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 شهيداكيف تكون 

 للشيخ

 السيد مراد سالمة 

 األولىالخطبة 
 

 الوَجل اخلائفني قلوب وألزم املذاق، لذيذ شراًبا أحبائه أسرار وسقى الوفاق، بأنوار أوليائه قلوب زين الذي هلل احلمد

 وال ه،فبعدِل عاقب وإن فبفضله، سامح فإن يساق، الفريقني أيِّ يف وال كتب الدواوين أي يف اإلنسان يعلم فال واإلشفاق،

 .اخلالق امللك على اعرتاض

 وذلَّ يضام، فال به اعتز َمن عزَّ إلٌه قدير، شيء كل على وهو احلمد، وله امللك له له، شريك ال وحده اهلل، إال إله ال أن وأشهد

 .اآلثام ولقي أمره عن تكرب َمن

 أصفيائه، وسيد أنبيائه، خامت وحبيبه، خلقه من وصفيه ورسوله، اهلل عبد حممًدا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا أن وأشهد

 .لوائه حتت األنبياء فيه ُجمع الذي املشهود، اليوم يف احملمود، باملقام املخصوص

 دهوَرا وعاش ُأملْي انَّه ولَو      لواصف حتدُّ ال أمحَد آياُت

 وحريَرا جنة القيامة يوم      يف املختار أمة يا بشراكُم

 وحضوَرا بادًيا الربية خري      مرَسل بأشرف حقًّا ُفضِّلتُم

 كثرَيا وزاد الدنيا دامت ما     دائًما ربي اهلل عليه صلى

 يا معهم وحنن الدين، يوم إىل بإحسان واتَّبعهم بهديه، واقتدى بسنته، ومتسَّك نهجه، على سار ومن وأصحابه، آله وعلى

 .الرامحني أرحم

 :بعد أما ثم

 .سبيله يف للشهداء تعاىل اهلل يهبها اليت الثمرات هي ما سألتم إن- وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول أحباب

 الرضواِن جبنَِّة اخللوُد وله       شأَنُه وأعلى كرََّمُه فاهلُل
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 مكاِن كَل فوَق َيسمو كالنجِم      أْوِجها يف مقاُمه الشهيَد إن

 واألفناِن الروضاِت يف فالروُح    أجداِثهم يف الناِس وكلُّ حيٌّ

 ِفي َوُتَجاِهُدوَن َوَرُسوِلِه اللَِّهِب ُتْؤِمُنوَن*  َأِليٍم َعَذاٍب ِمْن ُتْنِجيُكْم ِتَجاَرٍة َعَلى َأُدلُُّكْم َهْل آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا ﴿ - عاله يف جل يقول

 الكَأْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِري َجنَّاٍت ْدِخلكُكْمَوُي ُذُنوَبُكْم َلُكْم َيْغِفْر*  َتْعَلُموَن ُكْنُتْم ِإْن َلُكْم َخْيٌر َذِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم ِبَأْمَواِلُكْم اللَِّه َسِبيِل

 01: الصف] ﴾ الكُمْؤِمِننَي َوَبشِِّر يٌبَقِر َوَفْتٌح اللَِّه ِمَن َنْصٌر ُتِحبُّوَنَها َوُأْخَرى*  الكَعِظيُم الكَفْوُز َذِلَك َعْدٍن َجنَّاِت ِفي َطيَِّبًة ِكَنَوَمَسا

- 01.] 

 نم دفعة أول يف له يغفر: خصال ست اهلل عند للشهيد: ) وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال كرب معدي بن املقدام عن

 منها الياقوتة الوقار تاج رأسه على ويوضع األكرب، الفزع من ويأمن القرب، عذاب من وجيار - اجلنة من مقعده يرى أو - دمه

 (1) أقاربه من سبعني يف يشفع العني، احلور من زوجة وسبعني اثنتني ويزوج فيها، وما الدنيا من خري

 :الشهيد عرس

 هللا ذكرهن الالتي العني احلور من تعاىل اهلل يزوجهم أن زوجاتهن وتركوا بأنفسهم ضحوا الذين للشهداء تعاىل اهلل تكريم ومن

 َكَأنَُّهنَّ*  ُتَكذَِّباِن َربُِّكَما آَلاِء َفِبَأيِّ*  َجانٌّ َوَلا َقْبَلُهْم ِإْنٌس َيطكِمْثُهنَّ َلْم الطَّْرِف َقاِصَراُت ِفيِهنَّ ﴿ شانهن يف فقال كتابه يف تعاىل

 [.65- 65: الرمحن] ﴾ َوالكَمْرَجاُن الكَياُقوُت

 (.العني احلور من زوجة وسبعني اثنتني ويزوج) - وسلم عليه اهلل صلى-اهلل رسول قال البشارة تلك إىل امسعوا

 عليهم خيرج خضراء، قبة يف اجلنة باب نهر بارق على الشهداء: " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عباس، ابن عن

 .أمحد رواه (2) وعشية بكرة اجلنة من رزقهم

: قلن قدمه يرضني الرجل رأين فإذا الدنيا السماء إىل العني احلور اهلل أهبط الصفان التقى إذا"  قال عمري بن عبيد بن اهلل عبد

 من وترب عفرة من عفر اللهم: وقالت وجهه عن الرتاب فمسحتا إليه نزلنا قتل هو فإن منه احتجنب فر وإن ثبته، اللهم

 (3)تربة

  شهيدا؟كيف تكون  إذا

                                                           
 (1663 رقم ، 4/182) والرتمذي ،( 12221 رقم ،4/131) أمحد أخرجه - 1
 ثقات رجاله (:5/234) اهليثمي قال( 2332 رقم ،1/266) أمحد أخرجه - 2
 (258/ 5) الرزاق عبد مصنف - 3
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 حبول امللك الوهاب :اجلواب 

 باهلل تعاىل واتباع رسوله  اإلميان األول

 ان الشهادة منزلة علية و مكانة مسية فهي املنزلة   عاا ى ودد   ا شركك لهباهلل إميانشرط للشهادة  ا ناولاعلم بارك اهلل فيك 

 َوالشَُّهَداِء َوالصِّدِّكِقنَي نَِّبيِّنَيال ِمَن ِهْمَعَلْي اللَُّه َأْنَاَم الَِّذكَن َمَع َفُأوَلِئَك َوالرَُّسوَل اللََّه ُكِطِع َمْن} الثانية باد النبوة قال اهلل عاا ى 

 [22 ،63: النساء] { َعِليًما ِباللَِّه َوَكَفى اللَِّه ِمَن اْلَفْضُل َذِلَك( 63) َرِفيًقا ُأوَلِئَك َوَدُسَن َوالصَّاِلِحنَي

 أن ثلب ما ثم كافرا أو باهلل مشركا املقتول فكون وجل، عز هلل موددا مسلما استشهد الذي ككون أنخطوة يف سبيل الشهادة  فأول

 وضد نياملسلم مع القتال ذلك كان لو دتى وقتاله جهاد  من بشئ بذلك كنتفع و ا شهيدا كاترب  ا قتل ثم والقتال للجهاد انطلق

 َجدِِّ  َعْن َأِبيِه، َعْن الشأن بهذا وسلـم عليه اهلل صلى لقوله وذلك الامل ومطلق مضمون حيبط والكفر باهلل الشرك ألن وذلك الكفار،

 «اْلُمْسِلِمنَي ِإَلى اْلُمْشِرِكنَي ُكَفاِرَق تَّىَد َعَمًلا َأْسَلَم، َما َبْاَد َأْشَرَك ُمْشِرٍك ِمْن اللَُّه َكْقَبُل َلا: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل

(4) 

 النية الصاحلة  ثانيا:

كلمة اهلل عاا ى و الزود عن  عالءإجل أعكون من  أن:أن من شروط الشهادة النية الصادقة الصاحلة و هي  إكاكعلمين اهلل و اعلم 

 دكنه 

 شراكإ وعدم وجل، عز هلل النية إخالص املسلم لإلنسان املقبول الامل فأساس األكام من كوم يف شهيدا ربه كلقى أن كتمنى الذيف

 َقاَل اْلَباِهِليِّ ُأَماَمَة َأِبي َعْن النية، هذ  يف الدنيا دوائج من داجة أي أو غرض أو مصلحة أي

 َلا َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَلَف َماَلُه َوالذِّْكَر اْلَأْجَر َكْلَتِمُس َغَزا َرُجًلا َأَرَأْكَت َفَقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ ِإَلى َرُجٌل َجاَء

 َلُه َكاَن َما ِإلَّا اْلَاَمِل ِمْن َكْقَبُل َلا اللََّه نَِّإ َقاَل ُثمَّ َلُه َشْيَء َلا َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َلُه َكُقوُل َمرَّاٍت َثَلاَث َفَأَعاَدَها َلُه َشْيَء

 .(5) َوْجُهُه ِبِه َواْبُتِغَي َخاِلًصا

 َبْيَنُهْم ِلَيْقِضَي الِاَباِد ِإَلى َكْنِزُل الِقَياَمِة َكْوُم َكاَن ِإَذا َوَعَااَلى َعَباَرَك اللََّه َأنَّ: " َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل قال عن أبي هركرة

 َأَلْم: اِرِئِلْلَق اللَُّه َفَيُقوُل مَلاِل،ا َكِثرُي َوَرُجٌل اللَِّه، َسِبيِل ِفي ُقِتَل َوَرُجٌل الُقْرآَن، َجَمَع َرُجٌل ِبِه َكْدُعو َمْن َفَأوَُّل َجاِثَيٌة، ُأمٍَّة َوُكلُّ

 َفَيُقوُل النََّهاِر، َوآَناَء اللَّْيِل آَناَء ِهِب َأُقوُم ُكْنُت: َقاَل ُعلِّْمَت؟ ِفيَما َعِمْلَت َفَماَذا: َقاَل. َربِّ َكا َبَلى: َقاَل َرُسوِلي؟ َعَلى َأْنَزْلُت َما ُأَعلِّْمَك

 امَلاِل ِبَصاِدِب َوُكْؤَعى َذاَك، ِقيَل َفَقْد َقاِرٌئ ُفَلاًنا ِإنَّ: ُكَقاَل َأْن َأَرْدَت َبْل: اللَُّه َوَكُقوُل َكَذْبَت،: امَلَلاِئَكُة َلُه َوَعُقوُل َكَذْبَت،: َلُه اللَُّه

 ُكْنُت: َقاَل آَعْيُتَك؟ ِفيَما َعِمْلَت اَماَذَف: َقاَل َربِّ، َكا َبَلى: َقاَل َأَدٍد؟ ِإَلى َعْحَتاُج َأَدْعَك َلْم َدتَّى َعَلْيَك ُأَوسِّْع َأَلْم: َلُه اللَُّه َفَيُقوُل

                                                           
 ( .20042 رقم ، 5/4) أحمد:  أيًضا وأخرجه( . 2774 رقم ، 4/543) والحاكم ،( 2552 رقم ، 5/22) النسائي أخرجه - 4
 1331: والترهيب الترغيب صحيحانظر  أخرجه أحمد - 5
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 َفَقْد َجَواٌد ُفَلاٌن: ُكَقاَل َأْن َأَرْدَت َبْل: ىَعَااَل اللَُّه َوَكُقوُل َكَذْبَت،: امَلَلاِئَكُة َلُه َوَعُقوُل َكَذْبَت،: َلُه اللَُّه َفَيُقوُل َوَأَعَصدَُّق، الرَِّدَم َأِصُل

 َدتَّى َفَقاَعْلُت َسِبيِلَك ِفي ِباجِلَهاِد ُأِمْرُت: َفَيُقوُل ُقِتْلَت؟ َماَذا ِفي: َلُه اللَُّه َفَيُقوُل اللَِّه، َسِبيِل ِفي ُقِتَل ِبالَِّذي َوُكْؤَعى َذاَك، ِقيَل

 ،" َذاَك ِقيَل َفَقْد،  َجِريٌء ُفَلاٌن: ُكَقاَل ْنَأ َأَرْدَت َبْل: اللَُّه َوَكُقوُل َكَذْبَت،: امَلَلاِئَكُة َلُه َوَعُقوُل َكَذْبَت،: َلُه َعَااَلى اللَُّه َفَيُقوُل ُقِتْلُت،

 َكْوَم النَّاُر ِهُمِب ُعَساَُّر اللَِّه َخْلِق َأوَُّل ُةالثََّلاَث ُأوَلِئَك ُهَرْكَرَة، َأَبا َكا: »َفَقاَل ُرْكَبِتي َعَلى َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َضَرَب ُثمَّ

 (6) «الِقَياَمِة

 مات على فراشه  وإن الصادقة كنال املرء اجر الشهادة وبالنية  

 اللََّه َسَأَل َمْن: »َقاَل َوَسلََّم َلْيِهَع اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ َعِن َجدِِّ ، َعْن َأِبيِه، َعْن ُكَحدُِّث، ُدَنْيٍف، ْبِن َسْهِل ْبِن ُأَماَمَة َأِبي ْبَن َسْهلعن 

 (2)«ِفَراِشِه َعَلى َماَت َوِإْن الشَُّهَداِء، َمَناِزَل اللَُّه َبلََّغُه َصاِدًقا َقْلِبِه ِمْن الشََّهاَدَة

 بن الدخ املسلول اهلل سيف فهذا. وصالعهم دعائهم يف ذلك اهلل وكسألون اهلل سبيل يف املوت على حيرصون الصحابة كان لذلك

 طانة أو سيف ضربة إ ا جسدي يف وما زهائها أو زدف مائة شهدت لقد واهلل)  كقول املوت فراش على وهو عنه اهلل رضي الوليد

 (اجلبناء أعني نامت فال الاري متوت كما فراشي على أموت ذا أنا وها رمح

 ابن -! أنس أي: )فقال جالسًا، فاستوى ،(أخي كا اهلل اذكر: )أنس له فقال فرتمن، مالك بن الرباء استلقى سريكن؛ ابن وعن

 (.قتله يف شاركت من سوى مبارزة، املشركني؛ من مائة قتلت وقد فراشي على أموت  ا - أبي

 (األموات عليها كثر قد الفرش أرى فمالي،  قتال إ ا منوت  ا أمة حنن)  عنه اهلل رضي الزبري قال

( ديا؟ كان ما كفطر فال كصوم و كفرت فال كقوم أن أددكم أكستطيع: )قال هركرة أبا أن صفوان؛ عن بإسناد  املبارك ابن خّرج وقد

 (.منه أفضل اهلل سبيل يف اجملاهد نوم إن بيد  نفسي والذي: )قال ،(هذا؟ كطيق من هركرة أبا كا: )فقيل

 بصدق :سؤال اهلل تعاىل الشهادة ثالثا 

 منزلة الصفوة من عباد اهلل عاا ى  عاا ى فتلك ل اهللأوكسكنال منزلة الشهداء  أنكلح املسلم على  أن

 ن اهلل عاا ى الشهادة و كلحون يف الدعاء لوأاهلل عليه وسلم كسصلى  –النيب املختار  أصحابمن  األخيارلذا كان 

 كركد؟ وماذا كتمنى وماذا كدعوا ماذا جحش بن اهلل عبد الصحابي دال إ ى وانظروا

 ِفي َفَخَلْوا"  اهلَل َنْدُعو َنْأِعي َأَلا: " ُأُدٍد َكْوَم َقاَل َجْحٍش ْبَن اهلِل َعْبَد َأنَّ َأِبي َددََّثِني: َقاَل َوقَّاٍص َأِبي ْبِن َسْاِد ْبِن ِإْسَحاَق  َعْن

 اْرُزْقِني ُثمَّ َوُكَقاِعُلِني، ِفيَك ُأَقاِعَلُهَف َدْرُدُ ؛ َشِدكًدا َبْأُسُه َشِدكًدا َرُجًلا َفَلقِِّني َغًدا، اْلَقْوَم َلِقيَنا ِإَذا َربِّ، َكا: َقاَل َسْاٌد َفَدَعا َناِدَيٍة،

 ُأَقاِعُلُه َبْأُسُه، َشِدكًدا َدْرُدُ ، َشِدكًدا ُجًلاَر َغًدا اْرُزْقِني اللُهمَّ: " َقاَل ُثمَّ َجْحٍش ْبُن اهلِل َعْبُد َفَأمََّن َسَلَبُه، َوآُخَذ َأْقُتَلُه َدتَّى الظََّفَر َعَلْيِه

                                                           
 22: والترهيب الترغيب صحيح (2322 رقم ، 4/521) والترمذى ،( 452 رقم ، 1/152) المبارك ابن أخرجه - 5
 صحيح:  األلباني الشيخ قال (123/ 4) الترمذي سنن - 7
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 َرُسوِلَك َوِفي ِفيَك: َفَأُقوُل َوُأُذُنَك؟ ْنُفَكَأ ُجِدَع ِفيَم اهلِل، َعْبَد َكا: ُقْلَت َغًدا َلِقيُتَك َفِإَذا َأْنِفي، َفَيْجَدُع ُذِنيَكْأُخ ُثمَّ َوُكَقاِعُلِني، ِفيَك

 َدْعَوِعي، ِمْن َخْيًرا َجْحٍش ْبِن اهلِل َعْبِد َدْعَوُة َكاَنْت ُبِنيَّ، َكا: َوقَّاٍص َأِبي ْبُن َسْاُد َقاَل ،" َصَدْقَت: َفَتُقوُل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى

  َخْيٍط ِفي َلُمَالََّقاِن َوَأْنَفُه ُأُذَنُه َوِإنَّ النََّهاِر آِخَر َرَأْكُتُه َلَقْد

 . رسولك مدكنة يف ووفاة سبيلك يف شهادة أسألك إني اللهم:  قال ، اخلطاب بن عمر أن:  أبيه عن

 أسبابي انقطات قد الدعاء: اللهم بهذا داعيًا هلل، ساجدًا األرض إ ى خرَّ املسلمني داهم قد الادو أنَّ مسع إذا الدكن صالح )وكان

  (الوكيل ونام دسيب أنت فضلك، على حببلك وا اعتماد وا اعتصام ، إليك اإلخالد إ ا كبق دكنك ومل نصرة يف األرضية

 أخبار هوكأعي إ ّا اليوم ذلك كنقض ومل ، كقول ما أمسع و ا ، سجَّادعه على ثمَّ شيبته على عتقاطر ودموعه ساجدًا ورأكته: )وكقول

 انتك فرمبا املنابر، على اخلطباء بدعاء عربكًا اجلماة صالة أوقات سيما ، اجلمع بوقفاعه كقصد أبدًا وكان األعداء، على النصر

 (8)(ا استجابة إ ى أقرب

 الذي يقتل من أجله أمر شرعي  األمريكون  أن رابعا:

 عنهم دفاعا املسلمني دون أو أهله دون أو ونفسه وعرضه ماله دون كقتل كأن شرعيا، أمرا دونه من كستشهد الذي كغرض ككون أن

 َماِلِه ُدوَن ُقِتَل َمْن: َقاَل َمَوَسلَّ َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ اْلَااِص، ْبِن َعْمِرو ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن " احلدكث يف ورد ملا ذلك، وحنو

 ِفي َقِتيٍل َوُكلُّ َشِهيٌد َفُهَو اِرِ َج ُدوَن ُقِتَل َوَمْن َشِهيٌد َفُهَو َأْهِلِه ُدوَن ُقِتَل َوَمْن َشِهيٌد َفُهَو َنْفِسِه ُدوَن ُقِتَل َوَمْن َشِهيٌد ُهَوَف َمْظُلوًما

 (3) َشِهيٌد َفُهَو اهلِل َجْنِب

 اهلل عاا ى  بإذنقتل فهو شهيد  إذاوطنه ضد املاتدكن املخربني  أوعرضه  أوفالذي كدافع عن نفسه 

  واملالرابعا التضحية بالنفس 

 ونصرة وجل عز اهلل دين نصرة هي الغاية: اإلسالم ففي ، عظيمة سامية غاية حتقيق أجل من والعطاء البذل هي التضحية

 . وسالم أمن يف مجيعا الناس يعيش حتى شرعة تطبيق ونصرة ، رسوله

 واملال بالنفس ذلك ويكون السفلى الكافرين وكلمة العليا هي اهلل كلمه جعل اجل من اجلهاد فريضة دعم هي أخرى وبكلمات

 .تضحية بال جهاد فال عزيز، شيء وبكل والوقت والكلمة

 التضحية باملال يف سبيل اهلل 

                                                           
 .بعده وما 2ـ ص شدَّاد ابن للقاضي األيوبي الدين صالح سيرة - 2
 والبيهقي ،( 7024 رقم ، 2/223) أحمد:  أيًضا وأخرجه( . 3542 رقم ، 2/302) الكبرى في النسائي أخرجه - 2

 ( .17412 رقم ، 2/335)
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 (تبوك غزوه) اهلل سبيل يف باملال التضحية من مناذج

 ، دالبال وجدب احلر وشدة الناس علي عسرة فيه وقت يف وذلك الروم لغزو بالتهيؤ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمر -

 العسرة جيش مسي...  ظالهلم و مثارهم علي املقام حيبون والناس الثمار طابت وحني

 فله العسرة جيش جهز من" وقال وأعلن اهلل سبيل يف النفقة علي الغنى أهل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حض -

 . يستطيعون مبا والرجال ومباهلن حبليهم التربع يف ونساءََ رجاال املسلمون فتسابق" اجلنة

 أبقيت ، عنه اهلل رضي فيقول شيئا؟ ألهلك أبقيت هل اهلل رسول ويسأله درهم، 0111 وكان ماله بكل أبوبكر: تربع -

 . ورسوله اهلل هلم

 .اخلالص الذهب من أوقيه 011:  عوف بن الرمحن عبد -

 .عنه راض فاني عثمان عن ارضى اللهم وسلم عليه اهلل صلى الرسول ويقول دينار وألف بعري 111:  عفان بن عثمان -

 ورالغف هو إنه فاستغفرو ، ذنب؛ كل من املسلمني ولسائر ولكم لي الكركم الاظيم اهلل وأستغفر القول، هذا أقول

 .الرديم

 الثانية اخلطبة

 .الظاملني على إ ا عدوان و ا للمتقني، والااقبة الااملني، رب هلل احلمد

 وأصحابه آله وعلى عليه اهلل صلى ورسوله، عبد  حممدا أن وأشهد له، شركك  ا ودد  اهلل إ ا إله  ا أن وأشهد

 .عسليما وسلم

 :باد أما

 

 التضحية بالنفس 

 .السفلى الكافرين وكلمه العليا هي اهلل كلمه جعل سبيل يف رخيصة نفسه املسلم يقدم

 َأنُفَسُهْم امُلْؤِمِننَي ِمَن اْشَتَرى اللََّه ِإنَّ}:وتعاىل تبارك قوله منها بالنفس التضحية عن كثرية آيات الكريم القرآن يف وورد

 الَقاِعُدوَن َيْسَتِوي اَل}: وتعاىل تبارك ويقول( 000)التوبة { َوُيقكَتُلوَن َفَيقكُتُلوَن اللَِّه َسِبيِل ِفي ُيَقاِتُلوَن اجَلنََّة َلُهُم ِبَأنَّ َوَأْمَواَلُهم

 َعَلى َوَأنُفِسِهْم ِبَأْمَواِلِهْم َجاِهِديَنامُل اللَُّه َفضََّل َوَأنُفِسِهْم ِبَأْمَواِلِهْم اللَِّه َسِبيِل ِفي َوالكُمَجاِهُدوَن الضََّرِر ُأْوِلي َغْيُر امُلْؤِمِننَي ِمَن

 (56) النساء {َعِظيمًا َأْجرًا الَقاِعِديَن َعَلى ِديَنامُلَجاِه اللَُّه َوَفضََّل احُلْسَنى اللَُّه َوَعَد َوُكالًّ َدَرَجًة الَقاِعِديَن
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 :احلصر ال املثال سبيل على النماذج تلك من صور هذه

 وكان العَرج، شديَد أعرَج رجًلا كان اجلموِح بَن عمَرو أن سلمة، بين من أشياخ عن يسار، بِن إسحاَق أبيه عن إسحاَق ابن روى

 إن: له الواوق َحْبَسه، أرادوا ُأُحٍد يوُم كان فلما املشاهد، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع يشهدون اأُلْسد، مثُل أربعٌة بنوَن له

 معك ِجواخلرو الوجه، هذا عن حيبسوني أن يريدون بِنيَّ إن: فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسوَل فأتى َعَذَرك، قد وجل عز اهلل

 جهاد الف اهلل عذرك فقد أنت أمَّا: " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال اجلنة، يف هذه بعرجيت أطأ أن ألرجو إني فواهلل فيه،

 .أحد يوم فقتل معه فخرج ،" الشهادة يرزقه أن اهلل لعل متنعوه، أّلا عليكم ما: " لبنيه وقال ،" عليك

 املالئكة غسيل

 كان هاصبيحت اليت الليلة يف فأدخله سلول أبي بن اهلل عبد بنت مجيلة"  حنظله"  تزوج:  املالئكة غسيل عامر بن حنظلة** 

 لىص– اهلل رسول يريد غدا صلي فلما ، له فأذن عندها يبيت أن  -اهلل عليه وسلمصلى – الرسول استأذن قد ، وكان أحد قتال

 دخل أنه فأشهدتهم قومها من أربعة  إىل أرسلت وكانت ، جامعها منها فأجنب مجيلة إىل مال ثم بأحد   -وسلم عليه اهلل

 بن اهلل بعبد وعلقت ، الشهادة هذه فقلت أطبقت ثم فيها فدخل له فرجت قد السماء كأن رأيت:  فقالت ذلك يف هلا فقيل بها

 ولرس فقال بالرمح فأنفذه حنظلة علي منهم رجل فحمل سفيان أبو فوقع فرسه عرقوب فضرب حرب بن سفيان ألبي حنظلة

 قال . الفضة صحاف يف املزن مباء واألرض السماء بني عامر بن حنظلة تغسل املالئكة رأيت أني   -وسلم عليه اهلل صلى– اهلل

 فولده ، جنب وهو خرج أنه فأخربتهr اهلل رسول إىل فرجعت ماء يقطر رأسه فإذا إليه فنظرنا فذهبنا:  الساعدي سيد أبو

 (جنب وهو اهلائعة مسع ملا خرج انه:  فقالت زوجته عنه صاحبته فسألوا"  رواية ويف"  املالئكة غسيل بنو: "  هلم يقال

 .-رضي اهلل عنه  احلمام بن عمري

 الكَبْيِت ِفي َوَما َفَجاَء ُسفكَياَن، َأِبي رُيِع َصَنَعْت َما َيْنُظُر َعْيًنا ُبَسْيَسَة َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َبَعَث: َقاَل َماِلٍك، ْبِن َأَنِس ْن

 َفَخَرَج: َقاَل الكَحِديَث، َفَحدََّثُه: اَلَق ِنَساِئِه، َبْعَض اْسَتْثَنى َما َأْدِري َلا: َقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوِل َوَغْيُر َغْيِري، َأَحٌد

 ِفي َيْسَتأكِذُنوَنُه ِرَجاٌل َفَجَعَل ،«َمَعَنا ْبْرَكَفلكَي َحاِضًرا َظْهُرُه َكاَن َفَمْن َطِلَبًة، َلَنا ِإنَّ: »َفَقاَل َفَتَكلََّم، َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل

 َسَبُقوا َحتَّى َوَأْصَحاُبُه َوَسلََّم َلْيِهَع اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َفاْنَطَلَق ،«َحاِضًرا َظْهُرُه َكاَن َمْن ِإلَّا َلا،: »َفَقاَل الكَمِديَنِة، ُعلكِو ِفي ُظْهَراِنِهْم

 َأَنا َأُكوَن َحتَّى َشْيٍء ِإَلى ِمْنُكْم َحٌدَأ ُيَقدَِّمنَّ َلا: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َفَقاَل الكُمْشِرُكوَن، َوَجاَء َبْدٍر، ِإَلى الكُمْشِرِكنَي

 ُعَمْيُر َيُقوُل -: َقاَل ،«َوالكَأْرُض َواُتالسََّم َعْرُضَها َجنٍَّة ِإَلى ُقوُموا: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َفَقاَل الكُمْشِرُكوَن، َفَدَنا ،«ُدوَنُه

 اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َفَقاَل ،َبٍخ َبٍخ: َقاَل ،«َنَعْم: »َقاَل َوالكَأْرُض؟ السََّمَواُت َعْرُضَها َجنٌَّة اهلِل، َرُسوَل َيا -: الكَأْنَصاِريُّ الكُحَماِم ْبُن

 ،«َأْهِلَها ِمْن َفِإنََّك: »َقاَل َأْهِلَها، ِمْن َأُكوَن َأْن َرَجاَءَة ِإلَّا اهلِل، َرُسوَل َيا َواهلِل َلا: َقاَل «َبٍخ؟ َبٍخ َقْوِلَك َعَلى َيْحِمُلَك َما: »َسلََّمَو َعَلْيِه
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 ِبَما َفَرَمى: َقاَل َطِويَلٌة، َلَحَياٌة نََّهاِإ َهِذِه َتَمَراِتي آُكَل َحتَّى َحِييُت َأَنا َلِئْن: َقاَل ُثمَّ ِمْنُهنَّ، َيأكُكُل َفَجَعَل َقَرِنِه، ِمْن َتَمَراٍت َفَأْخَرَج

 (01) ُقِتَل َحتَّى َقاَتَلُهْم ُثمَّ التَّْمِر، ِمَن َمَعُه َكاَن

 جهز غازيا  أو أهلها يف ياخلف غاز سا:خام

 ومن غزا، فقد اهلل سبيل يف غازًكا جهَّز من: ))قال - وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن- عنه اهلل رضي- خالد بن زكد عن

 .عليه متفق ؛((غزا فقد خبرٍي اهلل سبيل يف غازًكا خلف

 َطروقُه َأْو اهلِل، ِبيِلَس يف خادٍم وَمِنيحُة اللَّه، َسِبيِل يف ُفْسَطاٍط ِظلُّ الصََّدقات أْفَضُل: ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه رُسوُل قاَل: َقاَل  ُأمامة، َأبي َعْن

 .صحيح دسن ددكث: وقال الرتمذي، روا  اللَّه َسِبيِل يف فحٍل

 ...................................................زالدعاء 
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