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 عناصر الخطبة:
 رحلة اإلسراء والمعراجمشاهد منزلة الشهداء في ضوء : العنصر األول

 عند الله في اآلخرة الشهداء ومنازل : كرامات نيلثاالعنصر ا
 رحلة اإلسراء والمعراج مشاهد حق الوطن في ضوء:  ثالعنصر الثال

 وضــــــــــوعـــالم
كتابه يف  القائل  العاملني  رب  هلل  َرّبِِِْم  الكرمي:  احلمد  ِعْنَد  َأْحَياٌء  َبْل  َأْمَواًتا  اَّللَِّ  َسِبيِل  يف  قُِتُلوا  الَِّذيَن  ََتَْسََبَّ  }َوالَ 

 :أما بعد  .ا عبده ورسولهوأشهد أن حممدا  وحده ال شريك له إال هللا هوأشهد أن ال إل.(169يـُْرزَُقوَن{)آل عمران:
 منزلة الشهداء في ضوء مشاهد رحلة اإلسراء والمعراج: العنصر األول

لهه: إن منزلــا الاــهان  مــن أعلــ  املنــازل عنــد هللا هعــاول وقــد شــاهد رســولنا دــل  هللا عليــه وســلم ماــاهد   عباد ال
راج ل هذه املااهد كانت مبثابا رسائل هلذه األمال ومــن بــني هــذه املاــاهد ل ماــهد ر يــا عديد  يف رحلا اإلسراء واملع

ُدوَن يف الاهداء واجملاهدين يف سبيل هللا هعاول ففي حديث اإلسراء الطويل : "  فأَه  عل  َقوٍم يَزرُعوَن يف يــوٍمو وَصدــُ
ُدوَن يف ســبيِل هللِاو ُه ــاَعُ  هلــَُُم يوٍمو ُكلَّما َحَدُدوا عاَن َكما كان ! فقال: اي ِجربائِيُل   ! َمْن هؤالِء؟ قال: هــؤالِء املُهاهــِ

 " ) البيهقي يف نالئل النبو  (. احلسَنُا ِبسْبِعمائِا ِضْعٍ و وما أنـَْفُقوا من َشيٍء فـَُهَو ُُيِلُفُه.
ِدِه  ا فقــال: "الاــهان  مقســما  هكــرار تمــىهــذا املاــهد العجــيم جعــل نبــيكم دــل  هللا عليــه وســلم ي ــَ ي بِي َوالــَِّذن نـَْفســِ

." ) متفــع عليــه (. قــال ابــن بطــال:" ُثَّ ُأْحيـَـا ُثَّ أُقْـتـَـُل ُثَّ ُأْحيـَـا ُثَّ أُقْـتـَـُل ُثَّ ُأْحيـَـا ُثَّ أُقْـتـَـلُ  لَلَوِنْنُت َأِّنِ أُقْـَتُل يف َسِبيِل اَّللَِّ 
متناهــا نون هاهــاو وللــك لرفيــ، نرجتهــاو   -م دل  هللا عليــه وســل  -فيه ف ل الاهان  عل  سائر أعمال الرب ألنه   

وكراما أهلها ألن الاهداء أحياء عند رّبــم يرزقــونو وللــك وهللا أعلــم لســماحا أنفســهم ببــذل مههــتهم   مرضــا  هللا 
وإعــزاز نينــهو وحماربــا مــن حــانه وعــاناهو فهــازاهم دن عوضــهم مــن فقــد حيــا  الــدنيا الفانيــا احليــا  الدائمــا   الــدار 

 "أ.هقياو فكانت اجملازا  من حسن الطاعا.البا
نـَْيا ال رسول هللا دل  هللا عليه وسلمقال ق  أنسوعن   َ، ِإَو الــدع رعُه َأْن يـَْرجــِ ْاٌ َيســُ َد اَّللَِّ هــَ ٍد  ــَُوُت لــَُه ِعنــْ ْن َعبــْ ا مــِ :  " مــَ

نـَْيا َوَما ِفيَها ِإالَّ الاَِّهيدَ  ْن َف ْــ  لَوَأنَّ َلُه الدع َهاَن ِ ِلَما يـََرى مــِ َرى لِل الاــَّ رَّ ا ُأهــْ نـَْيا فـَيـُْقتـَـَل مــَ َ، ِإَو الــدع رعُه َأْن يـَْرجــِ  ".فَِإنَــُّه َيســُ
نـَْيا َوَلُه َما َعَل  اأْلَْرِض ِمْن النيب دل  هللا عليه وسلم قال  أن  وعنه أي اا : " َما َأَحٌد َيْدُهُل اْْلَنََّا صُِبع َأْن يـَْرِجَ، ِإَو الدع
نـَْيا فـَيـُْقَتَل َعْاَر َمرَّاتٍ َشْيٍء ِإالَّ   . )أهرجهما البخارن( . ". ِلَما يـََرى ِمْن اْلَكَراَماِ  الاَِّهيُد يـََتَمىَّ َأْن يـَْرِجَ، ِإَو الدع

الرجــوإ إو الــدنيا ليقتــل يف ســبيل  -والد جابر رضي هللا عنهما والذن استاهد يف هزو  أحــد   -ولذلك متى عبدهللا  
اِبرِ ل ملا يراه من النعيم! فعــن هللا مر  أهرى وُل :  بــْنِ  جــَ ِد هللِا يـَقــُ ٍد و " َعبــْ ْوَم ُأحــُ َراٍم يـــَ ِرو بــِْن حــَ ُد هللِا بــُْن َعمــْ ا قُتـِـَل َعبــْ َلمــَّ
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َرَك  هللِا و اْسُتْاِهَد َأِب و َوهَـ : اَي َرُسولَ َكِسراا ؟ قَالَ : اَي َجاِبُر و َما ِل َأرَاَك ُمنْ   هللا َعلْيِه وَسلََّم فـََقالَ َلِقَيِِن َرُسوُل هللِا َدلَّ 
دا ِعَياالا َوَنيـْناا و قَالَ  ُ َأحــَ ا َكلــََّم اَّللَّ وَل هللِا و قــَاَل : مــَ ُ بــِِه َأَ َك ؟ قــَاَل : بـَلـَـ  اَي َرســُ َي اَّللَّ ُرَك مبَا َلقــِ ْن ا قَــ : َأَفالَ أَُباِِ طع ِإالَّ مــِ

او  َم َأَ َك ِكَفاحــا اٍبو وََكلــَّ ِدنَورَاِء ِحهــَ اَل: اَي َعبــْ َكو قــَاَل: اَي َربِِ َُتِْييــِِن و متََــ فـَقــَ اا نَّ َعلــَيَّ ُأْعطــِ ــَ ُل ِفيــَك َينِي اَل و فَأُقْـتــَ و فـَقــَ
َها الَ يـَْرِجُعوَنو قَاَل: اَي َربِِ : ِإنَُّه َسَبَع ِمِنِِ َأّنَُّ الرَّبع ُسْبَحانَهُ  ُ هـََعاَو : فَأَنـَْزَل و قَالَ ْبِلْغ َمْن َورَاِئيو فَأَ ْم ِإلَيـْ : }َوالَ ََتَْسََبَّ اَّللَّ

 ابن ماجا والرتمذن وحسنه(.)الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل هللِا َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرّبِِِْم يـُْرزَُقوَن{.
فعــن وهتمــِن الاــهان  بدــدة وبنيــا هالدــال فينبغــي أن هســأل هللا الاــهان  وه ــحي بنفســك وأهلــك مــن أجــل هللا و 

ْدةٍ  -دل  هللا عليه وســلم   -قال:    -رضي هللا عنه-ل بن حني سه َهاَنَ  ِبدــِ َأَل اَّللََّ الاــَّ ْن ســَ ُ َمنـَـاِزَل  ل " مــَ بـَلَّغـَـُه اَّللَّ
اــهان  بدــدة أعطــي مــن : أنــه إلا ســأل اليقول اإلمام النوون:" معناهَوِإْن َماَت َعَل  ِفَراِشِه " ) مسلم (و   ل  الاعَهَداءِ 

 (.". )شرح مسلم: استحباب سؤال الاهان  و واستحباب نيا اخلا . وإن كان عل  فراشه . وفيه ثواب الاهداءو
ِِن شــهاَن ا يف ســبيِلَك و واجعــْل مــوِس يف بلــَِد رســوِلَك  "رضــَي هللاُ عنــُه يقــول يف نعائــه : لــذلك كــان عمــرُ   -اللهــمَّ ارزقــْ

 يف اللهــم قــتالا  "عــن حفدــا قالــت : رعــت عمــر يقــول : ويف روايــا للطــرباّن ) البخــارن (و ".-دــل  هللا عليــه وســلم 
عــن عــو  . ويف فتح البــارن:" ببلد نبيك . قالت فقلت : وأىن يكون هذا ؟ قال: أيس به هللا إلا شاء " سبيلك ووفا ا 

  بــن مالــك أنــه رأى ر اي فيهــا أن عمــر شــهيد مستاــهدو فقــال ملــا قدــها عليــه أىن ِل  لاــهان  وأ  بــني  هــراّن جزيــر 
 ". العرب لست أهزو والناس حوِل ُث قال: بل  أيس ّبا هللا إن شاء 

  .-دل  هللا عليه وسلم -واستهاب هللا نعاءه ورزقه هللا الاهان  ونفن جبوار املدطفي 
 الشهداء ومنازل : كرامات نيالعنصر الثا

هللا ّبــا الاــهداء األبــرارو  أسوة لكم ولكل شهيد علــ  أرض الــودن عــد  ف ــائل وكرامــات هــ  هعالوا  :عباد الله
 واليت يتمِن كل واحد منا الاهان  عل  أثرهال كما متى للك الرسول دل  هللا عليه وسلم ودحابته الكرام!!

ا وقــد  ــ،إن مثرات الاهان  وكرامات الاهداء كثا  يف الدنيا واآلهر و   احلــديثمنهــا يف  دــل  هللا عليــه وســلم بع ــا
هِ  "ِم ْبِن َمْعِدن َكِرَب و َعْن َرُسوِل هللِا َدلَّ  هللا َعلْيِه وَسلََّم قــَاَل :َعِن اْلِمْقَداالاري ل ف الٍ لِلاــَّ تع ِهدــَ َد هللِا ســِ : يِد ِعنــْ
نَ و َوأيَْ ُُيَاُر ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ و َويـَُرى َمْقَعَدُه ِمَن اْْلَنَِّا و وَ  َأوَِّل ُنفْـَعٍا ِمْن َنِمهِ يـَْغِفُر َلُه يف  ُن مــِ رَبِو َوُصَلــَّ  ُحلــََّا  مــَ زَِإ اأَلكــْ اْلفــَ

 .(ابن ماجا والرتمذن ودححه)."و َوُيَافَُّ، يف َسْبِعنَي ِإْنَسا ا ِمْن َأقَارِِبِه.احْلُوِر اْلِعنيِ و َويـَُزوَُّج ِمَن اإِل َانِ 
وا ِلَمْن يـُْقَتُل قال هعاو: } َوالَ هـَُقولُ   : الحياة بعد االستشهاد مباشرة :ومن هذه الفضائل والكرامات

 (154) البقر :  {يف َسِبيِل اَّللَِّ َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن الَ َهْاُعُرونَ 
 :  ريح المسك  يحمن يكلم في سبيل الله يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والرأن : ومنها

ِبيِل دل  هللا عليه وسلم:  رسول هللا : قالأِب هرير  رضي هللا عنه قالفعن  ٌد يف ســَ ي بِيـَـِدِه اَل ُيْكلـَـُم َأحــَ " َوالَــِّذن نـَْفســِ
ُ َأْعَلُم مبَْن ُيْكَلُم يف َسِبيِلهِ  ِم َوالِرِيُح رِيُح اْلِمْسكِ  لاَّللَِّ َواَّللَّ  ." )البخارن( .ِإالَّ َجاَء يـَْوَم اْلِقَياَمِا َواللَّْوُن َلْوُن الدَّ
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اَي  :"دــل  هللا عليــه وســلم فقالــته أن أم حارثه أهتــ  البخارن ففي الشهيد في الفردوس األعلى :أن : ومنها
ْن َحارِثــَاَ  ُثِِن عــَ ْهٌم هـَـْربٌ  ؟َنيبَّ اَّللَِّ َأاَل َتــَُدِِ ابَُه ســَ ْوَم بــَْدٍر َأدــَ اَن قُتـِـَل يـــَ اَن هـَـْاَ َللــَِك  لوَكــَ رَبُْت َوِإْن كــَ اَن يف اْْلَنــَِّا دــَ فــَِإْن كــَ

َا ِجَناٌن يف اْْلَنَّاِ  :قَالَ  .اْجتَـَهْدُت َعَلْيِه يف اْلُبَكاءِ   َوِإنَّ ابـَْنِك َأَداَب اْلِفْرَنْوَس اأْلَْعَل ." لاَي أُمَّ َحارِثََا ِإّنَّ
لََّم  :"ْن َجاِبٍر قَالَ عَ ف :المالئكة تظل الشهيد بأجنحتها  أن :ومنها ِه َوســَ ُ َعَليــْ لَّ  اَّللَّ ِجيَء دَِِب ِإَو النَّيبِِ دــَ

ْوِمي  لَوَقْد ُمثَِِل ِبِه َوُوِضَ، َبنْيَ َيَدْيهِ  اّن قـــَ ِه فـَنَـهــَ ْن َوْجهــِ اِئَحٍا َفِقيــلَ  لَفَذَهْبُت َأْكِاُ  عــَ ْوَت دــَ ِمَ، دــَ ٍرو َأْو  :َفســَ ابـْنـَـُا َعمــْ
 . (البخارن ومسلم ) ."َما زَاَلْت اْلَماَلِئَكُا ُهِجلعُه دَِْجِنَحِتَها لِلَ هـَْبِكي َأْو اَل هـَْبِكي :فـََقالَ  لُأْهُت َعْمٍرو

هقــدم حــديث املقــدام بــن معــدن كــرب وفيــه " وُيــار مــن وقــد الشهداء ال يفتنون في القبور :  أن :  ومنها
هللا عنه عن النيب دل  هللا عليه وسلم أنه سأل جربيل عن  عذاب القرب ."و وأهرج احلاكم من حديث أِب هرير  رضي

اَء اَّللَُّ{و مــن الــذين ِل ْن شــَ ْن يف اأَلْرِض ِإال مــَ َماَواِت َومــَ ْن يف الســَّ  ياــأ هللا أن هذه اآليا :  } َونُِفَخ يف الدعوِر َفَدِعَع مــَ
 .ه( يدعقهم ؟ قال : هم شهداء هللا " و ) وقال دحيح اإلسنان وِل ُيرجا

روى الرتمذن وهــاه مــن حــديث أِب هريــر  الشهيد ال يشعر بألم القتل وسكرات الموت :  أن :  ومنها
رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا دل  هللا عليه وسلم :  " ما ُيد الاهيد مــن مــس القتــل إال كمــا ُيــد أحــدكم مــن 

عل  القتال ويقول : ) إن ِل هقتلوا متوهوا مس القردا" )وقال : هذا حديث حسن دحيح هريب( و وكان علي صض 
 . و والذن نفسي بيده ألل  ضربا  لسي  أهون من موت عل  فراش (

 .واليت رأن نبينا بع ها يف رحلا اإلسراء لعند هللا يف الدنيا واآلهر  وف ائلهم ومنازهلم هذه ه  كرامات الاهداء 
 راء والمعراجحق الوطن في ضوء مشاهد رحلة اإلس:  العنصر الثالث
لههه: بههاد ال مــا مــن هــذه لل َتــذير  ملعــراج رســائل وإشــاراتااإلســراء و يف رحلــا  رســولنان املاــاهد الــيت رآهــا إ ع

 ل ألّنا أمراض اجتماعيا هــدمِِرهذه اآلفات االحنرافاتل حيث كانت العقو ت الاديد  املنفر و فيحذِِر النيب األما من
 :كر ثالثا مااهد هتعلع حبع الودن واجملتم، الذن نعيش فيهبذ  هنا أكتفيو ل الفرن واجملتم،و الودن 

ملــا عــُرَِج ِب ســول هللا "دــل  هللا عليــه وســلم": فعــن أنــس ـ رضــي هللا عنــه ـ قــال: قــال ر   أوًلا: رؤية أهل الغيبة :
مــررت بقــوم هلــم أ فــار مــن حنــاس ُيماــون وجــوههم ودــدورهمو فقلــت: مــن هــؤالء اي جربيــل؟و قــال: هــؤالء الــذين 

ل وهــي حمرمــا  لكتــاب والســنال لكــرك أهــاك يف هيابــه مبــا يكــره  والغيبــا :ل  "ن حلوم الِناس ويقعون يف أعراضــهمكلو أي
وا اَّللََّ قــال هعــاو: }  وُه َواهَـّقــُ ا َفَكرِْهُتمــُ ــا ت َم َأِهيــِه َميـْ َل حلــَْ دُُكْم َأْن أيَْكــُ بع َأحــَ ا َأصــُِ ُكْم بـَْع ــا ْب بـَْع ــُ وَّ  ِإنَّ اَّللََّ َواَل يـَْغتــَ ــَ اٌب  هـ

ا اْلِغيبـَـُا ؟ قــَالُ (  12رَِحيٌم{ . )احلهرات:   لََّم قــَاَل :ر أَهــَْدُروَن مــَ ِه َوســَ ُ َعَليــْ لَّ  اَّللَّ وا: . وَعْن َأِب ُهَريـَْرَ  ل َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ دــَ
ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم . قَاَل: ِلْكُرَك َأَهاَك مبَا َيْكَرُه . ِقيــَل: َأفـََرأَيــْتَ  وُل اَّللَّ ا هـَقــُ اَن ِفيــِه مــَ ا َأقــُوُل؟ قــَاَل: ِإْن كــَ ي مــَ اَن يف َأهــِ  ِإْن كــَ

َتُه ل َوِإْن َِلْ َيُكْن ِفيِه فـََقْد َّبَتَُّه ر . ) مسلم ( . ْرز  األســلمِي قــال: قــال رســول هللا دــِل  هللا عليــه  فـََقْد اْهتَـبـْ وعــن أِب بـــَ



  (4  ) 

انِِهو وَ  َن بِِلســَ ِن اهَـّبـَـَ، وسِلم: ر اَي َمْعَاَر َمْن آمــَ ُِِْمو فَِإنَــُّه مــَ ْورَا ِلِمنَيو َواَل هـَتَِّبعــُوا عــَ ْلبـَـُه: اَل هـَْغتـَـابُوا اْلُمســْ َِلْ يــَْدُهِل اإْلِ ــَاُن قـَ
ُ َعْورََهُه يـَْفَ ْحُه يف بـَْيِتِه ر . )أبو ناون وابن حبِ  ُ َعْورََهُهو َوَمْن يـَتَِّبِ، اَّللَّ ُِِْم يـَتَِّب، اَّللَّ  حه ( .ان ودحِ َعْورَا

وكف  هذه الفعلا قبحاا أن داحبها كالذ ب ال يكان يق، إال علــ  املســتقذرات واملنتنــات واملســتقبحات لوقــاا وعرفــااو 
 أتكل النار احلطب . االيت أتكل احلسنات كم لوهذه رسالا قويا للما بتحرمي هذه اآلفا بل وشرعاا.

لََّم : رَأَيــُت لَيلــَا ُأســرَن ِب :  ُدٍب قــَالَ َعْن َرَُرَ  بــِْن ُجنْــ ف ثانًيا: رؤية أهل الربا : ِه َوســَ ُ َعَليــْ لَّ  اَّللَّ قــَاَل نــَيبع اَّللَِّ دــَ
 ( .  بسند دحيح  " . ) أمحد هذا؟ فِقيَل ِل: آِكُل الرِِ رَُجالا َيسَبُح يف َّنٍر ويُلَقُم احِلهارَ و فَسأَلُت: ما 

ُ اْلبَـْيَ، َوَحرََّم الرَِِ  { ]البقر :  هعاو: يف قولهقد حِرم الر ل  –عز وجل  –اهلل  ف [و ويقول هعاو: } اَي 275} َوَأَحلَّ اَّللَّ
ْؤِمِننَي ل فـَـِإْن َِلْ هـَْفَعلُــ  ْن الــرَِِ  ِإْن ُكنــُتْم مــُ َي مــِ ا بَقــِ وا اَّللََّ َوَلُروا مــَ ا الــَِّذيَن آَمنــُوا اهَـّقــُ ولِ أَيـعهــَ ْن اَّللَِّ َوَرســُ ْرٍب مــِ َ ِه { وا فـَـْأَلنُوا حبــِ

وُل  –رضي هللا عنه  –وَعْن َجاِبٍر  [و فهذا وعيد شديد ملَن ِل يَنتِه عن الرِِ .279 – 278]البقر :   َن َرســُ قــَاَل : ر َلعــَ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم آِكَل الرَِِ  َوُمؤِْكَلُه وََكاهَِبُه َوَشاِهَدْيِه َوقَاَل: ُهْم َسَواٌء “.)مسلم  . (اَّللَِّ َدلَّ  اَّللَّ

كم والر ل وما أكثر درة أكل الر  يف هذا الزمانل واعلموا أن آِكل الر  َملعونو واللعَنُا: هي الطرن ِمن رمحا هللا فإاي
وأْكل احلاللو والُبعد عن أكل احلــَرامو والُبعــد عــن التعامــل  لــر   –سبحانه وهعاو  –فعلينا بتقوى هللا   –عز وجل    –

 اقبه الوهيما .و ا من آفا الر  وعهل وهذه أي اا رسالا قويا للما وَتذير هعاو. الذن ُيطَرن آِكُله من رمحا هللا
ها َوهَو يريــُد أن ُثَّ مرَّ عل  رجٍل قد  َ، حزماا عجيماا ال يستطيُ، محلَ "  :احلديثففي    رؤية أهل األمانة:ثالًثا: 

  ." َوهَو يزيُد علْيهال لْيِه أمانٌا ال يستطيُ، أناَءهاقاَل: اي جربيُل ما هذا؟ قاَل: هذا رجٌل من أمَِّتَك ع. يزيَد علْيها
كل واحد منكم اسرتعاه هللا عل  رعيا أو عمل فهــو يف رقبتــه أمانــا ُيســأل عنهــا فهذه رسالا قويا لكل أفران الودنل ف

يف يــد الق ــا و واحلــع يد الزعماءو والدين أمانا يف يد العلماءو والعــدل أمانــا أب أمانا يف  و أمام هللا يوم القياماو فالاع
ــد الاــهو  ــد ا،ــامنيو والدــدة أمانــا يف ي ــاءأمانــا يف ي ــد األدب ــد األســتالو نو واملرضــ  أمانــا يف ي ــذ أمانــا يف ي و والتلمي

َؤنِِ الــَِّذن  ْليـــُ واملدــلون أمانــا يف يــد العــاملني  ملســهدو والولــد أمانــا يف يــد أبيــهو والــودن أمانــا يف عنــع اْلميــ،و أال "فـَ
{و فبــانر بــذلك اي عبــدهللا حــيف ال هقــ، يف زمــر  اخلــائنني وَتمــل األمانــا علــ  283َمانـََتُه َوْليَـتَِّع اَّللََّ رَبَــُّه.}البقر :اْ متَُِن أَ 

لََّم:". ف عاهقــك يف اآلهــر  حــيف هؤنيهــا لدــاحبها ِه َوســَ ُ َعَليــْ لَّ  اَّللَّ وُل اَّللَِّ دــَ َر قـَـاَل: قـَـاَل َرســُ ْن ابـْـِن ُعمــَ ُ ِإَلا  ــَََ، ا عــَ َّللَّ
)متفــع عليــه(و فراجــ، نفســك وأن اأْلَوَِّلنَي َواآْلِهرِيَن يـَْوَم اْلِقَياَمِاو يـُْرَفُ، ِلُكلِِ َهاِنٍر ِلَواٌء فَيقاُل َهِذِه َهْدرَُ  ُفاَلِن بــِْن ُفاَلنٍ 

 األمانا قبل أن يرف، لواء هدركو فتف ح عل  املل أمام اخلالئع يوم القياما.
 ودالح البالن والعبان ننيا وأهرى . لوهاها رسائل هذكا وهوعيا للمال لبناء األودان وهكذا كانت هذه املااهد

 الشهداء، ومرافقة األنبياء . يرزقنا عيش السعداء، وميتةوأن  يحفظ وطننا؛ نسأل الله أن
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