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 أحكام الرجوع من الجهاد -13

  :ما يقوله إذا قفل من الغزو 

َكاَن إِذَا قَفََل ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـُهـَما هللاُ  ْبِن ُعَمَر َرِضيَ  ٬َعْن َعْبِدا -1

ٍ أْو ُعْمَرةٍ يَُكب ُِر عَ  َراٍت، بِـيُكل ِ َشَرٍف ِمَن األْرِض ثاَلَث تَكْ  لَـىَغْزٍو أْو َحج 

دُ، َوُهَو الَحـمْ  لَـهُ ُمْلُك وَ ال لَـهُ ، لَـهُ إِال هللاُ َوْحدَهُ ال َشِريَك  لَـهَ ال إِ »وُل: ثُمَّ يَقُ 

ب ِنَا َحاِمدُوَن، ِلـرَ ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر، آيِبُوَن تَائِبُوَن َعابِدُوَن َساِجدُوَن  لَـىعَ 

 .(1)متفق عليه «.ْحدَهُ َصدََق هللاُ َوْعدَهُ، َونََصَر َعْبدَهُ، َوَهَزَم األْحَزاَب وَ 

ِ : ُكنَّا َمَع النَّ الَ قَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك وَ  -2 ِمْن  لَـهُ َمْقفَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ٍ ةَ بِْنَت حُ ِفـيَّ ، َوقَْد أْردََف صَ تِـهِ َراِحلَ  لَـىعَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُعْسفَاَن، َوَرُسوُل ا ، يَـي 

 ٬ةَ فَقال: يَا َرُسوَل اْلـحَ أبُو طَ  تَـَحـمَ فَاقْ ، ا  يعَجـمِ فَُصِرَعا  تُـهُ فَعَثََرْت نَاقَ 

َوْجِهِه َوأتَاَها  لَـىعَ  ا  . فَقَلََب ثَْوب«َمْرأةَ الَك لَـيْ عَ »: هللاُ فِدَاَءَك، قالَ  نِـيَجعَلَ 

، ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا فََرِكبَا، َواْكتَنَْفنَا َرُسوَل ابَـُهـمَ ا َمْركَ لَـُهـمَ  لَـحَ ا، َوأصْ لَـْيـهَ فَأْلقَاهُ عَ 

ب ِنَا ِلـرَ آيِبُوَن تَائِبُوَن، َعابِدُوَن، »: َمِدينَِة، قالَ ال لَـىا أْشَرْفنَا عَ ـمَّ لَ فَ 

ىيََزْل يَقُوُل ذَِلَك، حَ  لَـمْ . فَ «َحاِمدُونَ   .(2)متفق عليه .َمِدينَةَ الدََخَل  تَـّ

  :ما يفعله عند القدوم من السفر 

َكاَن ال يَْقدَُم ِمْن َسفٍَر ملسو هيلع هللا ىلص  ٬نَّ َرُسوَل اأ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َكْعِب ْبِن َماِلكٍ  -1

ىَمْسِجِد فَصَ الالضَُّحى، فَإِذَا قَِدَم بَدَأ بِ  فِـي ا  ارنَـهَ إِال  ِن، ثُمَّ تَـيْ ِه َرْكعَ فِـي لَـّ

                                                 

 . (1344ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,1797أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1345ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,3085أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 .(1)متفق عليه ِه.فِـيَجلََس 

، َكاَن ال لَـهُ ال يَْطُرُق أهْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : َكاَن النَّ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أنٍَس وَ  -2

 .(2)متفق عليه .يَْدُخُل إِال ُغْدَوة  أْو َعِشيَّة  

  :البشارة بالفتوح 

أال »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا ِلـيقَاَل  :الَ قَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض  ٬بن َعْبِدا َجِريرَعْن 

ى َكْعبَةَ فِـي ا  تبَـيْ . َوَكاَن «َخلََصةِ الِمْن ِذي  نِـييحُ تُـرِ  ِة، نِـيَ اليَـمَ اِه َخثْعَُم، يَُسمَّ

َس، َوَكانُوا أْصَحاَب َخْيٍل، فَأْخبَْرُت ْحـمَ ِسيَن َوِمائٍَة ِمْن أَخـمْ  فِـيفَاْنَطلَْقُت 

ىَصْدِري حَ  فِـيَخْيِل، فََضَرَب الى ـي ال أثْبُُت َعلَ ـأن ِ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ النَّ  َرأْيُت أثََر  تَـّ

ُهـمَّ ال»َصْدِري فَقال:  فِـيأَصابِِعِه  . فَاْنَطلََق «ي ا  ْهـدِ مَ  ا  َهاِدي ْلـهُ ، َواْجعَ تْـهُ ثَب ِ  لَـّ

قََها، فَأْرَسَل إِلَ لَـْيـهَ إِ  ِ ى النَّ ـا فََكَسَرَها َوَحرَّ ُرهُ، فَقال َرُسوُل  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  يُبَش ِ

، َما ِجئْتَُك حَ ال، َوالَِّذي بَعَثََك بِ ٬َجِريٍر: يَا َرُسوَل ا ِ ىَحق  هَ ا َكأتُـهَ كْ تَـرَ  تَـّ ا نَـّ

اتٍ َخـمْ ا ِلـهَ َس َوِرَجاْحـمَ ى َخْيِل أـٌل أْجَرُب، فَبَاَرَك َعلَ َجـمَ  متفق  .َس َمرَّ

  .(3)عليه

  :استقبال الغزاة 

َمَع ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: ذََهْبنَا نَتَلَقَّى َرُسوَل اقَالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ السَّائِب بن يَِزيدَ َرِض  َعنِ  -1

  .(4)البخاريأخرجه   َودَاعِ.الِة نِـيَّ ثَ  لَـىاِن إِ ْبـيَ الص ِ 

إِذَا قَِدَم ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َكاَن َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ْبِن َجْعفَرٍ  ٬َعْن َعْبِداوَ  -2

                                                 

 واللفظ له.  ،(716(, ومسلم برقم )4418أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (715برقم )في كتاب اإلمارة ومسلم  واللفظ له،  (,1800أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (2476ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,3076أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 . (3083برقم )أخرجه البخاري ( 4)
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هُ ، قَاَل: َوإِ تِـهِ بَـيْ اِن أَْهِل ْبـيَ َسفٍَر تُلُق َِي بِِص  ، لَـْيـهِ إِ  بِـيقَِدَم ِمْن َسفٍَر فَُسبَِق  نَـّ

، قَاَل: فَـهُ َخلْ  فَـهُ فَاِطَمةَ، فَأَْردَ  نَـيْ ، ثُمَّ ِجيَء بِأََحِد ابْ هِ ْيـَن يَدَ بَـيْ  نِـيلَ َحـمَ فَ 

 .(1)أخرجه مسلم .دَابَّةٍ  لَـىَمِدينَةَ، ثاَلَثَة  عَ الفَأُْدِخْلنَا 

  :الطعام عند القدوم 

 ينَةَ الَمدِ ا قَِدَم لَـمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـُهـماَي هللاُ عَ ِض رَ  ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِدا

  .(2)متفق عليه .أْو بَقََرة   ا  نََحَر َجُزور

                                                 

 . (2428برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (715ومسلم برقم ) واللفظ له،  (,3089رجه البخاري برقم )أخ ،متفق عليه( 2)
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