
 في الدنيا واآلخرة أنواع الشهداء
 

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستتفرره  ونعتوب هللتاهلل شتو  تروس أنرستنا وأتياان أ مالنتا  شتو 

يهتتده ف فتتل شهتتو لتته  وشتتو يهتتهو فتتل أتتا إ له وأ تتهد أن ش إلتته إش ف و تتده ش  تتري  لتته  

د  هيتت  يتتا وأ تتهد أن شحمتتداد  وتتده وسأتتوله أتتيدإ ياسأتتوو ف و هتتي ألتت   الههتتص ةتتلة وأتتلشا

  .وةحو  والتاهللعيو لهص هللإ سان إلي يوم الديو أشا هللعد  

 فيا جما ة اإلألم :أشا هللعد:

شسهص في ةحيحه شو  ديث شسروق قاو : أألنا  ود ف هللو شسعو  سضي ف  نه اإلشام سوى 

ِ  " و أذه اآلية  قاو : " أَْشَواتدا هللَْو أَْ يَاٌء ِ ْنَد َسهلل ِِهْص يُْرَزقُوَن َوشَ تَْحَسوَوَّ الَِّذيَو قُتِهُوا فِي َأوِيِو ّللاَّ

أشا أنا قد أألنا  تو بلت  فلتاو : ر أسوا هتص فتي جتوخ ريتر خهتر لهتا قنا يتو شعهلتة هللتالعر    

 تسرح شو الجنة  يث  اءن   ثص تأوإ إلى ته  اللنا يو .. . الحديث. 

 

فتي ألفتا اسجستا  وأتو الفيتر   المهتون هللتألفا جعتو ف أسواح الشتهداء "قاو اهللتو النحتا: : 

اسلتتوان وأتتو ال هتترة   يتتأوإ إلتتى ألفتتا الجمتتا ان وأتتي اللنا يتتو المنتتوسة والمرر تتة فتتي  تتو 

 العر  لتكمو لها لذة النعيص في جواس الرب الكريص  

 أخوة اإٌليمان واإٌلألم : 

نتا هللتأن كتو شتو قتتو أو شتان   نتحدث كثيراد  و الشهداء وفهو الشتها ة وقتد ي تو الكثيتر فينتا وش

وتعالوا هللنتتا اليتتوم أتتو  تتهيد . ويفتتالوون لتته  هللأتترخ شكافتتأة  هتتي نرلتتة الدولتتة.  فتتي الثتتوسان  

 شو أو الشهيد ؟ ولما أمي هللهذا اشأص ؟ وشا أي أقسام وأةناخ الشهداء ؟ نتعرخ  هي  

د أتو شستهص شتان  تاو  أو شو يُلتو في أيوو ف تعتالى   :الَشِهْيد قِتتاو الُكرتاس أو هللعتدأا  و  تر ا

 هللسووها و ش تُرجَى  ياته .

 اختها في أوب تسمية الشهيد  هيدا   فلاو النهر هللو  ميو : و  

: سن ف وشلئكته يشتهدون لته  إاسنوا سسنه  ي فكأن أسوا هص  اأدة أإ  اضرة . وقاو اهللو 

. وقيو : سنه يشهد له هللاسشان هللالجنة . وقيو سنه يشهد  ند خروج سو ه شا أ د له شو الكراشة 

شو الناس . وقيو سن  هيه  اأدا هللكونه  هيدا . وقيو سنه ش يشهده  ند شوته إش شلئكة الر مة 

. وقيو سنه الذإ يشهد يوم اللياشة هللإهلللغ الرأو .وقيو : سن الملئكة تشهد لته هللحستو ال اتمتة 

و : سن ف يشتتهد لتته هللحستتو نيتتته وإخلةتته .وقيتتو : سن اسنويتتاء تشتتهد لتته هللحستتو اشتوتتاع .وقيتت

.وقيو : سنه يشاأد الملئكة  نتد ا تهتاسه .وقيتو : سنته يشتاأد المهكتون شتو  اس التدنيا   و اس 

اآلخترة .وقيتو سنته ششتتهو  لته هللاسشتان شتو النتتاس .وقيتو سن  هيته  لشتة  تتاأدة هللأنته قتد نجتتا . 

 يعص غيره   وهللعهها قد ينازع فيه .  وهللعض أذه ي تص هللمو قتو في أويو ف   وهللعهها 

 أقسام الشهداء: 

 أخوة اإلألم : 

 و الشهداء ثلثة أقسام كما قاو العهماء :

: و أو شو شان فى المعركة فى  ترب الُكرتاس أو الوُفتاة و لتص يُتراِء و لتص   هيد الدنيا و اآلخرة *

و أتذا الشتهيد  ناء أرهلله شو المعركة ( ..يَُ و فى الفنيمة و لص يُلتو ُشدهللراد  و اللتاو ر أى قُتو أث

 ش يُفَسو و ش يَُكرو و ش يُأهَى  هيه و يُدفو ... 

فل يُفسو شو أجو أن يولى أثر الدم  هيه   أثر الدم الذى قُتتو فتى أتويو ف شتو أجهته فيتأتى يتوم 

د   الهون لتون التدم و التريي سيتي المست  ...  و ش يُكرتو إنمتا  اللياشة و ُجر ه يثعب ر يسيو (  شا

و ش يُأتتهى  هيتته   سن  يُكرتتو فتتى ثياهللتته التتتى قُتتتو فيهتتا  تتتى يتتأتى يتتوم اللياشتتة هللهتتذه الثيتتاب ...

يحتاج شن يشرع له أ د سن الشرا ة له كونه يُعرض  الألة  را ة و الملتوو فى أويو ف ش 

 ف إ لءد لكهمة ف ..  سقوته س داء 



فتى قُوتة  –نهر هللواب الجنة  –الشهداء  هى هللاسق  "ياة خاةة لحديث : وُأص أ ياء فى الورزخ  

د  و  تو  .رأ متد واهللتو  وتان والفورانتي ( "خهراء ي رج  هيهص سزقهص شو الجنة هللُكرة و  شيا

سا د هللو أعد  و سجو شو أةحاب النوي ةهى ف  هيه وأهص أن سجل قاو يا سأوو ف شا هللاو 

 إش الشهيد قاو كرى هللواسقة السيوخ  هى سأأه فتنة "رالنسائي(.المؤشنيو يرتنون في قووسأص 

: فهو الملتوو فتى  ترب الُكرتاس أو الوُفتاة و قتد ختان فتى الفنيمتة أو قاتتو  أشا  هيد الدنيا فلط *

فهه ُ كتص الشتها ة فتى  أو خان ورنه وتجسس  هيه أو قتو نرسه :"انتحر" سياءد أو قُتو ُشدهللراد  

أشا  هيد الدنيا فهتو *  ش يُأهى  هيه و ش ثواب له  هى الشها ة فى اآلخرة ..الدنيا فل يُفسو و 

شو قتو في قتاو شتع الكرتاس وقتد غتو فتي الفنيمتة  أو قاتتو سيتاء  أو  أتوية  تو قوشته  أو سإ 

غرض شو أغراض الدنيا  ولص يكو قأده إ لء كهمة ف  فهذا وإن رولت   هيته أ كتام الشتهيد 

ه في ثياهلله ونحو بل  لكنه ليس له في اآلخرة شو خلق  ونحو نعاشتو النتا: في ال اأر شو  فن

  هى  سب ال اأر في الدنيا  وف الذإ يعهص الحلائق أو الذإ يتولى  ساهللهص يوم اللياشة.

فلتتد جتتاء فتتي الأتتحيحيو  تتو أتتهو هللتتو أتتعد   أن سأتتوو ف ةتتهى ف  هيتته وأتتهص التلتتى أتتو 

سأوو ف ةهى ف  هيته وأتهص إلتى  ستكره وشتاو اآلخترون إلتى  والمشركون فاقتتهوا فهما شاو

 ستتكرأص   وفتتي أةتتحاب سأتتوو ف ةتتهى ف  هيتته وأتتهص سجتتو ش يتتدع لهتتص  تتابة وش نتتا ة إش 

اتوعها فهرهللها أيره   فلالوا : شتا أجت أ أ تدا اليتوم كمتا أجت أ فتلن   فلتاو سأتوو ف ةتهى ف 

الناس " فلاو سجو شو اللوم : أنا ةا وه إبن   قاو : ف رج شعه  هيه وأهص : " أشا إنه شو أأو 

  كهما وقا وقا شعه وإبا أأرع   أأرع شعته   قتاو : فجترح جر تا  تديدا فاأتتعجو المتون   

فوضتع نأتو أتتيره هللتاسسض وبهللاهللتته هللتيو ثدييته ثتتص تحاشتو  هتتى أتيره فلتتو نرستته   ف ترج إلتتى 

أن  سأوو ف   قاو : وشا بل  ؟ قاو : الرجو التذإ  سأوو ف ةهى ف  هيه وأهص فلاو : أ هد

بكرن آنرا أنه شو أأو الناس   فأ  ص النا: بلت    فلهت  : أنتا لكتص هللته   ف رجت  فتي رهوته  تتى 

جرح جر ا  ديدا فاأتعجو المون   فوضع نأو أيره في اسسض وبهللاهلله هلليو ثدييته ثتص تحاشتو 

 هيه وأهص  ند بل  : " إن الرجو ليعمتو  متو أأتو  هيه فلتو نرسه   فلاو سأوو ف ةهى ف 

الجنة فيما يودو لهنا: وأو شو أأو الناس   وإن الرجو ليعمتو  متو أأتو النتاس فيمتا يوتدو لهنتا: 

وأو شو أأو الجنة " . قتاو الورقتاني : أمتا أتواء إش أن فتي  تديث الستراج " آنرتا " هللتدش شتو 

أهللتو هللكتر سضتي ف  نته : أتذا الرجتو شتو المنتافليو  قوله : " إبن " . قاو الشيخ اإلشام الحتاف 

 واأمه : ق شان   وأذه اللأة كان  يوم أ د .

وفي الحديث    و أهللي أريرة   وأ نه سفعه    يونس   قاو : " ثلثة يههكون  نتد الحستاب   

: جتتوا    و تتجاع   و تتالص   أو  اهللتتد   يتتؤتى هللتتالجوا  فيلتتاو لتته : شتتا ةتتنع  ؟ فيلتتوو : يتتا سب 

 فيتنتتي شتتاش   فوةتته  التتر ص   وةتتنع  المعتتروخ   اهللتفتتاء وجهتت    فيلتتاو : كتتذهلل    ولكتتو أ

فعه    ليلاو : إن  جوا    أو كما قاو : فلد قيو فيهه    ويؤتى هللالشجاع فيلاو له : شا ةتنع  ؟ 

فيلوو : يا سب قد جاأدن في أويه    وقاته   دوك اهللتفاء وجه    فيلتاو : كتذهلل  ولكتو فعهت  

: إن   جاع   وقد قيو   ويؤتى هللالعالص   فيلاو : شا ةنع  ؟ فيلتوو : يتا سب آتيتنتي  همتا  ليلاو

فعهم   وا ك   وأفشي   همي اهللتفاء وجه    فيلاو : كذهلل    ولكو فعه  ليلاو : إن   تالص فلتد 

 قيو   فيهه  " .رأ مد والويهلي واهللو أهللي  يوة(.

 

د ... و أتو يُفَستو و يَُكرتو و يَُأتهى  هيته و : هللمعنى أن له ث و أشا  هيد اآلخرة فلط * د خاةتا واهللتا

الشتهداء أتوعة   أتوى اللتتو  "ف  هيته وأتهص ( :  يُدفو ... و ُأص كما قاو نوينا شحمتد ر ةتهى 

في أويو ف : المفعون  هيد   والفريق  هيد   وةا ب بان الجنب  هيد   والموفون  تهيد 

 الحديث رشال  والحاكص وأ مد(.  ..

سوى الو اسإ وشسهص شو  ديث أهللي أريرة سضي ف  نه قاو : قاو سأوو ف ةهى ف  هيته و

وأهص : الشهداء خمسة   المفعون   الموفون   والفريق   وةا ب الهدم   والشهيد فتي أتويو 

 ف "



د شا بكرأص نوينا شحمد ر ةهى ف  هيه وأهص (  ندشا قاو : قُتتو شتو  "و شو  هداء اآلخرة أيها

 ون  شه فهو  هيٌد   و شو قُتو  ون  ينه فهتو  تهيٌد   و شتو   ون شاله فهو  هيٌد   و شو قُتو

 .. " ون أأهه فهو  هيٌد  قُتو

أى شو قُتو و أو يُدافع  و شاله شو أ د يريد أخذه شنه و أرقته فهو  هيد   و شتو قُتتو و أتو 

 رضه فهو  هيٌد   و شو قُتو و أ د يرتنه يُدافع  و نرسه شو أ د يريد قتهه أو وأو يُدافع  و 

 .  و  ينه فهو  هيٌد   و شو قُتو و أو يُدافع  و أأهه فهو  هيدٌ 

 : وا  ف

 أنواع الشهداء في اآلخرة:*  

  إن الشهداء أنواع لكو ليسوا في الرتوة أواء أ لأص : 

أعيد هللو زيد شرفو ا   و   وأو شو أأريق  شه و لر جوا ه .  الشهيد في أويو ف* وأولهص :

شو قتو  ون  ينه فهو  هيد   وشو قتو  ون  شه فهتو  تهيد   وشتو قتتو  ون شالته فهتو  تهيد 

  (.الترشذإ  "روشو قتو  ون أأهه فهو  هيد 

أن النوتتتي ةتتتهى ف  هيتتته وأتتتهص قتتتاو: الشتتتهداء خمستتتة: المفعتتتون  والموفتتتون   فتتتي الحتتتديث

 رشترق  هيه(. ف. والفريق  وةا ب الهدم  والشهيد في أويو

فأشا اشأتشها  في أا ة اللتاو فإن أجره   يص جداد وأو قمتة شراتتب الشتها ة  وش يمكتو سإ  

َوشَ تَْحَستوَوَّ الَّتِذيَو قُتِهُتواْ فِتي "نتوع آختر شتو الشتهداء أن يأتو إلتى أتذا الملتام  قتاو ف تعتالى: 

ِ أَْشَواتدا هللَتْو أَْ يَتاء ِ نتَد َسهلل ِ  ُ ِشتو فَْهتِهِه َويَْستَْوِشتُروَن َأوِيِو ّللا  ِهتْص يُْرَزقُتوَن * فَتِرِ يَو هللَِمتا آتَتاُأُص ّللا 

تْو َخْهِرِهتْص أَشَّ َختْوٌخ َ هَتْيِهْص َوشَ ُأتْص يَْحَ نُتوَن *يَْستَْوِشتُروَن هللِنِْعَمت ِ هللِالَِّذيَو لَْص يَْهَحلُواْ هللِِهتص ش ِ تَو ّللا  ٍة ش ِ

َ شَ يُِهتت   وقتتاو ةتتهى ف  هيتته وأتتهص: (171-169آو  متترانر َيُع أَْجتتَر اْلُمتتْؤِشنِيوَوفَْهتتٍو َوأَنَّ ّللا 

رلهشهيد  ند ف أ  خأاو: يفرر له في أوو  فعة شو  شه  ويرى شلعده شو الجنة  ويجاس شو 

 ذاب اللور  ويأشو الر ع اسكور  ويحهتى  هيتة اإليمتان  ويت وج شتو الحتوس العتيو  ويشترع فتي 

د شو أ   وجاء سجو إلى النوي ةهى ف  هيه وأتهص فلتاو: يتا سأتوو ف  شتا " قاسهللهأوعيو إنسانا

 "ركرى هللواسقتتة الستتيوخ  هتى سأأتته فتنتتة"هللتاو المتتؤشنيو يرتنتتون فتي قوتتوسأص إش الشتتهيد  قتاو:

د شتو قهوته ولتو لتص يتيستر لته اشأتشتها  فتي (. النسائي  فترجى أذه الشتها ة لمتو أتألها ش هأتا

شتو أتأو ف الشتها ة هللأتدق هللهفته ف شنتازو الشتهداء "  هيته وأتهص: المعركة  للوله ةتهى ف

ولذل  كان ش هللد شو أؤاو ف هللأدق اشأتشها  في أتويو ف لتحأتيو  " وإن شان  هى فرا ه

 أذا اسجر الع يص  ولو شان اإلنسان  تا أنره.

 

 * المراهللط في أويو ف : الثاني :*

سهللتار "شو أ  ص الميتان وأريوها  قاو  هيته الأتلة والستلم:  والمون في الرهللار في أويو ف

يوم وليهة خير شو ةتيام  تهر وقياشته  وإن شتان جترى  هيته  مهته التذإ كتان يعمهته  وأجترإ 

 ." رشسهص( هيه سزقه  وأشو الرتان

وأشا شو شان  هى  مو ةالي قوض  هيه فإنه شو  لشتان  ستو خاتمتته  قتاو ةتهى ف  هيته 

د اهللتفاء وجه شو "وأهص:  قاو ش إله إش ف اهللتفاء وجه ف ختص له هللها  خو الجنة  وشو ةام يوشا

"رأ متد ف ختص له هللها  خو الجنة  وشو تأدق هللأدقة اهللتفتاء وجته ف ختتص لته هللهتا  ختو الجنة

  .وغيره(

د  *   : المون غازيا

د فتي أتويو ف  للو " وكذل  شو أنواع المون الفيوة: " لته ةتهى ف  هيته وأتهص: المون غازيا

إن "قتالوا: يتا سأتتوو ف  شتو قتتو فتي أتتويو ف فهتو  تهيد  قتتاو:  " شتا تعتدون الشتهيد فتتيكص؟

شو قتو في أويو ف فهو  هيد  "  قالوا: فمو أص يا سأوو ف؟ قاو: "  هداء أشتي إبن للهيو

 .رشسهص(. " وشو شان في أويو ف فهو  هيد

 



أهللي أريرة  عوفوكذل  فإن شو أنواع  هداء اآلخرة: شو شان هللداء الوفو  .  الموفونالثالث : *

سضتتي ف  نتته قتتاو : قتتاو سأتتوو ف ةتتهى ف  هيتته وأتتهص :  الشتتهداء خمستتة   المفعتتون   

 (. الو اسإ وشسهص "ر  والفريق   وةا ب الهدم   والشهيد في أويو ف  الموفون 

وأو اإلأهاو. وقاو اللاضتي : وقيتو: أتو   اء الوفو ا ب والموفون كما يلوو النووإ : أو ة

الذإ هلله اشأتسلاء وانتراخ الوفو. وقيو: أو التذإ تشتتكي هللفنته. وقيتو: أتو التذإ يمتون هللتداء 

 الموفون : الذى يمون هللمرض الوفو كإأهاو أو اأتسلاء و غيره .. قيو و هللفنه شفهلدا. 

د و  الفريق .الراهللع : *  تو  لوتة هللتو لص يكو قد أللى هللنرسه فتى المتاء .  و الفريق شو شان غرقا

   (. الو اسإ"ر في أويو ف  هيد الفريق  اشر  و النوي ةهى ف  هيه وأهص قاو : 

أاو اهللو تيمية :  و سجو سكب الوحر لهتجاسة ففرق فهو شان  هيددا؟ أجاب: نعص شان  هيددا و 

 إبا لص يكو  اةيًّا هللركوهلله... اأـ

  تووشو أنواع المون الفيوة التي لها أجتر  تهيد: المتون هللالفتا ون   . عون المف ال اشس :*

 تتتها ة لكتتتو شستتتهص الفتتتا ون أنتتتس هللتتتو شالتتت  قتتتاو : قتتتاو سأتتتوو ف ةتتتهى ف  هيتتته وأتتتهص :

د لمتتا أتتاو  تتو الفتتا ون: (. الو تتاسإ"ر د يوعثتته ف  هتتى شتتو يشتتاء  "وقتتاو أيهتتا إنتته كتتان  تتذاهللا

فجعهه ف س مة لهمتؤشنيو  فهتيس شتو  وتد يلتع الفتا ون فيمكتث فتي هللهتده ةتاهللراد يعهتص أنته لتو 

  وقتاو  هيته الأتلة "رالو اسإ وأ متد(. يأيوه إش شا كتب ف له إش كتان لته شثتو أجتر الشتهيد

أةتحاب الفتا ون: نحتو  تهداء  فيلتاو:  يأتي الشهداء والمتوفون هللالفا ون فيلوو"والسلم: 

د سيتتي المستت  فهتتص  تتهداء  فيجتتدونهص  ان تتروا فتتإن كانتت  جتترا هص كجتتراح الشتتهداء تستتيو  شتتا

 "رأ مد(. كذل 

 .  ةا ب بان الجنبالسا : : *

 أخوة اإليمان واإلألم : 

ان وةتا ب ب" وكذل  شو  هداء اآلخرة: المون هللذان الجنب  كما قاو ةتهى ف  هيته وأتهص: 

وأو وسم يعرض في الفشاء المستوفو لألضتلع  أوسام فتي (. أ مد والفوراني " رالجنب  هيد

الجانب يمون هللسووها اإلنسان  ونرجو إن  اء ف أن يكون كو شستهص شتان هللالسترران أن يكتون 

 إبن شو  هداء اآلخرة الذيو لهص أجر  هيد.

ةهى ف  هيه وأهص :  الشهداء أتوعة  جاهللر هللو  تي  في شون أهللي الرهلليع فلاو سأوو ف و و

   وةتا ب بان الجنتب  تهيد  أوى اللتو فتي أتويو ف : المفعتون  تهيد   والفريتق  تهيد   

و بان الجنتب : اللتروح تُأتيب اإلنستان  اختو جنوته و ينشتأ  نهتا  (.شالت   "روالموفتون  تهيد

 .. ُ مى شزشة و ُأعاو

   . الحريقالساهللع : *

د: المتون هللتالحرق  للولته ةتهى ف  هيته  :"أيها المسهمون  وإن شو أ  ص أنتواع الشتها ة أيهتا

د " الشهداء أوعة أوى اللتو في أويو ف  وقتاو: والحترق  تهيد"وأهص: فالتذإ يمتون شحترقتا

 فهو شو أنواع الشهداء.

 و ةتروان هللتو أشيتة قتاو : قتاو سأتوو ف ةتهى ف  هيته وأتهص :  الفتا ون والفترق والتوفو 

 (.الفوراني "ر  والنرساء  ها ة سشتي  رقالحو

 و ةروان هللو أشيتة قتاو : قتاو سأتوو ف ةتهى  ر أإ  اشهه ( .  تمون هللجمعالثاشو : المرأة *

 (.الفورانتي "رف  هيه وأهص :  الفا ون والفترق والتوفو والحترق   والنرستاء  تها ة سشتتي 

ولد  فإنها شات  شع  يء شجموع فيها  وقوله: المرأة تمون هللُجمع  هيد. أإ تمون وفي هللفنها

ا. واسوو أ هر كما قاو الحاف  في الرتي  غير شنرأو وأو الحمو. وقيو: أي التي تمون هللكرد

د: المون في أويو التدفاع  تو التديو والتنرس  .   ون  شهالتاأع : شو قتو * وشو الشهداء أيها

الذإ  "و قتو  ون أأهه فهو  هيدشو قتو  ون شاله فهو  هيد  وش"قاو  هيه الألة والسلم: 

د  و  رضه  وشو قتو  ون أأهه فهو  هيد  وشتو قتتو  ون  ينته فهتو  تهيد  وشتو "يلتو  فا ا

" شتو قتتو  ون ش همتته فهتو  تهيد"  وقتاو  هيته الأتلة والستلم: "قتو  ون  شه فهتو  تهيد

فلتاو : "  وأتهص  و و أهللي أريرة سضي ف  نه قاو :  جاء سجو إلى سأوو ف ةهى ف  هيته



يا سأوو ف أسأي  إن جاء سجو يريد أخذ شالي ؟ قتاو : فتل تعفته شالت  قتاو أسأيت  إن قتاتهني ؟ 

قاو : ر قاتهه ( قاو : أسأي  إن قتهني ؟ قاو : ر فأن   هيد ( قاو : أسأي  إن قتهته ؟ قتاو : ر أتو 

 في الناس (  

ويو الدفاع  تو المتاو المترا  غأتوه  و تو وكذل  المون في أ     شو قتو  ون شالهالعا ر : *

أهللي أريرة سضي ف  نه قاو: جاء سجو إلى سأوو ف ةهى ف  هيه وأهص فلاو: يا سأوو ف 

-أسأي  إن جاء سجو يريد أخذ شتالي  قتاو: فتل تعفته شالت   قتاو: أسأيت  إن قتاتهني؟ قتاو: قاتهته 

قتهنتي  قتاو: رفأنت   تهيد(  قتاو: أسأيت  إن قتاو: قاتهته  قتاو: أسأيت  إن  -وليس اسشتر لهوجتوب

 .(شسهص "رأو في الناس"قتهته؟ قاو: 

فلوتتو فلتتو فهتو   نتد شالتهشتو أتتى " و اهللو  مر قاو : قاو سأوو ف ةهى ف  هيه وأهص : 

 وفي سواية  (.اهللو شاجهر  " هيد

 

د  و أأهه و رضه و   . قتو  ون أأههشو  و الحا إ  شر :*   رفه أإ شو قتو  فا ا

 (.الترشذإ  "رفهو  هيد   ون أأههوشو قتو ..:  في الحديث 

الو تتاسإ  "ر  والشتتهيد فتتي أتتويو ف   وةتتا ب الهتتدم ".... ةتتا ب الهتتدم*الثتتاني  شتتر : 

الشتهداء أتوعة  " جاهللر هللو  تي  أنه قاو: قاو سأوو ف ةهى ف  هيه وأتهص: و و  (. وشسهص

 تتهيد  والفريتتق  تتهيد  وةتتا ب بان الجنتتب  تتهيد  أتتوى اللتتتو فتتي أتتويو ف: المفعتتون 

 هيد  والمترأة تمتون هللجمتع  تهيد.  يمون تح  الهدموالموفون  هيد  والحرق  هيد  والذإ 

إنستان شتان سن انهتدم  هيته  أإيمتون تحت  الهتدم :  التذإو  (.اهللو شاجه وأهللتو  او  وغيرأمتار

 بل  .. أ وهالوي  أو الجداس أو شا 

 

 وتا ة هللتو الأتاش  قتاو : قتاو سأتوو ف ةتهى ف  هيته وأتهص :    و. ساء النر شر :  لثالثا*

 تها ة  والنرساءاللتو في أويو ف  ها ة   والفا ون  ها ة   والوفو  ها ة والفرق  ها ة 

 (.أ مد "ر

 و  ود ف هللو هللسر قاو : قاو سأتوو ف ةتهى ف  هيته وأتهص :  اللتيتو فتي أتويو ف  تهيد   

 (.الفوراني "ر والنرساء  هيدةون  هيد   والمفعون  هيد   والفريق  هيد   والموف

 

وكتذل  شتو أنتواع  تهداء اآلخترة: المتون هللتداء الستو  للولته ةتهى ف . السو  شر :  الراهللع *

والسو  تها ة  "قاو في الحديث:  " اللتو في أويو ف  ها ة  والنرساء  ها ة"  هيه وأهص: 

 وتا ة هللتو الأتاش  قتاو : قتاو   تو إ يمتون هللالستو إبن  تهيد إن  تاء ف.فالذ"والوفو  ها ة

  (.أهللو الشيخ  "رالسو  ها ة "سأوو ف ةهى ف  هيه وأهص : 

سا د هللو  ويش قاو : قاو سأوو ف ةهى ف  هيه وأهص :  اللتتو فتي أتويو ف  تها ة    و و

والحرق والستو  تها ة والنرستاء يجرأتا  والفا ون  ها ة   والوفو  ها ة   والفرق  ها ة  

 (.أ مد "رولدأا هللسرسأا إلى الجنة 

 لوتة هللتو  تاشر قتاو : قتاو سأتوو ف ةتهى ف  تو  .  شتو ةترع  تو  اهللتته شر :   اشس ال*

  (. الفوراني  ر "فهو  هيد  ةرع شو  اهللته هيه وأهص :  شو 

 

و ف ةهى ف  هيته وأتهص قتاو اهللو  مر أن سأو  و .  ش همته شر : شو قتو  ون  سا :ال*

أتويد هللتو شلترن أن سأتوو ف  (.و وأ متد "رفيلاتو إش قتو  هيدا ش همة:  شا شو شسهص ي هص 

 (.النسائي "رةهى ف  هيه وأهص قاو :  شو قتو  ون ش همته فهو  هيد 

 الساهللع  شر :" السا ي  هي نرسه وولده ووالديه :  

كستب الحتلو وفتي نيتته ال يتر وشتان هللتأإ وأتيهة فهتو فتي أإ شو خرج يستعي  هتي الترزق وال

 أويو ف ..



سجتتو   فتترأى أةتتحاب  -ةتتهى ف  هيتته وأتتهص  -فعتتو كعتتب هللتتو  جتترة   قتتاو : شتتر  هتتى النوتتي  

شو جهده ونشاره   فلالوا : يا سأتوو ف : لتو كتان أتذا فتي  -ةهى ف  هيه وأهص  -سأوو ف 

: " إن كان خرج يسعى  هى ولده ةفاسا  -ةهى ف  هيه وأهص  -أويو ف ؟   فلاو سأوو ف 

فهو في أويو ف   وإن كان خرج يستعى  هتى أهللتويو  تي يو كويتريو فهتو فتي أتويو ف   وإن 

كان يسعى  هى نرسه يعرها فهو فتي أتويو ف   وإن كتان خترج سيتاء وشرتاخرة فهتو فتي أتويو 

 ر(.الشيفان " رالفوراني في اسوأط والكوي

وت هص إلى أن الشهيد أو اللتيو في أتويو ف  تو  وتد ف هللتو جوتر أنته قتاو : قتاو سأتوو ف 

ةهى ف  هيه وأهص :  وشا تعدون الشتها ة إش شتو قتتو فتي أتويو ف ؟ إن  تهداءكص إبن للهيتو 

وم أتتويو ف  تتها ة   والتتوفو  تتها ة   والحتترق  تتها ة   والفتترق  تتها ة   والمفمتت اللتتتو فتتي 

 (.النسائي "ريعني الهدم  ها ة   والجنوب  ها ة   والمرأة تمون هللجمع  

إن شو شان هللهذه الميتان وأو شو تد فإننتا نرجتو لته الحأتوو  هتى أجتر الشتها ة وإن و هيه ف 

 كان شرررًّا في هللعض الواجوان أو شرتكودا لوعض المحرشان  فر مة ف واأعة وفههه   يص.

: وقتتد اجتمتع لنتا شتتو الفترق الجيتتدة أكثتر شتو  شتتريو خأتهة.. وبكتتر قتاو الحتاف  اهللتتو  جتر    

شتتنهص: الهتتديا  والشتتريق  والتتذإ يرترأتته الستتوع  وال تتاس  تتو  اهللتتته  والمائتتد فتتي الوحتتر التتذإ 

يأتتيوه اللتتيء  وشتتو تتتر ى شتتو س.و: الجوتتاو. قتتاو النتتووإ : قتتاو العهمتتاء: وإنمتتا كانتت  أتتذه 

 دتها وكثرة ألمها. اأـالموتان  ها ة يترهو ف تعالى هللسوب  

قاو اهللو التيو : أذه كهها شيتان فيها  دة ترهتو ف  هتى أشتة شحمتد ةتهى ف  هيته وأتهص هللتأن 

ا لذنوهللهص وزيا ة في أجوسأص يوهفهص هللها شراتب الشهداء. اأـ  جعهها تمحيأد

فتي  وش يأي التساأو في إرلق لر  الشهيد  هى اس  اص  فاهلل أ هص شو التذإ يمتون  تهيداد 

 أويهه.

نسأو ف تعالى أن يحسو خاتمتنا  وأن يتوب  هينا  وأن يوفلنا لعمو الأالحان وترك المنكران 

 و ب المساكيو.

 أقوو قولي أذا  وأأتفرر ف لي ولكص  فاأتفرروه إنه أو الفروس الر يص.

 

 ال فوة الثانية:

أن ش إلتته إش ف سب اسولتتيو الحمتتد هلل سب العتتالميو التتر مو التتر يص شالتت  يتتوم التتديو  أ تتهد 

واآلخريو  وأ هد أن شحمداد سأوو ف أيد اسنوياء وخاتص المرأهيو  ةهى ف  هيه و هى آلته 

 وةحوه أجمعيو.

 : هيدأأو ف الشها ة هللأدق كو شؤشو الثاشو  شر:  

د  و الديو و المذأب الحق   أو يتص  و وا  ف   مانه   أو لستوب لته إلي اغتيالهكو شو يُلتو  فا ا

د و لتو هللأتوسة  شتوائية و لتص يكتو  د و  تدوانا د   و التذإ يُلتتو  همتا  لقة هللالديو فهو  هيد  تما

د في  ليدته   هللو كو شؤشو  د شمو يعاشو شعاشهة الشهيد إن كان شؤشنا د فهو أيها الملأو    أيا

د للوو سأتوو ف ةتهي تأديل ةا ق في إيمانه يُعفيه ف أجر الشهيد و إن شان  هى فرا ه    ا

وقد وس  في السنة شا يدو  هى شا بكرناه شو أن شو   م  هتى الجهتا    شتا ف  هيه وأهص :" 

َ ْو أَنَِس هلْلتِو َشاِلتٍ  سضتي ف  نته قَتاَو : قَتاَو َسُأتوُو    ورهب الشها ة   أ في كراشتها :ةا قا د 

ُ َ هَْيِه َوَأهََّص :  ِ َةهَّى ّللاَّ  .شسهص ( "رَرهََب الشََّهاَ ةَ َةاِ قدا أُْ ِفيََها َولَْو لَْص تُِأْوهُ َشْو "ّللاَّ

َ الشََّهاَ ةَ  "و و أهو هللو  نيا سضي ف  نه أن النوي ةهى ف  هيه وأهص قاو :  َشْو َأأََو ّللاَّ

ُ َشنَاِزَو الشَُّهَداِء َوإِْن َشاَن َ هَى فَِراِ ِه  و تو شعتاب هللتو جوتو سضتي ف . (صشسه "رهللِِأْدٍق هللَهَّفَهُ ّللاَّ

َ اْللَتَْو ِشْو نَْرِسِه َةاِ قدا ثُصَّ َشاَن أَْو قُتِ "النوي ةهى ف  هيه وأهص قاو :  نه أن َو فَتِإنَّ َشْو َأأََو ّللاَّ

  .أهللو  او  والترشذإ( "رلَهُ أَْجَر َ ِهيٍد 

د هللتتأإ أتتلح قتتتو كلتيتتو الهأتتوص ونحتتوه يهحتتق هللشتتهيد ال معركتتة فتتي أةتتي شتتو قتتتو ش هوشتتا

التتروايتيو فتتي شتتذأب اإلشتتام أ متتد س متته ف  وقتتاو هللعتتض العهمتتاء هللتفستتيهه  وكتتذل  الفريتتق 

 والموفون والمرأة التي شات  في الوش ة فإنهص  هداء في اآلخرة يفسهون هللاتراق الرلهاء. 



لتدس سن كتل شنهمتا نتوى خيترا وفعتو شتا ي "ويلوو المناوإ س مه ف :"  وإن شان  هى فرا ه

 هيه   فاأتويا في أةو اسجر   وش يه م شتو اأتتوائهما فيته شتو أتذه الجهتة : اأتتوا.أما فتي 

كيريته وتراةيهه   إب اسجر  هى العمو ونيته ي يد  هى شجر  النية   فمو نوى الحج وش شاو له 

 يحج هلله يثتاب  ون ثتواب شتو هللا تر أ مالته   وش سيتب أن الحاةتو لهملتتوو شتو ثتواب الشتها ة

ت يد كيريته وةراته  هى الحاةو لهنتاوإ الميت   هتى فرا ته   وإن هللهتا شن لتة الشتهيد   فهمتا 

وإن اأتويا في اسجر لكو اس ماو التتي قتام هللهتا العاشتو تلتهتي أثترا زائتدا وقرهللتا خاةتا   وأتو 

 فهو ف يؤتيه شو يشاء   فعهص شو التلريتر أنته ش  اجتة لتأويتو التوعض وتكهرته هللتلتدير "ِشتْو"

هللَعد قوله : ر هللهفه ف (   فتأ ط ألرتا  الرأتوو ةتهى ف  هيته وأتهص  لهتا   وأن لهتا شنازلهتا   

 (6/186يتويو ل  المرا  " انتهى." فيض اللدير " ر

ُ َ هَْيتهِ  ِ َةهَّى ّللاَّ  وهللناء  هيه فالرهو الواس  في  ديث اْلِمْلَداِم هلْلِو َشْعِدإ َكِرَب قَاَو : قَاَو َسُأوُو ّللاَّ

ِو َ ْفعٍَة   َويََرى َشْلعََدهُ ِشتْو اْلَجنَّتِة   َويَُجتاسُ  "َوَأهََّص : ِ ِأ ُّ ِخَأاٍو : يُْفرَُر لَهُ فِي أَوَّ  ِلهشَِّهيِد ِ ْنَد ّللاَّ

اقُوتَتةُ ِشْنَهتا َخْيتٌر ِشْو َ ذَاِب اْللَْوِر   َويَأَْشُو ِشْو اْلرََ عِ اْسَْكوَِر   َويُوَضُع َ هَى َسأِْأِه تَاُج اْلَوقَاِس   اْليَ 

ُج اثْنَتَْيِو َوَأتْوِعيَو َزْوَجتةد ِشتْو اْلُحتوِس اْلِعتيِو   َويَُشترَُّع فِتي َأتْوِعيوَ  ْنيَا َوَشا فِيَها   َويَُ وَّ  ِشتْو ِشْو الدُّ

 (.الترشذإ "رأَقَاِسهللِهِ 

ونعتوب هللت   اسنويتاءوشرافلة  استلياءالههص إنا نسأل   يش السعداء وشون الشهداء والحشر شع 

 .. اس داءسهللي شو جهد الولء و سك الشلاء وأوء اللهاء و ماتة 

الههتتص إنتتا نستتأل  سفتتع التتدسجان وزيتتا ة الحستتنان وتكريتتر الستتياان  الههتتص إنتتا نستتأل  النأتتر   

لإلألم والمسهميو  الههص  جو فترج المستهميو  الههتص  جتو فترج المستهميو  الههتص  جتو فترج 

و  الههتص إنتا نستأل  اسشتو فتي أوراننتا و وسنتا  الههتص إنتا نستأل  النأتر المسهميو يا سب العالمي

 هى أ دائنا  الههص إنا نسأل  قهاء  يوننا  الههص إنا نسأل  أن تفرر لنا  لوق  التي  هينا يا سب 

 العالميو.

 أوحان سهلل  سب الع ة  ما يأرون  وألم  هى المرأهيو  والحمد هلل سب العالميو.

  

  

  

  

 

 

 

  

 


