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 عناصر الخطبة:

 العنصر األول: فضل الشهادة في سبيل الله والحث على طلبها
 الشهداءأنواع  العنصر الثاني:

 الشهداء ومنازل العنصر الثالث: كرامات 
 أما بعد:                              المقدمة:                                 

 العنصر األول: فضل الشهادة في سبيل الله والحث على طلبها
هي الصفقة الراحبــة بــع الوبــ؛ وربــ    و ال حيصرها قلم، وال يصفها لسان، وال حييط هبا بيان،    الشهادة يف سبيل هللاإن لذة  عباد الله:
َنــََّة  ِإنَّ اَّللََّ اْشََتَى ِمنَ }قال تواىل:  َْ ُْم ََِّنَّ ْــَُُم ا َْ َها ُهْم َوَأمــْ أتملــها هــذي اايــة الوليمــة الــء  يهــا شــرا ،     [111]التهبــة:{ اْلُمْؤِمِنَع أَنـُْفســَ

ــن القــيمو يهــا قــفقةي ةليمــة،   ــنف  مــن الوــ؛م    ":  يقــهل اامــام اب املشــَته هــه هللا، واملتفوــل هــه هللا، واملــنوم هــه هللا  سلــ  هــذي ال
سقاها وكفاها وآواها، ود ع ةنها النقم، وأسبل ةليهــا وابــل الــنوم، ل هــه جــل وةــص يشــَتيها مــن قــاًبها ويبــذل لــ  ةه ــا   وأطومها و 

 " أ.ه .  ومثنا  أال وهه اَنة   يها ماال ةعي رأت، وال أذن مسوت، وال سطر ةلى قلب بشر
ذا ك مــن هــذي امل انــة الوليمــة،  هــذا ًنللــة تــ وا ًــ؛ي ا  وقــ؛ جــامع    يتمنــهن الشــهادة يف ســبيل  ملــا ْــا ان الصحابة ر ــي هللا ةــنهمْو

ئ ــة تلســل  ليســمى  امرأت  يف الهقت الذه دةا  ي  ال؛اةي للجهاد  يخرا وهه جمنبي ليسقط شهي؛ا  يف سبيل هللا، لرياي النــب بيــ؛ املص
 . ) ابن ًبان احلاكم وقحح (.بلسيل املصئ ة

َمهاُت واألر ُ   قلى هللا ةلي  وسلموة ب؛ر ، قاَل  وهذا م ال آسر لطلب الشهادة،  في غ   ها الســَّ   ،ألقحابِِ  : " قهمــها إىل جنــَّةض ةر ــُ
م ، قــال: بــخض بــخض ،  قــاَل رســهُل   مهاُت واألرُ   قــال: نوــَ ها الســَّ هللِا ومــا   قــاَل ةمــرُي بــُن احلمــاِم األنصــاره : ، رســهَل هللِا، جنــَّةي ةر ــُ

ل: ال وهللِا ، رســهَل هللِا، إالَّ رجــاَ  أن َأكــهَن مــن َأهِلهــا   قــال:  لنَــَّك مــن َأهِلهــا . . .  ــ سرَا  ــراتض مــن  حيمُلَك ةَلى قهِل بخض بــخض  قــا
ُ  مــَن ا ا ًيــاةي طهيلــةي ،  رمــى مــا كــاَن موــَ ًــَّتَّ  لتَّمــِر ل قــاتـََلهم  قرنِِ ،  جوَل أْيكُل مْنهنَّ. لَّ قال: لِئن أان ًييُت ًَّتَّ آكَل  ــراه هــِذِي إحــَّ

ِهَ؛ُي النــَِّب     وهذا  .قُتَلَ  " ) مسلم ( َه؛ض شــَ ،    -قــلى هللا ةليــ  وســلم    -أََنَ  ْبَن النَّْوِر تـَلَيََّب َةْن ِقَتاِل بَْ؛رض َوقَاَل: تـَلَيـَّْبُت َةْن َأوَِّل َمشــْ
َنعُ  ا َأقــْ اال  لـَـرَيََينَّ مــَ ُ ِقتــَ اَن يَـــ   ،َواَّللَِّ لـَـِئْن َأرَاِ  اَّللَّ ا كــَ ِبِ    ـََلمــَّ َحاَُّ النــَّ ؛ض احــََْ َم َأقــْ ــُ اذض    -قــلى هللا ةليــ  وســلم    -ْهُم أًُ ُن ُموــَ ْوُ؛ بــْ َل ســَ بــَ َوَأقـْ

َل  ـََقاتَــ  ؛ض قـَـاَل: َ َحمــَ ــُ َنــَِّة ُدوَن أًُ َْ ْو؛ي: َواَّللَِّ يـَُقهُل: أَْيَن ! أَْيَن !  ـََهالَِّذه نـَْفِسي بَِيِ؛ِي ِإ  ِ أَلَِجُ؛ رِيَح ا اَل ســَ ا  َل ,  ُقتـِـَل  ـَقــَ هَل اَّللَِّ مــَ  َ، َرســُ
ُت مــا أطــات  قالــت أستــ : وهللا مــا ْهمض َوطَْونــَةُ   َأطَقــْ َض َورَْميــَُة ســَ ْي ْربَُة ســَ ة   ــَ عي َومثَــَانُهَن ِجَراًــَ َ؛ ِ يــِ  ِبوــْ ِن بـََنانــِِ   ـَُهجــِ ي ِإالَّ حبُســْ   ةر ــت َأســِ

ُ:  ،رُْمحض   .ابن ًبان (  [ )23]األً اَّ:   ااية {....ُقها َما َةاَهُ؛وا اَّللََّ َةَلْيِ  ِمَن اْلُمْؤِمِنَع رَِجالي َق؛َ   } َ َنـَْ َل اَّللَّ
وإذا كان هللا أنوم ةليك ابلصحة  هذا م ال لصحايب أةرا رسص ل  يف ة؛م اخلروا ومع ذلك سرا لطلــب الشــهادة، أال وهــه ةمــرو  

ــن اَمــهي ر ــي هللا ةنــ  كــان شــيخا  مــن األنصــار أةــرا،  لمــا ســرا النــب   إىل غــ وة بــ؛ر قــال لبنيــ  :    -قــلى هللا ةليــ  وســلم    -ب
لمــا كــان يــهم أًــ؛   يف البقــا  وةــ؛م اخلــروا للقتــال ،  ةرجــ  ،  ــ ذن لــ     -قلى هللا ةلي  وســلم    -أسرجه  ) أه للقتال (  ذُكر للنب  

يف ة؛م اخلــروا للقتــال ،    -وسلم  قلى هللا ةلي     -سرا الناس للجهاد ،  قال لبني  أسرجه  !!  قالها ل  : ق؛ رسص لك رسهل هللا  



 (2) 

اَ      ي موهــم ، قال ْم هيهات هيهات !! منوتمه  اَنة يهم ب؛ر واان  نوهنيها يهم أً؛ !!   ىب إال اخلروا للقتــال ،   سرجــ  أبنــا   جــَ
َُمهِي ِإىَل َرُسهِل اَّللَِّ   َْ ًُ؛ض  ـََقاَل: َ، َرسُــ   -قلى هللا ةلي  وسلم    -َةْمُرو ْبُن ا َنــََّة  قـَـاَل:)نـََوْم( قـَـاَل:  يـَْهَم ُأ َْ َل ا ْهَم َدســَ ْن قُتـِـَل اْليـــَ هَل اَّللَِّ مــَ

َنــَّةَ  َْ َل ا َّتَّ َأْدســُ ي بِيـَـِ؛ِي اَل أرجــُع ِإىَل َأْهلــِي ًــَ هُل اَّللَِّ   ، ـََهالَِّذه نـَْفســِ اَل َرســُ ُرو! اَل أَتلَّ َةلـَـى اَّللَِّ  ـَقــَ ُر بـْـُن اخْلَطَــّاَِّ: َ، َةمــْ اَل لــَُ  ُةمــَ   -   ـَقــَ
ْن لــَْه  "  :    -قــلى هللا ةليــ  وســلم   ُهْم مــَ نـْ ُر!  ـَـِلنَّ مــِ ص  َ، ُةمــَ َم َةلـَـى اَّللَِّ ألَبَــّريَمهــْ هِي  ــَُهُ  يف   ،َأْقســَ َمــُ َْ ُرو بـْـُن ا ُهْم َةمــْ نـْ   " اَنــة بورجتــ مــِ
 .)قحيح ابن ًبان (  

ي  يم  قــ؛  ــش الشــهادة مقســما  قــال: "  نلرا ألن  ول الشهادة ةلو ،  لي ن ل م الق؛وة يف نبي م قلى هللا ةلي  وسلمو  َوالَــِّذه نـَْفســِ
ِبيِل اَّللَِّ  تــَُل يف ســَ ِ؛ِي لـَـَهِدْدُت َأ  ِ أُقـْ تــَلُ    بِيــَ يــَا لَّ أُقـْ ًْ تــَُل لَّ ُأ يــَا لَّ أُقـْ ًْ تــَُل لَّ ُأ يــَا لَّ أُقـْ ًْ  يــ   وــل  قــال ابــن بطــال:"    .." ) متفــ  ةليــ  (لَّ ُأ

 ناهــا دون غريهــا، وذلــك لر يــع درجتهــا، وكرامــة أهلهــا ألن الشــه؛ا  أًيــا   ال الرب ألن  قــلى هللا ةليــ  وســلم  ادة ةلى سائر أةم الشه
ةن؛ رهبم يرزقهن، وذلــك وهللا أةلــم لســماًة أنفســهم ببــذل مهجــتهم ع مر ــاة هللا وإةــ از دينــ ، وااربــة مــن ًــادي وةــاداي،  جــازاهم  

 "أ.هحلياة ال؛ائمة ع ال؛ار الباقية،   انت اجملازاة من ًسن الطاةة.َّن ةه هم من  ق؛ ًياة ال؛نيا الفانية ا
ر   وةن  رْيي َيســُ َ؛ اَّللَِّ ســَ َع ِإىَل  أن  بن مالك ر ي هللا ةن  قال قال رسهل هللا قلى هللا ةلي  وسلم :  " َما ِمْن َةْب؛ض َيــَُهُت لــَُ  ِةنــْ ُي َأْن يـَْرجــِ

نـَْيا َومَ  نـَْيا َوَأنَّ لَُ  ال؛  َهاَدةِ    ا ِ يَها ِإالَّ الشَِّهي؛َ ال؛  ِل الشــَّ ْن َ وــْ َرى مــِ َرى   ِلَما يـــَ رَّة  ُأســْ نـَْيا  ـَيُـْقتـَـَل مــَ َع ِإىَل الــ؛  ر ُي َأْن يـَْرجــِ . ) متفــ   "  . َِلنَــُّ  َيســُ
َنــََّة حيــُِ   وةن ،  ةلي (  َْ ؛ي يــَْ؛ُسُل ا ــَ ا أًَ ا َةلـَـى  أن  ر ي هللا ةنــ  ةــن النــب قــلى هللا ةليــ  وســلم قــال : " مــَ َيا َولــَُ  مــَ نـْ َع ِإىَل الــ؛  ب  َأْن يـَْرجــِ

نـَْيا  ـَيُـْقَتَل َةْشَر َمرَّاتض ِلَما يـََرى ِمنْ   ) البخاره(.  ".اْلَ َراَمِة  اأْلَْرِ  ِمْن َشْي ض ِإالَّ الشَِّهيُ؛ يـََتَمشَّ َأْن يـَْرِجَع ِإىَل ال؛ 
الرجــهإ إىل الــ؛نيا ليقتــل يف ســبيل هللا مــرة أســرى     -ه استشــه؛ يف غــ وة أًــ؛  وال؛ جابر ر ي هللا ةنهما والــذ -ولذلك  ش ةب؛هللا 

اِبرِ ملا يراي من النوــيم!  وــن  هُل :   بـْـنِ  جــَ ِ؛ هللِا يـَقــُ ِ   "  َةبــْ لَّى هللا َةليــْ هُل هللِا قــَ ؛ض ، لَِقيـَـهللِا َرســُ ــُ ْهَم أًُ َرامض يـــَ ِرو بـْـِن ًــَ ُ؛ هللِا بـْـُن َةمــْ ا قُتـِـَل َةبــْ َلمــَّ
ُ  َقاَل : َ، َجاِبُر ، َما ِل َأرَاَك ُمْنَ ِسر ا   قَاَل : َ، َرُسهَل هللِا ، اْسُتْشِهَ؛ َأيب ، َوتـََرَك ِةيـَـاال  َوَديـْنــ  وَسلََّم  َـ  َي اَّللَّ ُرَك َــَِا لَقــِ ا ، قـَـاَل : َأ ـَـصَ أَُبشــِ 

  ُ ا َكلــََّم اَّللَّ هَل هللِا ، قـَـاَل : مــَ ِ؛ه ،  َــَنَّ  بـِـِ  َأاَبَك   قــَاَل : بـَلــَى َ، َرســُ اَل : َ، َةبــْ ا ،  ـَقــَ اَّض ، وََكلــََّم َأاَبَك ِكَفاًــ  جــَ ًِ ْن َورَاِ   ا قــَط  ِإالَّ مــِ ؛  ــَ أًَ
َبَ    ْبَحانَُ  : ِإنَــُّ  ســَ اَل الــرََّّ  ســُ تـَـُل ِ يــَك َةنِيـَـة  ،  ـَقــَ اَةَليَّ ُأْةِطَك ، قَاَل : َ، َرَِّ  ُُتِْييــهللِا ،  َ ُقـْ هــَ هللاِ  َأحــَُّْم ِإلَيـْ الَ يـَْرِجوــُهَن ، قـَـاَل : َ، َرَِّ  ،    مــِ

ِبيِل هللِا َأمْــ  َّ الــَِّذيَن قُِتلــُها يف ســَ َُ اىَل : }َوالَ َُتْســَ ُ تـَوــَ اَل :  ــَ َنـَْ َل اَّللَّ ْن َورَائـِـي ، قــَ ْم يـُْرزَقـُـهَن{. ــَ َْبِلْ  مــَ َ؛ َرهبــِ ِ ــْ ا ي ِةن يــَ ًْ ـَـْل َأ ابــن ماجــة  )  َهاًت  ب
سن (والَتمذه   .ًو

- وــن ســهل بــن ًنيــَوتتمــهللا الشــهادة بصــ؛ت وبنيــة سالصــة    ل هللا الشهادة وتوحي بنفسك وأهلك من أجــل هللا ،   ينبلي أن تس
َهَ؛ا ِ      َمْن َسَ َل اَّللََّ الشََّهاَدَة ِبِصْ؛تض "    -قلى هللا ةلي  وسلم    -قال:   -ر ي هللا ةن  ُ َمنـَـاِزَل الشــ  اَت َةلـَـى ِ َراشــِ ِ      بـَلََّلُ  اَّللَّ "    َوِإْن مــَ

: أنــ  إذا ســ ل الشــهادة بصــ؛ت أةطــي مــن  ــهاَّ الشــه؛ا  ، وإن كــان ةلــى  راشــ  . و يــ  :  يقــهل اامــام النــهوه:" مونــاي  (،  ) مســلم  
 ". )شري مسلم (.استحباَّ سؤال الشهادة ، واستحباَّ نية اخلري . 

هللِا شــهاَدة  يف ســبيلِ   "ر ــَي هللاُ ةنــُ  يقــهل يف دةائــ  :  لــذلك كــان ةمــرُ  ِ؛ رســهِلَك  اللهــمَّ ارزقــْ قــلى هللا ةليــ     -َك ، واجوــْل مــهِه يف بلــَ
قالــت  اللهــم قــتص يف ســبيلك وو ــاة ببلــ؛ نبيــك .    "ةن ًفصة قالت : مسوت ةمــر يقــهل : ويف رواية للطربا  ) البخاره (، ".-وسلم 

 .  : أيه ب  هللا إذا شا  " قلت : وأىن ي هن هذا   قال
،  قــال ملــا قصــها ةليــ  أىن ِل ابلشــهادة وأان بــع  أى ر ،  يهــا أن ةمــر شــهي؛ مستشــه؛ر   ةــن ةــه  بــن مالــك أنــ ويف  ــتح البــاره:"  

واســتجاَّ هللا دةــا ي ورزقــ  هللا الشــهادة ود ــن    ".: بلــى أيه هبــا هللا إن شــا   قــالظهــرا  ج يــرة الوــرَّ لســت أغــ و والنــاس ًــهِل ل  
 .-قلى هللا ةلي  وسلم -جبهار املصطفي 
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  الشهداءأنواع  العنصر الثاني:
ةلــى املــهت يف ااربــة ال فــار  قــط ، ول ــن شــه؛ا  أمــة   ةقتصــر م يف ســبيل هللا ك ــري مــن النــاس يوتقــ؛ أن الشــهادة  أحبتي في الله:

هنُ    قــ؛  امــ؛ قــلى هللا ةليــ  وســلم ك ــريون : اْلَمْطوــُ ِبيِل اَّللَِّ ِل يف ســَ َهى اْلَقتــْ َوةي ســِ بـْ َهَ؛اُ  ســَ ِهي؛ي     قــال قــلى هللا ةليــ  وســلم: د الشــ  شــَ
ِهي؛ي  َوالَــِّذه َيــَُهُت ُتــَْتَ  ِهي؛ي  َواحلْــَِرُت شــَ ِهي؛ي  َواْلَمْبطــُهُن شــَ ِب شــَ َنــْ َْ ُب َذاِت ا ًِ ا ْرَأُة  ــَُهُت جبُ   َواْلَلِرُت َشِهي؛ي  َوقــَ ِهي؛ي  َواْلمــَ عض  اْــَْْ؛ِم شــَ مــْ

ا. وقهلــ : املــرأة  واملبطهن: هه قاًب دا  البطن   وابن ماج (  أبه داود  والنسائي  َشِهي؛ي.د  ) . وقيل: هه الــذه َيــهت بــ؛ا  بطنــ  مطلقــ 
  هت جبمع شهي؛.  أه  هت ويف بطنها ول؛، ألحا ماتت مع شي  جممهإ  يها غري منفصل وهه احلمل.

وقــ؛ اجتمــع لنــا مــن الطــرت اَيــ؛ة أك ــر مــن ةشــرين سصــلة..   "  هذا وسصال الشهادة أك ر من هذي السبع، قــال احلــا ن ابــن ًجــر:  
كر منهم: الل؛ي ، والشري ، والذه يفَتســ  الســبع، واخلــار ةــن دابتــ ، واملائــ؛ يف البحــر الــذه يصــيب  القــي ، ومــن تــردى مــن ر وس  وذ 

وقــال ابــن التــع: هــذي كلهــا  ...  وــاىل بســبب شــ؛را وك ــرة أملهــا.اَبــال.  قــال النــهوه : وإتــا كانــت هــذي املــهًتت شــهادة يتفوــل هللا ت
ا لــذنههبم وز،دة يف أجــ ميتــات  يهــا شــ؛ة تفوــل هللا هرهم يــبللهم هبــا مراتــب   ةلــى أمــة امــ؛ قــلى هللا ةليــ  وســلم َّن جولهــا  حيصــ 

 )  تح الباره(.ـ   هأ.الشه؛ا .  
ْن قُ وي؛سل يف ذلك ال؛ اإ ةن  َن  تـِـَل ُدو املال والهطن  ون سوي؛ بن زي؛ قال قلى هللا ةلي  وسلم: “َمْن قُِتَل ُدوَن مالِِ   هَه َشهي؛ي، ومــَ

سن (، وةن أيب هريــرة قــال، وَمْن قُِتَل ُدوَن أهِلِ   هَه َشهي؛يد) القُِتَل ُدوَن َدِمِ   هَه َشهي؛ي ، وَمْن ِديِنِ   هَه َشهي؛ي  جــاَ  رجــلي  "  :َتمذه ًو
ُ ةَليِ  وسلََّم.  قاَل: ، رسهَل اَّللَِّ إىل رسهِل اَّللَِّ  ِ  مالــَكَ   :  قــالَ ! أرأيَت إن جاَ  رجلي يريُ؛ أسَذ مــاِل قلَّى اَّللَّ أرأيــَت إن    :قــالَ   . ــص تُوطــِ

 .(")مسلم.هَه يف النَّارِ   :  قالَ أرأيَت إن قَتلُت ُ  :قالَ  .  نَت شهي؛ي  :قالَ   أرأيَت إن قتَـَلهللا :قالَ  .قاتِل ُ  :قالَ   قاتـََلهللا
ِ   الهطن وال؛ اإ ةن  ومحالذين يسهرون ليلهم يف ًراسة  وي؛سل يف ذلك أيوا اَنهد املرابطهن   ُ َةَليــْ لَّى اَّللَّ اية منشآت   وق؛ ذكــرهم قــَ

َناِن اَل َ َس ُهَما النَّاُر: َةْعي َبَ ْت ِمْن َسْشَيِة اَّللَِّ   َوَةْعي اَبَتْت َُتُْرُس يف سَ   .( د ) الَتمذه والطربا ِبيِل اَّللَِّ َوَسلََّم بقهل :د َةيـْ
 ويتحصل مما ذكر من هذي األًاديث أن الشه؛ا   ص ة أنهاإ: شهي؛ ال؛نيا  قط  وشهي؛ ااسرة  قط، وشهي؛ ال؛نيا وااسرة موا . 

ى قـَـاَل:  ر  مــن أغــرا  الــ؛نيا ،   شهي؛ ال؛نيا وااسرة موا : هه الذه يقتل يف اَهاد يف سبيل هللا مقبص  غري م؛بر ال للــ  ْن َأيب ُمهســَ وــَ
ِئَل   يــَّة  َويـَُقاتــُِل رَِ،   ســُ َجاَةة  َويـَُقاتــُِل محَِ ِل يـَُقاتــُِل شــَ ْن الرَّجــُ لََّم ةــَ ِ  َوســَ ُ َةَليــْ لَّى اَّللَّ هُل اَّللَِّ قــَ هُل اَّللَِّ  َرســُ اَل َرســُ ِبيِل اَّللَِّ !  ـَقــَ  َأه  َذلـِـَك يف ســَ

ُ َةَلْيِ  َوَسلََّم:" َمْن قَاَتَل لَِتُ هَن َكِلَمُة اَّللَِّ  ." ) ِهَي اْلُوْلَيا  ـَُهَه يف سَ َقلَّى اَّللَّ  .( البخاره ِبيِل اَّللَِّ
أمــا شــهي؛ الــ؛نيا  قــط:  هــه مــن قتــل يف اَهــاد ل ــن قتالــ  كــان ر،  أو للــر  مــن أغــرا  الــ؛نيا.. أه   ي ــن يف ســبيل هللا،  هــه يف  

تح  من ةقهبة ج ا  سه  قصــ؛ي وسبــث طهيتــ    هــه  ال؛نيا يوامل مواملة الشهي؛  ص يلسل وال يصلى ةلي ، وينتلري يف ااسرة ما يس
هَل هللا قــلى هللا ةليــ  وســلم  والويــاذ اب. .  أً؛ ال ص ة الذين أول من تسور هبــم جهــنم  ُت َرســُ وــْ ُ  قــاَل: مسَِ َي هللاُ َةنــْ َرَة َر ــِ ْن َأيب ُهَريـــْ وــَ

ِ ، رَ  ِة َةَليــْ ْهَم الِقَيامــَ َى يـــَ ُت  يـَُقهُل: »إن  َأو َل النــ اِس يـُْقوــَ ا  قـَـاَل: قَاتـَلــْ َت ِ يهــَ ا َةِملــْ ا، قـَـاَل: َ مــَ ُ   ـََوَر ـَهــَ ِهَ؛،  ـَـُ ِهَ بــِِ   ـََور  ـَـُ  نَِومــَ لي اْسُتشــْ جــُ
حِ  َر بــِِ  َ ســُ ْ؛ ِقيــَل، لُ  أُمــِ ًََّت َ اْسُتْشِهْ؛ُت، قَاَل: َكَذْبَت، َوَلِ ن َك قَاتـَْلَت أَلْن يـَُقاَل َجِره ي،  ـَقــَ َي يف النــ اِر،  َب َةلـَـَى َوْجهــِ ِ ِ يَك  َّت َ أُْلقــِ  ًــَ

َرْأُت ِ يــَك  َورَُجلي تـََول َم الِوْلَم َوَةل َمُ  َوقـََرَأ الُقْرآَن،  َُ ِهَ بِِ ،  ـََور َ ُ  نَِوَمُ   ـََوَر ـََها، قَاَل: َ َما َةِملْــ  َم َوَةل ْمتـُـُ  َوقـــَ ُت الِولــْ ا  قـَـاَل: تـََول مــْ َت ِ يهــَ
 ََ َر بــِِ   َ الُقْرآَن، قَاَل: َكَذْبَت َوَل ْ؛ ِقيــَل، لُ  أُمــِ ِ   ِكن َك تـََول ْمَت الِوْلَم لِيُـَقاَل َةاِ ي، َوقـََرْأَت الُقْرآَن لِيُـَقاَل ُهَه قـَـاِرى ي،  ـَقــَ ِحَب َةلـَـَى َوْجهــِ ســُ

ا  ًََّت َ أُْلِقَي يف الن اِر، َورَُجلي َوس َع هللا َةَلْيِ  َوَأْةطَاُي ِمْن َأْقَناِ  املَاِل ُكل ِ ،  َُ ِهَ  ا  قـَـاَل: مــَ َت ِ يهــَ ا َةِملــْ ا، قـَـاَل: َ مــَ ُ   ـََوَر ـَهــَ  بِِ   ـََور  ـَـُ  نَِومــَ
الَ  َت لِيُـقــَ ِكنــ َك  ـََولــْ ََ َذْبَت، َوَل ا لـَـَك، قــَاَل: كــَ ُت ِ يهــَ ا إال  أَنـَْفقــْ َ  ِ يهــَ فــَ ب  َأْن يـُنـْ ِبيلض ُتــُِ ْن ســَ ُت مــِ َر بــِِ   تـَرَكــْ ْ؛ ِقيــَل، لُ  أُمــِ َهادي،  ـَقــَ َه جــَ  هــُ

 ) مسلم (. ُسِحَب َةَلَى َوْجِهِ ، لُ  أُْلِقَي يف الن اِر«. َ 
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أما شهي؛ ااسرة  قط:  هــه مــن يُوطــى يــهم القيامــة أجــر الشــهي؛ ول نــ  ال يوامــل مواملتــ  يف الــ؛نيا  بــل يلســل ويصــلى ةليــ .. ومــنهم  
 السبوة املذكهرون يف احل؛يث آنفا  .

 هذي امليتات الء  يها ش؛ة وأ  نرجه أن ي هن من الشه؛ا .ومما تق؛م نولم أن املسلم الذه َيهت إبً؛ى 
وي؛سل يف الشه؛ا  كل من مات وهه يسوي ةلى رزق  وأوالدي وأهل  والومل من أجــل بنــا  أســرت  ووطنــ   إذ يوــ؛ ســوي  ةلــى مويشــت   

ى  ذلكيف سبيل. وأك؛ القرآن   جهادا   ْنُ ْم َمْر ــَ َيُ هُن مــِ ِل اَّللَِّ    يف قهل  تواىل: }َةِلَم َأْن ســَ ْن َ وــْ تَـلــُهَن مــِ رِبُهَن يف اأْلَْرِ  يـَبـْ ُروَن َيوــْ َوَآســَ
{ ) امل مــل:   ِبيِل اَّللَِّ “ســهى هللا توــاِل يف هــذي اايــة بــع درجــة اجملاهــ؛ين وامل تســبع  :  اامــام القــرطب  ال( ،قــ 20َوَآَسُروَن يـَُقاتُِلهَن يف ســَ

 .ال َن لة اَهاد ألن  مجو  مع اَهاد يف سبيل هللاداملال احلصل ،   ان هذا دليص  ةلى أن كسب امل
اِطِ ،   ِ؛ِي َوَنشــَ ْن ِجلــْ هِل اَّللَِّ مــِ َحاَُّ َرســُ َذا يف  وَةْن َكْوِب بن ُةْجَرَة، قَاَل: َمرَّ َةَلى النَِّبِ  رَُجلي،  ـََرَأى َأقــْ اَن هــَ : لــَْه كــَ هَل اَّللَِّ اُلها: َ، َرســُ  ـَقــَ

اَل   ِبيِل اَّللَِّ ،  ـَقــَ َوى ةَ ســَ َرَا َيســْ اَن ســَ ، َوِإْن كــَ ِبيِل اَّللَِّ َه يف ســَ َلار ا  ـَهــُ َوى َةلــَى َولـَـِ؛ِي قــِ َرَا َيســْ اَن ســَ هُل اَّللَِّ :دِإْن كــَ ْيَخْعِ  َرســُ َهْيِن شــَ لــَى أَبـــَ
، َوِإْن َكاَن َيْسَوى َةَلى نـَْفِسِ  يُِوف َها  ـَُهَه يف َسِبيلِ  ْيطَاِند.  َكِبريَْيِن  ـَُهَه يف َسِبيِل اَّللَِّ ِبيِل الشــَّ َه يف ســَ ، َوِإْن َكاَن َسَرَا رَِ،   َوُمَفاَسَرة   ـَهــُ  اَّللَِّ

 (. رواي الطربا  يف ال ص ة ورجال ال بري رجال الصحيح)اْي مي يف اجملمع وقال: 
والويــاذ اب.  وكــذلك مــن  يــتلخص ممــا ســب  أن  ــابط الشــهادة هــه النيــة   قــ؛ ي ــهن يف اللــاهر جماهــ؛ا يف ســبيل هللا ومصــريي جهــنم  

  مــن الــ ان.  مــلض وكــذلك امليتــة حب      ــص يقــال لــ  شــهي؛ مــات ابْــ؛م  ؛م ةليــ  اَــ؛ار  َيــهت بســبب موصــية كمــن دســل دار ا ليســرت  احــ 
  م؛ار األمر ةلى النية،  ق؛ ي هن يف اللاهر يف سبيل هللا ويف الباطن غر   ال؛نيا أو منصب أو جاي أو غري ذلك.

 الشهداء  ومنازل : كراماتثثالالعنصر ال
أسهت ل م ول ل شهي؛ ةلى أر  الهطن ةــ؛ة  وــائل وكرامــات ســص هللا هبــا الشــه؛ا  األبــرار، والــء يتمــهللا كــل واًــ؛   :عباد الله

 منا الشهادة ةلى أ رها  كما  ش ذلك الرسهل قلى هللا ةلي  وسلم وقحابت  ال رام!!
وقــ؛ مجــع الرســهل قــلى هللا ةليــ  وســلم بووــا  منهــا يف ً؛ي ــ  النبــهه   الــ؛نيا وااســرة،  إن مثــرات الشــهادة وكرامــات الشــه؛ا  ك ــرية يف

ُر لــَُ  يف َأوَِّل    "َوِن اْلِمْقَ؛اِم ْبِن َمْوِ؛ه َكِرََّ ، َةْن َرُسهِل هللِا َقلَّى هللا َةلْيِ  وَسلََّم قَاَل : الشريَ   الض : يـَْلفــِ ت  ِسصــَ َ؛ هللِا ســِ لِلشَِّهيِ؛ ِةنــْ
رَبِ ُد ْـ  َن اْلفــَ َِإ اأَلكــْ ُن مــِ رْبِ ، َوأيَْمــَ َذاَِّ اْلقــَ ْن ةــَ َنــَِّة ، َوعــَُاُر مــِ َْ َن ا َ؛ُي مــِ َرى َمْقوــَ ِ  ، َويـــُ ْن َدمــِ َن احلــُْهِر  َوةض مــِ َ وَُّا مــِ لــََّة اِاَيــَاِن ، َويـــُ ًُ  ، َوحُيَلــَّى 

 .(أمح؛ وابن ماجة والَتمذه وقحح ).  "اْلِوِع ، َوُيَشفَُّع يف َسْبِوَع ِإْنَساان  ِمْن َأقَارِبِِ .
شررة :والكرامات ومن هذه الفضائل ِبيِل اَّللَِّ   : الحياة بعد االستشهاد مبا ْن يـُْقتـَـُل يف ســَ قــال توــاىل: } َواَل تـَُقهلــُها ِلمــَ

ُوُرونَ  ْن الَ َتشــْ يــَا ي َوَل ــِ ًْ َهاتي بــَْل َأ االةتبــار الــهاقوي يف دنيــا    ا  أوال  هبــذاوهــذي هــي قــفة احليــاة األوىل  هــم أًيــ .    (154) البقــرة:    {َأمــْ
ســبنا إسبــار هللا توــاىل بــ  ) أًيــا  ول ــن ال تشــورون ( ألن كنــ  هــذي  هبم ابةتبار آســر ال نــ؛ره ةــن كنهــ ، ل هم أًيا  ةن؛ ر الناس ، ًو

شــه؛وا  يف  يــاهبم الــء است، وي فنــهن  مــن ل ال يلســلهن كمــا يلســل املــهتى، و بشــرى القاقــر ا ــ؛ود ل ــنهم أًيــا احلياة  ــهت إدراكنــا ال
 .  م بو؛ أًيا ، و ياهبم يف األر   ياهبم يف القرب ألح  وهم أطهار َا  يهم من ًياة يها  اللسل تطهري للجس؛ 

فلهــا مــن التآكــل والوفــن   قــ؛   روى مالــك ةــن ةبــ؛ الــرمحن بــن  واحلياة ليست قاقرة ةلى الروي  قط   بل تشمل ًياة األجســاد ًو
بلل  أن ةمرو بن اَمهي ، وةب؛ هللا بن ةمرو األنصاريع ل السلميع كاان ق؛ ًفر السيل قربمهــا ، وكــان قربمهــا ممــا  أيب قوصوة ) أن  

يلي السيل وكاان يف قرب واً؛ ، ومها ممن استشه؛ يهم أً؛  حفر ةنهما ليلريا من م احما  هج؛ا   يتلريا ك حمــا مــاًت ابألمــ  ، وكــان  
ــ  ل أرســلت  رجوــت كمــا كانــت ، وكــان بــع أًــ؛   أً؛مها ق؛ جري  ه ع ي؛ي ــ   ــ؛ ن وهــه كــذلك   ميطــت يــ؛ي ةــن جًر ةلــى جًر

 وبع يهم ًفر ةنهما ست وأربوهن سنة ( .



 (5) 

 وروى الذهب أن ) أاب طلحة غ ا يف البحر  مات ،  طلبها ج يرة ي؛ نهن   يها  لم يق؛روا ةليها إال بو؛ سبوة أ،م وما تلري (. 
 :   ريح المسك  يحيوم القيامة اللون لون الدم والرم في سبيل الله يأتي من يكلأن : ومنها

ُ َأْةلـَـُم  قــلى هللا ةليــ  وســلم: "   رســهل هللا  : قــالقــالأيب هريــرة ر ــي هللا ةنــ    ون   ِبيِل اَّللَِّ َواَّللَّ ؛ي يف ســَ ــَ ي بِيـَـِ؛ِي اَل يُْ لـَـُم أًَ َوالَــِّذه نـَْفســِ
َْن يُْ َلُم يف َسِبيِل ِ   .(" )البخاره . َجاَ  يـَْهَم اْلِقَياَمِة َواللَّْهُن َلْهُن ال؛َِّم َوالر ِيُح رِيُح اْلِمْسكِ ِإالَّ   َِ

َ، نــَِبَّ    :"أن أم ًار   أتت النب قــلى هللا ةليــ  وســلم  قالــت أسرا البخاره ق؛  الشهيد في الفردوس األعلى :أن : ومنها
ـَـةَ  ارِ  ًَ ْن  ُ هللِا ةــَ ْرَّي    اَّللَِّ َأاَل ُتــَُ؛ِ  ْهمي غــَ ابَُ  ســَ ْهَم بـَـْ؛رض َأقــَ َل يـــَ ــِ اَن قُت ِ  يف     وَكــَ ْ؛ُت َةَليــْ رْيَ َذلـِـَك اْجتَـهــَ اَن غــَ رَبُْت َوِإْن كــَ ِة قــَ ــَّ َن َْ اَن يف ا ِلْن كــَ  ــَ

ا ِ  َنــَّةِ   :قــَالَ   .اْلُب ــَ َْ ارِ ــََة ِإحــََّا ِجنــَاني يف ا ًَ ْرَدْوَس اأْلَ    َ، ُأمَّ  اََّ اْلفــِ روى  بــل إن الشــهي؛ هــه أول مــن يــ؛سل اَنــة     ."ْةلــَىَوِإنَّ ابـْنــَِك َأقــَ
ةر  ةلي أول  ص ة يــ؛سلهن اَنــة، وأول  ص ــة يــ؛سلهن النــار،    أيب هريرة قال: قال قلى هللا ةلي  وسلم:"  ةن  بسن؛ ًسن  الَتمذه

 .."احل؛يث .ةيال  ما أول  ص ة ي؛سلهن اَنة  الشهي؛ وةب؛ مملهك أًسن ةبادة رب ، ونصح لسي؛ي، وةفيَ متوفَ ذو 
ُ  قـَـالَ   :المالئكة تظل الشهيد بأجنحتها  أن :ومنها ُ َةنــْ َي اَّللَّ اِبرض َر ــِ ْن جــَ لََّم   :"وــَ ِ  َوســَ ُ َةَليــْ لَّى اَّللَّ يَ  ََِّيب ِإىَل النــَِّبِ  قــَ جــِ

َع بــَْعَ يََ؛يـْـ ِ  اِ     َوقـَـْ؛ ُم ِــ َل بـِـِ  َوُو ــِ ِ   ـَنَـهــَ ْن َوْجهــِ َُ ةــَ ْهِمي   ـَـَذَهْبُت َأْكشــِ اِئَحةض َ ِقيــلَ    قـــَ ْهَت قــَ ِمَع قــَ رضو  :َ ســَ ُت َةمــْ رضو َأْو ُأســْ    ابـْنــَُة َةمــْ
 . (البخاره ومسلم ) ."َما زَاَلْت اْلَمَصِئَ ُة ُتِلل ُ  ََِّْجِنَحِتَها  ِ َ تـَْبِ ي َأْو اَل تـَْبِ ي : ـََقالَ 

بن مو؛ه كرَّ و ي  " وعار من ةذاَّ القرب ."، وأسرا  تق؛م ً؛يث املق؛ام   الشهداء ال يفتنون في القبور : أن :  ومنها
ْن   وقحح  احلاكم ِوَ  مــَ هِر َ صــَ َخ يف الصــ  من ً؛يث أيب هريرة ةن النب قلى هللا ةلي  وسلم أن  ســ ل جربيــل ةــن هــذي اايــة :  } َونُفــِ

 .يصوقهم   قال : هم شه؛ا  هللا "  هللا أن  يف السََّماَواِت َوَمْن يف اأَلْرِ  ِإال َمْن َشاَ  اَّللَُّ{، من الذين   يش   
مروت :  أن :  ومنها روى الَتمــذه وغــريي مــن ًــ؛يث أيب هريــرة ر ــي هللا ةنــ   الشهيد ال يشعر بألم القتل وسكرات ال

  قال : قــال رســهل هللا قــلى هللا ةليــ  وســلم :  " مــا عــ؛ الشــهي؛ مــن مــ  القتــل إال كمــا عــ؛ أًــ؛كم مــن مــ  القرقــة" )وقــال : هــذا
ة ابلســيَ  ً؛يث ًسن قحيح غريب( ، وكان ةلي حيض ةلى القتال ويقهل : ) إن   تقتلها  هتها ، والــذه نفســي بيــ؛ي أللــَ  ــرب

 ( .أههن من مهت ةلى  راش 
ةــن هــذي  روى مسلم من ً؛يث مسروت قال : س لنا ةبــ؛ هللا بــن مســوهد  أرواح الشهداء في جوف طير خضر :  أن :  ومنها

َيا ي : } َوالَ ُتَْ ااية ًْ َّ الَِّذيَن قُِتُلها يف َسِبيِل اَّللَِّ َأْمَهاًت  َبْل َأ َُ َ؛ َرهبــِ ِْم يـُْرزَقــُهَن {. قــال: أمــا أان قــ؛ ســ لنا ةــن ذلــك  قــال  َس : ) أرواًهــم  ِةنــْ
بــن  قــال ا. احلــ؛يث.     ا ت ، ل أتوه إىل تلــك القناديــل .، تســري مــن اَنــة ًيــث شــ طــري سوــر ْــا قناديــل مولقــة ابلوــرشيف جــه   

، أيوه إىل ألطــَ اَمــادات  امللــهن َّلطــَ األلــهان وهــه اخلوــرةجول هللا أرواي الشه؛ا  يف ألطَ األجساد وهه الطري ،   " :النحاس
يم لت مل ْا ة يف ظل ةرش اللطيَ الًر ، كــص  لذة النويم يف جهار الرَّ ال رمي،   يَ يلن أحا اصــهرة  وهي القناديل املنهرة واملفًر

 ".شمرون وةلي   ليجته؛ اجملاه؛ون.هذا ْه الفهز الوليم مل ل هذا  ليشمر املوهللا إن  
 يف ال؛نيا وااسرة . هذي هى كرامات الشه؛ا  و وائلهم

 .....  يرزقنا ةيش السو؛ا ، وميتة الشه؛ا ، ومرا قة األنبيا وأن    حيفن مصران من كل م روي وسه     نس ل هللا أن
 وأقم الصالة،،،،                                              الدعاء........             
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