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 اجلمعةِ القادمةِ:  خط 
ُ
 م بة

ُ
   الشهداءِ   نزلة

 
   عند

 
 م هِ رب

 م 2023 مارس 10 –هـ 1444شعبان  18بتاريخ: 
يرفعُ ُُرب ُهُُللُهُُاحلمدُ  ويضعُ أقوامُ ُُالعاملني،ُ النبينيُنزل ُن ُُُاجلنةُهُُيفُُللشهداءُهُُأعدُ ُُأخرين،ُُاُ معُ والصديقني،ُُُُُ

ُمنعنُُُُالكريُهُُكتابهُهُيُفُُالقائلُ ُُُ،لهُ ُُلُشريكُنُهُ وحدُنُُُللاُ هُإل ُلُإلُنُُأنُ ُُوأشهدُ  ُفنأ ولنَٰئهكن ونالر س ولن ُاَّلل ُن ))ونمننُي طهعه
ُُۚونحنس ننُأ ولنَٰئهكُن اءهُونالص احلههنين د هيقهنينُونالشُّهندن الن بهي هنينُونالص ه عنلني ههمُم هننُ أنن  عنمنُاَّلل ُ  ُُأنُ ُُ(.ُوأشهدُ رنفهيق ا(ُُال ذهيننُ

يُُُُ))وال ذيُُالقائلُ ُهُ وخليلُ ُُنُخلقهُهمُهُُهُ وصفيُُُّ،ورسولهُهُُللاُهُُاُعبدُ مدُ ُمُ نُنسيدُن ُأ قتنل ُيفُُُُبيدهه،ننفسه ُأّن ه لوندهدت 
ُللاهُمث ُُ أ قتنل ُمث ُُُُأ حينا،سبيله أ قتنل ُمث ُُُُأ حينا،مثُ  ُوعلىُآلهُهُُعليهُهُُوابركُ ُُوسلمُ ُُصل ُهُُمُ اللهُ ُُأ قتنل ((،مث ُُُُأ حيناُ،مثُ 

ُالعظيم.ُومقدارهُهُقدرهُهُحقُ ُوصحبهُه
 
 
 أم

ُ
 ا بعد

آثرُ عبادُ ُُللُهُُفإنُ ُ فيمُنورغبُ ُُ،هُهغيُهاُُعلىُرضُنُُاهُ رضُنُُوااُ ُُواُ ُُُُكل ُهُُعنُُهُ عندُنا مُهُُيفما اُ،ُمهُ وزينةُ ُُمتاعُ نُُالدنياُ
نُُمُنُُيعيشُنُُأنُ ُُأجلُهنُُمُمُههُهواُأبرواحُهمُفجادُ مُوألوطانهُههُهلدينُهُُماُميلكونُفداءُ ُُىُوأعزُ ونُأغلُنمُ يقدُ ُمهُ جعلُن
ُأنق صنىُُُُ)واجلودُ ُُُُ؟ابلنفسُهُُنُاجلودُهمُهُُأعظمُ ُُوجودُ ُُتضحيةُ نُُمُهُُوهلُهناكُنُُ،وكرامةُ ُُعزةُ ُُيفمُُهُ وراءُن ابلن  ف سه

ُاجل ودهُ(غايةهُ
ُُقالُنُ،هؤلءُالشهداءُنُنُيعوضُ مُنُازى،ُوخيُ نُيُ مُنُوخيُ ُيكافئُ نُمُنُخيُ ُوتعالنُُهُ سبحانُنُللاُنُولذلكُفإنُ ُ

ُاَّلل ُهُُ))إهنُ ُُتعالنُ ُسنبهيله ُي  قناتهل وننُيفه ُاجل نن ةنُۚ ُأننف سنه م ُونأنم وناَلن مُأبهنن َُلن م  ُال م ؤ مهنهنين ُمهنن َتننىَٰ ُاش  ُُُُُۖاَّلل ن ت نل ونن ت  ل وننُوني  ق  ف ني نق 
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دهههُمُه ُبهعنه  ُأنو َفنَٰ ُُۚونمنن  ُونال ق ر آنه يله ُالت  و رناةهُوناْل هجنه اُعنلني ههُحنقًّاُيفه ي نع ت مُبهههُُُۚونع د  ر واُبهب ني عهك م ُال ذهيُابن ت نب شه ننُاَّلل هُُۚفناس 
ُال فنو ز ُ ُه ون ُال عنظهيم ((ُ.ونذنَٰلهكن

ُُرفقاءُنُالشهداءُ ُيكونُنُأنُ ُوأعظمُ ُأكبُ ُوتشريفُ ُتكريُ ُوأيُُّ،َُلمُالثوابُنُ،ُوأجزلُنَلمُاألجرُنُللاُ ُأعظمُنُفقدُ
عنلني ههمُم هننُُتعالنُُُقالُنُُ،اجلنةُهُُيفالنبينيُوالصديقنيُُ ُمنعنُال ذهيننُأنن  عنمنُاَّلل ُ  ُفنأ ولنَٰئهكن ونالر س ولن ُاَّلل ُن ُ))ونمننُي طهعه

ُ اءهُونالص احلههنينُُۚونحنس ننُأ ولنَٰئهكن د هيقهنينُونالشُّهندن ُرنفهيق ا((ُ.الن بهي هنينُونالص ه
ُُالفرحُهُأجواءُنُُمُ،ُوكيفُأنُ رب ُهُُعندُنُُالشهداءُهُُلُههاُاملسلمونُعنُأحوااُأيُّأيضُ ُُالكريُ ُُالقرآنُ ُُكماُحتدثُن

بنل ُُتعالنُُُقالُنُُ،عليهمُُتسيطرُ ُُابخليُهُُوالستبشارُهُُوالسرورُه ُُۚ ُاَّلل هُأنم وناًت  ُسنبهيله ُحتن سنَبن ُال ذهيننُق تهل واُيفه ُ))ونلن
ي  ر زنق وننُ) ُرنب ههم ُ عهندن يناءٌُ نينُِبهنا169ُُأنح  ُُ(ُفنرهحه ي نل حنق واُبههمُم هن  ل ذهيننَُلنُ  ر وننُابه ت نب شه مهنُفنض لهههُونينس  ه م ُاَّلل ُ  آًتن

ُه م َُين زنن وننُ) ُخنو ٌفُعنلني ههم ُونلن يع 170ُُخنل فهههم ُأنل  ُي ضه لن ُونأنن ُاَّلل ُن ر وننُبهنهع منة ُم هننُاَّلل هُونفنض ل  ت نب شه (ُ۞ُينس 
ُال م ؤ مهنهنينُ) رن ُُ((171أنج 

منزلةُهُُالقرآنُهُُحديثُهُُيفُُاهُنجتدُ ُُوالعظمةُهُُالروعةُهُُقمةُ  ُُرب هُهُُعندُنُُالشهداءُهُُعنُ ُُسورةُهُُيفُُتعالنُُُهُهقولُهُُيفم
ر ه م ُونن ور ه م ُُۖ:احلديدُه ُأنج  ُرنب ههم َُلن م  اء ُعهندن ُتوحُهُُم(رب هُهُُ)عندُنُُتعالنُُُهُ قولُنُُفتأملُ ُُ،(())ونالشُّهندن ُاألمانُهِبدُنُُىاليت ُى

ُُفقطُعلُىاُُمقتصرُ ُليسُنُاألجرُنُم((ُوأنُ هُ ونورُ ُمهُ ))أجرُ ُهُ قولُنُوكذاُأتملُ ُ،مرب هُهُمُعندُنأن ُ ُيفيكفُهُوالطمئنانُه
ُاُ.ونورُ ُباءُ ُاجلنةُهُيفمُهُ قدُزادُنُوتعالنُُهُ سبحانُنهُبلُإنُ ُ،اجلنةُهُيفُالشهداءُ ُبهُهُماُيتمتعُ 

ُنلهاُاملسلمونُُأيُُّ ُُمُيدركونُنمُحىتُإنُ رب هُهُُعندُنُُعاليةُ ُُودرجةُ ُُعظيمةُ ُُمكانةُ ُُللشهداءُهُُأنُ ُُملسو هيلع هللا ىلص النبُُُُّقدُبني 
ُُُُملسو هيلع هللا ىلصُُالنبُُُُّيقولُ ُُُ،مرب ُهُُهمُوعندُنقبورُهُُيُفُُوكذلكُُُ،منهمُُالدمُهُُسيالنُهُُلُهنُأوُ ذلكُمُه ُاَّلل هُستُّ ))للش هيدهُعهندن

: ُاألكبهُُُُخصال  الفنزعه القبهُوأيمن ُمننُ ُ ار ُمهنُعذابه ُدنفعة ُوينرىُمقعدنهُمننُاجلن ةهُوي  لنهُيفُأو له ُ ي غفنر 
هًُتج ُالوقارهُالياقوتة ُمهنهاُخٌيُمننُالدُّنياُوماُفهيهاُويزو ج ُاثنتننيهُوسبعنينُزنوجة ُمننُاحلورهُُ وي وضع ُعلنىُرأسه

ُ.بنُمعديُكربُعنُاملقدام(ُأخرجهُاْلمامُأمحدُوغيهُأقاربهه(مهنُوي شف ع ُيفُسبعنينُُالعنيه،
ُُُُملسو هيلع هللا ىلص ُُأيض ُاُُيقولُ ُو ُُالَتمذي))أرواحنُالشُّهداءهُيفُطني ُخ ضر ُتنعلق ُمنُمثرهُاجلن ةه،ُأوُشنجرهُاجلن ةه((ُأخرجه

ُُ.وغيهُعنُكعبُبنُمالك
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ُُأشدُ َُُيرصونُنُُملسو هيلع هللا ىلصُُالنب ُهُُأصحابُ ُُُكانوتعالنُُُهُ سبحانُنُُللاُهُُعندُنُُالشهداءُهُُوثوابُهُُأجرُهُُهاُاملسلونُولعظمُهأيُُّ
ُكانواُيتسابقونُنُُ،الرفيعةُهُُبذهُاملكانةُهُُواَيظُ ُُأنُ ُُاحلرصُه وكيفُكانُُُُ،للاُهُُسبيلُهُُيفُُالشهادةُهُُشرفُهُُلنيلُهُُوكم
ُُقتلُني ُُُأنُ ُُبغيةُنُُللاُهُُمعُرسولُهُُالقتالُهُُوبنيُنُهُ بينُنُُالُ َيُ ُُاُحنيُنكبيُ ُُامُ ألُنُُاُويتأَلُ ُشديدُ حزنُ ُُمنهمَُيزنُ ُُالواحدُ 
ُ.الشهداءُهُمنزلةُنُاُلينالُنشهيدُ 

 اخلطبة الثانية 
ىُلكىُيكفُهُُ،معنهمُوأرضاهُ ُُمُورضىُنثوابنُ ُُمُ،ُوأجزلُنهُ ىُذكرُنأعلُنفُُالشهداءُنُُللاُ ُ،ُلقدُأكرمُناألحبابهاُُأيُّ

ُُللاُهُُرسولُ هوُُُُ؟نُهووهوُمُنُ،العظيمُهُُومقدارهُهُُعلىُقدرهُهُُملسو هيلع هللا ىلص احلبيبُهُُُأنُ ُُونعيمُ ُُنُخيُ مُهُُمُفيهُهماُهُ ُُتعلمُن
ُيُف،ُُللاُهُُعندُنُُالشهداءُهُُومكانةُنُُقدرُنُُهُ أمتُنُُملسو هيلع هللا ىلصُُمُنل ُهعُنحىتُي ُ ُُالشهادةُنُُيودُُُّالرفيعةُهُُوالدرجاتُهُُالوسيلةُهُُصاحبُ 

يُبيدهههُ،ُلولُُُُُ،ملسو هيلع هللا ىلصُُللاُهُُرسولُ ُُقالُنُُ،عنهُقالُُرضيُللاُ ُُهريرةُنُُأيبُُنُحديثُهالصحيحنيُمُه ))وُال ذيُننفسه
ُعننُسرهي ة ُ د ُماُأمحل ه مُعليههُ،ُماُختل فت  ُ،ُولُأجه ُأنفس ه مُأنُيتخل ف واُعّن ه ُاملؤمننينُلُتنطيب  ُمهن أن ُرهجال 

أ حيناُ،ُمثُ  ُللاهُمثُ  ُأ قتنل ُيفُسبيله ُأّن ه يُبيدههُ،ُلوندهدت  ُللاهُ،ُوال ذيُننفسه أ حيناُ،ُمث ُُتغز وُيفُسنبيله ُأ قتنل ُمثُ 
أ قتنل ُ(( أ حيناُ،ُمثُ  ُُ.أ قتنل ُمثُ 
 
ُ
 الله

 
  م

 
  تقبل

 
 شهداء
 
 ن

 
  يفم ا بهِ ا وامجعن

 
 رمحتِ  مستقر

 
 ك
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