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 منزلة الشهيد 
َوَلا َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي }:  ، القائِل يف كتابِه الكريم احلمد هلل ربِّ العاملني   

وَأشهُد أْن اَل إلَه ِإالَّ اهلُل وحَدُه ال َشريَك ، {َسِبيِل اللَِّه َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن َلا َتْشُعُروَن

، اللَُّهمَّ َصلِّ وسلِّْم وباِرْك عَليه، وعَلى آِلِه  نبيَّنا حممًدا َعبُده ورسوُلُهَدنا وَلُه، وَأشهُد أنَّ سيَّ

   : وبعد ، ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحساٍن إَلى يوِم الدِّيِن وصحِبِه

 هي ، الذكريات أعظم من مصرنا الغالية بذكرى حتتفل املباركة األيام هذه ففي

 خاضوا الذين األبرار مصر شهداء نذكر أن بد ال وفيها ، اجمليدة أكتوبر انتصار ذكرى

 وسطروا ، ووطنهم ، وعرضهم ، أرضهم عن دفاعا أرواحهم بذلواو ، والكرامة العزة معارك

 وكرامة الدنيا شرف فنالوا ، ميلكون ما بكل والتضحية والفداء البطولة معاني أمسى

  . اآلخرة

، وعاطفة إنسانية ال يدركها ي فطر رإن حب اإلنسان لوطنه وشعوره باالنتماء إليه أم

أغلى ما ميلكه اإلنسان بعد اإلميان  فالوطن، القلوب النقية و العقول السليمة إال أصحاب

والدفاع  ، ومن ثم جيب احملافظة عليه)َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم( ورسوله  )عز وجل(باهلل 

وواقع  عمليإىل سلوك كله هذا م يرتجأن و،  س من أجلهيوالنف نفسعنه ، والتضحية بال

جعل اإلسالم حراسة األوطان والدفاع  فقد ، االستقرار والتقدماألمن وحيقق  ملموس

 عليه اهلل صلى) ، يقولأفضل األعمال عند اهلل تعاىل أجلها من من والتضحيةعنها 

 َسِبيِل ِفي َتْحُرُس َباَتْت َوَعْيٌن،  هلِلا َخْشَيِة ِمْن َبَكْت َعْيٌن ، النَّاُر َتَمسُُّهَما َلا َعْيَناِن(: )وسلم

 .(اهلل

اصطفاء واجتباء ، فهي عند اهلل تعاىل املقاماتأن مقام الشهادة من أعلى ال مراء و

فلله در ، {َوِلَيْعَلَم اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَيتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء}تعاىل:قال  ،)عز وجل( من اهلل
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وا بأنُفِسهم يف سبيل اهلل )عز وجل( َذ الِفراش ورغد العيش وضحَّالشهداء، تركوا لذي

اهلل )عز وجل( بفضائل  همخصَّ، فوأجر من ثواب  اهلل طمًعا فيما عنديطُلبون الشهادة 

 ، منها:  فريدة، ومنازل عالية ، وكرامات  عظيمة

 اىلتع اهلل مجع فقد ، والصديقني النبينيأرفع الناس درجة بعد  أن الشهداء *

َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم }: تعاىل قوله يف والشهادة النبوة بني

 ؛ ليؤكد{اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي َوالصِّدِّيِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحنَي َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقا

ال؟ وقد استعلى الشهيد  ملو (وجل عز) اهلل عند الشهداء ةومكان ، الشهادة فضل على

على شهواته، وانتصر على رغباته، واسرتخص احلياة يف نيل شرف الشهادة يف سبيل 

 والصديقني. نييف صحبة النبي يكونأن  فاستحق، اهلل

)َصلَّى اهلُل ، أخرب عنها  مبنح عظيمة داءللشه (عز وجل) اهلل إكرام : ومنها *  

: )ِللشَِّهيِد ِعْنَد اللَِّه ِستُّ ِخَصاٍل: ُيْغَفُر َلُه ِفي َأوَِّل َدْفَعٍة، َوَيَرى َمْقَعَدُه ِمَن قائاًلْيِه َوَسلََّم( َعَل

،  اجَلنَّة، َوُيَجاُر ِمْن َعَذاِب الَقْبِر، َوَيْأَمُن ِمَن الَفَزِع اأَلْكَبِر، َوُيوَضُع َعَلى َرْأِسِه َتاُج الَوَقاِر

وَتُة ِمْنَها َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها، َوُيَزوَُّج اْثَنَتْيِن َوَسْبِعنَي َزْوَجًة ِمَن احُلوِر الِعنِي، الَياُق

، تتطاول هلا األعناق  ، ودماء الشهداء رحيها كريح املسك َوُيَشفَُّع ِفي َسْبِعنَي ِمْن َأَقاِرِبِه(

)َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم( : )َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه اَل  ال، قاواحرتاًم اهلامات إجالاًل اوتنحين هل

ِإالَّ َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َواللَّْوُن  -َواللَُّه َأْعَلُم ِبَمْن ُيْكَلُم ِفي َسِبيِلِه -ُيْكَلُم َأَحٌد ِفي َسِبيِل اهلِل 

 .َلْوُن الدَِّم َوالرِّيُح ِريُح اْلِمْسِك(

 الذين فهم، تبور  نراحبة ، وجتارتهم لتعاىل صفقتهم مع اهلل ن ومنها: أ *

أنعم و،  واألرض السموات عرضها جنة اهلل فوعدهم ، وأمواهلم بأنفسهم اهلل مع رواــتاج

لشهيد ، والسلعة بها من صفقة ، املشرتي فيها رب العزة )جل جالله( ، والبائع فيها ا
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ِإنَّ اهلَل اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َأنُفَسُهْم }تعاىل:، والثمن اجلنة ، قال أرواحهم ودماؤهم

يف وقد أكدَّ النيب )صلى اهلل عليه وسلم( على هذا املعنى  ،{اَلُهم ِبَأنَّ َلُهُم اجَلنََّةَوَأْمَو

ْيُر ْبُن َقاَل ُعَمف (،ُضَها السََّماَواُت َواْلَأْرُضُقوُموا ِإَلى َجنٍَّة َعْر ) : ألصحابه اًلئقا غزوة بدر

 َقاَل: َبٍخ َبٍخ (،َنَعْم  )َقاَل: ، اْلُحَماِم اْلَأْنَصاِريُّ: َيا َرُسوَل اهلِل، َعْرُضَها السََّماَواُت َواْلَأْرُض؟ 

َقاَل: َلا  (،َما َيْحِمُلَك َعَلى َقْوِلَك: َبٍخ َبٍخ؟  ): لَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم()َصَقاَل َرُسوُل اهلِل  ،

َفِإنََّك ِمْن ): لَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم()َص َقاَل ،ا َرُسوَل اهلِل ِإلَّا َرَجاَء َأْن َأُكوَن ِمْن َأْهِلَهاَواهلِل َي

َلِئْن َأَنا  " ، ُثمَّ َقاَل: َفَأْخَرَج ُعَمْيُر ْبُن اْلُحَماِم َتَمَراٍت ِمْن َقَرِنِه َفَجَعَل َيْأُكُل ِمْنُهنَّ (،َأْهِلَها

، ُثمَّ  َفَرَمى ِبَما َكاَن َمَعُه ِمَن التَّْمِر، َحتَّى آُكَل ِمْن َتَمَراِتي َهِذِه ِإنََّها َلَحَياٌة َطِويَلٌة َحِييُت 

 .(َقاَتَلُهْم َحتَّى ُقِتَل

، فهم  أعلى درجاتها ومنازهلاوإذا كانت اجلنة درجات ومنازل ، فإن الشهداء يف 

 )َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم(  النَِّبيإىل ِرَثَة ْبِن ُسَراَقَة ُأمُّ َحا أتتفقد  يف الفردوس األعلى ،

أي  -، َأَصاَبُه َسْهٌم َغْرٌب  َفَقاَلْت: َيا َنِبيَّ اهلِل، َأَلا ُتَحدُِّثِني َعْن َحاِرَثَة َوَكاَن ُقِتَل َيْوَم َبْدٍر

َكاَن َغْيَر َذِلَك اْجَتَهْدُت َعَلْيِه ِفي  َوِإْن ، َفِإْن َكاَن ِفي اْلَجنَِّة َصَبْرُت -ال يعرف له راٍم

 ، إنها اْلُبَكاِء، َقاَل: )َيا ُأمَّ َحاِرَثَة ِإنََّها ِجَناٌن ِفي اْلَجنَِّة، َوِإنَّ اْبَنِك َأَصاَب اْلِفْرَدْوَس اْلَأْعَلى(

ال عني رأت وال أذن مسعت وال  اخللد اليت فيها ما جنان هي ، وإمنا واحدة جنة ليست

 . ر على قلب بشرخط

تفوق  حياٌة، حياًة ليست كحياتنا ،  يرزقون ومنها: أن الشهداء أحياء عند ربهم *

مبرور األزمنة والدهور، ذكراهم نسى ُتال  أحياء يف ذاكرة األمةأيًضا  موه،  إدراك البشر

، {َياء َوَلِكن الَّ َتْشُعُروَنَواَل َتُقوُلوْا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسبيِل الّلِه َأْمَوات َبْل َأْح}قال تعاىل: 

َجاِبر ْبن َعْبِد اللَِّه )رضي اهلل عنهما( قال: َلِقَيِني َرُسوُل اللَِّه )َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم(   عنو
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ِعَياًلا  (؟ ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه اْسُتْشِهَد َأِبي، َوَتَرَكُر َما ِلي َأَراَك ُمْنَكِسًراَفَقاَل ِلي: )َيا َجاِب

: )َما َكلََّم  َوَدْيًنا، َقاَل: )َأَفَلا ُأَبشُِّرَك ِبَما َلِقَي اللَُّه ِبِه َأَباَك (؟ َقاَل: َبَلى َيا َرُسوَل اللَِّه. َقاَل

ما مواجهة ليس بينه : أي –( ا َأَباَك َفَكلََّمُه ِكَفاًحا، َوَأْحَي اللَُّه َأَحًدا َقطُّ ِإلَّا ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب

َعَليَّ ُأْعِطَك( ، َقاَل: َيا َربِّ ُتْحِييِني َفُأْقَتَل  َفَقاَل: ) َيا َعْبِدي َتَمنَّ -حجاب وال رسول

: َوُأْنِزَلْت  : )ِإنَُّه َقْد َسَبَق ِمنِّي َأنَُّهْم ِإَلْيَها َلا ُيْرَجُعوَن( َقاَل ، َقاَل الرَّبُّ )َعزَّ َوَجلَّ( ِفيَك َثاِنَيًة

، {َوَلا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن}:  ُةَهِذِه اآلَي

إنزاهلم هذه املنزلة اليت أنزهلم رغبة يف ،  ليهمإبإخوانهم القادمني  الشهداء يستبشر

نَي ِبَما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َفِرِح}، قال تعاىل:  اهلل إياها فال حزن  وال غم وال هم

 *َوَيْسَتْبِشُروَن ِبالَِّذيَن َلْم َيْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم َألَّا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزُنوَن 

 .{ َيْسَتْبِشُروَن ِبِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوَفْضٍل َوَأنَّ اللََّه َلا ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِننَي

أرواحهم يف حواصل طري خضر هلا قناديل معلقة بالعرش تسرح أن  :ومنها *  

ُنُكْم ِبُأُحٍد ، َجَعَل ، َقاَل )َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم( : )َلمَّا ُأِصيَب ِإْخَوا كيف شاءت يف اجلنة

اللَُّه َأْرَواَحُهْم ِفي َجْوِف َطْيٍر ُخْضٍر ، َتِرُد َأْنَهاَر اْلَجنَِّة ، َتْأُكُل ِمْن ِثَماِرَها ، َوَتْأِوي ِإَلى 

،  َمِقيِلِهْمَقَناِديَل ِمْن َذَهٍب ُمَعلََّقٍة ِفي ِظلِّ اْلَعْرِش، َفَلمَّا َوَجُدوا ِطيَب َمْأَكِلِهْم َوَمْشَرِبِهْم َو

ْنُكُلوا َقاُلوا: َمْن ُيَبلُِّغ ِإْخَواَنَنا َأنَّا َأْحَياُء ِفي اْلَجنَِّة ُنْرَزُق ، ِلَئلَّا َيْزَهُدوا ِفي اْلِجَهاِد ، َوَلا َي

ا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َوَل}َعِن اْلَحْرِب ؟ َفَقاَل اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى: َأَنا ُأَبلَِّغُهْم َعْنُكْم، َوَأْنَزَل اللَُّه

 . {ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن

َوالشَُّهَداُء ِعْنَد }تعاىل:  قال ،التامنهم أصحاب األجر الوفري، والنور أ منها:و *

على  )َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم(النيب رص ـذا كان حـل؛ {ْمــوُرُهـُرُهْم َوُنـْم َأْجــَلُه َربِِّهْم

:  لَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم()َصفقال  ،ينال هذه الدرجة )عز وجل( ليف سبيل اهلل  ادةــالشه
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ُثمَّ ، ُثمَّ ُأْقَتُل ُثمَّ ُأْحَيا ، )َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَوِدْدُت َأنِّي ُأْقَتُل ِفي َسِبيِل اهلِل ُثمَّ ُأْحَيا 

ا ـلعظيم ما أعدَّه اهلل )عز وجل( للشهيد يف اجلنة ، وشوًق؛ ُثمَّ ُأْقَتُل( ، ُأْقَتُل ُثمَّ ُأْحَيا 

 . والفوز باجلنة وجل( زـاء اهلل )عــا إىل لقـوحنيًن

الصحابة )رضي اهلل عنهم( يتنافسون يف طلب الشوق واحلنني الذي جعل إنه 

فعندما يتنافسان على نيل هذا الشرف العظيم ، د الشهادة ، لدرجة جعلت الوالد والول

، َفَذَكَر  ِإَلى َبْدٍر َأَراَد َسْعد ْبن َخْيَثَمَة َوَأُبوُه اْلُخُروَج َمَعُه (َخَرَج )َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم

، َفَقاَل َخْيَثَمُة ْبُن  َفاْسَتَهَما ، َفَأَمَر َأْن َيْخُرَج َأَحُدُهَما)َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم( َذِلَك ِللنَِّبيِّ 

: َلْو َكاَن  ، َفَقاَل َسْعٌد اْلَحاِرِث ِلاْبِنِه َسْعٍد: ِإنَُّه َلا ُبدَّ ِلَأَحِدَنا ِمْن َأْن ُيِقيَم َفَأِقْم َمَع ِنَساِئَك

،  ْسَتَهَما َفَخَرَج َسْهُم َسْعٍدنِّي َأْرُجو الشََّهاَدَة ِفي َوْجِهي َهَذا، َفاُر اْلَجنَِّة َلآَثْرُتَك ِبِه ِإَغْي

   دٍّ .َقَتَلُه َعْمُرو ْبُن َعْبِد و َفقاتل حتى

 يف الشهادة لينال الدنيا إىل يرجع أن يتمنى الشهيد جيعل الشوق الذي وهو

 ُيِحبُّ اْلَجنََّة َيْدُخُل َأَحٍد ِمْن َما: )  (وسلم عليه اهلل صلى: )يقول ، مرات عدة اهلل سبيل

 َيْرِجَع َأْن َيَتَمنَّى َفِإنَُّه ، الشَِّهيِد َغْيُر شيء ِمْن اأَلْرِض َعَلى َما َلُه َوَأنَّ الدُّْنَيا ِإَلى ْرِجَعَي َأْن

 .(اْلَكَراَمِة ِمَن َيَرى ِلَما َمرَّاٍت َعْشَر َفُيْقَتَل

 (عنه الشوق واحلنني إىل اجلنة الذي جعل عمرو بن اجلموح )رضي اهللهو نفس و

ىل إ َيْوَم ُأُحٍد جاءفقد  ، (عز وجل)ة يف سبيل اهلل طلب الشهاديبته بالعرج مع إصا

 َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّه َمْن ُقِتَل اْلَيْوَم َدَخَل اْلَجنََّة؟ َقاَل: )َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم( رسول اهلل 

، َفَقاَل َلُه ُعَمُر ْبُن  ى َأْهِلي َحتَّى َأْدُخَل اْلَجنََّةالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلا أرجُع ِإَل )َنَعْم( َقاَل: َفَو

َفِإنَّ ِمْنُهْم   َمْهًلا َيا ُعَمُر ): )َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم( َفَقاَل ، اْلَخطَّاِب: َيا َعْمُرو َلا َتألَّ َعَلى اللَِّه

 .(بعرجته و ْبُن اْلَجُموِح َيُخوُض ِفي اجلنة، ِمْنُهْم َعْمُر َمْن َلْو َأْقَسَم َعَلى اللَِّه أَلبَّره



(6) 

 ، الصاحل عمله ينقطع ال الشهيد أن( وسلم عليه اهلل صلى) النيب أخرب ذلك ألجل

 ُمـُيْخَت َميٍِّت ُكلُّ(: )َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى) َقاَل ، رـالقب ةـفتن من ويأمن اعفـويتض ُدـيزي بل

 الِقَياَمِة، َيْوِم ِإَلى َعَمُلُه َلُه ُيْنَمى َفِإنَُّه اهلِل َسِبيِل ِفي ُمَراِبًطا َماَت ِذيالَّ ِإالَّ َعَمِلِه َعَلى

 (.الَقْبِر ِفْتَنِة ِمْن َوَيْأَمُن

 أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم
*        *        * 

)َصلَّى حممد وسالًما على خامت أنبيائه ورسله سيدنا  احلمد هلل رب العاملني، وصالًة

 وعلى آله وصحبه أمجعني.   َوَسلََّم(،اهلُل َعَلْيِه 

  :  إخوة اإلسالم

احلق ، للشهيد هو  وهذا الفضل،  للشهداءها اهلل )عز وجل( أعدَّاليت هذه املنزلة 

وأخلص له ،  احلقعرف فهناك شهيد احلق ، وقتيل الباطل ، فالشهيد احلق هو من 

: لَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم()َص يف حقهقال الذي ويف سبيله ،  روحهوبذل  ، من أجله وضحى

يأبى  من، الشهيد احلق هو ْلَيا َفُهَو ِفي َسِبيِل اهلِل()َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِلَمُة اهلِل ِهَي اْلُع

قد فماله أو متاعه، ي على ، ويقاوم من حياول أن يستول نالدنية ويرفض املذلة واهلوا

َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّه َأَرَأْيَت ِإْن َجاَء )َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم( ٌل ِإَلى َرُسوِل اللَِّه َجاَء َرُج

َرُجٌل ُيِريُد َأْخَذ َماِلي؟ َقاَل: )َفَلا ُتْعِطِه َماَلَك( َقاَل: َأَرَأْيَت ِإْن َقاَتَلِني؟ َقاَل: )َقاِتْلُه( َقاَل: 

  .: َأَرَأْيَت ِإْن َقَتْلُتُه؟ َقاَل: )ُهَو ِفي النَّاِر( ِني؟ َقاَل: )َفَأْنَت َشِهيٌد( َقاَلَأَرَأْيَت ِإْن َقَتَل

، فليس الوطن  أرضه وعرضه ووطنهمن مات دفاًعا عن كذلك الشهيد احلق هو 

اهلُل َعَلْيِه  )َصلَّىالنيب  قالفقد ،  الاملدين والنفس والا ومكانة من والعرض أقل خطًر

َوَمْن ُقِتَل ُدوَن َأْهِلِه َأْو ُدوَن َدِمِه َأْو ُدوَن ِديِنِه َفُهَو ، )َمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه َفُهَو َشِهيٌد  :َم(َوَسلَّ

  .َشِهيٌد(
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 ،زعزع استقرار الوطنوي األبرياء بغري حق ، اءالذي يسفك دم فهو :الباطلأما قتيل 

ال يقرها  رهابيةإ ، وتفجريات نتحاريةا عملياتبويسعى يف األرض فساًدا، ويروع اآلمنني 

بل يصدق فيه  ، ال ُيعد شهيًداوهذا ، وحيسب أنه حيسن ُصنعا ،  دين ، وال يقبلها عقل

 .{َأَفَمْن ُزيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َفَرآُه َحَسًنا}قول اهلل تعاىل: 

ء الذين بهؤال مجيًعانذكر أنفسنا  ذكرى نصر أكتوبر اجمليد فإمناوحنن إذ حنيي   

أحيوا يف شعب مصر روح الكرامة ف،  وفازوا برضوانه (عز وجل)أرواحهم إىل اهلل  تارتق

واملروءة والعزة ، واستطاعوا أن حيفظوا ملصر مكانتها وهيبتها بني األمم ، ونستنهض 

ا على ما ونغبط أقواًم ،تثاقلت إىل األرض، ورضيت باحلياة الدنيا من اآلخرة رمبا ا همًم

يف  اهلل به من نعيم أيقنوا بصدق وعد اهلل هلم به فنالوه، وُنَرجِّى أنفسنا بشهادٍةأكرمهم 

وقد قال النيب )َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم(: )َمْن  ؟كريم أكرمهم اهلل به، ومل ال سبيله، وجبزاٍء

محاة  زال وما ِفَراِشِه(،َوِإْن َماَت َعَلى  َسَأَل اللََّه الشََّهاَدَة ِبِصْدٍق َبلََّغُه اللَُّه َمَناِزَل الشَُّهَداِء

 الغاشم،ملواجهة اإلرهاب األسود  هنفسهم يف سبيلأيبذلون الوطن وحراسه الشرفاء 

  املضلة.واجلماعات التكفريية الضالة 

 .بالدنا منا يف أوطاننا وأدم نعمة األمن واالستقرار يف أللهم ا


