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 القول السديد في بيان صفات الشهيد
 للشيخ السيد مراد سالمة

 اخلطبة األوىل

 الشهيد فضل: األول العنصر

 علج الذي وهو منريًا، وقمرًا سراجًا فيها وجعل بروجًا السماء يف جعل الذي وتبارك بصريًا، خبريًا بعباده كان الذي هلل احلمد

 لكم له الذي نذيرًا، للعاملني ليكون عبده على الفرقان نزل الذي وتبارك شكورًا، أراد أو يذكر أن أراد ملن خلفة والنهار الليل

 .تقديرًا فقدره شيء كل وخلق امللك يف شريك له يكن ومل ولدًا يتخذ ومل واألرض السماوات

 لىص منريًا وسراجًا بإذنه اهلل إىل وداعيًا ونذيرًا، ومبشرًا هاديًا اهلل بعثه ورسوله عبده حممدًا أن وأشهد اهلل، إال إله ال أن وأشهد

 والتحجيل، الغرة صاحب قصي، بن مناف عبد بين يف املنيف الطود وَصاحب لؤي، بين يف العز لواء حامل وسلم، عليه اهلل

 صاح،و محام غرد وما وفاح، مسك تضوَّع كلما عليه وسلم اهلل صلى اجلليل، املعلم جبربيل، املؤيد واإلجنيل، التوراة يف املذكور

 .كثريًا تسليمًا وسلم آله وعلى وناح، بلبٌل سجى وكلما

 .وبركاته مرة ثانية و ثالثة  ورمحته عليكم اهلل سالم

 وحتسينًا منه رونقًا *** وزاده مرسله أهداه وإن السالم إن

 احملبينا أفواه األحبة أذن يبلغه*** قول من العشر يبلغ مل

 – حممد األعظم احلبيب أمة

 َواْلِمْدَفْع الصَّاُروِخ ** ِمَن  َيْخــَشى اَل اْلَحــقِّ َشِهــيُد

 َيْدَمْع َأْو َيَخاُف ** َوَلْيَس  ُمْقَتِحًما النَّاَر َيُخوُض

 َيْرَتْع َشْعِبِه ** َوَقاِتُل َيْغُفو َأْو َيَناُم َوَكْيَف

 ُيْسَمْع َكْي الَكْوَن *** َوَهزَّ  الدُّْنَيا َوَزْلَزَل َفَقاَم

 َوالَبْلَقْع اأَلْرَض *** ُسُهوَل  َعمَّْت َصْيَحًة َفَكاَنْت

 َأْوَجْع َأْعَداِئِه *** َعَلى  َغْضَبِتِه َحَصاُد َوَكاَن

 اأَلْمَنْع ِحْصَنُه *** َوَقوََّض  ِلْلَباِغي الثَّْأَر َفَكاَل

 اأَلْرَفْع َمَقاَمُه *** َوَأنَّ  اأَلْعَلى َأنَُّه َوَأْعَلَن

 َيْقَنْع اَل النَّْصِر *** ِبَغْيِر  َفْرٌض ِجَهاَدُه َوَأنَّ

 َأْجَمْع ِرَجاِلَها *** َوَخْيَر  َأمَِّتِه َفَخاَر َفَصاَر

 .َأْوَسْع َربِِّه *** َفَجنَُّة   َمِنيَُّتُه َحاَنْت َوَقْد

 تحت اجلنة أن وأيقنوا ، يتناهى ال وخريًا يضاهي ال فضاًل اجلهاد يف أن املسلمني صفوة من األول الرعيل علمأيها األحباب لقد 

 من والعناد الكفر ذوي إىل ونفروا ، االجتهاد ساق عن للجهاد فشمروا احلتوف كؤوس شرب يف األعظم الري وأن السيوف ظالل

 سلع عواودف ، ويزكيها يضعفها وملن األموال وأقرضوا العطايا اهلل سبيل يف وبذلوا والسرايا اجليوش وجهزوا ، العباد أصناف شتى
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 العيشب الفانية احلياة وباعوا ، املذاق مر املنية من واستعذبوا األعناق فوق الكافرين وضربوا ، ملشرتيها مماطلة غري من النفوس

 "  … األفاق يف اإلسالم أعالم ونشروا ، الباق

 يف وجتاهدون ورسوله باهلل تؤمنون*  أليم عذاب من تنجيكم جتارة على أدلكم هل آمنوا الذين أيها يا } - عاله يف جل يقول

 مساكنو األنهار حتتها من جتري جنات ويدخلكم ذنوبكم لكم يغفر*  تعلمون كنتم إن لكم خري ذلكم وأنفسكم بأموالكم اهلل سبيل

 ( 01 - 01 فصلت)  { العظيم الفوز ذلك عدن جنات يف طيبة

 من دفعة أول يف له يغفر:  خصال ست اهلل عند للشهيد: )  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال كرب معدي بن املقدام عن

 منها الياقوتة الوقار تاج رأسه على ويوضع ، األكرب الفزع من ويأمن ، القرب عذاب من وجيار - اجلنة من مقعده يرى أو - دمه

 (0) أقاربه من سبعني يف يشفع ، العني احلور من زوجة وسبعني اثنتني ويزوج ، فيها وما الدنيا من خري

 العنصر الثاني صفات الشهيد

 حد ينالأو للشهادة يف سبيل اهلل مؤهالت و صفات فليس كل  أنفاكما ذكرنا  ومكانة ساميةالشهادة منزلة عالية  إناإلسالم  أمة

 ليكم عباد اهلل بعض هذه الصفات إهذه املكانة و  إىلتلك املنزلة و ال يصل 

 والصدق العميق اإلميان :الصفة األوىل

 كلمة احلق  إعالءبذل مهجته يف سبيل  إىليدفع املرء  واألعضاء الذيالذي هو احملرك للمشاعر  اإلميان

 بانه على احلق  إميان 

 بان واجبه نصرة ذلك احلق  إميان

 مبا وعد احلق جل جالله  إميان

 بيلس يف ذلك أي رياًء ويقاتلً  محية ويقاتلً  شجاعة يقاتل الرجل عن {وسلم عليه اهلل صلى} النيب سئل قال موسى أبي عن

 يف فهو أعلى اهلل كلمة لتكون املثنى ابن حديث يف العليا هي اهلل كلمة لتكون قاتل من {وسلم عليه اهلل صلى} اهلل رسول فقال اهلل

 (2)اهلل سبيل

 الواقع التطبيقي هلذه الصفة 

 درجة الشهادة: إىلإىل اإلميان العميق كيف يسمو بصاحبه  وتأملوا عباد اهلل

 ثم،  واتبعه به فآمن - وسلم عليه اهلل صلى - النيب إىل األعراب من رجل جاء: قال - عنه اهلل رضي - اهلاد بن شداد عن

 - اهلل رسول غنم، "  غزوة كانت فلما،  أصحابه بعض - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول به فأوصى، "  معك أهاجر: قال

،  إليه دفعوه جاء فلما  ظهرهم يرعى وكان" ،  له قسم ما أصحابه فأعطى،  له وقسم،  فقسم،  سبيا - وسلم عليه اهلل صلى

 - وسلم عليه اهلل صلى - النيب إىل به فجاء فأخذه - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول لك قسمه قسم: قالوا،  هذا؟ ما: فقال

 حلقه إىل وأشار - هاهنا بسهم أرمى أن على اتبعتك ولكين،  اتبعتك هذا على ما: فقال" ،  لك قسمته: " قال،  هذا؟ ما: فقال

 يف نهضوا ثم،  قليال فلبثوا" ،  يصدقك اهلل تصدق إن: " - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول فقال  اجلنة فأدخل فأموت -

 اهلل صلى - اهلل رسول فقال،  أشار حيث سهم أصابه قد،  حيمل - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول به فأتي،  العدو قتال

 ، جبته يف - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول كفنه ثم،  فصدقه اهلل صدق: " قال،  نعم: قالوا" ،  هو؟ أهو: " - وسلم عليه
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 على شهيد أنا،  شهيدا فقتل،  سبيلك يف مهاجرا خرج،  عبدك هذا اللهم: صالته من ظهر فيما فكان،  عليه فصلى قدمه ثم

 (1ذلك)

 ( .أنس بن النضر )

عن أنس بن مالك قال : غاب عمي أنس بن النضر ، عن قتال بدر فقال : يا رسول اهلل غبت عن أول قتال قاتلت املشركني : 

املسلمون ، قال :اللهم إني أعتذر إليك مما صنع لئن اهلل أشهدني قتال املشركني لريين اهلل ما أصنع ، فلما كان يوم أحد أنكشف 

هؤالء يعين أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤالء يعين املشركني ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا سعد بن معاذ اجلنة ورب 

بضعا ومثانني ضربه النضر إني أجد رحيها من دون أحد ، قال : سعد فما استطعت يا رسول اهلل ما صنع ، قال أنس : فوجدنا 

  (4)أخته ببنانه  بالسيف أو طعنه بالرمح أو رمية بسهم ، ووجدناه قد قتل ، ومثل به املشركون فما عرفه أحد إال

 واإلقدام الثانية: الثباتالصفة 

 ِفَئًة َلِقيُتْم ِإَذا واآَمُن الَِّذيَن َياَأيَُّها}بقول العزيز اجلبار  إلميانهمر ادبال يولون األوبتون يف ميدان املعركة أنهم يثات الشهداء فومن ص

 [44: األنفال] {( 44) ُتْفِلُحوَن َلَعلَُّكْم َكِثرًيا اللََّه َواْذُكُروا َفاْثُبُتوا

 لقتالا يف البغاة وكذا ، الكفار أعدائكم من فئة لقيتم إذا آمنوا الذين أيها يا:  واملعنى -رمحه اهلل -يقول الشيخ حممد رشيد رضا

 أو ارالكف إال يقاتلون ال املؤمنني أن وهي ، احلال قرينة من بوصفها للعلم الفئة يصف ومل - أمامهم من تفروا وال ، هلم فاثبتوا

 جللدانا الرجالن يتصارع:  اجليوش أو األفراد بني والغلب للنصر األخري السبب هي كانت طاملا معنوية قوة الثبات فإن - البغاة

 يكون حتى ، فيثبت قبله وقع رمبا خصمه أن له فيخطر صريعا يقع أن حلظة كل يف ويتوقع ، منته وتضعف ، منهما كل فيعيا

   (4) الظافر الصرعة هو األخرية الدقيقة بثبات

 (270: ص) الصديق بكر أبي سرية يف الضيق ورفع االنشراح

 الواقع التطبيقي هلذه الصفة

 املطلب عبد ابن أنا. كذب ال النيب أنا» -

  عمارة؟ أبا يا حنني يوم وليتم أكنتم: له قال لرجل قال أنه-عنهما اهلل رضي-عازب بن الرباء عن

 قوم وهم هوازن، من احلي هذا إىل وحسر الناس، من أخفاء انطلق ولكنه وىل ما وسلم عليه اهلل صلى اهلل نيب على أشهد: فقال

 نب سفيان وأبو وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل القوم فأقبل. فانكشفوا. جراد من رجل كأنها. نبل من برشق فرموهم. رماة

: لرباءا قال. «نصرك نزل اللهم. املطلب عبد ابن أنا. كذب ال النيب أنا: »يقول وهو واستنصر، ودعا فنزل. بغلته به يقود احلارث

 ( 6)(وسلم عليه اهلل صلى النيب يعين -به حياذي للذي منا الشجاع وإن. به نتقي البأس امحر إذا واهلل كنا

 ثبات الشهداء مبعركة اليمامة 

 ناملسلمو واصطدم عسكره، به فضرب اليمامة على يشرف كثيب على بهم نزل حتى باملسلمني - عنه اهلل رضي - خالد وتقدم

 جماعة، أجارها حتى متيم أم بقتل وهموا الوليد، بن خالد خيمة حنيفة بنو دخلت حتى األعراب وانهزمت جولة فكانت والكفار

 وقال همبين الصحابة تذامر ثم اخلطاب، بن زيد قتله اجلولة هذه يف اهلل لعنه عنفوة بن الرَّجَّال قتل وقد هذه، احلرة نعمت: وقال

 رواألنصا املهاجرين من ثلة فخلصت خالد، يا أخلصنا: جانب كل من ونادوا أقرانكم عودمت ما لبئس: مشاس بن قيس بن ثابت
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 لسحرا بطل البقرة سورة أصحاب يا: ويقولون بينهم يتواصون الصحابة وجعلت مثله، يعهد مل قتااًل حنيفة بنو وقاتلت ومحى

 حتى بًتاثا يزل فلم وتكفن، حتنط بعدما األنصار لواء حامل وهو ساقيه أنصاف إىل األرض يف لقدميه قيس بن ثابت وحفر اليوم،

 . هناك قتل

  قبلك؟ من تؤتى أن أختشى: حذيفة أبي موىل لسامل املهاجرون وقال

 . إًذا أنا القرآن حامل بئس: فقال

 وأ اهلل يهزمهم حتى أتكلم ال واهلل: وقال. قدًما وامضوا عدوكم يف واضربوا أضراسكم على عضوا الناس أيها: اخلطاب بن زيد وقال

 .- عنه اهلل رضي - شهيًدا فقتل حبجيت، فأكلمه اهلل ألقى

 بن خالد ومحل ،- عنه اهلل رضي - وأصيب أبعدهم، حتى فيهم ومحل بالفعال، القرآن زينوا القرآن أهل يا: حذيفة أبو وقال

 أنا: قالو الرباز، ودعا الصفني بني وقف ثم رجع ثم فيقتله، إليه يصل أن يرتقب وجعل مسيلمة لقتال وسار جاوزهم حتى الوليد

 قتله إال أحد له يربز ال وجعل حممداه، يا: يومئذ شعارهم وكان املسلمني بشعار نادى ثم وزيد، عامر ابن أنا العود، الوليد ابن

 حتى حتتها يقاتلون رايتهم على أب بنى وكل األعراب، من األنصار من املهاجرين خالد ميز وقد أكله، إال شيء منه يدنو وال

 تحف حتى عدوهم حنور إىل يتقدمون يزالوا ومل مثله، يعهد مل صرًبا املواطن هذه يف الصحابة وصرب يؤتون، أين من الناس يعرف

 ديقةح إىل أجلأوهم حتى شاءوا، حيث رقابهم يف السيوف ويضعون أقفائهم يف يقتلون واتبعوهم األدبار الكفار ووىل عليهم اهلل

 اهلل، لعنه مسيلمة اهلل عدو وفيها فدخلوها بدخوهلا -اهلل لعنه الطفيل بن حمكم وهو- اليمامة حمكم عليهم أشار وقد املوت،

 يهمعل احلديقة حنيفة بنو وأغلقت فقتله، خيطب وهو عنقه يف بسهم فرماه الطفيل بن حمكم بكر أبي بن الرمحن عبد وأدرك

 ( 7. )الصحابة بهم وأحاط

 الشجاعة :الصفة الثالثة

 حاهلم كما قال قطري:نظري هلا  وشجاعة الضون معمعة القتال ببسالة وخي وال خيفوننهم ال يهابون أالشهداء  ومن صفات

 ُتراعي َلن َوحَيِك اأَلبطاِل ***ِمَن  َشعاعًا طاَرت َوَقد َلها َأقوُل

 ُتطاعي َلم َلِك الَّذي اأَلَجِل َيوٍم***      َعلى َبقاَء َسَألِت َلو َفِإنَِّك

 ِبُمسَتطاِع اخُللوِد َنيُل َصربًا*** َفما امَلوِت َمجاِل يف َفَصربًا

 الُيراُع اخَلنِع َأخي َعن ِعزٍّ ***َفُيطوى ِبَثوِب الَبقاِء َثوُب َوال

 داعي اأَلرِض ِلَأهِل َحيٍّ *** َفداِعَيُه ُكلِّ غاَيُة امَلوِت َسبيُل

 ِانِقطاِع ِإىل امَلنوُن َوَيهَرم***َوُتسِلمُه َيسَأم ُيعَتَبط ال َوَمن

 امَلتاِع َسَقِط ِمن ُعدَّ ما َحياٍة *** ِإذا يف َخرٌي ِللَمرِء َوما

 الذي الشجاع وإنَّه - وسلم عليه اهلل صلى - النيب: يعين - به ُيتَّقى البأس، امحرَّ إذا وكان: "قال- عنه اهلل رضي- الرباء عن

  (8)؛"به ُيحاَذى

 لىص - اهلل برسول نُلوذ وحنن بدر يوم رأيُتنا لقد" :وُشجعانها األمة أبطال من وهو- عنه اهلل رضي- طالب أبي بن علي ويقول 

  (9)؛"بأًسا َيومئذ الناس أشد من وكان العدو، إىل أقرُبنا وهو - وسلم عليه اهلل
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: - لموس عليه اهلل صلى- يقول ورضاه؛ اهلل حلب َمجلبة وجَعلها الشجاعة، على أمَّته- وسلَّم عليه اهلل صلَّى- النيب حثَّ وقد

 َيفتَح أو َل،ُيقت حتى بصدره؛ فأقَبل فُهِزموا، العدوَّ، َفلقوا سريَّة، يف كان ورجل: منهم وَذَكر - وجلَّ عز - اهلل ُيحبُّهم ثالثة))

  (01)((له اهلل

 :السمْوَءل َيقول

 َقِتيُل َكاَن َحْيُث ِمنَّا ُطلَّ َوال       َأْنِفِه َحْتَف َسيٌِّد ِمنَّا َماَت َوَما

 َتِسيُل الظَُّباِت َغْيِر َعَلى وَلْيَسْت    ُنُفوُسنا الظَُّباِت َحدِّ َعَلى َتِسيُل

 :آخر وقال

 َنُذوُقَها ال ُمرًَّة ُأْخَرى َوَنْتُرُك     ُنُفوُسنا امَلَنايا َلَتْسَتْحِلي وإنَّا

 ؛((لهفقَت ونهاه، فأَمره جائر، إمام إىل قام ورجل عبداملطلب، بن محزة الشهداء سيِّد: ))- وسلَّم عليه اهلل صلَّى - النيب وَيقول

  ( 00()حنيفة أبي ُمسند

 الواقع التطبيقي

 الريموك.الزبري يوم 

أفضل من هناك من الصحابة وكان من فرسان  و)وقد كان فيمن شهد الريموك الزبري بن العوام وه :-اهللرمحه -يقول ابن كثري 

فاجتمع إليه مجاعة من األبطال يومئذ فقالوا :أال حتمل فنحمل معك ، فقال : أنكم ال تثبتوا فقالوا : بلي  الناس وشجعانهم

فحمل ومحلوا : فلما واجهوا صفوف الروم  أحجموا وأقدم هو فاخرتق صفوف الروم حتى خرج من اجلانب األخر وعاد إىل 

وىل وجرح يومئذ جرحني بني كتفيه ويف رواية جرح ، وقد روي البخاري أصحابه ، ثم جاء وإليه مرة ثانية ففعل كما فعل يف األ

 (02) معين ما ذكرناه يف صحيحة . 

 .الرحيم الغفور هو إنه فاستغفروه، ذنب؛ كل من املسلمني ولسائر ولكم لي الكريم العظيم اهلل وأستغفر القول، هذا أقول

 الثانية اخلطبة

 .الظاملني على إال عدوان وال للمتقني، والعاقبة العاملني، رب هلل احلمد

 .تسليما وسلم وأصحابه آله وعلى عليه اهلل صلى ورسوله، عبده حممدا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد

 :بعد أما

 اخليال: من أعجب وقصة نادرة. شجاعة

 معدي بن وعمرو خويلد بن طلحة سعد بعث،  القادسية معركة قبل بأسره جيًشا يعدل الذي املغوار هذا فعل ما - بربك -وانظر

 مخسة يف عمرو وكان رستم، بعسكر مكلًفا وحده طليحة فكان استكشافية، دورية يف كالطليعة خيل، من قوة غري يف الزبيدي كرب

 مل القادسية قنطرة وعمرو طليحة جتاوز فلما ليستخربه، منهم رجاًل له يصيبوا أن وأمرهم جالينوس، بعسكر مكلًفا أصحابه من

 قد بسالحها تتحرك اجملوس وقوات عظيمًة، خياًل رأوا حتى - مرتات كيلو سبعة حوالي - فرسٍخ وبعض فرسًخا إال يسريوا

:  بعضهم وقال باخلرب، فأخربوه بالنجف، القوم أن يرى وهو سرحكم، فإنه أمريكم إىل ارجعوا:  بعضهم قال،  الطفوف ملئوا

 رب،للخ إال بعثتم وما السرح، عن لتخربوا ُبعثتم ما كذبتم،:  طليحة وقال صدقتم،:  عمرو فقال،  عدوكم بكم ينذر ال ارجعوا،

 ؛حمصن بن عكاشة قتل بعد تفلح ولن غدر، نفسك يف رجل أنت:  فقالوا أهلك أو القوم أخاطر أن أريد:  قال ؟ تريد فما: قالوا
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 ىلإ للدخول يعمل وهو عمًرا طليحة فارق ومنذ»( الطربي تاريخ) خطرية مغامرة يف رستم معسكر يريد فارقهم ثم فأبى،. بنا فارجع

 ولكنها اخلاص، واحلرس اخلدم من ومثلهم مقاتل، ألف مثانني يضم رستم معسكر أن العلم مع مبفرده، رستم معسكر قلب

 مقمرة، ليلة يف دخله رستم، عسكر دخل حتى األنهار من املنبثقة املياه يعارض مضى فقد طليحة األبطال بطل وجرأة شجاعة

 مثله، ير مل أبيض فسطاًطا ورأى رستم، خيل يف مثلها ير مل فرًسا فرأى للفروسية كعاشق اخليل حيب وكان يتخرب، ليلة وبات

 امب الفرس وأحس به، يعدو وخرج بفرسه مشى ثم فرسه، مقود إىل ربطه ثم الفرس ذلك مقود به فقطع( سيفه) حسامه فامتشق

 اح،الصب مع منهم فارس وحلقه. أثره يف جيدون وخرجوا فرسه، يسرج فلم بعضهم والذلول،وتعجل الصعبة وركبوا فتنادوا، حدث

 ه،أمام وصار يديه بني الفارسي فانصب الفارسي، تصويب عن به ومال فرسه طليحة عدل ليطعنه رحمه إليه صوب أدركه فلما

 وانطلق باألول فعل ما مثل به ففعل آخر أعجمي به فلحق بفرسه، يعدو وانطلق ظهره، فقصم برحمه وطعنه طليحة عليه فكر

 ةطليح عدل ليطعنه الرمح له وبوأ بطليحة حلق فلما حنًقا، فازداد عمه ابن وهما صاحبيه، مصرع رأى وقد ثالث به فلحق يعدو،

 قد وكانا فاستسلم، مقتول أنه اجملوسي وأدرك األسر، إىل ودعاه رحمه شرع وقد طليحة عليه وكر أمامه، اجملوسي فانصب فرسه

 وأقبل .لألمر فامتثل فرسه على وهو برحمه، خلفه من يسوقه وهو يديه، بني يركض أن طليحة فأمره املسلمني، معسكر من اقرتبا

 على أوشكا وقد طليحة، أمام مستسلًما يركض الثالث وشاهدوا قتال، وقد فارسيهم فرأوا آثارهما يف جيدون العجم من آخر مجع

 غنم، اليت الفرس وراءه يسحب فرسه على طليحة وجاء. أتوا حيث من عادوا ثم ونكصوا، فأحجموا املسلمني معسكر دخول

 ما وحيك،: سعد له قال. سعد على فدخل عرفوه، حني أجازوه ثم منه، ففزعوا املسلمني عسكر ودخل يديه، بني يعدو وأسريه

 ذا هو وها أخطأت، أم أصبت: أدري وما تومًسا، أفضلهم أخذت وقد الليلة، منذ وجستها عسكرهم دخلت: طليحة قال وراءك؟

 . «فاستخربه

 هذا: مبثل أمسع ومل أر مل

 قال دقتك؟ص إن دمي على أتؤمنين:  الفارسي األسري االثنني،فقال بني بالرتمجة ليقوم املرتجم - وقاص أبي بن سعد - واستدعى

 أن قبل -طليحة يعين- هذا صاحبكم عن أخربكم:  الفارسي األسري قال،  الكذب من إلينا أحب احلرب يف الصدق نعم،:  سعد

 أمسع ومل أر ومل ترى، ما بلغت أن إىل غالم أنا ومنذ ولقيتها باألبطال ومسعت وغشيتها احلروب باشرت،  قبلي عمن أخربكم

 ىلإ والعشرة، اخلمسة منهم الرجل خيدم ألًفا، سبعون فيه عسكر إىل األبطال عليهما جيرتئ ال عسكرين قطع رجاًل أن هذا مبثل

 فأدركه فطلبناه به، فأنذرنا فأنذره بيته، أطناب وهتك اجلند، فارس سلب  حتى دخل كما خيرج أن يرض فلم دون، هو ما

 من بعدي خلفت أنين أظن و أدركته ثم فقتله، نظريه وهو الثاني فأدركه فقتله، فارس ألف يعدل الناس، فارس وهو األول

 ومائة عشرون اجلند بأن فارس أهل عن سعًدا أخرب ثم فاستأسرت، املوت فرأيت عمي، أبناء وهما بالقتيلني الثائر وأنا يعدلين،

 القادسية يوم فكان مسلًما، سعد فسماه إرادته، مبحض فأسلم اإلسالم يف األعجمي ورغب هلم؛ خدام مثلهم األتباع وأن ألٍف،

 (01).بألف يعدل فارسي وألنه فارس؛ بأرض خلربته املسلمون منه استفاد فقد البالء، أهل من وغريها

 نهم رهبان ليلأ الرابعة: الصفة

 إذا جن عليهم الظالم يقومون بني يدي رب األنامرهبان ليل  واجملاهدين أنهمالشهداء  ومن صفات

 أجراه اخلد يف دمعه عابد كم...  بهم الظالم جنََّ إذا ليل عباد
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 لقياه يستجدون املوت إىل هبوا...  بهم اجلهاد نادى إذا غابٍِ وُأْسُد

 أضعناه جمدًا لنا يشيدون...  نفرًا مثلهم من لنا فابعث رب يا

 قال حييى بن حييى الغساني حيدث عن رجلني من قومه قال : ملا نزل املسلمون بناحية األردن ، حتدثنا بيننا أن دمشق

ستحاصر فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك ، فبينا حنن فيها إذا أرسل إلينا بطريقها فجئناه ، فقال : أنتما من العرب ؛ قلنا نعم ؛ 

قال : وعلى النصرانية ؛ قلنا : نعم فقال : ليذهب أحدكما فليتجسس لنا عن هؤالء القوم ورايهم ، وليثبت األخر على متاع 

ث مليا ثم جاء فقال : جئتك من عند رجال دقاق يركبون خيوال عتاقا ، أما الليل فرهبان ، وأما صاحبة ، ففعل ذلك أحدنا فلب

النهار ففرسان يرشون النبل ويربونها ، ويثقفون القنا ، لو حدثت جليسك حديثا ما فهمه عنك ملا عال من أصواتهن بالقرآن 

 ة لكم به . أ هــوالذكر ، قال فالتفت إىل أصحابه وقال أتاكم منهم ما ال طاق

 الواقع التطبيقي هلذه الصفة

 فأتى ، بشر بن عباد على النوبة وكانت احلراسة، ياسر بن وعمار هو تناوب الرقاع ذات غزوة يف بشر بن عباد سيدنا هذا* 

 سهمال فنزع الثاني، بالسهم فضربه صالته، على وأقبل السهم فنزع يصلي، وهو اخللف من بسهم فضربه املشركني من رجل

! اهلل يرمحك: وقال عبادًا اهلل رضي عمار فعاتب هاربًا، الرجل ووىل عمار استيقظ الثالث بالسهم ضربه فلما صالته، على وأقبل

 (04).أقطعها أن فكرهت سورة يف كنت إني: قال توقظين؟ أن سهم أول من منعك الذي ما

 يف املبارك بن اهلل عبد فخرج يبارز؟ من: الروم داعي ودعا وجهه، وغطى فتلثم الغزوات من غزوة يف كان املبارك بن اهلل عبد وهذا

 عبد هو افإذ لثامه ورفع رجل إليه فأتى بطولته، من الناس فتعجب والرابع، والثالث الثاني قتل ثم الروم، فارس فقتل لثامه،

 !عمرو أبا يا علينا يشنع ممن وأنت: لثامه رفع ملن فقال ، املبارك اهلل عبد أنه يظنون كانوا وما املبارك بن اهلل

 ينام، هأن لريني فذهب:  أعني بن حممد قال عليه، كرميًا وكان كلها، غزواته يف املبارك بن اهلل لـعبد رفيقًا أعني بن حممد وكان

 دعن أيقظين ثم الفجر، طلوع قبل إىل فصلى قام منت قد أني ظن فلما نائم، أني أريه وذهبت رمح، على رأسي فوضعت: قال

 .املمات إىل لي جمافيًا زال وما وجهه، يف الغضب فعرفت الليلة، أمن مل إني: له فقلت الفجر،

 والبذلالتضحية  اخلامسة: ةفالص

و من صفات الشهداء التضحية و البذل اعين بذل النفس يف سبيل اهلل فه قوم باعوا انفسهم هلل تعاىل و جعلوا مثنها اجلنة قال اهلل 

 ِفي َحقًّا َعَلْيِه َوْعًدا َوُيْقَتُلوَن َفَيْقُتُلوَن ِهاللَّ َسِبيِل ِفي ُيَقاِتُلوَن اْلَجنََّة َلُهُم ِبَأنَّ َوَأْمَواَلُهْم َأْنُفَسُهْم اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْشَتَرى اللََّه ِإنَّ}تعاىل 

 [000: التوبة] { اْلَعِظيُم اْلَفْوُز ُهَو َذِلَكَو ِبِه َباَيْعُتْم الَِّذي ِبَبْيِعُكُم َفاْسَتْبِشُروا اللَِّه ِمَن ِبَعْهِدِه َأْوَفى َوَمْن َواْلُقْرآِن َواْلِإْنِجيِل التَّْوَراِة

  -رمحه اهلل–يقول ابن القيم 

 أعظم من فرأوا شأنا هلا وأن السلعة قدر عرفوا التبايع عقد يديه على جرى من وجاللة الثمن وفضل املشرتي عظمة عرفوا فلما

  ستقيلكن وال نقيلك ال واهلل وقالوا خيار ثبوت غري من بالرتاضي الرضوان بيعة معه فعقدوا خبس بثمن لغريه يبيعوها أن الغنب

 لذينا حتسنب وال معا وأضعافها كانت ما أوفر عليكم رددناها لنا وأموالكم نفوسكم صارت مذ له قيل املبيع وسلموا العقد مت فلما 

   (06فضل) من اهلل آتاهم مبا فرحني يرزقون ربهم عند أحياء بل أمواتا اهلل سبيل يف قتلوا

 الواقع التطبيقي هذه الصفة
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 الرباء وحديقة املوت

:   بلغنا أن الرباء يوم حرب مسيلمة الكـذاب أمر أصحــابه أن حيمــلوه على ترس على أسنة -اهلل  رمحه-الذهيبيقول 

 جرحا،يومئذ بضعة ومثانني  جرحويلقوه يف احلديقة فاقتحم إليهم وشد عليهم وقاتلهـم حتى فتــح باب احلديقة ف رماحهم،

(07)حاله.ولذلك أقام خالد بن الوليد عليه شهرا يداوي جراحه   

. أصرياولكننا كنا علي املوت       سقيناهموا كأسا سقونا مبثلها    

 من يبايع على املوت؟

عنه( يوم الريموك ،  عنه( قال : قال عكرمة بن أبي جهل )رضي اهلل عمر عن أبي عثمان عن أبيه )رضي اهللوعن سيف بن 

قاتلت رسول اهلل )صلي اهلل عليه وسلم( يف مواطن وأفر منكم اليوم ، ثم نادي : من يبايع علي املوت ؛ فبايعه عمه احلارث بن 

عمائة من وجوه املسلمني وفرسانهم قدام فسطاط خالد رضي اهلل عنه حتى أثبتوا هشام وضرار بن األزور )رضي اهلل عنهما( يف أرب

قال الذهيب : قال أبو إسحاق السبيعي : نزل عكرمة   -رضي اهلل عنه -مجيعا جراحا وقتل منهم خلق منهم ضرار ابن األزور 

 يوم الريموك فقاتل قتاال شديدا ، ثم استشهد فوجـــدوا به بضعــا وسبعني من طعنة ورمية وضربة .) )1(
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 شره املسلمني أكفي الساعة

 .زمانه يف والعجم العرب أشجع وكان فتحون، ابن له يقال فارس للعرب كان أنه ذكروا

 الشجاعة، منه وتعرف تهابه الكفار جيوش وكانت. دينار مخسمائة عطية كل يف له وجيري ويعظمه يكرمه املستعني وكان

 ،املاء يف فتحون ابن رأيت هل تشرب ال مل ويلك: له يقول يشرب ومل فرسه سقى إذا كان الرومي أن فيحكى. لقاءه وختشى

 غزوة أأنش املستعني إن ثم عطائه، من ومنعه فأبعده املستعني عند به فوشوا. السلطان من ومنزلته العطاء كثرة على نظراؤه فحسده

 مبارز؟ من هل: وقال ونادى امليدان وسط إىل علج برز ثم صفوفا، واملشركون املسلمون فتقابل الروم بالد إىل

 لبالك وجعل املسلمني، نفوس وانكسرت سرورا، املشركون فصاح الرومي، فقتله ساعة فتجاوال املسلمني من فارس إليه فربز

 ا،سرور الكفار فصاح. الرومي فقتله املسلمني من فارس إليه فخرج لواحد؟ اثنني من هل: وينادي الصفني بني جيول الرومي

 جيرتئ فلم لواحد، ثالثة: ويقول وينادي الصفني بني جيول الكلب وجعل املسلمني، نفوس وانكسرت

: قال ه،ب وتلطف فدعاه فتحون بن الوليد أبو إال هلا ما: للسلطان فقيل حرية، يف الناس وبقي إليه، خيرج أن املسلمني من أحد

 قدةع طرفه ويف طويال، سوطا بيده وأخذ سالح بال فرسه سرج على واستوى كتان قميص فلبس شره، املسلمني أكفي الساعة

 .فتحون ابن سرج النصراني طعنة ختطأ فلم صاحبه على منهما واحد كل محل ثم. النصراني منه فتعجب إليه برز ثم معقودة،

 هوضرب العلج، على ومحل سرجه يف انقلب ثم السرج، يف منه شيء ال األرض إىل ونزل الفرس، برقبة متعلق فتحون ابن وإذا

 قد كان أنه نياملستع فعلم. املستعني يدي بني ألقاه حتى جيره به وجاء فاقتلعه، السرج من بيده فجذبه عنقه على فالتوى بالسوط

 أحواله، أحسن إىل ورده عليه، اإلنعام يف وبالغ إليه، وأحسن وأكرمه، إليه، فاعتذر فتحون بن الوليد أبي مع صنعه يف أخطأ

     (09)(2)(*«إليه الناس أعز من وكان

                                                           
1 - 
2 - 
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 الدعاء 

 اهلوامش 

============== 

******************** 

 6/46(، ومسلم 021) 0/42( أخرجه: البخاري 2) 0661، رقم 4/087(، والرتمذي )07220، رقم 4/010( أخرجه أمحد )0)

 (.041( و)049( )0914)

 0116، وصحيح الرتغيب والرتهيب: 0941( صححه األلباني يف )س( 1)

 4/148(، والرتمذي )2144، رقم 272ومسلم، وأخرجه الطيالسى )ص  144-7/144( أخرجه البخاري جـ4)

 (21/ 01( تفسري املنار )4)

 ( واللفظ له.0776(. ومسلم )4107) 7الفتح -( البخاري6)

 .129/ 6( البداية والنهاية: 7)

 (241، رقم )( اجلهاد؛ البن أبي عاصم8)

 (.644( مسند أمحد، رقم )9)

 (.20144(؛ مسند أمحد، رقم )2471( النسائي، رقم )01)

 (.087/ 0( رواية أبي ُنعيم، )00)

 . 06ص 4( البداية والنهاية جـ02)

 ( )القادسية لبشاميل(01)

 (21/ 7(  البداية والنهاية ط إحياء الرتاث )04)

 (099/ 0األحوال واألموال واحلفدة واملتاع )( إمتاع األمساع مبا للنيب من 04)

 (9/ 1( مدارج السالكني )06)

 (096/ 0( سري أعالم النبالء )07)

 (284/  1) -، و االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول اهلل والثالثة اخللفاء 091ص 1(( السري للذهيب ح 08)

 (.104-101/ 0( )املستطرف )09)

 

 

 

 

 


