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ؼملرماِّظظملةموادلقدةمواحملؾةمبؿملؽملفمعـمأخالقماإلدالمماظضملاظؿملةماظيتمتعملربماظضملؾدمعـمضػملقبماظؽملاس،موتـمممممم

أوالده،ممإديمؼؾطملسملفمحؿكمؾكؾاظوم،مأسدائفمإديمحيؾبمادلرءمواظغملرمماجلقدمواظغملرم،مصاجلقد:موبؿملؽملؾملؿم

،موادلرادمبفميفمموعادةم)جمومد(متدلمسػملكمطـرةماظضملشملاء،مِّنماجَلِقدم)بظملؿّّماجلؿملؿ(مػقمادلشملرماظطملزؼر

ميفماظرمللءمذرفمسػملكموتدل ،مضدماظػمّلقملمادةم)كمرمم(مصؾمللم:ماظضملشملاءمبالمععملابؾ.مأعامعماظرملرؼضملةماإلدالعؿملة

اِّخالق،موادلرادمبفميفماظرملرؼضملةماإلدالعؿملةماظضملشملاءمسـمرؿملبمخاررمبؿمللرممعـمخػملؼميفمذرفمأومغظمللف،

مودؾملقظة،مصاجلقدمواظغملرممػقمطـرةماظضملشملاءمبلؼملاحةمودؾملقظةمودالدة.

ماظذيمؼضملشمللمععماظٗلقملالمالفزق بًيهنا:    ماظذيمؼضملشمللمِعـمشريمدقملالواظغملرؼؿ .اجَلَقادمػق م.:

موضؿملؾ مؼؽملؾطمللمالمظطملرض .باظضملغملس: مإصادةمعا ماجُلقد: مإؼـارماظطملريمباخلريم.وضؿملؾ: م)اظظملروقماظػملطملقؼةمواظغمَلَرم: .

م.بؿزملرف(

 مكاىتهنا:

مأومضؿملدموجقدهموطرعفمدؾقاغفموتضملاديمدونمحددملم(،صبحاىه وتعاىل)اجلىد والكزو مً صفات احلق  .1

سـماظؽمليبم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مصؿملؼملامروىمسـمآمتؾاركموتضملاديمأغفم،مصضملـمأبلمذٓرم)رضلمآمسؽملف(م

م)َؼا مُطػملُّغمُلِؿمِسَؾاِديمَؼامَتصمَلاَظؼمُلقا،مَصاَلمُعَقٖرّعامَبؿمِلؽمَلغمُلِؿمَوَجضمَلػمْلُؿُفمَغظمْلِللمَسػمَلكماظصملُّػمْلَؿمَحٖرِعُتمٔإغِّكمِسَؾاِديمضال:

ـِمٔإالَّمَضالٌّ ـِمٔإالَّمَجاِئْعمُطػملُّغمُلِؿمِسَؾاِديمَؼامِؿ،َأِػِدُطمَصاِدَؿؾمِلُدوِغلمَػَدِؼُؿُف،مَع مَصاِدَؿشمْلضمِلؼمُلقِغلمَأْرضمَلؼمِلُؿُف،مَع

ـِمٔإالَّمَسإرمُطػملُّغمُلِؿمِسَؾاِدىمَؼامُأْرضمِلؼمِلغمُلِؿ، مِباظػملَّؿمِلٔؾمُتِكشمِلُؽقَنمٔإٖغغمُلِؿمِسَؾاِديمَؼامَأْطُلغمُلِؿ،مَصاِدَؿغمْلُلقِغلمَطَلِقُتُف،مَع

ـِمٔإٖغغمُلِؿمِسَؾاِديمَؼام،مَظغمُلِؿمَأْشظمِلِرمَصاِدَؿطمِلظمِلُروِغلم،مَجؼمِلؿملضمّلامُغقَباظٗذمَأْشظمِلُرمَوَأَغامَواظؽمٖلؾمَلأر م،مَصَؿسمُلٗروِغلمَضرِّيمَتِؾػمُلطمُلقامَظ

ـِ مِبَضػمْلمَأِتعمَلكمَسػمَلكمَطاُغقامَوِجؽمٖلغمُلِؿمَؤإِغَلغمُلِؿمَوآِخَرُطِؿمَأٖوَظغمُلِؿمَأٖنمَظِقمِسَؾاِديمَؼام،مَصَؿؽمِلظمَلضمُلقِغلمَغظمْلضمِللمَتِؾػمُلطمُلقامَوَظ

مَوِجؽمٖلغمُلِؿمَؤإِغَلغمُلِؿمَوآِخَرُطِؿمَأٖوَظغمُلِؿمَأٖنمَظِقمِسَؾاِديمَؼام،مَذؿمِلّؽامُعػمْلغمِللمِصكمَذِظَؽمَزاَدمَعام;مِعؽمِلغمُلِؿمَواِحٍدمَرُجٕؾ

ـِمَذِظَؽمَغعمَلَصمَعامَواِحٍدمَرُجٕؾمَضػمْلِبمَأْصَفٔرمَسػمَلكمَطاُغقا مَوآِخَرُطِؿمَظغمُلِؿَأٖومَأٖنمَظِقمِسَؾاِديمَؼام،مَذؿمِلّؽامُعػمْلغمِللمِع

مِسؽمِلِديمِعؼمٖلامَذِظَؽمَغعمَلَصمَعامَعِلفمَلَظَؿُفمٔإِغَلإنمُطٖؾمَصفمَلِسشمَلؿمِلُتمَصَلفمَلُظقِغلمَواِحٍدمَصضمِلؿملٍدمِصكمَضاُعقامَوِجؽمٖلغمُلِؿمَؤإِغَلغمُلِؿ

مٔإٖؼاَػامُأَوصخملؿملغمُلِؿمُثٖؿمَظغمُلِؿمُأِحزمِلؿملؾمَلامغمُلِؿَأِسؼمَلاُظمِػَكمٔإٖغؼمَلامِسَؾاِديمَؼاماْظَؾِقَر،مُأِدِخَؾمٔإَذاماْظؼمِلِكؿمَلُطمَؼؽمِلعمُلُصمَطؼمَلامٔإالَّ

ـِ ـِماظػملََّفمَصػمْلؿمَلِقؼمَلِدمَخؿمِلّرامَوَجَدمَصؼمَل ـٖمَصاَلمَذِظَؽمَشؿمِلَرمَوَجَدمَوَع  .مَغظمْلَلُف(م)رواهمعلػملؿ(مٔإالَّمَؼػمُلقَع



مٔإِبَراِػؿملَؿمِػَضؿمِلمَحِدؼُثمَأَتاَكمَػِؾ}ضالمتضملادي:ماجلىد والكزو مً أعظه أخالق األىبًاء واملزصلني،م .2

م*مَدؼمِلنٕيمِبضمِلِفٕؾمَصَفاَءمَأِػػمِلِفمٔإَظكم*مَصَراَغمُعؽمِلغمَلُروَنمَضِقْممَدػمَلاْممَضاَلمَدػمَلاّعامَصعمَلاُظقامَسػمَلؿمِلِفمَدَخػمُلقامٔإِذم*ماْظؼمُلغمْلَرِعنَي

م24ػاظذارؼات:{َتفمْلُطػمُلقَنمَأَظامَضاَلمٔإَظؿمِلؾمٔلِؿمَصعمَلٖرَبُف موصػممؼ،27ذمل مصعملد م)سػملؿملفمأضؿملافمإبرااحلؼمدؾقاغف ػؿملؿ

مسٖفؾمهلؿمِضراػؿموذبّّمهلؿمسفػمًلاممسؿملؽمّلا مِّنمإبراػؿملؿم)سػملؿملفماظلالم( موػذا مبفملغؾملؿمعغملرعقن; ،مماظلالم(

 .،موظضملصملؼملةمطرعفموجقدهم)سػملؿملفماظلالم(مظعملبمبفملبلماظسملؿملظملانموأغسملففمباظرملقاء

ماظلالم(:مم م)سػملؿملف معقدك موتضملاديمسـ مدؾقاغف مَرُدقْلمَوَجاَءُػِؿمِقَنِصِرَسمَضِقَممَضِؾػمَلؾمُلِؿمَصَؿؽمٖلامَوَظعمَلِد}وضال

 م.ؼ17ػاظدخان:{َطٔرؼْؿ

مم،مواظغملرمماجلقدميفماِّعـػملةمأسصملؿمضرب(مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)موغؾؿملؽملام

مثعملةم،ماظظملعملرمخيرملكمالمَعـمسشملاَءمؼضملشمللمصغملانم،مواظؾذلمظػملضملشملاءمحؾِّفميفماظؾرملريماظغملؼملالمعرتؾَةمبػملغمحؿملث

مسؽملؾملؼملامآمرضل)مآمسؾدمبـمجابرمصضملـم،مبظملسملػملفموإمياّغامآمسشملاءميف م)ضال( ِٓمَرُدقُلمُدِؽَؾمَعا: ما

ُٓمَصػملَّك) مَوَدػملََّؿمَسػمَلؿمِلِفما مَصعمَلاَلمَضطُّمَذؿمِلّؽا( م)اَل: مسائرملةمسـماظرتعذيمرواهمعامذظؽموؼقملطدم،(علػملؿمرواه(

مَبعمِلَلمَعا:ممَضاَظِتم؟مِعؽمِلؾمَلامَبعمِلَلماَع(:م)وَدػملَّؿمَسػمَلؿملفمآمَصػملَّك)ماظؽمٖلِؾٗلمَصعمَلاَلم،مَذاًةمَذَبُققامَأٖغؾمُلِؿ(م:مسؽملؾملامآمرضل)

مَضاَلم،مَطِؿظمُلؾمَلامٔإالَّمِعؽمِلؾمَلا مَطِؿظمِلؾمَلامَشؿمِلُرمُطػملُّؾمَلامَبعمِلَل: م)َطاَنم:ضالمسؽملؾملؼملا(مآمسؾاسم)رضلمبـمآمسؾدموسـ(.

 ممم.اظؽمٖلأس...(م)عؿظملؼمسػملؿملف(مَأِجَقَدمودػملؿ(مسػملؿملفمآم)صػملكماظػملَِّفمَرُدقُل

مضالمأحدماحلغملؼملاءع احملاصًاجلىد والكزو أصل جلنً .3 موأصؾم، ماظغمَلَرُم، م)أصؾماحملادـمطػملخملؾملا :

ودكاؤػاممباممتػملؽمسػملكماخلاصمواظضملام،موذيؿملعمخزملالماخلريمِعـمماظغمَلَرممغزاػُةماظؽمٖلظملسمسـماحلرام،

م)ادللؿشملرفمصروسف م)اظغمَلَرم:مطؾمصـمعلؿصملرف(،ميف( إغظملاقمادلالماظغملـريمبلؾملقظةمموضالمبضملضماظضملػملؼملاء:

(م)غسملرةمضؿملؾ:مػقماظٓؿرٓبعمبادلضملروفمضؾؾماظٓلقملالو،ممِّعقرماجلػملؿملػملةماظعملدر،ماظغملـريةماظؽمٓلظملععـماظؽمٓلظملسمصكما

 .اظؽملضملؿملؿ(

مصؿملعملقلم،مادلردػملنيمدؿملدمسػملؿملفموحٖثم،ماظضملادلنيمربمبفمأعرمعؽملزظؿفموبؿملانماظغملرؼؿماخلػملؼمػذامودلغملاغةم

ـِمُتؽملظمِلعمُلقامَوَعا}:مدؾقاغف مَتَؾاَرَكماظػملَُّفمَضاَل:م)اظعملددلماحلدؼثمويفم،{صمْلػمَلؼمُلقَنُتمَظامَوَأغُؿِؿمٔإَظؿمِلغمُلِؿمُؼَقٖفمَخؿمِلٕرمِع

مَوَتضمَلاَظك ـَمَؼا: م)م(ودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽمليبمؼعملقلوم،(َسػمَلؿمِلَؽمُأِغظمِلِؼمَأِغظمِلِؼمآَدَمماِب ـَمَؼا: مِنإمٔإٖغَؽمآَدَمماِب

ـِمَواِبَدْأم،مَطظمَلاٍفمػمَلكَسمُتاَلُممَواَلم،مَظَؽمَذرٌّمُتؼمِلِلغمَلُفمِنإَوم،مَظَؽمَخؿمِلْرماْظظمَلسمِلَؾمَتِؾُذَل مَخؿمِلْرماْظضمُلػمْلؿمَلامَواْظؿمَلُدم،مَتضمُلقُلمِبؼمَل

ـَ م.(ماظٗلظمْلػمَلكماْظؿمَلِدمِع

 م



  األصباب الدافعة واملعًية على اجلىد والكزو:      

واظـعملةميفمسشملائف،موأغفمػقماظرٓزاق،موادلضملشملل،موأنمخزائؽملفمعألىمم(،عش وجل)اإلمياٌ القىي باهلل  .1

مودػملؿ(مَشؽمَلؼمّلامسػملؿملفمآم)صػملكماظؽمٖلِؾٖكمَدفمَلَلمَرُجاًلمأغسمبـمعاظؽم)رضلمآمسؽملف(،م)َأٖنمالمتؽملظملدمأبّدا،مصضملـ

ـَ ـٔمَبؿمِل مَؼَكاُفمَعامَسشمَلاّءمَظؿمُلضمِلشمِللمُعَقؼمٖلّدامٔإٖنمَصَقماظػملَِّفمَأِدػمِلؼمُلقامَضِقٔممَأِىمَصعمَلاَل:مَضِقَعُفمَصفمَلَتكمٔإٖؼاُه،مَصفمَلِسشمَلاُهمَجَؾػمَلؿمِل

غابْعمعـمإمياغفماظعملقيمبآممعلػملؿ(،مصؾملذاماظضملشملاءماظضملصملؿملؿمعـماظؽمليبم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(ماْظظمَلعمْلَر(م)رواه

 )سٓزموجٓؾ(،موثعملؿفمصؿملف،موتقطػملفمسػملؿملف.

موترملضملرمماليفط الطًبة اجلىادة باخلريف ،اإلحضاظ باآلخزيً والشعىر بهه  .2 حتسمباآلخرؼـ،

مطانمؼؿؼملؿملزمبفماظؽمليبم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ معا مادلقملعؽملنيمم(محؿكمضؾؾماظؾضملـةبـملالعؾملؿ،موػذا مصضملـمأٓم ،

جربؼؾمأولمملسائرملةم)رضلمآمسؽملؾملا(،م)أنماظؽمليبم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مدلامغزلمسػملؿملفمأعنيماظقح

عرةميفمشارمحراءمرجعماظؽمليبم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مإديماظلؿملدةمخدجيةم)رضلمآمسؽملؾملا(مؼرجتػم

خلدجيةم)رضلمآممصعملالم،ماظروعمسؽملفمذػبمحؿكمصزعػملقهممَزعِّػمُلقِغل(.م:م)َزعِّػمُلقِغلم،موؼعملقلمهلامصقملاده

مَعامَواظػملَِّفمَطػملَّا:مَخِدجَيُةم)رضلمآمسؽملؾملا(مَغظمْلِلل(.مَصعمَلاَظِتمَسػمَلكمَخرمِلؿملُتم)َظعمَلِدماخلرب:مبضملدمأنمأخربػامسؽملؾملا(

مَوُتضمِلنُيم،ماظسمٖلؿمِلَػمَوَتعمْلٔريم،مدَلضمِلُدوَمامَوَتغمْلِلُبماظغمَلٖؾ،مَوَتِقؼمِلُؾماظٖرِحَؿ،مَظَؿزمِلُؾمٔإٖغَؽم،مَأَبّداماظػملَُّفمُؼِكٔزؼَؽ

 مماحَلؼِّ...(م)عؿظملؼمسػملؿملف(.مَغَقاِئِبمَسػمَلك

ماليىاسل والكىارث اليت تيشل باجملتنع وأفزاده .3 ماِّذضملريم)رضلمآمسؽملف(مضملـمأبلمعقدكص،

م)م(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)ضال:مضالماظؽمليبم مَأِرَعػمُلقامِصلماظطمَل: مِسؿمَلاِظؾمٔلِؿمٔإٖنماَِِّذضمَلٔرؼِّنَيمٔإَذا مَضٖؾمَرضمَلاُم مَأِو ِزٔو،

مَصؾمُلِؿمم;ِباْظؼمَلِدؼؽمَلِة مِباظٖلٔقٖؼِة، مَواِحٍد مِصلمٔإَغاٍء مَبؿمِلؽمَلؾمُلِؿ ماْضَؿَلؼمُلقُه مُثٖؿ مَواِحٍد، مِصلمَثِقٍب مِسؽمِلَدُػِؿ مَطاَن مَعا َجؼمَلضمُلقا

 م(م)عؿظملؼمسػملؿملف(.ِعؽملِّلمَوَأَغامِعؽمِلؾمُلِؿ

بميفماجلقدمواظغملرممبؾؿملانمصقائدػؼملا،مواظؿقذؼرمعـمعـماظرتشؿملم، واملصلحىٌ ، ما يقىو به الدعاة .4

 سدمماظؿقػملكمبؾملؼملا.

  مً صىر اجلىد والكزو:    

معالمعـمواظضملشملاءماظؾذلميفمذظؽمؼؿؼملـؾ،موميػملغملفمادلرءمعاموبغملؾماجلىد والكزو باملال، والطعاو  .1

مدؾملقظةومخاررمورؿملبمغظملسمبلؼملاحةمعؽملفمباإلغظملاقموأعرغامسػملؿملفموادؿكػملظملؽملامسػملؿملؽملامبفمأغضملؿماظذيمآ

محيعملؼمممام،مذظؽموشريم،محمؿاجموإساغةمسإر،موطلاءمجائع،مإرضملاممعـماظؽملاس،محقائجمظعملسملاءم،موؼلر

مَوُؼشمْلضمِلؼمُلقَن}:وتضملاديمدؾقاغفمؼعملقلم،(وجؾمسز)مآمعرضاةمابؿطملاءماحلقائجموضسملاءماظغملظملاؼةمهلؿ



ممَوَأِدرّيامَوَؼِؿؿملؼمّلامِعِلغمِلؿملؽمّلامُحؾِِّفمَسػمَلكماظشملَّضمَلاَم مَوَظامَجَزاّءمِعؽملغمُلِؿمُغٔرؼُدمَظاماظػملَِّفمِظَقِجِفمؼمُلغمُلِؿُغشمْلضمِلمٔإٖغؼمَلا*

،مواظيتمجاءمصؿملؾملامأحادؼثمموتػملؽمػلماظزملقرةماظرملؾملريةمظػملفقدمواظغملرمم.مؼ9م-م8:اإلغلانػ{ُذغمُلقّرا

مصكمدمـم)بؿملؽملؼملام:مضالماخلدريم)رضلمآمسؽملف(مدضملؿملدمأبلمسدةمظػملؽمليبم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(،مصضملـ

ماميؿملؽمّلمبزملرهمؼزملرفمصفضملؾمضال:مظف.مراحػملةمسػملكمرجؾمجاءمإذمودػملؿ(مسػملؿملفمآماظؽمليبم)صػملكمععمدظملر

ـِمودػملؿ(مسػملؿملفمآمآم)صػملكمردقلمصعملال،ممومشااًل ـِمَسػمَلكمِبِفمَصػمْلؿمَلضمُلِدمَزؾمِلٕرمَصسمِلُؾمَعضمَلُفمَطاَنم:م)َع ماَلمَع

ـِمَظُف،مَزؾمِلَر ـِمَصسمِلْؾمَظُفمَطاَنمَوَع ـِمَسػمَلكمِبِفمَصػمْلؿمَلضمُلِدمَزاٍدمِع معامادلالمأصؽملافمعـمصذطرمَظُف(.مضال:ماَدَزماَلمَع

مآم)رضلمسؾدمبـماظلائبم)رواهمعلػملؿ(،موسـمصسملؾ(مصكمعؽملامِّحدمحؼمالمأغفمرأؼؽملامحؿكم،مذطر

مضالمآ مسؽملف( مذملمصؿّّمؼقممودػملؿ(مسػملؿملفمآم)صػملكماظؽمليبمإظلمبلمجلء: مبـمسـؼملانمبلمجاءمعغملة

م:ودػملؿ(مسػملؿملفمآم)صػملكمآمردقلمهلؿمعملالصمسػملؿملف،مؼـؽملقنمصفضملػملقام-وزػريم)رضلمآمسؽملؾملؼملا(مسظملان

مضالمماْظَفاِػػمِلؿمٖلِة(مِصلمَصاِحِؾلمَطاَنمَضِدمِبِفمُتضمِلػمِلؼمُلقِغلم)اَل مضال: ماظزملاحبمصؽملضملؿم،مآمردقلمؼامغضملؿ:

ماإلِِٔداَلٔم،ملِصمَصاِجضمَلػمْلؾمَلاماْظَفاِػػمِلؿمٖلِةمِصلمَتزمِلؽمَلضمُلؾمَلامُطؽمِلَتماظَِّؿلمَأِخاَلَضَؽماِغصمُلِرمَداِئُبمَؼا:مصعملال:ممضالمطؽملت،

ـِماْظؿمَلِؿؿملَؿ،مَوَأْطٔرٔمماظسمٖلؿمِلَػ،مَأْضٔر  َجأرَك(م)رواهمأريد(.مٔإَظكمَوَأِحِل

ماظضملػملؿمماجلىد والكزو بالعله واملعزفة، .2 موخزملقصا ماظضملػملؿ موتضملاديمعـمطؿؿ متؾارك ماحلٗؼ محذر صعملد

ماْظ}م:دؾقاغفصعملالم،ماظرملرسلم ـَ مِع مَأِغَزْظؽمَلا مَؼغمْلُؿؼمُلقَنمَعا ـَ مِظػملؽمٖلأسمٔإٖنماظَِّذؼ مَبؿمٖلؽمٖلاُه مَبضمِلِدمَعا ـِ َؾؿملِّؽمَلاِتمَواْظؾمُلَدىمِع

ؼ،مورشبماظؽمليبم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م159ػاظؾعملرة:{ِصلماْظغمِلَؿاِبمُأوَظِؽَؽمَؼػمْلضمَلؽمُلؾمُلُؿماظػملَُّفمَوَؼػمْلضمَلؽمُلؾمُلُؿماظػملَّاِسؽمُلقَن

ودػملؿ(مخشملبميفمميفمتؽملاضؾماظضملػملؿموتؾػملطملؿملف،مصضملـمأبلمبغملرةم)رضلمآمسؽملف(مأنماظؽمليبم)صػملكمآمسػملؿملف

(م)رواهماظؾكاري(،موسـمزؼدمبـمثابتم)رضلمَأاَلمِظؿمُلَؾػملخملٔغماظرمٖلاِػُدمِعؽمِلغمُلُؿماظطمَلاِئَبحفةماظقداعمصعملال:م)...

غزملػماظؽملؾملار،مضػملؽملا:معامبضملثمإظؿملفمػذهماظلاسةمإالمظرمللءمم)ابـماحلغملؿ(معـمسؽملدمعروانآمسؽملف(مأغفمخرجم

،م(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)سـمأذؿملاءممسضملؽملاػامعـمردقلمآممؼلفملظفمسؽملف،مصعملؼملؽملامصلفملظؽملاه،مصعملال:مغضملؿ،مدفملظؽملا

َغسمٖلَرماظػملَُّفماِعَرًأمَدؼمِلَعمِعؽمٖلامَحِدؼـّامَصَقظمِلصمَلُفمَحٖؿكمُؼَؾػملخملطمَلُفم)مؼعملقل:م(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مسضملتمردقلمآم

ـِمُػَقمَأْصعمَلُفمِعؽمِلُف،مَوُرٖبمَحاِعٔؾمِص (م)رواهماظرتعذي(،موسـمأبلمعمْلٍفمَظؿمِلَسمِبظمَلعمِلؿملٍفَشؿمِلَرُه،مَصُرٖبمَحاِعٔؾمِصعمْلٍفمٔإَظكمَع

م) مأغفمضال: مَوَأِبؽمَلاَءُطِؿمعاظؽماِّذضملريم)رضلمآمسؽملف( مِغَلاَءُطِؿ، مَواِجؼمَلضمُلقا ماْظفمَلِذضمَلٔرؼِّنَيماِجَؿؼمِلضمُلقا مَعضمِلرمَلَر َؼا

ُٓمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ)ُأَسػملخملؼمِلغمُلِؿمَصػمَلاَةماظؽمٖلِؾلِّم  ...(م)رواهمأريد(.امِباْظؼمَلِدؼؽمَلِةاظَِّؿلمَصػملَّكمَظؽمَلم(َصػملَّكما

مبنيمماجلىد والكزو بالصحة والعافًة، .3 مواإلصالح ماِّخرؼـ، محقائج ميفمضسملاء مباظلضملل وذظؽ

مص موإساغةمعـمحيؿاجمإديمعضملاوغة...إخل، موإعارةماِّذىمسـماظشملرؼؼ، رضلمآم)مضملـمأبلمذٓراظؽملاس،



مدفملظتماظؽمليبم(سؽملف مِصلم)مضال:م.أيماظضملؼملؾمأصسملؾ؟م(:صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مضال: مَوِجؾمَلاْد مِباظػملَِّف، ٔإمَياْن

مضال:م.ضػملت:مصكملنمملمأصضملؾ؟م(.َأِساَلَػامَثؼمَلؽمّلا،مَوَأِغظمَلُلؾمَلامِسؽمِلَدمَأِػػمِلؾمَلا)مضال:مضػملت:مصفمليماظرضابمأصسملؾ؟(.مَدِؾؿملػمِلِف

ـَماظرمٖل)مضال:م.ضال:مصكملنمملمأصضملؾ؟(.مُتضمِلنُيمَضاِؼضمّلا،مَأِومَتزمِلؽمَلُعمِظفمَلِخَرَق) رِّ،مَصكمٔلٖغؾمَلامَصَدَضٌةمَتزمَلٖدُقمَتَدُعماظؽمٖلاَسمِع

مَتزمِلؽمَلُعاظيتمؼرشؾؾملامعاظغملقػامأطـرمعـمشريػا.م)م:(َأِغظمَلُلؾمَلا)(م)عؿظملؼمسػملؿملفمواظػملظملظمظػملؾكاري(مِبؾمَلامَسػمَلكمَغظمْلِلَؽ

،موسـمأبلمػرؼرةم)رضلمآمسؽملف(مضال:مضالمردقلمآم)صػملكمتلاسدمعـمالمحيلـماظزملؽملاسةم:(ِظفمَلِخَرَق

ـٔمُط)مآمسػملؿملفمودػملؿ(: ـَماِظاِثؽمَلؿمِل ـَماظؽمٖلأسمَسػمَلؿمِلِفمَصَدَضٌة،مُطٖؾمَؼِقٕممَتشمْلػمُلُعمِصؿملِفماظرمٖلؼمِلُسمَؼضمِلِدُلمَبؿمِل ٗؾمُداَلَعكمِع

َضٌة،ماظشملَّؿملَِّؾُةمَصَدمَصَدَضٌة،مَوُؼضمِلنُيماظٖرُجَؾمَسػمَلكمَداٖبِؿِفمَصؿمَلِقؼمِلُؾمَسػمَلؿمِلؾمَلا،مَأِومَؼِرَصُعمَسػمَلؿمِلؾمَلامَعَؿاَسُفمَصَدَضٌة،مَواظغمَلػمِلؼمَلُة

ـٔماظشملَّٔرؼٔؼمَصَدَضٌة  (م)رواهماظؾكاري(.َوُطٗؾمُخشمْلَقٍةمَؼِكشمُلقَػامٔإَظكماظزمٖلاَلِةمَصَدَضٌة،مَوُؼؼمِلؿملُطماََِّذىمَس

مضسملاءمسػملكمواظضملؼملؾم،مظمخرؼـماخلريمتعملدؼؿميفماجلؾملدمبذلمعضملؽملاهوم،اجلىد باليفط وبذهلا هلل تعاىل .4

موسػملكم،موحقائفؾملؿمعزملاحلؾملؿ معـماظؽملظملسمبؿعملدؼؿمأوماظشملؿملؾةمباظغملػملؼملةمقاءدم،موعلاسدتؾملؿمعضملقغؿؾملؿم

مصؾملقم،مواظقرـماظذملدؼـمسـمواظدصاعماخلريموغرملرماظؽملاسمبنيمطاإلصالحمسصملؿملؼملةمداعؿملةمشاؼةمحتعملؿملؼمأجؾ

مؼعملقلم،مواظغملرمماجلقدمأغقاعموأغظملسم،ماإلؼـذملارمدرجذملاتمأرضكموػقم،ماظؽملؾذملالءموذؿملؼملةماظغملرعذملاءمصظملة

م:مممماظرملاسر

ماجلقدمشاؼةمأضزملكمباظؽملظملسمواجلقد**مبؾملاماظؾكؿملؾمضـمإذمباظؽملظملسمجيقد

ـِ:م)م(َوَدػملََّؿمَسػمَلؿمِلِفماظػملَُّفمَصػملَّك)موؼعملقلم ـَمَظُفمَخؿمِلّرامَطاَنمَأِخؿملِفمَحاَجِةمِصلمَعرمَلكمَع مِدؽمِلنَي،مَسرمِلَرماِسِؿغمَلاِصِفمِع

ـٔ ـَمَبؿمِلؽمَلُفماظػملَُّفمَجضمَلَؾماظػملَِّفمَوِجِفماِبِؿطمَلاَءمَؼِقّعاماِسَؿغمَلَػمَوَع ـَمِعؼمٖلامَأِبضمَلُدمَخؽمِلَدٕقمُطٗؾمَخؽمَلاِدَقمػمَلاَثَثماظؽمٖلأرمَوَبؿمِل مَبؿمِل

ـٔ ماْظَكاِصعمَلؿمِل موجؾمسز)مآمغضملؿموأسصملؿمأجؾمعـمصكملنمثٖؿموعـم،(اْظفمَلِوَدِطمِصلماظشملََّؾَراِغٗلمَرَواُه)( مسػملك(

م.ممسػملؿملؾملؿماظلرورموإدخالماظؽملاسمحقائجمظعملسملاءماجلؾملدمبؾذلمؼقصعملفمأنماإلغلان

مفطواجلىد بالي الكزو صىر ومً مورؽملفمسـمؼداصعماحلدودمسػملكمادلرابطماجلؽملديمؼؾذظفمعا:

م:مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)مؼعملقلم،ماظغملـريمباخلريمسػملؿملفمؼـابمواجّؾامؼقملديمصؾملقم،موسرضفموأػػملفموأرضف )

ـَمَخؿمِلْرماظػملَِّفمَدِؾؿملٔؾمِصلمَؼِقٕممٔرَباُط) مَسػمَلؿمِلؾمَلامَوَعاماظٗدِغؿمَلامِع معـمعاناِّمظؽملظمللفمؼسملؼملـماوأؼسمّلم،(اظؾكاريمرواه)(

ـْ:ماظؽمٖلاُرمَتؼمَلٗلؾمُلؼمَلاماَلمَسؿمِلؽمَلأن:م)م(ودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)مظعملقظفم،ماظؽملار ـِمَبغمَلِتمَسؿمِل ِٓمَخرمِلؿمَلِةمِع ـْم،ما مَباَتِتمَوَسؿمِل

ماظػملَِّفمَدِؾؿملٔؾمِصلمَتِقُرُس مم(اظرتعذيمرواه)( ماظدغؿملاميفماظظملالحمظؽملظمللفمؼسملؼملـمبؽملظمللفماإلغلانمطرممإنمبؾ،

ـَمَأٗؼؾمَلامَؼا}:متضملاديمضالم،مواآلخرة مآلػ{ُتظمْلػمِلُققَنمَظضمَلػملَّغمُلِؿماظػملََّفمَواٖتعمُلقامَوَراِبشمُلقامَوَصاِبُرواماِصِؾُروامآَعؽمُلقاماظَِّذؼ

مؼ.222:سؼملران



 مً فىائد اجلىد والكزو:       

 غقعمعـمأغقاعماظزملدضةمسـماظؽملظملس،مواظزملقةمواظضملاصؿملة. .1

ف(مضال:مضالمردقلمآم)صػملكمحيظملظمادلالمعـماظؿػملػمواظسملؿملاع،مصضملـمأبلمػرؼرةم)رضلمآمسؽمل .2

مٔإظَّامَعػمَلغمَلأنمَؼؽمِلٔزَظأن،مَصؿمَلعمُلقُلمَأَحُدُػؼمَلا:ماظػملؾمُلٖؿ) :مآمسػملؿملفمودػملؿ( مَؼِقٕممُؼزمِلِؾُّّماْظضمِلَؾاُدمِصؿملِف ـِ َأِسِطمُعؽمِلظمِلعمًلاممَعامِع

ضال:ماغؿؾملؿملتمم)رضلمآمسؽملف(مسـمأبلمذٓر(م)عؿظملؼمسػملؿملف(،موَخػمَلظمًلا،مَوَؼعمُلقُلماْظـملَخُر:ماظػملؾمُلٖؿمَأِسِطمُعؼمِلِلغمًلامَتػمَلظمًلا

ُػُؿماْظفمَلِخَلُروَنمَوَربِّم)موػقمجاظسميفمزؾماظغملضملؾة،مصػملؼملامرآغلمضال:م(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)إديماظؽمليبم

أنمضؼملت،مصعملػملت:مؼامردقلممواظـؾات(ماظعملرارمميغملؽملينم)ملمضال:مصفؽتمحؿكمجػمللت،مصػملؿمأتعملارم،(اْظغمَلضمِلَؾِة

ـِمَضاَلمُػُؿ)مضال:م.آ،مصداكمأبلموأعل،معـمػؿ؟ ـِممذملَػغمَلَذامَوَػغمَلَذامَوَػغمَلَذامم:اْظفمَلْطـَُروَنمَأِعَقاًظا،مٔإظَّامَع ِع

مِذؼمَلاِظِفم ـِ مَؼؼمِلؿملؽمِلِفمَوَس ـِ مَخػمْلظمِلِفمَوَس ـِ مَؼَدِؼِفمَوِع ـَ مَصاِحِبمٔإِبٕؾ،مَوَظامَبعمَلٕر،مَوَظامَشؽمَلٕؿمَظاممذملَبؿمِل ـِ َوَضػمِلؿملْؾمَعامُػِؿ،مَعامِع

مَج مٔإظَّا مَطاَغِتُؼقمَلدِّيمَزَطاَتؾمَلا مَعا مَأِسصمَلَؿ ماْظعمِلؿمَلاَعِة مَؼِقَم مُطػملَّؼمَلامماَءِت مِبفمَلْزػمَلاِصؾمَلا، مَوَتشمَلقمُلُه مِبعمُلُروِغؾمَلا مَتؽمِلشمَلُقُف َوَأِدؼمَلؽمَلُف

ـَماظؽمٖلأسمَساَدِتمَسػمَلؿمِلِفمُأوَظاَػامَغظمِلَدِتمُأِخَراَػا  معلػملؿ(.مرواهم(م)،مَحٖؿكمُؼعمْلسمَلكمَبؿمِل

صػملكم)سـماظؽمليبمم)رضلمآمسؽملف(مسـمأبلمػرؼرة،موم،موؼؾاركمصؿملفمطؼملامتعملدممؼؽملؼمللمادلالموؼزؼدهم .3

مودػملؿ مُصػمَلإن)م:مضالم(آمسػملؿملف مَحِدؼعمَلَة ماِدٔؼ مِصلمَدَقاَبٍة: مَصِقّتا مَصَلؼمِلَع ماْظفمَلِرٔض، ـَ مِع مِبظمَلػمَلاٍة مَرُجْؾ ،ممَبؿمِلؽمَلا

ـِمِتػمْل َؽماظرملَِّرأجمَضِدماِدَؿِقَسَؾِتمَذِظَؽماْظؼمَلاَءمَصَؿؽمَلٖقكمَذِظَؽماظٖلَقاُب،مَصفمَلْصَرَغمَعاَءُهمِصلمَحٖرٍة،مَصكمٔلَذامَذِرَجٌةمِع

مِبؼمِلِلَقاِتِف ماْظؼمَلاَء مُؼَققُِّل مَحِدؼعمَلِؿِف مِصل مَضاِئْؿ مَرُجْؾ مَصكمٔلَذا ماْظؼمَلاَء، مَصَؿَؿٖؾَع مَعاممُطػملَُّف، ِٓ ما مَسِؾَد مَؼا مَظُف: مَصعمَلاَل ،

م مُصػمَلاْن مَضاَل: مِصلماظٖلَقاَبِةمذملاِدؼمُلَؽ؟ ماظَِّذيمَدؼمِلَع ماِدؼمِلل؟ممذملمِظػمِلاِدٔؿ ـٔ مَتِلفمَلُظؽمِللمَس مِظَؿ ِٓ ما مَسِؾَد مَؼا مَظُف: َصعمَلاَل

ؽمَلُعمَصعمَلاَل:مٔإغِّلمَدؼمِلضمِلُتمَصِقّتامِصلماظٖلَقاِبماظَِّذيمَػَذامَعاُؤُهمَؼعمُلقُل:ماِدٔؼمَحِدؼعمَلَةمُصػمَلإن،مِظاِدؼمِلَؽ،مَصؼمَلامَتزمِل

مٔإَظ مَصكمٔلغِّلمَأِغصمُلُر مُضػمْلَتمَػَذا، مٔإِذ مَأٖعا مَضاَل: مَوِسؿمَلاِظلمُثػمُلـّا،مِصؿملؾمَلا؟ مَأَغا مَوآُطُؾ ـُػمُلـِِف، مِب مَصفمَلَتزمَلٖدُق مِعؽمِلؾمَلا، مَؼِكُرُج كمَعا

مم(م)رواهمعلػملؿ(.َوَأُرٗدمِصؿملؾمَلامُثػمُلـَُف

مدظؿملؾمسػملكماظزػدميفماظدغؿملا. .4

ماتزملافمبم .5 مطاظؿضملاوناظخالقماِّصؿملف موحؾممغملرمية، ماجملؿؼملضملؿملة موادلرملارطة مواإلحلاسمباآلخرؼـ، ،

 .اظؿشملؾملرمعـماِّغاغؿملة،مواظرمٓلّّ،موحبماظؿؼملػملؽ...إخلوجؿؼملاسل(مادلرملغملالتم)اظؿغملاصؾماإل

،مواخلقضميفمسرضف،مِّنماظغملرؼؿمالممحارسمظألسراض،ممبضملؽملكمأغفمميؽملعماظؽملاسمعـمدٓبماظغملرؼؿم .6

:م)اجُلقدمحارسم(مضالرضلمآمسؽملف)مأبلمبغملرماظزملدؼؼمضملـصم،مظعملربفمعـماظؽملاس;مم،موالمحٓلادمظفممأسداء

 .(ظػملزخمرملريمقصماِّخؿملار)ربؿملعماِّبرارموغزمل) اِّسراض



ـٓمبفم)دؾقاغفموتضملادي(.  صؿملفمدالظةمسػملكماإلميانماظعملقيمبآمتضملادي،موحلـماظصمل


