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  منزلة الشهيد يف اإلسالمخطبة بعنوان: 
 م7201 أكتوبر 6 -هـ 9143 حمرم 15بتاريخ: 

 
 عناصر الخطبة:

 العنصر األول: فضل الشهادة يف سبيل هللا واحلث على طلبها
 : أثر الروح املعنوية للجنود يف نصر أكتوبر اجمليد العنصر الثاين

 يف سبيل هللا: كرامات الشهداء ومثرات الشهادة ثالثالعنصر ال
 المقدمة:                                                            أما بعد: 

 العنصر األول: فضل الشهادة يف سبيل هللا واحلث على طلبها
اسو  حلسنوأي:   لأومان  الوم  –يوز ذلو   -حنن نعيش اليوم  كرو ع يزةوزل يايأو  هي ذكو  كرو  نوو  هريوم   ا يورم ذ ور هرو      عباد هللا:

ي حيوو ك   او    الشوه انل يف سووي   لوذل  يف كذا اليم  األغو  م ذنون املعاوم  ه  –يز ذل   –الأو  م ذالشه انل يف سوي    ملن لق    
َ اْشوَرَع ِنووَن ذكوو  الووهقل ال ابول  وو: العوور ذل وعم  وو    عو     ذي ةووهه  لنو    ذي حيووي  يو   يو     ُْ  ََِّ َّ ِإ َّ اَّللَّ َْ ِنِأَ: هَنْوُهَنوُهْ  َذهَْنووَما ْْ اْلُمو

ُُ  اْْلَأََّل  املشور  كوم  "أتناما كذه اآلةل العظيمل اليت فيه  ش اء  ذفيه  صوهقل  يظيمول  ذلوو  ن القوي  رومج   ه و  لو  نقوم    م[111]اليم ل {َْ
ذهطعمهو  ذسوق ك  ذره كو  ذهذاكو   ذانفوا يأهو  الوأق   ذهسوو  يايهو  ذا و     ذامليهض  كوم    ذاملوأع  كوم  م  اوه كوذه الوأهل نون العور  

الووأع   ه كووم لوو  ذيوومج ةشوورةه  نوون صوو عوه  ذةوووذ  لووع يمجلوو   ذهأوو   هي ذكووم اْلأوولم فيهوو  نوو ي يوو:  له   ذي هك   عوو   ذي   وو  ياوو  
  اب  ش .

 م  لن ةوي يه  إي ذاعر  لن ي ف الثمن ذالقيمل ذالعمض ذاملعمض.فإكا ر   الثمن كم اْلأل  فإنع ي جييهر يف كذه الوهقل هذ ه  ةك
[ ه   اجلومأما هاو  صوهقل  لابول  111]اليم ول  {فَ ْسيَوْوِشُ ذا  ِوَوْيِعُك ُ  كذا فض   نن    ذ  اني   ه  ننيوش   قملع  خوة املؤمنون:أيها اإل

 هذ انالا   ه يوو ان ذ وومج  أهنووع ذه ووذ ةقاووب اسوو    كوو  غُووو يف كووذه الوووهقل  ذكوو  اووم ه  هعوورا  اشوورع  ضوو يل  هذ يقوو لا  في  َأوور    عوورك   
 [. 111]اليم ل  {فَ ْسيَوْوِشُ ذا  ِوَوْيِعُكُ  الَِّذ  حَلةَوْعُيْ   ِِع َذَكِلَك ُكَم اْلَهْمُز اْلَعِظي ُ   اشراك  َّرث  نن  يميه   هن  كذه فه  صهقل  ن بل  لابل 

ذا ر ةيمأم  الشه انل يف سوياع مل  ْ  نن كذه املك نل العظيمل  فهذا عأظال  زذج عرةث   ذ ور لو نا ان ه وع يف  جل    يأه    الوح  ل ل ْذ
الم ووو  الوووذ  انيووو  فيوووع الوووراي  لاجمهووو ان في ووو ج ذكوووم  أوووب  لينوووق  شوووهيرا  يف سووووي     لووو اه الأووو   يووور املمج كووول   نووواع لينوووم    نوووي  

 املمج كل. 
فقو َ    ألصوح  ِِع   "  منوما إ  لأَّولر ي جُلوه  النَّوَمماُ  ذاأللضُ صا    يايع ذسوا   اب الشه انل  فه  غزذل  رل     َ  ذكذا نث   ه   ل

  ذنوو  حيماُووَك ياَوويمووُ   ووُن اسموو ِ  األنووو ل    هللا لسوومَ  ِ   لأَّوول  ي جُلووه  النَّوومماُ  ذاأللُض   وو    نَعوو     وو     وو ر  وو ر   فقوو َ  لسوومُ  ِ  
ن   نِوِع  فجمعوَ  ْكروُ   مِ    ر   ر       ي ذِ  هللا لسمَ  ِ   إيَّ لل َء ه  َهرومَ  نون هَكِاهو     و    فإنَّوَك نون هَكِاهو  . . . فوا  َج  و ا ر نو

 يَّمِ  ه    َوَاه  عَّتَّ  ُيَ َ  " ) ننا  (نْأهنَّ. هَّ      لِئن ه  عييُ  عَّتَّ هرَ    ايت كِذِه إاَّ  عي ل  طمةال    ف ن  ن  ر َ  نَعُع نَن ال
ُ ِ يَو ي     -صوا    يايوع ذسوا   -هََنَل ْ َن الأَّْضوِ   َوَ يَّوَب َيوْن ِ يَو ِ   َوْرلر َذ َو َ    َوَ يوَّْووُ  َيوْن هَذَِّ  َنْشوَهرر َشوِهَرُه الأَّوِ    ذكذا َذاَّللَِّ لَوِئْن هَلَاِي اَّللَّ

َذهَ ْوَوَ  َسْعُر ْ ُن ُنَع كر ةَوُقومُ   هَةْوَن أ هَةْوَن أ فَوَمالَّوِذ  نَوْهِنو   -صا    يايع ذسا   -فَوَامَّ  َر َ  ةَوْمُ  هُُعرر اْاََزَ  َهْصَح ُب الأَِّ ِي   َلَ ََةنَّ َن  َهْصَأاُ 
ََ اْْلَأَّووِل اُنذَ  هُُعوورر  َوو َ   َفَحَمووَ  فَوَق  َووَ    فُقيِووَ  فوَ   َقوو َ  َسووْعر   َذاَّللَِّ هللَا َلُسوومَ  اَّللَِّ َنوو  هَطَْقووُ  نوو  هطوو و فق لوو  ه يووع  ذ  نوو  ِيَووِرِه ِإييِ أَلَِلووُر لِةوو
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ٍر َذَلْنيَوُل َسوْه ر َذطَْعأَولُ  َر ي ف  َهِ   ِإيَّ ِبُْنِن  َوَأ نِِع فَوُمِلَر ِفيِع ِ ْضا  َذَهَ نُمَ  ِل َاَعل  جَلْ  َُل َسوْي ُ     لُْنو نِ   فَواَنْوَزَ  اَّللَّ ْْ ِأَ: لَِلو    َصوَرُ ما ِنوَن اْلُمو
ُلما  َوْوِرةمج   َيِظُ  َذَن   َرَّ ُهْ  َنْن ةَوأوْ ُهْ  َنْن َ َض  حَنَْوُع َذِنأوْ َ َيَاْيِع َفِمأوْ  .[ )صحيَ ا ن عو   (23]األعزاب   {َن  َي َكُرذا اَّللَّ

 ج ل اوب الشوه انل  هي ذكوم يمو ذ  ون ذإكا ر     هنع  يايك حللوحل فهوذا نثو   لووح ع هيو ج ل ويف لوع يف يور  اعو ذج ذنوا كلوك  و
إ  غوزذل  ورل  و   لوأيوع   ه  لومي ) ه   -صوا    يايوع ذسوا   -اْلممح لجل    يأع رو   شوي    نون األنوو ل هيو ج  فامو   و ج الأو  

م  هعور  و ج الأو ل لاجمهو ان   ي لع   فاك  لوع يف الوقو ء ذيور  اعو ذج لاقيو      امو  رو   ةو -صا    يايع ذسا   -لاقي   ( فذُر  لاأ  
يف يووور  اعووو ذج لاقيووو     فقووو   ْووو  كيهووو    -صوووا    يايوووع ذسوووا   -فقووو   لوأيوووع ه  لووومي أأ فقووو لما لوووع    ووور ل ووويف لوووك لسوووم    

ُ ذ  ْوُن اْْلَُمومِح ِإَ  فجَمو َء َيْمو كيه   أأ نأعيممي اْلأل ةم   رل ذاآل   أعمنيه  ةم  هعر أأ فاىب إي اع ذج لاقيو     فا  لوع ه أو مه نعهو   
 ِيَوِرِه َي هللوُا  ةَوْمَ  هُُعرر فَوَق َ   هللَا َلُسمَ  اَّللَِّ َنْن  ُِيَ  اْليَوْمَ  اَنَ َ  اْْلَأََّل   َ َ  )نَوَعْ (  َ َ   فَوَمالَِّذ  نَوْهِن  -صا    يايع ذسا   -َلُسمِ  اَّللَِّ 

َنْهومج  هللَا "    -صوا    يايوع ذسوا   - َ  لَوُع ُيَموُ   ْوُن اعَْ َّو ِب  هللَا َيْموُ ذأ َي أَت َّ َياَو  اَّللَِّ فَوَقو َ  َلُسومُ  اَّللَِّ فَوَقو  ِإَ  هَْكِا  َعَّتَّ هاَْنُ َ  اْْلَأَّولَ 
ُهْ  َنْن َلْم هَْ َنَ  َيَا  اَّللَِّ ألَ َّ ه ُهْ  َيْمُ ذ ْ ُن اْْلَُممِح ََيُمُض يف اْلأل    ُيَمُ أ فَِإ َّ ِنأوْ  )صحيَ ا ن عو   (  "ع ليعِنأوْ

ذنظو ا أل  فضو  الشوه انل يظوي  فقور  وا الشوه انل نقنوم  فقو    "   ليكن لكو  القورذل يف نوويك  صوا    يايوع ذسوا  أيها األحبة يف هللا!
." ) نيهووه يايووع (  وو   ا وون   وو   يف  هُْعيَوو  ُهَّ هُ ْويَووُ  ُهَّ هُْعيَوو  ُهَّ هُ ْويَوو ُ ُهَّ هُْعيَوو  ُهَّ هُ ْويَووُ  ُهَّ  مَذالَّووِذ  نَوْهِنوو   ِيَووِرِه لَووَماِناْنُ  َهييِ هُ ْويَووُ  يف َسووِويِ  اَّللَِّ 

 أ كو  انذ  غ كو   ذكلوك ل فيوا انلليهو     -صوا    يايوع ذسوا   -فيع فض  الشه انل يا  س    هيم   الو  ألنوع  ش عع يا  الو  ل  " 
ذكلك ذ  هيا  لنم عل هنهنه   وذ  نهجميه  ىف ن جل ل   ذإيزاز انةأوع  ذا ل ول نون  ذر انل هكاه  أل  الشهراء هعي ء يأر لي  ة ز م  

 "ه.هع انه ذي اناه  فجم زاك  َّ  يمجله  نن فقر عي ل الرني  اله نيل اسي ل الرا مل ىف الرال الو  يل  فك ن  ا  زال نن عنن ال  يل.
ال لوم  إ  الورني  ليقيو  يف سووي    نو ل ه و عم ملو  ةو اه  -  اسيشهر يف غزذل هعور ذالر ل    لجل    يأهم  ذالذ -ذلذلك  ا يور  

 نن الأعي أ 
َقو َ    هللَا َلو ِ ُ    َنو  َلمَّ   ُِيَ  َيْوُر ِ  ْ ُن َيْم ِذ ْ ِن َع َا ر ةَوْمَ  هُُعرر   َلِقَيِِن َلُسومُ  ِ  َصواَّ    َياْيوِع ذَسواََّ  فوَ " َيْوِر ِ  ةَوُقمُ     ْ نِ  َل ِ  ِ فعن 

وو ُ  ِووِع هحََلَك    َوو َ     َواَوو  هللَا َلُسوومَ  ِل هَلَاَك ُنْأَكِنوو  ا    َوو َ    هللَا َلُسوومَ  ِ    اْسُيْشووِهَر َهِع   َذ َوووَ َك ِييَوو ي  َذاَنةْوأ وو     َوو َ    هَفَوومجَ هَُ شِي ُ َك ِبَوو  َلِقووَ  اَّللَّ
و    فَوَقو َ    هللَا َيْووِر    َ َونَّ َياَو َّ هُْيِ وَك    َو ِ     َ َ    َن  َراَّوَ  اَّللَُّ  ا  َو   ِإيَّ ِنوْن َذلَاِء ِعجَمو بر   ذََراَّوَ  هحََلَك ِرَه ع   َ    هللَا َلبِي ُُتِْييوِِن   َهَعور 

َهو ُوْ  إِلَيوْ ُ  َوَعو َ    فَاُ ْوَيُ  ِفيَك ََثنَِيل    فَوَق َ  ال َّب  ُسْوَح نَُع   ِإنَّوُع َسوَوَه ِنوِنِي َهاَّ   يَ ةَوْ ِلعُومَ     َو َ    هللَا َلبِي   فَواَ ِْاْم َنوْن َذلَا ِو     َو َ    فَواَنْوَزَ  اَّللَّ
 .(ذاس ر  ذصححع)الرنذ  ذا ن ن لل  َذَي َُتَْنَوَّ الَِّذةَن  ُِيُاما يف َسِويِ  ِ  هَْنَماًت  َ ْ  َهْعَي ء  ِيْأَر َليِيِْ  ةُوْ َزُ مَ {.

لجلو  -فعون سوه   ون عأيوٍذ يموِن الشوه انل  وورو ذ أيول   لوولم    ه   نا    الشه انل ذ ضح   أهنك ذهكاك نن هل      فيأو
" َنوون سووَا  الشَّووه اَنَل  ِووورور    اَّ ووع  ُ َنأوو زَِ  الش ووَهراِء   ذإْ  نوو   ياوو  ِف اِشووع " ) ننووا  (   -صووا    يايووع ذسووا   - وو     -  يأووع

-صوا    يايوع ذسوا   -الاهو َّ الز ْوِِن شوه اَنل  يف سوويِاَك   ذالعوْ  نوميت يف  اَوِر لسومِلَك  "لجلَ   ُ يأُع ةقم  يف اني  وع   يم ُ  لذلك ر  
 .-صا    يايع ذسا  -) الو  ل  (  ذاسيجم ب   اني ءه ذلز ع   الشه انل ذانفن جبمال املو ه   ".

 يف سوياع نا الذةن هنع    يايه  نن الأوي: ذالورةق: ذالشهراء ذالو س: ذعنن هذلئك لفيق   .فأنا    ه  ةكيب لأ  الشه انل 
 : أثر الروح املعنوية للجنود يف نصر أكتوبر اجمليد العنصر الثاين

الوو ذح املعأمةوول لوورع اْلأوومان  لقوور روو   لاوو ذح املعأمةوول ه وو   حللووم  يف نووو  هريووم   ا يوورم إك اليمعوو  يمانوو  يوورل يماوو  ياوو  لفووا عبــاد هللا:
املو ة:م ذنن هك  كذه العمان  الوي   ذشه  لنضو  م فوإكا رو   امسومج  هذلوب ياو  الوو    اليحاو  حلأل ومجو ذاآلاناب يف صوي نعم ذإ  

آل وو  ي ةنووك  وو  هعور سو  ع هذ شوو  ع ةقوم  لوع  إي صوو    م ِبو  ُتمةوع الكاموول نون نعو ي امخلوو   ذاليقومع ذاعشوم     عوو  م فمو  حللوك حل
 ةق  اك  أأ
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الأوو  ذالياةيور كوذه الو ذح ذكوذا ذنن جيال نأك  نا هحل وع ذهلوراانه ذكو  ةووملذ  لوع هلض املع رول ذالو ذح املعأمةول يأور اْلأومان املوو ة: جيور 
 ذاملران نن    ع   نا  ال العران ذالعرل ذالعي ان أأ 

َ ذاليرلةب اْلير هك  يأ ص  الأو   ذهذا   الق انل العنك ة: نثو  ف ةورلةك الكوو  ذلور   ال ذح املعأمةل حلمجل فل لاينايإ أيها املسلمون:
  ه  اْزخلل ُترث لاجمأمان نن نش ي  امعو ط ذجلعٍ املعأمهللا  هرث  نن ه  أتيت نن اعن    امل انةل  ذلأ  ايم  نقملل شه ل  و   فيهو   "إ

 ع ف"  ذر     ايم  ةك ىفء ليمشع ل فا لذعه  املعأمةل حلْلما ز ذاألذ ل هذ الر ي  .ال ذح املعأمةل  يهمو يا  القمل اْلنرةل  ثمج ل هجل
فقو   ْو   يف  ي ان وع ْلأوره ه  ة فوا الو ذح املعأمةول لورةه  ذ ق ءكو  روذلك  فقور عو   – صواي    يايوع ذسوا  -ذلأ  األسمل اسنأل يف نويأ  

" )سووأن هنظوو  إ  نووو ل  القووم  اآل فووإ     عوو   ذيووري إعوورع ال وو  هي:  ذ  لكوواي " سوو ذا ياوو    روول    ذه شوو ذا  يف غوو ذل  وورل  
ْ ل ) الأن   (  و  رو ال »كو(   ب يور    ن لذاعل ذهَثل فيه  ال ذح املعأمةول   ذ و   الأو  صواي    يايوع ذسوا  يأورن  للعوما   8  ذيف ن

  يايووع ذسووا  رووذلك ياوو  إ هوو ء  عووب األنوومل ذاأل ووو ل الوويت  ضووعٍ الوو ذح املعأمةوول  ذعوو   الأوو  صوواي   م«ًتلةوو  ال وو  « »إ  شوو ء  
كووو(  اووم لسووم    صوواي    يايووع ذسوواي  نقووب  ووِن  5ذيف اعأوورو ) مكووو( هنوو  ياييوو  ه  ةنووي اا سوو   وو ةش ذه  َيهوو  كلووك  3فهوو  هعوور )

  « سو ل ا ون كشو  « »ان اقوما فوإ  رو   نو   يو  عقيو  فواسأما ِل سأو  هي فوع»  ةظل لاعهور فوعون نهو ا نون املنوام: لييويأوما األنو  ذ و   ْو   
ايُووما  ِووِع َذلَووْم ذروذلك عوو   ياوو  يوور  نشوو  الشوو  ع    وو: املنووام:  ةيضووَ كووذا نون  ملووع  عوو    َذِإكا لوو َءُكْ  هَْنوو   ِنووَن اأْلَْنووِن هَِذ اْعَووْمِف هَك

ُهْ  ]الأن ء  َلان ذُه ِإَ  ال َُّسمِ  َذِإ  هُذِل اأْلَ  ُهْ  َلَعِاَمُع الَِّذةَن َةْنيَوْأِو ُمنَُع ِنأوْ  [ .83ْنِ  ِنأوْ
 .« نيهه يايع« »اس ب  ريل»إعرع ذس    الأ  صاي    يايع ذسا  يف ع  ع نا هيرا ع فق    « اعريل»ذر ن  

ُ َيَاْيووِع م َعووْن َهِع ُكَ ةْووو َلَ شووجم م فه  روو  شوو ء ةق  وو  نعأوو  عووَّت اسجموو  ذال –صووا    يايووع ذسووا   –ذلقوور ه وو   الأوو   هَ َّ َلُسوومَ  اَّللَِّ َصوواَّ  اَّللَّ
فَويَوُقومُ  اسَْجَموُ   ِنوْن َذلَاِء اسَْجَموِ  َذالشَّوجَمِ  َي  َوُقمُ  النَّ َيُل َعَّتَّ ةُوَق ِ َ  اْلُمْنِاُممَ  اْليَوُهماَن فَويَوْقيُوُاُهْ  اْلُمْنوِاُممَ  َعوَّتَّ ََيَْيوِوَا اْليَوُهوماِن     "َذَساََّ   َ  َ 
 . " )نيهه يايع ( ِإيَّ اْلَ ْ َ َر فَِإنَُّع ِنْن َشجَمِ  اْليَوُهمانِ  مهللَا ُنْنِاُ  هللَا َيْوَر اَّللَِّ َكَذا ةَوُهماِن ٌّ َ ْاِه  فَويَوَع َ  فَ  ْويُوْاعُ   هَْذ الشَّجَم ُ 

عَّت ةكم  يوران املنوام: مان     مج   لن ةيحقه لك  كلك ذ ر افي   هعر املنام: الهان يأي: يذا اسرةن يا  ةهمان م ف ان يايع اليه
 أأأيف صمجل اْلمعل كم يران املنام: يف صمجل الهجم  

ذامخل   العميه هك  هسل ذذسو    الأوو  ذاألنون ذايسويق ال ذاعمجفول  -صا    يايع ذسا   -ف لعو انل ذاليمنك  كي ب   ذسأل لسملع 
ُ الَّوووِذةَن َهَنأُوووما ِنوووْأُكْ  َذَيِماُوووما الوَّووو ِسَ ِ  لََيْنوووَيْ ِاَهأوَُّهْ  يف  ه  كوووذه اسقيقووول يف  ملوووع  عووو  ذاليمكووو: يف األلضم ذ ووور سوووجم  القووو     َذَيوووَر اَّللَّ

لَ  ُوْ  َذلَيُووَورِي َْ ُْ  اِنةوأَوُهُ  الَّوِذ  اْلَ َضو   َْ َأنَّ  ٍَ الَِّذةَن ِنْن  َوْوِاِهْ  َذلَُيَمكِي ئ   أوَّهُ اأْلَْلِض َرَم  اْسَيْ َا ْ  ِنوْن  َوْعوِر َ وْمِفِهْ  هَْنأ و  ةَوْعوُوُرذَنِِن َي ُةْشو ُِرمَ  ِع َشويوْ
 (55َذَنْن َرَهَ   َوْعَر َكِلَك فَُاذلَِئَك ُكُ  اْلَه ِسُقمَ  {)الأمل 

ان  يووو  إ   ملوووأهل الوشووو ةلملووو   وعثوووع نووون ط  ووول لذعيووول  مةووول ذلذح نعأمةووول ي ليووول انا ووو  ا م لعقيووورل ذامخلووو   كووو  هسووواحل الأوووو  اسقيقيووولف  ووو
 أأيف سوي  ني  الأو  هذ ني  الشه انل يف سوي  نو ل اسه ش ءاليضحيل  ك  

العمو  ُتو  ه  جلو مط ذنمالهول  -نوا  م وع امخل نيول ذلذعوع املعأمةول  – اْلأر  املو   كم    هلأ ان األلض  ةني يا  أجمو ح نوذك إ  
 أأل اليحم  يف سوي  نو ل المطن ذاسه املو:ه  ُترهللا   ليع   لاع مل انلس  يف الميء ذ م 

 : كرامات الشهداء ومثرات الشهادة يف سبيل هللاثالثالعنصر ال
هسووومو لكووو  ذلكوو  شوووهير ياووو  هلض الوومطن يووورل فضووو    ذر انوو    ووويف   يووو  الشووهراء األ ووو ال  ذالووويت ةيمووِن رووو  ذاعووور نأووو    عبــاد هللا

 ا    يايع ذسا  ذصح  يع الك ا أأالشه انل يا  ه  ك م رم   ا كلك ال سم  ص
إ  هوو ا  الشووه انل ذر انوو   الشووهراء رثوو ل يف الوورني  ذاآل وو ل  ذ وور  عيهوو  لكوو  يف يشوو ةن  وووال ذ ويووول نريموول حلألانلوول نوون القوو ه  

  -ذ يمث  فيم  ةا   -ًتلر  لك  اليعايه يايه  ا يو لا لام    –ذالنأل 
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 : أواًل: احلياة بعد االستشهاد مباشرة 
(  ذ و    عو      َذيَ َُتَْنوَوَّ الَّوِذةَن 154) الوقو ل   {     عو      َذَي  َوُقملُوما ِلَموْن ةُوْقيَوُ  يف َسوِويِ  اَّللَِّ هَْنوَما    َوْ  َهْعيَو ء  َذَلِكوْن يَ َ ْشوُعُ ذ َ 

 ( . 169مَ  { ) ه  يم ا     ُِيُاما يف َسِويِ  اَّللَِّ هَْنَماًت  َ ْ  َهْعَي ء  ِيْأَر َليِيِْ  ةُوْ َز ُ 
أهوع   ذكذه ك  صهل اسي ل األذ  فه  هعي ء هذي  يذا ايييو ل الما ع  يف انني  الأ ل   ه ك  هعي ء يأر لي  حلييو ل ه   ي نورل  يون ر 

احملورذان لكوأه  هعيو ء   ذنون ه ي  ذعنوأ  إ و ل    ع    ع ) هعي ء ذلكن ي  شع ذ  ( أل  رأع كذه اسي ل فومو إانلارأو  الوشو ع الق صو 
ة نام  رم  ة ن  املم     ذةكهأم  يف  ي ي  اليت اسيشهرذا فيه  ف ل ن    ه  لاجمنور امليو م ذكو  هطهو ل ِبو  فويه  نون عيو ل   ذ يو ي  

 يف األلض  ي ي  يف الق  ألا   عر هعي ء .
 ن هللا عليهم من نعمة وفضل اثنيا : الفرح مبا آاتهم هللا من فضله ، واالستبشار مبا م

ِوْ  ةُوْ َز ُومَ    ُ ِنوْن َفْضوِاِع َذَةْنيَوْوِشوُ ذَ  حِللَّوِذةَن مَلْ       ع     َذيَ َُتَْنَوَّ الَّوِذةَن  ُِياُوما يف َسوِويِ  اَّللَِّ هَْنوَماًت   َوْ  َهْعيَو ء  ِيْأوَر َليِي فَو ِِعَ: ِبَو  هًَتُكوُ  اَّللَّ
 (170 169 َ ْاِهِهْ  َهي َ ْمف  َيَاْيِهْ  َذيَ ُكْ  حَيَْزنُمَ  {) ه  يم ا   ةَوْاَحُقما ِيِْ  ِننْ 

 اثلثا : مغفرة الذنوب ، وتكفري السيئات والنجاة من النار :
َْْوو ِ  ِنووْن  وو    عوو       فَ لَّووِذةَن َكوو َلُ ذا َذهُْ  ُِلووما ِنووْن اِنهللَالِِكووْ  َذهُذُكذا يف َسووِويِا  َذ َوو  َوُاما َذ ُِياُووما أُلرَ   ُهْ  َسوويِيَئ ِوِْ  َذألاُْنِ اَووأوَُّهْ  َلأَّوو  ر  هِيووَ  َّ َيووأوْ

ُ ِيْأَرُه ُعْنُن الثوََّماِب  { ) ه  يم ا      . ( 195َُتِْيَه  اأَلْاَ ُل  َوَماحل  ِنْن ِيْأِر اَّللَِّ َذاَّللَّ
لِاشَّوِهيِر ِيْأوَر ِ  ِسو   ِ َوو  ر    "ُسومِ  ِ  َصواَّ    َياْيوِع ذَسواََّ   َو َ   َيِن اْلِمْقَراِ  ْ ِن َنْعوِر  َروِ َب   َيوْن لَ  نأر عنن  ذلذع ا ن ن لع 

اَّو  ُعاَّوَل اِمخلَو ِ    َذةوُووَزذَُّج َنوُن ِنوَن اْلَهوزَِ  اأَلْروَ ِ   َذحيَُ ةَوْ ِهوُ  لَوُع يف هَذَِّ  اُنفْوَعولر ِنوْن اَنِنوِع   َذةوُوَ ع َنْقَعوَرُه ِنوَن اْْلَأَّوِل   َذجُيَو ُل ِنووْن َيوَذاِب اْلَقوْ ِ   َذكَْ 
 . "ِنَن اْسُمِل اْلِعِ:   َذُةَشهَُّا يف َسْوِعَ: ِإْنَن    ِنْن هَ َ لِ ِِع.

 رابعا : دخول اجلنة وحصول األجر والنعمة والفضل العظيم :  
َْْو ِ  ِنوْن َُتِْيَهو       ع       فَ لَِّذةَن َك َلُ ذا َذهُْ  ُِلما ِنْن اِنهللَالِِكْ  َذهُذُكذا  ُهْ  َسيِيَئ ِوِْ  َذألاُْنِ اَوأوَُّهْ  َلأَّو  ر  يف َسِويِا  َذ َ  َوُاما َذ ُِيُاما أُلَرهِيَ  َّ َيأوْ

ُ ِيْأَرُه ُعْنُن الثوََّماِب { ) ه  يم ا     َ اْشو 195اأَلْاَ ُل  َوَماحل  ِنْن ِيْأِر اَّللَِّ َذاَّللَّ ُْ  (  ذ و    عو       ِإ َّ اَّللَّ َْ ِنِأَ: هَنْوُهَنوُهْ  َذهَْنوَما ْْ َرَع ِنوَن اْلُمو
ُُ  اْْلَأََّل { ]اليم ل  َْ  َّ ََِّ111.] 

ذكر  اْيثم  يف )  ما الزذا ر ( نن عرةن يوو انل  ون الوو ن  لجلو    يأوع يون الأو  صوا    يايوع ذسوا   و      " إ  لاشوهير يأور  
هذ  انفعوول نوون اننووع   ذةوو ع نقعووره نوون اْلأوول   ذحياوو  عاوول امخلوو     ذةووزذج نوون اسوومل العوو:     يووز ذلوو  سوو   ووو     ه  ة هوو  لووع يف 

ذجيوو ل نوون يووذاب القوو    ذكنوون نوون الهووز  األروو    ذةمجلووا ياوو  لهسووع ًتج الم وو ل الي  م وول نأووع  وو  نوون الوورني  ذنوو  فيهوو    ذةووزذج ا أيوو: 
 .(همحر ذال  اي ذلل لع  ق  نن ه  ل ع " ) ذسوع: زذلل نن اسمل الع:   ذةشها يف سوع: إنن  

 خامساً : متىن الرجوع إىل الدنيا فيقتل مرة أخرى بل عشر مرات :  
لذع الو وو ل  يف صووحيحع ذالاهوو  لووع   ذننووا  يف الوووحيَ نوون عوورةن هنوول  وون ن لووك لجلوو    يأووع  وو    وو   لسووم    صووا    يايووع 

نْوَي  َذَن  ِفيَه  ِإيَّ الشَِّهيرَ ذسا     " َن  ِنْن َيْورر خَلُمُ  لَ  نْوَي  َذهَ َّ َلُع الر  فَِإنَّوُع  مِلَم  ةَوَ ع ِنْن َفْضوِ  الشَّوَه اَنلِ  مُع ِيْأَر اَّللَِّ َ ْ   َةُن  ُه هَْ  ةَوْ ِلَا ِإَ  الر 
نْوَي  فَويُوْقَيَ  َن َّل  هُْ َ ع   ."َةُن  ُه هَْ  ةَوْ ِلَا ِإَ  الر 

نْوَي  َذلَوُع نن عرةن هنل لجل    يأع ين الأ  صا    يايع ذسوا   و     " َنو  َهَعور  ةَوْرُ ُ  اْْلَأَّوَل حيُِوب  هَْ  ةَوْ ِلوَا ِإَ  الور  ذه  ج الو  ل   
نْوَي  فَويُوْقَيَ  َيْشَ  َن َّا ر   ".ِلَم  ةَوَ ع ِنْن اْلَك َاَنِل  َن  َيَا  اأْلَْلِض ِنْن َشْ ءر ِإيَّ الشَِّهيُر ةَوَيَماَّ هَْ  ةَوْ ِلَا ِإَ  الر 

 سادسا : من يكلم يف سبيل هللا أييت يوم القيامة اللون لون الدم والرج ريح املسك :  
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ُ هَْياَوُ  ِبَوْن ةُْكاَوُ  يف   و   لسوم    ِإيَّ َلو َء ةوَوْمَ  اْلِقَي َنوِل  مَسوِويِاعِ  صوا    يايوع ذسوا   " َذالَّوِذ  نَوْهِنو   ِيَوِرِه َي ةُْكاَوُ  َهَعور  يف َسوِويِ  اَّللَِّ َذاَّللَّ
َُ اْلِمْنكِ  َُ لِة  " )الو  ل  نن عرةن هع ك ة ل لجل    يأع( .َذالاَّْمُ  َلْمُ  الرَِّ  َذال يِة

 سابعا : الشهيد يف الفردوس األعلى :  
ُ ِِن َيووْن َع لِ َوولَ هللَا نَووِ َّ اَّللَِّ   "ه وو ج الو وو ل  ه  ه  ع ل ووع ه وو  الأوو  صووا    يايووع ذسووا  فق لوو  ذََروو َ   ُيِووَ  ةوَووْمَ   َووْرلر َهَصوو  َُع َسووْه      َهَي ُُتَوورِي

َوو  ِلأَوو    يف اْْلَأَّوولِ    َوو  َ  .فَووِإْ  َروو َ  يف اْْلَأَّووِل َصووَ ُْ  َذِإْ  َروو َ  َغووْ َ َكلِووَك اْليَوَهووْرُ  َيَاْيووِع يف اْلُوَكوو ءِ  مَغووْ ب   َذِإ َّ ا ْوأَووِك َهَصوو َب  مهللَا هُ َّ َع لِ َووَل ِإاَّ
 اْلِهْ اَنْذَل اأْلَْيَا ."

 اثمنا : املالئكة تظل الشهيد أبجنحتها .  
ُ َيْأُع  َ  َ ف  ُ َيَاْيِع َذَساََّ  َذَ ْر ُنثِيَ   ِِع َذُذجِلَا  َوْ:َ ةََرةْوعِ   "َعْن َل ِ  ر َلجِلَ  اَّللَّ ٍُ َيوْن َذْلِهوِع فَوأَوَهو ِي فَوَذَكوْ  مِل َء ََِِّع ِإَ  الأَِّ ِي َصاَّ  اَّللَّ ُ  َهْرِشو

نيهوه ) ."َنو  زَالَوْ  اْلَممَجِ َكوُل ُ ِظا وُع ََِّْلِأَحِيَهو  مملَ  َوْوِكو  هَْذ َي  َوْوِكو   فَوَقو  َ  ما ْوَأُل َيْم رذ هَْذ هُْ وُ  َيْمو رذ  َفَنِمَا َصْمَ  َص ِ َحلر َفِقي َ  م َوْمِن 
 .(يايع

 اتسعا : حياة أجساد الشهداء :  
لذع ن لووك يوون يووور الوو محن  وون هع صعوووعل ) هنووع  ا ووع ه  يموو ذ  وون اْلموومح   ذيووور    وون يموو ذ األنووو لة: ه النووامي: روو    وور عهوو  

 و ا  الني    مه    ذر     مه  ل  ةاو  النوي  ذرو   يف  و  ذاعور   ذمهو  لون اسيشوهر ةوم  هعور فحهو  يأهمو  لي و ا نون نك امو  فملورا مل ةي
  نو ًت حلألنول   ذرو   هعورمه   ور لوو ح فمجلوا ةوره ياو  ل عوع فورفن ذكوم رووذلك فاني و  ةوره يون ل عوع ه هلسوا  ف لعو  رموو   راامو

ر نوو    ذروو    وو: هعوور ذ وو: ةووم  عهوو  يأهموو  سوو  ذهل عووم  سووأل ( . ذلذع الووذك  ه  ) هحل طاحوول لجلوو    يأووع غووزا يف الوحوو  فموو     
 ذا يايه  إي  عر سوعل ههللا  ذن      (.ف اوما لزة ل ةرفأمنع فيه  فا  ةقرل 

 عاشرا : الشهداء ال يفتنون يف القبور :  
 قر  عرةن املقرا   ن نعر  ر ب ذفيع " ذجيو ل نون يوذاب القو  ."  ذه و ج اسو ر  نون عورةن هع ك ةو ل لجلو    يأوع يون الأو  صوا  

الو مِل َفَوِعَه َنْن يف النَّوَم َذاِ  َذَنوْن يف اأَلْلِض ِإي َنوْن َشو َء اَّللَُّ{  نون الوذةن    يايع ذسا  هنع سا  ل ة  ين كذه اآلةل      َذنُِهَ  يف 
 .مل ةشا   ه  ةوعقه          ك  شهراء   "   ) ذ    صحيَ امسأ ان ذمل َي ل ه( 

 حادي عشر : الشهيد ال يشعر أبمل القتل وسكرات املوت :  
ةن هع ك ة ل لجل    يأوع  و      و   لسوم    صوا    يايوع ذسوا     " نو  جيور الشوهير نون نول القيو  إي  لذع الرنذ  ذغ ه نن عر

رموو  جيوور هعوورر  نوون نوول الق صوول" )ذ وو     كووذا عوورةن عنوون صووحيَ غ ةووب(   ذروو   ياوو  حيووب ياوو  القيوو   ذةقووم    ) إ  مل  قياووما 
 نن نم  يا  ف اش .( م ما   ذالذ  نهن   يره أللٍ جل  ل حللنيٍ هكم  
 اثين عشر : أرواح الشهداء يف جوف طري خضر :  

ما يف لذع ننا  يف صحيحع نون عورةن ننو ذو  و     سوالأ  يوور    ون ننوعمان لجلو    يأوع يون كوذه اآلةول     َذيَ َُتَْنوَوَّ الَّوِذةَن  ُِياُو
ْ َزُ مَ  { .       هن  ه   ر سالأ  ين كلوك فقو     ) هلذاعهو  يف لومف طو   ضو  ْو   أ انةو  نعاقول َسِويِ  اَّللَِّ هَْنَماًت  َ ْ  َهْعَي ء  ِيْأَر َليِيِْ  ةوُ 

حللعوو ش    نوو ح نوون اْلأوول عيوون شوو ء    ه أتذ  إ   اووك القأ انةوو  ..  . اسوورةن.   وو   ا وون الأحوو ل   ) لعوو    هلذاح الشووهراء يف 
ا  ذكووم اعضو ل   كذ  إ  هل ووٍ اْلموو انا  ذكوو  القأ انةو  املأووملل ذامله عوول يف  وو  يوو ش هل وٍ األلنوو ان ذكووم ال وو    املاوم  َّل ووٍ األلووم 

الا يووٍ الوو عي  ليكمووو  ْوو  لوووذل الأعووي  يف لووومال الوو ب الكووو     فكيووٍ ةظوون هاووو  اوووملل   رووومج ذ  إ  كووذا ْوووم الهوومز العظوووي  ملثوو  كوووذا 
 فايشم  املشم ذ  ذيايع فايجميهر ا  كرذ . (

 دم الشهيد أحب شيء إىل هللا :  اثلث عشر : 



  (6 ) 

ه و ج الرنوذ  يف ل نعووع نون عورةن هع هن نوول لجلو    يأووع  و      و   لسووم    صوا    يايووع ذسوا   " لويل شوو ء هعوب إ    نوون 
  ذه و  يف ف ةضول نون فو ا ب      : ذه  ةن      ل نن اننم  يف  شيل     ذ   ل ان  و او يف سوي      ذهن  األ  ا    فا   يف سووي   

   " )ه       كذا عرةن عنن غ ةب .(
 رابع عشر : الشهيد له دار ما أحسن منها :  

لذع الو ووو ل  نووون عووورةن  ووو ل لجلووو    يأوووع  ووو      ووو   الأووو  صوووا    يايوووع ذسوووا     " لهةووو  الاياووول للاووو: ه يووو ي فووووعرا ع الشوووجم ل 
  هل    هعنن نأه          هن  كذه الرال فرال الشهراء" ذهان مجي انالا ك  هعنن ذهفض    مل

 خامس عشر : الشهداء أول من يدخل اجلنة :  
"يوو ض ياوو  هذ   مج وول ةوور ام  اْلأوول  ذهذ   مج وول ةوور ام  الأوو ل  فانوو  هذ   هع ك ةوو ل  وو     وو   صووا    يايووع ذسووا   يوونلذع الرنووذ  

 عرةن عنن. ."اسرةن ذ     .عنن يو انل ل ع  ذنوَ لنيره  ذيهيٍ نيعهٍ كذ يي   مج ل ةر ام  اْلأل ف لشهير ذيور لامك ه
   سادس عشر : الشهيد يشفع يف أهل بيته:

لذع الويهق  نون عورةن ه  الورلاناء   لو    عو  هحل الورلاناء ةقوم    و   لسوم    صوا    يايوع ذسوا   " ةشوها الشوهير يف سووع: نون 
 قرا   ن نعر  ر ب  ذفيع ه  " الشهير ةشها يف سوع: نن هكاع"هك   ييع " ذ قر  عرةن امل

 سابع عشر : الشهداء ال يصعقون يف نفخة الصور : ) الفزع (  
لذع اسو ر  نوون عوورةن هع ك ةوو ل لجلو    يأووع  يوون الأوو  صوا    يايووع ذسووا  هنووع سوا  ل ةوو  يايووع النوومج  يون كووذه اآلةوول   َذنُِهووَ  يف 

(. نون الوذةن مل ةشوا   ه  ةووعقه     و     كو  شوهراء  68 َنْن يف النََّم َذاِ  َذَنْن يف اأَلْلِض ِإي َنوْن َشو َء اَّللَُّ{  ) الزنو   الو مِل َفَوِعهَ 
 .   " ذ قر  عرةن يو انل ذعرةن نعر  ر ب ذفيع " ذكنن نن الهز  األر  "

  :اثمن عشر : ال جيف دم الشهيد حىت يرى احلور العني
ةون لذع يور ال زاو إبسأ ان صحيَ ين يور    ون يويور  ون يمو   و     إكا اليقو  الووه   هكوو    اسومل العو: إ  النوم ء الورني  فوإكا له

ال ل  ة جل:  رنع  ان   الاه   ويوع   ذإ  فو  اعيجموو نأوع   فوإ  كوم  يو  نزليو  إليوع فمنوحي  الوراب يون ذلهوع ذ  لو    ) الاهو  يهو  نون 
   ذ  ب نن    ع (  .يه ه 

 اتسع عشر: أفضل الشهداء من أهريق دمه وعقر جواده
 لذع ا ن عو   ين ل    لجل    يأع            لل   هللا لسم     ه  اْله ان هفض         " ه  ةعق  لماانك  ذةه او اننك." 

   عشرون: الشهداء يضحك هللا تعاىل إليهم
ُ َيْأعُ لذع الو  ل  ذننا  ذالاه  لع َيْن  ُ َيَاْيِع َذَساََّ   َ  َ  َهِع ُكَ ةْو ََل َلجِلَ  اَّللَّ ُ ِإَ  َلُلاَوْ:ِ ةَوْقيُوُ  َهَعوُرمُهَ    "هَ َّ َلُسمَ  اَّللَِّ َصاَّ  اَّللَّ َةْضَحُك اَّللَّ

  َيَا  اْلَق ِ ِ  فَوُيْنَيْشَهُر "ُهَّ ةَوُيمُب اَّللَُّ  مةُوَق ِ ُ  َكَذا يف َسِويِ  اَّللَِّ فَويُوْقَي ُ  ماآْلَ َ  ةَْرُ مَجِ  اْْلَأَّلَ 
 كذه ك  ر ان   الشهراء ذفض  اه    ذننا    ه  ة ز أ  ييش النعراء  ذنييل الشهراء  ذن افقل األنوي ء  ذالأو  يا  األيراء..

 وأقم الصالة،،،،                                          الدعاء........                   
 خادم الدعوة اإلسالمية كتبه : 

 د / خالد بدير بدوي 
 


