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 عناصر الخطبة:
 العنصر األول: فضل الشهادة في سبيل الله والحث على طلبها

   الشهادة بين الحقيقة واالدعاءأنواع  العنصر الثاني:
 الشهداء  ومنازل العنصر الثالث: كرامات 

 دمة:                                                            أما بعد:المق    
 العنصر األول: فضل الشهادة في سبيل الله والحث على طلبها

هـ  الصـف ا الرا ـا بـع الوبـه وربـ   و ال حيصرها قلم، وال يصفها لسان، وال حييط هبا بيان،  الشهادة يف سبيل هللاإن لذة  عباد الله:
ِمَِِع ََ ـُْفَسـُهْم َوََْمـََلاَمُْم نَِنَّ َمُـُم اََّّْـَا }تواىل: قال  ْْ أتملـَلا هـذا اةيـا الوةيمـا الـا شيهـا شـرا ،   [111]التَلبـا:{ِإنَّ اَّللََّ اْشََتَى ِمَن اْلُمـ

ــن ال ــيموشيهــا قــف اي ةةيمــا،    خلــه هــذا الــِفل مــن الوــهم املشــَته هــَل هللا، واملتفوــل هــَل هللا، واملــِوم هــَل هللا ": ي ــَلل اامــام اب
سـبل ةليهـا وابـل الـِوم،   هـَل جـل وةـا يشـَتيها مـن قـا بها ويبـذل لـ  ةَل ـا   طومها وس اها وكفاها وآواها، ودشع ةِها الِ م، َو َو

 " َ.ه . ومثِا  َال وهَل اَِّا  شيها ماال ةعي َرت، وال َذن مسوت، وال خطر ةلى قلب بشر
 والوَلض واملوَلض. ةها إال وا هي ممن ةرف الثمنجيتهه يف هذا الصف ا َو َن يكَلن ممن يبتا اَِّا، شإ   ال شإذا كان الثمن

ْمَِلنَيها اا [ َه: ا ـمَِلا َاـا قـف اي 111]التَلبـا: {شَاْستَـْبِشـُروا بِبَــْيِوُكمُ }، وهللا دةاان َن  ستبشـر ب َلل :هذا شولي من هللا: خَلة امل
خذ ي لـب ااـال، هـل  ُـه يف هـذا الصـف ا  لَل َن َ ها  شرا اي ال تَِهُّم بوهها،  اشَتى بواةا  َو ة ارا  َو دارا ،   ةاد وخا بِفس  َو

يـَْوــُتْم بِــِ  َوَذِلــَ  ُهــََل } َمــا هــذا شهــ  قــف اي مر ــاي را ــا:وهــل اشــَتاها نكثــر مــن قيمتهــا   َْ ــْيِوُكُم الَّــِذه   {اْلَفــَْلُ  اْلَوِةــيمُ شَاْستَـْبِشــُروا بِبَـ
  [.111]التَلبا:
يتمِـَلن الشـهادة يف سـبيل  ملـا مـا مـن هـذا املكا ـا الوةيمـا، شهـذا  ِةلـا تـقو   ـهيثا  وقـه جـامع  ان الصـاابا ر ـ  هللا ةـِهمومـذا كـ

ت  يف الَلقت الذه دةا شي  الهاة  للجهاد شيخر  وهَل جمِبي ليس ط شهيها  يف سبيل هللا، لرياا الِـ  بيـه املا ئكـا تسسـل  ليسـمى امَر
 . ) ابن  بان اااكم وقاا (.ئكابسسيل املا

 ،ألقاابِِ  : " قَلمـَلا إىل جَّـاع ةرُ ـها السَّـَمَلاُت واألرضُ  قلى هللا ةلي  وسلموهذا مثال آخر لطلب الشهادة، شف   قوة بهر ، قاَل 
ــمَلاُت واألرُض  قــال:  َوــم ، قــ ال: بــخع بــخع ، ش ــاَل رســَلُل هللِا ومــا ش ــاَل ةمــرُي بــُن اامــاِم األ صــارهُّ: ، رســَلَل هللِا، جَّــاي ةرُ ــها السَّ

خرَ  متـراتع مـن حيمُلَ  ةَلى قـَلِل بـخع بـخع  قـال: ال وهللِا ، رسـَلَل هللِا، إالَّ رجـاَ  َن ََكـَلَن مـن ََهِلهـا   قـال: شإ َـَّ  مـن ََهِلهـا . . . شـ 
ـا  يـاةي طَليلـاي ، شرمـى مـا كـاَن مَوـُ  مـَن التَّمـِر   قـاتـََلهم  ـىَّ قر ِِ ، شجوَل أْيكُل مِْهنَّ.  َّ قال: لِئن َان  ييُت  ـىَّ آكـَل متـراذ هـِذِا إ اَّ

 .قُتَلَ  " ) مسلم (
ُ َواَّللَِّ لَـِئْن ََرَ ،  -قـلى هللا ةليـ  وسـلم  -َََ َل ْبَن الَّْوِر تـَسَيََّب َةْن ِقَتاِل بَْهرع َوقَاَل: تـَسَيـَّْبـُت َةـْن ََوَِّل َمْشـَههع َشـِهَهُا الَّـِ ُّ  وهذا اِن اَّللَّ

َوََقْـبَـَل َسـْوُه بْـُن ُمَوـاذع يـَُ ـَلُل: ََيْـَن ن ََيْــَن ن  -قـلى هللا ةليـ  وسـلم  -شـََلمَّـا َكـاَن يـَـَْلُم َُُ ـهع اْاَـَقَم ََْقـَااَُّ الَّــِ ِ   ،ِقتَـاال  لَـرَيََينَّ َمـا ََْقـَِعُ 
َِ اََّّْــِا ُدونَ   َُُ ــهع قَــاَل: َشَاَمــَل شـََ اتَــَل ، شُ ِتــَل شـََ ــاَل َســْوهي: َواَّللَِّ َ، َرُســَلَل اَّللَِّ َمــا ََطَْ ــُت مــا َطــا  شـَََلالَّــِذه  ـَْفِســ  بَِيــِهِا ِإِن ِ أَلَِجــُه رِيــ

ِع ةرشـت ََِخـ  ِإالَّ ِ ُْسـِن بـََِا ِـِ  شـََُلِجـَه ِشيـِ  ِبْوـعي َومَثَـا َلَن ِجَراَ ـا  َ ـْربَُا َسـْيةع َورَْميَـُا َسـْهمع َوطَْوَِـ ش الت َختـ : وهللا مـا ُ:  ،ُا رُْمـ شَـ َ ـَْقَل اَّللَّ
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َتِةــرُ  } ــْن يـَِـْ ُهْم َم ــِـْ ــُ  َوِم ــْن َقَوــى َمَْب ُهْم َم ــِـْ ــِ  َشِم َ َةَلْي ــُهوا اَّللَّ ــا َةاَه ــالي َقــَهُقَلا َم ِمَِِع رَِج ْْ ــ ــَن اْلُم ــِهيا   ِم ُلَلا تـَْب ــهَّ ــا َب [ 23]األ ــقاَّ:  {َوَم
 .)قايِ ابن  بان (

مثال لصاايب َةر  رخص ل  يف ةهم اخلرو  ومع ذل  خر  لطلـب الشـهادة، َال وهـَل ةمـرو وإذا كان هللا َ وم ةلي  ْلصاا شهذا 
ــ  كــان شــيخا  مــن األ صــار َةــر ، شلمــا خــر  الِــ   إىل  ــقوة بــهر قــال لبِيــ  :  -قــلى هللا ةليــ  وســلم  -بــن اَّمــَلي ر ــ  هللا ةِ

ذن لـ  يف الب ـا  وةـهم اخلـرو  لل تـال ، قلمـا كـان يـَلم َ ـه ةرجـ  ، شـ  -قلى هللا ةليـ  وسـلم  -َخرجَلِن ) َه لل تال ( شذُكر للِ  
يف ةهم اخلـرو  لل تـال ،  -قلى هللا ةلي  وسلم  -خر  الِاس للجهاد ، ش ال لبِي  َخرجَلِن نن ش الَلا ل  : قه رخص ل  رسَلل هللا 

َجـاَ  ش ا موهـم ،اخلرو  لل تـال ، ش خرجـ  َبِـا  ش ال مم هيهات هيهات نن مِوتمَلِن اَِّا يَلم بهر واةن متِوَل يها يَلم َ ه نن ش ىب إال 
يـََْلَم َُُ هع شـََ اَل: َ، َرُسـَلَل اَّللَِّ َمـْن قُتِـَل اْليَــَْلَم َدَخـَل اََّّْـَا  قَـاَل:) ـََوْم( قَـاَل:  -قلى هللا ةلي  وسلم  -َةْمُرو ْبُن اََُّْمَلِي ِإىَل َرُسَلِل اَّللَِّ 
 -شـََ ــاَل لَــُ  ُةَمــُر بْـُن اخْلَطَّــاَِّ: َ، َةْمــُرون اَل أَتلَّ َةلَــى اَّللَِّ شـََ ــاَل َرُســَلُل اَّللَِّ  ، ِإىَل ََْهِلــ  َ ـىَّ ََْدُخــَل اََّّْــاَ شـَََلالَـِّذه  ـَْفِســ  بِيَــِهِا اَل َرجــعُ 

ُهْم َمــْن لَــَْل " :  -قــلى هللا ةليــ  وســلم  هُ  ،ََْقَســَم َةلَــى اَّللَِّ ألَبَّــراَمْهــا  َ، ُةَمــُرن شَــِإنَّ ِمــِـْ  " اَِّــا بورجتــ ْم َةْمــُرو بْــُن اََُّْمــَلِي َ ُــَلُض يف ِمــِـْ
 .)قايِ ابن  بان ( 
 ةــرا ألن شوــل الشــهادة ةةــيم ش ــه متــس الشــهادة م ســما و ، لــيكن لكــم ال ــهوة يف  بــيكم قــلى هللا ةليــ  وســلمَيهــا األ بــا يف هللان 

قــال  .." ) متفــه ةليــ  ( َّ َُْ يَــا  َّ َُقْـتَــُل  َّ َُْ يَــا  َّ َُقْـتَــُل  َّ َُْ يَــا  َّ َُقْـتَــلُ   ِبيِل اَّللَِّ َوالَّــِذه  ـَْفِســ  بِيَــِهِا لَــََلِدْدُت ََِن ِ َُقْـتَــُل يف َســش ـال: " 
متِاهــا دون  ريهــا، وذلــ  لرشيــع درجتهــا،   -قــلى هللا ةليــ  وســلم  -شيــ  شوــل الشــهادة ةلــى ســائر َةمــال الــ  أل ــ   ابــن بطــال:" 

لشــهها  َ يــا  ةِــه رهبــم ير قــَلن، وذلــ  وهللا َةلــم لســما ا َ فســهم ببــذل مهجــتهم   مر ــاة هللا وإةــقا  ديِــ ، وكرامــا َهلهــا ألن ا
وحماربا من  ادا وةاداا، شجا اهم نن ةَل هم من ش ه  يـاة الـه يا الفا يـا اايـاة الهائمـا   الـهار الباقيـا، شكا ـت ا ـا اة مـن  سـن 

 "َ.هالطاةا.
واللفـ  لـ  ، ومسـلم يف الصـايِ مـن  ـهيب َ ـل بـن مالـ  ر ـ  هللا ةِـ  قـال قـال رسـَلل هللا قـلى هللا  روى البخاره يف قايا و 

ا يـَـَرى ِمـْن َشْوـِل ِلَمـ   ـَْيا َوَمـا ِشيَهـا ِإالَّ الشَّـِهيهَ ةلي  وسلم :  " َما ِمْن َةْبـهع َمُـَلُت لَـُ  ِةِْـَه اَّللَِّ َخـرْيي َيُسـرُُّا ََْن يـَْرِجـَع ِإىَل الـهُّ ـَْيا َوََنَّ لَـُ  الـهُّ 
ــَهاَدةِ  خــر  البخــاره مــن  ــهيب َ ــل ر ــ  هللا ةِــ  ةــن الِــ  قــلى هللا  .شَِإ َّــُ  َيُســرُُّا ََْن يـَْرِجــَع ِإىَل الــهُّ ـَْيا شـَيـُْ َتــَل َمــرَّة  َُْخــَرى  الشَّ "، َو

َيا َوَلُ  َما َةلَـى اأْلَْرِض ِمـْن َشـْ  ع ِإالَّ الشَّـِهيُه يـََتَمـسَّ ََْن يـَْرِجـَع ِإىَل الـهُّ ـَْيا ةلي  وسلم قال : " َما َََ هي يَْهُخُل اَََّّْا حيُِبُّ ََْن يـَْرِجَع ِإىَل الهُّ ْـ 
 ".شـَيـُْ َتَل َةْشَر َمرَّاتع ِلَما يـََرى ِمْن اْلَكَراَمِا 

ي تـل يف سـبيل هللا مـرة َخـرى  الرجـَل  إىل الـه يا ل -واله جابر ر   هللا ةِهمـا والـذه استشـهه يف  ـقوة َ ـه  -ولذل  متس ةبههللا 
َلمَّـا قُتِـَل َةْبـُه هللِا بْـُن َةْمـِرو بْـِن َ ـَرامع يـَـَْلَم َُُ ـهع ، َلِ يَـِ  َرُسـَلُل هللِا َقـلَّى هللا َةلْيـِ  " َةْبـِه هللِا يـَُ ـَلُل :  بْـنِ  َجـاِبرِ ملا يـراا مـن الِوـيمن شوـن 

َـا َلِ ـوَسلََّم شـََ اَل : َ، َجاِبُر ، َما ِل ََرَاَك ُمِْ  ـُرَك َِ ِ ـا ، قَـاَل : ََشَـاَ ََُبشِ  ُ َكِسر ا   قَاَل : َ، َرُسَلَل هللِا ، اْسُتْشِهَه ََيب ، َوتـَـَرَك ِةيَـاال  َوَديـْ َ  اَّللَّ
ا قَــطُّ ِإالَّ ِمــْن َورَاِ  ِ َجــاَّع  ُ َََ ــه  َك   قَــاَل : بـََلــى َ، َرُســَلَل هللِا ، قَــاَل : َمــا َكلَّــَم اَّللَّ َْ ــا ، شـََ ــاَل : َ، َةْبــِهه ، مَتَــنَّ بِــِ  ََ َك ِكَفا   َْ ، وََكلَّــَم ََ
َهـا الَ يـَْرِجوُـَلَن ، قَـاَل : َ، َرَِّ  ، َةَل َّ َُْةِطَ  ، قَـاَل : َ، َرَِّ  ُحِْييـِ  ، شَ ُقْـتَـُل ِشيـَ  َي ِيَـا  ، شـََ ـاَل الـرََُّّّ ُسـْبَاا َُ  : ِإ َـُّ  َسـَبَه  ُـْم ِإلَيـْ ِمـ ِ  ََاَّ

ُ تـََوــاىَل : }َوالَ َحَْســَهَّ الَّــِذيَن قُِتُلــَلا يف َســِبيِل هللِا ََْمــََلاَشــ َ  ــ َ ـَْقَل اَّللَّ ــَه َرهبِ ِــْم يـُْر َقُــَلَن{.بِْلْغ َمــْن َورَائِــ  ، َقــاَل : َش ابــن ماجــا ) ًت  بَــْل ََْ َيــا ي ِةِْ
 .و سِ (والَتمذه 

هل  مـن َجـل هللا -شوـن سـهل بـن  ِيـةوتتمـ  الشـهادة بصـه  وبِيـا خالصـا   ، شيِبس  َن تس ل هللا الشهادة وتوا  بِفس  َو
َ الشََّهاَدَة ِبِصْه ع "  -قلى هللا ةلي  وسلم  -قال:  -ر   هللا ةِ  ُ َمَِـاِ َل الشُّـَهَها ِ    َمْن َسَ َل اَّللَّ " َوِإْن َمـاَت َةلَـى ِشَراِشـِ     بـَلََّسُ  اَّللَّ
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َ ــ  إذا ســ ل الشــهادة بصــه  َةطــ  مــن  ــَلاَّ الشــهها  ، وإن كــان ةلــى شراشــ  . وشيــ  : : ي ــَلل اامــام الِــَلوه:" موِــاا (، ) مســلم 
ْال الشهادة ، واستاباَّ  يا اخلري .   ". )شري مسلم (.استاباَّ س

هللا ةليــ  قــلى  -اللهــمَّ ار ْقــِ  شــهاَدة  يف ســبيِلَ  ، واجوــْل مــَلِذ يف بَلــِه رســَلِلَ   "ر ــَ  هللاُ ةِــُ  ي ــَلل يف دةائــ  : لــذل  كــان ةمــرُ 
قالـت اللهـم قـتا يف سـبيل  ووشـاة ببلـه  بيـ  .  "ةن  فصا قالت : مسوـت ةمـر ي ـَلل : ويف روايا للط اِن ) البخاره (، ".-وسلم 

ي يكـــَلن هـــذا   قــال َى ر ، شيهـــا َن ةمـــر شـــهيه ةـــن ةــَلف بـــن مالـــ  َ ــ  ر . ويف شــتِ البـــاره:" : أيذ بـــ  هللا إذا شـــا  "ش لــت : َو
ان بـع ينهـراِن جقيـرة الوـرَّ لسـت َ ـقو والِـاس  ـَلِل    ، ش ال ملامستشهه : بلـى أيذ هبـا هللا إن قـالقصـها ةليـ  َي ِل ْلشـهادة َو

 .-قلى هللا ةلي  وسلم -واستجاَّ هللا دةا ا ور ق  هللا الشهادة ودشن جبَلار املصطف   ".شا  
ــا الشــهادة يف ســبيل  مــع الــذين َ وــم هللا ةلــيهم مــن الِبيــع والصــهي ع والشــهها  والصــااع و ســن َولئــ   شِســ ل هللا َن يكتــب لِ

 رشي ا  .
   الشهادة بين الحقيقة واالدعاءأنواع  العنصر الثاني:

ةلـى املـَلت يف حماربـا الكفـار ش ـط ، ولكـن شـهها  َمـا  ة تصـر م يف سـبيل هللا كثـري مـن الِـاس يوت ـه َن الشـهادة  أحبتي فيي الليه:  
ــ  َن الِــ  قــلى هللا ةليــ  وســلم قــال: حممــه قــلى هللا ةليــ  وســلم كثــريون ََْْســاي: اْلَمْطوُــَلُن  ” ، شفــ  ااــهيب املتفــه ةلي ــَهَهاُ   الشُّ

وَ ”    وقـال رسـَلل هللا قـلى هللا ةليـ  وسـلم: ”  َواْلَمْبطَلُن  َواْلسَـِرُ   َوَقـاِ ُب اْمَـْهِم  َوالشَّـِهيُه يف َسـِبيِل اَّللَِّ َةـقَّ َوَجـلَّ. اي الشُّـَهَهاُ  َسـبـْ
: اْلَمْطُوــَلُن َشــِهيهي  َواْلسَــِرُ  َشــِهيهي  َوَقــاِ ُب َذاِت اََِّْْــِب َشــِهيهي  َواْلَمْبطُــ َلُن َشــِهيهي  َواْاَــِرُ  َشــِهيهي  َوالَّــِذه ِســََلى اْلَ ْتــِل يف َســِبيِل اَّللَِّ

بَل داود  والِسائ  َخرج ”  ) ْمعع َشِهيهي.َمَلُت َحَْت اْمَْهِم َشِهيهي  َواْلَمْرََُة مَتَلُت جبُ  واملبطـَلن كمـا ي ـَلل  الِـَلوه :  وابن ماجـ ( مال  َو
ة متـَلت جبمـع شـهيه.  َه متــَلت ويف بطِهـا ولـه، ألاــا  هـَل قـا ب دا  الـبطن. وقيــل: هـَل الـذه مـَلت بــها  بطِـ  مطل  ـا. وقَللـ : املــَر

 ماتت مع ش   جممَل  شيها  ري مِفصل وهَل اامل.
وقـه اجتمـع لِـا مـن الطـر  اَّيـهة َكثـر مـن ةشـرين خصـلا..  " لسـبع، قـال ااـاش  ابـن  جـر: هذا وخصال الشهادة َكثر من هذا ا

وذكر مِهم: اللهيغ، والشريه، والـذه يفَتسـ  السـبع، واخلـار ةـن دابتـ ، واملائـه يف الباـر الـذه يصـيب  ال ـ  ، ومـن تـردى مـن ر وس 
وقــال ابــن التــع: هــذا كلهــا ... وــاىل بســبب شــهرا وكثــرة َملهــا. تاَّبــال.  قــال الِــَلوه : وإتــا كا ــت هــذا املــَلًتت شــهادة يتفوــل هللا

ــا لــذ َلهبم و ،دة يف َجــ َلرهم يــبلسهم هبــا مراتــب ميتــات شيهــا شــهة تفوــل هللا ةلــى َمــا حممــه قــلى هللا ةليــ  وســلم نن جولهــا متايص 
 ) شتِ الباره(.ـ هَ.الشهها . 

َمـْن قُتِـَل ُدوَن مالِـِ  شهـََل َشـهيهي، وَمـْن “يه بن  يه قـال قـلى هللا ةليـ  وسـلم: ويهخل يف ذل  الهشا  ةن األهل واملال والَلطن شون سو
: َتمذه و سـِ (، وةـن َيب هريـرة قـالال”) قُِتَل ُدوَن ِديِِِ  شهََل َشهيهي ، وَمْن قُِتَل ُدوَن َدِمِ  شهََل َشهيهي ، وَمْن قُِتَل ُدوَن َهِلِ  شهََل َشهيهي 

يـَت إن جـاَ  رجـلي يريـُه َخـَذ مـاِل  قـالَ جاَ  رجلي إىل رسَلِل اَّللَِّ "  ُ ةَليِ  وسلََّم . ش اَل : ، رسـَلَل اَّللَِّ ن ََر  .شـا تُوِطـِ  مالَـ َ  : قلَّى اَّللَّ
يـــَت إن قـــاتـََل  :قـــالَ  يـــَت إن قتَـلَـــ  :قـــالَ  .قاتِلـــ ُ  :قـــالَ   ََر يـــَت إن قَتلتُـــُ    قـــالَ  :قـــالَ  .ش  ـــَت شـــهيهي  :قـــالَ   ََر  "  . رِ هـــََل يف الَّـــا  :ََر

 . ) مسلم (
 ُ ويهخل يف ذل  َيوا اََِّلد املرابطَلن الذين يسهرون ليلهم يف  راسا هذا الَلطن والهشا  ةِ  ومحايا مِشـتت   وقـه ذكـرهم َقـلَّى اَّللَّ

ـــِ  َوَســـلََّم ب َللـــ : َْ ” َةَلْي ـــْن َخْشـــَيِا اَّللَِّ   َوَةـــْعي  ـــُهَما الَّـــاُر: َةـــْعي َبَكـــْت ِم َِـــاِن اَل متََسُّ ـــْت َحْـــُرُس يف َســـِبيِل اَّللَِّ َةيـْ الَتمـــذه والطـــ اِن ” ) َت
 .والبيه   (

 ويتاصل مما ذكر من هذا األ اديب َن الشهها   ا ا َ َلا : شهيه اله يا ش ط  وشهيه اةخرة ش ط، وشهيه اله يا واةخرة موا . 
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َوـْن ََيب ُمَلَسـى قَـاَل: رض مـن َ ـراض الـه يا ، ش ري مهبر ال لسـ ششهيه اله يا واةخرة موا : هَل الذه ي تل يف اَّهاد يف سبيل هللا م با  
يَّــا  َويـَُ اتِــلُ  ُ َةَلْيــِ  َوَســلََّم َةــْن الرَُّجــِل يـَُ اتِــُل َشــَجاَةا  َويـَُ اتِــُل محَِ يف َســِبيِل اَّللَِّ ن شـََ ــاَل َرُســَلُل اَّللَِّ رَِ،   ََهُّ َذلِــَ   ُســِئَل َرُســَلُل اَّللَِّ َقــلَّى اَّللَّ

ُ َةَلْيِ  َوَسلََّم:" َمْن قَاَتَل لَِتُكَلَن َكِلَمُا اَّللَِّ ِهَ  اْلُوْلَيا شـَُهََل يف سَ  ." )َقلَّى اَّللَّ  .( البخاره ِبيِل اَّللَِّ
ض الــه يا.. َه ي يكــن يف ســبيل هللا، شهــَل يف َمــا شــهيه الــه يا ش ــط: شهــَل مــن قتــل يف اَّهــاد لكــن قتالــ  كــان ر،  َو لســرض مــن َ ــرا

اله يا يوامل مواملا الشهيه شا يسسل وال يصلى ةلي ، ويِتةرا يف اةخرة ما يستاه من ة َلبا جقا  سَل  قصـها وخبـب طَليتـ   شهـَل 
ْوـُت َرُسـَلَل هللا قـلى هللا ةليـ  وسـلم  َوـْن ََيب ُهَريـْـَرَة َرِ ـَ  هللاُ َةِْـ ُ والويـاذ ْ  . شَ ه الثا ا الذين َول مـن تسـور هبـم جهـِم  قـاَل: مسَِ

اَل: َشَمــا َةِمْلـَت ِشيَهــا  قَـاَل: قَاتـَْلــُت إن  ََو َل الِ ـاِس يـُْ َوــَى يـَـَْلَم الِ َياَمــِا َةَلْيـِ ، رَُجـلي اْسُتْشــِهَه، شَـُ ِذَ بِــِ  شـََور شَـُ   َِوَمــُ  شـََوَرشـََهـا، قَـ»يـَُ ـَلُل: 
ْلِ ـَ  يف الِ ـاِر، قَاَل: َكَذْبَت، َوَلِكِ َ  قَاتـَْلَت أَلْن يـَُ اَل َجـِره ي، شـََ ـْه ِقيـَل،  ُ  َُِمـَر بِـِ  َشُسـِاَب َةلَـَى َوْجِهـِ  َ ـى َ َُ  ِشيَ  َ ى َ اْسُتْشِهْهُت،

َل: َشَمـا َةِمْلـَت ِشيَهـا  قَـاَل: تـََول ْمـُت الِوْلـَم َوَةل ْمتُـُ  َوقـَـَرَُْت ِشيـَ  َورَُجلي تـََول َم الِوْلَم َوَةل َمُ  َوقـََرََ الُ ْرآَن، شَُ ِذَ بِِ ، شـََور َشُ   َِوَمُ  شـََوَرشـََها، قَا
ِكِ َ  تـََول ْمَت الِوْلَم لِيـَُ اَل َةاِيي، َوقـََرََْت الُ ْرآَن لِيـَُ اَل ُهـََل قَـاِرى ي، شَـ  ََ ْجِهـِ  َ ـْه ِقيـَل،  ُ  َُِمـَر بِـِ  َشُسـِاَب َةلَـَى وَ الُ ْرآَن، قَاَل: َكَذْبَت َوَل

  َِوَمـُ  شـََوَرشـََهـا، قَـاَل: َشَمـا َةِمْلـَت ِشيَهـا  قَـاَل: َمـا َ ى َ َُْلِ َ  يف الِ اِر، َورَُجلي َوس َع هللا َةَلْيِ  َوََْةطَاُا ِمْن ََْقَِاِف املَاِل ُكل ِ ، شَُ ِذَ بِـِ  شـََور شَـ ُ 
َفــَه ِشيَهــا إال  ََ ْـ  ــب  ََْن يـُِـْ ِكِ ــَ  شـََوْلــَت لِيـَُ ــاَل ُهــََل َجــََلادي، شـََ ــْه ِقيــَل،  ُ  َُِمــَر بِــِ  تـَرَْكــُت ِمــْن َســِبيلع حُِ ََ َفْ ــُت ِشيَهــا لَــَ ، قَــاَل: َكــَذْبَت، َوَل

 مسلم (.)  «.َشُسِاَب َةَلَى َوْجِهِ ،  ُ  َُْلِ َ  يف الِ ارِ 
  يف الـه يا  بـل يسسـل ويصـلى ةليـ .. ومـِهم َما شهيه اةخـرة ش ـط: شهـَل مـن يُوطـى يـَلم ال يامـا َجـر الشـهيه ولكِـ  ال يوامـل مواملتـ

 السبوا املذكَلرون يف ااهيب آ فا  .
ي  رجَل َن يكَلن من الشهها .  ومما ت هم  ولم َن املسلم الذه مَلت إب هى هذا امليتات الا شيها شهة َو

هل  والومل مـن َجـل بِـا  َسـرت   والدا َو ووطِـ   إذ يوـه سـوي  ةلـى مويشـت  ويهخل يف الشهها  كل من مات وهَل يسو  ةلى ر ق  َو
ُِْكْم َمْرَ ـى َوَآَخـُروَن َيْوـرِبَلَن يف اأْلَرْ  جهادا   تَـسُـَلَن ِمـْن يف سبيل. وقه َكه ال رآن هذا اا ي ا يف قَلل  تواىل: }َةِلَم ََْن َسَيُكَلُن ِمـ ِض يـَبـْ

{ ) املقمــل:  ــاتُِلَلَن يف َســِبيِل اَّللَِّ ســَلى هللا توــاِل يف هــذا “يف تفســريا:  –رمحــ  هللا  –( ،قــال اامــام ال ــرط  20َشْوــِل اَّللَِّ َوَآَخــُروَن يـَُ 
 اةيا بع درجا ا اههين واملكتسبع املال ااال ، شكان هذا دليا  ةلى َن كسب املال َِقلـا اَّهـاد أل ـ   وـ  مـع اَّهـاد يف سـبيل

 .”هللا
: لَـَْل َكـاَن َهـَذا يف وَةْن َكْوِب بن ُةْجَرَة، قَاَل: َمرَّ َةَلى الَِّ  ِ   رَُجلي، شـَـَرََى ََْقـَااَُّ َرُسـَلِل اَّللَِّ ِمـْن ِجْلـِهِا َوَ َشـاِطِ ، شـََ ـاُلَلا: َ، َرُسـَلَل اَّللَِّ

، َوِإْن َكــ:”َســِبيِل اَّللَِّ ، شـََ ــاَل َرُســَلُل اَّللَِّ  اَن َخــَرَ  َيْســَوى َةَلــى ََبـَــََلْيِن َشــْيَخْعِ ِإْن َكــاَن َخــَرَ  َيْســَوى َةَلــى َولَــِهِا ِقــَسار ا شـَُهــََل يف َســِبيِل اَّللَِّ
، َوِإْن َكا ، َوِإْن َكاَن َيْسَوى َةَلى  ـَْفِسِ  يُِوفَُّها شـَُهََل يف َسِبيِل اَّللَِّ ”. َن َخَرَ  رَِ،   َوُمَفاَخَرة  شـَُهـََل يف َسـِبيِل الشَّـْيطَانِ َكِبريَْيِن شـَُهََل يف َسِبيِل اَّللَِّ

 (. رواا الط اِن يف الثا ا ورجال الكبري رجال الصايِوقال:  )اميثم  يف ا مع
يتلخص مما سـبه َن  ـابط الشـهادة هـَل الِيـا  ش ـه يكـَلن يف الةـاهر جماهـها يف سـبيل هللا ومصـريا جهـِم والويـاذ  أيها المسلمون:

وكــذل  امليتــا    شــا ي ــال لــ  شــهيه شمــات ْمــهمهم ةليــ  اَّــهار ْ   وكـذل  مــن مــَلت بســبب موصــيا كمــن دخــل دار ا ليســر  شااــ
ا إذا ي  اامـاموقـه سـئل  من الـقان. ملع   ا  َجـاَّ:  وـم مـات شـهيه  ابـن تيميـا: ةـن رجـل ركـب الباـر للتجـارة شسـر  شهـل مـات شـهيه 

 يكــن ةاقــيرا بركَلبــ ، وقــال يف مَل ــع آخــر: ومــن َراد ســلَلك طريــه يســتَله شيهــا ا تمــال الســاما وامــاك وجــب ةليــ  الكــة ةــن
 َ . ها. سلَلكها، شإن ي يكة شيكَلن َةان ةلى  فس  شا يكَلن شهيه  

 شمهار األمر ةلى الِيا، ش ه يكَلن يف الةاهر يف سبيل هللا ويف الباطن  ر   اله يا َو مِصب َو جاا َو  ري ذل .
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ومصـريا   بـل يوـه مِتاـرا  كما يُـهَةى  ا  َما من شجر  فس    َو قام بومليات ا تااريا   َو قام ْلتخريب والتهمري ش تل شا يوت  شهيه
ُ َةِْــ ُ ش كمــا َقــهر األ هــر الشــرية ودار ااشتــا  بيــاان   رمــا وذلــ  وةــها ا تاــارا     جهــِم وبــئل املصــري  ــَرَة َرِ ــَ  اَّللَّ َةــْن   َوــْن ََيب ُهَريـْ

ُ َةَلْيِ  َوَسلََّم قَالَ  ا   شـََ َتَل  ـَْفَس ُ َمْن تـََردَّى ِمْن َجَبلع  :"الَِّ ِ  َقلَّى اَّللَّ ا ِشيَهـا ََبَـه  ا ُدَلَّـه  َوَمـْن َحَسَّـى    شـَُهـََل يف اَنِر َجَهـََّم يَـََتَدَّى ِشيـِ  َخالِـه 
ا ا ِشيَهـا ََبَـه  ا ُدَلَّـه  ِـِ  َوَمـْن قـَتَـَل  ـَْفَسـُ     مُسرا شـََ َتَل  ـَْفَسُ  َشُسمُُّ  يف يَِهِا يـََتَاسَّاُا يف اَنِر َجَهََّم َخاِله  ِ َِهيـَهةع َشَاِهيَهتُـُ  يف يَـِهِا جَيَـ ُ هِبَـا يف َبطِْ

ا ا ِشيَها ََبَه  ا ُدَلَّه   ". ) متفه ةلي  (. يف اَنِر َجَهََّم َخاِله 
 يف رقبت  يَلم ال ياما . – الا استشههت بسبب شولت  - إن كل الهما بل  
سـ  بيـها،  ه روى َمحه والَتمذه ةن ابن ةبـاس ةـن الِـ  قـلى هللا ش ةلبـ  وسـلم قـال:" جيـ   امل تـَلل ْل اتـل يـَلم ال يامـا انقـيت  وَر

وداج  تشخب دما  ي َلل: ، رَّ سل هذا شيم قتل   ى يه ي  من الورش".  َو
َّ  نن. ْال رَّ األْر  شماذا ةسى َن يكَلن اََّلاَّ ةِه س

 الشهداء   ومنازل : كراماتثالثالعنصر ال
ى َرض الـَلطن ةـهة شوـائل وكرامـات خـص هللا هبـا الشـهها  األبـرار، والـا يتمـ  كـل وا ـه َسَل  لكم ولكل شهيه ةلـ :عباد الله

 مِا الشهادة ةلى َ رها  كما متس ذل  الرسَلل قلى هللا ةلي  وسلم وقاابت  الكرامنن
مِهــا يف  هيثــ  الِبــَله وقــه  ــع الرســَلل قــلى هللا ةليــ  وســلم بووــا  إن مثــرات الشــهادة وكرامــات الشــهها  كثــرية يف الــه يا واةخــرة، 

لِلشَّـِهيِه ِةِْـَه هللِا ِسـتُّ ِخَصـالع : يـَْسِفـُر لَـُ  يف ََوَِّل  "َوِن اْلِمْ َهاِم ْبِن َمْوِهه َكِرََّ ، َةْن َرُسَلِل هللِا َقلَّى هللا َةلْيِ  وَسلََّم قَاَل :شالشرية  
َلِر جُيَـاُر ِمــْن َةــَذاَِّ اْلَ ـْ ِ ، َوأيََْمــُن ِمــَن اْلَفــقَِ  اأَلْكـَ ِ ، َوحُيَلَّــى ُ لَّــَا اِامَـاِن ، َويـُــَقوَُّ  ِمــَن اْاـُـُدشْـَوـاع ِمــْن َدِمــِ  ، َويـُـَرى َمْ َوــَهُا ِمــَن اََّّْــِا ، وَ 
 .(َمحه وابن ماجا والَتمذه وقاا ). "اْلِوِع ، َوُيَشفَُّع يف َسْبِوَع ِإْ َساان  ِمْن ََقَارِبِِ .

قـال توـاىل: } َواَل تـَُ َللُـَلا ِلَمـْن يـُْ تَـُل يف َسـِبيِل اَّللَِّ   : الحيياة بعيد االستشيهاد مباشيرة :    والكرامات ومن هذه الفضائل
ِـْم (، وقـال توـاىل: } َوالَ َحَْسـَهَّ الَـِّذيَن قُِتلُـَلا يف َسـِبيِل اَّللَِّ ََْمـََلاًت  بَـْل ََ ْ 154) الب ـرة:  {ََْمََلاتي َبْل ََْ َيا ي َوَلِكْن اَل َتْشُوُرونَ  يَـا ي ِةِْـَه َرهبِ 

،   هــم َ يــا  االةتبــار الــَلاقو  يف د يــا الِــاس ( . وهــذا هــ  قــفا اايــاة األوىل شهــم َ يــا  َوال  هبــذا 169يـُْر َقُــَلَن { ) آل ةمــران : 
ة شـَل  إدراكِــا ، و ســبِا إخبـار هللا توــاىل بـ  ) َ يــا  ولكـن ال تشـورون ( ألن كِــ  هـذا اايــاهبـم ْةتبــار آخـر ال  ــهره ةـن كِهـ ةِـه ر 

شـههوا شيهـا شالسسـل تطهـري ، ويكفِـَلن يف  يـاهبم الـا استمـن   ال يسسـلَلن كمـا يسسـل املـَلتى، و بشرى ال اقر احملهود لكِهم َ يـا ال
 . م بوه َ يا ، و ياهبم يف األرض  ياهبم يف ال   ألا  وهم َطهار َا شيهم من  ياةللجسه 

روى مالـ  ةـن ةبـه الـرمحن بـن ل تشـمل  يـاة األجسـاد و فةهـا مـن التتكـل والوفـن  ش ـه وااياة ليست قاقرة ةلى الروي ش ط   ب
َيب قوصوا ) َ   بلس  َن ةمرو بن اَّمَلي ، وةبه هللا بن ةمرو األ صاريع   السلميع كاان قه  فر السيل ق مهـا ، وكـان ق مهـا ممـا 

فر ةِهما ليسريا من مكااما شَلجها ي يتسريا ك امـا مـاًت ْألمـل ، وكـان يل  السيل وكاان يف ق  وا ه ، ومها ممن استشهه يَلم َ ه شا
َ همها قه جري شَل ـع يـها ةلـى جر ـ  شـهشن وهـَل كـذل  ش ميطـت يـها ةـن جر ـ    َرسـلت شرجوـت كمـا كا ـت ، وكـان بـع َ ـه 

ربوـَلن سـِا ( . وروى الـذه  َن ) َْ طلاـا ر ـ  هللا ةِـ   ـقا يف الباـر شمـات ، شطلبـَلا جقيـرة يهشَِل ـ   وبع يَلم  فر ةِهما ست َو
 شيها شلم ي هروا ةليها إال بوه سبوا َ،م وما تسري (.

 :  ريح المسك  يحيوم القيامة اللون لون الدم والرمن يكلم في سبيل الله يأتي أن : ومنها
ُ ََْةلَـُم  َوالَـِّذه  ـَْفِسـ قـلى هللا ةليـ  وسـلم: "  رسـَلل هللا : قـالقـالَيب هريـرة ر ـ  هللا ةِـ  شوـن  بِيَـِهِا اَل يُْكلَـُم َََ ـهي يف َسـِبيِل اَّللَِّ َواَّللَّ

َْن يُْكَلُم يف َسِبيِل ِ  ُِ اْلِمْس ِ   َِ ُِ رِي ِم َوالر ِي  .(" )البخاره .ِإالَّ َجاَ  يـََْلَم اْلِ َياَمِا َواللََّْلُن َلَْلُن الهَّ
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 الشهيد في الفردوس األعلى :أن : ومنها
ُ ِ  َةــْن َ ارِ َــاَ  :"يف ) الصــايِ ( َن َم  ار ــ  َتــت الِــ  قــلى هللا ةليــ  وســلم ش الــتَخــر  البخــاره ش ــه   وََكــاَن   َ،  َــِ َّ اَّللَِّ ََاَل ُحَــهِ 

َـا ِجَِـاني يف  :قَالَ  .يف اْلُبَكا ِ  شَِإْن َكاَن يف اََِّّْا َقَ ُْت َوِإْن َكاَن َ رْيَ َذِلَ  اْجتَـَهْهُت َةَلْي ِ   قُِتَل يـََْلَم بَْهرع َََقابَُ  َسْهمي َ ْرَّي  َ، َُمَّ َ ارِ ََا ِإاَّ
َِِ  َََقاََّ اْلِفْرَدْوَس اأْلَْةَلى  اََّّْاِ   ."َوِإنَّ ابـْ

ةـرض ةلـ  َول  ا ـا يـهخلَلن  َيب هريرة قال: قال قلى هللا ةلي  وسـلم:" ةنروى الَتمذه بل إن الشهيه هَل َول من يهخل اَِّا  
ول   ــادة ربــ ، و صــِ لســيها، وةفيــة اَِّــا، َو ــا شالشــهيه وةبــه مملــَلك َ ســن ةب ــا يــهخلَلن اَِّ ــا يــهخلَلن الِــار، ش مــا َول  ا  ا 

 .( هيب  سن وقال:)."ااهيب  .متوفة ذو ةيال
ُ َةِْـُ  قَـالَ ش :المالئكة تظيل الشيهيد بأحنحتهيا     أن :ومنها ُ َةَلْيـِ  َوَسـلََّم ِجـ َ  نَِيب ِإىَل الَّـِ  ِ  :"َوـْن َجـاِبرع َرِ ـَ  اَّللَّ  َقـلَّى اَّللَّ

ــَْلِم   َوقَــْه ُمثِ ــَل بِــِ  َوُوِ ــَع بَــْعَ يََهيْــ ِ    ابـَِْــُا َةْمــرعو ََْو َُْخــُت َةْمــرعو :َشَســِمَع َقــَْلَت َقــاِئَااع َشِ يــلَ   شَــَذَهْبُت ََْكِشــُة َةــْن َوْجِهــِ  شـََِـَهــاِن قـَ
 . (البخاره ومسلم ) ."ْت اْلَمَاِئَكُا ُتِةلُُّ  نَِْجَِِاِتَهاَما  َالَ   ِيَ تـَْبِك  ََْو اَل تـَْبِك  :شـََ الَ 

 الشهداء ال يفتنون في القبور :   أن :  ومنها
خـر  ااـاكم مـن  ـهيب َيب هريـرة ر ـ  هللا ةِـ  ةـن الِـ   ت هم  هيب امل هام بن موـهه كـرَّ وشيـ  " وجيـار مـن ةـذاَّ ال ـ  ."، َو

ةن هذا اةيا :  } َو ُِفَخ يف الصُّـَلِر َشَصـِوَه َمـْن يف السَّـَماَواِت َوَمـْن يف اأَلْرِض ِإال َمـْن َشـاَ  اَّللَُّ{، قلى هللا ةلي  وسلم َ   س ل ج يل 
 .من الذين ي يش  هللا َن يصو هم   قال : هم شهها  هللا " ، ) وقال قايِ ااسِاد وي  رجاا( 

 وت :   الشهيد ال يشعر بألم القتل وسكرات المأن :  ومنها
روى الَتمذه و ريا من  هيب َيب هريرة ر   هللا ةِ  قال : قال رسَلل هللا قلى هللا ةلي  وسلم :  " ما جيه الشـهيه مـن مـل ال تـل 
إال كمــا جيــه َ ــهكم مــن مــل ال رقــا" )وقــال : هــذا  ــهيب  ســن قــايِ  ريــب( ، وكــان ةلــ  حيــ  ةلــى ال تــال وي ــَلل : ) إن ي 

 س  بيها أللة  ربا ْلسية َهَلن من مَلت ةلى شراش .(ت تلَلا متَلتَلا ، والذه  ف
 أرواح الشهداء في حوف طير خضر :  أن :  ومنها

َلا روى مسلم يف قايا  من  هيب مسرو  قال : س لِا ةبه هللا بـن مسـوَلد ر ـ  هللا ةِـ  ةـن هـذا اةيـا : } َوالَ َحَْسـَهَّ الَـِّذيَن قُِتلُـ
 ََْ َيا ي ِةَِْه َرهبِ ِْم يـُْر َُقَلَن { . قال : َما َان قه س لِا ةن ذل  ش ال : ) َروا هم يف جَلف طري خوـر مـا قِاديـل يف َسِبيِل اَّللَِّ ََْمََلاًت  َبلْ 

ــن الِاــاس : جوــل هللا َرواي  " مول ــا ْلوــرش ، تســري مــن اَِّــا  يــب شــا ت ،   أتوه إىل تلــ  ال ِاديــل ..  . ااــهيب.  قــال اب
ــل املِــَلرة الشــهها  يف َلطــة األجســاد  وهــَل الطــري ، امللــَلن نلطــة األلــَلان وهــَل اخلوــرة ، أيوه إىل َلطــة اَّمــادات وهــ  ال ِادي

واملفر ا يف ينل ةرش اللطية الر يم لتكمل ما لـذة الِوـيم يف جـَلار الـرَّ الكـرك ، شكيـة يةـن َاـا حمصـَلرة ، كـا وهللا إن هـذا مـَل 
 ".يجتهه ا اههون. شمرون وةلي  شلالفَل  الوةيم ملثل هذا شليشمر امل

 ..... ا األ بيا ، و س ل هللا َن ير قِا ةيش السوها ، وميتا الشهها ، ومراش هذا هى كرامات الشهها  وشوائلهم
 وأقم الصالة،،،،                                          الدعاء........                   
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