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 : قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
رِ فإذا ع ف قدر الس لعة ، رِ وع شترِ ف م رِ يها، وع الثَّ ف املبذولُ من ف ا يه 

ع ل م ش أْن ه ا وم رتبت ا يف ه الوجود . 
 أنت لعةُ الس فَ

 ي املشتر واُهللا
. والسالم األمنِ دارِ يف ه الم كَ ومساع إىل وجهه ه والنظر ت جن من والثَّ
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 محن الرحيم بسم اهللا الر

 حفظه اهللا تقدمي الشيخ عطية اهللا

 ... احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن اهتدى داه
 األربعون يف فضل الشهادة وطلب احلسىن " أما بعد ، فقد قرأت الكتاب املوسوم بـ

 وسدده، اقتدى من مجع وتأليف أخي الفاضل الشيخ أيب حيىي حسن قائد حفظه اهللا " وزيادة
 فيه بطريقة كثري من أهل العلم يف مجع أربعني حديثاً يف بابٍ من العلم ومقصد من مقاصد
 الدين، فوجدته كتاباً بديعاً يف بابه على لطافته، سهلَ العبارة حمكَمها، طيب الثمرة داينَ

 جمموعة يف كُتيبٍ ذا اجلىن، ورأيت فيه فوائد ودرراً ونكاتاً ولطائف قلما جيدها اإلنسانُ
 احلجم وذه السهولة، مع ما يف خالهلا من التحقيقات املنيفة واإلشارات العلمية الدقيقة،
 . فنسأل اهللا أن جيزي أبا حيىي خري اجلزاء وأن يبارك يف سعيه ويف عمرِه، وأن يزيده من فضله

 ىل أن يضع له القبولَ وينفع به وإين أحثُّ على االعتناء بطبع الكتاب ونشره، سائالً اهللا تعا
 ي به قلوب رجالِ األمة ونسائها وفتياا وفتياا، فواهللا إن الشهادةَ حلياةٌ ي املسلمني، ويح

 كأمسى ما يتصور من معىن احلياة، وإن الكالم فيها والتأليف والتحريض عليها والسعي إليها
 اة والسعادة والكرامة والعزة الدنيوية والداللة على فضلها وعلى طريقها لسبيلٌ إىل احلي

 . واألخروية
 فنسأل اهللا من فضله، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 . نبينا حممد وآله وصحبه والتابعني هلم بإحسان

 : كتبه
 ملصرايت أبو عبد الرمحن مجال بن إبراهيم بن امحمد بن إبراهيم بن اشتيوي اللييب ا

 ) املعروف بـعطية اهللا (
هــ ١٤٣٢ غرة ربيع األول من سنة
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا الذي أعطى فأجزل العطاء، واختذ من عباده املؤمنني شهداء، فأكرمهم واصطفاهم
 ، والصالة ﴾ بل أحياء وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً ﴿ : خري اصطفاء، وقال

 : م على سيد األنبياء وإمام احلنفاء حممد بن عبد اهللا وآله وأصحابه النجباء وبعد والسال
 فهذه أربعون حديثاً يف بيان عظم مرتلة الشهادة وما تفضل اهللا به على أهلها وما يلزم من
 الشروط يف حتصيلها، والتعريف ببعض عوائقها، انتخبتها وانتقيتها لتكون نرباساً يستضيء

 د دخول اجلنة من باا، كتبتها حتريضاً على نيل هذا الشرف العظيم، وترغيباً به كل من أرا
وأمان والناس عنه غافلون، وطريق سالمة ملن أراد بلوغ ذلك النعيم املقيم، فإنه باب جناة 

 . ومن رجا شيئاً طلبه والكثري لغريه سالكون،
 نَّ السفينةَ الَ تجري على الْيبسِ إ .... ترجو النجاةَ ولَم تسلُك مسالكَها

 لَعمرك إِنهم لَفي سكْرتهِم ﴿ : ومنهم من أخلد إىل الدنيا فحق أن يقال فيه ! بلى
 ، يطلُب خبلوده اخللود يف غريِ دارِ اخللود وهيهات، يود أحدهم لو ] ٧٢ / احلجر [ ﴾ يعمهونَ

ر ألف سنةفما - ولو ناهلا – يعم ش من شدائدبعدها إال املمات، وكم للموت على الفُر 
 أَتستبدلُونَ ﴿ : ! وسكرات، ويف الشهادة كمس القرصة بال غُصصٍ وال كُربات، فيا غافلني

ريخ وي هى بِالَّذنأَد وي ه٦١ / البقرة [ ﴾ الَّذ [ وقد علمتم أن أرواح الشهداء يف أجواف ، 
 رح يف اجلنان، ومأواها قناديل حتت عرش الرمحن، فلئن شككتم فالشك اخلُضر من الطري، تس

الربية نيلَها مرات التلفُّت ذات اليمني وذات الشمال، متىن خري مداء عضال، ولئن استيقنتم فل 
 !. ومرات إعالماً بشرفها، فهالَّ ائتسيتم به فابتغيتموها يف مظانها وسبلها

 اآلن اآلن، : فوات األوان، واقطع حبالَ اآلمالِ وقل يا نفس واطلبها قبل - أخي – فشمر
 فقد مضى من العمر ما مضى، وانقضى من أيامه ما انقضى، فجد وجد، وانصب واجتهد،

 : فاملعايل ال تدرك باألماين، والنعيم ال يطلب بالنعيم، وقل
 هر امل ا ه ل غ ي مل احلسناَء ومن خيطبِ .... نا ا يف املعايل نفوس علين ونُ

 وإا لَكلمات نيرات من مشكاة النبوة تسري إىل القلب فتبعث فيه الشوق إىل املنازل األوىل
 وخيامها، وحورها وقصورها، ومسكها وزعفراا، وحتضه على االنفكاك من سيب الدنيا

واهاً لريح : والتخلص من عالئقها وعوائقها لينطلق إىل أبواب اجلنان ولسان حاله يقول
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 ، فال مييله عنها إغراء وال حيرفه إغواء، كيف وما بينه وبني ! اجلنة إين ألجد رحيها دونَ أُحد
 اجلنة إال أن يقتله هؤالء فيكون من أهلها، فلذا يشق طريقه حنوها واقر اجلَنان رابط اجلأش

 !. فزت ورب الكعبة : جريء الصدر، حىت إذا خر يف مصرعه قال
 تخب لكلِّ قارئٍ، ال سيما من يسلكون طريق اجلهاد أهل غربة الزمان النزاع من فهو من

 القبائل، فيقوي عزميتهم كلما فترت، ويشحذ مهتهم إذا ضعفت، وحيدو قافلتهم إذا كلَّت،
 ويؤملهم بقرب اللقاء ودنو اهلناء وانقطاع العناء وإمنا النصر صرب ساعة، فيذلل به الصعب

 فما هي إال حلظات من عمر الدنيا حىت يحمد القوم السرى، وحتط ركابهم ويبدد النصب،
 جنات عدن يدخلُونها ومن صلَح من ﴿ : يف رياض اجلنات حيث ال صخب وال وصب

 سلَام علَيكُم بِما ) ٢٣ ( بابٍ َآبائهِم وأَزواجِهِم وذُرياتهِم والْملَائكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ
 . ] ٢٤ ، ٢٣ / الرعد [ ﴾ صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ

 هذا وقد بوبت  على األحاديث املنتقاة مبا بدا يل مما يناسبها، وصغت الباب بناًء على معىن
 ري وفق صرح به احلديث، أو أملح إليه، وحاولت أن يكون تسلسلها يف الترتيب والتبويب جي

 سري ااهد وما يلزمه فيه إىل أن يكتب اهللا له الشهادة مث ما يكرمه اهللا به يف عامل الربزخ وما
 بعده حىت يستقر حاله يف جنات ور يف مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأتبعتها ببعض

 و، وتارةً الفوائد اليت اجتهدت يف استنباطها أو أفدا من أقوال بعض األئمة فتارةً أنشطُ فأعز
 أذكرها وأغدو، مث أردفت ذلك مبتفرقات متناثرات أذكر يف جلِّها ما بوب به بعض األئمة
 على ذلك احلديث إشارةً إىل فقههم وتعريفاً بفضلهم، وأحياناً أدون بعض املسائل األخرى

 كرام من غري استطراد وال تطويلٍ، راجياً أن يكون أنيساً للمجاهدين يف مراكزهم ومعس
 : ومضافام وأسفارهم وقُبيل عمليام وقد مسيته

 األربعون يف فضل الشهادة وطلب احلسىن وزيادة
وإين ألرجو من كلِّ مطالعٍ له أن ال ينساين من دعوة صاحلة له من نفعها نصيب فيقال له

. ولك مبثلٍ واحلمد هللا أوالً وآخراً : فيها
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باب 
 األعمالِ كلِّها لزوم إخالصِ النية يف

 سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : قاَلَ الْخطَّابِ بنِ عمر عن أمري املؤمنني : احلديث األول
 ما نوى فَمن كَانت هجرته إىل اِهللا امرئٍ بالنيات وإِنما لكُلِّ إنما األعمالُ (( : وسلَّم يقُولُ

ولسور هترا فهِجهحكني ها أو امرأةبيصا ييندل هترجه تكَان نوم هلوسإىل اِهللا ور هترفهِج ه 
إليه راجرواه البخاري ومسلم )) إىل ما ه . 

 : بعض فوائد احلديث
 . هي األصل وأعمال الظاهر تابعة هلا - ومنها اإلخالص – أن أعمال القلوب : األوىل

 . جيب أن تكون عناية املسلم بإصالح باطنه أشد من عنايته مبجرد ظاهره : لثانية ا
 فاألصل الذي تتفرع عنه ( ( : وقد مجع العالمة ابن احلاج املالكي هذين املعنيني بقوله

 فعلى هذا اجلوارح ، وذلك ال يكون إال بالقلب ، العبادات على أنواعها هو اإلخالص
 وإذا دخل اخللل يف الباطن دخل ، ستقام الباطن استقام الظاهر جربا فإن ا ، الظاهرة تبع للباطنة

 فعلى هذا ينبغي للمؤمن أن تكون مهته وكليته يف ختليص باطنه ، يف الظاهر من باب أوىل
 ]. ٧ / ١ : املدخل [ ) ) ن أصل االستقامة منه تتفرع وهو معدا إ إذ ؛ واستقامته

 ية العاملِ وقصده قوةً وضعفاً وجوداً قدر الثواب على األعمال يكون حبسب ن : الثالثة
 . وعدماً
 العمل الشرعي الذي ينتفع به صاحبه هو ما مجع بني صالح الباطن خبلوص النية : الرابعة

 . واستقامة الظاهر بسداد األعمال
 تضاعف أجر العمل الواحد بتعدد نيات عامله، فاملقاتل يف سبيل اهللا تعاىل ميكن : اخلامسة

 ريةً عند جهاده، كاالنقياد ألمر اهللا،  وإعالء كلمته، ونصرة املستضعفني، أن جيمع نيات كث
 وفكاك املأسورين، وحفظ حوزة املسلمني، وإغاظة الكافرين إىل غري ذلك من

 . املقاصد اليت تندرج حتت هذه العبادة فاستحضار النية لكل ذلك يزيد يف الثواب
 . ضرورة إخالص النية يف سائر األعمال : السادسة

 وباجلملة فقدر هذا احلديث معلوم، وال يكاد ينفك عنه باب من أبواب العلم، وقد أطال
. العلماء يف شرحه وبيانه، واهللا تعاىل أعلم
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باب 
 وجوب أن يكون قتال املؤمن إلعالء كلمة اهللا

 النبِي صلَّى اللَّه علَيه جاَء رجلٌ إِلَى : عن أَبِي موسى رضي اللَّه عنه قَالَ : احلديث الثاين
 فَمن ، والرجلُ يقَاتلُ ليرى مكَانه ، والرجلُ يقَاتلُ للذِّكْرِ ، الرجلُ يقَاتلُ للْمغنمِ : وسلَّم فَقَالَ

 . متفق عليه )) فَهو في سبِيلِ اللَّه من قَاتلَ لتكُونَ كَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا : (( في سبِيلِ اللَّه؟ قَالَ
 : بعض فوائد احلديث

 . سؤال أهل العلم فيما يشكل من مسائل الدين : األوىل
 . حتري الصحابة معرفةَ احلق والتبين يف األمور وطلب اإلقدام فيها على بصرية : الثانية
 لداعيها إذ رمبا جرت صاحبها إىل خطر االنقياد للنفسِ، واحلذر من االستجابة : الثالثة

 ! فقد قيل : اهللكة طلباً لذكر الناس وثنائهم، فيكون حظُّه من عمله
 . أن سبيل احلق واحد وسبل الباطل عديدة متفرقة : الرابعة

 . لزوم جترد ااهد من حظِّ نفسه فال يكون له مقصد إال علو احلق ونصرته : اخلامسة
 ابق صور العمل الظاهرة ال تستلزم توافق النوايا الباطنة، وهذا املعىن يدل عليه تط : السادسة

 أيضاً احلديث السابق إذ صورة اهلجرة والقتال واحدة ظاهراً ومتباينة قصداً، كما قال العالمة
 فاهلجرة على حد واحد يف الفعل وإمنا كانت هذه هللا وهذه لغري اهللا ( ( : ابن احلاج املالكي

 وقد قال اإلمام أبو عبد اهللا مالك بن ، عليه اجلوارح الباطنة وهي النية لى ما انطوت تعاىل ع
 ، أال ترى أن الساجد هللا تعاىل والساجد للصنم يف صورة واحدة : - رمحه اهللا تعاىل - أنس

 ]. ٧ / ١ : املدخل [ )) وإمنا كانت هذه عبادة وهذه كفرا بالنية
 . اآلخرة احلذر الشديد من قصد الدنيا بعمل : السابعة
 . شرف اجلهاد وذلك لشرف مقصوده وهو إعالء كلمة اهللا : الثامنة

 . يف أنَّ القتالَ طريق إلعالء كلمة اهللا والتمكني لشرعه، إذ به تكون هي العليا : التاسعة
 ال يقل عن - كالشهرة وطلب املدح – ميل النفس إىل حتصيل مكاسبها املعنوية : العاشرة

. ية، وكلٌّ موبق هلا حرصها على مكاسبها املاد
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 الطحاوي اإلمام ، قال ضرورة تعهد ااهد نيته لتكون فقط إلعالء كلمة اهللا : احلادية عشرة
 أن تكون فيه أن املقاتل ال يستحق الشهادة بقتاله حىت يكون معه من نيته : (( - رمحه اهللا –

 . هـ ا )) لى كلمة اهللا تعاىل أع
 . إىل اإلخالص وصالح النية اجلهاد عبادةٌ فهو مفتقر : الثانية عشرة
 . على من قصد بقتاله إعالء كلمة اهللا هنا ) يف سبيل اهللا ( قصر معىن : الثالثة عشرة

 يف إثبات األحكام الشرعية، فما - بشروطه – صحة اعتبار مفهوم املخالفة : الرابعة عشرة
 من : ، إذ مل يقل سأل عنه الرجل تصرحياً نفاه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف إجابته مفهوماً

 قاتل للمغنم فليس يف سبيل اهللا، ومن قاتل للذكر فليس يف سبيل اهللا، ومن قاتل لريى مكانه
. فليس يف سبيل اهللا، مع أن اجلواب قُصد به هذا

 متفرقات
 باب من قَاتلَ لتكُونَ كَلمةُ اللَّه : ( بوب عليه البخاري بقوله : بعض تبويبات األئمة : أوالً

 : ، وأُدرِج عند مسلم حتت ) باب من قَاتلَ للْمغنمِ هلْ ينقُص من أَجرِه : ( وأيضاً ) هي الْعلْيا
) بِيلِ اللَّهي سف وا فَهلْيالْع يه ةُ اللَّهمكُونَ كَلتلَ لقَات ناب مب عليه البيهقي بقوله ) بوبو ، : 
) ةيالن انيلَّ باب بجو زع بِيلِ اللَّهى سكُونَ فيا لهلَيلُ عقَاتى يوعند الترمذي حتت ) الَّت ، : 
 من قَاتلَ لتكُونَ كَلمةُ اللَّه هي : ( ، والنسائي حتت ) باب ما جاَء فيمن يقَاتلُ رِياًء وللدنيا (

 ذكْر وصف الْغزوِ في : ( ، وابن حبان حتت ) ة في الْقتالِ باب الني : ( ، وابن ماجه حتت ) الْعلْيا
كلَ ذَلفَع نم اللَّه رأْجي يالَّذ بِيلِ اللَّهس ( . 

 والذي قاتل شجاعة أو رياء أو محية ليس قتاله هللا فليس : ( قال تقي الدين السبكي : ثانيا
 ألن املعنيني اللذين ذكرا يف ؛ يسمى شهيدا والظاهر أنه ال ، وهذا مقطوع به ، اهللا يف سبيل

 والنص مل يرد بتسميته وإمنا حنن نظنه يف الظاهر شهيدا لعدم ، معىن اسم الشهيد ليسا فيه
 : - رمحه اهللا – ، وقال ابن دقيق العيد ] ٣٤٤ / ٢ : فتاوى السبكي )[ االطالع على فساد نيته

 ن القتال للشجاعة واحلمية يف احلديث دليل على وجوب اإلخالص يف اجلهاد وتصريح بأ (
 . اهـ ) والرياء خارج عن ذلك

 وكل من قاتل لتكون كلمة اهللا العليا وكلمة : ( - رمحه اهللا – قال اإلمام ابن عبد الرب : ثالثاً
]. ٣٤٥ / ١٨ : التمهيد )[ الذين كفروا السفلى فهو يف اجلنة إن شاء اهللا
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باب 
 للعصبة يف غري احلق اجتناب الرايات العمية وخطر القتلِ غضباً

 من : (( قال م وسلَّ عليه اُهللا صلى النيب إنَّ ه ن اهللا ع رضي ريرةَ ي ه أبِ ن ع : احلديث الثالث
ةيمع ةاير تحلَ تقَات : ةبصعل بضغي ، ةبصو إِلَى ععدي لَةٌ ، أَوتلَ فَقةً فَقُتبصع رصني أَو 

لاهةٌ جرواه مسلم، وأمحد، والنسائي، وغريهم )) ي . 
 : بيان معاين بعض الكلمات

 العلَم، وليس املراد هنا هو حقيقة العلَم املرفوع على رؤوس اجلند، وإمنا ما عقُدت له : الراية
ية، والعمِا عالراية بأ م لََ تلك الراية، وما اجتمع ألجله القوم وتناصروا للقتال، وهلذا وصف 

 كناية عن مجاعة " حتت راية عمية " : وقوله ( ( : - رمحه اهللا – ال ينعت بذلك، قال السندي
 . اهـ ) ) جمتمعني على أمر جمهول ال يعرف أنه حق أو باطل

 هي بضم العني وكسرها لغتان مشهورتان وامليم ( ( : - رمحه اهللا – فعيلة قال النووي : عُمية
 هي األمر األعمى ال يستبني وجهه كذا قاله : لوا قا ، مكسورة مشددة والياء مشددة أيضا

 . اهـ ) ) قال إسحاق بن راهوية هذا كتقاتل القوم للعصبية ، أمحد بن حنبل واجلمهور
 بنو العم وكل من ليست له فريضة مسماة يف املرياث : العصبة ( ( : قال الزخمشري : العصبة

 قصود هنا هم أقارب الرجل وامل . اهـ ) ) إمنا يأخذ ما يبقى بعد أرباب الفرائض فهو عصبة
 وقومه الذين يغضب هلم ويغضبون له وحيتمي م وينصرهم يف احلق والباطل، وجاء يف بعض

 : - رمحه اهللا – ، قال أبو الفرج ابن اجلوزي ) إخل ... ينصر عصبيةً : ( روايات احلديث
 . اهـ ) ) والعصبية نصرة القوم على هواهم وإن خالف الشرع ( (

 : بعض فوائد احلديث
 . وجوب أن يكون قتال املرء على بصرية وعلمٍ ال على عمى وهوى : وىل األ

 . الفرق بني القتال املشروع الذي ال ينصر إال احلق، وبني غريه مما تنصر به األهواء : الثانية
 . أصل العربة يف الراية فيما عقدت له ال جمرد اهليئات واألشكال والنقوش : الثالثة
 . دام على قتالٍ ال يراد به نصرةُ احلق حرمة اإلق : الرابعة

 . أن الوالء معقود على أخوة اإلميان ال على العصبيات : اخلامسة
. قد يتلبس املؤمن ببعض أعمال اجلاهلية وميوت عليها وال خيرجه ذلك عن اإلميان : السادسة
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 ، إذ قد يكون كون القتال يف أصله مشروعاً ال يلزم أن يكون املقتول فيه شهيداً : السابعة
 . دافعه جمرد الغضب للقوم والعصبية هلم ال نصرةَ احلق

 احلذر من التعصب املطلق لغري احلق سواء كان قبيلةً أو شعباً أو أمرياً أو عاملاً أو : الثامنة
 رمحه – ابن تيمية قال شيخ اإلسالم طناً أو غري ذلك، و و مجاعةً أو امساً أو مذهباً أو رأياً أ

 فَمن تعصب لأَهلِ بلْدته أَو مذْهبِه أَو طَرِيقَته أَو قَرابته أَو لأَصدقَائه دونَ غَيرِهم ( ( : - اهللا
بِح نيمصتعالَى معت اللَّه مهرا أَمونَ كَمنمؤكُونَ الْمى يتح ةيلاهالْج نةٌ مبعش يهف تكَان ب هل 

هولسر ةنسو ابِهتكو وسلَّم ليهلّى اُهللا عاهـ ) ) ص . 
 . عظيم خطر أمر النية يف القتال : التاسعة
 . ضرورة التجرد للحق والترته عن األهواء واملضالت : العاشرة

 التمسك باألمور الواضحات البينات، وجتنب امللتبسات واملتشاات : احلادية عشرة
 . اء للدين والعرض واالسترب

 متفرقات
 باب وجوبِ ملَازمة : ( أُدرِج عند مسلمٍ حتت : - رمحهم اهللا – بعض تبويبات األئمة : أوالً

قَةفَارمو ةلَى الطَّاعوجِ عررِميِ الْخحتالٍ وي كُلِّ حفنِ وتورِ الْفظُه دنع نيملسالْم ةاعمج 
ةاعمأوله قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ) الْج وما ذكر يف الباب أعاله هو جزٌء من حديث 

 : ، وذكره البيهقي حتت ) من خرج من الطَّاعة وفَارق الْجماعةَ فَمات مات ميتةً جاهليةً : (
) ن نلَى مع يددشالتو ةاعمومِ الْجى لُزيبِ فغرباب الت ةالطَّاع نم هدي عز .( 

باب 
 ليس من العصبية قتالُ املسلم دون نفسه أو عرضه أو حرمه أو ماله

 من قُتلَ (( : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : عن سعيد بنِ زيد قَالَ : احلديث الرابع
هِيدش وفَه هالونَ مد ، قُت نمو هِيدش وفَه هلونَ أَهلَ د ، هِيدش وفَه ينِهونَ دلَ دقُت نمو ، نمو 

هِيدش وفَه همونَ دلَ درواه أمحد، وأبو داود، والترمذي وقال )) قُت : يححص نسيثٌ حدح ، 
 . مروي يف الصحيحني أوله والنسائي، و

. تراجع فيها الشروح ومعىن احلديث واضح وتفاصيل أحكامه
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باب 
 اجلنةُ حتت ظالل السيوف وهي مفاتيحها

 عن أَبِي بكْرِ بنِ عبد اللَّه بنِ قَيسٍ عن أَبِيه قَالَ سمعت أَبِي وهو بِحضرة : احلديث اخلامس
 ، إِنَّ أَبواب الْجنة تحت ظلَالِ السيوف (( : م قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ : الْعدو يقُولُ

 نت سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ أ يا أَبا موسى : فَقَام رجلٌ رثُّ الْهيئَة فَقَالَ
 ثُم كَسر جفْن سيفه فَأَلْقَاه ، قْرأُ علَيكُم السلَام قَالَ فَرجع إِلَى أَصحابِه فَقَالَ أَ ، نعم : قَالَ ؟ هذَا

 رواه أمحد، ومسلم، والترمذي، وابن )) ثُم مشى بِسيفه إِلَى الْعدو فَضرب بِه حتى قُتلَ
 . حبان

 : بعض فوائد احلديث
 معناه : قال العلماء ( ( : قال النووي فضل اجلهاد يف سبيل اهللا وأنه طريق إىل اجلنة ، : األوىل

 . اهـ ) ) ن اجلهاد وحضور معركة القتال طريق إىل اجلنة وسبب لدخوهلا أ
 . خائراً حض املؤمن على أن يكون صاحب مهة جماهداً ال قاعداً مع اخلالفني : الثانية
 يه فضيلة كلما اقترب ااهد من عدوه والصقه عند منازلته كان أقرب للجنة فف : الثالثة

 . االنغماس وطلب الشهادة بذلك
 . االقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف التحريض على اجلهاد : الرابعة

 . نشر العلم حىت عند مصافّة العدو، وتبليغ الناس مبا يناسب حاهلم فيه : اخلامسة
 . حضور العلماء للقتال ومشاركتهم فيه بأنفسهم وحتريضهم عليه بألسنتهم : السادسة
 إىل أن الشهيد - واهللا أعلم – كون أبواب اجلنة حتت ظالل السيوف، وفيه إشارة : السابعة

 أن مكان املعركة - واهللا أعلم - ويظهر ( ( : ينال اجلنة مبجرد مقتله، قال العالمة ابن احلاج
 كما جاء يف القرآن ، وجالد الكفار منه تنقل روح الشهيد حني الشهادة وتدخل اجلنة

 . اهـ ) ) وصحيح األخبار
 . مشاركة أهل البذاذة والرثاثة يف اجلهاد : الثامنة

 . حرص ااهد على دخول اجلنة بلزوم اجلهاد والثبات عليه : التاسعة
 . ضرورة صرب العامل وعدم تضجره وإن روجع لالستيثاق والتأكد والتيقُّن مما قال : العاشرة

. يقتلَ طلباًً للجنة بل ذلك من مناقبه ال حرج يف عزم ااهد أن يقاتلَ حىت : احلادية عشرة
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 وإمنا كسر الغمد على عزم أال يغمد ( ( : - رمحه اهللا – ابن اجلوزي اإلمام قال : الثانية عشرة
 . اهـ ) ) عالية فلما صحت عنده الفضيلة جد حنوها وهذا الرجل كان صاحب مهة ، السيف

 . لعدو جواز توديع الرجل أصحابه قبل انغماسه يف ا : الثالثة عشرة
 متفرقات

 باب ثبوت : ( يف صحيح مسلم أُدرِج حتت : - رمحهم اهللا – بعض تبويبات األئمة : أوالً
 ذكْر رجاِء نوالِ الْجِنان بِالثَّبات تحت أَظلَّة السيوف : ( ، وعند ابن حبان حتت ) اجلنة للشهيد
بِيلِ اللَّهي س( البيهقي حتت ، و ) ف : ابنِ بيينسى الْحداَء إِحجلِ رلْقَتضِ لرعبِالت عربت نم ( ، 

 إِنَّ السيوف مفَاتيح : ( بلفظ ) واحلثِّ عليه اجلهاد كر يف فضلِ ما ذُ ( وابن أيب شيبة حتت
ةنبدل إن اجلنة حتت ظالل السيوف ) الْج . 
 أَخبرنا نبِينا : وقَالَ الْمغريةُ بن شعبةَ ، بارِقَة السيوف باب الْجنةُ تحت : ( قال البخاري : ثانياً

 وقَالَ عمر للنبِي صلَّى اللَّه ، من قُتلَ منا صار إِلَى الْجنة : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن رِسالَة ربنا
 ، فقد أملح بعض العلماء إىل أن ) بلَى : قَالَ ؟ تلَانا في الْجنة وقَتلَاهم في النارِ علَيه وسلَّم أَلَيس قَ

 إىل أن حديث اجلنة - رضي اهللا عنهما - مجع البخاري بني هذا التبويب وقول املغرية وعمر
 . حتت ظالل السيوف يدل على فضل الشهادة يف سبيل اهللا

 الكالم النفيس اجلامع املوجز املشتمل على ضروب من البالغة وهو من ( : قال القرطيب : ثالثاً
 واحلض ، بالثواب عليه واإلخبار ، فإنه أفاد احلض على اجلهاد ، مع الوجازة وعذوبة اللفظ

 واالجتماع حني الزحف حىت تصري السيوف تظل ، واستعمال السيوف ، على مقاربة العدو
 ]. ٣٣ / ٦ : فتح الباري )[ املتقاتلني

 سب الظاهر فإن يف كسر هذا ااهد جفن سيفه وإلقائه له إتالفاً للمال وتضييعاً حب : رابعاً
 واهللا – له، وذلك منهي عنه ال سيما مع إمكان االنتفاع به بأن يسلمه أحد أصحابه، ولكن

 فإن مفسدةَ اإلتالف مغمورةٌ جبانب مصلحة ما يتحصل من هذا املشهد مما يدل على - أعلم
 زمية ورباطة اجلأش وقوة اليقني وصرامة اإلقدام وكمال التصديق، كما قال املال مضاء الع

 بأنه ال يريد الرجوع إىل الدنيا بعد الغالف إشعاراً : أي ؛ " فألقاه : (" - رمحه اهللا – القاري
 اهـ، هذا مع  ما يتبعه من تقوية قلوب إخوانه وتشجيعهم ووين أمر ) إقباله على العقىب

 م، ومن هنا بقي ذكر فعله مصاحباً لرواية هذا احلديث، وإذا جاز للمرء القتل يف أعينه
االنغماس يف صفوف العدو مع غلبة ظنه أم يقتلونه ألجل بعض املصاحل اليت ذكرها العلماء
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 فما جفن يكسره - واجلود بالنفس أقصى غاية اجلود – كتجرئة اجليش وإرهاب أعدائهم
 ، وكم يف اجلهاد من األمور اليت جتوز فيه وال جتوز يف ! حل؟ صاحبه جبانب ما ذكر من املصا

 غريه، بل منها ما ينقلب فعالً حيبه اهللا وحيمد عليه فاعله كاالختيال، هذا ما ظهر يل يف
 . املسألة والعلم عند اهللا

 باب من لَم ير كَسر السالحِ عند : ( على حديث بقوله - رمحه اهللا – بوب البخاري
توولعل املصنف ملح بذلك إىل من نقل عنه أنه : ( - رمحه اهللا – ، وقال اإلمام ابن حجرٍ ) الْم 

 وكسر جفن سيفه وضرب بسيفه ، كسر رحمه عند االصطدام حىت ال يغنمه العدو أن لو قتل
 فأشار إىل أن هذا ، كما جاء حنو ذلك عن جعفر بن أيب طالب يف غزوة مؤتة ، حىت قتل

 يف حمققاً واألصل عدم جواز إتالف املال ألنه يفعل شيئاً ، غريه عن اجتهاد شيء فعله جعفر و
 ]. ٩٧ / ٦ : فتح الباري البن حجر )[ أمر غري حمقق

باب 
 عظم فضلِ الثبات عند اللقاء وعلو مقام املقتولني يف الصف األول

 رجال جاَء إِلَى النبِي صلى اهللا عليه عن نعيمِ بنِ همارٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ : احلديث السادس
 الَّذين يلْقُونَ الْقَوم في الصف فَالَ يلْفتونَ (( : أَي الشهداِء أَفْضلُ ؟ قَالَ : وسلم، فَقَالَ

فري الْغطُونَ فلَبتي كلُوا، أُولَئقَتى يتح مهوهجال والْع ةنالْج نإِذَا مو ،كبر هِمإِلَي كحضي ، 
هلَيع ابسنٍ فَالَ حطوي مف دبإِلَى ع كبر كحرواه أمحد، وأبو يعلى، والطرباين يف )) ض 

 . األوسط ومسند الشاميني، وابن أيب عاصم، وصححه الشيخ األلباين
 : بعض معاين الكلمات

 . يتمرغون : يتلبطون
 : ديث بعض فوائد احل

 . إثبات صفة الضحك هللا عز وجل على ما يليق جبالله : األوىل
 . تفاضل الشهداء فيما بينهم وأم ليسوا على مرتبة واحدة : الثانية
 . فضل الثبات يف حنر العدو ومقاربتهم عند الرتال ففيه فضيلة االنغماس أيضاً : الثالثة
. ة القلب عزمي صدقِ تضاعف الثواب بصحة القصد و : الرابعة
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 - صلى اهللا عليه وسلم - النيب عنِ رضي اهللا عنه نِ مسعود هللا ب ا عبد عنِ : احلديث السابع
 فَعلم ما - يعنِي أَصحابه - عجِب ربنا عز وجلَّ من رجلٍ غَزا في سبِيلِ اللَّه فَانهزم (( : قَالَ

 فَيقُولُ اللَّه تعالَى لملَائكَته انظُروا إِلَى عبدي رجع رغْبةً فيما ، ق دمه علَيه فَرجع حتى أُهرِي
همد رِيقى أُهتي حدنا عمفَقَةً مشي ودنوابن - واللفظ له – أبو داود و رواه أمحد، )) ع ، 

 وغريهم وحسنه الشيخ صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، والبيهقي، : حبان، واحلاكم وقال
 . األلباين

 : بعض فوائد احلديث
 . إثبات صفة العجب هللا عز وجل على ما يليق جبالله : األوىل
 . ذكر اهللا لعبده وثناؤه عليه يف املأل األعلى : الثانية
 . فضيلة اجلمع بني الرغبة والرهبة يف األعمال : الثالثة
 " إخل ... فعلم ما عليه : " مالً مبقتضاه، لقوله أن العلم النافع هو الذي يورث ع : الرابعة

 فقاتل يف سبيل اهللا ال تكلف ﴿ : يف ثبات الغازي مع ازام صحبه معىن قوله تعاىل : اخلامسة
 . ﴾ إال نفسك

 فضل ثبات الرجل الواحد أمام اجلمع الغفري إعذاراً لنفسه، ففيه مشروعية : اخلامسة
 . االنغماس بل فضيلته

 رء على إراقة دمه يف اجلهاد وتقحمه ملظانِّ ذلك رغبةً فيما عند اهللا حرص امل : السادسة
 . وشفقة مما عنده ليس من إلقاء األيدي إىل التهلكة بل صاحبه ممدوح أعظم املدح

 قوة اليقني باآلخرة تورث قوةَ العملِ يف الدنيا والصرب على مشاقِّه، والعكس : السابعة
 . بالعكس

 فعلم ما عليه من : " من الزحف، وأن صاحبه معرض للعقوبة لقوله حرمة الفرار : الثامنة
 . يف بعض ألفاظ احلديث " الفرار

 . فضل القيام باحلق عند تفريط الناس فيه وتضييعهم له : التاسعة
 اجتماع الناس وتواطؤهم على املعصية ال يسوغُ مشاركتهم فيها، بل الثناء على : العاشرة

 . عنهم مخالفهم املتميز
 . انتفاع املرء بعمله حبسب نيته وقصده : احلادية عشرة
. ثبوت اجلنة ملن استشهد يف سبيل اهللا : الثانية عشرة
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 . فيه مشروعية الصمود للعدو استقتاالً وطلباً للشهادة يف مثل هذه الصورة : الثالثة عشرة
 به املرء الواحد وخيطئه اجلم قد يكون احلق يف غري جانب الكثرة الكاثرة فيصي : الرابعة عشرة

 . الغفري
 متفرقات

 باب في الرجلِ يشرِي : ( ذكره أبو داود حتت : - رمحهم اهللا – بعض تبويبات األئمة : أوالً
هفْس( ، والبيهقي حتت ) ن : ةادهلِ الشلَّ يف باب فَضجو زع بِيلِ اللَّها : ( وكذا حتت ) سباب م 
 ، وعند ) " سبِيلِ اللَّه والَ تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة يف وأَنفقُوا " : اللَّه عز وجلَّ قَولِ يف جاَء

 ذكْر الْإِخبارِ عما يستحب للْمرِء الاجتهاد في لُزومِ التهجد في سواد : ( ابن حبان حتت
اتالثَّبلِ، وا اللَّيلْيالْع اللَّه ةمكَل ةإِقَام دنوحديثه فيه ذكر الرجل الذي ثار لصالته بالليل ) ع ، 

 . من بني أهله وحبه
 فيه أن نية املقاتل يف اجلهاد طمعاً يف الثواب وخوف : ( - رمحه اهللا – قال املناوي : ثانياً

 . اهـ ) العقاب على الفرار معتربة لتعليله الرجوع بالرغبة فيه
 ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليه : ( - رمحه اهللا – قال ابن القيم : اً ثالث

 اهـ قلت الذي جاء يف هذا احلديث ) وباع نفسه هللا ولقاهم حنره حىت قتل يف حمبته ورضاه
 رواه أبو عبيدة ، عن ابن مسعود : عجب الرب سبحانه، وقال البيهقي يف األمساء والصفات

 . وفا عليه رجالن يضحك اهللا عز وجل إليهما فذكرمها من قوله موق
 قال النيب صلى اهللا عليه : وروى احلاكم، والبيهقي يف األمساء والصفات عن أيب الدرداء قال

 الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها : ثالثة حيبهم اهللا ويضحك إليهم ويستبشر م : ( وسلم
 فيقول انظروا إىل ، صره اهللا عز وجل ويكفيه بنفسه هللا عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ين

 رواه الطرباين يف الكبري ورجاله : ، قال اهليثمي ) احلديث ... عبدي هذا كيف صرب يل بنفسه
 . وحسنه الشيخ األلباين . ثقات

 . فيكون صاحب هذا العمل قد اجتمع له ضحك اهللا له وعجبه منه، وأكرم ا من فضيلة
 وأما مسألة محل الواحد على العدد الكثري من العدو : ( - محه اهللا ر – قال ابن حجر : رابعاً

 أو جيرئ ، وظنه أنه يرهب العدو بذلك ، فصرح اجلمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته
 ومىت كان جمرد ور ، فهو حسن - أو حنو ذلك من املقاصد الصحيحة ، املسلمني عليهم

. اهـ ) واهللا أعلم وال سيما إن ترتب على ذلك وهن يف املسلمني ، فممنوع
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 وكأم اشترطوا الشجاعة لئال حيصل منه تردد وانتكاس يف مثل هذا املوطن الذي حيتاج إىل
 . ثبات جيرئ به من وراَءه من املسلمني

باب 
 أفضل القتل وأشرفه

 أَي : اللَّه علَيه وسلَّم سئلَ أَنَّ النبِي صلَّى عبد اللَّه بنِ حبشي الْخثْعمي عن : احلديث الثامن
فرلِ أَشقَالَ ؟ الْقَت : )) هادوج رقعو همد رِيقأُه نرواه أمحد، وأبو داود، والنسائي، )) م 

 أي اجلهاد أفضل؟ : والدارمي، والبيهقي، وصححه الشيخ األلباين، ورواه بعضهم بلفظ
 ). قر جوادك ويهراق دمك أن يع : ( فأجاب عليه الصالة والسالم

 : بعض معاين الكلمات
 . أريق دمه أي أُسيِلَ : أهريق دمه

 . العقر ضرب القوائم بالسيف، واملقصود هنا قُتل جواده : عقر
 . هو اجليد من اخليل ذكراً كان أم أنثى : اجلواد

 : من فوائد احلديث
 . شرف القتل يف سبيل اهللا وتفاوت الناس فيه : األوىل
 . قد يكون الثواب على قدر املشقة أو املصاب، وهذا منه : الثانية
 . التحريض على طلب الشهادة واحلرص على مراتبها العالية : الثالثة
 . فضل الثبات عند اللقاء : الرابعة

 متفرقات
 يف هادة الش باب فضلِ : ( ساقه البيهقي حتت : - رمحهم اهللا – بعض تبويبات األئمة : أوالً

 ، وذكر ) اىل ع وت ه سبحان اِهللا يف سبيلِ باب القتالِ : ( ، وابن ماجه حتت ) وجلَّ عز اِهللا سبيلِ
 وحنوه ) ذكْر الْبيان بِأَنَّ أَفْضلَ الْجِهاد ما رزِق الْمرُء فيه الشهادةَ : ( ابن حبان نظريه حتت

 طي من عقر جواده وأُهرِيق دمه ما يؤتي عباده ذكْر الْبيان بِأَنَّ اللَّه جلَّ وعلَا يع : ( حتت
نيحالالص .( 

 حيث ، عن قتله وقتل مركوبه : يف الكالم كنايتان : ( - رمحه اهللا – قال املال علي قاري : ثانياً
. اهـ ) ونفساً وماالً وماشياً اجتمع له االجتهاد يف اجلهاد راكباً
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 ؛ إمنا كان الهتمام هذه اخلصلة ؟ قوله فأي القتل أشرف : ( - رمحه اهللا - وقال الطِّيِيب : ثالثاً
 وذلك أن مرتلة درجة الشهيد الذي نال من ، والرفعة ، والقيمة ، ألن معىن الشرف هو القدر

 وهذا الشهيد هو الذي بذل نفسه ، درجات الشهادة أقصاها وغايتها هو الفردوس األعلى
 وأنه كان مما ال ، عن غاية شجاعته اجلواد كنايةٌ قبِ ع ع طْ وقَ ، وماله وجواده يف سبيل اهللا

اهـ ) ظفر به إال بعقر جواده يطاق أن ي . 

باب 
 إكرام اهللا للشهيد بإذهاب أمل القتل عنه

 ما (( : أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ : احلديث التاسع
سم كُمدأَح جِدا يلِ إِلَّا كَمالْقَت سم نم هِيدالش جِدي ةصرواه أمحد، والترمذي، )) الْقَر 

 أمل ( والنسائي، وابن ماجه، والدرامي، والبيهقي، وابن حبان، وبعضهم يرويه بلفظ
 ) أمل القرصة ... القتل

 : بعض معاين الكلمات
 . أمله : مس القتل

 . غيث ا لسع الرب و أ ، خذ حلم اإلنسان بأصبعيك حىت تومله أ هو و أ ، هو عض النملة : ة القرص
 : بعض فوائد احلديث

 . فضل الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل : األوىل
 . التحريض على طلب القتل يف سبيل اهللا خوفاً من سكرات املوت : الثانية
 . لكفى الشهادة إال هذا يكن يف فضل لو مل : الثالثة

 فرقات مت
 اَء ما ج : ( ساق الترمذي احلديثَ حتت باب : - رمحهم اهللا – بعض تبويبات األئمة : أوالً
 يشري إىل أن هذه املزية يناهلا املرابط سواًء قُتلَ أو - واهللا أعلم – وكأنه ) رابط املُ لِ ض يف فَ

 من باب التغليب ال ) مس القتل : ( مات، وعليه فيكون قوله عليه الصالة والسالم
التخصيص؛ ألن أكثر ما يرهب الناس ويخيفهم من اإلقدام يف اجلهاد هو القتلُ ألنه معاينةٌ
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 ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت من قَبلِ أَنْ ﴿ : للموت يف صورة تستثقلها النفوس كما قال تعاىل
 ولَّى األدبار كما ، وبسببه يقع الفرار وت ] ١٤٣ / مران آل ع [ ﴾ تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ

 ، ] ١٦ / األحزاب [ ﴾ قُلْ لَن ينفَعكُم الْفرار إِنْ فَررتم من الْموت أَوِ الْقَتلِ ﴿ : قال عز وجل
 فذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم إعالماً للفارقِ بني ما يعاينه الناس من اجلراح القاتلة املوجبة

 وهذه تسلية هلم : ( - رمحه اهللا – م وبني ما جيده القتيل من خفَّتها ويسرها، قال املناوي لآلال
 لصرب على وقع السيوف واقتحام ل وييج ، واخلطب اجلسيم ، عن هذا احلادث العظيم

 . اهـ ) احلتوف
 ضلِ باب فَ : ( ، وابن ماجه حتت ) ما يجِد الشهِيد من الْأَلَمِ : ( وساقه النسائي حتت باب

بِيلِ اللَّهى سف ةادهلِ : ( ، وعند ابن حبان حتت ) الشأَلَمِ الْقَت نم هِيدالش جِدا يم فصو كْرذ 
 ). د هيِ الش باب يف فضلِ : ( ، والدرامي حتت ) في سبِيلِ اللَّه جلَّ وعلَا

 دفعاً بأداة احلصرِ ى وأت ، صابع بأطراف األ القرص األخذُ : ( - رمحه اهللا – قال الطِّيِيب : ثانياً
 شهيد يتلذذ ببذل ، دون شهيد وذلك يف شهيد ، لتوهم من يتصور أن أمله يفضل على أملها

 . اهـ ) مثراته ولقائه املوت وإلقاء به نفسه كعمري بن احلمام مهجته يف سبيل اهللا طيبةً
 وغاية هذا املؤمن ، م ميوتون أن اخللق كله : ومن املعلوم : ( - رمحه اهللا – قال ابن القيم : ثالثاً

 فإنه ال جيد الشهيد من األمل إال مثل أمل ؛ وتلك أشرف املوتات وأسهلها ، أن يستشهد يف اهللا
 فمن عد مصيبة هذا ، فليس يف قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبين آدم ، القرصة

 من أيسر امليتات بل موت الشهيد ، القتل أعظم من مصيبة املوت على الفراش فهو جاهل
 ]. ١٩٤ / ٢ : إغاثة اللهفان )[ وأفضلها وأعالها
 لَما طُعن حرام بن ملْحانَ (( : قال – اهللا عنه رضي - مالك بنِ أَنسِ عن : احلديث العاشر

- الَهكَانَ خو - و هِهجلَى وع هحضكَذَا ، فَنمِ هةَ قَالَ بِالدونعبِئْرِ م موقَالَ ي ثُم ، هأْسر : 
ةبالْكَع برو ترواه البخاري )) فُز . 

 : بعض فوائد احلديث
 . للحديث قصةٌ طويلةٌ فيها فقه كبري ومعاين مجةٌ، وما ذكر هنا هو بعضها : األوىل
 . حصول الشهادة للمسلم وإن قُتلَ غدراً بغري مواجهة : الثانية
 . بيل اهللا أعظم فوزٍ للمسلم، فليحرص عليها الصادقون أن نيل الشهادة يف س : الثالثة
. حتقري اجلراح يف سبيل اهللا وآالمها بالنظر للفرح بتحصيل الشهادة وفوزها : الرابعة
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 : يؤ الصحابة واستعدادهم لوداع الدنيا يف كلِّ حلظة فما أن طُعن حىت نطق بقوله : اخلامسة
 . فكن مثلهم . فزت ورب الكعبة

باب 
 الشهداء ال يفتنون يف قبورهم

 عن راشد بنِ سعد عن رجلٍ من أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه : احلديث احلادي عشر
لَّمسلًا قَالَ وجهِ : أَنَّ رإِلَّا الش مورِهي قُبونَ فنفْتي نِنيمؤالُ الْما بم ولَ اللَّهسا ري قَالَ ؟ يد : 

 رواه النسائي، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة، وابن )) كَفَى بِبارِقَة السيوف علَى رأْسه فتنةً ((
 . أيب عاصم يف اجلهاد، والديلمي، وصححه الشيخ األلباين

 : بعض معاين الكلمات
 . ملعاا : بارقة السيوف

 . سؤال القرب - واهللا أعلم – نا االختبار واالمتحان، واملراد ا ه : الفتنة
 : بعض فوائد احلديث

 . حرص الصحابة رضي اهللا عنهم على التفقُّه يف الدين ومعرفة ما ينفعهم : األوىل
 . إثبات سؤال القرب وفتنته : الثانية
 ). وجيار من عذاب القرب : ( أن الشهداء ال يفتنون يف قبورهم، وسيأيت يف حديث : الثالثة
 . شهادة يف سبيل اهللا تعاىل فضل ال : الرابعة

 – أن مالزمة اجلهاد والصرب على شدائده عالمةُ براءة من النفاق، قال السندي : اخلامسة
 فال حاجة إىل إميام أي ثبام عند السيوف وبذهلم أرواحهم هللا تعاىل دليل ( ( : - رمحه اهللا
 . اهـ ) ) السؤال

 . وقوة اإلميان حاجة ااهد إىل الصربِ ويقنيِ القلبِ : السادسة
 . ومييز اخلبيث من الطيب أن اجلهاد ابتالء يمحص الصادق من املنافق : السابعة

 متفرقات
 كان إذا أنه لو كان يف هؤالء املقتولني نفاق : معناه : ( - رمحه اهللا – قال القرطيب : أوالً

ومن ، وغان عند ذلك ألنه من شأن املنافق  الفرار والر ؛ التقى الزحفان وبرقت السيوف فروا
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 فهذا قد ، اهللا والتعصب له إلعالء كلمته محية وهيجانُ ، شأن املؤمن  البذل والتسليم هللا نفسا
 أظهر صدق ما يف ضمريه حيث برز للحرب والقتل فلماذا يعاد عليه السؤال يف

 ]. ١٦٧ : التذكرة )[ القرب؟
 قد امتحن نفاقه - واهللا أعلم - عناه م : ( هذا املعىن بقوله - رمحه اهللا - وصاغ ابن القيم : ثانياً

 فلو كان منافقا ملا صرب ببارقة السيف على ، فلم يفر ، من إميانه ببارقة السيف على رأسه
 وهاج من قلبه ، محله على بذل نفسه هللا وتسليمها له الذي فدل على أن إميانه هو ، رأسه

 صدق ما يف ضمريه فهذا قد أظهر ، دينه وإعزاز كلمته وإظهار محية الغضب هللا ورسوله
 ]. ٨١ : الروح )[ حيث برز للقتل فاستغىن بذلك عن االمتحان يف قربه

 كفى ببارقة السيوف على رأسه :" ومعىن قوله : ( - رمحه اهللا – قال العالمة ابن النحاس : ثالثاً
 أن الفتنة يف القرب بسؤال امللكني إمنا هي الختبار ما عند املرء من حقيقة اإلميان " : فتنة

 ديق، وال شك بأن من وقف للقتال ورأى السيوف تلمع وتقطع، واألسنة تربق والتص
 وخترق، والسهام ترشق ومترق، والرؤوس تندر، والدماء تثعب، واألعضاء تتطاير، والناس
 بني قتيل وجريح وطريح، فثبت على ذلك، ومل يول الدبر، ومل ينهزم وجاد بنفسه هللا تعاىل

ولَما رأَى ﴿ : ده، كما وصف اهللا املؤمنني يف قوله تعاىل إميانا به وتصديقا بوعده ووعي
 ا إِميانا الْمؤمنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّ

 ا له وفتنة، إذ لو كان عنده ، فيكفيه هذا امتحانا إلميانه واختبار ] ٢٢ / األحزاب [ ﴾ وتسليما
 شك أو ارتياب لوىل الدبر، وذهل عما هو واجب عليه من الثبات، وداخله الشك

 وإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ﴿ : واالرتياب، كما قال تعاىل
 كفي الشهيد هذا االمتحان من سؤال الفتان، واهللا ، في ] ١٢ / األحزاب [ ﴾ ورسولُه إِلَّا غُرورا

 ]. ٧٣٥ : مشارع األشواق )[ أعلم
 وظاهره اختصاص ذلك بشهيد املعركة لكن أخبار : ( - رمحه اهللا – قال املناوي : رابعاً

. اهـ ) الرباط تؤذن بالتعميم
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باب 
ما اختص اهللا به عامةَ الشهداِء من عظيم اخلصال

 صلى اهللا عليه - قَالَ رسولُ اللَّه : يكَرِب قَالَ الْمقْدامِ بنِ معد عنِ : احلديث الثاين عشر
 رى مقْعده من الْجنة ويجار وي ، أَولِ دفْعة يف للشهِيد عند اللَّه ست خصالٍ يغفَر لَه (( - وسلم

 الْياقُوتةُ منها خير ، ويوضع علَى رأْسه تاج الْوقَارِ ، اَألكْبرِ ويأْمن من الْفَزعِ ِ، من عذَابِ الْقَبر
 ويشفَّع فى سبعني من ، ويزوج اثْنتينِ وسبعني زوجةً من الْحورِ الْعنيِ ، من الدنيا وما فيها

وابن ماجه، وصححه الشيخ األلباين - ظ له واللف – رواه أمحد، والترمذي )) أَقَارِبِه ، . 
 صلى اهللا عليه - قَالَ رسولُ اللَّه : رضي اهللا عنه قَالَ الدرداِء عن أيب : احلديث الثالث عشر

 واآلجري يف أبو داود، البزار، و رواه )) يشفَّع الشهِيد فى سبعني من أَهلِ بيته (( : - وسلم
 . بان، والبيهقي، وصححه األلباين وابن ح الشريعة،

 : بعض معاين الكلمات
 ب ـ يلَةُ والرذيلَةُ أو قد غَلَ ـ اخلَلَّةُ والفَض : اخلصلة : مجع خصلة، قال يف القاموس : خصال

اهـ فاملقصود هنا أن للشهيد ست فضائل وخالل على الفَضيلَة . 
 ، يدة بياض العني الشديدة سوادها وهي الشد ، أي نساء اجلنة واحدا حوراء : احلور العني

ني مجع عيناء وهي الواسعة العني والع . 
 : بعض فوائد احلديث

 فيه ما اختص اهللا به الشهيد من الفضائل العظيمة من أول مقتله حىت منتهى : األوىل
 . مستقره

 . فضل الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل : الثانية
 . له حىت شفَّعه يف سبعني من أهل بيته إكرام اهللا للشهيد بتعدي فض : الثالثة
 . مغفرة كل ذنوب الشهيد وحموها عند أول صبة من دمه إال ما استثين منها وسيأيت : الرابعة

 اهللا بإلباسه كافأه ملا سعى الشهيد يف بذل روحه إلعزاز الدين ورفعته وتعظيمه : اخلامسة
. ففيه  معىن اجلزاء من  جنس العمل تاج الوقار الذي هو سبب العزة والعظمة والشرف،
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 متفرقات
 ، ) باب في ثَوابِ الشهِيد : ( رواه الترمذي حتت : - رمحهم اهللا – بعض تبويبات األئمة : أوالً

 : ، واحلديث الثاين عند أيب داود ). باب فَضلِ الشهادة في سبِيلِ اللَّه : ( وابن ماجه حتت
) شي هِيدي الشاب فب ( حتت ، وعند ابن حبان ) فَّع : فَعشي ةاميي الْقف هِيدبِأَنَّ الش انيالْب كْرذ 

هتيلِ بأَه نم نيعبي سف .( 
 بطريق الزوجية ثنتني وسبعني ى يزوج أي يعط و : ( - رمحه اهللا – قال املال على قاري : ثانياً

 وحيمل على أن ، إىل أن املراد به التحديد ال التكثري يف التقييد بالثنتني والسبعني إشارة ، زوجة
 ]. ٤٨١ / ١١ : مرقاة املفاتيح )[ وال مانع من التفضل بالزيادة عليها ى هذا أقل ما يعط

باب 
 ما يكرِم به رب العزة بعض الشهداِء زيادةً يف الفضل

 يل رسول اهللا صلى قال : قال - رضي اهللا عنه – عن جابر بن عبد اهللا : احلديث الرابع عشر
 ما كَلَّم : لَا أُبشرك بِما لَقي اللَّه بِه أَباك قَالَ قُلْت بلَى يا رسولَ اللَّه قَالَ أف : (( اهللا عليه وسلم

 تمن علَي وأَحيا أَباك فَكَلَّمه كفَاحا فَقَالَ يا عبدي ، اللَّه أَحدا قَطُّ إِلَّا من وراِء حجابٍ
 إِنه قَد سبق مني أَنهم إِلَيها : يا رب تحيِينِي فَأُقْتلَ فيك ثَانِيةً قَالَ الرب عز وجلَّ : أُعطك قَالَ

 رواه )) ﴾ بِيلِ اللَّه أَمواتا ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في س ﴿ : وأُنزِلَت هذه الْآيةُ : لَا يرجعونَ قَالَ
 حسن غريب، وابن ماجه، وابن حبان، وابن خزمية، : وقال - واللفظ له – الترمذي

 . وغريهم، ورواه أمحد، واحلميدي، وأبو يعلى خمتصراً، وحسنه األلباين واألرناؤط
 : بعض معاين الكلمات

 . حجاب وال رسولٌ وبينه أي مواجهةً ليس بينه : كفاحاً
 : بعض فوائد احلديث

 . فضلُ تبشري املؤمن باخلريِ وتفريج الغم عنه : األوىل
 . مبا شاء مىت شاء وكيف شاء سبحانه إثبات صفة الكالم هللا عز وجل، وأنه يتكلم : الثانية
 وفيه فضيلة ( ( : سعة فضل اهللا عز وجل وأنه خيص به من يشاء من عباده، قال العيين : الثالثة

. اهـ ) ) تسمع لغريه من الشهداء يف دار الدنيا عظيمة مل
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 نفَى النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يكون اهللا قد كلَّم أحداً مواجهةً قبل عبد اهللا بن : الرابعة
 بعده، من الشهداء ولكن مل ينف إمكان وقوع ذلك ألحد - رضي اهللا عنه – حرامٍ

 . النفي إليه توجهاً بيناً، واهللا أعلم فتخصيصه بالذكر ال ينفي وقوع مثله ملن مل يتوجه
 مع – عظم مرتلة من يقتل يف سبيل اهللا تعاىل حيث مل يتمن، عبد اهللا بن حرامٍ شيئاً : اخلامسة

 إال أن يعاد إىل الدنيا ليقتل مرةً أخرى، - أن من يكلِّمه رب العزة خالق كلِّ شيٍء ومالكه
 !. إال بعد معاينته فلله كم يف الشهادة من سر ال يدرك كنهه

 أن حياةَ الربزخ ختتلف عن احلياة الدنيا، فال تقاس عليها يف شيء، وهلذا قال عبد : السادسة
 أي تردين حياً إىل الدنيا، وإال فهو حي يف الربزخ حياة الشهداء يكلِّم اهللا ) حتييين ( اهللا

 ، وإال فالشهداء أحياء ، أي أحيين يف الدنيا ( ( : - رمحه اهللا – سبحانه ويسأله، قال السندي
 . اهـ ) ) وهو حي يتكلم فكيف يطلب اإلحياء وهو حتصيل احلاصل

 . منقبة عظيمة لعبد اهللا بن حرامٍ رضي اهللا عنه : السابعة

 متفرقات
 ذكْر الْبيان بِأَنَّ اللَّه جلَّ : ( عند ابن حبان حتت : - رمحهم اهللا – بعض تبويبات األئمة : أوالً

 باب فَضلِ : ( ابن ماجه حتت ، و ) م عبد اِهللا بن عمرِو بنِ حرامٍ بعد أَنْ أَحياه كفَاحا وعالَ كَلَّ
بِيلِ اللَّهي سف ةادهالش .( 

 للقتال وحرص على نيل الشهادة ذلك اليوم - رضي اهللا عنه – خرج عبد اهللا بن حرام : ثانياً
 ن عليه دين كثري حىت اهتم له ابنه بعده، ومل ينكر عليه صلى اهللا عليه وسلم، وكا بعلم النيب

 ومل مينعه من الغزو ألجل دينه، بل نال هذه خروجه مع علمه بذلك، صلى اهللا عليه وسلم
 املنقبة العظيمة اليت ال يعدهلا شيٌء ومل تكن ألحد قبله، فإما أن يكون ذلك قبل ورود

 وإما أن يستثىن من ذلك من ال جيد رواه مسلم، " ن يغفر للشهيد كل ذنبٍ إال الدي : " حديث
 مبرتلة الكفيل، أو يقال إن غزوة أحد كان على قضائه كفيالً؛ ألن ابنه جابراً وفاًء أو أقام

 وعليه فال جيب – كما أشار إىل ذلك شيخ اإلسالم - القتال فيها فرض عنيٍ للدفع عن املدينة
 احلالِ يغفر له كلُّ ذنبٍ حىت الدين ما مل يكن ترك استئذان الدائن، وأن من قُتل يف مثل هذه

. القضاء عن تفريط واهللا أعلم
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 نص علَيه ، وإِنْ ترك وفَاًء ، أَو أَقَام كَفيلًا، فَلَه الْغزو بِغيرِ إذْن : ( - رمحه اهللا – قال ابن قدامة
 ه بن حرامٍ أَبا جابِرِ بنِ عبد اللَّه خرج إلَى أُحد، وعلَيه أَحمد في من ترك وفَاًء، لأَنَّ عبد اللَّ

لَيع لَّى اللَّهص بِيالن هذُمي لَمو ،بِيلْمِ النبِع هناب هنع اهقَضو ،هِدشتفَاس ،ريكَث نيلَى دع لَّمسو ه 
 ما زالَت الْملَائكَةُ تظلُّه بِأَجنِحتها ، حتى " : ه، بلْ مدحه، وقَالَ ذَلك، ولَم ينكر فعلَ

وهمتفَعر " ، ابِرج نِهابقَالَ لو : " رعاك أَشا أَبيأَح ا ت أَنَّ اللَّهفَاحك هكَلَّماهـ ") و . 
 حيث إن الشهداء أحياٌء بنص " ك أحيا أبا : " قد كان أشكل علي قوله يف احلديث : ثالثاً

 اآلية ال سيما وأا نزلت أول ما نزلت يف شهداء أحد الذين منهم عبد اهللا بن حرام، فما
 ساق فيه - رمحه اهللا – اري الق وجه إحيائه وهو حي أصالً؟ فوجدت كالماً ذكره املال علي

 ذا احلديث وبني فإن قلت كيف اجلمع بني ه : ( اإلشكال نفسه وأجاب عليه بشيٍء فقال
 قيل : فقال املظهر ؟ التقدير هم أحياء فكيف حييا احلي ألن ؛ " بل أحياء عند رم " : قوله تعاىل

 ، جعل اهللا تعاىل تلك الروح يف جوف طري خضر فأحيا ذلك الطري بتلك الروح فصح اإلحياء
 اهـ، وما ذكره هو من ) أو أراد باإلحياء زيادة قوة روحه فشاهد احلق بتلك القوة

 . التخرجيات احملتمالت فاهللا تعاىل أعلم
ها، أي أحياه هو حياةُ " أحيا أباك : " وحيتمل أن قوله : قلتالشهداء املذكورة يف اآلية نفس 

 بالشهادة كما أحيا غريه، مث خصه مبزية تكليمه كفاحاً، ويشهد لذلك ذكر آية آل عمران
 – اهللا عليه وسلم حبياة الشهداء آخر احلديث، فيكون مساق احلديث إخباراً من النيب صلى

 عموماً، وإمنا ذُكرت حياة والد جابرٍ ملا سريتب عليها من - ومنهم عبد اهللا بن حرام
 . اخلصيصة اليت ميزته واهللا تعاىل أعلم

 يريد بذلك ن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم وحيتمل أ : ( وكتب يل أحد العلماء يف هذا
 ن يف اآلية، ليس ن أباك يف أولئك الشهداء املذكوري ح بإخباره بأ تسلية جابر وتبديل مهه بالفر

 اهـ ). اهللا خارجاً منها، والعلم عند
 ألنه وجد لذة بذله لنفسه حني ا ومتنيه أن حيي : ( - رمحه اهللا – قال احلكيم الترمذي : رابعاً

 املعىن ، وهذا ) خاطئة قد تدنست بالذنوب فأحب أن يبذهلا ثانية طاهرة قتل وإمنا بذل نفساً
. يلحق أيضا بتمين رجوع الشهيد إىل الدنيا ليقتل عشر مرات ملا يرى من فضل الشهادة
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باب 
 مبادرة احلور العني ونزوهلن إىل الشهيد وملَّا يرفع من مصرعه

 اهللا عليه أَنَّ رجال أَسود أَتى النبِي صلى : (( عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه : احلديث اخلامس عشر
 يا رسولَ اللَّه ، إِني رجلٌ أَسود ، منتن الريحِ ، قَبِيح الْوجه ، الَ مالَ لي ، : وسلم ، فَقَالَ

 النبِي في الْجنة ، فَقَاتلَ حتى قُتلَ ، فَأَتاه : فَإِنْ أَنا قَاتلْت هؤالِء حتى أُقْتلَ ، فَأَين أَنا ؟ قَالَ
 قَد بيض اللَّه وجهك ، وطَيب رِحيك ، وأَكْثَر مالَك ، وقَالَ : صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ

رِهيغل ذَا أَوهل : هنيلُ بخدت ، وفص نم ةً لَهبج هتعازنيِ ، نورِ الْعالْح نم هتجوز تأَير لَقَد 
هتبج نيبوقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه : رواه احلاكم وقال )) و ، 

 ، ورواه البيهقي يف ) ٤١٩ / ٢ : تاريخ اإلسالم ( ، وصححه أيضاً يف على شرط مسلم : الذهيب
 . ، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب ) ٣٠٣ / ٤ دالئل النبوة (

 : بعض فوائد احلديث
 فَإِنْ أَنا : " استيثاق الصحابة من أن طريق القتال الذي يسلكونه خامتته اجلنة، لقوله : وىل األ

 . ، ففيه ضرورة أن يكون ااهد على بينة من أمر قتاله " قَاتلْت هؤالِء حتى أُقْتلَ ، فَأَين أَنا؟
 فيه معىن قول النيب صلى ما ذكره الرجل من صفاته، مث ما نال من الفوز والكرامة : الثانية

 إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وال أموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم : ( اهللا عليه وسلم
 . رواه مسلم ) وأعمالكم

 . فضل الشهادة يف سبيل اهللا وأا سبب دخول اجلنة، واجلهاد باا : الثالثة
 ألجل أن أقتلَ، وحيتمل أن هنا تعليلية يعين ) حىت ( أن تكون حيتمل " حىت أقتل " قوله : الرابعة

 تكون غائية، أي أثبت وأستمر يف قتاهلم إىل أن أقتلَ، فعلى األول تدل على جواز القتال طلباً
 للشهادة وقصداً هلا، وعلى الثاين تدل على هذا وعلى فضل الثبات واملصابرة واالستمرار يف

 . اجلهاد
 النيب صلى اهللا عليه وسلم مل حيمل ما تغليب إحسان الظن باملسلمني، وذلك أن : اخلامسة

 على طلبه القتل تضجراً من حاله وال جزعاً – " ال مال يل " ومنها – ذكره الرجل من أوصافه
 . من ضائقته، بل أجراه على السالمة يف القصد والصدق يف الطلب

. مبادرة نزول احلور العني لزوجها الشهيد قبل محله من مصرعه : السادسة
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 متفرقات
 ) ٢٠٠ : شرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور ( احلديث ذكره السيوطي يف كتابه : أوالً
 الترغيب يف : ( ، وساقه املنذري يف الترغيب والترهيب حتت باب ) باب فضل الشهيد : ( حتت

 ). الشهادة وما جاء يف فضل الشهداء
 أخرجه أبو : ال آخر ع ج ( : الرجل املذكور يف احلديث امسه جِعال، قال ابن األثري : فائدة

 ال أدري هو ذاك املتقدم أم ال؟ وروى بإسناده عن جماهد عن : بن منده، وقال ي موسى عل
 لت ت يا رسول اهللا أرأيت إن قا : جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : ابن عمر قال

 فكيف : ، قال " نعم : " بني يديك حىت أقتل، يدخلين ريب عز وجل اجلنة وال حيقرين؟ قال
 ومضى، فقاتل، فاستشهد، فمر به رسول ! وأنا مننت الريح، أسود اللون، خسيس يف العشرية

 ". اآلن طيب اهللا رحيك، يا جعال، وبيض وجهك : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
 هذا غري األول؛ ألن األول قد روي عنه، عن النيب صلى اهللا عليه : ) القائل ابن األثري ( قلت

 ١ : أسد الغابة )[ . قتل يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو غريه وسلم، وهذا
/ ١٧٩ [ 

 بن سراقة ا ال أدري هو ذا يعين : قال أبو موسى بعد أن ذكره غري منسوب : ( قال ابن حجر
 : قد ذكره الصفار يف كتاب األنساب فقال : قلت ، بل هو غريه : وقال بن األثري ، أو غريه

 . اهـ ) أعلم احلبشي فظهر أنه غريه واهللا
 حينما كنا يف السجن حدثين أحد إخواننا السجناء العباد حديثاً مسعته أُذناي ووعاه : طريفة

 قليب، وذلك أن األمريكان قد أخذوه يف يومٍ شات شديد الربد يف كابل، فأدخلوه غرفة
 ه أحد أشقيائهم امسنتية ضيقة وفجأةً سكبوا عليه ماًء بارداً وبدؤوا يركلونه بأرجلهم مث خنق

 فأغمي عليه أو كاد ففي تلك احلالة رأى امرأتني غايةً يف اجلمال ، خنقاً وجد معه ريح املوت
 ترتالن بسرعة من السماء حنوه فضربه أحد اجلنود ضربةً أفاقته وأيقظته فانقطع عنه ما رأى

 عنه وعن سائر أسرى ونسأل اهللا أن يفرج ! من احلُمر املستنفرة وإذا به مل يزل بني خانقيه
 . املسلمني

 رأَيت في ( : قال ، عثْمان الْجوعي قَاسم بنِ روى البيهقي يف شعب اإلميان بسنده عن
هللَى قَوع زِيدلَا ي وفَإِذَا ه هنقَربت ملًا فَتجر تيلَ الْبوح افةَ : الطَّواجح تيقَض مالله
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و اجِنيتحالْم قْضت ي لَمتاجح . لَه ذَا الْكَلَامِ : فَقُلْتلَى هع زِيدلَا ت ا لَكفَقَالَ ؟ م : ثُكدأُح : 
 رفَقَاء من بلْدان شتى، غَزونا أَرض الْعدو فَاستؤسرنا كُلُّنا، فَاعتزِلَ بِنا لَتضرب كُنا سبعةَ

 مفَتحة علَيها سبع جوارٍ من الْحورِ الْعنيِ علَى اِء، فَإِذَا سبعةُ أَبوابٍ رت إِلَى السم أَعناقُنا، فَنظَ
 م رجلٌ منا فَضرِبت عنقُه، فَرأَيت جارِيةً في يدها منديلٌ، قَد هبطَت د كُلِّ بابٍ جارِيةٌ، فَقُ

 حتى ضرِبت أَعناق ستة، وبقيت أَنا، وبقي باب وجارِيةٌ، فَلَما قَدمت لتضرب إِلَى الْأَرضِ
 ! أَي شيٍء فَاتك يا محروم : عنقي، استوهبنِي بعض رِجاله فَوهبنِي لَه، فَسمعتها تقُولُ

 أُراه أَفْضلَهم، : " قَالَ قَاسم بن عثْمانَ ) نا يا أَخي متحسر علَى ما فَاتنِي وأَغْلَقَت الْباب، وأَ
" لأَنه رأَى ما لَم يروا وترِك يعملُ علَى الشوقِ

باب 
 دخول الشهيد اجلنةَ إثر مقتله وأنه يطَعم فيها ويشرب ويسرح

 ولَا تحسبن الَّذين ﴿ سأَلْنا عبد اللَّه عن هذه الْآية : ن مسروقٍ قَالَ ع : احلديث السادس عشر
 أَما إِنا قَد سأَلْنا عن ذَلك فَقَالَ : قَالَ ﴾ قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ

 جوف طَيرٍ خضرٍ لَها قَناديلُ معلَّقَةٌ بِالْعرشِ تسرح من الْجنة حيثُ شاَءت أَرواحهم في (( :
 أَي : قَالُوا ؟ هلْ تشتهونَ شيئًا : فَاطَّلَع إِلَيهِم ربهم اطِّلَاعةً فَقَالَ ، ثُم تأْوِي إِلَى تلْك الْقَناديلِ

 فَلَما رأَوا ، فَفَعلَ ذَلك بِهِم ثَلَاثَ مرات ، ! ونحن نسرح من الْجنة حيثُ شئْنا شيٍء نشتهِي
 يا رب نرِيد أَنْ ترد أَرواحنا في أَجسادنا حتى نقْتلَ في : أَنهم لَن يتركُوا من أَنْ يسأَلُوا قَالُوا

كبِيلرِكُوا سةٌ تاجح ملَه سأَى أَنْ لَيا رى فَلَمرةً أُخررواه مسلم، والترمذي وقال )) م : 
 . ، وابن ماجه، والطرباين، وغريهم حسن صحيح

 : بعض فوائد احلديث
 ثبوت احلياة للشهداِء بعد مقتلهم، وأا حياةٌ حقيقية فيها رزق وفرح وسرح : األوىل
وكالم . 
 . فضلُ الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل : الثانية
 عالء إل أن هذا الفضل إمنا هو للمخلصني الذين كان قتاهلم ومقتلهم يف سبيل اهللا أي : الثالثة

. كلمة اهللا، فاآلية دالةٌ على عظم اإلخالص وأمهيته
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 مرتلة بعضِ الشهداء يف الربزخ حيث يكون مأوى أرواحهم قناديل معلَّقة علو : الرابعة
 . لعرش نسأل اهللا من فضله با

 يف سؤاله وتكراره ذلك وترغيبه عز وجل إياهم إكرام اهللا للشهداء وخماطبته هلم : اخلامسة
 . عليهم

 " إخل ... وأي شيء نشتهي : " أن الشهداء يف غاية التنعم واهلناِء حيث قالوا : السادسة
 معها الشهيد تكرار القتل مرات أن للشهادة يف سبيل اهللا تعاىل لذةً وكرامةً يتمىن : السابعة
 . ومرات

 متفرقات
 نَّ أَ بيان يف باب ( : جاء يف صحيح مسلم حتت : - رمحهم اهللا – بعض تبويبات األئمة : أوالً

يف الشهداِء أرواح اجلن ة أحياٌء هم وأن عند ر ب هم ي ر ب الترمذي على احلديث ) ونَ قُ زو بو ، 
 ). يد هِ الش وابِ يف ث اَء ا ج باب م ( : بقوله
 يف هذا مبالغة : ( قال " هل تشتهون شيئاً : " يف قوله - رمحه اهللا – قال اإلمام النووي : ثانياً

 ، سؤال الزيادة يف خيطر على قلب بشر مث رغبهم إذ قد أعطاهم اهللا ما ال ؛ وتنعيمهم إكرامهم
 أن يرجع أرواحهم أنه البد من سؤال ا فسألوه حني رأو ، فلم جيدوا مزيدا على ما أعطاهم

 ، سبيل اهللا يف سبيل اهللا تعاىل ويستلذوا بالقتل يف إىل أجسادهم ليجاهدوا ويبذلوا أنفسهم
 . اهـ ) واهللا أعلم

 ه اهللا عليه أو ظَ ف منه هللا ح وكل من خرج عن شيٍء : ( - رمحه اهللا – قال ابن القيم : ثالثاً
 فوسهم هللا جعلهم اهللا أحياء عنده وهلذا ملا خرج الشهداء عن ن ؛ أعاضه اهللا ما هو أجل منه

 وعوضهم عن أبدام اليت بذلوها له أبدان طري خضر جعل أرواحهم فيها تسرح يف ، يرزقون
 وملا تركوا مساكنهم له عوضهم ، اجلنة حيث شاءت وتأوي إىل قناديل معلقة بالعرش

 . اهـ ) مساكن طيبة يف جنات عدن ذلك الفوز العظيم
 أن املسئول عن هذه اآلية الذي - واهللا أعلم - والظاهر : ( - اهللا رمحه – وقال أيضاً : رابعاً

 وأن ، وحذفه لظهور العلم به ، هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أشار إليه ابن مسعود
 قال رسول اهللا صلى : وقد كان ابن مسعود يشتد عليه أن يقول ، الوهم ال يذهب إىل سواه

 وكان كثريا ما يقول ألفاظ احلديث ، وتغري لونه ، د وكان إذا مساه أرع ، اهللا عليه وسلم
- فكأنه " أو قريبا من هذا ، أو شبه هذا : " وقال ، وإذا رفع منها شيئا حترى فيه ، موقوفة
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 فلم يذكر رسول ، وخاف أن ال يؤديه بلفظه ، جرى على عادته يف هذا احلديث - واهللا أعلم
 اهللا صلى اهللا ا يسألون عن معاين القرآن رسولَ إمنا كانو والصحابةُ ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ]. ٢٦ / ٢ : ذيب سنن أيب داود )[ عليه وسلم
 رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه قَالَ : قَالَ رضي اهللا عنهما عن ابنِ عباسٍ : احلديث السابع عشر

لَّمسلَ اللَّ (( : وعج دبِأُح كُمانوإِخ يبا أُصلَم ارهأَن رِدرٍ تضرٍ خطَي فوي جف مهاحوأَر ه 
 فَلَما وجدوا ، وتأْوِي إِلَى قَناديلَ من ذَهبٍ معلَّقَة في ظلِّ الْعرشِ ، الْجنة تأْكُلُ من ثمارِها

 لئَلَّا ؛ إِخواننا عنا أَنا أَحياٌء في الْجنة نرزق من يبلِّغُ : طيب مأْكَلهِم ومشربِهِم ومقيلهِم قَالُوا
ادي الْجِهوا فدهزبِ ، يرالْح دنكُلُوا عنلَا يلَ ، وزقَالَ فَأَن كُمنع مهلِّغا أُبأَن هانحبس فَقَالَ اللَّه 

لُوا : اللَّهقُت ينالَّذ نبسحلَا تو﴿ ةرِ الْآياٌء﴾ إِلَى آخيلْ أَحا باتوأَم بِيلِ اللَّهي سرواه أمحد، )) ف 
 رواه ، ووافقه الذهيب، و صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه : وأبو داود، واحلاكم وقال

 . البيهقي، والضياء املقدسي بألفاظ متقاربة
 : بعض فوائد احلديث

 . ويكلَّمون لون ويشربون ويكلِّمون ثبوت حياة الشهداء وأم يأك : األوىل
 . أن القناديل املعلَّقة يف ظل العرش من الذهب : الثانية
 ترد أار اجلنة من املاء ( ( : استمتاعهم بأار اجلنة ومثارها وظالهلا، قال املال القاري : الثالثة

 . اهـ ) ) واللنب والعسل والشراب الطهور
 . ريقه وغُنب الزاهد فيه الناكل عنه املضيع له عظم عبادة اجلهاد وفوز سالك ط : الرابعة

 حرص شهداء الصحابة على إيصال اخلري إلخوام حىت أخرب اهللا عنهم وبلَّغ : اخلامسة
 . رسالتهم
 : استيقان املرء بعاقبة الشهادة تقويه على عبادة اجلهاد وختفف عنه شدائده لقوهلم : السادسة

 ". إخل . .. ليت إخواننا يعلمون مبا صنع اهللا "
. فضل شهداء أحد وعلو مرتلتهم : السابعة
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 متفرقات
 باب : ( البيهقي حتت و ، ) فَضلِ الشهادة يف باب : ( احلديث بوب عليه أبو داود بقوله : أوالً

 . ) فَضلِ الشهادة فى سبِيلِ اللَّه عز وجلَّ
 شهداء أبدام له حىت مزقها أعداؤه شكر هلم ملا بذل ال : ( - رمحه اهللا – قال ابن القيم : ثانياً

 إىل وتأكل من مثارها ، أقر أرواحهم فيها ترد أار اجلنة خضراً ذلك بأن أعاضهم منها طرياً
 . اهـ ) يوم البعث فريدها عليهم أكمل ما تكون وأمجله وأاه

*** 
 رجلٌ للنبِي صلَّى قال : (( ما قَالَ جابِر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه عن : احلديث الثامن عشر

دأُح موي لَّمسو هلَيع ا : اللَّهأَن نفَأَي لْتإِنْ قُت تأَيقَالَ ؟ أَر : ةني الْجف ، ثُم هدي يف اترمفَأَلْقَى ت 
 . قي رواه أمحد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والبيه )) قَاتلَ حتى قُتلَ

 : بعض فوائد احلديث
 استيثاق الصحابة رضي اهللا عنهم من سالمة مآهلم يف جهادهم، وأنه طريق حمقَّق : األوىل
 . للجنة
 وفيه ما ( ( : حرص الصحابة رضي اهللا عنهم البالغ على نيل الشهادة، قال ابن حجر : الثانية

 . اهـ ) ) اء مرضاة اهللا كان الصحابة عليه من حب نصر اإلسالم والرغبة يف الشهادة ابتغ
 . فيه ثبوت اجلنة للشهيد وأنه يكون فيها مبجرد مقتله : الثالثة
 . احتقار احلياة الدنيا وازدراؤها يف نظر الصحابة : الرابعة

 قوة يقينهم رضي اهللا عنهم خبرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومبا سيؤولون إليه بعد : اخلامسة
 . الشهادة
 . اهد حبسن العاقبة يستسهل صعاب اجلهاد ويستهني مبخاطره حبسب يقني ا : السادسة

 متفرقات
 : ، وعند النسائي حتت ) هيد للش ة باب ثبوت اجلن ( : احلديث يف صحيح مسلم حتت : أوالً

 باب جوازِ انفراد الرجلِ : ( ، وذكره البيهقي حتت ) ثَواب من قُتلَ في سبِيلِ اللَّه عز وجلَّ (
 بِالَد الْعدو استدالَالً بِجوازِ التقَدمِ علَى الْجماعة وإِنْ كَانَ اَألغْلَب أَنها يف والرجالِ بِالْغزوِ

لُهقْتتس .(
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 كان يأكل منهن ومل يطمئن لألكل مسارعة للجهاد، : ( - رمحه اهللا – قال ابن عالن : ثانياً
 . اهـ ) للخريات واستباقاً ملرضاة اهللا عليه أكل تلك احلباب مسارعةً مث مل يرض بالصرب مدة

 أي مبادرة إىل الشهادة وسعادة دخول " فألقى مترات يف يده : (" القاري وقال املال علي
 . اهـ ) اجلنة

باب 
 القتيلُ يف سبيل اهللا مع أول زمرة تدخل اجلنة بغري حساب وال عذاب

 سمعت : قالَ الْعاصِ رضي اللَّه عنه ه بن عمرِو بنِ اللَّ عبد عن : احلديث التاسع عشر
 إِنَّ أَولَ ثُلَّة تدخلُ الْجنةَ الْفُقَراُء الْمهاجِرونَ ، (( : يقُولُ رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم

 طَاعوا ، وإِنْ كَانت لرجلٍ منهم حاجةٌ إِلَى الَّذين تتقَى بِهِم الْمكَارِه ، إِذَا أُمروا سمعوا وأَ
 جنةَ السلْطَان ، لَم تقْض لَه حتى يموت وهي في صدرِه ، وإِنَّ اللَّه تعالَى يدعو يوم الْقيامة الْ

 ي الَّذين قَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه ، وقُتلُوا في سبِيلي ، أَين عباد : ، فَتأْتي بِزخرفها ورِيها ، فَيقُولُ
ةَ ، فَينلُوا الْجخي ، ادبِيلي سوا فداهجي ، وبِيلي سأُوذُوا فابٍ وسرِ حيا بِغهلُونخال دو 

 ح لَك اللَّيلَ والنهار ، ونقَدس لَك من ربنا نحن نسب : عذَابٍ فَتأْتي الْمالئكَةُ ، فَيقُولُونَ
 ي ، هؤالِء الَّذين قَاتلُوا في سبِيل : هؤالِء الَّذين آثَرتهم علَينا ؟ فَيقُولُ الرب تبارك وتعالَى

مفَنِع ، متربا صبِم كُملَيع المابٍ سكُلِّ ب نكَةُ مالئالْم هِملَيلُ عخدي ، فَتبِيلي سأُوذُوا فو 
 ، حديثٌ صحيح اِإلسناد، ولَم يخرجاه : وقال - واللفظ له – رواه احلاكم )) عقْبى الدارِ

 . والطربي، والبيهقي يف الشعب، وغريهم ووافقه الذهيب، ورواه أمحد،
 قُلْت للنبِي صلَّى اللَّه : معاوِيةَ قَالَت حدثَنا عمي قَالَ بِنت حسناَء عن : احلديث العشرون

ةني الْجف نم لَّمسو هلَي؟ ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن )) : النيب ةني الْجي ، فف هِيدالشو 
ةنالْج ، ةني الْجف لُودوالْمو ، ةني الْجف يدئالْورواه أمحد، وأبو داود، وابن أيب شيبة، وأبو )) و 

 إسناده حسن، وصححه : نعيم األصبهاين يف معرفة الصحابة، وابن عبد الرب، وقال ابن حجرٍ
. زار عن ابن عباسٍ، والطرباين يف الكبري عن األسود بن سريع األلباين، ورواه أيضاً الب
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باب 
 متين أكرم اخللق صلى اهللا عليه وسلم تكرر القتل يف سبيل اهللا لشرفه

 عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا : احلديث احلادي والعشرون
 ه لَوددت أَني أُقْتلُ في سبِيلِ اللَّه ثُم أُحيا ثُم أُقْتلُ ثُم والَّذي نفِْسي بِيد : (( عليه وسلم يقول

 . متفق عليه )) أُحيا ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا ثُم أُقْتلُ
 : بعض فوائد احلديث

 فضل الشهادة يف سبيل اهللا حيث متىن أكرم اخللق صلى اهللا عليه وسلم أن يناهلا : األوىل
 وقد متىن صلى اهللا عليه وسلم إعالما بدرجة ( ( : - رمحه اهللا – الباجي أبو اليد راً، قال مرا

 . اهـ ) ) الشهادة وحتريضا ألمته عليها وإعالما هلم مبا فيها
 تأكيد هذا التمين بقسمه صلى اهللا عليه وسلم على ذلك إيذاناً بشرف الشهادة : الثانية

 . يف طلبها واحلرص عليها وترغيباً
 وفيه إباحة متين اخلري ( ( : جواز أن يتمىن املرء ما يعلم عدم وقوعه، قال ابن عبد الرب : ة الثالث

 . اهـ ) ) والفضل من رمحة اهللا مبا ميكن وما ال ميكن
 أمهية حرص املسلم على اخلري وعقد النية عليه وإن كان متعذِّراً، فما مل يبلغه عمله : الرابعة

 وددت حصول كذا من اخلري وإن علم : قوله ( ( : رقاين بلغته نيته فيثاب على ذلك، قال الز
 . اهـ ) ) واألجر يقع على قدر النية ، والرغبة فيه ، اخلري حمبة ألن فيه إظهار ؛ أنه ال حيصل

 متفرقات
 باب ما جاَء في : ( ، ويف ) الشهادة باب متين : ( بوب البخاري على احلديث بقوله : أوالً

نمت نمي ونمةَ التادهل : ( ، وذكره النسائي حتت ) ى الشي الْقَتنماب تالَى بعت بِيلِ اللَّهي سف ( ، 
 ) باب تمنى الشهادة ومسأَلَتها : ( والبيهقي حتت

 وهذا احلديث إمنا معناه الذي من أجله خرج : ( قال ابن عبد الرب عن هذا احلديث : ثانياً
 وقد علمنا أن ذلك ال حييط به كتاب ، الشهادة يف سبيل اهللا وفضلُ تلِ الق وفضلُ اجلهاد فضلُ

]. ٣٤٠ ١٨ : التمهيد )[ . فكيف أن جيمع يف باب واهللا املوفق للصواب



 ] ٣٤ [ .............................. ................. األربعون يف فضل الشهادة وطلب احلسىن وزيادة

 اهللا حفظه - ) قائد حسن ( اللييب حيىي أبو : ااهد الشيخ بقلم .................................. .................... ...................

 أن رسول اهللا كان يتمىن من أعمال : فيه من الفقه : ( - رمحه اهللا – قال ابن بطال : ثالثاً
 عليه وسلم على الوصول إىل أعلى درجات منه صلى اهللا اخلري ما يعلم أنه ال يعطاه حرصاً

 االزدياد من ثواب يف مرضات ربه وإعالء كلمة دينه، ورغبة يف لنفسه الشاكرين، وبذالً
 . اهـ ) ذلك، وقد يثاب املرء على نيته يف ربه، ولتتأسى به أمته

 ه وسلم ألنه صلى اهللا علي ؛ فضل الشهادة على سائر أعمال الرب : وفيه : ( أيضاً وقال : رابعاً
 ألن الشهداء أحياء عند رم ؛ متناها دون غريها، وذلك لرفيع درجتها، وكرامة أهلها

 مرضاة اهللا وإعزاز دينه، يف لسماحة أنفسهم ببذل مهجتهم - واهللا أعلم - يرزقون، وذلك
 يف وحماربة من حاده وعاداه، فجازاهم بأن عوضهم من فقد حياة الدنيا الفانية احلياة الدائمة

 . اهـ ) الباقية الدار
 بإثبات ) إخل ... لوددت أين أقاتل :  ( جاء يف بعض ألفاظ احلديث يف الصحيح وغريه : خامساً

 مل : ( األلف من املقاتلة، فقال أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم ويلُّ الدين العراقي يف ذلك
 وإقامة للدين، ليكون منه عمل ؛ يتمن عليه الصالة والسالم القتل يف سبيل اهللا إال بعد املقاتلة

 : طرح التثريب ")[ يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون " وهو موافق لقوله تعاىل
٤٧٩ / ٧ .[ 

اهد مع حرصه على : قلتوهذا تنبيه لطيف ونكتةٌ بديعة يلزم التفطُّن هلا، إذ ينبغي على ا 
 أن يكون - والفوز ا الشهادة، واجتهاده يف طلبها، والبحث عنها يف مظانها، وترقُّبِ نيلها

 جمتهداً يف األعمال الصاحلة مستكثراً منها مواظباً عليها، ال سيما القتال ومستلزماته
 ومكمالته من تدريبٍ وإعداد وحنو ذلك؛ ليجمع بني االزدياد من الطاعة واخلري بأعماله

 خربة وجتربة وممارسة، فال والترقِّي يف درجِ الرتب العلية بنيته وقصده، وليكمل مبا حيصله من
 يكون حرصه على الشهادة، وشدة اشتياقه هلا، واستعجاله يف طلبها سبباً يف قصور مهته
 وفتورها، فكلّما دعي لعملٍ ينتفع وينفع به استثقله بدعوى أنه قريب من الشهادة فما الفائدة

 ورٍ يف الفهم، وركود يف ، وهذا بال شك ناتج عن قص ! فرغ إليه؟ ت مما يتعلمه أو يكتسبه أو ي
 إال وجده، وما - ولو كان قبل الشهادة بلحظة - التصور، إذ ما من عملٍ صاحلٍ يقوم به

 يدريه فلعله يكون سبباً يف دخوله الفردوس األعلى، فال تعارض إذاً بني االجتهاد يف طلب
 فال ، اً كانت الشهادة واستعجال الظفر ا وبني االستمرار يف اكتساب األعمال الصاحلة أي

ي وال جيعل اجتهاده يف ) أي يف األعمال ( عل استعجاله لنيل الشهادة سبباً للزهد فيها ج ،



 ] ٣٥ [ .............................. ................. األربعون يف فضل الشهادة وطلب احلسىن وزيادة

 اهللا حفظه - ) قائد حسن ( اللييب حيىي أبو : ااهد الشيخ بقلم .................................. .................... ...................

 بل جيمع بني هذا وذاك حىت ) أي طلب الشهادة ( األعمال الصاحلة مانعاً من اجلد يف طلبها
 مام ابن العريب مين اهللا ا عليه وهو على أكمل حالٍ وأرضاه عمالً ونيةً، وما أمجل ما قاله اإل

 ولَيس علَى الْعبد أَنْ يطْلُب الشهادةَ بِأَنْ يستقْتلَ مع الْأَعداِء، ولَا بِأَنْ : ( - رمحه اهللا - املالكي
نلَكو ،وفتلْحل ملستسةُ يمكُونَ كَلتلُ لقَاتي ه يو هذْرذُ حأْخيا، ولْيالْع يه اللَّه أَلُ اللَّهس 

هلْمي عف قبا سم دعب يه اللَّهطعيو ،قَلْبِه نا مصالةَ خاده٢٢٠ / ٣ : أحكام القرآن )[ الش .[ 
*** 

 سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ : احلديث الثاين والعشرون
 نحص ي أَما واللَّه لَوددت أَني غُودرت مع أَصحابِ (( : م يقُولُ إِذَا ذُكر أَصحاب أُحد وسلَّ

 صحيح على شرط مسلم ومل : رواه أمحد، واحلاكم وقال )) الْجبلِ يعنِي سفْح الْجبلِ
 - أحد الرواة – عاصم ان وك : البيهقي يف دالئل النبوة، قال رواه ، ووافقه الذهيب، و خيرجاه
 . ، واحلديث حسن إسناده األرناؤط » لكين واهللا ما يسرين أنه كان غودر معهم « : يقول

 : بعض فوائد احلديث
 . فضل شهداء أحد رضي اهللا عنهم : األوىل
 . شدة حمبة النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم : الثانية
 أن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم كان " إخل ... إذا ذكر : " الظاهر من قول الراوي : الثالثة

 . متكرراً منه
 جواز متين حصول ما فات وانقضى إيذاناً بسمو مقامه وجليل مرتلته، قال أبو عبيد : الرابعة

 . اهـ ) ) مثلهم غودرت يعين ليتين تركت معهم شهيداً : وقوله ( ( :

باب 
 لكرامة متين الشهيد العود للدنيا ليقتل مرات ملا يعاين من ا

 عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مالك رضي اللَّه عنه بنِ أَنسِ عن : احلديث الثالث والعشرون
 ضِ من شيٍء إِلَّا ما أَحد يدخلُ الْجنةَ يحب أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا ولَه ما علَى الْأَر (( : قَالَ
هِيد الش ةامالْكَر نى مرا يمل اترم رشلَ عقْتا فَيينإِلَى الد جِعرى أَنْ ينمترواه أمحد، )) ي 

). ملا يرى من فضل الشهادة : ( ، وعند مسلم والبخاري، ومسلم
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 : بعض فوائد احلديث
 . فضل الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل : األوىل
 جوع للدنيا طلباً للقتل مرات هو من خصال الشهيد ال يشاركه فيها أحد أن متين الر : الثانية
 . غريه

 . كون الشهادة يف سبيل اهللا طريقاً مضموناً لبلوغ اجلنة : الثالثة
 التحريض على طلب الشهادة واحلرص عليها والبحث عنها يف مظانها، فما ذُكر : الرابعة

 الدنيا ليعرفوا قدرها ويتنافسوا يف حتصيلها، قال ابن هذا الفضل إال ألهل اإلميان الباقني يف
 هذا احلديث أجل ما جاء يف فضل الشهادة واحلض عليها والترغيب ( ( : - رمحه اهللا – بطالٍ
 هذا من صرائح األدلة ىف عظيم فضل ( ( : - رمحه اهللا – اهـ، وقال النووي ) ) فيها

 . اهـ ) ) الشهادة
 ت على القتيل يف سبيل اهللا؛ إذ لو كانت بِكُرباا خفّة آالم القتل وسكرات املو : اخلامسة

 . وشدائدها ملا متنوا إعادة ذوقها ومعاجلة أهواهلا
 ما - مع كل ما ذُكر عنها يف الكتاب والسنة – أن للشهادة من الفضل والكرامة : السادسة

 ال عني رأت وال أذنٌ مسعت وال خطر على قلب بشر، وأن شأا فوق ما يتصوره عقلٌ،
 . متنوا املزيد منها بتكرار القتل - اليت مل تكن هلم على بالٍ – فلما عاينوا تلك الكرامة

 أن متين عودم للدنيا ال لزيارة حبيب، وال لرؤية قريب، وال لطلب ملك، وال : السابعة
 وإمنا فقط لنيل القتل مرة بل مرات، فما عاينوه من الكرامة ، وال جلمعِ مالٍ، حتصيل جاه

 والذي صار بعد مالبستهم له ال ) الشهادة ( كلَّ ذلك وجعل مهتهم يف طلب القتل أنساهم
 من شهوات وفيه إمياء إىل أنه ال يتمىن شيئاً ( ( : يعدله شيٌء عندهم، قال املال على القاري

 . اهـ ) ) وال عيب فيهم غري أن سيوفهم : وهي ليست منها فيكون من قبيل ، الدنيا إال الشهادة

 متفرقات
 ، فالظاهر من ) باب تمني الْمجاهد أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا : ( بوب عليه البخاري بقوله : أوال

 تبويبه أن هذا الفضل ليس خاصاً بالشهيد وإمنا يعم كل جماهد سواء مات أو قتل، مع أن
 التنصيص على - زيادةً على ذكر لفظ الشهيد - لفظ احلديث مصرح بالشهيد يؤكد ذلك

أي : ( صفة القتل عند متين الرجوع إىل الدنيا، فيمكن محل املعىن على ما ذكره العيين بقوله
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 اهـ، أو أن يكون له وجه ) متىن ااهد الذي جاهد يف سبيل اهللا مث قتل رجوعه إىل الدنيا
 آخر قصده البخاري وهو أن ااهد شهيد سواء قتل أو مات بأي حتف مات كما جاء يف

 اديث، فيكون هذا الفضل العظيم ثابتاً له ما دام قد فارق الدنيا جماهداً، ويحمل بعض األح
 على األغلب املشهور ألن لفظ الشهداء ينصرف غالباً إىل املقتولني يف سبيل اهللا ) فيقتل ( قوله

 . واهللا تعاىل أعلم . وإن مل يقتصر عليهم
 رمحه – ، قال ابن حجرٍ ) عنيِ وصفَتهِن باب الْحورِ الْ : ( ورواه البخاري أيضاً بلفظ آخر حتت

 إمنا أورد حديث أنس هذا ليبني املعىن الذي من أجله يتمىن الشهيد أن : قال املهلب : ( - اهللا
 لكونه يرى من الكرامة بالشهادة فوق ما يف ؛ يرجع إىل الدنيا ليقتل مرة أخرى يف سبيل اهللا

 فتح )[ على الدنيا ألضاءت كلها أطلت إذ كل واحدة يعطاها من احلور العني لو ، نفسه
 ]. ١٥ / ٦ : الباري

 ، ورواه أبو عوانة ) باب فَضلِ الشهادة في سبِيلِ اللَّه تعالَى ( ويف صحيح مسلم حتت : ثانياً
 باب : ( ، والبيهقي حتت ) بيان ثواب الشهيد الذي يقتل يف سبيل اهللا عز وجل : ( حتت باب

ى سف ةادهلِ الشلَّ فَضجو زع ورواه ابن حبان باللفظ املذكور أعاله، وقبله بلفظ ) بِيلِ اللَّه ، : 
 ما من أحد يدخل اجلنة يسره أن يرجع إىل الدنيا إال الشهيد، فإنه حيب أن يرجع ليقتل مرة (

 ذكر البيان بأن متين الشهيد الرجوع : ( ، ورواية متين القتل عشر مرات جاءت حتت ) أخرى
 ، فالثابت هو ) بالعدد الذي ذكرت وقد يتمىن ما هو أكثر من ذلك العدد املذكور إىل الدنيا

 رجوع الشهيد إىل الدنيا ليقتل يف سبيل اهللا تعاىل، أما عدد ما يتمناه فقد يقال بأنه يقع متين
 حبسب مرتبة الشهيد يف اجلنة وما يلقاه من الكرامة، فكلما ارتفعت مرتلته وعظمت كرامة

 ن عدد ما يتمناه من القتل أكثر، فيكون فيه حتضيض على بذل اهود لنيل أعلى اهللا له كا
 درجات الشهادة، أو أن يكون ذكر املرات إمنا هو للتكثري ال خلصوص األعداد املذكورة

 . واهللا تعاىل أعلم . اهـ ) الظاهر أن املراد به الكثرة ( : كما قال املال على القاري
 لعلمه بأن - واهللا أعلم - وإمنا يتمىن أن يقتل عشر مرات : ( - ه اهللا رمح – قال ابن بطال : ثالثاً

 اهللا ويقرب منه؛ ألن من بذل نفسه ودمه ىف إعزاز دين اهللا ونصرة دينه ي ذلك مما يرض
 أعمال الرب ما تبذل فيه النفس غري اجلهاد، فلذلك يف ونبيه، فلم تبق غاية وراء ذلك وليس

. ـ اه ) عظم الثواب عليه، واهللا أعلم
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 ه اليت هي أعز األشياء نفس فلما بذل الشهيد : ( - رمحه اهللا – قال تقي الدين السبكي : رابعاً
 عينه تعاىل ما يتحمل املتحملون من ب و - إلعالء كلمته فاقتطع دوا وباعها هللا تعاىل طلباً ، إليه

 مبا جازاه سبحانه وتعاىل وهو أكرم األكرمني - وال شيء أعظم مما يتحمله الشهيد - أجله
 وأول ذلك أنه مل خيرجه من الدنيا حىت أشهده ما له من الكرامة ، تقصر عقول البشر عنه

 فريى بعينه من حيث اإلمجال ما أعد اهللا له من ، مجلة وإن مل يدرك العقل والطرف تفصيلها
 ]. ٣٤١ / ٢ : فتاوى السبكي )[ الكرامة واخلري ولذلك مسي شهيدا

باب 
 من ال يفضله النبيون إال بدرجة النبوة تفاوت مراتب الشهداء وأن منهم

 أَنَّ - وكَانت لَه صحبةٌ - عن عتبةَ بنِ عبد السلَمى رضى اللَّه عنه : احلديث الرابع والعشرون
ولَ اللَّهسلَى ثَالَثَةٌ (( : قَالَ - صلى اهللا عليه وسلم - رفِْس : الْقَتبِن جرخ نمؤلٌ مجر هالمو ه 

 خيمة اللَّه تحت عرشه الَ يفْضلُه النبِيونَ إِالَّ يف فَذَلك الْممتحن ، الْعدو فَقَاتلَ حتى يقْتل فلقي
ةوبالن ةجرا ، بِدطَايالْخوبِ والذُّن نم فِْسهلَى نع فقَر نمؤلٌ مجرلقي و دى الْعتلَ حفَقَات و 

 وقيلَ لَه ادخلْ من ، فَتلْك ممصمصةٌ محت ذُنوبه وخطَاياه إِنَّ السيف محاٌء للْخطَايا ، يقْتل
 بعضها أَفْضلُ من - ابٍ ولجهنم سبعةُ أَبو - أَبوابِ الْجنة الثَّمانِية شئْت فَإِنها ثَمانِيةُ أَبوابٍ أي

ةنالْج ابونِى أَبعضٍ يعب ، ل فَذَاكقْتى يتلَ حفَقَات هالمو فِْسهبِن جرخ قافنلٌ مجرارِ إِنَّ يف والن 
فَاقو النحمالَ ي فيرواه أمحد، والدارمي، والطيالسي، والطرباين، وابن حبان، . )) الس 

 . ، وحسنة الشيخ األلباين هذا حديث صحيح : ، وقال السيوطي - واللفظ له – لبيهقي وا
 - صلى اهللا عليه وسلم - قَالَ رسولُ اللَّه : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ : احلديث اخلامس والعشرون

 علَيهِم رِزقُهم من الْجنة بكْرةً قُبة خضراَء يخرج يف - نهرٍ بِبابِ الْجنة - الشهداُء علَى بارِقٍ ((
 صحيح اإلسناد على : رواه أمحد، والطربي، والطرباين، وابن حبان، واحلاكم وقال )) وعشيا

 . ، ووافقه الذهيب، وحسنه الشيخ األلباين، واألرناؤط شرط مسلم
 : بعض معاين الكلمات

 هي هنا دالةٌ على علو مرتلة صاحبها لكوا حتت مجعها خيام، و ، و اخليمة معروفة : خيمة اهللا
. ظل العرش



 ] ٣٩ [ .............................. ................. األربعون يف فضل الشهادة وطلب احلسىن وزيادة

 اهللا حفظه - ) قائد حسن ( اللييب حيىي أبو : ااهد الشيخ بقلم .................................. .................... ...................

 أي املشروح صدره وهو الذي امتحن اهللا قلبه للتقوى : قال املال القاري : الشهيد املمتحن
 قوله فذلك الشهيد املُمتحن هو املُصفَّى املُهذَّب : قال مشر : ( ، وقال ابن منظور . اهـ

م املخلَّص الفضةَ إِ ن نتحوروي عن جماهد يف قوله تعاىل ، ذا صفيتها وخلصتها بالنار م : 
 امتحن اُهللا قلوم : وقال أَبو عبيدة ، خلَّص اُهللا قلوم : قال " أُولئك الذين امتحن اُهللا قلوبهم "

 . اهـ ) املُمتحن املُوطَّأُ املُذَلَّلُ : وقال غريه ، صفَّاها وهذَّا
 قَرف الذنب واقْترفَه إذا : يقال . أي كَسبها : قال ابن األثري : قرف على نفسه من الذنوب

 . اهـ عمله
 أَن الشهادة يف سبيل اللّه مطهرة : املعىن : ( ممحصة مطهرة، قال ابن منظور : ممصمصة

راملاُء فيه وح قْرِقاِإلناَء املاُء إِذا ر صمصميةٌ خطاياه كما يك حىت الشهيد من ذنوبه ماح 
 . اهـ ) يطهر
 لعل املراد به : قال السندي ، و نهر ببابِ اجلَنة في حديث ابن عباسٍ : قال الزبيدي : بارق

 . اهـ املوضع الذي يربق منه النهر الذي بباب اجلنة ويظهر
 : بعض فوائد احلديث

 دون ذلك، هم ن يف اجلهاد فمنهم من هو يف أعلى عليني وم تفاوت حاالت الشهداء : األوىل
 قال علماؤنا أحوال الشهداء طبقات خمتلفة ومنازل متباينة ( ( : - رمحه اهللا – قال القرطيب

 . اهـ ) ) جيمعها أم يرزقون
 . فضل الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل : الثانية
 . تكفري الذنوب بالشهادة يف سبيل اهللا إال ما خصه الدليل وسيأيت : الثالثة
 . بالنفس واملال يف سبيل اهللا فضل اجلهاد : الرابعة

 من وختليصها ا العناية وضرورة مرتلةُ صفاِء القلوب وزكائها وطهارا ونقائها، : اخلامسة
 كاإلخالص الصاحلة باألعمال وتعمريها وحنوها، والغرور والكرب واحلسد الرياء شوائب

 قلوم اهللا تحن ام الذين أولئك ﴿ : تعاىل قال ذلك، وغري والصدق واإلخبات والتواضع
 ﴾ للتقوى

 . يقتل حىت وقاتل : لقوله القتال، يف الثبات أجر عظم : السادسة
. النبوة بدرجة إال النبيون يفضلهم ال صديقني الشهداء من أن : السابعة
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 عكس عليه، والصرب باجلهاد القيام واخلطايا بالذنوب نفسه على أسرف ملن دواء خري : الثامنة
 ومن ( : - اهللا رمحه – اإلسالم شيخ قال اجلهاد، يف له مكان ال العاصي أن من البعض يظن ما

 كتابِه في اللَّه أَخبر كَما ذُنوبه يغفر وجلَّ عز اللَّه فَإِنَّ ؛ الْجِهاد دوائه فَأَعظَم الذُّنوبِ كَثري كَانَ
هلبِقَو هانحبالَى سعتو : " رفغي لَكُم كُموباهـ ") ذُن . 

 الصرب مع والباطن الظاهر بإصالح الشهادة درجة يف العلو طلب على التحريض : التاسعة
 . والصدق
 . سبعة وللنار أبواب مثانية للجنة أن : العاشرة
 هو بل له كفارة ذلك يكون وال ويقتل وماله، بنفسه للقتال خيرج قد املنافق أن : عشرة احلادية

 . باهللا والعياذ ار الن يف
 . منه واحلذر النفاق خطر : عشرة الثانية
 بالذنوب نفسه على فاملسرف عليها، معلق واخلسران النجاة وأن النية أمر عظم : عشرة الثالثة
 . مقتولٌ مث مقاتلٌ وكالمها فهلك وخادع كذب واملنافق فنجا، قلبه صدق

 متفرقات
 إِلَّا الشهداَء يفْضلُونَ لَا الْأَنبِياَء بِأَنَّ الْبيان ذكْر ( : حتت ن حبا ابن ذكره األول احلديث : أوالً

ةجربِد ةوبلِ باب ( : حتت البيهقي وساقه ، ) فَقَطْ النفَض ةادهى الشبِيلِ فس اللَّه زلَّ عجو .( 
 بباب ر - بارقٍ على الشهداء بعض كون وهو الثاين، احلديث معىن يف العلماء اختلف : ثانياً
 – كثري ابن فقال باا، عند وإمنا اجلنة وسط ليسوا الشهداء بعض أن منه يفهم قد حيث - اجلنة
 على يكون من ومنهم اجلنة، يف أرواحهم تسرح من منهم : أقسام الشهداء ن أ وك ( : - اهللا رمحه
 هنالك، فيجتمعون النهر ذا ه إىل سريهم منتهى يكون أن حيتمل وقد اجلنة، بباب النهر هذا

 املناوي وقال ، ] ١٦٤ / ٢ : كثري ابن تفسري )[ . أعلم واهللا ويراح، هناك برزقهم عليهم ويغدى
 ما ينايف فال تبعة اجلنة دخول عن حبسهم الذين الشهداء يف وهذا ( : للقرطيب تبعاً – اهللا رمحه –
 حتت قناديل يف أو نة اجل يف تسرح خضر طيور أجواف يف أرواحهم أن أخرى أحاديث ] يف [

 يف هم والذين الشهداء عموم يف هذا لعل : رجب بن ا وقال ( : السيوطي قال ، . اهـ ) العرش
يف قتل من غري شهيد هو ن م فيه بالشهداء املراد لعل أو : قال ، خواصهم العرش حتت القناديل
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 املؤمنني سائر و أ ، شهيد بأنه النص ورد ممن وغريهم ، والغريق ، واملبطون ، كاملطعون ، اهللا سبيل
 ]. ٤٨٣ / ٤ : مسلم على الديباج )[ بصحته وشهد اإلميان حقق من على الشهيد يطلق فقد

 ورزقهم اجلنة من النهر ذلك فإن اجلنة يف كوم ينايف ال وهذا ( : - اهللا رمحه – القيم ابن وقال
 . اهـ ) منها مقاعدهم إىل يصريوا مل وإن اجلنة يف فهم اجلنة من عليهم خيرج

باب 
 يف كون الشهادة سبباً لنيل الفردوس األعلى

 وهي أُم حارِثَةَ بنِ - أَنَّ أُم الربيعِ بِنت الْبراِء أَنس بن مالك عن : احلديث السادس والعشرون
 وكَانَ - أَلَا تحدثُنِي عن حارِثَةَ يا نبِي اللَّه : أَتت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَت - سراقَةَ

بغَر مهس هابرٍ أَصدب مولَ يقُت - تربص ةني الْجفَإِنْ كَانَ ف ، تدهتاج كذَل رإِنْ كَانَ غَيو 
 )) نَّ ابنك أَصاب الْفردوس الْأَعلَى يا أُم حارِثَةَ إِنها جِنانٌ في الْجنة وإِ : (( قَالَ ، علَيه في الْبكَاِء
 . وأمحد، والطرباين، والبيهقي رواه البخاري،

 : بعض معاين الكلمات
غرب يه : قال ابن األثري : سهمامف ررعا : يقال . أي ال يغرب بفتح الراء وسكو مهس 

 . اهـ وباإلضافة وغري اإلضافة
 : بعض فوائد احلديث

 . أن اجلنة درجات وأعالها الفردوس األعلى : األوىل
 بل وإن مل خيرج له أن أعلى درجات الشهادة قد يناهلا املسلم وإن قُتلَ يف غري القتال : الثانية

 . أصالً حىت وإن كان املقتول صغرياً؛ فإن حارثةَ كان غالماً حدثاً ملَّا يبلغ احلُلُم
 . صالح األبناء مبا ينجيهم وينفعهم يف اآلخرة حرص الوالدين ينبغي أن يوجه إل : الثالثة
 . دخول الشهيد اجلنة إثر مقتله : الرابعة

 متفرقات
 : حتت ، وذكره ابن حبان ) باب من أَتاه سهم غَرب فَقَتلَه : ( بوب عليه البخاري بقوله : أوالً

 ، والبيهقي ) إن مل يرد له الْقتالَ ولَا قَاتلَ ذكْر إِجيابِ الْجنة لمن قُتلَ في الْحربِ نظارا و (
) باب من أَتاه سهم غَربٍ فَقَتلَه : ( حتت
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 هذا حنو حديث أم حرام إذ سقطت عن : قال املهلب : ( - رمحه اهللا – قال ابن بطالٍ : ثانياً
 . اهـ ) دابتها فماتت، فهذا وشبهه مما يستحق به اجلنة إذا صحت فيه النية

باب 
 هيد البحر أجر شهيدين لش

 عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه رضي اهللا عنها عن أُم حرامٍ : احلديث السابع والعشرون
 رواه أبو ) ) الْمائد في الْبحرِ الَّذي يصيبه الْقَيُء لَه أَجر شهِيد والْغرِق لَه أَجر شهِيدينِ (( : قَالَ

 صلى اهللا - ذَكَر رسولُ اللَّه (( : قَالَت : داود، والطرباين، والبيهقي، واحلميدي عنها بلفظ
 يا : قَالَت فَقُلْت . » للْمائد أَجر شهِيد، وللْغرِقِ أَجر شهِيدينِ « : غُزاةَ الْبحرِ - عليه وسلم

و زع اللَّه عاد ولَ اللَّهسر مهنلَنِى معجلَّ أَنْ يقَالَ ، ج : » مهنا ملْهعاج ماللَّه « . رحالْب تزفَغ 
تاتفَم قَطَتا فَسهتابد تبكر تجرا خواحلديث حسنه الشيخ األلباين )) فَلَم . 

 : بعض معاين الكلمات
 من رِيحِ البحرِ واضطرابِ السفينة باألمواج هو الذي يدار بِرأسه : قال ابن األثري : املائد
 . اهـ

 : بعض فوائد احلديث
 فيه حث على ( ( : احلث على الغزو يف البحر وركوبه ألجل ذلك، قال املناوي : األوىل

 . اهـ ) ) ركوب البحر للغزو
 . حرص الصحابة رضي اهللا عنهم على حتصيل أعلى درجات الشهادة : الثانية
 واز أن تسأل املرأةُ الشهادةَ يف سبيل اهللا، وجواز حتصيل أسباا بشروطها، قال ج : الثالثة

 . اهـ ) باب الدعاِء بِالْجِهاد والشهادة للرجالِ والنساِء : ( البخاري
 . أن درجات الشهادة العالية تناهلا املرأة كما يناهلا الرجل : الرابعة

 . اهللا عليه وسلم بتحقق ما أخرب به صدق نبوة النيب صلى : اخلامسة
. أن من وقصته دابته يف سبيل اهللا فهو شهيد : السادسة
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باب 
 دور الشهداء يف اجلنة أحسن الدور وأفضلها

 قَالَ النبِي صلَّى اللَّه : بنِ جندب رضي اهللا عنه قال عن سمرةَ : احلديث الثامن والعشرون
لَّمسو هلَيع : )) نسأَح يا هارلَانِي دخةَ فَأَدرجا بِي الشدعانِي فَصينِ أَتلَيجلَةَ راللَّي تأَير 

 واه البخاري وهو بعض ر )) وأَفْضلُ لَم أَر قَطُّ أَحسن منها قَالَا أَما هذه الدار فَدار الشهداِء
 . حديث طويلٍ

 : بعض فوائد احلديث
 . مرتلة الشهداء وحسن دارهم يف اجلنة علو : األوىل

 متفرقات
 ، وعند ابن حبان ) باب درجات ااهدين يف سبيل اهللا ( احلديث رواه البخاري حتت : األوىل
 ) ذكْر منازِلِ الشهداِء في الْجِنان بِثَباتهِم لَه في الدنيا : ( حتت

باب 
 ة بالصربِ واالحتسابِ وما تكفِّره من الذنوب يف نيل الشهاد
 اللَّه صلَّى اللَّه علَيه رسولَ أن : (( رضي اهللا عنه عن أَبِي قَتادةَ : احلديث التاسع والعشرون

أَفْض انَ بِاللَّهالْإِميو بِيلِ اللَّهي سف ادأَنَّ الْجِه ملَه فَذَكَر يهِمف قَام لَّمسالِ وملٌ ، لُ الْأَعجر فَقَام 
 لَه رسولُ اللَّه : فَقَالَ ؟ يا رسولَ اللَّه أَرأَيت إِنْ قُتلْت في سبِيلِ اللَّه تكَفَّر عني خطَاياي : فَقَالَ

معن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ، ابِرص تأَنو بِيلِ اللَّهي سف لْتبِرٍ إِنْ قُتدم رقْبِلٌ غَيم ِسبتحم ، ثُم 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر : قُلْت فقَالَ ؟ كَي : كَفَّرأَت بِيلِ اللَّهي سف لْتإِنْ قُت تأَيأَر 

ايطَايي خن؟ ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : رقْبِلٌ غَيم ِسبتحم ابِرص تأَنو معن 
 رواه مالك، وأمحد، ومسلم، )) فَإِنَّ جِبرِيلَ علَيه السلَام قَالَ لي ذَلك ، الدين مدبِرٍ إِالَّ

. والنسائي، وغريهم
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 ولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّ رس : عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ : احلديث الثالثون
 الْقَتلُ في : (( رواه أمحد، ومسلم، ويف لفظ له )) يغفَر للشهِيد كُلُّ ذَنبٍ إِلَّا الدين (( : قَالَ

نيٍء إِلَّا الديكُلَّ ش كَفِّري بِيلِ اللَّهس .(( 
 : بعض فوائد احلديث

 قياماً بأمر اهللا له ى اهللا عليه وسلم أصحابه على اجلهاد يف سبيل اهللا حتريض النيب صل : األوىل
 . بذلك
 . حرص الصحابة رضي اهللا عنهم على معرفة أحكام دينهم والتثبت فيها : الثانية
 ومثله كل ما هو من : ، قال العلماء تكفري الشهادة لكل الذنوب واخلطايا إال الدين : الثالثة

 . حقوق العباد
 . ضرورة التحلل من حقوق العباد والتخلص منها واحلذر من التساهل فيها : الرابعة

 إذا كانت الشهادة ال تكفِّر الدين وقد أخذ برضا الدائنِ وعلمه فألن ال تكفِّر : اخلامسة
 وإذا كان ( ( : غريه من حقوق العباد املادية واملعنوية من باب أوىل واهللا أعلم، قال الصنعاين

 . اهـ ) ) ؟ وذ برضا صاحبه فكيف مبا أخذ غصباً وباً وسلباً هذا يف الدين املأخ
 . أن املقتول الذي تكفَّر خطاياه هو من كان قتاله يف سبيل اهللا : السادسة
 فضل اجلهاد والشهادة يف سبيل اهللا حيث كُفِّرت ا مجيع اخلطايا إال حقوق بين : السابعة

 حقوق جاهد وهى تكفري خطاياه كلها إال فيه هذه الفضيلة العظيمة للم ( ( : آدم، قال النووي
 . اهـ ) ) اآلدميني

 ويف هذا ( ( : فإن جربيل قال يل ذلك، قال ابن عبد الرب : أن السنة وحي، لقوله : الثامنة
 سلم مبا يتلى من القرآن وبغريه من يرتل على النيب صلى اهللا عليه و احلديث أن جربيل كان

 . اهـ ) ) احلكمة والعلم والسنة
 . يه إشارةٌ إىل عظَم شأن الدين، والتحذير منه، وكراهة الدخول فيه مهما أمكن ف : التاسعة

 متفرقات
 سبيل اهللا كفرت خطاياه إال يف باب من قتل : ( احلديث يف صحيح مسلم حتت : أوالً

كْر ذ : ( ابن حبان حتت ، و ) باب ما جاَء من التشديد فى الدينِ : ( البيهقي حتت عند و ، ) الدين
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دمحنِ ميينكْمِ الْأَمبِح نيد هلَيع كُني إِذَا لَم هِيدلشل جِبا تمةَ إِننبِأَنَّ الْج انيرِيلَ الْبجِبو 
لَّمسا وهِملَيع لَّى اللَّهص .( 

قلت : كما - رمحه اهللا – ويف هذا اإلطالق الذي ترجم به اإلمام ابن حبان ،نبهين على نظر 
 . ذلك بعض الفضالء

 على مالقاة : أي " إن قتلت يف سبيل اهللا وأنت صابر : (" - رمحه اهللا - قال ابن عالن : ثانياً
 خملص : أي " حمتسب " القرن وجراحات السيوف وطعن الرماح وغري ذلك من أتعاب احلرب

 رب من الثواب وال تعاىل، فإذا قاتل ملعصية أو لغنيمة أو لصيت فال حيصل له ما ذكر يف اخل هللا
 ]. ٢٥٨ / ٢ : دليل الفاحلني )[ على وجه الفرار : أي " مقبل غري مدبر " غريه
 وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم إال الدين ففيه تنبيه على : ( - رمحه اهللا - قال النووي : ثالثاً

 وأن اجلهاد والشهادة وغريمها من أعمال الرب ال يكفر حقوق اآلدميني ، مجيع حقوق اآلدميني
 آلدمي من قاً ح ويلحق بالدين ما كان : ( ، وقال الشوكاين . اهـ ) يكفر حقوق اهللا تعاىل وإمنا

 . اهـ ) إسقاطه دم أو عرض جبامع أن كل واحد حق آلدمي يتوقف سقوطه على
 هذه األحاديث مما يستدل ا العلماء على وجوب استئذان املدين دائنه يف اخلروج : رابعاً

 فاية، وكالمهم يف ذلك معروف، وللشوكاين كالم يف املسألة للجهاد حينما يكون فرض ك
 ز ووجه االستدالل بأحاديث الباب على عدم جوا : ( - رمحه اهللا – غري ما اشتهِر حيث يقول

 ، ذن غرميه أن الدين مينع من فائدة الشهادة وهي املغفرة العامة إ خروج املديون إىل اجلهاد بغري
 الشهادة بل خيفى أن بقاء الدين يف ذمة الشهيد ال مينع من وال ... وذلك يبطل مثرة اجلهاد

 وغفران ذنب واحد يصح جعله مثرة للجهاد ، ذنب إال الدين ] كل [ هو شهيد مغفور له
 فالقول بأن مثرة الشهادة مغفرة مجيع الذنوب ! ؟ فكيف مبغفرة مجيع الذنوب إال واحدا منها

مينع من الشهادة ويبطل مثرة اجلهاد ممنوع كما أن القول بأن عدم غفران ذنب واحد ، ممنوع 
 وغاية ما اشتملت عليه أحاديث الباب هو أن الشهيد يغفر له مجيع ذنوبه إال ذنب ، أيضا
 بل إن أحب ، وذلك ال يستلزم عدم جواز اخلروج إىل اجلهاد إال بأذن من له الدين ، الدين

 وإن رضي ، لدين يف اخلروج ملغفرة كل ذنب استأذن صاحب ا ااهد أن يكون جهاده سبباً
 ٨ : نيل األوطار )[ إخل ... ى عليه ذنب واحد منها جاز له اخلروج بدون استئذان ق بأن يب

. ، هذا ما قاله والسالمة ال يعدهلا شيٌء ] ٢٦ /



 ] ٤٦ [ .............................. ................. األربعون يف فضل الشهادة وطلب احلسىن وزيادة

 اهللا حفظه - ) قائد حسن ( اللييب حيىي أبو : ااهد الشيخ بقلم .................................. .................... ...................

 احلديث األول سئل فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم عن تكفري الشهادة للذنوب : خامساً
 ديث الثاين قال فيه يغفر للشهيد كل ذنب إال الدين، واخلطايا فاستثىن منها الدين، واحل

 فالظاهر من سياق الكالم أن الدين الباقي يف ذمة الشهيد هو ذنب حيتاج إىل التكفري، فيكون
 املعىن إال ذنب الدين، أو إال خطيئة الدين، ومعلوم أن الدين هو مالٌ يأخذه املدين من الدائن

 يف حاجته ويسقط باألداء أو اإلبراء، وهو مأذونٌ به يف صاحب املال بعلمه ورضاه ليصرفه
 اجلملة يف الشرع وفيه أطول آية يف كتاب اهللا تعاىل فصلت أحكامه، فكيف يكون ذنباً؟

 طرق يف اجلواب على ذلك يطول املقام بذكرها ويخرجنا عن مقصود الرسالة وللعلماء
 هذا السؤال تنشيطا للقارئ على ويضطرنا للدخول يف التقريرات الفقهية، وإمنا ذكرت

 ترك إال أي " ال الدين إ : (" - رمحه اهللا – البحث، ولكن أنقل هنا اختصارا ما قاله السندي
 والظاهر أن ترك الوفاء ذنب إذا كان مع ، إذ نفس الدين ليس من الذنوب ؛ الدين وفاِء

 ة الدين الذي هو خطيئ ن هذا حممول على إ وميكن أن يقال ... القدرة على الوفاء فلعله املراد
 ، ه حبيلة أو غصبه فثبت يف ذمته البدل ذَ خ أَ وهو الذي استدانه صاحبه على وجه ال جيوز بأنْ

 واألصل يف االستثناء أن يكون ، ألنه استثىن ذلك من اخلطايا ؛ ان غري عازم على الوفاء د ا أو
 يلزم املؤاخذة به جلواز من اجلنس فيكون الدين املأذون فيه مسكوتا عنه يف هذا االستثناء فال

 ]. ٣٤ / ٦ : حاشية السندي على النسائي )[ أن يعوض اهللا صاحبه من فضله

باب 
 من صدق اَهللا صدقه اُهللا

 أَتى عمرو بن الْجموحِ إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى : عن أَبِي قَتادةَ قَالَ : احلديث احلادي والثالثون
 يا رسولَ اللَّه أَرأَيت إِنْ قَاتلْت في سبِيلِ اللَّه حتى أُقْتلَ أَمشي (( : م فَقَالَ اللَّه علَيه وسلَّ

ةني الْجةً فيححص هذي هلاَء - بِرِججرع لُهرِج تكَانقَالَ - و : هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر 
لَّمسو : لُوا يفَقُت معن هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر هلَيع رفَم ملًى لَهومو يهأَخ نابو وه دأُح مو 

 رواه أمحد، قال )) كَأَني أَنظُر إِلَيك تمشي بِرِجلك هذه صحيحةً في الْجنة : وسلَّم فَقَالَ
، وقال ابن حيح غري حيىي بن نصر األنصاري وهو ثقة رواه أمحد ورجاله رجال الص : اهليثمي
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 إسناده حسن، ورواه أيضا ابن عبد الرب يف التمهيد، وأبو نعيم يف معرفة : حجر يف الفتح
 . الصحابة، واحلديث حسنه الشيخ األلباين واألرناؤط

باب 
 فضلُ كلِّ كلْمٍ يف سبيل اهللا فكيف بالقتلِ

 : عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ رضي اهللا عنه أَبِي هريرةَ عن : احلديث الثاين والثالثون
)) بِيلِ اللَّهي سف دأَح كْلَملَا ي - هبِيلي سف كْلَمي نبِم لَمأَع اللَّهو - هحرجو ةاميالْق مواَء يإِلَّا ج 

 . رواه مالك، وأمحد، والبخاري، ومسلم )) سك م والريح رِيح يثْعب اللَّونُ لَونُ دمٍ
 : بعض معاين الكلمات

 جيرح : يكلم
 املثلثة بينهما ومعناه جيرى متفجرا وإسكان بفتح الياء والعني : جيري، وقال النووي : يثعب

 . كثريا أي
 : بعض فوائد احلديث

 . أم كبرياً فضل اجلرح يف سبيل اهللا سواء كان صغرياً : األوىل
 ويف قوله عليه ( ( : ، قال ابن عبد الرب رب جريح أو قتيل يف الصف اهللا أعلم بنيته : الثانية

 دليل على أن ليس كل من خرج يف الغزو " واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله : " السالم و الصالة
 رياء وال تكون هذه حاله حىت تصح نيته ويعلم اهللا من قلبه أنه خرج يريد وجهه ومرضاته ال

 . اهـ ) ) مسعة وال مباهاة وال فخراً
 ، على صحة النية واستقامة القصد وانتفاع العبد ا مبين مدار قبول األعمال الصاحلة : الثالثة

 أن املدار على اإلخالص الباطين املعلوم عند اهللا ال على ما يظهر ( ( : السندي كما ذكر
 رة معاجلتها حىت ال جيتمع عليه كَلْمان كلم ، ويف هذا تنبيه على خطر النية وضرو ) ) للناس

 . الدنيا باجلراح واآلالم واآلخرة بضياع الثواب ونزول العقاب
 وقد يكون – عظَم فضل الشهادة يف سبيل اهللا، فإذا كان ما ذكر هو يف اجلرح : الرابعة
 . فكيف مبن تتقطع أشالؤه وتتطاير أطرافه وأعضاؤه يف سبيل اهللا تعاىل - صغرياً

يبارك على أوصال شول ممزع .... يشأ ذلك يف ذات اإلله وإن و
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 أو جرح أو حنو وإذا كان هذا يف فقد عضوٍ ( ( : - رمحه اهللا – قال الشيخ عبد اهللا بن جربين
 أن يستشهد يف سبيل اهللا، فإنه واحلال هذه أعظم : ذلك فأعظم من ذلك أن يفقد نفسه، يعين

 . اهـ ) ) أجراً وأكثر ثواباً
 بة اهللا لرؤية آثار الطاعة على عبده؛ وهلذا فالشهيد ال يغسل دمه يف الدنيا، ويأيت حم : اخلامسة

 رمحه – يوم القيامة جبراحه ودمه يرتف، تنويها بعلو مرتلته وجاللة كرامته، قال ابن حجر
 قال العلماء احلكمة يف بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه يف ( ( : - اهللا

 . اهـ ) ) ىل طاعة اهللا تعا
 التحريض على اجلهاد لنيل فضائله ومنها ما جاء يف هذا احلديث، قال ابن عبد : السادسة

 هذا من أحسن حديث يف فضل الغزو يف سبيل اهللا واحلض على الثبوت عند لقاء ( : ( الرب
 اهـ ) ) العدو

 متفرقات
 : نسائي بقوله وبوب عليه ال ، ) باب الشهداء يف سبيل اهللا : ( ، أدرجه مالك حتت : أوالً

 ذكْر مجِيِء من كُلم في سبِيلِ اللَّه : ( عند ابن حبان حتت و ، ) ثواب من كلم يف سبيل اهللا (
 باب فَضلِ من يجرح :( ، والبيهقي حتت ) يوم الْقيامة ينثَعب دمه ليعرف من ذَلك الْجمعِ

بِيلِ اللَّهى سف .( 
وهو ) واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله ( ذكر الزرقاين وجهاً يف معىن اجلملة املعترضة : ثانياً

 داللتها على التفخيم والتعظيم إيذاناً مبقام املكلوم على هذه الصفة عند اهللا تعاىل، وكأن
 املعىن حينها يكون واهللا وحده أعلم بقدر ومرتلة من يكلم يف سبيله، وهو وجه حسن ولكن

 ا تواطأت عليه كلمة العلماء من داللة اجلملة على ختصيص املخلص يف نيته دون ال ينفي م
،يف سائر األعمال الصاحلة، إذ ال ثواب عليها بغري نية معلوم ذا الفضل، وهذا أمر غريه 

 مجلة معترضة بني املستثىن منه " واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله " : ( - رمحه اهللا – قال الزرقاين
 مؤكدة مقررة ملعىن املعترض فيه وتفخيم شأن من يكلم يف سبيل اهللا ونظريه قوله واملستثىن

 أي بالشيء الذي وضعت وما " قالت رب إين وضعتها أنثى واهللا أعلم مبا وضعت " : تعاىل
 للصيانة عن الرياء والسمعة وتنبيها على وجيوز أن يكون تتميماً ، علق به من عظائم األمور
 أن الثواب املذكور إمنا هو ملن أخلص لتكون كلمة اهللا هي اإلخالص يف الغزو و

. ، ونظريه يف املرقاة ] ٤٦ / ٣ : شرح الزرقاين )[ العليا
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 ذكر بعض العلماء أن ظاهر احلديث يشمل أيضاً من جرح يف سبيل اهللا مث برأ، وهذا : ثالثاً
بني احلاالت وال تفصيلٌ لصفا ؛ إذ ليس يف احلديث تفريقظاهر ا، وال اشتراط أن الظاهر 

 يقتل بذلك اجلرح، مع أن بعض العلماء خصه مبن قتل على تلك الصفة واهللا أعلم، قال
 : قال احلافظ ، وظاهر احلديث أنه ال فرق بني أن يستشهد أو تربأ جراحته : ( الزرقاين

 فإن أثر اجلراحة ، وحيتمل أن املراد ما مات صاحبه به قبل اندماله ال ما اندمل يف الدنيا
 يف اجلملة لكن الظاهر أن الذي جييء يوم وال ينفي ذلك أن له فضالً ، وسيالن الدم يزول

 ، وقال ويل ] ٤٧ / ٣ : شرح الزرقاين )[ من فارق الدنيا كذلك القيامة وجرحه يثعب دماً
 تبرأَ جِراحته وظَاهره أَنه لَا فَرق في ذَلك بين أَنْ يستشهد أَو : ( الدين العراقي أبو زرعة

. اهـ ) لقَوله كُلُّ كَلْمٍ
 إخل ... والظاهر أن الذي : إخل، وقول احلافظ ... وظاهر احلديث : قلت تأمل قول الزرقاين

 كيف جعل كل واحد منهما ظاهر احلديث مؤيداً ملا قال ومبثل هذا تدرك تفاوت أفهام
 ل احلكم املستنبط أو يف ترتيله على ، سواٌء كان يف أص وتباين مدارك استنباطهم الناس،
 . الواقعة

باب 
 من عملَ قليالً وأجر كثرياً

 أَتى النبِي صلَّى اللَّه : (( قَال رضي اللَّه عنه بنِ عازبٍ الْبراء عن : احلديث الثالث والثالثون
 أَسلم ثُم قَاتلْ : قَالَ ؟ اللَّه أُقَاتلُ أَو أُسلم يا رسولَ : علَيه وسلَّم رجلٌ مقَنع بِالْحديد فَقَالَ

 رواه )) فَأَسلَم ثُم قَاتلَ فَقُتلَ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عملَ قَليلًا وأُجِر كَثريا
 . ومسلم - واللفظ له – البخاري

 : بعض معاين الكلمات
 هو الذي على رأسه بيضة : وقيل . بالسالح ي املُتغطِّ هو : قال ابن األثري : ديد مقنع باحل

. وذة ألنَّ الرأس موضع القناع هي اخلُ و



 ] ٥٠ [ .............................. ................. األربعون يف فضل الشهادة وطلب احلسىن وزيادة

 اهللا حفظه - ) قائد حسن ( اللييب حيىي أبو : ااهد الشيخ بقلم .................................. .................... ...................

 : بعض فوائد احلديث
 سعةُ فضل اهللا تعاىل حيث أكرم هذا القتيل باجلنة والثواب اجلزيل مع قلة عمله، قال : األوىل

 الثواب اجلزيل على العمل ي هذا احلديث دليل أن اهللا يعط ىف : قال املهلب ( ( : ابن بطال
 . اهـ ) ) اليسري تفضال منه على عباده

 عظيم ثواب اجلهاد والشهادة يف سبيل اهللا بعد اإلميان إذ ال يعرف له عملٌ صاحلٌ : الثانية
 . آخر

 رسل حرص النيب صلى اهللا عليه وسلم على هداية الناس وإنقاذهم من النار فقد أُ : الثالثة
 هادياً ال جابياً؛ إذ أرشد الرجلَ إىل اإلسالم قبل شروعه يف القتال، بل مقصود اجلهاد األول

 . هو دعوة الناس ودخوهلم يف دين اهللا
 . تقدمي التوحيد على سائر األعمال وأن به حصولَ النجاة والفالح : الرابعة

 ومحلُ الناس فيه على السالمة سهولة دخول املرء اإلسالم، ويسر فهم التوحيد، : اخلامسة
 وإجراُء أمرهم فيه على - كما يف حادثة ذات أنواط وغريها – حىت يظهر خالف ذلك

 . الظاهر، وعدم امتحام بالسؤال عن تفاصيله
 سرعة املبادرة إىل اجلهاد وطلب الشهادة بعد اإلميان من غري اشتراط تريث : السادسة

 . وحنوها وتأخريٍ ألجل التربية
 ، وال أقره اإلسالم يستوي فيه املسلم والكافر أمر جبلي أن األخذ بأسباب القتال : سابعة ال

 يناقض ذلك التوكلَ على اهللا تعاىل، فالرجل جاء وهو مقنع باحلديد ودخل اإلسالم وقاتل
 . كذلك، ومل يأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم بتغيري حاله

 متفرقات
 : ، وعند ابن حبان حتت ) باب عملٌ صالح قَبلَ الْقتالِ : ( ه البخاري بقوله بوب علي : أوالً

 ذكْر الْبيان بِأَنَّ الْجِهاد في اِإلسالَمِ يهدم ما كَانَ من الْحوبات قَبلَ : ( باب فضل اجلهاد
 . احلوبات مجع حوبة وهي اإلمث ) اِإلسالَمِ

 مما - كما دل الكتاب والسنة – لكبري فيه تأملٌ، إذ ال شك أن اجلهاد وما ذكره هذا اإلمام ا
تغفر به الذنوب، ولكن هذا الرجلَ كان لتوه مشركاً مث أسلم، واإلسالم جيب ما قبله كما
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 ل اهلادم ، فه ] ٣٨ / األنفال [ ﴾ قُلْ للَّذين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف ﴿ : قال تعاىل
 للحوبات السالفة هنا هو اإلسالم أم اجلهاد؟

 ) باب من يسلم فَيقْتلُ مكَانه فى سبِيلِ اللَّه : ( وبوب عليه البيهقي بقوله

باب 
 فضل الصدع بكلمة احلق وطلب الشهادة ونيلها بغري قتالٍ

 قال رسول اهللا صلى اهللا : عنه قال عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا : احلديث الرابع والثالثون
 سيد الشهداِء حمزةُ بن عبد املُطَّلبِ، ورجلٌ قَام إلَى إمامٍ جائرٍ (( : صلى اهللا عليه وسلم

لَهفَقَت اههنو هرالصفار ال يدرى من : رواه احلاكم وصحح إسناده، وتعقبه الذهيب بقوله )) فَأَم 
 والطرباين يف األوسط عن ابن عباسٍ، وحسنه ) ١٥٥ / ٣ تاريخ بغداد ( واخلطيب يف . هو

 رواه الطرباين يف األوسط وفيه شخص ضعيف يف : الشيخ األلباين، وقال اهليثمي يف امع
 . احلديث

 : بعض فوائد احلديث
 . مرتلة أسد اهللا وأسد رسوله محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه علو : األوىل
 . مرتبة شهادة اجلاهر بكلمة احلق وأنه سيد من سادات الشهداء لو ع : الثانية
 فضل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأنه باب من أبواب طلب الشهادة، قال : الثالثة

 أنه مىت : وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ( ( : اجلصاص
 . اهـ ) ) كان يف أعلى درجات الشهداء لَ ت فيه حىت قُ ه يف الدين فبذل نفس رجا نفعاً

 . أعلى درجاا بغري مقاتلة، والفضل هللا يؤتيه من يشاء أن الشهادة ميكن حتصيل : الرابعة
 جواز األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإن كان فيه إتالف النفس وحتقُّق القتلِ : اخلامسة

 . وليس ذلك من إلقاء النفس إىل التهلكة
 حتريض النيب صلى اهللا عليه وسلم أمته على كف ظلم الظاملني، وأمرهم بالتزام : السابعة

 . احلق، وعدم الركون والتملُّق إليهم
 أن الشهادة يف سبيل اهللا من أعظم املقاصد اليت ينبغي احلرص عليها، فلم يذكر النيب : الثامنة

! عم ا  وأكرم صلى اهللا عليه وسلم هلذا اآلمر مكسباً سواها وأن
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 قوة اليقني باملآل خيفِّف الرهبة يف احلال، فنطَق اآلمر الناهي باحلق جهاراً ملا استيقن : التاسعة
 . حسن عاقبته وطيب منقلبه

 ، فرب مقتولٍ ظلماً يعد ليس وصف الشهيد خاصاً مبن يقتله الكفَّار يف احلرب : العاشرة
 . شهيداً وإن كان قاتله مسلماً

 قال أن األخذ بالعزائم للقادر عليها أوىل من الترخص وإن كان جائزاً، وهلذا : احلادية عشرة
 أمجعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم : قال ابن بطال ( ( : ابن حجر

 . اهـ ) ) أجراً عند اهللا ممن اختار الرخصة
 متفرقات

 والرجل املذكور سيد الشهداء يف ، دنيا واآلخرة شهداء ال محزة سيد :( قال املناوي : أوالً
 . اهـ ) اآلخرة ملخاطرته بأنفس ما عنده وهي نفسه يف ذات اهللا تعاىل

 " يوم القيامة " أي بعد األنبياء أو سيد شهداء أحد " سيد الشهداء : (" وقال املال علي القاري
 . اهـ ) أي ظهور سيادته يف شهادته وسعادته يوم يقوم الناس لرب العاملني

 فهذه كانت سرية العلماء، وعادام يف األمر : ( قال ابن األخوة بعد قصة ذكرها : ثانياً
 باملعروف، والنهي عن املنكر، وقلة مباالم بسطوة امللوك لكنهم اتكلوا على فضل اهللا أن
 حيرسهم، ورضوا حبكم اهللا أن يرزقهم الشهادة فلما أخلصوا هللا النية أثر كالمهم يف القلوب

 قاسية فلينها، وأزال قساوا، وأماهلا للخري، وأما اآلن فقد استوىل عليهم حب الدنيا، ومن ال
 استوىل عليه حب الدنيا مل يقدر على احلسبة على األراذل فكيف على امللوك

 ]. ٢١ : معامل القربة )[ واألكابر
 عند سلطان كلمة حق : ( فأجاب ؟ سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم أي اجلهاد أفضل : ثانياً
 . ، واحلديث رواه أمحد، والترمذي، والنسائي، والضياء وصحح إسناده ) جائر

 : قال ابن العماد وهو يعدد الشهداء الذين ذكروا يف األحاديث
آلِ حمب املصطفى وم طَ ن ن يقولُ جائرٍ عند إمامٍ .... ق ح ق 

 ألن من جاهد العدو كان ، جلهاد وإمنا صار ذلك أفضل ا : ( - رمحه اهللا – قال اخلطايب : ثالثاً
 ، وصاحب السلطان مقهور يف يده . بني الرجاء واخلوف ال يدري هل يغلب أو يغلب متردداً

 فصار ذلك ، وأهدف نفسه للهالك ، فهو إذا قال احلق وأمره باملعروف فقد تعرض للتلف
. اهـ ) . أفضل أنواع اجلهاد من أجل غلبة اخلوف
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 ألن ظلم السلطان يسري يف مجيع من حتت سياسته وهو وإمنا كان أفضل ( : وقال املظهر
 . اهـ ) فإذا اه عن الظلم فقد أوصل النفع إىل خلق كثري خبالف قتل كافر انتهى ، جم غفري

باب 
 ضحك الرب عز وجل إىل قتيلٍ وقاتله مجعتهما اجلنة

 لَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه أَنَّ رسو رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ : احلديث اخلامس والثالثون
 : يضحك اللَّه إِلَى رجلَينِ يقْتلُ أَحدهما الْآخر كلَاهما يدخلُ الْجنةَ فَقَالُوا (( : وسلَّم قَالَ

ولَ اللَّهسا ري فقَالَ ؟ كَي : هشتسلَّ فَيجو زع بِيلِ اللَّهي سذَا فلُ هقَاتلَى يع اللَّه وبتي ثُم د 
دهشتسلَّ فَيجو زع بِيلِ اللَّهي سلُ فقَاتفَي ملسلِ فَيرواه مالك، وأمحد، والبخاري، )) الْقَات 

 . ومسلم وغريهم

 : بعض فوائد احلديث
 . إثبات صفة الضحك هللا عز وجل على ما يليق جبالله : األوىل
 . من أسباب دخول اجلنة، فاحلديث دال على فضلها أيضاً أن الشهادة : الثانية
 . اإلسالم مع التسديد جيب ما قبله : الثالثة
 . أن اهلداية والتوفيق إليها بيد اهللا عز وجل، هذا مع سعة رمحته ومجيل عفوه : الرابعة

 هذا الفضل حيصل ملن كان قتاله يف سبيل اهللا، ففيه التحضيض على اإلخالص : اخلامسة
 . االستقامة و

 أن الوالء معقود على رابطة اإلميان ال غري، فالقاتل ملا كان كافراً كان عدواً هللا : السادسة
 . وللمؤمنني، فلما آمن صار من مجلة عباد اهللا احملبوبني

 حسن عرض العلم بالتشويق والترغيب، وهذا ظاهر يف احلديث، ولذا بادر : السابعة
 . ل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الرجلني املذكورين الصحابة رضي اهللا عنهم بسؤا

 متفرقات
 ، ) باب الْكَافرِ يقْتلُ الْمسلم ثُم يسلم فَيسدد بعد ويقْتلُ : ( بوب عليه البخاري بقوله : أوالً

، ) ر يدخلَان الْجنةَ باب بيان الرجلَينِ يقْتلُ أَحدهما الْآخ : ( وجاء يف صحيح مسلم حتت
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 اجتماع الْقَاتلِ والْمقْتولِ : ( ، والنسائي يف اتيب ) باب الشهداِء في سبِيلِ اللَّه : ( وعند مالك
ةني الْجف بِيلِ اللَّهي سوابن ) بيان صفة وجوب اجلنة للمقتول ولقاتله : ( ، وأبو عوانة ) ف ، 

 يان بِأَنَّ اللَّه جلَّ وعالَ ، قَد يجمع في الْجنة بين الْمسلمِ وقَاتله من الْكُفَّارِ ، ذكْر الْب : ( حبان
لَمأَسو كذَل دعب ددي : ( ، ويف موطن آخر ) إِذْ سف ملسرِ الْملِ الْكَافاعِ الْقَاتمتاج ةيفكَي كْرذ 

 باب الرجلَينِ يقْتلُ أَحدهما صاحبه فَيدخالَن : ( ، وبوب عليه البيهقي بقوله ) ا سدد الْجنة إِذَ
 ). الْجنةَ
 كمال ومجال إحسانه وهذا أيضا من : ( قال العالمة السعدي عن احلديث املذكور : ثانياً

 رم اهللا املسلم بالشهادة، مث مين فإن املسلم يقاتل يف سبيل اهللا ويقتله الكافر، فيك ، وسعة رمحته
 اهللا على ذلك الكافر والقاتل فيهديِه لِإلسالم، فيدخالن اجلنة مجيعا، وهذا من تفريع جوده
 املتتابع على عباده من كل وجه، والضحك يكون من األمور املعجبة اليت خترج عن نظائرها،

 لم يف بادئ األمر أمر غري وهذه احلالة املذكورة كذلك، فإن تسليط الكافر على قتل املس
 حمبوب، مث هذا املتجرئ على القتل يتبادر ألذهان كثري من الناس أنه يبقى على ضالله
 ويعاقب يف الدنيا واآلخرة، ولكن رمحة اهللا وإحسانه فوق ذلك كله، وفوق ما يظن الظانون

 ]. ٥٥ : التنبيهات اللطيفة )[ ويتوهم املتومهون
 وفيه دليل أن كل من قتل يف سبيل اهللا فهو يف اجلنة : ( عن احلديث قال ابن عبد الرب : ثالثاً
 وكل من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهو - إن شاء اهللا -

 . اهـ ) يف اجلنة
 معىن هذا احلديث عند أهل العلم أن القاتل األول : قال ابن عبد الرب : ( قال ابن حجر : رابعاً

 وهو الذي استنبطه البخاري يف ترمجته، ولكن ال مانع : ) القائل ابن حجر ( قلت . كان كافرا
 بال عمداً كما لو قتل مسلم مسلماً " مث يتوب اهللا على القاتل : " لعموم قوله أن يكون مسلماً

 شبهة مث تاب القاتل واستشهد يف سبيل اهللا، وإمنا مينع دخول مثل هذا من يذهب إىل أن
 ، ولكنه ذكر بعد ذلك روايات صرحية يف أن القاتل . اهـ ) ال تقبل له توبة قاتل املسلم عمدا

 . التائب يف احلديث كان كافراً واهللا أعلم
 وهذا احلديث من مجلة األحاديث املرغبة يف الدخول يف اإلسالم : ( قال السعدي : خامساً

نسان يف حال وفتح أبواب التوبة بكل وسيلة؛ فإن اإلسالم يجب ما قبله، وما عمله اإل
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 كفره، وقد أسلم على ما أسلف، حىت الرقاب اليت قتلها نصراً لباطله، واألموال اليت استوىل
 . اهـ ) كل ذلك معفو عنه بعد اإلسالم . عليها من أجل ذلك

باب 
 الصدق يف طلب الشهادة يبلِّغ منازهلَا ولو مل ينلها بالقتلِ

 أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه رضي اهللا عنه حنيف سهلِ بنِ عن : احلديث السادس والثالثون
 )) من سأَلَ اللَّه الشهادةَ بِصدقٍ بلَّغه اللَّه منازِلَ الشهداِء وإِنْ مات علَى فراشه (( : وسلَّم قَالَ

 . رواه أمحد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه
 : بعض فوائد احلديث

 . علم اهللا تعاىل بسرائر عباده وأنه ال ختفى عليه منهم خافية : األوىل
 قيد ( ( : عظم مرتلة الصدق، وأن املعول عليه أوالً هو صدق القلوب، قال املناوي : الثانية

 . اهـ ) ) السؤال بالصدق ألنه معيار األعمال ومفتاح بركاا وبه ترجى مثراا
 . سعة فضل اهللا عز وجل وعظيم منته وكرمه وجوده : الثالثة
 وفيه ندب سؤال ( ( : احلرص على نيل الشهادة والصدق يف طلبها، قال املناوي : الرابعة

 . اهـ ) ) الشهادة بنية صادقة
 . مراتب الشهداء لشهادة وعلو فضل ا : اخلامسة
 . تفاوت منازل الشهداء : السادسة
 أدائها، وأنَّ النية تبلِّغ صاحبها من املراتب ما مل ونيةُ احلة على األعمال الص العزم : السابعة

 . اهـ ) ) وفيه استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية اخلري ( ( : يبلغه بعمله، قال النووي
 أن من عزم على العمل الصاحل واجتهد يف القيام به مث عجز عنه ملانعٍ تفضل اهللا عليه : الثامنة

 والذي نعتقده أن اهللا يعطيه مرتبة الشهداء لقصده وسؤاله ( : ( لسبكي بثوابه، قال تقي الدين ا
 . اهـ ) ) وعدم متكنه من الوصول إليها

 متفرقات
 باب استحبابِ طَلَبِ ( : يف صحيح مسلم حتت : - رمحهم اهللا – بعض تبويبات األئمة : أوالً

، ) باب ما جاَء فيمن سأَلَ الشهادةَ ( : ، وعند الترمذي حتت ) الشهادة في سبِيلِ اللَّه تعالَى
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 بيان وجوب الشهادة ملن يسأهلا : ( ، وأيب عوانة ) باب فيمن سأَلَ اللَّه الشهادةَ : ( والدارمي
 ، وابن ) الشهداء وإن مل يستشهد ومات على فراشه منازلَ ه اُهللا ها، وإبالغُ ب بصدق نية، وتطلَّ

 اِهللا جلَّ وعالَ منازِلَ الشهداِء من سأَلَ اللَّه الشهادةَ وإِنْ جاَءته منِيته علَى ذكْر تبليغِ : ( حبان
هاشرا : ( ، وساقه البيهقي حتت ) فهأَلَتسمو ةادهى الشنمباب ت .( 
 الشهادة، أي أن سؤال اهللا : األول : حتصيل هذا الفضل قد علِّق على وجود أمرين : ثانياً

 الصدق يف طلبها، وهذا وإن كان يف : الثاين . يدعو اإلنسان ربه بأن يرزقه الشهادة يف سبيله
 األصل حملُّه القلب إال أن له عالمات تدل عليه، وهي يف اجلملة السعي احلقيقي لتحصيل

 ولَو ﴿ : عاىل أسباب الشهادة والبحث عنها يف مظاا عند اإلمكان، وحنو ذلك، كما قال ت
 . واهللا أعلم ] ٤٦ / التوبة [ ﴾ أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً

 سبيل اهللا من ثواب يف وال ريب أن ما حصل للمقتول : ( - رمحه اهللا – قال ابن القيم : ثالثاً
 ن بلغ مرتلة إ مات على فراشه و إذا ذلك لناوي الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على ما حصل

 قام ا اليت األعمال لكن األجر أصل يف ن استويا إ ف ، أجر وقرب : فها هنا أجران ، الشهيد
 ]. ٢١٨ : عدة الصابرين )[ وهو فضل اهللا يؤتيه من يشاء خاصاً وقرباً زائداً أثراً ي العامل تقتض

باب 
 جواز أن يقال فالنٌ شهيد بظاهر احلال ال على سبيل اجلزم باملآل

 لَما كَانَ يوم خيبر : قَالَ - رضي اهللا عنه – الْخطَّابِ بنِ عمر عن : احلديث السابع والثالثون
 حتى مروا ، فُلَانٌ شهِيد فُلَانٌ شهِيد : أَقْبلَ نفَر من صحابة النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالُوا

 كَلَّا إِني رأَيته في (( : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَ ، فُلَانٌ شهِيد : علَى رجلٍ فَقَالُوا
اَءةبع ا أَوغَلَّه ةدري بارِ فالن ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر طَّابِ : ثُمالْخ نا ابي 

هاسِ أَني النف ادفَن بونَ اذْهنمؤةَ إِلَّا الْمنلُ الْجخدلَا ي ، تيادفَن تجرلُ : قَالَ فَخخدلَا ي هأَلَا إِن 
 . رواه أمحد، ومسلم، وابن حبان، وغريهم )) الْجنةَ إِلَّا الْمؤمنونَ

 : بعض معاين الكلمات
 . ة من الغنِيمة قبل القسمة هو اخليانة يف املغنم والسرقَ : قال ابن األثري : الغلول

: بعض فوائد احلديث
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 جواز تسمية القتيل يف حرب الكفار شهيداً وإطالق هذا الوصف عليه ما مل يعلَم : األوىل
 . بوجود مانعٍ من ذلك

 . وأن الشهادة ال تكفِّره ، خطر الغلول ووجوب احلذر من قليله وكثريه : الثانية
 . ال مبجرد األمساء أن العربة باحلقائق : الثالثة
 . نيل الشهادة متوقف على حتقيقِ شروط وانتفاء موانع، ومن موانعها الغلول : الرابعة

 نه ال يدخل اجلنة أحد ممن أ ومنها ( ( : ال يدخل اجلنة إال املؤمنون، قال النووي : اخلامسة
 . اهـ ) ) املسلمني بإمجاع مات على الكفر وهذا

 متفرقات
 باب غلَظ تحرِميِ الْغلُولِ وأَنه لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا : ( مسلم حتت جاء احلديث يف : أوالً

 ، وابن حبان يف ) باب ما جاَء فى الْغلُولِ من الشدة : ( ، وعند الدارمي حتت ) الْمؤمنونَ
 : ، والثاين ) يلِ اِهللا جلَّ وعالَ ذكْر إِجيابِ دخولِ النارِ للْغالِّ في سبِ : ( األول حتت : موضعني

 باب : ( ، وساقه البيهقي حتت ) ذكْر نفْيِ دخولِ الْجنة عنِ الْغالِّ في سبِيلِ اِهللا جلَّ وعالَ (
امرح هريكَثو يلُهلُولُ قَلالْغ .( 

 ي ذَلك الْغلُولُ من الْأَموالِ وكَالْغنِيمة ف : قَالَ بعضهم : ( قال ابن حجر اهليتمي : ثانياً
 . اهـ ) الْمشتركَة بين الْمسلمني ومن بيت الْمالِ والزكَاة انتهى

 ، والظاهر أن هذا ) باب لَا يقُولُ فُلَانٌ شهِيد : ( - رمحه اهللا – قال اإلمام البخاري : ثالثاً
 قَالَ أَبو : ( له فيها درجة الشهداء، وهلذا أردفه بقوله حممولٌ على القطع مبآله يف اآلخرة وني
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نةَ عريره : كْلَمي نبِم لَمأَع اللَّهو هبِيلي سف داهجي نبِم لَمأَع اللَّه 

هبِيلي سبالنظر إىل أحوال : أي ) ن شهيد باب ال يقول فال : ( قوله : ( اهـ، قال السندي ) ف 
 اآلخرة، وأما بالنظر إىل أحكام الدنيا فال بأس، وإال يشكل إجراء أحكام الدنيا واهللا تعاىل

. اهـ ) أعلم
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باب 
 خطر الغلول وأنه موبق لصاحبه ولو قُتل يف املعترك

 دى رِفَاعةُ بن زيد أَه : (( قال - رضي اهللا عنه – عن أيب هريرةَ : احلديث الثامن والثالثون
 اللَّه علَيه لرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غُلَاما أَسود يقَالُ لَه مدعم فَوجه رسولُ اللَّه صلَّى

 يحطُّ رحلَ رسولِ اللَّه صلَّى حتى إِذَا كُنا بِوادي الْقُرى بينما مدعم ، وسلَّم إِلَى وادي الْقُرى
اسفَقَالَ الن لَهفَقَت هابفَأَص رائع مهس اَءهإِذْ ج لَّمسو هلَيع اللَّه : ولُ اللَّهسةُ فَقَالَ رنالْج نِيئًا لَهه 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِ : ص هدفِْسي بِيي نالَّذكَلَّا و انِمِ لَمغالْم نم ربيخ موذَ يي أَخلَةَ الَّتمنَّ الش 
 . تصبها الْمقَاسم لَتشتعلُ علَيه نارا

هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسنِ إِلَى راكَيرش أَو اكرلٌ بِشجاَء رج كذَل اسالن عما سقَالَ فَلَم 
لَّمسو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسارٍ : فَقَالَ رن نم اكَانرش أَو اكرش (( رواه مالك - 

 . والبخاري، ومسلم، وغريهم - واللفظ له
 اللَّه عن رسولِ عن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : احلديث التاسع والثالثون

 من فَارق الروح الْجسد وهو برِيٌء من ثَلَاث دخلَ الْجنةَ (( : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ
 رواه أمحد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، واحلاكم وصححه، )) الْكبرِ والْغلُولِ والدينِ

 . األلباين والبيهقي، وغريهم،  وصححه
 : بعض فوائد احلديث

 . خطر الغلول، ووجوب احلذر منه، وحرمة قليله وكثريه، وأن الشهادة ال تكفِّره : األوىل
 – هنيئاً له اجلنة : ، لقول الصحابة كون الشهادة طريقاً للجنة ولو مل تنل أثناء املقاتلة : الثانية

غرب وإمنا عذِّب مبا غلَّه - وقد أصابه سهم . 
 . نيل حقيقة الشهادة متوقف على توفر شروط وانتفاء موانع : ثالثة ال

 . لتشتعل عليه ناراً : إثبات عذاب القرب، لقوله عليه الصالة والسالم : الرابعة
 سرعة اتعاظ الصحابة مبا يسمعون وعدم إصرارهم على املعصية كما فعل صاحب : اخلامسة

 . الشراكني
 . ر وتنقية القلب منه اجتناب الكب وجوب : السادسة
. أن املؤاخذة يف اآلخرة تكون على املخالفة يف أعمال القلوب واجلوارح : السابعة
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 . اجتهاد املرء يف الرباءة من الدين ومن سائر حقوق اآلدميني وجوب : الثامنة
 . اجتهاد املسلم يف أن خيرج من الدنيا على أحسن حالٍ وأمتها ظاهراً وباطناً : التاسعة

 تفرقات م
 ، ويف صحيح مسلم جاء ) باب ما جاء يف الغلول : ( ساق مالك احلديث األول حتت : أوالً
 : ، وذكره أبو داود حتت ) باب غلَظ تحرِميِ الْغلُولِ وأَنه لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا الْمؤمنونَ : ( حتت

 ذكْر نفْيِ دخولِ الْجِنان عنِ الشهِيد في سبِيلِ : ( ، وابن حبان حتت ) باب في تعظيمِ الْغلُولِ (
 ). اللَّه إِذَا كَانَ قَد غَلَّ وإِنْ كَانَ ذَلك الْغلُولُ شيئًا يِسريا

 فكل من غل شيئا يف سبيل اهللا أو خان شيئا من مال اهللا جاء به : ( قال ابن عبد الرب : ثانياً
 الغلول من حقوق اآلدميني وال بد فيه من القصاص باحلسنات و ، يوم القيامة إن شاء اهللا

 وفيه ديد عظيم ووعيد جسيم يف حق من : ( ، وقال املال علي القاري . اهـ ) والسيئات
 فإن ، يأكل من املال الذي يتعلق به حق مجع من املسلمني كمال األوقاف وكمال بيت املال

 ]. ١٩٤ / ١٢ : مرقاة املفاتيح )[ و متعسر التوبة مع االستحالل أو رد حقوق العامة متعذر أ
 الْغلُولُ عظيم؛ لأَنَّ الْغنِيمةَ للَّه تصدق بِها : الْعلَماُء قَالَ : ( قال تقي الدين السبكي : ثالثاً

 لَّ فَقَد عاند اللَّه، وإِنَّ فَمن غَ " واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيٍء " : علَينا من عنده في قَوله تعالَى
قَسةَ تنِيمأَنَّ الْغ مهنا ملْمع هِمفاقوي مف اتالثَّبو ادلَى الْجِهع مهفُوسى نقْوت ينداهجالْم م 

 إلَيها فَيكُونُ ذَلك تخذيلًا علَيهِم فَإِذَا غُلَّ منها خافُوا أَنْ لَا يبقَى منها نصيبهم فَيفرونَ
دأُح مووا يا ظَنى لَمرا جكَم هِمامهِزانا لببسو نيملسلْمل ، سلَيلُولِ، والْغ رقَد ظُمع كذَلفَل 

رِقَةالسو ةانيالْخ نم رِهيإخل لعله ... وليس كغريه : ، وقوله ] ١٣٦ / ٤ : فتاوى السبكي )[ كَغ 
 يقصد يف شدة احلرمة وقوة املؤاخذة ال أنه ال يؤاخذ ا أصالً، فقد مر ما ذكره ابن عبد الرب

. واملال القاري واهللا تعاىل أعلم



 ] ٦٠ [ .............................. ................. األربعون يف فضل الشهادة وطلب احلسىن وزيادة

 اهللا حفظه - ) قائد حسن ( اللييب حيىي أبو : ااهد الشيخ بقلم .................................. .................... ...................

 خامتة نسأل اهللا حسنها
 قالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا عليه : قال - رضي اهللا عنه – عن سهلِ بن سعد : احلديث األربعون

يمِ إِ : (( وسلَّماتوالُ بِالْخما الْأَعمرواه البخاري، وأمحد، وغريمها )) ن 

 ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ ﴿ : قال تعاىل
) ١٦٩ ( بتسيو هلفَض نم اللَّه ماها َآتبِم نيأَلَّا فَرِح هِملْفخ نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذرش 

 يستبشرونَ بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لَا يضيع ) ١٧٠ ( خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ
نِنيمؤالْم ر١٧١ - ١٦٩ / آل عمران [ ﴾ أَج [ . 

 وألجل شرف ذكر اهللا عز وجل عظمت رتبة : ( - محه اهللا ر – قال أبو حامد الغزايل
 ونعين باخلامتة وداع الدنيا والقدوم على اهللا والقلب مستغرق ، ألن املطلوب اخلامتة ، الشهادة

 على أن جيعل مهه مستغرقا باهللا عز عبد در فإن قَ ، عن غريه باهللا عز وجل منقطع العالئق
 فإنه قطع الطمع عن ، الة إال يف صف القتال وجل فال يقدر على أن ميوت على تلك احل

 فإنه يريدها حلياته وقد هون على قلبه حياته ، بل من الدنيا كلها ، مهجته وأهله وماله وولده
 ولذلك عظم أمر ؛ فال جترد هللا أعظم من ذلك ، يف حب اهللا عز وجل وطلب مرضاته

 ، خلامتة على مثل هذه احلالة ا مث القتل سبب ... الشهادة وورد فيه من الفضائل ما ال حيصى
 فإنه لو مل يقتل وبقي مدة رمبا عادت شهوات الدنيا إليه وغلبت على ما استوىل على قلبه من

 فإن القلب وإن ألزم ذكر اهللا ، وهلذا عظم خوف أهل املعرفة من اخلامتة ؛ ذكر اهللا عز وجل
 فإذا ، ك عن فترة تعتريه عز وجل فهو متقلب ال خيلو عن االلتفات إىل شهوات الدنيا وال ينف

 متثل يف آخر احلال يف قلبه أمر من الدنيا واستوىل عليه وارحتل عن الدنيا واحلالة هذه فيوشك
بعد املوت إليه ويتمىن الرجوع إىل الدنيا وذلك لقلة حظه يف أن يبقى استيالؤه عليه فيحن 

 فأسلم األحوال عن هذا ، اآلخرة إذ ميوت املرء على ما عاش عليه وحيشر على ما مات عليه
 بل ، مال أو أن يقال شجاع أو غري ذلك إذ مل يكن قصد الشهيد نيلَ ، اخلطر خامتة الشهادة

 إن اهللا اشترى من املؤمنني " : فهذه احلالة هي اليت عرب عنها ، حب اهللا عز وجل وإعالء كلمته
 وحالة الشهيد ، خرة ومثل هذا الشخص هو البائع للدنيا باآل " بأن هلم اجلنة وأمواهلم أنفسهم

سوى اهللا عز وجل وكل مقصود معبود فإنه ال مقصود له ، توافق معىن قولك ال إله إال اهللا



 ] ٦١ [ .............................. ................. األربعون يف فضل الشهادة وطلب احلسىن وزيادة

 اهللا حفظه - ) قائد حسن ( اللييب حيىي أبو : ااهد الشيخ بقلم .................................. .................... ...................

 إحياء )[ فهذا الشهيد قائل بلسان حاله ال إله إال اهللا إذ ال مقصود له سواه ، وكل معبود إله
 ]. ٩١ - ٨٩ / ٢ : علوم الدين

 علَى أَنْ يختم أَعمالَه بِالصالحات في جميعِ الْأُمورِ فَإِنَّ الْإِنسانَ محثُوثٌ : ( وقال العراقي
 ] ٤٧٨ / ٧ : طرح التثريب )[ بِاخلَواتيم، واهللا أعلم فَإِنَّ الْأَعمالَ

ةمرضي زكية نسأل اهللا حسن اخلتام بشهادة ةا الفردوس األعلى مع النبيني علي دخلناي 
 وحسن أولئك رفيقا، واحلمد هللا يف االنتهاء كما محدته يف والصديقني والشهداء والصاحلني

 . االبتداء، والصالة والسالم على خامت األنبياء، وآله وصحابته أجنم االهتداء

 ) حسن قائد ( أبو حيىي اللييب / كتبه
 هـ ١٤٣١ / ذو احلجة / ٢٥ األربعاء

 ادعوا إلخوانكم ااهدين

 إخوانكم يف
 مركـز الفجـر لإلعـالم

هـ ١٤٣٢ اآلخر ربيع


