
 عبد الناصربلٌح/ الشٌخ  ."مصعب بن عمٌر":الصحابً الجلٌل 

اللهم صالة وسالماً علٌك ٌا .. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له .. الحمُد هلل رب العالمٌن 

 ..سٌدي ٌا رسول هللا وعلً آلك وصحبك وسلم 

صلى هللا علٌه وسلم - فٌا جماعة اإلسالم نحن الٌوم أمام َعلَم من أعالم هذه األمة، وبطل من أبطالها صحابً جلٌل من صحابة النبً :وبعد

كان أعطر أهل مكة وكان أروع فتٌان مكة شباباً وبهاًء وأكثرهم ترفاً ونعٌماً :" ،غرة شباب قرٌش وأوفاهم بهاًء وجماالً وشباباً قالوا عنه-

الصحابً الجلٌل أبو عبد هللا مصعب .. أتدرون من هو ؟ هو الداعٌة والسفٌر واإلمام والخطٌب .. ولد فً النعمة وغذي بها وشب فً النعٌم

بن عمٌر من فضالء الصحابة وأخٌارهم ومن الذٌن بكروا فً السبق إلً الدخول فً دٌن هللا عز وجل قال عنه الرسول صلً هللا علٌه 

تعالوا بنا الٌوم نقتبس من :"أخوة اإلٌمان واإلسالم  ."مارأٌت بمكة أحسن لمة وال أرق حلة والأنعم نعمة من مصعب بن عمٌر:" وسلم 

سٌرته العطرة الدروس والعبر ألننا نقف الٌوم أمام صحابً من فضالء الصحابة وخٌارهم ومن السابقٌن إلى اإلسالم، وال ٌخفى ما 

ْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتلَ أُْولَبَِك أَْعَظُم َدَرَجًة : "للسابقٌن األولٌن من فضٌلة على الالحقٌن المتؤخرٌن، ٌقول هللا تعالى ٌَ اَل 

َن الَِّذٌَن أَنَفقُوا ِمن َبْعُد َوَقاَتلُوا هللا هللا فً أصحابً ، هللا هللا فً أصحابً ، ال : " حٌث قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  .(10/الحدٌد)"مِّ

تتخذوهم غرضا بعدي ، فمن أحبهم فبحبً أحبهم ، ومن أبغضهم ، فببغضً أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذانً ، ومن آذانً فقد آذى هللا ، 

ال تسبوا أصحابً، ال تسبوا أصحابً، : "وقال النبً صلى هللا علٌه وسلم قال .(أحمد فً مسنده )" . ومن آذى هللا فٌوشك أن ٌؤخذه 

فالصحابة أبر هذه  .( البخاري ومسلم فً صحٌحٌهما )"فوالذي نفسً بٌده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك ُمّد أحدهم وال نصٌفه

، "األمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هدٌا، وأحسنها حاال، اختارهم هللا تعالى لصحبة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم وإقامة دٌنه

فتى مكة .. نموذج الصحابة الذي نحن بصدد الحدٌث عنه الٌوم :" أخوة اإلسالم  .كما قال ذلك عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه وأرضاه

شباًبا وجماالً، وكان أبواه ٌحبانه وكانت أمه كثٌرة المال تكسوه أحسن ما ٌكون من الثٌاب وأرّقه، وكان أعطر أهل مكة ٌلبس الحضرمً 

ما رأٌت بمكة أحًدا لّمة وال أرق ُحلّة وال أنعم نعمة من مصعب بن : "من النعال، فكان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌذكره وٌقول

أقبل مصعب بن ُعمٌر ذات ٌوم : بٌنا أنا جالس ٌوًما مع عمر بن عبد العزٌز وهو ٌبنً المسجد إذ قال: وعن عروة بن الزبٌر قال ."عمٌر

والنبً صلى هللا علٌه وسلم جالس فً أصحابه علٌه قطعة نمرة قد وصلها بقطعة جلد، فلما رءاه أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم 

نكسوا رإوسهم رحمة له لما رأوه من حاله بعد أن كان ٌلبس فاخر الثٌاب فسلم فرد علٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم وأحسن علٌه الثناء 

لقد رأٌت هذا، ٌعنً مصعًبا، وما بمكة فتى من قرٌش أنعم عند أبوٌه نعًٌما منه، ثم أخرجه من ذلك الرغبة فً الخٌر فً حب هللا : "وقال

إنه الشهٌد البطل مصعب بن عمٌر بن هشام البدري القرشً العبدري،غرة فتٌان قرٌش وأبهاهم وأوفاهم شباباً ، كان مصعب بن  .ورسوله

، وكان رغم حداثة سنه علم باجتماع المسلمٌن فً دار األرقم فلم ٌتردد وسارع إلى " مصعب الخٌر :" عمٌر المدلل المنّعم وكما ٌصفونه 

ونحن فً معرض الحدٌث عن األم وإن كنت أقول  ": أخوة اإلٌمان واإلسالم .هناك واستمع للٌات وهً تتلى فكان له مع اإلسالم موعداً 

دابماً ال ٌنبغً أن ٌخصص ٌوماً واحداً لعٌد األم بل ٌنبغً أن تكون أٌامها كلها أعٌاد وسعادة جزاء ما قدمت لنا من حسن تربٌة وفضابل 

لها من *** كثٌرك ٌا هذا لدٌه ٌسٌُر فكم لٌلة باتت بثقلك تشتكً *** ألمك حق علٌك لو علمت كثٌُر  .. جمة وحقوق ال تحصً وال تعد



حناناً وإشفاقاً وأنت *** وما حجرها إال لدٌك سرٌر وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها *** جواها أّنة وزفٌر وكم غسلت عنك األذى بٌمٌنها 

كانت أم مصعب خناس بنت مالك تتمتع  : فؤنت لما تدعوه إلٌه فقٌر كٌف كان مصعب مع أمه؟*** صغٌر فدونك فارغب فً عمٌم دعابها 

بقوة الشخصٌة ، وكانت ُتهاب إلى حد الرهبة ، ولما أسلم مصعب خاف من أمه وقرر أن ٌكتم إسالمه حتى ٌقضً هللا أمراً ، ولكن أبصره 

عثمان بن طلحة وهو ٌدخل إلى دار األرقم ثم رآه مرة أخرى وهو ٌصلى مع الرسول صلى هللا علٌه وسلم ، فؤسرع عثمان إلى أم مصعب 

ٌنقل إلٌها الخبر ، فحبسته أمه فً أحد أركان دارها ، حتى علم أن هناك من المسلمٌن من ٌخرج إلى الحبشة مهاجراً ، فاستطاع الخروج 

وهاجر معهم ، ثم عاد إلى مكة ، وحرمته أمه من كل النعم وحاولت حبسه مرة أخرى فآلى على نفسه لبن فعلت لٌقتلن كل من تستعٌن به 

اذهب لشؤنك لم : على حبسه ، وإنها لتعلم صدق عزمه ، فودعته باكٌة مصّرة على الكفر ، وودعها باكٌاً مصّر على اإلٌمان ، فقالت له 

ٌاأمه إنً لك ناصح وعلٌك شفوق فاشهدي أن :"اقترب منها مصعب وقال  . أعد أّماً لك وحاول أن ٌنصحها لدخول اإلسالم ولكنها رفضت

إنه اإلٌمان أٌها  .. فؤجابته غاضبة قسماً بالثواقب ال أدخل فً دٌنك فٌزري برأي وٌضعف عقلً..ال إله إال هللا وأن محمداً عبده ورسوله 

َوإِن َجاَهَداَك َعلَٰى أَن ُتْشِرَك بًِ :" األخوة الذي إذا تمكن من شغاف القلوب ٌكاد ٌجعل المستحٌل ممكناً والملح األجاج عذباً فراتاً سلسبٌالً 

ُبُكم بَِما ُكنُتْم َتْعَملُوَن  ًَّ َمْرِجُعُكْم َفؤَُنبِّ ًَّ ۚ ُثمَّ إِلَ بِْع َسبٌِلَ َمْن أََناَب إِلَ ا َمْعُروًفا ۖ َواتَّ ٌَ ْن َس لََك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما ۖ َوَصاِحْبُهَما فًِ الدُّ ٌْ لقمان )" َما لَ

ٌدعو إلى اإلسالم فً دار األرقم بن أبً - صلى هللا علٌه وسلم - لما بلغ مصعب بن عمٌر أن رسول هللا : قال ابن سعد فً طبقاته . (15/

ق به، وخرج فكتم إسالمه خوفاً من أمه وقومه، وكان ٌؤتً إلى رسول هللا  سراً، - صلى هللا علٌه وسلم - األرقم، دخل علٌه فؤسلم وصدَّ

بالدعوة، لكن الواشٌن من المشركٌن ـ لما - صلى هللا علٌه وسلم - وقد أسلم فً السنوات الثالث األولى من الدعوة قبل أن ٌصدع النبً 

وا لَْو َتْكفُُروَن َكَما َكَفُروا َفَتُكوُنوَن َسَواًء : " علموا بإسالمه ـ سارعوا إلى الوشاٌة به عند أمه وقومه، قال تعالى ، (89/ النساء)" َودُّ

 . .(116/ 3 )الطبقات  )"فغضبوا علٌه وحبسوه وأوثقوه، فلم ٌزل محبوساً حتى فرَّ بدٌنه وهاجر إلى الحبشة

كان مصعب بن عمٌر فتى مكة المدلل، وكانت أمه من أغنى أهل مكة، تكسوه أحسن الثٌاب، وأجمل  * :تعذٌبه وصبره فً سبٌل الحق*

ٌَّر لونه، وأنهك جسمه، روى البخاري فً  اللباس، وكان أعطر أهل مكة، فلما أسلم انخلع من ذلك كله، وأصابه من التعذٌب والبالء ما غ

د بردة له فً ظل - صلى هللا علٌه وسلم - شكونا إلى رسول هللا : قال- رضً هللا عنه - صحٌحه من حدٌث خباب بن األرت  وهو متوسِّ

ٌُجعل فٌه، فٌجاُء بالمنشار فٌوضع »: أال تستنصر لنا؟ أال تدعو هللا لنا؟ قال: الكعبة، قلنا له ٌُحفر له فً األرض ف كان الرجل فٌمن قبلكم 

على رأسه، فٌشق باثنتٌن، وما ٌصده ذلك عن دٌنه، وٌمشط بؤمشاط الحدٌد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما ٌصده ذلك عن دٌنه، 

وهكذا خرج  .«وهللا لٌتمن هذا األمر حتى ٌسٌر الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ال ٌخاف إال هللا أو الذبب على غنمه، ولكنكم تستعجلون

فقد  : أول سفٌر فً اإلسالم * . مصعب من النعمة الوارفة التً كان ٌعٌش فٌها ، وأصبح ٌرتدي أخشن الثٌاب وٌعٌش عٌشة البسطاء

اختاره الرسول صلى هللا علٌه وسلم لٌكون سفٌره إلى المدٌنة ، ٌفقه األنصار وٌعلمهم دٌنهم وٌدعو الجمٌع إلى اإلسالم وٌهٌا المدٌنة 

لٌوم الهجرة ، مع أنه كان هناك من ٌكبره سناً ، وحمل مصعب األمانة مستعٌناً بما أنعم هللا علٌه من عقل راجح وخلق كرٌم ، فنجح فً 

هذا الصحابً كان من السابقٌن إلى اإلسالم ممن شهد بدراً وأحداً، وكان حامل اللواء فٌها، وممن هاجر  . مهمته ودخل أهل المدٌنة اإلسالم

إنه أول من صلى : الهجرتٌن األولى إلى الحبشة، والثانٌة إلى المدٌنة، أسلم على ٌدٌه العشرات، وكان أول سفٌر فً اإلسالم، وٌقال



مع النفر االثنً عشر - رضً هللا عنه - مصعب بن عمٌر - صلى هللا علٌه وسلم - بعث رسول هللا : الجمعة فً المدٌنة قال ابن إسحاق

إنه : الذٌن باٌعوه فً العقبة األولى ٌفقه أهلها وٌقربهم القرآن، فكان منزله على أسعد بن زرارة، وكان إنما ٌسمى بالمدٌنة المقرئ، ٌقال

 .أول من جمع الجمعة بالمدٌنة، وأسلم على ٌده أسٌد بن حضٌر وسعد بن معاذ، وهما سٌدا قومهما وكفى بذلك فخراً وأثراً فً اإلسالم

لما باٌع العقبة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم رجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى اإلسالم سًرا وتلوا علٌهم  :هجرته إلى المدٌنة المنورة*

القرءان، وكانوا اثنً عشر شخًصا، وبعثوا إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلٌنا رجالً من 

قبلك ٌفقهنا فً الدٌن وٌقربنا القرءان، فبعث إلٌهم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مصعب بن عمٌر فقدم إلى المدٌنة مهاجًرا قبل مقدم 

رسول هللا باثنتً عشرة لٌلة، فنزل على سعد بن زرارة، وكان ٌؤتً االنصار فً دورهم وقبابلهم فٌدعوهم إلى اإلسالم وٌقرأ علٌهم 

وكان  ..القرءان فٌسلم الرجل والرجالن حتى ظهر اإلسالم وفشا فً دور األنصار كلها وكسرت أصنامهم وكان المسلمون أعز أهل المدٌنة

ٌُجّمع بٌنهم، فؤذن له وكتب إلٌه انظر من الٌوم : "مصعب ٌقربهم القرءان وٌعلمهم، فكتب إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌستؤذنه أن 

فجّمع مصعب بن عمٌر فً دار سعد بن " الذي ٌجهر فٌه الٌهود لسبٌتهم فإذا زالت الشمس فازدلفت إلى هللا فٌه بركعتٌن واخطب فٌهم

أسلم على ٌدٌه أسٌد بن ُحضٌر وسعد بن . خٌثمة وهم اثنا عشر رجالً، وما ذبح لهم ٌومبذ إال شاة، فهو أول من جّمع فً اإلسالم جمعة

أقام مصعب فً المدٌنة فً بٌت أسعد بن زرارة ، ونهضا ٌدعوان الناس إلى اإلسالم ، وتعرضا  : إسالم سادة المدٌنة على ٌدٌه * .معاذ

لمواقف كادت تودي بحٌاتهما ، ففً ٌوم فاجؤهما أسٌد بن حضٌر بن عبد األشهل شاهراً حربته ، ثابراً غاضباً على الذي جاء ٌفتن قومه 

أوال : اعتزالنا إذا كنتما ترٌدان العٌش ، وبمنتهى الهدوء قال له مصعب .. ما جاء بكما إلى المدٌنة تسفهان ضعفابنا : عن دٌنهم ، وقال 

أنصفت ، وألقى حربته وجلس ٌصغً ، ولم ٌكد : فإن رضٌت أمرنا قبلته ، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره ، فقال أسٌد .. تجلس فتسمع ؟ 

مصعب ٌقرأ القرآن وٌفسر الدعوة حتى أخذت أسارٌر أسٌد تشرق ، وأعلن إسالمه ، وسرى الخبر فجاء سعد بن معاذ فؤصغى لمصعب 

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فؤقام  . واقتنع وأسلم ، ثم تاله سعد بن عبادة ، وهكذا حتى أسلم كل سادة قرٌش بالمدٌنة

عنده ٌدعو الناس إلى اإلسالم حتى لم تبقى دار من دور األنصار إال وفٌها رجال مسلمون ونساء مسلمات، إال ما كان من األصٌرم، وهو 

صلى هللا - عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تؤخر إسالمه إلى ٌوم أحد فؤسلم، واستشهد بؤحد، ولم ٌصلِّ هلل بسجدة قط، وأخبر رسول هللا 

ثونً عن رجل دخل الجنة لم ٌصلِّ ): وقد روى ابن إسحاق بإسناد حسن عن أبً هرٌرة أنه كان ٌقول .أنه من أهل الجنة- علٌه وسلم  حدِّ

أول : قال- رضً هللا عنه - وروى البخاري فً صحٌحه من حدٌث البراء  (صالة قط، فإذا لم ٌعرفه الناس قال هو أصٌرم بنً عبد األشهل

من قدم علٌنا مصعب بن عمٌر وابن أم مكتوم وكانا ٌقربان الناس، فقدم بالل وسعد وعماُر بن ٌاسر، ثم قدم عمر بن الخطاب فً عشرٌن 

، فما رأٌت أهل المدٌنة فرحوا بشًء فرحهم برسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم - ، ثم قدم النبً -صلى هللا علٌه وسلم - من أصحاب النبً 

َك اأْلَْعلَى :"، فما قدم حتى قرأت -صلى هللا علٌه وسلم - قدم رسول هللا : ، حتى جعل اإلماء ٌقلن-صلى هللا علٌه وسلم -  ِح اْسَم َربِّ َسبِّ

ولما وقعت معركة أحد فً العام الثالث من الهجرة النبوٌة، شارك فٌها مصعب بن عمٌر مشاركة  : غزوة أحد والشهادة * .(1:/األعلى)"

األبطال، وأبلى فٌها بالء المإمنٌن الصابرٌن، وكان قد حّمله المصطفى راٌة المسلمٌن، وثبت مصعب بن عمٌر مع القلة المإمنة التً 

ودافعت المشركٌن عنه لما تخلخلت صفوف المسلمٌن، وأصبحت الجولة للمشركٌن، وبقً اللواء - صلى هللا علٌه وسلم - أحاطت بالنبً 



- ، وتدافع المشركون نحو اللواء، وأقبل ابن قمبة -صلى هللا علٌه وسلم - فً ٌد مصعب بن عمٌر ٌمسكه بقوة وثبات وٌدافع عن النبً 

ٌد إاِلَّ َرُسولٌ : " فشد على مصعب بن عمٌر فضرب ٌده الٌمنى فقطعها، ومصعب ٌردد قول الحق سبحانه- علٌه من هللا ما ٌستحق  َوَما ُمَحمَّ

اِكِرٌَن  ُ الشَّ ْجِزي هللاَّ ٌَ ًبا َوَس ٌْ َ َش
ٌَُضرَّ هللاَّ ِه َفلَْن  ٌْ ْنَقلِْب َعلَى َعقَِب ٌَ ُسلُ أََفإِْن َماَت أَْو قُتِلَ اْنَقلَْبُتْم َعلَى أَْعَقابُِكْم َوَمْن  آل )" َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ

، ثم أخذ اللواء بٌده الٌسرى حتى ال ٌقع، فضرب ابن قمبة ٌده الٌسرى فقطعها، فحنا على اللواء وضمه بعضدٌه إلى (144/ عمران

جاً بدمابه، قال تعالى ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن ِرَجالٌ : " صدره، ثم حمل علٌه الثالثة بالرمح فؤنفذه إلى صدره، ووقع مصعب بن عمٌر شهٌداً مضرَّ

لُوا َتْبِدٌاًل  ْنَتِظُر َوَما َبدَّ ٌَ ِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن  ٌْ َ َعلَ
روى البخاري فً صحٌحه من  .(23/ األحزاب)" َصَدقُوا َما َعاَهُدوا هللاَّ

نرٌد وجه هللا فوقع أجرنا على هللا، فمنا من مضى لم - صلى هللا علٌه وسلم - هاجرنا مع النبً : عدنا خباباً فقال: حدٌث أبً وابل قال

ٌؤخذ من أجره شٌباً، منهم مصعب بن عمٌر قتل ٌوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطٌنا بها رأسه بدت رجاله، وإذا غطٌنا رجلٌه بدا رأسه، 

ْهِدُبَها- صلى هللا علٌه وسلم - فؤمرنا رسول هللا  ٌَ قال  . أن نغطً رأسه ونجعل على رجلٌه شٌباً من أذ خر، ومنا من أٌنعت له ثمرته فهو 

تقدم ٌا مصعب، : قتل مصعب وأخذ اللواء ملك فً صورته، فجعل النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقول له فً ءاخر النهار: عبد هللا بن الفضل

َد به: فالتفت إلٌه الملك وقال ٌّ وقع كوكب الشهداء وقع  - وقع حلٌة الشهادة .لست بمصعب، فعرف النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه ملُك أُ

سفٌر اإلسالم ونال الشهادة من هللا عز وجل ٌوم أحد شهًٌدا، ولكن ٌتبقً شهادة رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم لمصعب الخٌر بعد انتهاء 

المعركة جاء الرسول وأصحابه ٌتفقدون الشهداء وعند جثمان مصعب وقف ونظر إلً صاحب ا للواء ونظر إلٌه وسالت دموعه بغزاره ، 

من المإمنٌن رجال صدقوا ما عاهدوا هللا علٌه فمنهم من قضى نجبه ومنهم من ٌنتظر وما بدلوا : "فقرأ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

وجاءوا لٌكفنوه فلم ٌجدوا به إال شملة فإذا وضعوها علً رأسه ظهرت قدماه وإذا وضعوها علً قدمٌه ظهرت . (23/األحزاب)"تبدٌالً 

رأسه فقال رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم اجعلوها مما ٌلً رأسه واجعلوا علً رجلٌه من نبات اإلذخر ثم قال الرسول صلً هللا علٌه 

، ثم "إن رسول هللا ٌشهد علٌكم أنكم شهداء عند هللا ٌوم القٌامة: "لقد رأٌتك بمكة وما بها أرق لمة وال أحسن لمة منك ثم قال:" وسلم 

ٌُسلّم علٌهم أحد إلى ٌوم القٌامة إال ردوا علٌه : "أقبل على الناس فقال أٌها الناس، ابتوهم فزوروهم وسلموا علٌهم فو الذي نفسً بٌده ال 

وأقول قولً  . السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته..السالم علٌكم معشر الشهداء ..السالم علٌك ٌا مصعب  .(ابن سعد فً الطبقات )" السالم

الحمُد هلل رب العالمٌن، وصلى هللا وسلم على نبٌنا محمد وعلى آله  : الخطبة الثانٌة . والتؤب من الذنب– هذا واستغفر هللا العظٌم لً ولكم 

وهكذا استشهد فتى مكة المنعم ولم ٌجدوا إال ُبردة صغٌرة لٌكفن بها ، فإذا غطوا رأسه ظهرت قدماه وإذا ستروا قدماه  .وصحبه أجمعٌن

قال صلً هللا  . إنً أشهد أنكم الشهداء عند هللا ٌوم القٌامة:" بانت رأسه ، وبكاه الرسول صلى هللا علٌه وسلم هو وشهداء أحد وقال 

لقد رأٌت مصعباً هذا وما بمكة فتى أنعم عند أبوٌه منه ثم ترك ذلك كله حباً هلل ورسوله وعن عمر بن الخطاب رضً هللا :" علٌه وسلم 

كبش قد تنطق به، فقال النبً صلى هللا علٌه  [أي جلد]نظر النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى مصعب بن عمٌر مقبالً وعلٌه إهاب : عنه قال

انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نّور هللا قلبه، لقد رأٌته بٌن أبوٌه ٌغدوانه بؤطٌب الطعام والشراب، فدعاه حب هللا ورسوله إلى ما : "وسلم

: فارق مصعب بن عمٌر الدنٌا شهٌداً لم ٌخلف وراءه شٌباً من متاع الدنٌا، ترك المال والجاه والنعٌم، وآثر ما عند هللا، قال تعالى ."ترون

ِ َباٍق " ْنَفُد َوَما ِعْنَد هللاَّ ٌَ - ؛ روى اإلمام أحمد فً مسنده من حدٌث أبً قتادة وأبً الدهماء رضً هللا عنهما أن النبً (96/النحل)"َما ِعْنَدُكْم 



لك هللا به ما هو خٌر لك منه:"قال- صلى هللا علٌه وسلم  رضً هللا عن مصعب، وجزاه عن اإلسالم  "إنك لن تدع شٌباً هلل عز وجل، إال بدَّ

 ""والمسلمٌن خٌر الجزاء، وجمعنا هللا بسادات الصحابة فً دار كرامته مع النبٌٌن والصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن، وحسن أولبك رفٌقاً 

 ...ونسؤله سبحانه وتعالً عٌش السعداء وموت الشهداء والفوز فً القضاء،وأن ٌسلك بنا طرٌق األولٌاء األصفٌاء

 


