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

ــن القــيمو يهــا قــفقةي ةليمــة،   ــنفد مــن الوــ م  املشــَته هــه هللا، واملتفوــل هــه هللا، واملــنو  ":  يقــهل اامــام اب م هــه هللا  قلــه هــذي ال
وأطومها وسقاها وكفاها وآواها، ود ع ةنها النقم، وأسبل ةليهــا وابــل الــنوم، ل هــه شــل وةــص يشــَتيها مــن قــاًبها ويبــذل لــ  ةه ــا   

 " أ.ه .  ومثنا  أال وهه اَنة   يها ماال ةعي رأت، وال أذن مسوت، وال قطر ةلى قلب بشر
 والوهض واملوهض. ةها إال واً ي ممن ةرف الثمن ،  إن  ال جيته  يف هذي الصفقة أو أن يكهن ممن يبتااَنة  إذا كان الثمن 

ْيِوُكمُ }، وهللا دةاان أن نستبشــر بقهل :هذا  ولي من هللا: قهة املؤمنهنأيها اا ُروا بِبـــَ [ أه: ا ــمنها أ ــا قــفقةي  111]التهبــة:  { َاْستَـْبشــِ
أن أً ا  اشَتى بواةة  أو ةقارا  أو دارا ، ل ةاد وقص بنفس  وأقذ يقلــب الــال، هــل هـُـا يف هــذي الصــفقة   له   راحبةي ال تَن ُّم بو ها،  

  . أما هذي  هي قفقةي مرحبةي راحبةوهل اشَتاها َّكثر من قيمتها  
ذا ك ًنللــة تــحوي ًــ يثا  وقــ  شــامع  يتمنــهن الشــهادة يف ســبيل  ملــا ْــا مــن هــذي املكانــة الوليمــة،  هــذا   ان الصحابة ر ــي هللا ةــنهمْو

ئكــة تلســل  ليســمى  امرأت  يف الهقت الذه دةا  ي  ال اةي للجهاد  يخري وهه جمنبي ليسقط شهي ا  يف سبيل هللا، لرياي النــب بيــ  املص
 . ) ابن ًبان الاكم وقحح (.بلسيل املصئكة

َمهاُت واألرضُ   لمقلى هللا ةلي  وسوهذا مثال آقر لطلب الشهادة،  في هحوة ب ر ، قاَل   ها الســَّ   ،ألقحابِِ  : " قهمــها إىل شنــَّةض ةر ــُ
م ، قــال: بــخض بــخض ،  قــاَل رســهُل   مهاُت واألرُض  قــال: نوــَ ها الســَّ هللِا ومــا   قــاَل ةمــرُي بــُن المــاِم األنصــارهُّ: ، رســهَل هللِا، شنــَّةي ةر ــُ

الَّ رشــاَ  أن َأكــهَن مــن َأهِلهــا   قــال:  إنَــَّك مــن َأهِلهــا . . .  ــ قرَي  ــراتض مــن  حيمُلَك ةَلى قهِل بخض بــخض  قــال: ال وهللِا ، رســهَل هللِا، إ
ُ  مــَن ا ا ًيــاةي طهيلــةي ،  رمــى مــا كــاَن موــَ لتَّمــِر ل قــاتـََلهم ًــَّتَّ  قرنِِ ،  جوَل أْيكُل مْنهنَّ. لَّ قال: لِئن أان ًييُت ًَّتَّ آكَل  ــراه هــِذِي إ ــَّ

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

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

ُ:  ،رُْمحض   .ابن ًبان (  [ )23]األًحاب:   ااية {....َلْيِ  ِمَن اْلُمْؤِمِنَع رَِشالي َقَ ُقها َما َةاَهُ وا اَّللََّ ةَ   } َ َنـَْحَل اَّللَّ
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وإذا كان هللا أنوم ةليك ابلصحة  هذا مثال لصحايب أةري رقص ل  يف ة م اخلروي ومع ذلك قري لطلــب الشــهادة، أال وهــه ةمــرو  
ــن اَمــهي ر ــي هللا ةنــ  كــان شــيخا  مــن األنصــار أةــري،  لمــا قــري النــب   بــ ر قــال لبنيــ  :    إىل هــحوة  -قــلى هللا ةليــ  وســلم    -ب

لمــا كــان يــهم أًــ    يف البقــا  وةــ م اخلــروي للقتــال ،  ةرشــ  ،  ــ ذن لــ     -قلى هللا ةلي  وســلم    -أقرشه  ) أه للقتال (  ذُكر للنب  
يف ة م اخلــروي للقتــال ،    -قلى هللا ةلي  وسلم    -قري الناس للجهاد ،  قال لبني  أقرشه  !!  قالها ل  : ق  رقص لك رسهل هللا  

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

َنــَّةَ  َْ َل ا َّتَّ َأْدقــُ ي بِيـَـِ ِي اَل أرشــُع ِإىَل َأْهلــِي ًــَ هُل اَّللَِّ    ، ـََهالَِّذه نـَْفســِ اَل َرســُ ُرو! اَل أَتلَّ َةلـَـى اَّللَِّ  ـَقــَ ُر بـْـُن اخْلَطَــّاِب: َ، َةمــْ اَل لــَُ  ُةمــَ   - ـَقــَ
ْن لــَْه  مَ "  :    -قــلى هللا ةليــ  وســلم   ُهْم مــَ نـْ ُر!  ـَـِإنَّ مــِ ص  َ، ُةمــَ َم َةلـَـى اَّللَِّ ألَبَــّريهــْ هِي  ــَُهُض يف   ،َأْقســَ َمــُ َْ ُرو بـْـُن ا ُهْم َةمــْ نـْ   " اَنــة بورشتــ مــِ
 .)قحيح ابن ًبان (  

ي  : "  نلرا ألن  ول الشهادة ةليم  قــ   ــش الشــهادة مقســما  قــالو ،  ليكن لكم الق وة يف نبيكم 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:"    .." ) متفــه ةليــ  (لَّ ُأ

 ناهــا دون هريهــا، وذلــك لر يــع درشتهــا، وكرامــة أهلهــا ألن الشــه ا  أًيــا   م  ادة ةلى سائر أةمال الرب ألن  قــلى هللا ةليــ  وســل الشه
ةن  رهبم يرزقهن، وذلــك وهللا أةلــم لســماًة أنفســهم ببــذل مهجــتهم ع مر ــاة هللا وإةــحاز دينــ ، وااربــة مــن ًــادي وةــاداي،  جــازاهم  

 "أ.ه،  كانت اجملازاة من ًسن الطاةة.َّن ةه هم من  ق  ًياة ال نيا الفانية الياة ال ائمة ع ال ار الباقية
رُّ  وةن  رْيي َيســُ َ  اَّللَِّ قــَ َع ِإىَل  أند بن مالك ر ي هللا ةن  قال قال رسهل هللا قلى هللا ةلي  وسلم :  " َما ِمْن َةْب ض َيــَُهُت لــَُ  ِةنــْ ُي َأْن يـَْرشــِ

َيا َوَما ِ يَها ِإالَّ الشَِّهي َ  نـْ نـَْيا َوَأنَّ لَُ  ال ُّ َهاَدةِ لِ    ال ُّ ِل الشــَّ ْن َ وــْ َرى مــِ َرى   َما يـــَ رَّة  ُأقــْ نـَْيا  ـَيُـْقتـَـَل مــَ َع ِإىَل الــ ُّ رُُّي َأْن يـَْرشــِ . ) متفــه  "  . َِإنَــُّ  َيســُ
َع ِإىَل الــ ُّنْـ   وةن ،  ةلي (  بُّ َأْن يـَْرشــِ َنــََّة حيــُِ َْ ــَ ي يــَْ ُقُل ا ا أًَ ا َةلـَـى  أند ر ي هللا ةنــ  ةــن النــب قــلى هللا ةليــ  وســلم قــال : " مــَ َيا َولــَُ  مــَ

نـَْيا  ـَيُـْقَتَل َةْشَر َمرَّاتض ِلَما يـََرى ِمنْ   ) البخاره(.  ".اْلَكَراَمِة  اأْلَْرِض ِمْن َشْي ض ِإالَّ الشَِّهيُ  يـََتَمشَّ َأْن يـَْرِشَع ِإىَل ال ُّ
إىل الــ نيا ليقتــل يف ســبيل هللا مــرة أقــرى   الرشــه     -وال  شابر ر ي هللا ةنهما والــذه استشــه  يف هــحوة أًــ    -ولذلك  ش ةب هللا 

اِبرِ ملا يراي من النوــيم!  وــن  هُل :   بـْـنِ  شــَ ِ  هللِا يـَقــُ ِ   "  َةبــْ لَّى هللا َةليــْ هُل هللِا قــَ ــُ ض ، لَِقيـَـهللِا َرســُ ْهَم أًُ َرامض يـــَ ِرو بـْـِن ًــَ ُ  هللِا بـْـُن َةمــْ ا قُتـِـَل َةبــْ َلمــَّ
رُ وَسلََّم  ـََقاَل : َ، َشاِبُر ، َما ِل   ُ  َأرَاَك ُمْنَكِسر ا   قَاَل : َ، َرُسهَل هللِا ، اْسُتْشِهَ  َأيب ، َوتـََرَك ِةيـَـاال  َوَديـْنــ ا ، قـَـاَل : َأ ـَـصَ أَُبشــِ  َي اَّللَّ َك ِبــَِا لَقــِ

ْن َورَ  ا قــَطُّ ِإالَّ مــِ ــَ   ُ أًَ ا َكلــََّم اَّللَّ هَل هللِا ، قـَـاَل : مــَ ِ ه ،  َــَنَّ  بـِـِ  َأاَبَك   قــَاَل : بـَلــَى َ، َرســُ اَل : َ، َةبــْ ا ،  ـَقــَ ابض ، وََكلــََّم َأاَبَك ِكَفاًــ  جــَ ًِ اِ  
َبَه   ْبَحانَُ  : ِإنَــُّ  ســَ اَل الــرَّبُّ ســُ تـَـُل ِ يــَك َةنِيـَـة  ،  ـَقــَ ا الَ يـَْرِشوــُهَن ، قـَـاَل : ،َ َةَليَّ ُأْةِطَك ، قَاَل : َ، َربِ  ُُتِْييــهللِا ،  َ ُقـْ هــَ هللاِ  َأ ــَُّْم ِإلَيـْ َربِ  ،    مــِ

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

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

: أنــ  إذا ســ ل الشــهادة بصــ ت أةطــي مــن  ــهاب الشــه ا  ، وإن كــان ةلــى  راشــ  . و يــ  :  ه:" مونــاي  يقــهل اامــام النــهو (،  ) مســلم  
 ". )شري مسلم (.استحباب سؤال الشهادة ، واستحباب نية اخلري . 

ِ  رســ   "ر ــَي هللاُ ةنــُ  يقــهل يف دةائــ  :  لــذلك كــان ةمــرُ  هللِا شــهاَدة  يف ســبيِلَك ، واشوــْل مــهِه يف بلــَ قــلى هللا ةليــ     -هِلَك  اللهــمَّ ارزقــْ
قالــت  اللهــم قــتص يف ســبيلك وو ــاة ببلــ  نبيــك .    "ةن ًفصة قالت : مسوت ةمــر يقــهل : ويف رواية للطربا  ) البخاره (، ".-وسلم 
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أى ر ،  يهـــا أن ةمـــر شـــهي   ةـــن ةـــهف بــن مالـــك أنـــ  ر . ويف  ـــتح البـــاره:"  : أيه بـــ  هللا إذا شــا  " قلــت : وأي يكـــهن هـــذا   قـــال
: بلــى أيه هبــا هللا إن  قــال،  قال ملا قصها ةليــ  أي ِل ابلشــهادة وأان بــع جهــرا  شحيــرة الوــرب لســت أهــحو والنــاس ًــهِل ل  ه مستش
 .-قلى هللا ةلي  وسلم -واستجاب هللا دةا ي ورزق  هللا الشهادة ود ن جبهار املصطفي  ".شا   

  الشهداءأنواع  العنصر الثاني:
ةلــى املــهت يف ااربــة الكفــار  قــط ، ولكــن شــه ا  أمــة   ةقتصــر م يف ســبيل هللا النــاس يوتقــ  أن الشــهادة كثــري مــن   أحبتي في الله:

هنُ  ةي: اْلَمْطوــُ َهَ اُ  َ ْســَ    امــ  قــلى هللا ةليــ  وســلم كثــريون،  فــي الــ ين املتفــه ةليــ  أن النــب قــلى هللا ةليــ  وســلم قــال: ط الشــُّ
بُ  ًِ ا َوةي  َواْلَمْبطُهُن  َواْلَلِرُت  َوقــَ بـْ َهَ اُ  ســَ لَّ.ط     وقــال رســهل هللا قــلى هللا ةليــ  وســلم: ط الشــُّ حَّ َوشــَ ِبيِل اَّللَِّ ةــَ ِهيُ  يف ســَ  اْــَْْ ِم  َوالشــَّ

ِهي ي  َواْلَمْبطُــ  ِب شــَ َنــْ َْ ُب َذاِت ا ًِ ا ِهي ي  َوقــَ ِهي ي  َواْللــَِرُت شــَ هُن شــَ : اْلَمْطوــُ ِبيِل اَّللَِّ ِل يف ســَ َهى اْلَقتــْ ِهي ي  َوالــَِّذه  هُن شَــ ســِ ِهي ي  َوالْــَِرُت شــَ
َْ ِم َشِهي ي  َواْلَمْرَأُة َ ُهُت جبُ  ْْ واملبطــهن كمــا يقــهل  النــهوه :    وابن ماش (  ْمعض َشِهي ي.ط  ) أقرش  مالك وأبه داود  والنسائيََيُهُت َُتَْت ا

ا. وقهلــ : املــرأة  ــهت جبمــع شــهي .  أه  ــهت ويف بطنهــا ولــ ، أل ــا    هه قــاًب دا  الــبطن. وقيــل: هــه الــذه َيــهت بــ ا  بطنــ  مطلقــ 
 ماتت مع شي  جممه   يها هري منفصل وهه المل.

وقــ  اشتمــع لنــا مــن الطــرت اَيــ ة أكثــر مــن ةشــرين قصــلة..   "  هذا وقصال الشهادة أكثر من هذي السبع، قــال الــا ن ابــن ًجــر:  
ةــن دابتــ ، واملائــ  يف البحــر الــذه يصــيب  القــي ، ومــن تــردى مــن ر وس    وذكر منهم: الل ي ، والشريه، والذه يفَتســ  الســبع، واخلــار

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

 )  تح الباره(.ـ   هأ.الشه ا .  
ْن قُ وي قل يف ذلك ال  ا  ةن  تـِـَل ُدوَن  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 يط) الَه َشهي ي قُِتَل ُدوَن َدِمِ   ه، وَمْن ِديِنِ   هَه َشهي ي  شــاَ  رشــلي  "  :َتمذه ًو
ُ ةَليِ  وسلََّم.  قاَل: ، رسهَل اَّللَِّ إىل رسهِل اَّللَِّ  ِ  مالــَكَ   :! أرأيَت إن شاَ  رشلي يريُ  أقَذ مــاِل  قــالَ  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
ِ   الذين يسهرون ليلهم يف ًراسة  وي قل يف ذلك أيوا اَنهد املرابطهن   ُ َةَليــْ لَّى اَّللَّ الهطن وال  ا  ةن  ومحاية منشآت   وق  ذكــرهم قــَ

َناِن اَل َ َسُُّهَما النَّاُر: َةْعي َبَكْت ِمْن َقْشَيِة اَّللَِّ   َوَةْعي اَبَتْت َُتُْرُس يف َسِبيِل َوَسلَّ   .( ط ) الَتمذه والطربا اَّللَِّ َم بقهل :ط َةيـْ
  نيا وااقرة موا .ويتحصل مما ذكر من هذي األًادين أن الشه ا   ص ة أنها : شهي  ال نيا  قط  وشهي  ااقرة  قط، وشهي  ال 

ى قـَـاَل:  رض مــن أهــراض الــ نيا ،   شهي  ال نيا وااقرة موا : هه الذه يقتل يف اَهاد يف سبيل هللا مقبص  هري م بر ال للــ  ْن َأيب ُمهســَ وــَ
َجاَةة  َويـَُقاتــُِل محَِ  ِل يـَُقاتــُِل شــَ ْن الرَّشــُ لََّم ةــَ ِ  َوســَ ُ َةَليــْ لَّى اَّللَّ هُل اَّللَِّ قــَ ِئَل َرســُ هُل اَّللَِّ  ســُ اَل َرســُ ِبيِل اَّللَِّ !  ـَقــَ يــَّة  َويـَُقاتــُِل رَِ،   َأهُّ َذلـِـَك يف ســَ

ُ َةَلْيِ  َوَسلََّم:" َمْن قَاَتَل لَِتُكهَن َكِلَمُة اَّللَِّ ِهَي اْلُوْلَيا  ـَُهَه يف سَ  ." )َقلَّى اَّللَّ  .( البخاره ِبيِل اَّللَِّ
اَهــاد لكــن قتالــ  كــان ر،  أو للــرض مــن أهــراض الــ نيا.. أه ف يكــن يف ســبيل هللا،  هــه يف  أمــا شــهي  الــ نيا  قــط:  هــه مــن قتــل يف  

ال نيا يوامل مواملة الشهي   ص يلسل وال يصلى ةلي ، وينتلري يف ااقرة ما يستحه من ةقهبة شحا  سه  قصــ ي وقبــن طهيتــ    هــه  
هَل هللا قــلى هللا ةليــ  وســلم  والويــاذ اب. .  أً  الثص ة الذين أول من تسور هبــم شهــنم  ُت َرســُ وــْ ُ  قــاَل: مسَِ َي هللاُ َةنــْ َرَة َر ــِ ْن َأيب ُهَريـــْ وــَ

ُ   ـَوَ  ِهَ ،  ـَـُ ِهَ بــِِ   ـََور  ـَـُ  نَِومــَ لي اْسُتشــْ ِ ، رَشــُ ِة َةَليــْ ْهَم الِقَيامــَ َى يـــَ ا  قـَـايـَُقهُل: »إن  َأو َل النــ اِس يـُْقوــَ َت ِ يهــَ ا َةِملــْ ا، قـَـاَل: َ مــَ ُت  َر ـَهــَ َل: قَاتـَلــْ
حِ  َر بــِِ  َ ســُ ْ  ِقيــَل، لُ  أُمــِ ًََّت َ اْسُتْشِهْ ُت، قَاَل: َكَذْبَت، َوَلِكن َك قَاتـَْلَت أَلْن يـَُقاَل َشِره ي،  ـَقــَ َي يف النــ اِر،  ِ يَك  َّت َ أُْلقــِ ِ  ًــَ َب َةلـَـَى َوْشهــِ
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َرْأُت ِ يــَك  َورَُشلي تـََول َم الِوْلَم َوَةل َمُ  َوقـََرَأ الُقْرآَن،  َُ ِهَ بِ  َم َوَةل ْمتـُـُ  َوقـــَ ُت الِولــْ ا  قـَـاَل: تـََول مــْ َت ِ يهــَ ِ ،  ـََور َ ُ  نَِوَمُ   ـََوَر ـََها، قَاَل: َ َما َةِملــْ
ِكن َك تـََول ْمَت الِوْلَم لِيُـَقاَل َةاِفي، َوقـََرْأَت الُقْرآَن لِيُـَقاَل ُهَه قـَـاِرى ي،  َـ  ََ ْ   الُقْرآَن، قَاَل: َكَذْبَت َوَل ِ   قــَ ِحَب َةلـَـَى َوْشهــِ َر بــِِ  َ ســُ ِقيــَل، لُ  أُمــِ

ا  ًََّت َ أُْلِقَي يف الن اِر، َورَُشلي َوس َع هللا َةَلْيِ  َوَأْةطَاُي ِمْن َأْقَناِف املَاِل ُكل ِ ،  َُ ِهَ بِِ   ـََور  ـَـ ُ  ا  قـَـاَل: مــَ َت ِ يهــَ ا َةِملــْ ا، قـَـاَل: َ مــَ ُ   ـََوَر ـَهــَ  نَِومــَ
بِ  ْن ســَ ُت مــِ َهادي،  َـ تـَرَكــْ َه شــَ اَل هــُ َت لِيُـقــَ ِكنــ َك  ـََولــْ ََ َذْبَت، َوَل ا لـَـَك، قــَاَل: كــَ ُت ِ يهــَ ا إال  أَنـَْفقــْ َه ِ يهــَ فــَ ب  َأْن يـُنـْ َر بــِِ   يلض ُتــُِ ْ  ِقيــَل، لُ  أُمــِ قــَ

 ) مسلم (. َ ُسِحَب َةَلَى َوْشِهِ ، لُ  أُْلِقَي يف الن اِر«.
القيامــة أشــر الشــهي  ولكنــ  ال يوامــل مواملتــ  يف الــ نيا  بــل يلســل ويصــلى ةليــ .. ومــنهم   أما شهي  ااقرة  قط:  هــه مــن يُوطــى يــهم

 السبوة املذكهرون يف ال ين آنفا  .
 ومما تق م نولم أن املسلم الذه َيهت إبً ى هذي امليتات الء  يها ش ة وأف نرشه أن يكهن من الشه ا .

  وأوالدي وأهل  والومل من أشــل بنــا  أســرت  ووطنــ   إذ يوــ  ســوي  ةلــى مويشــت   وي قل يف الشه ا  كل من مات وهه يسوي ةلى رزق
ِل اَّللَِّ    ذلكيف سبيل. وأك  القرآن   شهادا   ْن َ وــْ تَـلــُهَن مــِ رِبُهَن يف اأْلَْرِض يـَبـْ ُروَن َيوــْ ى َوَآقــَ ْنُكْم َمْر ــَ َيُكهُن مــِ يف قهل  تواىل: }َةِلَم َأْن ســَ

{ ) املحمــل:   َوَآَقُروَن يـَُقاتُِلهَن يف  ِبيِل اَّللَِّ “ســهى هللا توــاِل يف هــذي اايــة بــع درشــة اجملاهــ ين واملكتســبع  :  اامــام القــرطب  ال( ،قــ 20ســَ
 .املال الصل ،  كان هذا دليص  ةلى أن كسب املال ِبنحلة اَهاد ألن  مجو  مع اَهاد يف سبيل هللاط

اِطِ ،   ِ ِي َوَنشــَ ْن ِشلــْ هِل اَّللَِّ مــِ َحاُب َرســُ َذا يف  وَةْن َكْوِب بن ُةْجَرَة، قَاَل: َمرَّ َةَلى النَِّبِ  رَُشلي،  ـََرَأى َأقــْ اَن هــَ : لــَْه كــَ هَل اَّللَِّ اُلها: َ، َرســُ  ـَقــَ
َوى َةلــَى وَ  َرَي َيســْ اَن قــَ هُل اَّللَِّ :طِإْن كــَ اَل َرســُ ِبيِل اَّللَِّ ،  ـَقــَ ْيَخْعِ  ســَ َهْيِن شــَ َوى َةلــَى أَبـــَ َرَي َيســْ اَن قــَ ، َوِإْن كــَ ِبيِل اَّللَِّ َه يف ســَ َلار ا  ـَهــُ لـَـِ ِي قــِ

، َوِإْن َكا ، َوِإْن َكاَن َيْسَوى َةَلى نـَْفِسِ  يُِوفَُّها  ـَُهَه يف َسِبيِل اَّللَِّ ْيطَاِنط.    َن َقَرَي رَِ،   َوُمَفاَقَرة  َكِبريَْيِن  ـَُهَه يف َسِبيِل اَّللَِّ ِبيِل الشــَّ َه يف ســَ  ـَهــُ
 (. رواي الطربا  يف الثص ة ورشال الكبري رشال الصحيح)اْيثمي يف اجملمع وقال: 

يتلخص مما سبه أن  ابط الشهادة هــه النيــة   قــ  يكــهن يف اللــاهر جماهــ ا يف ســبيل هللا ومصــريي شهــنم والويــاذ   أيها المسلمون:
وكــذلك امليتــة        ــص يقــال لــ  شــهي  مــات ابْــ م   م ةليــ  اَــ ار  ية كمــن دقــل دار ا ليســرت  ا ــ اب.  وكــذلك مــن َيــهت بســبب موصــ 

ا إذا ف   اامــاموق  ســئل  من الحان. ملض حب ابــن تيميــة: ةــن رشــل ركــب البحــر للتجــارة  لــرت  هــل مــات شــهي  ا  أشــاب: نوــم مــات شــهي  
ــ ، وقــال يف مه ــع آقــر: ومــن أراد ســلهك طر  ــ  الكــَ ةــن  يكــن ةاقــيرا بركهب ــه يســتهه  يهــا اًتمــال الســصمة واْــصك وشــب ةلي ي

 أ . ها.  سلهكها،  إن ف يكَ  يكهن أةان ةلى نفس   ص يكهن شهي   
  م ار األمر ةلى النية،  ق  يكهن يف اللاهر يف سبيل هللا ويف الباطن هر   ال نيا أو منصب أو شاي أو هري ذلك.

ومصــريي    بــل يوــ  منتحــرا   كما يُ َةى  تحارية   أو قام ابلتخريب والت مري  قتل  ص يوترب شهي ا   أما من  جر نفس    أو قام بومليات ان
ُ َةنــْ ُ    انتحــارا     شريَ ودار اا تا  بياان  حبرمة ذلك وةــ كما أق ر األزهر ال  شهنم وبئد املصري  َي اَّللَّ َرَة َر ــِ ْن َأيب ُهَريـــْ ْن النــَِّبِ      وــَ ةــَ

ُ ةَ  ْن َشبـَـلض  ـََقتـَـَل نـَْفســَ ُ  :"َلْيِ  َوَسلََّم قَالَ َقلَّى اَّللَّ ا     َمْن تـََردَّى مــِ ا أَبــَ   ا ِ يهــَ َلــَّ   ُِ ا  نََّم يــَََتَدَّى ِ يــِ  َقالــِ   َه يف اَنِر َشهــَ ى مســُرا        ـَهــُ ْن َُتَســَّ َومــَ
ا   نََّم َقالــِ   ا ـََقَتَل نـَْفَسُ  َ ُسمُُّ  يف يَِ ِي يـََتَحسَّاُي يف اَنِر َشهــَ ا أَبــَ   ا ِ يهــَ َلــَّ   ُ  حبَِ يــَ ةض َ َحِ يَ تــُُ  يف يــَِ ِي جيــََ ُ هبــَِا يف َبْطنـِـِ  يف       ُِ ْن قـَتـَـَل نـَْفســَ َومــَ

ا ا ِ يَها أَبَ   َلَّ   ُِ ا   ". ) متفه ةلي  (.  اَنِر َشَهنََّم َقاِل  
ق  روى أمح  والَتمــذه ةــن ابــن ةبــاس ةــن النــب قــلى     يف رقبت  يهم القيامة .  –  الء استشه ت بسبب  ولت  - إن كل ال ما بل   

قتلــهللا    شــخب دمــا  يقــهل: ، رب ســل هــذا  ــيمهللا ةلب  وسلم قــال:" جيــي  املقتــهل ابلقاتــل يــهم القيامــة انقــيت  ورأســ  بيــ ي، وأوداشــ  ت
  ماذا ةسى أن يكهن اَهاب ةن  سؤال رب األرابب  !!. ًَّت ي ني  من الورش".
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 الشهداء  ومنازل مات: كراثالثالعنصر ال
أسهت لكم ولكل شهي  ةلى أرض الهطن ةــ ة  وــائل وكرامــات قــص 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  الكرام!!
وقــ  مجــع الرســهل قــلى هللا ةليــ  وســلم بووــا  منهــا يف ً يثــ  النبــهه  يا وااقــرة،  إن مثــرات الشــهادة وكرامــات الشــه ا  كثــرية يف الــ ن

ُر لــَُ  يف َأوَِّل    "َوِن اْلِمْقَ اِم ْبِن َمْوِ ه َكِرَب ، َةْن َرُسهِل هللِا َقلَّى هللا َةلْيِ  وَسلََّم قَاَل : الشريَ   الض : يـَْلفــِ تُّ ِقصــَ َ  هللِا ســِ لِلشَِّهيِ  ِةنــْ
َوةض مِــ  رَبِ ، وَ ُد ـْ حَِ  اأَلكــْ َن اْلفــَ ُن مــِ رْبِ ، َوأيَْمــَ َذاِب اْلقــَ ْن ةــَ َنــَِّة ، َوجيــَُاُر مــِ َْ َن ا َ ُي مــِ َرى َمْقوــَ ِ  ، َويـــُ َن الــُْهِر  ْن َدمــِ َحوَُّي مــِ لــََّة اِاَيــَاِن ، َويـــُ ًُ حُيَلــَّى 

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

َيا ي َوَلِكْن الَ َتْشُوُرونَ  ًْ َاَّ الَــِّذي154) البقرة:  {َأْمَهاتي َبْل َأ َ  َرهبــِ ِْم  (، وقــال توــاىل: } َوالَ َُتْســَ يـَـا ي ِةنــْ ًْ َهاًت  بــَْل َأ ِبيِل اَّللَِّ َأمــْ َن قُِتلـُـها يف ســَ
، ل هــم أًيــا   االةتبــار الــهاقوي يف دنيــا النــاس  ( . وهــذي هــي قــفة اليــاة األوىل  هــم أًيــا  أوال  هبــذا  169يـُْرزَقــُهَن { ) آل ةمــران :  

ســبنا إقبــار هللاهبــم ابةتبــار آقــر ال نــ ره ةــن كنهــ ةن  ر  توــاىل بــ  ) أًيــا  ولكــن ال تشــورون ( ألن كنــ  هــذي اليــاة  ــهت إدراكنــا    ، ًو
شــه وا  يهــا  اللســل تطهــري  ، ويكفنــهن يف  يــاهبم الــء استمــن ل ال يلســلهن كمــا يلســل املــهتى، و بشرى القاقر احمل ود لكنهم أًيا ال

 .  م بو  أًيا  ، و ياهبم يف األرض  ياهبم يف القرب أل  وهم أطهار ِبا  يهم من ًياةللجس  
فلهــا مــن التآكــل والوفــن   قــ    روى مالــك ةــن ةبــ  الــرمحن بــن  والياة ليست قاقرة ةلى الروي  قط   بل تشمل ًياة األشســاد ًو

أيب قوصوة ) أن  بلل  أن ةمرو بن اَمهي ، وةب  هللا بن ةمرو األنصاريع ل السلميع كاان ق  ًفر السيل قربمهــا ، وكــان قربمهــا ممــا  
السيل وكاان يف قرب واً  ، ومها ممن استشه  يهم أً   حفر ةنهما ليلريا من مكا ما  هش ا ف يتلريا ك  مــا مــاًت ابألمــد ، وكــان  يلي 

ــ  ل أرســلت  رشوــت كمــا كانــت ، وكــان بــع أًــ    ــ   ــ  ن وهــه كــذلك   ميطــت يــ ي ةــن شًر أً مها ق  شري  ه ع ي ي ةلــى شًر
نة ( . وروى الــذهب أن ) أاب طلحــة ر ــي هللا ةنــ  هــحا يف البحــر  مــات ،  طلبــها شحيــرة ي  نهنــ   وبع يهم ًفر ةنهما ست وأربوهن ســ 

  يها  لم يق روا ةليها إال بو  سبوة أ،م وما تلري (.
 :   ريح المسك  يحيوم القيامة اللون لون الدم والرمن يكلم في سبيل الله يأتي أن : ومنها

ُ َأْةلـَـُم  قــلى هللا ةليــ  وســلم: "   رســهل هللا  ال: قــ قــالأيب هريــرة ر ــي هللا ةنــ    ون   ِبيِل اَّللَِّ َواَّللَّ ــَ ي يف ســَ ي بِيـَـِ ِي اَل يُْكلـَـُم أًَ َوالَــِّذه نـَْفســِ
 .(" )البخاره .ِإالَّ َشاَ  يـَْهَم اْلِقَياَمِة َواللَّْهُن َلْهُن ال َِّم َوالر ِيُح رِيُح اْلِمْسكِ   ِبَْن يُْكَلُم يف َسِبيِل ِ 

 الشهيد في الفردوس األعلى :أن : هاومن
ارِ ــَةَ   :"أقــري البخــاره يف ) الصــحيح ( أن أم ًار ــ  أتــت النــب قــلى هللا ةليــ  وســلم  قالــت قــ      ًَ ْن  ُ هللِا ةــَ اَن     َ، نــَِبَّ اَّللَِّ َأاَل ُتــَُ ِ  وَكــَ

َنَِّة َقربَْ   قُِتَل يـَْهَم بَْ رض َأَقابَُ  َسْهمي َهْربي  َْ ارِ ََة ِإ ــََّا ِشنـَـاني يف    :قَالَ   .ُت َوِإْن َكاَن َهرْيَ َذِلَك اْشتَـَهْ ُت َةَلْيِ  يف اْلُبَكا ِ  َِإْن َكاَن يف ا ًَ َ، ُأمَّ 
َنَّةِ  َْ   أيب هريــرة قــال: قــال قــلى هللا  ةــن روى الَتمذه  بل إن الشهي  هه أول من ي قل اَنة     ."َوِإنَّ ابـَْنِك َأَقاَب اْلِفْرَدْوَس اأْلَْةَلى  ا

ةــرض ةلــي أول  ص ــة يــ قلهن اَنــة، وأول  ص ــة يــ قلهن النــار،   مــا أول  ص ــة يــ قلهن اَنــة  الشــهي  وةبــ  مملــهك    ةليــ  وســلم:"
 .(ً ين ًسن   وقال:)."ال ين  .أًسن ةبادة رب ، ونصح لسي ي، وةفيَ متوفَ ذو ةيال

َي   :المالئكة تظل الشهيد بأجنحتها  أن :ومنها اِبرض َر ــِ ْن شــَ ُ  قـَـالَ وــَ ُ َةنــْ لََّم   :"اَّللَّ ِ  َوســَ ُ َةَليــْ لَّى اَّللَّ يَ  ََِّيب ِإىَل النــَِّبِ  قــَ شــِ
َع بــَْعَ يََ يـْـ ِ  ْهِمي   َوقـَـْ  ُمثِــ َل بـِـِ  َوُو ــِ اِ  قـــَ ِ   ـَنَـهــَ ْن َوْشهــِ َُ ةــَ اِئَحةض َ ِقيــلَ     ـَـَذَهْبُت َأْكشــِ ْهَت قــَ ِمَع قــَ رض   :َ ســَ ُت َةمــْ رضو َأْو ُأقــْ    وابـْنــَُة َةمــْ

 . (البخاره ومسلم ) ."َما زَاَلْت اْلَمَصِئَكُة ُتِللُُّ  ََِّْشِنَحِتَها  ِفَ تـَْبِكي َأْو اَل تـَْبِكي : ـََقالَ 
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 الشهداء ال يفتنون في القبور :  أن :  ومنها
هللا ةنــ  ةــن النــب    تق م ً ين املق ام بن مو ه كرب و يــ  " وجيــار مــن ةــذاب القــرب ."، وأقــري الــاكم مــن ًــ ين أيب هريــرة ر ــي
ْن يف اأَلْرِض   َماَواِت َومــَ ْن يف الســَّ ِوَه مــَ هِر َ صــَ اَ  اَّللَُّ{،  قلى هللا ةلي  وسلم أن  س ل شربيل ةن هذي ااية :  } َونُِفَخ يف الصــُّ ْن شــَ ِإال مــَ

 .ي(  من الذين ف يش  هللا أن يصوقهم   قال : هم شه ا  هللا " ، ) وقال قحيح ااسناد وف  رشا
 الشهيد ال يشعر بألم القتل وسكرات الموت :  أن :  ومنها

روى الَتمذه وهريي من ً ين أيب هريرة ر ي هللا ةن  قال : قال رسهل هللا قلى هللا ةلي  وسلم :  " ما جي  الشهي  مــن مــد القتــل  
ةلــى القتــال ويقــهل : ) إن ف    إال كمــا جيــ  أًــ كم مــن مــد القرقــة" )وقــال : هــذا ًــ ين ًســن قــحيح هريــب( ، وكــان ةلــي حيــ 

 ( .ة ابلسيَ أههن من مهت ةلى  راش تقتلها  هتها ، والذه نفسي بي ي أللَ  رب
 أرواح الشهداء في جوف طير خضر :  أن :  ومنها

َاَّ   الَــِّذيَن قُِتلـُـها  روى مسلم يف قحيح  من ً ين مسروت قال : س لنا ةب  هللا بن مســوهد ر ــي هللا ةنــ  ةــن هــذي اايــة : } َوالَ َُتْســَ
َيا ي ِةْنَ  َرهبِ ِْم يـُْرزَُقهَن { . قال : أما أان ق  س لنا ةن ذلك  قال : ) أرواًهم ًْ يف شهف طري قوــر ْــا قناديــل    يف َسِبيِل اَّللَِّ َأْمَهاًت  َبْل َأ
ــة ًيــن شــا ت ، ل أتوه إىل تلــك القناديــل ..  . الــ ين.  قــال ا ــن النحــاس :مولقــة ابلوــرش ، تســري مــن اَن شوــل هللا أرواي    "  ب

ــهرة   ــل املن ــهان وهــه اخلوــرة ، أيوه إىل ألطــَ اَمــادات وهــي القنادي الشــه ا  يف ألطــَ األشســاد وهــه الطــري ، امللــهن َّلطــَ األل
يم لتكمل ْا لذة النوــيم يف شــهار الــرب الكــر  ،  كيــَ يلــن أ ــا اصــهرة ، كــص وهللا إن هــ  ة يف جل ةرش اللطيَ الًر ذا ْــه  واملفًر

 ".شمرون وةلي   ليجته  اجملاه ون. الفهز الوليم ملثل هذا  ليشمر امل
   يف ال نيا وااقرة . هذي هى كرامات الشه ا  و وائلهم

  الرابع: واجبنا نحو أسر الشهداءالعنصر 
 - يما يلي :   توالها بنا يف هذا الونصر لنطهف مع ًوراتكم ًهل واشبنا حنه أسر الشه ا    وذلك يتلخص  عباد الله:

شرهداء:أواًل:  وذلــك بتفقــ  أًــهاْم وقوــا  ًــهائجهم وتوهيوــهم ةمــا  قــ وي مــن الرةايــة   توفير الحياة الكريمة ألسر ال
َر بـْـِن اخلَطَــّ  والكفالة  ولنا األسهة يف سلفنا الصاحل ر ي هللا ةنهم.   َع ُةمــَ ُت مــَ ُ  َوْن زَْيِ  ْبِن َأْسَلَم ، َةْن أَبِيِ  ، قَاَل : َقَرشــْ َي اَّللَّ اِب َر ــِ

َركَ  ي َوتـــَ رَي املــُْؤِمِنَع ، َهلـَـَك َزْوشــِ ا ،  َةْنُ  ِإىَل السُّهِت ،  ـََلِحَقْت ُةَمَر اْمَرَأةي َشابَّةي ،  ـََقالــَْت : َ، َأمــِ ُجهَن ُكَراةــ  ا يـُْنوــِ َلار ا ، َواَّللَِّ مــَ َية  قــِ بـْ  قــِ
ُْم َزرْ ي َوالَ َ ْر ي ، َوَقِشيُت َأْن أتَْ  َْ َع النــَِّب ِ َوالَ  ِهَ  َأيب الَُ يِْبيـَـَة مــَ اِرهِ  ، َوقـَـْ  شــَ اِف بـْـِن ِإَيــَْاَ  الِلفــَ ُت ُقفــَ ُبُع ، َوَأاَن بِنــْ ُ  ُكَلُهُم الوــَّ لَّى اَّللَّ  قــَ

بض َقرِيــبض ، لَّ اْنصَــ  ا بَِنســَ بــ  ًَ ُر َوَفْ َيــَِْ  ، لَّ قـَـاَل : َمْر ا ُةمــَ ََ َمَوهــَ لََّم .  ـََهقـَـ ِ  َوســَ َل  َةَليــْ اَن َمْربُهطــ ا يف الــ َّاِر ، َ َحمــَ ريض كــَ َرَف ِإىَل بَوــِريض َجهــِ
ِ  ، لَّ  َا َِِطَامــِ نَـُهَما نـََفَقة  َو ِيـَـااب  ، لَّ اَنَوْــَ َّتَّ أيَْتــَِيُكُم اَّللَُّ   َةَلْيِ  ِهَرارََتْعِ َمََلَمُهَا طََوام ا ، َومَحََل بـَيـْ َش ًــَ َتاِديــِ  ،  ـَلـَـْن يـَفــْ اَل  قـَـاَل : اقـْ َرْيض ،  ـَقــَ  َــِ

َا   قَاَل ُةَمُر : َ ِكَلْتَك أُمَُّك ، َواَّللَِّ ِإ  ِ أَلََرى َأاَب هَــ  َْ اُي ،  رَُشلي : َ، َأِمرَي املُْؤِمِنَع ، َأْكثـَْرَت  تَـَتحــَ اان   َا ـْ ن ا زَمــَ صــْ ًِ َرا  ًَاقــَ ا ، قـَـْ   ِذِي َوَأَقاهــَ
 . "  ) البخاره ( . ا ِ ي ِ لَّ َأْقَبْحَنا َنْسَتِفيُ  ُسْهَماَ ُمَ 

 حبه أسر الشه ا  وتفق  أًهاْم .يف القيام أرو  األمثلة   –ر ي هللا ةن   –مري املؤمنع ةمر  رب لنا أ ق  
وذلــك إبجهــار البشاشــة ْــم   وقوــا  بوــ  األوقــات موهــم   وهــذا هــه هــ ه نبينــا قــلى هللا   ثانيًا: تعويضهم فقدان األب :

الرسهل قلى هللا ةلي  وسلم قائــ  ا يف موركــة "مؤتــة"، وانل الشــهادة بوــ  أن قطوــت    فر بن أيب طالب   ملا بوث ةلي  وسلم  مع آل شو
 ذراةي ، وترك شوفر أوالدي قلار ا،  تهىل أمرهم الرسهل قلى هللا ةلي  وسلم، وكان كفيلهم بو  و اة أبيهم.



 (7) 

شوفــر ا، مســح ةلــى رأس ةبــ  هللا بــن شوفــر، وةينــاي ررقــان الــ مه  ًــَّت  ا  زوشهوق  روه أن النب قلى هللا ةلي  وسلم ملا نوى ألمسا   
مــن ةبــادك يف ذريتــ ! ل    يف ذريتــ  ًَّســن مــا قلفــت أًــ ا    قــ  قــ م إِل أًســن الثــهاب،  اقلفــ   ليت  تقطــر، ل قــال: اللهــم إن شوفــر ا

اًع يطــري هبمــا يف اَنــة، قالــت: َّيب أنــت وأمــي ،  قال: ، أمســا ، أال أبشــرك  قالــت: َّيب أنــت وأمــي! قــال:  ــإن هللا شوــل َوفــر شنــ 
قــام قــلى هللا ةليــ  وســلم وأقــذ بيــ  ةبــ  هللا بــن شوفــر، َيســح بي يــ  رأس ةبــ  هللا ًــَّت رقــي املنــرب،      لكرسهل هللا!   ةلم الناس ذ

  وابــن ةمــ . أال إن شوفــر ا قــ   إن املــر  كثــري َّقيــ   وأشلــد ةبــ  هللا أمامــ  ةلــى ال رشــة الســفلى، والــحن يوــرف ةليــ ،  ــتكلم وقــال:
قــي ةبــ  هللا بــن  ل نحل، ودقل بيت  وأمر بطوام يصنع ال شوفر، وأرســل إىل أ  استشه ، وق  شول هللا ل  شناًع يطري هبما يف اَنة،

 للمقريحه ( .  –) إمتا  األمسا   وأقاما  ص ة أ،م يف بيت ، ي وران مو  يف بيهت نسائ .   شوفر  تل ، 
قــ   ــرَب النــَّبُّ قــلى هللاُ ةليــ  وســلَم يف اله ــاِ  مــن املثــاِل أمجلـَـ ، ومــن النصــيِب أكملـَـ ، ومــن ردِ     الوفاء ورد الجميل :ثالثًا: 

وــن ةائشــة ، قالــت : شــا ت ةجــهز إىل النــب  توــ  وال ُتصــى    اَميــِل أًســَن  وأة لــَ   ودالئــل و ــا  امــ  قــلى هللا ةليــ  وســلم ال  
هه ةن ه ،  قال : ْا رسهل هللا قلى هللا ةليــ  وســلم : » مــن أنــت   « قالــت : أان شثامــة املحنيــة ،  قــال : »  قلى هللا ةلي  وسلم و 

بل أنت ًسانة املحنيــة ، كيــَ أنــتم   كيــَ ًــالكم   كيــَ كنــتم بوــ ان   « قالــت : َــري َّيب أنــت وأمــي ، رســهل هللا ،  لمــا قرشــت  
ز هــذا ااقبــال    قــال : » إ ــا كانــت أتتينــا زمــن ق جيــة ، وإن ًســن الوهــ  مــن ااَيــان  قلــت : ، رســهل هللا ، تقبــل ةلــى هــذي الوجــه 

ًُرمــة الصــاًب والوشــري يف  .  « .)الاكم وقحح  ووا ق  الذهب(  فــن الــُهد ، ورةايــة  قال النهوه “يف هذا كلــ  دليــلي لُســن الوهــ  ًو
 ًيات  وبو  و ات ، وإكرام أهل ذلك الصاًبط.

ْن  يف ســبيل هللا    كــ شر الشــهادة  ة ق   اتتنا    إن  ينبلي ةلينا أن نقهم حبه أســر الشــه ا  ورةــايتهم   وهــذا يوــ    إذا كانت الشهاد وــَ
َُههللِا ِ  َْ ُ َةَلْيِ  َوَسلََّم أَنَُّ  قَاَل    زَْيِ  ْبِن َقاِل ض ا ِبيِل اَّللَِّ :"  َةْن َرُسهِل اَّللَِّ َقلَّى اَّللَّ َح هـَـازِ،  يف ســَ ْن َشهــَّ ْ  هـَـَحا    مــَ َرْيض      ـَقــَ ِ  َــِ ُ  يف َأْهلــِ ْن َقَلفــَ َومــَ

 أن  هــذا  وــل ةلــيم مــن هللاو   شــهي    نت بكفالتك ألسرة شهي  يكهن لك من األشر مثل ما لــذلك ال" . ) متفه ةلي  ( .   ـََقْ  َهَحا
 شه ا  .ص يفهتنا أشر ال      واللحات ابَبهات مانع  شهادةًَّت وإن منونا ةن ال  شه ا  جيول لنا اباب  لنيل أشر ال

 نحن نرى أن النلــرات تتجــ  إىل أســر الشــه ا  وال ســيما األرامــل مــن    الحفاظ على حرمات وأعراض أسر الشهداء :رابعًا: 
ن   أن  صنــة كانــت مــع  ــصن   وأن  ــصن يــَتدد ةلــى بيــت  صنــة   وأن  صنــة تركــت بيتهــا وتحوشــت   النســا     تكثــر الشــائوات ًــْه

الشــه ا  الــذين أقــبحها أيتامــا  وأرامــل  وــص  ةــن كــه م مــن  هذا هه رد اَميل والور ان ألســر   هل  ثري من القيل والقال !  بفصن   وك
  !! حها رشاال  ونسا  من أشلنا..

سرلمون: هرا الم جيــب ةلــيكم أن تقهمــها حبــه أســر الشــه ا  ابلرةايــة املاديــة واملونهيــة    قــ   ــحى أرابب هــذي األســر بــ مائهم    أي
وردوا ْم اَميــل يف أســرهم   واًفلــها ةلــيهم أوالدهــم     شل محايتكم وأمنكم واستقراركم    كهنها ةلى ق ر املسئهليةمن أ أرواًهمو 

 ويف الياة مجيوا  سو ا    ويف ااقرة مع ًبيبنا املصطفى والنبيع ر قا   . وأسرهم   لنكهن مجيوا  أو يا   
 .....  يرزقنا ةيش السو ا ، وميتة الشه ا ، ومرا قة األنبيا وأن    وي وسه   حيفن مصران من كل مكر   نس ل هللا أن

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

 د / خالد بدير بدوي 


