
  واالدعاء الحقیقة بین هللا سبیل في الشھادة

  ابوزید محمد فوزي الشیخ لفضیلة جمعة خطبة

*********************************** 

 الفرد األحد، الواحد العالمین، ربِّ  ہلل الحمد
 وبیده العباد، مقالید وحده بیده الذي الصمد،

 وبیده السماء، في والخیر األرض في الخیر
 .قدیر شيءٍ  كل على وھو كلُّھ الخیر

 لھ، شریك ال وحده هللا، إال إلھ ال أنْ  وأشھد
 نبّیًا لنا واختار والنور، الُھدى فیھ كتاباً  لنا أنزل

 في رحمة وجعلھ أجمعین، للَخْلقِ  ُمعلِّماً  كریماً 
 شفیعاً  اآلخرة في وجعلھ العالم، لجمیع الدنیا
ا وجعلھ أجمعین، للخلق  وأسوة ونقّیًا وتقّیًا َبّرً
 .أجمعین للناس

 ورسولُھ، هللا َعْبدُ  محمداً  سیدنا أنَّ  وأشھد
 عزَّ  عینھ وعلى وھداه، وجلَّ  عزَّ  هللا اصطفاه

اه، وجلَّ   تقوى على أصحابھ یربي أن وكلَّفھ ربَّ
 وقام الرسالة فأدَّى ُعاله، في جلَّ  وخشیتھ هللا



ج ویرضاه، هللا یحبُّ  كما باألمانة  رجاالً  فخرَّ
 :هللا قال كما صادقین

) َعَلْیھِ  هللاََّ  َعاَھُدوا َما َصَدقُوا ِرَجالٌ (
 ).األحزاب23(

 المربین، خیر على وبارك وسلم صلِّ  اللھم
 لنا جاء والذي المتعلمین، وإمام المعلمین، وسید

 الدین، یوم شأننا ویرفع الدنیا في یصلحنا بما
  أجمعین، وصحبھ وآلھ محمد سیدنا

 .الراحمین أرحم یا وكرمك بجودك معھم وعلینا

 :المؤمنین جماعة األخوة أیھا

 التي العالیة المنازل من هللا سبیل في الشھادة إن
 هللا صلى حبیبھ ببركة األمة ھذه تعالى هللا خص
 یستعصى ما األبواب من لھا فجعل وسلم علیھ
 علیھ هللا صلى بحبِّھ إال ھذا وما ، الحصر على
 العالیة المنازل نیل ألبواب وفتحھ ألمتھ وسلم
 أو الحرب في الموت ولیس..  مصراعھا على



 منھا واحدة إال الحرب میدان في بالقتل الشھادة
  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال ولذا

  فیكم، الشھید تعدون ما

 فھو هللا سبیل في قتل من هللا، رسول یا: قالوا
  شھید،

 یا ھم فمن: قالوا لقلیل، إذاً  أمتي شھداء إن: قال
 هللا؟ رسول

 : وسلم علیھ هللا صلى قال

 في مات ومن شھید، فھو هللا سبیل في قتل من 
 فھو الطاعون في مات ومن شھید، فھو هللا سبیل

 ابن قال شھید، فھو البطن في مات ومن شھید،
: قال أنھ الحدیث ھذا في أبیك على أشھد: مقسم

 ھریرة أبي عن مسلم رواه(.شھید والغریق
 )عنھ هللا رضي

 واسعة دائرة ذو للشھادة اإلسالمي المفھوم
 في القتال میدان في كانت ما ھي الشھادة وأعظم

 وال تعد ال كثیرة فضائل من لھا لما هللا سبیل



 هللا فضل ومن األحد الواحد هللا من فضال تحد
 أنھم الشھداء على

 ربھم عند أحیاء ھم بل أمواتاً  لیسوا ھم:  أوالً 
 محكم في وتعالى سبحانھ هللا لقول یرزقون،

 :التنزیل

 َبلْ  أَْمَواتاً  هللاِّ  َسِبیلِ  ِفي قُِتلُواْ  الَِّذینَ  َتْحَسَبنَّ  َوالَ 
ِھمْ  ِعندَ  أَْحَیاء  ّهللاُ  آَتاُھمُ  ِبَما َفِرِحینَ .  ُیْرَزقُونَ  َربِّ

نْ  ِبِھم َیْلَحقُواْ  َلمْ  ِبالَِّذینَ  َوَیْسَتْبِشُرونَ  َفْضلِھِ  ِمن  مِّ
 َیْحَزُنونَ  ُھمْ  َوالَ  َعَلْیِھمْ  َخْوفٌ  أَالَّ  َخْلِفِھمْ 

 )آلعمران 169،170(

 أن المؤمنین من خلفھم بمن یستبشرون ھم
  الشھداء، منازل في بھم هللا یلحقھم

 خلّفوا من على الخوف من ربھم ُیؤمنھم: وثانیا
 فیفرحوا لھم یتوالھم فاہلل وأبنائھم أھلھم من

 .ویستبشروا



 ال إنھم الشھداء على ایضا هللا فضل ومن
 الشوكة ألم من یجد كما إال الشھادة ألم یجدون

 .  القرصة أو

  وسلم علیھ هللا صلى قال ولذلك

 أَُحُدُكمْ  َیِجدُ  َكَما إالَّ  القتِل، أََلـمَ  َیِجدُ  ال الشھیدُ { 
 أبي عن الكبرى البیھقي سنن(}  الَقْرَصةِ  أََلـمَ 

 )عنھ هللا رضي ھریرة

 یغفر وجل عز هللا أن للشھداء هللا عطاء ومن
  ذنوبھ كل دمھ من دفعة أول عند للشھید

  وسلم علیھ هللا صلى ذلك في وقال

ِھیدُ " لِ  ِفي َلھُ  ُیْغَفرُ  الشَّ جُ  َدِمھِ  ِمنْ  ُدْفَعةٍ  أَوَّ  َوُیَزوَّ
 َبْیِتِھ، أَْھلِ  ِمنْ  َسْبِعینَ  ِفي َوَیْشَفعُ  َحْوَراَوْینِ 
 َعَملِھِ  أَْجرُ  َلھُ  ُكِتبَ  ِرَباِطھِ  ِفي َماتَ  إَِذا َواْلُمَراِبطُ 

 ِبِرْزِقِھ، َوِریحَ  َعَلْیِھ، َوُغِديَ  اْلِقَیاَمةِ  َیْومِ  إَِلى
جُ   إَِلى َفاْشَفعْ  ِقفْ : َلھُ  َوِقیلَ  َحْوَراءَ  َسْبِعینَ  َوُیَزوَّ

 في الطبراني رواه("اْلِحَسابِ  ِمنَ  ُیْفَرغَ  أَنْ 
 )عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن األوسط



 وجھھ عن التراب یمسح من أول والشھید
 االستشھاد عالمات أي العین، الحور من زوجتھ

 البعث عند تزیِّنھ المعركة تراب أو كالدم
فُ   فیكون الزكیَّة الرائحة منھ وتبعث بھ وتعرِّ

 حتى النیاشین بتلك الموقف أھل بین شامة
 المراد كان ولو وزوجھ، قصره إلى یخلص
 بیتھ دخولھ سرعة عن كنایة فھو مدفنھ تراب

 عنھ القبر ینشق یكاد فال الجنة في بأھلھ ولحوقھ
 أھلھ یدي بین نفسھ ویجد إال علیھ ترابھ وأثر

 .وجھھ عن التراب ذلك یمسحون

 الفزع من یؤمن منھا هللا من كراماتإ وللشھداء
 .األكبر

نُ  ، الصیحـــــة تفزعھ ال  القــبر عذاب من ُیأَمَّ
 ، اإلیمــــــــان حلة ،یحلى

 حلة علیھ توضع ، بیتھ أھل من سبعین في یشفع
  الكرامــــــــة،



 معدي بن المقدام عن احمد اإلمام روي ولذلك
 قال وسلم علیھ هللا صل النبي أن كرب

ِھیدِ  إِنَّ "  أَنْ : ِخَصالٍ  ِستَّ  وجلَّ  عزَّ  هللا ِعْندَ  للشَّ
لِ  في َلھُ  ُیْغَفرَ   ِمنَ  َمْقَعَدهُ  َوَیرى َدِمِھ، ِمنْ  ُدْفَعةٍ  أَوَّ

ِة، جَ  إالْیَماِن، ُحلَّةَ  َوُیَحلَّى الَجنَّ  الُحْورِ  ِمنَ  َوُیَزوَّ
 الَفَزعِ  ِمنَ  َوَیأَْمنَ  الَقْبِر، َعَذابِ  ِمنْ  َوُیَجارَ  الِعْیِن،

 الَیاقُْوَتةُ  الَوَقارِ  تاجُ  َرْأِسھِ  َعلى َوُیْوَضعَ  أَالْكَبِر،
ْنَیا ِمنَ  َخْیرٌ  ِمْنھُ  جُ  ِفْیَھا، َوما الدُّ  ِثْنَتْینِ  َوُیَزوَّ

 في َوُیَشفَّعَ  الِعْیَن، الُحْورِ  ِمنَ  َزْوَجةً  َوَسْبِعْینَ 
 "أََقاِرِبھِ  ِمنْ  إِْنَساناً  َسْبِعْینَ 

 وشھید المعركة، شھید فھناك كثیر، والشھداء
 معركة في مات الذي ھو المعركة شھید. بیننا
 نفسھ، عن یدافع وھو مات أو هللا، سبیل في قتال

 :عرضھ عن یدافع وھو مات أو

 َمالِھِ  ُدونَ  قُِتلَ  َمنْ { وسلم علیھ هللا صلى قال 
 َوَمنْ  َشِھیٌد، َفُھوَ  ِدیِنھِ  ُدونَ  قُِتلَ  َوَمنْ  َشِھیٌد، َفُھوَ 
 أَْھلِھِ  ُدونَ  قُِتلَ  َوَمنْ  َشِھیٌد، َفُھوَ  َدِمھِ  ُدونَ  قُِتلَ 



 والنسائي داود وأبي الترمذي سنن( }َشِھیدٌ  َفُھوَ 
 :قال كما أو) عنھ هللا رضي زید بن سعید عن

 ).باإلجابة موقنون وانتم هللا أدعوا(

 :الثانیة الخطبة

 بالنور قلوبنا مأل الذي العالمین رب ہلل الحمد
 األولین سید بأخالق وجّملنا والیقین، والھدى

 .واآلخرین

 شھادة لھ، شریك ال وحده هللا إلھ ال أن وأشھد
 ومن فتنھا ومن الدنیا مضایق من قائلھا تنجى

 .الدین یوم والبوار الخزي

 الرحمة ورسولھ هللا عبد محمداً  سیدنا أن وأشھد
  األنام، لجمیع المھداة

 محمد سیدنا على وبارك وسلم صلى اللھم
 أحبتھ، من جمیعاً  واجعلنا محبتھ، وارزقنا
 الجنة وفى شفاعتھ، القیامة في جمیعاً  وارزقنا

 .العالمین رب یا آمین آمین رفقتھ

 :المؤمنین جماعة اإلخوة أیھا



 ھذه شھداء أكثر فما الشھداء دائرة هللا وسع
 صلى رسولھ بھ ألھم بما هللا رحمھم الذین األمة

 :مواله فیھ یقول الذي وھو وسلم علیھ هللا

 "ُیوَحى َوْحيٌ  إِالَّ  ُھوَ  إِنْ  اْلَھَوى َعنِ  َینِطقُ  َوَما" 
 )  النجم 3،4(

 لھذه وعطاءه فضلھ مبینا وجل عز هللا ویقول
 المرحومة األمة

یقُونَ  ُھمُ  أُْوَلِئكَ  َوُرُسلِھِ  ِباہللَِّ  آَمُنوا َوالَِّذینَ " دِّ  الصِّ
َھَداء ِھمْ  ِعندَ  َوالشُّ  ) الحدید 19( "َربِّ

 هللا كالم وھذا الشھداء من فھو باہلل آمن من إذاً 
 :صلى هللا علیھ وسلم  النبي قال ولذلك

 َجاِبرِ  َعنْ [  "الفرش أصحاب أمتي شھداء أكثر"
 ] مسلم صحیح األَْنَصاِريِّ  هللاِّ  َعْبدِ  ْبنِ 

 بأسماء والسماء األرض تمأل تكاد البشرى وھنا
 الشھداء من بنیلھا یحظون من وأعداد وأصناف
 التمني أو التخیل قبیل من ھذا ولیس السعداء



 سید كالم بنص حقیقي واقع ولكنھ والرجاء
 األمناء

 : السؤال وھنا

 الركب لذلك وننضم البشرى بتلك نحظى كیف 
  الھناء؟ أھل من

 قد المحبوب الحبیب عند من یأتینا والجواب
 ولن الشھادة درجة یأخذون أمتھ كلَّ  تقریباً  جعل
 قلیلة قلة إال الشھادة یحرم

 : الموطأ حدیث ففي جداً،

 وعددھا المعركة قتیل سوى سبعة الشھداء«
 أي الجنب، ذات وصاحب والغریق المطعون

 أي والمبطون، الجنب ذات بقرحة المیت، وھو
  ، »كاالستسقاء بطنھ بمرض یموت الذي

 المجنون،: وقیل اإلسھال، صاحب: وقیل
 تموت والمرأة الھدم تحت والمیت والحریق

 ال أو ولدھا ألقت بالوالدة تموت التي أي بجمع



 وفي البكر، ھي: وقیل النووي، وصححھ.
 . الجنة إلى بسررھا ولدھا یجرھا المرأة: روایة

 أحمد رواه السل، صاحب الشھداء ومن
 رواه الحمى وصاحب والغریب،. والطبراني

 سبع افترسھ أو ھامة لدغتھ ومن الدیلمي،
 عنھا یقع الذي أي دابتھ عن والخار والشریق

 رواھا جبل، رأس من والمترّدي فیموت
 أو دمھ أو مالھ دون قتل ومن وغیره الطبراني

 .األربعة السنن أصحاب رواه أھلھ، أو دینھ

. والنسائي أحمد رواه مظلمة، دون قتل ومن
 . منده ابن رواه ظلماً، َحْبس في والمیت

  الدیلمي الخطیب رواه فعف، فكتم عشق ومن

 والمائد.  البزار رواه للعلم، طالب وھو والمیت 
.  داود أبو رواه القيء، یصیبھ الذي البحر في

 صبر من و.  حبان ابن رواه مرابطاً، مات ومن
 تعالى هللا وأمناء بھ، یمت لم وإن الطاعون في

 قرأ ومن أحمد رواه ماتوا أو قتلوا خلقھ على



 العلیم السمیع باہلل أعوذ مرات ثالث یصبح حین
 آخر آیات الثالث وقرأ الرجیم الشیطان من

 یمسي حین أو یومھ في ومات الحشر سورة
 على مات ومن. الترمذي رواه لیلتھ، في ومات
 وضوء على مات ومن. ماجھ ابن رواه ، وصیة

 وصام الضحى صلى ومن. اآلجري رواه ،
 في الوتر یترك ولم شھر كل من أیام ثالثة

 اللھم: قال ومن. نعیم أبو رواه سفر، وال حضر
 أنت إال إلھ ال الذي هللا أنت بأنك أشھدك إني

 ورسولك عبدك محمداً  وأن لك شریك ال وحدك
 ال إنھ لي فاغفر بذنبي وأبوء عليّ  بنعمتك أبوء
 یومھ في ومات یصبح حین غیرك الذنوب یغفر

 األصبھاني رواه لیلتھ، من ومات یمسي أو
 ، یومھا أو الجمعة لیلة مات ومن. وغیره
  القبر فتنة یوقى أنھ: حدیثھ وفي جماعة أخرجھ

 سبحانك أنت إال إلھ ال بأن مرضھ في دعا ومن
 في ومات مرة أربعین الظالمین كنت إني

 وإن: حدیثھ وفي. الحاكم رواه ذلك، مرضھ



 سأل ومن ، ذنوبھ جمیع لھ غفر وقد برئ برئ
 أخرجھ بصدق، الشھادة وتعالى سبحانھ هللا

 بھا یموت موتھ كل حسن بسند وورد مسلم،
 ابن رواه مریضاً، مات ومن شھید، فھو المسلم
 علیھ وغدي القبر فتنة ووقى: حدیثھ وفي ماجھ،
  ، الجنة من برزقھ وریح

 

 في ورد األربعین على الزائدة الخصال وھذه
 أجر یعطى أي شھید صاحبھا أن منھا كل

 علیھ دلت كما متفاوتة ذلك في ومراتبھا الشھداء
  األحادیث،

 : خصوصیات وللشھداء

 تسرح خضر طیر جوف في أرواحھم أن: منھا
 تحت قنادیل إلى تأوي ثم شاءت حیث الجنة في

 ) .... مسلم رواه( العرش



 العظیم الفضل ھذا یرزقنا أن وجل عز هللا نسأل
 والشھداء والصدیقین النبیین مع یحشرنا وان

 الدعاء ثم...  والصالحین

 فضیلة موقع على الدخول الخطب من وللمزید
 زید أبو محمد فوزي الشیخ

 

 


