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  ةةةةودرايودرايودرايودراي    ةةةةروايروايروايرواي    ههههفيفيفيفي    واحملققنيواحملققنيواحملققنيواحملققني    ءءءءقوال العلامقوال العلامقوال العلامقوال العلام) أ ) أ ) أ ) أ ۱۱۱۱((((
من   ٔانه رجعه وسمللي ع  صىل هللايبعن الن ث عرشاحلديث الثال: )۳۹٥: ۲شاف (ك خترجي ال  يف يالزيلع افظحلاقال 

ىل اجلهاد االٔ صغمن اجلهاد االٔ  ارجعن: بعض غزواته فقال
[
 دهكذا من غري سـن ٢لثعليبذكره او ، جدا  ١يبغر  :قلت،  كربر ا

  .تعاىل شاء هللا نإ رھام كذ وسـئايت النسايئ ةورواي يالبيھق ةرواي رك، مث ذ ، انتھـی

وما اجلهاد  :قالوا، كرب ىل اجلهاد االٔ من اجلهاد أالصغر إ  رجعنا): (٤۲٤: ۱( ءشف اخلفاك  يف العجلوين ةالعالمقال و 
وهو من �م ٕابراهمي بن ، ٔاللسـنة هو مشهور عىل ا :قال احلافظ ابن جحر يف تسديد القوس، |اد القلب)  :قال ؟كرباالٔ 
ورواه اخلطيب يف %رخيه ، رواه بسـند ضعيف عن جابر  : ٤العرايق قال،  ٣احلديث يف إالحياء :، ؤاقول ، انهتـى �بع  يبأ 

فقال عليه الصالة والسالم: قدممت خري مقدم وقدممت من اجلهاد ، قدم النيب صىل هللا عليه وسمل من غزاة  :عن جابر بلفظ
من  رجعنا: ، واملشهور عىل أاللسـنة ، انهتـى قالوا: وما اجلهاد االٔكرب؟ قال: جماهدة العبد هواه، أالصغر ٕاىل اجلهاد االٔكرب 

  .، انهتـى ففيه اقتصار، قيه دون �، اجلهاد أالصغر ٕاىل اجلهاد االٔكرب 

 الق،  ىل اجلهاد االٔكربصغر إ من اجلهاد االٔ  ارجعن ماله السيقو� عل  ):٥۱۳: ۲( يالفتح السامو  يف ياملناو الشـيخ وقال 
واخلطيب  ٥سـند الفردوسم  ، فقد ٔاخرجه ا�يلمي يف ة نظرهعس ب منه معيا جع ، ؤاقول: هذ وعافمر ال ٔاعرفه  :يوطيسـ ال 
،  فس وهواها|اد الن،  كربىل اجلهاد االٔ صغر إ قدممت من اجلهاد االٔ : ظيث جابر مرفوعا بلفدمن ح ٦خيهي يف %ر دادالبغ

  .)٥۱۱: ٤، وراجع فيض القدير ( يانتھـی قول املناو 

                                                           

١
رشح کتاب التوحيد من  يف يشـيخنا حمدث العرص محمد يونس اجلونفور هغريب الوجود ال غريب إالسـناد ، ٔافاد هن غريب معناقوابن املل يقول الزيلع  

  ري ٕاليه.) يش٢٩٣: ١مقدمة البدر املنري (بن امللقن يف �م ا، و  ه: مل ٔاجدبد� ةا�راي ابن جحر يفيقول  ا، و )۲۳۸(صـ  ة�الٔردي يحصيح البخار 
٢

) حتت قول هللا عز وجل وجاھدوا يف هللا حق ´اده ، والظاھر ٔان من جاء بعده من ٥۳: ۷كذا ذکره يف تفسريه الكشف والبيان عن تفسري القرآن (  
سـبة نظر ، وتويف الطرباين ٔان يف الن  غري) ۱۲۸: ۷املفرسين تبعوه يف نقل ھذه الرواية ، وقد ذكر ھذه الرواية قب¸ إالمام الطرباين يف التفسري املنسوب ٕاليه (

والثعليب تويف سـنة سـبع وعرشين ؤاربع مائة كام يف سري ) ، ۱۲۸: ۱٦( ءثالث مائة وعاش مائة عام وعرشة ٔاشھر كام يف سري ٔاعالم النبالسـتني و  سـنة
 ٔامحد ٕاحساق ٔابو التفسري شـيخ العالمة احلافظ و إالمام) ومل ٔاجد سـنة مو�ه يف املصادر املتيرسة ، مث ال خيفی عليك ٔان الثعليب ھ٤۳۷: ۱۷( ءٔاعالم النبال

 السامع ، واسع احلديث كثري ): اكن٤۰: ۱۲العمل لكنه حاطب ليل ، قال احلافظ ابن كثري يف البداية والنھاية ( ٔاوعية ٔاحد ، النيسابوري ٕابراهمي بن محمد بن
 اكن لكن دينو  خري ذا اكن نفسه يف ) : الثعليب۸٤الفتين يف تذكرة املوضوعات (صـ وقال الشـيخ انتھـی ، كثري ،  يشء الغرائب من كتبه يف يوجد ولهذا

 من نق¸ ما ): ٔاما۱۲: ۷وقال شـيخ إالسالم ابن تميية يف منھاج السـنة (انتھـی ، ، کتب التفسري من حصيح وضعيف وموضوع  ينقل ما وجد يفليل  حاطب
  .املوضوعة أالحاديث من طائفة يروي الثعليب ٔان �حلديث العمل ٔاهل ٔامجع فقد الثعليب تفسري

كرب ، ىل االٔ إ صغر رجعنا من الÌاد االٔ  :هللا عنھم كرب ´اد النفس ، كام قال بعض الصحابة ريض: والÌاد االٔ )٤٤۲: ۲( حياءاالٕ  الغزاىل يفإالمام قال   ٣
   .يعنون ´اد النفس

حياء من أالخبار  يفقال العرايق  ٤
[
ي يف الزھد من حديث جابر وقال: ھذا البيھق ه): ٔاخرج۸۸۲: ۳( املغين عن محل أالسفار يف أالسفار يف خترجي ما يف اال

 .ضعف هٕاسـناد في
مبٔاثور اخلطاب ، والظاھر ٔان الفردوس  مسـند الفردوس املطبوع عىل ھامش جده يفمل أ  لكين يىل ا�يلمإ وغريه  )٦۱٦: ٤( كزن العامل وكذÐ عزاه يف  ٥

 .الفردوس كذÐ مل ٔاجده يف، و  تسديد القوس بدليل ٔان احلافظ ابن جحر تلكم عىل احلديث يف املطبوع جزء يسري من مسـند الفردوس
 .احلديث ) ، وسـئايت۹۷٤: ۱۳(  ٦
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ن ابن جحر أ احلافظ حج قول ر مع تساھ¸ هنك الرواÖت ، ل  اطلع عىل تÕ ين السـيوطأ  عملأ  وهللايغلب عىل الظن و 
 هم� اخلطيب يف ةعىل رواي ه، مث وجدت ترصحي اطالع عب� يبأ براھمي بن إ م �من  منا ھوإ مل يثبت مرفوعا ، و  احلديث

اد | :؟ قالكرباالٔ  وما اجلهاد :كرب، قالوااالٔ  ىل اجلهاداد أالصغر إ هرجعنا من اجل  ):۱۲٥صـ ( ، فقال ةا�رر املنترث  يف
كىن �م ٕابراهمي بن ٔايب عب� يف ال ، وهو من  أاللسـنةالقوس: هو مشهور عىلر يف تسديد بن جحاقال احلافظ  ، بلقال

،  اة �ز دم النيب صىل هللا عليه وسمل من غقيب يف %رخيه من حديث جابر قال: ؤاقول: وروى اخلط ،  انهتـى ،  للنسايئ
ىل اجل ، وقدممت من اجلهاد  : قدممت خري مقدمليه وسملع   هللاصىل رسول هللا مفقال هل

[
ا ، قالوا: وم ربكهاد االٔ أالصغر ا

: ۲( ةالسعاي يف ينو ك الل  ةر العالمك، وذ يم السـيوط�، انتھـی  جماهدة العبد هواه :لاهللا؟ ق  رسولÖكرب جلهاد االٔ ا
  .ثبتھاأ  هناكٔ ف ياخلطيب نقال عن السـيوط ة) رواي۱٦۹

 ، هو مشهور عىل أاللسـنة :يد القوس يف تسدينالالعسق قال ):۲۰٦صـ ( ةرسار املرفوعاالٔ  يف يالقار  عيل الاملوقال 
من  ييھقىل الب إ  ونسـبه العرايق، حياء ذكر احلديث يف االٕ  :قلت،  سايئن ل عب� يف الكىن ل  يبأ مي بن اهر ب�م إ وهو من 

  .يعن السـيوطنقال  آنفا ةاخلطيب السابق ةر روايك، انتھـی ، مث ذ فه ضعيسـناد ف هذا إ  :وقال،  حديث جابر

 :تبوك غزوة يف قال ٔانه بعضهم يرويه اي احلديث ٔاما: )۱۹۷: ۱۱( هفتاوي يف ابن تمييةاحلافظ  سالموقال شـيخ االٕ 
 وسمل عليه هللا صىل النيب بأقوال املعرفة ٔاهل من ٔاحد يروه ومل،  � ٔاصل فال ، االٔكرب اجلهاد ٕاىل أالصغر اجلهاد من رجعنا
 من القاعدون يسـتوي ال: تعاىل هللا قال،  إالنسان به تطوع ما ٔافضل هو بل ، أالعامل ٔاعظم من الكفار و|اد،  ؤافعا�
 القاعدين عىل ؤانفسهم بأمواهلم اéاهدين هللا فضل،  ؤانفسهم بأمواهلم هللا سبيل يف واéاهدون الرضر ٔاويل غري املؤمنني
 وعامرة احلاج سقاية ٔاجعلمت: تعاىل وقال ، عظê ٔاجرا القاعدين عىل اéاهدين هللا وفضل،  احلسـىن هللا وعد و�،  درجة
،  الظاملني القوم دييھ ال وهللا،  هللا عند يسـتوون ال،  هللا سبيل يف وجاهد االٓخر واليوم �ì آمن مكن احلرام املسجد
 مربھ يبرشمه ، الفائزون مه ؤاولئك،  هللا عند درجة ٔاعظم ؤانفسهم بأمواهلم هللا سبيل يف وجاهدوا وهاجروا آمنوا اين
 ٧مسمل حصيح يف وثبت،  عظمي ٔاجر عنده هللا ٕان،  ٔابدا افيھ خا�ين،  مقمي نعمي افيھ هلم وجنات ورضوان منه برمحة
 معال ٔامعل ٔاال ٔا�يل ما: رجل فقال وسمل عليه هللا صىل النيب عند كنت: قال عنه هللا ريض بشري بن النعامن عن وغريه
 عيل وقال،  احلرام املسجد ٔامعر ٔان ٕاال إالسالم بعد معال ٔامعل ٔان ٔا�يل ما: آخر وقال،  احلاج ٔاسقي ٔان ٕاال إالسالم بعد
 عليه هللا صىل هللا رسول منرب عند ٔاصواتمك ترفعوا ال: معر فقال،  ذكرمتا مما ٔافضل هللا سبيل يف اجلهاد :طالب ٔايب بن

 مسعود بن هللا عبد عن ٨الصحيحني ويف،  االٓية هذه تعاىل هللا فأنزل،  فسأ�،  سألته الصالة قضيت ٕاذا ولكن،  وسمل
 ٔاي؟ مث :قلت،  اوقتھ عىل الصالة :قال وجل؟ عز هللا عند ٔافضل أالعامل ٔاي ، هللا رسول Ö قلت: قال عنه هللا ريض
 ولو،  وسمل عليه هللا صىل هللا رسول نبھ حدثين: قال،  هللا سبيل يف اجلهاد: قال أي؟ مث:  قلت ، الوا�ين بر: قال

 يف و|اد �ì ٕاميان: قال ٔافضل؟ أالعامل ٔاي :سـئل ٔانه وسمل عليه هللا صىل عنه ٩الصحيحني ويف،  لزادين اسزتدته

                                                           

٧  )۱۸۷۹(. 
 .)٥۸) ومسمل (۹۷۰٥و  ۲۷۸۲و  ۲۷٥( ئاخرجه البخار   ٨
 .)۸۳) ومسمل (۱۹٥۱و  ٦۲( ئاخرجه البخار   ٩



�� ��������� ��
�� �� �
	��  

~ 5 ~ 

 

 ٔاخربين هللا رسول Ö :وسمل عليه هللا صىل � قال رجال نأ  ١٠الصحيحني ويف،  مربور جح :قال ماذا؟ مث: قيل،  سبي¸
 اéاهد خرج ٕاذا تسـتطيع هل: قال،  به فأخربين :قال،  تطيقه ال ٔاو تسـتطيعه ال: قال،  هللا سبيل يف اجلهاد يعدل بعمل
 ملا وصاه ٔانه وسمل عليه هللا صىل النيب عن عنه هللا ريض معاذ عن ١١السنن ويف ، تفرت وال وتقوم تفطر وال تصوم ٔان
 معاذ Ö: ١٢وقال،  حسن خبلق الناس وخالق متحها احلسـنة السيئة ؤاتبع كنت حيþ هللا اتق معاذ Ö: فقال المين ٕاىل بعثه
 :رديفه وهو �١٣ وقال،  عبادتك وحسن وشكرك ذكرك عىل ٔاعين اللهم: صالة لك دبر يف تقول ٔان تدع فال ٔالحبك ٕاين
Ö شيئا به يرشكوا وال يعبدوه ٔان معليھ حقه: قال،  ٔاعمل ورسو� هللا :قلت ؟عباده عىل هللا حق ما ٔاتدري،  معاذ  ،

: ١٤ملعاذ ٔايضا وقال،  ميعذبھ ٔاال عليه حقهم: قال،  ٔاعمل ورسو� هللا:  قلت ذÐ؟ فعلوا ٕاذا هللا عىل العباد حق ما ٔاتدري
   .هللا سبيل يف اجلهاد سـنامه وذروة الصالة ومعوده إالسالم أالمر رٔاس

 ي(أ سـئل شـيخنا ، و   ربكاالٔ  اجلهادىل إ صغر االٔ  اجلهادرجعنا من ): ۳۰۳: ۳( يف الفروع احلنبيلبن مفلح ااحملقق  وقال
قو�:  مرفوعا يف يوذکره البغو ،  ، وٕامنا يذكره بعض من صنف يف الرقائق ال يصح :قال،  عن هذا اخلرب مرفوعا) ةابن تميي

  .انتھـیهللا حق ´ادە ،  وجاهدوا يف

عز  تفسري قول هللا فقال يف،  ابن تمييةسالم شـيخ االٕ  يرأ  يعىل تفسري البيضاو  هتعليقزكرÖ أالنصاري يف الشـيخ  قرأ و 
ام قال ك صل �رب ، ال أ كاالٔ  اجلهادىل إ صغر االٔ  اجلهادرجعنا من ‘: جرا عظêاéاھدين عىل القاعدين أ  وفضل هللا’وجل 
رواه البهيقي : ‘هحق ´اد هللا دوا يفهوجا’عز وجل  تفسري قول هللا يف وقال يف موضع آخر،  ةبن تمييا�ين  يتق ةالعالم
 ةمن ا	طوط هقد نقلت، و نوار التزنيل أ  ي، انتھـی من فتح اجلليل ببيان خف ، وقال غريه: ال ٔاصل � ف ٕاسـنادهوضع

   ١٥.نرتنتعىل االٕ  ةاملوجود

  بعض الغرائب من أالخباريفوقال: ٕاذ  من غرائب أالخبار )٤٥۸: ۳املظفر السمعاين يف التفسري ( ٔابوالشـيخ  هقد عدو 
 جلهاد�وعىن ،  ربكاالٔ د اههاد أالصغر ٕاىل اجل من اجل  ارجعن: الملا رجع من غزوة تبوك قوسمل  هعلي صىل هللا يبٔان الن

 يالبغو صغر رب واالٔ كاالٔ  اجلهاد فرس ومبث¸قلت: ، انتھـی ،  مع النفس اجلهاد ربكالٔ ، و�جلهاد ا ارأالصغر هو اجلهاد مع الكف
   .)٤۰۲: ٥( هتفسري  يف

اéاهدين عىل القاعدين ٔاجرا وفضل هللا ’عز وجل  قول هللا حتت) ۱۹٤: ۱۱(بري ك التفسري ال  يف يمام الراز وقال االٕ 
êاهد �ملال والنفس فقط ، وٕاال حصل التكرار ، فوجب ٔان يكون  ‘:عظéاهد هو اéوال ميكن ٔان يكون املراد من هذا ا

، والقلب  من اكن جماهدا عىل إالطالق يف لك أالمور ، ٔاعين يف معل الظاهر ، وهو اجلهاد �لنفس واملال املراد منه
حاصل هذا اجلهاد ، و   كربمن اجلهاد أالصغر ٕاىل اجلهاد االٔ  رجعنا: ، كام قال عليه السالم ٔانواع اéاهدةٔارشف  وهو

                                                           

 .)۱۸۷۸) ومسمل (٥۲۷۸( ئاخرجه البخار   ١٠
 .)۰٦۲۲۰) ؤامحد (۱۹۸۷( ئاخرجه الرتمذ  ١١
 .)۱۰۱۰) واحلامك (۱۳۰۳( ) والنسايئ۲۲٥۱ٔاخرجه ٔابو داود (  ١٢
 .)۳۰) ومسمل (۷۳۷۳( ئاخرجه البخار   ١٣
 .)۰۸٤۲واحلامك () ۳۹۷۳) وابن ماجه (۸٦۲۲۰و  ۷٤۲۲۰ٔاخرجه ٔامحد (  ١٤
 _makhtot.pdf/3889http://www.alukah.net/manu/files/manuscript: حيمل عىل الرابط التايل  ١٥
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ب¸ ال جرم جعل ٔاعىل مما ق  رصف القلب من �لتفات ٕاىل غري هللا ، ٕاىل �سـتغراق يف طاعة هللا ، وملا اكن هذا املقام
  .توفضي� هذا الثاين درجا فضي� أالول درجة

 ويلال يسـتوی القاعدون من املٔومنني غري أ ’عز وجل  تفسري قول هللا ) يف۱۸۲: ٤( مام االٓلويسقال االٕ ما  الراحجلکن 
فار ، ومن كولني من جاھد ال: وقيل املراد من اéاھدين االٔ ةينفسھم ، االٓ موالھم وأ �ٔ  سبيل هللا الرضر واéاھدون يف

رجعنا من  :والسالم ةالصال هعلي قو� هام يدل عليكجر ملزيد فضلھم االٔ  ، و زيد لھم يف هخرين من جاھد نفساéاھدين االٓ 
ام قال ك،  صل �ال أ  هر كذ ي، واحلديث ا ن السـياق وسبب الزنول Öٔبيان ذÐأ  هرب، وفيكاالٔ  اجلهادىل إ صغر االٔ  اجلهاد

  .ھـیاحملدثون ، انت 

جابر قال: قدم عىل رسول هللا  قي وغريه عنھٔاخرج البي ‘: هحق ´اد هللا وجاھدوا يف’عز وجل  تفسري قول هللا يفوقال 
 :كرب؟ قالوما اجلهاد االٔ  :قيل، رب كقدممت خري مقدم من اجلهاد أالصغر ٕاىل اجلهاد االٔ  : قوم غزاة فقالصىل هللا عليه وسمل
 القايض ةعناي يف هوحنو قلت: ،  )۱۹۸: ۹( روح املعاين کذا يف،  يف مث¸ مغتفر ويف ٕاسـناده ضعف،  جماهدة العبد هواه

الشـيخ  همن مٔولف نق¸ لويساالٓ  ناھر أ ، فالظ يالشھاب عىل البيضاو  ةاشـيوھو مشھور حب، ) ۳۱٥: ٦( الرايض ةفايكو 
  .ةواسع ةتعاىل رمح هللا هرمح ٔامحد بن محمد بن معر اخلفا� املرصي احلنفيشھاب ا�ين ، وھو  اخلفا�

 الكفار والكبري جماهدة وكبري ، فالصغري صغري: |ادان اجلهاد أن والثالث): ۱٤۰۷: ۳( هتفسري  يف صفھاينوقال الراغب االٔ 
 |ادك: وبقو� كرب ،االٔ  |اد ٕاىل أالصغر |اد من رجعنا: والسالم الصالة عليه قو� دل ذÐ وعىل ، النفس جماهدة

العدو  جماهدة عليه هان ا�نيا غلب ومن ، ا�نيا جاهد فقد نفسه جاهد من ٔالن ، ٔاعظم النفس جماهدة اكن هواك ، وٕامنا
  .لها تعظê ��رجات النفس مبجاهدة ، خفص

ٔاي يف ذاته  هللا وجاھدوا يف: مث ٔامرمه مبا هو سـنام ا�ين ؤاعظم ٔاعام� ، فقال): ٥٥٦: ۳فتح القدير ( يف يناكوقال الشو
فتح البيان  يف ه، انتھـی ، وحنو   م ٕاذا غزوا بالد املسلمنيھ، وهو الغزو للكفار ومدافعت  كرباجلهاد االٔ  ومن ٔاج¸ ، واملراد به

  .)۸۸: ۹( صديق حسن خان القنو�لمقاصد القرآن  يف

²���³´�µ¶7 i8� 7 �D·�
�¸���"KLM+�T¹�º��»�¼�� i�¤�����	½¤��¾���<�>¿À�/��’ ىل إ صغر االٔ  اجلهادرجعنا من

�� کرباالٔ  J��F�E�7 #D�����g�¡� iÁ�	¶��B�&�Â��N�TU�V�F��WX�Ã�Ä�&�Å�Æ� % �$s�Ç�4����È�	O�N� KG# HI
(&�Â��É�/� % �$s�Ê�Ë�+���ÌÍ�!�Â��N���
�¸����ÎÏ����B�&�Ð7 "8� "Ñ@7 #De�ÒN+�/�����<�>¿À


�¸���"KLM+�7 i �DÓ��Ô�Õ� %Ö�&�×@�g�Øy�Ù�Ú��Û��	½¤��¾���#�ÜÝ���Þ�����  
��� � " �$��+����Kßàiá�â�ÎÏ��B�&� � "�Í�	ã���	O���
�¸�� �"KLM+��ä@�Øy� #åæ�7i �DÓ��Ô�Õ� %Ö�Ã�N�	ç�5��+

µ¶7 i8�RS(�´�µ���è��� � ³´�é(&��ê� % �$s� �1@7i iD���c����+��(�&� � "�a� ����ë��ì��	O���<�>¿À�/�í�
�� i���@��îï�����B�&� � "�Í� " #$� %�����+ð����B����ñ���(&�/��ò��+ð���[�g�xy�óô�õ
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�+ð���<�öÀ�÷�/� % �$s�B�!�@����4�ø�ù(&�ú���@��B�!�@�`��������@��ÂX�û(�&�ü@�g�<
���Âý���í�����(=a�)�@��îï���cþ�+�����B�&�@�`��������@��é(=Ï��������Í��+���

�³&�� � %Ö�Ç� % �$s���/���t�cd����RS(&��� اھد من جاھدé١٦هللا ةطاع يف هنفسا �Þ��7i �D����	Ý
�����  

�� #åæ�����e�� � � i�¤�����@� % �$���¾�������� �³´�µ¶7 i8�
�¸���"KLM+�Â���Õ��&�� �� �Q�<�������+�c�

��&�� "�Í� 7��"oi���<��� ���&�� "�aÍ��� ������@��+�� "23��Ý�Þ�Ä���#��Q������������������Í�� �}�
��+�!��7 i"i #$%�����������  


��&'�()��ª@� #åæ�����LM+�c'�F��"K����
��µ¶7 i8�7 �D·´� ��  
مس ، هو مالزمة الثغر حلفظ عورة املسلمني والر�ط احلقيقي  Ðٔاعظم القهر ا من ھا ملا في ھ�لنسـبة ٕالي ال يسـتحق ذ

، فٕان هذه أالعامل  اھقلع ماكئد الشـيطان من مجيع ٔاجزائ ا و ھ، ومقع شهوات  ويه نفسه أالمارة �لسوء، إالنسان  ٔالعدى عدو
، ، فاكنت يه الر�ط احلقيقي  تسد طرق الشـيطان والهوى عن النفس وتقهرها ومتنعها من قبول الوسواس والشهوات

ٕاىل |اد النفس،  ٔاي من |اد العدو،  من اجلهاد أالصغر ٕاىل اجلهاد االٔكرب رجعنا خلرب، ويف هذا ٔاعظم تأييد  وهو اجلهاد
تمكيل النفس خبرو|ا عن  ٕامنا رشع �خلروج عن النفس وأالوالد وأالموال ٕالعالء لكمة هللا تعاىل مع ٕاذ |اد الكفار

،  ا بزÖدةھامل دامئة وذÐ التمكيل موجود في أالع ، وهذه ، لكنه ال يدوم زمنه بل يكون برهة وتنقيض اھا ومسـت�ات ھمألوفات 
 .)۳۷۲: ۲دليل الفاحلني ( کذا يف

�"KLM+� #åæ�* �� �+ �����³´�µ¶7 i8�@� %Ö+��
�¸���+,��4����-�@����<��.�������� " �$Ï������
�&�¤/ �0���<�@��+1�23� # #å�	���-.�B�����@��N�23���T4 ��5�6 �7 �&+��ù�8 ��+a�[� " ",�
���<� % �$s��&�)��ò�9 �������4����	���&���Õ+� %Ö��<��+a�[�<�+�e+N�c�:�;Z��@��N�23�����ó�Í��B

��Õ��l��Ä�&�������< �/�=N�¾�@����>@^�ù�8 "? z i@ �/���
�¸�����A Ï��+���������@<���BX�
��Í�C�v�Ê� " ",�����cÏ�D���+�Ý����������  

                                                           

 .التخرجي ھذا اجلزء ، وسـئايتومسمل  يالبخار مل خيرج   ١٦
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�E���	¶��F �¹� #åæ�G��@H � � i�¤�����Ã����I�J �&'������V�F��WX�����K �Â������ÕL�� �M�F��	½¤��¾
�öN� �1�9 ���g���� �<�� �³´�µ¶7 i8�@� %Ö+���� �&���#��E���O ��� #Ñ�Q�P �Q+� RS���� �� �T �TU����+� #åæ

s����Õ��B�8 ���
��ÕV�Õ@���e��� #Ñ�Ä�&�&'� �7  #D�T �Ä�&�W �X �&�Y@Ï��Z+7i #D&�Y@Ï��â���([���ò�4� % �$�
<�\@�&�!����¡4�/� % �$s����B�Æ�<�Q+�#���� % �$s����[�g����+ð�Õ]��ò�/�
^ Ï��&'�g�ÎÏ��_ � � �(

�³���¶7 i8�@� %Ö+��9 ���g���cd��&�� �̀���������&��ca �N� #åæ�E�7 #D��+ ��� �1����8 �b �ca �g�<� �1�����
�����������c� " icd��e�<�Ë¶e�¡�f����@���	���&n �g@��� % �$s������#��Q�Q+ï�T �<�����h��Í�i�<

����jk�l��+��+ï������jk������mn �����
�¸����o �ë��+p�������
�¸����+p���  �q�4�@������ 
 �@���7  #D�4�r���s �t�u��+����5���Ä� � � ��7  #D�T � �vh�Õ@Z�Â@�P �� ��wÍ� " #$� %��r���=aÍ�[� " #$� %�� % �$s�Z�����5�

�x �B�´� "yÍ���z��Í�P �@�`����e��g���
�¸����+p ���@������� � i�a�<�o{ �Z��_�q���  ��t �+���8 �@�� � i�Ï�
�� �7  #D�-.�7 �=Í�|}�>~ �îï���>�+�����8 � @����� �� �Í�>~ �0¤���â��î� ������� ��4��� � Õ+�ë���@Ï�� �+¬

��� �!�<�o{ ���B��+�� "�+¶µQ���� � ���B��@�� % �$s�������e����ÎÏ��Õ��¸��Â�+�7 �=Í�� �<������������<�
��7 �=Í�������4�>�� �&�����!�@����[���� ���³���¶7 i8�@� %Ö+��� Ï�����@��C�v�� �g�>¨^ �<�Ë¶e��7 i�Ï�� % �$s��
�B���������<��+��Ë�����<��� 7 "D�Ë������<�� �Ë�<��¶�F��Ë��Ä���<���� �Ë��Ä� �<�¡� iÁ�Ë��Ä�&�!�<�öÀ�*�Ä��Õ��� �Ä
�� ����������Q-�@�g� �1���������Q� �g�Q-�@�������Í��6����´���t��������Q7  #D�&��+�=�ö���N�@�

���: �Q���
�¸����+p���  �q�Õ��&+�µ_�<�>?��&�@��@���  �q�������cÏ�7 "8�Ä���� ��@���7  #D�� �t� �+� RS����� �1��<
�Ä��������ÎÏ��>Í� ¬�Â�����&�@���7  #D��� Ï��ö��8 ��  �q�Õ��7 �� ���Q�B����@È�4�-.�g���
�¸����+p � # #å

�<�@��8 �vh�� i�a�!�4�-.��_�����&+�µa�¡�-.�9 �5��+�������Õ��/�-.��¢Í�£ �Q�9 ���o{ � �Õ��
¤ �¥ �ÎÏ������=Í�¦ �§ �¸��¨+�©+X�F�z �{e��������=Í�¦ �§ �¸��¨+�+ª �«�����§ �¸��¨+�¬��+�F�¸��Ô
�=Í�¦��=Í�¦ �-.�>� �Ä�������¯�g�§ �¸��¨+�®¯ �°¿���@��C�v� i #±�Ê�²³ �´��µ �+��

�� �Õ+���¶ �Â@���>�7  #D�Q7  #D�B� "1�>· ��@��C�v�<���������&+�µ�����®¯�� ���� � �&+�µ��� � �����¸ �4����®¯
�+p �B�8 �!¸����B����@�¹ ���������o{ �g���
�&�@���  �q�¡��������&�@���7  #D�� �t�����4�º �÷�@���7  #D�_

�&�»�����4��¼��/���´�»�������a�&�!��+�B�+½����@��c�:�)��¼��/������¾ �¿À ����¼��/���Ä
                                                           

١٧   � ������	�
������������������������������������ � ����������� ALU9https://www.youtube.com/watch?v=pWzugKm   
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�&��+�B������+�B�<�eÁ������+�B �<�@�����<�Õe�+�����Ä���� �Ë�Â �Ë�@��Ë��¡Í��Ã��+N���+�+���Í�ö�7 i� ���>���� ��Ä�����
�Í�Å �Ä�������� Ï��9 ���@�+���&�!��+�B�Æ�#��/��¼��<�@��B� �&�º �Ä��Ä�� �@�¡4���/��¼�� �+_

k��+�B�&�Ça����¾ �¿À���/��¼��4�º �*�È����É�Y@Ï�(&��+�B ������ �È���� " �$�+@�����È���� " �$��+�������#�
���a�Ê�!�����&��Í��Ë �cÏ�7 "8��Ì��t�Í�e�� �1�����&�Î �>��Ï@���Â/ �lÏ��TÏ�7 "8� �t����@��Ð�����Ê� وجاھدھم ���1

�óô��Ñk����´ادا کبريا��������´ادا کبريا ���/������ ��a� ë i$N����Òa� ë i$N���+��+Ó�����w½e�/�&Ô�Õ�����w½e�Ö�����w½e�Ö
�^���g����#�������×¶�������z i@ �Ø@��@���=aÏ������Q+Ó�[�¾ ��@Ï��N�w½e�Ö����Ù �+���Ú �T �w½e�Ö�

�8 �Ù �T ���Õ��8 �Å�Æ�Û �+���@��4�º �¢�<�w½e�Ö �+���� � �w½e����8 �@��¤���c� %Ö�T ���¤���Ð¹�� ���� ��Ü+¶���<�Õ
���� �ÝÄ������ �>�Þ� Hiq �H ëß�à���  

���á �� �â+@��¾�+���Eãä# oiqåæ��çè �� �¾�Q���Þé iêë��F¤��ì��C+í �E����î¤��C+ï���/�ð����ñ �îï
&5��Ä�&ò ����� " �$��+����<ó�O��)��&�Âô�Q�&Ã�õ�&�ö÷� �¶ø���5���ïù��õ�4· �K �>�
)�� "�a�&���  
صغر ىل أ إ  اجلهادتقسـمي  حتقيق نفيس يفبن النحاس ا ةللعالم) ۲۹ ـىل مصارع العشاق (صإ شواق مشارع االٔ  ةمقدم ويف
والشـيخ محمد  سطنبويلإ م من الشـيخ محمد خا� "، وال وافق جبميعھاال أ  ينأ  غري ةلفائدٕامتاما لر بعضھا كرب ، فلنذكوأ 
 عداءرب واصغر ، وقدميا عرف أ كاد أ ىل ´إ  هتقسـمي ةسك من الن  ه%رخي يف اجلهاد هصيب بخطر من أ : أ دريس عيلإ 
ن عرفوا أ �قيا ، و  اجلهاد، ما دام  لھم مع �طلھم ، و ال تدول لھم دو# ال بقاء هنعليھم ، وأ  اجلهاد ةطورسالم خاالٕ 

حدی إ نھم طالبوا ، الٔ  ةمامھم قامئ، مل تقم أ  هللا ةكعىل بر و  بصوت واحد خرجوا �مس هللا اجلهادعلنوا ذا أ إ املسلمني 
قل أ  العامل يف ةر ك، حي% فتحوا نصف  ةماالٔ  همن صفحات سلف ھذ هلك $رصھم وممدھم ، عرفوا ذÐ احلسـنني ، وهللا
  .من نصف قرن

جنحھا ھا وأ مك ح ، وأ  ةثري ك وا واجتھدوا ، ووجدوا حلوال جدّ و  ةالرھبي ةالعويص ةلكاملش هرون حلل ھذكوا يفءومن ھنا بد
ون لكتھم ، وجلسوا عىل موائدھم ، Öٔ لك وفعال حلت مش ،  ةسلمي ةبطريق اجلهادرصف املسلمني عن  يوفاھا �لغرض ھوأ 

  .، واسـتولوا عىل البالد واسـتعبدوا العباد اجلهادويرشبون آمنني مطمئنني واسرتاحوا من 

صغر ىل أ إ  اجلهادتقسـمي  يحىت يومنا ھذا ، ھ طوي� ةملد ذالءقعدتھم أ وأ  اجلهادلمني عن رصفت املس اليت ةالطريق هوھذ
، يعرفون  ياءك ذعداء أ النفس والشـيطان ، وھٔوالء االٔ  ةجماھد ربكاالٔ  اجلهادفار ، و كال ةصغر جماھداالٔ  اجلهادرب ، فقالوا: كوأ 
 هھذ يف هبقائ ةمد اجلهادعن  تشغ¸ ةوظيف هعطو ما دام حيا يرزق ، وأ  نسانن النفس والشـيطان ال يتخلص منھام االٕ أ 
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 صىل هللا رسول هللا ةملا يعلمون عظم وسمل هعلي صىل هللا رسول هللا ذو� عىلكحديثا م ذÐ يف ، ووضعوا � ةاحليا
  .ربكىل االٔ إ صغر االٔ  اجلهادعنا من وھو حديث: رج ، قلوب املسلمني  وسمل يف هعلي

صغر االٔ  جلهادصنع �رب ، مفاذا أ كالنفس والشـيطان ´ادا أ  ةن جماھداكذا إ قال:  هدين يفني املغبون كخو$ املسأ  هوملا وجد
 يينو  همل يزل اخلري في ي، ولرمبا بعضھم ا هوشـيطان هھوا ةمبجاھد ه، يعبد رب هودخل صومعت الطوي� هخذ سـبحتفأ  ،

   .ذÐ ىن �رب ، فأ كاالٔ  اجلهادمن  ـيصغر ، عندما ينتھ االٔ  اجلهاد

ن �ٔ  هلكبعد ھذا  كشور آنفا: ولست أ كاملذ هللا هرمح ةم ابن تميي�و  هسـنادإ  م يف"اخلطيب وال ةر روايكذبعد  مث قال
   .ھذا احلديث موضوع

 هنإ  همن ه، ولو فرضنا حصت هبيان ضعف ال معإ مام ال جيوز ىل ھذا االٕ إ ھذا القول  ة: نسـبعب� يببراھمي بن أ إ م �مث قال عن 
´اد القلب حي% جياھدون  نوا يفعلون يفاكويسٔالھم ماذا  خياطب اéاھدين هنمع أ ، ليس معصوما برش يصيب وخيطٔی و 

 يف ه´اد مع نفس ، وھو يف ة�لنفق كمسامن االٕ  و غري ذÐ، أ  ةللحيا بقاءاéاھد �لفرار إ ٔالن النفس قد حتدث  فار ،كال
حظ من النظر  براھمي ، وھذا �إ نظر  فار يفكال ةجماھد رب يفكصغر واالٔ ون االٔ ك، وي فاركال هجياھد في ينفس الوقت ا
متبع  ةاحلقيق رب ، بل ھو يفكصغر وال أ صال أ ´اد أ  فليس يف هجنس بناءمعزتال أ  هصومعت ما من جلس يفوعتبار ، وأ 

الرھبان اين يقضون  ةجفامعرب كمثل ھذا ´ادا أ  ناكذا إ الشـيطان ، مث  � ه، وزين حبت ذÐأ  هن نفس، الٔ  هلھوی نفس
،  هد الناس بسعھم أ   حياتھم الصوم والتٔا�لكالبوذيون اين  ذÐكوراق الشجر منعزلني عن الناس ، و  أ لكحياتھم �ٔ 
  .يقول ذÐ حد من العقالءوال أ 

 : قيل للنيبهعن هللا ريض ةھرير  يبقول: عن أ ما أ  ةدليال عىل حص كبدا ، ودونأ  ءيش �ال يعاد سبيل هللا يف اجلهادو 
 سبيل هللا : مثل اéاھد يفةالثالث ، وقال يف ه؟ قال: ال تسـتطيعونسبيل هللا يف اجلهادوسمل: ما يعادل  هعلي صىل هللا

: ۳مسمل ( ه، روا سبيل هللا وال صيام حىت يرجع اéاھد يف ة، ال يفرت من صال ثل الصامئ القامئ القانت �Öٓت هللامك 
، مث قال: ھل  هجد، قال: ال أ  اجلهادعىل معل يعدل  ، دلين ن رجال قال: Ö رسول هللأ  هعن هللا ريض ه) ، وعن۱٤۹۸
،  يالبخار  ه؟ روامن يسـتطيع ذÐ؟ فقال: و ١٨فتقوم وال تفرت وتصوم وتفطر كن تدخل مسجدذا خرج اéاھد أ إ تسـتطيع 

، فقال: لو  ةعذب من ماء ةعيين هوسمل بشعب في هعلي صىل هللا حصاب رسول هللا: مر رجل من أ هعن هللا ريض هوعن
لرسول  ر ذÐكوسمل ، فذ هعلي صىل هللا سـتٔاذن رسول هللافعل حىت أ ھذا الشعب؟ ولن أ  مقت يفاعزتلت الناس ، فأ 

ال سـبعني عاما ، أ  هبيت يف هصالت فضل منأ  سبيل هللا  يفمكحدن مقام أ إ وسمل ، فقال: ال تفعل ، ف هعلي صىل هللا هللا
 ه، روا ةاجلن وجبت � ةفواق $ق سبيل هللا ، من قاتل يف سبيل هللا ؟ اغزوا يفة اجلنمك ويدخلمكل ن يغفر هللاحتبون أ 
  .حصيح هسـنادإ ) و ۱۰۱: ۳( يالرتمذ

 طلب من رسول هللا الصحايبن ھذا رب ، الٔ كاالٔ  اجلهادمن  هھذا احلديث االٓخر نص رصحي عىل بطالن ما يزمعون ويف
ثري ، وبھذا تعمل ك ب  هفضل منىل ما ھو أ إ  هرشدوأ  ه، مفنع هاعزتال الناس ليجاھد نفس يف ن Öٔذن �وسمل أ  هعلي صىل هللا

                                                           

  .)٥۲۷۸كام يف حصيح البخاري ( ‘ال تفطر’النسخة املطبوعة ، والصواب  ھكذا يف  ١٨
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ّٰ̧  هام بطل سـندكبطالن معىن ھذا احلديث ،   ةر كف هقول: ھذن أ ود أ أ ضع القمل ن أ ، وقبل أ  هغري  �إ ال  يامحلد ا ، فل
وسمل:  هعلي  صىل هللامكنبي ةىل نصيحإ  ، وعودوا مكوھا وارموھا وراء ظھوركسالم ، اتر عداء االٕ صلھا من أ ، أ  ةحبت ةصوفي

  .ءيش ال يعد� اجلهادن إ 

ون ھذا كن يريد أ  ، بل أ �قل ، عىل االٔ  ةالقمي � يعطو ال أ النفس ، أ  ةر جماھدكنأ  ينن ال يتوھم متوھم أ رجوا أ وأ 
اخليار بني  يو يلق، خاليا عام يشتت اھن أ  سبيل هللا حب املوت يفو ٕاىل اخلروج للÌاد املوضوع خاصا �لتشجيع 

 :ام يقولونكحدھام عىل االٓخر ، ذا فضلنا أ إ  خذ ٔ�حدھام ، وما �Ðاالٔ  هننا خنري اكٔ ف اجلهادنوعني من  ر$ �كذا ذإ مرين ، و االٔ 
 ةماالٔ  هليإ ون كج ما تحو ، أ  ةاحلج يذ م صوم رمضان وحنن يفاكحن نتحدث عن أ أ  ةمكيس من احل مقام مقال ، ول لكل
  .صدق املوضوعني حق و �ن ، مع أ  م حÌااكحا أ من يسمعھ ةسالمياالٕ 

 يف اجلهادر فضائل كغري ذ شيئا ةياجلهادتبھم ك  مل جتد يف تبون ،ك وفقھھم فê يقولون وي من ھنا يتجىل فھم السلف الصاحل و 
النفس ،  ةحسان ، ومل يغفلوا جانب جماھدوالتابعني لھم �ٕ  ةخبار الشجعان من الصحابر أ كوذ واملوت شھيدا سبيل هللا

 ول من ٔالف يفأ  هللا هرمح كبن املبار  مام عبد هللاقول االٕ رب شاھد ملا أ ك�لزھد ، وأ  همنا خصصوا لھا موضوعا آخر مسو إ و 
تا� ك خصص  هللا هثري من السلف فعل مثل ما فعل ، ومٔولفنا ھذا رمحك الزھد ، و  هتابك ، خصص لÌاد النفس  اجلهاد

  .شواقمشارع االٔ  ةمقدم کذا يف ، هموضوع تب يفك نفس ما أ من لني ، وھو الغاف هتنبي هالنفس ، سام ةآخر ملÌاد
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        هههه%رخي%رخي%رخي%رخي    يفيفيفيف    يييياخلطيب البغداداخلطيب البغداداخلطيب البغداداخلطيب البغداد    ةةةةروايروايروايرواي) ) ) ) ۲۲۲۲((((
واصل  ةترمج ) يف٤۹۷: ۱۳اخلطيب ( فٔاوردھاوغريھم  يوالسـيوط يواملناو  ليھا العجلوينإ شار أ  اخلطيب اليت ةما روايوأ 

عبد الكرمي بن عبد الرمحن ا عن ھداد وحدث ب بغقدم  :وقال يار القامس الصويف البخ يبأ نرص  د بنمحأ بن  يلبن محزة بن ع
 نييف سـنة مخس محزة ل بن واص$ٔاخرب،  كتبت عنه ومل يكن به بأس ، البخارينيظ بن محمد احلاف دمحأ  حامد يببن محمد وأ 
بن د خلف بن محمثنا حد ، محد بن سلêن ببخارىأ ن محمد بن برمي بن عبد الرمحن بو سهل عبد الكأ خرب$ أ   ، ؤاربعامئة

ن اب هو ن عيىس بن موىس عن احلس$، ٔاخرب ثنا ٔايب، حد د بن ٔايب حامت بن نعمي، حدثنا ٔابو عبد هللا محم ٕاسامعيل اخليام
ر�ح  يبعطاء بن أ  نحدثنا ليث ع لقا) ١٩الءالع بن ىياملطبوع ، والصحيح حي ذا يفك(ھ هامش عن حيىي بن ٔايب العالء

 مخري مقد قدممت: ىل هللا عليه وسملص ، فقال هلم رسول هللا � اةهللا عليه وسمل من غز  قدم النيب صىل: قال ابرعن ج
  .هواه : جماهدة العبدالرب Ö رسول هللا؟ قكاالٔ  ادهقالوا: وما اجل ،  كرباالٔ  ٕاىل اجلهاد رمن اجلهاد أالصغ وقدممت

برواية  ه: سقط حديثمك، قال احلااملعروف مبحدث ما وراء النھر سامعيل اخليام إ خلف بن محمد بن ٔابوصاحل  هسـند ويف
عرف ، وقال ، وھو ضعيف جدا ، روی متو$ ال ت : خلطبو يعىل اخللييلأ  ، وقال عن الوقاع قبل املالعبة ـيھ ن : حديث
وضعفه ، ) ٦٦۲: ۱( املزيان ذا يفكلالعتبار ،  هتبنا عنك منا إ ، و  هثري ونربٔا من عھدتك ال  هتبنا عنك : ةزرع يب وابن أ مكاحلا

 )۱٦۸: ۱۲، وراجع سري ٔاعالم النبالء (  )۳۷۲: ۳اللسان () و ۳۲٥: �۱۳لوفيات ( الوايف کام يف ٔابوسعيد إالدرييس
   .)۳۲٤: ٤وشذرات اھب (

  .ةترمج جد �مل أ ، احلسن بن ھامش  هوفي

وقال معرو بن ،  ةوقال ابن معني: ليس بثقذاب يضع احلديث ، ك: بن حنبل محدأ قال  ، البجيل العالء حيىي بن هو في
 وقال ،وکيع  هتلكم في يليس �لقو حامت:  بو، قال أ  اجلوزجاين: غري مقنعوقال احلديث ،  ك: مرتووا�ارقطين والنسايئ عيل
وای ذکرت مع ما مل ٔاذکرە لكه مل يتابع : يوقال ابن عد،  به حتجاج جيوز ال �ملقلو�ت الثقات عن ينفرد حبان: ابن

: ۳۱تھذيب الکامل ( موضوعات ، کذا يفعليه ، ولكھا غري حمفوظة ، والضعف عىل رواÖته وحديثه بني ، ؤاحاديثه 
  .)۱۸۰: ۹اجلرح والتعديل (و ) ۲٦۱: ۱۱التھذيب (تھذيب ) و ۳۹۷: ٤وراجع املزيان (، ) ٤۸۸

عيد ٔاسؤا رٔاÖ ما رٔايت حيىي بن س ، وقال:  الناس هن حدث عنكول مضطرب احلديث :محدقال أ  سلمي ، يبليث بن أ  هوفي
تب ك ي  هنال أ إ  ضعيف :ابن معنيوقال ،  مھال يسـتطيع ٔاحد ٔان يراجعه في ،  وهامم يف ٔاحد منه يف ليث ومحمد بن ٕاحساق

 :وقال عþن بن ٔايب شيبةٔ�س ،  هوقال ابن معني: ليس ب،  وقال ابن معني: ليث أضعف من عطاء بن السائب ، هحديث
اكن يزيد ٔاحسـهنم اسـتقامة مث عطاء واكن ليث ٔاكرث  :ويزيد بن ٔايب زÖد فقالوعطاء بن السائب سألت جريرا عن ليث 

بن عيينة ااكن  :وقال ٔابو املعمر القطيعي، جرير ٔاقول كام قال  :فقال ؟سألت ٔايب عن هذا :قال عبد هللا بن ٔامحد، ختليطا 
، ديث ليث ال يشـتغل به هو مضطرب احل :بن ٔايب حامت مسعت ٔايب ؤا� زرعة يقوالناوقال ،  يضعف ليث بن ٔايب سلمي

                                                           

  .)٥۸٦: ٥۱رٔايت ٔانه وقع مصححا يف الطبعة اجلديدة بتحقيق ا�كتور بشار ( مث  ١٩
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 الضعف ومعوغريھام من ثقات الناس ،  والثوري شعبة عنه روى ، وقدغري ما ذکرت � ٔاحاديث صاحلة  :بن عدياوقال 
 هانتھـی ، وقد استشھد ب،  صاحب سـنة خيرج حديثه :وقال الربقاين سألت ا�ارقطين عنه فقال،  حديثه يكتب فيه اي
: ۲٤تھذيب الکامل ( ، کذا يف ةوالباقون من السـت ٕاحساق الشيباين مسمل مقرو$ ٔ�يب وروی � هحصيح يف يالبخار 
وقال ابن حبان: اختلط ، هو صدوق ضعيف احلديث  :وقال يعقوب بن شيبة) ، ۱۷۹: ٦) وسري ٔاعالم النبالء (۲۷۹

القطان وابن Dدي  ىيحيتركه ، م ھويأيت عن الثقات مبا ليس من حديث فاكن يقلب أالسانيد ويرفع املراسـيل ،  يف آخر معره
اكن ٔاحد العباد ٕاال ٔانه  :وقال الزبار، اكن رجال صاحلا عابدا واكن ضعيفا يف احلديث  :بن سعداوقال  ، وابن معني ؤامحد

تھذيب  کذا يف، وٕاال فال نعمل ٔاحدا ترك حديثه ، ذا ھوٕامنا تلكم فيه ٔاهل العمل ب ، ٔاصابه اختالط فاضطرب حديثه 
   .)٤٦۸: ۸التھذيب (
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        بريبريبريبريك ك ك ك ال ال ال ال     ددددههههالز الز الز الز     يفيفيفيف    ييييققققالبالبالبالبهيهيهيهي    ةةةةروايروايروايرواي) ) ) ) ۳۳۳۳((((
$ ٔاخرب :فصل يف ترك ا�نيا وخمالفة النفس والهوى ) يف۳۷۳( يف كتاب الزهد اهاروفليھا إ  شريأ  اليت يقالبهي ةما روايوأ 

عن ليث عن عطاء  ىس بن ٕابراهمي حدثنا حيىي بن يعىلمحد بن عبيد حدثنا متتام حدثنا عيأ عيل بن ٔامحد بن عبدان حدثنا 
 قدممت خري مقدم :فقال عليه السالم، قدم عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قوم غزاة  :قال هعن هللا ريضعن جابر 

 فيهذا ٕاسـناد ضع  :قيھقال البي ،  جماهدة العبد هواه :قال ؟كربوما اجلهاد االٔ  :قيل ،كرب من اجلهاد أالصغر ٕاىل اجلهاد االٔ 
: ٤(وابن جحر يف خترجي الكشاف ) ۸۸۲: ۱( والعرايق يف خترجي إالحياء )۳۹٦: ۲خترجي الكشاف ( ونقل الزيلعي يف، 

 ھذا احلديثقي ل ھتضعيف البي  )۲۰٦صـ ( ةرسار املرفوعاالٔ  يف يالقار  وعيل) ٥۱۱: ٤(فيض القدير  يف يواملناو ) ۱۱٤
 ةر كتذ يف الفتينو طاھر  ٢٠)۱۲۸(صـ  كلبيورشح حديث ) ٦۱۹: ۱بن رجب يف جامع العلوم واحلمك (وقال ا ، هؤاقرو

) ۱۹۸: ۹( لويساالٓ  ة، قال العالم ٕاسـناده ضعيف :ةاهدٔالربعينات واéاب خرقة الصوفية و � يف) ۱۹۱صـ املوضوعات (
  .يف مث¸ مغتفر يف ٕاسـناده ضعف): ۳۱٥: ٦( تبعا للشـيخ شھاب ا�ين اخلفا�

هو من قلت: : )۸٥۱: ۲( املناوي يف الفتح الساموي هعن نقلو  )۱۱٤: ٤(شاف ك خترجي ال  يف ابن جحراحلافظ قال 
ؤاورده النسايئ يف الكىن من قول ،  ، والثالثة ضعفاء عن ليث بن ٔايب سلمي رواية عيىس بن ٕابراهمي عن حيىي بن يعىل

  .، انتھـی ٕابراهمي بن ٔايب عب� ٔاحد التابعني من ٔاهل الشام

ن ب براھميإ عيىس بن  براھمي فھوإ ما عيىس بن وأ سلمي ،  عىل ليث بن ٔايبم "القد مر قال العبد الضعيف عفی هللا عنه: 
 قال ، ويقال ٔابو حيىي البرصي املعروف �لربيك،  وويقال ٔابو معر ، ٔابو ٕاحساق ، ريي عِ بن دينار الشG اويقال ، سـيار 
 :مرة معني بنا وقال :قلت،  بن قامس ةابن حبان والزبار ومسلم هوثق،  بأس به ليس :النسايئ وقال،  صدوق :ٔابوحامت
: ۸( التھذيبتھذيب  ذا يفك،  صدوق وهو ٔاحاديث يف مھي  اكن :أالزدي وقال،  ٢١شيئا يساوي ال :ومرة،  بريض ليس
  .)٥۸۰: ۲۲) ، وراجع تھذيب الکامل (۲۰٤

) وابن ۲٦۱: ۹الثقات ( يفابن حبان  ه، وثق الكويف ةاحمليا ٔابو التميي حرم�  بن يعىل بنىيحيفھو  بن يعىل ىيحي ماوأ 
: ٤( وراجع املزيانوابن ماجه ،  والنسايئ ي: روی � مسمل والرتمذيقال املز ،  )٥۰: ۳۲(تھذيب الکامل  معني کام يف

ام ظن ك ويفكال يسلمرÖ االٔ كبو ز وليس ھو أ  قال العبد الضعيف عفی هللا عنه: ،) ۳۰۳: ۱۱التھذيب (تھذيب ) و ٤۱٥
ليث  وار كذ يحامت واملز  وابن أيب يالبغداد طيبن اخل ، الٔ  )۲٤٦۰( ةالضعيف السلس� يفتعاىل  هللا هرمح لباينالشـيخ االٔ 

: ۳املتفق واملفرتق ( انظر،  ويفكال يسلمرÖ االٔ كز  يب أ مشاخي من هر كومل يذ ي بن يعىل التميىيحي مشاخي سلمي من يببن أ 
   .)٤۸: ۳۲() وتھذيب الکامل ۱۹٦: ۹واجلرح والتعديل () ۲۰٦۹

                                                           

كتابه رشح حديث  يفريض هللا عنه ىل عبد هللا بن معرو بن العاص إ نسب ھذه الرواية  ابن رجب احلنبيلما ذكر بعض معارصينا ٔان  ومن العجب  ٢٠
: وقال عبد هللا بن معرو بن العاص ملن سأ� عن اجلهاد: ابدٔا بنفسك جفاهدها وابدٔا وھذا نص �مه ابن رجب احلنبيلإالمام ، قال  يححص  غريلبيك ، فھذا 
وليس من �م عبد هللا ، من �م ابن رجب ‘ يقالو ’انتھـی ، وامجل� من قو�  ، ويقال ٕانه اجلهاد االٔكرب ، وروي مرفوعا من وجه ضعيف ، بنفسك فاغزها

   .عنه ، فاحفظريض هللا  بن معرو بن العاص
   .القريش ، وهو ٔاقدم من هذا كومه ، ٕامنا ذا ): کذا يف الکامل للحافظ عبد الغين ، قال شـيخنا ٔابو احلجاج: وذ۳۱۰Ð: ۳قال اهيب يف املزيان (  ٢١
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، ٕاال ٔان  عدا ليث بن ٔايب سلمي وهذا رجا� ثقات  :)٦٦ ـ(ص ةاليتمي ةعىل ا�ر  هتعليق يف ةلكقال معارص$ الشـيخ زÖد التو 
 عن حيىي بن من طريق احلسن بن هامش )۳۹ ـه ابن اجلوزي يف ذم الهوى (صفرواه اخلطيب ومن طريق،  � ع� فê ٔارى

، فانقلب امس  فت عن الثانيةخىش ٔان تكون الرواية أالوىل تصح، فأ  يم �لوضعوحيىي بن العالء ر،  عن ليث به العالء
ر ھ، واشـت  وي وُعرفاكن املنت حمفوظا عن ليث لاكن رُ  ، ٕاذ لو ٕاىل حيىي بن يعىل الراوي من حيىي بن العالء الكذاب

  .، انتھـی ال ٔاصل �، وما حمك عليه بعض احلفاظ بأنه  ار كبال"م عليه م 

مضطرب ن اكن إ و سلمي  يبن ليث بن أ الٔ  ياحRل قو  �لتصحيف وقو� ، هتنبف  هر كبذ ةلكذا قد تفرد الشـيخ التهو 
ن إ فتب ، ك ي  هن حديثعن ابن معني أ  تقدموقد ،  هحديث كحدا تر الناس ، بل قال الزبار: ال نعمل أ  هاحلديث حدث عن

 عب� يببن أ  براھميإ ىل إ  ةالرواي ةلعل نسـبو  ، ةاشـتھر البتو  هممن مسع عن ثريك  هلروی عنن قد روی ھذا احلديث مرفوعا اك
  .عمل �لصوابأ  وهللاا ، رفوععل املقطوع مجُ  ويغلب عىل الظن ٔانهئويد ھذا حRل ، 

فيھا حسن ، و  كرب اخلرب الوارد يف اجلهاد االٔ نيحتسسامھا:  لف رسا#أ  يصديق الغامر محمد بن ال محد بنخ أ ن الشـياعمل أ مث 
وصف به ، فبعد تقدمي رجال سـند احلديث وما يتعلق بلك واحد من وصفه اي : هللا هقال رمح،  ةوركاملذ يالبيھق ةرواي
أالخص ٕاذا اكن � شواهد  ن احلديث حسن إالسـناد فيه ضعف ميكن جتاوزه والغض عنه ، وعىلأ بق �ينا ٕاال القول ـ مل ي 

ت عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف جماهدة النفس وخمالفة الهوى ، ويه كثرية ال حتىص ، ءا من معناه جاھيرتقي ب 
يف سبيل هللا  اهد من جاهد نفسهاé : عليه وسمل يقول هللال مسعت رسول هللا صىلاحديث فضا# بن عبيد قھا من نذكر 

ٔان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال يف جحة  # ٔايضامن حديث فضا ٢٤واحلامك ٢٣رواية الطرباينويف ،  ٢٢عز وجل
مث ٔاال ٔاخربمك �ملؤمن من ٔامنه الناس عىل ٔامواهلم ؤانفسهم واملسمل من سمل املسلمون من لسانه ويده واéاهد من  :الوداع

؟ هللا بن معرو بن العاص: كيف تقول �جلهاد والغزو قلت لعبد وعن حنان بن خارجة قال ، جاهد نفسه يف طاعة هللا
وان قتلت مرائيا بعثك هللا مرائيا ، فٕانك ان قتلت فارا بعثك هللا فارا ، : ابدٔا بنفسك جفاهدها وابدٔا بنفسك فاغزها قال
رصا ، تانتھـی خم  ، )۹۷ ـ(صرواه ابن ٔايب ا�نيا يف حماسـبة النفس  ،وان قتلت صابرا حمتسـبا بعثك هللا صابرا حمتسـبا ، 
 أالمئة ): بعض۱۷۹: ٦( ءعالم النبالسري أ  يف قال يبها ن، الٔ  مرجوح، وھو  يالشـيخ الغامر  هھذا قول شاذ تفرد بو 

 ويف وعتبار الشواهد يف فريوى ، املقارب الضعيف مرتبة يف عداده بل ، احلسن مرتبة حديثه يبلغ وال ، لليث حيسن
  .فال ، انتھـی الواجبات يف ٔاما ، والفضائل الرغائب

) من ۱۳: ۸۳: ۱رواه ٔابو بكر الشافعي يف الفوائد املنتقاة (ن احلديث أ ) ۲٤٦۰( ةالضعيف السلس� يف لبايناالٔ ر كذو 
قدم عىل النيب صىل هللا عليه : نا ليث عن عطاء عن جابر قالث نا حيىي بن يعىل قال ث  بن ٕابراهمي الربيك قال طريق عيىس
  .، انتھـی فذكره: فقال النيب صىل هللا عليه وسمل اة ،غز وسمل قوم 

                                                           

 .)٤۲٤٦ابن حبان () و ۲۱٦۱( يالرتمذ ه) وحصح٥٦۲۳۹ٔامحد ( هٔاخرج  ٢٢
٢٣  )۱۸ :۳۰۹(. 
 .يبها هاحلامك عىل رشط مسمل وسکت عن ه) ، وحصح٤۲(  ٢٤
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        عب�عب�عب�عب�    يبيبيبيبمي بن أ مي بن أ مي بن أ مي بن أ ههههبرابرابرابراإ إ إ إ ىن عن ىن عن ىن عن ىن عن ككككالالالال    يفيفيفيف    النسايئالنسايئالنسايئالنسايئ    ةةةة) رواي) رواي) رواي) رواي٤٤٤٤((((
بو مسعود من ٔاهل أ ٔاخربين صفوان بن معرو $ محمد بن زÖد  :النسايئ يف الكىن قالف ليھاإ  شريأ  اليت ةاملقطوع ةالروايما وأ 

، مفا فعلمت يف  عب� وهو يقول ملن جاء من الغزو: قد جئمت من اجلهاد أالصغريب أ براهمي بن إ قال: مسعت ،  بيت املقدس
: ۲(امل كذيب الهتيف  يکذا ذکرە املز ه،  كرب؟ قال: |اد القلبوما اجلهاد االٔ ،  د االٔكرب؟ قالوا: Ö ٔا� ٕاسامعيلاجلها
،  سـنادببعض االٕ  )۳۲٥: ٦( ءالنبالعالم سري أ  يف يبهاوذکرە ، ) ۳۹٦: ۲خترجي الکشاف ( يف يوالزيلع )۱٤٤
  .موصوال من طريق النسايئ )٤۳۸: ٦ابن عساكر (ورواە 

وقال: ال  النسايئ هروی عن ، ثقة ال بأس به الصغري امحليص الضيب بن معروصفوان  نإ حسن ، ف ةالرواي هذهسـناد وإ 
   .بن قامس ةمسلم ه): وثق٤۲۹: ٤تھذيب التھذيب ( وقال ابن جحر يف، ) ۲۰۷: ۱۳امل (كتھذيب ال ذا يفك،  هٔ�س ب

سألت ٔايب عنه  :نا عبد الرمحن قال: حدث )۲٥۸: ۷يف اجلرح والتعديل ( حامت يبقال ابن أ ،  صاحل املقديسومحمد بن زÖد 
   .ما حا�؟ قال صاحل :، قلت كتب عنهأ ن أ  ٔادركته ومل يقدر يل :فقال، 

و� بعد ، التابعني  صغارمن  ،لعقييل الشايم املقديس ٔابو ٕاحساق ا فلسطني القدوة شـيخٕالمام ا عب� يببراھمي بن أ إ و 
 واھيبوابن عبد الرب وابن عساکر  واخلطيب وابن حبانؤابوحامت  بن املديين وعيل وثقه حيىي بن معني والنسايئ،  السـتني
) وسري ٔاعالم ۱۰٥: ۲) واجلرح والتعديل (۱٤۳: ۲، راجع تھذيب الکامل ( يامجلاعۃ سوی الرتمذ وروی �، وغريھم 
   .)۱٤۲: ۱التھذيب (تھذيب و ) ۲۹٥ :۹(والمتھيد ) ۳۲۳: ٦النبالء (
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ام ام ام ام ههههيراديراديراديرادإ إ إ إ     يفيفيفيف    يييياخلطيب البغداداخلطيب البغداداخلطيب البغداداخلطيب البغدادو و و و     ييييققققم البم البم البم البهيهيهيهيماماماماجججج االٕ  االٕ  االٕ  االٕ ) م) م) م) مهنهنهنهن٥٥٥٥((((
        امامامامتتتتهبهبهبهبك ك ك ك     يفيفيفيف    ةةةةواملوضوعواملوضوعواملوضوعواملوضوع    ةةةةحاديث الضعيفحاديث الضعيفحاديث الضعيفحاديث الضعيفاالٔ االٔ االٔ االٔ 

م "ال أشـبع، وقد  ةواملوضوع ةحاديث الضعيفيرادھام االٔ إ  يف يواخلطيب البغداد يمام البيھقمنھج االٕ  ذکرٔان يمث ال بد 
الشـيخ لطف الرمحن  هوخلص، ) ۷۸ـ (ص ينو ك الل  ةللعالم الفاض� ةجوبعىل االٔ  هتعليق يف ةبو غدالشـيخ عبد الفتاح أ  هعلي
 هتابك  يف هللا هرمح ةتميي): قال الشـيخ ابن ۳۳٦ ـ(ص فقال، عامل حاديث فضائل االٔ خترجي أ  حتقيق املقال يف يف يمسالقا

من  مثا�أ  ةام جرت عادك ةبل موضوع ةضعيف ةثري ك حاديث الفضائل أ  يف ييرو ي): والبيھق۸: ۳( ةالنبوي ةمنھاج السـن
حاديث املغري عىل االٔ  هتابك  يف هللا هرمح يمحد بن الصديق الغامر الشـيخ احلافظ أ  هھل احلديث ، انتھـی ، وقد نبأ 

 يلبيھقرواھا احاديث أ  ة) عىل عد۱۰۲و ۷۹و ۷۷و ۷۳و ٤۸و ۳٥و ۲٦و ۹و ٦ ـاجلامع الصغري (ص يف ةاملوضوع
فضائل  يف ةاحللي يف يبونعمي يرو): وأ ۱۹ـ (ص ير كالرد عىل الب يف ةسالم ابن تميي عليھا �لوضع ، وقال شـيخ االٕ مكوح

مثالھم ، ر وابن $رص وأ كوابن عسا ياخلطيب وابن اجلوز ذÐك، و  ةنھا موضوعحاديث غرائب يعمل أ الزھد أ  ويف ةالصحاب
واحتج ، قد جتاوز عن حد التحامل والتعصب  هنإ ف، ذا تصانيف اخلطيب ك): و ٦۲۸: ۱( ةالبناي يف انتھـی ، وقال العيين

   .، انتھـی خمترصا بذÐ همع علم ةحاديث املوضوع�الٔ 
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�¸���"KLM+�!" �cè �# �®¯ �¾�+���
�¸���"KLM+�TNî �&'�, �+@�+-��. �@�
(&  

 #/0�#��5��5��@Q��#����� � �5�� "23� �1��/��è���&��1���T ãä2# é3 �&'�Y������� �&'�������+4��á � ��&'�Ä
5�! i �6ç��! �Þ i )7��8 7"9:7��;�io)7���e�+�	¶��Ä�������< �&'�����c'�F��&'�����T=��>�+�&� � "�Í�	ã���	O���ÕL���

�$% �&'��@�
�
^ Ï��&'�+��&�� "�Í�	ã�Y������ �1��c&�N����ä@�Øy� #åæ�7i �DÓ��Ô�Õ� %Ö������� ��&'
� ãäi o?%�@��Ô�����Õ- ��'� #åæ�����e�� �� i�¤�����@� % �$���¾���������cÏ�D���+�Ý�
�¸���"KLM+� #åæ�* �� �+

���������A��#�Ý�
�¸�� �"KLM+� ��?Bç�º��C+�+�Ä�����""�� "23�-�D � �1��/�}E@� 7 #DN�� �Q+� RS �+������c&�N

���F�º��&'(&���F��F���ÞLiGë��®&���ð�/�
�¸�� �"KLM+��+�&�H �I � "1��+@���# � " �$��+���B

�&�ò� %Ö�Â����Ã���ö�J �#��K��¸����    
�4� �����õ�¨���&�� �N� " �$��+�/�
�¸�� �"KLM+�KG# HI�J��F�E�7 #D�� "1�>�Ç�Ã�&�@@7 "D�[�<��]�5����

(�&��]�L����+M�����B&� �&��1 ����]�5��[�
�¸���"KLM+�TU�V�F��WX�  
&���Âý�N�����õ�B� �
�¸�� �"KLM+�TN��V�F��WX کربىل االٔ إ صغر االٔ  اجلهادقدممت خري مقدم من��C_`�

�gÍ�&��1 ������&�O�P � 7 RQR ��¢�&���S�N�4�>E��+�> ã i � "T �5���g�V�F��WX�B�<��U����+�7 "8�r
�&����@�7 i iD���V�F��WX�B�&�� "�Í�Õe�½������¢&���,(&� " #$� %�� " �$��+��� �1@��� �1@7i iD���V�F��WX�B

 " #$� %��[������B�l��&�!� کرباالٔ  اجلهادىل إ صغر االٔ  اجلهادرجعنا من��F�E�7 #D��Ê�Ë���V �������J����`���KG# HI
�³&���������`���c��é(& مفا فعلمت يف اجلهاد االٔكرب قد جئمت من اجلهاد أالصغر ،���Í�	ã��N�V�F��WX� �B

&���@W� " �$��+���B����B� ���B�Ë�&���`���KG# HI�J��F�E�7 #D����������5������� #�E����&���KG# HI�J��F�E�7 #D�
�î� �� � �+ � %������+���^_`(�&� " #$� %�(&� "��� "X¤@���
��[��Y�N�	O���ÕL��Tãä2# é3 �&'	������ � %Ö� z �{7 iZ��

&'� � �g�V�F��WX�B�/�>��+�	ø �5��9 �5��_�+���&�/�K� " �$��+�/�� ����U ��� �/�
�¸���"KLM+�[e�&
                                                                                                                                                                                        

The Fatwa approved by Mufti Ebrahim Desai on 27 March 2014 states, “It is incorrect to categorize Jihad in the 

two ways you have referred to in your query. Furthermore, the hadith in reference is classified as Mawdhu’ 

(Fabricated). Attributing a false statement to Nabi (Sallahu Alaihi Wasallam) is a major sin.” 
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 � % iÁ�/��&�)�Õ+� %Ö��+���&�/�Ê½�������������<��\�� z �{] �+��(&�	O�N�
�¸���"KLM+�KG# HI�J��F�E�7 #D����B
  .مرال هللا حيدث بعد ذلک أ ، ولع ھذا ما ظھر يل��&��

�����#��/�����&B� � )*� % �$@X�������7 RQ^ � ��� " �$��+���(�&��+����~�����+���Ké �ê�� �z iþ��/�����c�
��]�^_`�5��Q�&�ÇÍ�	ã����=�+µ��+/��N��´�}(�&�ÇÍ�	ã�����=�+�/�¸���"KLM+�TU�V�F��WX

�C_`�4� " �$��+�Cãä_`� ����g����+�*�<�9 �B�&�a �T(�&�	O�N�
�¸�� �"KLM+�KG# HI�J��F�E�7 #D��, �+@���B
	 � " �$b�4� " �$��+�C_`������@��B�´�»�������Q�+��(Í����@��K�B�&�ca�/�cd�����, ���&�

�	ã��@� ������+���@���� " �$��+����&����¢��[�T� %��®��B� # #å�Ìa�)�!�Æ�#��@d����®�� �1��<
�&�r�����&�Âã��� ���=�+� �1��� �������Z�(&����à � �1@7i iD��� "23��7  #D� �1��+���\��]�N�b���[�

��[� # "$�=a��&� � "�Í��Ã�Â���g��Í ���r� % �$s�g�xy�B�l��!�����&�Ìa�)�Í��� " �$��+����B
´�/�cd�u�v�@e �t�  

الضعيف ): مسعت شـيخنا ابن جحر مرارا يقول: رشائط العمل �حلديث ۱۹٥ ـالقول البديع (ص يف يمام السخاو قال االٕ 
 هذابني واملتھمني ومن حفش غلطكون الضعيف غري شديد ، فيخرج من انفرد من الكن يوھو أ ،  هول متفق علي: االٔ ةثالث

ن ال يعتقد عند صال ، والثالث أ صل أ أ  ون �كصل عام فيخرج ما خيرتع حبيث ال يون مندرجا حتت أ كن يأ  ، والثاين
خريان عن ابن عبد السالم وابن دقيق العيد ، ، واالٔ  وسمل ما مل يق¸ هعلي  هللاصىل ىل النيبإ لئال ينسب  هالعمل ثبوت

  .، انتھـی هاالتفاق علي ول نقل العاليئواالٔ 

ويبقى للعمل �لضعيف رشطان: ٔان يكون � ٔاصل شاهد Ð اكندراجه ): ۸٤: ۱( ةالفتوحات الر�ني يف ن عالنابوقال 
   .، انتھـی و قاعدة لكية ، ؤان ال يُعتقد عند العمل به ثبوته بل يُعتقد حتياطأ يف معوم 

ٕاذا مل يثبت ندب  هنأ ھذا املقام  ): فاحلق يف٥٥ـ (ص م�اكال ةالعرش  سـئ�لالٔ  الفاض� ةجوباالٔ  يف ينو ك الل  ةوقال العالم
،  هب هوجواز  هحديث ضعيف ليس شديد الضعف يثبت اسـتحباب حبديث حصيح وورد بذÐ هخبصوص هو جواز أ  ءيش

  .، انتھـی ةالصحيح د#واالٔ  ةصول الرشعيون مناقضا لالٔ ك، وال ي يون مندرجا حتت ٔاصل رشعكن يبرشط أ 

ÂX�û��Z���� " ^��کربىل االٔ إ صغر االٔ  اجلهادقدممت خري مقدم من �+��$� ãä_`�� � ���^_`���Í� " #$� %�Q+� RS�g�7 #DN��	���/�@e
´�/�cd��f���� ³´�µ¶7 i8�
�¸�� �"KLM+��?Bç�º��C+�+ ���� � �gاھد من  هقال صىل هللا عليéوسمل: ا

'���Õهوحصح ٢٦ي، رواە الرتمذ هجاھد نفس ������c�� ����+1�B&�7 RQ^ �[�h������������@��îï
                                                           

٢٦
  .هجير تقدم ختو ) ، ۲۱٦۱رمق (  
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&��������Ñ �ij�����Õ���Õ��+���&��@��Û���A��#�Ý������Þ""�������¸���"KLM+� #åæ�7i �DÓ��Ô�Õ� %Ö
��
����
�¸���"KLM+��e�+�&'�������f��/�ÕL��
�¸�� �"KLM+�c'�F��&'����� % �$���¾���(´�ca�/�cd�Øy
��� #åæ�kE�� � � i�¤�٢٧��³´�µ¶7 i8@� %Ö+��F �¹���&�Å�Æ�l�����@��4�l��. �@��+���e��@��4�+-��. �@�

Í�N�e�+�m ���23�N�n@�B&�o+��+a� " ",��7 RQ �23�����+���&�� "���� ��+�� 7 �DpÝ(��@q��öÀ�Ä�C� �L��
��
� �³´�µ¶7 i8�
�¸�� �"KLM+�r��F��&'� اد ا�نيا ، مفن  اجلهادفرض أ و ��� اد الشـيطان ́و اد الھوی ́و ´اد النفس ́و

 .)٦: ۳وراجع زاد املعاد ( )۹۱ـ الفوائد (ص کذا يف،  هىل جنتإ  هللا ھداە هللا سـبل رضاە املوص� يف ةربعجاھد ھذە االٔ 

s �!�ð�/����@��+���e��@��4�Õ}�<�	O���
�¸���"KLM+�r��F��&'�B�&+�t�uò�  
�&���	O�®¯��B کرباالٔ  اجلهادىل إ صغر االٔ  اجلهادرجعنا من �������(&����à �v���w �N�������o{ � �Õ���+��
����� کربىل االٔ إ صغر االٔ  اجلهادقدممت خري مقدم من ��'�*���+�� �����Q+�#���� " �$��+�����5�(� �&�=�+�>?�@�<� �

���<�e��+������@��+��� �������c��Ã��¢�&� � "�Í� �Ã �x �N��7 �Dy���®z ����Ç Ï��	e¤�{�/�@���
&�
�� z �{� %Ö������c��g�Õ- ��'�T¹�º��»�� i�¤�����	½¤��¾������)�| ���ÒN+�4�4�} ����+��
&����,��B�&��y�<�>?�@�+���&�	e¤� ��� �Õ���t�@&�	~ �t�Q-�@� �1��é�&�!��7 �D����

��t�@���¯���n@��&��+�B ����Õ�� ٕيمحد اجلنجوھبري الشـيخ رشـيد أ ك احملدث ال  هالفقي ةمام العالمفقد قال اال 

 ةن جماھدإ ف، ين من لتئام واالتصال اجلهاد) وال خيفی ما بني ه): (اéاھد من جاھد نفس٤۲۸: ۲( يب ا�ر كوكال يف
 هفار بلسانكالرجل ال جياھد ال كد ترت اكلت ال تمكذا إ النفس  ةالنفس وال تتصور دونھا ، وجماھد ةفار ال ختلو عن جماھدكال
: ومسعت شـيخنا يعين شـيخ إالسالم ابن تميية )٤۷۸ ـاحملبني (ص ةروض يف ابن القمي افظقال احل، و  ، انتھـی هو بسـنانأ 

هد نفسه وهواه ٔاوال حىت خيرج يقول: |اد النفس والهوى ٔاصل |اد الكفار واملنافقني ، فٕانه ال يقدر عىل |ادمه حىت جيا

���م ، مفن قهر هواه عز وساد ، ومن قهره هواه ذل وهان وهÕ و�دھٕالي  �z iþ����� �t�g��cd�4�� �/����Õ�
��
�����=a�)�Â¦��4�B+�� % �$@X��c��B&����w�� �Ã �Â���N�O �P�+��� ��7 �Dy�/�� �����Ë��Ä�Í ٔحاديث يفواال 

��ã�Y���#��A�+}(��&�ÇÍ	�ةشافي ةفياك ةالنفس وافي ة�ب جماھد ã̂ä_`� � " �$��+���B���
�¸���"KLM+�KG# HI�J��F�E�7 #D
                                                           

٢٧
  � �!���"#$%�&'( �)�*%�&��+�,� - ������.���� /01�2�3��45�6�% �&!��.7��"#� � ��8��9�:��;<� �=�>��?���
�@�%�&'( �)�% �A��

����� - ������ �B�C'�� - ������@�%�&'( �)�% �A���DE�FG�HI��� - ������.������@� %�&'( �)�J�$��KL�MN�,�OPQ�KR�
�S���T�U�VWX�YZ�

% �A��� �"#�$��T� - /�% �&� - ������
�@���
�D����� -[\� �]��@� �̂_`���"#� �=�>��?��$��T�Ca�b�
����'( �)����"�#����@�%�&

����cd� �e���@�%�&'( �)�J�$% �&f�g�h��i���j���k�����l�e�.�i�m�n�o��p�q5r�������s������	
������  
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� %��&�!� " #$� %��^_`�+���&� " #$� ����Z��+��������[� # "$�=a�b���[�\��]�N���B�&�Y���=a�)�Ë�cd�4������¸��
ö�J�#��K��E���  
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����������� 	
������������������  

�����9 �5�Ý�;G:7¤��� �F �¹� #åæ��+ ãäë oiq% �ë��� �+��'�����B��$��"""�� �Æ �#��N� " �$��+����<��
�´�µ��cd������´�µ¶7 i8�@� %Ö+��RS� ��  

�� &�b�<�+���� ��� کرباالٔ  اجلهادھذا ھو ��·<� �����9� �(�&�@���7  #D�Ê�� �1�����-�@����/� % �$s
(�&�Õ+� %Ö�Ð¹� # #å�<�������o{ � �Õ���g���
�¸����+p(� ���¶7 i8�@� %Ö+������ ���Ï�� # �$ 7 "8���	^���N� % �$s���

��Ð¹���r � +�7 #��� �N�+�7 i RQ ��h�	�+�Õ� %Ö�� 7 RQ �B�s �C���4���
�¸����+� Ï�� # #å(� "�a�� �!�Ç���+��
� ���� � "�ò �+���&�oh�� i���¡�7  ë��&�Å�I � "1�ó������� �N�+�7 i RQ �� ���
�¸����ÎÏ������ �t�g��23�N

�s- �/�ö���>7 �D7i #��Q� � "1�o{ �+��(�)�	� �c@�¿�>���+���&���������� �ÎÏ����(� ���Ï��!�t�23�¡4�ù
�³���¶7 i8�g�ÎÏ���� ���Ï�� # �$ 7 "8�Õ+  �Ð¹� # #å(8 ��¯���¡ �¢ 7  #D�� Ï�(�£^ أ االٔ  ىلإ صغر االٔ  اجلهادرجعنا من) ي کرب

^¨<��g���کرب)االٔ  اجلهادىل إ ذاھبا  �õ�N� % �$s����(&�T���+£�/�@��Q7  #D�ö�(�=Ï��¤^ ���@��£q���9
���¡���/�¥ ���¦�B�&����(�� �8 �@���  �q���+���§ ��� ��¸��¸����¨ �<�>Í©è �9�&�� i�����Â@�ö��&�� i��

ª �B�´�»�Y�[�r���ª���«@(&�@���7  #D���+��(�&�@���7  #D��� �ÞiH2¬i á�t��Ç�� ����Ç�N� % �$s(&�!
�&�����5���!��23��+� RS �Y�+�B�Í�Ë�O�P�4�_�B�����´� "Ñ@7 #De������Ì�r�!�� �¡4���������O �P��

�´�r���gÏ��® ��¯ �Q 7  #D�Q7  #D��c��� Ï��8 �B¯ � �  �q�����³���¶7 i8�g���
�¸�����(vh�TÍ�!����¤^
�&�T���+£�/����������¨+�° �����¯ ��(� i�a�Í�!�±²�=Ï��® �<�Ë¶e���§ �¸�������>³�+�/�>?´�
¢Í�£ �oµÍ����4�	N���ª���«@� ���� � i�¶Q���	· �Ê©è �4� % �$s�����(&�¡¨� i % � ȩ̈ �/�
��<� % �$s���

� % �$s��(&�¹����¯�z �{� %Ö�� i�È���º �Nرجعنا����� �
  ������+��r&�������`���&�@�?<����رجعمت ��
�� Ï��}�@� %Ö+���³���¶7 i8�� �� �� ���Â@�³���¶7 i8�g�ÎÏ��»&�)����@��³¼¬�g�-.�B�&�<�7 i� Ï���� % �$s������ �+���Ä

� � ³&�<� " Ý�ó�Þ iجماھدة العبد ھواە/�+��$� )7��½ �g�T ãä2# é3 �ù�(� �� �� ���¾�6 � ³���"��� ³&�b واملشھور عىل ��>�

¯�B������هکرب ، دون �قياالٔ  اجلهادىل إ صغر االٔ  اجلهاد: رجعنا من ةلسـناالٔ  �£q ���B�&�h��� � " �$��+�@e�c�#�e�9
�=Ï��¤^����Ä��=Í�µaÝ��� �/��¯ �Q7  #D��!���¯ �����I �#������&�¡� 7  #D�g�*�<�9 �����9���  
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�� �+������+ãäë oiq% �ë�� #åæ�����/�+���¿ �g�Õ}�(��ü@�!������B�l��Í�ª@�«��¡4��t�������B��N
�&� "y �Í�À ��¤Á�����T ���}(��>·�&�+Â� #/1 �Ã �#��m�  

B�����¤���� کرب ىل االٔ إ صغر االٔ  اجلهادرجعنا من&�!� " #$� 
�/�کام قد سـبق�����������%�¸�� �"KLM+�Tãä2# é3 �&'�B���\� %��(
�>��&�c �+Ä �<�C�v���ð �����+ð �9هدون �قي �Äاقتصار  هففي���� �&�Å���N��9B���  اجلهادرجعنا من 

����Í&�¢�کرباالٔ  اجلهادىل إ صغر االٔ ���+Æ��<������� 3 �&'�B�&�����N�T ãä2# é�� �1@7i iD���
�¸���"KLM+�/����@
��&���#��Ä����(�&�¡�7  #D�!�g�*�<�9�/� #åæ�+����+���&�+�B �Â��������~ �� �����B

���Õ@���ò��@�
���Ç � %��(vh�ª@�P �5��Ã�&�H �Í�Ç�� �	¶�� � � �Ä�E�7 #D��+��� � ��������+�/�> ã i � "T � �KG# HI�J��F
�#��Ä���(&�È�É �������z iþ(&�+4� ���/����@��<&���=�+�/� #åæ�+����B�Æ�#��B�&� "Ñ+@

� �&�¹����¯� � i�È���º �N����4�	N���ª���«@� ���� � i�¶Q���	· �Ê©è �4� % �$s����� � من  هنإ ، ف هوھذا ال ريب في�

 تعاىل: وفضل هللا ام قال هللاكجرا ، فضل أ وأ  ةرث قربكوأ  ةعىل رتبوأ  ةرفع درجالعليا ھو أ  يھ هللا ةملكون كقاتل لت
بن حنبل وقال إالمام ٔامحد غفورا رحê ،  ن هللااك، و  ةورمح ةومغفر  هجرا عظê ، درجات مناéاھدين عىل القاعدين أ 

واين يقاتلون العدو مه اين  ومبارشة القتال بنفسه ٔافضل أالعامل ، ، ل لقاء العدو يشءليس يعدتعاىل:  رمحه هللا
  .)۳٦۳: ۱۰( املغين ذا يف، ك فأي معل ٔافضل منه يدفعون عن إالسالم وعن حرميهم ،

صوا�  كن يإ ، ف املصادر ةومراجع معان النظرإ ما ظھر للعبد الضعيف بعد  ھذاآب ، املرجع وامل هليإ عمل �لصواب و أ  وهللا
 هحصابوأ  سمل عىل سـيد$ ونبينا وحبيبنا محمد وعىل آ�ون  ختاما نصيل، و  ومن الشـيطان خطٔا مفين كن يإ ، و  مفن هللا

  .رب العاملني ن امحلد ìمجعني ، وآخر دعوا$ أ أ 

  هعن هللا امحد عفيوسف شـبري أ  هحرر
  بريطانياربن ، كبال املسجد اجلامعسالم ، تعلمي االٕ  ةدرسديث الرشيف مبخادم احل

  م۲۰۱٥اير رب ف ۱۷ـ لاملوافق  ه۱٤۳٦ ربيع الثاين ۲۸
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� ��Ì � �1�����&�� "�Í�	ã� #Ñ� � � i���K �>· �Î��´�µ¶7 i8�@� %Ö+�����Ä�  
����+-��. �ÂÏ�B�´�Ð ���Z^ ���+��	^�Ñ Ï����¤��á �4�+-��. �ÂÏ�B����¨(&����@�����Õ���+���&�e��@

�Ò�<��+@�Í�<��Ó �Q������Õ��������Í�Ç���Ô¤X(´�Ð�&�Õ �<����é�!���. �ÂÏ�B�&���Õ�
 �Õ���Õ��<������� # "$�&��¯��Ö�Z��+-����. �ÂÏ�Ê�h��+���&�ú����������Õ���+���&�× �<��+@���

�Ø����Í�îï����¯��+-��. �ÂÏ�Z��Ã(&�Å�Æ����@��4����Õ���<�23�5��+���e��@��4�+-��<� "XX
N�í��;�L� �e��@��4�+-��. �ÂÏ��Q������Õ������ÂÏ�(��+��&�Ê����@��+-��. �ÂÏ �(��é�&�Ù

���Í�îï����¯��+-��. �ÂÏ�Q�Ô~ �&�ú��Í�<��Ó(��Í�=� %Ö�[�4����Õ���Õ�>?�@�+�����ÂÏ�h����
wQ�aÍ�Ú � "Û2� H iÜÝ�/�>�@� �� "?¤��Í ��^ÌÝ�Û�������Þ����� 

اكن عىل ھذا و من إالخالص وإالحسان ٔاثناء القتال وغريە ،  عىل قدر کبريهللا عنھم اكنوا  والظاھر ٔان الصحابة ريض
  .أالکرب ، فاحفظ اجلهادمل يکن ´ادا ٔاصغر ومل يکن رجوعھم رجوعا ٕاىل قتالھم ´ادا أکرب ، ف

   هعن هللا امحد عفيوسف شـبري أ  هحرر
  ه۱٤۳۷جامدی أالوىل  ۱٥
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e������@��4�Õ}�c�+�@���Ë� �����	 ��� #åæ�z �{7 i8�� �+�������Þ �ß �Øy��� 7 "D�à ��+� %Ö���

� ��á � �1��Ê��4��ù�� �1�������Ä�³´�µ¶7 i8�7 �D·����Ä�&�� "�a�)�K�Õö÷�	ø�  
����B�&�� "�a�Æ����@��4���� ��z iþ�&�C7 i8�N�l��. �@��c�¤�#��@��ÔÀ �+���&�= � %Ö�4�ª �â �Â �¸��ã�â� #/1� i��Õ

&�Cä��ªÝ����@��9 ��� " i2�7 i8������+���Ü��+-��. �ÂÏ�e��@��¤���B�&��+�B�������â��+����(
�>Í���å�<���ò�Ä ذە املقا#ھمعال ب� ���Û��z �{7 i8���	Ý����Þ�Ä����� 

   هعن محد عفی هللايوسف شـبري أ  هحرر
  ه۱٤۳۸ ربيع الثاين ۷


