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انفروا خفافا وثقال
املق ـدمة

احلمد هلل الذي وعد عباده اجملاهدين جبنة عرضها السموات
واألرض ،والصالة والسالم على من قام هبذا الدين خري قيام ،وبعد:
فإن اجلهاد يف سبيل هللا  -عز وجل  -من أعظم الطاعات وأجل
القرابت ،وما دب الوهن والضعف والذلة يف أرجاء بالد املسلمني إال
برتكه و هجره.
ورغبة يف إحتاف نفسي وإخواين املسلمني أبجر هذا العمل العظيم
وذكر مواقف السلف يف تلك املواطن؛ هذا هو اجلزء الثالث العشرون
من سلسلة« :أين حنن من هؤالء؟!».
أسأل هللا  -عز وجل  -أن جيعلنا من الشهداء يف سبيله وأن
أيخذ من دمائنا حىت يرضى ،كما أسأله مبنه وكرمه أن يقيم راية اجلهاد
والعزة والتمكني للمسلمني.
عبد امللك بن حممد بن عبد الرمحن القاسم
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مدخل

اجلهاد حصن اإلسالم وسياجه ،وقوام الدين وعماده ،ومعقل
الدولة :األشب ،وركن األمة الركني ،فيه محاية الذمار وصيانة الداير،
وخضد شوكة العدو ،وفل حدهم ،وإرهاهبم وإذهاب رحيهم ،وكبح
مجاح مطامعهم.
وفيه قوة اإلسالم وعزته ،ورهبة جانبه ،وأمنه وطمأنينته ،وشجو
حساده ،وغيظ عدوه ،واتساع رقعة بالده ،وبسطة نفوذه ،وقوة
سلطانه ،ونفاذ كلمته ،ما تركه قوم إال ذلوا وذهبت رحيهم ،وسيموا
اخلسف ،وديثوا ابلذلة والصغار وطمع فيهم عدوهم ،وأمسوا على
جناح خوف ،ومبدرجة حتف ،وابتوا غرابء يف أوطاهنم ،لقمة كل
جائع وهنبة كل طامع ،جيوعون ليشبع أعداؤهم ،ويعرون ليكتسي
غاصبوهم ،ويشقون ليسعد الطامعون فيهم(.)1
ولنشر الدين ورفع رايته والدعوة إىل هللا  -عز وجل  -ورد كيد

الكفار واملرتبصني قال هللا -تعاىل{ :-انْ ِف ُروا ِخ َفافا َوثَِقال
يل َِ
وج ِ
اه ُدوا ِِب َْم َوالِ ُك ْم َوأَنْـ ُف ِس ُك ْم ِِف َسبِ ِ
اّلل} [التوبة.]14 :
ََ

ِ
ِ
وقال تعاىل{ :إِ َن َ
س ُه ْم َوأ َْم َوا ََلُ ْم
اّللَ ا ْشتَـ َرى م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ني أَنْـ ُف َ
( )1كتاب الوسيلة للشيخ حممد أيب الوفاء ص ()41
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يل َِ
ِِبَ َن ََلُ ُم ا ْْلَنَةَ يُـ َقاتِلُو َن ِِف َسبِ ِ
اّلل فَـيَـ ْقتُـلُو َن َويُـ ْقتَـلُو َن َو ْعدا َعلَْي ِه
َن ومن أَو ََف بِع ْه ِدهِ ِمن َِ
ِ
َح ًّقا ِِف التـ َْوَراةِ َو ِْ
اْل ِْْن ِ
اّلل
يل َوالْ ُق ْرآ َ َ ْ ْ َ
َ
ِ
يم}
استَـ ْب ِش ُروا بِبَـ ْي ِع ُك ُم الَ ِذي ََبيَـ ْعتُ ْم بِ ِه َوذَلِ َ
فَ ْ
ك ُه َو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
[التوبة.]444 :
قال ابن كثري -رمحه هللا « :-خيرب هللا -تعاىل  -أنه عاوض عباده
املؤمنني عن أنفسهم وأمواهلم إذا بذلوها يف سبيله ابجلنة ،وهذا من
فضله وكرمه وإحسانه ،فإنه قبل العوض عما ميلكه مبا تفضل به على

عباده املطيعني له؛ وَلذا قال احلسن البصري وقتادة  :ابيعهم وهللا
فأغلى مثنهم.

وقال مشر بن عطية :ما من مسلم إال وهلل  -عز وجل  -يف عنقه
بيعةٌ ،وىف هبا أو مات عليها ،مث تال هذه اآلية .وهلذا يقال :من محل
يف سبيل هللا ابيع هللا .أي :قبل هذا العقد ووىف به.
وقال حممد بن كعب القرظي وغريه :قال عبد هللا بن رواحة 
لرسول هللا  يعين ليلة العقبة :اشرتط لربك ولنفسك ما شئت!

فقال« :أشرتط لريب أن تعبدوه ،ول تشركوا به شيئا .وأشرتط
لنفسي أن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم وأموالكم» ،قالوا :فما لنا
إذا فعلنا ذلك؟ قال« :اْلنة» قالوا :ربح البيع ال نُقيل وال نستقيل،
ِ
ِ
فنزلت{ :إِ َن َ
س ُه ْم َوأ َْم َوا ََلُ ْم}اآلية.
اّللَ ا ْشتَـ َرى م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ني أَنْـ ُف َ
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يل َِ
وقوله{ :يُـ َقاتِلُو َن ِِف َسبِ ِ
اّلل فَـيَـ ْقتُـلُو َن َويُـ ْقتَـلُو َن} أي :سواء

قتلوا أو قتلوا ،أو اجتمع هلم هذا وهذا ،فقد وجبت هلم اجلنة .وهلذا

جاء يف الصحيحني« :وتكفل هللا ملن خرج ِف سبيله ،ل خيرجه إل
جهاد ِف سبيلي وتصديق برسلي ،إن توفاه أن يدخله اْلنة ،أو
يرجعه إىل مسكنة الذي خرج منه ،انئل ما انل من أجر أو
غنيمة».
يل والْ ُقرآ ِ
وقولهَ { :و ْعدا َعلَْي ِه َح ًّقا ِِف التـ َْوَراةِ َو ِْ
َن} أتكيد
اْل ِْْن ِ َ ْ
هلذا الوعد ،وإخبار أبنه قد كتبه على نفسه الكرمية ،وأنزله على رسله
يف كتبه الكبار ،وهى التوراة املنزلة على موسى ،واإلجنيل املنزل على
عيسى ،والقرآن املنزل على حممد-صلوات هللا وسالمه عليهم
أمجعني.-
وقوله{ :ومن أَو ََف بِع ْه ِدهِ ِمن َِ
اّلل} فإنه ال خيلف امليعاد ،وهذا
ََ ْ ْ َ
َ

كقوله تعاىل{ :ومن أَص َد ُق ِمن َِ
اّلل قِيل} [النساء،]411 :
ََ ْ ْ
َ
ك ُه َو الْ َف ْوُز
استَـ ْب ِش ُروا بِبَـ ْي ِع ُك ُم الَ ِذي ََبيَـ ْعتُ ْم بِ ِه َوذَلِ َ
وهلذا قال{ :فَ ْ
ِ
يم} ،أي فليستبشر من قام مبقتضى هذا العقد ووىف هبذا
ال َْعظ ُ
العهد ،ابلفوز العظيم ،والنعيم املقيم»(.)1
( )1تفسري ابن كثري (.)144 / 1
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َدلُّ ُكم َعلَى ِِتَارةٍ
َِ
ين آ ََمنُوا َه ْل أ ُ ْ
َ
وقال تعاىلََ { :ي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ّلل ورسولِ ِه و ُِتَ ِ
ِ
تُـ ْن ِجي ُكم ِمن َع َذ ٍ ِ
اه ُدو َن ِِف َسبِ ِ
يل
ْ ْ
اب أَل ٍيم * تُـ ْؤمنُو َن َِب َ َ َ ُ َ
َِ
اّلل ِِب َْم َوالِ ُك ْم َوأَنْـ ُف ِس ُك ْم ذَلِ ُك ْم َخ ْيـ ٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن * يَـغْ ِف ْر
ِ
ِ ِ
ٍ
ساكِ َن
لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َويُ ْدخ ْل ُك ْم َجنَات َِتْ ِري م ْن ََتْت َها ْاْلَنْـ َه ُ
ار َوَم َ
ِ
طَيِبة ِِف جن ِ
ص ٌر ِم َن
َات َع ْد ٍن َذلِ َ
يم * َوأُ ْخ َرى َُِتبُّونَـ َها نَ ْ
َ
َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ

ِ
َِ
ِ
ني} [الصف.]44-41 :
يب َوبَش ِر ال ُْم ْؤمنِ َ
اّلل َوفَـ ْت ٌح قَ ِر ٌ

قال « :إن أبواب اْلنة َتت ظلل السيوف» [رواه مسلم].
وقال « :ما اغربت قدما عبد ِف سبيل هللا فتمسه النار»
[رواه البخاري].
وقال « :مثل اجملاهد ِف سبيل هللا كمثل الصائم القائم
القانت آبَيت هللا ل يفرت من صيام ول صلة حىت يرجع اجملاهد ِف
سبيل هللا» [متفق عليه].
وقال  حا اًث على اجلهاد  ،وما أعده هللا للمجاهدين« :لغدوة
ِف سبيل هللا ،أو روحة ،خري من الدنيا وما فيها» [متفق عليه].
وعن أيب هريرة  قالُ :سئل رسول هللا  :أي األعمال أفضل؟

قال« :إميان َبهلل ورسوله» قيل :مث ماذا؟ قال« :اْلهاد ِف سبيل
هللا» قيل :مث ماذا؟ قال« :حج مربور» [متفق عليه].
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قال ابن تيمية  -رمحه هللا« :-واجلهاد  -ابتفاق العلماء -أفضل
من احلج والعمرة ،ومن صالة التطوع ،وصوم التطوع  . . .ونفع
اجلهاد لفاعله ولغريه يف الدين والدنيا ،وهو مشتمل على مجيع
العبادات الظاهرة والباطنة :حمبة هللا ،واإلخالص له  ،والتوكل عليه،
وتسليم النفس واملال له ،والصرب والزهد ،وذكر هللا»(.)1
أيضا عن رجل قدم يريد الغزو ومل حيج فنزل على قوم ثبطوه
وسئل ا
ُ

عن الغزو وقالوا :إنك مل حتج تريد الغزو؟ قال أبو عبد هللا (أي اإلمام
أمحد)« :يغزو وال عليه ،فإن أعانه هللا حج ،وال نرى ابلغزو قبل احلج
أبسا».
ا
قال أبو العباس« :هذا مع أن احلج واجب على الفور عنده ،لكن
أتخريه ملصلحة اجلهاد كتأخري الزكاة الواجبة على الفور النتظار قوم
()2
أصلح من غريهم أو لضرر أهل الزكاة»...
قال « :من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مل تصبه»
[رواه مسلم].
خمتصرا ،وخمتصر طريق اجلنة اجلهاد(.)3
قال احلسن :إن لكل طريق
ا

وهلذا كان السلف يتسابقون إىل ساحات الوغى ومواطن اجلهاد

( )1جمموع الفتاوى (.)454/14
( )2املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم (.)142/4
( )3حلية األولياء (.)451/2
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وأطراف الثغور رغبة فيما عند هللا -عز وجل  -رغم ما يصيبهم.
رجال من أصحاب النيب 
قال معاوية بن قرة« :أدركت ثالثني ا

ضرب مع رسول هللا
ما منهم إال من طعن أو طُعن ،أو ضرب أو ُ
.)1(»
وكان أبو أيوب اْلنصاري يقول« :قال احلمد هلل {انْ ِف ُروا ِخ َفافا

ثقيال»(.)2
َوثَِقال} ال أجدين إال خفي افا أو ا
أين حنن من هؤلء؟!

عن مروان بن احلكم ،أن زيد بن ًثبت أخربه أن رسول هللا 
أملى عليه «ال يستوي القاعدون من املؤمنني واجملاهدين يف سبيل هللا
 ،»....فجاءه ابن أم مكتوم ،وهو ميلها علي ،قال :اي رسول هللا ،لو
جلاهدت ،وكان أعمى ،فأنزل هللا على رسوله ،
أستطيع اجلهاد
ُ
خفت أن تُرض فخذي ،مث
وفخذه على فخذي ،فثقلت علي ،حىت ُ
ُسري عنه ،فأنزل هللا{ :غَْيـ ُر أ ِ
ُوِل الض ََرِر} [النساء.]55:

وكان  - بعد  -يغزو ويقول :ادفعوا إل اللواء؛ فإين أعمى ال
أستطيع أن أفر و أقيموين بني الصفني.
( )1حلية األولياء (.)155/1
( )2السري (.)115/1
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وعن أنس أن عبد هللا بن زائدة  -وهو ابن أم مكتوم  -كان
يقاتل يوم القادسية وعليه درعٌ له ،حصينة سابغة(.)2
ول عيب فهيم غري أن سيوفهم

هب َن فلول من قراع الكتائب

نظر يونس بن عبيد هللا إىل قدميه عند موته فبكى ،فقيل له :ما
يبكيك اي أاب عبد هللا قال« :قدماي مل تغربا يف سبيل هللا -عز
وجل»(.)3
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا« :-واجلهاد ،منه ما
يكون ابليد ومنه ما هو ابلقلب واحلجة والدعوة واللسان والرأي
والتدبري والصناعة ،فيجب بغاية ما ميكنه ،وجيب على القعدة لعذر
أن خيلفوا الغزاة يف أهليهم وماهلم»(.)4
أخي املسلم:
عن أيب هريرة  قال :بعث رسول هللا  عشرة عيناا ،وأمر
عليهم عاصم بن ًثبت األنصاري جد عاصم بن عمر بن اخلطاب
 حىت إذا كانوا ابهلدة بني عسفان ومكة ذكروا احلي من هذيل
يقال هلم :بنو حليان ،فنفروا هلم بقريب من مائة رجل رام ،فاقتصوا
( )1وفيات األعيان (.)44/1
( )2طبقات ابن سعد (.)451/4
( )3حلية األولياء ( ،)411/4وصفة الصفوة (.)414/4
( )4املستدرك على جمموع الفتاوى (.)145/4
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آًثرهم ،حىت وجدوا مأكلهم التمر يف منزل نزلوه ،فقالوا :متر يثرب
فاتبعوا آًثرهم فلما حس هبم عاصم وأصحابه جلأوا إىل موضع فأحاط
هبم القوم فقالوا هلم :انزلوا فأعطوا أبيديكم ولكم العهد و امليثاق ،إن
أحدا ،فقال عاصم بن ًثبت :أيها القوم أما أان فال
ال نقتل منكم ا
أنزل يف ذمة كافر ،مث قال :اللهم أخرب عنا نبيك  ،فرموهم ابلنبل
عاصما ونزل إليهم ثالثة نفر على العهد وامليثاق ،منهم خبيب
فقتلو ا
ا
وزيد بن الدثنة ورجل منهم أطلقوا أواتر قسيهم فربطوهم هبا قال
الرجل الثالث :هذا أول الغدر وهللا ال أصحبكم إن ل هبؤالء أسوة -
يريد القتلى  -فجروه وعاجلوه فأىب أن يصحبهم ،فانطلق خببيب وزيد
بن الدثنة حىت ابعومها بعد وقعة بدر ،فابتاع بنو احلارث بن عامر بن
نوفل خبيباا  -وكان خبيب هو ق تل احلارث بن عامر يوم بدر -
أسريا حىت أمجعوا على قتله ،فاستعار من بعض
فلبث خبيب عندهم ا
بنات احلارث موسى يستحد هبا فأعارته ،فدرج بين هلا وهي غافلة
حىت أاته فوجدته جملسه على فخذه واملوس بيده قالت :ففزعت فزعة
عرفها خبيب  ،فقال أختشني أن أقتله؟ ما كنت ألفعل ذلك ،قالت:
يوما أيكل
خريا من خبيب ،وهللا لقد وجدته ا
أسريا قط ا
وهللا ما رأيت ا
قط افا من عنب يف يده ،وأنه ملوثق ابحلديد وما مبكة من مثرة ،وكانت
تقول :إنه لرزق رزقه هللا خبيباا .فلما خرجوا به من احلرم ليقتلوه يف
احلل قال هلم خبيب :دعوين أصلي ركعتني فرتكه فركع ركعتني فقال:
وهللا لوال أن حتسبوا أن ما يب جزع لزدت مث قال :
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أحدا  ،مث أنشأ
بددا ،وال تبق منهم ا
عددا ،واقتلهم ا
اللهم أحصهم ا
يقول:
فلست أَبِل حني أقتل مسلما

على أي جنب كان هلل مصرعي

وذلك ِف ذات اْلله وإن يشأ

يبارك على أوصال شلو ممزع

أين حنن من هؤلء؟!
عن أنس  قال :انطلق رسول هللا  وأصحابه حىت سبقوا

املشركني يف بدر ،فدان املشركون فقال النيب « :قوموا إىل جنة
عرضها السموات واْلرض» قال  :نعم  ،قال  :بخ بخ  ،قال رسول
هللا « : ما محلك على قولك بخ بخ؟» قال :ال وهللا اي رسول
هللا إال رجاء أن أكون من أهلها ،قال« :فإنك من أهلها» قال:
فأخرج مترات من قرنه فجعل أيكل منهن مث قال :لئن أان حييت حىت
آكل مترايت هذه إهنا حلياة طويلة ،قال  :فرمى ما كان معه من التمر،
مث قاتلهم حىت قتل .
وعنه  أن أم الربيع بنت الرباء وهي أم حارثة بن سراقة ،أتت
النيب  فقالت :اي رسول هللا ،أال حتدثين عن حارثة ،وكان قُتل يوم
صربت ،وإن كان غري ذلك اجتهدت عليه يف
بدر ،فإن كان يف اجلنة
ُ
البكاء ،فقالَ« :ي أ َم حارثةِ ،إنا ِجنا ٌن ِف اْلنَة ،وإ َن ابنك أصاب

الفردوس اْلعلى» [متفق عليه]
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وعن جابر بن عبد هللا  -رضي هللا عنهما -قال :جيء أبيب إىل
النيب  قد ُمثل به ُفوضع بني يديه ،فذهبت أكشف عن وجهه
فنهاين قوم فقال النيب « :ما ز ِ
الت امللئكة تُظلُّهُ ِبَجنحتها»
ٌ
[متفق عليه].

أولئك رجال كانت حياهتم جهاد ودعوة يف سبيل هللا..
كل عيش قد أراه نكدا
وقيام

ِف

ليال

دجن

غري ركن الرمح ِف ظل الفرس
حارسا للناس ِف أقصى احلرس

أخي املسلم :
قال شيخ اْلسلم ابن تيمية  -رمحه هللا« :-ومن كان كثري
الذنوب ،فأعظم دوائه اجلهاد»(.)2
وقال  -رمحه هللا« :-اعلموا أن اجلهاد فيه خري الدنيا واآلخرة،
ويف تركه خسارة الدنيا واآلخرة ،قال هللا -تعاىل  -يف كتابه{ :قُ ْل

صو َن بِنَا إَِل إِ ْح َدى ا ْحلُ ْسنَـيَـ ْ ِ
ني} [التوبة ]52 :يعين :إما
َه ْل تَـ َربَ ُ
النصر والظفر ،وإما الشهادة واجلنة ،فمن عاش من اجملاهدين كان
كرمياا له ثواب الدنيا ،وحسن ثواب اآلخرة ،ومن مات منهم أو قتل
( )1ترتيب املدارك (.)412/4
( )2جمموع الفتاوى (.)114/14

()1

انفروا خفافا وثقال

06

ٍ
فإىل اجلنة ،قال « :يُعطى ال َ
شهيد َ
خصال  :يُغفر له ِب َول
ست
قطرة من دمه ،ويرى مقعده من اْلنَة ،ويُكسى حلَة من اْلميان،

ويزوج اثنتني وسبعني من احلور العني ،ويوقى فتنة القرب ،ويؤمن من
الفزع اْلكرب» [رواه أهل السنن].
وقال « :إ َن ِف اْلنَة ملائة درجة ،ما بني الدرجه إىل الدرجة

كما بني السماء واْلرض ،أع َدها هللا  -سبحانه وتعاىل -
للمجاهدين ِف سبيله» ،فهذا ارتفاع مخسني ألف سنة يف اجلنة ألهل

اجلهاد.
وقال « :مثل اجملاهد ِف سبيل هللا مثل الصائم القائم القانت:

الذي ل يفرت من صلة ول صيام».

وقال رجل :أخربين بعمل يعدل اجلهاد يف سبيل هللا؟ قال« :ل
تستطيعه» ،قال :أخربين به؟ قال« :هل تستطيع إذا خرج اجملاهد
أن تصوم ول تفطر وتقوم ول تفرت؟» قال :ال ،قال« :فذلك الذي
يعدل اْلهاد ِف سبيل هللا» ،و هذه األحاديث يف الصحيحني
وغريمها.
وكذلك اتفق العلماء  -فيما أعلم  -على أنه ليس يف التطوعات
أفضل من اجلهاد ،فهو أفضل من احلج ،وأفضل من صوم التطوع،
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وأفضل من صالة التطوع»(.)1
أخي املسلم:

دعنا نسري مع أولئك الرجال األفذاذ ىف طريق جهادهم وما يالقون
من الشدائد والصعاب لعلنا نستحث اهلمم ونقوي العزائم!
قال عروة بن الزبري :ملا جتهز الناس ،وهتيأوا للخروج إىل مؤتة ،قال
للمسلمني :صحبكم هللا ،ودفع عنكم ،قال عبد هللا بن رواحة:
مغفرة

وضربة ذات فرع تقذف الزبد

لكنين

أسأل

الرمحن

أو طعنة بيدي ح َران ُمهزة

حبربة تنفذ اْلحشاء والكبدا

حىت يقولوا إذا مروا على جسدي

أرشدك هللا من غاز وقد رشدا

قال :مث مضوا حىت نزلوا أبرض الشام ،فبلغهم أن هرقل قد نزل من
أرض البلقاء يف مائة ألف من الروم ،وانضمت إليه املستعربة من خلم،
وجذام ،وبلقني ،وهبرا ،وبلي ،يف مائة ألف فأقاموا ليلتني ينظرون يف
أمرهم.
وقال نكتب لرسول هللا  فنخربه بعدد عدوان.
قال :فشجع عبد هللا بن رواحة الناس مث قال :وهللا اي قوم إن
( )1جمموع الفتاوى (.)141/14
( )2صفة الصفوة (.)144/4

()2
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الذي تكرهون للذي خرجتم له ،تطلبون الشهادة ،وما نقاتل العدو
بعدة وال قوم وال كثرة ،ما نقاتلهم إال هبذا الدين الذي أكرمنا هللا به،
فانطلقوا ،فإمنا هي إحدى احلسنيني ،إما ظهور وإما شهادة ،قال:
فقال الناس :قد -وهللا  -صدق ابن رواحة فمضى الناس.
* أما املوقف الثاين فهو ملوقف مؤثر وهم يسريون إىل املوت
ويسرعون إىل لقاء العدو رغبة فيما عند هللا!
يتيما لعبد هللا بن رواحة يف حجرة،
عن زيد بن أرقم قال :كنت ا
فخرج يف سفرته تلك مرديف على حقيبة راحلته ،فوهللا إان لنسري ليلة،
إذ مسعته يتمثل أببياته هذه:
إذا أدتيتين ومحلت رحلي

مسرية أربع بعد احلساء

فشأنك فأنعمي وخلل ذم

ول أرجع إىل أهلي ورائي

وآب املسلمون وغادروين

ِبرض الشام ُمستنهى الثواء

وردك كل ذي نسب قريب

إىل الرمحن منقطع اْلخاء

هنالك ل أَبِل طلع بعل

ول خنل أسافلها رواء

فلما مسعتهن بكيت ،قال :فخفقين ابلدرة ،وقال :ما عليك اي
لكع أن يرزقين هللا الشهادة ،وترجع بني شعبيت الرحل.
فأخذ الراية عبد هللا بن رواحة بعد قتل صاحبيه ،فجعل يستنزل
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نفسه ويرتدد هبا بعض الرتدد ،فقال عند ذلك:

أقسم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاهلل لتنـ ـ ــزلن ـ ـ ـ ــه طائع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو لتكرهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

إن أجلب النـاس وشـ ــدوا الرن ــة مـ ـ ـ ـ ــاِل أراك تكـ ـ ـ ـ ــرهني اْلنـ ـ ـ ـ ــة
قــد طــال مــا قــد كنــت مطمئنــة ه ـ ــل أن ـ ــت إل نطفـ ـ ـةٌ ِف ش ـ ــنة
أيضا:
وقال ا

َي نف ـ ـ ــق إن ل تقتل ـ ـ ــي مت ـ ـ ــوي ه ــذا مح ــام امل ــوت ق ــد ص ــليت
ـت إن تفعل ـ ـ ـ ـي فعلهمـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ِ
ـت فقـ ـ ـ ــد أعطيـ ـ ـ ـ ِ
ومـ ـ ـ ــا متنيـ ـ ـ ـ ِ
ـديت
وإن أتخرت فقد شقي ِ
ت
فلما نزل ،أاته ابن عم له من حلم  ،فقال :شد هبذا صلبك ،فإن
قد القيت من أايمك هذه ما قد لقيت ،فأخذه من يده ،ئم انتهش
منه هنشة ،مث مسع احلطمة يف انحية الناس ،فقال :وأنت يف الدنيا!! مث
ألقاه من يده ،مث أخذ سيفه ،فقاتل حىت قتل .)1( 
* وكان صلة بن أثيم يف مغزي له ومعه ابن له ،فقال :أي بين
تقدم فقاتل حىت أحتسبك ،فحمل فقاتل حىت قتل ،فاجتمعت
النساء ،عند امرأته معاذة العدوية فقالت« :مرحباا إن كننت جئنت
لتهنئين فمرحباا بكن ،وإن كن جئنت لغري ذلك فأرجعن»(.)2
( )1حلية األولياء (.)444/4
()2حلية األولياء (.)145/1

انفروا خفافا وثقال

11

ولعلنا نطل على ما ادخره هللا -عز وجل -للشهداء الصادقني ملن
بذلوا دماءهم رخيصة يف سبيل هللا..
عن مسرة  قال :قال رسول هللا « :رأيت الليلة رجلني
أتياين ،فصعدا يب الشجرة ،فأدخلين دارا هي أحسن وأفضل ،مل
أر قط أحسن منها ،قال :أما هذه الدار فدار الشهداء» [رواه
البخاري].
قال ابن كعب القرطيب :إن عبد هللا ذا البجادين كان امرءاا من
مزينة فوقع يف قلبه حب رسول هللا  وحب اإلميان فتوجه حنو النيب
 ،وذهبت أمه إىل قومها فقالت :إن عبد هللا قد توجه حنو حممد
فاتبعوه فردوه .فقالت :أمه خذوا ثيابه فإنه أشد الناس حياء ،فإنكم
إن أخذمت ثيابه مل يربح ،فأخذوا ثيابه وجردوه فقعد يف البيت فأىب أن
أيكل ويشرب؛ حىت يلحق مبحمد  فلما رأت أمه أنه ال أيكل وال
يشرب أتت قومها فأخربهتم أنه قد حلف أال أيكل وأال يشرب حىت
يلحق مبحمد  فأعطوه ثيابه فإين أخاف أن ميوت ،فأبوا فأخذت
جبادها  -كساء غليظ  -وقطعته قطعتني مث زررت أحدمها فاتزره
ووضع اآلخر على رأسه ،وقالت :اذهب .فذهب ،ترفعه أرض
وختفضه أخرى ،حىت قدم املدينة وقرأ القرآن وفقه يف الدين ،فكان
أيوي هو وأصحابه إىل ظل بيت المرأة من األنصار تضع هلم طعامهم
وهتىيء هلم أمرهم ،فقال له أصحابه ذات يوم :لو تزوجت فالنة ،فبلغ
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هجريا  -عادة  -إال ذكري ،لتمسكن عن
ذلك املرأة فقالت :ما لكم ا
ذكري أو ال أيويكم ظل بييت ،فبلغ ذلك أاب بكر  فأاتها فقال :اي
فالنة أمل يبلغين أن عبد هللا خطبك فتزوجيه؟ فإنه يف حسب من
قومه ،وقد قرأ القرآن وفقه يف الدين ،وأاتها عمر  فقال هلا مثل
ذلك ،فبلغ ذلك النيب  ،وكان عبد هللا إذا طلعت الشمس قام
فصلى ما شاء هللا أن يصلي ،مث مير ابلنيب  فيسلم عليه مث يذهب

إىل رحله ،فصلى ذات يوم فمر ابلنيب  قالَ« :ي عبد هللا أمل يبلغين
أن تذكر فلنة؟» قال :بلى ،قال« :قد زوجتكها» ،فأتى أصحابه

فقال :رسول هللا  قد زوجنيها ،فجاءت نسوة من األنصار فذهنب
هبا وهيئنها وصنعنها ،وصنعن هلا بردة ،وصنعن هلا وسادة من أدم،
وقدحا  ،وشيئاا من طعام ،فزفينها عشاءا فقام يصلي ما عرض هلا وال
ا
أرادها حىت أذن بالل ابلفجر ،فلما أذن ذهبت النسوة إىل أزواجهن
فقلن :وهللا ما لعبد هللا من حاجة ،ما عرض هلا وال أرادها وال قرهبا،
وصلى عبد هللا مع رسول هللا  صالة الفجر ،فلما طلعت الشمس
قام يصلي حنو ما كان يصلي فمر ابلنيب  فسلم عليه فقال له
رسول هللا « :أما لك ِف أهلك حاجة؟».

قال :بلى ،ولكن رأيت نعمة من نعم هللا  -تعاىل  -رأيت امرأة
وطعاما فلم أجد شيئاا أتقرب به إىل هللا إال سالحي ،ومل
اشا
مجيلة وفر ا
ا

أحدا إال أن أصلي ،فهذا وجهي
أكن أوثر بسالحي على هللا ورسوله ا
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إىل أهلي اي رسول هللا ،فذهب إىل أهله فأصاب منها ،مث أصابته
جراحه يوم خيرب ،فأوصى« :أين مل أكن أعطيت امرأيت شيئاا فأعطوها
نصييب من خيرب» ومات.
أين حنن من هؤلء؟!
قال ابن مسعود  :أصابنا جوع شديد فخرجت ذات ليلة
طعاما،
فرأيت نويرة ت بُص ،فقلت :ألدنون منها لعلي أصيب عندها ا
قال :فدنوت فإذا رسول هللا  يف القرب حيفر يناول أاب بكر وعمر
الرتاب ،وإذا عبد هللا مسجى عليه ،فلما دفنه قال« :اللهم إين عنه
ر ٍ
اض فارض عنه» مرتني أو ثال اًث(.)1

ومل تكن القصور والدور منتهى آماهلم يف الدنيا ،بل كانوا يتخففون
يف املباين والدور!
كان لشفيق بن سلمة خص من نصب (البيت يف النصب أو
شجر) وكان يكون فيه هو وفرسه فإذا غزا نقضه وتصدق به ،وإذا
رجع أنشأ بنائه(.)2
وهذا سعد بن خيثمة اْلنصاري  أحد نقباء األنصار االثين
عشر ،شهد العقبة األخرية مع السبعني ،وملا ندب رسول هللا 
( )1احللية ( ،)411/4والسرية النبوية البن هشام (.)444/1
( )2صفة الصفوة (.)14/4
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الناس إىل غزوة بدر قال له أبو خيثمة :إنه البد ألحدان أن يقيم،
فآثرين ابخلروج وأقم مع نسائك ،فأىب سعد ،وقال :لو كان غري اجلنة
آثرتك به؛ إين ألرجو الشهادة يف وجهي هذا .فاستهما ،فخرج سهم
سعد ،فخرج فقتل ببدر(.)1
قال ابن تيمية  -رمحه هللا « :-جيب على مجيع املسلمني أن
يدا واحدة على الكفار ،وأن جيتمعوا ويقاتلوا على طاعة هللا
يكونوا ا
ورسوله واجلهاد يف سبيله ،ويدعوا املسلمني إىل ما كان عليه سلفهم
من الصدق وحسن األخالق ،فإن هذا من أعظم أصول اإلسالم
وقواعد اإلميان اليت بعث هللا هبا رسله وأنزل هبا كتبه ..أمر عباده
عموما ابالجتماع وهناهم عن التفرق واالختالف».
ا
إذا أظمأتك كف اللئا

م كفتك القناعة شبعا ورَي

فكن رجل رجله ِف الثرى

وهامة مهته ِف الثرَي

أبيا

لنائل

ذي

ثروة

تراه مبا ِف يديه أبيا

فإن

أراقه

ماء

احليا

ة دون إراقة ماء احمليا

()2

كانت أم إبراهيم اَلامشية  -رمحها هللا  -عابدة من عابدات
البصرة الصاحلات ،وحدث ذات عام أن أغار الروم على ثغر من ثغور
( )1صفة الصفوة (.)124/4
( )2اتريخ بغداد (.)41/44
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املسلمني ،فانتدب الناس للجهاد يف سبيل هللا ،فقام العبد الصاحل
وحمرضا على اجلهاد،
عبد الواحد بن زيد يف الناس واعظاا وخطيباا
ا
وكانت أم إبراهيم حاضرة يف ذلك اجمللس ،وطال حديثه وتشويقه
للجهاد ،مث شرع يف وصف حور اجلنان احلسان ومجاهلن ،وأطنب يف
ذلك وتوسع ،فماج الناس لذلك واضطربوا ،و اشتاقت النفوس إىل
اجلنان ،وتطلعت األفئدة إىل احلور احلسان!!
فوثبت أم إبراهيم من وسط احلاضرين وقالت لعبد الواحد :اي أاب
عبيد ،ألست تعرف ولدي إبراهيم ،فإن أعيان أهل البصرة خيطبونه
لبناهتم! ! ،وأان أضن به عليهم ،فقد وهللا أعجبتين هذه احلورية اليت
ذكرت لنا أوصافها ،وأان أرضاها زوجة لولدي إبراهيم!! ،فهل لك أن
تزوجه منها وأتخذ مهرها عشرة آالف دينار ،وخيرج معك يف هذه
شفيعا ل وألبيه
الغزوة ،فلعل هللا أن يرزقه الشهادة يف سبيله ،فيكون ا
يوم القيامة؟!
فقال هلا عبد الواحد بن زيد :لئن فعلت لتفوزن أنت وزوجك
عظيما!! فنادت ولدها إبراهيم من وسط الناس ،فقال هلا:
وولدك ا
فوزا ا
لبيك اي أماه! فقالت :أي بين ،أرضيت هبذه اجلارية زوجة لك ،ببذل
مهجتك يف سبيل هللا ،وترك العودة إىل الذنوب ،فقال الفىت :إي وهللا
اي أمي!! ،رضيت وأي رضى ،فقالت« :اللهم إين أشهدك أين قد
زوجت ولدي هذا من هذه احلورية ،ببذل مهجته يف سبيلك ،وترك
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العودة إىل الذنوب ،فتقبله مين اي أرحم الرامحني!!».
مث انصرفت فجاءت بعشرة آالف دينار ،مث قالت :اي أاب عبد هللا،
هذا مهر احلورية ،جتهز به ،وجهز به الغزاة يف سبيل هللا!!
ثقيال،
جيدا،
وسالحا ا
فرسا ا
ا
مث انصرفت ،فاشرتت لولدها إبراهيم ا
وخرج اجليش للقتال وهم يرددون قوله – تعاىل { :-إِ َن َ
اّللَ ا ْشتَـ َرى
ِ
ِ
س ُه ْم َوأ َْم َوا ََلُ ْم ِِبَ َن ََلُُم ا ْْلَنَةَ يُـ َقاتِلُو َن ِِف َسبِ ِ
يل
م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ني أَنْـ ُف َ
َِ
اّلل}.
فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها ،دفعت إليه كفناا وحنوطاا و
قالت له :أي بين ،إذا أردت لقاء العدو ،فتكفن هبذا الكفن ،وحتنط
مقصرا يف سبيله ،مث ضمته إىل
هبذا احلنوط ،وإايك أن يراك هللا
ا
صدرها ،وقبلت ما بني عينيه وقالت :ال مجع هللا بيين و بينك ،إال
بني يديه ،يف عرصات القيامة!!
قال عبد الواحد :فلما واجهنا العدو ،برز ابنها إبراهيم يف املقدمة،
فقتل من العدو خل اقا كث اريا ،مث جتمعوا عليه فقتلوه!!

فلما انتهت الغزوة ،ورجعنا إىل البصرة غامنني ،خرج الناس يتلقوننا
ويستقبلوننا ،وخرجت أم إبراهيم فيمن خرج ،فلما أبصرتىن قالت :اي
أاب عبيد ،هل قبلت مين هدييت فأُهىن؟!! أم ُردت علي فأُعزى؟!!

فقلت هلا :قد قبلت هديتك!! ،وإن ولدك إبراهيم حي مع
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الشهداء إن شاء هللا.
فخرت ساجدة هلل  -تعاىل ،-مث قالت :احلمد هلل الذي مل خييب
ظين وتقبل نسكي مين فلما كان من الغد ،أتتين إىل املسجد ،فقالت:
اي أاب عبيد ،بشراك !! بشراك!! .فقلت هلا :ال زلت مبشرة ابخلري!!
فقالت :رأيت البارحة ولدي إبراهيم يف روضة حسناء ،وعليه قبة
خضراء ،وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه اتج وإكليل ،وهو
وزفت العروس إىل
يقول ل اي أماه  ..أبشري!! فقد قبل املهر!! ُ
عريسها !!(.)1
أمريا على جيش
وعن أيب قدامة الشامي  -رمحه هللا  -قال :كنت ا

من جيوش املسلمني ،يف بعض الغزوات ،فدخلت بعض البلدان،
فدعوت الناس إىل الغزو ،ورغبتهم يف اجلهاد يف سبيل هللا – تعاىل -
ُ
 ،وذكرت هلم فضل الشهادة يف سبيل هللا ،وما ألهلها عند هللا  -عز
وجل -من الثواب العظيم والنعيم املقيم ،مث تفرق الناس ،فركبت
فرسي ،و سرت إىل منزل ،فإذا أان ابمرأة ،تقف ل على جانب
الطريق ،و تناديين وتقول :اي أاب قدامة!! اي أاب قدامة!! فقلت يف
ت ومل ألتفت
نفسي :هذه مكيدة من الشيطان ،ليفتتنين هبا!! فمضي ُ
فوقفت هلا حينئذ ،فجاءت
إليها ،فقالت :ما هكذا كان الصاحلون !!
ُ
ودفعت إل رقعة وخرقة مشدودة ،وانصرفت ابكيةٌ ،فنظرت إىل الرقعة
( )1كتاب [مشارع األشواق إىل مصارع العشاق] البن النحاس ( )145/4بتصرف.
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مكتوب فيها:
فإذا
ٌ
إنك دعوتنا إىل اجلهاد ،ورغبتنا يف الثواب ،وأان امرأءة ال قدرة ل
على اخلروج بنفسي ،فقطعت أمجل ما يف جسدي ،ومها ضفرياتي،
قيدا لفرس غاز يف سبيل هللا  -تعاىل !!-
وأعطيتهما إايك لتجعلهما ا
قيدا لفرس يف سبيله ،فيغفرل.
لعل هللا -عزوجل  -أن يري شعري ا
فلما كانت صبيحة القتال ،إذا بغالم بني يدي الصفوف ،يقاتل
الم
بقوة وشجاعة وبسالة!! فتقدمت إليه وقلت له :اي فىت ،أنت غ ٌ
صغري السن ،راجل وال فرس معك ،وال آمن أن جتول اخليل فتطأك
أبرجلها ،فارجع عن موضعك هذا!!.
فقال ل الغالم :أأتمرين ابلرجوع وقد قال هللا  -تعاىل ََ {:-ي
ِ َِ
َِ
وه ُم ْاْلَ ْد ََب َر *
ين َك َف ُروا َز ْحفا فَ َل تُـ َولُّ ُ
ين آ ََمنُوا إِذَا لَقيتُ ُم الذ َ
أَيُّـ َها الذ َ
ٍِ
ِِ ِ ٍ
ِِ ٍ
ِ
َوَم ْن يُـ َوَل ْم يَـ ْوَمئذ ُدبُـ َرهُ إَِل ُمتَ َح ِرفا لقتَال أ َْو ُمتَ َحيزا إِ َىل فئَة فَـ َق ْد ََبءَ

ضٍ ِ ِ
اّلل ومأْواهُ ج َهنَم وبِْئق الْم ِ
صريُ*} [األنفال،45 :
بِغَ َ
ب م َن َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
 ]42فأعجبتىن شجاعته وبسالته ،فحملته على هجني كان معي!!.

فقال :اي أاب قدامة أقرضين ثالثة أسهم!! فقلت له :أهذا وقت
قرض!! فما زال يلح علي حىت قبلت وقلت له :بشرط إن من هللا
عليك ابلشهادة ىف سبيله ،أكون يف شفاعتك يوم القيامة!! فقال:
سهما ىف قوسه وقال :السالم
نعم!! فأعطيته ثالثة أسهم ،فوضع ا
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عليك اي أاب قدامة!! مث رمى به فقتل رومياا!! مث رمى ابآلخر وقال :
سهم فوقع بني عينيه،
السالم عليك اي أاب قدامة سالم مودع!! فجاءه ٌ
فوضع رأسه على قربوس سرجه!! فتقدمت إليه ،وقلت له :ال
تنسها!! فقال ل ودماؤه تنزف :نعم!! ولكن ل إليك حاجةٌ!! إذا
دخلت املدينة ،فأت والديت وسلم ُخرجي إليها وأخربها بقصيت!!.
فقال له أبو قدامة :ولكن أخربين من هي أمك؟!! وكيف أعرفها
من بني نساء املدينة؟!!.
يدا
فقال له الغالم :إن أمي هي اليت أعطتك شعرها ،لتجعله ق ا
لفرس يف سبيل هللا ،فسلم ل عليها ،فإهنا يف العام األول ،أصيبت
مبقتل والدي يف اجلهاد ،ويف هذا العام أصيبت يب!! مث مات -رمحه
هللا  -فحفرت له ودفنته بعد انتهاء املعركة ،فلما مهمنا ابالنصراف
عن قربه ،قذفته األرض ،فألقته على ظهرها ،فقال أصحايب :إنه غالم
صغري السن ،ولعله خرج بغري إذن أمه ،فرفضته األرض ومل تقبله،
فقلت هلم :إن األرض لتقبل من هو شر من هذا!!
ور
فبينا حنن كذلك ،ال ندري ماذا نفعل به ،إذ نزلت عليه طي ٌ
بيض فأكلته!! وحنن ننظر إليها ،مل يستطع أح ٌد منا االقرتاب منها!!
ٌ
فلما أتيت املدينة ،ذهبت إىل دار والدته ،فلما قرعت الباب،
خرجت أخته إل ،فلما رأتين عادت ،وقالت :اي أماه ،هذا أبو قدامة،
ليس معه أخي ،فقد أُصبنا يف العام األول أبيب ،ويف هذا العام أبخي،
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فخرجت أمه إل فقالتُ :أمعزااي أم ُمهنئاا؟!!.

فقلت :مامعىن هذا؟!! فقالت :إن كان مات فعزين! وإن كان
فقلت :ال ،بل مات شهي ادا! ! فقالت :له عالمةٌ
استشهد فهنئين!! ُ
فهل رأيتها!!.

قلت :نعم!! مل تقبله األرض ،ونزلت الطيور فأكلت حلمه ،وتركت
عظامه ،فدفنتها فقالت األم. :احلمد هلل !! مث قالت :إنه كان إذا جن
الليل ،وقام يف حمرابه يصلي ،انجى مواله  -تعاىل – وبكى وتضرع،
وقال يف مناجاته « :اللهم احشرين يف حواصل الطيور!!»(.)1
أخي احلبيب أين حنن من هؤلء؟!
عن أنس  قال  :جاء رجل إىل عمر  فقال  :اي أمري
املؤمنني امحلين فإين أريد اجلهاد  ,فقال  :عمر لرجل خذ بيده،
فأدخله بيت املال ،أيخذ ما يشاء ،فدخل فإذا هو بيضاء وصفراء
فقال :ما هذا ما ل يف هذا حاجة إمنا أردت ز اادا وراحلةا فردوه إىل
عمر فأخربوه مبا قال ،فأمرله بزاد وراحلة وجعل عمر يرحل بيده فلما
ركب رفع يده فحمد هللا و أثىن عليه مبا و هبه وأعطاه ،قال :وعمر
خريا،
ميشي خلفه يتسىن أن يدعو له فلما فرغ قال :اللهم عمر فاجزه ا
وأومأ بيده إىل رحله(.)2
( )1صفة الصفوة البن اجلوزي ( )111/1يتصرف.
( )2كتاب الزهد البن السري (.)441/4
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أل ِف سبيل هللا ماذا تضمنت بطون الثرى وأستودع البلد الفقر
بدور إذا الدنيا دجت أشرقت هبم وإن أجدبت يوما فأيدينهم القطر
فيا شامتا َبملوت ل تشمنت هبم حياهتم

فخر

وموهتم

ذكر

عن جعفر بن عبد هللا بن أسلم قال :ملا كان يوم اليمامة ،واصطف
الناس كان أول من جرح أبو عقيل ،رمي بسهم فوقع بني منكبيه
وفؤاده يف غري مقتل ،فأخرج السهم ،ووهن له شقه األيسر يف أول
النهار ،وجر إىل الرحل ،فلما محى القتال ،واهنزم املسلمون ،وجاوزوا
رحاهلم ،وأبو عقيل واهن من جرحه ،مسع معن بن عدي يصيح« :اي
لألنصار» هللا هللا والكرة على عدوكم! قال عبد هللا بن عمر :فنهض
أبو عقيل يريد قومه ،فقلت :ما تريد؟ ما فيك قتال!
قال :قد نوه املنادي ابمسي ،قال ابن عمر :فقلت له :إمنا يقول :اي
لألنصار وال يعين اجلرحى .قال أبو عقيل :أان من األنصار ،و أان
حبوا ،قال ابن عمر :فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده
أجيبه ولو ا
اليمىن ،مث جعل ينادي :ايلألنصار! كرة كيوم حنني! فاجتمعوا رمحكم
مجيعا ،تقدموا فاملسلمون دريئة دون عدوهم ،حىت أقحموا عدوهم
هللا ا
احلديقة ،فاختلطوا ،واختلفت السيوف بيننا وبينهم.
قال ابن عمر :فنظرت إىل أيب عقيل وقد قطعت يده اجملروحة من
( )1وفيات األعيان (.)111/1
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املنكب فوقعت يف األرض وبه من اجلراح أربعة عشر جر احا كلها قد
خلصت إىل مقتل ،وقتل عدو هللا مسيلمة .قال ابن عمر :فوقفت
على أيب عقيل وهو صريع آبخر رمق ،فقلت :اي أاب عقيل! قال :
لبيك -بلسان ملتاث -ملن الدبرة؟ يعين :اهلزمية .قلت :أبشر قد قتل
عدو هللا ،فرفع إصبعه إىل السماء حيمد هللا ،ومات يرمحه هللا(.)1
أخي املسلم:
قال ابن عبد ربه« :رجال األنصار أشجع الناس ،قال عبد هللا بن
عباس  -رضي هللا عنهما « :-ما استُلت السيوف ،وال زحفت
الزحوف ،وال أقيمت الصفوف ،حىت أسلم ابنا قيلة ،يعين األوس
واخلزرج ،ومها األنصار من بين عمرو بن عامر ،من األزد».
شهيدا ،أغر
عن قتادة قال« :ما نعلم حياا من أحياء العرب أكثر ا

يوم القيامة من األنصار ،قال قتادة :وحدثنا أنس بن مالك أنه قُتل
منهم يوم أحد سبعون ،ويوم بئر معونة سبعون ،ويوم اليمامة سبعون.
قال وكان بئر معونة على عهد رسول هللا  ،ويوم اليمامة على عهد
أيب بكر يوم مسليمة الكذاب».
وعن أنس أنه كان يقول :اي رب ،سبعني من األنصار يوم أحد،
وسبعني يوم بئر معونة .وسبعني يوم مسيلمة الكذاب ،وسبعني يوم
( )1مشارق األشواق إىل مصارع العشاق (.)515/4
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جسر أيب عبيدة(.)1
عن ابن سريين :أن املسلمني انتهوا إىل حائط فيه رجال من
املشركني ،فقعد الرباء على ترس ،وقال :ارفعوين برماحكم ،فألقوه وراء
احلائط ،قال :فأدركوه وقد قتل منهم عشرة وجرح الرباء يومئذ بضعةا
شهرا
ومثانني جراحة ،ما بني رمية وضربة ،فأقام عليه خالد بن الوليد ا
حىت برأ من جراحته(.)2

أين حنن من هؤلء؟!
جيشا إىل الروم ،فأسروا عبد هللا بن
قال أبو رافع :وجه عمر ا
حذافة  فذهبوا به إىل ملكهم  ،فقالوا :إن هذا من أصحاب
حممد .فقال :هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال :لو
أعطيتين مجيع ما متلك ،ومجيع ما متلك العرب ،ما رجعت عن دين
حممد طرفة عني .قال :إذاا أقتلك ،قال  :أنت وذاك ،فأمر به،
فصلب ،وقال للرماة :أرموه قريباا من بدنه ،وهو يعرض عليه ،وأيىب،
فأنزله ،ودعا بقدر فصب فيها ماء حىت احرتقت ،ودعا أبسريين من
املسلمني ،فأمر أبحدمها ،فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية ،وهو
أيىب ،مث بكى فقيل للملك :إنه بكى ،فظن أنه قد جزع ،فقالُ :ردوه،
ما أبكاك؟ قال :قلت :هي نفس واحدة تلقى
( )1العقد الفريد (.)444/4
( )2أسد الغابة (.)112/4
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الساعة فتذهب ،فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى
يف النار يف هللا .فقال له الطاغية :هل لك أن تُقبل رأسي ،وأخلي
عنك؟ فقال له عبد هللا :وعن مجيع األسارى؟ قال :نعم ،فقبل رأسه،
وقدم األسارى على عمر ،فأخربه خربه ،فقال عمر :حق على كل
مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة ،وأان أبدأ ،فقبل رأسه(.)1
أين حنن من هؤلء؟!
قال عمر بن اخلطاب  ألخيه زيد يوم أحد :أقسمت عليك
أال لبست درعي ،فلبسها مث نزعها :فقال له عمر :مالك؟ فقال :إين
أريد بنفسي ما تريد بنفسك.
قتاال
وقال أبو إسحاق السبيعي :نزل عكرمة يوم الريموك ،فقاتل ا
بضعا وسبعني من طعنة ورمية
ا
شديدا ،مث استشهد ،فوجدوا به ا
وضربة(.)2
عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال :نزلت { َل يَ ْستَ ِوي

الْ َق ِ
اع ُدو َن} فقال ابن مكتوم :أي رب أنزل عذري ،فأنزل هللا
{غَْيـ ُر أ ِ
ُوِل الض ََرِر} [النساء ،]55 :فجعل بينها ،وكان بعد ذلك
يغزو ويقول :ادفعوا إل اللواء فإين أعمى ال أستطيع أن أفر ،وأقيموين

( )1أسد الغابة (.)141/4
( )2السري (.)411/4
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بني الصفني ،قال أنس بن مالك :كان من ابن مكتوم يوم القادسية
راية ولواء.
قال خالد بن الوليد« :ماليلة أبشر فيها بغالم أو هتدي إل فيها
عروس أحب إل من ليلة مرة ابردة يف سبيل هللا»(.)1
جعفرا على صدري يوم مؤتة،
وعن ابن عمر قال :مجعت
ا
بضعا وأربعني من بني ضربة وطعنة(.)2
فوجدت يف مقدم جسده ا
كيف وهو الذي مسع حديث النيب  عن سهل بن سعد  أن

رسول هللا  قال« :رَبط يوم ِف سبيل هللا خريٌ من الدنيا وما
عليها ،وموضع سوط أحدكم من اْلنة خريٌ من الدنيا وما عليها،
والروحة يروحها العبد ِف سبيل هللا -تعاىل -أو الغدوة خري من

الدنيا وما عليها» [متفق عليه].

وعن سلمان  قال :مسعت رسول هللا  يقول« :رَبط ٍ
يوم
ٍ
وليلة خريٌ من صيام شه ٍر وقيامه ،وإن مات جرى عليه عمله
الذى كان يعمله ،وأجري عليه رزقه ،وأمن الفتان»[ .رواه مسلم].

قال اإلمام النووي يف هذا احلديث :هذه فضيلة ظاهرة للمرابط،
وجراين عمله عليه بعد موته فضيلة خمتصة به ال يشاركه فيها أحد.
( )1الثبات عند املمات ص (.)411
( )2السري (.)141/4
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وقد جاء صرحياا يف غري مسلم« :كل ميت خيتم عمله إل املرابط
فإنَه يُنمى له عمله إىل يوم القيامة»(.)1
أخي املسلم:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا « :-واملرابطة يف سبيل
هللا أفضل من اجملاورة مبكة واملدينة وبيت املقدس ،حىت قال :أبو هريرة
 : ألن أرابط يف سبيل هللا أحب إل من أن أوافق ليلة القدر عند
احلجر األسود»(.)2
ملا طعن جبار بن سلمى عامر بن فهرية فأنفذه ،قال عامر :فزت
وهللا؟ قال الراوي :وذهب بعامر علوا يف السماء حىت ما أراه ،فقال

رسول هللا « :أن امللئكة وارت جثته وأنزل عليني» ،وسأل
جبار بن سلمى ما قوله :فزت هللا ،قالوا :اجلنة ،قال :فأسلم جبار ملا
رأى من أمر عامر بن فهرية .فحسن إسالمه ،قالت عائشة ،رفع عامر
بن فهري إىل السماء فلم توجد جثته يرون أن املالئكة وارته(.)3
وقال جابر :ملا قتلى أيب يوم أحد ،جعلت أكشف عن وجهه
وأبكي ،وجعل أصحاب رسول هللا  ينهوين وهو ال ينهاين وجعلت

عميت تبكيه ،فقال النيب « :تبكيه أو ل تبكيه ،ما زالت امللئكة
( )1صحيح مسلم بشرح النووي (.)24/44
( )2جمموع الفتاوي (.)144/14
( )3رواه أمحد ( ،)154/4والبخاري (.)4111
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تظلله ِبجنحتها حىت رفعتموه»(.)1

وعن جابر قال :قال ل رسول هللا « :أل أخربك أن هللا كلم
أَبك كفاحا»« ،فقال :عبدي ،سلين أعطك» ،قال :أسألك أن
تردين إىل الدنيا ،فأقتل فيك ًثنية ،فقال أنه قد سبق مين أهنم إليها ال
يرجعون ،قال :اي رب ،فأبلغ من ورائي ،فأنزل
يل َِ
َِ
ين قُتِلُوا ِِف َسبِ ِ
َحيَاءٌ ِع ْن َد
اّلل أ َْم َواًت بَ ْل أ ْ
الذ َ
[آل عمران.]425 :

َب
سََ
هللا { َوَل ََتْ َ
()2
َرهبِِ ْم يُـ ْرَزقُو َن}

قال أبو الطيب:
عش عزيزا أو مت وأنت كرمي

بني طعن القنا وحفق اَلنود

أخي احلبيب:
يوما يف بالد الروم إذا أان بوجوه قد
قال ابن عون :بينا حنن ا
تغريت ،فقلت لرجل إىل جنيب :ما هذا قال الذي أرى يف وجوه
الناس؟ قال :أما ترى العدو؟ فنظرت فإذا اجلبل مسود من األعالج،
قال ابن عون :نعلم أن املوت كريه ،وإىل جنيب رجل ال أرى يف وجهه
ما أرى يف وجوه القوم ،يف يده تفاحتان يقلبهما إذ خرج رجل من
العدو فدعا الرباز ،فربز له رجل من املسلمني فحمل عليه فطعنه،
( )1رواه الرتمذي يف املناقب ( )12حديث رقم ( ،)4141وابن حبان (.)1111
( )2مكارم األخالق ص (.)44
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ودعا إىل تفاحتيه ،فأخذها فجعل يقلبها ،فقلت لرجل إىل جنيب من
هذا؟ قال البطال.
وصرب عن معرتك املناَي

وقد شرعت أسنتها بنحري

وأنوع اجلهاد كثرية وهلل احلمد  -خاصة يف هذا الزمن  -منها
اجلهاد ابلكلمة والقلم وفضح املنافقني والرد عليهم..
قال أبو إمساعيل عبد هللا بن حممد اَلروي :عرضت على السيف
مخس مرات ال يقال ل ارجع عن مذهبك ،لكن يقال ل :اسكت
عما خالفك ،فأقول ال أسكت(.)2
أخي املسلم:
أولئك أابؤك وأجدادك قال عنهم علي اجلارم :
ترهبا

إل

مصلينا

عشنا أعزاء ملء اْلرض ما لسمت

جباهنا

ل ينزل النصر إل فوق رايتنا

ول متسى الظبا إل نواصينا

* سأل عمر خباب بن اْلرت  -رضي هللا عنهما  -عما لقي
من املشركني ،فقال خباب :اي أمري املؤمنني انظر إىل ظهري ،لقد
( )1شذرات الذهب (.)4/1
( )2تذكرة احلفاظ (.)4441/4

()1

انفروا خفافا وثقال

18

أوقدت ل انر وسحبت عليها فما اطفأها إال ودك ظهري.
قوال عجيباا ..قال الزبري « : حنن
ويف زمن العزة واجلهاد نرى ا
أمة المنوت إالقتلى ،فما ل أرى الفرش كثر عليها األموات».
فكيف لو رأى احلال اليوم!
وقد ذكر بعض العلماء :إن أكثر من مثانني ابملائة من الصحابة -
رضوان هللا عليهم -قضوا حنبهم يف ميادين اجلهاد والطعن والنزال،
وهلذا ارتفعت الراية وعز أهل اإلسالم وانتشرت الدعوة يف أصقاع
األرض.
وعن علي بن زيد« :أخربين من رأى الزبري ،ويف صدره أمثال
العيون من الطعن والرمي»
وعن عروة قال« :كان يف الزبري ثالث ضرابت ابلسيف :إحداهن
يف عاتقه ،إن كنت ألدخل أصابعي فيها ،ضرب ثنتني يوم بدر،
وواحدة يوم الريموك».
أنشد خبيب بن عدي أنشدوة املوت وهي قصيدة الفداء:

ولس ـ ــت أَبِل ح ـ ــني أقت ـ ــل مس ـ ــلما على أي جنب كـان ِف هللا مصـرعي
ولسـ ـ ـ ــت عبـ ـ ـ ــد للعـ ـ ـ ــدو و شـ ـ ـ ــعا ول جزعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إين إىل هللا مرجعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وذاك ِف ذات اْلل ـ ـ ـ ـ ـ ــه وإن يش ـ ـ ـ ـ ـ ــأ يب ـ ــارك عل ـ ــى أش ـ ــلء ش ـ ــلو ممن ـ ــوع
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أخي املسلم:
قال مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم  -رمحه هللا  -يف مراتب
اجلهاد« :مث ابلنسبة إىل قتال الكفار لذلك ثالث مراتب:
صدر اإلسالم فيه الكف والصفح عن املشركني..
مث انتقل إىل حال آخر ،وهو اإلذن يف قتال من قاتل ،لقوله:

ِ ِِ
ين يُـ َقاتَـلُو َن ِِبَنَـ ُه ْم ظُلِ ُموا} [احلج.]54 :
{أُذ َن للَذ َ

مث بعد ذلك األذان واألمر بقتال املشركني ،كما قال{ :فَاقْـتُـلُوا

ِ
وه ْم} [التوبة.]5:
ني َح ْي ُ
ث َو َج ْد ُمتُ ُ
ال ُْم ْش ِرك َ

وهي آية السيف ،وهذا احلديث( )1مثل اآلية ،فإنه كما شرع أن
دفعا عن النفس ،فإنه يف اآلخر أذن يف القتال وأمر حىت
يقاتلوا ا
يدخلوا يف اإلسالم».
مث  -قال رمحه هللا « :-مث املعروف أن املشركني يقاتلون ألجل

شركهم ،ال ألجل عدواهنم من أدلته حديث« :أمرت أن أقاتل الناس
حىت يشهدوا أن ل إله إل هللا ،وأن حممدا رسول هللا.)2(»...
ومل يقل :نقاتل من قاتلنا ،وال من خنشى شره.
(« )1أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا»...
( )2متفق عليه ،وأخرجه أصحاب السنن.
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{قَاتِلُوا الَ ِذين َل يـ ْؤِمنُو َن َِب َِ
ّلل} [التوبة ]15 :دل على أن
َ ُ
ّلل وَل َِبلْيـوِم ْاْل ِ
ِ
ِ
َِ
َخ ِر َوَل
ين َل يُـ ْؤمنُو َن َِب َ َ َ ْ
قتاهلم ابلوصف{ :الذ َ
ِ َِ
ِ
ِ
ُُيَ ِرُمو َن َما َح َرَم َ
ين أُوتُوا
ين ا ْحلَِق م َن الذ َ
اّللُ َوَر ُسولُهُ َوَل يَدينُو َن د َ
ْكتاب ح َىت يـعطُوا ا ْْلِزيةَ عن ي ٍد وهم ص ِ
اغ ُرو َن} هذا هو العلة .
ال ِ َ َ َ ُ ْ
َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ

ِ
وه ْم} [التوبة ]5:يفيد أهنم
ني َح ْي ُ
ث َو َج ْد ُمتُ ُ
{فَاقْـتُـلُوا ال ُْم ْش ِرك َ
يقاتلون ألجل شركهم؛ فإن االسم إذا كان بصيغة الوصف دل على
اعتبار الوصف كقولك :أعط الفقري درمهاا.
«قاتلوا من كفر َبهلل»( )1هذا من الربهان على أن الكفرة يقاتلون
ألجل كفرهم .والرسول أفهم اخللق ،فلو كانوا ال يقاتلون إال ألجل
دفع شرهم لقال :إن قاتلوكم.
أوال ابجلهاد ،مث أمر بذلك بعد.
وهللا سبحانه مل أيمره ا
«أغزوا ِف سبيل هللا»( ،)2و«جاهدوا املشركني بقلوبكم،
وأيديكم ،وألسنتكم»( ،)3يف هذا اجلهاد أبمرين ،أو بثالثة أمور
عندما يكون إبمكانه؛ فإن احلديث يدل على أهنم جياهدون هبا كلها
( )1وهو حديث سلمان بن بريدة عن أبيه ،وقد أخرجه اإلمام أمحد ومسلم وابن ماجه و
الرتمذي وصححه.
( )2وهو حديث بريدة السابق.
( )3رواه أمحد وأبو داود والنسائي.
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إذا أمكن ،وتقدم أن ذلك فرض كفاية.
احلجة والبيان هذه ،حصة أهل العلم :كشف الشبهات ،والذب
ابلقلم واللسان عن الدين ،ومما يدل على ذلك قول النيب  حلسان:
اهجهم )1(»...فاهلجاء عندما حيتاج إليه ،وبيان احلق عندما يوجد
« ُ
شبهة :كله جهاد.
وال جتد يف كتب :أهل الدعوة( )2ما يدل على أهنم يقاتلون لدفع
شرهم ،بل لو سألت صاحب فطرة ألنبأك أهنم يقاتلون لكفرهم.
وهذه مسألة فروعية وبعض اإلخوان يقول :وإن كانت فروعية
فالقول أبهنم يقاتلون ألجل صياهلم كأنه يبطل مصارمتهم».
احدا ،وهو :أن العلماء
وقال  -رمحه هللا « :-ونعرف شيئاا و ا
متفقون ،على وجوب قتاهلم ،لكن الذي أوجب هللا :هل هو ألجل
هذا ،أو ال.
وكثري ال يدريه.
اجلمع بني القولني :يف التعليل بدفع شرهم ،وألجل كفرهم.
مع أن هذه املسألة :ال متعلق ألحد فيها :هم يف كل زمان دائبون
يف ذلك ،فكيف مثل هذه األزمان ،يرتكون إىل مىت؟ ويف احلقيقة هم
( )1وجربيل معك «اللهم أيده بروح القدس».
( )2يريد :دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتالميذه وتالميذهم.
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مجيعا على سلبها من
ال يزال شرهم ،هم إذا جاءت مسألة الدين فهم ا
املسلمني ،ويريدون أن مينعوا الدين عن املسلمني ،ويبقوا هكذا:
يستعمروهنم يف مصاحلهم .وقتاهلم للمسلمني يف الوقت احلاضر،
ابلراديوهات ،وابجملالت ،وابملدارس ،وغري ذلك.
ويف احلقيقة أنه من أعني املتعني قتاهلم يف الوقت احلاضر لو
تيسر»(.)1
أخي القارئ:
بينما الناس أيخذون أعطياهتم بني يدي عمر  إذ رفع رأسه
فنظر إىل رجل يف وجهه ضربة :فسأله :فأخربه أنه أصابته يف غزاة كان
فيها فقال :عدوا له أل افا فأعطى الرجل ألف درهم ،مث حول املال
ساعة مث قال :عدوا له أل افا فاستحى الرجل من كثرة ما يعطيه فخرج،
فسأل عنه ،فقيل له :إان رأينا أنه استحى من كثرة ما أعطي فخرج،
فقال عمر « :أما وهللا لو أنه مكث ما زلت أعطيه ما بقي من املال
درهم رجل ضرب ضربة يف سبيل هللا حفرت وجهه»(.)2
قال رسول هللا « :إ َن ِف اْلنَة مائة درجة أعدها هللا
سماء
للمجاهدين ِف سبيل هللا ما بني ال َدرجتني كما بني ال َ

واْلرض» [رواه البخاري].

( )1جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم (.)454/2
( )2حلية األولياء (.)455/4
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عن أيب هريرة  قال  :قال رسول هللا « :من آمن َبهلل
صلة ،وصام رمضان ،كان حقا على هللا أن
وبرسوله ،وأقام ال َ
يدخله اْلنَة ،جاهد ِف سبيل هللا أو جلق ِف أرضه اليت ولد
فيها».
فقالوا :اي رسول هللا ،أفال نبشر الناس؟!
قال« :إ َن ِف اْلنَة مائة درجة أع َدها هللا للمجاهدين ِف سبيل
سماء واْلرض ،فإذا سألتم هللا
هللا ،ما بني الدرجتني كما بني ال َ
فاسألوا الفردوس ،فإنَه أوسط اْلنَة وأعلى اْلنَة ،أراه قال :وفوقه
عرش الرمحن ،ومنه تفجر أنار اْلنَة» [رواه البخاري].
حمروما
«أو جلق ِف بيته» فيه أتنيس ملن حرم اجلهاد وأنه ليس ا

من األجر ،بل له من اإلميان والتزام الفرائض ما يوصله إىل اجلنة وإن
قصر عن درجة اجملاهدين.
واستنتج ابن حجر من ظاهر احلديث أن املراد :ال تبشر الناس مبا
ذكرته من دخول اجلنة ملن آمن وعمل األعمال املفروضة عليه فيقفوا
عند ذلك وال يتجاوزوه إىل ما هو أفضل منه من الدرجات اليت
حتصل ابجلهاد. . .
و«اْلوسط» األعدل.
ويف احلديث إشارة إىل أن درجة اجملاهد قد يناهلا غري اجملاهد ،إما
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ابلنية اخلالصة ،أو مبا يوازيه من األعمال الصاحلة ،ألنه  أمر اجلميع
ابلدعاء ابلفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين.)1(...

س ـاعون قــد بلغــوا جهـ ــد النفـ ــوس وألقـ ــوا دونـ ــه اْلزرا
دببــت للمجــد وال َ
وكاب ـ ــدوا اجمل ـ ــد ح ـ ـ َـىت مـ ـ ـ َل أكث ـ ــرهم وع ـ ـ ـ ــانق م ـ ـ ـ ــن أوَف وم ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ـربا

ص ـربا
ل َتس ـ ــب اجمل ـ ــد مت ـ ــرا أن ـ ــت آكل ـ ــه لــن تبلــد اجملــد حــىت تلعــق ال َ
عن ابن عمر قال :وجدان فيما أقبل من بدن جعفر بن أيب طالب ما
بني منكبيه تسعني ضربة ما بني طعنه برمح وضربه بسيف.

()2

فىت احلرب عضت به احلرب عضـها إن مشَـرت عــن ســاقيها احلــرب مشَـرا
أخي املسلم:
ص ُروا َ
ص ْرُك ْم}
اّللَ يَـ ْن ُ
نصر هللا قريب إذا حتققت شروطه{ :إِ ْن تَـ ْن ُ

[ حممد ،]11 :وهلذا كان السلف  -رمحهم هللا  -يتوبون إىل هللا -
عز وجل  -خاصة عند مالقاة العدو واقرتاب الواقعة!
كان الفضيل بن عياض يقول للمجاهدين إذا أرادوا أن خيرجوا
للجهاد «عليكم ابلتوبة فإهنا ترد عنكم ما الترده السيوف».
عمال صاحلاا قبل الغزو فإمنا
وكان أبو الدرداء  يقول « :اعمل ا
( )1فتح الباري (.)41/2
( )2األمال أليب علي القال (.)444/4
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تُقاتلون الناس أبعمالكم».
وقال مسلمة بن عبد امللك أمري السرااي« :برجاء بن حيوة
وأبمثاله نُنصر»(.)1
وقال اْلصمعي :ملا صاف قتيبة بن سلم الرتك ،وهاله أمرهم ،سأل
عن حممد بن واسع فقيل :هو ذاك يف امليمنة جامع على قوسه ،يشري
أبصبعه حنو السماء ،قال :تلك األصبع أحب إل من مائة ألف
سيف شهري وشاب طرير(.)2
وكانوا  -رمحهم هللا  -يسارعون إىل اجلهاد وإعالء كلمة هللا ورفع
راية الدين وإذالل الكفار واملشركني.
أفنوا أعمارهم يف اجلهاد ومزقوا أجسادهم يف القتال ،بعضهم أقام
عمره يف اجلهاد وبعضهم ما عاد من غزو إال أنشأ غزوة أخرى،
وبعضهم تعد له الغزوات كما يعد لغريه احلج.
غزا أبو عامر حاجب املمالك األندلسية يف مدته ني افا ومخسني
غزوة ولقد مجع من غبار غزواته ما عملت منه لبنه ،واحلدت خده(.)3
رجل
وعن أيب هريرة  قال. :قال رسول هللا « :ل يلج النار ٌ
( )1السري (.)-/1
( )2السري (.)414/2
( )3السري (.)41/2
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بكى من خشية هللا حىت يعود اللَب ِف الضرع ،ول جيتمع على
ٍ
غبار ِف سبيل هللا و دخان جهنم» [رواه الرتمذي ،وقال
عبد ٌ
حديث حسن صحيح].
عن أيب عبس عبد الرمحن بن جرب ،أن رسول هللا  قال« :ما
ربت قدما ٍ
سه النَار» [رواه ،البخاري].
اغ َ
عبد ِف سبيل هللا فتم َ
قال احلافظ ابن حجر :فإذا كان جمرد مس الغبار للقدم حيرم عليها
النار ،فكيف مبن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه(.)1
وقال شيخ اْلسلم ابن تيمية رمحه هللا« :فهذا يف الغبار الذي
يصيب الوجه والرجل :فكيف مبا هوأشق منه كالثلج ،والربد،
والوحل»(!)2
وذُكر أن صالح الدين األيويب مل يؤد حجة اإلسالم وشغله جهاد
الصليبيني عن احلج ،ومل يؤاخذه أو يعتب عليه؛ ألن جنس أعمال
اجلهاد أفضل من جنس أعمال احلج كما يقول ابن تيمية فاألعمال
درجات.
عاما وهلذا قال الشاعر يف
عاما ويغزو ا
وكان هارون الرشيد حيج ا
حقه:
( )1فتح الباري (.)41/2
( )2جمموع الفتاوى (.)144/14
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فمـ ـ ـ ــن يطلـ ـ ـ ــب لقـ ـ ـ ــاءك أو يـ ـ ـ ــرده فبـ ـ ـ ــاحلرمني أو أقصـ ـ ـ ــى الثغـ ـ ـ ــور

()1

أخي املسلم:
انظر إىل ما يتكبده اجملاهدون وما ايالقيه الرجال من شدة األهوال
وقرع النبال يصورها بشر بن ربيعة يف معركة القادسية:

تـ ـ ـ ــذكر هـ ـ ـ ــداك هللا وقـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ــيوفنا بب ـ ـ ـ ــاب ق ـ ـ ـ ــديق واملك ـ ـ ـ ــر ض ـ ـ ـ ــرير
عش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية وذ الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أن يعـ ـ ـ ـ ــار جنـ ـ ـ ـ ــاحي طـ ـ ـ ـ ــائر فيطـ ـ ـ ـ ــري
إذا ب ـ ـ ـ ــرزت م ـ ـ ـ ــنهم إلين ـ ـ ـ ــا كتيبــ ـ ـ ــة أتـ ـ ـ ـ ــوان ِبخـ ـ ـ ـ ــرى كاْلبـ ـ ـ ـ ــال متـ ـ ـ ـ ــور
فض ـ ـ ــاربتهم ح ـ ـ ــىت تف ـ ـ ــرق عه ـ ـ ــم وطاعنـ ـ ـ ــت إين َبلطعـ ـ ـ ــان مهـ ـ ـ ــري
قال عبد هللا بن عبد هللا بن عمر :غزا املسلمون كابل وعليهم عبد
الرمحن بن مسرة ،فانتهوا إىل ثلمة ال يقوم عليها إال رجل واحد فقال:
انظروا من يقوم عليها ،فقالوا :عمر بن عبد هللا بن عبيد هللا بن
معمر ،فدعوه ،فقالوا :قم عليها ،فقام عليها مث إنه أصابته رمية
فسقط ،فحمل إىل أهله فقالوا :من يقوم عليها فقالوا :عباد بن
احلصني فدعوه فقام عليها فما رأينا شله قط ،ما زالوا يقابلونه ويرمونه
ويقاتلهم ويكرب حىت إذا كان يف بعض الليل مخد صوته فلم نسيه،
قلنا :إن هلل قتل عباد ،فلما أصبحنا وجدان ،قد شد عليهم ،واقتحم
( )1شذرات الذهب (.)441/4
( )2السري (.)425/4

()2
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الثلمة فولوا و كانت اهلزمية ،واذا قد صحل حلقة من الصياح وانقطع
صوته(.)1
حماصرا حصن (اببليون) فلم
وحني قدم الزبري على عمرو وجده
ا
يلبث الزبري أن ركب حصانه وطاف ابخلندق احمليط ابحلصن ،مث فرق
الرجال حول اخلندق ،وطال احلصار حىت بلغت مدته سبعة أشهر،
فقيل للزبري« :إن هبا الطاعون» فقال« :إمنا جئنا للطعن و
الطاعون»(.)2

َي راكب ـ ـ ــني عن ـ ـ ــاق اخلي ـ ـ ــل ض ـ ـ ــامرة كأن ـ ـ ــا ِف م ـ ـ ــال الس ـ ـ ــبق عقب ـ ـ ــان
وح ـ ـ ــاملني س ـ ـ ــيوف اَلن ـ ـ ــد مرهف ـ ـ ــة كأن ـ ـ ـ ــا ِف ظ ـ ـ ـ ــلم اللي ـ ـ ـ ــل نـ ـ ـ ـ ـريان
وراتعـ ـ ـ ـ ـ ــني وراء النهـ ـ ـ ـ ـ ــر ِف دعـ ـ ـ ـ ـ ــة َل ـ ـ ــم ِبوط ـ ـ ــانم ع ـ ـ ــز وس ـ ـ ــلطان
جعفرا بن أيب طالب على صدري يوم
عن ابن عمر قال :مجعت ا

بضعا وأربعني من بني ضربة
مؤتة ،فوجدت يف مقدم جسده ا
وطعنة(.)4
أولئك  -رضي هللا عنهم  -من رضوا ابلسياحة يف سبيل هللا،
السياحة اإلميانية اليت ارتضاها هللا  -جل وعال  -لعباده وأمرهم هبا.
( )1مكارم األخالق ص (.)11
( )2طبقات ابن سعد (.)411/4
( )3موارد الظمآن (.)141/1
( )4السري (.)141/4

()3
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رجال قال :اي رسول هللا ،ائذن ل يف السياحة،
عن أيب أمامة  أن ا
فقال النيب « :إن سياحة أميت اْلهاد ِف سبيل هللا عز وجل»

[رواه أبو داود إبسناد جيد].
وهلل در الشاعر وهو يقول:

مـ ـن ذا ال ــذي رف ــع الس ــيوف لريف ــع امس ــك ف ــوق هام ــات النج ــوم من ــارا
كنـ ـ ـ ـ ــا جبـ ـ ـ ـ ــال ِف اْلبـ ـ ـ ـ ــال ورمبـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ــران علـ ـ ــى مـ ـ ــوج البحـ ـ ــار حبـ ـ ــارا
مبعابـ ـ ـ ـ ــد اْلف ـ ـ ـ ـ ـرنج كـ ـ ـ ـ ــان أذاننـ ـ ـ ـ ــا قب ـ ـ ــل الكتائ ـ ـ ــب يف ـ ـ ــتح اْلمص ـ ـ ــارا
مل تـ ـ ـ ـ ــنق أفريقيـ ـ ـ ـ ــا ول صـ ـ ـ ـ ــحرائها سـ ـ ـ ـ ـ ــجداتنا واْلرض تقـ ـ ـ ـ ـ ــذف انرا
وك ـ ــأن ظ ـ ــل الس ـ ــيف ظ ـ ــل حديق ـ ــة خضـ ـ ـ ـراء تنب ـ ـ ــت حولن ـ ـ ــا اْلزه ـ ـ ــارا
أرواحن ـ ـ ـ ـ ـ ــا َيرب فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق أكفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نرجـ ـ ـ ــو ثوابـ ـ ـ ــك ،مغنمـ ـ ـ ــا وجـ ـ ـ ــوارا
قال جبري بن نفري :ملا فتحت قربص فرق بني أهلها فبكى بعضهم إىل
جالسا وحده يبكي فقلت :اي أاب الدرداء ،ما
بعض فرأيت أاب الدرداء ا
يبكيك يف يوم أعز هللا فيه اإلسالم وأهله؟ فقال وحيك اي جبري ما
أهون اخللق على هللا -عز وجل -إذا أضاعوا أمره ،بينما هي أمه
قاهرة ظاهرة هلم امللك تركوا أمر هللا فصاروا إىل ما ترى(.)1
قال عبد هللا بن عبد اخلالق :سىب الروم نساء مسلمات ،فبلغ
اخلرب الرقة وهبا هارون الرشيد أمري املؤمنني ،فقيل ملنصور بن عمار :لو
( )1اجلواب الكايف ص (.)44
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جملسا ابلقرب من أمري املؤمنني فحرضت الناس على الغزو،
اختذت ا
ففعل فبينما هو يذكرهم وحيرضهم فإذا حنن حبرقة مصرورة حمتومة قد
طرحت إىل منصور ،وإذا كتاب مضموم إىل الصرة ،ففك الكتاب
فقرأه فإذا فيه :إين إمرأة من أهل البيواتت من العرب ،بلغين ما فعل
الروم ابملسلمات ومسعت حتريضك الناس على الغزو ،وترغيبك يف
ذلك ،فعمدت إىل أكرم شيء من بدين ومها ذوأبتاي فقطعتهما
وصررهتما يف هذه اخلرقة املختومة وأانشدك ابهلل العظيم ملا جعلتها قيد
فرس غاز يف سبيل هللا فلعل هللا العظيم أن ينظر إل على تلك احلال
نظرة فريمحين هبا .قال :فبكى وأبكى الناس ،وأمر هارون أن ينادي
ابلنفري ،فغزا بنفسه ،فأنكى فيهم وفتح هللا عليهم .قال الذهيب هذه
امرأة حسنة قصدها وغلطت يف فعلها ألهنا جهلت أن ما فعلت
منهي عنه فلينظر إىل قصدها.
أخي املسلم:
للجهاد أبواب كثرية وللمشاركة يف اجلهاد طرق متعددة ..ابلنفس
واملال واجلهد والرأي والكتابة والتحريض..
قال « :إن هللا يدخل َبلسهم ثلثة نفر اْلنة :صانعه ُيتسب
ِف صنعته اخلري ،والرامي به ،ومنبله ،وارموا واركبوا ،وأن ترموا
أحب إِل من أن تركبوا ،ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه،

فإنا نعمة تركها» أو قال« :كفرها» [رراه أبو داود].
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وقد أثىن هللا  -عز وجل  -على املنفقني يف سبيله  -تعاىل -

ِ
ِ
ِ
ني غَْيـ ُر أ ِ
ُوِل
فقال عز وجلَ { :ل يَ ْستَ ِوي الْ َقاع ُدو َن م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
الضَرِر والْمج ِ
يل َِ ِ ِِ
ِِ
اه ُدو َن ِِف َسبِ ِ
َل َ
اّللُ
َ َ َُ
اّلل ِب َْم َواَل ْم َوأَنْـ ُفسه ْم فَض َ
ِِ
ِ
ِِ
ِِ
ين َد َر َجة َوُك ًّل َو َع َد َ
اّللُ
ين ِِب َْم َواَل ْم َوأَنْـ ُفس ِه ْم َعلَى الْ َقاعد َ
ال ُْم َجاهد َ
ِِ
ِِ
َل َ
َجرا َع ِظيما *
ين أ ْ
ين َعلَى الْ َقاعد َ
اّللُ ال ُْم َجاهد َ
ا ْحلُ ْس ََن َوفَض َ
َدرج ٍ
ات ِم ْنهُ َوَمغْ ِف َرة َوَر ْمحَة َوَكا َن َ
اّللُ غَ ُفورا َرِحيما}
ََ
[النساء.]55،52:
وعن زيد بن خالد  أن رسول هللا  قال« :من جهز غازَي
ِف سبيل هللا ،فقد غزا ،ومن خلف غازَي ِف أهله يخري فقد غزا»
[متفق عليه].
قال اْلمام النووي  -رمحه هللا « :-يعين أن الذي جهز غازااي
حصل له أجر بسبب الغزو ،وهذا األجر حيصل بكل جهاد ،وسواء
قليله وكثريه ،ولكل خالف له يف أهله خبري من قضاء حاجة هلم،
وإنفاق عليهم ،أو مساعدهتم يف أمرهم ،وخيتلف قدر الثواب بقلة
احلث على اإلحسان إىل من فعل
ذلك وكثرته ،ويف هذا احلديث ُ
مصلحة للمسلمني أو قام أبمر من مهماهتم»(.)1
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا « :من احتبق فرسا
( )1صحيح مسلم بشرح النووي (.)11/44
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ِف سبيل هللا ،إمياان َبهلل ،وتصديقا بوعده ،فإن شبعه ،وروثه ،وبوله
ِف ميزانه يوم القيامة» [رواه البخاري].
وعن أيب مسعود  قال :جاء رجل إىل النيب  بناقة خمطومة

فقال :هذه يف سبيل هللا ،فقال رسول هللا « :لك هبا يوم القيامة
سبعمائة انقة كلها خمطومة» [رواه مسلم].
وعن أيب حيىي خرمي بن فاتك  قال :قال رسول هللا « :من
أنفق نفقة ِف سبيل هللا كتب له سبعمائة ضعف» [رواه الرتمذي،
وقال :حديث حسن].
وملا ضعفت األنفس عن اجلهاد ابلنفس واملال أجلب الكفار علينا
خبيلهم و رجلهم حىت جاسوا خالل الداير فأهلكوا احلرث والنسل،
وأصبح املسلم ال يرفع رأسه يف بلده بل ضربت عليهم اجلزية و
أخذت خرياهتم واستو ىل العدو على كنوزهم وأمواهلم!
رب وامعتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماه انطلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ــلء أف ـ ـ ـ ـ ــواه الص ـ ـ ـ ـ ــباَي الي ـ ـ ـ ـ ــتم
ل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعهم لكنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مل تلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق خن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة املعتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
مررت على القدس الشريف مسـلما عل ـ ــى م ـ ــا تبق ـ ــى م ـ ــن رب ـ ــوع وأْن ـ ــم
فغاض ــت دم ــوع الع ــني م ــين ص ــبابه علــى مــا مضــى مــن عصــره املتقــدم
فلـ ــو كـ ــان يفـ ــدى َبلنفـ ــوس فديتـ ــه بــنفق وهــذا الظــن ِف كــل مســلم
( )1شذرات الذهب (.) /5

()1
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أخي املسلم:

ال يغيب املنظر عن األنظار فكل يوم كارثة حىت ابتت من تباشري
الصباح كل يوم . .أال ترى املرأة املسكينة والطفل الباكي كل يوم!

ِف خيم ــة عص ــفت ري ــح الزم ــان هب ــا حملــت بعــض بــين قــومي وقــد ســلموا
فأسـ ـ ــلموا لنيـ ـ ــوب الليـ ـ ــث ضـ ـ ــاريه الـ ـ ـ ـ ــربد واْلـ ـ ـ ـ ــوع واْلذلل واْلمل

()1

أخي املسلم:
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءلتين ِف مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاان ظبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أَتـ ـ ـ ــب الشـ ـ ـ ــوق ِف عـ ـ ـ ــني صـ ـ ـ ــبية
قلـ ـ ـ ــت ل أعشـ ـ ـ ــق طرفـ ـ ـ ــا انعسـ ـ ـ ــا وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدودا وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفاها قرمزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إمنـ ـ ـ ـ ـ ــا أعشـ ـ ـ ـ ـ ــق صـ ـ ـ ـ ـ ــدرا عـ ـ ـ ـ ـ ــامرا ُيمـ ـ ـ ـ ــل املـ ـ ـ ـ ــوت ويزه ـ ـ ـ ــو َبملنيـ ـ ـ ـ ــة
أدركـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ــري وقالـ ـ ـ ــت ظبيـ ـ ـ ــيت أنـ ـ ــت ل تعشـ ـ ــق غـ ـ ــري البندقيـ ـ ــة

()2

وقد طال املقام وصدق الشاعر يف قوله:

الس ــيف أص ــدق أنب ــاء م ــن الكت ــب ِف حـ ــده احلـ ــد بـ ــني اْلـ ــد واللعـ ــب
بيض الصفائح ْلسود الصحائف ِف متـ ــونن جـ ــلء الشـ ــك والري ـ ــب
***

( )1شعراء الدعوة اإلسالمية العصر احلديث (.)44/1
( )2شعراء الدعوة اإلسالمية (.)44/1
( )3وفيات األعيان (.) /1

()3
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وعيد من ترك اْلهاد

اج ُك ْم
قال تعاىل{ :قُ ْل إِ ْن َكا َن آ َََب ُؤُك ْم َوأَبْـنَا ُؤُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْزَو ُ
ِ
ال اقْـتَـرفْـتُم َ ِ
ساكِ ُن
ارةٌ َ ْ َ
سَ
وها َوِتَ َ
ريتُ ُك ْم َوأ َْم َو ٌ َ ُ
َو َعش َ
اد َها َوَم َ
ش ْو َن َك َ
ب إِلَي ُكم ِمن َِ
ِِ
ِِ ِ ٍ
صوا
تَـ ْر َ
اّلل َوَر ُسوله َوج َهاد ِِف َسبِيله فَـتَـ َربَ ُ
ض ْونَـ َها أ َ
َح َ ْ ْ َ
ِِ
ِ
اّللُ ِِب َْم ِرهِ َو َ
َح َىت ََيِْيَ َ
ني} [التوبة،]11 :
اّللُ َل يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق َ

فهذه مثانية شهوات تعلق صاحب الدنيا بدنياه وحتببه إىل البقاء فيها
فإن طغى حب هللا عليها هانت عند صاحبها وقدم روحه رخيصه ىف
سبيله فكان هللا  -سبحانه  -املشرتي والشهيد هو البائع والثمن
سلعة هللا اجلنة.
ِ ِ
َِ
يل لَ ُك ُم انْ ِف ُروا
وقال تعاىلََ { :ي أَيُّـ َها الذ َ
ين آ ََمنُوا َما لَ ُك ْم إذَا ق َ
ِ
ضيتم َِب ْحلياةِ ُّ ِ
يل َِ
َخرةِ
اّلل َاَّثقَـلْتُم إِ َىل ْاْلَر ِ ِ
ِِف َسبِ ِ
ْ
ض أ ََر ُ ْ ََ
ْ
الدنْـيَا م َن ْاْل َ
ِ ِِ ِ
فَ َما َمتَاعُ ا ْحلَيَاةِ ُّ
يل * إَِل تَـ ْن ِف ُروا يُـ َع ِذبْ ُك ْم
الدنْـيَا ِِف ْاْلَخ َرة إ َل قَل ٌ
َع َذاَب أَلِيما} [التوبة.]45 ،44 :
وقوله { :ا ََّثقَـلْتُ ْم إِ َىل ْاْل َْر ِ
ض } أي  :إىل نعيمها واإلقامة فيها.
قال القرطيب :هذا توضيح على ترك اجلهاد وعتاب على التقاعد

عن املبادرة إىل اخلروج ،وقال « :من مات ومل يغز ومل ُيدث به
نفسه مات على شعبة من النفاق» [رواه مسلم].
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا « :-وأقوام ينكلون عن
األمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله هلل ،وتكون كلمة هللا
هي العلياء  ،لئال يفتنوا ،وهم قد سقطوا ىف الفتنة . . .وهذه حال
كثري من املتدينني ،يرتكون ما جيب عليهم من أمر وهني وجهاد يكون
به الدين كله هلل؛ لئال يفتنوا جبنس الشهوات ،وهم قد وقعوا يف الفتنة
ملخصا(.)1
اليت هي أعظم مما زعموا أهنم فروا منه» انتهى
ا
****

( )1جمموع الفتاوي (.)421/14
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مثرات الشهادة ِف سبيل هللا
الشهادة رتبة عظيمة ومنزلة عالية اختصها هللا  -سبحانه  -لبعض
عبادة لريفع درجتهم ىف اجلنة وحيشرهم ىف زمرة األنبياء والصديقني كما

ِ
َِ
ين أَنْـ َع َم َ
ني
قال تعاىل{ :فَأُولَئِ َ
اّللُ َعلَْي ِه ْم م َن النَبِيِ َ
ك َم َع الذ َ
و ِِِ
ني َو ُّ
ك َرفِيقا} [النساء:
الش َه َد ِاء َوال َ
س َن أُولَئِ َ
صاحلِِ َ
الصديق َ
َ
ني َو َح ُ
 ]25فخاصة عباد هللا أربعة أصناف ،والشهداء من ضمن هذه
اخلاصية.
وقد اختلفت األقوال يف سبب تسمية الشهيد شهي ادا:
فقيل :ألنه مشهود له ابجلنة.
وقيل :الشهيد مبعىن الشاهد ،أي :احلاضر ىف اجلنة.
وقيل :مسي بذلك ألن هللا ومالئكته يشهدون له ابجلنة.
و اأاي كان من هذه األقوال صحي احا فإن للنفس املؤمنة متين الشهادة
والبحث عن مظاهنا وقد من هللا-سبحانه وتعاىل  -على الشهداء
بفضائل الحتصى ،ومآثر ال تستقصى كيف ال وهم يقدمون أرواحهم
طمعا فيما عنده سبحانه ،وسأذكر
أبكفهم وهي أغلى ما ميلكون ا
ابختصار مع االقتصار على ما يثبت من األدلة بعض مثرات اجلهاد
يف سبيل هللا وكفى بثمرة واحدة:
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 -0الشهداء أحياء عند رهبم يرزقون ،أرواحهم ِف حواصل طري
يل َِ
خضر :قال تعاىل{ :وَل ََتْس َ َ ِ
ين قُتِلُوا ِِف َسبِ ِ
اّلل أ َْم َواًت بَ ْل
َ ََ
َب الذ َ
ِ
ِ
ني ِمبَا آ ًََت ُه ُم َ
ضلِ ِه
اّللُ ِم ْن فَ ْ
َحيَاءٌ ع ْن َد َرهبِِ ْم يُـ ْرَزقُو َن * فَ ِرح َ
أْ
َِ
ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوَل
ْح ُقوا هبِِ ْم ِم ْن َخل ِْف ِه ْم أ ََل َخ ْو ٌ
ين َملْ يَـل َ
َويَ ْستَـ ْبش ُرو َن َِبلذ َ

ُه ْم َُْي َزنُو َن} [آل عمران ،]411 ،425 :عن مسروق قال :سألنا
يل َِ
عبد هللا عن هذه األية{ :وَل ََتْس َ َ ِ
ين قُتِلُوا ِِف َسبِ ِ
اّلل
ََ
َب الذ َ
َ

أ َْم َواًت.}...

فقال  : سألنا عن ذلك رسول هللا  ،فقال« :أرواحهم ِف
جوف طري خضرَ ،لا قناديل معلقة َبلعرش تسرح ِف اْلنة حيث
شاءت مث أتوي إىل تلك القناديل فاطلع عليهم رهبم اطلعه فقال
أي ٍ
شيء نشتهي وحنن نسرح من اْلنة
هل تشتهون شيئا؟ فقالواُّ :
حيث شئنا ففعل ذلك هبم ثلث مرات ،فلما رأوا أنم لن يرتكوا

من أن يسألوا قالوا َيرب نريد أن ترد أرواحنا ِف أجسادان حىت
نقتل ِف سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليق َلم حاجة تركوا»
[رراه مسلم].
وعن ابن عباس قال. :قال رسول هللا « :ملا أصيب إخوانكم
يوم أحد جعل هللا أرواحهم ِف أجواف طري خضر ترد أنار اْلنة
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وأتكل من مثارها وأتوي إىل قناديل من ذهب ِف ظل العرش فلما
وجدوا طيب مأكلهم ومشرهبم وحسن مقيلهم ،قالواَ :ي ليت
إخواننا يعلمون ما صنع هللا بنا لئل يزهدوا ِف اْلهاد ول ينكلوا
عن احلرب» فأنزل هللا هذه اآلية{:وَل ََتْس َ َ ِ
ين
ََ
َب الذ َ
َ
قُتِلُوا.)1(}...
قال القرطيب  -رمحه هللا تعاىل  :-الذي عليه املعظم من العلماء:إن
حياة الشهداء حمققة وأهنم أحياء يف اجلنة يرزقون كما أخرب -تعاىل،-
و ال حمالة إهنم ماتوا و إن أجسادهم يف الرتاب وأرواحهم حية كأرواح
سائر املؤمنني ،وفضلوا ابلرزق يف اجلنة من وقت القتل حىت كأن حياة
الدنيا دائمة هلم.
أحدا يدخل اجلنة وحيب أن
 -1من مثرات الشهادة :أنه ليس ا
مجيعا إال الشهيد ،فإنه يتمىن أن
خيرج منها ولو أعطي ما يف الدنيا ا
أوال ملا يرى من عظيم
يرده هللا إىل الدنيا ليقاتل يف سبيل هللا كما قتل ا

كرامة الشهداء وفضلهم عند هللا  -تعاىل  -قال « :ما أحد
يدخل اْلنة ُيب أن يرجع إىل الدنيا وإن له ما على اْلرض من

شيء إل الشهد فإنه يتمَن أن يرجع إىل الدنيا ليقتل عشر مرات
ملا يرى من الكرامة» [متفق عليه].
( )1رواه أمحد وابن املبارك واللفظ له.
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وقال « :والذي نفق حممد بيده لوددت أن أغزو ِف سبيل
هللا وأقتل ،مث أغزو فأقتل ،مث أغزو فأقتل» [متفق عليه].
فانظر أخي أشرف من مشى على الرتاب املغفور له ما تقدم من
ذنبه وما أتخر سيد ولد آدم يقسم ابهلل أنه يرغب يف الشهادة فما
ابل أانس غرقوا يف الذنوب وامللذات قد نكصوا عنها ومل يلقوا إليها
ابال نعوذ ابهلل من اخلذالن.
ا
 -1الشهادة تكفر ما على العبد من الذنوب اليت بينه وبني
هللا :قال « :يغفر للشهيد كل شيء إل ال َدين» ،ويف رواية:

«القتل ِف سبيل هللا يكفر كل شيء إل ال َدين» [رواه مسلم].

قال القرطيب يف تفسريه« :الدين الذي حيبسه صاحبه عن اجلنة -
وهللا أعلم  -هو الذي قد ترك له وفاء ،ومل يوص به؛ أو قدر على
األداء فلم يؤده ومات ومل يوفه ،وأما من أدين يف حق واجب كفاقة
وعسر وليس يف سفه وإسراف ومل يرتك وفاء فإن هللا ال حيبسه عن
شهيدا  -كان أو غريه» انتهى كالمه.
اجلنة  -إن شاء هللا ا
 -1الشهادة ِف سبيل هللا متاجرة راحبة مع هللا :مثنها اجلنة و
هذا وعد من هللا  -سبحانه وتعاىل  -ومن أصدق من هللا قيالا ،قال
ِ
ِ
تعاىل{ :إِ َن َ
س ُه ْم َوأ َْم َوا ََلُ ْم ِِبَ َن ََلُ ُم
اّللَ ا ْشتَـ َرى م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ني أَنْـ ُف َ

ا ْْلَنَةَ} [التوبة.]444 :
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وقال تعاىل{ :والَ ِذين قُتِلُوا ِِف سبِ ِ ِ
اّلل فَـلَن ي ِ
ض َل أَ ْع َما ََلُ ْم
يل َ ْ ُ
َ
َ َ
صلِ ُح ََب ََلُْم * َويُ ْد ِخلُ ُه ُم ا ْْلَنَةَ َع َرفَـ َها ََلُ ْم} [حممد:
* َسيَـ ْه ِدي ِه ْم َويُ ْ
.]2-1
 -5الشهيد ل جيد من أمل القتل ِف سبيل هللا إل كما جيد أحدان

من أمل القرصة :قال « :ما جيد الشهيد من القتل إل كما جيد
أحدكم من مق القرصة(.)2(» )1
يقول مؤلف كتاب [تفريج الكرب] « :وكنت أعجب قبل-
مجيعا  -وقد
عندما  -أقرأ عن بعض الصحابة  -رضوان هللا عليهم ا
وجد يف جسده أكثر من مثانني طعنة رمح أو ضربة بسيف و كنت
أقول :كيف يتحمل هذا األمل الشديد وأحدان ال يتحمل و خزة اإلبرة
الصغرية؟ وبعد قرائيت هلذا حلديث زال هذا العجب فسبحان من جعل
وسالما على إبراهيم» انتهى كالمه.
بردا
النار ا
ا
 -6الشهيد ل يفضله النبيون إل بدرجة النبوة :قال :

«القتلى ثلثة رجال» ذكر أوهلم ،فقال « :رجل مؤمن جاهد
نفسه وماله ِف سبيل هللا حىت إذا ألقى العدو قاتله حىت يقتل،
ذلك الشهيد املمتحن ِف خيمة هللا َتت عرشه ل يفضله النبيون
( )1رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
( )2والقرصة :هي شد اجللد والضغط عليه بني إصبعني.
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إل بدرجة النبوة»(.)1
 -7أكرم هللا الشهداء ِبن ل أتكل اْلرض أجسادهم :فعن
جابر بن عبد هللا  قال :ملا أراد معاوية أن جيري الكظامة «شبيهة
ابلقناة» قال :من كان له قتيل فليأت قتيله  -يعين قتال أحد  -قال
رطااب يتثنون قال :فأصابت املسحاة أصبع رجل منه
فأخرجناهم ا
دما»(.)2
فانفطرت ا
أيضا قصة جابر مع أبيه الذي استشهد يف أحد فدخل السيل
و ا
على قربه يف عهد معاوية بعد ستة وأربعون سنة من موته قال جابر:
فكأنه انئم وما تغري من حاله شىء ال قليل وال كثري(.)3
 -8ولعظم منزلة الشهيد فإن هللا كلف امللئكة إبظلله حىت
يُرفع :حلديث جابر بن عبد هللا أنه قال جيء أبيب يوم أحد قد مثل

ثواب فذهبت أريد أن
به حىت وضع بني يدي رسول هللا  وقد سجى ا
أكشف عنه فنهاين قومي مث ذهبت أكشف عنه فنهاين قومي فأمر

رسول هللا  فرفع فسمع صوت صائحة ،فقال« :من هذه» ،فقالوا:
ابنة عمرو ،أو أخت عمرو ،قال« :فلم تبكي؟» ،أو قال« :ل تبكي
فما زالت امللئكة تظلله ِبجنحتها حىت رفع» [متفق عليه].
( )1رواه أمحد ،والبيهقي.
( )2رواه ابن املبارك وعبد الرازق.
( )3ذكره الوافدي يف املغازي.
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 -9ومن مثرات الشهادة أن هللا يكرم الشهيد ِبطيب الريح
وهي رائحة املسك :قال « :والذي نفسي بيده ل يكلم أحد ِف
سبيل هللا  -وهللا أعلم مبا يكلم ِف سبيله  -إل جاء يوم القيامة
واللون لون الدم والريح ريح املسك» [متفق عليه].
وقد تُشم هذه الرائحة الطيبة من الشهيد حال موته يف الدنيا
رجال أسود
ولذلك شواهد ال يتسع املقام لذكرها ،وعن أنس  أن ا
أتى رسول هللا  فقال :اي رسول هللا ،إين رجل أسود مننت الريح
قبيح الوجه ال مال ل فإن قاتلت هؤالء حىت أقتل فأين أان؟ قال :

«ِف اْلنة» فقاتل حىت قتل فأاته  عليه فقال« :قد بيَض هللا
وجهك ،وطيَب رُيك ،وأكثر مالك» ،وقال هلذا ولغريه« :لقد
رأيت زوجته من احلور العني انزعته جبة له من صوف تدخل بينه

وبني جبته»(.)1
 -01من مات شهيدا أجري عليه عمله ورزقه حىت يبعث:
لقوله « :رَبط يوم خري من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى
عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان» [رواه
مسلم].
وقال « :كل ميت خيتم على عمله الذي مات عليه إل
( )1رواه احلاكم ،وقال :صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب.
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املرابط ِف سبيل هللا  -عز وجل  -فإنه ينمو له عمله إىل يوم
القيامة وَيمن من فتنة القرب»(.)1
فاملرابط ليلة كصائم قائم ملدة شهر وإذا مات مرابطاا فإن له من
األجر كمن بقي مرابطاا إىل يوم القيامة وقال « :رَبط يوم ِف
سبيل هللا خري من الدنيا وما عليها» [متفق عليه].

 -00شهادة النيب  حلسن و ال دار الشهداء ِف اْلنة:
قال « :رأيت الليلة رجلني أتياين فصعدا يب الشجرة وأدخلين
دارا هي أحسن وأفضل ،مل أر قط أحسن منها قال ِل :أما هذه
فدار الشهداء» [رواه ،البخاري].
 -01يغفز هللا للشهيد ِف أول دفعة من دمه :كما قال :
«للشهيد عند هللا ست خصال وذكر منها يغفر له ِف أول دفعة
من دمه أو يرى مقعدة من اْلنة»(.)2
 -01وجيار الشهيد من عذاب القرب وَيمن من الفزع اْلكرب:
لقوله « :وجيار من عذاب القرب وَيمن من الفزع اْلكرب».
 -01يكرمه هللا  -سبحانه وتعاىل  -على رؤوس اخللئق يوم
القيامة بتاج الوقار :قال « :ويوضع على رأسه ًتج الوقار
( )1رواه الرتمذي ،وقال :حسن صحيح.
( )2رواه الرتمذي ،وقال األلباين يف صحيح اجلامع :صحيح.
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الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها»(.)1
 -05يزوج الشهيد َبثنني وسبعني زوجة من احلور العني :قال
« :ويزوج اثنتان وسبعني زوجة من احلور العني»(.)2
 -06وتتعد كرامة الشهادة الشخص نفسه فيشفع ِف سبعني
من أقاربه :كما قال « :للشهيد عند هللا ست خصال وذكر
منها :ويشفع ِف سبعني من أقاربه»(.)3
أخي املسلم:
عن سهل بن حنيف  أن رسول هللا  قال« :من سأل هللا -
تعاىل  -الشهادة بصدق بلغه هللا منازل الشهداء وإن مات على
فراشه» [رواه مسلم].
يعين أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن
كان على فراشه ،وفيه استحباب سؤال الشهادة ،واستحباب نية
اخلري(.)4
وعن أنس  قال :قال رسول هللا « :من طلب الشهادة
( )1تقدم خترجيه.
( )2تقدم خترجيه.
( )3تقدم خترجيه.
( )4صحيح مسلم بشرح النووي (.)55/44
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صادقا أعطيها ولو مل تصبه» [رواه مسلم].
أسأل هللا  -عز وجل  -أن جيعلنا من الشهداء يف سبيله مقبلني
غري مدبرين وأن يرزقنا الصرب والثبات إنه ول ذلك والقادر عليه.
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