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ُُُالشهداء ُُُمنزلة

 
ُُُعند

 
 ُمه ُرب

 ُم2023مارس10ُُاملوافقُُهـ1444شعبان18ُُ

ُاملـــوضــــــــــوُع
ُالقائلُهُُرب ُهُُللُهُُاحلمدُ  َُأْجر ه ْمَُون ور ه ْمُُُۖ}َوالشَُّهَداءُ :ُُالكريُهُُهُهيفُكتابُهُُالعاملني، {،ُعهْنَدَُرِبه هْمََُل ْم

ُإلَُُُأنُُُْوأشهدُ  ،ُهُ ورسولُ ُُهُ اُعبدُ مدُ اُم َُنَُُونبي َُنَُسيدَُُُأنَُُُ،ُوأشهدُ لهُ ُُالُشريكَُُُهُ وحدَُُُُللاُ إاَلُُُهَُال
،ُُالدينُهُُإىلُيومُهُُمُإبحسانُ هُ نُتبعَُ،ُومَُهُهوصحبُهُُهُه،ُوعلىُآلُهعليهُهُُوابركُُُْوسلمُُُْصل ُهُُمُ اللهُ 

ُ
 
 :وبعد

ُتضحياتُ  ُنوهُمُهاُقدمُ ،ُبهَُساميةُ ُُ،ُومرتبةُ عظيمةُ ُُ(ُمنزلةُ وجلَُُُمُ)عزَُرِب هُهُُعندَُُُللشهداءُهُُفإنَُ
م،ُُهُهُجبميلُهعرفانُ ُُ،ابقيةُ ُُمُخالدةُ ذكراهُ ُُُفإنَُواُعنُدنيانَُرحلُ ُُمُوإنُْ،ُفهُ والوطنُهُُللدينُهُُفداءُ 

لبطوالتهُهوتقديرُ  ُكمَُاُ أَّنُ م، أحياءُ اُ )عزَُرِب ُهُُعندَُُُمُ يرزقُ وجلَُ مُ فضلُهمُهُُونَُ(ُ ويكرمونَُهُهنُ ُ،ُُ
لَصْْبهُُهُ سبحانَُُُاحلقُُُُّيقولُ ُُوصف،ُحيثُ الذيُالُيُ ُُهُهبكرمُه :ُ}ُيَ أَي َُّهاُاَلذهيَنَُءاَمن وْاُاْسَتعهين وْاُابه

ُُ ُاّلل  َُسبيله ُي  ْقَتل ُيفه ُتَ ق ول وْاُلهَمن َُمَعُالَصابهرهيَنُ*َُواَل ُاّلل  َُبْلَُأْحَياء َُوَلكهنَُُوالَصالةهُإهَن َأْمَوات 
ُا(ُقال:ُُمَُعنهُ ُُ)رضيُللاُ ُُللاُهُُعبدُهُُبنُهُُالََُتْشع ر وَنُ{،ُوعنُجابرُه ُُملسو هيلع هللا ىلصُفقالَُُللاُهُُُرسولُ لقينه

ُُُيلُايُجابرُ  ُُُشهدَُاستُ ُُللاُهُُايُرسولَُُُقلتُ ُُ،امنكسرُ ُُُأراكَُماُيله قالُُُ،انُ ي ُُْودَُعياال ُُُوتركَُُُ،أبه
ُكلَُُُللاُهُُىُايُرسولَُبلَُُُقالُقلتُ ُُ،أابكَُُُبهُهُُللاُ يُُباُلقَُُُكَُُأبشرُ أفاَلُ ُُإاَلُُُاُقطُُّأحدُ ُُللاُ ُُمُ قالُما

ُُايُرب ُهُُقالَُُُ،كعطُهأ ُُُعليَُُُيُمتنَُايُعبدُهُُفقالَُُُ،اكفاحُ ُُهُ مَُفكلَُُُاُأابكَُوأحيَُُُ،حجابُ ُُنُوراءُهمُه
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ُتُ  ُُقدُسبقَُُهُ إنَُُوجلَُُعزَُُالربُُُُّقالَُُ،اثنيةُ ُفيكَُُُفأقتلَُيينه قالُُُ،ونرجعُ اُالُيُ مُإليهَُُأَّنُ من ه
مُُُُأمواتُ ُُللاُهُُواُيفُسبيلُهتلُهالذينُقُ ُُوالُتسبَُُُهذهُاآليةُ ُُتُْنزلَُوأُ  ُ.{ي رزق ونبلُأحياء ُعنَدُرِب ه

ُأرفعُ هُ ُُوالشهداءُ  ُلذلكُكانواُيفُصحبةُهمُدرجةُ اُوأعالهُ مقامُ ُُالناسُهُُم ُالنبينيَُنيُمُهاملنعمُه ؛ ُُن
َوالَرس وَلُفَأ ولََٰئهكَُُُ:ُ}هُ سبحانَُُُاحلقُُُُّيقولُ ُُوالصاحلني،ُحيثُ ُُوالصديقنيَُ ُاّلَلَُ َمَعَُُُُوَمنُي طهعه

ُأ ولََٰئهكَُ د هيقهنَيَُوالشَُّهَداءهَُوالَصاحلههنَيَُُۚوَحس َن ُالَنبهي هنَيَُوالص ه َن َعَلْيههمُم ه ُاّلَلُ  ُأَنْ َعَم (؛ُُُرَفهيق ااَلذهيَن
نهنَيُ:ُ}هُ سبحانَُ الُتبور،ُيقولُ ُُراحبةُ ُُجتارةُ ُُمُأصحابُ ذلكُألَّنُ  اْلم ْؤمه َنُ ُمه إهَنُاّلَلَُاْشََتَىَٰ

ُاّللَهُفَ يَ ْقت  ل وَنَُوي  ْقتَ ل وَنَُُۖوْعد اَُعَلْيهُهأَنف َسهُ  َُسبهيله َنََُل م ُاْْلََنَةُُۚي  َقاتهل وَنُيفه َُحقًّاُُْمَُوَأْمَواََل مُِبَه
ر واُبهبَ ْيعهك م ُاَلذُه ُبهَعْهدهههُمهَنُاّللَهُُۚفَاْستَ ْبشه َوَمْنَُأْوََفَٰ ُُۚ َُواْلق ْرآنه ُالتَ ْورَاةهَُواْْلهجنهيله يُاَبيَ ْعت مُُيفه

ُاْلَعظهيمُ  ُاْلَفْوز  لهَكُه َو ُكمَُبهههَُُۚوذََٰ ُيومُهُُوازدايدُ ُُوعال(ُيفُمناءُ ُُ)جلَُُُللاُهُُمُعندَُهُ أجورَُ اُأنَُ(، ُُإىل
ُإال ُ:ُ)ملسو هيلع هللا ىلصاُُنَُنبي ُُُُّيقولُ ُُ،ُحيثُ القيامةُه َْتم ُعلىَُعَملههه ُُي  يفُسبيلُُُُاَرابهطُ مُ ُُالذيُماتَُُُك لَُُّميه ت 

ُ(.القيامةُهُيومُهُإىلُهُ يَُله َُعَملُ نمَُي ُُهُ للا،ُفإنَُ
مُُوأوطاّنهُه مهُهدينُهُُمُيفُسبيلُههُهنفسُهواُِبخمتارين،ُوضحُُُُّاحلياةُهُُواُلذاتَُفارقَُُُالشهداءَُُُوألنَُ

ُكرَُوجلَُُُ)عزَُُُللاَُُُمطمئنني،ُفإنَُ ُحيثُ ،ُُهُهوسكرتُه املوتُهُُنُألُهاُمُهاهَُفعافَُُُمُالزكيةَُاَّنُ أبدَُُُمَُ(
ُالَقْرَصةُه:ُ)ملسو هيلع هللا ىلصاُُنَُنبي ُُُُّيقولُ  َُكَماَُيَهد َُأَحد ك ْمُمهْنَُمسه  ،ُإهال ُالَقْتله (،َُُماَُيَهد ُالَشههيد ُمهْنَُمسه 
ُُاُوالُأفضلََُلَُُُالُمثيلَُُُيفُاْلنةُهُُمنازلَُ مُيفُالدنياهُه(ُعنُدورُهوعاَلُُُمُ)جلَُمُرِبُُّ ََلُ اُأبدَُكمَُ
أتَياين،َُفصعهدَُملسو هيلع هللا ىلص:ُُُُانَُنبي ُُُُّيقولُ ُُا،ُحيثُ منهَُ َلَةُرج لنيُ ُالَلي ْ ُرأَْيت  ُاُبه ُُالَشجرَة،ُفَأْدَخالينه

َهاَُدار اُههيُأْحسن َُوَأفَضل،َُلَُْأرَُ ن ْ َُأْحسَنُمه ُُلَُن؟ُقيملَُُالدارُهُملسو هيلع هللا ىلصُعنُتلكَُُاُسألَُ(،ُوملََُقطُّ
ُُمنطلقةُ ُُمُمنعمةُ هُ أرواحَُ(ُُهُوتعاىَلُ)سبحانَُُُجعلَُُُكما (،َفدار ُالشهداءُهَُُأَماُهذهههُالَدارُ :ُ)لهُ 

ملَاُأصيَبُإخوان ك مُِبَحد ُجعَلُُ:ُ)ملسو هيلع هللا ىلصاُُنَُنبي ُُُُّيقولُ ُُ،ُحيثُ شاءتُْ حيثُ ُُيفُاْلنانُه تسرحُ 
ُطري ُخ ضر ،ُترد ُأّناَرُاْلَنةه،ُأتكل ُمنُمثارهها،ُوأتويُإىلُقَناديَلُُ أرواَحه مُيفُجوفه اّلَلُ 

ُالَعرشُه ُمعَلقة ُيفُظل ه عنها(ُُُُ)رضيُللاُ ُُسراقةَُُُبنُهُُحارثةَُُُألم ُهُُملسو هيلع هللا ىلصاُُنَُنبي ُُُُّ(،ُويقولُ منَُذَهب 
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ايُأ َمُحارهثََةُُ:ُ)بدرُ ُُيومَُُدَُشهُهعنه(،ُوكانُقدُاستُ  )رضيُللاُ ُُحارثةَُُُعنُمصريُهُُاُسألتُْحينمَُ
ُأصابَُ َنان ُيفُجنة ُوإَنُابْ َنكه  (ُ.الفهْرَدْوَسُاأْلَْعَلىُإّناُجه

،ُُُملسو هيلع هللا ىلصُمدُ ُمُ نَُواملرسلني،ُسيدُهُاألنبياءُهُعلىُخاتُهُوالسالمُ ُالعاملني،ُوالصالةُ ُرب ُهُللُهُاحلمدُ 
 أمجعنيُ.ُوصحبهُهُوعلىُآلهُه

مُعلىُُهُ مُأسرُ هُ ت ُْ،ُفقدُرب َُزكي ُ ُُصالُ ُُنُأصلُ مُهُُ،ُخرجَُطيبُ ُُنبتُ ُُالشهداءَُُُأنَُُُالُشكَُ
ُُمُيومَُهَُ(ُأهلَُوجلَُُُ)عزَُُُللاُ ُُكافئُ ي ُُُ؛ُلذلكَُوالعرضُهُُوالوطنُهُُللدينُهُُصيانةُ ُُوالفداءُهُُالتضحيةُه

َيْشَفع ُالشهيد ُيفُُ:ُ)ُملسو هيلع هللا ىلصاُُنَُنبي ُُُُّيقولُ ُُم،ُحيثُ هُهمُوإعدادُههُهتربيتُهُُعلىُحسنُهُُجزاءُ ُُالقيامةُه
ُبيتهه  (.سبعنَيُمنُأهله

ُأن َُ ُنؤكدُ نَُعلى ُالنبالءُ حقًُُُّالشهداءَُُُأنَُُُا ُاحلقَُعرفُ ُُالذينَُُُاُهم ُلهُ ،ُوأخلصُ وا ،ُواُعنهُ ،ُودافعُ وا
ا،ُُاُوأماّنهَُهَُم،ُوأمنُهمُوأوطاّنهُههُهمُوأعراضُههُهمُوأرضُههُهاُعنُدينُهواُدفاعُ ،ُفماتُ نُأجلهُهمُهواُوضحُُّ
أْهلههه،ُأوُد وَنُُُُنُق تهَلُد ونََُمالهههُفهوَُشهيد ،ُومَُُُنُق تهَلُد ونَُ»مَُ:ُ)ملسو هيلع هللا ىلصاُُنَُنبي ُُُُّيقولُ ُُحيثُ 

ُُنُأفضلُهمُهُُاحلق ُهُُمُيفُسبيلُهوخطوات ُ مُُأعماَل ُ ُُ(؛ُلذلكُكانتُْدهيْنهههُفهوَُشهيدُ َُُدمههه،ُأوُد ونَُ
َلةهُُ:ُ)ملسو هيلع هللا ىلصاُنَُنبي ُُُّيقولُ ُ،ُحيثُ تُهابالقُرُوأجل ُهُُالعباداتُه َلة َُأْفَضَلُمهْنُلَي ْ ُُاْلَقْدرهُ؟َأاَلُأ نَبه ئ ك ْمُبهَلي ْ

َعُإهىَلَُأْهلههُه َُلَعَله َُأْنُاَلُيَ ْرجه َُخْوف  َُأْرضه ُاحلََرَسُيفه ُالُمتََسهماُُ:ُ)ملسو هيلع هللا ىلصُ(،ُويقولُ َحارهس  َعينانه
ُُُُالَنار : ُيفُسبيلُللاُهُُللاه،عني ُبكتُمنُخشيةه ُُ:ُ)لغدوةُ ملسو هيلع هللا ىلصُُ(،ُويقولُ وعني ُابتتُترس 

 نمُهُُ،ُخريُ [إىلُالليلُهُُالظهرُهُُنُوقتُهمُهُُالسريُ ]ُُ،ُأوُروحةُ للاُهُُيفُسبيلُهُُ[النهارُهُُلُهأوُ ُُالسريُ ]
 ا(ُ.اُوماُفيهَُالدنيَُ
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ُُُاللهمُاحفظ
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