جامعة أفــريقــيا العـالمــيــة
عــمـادة الــدراســات العــمـيا
كـمـــيـة الـدراســات اإلســالمـــيــة

قسم التفسير وعمـوم القرآن
بحـث تكميمي لنيل درجة الماجستير في التفسير وعموم القرآن
بعنــوان:

دراســــــة مــــوضــــوعـــيــــة
إعداد الطالب  :عبد الرحمـن حـسـن أَوقـنـمَـ َنا
إشراف الدكتور :مـحـــمـد األمــيـــن إســمــاعـيــل

السودان  -الخرطوم
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ب

إىداء
أىدي ىذا العمل
إلى شيخي ومربي بروفيسور كمال الدين بموغن
أستاذ بجامعة  OLABISI ONABANJOأغو إوويى ,والية أوغن ,نيجيريا
والى الوالدين المباركين الكريمين
أىدي ىذا العمل إلى روحيما ,حيث رّبياني تربية إسالمية ,الميم اغفر ليما وألحقيما
بالصالحين ,وارحميما كما رحماني صغيرا.
والى أساتذتي الكرام
وشجعوني عمى تعمّم الدراسات اإلسالمية كأكون داعيا إلى اهلل عمى
وجيوني ّ
الذين ّ
عمم وبصيرة.

ج

شكر وعرفان
الحمد هلل رب العالمين وأشكره عمى جزيل نعمو ,الميم لك الحمد والشكر
والثناء ,كما ينبغي لجالل وجيك وعظيم سمطانك.
ثم الشكر إلى أىمي الذين قاموا بنفقة مجيئي إلى السودان ,لطمب العموم
الدينية خاصة الحاج عبد الفتاح أوغنمنا ,وأخي الكريم كوال أوغنمنا.
وأشكر جامعة افريقيا العالمية ,خاصة مشايخنا الذين أخذت منيم نفائس
العموم ,بأساليب وعقائد صحيحة ,في كمية الدراسات اإلسالمية ,قسم التفسير وعموم
القرآن ,بدءا من د .محمد أمين إسماعيل ,د .البدري عمر ,د .سعيد صالح محمد,
د .مرتضي الزين أحمد وجميع الذين ساعدوني في أثناء كتابة ىذا البحث خاصة د.
عثمان محمد أحمد.
وأخص بالشكر الشيخ الجميل الموقر بروفيسور كمال الدين بموغن ,ومالك
عبد الرزاق أديشنا أدينغي ,وبروفيسور شريف الدين تيال ,والشيخ محمد يسير
أوريأنابي ,والحج عبد الغني إسحاق حيميوحيط ,وأخي الحاج نور الدين ِ
أدين ِي,
والسيد عبد الرشيد أديكنمي ,وأختي الكريمة السيدة أمينة أروغندادي ,والسيدة
المباركة كفاية عبد الغني أوماومي ,ومسرورة أديطوطو ,ومزيدة الخير أديأوال,
والسيدة المباركة سعدية الطاىر نصرالدين الوالى ,ومطمئنة أديبيجو.
وال أنس إخواني من نيجيريا الذين جمعنا طمب العمم في السودان خاصة
مطيع اهلل فازازي اإلمام ومحمد الفاروق أوبالي وأىمي السودانيين خاصة الشيخ
الطاىر نصرالدين الوالى وانتصار راشد وأصدقائي السودانيين وغيرىم من الذين
جمعنا طمب العمم من الدول المختمفة ,فجزاكم اهلل خيرا.
وأخيرا ,أشكر مشرفي الجميل عمى ىذا البحث ,الدكتور محمد األمين
إسماعيل حفظو اهلل ورعاه ,ختاما أقول ,إن ىذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكو ار.
د

المقدمة
تشجع الشجعاء ،كبتكفيقو تظفر الشجعاء ،كبرحمتو
الحمد ﵀ الذم بفضمو ٌ

نبينا
أرسؿ الشجعاء لتبميغ أشجع الرسالة ،كصبلة ا﵀ كسبلمو عمى أشجع خمقوٌ ،
كشجعو عمييا قائبل  " :
بح ٍمؿ رسالتو ٌ
شرفو ا﵀ ى
محمد بف عبد ا﵀ الذم ٌ
ٌ
 .ُ"     الميـ ّْ
صؿ كسمّْـ عميو كعمى
ٌ
األشداء عمى الكفار ككؿ مف سمؾ مسمكيـ إلى يكـ ّْ
الديف.
آلو كأصحابو الشجعاء
ٌ
أما بعد:
فإف الشجاعة خصمة مقابمة لمجبن الذم ىك مف الصفات الذميمة التي ال
ينبغي أف يتصؼ بيا المسمـ ،كأما الشجاعة تيعد مفتاحان لمنصر كالفبلح في حركة
العزة كالعظمة لممجتمع البشرم ،سكاءان في ميداف الحرب
اإلنساف االجتماعية كعنصر ٌ
فإف الشجاعة
كالجياد أك في ميداف السياسة كاالجتماع ،كحتٌى في المياديف العممية ٌ

تيعتبر مفتاحان لمكركد إلى ىذه المياديف لمف أراد النجاح كالفكز كالعمى في حركاتو،
قاؿ تعالى لعباده المؤمنيف      ":
.ِ"         
لـ يرد ذكر لفظ الشجاعة كالجبف صراحة في القرآف الكريـ ،بؿ يستخدـ القرآف
لمداللة عمييما بمجمكعة مف األلفاظ كالتعبيرات ،قاؿ ابف تيمية " :ما في القرآف مف
ّْ
ذـ لمجبف"ّ.
كذـ الناكميف عنو كالتاركيف لو كمُّو ّّ
الحض عمى الجياد كالترغيب فيوّْ ،
ُ

سكرة التحريـٗ :

ِ

سكرة التكبةُِّ :

ّ

القكؿ البراؽ البف تيمية ،مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة ،القسـ  :كتب عامة  -خارج نطاؽ

(التحقيؽ) ،جُ /صِِّ.
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مستخمص البحث
ىذا البحث بعنكاف " :الشجاعة والجبن في القرآن الكريم " ,فقد اختار
الباحث ىذا المكضكع إلبراز فقداف الشجاعة في المجتمع اإلنساني ،كعجز المسمميف
عمى القياـ بالحؽ كجياد األعداء ،كالتعرؼ عمى أسباب تقكية الشجاعة في ببلد
المسمميف ،كبياف دكافع الجبف بيف أمراء المسمميف كرؤسائيـ كعممائيـ ،كازداد المعرفة
بالشجاعة كالجبف مف خبلؿ اآليات القرآنية ،إذ القرآف لـ يذكر كممتي الشجاعة
كالجبف بالصريح.
كقسـ الباحث ىذه الرسالة إلى أربعة فصكؿ ،الفصؿ األكؿ يعتبر مقدمة ليذه
ٌ

الرسالة ،كالفصؿ الثاني ،تناكؿ الباحث فيو ،مفيكـ الشجاعة كالجبف ،كاأللفاظ ذات
الصمة في القرآف الكريـ ،ثـ ٌبيف حقيقتيما في القرآف الكريـ كالسنة ،كبياف دكافع

الجبف .كجاء الفصؿ الثالث ببياف فضؿ الشجاعة بيف الناس في المجتمع ،كمنيج
القرآف في ذكرىا ،كفكائدىا ،كصكرىا ،كعناية المسمميف األكليف بيا ،ككسائؿ
اكتسابيا ،كضكابط استعماليا ،كأسباب تقكيتيا ،كآثار الشجاعة كالجبف عمى الفرد
كالمجتمع.
كأما الفصؿ الرابع عبارة عف الجانب التطبيقي في ىذه الرسالة ،حيث عرض
كفسرىا تفسي ار مكضكعيان السنتباط صفات
الباحث آيات كثيرة مف القرآف الكريـ ٌ

الشجعاء كأنكاعيـ كمكاقؼ مف شجاعتيـ كصفات الجبناء في القرآف الكريـ ،ثـ ذكر

نماذج مف شجاعة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ كأمتو كاستنبط مف اآليات القرآنية
عمى التحذير مف الجبف ،كثـ ذكر عبلج الجبف.
كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ ىذه الرسالة :أف اليدؼ
الرئيسي في الشجعاء ىك الثبات عمى االيماف الصادؽ كأنيـ فائزكف عند الشدائد أك
يحؽ أف يقكل عميو ،كقمة الثبات كالصبر
عما ٌ
الخكؼ ،كأف الجبف ىك ضعؼ القمب ٌ
2

في المكاطف التي يجب فييا الثبات ،كضيؽ الصدر في القياـ بالحؽ ،كأف الشجاعة
أمر مف أكامر ا﵀ تعالى في القرآف الكريـ ،كبيا دعا كؿ األنبياء كالمرسميف إلى ا﵀
تعالى ،كالى الحؽ كالقياـ بو ،كال تتـ مصمحة اإلمارة كالسياسة إال َّ
اعة.
بالش ىج ى
كأف الجبف صفة نيى ا﵀ تعالى عنيا في القرآف الكريـ ككصؼ الييكد
كالمنافقيف بيا كأمر المؤمنيف باالجتناب منيا في تخمٌقيـ كفي قياميـ بالحؽ كنشر
العدؿ كالصبلح كاإلصبلح كقطع دابر الظمـ كالفساد في المجتمع ،كأف الشجعاء في
القرآف الكريـ منيـ أنبياء ا﵀ ،كمنيـ غير األنبياء كأف الجبناء في القرآف الكريـ ىـ
الييكد كالمنافقكف.
ثـ أكصي الباحث المسمميف خاصة الرؤساء كاألمراء كالعمماء باستعماؿ
الشجاعة في كؿ نكاحي الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية الدينية ...كذلؾ
حتى يككف الديف كمو ﵀.
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ABSTRACT
This research with the topic: (The Courage and Cowardice
in the Holy Qur'an), the researcher has chosen this topic to point
out lack of courage in the human society, and incapacity of the

Muslims in standing with the Truth and fighting the enemies, and
the causes of strengthen courage in Muslims' land, and the

explanation of reasons of cowardice among the Muslims' leaders,
presidents and their scholars, and additional knowledge on courage

and cowardice within The Verses of Qur'an, so far the Qur'an
doesn’t mention the two words; Courage and Cowardice directly.
The researcher divided this Thesis into Four (4) Chapters,
the first chapter is regarded as the introduction to this Thesis, and

the second chapter, the researcher in it discussed; understanding of
courage and cowardice and the relative words in the Holy Qur'an,

he then explained the reality of courage and cowardice in the Holy
Qur'an and the Practice of the Holy Prophet (SAW), and

explanation of reasons of cowardice. And the Chapter Three (3)
came with explanation of virtues of courage among people in the

society, and the Qur'an methodology of mentioning the courage,
and its benefits, semblance, and importance attached to it by the
first generation of Muslims, and means of its acquisition, and

guides of its implementation and causes of its consolidation, and
effects of courage and cowardice on the individual and the general
public.

And the Chapter Four (4) is regarded as the practical aspect

in this Thesis, where the researcher reviewed many verses of Holy
Qur'an and explained them in a titled explanation to extract the

attributes of the courageous ones, their categories and illustrations
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of their courage and the attributes of the cowards in the Holy

Qur'an, and then the mentioned examples from the courage of the
Prophet (SAW) and his generation and the researcher extracted

from the verses of the Qur'an caution from the cowardice, and then
mentioned the cures of cowardice.

And among the most important findings that the researcher

arrived upon in this Thesis: verily the main aim within the

courageous ones is firmness with the true belief that surely they'll
be victorious during hardships or fear, and the cowardice is weaken
of heart on what it should be strong on, inadequate of firmness and
patience in necessary situations, and narrowness of mind in

standing with the Truth, and courage is a commandment among the
commandments of Allah in the Holy Qur'an, and with it the prophets
and messengers of Allah called to Allah's path and to the Truth and
standing with it, and good leadership and politics will be incomplete
except with Courage.

And cowardice is a forbidden attribute in the Holy Qur'an and

Allah described the Jews and the Hypocrites with it and command
the believers to avoid it in their attitudes and in their standing with

the Truth and spreading of Justice and Uprightness and cutting of
Injustice and Mischief in the society and the courageous ones in
the Holy Qur'an; some are prophets of Allah while some are not
and the cowards are the Jews and the Hypocrites.

And the researcher recommends to the Muslims most

especially the Presidents and the Leaders to implement COURAGE
in all the aspects of life; Politics, Economics, Social… so that the
RELIGION will be in conformity in all its tenants to ALLAH.
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الفصل األول
أساسيات خطة البحث
وفيو ثالث مباحث:
المبحث األول:
أسباب إختيار الموضوع ومشكمة البحث وأسئمتو وفروضو.
المبحث الثاني:
وأىداف البحث وأىميتو ومنيجو وحدوده.
المبحث الثالث:
وسائل وأدوات البحث ومصطمحاتو والدراسات السابقة ومساىمة البحث في الفكر
اإلنساني.

المبحث األول
أسباب إختيار الموضوع ومشكمة البحث وأسئمتو وفروضو
أسباب اختيار الموضوع
لقد اختار الباحث ىذا المكضكع لؤلسباب اآلتية:
 -1إبراز فقداف الشجاعة في المجتمع اإلنساني.
 -2التعرؼ عمى أسباب تقكية الشجاعة في ببلد المسمميف.
 -3بياف دكافع الجبف بيف أمراء المسمميف كرؤسائيـ كعممائيـ.
 -4إبراز عجز كثير مف المسمميف في القياـ بالحؽ كجياد األعداء.
 -5طرح مكاقؼ شجاعة األنبياء كالرسؿ في القرآف الكريـ.
 -6زيادة المعرفة في عمـ التفسير المكضكعي.
مشكمة البحث
ما ىي الفكائد كاضافات العممية مف دالالت كدركس كممتي الشجاعة كالجبف
في القرآف الكريـ؟
أسئمة البحث
سيحاكؿ ىذا البحث في اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
ُ -ما مفيكـ الشجاعة كالجبف كاأللفاظ ذات الصمة في القرآف الكريـ؟
ِ -كـ آيات الشجاعة الكاردة في القرآف الكريـ؟ كما حقيقتيا كأقساميا كفكائدىا
كصكرىا كمراتبيا كطرؽ اكتسابيا كضكابط استعماليا؟ كما فرؽ بينيا كبعض
الكممات ذات الصمة؟
ّ -كـ آيات الجبف الكاردة في القرآف الكريـ؟ كما حقيقة الجبف كدكافعو كعبلجو؟
ْ -ما منيج القرآف الكريـ في الشجاعة؟ كما فضميا بيف الناس؟ كما أسباب
تقكيتيا؟ كما عناية المسمميف األكليف بيا؟
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ٓ -ما آثار الشجاعة كالجبف عمى الفرد كالمجتمع؟ كما أقكاؿ السمؼ كالعمماء
فييما ؟
ٔ -مف ىـ الشجعاء كالجبناء كما صفاتيـ في القرآف الكريـ؟
ٕ -ما مكاقؼ شجاعة األنبياء كالرسؿ كأصحابيـ في القرآف الكريـ؟
فروض البحث
يقكـ ىذا البحث عمى عدة فركض منيا:
ُ -أف الشجاعة كالجبف أمر كنيي في القرآف كليما ألفاظ ذات صمة كثيرة في
القرآف الكريـ.
ِ -أف آيات الشجاعة الكاردة في القرآف الكريـ كثيرة ،كقد بيف المفسركف حقيقتيا
كأقساميا كفكائدىا كصكرىا كطرؽ اكتسابيا كضكابط استعماليا ،كىنالؾ فركؽ
بينيا كبيف بعض األلفاظ ذات الصمة.
ّ -أف لمجبف حقيقتو كدكافعو ،كقد عالجو القرآف الكريـ.
كبيف
ْ -أف القرآف الكريـ ٌبيف منيج الشجاعة الذم ينبغى عمى الشجعاء مراعاتوٌ ،
كبيف أسباب تقكيتيا كعناية المسمميف األكليف بيا.
فضميا بيف الناسٌ ،

ٓ -أف لمشجاعة كالجبف آثار كثيرة عمى الفرد كالمجتمع ،كقد قاؿ السمؼ كالعمماء
أقكاال كثيرة فييما في كتبيـ.
ٔ -أف القرآف الكريـ عرؼ الشجعاء كالجبناء ،كذكر صفاتيـ.
ٕ -أف القرآف الكريـ ذكر مكاقؼ مف شجاعة األنبياء كالرسؿ كأصحابيـ.
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المبحث الثاني
أىداف البحث وأىميتو ومنيجو وحدوده
أىداف البحث
يسعي ىذا البحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
ُ -بياف مفيكـ الشجاعة كالجبف ،كاأللفاظ ذات الصمة في القرآف الكريـ.
ِ -بياف آيات الشجاعة الكاردة في القرآف الكريـ كبياف حقيقتيا كأقساميا كفكائدىا
كصكرىا كطرؽ اكتسابيا كضكابط استعماليا ،كالفرؽ بينيا كبعض الكممات
ذات العبلقة.
ّ -بياف آيات الجبف الكاردة في القرآف الكريـ ،كبياف حقيقتو كدكافعو كعبلجو.
ْ -معرفة منيج القرآف الكريـ في ذكر الشجاعة كفضميا بيف الناس ،كأسباب
تقكيتيا كبياف عناية المسمميف األكليف بيا.
ٓ -معرفة آثار الشجاعة كالجبف عمى الفرد كالمجتمع ،كأقكاؿ السمؼ كالعمماء
فييما.
ٔ -التعرؼ عمى الشجعاء كالجبناء ،كبياف صفاتيـ في القرآف الكريـ.
ٕ -بياف بعض مكاقؼ شجاعة األنبياء كالرسؿ كاألكلياء في القرآف الكريـ كمعرفة
أصحابيـ كأتباعيـ في الشجاعة.
أىمية البحث
تظير أىمية البحث مف أنو متعمؽ بأمر مف أىـ األمكر في تبميغ الرسالة
كأداء األمانة ،كىك الشجاعة ،كقد أمر ا﵀ بالشجاعة في القرآف الكريـ في أماكف
كثيرة ،حيث أمر بالثبات كجياد األعداء كالصبر كالمصابرة؛ ألف ا﵀ تعالى بعث
أنبيائو كرسمو ألمر الذم ال يقكـ بو ىمف ليس بشجاع .كمف أىميتو أنو تحدث عف
الجبف الذم قد ذمو ا﵀ تعالى بآيات كثيرة ،كنيى المؤمنيف عنو ككصؼ بو

9

المنافقيف .قاؿ تعالى        " :
           
           
.ُ" 
منيج البحث
إعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج االستقرائي كاإلستداللي ،كالمنيج
التحميمي كاإلستنباطي ،ذلؾ بإستقراء آيات القرآف التي كرد فييا معنى الشجاعة
كالجبف ،كمف ثـ االستدالؿ بيذه اآليات ثـ تحميميا كاإلستنباط منيا.
أما منيج البحث فيما يخص عمل الباحث في بحثو اآلتي:

 -1بياف كتكضيح الكممات الغريبة التي تحتاج إلى زيادة بياف كتكضيح.

 -2عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا مف المصحؼ بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية.

 -3الكتفاء بتخريج األحاديث مف الصحيحيف ،كعزكىا إلييما ،كذكر مصدر

األحاديث في غير الصحيحيف ،كعند تكرار الحديث يكتفي الباحث بتخريج

سابؽ مع ذكر الصفحة.
 -4الترجمة لؤلعبلـ المذككريف في البحث عند أكؿ مرة.

 -5التعريؼ بالمصادر كالمراجع المستخدمة بذكر اسـ المصدر ،كالمؤلؼ،
كالمحقؽ ،كالجزء ،كالصفحة ،كذكر اسـ الناشر ،أك المؤسسة كقد يحذؼ ذلؾ

عند عدـ الحاجة.
 -6تكضيح الفيارس العامة لمبحث.

ُ

األنفاؿُٔ - ُٓ :
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حدود البحث
يتناكؿ ىذا البحث دراسة مكضكع الشجاعة والجبن في القرآن الكريم .كتمثؿ
اآليات الكريمة الكاردة في ىذا المعنى الحدكد العممية لمبحث ،كلذلؾ لـ يتحدث
الباحث عف الشجعاء كالجبناء غير المذكريف في القرآف الكريـ كالشجعاء مف الكفار
كالجبناء مف المسمميف .كقد بمغ عدد اآليات التي كرد فييا معنى الشجاعة كالجبف
باأللفاظ ذات الصمة أكثر مف ِِ آية في القرآف الكريـ ،كأما بالمعنى فيي كثيرة كلـ
يقؼ الباحث عمييا كميا.
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المبحث الثالث
وسائل وأدوات البحث ومصطمحاتو والدراسات السابقة ومساىمة البحث في الفكر
اإلنساني
وسائل وأدوات البحث
إعتمد الباحث في الدراسة عمى الكسائؿ كاألدكات اآلتية :
ُ .المصادر كالمراجع المعتبرة.
ِ .المكتبة الشاممة.
ّ .المكاقع اإللكتركنية المعترفة.
ْ .الدراسات السابقة ذات الصمة بالمكضكع.
ٓ .سؤاؿ أىؿ الخبرة كالتخصص.
مصطمحات البحث
مادة
الشجاعة لغة  :مصدر شجع فبلف أم صار شجاعا كىك مأخكذ مف ٌ

(ش ج ع) الٌتي تد ٌؿ عمى الجرأة كاإلقداـ كاإلثبات .كيجمع عمى  :يش ٍجعاف ً
كشجعاف
ي
ً
يعة ك ىش ٍج ىعاءُ.
ك ىش ىج ىعاء كالمرأة ش ىج ى
اعة ك ىش ًج ىعة ك ىش ًج ى

والشجاعة في االصطالح :ىي اإلقداـ عمى المكاره ،كالميالؾ ،عند الحاجة

إلى ذلؾ ،كثبات الجأش عند المخاكؼ ،كاالستيانة بالمكتِ .فياىك القرآف يخاطب
األمة.ّ"...       " :
ُ

انظر :لساف العرب لمحمد بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم

الركيفعى اإلفريقى (المتكفىُُٕ :ىػ) ،دار صادر – بيركت  ،الطبعة :الثالثة  ُُْْ -ىػ/ْ( .
ََِِ.)َُِِ -
ِ

تيذيب األخبلؽ البف مسككيو ،مصدر الكتاب :مكقع الكراؽ،http://www.alwarraq.com

(ص ِٕ).
ّ

سكرة األنفاؿْٓ :
12

مادة (ج ب ف)
الجبن لغة  :جبف يجبف أم صار جبانا ،كىك مأخكذ مف ٌ
ضد ال ٌشجاع كاألنثى:
الٌتي تد ٌؿ عمى ضعؼ في القمب .جمع الجباف جبناء ،كىك ٌ

جباف (أيضا)ُ.

عما تحذر عاقبتو
والجبن في االصطالح :ىك الجزع عند المخاكؼ كاإلحجاـ ٌ

يحؽ أف يقكل عميوِ.
عما ٌ
أك ال تؤمف ٌ
مغبتو .كقيؿ :ىك ضعؼ القمب ٌ
الدراسات السابقة
كقؼ الباحث عمى أربعة مف الدراسات السابقة ىي :
الدراسة األولي:

الشجاعة ،مقاؿ مف خمس صفحات عمى اإلنترنت ،بقمـ /ماىر السيد/َُ ،
َََِِّ /
أوجو اإلتفاق:
تتفؽ الدراسة السابقة مع البحث الحالي في تناكؿ مفيكـ الشجاعة لغة
كاصطبلحا ،كفي فرؽ بينيا كبعض كممات ذات عبلقة ،كفي ذكر أقكاؿ العمماء
كالحكماء في الشجاعة ،كفي تناكؿ أسباب تقكية الشجاعة.
أوجو اإلختالف:
لـ تتناكؿ الدراسة السابقة منيج القرآف الكريـ في ذكر الشجاعة كفضميا بيف
الناس ،كحقيقتيا في اإلسبلـ ،كمالـ تتناكؿ آثار الشجاعة كالجبف عمى الفرد
كالمجتمع ،كلـ تتحدث عف الشجعاء كالجبناء ،كبياف صفاتيـ في القرآف الكريـ ،بينما
إىتمت الدراسة الحالية بيذه الجكانب.
ُ

لساف العرب البف منظكر ،جُ /صّٗٓ.َْٓ -

ِ

انظر :تيذيب األخبلؽ البف مسككيو ،صّّ .كبصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز

لمفيركزآبادم (مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة ،قسـ :عمكـ القرآف) (ُ.)ّٔٔ /
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الدراسة الثانية:
مف أخبلقنا الجميمة  :الشجاعة ،مقاؿ مف خمس صفحات ،المصدر /نافذة
مصرwww.ikhwanwiki.com ،
أوجو اإلتفاق:
تتفؽ الدراسة السابقة مع البحث الحالي في تناكؿ الشجاعة عمكما ،كفي
تناكؿ بعض نماذج شجاعة النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ كبعض أصحابو كعمماء
األمة.
أوجو اإلختالف:
الدراسة السابقة تناكلت الشجاعة كركزت عمى بعض النماذج مف كتب
التاريخ ،كتناكلت الدراسة الحالية الشجاعة كالجبف كاأللفاظ ذات الصمة ليما في
كبينت حقيقتيا
القرآف الكريـ ،كتحدثت عف آيات الشجاعة الكاردة في القرآف الكريـٌ ،

كفرقت بينيا كبعض
كأقساميا كفكائدىا كصكرىا كطرؽ اكتسابيا كضكابط استعمالياٌ ،

كبينت
كممات ذات عبلقة ،ككذلؾ تحدثت عف آيات الجبف الكاردة في القرآف الكريـٌ ،

حقيقتو كدكافعو كعبلجو ،كذكرت بعض مكاقؼ شجاعة األنبياء كالرسؿ كاألكلياء في
القرآف الكريـ كلـ تيتـ الدراسة السابقة بيذه الجكانب.
الدراسة الثالثة:
مف ألفاظ القكة كمقاببلتيا في القرآف الكريـ ،مقاؿ مف أربع صفحات عمى
اإلنترنت ،بقمـ عبد المجيد الغيمي.
أوجو اإلتفاق:
تتفؽ الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في تناكؿ األلفاظ ذات الصمة
بالشجاعة كالجبف في القرآف الكريـ.
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أوجو اإلختالف:
تختمؼ الدراسة السابقة مع البحث الحالي ،الدراسة السابقة لـ تتناكؿ حقيقة
الشجاعة كأقساميا كفكائدىا كصكرىا كطرؽ اكتسابيا كضكابط استعماليا ،كالفرؽ
بينيا كبعض كممات ذات عبلقة ،ككذلؾ لـ تتناكؿ حقيقة الجبف كدكافعو كعبلجو،
كلـ تذكر مكاقؼ شجاعة األنبياء كالرسؿ كاألكلياء في القرآف الكريـ ،كتناكلت الدراسة
الحالية ىذه الجكانب.
الدراسة الرابعة:
الشجاعة في حياة رسكؿ ا﵀ ،مقاؿ مف خمس صفحات عمى اإلنترنت ،بقمـ
د .راغب السرجاني 12/04/2010
أوجو اإلتفاق:
تتفؽ الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في تناكؿ نماذج شجاعة رسكؿ ا﵀
صمى ا﵀ عميو كسمـ.
أوجو اإلختالف:
تختمؼ الدراسة السابقة مع البحث الحالي ،الدراسة السابقة لـ تتناكؿ مفيكـ
الشجاعة كالجبف كاأللفاظ ذات الصمة بيما في القرآف الكريـ ،كلـ تتحدث عف آيات
الشجاعة الكاردة في القرآف الكريـ ،كبياف حقيقتيا كأقساميا كفكائدىا كصكرىا كطرؽ
اكتسابيا كضكابط استعماليا ،كالفرؽ بينيا كبعض كممات ذات عبلقة ،ككذلؾ لـ
تتحدث عف آيات الجبف الكاردة في القرآف الكريـ ،كبياف حقيقتو كدكافعو كعبلجو،
كبينت الدراسة الحالية ىذه الجكانب.
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مساىمة البحث في الفكر اإلنساني :
تساىـ ىذه الدراسة بتناكليا لمكضكع الشجاعة كالجبف في القرآف الكريـ ،كذلؾ
مف محاسف عمـ التفسير المكضكعي ،كفي تكجيو المسمميف كتشجيعيـ نحك خصمة
عظيمة جميمة ،كىي الشجاعة كحثيـ عمييا مع تحذيرىـ مف الجبف ،كىذه المساىمة
لممسمميف عامة ،كليس المتخصصيف في مجاؿ عمـ التفسير فقط ،مع ربط المسمميف
بفيـ حقيقة الشجاعة كالجبف كما في القرآف الكريـ ،كتساىـ كذلؾ بزيادة معمكمات
جديدة لممكتبات اإلسبلمية.
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الفصل الثاني
مفيوم الشجاعة والجبن فى القرآن الكريم
وفيو ثالثة مباحث وفي كل مبحث مطمبان:
المبحث األول:
تعريف الشجاعة والجبن لغة واصطالحاً واأل لفاظ ذات الصمة في القرآن الكريم.
المطمب األول :تعريف الشجاعة والجبن لغة واصطالحاً.
المطمب الثاني :األ لفاظ ذات الصمة بالشجاعة والجبن في القرآن الكريم.
المبحث الثاني:
حقيقة الشجاعة في القرآن الكريم والسنة وأقساميا والفرق بينيا وبعض الكممات
ذات العالقة.
المطمب األول :حقيقة الشجاعة في القرآن الكريم والسنة.
المطمب الثاني :أقسام الشجاعة والفرق بينيا وبعض الكممات ذات العالقة.
المبحث الثالث:
حقيقة الجبن في القرآن الكريم والسنة ودوافعو.
المطمب األول :حقيقة الجبن في القرآن الكريم.
المطمب الثاني :حقيقة الجبن في السنة النبوية ودوافعو.

المبحث األول
تعريف الشجاعة والجبن لغة واصطالحاً واأل لفاظ اات الصمة في القرآن الكريم
المطمب األول :تعريف الشجاعة والجبن لغة واصطالحاً
أوال :الشجاعة لغة
مادة (ش ج ع) الٌتي
مصدر شجع فبلف أم صار شجاعا كىك مأخكذ مف ٌ
الرجؿ ال ٌشجاع كىك
تد ٌؿ عمى الجرأة كاإلقداـ ،قاؿ ابف فارس :كمف ذلؾ قكليـ ٌ
ُ
اشتد عند
النساء :الجريئة ،كقاؿ ابف منظكر  :شجع شجاعةٌ :
المقداـ ،كال ٌشجعة مف ٌ

شدة القمب في البأس.
البأس .كال ٌشجاعةٌ :

كيقاؿ :رجؿ شجاع كشجاع ،كشجاع كأشجع ،مف قكـ شجاع كشجعاف،
كشجعاف كشجعاء .كالمرأة شجاعة كشجعة كشجيعة كشجعاء ،كقيؿ :ال تكصؼ بو
قكيت
المرأة.
كتشجع فبلف :أم تكمٌؼ ال ٌشجاعةٌ .
ٌ
كشجعتو :إذا قمت لو أنت شجاع أك ٌ

قمبو .كرجؿ مشجكع :أم مغمكب بال ٌشجاعةِ.

ُ

محمد بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر االنصارم الركيفعى االفريقى،

صاحب (لساف العرب) :اإلماـ المغكل الحجة ،مف نسؿ ركيفع بف ثابت االنصارم ،كلد بمصر
(كقيؿ :في طرابمس الغرب) كخدـ في ديكاف االنشاء بالقاىرة ،ثـ كلي القضاء في طرابمس .كعاد
إلى مصر فتكفى فييا ،كقد ترؾ بخطو نحك خمسمائة مجمد ،كعمي في آخر عمره.
ِ

انظر :لساف العرب لمحمد بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم

الركيفعى اإلفريقى (المتكفىُُٕ :ىػ) ،دار صادر – بيركت ،الطبعة :الثالثة  ُُْْ -ىػ/ْ( .
ََِِ .)َُِِ -كمختار الصحاح لمحمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم ،مكتبة لبناف
ناشركف – بيركت ،طبعة جديدة ،ُٗٗٓ – ُُْٓ ،تحقيؽ :محمكد خاطر ،جّ /صُِّٕ-
ُِّٖ ،كمعجـ مقاييس المغة ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،المحقؽ :عبد السبلـ
محمد ىاركف ،دار الفكرُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ ،جّ /صِْٖ.
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ثانيا :الشجاعة في اصطالح العمماء
قاؿ الجاحظُ :ال ٌشجاعة ىي اإلقداـ عمى المكاره كالميالؾ عند الحاجة إلى
ذلؾ ،كثبات الجأش عند المخاكؼ مع االستيانة بالمكتِ.
ّ
م عمى مخاكؼ نافعة في غير مباالةْ.
كقاؿ
المناكم  :ىي اإلقداـ االختيار ٌ
ٌ

ٓ
الديف أك الحريـ أك عف
النفس لم ٌذكد عف ٌ
كقاؿ ابف حزـ رحمو المٌو تعالى :ىي بذؿ ٌ
ُ

عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء ،الميثي ،أبك عثماف ،الشيير بالجاحظ :كبير أئمة

االدب ،كرئيس الفرقة الجاحظية مف المعتزلة ،مكلده ككفاتو في البصرة .فمج في آخر عمره،
ككاف مشكه الخمقة كمات كالكتاب عمى صدره ،قتمتو مجمدات مف الكتب كقعت عميو .لو تصانيؼ
كثيرة ،منيا "الحيكاف  -ط" أربعة مجمدات ،ك"البياف كالتبييف  -ط" ك"سحر البياف  -خ" كغيرىا
مف الكتب.
ِ

تيذيب األخبلؽ البف مسككيو ،مصدر الكتاب :مكقع الكراؽ،http://www.alwarraq.com

(ص ِٕ).
ّ

محمد بف اسحاؽ بف ابراىيـ بف عبد الرحمف السممي القاضي تاج الديف المناكم المصرم

الشافعي خميفة الحكـ العزيز بالديار المصرية كلو عناية بالعمـ كنباىة كاستخمفو قاضي القضاة
عزالديف بف جماعة حتى فكض اليو مف أمكر القضاء بالديار المصرية فكاف يتصرؼ في ذلؾ
بمايقتضيو نظره كيراجع في ذلؾ القاضي عز الديف ككاف محمكدا في قضائو ،كمات في سادس
ربيع اآلخر سنة خمس كستيف كسبعمائة بالقاىرة.
ْ

نضرة النعيـ في مكارـ أخبلؽ الرسكؿ الكريـ صمى ا﵀ عميو كسمـ لعدد مف المختصيف بإشراؼ

الشيخ /صالح بف عبد ا﵀ بف حميد إماـ كخطيب الحرـ المكي ،دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع،
جدة ،ط(،ْ/الباب /الفرؽ بيف الشجاعة كالصبر كالكرـ) جٔ ،صِِِّ.
ٓ
ً
ىحم ىد ً ً و
و ً
ي
ىص ًؿ ،ثيَّـ األ ٍىن ىدلي ًس ُّي القي ٍرطيبً ُّ
ٍاب يف ىح ٍزوـ أيىبك يم ىح َّمد ىعم ُّي ي
بف ىسع ٍيد القي ٍرطيبً ُّي ،الفى ًارس ُّي األ ٍ
بف أ ٍ ى
احب التَّ ً ً
ً
َّ ً
ً
ً
ً
ً
اف ىج ُّدهي ىي ًزٍيد
ص ي
المتى ىكمّْ يـ ،األىد ٍي ي
الي ًزٍيدمُّ ،الفىق ٍيوي ى
ى
صان ٍيؼ ،فى ىك ى
ى
الكًزٍي ير ،الظاى ًرمُّ ،ى
الحافظي ،ي
ب ،ى
مكلىى لًؤلى ًم ٍير ي ًزٍيد أ ً
مائة ،ىكلو
ىخي يم ىع ًاكىية ،ىكلد :أيىبك يم ىح َّمود بقي ٍرطيىبة ًفي ىس ىن ًة أ ٍىرىب وع ىكثى ىمانًٍي ىف ىكثىبلى ًث ى
ى
ىٍ
ً
ً
ً
اف ٍاب يف
صٌنفىات ىجمًٍيمىة :أى ٍك ىب يرىىا ًكتى
ص ى
اؿ)خ ٍم ىسةى ىع ىش ىر أىلؼ ىكرقىة ىك ى
يصاؿ إًلىى فىيـ كتىاب الخ ى
اب(اإل ى
يم ى

ح ٍزوـ قى ٍد ب ًر ً
ُّ
اش ثًٍنتىٍي ًف ىك ىس ٍب ًع ٍي ىف ىس ىنةن ىغ ٍير ىش ٍير.
ىصابو ىزىمانة ،ىك ىع ى
ى
ص م ٍف أىكؿ الم ى
باف ،ىكأ ى
ى ى
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كعمف ىضـ ظمما في الماؿ كالعرض،
الجار المضطيد أك عف المستجير المظمكـٌ ،

حؽ سكاء ق ٌؿ مف يعارض أك كثرُ.
كسائر سبؿ ال ٌ

ِ
يكر كالجبف ،بيا
الت
بيف
ة،
الغضبي
ة
لمقك
حاصمة
ىيئة
ىي
:
الجرجاني
كقاؿ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
يقدـ عمى أمكر ينبغي أف يقدـ عمييا ،كالقتاؿ مع الكفٌار ما لـ يزيدكا عمى ضعؼ
ّ
النافع تحصيميا أك دفعيا
الصبر كالثٌبات كاإلقداـ عمى األمكر ٌ
المسمميف  .كقيؿ :ىي ٌ

كتككف في األفعاؿ كاألقكاؿْ.
ثالثا :الجبن لغة

مادة (ج ب ف)
مصدر قكليـ :جبف يجبف أم صار جبانا ،كىك مأخكذ مف ٌ

ٓ
كجباف
الٌتي تد ٌؿ عمى ضعؼ في القمب كذلؾ صفة الجباف ،يقاؿ :رجؿ جباف ٌ

يتقدـ عمييا.
ىياب لؤلشياء فبل ٌ
كجبيفٌ :
ُ

األخبلؽ كالسير في مداكاة النفكس ألبي محمد عمي بف أحمد بف حزـ الظاىرم (ّْٖ –

ْٔٓ) ،دار اآلفاؽ الجديدة  -بيركتُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ( ,صَٖ).
ِ
ً
ً
ً
بف ىي ٍح ىيى ب ًف
بف أىبًي َّ
الم ىح ّْد ي
َّد ٍك ي
الح ًافظي ،الص ي
ث ،ى
الربً ٍي ًع أيىبك ىعم ٍّي ي
ى
ؽ ،أيىبك ىعم ٍّي ي
الح ىس يف ي
الج ٍر ىجان ُّي ،ي
ً ً
ً
ً
الجعًد ً
الرَّاز ً
ؽ
بف ىى يارٍك ىف ،ىك ىع ٍب ىد َّ
الع ٍبدمُّ ،ي
الج ٍر ىجان ُّي ،ىن ًزٍي يؿ ىب ٍغ ىد ىاد ك ىسم ىع أ ىىبا ىي ٍح ىيى الح َّمان َّي ،ىكىي ًزٍي ىد ى
ىٍ ى
ًو
بف
كح َّد ى
ث ىع ٍنويٍ :اب يف ىم ى
بف ىج ًرٍي ور ،ىكطىىبقىتىييـ .ى
فىأى ٍكثىىر ،ىكىك ٍى ى
بف أىبًي ىعاصـ ،ىك يم ىح َّم يد ي
اج ٍو ،ىكأيىبك ىب ٍك ور ي
ب ى
ً
ً
ات ًفي ىس ً
ادل األ ٍيكلىى ،ىس ىنةى
مخ يج ىم ى
البٍم ًخ ُّي ،ىك ى
آخ يرٍك ىف ،ىكًقٍي ىؿ إًَّنوي ىع ى
كم ى
ىعقٍي وؿ ى
اش ثىبلىثان ىكثى ىمان ٍي ىف ىس ىنةن ى

مائتىٍي ًف.
ثىبلى وث ىك ًستٍّْي ىف ىك ى

ّ

التعريفات الفقيية لمحمد عميـ اإلحساف المجددم البركتي ،دار الكتب العممية (إعادة صؼ

لمطبعة القديمة في باكستاف َُْٕىػ ُٖٗٔ -ـ) الطبعة :األكلىُِْْ ،ىػ ََِّ -ـ (ص/
ُِٓ) ،كانظر :كشاؼ اصطبلحات الفنكف (ْ.)ُِٗ /
ْ

نضرة النعيـ في مكارـ أخبلؽ الرسكؿ الكريـ صمى ا﵀ عميو كسمـ( ،الباب /الفرؽ بيف الشجاعة

كالصبر كالكرـ) جٔ ،صِِِّ .
ٓ

ليذه المادة معنياف آخراف ىما :الجبف الذم يؤكؿ ،كالجبيناف ما عف يميف الجبية كشماليا ،كؿ

كاحد منيما جبيف.
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ضد ال ٌشجاع كاألنثى :جباف
قاؿ ابف منظكر :جمع الجباف جبناء ،كىك ٌ
الض ٌـ ،كالمصدر الجبف
(أيضا) مثؿ حصاف كرزاف ،كالفعؿ جبف كجبف بالفتح ك ٌ
كالجبف كالجبانة ،كأجبنو :كجده جبانا أك حسبو ٌإياهُ ،كمف ذلؾ قكؿ بف معديكربِ" :

أجبناكـ أم فما كجدناكـ جبناء " .كحكي أيضا
دركـ يا بني سميـ ،قاتمناكـ فما ٌ
لمٌو ٌ
كجبنو تجبينا نسبو إلى الجبف ،كفي
يجبف أم يرمى بالجبف كيقاؿ لوٌ ،
قكليـ :ىك ٌ

بي صمٌى المٌو عميو كسمٌـ خرج محتضنا أحد ابني ابنتو كىك يقكؿ كا﵀
أف ٌ
الحديث ٌ
الن ٌ
ّ
إنكـ لتجبنكف كتبخمكف كانكـ لمف ريحاف ا﵀ عز ك جؿ...
كبخمتو كجيٌمتو ،إذا نسبتو إلى الجبف كالبخؿ كالجيؿ.
الرجؿ ٌ
يقاؿٌ :
جبنت ٌ

الرجؿ:
ككانت العرب تقكؿ :الكلد مجبنة مبخمة ٌ
يحب البقاء كالماؿ ألجمو ٌ
ألنو ٌ
كتجبف ٌ

غمظْ.

ُ

انطر :لساف العرب البف منظكر ،جُ /صّٗٓ.َْٓ -

ِ

المقداـ بف معديكرب بف عمرك بف يزيد بف معديكرب بف سيار ،أبك كريمة الكندل :صحابي،

قدـ في صباه مف اليمف مع كفد كندة عمى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ككانكا ثمانيف راكبا ،كسكف
الشاـ بعد ذلؾ .كمات بحمص ،كىك ابف ُٗ سنة كلو أربعكف حديثا ،انفرد البخارم منيا بحديث،
ركل عنو الشعبى كعده ابف سعد في الطبقة الرابعة مف أىؿ الشاـ.
ّ

ركاه أحمد بف حنبؿ في (المسند) جٔ /صَْٗ (كتاب مسند أحمد بف حنبؿ  -باب حديث

خكلة بنت حكيـ).
ْ

معجـ مقاييس المغة ألبي الحسيف( ،جُ/ص َّٓ) .لساف العرب (ُ.)َْٓ -ّٓٗ /

محمد
كمختار الصحاح (ٓ ،)َُِٗ -ََِٗ /ك تاج العركس مف جكاىر القامكس
لمحمد بف ٌ
ٌ
الرزاؽ الحسيني ،أبك الفيض ،الممقٌب بمرتضىَّ ،
الزبيدم ،تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف،
بف عبد ٌ
دار اليداية( ،جُٖ /صَُِ).
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رابعا :الجبن اصطالحا
عما تحذر عاقبتو أك ال
قاؿ الجاحظ :ىك الجزع عند المخاكؼ كاإلحجاـ ٌ

ِ
يحؽ أف يقكل عميوّ.
مغبتوُ .كقاؿ الفيركز
عما ٌ
تؤمف ٌ
ٌ
آبادم  :الجبف :ضعؼ القمب ٌ

الغضبية بيا يحجـ عف مباشرة ما ينبغي كما ال
لمقكة
كقاؿ
ٌ
الجرجاني :ىيئة حاصمة ٌ
ٌ
ينبغيْ.

ُ

تيذيب األخبلؽ البف مسككيو (ّّ).

ِ

محمد بف يعقكب بف محمد بف إبراىيـ بف عمر ،أبك طاىر ،مجد الديف الشيرازم الفيركزآبادم

(ِٕٗ  ُٖٕ -ىػ = ُِّٗ  ُُْٓ -ـ) ،مف أئمة المغة كاالدب .كلد بكارزيف (بكسر الراء
كتفتح) .كانتقؿ إلى العراؽ ،كجاؿ في مصر كالشاـ ،كدخؿ ببلد الركـ كاليند ،كرحؿ إلى زبيد في
سنة ٕٔٗ ىػ فأكرمو ممكيا االشرؼ إسماعيؿ كق أر عميو ،فسكنيا ككلي قضاءىا ،كانتشر اسمو
في االفاؽ ،حتى كاف مرجع عصره في المغة كالحديث كالتفسير ،كتكفى في زبيد .أشير كتبو
(القامكس المحيط  -ط) كينسب لمفيركزآبادم (تنكير المقباس في تفسير ابف عباس  -ط) كلو
(بصائر ذكل التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز – ط).
ّ

بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز لمفيركزآبادم (مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة،

قسـ :عمكـ القرآف) (ُ.)ّٔٔ /
ْ

التعريفات الفقيية( ،صّٕ).
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المطمب الثاني :األ لفاظ اات الصمة بالشجاعة والجبن في القرآن الكريم
أوال :األ لفاظ اات الصمة بالشجاعة
الشجاعة يقابميا الجبف ،كلـ يرد لفظ (الشجاعة) في القرآف الكريـ ،كيستخدـ
القرآف لمداللة عميو مجمكعة مف األلفاظ ،منيا :الربط عمى القمب ،كالثبات ،كالبأس،
كالقكة ،كالبطش .كفي غير القرآف الكريـ :إقداـ ،كبسالة ،كبطكلة ،كرباطة الجأشُ.
الربط عمى القمب:
كقكلو تعالى ،ِ"      ... " :قاؿ
ابف كثيرّ " :كليربط عمى قمكبكـ أم :بالصبر كاإلقداـ عمى مجالدة األعداء ،كىك
شجاعة الباطف ،كيثبت بو األقداـ كىك شجاعة الظاىر"ْ.

ُ

مف ألفاظ القكة كمقاببلتيا في القرآف الكريـ ،عبد المجيد الغيمي ،مقاؿ في اإلنترنت.

ِ

سكرة األنفاؿُُ :

ّ

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير بف ضكء بف كثير بف ذرع البصركم األصؿ الدمشقي

خطيبا
الشافعي :كلد بمجدؿ القرية مف أعماؿ مدينة بصرل في سنة إحدل كسبعمائة إذ كاف أبكه
ن
بيا ثـ انتقؿ إلى دمشؽ في سنة ست كسبعمائة كتفقو بالشيخ برىاف الديف الفزارم كغيره كأفتى

كدرس كناظر كبرع في الفقو كالتفسير كالنحك ،ىك فقيو متقف كمحدث كمحقؽ كمفسر نقاد كلو
تصانيؼ مفيدة ،قيؿ :فمف تصانيفو كتاب "البداية كالنياية"
ْ

تفسير القرآف العظيـ ألبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ،دار طيبة لمنشر

كالتكزيع ،طَُِْ( ِ/ىػ  ُٗٗٗ -ـ) ،ج ،ْ/ص.ِِ/
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طمأنينة القمب:
كقكلو تعالى ،ُ"...  ..." :قاؿ الراغب األصفيانيِ" :
تختص بو
كيعبر بالقمب عف المعاني التي
أم تثبت بو شجاعتكـ كيزكؿ خكفكـ… ٌ
ٌ

مف ا ٌلركح كالعمـ كال ٌشجاعة كغير ذلؾ"ّ.
الثبات:

الثبات ىك تصبر اإلنساف كتحممو لمشدائد ،فيك فعؿ اإلنساف ،قاؿ تعالى:
""...      

ْ

أما التثبيت فيك ىك عكف ا﵀ لئلنساف عمى الشجاعة ،كقد كرد في القرآف
الكريـ مطمقا ،في قكلو ٓ"...   ..." :ككرد كاقعا عمى الفؤاد:
" "...   ...

ٔ

ُ

سكرة األنفاؿَُ :

ِ

الحسيف بف محمد بف المفضؿ ،أبك القاسـ االصفياني (أك االصبياني) المعركؼ بالراغب

االصفياني :أديب ،مف الحكماء العمماء ،مف أىؿ (أصبياف) سكف بغداد ،كاشتير ،حتى كاف
يقرف باالماـ الغزالي مف كتبو (محاضرات االدباء  -ط) مجمداف ،ك(الذريعة إلى مكارـ الشريعة
 ط) ك(االخبلؽ) كيسمى (أخبلؽ الراغب) ك (جامع التفاسير) كبير ،طبعت مقدمتو ،أخذ عنوالبيضاكم في تفسيره ،تكفي الراغب سنة َِْ في أصح الركايات.
ّ

المفردات في غريب القرآف ألبي القاسـ الراغب االصفياني ،دار المعرفة ،لبناف ،كتاب الخاء،

جُ ،صُُْ
ْ

سكرة األنفاؿْٓ :

ٓ

سكرة األ ٍىنفاؿُِ :

ٔ

سكرة الفرقافِّ :
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كالغالب أف يرد كاقعا عمى األقداـ ،كقكلو تعالى   " :
         
 ،ُ" كقكلو      " :
.ِ"   
البأس:
ككذلؾ يعبر عف الشجاعة بالبأس ،كقكلو تعالى    " :
 ،ّ...  قاؿ أبك السعكدْ " :أم :نجدة كشجاعة مفرطة كببلء في
الحربٓ" ،كمثمو قكلو،ٔ"...       " :
كقكلو"...      " :

ٕ

ُ

سكرة البقرةَِٓ :

ِ

سكرة محمدٕ :

ّ

سكرة النمؿّّ :

ْ

محمد بف محمد بف مصطفى العمادم ،المكلى أبك السعكد (ِٖٖٖٗٗ-ىػ=ُُّْْٕٗٓ-ـ)

كلد بقرب القسطنطينية ،كدرس في ببلد متعددة ،كتقمد القضاء في بركسة فالقسطنطينية فالركـ
ايمي ،كأضيؼ إليو االفتاء سنة ِٓٗىػ ،كىك صاحب التفسير المعركؼ باسمو كقد سماه (إرشاد
العقؿ السميـ إلى مرايا الكتاب الكريـ-ط)
ٓ

تفسير أبك السعكد ،إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ ،لمحمد بف محمد العمادم أبك

السعكد ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،ج ،ٔ/صِْٖ/
ٔ

سكرة اإلسراءٓ :

ٕ

سكرة الفتحُٔ :
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القوة:
كما في قكلو تعالى ،ُ"...    " :أم أكثر شجاعة
كبأسان ،كما يرل الباحث.
البطش:
كما في قكلو تعالى "        
ِ
ش ُّد
 . "       قاؿ ابف كثيرِ ( :م ْن قَ ْر ٍن ُى ْم أَ َ

شا) أم :كانكا أكثر منيـ كأشد قكةّ.
ِم ْن ُي ْم َب ْ
طً
ثانيا :األ لفاظ اات الصمة بالجبن
الجبف يقابؿ الشجاعة ,كلـ يرد لفظ (الجبف) في القرآف الكريـ ،كيستخدـ القرآف
لمداللة عميو مجمكعة مف التعبيرات ،منيا :الكىف ،كالفشؿ ،كالرعب ،كتعبيرات بيانية:
أفئدتيـ ىكاء ،بمغت القمكب الحناجر ،حصرت صدكرىـ ،كمف يغشي عميو مف

المكت.
الوىن:

جاء في قكلو تعالى        " :
            

ُ

سكرة التكبةٔٗ :

ِ

سكرة ؽّٔ :

ّ

تفسير القرآف العظيـ البف كثير ،ج ،ٕ/ص.َْٖ/
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 .ُ" يرل الباحث أف الكىف ىنا ىك الجبف بعد اإلقداـ في قتاؿ األعداء.
وثبت
كيدؿ عمى ذلؾ السياؽ ،كلذلؾ دعا ىؤالء الربيكف ا﵀ أف يثبت أقداميـ ( ّ

أقدامنا) ،أم :أف يمنحيـ الشجاعة .قاؿ السعدمِ( :فما وىنوا لما أصابيم في سبيل

ا﵀ وما ضعفوا وما استكانوا) أم :ما ضعفت قمكبيـ ،كال كىنت أبدانيـ ،كال
استكانكا ،أم :ذلكا لعدكىـ ،بؿ صبركا كثبتكا ،وشجعوا أنفسيم.3
الفشل:
قاؿ تعالى .ْ"...     ..." :قاؿ
الطبرمٓ " :حتى إذا جبنتـ كضعفتـ "ٔ ،كفي المعاجـ :الفشؿ :الجبف كالتراخي.

ُ

سكرة آؿ عمرافُْٔ :

ِ

عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا﵀ السعدم التميمي :مفسر ،مف عمماء الحنابمة ،مف أىؿ نجد.

مكلده ككفاتو (َُّٕ  ُّٕٔ -ىػ = َُٖٗ  ُٗٓٔ -ـ) في عنيزة (بالقصيـ) ،كىك أكؿ مف
أنشأ مكتبة فييا (سنة ُّٖٓ) لو نحك َّ كتابا ،منيا (تيسير الكريـ المناف في تفسير القرآف)
ك(الدرة البيية) شرح لمقصيدة التائية البف تيمية ،كصدر بعد كفاتو كتاب (سيرة العبلمة الشيخ
عبد الرحمف الناصر السعدم) لبعض مريديو.
3

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف لعبد الرحمف بف ناصر بف السعدم،

الناشر/مؤسسة الرسالة ،طَُِْ( ،ُ/ىػ  َََِ-ـ) ،ص.ُُٓ/
ْ

سكرة آؿ عمرافُِٓ :

ٓ

ابف جرير الطبرم(ِِْ  َُّ -ق = ّٖٗ ِّٗ -ـ) ىك محمد بف جرير بف يزيد الطبرم،

أبك جعفر :المؤرخ المفسر االماـ ،كلد في آمؿ طبرستاف ،كاستكطف بغداد كتكفي بيا ،كلو عدة
مف الكتب كأشيرىا جامع البياف في تفسير القرآف يعرؼ بتفسير الطبرم.
ٔ

جامع الب ياف في تأكيؿ القرآف لمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ،أبك جعفر

الطبرم ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط َُِْ( ،ُ/ىػ  َََِ -ـ) ،ج ،ٕ/صُِٖ.
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الرعب:
كقكلو سبحانو كتعالى،ُ"...      ":
كقكلو تعالى ."ِ...   " :قاؿ السعدم " :الرعب ىك الخكؼ
العظيـ الذم يمنعيـ مف كثير مف مقاصدىـ"

ّ

أفئدتيم ىواء:
كما جاءت الداللة عميو بصكر بيانية ،منيا قكلو تعالى  " :
          
         
 ."ْ  قاؿ ابف عطيةٓ " :كيحتمؿ أف يككف في اضطراب أفئدتيـ
كجيشانيا في صدكرىـ ،كأنيا تجيء كتذىب كتبمغ عمى ما ركم -حناجرىـ ،فيي في

ُ

سكرة آؿ عمرافُُٓ :

ِ

سكرة الحشرِ :

ّ

انظر :تفسير السعدم ،ص.ُُٓ/

ْ

سكرة إبراىيـّْ-ِْ :

ٓ

أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلسى المغربى الغرناطى الحافظ القاضى ،كلى

القضاء بمدينة المرية باألندلس كلما تكلَّى تكخى الحؽ كعدؿ فى الحكـ كأعز الخطة .كيقاؿ :إنو
كص ًرؼ منيا إلى الرقة بالمغرب،
فص َّد عف دخكليا ،ي
قصد مرسية بالمغرب ليتكلى قضاءىا ،ي

بالرقة سنة
كاعتيدل عميو رحمو ا﵀ ،ككاف مكلده سنة ُْٖ ىػ (إحدل كثمانيف كأربعمائة) ،كتيكفى ّْ
ْٔٓ ىػ (ست كأربعيف كخمسمائة مف اليجرة) ،كقيؿ غير ذلؾ.
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ذلؾ كاليكاء الذم ىك أبدان في اضطراب .كعمى ىاتيف الجيتيف يشبو قمب الجباف
كقمب الرجؿ المضطرب في أمكره باليكاءُ".
بمغت القموب الحناجر:
ككذلؾ قكلو تعالى ."ِ...  ..." :قاؿ أبك السعكد:
الرئة تنتفخ مف شدة الفزع فيرتفع القمب بارتفاعيا إلى رأس الحنجرة كىي منتيى
الحمقكـ .كقيؿ ىك مثؿ في اضطراب القمكب ككجيبيا كاف لـ تبمغ الحناجر حقيقةّ.
حصرت صدروىم:
كمنيا لفظ (حصرت صدكرىـ) في قكلو     ":
         
.ْ"...        

ُ

المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ألبي محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلسي،

دار الكتب العممية ،لبنافُُّْ ،ىػُّٗٗ-ـ ،ط ،ُ/تحقيؽ :عبد السبلـ عبد الشافي محمد،
ج ،ّ/صّْْ/
ِ

سكرة األحزابَُ :

ّ

تفسير أبي السعكد ،ج ،ٕ/صّٗ/

ْ

سكرة النساءَٗ :
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عبر عنو بضيؽ
كعبر عنو بذلؾ كما ٌ
قاؿ الراغب " :ضاقت بالبخؿ كالجبفٌ ،

الصدر ،كعف ضده بالبر كالسعةُ " .كقاؿ الزجاجِ " :أم :ضيؽ صدكرىـ عف
قتالكـ إنما ىك لقذؼ ا﵀ الرعب في صدكرىـّ".
كمن ُغشي عميو من الموت:
قاؿ تعالى         ":
          
"...     

ْ

قاؿ ابف كثير " :فإذا جاء الخكؼ رأيتيـ ينظركف إليؾ تدكر أعينيـ كالذم
يغشى عميو مف المكت" ،أم :مف شدة خكفو كجزعو ،كىكذا خكؼ ىؤالء الجبناء مف
القتاؿ " ،فإذا ذىب الخكؼ سمقككـ بألسنة حداد" ،أم :فإذا كاف األمف ،تكممكا كبلما

ُ

المفردات في غريب القرآف ،كتاب الخاء ج ،ُ/صُُِ/

ِ

ابراىيـ بف السرم بف سيؿ ،أبك اسحاؽ الزجاج(ُُُِّْ-ق=ِّٖٓٓٗ-ـ) عالـ بالنحك

كالمغة ،كلد كمات في بغداد .كاف في فتكتو يخرط الزجاج كماؿ إلى النحك فعممو المبرد ،كطمب
عبيد ا﵀ بف سميماف (كزير المعتضد العباسي) مؤدبا البنو القاسـ ،فدلو المبرد عمى الزجاج،
فطمبو الكزير ،فأدب لو ابنو إلى أف كلى الك ازرة مكاف أبيو ،فجعمو القاسـ مف كتابو ،فأصاب في
أيامو ثركة كبيرة ،ككانت لمزجاج مناقشات مع ثعمب كغيره كمف كتبو معاني القرآف.
ّ

معاني القرآف كاعرابو إلبراىيـ بف السرم بف سيؿ ،أبك إسحاؽ الزجاج (المتكفىُُّ :ىػ)،

المحقؽ :عبد الجميؿ عبده شمبي ،عالـ الكتب – بيركت ،ط َُْٖ ،ُ/ىػ  ُٖٖٗ -ـ،
باب ،ُٗ/ج ،ِ/صٖٗ/
ْ

سكرة األحزابُٗ :
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ادعكا ألنفسيـ المقامات العالية في الشجاعة كالنجدة ،كىـ
بميغا فصيحا عاليا ،ك ٌ
يكذبكف في ذلؾ"

ُ

ُ

تفسير ابف كثير ،ج ،ٔ/ص.َّٗ/
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المبحث الثاني
حقيقة الشجاعة في القرآن الكريم والسنة وأقساميا والفرق بينيا وبعض الكممات
اات العالقة
 حقيقة الشجاعة في القرآن الكريم والسنة:المطمب األول
 حقيقة الشجاعة في القرآن الكريم:أوال
 كاإلقداـ، كالثبات عميو،أمر ا﵀ سبحانو كتعالى المسمميف بالقتاؿ في سبيمو
      ": قاؿ تعالى، كعدـ الجبف،في الحركب
          
           
ُ

"    

        " :كقاؿ سبحانو
          
.ِ"         
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ُٔ-ُٓ:سكرة األنفاؿ

ُ

ٔٓ :سكرة األنفاؿ

ِ

قاؿ السعدم ":يقكؿ تعالى لنبيو صمى ا﵀ عميو كسمـ ( :



 )    أم :حثيـ كأنيضيـ إليو بكؿ ما يقكم
ّْ
كينشط ىمميـ ،مف الترغيب في الجياد ،كمقارعة األعداء ،كالترىيب مف
عزائميـ
ضد ذلؾ ،كذكر فضائؿ َّ
اعة كالصبر ،كما يترتب عمى ذلؾ مف خير في الدنيا
الش ىج ى
كاآلخرة ،كذكر مضار الجبف ،كأنو مف األخبلؽ الرذيمة المنقصة لمديف كالمركءة ،ك َّ
أف

َّ
اعة بالمؤمنيف أكلى مف غيرىـ"ُ.
الش ىج ى
كقاؿ سبحانو كتعالى       " :
"       

ِ

فاألمر كالدعكة إلى الثبات في مكاقؼ القتاؿ كالنزاؿ ىي دعكة إلى الشجاعة
في األساس ،فقاؿ تعالى       " :
 ،ّ"     ثـ قاؿ   " :
         
 ،ْ"    فاألمر بقتاليـ كاإلغبلظ عمييـ إنما ىك أمر باإلقداـ
كالشجاعة.

ُ

تفسير السعدم ،صِّٓ/

ِ

سكرة البقرةَُٗ :

ّ

سكرة األنفاؿْٓ :

ْ

سكرة التكبة ُِّ :
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ثانيا :حقيقة الشجاعة في السنة النبوية
عف أبي ىريرةُ رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :
أحب إلى ا﵀ مف المؤمف الضعيؼ ،كفي ٍّ
خير ك ُّ
كؿ خير ،احرص عمى
المؤمف القكم ه

ما ينفعؾ ،كاستعف با﵀ كال تعجز ،كاف أصابؾ شيء فبل تقؿ لك ّْأني فعمت كاف كذا
ككذا ،كلكف قؿ َّ
قدر ا﵀ كما شاء فعؿَّ ،
فإف لك تفتح عمؿ الشيطاف".

ِ

قاؿ النككم " ّ:كالمراد بالقكة ىنا ،عزيمة النفس كالقريحة في أمكر اآلخرة،
خركجا إليو،
إقداما عمى العدك في الجياد ،كأسرع
فيككف صاحب ىذا الكصؼ أكثر
ن
ن

كذىابا في طمبو ،كأشد عزيمة في األمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ،كالصبر
ن

عمى األذل في كؿ ذلؾ ،كاحتماؿ المشاؽ في ذات ا﵀ تعالى ،كأرغب في الصبلة،

طمبا ليا ،كمحافظةن عمييا ،كنحك ذلؾ".
كالصكـ ،كاألذكار ،كسائر العبادات ،كأنشط ن

ُ

ْ

ىك عبد الرحمف بف صخر الدكسي ،الممفب بأبي ىريرة ،صحابي ،كاف أكثر الصحابة حفظا

لمحديث كركاية لو ،أسمـ سنة ٕىػ ػ  ،كلزـ صحبة النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ ،كتكفي بالمدينة.
ِ

ركاه البخارم كمسمـ في (الجمع بيف الصحيحيف) جّ /صَِٕ (الباب /أفراد مسمـ) ،الحديث

رقـ (ُِِٔ).
ّ

يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف الحزامي الحكراني ،النككم ،الشافعي ،أبك زكريا ،محيي

الديف :عبلمة بالفقو كالحديث .مكلده ككفاتو في نكا (مف قرل حكراف ،بسكرية) كالييا نسبتو
(ُّٔ  ٕٔٔ -ىػ = ُِّّ  ُِٕٕ -ـ) ،تعمـ في دمشؽ ،كأقاـ بيا زمنا طكيبل كمف كتبو
تيذيب االسماء كالمغات كرياض الصالحيف مف كبلـ سيد المرسميف كبستاف العارفيف كاالربعكف
حديثا النككية شرحيا كثيركف.
ْ

شرح النككم عمى مسمـ -المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،ألبي زكريا يحيى بف شرؼ

بف مرم النككم ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،ط( ،ُِّٗ ،ِ/الباب /اإليماف لمقدر
كاالذعاف لو) ،ج ،ُٔ/صُِٓ/
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كعف عمرك بف ميمكف األكدمُ قاؿ :كاف سعد يعمّْـ بنيو ىؤالء الكممات ،كما
يعمـ المعمـ الغمماف الكتابة كيقكؿَّ " :
إف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كاف يتعكذ
منيف دبر الصبلة :الميـ إني أعكذ بؾ مف الجبف ،كأعكذ بؾ أف أرد إلى أرذؿ
مصعبا
العمر ،كأعكذ بؾ مف فتنة الدنيا ،كأعكذ بؾ مف عذاب القبر ،فحدثت بو
ن
ِ

فصدقو".

قاؿ الميمبّ " :أما استعاذتو صمى ا﵀ عميو كسمـ مف الجبفَّ ،
فإنو يؤدم إلى
عذاب اآلخرة؛ َّ
ألنو يفر مف قرنو في الزحؼ فيدخؿ تحت كعيد ا﵀ لقكلو تعالى:
" ْ"   كربما يفتف في دينو ،فيرتد لجبف أدركو".
ُ

ٓ

عمرك بف ميمكف األكدم أبك عبد ا﵀ أدرؾ الجاىمي ككاف قد أسمـ في زماف النبي صمى ا﵀

عميو ك سمـ كحج مائة حجة كقيؿ سبعكف حجة كأدل صدقتو إلى النبي صمى ا﵀ عميو ك سمـ
كىك الذم ركم أنو رأل في الجاىمية قردة زنت فاجتمعت القركد فرجمتيا .كىذا مما أدخؿ في
"صحيح البخارم" كتكفي سنة خمس كسبعيف.
ِ

ركاه البخارم في (الصحيح – طكؽ النجاة) جْ /صِّ (الباب /مف انتظر حتى تدفف)،

الحديث رقـ (ِِِٖ).
ّ

أحمد بف عمي بف معقؿ ،أبك العباس ،عز الديف االزدم الميمبي (ٕٔٓ  ْْٔ -ىػ = ُُُٕ

 ُِْٔ ـ) عالـ باالدب مف أىؿ حمص ،مكلده بيا ككفاتو في دمشؽ .رحؿ إلى العراؽ،كتشيع بالحمة ،كبرع في العربية كصنؼ كتبا ،منيا (المآخذ عمى شراح المتنبي – خِٕٔ ،
كرقة) ،ك(مآخذ عمى أبي اليمف الحسف الكنفي في أبيات أبي الطيب) ك(مآخذ عمى الكاحدم في
شرح ديكاف المتنبي) ك(مآخذ أبي العباس أحمد بف عمي الميمبي ،عمى شرح ابف جني لديكاف
المتنبي) كمف كتبو (التكممة ألبي عمي الفارسي) ك(نظـ االيضاح).
ْ

سكرة األنفاؿُٔ :

ٓ

انظر :شرح صحيح البخارل ألبي الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ البكرم

القرطبي ،دار النشر :مكتبة الرشد-السعكدية-الرياضُِّْ ،ىػ ََِّ -ـ ،ط ،ِ/تحقيؽ :أبك
تميـ ياسر بف إبراىيـ( ،الباب /كتاب الجياد) ،ج ،ٓ/صّٓ/
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كعف عبادة بف الكليد بف عبادةُ عف أبيو عف جده قاؿ " :بايعنا رسكؿ ا﵀
صمى ا﵀ عميو كسمـ عمى السمع كالطاعة ،في العسر كاليسر ،كالمنشط كالمكره،
كعمى أثرة عمينا ،كعمى أف ال ننازع األمر أىمو ،كعمى أف نقكؿ بالحؽ أينما كنا ،ال
نخاؼ في ا﵀ لكمة الئـ"

ُ

ِ

عبادة بف الكليد بف عبادة بف الصامت األنصارم عداده في أىؿ المدينة ركل عف أبيو في

الجياد كأبي اليسر صاحب رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ في آخر الكتاب كجابر بف عبدا﵀
آخر الكتاب ركل عنو عبيدا﵀ بف عمر كيحيى بف سعيد األنصارم كابف عجبلف كيزيد بف الياد
كيعقكب بف مجاىد أبك حرزة.
ِ

ركاه ابف ماجو في (سننو) جِ /صٕٓٗ (الباب /البيعة) ،الحديث رقـ (ِٖٔٔ).
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المطمب الثاني :أقسام الشجاعة والفرق بينيا وبعض الكممات اات العالقة
أوال :أقسام الشجاعة
تنقسـ الشجاعة إلى نكعيفُ:
ُ .شجاعة طبيعية :كىي شجاعة تجاه األلـ الطبيعي كالمشقٌة أك التيديد
بالمكت.
ِ .شجاعة أخالقية :كىي القدرة عمى التصرؼ بشكؿ صحيح تجاه المعارضة
الشعبية كالخزم كالفضيحة أك اإلحباط.
كذكر ال ارغب األصفياني في كتابوِ خمسة أنكاع لمشجاعة كىي:
َُّ .
سبعية :كمف أقدـ لثكراف غضب كتطمُّب ىغمىبة.

َّ
تكصبل إلى مأكؿ أك منكح.
بييمية :كمف حارب
ِ.
ن
ّ .تجر َّ
أصبل يبني عميو.
يبية :كمف حارب مرنا
ار فظفر .فجعؿ ذلؾ ن
جيادية :كمف يحارب ِّ
َّ
ذبا عف الديف.
ْ.
َّ
حكمية :كىي ما تككف في كؿ ذلؾ عف فكر ،كتمييز ،كىيئة محمكدة ،بقدر
ٓ.
غضبا لديف
ما يجب كعمى ما يجب ،أال ترل َّأنو يحمد مف أقدـ عمى كافر؛
ن
اعتمادا عمى ما رأل مف
طمعا في ثكابو ،أك خكفنا مف عقابو ،أك
ا﵀ ،أك
ن
ن
إنجاز كعد ا﵀ في نصرة أكليائو ،فإف كؿ ذلؾ محمكد ،كاف كاف محض

َّ
اعة ىك أف ال يقصد باإلقداـ حكز ثكاب ،أك دفع عقاب.
الش ىج ى

ُ

الشجاعة لماىر السيد ،مقاؿ في االنترنت ،نشر ،ََِّ /ِ /ُ :مكقع مقاالت إسبلـ كيب،

)(http://articles.islamweb.net
ِ

انظر :مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية لمجمكعة مف الباحثيف بإشراؼ الشيخ ىعمكم بف عبد القادر

السقاؼ ،الناشر :مكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت  ،dorar.netتـ تحميمو في (ربيع األكؿ)
ُّّْ ىػ(،الباب/أقساـ الشجاعة) جُ /صِٕٕ.
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كمف َّ
اعة المحمكدة مجاىدة اإلنساف نفسو ،أك غيره ،ككؿ كاحد منيما
الش ىج ى

ضرباف:

ُ .مجاىدة النفس بالقكؿ :كذلؾ بالتعمـ ،كبالفعؿ :كذلؾ بقمع الشيكة ،كتيذيب
الحمية.
ِ .مجاىدة الغير بالقكؿ :كذلؾ تزييف الحؽ كتعميمو ،كبالفعؿ :كذلؾ مدافعة
الباطؿ كمتعاطيو بالحرب.
ثانيا :الفرق بين الشجاعة وبعض الكممات فييا معني الشجاعة
 .1الفرق بين الشجاعة والقوة
كثير مف الناس تشتبو عميو الشجاعة بالقكة كىما متغايراف ،فإف الشجاعة ىي
ثبات القمب عند النكازؿ كاف كاف ضعيؼ البطش .ككاف الصديؽ رضي ا﵀ عنو
أشجع األمة بعد رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ككاف عمر كغيره أقكل منو ،كلكف
برز عمى الصحابة كميـ بثبات قمبو في كؿ مكطف مف المكاطف التي تزلزؿ الجباؿ،
كىك في ذلؾ ثابت القمب ،ربيط الجأش ،يمكذ بو شجعاف الصحابة كأبطاليـ ،فيثبتيـ،
كيشجعيـُ.
 .2الفرق بين َّ
اعة والبسالة
الش َج َ
أف أصؿ البسؿّْ :
َّ
الب ًسيؿ :ال ىكريو ا ٍل ىك ٍج ًو،
َّؿ
كبس ى
الشيء :ىك َّرىو ،ك ى
الش ٌدة ،ى
ى
يد ،كالب ً
اسؿً َّ :
الشجاعةي ،كالب ً
ًً
اسؿ :األىسد لً ىكر ً
كالب ً
اسؿ:
ى ى ى
الشد ي ى
ى
الب ىسالىة َّ :ى ى
اىة ىم ٍنظىره ىكقيٍبحو ،ك ى
ى
اسؿ أىم بطيؿِ ،فكأف الباسؿ َّ
الشجاعي ،كا ٍلجمع بسبلء كبسؿ ،فىيك ب ً
يتعذر عمى أحد
ى
يى ى
ُّ ى
يٍ
ى ىٍ ي يى
أك يحرـ عميو ،أف يصيبو في الحرب بمكركه؛ لشدتو فييا كقكتو.

ُ

الشجاعة لماىر السيد ،مقاؿ في االنترنت ،نشرََِّ /ِ /ُ :

ِ

انطر :لساف العرب البف منظكر ،جُُ /صّٓ.ْٓ -
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اعة :الجرأة ،ك ُّ
ك َّ
الشجاع :الجرمء ،المقداـ في الحرب ضعيفنا كاف أك
الش ىج ى
قكيا ،كالجرأة قكة القمب الداعي إلى اإلقداـ عمى المكارهَّ ،
ِّ
اعة تنبئ عف الجرأة،
فالش ىج ى

كالبسالة تنبئ عف َّ
الشدةُ.

 .3الفرق بين َّ
اعة والجرأة
الش َج َ
أف َّ
َّ
اعة مف القمب :كىي ثباتو كاستق ارره عند المخاكؼ ،كىك خمؽ يتكلد
الش ىج ى

مف الصبر كحسف الظفَّ ،
فإنو متى ظف الظفر كساعده الصبر ثبت ،كما َّ
أف الجبف
يتكلد مف سكء الظف كعدـ الصبر ،فبل يظف الظفر كال يساعده الصبر.

كأما الجرأة :فيي إقداـ ،سببو قمة المباالة ،كعدـ النظر في العاقبة ،بؿ تقدـ
فإما عمييا ،كا َّما لوِ.
النفس في غير مكضع اإلقداـ معرضة عف مبلحظة العارضَّ ،

ُ

انظر :مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية  -الدرر السنية( ،الباب/الفرؽ بيف الشجاعة كبعض

الصفات) جُ /صِْٕ.
ِ

المرجع السابؽ.
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المبحث الثالث
حقيقة الجبن في القرآن الكريم والسنة ودوافعو
المطمب األول :حقيقة الجبن في القرآن الكريم
لـ يرد ذكر لفظ الجبف صراحة في القرآف الكريـ ،كلكف كما قاؿ ابف تيميةُ" :
ّْ
كذـ الناكميف عنو كالتاركيف لو
ما في القرآف مف
الحض عمى الجياد كالترغيب فيوّْ ،
ذـ لمجبف"ِ .قاؿ ا﵀ تعالى       ":
كمُّو ّّ
          
            
"  
ُ

ّ

أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف عبد ا﵀ بف أبي القاسـ الخضر النميرم الحراني

الدمشقي الحنبمي ،أبك العباس ،تقي الديف ابف تيمية (ُٔٔ  ِٕٖ -ىػ = ُِّٔ  ُِّٖ -ـ)،
كلد في حراف كتحكؿ بو أبكه إلى دمشؽ فنبغ كاشتير ،كطمب إلى مصر مف أجؿ فتكل أفتى بيا،
فقصدىا ،فتعصب عميو جماعة مف أىميا فسجف مدة ،كنقؿ إلى االسكندرية ،ثـ أطمؽ فسافر إلى
دمشؽ سنة ُِٕ ىػ كاعتقؿ بيا سنة َِٕ كأطمؽ ،ثـ أعيد ،كمات معتقبل بقمعة دمشؽ ،فخرجت
دمشؽ كميا في جنازتو .كاف كثير البحث في فنكف الحكمة ،داعية إصبلح في الديف ،آية في
التفسير كاالصكؿ ،فصيح المساف ،قممو كلسانو متقارباف ،كفي الدرر الكامنة أنو ناظر العمماء
كاستدؿ كبرع في العمـ كالتفسير كأفتى كدرس كىك دكف العشريف .أما تصانيفو ففي الدرر أنيا
ربما تزيد عمى أربعة آالؼ كراسة ،كفي فكات الكفيات أنيا تبمغ ثبلث مئة مجمد ،منيا (منياج
السنة  -ط) ك(الفرقاف بيف أكلياء ا﵀ كأكلياء الشيطاف  -ط) ك(مجمكع رسائؿ  -ط) فيو ِٗ
رسالة.
ِ

القكؿ البراؽ البف تيمية ،ج ،ُ/صِِّ/

ّ

سكرة األنفاؿُٔ-ُٓ :
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قاؿ الشككانيُ " :نيى ا﵀ المؤمنيف أف ينيزمكا عف الكفار إذا لقكىـ ،كقد َّ
دب
بعضيـ إلى بعض لمقتاؿ ،فظاىر ىذه اآلية العمكـ لكؿ المؤمنيف في كؿ زمف،
كعمى ك ّْؿ حاؿ ،إال حالة التحرؼ كالتحيز"ِ.
ككصؼ ا﵀ سبحانو المنافقيف بأنيـ جبناء كأنيـ ال يصمدكف أماـ الحركب
كالمعارؾ فقاؿ         " :
          
          
           
          
.ّ"           
قكلو( :أ ِ
َش َّح ًة َعمَ ْي ُك ْم) بأبدانيـ عند القتاؿ ،كبأمكاليـ عند النفقة فيو ،فبل
ون إِلَ ْي َك) نظر المغشي
يجاىدكف بأمكاليـ كأنفسيـ( ،فَِإ َاا َجاء ا ْل َخ ْو ُ
ف َأر َْيتَ ُي ْم َينظُ ُر َ
ُ

أحمد بف محمد بف عمي الشككاني(ُِِٗ  ُُِٖ -ق = ُُْٖ  ُْٖٔ -ـ) ،قاض ،مف

فضبلء اليمانييف ،مف أىؿ صنعاء كىك ابف العبلمة (الشككاني) الكبير ،نصب لمقضاء في
صنعاء زمنا ،كأصابتو محف في أياـ الناصر (عبد ا﵀ بف الحسف) كأياـ االماـ أحمد بف ىاشـ،
فسجف في عيد االكؿ ،كفر مف صنعاء في عيد الثاني ،ثـ استقر في (الركضة) يحكـ كينفذ
الشريعة كىك لـ يكؿ ذلؾ فكاف عمماء اليمف يسمكنو (قاضي أرحـ الراحميف)! كتكفي فييا.
ِ

فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير لمحمد بف عمي الشككاني( ،مصدر

الكتاب :المكتبة الشاممة)( ،جِ /صِْٕ)
ّ

سكرة األحزابَِ-ُٗ :
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 كخكفنا مف، كالقمؽ الذم أذىميـ، الذم خمع قمكبيـ،عميو ( ِم َن ا ْل َم ْو ِت) مف شدة الجبف
ف) كصاركا في حاؿ األمف
ُ  (فَِإ َاا َا َى َب ا ْل َخ ْو، مف القتاؿ،إجبارىـ عمى ما يكرىكف

 كدعاكل، بكبلـ حديد، كتكممكا معكـ، خاطبككـ:سمَقُو ُكم ِبأَْل ِس َن ٍة) أم
َ ( ،كالطمأنينة
ً  أ،الشجاعة كاإلقداـ
ىش َّحةن ىعمىى ا ٍل ىخ ٍي ًر الذم
 تظنيـ أىؿ َّ ى ى، كحيف تسمعيـ،غير صحيحة

شحيحا بمالو أف
،شحيحا بما أيمر بو
 أف يككف،شر ما في اإلنساف
ُّ  كىذا،يراد منيـ
ن
ن

.ُ أك يدعك إلى سبيؿ ا﵀،شحيحا في بدنو أف يجاىد أعداء ا﵀
،ينفقو في كجيو
ن

        " :أيضا بقكلو
ككصفيـ ن
           
َّ  ثـ َّبيف ا﵀ سبحانو كتعالى.ِ"       
بأف ما يفركف
       ": فقاؿ،منو سيأتييـ ال محالة
.ّ"       
       :أيضا في حقّْيـ
كقاؿ ن
            
.ْ"        
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َٔٔ ص/ُ ج،تفسير السعدم

ُ

ُّ :سكرة األحزاب

ِ

ُٔ :سكرة األحزاب

ّ

ْ :سكرة المنافقكف

ْ

 أف ما يكجبو الجبف مف الفرار ىك مف: " قد بيف ا﵀ في كتابو:كقاؿ ابف تيمية
       " : فقاؿ،ُ"الكبائر المكجبة لمنار
          
            
.ِ"  
َّ فأخبر
:العدك خكفنا منعيـ مف الجياد منافقكف فقاؿ
أف الذيف يخافكف
َّ
         "
          
ّ

"

،) ذـ الجبف في القرآف كالسنة/ (الباب، مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية – الدرر السنية:انظر

ُ

ُٖٖ/ ص،ِ/ج
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ُٔ-ُٓ :سكرة األنفاؿ

ِ

ٕٓ-ٓٔ :سكرة التكبة

ّ

المطمب الثاني :حقيقة الجبن في السنة النبوية ودوافعو
أوال :حقيقة الجبن في السنة النبوية
عف جبير بف مطعـُ رضي ا﵀ عنو َّأنو بينما ىك يسير مع رسكؿ ا﵀ صمى
ا﵀ عميو كسمـ ،كمعو الناس مقفمو مف حنيف ،فعمًقو الناس يسألكنو حتى اضطركه إلى
سمرة فخطفت رداءه ،فكقؼ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ،فقاؿ :أعطكني ردائي ،لك
كذكبا ،كال
بخيبل ،كال
نعما لقسمتو بينكـ ،ثـ ال تجدكني
ن
ن
كاف لي عدد ىذه العضاه ن

جبانا"ِ.
ن

كعف أنس بف مالؾّ رضي ا﵀ عنو أف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ،قاؿ ألبي
غبلما مف غممانكـ يخدمني حتى أخرج إلى خيبر .فخرج بي أبك
طمحة " التمس لي
ن

طمحة مردفي كأنا غبلـ راىقت الحمـ ،فكنت أخدـ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ إذا

ُ

جبير بف مطعـ بف عدم بف نكفؿ بف عبد مناؼ النكفمي أبك محمد كقيؿ أبك عدم المدني ،قدـ

في فداء أسارل بدر ثـ أسمـ يكـ الفتح ،كقيؿ قبمو ككاف أحد األشراؼ قاؿ مصعب الزبيرم كاف
مف حكماء قريش كساداتيـ ككاف يؤخذ عنو النسب ركل عنو ابناه محمد كنافع كسميماف بف صرد
كسعيد بف المسيب كجماعة ،مات سنة تسع كخمسيف الجراح مكلى أـ حبيبة كيقاؿ لو أبك الجراح
يأتي في الكنى.
ِ

ركاه البخارم في (صحيحو) جْ /صِِ (الباب /الشجاعة في الحرب كالجبف) ،الحديث رقـ

(ُِِٖ).
ّ

أنس بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ بف زيد بف حراـ األنصارم النحارم أبك حمزة خادـ

رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،ركل عف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كأبي بكر كعمر كعثماف
كآخريف كركل عنو أكالده مكسى كالنضر كأبك بكر كحفيداه ثمامة كحفص كسميماف التيمي كحميد
الطكيؿ كعاصـ األحكؿ كخبلئؽ ال يحصكف خدـ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ عشر سنيف كدعا لو
فقاؿ الميـ أكثر مالو ككلده كأدخمو الجنة كاف يصمي فيطيؿ القياـ حتى تقطر قدماه دما ،مات
سنة ثبلث كتسعيف كقيؿ سنة اثنتيف كقيؿ سنة إحدل كقيؿ سنة تسعيف.
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اليـ كالحزف ،كالعجز كالكسؿ،
نزؿ ،فكنت أسمعو نا
كثير يقكؿ :الميـ إني أعكذ بؾ مف ّْ
الرجاؿُ.
كالبخؿ كالجبف ،كضمع الديف ،كغمبة ّْ

شر
كعف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـُّ :
ما في رجؿ ّّ
شح ىالع ،كجبف خالعِ.
قاؿ ابف القيـّ في شرحو لمحديث " :ىنا أمراف :أمر لفظي ،كأمر معنكم ،فأما
المفظيَّ :
َّ
ىمكعا ،كال
ىالعا ،كاليالع صاحبو ،كأكثر ما يسمى
فإنو كصؼ
ن
الشح بككنو ن

يقاؿ :ىالع لو .فإنو ال يتعدل كفيو كجياف :أحدىما :أنو عمى النسب ،كقكليـ :ليؿ
كشر قائـ ،كنيار صائـ ،كيكـ عاصؼ .كمُّو عند سيبكيو عمى النسب أم ذك
نائـّّ ،
كذا .كالثانيَّ :
أف المفظة غيرت عف بابيا؛ لبلزدكاج مع خالع ،كلو نظائر .كأما
الشح كالجبف أردل صفتيف في العبد ،كال سيما إذا كاف ُّ
فإف َّ
المعنكمَّ :
ىالعا ،أم
شحو ن
مم و
خالعا أم :قد خمع قمبو مف مكانو ،فبل سماحة ،كال شجاعة،
ؽ لو في اليمع ،كجبنو ن

ُ

ركاه النسائي في (سننو) جٖ /صِْٕ (الباب /االستعاذة مف غمبة الرجاؿ) ،الحديث رقـ

(َّٓٓ).
ِ

ركاه أبك داؤد في (سننو) جِ /صَِّ (الباب/الجرأة كالجبف) ،الحديث رقـ (ُِّٓ).

ّ

محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بف حريز الزرعي الدمشقي ،كمشيكر بابف القيـ الجكزية،

قيمان عمى الجكزية كمدب ار لشئكنيا ،كالجكزية ىي مدرسة
كأطمؽ عميو "ابف القيـ" ألف أباه كاف ٌ

بناىا محيي الديف بف الحافظ بسكؽ القمح بدمشؽ ،كلد في صفر سنة ُٗٔى ػُِِٗ-مػ ػ .قد

كمحدثيف حفٌاظ منيـ أبك بكر بف الدائـ كالشياب النابمسي
تتممذ عمى كبار كأساتذة عظاـ كفقياء
ٌ
أثر
كفاطمة بنت جكىر ،كق أر الفقو عمى المجد الحراني كابف تيمية ،كقد ترؾ ابف تيمية في نفسو نا

بميغا .ككاف باحثا ح انر ،كال يمتزـ رأم غيره كلك كاف ىذا الرأم رأم شيخو ابف تيمية ،كتكفي في
ن

ُّ رجب سنة ُٕٓىػ ػَُّٓ-ـ.
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كال نفع بمالو ،كال ببدنو ،كما يقاؿ :ال طعنة كال جفنة ،كال يطرد كال يشرد ،بؿ قد
قمعو كصغره كحقره كدساه الشح كالخكؼ كالطمع كالفزع"ُ.
كعف عقبة بف عامرِ رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
ّ
إف أنسابكـ ىذه ليست ً
بس و
ط ُّ
كسمـَّ :
ؼْ الصاع،
باب عمى أحد ،كانما أنتـ كلد آدـ ،ى

ب الرجؿ أف يككف فاح نشا
لـ تممؤكه ،ليس ألحد فضؿ إال بالديف أك عمؿ صالح ،ىح ٍس ي

ٓ
ِّ
جبانأ.
بذيا
ن
بخيبل ن

ُ

مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية – الدرر السنية( ،الباب /ذـ الجبف في القرآف كالسنة) ،ج،ُ/

صِّٓ/
ِ

عقبة بف عامر بف عبس بف مالؾ الجيني :أمير (َََ  ٖٓ -ق = َََ  ٕٖٔ -ـ) مف

الصحابة .كاف رديؼ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كشيد صفيف مع معاكية ،كحضر فتح مصر
مع عمرك بف العاص ككلي مصر سنة ْْ ق ،كعزؿ عنيا سنة ْٕ ككلي غزك البحر كمات
بمصر .كاف شجاعا فقييا شاع ار قارئا ،مف الرماة كىك أحد مف جمع القرآف .قاؿ ابف يكنس:
كمصحفو بمصر إلى أآلف (أم إلى عصر ابف يكنس) بخطو عمى غير تأليؼ مصحؼ عثماف،
كفي آخره :ككتبو عقبة ابف عامر بيده .لو ٓٓ حديثا .كفي القاىرة " مسجد عقبة بف عامر "
بجكار قبره.
َّبَّ :
ّ الس ُّ
ص ىد ير ىسبَّو ىي يسبُّو ىسٌبان :ىشتى ىمو؛ كسباب أىصمو ًم ٍف ىذلً ىؾ( .انظر :لساف العرب
الشتٍـ ،ىك يى ىك ىم ٍ
البف منظكر ،جُ /صْٓٓ).
استىطى َّ
ؼ طىفٌان كأىطى َّ
الشيء ىي ًط ُّ
ْ طفؼ :طى َّ
ؼ :ىدنا كتى َّ
ييأن كأىمكف( .انظر :لساف العرب البف
ؼ
ؼكٍ
ي
منظكر ،جٗ /صُِِ).
ٓ
م المّْ ىس ً
اف( .انظر :لساف العرب البف منظكر ،جُْ/
البذاء ،بًاٍل ىم ّْد :الفي ٍحش ،ىكفي ىبل هف ىبًذ ُّ
بذا :ى
صٗٔ).
ٔ

ركاه أحمد في (مسنده-الرسالة) جِٖ /صْٖٓ( ،الباب /عقبة بف عامر الجيني) ،الحديث

رقـ (ُُّّٕ).
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الشر كالحرماف مف الخير ،كالبعد مف منازؿ
قاؿ المناكم :أم يكفيو مف ّْ
األخيار ،كمقامات األبرار ككنو متصفنا بذلؾ ،أك ببعضو

ُ

كعف يعمى العامرمِ رضي ا﵀ عنو قاؿ :جاء الحسف كالحسيف يسعياف إلى
فضميما إليو ،كقاؿَّ :
إف الكلد مبخمة مجبنةّ أم :سبب
النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ،
َّ
لبخؿ األب كجبنو ،كيحمؿ أبكيو عمى البخؿ ،ككذلؾ عمى الجبفَّ ،
فإنو يتقاعد مف
الغزكات كالسرايا بسبب ح ّْ
ب األكالد ،كيمسؾ مالو ليـ.
ثانيا :دوافع الجبن
ألف َّ
الشخص الذم يعيش اإليماف با﵀
ضعؼ اإليماف كسكء
الظف با﵀ٌ :
ٌ
ُ .ي
ُّ
التككؿ عمى ا﵀ كالتصديؽ بكعده لف
كالثٌقة بو ،كينطمؽ في حياتو مف مكقع
يتردد أك يخاؼ أماـ الحكادث
يذكؽ طعـ ال ٌذلة كالميانة كالضعؼ ،كلف ٌ
ألنو يرل أف
الصعبة ،كلف يتزلزؿ أماـ
ٌ
التحديات ،كلف يياب أحدان مف األعداء ٌ
قدراتيـ محدكدة كال تعادؿ شيء أماـ قدرة ا﵀ المطمقة .فعف أمير المؤمنيف

ُ

فيض القدير ،دار الكتب العممية بيركت-لبناف ،ط ُُْٓ ،ُ/قُْٗٗ-ـ(،مصدر الكتاب:

المكتبة الشاممة ،القسـ :شركح الحديث) (الباب /الجزء ٓ) ،ج ،ٓ/ص.ْْٖ/
ِ

يعمى العامرم ىك يعمى بف مرة كىك يعمى بف مرة بف كىب بف جابر بف عتاب بف مالؾ بف

كعب بف عمرك بف سعد بف عكؼ بف ثقيؼ الثقفي ،كما قاؿ أبك مكسى كأبك عمر .كعتاب أخك
معتب جد عركة بف مسعكد بف معتب أسمـ كشيد مع النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ الحديبية كبايع
بيعة الرضكاف كشيد خيبر كالفتح كىكازف كالطائؼ .كقيؿ :إنو عامرم قالو أبك عمر ككاف مف
أفاضؿ أصحاب رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ أمره النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ يكـ الطائؼ
بقطع أعناب ثقيؼ .يكنى أبا المرازـ كأمو سيابة ككاف يعمى بف مرة مف أصحاب عمي ،سكف
الككفة كقيؿ :سكف البصرة كلو بيا دار .كقد قاؿ أبك أحمد العسكرم :يعمى العامرم بف مرة ىذا
غير يعمى بف مرة الثقفي كا﵀ أعمـ.
ّ

ركاه ابف ماجو في (سننو) جْ /صّّٔ (الباب/بر الكالد كاإلحساف إلى البنات) ،الحديث رقـ

(ّٔٔٔ).
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عمي رضي ا﵀ عنو :إف البخؿ كالجبف كالحرص غرائز شتى يجمعيا سكء
الظف با﵀ُ.
ٌ

ِ .ضعؼ َّ
النفس :مف أىـ خصائص اإلنساف الجباف ضعؼ نفسو كعجزىا عف
التذرع باألعذار
مكاجية الصعاب كالتحديات المختمفة ،لذا نراه يمجأ دائمان إلى ٌ

الكاىية ىربان مف المسؤكليات أك الكاجبات المطمكبة منو .عف أمير المؤمنيف
شدة الجبف مف عجز َّ
النفس كضعؼ اليقيف"ِ.
عمي رضي ا﵀ عنوٌ " :
ّ .الجيؿ كقمٌة المعرفة :حيث غالبان ما يسبب لئلنساف الخكؼ المكىكـ ،كما
أما عندما
يبلحظ في حالة خكؼ اإلنساف مف المكارد التي ال يعرفيا ٌ
جيدانٌ .

جيدان فإف حالة الخكؼ ستذىب مف نفسو تدريجيان.
تتضح لو الصكرة ٌ

ْ .طمب الراحة كالعافية :كىك مف أحد األسباب التي تككف منشأن لمخكؼ غير
ألف خكض أم معترؾ يتطمب مف اإلنساف أف ييقحـ نفسو في دكامة
المبررٌ ،
ٌ
مف المشاكؿ كالصعاب ،ما يعني أف يتخمى عف حظكظو مف الراحة.

الم َّرة غالبان ما تترؾ في
ٓ .اآلثار الناجمة عف خكض تجارب مؤلمة :فالحكادث ي

تترسخ في ذىنو كتحكؿ دكف
ألنيا
نفس اإلنساف حالةن مف الخكؼ ك ُّ
الرعب ٌ
ٌ
إقدامو عمى خكض تجارب جديدة.

ُ

بحار األنكار ،الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار ،تأليؼ :العبلمة محمد باقر المجمسي،

الناشر :احياء الكتب اإلسبلميةَُّْ ،قُّٖٗ -ـ ،تحقيؽ :الشيخ عبد الزىراء العمكم،
ج ،ْٕ/ص.ِّْ/
ِ

ميزاف الحكمة ،لمشيخ محمد الريشيرم ،الناشر :دار الحديث لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،طُ/

ُِِْىػ ،ج ،ُ/ص.َّٕ/
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تكخي الحذر :إف اإلفراط في سمكؾ طريؽ الحذر مف شأنو أف
ٔ .اإلفراط في ٌ
ألنو يدفع باإلنساف إلى تكقٌي ك ٌؿ ما يحتمؿ فيو الخطر،
يكرث الخكؼ أيضان ٌ
التردد كالخكؼ مف اإلقداـ دائمانُ.
فيعيش ٌ

ُ

دكافع الجبف كعبلجو ،مقاؿ في االنترنت .انظرwww.almaaref.org :
49

الفصل الثالث
منزلة الشجاعة والجبن في المجتمع
وفيو ثالثة مباحث وفي كل مبحث ثالثة مطالب :
المبحث األول :
فضل الشجاعة بين الناس في المجتمع وطرق اكتسابيا وضوابط استعماليا
وأسباب تقويتيا في القرآن الكريم.
المطمب األول :فضل الشجاعة بين الناس في المجتمع.
المطمب الثاني :طرق اكتساب الشجاعة وضوابط استعماليا.
المطمب الثالث :أسباب تقوية الشجاعة.
المبحث الثاني :
آثار الشجاعة والجبن عمى الفرد والمجتمع وأقوال السمف والعمماء فييما.
المطمب األول :آثار الشجاعة عمى الفرد والمجتمع.
المطمب الثاني :أقوال السمف والعمماء في الشجاعة.
المطمب الثالث :آثار الجبن عمى الفرد والمجتمع وأقوال السمف والعمماء فيو
المبحث الثالث :
منيج القرآن في الشجاعة وفوائدىا وصورىا وعناية المسممين األولين بيا
المطمب األول :منيج القرآن في الشجاعة.
المطمب الثاني :فوائد الشجاعة وصورىا.
المطمب الثالث :عناية المسممين األولين بالشجاعة.

المبحث األول
فضل الشجاعة بين الناس في المجتمع وطرق اكتسابيا وضوابط استعماليا
وأسباب تقويتيا في القرآن الكريم
المطمب األول :فضل الشجاعة بين الناس في المجتمع
الشجاعة ىي قكة في النفس يينشئيا اإليماف الصادؽ ،بثبات القمب كالثقة با﵀،

أساسا
فيخمك القمب مف الكىف الذم ىك حب الدنيا ككراىية المكت" ،كتقكـ الشجاعة
ن

في ضبط النفس عند مكاجية الخطر ،كفي الظركؼ األليمة ،كما تقكـ في مكاجية

الظمـ كالشر بالقكؿ كالفعؿ ،كفي التغمب عمى الصعكبات كاألخطار التي تتجاكز
المعتاد ،كفي احتماؿ أشد اآلالـ بصبر كثبات"

ُ

دائما بالخطر عمى الحياة ،كتطمب التضحية بالحياة الفردية
كالشجاعة تقترف ن

في سبيؿ إنقاذ الخير األسمى الذم ىك الديف كاألمة اإلسبلمية .كباستقراء آيات

القرآف الكريـ التي أمرت المسمميف بالقتاؿ كالثبات يكـ الزحؼ كمجابية األخطار يبيف
أنيا إنما أمرت بذلؾ في سبيؿ خير أعظـ مف الحياة ،كىك الديف.
يقكؿ ا﵀ تبارؾ كتعالى،ِ" ...      " :
كيقكؿ           " :
         

ُ

األخبلؽ النظرية لعبد الرحمف بدكم ،الناشر :ككالة المطبكعات-الككيت ،طُٕٗٓ ،ِ/ـ، .

ص ُٖٕ .
ِ

سكرة البقرةَُٗ :
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 ،ُ"كيقكؿ ،ِ" ...    ":كيقكؿ   ":
          
           
"       

ّ

كلكي نربي المسمـ الشجاع الذم ال يعرؼ الجبف عمينا أف نرسخ في أعماقو
اإليماف بالقيمة العميا لمديف كاألمة ،كبالقيمة المتكسطة لمحياة الفرديةْ .تمؾ طبيعة
اإليماف إذا تغمغؿ كاستكمف ،إنو يضفى عمى صاحبو قكة تنطبع في سمككو كمو ،فإذا
اضحا في
تكمـ كاف كاثقنا مف قكلو ،كاذا اشتغؿ كاف ر ن
اسخا في عممو ،كاذا اتجو كاف ك ن
مطمئنا إلى الفكرة التي تمؤل عقمو ،كالى العاطفة التي تعمر قمبو،
ىدفو ،كما داـ
ن
فقمما يعرؼ التردد سبيبلن إلى نفسو ،كقمما تزحزحو العكاصؼ العاتية عف مكقفو بؿ ال
عميو أف يقكؿ لمف حكلو"        
         
.ٓ"

ُ

سكرة النساءٕٔ :

ِ

سكرة النساءْٖ :

ّ

سكرة األنفاؿُٔ-ُٓ :

ْ

الفضائؿ الخمقية في اإلسبلـ ألحمد عبد الرحمف إبراىيـ ،دار الكفاء-القاىرة ،ُٖٗٗ ،ط، .ُ/

ص ُٕٓ .
ٓ

سكرة الزمرَْ-ّٗ :
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ىذه الميجة المقركنة بالتحدم ،كىذه الركح المستقمة في العمؿ ،كتمؾ الثقة
متميزا ،فيك يعاشر الناس
فيما يرل أنو الحؽ ...ذلؾ كمو يجعمو في الحياة رجؿ مبدأ
ن

عمى بصيرة مف أمره ،إف رآىـ عمى الصكاب تعاكف معيـ ،كاف كجدىـ مخطئيف،
نأل بنفسو ،كاستكحى ضميره كحدهُ .قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ " :ال يكف
أحدكـ إمعة .يقكؿ :أنا مع الناس .إف أحسف الناس أحسنت كاف أساءكا أسأت ،كلكف
كطّْنكا أنفسكـ إف أحسف الناس أف تحسنكا ،كاف أساءكا أف تجتنبكا إساءتيـِ.
مترددا في أمكره ،يحار في اختيار أصكبيا
إف اإلسبلـ يكره لممسمـ أف يككف
ن

كأسمميا ..قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ " :المؤمف القكم خير كأحب إلى ا﵀

مف المؤمف الضعيؼ ،كفي كؿ خير ،احرص عمى ما ينفعؾ كاستعف با﵀ كال تعجز،
كاف أصابؾ شيء فبل تقؿ :لك أني فعمت كذا لكاف كذا ،كلكف قؿ :قدر ا﵀ كما شاء
فعؿ فإف لك تفتح عمؿ الشيطافّ.

ُ

خمؽ المسمـ ،الشيخ محمد الغزالي ،صٓٗ( ،مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة ،القسـ :األخبلؽ

كاآلداب كالرقائؽ)
ِ

ركاه الترمذم ،انظر :مجمة مجمع الفقو االسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر االسبلمي بجدة،

المؤلؼ:

تصدر

عف

منظمة

االسبلمي

المؤتمر

بجدة،

(ممتقى

أىؿ

الحديث

( ،)http://www.ahlalhdeeth.comالباب :كيفية مكافحة المفاسد األخبلقية ،جْ/
صُُّٗ)
ّ

ركاه البخارم كمسمـ في (الجمع بيف الصحيحيف) جّ /صَِٕ (الباب /أفراد مسمـ) ،الحديث

رقـ (ُِِٔ).
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ومن أفضل الشجاعة :الصراحة في الحؽ ،ككتماف السر كحفظو ،كاإلقرار
بالخطأ كاالعتراؼ بو ،كاإلنصاؼ مف النفس ،كاالنتصار لمغير منيا ،كممكيا عند
الغضب ،كفي الحديث" :أفضؿ الجياد كممة حؽ عند سمطاف جائر"ُ.
كيقكؿ عبادة بف الصامتِ رضي ا﵀ عنو :بايعنا رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
كسمـ عمى السمع كالطاعة في العسر كاليسر ،كالمنشط كالمكره ،كعمى أثرة عمينا،
احا ،عندكـ مف ا﵀ فيو برىاف ،كعمى
كعمى أال ننازع األمر أىمو إال أف تركا نا
كفر بك ن
أف نقكؿ بالحؽ أينما كنا ال نخاؼ في ا﵀ لكمة الئـّ.

كثير
كليست الشجاعة مقصكرة عمى حمؿ السبلح كمشاىدة الحركب ،بؿ إف نا

مف األعماؿ اليكمية يحتاج إلى شجاعة ال تقؿ عف شجاعة الجنكد؛ فرجاؿ المطافئ

كاألطباء كعماؿ المناجـ كصيادك األسماؾ في البحار عند اشتداد الرياح كتبلطـ
األمكاج ،كالممرضات البلئي يتعرضف لؤلخطار بتمريض المصابيف باألمراض
المعدية كربانك السفف ،كؿ ىؤالء كأمثاليـ شجعاف يتحممكف األخطار كما يتحمؿ
الجنكد ،كيقابمكف الشدائد بصبر كثبات .كمف أكبر مظاىر الشجاعة حضكر الذىف

ُ

ركاه أبك داكد في (سننو)جْ /صُِٕ (باب /األمر كالنيي) رقـ الحديث ّْْٔ .انظر سنف

الترمذم كابف ماجة.
ِ

عبادة بف الصامت بف قيس االنصارم الخزرجي ،أبك الكليد (ّٖ ؽ ىػ  ّْ -ىػ = ٖٔٓ -

ْٓٔ ـ) صحابي ،مف المكصكفيف بالكرع .شيد العقبة ،ككاف أحد النقباء ،كبد ار كسائر المشاىد
ثـ حضر فتح مصر .كىك أكؿ مف كلي القضاء بفمسطيف ،ككاف مف سادات الصحابة .كمات
بالرممة أك ببيت المقدس .ركل ُُٖ حديثا اتفؽ البخارم كمسمـ عمى ستة منيا.
ّ

ركاه البخارم كمسمـ في (الجمع بيف الصحيحيف) جُ /صِٔٓ (الباب /أفراد مسمـ ) ،الحديث

رقـ (ٔٔٔ).
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عند الشدائد ،فشجاع مف إذا عراه خطب لـ يذىب برشده ،بؿ يقابمو برزانة كثبات
كيتصرؼ فيو بذىف حاضر كعقؿ غير مشتتُ.

ُ

كتاب األخبلؽ ألحمد أميف ،الناشر :كممات عربية لمترجمة كالنشر – القاىرةَُُِ ،ـ ،ص

َِٔ.
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المطمب الثاني :طرق اكتساب الشجاعة وضوابط استعماليا
أوال :طرق اكتساب الشجاعة
ال شؾ أف لمشجاعة طرؽ الكتسابيا كىذه طرؽ كثيرة ،كمف تمؾ الطرؽ ما
استبنطو العمماء مف تفسير إماـ القرطبيُ:
ُ .المجكء إلى ا﵀ بالدعاء كاإلكثار مف الذكر :قاؿ تعالى  " :
        
 ِ" لمعمماء في ىذا الذكر ثبلثة أقكاؿ:
األول :اذكركا ا﵀ عند جزع قمكبكـ ،فإف ذكره يعيف عمى الثبات في الشدائد.
الثاني :اثبتكا بقمكبكـ ،كاذكركه بألسنتكـ ،فإف القمب ال يسكف عند المقاء كيضطرب
المساف ،فأمر بالذكر حتى يثبت القمب عمى اليقيف ،كيثبت المساف عمى الذكر ،كيقكؿ
ما قالو أصحاب طالكت       ":
 .ّ"        كىذه
الحالة ال تككف إال عف قكة المعرفة ،كاتقاد البصيرة ،كىي َّ
اعة المحمكدة في
الش ىج ى

َّ
الناس.

ُ

ىك أبك عبدا﵀ محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ،المتكفى سنة ُٕٔ ق كلو عدة الكتب منيا

الجامع ألحكاـ القرآف.
ِ

سكرة األنفاؿْٓ :

ّ

سكرة البقرةَِٓ :
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الثالث :اذكركا ما عندكـ مف كعد ا﵀ لكـ في ابتياعو أنفسكـ كمثامنتو لكـُ.
ِ .ترسيخ عقيدة اإليماف بالقضاء كالقدر ،كأف اإلنساف لف يصيبو إال ما كتب ا﵀
لو.
ّ .ترسيخ عقيدة اإليماف باليكـ اآلخر.
ْ .غرس اليقيف بما أعده ا﵀ مف النعيـ في الجنة ،لمذيف يقاتمكف في سبيؿ ا﵀.
ٓ .التدريب العممي بدفع اإلنساف إلى المكاقؼ المحرجة ،التي ال يتخمص منيا إال
بأف يتشجع.
ٔ .االقتناع بأف معظـ مثيرات الجبف ،ال تعدك ككنيا مجرد أكىاـ ال حقيقة ليا.
ٕ .القدكة الحسنة كعرض مشاىد الشجعاف ،كذكر قصصيـ.
ٖ .إثارة دكافع التنافس ،كمكافأة األشجع بعطاءات مادية.

ِ

ثانيا :ضوابط استعمال َّ
اعة
الش َج َ

ُ .االستعانة بيا في طاعة ا﵀ ،كمف ذلؾ الجياد في سبيؿ ا﵀ :فيجب استعماؿ
َّ
ّْ
يقرب إلى ا﵀ سبحانو كتعالى ،مف مقارعة األعداء ،كاإلقداـ في
اعة فيما
الش ىج ى
ساحات الكغى في الجياد في سبيؿ ا﵀.

قاؿ ابف تيمية " :كمما ينبغي أف يعمـ أف َّ
اعةَّ ،إنما فضيمتيا في الديف
الش ىج ى
ألجؿ الجياد في سبيؿ ا﵀ ،كاال َّ
اعة إذا لـ يستعف بيا صاحبيا عمى الجياد
فالش ىج ى
ُ

انظر :الجامع ألحكاـ القرآف ألبي عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم

الخزرجي شمس الديف القرطبي (المتكفى ُٕٔ :ىػ) ،المحقؽ  :ىشاـ سمير البخارم ،دار عالـ
الكتب ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية ُِّْ ،ىػ ََِّ /ـ ،جٖ /صِّ.
ِ

مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية – الدرر السنية( ،الباب /كسائؿ اكتساب خمؽ الشجاعة) ،ج،ُ/

ص .ِِٖ/كانظر :األخبلؽ اإلسبلمية كأسسيا ،لعبد الرحمف حبنكة الميداني ،تاريخ إضافتو:
ُٓ  .)www.waqfeya.com/book.php?bid=884( ،ََِٖ / َُ /بتصرؼ ،جِ/
صٖٔٓ.
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كباال عميو إف استعاف بيا صاحبيا عمى طاعة الشيطاف،
في سبيؿ ا﵀ كانت َّ
إما ن
كا َّما غير نافعة لو إف استعمميا فيما ال يقربو إلى ا﵀ تعالى ،فشجاعة عمي ،كالزبير،
كخالد ،كأبي دجانة ،كالبراء بف مالؾ ،كأبي طمحة ،كغيرىـ مف شجعاف الصحابة َّإنما
صارت مف فضائميـ؛ الستعانتيـ بيا عمى الجياد في سبيؿ ا﵀َّ ،
فإنيـ بذلؾ استحقكا
فمعمكـ َّ
أف الجياد منو ما يككف بالقتاؿ
ما حمد ا﵀ بو المجاىديف ،كاذا كاف كذلؾ
ه
باليد ،كمنو ما يككف بالحجة كالبياف كالدعكةُ" ،قاؿ ا﵀ تعالى   " :
          
.ِ" 
في ىذه اآلية ،فأمر ا﵀ سبحانو كتعالى رسكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ أف
مكية نزلت بمكة قبؿ أف يياجر َّ
كبيرا ،كىذه السكرة َّ
النبي،
يجاىد الكفار بالقرآف
ن
جيادا ن
كقبؿ أف يؤمر بالقتاؿ ،كلـ يؤذف لو ،كاَّنما كاف ىذا الجياد بالعمـ كالقمب ،كالبياف
كالدعكة ال بالقتاؿ ،كأما القتاؿ فيحتاج إلى التدبير ،كالرأم ،كيحتاج إلى شجاعة
القمب ،كالى القتاؿ باليد ،كىك إلى الرأم ك َّ
اعة في القمب ،في الرأس المطاع،
الش ىج ى
أحكج منو إلى قكة البدف.

ِ .أف تككف في مكضعيا :ف يػي ٍق ًد يـ الشجاع في مكضع اإلقداـ ،كيثبت في مكضع
الثبات ،كيحجـ في مكضع اإلحجاـ.

ُ

مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية – الدرر السنية( ،الباب /ما يترتب عمى الشجاعة) ،ج،ُ/

ص .ِّٗ/كانظر :منياج السنة النبكية لشيخ اإلسبلـ بف تيمية ،المحقؽ :د .محمد رشاد سالـ،
الناشر :مؤسسة قرطبة  ،ط( ،ُ/جٖ /صّٔ)
ِ

سكرة الفرقافِٓ-ُٓ:
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كقاؿ ابف القيـ " :كلما كانت َّ
يما مف أخبلؽ النفس ترتب
الش ىج ى
اعة خمقنا كر ن

عمييا أربعة أمكر :كىي مظيرىا كثمرتيا ،اإلقداـ في مكضع اإلقداـ ،كاإلحجاـ في
مكضع اإلحجاـ ،كالثبات في مكضع الثبات ،كالزكاؿ في مكضع الزكاؿ .كضد ذلؾ
ّّ
مخؿ َّ
إما جبف ،كا َّما تيكر ،كأما خفة كطيش "ُ.
اعة ،كىك َّ
بالش ىج ى
الرأم
ّ .أف تقترف بالرأم الصحيح :قاؿ ابف القيـ " :كاذا اجتمع في الرجؿ َّ
ك َّ
اعة ،فيك الذم يصمح لتدبير الجيكش كسياسة أمر الحرب .ك َّ
الناس
الش ىج ى
فالرجؿ مف اجتمع لو أصالة الرأم
ثبلثة ،رجؿ ،كنصؼ رجؿ ،كال شيءَّ ،

ك َّ
المتنبيِ:
الش ىج ى
اعة ،فيذا الرجؿ الكامؿ ،كما قاؿ أحمد بف الحسيف ي
ش ِ
جاعة ُّ
الش ْج َع ِ
ان
َّأ
ْي قَ ْب َل َ
الر ُ
اجتَ َم َعا ِل َن ْف ٍ
س َم َّرةً
فَِإ َاا ىما ْ

َّما طَ َع َن الفَتَى أَ ْق َار َن َو
َولَ ُرب َ

ُ

ِ
الم ِح ُّل الثَّ ِاني
 ###ىو أ ََّو ٌل َوى َي َ
 ###بمَ َغ ْت ِم َن الع ْمي ِ
اء َك َّل َم َك ِ
ان
ََ
َ
اع ِن األَ ْق َر ِ
ان
ِ ###ب َّأ
الرْي قَ ْب َل تَطَ ُ

انظر :مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية – الدرر السنية( ،الباب /ما يترتب عمى الشجاعة) ،ج،ُ/

ص.ِّٗ/
ِ

أحمد بف الحسيف بف الحسف بف عبد الصمد الجعفي الككفي الكندم ،أبك الطيب المتنبي (َّّ

 ّْٓ ىػ = ُٓٗ  ٗٔٓ -ـ) الشاعر الحكيـ ،كأحد مفاخر األدب العربي ،كلو االمثاؿ السائرةكالحكـ البالغة كالمعاني المبتكرة كفي عمماء األدب مف يعده أشعر االسبلمييف .كلد بالككفة في
محمة تسمى (كندة) كالييا نسبتو كنشأ بالشاـ ،ثـ تنقؿ في البادية يطمب األدب كعمـ العربية كأياـ
الناس ،كقاؿ الشعر صبيا .ككتب (ديكاف شعر المتنبي-ط) فمشركح شركحا كافية ،كقد جمع
الصاحب ابف عباد لفخر الدكلة (نخبة مف أمثاؿ المتنبي كحكمو-ط) كتبارل الكتاب قديما كحديثا
في الكتابة عنو ،فألؼ الجرجاني (الكساطة بيف المتنبي كخصكمو–ط) كالثعالبي (أبك الطيب
المتنبي كما لو كما عميو  -ط).
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يقكؿ أحمد شكقيُ:
اع َة ِفي ال ُقمُ ِ
إِ َّن َّ
وب َك ِث ْي َرةٌ
الش َج َ

العقُ ِ
ول َقمِيال
ت ُ
َ ###و َو َج ْد ُ
ش ْج َع َ
ان ُ

كنصؼ الرجؿ ،كىك مف انفرد بأحد الكصفيف دكف اآلخر ،كالذم ىك ال
ِ
أيضا " :كصحة الرأم لقاح َّ
اعة،
شيء ،مف عرم مف الكصفيف
الش ىج ى
جميعا "  .كقاؿ ن
ن

فإذا اجتمعا كاف النصر كالظفر ،كاف قعدا فالخذالف كالخيبة ،كاف كجد الرأم ببل
شجاعة فالجبف كالعجز ،كاف حصمت َّ
اعة ببل رأم فالتَّيكر كالعطب ،كالصبر
الش ىج ى

لقاح البصيرة ،فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعيما ،قاؿ الحسف :إذا شئت أف ترل

صابر ال بصيرة لو رأيتو ،فإذا رأيت
نا
بصير ال صبر لو رأيتو ،كاذا شئت أف ترل
نا
بصير فذاؾ "ّ.
نا
صابر
نا

ُ

أحمد شكقي بف عمي بف أحمد شكقي(ُُُِّٖٓٓ-ىػ = ُُِّٖٖٔٗ-ـ) أشير شعراء

العصر األخير ،كيمقب بأمير الشعراء ،مكلده ككفاتو بالقاىرة ،كتب عف نفسو( :سمعت أبي يرد
أصمنا إلى االكراد فالعرب) نشأ في ظؿ البيت المالؾ بمصر ،كتعمـ في بعض المدارس
الحككمية ،كقضى سنتيف في قسـ الترجمة بمدرسة الحقكؽ ،كأرسمو الخديكم تكفيؽ سنة ُٕٖٖـ
إلى فرنسة ،فتابع دراسة الحقكؽ في مكنبميو ،كاطمع عمى األدب الفرنسي ،كعاد سنة ُُٖٗـ،
فعيف رئيسا لمقمـ االفرنجي في ديكاف الخديكم عباس حممي .كندب سنة ُٖٔٗـ لتمثيؿ الحككمة
المصرية في مؤتمر المستشرقيف بجنيؼ ،ككانت حياتو كميا (لمشعر) يستكحيو مف المشاىدات
كمف الحكادث مف آثاره (الشكقيات-ط) أربعة أجزاء ،كىك ديكاف شعره ،ك(دكؿ العرب-ط) نظـ،
ك(مصرع كميكباطرة-ط) قصة شعرية.
ِ

الفركسية لمحمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا﵀ ،دار األندلس ،السعكدية–حائؿ ،ط،ُ/

ُُْْق–ُّٗٗـ ،تحقيؽ :مشيكر بف حسف بف محمكد بف سمماف ،ص.َٓٓ/
ّ

مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية – الدرر السنية( ،الباب /ما يترتب عمى الشجاعة) ،ج،ُ/

ص .ِّٗ/كانظر :الفكائد البف القيـ ،صََِ/
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المطمب الثالث :أسباب تقوية الشجاعة
إف األخبلؽ بصفة عامة منيا ما ىك فطرم كمنيا ما ىك مكتسب ،كقد ذكر
العمماء العديد مف الكسائؿ النافعة الكتساب الشجاعة كتقكيتيا في نفكس أىميا كمف
ىذه الكسائؿ:
ُ .التمريف العممي ،كذلؾ بالتعرض لممكاقؼ الصعبة التي ال ييتخمص منيا إال
بالشجاعة.

ِ .اإلخبلص ﵀ تعالى كاإليماف بالقضاء كالقدر ،فإف المخمص الذم ال يريد إال
كجو ا﵀ تعالى كثكابو ال يبالي بمكـ البلئميف ،إذا كاف في ذلؾ رضا رب
العالميف .كمتى قكم إيماف العبد بقضاء ا﵀ كقدره عمـ أف الخمؽ ال يضركف كال
و
عندئذ يطمئف الفؤاد كيقكل القمب عمى كؿ
ينفعكف ،كأف نكاصييـ بيد ا﵀ تعالى،
قكؿ كفعؿ ينفع اإلقداـ عميو.
ّ .االطبلع عمى سير كقصص الشجعاف لبلقتداء كمحاكلة التشبو بيـ.
ْ .مكافأة الشجعاف عف طريؽ العطاءات المادية كالثناء كالتمجيد كىي مف أعظـ
الكسائؿ في التربية بشكؿ عاـ كالسيما اكتساب الفضائؿ الخمقية.
ٓ .التربية اإلسبلمية تيكسب الشجاعة كتقكييا ،ىي أىـ األسباب كالكسائؿ كىي
أمراف:
أوال :القرآن الكريم ,إذا نظرنا إلى آيات القرآف الكريـ كأساليب المصطفى
شجعانا ييقدمكف كال
صمى ا﵀ عميو كسمـ لكجدنا أنيا تخرج عند االلتزاـ بيا أبطاالن
ن
يحجمكف ،يقتحمكف األىكاؿ برباطة جأش كثبات قمب .فياىك القرآف يخاطب األمة:

"   " .ُ"...      

ُ

سكرة األنفاؿْٓ :
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   " .ُ"        
          
 .ِ"           كغيرىا
الكثير مف اآليات التي إف عاش المسمـ في ظميا تشجع كقكم قمبو.
ثانيا :سنة النبي صمى ا﵀ عميو وسمم ،فيي خير شاىد عمى المعنى الذم
أردناه ،كيكفي أف ىذا الجيؿ الذم تربى عمى عينو صمى ا﵀ عميو كسمـ قد اكتسب
مف خمؽ الشجاعة ما فاؽ بو كؿ الشجعاف.
كقد كاف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قدكتيـ في ىذا الخمؽ العظيـ ،فعف
أنس بف مالؾ رضي ا﵀ عنو قاؿ :كاف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ أحسف الناس
كأشجع ا لناس كأجكد الناس ،كلقد فزع أىؿ المدينة فكاف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ
سبقيـ عمى فرس ،ىكقىا ىؿ :ىك ىج ٍدىناهي ىب ٍح نرا".

ّ

كقد تعرض لممكاقؼ الجساـ كالخطكب العظاـ فما الف كال أصابو ضعؼ أك
خكر .نراه في غزكة أحد كقد انفض أكثر الناس مف حكلو ككاف ىدفنا لسياـ
المشركيف كسيكفيـ  ،كمع ذلؾ يبرز كينادم عمى المسمميف بنفسو رغـ ما يحممو ىذا
ُ

سكرة األنفاؿُٔ-ُٓ :

ِ

سكرة النساءَُْ :

ّ

ركاه البخارم في (صحيحو) جْ /صِِ (الباب/الشجاعة في الحرب كالجبف) ،الحديث رقـ

(َِِٖ).
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المكقؼ مف تعريضو لمخطر لكنو شجاع يقدـ كال يبالي كمثؿ ىذا ما كاف منو في
غزكة حنيف حيف انيزـ المسممكف في بداية المعركة فنادل عمييـ فاجتمعكا إليو ثـ
كاف النصر .كيكفي في الداللة عمى شجاعتو قكؿ البراء بف مالؾُ رضي ا﵀ عنو:
" كنا كا﵀ إذا احمر البأس نتقي بو ،كاف الشجاع منا لمذم ييحاذم بو يعني

النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ "

ُ

ِ

البراء بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ النجارم الخزرجي (َِىػ  ُْٔ -ـ) صحابي ،مف

أشجع الناس ،شيد أحدا كما بعدىا مع رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ككتب عمر إلى عمالو:
(ال تستعممكا البراء عمى جيش مف جيكش المسمميف فانو ميمكة ،يقدـ بيـ!) ككاف في مظيره
(ضعيفا متضعفا) قتؿ مئة شخص مبارزة ،عدا مف قتؿ في المعارؾ .نقؿ ابف الجكزم (أف
المسميف انتيكا إلى حائط قد أغمؽ بابو ،فيو رجاؿ مف المشركيف ،فجمس البراء بف مالؾ عمى
ترس ،كقاؿ :ارفعكني برماحكـ فألقكني إلييـ ،ففعمكا ،فأدرككه كقد قتؿ منيـ عشرة) ككاف عمى
ميمنة أبي مكسى االشعرم يكـ فتح (تستر) فاستشيد عمى بابيا الشرقي كقبره فييا كىك أخك أنس
بف مالؾ.
ِ

ركاه مسمـ في (صحيحو) جّ /صَُُْ (الباب/غزكة حنيف) ،الحديث رقـ (ُٕٕٔ).
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ُ
عمي
كلقد تأسى بو أصحابو  ،فيذا أبك بكر أشجع األمة بعد نبييا يقكؿ فيو ّّ

رضي ا﵀ عنو حيف سأؿ الناس :مف أشجع الناس؟ فقالكا :أنت ،فقاؿ :أما إنو ما
صرعني أحد إال غمبتو ،لكنو أبك بكر ."...إنيا شيادة مف أحد أشجع فكارس األمة
عمي بف أبي طالب ّْ
لصديؽ األمة بأنو أشجع الناس ،كما يدؿ عمى شجاعة الصديؽ
ّّ
ثباتو كرباطة جأشو عند كفاة رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،ككذلؾ تصميمو عمى
محاربة المرتديف كمانعي الزكاة ،كغيرىا مف المكاقؼ العظيمة الدالة عمى شجاعتو.
ككذلؾ كاف أصحاب محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ ،قيؿ لعمي بف أبي طالبِ:
إذا جالت الخيؿ ،فأيف نطمبؾ ؟ قاؿ :حيث تركتمكني ،فمف فرط شجاعتو ال يتزحزح
عف مكانو كال يتراجع .ككاف يقكؿ :كالذم نفس أبي طالب بيده أللؼ ضربة بالسيؼ

ُ

عبد ا﵀ بف عثماف بف عامر القرشي التيمي ،أبك بكر الص ّْ
ّْديؽ بف أبي قي ىحافىة ،خميفة رسكؿ ا﵀

صمى ا﵀ عميو كسمـ ،أمو أـ الخير ،سممى بنت صخر ،كلد بعد الفيؿ بسنتيف كستة أشير .كاف

أكؿ مف آمف مف الرجاؿ ،لقب بعتيؽ كأنفؽ أمكالو عمى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كفي سبيؿ
ا﵀ .كىك المشار إليو في قكلو تعالى " :ثىانً ىي اثٍىن ٍي ًف إً ٍذ يى ىما ًفي اٍل ىغ ًار("...التكبة .)َْ :أكؿ خميفة
بعد رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ أـ المسمميف في مرض مكت رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
كسمـ .صحب النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ سنة قبؿ البعثة كسبؽ إلى اإليماف بو كاستمر معو
طكؿ إقامتو بمكة ،كرافقو في اليجرة ،كفي الغار كفي المشاىد كميا ،ككانت الراية معو يكـ تبكؾ.
كانت خبلفتو رضي ا﵀ عنو سنتيف ،كقاتؿ أىؿ الردة الذيف منعكا الزكاة ،كتكفي رضي ا﵀ عنو
في ذم القعدة سنة ثبلث عشرة لميجرة.
ِ

عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ اإلماـ أبك الحسف الياشمي أمير المؤمنيف كأحد

السابقيف األكليف ،فضائمو أكثر مف أف تحصى كمناقبو أعظـ مف أف تستقصى ،ركينا عف أبي
عبد الرحمف السممي أنو قاؿ :ما رأيت ابف أنثى أق أر لكتاب ا﵀ تعالى مف عمي ،كأجمع المسممكف
عمى أنو قتؿ شييدان يكـ قتؿ ،ضربو عبد الرحمف بف ممجـ صبيحة سابع عشر شير رمضاف سنة
أربعيف مف اليجرة بالككفة كىك ابف ثماف كخمسيف سنة رضي ا﵀ عنو.
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عمي مف مكتة عمى فراش .كقاؿ بعض العرب :ما لقينا كتيبة فييا عمي إال
أىكف َّ
أكصى بعضنا عمى بعض.
كىذا سيؼ ا﵀ خالد بف الكليدُ رضي ا﵀ عنو كأرضاه ،رجؿ مف أشجع
الشجعاف بمغ مف شجاعتو أف ييجـ عمى قائد جيش العدك كيختطفو مف بيف جنكده
كذلؾ في معركة عيف التمر حيث كاف عمى قكات نصارل العرب عقة بف أبي عقة،
َّ
ككؿ خالد بنفسو حكامي مف جانبيو كقاؿ ليـ :اكفكني ما عنده فإني حام هؿ عميو،

كبينما عقَّة مشغكؿ بتسكية صفكفو إذ بخالد رضي ا﵀ عنو يتقدـ كحكلو عشرة مف

أسير إلى صفكؼ المسمميف كقد
جنده نحك عقَّة يحتضنو ثـ يحممو كالبرؽ كيعكد بو نا

تجمدت الدماء في عركؽ المتنصرة حيف رأك ىذا المشيد الرىيب فمـ يتحممكا
الصدمة كالذكا بالفرار ،كركب المسممكف أكتافيـ يقتمكف كيأسركف .أرأيت شجاعة

كيذه؟!ِ.

ُ

خالد بف الكليد بف المغيرة المخزكمي القرشي(ُِ ىػ  ِْٔ -ـ) ،سيؼ ا﵀ الفاتح الكبير،

الصحابي .كاف مف أشراؼ قريش في الجاىمية ،يمي أعنة الخيؿ ،كشيد مع مشركييـ حركب
اإلسبلـ إلى عمرة الحديبية ،كأسمـ قبؿ فتح مكة (ىك كعمرك بف العاص) سنة ٕ ى ػػ .فسر بو
رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ككاله الخيؿ .كلما كلي أبك بكر كجيو لقتاؿ مسيممة كمف ارتد مف
أعراب نجد ،ثـ سيره إلى العراؽ سنة ُِ ىػ ،ففتح الحيرة كجانبا عظيما منو كحكلو إلى الشاـ
كجعمو أمير مف فييا مف االمراء ،كلما كلي عمر عزلو عف قيادة الجيكش بالشاـ ككلي أبا عبيدة
بف الجراح ،فمـ يثف ذلؾ مف عزمو ،كاستمر يقاتؿ بيف يدم أبي عبيدة إلى أف تـ ليما الفتح (سنة
ُْ ىػ ،فرحؿ إلى المدينة ،فدعاه عمر ليكليو ،فأبى .كمات بحمص (في سكرية) كقيؿ بالمدينة.
كاف مظف ار خطيبان فصيحا .يشبو عمر بف الخطاب في خمقو كصفتو .قاؿ أبك بكر :عجزت
النساء أف يمدف مثؿ خالد!
ِ

الشجاعة لماىر السيد ،مكقع مقاالت إسبلـ كيب(http://articles.islamweb.net) ،
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   " :كما ليـ ال يككنكف كذلؾ كقد أيقنكا بقكؿ ا﵀ تعالى
        
          
          
.ُ"        

ُُُ :سكرة التكبة
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ُ

المبحث الثاني
آثار الشجاعة والجبن عمى الفرد والمجتمع وأقوال السمف والعمماء فييما
المطمب األول :آثار الشجاعة عمى الفرد والمجتمع
الجبف ّّ
ّْ
الشجاعة ّّ
ّْ
كبالذؿ مصركفنا
كمقصكدا،
مطمكبا
بالعز
ذؿ ،ككفى
ن
عز ك ٍ
ن

غكبا ،كالشجاع يم َّ
حبب إلى جميع الناس حتَّى إلى أعدائو ،كالجباف يمبغض
عنو كمر ن
حتى إلى أعمامو.

الشجاعة تىجع يؿ اإلنساف ي ً
ك َّ
َّ
كيتكمَّـ بالصّْدؽ ،كبيا ىيأمر
نطؽ
بالحؽ ،ى
ى
بالمعركؼ ،كينيى عف المن ىكر؛ كما قاؿ الرسكؿ صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ " :يق ًؿ الحؽ

كلك كاف يم ِّار "ُ ،كقاؿ صمى ا﵀ عميو كسمَّـ " :مف رأل منكـ من ىك نراّْ ،
فميغيره بيده ،فإف

ِ
كيقكؿ النبي
لـ يستطع فبمسانو ،فإف لـ يستطع فبقمبو ،كذلؾ أضعؼ اإليماف "  ،ى
صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ " :سيّْد الشيداء حمزة بف عبدالمطمب ،كرجؿ قاـ إلى إماـ

فأمره كنياه ،فقتىمو"ّ.
جائر ،ى
كقد َّ
عد الرسكؿ صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ كممة الحؽ عند السمطاف الجائر مف
عد وؿ عند سمطاف
أفضؿ الجياد ،فقاؿ صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ " :أفضؿ الجياد كممة ٍ

جائر أك أمير و
جائر "ْ.

ُ

كصححو ،رقـ الحديث (ُّٔ) .انظر :بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ البف حجر
ركاه ابف حباف
ٌ

ِ

ركاه مسمـ في (صحيحو) جُ /صٗٔ /رقـ الحديث(ٖٕ)

ّ

(مسنده) جُ /صُٕٖ (باب/ركاية أبي ينعيـ).
ركاه أبك حنيفة في ي
ركاه أبك داكد في (سننو) (باب /حديث أبي سعيد الخدرم) ،كصحَّحو األلباني ،رقـ الحديث

العسقبلني ،جُ /صِّٔ

ْ

(ّْْْ) ،انظر :سنف الترمذم(ُِْٕ) ،كانظر يسنف ابف ماجو (َُُْ(.
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ومن آثار الشجاعة:
ُ .كبر النفس :كىك االستيانة باليسير كاالقتدار عمى حمؿ الكرائو فصاحبو أبدا
يؤىؿ نفسو لؤلمكر العظاـ مع استخفافو ليا.
ِ .النجدة :كىي ثقة النفس عند المخاكؼ حتى ال يخامرىا جزع.
ّ .عظم اليمة :كىي فضيمة لمنفس تحتمؿ بيا سعادة الجد كضدىا حتى الشدائد
التي تككف عند المكت.
ْ .الثبات :كىك فضيمة لمنفس تقكل بيا عمى احتماؿ اآلالـ كمقاكمتيا في
األىكاؿ خاصة.
ٓ .الحمم :كىك فضيمة لمنفس تكسبيا الطمأنينة فبل تككف شغبة كال يحركيا
الغضب بسيكلة كسرعة.
ٔ .السكون :كىك عدـ الطيش فيك إما عند الخصكمات كاما في الحركب التي
يذب بيا عف الحريـ أك عف الشريعة .كىك قكة لمنفس تقسر حركتيا في ىذه
األحكاؿ لشدتيا.
ٕ .الشيامة :كىي الحرص عمى األعماؿ العظاـ تكقعا لؤلحدكثة الجميمة.
ٖ .احتمال الكد :كىك قكة لمنفس بيا تستعمؿ آالت البدف في األمكر الحسية
بالتمريف كحسف العادةُ.

ُ

انظر :تيذيب األخبلؽ البف مسككيو ،صُٖ ،بتصرؼ
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المطمب الثاني :أقوال السمف والعمماء في الشجاعة
قاؿ أبك بكر رضي ا﵀ تعالى عنو لخالد بف الكليد " :احرص عمى المكت،
تكىب لؾ الحياة "ُ .كقاؿ عمر بف الخطاب رضي ا﵀ عنو " :الجبف ك َّ
اعة
الش ىج ى
غرائز في َّ
الناس ،تمقى الرجؿ يقاتؿ عمف ال يعرؼ ،كتمقى الرجؿ يفر عف أبيو "ِ.

كخطب عبد ا﵀ بف الزبير رضي ا﵀ عنوَّ ،
الناس لما بمغو قتؿ أخيو مصعب،
فقاؿ " :إف يقتؿ فقد قتؿ أبكه ،كأخكه ،كعمو ،إنا كا﵀ ال نمكت حتفناّ ،كلكف نمكت
قعصا بأطراؼ الرماح ،كمكتنا تحت ظبلؿ السيكؼ ،كاف يقتؿ مصعب َّ
فإف في آؿ
ن

الزبير خمفنا منو "ْ.

ككتب زياد إلى ابف عباس رضي ا﵀ عنو " :أف صؼ لي َّ
اعة ،كالجبف،
الش ىج ى
كالجكد ،كالبخؿ ،فكتب إليو :كتبت تسألني عف طبائع ،يرّْكبت في اإلنساف تركيب
الجكارح ،اعمـ َّ
أف الشجاع يقاتؿ عمف ال يعرفو ،كالجباف يفر عف عرسو ،كأف الجكاد
يعطي مف ال يمزمو ،كأف البخيؿ يمسؾ عف نفسو "ٓ.

ُ

مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية – الدرر السنية( ،الباب /ما قيؿ في الشجاعة) ،ج ،ُ/ص.ِٕٔ/

كانظر :العقد الفريد البف عبد ربو ،جُ /صِٗ
ِ

مكارـ األخبلؽ ،البف أبي الدنيا-عبد ا﵀ بف محمد أبك بكر القرشي ،مكتبة القرآف  -القاىرة ،

ُُُْ – َُٗٗ ،تحقيؽ  :مجدم السيد إبراىيـ ،ص َٕ
ّ
ض ٍر وب ىكىال قى ٍت وؿ،
ت ،ىك ىج ٍم يعوي يحتي ه
ات في ىبل هف ىحتٍ ى
الحتٍ ي
كؼ ،ىكقى ٍك يؿ اٍل ىع ىر ًب :ىم ى
ؼ :اٍل ىم ٍك ي
ؼ أىنفو أىم بً ىبل ى
ى
ات فى ٍجأىةن( .انظر :لساف العرب البف منظكر ،جٗ /صّٖ)
ىكًق ى
يؿ :إً ىذا ىم ى
ْ

العقد

الفريد

البف

عبد

ربو

األندلسي(مصدر

الكتاب:

مكقع

الكراؽ ،)http://www.alwarraq.comجُ /صَُُ
ٓ

نياية األرب في فنكف األدب لشياب الديف أحمد بف عبد الكىاب النكيرم ،دار الكتب العممية-

بيركت  /لبناف  ُِْْ -ىػ  ََِْ -ـ ،ط ،ُ/تحقيؽ :مفيد قمحية كجماعة ،جّ /صّْٕ
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كقالكا " :حد َّ
اعة سعة الصدر ،باإلقداـ عمى األمكر المتمفة "ُ.
الش ىج ى
كسئؿ بعضيـ عف َّ
اعة فقاؿ " :جبمَّة و
أبية ،قيؿ لو :فما َّ
نفس َّ
النجدة؟
الش ىج ى

قاؿ :ثقة النفس عند استرساليا إلى المكت ،حتى تحمد بفعميا دكف خكؼ "ِ .كقيؿ
لبعضيـ " :ما َّ
اعة؟ فقاؿ :صبر ساعة "ّ.
الش ىج ى
كقاؿ بعض أىؿ التجارب " :الرجاؿ ثبلثة :فارس ،كشجاع ،كبطؿ ،فالفارس:
الذم يشد إذا شدكا ،كالشجاع :الداعي إلى البراز كالمجيب داعيو ،كالبطؿ :الحامي
لظيكر القكـ إذا كلَّكا " .قاؿ يعقكب بف السكيت في كتاب "األلفاظ" " :العرب تجعؿ
َّ
اعة في أربع طبقات ،تقكؿ :رج هؿ شجاعه ،فإذا كاف فكؽ ذلؾ ،قالكا :بط هؿ ،فإذا
الش ىج ى

كاف فكؽ ذلؾ ،قالكا :بيمةه ،فإذا كاف فكؽ ذلؾ ،قالكا :أىٍليس "ْ.

كقاؿ بعض الحكماء " :جسـ الحربَّ :
اعة ،كقمبيا :التدبير ،كلسانيا:
الش ىج ى

المكيدة ،كجناحيا :الطاعة ،كقائدىا :الرفؽ ،كسائقيا :النصر "ٓ.

كقاؿ عمرك بف معد يكرب " :الفزعات ثبلثة :فمف كانت فزعتو في رجميو،
فذاؾ الذم ال تقمو رجبله ،كمف كانت فزعتو في رأسو ،فذاؾ الذم يفر عف أبكيو،
كمف كانت فزعتو في قمبو ،فذاؾ الذم ال يقاتؿ "ٔ.

ُ

مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية – الدرر السنية( ،الباب /ما قيؿ في الشجاعة) ،ج ،ُ/صِٕٔ/

ِ

المرجع السابؽ ،ج ،ُ/صِٕٔ/

ّ

المرجع السابؽ ،ج ،ُ/صِٕٔ/

ْ

المرجع السابؽ ،ج ،ُ/صِٕٔ/

ٓ

المرجع السابؽ ،ج ،ُ/صِٕٔ/

ٔ

الفركسية البف القيـ ،ص ُْٗ
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كقاؿ ابف تيمية " :كلما كاف صبلح بني آدـ ال يتـ في دينيـ كدنياىـ إال
َّ
اعة كالكرـَّ ،بيف ا﵀ سبحانو َّأنو مف تكلى عنو بترؾ الجياد بنفسو ،أبدؿ ا﵀ بو
بالش ىج ى
مف يقكـ بذلؾ ،كمف تكلَّى عنو بإنفاؽ مالو ،أبدؿ ا﵀ بو مف يقكـ بذلؾ "ُ.
كقاؿ ابف القيـ " :الجبف ك َّ
اعة غرائز كأخبلؽ ،فالجباف يفر عف عرسو،
الش ىج ى

عمف ال يعرفو .كما قاؿ الشاعر:
كالشجاع يقاتؿ َّ

ويحمي شجاع القوم من ال يناسبو

يفر جبان القوم من أم نفسو

كالشجاع ضد البخيؿ؛ ألف البخيؿ يضف بمالو ،كالشجاع يجكد بنفسو ،كما
قاؿ القائؿ:
كم بين قوم َّإنما نفقاتيم

مال وقوم ينفقون نفوسا"ِ.

كقاؿ الذىبي رحمو ا﵀َّ " :
اعة كالسخاء أخكاف ،فمف لـ يجد بمالو ،فمف
الش ىج ى

يجكد بنفسو " .كقاؿ الذىبي أيضا " :ال ينبغي أف يقدـ الجيش إال الرجؿ ذك البسالة

كالنجدة كالشجاعة كالجرأة  ،ثابت الجأش ،صارـ القمب صادؽ البأس ،ممف قد تكسط
الحركب كمارس الرجاؿ كمارسكه ،كنازؿ األقراف كقارع األبطاؿ ،عارفا بمكاضع
الفرص ،خبي ار بمكاقع القمب كالميمنة كالميسرة .فإنو إف كاف كذلؾ كصدر الكؿ عف

ُ

االستقامة ألحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباس ،الناشر  :جامعة اإلماـ محمد

بف سعكد  -المدينة المنكرة ،ط ،َُّْ ، ُ/تحقيؽ  :د .محمد رشاد سالـ ،جِ /صِٗٔ
ِ

الفركسية البف القيـ ،ص ُْٗ
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رأيو كانكا جميعا كأنيـ مثمو"ُ .كقيؿ :الشجاع محبب حتى إلى عدكه  ،كالجباف
مبغض حتى إلى أموِ.
وقالت الحكماء:
أصؿ الخيرات كميا في ثبات القمب ،كمنو تستمد جميع الفضائؿ كىك الثبكت
كالقكة عمى ما يكجبو العدؿ كالعمـ ،كالشجاعة غريزة يجمعيا حسف الظف با﵀
تعالىّ.
وقال بعضيم:
ليس الشجاع الاي يحمي فريستو  ---عند القتال و نار الحرب تشتعل
لكن من رد طرفاً أو ثنى وط ارً

ُ

 ---عن الحرام فاالك الفارس البطل

4

سير أعبلـ النببلء لشمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي

(المتكفى ْٕٖ :ىػ) ،المحقؽ :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ،الناشر:
مؤسسة الرسالة ،ط َُْٓ ، ّ/ىػ  ُٖٗٓ /ـ ،جُٗ /صِّٓ
ِ

الشجاعة لماىر السيد ،مكقع مقاالت إسبلـ كيب(http://articles.islamweb.net) ،

ّ

المرجع السابؽ

ْ

المرجع السابؽ
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المطمب الثالث :آثار الجبن عمى الفرد والمجتمع وأقوال السمف والعمماء فيو
أوال :آثار الجبن عمى الفرد والمجتمع
قد ثبت أف الجبف خمؽ مف أخبلؽ الذميمة كال شؾ أف لو آثار كمضار عمى
الفرد كالمجتمع ،كمف ما ذكره العمماء ما يميُ:
ُ .إىانة النفس ،كسكء العيش ،كطمع طبقات األنذاؿ كغيرىـ.
ِ .قمة الثبات كالصبر ،في المكاطف التي يجب فييا الثبات.
َّّ .أنو سبب لمكسؿ ،كمحبة الراحة؛ المذيف ىما سببا ّْ
كؿ رذيمة.
ْ .االستحذاء لك ّْؿ أحد ،كالرضى ّْ
بكؿ رذيمة كضيـ
ٓ .الدخكؿ تحت ّْ
كؿ فضيحة في النفس كاألىؿ كالماؿ.
كؿ ظمـ مف ّْ
كؿ قبيحة فاحشة مف الشتـ كالقذؼ ،كاحتماؿ ّْ
ٔ .سماع ّْ
كؿ معامؿ،
كقمة األنفة مما يأنؼ منو الناس.
ٕ .الجباف يسيء َّ
الظف با﵀.
ٖ .أف ما يكجبو الجبف مف الفرار في الجياد في سبيؿ ا﵀ ىك مف الكبائر
المكجبة لمنار.

ُ

مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية – الدرر السنية( ،الباب /أقكاؿ السمؼ كالعمماء في ذـ الجبف)،

ج ،ِ/صُُٗ/
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ثانيا :أقوال السمف والعمماء في الجبن
قاؿ عمر بف الخطابُ رضي ا﵀ عنو " :كرـ المؤمف تقكاه ،كدينو حسبو،
يفر عف أبيو
كمركءتو خمقو ،كالجرأة كالجبف غرائز يضعيا ا﵀ حيث شاء ،فالجباف ُّ
كأمو ،كالجرمء يقاتؿ عما ال يؤكب بو إلى رحمو ،كالقتؿ حتؼ مف الحتكؼ ،كالشييد
مف احتسب نفسو عمى ا﵀"ِ.
كقالت عائشةّ رضي ا﵀ عنياَّ " :
إف ﵀ خمقنا ،قمكبيـ كقمكب الطير ،كمما

ُ

ىك عمر بف الخطاب بف نفيؿ بف عبد العزل بف رباح بف عبد ا﵀ بف قرط بف رزاح بتقديـ

الراء عمى الزام بف عدم بف كعب بف لؤم بف غالب بف فير القرشي العدكم أمير المؤمنيف أبك
حفص رضي ا﵀ عنو كردت الراكية عنو في حركؼ القرآف كقاؿ أبك العالية الرياحي  :قرأت
القرآف عمى عمر أربع مرات كأكمت معو المحـ ركاه جماعة مف الثقات .كمناقبو أعظـ مف أف
تذكر ركينا عف عمي رضي ا﵀ عنو قاؿ  :كنت عند رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ فأقبؿ أبك
بكر كعمر فقاؿ  :يا عمي ىذاف سيدا كيكؿ أىؿ الجنة مف األكليف كاآلخريف إال النبييف
كالمرسميف ال تخبرىما يا عمي قاؿ  :فما أخبرتيما حتى ماتا .كاستشيد رضي ا﵀ عنو يكـ
األربعاء ألربع بقيف مف ذم الحجة سنة ثبلث كعشريف .ككانت خبلفتو عشر سنيف كستة أشير
كعشرة أياـ.
ِ

ركاه مالؾ في (المكطأ) جّ /صٗٓٔ(رقـ الحديث.)ُُٖٔ/

ّ

عائشة بنت أبي بكر الصديؽ عبد ا﵀ بف عثماف ،مف قريش (ٗىػٖٓ-ىػ = ُّٕٖٔٔ-ـ)

أفقو نساء المسمميف كأعمميف بالديف كاألدب ،ككانت تكنى بأـ عبد ا﵀ ،تزكجيا النبي صمى ا﵀
عميو كسمـ في السنة الثانية بعد اليجرة ،فكانت أحب نسائو إليو ،كأكثرىف ركاية لمحديث عنو،
كليا خطب كمكاقؼ .كما كاف يحدث ليا أمر إال أنشدت فيو شع ار ،ككاف أكابر الصحابة
يسألكنيا عف الفرائض فتجيبيـ .كتكفيت في المدينة ،كركم عنيا َُِِ أحاديث .كلبدر الديف
الزركشي كتاب (االجابة لما استدركتو عائشة عمى الصحابة  -ط) كلسعيد االفغاني (عائشة
كالسياسة  -ط) كلزاىية مصطفى قدكرة (عائشة أـ المؤمنيف  -ط).
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فأؼ لمجبناءٍّ ،
خفقت الريح خفقت معياٍّ ،
أؼ لمجبناء"ُ.
كقاؿ خالد بف الكليد " :حضرت كذا ككذا زحفنا في الجاىمية كاإلسبلـ ،كما في
جسدم مكضع إال كفيو طعنة برمح أك ضربة بسيؼ ،كىا أنا ذا أمكت عمى فراشي،
فبل نامت أعيف الجبناء "ِ.
فإف الجميع يتمادحكف َّ
جاعة كالكرـ ،حتى َّ
كقاؿ ابف تيميةَّ " :
إف ذلؾ
بالش ى

يتذامكف بالبخؿ كالجبف "ّ.
عامة ما يمدح بو الشعراء ممدكحييـ في شعرىـ ،ككذلؾ ُّ

كقاؿ ابف القيـ " :كالجبف كالبخؿ قريناف؛ ألنيما عدـ النفع بالماؿ كالبدف،
كىما مف أسباب األلـ؛ َّ
ألف الجباف تفكتو محبكبات كمفرحات كممذكذات عظيمة ،ال
تناؿ إال بالبذؿ ك َّ
أيضا ،فيذاف الخمقاف مف أعظـ
اعة ،كالبخؿ يحكؿ بينو دكنيا ن
الش ىج ى
أسباب اآلالـ "ْ.

ُ

انظر :الفتنة في عيد الصحابة لعمي بف نايؼ الشحكد ،جُ ،صّْٖ (باب/الفتنة في عيد

الصحابة محققا جاى از )( .مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة ،القسـ  :كتب التاريخ).
ِ

انظر :المغازم لمحمد بف عمر بف كاقد السيمي الكاقدم( ،مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة-

مكقع الكراؽ  ،http://www.alwarraq.comالقسـ :كتب التاريخ) ،صْٖٖ .كتاريخ دمشؽ
البف عساكر ،جُٔ /صِّٕ ،كالمنتظـ البف الجكزم ،جْ /صُّٔ.
ّ

انظر :االستقامة البف تيمية بتصرؼ ،جِ /صِّٔ.

ْ

بدائع الفكائد لمحمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا﵀ ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى

الباز-مكة المكرمة ،طُُْٔ ،ُ/ق – ُٔٗٗـ ،تحقيؽ  :ىشاـ عبد العزيز عطا  -عادؿ عبد
الحميد العدكم  -أشرؼ أحمد الج ،جِ /صّّْ.
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أيضاَّ " :
فإف اإلحساف المتكقَّع مف العبد إما بمالو كاما ببدنو ،فالبخيؿ
كقاؿ ن

مانع لنفع مالو ،كالجباف مانع لنفع بدنو ،المشيكر عند الناس َّ
أف البخؿ مستمزـ الجبف
مف غير عكس؛ أل َّف مف بخؿ بمالو فيك بنفسو أبخؿ"ُ.
كقيؿ كتب زياد إلى ابف عباس :أف صؼ لي َّ
جاعة كالجبف كالجكد
الش ى

كالبخؿ ،فكتب إليو :كتبت تسألني عف طبائع ركبت في اإلنساف تركيب الجكارح،
يفر عف عرسو ،ك َّ
اعمـ َّ
أف الجكاد يعطي
عمف ال يعرفو ،كالجباف ُّ
أف الشجاع يقاتؿ َّ
مف ال يمزمو ،ك َّ
أف البخيؿ يمسؾ عف نفسو .كقاؿ الشاعر:
ويحمي شجاع القوم من ال يناسبو

يفر جبان القوم عن عرس نفسو

ِ (ٕ)

َّ
اعة يضعيا ا﵀ فيمف شاء مف خمقو "ّ .كقاؿ
كقالكا " :الجبف غريزة
كالش ىج ى

المتنبي:

وتمك خديعة الطبع المئيم

أن الجبن حزم
يرى الجبناء َّ

ْ (ٗ)

كقالكاُّ " :
حد الجبف ا ُّ
لضف بالحياة ،كالحرص عمى النجاة ".
كقاؿ ىانئ الشيباني لقكمو يكـ ذم قار يحرضيـ عمى القتاؿ " :يا بني بكر،
ناج فركر ،المنية كال الدنية ،استقباؿ المكت خير مف
ىالؾ معذكر ،خير مف و
استدباره ،الثغر في ثغكر النحكر خير منو في األعجاز كالظيكر ،يا بني بكر ،قاتمكا،
فما مف المنايا ّّ
ألمو ،كالشجاع َّ
محبب حتى لعدكه "ٓ.
مبغض حتى ّْ
بد ،الجباف ى
ُ

الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي (الداء كالدكاء) ،لمحمد بف أبي بكر أيكب الزرعي

أبك عبد ا﵀ ،دار الكتب العممية  -بيركت ،ص ُُّ.
ِ

نياية األرب في فنكف األدب لمنكيرم ،جّ /صُّٖ .ُّٗ -

ّ

المرجع السابؽ ،جّ /صَِّ.

ْ

الكامؿ في التاريخ ألبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني،

دار الكتب العممية  -بيركت ُُْٓ -ىػ ،طِ ،جَُ ،صٓٔ
ٓ

نياية األرب في فنكف األدب لمنكيرم ،جّ /صَِّ.
76

المبحث الثالث
منيج القرآن في الشجاعة وفوائدىا وصورىا وعناية المسممين األولين بيا
المطمب األول :منيج القرآن في الشجاعة
أوال :إف ا﵀ عز كجؿ يقكؿ في محكـ تنزيمو   " :
 ،ُ" ...   كيكجو نبيو صمى ا﵀ عميو كسمـ في آية أخرل فيقكؿ لو:
" .ِ"      فإف السؤاؿ ىنا ىك ىؿ ىذا
التحريض ىك الشجاعة؟ بإجابة عمى ىذا السؤاؿ نعرؼ منيج القرآف في الشجاعة.
كمما يمكف استنباطو مف ىذه اآلية ىك أف سموك اإلنسان انعكاس
لتصوراتو .قاؿ الدكتكر راتبّ " :ال يمكف أف نفصؿ بيف أخبلؽ اإلنساف كبيف
معتقداتو ،ىناؾ عبلقة متينة كشيجة بينيما ،ألف سمكؾ اإلنساف انعكاس لتصكراتو،
فالذم يؤمف باآلخرة يؤمف أنو مخمكؽ لآلخرة ،لو سمكؾ ،كالذم يؤمف أنو مخمكؽ
لمدنيا فقط لو سمكؾ ،كالدليؿ ،ا﵀ عز كجؿ يقكؿ     " :
"  

ْ

ُ

سكرة البقرةُِٔ :

ِ

سكرة األنفاؿٔٓ :

ّ

ندكات تمفزيكنية  -قناة اق أر  -مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية  -الدرس (ُِ :) ِٖ-خمؽ

الشجاعة،

لفضيمة

الدكتكر

محمد

راتب

http://www.nabulsi.com
ْ

سكرة الميؿٔ - ٓ :
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النابمسي

بتاريخ:

ََِٖ،ُِ-َِ-

ىناؾ ترتيب معيف بيف ىذه الكممات ،ىك صدؽ أنو مخمكؽ لمجنة ،الحسنى
ىي الجنة ،ُ"      " :ألنو صدؽ أنو مخمكؽ لمحسنى
اتقى أف يعصي ا﵀ ،فاستقامة المؤمف أساسيا أنيا بعض ثمف الجنة ،إذان يستقيـ
س َنى) ،أعطى أم بنى
َع َ
صد َ
حرصان منو عمى بمكغ الجنة( ،أ ْ
َّق ِبا ْل ُح ْ
طى َواتَّ َقى* َو َ
حياتو عمى العطاء ،لمجرد أف المؤمف نقؿ اىتماماتو كشجاعتو إلى الدار اآلخرة ،ألف

ىذه الحياة الدنيا أكالن قصيرة ،كتنتيي بالمكت ،كال يميؽ بعطاء ا﵀ عز كجؿ أف يككف
منقطعان بالمكت ،لك كنت أغنى األغنياء ،كأقكل األقكياء ،كانغمس اإلنساف في كؿ
شيكات الدنيا ،ثـ جاء المكت أنيى كؿ شيء ،ألف المكت ينيي قكة القكم ،كضعؼ
الضعيؼ ،كغنى الغني ،كفقر الفقير ،ينيي كسامة الكسيـ ،كدمامة الدميـ ،ينيي
صحة الصحيح ،كمرض المريض ،فالمكت ينيي كؿ شيء ،ال يميؽ بكرـ ا﵀
كعطائو أف يككف محدكدان في الدنيا ،فالمؤمف انطمؽ مف أف ا﵀ سبحانو كتعالى خمقنا
لجنة عرضيا السماكات كاألرض.
أفضؿ عمؿ يقكـ بو اإلنساف بكؿ الشجاعة أن يبال حياتو في سبيل ا﵀،
لذلؾ يحضنا دائمان كيقكؿ ِ"      " :فؤلف المؤمف آمف
طر عمى ً
قمب
أت ،كال أذف
سمعت ،كال خ ى
ٍ
أنو مخمكؽ لجنة التي فييا " ما ال عيف ر ٍ

ّ
س َنى) فاتقى أف يعصي ا﵀ ،كبنى حياتو عمى العطاء ،مطمؽ
صد َ
َّق ِبا ْل ُح ْ
ىب ىشر" ( َو َ

العطاء ،يعطي مالو ،يعطي كقتو ،يعطي عممو ،يعطي جاىو ،يعطي حياتو ،ألنو

آمف أنو مخمكؽ لمجنة ،فأعمى عمؿ يقكـ بو أف يبذؿ حياتو في سبيؿ ا﵀ كىذا ىك
ُ

سكرة يكنسِٔ :

ِ

سكرة الضحىْ :

ّ

ركاه البخارم كمسمـ في (الجمع بيف الصحيحيف) جّ /صٖٗ( ،الباب /المتفؽ عميو مف مسند

أبي ىريرة) ،الحديث رقـ (َِّٓ).
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غاية الشجاعة ،كىذا المعنى ال يمكف أف يستكعبو اآلف الطرؼ اآلخر ،ىـ عاشكا
س َنى) أم إنساف آمف بالدنيا
صد َ
لمدنيا ،ىذا النمكذج (أ ْ
َّق ِبا ْل ُح ْ
َعطَى َواتَّقَى * َو َ

يستغني عف طاعة ا﵀ ألف طاعة ا﵀ قيكد لو كبيذا يككف اإلنساف جبانا.

ىناؾ نمكذج آخر مف القرآف الكريـ لفيـ ىذا المنيج القرآني ،قاؿ ا﵀ سبحانو
كتعالى في كتابو ،ُ"        " :أم
كذب أنو مخمكؽ لمجنة ،آمف بالدنيا ،الدنيا ىي كؿ شيء ،ىي منتيى آمالو كمحط
رحالو ،لذلؾ أم إنساف آمف بالدنيا يستغني عف طاعة ا﵀ ،ألف طاعة ا﵀ قيكد لو،
ِ
استَ ْغ َنى) .كذب أنو مخمكؽ
كبنى مجده عمى األخذ ال عمى العطاء ،فمذلؾ ( َبخ َل َو ْ
لمجنة ،كصدؽ أنو مخمكؽ لمدنيا فاستغنى عف طاعة ا﵀ ،كبنى حياتو عمى األخذ

كالجبف.
ال يمكف أف نفرؽ بيف سمكؾ اإلنساف كبيف معتقده ،سمكؾ اإلنساف انعكاس
دقيؽ جدنا لما يعتقد ،فالمؤمن إاا اعتقد أنو مخموق لمجنة ,طبعاً يكون شجاعاً ،بؿ
إف الجكد بالنفس أقصى غاية الجكد.
ثانيا :قاؿ ا﵀ تعالى        " :
 ِ" ا﵀ عز كجؿ عنده مف العطاء ما يفكؽ الدنيا كما فييا ،ثـ قاؿ عز

ُ

سكرة الميؿٗ-ٖ :

ِ

سكرة آؿ عمرافُّٗ :
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كجؿ          " :
.ُ" ... 
الشجاعة تنشأ من إيمان اإلنسان اليقيني الحتمي أنو مخمكؽ لمجنة ،كأف
ىذه الدنيا عرض حاضر يأكؿ منو البر كالفاجر ،كاآلخرة كعد صادؽ يحكـ فييا ممؾ
عادؿ .أما أف يككف التسابؽ في الدنيا تسابقان أحمقان ،تصكر مكانان لمتسابؽ ،طريؽ
طكيؿ جدان ينتيي بحفرة سحيقة ما ليا مف قرار ،فأكؿ سيارة سقطت ،كالثانية سقطت،
أم يجمع الماؿ إلى أف يبمغ المميارات ،يأتي المكت فينيي ىذا الماؿ ،يبمغ أعمى
منصب تأتي جمطة دماغية تجعمو في سبات فينتيي ىذا المنصب ،ينجب أكالدان
كثيريف يفتخر بيـ يأتي المكت فيمغي ىذه المتعة .فمذلؾ اإلنساف لف يككف شجاعان إال
إذا آمف با﵀ ،كاليكـ اآلخر ،كما مف ركنيف مف أركاف اإليماف تبلزما كاإليماف با﵀
كاليكـ اآلخر.
إذان مستحيؿ كألؼ مستحيؿ أف تفيـ خمقان مف دكف أصؿ عقدم لو ،الشجاع
مؤمف باآلخرة ،بينما الجباف مؤمف بالدنيا ،كليذا حينما تككف المعارؾ بيف المؤمنيف
كبيف غير المؤمنيف نجد عند المؤمنيف بطكالت مذىمة ،سببيا اإليماف باآلخرة ،بينما
غير المؤمنيف يحتمكف بالدركع ،يحتمكف بالتقنية الحديثة ،لكنيـ ينياركف حينما
يقاربكف المكت.
فمذلؾ قاؿ ا﵀ عز كجؿ         " :
 .ِ"     اآلف أنت عندما تق أر القرآف الكريـ يقكؿ ا﵀
ُ

سكرة إبراىيـِٕ :

ِ

سكرة آؿ عمرافُٔٗ :
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عز كجؿ          " :
 ،ُ" ...  ىذا كبلـ يمؤل النفس طمأنينة ،أما حينما يقكؿ ا﵀ عز كجؿ:
"   " ،ِ"       
ّ

"

ا﵀ عز كجؿ أخبرؾ أف عندم مف العطاء ما يفكؽ الدنيا كما فييا ،فمذلؾ لف
تجد شجاعان حقيقة إال إذا كاف مؤمنان با﵀ ،كباليكـ اآلخر ،كىذه قكة اإلنساف المقاكـ،
كضعؼ اإلنساف المقاكـ أنو مؤمف بالدنيا فقط ،فمذلؾ يخاؼ عمييا مف ىنا يظير
جبنو أحيانان.
إذان ممخص ىذا الكبلـ ىك ال يمكف أف نفصؿ بيف خمؽ ما كبيف األصؿ
العقدم لو ،أنت حينما تؤمف باآلخرة تككف إنسانان آخر ،كحينما تؤمف بالدنيا تستغني
عف طاعة ا﵀ ،كتبني حياتؾ عمى األخذ ،فمذلؾ بقدر طاعتنا ﵀ نككف شجعانان،
كبقدر بعدنا عف ا﵀ نككف جبناء.

ُ

سكرة النحؿٕٗ :

ِ

سكرة آؿ عمرافُٖٓ :

ّ

سكرة اؿ عمرافُٕٓ :
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المطمب الثاني :فوائد الشجاعة وصورىا
أوال :فوائد الشجاعة
منيا:

َّ
اعة ليا فكائد تعكد عمى الفرد كالمجتمع ،كقد جمعيا العمماء في الكتاب
الش ىج ى

ُ

ُ .أنيا سبب النشراح الصدر:
قاؿ ابف القيـَّ " :
فإف الشجاع منشرح الصدر ،كاسع البطاف ،متسع القمب،
كالجباف أضيؽ َّ
قمبا ،ال فرحة لو كال سركر ،كال لذة لو كال
الناس
صدرا ،كأحصرىـ ن
ن

نعيـ إال مف جنس ما لمحيكاف البييمي ،كأما سركر الركح كلذتيا ،كنعيميا ،كابتياجيا،

فمحرـ عمى كؿ جباف ،كما ىك محرـ عمى كؿ بخيؿ ،كعمى كؿ معرض عف ا﵀
سبحانو ،غافؿ عف ذكره ،جاىؿ بو كبأسمائو تعالى كصفاتو كدينو ،متعمؽ القمب
بغيره"ِ.
َِّ .
اعة أصؿ الفضائؿ:
الش ىج ى
فمف يتصؼ َّ
أيضا بالنجدة ،كعظـ اليمة ،كالثبات ،كالصبر،
اعة يتحمى ن
بالش ىج ى

كالحمـ ،كعدـ الطيش ،كالشيامة ،كاحتماؿ الكد.

َّّ .
اعة تحمؿ صاحبيا عمى عزة النفس كايثار معالي األخبلؽ كالشيـ:
الش ىج ى
قاؿ ابف القيـ " :ك َّ
اعة تحممو عمى عزة النفس ،كايثار معالي األخبلؽ
الش ىج ى

كالشيـ ،كعمى البذؿ كالندل ،الذم ىك شجاعة النفس ،كقكتيا ،عمى إخراج المحبكب،
كمفارقتو ،كتحممو عمى كظـ الغيظ ،كالحمـَّ ،
فإنو بقكة نفسو ،كشجاعتيا ،يمسؾ
ُ

مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية – الدرر السنية( ،الباب /فكائد كآثار الشجاعة) ،ج ،ُ/صِٕٖ/

ِ

زاد المعاد في ىدم خير العباد لمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ

الجكزية (المتكفى ُٕٓ :ىػ) ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت  -مكتبة المنار اإلسبلمية،
الككيت ،طُُْٓ ،ِٕ/ىػ ُْٗٗ/ـ ،جِ /صِِ.
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عنانيا ،كيكبحيا بمجاميا عف النزغ ،كالبطش ،كما قاؿ( :ليس الشديد بالصرعةَّ ،إنما
الشديد الذم يممؾ نفسو عند الغضب) ،كىك حقيقة َّ
اعة ،كىي ممكة يقتدر بيا
الش ىج ى

العبد عمى قير خصـ "ُ.

ْ .الرجؿ الشجاع يحسف الظف با﵀:
قاؿ ابف القيـ " :كالجبف خمؽ مذمكـ عند جميع الخمؽ ،كأىؿ الجبف :ىـ أىؿ
سكء الظف با﵀ ،كأىؿ َّ
اعة كالجكد :ىـ أىؿ حسف الظف با﵀ ،كما قاؿ بعض
الش ىج ى
الحكماء في كصيتو :عميكـ بأىؿ السخاء ،ك َّ
اعةَّ ،
فإنيـ أىؿ حسف الظف با﵀،
الش ىج ى

ك َّ
اعة يجَّنة لمرجؿ مف المكاره ،كالجبف إعانة منو لعدكه عمى نفسو ،فيك جند
الش ىج ى
كسبلح يعطيو عدكه ليحاربو بو ،كقد قالت العربَّ :
اعة كقاية ،كالجبف مقتمة ،كقد
الش ىج ى
أكذب ا﵀ سبحانو أطماع الجبناء في ّْ
ظنيـ َّ
أف جبنيـ ينجييـ مف القتؿ كالمكت ،فقاؿ

ا﵀ تعالى           " :
 .ِ"    كلقد أحسف قطرم بف الفجاءةّ بقكلو :
من األبطال ويحك لن تراعي

شعاعا
أقول ليا وقد طارت
ً
فإنك لو سألت بقاء يوم

ُ

الفركسية البف القيـ ،ص ُْٗ.

ِ

سكرة األحزابُٔ :

عمى األجل الاي لك لن تطاعي

ّ
َّ ً ً
ً
الخ ىك ًارًج .ىخ ىرىج ىزىم ىف ٍاب ًف
ط ًر ُّ
الب ى
قى ى
ٍس ى
الم ًازنً ُّي ،ى
م ي
ط يؿ ال ىم ٍشيي ٍكير ،ىأر ي
امةى التم ٍيم ُّي ى
بف الفي ىجاءة أيىبك ىن ىع ى
ً
ً
َّاج ىج ٍيشان ىب ٍع ىد ىج ٍي و
ُّ
ب ىعمىى
الجيي ٍك ى
ش ،فىىي ٍكس يريىـ ،ىكغمى ى
الحج ي
استى ٍف ىح ىؿ ىببلى يؤهي .ىجيَّىز إًلى ٍيو ى
الزىب ٍي ًر ،ىك ىى ىزىـ ي
ش ،ىك ٍ

م
ط ًر ّّ
كىب ًق ىي قى ى
ىف ىس ىار
إًلىى أ ٍ

س ،كلىو كقىائًع م ٍشيكىدةه ،كشجاعةه لىـ يسمع بً ًم ٍثمًيا ،ك ًشعر فى ً
ً ً
ص ٍي هح ىسائًهر
ى ى ٍه
ى ى ى ٍ ي ٍى ٍ
ببلىد فى ًار و ى ي ى ي ى ي ٍ
الخبلىفى ًة .استىكفىى المبّْريد ًفي ( ىك ً
ّْؼ ع ٍشرةى س ىنةن ،كيسمَّـ عمى ٍي ًو بً ً
اممً ًو) أ ٍ
يى
ب ىني ى ى ى ى ى ي ى ي ى
يي ىح ًار ي
ىخ ىب ىارهي
ٍٍ
ً
ً
ً
ً ً
ً
الم ىح ّْؿً ،م ٍف أى ٍف ىرًاد
ص ىر ىعمى ٍيو ،ىكقىتىمىوي .ىك ىك ى
اف ي
ل ىح ٍربًو يس ٍف ىي ي
بف األ ٍىب ىرًد ال ىكٍمبً ُّي ،فى ٍانتى ى
اف ىخط ٍيبان ،ىبم ٍيغان ،ىكب ٍي ىر ى
ىزىمانً ًو.
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فما نيل الخمود بمستطاع

صبر
فصبر في مجال الموت ًا
ًا

فيطوى عن أخي الخنع اليراع

وما ثوب الحياة بثوب عز

سبيل الموت غاية كل حي

وداعيو ألىل األرض داعي

ومن لم يعتبط يسأم وييرم

وتسممو المنون إلى انقطاع

وما لممرء خير في حياة

إاا ما َّ
عد من سقط المتاع "

)3( 1

ٓ .ال تتـ مصمحة اإلمارة كالسياسة إال َّ
اعة:
بالش ىج ى

قاؿ ابف تيمية في كتابو السياسة الشرعيةِ " :ال تتـ رعاية الخمؽ كسياستيـ،

إال بالجكد الذم ىك العطاء ،كالنجدة التي ىي َّ
اعة ،بؿ ال يصمح الديف كالدنيا
الش ىج ى

إال بذلؾ ،كليذا كاف مف ال يقكـ بيما ،سمبو األمر كنقمو إلى غيره ،كما قاؿ ا﵀

تعالى            " :
           
          
          
 ّ"  كقاؿ تعالى     " :
            

ُ

الفركسية البف القيـ ،ص ُْٗ.

ِ

السياسة الشرعية في اصبلح الراعي كالرعية ألحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني ،الناشر :

دار المعرفة ،ص ْٕ.
ّ

سكرة التكبةّٗ-ّٖ :
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 ،ُ"  كقد قاؿ ا﵀ تعالى     ... " :
           
 ،ِ" ...     فعمؽ األمر باإلنفاؽ الذم ىك السخاء،
كالقتاؿ الذم ىك َّ
اعة.
الش ىج ى
ككذلؾ قاؿ ا﵀ تعالى    ... " :
أف عمييـ أم كالة األمكر مف َّ
 .ّ" ...كقاؿ في مكضع آخر " :كما َّ
اعة
الش ىج ى
احة ما ليس عمى غيرىـ؛ َّ
ألف مصمحة اإلمارة ال تتـ إال بذلؾ "ْ.
َّم ى
كالس ى
ثانيا :صور الشجاعة
كمما ذكره العمماء في كتابيـٓ مف صكر الشجاعة ما يمي:
ُ .اإلقداـ في ساحات الكغى في الجياد في سبيؿ ا﵀ ،كاالستيانة بالمكت.

ُ

سكرة محمدّٖ :

ِ

سكرة الحديدَُ :

ّ

سكرة التكبةُْ :

ْ

مجمكع الفتاكل لتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني (المتكفى :

ِٖٕىػ) ،المحقؽ  :أنكر الباز  -عامر الجزار ،دار الكفاء ،ط ُِْٔ ،ّ/ىػ  ََِٓ /ـ،
جِٖ /صَُٖ.
ٓ

مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية – الدرر السنية( ،الباب /صكر الشجاعة) ،ج ،ُ/ص.ُِٖ/
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ِ .الجرأة في إنكار المنكر كبياف الحؽ :قاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ " :أفضؿ
الجياد ،كممة و
و
سمطاف جائر "ُ.
عدؿ عند
َّّ .
اعة في األعماؿ التي تحتاج إلى تحمؿ المخاطر كرباطة الجأش:
الش ىج ى
كرجاؿ الشرطة ،كرجاؿ اإلطفاء ،كعماؿ المناجـ ،كغيرىـ.

ْ .حضكر الذىف عند الشدائد :مف أكبر مظاىر َّ
اعة ،حضكر الذىف عند
الش ىج ى
خطب ،لـ يذىب برشده ،بؿ يقابمو برزانة
الشدائد ،فشجاعه مف إذا عراه
ه
كثبات ،كيتصرؼ فيو بذىف حاضر ،كعقؿ غير مشتتِ.

َّٓ .
اعة األدبية :كالمراد بيا أف يبدم اإلنساف رأيو ،كما يعتقد َّأنو الحؽ،
الش ىج ى
تقكلكا عميو ،فيقكؿ الحؽ بأدب ،كاف تألَّـ منو َّ
ظف َّ
ميما َّ
الناس،
الناس بو ،أك َّ
كيعترؼ بالخطأ ،كاف نالتو عقكبة ،كيرفض العمؿ بما ال يراه صك ناباّ.

ُ

ركاه أبك داكد في (سننو)جْ /صُِٕ (باب /األمر كالنيي) رقـ الحديث ّْْٔ .انظر سنف

الترمذم كابف ماجة
ِ

مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية – الدرر السنية( ،الباب /صكر الشجاعة) ،ج ،ُ/ص.ُِٖ/

كانظر :األخبلؽ اإلسبلمية لجماؿ نصار(،ص َِٔ) بتصرؼ.
ّ

المرجع السابؽ.
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المطمب الثالث :عناية المسممين األولين بالشجاعة
ككصؼ نبيؿ ،ىيحمؿ النفس عمى التحمّْي بالفضائؿ،
الشجاعة يخميؽ كريـ
ٍ
كيحرسيا مف االتّْصاؼ بالرذائؿ ،كىي ينبكع األخبلؽ الكريمة ك ً
الخصاؿ الحميدة،
ى

كىي مف ّْ
أعز أخبلؽ اإلسبلـ ،كأىفخر أخبلؽ العرب ،كىي اإلقداـ عمى المكاره،
سر بقاء البشر كاستمرار
كثىبات الجأش عمى المخاكؼ ،كاالستيانة بالمكتَّ ،إنيا ُّ
ألنيا تىجعؿ اإلنساف ي ً
الحياة السميمة كالعيشة الرضية عمى األرضَّ ،
دافع عف حياتو،
ي

فيمف شاء مف عباده؛ يقكؿ عمر بف الخطابَّ " :
إف
فالشجاعة غريزة ىيضعيا ا﵀ ى

ائز في الرجاؿ "
الجبف غر ه
الشجاعة ك ي

ُ

الجبف ىمقتمةه " ،قاؿ أحد الحكماء" :
كالعرب يقكلكف"  :إف الشجاعة كقاية ،ك ي
اعمىـ أف كؿ كريية تيرفىع أك ىم ٍك يرمة تيكتىسب ،ال تتحقَّؽ إال بالشجاعة ،كرؤكس
فإنو ي ً
ّْ
ككؼ األذل،
ظـ الغيظ
حمؿ عمى االحتماؿ كك ٍ
األخبلؽ الحسنةَّ ،أكليا الصبر؛ َّ ى

جنب الرذائؿ كالقبائح ،ثـ الشجاعة ،كىي صفةه تى ً
ثـ ً
حمؿ عمى َّ
العفَّة ،كىي تى ُّ
عزة
فإنو ي ً
حمؿ عمى االعتداؿ كالتكسُّط"ِ.
النفس كايثار معالي األخبلؽ ،ثـ العدؿ َّ ،ى
منصب اليماـ،
كب ّْكءة
ى
الم ى
كالحقيقة أف الشجاعة ىي القائدة إلى األماـ ،ك ي
كالقاضية عمى ّْ
سر بقاء البشر كاستمرار الحياة كعمراف األرض،
الذؿ كاليكاف ،كىي ُّ
كىي مف صفات الكماؿ كالجماؿ ،كبيا اتَّصؼ األنبياء كالمرسمكف ،كامتاز بيا سيّْدىـ

ُ

انظر :سنف الدارقط ني ألبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف

بف دينار البغدادم الدارقطني (المتكفىّٖٓ :ىػ) ،حققو كضبط نصو كعمؽ عميو :شعيب
االرنؤكط ،حسف عبد المنعـ شمبي ،عبد المطيؼ حرز ا﵀ ،أحمد برىكـ ،الناشر :مؤسسة الرسالة،
بيركت – لبناف ،ط ُِْْ ،ُ/ىػ  ََِْ -ـ ،رقـ (َّٕٖ(
ِ

الشجاعة في اإلسبلـ ،محمد إقباؿ النائطي الندكم،)/http://www.alukah.net/sharia( ،

تاريخ اإلضافة 18/6/2012 :ميبلدم  ُّّْ/ٕ/ِٖ -ىجرم.
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كاماميـ محمد صمى ا﵀ عميو كسمٌـ ،يقكؿ أنس رضي ا﵀ عنو " :كاف رسكؿ ا﵀
أشجع الناس ،قاؿ :كقد ً
فزع أىؿ
صمى ا﵀ عميو كسمـ أحسف الناس ،كأجكد الناس ،ك ى
المدينة ليمة ىس ًمعكا صكتنا ،قاؿ :فتمقَّاىـ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ عمى و
فرس ألبي

ثـ قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى
اعكا ،لىـ تيراعكا)َّ ،
طمحة يع ٍرم ،كىك متقمّْد سيفىو ،فقاؿ( :لى ٍـ تير ي
بحرا) يعني :الفرسُ"
ا﵀ عميو كسمـ( :كجدتيو ن

كقاؿ عمي بف أبي طالب رضي ا﵀ عنو كىك مف أبطاؿ األمة ك يشجعانيا" :
لقد رأيتنا يكـ بدر كنحف نميكذ برسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كىك أقريبنا إلى العدك،

بأسا"ِ.
ككاف مف أشد الناس ىيكمئذ ن

كقد َّ
كجعميا ىمجمبة لحب
حث النبي صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ َّ
أمتو عمى الشجاعة ،ى
حبيـ ا﵀ عز َّ
ا﵀ كرضاه ،يقكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ " :ثبلثة يي ُّ
كجؿ كىذ ىكر منيـ:

فتح ا﵀ لو
كرجؿ كاف في سرَّية ،ىفمقكا ا َّ
فأقبؿ بصدره ،حتى ييقت ىؿ أك ىي ى
لعدك ،فيي ًزمكا ،ى
"ّ.

يتفاخركف بيا ،كيتمادحكف.
أيضا،
ى
ككانت الشجاعة مفخرة العرب في الجاىمية ن

السمك ىءؿ:
ىيقكؿ
ٍ
وما م َ ِ
َ ###وال طُ َّل ِم َّنا
ف أَ ْن ِف ِو
س ّْي ٌد َحتْ َ
ات م َّنا َ
ََ َ
ُّ ِ
ِ
س ْت َعمَى
وسنا  ###ولَ ْي َ
تَسي ُل َعمَى َح ّْد الظ َبات ُنفُ ُ

ان قَ ِتي ُل
َح ْي ُ
ث َك َ
َغ ْي ِر الظُّب ِ
ات تَ ِسي ُل
َ

كقاؿ آخر:
وا َّنا لَتَ ِ
وسنا
ْ
الم َنايا ُنفُ ُ
ستَ ْحمي َ
ُ

ُخ َرى ُم َّرةً ال َن ُاوقُ َيا
َ ###وَنتْ ُر ُك أ ْ

ركاه البخارم كمسمـ في (الصحيحيف) ،رٍقـ الحديث(ََّْ/البخارم) ،رقـ الحديث

(َِّٕ/مسمـ).
ِ

ركاه أحمد في (مسنده) ،رقـ الحديث (ْٓٔ(.

ّ

ركاه النسائي في (سننو) ،رقـ الحديث (َِٕٓ)؛ انظر مسند أحمد ،رقـ (ُِّٓٓ(.
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كشبابا
وبالشجاعة عاشت األمة اإلسالمية في القركف األكلى أحداثنا قادة،
ن

سادة ،ككيكالن ذادة ،كحازكا الشرؼ الشامخ ك َّ
مخمخؿ،
غير
العز الباذخ ،فكاف ٍ
ى
عزميـ ى

كشرفيـ غير يمز ىلزؿ ،كبيا فتىحكا الببلد ،كح ىكمكا العباد ،كقىضكا عمى الظمـ كالعدكاف،
ى
َّ
كليعمـ أف القكة ىي الكسيمة النافعة النا ًجعة في تحقيؽ
الحكـ كالسمطاف ،ي
كتمكنكا مف ي

لصرؼ األعداء عف
أمر ا﵀ سبحانو كتعالى بإعداد القكة
ٍ
غريزة الشجاعة؛ لذا ى

َّ
العدائية        " :
يمخططاتيـ ى
         
           
المؤمف
 ،ُ"    كيقكؿ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :
ي
القكم خير كأحب إلى ا﵀ مف المؤمف الضعيؼ ،كفي ٍّ
كؿ خير "ِ.
ُّ ه
أف يي ّْ
ضحي بمالو
كبالشجاعة يتحقَّؽ لممرء ما ال يتحقَّؽ بدكنيا ،كبيا يستطيع ٍ

كن ٍفسو كىذه أعمى مراتب الشجاعة؛ كما قاؿ أبك بكر الصديؽ لخالد بف الكليد رضي
ً
ا﵀ عنيما "ا ً
المكت ،تيكىب لؾ الحياة "ّ.
حرص عمى

ّْ
بغض النظر
كجرأة النفس ،كثىبات الجأش،
كالشجاعة عبارة عف َّ
قكة القمب ،ي

حج نما كشكبلن ،كقد َّبيف ىذا المعنى الشاعر العربي بقكلو:
عف ظاىر اإلنساف ٍ
ِ
ِ
الر ُج َل َّ
ير
تََرى َّ
الن ِح ْي َ
ف فَتَْزَد ِرْيو َ ###وِفي أَثْ َوا ِبو أ َ
َس ٌد َم ِز ُ
ُ

سكرة األنفاؿَٔ :

ِ

ركاه البخارم كمسمـ في (الجمع بيف الصحيحيف) جّ /صَِٕ (الباب /أفراد مسمـ) ،الحديث

رقـ (ُِِٔ).
ّ

العقد الفريد البف عبد ربو األندلسي ،جُ /صِٗ
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ويع ِجب َك الطَّ ِرير فَتَ ْبتَمِ ِ
يو
َُ ُ
ُ
لَقَدعظُم ِ
ير ِب َغ ْي ِر لُ ٍّب
َ َ َ
البع ُ

َّ
ير
ف َ
ظ َّن َك َّ
 ###فَ ُي ْخ ِم ُ
الر ُج ُل الط ِر ُ
ظِم ِ
ِ
ير
ستَ ْغ ِن ِبالع َ َ
َ ###فمَم َي ْ
البع ُ

ككاف الصحابة رضي ا﵀ عنيـ قد ىنالكا الحظ األكفىر كالنصيب األكبر مف
الخميؽ العظيـ الذم كاف عميو الرسكؿ صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ في القمة كما في
ىذا ي
األحاديث التي تقدمتيا .فيذا عمي بف أبي طالب رضي ا﵀ عنو قيؿ لو " :كيؼ

أحدا ي ً
كي ّْ
قدر ىك ّْأني قاتًمو،
تصرع األبطاؿ؟ قاؿ :إذا
لقيت ن
ي
كنت أىقدر ّْأني أقتمو ،ي
ً
فأجتمع أنا كنفسو عميو ،ىفنيزمو ،كقيؿ لو رضي ا﵀ عنو :إذا جالىت الخيؿ ،فأيف

ىنطمبؾ؟ قاؿ :حيث تىركتيمكني" ،ككاف يقكؿ" :كالذم نفس أبي طالب بيده ،أللؼ
عمي مف ىمكتة عمى فراش.
ضربة بالسيؼ ،أىكف َّ

كىذا البراء بف مالؾ رضي ا﵀ عنو ي ًمقي بن ٍفسو م ً
قتح نما حديقةى المر ّْ
تديف في
ي
ي
حرب يمسيمًمة الكذاب ،التي يس ّْميت حديقة المكت؛ لكثرة ىمف مات فييا مف الطرفيف،
كاشتي ًير عنو أنو قتىؿ مائة مف الشجعاف يمبارزةن.
كىذا عمرك بف الجمكح ،ىيمنعو أبناؤه مف الخركج إلى ميداف القتاؿ ،كالخكض

العرجاء ،فيقكؿ ليـ" :كا﵀ ّْإني أريد
في المعركة؛ ألنو ال يستطيع السَّير عمى ساقو ى
أف أطأى بعرجتي ىذه الجنة ،كاستأذف رسكؿ ا﵀ صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ في القتاؿً ،
فأذف
ٍ
ىٍ ى
فقاتؿ بشجاعة حتى ناؿ الشيادة في سبيؿ ا﵀.
كخرج إلى ميداف القتاؿ ،ى
لو ،ى

جاىد في سبيؿ ا﵀ ،كأبمىى في معركة
ص ّّ
حابي ىجميؿ ،ى
كىذا عبدا﵀ بف ركاحة ،ى
أف ً
ينزؿ في المعركة:
يمؤتة ببلء ن
حسنا ،ككاف يقكؿ قبؿ ٍ
ما لِي أَر ِ
الج َّن ْو
###
س لتَ ْن ِزِل َّن ْو
س ْم ُ
اك تَ ْك َرِى َ
ين َ
ت يا َن ْف ُ
أَ ْق َ
َ
َ
س إال تُ ْقتَمِي تَ ُم ْوِتي
َيا َن ْف ُ
ُع ِط ِ
يت
وما تَ َم َّن ْي ِت فَقَ ْد أ ْ

َى َاا ِحمام المو ِت قَ ْد صمِ ِ
يت
###
َ ُ َْ
َ
 ###إِ ْن تَ ْفعمِي ِفعمَيما ُى ِد ِ
يت
َ
ْ َُ
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الخميؽ الجميؿ كالكصؼ النبيؿ،
كىكذا كانت نساء الصحابة يمتحمّْيات بيذا ي

َّ
لممقاتميف ،كتىجييز
ككف
يشتركف مع المسمميف في المعارؾ ،ى
كيقي ى
ى
مف بإعداد الطعاـ ي
اشتير مف ىؤالء النساء السيدة
كمداكاة الجرحى كالمرضى ،حتى
الماء ى
ى
لسقي الجنكد ،ي

ُّأـ عمارة ىنسيبة بنت كعب ،كالسيدة أـ عطية األنصارية ،كالسيدة أـ يسميـ ،كالسيدة
ليمي ً
َّ
الغفارَّية ،كغير َّ
عمميا ،كتمعب دكرىا إذا
ىف رضي ا﵀
تعمؿ ى
عنيف كالشجاعة ى
َّ
كمتك ًافقة مع الحكمة.
كاف رائدىا العقؿ ال اليكل ،كالحاجة ال الحماس ،يمت ًزنة ي
األمة اإلسبلمية اليكـ في ىذه الظركؼ ً
الحرجة كاألحكاؿ العصيبة
أحكج َّ
فما ٍ

أف ييكلىى قادتيا كرجاؿ التعميـ كالتربية فييا عناي ًة بالغ ًة ،كرعاية زائدة بيذا
القاسيةٍ ،
شبابا ككيكالن،
الجانب
ّْ
الميـ مف إثارة ىذه الغريزة ي
الخميقية القيّْمة في أبناء المسمميف؛ ن

أف ييرُّبكا الشبيبة المسممة عمى الفركسية كالحياة العسكرية؛ حتى ييعيدكا
إناثنا
كذككرا ،ك ٍ
ن
المؤثَّؿ،
ؤمؿ
الم َّ
ى
كمجدىا ي
لؤلمة اإلسبلمية في مشارؽ األرض كمغاربيا خيرىا ي
َّ
فبحرمانيا ىذا السبلح الباتًر ،ر ً
ً
أصبحت تىعيش الفىكضى
ض ٍ
يت مف الكفاء بالمفاء ،ك ى
ى ى
ّْ
ستمد جميع
ك ى
الخكاء؛ لذا قالت الحكماء" :أص يؿ الخيرات كميا في ثىبات القمب ،كمنو تي ى
القكة عمى ما يك ًجبو العدؿ ك ً
العمـ"ُ.
الفضائؿ ،كىك الثبكت ك َّ
ي
كيقكؿ شيخ اإلسبلـ اإلماـ ابف َّ
تـ في
تيمية ":لى َّما كاف صبلح بني آدـ ال ىي ُّ
َّ
بتر ًؾ
دينيـ كدنياىـ إال بالشجاعة كالكرـَّ ،بيف ا﵀ سبحانو كتعالى ٌأنو مف تىكلى عنو ٍ
ىبد ىؿ ا﵀ مف ىيقكـ بذلؾ     ( :
الجياد بن ٍف ًسو ،أ ى

ُ

نضرة النعيـ في مكارـ أخبلؽ الرسكؿ الكريـ  -صمى ا﵀ عميو كسمـ ،لعدد مف المختصيف

بإشراؼ الشيخ /صالح بف عبد ا﵀ بف حميد إماـ كخطيب الحرـ المكي ،الناشر  :دار الكسيمة
لمنشر كالتكزيع ،جدة ،ط ،ْ/جٔ /صِِّْ.
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.ِ")ُ 
كغيرتيـ
كقد ش ًيد التاريخ بأف كؿ َّ
أمة أيصيب رجاليا في شجاعتيـ كرجكلتيـ ى

ً
ىثر بعد و
عيف؛ يقكؿ عمي بف أبي
شمسيا ،فأصبحت أ نا
ككسفت
ى
ي
نجميا ،ى
كحمَّيتيـ ،أ ىفؿ ي
ً
ب ىجرمء يكتبت لو السبلمةَّ ،
فر َّ
كرب جباف
طالب رضي ا﵀ عنو " :اقتحمكا المكت ،ي

َّ
لى ًقي حتٍفو في ىمكمنو "َّ .
الجنة .يقكؿ
المجاىديف قد باعكا أركاحيـ كاشتىركا
إف ي
الشاعر:

وِا َاا لَم ي ُك ْن من ا ْلم ِ
وت ُب ّّد
َ ْ َ
َ

###

ِ
وت َج َبا َنا
الع ِجز أ ْ
َن تَ ُم ُ
فَم َن َ

إف ا﵀ سبحانو كتعالى قد أقاـ ّْ
بالح َّجة كالبرىاف ،كبالسيؼ كالسّْناف ،قاؿ
الديف ي
تعالى        ":
          
 ،ّ"           كيقكؿ شيخ
اإلسبلـ ابف َّ
ينصر"ْ.
كسي ه
تيمية رحمو ا﵀ " :قكاـ ىذا الديف كتاب ىييدمٍ ،
ؼ ي

ُ

سكرة التكبةّٗ :

ِ

االستقامة البف تيمية (جِ/صِّٔ(

ّ

سكرة الحديدِٓ :

ْ

فتاكم شبكة اإلسبلمية لمركز الفتكل بإشراؼ د.عبدا﵀ الفقيو،جّ/صّّْٕ،

(باب/الشجاعة)رقـ الفتكم َُّّٔ.
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الفصل الرابع
الشجعاء والجبناء في القرآن الكريم
وفيو ثالثة مباحث وفي كل مبحث ثالثة مطالب :
المبحث األول :
الشجعاء وأنواعيم ومواقف من شجاعتيم في القرآن الكريم ومراتبيم.
المطمب األول :الشجعاء من األنبياء ومواقف من شجاعتيم في القرآن
الكريم.
المطمب الثاني :الشجعاء من غير األنبياء ومواقف من شجاعتيم في
القرآن الكريم.
المطمب الثالث :مراتب الشجاعة والشجعاء.
المبحث الثاني :
شجاعة الرسول صمى اهلل عميو وسمم وصفاتيا ونماذج من شجاعتو وأمتو.
المطمب األول :الشجاعة في حياة رسول اهلل وصفاتيا.
المطمب الثاني :نماذج من شجاعة الرسول صمى اهلل عميو وسمم.
المطمب الثالث :نماذج من شجاعة أمة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم.
المبحث الثالث :
الجبناء وصفاتيم في القرآن الكريم والتحذير من الجبن وعالجو.
المطمب األول :الصنف األول من الجبناء وصفاتيم في القرآن الكريم.
المطمب الثاني :الصنف الثاني من الجبناء وصفاتيم في القرآن الكريم.
المطمب الثالث :التحذير من الجبن وعالجو.

المبحث األول
الشجعاء وأنواعيم ومواقف من شجاعتيم في القرآن الكريم ومراتبيم
إف في القرآف الكريـ آيات كثيرة تتحدث عف الشجعاء ،كذكر مكاقؼ كثيرة مف
شجاعتيـ ،فمنيـ أنبياء ا﵀ كرسمو كما أف منيـ غير األنبياء .كبالتالي ممكف نستنبط
أف أنكاع الشجعاء في القرآف الكريـ نكعاف كىما :األنبياء كغير األنبياء.
المطمب األول :الشجعاء من األنبياء ومواقف من شجاعتيم في القرآن الكريم
كال بد أف جميع أنبياء ا﵀ شجعاء؛ ألف ما أكجب ا﵀ عمييـ مف تبميغ رسالتو
ال يقكـ بو إال شجاع ،لما فيو مف المسؤكليات العظيمة كالصعكبات الكثيرة .فقد ذكر
ا﵀ تعالى في القرآف الكريـ أف أنبيائو بشجاعتيـ قامكا بيذه المسؤكليات العظيمة مع
ما كجدكاه مف الصعكبات حتى سمي بعضيـ بأكلي العزـ.
كبيذه اإلشارة نعكد إلى القرآف الكريـ لنستكحي دركسان في مكاقؼ مف
شجاعتيـ ،كما يترتب مف اآلثار االيجابية عمى صفة الشجاعة ،مع اآليات التالية.
 1نق أر في قصة إبراىيم عميو السالم قولو تعالى:
﴿           
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 .ُ﴾         يرل
الباحث أف ىذه قصة أظير ا﵀ تعالى فييا شجاعة إبراىيـ عميو كالصبلة كالسبلـ مع
أبيو كقكمو ،إذ ىـ عمى عبادة األصناـ عمى أنيـ كجدكا آباءىـ عمى ىذا الكفر،
كصرح ليـ إبراىيـ القكؿ ،أنيـ في ضبلؿ مبيف بما ىـ عميو مف الجيؿ كالباطؿ.
ٌ
ال أل ِب ِ
يو َوقَ ْو ِم ِو َما َى ِا ِه التَّ َم ِاثي ُل) التي مثمتمكىا،
قاؿ السعدم(" :إِ ْا قَ َ
كنحتمكىا بأيديكـ ،عمى صكر بعض المخمكقات (الَّ ِتي أَ ْنتُم لَيا ع ِ
ون) مقيمكف
اكفُ َ
ْ َ َ
عمى عبادتيا ،مبلزمكف لذلؾ ،فما ىي؟ كأم فضيمة ثبتت ليا؟ كأيف عقكلكـ ،التي
ذىبت حتى أفنيتـ أكقاتكـ بعبادتيا؟ كالحاؿ أنكـ مثمتمكىا ،كنحتمكىا بأيديكـ ،فيذا
مف أكبر العجائب ،تعبدكف ما تنحتكف .فأجابكا بغير حجة ،جكاب العاجز ،الذم
اء َنا) كذلؾ يفعمكف ،فسمكنا سبيميـ ،كتبعناىـ
(و َج ْد َنا َ
آب َ
ليس بيده أدنى شبية فقالكاَ :
عمى عبادتيا ،كمف المعمكـ أف فعؿ أحد مف الخمؽ سكل الرسؿ ليس بحجة ،كال

تجكز بو القدكة ،خصكصا ،في أصؿ الديف ،كتكحيد رب العالميف ،كليذا قاؿ ليـ
ض ٍ
الل ُم ِب ٍ
ين) أم :ضبلؿ بيف
آب ُ
اؤ ُك ْم ِفي َ
إبراىيـ مضمبل لمجميع( :لَقَ ْد ُك ْنتُ ْم أَ ْنتُ ْم َو َ
كاضح ،كأم ضبلؿ ،أبمغ مف ضبلليـ في الشرؾ ،كترؾ التكحيد؟ أم :فميس ما قمتـ،

يصمح لمتمسؾ بو ،كقد اشتركتـ كاياىـ في الضبلؿ الكاضح ،البيف لكؿ أحد "ِ.
 2وبالنسبة إلى موسى بن عمران عميو السالم نق أر قولو تعالى:
﴿  .ّ﴾        ...يرل
نبيو مكسى حينما بعثو بآيات
شجع ٌ
الباحث أف ا﵀ تعالى أخبرنا في ىذه اآلية كيؼ ٌ
ُ

سكرة األنبياءٖٓ-ُٓ :

ِ
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ون
َّ اف لَ َد
ْ وسى ال تَ َخ
ُ ف إِّْني ال َي َخ
َ ُسم
َ ي ا ْل ُم ْر
َ  " ( َيا ُم: قاؿ الطبرم.كبرل إلى فرعكف
 إني ال، يا مكسى ال تخؼ مف ىذه الحية: فناداه ربو:إِال َم ْن ظَمَ َم) يقكؿ تعالى ذكره
 إني ال يخاؼ عندم رسمي كأنبيائي الذيف أختصيـ: يقكؿ.لدم المرسمكف
ٌ يخاؼ
.ُ"  فعمؿ بغير الذم أذف لو في العمؿ بو، إال مف ظمـ منيـ،بالنبكة
ٌ
: ونق أر في قصة نوح عميو السالم قولو تعالى3
           ﴿
             
           
            
           
          
           
2

﴾            

 حيف، عميو السبلـ،يرل الباحث أف ا﵀ تعالى يخبر في ىذه اآليات عف نكح
:ون) أم
َ ُ كلذلؾ قاؿ ليـ (أَفَال تَتَّق، لينذرىـ عما ىـ عميو مف الشرؾ،بعثو إلى قكمو
أال تخافكف ا﵀ فيما أنتـ عميو مف الشرؾ؟ كلكف قكمو كذبكاه كقالكا لو عمى لساف

 فطردكا،)ض َل َعمَ ْي ُك ْم
َّ ََن َيتَف
َ  ( َما َى َاا إِال َب:سادتيـ كاألكابر منيـ
ْ يد أ
ُ شٌر ِم ْثمُ ُك ْم ُي ِر

96
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ُ

ِٕ – ِّ :سكرة المؤمنكف

ِ

كبلمو كقالكا :إنو مجنكف كلكنو ثبت عمى ما ىك عميو مف الحؽ ،ثـ أظير ليـ
شجاعة عظيمة بقيامو عمى صنعة السفينة العجيبة حيف دعا ربو كطمب منو تعالى
النصر عمى أمر قكمو لما ىـ عميو مف االستيزاء الشديد.
مخبر عف نكح ،عميو السبلـ ،أنو دعا ربو
نا
قاؿ ابف كثير " :يقكؿ تعالى
َّو أ َّْني
يستنصره عمى قكمو ،كما قاؿ تعالى مخب ار عنو في اآلية األخرلَ ( :ف َد َعا َرب ُ

ِ
ص ْرِني ِب َما َك َّا ُب ِ
ون) فعند ذلؾ أمره ا﵀
َم ْغمُ ٌ
وب فَا ْنتَص ْر) ،كقاؿ ىاىنا( :قَا َل َر ّْب ا ْن ُ

تعالى بصنعة السفينة كاحكاميا كاتقانيا ،كأف يحمؿ فييا مف كؿ زكجيف اثنيف ،أم
ذكر كأنثى مف كؿ صنؼ مف الحيكانات كالنباتات كالثمار ،كغير ذلؾ ،كأف يحمؿ
نا
ق َعمَ ْي ِو ا ْلقَ ْو ُل) أم :سبؽ فيو القكؿ مف ا﵀ باليبلؾ ،كىـ الذيف
س َب َ
فييا أىمو (إِال َم ْن َ
لـ يؤمنكا بو مف أىمو ،كابنو كزكجتو ،كا﵀ أعمـ .كقكلو( :وال تُ َخ ِ
ين
اط ْب ِني ِفي الَّ ِا َ
َ
ون) أم :عند معاينة إنزاؿ المطر العظيـ ،ال تأخذنؾ رأفة بقكمؾ،
َ
ظمَ ُموا إِ َّن ُي ْم ُم ْغ َرقُ َ

ط ىمع في تأخيرىـ لعميـ يؤمنكف ،فإني قد قضيت أنيـ مغرقكف عمى
كشفقة عمييـ ،ك ى
ما ىـ عميو مف الكفر كالطغياف"ُ.

 4ونق أر عن داود مع طالوت وجنوده الشجعان:
﴿        
          
 .ِ﴾        يرل
سيدنا داكد عميو الصبلة كالسبلـ
الباحث أف ا﵀ تعالى ذكر ىنا قصة الشجاعة ٌ

كالذيف معو مف أصحاب طالكت لقتاؿ جالكت كأصحابو ،كقد منح ا﵀ داكد الممؾ

ُ
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لشجاعتو بقتؿ جالكت القكم بالمقبلع ،كبمخبلة فييا أحجار ،كتعجب جالكت بما
خرج بو داكد لقتالو .كقاؿ لو :أنت تقاتمني! قاؿ داكد :نعـ! قاؿ :كيمؾ! ما خرجت إال
ألطعمنو اليكـ الطير
كما يخرج إلى الكمب بالمقبلع كالحجارة! ألبددف لحمؾ ،ك
ٌ
كالسباع! فقاؿ لو داكد :بؿ أنت عدك ا﵀ شر مف الكمب! فأخذ داكد حج ار كرماه

بالمقبلع ،فأصابت بيف عينيو حتى نفذ في دماغو ،فصرع جالكت كانيزـ مف معو،
كاحتز داكد رأسوُ.
مف ىاىنا نعمـ أف جالكت كجنكده كانكا كفارا ،فاستجاب ا﵀ ليـ ذلؾ الدعاء
إلتيانيـ باألسباب المكجبة لذلؾ ،كنصرىـ عمييـ (فيزموىم بإان ا﵀ وقتل داود)
عميو السبلـ ،ككاف مع جنكد طالكت( ،جالوت) أم :باشر قتؿ ممؾ الكفار بيده
لشجاعتو كقكتو كصبره (وآتاه ا﵀) أم :آتى ا﵀ داكد (الممك والحكمة) أمَّ :
مف عميو
بتممكو عمى بني إسرائيؿ مع الحكمة ،كىي النبكة المشتممة عمى الشرع العظيـ
كالصراط المستقيـ ،كليذا قاؿ (وعممو مما يشاء) مف العمكـ الشرعية كالعمكـ
السياسية ،فجمع ا﵀ لو الممؾ كالنبكة ،كقد كاف مف قبمو مف األنبياء يككف الممؾ
لغيرىـ ،فمما نصرىـ ا﵀ تعالى اطمأنكا في ديارىـ كعبدكا ا﵀ آمنيف مطمئنيف لخذالف
أعدائيـ كتمكينيـ مف األرض ،كىذا كمو مف آثار الجياد في سبيمو"ِ.
قاؿ ابف كثير " :ذكركا في اإلسرائيميات :أنو قتمو بمقبلع كاف في يده رماه بو
فأصابو فقتمو ،ككاف طالكت قد كعده إف قتؿ جالكت أف يزكجو ابنتو كيشاطره نعمتو
كيشركو في أمره فكفى لو ثـ آؿ الممؾ إلى داكد عميو السبلـ مع ما منحو ا﵀ بو مف
النبكة العظيمة؛ كليذا قاؿ تعالىَ ( :وآتَاهُ المَّ ُو ا ْل ُم ْم َك) الذم كاف بيد طالكت ،...ثـ
ض لَفَ ِ
قاؿ تعالىَ ( :ولَ ْوال َدفْعُ المَّ ِو َّ
ض) أم :لكاله يدفع
األر ُ
اس َب ْع َ
ض ُي ْم ِب َب ْع ٍ َ
الن َ
س َدت ْ
ُ

انظر :تفسير الطبرم ،جٓ /صّٔٓ

ِ
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عف قكـ بآخريف ،كما دفع عف بني إسرائيؿ بمقاتمة طالكت كشجاعة داكد ليمككا كما
ِ
قاؿَ ( :ولَ ْوَال َدفْعُ المَّ ِو َّ
ض ُي ْم ِب َب ْع ٍ
سا ِج ُد
صمَ َو ٌ
اس َب ْع َ
ات َو َم َ
ص َوامعُ َوِب َيعٌ َو َ
ّْم ْت َ
الن َ
ض لَ ُيد َ
ِ
ير) "ُ.
اس ُم المَّ ِو َك ِث ًا
ييا ْ
ُي ْا َك ُر ف َ
 5ونق أر عن سميمان عميو السالم مع بمقيس وقوميا الشجعان:
﴿          
            
          
﴾ 

2

في ىذه اآليات ،يجد الباحث شيئان مف شجاعة نبي ا﵀ سميماف عميو

السبلـ ألنو دعا بمقيس كقكميا إلى اإلسبلـ بالشجاعة مع أنو سمع مف ىدىد أنيا
ممكة عظيمة كمعيا قكميا الشجعاف لقكلو تعالى    ":
 "ّ       كقكلو    ":
 ،"ْ...  بؿ دعاىـ سميماف عميو السبلـ برسالة كقاؿ فييا أنو
يجاىدىـ كيقاتميـ إف امتنعكا مما ىك يدعكىـ إليو ،كال شؾ أف ىذا شيئ مف إظيار
شجاعتو ليذه الممكة كقكميا.

ُ

تفسير ابف كثير ،جُ /صٗٔٔ

ِ
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ْ
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كتابا إلى بمقيس
قاؿ ابف كثير " :كذلؾ أف سميماف ،عميو السبلـ ،كتب ن

كقكميا ،كأعطاه لذلؾ اليدىد فحممو ،...فجاء إلى قصر بمقيس ،إلى الخمكة التي
أدبا
كانت تختمي فييا بنفسيا ،فألقاه إلييا مف يك ٌكة ىنالؾ بيف يدييا ،ثـ تكلى ناحية ن

كرياسة ،فتحيرت مما رأت ،كىاليا ذلؾ ،ثـ عمدت إلى الكتاب فأخذتو ،ففتحت ختمو

كقرأتو ،...فجمعت عند ذلؾ أمراءىا ككزراءىا ككبراء دكلتيا كمممكتيا ،ثـ قالت ليـ:
ِ
ِ
يم) تعني بكرمو :ما رأتو مف عجيب أمره ،ككف
ُّيا ا ْل َمأل إِّْني أُْلق َي إِلَ َّي كتَ ٌ
( َيا أَي َ
اب َك ِر ٌ
أدبا .كىذا أمر ال يقدر عميو أحد مف
طائر أتى بو فألقاه إلييا ،ثـ تكلى عنيا ن
ِ
سِم المَّ ِو
سمَ ْي َم َ
ان َوِا َّن ُو ِب ْ
الممكؾ ،كال سبيؿ ليـ إلى ذلؾ ،ثـ قرأتو عمييـ( ،إِ َّن ُو م ْن ُ
ِِ
ين) .فعرفكا أنو مف نبي ا﵀ سميماف ،كأنو
َّ
س ِم ِم َ
الر ْح َم ِن ال َّرحيم أَال تَ ْعمُوا َعمَ َّي َوأْتُوِني ُم ْ

ال ىقبؿ ليـ بو"ُ.

قاؿ الطبرم(" :أَال تَ ْعمُوا َعمَ َّي ) أال تتكبركا كال تتعاظمكا عما دعكتكـ إليو .كما

حدثني يكنس ،قاؿ :أخبرنا ابف كىب ،قاؿ :قاؿ ابف زيد في قكلو( :أَال تَ ْعمُوا َعمَ َّي )
ين ) أم:
س ِم ِم َ
أال تمتنعكا مف الذم دعكتكـ إليو إف امتنعتـ جاىدتكـَ ( ،وأْتُوِني ُم ْ

إلي مذعنيف ﵀ بالكحدانية كالطاعة"ِ.
كأقبمكا ٌ

ُ

انظر :تفسير ابف كثير ،جٔ /صُٖٖ

ِ
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المطمب الثاني :الشجعاء من غير األنبياء ومواقف من شجاعتيم في القرآن الكريم
ىناؾ آيات كثيرة في القرآف الكريـ تتحدث عف الشجعاء مف دكف أنبياء ا﵀
نبييـ
بنبييـ كساعدكه كقامكا عمى اإليماف كعمى ما جاء بو ٌ
تعالى ،كىـ الذيف ءامنكا ٌ

ضحككا بالنفكس كالجاه في سبيؿ ا﵀
إلييـ .كقد ذكرىـ ا﵀ تعالى في كتابو العزيز لما ٌ

تعالى ،كنق أر عف بعضيـ في اآليات التالية:

 1ونق أر عن طالوت وجنوده الشجعان:
﴿         ...
         
             
         
 .ُ﴾     كفي ىنا ،يرل الباحث أف
ا﵀ تعالى ذكر أخبار طالكت كأصحابو لقتاؿ جالكت ،ثـ نصرىـ ا﵀ بداكد عميو
تبيف لنا مف ىذه الحكاية أف الثبات باإليماف الصادؽ ىك الشجاعة ،كىك
السبلـ ،كقد ٌ
أكؿ المطمكب في كؿ أمر كبو ينصر ا﵀ الصابريف بإذنو ،كما رأينا في ىذه فئة

الشجعاف.
آم ُنوا َم َع ُو قَالُوا ال طَاقَ َة لَ َنا ا ْل َي ْوَم
قاؿ ابف كثيرَ ( " :فمَ َّما َج َاوَزهُ ُى َو َوالَّ ِا َ
ين َ
وت َو ُجنُوِد ِه) أم :استقمكا أنفسيـ عف لقاء عدكىـ لكثرتيـ فشجعيـ عمماؤىـ
ِب َجالُ َ
(كىـ) العالمكف بأف كعد ا﵀ حؽ فإف النصر مف عند ا﵀ ليس عف كثرة عدد كال

ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ ٍ
ين)
يرةً ِبِإ ْا ِن المَّ ِو َوالمَّ ُو َم َع َّ
الصا ِب ِر َ
عدد .كليذا قالكاَ ( :ك ْم م ْن ف َئة َقميمَة َغمَ َب ْت ف َئ ًة َكث َ
ُ

سكرة البقرةَِٓ -ِْٗ :
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أم :لما كاجو حزب اإليماف كىـ قميؿ مف أصحاب طالكت لعدكىـ أصحاب جالكت
(وثَّْب ْت
ص ْب ًرا) أم :أنزؿ عمينا نا
كىـ عدد كثير (قَالُوا َرَّب َنا أَف ِْر ْ
صبر مف عندؾ َ
غ َعمَ ْي َنا َ
ص ْرَنا َعمَى ا ْلقَ ْوِم
(وا ْن ُ
ام َنا) أم :في لقاء األعداء كجنبنا الفرار كالعجز َ
أَ ْق َد َ
1
ا ْل َك ِ
ين)"
اف ِر َ
 2وبالنسبة إلى أصحاب الرسول األكرم صمى ا﵀ عميو وسمم نق أر قولو
تعالى:
﴿            
          
            
 .ِ﴾ قاؿ ابف كثير " :ىذه اآلية الكريمة أصؿ كبير في التأسي برسكؿ ا﵀
صمى ا﵀ عميو كسمـ في أقكالو كأفعالو كأحكالو ،كليذا أمر الناس بالتأسي بالنبي
صمى ا﵀ عميو كسمـ يكـ األحزاب ،في صبره كمصابرتو كمرابطتو كمجاىدتو كانتظاره
الفرج مف ربو ،عز كجؿ ،صمكات ا﵀ كسبلمو عميو دائما إلى يكـ الديف ،كليذا قاؿ
ان
تعالى لمذيف تقمقكا كتضجركا كتزلزلكا كاضطربكا في أمرىـ يكـ األحزاب( :لَقَ ْد َك َ
لَ ُكم ِفي رس ِ ِ
س َن ٌة) أم :ىبل اقتديتـ بو كتأسيتـ بشمائمو؟ كليذا قاؿ:
ول المَّو أ ْ
ُس َوةٌ َح َ
َ ُ
ْ
3
َّ ِ
ِ
َّ
يرا)
(لِ َم ْن َك َ
ان َي ْر ُجو الم َو َوا ْل َي ْوَم اآلخ َر َوَا َك َر الم َو َكث ً

ُ

تفسير ابف كثير ،ج ،ُ/صٔٔٗ - ٖٔٔ/

ِ

سكرة األحزابِِ-ُِ :

ّ
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مخبر عف عباده المؤمنيف الشجعاء المصدقيف
نا
كبعد ذلؾ قاؿ ا﵀ تعالى

بمكعكد ا﵀ ليـ كىـ الذيف ثبتكا عمى اإليماف مف أصحاب رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
كسمـ في عاـ الخندؽ كلـ ييربكا مف األحزاب كما ىرب المنافقكف ،كذلؾ في شكاؿ
ون
(وَل َّما َأرَى ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
سنة خمس مف اليجرة رضكاف ا﵀ تعالى عمييـ أجمعيف ،فقاؿَ :
سولُ ُو) ،قاؿ ابف كثير" :
ص َد َ
ْ
األح َز َ
ق المَّ ُو َوَر ُ
سولُ ُو َو َ
اب قَالُوا َى َاا َما َو َع َد َنا المَّ ُو َوَر ُ
َن
قاؿ ابف عباس كقتادة :يعنكف قكلو تعالى في سكرة البقرة (" ،ُِْ :أ َْم َح ِس ْبتُ ْم أ ْ
اء َو ُزْل ِزلُوا
ين َخمَ ْوا ِم ْن قَ ْب ِم ُك ْم َم َّ
اء َوالض َّ
تَ ْد ُخمُوا ا ْل َج َّن َة َولَ َّما َيأ ِْت ُك ْم َمثَ ُل الَّ ِا َ
َّر ُ
ْس ُ
ستْ ُي ُم ا ْل َبأ َ
ِ
ِ
يب) أم
ول َّ
َحتَّى َيقُ َ
سو ُل َوالَّ ِا َ
ص َر المَّو قَ ِر ٌ
ص ُر المَّو أََال إِ َّن َن ْ
آم ُنوا َم َع ُو َمتَى َن ْ
الر ُ
ين َ
ىذا ما كعدنا ا﵀ كرسكلو مف االبتبلء كاالختبار كاالمتحاف الذم يعقبو النصر

اد ُى ْم) أم :ذلؾ الحاؿ
(و َما َز َ
ص َد َ
سولُ ُو) كقكلوَ :
ق المَّ ُو َوَر ُ
(و َ
القريب ،كليذا قاؿَ :
كالضيؽ كالشدة ما زادىـ (إِال إِيما ًنا) با﵀ (وتَ ِ
يما) أم :انقيادا ألكامره ،كطاعة
َ ْ
سم ً
َ
لرسكلو"ُ.

 3ونق أر في مكان آخر قولو تعالى:
﴿          
          
         
         

ُ

تفسير ابف كثير ،ج ،ٔ/صِّٗ/
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.ُ﴾           
فيذه اآليات تتحدث عف معركة بدر الكبرل التي ىي أكؿ المعركة في
اإلسبلـ ككاف عدد المسمميف قميؿ جدا مف عدد الكفار ،فاستشار النبي صمى ا﵀
عميو كسمـ أصحابو في خكض ىذه المعركة مع العدك ،فقاـ أبكبكر فتكمـ فأحسف ،ثـ
قاـ عمر فقاؿ كأحسف ،ثـ قاـ المقداد بف عمرك فقاؿ " :يا رسكؿ ا﵀ ،أمض لما أراؾ
ا﵀ فنحف معؾ ،كا﵀ لف نقكؿ لؾ كما قاؿ بنك إسرائيؿ لمكسى اذىب أنت كربؾ
فقاتبل إنا ىاىنا قاعدكف ،كلكف نقكؿ لؾ اذىب أنت كربؾ فقاتبل إنا معكما مقاتمكف"ِ.
ثـ قاـ سعد بف معاذ قائد األنصار كحامؿ لكائيـ ،فقاؿ " :يارسكؿ ا﵀ ،قد
آمنا بؾ كصدقناؾ ،كشيدنا أف ما جئت بو ىك الحؽ ،كأعطيناؾ عمى ذلؾ عيكدنا
كمكاثيقنا ،فامض بنا لما أردت ،كأظعف بنا حيث شئت ،كصؿ حبؿ مف شئت ،كاقطع
حبؿ مف شئت ،كخذ مف أمكالنا ماشئت ،كأعطنا ماشئت ،كما أخذت منا أحب إلينا
مما تركت ،فكا لذم بعثؾ بالحؽ لك سرت بنا إلى برؾ الغماـ لسرنا معؾ ،كلك خضت
بنا ىذا البحر لخضناه معؾ ،كما أمرت فيو مف أمر فنحف تبع ألمرؾ ،كلعؿ ا﵀
يريؾ منا ماتقر بو عينؾ ،فسر بنا عمى بركة ا﵀ ،فسر رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
كسمـ بقكؿ سعد كنشطو ذلؾ ،ثـ قاؿ :سيركا كابشركا فإف ا﵀ قد كعدني إحدل
الطائفتيف ،كا﵀ لكأني أنظر إلى مصارع القكـ "ّ.
ُ

سكرة األنفاؿَُ – ٕ :

ِ

انظر :تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ ،لشمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف

الذىبي ،دار الكتاب العربي-لبناف /بيركتَُْٕ ،ىػ ُٖٕٗ -ـ ،ط ،ُ/تحقيؽ :د .عمر عبد
السبلـ تدمرم ،ج ،ُ/صُٓ.
ّ

المرجع السابؽ
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 4ثم نق أر في مكان آخر قولو تعالى:
﴿          
           
 .ُ﴾  يرل الباحث أف في ىذه اآلية أمر ا﵀ سبحانو كتعالى
رسكلو الكريـ صمى ا﵀ عميو كسمـ أف يكاجو الكبلـ إلى المنافقيف الجبناء تشجيعا
لممؤمنيف الشجعاء المنتظريف ثكابيـ مف ا﵀ تعالى فقط.
قاؿ الطبرل " :قاؿ أبك جعفر :يقكؿ تعالى ذكره لنبيو محمد صمى ا﵀ عميو
كصفت لؾ صفتيـ كبينت لؾ أمرىـ:
كسمـ( :قل) يا محمد ،ليؤالء المنافقيف الذيف
ي
ظفر بالعدك
الخمَّتيف المتيف ىما أحسف مف غيرىما ،إما نا
ىؿ تنتظركف بنا إال إحدل ى
عدكنا لنا ،ففيو
كفتحا لنا بً ىغمىىبتًناىـ ،ففييا األجر كالغنيمة كالسبلمة كاما قتبل مف ّْ
ن

الشيادة ،كالفكز بالجنة ،كالنجاة مف النار .ككمتاىما مما ين ُّ
حب كال نكره (ونحن
نتربص بكم أن يصيبكم ا﵀ بعااب من عنده) ،يقكؿ :كنحف ننتظر بكـ أف يصيبكـ
ا﵀ بعقكبة مف عنده عاجمة ،تيمككـ (أو بأيدينا) ،فنقتمكـ (فتربصوا إنا معكم

صائر أمر
متربصون) ،يقكؿ :فانتظركا إنا معكـ منتظركف ما ا﵀ فاعؿ بنا ،كما إليو
ه
ّْ
كؿ فري و
ؽ َّ
منا كمنكـ"ِ.

ُ

سكرة التكبةِٓ :

ِ

تفسير الطبرم ،ج ،ُْ/صُِٗ/
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 5وحول جماعة من أنصار النبي األكرم صمى ا﵀ عميو وسمم يقول
تعالى:
﴿          
           
         
          
 .ُ﴾        في ىذه اآلية ،يرل الباحث
أف ا﵀ تعالى قد أظير شجاعة جماعة مف أصحاب رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ
في المدينة بخركجيـ مرة الثانية مع رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ بعد غزكة أحد
خكفيـ الناس.
لقتاؿ المشركيف كىـ مجركحكف بؿ قامكا عمى إيمانيـ حتى بعدما ٌ
قاؿ السعدم " :لما رجع النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ مف "أحد" إلى المدينة،
كسمع أف أبا سفياف كمف معو مف المشركيف قد ىمكا بالرجكع إلى المدينة ،ندب
أصحابو إلى الخركج ،فخرجكا عمى ما بيـ مف الجراح استجابة ﵀ كلرسكلو ،كطاعة
﵀ كلرسكلو ،فكصمكا إلى "حمراء األسد" كجاءىـ مف جاءىـ كقاؿ ليـ( :إن الناس قد
جمعوا لكم) كىمكا باستئصالكـ ،تخكيفا ليـ كترىيبا ،فمـ يزدىـ ذلؾ إال إيمانا با﵀
كاتكاال عميو( ،وقالوا حسبنا ا﵀) أم :كافينا كؿ ما أىمنا (ونعم الوكيل) المفكض
إليو تدبير عباده ،كالقائـ بمصالحيـ( ،فانقمبوا) أم :رجعكا (بنعمة من ا﵀ وفضل لم
يمسسيم سوء) كجاء الخبر المشركيف أف الرسكؿ كأصحابو قد خرجكا إليكـ ،كندـ
مف تخمؼ منيـ ،فألقى ا﵀ الرعب في قمكبيـ ،كاستمركا راجعيف إلى مكة ،كرجع
ُ

سكرة اؿ عمرافُْٕ - ُِٕ :
106

المؤمنكف بنعمة مف ا﵀ كفضؿ ،حيث ىم َّف عمييـ بالتكفيؽ لمخركج بيذه الحالة

كاالتكاؿ عمى ربيـ ،ثـ إنو قد كتب ليـ أجر غزاة تامة ،فبسبب إحسانيـ بطاعة

ربيـ ،كتقكاىـ عف معصيتو ،ليـ أجر عظيـ ،كىذا فضؿ ا﵀ عمييـ"ُ.
لك أردنا أف نستقصي كنتتبع في القرآف الكريـ مكاقؼ الشجعاء البطكلية
الحتجنا إلى مجمدات ضخمة ،ففي كثير مف اآليات القرآنية عف أنبياء ا﵀ تعالى
كانت ىناؾ نماذج بطكلية رائعة يعجز القمـ عف تسطيرىا ،كلكف حسبنا أف نعمـ أف
ىؤالء األبطاؿ كاف يدفعيـ إيمانيـ إلى الشجاعة كاإلقداـ كالشكؽ إلى الشيادة،
كالتعجيؿ لمقاء ا﵀ سبحانو كتعالى الذم ناداىـ قائبل    " :
         
         
          
.ِ"       

ُ

تفسير السعدم ،صُٕٓ/

ِ

سكرة التكبةُُُ :
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المطمب الثالث :مراتب الشجعاء:
كمما كجده العمماء مف مراتب الشجعاء ىك ما ذكره ابف القيـ في كتابو
الفركسية ،فقاؿُ:
اليمام :كسمي بذلؾ ليمتو كعزمو ،كجاء عمى بناء في ىعاؿ كشجاع.
" َّأول مراتبيمُ ,

الثاني :المقدام :كسمي بذلؾ مف اإلقداـ ،كىك ضد اإلحجاـ كجاء عمى أكزاف
المبالغة ،كمعطاء ،كمنحار ،لكثير العطاء ،كالنحر ،كىذا البناء يستكم فيو المذكر

كالمؤنث ،كامرأة معطار كثيرة التعطر ،كمذكار تمد الذككر.
الثالث :الباسل :وىك اسـ فاعؿ مف بسؿ يبسؿ ،كشرؼ يشرؼ ،كالبسالة َّ
اعة
الش ىج ى

كمصدر كىي الرذالة.
نا
فعبل
كالشدة ،كضدىا فشؿ يفشؿ فشالة ،كىي عمى كزنيا ن
الرابع :البطل :كجمعو أبطاؿ كفي تسميتو قكالف :

أحدىماَّ :
ألنو يبطؿ فعؿ األقراف ،فتبطؿ عند شجاعة الشجعاف ،فيككف بطؿ
بمعنى مفعكؿ في المعنى؛ َّ
ألف ىذا الفعؿ غير متعد.
كالثانيَّ :أنو بمعنى فاعؿ لفظنا كمعنى؛ َّ
ألنو الذم يبطؿ شجاعة غيره فيجعميا
بمنزلة العدـ ،فيك بطؿ بمعنى مبطؿ .كيجكز أف يككف بطؿ بمعنى مبطؿ بكزف
مكرـ ،كىك الذم قد بطمو غيره ،فمشجاعتو تحاماه َّ
الناس ،فبطمكا فعمو باستسبلميـ
لو ،كترؾ محاربتيـ إياه.
الخامس :الصنديدِ بكسر الصاد"

ُ

الفركسية الشرعية في اإلسبلـ البف قيـ الجكزية ،ص ُْٓ – ُٓٓ.

السادات كىـ األىجكاد كىـ الحمىماء كىـ حماة اٍلعس ىك ًر .كًفي اٍلحًد ً
ّْد؛ الص ً
يث
يد
ِ ّْ
َّناد ي
الص ٍندد :السَّي ي
ى
ى يٍ ي
ى يي ي
ىٍ
ي ى يي
ى
يد .ك يك ُّؿ ع ًظ ويـ ىغالً وبً :
ً ً ً
ً
ص ىن ًاد ًيد قيىرٍي و
ص ٍنًديد.
ى
ش ىك يى ٍـ أى ٍش ارفيييـ ي
كع ي
ذ ٍك ير ى
ظماؤىـ ،اٍل ىكاح يد ص ٍند ه ى
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المبحث الثاني
شجاعة الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم وصفاتيا ونمااج من شجاعتو وأمتو
المطمب األول :الشجاعة في حياة رسول ا﵀ وصفاتيا
أوال :الشجاعة في حياة رسول ا﵀
آف الكريـ المؤمنيف عمى الشجاعة ،فكانت آياتو المنبع الذم
لقد رَّبى القر ي

مخاطبا األ َّيمة كرسكليا صمى ا﵀
يمة معنى كقيمة الشجاعة ،فقاؿ ا﵀
شربت منو األ َّ
ن

عميو كسمـ        " :
            
" 

ُ

القكلية ك َّ
َّ
عاليا
العممية كانت
إف حياة رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ
ٌ
نمكذجا ن
ن

التأمؿ في سيرة رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ نجد رسكؿ ا﵀
في الشجاعة ،فعند ُّ
صمى ا﵀ عميو كسمـ يتعامؿ مع كؿ المكاقؼ كالمصاعب بقمب ثابت ،كايماف راسخ،
كشجاعة نادرة ،لذلؾ خاطبو ا﵀ قائبلن       " :
"     

ِ

مزركعا في قمب رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀
كقد كانت ىذه الشجاعة يخمقنا فطرِّيا
ن

عميو كسمـ منذ نشأتو األكلى صمى ا﵀ عميو كسمـ ،فيا ىك ذا يشارؾ أعمامو في

ُ

سكرة النساءْٕ :

ِ

سكرة النساءْٖ :
109

(حرب ا ٍل ًف ىجارُ) كىك لـ يبمغ الخامسة عشرة مف عمره .كما أنو صمى ا﵀ عميو كسمـ
غار حراء كسط الصحراء ،لذلؾ لـ يكف غر نيبا أف تظير الشجاعة في كؿ مممح مف
كبلما نظرِّيا
لمحات حياة رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ بعد بعثتو .كلـ يكف ىذا
ن
دكف تطبيؽ ،بؿ مارس الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ الشجاعة دكف ُّ
تردد أك جبف أك

خكر ،فنجد رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ في َّأكؿ أياـ دعكتو ييكاجو المشركيف بأمر
تصكراتيـ ،كلـ يمنعو مف الجير بالدعكة
تينكره عقكليـ ،كال تدركو في َّأكؿ األمر
ُّ
الخكؼ مف مكاجيتيـ ،فضرب بذلؾ صمى ا﵀ عميو كسمـ أل َّيمتو أركع األمثمة في
ي
تحزبكا َّ
بالحؽ أماـ أىؿ الباطؿ ،كاف َّ
ّْ
ّْ
الحؽَّ ،
كجندكا لحربو كؿ ما في
ضد
الجير

كسعيـِ.
ثانيا :صفات شجاعة رسول ا﵀
 1شجاعة رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم مضبوطة بالعقل
كمع ىذه الشجاعة التي كاف يتحمَّى بيا رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ إالَّ
تيكر ،إنما كانت مضبكطة بالعقؿ ،فمننظر إلى حصاره صمى
أنيا لـ تكف شجاعة ُّ

يكما ،ىعمً ىـ خبلليا صمى
ا﵀ عميو كسمـ لحصف الطائؼ الذم
َّ
استمر أكثر مف أربعيف ن
ا﵀ عميو كسمـ أف الطعاـ كالشراب المذيف بداخؿ حصف الطائؼ يكفيانو سنة عمى
ّْ
األقؿ أك َّ
مضار
القائد الشجاع بيف
عدة سنكات ،كعندىا كازف صمى ا﵀ عميو كسمـ
ّْ
ي
الحصار كفكائده ،فكجد أف بقاءه في ىذه البقعة أكثر مف ذلؾ سيكقع الدكلة

ُ الفجار :حرب كقعت بيف قريش كحمفائيا كبيف ىكازف قبؿ البعثة بعشريف سنة تقر نيبا ،ككانت في
فمما قاتمكا فييا قالكا :قد فىجرنا .فس ّْمي ٍ ً
جارا .انظر :البداية كالنياية البف كثير،:
األىشير الحرـَّ ،
ي ى
ىٍ
تف ن
جِ /صِٖٗ – ُِٗ .كلساف العرب البف منظكر ،مادة فجر ،جٓ /صْٓ.

ِ

الشجاعة في حياة رسكؿ ا﵀ ،د .راغب السرجاني(،مقاؿ في اإلنترنت ) ،نشر.ََُِ/ْ/ُِ :
110

َّ
مجرد فرقة مف الجيش
القكات اإلسبلمية ليست َّ
اإلسبلمية في مشاكؿ ضخمة؛ ألف َّ
اإلسبلمي ،بؿ ىي المجتمع المسمـ بكامموُ.
كما أف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ لـ يترؾ في المدينة إالَّ القميؿ مف الرجاؿ
معرضة لممياجمة مف المشركيف كالييكد ،لذلؾ أخذ
لحراسة الديار كالنساء ،فيي إذف َّ
صمى ا﵀ عميو كسمـ ق ارره الشجاع ّْ
بفؾ الحصارِ.
 2شجاعتو صمى ا﵀ عميو وسمم مضبوطة بالرحمة
أيضا كانت مضبكطة بالرحمة ،فمذلؾ لـ يستعمميا إالَّ في
كىذه الشجاعة ن
مكاطف الجياد؛ إلعبلء كممة ا﵀ خفَّاقة ،كمف ثىَّـ لـ ينتقـ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو

كسمـ لنفسو ،كلـ يضرب بيده إالَّ في سبيؿ ا﵀ ،فقالت عائشة -رضي ا﵀ عنيا" :
َّ
ً
ً
ُّ ً ً
ىف
ام ىأرىةن ،ىكالى ىخاد نماً ،إال أ ٍ
ض ىر ى
ىما ى
ب ىر يسك يؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ىش ٍينئا قىط بًىيده ،ىكالى ٍ
ً ً َّ
ُّ ً ً
ً ً
ً َّ ً
ً ً
ؾ ىش ٍي هء
ىف يي ٍنتىيى ى
صاحبًو إًال أ ٍ
يي ىجاى ىد في ىسبًيؿ المو ،ىك ىما ني ىؿ م ٍنوي ىش ٍي هء قىط فىىي ٍنتىق ىـ م ٍف ى
ًم ٍف ىم ىح ًارًـ المَّ ًو فىىي ٍنتىًق ىـ لًمَّ ًو "ّ.
ىكذا كانت شجاعة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ شجاعة قائمة عمى يقيف
مر العصكر ..فما
كثبات كأخبلؽ كمبادئ؛ لذلؾ كانت مضرب األمثاؿ لؤلجياؿ عمى ّْ
أركعيا مف شجاعة!

ُ

الشجاعة في حياة رسكؿ ا﵀ ،د .راغب السرجاني(،مقاؿ في اإلنترنت ) ،نشرََُِ/ْ/ُِ :

ِ

الركض األنؼ لمسييمي (مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة-مكقع اإلسبلـhttp://www.al-

 ،islam.comالقسـ :السيرة كالشمائؿ الشريفة) ،صِٓٓ ،ِٔٔ-كالسيرة النبكية البف كثير،
(مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة-مكقع يعسكب ،القسـ :طبعات أخرل لمكتب) جّ /صِٓٔ-
َٕٗ.
ّ

ركاه مسمـ في (صحيحو) كتاب الفضائؿ( ،باب مباعدتو كاختياره مف المباح أسيمو) ،رقـ

الحديث.ِِّٖ/
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المطمب الثاني :نمااج من شجاعة الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم
ا﵀ رضي ا﵀ عنيما " :قىاتى ىؿ رسك يؿ ً
قاؿ جابً ًر ب ًف عب ًد ً
ا﵀ صمى ا﵀ عميو
ٍ ىٍ
ى
ىي
كسمـ مح ًارب ىخصفىةى بًىن ٍخ وؿ ،فى أرىكا ًمف ا ٍلمسمً ًم ً
اؿ لىوي:
اء ىر يج هؿ ًم ٍنيي ٍـ ييقى ى
يى ى
ىٍ ى يٍ ى
يف غ َّرةن ،فى ىج ى
ى
كؿ ً
ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ بًالس ٍَّي ً
ً
ٍس رس ً
ؼ،
ىغ ٍكىر ي
ث ٍب يف ا ٍل ىح ًارث ،ىحتَّى قى ىاـ ىعمىى ىأر ً ى ي
ىخ ىذه رسك يؿ ً
ؾ ًمّْني؟ قىا ىؿ " :ا﵀ " ،فىسقىطى الس ٍَّي ي ً ً ً
ا﵀ صمى
فىقىا ىؿ :ىم ٍف ىي ٍمىن يع ى
ؼ م ٍف ىيده ،فىأ ى ي ى ي
ى
ي
ًو
ىف ىال
ؾ ًمّْني؟" قى ى
ا﵀ عميو كسمـ فىقىاؿ " :ىم ٍف ىي ٍمىن يع ى
اؿ :يك ٍف ىك ىخ ٍي ًر آخذ ،قىاؿ " :أىتى ٍشيى يد أ ٍ
ًإلىو ًإ َّال ا﵀ " ،قىاؿ :ىال ،كلى ًكّْني أيع ً
كن ىؾ،
ىف ىال أيقىاتًمى ى
اى يد ى
كف ىم ىع قى ٍكوـ ييقىاتًمي ى
ؾ أٍ
ى
ى
ؾ ،ىكىال أى يك ى
ي
ى
َّ
الن ً
اؿ :قى ٍد ًج ٍئتي يك ٍـ ًم ٍف ًع ٍن ًد ىخ ٍي ًر َّ
اس "ُ.
ىص ىحابً ًو ،قى ى
فى ىخمى ىسبًيمىوي ،قىا ىؿ :فى ىذ ىى ى
ب إًلىى أ ٍ
كقاؿ رجؿ لمبراء رضي ا﵀ عنو " :يا أبا عمارة ،أفررتـ يكـ حنيف؟ قاؿ :ال
ً
َّ
اؤىـ
كا﵀ ،ما كلى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كلكنو خرج شباف أصحابو كأىخفَّ ي

قكما رماة ال يكاد يسقط ليـ سيـ ،جمع
يحس نا
َّر ليس عمييـ سبلح أك كثير سبلح ،فمقكا ن
ىكازف ،كبني نصر ،فرشقكىـ رشقنا ما يكادكف يخطئكف ،فأقبمكا ىناؾ إلى رسكؿ ا﵀
صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كرسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ عمى بغمتو البيضاء ،كأبك
سفياف بف الحارث بف عبد المطمب يقكد بو ،فنزؿ فاستنصر كقاؿ :أنا َّ
النبي ال كذب،
أنا ابف عبد المطمب ،ثيَّـ صفَّيـ "ِ.
كمف شجاعتو صمى ا﵀ عميو كسمـ أنو صمى ا﵀ عميو كسمـ كاف أشجع
منيزما قط ،يقكؿ عمى
الناس ،ال يبالي بكثرة العدد ،كلـ يفر مف عدك قط ،كلـ يدبر
ن

بف أبى طالب رضي ا﵀ عنو" :كنا إذا اشتد البأس ،كحميت الحرب اتقينا برسكؿ ا﵀
صمى ا﵀ عميو كسمـ فما يككف أحد أقرب إلى العدك منو ،كلقد رأيتنا يكـ بدر نمكذ
برسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كىك أقربنا إلى العدك ،كلقد كاف الصحابة يقكلكف:
ُ

ركاه أحمد في (مسنده) ،رقـ الحديث.ُِْٗٗ/

ِ

ركاه مسمـ في (صحيحو) جّ /صََُْ( ،باب في غزكة حنيف) ،رقـ الحديث.ٕٖ/
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إف الشجاع منا لمذم يقكـ بجانبو يستتر بو ،كقيؿ ألنس رضي ا﵀ عنو :أفررتـ يكـ
حنيف عف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ فقاؿ :لكف رسكؿ ا﵀ لـ يفر ،ثـ قاؿ :لقد
رأيتو عمى بغمتو البيضاء كأبك سفياف آخذ بمجاميا كالنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ:
أنا النبي ال كذب أنا ابف عبد المطمب "ُ.
كتتجمَّى شجاعة رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ في مكاقؼ عديدة مف أىميا
اعتراضو عمى الظمـ ،ككقكفو في كجو الظالـ دكف ُّ
تردد أك خكؼ ،فيا ىك ذا رسكؿ
ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يقؼ بجكار المظمكـ كيأخذ حقَّو مف الظالـ ،فيركم ابف
ىشاـ أف رجبلن مف إر و
اشِ قدـ مكة بإبؿ لو ،فابتاعيا منو أبك جيؿ فمطمو بأثمانيا،
فأقبؿ اإلراشي حتى كقؼ عمى و
ناد مف قر و
يش ،كرسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ في

جالس ،فقاؿ :يا معشر قر و
يش ،مف رج هؿ ّْ
يؤدينيّ عمى أبي الحكـ بف
ناحية المسجد
ه
ىشاـ ،فإني رجؿ غريب ابف سبيؿ ،كقد غمبني عمى ّْ
حقي؟ قاؿ :فقاؿ لو أىؿ ذلؾ
المجمس :أترل ذلؾ الرجؿ الجالس لرسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كىـ ييزءكف بو
لما يعممكف بينو كبيف أبي و
جيؿ مف العداكة اذىب إليو فإنو ّْ
يؤديؾ عميو.
فأقبؿ اإلراشي حتى كقؼ عمى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ فقاؿ :يا عبد
و
ىشاـ قد غمبني عمى ٍّ
حؽ لي ًقىبمىو ،كأنا رجؿ غريب ابف سبيؿ،
ا﵀ ،إف أبا الحكـ بف
ُ

اإلعبلـ بما في ديف النصارل مف الفساد كاألكىاـ كاظيار محاسف اإلسبلـ ،لمحمد بف أحمد بف

أبي بكر بف فرح القرطبي أبك عبد ا﵀ ،دار التراث العربي  -القاىرة  ،ُّٖٗ ،تحقيؽ  :د .أحمد
حجازم السقا ،باب النكع الثاني ،جُ /صَّٗ
ِ

إراش :بالكسر كالشيف معجمة مكضع .انظر :معجـ البمداف لياقكت الحمكم ،جُ /صُّْ.

ّ ىم ٍف يي ٍؤًديني عمى فبلف أم :مف يي ًعينني عميو كينصفني ،كىك مف األداة التي تكصؿ اإلنساف
إلى ما يريد ،كأداة الحرب كأداة الصانع ،فالحاكـ يؤدم الخصـ أم :يكصمو إلى مطمبو .انظر:
لساف العرب البف منظكر ،مادة أدا جُْ /صِْ ،كالركض األنؼ لعبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف
أحمد الخثعمي السييمي ،جّ /صِّٕ.
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سألت ىؤالء القكـ عف و
رجؿ ّْ
يؤديني عميو ،يأخذ لي حقّْي منو ،فأشاركا لي إليؾ،
كقد
ي
فخذ لي حقّْي منو يرحمؾ ا﵀ ،قاؿٍ " :انطىمً ٍؽ إلى ٍي ًو " كقاـ معو رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀
ممف معيـ :اتبعو فانظر ماذا يصنع ،قاؿ:
فمما رأكه قاـ معو ،قالكا لرجؿ َّ
عميو كسمـ َّ

كخرج رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ حتى جاءه فضرب عميو بابو ،فقاؿ :مف ىذا؟
اخرٍج إًلى َّي " فخرج إليو كما في كجيو مف ر و
ائحةُ ،قد انتيًقع لكنوِ،
قاؿ " :يم ىح َّم هد ،فى ٍ ي
الر يج ىؿ ىحقٌوي " قاؿ :نعـ ،ال تبرح حتى أعطيو الذم لو ،قاؿ :فدخؿ
ىع ًط ىى ىذا َّ
فقاؿ " :أ ٍ
فخرج إليو بحقّْو فدفعو إليو ،قاؿ :ثـ انصرؼ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كقاؿ
لئلراشي " :ا ٍل ىح ٍؽ بً ىشأٍنً ىؾ " فأقبؿ اإلراشي حتى كقؼ عمى ذلؾ المجمس فقاؿ :جزاه
ا﵀ خيرا ،فقد كا﵀ أخذ لي ّْ
حقي.
ن
عجبا مف
قاؿ :كجاء الرجؿ الذم بعثكا معو ،فقالكا :كيحؾ ماذا ر ى
أيت؟ قاؿ :ن
العجب ،كا﵀ ما ىك إالَّ أف ضرب عميو بابو ،فخرج إليو كما معو يركحو ،فقاؿ لو" :
يخ ًرج إليو حقَّو .فدخؿ فخرج إليو بحقّْو،
ىع ًط ىى ىذا ىحقَّوي " فقاؿ :نعـ ،ال تبرح حتى أ ٍ
أٍ

فأعطاه َّإياه .قاؿ :ثـ لـ يمبث أبك جيؿ أف جاء ،فقالكا لو :كيمؾ ما لؾ؟ كا﵀ ما رأينا
كسمعت
صنعت قطُّ ،قاؿ :كيحكـ كا﵀ ما ىك إالَّ أف ضرب ىعمى َّي بابي،
مثؿ ما
ي
ى
بل مف اإلبؿ ما رأيت مثؿ
عبا ،ثـ
خرجت إليو كا َّف فكؽ رأسو لفح ن
ي
صكتو فممئت ر ن

ّ
ص ىرتوْ،
ىامتو  ،كال قى ٍ
ى

ُ

كما في كجيو رائحة أم :رائحة دـ ،كبقية ركح ،فكاف معناه ركح باقية .انظر :لساف العرب

البف منظكر ،مادة ركح ،جِ /صْٓٓ ،كالركض األنؼ لمسييمي ،جّ /صِّٕ.
ِ
ّ

انتقع لكنو :تى ىغي ىَّر مف ىى ٍّـ أىك فزع .انظر :لساف العرب البف منظكر ،مادة نقع ،جٖ /صّٗٓ.
اليامة :الرأس .انظر :لساف العرب البف منظكر ،مادة ىكـ ،جُِ /صِْٔ.

ْ

القصرة :العنؽ كأصؿ الرقبة .انظر :لساف العرب البف منظكر ،مادة قصر ،جٓ /صٓٗ.
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ُّ
ت ألى ىكمىنًيُ.
كال أنيابو لفحؿ قط ،كا﵀ لك أىىب ٍي ي
يتعرض أىمو
كما تظير شجاعتو صمى ا﵀ عميو كسمـ كاضحة جميمة عندما َّ
كصحابتو لخطر ما ،فيا ىك ذا أنس بن مالك يصؼ شجاعة النبي صمى ا﵀ عميو
الن ً
الن ً
ىج ىكىد َّ
ىح ىس ىف َّ
اف َّ
اس ،ىكأى ٍش ىج ىع
اس ،ىكأ ٍ
النبً ُّي صمى ا﵀ عميو كسمـ أ ٍ
كسمـ بقكلو :ىك ى
ً
ً ً
الن ً
اى يـ َّ
َّ
النبً ُّي صمى ا﵀
اس .قاؿ  :ىكقى ٍد فى ًز ى
ع أٍ
ص ٍكتنا .قاؿ :فىتىمىقَّ ي
ىى يؿ ا ٍل ىمد ىينة لىٍيمىةن؛ ىسم يعكا ى

ِ
عميو كسمـ ىعمىى فى ىر و
اعكا ،لى ٍـ
س ألىبًي طى ٍم ىحةى يع ٍروم  ،ىك يى ىك يمتىىقمّْ هد ىس ٍيفىوي ،فىقىا ىؿ " :لى ٍـ تيىر ي
اعكا " ،ثـ قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ " :ىك ىج ٍدتيوي ىب ٍح نار "ّ يعني الفرسْ.
تيىر ي

شجاعتو صمى ا﵀ عميو وسمم في ميدان القتال
كيضرب رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ المثؿ كالقدكة في ميداف القتاؿ فكانت
فيركل عف عمي بن أبي طالب
شجاعتو النبراس الذم سار عميو الصحابة فيما ي
بعد ،ي

ُ

انظر :السيرة النبكية لعبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم أبك محمد ،سنة الكالدة /

سنة الكفاة ُِّ ،تحقيؽ طو عبد الرءكؼ سعد ،الناشر :دار الجيؿ -بيركتُُُْ ،ق ،جُ/
صّٖٗ.ُّٗ-
ِ

فرس يع ٍرم :ال سرج عميو .انظر :لساف العرب البف منظكر ،مادة ع ار ،جُٓ /صْْ.

ّ

تحرنكا في مكاجية الخطر .انظر :فتح
حرا :أم سريع الجرم ،ألنو كاف بو أكؿ الناس ُّ
كجدتو ب ن

ْ

ركاه البخارم في (صحيحو) كتاب الجياد كالسير( ،باب الشجاعة في الحرب كالجبف) ،رقـ

البارم البف حجر العسقبلني ،جٔ /صّٓ.

الحديث ،ِٔٔٓ /كمسمـ في (صحيحو)كتاب الفضائؿ( ،باب في شجاعة النبي كتقدمو لمحرب)،
رقـ الحدسث.َِّٕ /
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ٍسُ،
أنو قاؿ"  :يكَّنا إً ىذا ٍ
اح ىم َّر ا ٍلىبأ ي
كسمـ فىما ي يك ً
ىح هد أ ٍىدىنى ًم ىف
كف مَّنا أ ى
ى ى ي

كؿ ً
كلى ًقي ا ٍلقىكـ ا ٍلقىكـ ،اتَّقى ٍيىنا بًرس ً
ا﵀ صمى ا﵀ عميو
ىي
ى ى ٍي ٍى
ا ٍلقى ٍكًـ ًم ٍنويِ.

شجاعتو صمى ا﵀ عميو وسمم في غزوة أحد
كفي أحمؾ لحظات المسمميف َّ
ُحد نراه
شدة كانيزاميـ أماـ ّْ
عدكىـ في غزوة أ ُ

شجاعا ،مقاتبلن لزعماء الشرؾ ،فقد أدركو أىيب ُّي بف خمؼ
صمى ا﵀ عميو كسمـ متماس نكا
ن

نجكت .فقاؿ القكـ :يا رسكؿ ا﵀ ،أيعطؼ عميو
نجكت إف
كىك يقكؿ :أم محمد ،ال
ى
ي
رجؿ َّ
فمما دنا ،تناكؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ
منا؟ فقاؿ رسكؿ ا﵀ " :ىد يعكهي " َّ
فمما أخذىا رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ منو
الص َّمةَّ ،
الحربة مف الحارث بن ّْ
انتفض بيا انتفاضة تطايرنا عنو تطاير ال ىش ٍعراءَّ ،
الش ٍعراء :نكع مف الذباب يككف عمى
ى

ظير اإلبؿ كالخيؿّ ،عف ظير البعير إذا انتفض بيا ،ثـ استقبمو فطعنو في عنقو
ْ
كى ٍـ راجعكف بو إلى مكةٓ.
طعنة تدأدأ منيا عف فرسو مرنارا ،فمات ي

كلذلؾ يقكؿ المقداد بن عمرو عف ثبات رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ
ّْ
بالحؽ إف زاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀
يحد ،قكلو" :ال كالذم بعثو
كشجاعتو في غزكة أ ي
مرة،
احدا ،إنو لفي كجو
عميو كسمـ نا
العدك ،كتثكب إليو طائفة مف أصحابو َّ
ّْ
شبر ك ن

ُ
كبيرا .انظر :لساف العرب البف منظكر ،مادة
ٍس :أىم صار في الشدة كاليكؿ ن
ٍ
اح ىم َّر البأ ي
مبمغا ن
حمر ،جْ /صَِٖ.
ِ

ركاه أحمد في (مسنده) رقـ الحديث. ُّْٔ/

ّ

انظر :لساف العرب البف منظكر ،مادة شعر ،جْ /صَُْ .

ْ

تدأدأ :تدحرج كسقط .انظر :لساف العرب البف منظكر ،مادة دأدأ ،جُ /صٗٔ.

ٓ

السيرة النبكية البف ىشاـ ،جِ /صّٖ.
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قائما يرمي عمى قكسيو ،كيرمي بالحجر ،حتى
كتيصرؼ عنو َّ
مرة ،فربما رأيتو ن
تحاجزكا ،كثبت رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كما ىك في عصابةُ صبركا معو"ِ.

شجاعتو صمى ا﵀ عميو وسمم يوم حنين
أما يوم حنين فقد ضرب رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ أركع ىمثى وؿ عرفتو
َّ

فر الجيش مف ساحة القتاؿ ،فنزؿ النبي صمى ا﵀
البشرَّية في الشجاعة ،كذلؾ حينما َّ

عميو كسمـ مف عمى بغمتو كدعا كاستنصر ،كىك يي ىرّْدد " :أىىنا َّ
النبً ُّي الى ىك ًذب ...أىىنا ٍاب يف
َّ
ًَّ
ً
ص ىر ىؾ "ّ .فما يرئًي أىحد يكمئذ كاف أثبت منو ،كال أقرب
ىع ٍبد ا ٍل يمطمب ،الميي َّـ ىنّْز ٍؿ ىن ٍ
ّْ
حصى كضرب
متحدنيا ليـ ،كأخذ كفِّا مف
لمعدك ،فقد كقؼ في كجييـ أجمعيف
ّْ
ن

اى ًت ا ٍل يك يجكهْ ،فما استطاع أحد أف يمسَّو
كجكىيـ ،كقاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ :ىش ى
بسكء "ٓ.

ُ

العصابة :المجمكعة كالجماعة مف الناس ،انظر :لساف العرب البف منظكر ،مادة عصب،

جُ /صَِٔ.
ِ

دالئؿ النبكة ألبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي( ،مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة-

مكقع جامع الحديث ،http://www.alsunnah.comالقسـ :السيرة كالشمائؿ الشريفة) ،صّ
ِْٔ.
ّ

ركاه البخارم في (صحيحو) ،كتاب الجياد كالسير ،باب مف صؼ أصحابو عند اليزيمة ،رقـ

الحديث. ِِٕٕ/
ْ

كشاىت الكجكه أم :قبحت .انظر :المنياج في شرح صحيح مسمـ بف الحجاج لمنككم ،جُِ/

صُِِ ،كلساف العرب البف منظكر ،مادة شكه ،جُّ /صَٖٓ.
ٓ

ركاه مسمـ في (صحيحو) ،كتاب الجياد كالسير( ،باب في غزكة حنيف) رقـ الحديث.ُٕٕٕ/

كأحمد (ِِٕٔ).
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المطمب الثالث :نمااج من شجاعة أمة رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم
يمتو االستعاذة مف أم خكر
إننا نجد رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يي ىعمّْـ أ َّ

كجبف؛ ألف اآلجاؿ كاألرزاؽ ككؿ الككف بيد ا﵀ يصرفيا كيؼ يشاء ،فقاؿ رسكؿ ا﵀
َّ
كيستمر صمى ا﵀
ىعكيذ بً ىؾ ًم ىف ا ٍل يج ٍب ًف ىكا ٍل يب ٍخؿ.ُ"...
ُّ
صمى ا﵀ عميو كسمـ :الميي َّـ إًّْني أ ي

يمتو الشجاعة في كؿ المياديف ،بداية مف ميداف الكممة كانتياء
عميو كسمـ في تعميـ أ َّ
بميداف الجياد في سبيؿ ا﵀ ،كمف أعظـ ىذه المياديف التي يي ىؤ ّْكد عمييا النبي صمى
ض يؿ ا ٍل ًجيى ًاد
ا﵀ عميو كسمـ ميداف مكاجية الظمـ ،فيقكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ ":أى ٍف ى
ً ِ
طو
أيضا في فضؿ
القائؿ
كسمـ
عميو
ا﵀
صمى
كىك
.
اف ىجائ ور"
ىكمً ىمةي ىع ٍد وؿ ًع ٍن ىد يس ٍم ى
ن
يؿ ً
الجياد كاإلقداـ بالنفس كالماؿ " :لى ىغ ٍدكةه ًفي سبً ً
ا﵀ أ ٍىك ىرٍك ىحةهّ ىخ ٍيهر ًم ىف ُّ
الد ٍنىيا ىك ىما
ى
ى
ًفييىا"ْ.
لقد أثبت الصحابة رضي ا﵀ عنيـ في كؿ المعارؾ كالغزكات التي خاضكىا
شجاعة عجيبة ،أذىمت عدكىـ كأرعبت خصكميـ ،ففي غزكة بدر كاجو المسممكف
المشركيف ببل استعداد مسبؽ ،كدكف أف يككف معيـ سبلح غير سبلح الراكب ،ككاف
ُ

ركاه البخارم في (صحيحو) ،كتاب الدعكات( ،باب االستعاذة مف الجبف كالكسؿ) ،رقـ

الحديث.ََٖٔ/
ِ

ركاه أبك داكد في (سننو) ،عف أبي سعيد الخدرم ،كتاب المبلحـ( ،باب األمر كالنيي) ،رقـ

الحديث .ّْْْ/كابف ماجو (َُُْ) كقاؿ األلباني :صحيح .انظر :السمسمة الصحيحة
صُْٗ
ّ
الغ ٍد ىكة :المرة الكاحدة مف الغدك ،كىك الخركج في أم كقت كاف مف أكؿ النيار إلى انتصافو،
ى
كالركحة :المرة الكاحدة مف الركاح ،كىك الخركج في أم كقت كاف مف زكاؿ الشمس إلى غركبيا.

انظر :فتح البارم البف حجر العسقبلني ،جٔ /صُْ ،كالمنياج لمنككم ،جُّ /صِٔ.
ْ

ً
الجياد كالسير( ،باب الغدكة كالركحة في
ركاه البخارم في (صحيحو) عف أنس بف مالؾ ،كتاب

سبيؿ ا﵀) ،رقـ الحديث.ِّٔٗ/
118

عدد المشركيف يفكؽ عدد المسمميف بثبلثة أضعاؼ ،مدججيف بكؿ أنكاع األسمحة،
كمع ذلؾ ىزمكىـ كانتصركا عمييـ بإذف ا﵀ ،قاؿ تعالى   " :
.ُ"        
أوال :شجاعة أبي بكر الصديق رضي ا﵀ عنو
تظير شجاعة أبي بكر الصديؽ رضي ا﵀ عنو جمية في حرب المرتديف
صمبا ِّ
قكيا كاثقنا بمعية ا﵀ عز كجؿ ،ركم عف
كمانعي الزكاة ،إذ إنو كقؼ
ن
صامدا ن
أبى ىريرة أنو قاؿ " :لما تكفي رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كاستخمؼ أبك بكر

بعده ككفر مف كفر مف العرب قاؿ عمر بف الخطاب ألبي بكر كيؼ تقاتؿ الناس
كقد قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال
ا﵀ فمف قاؿ ال إلو إال ا﵀ فقد عصـ مني مالو كنفسو إال بحقو كحسابو عمى ا﵀.
فقاؿ أبك بكر كا﵀ ألقاتمف مف فرؽ بيف الصبلة كالزكاة فإف الزكاة حؽ الماؿ كا﵀ لك
منعكني عقاال كانكا يؤدكنو إلى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ لقاتمتيـ عمى منعو.
فقاؿ عمر بف الخطاب فكا﵀ ما ىك إال أف رأيت ا﵀ عز كجؿ قد شرح صدر أبي
بكر لمقتاؿ فعرفت أنو الحؽ"ِ.
كعف محمد بف عقيؿ بف أبي طالب ،قاؿ " :خطبنا عمي بف أبي طالب،
رضي ا﵀ عنو ،فقاؿ :أييا الناس ،أخبركني بأشجع الناس ،قالكا :لك قمنا أنت يا أمير
المؤمنيف ،فقاؿ :أما إني ما بارزت أحدا إال انتصفت منو ،كلكف أخبركني بأشجع
الناس؟ قالكا :ال نعمـ ،فمف؟ قاؿ :أبك بكر الصديؽ ،إنا لما كاف يكـ بدر جعمنا
لرسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ عريشا فقمنا :مف يككف مع النبي صمى ا﵀ عميو
ُ

سكرة آؿ عمراف ُِّ :

ِ

ركاه البخارم في (صحيحو) ،رقـ الحديث.ُّٗٗ :
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كسمـ ال ييكم إليو أحد مف المشركيف؟ فكا﵀ ما دنا منا أحد إال أبك بكر شاى ار
بالسيؼ عمى رأس رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،ال ييكم إليو أحد إال ىكل إليو،
كىذا أشجع الناس قاؿ عمي :فمقد رأيت رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ أخذتو قريش
فيذا يجؤه ،كىذا يتمتمو ،كىـ يقكلكف :أنت الذم جعمت اآللية إليا كاحدا ،قاؿ :فكا﵀
ما دنا منو إليو أحد إال أبك بكر ،يضرب ىذا ،كيجأ ىذا ،كيتمتؿ ىذا ،كىك يقكؿ:
كيمكـ أتقتمكف رجبل أف يقكؿ ربي ا﵀ ،ثـ رفع عمي بردة كانت عميو فبكى حتى
أخضؿ لحيتو ،ثـ قاؿ عمي :أنشدكـ ا﵀ ،أمؤمف آؿ فرعكف خير أـ أبك بكر؟ قاؿ:
فسكت القكـ ،فقاؿ :أال تجيبكني؟ كا﵀ لساعة مف أبي بكر خير مف مؿء األرض
مثؿ مؤمف آؿ فرعكف ،ذاؾ رجؿ يكتـ إيمانو ،كىذا رجؿ أعمف إيمانو"ُ.
ثانيا :شجاعة عمر بن الخطاب الفاروق رضي ا﵀ عنو
أحدا ،كال تكتـ حقِّا،
حياة عمر رضي ا﵀ عنو ُّ
تنـ عف شخصية قكية ال تياب ن

كيظير ىذا منذ بداية إسبلمو ،حيث قاؿ :يا رسكؿ ا﵀ :عبلـ نخفي ديننا كنحف عمى
الحؽ ،كىـ عمى الباطؿ فقاؿ :رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ " :إنا قميؿ كقد رأيت
ما لقينا" .فقاؿ لو عمر :كالذم بعثؾ بالحؽ ال يبقى مجمس جمست فيو بالكفر إال
أظيرت فيو باإليماف؛ ثـ خرج فطاؼ بالبيت ،ثـ مر بقريش كىى تنتظره ،فقاؿ أبك
جيؿ بف ىشاـ :يزعـ فبلف أنؾ صبأت ؟ فقاؿ عمر :أشيد أف ال إلو إال ا﵀ كحده ال
شريؾ لو كأف محمدا عبده كرسكلوِ.
كعندما أراد أف يياجر أعمف عمى المؤل مف قريش :مف شاء أف تثكمو أمو،
كييتـ كلده فميمقني خمؼ ىذا الكادم ،فما استطاع أحد أف َّ
يتتبعو .كنرل ىذه الشجاعة
كاضحة في تعاممو مع المنافقيف كالمشركيف.

ُ

ركاه البزار ،جّ /صُْ ،كأبك نعيـ في (فضائؿ الخمفاء) ،صُُٖ

ِ

انظر :السيرة النبكية البف كثير ،جُ /صُْْ
120

ثالثا :نمااج أخرى لصحابة رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم
لما دنا المشرككف يكـ بدر ،قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ألصحابو "
قكمكا إلى جنة عرضيا السماكات كاألرض" ،فقاؿ يعمير بف الحماـ األنصارم يا

رسكؿ ا﵀ :جنة عرضيا السمكات كاألرض؟! قاؿ" :نعـ" ،قاؿ :بخ بخ ،فقاؿ رسكؿ
ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :كما يحممؾ عمى قكؿ بخ بخ؟" قاؿ :ال كا﵀ يا رسكؿ ا﵀
إال رجاء أف أككف مف أىميا ،قاؿ" :فإنؾ مف أىميا" .فأخرج تمرات مف قرنو فجعؿ
يأكؿ منيف ثـ قاؿ :لئف أنا حييت حتى آكؿ تمراتي ىذه ،إنيا لحياة طكيمة ،فرمى ما
كاف معو مف التمر ثـ قاتميـ فما زاؿ يقاتؿ حتى قيتؿ"ُ.
كعف عبد الرحمف بف عكؼ رضي ا﵀ عنو قاؿ " :إني لفي الصؼ يكـ بدر،
إذ التفت فإذا عف يميني كعف يسارم فتياف حديثا السف ،فكأني لـ آمف بمكانيما ،إذ
سر مف صاحبو :يا عـ :أرني أبا جيؿ ،فقمت :يا ابف أخي ما تصنع
قاؿ لي أحدىما ِّا
سر مف
بو؟ قاؿ :عاىدت ا﵀ إف رأيتو أف أقتمو أك أمكت دكنو؟ كقاؿ لي آخر ِّا
صاحبو مثمو قاؿ :فما سرني أنني بيف رجميف مكانيما ،فأشرت ليما إليو ،فشدا عميو
مثؿ الصقريف ،فضرباه حتى قتبله ،كىما ابنا عفراء"ِ.
مف المكاقؼ الشجاعة التي سطرىا الصحابة رضي ا﵀ عنيـ في غزكاتيـ
كمعاركيـ :المكاقؼ العجيبة التي سطرىا أصحاب النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ في
معركة أحد ،حيث جعؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ عمى الميمنة المنذر بف عمرك ،كعمى
الميسرة الزبير بف العكاـ ،يسانده المقداد بف األسكد.

ُ

ركاه مسمـ في (صحيحو) ،رقـ الحديث(َُُٗ) .انظر :رياض الصالحيف لمنككم ،جِ/

صٖٗ
ِ

ركاه البخارل في (صحيحو) ،جٓ /صٖٕ( ،الباب /مف انتظر حتى تدفف) ،رقـ

الحديث(ّٖٖٗ).
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كحرض أصحابو عمى القتاؿ كحثيـ عمى المصابرة كالجمد ،كأخذ ينفث ركح
الحماسة كالبسالة فييـ ،حتى أنو صمى ا﵀ عميو كسمـ جرد سيفان بات انر فنادل فييـ مف
يأخذ ىذا السيؼ بحقو؟ فقاـ إليو رجاؿ ليأخذكه ،منيـ عمر ،كعمي ،كالزبير بف
العكاـ ،حتى قاـ إليو أبك دجانة "سماؾ بف خراش" ،فقاؿ كما حقو يارسكؿ ا﵀؟ فقاؿ
أف تضرب بو كجكه العدك حتى ينحني ،فعصب أبك دجانة عمى رأسو عصابة حمراء
كاف إذا اعتصب بيا عمـ الناس أنو سيقاتؿ حتى المكت ،ثـ خرج يتبختر في مشيتو
بيف الصفيف ،فقاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ " :إنيا لمشية يبغضيا ا﵀ إال في
ىذا المكطف "ُ.
كاف أكؿ كقكد المعركة حامؿ لكاء المشركيف طمحة العبدرم ،كاف مف أشجع
فرساف قريش ،يسميو المسممكف كبش الكتيبة ،خرج طمحة العبدرم كىك راكب عمى
جممو يدعك إلى المبارزة ،فأحجـ الناس عف مبارزتو لفرط شجاعتو ،فتقدـ إليو الزبير
بف العكاـ فكثب عميو كثبة الميث ،كقفز إليو قفزة األسد ،حتى صار معو عمى جممو،
فألقاه عمى الجمؿ فأقتحـ بو األرض فذبحو بالسيؼ ،فمما رأل النبي صمى ا﵀ عميو
ككبر المسممكف ك ارءه ،كأثنى عمى الزبير كقاؿ في
كبرٌ ،
كسمـ ىذا المصرع الرائع ٌ

حقو " :إف لكؿ نبي حكاريان كحكارم الزبير"ِ.

أما بطكالت سيؼ ا﵀ المسمكؿ خالد بف الكليد -رضي ا﵀ عنو -فذاؾ شيء
يفكؽ الكصؼ كالخياؿ ،يقكؿ المؤرخكف :لـ ييزـ خالد بف الكليد في معركة قط ال في
جاىمية كال في إسبلـ ،كيقكؿ رضي ا﵀ عنو عف نفسو " :لقد انقطعت في يدم يكـ
ُ

انظر :الثقات لمحمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي ،الناشر :دار الفكر ،ط،ُ/

ُّٓٗق ُٕٗٓ-ـ ،تحقيؽ :السيد شرؼ الديف أحمد ،جُ /صِِٓ.
ِ

انظر :البداية كالنياية لبلماـ الحافظ ابي الفداء اسماعيؿ بف كثير الدمشقي (المتكفى سنة

ْٕٕ ق) ،تحقيؽ :عمي شيرم ،دار إحياء التراث العربي ،ط َُْٖ ،ُ/ق ُٖٖٗ-ـ ،جْ/
صِّ.
122

مؤتة تسعة أسياؼ ،فما بقى في يدم إال صفيحة يمانية"ُ .كىذا يدؿ عمى شجاعتو
قائدا لجيش المسمميف في معركتي اليمامة كاليرمكؾ الشييرتيف ،كقطع
الفائقة ،ككاف ن

المفازة مف العراؽ إلى أكؿ الشاـ في خمس لياؿ في عسكر معو ،ككانت ىذه مف

أعاجيب خالد رضي ا﵀ عنو.
ب ماىاف ىخالً ندا لًىي ٍب يرىز إًلى ٍي ًو فقاؿ ماىاف :إًَّنا قى ٍد ىعمً ٍمىنا
كفي معركة اليرمكؾ طىمى ى
أ َّ
ىف ىما أ ٍ
ىخ ىر ىج يك ٍـ ًم ٍف بً ىبل ًد يك يـ ا ٍل ىج ٍي ىد ىكا ٍل يجك ى
يع ًط ىي يك َّؿ ىر يج وؿ ًم ٍن يك ٍـ ىع ىش ىرةى
ىف أ ٍ
ع ،فىيىمي ُّمكا إًلىى أ ٍ
ً
اف ًم ىف ا ٍل ىع ًاـ ا ٍل يم ٍقبً ًؿ ىب ىعثٍىنا لى يك ٍـ
ىدىنانً ىير ىك ًك ٍس ىكةن ىك ى
كف إًلىى بً ىبلد يك ٍـ ،فىًإ ىذا ىك ى
اما ىكتىٍر ًج يع ى
ط ىع ن

بً ًمثٍمًيىا .فىقىا ىؿ ىخالً هد" :
ىكأَّىنوي ىبمى ىغىنا أَّىنوي ىال ىد ىـ

إًَّنوي لى ٍـ يي ٍخ ًر ٍجىنا
ب ًم ٍف ىدًـ
أى ٍ
طىي ي

ب ّْ
اء،
ًم ٍف بً ىبل ًدىنا ىما ىذ ىك ٍر ى
ت ،ىغ ٍي ىر أَّىنا قى ٍكهـ ىن ٍش ىر ي
الد ىم ى
الر ً
كـ فى ًج ٍئىنا لنشربو" ،فقاؿ أصحاب ماىاف :ىى ىذا
ُّ

ث بً ًو ىع ًف العرب كانيارت معنكياتيـ مف ىذا الكبلـ القكمِ.
ىكالمَّ ًو ىما يكَّنا ين ىح َّد ي
رابعا :نمااج من شجاعة بعض عمماء األمة

التاريخ مممكء بكثير ممف ضحكا بأمكاليـ كأنفسيـ في سبيؿ قكة الحؽ
كىياما بو ،كاستعذبكا الرزايا تنزؿ بيـ؛
كنصرتو ،كصبركا عمى اآلالـ عشقنا لمحؽ
ن

ألنيـ يحبكف الحؽ أكثر مما يحبكف أنفسيـ ،فقد أكذكا في الحؽ ،فتحممكا األذل

كباعكا أنفسيـ ،كأمكاليـ مرضاة لو.
كسجف فيما يسمى في التاريخ
فأحمد بن حنبل المتكفى سنة َِْىػ ،يعذب ي

بفتنة خمؽ القرآف ،كلكنو ثبت عمى مكقفو كلـ يتزحزح عنوّ ،فرحمة ا﵀ تعالى عميو.
ُ

ركاه البخارل في (صحيحو) ،جٓ /صُْْ( ،الباب /غزكة مؤتة مف أرض الشأـ) ،رقـ

الحديث(ِْٓٔ)
ِ

انظر :البداية كالنياية البف كثير ،جٕ /صُّ.

ّ

انظر :منيج اإلماـ أحمد في إعبلؿ األحاديث لبشير عمي عمر ،الناشر :كقؼ السبلـ ،ط،ُ/

ُِْٓ ىػ  ََِٓ -مػ ،جُ /صِْ.
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وابن تيمية أحد الفقياء المشيكريف المتكفى سنة ِٖٕىػ ،أداه اجتياده إلى
مخالفة فقياء عصره في بعض المسائؿ فكشكا بو إلى السمطات فسجنوُ ،فظؿ يكتب
الرسائؿ في سجنو يؤيد بيا مذىبو كيدحض بيا حجج معارضيو ،فرحمة ا﵀ تعالى
عمى الشيخ اإلسبلـ.
كفي العصر الحديث ثبت كثير مف الدعاة في كجو الطغاة منيـ الشييد سيد
قطب حينما حاكؿ النظاـ الناصرم إثناءه عف رأيو كتأييد الرئيس جماؿ عبد الناصر
قاؿ قكلتو الشييرة "إف إصبع السبابة الذم يشيد ﵀ بالكحدانية في الصبلة ،ليرفض
أف يكتب حرفنا يقر بو حكـ طاغية"ِ ،كىناؾ نماذج كثيرة ال يتسع المقاـ لذكرىا تدؿ
عمى شجاعة العمماء نصرة لمحؽ كامتثاال ألمر ا﵀.

ُ

انظر :دركس لمشيخ عائض القرني لعائض بف عبد ا﵀ القرني ،مصدر الكتاب  :دركس

صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية ،http://www.islamweb.netجُِٕ /صّٓ.
ِ

انظر :المعجـ الجامع في تراجـ العمماء كطمبة العمـ المعاصريف ،أعضاء ممتقى أىؿ الحديث،

مصدر الكتاب :ممتقى أىؿ الحديث( ،الكتاب عبارة عف كتاب إلكتركني تـ إدخالو إلى المكسكعة
الشاممة ك ال يكجد مطبكع).
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المبحث الثالث
الجبناء وصفاتيم في القرآن الكريم والتحاير من الجبن وعالجو
المطمب األول :الصنف األول من الجبناء وصفاتيم في القرآن الكريم
فأكؿ نفر مف الجبناء المذكريف في القرآف الكريـ ىـ الييكد ،كمف المعمكـ عند
الناس أف الييكد ىـ شر خمؽ ا﵀ ،فيـ شر مف كطأ الحصى؛ ألنيـ قتمة األنبياء،
كمفترك الكذب عمى ا﵀ ،الخونة الجبناء ،ناقضكا المكاثيؽ ،كفكؽ ذلؾ فقد حاكلكا
قتؿ النبي المصطفى صمى ا﵀ عميو كعمى آلو كصحبو كسمـ عدة مرات ،لكف ا﵀
تعالى نجاه كحفظو.
كالمتتبع لمتأريخ يدرؾ جبنيـ كخكفيـ مف اإلسبلـ كالمسمميف ،كىذا ىك سبب
غدرىـ ،كحمقيـ ،كشدة عدائيـ لممسمميف ،منذ عصر اإلسبلـ القديـ إلى ىذا العصر،
كمف نظر في عصرنا الحاضر ما قامكا بو الييكد مف اإلجراـ ضد إخكاننا في أرض
غزة عمـ ذلؾ ،فقد ىدمكا البيكت ،كقتمكا النساء كاألطفاؿ ،كسفككا الدماء ،كضربكا
باألسمحة المحرمة دكليان ،كحطمكا الكيرباء ،كالممتمكات ،كالمستشفيات ،خكفا كجبنا
مف إقامة المسمميف دكلة إسبلمية قكية سميمة مف الصراعات ،كفيما يمي سيقكـ
الباحث بجمع ما تيسر جمعو مف صفاتيـ المتعمقة بالجبف في القرآف الكريـ:
 1جبنيم ,وحبيم الحياة ,وحرصيم عمييا
فالييكد مف أجبف خمؽ ا﵀ تبارؾ كتعالى عمى اإلطبلؽ ،كمف تتبع التاريخ
عرؼ حقيقتيـ ،فقد كانكا يتحصنكف في الحصكف المنيعة خكفان مف المسمميف،
كالمتابع في كقتنا الحاضر لصراعيـ مع إخكاننا في أرض فمسطيف فإنو يبلحظ كيؼ
أنيـ يخافكف مف الحجارة فتجدىـ ييركلكف ىاربيف منيا ،بالرغـ مف أنيـ يحممكف
أعتى السبلح ،كقد قاؿ ا﵀ تعالى عف حاليـ     " :
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كركم ابف جرير الطبرم

1

"        

 مختمفة، مختمفة أىكاؤىـ، "تجد أىؿ الباطؿ مختمفة شيادتيـ:بسنده عف قتادة قاؿ
 تراىـ: " أم: كقاؿ الحافظ ابف كثير.ِ" كىـ مجتمعكف في عداكة أىؿ الحؽ،أعماليـ
.ّ" كىـ مختمفكف غاية االختبلؼ،مجتمعيف فتحسبيـ مؤتمفيف
        " :كقاؿ ا﵀ عنيـ
          
         
           
            
 "كىذا: قاؿ أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم.ْ"    
،خبر مف ا﵀ تعالى عف قكؿ المؤل مف قكـ مكسى لمكسى إذ رغبكا في جياد عدكىـ
ُْ :سكرة الحشر

ُ

 أبك محمد الحسيف بف، كمعالـ التنزيؿ لمحيي السنة.ِِٗ ص/ِّ ج، تفسير الطبرم:انظر

ِ

 عثماف-  حققو كخرج أحاديثو محمد عبد ا﵀ النمر: المحقؽ،] مسعكد البغكم [ المتكفى ُٔٓ ىػ
، ُٕٗٗـ-  ُُْٕ ىػ،ْ/ ط، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، سميماف مسمـ الحرش- جمعة ضميرية
ُٖ ص/ٖج
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ٕٓص/ٖ ج، تفسير ابف كثير:انظر

ّ

ِْ -ِِ :سكرة المائدة

ْ

ككعدكا نصر ا﵀ إياىـ إف ىـ ناىضكىـ ،كدخمكا عمييـ باب مدينتيـ ،أنيـ قالكا لو" :
إنا لن ندخميا أبداً " يعنكف :إنا لف ندخؿ مدينتيـ أبدان"ُ .كقاؿ الشيخ السعدم " :فما
أشنع ىذا الكبلـ منيـ ،كمكاجيتيـ لنبييـ في ىذا المقاـ الحرج الضيؽ الذم قد دعت
الحاجة كالضركرة إلى نصرة نبييـ ،كاعزاز أنفسيـ"ِ ،كقاؿ تعالى حاكيان حاليـ كحبيـ
لمحياة ،كخكفيـ مف المكت      " :
           
.ّ"         
 2صرفيم عن الحق وشدة عداوتيم لجبنيم
كاف شدة ىذه العداكة نتيجة جبنيـ أنيـ يعرفكف الحؽ لكنيـ ال يتبعكنو ،فيـ
يعرفكف أف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ حؽ ،كأنو مف عند ا﵀ ،كلكنيـ لـ يتبعكه
كرفضكاه كما رفضكا نبي ا﵀ عيسى عميو السبلـ ،كلما ىاجر النبي صمى ا﵀ عميو
كسمـ ككصؿ إلى المدينة نظر إليو الييكد فعرفكه ،كأكنكا لو العداكة كما ركت ذلؾ أـ
المؤمنيف صفية بنت حيي بف أخطب زكجة نبينا صمى ا﵀ عميو كسمـ فإنيا ذكرت
أف حيي بف أخطب أحد زعماء ييكد لما قدـ النبي عميو الصبلة كالسبلـ المدينة رآه
فعرؼ أنو نبي مما ق أر عنو في التكراة ،تقكؿ صفية رضي ا﵀ عنيا " :أف أباىا
كعميا التقيا بعد أف أريا النبي عميو الصبلة كالسبلـ ،فقاؿ عميا ألبييا :أىك ىك؟
قاؿ :نعـ أعرفو بكجيو أك بنعتو ،قاؿ :فما في صدرؾ لو؟ ،قاؿ :عداكتو ما بقيت"،

ُ

انظر :تفسير الطبرم ،جَُ /صُْٖ

ِ

انظر :تفسير السعدم ،جُ /صِِٖ

ّ

سكرة البقرةٗٔ :
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كىذا مصداؽ قكؿ ا﵀ جؿ كعبل"...     ...":

ُ

كقكلو تعالى      ( :
.ّ"ِ)
 3تركيم األمر بالمعروف والنيي عن المنكر
كمف المعمكـ أف األمر بالمعرؼ كالنيي عف المنكر فيو حياة األمـ ،كصبلح
الحاؿ كالمجتمع ،كذلؾ ألنو إذا كجدت المنكرات في المجتمع مف غير أف يكجد مف
يأمر بالمعركؼ كينيى عف المنكر؛ فإف ذلؾ يؤدم إلى فساد المجتمع بأكممو ،كجعؿ
ا﵀ تعالى الخيرية ليذه األمة كذلؾ ألمرىا بالمعركؼ ،كنيييا عف المنكر قاؿ ا﵀
تعالى         ":
           
 ،ْ"    لكف الييكد بخبلؼ ىذه األمة
ترككا األمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ،فاستحقكا بذلؾ غضب ا﵀ كتعالى
عمييـ ،كلعنيـ قاؿ تبارؾ كتعالى      ":

ُ

سكرة البقرةٖٗ :

ِ

سكرة األنعاـَِ :

ّ

انظر :األياـ النظرة كالسيرة العطرة لرسكلنا صمى ا﵀ عميو كسمـ لصالح بف عكاد

المغامسي(،مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة ،القسـ :السيرة كالشمائؿ الشريفة) ،جُ /صٗٗ،
بتصرؼ.
ْ

سكرة آؿ عمرافَُُ :
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.ُ"  
 كما ذكرناه سابقان،كعمكمان فإف الييكد قد جمعكا كؿ صفة الجبف فاتصفكا بيا
 كلذلؾ،ىك بعض الصفات التي اتصفكا بيا عمييـ مف ا﵀ تعالى ما يستحقكف
 ككؿ ذلؾ، كمسخيـ إلى قردة كخنازير، كلعنو ليـ،استحقكا غضب ا﵀ تعالى عمييـ
 كبسبب، كايمانيـ بالجبت كالطاغكت،بسبب جبنيـ كمخالفتيـ ألكامر ا﵀ تعالى
        " :تكلييـ الذيف كفركا قاؿ ا﵀ تعالى
           
" : كقاؿ سبحانو،ِ"         
          
    " : كقاؿ ا﵀ سبحانو،ّ" 
           
     " : كقاؿ جؿ كعبل،ْ"   
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ٕٗ -ٕٖ :سكرة المائدة

ُ

َٔ :سكرة المائدة

ِ

ٔٓ :سكرة البقرة

ّ

َٖ :سكرة المائدة

ْ

        
.ُ"      
 فقد اشتدت عداكتيـ لممؤمنيف لجبنيـ ككفرىـ،كمف أمثاؿ ىؤالء الييكد الكفار
" : قاؿ تعالى،كحاكلكا كثي ار عمى أف يطفئكا نكر اإلسبلـ الذم بيف أيدم المؤمنيف
           
    " : كقكلو.ِ"  
 يرل الباحث مف ىذه اآليات القرآنية.ّ"      
 كيرل الباحث أنيـ مف الصنؼ،أن الكفار من الجبناء المذككريف في القرآف الكريـ
.األكؿ مف الجبناء في القرآف الكريـ

130

ُٓ :سكرة النساء

ُ

ِّ :سكرة التكبة

ِ

ٖ :سكرة الصؼ

ّ

المطمب الثاني :الصنف الثاني من الجبناء وصفاتيم في القرآن الكريم
كالشؾ أف المنافقيف مف الجبناء المذكريف في القرآف الكريـ؛ ألف كثير مف
تثبت جبف
اآليات التي تحدثت عف شجاعة رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كأصحابو ٌ
المنافقيف كتظير صفاتيـ الجبنية.

تناكؿ القرآف الكريـ المنافقيف المندسّْيف بيف صفكؼ المسمميف ،ففضحيـ،
ككشؼ أسرارىـ ،كذكر صفاتيـ ،خاصة في سكرة التكبة حتى لـ تبؽ فييـ ً
صفةن

ذميمةن إالَّ ذكرىا في ىذه السكرة ،كال مرضان إالَّ ذكرتو كبينت عبلجو ،قاؿ سعيد بف

جبير :سألت ابف عباس رضي ا﵀ عنو عف سكرة براءة فقاؿ" :تمؾ الفاضحةي ،ما زاؿ
ينزؿ :كمنيـ كمنيـ حتى خفنا أال تدع أحدانُ .ثـ خص ليـ ا﵀ سبحانو كتعالى سكرة
في كتابو العزيز كىي سكرة المنافقكف .كمف صفاتيـ المتعمقة بالجبف في القرآف الكريـ
التالية:
ث الفرقة والشقاق بين المسممين لجبنيم:
 1بُ
كذلؾ بالدس كالكقيعة فيما بينيـ ،قاؿ تعالى    ":
       
 .ِ"     قاؿ القرطبي" :الخباؿ :الفساد كالنميمة
كايقاع االختبلؼ كاألراجيؼ .كالمعنى :أم ما زادككـ قكة كلكف طمبكا الخباؿ"ّ .قاؿ

ُ

انظر :الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ،جٖ /صَْ

ِ

سكرة التكبةْٕ :

ّ

انظر :الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  ،جٖ /صََُ
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ُ
بالخىبؿ ،كالمعنى ما
العتىو ى
الرازم " :كالخباؿ :الشر كالفساد مف كؿ شيء ،كمنو سمي ى

زادكـ إال ش انر .كقيؿ :إال مك انر ،كقيؿ :إال غيان ،كقاؿ الضحاؾ :إال غد انر .كقيؿ
ً
كتقبيحو و
أمر و
الخباؿ :االضطراب في الرأم .كذلؾ بتزييف و
لقكـ آخريف ،ليختمفكا
لقكـ

كتفترؽ كممتيـ"ِ.
 2الجبن والكاب والحمف عميو:
قاؿ تعالى     ...":
 ّ"      أم :سيحمفكف أف تخمفيـ عف
س ُي ْم) بالقعكد كالكذب
الخركج أف ليـ أعذ ار كأنيـ ال يستطيعكف ذلؾُ ( ،ي ْي ِم ُك َ
ون أَ ْنفُ َ

كاإلخبار بغير الكاقع"ْ.

كيدفعيـ الخكؼ كالجبف إلى الحمؼ با﵀ أنيـ في المؤمنيف ،قاؿ
تعالى        ":
          

ُ

محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي البكرم ،أبك عبد ا﵀ ،فخر الديف الرازم (ْْٓ-

َٔٔ ق =َُُٓ َُُِ-ـ) ،اإلماـ المفسر كىك قرشي النسب .أصمو مف طبرستاف ،كمكلده
في الرم كالييا نسبتو ،كيقاؿ لو (ابف خطيب الرم) رحؿ إلى خكارزـ كما كراء النير كخراساف،
كتكفي في ى ارة .كمف تصانيفو :مفاتيح الغيب كمعالـ أصكؿ الديف.
ِ

انظر :مفاتيح الغيب ،لئلماـ العالـ العبلمة فخر الديف محمد بف عمر التميمي الرازم الشافعي،

دار الكتب العممية  -بيركت ُُِْ -ىػ  َََِ -ـ ،ط ،ُ/جُٔ /صٔٔ
ّ

سكرة التكبةِْ :

ْ

انظر :تفسير السعدم ،صّّٖ
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ُ
ون) أم :يخافكف الدكائر ،كليس في قمكبيـ شجاعة
) " قَ ْوٌم َي ْف َرقُ َ

تحمميـ عمى أف يبينكا أحكاليـ .فيخافكف إف أظيركا حاليـ منكـ ،كيخافكف أف تتب أركا
منيـ ،فيتخطفيـ األعداء مف كؿ جانب.
كأما حاؿ قكم القمب ثابت الجناف ،فإنو يحممو ذلؾ عمى بياف حالو ،حسنة
كانت أك سيئة ،كلكف المنافقيف خمع عمييـ خمعة الجبف ،كحمكا بحمية الكذب ،ثـ ذكر
ون َم ْم َجأً) يمجأكف إليو عندما تنزؿ بيـ الشدائد( ،أ َْو
شدة جبنيـ فقاؿ( :لَ ْو َي ِج ُد َ
م َغار ٍ
ات) يدخمكنيا فيستقركف فييا (أ َْو ُم َّد َخال) أم :محبل يدخمكنو فيتحصنكف فيو
َ َ
ون) أم :يسرعكف كييرعكف ،فميس ليـ ممكة ،يقتدركف بيا
(لَ َولَّ ْوا إِلَ ْي ِو َو ُى ْم َي ْج َم ُح َ
عمى الثباتِ.

كيدفعيـ الحرص عمى إرضاء الناس إلى الحمؼ ،قاؿ تعالى " :
         
.ّ"
ِ
اإلان في التخمف من جبنيم
وطمب
 3كثرة األعاار,
ُ
قاؿ تعالى       ":
.ْ"       

ُ

سكرة التكبةٕٓ-ٓٔ :

ِ

انظر :تفسير السعدم ،صَّْ

ّ

سكرة التكبةِٔ :

ْ

سكرة التكبةْٓ :
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قاؿ الزمخشرمُ" :كالذيف استأذنكا في التخمؼ عف غزكة تبكؾ ،كانكا مف
المنافقيف ككاف عددىـ تسعةن كثبلثيف"ِ .كقاؿ تعالى أيضا مبينا كراىيتيـ كتخكفيـ
مف الجياد         "،
ّ

"         

قاؿ الرازم " :كاعمـ أنو تعالى قد بيف في اآليات المتقدمة أف المنافقيف احتالكا
في رخصة التخمؼ عف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كالقعكد عف الغزك ،كفي ىذه
دقيقو أخرل ،كىي أنو متى نزلت آيةه مشتممةه عمى األمر باإليماف كعمى
اآلية زاد
ن

األمر بالجياد مع الرسكؿ ،استأذف أكلك الثركة كالقدرة منيـ في التخمؼ عف الغزك،
كقالكا لرسكؿ ا﵀ ذرنا نكف مع القاعديف :أم مع الضعفاء مف الناس كالساكنيف في

ُ

محمكد بف عمر بف محمد بف أحمد الخكارزمي الزمخشرم ،جار ا﵀ ،أبك القاسـ (ْٕٔ -

ّٖٓ ىػ = َُٕٓ  ُُْْ -ـ) ،مف أئمة العمـ بالديف كالتفسير كالمغة كاالداب .كلد في زمخشر
(مف قرل خكارزـ) كسافر إلى مكة فجاكر بيا زمنا فمقب بجار ا﵀ ،ثـ عاد إلى الجرجانية (مف
قرل خكارزـ) فتكفى فييا .أشير كتبو :الكشاؼ في تفسير القرآف ،كأساس الببلغة كالمفصؿ.
ككاف معتزلي المذىب ،مجاىرا ،شديد االنكار عمى المتصكفة ،أكثر مف التشنيع عمييـ في
الكشاؼ كغيره.
ِ

انظر :الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،ألبي القاسـ محمكد بف

عمر الزمخشرم الخكارزمي ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،تحقيؽ  :عبد الرزاؽ الميدم،
جِ /صِِٔ ،كانظر :تفسير البحر المحيط لمحمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي،
دار الكتب العممية  -لبناف /بيركت  ُِِْ -ىػ  ََُِ -ـ ،ط ،ُ/تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد
عبد المكجكد كآخركف ،جٓ /صِْٕ.
ّ

سكرة التكبةٖٔ :
134

البمد ،ككصفيـ بأكلي الطكؿ :لبياف أف الذـ ليـ ألزـ ألجؿ ككنيـ قادريف عمى السفر
كالجياد"ُ.
أعذار كاىية في تخمفيـ عف الغزكة ،فقاؿ تعالى ":
نا
كقد قدـ بعضيـ
             
 ،ِ"  أم :ائذف لي في القعكد ( َوالَ تَ ْف ِت ّْني) كال تكقعني
في الفتنة كىي اإلثـ ،بأف ال تأذف لي ،فإني إف تخمفت بغير إذنؾ أثمتّ .كىذا
الج يد بف قيس ،حينما طمب منو الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ االستعداد
العذر قالو ى
مغرـ بالنساء ،كاني أخشى أف رأيت نساء بني
لمخركج فقاؿ " :قد عرؼ قكمي أني
ه

األصفر ال أصبر عنيف ،فبل تفتني كأذف لي في القعكد ،فأعرض عنو النبي صمى

ا﵀ عميو كسمـ كقاؿ :قد أذنت لؾ "ْ.
 4يأمرون بالمنكر وينيون عن المعروف لجبنيم.
قاؿ تعالى      " :
        
 ،ٓ"     المنافقكف كالمنافقات مف طينة
كاحدة ،كطبيعة كاحدة .المنافقكف في كؿ زماف كفي كؿ مكاف .تختمؼ أفعاليـ
ُ

انظر :مفاتيح الغيب لمرازم ،جُٔ /صُِْ

ِ

سكرة التكبةْٗ :

ّ

انظر :الكشاؼ لمزمخشرم ،جِ /صِْٔ كمفاتيح الغيب لمرازم ،جُٔ /صٕٔ

ْ

انظر :الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ،جٖ /صَُُ ،كتفسير ابف كثير ،جّ /صُُٖ

ٓ

سكرة التكبةٕٔ :
135

كأقكاليـ ،كلكنيا ترجع إلى طبع كاحد ،كتنبع مف معيف كاحد ،سكء الطكية كلؤـ
السريرة ،كالغمز كالدس ،كالضعؼ عف المكاجية ،كالجبف عف المصارحة ،تمؾ
سماتيـ األصيمة.
أما سمككيـ فيك األمر بالمنكر كالنيي عف المعركؼ ،كالبخؿ بالماؿ إال أف
يبذلكه رئاء الناس .كىـ حيف يأمركف بالمنكر كينيكف عف المعركؼ يستخفكف بيما،
كيفعمكف ذلؾ دسان كىمسان ،كغم انز كلم انز ،ألنيـ ال يجرؤكف عمى الجير إال حيف
سواْ المّ َو) فبل يحسبكف إال حساب الناس كحساب المصمحة ،كال
يأمنكف .إنيـ ( َن ُ
يخشكف إال األقكياء مف الناس يذلكف ليـ كيداركنيـ (فَ َن ِس َي ُيم) ا﵀ فبل كزف ليـ كال
اعتبار .كانيـ لكذلؾ في الدنيا بيف الناس ،كانيـ لكذلؾ في اآلخرة عند ا﵀ .كما

يحسب الناس حسابان إال لمرجاؿ األقكياء الصرحاء ،الذيف يجيركف بآرائيـ ،كيقفكف
خمؼ عقائدىـ ،كيكاجيكف الدنيا بأفكارىـ ،كيحاربكف أك يسالمكف في كضح النيار.

ُ

 5الفرح بالتخمف عن القتال والنصح بترك المواجية.
قاؿ تعالى     " :
           
 ،ِ"           كسبب فرحيـ عدـ
إيمانيـ بأف في الجياد خيرا ،ككراىيتيـ الجياد مع النبي صمٌى ا﵀ عميو كآلو كسمـ
بأمكاليـ كأنفسيـ في سبيؿ ا﵀ كالفرح باإلقامة يدؿ عمى كراىة الذىاب ،إال أنو تعالى
أعاده لمتأكيد.

ُ

انظر :في ظبلؿ القرآف لسيد قطب ،جّ /صُّٕٔ

ِ

سكرة التكبةُٖ :
136

كلـ يقتصر األمر عمى فرحيـ بأنفسيـ ،بؿ أغركا غيرىـ بعدـ الخركج ،كقاؿ
بعضيـ لبعض" :ال تخرجكا لمجياد ألف غزكة تبكؾ في شدة الحر ،كقد طابت الثمار
ش ُّد َح ِّار) أم :إف نار جينـ
نار َج َي َّن َم أَ َ
كالظبلؿ" .فرد ا﵀ تعالى عمييـ بقكلو( :قُ ْل ُ
التي أعدت لمعصاة كالتي تصيركف إلييا بمخالفتكـ أشدا ح ار مما فررتـ منو مف

الحر ،فمك كانكا يعقمكف ذلؾ كيعتبركف بو ،لما خالفكا كقعدكا ،كلما فرحكا بؿ حزنكا.
كىذا مف نماذج جبنيم.

ُ

انظر :التفسير المنير لمزحيمي ،جَُ /صُّّ
137

ُ

المطمب الثالث :التحاير من الجبن وعالجو
أوال :التحاير من الجبن
قد كجدنا في اآليات السابقة بعض فضائح الجبناء في القرآف الكريـ ،كىـ
الييكد كالكفار كالمنافقكف ،أصحاب القمكب المريضة في زمف النبي صمى ا﵀ عميو
كسمـ ،كفي زمننا ىذا ،ذكر ا﵀ جبنيـ كصفاتيـ في كتابو ،ألخذ الحذر كالحيطة مف
كبيف عقاب كمصير ىؤالء
أمثاليـ ،ثـ ح ٌذر ا﵀ المؤمنيف مف الجبف بالتصريحٌ ،

الجبناء في القرآف الكريـ ،كممكف استنباط ىذا التحذير مف اآليات التالية.
1

الجبن يؤدي إلى النفاق الاي يحق لعنة ا﵀ تعالى لصاحبو:
فقد لعف ا﵀ سبحانو كتعالى المنافقيف في كتابو العزيز كأطمؽ عمييـ كممة
قاؿ تعالى   ":

"العدك" كح ٌذر المؤمنيف مف اتباعيـ،
ٌ

           
 .ُ"             يرل
الباحث أف التحذير جاء كاضحا في ىذه اآلية ،أف ا﵀ تعالى قد لعف المنافقيف الذيف
ليـ أجساـ كمناظر فقط ،كاف تسمع لقكليـ تحسب أنيـ صدقكا ،بؿ مجرد قكؿ فقط،
ص ْي َح ٍة َعمَ ْي ِي ْم.)...
س ُب َ
ون ُك َّل َ
لذلؾ قاؿ تعالىَ ( :ي ْح َ

ُ

سكرة المنافقكفْ :
138

قاؿ البغكمُ " :أم ال يسمعكف صكتنا في العسكر بأف نادل و
مناد أك انفمتت
دابة كأنشدت ضالة ،إال ظنكا مف جبنيم وسوء ظنيم أنيـ يرادكف بذلؾ ،كظنكا أنيـ
قد اتكا ،لما في قمكبيـ مف الرعب .كقيؿ :ذلؾ لككنيـ عمى كجؿ مف أف ينزؿ ا﵀
فييـ أم ار ييتؾ أستارىـ كيبيح دماءىـ ثـ قاؿُ ( :ى ُم ا ْل َع ُد ُّو) كىذا ابتداء كخبره،
ون) يصرفكف عف الحؽ"ِ.
اح َا ْرُى ْم) كال تأمنيـ( ،قَاتَمَ ُي ُم المَّ ُو) لعنيـ ا﵀ (أ ََّنى ْ
يؤفَ ُك َ
(فَ ْ
 2اليالك العاجل والعقوبة العاجمة:
مف التحذير مف ىذه صفة الرذيمة قكلو تعالى    " :
             
              
 .ّ"        يرل الباحث أف ا﵀ تعالى
يخبرنا في ىذه اآليات عف ىؤالء الجبناء الذيف ال يحافظكف عمى اإليماف ،كال
ار ،كفي ىذه اآلية كعدىـ
يستمسككف بو ،بؿ دائما في خكؼ ،كفزع ،كاليريدكف إال فر ا

ُ

الحسيف بف مسعكد بف محمد ،الفراء،أك ابف الفراء ،أبك محمد ،كيمقب بمحيي السنة ،البغكم

(ّْٔ  َُٓ -ىػ = َُْْ  ُُُٕ -ـ) فقيو ،محدث ،مفسر .نسبتو إلى (بغا) مف قرل
خراساف ،بيف ىراة كمرك .لو (التيذيب-خ) في فقو الشافعية ،ك(شرح السنة-خ) في الحديث،
ك(لباب التأكيؿ في معالـ التنزيؿ-ط) في التفسير ،ك (مصابيح السنة-ط) ك(الجمع بيف
الصحيحيف) كغير ذلؾ .تكفي بمرك الركذ.
ِ

معالـ التنزيؿ ألبي محمد الحسيف بف مسعكد البغكم (المتكفى ُٔٓ ىػ ) ،دار طيبة لمنشر

كالتكزيع ،ط ُُْٕ ،ْ/ىػ  ُٕٗٗ -ـ ،ج ،ٖ /ج ،ٖ/صَُّ/
ّ

سكرة األحزابُٕ - ُٔ :
139

ا﵀ اليبلؾ العاجؿ ،كقمة التمتع في حياتيـ ،كىذا الذم ىـ يريدكف في الحياة ،كىذا
ذـ ليـ في غاية الذـ.
فرارىـ ذلؾ ال يؤخر آجاليـ ،كال يطكؿ
قاؿ ابف كثير " :أخبرىـ ا﵀ أف ى
ون
غرة ،كليذا قاؿَ ( :وِا ًاا ال تُ َمتَّ ُع َ
أعمارىـ ،بؿ ربما كاف ذلؾ ن
سببا في تعجيؿ أخذىـ ٌ

إِال َقمِيال) أم :بعد ىى ىربكـ كفراركـُ ( ،ق ْل َمتَاعُ ُّ
الد ْن َيا َق ِمي ٌل َو ْاآل ِخ َرةُ َخ ْيٌر لِ َم ِن اتَّقَى) .ثـ
قاؿ( :قُ ْل م ْن َاا الَّ ِاي يع ِ
اد
وءا أ َْو أ ََر َ
ص ُم ُك ْم ِم َن المَّ ِو) أم :يمنعكـ( ،إِ ْن أ ََر َ
َْ
س ً
اد ِب ُك ْم ُ
َ
ون المَّ ِو ولِيِّا وال َن ِ
ون لَ ُي ْم ِم ْن ُد ِ
ير) أم :ليس ليـ كال لغيرىـ مف
ص ًا
ِب ُك ْم َر ْح َم ًة َوال َي ِج ُد َ
َ َ
دكف ا﵀ مجير كال مغيث"ُ .كىذا مثؿ ما قاؿ ليـ ا﵀ عمى لساف رسكلو الكريـ صمى

ا﵀ عميو كسمـ         ":
           
 .ِ"   أم نحف ننتظر بكـ أف يصيبكـ ا﵀ بعقكبة مف
عنده عاجمة .كقد جرل الكبلـ في ىذه اآلية في الصفحة َُُ في ىذا البحث.
 3اثبات الكفر واحباط األعمال:
فقد أثبت ا﵀ الكفر عمى الجبناء ،ككعدىـ باحباط أعماليـ قاؿ تعالى " :
          
           
           
ُ

تفسير ابف كثير ،ج ،ٔ/صَّٗ - ّٖٗ/

ِ

سكرة التكبةِٓ :
140

          
 .ُ"        يرل الباحث أف ا﵀ يخبر عف
إحاطة عممو بيؤالء الجبناء ،الذيف يدعكف أصحابيـ إلى ما ىـ فيو ،مف اإلقامة في
الظبلؿ كالثمار ،بؿ يريدكف أكثر مف الغنائـ مع خكفيـ كجبنيـ .لذلؾ قاؿ تعالى:
ف أر َْيتَ ُيم َي ْنظُر َ ِ
شى َعمَ ْي ِو ِم َن
َع ُي ُن ُي ْم َكالَّ ِاي ُي ْغ َ
ور أ ْ
(فَِإ َاا َج َ
ون إلَ ْي َك تَ ُد ُ
ُ
اء ا ْل َخ ْو ُ َ ْ
ا ْل َم ْو ِت).

قاؿ ابف كثير " :أم :مف شدة خكفو كجزعو ،كىكذا خكؼ ىؤالء الجبناء مف

ِ ٍ ِ ٍ
كبلما
القتاؿ (فَِإ َاا َا َى َب ا ْل َخ ْو ُ
ف َ
سمَقُو ُك ْم ِبأَ ْلس َنة ح َداد) أم :فإذا كاف األمف ،تكممكا ن

عاليا ،كادعكا ألنفسيـ المقامات العالية في الشجاعة كالنجدة ،كىـ
فصيحا
بميغا
ن
ن
ن
يكذبكف في ذلؾ ،...كقاؿ قتادة :أما عند الغنيمة فأشح قكـ ،كأسكأه مقاسمة :أعطكنا،
أعطكنا ،قد شيدنا معكـ ،كأما عند البأس فأجبف قكـ ،كأخذلو لمحؽ .كىـ مع ذلؾ
أشحة عمى الخير ،أم :ليس فييـ خير ،قد ىج ىم يعكا الجبف كالكذب كقمة الخير ،فيـ

كما قاؿ في أمثاليـ الشاعرِ:

النساء العو ِ
ارك
أع َي ًا
الح ْ
السمم ْ
اء وغمظَ ًة َ ###وفي َ
أفي ّ
ََ
أمثَا َل ّْ َ
ار َجفَ ً
رب ْ

أم :في حاؿ المسالمة كأنيـ الحمير .كاألعيار :جمع عير ،كىك الحمار ،كفي
ط المَّ ُو
َح َب َ
الحَّيض؛ كليذا قاؿ تعالى( :أُولَ ِئ َك لَ ْم ُي ْؤ ِم ُنوا فَأ ْ
الحرب كأنيـ النساء ي
ّ
ير) أم :سيبل ىينا عنده"
ان َالِ َك َعمَى المَّ ِو َي ِس ًا
َع َمالَ ُي ْم َو َك َ
أْ

ُ

سكرة األحزابُٗ - ُٖ :

ِ

البيت ليند بنت عتبة ،كىك في السيرة النبكية البف ىشاـ ،جُ /صٔٓٔ.

ّ

تفسير ابف كثير ،ج ،ٔ/ص.ُّٗ/
141

 4ضرب ا﵀ عمييم الالة والفقر:
يجب عمى المسمميف أف يتحذركا مف الجبف؛ ألف ا﵀ سبحانو كتعالى قد كضع
الذلة كالفقر عمى الجبناء بكفرىـ ،كقتميـ األنبياء كىـ الييكد ،قاؿ تعالى ":
            
          
          
.ُ"
قاؿ الطبرم( " :ضربت) أم فرضت ككضعت عمييـ الذلة كألزمكىا ،مف قكؿ
القائؿ":ضرب اإلماـ الجزية عمى أىؿ الذمة" ك"ضرب الرجؿ عمى عبده الخ ارج"
يعني بذلؾ كضعو فألزمو إياه ...كأما"الالة" فيي"الفعمة" مف قكؿ القائؿ :ذؿ فبلف
"صغر األمر" ... ،ك"الذلة" ىي الصغار الذم أمر
يذؿ ذال كذلة" ،كػ "الصغرة" مف
ي

ا﵀ جؿ ثناؤه عباده المؤمنيف أف ال يعطكىـ أمانا عمى القرار عمى ما ىـ عميو مف

ين َال
كفرىـ بو كبرسكلو إال أف يبذلكا الجزية عميو ليـ ،فقاؿ عز كجؿ (:قَ ِاتمُوا الَّ ِا َ
ين
ون ِد َ
سولُ ُو َوَال َي ِدي ُن َ
ون ِبالمَّ ِو َوَال ِبا ْل َي ْوِم ْاآل ِخ ِر َوَال ُي َحّْرُم َ
ُي ْؤ ِم ُن َ
ون َما َح َّرَم المَّ ُو َوَر ُ
ين أُوتُوا ا ْل ِكتَاب حتَّى يعطُوا ا ْل ِج ْزي َة ع ْن ي ٍد و ُىم ص ِ
ون).
ا ْل َح ّْ
اغ ُر َ
ق ِم َن الَّ ِا َ
َ َ
ُْ
َ َ َ َ ْ َ

كقكلو(:وضربت عمييم الالة) أم يعطكف الجزية عف يد كىـ صاغركف"ِ.

ُ

سكرة اؿ عمرافُُِ :

ِ
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 5غضب ا﵀ تعالى وسوء المعاد
فقد أكعد ا﵀ الجبناء غضبو في الدنيا ،كجينـ في اآلخرة ،كعمى المؤمنيف أف
يككنكا الشجعاء في كؿ أمر حذ ار مف غضب ا﵀ تعالى كعذاب جينـ ،قاؿ تعالى:
"           
.ُ"         
قاؿ ابف جرير الطبرم( " :فقد باء بغضب من ا﵀) ،يقكؿ :فقد رجع بغضب
مف ا﵀ (ومأواه جينم) ،يقكؿ :كمصيره الذم يصير إليو في معاده يكـ القيامة جينـ
(وبئس المصير) ،يقكؿ :كبئس المكضع الذم يصير إليو ذلؾ المصير"ِ.
 6قاف الرعب وىالك أنفسيم بأيدييم
كمما أكجب التحذير مف الجبف عمى أصحاب القمكب السميمة ،ىك أف ا﵀
يقذؼ الرعب في قمكب الجبناء ،كيجعميـ ييمككف أنفسيـ ،كيفسدكف أشيائيـ بأيدييـ،
لسبب جبنيـ كخكفيـ ،كدعا ا﵀ المؤمنيف أف يتعظكا بما أح ٌؿ ا﵀ بيؤالء الييكد ،الذيف
قذؼ ا﵀ في قمكبيـ الرعب ،قاؿ تعالى      ":
            
           

ُ

سكرة األنفاؿُٔ :

ِ
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.ُ"   
صمَّى ا﵀ ىعمى ٍي ًو
نبكة محمد ى
قاؿ الطبرم " :ا﵀ ىك الذم أخرج الذيف جحدكا ٌ
ث
اى ُم المَّ ُو ِم ْن َح ْي ُ
ىك ىسمَّـ مف أىؿ الكتاب ،كىـ ييكد بني النضير مف ديارىـ( ،...فَأَتَ ُ
لَ ْم َي ْحتَ ِس ُبوا) ،فأتاىـ أمر ا﵀ مف حيث لـ يحتسبكا أنو يأتييـ ،كذلؾ األمر الذم أتاىـ
صمَّى ا﵀ ىعمى ٍي ًو
مف ا﵀ حيث لـ يحتسبكا ،قذؼ في قمكبيـ الرعب بنزكؿ رسكؿ ا﵀ ى
الر ْع َب) ،...ثـ يقكؿ تعالى
ف ِفي قُمُوِب ِي ُم ُّ
ىك ىسمَّـ بيـ في أصحابو ،يقكؿ ج ٌؿ ثناؤهَ (:وقَ َا َ
صِ
ار) فاتعظكا يا معشر ذكم األفياـ بما أح ٌؿ ا﵀ بيؤالء
اعتَِب ُروا َياأُولِي ْ
ذكره( :فَ ْ
األب َ
الييكد الذيف قذؼ ا﵀ في قمكبيـ الرعب ،كىـ في حصكنيـ مف نقمتو ،كاعممكا أف ا﵀

نظير الذم
كلي مف كااله ،كناصر رسكلو عمى ك ٌؿ مف ناكأه ،كمح ٌؿ مف نقمتو بو
ى
ٌ
أح ٌؿ ببني النضير .كانما عنى باألبصار في ىذا المكضع أبصار القمكب ،كذلؾ أف
االعتبار بيا يككف دكف اإلبصار بالعيكف"ِ.
 7فقد النجاح والنصر والظفر
ال شؾ أف الجبف يسبب فقداف النجاح كالنصر كالظفر ،ككعد ا﵀ سبحانو
كتعالى الشجعاء الذيف ثبتكا النجاح كالنصر كالظفر ،قاؿ تعالى  ":
        
.ّ"
ُ

سكرة الحشرِ :

ِ
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يؼ مف ا﵀ جؿ ثناؤه أىؿ اإليماف بو ،السيرةى في حرب
قاؿ الطبرم :كىذا تعر ه

األفعاؿ التي يي ٍر ىجى ليـ باستعماليا عند لقائيـ النصرة
أعدائو مف أىؿ الكفر بو ،ك
ى

عمييـ كالظفر بيـ .ثـ يقكؿ ليـ جؿ ثناؤه( :يا أييا الاين آمنوا) ،صدقكا ا﵀ كرسكلو
إذا لقيتـ جماعة مف أىؿ الكفر با﵀ لمحرب كالقتاؿ ،فاثبتكا لقتاليـ ،كال تنيزمكا عنيـ
متحيز إلى فئة منكـ (وااكروا ا﵀
نا
كال تكلكىـ األدبار ىاربيف ،إال متحرفنا لقتاؿ أك
كثير) ،يقكؿ :كادعكا ا﵀ بالنصر عمييـ كالظفر بيـ ،كأشعركا قمكبكـ كألسنتكـ ذكره
ًا

النصر كالظفر
(لعمكم تفمحون) ،يقكؿ :كيما تنجحكا فتظفركا بعدككـ ،كيرزقكـ ا﵀
ى
عمييـ"ُ.

ثانيا :عالج الجبن
الجبف لو أسباب تؤدم إليو ،كيمزـ في عبلجو إزالة ىذه األسباب ،كنسكؽ فيما
يمي بعض ىذه األسباب ككيفية عبلجياِ:
ُ .جيؿ فيزكؿ بالتجربة.
ِ .ضعؼ فيزكؿ بارتكاب الفعؿ المخكؼ مرة بعد أخرل ،حتى يصير ذلؾ لو
كطبعا ،فالمبتدئ في المناظرة ،كاإلمامة ،كالخطابة ،كالكعظ ،قد تجبف نفسو،
عادة
ن
كيخكر طبعو ،كيتمجمج لسانو ،كما ذاؾ إال لضعؼ قمبو ،كمكاجية ما لـ يتعكده ،فإذا

تكرر ذلؾ منو مرات ،فارقو الضعؼ ،كصار اإلقداـ عمى ذلؾ الفعؿ ضركرِّيا ،غير
قابؿ لمزكاؿ.
كمما يمزـ في عبلج ىذا خمؽ محرـ ما يمي:
ُ قوة النفس والعزم الجازم بالظفر :كاعمـ َّ
أف قكة النفس كالعزـ الجازـ
بالظفر سبب لمظفر ،كما قاؿ عمي رضي ا﵀ عنو لما قيؿ لو " :كيؼ كنت تصرع

ُ

تفسير الطبرم ،ج ،ُّ/صْٕٓ/
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فأقدر أني أقتموّْ ،
األبطاؿ؟ قاؿ :كنت ألقي الرجؿ ّْ
أيضا أني أقتمو ،فأككف
كيقدر ىك ن

عكنا عميو" .كمف كصايا بعضيـ :أشعركا قمكبكـ في الحرب الجرأة ،فإنيا
أنا كنفسو ن
سبب الظفر .كمف كبلـ القدماء " :مف تييب عدكه ،فقد جيز إلى نفسو جي نشا "ُ.

ّْ
باليز والتحريك :قاؿ ابف مسككيو في عبلج الجبف " :كذلؾ
ِ توقظ النفس
ّْ
باليز كالتحريؾَّ ،
فإف
بأف تكقظ النفس التي تمرض ىذا المرض –مرض الجبف -
أسا ،حتى تجمب إليو مف مكاف آخر ،كلكنيا
اإلنساف ال يخمك مف القكة الغضبية ر ن
تككف ناقصة عف الكاجب ،فيي بمنزلة النار الخامدة التي فييا بقية لقبكؿ التركيح

تتحرؾ ال محالة إذا يحّْركت بما يبلئميا ،كتبعث ما في طبيعتيا مف
كالنفخ ،فيي
َّ
التكقُّد كالتميُّب".
يتعمد
ّ
التعمد مواطن الخوف :قد يحكي عف بعض المتفمسفيف َّأنو كاف َّ
َّ

بالتعرض ليا،
مكاطف الخكؼ ،فيقؼ فييا ،كيحمؿ نفسو عمى المخاطرات العظيمة
ُّ
كيحرؾ منيا
كيركب البحر عند اضطرابو كىيجانو ،ليعكد نفسو الثبات في المخاكؼ،
ّْ
القكة التي تسكف عند الحاجة إلى حركتيا ،كيخرجيا عف رذيمة الكسؿ كلكاحقو ،كال
التعرض لممبلحاة كخصكمة مف يأمف
يكره لمثؿ صاحب ىذا المرض بعض المراء ،ك ُّ
غائمتو ،حتى يقرب مف الفضيمة التي ىي كسط بيف الرذيمتيف ،أعني َّ
اعة التي
الش ىج ى
أحس بيا مف نفسو َّ
كؼ ككقؼ ،كلـ
ىي صحة النفس المطمكبة ،فإذا كجدىا ك َّ

حذر مف الكقكع في الجانب اآلخرِ.
يتجاكزىا نا
ُّ
السمبية وعواقبيا الوخيمة :كا ٌف أحد الطرؽ لعبلج
التفكر في آثار الجبن
ْ
ّ
الرذائؿ األخرل ىي ُّ
السمبية
التفكر في آثارىا
ىذه الرذيمة
األخبلقية كما في سائر َّ
ٌ
ٌ
ُ
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يتعرؼ اإلنساف عمى اآلثار
كعكاقبيا الكخيمة عمى صعيد الفرد كالمجتمع .فعندما ٌ
فإنو
السمبية لمخكؼ المكىكـ كما يترتب عميو مف مذلة كحقارة كتخمؼ كحرمافٌ ،
ٌ

سيتحرؾ حتمان إلزالة ىذه الرذيمة مف نفسو.
ٌ

ٓ .السعي إلى قطع ك ّل دوافع الجبن من النفس :كمف الطريؽ العممي لعبلج
ىذه اآلفة فيك بالسعي إلى قطع ك ٌؿ دكافع كجذكر ىذه الرذيمة مف َّ
النفس .فعندما
الظف با﵀ مف سماء القمب ،كتشرؽ شمس اإليماف
تزكؿ السحب المظممة لسكء
ٌ

اإلنسانية ،فإف ظممات الخكؼ المكىكـ ستزكؿ
كالتككؿ عمى ا﵀ في فضاء الركح
ٌ
بسرعة مف َّ
النفس.

ورط النفس في الميادين المثيرة لمخوف والوحشة :كمف الطرؽ األخرل
ٔ .ت ّ

يكرط اإلنساف نفسو في المياديف المثيرة لمخكؼ
المفيدة في العبلج أيضان ،ىي بأف ٌ

مرات عديدة ،كمع تكرار التجربة سيزكؿ
كالكحشة ،كيعمؿ عمى إقحاـ نفسو فييا َّ

و
الخكؼ مف َّ
جميمة في كممات أمير المؤمنيف
النفس حتمان .كنجد ىذا المعنى بصكروة
عمي رضي ا﵀ عنو ،حيث يقكؿ " :إذا ىبت أم انر فقع فيو ،فإف شدة تكقٌيو أعظـ مما
ُ
بث الشجاعة.
تخاؼ منو"  .كىذا مف أسمكب الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ في ٌ

لما اتفؽ المشرككف أثناء رجعكىـ مف معركة أحد عمى أف يعكدكا ليفاجئكا
المسمميف فيقضكا عمييـ .عندما سمع نبي اإلسبلـ بذلؾ اتخذ مكقفان ميم نا جدان ،حيث
أمر جيش اإلسبلـ بالخركج لمكاجية جيكش األعداء كلـ يستثف أحدان مف المسمميف
حتٌى مف بو جراحة بسبب المعركة الدامية الٌتي جرت قبؿ قميؿ .ىذا األمر النبكم
اثٌر أثره بشكؿ كبير كأح ٌؿ الرعب كالخكؼ كاالضطراب في صفكؼ األعداء بحيث
رجحكا االكتفاء باالنتصار النسبي كالعكدة إلى م ٌكة عمى اليجكـ الثاني عمى
إنيـ ٌ
ُ

المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ ،لشياب الديف محمد بف أحمد أبي الفتح األبشييي ،تحقيؽ:

د .مفيد محمد قميحة ،دار الكتب العممية-بيركت ،ط ،ُٖٗٔ ،ِ/جُ /صُّْ.
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شرىـ .كاآلية محؿ البحث تشير إلى ىذا
المسمميف ،كىكذا تخمٌص المسممكف مف ٌ
المعنى كتثني عمى شجاعة المسمميف كتقكؿ    " :
.ُ"            
ثـ تتحدث عف إيمانيـ كشجاعتيـ كاصفة حالتيـ المتماسكة في مقابؿ
ٌ
يتحرؾ مف مكقع التيكيؿ كالتخكيؼ كتقكؿ ":
االرىاب االعبلمي لؤلعداء الٌذم ٌ
          
 ِ"     كىذه ىي الحادثة األكلى مف نكعيا في
أف المجركحيف يعكدكف فك نار
تاريخ الحركب البشرٌية حيث لـ يشاىد في تاريخ البشرية ٌ
إلى مياديف القتاؿ ليساىمكا في دفع خطر األعداء ،أجؿ إف ىذه الشجاعة كالشيامة

الفريدة ىي التي أجيضت مؤامرة العدك ،كىذا الحضكر القكم كالسريع إلى الميداف
ىك الٌذم زرع اليأس في قمبو.
بدلت حبلكة
فإف كاقعة "حمراء األسد "كانت ظاىرة عجيبة ٌ
كعمى أية حاؿ ٌ

أف المسمميف بالرغـ مف ىزيمتيـ بسبب زيغ
النصر لدل قريش إلى م اررةٌ ،
كبينت ليـ ٌ

العدك أف يتكقٌع ضربات
أف عمى
جماعة منيـ ،إالٌ ٌأنيـ مازالكا ثابتيف في الميداف ك ٌ
ٌ
المسمميف في المستقبؿ .كبيذا أثٌرت ىذه الكاقعة ليس فقط في التصدم ليجكـ
األعداء كدفع الخطر ،بؿ في كضع األساس النتصارات الحقة ،كتطيير ما عمؽ في
سمبية لبلنتكاسة في أيحد ،كمنح المسمميف األمؿ في حياتيـ الجديدة
النفكس مف آثار ٌ

أف عممية اإلرىاب
بالتككؿ عمى ا﵀ تعالى .كيستفاد مف اآلية الشريفة أعبله ٌ
ُ

سكرة اؿ عمرافُِٕ :

ِ
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اإلعبلمي الٌذم قاـ بو بعض الشياطيف لبث الرعب كالخكؼ في قمكب المسمميف مف
جيكش قريش ،ليس فقط لـ يؤثٌر في زعزعة إيمانيـ كثقتيـ با﵀ تعالى كباإلسبلـ ،بؿ
اشتدت ثقتيـ با﵀ كتك ٌكميـ عميو (الاين قال ليم الناس إن الناس قد
ازداد إيمانيـ ك ٌ
جمعوا لكم ).
َّ
بي األكرـ
ك ٌؿ ذلؾ كاف بسبب ٌأنيـ كانكا يعيشكف الثٌقة بكعد ا﵀ كصدؽ الن ٌ
َّ
فإف النصر
بي في كاقعة أيحد ٌ
صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ ك ٌأنيـ لك عممكا بإرشادات الن ٌ

سيككف حميفيـ ال محالة .كمف عجائب ىذه الكاقعة ىك ٌ َّ
بي صمى ا﵀ عميو كآلو
أف الن ٌ
كسمـ أمر المسمميف الٌذيف اشترككا في أيحد فقط بالحضكر إلى "حمراء األسد "دكف
أف جيش المسمميف في أيحد مازاؿ قكيان رغـ كجكد الكثير مف
غيرىـ ،لكي يفيـ
العدك ٌ
ٌ

الجرحى في صفكفو ،كما زاؿ مستعدان لمقتاؿ دكف ضعؼ كفتكر رغـ استشياد العديد

مف أبطالو كأفراده ،كىذا ىك الٌذم أخاؼ األعداء كزرع الخكؼ كالقمؽ في قمكبيـُ.

ُ

األخبلؽ في القرآف الكريـ ،لناصر مكارـ الشيرازم ،جّ ،صِِ.
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الخاتمة


النتائج



التوصيات

الخاتمة
الحمد ﵀ الذم بنعمتو تتـ الصالحات ،كبتكفيقو تي َّ
زكى األعماؿ كبرحمتو تيرفع
ٌ

الدرجات كبمطفو تيسر البحكث ،أشكره تعالى بما يسره لنا مف جمع كترتيب كتحميؿ
فيما يتعمؽ بالشجاعة كالجبف مف خبلؿ آيات القرآنية ،كذلؾ بإيضاح حقيقة الشجاعة
كالجبف كآثارىما ،ثـ إيضاح فضؿ الشجاعة كعبلج الجبف ،كابراز الشجعاء كالجبناء
كبياف صفاتيـ في القرآف الكريـ ،كقد عني البحث بالجانب المكضكعي ،حيث تضمف
دراسة المكضكعية مف خبلؿ استقراء كاستدالؿ كتحميؿ مع استنباط بالفصكؿ
كالمباحث كالمطالب كالعناكيف الجانبية ليذا البحث الذل جاء بعنكاف الشجاعة
والجبن في القرآن الكريم.
النتائج
فقد ىدل اليادم عز كجؿ الباحث إلى أف يتكصؿ إلى النتائج التالية التي
يحسب أنيا ثمرة ىذه الدراسة ،كالتي تمثمت في:
ُ -أف الشجاعة ،معانييا في القرآف الكريـ كفي المغة كفي اصطبلح أىؿ العمـ
تعكد جميعيا إلى أصؿ كاحد كىك الثبات ,ألف الشجعاء ،ىدفيـ الرئيسي ىك
اإلثبات بااليماف الصادؽ أنيـ فائزكف عند الشدائد أك الخكؼ.
يحؽ أف يقكل عميو ،كقمة الثبات كالصبر في
عما ٌ
ِ -أف الجبف ىك ضعؼ القمب ٌ
المكاطف التي يجب فييا الثبات ،كضيؽ الصدر في القياـ بالحؽ ،لذلؾ يفر
الجبناء عف الحؽ كمما ال يكافؽ أىكائيـ كما ليس فيو الشيكة لقمكبيـ ،حتى
في قتاؿ أعدائيـ يفركف.
ّ .أف الشجاعة تنقسـ إلى قسميف؛ شجاعة طبيعية كىي شجاعة تجاه األلـ
الطبيعي كالمشقٌة أك التيديد بالمكت .وشجاعة أخالقية كىي القدرة عمى
التصرؼ بشكؿ صحيح تجاه المعارضة الشعبية ،كالخزم كالفضيحة أك
االحباط.
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ْ .أف الشجاعة أمر مف أكامر ا﵀ تعالى في القرآف الكريـ ،كبيا دعا كؿ األنبياء
كالمرسميف إلى ا﵀ تعالى كالى الحؽ كالقياـ بو كال تتـ مصمحة اإلمارة
كالسياسة إال َّ
اعة؛ ألنيا تحمؿ صاحبيا عمى عزة النفس ،كايثار معالي
بالش ىج ى
األخبلؽ ،كالشيـ كتجمع جممة مف الفضائؿ :حسف الظف با﵀ً ،
ككىب ير النفس،

كالنجدة ،كعظـ اليمة ،كالثبات ،كالصبر ،كالحمـ ،كعدـ الطيش ،كالشيامة،
كاحتماؿ الكد.
ٓ .أف الجبف صفة نيى ا﵀ تعالى عنيا في القرآف الكريـ ،ككصؼ الييكد كالكفار
كالمنافقيف بيذه صفة الرذيمة ،كأمر المؤمنيف باالجتناب مف ىذه الصفة في
تخمٌقيـ كفي قياميـ بالحؽ عند أصحاب القمكب المريضة.
ٔ .أف الشجاعة طريقة مكصمة إلى نصر ا﵀ تعالى ،كالنجاح كالظفر ،كسبب
النشراح الصدر.
ٕ .أف الجبف طريقة مكصمة إلى اليبلؾ ،كعذاب ا﵀ تعالى في الدنيا كاآلخرة.
ٖ .أف الشجاعة ليا ثمرةه عظيمة لمديف كلمجتمع المسمـ كلؤلمراء ،كأف ىدفيا
الرئيسي قياـ العباد بالحؽ كنشر العدؿ كالصبلح كاإلصبلح كقطع دابر الظمـ
كالفساد في المجتمع ،كال ىيكمؿ الناس في دينيـ كدنياىـ إال بالشجاعة.
ٗ .أف الجبف مشكمة عظيمة لمديف كلمجتمع المسمـ كلؤلمراء ،ألنو ّّ
كسبب
ذؿ
ه
إلىانة النفس ،كسكء العيش ،ك َّأنو سبب لمكسؿ ،كمحبة الراحة؛ المذيف ىما
سببا ّْ
كؿ رذيمة مف القياـ بالظمـ كنشر الفساد في المجتمع.
َُ.

أف ضكابط الرئيسية الستعماؿ الشجاعة ىي االستعانة بيا في طاعة

ا﵀ كفي نصر الحؽ كالقياـ بو كأف تككف في مكضعيا كأف تقترف بالرأم
الصحيح ،كليذا لـ تعتبر شجاعة الكفار شجاعة حقيقية.
ُُ.

أف الشجاعة ليا الطرؽ النافعة الكتسابيا كتقكيتيا في النفكس ،كأىـ

ىذه الطرؽ ىي التربية اإلسبلمية مف خبلؿ آيات القرآف الكريـ ،كأساليب
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المصطفى صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كاإلخبلص ﵀ تعالى كاإليماف بالقضاء
كالقدر ،كالتمريف العممي ،كاالطبلع عمى سير كقصص الشجعاء لبلقتداء
كمحاكلة التشبو بيـ
ُِ.

الظف با﵀،
ضعؼ اإليماف ،كسكء
ٌ
أف الجبف ،دكافعو كثيرة كمنيا ي

ُّ.

أف الشجعاء في القرآف الكريـ منيـ أنبياء ا﵀ ،كمنيـ غير األنبياء،

تكخي الحذر.
كالجيؿ كقمٌة المعرفة كطمب الراحة كالعافية كاإلفراط في ٌ

َّ
القكلية
كأف نبينا محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ ىك إماـ الشجعاء ،كحياتو
ك َّ
عاليا في الشجاعة المنضبطة بالعقؿ كالرحمة كىكذا
العممية كانت
نمكذجا ن
ن
أصحابو الكراـ ككثير مف المتقدميف مف العمماء كاألمراء ىذه األمة

اإلسبلمية.
ُْ.

أف الجبناء في القرآف الكريـ ،ىـ الييكد كالكفار كالمنافقكف ،ككثير مف

تثبت جبنيـ ،كتظير صفاتيـ
اآليات التي تتحدث عف شجاعة الشجعاء ٌ

الجبنية.
ُٓ.

كبيف عقاب كمصير ىؤالء الجبناء
أف ا﵀ ح ٌذر المؤمنيف مف الجبفٌ ،

في القرآف الكريـ ،كأف الجبف يؤدم إلى النفاؽ الذم يحؽ لعنة ا﵀ تعالى
لصاحبو ،كاليبلؾ العاجؿ كالعقكبة العاجمة ،كاثبات الكفر كاحباط األعماؿ،
كفرض ا﵀ عمى الجبناء الذلة ،كالفقر ،كغضبو تعالى ،ككعدىـ ا﵀ بفقد
النجاح كالنصر كالظفر في الدنيا ،كسكء المعاد في اآلخرة.
ُٔ.

أف الجبف لو عبلج نافع كمنو :قكة النفس ،كالعزـ الجازـ بالظفر،

كتكقظ النفس ّْ
التعمد مكاطف الخكؼ ،كالتف ٌكر في آثار الجبف
باليز كالتحريؾ ،ك ٌ
السمبية ،كعكاقبيا الكخيمة ،كالسعي إلى قطع ك ٌؿ دكافع الجبف مف النفس،
ٌ

كتكرط النفس في المياديف المثيرة لمخكؼ كالكحشة.
ٌ

كىذه ىي الخبلصة التي تـ استنتاجيا مف قبؿ الباحث.
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التوصيات:
كفي النياية ،يكد الباحث أف تحمؿ ىذه الدراسة التكصيات اآلتية ،لعميا
تساىـ فى تحاسيف كاصبلح أحكاؿ األمة اإلسبلمية ،يكصي الباحث لمدارسيف
كالميتميف بالتفسير كعمكـ القرآف باألمكر اآلتية:
ُ -يكصي الباحث المسمميف بالثبات عمى اإليماف الصادؽ كأنيـ فائزكف عند
الشدائد أك الخكؼ كأف ال يفركا مف القياـ بالحؽ كمف قتاؿ أعدائيـ كأعداء
الديف.
ِ -يكصي الباحث طمبة العمكـ الدينية باإلقباؿ عمى دراسة اآليات القرآنية التي
تحث عمى الشجاعة كترؾ الجبف ،كاالىتماـ بيا كاالستفادة منيا في استنباط
ٌ
كضدىا.
المعاني كالتكصؿ إلى مراد ا﵀ تعالى بالشجاعة
ٌ
ّ -يكصي الباحث المفسريف بالتعمؽ في بياف حقيقة الشجاعة كالجبف مف خبلؿ
التفسير المكضكعي لزيادة عناية المسمميف بالشجاعة كاالجتناب مف الجبف.
ْ -يكصي الباحث الخطباء كخاصة المفسريف بالتركيز في مكضكع الشجاعة
كالجبف مف خبلؿ آيات القرآنية في خطبيـ نحك المسمميف خاصة الرؤساء
كاألمراء
ٓ -يكصي الباحث المسمميف أف يككنكا شجعاء في عبلقتيـ بينيـ كبيف الناس،
فردية كانت أك جماعية
ٔ -يكصي الباحث المفسريف كالعمماء كاألمراء كالمسمميف جميعا أف يتخمقكا
بالشجاعة في القياـ بالحؽ كالعدؿ كالصبلح بيف الناس.
ٕ -يكصي الباحث المتخصصيف كالباحثيف بمزيد االىتماـ بالبحث في كشؼ
الفيـ عف الشجاعة كالجبف كآثارىما في المجتمع اإلسبلمي.
ٖ -يكصي الباحث المسمميف باالبتعاد عف صفات الييكد كالمنافقيف الجبناء ،حذ ار
مف الكقكع في ىذه صفة الرذيمة.
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ٗ -كأخي ار يكصي الباحث المسمميف خاصة الرؤساء كاألمراء كالعمماء باستعماؿ
الشجاعة في كؿ نكاحي الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ...كذلؾ
حتي يككف الديف كمو ﵀.
أدعي فيو كماالن ،فإف أصبت
كىذا ما يسره ا﵀ لمباحث في ىذا البحث ،كال ٌ
فمف ا﵀ تعالى ،كاف أخطأت فمني، ،أسأؿ ا﵀ سبحانو كتعالى أف يجعؿ عممي ىذا
صالحان كخالصان لكجيو تعالى .كالحمد ﵀ الذ بنعمتو تتـ الصالحات كصمى ا﵀ عمى
سيدنا محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ كعمى آلو كأصحابو كسمـ تسميما كثي ار.
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الفيارس


فيرس اآليات



فيرس األحاديث



فيرس األعالم



فيرس المصادر والمراجع



فيرس الموضوعات

فيرس اآليات
صفحة

رقم اآلية

سورة

اآلية

رقم

ُِٗ

ٔٓ

البقرة

...    

ُ

ُِٖ

ٖٗ

 البقرة...     

ِ

ُِٕ

ٗٔ

البقرة

...   

ّ

ّّ,ُٓ

َُٗ

البقرة

     

ْ

ٕٕ

ُِٔ

البقرة

     

ٓ

َُُ َِٓ-ِْٗ

البقرة

...    

ٔ

ٓٔ ،ِٓ

َِٓ

البقرة

...   

ٕ

ٕٗ
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البقرة

..     

ٖ

ُِٖ

َُُ

آؿ عمراف

...    

ٗ
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ُُِ

آؿ عمراف

...     

َُ

ُُٗ

ُِّ

آؿ عمراف

...     

ُُ

ٕٗ
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آؿ عمراف

..     

ُِ

ِٕ

ُْٔ

آؿ عمراف

...     

ُّ
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ِٖ

ُُٓ

آؿ عمراف

...     

ُْ

ِٕ

ُِٓ

آؿ عمراف

     

ُٓ

ُٖ

ُٕٓ

آؿ عمراف

   

ُٔ

ُٖ

ُٖٓ

آؿ عمراف

      

ُٕ

َٖ

ُٔٗ

آؿ عمراف

..      

ُٖ

َُٔ ُْٕ-ُِٕ

آؿ عمراف
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ُٗ

ُْٖ

ُِٕ

آؿ عمراف

...    
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ُّٕ
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ُِ

َُّ
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النساء
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ِِ
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النساء
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ِٓ
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النساء
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النساء
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ِٔ
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َُْ

النساء
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ِٕ

ُِٔ
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المائدة
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ُِٗ
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المائدة
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ِٗ

ُِٗ

ٕٗ-ٕٖ

المائدة
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المائدة

...   
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...     
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التكبة
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ْٖ

ّٗ-ّٖ

ِٗ

التكبة

...    

ّْ

ّٗ

 التكبة..    ...

ْْ

ٖٓ

ُْ

التكبة

...  ...

ْٓ

ُِّ

ِْ

التكبة
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 التكبة..    

ْٕ

ُُّ
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التكبة
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التكبة

...   
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ُّّ ،ّْ
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التكبة

...   

ُٓ

ُّّ
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التكبة

...   

ِٓ

ُّٓ

ٕٔ

التكبة

...  

ّٓ

ِٔ
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التكبة

   

ْٓ

ُّٔ

ُٖ

التكبة

...  

ٓٓ

ُّْ

ٖٔ

التكبة

...     

ٓٔ

ٔٔ,َُٕ

ُُُ

التكبة

...    

ٕٓ
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ُ,ّّ

ُِّ

التكبة

...    

ٖٓ

ٕٖ

ِٔ

يكنس

   

ٓٗ

َٖ

ِٕ

إبراىيـ

...    

َٔ

ِٖ

ّْ-ِْ

إبراىيـ

...   

ُٔ

ُٖ

ٕٗ

النحؿ

..      
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ٓ
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...     
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...   

ْٔ

ٗٔ
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المؤمنكف

...    

ٔٓ

ٖٓ

ِٓ-ُٓ

 الفرقاف..      

ٔٔ

ِْ
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الفرقاف

...   

ٕٔ

ٗٓ

َُ

النمؿ

...     

ٖٔ

ٗٗ

ِّ

النمؿ

...   

ٔٗ

ٗٗ

ُّ-ِٖ

النمؿ

...    
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النمؿ

...     

ُٕ

ِٗ

َُ

األحزاب
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ِٕ

161

ِْ

ُّ

األحزاب

...     

ّٕ

ّٖ ،ِْ

ُٔ

األحزاب

...   

ْٕ

ُّٗ

ُٕ-ُٔ

األحزاب

...      

ٕٓ

ُُْ

ُٗ-ُٖ

األحزاب

...    

ٕٔ

َّ

ُٗ

األحزاب

     

ٕٕ

ُْ

َِ-ُٗ

األحزاب

...     

ٕٖ

َُِ

ِِ-ُِ

األحزاب

...      

ٕٗ

ِٓ

َْ-ّٗ

الزمر

...    

َٖ

ِٓ

ٕ

محمد

...     

ُٖ

ٖٓ
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محمد

...   

ِٖ

ِٓ
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 الفتح...     
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ِٔ
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ؽ

...    

ْٖ

ٖٓ
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...      

ٖٓ

ِٗ
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...    

ٖٔ
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ِ
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...    
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فيرس األحاديث
رقم

طرف األحاديث

صفحة

ُ

أفضؿ الجياد كممة حؽ عند سمطاف جائر...

ْٓ

ِ

عد وؿ عند سمطاف جائر أك أمير و
جائر
أفضؿ الجياد كممة ٍ

ُُٖٕٔ,ٖٔ,

ّ

َّ
إف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كاف يتعكذ منيف دبر الصبلة...

ّٓ

ْ
ٔ

بي صمٌى المٌو عميو كسمٌـ خرج محتضنا أحد ابني ابنتو كىكُِ ...
أف ٌ
ٌ
الن ٌ
َّ
ًَّ
ً
ً
أىىنا َّ
ُُٕ
ؾ.
ص ىر ى
النبً ُّي الى ىكذب ...أىىنا ٍاب يف ىع ٍبد ا ٍل يمطمب ،الميي َّـ ىنّْز ٍؿ ىن ٍ
َّأنو بينما ىك يسير مع رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كمعو...

ْْ

ٕ

إني لفي الصؼ يكـ بدر ،إذ التفت فإذا عف يميني كعف يسارم...

ُُِ

ٖ

إف أنسابكـ ىذه ليست ً
بس و
َّ
باب عمى أحد ،كانما أنتـ كلد آدـ...

ْٔ

ٗ

بايعنا رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ عمى السمع كالطاعة...

ّْٔٓ ،

َُ
ُِ

غبلما مف غممانكـ يخدمني حتى أخرج إلى خيبر...
التمس لي
ن
حبيـ ا﵀ عز َّ
ثبلثة يي ُّ
كجؿ كىذ ىكر منيـ :كرجؿ كاف في سرَّية...

ْٓ

جاء الحسف كالحسيف يسعياف إلى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ...،

ْٕ

ُّ

خطبنا عمي بف أبي طالب فقاؿ :أييا الناس ،أخبركني بأشجع...

َُِ

ُْ

سيّْد الشيداء حمزة بف عبدالمطمب ،كرجؿ قاـ إلى إماـ جائر...،

ٕٔ

ُٓ

اى ًت ا ٍل يك يجكه فما استطاع أحد أف يمسَّو بسكء.
ىش ى
شر ما في رجؿ ّّ
شح ىالع ،كجبف خالع
ُّ

ُُٕ

ُٕ
ُٗ

ً
صفىةى بًىن ٍخؿ...
قىاتى ىؿ ىر يسك يؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يم ىح ًار ى
ب ىخ ى
يق ًؿ الحؽ كلك كاف يم ِّرا.
قكمكا إلى جنة عرضيا السماكات كاألرض...

َِ

كاف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ أحسف الناس ،كأجكد الناس...

ٓ

ُُ

ُٔ
ُٖ
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ٖٖ

ْٓ
ُُِ
ٕٔ
ُُِ
ٖٖ

ُِ

كاف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ أحسف الناس ،كأشجع الناس...

ُُِٔٓ ،

ِِ

كرـ المؤمف تقكاه ،كدينو حسبو ،كمركءتو خمقو...

ْٕ

ِّ

كؿ ً
احم َّر ا ٍلىبأٍس كلى ًقي ا ٍلقىكـ ا ٍلقىكـ اتَّقى ٍيىنا بًرس ً
ً
ا﵀...
ىي
يكَّنا إ ىذا ٍ ى
ي ى ى ٍي ٍى
كنا كا﵀ إذا احمر البأس نتقي بو ،كاف الشجاع منا لمذم ييحاذم...

ُُٔ

ِْ

ّٔ

ِٓ
ِٔ

يؿ ً
لى ىغ ٍدكةه ًفي سبً ً
ا﵀ أ ٍىك ىرٍك ىحةه ىخ ٍيهر ًم ىف ُّ
الد ٍنىيا ىك ىما ًفييىا.
ى
ى

لقد انقطعت في يدم يكـ مؤتة تسعة أسياؼ ،فما بقى في يدم...

ِٕ

لقد رأيتنا يكـ بدر كنحف نميكذ برسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كىكٖٖ ...

ُُٖ
ُِّ

ِٖ

لما تكفي رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كاستخمؼ أبك بكر بعده...

ُُٗ

ِٗ
َّ

َّ
ؾ ًم ىف ا ٍل يج ٍب ًف ىكا ٍل يب ٍخؿ...
ىعكيذ بً ى
الميي َّـ إًّْني أ ي

ُُٖ

ال يكف أحدكـ إمعة يقكؿ :أنا مع الناس إف أحسف الناس أحسنتّٓ ...

ُّ

خير ك ُّ
أحب إلى ا﵀ مف المؤمف الضعيؼ...
المؤمف القكم ه
ً
ُّ ً ً
ام ىأرىةن...
ض ىر ى
ىما ى
ب ىر يسك يؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ىش ٍينئا ىقط بًىيده ،ىكالى ٍ
سمعت ،كال خطىر عمى ً
قمب ىب ىشر
أت ،كال أذف
ٍ
ما ال عيف ر ٍ

ُّ
ِّ
ّّ
ّْ

مف رأل منكـ من ىك نراّْ ،
فميغيره بيده ،فإف لـ يستطع فبمسانو....
يا أبا عمارة ،أفررتـ يكـ حنيف؟ قاؿ :ال كا﵀ ،ما كلَّى رسكؿ ا﵀...
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ّْٖٗ,ّٓ,
ُُُ
ٖٕ
ٕٔ
ُُِ

فيرس األعالم
صفحة

رقم اسم العمم
ُ

أبك بكر

ْٔ

ِ

أبك السعكد

ِٓ

ّ

أبك ىريرة

ّْ

ْ

أحمد شكقي

َٔ

ٓ

أنس بف مالؾ

ْْ

ٔ

ابف تيمية

َْ

ٕ

ابف جرير الطبرم

ِٕ

ٖ

ابف حزـ

ُٗ

ٗ

ابف عطية

ِٖ

َُ ابف القيـ

ْٓ

ُُ ابف كثير

ِّ

ُِ ابف معديكرب

ُِ

ُّ ابف منظكر

ُٖ

ُْ البراء بف مالؾ

ّٔ

ُٓ جبير بف مطعـ

ْْ

ُٔ الجاحظ

ُٗ

الجرجاني
ُٕ
ٌ
ُٖ خالد بف الكليد

َِ
ٓٔ

ُٗ الرازم

ُِّ

َِ الراغب االصفياني

ِْ
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ُِ الزجاج

َّ

ِِ الزمخشرم

ُّْ

ِّ السعدم

ِٕ

ِْ الشككاني

ُْ

ِٓ عائشة

ْٕ

ِٔ عبادة بف الصامت

ْٓ

ِٕ عبادة بف الكليد بف عبادة

ّٔ

ِٖ عقبة بف عامر

ْٔ

ِٗ عمي بف أبي طالب

ْٔ

َّ عمر بف الخطاب

ْٕ

ُّ عمرك بف ميمكف األكدم

ّٓ

آبادم
ِّ الفيركز
ٌ

ِِ
ٔٓ

ّّ القرطبي

ّْ قطرم بف الفجاءة

ّٖ

المتنبي
ّٓ ي

ٗٓ
ُٗ

المناكم
ّٔ
ٌ

ّٓ

ّٕ الميمب
ّٖ النككم

ّْ

ّٗ يعمى العامرم

ْٕ
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فيرس المصادر والمراجع
أوال :القرآن الكريم
ثانيا :المصادر والمراجع
ُ .األخالق والسير في مداواة النفوس ,أبك محمد عمي بف أحمد بف حزـ
الظاىرم (ّْٖ – ْٔٓ) ،دار اآلفاؽ الجديدة  -بيركتُّٗٗ ،ىػ -
ُٕٗٗـ.
ِ .األخالق اإلسالمية وأسسيا ،عبد الرحمف حبنكة الميداني ،دار القمـ ،دمشؽ،
ُّٗٗقُٕٗٗ -ـ .تاريخ إضافتو في االنترنت-مكقع كقفية / َُ / ُٓ :
ََِٖ) http//www.waqfeya.com( ،
ّ .األخالق النظرية ,عبد الرحمف بدكم ،الناشر :ككالة المطبكعات-الككيت،
طُٕٗٓ ،ِ/ـ.
ْ .أسباب النزول  ،عمي بف أحمد الكاحدم النيسابكم أبك الحسف ،المحقؽ:
عصاـ بف عبد المحسف الحميداف ،دار اإلصبلح – الدماـ ،طُُِْ ،ِ/ق
– ُِٗٗـ.
ٓ .االستقامة ,أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباس ،الناشر :
جامعة اإلماـ محمد بف سعكد  -المدينة المنكرة ،ط ،َُّْ ، ُ/تحقيؽ  :د.
محمد رشاد سالـ.
ٔ .األعالم ,خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ،الزركمي
الدمشقي (المتكفىُّٗٔ :ق) ،دار العمـ لممبلييف ،الطبعة :الخامسة عشر-
أيار-مايك(ََِِـ)
ٕ .اإلعالم بما في دين النصارى من الفساد واألوىام واظيار محاسن اإلسالم،
محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح القرطبي أبك عبد ا﵀ ،دار التراث العربي
 القاىرة  ،ُّٖٗ ،تحقيؽ  :د .أحمد حجازم السقا.168

ٖ .األيام النظرة والسيرة العطرة لرسولنا صمى ا﵀ عميو وسمم ،صالح بف عكاد
المغامسي(،مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة ،القسـ :السيرة كالشمائؿ الشريفة).
ٗ .بحار األنوار ,الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار ,العبلمة محمد باقر
المجمسي ،الناشر :احياء الكتب اإلسبلميةَُّْ ،قُّٖٗ -ـ ،تحقيؽ:
الشيخ عبد الزىراء العمكم.
َُ .البحر الزخار المعروف بمسند البزار ،أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ أبك
بكر البزار (المتكفىِِٗ :قَٗٓ-ـ)( ،المتكفى سنة ِِٗىػ)( ،المصدر
الكتاب :المكتبة الشاممة ،القسـ :متكف الحديث).
ُُ .بدائع الفوائد ,محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا﵀ ،الناشر :مكتبة
نزار مصطفى الباز-مكة المكرمة ،طُُْٔ ،ُ/ق – ُٔٗٗـ ،تحقيؽ :
ىشاـ عبد العزيز عطا  -عادؿ عبد الحميد العدكم  -أشرؼ أحمد الج.
ُِ .البداية والنياية ,االماـ الحافظ ابي الفداء اسماعيؿ بف كثير الدمشقي
(المتكفى سنة ْٕٕ ق) ،تحقيؽ :عمي شيرم ،دار إحياء التراث العربي،
ط َُْٖ ،ُ/ق ُٖٖٗ-ـ.
ُّ .بصائر اوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ,لمفيركزآبادم (مصدر
الكتاب :المكتبة الشاممة ،قسـ :عمكـ القرآف).
ُْ .بموغ المرام من أدلة األحكام ،أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد
بف حجر العسقبلني (المتكفىِٖٓ :ىػ) ،تحقيؽ كتخريج كتعميؽ :سمير بف
أميف الزىرم ،دار الفمؽ – الرياض ،ط ُِْْ ،ٕ/ىػ.
الرزاؽ
محمد بف
ُٓ .تاج العروس من جواىر القاموس,
محمد بف عبد ٌ
ٌ
ٌ
الحسيني ،أبك الفيض ،الممقٌب بمرتضىَّ ،
الزبيدم ،تحقيؽ مجمكعة مف
المحققيف ،دار اليداية.
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ُٔ .تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم ،شمس الديف محمد بف أحمد بف
عثماف الذىبي ،دار الكتاب العربي-لبناف /بيركتَُْٕ ،ىػ ُٖٕٗ -ـ،
ط ،ُ/تحقيؽ :د .عمر عبد السبلـ تدمرم.
ُٕ .تاريخ مدينة دمشق ,االماـ العالـ الحافظ أبي القاسـ عمي بف الحسف ابف
ىبة ا﵀ بف عبد ا﵀ الشافعي المعركؼ بابف عساكر( ،المتكفي ُٕٓ :ىػ )،
تحقيؽ :عمي شيرم ،دار الفكر-بيركت ،لبناف ،طُُْٗ ،ُ/ىػ ُٖٗٗ -ـ.
ُٖ .التعريفات الفقيية ،محمد عميـ اإلحساف المجددم البركتي ،دار الكتب
العممية (إعادة صؼ لمطبعة القديمة في باكستاف َُْٕىػ ُٖٗٔ -ـ)،
طُِْْ ،ُ/ىػ ََِّ -ـ .
ُٗ .تفسير أبو السعود-إرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم ،محمد بف
محمد العمادم أبك السعكد ،دار إحياء التراث العربي – بيركت.
َِ .تفسير البحر المحيط ،محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي ،دار
الكتب العممية  -لبناف /بيركت  ُِِْ -ىػ  ََُِ -ـ ،ط ،ُ/تحقيؽ:
الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كآخركف.
ُِ .تفسير القرآن العظيم ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي
الدمشقي ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،طَُِْ( ِ/ىػ  ُٗٗٗ -ـ).
ِِ .التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج ،كىبة بف مصطفى الزحيمي،
دار الفكر المعاصر – دمشؽ ،ط ُُْٖ ،ِ/ىػ.
ِّ .التفسير الوسيط ,د .كىبة بف مصطفى الزحيمي ،الناشر :دار الفكر –
دمشؽ ،ط ُِِْ ،ُ/ىػ.
ِْ .التفسير الوسيط ,محمد سيد طنطاكم (مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة-
مكقع التفاسير.)http://www.altafsir.com
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ِٓ .تيايب األخالق ,أبك عمي أحمد بف محمد بف يعقكب مسككيو ،مصدر
الكتاب :مكقع الكراؽ.http://www.alwarraq.com
ِٔ .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرحمف بف ناصر بف
السعدم ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،طَُِْ ،ُ/ىػ  َََِ-ـ.
ِٕ .الثقات ,محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي ،الناشر :دار
الفكر ،طُّٗٓ ،ُ/ق ُٕٗٓ-ـ ،تحقيؽ  :السيد شرؼ الديف أحمد.
ِٖ .جامع البيان في تأويل القرآن ،محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب
اآلممي ،أبك جعفر الطبرم ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط َُِْ ،ُ/ىػ -
َََِ ـ.
ِٗ .الجامع ألحكام القرآن ,أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح
األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي (المتكفى  ُٕٔ :ىػ) ،المحقؽ :
ىشاـ سمير البخارم ،دار عالـ الكتب ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية،
ُِّْ ىػ ََِّ /ـ.
َّ .الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) ,محمد بف
أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا﵀ ،دار الكتب العممية  -بيركت.
ُّ .خمق الشجاعة ,فضيمة الدكتكر محمد راتب النابمسي ،ندكات تمفزيكنية -
قناة اق أر  -مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية  -الدرس (ُِ ،) ِٖ-بتاريخ:
ََِٖhttp://www.nabulsi.com،ُِ-َِ-
ِّ .خمق المسمم ,الشيخ محمد الغزالي( ،مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة،
القسـ :األخبلؽ كاآلداب كالرقائؽ).
ّّ .دروس لمشيخ عائض القرني ,عائض بف عبد ا﵀ القرني ،مصدر الكتاب
:

دركس

صكتية

قاـ

اإلسبلميةhttp://www.islamweb.net
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بتفريغيا

مكقع

الشبكة

ّْ .دالئل النبوة ,أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي( ،مصدر الكتاب:
المكتبة الشاممة-مكقع جامع الحديث،http://www.alsunnah.com
القسـ :السيرة كالشمائؿ الشريفة).
ّٓ .دوافع الجبن وعالجو ,مقاؿ في االنترنت؛ www.almaaref.org
ّٔ .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ,محمكد األلكسي
أبك الفضؿ ،دار إحياء التراث العربي-بيركت.
ّٕ .الروض األنف ،لعبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف أحمد الخثعمي السييمي
(مصدر

الكتاب:

المكتبة

الشاممة-مكقع

اإلسبلـhttp://www.al-

 ،islam.comالقسـ :السيرة كالشمائؿ الشريفة).
ّٖ .زاد المعاد في ىدي خير العباد ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد
شمس الديف ابف قيـ الجكزية (المتكفى ُٕٓ :ىػ) ،الناشر :مؤسسة الرسالة،
بيركت  -مكتبة المنار اإلسبلمية ،الككيت ،طُُْٓ ،ِٕ/ىػ ُْٗٗ/ـ.
ّٗ .سنن أبي داود ,أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد
بف عمرك األزدم الس ً
شعيب األرنؤكط
ّْج ٍستاني (المتكفىِٕٓ :ىػ) ،المحقؽ :ى
 مح َّمد ًكامؿ قره بممي ،الناشر :دار الرسالة العالمية ،ط َُّْ ،ُ/ىػ -
ى
ََِٗ ـ.

َْ .سنن ابن ماجو ,أبك عبد ا﵀ محمد بف يزيد القزكيني (المتكفىِّٕ :ىػ)،
محمد كامؿ قره بممي  -ىعبد
المحقؽ :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد -
َّ

المٌطيؼ حرز ا﵀ ،الناشر :دار الرسالة العالمية ،ط َُّْ ،ُ/ىػ ََِٗ -
ـ.
ُْ .سنن الترماي -الجامع الكبير ,محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف
الضحاؾ ،الترمذم ،أبك عيسى (المتكفىِٕٗ :ىػ) .المحقؽ :بشار عكاد

معركؼ ،الناشر :دار الغرب اإلسبلمي – بيركت ُٖٗٗ ،ـ.
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ِْ .سنن الدارقطني ،أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد
بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني (المتكفىّٖٓ :ىػ) ،حققو كضبط
نصو كعمؽ عميو :شعيب االرنؤكط ،حسف عبد المنعـ شمبي ،عبد المطيؼ
حرز ا﵀ ،أحمد برىكـ ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت – لبناف ،ط،ُ/
ُِْْ ىػ  ََِْ -ـ.
ّْ .السنن الصغرى لمنسائي-المجتبى من السنن ,أبك عبد الرحمف أحمد بف
شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي (المتكفىَّّ :ىػ) ،تحقيؽ :عبد الفتاح
أبك غدة ،الناشر :مكتب المطبكعات اإلسبلمية – حمب ،طَُْٔ ،ِ/ق –
ُٖٔٗـ.
ْْ .السياسة الشرعية في اصالح الراعي والرعية ،أحمد بف عبد الحميـ بف
تيمية الحراني ،الناشر :دار المعرفة.
ْٓ .سير أعالم النبالء ،لشمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف
بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفىْٕٖ :ىػ) ،المحقؽ :مجمكعة مف المحققيف

بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط َُْٓ ،ّ/ىػ /
ُٖٓٗ ـ.
ْٔ .السيرة النبوية ,االماـ أبى الفداء اسماعيؿ بف كثير(َُْٕٕٕ-ق)،
تحقيؽ :مصطفى عبد الكاحد ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت
– لبنافُّٗٔ ،قُُٕٗ-ـ.
ْٕ .السيرة النبوية ,عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم أبك محمد،
سنة الكالدة  /سنة الكفاة ُِّ ،تحقيؽ طو عبد الرءكؼ سعد ،الناشر :دار
الجيؿ -بيركتُُُْ ،ق.
ْٖ .الشجاعة ،ماىر السيد ،مقاؿ في االنترنت ،نشر ،ََِّ /ِ /ُ :مكقع
مقاالت إسبلـ كيب(http://articles.islamweb.net) ،

173

ْٗ .الشجاعة في اإلسالم ،محمد إقباؿ النائطي الندكم ،مقاؿ في االنترنت،
( ،)/http://www.alukah.net/shariaتاريخ اإلضافة في االنترنت:
َُُِِٖ/ٔ/ـ ُّّْ/ٕ/ِٖ -ق .
َٓ .الشجاعة في حياة رسول ا﵀ ,د .راغب السرجاني ،مقاؿ في اإلنترنت،
تاريخ اإلضافة في االنترنت.ََُِ/ْ/ُِ :
ُٓ .شرح صحيح البخارى ،أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ
البكرم القرطبي ،مكتبة الرشد-السعكدية-الرياضُِّْ ،ىػ ََِّ -ـ،
ط ،ِ/تحقيؽ :أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ.
ِٓ .شرح مسند أبي حنيفة ,عمي بف (سمطاف) محمد ،أبك الحسف نكر الديف
المبل اليركم القارم (المتكفىَُُْ :ىػ) ،المحقؽ :الشيخ خميؿ محيي الديف
الميس ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت–لبناف ،ط َُْٓ ،ُ/ىػ -
ُٖٓٗ ـ.
ّٓ .صحيح البخاري-الجامع الصحيح المختصر ,محمد بف إسماعيؿ أبك
عبدا﵀ البخارم الجعفي ،دار ابف كثير ،اليمامة – بيركت ،طَُْٕ ،ّ/ق
– ُٕٖٗ ـ ،تحقيؽ :د .مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث كعمكمو في كمية
الشريعة  -جامعة دمشؽ.
ْٓ .صحيح مسمم-المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى
رسول ا﵀ (ص) ,مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم
(المتكفىُِٔ :ىػ) ،المحقؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء
التراث العربي – بيركت.
ٓٓ .العقد

الفريد،

ابف

عبد

ربو

األندلسي(مصدر

الكتاب:

الكراؽ.)http://www.alwarraq.com
ٔٓ .فتاوي شبكة اإلسالمية ،مركز الفتكل بإشراؼ د.عبدا﵀ الفقيو.
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مكقع

ٕٓ .فتح الباري شرح صحيح البخاري ,أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ
العسقبلني الشافعي ،الناشر  :دار المعرفة-بيركتُّٕٗ ،ق ،تحقيؽ :أحمد
بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي.
ٖٓ .فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير ،محمد بف
عمي الشككاني( ،مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة ،القسـ :التفسير).
ٗٓ .الفتنة في عيد الصحابة ,عمي بف نايؼ الشحكد( ،مصدر الكتاب:
المكتبة الشاممة ،القسـ  :كتب التاريخ).
َٔ .الفروسية ،محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا﵀ ،دار األندلس -
السعكدية – حائؿ ،طُُْْ ،ُ/ق – ُّٗٗـ ،تحقيؽ :مشيكر بف حسف بف
محمكد بف سمماف.
ُٔ .الفضائل الخمقية في اإلسالم ،أحمد عبد الرحمف إبراىيـ ،دار الكفاء،
القاىرة ،ُٖٗٗ ،ط.ُ/
ِٔ .فضائل الخمفاء الراشدين ،أبك نعيـ األصبياني( ،مصدر الكتاب :المكتبة
الشاممة،

القسـ:

األجزاء

الحديثية،

مكقع

جامع

الحديث)http://www.alsunnah.com
ّٔ .الفوائد البف القيـ،
ْٔ .فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير الناير ,العبلمة
محمد عبد الرؤكؼ المناكم ،الضبط كالتصحيح :أحمد عبد السبلـ ,دار
الكتب العممية بيركت-لبناف ،ط ُُْٓ ،ُ/قُْٗٗ-ـ.
ٓٔ .في ظالل القرآن ,سيد قطب (مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة-مكقع
التفاسير.)http://www.altafsir.com
ٔٔ .القول البراق البف تيمية ،مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة ،القسـ  :كتب
عامة  -خارج نطاؽ (التحقيؽ).
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ٕٔ .الكامل في التاريخ ,أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد
الكريـ الشيباني ،دار الكتب العممية  -بيركت ُُْٓ -ىػ ،طِ.
ٖٔ .كتاب األخالق ،أحمد أميف ،الناشر :كممات عربية لمترجمة كالنشر –
القاىرةَُُِ ،ـ.
ٗٔ .الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ,أبك القاسـ
محمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي ،دار إحياء التراث العربي – بيركت،
تحقيؽ  :عبد الرزاؽ الميدم.
َٕ .لباب النقول في أسباب النزول ،عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد
السيكطي أبك الفضؿ ،دار إحياء العمكـ – بيركت.
ُٕ .لسان العرب ,محمد بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف
منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى (المتكفىُُٕ :ىػ) ،دار صادر –
بيركت  ،الطبعة :الثالثة  ُُْْ -ىػ.
ِٕ .مجمة مجمع الفقو االسالمي التابع ،منظمة المؤتمر االسبلمي بجدة،
المؤلؼ :تصدر عف منظمة المؤتمر االسبلمي بجدة( ،ممتقى أىؿ الحديث
.)http://www.ahlalhdeeth.com
ّٕ .مجموع الفتاوى ,تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية
الحراني (المتكفى ِٕٖ :ىػ) ،المحقؽ  :أنكر الباز  -عامر الجزار ،دار
الكفاء ،ط ُِْٔ ،ّ/ىػ  ََِٓ /ـ.
ْٕ .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبك محمد عبد الحؽ بف غالب
بف عطية األندلسي ،دار الكتب العممية ،لبنافُُّْ ،ىػُّٗٗ-ـ ،ط،ُ/
تحقيؽ :عبد السبلـ عبد الشافي محمد.
ٕٓ .مختار الصحاح ،محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم ،مكتبة لبناف
ناشركف – بيركت ،طبعة جديدة ،ُٗٗٓ – ُُْٓ ،تحقيؽ :محمكد خاطر.
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ٕٔ .المستطرف في كل فن مستظرف ،لشياب الديف محمد بف أحمد أبي الفتح
األبشييي ،تحقيؽ :د .مفيد محمد قميحة ،دار الكتب العممية-بيركت ،ط،ِ/

ُٖٔٗـ.
ٕٕ .مسند أبي حنيفة ,مصدر الكتاب :المكتبة الشاممة ،القسـ :األجزاء
الحديثية-مكقع جامع الحديثhttp://www.alsunnah.com
ٖٕ .مسند اإلمام أحمد بن حنبل ,أبك عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف حنبؿ بف
ىبلؿ بف أسد الشيباني (المتكفىُِْ :ىػ) ،المحقؽ :أحمد محمد شاكر،
الناشر :دار الحديث – القاىرة ،طُُْٔ ،ُ/ىػ ُٗٗٓ -ـ.
ٕٗ .معالم التنزيل ،محيي السنة ،أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم (المتكفى
ُٔٓ ىػ ) ،المحقؽ :حققو كخرج أحاديثو محمد عبد ا﵀ النمر  -عثماف
جمعة ضميرية  -سميماف مسمـ الحرش ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،ط،ْ/
ُُْٕ ىػ ُٕٗٗ -ـ.
َٖ .معاني القرآن واعرابو ،إبراىيـ بف السرم بف سيؿ ،أبك إسحاؽ الزجاج
(المتكفىُُّ :ىػ) ،المحقؽ :عبد الجميؿ عبده شمبي ،عالـ الكتب – بيركت،
ط َُْٖ ،ُ/ىػ ُٖٖٗ -ـ.
ُٖ .المعجم الجامع في تراجم العمماء وطمبة العمم المعاصرين ,أعضاء ممتقى
أىؿ الحديث ،مصدر الكتاب :ممتقى أىؿ الحديث( ،الكتاب عبارة عف كتاب
إلكتركني تـ إدخالو إلى المكسكعة الشاممة ك ال يكجد مطبكع).
ِٖ .معجم مقاييس المغة ،أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،المحقؽ :عبد
السبلـ محمد ىاركف ،دار الفكرُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ.
ّٖ .المغازي ,محمد بف عمر بف كاقد السيمي الكاقدم( ،مصدر الكتاب:
المكتبة الشاممة-مكقع الكراؽ  ،http://www.alwarraq.comالقسـ :كتب
التاريخ).
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ْٖ .مفاتيح الغيب ,ا إلماـ العالـ العبلمة كالحبر البحر الفيامة فخر الديف محمد
بف عمر التميمي الرازم الشافعي ،دار الكتب العممية  -بيركت ُُِْ -ىػ
 َََِ ـ ،ط.ُ/ٖٓ .المفردات في غريب القرآن ,أبك القاسـ الحسيف بف محمد الراغب
االصفياني( ،المتكفىَِٓ :ىػ) ،تحقيؽ :محمد سيد كيبلني ،الناشر :دار
المعرفة -لبناف.
ٖٔ .مكارم األخالق ,ابف أبي الدنيا-عبد ا﵀ بف محمد أبك بكر القرشي ،مكتبة
القرآف  -القاىرة ،َُٗٗ – ُُُْ ،تحقيؽ  :مجدم السيد إبراىيـ.
ٕٖ .من ألفاظ القوة ومقابالتيا في القرآن الكريم ,عبد المجيد الغيمي ،مقاؿ في
اإلنترنت.
ٖٖ .المنتظم في تاريخ المموك واألمم ,عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف
الجكزم أبك الفرج ،الناشر :دار صادر–بيركت ،طُّٖٓ ،ُ/ق.
ٖٗ .منياج السنة النبوية ،شيخ اإلسبلـ بف تيمية ،المحقؽ :د .محمد رشاد
سالـ ،الناشر :مؤسسة قرطبة  ،ط.ُ/
َٗ .المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج ,أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف
مرم النككم ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،ط.ُِّٗ ،ِ/
ُٗ .منيج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث ,بشير عمي عمر ،الناشر :كقؼ
السبلـ ،ط ُِْٓ ،ُ/ىػ  ََِٓ -مػ
ِٗ .موطأ اإلمام مالك ,مالؾ بف أنس أبك عبدا﵀ األصبحي ،الناشر :دار
القمـ-دمشؽ ،طُُّْ ،ُ/ىػُُٗٗ-ـ ،تحقيؽ :د .تقي الديف الندكم أستاذ
الحديث الشريؼ بجامعة اإلمارات العربية المتحدة.
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ّٗ .موسوعة األخالق اإلسالمية ،مجمكعة مف الباحثيف بإشراؼ الشيخ ىعمكم

بف عبد القادر السقاؼ ،الناشر :مكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت

 ،dorar.netتـ تحميمو في (ربيع األكؿ) ُّّْ ىػ.
ْٗ .موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعموم ,محمد بف عمي ابف القاضي
محمد صابر الفاركقي الحنفي التيانكم (المتكفى :بعد
محمد حامد بف
ٌ

ُُٖٓىػ) ،تحقيؽ :د .عمي دحركج ،نقؿ النص الفارسي إلى العربية :د .عبد
ا﵀ الخالدم ،الناشر :مكتبة لبناف ناشركف – بيركت ،طُُٗٗٔ ،ـ.

ٓٗ .ميزان الحكمة ,الشيخ محمد الريشيرم ،الناشر :دار الحديث لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،طُِِْ ُ/ىػ
ٔٗ .نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم صمى ا﵀ عميو وسمم ،عدد
مف المختصيف بإشراؼ الشيخ /صالح بف عبد ا﵀ بف حميد إماـ كخطيب
الحرـ المكي ،دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع ،جدة ،ط.ْ/
ٕٗ .نياية األرب في فنون األدب ،لشياب الديف أحمد بف عبد الكىاب النكيرم،
دار الكتب العممية-بيركت  /لبناف  ُِْْ -ىػ  ََِْ -ـ ،ط ،ُ/تحقيؽ:
مفيد قمحية كجماعة.
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فيرس الموضوعات
الموضوعات

رقم الصفحة
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أ

اآلية

ب

إىداء

ج

شكر كعرفاف

د
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ُ
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ِ

ABSTRACT

ْ
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ٗ
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ٗ
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ٗ
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منيج البحث

َُ

حدكد البحث

ُُ

المبحث الثالث :كسائؿ كأدكات البحث كمصطمحاتو كالدراسات

ُِ

السابقة كمساىمة البحث في الفكر اإلنساني
كسائؿ كأدكات البحث

ُِ

مصطمحات البحث

ُِ

الدراسات السابقة

ُّ

مساىمة البحث في الفكر اإلنساني

ُٔ

الفصل الثاني  :مفيوم الشجاعة والجبن فى القرآن الكريم
المبحث األول  :تعريؼ الشجاعة كالجبف لغة كاصطبلحان كألفاظ ُٖ
ذات الصمة في القرآف الكريـ
المطمب األول :الشجاعة كالجبف لغة كاصطبلحا

ُٖ

الشجاعة في اصطبلح العمماء

ُٗ

الجبف لغة

َِ

الجبف اصطبلحا

ِِ

المطمب الثاني :األلفاظ ذات الصمة بالشجاعة كالجبف في القرآف َِ
الكريـ
األلفاظ ذات الصمة بالجبف في القرآف الكريـ
المبحث الثاني :حقيقة الشجاعة في القرآف الكريـ كالسنة
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ِٔ
ِّ

كأقساميا كالفرؽ بينيا كبعض الكممات ذات العبلقة
المطمب األول :حقيقة الشجاعة في القرآف الكريـ كالسنة النبكية

ِّ

حقيقة الشجاعة في السنة النبكية

ّْ

المطمب الثاني :أقساـ الشجاعة كالفرؽ بيف الشجاعة كبعض ّٕ
الكممات ذات العبلقة
الفرؽ بيف الشجاعة كبعض الكممات ذات العبلقة
المبحث الثالث  :حقيقة الجبف في القرآف الكريـ كالسنة كدكافعو

ّٖ
َْ

المطمب األول :حقيقة الجبف في القرآف الكريـ

َْ

المطمب الثاني :حقيقة الجبف في السنة النبكية كدكافعو

ْْ

دكافع الجبف

ْٕ
الفصل الثالث  :منزلة الشجاعة والجبن في المجتمع

المبحث األول  :فضؿ الشجاعة بيف الناس في المجتمع كطرؽ ُٓ
اكتسابيا كضكابط استعماليا كأسباب تقكيتيا في القرآف الكريـ
المطمب األول :فضؿ الشجاعة بيف الناس في المجتمع

ُٓ

المطمب الثاني :طرؽ اكتساب الشجاعة كضكابط استعماليا

ٔٓ

ضكابط استعماؿ الشجاعة

ٕٓ

المطمب الثالث :أسباب تقكية الشجاعة

ُٔ

القرآف الكريـ

ُٔ

سنة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ

ِٔ
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المبحث الثاني :آثار الشجاعة كالجبف عمى الفرد كالمجتمع

ٕٔ

كأقكاؿ السمؼ كالعمماء فييما
المطمب األول :آثار الشجاعة عمى الفرد كالمجتمع

ٕٔ

المطمب الثاني :أقكاؿ السمؼ كالعمماء في الشجاعة

ٗٔ

المطمب الثالث :آثار الجبف عمى الفرد كالمجتمع كأقكاؿ السمؼ ّٕ
كالعمماء فيو
ْٕ

كأقكاؿ السمؼ كالعمماء في الجبف
المبحث الثالث :منيج القرآف في الشجاعة كفكائدىا كصكرىا

ٕٕ

كعناية المسمميف األكليف بيا
المطمب األول :منيج القرآف في الشجاعة

ٕٕ

المطمب الثاني :فكائد الشجاعة كصكرىا

ِٖ

صكر الشجاعة

ٖٓ

المطمب الثالث :عناية المسمميف األكليف بالشجاعة

ٕٖ

الفصل الرابع  :الشجعاء والجبناء في القرآن الكريم
المبحث األول  :الشجعاء كأنكاعيـ كمكاقؼ مف شجاعتيـ في

ْٗ

القرآف الكريـ كمراتبيـ
المطمب األول :الشجعاء مف األنبياء كمكاقؼ مف شجاعتيـ في ْٗ
القرآف الكريـ
المطمب الثاني :الشجعاء غير األنبياء كمكاقؼ مف شجاعتيـ في َُُ
القرآف الكريـ
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َُٖ

المطمب الثالث :مراتب الشجعاء

المبحث الثاني  :شجاعة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ كصفاتيا َُٗ
كنماذج مف شجاعتو كأمتو
المطمب األول :الشجاعة في حياة رسكؿ ا﵀ كصفاتيا

َُٗ

شجاعة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ

َُٗ

صفات شجاعة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ

َُُ

المطمب الثاني :نماذج مف شجاعة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ ُُِ
شجاعتو صمى ا﵀ عميو كسمـ في ميداف القتاؿ

ُُٓ

شجاعتو صمى ا﵀ عميو كسمـ في أحد

ُُٔ

شجاعتو صمى ا﵀ عميو كسمـ في يكـ حنيف

ُُٕ

المطمب الثالث :نماذج مف شجاعة أمة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو ُُٖ
كسمـ
شجاعة أبي بكر الصديؽ رضي ا﵀ عنو

ُُٗ

شجاعة عمر بف الخطاب الفاركؽ رضي ا﵀ عنو

َُِ

نماذج أخرل لصحابة رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ

ُُِ

نماذج مف الشجاعة بعض عمماء األمة

ُِّ

المبحث الثالث :الجبناء كصفاتيـ في القرآف الكريـ كالتحذير مف ُِٓ
الجبف كعبلجو
المطمب األول :الصنؼ األكؿ مف الجبناء كصفاتيـ في القرآف ُِٓ
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الكريـ
المطمب الثاني :الصنؼ الثاني مف الجبناء كصفاتيـ في القرآف ُُّ
الكريـ
المطمب الثالث :التحذير مف الجبف كعبلجو

ُّٖ

عبلج الجبف

ُْٓ
ُُٓ

الخاتمة
النتائج

ُُٓ

التكصيات

ُْٓ
الفيارس

فيرس اآليات

ُٕٓ

فيرس األحاديث

ُْٔ

فيرس األعبلـ

ُٔٔ

فيرس المراجع كالمصادر

ُٖٔ

فيرس المكضكعات

َُٖ

نبينا محمد وعمى آلو
والحمد ﵀ الاي بنعمتو تتم الصالحات ,وصمى ا﵀ عمى ّ
وأصحابو وسمم تسميما كثي ار
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