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 آداب الجهاد في سبيل هللا -6

  :آداب الجهاد في اإلسالم 

 أهم آداب الجهاد في اإلسالم: 

 التوكل على هللا، وحسن تقواه، وطلب النصر منه وحده. -1

 الدعاء والصبر واإلخالص هلل في العمل، وذكر هللا وتكبيره. -2

 اجتناب المعاصي، فهي أعظم سبب لتسلط الكفار على المسلمين.  -3

عرض اإلسالم على الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة، فإن أبوا فالجزية، فإن  -4

 أبوا حل قتالهم.

 البعد عن الفخر والعجب والرياء. -5

 سؤال هللا العافية، وعدم تمني لقاء العدو، والصدق في القتال. -6

 عدم تحريق اآلدمي والحيوان بالنار. -7

ال والشيوخ  الكبار والرهبان إذا لم عدم الغدر، وعدم قتل النساء واألطف -8

 يقاتلوا، وكل من اجتنب الحرب ال يحل قتله.

ضوا، أو كان لهم رأي وتدبير في الحرب قُتلوا.  فإن قاتلوا، أو حرَّ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)قال هللا تعالى:  -1

 [.10-9األنفال: ]  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 (   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)تعالى:   وقال هللا -2

 [.160آل عمران: ]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)وقال هللا تعالى:  -3
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  (   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 [.47-45األنفال: ]

َر أِميراً عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬اَل: َكاَن َرُسوُل اقَ َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  ي دَةَ بُرَ  َوَعن   -4  لَـىإذَا أمَّ

َصاهُ في َخاصَّ  يٍَة أو  يَن ِلـمِ َوَمن  َمعَهُ ِمَن الُمس   ٬بِتَقََوى ا تِـهِ َجي ٍش أو َسر ِ

ِم ا»اً، ثُمَّ قَاَل: ي ـرخَ  ُزوا باس  ُزوا ٬، قَاتِلُوا َمن  َكفََر بِا٬في َسبيِل ا ٬اغ  ، اغ 

َك ِمَن ِلـيمثُلُوا َوالَ تَق تُلُوا وَ ـتَغ ِدُروا َوالَ تَ  َوالَ تَغُلُّوا َوالَ  داً، وإذَا لَِقيَت َعدُوَّ

ِرِكيَن فَاد عُ  نَّ َما أَجابُوَك تُـهُ ثاَلِث ِخَصاٍل )أو  ِخالٍل(، فَأيَّ  لَـىإ ُهـم  الُمش 

َجابُوَك فاق بَل  إلى اإلس الِم، فإن  أ ُهـم  ، ثُمَّ اد عُ ن ـُهـم  َوُكفَّ عَ  ن ـُهـم  فَاق بَل  مِ 

حَ ى الفَّ َعن ـُهـم  ثُمَّ اد ُعُهـم  إلوكُ  ن ـُهـم  مِ  ِل ِمن  دَارِ تَـّ إلى دَاِر  ِهـم  وُّ

بِر   ُهـم  أ ُهـم  الُمَهاِجريَن، وأخ  َهاِجريَن ل ـمُ َما لِ  لَـُهـم  إن  فَعَلُوا ذَِلَك فَ  نَـّ

ا أن  ـَما َعلَ  لَـي ـُهـم  َوعَ  لُوا مِ تَـحَ يَ  ى الُمَهاِجرين، فَإن  أبَو  بِر  ن ـهَ وَّ  ُهـم  ا فَأخ 

ُهـم  أ َ يَُكونُوَن كَ  نَـّ ِلـميأ َراِب الُمس  ُم ا لَـي ـِهـم  ري عَ يَـج  َن ع  ِري ـالَّذي يَ  ٬ُحك  ج 

مِ ـَعلَ  أن   إالَّ َشيٌء،  ءِ الفَـي  َمِة وَ نِـيفي الغَ  لَـُهـم  َن، َوالَ يَُكوُن نِـيى الُمؤ 

ا فَسَ  ُهـم  يَن، فَإن  مِلـوا َمَع الُمس  ِهـدُ ايُـجَ  يَةَ، فَإن   ل ـُهـمُ أبَو  أَجابُوَك  ُهـم  الِجز 

تَِعن  بِا ُهـم  ، فَإن  ن ـُهـم  َوُكفَّ عَ  ن ـُهـم  فَاق بَل  مِ  ا فَاس  أخرجه  .ل ـُهـم  َوقَاتِ  ٬أبَو 

  .(1)مسلم

َرأةٌ مَ الَ ا قَ َعن ـُهـم َي هللاُ َعِن اب ِن ُعَمَر َرِض وَ  -5 بَع ِض  فِـيق تُولَةٌ : ُوِجدَِت ام 

متفق  اِن.ب ـيَ َعن  قَت ِل الن َِساِء َوالص ِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ى َرُسوُل انَـهَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص.  ٬َمغَاِزي َرُسوِل ا

 .(2)عليه

                                                 

 . (1731برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (1744ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,3015أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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هُ أ ن ـهُ َي هللاُ عَ ةَ َرِض ي ـرَ ُهرَ  بِـيَعن  أوَ  -6 بَع ٍث  فِـيملسو هيلع هللا ىلص  ٬: بَعَثَنَا َرُسوُل االَ قَ  نَـّ

ً فاُلن تُـم  إِن  َوَجد  : »فَقالَ  ً فاُلنوَ  ا ِرقُو ا ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ثُمَّ قال َرُسوُل ا«. ا بِالنَّارِ ُهـمَ فَأح 

تُُكم  أن  تُ ـإِن ِ »ُروَج: ـخُ الِحيَن أَرد نَا  ِرقُوا فاُلنـي أَمر  ً ح  ً َوفاُلن ا ، َوإِنَّ النَّاَر ال ا

ُب   .(1)أخرجه البخاري «.اُهـمَ ا فَاق تُلُوُهـمَ وتُـمُ ا إِالَّ هللاُ، فَإِن  َوَجد  بِـهَ يُعَذ ِ

عَاِذ ب ِن َجبٍَل ِلـمُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ ن ـُهـَما هللاُ عَ  َعِن اب ِن َعبَّاٍس َرِضيَ وَ  -7

م تِـيإِنََّك َستَأ»ِن: اليَـمَ  لَـىِحيَن بَعَثَهُ إِ  ً قَو  َل ِكتَاٍب، فَإِذَا ِجئ   ا  ُهـم  فَاد عُ  تَـُهـم  أه 

 ُهـم  ، فَإِن  ٬َرُسوُل ا اً دُمـَحـمَّ ، َوأنَّ إِال هللاُ  لَـهَ وا أن  ال إِ َهـدُ : أن  يَش  لَـىإِ 

بِر   َس َصلََواٍت ـخَ  لَـي ـِهـم  أنَّ هللاَ قَد  فََرَض عَ  ُهـم  أَطاُعوا لََك بِذَِلَك فَأخ   فِـيم 

ٍم وَ  بِر   ُهـم  لٍَة، فَإِن  لَـي  ُكل ِ يَو  أنَّ هللاَ قَد  فََرَض  ُهـم  أَطاُعوا لََك بِذَِلَك، فَأخ 

َخذُ ِمن  أغ   ـم  لَـي ـهِ عَ   ُهـم  ، فَإِن  ِهـم  فُقََرائِ  لَـىدُّ عَ تُـرَ فَ  ِهـم  ائِ نِـيَ َصدَقَةً، تُؤ 

َوا َوةَ ِلـِهـم  أَطاُعوا لََك بِذَِلَك، فَإِيَّاَك َوَكَرائَِم أم  لُوِم، فَإِ ال، َواتَِّق دَع  هُ َمظ   نَـّ

 .(2)متفق عليه «.ِحَجابٌ  ٬َن ابَـي  وَ  نَـهُ بَـي  َس لَـي  

َق النَّ ا قالَ ن ـُهـمَ َي هللاُ عَ َعِن اب ِن ُعَمَر َرِض وَ  -8 َل بَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : َحرَّ  .النَِّضيرِ  نِـينَخ 

 .(3)متفق عليه

  :ما يقوله المسلم إذا خاف العدو 

ُهـمَّ ال» -1 فِ  لَـّ  .(4)أخرجه مسلم. «بَِما ِشئ تَ  نِـيِهـم  اك 

دَةَ أَنَّ أَبَاهُ َحدَّثهُ أَ وَ  -2 ماً قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ النَّبيَّ َعن  أَبي بُر  ُهـمَّ ال» :َكاَن إِذا َخاَف قَو   لَـّ

                                                 

 . (3016برقم ) ريأخرجه البخا (1)

 . (19ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,1496أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (1746ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,3021أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 . (3005برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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عَلَُك   .(1)أخرجه أحمد وأبو داود .«ِهـم  َونَعُوذ بَك ِمن  ُشُرورِ  ِهـم  نُُحورِ  فِـيإِنَّا نَج 

  :االستنصار بالضعفاء 

عَِب ب ِن َسع ٍد قَ  -1 الً َعلَ  لَـهُ َي هللاُ َعنهُ أنَّ َرأى َسع دٌ َرِض  :الَ َعن  ُمص  ى َمن  ـفَض 

أخرجه  «.َزقُوَن إِالَّ بُِضعَفَائُِكم  تُـر  َهل  تُن َصُروَن وَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  ، فَقالَ نَـهُ دُو

 .(2) البخاري

ةَ بَضِعي إِنََّما يَن ُصُر هللاُ »َوفي لفظ:  -2  تِـِهـم  َوَصالَ  تِـِهـم  ا بدَع وَ ِفـهَ َهِذِه األُمَّ

الَِص   .(3)نسائيأخرجه ال .«ِهـم  َوإِخ 

عََث »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  َعن  أَبِـي ُهَري ـَرةَ وَ  -3 ُربَّ أَش 

هُ  ٬ى اـَمد فُوعٍ بِاألَب َواِب، لَو  أَق َسَم َعلَ   .(4)أخرجه مسلم .«ألَبَرَّ

  :حكم الخدعة والكذب في الحرب 

بشرط أال يجوز في الحرب الخداع والكذب من أجل تضليل العدو، 

 يشتمل على نقض عهد، أو إخالل بأمان.

ومن الخداع أن يوهم العدو بأن جنود المسلمين كثرة كاثرة، وأسلحته قوة 

 ال تقهر.

ومن الخداع أن اإلمام إذا أراد غزو بلد في الشمال مثالً، أظهر أنه يريد 

 الجنوب، فالحرب خدعة.

 وفي هذا الفعل فائدتان:

                                                 

 . (1537برقم )وأخرجه أبو داود  (,19958برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 1)

 . (2896برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 . (3178ي برقم )ئانسأخرجه ال صحيح/( 3)

 . (2622برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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أن خسائر األموال واألرواح تقل بين الطرفين، فتحل الرحمة محل  األولى:

 القسوة.

 توفير طاقة جيش المسلمين لمعركة ال تجدي فيها الخدعة.الثانية: 

مَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َكاَن َرُسوُل اقالَ ن ـهُ َي هللاُ عَ َكع َب ب َن َماِلٍك َرِض َعن   -1 يدُ يُـرِ ا لَـّ

ى  َوةً يَغ ُزوَها إِالَّ َورَّ ىَها، حَ ي ـرِ بِغَ َغز  َوةُ تَبُوَك، فَغََزاَها َرُسوُل  تَـّ َكانَت  َغز 

تَق بََل َسفَر فِـيملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا ٍ اً َوَمفَاز اً بَِعيد اً َحر ٍ َشِديٍد، َواس  َو َعدُو  تَق بََل َغز  ، َواس 

رَ ِلـمِ س  ل ـمُ ى لِ ـَكثِيٍر، فََجلَّ  بَةَ َعدُو ِ ِلـيَ ، ُهـم  يَن أم   ُهـم  بَرَ ، َوأخ  ِهـم  تَأهَّبُوا أُه 

ِهِه الَِّذي   .(1)متفق عليه يدُ.يُـرِ بَِوج 

ُب الملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  الَ : قَ ا قالَ ن ـُهـمَ َي هللاُ عَ ِض رَ  ٬َجابَِر ب َن َعب ِداَوَعن   -2 َحر 

 .(2)متفق عليه «.َخد َعةٌ 

َوَكانَت  ِمَن  َرِضَي هللاُ َعن ـَهاُمعَي ٍط  بِـيُعق بَةَ ب ِن أَ  ُكل ثُوٍم بِن ت أُم ِ َوَعن   -3

هَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ بَايَع َن النَّ  تِـيُمَهاِجَراِت األَُوِل، الالَّ ال ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا َسِمعَت  َرُسوَل انَـّ

اً َويَن ِمي ي ـرَن النَّاِس، َويَقُوُل خَ بَـي   ِلـحُ َكذَّاُب الَِّذي يُص  الَس لَـي  »َوُهَو يَقُوُل: 

َمع   لَـم  قَاَل اب ُن ِشَهاٍب: وَ  «.اً ي ـرخَ  ُص يُـرَ  أَس  ٍء مِ  فِـيخَّ ا يَقُوُل النَّاُس ـَشي  مَّ

الَُح الثاَلٍَث،  فِـيَكِذٌب إِالَّ  ُب، َواإِلص  ُجِل بَـي  َحر  َن النَّاِس، َوَحِديُث الرَّ

َرأَ  َجَهاالَوَحِديُث  تَـهُ ام  أَةِ َزو   .(3)متفق عليه .َمر 

  :ترغيب المجاهدين في قتال العدو 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڇ ڇ )قال هللا تعالى:   -1

                                                 

 . (2769ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,2948أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1739ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,3030أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 واللفظ له.  ،(2605(, ومسلم برقم )2692أخرجه البخاري برقم ) ،عليه متفق( 3)
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 [. 65األنفال: ]  (  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

َخن دَِق، فَإِذَا الى ـإِلَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َخَرَج َرُسوُل اقالَ  ن ـهُ َي هللاُ عَ َرِض  أنٍَس  َوَعن   -2

دٌ يبِـ، عَ لَـُهـم  يَُكن   لَـم  َغدَاةٍ بَاِردَةٍ، فَ  فِـيِفُروَن يَـح  ُمَهاِجُروَن َواألنصار ال

 :الَ ُجوعِ، قَ الِمَن النََّصِب وَ  بِـِهـم  ا َرأى َما لَـمَّ ، فَ لَـُهـم  يَع َملُوَن ذَِلَك 

ُهـمَّ ال» ِفر  ِلألن َصاِر وَ الإِنَّ  لَـّ  «.ُمَهاِجَره  العَي َش َعي ُش اآلِخَره  فَاغ 

 :لَـهُ َن بِـييُمـجِ  وافَقالُ 

ُن الَِّذيَن بَايَعُوا   .(1)متفق عليه .ِجَهاِد َما بَِقينَا أبَدَاالى ـدَا َعلَ ُمـَحـمَّ نَح 

  :فضل الطليعة في الحرب 

مِ البَِخبَِر  تِـينِـيَمن  يَأ  ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  : قالَ الَ قَ  ن ـهُ َي هللاُ عَ َعن  َجابٍِر َرِض  «. قَو 

َزاِب، قال الزُّ  َم األح  مِ قَ البَِخبَِر  تِـينِـيَمن  يَأ  : »: أنَا، ثُمَّ قالَ بَـي ـرُ يَو  قال «. و 

ٍ إِنَّ ِلُكل ِ نَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  : أنَا، فَقالَ بَـي ـرُ الزُّ   .«بَـي ـرُ َحَواِري اً، َوَحَواِريَّ الزُّ  بِـي 

 .(2)متفق عليه

  :فضل الجهاد على الخيل 

َوةَ  ِ َعِن النَّ  البَاِرقِي َرِضَي هللاُ َعن ـهُ َعن  ُعر   فِـيَخي ُل َمع قُودٌ ال: »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ِم ـإِلَ  ي ـرُ خَ الَواِصيَها نَ  َر َوالَمغ نَمَ  ِقيَاَمةِ الى يَو   .(3)متفق عليه .«األَج 

  :حكم البيعة عند القتال 

من السنة أن يبايع اإلمام المجاهدين على الصبر أو الموت؛ تشجيعاً لهم، 

 وتقوية لمعنوياتهم.

                                                 

 . (1805ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,2834أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (2415ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,2846أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (1873ومسلم برقم ) اللفظ له، و (,2852أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 476 دـاهالج آداب                                                                         هللا     الجهاد في سبيلكتاب 

ٹ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)قال هللا تعالى:  -1

 [.10الفتح: ]  (ٹ ڤ ڤ ڤ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )وقال هللا تعالى:  -2

 [. 18الفتح: ]  (   ٹ

َوعِ قُل ُت ِلسَ : الَ قَ  بِـي ُعبَـي دٍ أَعن  يَِزيدَ ب ِن وَ  -3
ٍء أى ـَعلَ  :لَـَمةَ ب ِن األك  ِ َشي  ي 

َم  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوَل ا تُـم  بَايَع   تِ الى ـَعلَ : الَ قَ ِة؟ بِـيَ ُحدَي  اليَو   .(1)متفق عليه .َمو 

  :ما يقوله إذا رأى مالمح النصر 

ۉ ې  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ڭ ڭ ۇ ۇ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)قال هللا تعالى:  -1

 [. 177-171الصافات: ] (  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ې ى ى ې ې

الً، لَـي  بََر، فََجاَءَها ى َخي  ـَخَرَج إِلَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعنهُ  َي هللاُ أنٍَس َرِض َوَعن   -2

م ً َوَكاَن إِذَا َجاَء قَو  ىحَ  لَـي ـِهـم  ٍل ال يُِغيُر عَ لَـي  بِ  ا بَِح، فَ  تَـّ بََح لَـمَّ يُص  ا أص 

هُ قَ لَـمَّ ، فَ ِلـِهـم  َوَمَكاتِ  ِهـم  ودُ بَِمَساِحييَـهُ َخَرَجت   ، ٬دٌ َواُمـَحـمَّ وا: الُ ا َرأو 

بَُر، َخِربَت  َخي بَُر، إِنَّا إِذَا نََزل نَا ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  يُس. فَقالَ الَخـمِ دٌ وَ ُمـَحـمَّ  هللاُ أك 

ٍم فََساَء َصبَاُح   .(2)متفق عليه .«ُمن ذَِرينَ البَِساَحِة قَو 

                                                 

 . (1860ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,4169أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1365ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,2945أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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