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األعمال اليت ثوابها يعدل اجلهاد يف
سبيل اهلل

د  .حممد بن إبراهيم النعيم
-رمحه اهلل -

2
هلل الرَّحْم ِن الرَّحِي ِم
س ِم ا ِ
بِ ْ



الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على
خاتم األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين.

أما بعد :من رحمة هللا تعالى بنا وحبه عز وجل لهذه
األمة أن أهدى إلينا أعماال يسيرة ينال صاحبها ثواب

المجاهد في سبيل هللا .

فتعال معي لنتعرف على بعض هذه األعمال التي

صح الخبر فيها بأنه يثاب أصحابها كثواب المجاهد

في سبيل هللا؛ لعلنا نتنافس فيها ويدل بعضنا بعضا

عليها ،وقد قال ابن حجر -رحمه هللا تعالى : -درجة
المجاهد قد ينالها غير المجاهد إما بالنية الخالصة أو

بما يوازيه من األعمال الصالحة ألنه 

أمر الجميع
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بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أُعد للمجاهدين

أهـ( .)1والفردوس هو أعلى الجنة وأوسعها.
واألعمال المقصودة هي :

-1السعي على خدمة األرملة والمسكين
روى أب ـ ــو هريـ ـ ـرة  أن رس ـ ــول هللا  ق ـ ــال :

الساعي على األرملة والمسكين كالمجاهـد فـي سـبيل هللا

أو القائم الليل الصائم النهار

()2

.

هناك صنف من الناس قـد يتمنـى أن يجاهـد فـي

ســبيل هللا ،وأن يجــود بنفســه ومالــه لينــال الــدرجا

() 1

العليــا

فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر

العسقالني (( )16/6ح. )2790
() 2

رواه اإلمام أمحد –الفتح الرباني ، )55/19(-

والبخاري ( ، )6006ومسلم ( ، )2982والرتمذي
( ، )1969والنسائي ( ، )2576والبيهقي .

فــي الجنــة؛ ولكــن فــي نفــس الوقــن قــد تتســنى لهــذا
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الصنف فرصة عمـل أيسـر مـن الجهـاد ولـه نفـس ثوابـه،

فيتقاعس عن ذلك ،مما يدل على جهلـه أو عـدم صـدقه

في طلب الجهاد.

كثيــر مــا تســنح للواحــد منــا فرصــة خدمــة أرملــة

فنتشــاغل عــن ذلــك ،ولــو استحض ـرنا ث ـواب المجاهــدين
ومالهم من درجا

ذلك.

عالية فـي جنـا

النعـيم لمـا بـدر منـا

إن الواحد منا ال يخلـو مـن وجـود قريبـة لـه كبيـرة

فــي الســن قــد مــا

عنهــا زوجهــا س ـواء كانــن خالــة أو

منا أو من غيرنـا خدمـة؛
عمة أو جدة ،وكثي ار ما يطلبن ّ
كإيصالها بالسـيارة أو قضـاء حاجـة لهـا ،فيتهـرب الواحـد

من ــا كأن ــه ل ــم يس ــمع توس ــلها ،أو ي ـ ّـدعي كثـ ـرة األ ـ ـ ال
ّ
ويتــأفف ويتثاقــل ذلــك األمــر ،ويبخــل أن يجــود مــن وقتــه
لخدمتها وهو باألمس كـان يتمنـى أن يجـود بحياتـه كلهـا
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ليكتب عند هللا مجاهدا!

ال ك أن هذا تناقضا وحرمانا من أجـر عيـيم

بجه ــد يس ــير ،وتفريطـ ـا بدرج ــة م ــن درج ــا

المجاه ــدين

العالية في الجنة ال ينب ي للفطن التفريط فيها.

-2العمل الصالح في عشر ذي الحجة
روى ابــن عبــاس -رضــي هللا عنهمــا -أن رســول

هللا  قــال  :مــا مــن أيــام العمــل الصــالح فــيهن أحــب
إلــى هللا مــن هــذه األيــام العشــر فقــالوا يــا رســول هللا وال
الجهــاد فــي ســبيل هللا فقــال وال الجهــاد فــي ســبيل هللا إال
رجل خرج بنفسـه ومالـه ولـم يرجـع مـن ذلـك بشـيء

()1

.

() 1

( )146رواه اإلمام أمحد -الفتح الرباني -

( ، )166/6والبخاري ( ، )969والرتمذي واللفظ له
( )757وأبو داود (. )2438

-3عدم تأخير الصالة عن وقتها أو أول وقتها
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ومن األعمال األخرى التي لها ثواب الجهـاد فـي

ســبيل هللا مــا رواه عبــد هللا ابــن مســعود  قــال :ســألن

النبــي  أي العمــل أحــب إلــى هللا عــز وجــل قــال :
الصالة على وقتها

الوال ــدين

سبيل هللا

قلـن  :ثـم أي قـال :

قل ــن  :ث ــم أي ق ــال :
.

()1

ثـم بـر

ث ــم الجه ــاد ف ــي

-4بر الوالدين
ورد ذلك في الحديث المذكور في الفقرة السابقة،

ولمــا رواه أبــو هريـرة  قــال  :جــاء رجــل إلــى النبــي 
يستأذنه في الجهاد فقال  :أحي والداك

() 1

قـال :نعـم.

رواه اإلمام أمحد –الفتح الرباني ، )215/2( -

والبخاري ( )527و( ، )5970ومسلم ( ، )85والرتمذي
( ، )1898والنسائي (. )609
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قال :ففيهما فجاهد (.)1

إن بــر الوالــدين مــن أكثــر األعمــال المقر ــة إلــى

هللا عز وجل ،فهو كفارة الكبائر!

جـ ــاء رجـ ــل إلـ ــى ابـ ــن عبـ ــاس رضـ ــي هللا عنهـ ــا

فق ــال :إن ــي خطب ــن امـ ـرأة فأب ــن أن تنكحن ــي ،وخطبه ــا
غيري فأحبن أن تنكحه ،ف ـر عليهـا فقتلتهـا ،فهـل لـي
مــن تو ــة قــال :أُمــك حيــة قــال :ال ،قــال تــب إلــى هللا

ع ــز وج ــل وتق ــرب إليـ ـه م ــا اس ــتطعن .طق ــال عط ــاء ب ــن
يســارف فــذهبن فســألن ابــن عبــاس :لــم ســألته عــن حيــاة

أمــه فقــال :إنــي ال أعلــم عمــال أقــرب إلــى هللا عــز وجــل

من بر الوالدة (.)2
() 1

رواه اإلمام أمحد –الفتح الرباني ،)36/19( -

والبخاري ( ،)3004ومسلم (.)2549
() 2

رواه البخاري يف األدب املفرد ،وصححه األلباني
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ذلك

فه ــل تعل ــم عم ــال أق ــرب إل ــى هللا ع ــز وج ــل م ــن
قــال المنــاوي -رحمــه هللا تعــالى :-قــد ثبــن فــي

الشـ ـ ـريعة ف ـ ــي حرم ـ ــة الوال ـ ــدين ووج ـ ــوب ّبرهم ـ ــا والقي ـ ــام

بحقهمــا ولــزوم مرضــاتهما مــا صــيره فــي حيــز الت ـواتر،
وسـ ــلل المحابسـ ــي عـ ــن ّبرهمـ ــا أيجـ ــب فقـ ــال  :مـ ــا يزيـ ــد

ن ،ومنــه واجــب ومنــدوب فــإذا تقابــل
أمرهمــا علــى أمــر ّ
ن أوجب .
ن فأمر ّ
أمرهما وأمر ّ

وقــال اامــام ال ـرازي :أجمــع أكثــر العلمــاء علــى

أنه يجـب تعيـيم الوالـدين وااحسـان إليهمـا إحسـاناي غيـر

مقي ـ ـ ــد بكونهم ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ منين لقول ـ ـ ــه تع ـ ـ ــالى و الوال ـ ـ ــدين

يف صحيح األدب املفرد (. )4
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إحسانا أهـ

()1

.

إن الواحد منا ال يعـرف قيمـة بـر الوالـدين إال إذا

أصــبح أبـ يـا ،فت ـراه يطلــب مــن أبنائــه طاعتــه و ـره وينســى

دوره تجاه أبيه وأمه .

جاء رجل فسأل أحد العلماء متـى أزور والـدي

فقال له :ضع نفسك مكانهما فكم مرة تود رؤية أبنائك
-5العمل على الصدقة

ومن األعمال األخرى التي لها ثواب الجهـاد فـي

سبيل هللا ،العمل في جمع الزكاة مـن األغنيـاء وتوزيعهـا

على المحتاجين ،فقد روى رافع بن خـدي  أن رسـول

هللا  قال :العامل علـى الصـدقة بـالحا كال ـازي فـي

فيض القدير للمناوي بتصرف (. )199/3

سبيل هللا حتى يرجع إلى بيته

()1

.
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فبــادر بالمشــاركة فــي هــذا العمــل بنيــة خالصــة

وعمل صـواب ،وهنيلـا للقـائمين علـى الجمعيـا

والمتعاونين معهم.

الخيريـة

-6التكسببببف فعابببباو الببببلاي وفعالببببة العيببببال ول ببببر
الوالدين
ومن األعمال األخرى التي لها ثواب الجهـاد فـي

سبيل هللا العمل والسـعي مـن أجـل إعفـاف الـنفس وعالـة

العيال والوالدين .فقد روى كعب بن عجـرة  قـال :مـر

على النبي  رجل فرأى أصحابه من َجَلده ونشاطه مـا
ن
ن لو كان هذا في سـبيل ّ
أعجبهم فقالوا  :يا رسول ّ

() 1

رواه اإلمام أمحد –الفتح الرباني  ،)58/9(-وأبو

داود (،)2936والرتمذي( ،)645واحلاكم(،)406/1
والبيهقي ،وصححه األلباني يف صحيح اجلامع (.)4117
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فقــال رســول هللا  : إن كــان خــرج يســعى علــى ولــده
ص ـ ا ار فهــو فــي ســبيل هللا ،و ن كــان خــرج يســعى علــى
أبوين يخين كبيرين فهو في سـبيل هللا ،و ن كـان خـرج

يســعى علــى نفســه يعفهــا فهــو فــي ســبيل هللا ،و ن كــان
خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان (.)1

-7طلف العلم أو تعليمه في مسجد الل ي 
ومن األعمال األخرى التي لها ثواب الجهـاد فـي

سبيل هللا:

طلب العلم أو تعليمه فـي مسـجد النبـي  ،فقـد

روى أبــو هري ـرة  أن رســول هللا  قــال  :مــن جــاء
مسجدي هذا لم يأته إال لخير يتعّل ُمـه أو ُيعّلمـه فهـو فـي
() 1

رواه الطرباني  ،وصححه السيوطي يف اجلامع

الصغري ( ،)2669ووافقه األلباني يف صحيح اجلامع
(. )1428

منزلة المجاهد في سبيل هللا ،ومن جاءه ل ير ذلك
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فهو بمنزلة الرجل ينير إلى متاع غيره (.)1
-8الحج والعمرة

رو أم معقل رضـي هللا عنهـا أن رسـول هللا 
قــال  :إن الح ـ والعم ـرة لمــن ســبيل هللا و ن عم ـرة فــي
رمضان تعدل حجة

()2

.

كمـ ــا جـ ــاء عـ ــن الشـ ــفاء رضـ ــي هللا عنهـ ــا أنهـ ــا

قالــن :جــاء رجــل إلــى النبــي  فقــال  :أريــد الجهــاد فــي
ســبيل هللا .فقــال :أال أدلــك علــى جهــاد ال ــوكة فيــه

ح البين (.)3
() 1

رواه احلاكم ( ، )91/1والبيهقي وصححه

األلباني يف صحيح اجلامع (.)6184
() 2

رواه احلاكم ( ، )482/1وصححه األلباني يف

صحيح اجلامع (. )1599
() 1

رواه الطرباني ،وصححه األلباني يف صحيح
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وروى الحسـ ــين بـ ــن علـ ــي رضـ ــي هللا عنهمـ ــا أن

رجال جاء إلى النبي  فقال :إني جبان و ني ضـعيف،

فقال :هّلم إلى جهاد ال وكة فيه :الح
فــاحر

(.)1

عل ــى الح ـ والعمـ ـرة ،و ــادر بالص ــالة

في الحرم لتحيى بصلوا

مضاعفة (.)2

-9انتظار الصالة بعد الصالة
لمـ ــا رواه أنـ ــس بـ ــن مالـ ــك  أن رسـ ــول هللا 

قــال :أال أدلكــم علــى مــا يمحــو هللا بــه الخطايــا ويرفــع
قـ ــالوا بلـ ــى يـ ــا رسـ ــول هللا  ،قـ ــال  :إسـ ــبا

الـ ــدرجا

الوضـ ــوء علـ ــى المكـ ــاره ،وكث ـ ـرة الخطـ ــا إلـ ــى المسـ ــاجد،
اجلامع (. )2611
() 2

رواه الطرباني  ،وصححه األلباني يف صحيح

اجلامع (. )7044
() 3

راجع كتابي كيف تطيل عمرك اإلنتاجي؟ .

وانتيـار الصــالة بعـد الصــالة فـذلكم الر ــا  ،فــذلكم
الر ا  ،فذلكم الر ا
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(.)1

وروى أب ـ ــو هريـ ـ ـرة  أن رس ـ ــول هللا  ق ـ ــال:

منتير الصالة بعد الصالة  ،كفارس ا تد به فرسه فـي

ســبيل هللا علــى كشــحه ،تصــلي عليــه مالئكــة هللا مــا لــم

يحدث أو يقو  ،وهو في الر ا األكبر (.)2

والكشح :الخصر ،والمراد على جوعـه يعنـي أن

( ) 1رواه اإلمام أمحد –الفتح الرباني ، )307/1( -
ومسلم ( ، )251ومالك يف املوطأ (، )161/1
والرتمذي ( ، )51والنسائي (.)143
( ) 2رواه اإلمام أمحد –الفتح الرباني ،)209/2( -
والطرباني يف األوسط  ،وقال املنذري يف الرتغيب
والرتهيب :وإسناد أمحد صاحل  ،وقال أمحد شاكر
يف تعليقه على املسند ( )256/16إسناده صحيح ،
وحسنه األلباني يف صحيح الرتغيب والرتهيب (.)450
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ه ــذا المجاه ــد الزم الرك ــوب عل ــى الف ــرس وجاه ــد وجال ــد

وأبدع مع دقيا بنية الحصان وخفته

(.)1

-10التمسك بالسلة زمن الاتن
فقــد روى عبــد هللا بــن مســعود  أن رســول هللا

 قــال :

إن مــن ورائكــم زمــان صــبر للمتمســك فيــه

أجر خمسين هيدا

()2

.

-11قول الحق علد سلطان جائر
روى ج ـ ــابر ب ـ ــن عب ـ ــد هللا  أن رس ـ ــول هللا 

قال :سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلـب  ،ورجـل قـام

() 1

من تعليق مصطفى حممد عمارة على الرتغيب

والرتهيب (. )284/1
() 2

رواه الطرباني ،وصححه األلباني يف صحيح

اجلامع (. )2234

إلى إمام جائر فأمره ونهاه  ،فقتله (.)1
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-12المصببببائف التببببي ترفببببى أنببببحابها لببببى ملببببازل
الشهداء

لقـ ــد امـ ــتن هللا تعـ ــالى علـ ــى عبـ ــاده الم ـ ـ منين أن جعـ ــل

المصائب واألسقام التي تصـيبهم كفـارة لـذنو هم ورفعـة لـدرجاتهم
إذا صـ ــبروا عليه ـ ـا ،وجعـ ــل بعضـ ــها يرفـ ــع صـ ــاحبه إلـ ــى منزلـ ــة
الشـ ــهداء ،وال يعنـ ــي هـ ــذا أن يتمناهـ ــا الم ـ ـ من؛ و نمـ ــا يسـ ــأل هللا
العافية.
وأهـ ــم المصـ ــائب التـ ــي صـ ــح الخبـ ــر عنهـ ــا بأنهـ ــا ترفـ ــع

أصحابها إلى منزلة الشهداء ما يلي:

-1الموت بالطاعون
روى جــابر بــن عبــد هللا  أن رســول هللا

قــال :

الفار من الطاعون كالفار مـن الزحـف و مـن صـبر فيـه كـان لـه

() 1

رواه احلاكم ( ، )193/3والديلمي  ،وحسنه

األلباني يف صحيح اجلامع (. )3675
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أجر هيد

()1

.

-2الموت دفاعا عن المال
روى عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــا

قــال :ســمعن رســول هللا 

رضــي هللا عنهمــا

يقــول :مــن قتــل دون مالــه فهــو

ــهيد  ،وفــي روايــة قــال  :مــن أريــد مالــه ب يــر حــا فقاتــل
فقتل فهو هيد

()2

.

-3الموت دفاعا عن اللاي والدين واألهل
روى سعيد بن زيد  قال :سـمعن رسـول هللا :

من قتل دون ماله فهو هيد  ،ومن قتل دون دمـه فهـو ـهيد ،
ومن قتل دون دينه فهو ـهيد  ،ومـن قتـل دون أهلـه فهـو ـهيد

() 1

رواه اإلمام أمحد –الفتح الرباني ، )207/17(-

وصححه األلباني يف صحيح اجلامع (. )4277
() 2

رواه البخاري ( ، )2480والرتمذي (، )1418

وأبو داود ( ، )4771والنسائي ()4101ن وابن ماجه
(. )2581
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(.)1

-4الموت من ذات الجلف
روى عقبـ ــة بـ ــن عـ ــامر  أن رسـ ــول هللا  قـ ــال :

المي ـ ـن مـ ــن ذا الجنـ ــب ـ ــهيد ( .)2وذا الجنـ ــبُ :دمـ ــل أو
قرح ــة تع ــرو ف ــي ج ــوف اانس ــان ،تنفج ــر إل ــى داخ ــل فيم ــو
صاحبها ،وقد تنفجر إلى خارج (.)3

-5المائد في ال حر والموت غرقا
رو أم حرام رضي هللا عنها أن رسول هللا  قال :

() 1

رواه اإلمام أمحد –الفتح الرباني ، )34/14(-

والرتمذي ( ، )1421وأبو داود ( ، )4772والنسائي
( ، )4101وابن ماجه ( ، )2580وصححه األرناؤط يف
خترجيه جامع األصول البن األثري ( ، )744/2واأللباني يف
صحيح اجلامع (. )6445
() 2

رواه اإلمام أمحد –الفتح الرباني ،)36/14(-

وصححه األلباني يف صحيح اجلامع (. )6738
() 1

جامع األصول البن األثري (. )742/2
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المائد في البحر  ،الذي يصيبه القيء له أجر هيد ،وال رق لـه
أجر هيدين (.)1

والمائد هو الذي يدور رأسه من ريح البحر واضـطراب

الس ــفينة ب ــاألمواج ( .)2ق ــال عل ــي الق ــاري -رحمـــه هللا تع ــالى:-

يعنــي مــن ركــب البحــر وأصــابه دوران ،فلــه أجــر ــهيد إن ركبــه
لطاعة كال زو والح وتحصيل العلم أو للتجـارة ،إن لـم يكـن لـه

طريا سواه أهـ (.)3

وروى ار ــد ب ــن حب ــي

 أن رس ــول هللا  ق ــال :

القتــل فــي ســبيل هللا ــهادة ،والطــاعون ــهادة ،وال ــرق ــهادة،
والــبطن ــهادة ،والحــرق ــهادة ،والســيل ،والنفســاء يجرهــا ولــدها
() 2

رواه أبو داود ( ، )4772وحسنه األرناؤط يف

خترجيه جامع األصول البن األثري ( ، )742/2وصححه
األلباني يف صحيح اجلامع (. )6642
() 3

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للقاري

(. )401/7
() 1

املرجع السابق .

بســررها إلــى الجنــة

()1

 .والســيل هــو المطــر ال زيــر الــذي
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يسيل على األرو ويجري ،والمراد الذي ي ـرق فـي مـاء السـيل،
كما قال الساعاتي في الفتح الر اني.

-6الم طون وناحف الهدم
روى أبــو هري ـرة  أن رســول هللا  قــال  :الشــهداء

خمســة  :المطعــون  ،والمبطــون  ،وال ــرق  ،وصــاحب الهــدم ،
والشهيد في سبيل هللا

()2

.

-7المحروق والمرأة الحامل واللاساء
روى جـ ــابر بـ ــن عتيـ ــك  أن رسـ ــول هللا  قـ ــال :

الشـهادة ســبع ســوى القتـل فــي ســبيل هللا  :المقتـول فــي ســبيل هللا
() 2

رواه اإلمام أمحد -الفتح الرباني ، )37/14( -

وحسنه السيوطي يف اجلامع الصغري ( )6177ووافقه
األلباني يف صحيح اجلامع (. )4439
() 1

رواه اإلمام أمحد -الفتح الرباني ، )39/14( -

والبخاري ( ، )2829ومسلم ( ، )1914والرتمذي
(. )1063
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ـ ــهيد  ،والمطعـ ــون ـ ــهيد  ،وال ريـ ــا ـ ــهيد  ،وصـ ــاحب ذا

الجن ــب ــهيد  ،والمبط ــون ــهيد  ،وص ــاحب الحري ــا ــهيد ،
والــذي يمــو تحــن الهــدم ــهيد  ،والم ـرأة تمــو بجمــع ــهيدة

(.)1

والمبطــون هــو الــذي يشــكو بطنــه ،والمـرأة تمــو بجمــع

أي تمــو وولــدها فــي بطنهــا ،وقيــل هــي المـرأة البكــر ،وقــد جــاء
حديث آخر بـأن المـرأة إذا ماتـن بعـد الـوالدة وأثنـاء النفـاس فهـي
هيدة بإذن هللا ،حيث روى عبد هللا بـن بسـر  أن رسـول هللا

 قال :القتيل في سبيل هللا هيد والمبطون هيد والمطعـون
هيد وال ريا هيد والنفساء هيدة (.)2
() 2

رواه اإلمام أمحد -الفتح الرباني ، )38/14( -

ومالك يف املوطأ ( ، )233/1وأبو داود (، )3111
والنسائي ( ، )1845وابن ماجه ( ، )2803وابن حبان ،
والبيهقي  ،وصححه األلباني يف صحيح اجلامع (. )3739
() 1

رواه الطرباني  ،وصححه األلباني يف صحيح

اجلامع (. )4441

-8الموت بمرض ِّ
السل
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روى عبادة بـن الصـامن  أن رسـول هللا  قـال :
()1
ِّ
ِّ
الس ُل مرو يصيب الرئة.
الس ُل هادة
.و ّ
ّ
اللهــم وفقنــا لهــداك ،واجعــل عملنــا فــي رضــاك ،وصــلى
هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

() 2

رواه أبو الشيخ (ابن حبان)  ،والديلمي  ،وحسنه

السيوطي يف اجلامع الصغري ( ، )4823وصححه األلباني
يف صحيح اجلامع (. )3691

