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فضيلة الشيخ  /فوزى محمد أبو زيد
مسجد النور بادلعادي
{مفهوم الشهادة ومنازل الشهداء خطبة جمعة}
احلمد هلل رب العادلني ،واسع الفضل والوجود ،جزيل العطاء الذي يُعطيو يف الدنيا واآلخرة
بال ٍ
حد زلدود ،سبحانو سبحانو نسألو عز وجل أن يسعنا يف الدنيا بفضلو وجوده وبره أمجعني،
وأن جيعلنا من أىل مقامات السعادات العُظمى يوم الدين ،يف جوار خري النبيني وادلرسلني.
وُيب ادلتطهرين.
وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ُُيب التوابني ُ
وأشهد أن سيدنا زلمداً عبد اهلل ورسولو ،الرمحة العُظمى لنا وللخلق أمجعني ،احلريص علينا
والشفوق بنا ،والذي وصفو بذاك ربو يف كتابو ادلبني فقال:
﴿ لََق ْد جاء ُكم رس ٌ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
وف
ين َرءُ ٌ
ُّم َح ِر ٌ
َ َ ْ َُ
ول م ْن أَنْ ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيه َما َعنت ْ
يص َعلَْي ُك ْم بال ُْم ْؤمن َ
ِ
يم ﴾ (891التوبة).
َرح ٌ
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا زلمد وعلى آلو الطيبني ،وعلى صحابتو ادلباركني،
وعلى كل من اىتدى هبديو ومشى على ىديو إىل يوم الدين ،واجعلنا معهم ومنهم أمجعني آمني
آمني يا رب العادلني.
أيها األحبة مجاعة ادلؤمنني:
تعالوا معاً ننظر إىل قطرة من رحيق عناية اهلل تعاىل بنا مجاعة ادلؤمنني أمجعني ،وإىل شفقة
وحدب وحرص الرسول صلى اهلل عليو وسلَّم على أمتو ،وعلى أىل اإلسالم أمجعني:
علم اهلل عز وجل وىو العليم احلكيم أن الدنيا دار ممر ،وأن اآلخرة ىي ادلقر وادلستقر ،وكل
ما ُيتاجو العبد ليكون عزيزاً عند اهلل ،كرمياً يف الدنيا واآلخرة بني خلق اهلل ،أن يكون لو منزلةٌ
كرميةٌ خيرج عليها من الدنيا عند مواله تبارك وتعاىل.
وعلم اهلل عز وجل عجزنا وقصورنا يف ىذه احلياة الدنيا ،لشواغلها الكثرية وأحواذلا العجيبة،
والنفس معنا وقد ُجبلت على تسبيط اذلمم عند الطاعات ،والشيطان يعينها على ربقيق ىذه
األشياء ،فكان كرم اهلل عز وجل علينا ال ُُيد.
قيَّض اهلل عز وجل ذلذه األمىة الكرمية أن يكونوا عند لقاء اهلل يف أعلى ادلقامت ،وما أعلى
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ادلقامات يف كتاب اهلل؟ يف قول اهلل تبارك وتعاىل:
ول
الر ُس َ
َوَم ْن يُ ِط ِع اهلل َو َّ
َّ ِ
ين أَنْ َع َم اهلل َعلَْي ِه ْم ﴾ (96النساء).
الر ُس َ
﴿ َوَم ْن يُ ِط ِع اهلل َو َّ
ول فَأُولَئِ َ
ك َم َع الذ َ
وىم الذين نسأل اهلل أن نكون منهم يف ركعة من ركعات الصالة ،فنقول لو ضارعني
سائلني:
َّ ِ
ِ
ِ
ت َعلَْي ِه ْم ﴾ (( )7الفاربة).
﴿ ْاه ِدنَا ِّ
ين أَنْ َع ْم َ
يم ( )9ص َرا َط الذ َ
الص َرا َط ال ُْم ْستَق َ

من الذين أنعم عليهم اهلل بادلقام العلي والكرم واجلود اإلذلي؟
الشه َد ِ
الصالِ ِ
الصد ِ
ك َم َع الَّ ِذين أَنْ َعم اهلل َعلَْي ِهم ِمن النَّبِ
ُّ
ين
ح
و
اء
و
ين
ِّيق
و
ين
ي
َّ
ِّ
ِّ
﴿ فَأُولَئِ َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ
ْ َ
َ َ
ض ُل ِم َن اهلل ﴾ (( )77النساء).
ك الْ َف ْ
ك َرفِي ًقا (َ )96ذلِ َ
س َن أُولَئِ َ
َو َح ُ

أما منزلة النبوة فهذا إصطفاء واختيار واجتباء من اهلل تبارك وتعاىل ،ومع ذلك قربنا اهلل عز
وجل بفضلو وجوده إىل قرب القرابة منها ،فقال حبيبو صلى اهلل عليو وسلَّم:
(من حفظ القرآن بني جنبيو ،فكأمنا وعى النبوة بني جنبيو إال أنو ال يُوحى إليو).
يكون يف مقام النبيني ما دام حافظاً وعامالً بكالم رب العادلني عز وجل.
أما مقام الصديقني فقد جعلنا اهلل عز وجل فيو أمجعني ،ما دمنا قد َّ
صدقنا بو اهلل ،ودبا
جاء بو رسولنا من عند اهلل ،وبكل ما جاء يف كتاب اهلل:
﴿ والَّ ِذي جاء بِ ِّ ِ
ك ُه ُم ال ُْمتَّ ُقو َن ﴾ (::الزمر).
ص َّد َق بِ ِه أُولَئِ َ
الص ْدق َو َ
َ
ََ

وأما مقام الشهداء ،وما ادراك ما الشهداء؟
ذلم عند اهلل عز وجل ما ال نستطيع حصره من الفضل واخلري والتكرمي واجلزاء ،فإن الشهيد
عند اهلل عز وجل يُغفر لو عند أول قطرة تنزل من دمو كل ٍ
ذنب فعلو ،يُ َّتوج يوم القيامة بتاج
الوقار ،وال خيشى مهاً وال باساً وال نصباً يوم الدين ،ويُ َّ
شفع يف سبعني من أىلو كلهم قد
خوف عليهم وال ىم ُيزنون ،ويُنعم يف قربه بروضة
استوجب النار ،ويدخل اجلنة مع الذين ال ٌ
من رياض اجلنة ،ويكون من اآلمنني يوم الدين:
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االم ُن َو ُه ْم ُم ْهتَ ُدو َن ﴾ (19األنعام).
﴿ أُولَئِ َ
ك لَ ُه ُم ْ

ىذه اإلكرامات وغريىا جعلها اهلل عز وجل للشهداء ،وأعلى الشهداء مقاماً ىو الشهيد
ٍ
أصناف ذكرىم يف حديثو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم ،فقال صلى
يف سبيل اهلل ،وىم ثالثة
اهلل عليو وسلَّم:
(من قاتل يف سبيل اهلل فمات فهو شهيد ،ومن قاتل دون مالو فمات فهو شهيد ،ومن
قاتل دون عرضو فمات فهو شهيد).
الشهداء ىم أصحاب ادلنازل العالية والدرجات الراقية الذين جياىدون إلعالء كلمة اهلل،
ُُياربون الكافرين وادلشركني وادلناوئني ذلذا الدين طلباً إلعالء شأن دين اإلسالم.
ومن ُىوجم يف نفسو فدافع عن نفسو فمات ،ومن أراد أحدىم إستالب ِعرضو أو إحدى
نسائو ،فدافع عنها فمات فهؤالء ىم أعلى الدرجات يف الشهادة عند اهلل.
ومع ذلك جعل نبينا صلى اهلل عليو وسلَّم أغلب من ميوت يف ىذه األمة من الشهداء،
وقال صلى اهلل عليو وسلَّم مبيناً سعة الفضل اإلذلي:
(أكثر شهداء أإميت أصحاب ال ُفرش).
أي الذين ماتوا على فراشهم ،ال بسفك ٍدم وال غريه ،ودلا رأى عجب أصحابو صلوات
ريب وتسليماتو عليو ،قال ذلم متسائالً ليبني ذلم:
(ما تظنون الشهيد فيكم؟ قالوا :الذي قُتل يف سبيل ،قال :إن شهداء أميت إذاً لقليل،
ولكن ادلبطون شهيد ـ يعين الذي ميوت يف ٍ
داء يف بطنو أياً كان فهو شهيد عند حضرة الرمحن
عز وجل إن مات يف دائو ومرضو ىذا ـ والغريق شهيد ـ الذي غرق رغماً عنو ،وليس الذي يُلقي
بنفسو ليغرق ألن ىذا منتحر ،وىذا ربرم عليو اجلنة ألنو إنتهك نفساً حرم اهلل عز وجل قتلها
ولو كانت نفسو اليت بني جنبيو.
والغريق شهيد ،واحلريق شهيد ،والنفساء شهيدة).
والنفساء اليت سبوت يف والدهتا ،أو عقب والدهتا مباشرًة فهي شهيدة عند اهلل.
وعد النيب صلى اهلل عليو وسلَّم يف أحاديث أُخرى ،مجعها السادة العلماء األتقياء األنقياء
فوجدوىا أكثر من أربعني ُخصلة كلها ذبعل صاحبها شهيداً عند اهلل ،وإذا قرأناىا أو مسعناىا
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فال خيلو مسلماً يف أي ٍ
زمان أو مكان إال خبُصلة من ىذه اخلُصل ليموت شهيداً عند اهلل تبارك
وتعاىل فضالً من اهلل ومنة واهلل عزيز حكيم.
جالة سر ٍ
نشري إىل بعضها يف ع ٍ
يعة حىت ال نطيل عليكم ،فيقول صلى اهلل عليو وسلَّم:
ُ
(والغريب شهيد الذي مات بعيداً عن موضع إقامتو ـ ولو كان حىت يف بلدتو  ،فهو شهي ٌد
عند اهلل عز وجل ـ والذي رفستو دابة فوقع من فوق ٍ
دابة فمات فهو شهيد ،والذي وقع عليو
جدار فمات فهو شهيد ،وطالب العلم إذا مات أثناء طلبو لعلم لوجو اهلل فهو شهيد ،وادلريض
ٌ
باحلمىى إذا مات يف مرضو فهو شهيد).
َّ
َّ
عد النيب أنواع الشهداء حىت نعلم علم اليقني فضل اهلل علينا ،وإكرام اهلل تبارك وتعاىل لنا
مجاعة ادلسلمني.
ومل يكتفي صلوات ريب وتسليماتو عليو بذلك بل دلنا على أ ٍ
عمال إذا واظب الرجل منا
على ٍ
عمل منها ومات ُكتب شهيداً ،فقال صلى اهلل عليو وسلَّم على سبيل ادلثال:

(من قرأ باسم اهلل الرمحن الرحيم ثالث مث قرأ اآليتني يف أواخر سورة احلشر:
الش هاد ِة ه و ال َّرحمن ال َّرِ
﴿ ه و اهلل الَّ ِذي ال هِلَ ه هِال ه و َع الِ
ِ
َّ
يم (ُ )99ه َو اهلل
ح
و
د
ي
ل
ْ
ل
ا
م
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َُ
َ
َُ
ُ
َ َُ ُ
ِ
ِ
ار ال ُْمتَ َكبِّ ُر ُس ْب َحا َن
وس َّ
الَّ ِذي ال هِلَهَ هِال ُه َو ال َْملِ ُ
الس ُ
الم ال ُْم ْؤم ُن ال ُْم َه ْيم ُن ال َْع ِز ُيز ال َ
ْجبَّ ُ
ك الْ ُق ُّد ُ
ِ
ئ الْمص ِّور لَهُ االسماء الْحسنَى يسبِّح لَهُ ما فِ
َْ ُ ُ ْ َُ ُ َ
اهلل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن (ُ )9:ه َو اهلل الْ َخال ُق الْبَا ِر ُ ُ َ ُ
ض وهو الْع ِزيز ال ِ
َّ ِ
يم ﴾ (;( )9احلشر).
الس َم َاوات َو ْ
االر ِ َ ُ َ َ ُ َ
ْحك ُ

إىل آخرىا فمات يف يومو مات شهيداً ،فإذا قرأىا يف ليلتو إن مات يف ليلتو مات
شهيداً).
ودلنا النيب صلى اهلل عليو وسلَّم على سيد اإلستغفار ،جعل لإلستغفار سيداً وعظيماً
الصبح ،وبعد صالة ادلغرب وقال فيو صلى اهلل عليو وسلَّم كما
ودعانا إىل أن نقولو بعد صالة ُ
رواه الصحيحني البخاري ومسلم:
(اللهم أنت ريب ال إلو إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،
علي ،وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنو ال يغفر
أعوذ بك من شر ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك ّ
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الذنوب إال أنت).
قال فيو صلى اهلل عليو وسلَّم عقبو:
(من قالو يف يومو فمات مات شهيداً وأُدخل اجلنة ،ومن قالو يف ليلتو فمات ،مات شهيداً
وأُدخل اجلنة).
ما أسهل احلصول على درجة الشهادة ،وما أسهل دخول اجلنة دلن يوفقو اهلل عز وجل
أمور يسرية لكنها ذات أجوٍر كبرية.
للعمل بالسنة ،واتباع احلبيب ادلختار فتلك ٌ
نسأل اهلل عز وجل أن يوفقنا إليها أمجعني.
قال صلى اهلل عليو وسلَّم:
(من قاتل لتكون كلمة اهلل ىي العُليا فهو سبيل اهلل).
أو كما قال:
أدعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة.
الخطبة الثانية:
احلمد هلل رب العادلني الذي أكرمنا باذلدى والنور وجعلنا من عباده ادلؤمنني.
وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لوُُ ،يق احلق ويُبطل الباطل يف قلوب عباده
الصادقني ،نسأل اهلل عز وجل أن نكون منهم أمجعني.
وأشهد أن سيدنا زلمداً عبد اهلل ورسولو ،الشفوق الرحيم بادلؤمنني ،والصاحب لكل مؤم ٍن
يف مسرية حياتو ليدلو على ما ُُيبو اهلل ويرضاه ،والشفيع األعظم للجميع يوم لقاء اهلل.
صل وسلِّم وبارك على سيدنا زلمد ،وعلى آلو وصحبو أمجعني.
اللهم ِّ
أيها األحبة مجاعة ادلؤمنني:
جعل نبيكم صلوات ريب وتسليماتو عليو ألم ٍر آخر عظيم ،أن ُيصل اإلنسان بو وبشأنو
على درجة الشهادة دبجرد التفكري فيو ،ىذا األمر العظيم ىو صمام األمن يف كل اجملتمعات يف
كل ٍ
وقت وحني ،مالذي جيعل الناس تتجو إىل اهلل وزباف الوقوع يف معاصي اهلل ،وعمل ما
يُغضب اهلل؟
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تذكر لقاء اهلل وتذكر ادلوت وأنو البد يوماً سيخرج من الدنيا للقاء مواله ،وتذكر اآلخرة
وعلمو بأنو سيُعرض يف ىذا اليوم وسرياه مجيع اخللق وتُعرض أعمالو كلها على اجلميع ،وال
منجاة يف ذلك اليوم إال احلبيب الشفيع صلى اهلل عليو وسلَّم.
فأمرنا معشر ادلؤمنني أن نضع ىذه الفكرة يف بالنا على الدوام ،فقال صلى اهلل عليو وسلَّم:
(من تذكر ادلوت يف اليوم والليلة عشرين مرة ،إن مات طُبع بطابع الشهداء ،وكان يوم
القيامة يف اجلنة إن شاء اهلل رب العادلني).
حنتاج دواماً مجاعة ادلؤمنني إىل تذكر ىذا األمر وخاصة أننا نعلم أنو أقرب إلينا من حبل
الوريد.
ردبا يتنفس اإلنسان وال يرجع النفس مرًة أخرى إىل صدره ،وخيرج للقاء اهلل ،وردبا ينام وال
يستيقظ من نومو ،وردبا جيلس يف ٍ
مكان وحنركو من فوق الكرسي جنده قد فارق دنيانا ورحل إىل
اهلل:
ِ
َي أ َْر ٍ
وت ﴾
س بِأ ِّ
ض تَ ُم ُ
س َما َذا تَ ْكس ُ
د غَ ًدا َوَما تَ ْد ِري نَ ْف ٌ
﴿ َوَما تَ ْد ِري نَ ْف ٌ

(;:لقمان).
ادلوت يقصر األمل ،فيحول العمل إىل العمل الصاحل ،فإذا سهى اإلنسان أو نسي األجل،
علي رضي اهلل عنو وكرم
طال أملو يف الدنيا فوجدتو ينافس يف حطامها ،والدنيا كما قال اإلمام ٍّ
اهلل وجهو:
تغر ،وتضر وسبر] ـ فينساق يف الشبهات أو ينساق يف احملرمات ،أو ينساق فيما
[الدنيا ُّ
هنت عنو التشريعات ،فإذا جاء ادلوت دخل يف قولو صلى اهلل عليو وسلَّم:
(يُبعث ادلرء على ما مات عليو).
وحسن اخلتام يقتضي من ادلرء اليقظة على الدوام ،وأن يتذكر دائماً أن
ادلهم ُحسن اخلتامُ ،
الدنيا إىل فناء ،وأن ادلستقر عند اهلل عز وجل يف الدار اآلخرة يف دار اجلنة دار اجلزاء.
نسأل اهلل عز وجل أن يُثبتنا على اخلري واحلق والنور حىت نلقاه ،ويتوافانا مسلمني ويُلحقنا
بالصاحلني.
ونسألو عز وجل أن ُيفظنا من فنت ىذه الدنيا ،ومن أىوائها وشهواهتا وحظوظها ،وأن
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جينبنا رلالس أىل الغفلة والبطالة فيها ،وأن جيعلنا فيها دوماً مع عباده الصادقني ادلستقيمني.
اللهم اجعلنا دوماً فيما ربب وترضى ،ووفقنا لكل ٍ
عمل ترضاه ،واحفظنا حبفظك من كل
ادلعاصي والفنت ما ظهر منها وما بطن.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ،وللسملني وادلسلمات ،وادلؤمنني وادلؤمنات ،األحياء منهم
يب رليب الدعوات يا أرحم الرامحني.
واألموات ،إنك ٌ
مسيع قر ٌ
ات كثرية ،وتنزل فيها بنع ٍم وفرية ،حىت تغنينا دبا
اللهم بارك لنا يف بلدنا وارزقنا فيها خري ٌ
تفيضو علينا عن معونات األصدقاء واألعداء ،ومساعدات اآلخرين أمجعني.
اللهم اجعل بلدنا بلداً آمناً مطمئناً يرفرف على أىلها السالم والوئام واحملبة على الدوام،
وارزق قادهتا العمل خلري البالد والعباد ،وامجع عليهم البطانة الصاحلة واحفظهم من البطانة
السيئة وأىل الشر أمجعني.
عباد اهلل إتقوا اهلل:
﴿هِ َّن اهلل يأْمر بِالْع ْد ِل وا ِل ْحس ِ
ان َوهِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْربَى َويَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر
َ َ ُُ َ َ َ
َوالْبَ ْل ِ يَ ِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن﴾ (67النحل).
أذكروا اهلل يذكركم واستغفروه يغفر لكم ،وأقم الصالة.

