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 عناصر الخطبة:
 العنصر األول: فضل الشهادة في سبيل الله والحث على طلبها

 الوطن يلفي سب التضحيةفضل العنصر الثاني: 
  عند الله الشهداءومنازل العنصر الثالث: كرامات 

 دمة:                                                            أما بعد:المق   
: يف هذه األايم اخلالدة املباركة نعيش ذكرى عزيزة علينا ؛ أال وهي ذكرى انتصارات أكتوبر اجمليــدة أيها المسلمون

األبــرار عنــد ا تعــال ؛ وذلــ  اللقــام مــع اضــا الوــااةة ومكانــة  ــادا نا هذا ؛ وهبذه املناسبة نقف مع حضراتكم يف 
 من خالل العناصر الثالثة التالية: 

 العنصر األول: فضل الشهادة في سبيل الله والحث على طلبها
هــي الصــفقة الرا ــة و ال حيصرها قلم، وال يصفاا لسان، وال حييط هبا بيــان،  الوااةة يف سبيا اإن لذة  عباد الله:

ـْـْم اْ َنَّــَة إ  }بني العبد وربه؛ قال تعال:  ََ نَّ   َُ ْْم  ََ ــَن اْلْؤــْنم ن نَي أَنـْْفَســْاْم َوَأْمــَوا أتملــوا هــذه  ؛[111]التوبــة:{نَّ اَّللََّ اْ ََتَى م 
املوــَته هــو ا، واملتفضــا هــو ا،  ": يقــول اامــام ابــن القــيماآليــة العميؤــة الــ  اياــا  ــرام، واياــا صــفقة  عميؤــة، 

الــنفم مــن العــدم وأوعؤاــا وســقاها وكفاهــا وعواهــا، وةاــع عناــا الــنقم، وأســبا علياــا وابــا  واملــنعم هــو ا؛ خلــ  هــذه
النعم، مث هو جا وعال يوَتياا من صاحباا ويبذل له عوضاً ومثناً أال وهو ا نة؛ اياا مــاال عــني  رأت، وال أذن  عــ ، 

 " أ.ه . وال خطر على قلب بور
 .والعوض عاا إال واحد  ممن عرف الثؤنهذه الصفقة أو أن يكون ممن يبتا ا نة، اإنه ال جيتاد يف  اإذا كان الثؤن

ــونأياــا اا ــْيع ْكمْ }، وا ةعــاأ أن نستبوــر بقوله:هــذا اضــا  مــن ا: خــوة املنمن ــْروا ب بَـ ــة: {اَاْستَـْبو  [ أه: 111]التوب
قاراً أو ةارًا، مث عاة وخال بنفسه وأخــذ يقلــب لو أن أحداً ا َتى بضاعًة أو عااضؤنوا أهنا صفقة  را ة  ال تَندُّم بعدها، 

ْروا ب بَـْيع ْكْم } أما هذه ااي صفقة  مر ة  را ة:احلال، ها ْغنب يف هذه الصفقة؟ وها ا َتاها ُكثر من قيؤتاا؟  اَاْستَـْبو 
 [. 111]التوبة: {اْلَفْوْز اْلَعم يمْ الَّذ ه ََبيـَْعْتْم ب ه  َوَذل َ  ْهَو 

ذا ك يتؤنون الوااةة يف سبيله ملا َا من هذه املكانة العميؤة، ااذا حنملة تــزوح حــديثاً  بة رضي ا عنامان الصحاَو
وقد جامع امرأته يف الوق  الذه ةعا ايه الداعي للجااة ايخرح وهــو بنــب  ليســقط  ــايداً يف ســبيا ا، لــ اه النــ  

 . اكم وصححه() ابن حبان احل. كة تغسله ليسؤى بغسيا املال كةبيد املال 
ألصــحاب ه  : " قومــوا إل جنَّــةه عرْضــاا  صــلى ا عليــه وســلموهــذا مثــال عخــر لطلــب الوــااةة، افــي غــزوة بــدر ، قــاَل 

اقاَل عؤْ  بْن احلؤام  األنصارهُّ: اي رسوَل ا ، جنَّة  عرْضاا السَّؤواْت واألرْض؟ قال: نَعــم ، قــال:  ،السََّؤواْت واألرضْ 
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؟ قــال: ال وا  اي رســوَل ا ، إالَّ رجــاَم أن َأكــوَن مــن َأهل اــا ؟ بــخه بــخه ، اقــا َل رســوْل ا  ومــا حيؤلْــَ  عَلــى قــول  بــخه بــخه
 قال: اإنََّ  من َأهل اا . . . اأخرَح متراته من قرن ه ، اجعــَا ْككــْا مــْنانَّ. مثَّ قــال: لــت ن أأ حييــْ  حــذَّ عكــَا متــرا  هــذ ه  

ا حياة  وويلة    . ، ارمى ما كاَن مَعْه مَن التَّؤر  مث قاتـََلام حذَّ قْتَاَ  " ) مسلم (إهنَّ
ُّ  وهذا َدْه النَّ   َواَّللَّ  ،  -صلى ا عليه وسلم  -أََنَم ْبَن النَّْضر  تـََغيََّب َعْن ق َتال  َبْدره َوقَاَل: تـََغيـَّْبْ  َعْن َأوَّل  َمْوَاده َ ا 

ْ ق تَ  ي   ،ااًل َلَ ََينَّ َما َأْصَنعْ لَت ْن َأرَاِن  اَّللَّ َوَأقْـبَــَا َســْعْد بْــْن  -صــلى ا عليــه وســلم  -اـََلؤَّا َكاَن يـَْوْم ْأْحده اهْنََزَم َأْصَحاْب النَّ  
ــْد ر يــَْل اْ َنَّــة  ْةوَن ْأْحــده قَــاَل: اَ  ي ب َيد ه  إ ِني  أَلَج  َحَؤــَا اـََقاتَــَا ُ اْقت ــَا اـََقــاَل َســْعد : ْمَعاذه يـَْقوْل: أَْيَن؟! أَْيَن؟! اـََوالَّذ ه نـَْفس 

َراَحــًة  َواَّللَّ  اَي َرْسوَل اَّللَّ  َما َأوَْقْ  ما أواق اقال  أخته: وا ما َد ا يه  ب ْضع  َومَثـَـانْوَن ج  ْْسن  بـََنان ه  اـَْوج  ي إ الَّ    عرا  َأخ 
ْ: اَــأَنْـ  ،َضْربَْة َسْيفه َورَْمَيْة َسْامه َووَْعَنْة رْْمــْله  ْاْم َمــْن َقَضــى  }َزَل اَّللَّ ــنـْ ــَن اْلْؤــْنم ن نَي ر َجــال  َصــَدْقوا َمــا َعاَهــْدوا اَّللََّ َعَلْيــه  َاؤ  م 

ْلوا تـَْبد ياًل  َتم ْر َوَما َبدَّ ْاْم َمْن يـَنـْ نـْ  .[ )صحيْل ابن حبان (23]األحزاب:  {ََنَْبْه َوم 
رخص له يف عدم اخلروح ومع ذل  خرح لطلــب الوــااةة، وإذا كان ا أنعم علي  َبلصحة ااذا مثال لصحايب أعرح 

إل  -صــلى ا عليــه وســلم  -أال وهو عؤرو بن ا ؤوح رضي ا عنه كان  يخاً من األنصار أعرح، الؤا خرح الن  
عــدم يف البقــام و عرجه ، اأذن لــه  -صلى ا عليه وسلم  -غزوة بدر قال لبنيه : أخرجوِن ) أه للقتال ( اذْكر للن  

لؤا كان يوم أحد خرح الناس للجااة ، اقال لبنيه أخرجوِن !! اقالوا له : قــد رخــص لــ  رســول ا ااخلروح للقتال ، 
يف عدم اخلروح للقتال ، اقال َم هياات هياات !! منعتؤوِن ا نة يوم بدر واآلن متنعونياا   -صلى ا عليه وسلم    -

صــلى ا عليــه  -َجــاَم َعْؤــْرو بْــْن اْ َْؤــوح  إ َل َرْســول  اَّللَّ  ا ه معاــم ،أخرجــه أبنــا  يوم أحد !! اأىب إال اخلروح للقتــال ، ا
ــي -وسلم  ب يَــد ه  اَل أرجــْع إ َل  يـَْوَم ْأْحده اـََقاَل: اَي َرْسوَل اَّللَّ  َمــْن قْت ــَا اْليَـــْوَم َةَخــَا اْ َنَّــَة؟ قَــاَل:)نـََعْم( قَــاَل: اـََوالَّــذ ه نـَْفس 
: اَي َعْؤْرو! اَل أَتلَّ َعَلى اَّللَّ  اـََقاَل َرْسوْل اَّللَّ   ،ذَّ َأْةْخَا اْ َنَّةَ َأْهل ي حَ  صلى ا عليــه وســلم  -اـََقاَل َلْه ْعَؤْر ْبْن اخْلَطَّاب 

ْاْم َمْن َلْو " :  - نـْ ْاْم َعْؤْرو ْبْن  ،َأْقَسَم َعَلى اَّللَّ  ألَبَّرهَمْااًل اَي ْعَؤْر! اَإ نَّ م  نـْ ْــوْض يف  م  َُ )صــحيْل  " ا نــة بعرجتــهاْ َْؤــوح  
 .ابن حبان ( 

نمــرا ألن اضــا الوــااةة عمــيم اقــد متــ  و ، لــيكن لكــم القــدوة يف نبــيكم صــلى ا عليــه وســلمأياــا األحبــة يف ا! 
ي ب َيد ه  َلَوة ْةْت َأِني  أْقْـَتْا يف  َسب يا  اَّللَّ  الوااةة مقسؤا اقال: "   ْأْحَيا مثَّ أْقْـَتْا مثَّ ْأْحَيا مثَّ أْقْـَتْا مثَّ ْأْحيَــا مثَّ مثَّ  ؛َوالَّذ ه نـَْفس 

  -صــلى ا عليــه وســلم  -ايــه اضــا الوــااةة علــى ســا ر أعؤــال الــ  ألنــه  قــال ابــن بطــال:"  .." ) متف  عليه (أْقْـَتاْ 
رهبم يرزقون، وذل  وا أعلم لســؤاحة متناها ةون غ ها، وذل  لرايع ةرجتاا، وكرامة أهلاا ألن الوادام أحيام عند 

أنفسام ببذل ماجتام ىف مرضاة ا وإعزاز ةينه، وحماربة من حاةه وعاةاه، اجازاهم ُن عوضام من اقد حياة الــدنيا 
 "أ.هالفانية احلياة الدا ؤة ىف الدار الباقية، اكان  اجملازاة من حسن الطاعة.

م يف الصحيْل من حديث أنم بن مال  رضــي ا عنــه قــال قــال رســول روى البخاره يف صحيحه واللفظ له ، ومسلو 
نـَْيا َوأَ  ــَع إ َل الــدُّ ْنــَد اَّللَّ  َخــْ   َيْســرُّْه َأْن يـَْرج  ــْن َعْبــده َتـْـوْت لَــْه ع  نـَْيا َوَمــا ا يَاــا إ الَّ ا صلى ا عليه وسلم :  " َما م  نَّ لَــْه الــدُّ

نـَْيا اـَيـْْقَتَا َمرًَّة ْأْخَرى ؛ا  الوََّااَةة  ل َؤا يـََرى م ْن َاضْ  ؛الوَّا يدَ  َع إ َل الدُّ "، وأخرح البخاره من حديث  .اَإ نَّْه َيْسرُّْه َأْن يـَْرج 
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نـَْيا وَ  ــَع إ َل الــدُّ لَــى لَــْه َمــا عَ أنم رضي ا عنه عن الن  صلى ا عليه وسلم قال : " َما َأَحــد  يَــْدْخْا اْ َنَّــَة حيْ ــبُّ َأْن يـَْرج 
نـَْيا اـَيـْْقَتَا َعْوَر َمرَّاته ل َؤا يـََرى م نْ  َع إ َل الدُّ يْد يـََتَؤ َّ َأْن يـَْرج   ".اْلَكَراَمة   اأْلَْرض  م ْن َ ْيمه إ الَّ الوَّا 

الرجــوإ إل الــدنيا ليقتــا يف ســبيا  -والد جابر رضــي ا عناؤــا والــذه استوــاد يف غــزوة أحــد  -ولذل  مت  عبدا 
ــا قْت ــَا َعْبــْد ا  بْــْن َعْؤــر و بْــن  َحــَرامه يـَــْوَم ْأْحــده ، " َعْبــد  ا  يـَْقــوْل :  بْــن   َجــاب ر  مرة أخرى؛ ملــا يــراه مــن النعــيم! اعــن  ا َلؤَّ

ــاَل : ــًرا ؟ َق ــا َ  َأرَاَ  ْمْنَكس  ــاَل : اَي َجــاب ْر ، َم ــلََّم اـََق ــه  وَس ــ   َرْســوْل ا  َصــلَّى ا َعلْي اَي َرْســوَل ا  ، اْسْتْوــا َد َأيب  ،  َلق َي
َــا َلق ــ  ْرَ  ِب  ْ ب ــه  َأََبَ  ؟ قَــالَ َوتـََرَ  ع َيااًل َوَةيـًْنا ، قَاَل : َأَاالَ أَْبوي  ْ َأَحــًدا قَــطُّ إ الَّ بـَلَــى اَي َرْســوَل ا  ، قَــالَ : َي اَّللَّ : َمــا َكلَّــَم اَّللَّ

َجابه ، وََكلَّ  ،  : اَي َربي  ُْتْي يــ   ، اَأْقْـتَــْا ا يــَ  َةن يَــةً نَّ َعلَــيَّ ْأْعط ــَ  ، قَــالَ : اَي َعْبــد ه ، متــََ ك َفاًحا ، اـََقــالَ   َم َأََب َ م ْن َورَام  ح 
ْعوَن، قَالَ : إ نَّْه َسَبَ  م  ي  َأهنَّْ اـََقاَل الرَّبُّ ْسْبَحانَهْ  َاا الَ يـَْرج  ْ تـََعــاَل الَ ، قــَ ْبل ْغ َمــْن َورَا  ــي: اَي َربي  ، اَأَ ْم إ لَيـْ : }َوالَ : اَــأَنـَْزَل اَّللَّ

 .وحسنه(والَتمذه ابن ماجة ) َُتَْسنَبَّ الَّذ يَن قْت ْلوا يف  َسب يا  ا  َأْمَواًًت َبْا َأْحَيام  ع ْنَد َرهبي  ْم يـْْرزَْقوَن{.
اعن ساا بنية خالصة؛ وتتؤ  الوااةة بصدق و اينبغي أن تسأل ا الوااةة وتضحي بنفس  وأهل  من أجا ا ، 

ْدقه "  -صلى ا عليه وسلم  -قال:  -رضي ا عنه-بن حنيف ْ َمَناز َل الوَُّاَدام   ؛ َمْن َسَأَل اَّللََّ الوََّااَةَة ب ص   بـَلََّغْه اَّللَّ
ــه   ؛ ي مــن ثــواب وــااةة بصــدق أعطــ : أنــه إذا ســأل اليقــول اامــام النــووه:" معنــاه(، " ) مســلم َوإ ْن َمــاَت َعَلــى ا َرا  

 ". ) رح مسلم (.، واستحباب نية اخل  . الوادام، وإن كان على ارا ه . وايه: استحباب سنال الوااةة
 -اللاــمَّ ارزْقــ    ــااَةًة يف ســبيل َ  ، واجعــْا مــو   يف بَلــد  رســول َ   "رضــَي اْ عنــْه يقــول يف ةعا ــه : لــذل  كــان عؤــرْ 

اللاــم قــتال يف  "عــن حفصــة قالــ  :  عــ  عؤــر يقــول : ويف روايــة للطــ اِن ) البخــاره (، ".-صــلى ا عليــه وســلم 
عــن عــوف . ويف اــتْل البــاره:" : ك  بــه ا إذا  ــام "قال  اقل  : وأىن يكون هذا ؟ قــالسبيل  ووااة ببلد نبي  . 

بــني راــراِن جزيــرة  ، اقــال ملــا قصــاا عليــه أىن َ َبلوــااةة وأأأى ر اي اياــا أن عؤــر  ــايد مستوــادبــن مالــ  أنــه ر 
واســتجاب ا ةعــامه ورزقــه ا الوــااةة وةاــن  ".: بلــى ك  هبــا ا إن  ــام قــالالعــرب لســ  أغــزو والنــاس حــوَ مث 

 .-صلى ا عليه وسلم -جبوار املصطفي 
ــا الوــااةة يف ســبيله مــع الــذين أنعــم ا علــيام مــن النبيــني والصــديقني والوــادام  والصــاحلني انســأل ا أن يكتــب لن

 وحسن أولت  رايقاً .
  الوطن يلفي سب التضحيةفضل العنصر الثاني: 
كث  من الناس يعتقد أن الوااةة تقتصــر علــى املــوت يف حماربــة الكفــار اقــط ، ولكــن  ــادام أمــة   أيها المسلمون:

ــَاَداْم   -صــلى ا عليــه وســلم –كث ون، افي احلديث املتف  عليه أن الن     -صلى ا عليه وسلم –حمؤد  قــال: الوُّ
َْدم   ؛َواْلَغر ي ْ  ؛َواْلَؤْبْطونْ  ؛اْلَؤْطْعونْ  :ََخَْسة   َْ ْب ا   .َوالوَّا يْد يف  َسب يا  اَّللَّ  " ؛َوَصاح 
ْ َعَلْيــه  َوَســلََّم قَــاَل يـَْوًمــا أَلْصــَحاب ه :و   َّ َصــلَّى اَّللَّ ، َأني النَّــ   ــَاَداَم ا ــيْكْم؟ َمــا َعن  اْبن  َعبَّاسه قَــاْلوا: َمــْن يـْْقتَــْا يف   تـَْعــدُّوَن الوُّ

ًبا ْمْقب ال َغْ َ ْمْدب ره َ ا يد ، قَاَل: إ نَّ ْ َاَداَم أْمَّ   إ َذْن َلَقل يا : اْلَؤْقتْــوْل يف  َســب يا  اَّللَّ  َ ــا يد ، َواْلَؤــْرْم  َسب يا  اَّللَّ  َصاب ًرا حْمَْتس 
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ْــوْت َعلَــى ا َرا  ــ  ــْ  َ ــا يد ، َوالوــريْ  َ ــا يد ، َوالَـّـذ  َت ــا يد ، َواْلَؤْبطْــوْن َ ــا يد ، َواللــديْغ َ ــا يد ، َواْلَغر ي ه ه  يف  َســب يا  اَّللَّ  َ 
ْب َذات  اْ َْنــب   ـَـ  ـَـْدم  َ ــا يد ، َوَصــاح  َْ ْب ا ييـَْفََت ْسْه السَّْبْع َ ا يد ، َواخْلَارُّ َعْن َةابَّت ه  َ ا يد ، َوَصــاح  ْلَاــا ا  د ، َوالنـَُّفَســاْم يـَْقتـْ

ــا ب َســَرر ه  إ َل اْ َنَّــة   ــْدَها جَيْرَُّه هــو صــاحب ةام " واملبطــون كؤــا يقــول  النــووه : ؛  )ابن حبــان والطــ اِن واللفــظ لــه(."َوَل
هنا مات  البطن. وقيا: هو الذه توت بدام بطنه مطلًقا. وقوله: املرأة متوت جبؤع  ايد.  أه متوت ويف بطناا ولد، أل

 ) رح النووه(. "مع  يم بؤوإ اياا غ  منفصا وهو احلؤا
وقــد اجتؤــع لنــا مــن الطــرق ا يــدة أكثــر مــن " هــذا وخصــال الوــااةة أكثــر مــن هــذه الســبع، قــال احلــااظ ابــن حجــر: 

لــذه عوــرين خصــلة..  وذكــر مــنام: اللــديغ، والوــري ، والــذه يفَتســه الســبع، واخلــار عــن ةابتــه، واملا ــد يف البحــر ا
يصــيبه القــيم، ومــن تــرةى مــن ر وس ا بــال. قــال النــووه: وإتــا كانــ  هــذه املــوًتت  ــااةة يتفضــا ا تعــال بســبب 

ُن    -صلى ا عليه وسلم –قال ابن التني: هذه كلاا ميتات اياا  دة تفضا ا على أمة حمؤد .   دهتا وكثرة أملاا
 ) اتْل الباره(.."غام هبا مراتب الوادامجعلاا متحيًصا لذنوهبم وزايةة يف أجورهم يبل
صــلى ا عليــه  –اعــن ســعيد بــن زيــد قــال. الــوون التضــحية يف ســبيا و ؛ ويــدخا يف ذلــ  الــدااإ عــن األهــا واملــال 

َ ــايد  ، وَمــْن قْت ــَا : "َمْن قْت َا ْةوَن مال ه  ااَو َ ايد ، وَمْن قْت َا ْةوَن ة ين ه  ااَو َ ايد  ، وَمْن قْت َا ْةوَن َةم ه  ااَو   -وسلم
 .ْةوَن أهل ه  ااَو َ ايد ") الَتمذه وحسنه(

ْ َعَلْيــه  َوَســلََّم اـََقــاَل : اَي َرْســوَل اَّللَّ  َأرَأَيْــَ  إ ْن َجــاَم رَجـْـ  "وَعْن َأيب  ْهَريـَْرَة قَاَل :  ا  يْر يــْد َجاَم رَْجا  إ َل َرْسول  اَّللَّ  َصــلَّى اَّللَّ
: اَأَنْــَ  : اَــال تـْْعط ــه  َمالَــَ  ، قَــاَل : َأرَأَيْــَ  إ ْن قَــاتـََل   ؟ قَــاَل : قَات ْلــْه ، قَــاَل : َأرَأَيْــَ  إ ْن قـَتَـلَــ   ؟ قَــاَل َأْخَذ َماَ  ؟ قَاَل 

 َ ا يد  ، قَاَل : َأرَأَْيَ  إ ْن قـَتَـْلْتْه ؟ قَاَل : ْهَو يف  النَّار  ". ) مسلم (
؛ والتضــحية مــن أجلــه الذين يسارون ليلام يف حراسة هذا الوون والــدااإ عنــه ويدخا يف ذل  أيضا ا نوة املرابطون 

ْ َعَلْيــه  َوَســلََّم الذين جتتاحام يد الغدر واخليانة بني الفينة واألخرى؛ ومحاية منوآته؛ ؛  وقد ذكــرهم الَرْســوَل اَّللَّ  َصــلَّى اَّللَّ
ــْاَؤا النَّــاْر: َعــنْي  َبكـَـ  نَــان  اَل مَتَسُّ ــْن َخْوــَية  اَّللَّ  ؛ َوَعــنْي  ََبتَــْ  َُتْــْرْس يف  َســب يا  اَّللَّ " ) البياقــيبقولــه:" َعيـْ والَتمــذه  ْ  م 

موحــد اإننــا نرجــو لــه احلصــول علــى أجــر صــابر وحمتســب و وهــو  عــن وونــه ومــدااعاً  مضــحياً مــن مــات اكا  . ( وحسنه
 . الوااةة، ارمحة ا واسعة واضله عميم

 عند اللهالشهداء  ومنازل : كراماتثالثالعنصر ال
أســوق لكــم ولكــا  ــايد علــى أرض الــوون عــدة اضــا ا وكرامــات خــص ا هبــا الوــادام األبــرار، والــ   :عباد الله

 يتؤ  كا واحد منا الوااةة على أثرها؛ كؤا مت  ذل  الرسول صلى ا عليه وسلم وصحابته الكرام!!
وقــد  ــع الرســول صــلى ا عليــه وســلم بعضــاً مناــا يف واآلخــرة،  إن مثرات الوااةة وكرامــات الوــادام كثــ ة يف الــدنيا

ْقَدام  ْبن  َمْعــد ه َكــر َب ، َعــْن َرْســول  ا  َصــلَّى ا َعلْيــه  وَســلََّم قَــاَل :احديثه النبوه الوريف؛  ل لوَّــا يد  ع ْنــَد ا   "َعن  اْلؤ 
ــنْ  ــْر لَــْه يف  َأوَّل  ْةاْـَعــةه م  َصــاله : يـَْغف  ــ ُّ خ  ــَن اْلَفــزَإ  س  ــْن َعــَذاب  اْلَقــْ   ، َوكََْمــْن م  ــَن اْ َنَّــة  ، َوجْيَــاْر م  ــه  ، َويـْــَرى َمْقَعــَدْه م   َةم 
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ـــْن أَ  ـــَن احْلْـــور  اْلع ـــني  ، َوْيَوـــفَّْع يف  َســـْبع نَي إ ْنَســـاًأ م  تَـــان  ، َويـْـــَزوَّْح م  ــه .اأَلْكـــَ   ، َوحْيَلَّـــى ْحلَّـــَة اا  بـــن ماجـــة أمحـــد وا). "قَار بـ 
 .(والَتمذه وصححه

  : الحياة بعد االستشهاد مباشرة :والكرامات ومن هذه الفضائل
(، وقــال تعــال: 154) البقــرة:  {قال تعال: } َوالَ تـَْقوْلوا ل َؤْن يـْْقتَــْا يف  َســب يا  اَّللَّ  َأْمــَوات  بَــْا َأْحيَــام  َوَلك ــْن الَ َتْوــْعْرونَ  

ْنــَد َرهبي  ــْم يـْْرزَقْــوَن { ) عل عؤــران : } َواَل َُتَْسنَبَّ الَّذ ينَ  ( . وهــذه هــي صــفة  169 قْت ْلوا يف  َسب يا  اَّللَّ  َأْمــَواًًت بَــْا َأْحيَــام  ع 
هبــم َبعتبــار عخــر ال نــدره عــن  ، مث هــم أحيــام عنــد ر االعتبــار الــواقعي يف ةنيــا النــاس احليــاة األول ااــم أحيــام أوالً هبــذا

بورى القاصــر اوــدوة تعال به ) أحيام ولكن ال توعرون ( ألن كنه هذه احلياة اوق إةراكنا ال، وحسبنا إخبار ا كناه
؛ وــادوا اياــا االغســا تطاــ  للجســد ، ويكفنون يف ثياهبم الــ  استمن مث ال يغسلون كؤا يغسا املوتى، و لكنام أحيام

 . م بعد أحيام، وثياهبم يف األرض ثياهبم يف الق  ألهنوهم أواار ِبا ايام من حياة
روى مالــ  عــن واحلياة ليس  قاصرة على الروح اقــط ؛ بــا توــؤا حيــاة األجســاة وحفماــا مــن التآكــا والعفــن؛ اقــد 

عبد الرمحن بن أيب صعصعة ) أنه بلغه أن عؤرو بن ا ؤوح ، وعبد ا بن عؤرو األنصاريني مث السلؤيني كاأ قــد حفــر 
لســيا وكــاأ يف قــ  واحــد ، و ــا ممــن استوــاد يــوم أحــد احفــر عناؤــا ليغــ ا مــن الســيا ق  ــا ، وكــان ق  ــا ممــا يلــي ا

مكاهنؤا اوجدا مل يتغ ا كأهنؤا ماًت َبألمم ، وكان أحد ا قد جرح اوضع يده على جرحه ادان وهو كذل  اأميط  
ة ( . وروى يــده عــن جرحــه مث أرســل  ارجعــ  كؤــا كانــ  ، وكــان بــني أحــد وبــني يــوم حفــر عناؤــا ســ  وأربعــون ســن

الذه  أن ) أَب ولحة رضي ا عنه غزا يف البحر اؤات ، اطلبوا جزيرة يدانونه اياا الم يقــدروا علياــا إال بعــد ســبعة 
 أايم وما تغ  (.

 :  ريح المسك  يحيوم القيامة اللون لون الدم والرمن يكلم في سبيل الله يأتي أن : ومنها
ــي ب يَــد ه  اَل ْيْكلَــْم َأَحــد  يف  َســب يا  صــلى ا عليــه وســلم: "  رســول ا ل: قــاقالأيب هريرة رضي ا عنه اعن  َوالَّــذ ه نـَْفس 

َْن ْيْكَلْم يف  َسب يل ه   ْ َأْعَلْم ِب   .(" )البخاره .إ الَّ َجاَم يـَْوَم اْلق َياَمة  َواللَّْوْن َلْوْن الدَّم  َوالري يْْل ر يْْل اْلؤ ْس    ؛اَّللَّ  َواَّللَّ
 الشهيد في الفردوس األعلى :أن : اومنه

َّ اَّللَّ  َأاَل ُْتَــدي ْث   َعــْن  :"أخرح البخاره يف ) الصحيْل ( أن أم حارثه أت  النــ  صــلى ا عليــه وســلم اقالــ اقد   اَي نَــ  
 .ْت َوإ ْن َكــاَن غَــْ َ َذل ــَ  اْجتَـَاــْدْت َعَلْيــه  يف  اْلْبَكــام  اَإ ْن َكاَن يف  اْ َنَّة  َصــ َْ  ؛وََكاَن قْت َا يـَْوَم َبْدره َأَصابَْه َسْام  َغْرب   ؟َحار ثَةَ 
َنان  يف  اْ َنَّة   :قَالَ  َا ج   ."َوإ نَّ ابـَْن   َأَصاَب اْلف ْرَةْوَس اأْلَْعَلى ؛اَي أْمَّ َحار ثََة إ هنَّ

عرض علي أول  عليه وسلم:" أيب هريرة قال: قال صلى ا عنروى الَتمذه با إن الوايد هو أول من يدخا ا نة؛ 
ثالثة يدخلون ا نة، وأول ثالثة يدخلون النار، اأما أول ثالثة يدخلون ا نــة االوــايد وعبــد مملــو  أحســن عبــاةة ربــه، 

 .(حديث حسن وقال:)."احلديث  .ونصْل لسيده، وعفيف متعفف ذو عيال
 :المالئكة تظل الشهيد بأجنحتها  أن :ومنها



 (6) 

ــَي ا  ــاب ره َرض  ــْن َج ــالَ َع ــْه َق ْ َعْن ــه   :"اَّللَّ ــنْيَ َيَدْي ــَع َب ــْد ْمثي ــَا ب ــه  َوْوض  ــلََّم َوَق ــه  َوَس ْ َعَلْي ي  َصــلَّى اَّللَّ يب  إ َل النَّــ    َُ ــيَم  ــَذَهْبْ   ؛ج  َا
ــْوم ي ــاِن  قـَ ــه  اـَنَـَا ــْن َوْجا  ــْف َع ــره  :َاَســؤ َع َصــْوَت َصــا  َحةه َاق يــاَ  ؛َأْكو  ــرهو َأْو ْأْخــْ  َعْؤ ــْة َعْؤ َن ــالَ  ؛وابـْ ــي َأْو اَل  :اـََق َ تـَْبك  مل 

ْجن َحت َاا ؛تـَْبك ي  َُ  . (البخاره ومسلم ) ."َما زَاَلْ  اْلَؤاَل  َكْة ْتم لُّْه 
 الشهداء ال يفتنون في القبور :  أن :  ومنها

ا  تقدم حديث املقدام بن معده كرب وايه " وجيار من عــذاب القــ  ."، وأخــرح احلــاكم مــن حــديث أيب هريــرة رضــي
ــَؤاَوات  َوَمــْن  عنه عن الن  صلى ا عليه وسلم أنه سأل ج يا عن هذه اآلية :  } َونْف َخ يف  الصُّــور  َاَصــع َ  َمــْن يف  السَّ
يف  اأَلْرض  إ ال َمْن َ اَم اَّللَّْ{، من الذين مل يوأ ا أن يصعقام ؟ قال : هــم  ــادام ا " ، ) وقــال صــحيْل ااســناة ومل 

 .ه( ُرجا
 الشهيد ال يشعر بألم القتل وسكرات الموت :  أن :  ومنها

م :  " مــا جيــد الوــايد قال رســول ا صــلى ا عليــه وســ  : عنه قالروى الَتمذه وغ ه من حديث أيب هريرة رضي ا
، وكــان علــي حيــ  : هــذا حــديث حســن صــحيْل غريــب( ا جيــد أحــدكم مــن مــم القرصــة" )وقــالمن مم القتــا إال كؤــ 

 .(بة َبلسيف أهون من موت على اراش، والذه نفسي بيده أللف ضر ى القتال ويقول:) إن مل تقتلوا متوتواعل
 أرواح الشهداء في جوف طير خضر :  أن :  ومنها

روى مســلم يف صــحيحه مــن حــديث مســروق قــال : ســألنا عبــد ا بــن مســعوة رضــي ا عنــه عــن هــذه اآليــة : } َوالَ 
ْنــَد َرهبي ـ ـْم يـْْرزَقْــوَن { . قــال : أمــا أأ قــد ســألنا عــن ذلــ  اقــال َُتَْســنَبَّ الَـّـذ ينَ  :  قْت لْــوا يف  َســب يا  اَّللَّ  َأْمــَواًًت بَــْا َأْحيَــام  ع 

) أرواحاـــم يف جـــوف وـــ  خضـــر َـــا قناةيـــا معلقـــة َبلعـــرش ، تســـرح مـــن ا نـــة حيـــث  ـــامت ، مث أتوه إل تلـــ  
جعا ا أرواح الوادام يف ألطف األجساة وهو الط  ، امللون ُلطف  " س :القناةيا ..  . احلديث.  قال ابن النحا

األلوان وهو اخلضرة ، كوه إل ألطف ا ؤاةات وهي القناةيا املنــورة واملفرحــة يف رــا عــرش اللطيــف الــرحيم لتكؤــا 
لفــوز العمــيم ملثــا هــذا اليوــؤر َا لذة النعيم يف جوار الرب الكرمي ، اكيف يمن أهنا حمصورة ، كال وا إن هــذا َــو ا

 ".وؤرون وعليه اليجتاد اجملاهدون. امل
؛ اللاــم  ة األنبيــام، ونســأل ا أن يرزقنــا عــيش الســعدام، وميتــة الوــادام، ومرااقــ هذه هى كرامات الوادام واضا لام

 اجعا هذا البلد أمناً أماأً رخاًم سخاًم وسا ر بالة املسلؤني ؛؛؛
 وأقم الصالة،،،،                                                    الدعاء........       
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