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 الشهيد فضل الشهادة ومنازل بعنوان: خطبة
 م2018أكتوبر  5 -هـ 1440 حمرم  25بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 العنصر األول: فضل الشهادة يف سبيل هللا واحلث على طلبها

 أنواع الشهداء  العنصر الثاين:
 الشهداء ومنازل العنصر الثالث: كرامات 

 أما بعد:                                المقدمة:                               
 العنصر األول: فضل الشهادة يف سبيل هللا واحلث على طلبها

هي الصفقة الراحبةة بةا الدبة  و ال حيصرها قلم، وال يصفها لسان، وال حييط هبا بيان،  الشهادة يف سبيل هللاإن لذة  عباد هللا:
أتملوا هذه اآلية الدظيمة اليت  ؛[111]التوبة:{َن اْلُمْؤِمِنَا أَنْةُفَسُهْم َوأَْمَواََلُْم ِبَِنَّ ََلُُم اْْلَنََّة ِإنَّ اَّللََّ اْشََتَى مِ }وربه؛ قال تداىل: 

املشةةَته هةةو هللا، واملتفوةةل هةةو هللا، واملةةندم هةةو هللا؛  لةة  هةةذه  ": يقةةول اامةةان ابةةن القةةيمفيهةةا شةةراف، وفيهةةا عةةفقة   ظيمةةة، 
وسقاها وكفاها وآواها، ودفع  نها الةنقم، وأسةبل  ليهةا وابةل الةندم، ج هةو  ةل و ة  يشةَتيها مةن  النفس من الد ن وأطدمها

 " أ.ه . عاحبها ويبذل له  وضاً ومثناً أال وهو اْلنة؛ فيها ماال  ا  رأت، وال أذن مسدت، وال  طر  لى قلب بشر
 والدوض واملدوض.  ها إال واح   ممن  رف الثمنممن يبتااْلنة، فإنه ال جيته  يف هذه الصفقة أو أن يكون  فإذا كان الثمن

[ أه: اضةمنوا 111]التوبةة: {فَاْستَةْبِشةُروا بِبَةةْيِدُكمُ }، وهللا د ةا  أن نستبشةر بقوله:هةذا فوةل  مةن هللا :خوة املؤمنـو أيها اإل
ج  ةاد و ة  بنفسةه وأ ةذ يقلةب اهةال، هةل  لةو أن أحة اً اشةَتى بوةا ًة أو  قةاراً أو داراً،فأهنا عفقة  راحبة  ال تَن ُّن بد ها، 

فَاْستَةْبِشُروا بِبَةةْيِدُكُم الَّةِذه َييَةْدةُتْم بِةِه } أما هذه فهي عفقة  مرحبة  راحبة:ُغنب يف هذه الصفقة؟ وهل اشَتاها ِبكثر من قيمتها؟ 
 [. 111]التوبة: {اْلَفْوُز اْلَدِظيمُ َوَذِلَك ُهَو 

يتمنون الشهادة يف سبيله ملا َلا من هذه املكانة الدظيمةة، فهةذا حنظلةة تةحوي حة يثاً وقة   مان الصحابة رضي هللا  نهوَلذا ك
ئكةة  امع امرأته يف الوقت الذه د ا فيه ال ا ي للجهاد فيخري وهو جمنب  ليسقط شةهي اً يف سةبيل هللا، لة اه النةد بية  امل 

 . ) ابن حبان اهاكم وعححه(.تغسله ليسمى بغسيل امل ئكة
ألعةحاِبِه : " قومةوا إىل  نَّةةر  رُضةها السَّةَمواُت  عةلى هللا  ليةه وسةلمهذا مثال آ ر لطلب الشهادة، ففي غحوة بة ر ، قةاَل و 

فقاَل  مُ  بُن اهماِن األنصارهُّ: اي رسوَل هللِا،  نَّة   رُضةها السَّةمواُت واألرُض؟ قةال: نَدةم ، قةال: بة ر بة ر ، فقةاَل  ،واألرضُ 
؟ قةةةال: ال وهللِا اي رسةةةوَل هللِا، إالَّ ر ةةةاَف أن َأكةةةوَن مةةةن أَهِلهةةةا ؟ قةةةال: فإنَّةةةَك مةةةن رسةةةوُل هللِا  ومةةةا حيملُةةةَك  لَةةةى قةةةوِل بةةة ر بةةة ر

ا حياة  طو  يلة  ، فرمى أَهِلها . . . فأ رَي متراتر من قرنِِه، فجدَل أْيكُل مْنهنَّ. جَّ قال: لِئن أ  حييُت حَّتَّ آكَل مترايت هِذِه إهنَّ
 . مَدُه مَن التَّمِر ج قاتَةَلهم حَّتَّ قُتَلَ  " ) مسلم (ما كانَ 
َواَّللَِّ لَةِئْن ،  -عةلى هللا  ليةه وسةلم  -أََنَس ْبَن النَّْوِر تَةَغيََّب َ ةْن ِقتَةاِل بَةْ رر َوقَةاَل: تَةَغيةَّْبةُت َ ةْن َأوَِّل َمْشةَه ر َشةِهَ ُه النَّةِدُّ  وهذا

ُ ِقَتااًل َلَ ََينَّ  َبَل َسْدُ  ْبُن ُمَدةاذر يَةُقةوُل:  -على هللا  ليه وسلم  -فَةَلمَّا َكاَن يَةْوُن ُأُح ر اهْنََحَن َأْعَحاُب النَِّدِي  ، َما َأْعَنعُ أَرَاِن اَّللَّ َوأَقةْ
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َل ، فُقِتَل فَةَقاَل َسْد  : َواَّللَِّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ َمةا أَْيَن؟! أَْيَن؟! فَةَوالَِّذه نَةْفِسي بَِيِ ِه ِإِنيِ أَلَِ ُ  رِيَح اْْلَنَِّة ُدوَن ُأُح ر قَاَل: َفَحَمَل فَةَقاتَ 
َر َوَرْميَةُة َسةْهمر  َأطَْقُت ما أطاق فقالت أ ته: وهللا ما  رفت َأِ ةي ِإالَّ حِبُْسةِن بَةَنانِةِه فَةُوِ ةَ  ِفيةِه ِبْوةع  َومَثَةانُوَن ِ رَاَحةًة َضةْربَُة َسةْي

ُ:  ،َوطَْدَنُة ُرْمحر  َتِظةرُ  }َفأَنْةَحَل اَّللَّ ُهْم َمةْن يَةنةْ ُهْم َمةْن َقَوةى َبْبَةُه َوِمةنةْ ُلوا  ِمَن اْلُمْؤِمِنَا رَِ ال  َعَ ُقوا َما َ اَهُ وا اَّللََّ َ َلْيِه َفِمةنةْ َوَمةا بَة َّ
 .[ )عحيح ابن حبان (23]األححاب:  {تَةْبِ يً  

خلةروي ومةع ذلةك  ةري لطلةب الشةهادة، أال وإذا كان هللا أندم  ليةك يلصةحة فهةذا مثةال لصةحاج أ ةري ر ةع لةه يف  ة ن ا
إىل غةحوة بة ر  -عةلى هللا  ليةه وسةلم  -وهو  مرو بن اْلموح رضي هللا  نه كان شيخاً من األنصار أ ري، فلما  ري الند 

ال ،  ر ةه ، فةأذن لةه يف البقةاف و ة ن اخلةروي للقتة -على هللا  ليه وسلم  -قال لبنيه : أ ر وِن ) أه للقتال ( فذُكر للند 
على هللا  ليه وسلم  -قلما كان يون أح   ري الناس للجهاد ، فقال لبنيه أ ر وِن !! فقالوا له : ق  ر ع لك رسول هللا 

يف   ن اخلروي للقتال ، فقال َلم هيهات هيهات !! مندتموِن اْلنة يون ب ر واآلن متندونيهةا يةون أحة  !! فةأ  إال اخلةروي  -
يَةةْوَن ُأُحة ر فَةَقةاَل: اَي َرُسةوَل  -عةلى هللا  ليةه وسةلم  -َجةاَف َ ْمةُرو بْةُن اْْلَُمةوِح ِإىَل َرُسةوِل اَّللَِّ ف هم ،ه مدللقتال ، فأ ر ه أبناؤ 

فَةَقةاَل لَةُه ُ َمةُر بْةُن  ،اْْلَنَّةةَ َّتَّ أَْدُ ةَل اَّللَِّ َمْن قُِتَل اْليَةْوَن َدَ َل اْْلَنََّة؟ قَةاَل:)نَةَدْم( قَةاَل: فَةَوالَّةِذه نَةْفِسةي بِيَةِ ِه اَل أر ةُع ِإىَل أَْهلِةي َحة
ُهْم َمةةْن لَةةْو " :  -عةةلى هللا  ليةةه وسةةلم  -اخلَْطَّةةاِب: اَي َ ْمةةُرو! اَل أَتلَّ َ لَةةى اَّللَِّ فَةَقةةاَل َرُسةةوُل اَّللَِّ  أَْقَسةةَم َمْهةةً  اَي ُ َمةةُر! فَةةِإنَّ ِمةةنةْ

ُهْم َ ْمُرو ْبُن اْْلَُموِح يَُ  ،َ َلى اَّللَِّ ألَبَّره  .)عحيح ابن حبان (  " اْلنة بدر تهوُض يف ِمنةْ
نظةةرا ألن فوةةل الشةةهادة  ظةةيم فقةة  متةة  الشةةهادة و ، لةةيكن لكةةم القةة وة يف نبةةيكم عةةلى هللا  ليةةه وسةةلم أيهــا األةبــهللا يف هللا 
تَةةةُل يف َسةةةِبيِل اَّللَِّ مقسةةةما فقةةةال: "  تَةةةلُ ُجَّ ُأْحيَةةةا ُجَّ  ؛َوالَّةةةِذه نَةْفِسةةةي بِيَةةةِ ِه لَةةةَوِدْدُت َأِنيِ أُقةْ تَةةةُل ُجَّ ُأْحيَةةةا ُجَّ أُقةْ تَةةةُل ُجَّ ُأْحيَةةةا ُجَّ أُقةْ ."  أُقةْ
متناهةةا دون   -عةةلى هللا  ليةةه وسةةلم  -فيةةه فوةةل الشةةهادة  لةةى سةةائر أ مةةال الةة  ألنةةه  قةةال ابةةن بطةةال:"  .) متفةة   ليةةه (

لةةك وهللا أ لةةم لسةةماحة أنفسةةهم ببةةذل غ هةةا، وذلةةك لرفيةةع در تهةةا، وكرامةةة أهلهةةا ألن الشةةه اف أحيةةاف  نةة  رهبةةم يرزقةةون، وذ
مهجةةةتهم ر مرضةةةاة هللا وإ ةةةحاز دينةةةه، وهاربةةةة مةةةن حةةةاده و ةةةاداه، فجةةةازاهم ِبن  وضةةةهم مةةةن فقةةة  حيةةةاة الةةة نيا الفانيةةةة اهيةةةاة 

 "أ.هال ائمة ر ال ار الباقية، فكانت اجملازاة من حسن الطا ة.
حةة يأ أنةةس بةةن مالةةك رضةةي هللا  نةةه قةةال قةةال رسةةول هللا روى البخةةاره يف عةةحيحه واللفةة  لةةه ، ومسةةلم يف الصةةحيح مةةن و 

نْةَيا َوَأنَّ لَ  نْةَيا َوَما ِفيَها ِإالَّ الشَِّهي َ على هللا  ليه وسلم :  " َما ِمْن َ ْب ر ََيُوُت َلُه ِ ْنَ  اَّللَِّ َ ْ   َيُسرُُّه َأْن يَةْرِ َع ِإىَل ال ُّ ِلَمةا  ؛ُه ال ُّ
نْةَيا فَةيُةْقَتَل َمرًَّة ُأْ َرى ؛يَةَرى ِمْن َفْوِل الشََّهاَدةِ  "، وأ ري البخاره من ح يأ أنةس رضةي هللا  نةه  .فَِإنَُّه َيُسرُُّه َأْن يَةْرِ َع ِإىَل ال ُّ

نْةَيا َولَةةُه َمةةا َ لَةةى اأْلَ  ِمةةْن َشةةْيفر ِإالَّ ْرِض  ةةن النةةد عةةلى هللا  ليةةه وسةةلم قةةال : " َمةةا َأَحةة   يَةةْ ُ ُل اْْلَنَّةةَة حيُِةةبُّ َأْن يَةْرِ ةةَع ِإىَل الةة ُّ
نْةَيا فَةيُةْقَتَل َ ْشَر َمرَّاتر ِلَما يَةَرى ِمْن اْلَكرَاَمِة   ".الشَِّهيُ  يَةَتَم َّ َأْن يَةْرِ َع ِإىَل ال ُّ

الر ةو  إىل الة نيا ليقتةل يف سةبيل هللا مةرة  -وال   ابر رضي هللا  نهما والذه استشه  يف غةحوة أحة   -ولذلك مت   ب هللا 
ةا قُتِةَل َ ْبةُ  هللِا بْةُن َ ْمةرِو بْةِن َحةرَانر يَةةْوَن ُأُحة ر ، َلِقيَةِ  َرُسةوُل هللِا " َ ْبةِ  هللِا يَةُقةوُل :  ْبنِ  َ اِبرِ يراه من النديم! فدن أ رى؛ ملا  َلمَّ

 ، اْسُتْشِهَ  َأِج ، َوتَةَرَك ِ يَةاالً َوَديْةنًةا ، قَةاَل : َعلَّى هللا َ لْيِه وَسلََّم فَةَقاَل : اَي َ اِبُر ، َما ِل أَرَاَك ُمْنَكِسرًا ؟ قَاَل : اَي َرُسوَل هللاِ 
ُ َأَحةةً ا ُ بِةةِه َأَيَك ؟ قَةةاَل : بَةلَةةى اَي َرُسةةوَل هللِا ، قَةةاَل : َمةةا َكلَّةةَم اَّللَّ ةةُرَك ِ َةةا َلِقةةَي اَّللَّ قَةةطُّ ِإالَّ ِمةةْن َورَاِف ِحَجةةابر ، وََكلَّةةَم َأَيَك  أَفَةة َ أَُبشِي
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نِيَةةًة ، فَةَقةةاَل الةةرَّبُّ ِكَفاًحةةا ، فةَ  ََ تَةةُل ِفيةةَك  َُِْييةةِ  ، َفأُقةْ  ُسةةْبَحانَُه : ِإنَّةةُه َسةةَبَ  َقةةاَل : اَي َ ْبةةِ ه ، مَتَةةنَّ َ لَةةيَّ أُْ ِطةةَك ، قَةةاَل : اَي َربِي 
َها الَ يَةْرِ ُدوَن ، قَاَل : اَي َربِي ، َفأَْبِلْغ َمْن َورَاِئي ، قَاَل :  ُْم إِلَيةْ َََْسةنَبَّ الَّةِذيَن قُِتلُةوا يف َسةِبيِل هللِا ِم ِي َأهنَّ ُ تَةَداىَل : }َوالَ  َفأَنْةَحَل اَّللَّ

 .وحسنه(والَتمذه ابن ما ة ) أَْمَواًًت َبْل َأْحَياف  ِ ْنَ  َرهبِيِْم يُةْرَزُقوَن{.
فدةن سةهل بةن  الصةة؛ وتتمة  الشةهادة بصة ق وبنيةة فينبغي أن تسأل هللا الشهادة وتوحي بنفسك وأهلك من أ ةل هللا ، 

ةةَهاَدَة ِبِصةةْ قر "  -عةةلى هللا  ليةةه وسةةلم  -قةةال:  -رضةةي هللا  نةةه-حنيةةَ ةةَهَ افِ  ؛ َمةةْن َسةةَأَل اَّللََّ الشَّ ُ َمنَةةازَِل الشُّ َوِإْن  ؛ بَةلَّغَةةُه اَّللَّ
ثةواب الشةه اف ، وإن   : أنةه إذا سةأل الشةهادة بصة ق أ طةي مةنيقول اامان النووه:" مدنةاه (، " ) مسلم َماَت َ َلى ِفرَاِشِه 

 ". )شرح مسلم (.كان  لى فراشه . وفيه : استحباب سؤال الشهادة ، واستحباب نية اخل  . 
عةلى هللا  -اللهمَّ ارزْقةِ  شةهاَدًة يف سةبيِلَك ، وا دةْل مةويت يف بلَةِ  رسةوِلَك  "رضَي هللاُ  نُه يقول يف د ائه : لذلك كان  مرُ 

اللهةم قةت  يف سةبيلك ووفةاة ببلة   " ن حفصة قالةت : مسدةت  مةر يقةول : ويف رواية للط اِن ) البخاره (، ".- ليه وسلم 
أى رؤاي  ةن  ةةوف بةةن مالةةك أنةةه ر . ويف فةةتح البةةاره:" : أييت بةةه هللا إذا شةةاف "قالةةت فقلةةت : وأو يكةةون هةةذا ؟ قةالنبيةك . 

بةا ههةراِن  حيةرة الدةرب لسةت أغةحو والنةاس حةوِل ، فقال ملا قصها  ليه أو ِل يلشهادة وأ  فيها أن  مر شهي  مستشه 
 .-على هللا  ليه وسلم -واستجاب هللا د افه ورزقه هللا الشهادة ودفن جبوار املصطفي  ".: بلى أييت هبا هللا إن شاف قالج 

الصةةاها وحسةةن فنسةةأل هللا أن يكتةةب لنةةا الشةةهادة يف سةةبيله مةةع الةةذين أندةةم هللا  لةةيهم مةةن النبيةةا والصةة يقا والشةةه اف و 
 أولئك رفيقاً .
 أنواع الشهداء  العنصر الثاين:
 لى املوت يف هاربة الكفار فقط ، ولكةن شةه اف أمةة  ةقتصر م يف سبيل هللا كث  من الناس يدتق  أن الشهادة  أةبيت يف هللا:

ةةةَهَ اُف َسَْسةةةة : ” قةةةال: همةةة  عةةةلى هللا  ليةةةه وسةةةلم كثةةة ون، ففةةةي اهةةة يأ املتفةةة   ليةةةه أن النةةةد عةةةلى هللا  ليةةةه وسةةةلم  الشُّ
ةةةِهيُ  يف َسةةةِبيِل اَّللَِّ َ ةةةحَّ َوَ ةةةلَّ. ؛  وقةةةال رسةةةول هللا عةةةلى هللا  ليةةةه ”  اْلَمْطُدةةةوُن؛ َواْلَمْبطُةةةوُن؛ َواْلغَةةةرُِق؛ َوَعةةةاِحُب اَْلَةةةْ ِن؛ َوالشَّ

: اْلَمْطُدوُن ” وسلم:  َدة  ِسَوى اْلَقْتِل يف َسِبيِل اَّللَِّ َشِهي  ؛ َواْلَغرُِق َشِهي  ؛ َوَعاِحُب َذاِت اْْلَْنِب َشِهي  ؛ َواْلَمْبطُوُن الشَُّهَ اُف َسبةْ
ََْةَت اَْلَةْ ِن َشةِهي  ؛ َواْلَمةْرأَُة مَتُةوُت جِبُ   أ ر ةه مالةك وأبةو داود  والنسةائي”  ) ْمةعر َشةِهي  .َشِهي  ؛ َواْهَرُِق َشةِهي  ؛ َوالَّةِذه ََيُةوُت 

ل  النةةووه : هةةو عةةاحب داف الةةبطن. وقيةةل: هةةو الةةذه َيةةوت بةة اف بطنةةه مطلًقةةا. وقولةةه: املةةرأة واملبطةةون كمةةا يقةةو  وابةةن ما ةةه(
 متوت جبمع شهي .  أه متوت ويف بطنها ول ، ألهنا ماتت مع شيف جممو  فيها غ  منفصل وهو اهمل.

ية ة أكثةر مةن  شةةرين وقة  ا تمةع لنةا مةةن الطةرق اْل" هةذا و صةال الشةهادة أكثةر مةةن هةذه السةبع، قةال اهةاف  ابةةن حجةر: 
 صلة..  وذكر منهم: الل يغ، والشري ، والذه يفَتسه السبع، واخلةار  ةن دابتةه، واملائة  يف البحةر الةذه يصةيبه القةيف، ومةن 

وقةال ... داىل بسبب ش هتا وكثةرة أملهةا.تردى من رؤوس اْلبال.  قال النووه : وإمنا كانت هذه املوًتت شهادة يتفول هللا ت
ذه كلها ميتات فيها ش ة تفول هللا  لى أمةة همة  عةلى هللا  ليةه وسةلم ِبن  دلهةا متحيًصةا لةذنوهبم وزايدة يف ابن التا: ه

 ) فتح الباره(.ة هأ.ورهم يبلغهم هبا مراتب الشه اف. أ 
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َمةةْن قُتِةةَل ُدوَن مالِةةِه فهةةَو “ويةة  ل يف ذلةةك الةة فا   ةةن األهةةل واملةةال والةةوطن فدةةن سةةدي  بةةن زيةة  قةةال عةةلى هللا  ليةةه وسةةلم: 
َتمةةةذه ال”) َشةةةهي  ، وَمةةةْن قُتِةةةَل ُدوَن ِدينِةةةِه فهةةةَو َشةةةهي   ، وَمةةةْن قُتِةةةَل ُدوَن َدِمةةةِه فهةةةَو َشةةةهي   ، وَمةةةْن قُتِةةةَل ُدوَن أهلِةةةِه فهةةةَو َشةةةهي   

ُ  َليِه وسلََّم . فقاَل : اي رسوَل اَّللَِّ ! أرأيةَت إن  ةاَف ر ةل  " : (، و ن أج هريرة قالوحسنه  اَف ر ل  إىل رسوِل اَّللَِّ علَّى اَّللَّ
 :قةالَ  .فأنةَت شةهي    :قةالَ  ؟أرأيةَت إن قتَةلَة  :قةالَ  .قاتِلةهُ  :قالَ  ؟أرأيَت إن قاتَةَل  :قالَ  .ف  تُدِطِه ماَلكَ  :يريُ  أ َذ ماِل؟ قالَ 
 ) مسلم ( "  . هَو يف النَّارِ   :أرأيَت إن قَتلُتُه ؟ قالَ 

وي  ل يف ذلك أيوا اْلنود املرابطةون الةذين يسةهرون لةيلهم يف حراسةة هةذا الةوطن والة فا   نةه وتايةة منشةرته؛ وقة  ذكةرهم 
ُ َ َلْيةةةِه َوَسةةةلََّم بقولةةةه: ةةةُهَما النَّةةةاُر: َ ةةة” َعةةةلَّى اَّللَّ نَةةةاِن اَل مَتَسُّ ََْةةةُرُس يف َسةةةِبيِل اَّللَِّ َ يةْ ” ْا  َبَكةةةْت ِمةةةْن َ ْشةةةَيِة اَّللَِّ ؛ َوَ ةةةْا  َيتَةةةْت 
 .) الَتمذه والط اِن والبيهقي (

ويتحصةةل ممةةا ذكةةر مةةن هةةذه األحاديةةأ أن الشةةه اف ث ثةةة أنةةوا : شةةهي  الةة نيا فقةةط؛ وشةةهي  اآل ةةرة فقةةط، وشةةهي  الةة نيا  
 واآل رة مدا .

َدةْن َأِج رض مةن أغةراض الة نيا ، فهةو الةذه يقتةل يف اْلهةاد يف سةبيل هللا مقةب ً غة  مة بر ال لغة عاً:فشهيد الدنيا واآلخرة م
يَّةة ُ َ َلْيةةِه َوَسةةلََّم َ ةةْن الرَُّ ةةِل يُةَقاتِةةُل َشةةَجاَ ًة َويُةَقاتِةةُل تَِ يف َسةةِبيِل ًة َويُةَقاتِةةُل راَِيًف َأهُّ َذلِةةَك ُموَسةةى قَةةاَل: ُسةةِئَل َرُسةةوُل اَّللَِّ َعةةلَّى اَّللَّ

ُ َ َلْيِه َوَسلََّم:" َمْن قَاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة اَّللَِّ ِهَي اْلُدْلَيا ؟! فَةَقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َعلَّى اَّللَّ ." )فَةُهَو يف سَ  اَّللَِّ  .( البخاره ِبيِل اَّللَِّ
ض الة نيا.. أه   يكةن يف سةبيل هللا، فهو من قتل يف اْلهاد لكةن قتالةه كةان رايف أو لغةرض مةن أغةرا أما شهيد الدنيا فقط:

فهو يف ال نيا يدامةل مداملةة الشةهي  فة  يغسةل وال يصةلى  ليةه، وينتظةره يف اآل ةرة مةا يسةتح  مةن  قوبةة  ةحاف سةوف قصة ه 
 و بأ طويته؛ فهو أح  الث ثة الذين أول من تسدر هبم  هنم كما  اف يف عحيح مسلم.

ن القيامة أ ر الشهي  ولكنه ال يدامل مداملته يف ال نيا؛ بل يغسل ويصلى  ليه.. فهو من يُدطى يو  أما شهيد اآلخرة فقط:
 ومنهم السبدة املذكورون يف اه يأ آنفاً .

 ومما تق ن ندلم أن املسلم الذه َيوت إبح ى هذه امليتات اليت فيها ش ة وأ  نر و أن يكون من الشه اف.
قه وأوالده وأهله والدمل من أ ل بناف أسرته ووطنةه؛ إذ يدة  سةديه  لةى وي  ل يف الشه اف كل من مات وهو يسدي  لى رز 

يف سةبيل. وقة  أكة  القةرآن هةذه اهقيقةة يف قولةه تدةاىل: }َ لِةَم َأْن َسةَيُكوُن ِمةْنُكْم َمْرَضةى َوَآَ ةُروَن َيْوةرِبُوَن يف  مديشته  هاداً 
تَةُغوَن ِمْن َفْوِل اَّللَِّ َوَآَ ُروَن يُةقَ  { ) املحمل: اأْلَْرِض يَةبةْ يف تفسة ه:  –رتةه هللا  –( ،قةال اامةان القةرطد 20اتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ

سةةوى هللا تدةةاِل يف هةةذه اآليةةة بةةا در ةةة اجملاهةة ين واملكتسةةبا املةةال اهةة ل ، فكةةان هةةذا دلةةي ً  لةةى أن كسةةب املةةال  نحلةةة “
 .”اْلهاد ألنه مجده مع اْلهاد يف سبيل هللا

: لَةْو َكةاَن  بن ُ ْجَرَة، قَاَل: َمرَّ َ َلى النَِّدِي َرُ ل ، فَةرََأى َأْعَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ ِمْن ِ ْلِ ِه َوَنَشاِطِه، فَةَقةاُلوا: وَ ْن َكْدبِ  اَي َرُسةوَل اَّللَِّ
؟، فَةَقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ، َوِإْن َكةاَن َ ةرََي َيْسةَدى َ لَةى ِإْن َكاَن َ رََي َيْسَدى َ َلى َوَلِ ِه ِعةغَ :”َهَذا يف َسِبيِل اَّللَِّ ارًا فَةُهةَو يف َسةِبيِل اَّللَِّ

، َوِإْن َكةاَن َيْسةَدى َ لَةى نَةْفِسةِه يُِدفَُّهةا فَةُهةَو يف َسةِبي ، َوِإْن َكةاَن َ ةرََي راَِيًف َوُمَفةاَ َرًة أَبَةَوْيِن َشْيَخْاِ َكِب َْيِن فَةُهَو يف َسةِبيِل اَّللَِّ ِل اَّللَِّ
 (. رواه الط اِن يف الث ثة ور ال الكب  ر ال الصحيح)اَليثمي يف اجملمع وقال: ”. َسِبيِل الشَّْيطَانِ  فَةُهَو يف 
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يةةتلخع ممةةا سةةب  أن ضةةابط الشةةهادة هةةو النيةةة؛ فقةة  يكةةون يف الظةةاهر جماهةة ا يف سةةبيل هللا ومصةة ه  هةةنم  أيهــا املمــل و :
  ؛فة  يقةال لةه شةهي فمةات يَلة ن  ن  ليةه اْلة ار دارًا ليسةرق فاهنةوالدياذ يهلل؛ وكذلك من َيوت بسبب مدصية كمةن د ةل 

ابن تيمية:  ن ر ل ركب البحر للتجارة فغرق فهل مات شهيً ا؟ أ اب: ندةم  اامانوق  سئل  من الح . ملر وكذلك امليتة حب
هةا احتمةةال السة مة واَلةة ك مةات شةهيً ا إذا   يكةةن  اعةيكا بركوبةه، وقةةال يف موضةع آ ةةر: ومةن أراد سةلوك طريةة  يسةتوه في

 أ . ها. و ب  ليه الكَ  ن سلوكها، فإن   يكَ فيكون أ ان  لى نفسه ف  يكون شهي ً 
 فم ار األمر  لى النية، فق  يكون يف الظاهر يف سبيل هللا ويف الباطن غرضه ال نيا أو منصب أو  اه أو غ  ذلك.

 الشهداء  ومنازل : كراماتثالثالعنصر ال
أسةوق لكةم ولكةل شةهي   لةى أرض الةوطن  ة ة فوةائل وكرامةات  ةع هللا هبةا الشةه اف األبةرار، والةيت يتمة  كةل  :عباد هللا

 واح  منا الشهادة  لى أثرها؛ كما مت  ذلك الرسول على هللا  ليه وسلم وعحابته الكران!!
لى هللا  ليةةه وسةةلم بدوةةاً منهةةا يف ح يثةةه وقةة  مجةةع الرسةةول عةةإن مثةةرات الشةةهادة وكرامةةات الشةةه اف كثةة ة يف الةة نيا واآل ةةرة، 

لِلشَِّهيِ  ِ ْنةَ  هللِا ِسةتُّ ِ َصةالر :  "َدِن اْلِمْقَ اِن ْبِن َمْدِ ه َكِرَب ، َ ْن َرُسوِل هللِا َعلَّى هللا َ لْيِه وَسلََّم قَاَل :فالنبوه الشريَ؛ 
َدةةةر ِمةةْن َدِمةةِه ، َويةُةةَرى َمْقَدةة َ  ُه ِمةةَن اْْلَنَّةةِة ، َوجُيَةةاُر ِمةةْن َ ةةَذاِب اْلَقةةْ ِ ، َوأَيَْمةةُن ِمةةَن اْلَفةةحَِ  اأَلْكةةَ ِ ، َوحُيَلَّةةى ُحلَّةةَة يَةْغِفةةُر لَةةُه يف َأوَِّل ُدفةْ

 .(أت  وابن ما ة والَتمذه وعححه). "اِاَيَاِن ، َويُةَحوَُّي ِمَن اْهُوِر اْلِدِا ، َوُيَشفَُّع يف َسْبِدَا ِإْنَساً  ِمْن أَقَارِِبِه.
قةال تدةاىل: } َوالَ تَةُقولُةوا ِلَمةْن يُةْقتَةُل يف َسةِبيِل اَّللَِّ أَْمةَوات    : احلياة بعد االستشهاد مباشرة :والكرامات من هذه الفضائلو 

َََْسنَبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ 154) البقرة:  {َبْل َأْحَياف  َوَلِكْن اَل َتْشُدُرونَ   أَْمَواًًت َبْل َأْحَياف  ِ ْنَ  َرهبِيِْم (، وقال تداىل: } َوالَ 
، ج هةم اال تبةار الةواقدي يف دنيةا النةاس ( . وهذه هي عفة اهياة األوىل فهم أحياف أوالً هبذا 169يُةْرَزُقوَن { ) آل  مران : 

درون ( ألن كنه هذه اهياة ، وحسبنا إ بار هللا تداىل به ) أحياف ولكن ال تشهبم ي تبار آ ر ال ن ره  ن كنههأحياف  ن  ر 
شةه وا ، ويكفنةون يف ثيةاهبم الةيت استمةن ج ال يغسةلون كمةا يغسةل املةوتى، و بشرى القاعر احمل ود لكنهم أحياففوق إدراكنا ال

 . م بد  أحياف، وثياهبم يف األرض ثياهبم يف الق  ألهن؛ وهم أطهار  ا فيهم من حياةفيها فالغسل تطه  للجس  
روى مالةةك  ةةن  بةة  قاعةةرة  لةةى الةةروح فقةةط ؛ بةةل تشةةمل حيةةاة األ سةةاد وحفظهةةا مةةن التركةةل والدفةةن؛ فقةة   واهيةةاة ليسةةت

الةةرتن بةةن أج عدصةةدة ) أنةةه بلغةةه أن  مةةرو بةةن اْلمةةوح ، و بةة  هللا بةةن  مةةرو األنصةةاريا ج السةةلميا كةةا  قةة  حفةةر السةةيل 
ا ممن استشه  يون أح  فحفةر  نهمةا ليغة ا مةن مكاهنمةا فو ة ا   ق مها ، وكان ق مها مما يلي السيل وكا  يف ق  واح  ، ومه

يتغةة ا كأهنمةةا مةةاًت يألمةةس ، وكةةان أحةة مها قةة   ةةرح فوضةةع يةة ه  لةةى  رحةةه فةة فن وهةةو كةةذلك فأميطةةت يةة ه  ةةن  رحةةه ج 
طلحةةة أرسةةلت فر دةةت كمةةا كانةةت ، وكةةان بةةا أحةة  وبةةا يةةون حفةةر  نهمةةا سةةت وأربدةةون سةةنة ( . وروى الةةذهد أن ) أي 

 رضي هللا  نه غحا يف البحر فمات ، فطلبوا  حيرة ي فنونه فيها فلم يق روا  ليها إال بد  سبدة أاين وما تغ  (.
 ريح املمك :   يحيوم القيامهللا اللو  لو  الدم والر من يكلم يف سبيل هللا أييت أ  : ومنها
ُ سلم: " على هللا  ليه و  رسول هللا : قالقالأج هريرة رضي هللا  نه فدن  َوالَِّذه نَةْفِسةي بِيَةِ ِه اَل ُيْكلَةُم َأَحة   يف َسةِبيِل اَّللَِّ َواَّللَّ

 .(" )البخاره .ِإالَّ َ اَف يَةْوَن اْلِقَياَمِة َواللَّْوُن َلْوُن ال َِّن َوالريِيُح رِيُح اْلِمْسكِ  ؛أَْ َلُم ِ َْن ُيْكَلُم يف َسِبيِلهِ 



 (6) 

أ ري البخاره يف ) الصحيح ( أن أن حارثه أتت الند عةلى هللا  ليةه وسةلم فق  على : الشهيد يف الفردوس األأ  : ومنها
ُثِ  َ ةةْن َحارِثَةةةَ  :"فقالةةت َةة ِي َُ فَةةِإْن َكةةاَن يف اْْلَنَّةةِة َعةةَ ُْت َوِإْن َكةةاَن َغةةْ َ  ؛وََكةةاَن قُتِةةَل يَةةةْوَن بَةةْ رر َأَعةةابَُه َسةةْهم  َغةةْرب   ؟اَي نَةةِدَّ اَّللَِّ َأاَل 

َا ِ َنان  يف اْْلَنَّةِ  :قَالَ  .َك اْ تَةَهْ ُت َ َلْيِه يف اْلُبَكافِ َذلِ   ."َوِإنَّ ابْةَنِك َأَعاَب اْلِفْرَدْوَس اأْلَْ َلى ؛اَي أُنَّ َحارِثََة ِإهنَّ
ثةة  ةرض  لةي أول ث  أج هريرة قال: قال على هللا  ليه وسلم:"  نروى الَتمذه بل إن الشهي  هو أول من ي  ل اْلنة؛ 

يةة  لون اْلنةةة، وأول ث ثةةة يةة  لون النةةار، فأمةةا أول ث ثةةة يةة  لون اْلنةةة فالشةةهي  و بةة  مملةةوك أحسةةن  بةةادة ربةةه، ونصةةح 
 .(ح يأ حسن وقال:)."اه يأ  .لسي ه، و فيَ متدفَ ذو  يال

ُ َ ْنُه قَالَ ف :املالئكهللا تظل الشهيد أبجنحتها  أ  :ومنها ُ َ َلْيةِه َوَسةلََّم َوقَةْ  ِ يَف  :"َدْن َ اِبرر َرِضَي اَّللَّ ِبَِِج ِإىَل النَّةِدِي َعةلَّى اَّللَّ
َُ َ ْن َوْ ِهِه فَةنَةَهاِن قَةْوِمي ؛ُمثِيَل ِبِه َوُوِضَع َبْاَ َيَ ْيهِ   ؛ابْةَنُة َ ْمررو َأْو ُأْ ةُت َ ْمةررو :َفَسِمَع َعْوَت َعاِئَحةر َفِقيلَ  ؛َفَذَهْبُت َأْكِش

 . (البخاره ومسلم ) ."َما زَاَلْت اْلَمَ ِئَكُة ُتِظلُُّه ِبَِْ ِنَحِتَها ؛ اَل تَةْبِكيِ َ تَةْبِكي َأوْ  :فَةَقالَ 
 الشهداء ال يفتنو  يف القبور :  أ  :  ومنها

تق ن ح يأ املقة ان بةن مدة ه كةرب وفيةه " وجيةار مةن  ةذاب القة  ."، وأ ةري اهةاكم مةن حة يأ أج هريةرة رضةي هللا  نةه 
ليه وسلم أنه سأل   يل  ن هذه اآلية :  } َونُِفَ  يف الصُّوِر َفَصِدَ  َمْن يف السَّةَماَواِت َوَمةْن يف اأَلْرِض  ن الند على هللا  

 .ِإال َمْن َشاَف اَّللَُّ{، من الذين   يشأ هللا أن يصدقهم ؟ قال : هم شه اف هللا " ، ) وقال عحيح ااسناد و  ير اه( 
 ر أبمل القتل وسكرات املوت :  الشهيد ال يشعأ  :  ومنها

روى الَتمذه وغ ه من ح يأ أج هريرة رضي هللا  نه قةال : قةال رسةول هللا عةلى هللا  ليةه وسةلم :  " مةا جية  الشةهي  مةن 
مس القتل إال كما جي  أح كم من مس القرعة" )وقال : هذا ح يأ حسن عحيح غريب( ، وكان  لي حيض  لى القتال 

 قتلوا متوتوا ، والذه نفسي بي ه أللَ ضربة يلسيَ أهون من موت  لى فراش .(ويقول : ) إن   ت
 أرواح الشهداء يف جوف طري خضر :  أ  :  ومنها

َََْسةنَبَّ  روى مسلم يف عةحيحه مةن حة يأ مسةروق قةال : سةألنا  بة  هللا بةن مسةدود رضةي هللا  نةه  ةن هةذه اآليةة : } َوالَ 
اَّللَِّ أَْمَواًًت َبْل َأْحَياف  ِ ْنَ  َرهبِيِْم يُةْرَزُقوَن { . قال : أما أ  ق  سألنا  ن ذلك فقال : ) أرواحهةم يف  ةوف  الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيلِ 

ط   ور َلا قناديل مدلقة يلدةرش ، تسةرح مةن اْلنةة حيةأ شةافت ، ج أتوه إىل تلةك القناديةل ..  . اهة يأ.  قةال ابةن 
لشه اف يف ألطَ األ ساد وهةو الطة  ، امللةون ِبلطةَ األلةوان وهةو اخلوةرة ، أيوه إىل ألطةَ  دل هللا أرواح ا " النحاس :

اْلمةادات وهةي القناديةل املنةورة واملفرحةة يف هةل  ةرش اللطيةَ الةةرحيم لتكمةل َلةا لةذة الندةيم يف  ةوار الةرب الكةر  ، فكيةةَ 
 ".شمرون و ليه فليجته  اجملاه ون. ليشمر امليظن أهنا هصورة ، ك  وهللا إن هذا َلو الفوز الدظيم ملثل هذا ف

 ..... ة األنبياف، ونسأل هللا أن يرزقنا  يش السد اف، وميتة الشه اف، ومرافقهذه هى كرامات الشه اف وفوائلهم
 وأقم الصالة،،،،                                         الدعاء........                  
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