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ملخص 

يهــدف هــذا البحــث إىل أمــور عــدة؛ مــن أمههــا: بيــان مكانــة الشــهيد وكراماتــه وفضائلــه عنــد هللا 
تعــاىل، ونشــر ثقافــة اجلهــاد واالستشــهاد وإحياؤهــا يف نفــوس املســلمني؛ كــي يطهــروا أوطاهنــم ومقدســاهتم مــن 
دنــس الصهاينــة اجملرمــني. وقــد اتبــع الباحــث املنهــج التحليلــي واالســتنباطي يف شــرح احلديــث، وبيــان لطائفــه 
وفوائــد اخلاصــة ابملــن واإلســناد علــى حــدٍّ ســواء. وقــد توصــل الباحــث إىل مجلــة مــن النتائــج؛ أمُههــا: أنــه مل 
يُذكــر يف آيــة أو حديــث أن أحــًدا مــن أهــل اجلنــة يتمــى الرجــوع إىل الدنيــا ســوى الشــهيد، خبــالف العصــاة 
والكفــار وأهــل النــار فإهنــم يتمنــون الرجــوع إىل الدنيــا؛ ليؤمنــوا ويتوبــوا، وأّن الســرَّ يف متــي الشــهيد الرجــوع 
إىل الدنيــا؛ ليقتــل يف ســبيل هللا تعــاىل مــرات أخــرى؛ ملــا يــرى مــن الكرامــات، وأنَّ هــذه الكرامــات ال تنحصــر 

فيمــن قُتــل شــهيًدا، بــل تشــمل كل مــن قصــد الشــهادة وســعى هلــا، وإن مــات علــى فراشــه.
كلمات مفتاحية: الشرح املفيد، أمنية الشهيد، سنن النسائي. 

Abstract:
This research aims at several things: The most important of which are: clarifying the 
status of the martyr, his dignities and virtues with God Almighty, and spreading the cul-
ture of jihad and martyrdom and reviving it in the hearts of Muslims in order to purify 
their homelands and their sanctities from the filth of the criminal Zionists. The research-
er followed the analytical and deductive approach in explaining the hadith and showing 
its benefits. The researcher reached a set of conclusions: The most important of them is: 
It is not mentioned in a verse or hadith that none of the people of Paradise wants to re-
turn to this world except the martyr, unlike the people of Hell who wish to return to the 
world of faith and repentance, and that the secret lies in the desire of the martyr to return 
to this The world, to kill again for the sake of God Almighty because of the dignities he 
sees, and that these dignities are not specific to those who have been martyred, but this 
includes everyone who intends to be martyred even if he dies in his bed.
Key words: The useful explanation, The wish of the martyr, Sunan al'imam alnisayiyu.
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املقدمة:
احلمــد هلل رّب العاملــني، والصــالة والســالم علــى إمــام اجملاهديــن، وقائــد الغــر 
احملجلــني، ســيدان حممــٍد، وعلــى آلــه وصحبــه امليامــني، ومــن تبعهــم إبحســان إىل 

يــوم الديــن، أمــا بعــد:
فلمــا كانــت التجــارة مــع هللا جتــارة راحبــة؛ ســعى إليهــا املتقــون، وحبثــوا عــن أبواهبــا، 
فلم جيدوا أعظم من ابب اجلهاد والشهادة يف سبيل هللا تعاىل، إذ فيه عالمة ظاهرة 
تــدل علــى صــدق املــرء مــع ربــه يف إتالفــه نفســه ومالــه مــن أجــل إعــالء رايتــه وقهــر 
َ اْشتََرى ِمَن  عدوه، وهذه التجارة أشار إليها القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: Mِإّنَ الّلَ
ِ َفَيْقتُلـُـوَن َويُْقتَلـُـوَن  اْلُمْؤِمِنيــَن أَْنُفَســُهْم َوأَْمَوالَُهــْم بِــأَّنَ لَُهــُم اْلَجّنَــَة يَُقاتِلـُـوَن ِفــي َســِبيِل الّلَ
ِ َفاْستَْبِشــُروا  ــا ِفــي التـَّـْوَراِة َواْلِْنِجيــِل َواْلُقــْرآِن َوَمْن أَْوَفى بَِعْهــِدِه ِمَن الّلَ َوْعــدًا َعلَْيــِه َحّقً

بَِبْيِعُكــُم اّلـَـِذي بَايَْعتـُـْم بِــِه َوَذلـِـَك ُهَو اْلَفــْوُز اْلَعِظيُمL]التوبــة: 111[.
فقــد بشــر هللا عبــاده اجملاهديــن ابلفــوز العظيــم، وأظهــر هلــم فضائــل وكرامــات 
متّيزهم عن غريهم من املؤمنني، حى متى الشــهيد بعد ما شــاهدها عيااًن أن يعود 
إىل الدنيا ليقتل يف ســبيل هللا مرات عديدة؛ طمًعا يف املزيد من فضل هللا تعاىل.

ويف هــذا البحــث ســوف أقــوم بتســليط الضــوء علــى هــذه الفضائــل والكرامــات 
الــي جعلــت الشــهيد يتمــى العــودة إىل الدنيــا مــن خــالل دراســة حتليليــة للحديــث 
الــذي أشــار إىل هــذا املعــى، وهــو حديــث الصحــايب حممــد بــن أيب عمــرية  يف 
ســنن النســائي، وقــد أمسيــت حبثــي هــذا بــــ »الشــرح املفيــد يف بيــان أمنيــة الشــهيد«.

أواًل: أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
تكمن أمهية املوضوع وأسباب اختياره فيما أيت:

1. حاجة الناس إىل من يذكرهم بفضل اجلهاد والشهادة يف سبيل هللا ال سيما على 
أرض فلسطني املباركة املغتصبة من قبل ألدِّ أعداء هللا اليهود الصهاينة، خاصة وحنن 
نعيــش يف زمــن أســاء فيــه أعــداؤان اســتخدام مصطلــح اجلهــاد حــى ومســوه ابإلرهــاب، 
وكذلــك بعــض أبنــاء املســلمني الذيــن أفرطــوا يف اســتخدامه بــال ضوابــط وال أخــالق 

حــى وجلــوا ابلدمــاء، فقتلــوا األبــرايء ابســم هــذا املصطلــح الناصــع وهــو منهــم بــراء!
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2. حاجــة اجملاهديــن إىل مــن يثبتهــم ويرفــع مــن مهمهــم للتضحيــة ابلنفــس واملــال يف 
ســبيل هللا، وبــذل املهــج واألرواح دفاًعــا عــن العبــاد والبــالد الــي اســتباحها أعــداء هللا.

3. يُعدُّ هذا البحث ضراًب من ضروب اجلهاد، وهو جهاد القلم واللسان، عماًل بقول 
الصادق املصدوق : »َجاِهُدوا اْلُمْشرِِكنَي أِبَْموَاِلُكْم، َوأَنـُْفِسُكْم، َوأَْلِسَنِتُكْم«)1(.

اثنًيا: أهداف املوضوع:
1. بيــان مكانــة الشــهيد وكراماتــه وفضائلــه عنــد هللا تعــاىل؛ دفًعــا لعجلــة اجلهــاد 

والشــهادة يف ســبيل هللا.
2. نشــر ثقافــة اجلهــاد واالستشــهاد وإحياؤهــا يف نفــوس املســلمني؛ كــي يطهــروا 

أوطاهنــم ومقدســاهتم مــن دنــس الصهاينــة اجملرمــني.
3. بيان دور السّنة النبوية ابحلث على اجلهاد والشهادة يف سبيل هللا تعاىل.

4. بيان اهتمام العلماء أبحاديث اجلهاد والشــهادة من خالل حتليالهتم وأقواهلم 
وشــروحهم هلا.

5. اإلســهام يف نصــرة اجلهــاد واجملاهديــن علــى أرض فلســطني املباركــة مــن خــالل 
هــذا الســفر املتواضــع الــذي يــربز مكانــة اجلهــاد والشــهادة يف ســبيل هللا تعــاىل. 

يتبــع الباحــث املنهــج التحليلــي واالســتنباطي يف شــرح  الباحــث:  اثلثًــا: منهــج 
احلديث، حيث سيقوم بدراسة احلديث وشرحه شرًحا حتليلًيا ملتنه وإسناده؛ ليستنبط 

منــه اللطائــف والفوائــد.
رابًعــا: خطــة البحــث: ينقســم البحــث بعــد هــذه املقدمــة إىل: مبحثــني، وخامتــة، 

حســب اآلت:
املبحث األول: ما خيص قضااي اإلسناد.

املبحث الثاين: ما خيص قضااي املن.
اخلامتة: النتائج والتوصيات.

أبــو داود السجســتاين، الســنن )3/ 10(، كتــاب اجلهــاد، اَبُب َكرَاِهيَــِة تـَــْرِك اْلغَــْزِو، حديــث   )1(
رقــم2504، وأمحــد بــن حنبــل الشــيباين، املســند )19/ 272(، حديــث رقــم12246، َعــْن 
أَنَــٍس ، وقــد صححــه الشــيخ شــعيب األرانؤوط يف حتقيقــه للمســند، وقــال: علــى شــرط 
مســلم، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخني غــري محــاد -وهــو ابــن ســلمة- فمــن رجــال مســلم«.
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قال اإلمام النسائي- رمحه هللا-: 
ــرِي ْبــِن َســْعٍد، َعــْن  ــا بَِقيَّــُة، َعــْن حبَِ ثـََن ـَـَراَن َعْمــُرو ْبــُن ُعْثَمــاَن، َقــاَل: َحدَّ َأْخبـ
َخالِــِد بْــِن َمْعــَداَن، َعــْن ُجبــَـرْيِ ابْــِن نـَُفــرْيٍ، َعــْن ابْــِن َأيب َعِمــريََة ، َأنَّ َرُســوَل 
اللَِّ  قَاَل: »َما ِمَن النَّاِس ِمْن نـَْفٍس ُمْسِلَمٍة يـَْقِبُضَها َربُـَّها حتُِبُّ َأْن تـَْرِجَع 

ــِهيِد«. نـْيَــا َوَمــا ِفيَهــا َغيــْـُر الشَّ ِإلَْيُكــْم، َوَأنَّ هَلـَـا الدُّ
 ، قَاَل اْبُن َأيب َعِمريََة : قَاَل َرُســوُل اللَِّ : »َوأَلَْن أُقـَْتَل يف َســِبيِل اللَِّ

َأَحــبُّ ِإَلَّ ِمــْن َأْن َيُكــوَن ِل َأْهــُل اْلَوبَــِر َواْلَمــَدِر«)1(.

املبحث األول: قضااي اإلسناد
املطلب األول: ختريج احلديث:

أخرجــه النســائي يف الكــربى)2( مــن طريــق عمــرو بــن عثمــان بــه مبثلــه، وأخرجــه 
املعرفــة  يف  ســفيان  بــن  ويعقــوب  اترخيــه)4(،  يف  والبخــاري  مســنده)3(،  يف  أمحــد 
والتاريــخ)5(، مــن طريــق حيــوة بــن شــريح، وأخرجــه ابــن أيب عاصــم يف اجلهــاد)6(، مــن 
طريــق عبــد الوهــاب بــن جنــدة احلَْوطــي. كالمهــا )حيــوة وعبــد الوهــاب( عــن بقيــة 

بــن الوليــد بــه، بنحــوه.
وللحديث شواهد:

األول: أخرجه النسائي)7(، وأمحد)8(، من حديث ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت  بنحوه.

أمحــد بــن شــعيب النســائي، الســنن )6/ 33(، كتــاب اجلهــاد، ابب متــيِّ القتــل يف ســبيل هللا   )1(
تعــاىل، حديــث رقــم3153.

أمحــد بــن شــعيب النســائي، الســنن الكــربى )4/ 293(، كتــاب اجلهــاد، ابب متــيِّ القتــل يف   )2(
ســبيل هللا تعــاىل، حديــث رقــم4346.

ابن حنبل، املسند )29/ 425(، حديث رقم17894.  )3(
أبو القاسم، سليمان بن أمحد الطرباين، التاريخ الكبري )1/ 15(.  )4(

يعقوب بن سفيان الفسوي، املعرفة والتاريخ، )1/ 287(.  )5(
أبو بكر، أمحد ابن أيب عاصم الشيباين، اجلهاد، )2/ 547(، حديث رقم214.  )6(

أمحــد بــن شــعيب النســائي، الســنن، )6/ 35(، كتــاب اجلهــاد، ابب َمــا يـََتَمــىَّ يِف َســِبيِل   )7(
اللَِّ ، حديــث رقــم3159، وقــد صححــه األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة )5/ 269(، 

رقــم5638. الصغــري وزايدتــه )985/2(،  اجلامــع  رقــم2228، وصحيــح 
ابن حنبل، املسند، )37/ 383(، حديث رقم22710، وقد صححه األرانؤوط.  )8(
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الثاين: أخرجه النسائي)1(، َعْن َأيِب ُهَريـَْرَة ، مبعناه.
الثالث: أخرجه البخاري)2(، ومسلم)3(، من حديث أََنِس ْبِن َماِلٍك ، بنحوه.

الرابــع: أخرجــه مســلم)4(، َعــْن َمْســُروٍق، قَــاَل: َســأَْلَنا َعْبــَد هللا بْــَن َمْســُعْوٍد 
 َعــْن َهــِذِه اآْليَــِة: Mَوَل تَْحَســَبّنَ اّلَِذيــَن قُِتلـُـوا ِفــي َســِبيِل الِل أَْمَواتـًـا بَــْل أَْحَيــاٌء 
ــَك،  ــْد َســأَْلَنا َعــْن َذِل ــا ِإانَّ َق ــاَل: أََم ــوَنL]آل عمــران: 169[، َق ــْم يُْرَزقُ ــَد َربِِّه ِعْن
فـََقــاَل: »أَْرَواُحُهــْم يف َجــْوِف طَــرْيٍ ُخْضــٍر، هَلـَـا قـََناِديــُل ُمَعلََّقــٌة اِبْلَعــْرِش، َتْســرَُح ِمــَن 
اجْلَنَّــِة َحْيــُث َشــاَءْت، مُثَّ أَتِْوي ِإىَل تِْلــَك اْلَقَناِديــِل، فَاطََّلــَع ِإلَْيِهــْم َربُـُّهــُم اطِّاَلَعــًة«، 
فـََقــاَل: »َهــْل َتْشــتـَُهوَن َشــيـًْئا؟ قَالُــوا: َأيَّ َشــْيٍء َنْشــَتِهي َوحَنْــُن َنْســرَُح ِمــَن اجْلَنَّــِة 
ــْن َأْن  ــْن يـُتـْرَُكــوا ِم ــْم َل ــا رَأَْوا أَنَـُّه ــَك هِبِــْم ثَــاَلَث َمــرَّاٍت، فـََلمَّ ــَل َذِل ــُث ِشــئـَْنا، فـََفَع َحْي
، نُرِيــُد َأْن تــَـُردَّ أَْرَواَحَنــا يف َأْجَســاِداَن َحــىَّ نـُْقَتــَل يف َســِبيِلَك  ُيْســأَُلوا، قَالُــوا: اَي َربِّ

ــَس هَلـُـْم َحاَجــٌة تُرُِكــوا«. ــا رََأى َأْن لَْي َمــرًَّة ُأْخــَرى، فـََلمَّ
 ، اخلامــس: أخرجــه الرتمــذي)5(، وابــن ماجــه)6(، عــن َجابِــر بْــن َعْبــِد هللا
يـَُقــوُل: َلِقَيــِي َرُســوُل هللِا ، فـََقــاَل ِل: اَي َجابِــُر َمــا ِل أَرَاَك ُمْنَكِســرًا؟ قـُْلــُت: اَي 
ــِه  ُ ِب ــَي اللَّ ــُرَك مبَــا َلِق ــاَل أَُبشِّ ــاَل: أََف ــا، َق ــااًل َوَديـًْن َــَرَك ِعَي َرُســوَل هللِا اْسُتْشــِهَد َأيب، َوتـ
ُ َأَحًدا َقطُّ ِإالَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب،  . قَاَل: َما َكلََّم اللَّ َأاَبَك؟ قَاَل: بـََلى اَي َرُسوَل اللَِّ
َوَأْحيَــا َأاَبَك َفَكلََّمــُه ِكَفاًحــا. فـََقــاَل: اَي َعْبــِدي مَتَــنَّ َعلَــيَّ أُْعِطــَك. قَــاَل: اَي َربِّ 
حُتِْييــِي فَأُقـَْتــَل ِفيــَك اَثنَِيــًة. قَــاَل الــرَّبُّ َعــزَّ َوَجــلَّ: ِإنَّــُه قَــْد َســَبَق ِمــيِّ أَنَـُّهــْم ِإلَيـَْهــا اَل 

النسائي، السنن، )6/ 32(، كتاب اجلهاد، ابب متي القتل يف سبيل هللا، حديث رقم3151.  )1(
أبــو عبــد هللا، حممــد بــن إمساعيــل البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )4/ 22(،  كتــاب اجلهــاد   )2(

نـْيَــا، حديــث رقــم2817. َجاِهــِد َأْن يـَْرِجــَع ِإىَل الدُّ
ُ
والســري، اَبُب مَتَــيِّ امل

أبو احلسني، مسلم بن احلجاج النيسابوري، الصحيح اجلامع، )3/ 1498(، كتاب اإلمارة،   )3(
ــَهاَدِة يف َســِبيِل هللِا تـََعاىَل، حديث رقم1877. اَبُب َفْضِل الشَّ

مســلم بــن احلجــاج، الصحيــح اجلامــع، )3/ 1502(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب بـَيَــاِن َأنَّ أَْرَواَح   )4(
ِــْم يـُْرَزقُــوَن، حديــث رقــم1887. ــَهَداِء يف اجْلَنَّــِة، َوأَنَـُّهــْم َأْحيَــاٌء ِعْنــَد َرهبِّ الشُّ

أبو عيسى حممد بن سورة الرتمذي، اجلامع املشهور بـ »السنن«، )5/ 80(، كتاب التفسري، ابب   )5(
ســورة آل عمــران، حديــث رقــم3010، وقــال: »َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َغرِيــٌب ِمــْن َهــَذا اْلَوْجــِه«.

ْهِميَُّة، حديث  ابن ماجه القزويي، الســنن، )1/ 131(، كتاب الســنة،  اَبٌب ِفيَما أَْنَكَرْت اجلَْ  )6(
رقــم190، وقــال األرانؤوط: »إســناده جيــد«.
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يـُْرَجُعــوَن، قَــاَل: َوأُْنزِلَــْت َهــِذِه اآليَــُة: Mَولَ تَْحَســَبّنَ اّلَِذيــَن قُِتلُــوا ِفــي َســِبيِل الِل 
أَْمَواتًــاL]آل عمــران: 169[.

املطلب الثاين: دراسة رجال اإلسناد:
1- َعْمــُرو بــُن ُعْثَمــاَن بــِن َســِعْيِد بــِن َكثِــرْيِ بــِن ِديـْنَــاٍر الُقَرِشــيُّ َمْوهَلُــم، أَبُــو 

احِلْمِصــيُّ، ت250هـــ. َحْفــٍص 
قال الذهي: »صدوق حافظ«)1(، وقال ابن حجر: »صدوق«)2(.

أَبُــو ُيِْمــَد  بــِن َحرِيْــٍز احِلْمــرَيِيُّ  بــِن َكْعــِب  بــِن َصائِــِد  بــُن الَولِْيــِد  2- بَِقيَّــُة 
ت197هـــ. احِلْمِصــيُّ، 

قال الذهي: »احلافظ، وثقه اجلمهور فيما مسعه من الثقات، وقال النسائي: 
إذا قــال حدثنــا وأخــربان فهــو ثقــة«)3(، وقــال ابــن حجــر: »صــدوق كثــري التدليــس 

عــن الضعفاء«)4(.
قلــت: الــراوي صــدوق، لكنــه مدلــس تدليــس التســوية، وهــو مــن الطبقــة الرابعــة 
الذيــن ال يغتفــر تدليســهم إال إذا صــرّح ابلســماع)5(، وقــد صــرّح ابلســماع كمــا يف 
ــرُي بْــُن َســْعٍد«، وبذلــك  ثَــِي حَبِ روايــة اإلمــام أمحــد)6(، إذ فيهــا: »قَــاَل بقيَّــُة: َحدَّ

تنتفــي علــة التدليــس عنــه هنــا وتغتفــر.
3- حبَِرُي ْبُن َسْعٍد اخْلََبائِِريُّ السَُّحوِلُّ أَبُو َخاِلٍد احلِْْمِصيُّ، ت148هـ.

قال الذهي: »حجة«)7(، وقال ابن حجر: »ثقة ثبت«)8(.

أبــو عبــد هللا، حممــد بــن أمحــد الذهــي، الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة، )2/   )1(
83(، رقم4192.

ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب، ص424، رقم5073.  )2(
الذهي، الكاشف، )1/ 273(، رقم619.  )3(

ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب، ص126، رقم734.  )4(
ابن حجر العســقالين، تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس املشــهور بـ »طبقات   )5(

املدلســني«، ص49، رقم 117.
ابن حنبل، املسند، )29/ 425(، حديث رقم17894.  )6(

الذهي، الكاشف، )1/ 264(، رقم539.  )7(
ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب، ص120، رقم640.  )8(
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4- َخاِلُد بُن َمْعَداَن بِن َأِب َكِرٍب الَكاَلِعيُّ، أَبُو َعْبِد هللِا احِلْمِصيُّ، ت104هـ.
قــال الذهــي: »فقيــه كبــري ثبــت مهيــب خملــص، يقــال: كان يســبح يف اليــوم 

أربعــني ألــف تســبيحة«)1(، وقــال ابــن حجــر: »ثقــة عابــد يرســل كثــرًيا«)2(.
قلت: الراوي عنده علتان، ومها:

- التدليس: وال يضر؛ ألنه من املرتبة الثانية الذين اغتفر األئمة تدليسهم)3(.
- اإلرســال: وال يضــر كذلــك؛ ألن إرســاله عــن بعــض الصحابــة، وحديثــه هنــا 

عــن اتبعــي)4(.
 ، ، أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن احِلْمِصيُّ 5- ُجبـَيـُْر بُن نـَُفرْيِ بِن َماِلِك بِن َعاِمٍر احَلْضَرِميُّ

ت80هـ، وقيل بعدها.
وألبيــه  »ثقــة جليــل، خمضــرم،  ابــن حجــر:  وقــال  »ثقــة«)5(،  الذهــي:  قــال 

 )6(» مــا وفــد إال يف عهــد عمــر صحبــة، فكأنــه هــو 
قلت: الراوي عنده علتان، ومها:

- التدليس: وال يضر؛ ألنه من املرتبة الثانية الذين اغتفر األئمة تدليسهم)7(.
- اإلرســال: وال يضــر كذلــك؛ ألن إرســاله عــن أيب بكــر ، ومل يــرو عنــه يف 

هــذا احلديــث)8(.

الذهي، الكاشف، )1/ 369(، رقم1354.  )1(
ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب، ص190، رقم1678.  )2(

بـــ  املشــهور  ابلتدليــس،  املوصوفــني  مبراتــب  التقديــس  أهــل  تعريــف  العســقالين،  حجــر  ابــن   )3(
رقــم46.  ،31 ص:  املدلســني«،  »طبقــات 

انظر: أبو سعيد العالئي، جامع التحصيل، ص171، رقم167.  )4(
الذهي، الكاشف )1/ 290(، رقم761.  )5(

ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب، ص138، رقم904.  )6(
بـــ  املشــهور  ابلتدليــس،  املوصوفــني  مبراتــب  التقديــس  أهــل  تعريــف  العســقالين،  حجــر  ابــن   )7(

رقــم39.  ،28 ص:  املدلســني«،  »طبقــات 
أبو سعيد العالئي، جامع التحصيل، ص153، رقم88.  )8(
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:)1( 6- ترمجة الصحاب اْبِن َأِب َعِمريََة
ــِن بــن َأيب عمــرية، ســكن  ــد الرَّمْحَ ــُن َأيب َعِمــريََة اْلُمــَزينُّ)2(، أخــو َعْب ــُد ْب هــو: حُمَمَّ
الشــام، لــه صحبــة، وقــد روى عــن النــي  ثالثــة أحاديــث فقــط، وهــي: حديــث 
الباب، وحديث: »َلْو َأنَّ َعْبًدا َخرَّ َعَلى َوْجِهِه ِمْن يـَْوِم ُوِلَد ِإىَل َأْن مَيُوَت َهرًِما يف 
طَاَعــِة اللَِّ حَلَقَّــرَُه يف َذلِــَك اْليــَـْوِم، َولَــْو أَنَّــُه يـَُعــاُد لكيمــا يــَـْزَداُد ِمــَن اأَلْجــِر َوالثَـّــَواِب«)3(، 

وحديــث: »يـُْؤتَــى أِبَْهــِل اْلبَــاَلِء يــَـْوَم اْلِقَياَمــَة، فَــاَل يـُْنَصــُب هَلـُـْم ِميــزَاٌن«)4(()5(.
انظــر ترمجتــه يف: البخــاري، التاريــخ الكبــري )1/ 15(، رقــم5، وأيب نعيــم األصبهــاين، معرفــة   )1(
الصحابــة )1/ 185(، رقــم677، وابــن عبــد الــرب، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب )3/ 
1376(، رقــم2341، واملــزي، هتذيــب الكمــال يف أمســاء الرجــال )26/ 236(، رقــم5526، 
ومغلطــاي، إكمــال هتذيــب الكمــال )10/ 303(، رقــم 4242، وابــن حجــر العســقالين، 

اإلصابــة يف متييــز الصحابــة )6/ 24(، رقــم7814.
هــذه النســبة لولــد ُعثَمــان َوأَوس ابــي َعمــرو بــن أد بــن طاخبــة بــن إليَــاس بــن ُمضــر، ُنســبوا ِإىل   )2(
أمهــم مزينــة بنــت كلــب بــن وبــرة، وهــم قبيلــة كبــرية، وقــد نســب إليهــا مجاعــة مــن الصحابــة. )انظــر: 
الســمعاين، األنســاب، 12/ 226، وابــن األثــري اجلــزري، اللبــاب يف هتذيــب األنســاب، 205/3(.

ثـَنَــا َعلِــيُّ بْــُن  أخرجــه أمحــد ابــن حنبــل يف مســنده، )29/ 197، حديــث17650(، قــال: َحدَّ  )3(
ثـَنَــا ثــَـْوُر بْــُن يَزِيــَد، َعــْن َخالِــِد بْــِن َمْعــَداَن، َعــْن  ثـَنَــا َعْبــُد هللِا يـَْعــِي ابْــَن اْلُمبَــاَرِك، َحدَّ ِإْســَحاَق، َحدَّ
ــِد ْبــِن َأيب َعِمــريََة، وََكاَن ِمــْن َأْصَحــاِب النِّــِيِّ  َقــاَل:... احلديــث،  ــِن نـَُفــرْيٍ، َعــْن حُمَمَّ ـَـرْيِ ْب ُجبـ
موقوفًــا إال أنــه أيخــذ حكــم الرفــع؛ ألنــه ممــا ال جمــال للــرأي واالجتهــاد فيــه، ولــه شــاهد أخرجــه 

أمحــد يف مســنده )29/ 196، حديــث17649( عــن ُعتـْبَــَة بْــِن َعْبــٍد  مرفوًعــا.
وقــد صحــح إســناد حديــث ابــن أيب َعِمــريََة  احلافــظ ابــن حجــر يف )اإلصابــة يف متييــز   
الصحابــة 6/ 25(، حيــث قــال: »ســنده قــوي«، وقــال الشــيخ شــعيب األرانؤوط: »إســناده 
صحيــح، رجالــه ثقــات رجــال الصحيــح غــري علــي بــن إســحاق- وهــو الســلمي موالهــم- فمــن 

رجــال الرتمــذي، وهــو ثقــة«.
ــِن  أخرجــه الطــرباين يف )املعجــم الكبــري للطــرباين 92/3، حديــث2760(، مــن طريــق َســْعِد ْب  )4(
ــِن  ــِن َأيب طَاِلــٍب   ِإىَل احلََْســِن ْب ــَة، َقــاَل: َدَخْلــُت َمــَع َعِلــيِّ ْب ــِن نـَُباَت ــِغ ْب َطرِيــٍف، َعــِن اأْلَْصَب
َعلِــيٍّ نـَُعــوُدُه، فـََقــاَل لَــُه َعلِــيٌّ : َكْيــَف َأْصَبْحــَت اَي ابْــَن َرُســوِل هللِا؟ قَــاَل: َأْصَبْحــُت حِبَْمــِد هللِا 
اَبرًِئ. قَاَل: َكَذِلَك ِإْن َشــاَء هللاُ. مُثَّ قَاَل احلََْســُن : َأْســِنُدوين. فََأْســَنَدُه َعِليٌّ  ِإىَل َصْدرِِه، 
ْعُت َجدِّي َرُسوَل هللِا  يـَُقوُل: »ِإنَّ يف اجْلَنَِّة َشَجَرًة يـَُقاُل هَلَا َشَجَرُة اْلبـَْلَوى، يـُْؤَتى  فـََقاَل: مسَِ
أِبَْهــِل اْلَبــاَلِء يــَـْوَم اْلِقَياَمــَة، فَــاَل يـُْرفَــُع هَلـُـْم ِديــَواٌن، َواَل يـُْنَصــُب هَلـُـْم ِميــزَاٌن، ُيَصــبُّ َعَلْيِهــُم اأْلَْجــُر 

ـَـا يــُـَوىفَّ الصَّابِــُروَن َأْجَرُهــْم ِبغَــرْيِ ِحَســاٍبL ]الزمــر: 10[. َصبًّــا« ، َوقــَـَرأَ: Mِإمنَّ
قلــت: وقــد ضعــف إســناده اهليثمــي يف جممــع الزوائــد )3/ 35، حديــث3818(، حيــث قــال: »َرَواُه 

الطَّبــَـرَاينُّ يف اْلَكبِــرِي، َوِفيــِه َســْعُد بْــُن َطرِيــٍف، َوُهــَو َضِعيــٌف ِجــدًّا«.
انظر: املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال )26/ 236(.  )5(



115 جملة املرقاة السنة الرابعة جملد6 العدد السادس 1442ه/2021م

املطلب الثالث: احلكم على اإلسناد:
قلــت: احلديــث إســناده حســن، وال يضــر تدليــس بقيــة بــن الوليــد فقــد صــرّح 
ابلســماع يف روايــة اإلمــام أمحــد كمــا تقــّدم، ويرتقــي ابلشــواهد إىل الصحيــح لغــريه.

وقــد حســنه املنــذري)1(، وصححــه احلافــظ ابــن حجــر)2(، وقــال اهليثمــي: »َرَواُه 
َأمْحَــُد، َورَِجالُــُه ثَِقــاٌت«)3(. وصححــه مــن املعاصريــن األرانؤوط )4(، واأللبــاين)5(.

املطلب الرابع: ألفاظ التلقي واألداء:
قلت: فيه اإلخبار، والتحديث بصيغة اجلمع، والعنعنة، والقول.

املطلب اخلامس: لطائف اإلسناد:
1. رواتــه مجيعهــم شــاميون مِحِصيُــّـْون، وكــذا الصحــايب ابــن أيب عمــرية فإنــه نــزل 

الشــام وأقــام فيهــا.
2. رواية التابعي عن التابعي: »َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُجبـرَْيِ ْبِن نـَُفرْي«.

3. فيه راو خمضرم، وهو: »ُجبـَيـُْر ْبُن نـَُفرْي«.
  4. يعــدُّ احلديــث مثــااًل لروايــة الوحــدان، حيــث إن الصحــايب ابــن أيب عمــرية

مل يــرو عنــه أحــد مطلًقــا غــري جبــري بــن نفــري)6(.
5. يصــح أن نطلــق علــى هــذا احلديــث أبنــه روايــة جماهديــن؛ إذ إن أحــد رواتــه 
كان كثــري اجلهــاد، وهــو خالــد بــن معــدان)7(، وصحابيــه ابــن أيب عمــرية أحســب 

أنــه نــزل الشــام مرابًطــا جماهــًدا)8(.
األلباين، صحيح الرتغيب والرتهيب )2/ 131(، رقم1357.  )1(
ابن حجر العسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة )6/ 25(.  )2(

اهليثمي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد )5/ 297(.  )3(
انظر: حتقيقه ألمحد ابن حنبل، املسند، )29/ 425(، حديث رقم 17894.  )4(

األلباين، صحيح الرتغيب والرتهيب )2/ 131(، رقم1357.  )5(
انظــر: ابــن حجــر العســقالين، هتذيــب التهذيــب، )383/9(. قــال املــزي يف: )هتذيــب الكمــال   )6(
يف أمســاء الرجــال 26/ 236(: »وقــد روى عنــه جبــري ْبــن نفــري حديثــا آخــر مســاه فيــه حممــًدا 

وهــو قولــه: يؤتــى أبهــل البــالء يــوم القيامــة فــال ينصــب هلــم ميــزان ...«.
َهاِد«. قال عنه الذهي يف )اتريخ اإلسالم 3/ 42(: »َكاَن َكِثرَي اجْلِ  )7(

كان مــن منهــج النــي  احلــث علــى اهلجــرة إىل بــالد الشــام لســكناها واملرابطــة فيهــا، فمــن   )8(
هــذه األحاديــث علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر:
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املطلب السادس: رسم شجرة اإلسناد:
 ابن أيب عمرية

|
جبري بن نفري

|
خالد بن معدان

|
حبري بن سعد

|
بقية بن الوليد

|
1- َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس- رضــي هللا عنهمــا-، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل هللِا : »أَوَُّل َهــَذا اأْلَْمــِر نـُبــُـوٌَّة   
َوَرمْحَــٌة، مُثَّ َيُكــوُن ِخاَلَفــًة َوَرمْحَــًة، مُثَّ َيُكــوُن ُمْلــًكا َوَرمْحَــًة، مُثَّ َيُكــوُن ِإَمــاَرًة َوَرمْحَــًة، مُثَّ يـََتكاَدُمــوَن 
رابِطُكــْم  أَْفَضــَل  َوِإنَّ  الــّراَِبُط،  جهادُِكــُم  أَْفَضــَل  َوِإنَّ  اِبجلَِْهــاِد،  فـََعَلْيُكــْم  احْلُُمــِر  تَــكاُدَم  َعَلْيــِه 
َعْســَقاَلُن )أخرجــه الطــرباين يف املعجــم الكبــري )11/ 88(، حديــث رقــم11138 ، وصححــه 

األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة )7/ 802( حديــث رقــم3270(.
2- َعــِن ابْــِن َحَوالَــَة ، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل اللَِّ : »َســَيِصرُي اأْلَْمــُر ِإىَل َأْن َتُكونُــوا ُجنُــوًدا   
ــَة: ِخــْر ِل اَي َرُســوَل اللَِّ  ــُن َحَواَل ــاَل اْب ــٌد اِبْلِعــرَاِق«، َق ــٌد اِبْلَيَمــِن، َوُجْن ــاِم، َوُجْن ــٌد اِبلشَّ جُمَنَّــَدًة ُجْن
ــاِم، فَِإنَـَّهــا ِخــريَُة اللَِّ ِمــْن أَْرِضــِه، جَيْتَــِي ِإلَيـَْهــا ِخريَتَــُه ِمــْن  ِإْن أَْدرَْكــُت َذلِــَك، فـََقــاَل: »َعَلْيــَك اِبلشَّ
ِعَباِدِه، فََأمَّا ِإْن أَبـَيـُْتْم، فـََعَلْيُكْم بَِيَمِنُكْم، َواْسُقوا ِمْن ُغُدرُِكْم، فَِإنَّ اللََّ تـَوَكََّل ِل اِبلشَّاِم َوَأْهِلِه«. 
)أخرجــه أمحــد، املســند، )28/ 215(، حديــث رقــم17005، وأبــو داود، الســنن، )3/ 4(، 
ــاِم، حديــث رقــم2483، وصححــه األرانؤوط يف تعليقــه  كتــاب اجلهــاد، اَبٌب يف ُســْكَى الشَّ
علــى املســند، واأللبــاين يف صحيــح اجلامــع )1/ 682(، حديــث رقــم 3659 - 1442(.

3- َعــْن َأيب أَُماَمــَة ، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل هللِا : »اَل تـَــزَاُل طَائَِفــٌة ِمــْن أُمَّــِي َعلَــى الدِّيــِن   
ــُر  ــْم أَْم ــْم ِمــْن أَلَْواَء َحــىَّ أَيْتِيـَُه ــَن اَل َيُضرُُّهــْم َمــْن َخاَلَفُهــْم ِإالَّ َمــا َأَصابـَُه ــَن َلَعُدوِِّهــْم قَاِهرِي ظَاِهرِي
هللِا َوُهــْم َكَذلِــَك«. قَالُــوا: اَي َرُســوَل هللِا َوأَيْــَن ُهــْم؟ قَــاَل: »بِبـَْيــِت اْلَمْقــِدِس َوَأْكنَــاِف بـَْيــِت 
اْلَمْقــِدِس«. )أخرجــه عبــد هللا بــن اإلمــام أمحــد يف زوائــده علــى مســند أبيــه )36/ 656(، 
حديــث رقــم22320 ، وقــال اهليثمــي يف جممــع الزوائــد )7/ 564(، حديــث رقــم12248: 

رجالــه ثقــات، وصححــه األرانؤوط يف تعليقــه علــى املســند(.



117 جملة املرقاة السنة الرابعة جملد6 العدد السادس 1442ه/2021م

احلَْوطي حيوة بن شريح  عمرو بن عثمان   
|  |  |  

اجلهاد البن أيب عاصم مسند أمحد،  السنن الصغرى،   
والسنن الكربى للنسائي      والتاريخ الكبري للبخاري،

واملعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان
املطلب السابع: رحلة احلديث:

انتقل احلديث من مدينة رسول هللا  إىل محص يف الشام، واستقرَّ هبا.
املطلب الثامن: مناهج اإلمام النسائي يف احلديث:

.» 1- االختصار يف أمساء شيوخه: مثل: »بقية«، والصحايب: »ابن أيب عمرية
2- تقســيم مــن احلديــث الواحــد إىل مجــل إبســناٍد واحــد، حيــث روى أواًل مجلــة: 
ــبُّ أَْن تـَْرِجــَع إِلَْيُكــْم، َوأَنَّ هَلـَـا  »َمــا ِمــَن النَّــاِس ِمــْن نـَْفــٍس ُمْســِلَمٍة يـَْقِبُضَهــا رَبُـَّهــا حتُِ
ــِهيِد«، مثَّ قــال: »قَــاَل ابْــُن َأيب َعِمــريََة : قَــاَل َرُســوُل اللَِّ  نـْيَــا َوَمــا ِفيَهــا َغيــْـُر الشَّ الدُّ
، َأَحــبُّ ِإَلَّ ِمــْن أَْن َيُكــوَن ِل أَْهــُل اْلَوبَــِر َواْلَمــَدِر«)1(. : َوأَلَْن أُقـْتَــَل يف َســِبيِل اللَِّ

3- ختريــج احلديــث كشــاهد حلديــث أيب هريــرة ؛ ولعــلَّ الســبب عــدم شــهرة 
. هــذا الصحــايب ابــن أيب َعِمــريََة

املطلب التاسع: التحقق من شرط اإلمام النسائي يف احلديث:
كان النسائي شرطه يف كتاب السنن يتمثل فيما أيت)2(:

1- ختريــج أحاديــث الــرواة مــن الطبقــة األوىل والثانيــة والثالثــة يف األصــول، وخــرج 
اتصــل ســندهم، وهــذا  إذا  تركهــم  علــى  ممــن مل جيمــع  الرابعــة  الطبقــة  عــن رواة 

التخريــج يف املتابعــات والشــواهد.
2- عدم ختريج أحاديث الرواة املختلطني.

النســائي، الســنن، )6/ 33(، كتــاب اجلهــاد، ابب متــيِّ القتــل يف ســبيل هللا تعــاىل، حديــث   )1(
رقــم3153.

انظــر: أ.د. أمحــد أبــو حلبيــة، الكشــاف املبــني يف مناهــج احملدثــني، ص87، و أ. د. علــي   )2(
العامــة واخلاصــة، ص 111- 115. بقاعــي، مناهــج احملدثــني 
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قلــت: وإذا طبَـّْقنَــا هذيــن الشــرطني علــى رجــال إســناد هــذا احلديــث، فنجــد أن 
اإلمــام النســائي قــد التــزم هبمــا، فــال يوجــد أحــد فيهــم مــن الــرواة املختلطــني الذيــن 
تــرك حديثهــم لعلــة االختــالط مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مجيعهــم ثقــات ســوى 
شــيخ النســائي عمــرو بــن عثمــان فإنــه صــدوق حجــة ال ينــزل عــن الثقــة كثــريًا، علًمــا 
أن النســائي خــرّج هــذا احلديــث شــاهًدا حلديــث أيب هريــرة  يف ذات البــاب)1(.

املطلب العاشر: سبب ورود احلديث:
مل أعثــر علــى ســبب ورود حلديــث ابــن أيب عمــرية، أمــا خبصــوص الشــواهد 
فلــم أعثــر كذلــك علــى ســبب ورود ألحاديــث عبــادة بــن الصامــت، وأيب هريــرة، 
وأنــس ، أمــا حديــث ابــن مســعود فســبب وروده أن الصحابــة  ســألوا النــي 
 َعــْن َهــِذِه اآْليَــِة: Mَوَل تَْحَســَبّنَ اّلَِذيــَن قُِتلـُـوا ِفــي َســِبيِل الِل أَْمَواتًــا بَــْل أَْحَيــاٌء 
ــَك،  ــْد َســأَْلَنا َعــْن َذِل ــا ِإانَّ َق ــاَل: أََم ــوَنL]آل عمــران: 169[، َق ــْم يُْرَزقُ ــَد َربِِّه ِعْن
فـََقــاَل: »أَْرَواُحُهــْم يف َجــْوِف طَــرْيٍ ُخْضــٍر، هَلـَـا قـََناِديــُل ُمَعلََّقــٌة اِبْلَعــْرِش، َتْســرَُح ِمــَن 
اجْلَنَّــِة َحْيــُث َشــاَءْت، مُثَّ أَتِْوي ِإىَل تِْلــَك اْلَقَناِديــِل، فَاطََّلــَع ِإلَْيِهــْم َربُـُّهــُم اطِّاَلَعــًة«، 
فـََقــاَل: »َهــْل َتْشــتـَُهوَن َشــيـًْئا؟ قَالُــوا: َأيَّ َشــْيٍء َنْشــَتِهي َوحَنْــُن َنْســرَُح ِمــَن اجْلَنَّــِة 
ــْن َأْن  ــْن يـُتـْرَُكــوا ِم ــْم َل ــا رَأَْوا أَنَـُّه ــَك هِبِــْم ثَــاَلَث َمــرَّاٍت، فـََلمَّ ــَل َذِل ــُث ِشــئـَْنا، فـََفَع َحْي
، نُرِيــُد َأْن تــَـُردَّ أَْرَواَحَنــا يف َأْجَســاِداَن َحــىَّ نـُْقَتــَل يف َســِبيِلَك  ُيْســأَُلوا، قَالُــوا: اَي َربِّ

ــا رََأى َأْن لَْيــَس هَلـُـْم َحاَجــٌة تُرُِكــوا«)2(. َمــرًَّة ُأْخــَرى، فـََلمَّ
وأمــا حديــث جابــر  فســبب وروده مواســاة النــي  لــه بعــد استشــهاد 
ُ بِــِه َأاَبَك؟ قَــاَل: بـََلــى اَي  ــُرَك مبـَـا َلِقــَي اللَّ ــا رآه منكســرًا، قــال لــه: أَفَــاَل أَُبشِّ

ّ
والــده مل

ُ َأَحــًدا قَــطُّ ِإالَّ ِمــْن َورَاِء ِحَجــاٍب، َوَأْحيَــا َأاَبَك َفَكلََّمــُه  . قَــاَل: َمــا َكلَّــَم اللَّ َرُســوَل اللَِّ
ِكَفاًحــا. فـََقــاَل: اَي َعْبــِدي مَتَــنَّ َعلَــيَّ أُْعِطــَك. قَــاَل: اَي َربِّ حُتِْييــِي فَأُقـْتَــَل ِفيــَك 
حديــث  هللا،  ســبيل  يف  القتــل  متــي  ابب  اجلهــاد،  32(، كتــاب   /6( الســنن،  النســائي،   )1(
رقــم3151، َعــْن َأيب ُهَريــْـَرَة ، َعــِن النَّــِيِّ  قَــاَل: »لَــْواَل َأْن َأُشــقَّ َعلَــى أُمَّــِي ملَْ َأخَتَلَّــْف َعــْن 
 ، ــوا َعــيِّ ــْم َأْن يـََتَخلَُّف ــِه، َوَيُشــقُّ َعَلْيِه ــْم َعَلْي ُلُه ــُدوَن مَحُولَــًة، َواَل َأِجــُد َمــا َأمحِْ َســرِيٍَّة، َوَلِكــْن اَل جيَِ

، مُثَّ ُأْحِييــُت، مُثَّ قُِتْلــُت، مُثَّ ُأْحِييــُت، مُثَّ قُِتْلــُت« ثَــاَلاًث. َولَــَوِدْدُت َأيّنِ قُِتْلــُت يف َســِبيِل اللَِّ
مســلم بــن احلجــاج، الصحيــح اجلامــع، )3/ 1502(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب بـَيَــاِن َأنَّ أَْرَواَح   )2(

ِــْم يـُْرَزقُــوَن، حديــث رقــم1887. ــَهَداِء يف اجْلَنَّــِة، َوأَنَـُّهــْم َأْحيَــاٌء ِعْنــَد َرهبِّ الشُّ
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اَثنَِيــًة. قَــاَل الــرَّبُّ : ِإنَّــُه قَــْد َســَبَق ِمــيِّ أَنَـُّهــْم ِإلَيـَْهــا اَل يـُْرَجُعــوَن...«)1(.
املطلب العاشر: سبب إيراد احلديث:

مل أعثــر علــى ســبب إيــراد للحديــث وشــواهده، ســوى حديــث ابــن مســعود، 
ــَن َمْســُعْوٍد  َعــْن َهــِذِه  ــَد هللِا ْب وهــو كمــا قــال َمْســُروُق بــُن األْجــدَِع: َســأَْلَنا َعْب
اآْليَــِة: Mَوَل تَْحَســَبّنَ اّلَِذيــَن قُِتلُــوا ِفــي َســِبيِل الِل أَْمَواتًــا بَــْل أَْحَيــاٌء ِعْنــَد َربِِّهــْم 

يُْرَزقُــوَنL]آل عمــران: 169[، قَــاَل: أََمــا ِإانَّ قَــْد َســأَْلَنا َعــْن َذلِــَك...«.
املبحث الثاين: قضااي املنت

املطلب األول: املطابقة بني الرتمجة واحلديث:
ترجــم اإلمــام النســائي للحديــث حتــت كتــاب اجلهــاد، ببــاب متــيِّ القتــل يف 

ســبيل هللا تعــاىل، ونــوع هــذه الرتمجــة ظاهــرة، وعالقتهــا ابحلديــث اتمــة.
املطلب الثاين: اللغة وغريب اللفظ:

1- نـَْفــٍس ُمْســِلَمٍة: ســواء كانــت ذكــرًا أم أنثــى)2(، وقــد مسُيــت النفــس نفًســا، 
لتولُّــِد النَـَّفــس منهــا، واتصالــه هبــا؛ كمــا مَسُّــوا الــروح روًحــا؛ ألن الــروح موجــود هبــا، 
وقــد فــّرق بعــض العلمــاء بــني »النفــس« و»الــروح«، فقــال: الــروح هــو الــذي بــه 
احليــاة، والنفــس هــي الــي هبــا العقــل، فــإذا انم النائــم، قـَبَــَض هللا نفســه، ومل يقبــض 

روحــه، والــروح ال يُقبــض إالّ عنــَد املــوِت)3(.
هللُا  »قبــض  أماتــه  فــالانً:  هللُا  قبَــَض  يقــال  مييتهــا)4(،  أي  رَبُـَّهــا:  يـَْقِبُضَهــا   -2

روَحــه«)5(.

الرتمــذي، اجلامــع املشــهور بـــ »الســنن«، )5/ 80(، كتــاب التفســري، ابب ســورة آل عمــران،   )1(
حديــث رقــم3010، وقــال: »َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َغرِيــٌب ِمــْن َهــَذا اْلَوْجــِه«، وابــن ماجــه، 
الســنن، )1/ 131(، كتــاب الســنة،  اَبٌب ِفيَمــا أَْنَكــَرْت اجْلَْهِميَّــُة، حديــث رقــم190، وقــال 

األرانؤوط: »إســناده جيــد«.
أبو احلسن ابن سيدة املرسي، املخصص، )5/ 169(.  )2(

أبو بكر األنباري، الزاهر يف معاين كلمات الناس، )2/ 374(.  )3(
السندي، حاشيته على سنن النسائي، )6/ 33(.  )4(

د أمحد خمتار عبد احلميد عمر، وآخرون، معجم اللغة العربية املعاصرة، ص2063.  )5(
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3- سبب تسمية »الشَِّهيِد«:
، وجُيْمــع َعَلــى ُشــَهَداَء، وقــد جــاء  ــِهيُد هــو َمــْن قُِتــل جُمَاهــًدا يف َســِبيِل اللَِّ الشَّ

يف َتْســِمَيته َشــِهيًدا َســبـَْعة أَقــْـَوال)1(:
.Lبل أَحَياءM :َأحدَها: أَنه َحّي َكأَنَُّه َشاهد، َأي: َحاضر لَقْوله تـََعاىَل«

َوالثَّاين: َأن هللا تـََعاىَل َوَماَلِئَكته شهُدوا َلُه اِبجْلنَِّة.
َوالثَّاِلث: أِلَن َماَلِئَكة الرَّمْحَة تشهده.

َوالرَّاِبع: لسقوطه اِبأْلَْرِض َوِهي الشاهدة.
َواخْلَاِمس: لِقَيامه ِبَشَهاَدة احْلق يف أَمر هللا تـََعاىَل َحىَّ قتل.

َوالسَّاِدس: أِلَنَُّه يْشهد َما أعد هللا تـََعاىَل َلُه من اْلَكرَاَمة اِبْلَقْتِل.
اِبْلَقْتــِل،  بَِتْســِليم نَفســه  ُســْبَحانَُه ابلوجــود واإلهليــة  أِلَنَـّـُه شــهد هلل  ــاِبع:  َوالسَّ

ابْلَقــْول«. َغــريه  َوشــهد 
بِــِل؛ ألنَّ بُيوهَتــم يـَتَِّخذوهنــا  4- أهــل اْلَوبَــِر: َأْي َأْهــِل الَبــواِدي، َوُهــَو ِمــْن َوبَــِر اإْلِ

ِمْنــُه)2(.
ــُع َمــَدرة،  ــُدن َواأْلَْمَصــاِر)3(، واملــَدُر: مَجْ

ُ
ــِل املَــَدر: أهــَل الُقــَرى وامل ــُد أبَِْه 5- ويرِي

َوِهــَي الِبْنيــة)4(.
قال السندي: »َواْلمرَاد َأن يكون ل َهُؤاَلِء عبيًدا فَأْعتقُهْم«)5(.

املطلب الثالث: املعىن العام للحديث:
لقد بنّي الني  فضل اجلهاد والشهادة يف سبيل هللا تعاىل يف هذا احلديث 

مــن جانبني:

ابــن اجلــوزي، غريــب احلديــث، )1/ 569-570(، و ابــن األثــري اجلــزري، النهايــة يف غريــب   )1(
احلديــث واألثــر، )2/ 513(، والنــووي، املنهــاج شــرح مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )2/ 164(.

ابن األثري اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر )5/ 145(.  )2(

ابن األثري اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر )4/ 309(.  )3(

ابن األثري اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر )5/ 145(.  )4(
السندي، حاشيته على سنن النسائي، )6/ 33(.  )5(
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األول: بيانــه أنــه ال يتمــى أحــٌد مــن أهــل اجلنــة الرجــوع إىل الدنيــا بعدمــا ختلّــص 
مــن تبعاهتــا ومشــاقها إال الشــهيد الــذي قتــل يف ســبيل هللا تعــاىل؛ وذلــك ملــا يــرى 
مــن فضــل الشــهادة والكرامــات الــي أعدهــا هللا تعــاىل للمجاهديــن والشــهداء يف 

جنــات النعيــم.
الثــاين: أمنيتــه  القتــل والشــهادة يف ســبيل هللا تعــاىل، وتفضيلــه ذلــك علــى 

إعتــاق العبيــد مــن أهــل املــدن والقــرى والبــوادي يف ســبيل هللا تعــاىل.
املطلب الرابع: املنت اجلامع:

ســوف أعتمــد يف أصــل املــن روايــة اإلمــام النســائي)1(، وهــي الــي بنيــت عليهــا شــرح 
احلديث، وكل ُّ إضافة على من احلديث ســوف أجعلها بني معكوفني، هكذا ]  [.

نَّــَة[)3( ِمــَن  قَــاَل َرُســوُل اللَِّ : »َمــا ]َعلَــى اأْلَْرِض[)2( ]ِمــْن َأَحــٍد َيْدُخــُل اجلَْ
ــوُت[)5( يـَْقِبُضَهــا َربُـَّهــا ]هللُا[)6(  النَّــاِس ِمــْن نـَْفــٍس ُمْســِلَمٍة ]نـَْفــُس ُمْســِلٍم[)4( ]نـَْفــٍس متَُ
ــبُّ ]َيُســرَُّها[)8( َأْن تـَْرِجــَع ]تـَُعــوَد[)9(، ]فَِإنَـّـُه يـََتَمــىَّ َأْن  ]هَلَــا ِعْنــَد هللِا َخيـْــٌر[)7( حُتِ

النســائي، الســنن، )6/ 33(، كتــاب اجلهــاد، ابب متــيِّ القتــل يف ســبيل هللا تعــاىل، حديــث   )1(
رقــم3153.

النســائي، الســن، )6/ 35(، كتاب اجلهاد، َما يـََتَمىَّ يِف َســِبيِل اللَّ ، حديث رقم3159،   )2(
. عــن عبــادة بــن الصامــت

ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع، )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )3(
. تـََعــاىَل، حديــث رقــم1877، عــن أنــس

أمحد ابن حنبل، املسند، )29/ 425(، حديث رقم17894، عن ابن أيب عمرية.  )4(
ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع، )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )5(
تـََعــاىَل، حديــث رقــم1877، عــن أنــس ، والنســائي، الســنن، )6/ 35(، كتــاب اجلهــاد، 

. حديــث رقــم3159، عــن عبــادة ابــن الصامــت ، ََِّمــا يـََتَمــىَّ يف َســِبيِل الل
أمحد ابن حنبل، املسند، )29/ 425(، حديث رقم17894، عن ابن أيب عمرية.  )6(

ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع، )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )7(
تـََعــاىَل، حديــث 1877، عــن أنــس، والنســائي، الســن، )6/ 35(، كتــاب اجلهــاد، َمــا 

. حديــث رقــم3159، عــن عبــادة بــن الصامــت ، َِّيـََتَمــىَّ يف َســِبيِل الل
ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع، )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )8(

. تـََعــاىَل، حديــث رقــم1877، عــن أنــس
أمحد ابن حنبل، املسند،  )29/ 425(، حديث رقم17894، عن ابن أيب عمرية.  )9(
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ْرِض ِمــْن َشــْيء[)2(  نـْيَــا َوَمــا ِفيَهــا ]َوِإنَّ لَــُه َمــا َعلَــى اأْلَ ــا الدُّ يـَْرِجــَع[)1(، ِإلَْيُكــْم، َوَأنَّ هَلَ
نـَْيــا، يـَُقــوُل: َحــىَّ  ــبُّ َأْن يـَْرِجــَع[)4( ]ِإىَل الدُّ ــِهيِد ]ِإالَّ اْلَقِتيــُل[)3(، ]فَِإنَّــُه حُيِ َغيــْـُر الشَّ
نـْيَــا[)6( ]فـَيـُْقتَــَل َمــرًَّة ُأْخــَرى[)7(  أُقـْتَــَل َعْشــَر َمــرَّاٍت يف َســِبيِل هللِا[)5( ]فـَيـُْقتَــَل يِف الدُّ
]فـَيـُْقَتَل َعْشَر َمرَّاٍت، ِلَما يـََرى ِمَن اْلَكرَاَمِة[)8( ]ِلَما يـََرى ِمْن َفْضِل الشََّهاَدِة[)9(«.

، َأَحبُّ ِإلَّ ِمْن  وقَاَل َرُسوُل اللَِّ : »َوأَلَْن أُقـَْتَل ]أَلَْن أُقـَْتَل[)10( يف َسِبيِل اللَِّ
َأْن َيُكوَن ِل ]اْلَمَدُر َواْلَوبـَُر[)11( َأْهُل اْلَوبَِر َواْلَمَدر«.

املطلب اخلامس: األحكام املستفادة من احلديث:
1- ما حكم التمين، وما عالقته بطول األمل؟

اعلــم أن التمــي قســمان أحدمهــا مذمــوم، واآلخــر حممــود، فأمــا املذمــوم فهــو 
مــا جيعــل صاحبــه متعلًقــا يف الدنيــا، غافــاًل عــن اآلخــرة، وهــو الــذي يســمى بطــول 
األمــل، وقــد نعــت النــي  صاحبــه ابلعاجــز؛ ألنــه يعجــز عــن إدراك مصلحتــه يف 
اآلخــرة، فقــال: »الَكيِّــُس َمــْن َداَن نـَْفَســُه َوَعِمــَل ِلَمــا بـَْعــَد اْلَمــْوِت، َوالَعاِجــُز َمــْن 
َســِبيِل  يِف  ــَهاَدِة  الشَّ َفْضــِل  اَبُب  الصحيــح اجلامــع، )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة،  مســلم،   )1(

. هللِا تـََعــاىَل، حديــث رقــم1877، عــن أنــس
. أمحد ابن حنبل، املسند،  )19/ 62(، حديث رقم12003، عن أنس  )2(

النســائي، الســن، )6/ 35(، كتاب اجلهاد، َما يـََتَمىَّ يِف َســِبيِل اللَّ ، حديث رقم3159،   )3(
. عــن عبــادة بــن الصامــت

الرتمــذي، اجلامــع املشــهور بـــ »الســنن«،  )3/ 239(، كتــاب اجلهــاد، اَبُب َمــا َجــاَء يِف ثــَـَواِب   )4(
ــَهَداِء، حديــث1661، عــن أنــس، والنســائي، الســنن، )6/ 35(، كتــاب اجلهــاد، َمــا  الشُّ

. حديــث3159، عــن عبــادة ان الصامــت ، َِّيـََتَمــىَّ يف َســِبيِل الل
الرتمــذي، اجلامــع املشــهور بـــ »الســنن«،  )3/ 239(، كتــاب اجلهــاد، اَبُب َمــا َجــاَء يِف ثــَـَواِب   )5(

. ــَهَداِء، حديــث رقــم1661، عــن أنــس الشُّ
ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )6(

. تـََعــاىَل، حديــث رقــم1877، عــن أنــس
النســائي، الســن، )6/ 35(، كتاب اجلهاد، َما يـََتَمىَّ يِف َســِبيِل اللَّ ، حديث رقم3159،   )7(

. عــن عبــادة بــن الصامــت
ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )8(

. تـََعــاىَل، حديــث رقــم1877، عــن أنــس
ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )9(

. تـََعــاىَل، حديــث رقــم1877، عــن أنــس
أمحد ابن حنبل، املسند،  )29/ 425(، حديث رقم17894، عن ابن أيب عمرية.  )10(
أمحد ابن حنبل، املسند،  )29/ 425(، حديث رقم17894، عن ابن أيب عمرية.  )11(
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.)1(» أَتـْبَــَع نـَْفَســُه َهَواَهــا َومَتـَـىَّ َعلَــى اللَِّ
يـَــزَاُل قـَْلــُب الَكبِــرِي َشــاابًّ يف  وهــو الــذي حــذر منــه النــي ، فقــال: »اَل 
نـْيَــا َوطـُـوِل اأَلَمــِل«)2(، ويف روايــٍة: »َيْكبــَـُر ابْــُن آَدَم َوَيْكبــَـُر َمَعــُه  اثـْنـَتــَـنْيِ: يف ُحــبِّ الدُّ

ــاِل، َوطُــوُل الُعُمــِر«)3(.
َ
اثـْنَــاِن: ُحــبُّ امل

ْــَرِة اْلَمــاِل، َوَأنَّ َذلِــَك  »يف َهــَذا احلَِْديــِث َكرَاَهــُة احْلِــْرِص َعَلــى طُــوِل اْلُعُمــِر وََكثـ
لَْيــَس مبَْحُمــوٍد، واحلِْْكَمــُة يف التَّْخِصيــِص هِبََذيْــِن اأْلَْمَريْــِن: َأنَّ احــب اأْلَْشــَياء ِإىَل 
ابــن آَدَم نـَْفُســُه، فـَُهــَو رَاِغــٌب يف بـََقائَِهــا؛ فََأَحــبَّ ِلَذلِــَك طُــوَل اْلُعُمــِر، َوَأَحــبَّ 
ــا طُــوُل  ــا َغالًِب ــِة الَّــِي يـَْنَشــأُ َعنـَْه حَّ ــْن َأْعَظــِم اأْلَْســَباِب يف َدَواِم الصِّ اْلَمــاَل؛ أِلَنَّــُه ِم

اْلُعُمــِر، َفُكلََّمــا َأَحــسَّ ِبُقــْرِب نـََفــاِد َذلِــَك اْشــَتدَّ ُحبُّــُه لَــُه َوَرْغبـَتُــُه يف َدَواِمــِه«)4(.
وأمــا النــوع احملمــود، فهــو الــذي يكــون يف أبــواب اخلــري، وترتــب عليــه األجــر واملثوبــة 
عنــد هللا تعــاىل، كمــن يتمــى أن  يتصــّدق يف ســبيل هللا، أو حيفــظ القــرآن الكــرمي، أو 

ُيستشــهد يف ســبيل هللا تعاىل، وعليه تنطبق أمنية الني  يف هذا احلديث.
وقــد أفــرد اإلمــام البخــاري- رمحــه هللا- كتــااًب يف صحيحــه أمســاه: »كتــاب 
ــَهاَدة«،  التمــي«، وجعــل حتتــه اباًب أمســاه: »اَبب َمــا َجــاَء يف التََّمــيِّ َوَمــْن مَتـَـىَّ الشَّ

وكذلــك: »اَبُب مَتَــيِّ اخْلَــرْيِ«.
قــال احلافــظ ابــن حجــر- رمحــه هللا-: »َهــِذِه التَـّْرمَجَــُة َأَعــمُّ ِمــَن الَّــِي قـَبـَْلَهــا؛ أِلَنَّ 
 َ ــَك ِإىَل َأنَّ التََّمــيِّ ــِة اخْلَــرْيِ، َوَأَشــاَر ِبَذِل ــْن مُجَْل ــاىَل ِم ــَهاَدِة يف َســِبيِل اللَِّ تـََع َ الشَّ مَتَــيِّ

ــَهاَدِة«)5(. اْلَمْطلُــوَب اَل يـَْنَحِصــُر يف طََلــِب الشَّ

الرتمــذي، اجلامــع املشــهور بـــ »الســنن«، )4/ 219(، كتــاب ِصَفــِة اْلِقَياَمــِة َوالرَّقَائِــِق َوالْــَورَِع   )1(
َعــْن َرُســوِل هللِا ، ابٌب منــه، حديــث رقــم2459، عــن شــّداد بــن أوس ، وقــال: حديــث 

حســن.
البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )8/ 89(، كتــاب الرقــاق، اَبُب َمــْن بـَلَــَغ ِســتِّنَي َســَنًة، فـََقــْد َأْعــَذَر   )2(

. ِإلَْيــِه يف الُعُمــِر، حديــث رقــم6420، عــن أيب هريــرة ُ اللَّ
البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )8/ 90(، كتــاب الرقــاق، اَبُب َمــْن بـَلَــَغ ِســتِّنَي َســَنًة، فـََقــْد َأْعــَذَر   )3(

. ِإلَْيــِه يف الُعُمــِر، حديــث رقــم6421، عــن أنــس ُ اللَّ
انظر: ابن حجر العسقالين، فتح الباري )11/ 241(.  )4(

ابن حجر العسقالين، فتح الباري )13/ 218(.  )5(
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وعليه فقد أورد البخاري رمحه هللا أحاديث وآاثرًا كثرية يف ابب متي اإلنسان 
فعــل اخلــري، منها:

حديــث َأيب ُهَريــْـَرَة  َأنَّ َرُســوَل اللَِّ ، قَــاَل: »َوالَّــِذي نـَْفِســي بِيَــِدِه َوِدْدُت 
ــَكاَن أَبُــو  ــُل«، َف ــا مُثَّ أُقـَْت ــُل، مُثَّ ُأْحَي ــا مُثَّ أُقـَْت ــُل، مُثَّ ُأْحَي َأيّنِ أُقَاتِــُل يف َســِبيِل اللَِّ فَأُقـَْت

.)1( ُهَريــْـَرَة يـَُقوهُلـُـنَّ ثَــاَلاًث، َأْشــَهُد اِبللَِّ
وحديــث َأيب ُهَريـْــَرَة  َعــِن النَّــِيِّ ، قَــاَل: »لَــْو َكاَن ِعْنــِدي ُأُحــٌد َذَهبًــا، 
أَلَْحبـَْبــُت َأْن اَل أَيِْتَ َعلَــيَّ ثَــاَلٌث َوِعْنــِدي ِمْنــُه ِدينَــاٌر- لَْيــَس َشــْيٌء أَْرُصــُدُه يف َديْــٍن 

َعلَــيَّ- َأِجــُد َمــْن يـَْقبـَلُــُه«)2(.
وحتــت ابب »مَتـَـيِّ الُقــْرآِن َوالِعْلــِم«: حديــث َأيب ُهَريــْـَرَة ، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل 
الُقــْرآَن، فـَُهــَو يـَتـْلُــوُه آاَنَء اللَّْيــِل   ُ : »اَل حَتَاُســَد ِإالَّ يف اثـْنـَتـَــنْيِ: َرُجــٌل آاَتُه اللَّ اللَِّ
 ُ َوالنَـَّهــاِر، يـَُقــوُل: لَــْو أُوتِيــُت ِمثْــَل َمــا أُوِتَ َهــَذا َلَفَعْلــُت َكَمــا يـَْفَعــُل، َوَرُجــٌل آاَتُه اللَّ

ــِه فـَيـَُقــوُل: لَــْو أُوتِيــُت ِمْثــَل َمــا أُوِتَ َلَفَعْلــُت َكَمــا يـَْفَعــُل«)3(. َمــااًل يـُْنِفُقــُه يف َحقِّ
2- هل أمر متين الرجوع إىل الدنيا يقتصر على الشهيد؟

مل يُذكــر يف آيــة أو حديــث أن أحــًدا مــن أهــل اجلنــة يتمــى الرجــوع إىل الدنيــا 
ســوى الشــهيد، أمــا الفجــار والكفــار وأهــل النــار فقــد ورد أهنــم يتمنــون الرجــوع 

M :إىل الدنيــا؛ ليؤمنــوا ويتوبــوا ويتــزودوا لآلخــرة، فقــد قــال هللا تعــاىل علــى لســاهنم
َحتـَّـى ِإَذا َجــاَء أََحَدُهــُم اْلَمــْوُت َقــاَل َرّبِ اْرِجُعــوِن * لََعلِّــي أَْعَمُل َصالًِحــا ِفيَما تََرْكُت 
ــْوِم يُْبَعثُوَنL]املؤمنــون: 99-  ــى يَ ــْرَزٌخ ِإلَ ــْم بَ ــا َوِمــْن َوَراِئِه ــا َكِلَمــةٌ ُهــَو َقاِئلَُه َكّلَ ِإّنََه
100[، وقــال أيًضــا: Mَولـَـْو تـَـَرى ِإِذ اْلُمْجِرُمــوَن نَاِكُســو ُرُءوِســِهْم ِعْنــَد َربِِّهــْم َربََّنــا 
ــا ُموِقنُوَنL]الســجدة: 12[، وقــال  ــا ِإّنَ ــْل َصالًِح ــا نَْعَم ــِمْعَنا َفاْرِجْعَن ــا َوَس أَْبَصْرنَ
ــوَل َرّبِ  ــْوُت َفَيُق ــُم اْلَم ــَي أََحَدُك ــِل أَْن يَْأتِ ــْن َقْب ــْم ِم ــا َرَزْقَناُك ــْن َم ــوا ِم أيًضــا: Mَوأَْنِفُق

ــىَّ  ، َوَمــْن مَتَ البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )9/ 82(، كتــاب التمــي، اَبُب َمــا َجــاَء يِف التََّمــيِّ  )1(
ــَهاَدَة، حديــث رقــم7227. الشَّ

، حديث رقم 7228. يِّ اخَلرْيِ البخاري، الصحيح اجلامع، )9/ 83(، كتاب التمي، اَبُب مَتَ  )2(
َوالِعْلــِم،  الُقــْرآِن  ــيِّ  مَتَ اَبُب  التمــي،  كتــاب   ،)84  /9( اجلامــع،  الصحيــح  البخــاري،   )3(

.7232 يــث حد
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الِِحيَنL]املنافقــون: 10[. َق َوأَُكــْن ِمــَن الّصَ ــّدَ ْرتَِنــي ِإلـَـى أََجــٍل َقِريــٍب َفأَّصَ لـَـْوَل أَّخَ
3- فضل اجلهاد والشهادة يف سبيل هللا تعاىل:

لقــد وردت أحاديــث كثــرية ترغِّــب ابجلهــاد والشــهادة يف ســبيل هللا؛ ألنــه 
هبمــا مُيكَّــن للمســلمني يف األرض، ومهــا الطريــق إىل اجلنــة، منهــا مــا رواه البخــاريُّ 
ومســلم عــن َعْبــِد اللَِّ بْــِن َأيب أَْوىَف  َأنَّ َرُســوَل اللَِّ  قَــاَل: »َواْعَلُمــوا َأنَّ اجْلَنَّــَة 

ــُيوِف«)1(. حَتْــَت ِظــاَلِل السُّ
فبــنيَّ النــي  أنَّ طريــق اجلهــاد مــن أيســر الطــرق الــي توصــل العبــد للفــوز 
ابجلنــة، وبــنيَّ كذلــك أنَّ اجلهــاد والــرابط يف ســبيل هللا خــرٌي مــن الدنيــا ومــا عليهــا، 
ــاِعِديِّ ، أنَّ رســول هللا  فقــد روى البخــاريُّ ومســلم، َعــْن َســْهِل بْــِن َســْعٍد السَّ
نـْيَــا َوَمــا َعَليـَْهــا، َوَمْوِضــُع َســْوِط  ، قَــاَل: »راَِبُط يــَـْوٍم يف َســِبيِل هللِا َخيــْـٌر ِمــَن الدُّ
نـَْيا َوَما َعَليـَْها، َوالرَّْوَحُة يـَُروُحَها الَعْبُد يف َســِبيِل هللِا  َأَحدُِكْم ِمَن اجلَنَِّة َخيـٌْر ِمَن الدُّ

نـْيَــا َوَمــا َعَليـَْهــا«)2(. تـََعــاىَل، أَْو الغَــْدَوُة، َخيــْـٌر ِمــَن الدُّ
 ، َِّقَــاَل: َجــاَء َرُجــٌل ِإىَل َرُســوِل الل ، وروى البخــاريُّ عــن َأيب ُهَريـْــَرَة
فـََقــاَل: ُدلَّــِي َعلَــى َعَمــٍل يـَْعــِدُل اجلَِْهــاَد؟ قَــاَل: »اَل َأِجــُدُه«، قَــاَل: »َهــْل َتْســَتِطيُع 
ـُـَر، َوَتُصــوَم َواَل تـُْفِطــَر؟«  ــوَم َواَل تـَْفتـ ِإَذا َخــرََج اْلُمَجاِهــُد َأْن َتْدُخــَل َمْســِجَدَك فـَتـَُق

قَــاَل: َوَمــْن َيْســَتِطيُع َذلِــَك؟!)3(.
ويف رواية ملسلم: قيل: اَي رسوَل هللِا، َما يـَْعدُل اجلهاَد يف َسِبيِل هللِا؟ قَاَل: »اَل 
َتْســَتِطيُعونَُه«، فَأَعاُدوا َعَلْيِه َمرَّتـنَْيِ أَْو َثاَلاًث ،ُكلُّ َذِلَك يـَُقوُل: »اَل َتْســَتِطيُعونَُه«، 
َجاِهــِد يف َســبيِل هللِا َكَمثــِل الصَّائِــِم الَقائِــِم الَقانــِت آبايِت هللا ال 

ُ
مُثَّ قَــاَل: »َمثَــُل امل

ابَرِقَــِة  ــَت  حَتْ اجَلنَّــُة  اَبٌب:  والســري،  اجلهــاد  اجلامــع، )4/ 22(، كتــاب  الصحيــح  البخــاري،   )1(
السُّــُيوِف، حديث 2818، ومســلم، الصحيح اجلامع،  )1362/3(، كتاب اجلهاد والســري، 

، َواأْلَْمــِر اِبلصَّــرْبِ ِعْنــَد اللَِّقــاِء، حديــث 1742. اَبُب َكرَاَهــِة مَتَــيِّ ِلَقــاِء اْلَعــُدوِّ
البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )35/4(، كتــاب اجلهــاد والســري، اَبُب َفْضــِل راَِبِط يــَـْوٍم يِف َســِبيِل   )2(
، حديــث2892، مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )1499/3(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل  اللَِّ

اْلَغــْدَوِة َوالرَّْوَحــِة يف َســِبيِل هللِا، حديــث1880.
 ، ــرَيِ ــاِد َوالسِّ البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )4/ 15(، كتــاب اجلهــاد والســري، اَبُب َفْضــِل اجِلَه  )3(

حديــث2785.
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َجاِهــُد يف َســِبيِل هللِا«)1(.
ُ
يـَْفتــُـُر ِمــْن ِصيَــاٍم، َواَل َصــاَلٍة، َحــىَّ يـَْرِجــَع امل

وإلعــالء منزلــة الشــهداء وبيــان مكانتهــم وكرامتهــم عنــد هللا كان النــي  يــود 
 ، ويتمــى أن يقتــل يف ســبيل هللا، فقــد روى البخــاريُّ  ومســلم، عــن َأيبْ ُهَريــْـَرَة
ُ ِلَمــْن َخــرََج يف َســِبيِلِه اَل خُيْرُِجــُه ِإالَّ ِإميَــاٌن يب  ، قَــاَل: »انـْتَــَدَب اللَّ َعــْن النَّــِيِّ
ــْواَل  ــُه اجْلَنَّــَة، َوَل َوَتْصِديــٌق ِبُرُســِلي، َأْن أُْرِجَعــُه مبَــا اَنَل ِمــْن َأْجــٍر أَْو َغِنيَمــٍة أَْو أُْدِخَل
َأْن َأُشــقَّ َعلَــى أُمَّــِي َمــا قـََعــْدُت َخْلــَف َســرِيٍَّة، َولَــَوِدْدُت َأيّنِ أُقـْتَــُل يف َســِبيِل اللَِّ مُثَّ 

ُأْحيَــا مُثَّ أُقـْتَــُل مُثَّ ُأْحيَــا مُثَّ أُقـْتَــُل«)2(.
فدلَّ ذلك أن أهبى الكرامات إمنا أتت ابلقتل والشهادة يف سبيل هللا؛ لذلك فال 

. عجب أن يتمى الشهيد أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عشر مرات يف سبيل هللا
4- ما السبب يف متين الشهيد الرجوع اىل الدنيا؟ 

لقــد بــنّي النــي  الســر يف متــي الشــهيد الرجــوع إىل الدنيــا، وذلــك ليقتــل يف 
ســبيل هللا تعــاىل مــرات أخــرى، ملــا يــرى مــن الكرامــة، وفضــل الشــهادة)3(.

5- مــا هــي كرامــات الشــهيد الــيت مــن أجلهــا يتمــىن الرجــوع إىل الدنيــا ليقتــل 
مــرات أخــرى؟

لقد جاء يف بيان كرامات الشهيد آايت بّينات، وأحاديث كثرية واضحات، منها:
أواًل: ما جاء يف القرآن الكرمي:

- قــال تعــاىل: Mَواَل تـَُقولُــواْ ِلَمــْن يـُْقتَــُل يف َســبيِل اللِّ أَْمــَواٌت بَــْل َأْحيَــاء َوَلِكــن الَّ 
َتْشــُعُروَنL]البقرة: 154[.

- وقال تعاىل: Mَواَل حَتَْسَنَّ الَِّذيَن قُِتُلواْ يف َسِبيِل اللِّ أَْمَوااًت َبْل َأْحَياء ِعنَد َرهبِِّْم 
ــْن  يـُْرَزقُــوَن * َفرِِحــنَي مبـَـا آاَتُهــُم الّلُ ِمــن َفْضلِــِه َوَيْستـَْبِشــُروَن اِبلَِّذيــَن ملَْ يـَْلَحُقــواْ هِبِــم مِّ
ــَن اللِّ َوَفْضــٍل َوَأنَّ  َخْلِفِهــْم َأالَّ َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َواَل ُهــْم حَيَْزنُــوَن َيْستـَْبِشــُروَن بِِنْعَمــٍة مِّ
ــَهاَدِة يِف َســِبيِل هللا  مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )3/ 1498(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل الشَّ  )1(

تـََعــاىَل، حديــث 1878.
البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )16/1(، كتــاب اإلميــان، اَبٌب: اجِلَهــاُد ِمــَن اإِلمَيــاِن، حديــث   )2(
36، ومســلم، الصحيــح اجلامــع، )1495/3(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب َفْضــِل اجلَِْهــاِد َواخْلـُـُروِج يف 

َســِبيِل هللِا، حديــث 1876.
راجع مطلب ختريج احلديث يف قضااي اإلسناد، ومطلب املن اجلامع يف قضااي املن.  )3(
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الّلَ اَل ُيِضيــُع َأْجــَر اْلُمْؤِمنِــنَيL ]آل عمــران: 171-169[.
فيخــرب هللا تعــاىل عــن الشــهداء أبهنــم وإن قتلــوا يف هــذه الــدار؛ فــإن أرواحهــم 

حيــة مرزوقــة يف دار القــرار)1(.
- وقــد اشــرتى هللا ســبحانه وتعــاىل مــن املؤمنــني نفوســهم لنفاســتها لديــه إحســااًن 

منــه وفضــاًل.
وكتــب ذلــك العقــد الكــرمي يف كتابــه العظيــم؛ فهــو يقــرأ أبــًدا أبلســنتهم ويتلــى، 
Mِإّنَ الّلَ اْشــتََرى  القــرآن)2(:  أزاًل يف حمكــم  العقــد  هــذا  لــزوم  مبينًــا  تعــاىل  قــال 
ُــوَن  ــِبيِل الّلِ َفَيْقتُل ــي َس ُــوَن ِف ــَة يَُقاتِل ــُم الَجّنَ ــأَّنَ لَُه ــم بِ ــَن أَنُفَســُهْم َوأَْمَوالَُه ــَن اْلُمْؤِمِني ِم
ــا ِفــي التـَّـْوَراِة َوالِنِجيــِل َواْلُقــْرآِن َوَمــْن أَْوَفــى بَِعْهــِدِه ِمــَن الّلِ  َويُْقتَلـُـوَن َوْعــدًا َعلَْيــِه َحّقً
َفاْستَْبِشــُروْا بَِبْيِعُكــُم اّلـَـِذي بَايَْعتـُـم بِــِه َوَذلـِـَك ُهــَو اْلَفــْوُز اْلَعِظيُمL]التوبــة: 111[. 
قــال اإلمــام ابــن كثــري- رمحــه هللا- يف تفســري هــذه اآليــة: »خيــرب تعــاىل أنــه عــاوض 
مــن عبــاده املؤمنــني عــن أنفســهم وأمواهلــم إذا بذلوهــا يف ســبيله ابجلنــة، وهــذا مــن 
فضلــه وكرمــه وإحســانه؛ فإنــه قبــل العــوض عمــا ميلكــه مبــا تفضــل بــه علــى عبيــده 

املطيعــني لــه. وهلــذا قــال احلســن البصــري وقتــادة: ابيعهــم هللا فأغلــى مثنهــم«)3(.
ــَن  ُســوَل َفأُْولَـــِئَك َمــَع اّلَِذيــَن أَْنَعــَم الّلُ َعلَْيِهــم ّمِ - وقــال تعــاىل: Mَوَمــن يُِطــِع الّلَ َوالّرَ
الِِحيَن َوَحُسَن أُولَـِئَك َرِفيقًاL]النساء: 69[. َهَداء َوالّصَ يِقيَن َوالّشُ ّدِ الّنَِبّيِيَن َوالّصِ

َهَداءL]الزمر: 69[. - وقال تعاىل: Mَوِجيَء بِالّنَِبّيِيَن َوالّشُ
فقرن هللا سبحانه ذكر الشهداء مع النبيني؛ تكرميًا هلم، وبيااًن لعلو منزلتهم.

- وقال تعاىل: Mَويَتَِّخَذ ِمنـُكْم ُشَهَداءL]آل عمران: 140[.
قــال الســهيلي- رمحــه هللا-: »وفيــه فضــل عظيــم للشــهداء، وتنبيــه علــى حــب 
قــال: Mَويَتَِّخــَذ ِمنـُكــْم ُشــَهَداءL]آل عمــران: 140[، وال  هللا إايهــم حيــث 

ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، )402/1(.  )1(
ابن النحاس، مشارع األشواق، )64/1(، بتصرف.  )2(

ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، )374/2(.  )3(
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 ُ يقــال: اختــذت، وال اختــذ إال يف مصطفــى حمبــوب، قــال ســبحانه: Mَمــا اتََّخــَذ الّلَ
ِمــن َولٍَدL]املؤمنــون: 91[، وقــال: Mَمــا اتََّخــَذ َصاِحَبــًة َول َولَدًاL]اجلــن: 3[، 

فاالختــاذ إمنــا هــو اقتنــاء واجتبــاء«)1(.
اثنًيا: ما جاء يف السنة النبوية)2(:

- الشــهيد ال جيــد أمل القتــل: َعــْن َأيب ُهَريــْـَرَة  قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل هللِا : »َمــا 
ــُد َأَحدُُكــْم ِمــْن َمــسِّ الَقْرَصــِة«)3(. ــِهيُد ِمــْن َمــسِّ الَقْتــِل ِإالَّ َكَمــا جيَِ ــُد الشَّ جيَِ

- الشــهيد يف اجلنــة)4(: َعــْن أَنَــِس بْــِن َمالِــٍك  َأنَّ أُمَّ الرُّبـَيِّــِع بِْنــَت البــَـرَاِء َوِهــَي 
، َأاَل حُتَدِّثـُـِي َعــْن َحارِثَــَة،  أُمُّ َحارِثَــَة بْــِن ُســرَاَقَة أَتَــِت النَّــِيَّ ، فـََقالَــْت: اَي نَــِيَّ اللَِّ
وََكاَن قُتِــَل يــَـْوَم بَــْدٍر َأَصابَــُه َســْهٌم َغــْرٌب، فَــِإْن َكاَن يف اجلَنَّــِة َصبــَـْرُت، َوِإْن َكاَن َغيــْـَر 
َذلِــَك، اْجتـََهــْدُت َعَلْيــِه يف البُــَكاِء، قَــاَل: »اَي أُمَّ َحارِثَــَة ِإنَـَّهــا ِجنَــاٌن يف اجلَنَّــِة، َوِإنَّ 

ابـْنَــِك َأَصــاَب الِفــْرَدْوَس اأَلْعلَــى« )5(.
- الشــهيد تكفــر عنــه خطــاايه إال الديــن: َعــْن َعْبــِد هللِا بْــِن َعْمــرِو بْــِن اْلَعــاِص 

السهيلي، الروض األنف، )193/3(.  )1(
هــذه العناويــن اســتفدهتا مــن كتاهبــا »تفريــج الكــرب بفضائــل شــهيد املعــارك واحلــرب« لباســم   )2(

اجلوابــرة، بتصــرف يف بعضهــا.
 /6( ســننه  يف  والنســائي   ، رقــم7953  حديــث   ،)334 /13( مســنده  يف  أمحــد  أخرجــه   )3(
36(، كتــاب اجلهــاد، ابب مــا جيــد الشــهيد مــن األمل، رقــم 3161، والرتمــذي يف جامعــه 
)3/ 242(، كتــاب اجلهــاد، ابب فضــل املرابــط، حديــث رقــم 1668، وابــن ماجــه يف ســننه 
)4/ 84(، كتــاب اجلهــاد، ابب فضــل الشــهادة يف ســبيل هللا، رقــم 2802. وقــال الرتمــذي: 
»حديــث حســن صحيــح غريــب«، وقــال األرانؤوط: »إســناده قــوي«، وصححــه األلبــاين يف 

سلســلة األحاديــث الصحيحــة )2/ 649(، حديــث رقــم960.
 : َّــاَل َرُســوُل الل ــاَل: َق ْــَرَة ، َق ودرجــات الشــهداء تتفــاوت، ففــي احلديــث: َعــْن َأيِب ُهَريـ  )4(
َرَجتــَـنْيِ َكَمــا بــَـنْيَ  ، َمــا بــَـنْيَ الدَّ ُ لِْلُمَجاِهِديــَن يف َســِبيِل اللَِّ َهــا اللَّ »ِإنَّ يف اجلَنَّــِة ِمائَــَة َدَرَجــٍة، َأَعدَّ
ــَماِء َواأَلْرِض، فَــِإَذا َســأَْلُتُم اللََّ، فَاْســأَُلوُه الِفــْرَدْوَس، فَِإنَـّـُه أَْوَســُط اجلَنَّــِة َوَأْعلَــى اجلَنَّــِة...«،  السَّ
أخرجــه البخــاري، اجلامــع الصحيــح، )4/ 16(، كتــاب اجلهــاد، ابب درجــات اجملاهديــن يف 

ســبيل هللا، حديــث رقــم 2790.
أخرجــه البخــاري، اجلامــع الصحيــح، )4/ 20(،  كتــاب اجلهــاد، ابب مــن أاته ســهم غــرب   )5(

فقتلــه، حديــث رقــم 2809.
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ْيــَن«)1(. ــِهيِد ُكلُّ َذْنــٍب ِإالَّ الدَّ ، َأنَّ َرُســوَل هللِا ، َقــاَل »يـُْغَفــُر لِلشَّ
فالشــهادة يف ســبيل هللا تكفــر مجيــع مــا علــى العبــد مــن الذنــوب الــي بينــه وبــني 

هللا تعاىل)2(.
- الشــهيد رائحــة دمــه مســك يــوم القيامــة: َعــْن َأيب ُهَريــْـَرَة : َأنَّ َرُســوَل اللَِّ 
ــْن  ، َواللَّ َأْعلَــُم مبَِ  قَــاَل: »َوالَـّـِذي نـَْفِســي بِيَــِدِه اَل ُيْكلَــُم)3( َأَحــٌد يِف َســِبيِل اللَّ
ِم، َوالرِّيــُح رِيــُح املِْســِك«)4(. ُيْكلَــُم يف َســِبيِلِه ِإالَّ َجــاَء يــَـْوَم الِقَياَمــِة، َواللَّــْوُن لَــْوُن الــدَّ

- الشــهيد تظلــه املالئكــة أبجنحتهــا: َعــْن َجابِــر بْــِن َعْبــِد هللِا-رضــي هللا عنهمــا- 
قال: ِجيَء أبَِيب ِإىَل النَِّيِّ ، َوَقْد ُمثَِّل ِبِه، َوُوِضَع بـنَْيَ َيَدْيِه، َفَذَهْبُت أَْكِشُف َعْن 
َوْجِهــِه، فـَنـََهــاين قـَْوِمــي َفَســِمَع َصــْوَت َصاِئَحــٍة، َفِقيــَل: ابـْنَــةُ َعْمــرٍو- أَْو أُْخــُت َعْمــرٍو- 

الَِئَكــةُ ُتِظلُّــهُ أِبَْجِنَحِتَهــا َحــىَّ رُفِــَع«)5(.
َ
فـََقــاَل: »ملَ تـَْبِكــي- أَْو الَ تـَْبِكــي- َمــا زَالَــِت امل

- دار الشــهيد: َعــْن مَسُــَرَة بْــِن ُجْنــَدٍب ، قَــاَل: قَــاَل النَّــِيُّ : »رَأَيْــُت اللَّيـْلَــَة 
ــَجَرَة فََأْدَخــاَلين َدارًا ِهــَي َأْحَســُن َوأَْفَضــُل، ملَْ أََر قَــطُّ  َرُجلَــنْيِ أَتـَيَــاين، َفَصعِــَدا يب الشَّ

ــَهَداِء«)6(. اُر فَــَداُر الشُّ َأْحَســَن ِمنـَْهــا، قَــااَل: أَمَّــا َهــِذِه الــدَّ
- الشــهيد يـُــَزوَُّج ابثنتــني وســبعني مــن احلــور العــني، َوُيَشــفَُّع يف ســبعني مــن 
 : َِّقَــاَل: قَــاَل َرُســوُل الل ، أهلــه: ففــي حديــث املِْقــَداِم بْــِن َمْعــِد يَكــِرَب
ــِهيِد ِعْنــَد اللَِّ ِســتُّ ِخَصــاٍل: يـُْغَفــُر لَــُه يف أَوَِّل َدفـَْعــٍة، َويـَــَرى َمْقَعــَدُه ِمــَن  »لِلشَّ

أخرجــه مســلم، اجلامــع الصحيــح، )3/ 1502(، كتــاب اإلمــارة، ابب مــن قتــل يف ســبيل هللا   )1(
كفــرت خطــاايه إال الديــن، حديــث رقــم 1886.

ابن النحاس، مشارع األشواق، )720/2(.  )2(
يكلم: أي جيرح. )انظر: ابن األثري اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، 199/4(.  )3(

أخرجــه البخــاري، اجلامــع الصحيــح، )4/ 18(، كتــاب اجلهــاد، ابب مــن جيــرح يف ســبيل هللا   )4(
، رقــم 2803، وأخرجــه مســلم، اجلامــع الصحيــح، )3/ 1495(، كتــاب اإلمــارة، ابب 

فضــل اجلهــاد واخلــروج يف ســبيل هللا، حديــث رقــم 1876.
أخرجــه البخــاري )4/ 21(، كتــاب اجلهــاد، ابب ظــل املالئكــة علــى الشــهيد، حديــث رقــم   )5(
2816، ومســلم )4/ 1917(، كتاب فضائل الصحابة، ابب فضائل عبد هللا بن عمرو بن 

حــرام، حديــث رقــم 2471.
أخرجــه البخــاري، اجلامــع الصحيــح، )4/ 16(، كتــاب اجلهــاد، ابب درجــات اجملاهديــن يف   )6(

ســبيل هللا، حديــث رقــم 2791.
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اجلَنَّــِة، َوجُيَــاُر ِمــْن َعــَذاِب الَقــرْبِ، َوأَيَْمــُن ِمــَن الَفــزَِع اأَلْكــرَبِ، َويُوَضــُع َعلَــى رَْأِســِه اَتُج 
نـْيَــا َوَمــا ِفيَهــا، َويــُـَزوَُّج اثـْنـَتــَـنْيِ َوَســْبِعنَي َزْوَجــًة ِمــَن  الَوقَــاِر، الَياُقوتَــُة ِمنـَْهــا َخيــْـٌر ِمــَن الدُّ

ــِه«)1(. ــْن أَقَارِِب ــنِي، َوُيَشــفَُّع يف َســْبِعنَي ِم احلُــوِر الِع
- جســد الشــهيد ال أتكلــه األرض: ومــن إكــرام هللا ألجســادهم الــي بذلوهــا 
ألجلــه: إبقاؤهــا كمــا هــي؛ فــال أتكل األرض أجســادهم، ويف حديــث جابــر بــن 
عبــد هللا بــن حــرام -رضــي هللا عنهمــا- عندمــا دفــن أبــوه مــع آخــر، وكاان قــد قتــال 
ــُه آَخــُر  ــَن َمَع ــَكاَن أَوََّل قَِتيــٍل َوُدِف ــا، َف يف معركــة أحــد، قــال جابــر : »فََأْصَبْحَن
ـَـرْبٍ، مُثَّ ملَْ َتِطــْب نـَْفِســي َأْن أَتـْرَُكــُه َمــَع اآلَخــِر، فَاْســَتْخَرْجُتُه بـَْعــَد ِســتَِّة َأْشــُهٍر،  يف قـ

فَــِإَذا ُهــَو َكيــَـْوِم َوَضْعتُــُه ُهنـَيَّــًة)2( َغيــْـَر أُُذنِــِه«)3(.
ــا أَرَاَد ُمَعاِويَــُة  َأْن جُيْــرَِي اْلِكظَاَمــَة)4(  وعنــه  يف حديــث آخــر قــال: »َلمَّ
قَــاَل: َمــْن َكاَن لَــُه قَِتيــٌل فـَْليَــْأِت قَِتيلَــُه- يـَْعــِي قـَتـْلَــى ُأُحــٍد- قَــاَل: فََأْخَرَجُهــْم رِطَــااًب 
يـَتـَثـَنَـّــْوَن قَــاَل: »فََأَصابَــِت اْلِمْســَحاُة رِْجــَل َرُجــٍل ِمنـُْهــْم فَانـَْفطَــَرْت َدًمــا« فـََقــاَل أَبـُـو 

َســِعيٍد اخلـُـْدريُّ : »اَل يـُْنِكــْر بـَْعــَد َهــَذا ُمْنِكــٌر أَبَــًدا«)5(.
وعنــه  أيًضــا أنـّـه قَــاَل: »فـََرأَيْــُت َأيب يف ُحْفَرتِــِه َكأَنَّــُه اَنئِــٌم َوَمــا تـََغيَـّــَر ِمــْن َحالِــِه 
الشــهيد،  ثــواب  يف  ابب  اجلهــاد،  كتــاب   ،)239/3( جامعــه  يف  الرتمــذي  أخرجــه   )1(
ــَهاَدِة  َفْضــِل الشَّ حديــث،1663، وابــن ماجــه  يف ســننه )4/ 82(، كتــاب اجلهــاد، اَبُب 
وابــن  مســنده )419/28(، حديــث17182،  وأمحــد يف  ، حديــث2799،  اللَِّ َســِبيِل  يف 
أيب عاصــم يف اجلهــاد )32/2(، قــال الرتمــذيُّ: »َحِديــٌث َصِحيــٌح َغرِيــٌب«، وقــال اهليثمــي 
يف )جممــع الزوائــد: 293/5(: »رواه أمحــد، ورجالــه ثقــات«، وحّســن إســناده ابــن النحــاس 
يف )مشــارق األشــواق 739/2(، وابــن حجــر يف )فتــح البــاري 2/6(، وصححــه األلبــاين يف 

ص36(. اجلنائــز،  )أحــكام  ويف  حديــث3213(،   ،647/7 الصحيحــة،  )السلســلة 
هنية: أي قلياًل، وهو تصغري هنة. )ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، 279/5(.  )2(

أخرجــه البخــاري )2/ 93(، كتــاب اجلنائــز، ابب هــل خيــرج امليــت مــن القــرب واللحــد لعلــة؟،   )3(
حديــث رقــم 1351.

الكظامــة: كالقنــاة، وهــي آابر حتفــر يف األرض متناســقة، وخيــرق بعضهــا إىل بعــض حتــت   )4(
األرض، فتجتمــع مياههــا جاريــة، مث ختــرج عنــد منتهاهــا فتســيح علــى وجــه األرض. )ابــن األثــري 

اجلــزري، النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، 178-177/4(.
أخرجــه ابــن املبــارك يف »اجلهــاد«، ص112، وعبــد الــرزاق يف املصنــف: )3/ 547، حديــث   )5(
رقــم6656( و )277/5، حديــث رقــم 9602(، وابــن ســعد يف الطبقــات: )11/3(، وابــن 
عبــد الــرب يف »التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد«، )242/19( و )142/13(.
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ــا َوْجُهــُه،  ــَر هبَِ ـَـا ُكفِّــَن يف مَنِــَرٍة)1( مُخِ قَِليــٌل َوال َكثِــرٌي، َفِقيــَل لَــُه: فـََرأَيْــَت َأْكَفانَــُه؟ قَــاَل: ِإمنَّ
ْرَمــَل َعلَــى رِْجَلْيــِه َعلَــى  َوُجعِــَل َعلَــى رِْجَلْيــِه احْلَْرَمــُل)2(، فـََوَجــْدانَ النَِّمــَرَة َكَمــا ِهــَي، َواحلَْ

َهيـَْئِتِه، َوبـنَْيَ َذِلَك ِستٌّ َوأَْربـَُعوَن َسَنًة«)3(.
وَعــْن قـَْيــِس بْــِن َأيب َحــازٍِم)4( قَــاَل: »رََأى بـَْعــُض َأْهــِل طَْلَحــَة بْــِن ُعبـَْيــِد اللَّ أَنَّــُه 
ــوين  ــِه اْلَمــاُء، َفَحوُِّل ــْد آَذاين ِفي ــَكاٍن َق ــاَل: ِإنَُّكــْم َدفـَنـُْتُمــوين يف َم ــاِم، فـََق َرآُه يف اْلَمَن
ِمْنــُه«، قَــاَل: »َفَحوَّلُــوُه، فََأْخَرُجــوُه َكأَنَـّـُه َســْلَقٌة)5( ملَْ يـَتـَغَــريِّْ ِمْنــُه َشــْيٌء ِإالَّ َشــَعرَاٌت 

ــِه«)6(. ِمــْن حِلَْيِت
قــال الســهيلي- رمحــه هللا-: »ومــا وجــد يف صــدر هــذه األمــة مــن شــهداء 
أحــد، وغريهــم علــى هــذه الصــورة مل يتغــريوا بعــد الدهــور الطويلــة كحمــزة بــن 
عبــد املطلــب  فإنــه وجــد حــني حفــر معاويــة  العــني صحيًحــا مل يتغــري، 
وأصابــت الفــأس إصبعــه فدميــت، وكذلــك أبــو جابــر عبــد هللا بــن حــرام، وعمــرو 
بــن اجلمــوح، وطلحــة بــن عبيــد هللا  اســتخرجته بنتــه عائشــة مــن قــربه حــني رأتــه 
يف املنــام، فأمرهــا أن تنقلــه مــن موضعــه، فاســتخرجته مــن موضعــه بعــد ثالثــني ســنة 
كل شلة خمططة من مآزر األعراب فهي منرة. )ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واالثر، 118/5(.  )1(

نوع من النبات. انظر: القاموس احمليط، ص1271، وخمتار الصحاح، ص56.  )2(
أخرجــه ابــن ســعد يف الطبقــات الكــربى، )562/3، 563(،  مــن حديــث األوزاعــي عــن الزهــري   )3(
عــن جابــر، وصححــه ابــن حجــر يف فتــح البــاري، )257/3(، وقــال األرانؤوط يف حتقيقــه لـــ )ابــن 

القيــم، زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد، 216/3(: »رجالــه ثقــات، وســنده صحيــح«.
وأخــرج مالــك يف املوطــأ )470/2( بنحــوه مــن حديــث عبــد الرمحــن بــن أيب صعصعــة أنــه   
بلغــه أن عمــرو بــن اجلمــوح، وعبــد هللا بــن عمرو...قــال ابــن عبــد الــرب: »هكــذا هــذا احلديــث 
يف املوطــأ مقطوًعــا مل خيتلــف علــى مالــك فيــه، وهــو متصــل مــن وجــوه صحــاح مبعــى واحــد 

متقــارب«. )ابــن عبــد الــرب، التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، 239/19(.
قيــس بــن أيب حــازم البجلــي، أبــو عبــد هللا الكــويف، خمضــرم، مــات بعــد التســعني أو قبلهــا،   )4(
ويقــال: لــه رؤيــة، وهــو الــذي يقــال إنــه اجتمــع لــه أن يــروي عــن العشــرة املبشــرين ابجلنــة. )انظــر: 

املــزي، هتذيــب التهذيــب، 386/8، وابــن حجــر، تقريــب التهذيــب، ص456(.
ســلقة، ورد يف معــى »ســلق« عــدة معــان، لعــل األقــرب إىل معناهــا: هــو األملــس الطيــب.   )5(
)انظــر: ابــن األثــري، النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، 391/2، وابــن فــارس، معجــم مقاييــس 
اتج  الزبيــدي،  املرتضــى  و  ص1155،  احمليــط،  القامــوس  والفــريوزآابدي،   ،96/3 اللغــة، 

.)454/25 العــروس، 
أخرجه عبد الرازق، املصنف، )277/5-278(، حديث رقم 9603.  )6(
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مل يتغــري، ذكــره ابــن قتيبــة يف املعــارف، واألخبــار بذلــك صحيحــة«)1(.
وجــاء يف شــرح الطحاويــة: »وأمــا الشــهداء فقــد شــوهد منهــم بعــد مــدد مــن 
دفنهــم كمــا هــم مل يتغــريوا، فيحتمــل بقــاؤه كذلــك يف تربتــه إىل يــوم حمشــره، وحيتمــل 
أنــه يبلــى مــع طــول املــدة، وهللا أعلــم، وكأنــه -وهللا أعلــم- كلمــا كانــت الشــهادة 

أكمــل، والشــهيد أفضــل، كان بقــاء جســده أطــول«)2(.
وأكتفــي هبــذا املقــدار مــن ذكــر كرامــات الشــهيد؛ دفًعــا لإلطالــة، ال ســيما وقــد 

تكفلــت بعــض املصنفــات بتفصيــل ذلــك)3(.
6- ما هو السرُّ يف أتمني الشهيد من الفزع؟ 

ألنــه ال جيتمــع للعبــد فزعــان، فمــن فــزع يف الدنيــا فــال يفــزع يف اآلخــرة، وقــد 
أخــرج النســائي يف ســننه)4(، َعــْن َرُجــٍل ِمــْن َأْصَحــاِب النَّــِيِّ ، َأنَّ َرُجــاًل قَــاَل: ايَ 
ــِهيَد؟ قَــاَل: »َكَفــى بَِبارِقَــِة  ، َمــا اَبُل اْلُمْؤِمنِــنَي يـُْفتـَنُــوَن يف قـُُبورِِهــْم ِإالَّ الشَّ َرُســوَل اللَِّ

ــُيوِف َعلَــى رَْأِســِه ِفتـْنَــًة«. السُّ
قــال احلكيــُم الرتمــذي: »َمْعنَــاُه أَنــه أظهــر صــدق َمــا يف َضِمــريه، َحْيــُث بــرز 

ــَؤال؟!«)5(. للحــرب َواْلَقْتــل، فلمــاذا يـَُعــاد َعَلْيــِه السُّ
إذا  نفــاق؛ كان  املقتولــني  هــؤالء  لــو كان يف  أنــه  القرطــي: »معنــاه؛  وقــال 
التقــى الزحفــان، وبرقــت الســيوف فــرُّوا؛ ألنَـّـه مــن شــأن املنافــق الفــرار والروغــان 
قصــة  أي:  املعــارف«  قتيبــة يف  ابــن  وقولــه: »ذكــره  األنــف، )52/1(،  الــروض  الســهيلي،   )1(
اســتخراج عائشــة ألبيهــا طلحــة. )انظــره يف: ابــن قتيبــة، املعــارف، ص134، يف أخبــار طلحــة 

.) بــن عبيــد هللا
ابن أيب العز احلنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ص404.  )2(

وابــن  واحلــرب،  املعــارك  شــهيد  بفضائــل  الكــرب  تفريــج  اجلوابــرة،  د. ابســم  هــذا:  انظــر يف   )3(
بعدهــا.  ومــا   ،)661/2( األشــواق،  مشــارع  النحــاس، 

وانظــر: املنــذري، الرتغيــب والرتهيــب للمنــذري، )310/2 - 328(، فقــد ذكــر ســتة وأربعــني حديثًــا 
يف فضائل الشــهادة.

وقــال صديــق خــان: »إن األحاديــث الــواردة يف فضيلــة الشــهادة والشــهداء تبلــغ أربــع مائــة   
حديــث، كمــا قــال اجملــد يف ســفر الســعادة«. )صديــق خــان، العــربة مبــا جــاء يف الغــزو والشــهادة 

ص182(. واهلجــرة، 
النســائي، الســن، )99/4(، كتــاب اجلنائــز، ابب الشــهيد، حديــث2053، وصححــه األلبــاين   )4(

يف )صحيــح اجلامــع الصغــري، 827/2(.
احلكيُم الرتمذي، نوادر األصول يف أحاديث الرسول، )161/4(.  )5(
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عنــد ذلــك، ومــن شــأن املؤمــن البــذل، والتســليم هلل نفًســا، وهيجــان محيــَة هللا، 
والتعصــب لــه؛ إلعــالء كلمتــه، فهــذا قــد أظهــر صــدق مــا يف ضمــريه، حيــث بــرز 

للحــرب والقتــل، فلمــاذا يعــاد عليــه الســؤال؟!«)1(.
7- هــل هــذه الكرامــات خمتصــة فيمــن قُتــل شــهيًدا أم تتحصــل ملــن مــات مــن 

اجملاهديــن ميتتــة عادية؟
الــذي يظهــر مــن األحاديــث الصحيحــة أنَّ األمــر ال يقتصــر وال ينحصــر فيمــن 
قُتــل شــهيًدا، بــل إنــه يشــمل كل مــن قصــد الشــهادة وســعى هلــا وإن مــات علــى 
فراشــه، ودليلــه حديــث أَنَــِس بْــِن َمالِــٍك ، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل هللِا : »َمــْن 

ــَهاَدَة َصاِدقًــا، أُْعِطيـََهــا، َولَــْو ملَْ ُتِصْبــُه«)2(. طََلــَب الشَّ
وجــاء يف حديــث َســْهِل ْبــِن ُحنـَْيــٍف ، َأنَّ النَّــِيَّ  َقــاَل: »َمــْن َســَأَل هللَا 

ــَهَداِء، َوِإْن َمــاَت َعلَــى ِفرَاِشــِه«)3(. ــَهاَدَة ِبِصــْدٍق، بـَلَّغَــُه هللاُ َمنَــازَِل الشُّ الشَّ
ــَهاَدَة  يًعــا: أَنَـّـُه ِإَذا َســَأَل الشَّ قــال اإلمــام النــووي- رمحــه هللا-: »َوَمْعَنامُهَــا مجَِ
ــَهَداِء، َوِإْن َكاَن َعَلى ِفرَاِشــِه، َوِفيِه اســتحباب ســؤال  ِبِصْدٍق أُْعِطَي ِمْن ثـََواِب الشُّ

الشــهادة، واســتحباب نيــة اخلــري«)4(.
وجــاء يف بيــان مــن مــات مرابطًــا دون أن يقتــل، أحاديــث تبــنّي فضــل الــرابط 
ودرجات أصحابه يف اآلخرة، وأهنم ال يفزعون مثل الشهداء؛ ألهنم كانوا يف الدنيا يف 
حال حذر مع خوف من مباغتة العدوِّ يف أي حلظة؛ ألنَّ الرابط »هو اإلقامة ابلثغر 

، وخُييُفهــم«)5(. تقويــًة للمســلمني علــى الكفــار، والثغــر كل مــكان خييــف أهلُــه العــدوَّ
ْعــُت  روى مســلٌم يف صحيحــه مــن حديــِث َســْلَماَن الَفارِِســيِّ ، قَــاَل: مسَِ
َرُســوَل اللَِّ ، يـَُقوُل: »راَِبُط يـَْوٍم َولَيـَْلٍة َخيـٌْر ِمْن ِصَياِم َشــْهٍر َوِقَياِمِه، َوِإْن َماَت 

أبو عبد هللا القرطي، التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة، ص424.  )1(
ــَهاَدِة يِف  مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )3/ 1517(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب اْســِتْحَباِب طَلَــِب الشَّ  )2(

َســِبيِل هللِا تـََعــاىَل، حديــث رقــم1909.
ــَهاَدِة يِف  مســلم، الصحيــح اجلامــع،  )3/ 1517(، كتــاب اإلمــارة، اَبُب اْســِتْحَباِب طَلَــِب الشَّ  )3(

َســِبيِل هللِا تـََعــاىَل، حديــث رقــم1909.
النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم، )13/ 55(.  )4(

املوسوعة الفقهية الكويتية )165/17(.  )5(
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َجــَرى َعَلْيــِه َعَملُــُه الَّــِذي َكاَن يـَْعَملُــُه، َوُأْجــرَِي َعَلْيــِه رِْزقُــُه، َوأَِمــَن اْلَفتَّــاَن«)1(.
ويف روايــٍة َعــْن َأيب ُهَريـْــَرَة ، َعــْن النــيِّ ، قَــاَل: »َمــْن َمــاَت ُمرَاِبطًــا يف 
، أْجــري َعَلْيــِه َأْجــر َعَملِــِه الصَّالِــِح الَّــِذي َكاَن يـَْعَمــُل، َوأْجــري َعَلْيــِه رِْزقــُه،  َســِبيِل اللَِّ

ُ يــَـْوَم اْلِقَياَمــِة آِمًنــا ِمــْن اْلَفــزَِع«)2(. َوأَِمــَن ِمــْن اْلَفتَّــاِن، َوبـََعثَــُه اللَّ
8- أقسام الشهداء وحكمهم:

قال اإلمام النووي- رمحه هللا-: َواْعَلْم َأنَّ الشَِّهيَد َثاَلثَُة أَْقَساٍم:
َأَحُدَهــا: اْلَمْقتُــوُل يف حــرب الكفــار ِبَســَبٍب ِمــْن َأْســَباِب اْلِقتَــاِل، فـََهــَذا لَــُه ُحْكــُم 
ــَهَداِء يف ثــَـَواِب اآْلِخــرَِة، َويف َأْحــَكاِم الدُّنـْيَــا َوُهــَو أَنَّــُه اَل يـَُغسَّــُل َواَل ُيَصلَّــى َعَلْيــِه. الشُّ

اْلَمْبطُــوُن َواْلَمْطُعــوُن  َوُهــَو  نـْيَــا،  َأْحــَكاِم الدُّ الثَــّـَواِب ُدوَن  َوالثَـّـاين: َشــِهيٌد يف 
َوَصاِحــُب اهْلـَـْدِم َوَمــْن قُتِــَل ُدوَن َمالِــِه َوَغيـُْرُهــْم ممَّــْن َجــاَءِت اأْلََحاِديــُث الصَِّحيَحــُة 
ــَهَداِء، َواَل  بَِتْســِمَيِتِه َشــِهيًدا، فـََهــَذا يـَُغسَّــُل َوُيَصلَّــى َعَلْيــِه َولَــُه يف اآْلِخــَرِة ثــَـَواُب الشُّ

يـَْلــَزُم َأْن َيُكــوَن ِمْثــَل ثــَـَواِب اأْلَوَِّل.
َوالثَّالِــُث: َمــْن َغــلَّ ىف الغنيمــة، وشــبهه ممــن َوَرَدِت اآْلاَثُر بِنـَْفــِي َتْســِمَيِتِه َشــِهيًدا 
ــُل َواَل  نـْيَــا فَــاَل يـَُغسَّ ــَهَداِء يف الدُّ ِإَذا قُتِــَل يف َحــْرِب اْلُكفَّــاِر، فـََهــَذا لَــُه ُحْكــُم الشُّ

ُ َأْعَلــُم«)3(. ــُه ثـََوابـُُهــُم اْلَكاِمــُل يف اآْلِخــَرِة َوَاللَّ ــِه، َولَْيــَس َل ُيَصلَّــى َعَلْي
9- أنواع الشهداء حكًما؟

جاء يف أحاديث كثرية، أن الشهيد ال ينحصر فيمن قتل يف سبيل هللا، وإمنا 
هنــاك أنــواع أخــرى مــن الشــهداء، كالغريــق واحلريــق والنفســاء... إخل، منهــا علــى 
ــاَل َرُســوُل هللِا : »َمــا  ــاَل: َق ْــَرَة ، َق ســبيل الذكــر ال احلصــر حديــث َأيب ُهَريـ

ــِهيَد ِفيُكــْم؟« تـَُعــدُّوَن الشَّ
 ، مســلم، الصحيح اجلامع،  )1520/3(، كتاب اإلمارة، اَبُب َفْضِل الّراَِبِط يِف َســِبيِل هللا  )1(

حديث1913.
ماجــه )61/4(،  ابــن  وســنن  املســند،  )137/15(، حديــث9244،  ابــن حنبــل،  أمحــد   )2(
، حدبث2767.قال البوصريي: »َهَذا ِإْســَناد  كتاب اجلهاد، اَبُب َفْضِل الّراَِبِط يف َســِبيِل اللَِّ
َصِحيــح رَِجالــه ثَِقــات«، وصححــه األلبــاين واألرانؤوط. )البوصــريي، مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد 
ابــن ماجــه، 155/3، واأللبــاين، صحيــح اجلامــع الصغــري وزايدتــه، 1115/2، وأمحــد ابــن 

حنبــل، املســند، ، حتقيــق األرانؤوط137/15، حديــث9244(.
النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم، )2/ 164(.  )3(
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قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا، َمْن قُِتَل يف َسِبيِل هللِا فـَُهَو َشِهيٌد.
قَاَل: »ِإنَّ ُشَهَداَء أُمَِّي ِإًذا َلَقِليٌل«، قَاُلوا: َفَمْن ُهْم اَي َرُسوَل هللِا؟

قَــاَل: »َمــْن قُتِــَل يف َســِبيِل هللِا فـَُهــَو َشــِهيٌد، َوَمــْن َمــاَت يف َســِبيِل هللِا فـَُهــَو 
َشــِهيٌد، َوَمــْن َمــاَت يف الطَّاُعــوِن فـَُهــَو َشــِهيٌد، َوَمــْن َمــاَت يف اْلَبطْــِن فـَُهــَو َشــِهيٌد«.

ِديــِث أَنَـّـُه قَــاَل: »َواْلَغرِيــُق  قَــاَل ابْــُن ِمْقَســٍم)1(: َأْشــَهُد َعلَــى أَبِيــَك يِف َهــَذا احلَْ
َشِهيٌد«)2(.

مَيُــوُت يف  الَـّـِذي  فـَُهــَو  اْلَمْطُعــوُن  »فََأمَّــا  رمحــه هللا-:  النــووي-  اإلمــام  قــال 
ْســَهاُل، َوِقيــَل ُهــَو  الطَّاُعــوِن، َوأَمَّــا اْلَمْبطُــوُن فـَُهــَو َصاِحــُب َداِء اْلَبطْــِن َوُهــَو اإْلِ
الَّــِذي بِــِه ااِلْسِتْســَقاُء َوانِْتَفــاُخ البطــن، وقيــل: ُهــَو الَّــِذي َتْشــَتِكي َبْطنُــُه، َوِقيــَل ُهــَو 
الَّــِذي مَيـُـوُت بِــَداِء َبْطنِــِه ُمْطَلًقــا، َوأَمَّــا اْلغَــرُِق فـَُهــَو الَّــِذي مَيـُـوُت َغرِيًقــا يف اْلَمــاِء...

ــاىَل؛ ِبَســَبِب  ــِل اللَِّ تـََع َــا َكانَــْت َهــِذِه اْلَمــْواَتُت َشــَهاَدًة بِتـََفضُّ ــاَل اْلُعَلَمــاُء َوِإمنَّ َق
ْــَرِة أََلِمَهــا... هِتَا وََكثـ ِشــدَّ

قَــاَل اْلُعَلَمــاُء اْلُمــرَاُد ِبَشــَهاَدِة َهــُؤاَلِء ُكلِِّهــْم َغــرْيِ اْلَمْقتُــوِل يف َســِبيِل اللَِّ أَنَـُّهــْم 
نـَْيا فـَيـَُغسَُّلوَن َوُيَصلَّى َعَلْيِهْم«)3(. َيُكوُن هَلُْم يف اآْلِخَرِة ثـََواُب الشَُّهَداِء، َوأَمَّا يف الدُّ

10- فضل اإلعتاق وفكاك الرقاب:
، َأَحــبُّ ِإَلَّ ِمــْن َأْن َيُكــوَن ِل َأْهــُل اْلَوبَــِر  قولــه  »َوأَلَْن أُقـَْتــَل يف َســِبيِل اللَِّ

َواْلَمــَدِر«: قــال الســندي: »َواْلمــرَاد َأن يكــون ل َهــُؤاَلِء عبيــًدا فَأْعتقُهــْم«)4(.
قلــت: ومــن هنــا تظهــر أمهيــة إعتــاق الرقــاب؛ إذ جعلهــا وســيلة للمقارنــة مــع 

فضــل الشــهادة.
وقد جاءت أحاديث كثرية تبني فضل عتق الرقاب املسلمة؛ ففي الصحيحني 

هو: ُعبـَْيُد هللا ْبُن ِمْقَسٍم، أحد رواة احلديث.  )1(
ــَهاَدُة َســْبٌع ِســَوى  البخــاري، الصحيــح اجلامــع، )4/ 24(، كتــاب اجلهــاد والســري، اَبٌب: الشَّ  )2(
لــه- )3/ 1521(، كتــاب  الَقْتــِل، حديــث2829، مســلم، الصحيــح اجلامــع، - واللفــظ 

ــَهَداِء، حديــث رقــم1915. اإلمــارة، اَبُب بـَيَــاِن الشُّ
النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم، )13/ 63-62(.  )3(

السندي، حاشيته على سنن النسائي، )6/ 33(.  )4(
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مــن حديــِث َأيب ُهَريــْـَرَة ، َعــْن النَّــِيِّ ، قَــاَل: »َمــْن َأْعتَــَق َرقـَبَــًة ُمْســِلَمًة، َأْعتَــَق 
ُ بِــُكلِّ ُعْضــٍو ِمْنــُه ُعْضــًوا ِمــْن النَّــاِر، َحــىَّ فـَْرَجــُه ِبَفْرِجِه«)1(. اللَّ

ْعــُت احَلِديْــَث ِمــْن َأيبْ  ويف روايــٍة، قــال َســِعيُد بْــُن َمْرَجانَــَة: »فَاْنطََلْقــُت ِحــنْيَ مسَِ
َســنْيِ، فََأْعَتــَق َعْبــًدا لَــه، قَــْد َأْعطَــاُه بِــِه ابــُن َجْعَفــٍر  ُهَريــْـَرَة، َفذََكْرتُــُه ِلَعِلــيِّ بــن احلُْ

َعْشــَرَة آاَلِف ِدْرَهــٍم أَْو أَلْــَف ِدينَــاٍر«)2(.
قــال النــووي: »فيــه بيــان فضــل العتــق، وأنــه مــن أفضــل األعمــال، وممــا حيصــل 

بــه العتــق مــن النــار ودخــول اجلنــة«)3(.
وقــد قــال هللا c، مــن قبــل: Mَفــَل اْقتََحــَم اْلَعَقَبــَة % َوَمــا أَْدَراَك َمــا اْلَعَقَبــةُ َفــّكُ 
َرَقَبٍةL]البلــد: 11-13[، »وقولــه MاْلَعَقَبــةL: أي الطريــق الــي يف اجلبــل، 
يــت بذلــك؛ لصعوبــة ســلوكها، وهــو مثــٌل ضربــه c جملاهــدة النفــس واهلــوى  مسُِّ
ــٍةL: أي  ــّكُ َرَقَب والشــيطان، فجعلــه كالــذي يتكلــف صعــود العقبــة، وقولــه Mَف
إعتاقهــا وختليصهــا مــن أســار الــرق، فقــد بــنيَّ c أن العقبــة هــي هــذه الُقــَرب 

املذكــورة الــي تكــون هبــا النجــاة«)4(.
قلــت: ويدخــل يف عتــق الرقــاب فــكاك األســرى مــن قبضــة األعــداء، وذلــك 
بشــى الوســائل ســواء ابلفــداء، أو مببادلتهــم أبســرى الكفــار، أو إبعــالن النفــري 
األعــداء،  ســجون  ويُعذبُـّـون يف  يُفتنــون،  تركهــم  وعــدم  العــام؛ الســتخالصهم، 
فقضيــة األســرى يف زماننــا مــن األولــوايت، كمــا كان يف صــدر الدعــوة عتــق العبيــد 

ممــن كانــوا عنــد الكفــار مــن األولــوايت.
قــال الشــهيد ســيُِّد قطــب: »لقــد كان أبــو بكــر  يقتحــم العقبــة، وهــو يعتــق 
هــذه الرقــاب العانيــة هلل، وكانــت املالبســات احلاضــرة يف البيئــة جتعــل هــذا العمــل 
تـََعــاىَل: اللَّ  قـَــْوِل  اَبُب  ــاِن،  اأَلمْيَ اجلامــع، )145/8(، ِكتَــاُب َكفَّــارَاِت  الصحيــح  البخــاري،   )1( 

ــٍةL ]املائــدة: 89[،  َوَأيُّ الّرَِقــاِب أَزَْكــى، حديــث6715، مســلم، الصحيــح  ــُر َرقـََب Mأَْو حَتْرِي
ــِق، حديــث1509. ــِق، اَبُب َفْضــِل اْلِعْت ــاُب اْلِعْت اجلامــع،  )1147/2(، ِكَت

البخاري، الصحيح اجلامع، )144/3(، ِكَتاُب اْلِعْتِق، اَبٌب يِف الِعْتِق َوَفْضِلِه، حديث2517،   )2(
مسلم، الصحيح اجلامع،  )1147/2(، ِكَتاُب اْلِعْتِق، اَبُب َفْضِل اْلِعْتِق، حديث1509.

النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم، )10/ 151(.  )3(
انظر: الشوكاين، فتح القدير، )541-540/5(.  )4(



137 جملة املرقاة السنة الرابعة جملد6 العدد السادس 1442ه/2021م

يُذكــر يف مقدمــة اخلطــوات والوثبــات القتحــام العقبــة يف ســبيل هللا«)1(.
وفــكاك األســرى اليــوم جيــب أن يُذكــر يف مقدمــة اخلطــوات والوثبــات القتحــام 
العقبــات الــكأداء يف اآلخــرة، قــال الشــيخ الســعدي: »فكُّهــا مــن الــّرِق، بعتقهــا أو 
مساعدهتا على أداء كتابتها، ومن ابب أوىل فكاك األسري املسلم عند الكفار«)2(.

املطلب السادس: اللطائف الدعوية والرتبوية يف احلديث:
1- علــى الدعــاة أن يســتفزوا مهــم املؤمنــني للجهــاد يف ســبيل هللا للدفــاع عــن 
الثوابــت واحلقــوق واســرتجاعها ال ســيما املقدســات املســلوبة والبــالد املنهوبــة مــن 

ِقبــل أعــداء هللا اليهــود.
2- فيــه مــا كان عليــه النــي  مــن علــو اهلمــة والتشــوف حنــو الدرجــات العلــى 

ومتنيــه الشــهادة يف ســبيل هللا تعــاىل.
3- علــى املؤمــن أن يرتقــي أبمنياتــه، فــال يتمــى إال مــا يقربــه مــن هللا ويرفــع درجاتــه 
يف أعــال اجلنــان، وعليــه أن جيتنــب األمنيــات الرخيصــة الــي تنســيه اآلخــرة وتصــده 

عن ســبيل هللا، فإن هللا حيب معال األمور ويبغض سفســافها.
4- استحباب طلب الشهادة والتعرض هلا والسعي حنوها ابتغاء وجه هللا تعاىل.

5- علــى املســلم أن جيمــع بــني أبــواب اخلــري كلهــا، فيكــون لــه نصيــب منهــا قــْدر 
املســتطاع، فقــد كان أحــد رواة احلديــث خالــد بــن معــدان كذلــك، كمــا جــاء يف 

ــا عامــاًل.
ً
ترمجتــه: عابــًدا زاهــًدا جماهــًدا عامل

املســلمني،  حلمــة  يف  ذلــك  وأثــر  األســرى،  وفــكاك  الرقــاب  إعتــاق  أمهيــة   -6
بينهــم. والتكافــل 

7- علــى املســلم دائًمــا أن يســتحضر نيــة اخلــري يف كل شــئون حياتــه، فــال يــزال 
املــرء خبــري مــا دام ينــوي اخلــري، وهللا ســبحانه يثيــب علــى ذلــك.

الدنيــا  علــى  الباقيــة  اآلخــرة  والتابعــني  الصحابــة  مــن  الصاحلــني  إيثــار  فيــه   -8
َســنْيِ عندمــا َأْعتَــَق َعْبــًدا لَــه، قَــْد َأْعطَــاُه بِــِه ابــُن  الفانيــة، كمــا فعــل َعلِــيُّ ابــن احلُْ

َجْعَفــٍر َعْشــَرَة آاَلِف ِدْرَهــٍم أَْو أَلْــَف ِدينَــاٍر.
سيد قطب، يف ظالل القرآن، )3912/6(  )1(

السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص925.  )2(
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اخلـــاتــمـــــة
Lرزقنا هللا ُحسنها وزايدةM

احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات، الــذي أنعــم علــيَّ وأعانــي علــى إمتــام 
هــذا البحــث، فأســأله c أن يكتــب لــه القبــول يف الدنيــا واآلخــرة، وأن جيعلــه مــن 

األعمــال املبّلغــة إىل دار الســالم، واملوجبــة للفــوز حبســن اخلتــام، أّمــا بعــد:
فبعــد خــوض غمــار هــذا البحــث والعيــش معــه يف رحــاب الشــهادة وفضائــل 
نتائــج  إليــه مــن  الكــرام مــا توصلــت  القــرّاء  يــدي  بــني  الشــهيد وأمنياتــه، أضــع 

وتوصيــات:
أواًل: النتائج:

الــذي وضعــه  بشــرطه  احلديــث  هــذا  النســائي يف ختريــج  اإلمــام  التــزم  لقــد   .1
لســننه، فــال يوجــد يف إســناده أحــد مــن الــرواة املختلطــني الذيــن تــرك حديثهــم لعلــة 
االختــالط مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مجيعهــم ثقــات ســوى شــيخ النســائي 
عمــرو بــن عثمــان فإنــه صــدوق حجــة ال ينــزل عــن الثقــة كثــريًا، علًمــا أن النســائي 

خــرّج هــذا احلديــث شــاهًدا حلديــث أيب هريــرة  يف ذات البــاب.
2. مــن منهــج اإلمــام النســائي يف هــذا احلديــث االختصــار يف أمســاء شــيوخه، 

وكذلــك تقســيم مــن احلديــث الواحــد إىل مجــل إبســناٍد واحــد.
3. مــن لطائــف إســناد هــذا احلديــث أنــه يعــدُّ مثــااًل لروايــة الوحــدان، حيــث إن 

الصحــايب ابــن أيب عمــرية  مل يــرو عنــه أحــد مطلًقــا غــري جبــري بــن نفــري.
4. يصــح أن نطلــق علــى هــذا احلديــث أبنــه روايــة جماهديــن؛ إذ إن أحــد رواتــه 
كان كثــري اجلهــاد، وهــو خالــد بــن معــدان، وصحابيــه ابــن أيب عمــرية قــد نــزل 

الشــام مرابطًــا جماهــًدا.
5. فيه فضل اهلجرة إىل الشام؛ للرابط فيها ومحاية ثغور املسلمني، ولذلك فإن راوي 

احلديث الصحايب ابن أيب عمرية، وغريه من الصحابة قد نزلوا الشام وأقاموا فيها.
6. مُســي الشــهيد بذلــك لعــدة أســباب، منهــا: أنَّ هللا تـََعــاىَل َوَماَلِئَكتــه شــهُدوا لَــُه 
اِبجْلنَّــِة، ولِقَيامــه ِبَشــَهاَدة احْلــق يف أَمــر هللا تـََعــاىَل َحــىَّ قتــل، وأِلَنَّــُه يْشــهد َمــا أعــد 

هللا تـََعــاىَل لَــُه مــن اْلَكرَاَمــة اِبْلَقْتــِل... إخل.
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7. اعلــم أن التمــي قســمان؛ أحدمهــا مذمــوم واآلخــر حممــود، فأمــا املذمــوم فهــو 
مــا جيعــل صاحبــه متعلًقــا يف الدنيــا، غافــاًل عــن اآلخــرة، وهــو الــذي يســمى بطــول 
األمــل، وأمــا النــوع احملمــود فهــو الــذي يكــون يف أبــواب اخلــري، وترتــب عليــه األجــر 

واملثوبــة عنــد هللا تعــاىل، ومنــه متــى الشــهادة والقتــل يف ســبيل هللا.
8. مل يُذكــر يف آيــة أو حديــث أن أحــًدا مــن أهــل اجلنــة يتمــى الرجــوع إىل الدنيــا 
ســوى الشــهيد، أمــا الفجــار والكفــار وأهــل النــار فقــد ورد أهنــم يتمنــون الرجــوع 

إىل الدنيــا ليؤمنــوا ويتوبــوا ويتــزودوا لآلخــرة.
9. الســر يف متــي الشــهيد الرجــوع إىل الدنيــا، وذلــك ليقتــل يف ســبيل هللا تعــاىل 

مــرات أخــرى؛ ملــا يــرى مــن الكرامــة، وفضــل الشــهادة.
10. مــن هــذه الكرامــات الــي أعدهــا هللا للشــهيد ممــا ثبــت يف الســنة النبويــة: 
أنــه ال جيــد أمل القتــل، وأنــه ُتكفــر عنــه خطــاايه إال الديــن، وأنَّ رائحــة دمــه مســك 
يــوم القيامــة، وأنَّــه يــُـَزوَُّج ابثنتــني وســبعني مــن احلــور العــني، َوُيَشــفَُّع يف ســبعني مــن 

أهلــه، َوجُيَــاُر مــن عــذاب القــرب، وأيمــن مــن الفــزع األكــرب... إخل.
11. الســرُّ يف أتمــني الشــهيد مــن الفــزع؛ أنّــه ال جيتمــع للعبــد فزعــان، فمــن فــزع 

يف الدنيــا فــال يفــزع يف اآلخــرة.
12. الــذي يظهــر مــن األحاديــث الصحيحــة أنَّ الكرامــات والفضائــل ال تقتصــر 
وال تنحصــر فيمــن قُتــل شــهيًدا، بــل تشــمل كل مــن قصــد الشــهادة وســعى هلــا 

وإن مــات علــى فراشــه.
13. جــاء يف أحاديــث كثــرية، أن الشــهيد ال ينحصــر فيمــن قتــل يف ســبيل هللا، 

وإمنــا هنــاك أنــواع أخــرى مــن الشــهداء، كالغريــق واحلريــق والنفســاء... إخل.
14. يظهــر مــن فوائــد احلديــث فضــل اإلعتــاق وفــكاك الرقــاب يف ســبيل هللا 

تعــاىل؛ إذ جعــل ذلــك وســيلة للمقارنــة مــع فضــل الشــهادة.
15. يدخــل يف عتــق الرقــاب فــكاك األســرى مــن قبضــة األعــداء، فــإن لذلــك 

أمهيــًة وأثــرًا ابلغًــا يف حلمــة املســلمني، والتكافــل بينهــم.
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اثنًيا: التوصيات:
1. يوصــي الباحــث املتخصصــني يف العلــوم الشــرعية، وطلبــة احلديــث خاصــة 
إبظهــار كنــوز الســنة النبويــة، وإبــراز معاملهــا، وذلــك مــن خــالل الدراســة التحليليــة 

ألحاديثهــا.
املســلمني ومهومهــم؛  بواقــع  الــي هتتــم  الباحــث بدراســة األحاديــث  2. يوصــي 

لوضــع احللــول املناســبة هلــم.
3. علــى الدعــاة أن يســتفزوا مهــم املؤمنــني للجهــاد يف ســبيل هللا للدفــاع عــن 
الثوابــت واحلقــوق واســرتجاعها ال ســيما املقدســات املســلوبة والبــالد املنهوبــة مــن 

ِقبــل أعــداء هللا اليهــود.
مــن  أســراهم  إىل حتريــر  يســعوا  أن  املســلمني، وجماهديهــم  أمــور  علــى والة   .4
ســجون األعــداء، وذلــك بشــى الوســائل ســواء ابلفــداء، أو مببادلتهــم أبســرى 
الكفــار، أو إبعــالن النفــري العــام؛ الســتخالصهم، وعــدم تركهــم يُفتنــون، ويُعذبُّــون 
يف ســجون األعــداء، ولذلــك قضيــة األســرى يف زماننــا مــن األولــوايت، كمــا كان 

يف صــدر الدعــوة عتــق العبيــد ممــن كانــوا عنــد الكفــار مــن األولــوايت.
5. علــى املســلم أن جيمــع بــني أبــواب اخلــري كلهــا، فيكــون لــه نصيــب منهــا قــْدر 
املســتطاع، فقــد كان أحــد رواة احلديــث خالــد بــن معــدان كذلــك، كمــا جــاء يف 

ــا عامــاًل.
ً
ترمجتــه: عابــًدا زاهــًدا جماهــًدا عامل

6. على املســلم دائًما أن يســتحضر نية اخلري يف كل شــئون حياته، فال يزال املرء 
خبري ما دام ينوي اخلري، وهللا ســبحانه يثيب على ذلك.
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عبــد الباقــي، دار املعرفــة- بــريوت، 1379هـــ.
13. أبــو الفضــل، أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين، تعريــف أهــل التقديــس مبراتــب 
املوصوفني ابلتدليس املشهور بـ »طبقات املدلسني، حتقيق: د. عاصم ابن عبد هللا القريوت، 

مكتبــة املنــار- عمــان، ط1، 1403هـــ- 1983م.
14. أبــو الفضــل، أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين، تقريــب التهذيــب، حتقيــق: حممــد 

عوامــة، بــريوت، دار القلــم، ط3، 1411هـــ.
15. أبــو الفضــل، أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين، تقريــب التهذيــب، حتقيــق: حممــد 

عوامــة، دار الرشــيد- ســوراي، 1406هـــ- 1986م.
16. أبــو الفضــل، أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين، هتذيــب التهذيــب، دار الفكــر- 

بــريوت، 1404هـــ- 1984م. 
17. أبــو الفضــل، أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين، )ت852هـــ(، 
اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود، وعلــى حممــد معــوض، دار 

الكتــب العلميــة- بــريوت، ط1، 1415هـــ.
الطــرباين  الشــامي،  اللخمــي  مطــري  بــن  أيــوب  بــن  أمحــد  بــن  ســليمان  القاســم،  أبــو   .18
)ت360هـــ(، املعجــم الكبــري، حتقيــق محــدي بــن عبــد اجمليــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة - 

د.ت. ط2،  القاهــرة، 
19. أبــو القاســم، عبــد الرمحــن بــن عبــد هللا بــن أمحــد الســهيلي )ت581هـــ(، الــروض األنــف 

يف تفســري الســرية النبويــة، حتقيــق: طــه عبــد الــرؤوف، دار الفكــر، بــريوت، 1409هـــ.
الشــيباين،  بــن خملــد  الضحــاك  بــن  بــن عمــرو  بــن أيب عاصــم وهــو أمحــد  بكــر  أبــو   .20
)ت287هـــ(، اجلهــاد، حتقيــق مســاعد بــن ســليمان الراشــد اجلميــد، مكتبــة العلــوم واحلكــم - 

املدينــة املنــورة، ط1، 1409هـــ.
21. أبــو بكــر، عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن انفــع احلمــريي اليمــاين الصنعــاين )ت211هـــ(، 
املصنــف، حتقيــق: حبيــب الرمحــن األعظمــي. مــن منشــورات اجمللــس العلمــي، بــدون معلومــات 

عــن الطبــع.
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22. أبــو بكــر، حممــد بــن القاســم بــن حممــد بــن بشــار األنبــاري، )ت 328هـــ(، الزاهــر يف 
معــاين كلمــات النــاس، حتقيــق د. حــامت صــاحل الضامــن، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط1، 

1412 هـــ -1992.
23. أبــو زكــراي، أمحــد بــن إبراهيــم بــن حممــد، حميــي الديــن الدمشــقّي مث الدمياطــّي، املعــروف 
اببــن النحــاس )ت814 هـــ(، مشــارع األشــواق إىل مصــارع العشــاق، ومثــري الغــرام إىل دار 
الســالم، حتقيــق: إدريــس حممــد علــي، وحممــد خالــد اســطنبول. الطبعــة األوىل ، دار البشــائر 

اإلســالمية، بــريوت، 1410هـــ.
24. أبــو زكــراي، حيــى بــن شــرف النــووي، املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، دار 

إحيــاء الــرتاث العــريب- بــريوت، ط2، 1392هـــ.
25. أبــو ســعيد، خليــل بــن َكْيَكلــدي العالئــي، )ت761ه(ـ، جامــع التحصيــل يف أحــكام 
بــريوت، 1407هـــ-  الكتــب-  عــامل  دار  الســلفي،  اجمليــد  عبــد  املراســيل، حتقيــق: محــدي 

1986م.
26. أبــو طاهــر، جمــد الديــن، حممــد بــن يعقــوب الفــريوزآابدى )ت817هـــ(، القامــوس احمليط، 

بريوت، مؤسسة الرسالة، ط2، 1407هـ.
27. أبو عبد الرمحن، أمحد بن شــعيب بن علي اخلراســاين، النســائي، )ت303هـ(، الســنن 
الكــربى، حتقيــق: حســن عبــد املنعــم شــلي، مؤسســة الرســالة- بــريوت، ط1، 1421هـــ- 

2001م.
النســائي، )ت303هـــ(،  بــن علــي اخلراســاين،  بــن شــعيب  الرمحــن، أمحــد  أبــو عبــد   .28
أبــو غــدة، مكتــب املطبوعــات  ســنن النســائي- اجملتــى مــن الســنن-، حتقيــق: عبدالفتــاح 

1986م. 1406هـــ-  ط2،  حلــب،  اإلســالمية- 
املــْروزي  مث  الرتكــي  احلنظلــي،  واضــح  بــن  املبــارك  بــن  هللا  عبــد  الرمحــن،  عبــد  أبــو   .29

احلديثــة. املطبوعــات  دار  جــدة،  محــاد.  نزيــه  حتقيــق:  اجلهــاد،  )ت181هـــ(، 
30. أبــو عبــد هللا حممــد بــن ســعد بــن منيــع اهلاشــي ابلــوالء، البصــري، البغــدادي املعــروف اببــن 

سعد )ت230هـ(، الطبقات الكربى، دار صادر، ط1، 1968م.
31. أبــو عبــد هللا، أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين )ت241هـــ(، 
املســند، حتقيــق، شــعيب األرنــؤوط، وآخــرون، إشــراف: د عبــد هللا بــن عبــد احملســن الرتكــي، 

مؤسســة الرســالة، ط1، 1421 هـــ - 2001 م.
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32. أبو عبد هللا، شس الدين، حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهي، )ت748هـ(، 
الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة، ختقيــق: حممــد عوامــة، دار القبلــة للثقافــة 

اإلسالمية- جدة، ط1، 1413هـ- 1992م.
بــن فــرح األنصــاري اخلزرجــي القرطــي،  بــن أيب بكــر  بــن أمحــد  أبــو عبــد هللا، حممــد   .33
ت671هـــ، التذكــرة أبحــوال املوتــى وأمــور اآلخــرة، حتقيــق: د. الصــادق بــن حممــد بــن إبراهيــم، 

مكتبــة دار املنهــاج للنشــر والتوزيــع، الــرايض، ط1، 1425هـــ.
34. أبــو عبــد هللا، حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قاميــاز الذهــي، ت748هـــ، اتريــخ اإلســالم 
ووفيــات املشــاهري واألعــالم، حتقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب اإلســالمي، ط1، 

2003م.
35. أبــو عبــد هللا، حممــد بــن إمساعيــل البخــاري، )ت256هـــ(، اجلامــع الصحيــح، حتقيــق: 

حممــد زهــري الناصــر، دار طــوق النجــاة- بــريوت، ط1، 1422هـــ.
36. أبــو عبــد هللا، حممــد بــن إمساعيــل بــن إبراهيــم بــن املغــرية البخــاري، ت256هـــ، التاريــخ 

الكبــري، دائــرة املعــارف العثمانيــة، حيــدر آابد- الدكــن.
37. أبــو عبــد هللا، حممــد بــن علــي بــن احلســن، املشــهور ابحلكيــم الرتمــذي، )ت320هـــ(، 
نــوادر األصــول يف أحاديــث الرســول ، حتقيــق: عبــد الرمحــن عمــرية، دار اجليــل- بــريوت.

38. أبــو عبــد هللا، حممــد بــن يزيــد القزويــي، الشــهري اببــن ماجــه، )ت273هـــ(، ســنن ابــن 
ماجه، حتقيق: شعيب األرانؤوط وآخرون، دار الرسالة العاملية، ط1، 1430هـ- 2009م.

39. أبــو عمــر، يوســف بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري القرطــي، 
ت463هـــ، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، حتقيــق: علــي حممــد البجــاوي، دار اجليــل-  

بــريوت، ط1، 1412هـــ- 1992م.
40. أبــو عمــر، يوســف بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري القرطــي 
)ت463هـــ(، التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، حتقيــق: مصطفــى العلــوي، وحممــد 

البكــري، مكــة، املكتبــة التجاريــة، ط2، 1402هـــ.
41. أبــو عيســى، حممــد بــن عيســى بــن ســورة الرتمــذي، )ت279هـــ(، جامــع الرتمــذي 
املشــهور بـــ »الســنن«، حتقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، دار اجليــل- بــريوت، ودار العــرب 

بــريوت، ط2، 1998م. اإلســالمي- 
42. أبــو حممــد، عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي بــن عبــد هللا، زكــي الديــن املنــذري )ت656هـــ(، 
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الرتغيــب والرتهيــب مــن احلديــث الشــريف، ضبــط وتعليــق: مصطفــى عمــارة. الطبعــة الثالثــة، 
مصــر، مكتبــة مصطفــى البــايب احللــي، عــام 1388هـــ.

43. أبــو حممــد، عبــد هللا بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت276هـــ(، املعــارف، دار الكتــب 
العلميــة، بــريوت، ط1، 1407هـــ.

44. أبــو نعيــم، أمحــد بــن عبــد هللا األصبهــاين، )ت430هـــ(، معرفــة الصحابــة، حتقيــق: عــادل 
بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرايض، ط1، 1419هـ- 1998م.

45. أبــو يوســف، يعقــوب الفســوي، )ت277هـــ(، املعرفــة والتاريــخ، حتقيــق: أكــرم ضيــاء 
العمــري، مؤسســة الرســالة- بــريوت، ط2، 1410هـــ.

46. أمحــد خمتــار عبــد احلميــد عمــر،  )ت1424ه(، معجــم اللغــة العربيــة املعاصــرة، عــامل 
الكتــب، ط1، 1429هـــ- 2008م.

47. أمحــد يوســف أبــو حلبيــة، الكشــاف املبــني يف مناهــج احملدثــني، كليــة أصــول الديــن 
ابجلامعــة اإلســالمية بغــزة - فلســطني.

48. ابســم اجلوابرة، تفريج الكرب بفضائل شــهيد املعارك واحلرب، الطبعة األوىل، الرايض: 
دار الراية، عام 1413هـ.

49. ســيد قطب إبراهيم حســني الشــاريب، )ت1385هـ(، يف ظالل القرآن، دار الشــروق- 
بريوت- القاهرة، ط17، 1412هـ.

50. صديــق حســن خــان القنوجــي، العــربة مبــا جــاء يف الغــزو والشــهادة واهلجــرة، حتقيــق: 
حممــد الســعيد زغلــول. الطبعــة األوىل، بــريوت، دار الكتــب العلميــة، 1405هـــ.

51. عبــد الرمحــن بــن انصــر الســعدي، )ت1376ه(، تيســري الكــرمي الرمحــن يف تفســري كالم 
املنان، حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـ- 2000م.

52. عــالء الديــن مغلطــاي بــن قليــج احلنفــي، ت762 هـــ، إكمــال هتذيــب الكمــال، حتقيــق: 
أيب عبــد الرمحــن، عــادل بــن حممــد، وأيب حممــد أســامة بــن إبراهيــم، دار الفــاروق احلديثــة للطباعــة 
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