)(1

¢
« َع ْين ِ
َت ت َْح ُر ُس فِي َسبِ ِ
يل اهَّللِ»
َت ِم ْن َخ ْش َي ِة اهَّللَِ ،و َع ْي ٌن َبات ْ
َان ََل ت ََم ُّس ُه َما الن َُّارَ :ع ْي ٌن َبك ْ
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ِ
ِ
الل  ۵بين
الل الخلق على محبة الوطان ،والحنين إليها ،والحفاظ على اقتصادها ،وقد سوى ه
ع َبا َد اهَّلل :لقد فطر ه
همصيبة الموت وبين الخراج من الوطان ،فقال هسبحان هه﴿ :ولو أنا كتبنا عليهم أن اق هت هلوا أن هفس هكم أو اخ هر هجوا من
ديار هكم ما فع هلو هه إّل قليٌ من ههم ،،وقد ضرب ر هسو هلنا ﷺ أروع المثلة في محبته لوطنه ،أخرج الترمذي وحسن هه،
والحاك هم وصحح هه ،عن عبد الل بن عدي بن حمراء ﭬ قال :رأي هت ر هسول الل ﷺ واق ًفا على الحزورة فقال:
«والل إنك لخي هر أرض الل ،وأحب أرض الل إلى الل ،ولوّل أني هأخرج هت منك ما خرج هت» .وليس هذا هدي نبينا
ﷺ وحد هه ،بٌ هد هي النبياء ۏ جمي ًعا ،ومن ذلك أن هموسى ڠ لما مكث في مدين فتر ًة من الزمن حن
الل تعالى﴿ :فلما قضى هموسى الجٌ وسار بأهله
للر هجوع إلى بلده مصر ،رغم ما س هيلقيه من متاعب ومشاق ،قال ه
آنس من جانب الطور ن ًارا قال لهله ام هك هثوا إني آنس هت ن ًارا لعلي آتي هكم منها بخب ٍر أو جذو ٍة من النار لعل هكم تصط هلون
الل رب العالمين.،
فلما أتاها هنودي من شاطئ الواد اليمن في ال هبقعة ال همباركة من الشجرة أن يا هموسى إني أنا ه

ون :إن هحب الوطان والحنين إليها مغ هروس في الفطر النقية ،وال هع هقول البية ،والن هفوس الزكية،
َأ ُّي َها ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
ومحبة الوطان تستلز هم التكا هتف واّلصطفاف م ًعا؛ ل همواجهة العداء داخليا وخارجيا ،ويلز هم منها ال همداوم هة
وم على حراسة
على العمٌ والنتاج ،وخدمة الوطن ،هكٌ في مجاله ومحرابه؛ ولذا وعد ر هسو هلنا ﷺ من ي هق ه
وطنه ،والدفاع عن همؤسساته بتحريم جسده على النار ،وكفى بها منة ونعمة ،أخرج الترمذي وحسن هه ،عن ابن
عب ٍ
اس ﭭ قال :سمع هت ر هسول الل ﷺ ي هق ه
ول« :عينان ّل تمس ههما الن هار :عين بكت من خشية الل ،وعين باتت
تح هر هس في سبيٌ الل».
ِ
ِ
الل  ۵جيشنا جيش مصر العظيم في حرب هأك هتوبر المجيدة ،فقد بذل هجنهو هدنا البط هال
ع َبا َد اهَّلل :لقد نصر ه
أرواح ههم ،ورو هوا الرض بدمائهم؛ دفا ًعا عن وطنهم ،وعب هروا القناة و ههم صائ همون ،وحط هموا هأس هطورة خط
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ورا من
بارليف التي رسمها الصهاين هة الي ههو هد ،وعلت أصوا هت ههم بالتكبير؛ فخرج العده و من وكره خائ ًفا مذ هع ً
ه هؤّلء البطال الشجعان.
ِ
ِ
ِ
يمةَ ،و ِم َّما َيدُ ُّل َع َلى َذلِ َ
ون :إِ َّن َّ
ك:
َأ ُّي َها ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
الش ِهيدَ في َمنْ ِز َلة َرفي َعةَ ،و َم َكا َنة َعظ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ين :قال تعالى﴿ :ومن هيطع الل والر هسول
الش ِهيدُ في َأ ْع َلى الدَّ َر َجات في ا ْل َجنَّةَ ،ف ُه َو َم َع ْاألَ ْنبِ َياء َوالصديق َ
الل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وح هسن هأولئك رفيق﴾ً ،،وقال
ف هأولئك مع الذين أنعم ه
تعالى﴿ :وّل ت هقو هلوا لمن هيقت هٌ في سبيٌ الل أموات بٌ أحياء ولكن ّل تش هع هرون ،،وقال جٌ وعل﴿ :وّل
تحسبن الذين هقت هلوا في سبيٌ الل أموات﴾ً بٌ أحياء عند ربهم هيرز هقون.،
اص ِل َطير ُخ ْضرَ ،ل َها َقنَ ِ
اء فِي حو ِ
الش َهدَ ِ
يل ُم َع َّل َق ٌة بِا ْل َع ْر ِ
اد ُ
شَ ،ت ْس َر ُح فِي ا ْل َجنَّ ِة َح ْي ُ
اح ُّ
ث َشا َء ْت :أخرج همسلم
َ َ
َأ ْر َو ُ
ْ
وق  $قال :سألنا عبد الل  -يعني ابن مسع ٍ
عن مسر ٍ
ود ﭬ  -عن هذه اْلية﴿ :وّل تحسبن الذين هقت هلوا في
ه
ه
اح ههم في جوف طي ٍر
سبيٌ الل أموا ًتا بٌ أحياء عند ربهم هيرز هقون ،قال :أما إنا قد سألنا عن ذلك ،فقال« :أرو ه
هخض ٍر ،لها قناد هيٌ همعلقة بالعرش ،تسر هح من الجنة حي هث شاءت ،هثم تأوي إلى تلك القناديٌ ،فاطلع إليهم
رب هه هم اطلع ًة ،فقال« :هٌ تشت ههون شي ًئا؟» قا هلوا :أي شي ٍء نشتهي ونح هن نسر هح من الجنة حي هث شئنا ،ففعٌ
ذلك بهم ثلث مر ٍ
ات ،فلما رأوا أن ههم لن هيتر هكوا من أن يسأ هلوا ،قا هلوا :يا رب ،هنريده أن ت هرد أرواحنا في
أجسادنا حتى هنقتٌ في سبيلك مر ًة هأخرى ،فلما رأى أن ليس ل ههم حاجة هتر هكوا».
ات ا ْلمو ِ
ون بِ َأ َل ِم ا ْل َق ْت ِل وس َكر ِ
ُّ
ت :أخرج أحمده والترمذي ،وصحح هه علم هة مصر أحمده شاك ٍر
الش َهدَ ا ُء ََل َي ْش ُع ُر َ
َْ
َ َ َ
 ،$عن أبي ههريرة ﭬ قال :قال ر هس ه
ول الل ﷺ« :ما يجده الشهيده من مس القتٌ إّل كما يجده أحده هكم من
مس القرصة».

)(3

لش ِه ِ
لِ َّ
ت ِخ َصال :أخرج الترمذي واب هن ماجه ،وصحح هه العلم هة اللباني  ،$عن المقدام بن
يد ِعنْدَ اهَّلل ِ ِس ُّ
ول الل ﷺ« :للشهيد عند الل ست خص ٍ
معدي كرب ﭬ قال :قال ر هس ه
ال :هيغف هر ل هه في أول دفع ٍة ،ويرى مقعد هه
اج الوقار ،اليا هقوت هة منها خير
من الجنة ،و هيج هار من عذاب القبر ،ويأم هن من الفزع الكبر ،و هيوض هع على رأسه ت ه
من الدنيا وما فيها ،و هيزو هج اثنتين وسبعين زوج ًة من ال هحور العين ،و هيشف هع في سبعين من أقاربه».
ِعباد اهَّلل َِ :ل َقدْ حرِص الصحاب ُة ﭫ ع َلى َني ِل َشر ِ
الش َها َد ِة فِي َسبِ ِ
ف َّ
يل اهَّلل َِ .ف َه َذا َحنْ َظ َل ُة ْب ُن َأبِي َع ِامر ﭬ ،كان
َ
َ َ
َ َ
َّ َ َ
َ
ْ
قد تزوج حدي ًثا ،فلما دعا الداعي للجهاد خرج و ههو هجنهب ،فرآ هه النبي ﷺ هتغس هل هه الملئك هة ،أخرج الحاك هم
واب هن حبان ،وحسن هه العلم هة اللباني  $في «موارد الظمآن» ،عن عبد الل بن الزبير ﭬ قال :سمع هت
ر هسول الل ﷺ ي هق ه
اس انهز هموا عن ر هسول الل ﷺ ،حتى انتهى بع هض ههم إلى هدون العراض على
ول ،وقد كان الن ه
جب ٌٍ بناحية المدينة ،هثم رج هعوا إلى ر هسول الل ﷺ ،وقد كان حنظل هة ب هن أبي عام ٍر التقى ههو وأ هبو هسفيان ب هن
حر ٍ
ب ،فلما استعل هه حنظل هة رآ هه شدا هد ب هن السود ،فعل هه شداد بالسيف حتى قتل هه ،وقد كاد يق هت هٌ أبا هسفيان،
فقال ر هس ه
ول الل ﷺ« :إن صاحب هكم حنظلة هتغس هل هه الملئك هة ،فس هلوا صاحبت هه» ،فقالت :خرج و ههو هجنهب لما
سمع الهائعة ،فقال ر هس ه
ول الل ﷺ« :فذاك قد غسلت هه الملئك هة».
ج َه ِ
ي ﭬ ي َلبي َد ْع َو َة رس ِ
ول اهَّلل ِ ﷺ لِ ْل ِ
َو َه َذا ُع َم ْي ُر ْب ُن ا ْل ُح َما ِم ْاألَن َْص ِ
اد فِي َسبِ ِ
يل اهَّلل ُِ ،م ْس َتطِ ايًل َل َح َظات َي ْأ ُك ُل
ار ُّ
َ ُ
ُ
فِ َيها َتمرات ي ِسيرات ،م ْش َتا اقا إِ َلى لِ َق ِ
اء اهَّلل ِ َت َعا َلى .أخرج همسلم عن أنس بن مال ٍك ﭬ قال :قال ر هس ه
ول الل
ُ
َ َ
ََ
ات والر هض» ،قال :هعمي هر ب هن ال هحمام النصاري - :يا ر هسول الل ،جنة
ﷺ « :هقو هموا إلى جن ٍة عر هضها السمو ه
ات والر هض؟ قال« :نعم» ،قال :ب ٍخ بخٍ  ،فقال ر هسو هل الل ﷺ« :ما يحم هلك على قولك بخٍ
عر هضها السمو ه
بخٍ ؟» قالّ :ل والل يا رسول الل ،إّل رجاءة أن أ هكون من أهلها ،قال« :فإنك من أهلها» ،فأخرج تمر ٍ
ات من
ه
يت حتى آ هكٌ تمراتي هذه إنها لحياة طويلة ،قال :فرمى بما كان
قرنه ،فجعٌ يأ هك هٌ من ههن ،هثم قال :لئن أنا حي ه
مع هه من التمر ،هثم قاتل ههم حتى هقتٌ».
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ون :إن من فضٌ الل على هذه الهمة أن فتح لها أبواب الخير والشهادة ،فالشهاد هة ّل تقتص هر على
َأ ُّي َها ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
ب ،ولكن هشهداء هأمة همحم ٍد ﷺ كث هيرون ،يجري عليهم ما يجري على ال همسلمين
الموت في المعركة فحس ه
ٍ
من هغس ٌٍ وتكف ٍ
اب الجز هيٌ من رب العالمين؛ جزاء صبرهم
يم ،والثو ه
ين وصلة ،لكن ينتظ هر هه هم الج هر العظ ه
واحتسابهم ،أخرج أبو داود ،وصححه العلم هة اللباني  ،$عن جابر بن عت ٍ
يك ﭬ ،أن ر هسول الل ﷺ
ه ه
ه
قال...« :الشهاد هة سبع سوى القتٌ في سبيٌ الل :المط هع ه
وت بالطا هعون] ،والغر هق
[هو الذي ي هم ه
ون شهيد ه
يب النسان داخٌ جنبه] ،والمب هط ه
ب الحريق
ون شهيد ،وصاح ه
ب ذات الجنب شهيد [ هق هروح هتص ه
شهيد ،وصاح ه
وت ب هجم ٍع شهيد [ت هموت وفي بطنها ولد]» .قال الحاف هظ
وت تحت الهدم شهيد ،والمرأ هة ت هم ه
شهيد ،والذي ي هم ه
اب هن حج ٍر  $في «الفتح» :ولم يقصد الحصر في شي ٍء من ذلك ،وقد اجتمع لنا من الط هرق الجيدة أكث هر من
عشرين خصل ًة .وعد أي ًضا :اللديغ ،والشريق ،والذي يفتر هس هه الس هب هع ،والخار عن دابته.
ج َه ِ
ِع َبا َد اهَّلل ِ :إِ َّن ِم َّما ُننَـب ُه َع َل ْي ِه فِي ا ْل ِ
ت َر َاي ِة ُو ََل ِة ْاألُ ُم ِ
ور .قال العلم هة همحمده ب هن هعثيم ٍ
ين
ون َت ْح َ
اد َأ َّن ُه ََل ُبدَّ َو َأ ْن َي ُك َ
وز غز هو الجيش إّل بإذن المام مهما كان الم هر؛ لن ال همخاطب بالغزو
 $في «الشرح ال هممتع»ّ :ل ي هج ه
وز لح ٍد أن يغ هزو
والجهاد ههم هوّل هة اله همور ،وليس أفراد الناس ،فأفرا هد الناس تبع لهٌ الحٌ والعقد ،فل ي هج ه
هدون إذن المام إّل على سبيٌ الدفاع ،وإذا فاجأ ههم عده و يخا هفون كلب هه فحينئ ٍذ ل ههم أن هيداف هعوا عن أن هفسهم
لتعين القتال إ ًذا.
وإنما لم ي هجز ذلك؛ لن المر منهوط بالمام ،فالغز هو بل إذنه افتيات وتعد على هحده وده ،ولن هه لو جاز للناس
اس من
أن يغ هزوا بده ون إذن المام لصبحت المسأل هة ف ً
وضى ،هكٌ من شاء ركب فرس هه وغزا ،ولن هه لو همكن الن ه
ذلك لحصلت مفاسده عظيمة ،فقد تتجه هز طائفة من الناس على أن ههم هيريده ون العده و ،و ههم هيريده ون ال هخ هروج
ٍ
الل تعالى﴿ :وإن طائفتان من ال همؤمنين اقتت هلوا
على المام ،أو هيريده ون البغي على طائفة من الناس ،كما قال ه
وز الغز هو إّل بإذن المام.
فأصل هحوا بين ههما ،،فلهذه اله همور الثلثة ولغيرها أي ًضا ّل ي هج ه

