األمة أرادت وإذا والمجد، والكرامة
 .هنجها على تسير لها، أعلى مثال الدطولت هذه من تتخذ أن إل عليها فما

 هذه يف جاء ما بعض على شهادته ڤ الداري تميم سجل هذا وقد
 الذلة وشاهد أهله، من أسلم من على سابغة والكرامة العزة شاهد إذ الدشارة،
 . منهم كفر من يصيب والصغار
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 الحديث إليه يرشد ما أهم
 دهنام األرض بقاع شتى يف اإلسالم بانتشار بشارة الحديث هذا يف -1
 .وبواديها وقراها
 .سينتصر اإلسالم فإن والعقدات المكائد كل من بالرغم أنه -2
 أهله يعز اإلسالم فإن وضعف مصائب من المسلمين أصاب مهما أنه -3

 .شأهنم من ويرفع لهم وينتصر
 العزة بأسداب األخذ إلى والدعاة العلماء الحديث هذا يوجه -4

 م،اإلسال بانتصار الدشائر ونشر األمل روح بث على يعملوا وأن والكرامة،
 ذهه تحقيق سديل يف جنوداً  يكونوا وأن. عليه ويتآمر له، يكاد مما بالرغم
 . الدشائر

 
  



   145 

 

 

 فريضة تحقيق البشائر بانتصار اإلسالم

 

 البشارة بانتشار األمن يف بالد المسلمين
 أتاه إذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي عند أنا بينا: قال ،ڤ حاتم بن عدي عن .27
حاتٍِم، قال: َبْينا أنا عنَد النبي  بِن  عن َعِدي   الفاقة، إليه فشكا رجل  
بيِل،  ملسو هيلع هللا ىلص ، فَشكا إليه الفاقَة، ثمَّ أتاه آخر  فَشكا َقْطَع السَّ إْذ أتاه رجل 

، هل رأيَت الِحيرَة؟»فقال:  : لم أَرها، وقد أ نبِْئت  « يا َعِدي  قلت 
فإْن طاَلْت بَك َحياة  َلَتَرَينَّ الظَِّعينَة َتْرَتِحل  مَن الِحيرِة »عنها. قال: 

َن قلت  فيما بيني وبي« َتخاف  أحدا  إالَّ اللَ حتَّى َتط وَف بالَكْعبِة، ال 
ّعار  َطي ٍئ الَّذيَن قد َسعَّروا البالَد؟!   وَلئِْن طاَلْت بَك »َنْفسي: فأيَن د 

ن وز  كِْسرى : كِْسرى« َحياة  َلت فَتحنَّ ك  َز؟ قال: بِن  قلت  ْرم   كِْسرى»ه 
َز، وَلئِْن طاَلْت بَك َحياة  َلَتَرَينَّ ابِن  ْرم  ه من ه  جَل ي خرِج  ِمْلَء َكف  لرَّ

 قالذهٍب أو فِّضٍة، َيطل ب  َمن َيقَبل ه منه فال َيِجد  أحدا  َيقَبل ه منه. 
: فرأيت  الظَِّعينَة َتْرَتِحل  مَن الِحيرِة حتَّى َتط وَف بالَكْعبِة، ال  َعِديٌّ

ن وَز كِْسرى رْ بِن  َتخاف  إالَّ اللَ، وكنت  فيَمِن افَتَتَح ك  َز، وَلئِْن ه  م 
نَّ ما قال النبي  أبو القاسِم  ي خرِج  ِمْلَء » ملسو هيلع هللا ىلص:طاَلْت بكم َحياة  َلَتَرو 

ه  .(3595)رواه البخاري  «.َكف 
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 الحديث بالصحابي راوي التعريف
 طائيال داتم ابن .طريف أبو الطائي سعد بن اهلل عدد بن داتم بن عدي

 ل ،ذ قدل نصرانيًا وكان عشر، سنة وقيل. تسع سنة أسلم. المشهور الجواد
 تحف وشهد بكر، أبي إلى قومه صدقة وأدضر الردة، يف إسالمه على وثدت

 دالولي بن خالد مع السماوة برية قطع من أدد وكان. الكوفة سكن ثم العراق،
 ثم مدة، الكوفة نزل الصديق، إلى بالغنائم خالد وجهه وقد الشام، إلى

 وقد الستين بعد مات. الجزيرة من - والفرات الخابور بين بلد - ق رق يسيا
 . (1) سنة ومئة عشرين بلغ. أسنّ 

 الغريب معاين
ود ج يف المرأة: الظ عينة: دجر ابن قال  .اله 

كم تحت الذين   العرب ملوك ب ل د كانت: الحيرة  وكان فارس، آل   د 
ل كهم ة بن إياس يومئذ   م  ل يها الطائي ق ديص   تلق بعد كسرى يد تحت من و 
ر، بن النُّعمان دي قال ولهذا المنذ  ّعار فأين: داتم بن ع   ط يِّئ؟ د 
ّعار فأين   ّعار،: ط يِّئ د  ّطاع المراد: داعر جمع الدُّ  قديلة وط يِّئ. الط ريق ق 
دي منها مشهورة، جاز، العراق بين ما وبالدهم المذكور، داتم بن ع   والح 

ن على الط ريق ي قط عون   وكانوا وار، بغير عليهم مر   م  ب   ولذل  ج  ج  دّي  ت ع   ع 
رّ  كيف  .خائفة غير وهي عليهم المرأة ت م 
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روا قد ع  ل ؤوا: أي الفتنة، نار أوق دوا: أي: الدالد س  ّراً  األرض م   وفسادًا. ش 
رى لم وهو: ك س  ن على ع  ل     م   زمن يف المقالة كانت لكن الف رس، م 

ز، بن ك سرى رم  م   ولذل  ه  دي است فه  ظ مة ذل  قال وإن ما عنه، داتم بن ع   لع 
 .ذاك   إذ نفسه يف ك سرى

 الظعينة: المرأة يف الهودج، وهو يف األصل اسم للهودج.

 للحديث اإلجمالي المعنى
 بشائر التمكين واألمن للمسلمين

 نم التاسعة السنة يف الوفود عام يف ملسو هيلع هللا ىلص الندي إلى داتم بن عدي جاء
ا وكان سّفانة، أخته أسلمت أن بعد الهجرة  ولكن ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وجه من فارا
 ملسو هيلع هللا ىلص الندي على قدم فلما ففعلت، إليه، تدعوه أن أخته أمرملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول

 اكانو ملسو هيلع هللا ىلص الندي دول من الناس بعض أن مجيئه ووافق خيرًا، به استدشر
 عفض عدي نفس يف فوقع السديل، قطع يشكون وآخرون الفاقة، يشكون

 مثل يكون أن بد ول خوف، من يؤّمن ول جوع، من يطعم ل الذي الدين هذا
 دق التي المعاين، هذه نظره يلفت أن قومه يف ومكانته أصله شرف يف عدي
 ملسو هيلع هللا ىلص الندي فأدرك الدين، هبذا اتصاله لحظات أول يف إسالمه، أمام عائقًا تقف

استه ر   إلى يدهب إليه فأخذه فالتفت عدي، نفس يف وقع ما ودكمته وعلمه بف 
 ر  األم فزاد رياش، ول أثاث، فيه ليس ملسو هيلع هللا ىلص الندي بيت أن ومعروف بيته،

 وكالشك من نفسه يف ما ليخرج ملسو هيلع هللا ىلص الندي عليه فأقدل عدي، على صعوبة
ي ب،  الغنى وامتالك اإلسالم، بانتصار والدشارة األمل فيها وليزرع والرِّ
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 رةالحي عن فسأله الخوف، من والسالمة المعيشة، يف واألمن الوفير، والمال
ء وداضرة المناذرة عاصمة هي التي  رغد من فيها ما وفيها ومملكتهم، طيِّ

 إن أموالهم ول أنفسهم على يأمنون ل الناس لكن خاصة، ألهلها العيش
 رغمبال :لعدي يقول أن ملسو هيلع هللا ىلص الندي فأراد دمايتها، تحت إّل  منها أو إليها عربوا

 طّيء،                                                         أقدام تحت ما سيمل  اإلسالم فإن هذا كل من
 فحماية أدد، من دماية   غير من وأموالهم أنفسهم على الناس وسيأمن
 من دماية غير من وددها لتسافر المرأة   إن دتى وأقوى، وأعم أبلغ اإلسالم

 انفسه على مطمئنة آمنة وهي الحرام، الديت إلى داّجة مكة إلى الدالد تل 
 من يعلمه لما الوعد ما وقع، هذا يف الريب من عدي نفس يف ومالها، فوقع

 . الحجازو العراق بين نفوذها كان التي طّيء، قديلته قديلة من الطريق قطاع
 تحف وهو ذل ، من بأبعد ملسو هيلع هللا ىلص الندي بشره أن عدي نفس يف الش  زاد ومما

 على السؤال كرر لذل  المسلمين، إلى وأموالها دولتها ومآل فارس، بالد
 مل  أم بعينه المقصود هو هل هرمز، بن كسرى عن مرات عدة ملسو هيلع هللا ىلصالندي 
 . هرمز بن كسرى هو بأنه ملسو هيلع هللا ىلص الندي له يؤكد مرة كل ويف. آخر

 المسلمين، بالد سيعم الذي الغنى وهو آخر، أمر إلى ملسو هيلع هللا ىلص الندي ذهب ثم
 .يجد فال زكاته ليعطيه فقير عن ليدحث الغني الرجل إن دتى

 تحقق بشارتين يف زمن عدي
 ر،الدشائ هذه من بشارتين بنفسه رآى دتى زمان به ي ط ل فلم عدي أما
 رةالحي من وددها ترتحل المرأة فرأى. بوقوعها موقنًا الثالثة، ينتظر وكان
 يأب بن سعد جيش يفڤ  وكان اهلل. إّل  تخاف ل بالكعدة، تطوف   دتى
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 يدشر ڤ وكان. هرمز بن كسرى كنوز وغنم فارس فتح الذي وقاص،
 .ملسو هيلع هللا ىلص الندي قال ما لرتون دياة، بكم طالت لئن: لهم فيقول الناس،

 عبد العزيزبن  تحقق البشارة الثالثة يف زمن عمر
 انك العزيز، عدد بن عمر عهد ففي بتمامه، ملسو هيلع هللا ىلص الندي به بشر ما كان وقد
 به اهلل أغنى مما يجد، فال ماله، وزكاة صدقته يقدل عمن يدحث الرجل

 .العالمين رب هلل والحمد المسلمين

 فتح باب األمل ألمة اإلسالم
 وهوان يف هذه األيام ضعف من المسلمين يصيب ما أن فيه ش  ل ومما

 والنصر بالفتح المؤمنين، عداده على به اهلل يفرج الذي اليوم يأيت وأن بد ل
ت ل    . ﴿واألموال األنفس على واألمن العيش، وسعة والتمكين،  األ  ي ام   و 

ا ه  ل  او   المعنوية بأسدابه إل يكون ل ذل  لكن. [140: عمران آل]﴾الن اس   ب ي ن   ن د 
 لقوةا امتالك من المادية وأسدابه اهلل، أنزل بما والتمس  اإليمان صحيح من

ا﴿ للنصر الالزمة ا أ يُّه  ين   ي  ن وا ال ذ  وا إ ن   آم  ر  م   اهلل   ت ن ص  ك  ر  ث دِّت   ي ن ص  ي  م  أ   و  ك  ام  ﴾ ق د 
 .[7: محمد]

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 قدو والروم، الفرس بالد سيفتح اإلسالم أن بشارة الحديث هذا يف -1
 .كان
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 والسالم باألمن ستنعم المسلمين بالد أن الحديث هذا يف -2
 وقد كان .والطمئنان

 والعيش الرزق بسعة ستنعم المسلمين بالد أن الحديث هذا يف -3
 وقد كان. .الكريم
 . وأشرافهم القوم كدار مع التعامل دسن إلى الحديث هذا يرشد -4
 له، والتخطيط المستقدل، استشراف إلى الحديث هذا يرشد -5

 .الناس دياة يف لإلسالم التمكين تحقيق على والعمل
 معالجة إلى والمصلحين والعلماء الدعاة الحديث هذا يرشد -6

 أقصرو األساليب بأدسن الناس، نفوس يف تعتمل التي والشدهاتالشكوك 
 وبث ،والجغرافية التاريخية والحقائق العلمية األصول على المدنية الطرق
 . الناس نفوس يف والتفاؤل األمل روح
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 البشارة بقيام دولة اإلسالم
ور  رَحى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي  ڤ مسعودبِن  الل عبدِ عن  .28 َتد 

اإِلسالِم لخمٍس وثالثين، أو ِست  وثالثيَن، أو سْبٍع وثالثين، فإن 
وا فسبيل    «من هَلَك، وإن َيق م لهم دين هم َيق م لهم سبعيَن عامًا يهِلك 

ا  : َأِممَّ ا  ،ِقيَ بقال: قلت  ا مضى»مَضى؟ قال: أو ِممَّ رواه أبو داود «. ِممَّ
 ، وهو حديث صحيح.(4254)

 الغريب معنى
 .اإلسالم دولة قيام: اإلسالم ردى

 التعريف بالصحابي راوي الحديث
 برمن أكا. دديب الهذلي، أبو عدد الردمنبن  غافلبن  مسعودبن  اهلل عدد

 ومن السابقين إلى اإلسالم، ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولربا من ، وق  وعقالً  فضال   الصحابة
ورفيقه يف  المين، اهلل رسولوأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. وكان خادم 

دله وترداله وغزواته، يدخل عليه كل وقت ويمشي معه. نظر إليه عمر يوما 
ثم قدم  بيت مال الكوفة. ملسو هيلع هللا ىلصوقال: وعاء ملئ علما. وولي بعد وفاة الندي 

 . (1)عن نحو ستين عامًاللهجرة  32سنة المدينة يف خالفة عثمان، فتويف فيها 
                                                           

 .4/137للزركلي « األعالم»( انظر 1)
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 للحديث اإلجمالي المعنى
 األولىمدة دولة اإلسالم 

 متدي اإلسالم أن المعنى: «النهاية» يف األثير ابن قال: اإلسالم ردا تدور
ّضي إلى الظلمة إدداثات من والدعد الستقامة سنن على أمره قيام  ههذ ت ق 

 .وثالثون بضع هي التي المدة
 ردى دوران معنى بيان يف اختلفوا العلماء أن اعلم»: (1)آبادي العظيم قال
 واستمراره، الدين أمر استقامة منه المراد أن: األول: قولين على اإلسالم

 قول وهذا والقتال، الحرب: منه المراد أن: والثاين األكثرين، قول وهذا
 شرح»و «األزهار» يف األردبيلي العالمة قال والدغوّي، الخطابّي  اإلمامين

 وةالند أمر استمرار: اإلسالم ردى بدوران المراد: األكثرون قال: «المصابيح
 ول فتور غير من واألدكام، الحدود وإقامة الولة، أمر واستقامة والخالفة،

 الهجرة، نم وثالثين سدع أو وثالثين، ست أو وثالثين، خمس سنة إلى فطور
 «المعالم» يف الخطابي وقال ،«مضى مما»: الحديث آخر يف قوله بدليل

 والقتال، الحرب: اإلسالم ردى بدوران المراد: «السنة شرح» يف والشيخ
، الدوارة بالردى وشدهها بِّ . هىانت واألشداح، األرواح تلف من فيها لما بالح 

 إرادة من وأوضح أظهر اإلسالم ردى دوران من الحرب إرادة: قلت فإن
 بدوران الحرب عن يكنون العرب ألن واستمراره؛ الدين أمر استقامة
 :الشاعر قال الردى،

                                                           

 .11/220 «المعدود عون» يف (1)
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نا فدارت دا تدارت ر داهم واســــ  ر
 

 ونيكن العرب أن ش  ل: قلت الثاين؟ دون األول األكثرون اختار فكيف
 أو صرادًة، الحرب ذكر الكالم يف كان إذا لكن الردى، بدوران الحرب عن

 إهنم: اهلل ردمه التوربشتّي  قال. أصالً  الحرب ذكر الحديث يف وليس إشارة،
 الحرب، ردى دارت: ويقولون الردى، بدوران الحرب اشتداد عن يكنون

 من الحرب أمر يف الردى دوران استعملوا تجدهم ولم أمرها، استتب: أي
 وإنما الحرب، يذكر لم الحديث هذا ويف إليها، اإلشارة أو ذكرها، جريان غير
 دوموي أمره، يستتب اإلسالم أن: بذل  أراد أنه فاألشده اإلسالم، ردى: قال
 . «الحديث يف المذكورة المدة عليه كان ما على

 صح،وأ أرجح آبادي والعظيم األثير ابن اختيار: التوفيق وباهلل نقول
 عهد يف المدينة يف اإلسالم دولة إقامة اإلسالم ردى بدوران المقصود فيكون
 وثالثين خمسًا المردلة هذه استمرت وقد الراشدة، الخالفة ثم ،ملسو هيلع هللا ىلص الندّي 
  وذل الفتن، ردى دارت بل الردى، هذه توقفت ثم سدعًا، أو ستًا، أو سنة

 يالت الهالك دالة وهي سنتين، أو بسنة مقتله بعد أو ،ڤ عثمان بمقتل
 . الحديث ذكرها

 مدة دولة اإلسالم الثانية
 العلماء ذهب فقد( عامًا سدعين لهم يقم دينهم لهم يقم وإن  : )قوله وأّما
 دّ ع وبعضهم سابقة، إسالمية عهود على السدعين هذه دمل يف شتى مذاهب

 ينب جمعًا وذل  الصفة، هذه عليهم لتنطدق األمويين من خليفة عشر اثني
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. «قريش من كلهم خليفة عشر اثنا سيكون: »ودديث الحديث هذا
 يف كدوراهنا سيكون الثانية المرة يف الردى دوران أن ـ أعلم واهلل ـ: والصحيح

 دولة بقيام يدشر العظيم الحديث فهذا الندوة، منهاج على األولى المرة
 عامًا، سدعين القيام هذا ويستمر أخرى، مرة الندوة منهاج على اإلسالم
 وبقية السالم، عليه عيسى ودكم المهدّي  دكم السدعين هذه يف ويدخل
 .(1)كثيرة أداديث يف ذكرهم جاء الذين عشر، الثني الخلفاء
 يقولف(. مضى مّما: قال مضى؟ مّما أو بقي أ م ّما: قلت: قال: )قوله أّما
 خمس بعد مستأنفة لهم تتم السدعين أن يريد: 223/ 11 آبادي، العظيم

 قومي يعني( مضى مما: قال) جملتها؟ يف المذكورة األعوام تدخل أم وثالثين،
 انقضاء من ل اإلسالم، دولة أول من سنة سدعين تمام إلى دينهم أمر لهم

 .انتهى ن،سدعي انقضاء إلى وثالثين سدع أو وثالثين ست أو وثالثين خمس
 دول موجه السؤال أن ويددو ،«بقي مما: »أدمد اإلمام رواية يف جاء: قلنا
 اصالّ ف هنال  إن ثم السائل، فضول يثير الذي هو هذا ألن والثالثين؛ الخمس

 الكمال وجه على الدين إقامة عدم يعني الذي الهالك، وهو المردلتين، بين
 عن هو إّنما بقي مما أو مضى، مما: قوله أنّ  إلى هذا من ونخلص والتمام،

 مما ولهق بأن الروايتين بين نجمع أن ويمكن. السدعون وتدقى األولى، المرة
 يامق بدء من العد يف الددء يكون وأنه األولى، المردلة عد بدء على يدل مضى
 لثانيةا الرواية يف بقي مما: قوله وأما ،ملسو هيلع هللا ىلص الندي زمن المدينة يف اإلسالم دولة
 العد أن وذل  عامًا، سدعون هي التي الثانية للمردلة العد بدء على فيدل

                                                           

 .305ص « هتذيب موسوعة الفتن وأشراط الساعة»انظر  (1)
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 ابن نع األدوص أبي رواية دلت وقد والثالثين، الخمس بعد مستأنفًا يكون
 فيهاو مداشرة، ل مرتاخية تأيت عامًا السدعين أن على الطرباين عند مسعود
 ودوج شرط تحقق على بناء متداعدة فرتات على تأيت قد أهنا على دللة

 المصالح من لغيره ل لإلسالم، الردى فيها تدور التي الراشدة الخالفة
 .أعلم واهلل المحكومين، أو للحكام، الشخصية

 الحديث إليه يرشد ما أهم
يف الحديث بشارة بقيام دولة اإلسالم األولى، ومدهتا بضع وثالثون  -1

 سنة على منهاج الندوة.

بقيام دولة اإلسالم الثانية ومدهتا سدعون سنة متتالية أو  ةبشار وفيه -2
 مرتاخية.

 وفيه التحذير من وقوع الفتن، وقد وقعت. -3

 بقيام دولة اإلسالم، التدشير إلى والعلماء الدعاة الحديث يوجه -4
 والتحذير من الفتن. .ذل  على والعمل
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 بقاء اإلسالم إلى قيام الساعة
رة بن جابر عن .29  يزال   ال: »ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول   قال: قال ،ڤ َسم 
 ة،خليف عشر اثنا عليكم يكونَ  أو الساعة، تقومَ  حّتى قائمًا الدين  
 .(1821)مسلم  رواه. «قريش من كل هم

 راوي الحديث بالصحابي التعريف
رة بن جابر م  ب بن جنادة بن س  ند   - ويقال أبو عدد اهلل - خالد أبو ،ج 
وائي  نةس مات المدائن، فتح   وشهد. أداديث ورواية مشهورة، صحدة له. السُّ

 .(1) وستين للهجرة ست

 للحديث اإلجمالي المعنى
 المقصود باثني عشر خليفة

 الصواب إلى أقرهبا أن رأينا شتى، مذاهب الحديث هذا معنى يف للعلماء
 رعبش يحكمون الندوة منهاج على خليفة كلهم عشر الثنا األئمة هؤلء أن هو
هم جاء وقد. الساعة قيام إلى الزمان مر على مفرقون وهم تعالى، اهلل  وصف 
 عزيزاً  زماهنم يف اإلسالم ويكون الناس، عليه يجتمع كلهم: كثيرة أداديث يف

 .قريش من وكلهم. عاداهم من عداوة تضرهم ول. منيعًا
                                                           

 .3/186 «سير أعالم الندالء»( انظر 1)



   157 

 

 

 فريضة تحقيق البشائر بانتصار اإلسالم

 عندنا الراجح وهو ،الحديث لهذا المعنى وجوه أدد يف الجوزي ابن قال 
 إلى الخالفة مدة   جميع يف خليفة عشر اثني وجود : أراد(1)قال أسلفنا، كما
 الرجل يكون فقد أيامهم، تتوال لم وإن بالصواب، يعملون القيامة، يوم

 عشر نيالث عدل فيتم يعدل، من مدة بعد يأيت ثم يجور، من بعده ويأيت عادل،
 . القيامة يوم إلى

ن: المراد يكون أن يحتمل: (2)دجر ابن نحوه وقال ّق  م   الخالفة ي ست ح 
ة من دل، أئم  ة تمام من ب د   ول األربعة، الخلفاء   منهم مضى وقد الع   قدل الع د 
: وادد نزم يف متوالين يكونون إهنم يقول من على الرد يف قال ثم. الّساعة قيام
ف   لم م ن كالم   وهو واية غير الحديث طرق من شيء على ي ق  ق ع ت التي الرِّ  و 

رة، هكذا الدخارّي  يف فت   وقد م ختص  ر  وايات من ع  رت ها التي الرِّ ك   عند من ذ 
ة ذكر أن ه وغيره مسلم ف  ليت ه م ت خت ّص  التي الصِّ ون   وهو: بو   زيزاً ع   اإلسالم ك 
نيعًا، واية ويف م  ة األ خرى الرِّ ف  ع كّلهم أن   وهو: أ خرى ص   الناس، عليه ي جت م 

ق ع   كما  إسماعيل طريق من الحديث هذا أخرج فإن ه ،(4279) داود أبي عند و 
رة بن جابر عن أبيه، عن خالد، أبي بنا م   مًاقائ الّدين هذا يزال ل: »بلفظ س 

ة عليه تجتمع كّلهم خليفة، عشر   اثنا عليكم يكون   دت ى  وأخرجه ،«األ م 
ر   وجه من الط د راينُّ  د عن آخ  رة بن جابر عن سعيد، بن األسو  م   ل: »بلفظ س 
ّرهم ة   ت ض  داو  ن ع   .«عاداهم م 

 ةخليف عشر اثني بوجود الدشارة الحديث هذا ومعنى: كثير ابن وقال
 بل ،أيامهم وتتابع تواليهم هذا من يلزم ول فيهم، ويعدل الحق، يقيم صالحًا

                                                           

 .1/454 «من دديث الصحيحين المشكلكشف ( »1)

 .23/420« فتح الداري( »2)
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 وعمر، بكر، أبو: األربعة الخلفاء وهم نسق، على أربعة منهم وجد قد
 عند ش  بال العزيز عدد بن عمر ومنهم عنهم، اهلل رضي وعلي، وعثمان،
 .(1)الةمح ل وليتهم تكون دتى الساعة تقوم ول. العداس بني وبعض األئمة،

 قيام الدين يف دولة الخالفة عبر التاريخ
 الثني األئمة هؤلء وصف يف جاءت التي الصفات هذه بأن: ونقول هذا

 ديث من ل األربعة، الخلفاء بعد وادد خليفة يف كلها تجتمع لم عشر
 ربع الخلفاء من كثير يف متفاوتة كانت وإن كمالها، ديث من ول اجتماعها،

 هعلي يجتمع لم أنه إل باإلسالم يحكم بعضهم فنجد. اإلسالمي التاريخ
 منيعًا، عزيزاً  عهده يف يكن لم اإلسالم أن إل الناس، عليه اجتمع أو الناس،

 ل الصفات فهذه.  الناس عليه اختلف ما سرعان أنه إل اإلسالم، أعز أنه أو
 .عشر الثني األئمة هؤلء يف إل واكتمالها اجتماعها يكون

 ماك الخيرية، مسمى من التاريخ عرب المسلمين الخلفاء عامة يخرج ول
 يف كنا إنا ،اهلل رسول يا: قلت: قال 1847 مسلم عند دذيفة دديث يف جاء

 ،«نعم: »قال شر؟ الخير هذا بعد فهل الخير، هبذا اهلل فجاءنا وشر، جاهلية
 وما: قلت ،«دخن وفيه نعم،: »قال خير؟ من الشر ذل  بعد هل: فقلت
 هممن تعرف هديي، بغير ويهدون سنتي، بغير يستنون قوم: »قال دخنه؟
 .«وتنكر

                                                           

 .3/65« كثيرابن  تفسير( »1)
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 فريضة تحقيق البشائر بانتصار اإلسالم

 يف وفاعالً  موجوداً  كان الطويل تاريخه عرب اإلسالم أن هذا من والمقصود
كم الخلفاء دياة يف وخاصة متفاوتة، بن سب كان أنه إل الحياة، واقع . همود 
 صابأ ما رغم الفرتات، من فرتة يف هنائيًا الناس دياة   من اإلسالم ينعدم ولم

 .وويالت وشتات وتفرق وتمزق وضعف وهن من األمة
 تجديد اإلسالم 

 دعوة اإلسالم، لتجديد إل العصر هذا يف اإلسالمية الدعوة قامت وما
 رونش خالفته، إلسقاط عالمية مؤامرات من أصابه ما بعد دياة ونظام ودركة
 .اإلسالمية المجتمعات يف والطغيان واإلضالل والفساد اإللحاد مدادئ

 البشائر بانتصار اإلسالم
 طديقوت بشريعته، والحكم اإلسالم، بانتصار بشائر الحديث هذا ويف

 األمور هذه عن والمعرب منيعًا، عزيزاً  يكون وأن عدالته، وتحقيق أدكامه،
 وكماله الدين، تمام باب من وهذا الصفات، هبذه الموصوف الخليفة وجود

اهلل  : ﴿تعالى قال وانتشاره، ت مُّ  و  ه   م  و   ن ور  ل  ه   و  ر  ون   ك  اف ر   وقال. [8: الصف]﴾ ال ك 
د  : ﴿ تعالى ع  ين   اهلل   و  ن وا ال ذ  م   آم  ل وا م ن ك  م  ع  ات   و  ال ح  م   الص  ن ه  ل ف  ت خ  ي س   يف   ل 

ض   ا األ  ر  م  ل ف   ك  ت خ  ين   اس  ذ  م   م ن   ال  د ل ه  ن ن   ق  كِّ ي م  ل  م   و  ه  م   ل  ي د ين ه  ذ  ى ال  ت ض  م  ل   ار   ه 
م   ن ه  ل  ي د دِّ ل  د   م ن   و  ف ه م   ب ع  و  نًا خ   .[55: النور]﴾  أ م 

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 من أصل وهو به، والحكم اإلسالم، انتصار بشائر الحديث هذا يف -1

 .متفاوتة فرتات على ذل  كان وإن الساعة، قيام إلى وذل  أصوله،



 اإلسالم بانتصار البشائر تحقيق فريضة 160

 

لدولة ا الم يف دياة الناس بالرغم مما يصيبإلسيف الحديث بقاء قيام ا -2
 اإلسالمية من وهن وضعف أو إهناء.

 رعش اثنا الراشدة الخالفة صفات فيهم تجتمع الذين الخلفاء عدد -3
 .الساعة قيام إلى الزمان طول على خليفة

 الخالفة من لها بد ل فإهنا ،وهن أو ،ضعف من األمة أصاب مهما أنه -4
 .وكرامتها عزهتا وتنال هاأمر   يستقيم دتى الراشدة

 أنو األمة، نفوس يف األمل روح يدثوا أن والعلماء للدعاة توجيه فيه -5
.الندوة منهاج على اإلسالم دولة قيام على يعملوا
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 تحرير بيت المقدسفريضة 
 الشاموالمحافظة على بالد 

toshiba
مربع النص
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مربع النص
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 فريضة تحرير بيت المقدس، والمحافظة على بالد الشام

 

  املقدس بيت فريضة حترير

 بالد الشاماحملافظة على و

ِضع مسجد ثاين  األرض يف و 
ِضعَ  مسجدٍ  أي   ،الل رسوَل  يا: قلت  : قال ،ڤ َذر   أبي عن .30  و 

َل؟ األرضِ  يف ؟ ثمَّ : قلت  : قال. «الَحَرام   المسجد  : »قال أوَّ : قال أيٌّ
 مَّ ث سنة ، أرَبعونَ : »قال بينَهما؟ كانَ  كم: قلت  . «األقَصى المسجد  »

ْه، بعد   الصالة   أدَرَكْتَك  أينَما  خاريالب أخرجه. «فيه الَفْضَل  فإنَّ  فَصل 
 .(520) ومسلم ،(3366)

 الحديث راويالصحابي ب التعريف
 مس  خا كان: قيل. ليناألوّ  السابقين أدد   فاريالغ   نادةج   بن بند  ج   ذر أبو
 ،ًاضخم كان. وعثمان بكر، أبي خالفة يف فتيي   وكان. اإلسالم يف خمسة  

 الوّ ق   والعمل، لم،والع   والصدق، هد،الزُّ  يف رأسًا وكان. حيةاللِّ  كث   ،سيمًاج  
 لمقدسا بيت فتح   شهد وقد. فيه ةدّ د   على لئم، لومة   اهلل يف هتأخذ   ل بالحق،

 .(1)للهجرة 32 سنة تويف. عمر مع
                                                           

 2/46« سير أعالم الندالء»انظر  (1)
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 معاين الغريب
ه   لِّ كت،  :فص   بحذف ها. ويف روايةهباء  ساكنة، وهي هاء الس 

 المعنى اإلجمالي للحديث
 المسجد األقصى ثاين مسجد وضع يف األرض

 اهلل لعدادة أنشئ مسجد أول هو الحرام المسجد أن الحديث هذا يدين
ل   إ ن  : ﴿تعالى كما قال اهلل األرض، يف تعالى ع   ب ي ت   أ و  ض  ي ل لن اس   و  ل ذ  ة  ب   ل   د ك 

ين   م  ال  ًدى ل ل ع  ه  ًكا و  د ار   المسجد هو األقصى المسجد وأن. [96: عمران آل]﴾ م 
 .األرض يف للناس وضع الذي الثاين

سأل عن المسجد الذي وضع يف األرض لما  ڤ ذر أبا أن للنظر والالفت
 فجاءه ثانيا، وضع المساجد أي يعلم أن أراد الحرام، المسجد هأن علمأول و

 بين الفاصل الزمن يتدين أن أراد ثم األقصى، المسجد بأنه الجواب
 .عامًا أربعون: ملسو هيلع هللا ىلص الندي له فقال. تأسيسهما

 قَِدم المسجدين
 ،القدم منذ األرض يف اهلل لعدادة وضعا المسجدين هذين أن والظاهر

 ومتى المسجدين بناء أسس الذي دول المؤرخين بين طويل خالف  لهناو
 لطائ ل خالف وهو. منها شيء على الدليل يقم لم كثيرة أقوال يف ،كان ذل 

 .المكان قدسية يف العربة ألن ،ورائه من
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 تجديد إبراهيم للبيت الحرام
 ماو تجديدهما، عن يتكلم ول المسجدين تأسيس عن يتكلم والحديث

. تأسيس اءبن وليس تجديد بناء كان إنما للديت وإسماعيل إبراهيم بناء يف ورد
 :مكة إلى وزوجه بابنه ذهب عندما إبراهيم لسان على تعالى اهلل قال فقد
ب ن ا﴿ ن ت   إ نِّي ر  ك  ت ي م ن   أ س  ي  رِّ اد   ذ  ي ر   ب و  ع   ذ ي غ  ر  ن د   ز  م   ب ي ت     ع  ر  ح  : يمإبراه]﴾ ال م 
قدل أن يتولى إعادة بنائه هو وإسماعيل عليهما  موجوداً  الديت كان فقد [37

إ ذ  ﴿ :تعالى اهلل قال لذا ،السالم ف ع   و  يم   ي ر  اه  د   إ ب ر  اع  و  ق  د ي ت   م ن   ال  ي ال  اع  م  إ س   ﴾ل  و 
 دالمسج بناء عن التاريخية الروايات بعض يف جاء ما هذا ومثل. [127: الدقرة]

 يف إعادة بنائه على يدي داود وسليمان عليهما السالم. األقصى
 األرض كلها مسجد للصالة

ألبي ذر أن المدة بين بنائهما أربعون سنة، ومع قدسية ملسو هيلع هللا ىلص الندي وقد بين 
أراد أن يدين ما ميز اهلل به هذه األمة بأن جعل ملسو هيلع هللا ىلص هذين المكانين إل أن الندي 

 فقال: ثم أينما أدركت  الصالة فصل. وطهوراً  لها األرض مسجداً 
 المسجدان للمسلمين

دم تأسيسهما، وق  ويف هذا الحديث بيان لمكانة المسجدين يف األرض 
وأهنما لم يؤسسا لجنس من الدشر ول لقديلة أو عرق، وإنما وضعا يف األرض 

 هبما. والدين الذي أ ولىلعدادة اهلل ودده ل شري  له، فمن كان موددا هلل فهو 
ارتضاه اهلل تعالى لعداده وجميع أنديائه يف األرض هو اإلسالم عرب التاريخ، 

ديد اهلل تعالى بمن فيهم إبراهيم عليه السالم ومن فكل األندياء دعوا إلى تو



 فريضة تحرير بيت المقدس، والمحافظة على بالد الشام 166

 

 دق خالفهم فال فمن تدعهم فإنه منهم، ومن ،جاء بعده من أندياء بني إسرائيل
ود ياا ﴿له يف شيء من المسجدين. قال تعالى:  يم  ي ه  اه  ان  إ ب ر  ا ك  ان يا م  ر  ل  ن ص  ا و 

ان  م   ا ك  م  ل ًما و  س  ن يًفا م  ان  د  ل ك ن  ك  ك يو  ر  ش  يم   *ن  ن  ال م  اه  ل ى الن اس  ب إ ب ر  إ ن  أ و 
ين   ل ذ  م ن ين  ل  ؤ  م  ل يُّ ال  اهلل  و  ن وا و  ين  آم  ال ذ  ا الن د يُّ و  ذ  ه  وه  و  د ع   67]آل عمران: ﴾ *ات 

- 68]. 
 الحديث إليه يرشد ما أهم

 يف بناء المساجد أسدق هما األقصى والمسجد الحرام المسجد أن -1
 .اهلل لعدادة األرض
 عدادة فيهما اهلل فعدادة ،باْلخر  أددهما يرتدط المسجدين أن -2
 .واددة
 لمللا جميع قيام على سابق تأسيسهما ألن للمسلمين المسجدين أن -3

ين   إ ن  : ﴿تعالى قال اهلل، عند الدين هو اإلسالم أن دارتباع والمذاهب،  ن د  ع   الدِّ
م   اهلل   ال  س   .[19: عمران آل]﴾ اإل  

 على وجب فقد المسلمين عند للعدادة مكانا المسجدان كان ولما -4
. إليهما الردال وشد عنهما والدفاع عليهما والحفاظ عمارهتما المسلمين

 .الغاصدين أيدي من تحريره المسلمين على وجب أددهما ادتل ما وإذا
 ملونيع وهم المحتلين اليهود يد يف أسيراً  األقصى المسجد كان ولما -5
 المسلمين على يجب فإنه موضعه، يف المزعوم هيكلهم وإنشاء هدمه على
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 من وتحريره لنجدته يهدوا أن طاقته، دسب كل ومحكومين، دكامًا ،جميعًا
 . المحتلين أيدي
 تجاه مسؤوليتهم يتحملوا أن خاصة اإلسالمية الدعوة أبناء وعلى -6

 طاقاهتا ودشد ومعنويًا، ماديًا وإعدادها األمة، إيقاظ يف األقصى المسجد
 .لتحريره

 فيه، المرابطين أهله نصرة األقصى المسجد عن الدفاع لوازم ومن -7
 صرةن وكذا. والمعنوية المادية النصرة، وسائل بشتى جاندهم إلى والوقوف

 للعدو ومواجهتهم رباطهم يف دسنًا بالء أبلوا الذين بعامة فلسطين أهل
 .المحتل
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 ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول مسرى
 ينِ رأيت   لقد: »ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول   قال: قال ،ڤ هريرة أبي عن .31

 بيِت  نمِ  أشياءَ  عن نيتْ فسألَ  سراي،مَ  عن نيتسأل   ريش  وق   رْج الحِ  يف
 هعَ رفَ ف: »قال ،«طّ قَ  ثلهمِ  ربت  ك   ما ربة  ك   ربت  فك   ها،ثبتْ أ   لم سقدِ المَ 
 يف نيت  أيرَ  وقد به، همنبأت  أَ  إاّل  ءٍ يَش  عن سألوينيَ  ما إليه، أنظر لي الل  
 د  عَج  رب،َض  رجل   فإذا ي،صل  ي   قائم   موسى فإذا األنبياء، نمِ  اعةٍ مَ َج 
 لي،صي   قائم   السالم عليه ريممَ  ابن   عيسى وإذا ة،وءَ ن  َش  رجالِ  نمِ  نهأَ كَ 
 هعلي إبراهيم   وإذا في،قَ الثَّ  سعودٍ مَ  بن   روة  ع   بهًاَش  به الناس قرب  أَ 

 فحانت - هنفَس  يعني - كمصاحب   به الناسِ  شبه  أَ  ي،ل  َص ي   قائم   السالم
 هذا د،حمَّ م   يا: قائل   قال الصالة نمِ  فرغت   افلمّ  م،ه  مت  مَ فأَ  الصالة  
«. مالبالسَّ  أينَد فبَ  إليه، فت  فالتَ  عليه، مفسل   النار، صاحب   مالك  

 .(172) مسلم أخرجه
 الغريب معاين

 الليل. سير: اإلسراء
 دائرة نصف صورة على الكعدة، جدار عن الخارج القسم هو: الحجر

 . وهو جزء من الكعدة« إسماعيل دجر» ويسمى
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 .والشدة الهم وهو الكرب من: كربة
 .اليمن من دي: شنوءة

 المعنى اإلجمالي للحديث
 المقدس بيت إلى ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي اإلسراء

ان  : ﴿تعالى اهلل قال د ح  ي س  ى ال ذ  ر  ه   أ س  د د  ي اًل  ب ع  د   م ن   ل  ج  س  ام   ال م  ر   ل ىإ   ال ح 
د   ج  س  م  ى ال  ي األ  ق ص  ذ  ن ا ال  ك  ه   ب ار  ل  و  ي ه   د  و   إ ن ه   آي ات ن ا م ن   ل ن ر  يع   ه  م  د ص   الس  ﴾ ير  ال 

 .[1: اإلسراء]
 ما لىع لقدرته شأنه، ويعظم نفسه، تعالى يمجد: اهلل ردمه كثير ابن قال

ي﴿ غيره إله فال سواه، أدد عليه يقدر ل ى ال ذ  ر  ه   أ س  د د   محمدًا، يعني﴾ ب ع 
ي اًل  ﴿ عليه وسالمه اهلل صلوات د   م ن  ﴿ الليل جنح يف: أي﴾ ل  ج  س  م  ر   ال  ﴾ ام  ال ح 

د   إ ل ى﴿ مكة مسجد وهو ج  س  ى ال م    .إيلياء هو الذي المقدس بيت وهو﴾ األ  ق ص 
 فاةو بعد للهجرة العاشرة السنة يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولب اإلسراء دادثة وكانت

 العام هذا يعرف وكان طالب، أبي عمه ووفاة عنها، اهلل رضي خديجة زوجه
ي أن وتعالى سدحانه اهلل فأراد الحزن، بعام  جزةالمع هبذه ملسو هيلع هللا ىلص رسوله عن ي سرِّ

 إلى الحرام المسجد من ليالً  وروده بجسده به فأسرى العظام، وآياهتا
 افيه أمته وعلى عليه وفرضت السماء، إلى به عرج ثم األقصى، المسجد

 ابنة هانئ مأ بيت يف نائمًا الليلة تل  يف ملسو هيلع هللا ىلص الندي كان وقد الخمس، الصلوات
 عند رواية يف جاء كما أهله من برجلين محوطًا وكان طالب، أبي عمه

 .الدخاري
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 الصراع بين المسلمين وبني إسرائيل
 الصراع وكان الهجرة، قدل مكة يف وقعت قد اإلسراء دادثة أن ويالدظ

 اليهود، وبين بينه صراع هناك يكن ولم المشركين وبين ملسو هيلع هللا ىلص الندي بين يومها
 ولم الحرام، الديت دول يدور الصراع كان فقد أخرى جهة ومن جهة من هذا
 أن ىيتمن ملسو هيلع هللا ىلص الندي كان بل الصراع، موضوع يف وارداً  األقصى المسجد يكن
 على هب ويستفتحون ينتظرونه، كانوا ألهنم ورسالته دعوته اليهود يقدل

 اعالصر أن بينت الحادثة هذه سجلت التي اإلسراء سورة ولكن المشركين،
 ام،الحر الديت دول وليس اليهود، مع ولكن المشركين، مع ليس الحقيقي

 هذه يف اإلسراء ردلة عن الكالم أردف لذل . األقصى المسجد دول ولكن
 الذين صفات وبيان وقتالهم، إسرائيل بني إفساد نع بالكالم السورة

 كانف. ملسو هيلع هللا ىلص محمد الندي أتداع المسلمون وهم. عليهم وينتصرون يقاتلوهنم،
 ونحن المدينة. من وأخرجهم فقاتلهم ،ملسو هيلع هللا ىلص الندي عهد يف األول إفسادهم

. اهلل إذنب عليهم وننتصر وسنقاتلهم الثاين، إفسادهم الزمان هذا يف اْلن نعيش
 ربالتدمي عليهم عاد لإلفساد عادوا إن بأهنم تعالى اهلل توعدهم فقد هذا ومع

 . واإلهالك
 الزمان، آخر يف الدجال أتداع من سيكونون أهنم األداديث وبينت
 .عليهم وسيقضي السالم عليه عيسى وسيقاتلهم

 ملسو هيلع هللا ىلص لرسوله الل وتصديق للحادثة قريش تكذيب
 بالتكذيب فواجهوه المعجزة، الحادثة هبذه قريشًا ملسو هيلع هللا ىلص النديُّ  أخرب وقد

 لحجبا فكشف المقدس بيت له جلى وتعالى سدحانه اهلل أن إل والستهزاء،
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 أتى م ن رتففاع دقيقًا، وصفًا لهم فوصفه أمامه، ماثالبعينيه  فرآه وبينه، بينه
 . أخرى معجزة هذه فكانت. الوصف هذا بدقة منهم المقدس بيت

 اهلل رضي اهلل عدد بن جابر عن 276 ومسلم، 3886 الدخاري روى وقد
 ر،الحج يف قمت قريش، كذبتني لما: »يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمع أنه عنهما،
 .«إليه أنظر وأنا آياته عن أخربهم فطفقت المقدس، بيت لي اهلل فجال

 قال: قال عداس، ابن عن صحيح بإسناد (2819/)5 أدمد اإلمام وروى
 ،(1)بأمري عت  ظ  ف   بمكة، وأصدحت بي، أسري ليلة كان لما: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 وأب اهلل عدوُّ  به فمر: قال دزينًا، معتزلً  فقعد. «مكذبي الناس أن وعرفت
 فقال شيء؟ م ن كان هل: كالمستهزئ له فقال إليه، جلس دّتى فجاء جهل،
 ؟أين إلى: قال «الليلة بي أسري إنه: »قال هو؟ ما: قال «نعم: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

: الق «نعم: »قال ظهرانينا؟ بين أصدحت ثم: قال «المقدس؟ بيت إلى: »قال
 أرأيت: قال إليه، قومه دعا إن الحديث يجحده أن مخافة يكذبه، أنه رهي   فلم
ثهم قوم   دعوت إن ثتني؟ ما ت حدِّ  ياه: فقال. «نعم: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فقال دد 

ت: قال دتّى لؤي بن كعب بني معشر  تّىد وجاؤوا المجالس، إليه فانت ف ض 
 إين: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فقال. ددثتني بما قوم  ددث: قال إليهما، جلسوا
 ثم: قالوا ،«المقدس بيت إلى»: قال أين؟ إلى: قالوا ،«الليلة بي أسري

 اضعو بين ومن مصفق، بين فمن: قال «نعم: »قال ظهرانينا؟ بين أصدحت
 لنا تنعت أن تستطيع وهل: قالوا .زعم للكذب متعجدا رأسه، على يده

 فقال -المسجد ورأى الدلد، ذل  إلى سافر قد من القوم ويف - المسجد؟
 بعض علي التدس دتى أنعت زلت فما أنعت، فذهدت: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

                                                           

 فظعت بأمري، أي: ضقت به ذرعًا.( 1)
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 أو ،عقال دار دون وضع دتى أنظر وأنا بالمسجد فجيء: »قال ،«النعت
: قال «أدفظه لم نعت هذا مع وكان: »قال ،«إليه أنظر وأنا فنعته، ،عقيل

 .«أصاب لقد فواهلل النعت أما: القوم فقال»
 المقدس بيت إلى اإلسراء يف الحكمة (1)جمرة أبي بن محمد أبو الشيخ قال

 لو ألنه ،إخماده يريد من لمعاندة الحق إظهار إرادة السماء إلى العروج قدل
 ،احواإليض الديان إلى سديال األعداء لمعاندة يجد لم السماء إلى مكة من به عرج
 بيت نم جزئيات تعريفات عن سألوه المقدس بيت إلى به أسري أنه ذكر فلما

 هبا أخربهم فلما ،ذل  قدل رآها يكن لم أنه وعلموا ،رأوها كانوا المقدس
 وإذا ،يلةل يف المقدس بيت إلى اإلسراء من ذكر فيما ،بصدقه التحقيق دصل
 يمانإ يف زيادة ذل  فكان ،ذكره ما بقية يف تصديقه لزم ذل  يف خربه صح

  .(2)ملخصًا انتهى .والمعاند الجادد شقاء يف وزيادة ،المؤمن

 بهم وصالته لهم ووصفه باألنبياء ملسو هيلع هللا ىلص لقاؤه
 يف ااجتمعو الذين األندياء من إخوانه الردلة هذه يف ملسو هيلع هللا ىلص الندي التقى وقد

 ءاألنديا هؤلء بعض ملسو هيلع هللا ىلص لنا ووصف فيه، الصالة يف فأمهم المقدس بيت
                                                           

كان عالًما عابًدا خيًرا  ،نزيل مصر ،أبي جمرة المغربيبن  اهلل عددالشيخ أبو محمد  (1)
 بالحق قوال كان كثير: ابن اإلمام . قالشرح منتخًدا له من الدخاري ،مشهور الذكر

الدداية »انظر  هـ.699 سنة بمصر وفاته وكانت .المنكر عن ناهيا بالمعروف آمرا
  .1/457 «تدصير المنتده»، و407/ 13 «والنهاية

 . 11/380 «فتح الداري»انظر  (2)
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 هو الديت هذا أن على يدل مما. السالم عليهم وإبراهيم وعيسى كموسى
 دمهر كثير ابن قال.  بركتهم ومجتمع أنظارهم، ومحط ،األندياء أفئدة مهوى

 هنال  له معواج   ولهذا الخليل؛ إبراهيم لدن من األندياء معدن إيلياء :اهلل
 والرئيس األعظم، اإلمام هو أنه على فدل ودارهم، محلتهم، يف فأمهم كلهم،

 .أجمعين وعليهم عليه وسالمه اهلل صلوات المقدم،

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 يف الحوادث أعظم من هي اإلسراء دادثة أن على الحديث هذا دل -1
 .العظيمة األمور من تضمنته لما وذل  ورسالته، اإلسالم تاريخ
 إل هو ما بصاددها والستهزاء المعجزة لهذه مكة كفار تكذيب أن -2
 .عصر كل يف اإلسالمية الدعوة أعداء عليها درج سنة

 من سنة هو له الكفار تكذيب دال الكرب من ملسو هيلع هللا ىلص الندي لقيه وما -3
 .عصر كل يف الدعاة لها يتعرض التي البتالء سنن

 ميراث وأنه اإلسالم، يف المقدس بيت مكانة الحادثة هذه بينت -4
 .والمرسلين الرسالت جميع من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول
 جميعًا، وارثهم أنه على دلت والمرسلين باألندياء ملسو هيلع هللا ىلص الندي إمامة -5
 .بعده من أمتهكذل  و المقدس بيت لواء صادب وأنه

 الحادثة هذه فإن اليهود، من األيام هذه محتلٌّ  المقدس بيت وإن أما -6
 عنه، والدفاع عليه، والحفاظ به، والتمس  إليه، المسلمين أنظار تشد
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 التفاوض أو ترابه، من بذرة التفريط ودرمة تحريره، سديل يف والجهاد
 .عليه

 ورثة هم الذين والعلماء الدعاة أنظار تشد الحادثة هذه وإن كما -7
 يه،ف المسلمين وأدقية مكانته، بيان يف تجاهه بواجدهم يقوموا أن األندياء

 وبحرمة به، المتعلقة الشرعية واألدكام عنه، للدفاع األمة واستنهاض
 .الغاصدين يد من تحريره ووجوب عنه، التنازل
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 للمسلمين قبلة أول
 الل رسول   كان: قال عنهما، الل رضي عاِزٍب  بنِ  الَبراءِ  عن .32

 شهرا ، - َعَشرَ  سبعةَ  أو - َعَشرَ  سّتةَ  الَمْقِدسِ  بيِت  نحوَ  َصلَّى ملسو هيلع هللا ىلص
هَ  أنْ  ي ِحب   ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول   وكان  َقْد : ﴿الل   فأنَزَل  الَكْعبِة، إلى ي َوج 
َماءِ  فِي َوْجِهَك  َتَقل َب  َنَرى هَ  ،([144: )البقرة]﴾ السَّ  الَكْعبِة، نحوَ  فَتَوجَّ
َفهاء   وقال مْ  َما: ﴿- اليهود   وهم - النّاسِ  منَ  الس  ه   ِقْبَلتِِهم   َعنْ  َوالَّ
ْل  َعَلْيَها َكان وا الَّتِي هِ  ق   إَِلى َيَشاء   َمنْ  َيْهِدي ِرب  َواْلَمغْ  اْلَمْشرِق   لِلَّ

ْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   معَ  فَصلَّى ،([142: )البقرة]﴾ م   ثمَّ  رجل 
 نحوَ  العصرِ  صالةِ  يف األنصارِ  منَ  قومٍ  على فَمرَّ  َصلَّى، بعَدما َخَرَج 
ه َيشَهد   هو: فقال الَمْقِدِس، بيِت   وأنَّه ،ملسو هيلع هللا ىلص الل رسولِ  مع َصلَّى أنَّ
هَ  َف  الَكْعبِة، نحوَ  َتَوجَّ وا حتَّى القوم   فَتَحرَّ ه   هأخرج. الَكْعبةِ  نحوَ  َتَوجَّ

 . (525)ومسلم  ،(399) البخاري

 التعريف بالصحابي راوي الحديث
الحارث أبو عمارة األنصاري، الحارثي، المدين، بن  عازببن  الرباء

 زوات كثيرة مع، وشهد غ  كثيراً  نزيل الكوفة، روى دديثًا الفقيه الكدير،
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وغزى مع  .(1)ةً د  صغر يوم بدر، وقال: كنت أنا وابن عمر ل  واست  ملسو هيلع هللا ىلص الندي 
ين. سنة اثنتين وسدع تويف وأبوه من قدماء األنصار.الندي خمس عشرة غزوة 

 .(2)عن بضع وثمانين سنة

 المعنى اإلجمالي للحديث
  األولى المسلمين قبلة
ل ى»: قوله س   بيت   نحو   ص  د  ق  ر   سّتة   الم  ش  ر   سدعة   أو - ع  ش   :«شهراً  - ع 
 كةم  يف أما المدينة، يف وهو المقدس بيت إلى ملسو هيلع هللا ىلص صالته مدة به المقصود

 يجعل كان لكنه المقدس، بيت إلى يتوجه ملسو هيلع هللا ىلص كان فقد الهجرة، قدل
 بين يجمع أن تعذر المدينة إلى هاجر فلما ،بيت المقدس وبين بينه الكعدة

 سدعة أو ،شهراً  عشر ستة مدة المقدس بيت استقدال على فظل القدلتين،
  .شهراً  عشر

 المقدس تبي يستقدلون إليهم ملسو هيلع هللا ىلص الندي هجرة قدل المدينة يف األنصار وكان
 رقمب أدمد اإلمام عند الثانية العقدة بيعة دديث يف ورد كما صالهتم، يف
 يفو الشام، يستقدلون كانوا أهنم :مال  بن كعب عن دسن بإسناد( 15798)

 ،دةالكع يستقدل أن وسيدهم كديرهم ورعر  م   بن الرباء أراد مكة إلى طريقهم
: له قال ،الكعدة استقدال عن وسأله ملسو هيلع هللا ىلص الندي   أتى فلما فأبى، أصحابه، فنهاه

 .الشام ىإل فتوجه. «عليها صربت   لو( المقدس بيت يعني) قدلة على كنت لقد»
                                                           

 .من ميالده أو قريدًا ،لدة الرجل: الذي ولد معه(1)
 .3/197 «سير أعالم الندالء»انظر (2)
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 انك قد أنه األمر وداصل: تفسيره يف تعالى اهلل ردمه كثير ابن قال
 صليي   بمكة فكان المقدس، بيت يف الصخرة باستقدال أ مر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 ،لمقدسا بيت صخرة   مستقدل   وهو الكعدة يديه بين فتكون الركنين، بين
ر المدينة إلى هاجر   فلما  بيت إلى بالتوجه اهلل فأمره بينهما، الجمع تعذ 

 . المقدس
 نة،المدي ملسو هيلع هللا ىلص مقدمه بعد المقدس بيت إلى التوجه أن: والمقصود: قال ثم

 أن والبتهال الدعاء يكثر وكان شهراً  عشر بضعة ذل  على األمر واستمر
 أمرو ذل  إلى فأجيب، السالم عليه إبراهيم قدلة هي التي الكعدة إلى يوجه

 .ل بذ فأعلمهم الناس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فخطب العتيق الديت إلى بالتوجه
 المدينة يف اليهود إفساد
 يف اطعن واألراجيف الشدهات القدلة تحويل دادثة دول اليهود أثار وقد

 تقدالاس يجوز ل وأنه ،قدلتهم القدلة أن بإشاعة ،اهلل سديل عن وصدا الدين
 هةبالسفا ووصمهم عليهم شدهتهم وتعالى سدحانه اهلل فرد. غيرها قدلة

ول  : ﴿وتعالى سدحانه فقال والجهالة، ي ق  اء   س  ه  ف  ا الن اس   م ن   السُّ م   م  ه  ل  ن   و   ع 
م   ت ه  ت ي ق د ل  ان وا ال  ا ك  ي ه  ل  ق   ل ل ه   ق ل   ع  ر  ش  ب   ال م  ر  غ  م  ال  ي و  د  ن   ي ه  اء   م  اط  ص   إ ل ى ي ش   ر 
يم   ت ق  س   ابب وأنه. له شري  ل ودده هلل هو القدلة إلى الناس توجيه وأمر﴾. م 

 .والثانية األولى يف الهداية أبواب من
. داإلفسا يف طديعتهم على يدل فإنما شيء على هذا اليهود فعل دل وإن

 من هذا. الحق عن الناس وصد ،الدين دقائق تحريف يحاولون فتئوا فما
 .درج ول فيها إفسادهم عن فحدث األخرى الحياة جوانب أما جانب،
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 القبلة تحويل إلى الصحابة استجابة
 ،ليالتحو لهذا تسويف أو تردد دون الكرام الصحابة استجاب ولقد

 انواك صالة يف تحولوا أن استجابتهم تمام من وبلغ ورسوله، هلل منهم طاعة
 .الكعدة إلى آخرها وكان المقدس بيت إلى أولها فكان يصلوهنا،

 الحديث إليه يرشد ماأهم 
 يف إليها توجهوا التي األولى المسلمين قدلة هو المقدس بيت -1

 .وبعدها الهجرة قدل ما سنوات الثالث على تزيد مدة صالهتم
 . ىتعال اهلل عند لعظيمة ا مكانته على المقدس بيت إلى التوجه هذا دل -2
 اطارتد وعلى بدعض، بعضهما المسجدين عالقة على التوجه هذا دل -3

 .هبما المسلمين
 نديال جعل مما المدينة، يف اإلفساد يف اليهود دور على دللة هذا ويف -4

 .منها ويخرجهم يقاتلهم أن ملسو هيلع هللا ىلص
 ،ملسو هيلع هللا ىلص الندي ألوامر الكرام الصحابة استجابة سرعة الحديث هذا ويف -5

 .هبا وتمثلهم
 ديتب وارتداطهم عالقتهم بتوثيق للدعاة توجيه الحديث هذا ويف -6

 اهلل عند مكانته بيان على والعمل وقدسه، اهلل عظمه كما وتعظيمه المقدس،
 .الغاصدين اليهود أيدي من تحريره إلى والسعي للناس،
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  يف المسجد األقصى الصالة فضل
: ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول عنَد  ونحن تذاَكْرنا: قال ،ڤ ذر   أبي عن .33
 فقال الَمقِدس؟ بيت مسجد   أو ،ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول مسجد  : أفضل   أي هما
 ه،في َصَلواٍت  أربعِ  من أفضل   هذا مسجدي يف صالة  : »ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول
 من قوِسه ِسَية مثل   للرجل يكونَ  أن ولي وِشَكنَّ  المصلَّى، وَلنِعمَ 

 أو «جميعًا الدنيا من له خير   المقِدس، بيَت  منه َيرى حيث األرض
 وهو .(4/509) الحاكم أخرجه. «فيها وما الدنيا من خير  : »قال

 .صحيح حديث
 الغريب معاين

 :والشطن ؛«فرسه شطن: »المطدوعة النسخ بعض يف جاء: قوسه سية
ي ة» والصواب. الحدل  لوت ر،ا عليه يلوى الذي طرفه: القوس وسية: «قوسه س 

ي تان وللقوس  .المعنى يف انقريد والشطن والسية. س 
 للحديث اإلجمالي المعنى

 اهتمام الصحابة بالمسجد األقصى وفضل الصالة فيه
 ثم ح،يفت أن قدل المقدس بديت الصحابة لهتمام بيان الحديث هذا يف
 الندي سجدم يف صالة أن ملسو هيلع هللا ىلص الندي بين فقد فيه، الصالة وفضل لفضله بيان
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 الةالص أن ملسو هيلع هللا ىلص الندي عن صح وقد األقصى، المسجد يف صلوات أربع تعدل
 المسجد إل المساجد من سواه فيما صالة ألف تعدل األقصى المسجد يف

 تعدل األقصى المسجديف  الصالة فإن وعليه األقصى، والمسجد الحرام
 .يهف الصالة فضل يف ورد ما أصح وهذا. سواه فيما صالة وخمسين مئتين

 فضل مجاورة ومشاهدة بيت المقدس
 وأن ،بعد عن ولو إليه والنظر المقدس بيت مجاورة فضل الحديث ويدين

 يتب إلى منه ينظر الصغر يف متناهيا كان ولو األرض من مكان للرجل يكون
 .فيها وما الدنيا من له خير المقدس

 اركناب الذي: ﴿األقصى المسجد يف وتعالى تدارك اهلل قول لهذا ويشهد
 جغرافيًا له دوضًا لكوهنا به، المحيطة األرض إلى الربكة مد فقد﴾ دوله

 افظيح سياج فإنه الربكة من فيه ما إلى باإلضافة الحوض هذا وأن ،وبشريًا
 الحوض هذا وادتالل األقصى، المسجد تحمي وقلعة األقصى المسجد على

ففيه دعوة للمسلمين أن يكثفوا  .به تفريطو األقصى للمسجد ادتالل
كما يتوجب على . سكناهم يف بيت المقدس ودول بيت المقدس

رسمية والشعدية أن تولي الحكومات اإلسالمية والعربية والمؤسسات ال
 ت المقدس عنايتها لتثدت أهله وتكثير سواد المسلمين دوله.يب

 لمقدس هذه األيامحال حوض بيت ا
 أي عن التنازل يرفضون ودديثًا قديمًا المسلمين وجدنا ذل  أجل ومن

 امقي رفض عندما الحميد عدد السلطان فعل كما ،لألعداء فلسطين من جزء
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 األقصى المسجد دوض دال وأما. فلسطين أرض على لليهود مستوطنة
جاهدين كل يوم ، وهم يحاولون اليهودي الدتالل ربقة تحت وقع فقد اليوم

تفريغه من أهله وإدالل اليهود محلهم. وقد تم بناء عشرات المستوطنات 
 أصدر أن يوم ،ترامب األمريكي الرئيس فعله ما بلة الطين وزاد والكنس فيه.

 ،ادتاللها على تأكيداً  ،المقدس بيت إلى الدتالل سفارة بنقل قراراً 
 .والربكة القداسة من فيها لما وتدنيسًا فيها، دقهم من المسلمين ودرمان

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 تينمئ تعدل وأهنا ،األقصى المسجد يف الصالة فضل الحديث بين -1

 .الندوي والمسجد الحرام الديت إل سواه فيما صالة وخمسين
 وبيان اإلسالم، يف المقدس بيت لمكانة بيان الحديث هذا يف -2

 .يفتح أن قدل دتى به، الصحابة لهتمام
 لمسلمينا  وترغيب المقدس بيت على تطل التي األرض لربكة بيان وفيه -3
 .غيرهم أو  يهود كان، ألي هبا التفريط وعدم ملكيتها، على والحرص هبا،

 ة،عام المسلمين نظر تحت األقصى المسجد بقاء على الحث وفيه -4
 .خاصة المسلمين أمور بيدهم من نظر وتحت
 بيت تجاه  بواجدهم القيام على للدعاة دث الحديث هذا ويف -5

 دوله، من األرض وسكنى وسكناه عنه، والدفاع عليه الحفاظ يف المقدس،
 ددههت التي والتفريط التنازل مؤامرات فضح على والعمل هبا، والتمس 

 .مكانه يف لليهود هيكل بقيام
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 الرحال إليها ت شد التي المساجد ثالث
َريرةَ  أبي عن .34  ت َشد   ال: »قال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي   عن ،عنهرضي الل  ه 
حال   سولِ  ومسجدِ  الَحَراِم، المسجدِ : َمساِجَد  ثالثةِ  إلى إالَّ  الر   الرَّ

 مسلمو ،(1189) البخاري أخرجه. «األقَصى ومسجدِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص
(1397). 

 اإلجمالي المعنى
 الثةثالمقصود بشد الرحال إلى المساجد ال

دُّ  ل: »دجر ابن قال دال ت ش   هيالن  : والمراد الن في، بلفظ أوله بضم «الرِّ
 ل: قال كأن ه الن هي، صريح من أبل غ   هو: الطِّيدّي  قال غيرها، إلى السفر عن

د   أن يستقيم   ت بما لختصاصها الد قاع هذه إل   بالّزيارة   ي قص   ه،ب اخت ص 
دال ، جمع: والرِّ ل  د  رج للدعير   وهو ر  ن ى للفرس، كالس  دّ  وك  دال بش   عن الرِّ

ه، ألن ه السفر ج   لزم  ر  ها وخ  ج   ذ كر   فال وإل   المسافر، ركوب يف الغالب   م خر 
وادل ركوب بين فرق    المعنى يف والمشي والحمير والدغال والخيل الر 

ه عليه ويدلُّ  المذكور،  مسلم أخرجه «ي ساف ر إن ما: »طرق ه بعض يف قول 
(1397 /513). 

د كّي  قال  ت شد   دت ى لذاهتا فضل لها ب قعة   األرض يف ليس: الكدير السُّ
دال د   ما بالفضل   ومرادي الثالثة، الدالد غير إليها الرِّ ه  رع ش   ارهباعتد الش 
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ت ب   كمًا عليه ور  ا شرعّيًا، د  ها وأم  دُّ  فال الدالد من غير   زيارة  ل بل لذاهتا إليها ت ش 
 .المدادات أو المندوبات من ذل  نحو أو علم أو جهاد أو

 تيسير السبل إلى هذه المساجد
 نأ الثالثة المساجد هذه إلى إل الردال تشد ل ملسو هيلع هللا ىلص قوله من ويلزم: قلنا
 عدادةوال إليها الوصول نفسه على المسلم ويأمن ميسرة، إليها السدل تكون
 سجدالم فيه ادتل الذي هذا عصرنا ويف. غيره أو عدو من مانع يدقى فال فيها،

 رتافًاواع الدتالل، دراب تحت فيه والعدادة إليه الوصول وأصدح األقصى،
 من يرهتحر إلى يسعوا أن المسلمين على الواجب من فإنه عليه، اليهود بسلطة

 .إليه السدل وتيسير الدتالل، نير
 قدو فيه، الرباط واجب بإدياء زماننا يف فلسطين أهل قام فقد هذا ومع

 يمتقس يف سياساته إمضاء من العدو ومصابرهتم وصربهم برباطهم منعوا
 بوابات فرض دون ودالوا. ومكانيا زمانيا واليهود المسلمين بين المسجد
 ودراسته فيه بالعتكاف المسجد وعمروا لكرتونية،اإل الدتالل

 خير المسلمين وعن األقصى المسجد عن اهلل فجزاهم. عليه والمحافظة
 .الجزاء

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 الم،اإلس يف ومكانتها الثالثة المساجد فضل بيان الحديث هذا يف -1
 .إليها إل الردال تشد ل وأنه
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 إن ديث من الخصوص وجه على األقصى المسجد أهمية وتأيت -2
إليه ولم يكن يومها يف دوزة المسلمين  الردال شد وذكر ذكره ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 .الروم سيطرة تحتبل كان 
 مينللمسل يتسنى كي المقدس بيت وجوب الجهاد لتحرير هذا ويف -3

  .فيه والعدادة إليه، الردال شد
 اليهود بسلطة اعرتاف الدتالل ظل تحت األقصى المسجد زيارة -4
 .له بادتاللهم ورضى عليه،
 على الحفاظ يف دورهم إلى المسلمين يندهوا أن الدعاة واجب -5

 المسلمين لتمكين المجرمين اليهود أيدي من واستنقاذه األقصى المسجد
 .إليه الردال شد من
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 بفتح بيت المقدس البشرى
 َغْزوةِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أتيت  : قال ،ڤ مالٍك  بنِ  َعْوِف  عن .35
ّبةٍ  يف وهو - َتب وكَ  دْ : »فقال - أَدمٍ  من ق   :الّساعةِ  َيَدِي  بينَ  سّتًا اعد 

ْوتان   ثمَّ  الَمْقِدِس، بيِت  َفْتح   ثمَّ  موتي، ذ   م  َعاصِ  فيكم َيْأخ   لَغنَِم،ا كق 
جل   ي ْعَطى حتَّى المال استِفاضة   ثمَّ   مَّ ث ساِخطًا، فَيَظل   ِدينارٍ  مئةَ  الرَّ

ْدنة   ثمَّ  َدَخَلْته، إالَّ  العرِب  منَ  بيت   َيْبَقى ال فِْتنة    وبينَ  بينَكم تكون   ه 
 غايةٍ  ل  ك تحَت  غاية   ثمانينَ  تحَت  فَيْأتوَنكم فَيغِدروَن، األصَفرِ  بني
 . (3176) البخاري أخرجه. «أْلفًا َعَشرَ  اثنا

 التعريف بالصحابي راوي الحديث
كانت مع راية و ممن شهد فتح مكة، مال  األشجعي الغطفاينبن  عوف

تويف سنة  غزوة مؤتة. وكان من ندالء الصحابة.شهد و ،أشجع يوم الفتح
 .(1)ثالث وسدعين للهجرة

 الغريب معاين
 .جلد: أدم

تان و   . الكثير الموت هو: م 
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. أةفج فتموت شيء أنوفها من فيسيل ،الدواب يأخذ داء هو: الغنم قعاص
ويقال: إن هذه اْلية ظهرت يف طاعون عمواس . موهتا سرعة به والمقصود
 عام يف تويف :الواقدي قال. مر، وكان ذل  بعد فتح بيت المقدسيف خالفة ع

 :غيره وقال. ألفًا وعشرون خمسة بالشام المسلمين من عمواس طاعون
 .ألفًا ثالثون

 توحالف تل  عند عثمان خالفة يف وظهرت كثرته،: أي: المال استفاضة
 .بعده تنالف واستمرت عثمان بقتل افتتحت إليها المشار والفتنة، العظيمة
 .فيه التحرك بعد القتال ترك على الصلح هي: هدنة
 .الروم هم األصفر: بنو

 . وقف وقفت إذا المتدع، غاية ألهنا بذل  وسميت راية،: أي: غاية

 للحديث اإلجمالي المعنى
 البشارة بفتح بالد الشام

 بشارة الشام، بالد أبواب على تدوك يف ملسو هيلع هللا ىلص والندي الحديث هذا جاء
 بيت هاومن المسلمين، سلطان تحت ستقع وأهنا الدالد، هذه بفتح للمؤمنين
 . وسرهتا درهتا المقدس

 بيت المقدس من عالمات الساعةفتح 
 بديت بعضها يرتدط التي الساعة، عالمات من األدداث لدعض بيان وفيه

 مرع زمن يف فتح وقد المقدس، بيت فتح ومنها. أكثرها وقع وقد المقدس،
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 ادتله أن إلى المسلمين سلطان تحت وبقي. هـ 15 سنة ڤ الخطاب بنا
 األيوبي الدين صالح الناصر درره ثم هـ، 492/م1099 سنة الصليديون

 سنة اليهودي الدتالل تحت عاد ثم. هـ583/م1187 سنة منهم
 ويستصرخ يئن اْلن،إلى  ادتاللهم تحت زال وما هـ1387/م1967

 .الغاصدين يد من وتخليصه لتحريره األرض بقاع شتى يف المسلمين
 من عالمات الساعة

ر أن   فيه: المهل ب قال: دجر ابن قال د   أشياء   وفيه. الساعة أشراط من الغ 
ة عالمات من ر   قد الندو  ه  ها ظ  ا: المنيِّر ابن وقال. أكثر  ة أم  وم قص   فلم الرُّ

نا ول اْلن، إلى تجتمع وا أن هم ب ل غ  ز  د، هذا يف الد رّ  يف غ  د   راأل مو من فهي الع 
ع   لم التي  منين  للمؤ العاقدة أن   على دل   أن ه وذل  ون ذارة، ب شارة   وفيه. بعد   ت ق 
د أن   إلى إشارة وفيه الجيش، ذل  كثرة مع د   سيكون المسلمين جيوش ع 

دي، طريق من( 4/423) للحاكم رواية يف ووقع. عليه هو ما أضعاف   ع   الش 
 طاعون يف لمعاذ قال مال  بن عوف أن  : الحديث هذا يف مال  بن عوف عن

واس   م  د  » :لي قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن  : ع  ي بين سّتًا اعد   وقع فقد «الساعة ي د 
س، بيت وفتح   ،ملسو هيلع هللا ىلص موته: يعني ثالث، منهن    يوبق: قال والطاعون، المقد 

 .أهالً  لهذا إن  : معاذ له فقال ثالث،
 الحديث إليه يرشد ما أهم

 فتحهب والدشارة به، واهتمامه ملسو هيلع هللا ىلص الندي قلب يف المقدس بيت دضور -1
 . المسلمين يد على
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 مما المقدس بيت دول تدور الحديث ذكرها التي األدداث بعض -2
 .ًاودديث قديمًا والداطل الحق بين الصراع مركز المقدس بيت أن على يدل

 .الكافرين جيوش أعداد كثرة مع للمؤمنين   العاقدة أن   -3
 كان كما ،قلوهبم يف داضراً  المقدس بيت يكون أن الدعاة وواجب -4

 عليه ةالمحافظ يف تجاهه مسؤوليتهم يتحملوا وأن ،ملسو هيلع هللا ىلص الندي قلب يف داضًرا
 .الغاصدين دنس من وتطهيره
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 الشام على أجنحتها باسطة المالئكة
 ونحن يومًا ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول قال: قالڤ  ثابت بن زيد عن .36

 هاجنحتَ أَ  ة  طَ اِس بَ لَ  الرحمن ئكةَ اَل مَ  إنَّ : »قال ،«امللّش  ىوبَ ط  : »هنَد عِ 
 .صحيح وإسناده ،(7304) حبان ابن . أخرجه«عليه

 التعريف بالصحابي راوي الحديث
 ،الخزرجي، أبوسعيد، وأبو خارجةزيد بن  الضحاكبن  ثابتبن  زيد

 ، مفتي المدينة،(1)يينض  ر  دير، شيخ المقرئين والف  اإلمام الك، كاتب الودي
اء، األذكي وكان أدد   .بي زيد يتيمًافر   ،عاثوقد قتل أبوه قدل الهجرة يوم ب  

 ملسو هيلع هللا ىلصأمره الندي إددى عشرة سنة، ابن  زيد، وهو أسلم ملسو هيلع هللا ىلصفلما هاجر الندي 
ته، قال: فتعلم .«فإين ل آمنهم»ط اليهود، ليقرأ له كتدهم، قال: أن يتعلم خ

تب إذا ك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولفما مضى لي نصف شهر دتى دذقته، وكنت أكتب ل
 وقرأ عليه القرآن بعضه أو كله، ومناقده جمة. ،ملسو هيلع هللا ىلصالندي  ددث عن إليهم.

إذا دج طاب الخبن  وكان عمر وهو الذي تولى قسمة الغنائم يوم اليرموك.
 ما كان. ووجمع القرآن يف عهد أبي بكر بأمر منه يستخلفه على المدينة.

يف الفرائض، والفتوى، والقراءة،  عمر، وعثمان يقدمان على زيد أدداً 
  .(2)قريدًا من سنة خمسينتويف . والقضاء

                                                           

 وهي المواريث. ،الفرائض علماء (1)
 .2/426 «سير أعالم الندالء»انظر  (2)
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 :الغريب معاين
ج هي وقيل:. الجن ة اسم  : ط وب ى ، م ن: وأصل ها ا،فيه رة  ش  وهو  الطِّيب 

ر  وطيب ألهلها رادةالب لها الدعاء بمعنى ،على الشام ثناء فهو ،اب ه اد  الم 
 .عيشهم

. األردنو وفلسطين ولدنان سوريا بالد على القديم يف تطلق كانت: الشام
 للّديار المتاخم العريش إلى الفرات فمن دّدها وأّما: الحموي ياقوت قال

د ل ي فمن عرضها وأّما المصرّية،  الروم بحر إلى دلةالق   نحو من طّيء ج 
ند ج المدن أّمهات من وهبا(. المتوسط األبيض الدحر)  ودماة ودلب م 

 وطرابلس أنطاكية السادل ويف والمعّرة، المقدس والديت ودمشق ودمص
 .وعسقالن وصور وعّكا

 للحديث اإلجمالي المعنى

 الشام أرض البركة
 ثرتك وقد والربكة، بالخير وأهلها للشام ملسو هيلع هللا ىلص الندي يدعو الحديث هذا يف

 تدارك اهلل قول القرآن فمن المعنى، هذا يف والحديث القرآن من الدلئل
ان  : ﴿ وتعالى د ح  ي س  ى ال ذ  ر  ه   أ س  د د  ي اًل  ب ع  د   م ن   ل  ج  س  ام   ال م  ر  ج   إ ل ى ال ح  س   د  ال م 
ى ي األ  ق ص  ذ  ن ا ال  ك  ه   ب ار  ل  و   على يدل( دوله باركنا الذي)فقوله ،[1: اإلسراء]﴾ د 

 الشام، ذل  يف ويدخل األرض، من األقصى المسجد دول لما الربكة عموم
ي ن  : ﴿تعالى قال السالم عليهما ولوط إبراهيم مهاجر وهي ن ج  وًطا اه  و  ل   إ ل ى و 
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ض   ت ي األ  ر  ن ا ال  ك  ا ب ار  ين   ف يه  م  ال   أن على اْلية هذه فدلت [71: األندياء]﴾ ل ل ع 
 .أجمعين العالمين تنال وبركتها ،مداركة أرض الشام أرض

 لريحا يسخر وهو تعالى قوله يف أيضا بالربكة تعالى اهلل وصفها وقد
ان  : ﴿لسليمان ي م  ل  ل س  يح   و  ةً  الرِّ ف  اص  ي ع  ر  ه   ت ج  ر  ض   إ ل ى ب أ م  ت ي األ  ر  ن اب ار   ال   ك 

ا ن ا ف يه  ك  لِّ  و  ء   ب ك  ي  ين   ش  ال م   .[81: األندياء]﴾ ع 
نِّه يف بالربكة كذل  تعالى اهلل ووصفها  إليها ونيسافر وهم سدأ قوم على م 

ن ا: ﴿بركتها من ينتفعون تجاراً  ل  ع  ج  م   و  ب ي ن   ب ي ن ه  ى و  ر  ق  ت ي ال  ن   ال  ك  ا اب ار   ق ًرى ف يه 
ةً  ر  اه   .[18: سدأ]﴾ ظ 

 هروا فيما بالربكة للشام ملسو هيلع هللا ىلص الندي دعاء يف الربكة على النص وجاء
، ابن   عن 1087 برقم الدخاري ك   اللهم  : »قال عمر  ن نا ويف شام نا يف لنا بار   .«ي م 

 روالشج والهواء الماء يف الكثير الدائم الخير هي :بالربكة والمقصود
 .خيرات من هبا تعلق ما كل ويف والدشر، والحجر

 الشام أرض اإليمان
 الدين دفظ عن كناية فهو ،الشام على أجنحتها باسطة المالئكة أن أما
 شام،ال يف المؤمنين دار عقر أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن الصحيح يف ورد فقد فيها،
 لمقدسا بديت القيامة يوم إلى الحق على تزال ل التي المنصورة الطائفة وأن

 آخر يف الشام يف سيكون الدين وهو الكتاب عمود وأن المقدس، بيت وأكناف
 .التالية األبواب يف سيأيت كما الزمان
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 اهلل ابتلى مما فهذا والجوع والقتل الألواء من وأهلها الشام يصب ما وأما
 عن اعًادف القيامة يوم إلى الشام يف قائمًا الجهاد وسيدقى المؤمنين، عداده به

 .وأهله الدين

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 يف امكانته يؤكد مما. تفتح أن قدل ملسو هيلع هللا ىلص الندي اهتمام موضع الشام أن -1
 .الدين
 يهاعل والحفاظ لفتحها الشام، إلى المؤمنين ألنظار لفت ذل  ويف -2

 .تحريرها سديل يف والجهاد
 .والدنيا الدين ألمر وشموله ،فيها الخير لعموم مداركة أرض الشام -3
وعلى  ،الشام إلى والعلماء الدعاة أنظار لفت الحديث هذ ويف -4

 وطلب عنها والدفاع عليها للمحافظة ،فيها المقدسة األرضالخصوص 
 .تحريرها على والعمل أرضها، على الشهادة
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 األمة صالح الشام أهل صالح
 َد َس فَ  إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول قال: قال ،ڤ إياس بن ةرّ ق   عن .37
 ال وريننص  مَ  تيمَّ أ   نمِ  طائفة   زال  تَ  ال فيكم، خيرَ  فال الشام، أهل  
 ،(2192) الترمذي أخرجه. «الساعة   تقومَ  ىحتّ  هملَ َذ َخ  نمَ  هميضر  
 .صحيح حديث وهو

 التعريف بالصحابي راوي الحديث
ّي، وهو جد زين، أ ب و معاوية ئاب الم  ر  بن  هاللبن  إياسبن  قرة ر  الد ص 

ي ةبن  إياس او  ع  رقة من ف ، وهيقرة المزين. سكن الدصرة، قتلته األزارقةبن  م 
 .(1)للهجرة 64الخوارج سنة 

 للحديث اإلجمالي المعنى
 أهل الشام أهل الخير

 قومت دتى الشام يف مستقر الخير أن الحديث هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الندي يدين
 وبين الشام، أهل صالح بين الحديث هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الندي جمع فقد الساعة،
 هذه أن على الزمان، طول على اإلسالم لواء تحمل التي المنصورة الطائفة
 «مسلم على عوانة أبي مستخرج» ويف. الشام بالد يف ستكون الطائفة
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 من يضرهم ل اهلل بأمر قائمة أمتي من طائفة تزال ل» دديث يف( 7502)
 :جدل بن معاذ قال «ذل  على وهم اهلل أمر يأيت دتى خالفهم، من ول خذلهم

 . بالشام وهم
 من المقدس، بيت وأكناف المقدس بديت هم: آخر دديث يف وجاء

 بألفاظ الدهزي، مرة ودديث هريرة، أبي ودديث أمامة، أبي دديث
 .ًابعض هابعض   دُّ يش لكن ضعف، من منها وادد كل يخلوا ول متقاربة،
 آخر ويف التاريخ، عرب المؤمنين مالذ هي الشام أن يؤكد مما هذا كل
 ألكربا النصيب منها للشام الحق لواء تحمل التي المنصور الفئة وأن الزمان،

 .كلها األرض يف منتشرة الطائفة هذه كانت وإن
 الطائفة هذه أن ويحتمل: الطائفة هذه عن اهلل ردمه النووي قال وقد
 ومنهم ،فقهاء ومنهم مقاتلون، شجعان منهم المؤمنين أنواع بين مفرقة

 أهل ومنهم المنكر، عن وناهون بالمعروف وآمرون زهاد، ومنهم محدثون،
 يكونون قد بل ،مجتمعين يكونوا أن يلزم ول الخير، من أخرى أنواع

 .(1) ..(.األرض أقطار يف متفرقين

 من صفات الطائفة المصورة وشروطها
 اإلسالم، عن المنافحة الفئة هذه إن: نقول أن يمكننا أخرى جهة ومن
 اهرة،الظ الطائفة هي تعالى، اهلل بأمر القائمة شريعته، تحكيم إلى الداعية
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ة ولكنها والمعارف، والكفاءات  الطاقات يف متنوعة وهي  األهداف يف مت حد 
 فقهوال بالعلم إل المطلوب المستوى على الطائفة هذه تكون ول والغايات،

ها الذي  ون ظ مه، اإلسالم عقيدة   ومعرفة ،الشريعة أدكام فهم على يساعد 
 الشرعي والعمل شروطه، من شرط الشرعي والعلم  . إليه الدعوة وكيفية
 يف ههيفقّ  خيراً  به اهلل   ي رد من: »الدخاري رواية من ي فهم ما وهذا كذل ، شرط  
 ل رهبا أمر على قائمة األمة هذه تزال ولن يعطي، واهلل قاسم   أنا وإنما الدين،

 .«اهلل أمر يأيت دتى خالفهم من يضرهم

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 .الشام يف مستقر اإلسالم وأن بالجملة، الشام أهل تزكية -1
 .الزمان مر على المنصورة الطائفة من األكرب النصيب للشام وأن -2
 نالدي قيام على والحفاظ الشام، أهل نصرة إلى توجيه الحديث يف -3
 .اإلسالم على القائمين وموئل ،اإلسالم قاعدة تدقى كي فيها،
 صالح صالدهم ففي الشام، أهل من يفسد ما إصالح على العمل -4
 .األمة فساد فسادهم ويف ،األمة
 ،ملسو هيلع هللا ىلص الندي ىسر  وم   ،هتار  ود   ،الشام قلب المقدس بيت كان ولما -5

 .نصيب أوفر الحديث هذا من له فإن األولى، المسلمين دلةوق  
 وجه وعلى الشام، أهل   ينصروا أن فواجدهم والمصلحون الدعاة أما -6

 شامال بالد دور إلى األمة يوجهوا وأن المداركة، المقدسة فلسطين الخصوص
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 الشام على العالمية المؤامرات من حذرواي   وأن. اإلسالم بيضة دماية يف
 لشريعةا عن وإبعادهم بالدين، وتجهيلهم أبنائها، بين الفرقة وبث لتمزيقها،
 . وأدكامها
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  الفتن   َتَقع   حين الشام يف اإليمان
 نائم   أنا بينا: ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول قال: قال ،ڤ الدرداء أبي عن .38

 وب  ذه  مَ  أنه فظننت   رأسي، تحِت  نمِ  َل مِ احت   الكتاب مودَ عَ  رأيت   إذ
 ع  قَ تَ  حينَ  اإليمانَ  وإنَّ  الأَ  الشام، إلى به َد مِ فع   ري،َص بَ  هتبعت  فأَ  به،
 . صحيح وإسناده. (21733/)36 أحمد أخرجه. «بالشام نتَ الفِ 

 التعريف بالصحابي راوي الحديث
اإلمام، القدوة، قاضي ، قيس األنصاريبن  زيدبن  أبو الدرداء عويمر

 ،دكيم هذه األمة، وسيد القراء بدمشق. أسلم يوم بدر، ثم شهد أدداً  دمشق،
وهو  ه،هم ودد  د  ن على الجدل، فر  يومئذ أن يرد م   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولوأمره 

وتصدر لإلقراء بدمشق يف  .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولمعدود فيمن جمع القرآن يف دياة 
وولي القضاء بدمشق، يف دولة عثمان، فهو أول  خالفة عثمان، وقدل ذل .
 .(1)سنة اثنتين وثالثين للهجرة من ذكر لنا من قضاهتا، مات

 :الغريب معاين
 «الفتح» يف دجر ابن نقلالدين والسلطان، وقد : الكتاب عمود

 يعرب فإنه ،عموداً  منامه يف رأى من: قالوا بالتعدير، العلماء قول 12/403
روا فيه، عليه ي عتمد برجل   أو بالدين، مود وفس   .والسلطان بالدين الع 
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 : للحديث اإلجمالي المعنى
 تمكين الدين يف الشام 

 دعمو أن ودي، األندياء ورؤيا منامه، يف رآه بما أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص الندي ددث
 الدين أن عن كناية وهو الشام، إلى به هبوذ   رأسه، تحت من أخذ الكتاب
 . الفتن تقع دين الشام يف ستكون وقوته ومنعته
 لهسدي يف والجهاد اإليمان يكون أن أولى باب ومن الفتن، وقوع عند هذا
 تحرير ماو ذل ، يؤيد للشام التاريخي والواقع. الفتن وقوع قدل فيها مستقراً 

 هذا نع جالوت عين يف عنها المغول ودفع الصليديين، يد من المقدس بيت
 .بدعيد

 فلسطين واغتصاب وأهلها، للشام ومكائد مؤامرات من اليوم نشاهده وما
 لهو شهدائها، وكثرة أهلها وصمود فيها، اإليمان ثدوت مع المقدس، وبيت

 ركز الكتاب عمود أن ملسو هيلع هللا ىلص الندي دديث يف جاء ما صدق على األدلة أكرب من
 . الشام يف

 اهلل عدد عن دسن بسند  ( 601) «الشاميين مسند» يف  الطرباينُّ  أخرج وقد
والة بنا موداً  بي أ سري   ليلة رأيت: »قال  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن   د   كأن ه أبيض ع 

له لواء ؟ ما: فقلت المالئكة، ت حم  لون  مود: قالوا ت حم   أن أ م رنا الكتاب ع 
عه مود رأيت نائم أنا وبينا: »قال. «بالّشام ن ض   تتح من اخت ل س   الكتاب ع 

ساد يت،  نور   وه فإذا ب صري فأتد عت ه األرض، أهل عن ت خل ى اهلل أن   فظ ن نت و 
ع   دت ى ساط ع   ض   يف ملسو هيلع هللا ىلص الندي رآه ما بين الرواية هذه جمعت فقد. «بالّشام و 
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 الشام لمكانة تأكيد وهو منامه، يف رآه ما وبين والمعراج اإلسراء دادثة
 .وأهلها الشام إلى ونشره دفظه سيؤول الدين وان وأهلها،

 :الحديث إليه يرشد ما أهم
 .اإلسالم يف ومنزلتها الشام لمكانة بيان الحديث هذا يف -1
 نالحص سيكونون الشام أهل وأن المسلمين ستصيب فتنًا هناك أن -2

 الفتن هذه من وأهله للدين الحصين
 الفشل إلى ستؤول خاصة وفلسطين عامة الشام على المؤامرات أن -3

 .وعدته اإلسالم مادة هم الشام أهل وأن. قصر أو الزمن طال مهما والنددار
 يف األكرب الدور لهم يكون أن خاصة للدعاة توجيه الحديث ويف -4
 ماإلسال ضد تحاك التي المؤامرات وفضح ودفظه، الشام يف الدين دماية

 شفهاوك المقدس، بيت وادتالل عليها والسيطرة الشام لتمزيق والمسلمين
 نم المسلمين من وادد كل فيقوم المجرمين، سديل تستدين كي للناس
 .المقدس وبيت وفلسطين الشام تجاه بواجده موقعه
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 الشام المؤمنين دار قر  ع  
 عند جالسًا كنت  : قال ،ڤ الكِنديّ  ن َفيل بن سلمة عن .39
 الخيل، الناس   أذاَل  ،الل رسول يا: رجل   فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول

. أوزارها الحرب   َوضعِت  قد جهاد، ال: وقالوا الّسالَح، ووضعوا
 القتال، جاء اآلن اآلن كَذبوا،: »وقال بوجهه، ملسو هيلع هللا ىلص الل رسول   فأقبل

 قلوَب  لهم الل   وي زيغ   الحّق، على ي قاتِلون أ ّمة   أ ّمتي ِمن يزال وال
 الل، وعد   يأتِيَ  ىوحتّ  ،الّساعة   تقومَ  ىحتّ  منهم، وَيرزقهم أقواٍم،

 يّ إلَ  يوَحى وهو القيامة، يوم إلى الخير   نواصيها يف معقود   والخيل  
َلبٍَّث  غير مقبوض   أّني  ِرقاب كمبعض َيضرِب   أفنادا   َتّتبِعوين وأنتم ،م 

ْقر   بعٍض،  ،(16965/)28 أحمد أخرجه. «الّشام   المؤمنين دار وع 
 . صحيح وإسناده ،(3561) والنسائي
 الحديث راوي بالصحابي التعريف
هو من دضرموت، أصله من و .ميراغ  الت   ثم وينك  الس   يلف  ن   بن سلمة

مرة عنه وروى. اليمن، وسكن دمص. دديثه عند أهل الشام ديب، بن ض   د 
دير ير، بن وج  ه له ما :ي قال ،دديث النسائي يف وله ن ف   .(1)غير 
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 : الغريب معاين
 أهانوها: أي اإلهانة،: اإلذالة: الخيل الناس أذال: قوله: السندي قال

 هاعن الحرب أداة وضعوا أهنم أراد: وقيل فيها، الرغدة بقلة هبا، واستخفوا
 . وأرسلوها
يغ  . ي ميل  : ي ز 
 . متفرقين جماعات: أي: أفناداً 
 لىإ به أشار كأنه وموضعه، أصله أي: األثير ابن قال: المؤمنين دار وعقر

 .أسلم به اإلسالم وأهل منها، آمنا يومئذ الشام يكون أي :الفتن وقت

 للحديث اإلجمالي المعنى
 الجهاد ماض إلى يوم القيامة

 الجزيرة فتح بعد المدين العهد أواخر يف جاء أنه الحديث هذا من الظاهر
 يف الالقت وأن للمسلمين، استقر قد األمر أن الصحابة بعض فظن العربية،

 الناس وضع ،اهلل رسول   يا: ملسو هيلع هللا ىلص للندي أددهم فقال انتهى، قد اهلل سديل
 ،اهلل سديل يف رباطها من بتحويلها وذل  الخيل، وأهانوا ،السالح

 يالندعليهم  فرد. والزرع الحرث يف استعمالها إلى للجهاد، وتخصيصها
 يوم إلى ماض وأنه محكمة، فريضة الجهاد وبين لهم أن كذبوا،: قالف ،ملسو هيلع هللا ىلص

عقود يف نواصيها الخير إلى يوم القيامة بمعنى تشريفها موأن الخيل  ،القيامة
 إلى اإلسالم لواء تحمل األمة هذه من طائفة ستظل وأنهوتكريمها بالجهاد. 

 يدخل الطائفة، هذه يد على عظيمة فتودات هناك وسيكون القيامة، يوم



 فريضة تحرير بيت المقدس، والمحافظة على بالد الشام 202

 

 لهم اهلل   وي زيغ  : ملسو هيلع هللا ىلص بقوله المقصود وهو أفواجًا، اهلل دين يف الناس إثرها ىعل
 .أقوام   قلوب  

ذل   يسفل األعلى، بالرفيق سيلحق قريدًا أنه إليه أودي قد أنه لهم وبين
 هوف للرسالت، الخاتم الدين هو فاإلسالم اإلسالم، نشر وهناية األمر هناية

 عند ول ،زمن عند ول قطر، عند يقف فال الزمان، مر على كافة للناس
 شخص.
 نينشرو األرض يف انتشروا قد عليهم اهلل رضوان الصحابة أن نجد لذا

 ًاشرق األرض أقاصي جيوشهم وصلت دتى الدلدان، ويفتحون اإلسالم،
 هلل،ا سديل يف يجاهدون التاريخ عرب ذل  على المسلمون وتدعهم. وغربًا
 لدانالد يفتحون بالطلب أو – والمسلمين اإلسالم عن دفاعًا – بالدفع سواء

 .وغرهبا األرض شرق يف
يف  ومقدساتنا أرضنا من سلب ما نسرتد أن أردنا إذا هذا عصرنا ويف

 والعد فإن الجهاد، يف ملسو هيلع هللا ىلص ندينا هدي على نسير أن لنا بد فال فلسطين،
 وكما بالقوة، إل يسرتد ل بالقوة أخذ وما السيف، لغة إل يفهم ل الصهيوين

 .أرضًا لو دقًا فيه نستعد ولم ،شيئًا يجد   لم السلمي المسار أن األيام أثدتت
 دولة المسلمين وسلطانهم يف الشام

 فيها يضرب المسلمين بين فتن هناك سيكون أنه ملسو هيلع هللا ىلص الندي لهم بين ثم
أن تكون سيوف المسلمين موجهة إلى ملسو هيلع هللا ىلص لكنه أراد  بعض، رقاب بعضهم

الجهاد يف سديل اهلل، فوجه أنظارهم إلى الفتودات القادمة خارج الجزيرة 
العربية، وعلى رأس هذه الفتودات فتح بالد الشام، ألن الشام ستكون هي 
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دولة اإلسالم والمسلمين، وفيها مركز دضارهتم ومنطلق فتوداهتم فيما 
 ر دار المؤمنين الشام.بعد، فقال: وعق

 الحديث إليه يرشد ما أهم
 .القيامة يوم إلى ماض الجهاد -1
: يقول تعالى فاهلل وأدواته، الجهاد عدة تحصيل إلى األمة دعوة -2

وا﴿ دُّ أ ع  م   و  ه  ا ل  ت م   م  ت ط ع  ة   م ن   اس  و  م ن   ق  ب اط   و  ي ل   ر   .[60: األنفال]﴾ ال خ 
 من دونوسينقل ،الدين لهذا العداد قلوب سيفتح اهلل بأن بشارة فيه -3
 .معه محاربين إلى له محاربين ومن أولياء، إلى له أعداء
 فيها دولة اإلسالم ومنطلق كونس وأنه الشام، بالد بفتح بشارة فيه -4

 .منها المقدس بيت األخص وعلى ،دضارته
 يضربو المسلمين، بين ستقع التي الفتن من تحذير الحديث ويف -5

 .بعض رقابفيها  بعضهم
يوجه اهتمام المسلمين إلى جهاد أعدائهم بدل من التوجه إلى بعضهم  -6

 الدعض.
 ،لواءه ترفع ،الحق على وستدقى األمم، آخر هي األمة هذه أن -7
 .الساعة قيام إلى رسالته وتنشر
 وأن ،للمتخاذلين ول ،للمرجفين بالً  لقواي   أّل  للدعاة توجيه وفيه -8

 ،مكانتها واسرتداد وكرامتها، عزهتا بأن األمة توجيه يف عملهم يواصلوا
 .اهلل سديل يف بالجهاد يكون إنما أرضها من المغتصب واستنقاذ
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  الدجال يقتل السالم عليه عيسى
 فلسطين يف لد بباب

 الل رسول   عليَّ  دخل: قالت رضي الل عنها، عائشة، عن .40
 َت ذكر ،الل رسوَل  يا: قلت «يِك؟بكِ ي   ما: »لي فقال أبكي، وأنا ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،حيٌّ  وأنا الّدجال   جخر  يَ  إن: »ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  رسول   فقال ،يت  كَ فبَ  ،الّدجاَل 
 بأعور، ليَس   رّبكم فإن عدي،بَ  الّدّجال   يخرج وإن موه،ك  يت  فَ كَ 
 ها،تَ ناحي فينزل   دينَة،المَ  ييأتِ  ىحتّ  صبهان،أَ  يهوديةِ  يف يخرج هإنَّ 

 إليه خرجفيَ  كان،لَ مَ  منها ٍب قْ نَ  كل على بواب،أَ  سبعة   يومئذٍ  ولها
 السالم، هعلي عيسى فينزل ،ّد ل   بباِب  فلسطينَ  يأتيَ  ىحتّ  ،هاهلِ أَ  رار  ِش 

 إمامًا ،نة  س ربعينأَ  األرضِ  يف السالم عليه عيسى يمكث   ثمّ  فيقتله،
 وهو ،(24467/)41 أحمداإلمام  رواه. «طًاقِس م   مًاكَ وَح  عدال ،
 .صحيح حديث

 عائشة رضي الل عنهاالتعريف بأم المؤمنين 
أفقه  ،ملسو هيلع هللا ىلصزوجة الندي  ،أم المؤمنين ،عائشة بنت الصديق أبي بكر التيمية

قدل ملسو هيلع هللا ىلص نساء األمة على اإلطالق. هاجر بعائشة أبواها، وتزوجها ندي اهلل 
مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد، وذل  قدل الهجرة بدضعة 
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عليه  -ودخل هبا يف شوال سنة اثنتين، منصرفه  بعامين.قيل: ، وعشر شهراً 
 ،كثيراً  فروت عنه: علمًا من غزوة بدر، وهي ابنة تسع. -الصالة والسالم 

وعائشة ممن ولد يف اإلسالم، وهي أصغر من فاطمة بثماين  فيه. ، مداركًاطيدًا
المدينة  توفيت يف  وهما يدينان الدين.سنين، وكانت تقول: لم أعقل أبوي إّل 

 .(1)للهجرة 57سنة 
 الغريب معاين

 النق ب: الطريق بين جدلين
يهودية أصدهان: أصدهان، ويقال: أصفهان مدينة يف وسط إيران تقع على 

التي  ،واليهودية ّي تتألف من مدينتين متجاورتين: ج   هنر زايندة، كانت قديمًا
قدل الميالد.  586بعد السدي الدابلي سنة  وهاسكنسميت باسم اليهود الذين 

 وما زال يسكن المدينة آلف من اليهود إلى اْلن.
بداب لد، لد: مدينة بفلسطين تقع على بضعة أميال جنوب شرق يافا، 

 بن  ا ودوالي ثالثة أميال شرق توأمها الرملة، قال ياقوت: بداهبا يدرك عيسى
 ه.مريم الدجال فيقتل  

 للحديثالمعنى اإلجمالي 
 القضاء على الدجال بشارة

 ،بموضوع الدجالملسو هيلع هللا ىلص يف هذا الحديث دللة على مدى اهتمام الندي 
وتحذير أمته منه، دتى وصل بعائشة رضى اهلل عنها الدكاء خوفًا من إدراكها 

                                                           

 .2/135« سير أعالم الندالء»انظر  (1)
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 وأن يطمئن أصحابه، فدين لهم جملةّ  ،ي عنهاسرّ أن ي  ملسو هيلع هللا ىلص ظهوره، فأراد الندي 
 من الدشائر الحاسمة بنهاية فتنة الدجال:

ج إن األولى: قوله: ، وأنا الّدجال   ي خر  موه. فدين لهم أنه  ديٌّ يت ك  ف  ك 
ى ، وفيه دللة علملسو هيلع هللا ىلصسيتولى أمر القضاء على الدجال إن ظهر يف دياة الندي 

، وأنه متوقع ظهوره يف أي ملسو هيلع هللا ىلصأن وقت ظهور الدجال كان خفيًا على الندي 
 زمان.

تدس عليه ول يل ،فال يفتن به ،دركهه دتى يعلمه من ي  ت  ن صفة: بيّ الثاني
عى األلوهية وهو على هذه الحالة من النقص. وفيه دّ وي   ،أمره، فهو أعور

وهي المدالغة يف  ،ولذل  سمي الدجال ،دليل على كذبه وادعائه بالداطل
 الكذب والتضليل.

 الص من شرورهبقتله، والتغلب عليه والخملسو هيلع هللا ىلص الثالثة: بشر الندي 
وآثامه، وبين من الذي سيقتله، وهو عيسى عليه السالم، وبين المكان الذي 
يقتل فيه، وهو مدينة اللد يف فلسطين، وبين أن اليهود سيكونون جيشه 

 م سدعون ألفًا من يهودية أصفهان.وخاصته، وأهن
الذي كما جاء يف الحديث  ،أن هناك أربعة أماكن معصومة منهالرابعة: 

أنذرتكم »: قال ملسو هيلع هللا ىلص الندي أنبإسناد صحيح، ( 23139) أدمداإلمام  هروا
 ل يأيت أربعة مساجد: الكعدة، ومسجد . ثم قال:وهو ممسوح العين ،المسيح

 «. الرسول، والمسجد األقصى، والطور
الخامسة: أن األمن والسالم واإلسالم سيعم الدالد والعداد سنوات طويلة 

 يد ندي اهلل عيسى عليه السالم.بعد مقتل الدجال، وذل  على 
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 فلسطين مقبرة الدجال وجنوده
يف هذا الحديث أن هناية الدجال ستكون يف أرض ملسو هيلع هللا ىلص وقد بين الندي 

فلسطين، وكذل  اليهود الذين سيأتون معه من يهودية أصدهان، وما زال 
اليهود يف أصدهان قدل اإلسالم إلى يومنا هذا، ثم يأتون يف آخر الزمان مع 

 . (1)إلى فلسطين ليتم القضاء عليهم الدجال

 أهم ما يرشد إليه الحديث
وبيان عالمات  ،وأنه كذاب ،يف الحديث كشف عن صفة الدجال -1

 الكذب.

، ملسو هيلع هللا ىلصطمأنة المسلمين بأهنم معصومون من الدجال يف دياة الندي  -2
يف أمره، وبعد مماته بالتعرملسو هيلع هللا ىلص وبعد مماته، أما يف دياته لتولي الندي 

 مقتله.وعه بصفاته وصفة أتدا

ال، وأنه سيقتل الدج ،عليه السالم مريمبن ا فيه بشارة بنزول عيسى -3
 وأنه سيحكم باإلسالم.

وفيها مصارع الجدابرة  ،أرض فلسطين أرض الطهر والربكة -4
 وأعظمها مصرع الدجال وأتداعه من اليهود. والطغاة.

ويف هذا الحديث توجيه للدعاة والعلماء أن يعلموا الناس مثل هذه  -5
ويدينوا لهم مكانة بيت  ،ويحذروهم من هذه الفتن ،رئالدشا

وهذه األرض المداركة. ،المقدس
                                                           

 ود.وقد سدق الكالم مفصال يف دديث قتال اليه (1)
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 قائمة املراجع

مفرج، بن  محمدبن  مفلحبن  محمد، اْلداب الشرعية والمنح المرعية .1
، هـ(763، شمس الدين المقدسي الحندلي )المتوىف: اهلل عددأبو 

طدعة ، التحقيق  الشيخ شعيب األرنؤوط  وعمر القيام، مؤسسة الرسالة
 .األولى

 يمعدد الكربن  محمدبن  أبي الكرم محمدبن  أبو الحسن علي، أسد الغابة .2
األثير )المتوىف: ابن  عدد الوادد الشيداين الجزري، عز الدينبن ا

 .م1989 -هـ 1409، بيروت –دار الفكر  ، هـ(630
 أدمدن ب محمدبن  عليبن  أبو الفضل أدمد ، اإلصابة يف تمييز الصحابة .3

عادل أدمد عدد ، تحقيق هـ(852سقالين )المتوىف: دجر العبن ا
الطدعة ، بيروت –دار الكتب العلمية ، وعلى محمد معوض ،الموجود
 هـ 1415 -األولى 

 رمحمد المختابن  محمد األمين ،أضواء الديان يف إيضاح القرآن بالقرآن .4
دار الفكر  ، هـ(1393 :عدد القادر الجكني الشنقيطي )المتوىفبن ا

 .م 1995 -هـ  1415 ،لدنان –بيروت  ،للطداعة و النشر و التوزيع
بن  أيوببن  أبي بكربن  محمد، إعالم الموقعين عن رب العالمين .5

تحقيق ، هـ(751قيم الجوزية )المتوىف: ابن  سعد شمس الدين
 الطدعة، يروتب –دار الكتب العلمية ، السالم إبراهيم محمد عدد

 .م1991 - هـ1411األولى، 
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فارس، الزركلي بن  عليبن  محمدبن  محمودبن  خير الدين ،األعالم .6
الطدعة الخامسة ، دار العلم للماليين ،هـ(1396الدمشقي )المتوىف: 

 .م 2002أيار / مايو  -عشر 
ي كثير القرشي الدصربن  عمربن  أبو الفداء إسماعيل، الدداية والنهاية .7

عدد المحسن بن  اهلل عددتحقيق ، هـ(774ثم الدمشقي )المتوىف: 
، األولى الطدعة، دار هجر للطداعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،الرتكي
 .م 1997 -هـ  1418

بن  محمدن ب عليبن  أبو الفضل أدمد، تدصير المنتده بتحرير المشتده .8
تحقيق محمد علي ، هـ(852دجر العسقالين )المتوىف: بن  أدمد
 –المكتدة العلمية، بيروت ، لدجاويمراجعة: علي محمد ا، النجار
 .لدنان

ي كثير القرشبن  عمربن  أبو الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم .9
محمد بن  سامي، تحقيق هـ(774الدصري ثم الدمشقي )المتوىف: 

 .م 1999 -هـ 1420الطدعة الثانية ، دار طيدة للنشر والتوزيع، سالمة
 يوسف،بن  عدد الردمنبن  يوسف، ذيب الكمال يف أسماء الرجالهت .10

الزكي أبي محمد القضاعي الكلدي ابن  أبو الحجاج، جمال الدين
مؤسسة ، د. بشار عواد معروف،  تحقيق هـ(742المزي )المتوىف: 

 م.1980 – 1400الطدعة األولى، . بيروت –الرسالة 
، الدكتور همام عدد الرديم هتذيب موسوعة الفتن وأشراط الساعة .11

محمد همام ملحم، والدكتور هيثم عدد الغفور  سعيد، والدكتور
 م.2016هـ،  1437صربي، دار الديان، الطدعة األولى 
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ن ب العداسبن  إدريسبن  محمد اهلل عددالشافعي أبو ، لإلمام الرسالة .12
عدد مناف المطلدي القرشي المكي بن  عدد المطلببن  شافعبن  عثمان

 الطدعة، الحلدي، مصرمكتده ، أدمد شاكر ، تحقيقهـ(204)المتوىف: 
 .م1940هـ/1358األولى، 

يزيد القزويني )المتوىف: بن  محمد اهلل عددأبو ، ماجهابن  سنن .13
د كامل قره و ،عادل مرشدو ، شعيب األرنؤوط، تحقيق هـ(273 محم 
دد الّلطيف درز اهلل، وبللي الطدعة األولى، ، دار الرسالة العالمية، ع 

 .م 2009 -هـ  1430
تاين )المتوىف: بن  أبو داود سليمان، دسنن أبي داو .14 س  ج  األشعث السِّ

يب األرنؤوط ، تحقيق هـ(275 د كام ل قره بلليوشع  م  دار الرسالة ، مح 
 م 2009 -هـ  1430الطدعة األولى، ، العالمية

رةبن  عيسىبن  محمد، سنن الرتمذي .15 و  الضحاك، بن  موسىبن  س 
أدمد محمد  تحقيق وتعليق:، هـ(279الرتمذي، أبو عيسى )المتوىف: 

وإبراهيم عطوة ، (3ومحمد فؤاد عدد الداقي )جـ ، (2، 1شاكر )جـ 
شركة مكتدة ومطدعة ، (5، 4عوض المدرس يف األزهر الشريف )جـ 

 .م1975 -هـ  1395الطدعة الثانية، ، مصر –مصطفى الدابي الحلدي 
 انعثمبن  أدمدبن  محمد اهلل عددشمس الدين أبو ، سير أعالم الندالء .16

اي ماز الذهدي )المتوىفبن ا مجموعة من المحققين  ، تحقيق هـ(748 :ق 
 ،الطدعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، ؤوطإشراف الشيخ شعيب األرنب

 .م1985هـ /  1405
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 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور سول اهلل)صحيح الدخاري،   .17
إشراف الشيخ مجموعة من المحققين ب تحقيق (، وسننه وأيامه ملسو هيلع هللا ىلص

 ،األولىالطدعة  دمشق -العالمية  مؤسسة الرسالة، ؤوطشعيب األرن
 .م 2011هـ /  1432

القيم: هتذيب سنن ابن  عون المعدود شرح سنن أبي داود، ومعه داشية .18
 بن عليبن  أميربن  محمد أشرف، أبي داود وإيضاح علله ومشكالته

يم آبادي ديدر، أبو عدد الردمن، شرف الحق، الصديقي، العظ
الطدعة الثانية، ، بيروت –دار الكتب العلمية  ، هـ(1329)المتوىف: 

 هـ 1415
 محمد بن عليبن  أبو الفضل أدمد، فتح الداري شرح صحيح الدخاري .19

 ،عادل مرشد، تحقيق هـ(852دجر العسقالين )المتوىف: بن  أدمدبن ا
الرسالة  . مؤسسةوأدمد برهوم ،وهيثم عدد الغفور ،وسعيد اللحام

 .العالمية
سيد قطب إبراهيم دسين الشاربي )المتوىف: ، يف ظالل القرآن .20

 -الطدعة السابعة عشر ، القاهرة - بيروت -دار الشروق ، هـ(1385
 .هـ1412

جمال الدين أبو الفرج عدد ، كشف المشكل من دديث الصحيحين .21
علي  ، تحقيق هـ(597محمد الجوزي )المتوىف: بن  عليبن  الردمن

 .الرياض –دار الوطن ، ين الدوابدس
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 أبو عدد الردمن أدمد(، السنن الصغرى للنسائي)المجتدى من السنن  .22
تحقيق: ، هـ(303علي الخراساين، النسائي )المتوىف: بن  شعيببن ا

 .عدد الفتاح أبو غدة
 حمدمبن ا عدد اهللبن  أبو عدد اهلل محمد ،المستدرك على الصحيحين .23

هـ(، طدعة دار 405المتوىف: الحاكم النيسابوري، ) ،دمدويهبن ا
 .الهندية الطدعة عن والمصورة بيروت، –المعرفة 

ن ب دندلبن  محمدبن  أدمد اهلل عدددندل، أبو بن  مسند اإلمام أدمد .24
تحقيق الشيخ شعيب هـ(، 241أسد الشيداين )المتوىف: بن  هالل

 -هـ  1421األولى، ن، مؤسسة الرسالة، الطدعة: ياألرنؤوط  وآخر
 م. 2001

، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  .25
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوىف: بن  مسلماإلمام 
 –دار إدياء الرتاث العربي ، محمد فؤاد عدد الداقي ، تحقيقهـ(261

 .بيروت
 الحسنن ب عمربن  اهلل محمد أبو عدد(، التفسير الكدير)مفاتيح الغيب  .26

الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري بن ا
 الطدعة الثالثة، بيروت - دار إدياء الرتاث العربي، هـ(606)المتوىف: 

 هـ. 1420 -

 أبو زكريا محيي الدين يحيى، الحجاجبن  المنهاج شرح صحيح مسلم .27
 –ار إدياء الرتاث العربي د، هـ(676شرف النووي )المتوىف: بن ا

 1392الطدعة الثانية، ، بيروت
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ن ب مجد الدين أبو السعادات المدارك، النهاية يف غريب الحديث واألثر .28
ير األثابن  عدد الكريم الشيداين الجزريابن  محمدبن  محمدبن  محمد

، م1979 -هـ 1399بيروت،  -المكتدة العلمية ، هـ(606)المتوىف: 
                                                                                                                                    .محمود محمد الطناديو ،يالزاو تحقيق: طاهر أدمد
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