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)١( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شجاعاًسلسلة كُن؛ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
الشجاعة خلق من أخالق اإلسالم ، تتحقق به كل مكرمة ، وترتفع به كل كريهة         
، والششجاعة عماد الفضائل ، من فقدها مل تكْملْ فيه فضيلة ألن أصل اخلري كلـه يف                  

  .ثبات القلب 
جاعة هي اإلقدام على املكاره عند احلاجة إىل ذلك ، وثبات اجلـأش عنـد               والش

  . .املخاوف مع االستهانة باملوت 
وحيث اإلسالم كل مسلم على الشجاعة ، ومتلُّك أسباب القوة اليت تزيـد مـن               

 قُوة  وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من    : ( قال تعاىل   . شجاعة املؤمنني وتفوقهم على أعدائهم      
 كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نم٦٠:  ألنفالا [ )و. [   

وال ينتشر خلق الشجاعة يف جمتمع إال وجدته قوياً ال ينال منه األعـداء ، واملـرء     
الشجاع حيظى حبب الناس وتقديرهم ، فعلى قدر شجاعته يزداد قـدره عنـد إخوانـه               

  .ني املسلم
  .ويف هذا الكتاب نتعرف على الشجاعة وأمهيتها لكل إنسان 



 

)٢( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شجاعاًسلسلة كُن؛ 

  كُن شجاعاً
إن املسلم احلقيقي يتخلق بالشجاعة ، وينبذ اجلنب ألنه يعلم أن املسلم القوي خري              

  .وأحب إىل اهللا من املسلم الضعيف 
  :وللشجاعة صور حنثك على التخلق ا ، وهي 

  .كن شجاعاً أمام أعداء اهللا * 
  .ن شجاعاً أمام احلاكم ك* 
  .كن شجاعاً أمام الشدائد * 
  

  كن شجاعاً أمام أعداء اهللا
إن شجاعة املسلم أمام أعداء اهللا دفاعاً عن دين اهللا تعد أمسى صور الشجاعة ، وقد 
اتصف الصحابة مجيعاً بالشجاعة ، ففي يوم بدر استشار النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم      

واهللا لكأنك تريدنا   : ، فقال له سعد بن معاذ       " علي أيها الناس    أشريوا  : " أصحابه وقال   
فقد آمنا بك وصدقْناك ، وشهدنا أن ما جئت  : قال سعد   " أجل  : " يا رسول اهللا ؟ قال      

به هو احلق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا ، على السمع والطاعة لك ، فأمض                
لذي بعثك باحلق ،  لو استعرضت بنا البحـر          يا رسول اهللا ملا أردت ، فنحن معك ، فوا         

فخضته خلضناه معك ، ما ختلَّف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقَى منا رجل واحـد ،       
وما نكره أن تلقى بنا عدوك غداً ، إنا لصبر يف احلرب ، صدق عند اللقاء لعل اهللا يريك                   

  ] .ن هشام اب. [ منا ما تقر به عينك ، فِسر على بركة اهللا 
  :كن ملتزماً خبلق الشجاعة أمام أعداء اهللا مبا يلي * 
  : نصرة دين اهللا -١

املسلم الذي يرجو نصرة دين اهللا تعاىل ال خياف أعداء الدين أبداً ، بل إن إميانـه                 
يدفعه إىل تقدمي روحه فداء لنصرة اإلسالم ورسوله ، روِي أن الزبري بن العوام رضي اهللا                



 

)٣( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شجاعاًسلسلة كُن؛ 

وكلما قابل أحداً   . .  وأخذ يدور يف شوارع مكة كأنه يبحث عن شيء           عنه محل سيفه  
سأله مث مضى حىت وصل إىل أعلى مكة ، وهناك لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                  

فقال صلى ) . قُتلْت ( مسعت أنك أُخذْت : ؟ قال الزبري " ما شأنك : " فقال له الرسول  
) . قتلك  ( أضرب بسيفي هذا من أخذك      : قال  " وما كنت تصنع ؟     : " اهللا عليه وسلم    

  ] .أبو نعيم . [ فدعا له ولسيفه باخلري والربكة 
إن التحلي بالشجاعة حيتاج إىل التدرب عليـه ،         :  تعلم الشجاعة من الصغر      -٢

وتعلمه منذ الصغر ، وعلى رب األسرة املسلم أن يدرب أبناءه على الـشجاعة ، حـىت                 
إين لواقف يوم بدر : عن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال        . يشبوا شجعان أقوياء    

يف الصف ، فنظرت عن مييين ومشايل ، فإذا أنا بني غالمني صغريين من األنصار ، فقـال                 
أخبِـرت  : نعم ، وما حاجتك إليه ؟ قال : يا عماه ، أتعرف أبا جهل ؟ فقلت   : أحدمها  

سلم ، والذي نفسي بيده ، لئن رأيتـه ال يفـارق            أنه يسب رسولَ اهللا صلى اهللا عليه و       
وقال . فتعجبت لذلك   . حىت ميوت األعجل منا     ) أي شخصي شخصه    ( سوادي سواده   

أال تريان ؟ هذا : اآلخر أيضاً مثلها ، فنظرت فإذا بأيب جهل وهو جيول يف الناس ، فقلت          
تاله ، مث انـصرفا إىل      فابتدراه بسيفيهما ، فضرباه حىت ق     . صاحبكما الذي تسأالين عنه     

. أنا قتلته   : قال كل منهما    " أيكما قتله ؟    : " صلى اهللا عليه وسلم فأخرباه ، فقال         النيب
فنظر النيب صلى اهللا عليـه وسـلم إىل         . ال  : قاال  " هل مسحتما سيفيكما ؟     : " فقال  

  ] .متفق عليه " [ كالكما قتله : " سيفيهما فقال 
ي املسلم بالشجعان ، وحيذو حذوهم ، ويسري علـى  يقتد:  التشبه بالشجعان    -٣

كان محزة بن عبد املطلب يقاتل      : قال سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه         . نفس طريقهم   
  .أنا أسد اهللا : يوم أحد بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقول 

  :مثار التمسك خبلق الشجاعة أمام أعداء اهللا * 
لقد أعد اهللا للشجعان املدافعني عن دينه وشـريعته أمـام     : وعد اهللا باحلسىن     -١

ال يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ : ( قال تعاىل . أعدائه أحسن الثواب وخري اجلزاء 



 

)٤( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شجاعاًسلسلة كُن؛ 

           كُلّاً ولُوا وقَاتو دعب نفَقُوا مأَن ينالَّذ نةً مجرد ظَمأَع كلَ أُولَئقَاتى   ونـسالْح اللَّه دع ( ] 
   ] .١٠:  احلديد
إن احلمية لدين اهللا والشجاعة يف الدفاع عنه جزاؤها أن          :  النجاة من العذاب     -٢

إِالّ تنفروا يعذِّبكُم عذَاباً أَليماً     : ( قال تعاىل   . اهللا ينجي صاحبها من العذاب يوم القيامة        
كُمرماً غَيلْ قَودبتسيئاً ويش وهرضال ت٣٩:  التوبة [ ) و. [   

إن الشجاعة أمام أعداء اهللا دليلُ عدمِ خبلٍ من املسلم على دينه            :  عدم البخل    -٣
ها أَنتم هؤالِء تدعونَ لتنفقُوا في سبِيلِ اللَّه فَمنكُم         : ( قال تعاىل   . الذي هو عصمة أمره     

   ي نملُ وخبي نلْ          مدبتـسا يلَّووتإِنْ تاُء والْفُقَر متأَنو نِيالْغ اللَّهو فِْسهن نلُ عخبا يملْ فَإِنخب
ثَالَكُموا أَمكُونال ي ثُم كُمرماً غَي٣٨ : حممد[ )  قَو. [   

خالق حيب الناس املرء الشجاع ويقدرونه ، ألنه يتخلق بسيد األ      :  حب الناس    -٤
إن اجلميع يتمادحون بالشجاعة والكرم حىت إن ذلك عامة ما متـدح           : ، يقول ابن تيمية     

  .به الشعراء 
  

  كن شجاعاً أمام احلاكم
ليس هناك ما يربر للمسلم الضعف أمام احلاكم ، بل عليه أن يكون شـجاعاً يف                

  .مواجهته إذا ظلمه ، ويف إسداء النصيحة إليه 
  :جاعة أمام احلاكم مبا يلي كن ملتزماً خبلق الش* 
إذا نصح املسلم للحاكم فإنه ال خياف بطشه وال         :  إسداء النصيحة بال خوف      -١

  .سلطانه بل يذكِّره بسلطان اهللا وقوته 
يروى أن عطاء بن رباح دخل على عبد امللك بن مروان وكان جالساً على سريره               

يا أبا حممد ، : على السرير ، وقال له ، وحوله أشراف مكة ، فلما رآه قام إليه ، وأجلسه 
يا أمري املؤمنني ، اتق اهللا يف حرم اهللا وحرم رسوله ، واتـق اهللا يف                : ما حاجتك ؟ فقال     



 

)٥( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شجاعاًسلسلة كُن؛ 

أوالد املهاجرين واألنصار ، فإنك م جلست هذا الس ، واتق اهللا فيمن على بابك فال              
  .ل أجل ، أفْع: فقال . حتتجب عنهم ، وال تغلق بابك دوم 

مل يخلَق احلاكم حاكماً ، وإمنا أسند اهللا إليه حكم النـاس ،            :  تذكري احلاكم    -٢
  .ألنه سبحانه استأجره لرعاية العباد 

يروى أن أبا حازم سلمة بن دينار ، دخل على أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان ،     
فـرفض  . ليك أيها األمري    السالم ع : قل  : فقالوا له   . السالم عليك أيها األجري     : فقال  

. [ إمنا أنت أجري هذه األمة ؛ استأجرك ربك لرعايتها        : طلبهم ، والتفت ملعاوية وقال له       
   ] .٣٧٢ /١تربية األوالد 
قد يطلب احلاكم من أحد رعيته أن يوصيه ، وهنا على املرء            :  التواصي باحلق    -٣

  .الئم أن يكون شجاعاً فيوصي باحلق وال خياف يف اهللا لومة 
فقال . أوصين يا أبا حازم : يروى أن اخلليفة سليمان بن عبد امللك قال أليب حازم      

، عظِّم ربك ونزهه أن يراك حيث اك ، أو يفقـدك            ) أختصر  ( سأوصيك وأوجِز   : له  
   ] .٣٧٢ / ١تربية األوالد . [ حيث أمرك 

  :مثار التمسك خبلق الشجاعة أمام احلاكم * 
إذا تشجع املرء أمام احلاكم فإن شجاعته تسهم يف نـشر اخلـري             : شر اخلري    ن -١

  .وإبطال منكر قائم 
ملا علم أن حانة يباع فيها اخلمر ) من علماء مصر ( يحكَى أن العز بن عبد السالم       

أمل أُبـوء   : يا أيوب ، ما حجتك عند اهللا إذا قال لك           : قال لسلطان مصر الصاحل أيوب      
فقـال  . هذا أنا ما علمته ، وهذا من زمان أيب          : ملْك مصر مث تبيح اخلمور ؟ فقال        لك  
 ) .  إِنا وجدنا آباَءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ         : (أنت من الذين يقولون     : العز  

  .فأصدر السلطان الصاحل أيوب أمراً بإبطال تلك احلالة وإغالقها 
إن أعظم ما ينال الشجاع أمام احلاكم هو الشرف وذلك أنه مل          :  نيل الشرف    -٢

  .خيش سطوة احلاكم وال سلطانه 



 

)٦( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شجاعاًسلسلة كُن؛ 

يا أبا حممـد  : يروى أنه بعد نصح عطاء بن أيب رباح لعبد امللك بن مروان قال له        
ما يل إىل خملوق حاجة : ة لغريك ، وقد قضيناها فما حاجتك أنت ؟ فقال         إمنا سألتنا حاج  

  .هذا هو الشرف : فقال عبد امللك ملن كان معه . 
يظن بعض الناس أن اجلنب ينجي صاحبه والشجاعة قـد          :  النجاة من السوء     -٣

 لكه ، واحلقيقة خالف ذلك ؛ فقد يقوده اجلنب إىل أن يرتل به غضب احلاكم ، يف حني            
  .أن الشجاعة تنجيه 

يروى أن أبا غياث الزاهد أخذ عصاه ومحل على غلْمان األمري نصر بن أمحد ملـا                
وملا قصوا على األمري ما حـدث       . رآهم خيرجون من دار األمري ومعهم املغنون واملالهي         

 أما علمت أنه من خيرج على السلطان يتغدى يف السجن: " ، وقال له ) أحضره ( دعا به 
: أما علمت أن من خيرج على الرمحن يتعشى يف النريان ؟ فقال له              : ؟ فقال له أبو غياث      

والَّين : فقال األمري   . الذي والَّك اإلمارة    : ؟ فقال   ) األمر باملعروف   ( من والَّك احلسبة    
بة وليتـك احلـس   : فقال األمري   . والَّين احلسبة رب اخلليفة     : فقال أبو غياث    . اخلليفة  

عزلت نفسي عنها ، ألنك إن وليتين عزلتين ، وإذا والَّين ريب مل يعزلين         : فقال  . بسمرقند  
   ] .٤٧٨ – ٤٧٧ / ١تربية األوالد . [ فخلَّى األمري سبيله لشجاعته . أحد 

  

  كن شجاعاً أمام الشدائد
ب املواقف الشديدة كثرية يف حياة املرء ، واإلنسان احلقيقي هو الذي يواجه الصعا            

  .بشجاعة وقوة 
  :كن ملتزماً خبلق الشجاعة أمام الشدائد مبا يلي * 
إن وفاء املرء هللا ورسوله يشجعه على مواجهة املواقـف          :  الوفاء هللا ورسوله     -١

يروى أنه ملا تردد املسلمون يف إنقاذ جيش أسامة الـذي           . العصيبة دون خوف أو تردد      
والـذي  : شام قبل موته قال أبو بكر يف حزم         جهزه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل ال       

نفس أيب بكر بيده ، لو ظننت أن السباع ختطفين ألنفَذْت بعث أسامة كما أمر به رسول                 



 

)٧( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شجاعاًسلسلة كُن؛ 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ما كنت أحلُّ عقدة عقدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                  
ولو مل يبـق يف     )  عليه وسلم    أي ما كنت أتردد يف أمر بدأه رسول اهللا صلى اهللا          ( بيده  

  .القرى غريي ألنفذته 
من شجاعة املرء أن يصرب على موت األحبـاب         :  الصرب على فراق األحباب      -٢

يروى أنه ملا تويف رسول اهللا صـلى اهللا        . وفُراقهِم ، ألن املوت حقيقة كائنة لكل خملوق         
 حىت خرج أبو بكر علـيهم       عليه وسلم مل حيتمل الكثريون اخلرب وأنكره غالبية الصحابة        

ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا   ، أيها الناس ، من كان يعبد حممداً فإنه حممداً قد مات            : وقال  
  .وكان ذلك دليالً على شجاعة أيب بكر رضي اهللا عنه . حي ال ميوت 

  :مثار التمسك خبلق الشجاعة أمام الشدائد * 
ه لعبده الشجاع أمام املواقف الشديدة ألن إن اهللا عز وجل يهب حمبت:  حمبة اهللا -١

املؤمن القوي خري وأحب :" ذلك دليل على قوة إميانه ، قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  ] .مسلم " [ إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف كل خري 

يتأكد إميان املرء مبا له من شـجاعة يف         : يقول علماء التربية    :  تأكيد اإلميان    -٢
فعلى قدر نصيب املؤمن من اإلميان باهللا الذي ال يغلَب ، وباحلق الذي             .  الصعبة   املواقف

ال يتحول ، وباملسئولية اليت ال تكلُّ ، وبالتربية اليت ال متلُ ، بقدر هذا كله يكون نـصيبه       
   ] .٣٦٩ / ١: تربية األوالد . [ من قوة الشجاعة واجلرأة ، وقول كلمة احلق 

املسلم دائماً حسن الظن بربه سـبحانه وتعـاىل ،          :  باهللا    تأكيد حسن الظن   -٣
الشجاعة صفة جيمعها حسن الظن باهللا تعاىل ، واجلنب صفة : وشجاعته تؤكد ذلك ؛ قيل 
  .جيمعها سوء الظن باهللا تعاىل 

  

  ال تكن جباناً
وقد ورد  . اجلنب صففة ذميمة ال يتصف ا مسلم يعمل بكتاب اهللا وسنة رسوله             

فعن عمر بن اخلطاب رضـي اهللا  .  صلى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ من اجلنب   أن الرسول 



 

)٨( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شجاعاًسلسلة كُن؛ 

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ من مخس ؛ من البخل ، واجلنب ،                : عنه أنه قال    
  ] .أمحد " [ ، وعذاب القرب ، وسوء العمر ) يوم احلشر ( وفتنة الصدر 

. اجلنب مها شر الصفات اليت يتصف ا املرء         و) البخل  ( إن الشح   : شر الصفات   
قال : وقد أكد النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك ؛ فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال                  

" [ هالع وجنب خـالع     ) خبل  ( شر ما يف رجل شح      : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  ] .أمحد 

يفر املرء من الزحف ، وجيـبن    إن من صور اجلنب الفادحة أن       : الفرار من الزحف    
كم الكبائر ؟ فقال له صلى اهللا عليه        : عند القتال ، سأل رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم           

. اإلشراك باهللا ، وقتل املؤمن بغري حق ، والفرار من الزحف : تسع ، أعظمهن : " وسلم  
  ] .الطرباين . " [ 

جلنب وأم يقولون ما ال يـستطيعون        وصف اهللا تعاىل بين إسرائيل با      : قوم جبناء   
  فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ تولَّوا إِلَّا قَليالً منهم واللَّه عليم بِالظَّالمني: (قال تعاىل . القيام به  

   ] .٢٤٦:  البقرة [ )
مكة عام الفتح ملا أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم السفر إىل : املخلَّفون من األعراب 

يقول تعاىل . ، واستنفر األعراب الذين حول املدينة ، تثاقلوا عنه وجبنوا عن اخلروج معه             
سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ من الْأَعرابِ شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا فَاسـتغفر لَنـا يقُولُـونَ              : ( 

وبِهِم قُلْ فَمن يملك لَكُم من اللَّه شيئاً إِنْ أَراد بِكُم ضـراً أَو أَراد     بِأَلِْسنتهِم ما لَيس في قُلُ    
   ] .١١ : الفتح[ )  بِكُم نفْعاً بلْ كَانَ اللَّه بِما تعملُونَ خبِرياً

  

  اعرف نفسك
أم اخترب نفسك بنفسك حبيث حتدد ما إذا كنت تتصف خبلق الشجاعة            . . واآلن  

  :ال من خالل اإلجابة عما يلي 
   هل تلتزم خلق الششجاعة يف حياتك اليومية ؟-١



 

)٩( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شجاعاًسلسلة كُن؛ 

   هل ختشى أعداء اهللا أم تستهني م ؟-٢
   هل تتشبه بالشجعان وتطالع بطوالم ؟-٣
   لو علمت حاكماً ظاملاً ؟ هل تتشجع ملواجهته مبا أمر اهللا به ؟-٤
لِّم هلم نفسك أم تـدافع عـن         إذا واجهتك جمموعة من اللصوص ، فهل تس        -٥

  نفسك مبا أوتيت من قوة ؟
   هل تثق جبزاء الشجاع ونصرة اهللا له ؟-٦
   هل تفر من الشدائد أم تواجهها بشجاعة ؟-٧
   هل تصرب على موت األحباب وتواجه املصيبة بشجاعة ؟-٨
   ما رأيك يف الشجاع املتهور ؟-٩

  من املعركة ؟ هل ترى أنه من اجلنب أن يفر املرء -١٠



 

)١٠( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن شجاعاًسلسلة كُن؛ 

 
  

املبعوث رمحة للعاملني ..والصالة والسالم على إمام املربني ..احلمد هللا رب العاملني
  ..أما بعد .. وعلى اله وصحبه أمجعني .. سيدنا حممد ..
  

فلم يعد خيفى على كل ذي بصرية ما تبذله أنظمة الكفر العاملي وأذنام من 
وما ذلك إال خلوفهم من أن .. أجيال املسلمني املتعاقبة جهود ضخمة يف سبيل إفساد 

تتصل هذه األجيال الناشئة بأسالفهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من 
  ..فذلت هلم رقاب اجلبابرة .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. قلوم 

  
ة هذه األجيال على وإميانا منا حنن إخوانكم يف منرب التوحيد واجلهاد  أن تنشئ

 إميانا منا أن ذلك ال - توحيد وجهاد -عقيدة اإلسالم وأخالقه ؛ على هذا النبع الصايف 
وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم .. بد أن يكون من أولويات الدعاة املربني 

 واليت نسأل اهللا أن.. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل املوجهة ألشبال التوحيد .. بالنبل 
  ..تكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا يف تنشئة ذلك اجليل الفريد 

  
  ..دي هذه الكلمات .. فإىل أشبــال التوحيد 

  
  واهللا من وراء القصد
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