
ن الله ملن خرج يف سبيله)    (تََضمَّ
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روى مسلم  عن أَ هريرة - ريض الله عنه - قَاَل: قَاَل رسول الله 

- صىل الله عليه وسلم:

َن الله لَِمْن َخَرَج يف َسبيلِِه، ال يُْخرُِجُه إِالَّ ِجَهاٌد يف َسبيِيل،  "تََضمَّ

َوإ�َاٌن ِ، َوتَْصِديٌق ِبرُُسِيل، فَُهَو َعَيلَّ َضاِمٌن أَْن أُْدِخلَُه الَجنََّة، أَْو 

َغنيَمٍة.  أَْو  أْجٍر،  ِمْن  نَاَل  ِ�َا  ِمْنُه  َخَرَج  الَِّذي  َمْنزِلِه  إَِىل  أُرِْجَعُه 

ٍد ِبيَِدِه، َما ِمْن كَلٍْم يُْكلَُم يف َسبيِل اللِه، إِالَّ َجاَء  َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

يَْوَم الِقيَاَمِة كََهيْئَِتِه يَْوَم كُلِم؛ لَْونُُه لَْوُن َدٍم، َوِريُحُه ريُح ِمْسٍك. 

َ́ َما قََعْدُت  ٍد ِبيَِدِه، لَْوالَ أَْن يَُشقَّ َعَىل املُْسلِِم َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

يٍَّة تَْغزُو يف َسبيِل اللِه أبًدا، َولِكْن الَ أِجُد َسَعًة فأْحِملُُهْم  ِخالََف َرسِ

َوالَ يَِجُدوَن َسَعًة، َويَُشقُّ َعلَيِْهْم أَْن يَتََخلَُّفوا َعنِّي. َوالَِّذي نَْفس 

أْغزَُو  ثُمَّ  فَأُقْتََل،  اللِه،  َسبيِل  يف  أْغزَُو  أَْن  لََوِدْدُت  ِبيَِدِه،  ٍد  ُمَحمَّ

فَأُقْتََل، ثُمَّ أْغزَُو فَأُقْتََل"

 الحديث 
التاسع
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ن ا
 لمن خرج في سبيله) (َتَضمَّ

أي وعد   ، الله"  ل  "تكفَّ أخرى صحيحة  رواية  الله: ويف  َن  تََضمَّ

وأوجب فضال منه.

كَلٍْم يُْكلَُم يف َسبيِل اللِه: بفتح الكاف وسكون الالم، الجرح يجرح 

يف الجهاد الذي يبتغى به وجه الله.

الَ أِجُد َسَعًة: بفتح الس´ والع´، الغنى واليرس املايل.

: �
��المعا

فوائد حول الجهاد: 
الجهاد ذروة سنام اإلسالم، أي أعىل أعÇله فضال وقدرا وثوابا.

الجهاد فرع اإل�ان بالله والتصديق برسوله صىل الله عليه وسلم.

الضÇن  وهذا  لوجهه،  املخلص´  للمجاهدين  الجنة  وضمن  الله  ل  تكفَّ

محض تفضل منه سبحانه وتعاىل من غË موجب.

 تودد الله لعباده وتحببه لهم بحديثه القديس و�ا تكفل من األجر. 

الجهاد فيه أجر أخروي وفيه غنيمة دنيوية.

تنكË "كلم" يفيد تحقق البرشى للجرح كبËا كان أو صغËا.

الكرامة  من  لها  ملا  للشهادة  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  وحب  رغبة  شدة 

والفضل واملكانة عند الله.

 النبي صىل الله عليه وسلم Ó يتخلف عن رسية تغزو يف سبيل الله إال لعذر.

ٍد ِبيَِدِه" توكيد عىل عظمة القضية وشدة Ôني   تكرار القسم "َوالَِّذي نَْفس ُمَحمَّ

رسول الله صىل الله عليه وسلم لها.

 لزوم إعداد العدة قبل الخروج للغزو "وأعدوا لهم ما استطعتم"، "ولو ارادوا 

الخروج ألعّدوا له عدة".

حل الغنائم للمجاهدين يف اإلسالم وÓ تكن حالل قبلها لغËهم من األمم.

1

2

3
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ن ا
 لمن خرج في سبيله) (َتَضمَّ

أي وعد   ، الله"  ل  "تكفَّ أخرى صحيحة  رواية  الله: ويف  َن  تََضمَّ

وأوجب فضال منه.

كَلٍْم يُْكلَُم يف َسبيِل اللِه: بفتح الكاف وسكون الالم، الجرح يجرح 

يف الجهاد الذي يبتغى به وجه الله.

الَ أِجُد َسَعًة: بفتح الس´ والع´، الغنى واليرس املايل.

فوائد حول الجهاد: 
الجهاد ذروة سنام اإلسالم، أي أعىل أعÇله فضال وقدرا وثوابا.

الجهاد فرع اإل�ان بالله والتصديق برسوله صىل الله عليه وسلم.

الضÇن  وهذا  لوجهه،  املخلص´  للمجاهدين  الجنة  وضمن  الله  ل  تكفَّ

محض تفضل منه سبحانه وتعاىل من غË موجب.

 تودد الله لعباده وتحببه لهم بحديثه القديس و�ا تكفل من األجر. 

الجهاد فيه أجر أخروي وفيه غنيمة دنيوية.

تنكË "كلم" يفيد تحقق البرشى للجرح كبËا كان أو صغËا.

الكرامة  من  لها  ملا  للشهادة  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  وحب  رغبة  شدة 

والفضل واملكانة عند الله.

 النبي صىل الله عليه وسلم Ó يتخلف عن رسية تغزو يف سبيل الله إال لعذر.

ٍد ِبيَِدِه" توكيد عىل عظمة القضية وشدة Ôني   تكرار القسم "َوالَِّذي نَْفس ُمَحمَّ

رسول الله صىل الله عليه وسلم لها.

 لزوم إعداد العدة قبل الخروج للغزو "وأعدوا لهم ما استطعتم"، "ولو ارادوا 

الخروج ألعّدوا له عدة".

حل الغنائم للمجاهدين يف اإلسالم وÓ تكن حالل قبلها لغËهم من األمم.

1

2

  الفوائد (42 فائدة) 

3

4

5
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ن ا
 لمن خرج في سبيله) (َتَضمَّ

أي وعد   ، الله"  ل  "تكفَّ أخرى صحيحة  رواية  الله: ويف  َن  تََضمَّ

وأوجب فضال منه.

كَلٍْم يُْكلَُم يف َسبيِل اللِه: بفتح الكاف وسكون الالم، الجرح يجرح 

يف الجهاد الذي يبتغى به وجه الله.

الَ أِجُد َسَعًة: بفتح الس´ والع´، الغنى واليرس املايل.

فوائد حول الجهاد: 
الجهاد ذروة سنام اإلسالم، أي أعىل أعÇله فضال وقدرا وثوابا.

الجهاد فرع اإل�ان بالله والتصديق برسوله صىل الله عليه وسلم.

الضÇن  وهذا  لوجهه،  املخلص´  للمجاهدين  الجنة  وضمن  الله  ل  تكفَّ

محض تفضل منه سبحانه وتعاىل من غË موجب.

 تودد الله لعباده وتحببه لهم بحديثه القديس و�ا تكفل من األجر. 

الجهاد فيه أجر أخروي وفيه غنيمة دنيوية.

تنكË "كلم" يفيد تحقق البرشى للجرح كبËا كان أو صغËا.

الكرامة  من  لها  ملا  للشهادة  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  وحب  رغبة  شدة 

والفضل واملكانة عند الله.

 النبي صىل الله عليه وسلم Ó يتخلف عن رسية تغزو يف سبيل الله إال لعذر.

ٍد ِبيَِدِه" توكيد عىل عظمة القضية وشدة Ôني   تكرار القسم "َوالَِّذي نَْفس ُمَحمَّ

رسول الله صىل الله عليه وسلم لها.

 لزوم إعداد العدة قبل الخروج للغزو "وأعدوا لهم ما استطعتم"، "ولو ارادوا 

الخروج ألعّدوا له عدة".

حل الغنائم للمجاهدين يف اإلسالم وÓ تكن حالل قبلها لغËهم من األمم.

7
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ن ا
 لمن خرج في سبيله) (َتَضمَّ

التخلف عن الغزو وخاصة إذا كان فرض ع´ ليس من شيم املؤمن´، والصحابة 

كانوا إذا تخلف أحدهم عن غزوة ذكر أنه تخلف عن غزوة كذا لعذر كذا.

 جهاد طلب األعداء يف عقر دارهم إلعالء كلمة الله ونرش دين اإلسالم إÛا هو 

للخروج  املسلم´  إمام  استنفرهم  إال عىل من   َّ́ يَتََع الكفاية، وال  فرض عىل 

َدهم لذلك. وحدَّ

12

13 
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ن ا
 لمن خرج في سبيله) (َتَضمَّ

1 أهمية اإلخالص وركنيته يف أي عمل من أعÇل العبادات ومن أولها الجهاد.

فيه إشارة اىل رشطي قبول العمل: اإلخالص (يف سبييل)، واملتابعة (تصديق 

برسيل) .

 اإل�ان برسول واحد يلزم منه اإل�ان بجميع الرسل، ومن كفر برسول واحد 

فقد كفر بجميع الرسل وكفر بالله عز وجل.

طلب النبي صىل الله عليه وسلم ملعايل األمور ولو كانت شاقة عىل النفس 

درس للقادة يف اإلقدام.

الناس تبعث عىل ما Ôوت عليه، فمن مات عىل طاعة يبعث عليها، والعكس 

كذلك، ودليله يف هذا الحديث ويف خرب من مات يف الحج أنه يبعث ملبيا 

وخرب الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم ويبعثون عىل نياتهم."ويشق 

تجهيز املجاهدين للجهاد واجب عىل اإلمام فإن Ó يستطيع اإلمام التجهيز 

انتقل الواجب إىل أفراد املسلم´.

يدفن الشهيد دون تغسيل ويكفن يف مالبسه التي قتل فيها.

      الفوائد الفقهية:      

متابعة  يف   Ëالتقص عليه  يشق  اإل�ان  كامل  عني"،  يتخلفوا  أن  عليهم 

الحبيب صىل الله عليه وسلم و قد حرص الصحابة رضوان الله عليهم عىل 

مالزمة النبي صىل الله عليه وسلم يف كل الظروف.

قدر الله عّز وجل يجري عىل األنبياء كÇ يجري عىل غËهم، فمع حب 

عىل  مات  أنه  إال  عليها  وحرصه  للشهادة  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي 

فراشه.

أزمة  كانت  يومها  فأحملهم"  "ال أجد سعة  قيل:  ما  أوجز وأصدق   من 

غياب األحصنة واليوم أزمتنا غياب الفرسان.

Ôني اإلنسان من الطاعات ما ال يدركه فلعله يبلغ بنيته ما ال يبلغ بعمله.

الله، أن ينسب كل عمل يف  "أدخله" "أرجعه" يجُدُر بالعبد السالك اىل 

حياته ملواله.

2
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ن ا
 لمن خرج في سبيله) (َتَضمَّ

الفوائد العامة:  

أهمية اإلخالص وركنيته يف أي عمل من أعÇل العبادات ومن أولها الجهاد.

فيه إشارة اىل رشطي قبول العمل: اإلخالص (يف سبييل)، واملتابعة (تصديق 

برسيل) .

 اإل�ان برسول واحد يلزم منه اإل�ان بجميع الرسل، ومن كفر برسول واحد 

فقد كفر بجميع الرسل وكفر بالله عز وجل.

طلب النبي صىل الله عليه وسلم ملعايل األمور ولو كانت شاقة عىل النفس 

درس للقادة يف اإلقدام.

الناس تبعث عىل ما Ôوت عليه، فمن مات عىل طاعة يبعث عليها، والعكس 

كذلك، ودليله يف هذا الحديث ويف خرب من مات يف الحج أنه يبعث ملبيا 

وخرب الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم ويبعثون عىل نياتهم."ويشق 

1

2

متابعة  يف   Ëالتقص عليه  يشق  اإل�ان  كامل  عني"،  يتخلفوا  أن  عليهم 

الحبيب صىل الله عليه وسلم و قد حرص الصحابة رضوان الله عليهم عىل 

مالزمة النبي صىل الله عليه وسلم يف كل الظروف.

قدر الله عّز وجل يجري عىل األنبياء كÇ يجري عىل غËهم، فمع حب 

عىل  مات  أنه  إال  عليها  وحرصه  للشهادة  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي 

فراشه.

أزمة  كانت  يومها  فأحملهم"  "ال أجد سعة  قيل:  ما  أوجز وأصدق   من 

غياب األحصنة واليوم أزمتنا غياب الفرسان.

Ôني اإلنسان من الطاعات ما ال يدركه فلعله يبلغ بنيته ما ال يبلغ بعمله.

الله، أن ينسب كل عمل يف  "أدخله" "أرجعه" يجُدُر بالعبد السالك اىل 

حياته ملواله.

3

4
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(Who amongst you is fasting today?)

املسلم ينبغي عليه أال يشغل نفسه بالتفاصيل التي ال تفيد، وال يسأل عن أمور 

ال ينبني عليها شيئ يف أمر دينه ودنياه، فأبو ذر ذكر أن ناسا من أصحاب النبي 

صىل الله عليه وسلم قالوا، وÓ يهتم بنقل أسÇءهم لراوي الحديث.

. يف قوله صىل الله عليه وسلم (يف بُضع أحدكم صدقة) توجيه عام لألمة بأرسها 

سواء املورس والفقË واملعدم منهم باستحباب الزواج، فمن كان تزوج فليستحرض 

أهمية اإلخالص وركنيته يف أي عمل من أعÇل العبادات ومن أولها الجهاد.

فيه إشارة اىل رشطي قبول العمل: اإلخالص (يف سبييل)، واملتابعة (تصديق 

برسيل) .

 اإل�ان برسول واحد يلزم منه اإل�ان بجميع الرسل، ومن كفر برسول واحد 

فقد كفر بجميع الرسل وكفر بالله عز وجل.

طلب النبي صىل الله عليه وسلم ملعايل األمور ولو كانت شاقة عىل النفس 

درس للقادة يف اإلقدام.

الناس تبعث عىل ما Ôوت عليه، فمن مات عىل طاعة يبعث عليها، والعكس 

كذلك، ودليله يف هذا الحديث ويف خرب من مات يف الحج أنه يبعث ملبيا 

وخرب الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم ويبعثون عىل نياتهم."ويشق 

تجهيز املجاهدين للجهاد واجب عىل اإلمام فإن Ó يستطيع اإلمام التجهيز 

انتقل الواجب إىل أفراد املسلم´.

يدفن الشهيد دون تغسيل ويكفن يف مالبسه التي قتل فيها.

متابعة  يف   Ëالتقص عليه  يشق  اإل�ان  كامل  عني"،  يتخلفوا  أن  عليهم 

الحبيب صىل الله عليه وسلم و قد حرص الصحابة رضوان الله عليهم عىل 

مالزمة النبي صىل الله عليه وسلم يف كل الظروف.

قدر الله عّز وجل يجري عىل األنبياء كÇ يجري عىل غËهم، فمع حب 

عىل  مات  أنه  إال  عليها  وحرصه  للشهادة  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي 

فراشه.

أزمة  كانت  يومها  فأحملهم"  "ال أجد سعة  قيل:  ما  أوجز وأصدق   من 

غياب األحصنة واليوم أزمتنا غياب الفرسان.

Ôني اإلنسان من الطاعات ما ال يدركه فلعله يبلغ بنيته ما ال يبلغ بعمله.

الله، أن ينسب كل عمل يف  "أدخله" "أرجعه" يجُدُر بالعبد السالك اىل 

حياته ملواله.

ن ا
 لمن خرج في سبيله) (َتَضمَّ

 ملا كان خروج النبي صىل الله عليه وسلم يف كل رسية يشق عىل املسلم´ 

ألنهم يحتاجونه يف أمور أخرى كبيان الترشيعات وحل املعضالت، ترك صىل 

الله عليه وسلم الخروج.

تحقيق مصالح املسلم´ الدينية والدنيوية غرض رشعي يف ذاته.

رحمة النبي صىل الله عليه وسلم بأمته وإشفاقه عليهم يف دنياهم وأخراهم.

جواز تخلف اإلمام عن بعض الواجبات الكفائية وتفويض وإنابة غËه جمعا 

ب´ املصالح.

غË املستساغ وغË املحبوب يف الدنيا إن كان نتيجة عبادة فهو عند الله مهم 

ومعترب كدم الشهيد وخلوف فم الصائم.

 فضل ريح املسك ألنه شبه بها دم الشهيد وهو عند الله عزيز، وهو فضل يف 

العادات وليس أفضلية رشعية.

9 

8

7
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09 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

ن ا
 لمن خرج في سبيله) (َتَضمَّ

همية اإلخالص وركنيته يف أي عمل من أعÇل العبادات ومن أولها الجهاد.

فيه إشارة اىل رشطي قبول العمل: اإلخالص (يف سبييل)، واملتابعة (تصديق 

برسيل) .

اإل�ان برسول واحد يلزم منه اإل�ان بجميع الرسل، ومن كفر برسول واحد 

فقد كفر بجميع الرسل وكفر بالله عز وجل.

طلب النبي صىل الله عليه وسلم ملعايل األمور ولو كانت شاقة عىل النفس 

درس للقادة يف اإلقدام.

الناس تبعث عىل ما Ôوت عليه، فمن مات عىل طاعة يبعث عليها، والعكس 

نه يبعث ملبيا  كذلك، ودليله يف هذا الحديث ويف خرب من مات يف الحج 

وخرب الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم ويبعثون عىل نياتهم."ويشق 

12

13

14

متابعة  يف   Ëالتقص عليه  يشق  اإل�ان  كامل  عني"،  يتخلفوا  أن  عليهم 

الحبيب صىل الله عليه وسلم و قد حرص الصحابة رضوان الله عليهم عىل 

مالزمة النبي صىل الله عليه وسلم يف كل الظروف.

قدر الله عّز وجل يجري عىل األنبياء كÇ يجري عىل غËهم، فمع حب 

عىل  مات  أنه  إال  عليها  وحرصه  للشهادة  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي 

فراشه.

أزمة  كانت  يومها  فأحملهم"  "ال أجد سعة  قيل:  ما  أوجز وأصدق  من 

غياب األحصنة واليوم أزمتنا غياب الفرسان.

Ôني اإلنسان من الطاعات ما ال يدركه فلعله يبلغ بنيته ما ال يبلغ بعمله.

الله، أن ينسب كل عمل يف  "أدخله" "أرجعه" يجُدُر بالعبد السالك اىل 

حياته ملواله.
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ن ا
 لمن خرج في سبيله) (َتَضمَّ

أن  17 الجنة) يوضح  (أُدخله  و  إال جهاد يف سبييل)  يُخرجه  (ال  الجمع ب´   

النوايا والرسائر، لذلك نُهينا عن إطالق  الله إÛا مدارها عىل  العاقبة عند 

لقب الشهيد عىل من قُِتل يف املعركة، فالله أعلم �ن يُقتل يف سبيله، ولكن 

ندعو ونحتسبه شهيدا دون جزم.

من مقاصد الرشيعة الخمس الكربى حفظ النفس، ولكّنها أزهقت يف سبيل 

الله ح´ تعارضت مع حفظ الدين، وجهاد الطلب

االعتذار من شيم الكرام فقد ب´ النبي صىل الله عليه وسلم عذره ألمته.

عذر النبي صىل الله عليه و سلم لصحابته وحسن ظنه بهم بقوله: "َوالَ 

يَِجُدوَن َسَعًة، َويَُشقُّ َعلَيِْهْم أَْن يَتََخلَُّفوا َعنِّي".

20

18 

19 



11 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(تضمن اهللا لمن خرج في سبيله)

      الفوائد ا��صولية والقواعد الفقهية:

 قوله صىل الله عليه وسلم: "ال يُْخرُِجُه إِالَّ ِجَهاٌد يف َسبيِيل، َوإ�َاٌن ِ" مثال 
عىل عطف العام عىل الخاص، فالخاص هو الجهاد واإل�ان عام ويشمله.

عند تعارض املصالح يقدم األهم عىل املهم.

.Ëاملشقة تجلب التيس

"أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل"، مثال لداللة االقتضاء، فالتقدير (فأحيا ثم أغزو) 

.

"وال أجد سعة" ال تكليف �ا ال يُطاق.
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12 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(تضمن اهللا لمن خرج في سبيله)

الفوائد اللغوية: 

) يفيد الحرص "فهو عيلَّ ضامن" تقديم املعمول (عيلَّ

مناداة الجالس معك وإن كان قريباً وقد أرعاك اهتÇمه فيه 

شحذ النتباهه

1



13 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(تضمن اهللا لمن خرج في سبيله)

الفوائد الحديثية:

سياق  يف  النبوي  والحديث  القديس  الحديث  اجتÇع  فيه 

واحد، فيبدو أن العبارة األوىل حديث قديس وما يليها كالم 

النبي صىل الله عليه وسلم.
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