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 يف هذا املختصر اجلهاد، -رمحه اهللا- من العبادات اليت ذكرها املؤلف : أي"الخامس":-رمحه اهللا-قوله 
ن يذكره ضمن العبادات كما هو عمل فقهاء احلنفية، وعمل َ من العلماء م-كما تقدم-واجلهاد 
 فقهاء احلنابلة، ومنهم من جيعله ضمن أبواب املعامالت كما هو صنيع فقهاء املالكية يمتأخر

 .ًما ذهب إليه تصنيفا، فلكل مأخذه فيوالشافعية، واألمر يف هذا قريب
َّهد يف قتال األعداء؛ وهلذا يعر بذل اجلهد، فاجلهاد هوواجلهاد يف اللغة مأخوذ من اجل هد ف بأنه بذل اجلُ

يف قتال الكفار، هذا هو اجلهاد الذي جاءت النصوص يف الكتاب والسنة ببيان فضله، وعظيم أجره، 
ُوذروة« :حىت قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكبري منزلته َ َْ ِسنامه ُ ِ َ ِاْلجهاد َ ِسبيل ِفي َ  .»َِّالله َ

 وليست مطلقة ،َّوبني املؤلف يف بداية كالمه على اجلهاد مع من يكون، وأن اجلهاد عبادة هلا أحكام
 . بل ال تكون إال مع إمام،العنان يفعلها اإلنسان بنفسه

،  أن اجلهاد ال يكون إال مع إمام؛ وهذا هو األصل يف اجلهاد" وفاجرٍّمع كل بر":-رمحه اهللا-قوله 
ً طائعا حمسنا: أي،اًّرَكان بـسواء  ُ ٍ فجور، وتقصري يف طاعة اهللا عز وجلاأنه كان ذ ً أو كان فاجرا مبعىن،ً ٍ. 

َ أن اجلهاد ماض إىل يوم القيامة مع كل بـ؛وهذا ما عليه عقد أهل السنة واجلماعة ُ وفاجر، فال يشرتط ٍّرٍ
ًاألئمة أبرارا كانوا أو  بل جرى عمل أهل السنة على قتال الكفار مع كل ،اًّرَيف إمام اجلهاد أن يكون بـ

ًفجار  .اُ
ٍ بعد أن بني مضي اجلهاد مع كل إمام على أي حال كان من حيث الطاعة -رمحه اهللا-مث قال  ُ

 .واإلحسان
ٌوهو فرض كفاية، واجب مع مفاجأة العدو":-رمحه اهللا-قوله  ٍ فبني أن حكم اجلهاد ليس على حال "ٍ َّ
 إذا قام به بعض أهل اإلسالم حقق املطلوب، ، فمنه ما هو فرض كفاية: بل هو على أحوال،واحدة

ُفليس مطلوبا من كل أحد من أهل اإلسالم أن جياهد، ومنه ما هو فرض عني ٍ ً. 
 ذكر منها ،ٍاملطلوب من كل أحد من املسلمني بعينه، وفرض العني إمنا يكون يف أحوال  هو:وفرض العني

ً حاال واحدة؛ إشارة إىل هذا النوع من احلكم يف اجلهاد، وهو ما إذا فاجأه العدو-رمحه اهللا-ف املؤل ً ً، 
َ بلدا من بلدان املسلمني، فإن مُّ العدوأَإذا فاج: أي د ه مبا يصون بالُ وجب عليهم دفعُّهم العدوأن فاجً

 .جاءة عداوتهاملسلمني، ويكفي املسلمني شر ف
:  أي؛ ما إذا انتدبه اإلمام: منها، لكون اجلهاد فرض عني-رمحهم اهللا–رها العلماء ٌ أحوال أخرى ذكةَّومث

 فـهنا يكون فرض عني يف حقه، وكذلك فيما إذا حضر الصف، فإنه ،أن ويل األمر أمره بأن خيرج للقتال
ّ بل يكون اجلهاد يف حقه متعيـ،إذا حضر الصف مل جيز له أن ينصرف ألحوال الثة أحوال من اًنا، هذه ثُ

ا تكون فرض عني على املكلف:  أي، فيها العلماء وجوب اجلهاد على وجه الفرضاليت ذكر  .ٍأ
وهو ": قالًمه ذكرا حيث َّ وأما األصل يف حكم اجلهاد أنه فرض كفاية كما قال رمحه اهللا، ولذلك قد

 ."فرض كفاية
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 ما يتبني به أحكام اجلهاد -رمحه اهللا-مث بعد ذلك ذكر  ،"ٌواجب مع مفاجأة العدو":-رمحه اهللا-قوله 
ًمقسما الباب إىل أقسام ُ. 

ِوهو مشتمل على مقاتل":-رمحه اهللا-قوله  ُ ِأحكام تتعلق باملقاتل:  يعين"ٌ
ُ

. 
َومقاتل":-رمحه اهللا-قوله   .َأحكام تتعلق باملقاتل:  أي"ُ
 .أحكام الغنيمة:  أي"ومغنوم" :-رمحه اهللا-قوله 
 .أحكام مصاحلة األعداء:  أي"ةَحَومصال" :-رمحه اهللا-قوله 


