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  بالزالزل   ن مات

ٌ
 . شهيد
 المـــوضــــــــــوع 

َ َعلَْيِه فَِمْنُهْم    الحمُد هللِ القائِل في ُمحكِم التنزيِل﴿ ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا َّللاه

ُ  ( َوأَْشَهُد أَْن ال إِلَهَ إِالّ 23األحزاب: )﴾ َوِمْنُهْم َمْن يَْنتَِظُر َوَما بَدهلُوا تَْبِديًل َمْن قََضى نَْحبَهُ   َّللاه

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ القائُل كما في حديِث عبِدهللاِ بن عباٍس   َوْحَدهُ ال َشِريَك لَه َوأشهُد أَنه ُمَحمه
َعْينَاِن اَل تََمسُُّهَما النهاُر: َعْيٌن بََكْت ِمْن َخْشيَِة هللا،  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل هللاِ    عنهما  رضى هللاُ 

على النبّيِ   وباركْ   وزدْ   وسلمْ   اللهم صلِّ ،ف(رواه الترمذي   (فِي َسبِيِل هللاَوَعْيٌن بَاتَْت تَْحُرُس  

آلِه وأصحابِه األخياِر األطهاِر وسلمْ  الدينِ   المختاِر وعلى  إلي يوم  ا بعُد  أمه . تسليًما كثيًرا 

َ َحقه  يَا أَيَُّها   ((ها األخياُر بتقوى العزيِز الغفارِ ي أيُّ …..فأوصيُكم ونفسِ  الهِذيَن آَمنُوا اتهقُوا َّللاه

 102آل عمران :) ) تُقَاتِِه َواَل تَُموتُنه إِاله َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ 

 هو عنواُن وزارتِنا وعنواُن خطبتِنا (( م هِ ربِّ  عندَ  الشهداءُ ))  : عباَد هللاِ   
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 . أوالً: الشهادة

السادةُ أيُّ  ِمن    :   ها  الشهادةُ  المقاماِت،  بدايةً  أنفِس  وِمن  وأشرفَِها  وأعلَها،  الرتِب،  أعظِم 
وأبهاَها الجزيِل،    ؛وأحسنَِها،  والثواِب  العظيِم،  األجِر  ِمن  وعل  جله  هللاِ  عنَد  ألهِلَها  ِلَما 

واجتباٌء    اؤهُ وتقدسْت أسم  جللهُ   جله   ن هللاِ مِ   اصطفاءٌ   هللاِ   الشهادةُ في سبيلِ و  ،والدرجِة العاليةِ 
  فالشهادةُ منحةٌ ربانيةٌ وغنيمةٌ إلهيةٌ يختُص هللاُ بها َمن يشاُء ِمن عبادهِ   ،ليسْت لجميع البشرِ 

ُ اَل يُِحبُّ الظهاِلِمينَ   قال جله  ُ الهِذيَن آَمنُوا َويَتهِخذَ ِمنُكْم ُشَهَداَء َوَّللاه آل عمران:  )﴾ وعل ﴿َوِليَْعلََم َّللاه

ا: }َوَمن  ربُّنَ  كما قالَ   والصديقينَ   النبيينَ   لشهداُء في المرتبِة الثالثِة بعدَ وا ( وكيف ال ؟140

َوالشُّ  يِقيَن  ّدِ َوالّصِ النهبِيِّيَن  َن  ّمِ َعلَْيِهم   ُ َّللاه أَْنعََم  الهِذيَن  َمَع  ئَِك  فَأُولََٰ ُسوَل  َوالره  َ َّللاه َهَداِء  يُِطعِ 
اِلِحيَن َوَحُسنَ  ئَِك َرفِي  َوالصه ،   تجارةٌ رابحةٌ لن تبورَ هللاِ    والشهادةُ في سبيلِ )69النساء:) قًاأُولََٰ

والفوَز    ن النارِ الذنوِب ، والنصَر في الدنيا والنجاةَ مِ   َق هللاُ عليها مغفرةَ ولَم ال ؟! وقد علّ 
َ اْشتََرى ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنه لَُهْم    جله   قالَ    في اآلخرةِ   بالجنةِ  وعل:} إِنه َّللاه

ْنِجي َواْْلِ ِ فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا فِي التهْوَراةِ  يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل َّللاه ِل َواْلقُْرآِن اْلَجنهةَ 
بِعَهْ  أَْوفَى  ْر  َوَمْن  َوبَّشِ قَْوِلِه  إِلَى  بِِه  بَايَْعتُْم  الهِذي  بِبَْيِعُكْم  فَاْستَْبِشُروا   ِ َّللاه ِمْن  ِدِه 

فقالوا:   ا سمَع أعرابيٌّ هذه اآليةَ ، قال: كلُم َمن هذا؟  لمّ   [111التوبة:     سورة] اْلُمْؤِمنِينَ 

: اذهبُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ عبِد  حمٍد بنِ فقالوا: على مُ  : على َمن نزَل؟  كلُم هللاِ فقالَ  ي  وا بِ فقال األعرابيُّ

 الجنةَ؟ فقال ي ومالي أدخُل  يا رسوَل هللاِ إْن بعُت نفسِ   فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  إلى المختارِ   وا بهِ ، فذهبُ إليهِ 

ٌب مقبٌل غير مدبٍر فناَدي مناِدَي  سصابٌر، محت   وأنتَ   هللاِ   ، إْن قُتلَت في سبيلِ نعم :ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ 

هللاِ   خيَل  يا  أْن  سبيلِ   ي،اركبِ الجهاِد  في  وجاهَد  المسلمين،  بجيِش  وانتصَر    هللاِ،   فالتحَق 
ِمن الغنائِم قال: ما هذا    بنصيبِهِ  وتِي لهُ ا أُ وا يا مسلمون فلمه انتبهُ  الجيُش، وجاء دوُر الغنائِم،

فقال: اذهبوا   ،ملسو هيلع هللا ىلص  ؟ فقالوا: رسوُل هللاِ ، فقال الرجُل: وَمن الذي أرسلُكم بهِ ؟ قالوا: نصيبكَ 
، وقال: يا رسوَل هللاِ ما  أماَمهُ   وضَع نصيبَهُ   المختاِر ملسو هيلع هللا ىلص  إليه، فلما َمثَُل بين يدي النبّيِ بي  

أن أُْرَمي بسهٍم    الرجُل: علىفقال    اتبعتنِي؟علم    ملسو هيلع هللا ىلص فقال له النبيُّ المختاُر    اتبعتُك؟على هذا  
إن صدقَت هللاَ صدقَك    ملسو هيلع هللا ىلص: )المختاُر    النبيُّ   هللاِ. فقال  ن هاهنا فأقتُل في سبيلِ هاهنا فيخرُج مِ 

فُضرَب بسهٍم في المكان   ي فنزَل الرجُل المعركةَ،  اركبِ   يا خيَل هللاِ   (فنادي مناِد الجهاِد أنْ 
   النبيُّ   أهو هو ؟ فقالوا نعم فقالَ   عنه فقالَ    ملسو هيلع هللا ىلصفسأَل النبيُّ    ملسو هيلع هللا ىلصي الذي أشاَر إليه بيدِه للمصطفَ 

النبيُّ  شهيدً   ماتَ   هُ أنّ ي أشهُدَك  أنّ   مّ اللهُ   ملسو هيلع هللا ىلص المختاُر   َصَدَق هللاَ   ل، ثم قابين يديهِ   ملسو هيلع هللا ىلص ا وحملَهُ 
َ َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنُهْم َمْن   ((فََصَدقَهُ  ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا َّللاه

 .  23األحزاب:  سورة) يَْنتَِظُر َوَما بَدهلُوا تَْبِديل

ي رضى  ى األشعرِ هللاِ الكريِم كما في حديِث أبي موسَ   خالصةً لوجهِ   كانتْ   الحقيقيةُ ماوالشهادةُ  
ُجُل يُقَاتُِل ِليُْذَكَر، ويُقَاتُِل ِليَُرى   :ملسو هيلع هللا ىلص هللاُ عنه قال: قاَل أَْعَرابِيٌّ للنبّيِ   ُجُل يُقَاتُِل ِلْلَمْغنَِم، والره الره
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ِ؟ فَقالَمَكانُهُ  ِ هي العُْليَا، فَهو في َسبيِل هللا  :، َمن في َسبيِل َّللاه صحيح   (َمن قَاتََل ِلتَُكوَن َكِلَمةُ َّللاه

أهِلها وإنْ .البخاري بنيٍة صافيٍة كان ِمن  الشهادةَ  َمن سأَل هللاَ  على فراِشِه كما في    ماتَ   لذا 

َ   »  ملسو هيلع هللا ىلصضى هللاُ عنه قال: قال رسوُل هللاِ  صحيحِ مسلٍم ِمن حديث َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف ر َمْن َسأََل َّللاه

ُ َمنَاِزَل الشَُّهَداِء ،َوإِْن َماَت َعلَى فَِراِشهِ   (( صحيح مسلم « الشهَهاَدةَ بِِصْدٍق بَلهغَهُ َّللاه

 
 
ـا : الشهيد

ً
  ثانيـــ

 
  الل    عند

 
 وفضائل
 
 .ه

الشهيُد َمن ماَت في سبيِل هللاِ، والشهيُد َمن قَاتَل لتكوَن كلمةُ هللاِ هي العُليا، والشهيُد    :ها السادةأيُّ 

دينِه،   في  الدنيّةَ  يأبَى  الذي  والشهيُد هو  وأرضِه وعرضِه،  على وطنِه  للمحافظِة  ماَت  َمن 
وَل أحٌد أْن يستذلهَك  جعَل العزةَ للمؤمنين، فإذا حا  – جله جلله    –ويَرفُض المذلةَ والهواَن، فاهللُ  

َك فجاِهد، فالشهيُد هو  فدافِع، إذا حاوَل أحٌد أْن يجتاَح حقَك فقاِوم، إذا حاوَل أحٌد ضياَع وطنِ 
قُتَِل دفاًعا عن دينِه أو نفسِه أو أهلِه أو عرضِه أو مالِه، والوطُن فيه األهُل والعرُض   َمن 

، وأرفعَها مكانةً، وأكثرَها بذالً وعطاًء، وأخلدَها  والماُل، فالدفاعُ عنه ِمن أكرِم الطاعاِت منزلةً 
ذكًرا وثناًء، وقد كان عليه الصلةُ والسلُم أسرَع الناِس إلى الدفاعِ عن وطنِه، والذوِد عنهُ،  

راجعًا،    ملسو هيلع هللا ىلصفحيَن فزَع أهُل المدينِة ذاَت ليلٍة، انطلَق الناُس نحَو الصوِت، فتلقاهُم رسوُل هللاِ  
والشهيُد الحقُّ َمن ماَت في سبيِل هللاِ دفاًعا عن دينِه وطنِه ودفاًعا    لصوِت،وقد سبقَُهم إلى ا

)َمْن    ملسو هيلع هللا ىلص   فعن سعيِد بِن زيٍد رضى هللاُ عنه قال: قاَل رسوُل هللاِ  عن عرضِه أو دفاًعا عن مالهِ 

قُتَِل ُدوَن ماِلِه فهَو َشهيٌد، وَمْن قُتَِل ُدوَن ِدينِِه فهَو َشهيٌد ، وَمْن قُتَِل ُدوَن َدِمِه فهَو َشهيٌد ، وَمْن  
وسبُب تسميِة الشهيِد شهيًدا:ــ للعلماِء في ذلك أقواٌل   ي،رواه الترمذ ) قُتَِل ُدوَن أهِلِه فهَو َشهيدٌ 

، فكأّن أرواَحُهم شاهدةٌ أي حاضرةٌ ألنههُ ح :قيلَ :  شتهى منها ألّن هللاَ ورسولَهُ وملئكتَهُ   :وقيلَ  .يٌّ

له   ِمن   :وقيل ،بالجنةِ يشهدوَن  له  أُعده  ما  روحِه  خروجِ  عنَد  )يَرى(  يْشَهُد  ألنهه 

يُْشَهُد له باألماِن ِمن النارِ  :وقيل الكرامِة، الرحمِة تشهدهُ   :وقيل .ألنهه  عنَد موتِه.  ألنه ملئكةَ 

الخاتمِة، له بحسِن  عنَد   :وقيل وتشهُد  الملئكةَ  يشاهُد  له   وقيلَ   .احتضاِرهألنههُ  يشهُد  ألنه هللاَ 

في    ملسو هيلع هللا ىلصوها هو نبيُّنَا    ،ألنههُ الذي يشهُد يوَم القيامِة بإبلغِ الرسلِ  :وقيل  بحسِن نيتِه وإخلصِه،

 ، ليصححَ المفاهيمَ  سؤااًل ليغيرَ أصحابِِه   علىيوٍم ِمن األياِم يطرُح 
ُ َعْنهُ -من حديِث أَبِي هَُرْيَرةَ   كما في صحيحِ مسلمٍ  ملسو هيلع هللا ىلص األموَر، فقاَل    أَنه َرُسوَل    -َرِضَي َّللاه

  ِ تَعُدُّوَن الشهِهيَد فِيُكْم؟ قالوا: يا َرسوَل هللاِ، َمن قُتَِل في َسبيِل هللاِ فَهو َشِهيٌد،    ما : قَال  ملسو هيلع هللا ىلصَّللاه

تي إذًا لَقَِليٌل، قالوا: فَمن هُْم يا َرسوَل هللاِ؟ قاَل: َمن قُتَِل في َسبيِل هللاِ فَهو  قاَل: إنه ُشهَ  داَء أُمه
َشِهيٌد، وَمن ماَت في َسبيِل هللاِ فَهو َشِهيٌد، وَمن ماَت في الطهاُعوِن فَهو َشِهيٌد، وَمن ماَت في  

َن الدنيَا ويخافوَن ِمن الموِت، ثم يأتي حديٌث  أنه الناَس يُحبو  ملسو هيلع هللا ىلص   لعلِمهِ  – ((البَْطِن فَهو َشِهيدٌ 

آخٌر عن المرأةِ النفساِء التي تموُت في نفاِسَها فهي شهيدةٌ، والحريُق شهيٌد والغريُق شهيٌد،  
َعْنهُ  وصاحُب الهدِم الذي يقُع عليه الهدُم شهيٌد، فعْن أبي هَُرْيرةَ،  ُ ، قاَل: قاَل   -َرِضَي َّللاه

الشَُّهَداُء َخمَسةٌ: الَمطعُوُن، َوالمْبُطوُن، والغَِريُق، َوَصاحُب الَهْدم َوالشههيُد     :ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل َّللاه 

َّللاه  سبيل  عليه)  في  مظلمتِهِ  .(متفٌق  دوَن  ن عن  :المقتوُل  ُمقَِرّ بِن  َعْنه   ُسَوْيِد   ُ َّللاه َرِضَي  ـ 

 .((رواه النسائي) ((: ))َمن قُتل دوَن َمظلمتِه، فهو شهيدٌ ملسو هيلع هللا ىلص  قال: قال رسوُل هللاِ   ـ



 

4 

للشهيِد عند هللاِ منزلةٌ عظيمةٌ وله فضائُل كثيرةٌ وعديدةٌ ال يتسُع الوقُت لذكِرها منها على و
 :سبيِل المثاِل ال الحصرِ 

َواَل ﴿  :هذا النعيِم ، أحياٌء وليسوا أمواتًا قال ربُّنا  فأيُّ نعيٍم بعدَ  الشهداُء أحياٌء عند خيِر جوارٍ 

ِ أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َولَِكْن اَل تَْشعُُروَن ﴾ بل الشهداُء  .(154البقرة:  ) تَقُولُوا ِلَمْن يُْقتَُل فِي َسبِيِل َّللاه

التامِ  العظيمِة، والنوِر  القيامة قال جله  هم أصحاُب األجوِر الوفيرةِ  ﴿ َوالشَُّهَداُء  :وعل  يوَم 

يُقتَل    شهيًدا، وأنْ   يكونَ   أنْ   ملسو هيلع هللا ىلصا  تمنى نبيُّنَ   (.لذا  19الحديد:)ِعْنَد َربِِّهْم لَُهْم أَْجُرهُْم َونُوُرهُْم ﴾

ـ  وعل فعن أبِ   هللاِ جله   مراٍت ومراٍت: لفضِل ولمكانِة الشهيِد عندَ   في سبيِل هللاِ  ي هريرةَ 
ُ َعْنه ـ أنه رسوَل هللاِ   ، وددُت أنِّي أُقاتُل في سبيل هللا  بيدهِ   يوالذي نفسِ )) :قال  ملسو هيلع هللا ىلص َرِضَي َّللاه

لذا كان الشهيُد وحدهُ هو الذي يحبُّ  متفق عليه فأُقتُل، ثم أُحيا ثم أُقتُل، ثم أُحيا ثمه أُقتُل((؛

فيُقتُل في سبيل هللا مر الدنيا,  إلى  النبيُّ  أْن يرجَع  يقوُل  يدخُل    ملسو هيلع هللا ىلص اٍت ومرات.  أَحٌد  :»ما 
يرجَع    يرِجَع إلى الدُّنيا ولَهُ ما علَى األرِض ِمن شيٍء إاله الشههيُد يتمنهى أنْ   الجنهةَ، يحبُّ أنْ 

الَكرامةِ  اٍت ، لما يَرى مَن  الدُّنيا فيُقتَل َعشَر مره وفي سنِن الترمذّيِ  ..رواه البخاري «إلى 

ِ     بسند حسٍن ) أنّ  ِ يَقُوُل : لَِقيَنِي َرُسوُل َّللاه يَا َجابُِر َما ِلي  » : فَقَاَل ِلي  ملسو هيلع هللا ىلص َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاه

ِ اْستُْشِهَد أَبِى قُتَِل يَْوَم أُُحٍد َوتََرَك ِعيَاالً  .« أََراَك ُمْنَكِسًرا؟ قَاَل: »   . َوَدْينًاقُْلُت : يَا َرُسوَل َّللاه

ُ بِِه أَبَاكَ أَفَلَ   ُرَك بَِما لَِقَى َّللاه ُ أََحًدا قَطُّ إِاله   أُبَّشِ ِ. قَاَل » َما َكلهَم َّللاه قَاَل قُْلُت بَلَى يَا َرُسوَل َّللاه

ِكفَاًحا فََكلهَمهُ  أَبَاَك  َوأَْحيَا  ِحَجاٍب  َوَراِء  َربِّ  “ِمْن  يَا  قَاَل  أُْعِطَك.  َعلَىه  تََمنه  َعْبِدى  يَا    فَقَاَل 

 .تُْحيِينِي فَأُْقتََل فِيَك ثَانِيةً 
فعن أبي   السماِء واألرِض   درجٍة بين كّلِ درجٍة كما بينَ   الجنِة مائةُ وللشهيِد في   ال؟وكيف  

هللا   رسوُل  قال  قال:  عنه  هللاُ  رضي  هللاُ  ملسو هيلع هللا ىلصهريرةَ  أعدهها  درجٍة  مائةَ  الجنِة  في  ))إنه   :
 .تين كما بين السماِء واألرِض((؛ رواه البخاريللمجاهدين في سبيل هللا، ما بين الدهرج

ن  خيٌر مِ   هللاِ   في سبيلِ   : ))ِرباُط يومٍ ملسو هيلع هللا ىلصسعٍد رضي هللاُ عنه قال: قال رسوُل هللاِ    وعن سهِل بنِ 
 .رواه البخاري ن الدنيا وما عليها((؛مسلٍم: ))لَغدوةٌ في سبيل هللاِ خيٌر مِ   ا((، وعندَ ا وما عليهَ الدنيَ 

  :أّن الشهيَد يُغفُر له ذنوبُه ورائحةُ دمِه مسٌك يوَم القيامةِ  : فضائِل الشهادةِ في سبيل هللاومن  
ِ   ،روى الترمذيٌّ بسنٍد صحيحٍ َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِد يَكِرَب قَالَ  » ِللشهِهيِد    ملسو هيلع هللا ىلص   قَاَل َرُسوُل َّللاه

لِ  ِ ِستُّ ِخَصاٍل يُْغفَُر لَهُ فِي أَوه َدْفعٍَة َويََرى َمْقعََدهُ ِمَن اْلَجنهِة َويَُجاُر ِمْن َعذَاِب اْلقَْبِر    ِعْنَد َّللاه
َما فِيَها  َويَأَْمُن ِمَن اْلفََزعِ األَْكبَِر َويُوَضُع َعلَى َرأِْسِه تَاُج اْلَوقَاِر اْليَاقُوتَةُ ِمْنَها َخْيٌر ِمَن الدُّْنيَا وَ 

ُج اثْنَتَْيِن َوَسْبِعيَن َزْوجَ   》ةً ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن َويَُشفهُع فِي َسْبِعيَن ِمْن أَقَاِربِهِ َويَُزوه
فعَْن َراِشِد ْبِن َسْعٍد َعْن َرُجٍل   ها السادةُ: أّن الشهيَد ال يفتُن في قبرهِ ن فضائِل الشهادةِ أيُّ ومِ 

ِ َما بَاُل اْلُمْؤِمنِيَن يُْفتَنُوَن فِي قُبُوِرِهْم إِاله  ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن أَْصَحاِب النهبِّيِ   أَنه َرُجلً قَاَل يَا َرُسوَل َّللاه
 .رواه النسائي )) َكفَى بِبَاِرقَِة السُّيُوِف َعلَى َرأِْسِه فِتْنَةً  : الشهِهيد قَالَ 

ـ  الشهيَد ال يشعُر باأللِم عنَد موتِه: َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ   أنه   ن فضائِل الشهادةِ في سبيِل هللاِ ومِ 

ُ َعْنه ـ ِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َما يَِجُد الشهِهيُد ِمْن َمّسِ اْلقَتِْل إِاله َكَما يَِجُد أََحُدُكْم   َرِضَي َّللاه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاه

 . رواه الترمذيُّ ))اْلقَْرَصةِمْن َمّسِ 
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فعن أبي هريرةَ رضي هللاُ عنه عن النبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص  :والشهداُء ال يُصعقوَن ِمن النفخِ في الصُّورِ  

﴿ َونُِفَخ فِي الصُّوِر فََصِعَق َمْن فِي السهَمَواِت   :أنهه سأَل جبريَل عليه السلُم عن هذه اآليةِ 

ُ ﴾ َوَمْن فِي اأْلَْرِض إِاله َمْن َشاَء   َمن الذين لم يَشأ هللاُ أْن يصعقَُهم؟ قال:  )) :(68الزمر:  ) َّللاه

 . )رواه الحاكم)((هم ُشهداُء هللاِ 

ـا :
ً
  ثالثـــ

 
  مناذج

ٌ
 .الل   الشهادة  يف سبيل   يف مشرقة

األمثلِة  ا الصحابةُ األطهاُر األخياُر ـ رضواُن هللاِ عليهم ـ أروَع  لقد ضرَب لنَ : ها السادةُ أيُّ 

  فهذا ُعَمْيُر ْبُن اْلُحَماِم اأْلَْنَصاِريُّ رضى هللاُ  في التضحيِة دفاًعا عن دينٍهم ونبيِهم ووطنِهم ؛

قُوُموا إِلَى َجنهٍة َعْرُضَها السهَمَواُت َواأْلَْرُض   ” :يقولُ   ملسو هيلع هللا ىلص رسوَل هللاِ    عنه في غزوةِ بدٍر ، سمعَ 

ِ ، َجنهةٌ َعْرُضَها السهَمَواُت َواأْلَْرُض ؟ ” ، فيَقُوُل ُعَمْيُر ْبُن اْلُحَماِم ا أْلَْنَصاِريُّ : يَا َرُسوَل َّللاه
ُ َعلَْيِه َوَسلهمَ  : ، قَاَل : نَعَْم ، قَالَ  ِ َصلهى َّللاه َما يَْحِملَُك َعلَى قَْوِلَك   ” : بَخٍ بَخٍ ، فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

ِ يَا رَ  ِ إِاله َرَجاَءةَ أَْن أَُكوَن ِمْن أَْهِلَها ، قَاَل : ” فَإِنهَك ِمْن أَْهِلَها  بَخٍ بَخٍ ؟ ، قَاَل : اَل َوَّللاه ُسوَل َّللاه
ي  ” ، فَأَْخَرَج تََمَراٍت ِمْن قََرنِِه فََجعََل يَأُْكُل ِمْنُهنه ، ثُمه قَاَل : لَئِْن أَنَا َحيِيُت َحتهى آُكَل تََمَراتِ 

َطِوي لََحيَاةٌ  إِنهَها  قُتِلَ َهِذِه  َحتهى  قَاتَلَُهْم  ثُمه  التهْمِر  ِمَن  َمعَهُ  َكاَن  بَِما  فََرَمى   : قَاَل   ، رواه  .(لَةٌ 

النهبِيُّ  ).مسلم ِل َمْشَهٍد َشِهَدهُ  وهذا أَنَُس ْبُن النهْضِر تَغَيهَب َعْن قِتَاِل بَْدٍر َوقَاَل: تَغَيهْبُت َعْن أَوه

ُ ملسو هيلع هللا ىلص  لَئِْن أََرانِي َّللاه  ِ ا َكاَن يَْوُم أُُحٍد اْنَهَزَم أَْصَحاُب النهبِّيِ  ، َوَّللاه   ملسو هيلع هللا ىلص  قِتَااًل لَيََريَنه َما أَْصنَُع، فَلَمه
 أُُحٍد  َوأَْقبََل َسْعُد ْبُن ُمعَاٍذ يَقُوُل: أَْيَن؟! أَْيَن؟! فَو َالهِذي نَْفِسي بِيَِدِه إِنِّي أَلَِجُد ِريَح اْلَجنهِة ُدونَ 

ِ َما أََطْقُت ما أطاَق فقالت أختُه: وهللاِ    ، لَ قَاَل: فََحَمَل فَقَاتَ  ِ يَا َرُسوَل َّللاه   فقُتَِل فَقَاَل َسْعٌد: َوَّللاه
أَِخي إِاله بُِحْسِن بَنَانِِه فَُوِجَد فِيِه بِْضٌع َوثََمانُوَن ِجَراَحةً َضْربَةُ َسْيٍف َوَرْميَةُ َسْهٍم    ما عرفتُ 

 ُ َ َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى  َوَطْعنَةُ ُرْمحٍ، فَأَْنَزَل َّللاه : ) ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا َّللاه
بُن   وهذا حنظلةُ   صحيح ابن حبان (23نَْحبَهُ َوِمْنُهْم َمْن يَْنتَِظُر َوَما بَدهلُوا تَْبِديًل( )األحزاب:

َي بغَِسيِل الملئكةِ  أبي عامٍر:ــ قُتَل شهيًدا في ليلِة ُعرسِه   فعن هشِام بِن عروةَ عن   .وُسّمِ

حنظلةَ:   قال المرأةِ  أنه رسوَل هللاِ  ُجنٌُب حيَن سمَع  أبيِه  وهو  قالت: خرَج  َشأْنُهُ؟  َكاَن  َما 
. فقد خرَج في صبيحِة عرسِه وهو جنٌب،  ”ةُ كَ ِلذَِلَك َغسهلَتْهُ اْلَملَئِ “الهاتفةَ، فقال رسوُل هللاِ:  

 .فلقَي ربههُ شهيًدا

يقولون ألبيٍهم     حدٍ أُ  األعرجِ األربعة، يومَ  الَجُموِح  بل انظروا يا شباب إلى أوالِد عمرِو بنِ 

  بكاًء شديًدا وذهُب عمرو إلى رسولِ  يا أبانَا إّن هللاَ قد عذَرك ونحن نكفيَك , فيبكي الرجُل 
مِ أبنائِ    هللاِ   يا رسولَ   هللاِ  يمنعونِي  المختاُر  ي  النبيُّ  فقال  الجهاِد  قد    ملسو هيلع هللا ىلص ن  إّن هللاَ  يا عمرُو 

َ    ك ليس علىعذرَ  أطأ أَن  أريُد  فقال عمرو: يا رسوَل هللا  بعرجتِ   األعرِج حرٌج  ي  الجنةَ 
يرزقُه   م   لهُ قائًل    أوالِده   إلى  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ     فالتفه  لعله هللاَ  الشهادةَ وينطلُق عمُرو في  دعوهُ 

 !!! وليطأَ الجنةَ بعرجتِه . هللاُ أكبر ا ليدخَل  المعركة وسًط أوالدِه ليموَت شهيدً 
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مِ   في معركةِ  أكتوبرالسادِس  قواتِنَلنَ  ضربَ   العبورِ   معركةِ  ن  أبطاُل  البواسِل  ا  المسلحِة  ا 

وأعظَمهَ  األمثلِة  أروَع  البواسِل،  الشرطِة  في  وأبطاُل  الوطنِ   الحفاظِ ا  عنهُ   على    والدفاعِ 
ه، واليزالون يقدمون أعظَم وأروَع األمثلِة في الحفاِظ والموِت في سبيلِ   ن أجلهِ والتضحيِة مِ 

ن  عليه والدفاعِ عنه وحمايِة أمنِه واستقراِره حفَظ هللاُ مصَر قيادةً وشعبًا وجيًشا وشرطةُ مِ 
 غفُر هللاَ العظيَم لي ولكم ي هذا واستأقوُل قولِ     ّ. كّلِ سوٍء وشرٍ 

 اخلطبة الثانية 

ُ َوْحَدهُ ال َشِريَك   بِه َوأَْشَهُد أَْن ال إِلَهَ إِالّ ستعاُن إالّ َّللِا وال يُ   وال حمَد إال له وبسمِ   الحمُد هللِ   َّللاه
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ   وبعدُ   ……………………  لَه َوأَنه ُمَحمه

 ظـللهِ  تـحـتَ  َعــلَت فـجـمـيـُع الخـلقِ ****ـحـّمـدٍ مُ  نـعـلُ  َعـلى رأِس هـذا الكـونِ 

 هِ نعالِ  بـخلعِ  َعـلى العـرِش لم يـؤذنْ ****وأحمدُ  لَدى الطوِر موسى نودَي اِخلعْ 

 
 
ا: عزاؤ

ً
ا وأخري

ً
 رابع

 
 ن

 
 ا م

 
  بالزالزل   ن مات

ٌ
 . شهيد

  للعماراتِ   ن هدمٍ في تركيا وسوريا مِ   عنيفٍ   ن زلزالٍ مِ   حدثَ   اا ما وشاهدنَرأينَ  :ها السادةُ أيُّ 
الحكيمةِ هَ بقيادتِ   مصرُ   ا وسارعتْ هَ على أصحابِ   والبيوتِ  مع هذه   في األزماتِ   بالوقوفِ   ا 
  إذ يقولُ    ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ   وصدقَ   ، في اْلنسانيةِ   األمثلةِ   أروعَ   وضربتْ   ،والمنةُ   الفضلُ   وهللِ   ،البلدانِ 

ِ  ن حديثِ مِ   كما في صحيح مسلمٍ  َمثَُل اْلُمْؤِمنِيَن فِي  ) ملسو هيلع هللا ىلص النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه
ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتَعَاُطِفِهْم َمثَُل اْلَجَسِد إِذَا اْشتََكى ِمْنهُ ُعْضٌو تََداَعى لَهُ َسائُِر الْ  َجَسِد بِالسهَهِر  تََواّدِ

ى( أَبِي ُموَسى    ْن حديثِ مِ   ي مسلمٍ البخارِ   كما في صحيحِ   يقولُ إذ    ملسو هيلع هللا ىلص   النبيُّ   وصدقَ ،  َواْلُحمه
بَْعًضا َوَشبهَك أََصابِعَهُ()قَاَل    ملسو هيلع هللا ىلص َعْن النهبِّيِ   ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنيَاِن يَُشدُّ بَْعُضهُ  إِنه  وهللا  إِنه اْلُمْؤِمَن 

اَلِزِل الهتِي قَدهَرَها  قُلُوبَنَا لَيَْعِصُرَها اأْلَلَُم َعلَى َما َحله بِإِْخَوانِنَا فِ  ي ُسوِريَا َوتُْرِكيَا ِمْن َهِذِه الزه
عزاؤنا في  هللاُ َعلَْيِهْم، فَيَْنبَِغي َمدُّ يَِد الدَُّعاِء َواْلعَْوِن لَُهْم، فَُمَصابُُهْم َعِظيٌم َوَخْطبُُهْم َجِسيٌم، وَ 

لَْيِه فَلَهُ أَْجُر الشهِهيِد ِعْنَد هللاِ تَعَالَى؛ َعْن أَبِي  بِأَنه َمْن َماَت بَِسبَِب ُسقُوِط اْلبُْنيَاِن عَ  هؤالء قولُ 
الشَُّهَداُء َخْمَسةٌ: اْلَمْطعُوُن،  » :قَالَ  صلى هللا عليه وسلم أَنه َرُسوَل َّللاه  رضى هللا عنه هَُرْيَرةَ 

ِ َواْلَمْبُطوُن، َواْلغَِرُق، َوَصاِحُب اْلَهْدِم، َوالشهِهيُد فِي   َعَجبًا    . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ َوُمْسِلمٌ  (َسبِيِل َّللاه
إنه أْمَرهُ ُكلههُ َخْيٌر، وليَس ذاَك ألََحٍد  ))  ملسو هيلع هللا ىلص ا  نَنبيِّ   قولُ   ا في هؤالءِ نَعزاؤُ   ولكنْ ألَْمِر الُمْؤِمِن،  

اُء َشَكَر، فَكاَن َخْيًرا له، وإْن   اُء، َصبََر فَكاَن َخْيًرا  إاله ِلْلُمْؤِمِن، إْن أصابَتْهُ َسره أصابَتْهُ َضره
َ ال يَْقضي له قَضاًء إاله كان    ملسو هيلع هللا ىلصا  نَنبيِّ   قولُ   ا في هؤالءِ نَعزاؤُ ولكن    (( رواه مسلمله إنه َّللاه

فكيف    والهلعِ   والخوفِ   ن الرعبِ مِ   م في حالةٍ هِ ن بيوتِ مِ   الناسَ   أخرجَ   لٌ ازلزلكن    .خيًرا له

تَتْبَعَُها    ا فكيف الحالُ بسًّ   الجبالُ   ستْ ا وبُ رجًّ   األرضُ   تْ جّ إذا رُ   الحالُ  اِجفَةُ  يَْوَم تَْرُجُف الره
)إذا زلزلتْ  اِدفَةُ    ا يومئذٍ هَ مالَ   ا وقال اْلنسانُ هَ أثقالَ   األرضُ   ا وأخرجتْ هَ زلزالَ   األرضُ   الره

َوتَِسيُر اْلِجبَاُل    ( تَُموُر السهَماُء َمْوًرايَْوَم    فكيف الحالُ  ) ا ى لهَ أوحَ   كَ ربه   ا بأنه هَ أخبارَ   تحدثُ 
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اِر  يَْوَم تُبَدهُل اأْلَْرُض َغْيَر اأْلَْرِض َوالسهَماَواُت ۖ  فكيف الحالُ   (َسْيًرا ِ اْلَواِحِد اْلقَهه  َوبََرُزوا ّلِِله
م  منهُ   امرئٍ   لكلِّ   َوبَنيهِ   هِ َوَصاحبَتِ   َوأَبيهِ   َوأّمهِ   ن أَخيهِ مِ  الَمرءُ   يَوَم يَفرُّ  )  فكيف الحالُ   (48)

هُ أنْ   اذ يقولُ   ملسو هيلع هللا ىلص   النبيُّ   ( وصدقَ 37-34َشأٌن يغنيه (( )عبس:  يَوَمئذٍ  ينظَر إلى يوِم    َمن سره

َرْت، َوإِذَا السهَماُء انفََطَرْت، وإِذَا السهَماُء انَشقهتْ   (( القيامِة كأنههُ رأُي َعيٍن فليقرأ: إِذَا الشهْمُس ُكّوِ
رْ    هُ ك وبينَوعل ليس بينَ  جله   هللاُ   كَ ليكلمَ   األشهادِ   فيها على رؤوِس   ى عليكَ سيُنادَ   ةٍ في لحظ  فّكِ

رْ  ر في لحظٍة يُنصبُ فيها الموازينُ   في لحظٍة تُنصبُ   تُرجمان.. فّكِ ْر  فيها الصراطُ   .. فّكِ .. فّكِ
تُ  فيهَ في لحظٍة  لها  باهللِ   والعياذُ   ا جهنمُ رى  بها  أُوتي    ِزَمامٍ   مع كلِّ   زمامٍ   ألفَ   سبعونَ ، قد 

 ها. ونَيجرُ  ملكٍ   ألفَ  سبعونَ 

 َمثِّْل ِلنَْفِسَك أَيَُّها المغروْر *** يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوالسهَماُء تَُمورْ 

َرْت َشْمُس النهَهاِر َوأُْدنِيَْت *** َحتهى َعلَى َرأِْس اْلِعبَاِد تَسير   إِذَا ُكّوِ

يَاِء ُكُدورْ َوإِذَا   النُُّجوُم تََساقََطْت َوتَنَاثََرْت *** َوتَبَدهلَْت بَْعَد الّضِ

 َوإِذَا اْلِجبَاُل تَقَلهعَْت بِإُِصولِها *** فََرأَْيتََها ِمثَْل السهَحاْب تَِسيرْ 

يَاَر فََما بَِها َمْعُمورْ   َوإِذَا اْلِعَشاُر تَعَطهلَْت وتخربت *** ِخْلَت الّدِ

 ا اْلُوُحوُش لََدى اْلِقيَاَمِة أُْحِشَرْت *** َوتَقُوُل ِلألَْملِك أَْيَن نَِسيرْ َوإِذَ 

ِجِل ِكتَابَهُ اْلَمْنُشورْ   َوإِذَا اْلَجِليُل َطَوى السهَما بِيَِمينِه *** َطيه الّسِ

َرْت َوتََطايََرْت *** َوتََهتهَكْت ِلْلعَالَِميَن ُستُورْ  َحائُِف نُّشِ  َوإِذَا الصه

ِه ُمتَعَلٌِّق *** يَخَشى اْلِقَصاَص َوقَْلبُهُ َمْذُعورْ   َوإِذَا اْلَوِليُد بِأُّمِ

 َهذَا بِل ذَْنٍب يََخاُف ِجنَايَةً *** َكْيَف اْلُمِصرُّ َعلَى الذُّنُوِب ُدهُورْ 

 َزفِيرْ َوإِذَا الَجِحيُم تَسهعََرْت نِيَرانَُها *** َولََها َعلَى أَْهِل الذُّنُوِب 

 َوإِذَا الِجنَاُن تََزْخَرفَْت َوتََطيهبَْت *** ِلفَتًَى َعلَى ُطوِل اْلبَلِء َصبُورْ 

حفَظ هللاُ مصَر قيادةً وشعبًا ِمن كيِد الكائدين، وحقِد الحاقدين، ومكِر الـماكرين، واعتداِء  
 .الـمعتدين، وإرجاِف الـُمرجفين، وخيانِة الخائنين

 


