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  االنتماء للوطن وفضل الشهادة يف سبيله خطبة بعنوان: 
 م2016 /  10/  7 -هـ 8143 محرم 6بتاريخ: 

 
 عناصر الخطبة:

 العنصر األول: حب الوطن واالنتماء إليه درس عظيم من دروس الهجرة
 العنصر الثاني: واجبنا نحو وطننا

 أنواع الشهداء  :لثالعنصر الثا
 المعنوية للجنود في نصر أكتوبر المجيد العنصر الرابع: أثر الروح 

 وكرامات الشهيدفضل الشهادة في سبيل اهلل العنصر الخامس: 
 المقدمة:                                                            أما بعد: 

 العنصر األول: حب الوطن واالنتماء إليه درس عظيم من دروس الهجرة
تعين االنقطاَع عن الوطن كما يظن كثري من الناس، بل هي حتمل يف طياهتا احلبَّ الكاملل لولوطن الاالناملال إليلذا هل ا  : إن اهلجرة العباد اهلل

لا ما؛املاا بعلن عبل  اهلل بلن عل ر أنلذ  لَ َّسلو  اهلل َصلوَّى  الوَّلذ  َعَويهلذ  املعىن احلقيقي لوهجرة أعونذ النيب صوى اهلل عويذ السوم الهلو يل م مكلر تركم
لللَر يَلق لللو : اَلَسلللوَّ  لللنه َمكَّ نهلللخ  َملللاَ “َم الهلللو الا؛لللر عولللى َّازوالللذ بلللاحَلكهاَلََّة م  للل   م  ر مه ْه َم اهلل ، اَللَلللوهالَ أ م أ لللر  أَّ   اهلل  اَلأَزلللبهلل أَّه   اهلل  إ  اَلاهلل إ نَّلللخ َيَيله

َرمه     ال م ر الزسنذ( ” ) َْ
ا التعوهلللا  بما أَّالَعها من كومات! كومات ؛اهللا احلبيلب صلوى اهلل عويلذ السلوم ال  هلو يلوعمع الطنلذ، إتلا تكنلر علن زلب  عميلا، الاناملالو صلاع و

الغبلاَّ، الما هلا كبري بالوطن، مبكر املكرمر، حبومهلا الَزَرمهلا، اباهللا الالعياتلا، برموهلا الصل وَّها، مباوهلا الهواوهلا، هوا هلا عويلل الللو كلان  مَّل م ب
 ا.زال  اللو ْالطذ األك اَّ، التربا ها عالال اللو كان  ؛فاَّم 

صلاال، إتا األَّ  اليت الل  بيها، الننأ بيها، الشبَّ بيها، التكالَّج بيها، بيها ذكرياٌت ال ت نسى، بالوطن ذاكلرة اننسلان، بيهلا األزبلال الاأل
 بيها اآلبال الاألم اع.

ر الالكَّاعيلر الالاجاَّيلرا بلل إن إن ترال الوطن ال ر نعيش عويذ لذ الفضل عوينا يف مجيَ جماالت زياتنلا اال؛االاعير الالالناعي أيها المسلمون:
كان يسلا    تلرال الطنلذ يف الر؛يلر الالعل جا بعلن عاونلر َّنلي اهلل عنهلا: أن النليب صلوى اهلل عويلذ السلوم   –صوى اهلل عويذ السوم  –الرسو  

َفى سقيم نا بإذن َّبنا". ) الب نا، َينه نا، الَّ يَقر  بَلعهض    اَّر المسوم.(كان يقو  يف الر؛ير: " باسم اهلل، تل رهبَر  أَّهن 
وها عويلذ ؛مليَ  الالنفال يف شم احملبول، المن ألوان ال الال لقلال  احمللبم  بوبَلذ أال أالرما ملن !الاَّ !! أَ ي نلَر يعقلول  اليعلوع إليلذ بالر  عنل ما ألَقل

 يوسَر؟!
، محو ه معها من تربر بو ها َّم م العفرما تساننقذ". ، أال سابرته  ؛ا  اجلازظ: "كان  العرل إذا غَكته

بوطنللذ اللل ر ننللأ الترعللرع بيللذ الالباوللذ لللذ الاناماوللذ إليللذا ععللا َّبللذ ملللا الصللل امل ينللر أن يغللرس بيللذ زبهللا  –صللوى اهلل عويللذ السللوم  –لاعوللا النلليب ال 
 بقا : " الوهم زبمبه إلينا امل ينَر كا بمنا مكَر أال أش َّ". )الب اَّر المسوم.(

بلر، بسلأ  النليب صلوى اهلل إنذ يل عو اهلل أن ببملب إليلذ امل ينلَر أكثلَر ملن زبمل ذ ملكلرا بالبهلل مكلر بطلرٌةا ألتلا الطنلذ، أملا زلبهلل امل ينلر بمنالٌر اله 
 عويذ السوم َّبَّذ أن ببمبها إليذ زبًّا يفو  زبَّذ ملكرا ملا هلا من الفضل يف ازاضان ال عوة، الننر الرسالر.
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لا، الكللان ي   سللرهلل عنلل ما يلرل معال َمهللا اللليت تل  هلل عوللى ؛للرل الصللولذ إليهلاا بعللن أنلل  بللن ال؛ل  اسللاجال اهلل ععللال ، بكلان بللبهلل امل ينللر زبًّللا عظيمم
الإن كانل  عابلر  -أر: أسلرع الا  -مالخ َّني اهلل تعاَ عنذ ؛ا : "كان َّسو  اهلل إذا ؛ل   ملن سلفرو، بأبالر عَّملات امل ينلر، أالنلَ نا؛اَلذ 

 من زبمها". )الب اَّر.(زرََّكها"، ؛ا  أبو عب اهلل: زاع احلاَّث بن عمري عن محي : "زركها 
 : جيب عوى كل مسوم أن بب الطنذ، اليعمل كل ْري لبو  ، اليافاىن يف ْ ماذ، اليضاي لو باع عنذ. عباد اهلل

 الإن املسوم يعمل لألمر، البكن حلكتا، اليفرح لفرزها، الي ابَ عنها، اليسعى لوز هتا.
جملاعللرا الال بالاج لنلعاَّات َّنانلرا الال بالاج آلالل الكوملاتا أبعالنلا تنلري إَ باب الوطن ال بااج ملساالمرا الال بااج ملكايل ةا الال بالاج 

  زبنا، زركاتنا ت   عويلذا زرالبنلا الكوماتنلا تنسلال إليلذ، أصلواتنا تنطلا بلذا !مالنلا تاجلذ إليلذ، طموزاتنلا تلرتب  بلذ، ألملل أَّ  الأالطلان َّا؛ل
ع  زضللاَّات التللاَّير التللراث، ألمللل أَّ  الأالطللان حتمولل  النللعول اللل مالا ألمللل أَّ  الأالطللان تنللرعت أمللم، ألمللل أَّ  الأالطللان نللا

 ألوانام من الع الا ألمل أن نكون منها الاا الهلاا الإليها مطالبون أينما كنا أن حنابظ عويها !!
 العنصر الثاني: واجبنا نحو وطننا

علا  ملن ْرياتلذ، بلإن هلل ا اللوطن عويلذ زقو؛لام الالامبلاتو  إذا كلان اننسلان يالأابر بالبيولر الاللوطن الل ر اللل  بيلذ، الننلأ عولى ترابلذ، ال  عباد اهلل:
 -كثريةم تامثل بيما يوي:

منل  نعوملر أافلاَّ  ، الملن ب تربيالذ  -بع  بضل اهلل سباانذ التعاَ  -تربير األبنال عوى اسانعاَّ ما لووطن من أبضا و سابقرو الالزقر عويذ  -
تعلاليم عيننلا انسلل مي احلنيلر حتلذ عوللى ذللخ الترشل  إليللذ كملا يف ؛وللذ تعللاَ :  السلليما أن عولى َّع اجلميلل ، الجمللازاة انزسلان بانزسلانا

َسان  { ) الرمحن : َسان  إ ال ان زه  ( .  60} َهله َمكَال  ان زه
ن ميثولون احلرص عوى م  مسوَّ احملبر الاملوعة مَ أبنلال اللوطن يف أر مكلانو منلذا نجيلاع ملوو ملن الالآلر الالالآْي الالالآزَّ بلذ أعضلاوذ الل ي -

 يف جمموعهم مس ام الاز ام م اماسكام يف موامهر الظرالل امل اوفر .
ثوللى مللن ْلل    اوللر املاسسللات ال بويللر يف اجملامللَ   -

 
غللرس زللب االنامللال انجيللا، لوللوطن ، التونلليب معللىن ذلللخ احلللب ، البيللان كيفياللذ امل

 انع   امل اوفر مقراللةم أال مسموعرم أال مرويرم .  كالبي  ، الامل َّسر ، الاملسج ، الالناعر ، المكان العمل ، العرب الساول
كلن حتقيلا ذللخ إال عنل ما ي ل َّم كلل بلرعو بيلذ ملا -  العمل عوى أن تكون زياة اننسان خباصر الاجملامَ بعامر كرميلرم عولى أَّ  اللوطن ، الال مي 

ب عوينللا أن ن مجهلللا عوللى أَّ  الوا؛للَا الهللل ا عويللذ مللن الوامبللات بيقلللو  اللا ْللري ؛يللا  ا باحللللب الاللاع  لألالطللان الامبلللات المسللاالليات جيلل
 مكور بذ اجلميَ كل زسب اساطاعاذ الالسعذ الما يف مق الَّ .

ذ تربير أبنال اللوطن عولى تقل ير ْلريات اللوطن المعطياتلذ الاحملابظلر عولى مرابقلذ الم كاسلباتذ الليت ملن زلا اجلميلَ أن يلنع م الا الأن يامالَ حبظل -
 منها كام م غري منقوص . 

  الانجيللا، يف كللل مللا مللن شللأنذ ْ مللر الللوطن الَّبعاللذ سللواٌل كللان ذلللخ انسللها  ؛وليللام أال عمويللام أال بكريللام ، اليف أر جمللا و أال االفعللانسللها   -
 مي ان ا ألن ذلخ الامب اجلميَ ا الهو أمٌر يعوع عويهم بالنفَ الالفاو ة عوى املساول الفرعر الاالماماعي .

اازر .الاا ر لكل أمر ي تب عويذ انْ   بأم -
 
 ن الس مر الوطن ، الالعمل عوى َّع ذلخ مب اور الوساول الانمكانات املمكنر الامل

ال باع علن اللوطن عنل  احلاملر إَ ذللخ بلالقو  أال العمللا مجيلل أن ميلوت اننسلان ملن أملل الطنلذ، اللكلن األمجلل أن بل  ملن أملل هل ا  -
 الوطن!!

 أنواع الشهداء  :لثالعنصر الثا
 من الناس يعاق  أن النهاعة تقاار عوى املوت يف  اَّبر الكفاَّ بق  ، اللكن شه ال أمر  م  صلوى اهلل عويلذ السلوم  كثري  أحبتي في اهلل:

َل ه   ” كثريالن، بفي احل يذ املافلا عويلذ أن النليب صلوى اهلل عويلذ السلوم ؛لا :  ب  اهله ا اَلَصلاز  ا النهلللَهَ ال  َمهَسلٌر: الهَمطهع لون ا اَلالهَمبهط لون ا اَلالهغَلر   
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للَول الهَقاهلللل  يف  َسللب يل  الوَّلللذ : الهَمطهع لللون  ” ا  ال؛لللا  َّسلللو  اهلل صللوى اهلل عويلللذ السللوم: ”  اَلالنَّلله ي   يف  َسلللب يل  الوَّللذ  َعلللكَّ اَلَملللَّ. َعٌر س  لللَهَ ال  َسلللبله النهلل
يٌ ا الَ  يٌ ا اَلالهَمبهط ون  َشه  َنهب  َشه  ب  َذات  اجله يٌ ا اَلَصاز  يٌ ا اَلالهَغر    َشه  َو َشه  ل يٌ ا اَلالهَملرهأَة  َت لوت  ا  مه َل ه   َشله  يٌ ا اَلالَّ  ر مَي وت  حَتهلَ  اهله ر    َشه  احلَه

يٌ . الاملبطلون كملا يقلو   النلوالر : هلو صلازب عال اللبطن. ال؛يلل: هلو الل ر ميلوت  أْرمذ مالخ الأبو عاالع  الالنساوي الابلن ماملذ(”  ) َشه 
 شهي .  أر توت اليف بطنها الل ، ألتا مات  مَ شيل جمموع بيها غري منفال الهو احلمل. ب ال بطنذ مطوقما. ال؛ولذ: املرأة توت امَ

الا  النلهاعة أكثلر ملن هل   السلبَ، ؛لا  احللابظ ابلن زجلر: ال؛ل  اماملَ لنلا ملن الطلر  اجليل ة أكثلر ملن عنلرين ْالور..  الذكلر  ه ا اْل
املاول  يف البالر الل ر ياليبذ القليل، الملن تلرعل ملن َّ الس اجلبلا .  ؛لا  منهم: الو يغ، الالنريا، الال ر يف سذ السبَ، الايلاَّ علن عابالذ، ال 

 النوالر : الإمنا كان  ه   املوتات شهاعة يافضل اهلل تعاَ بسبب ش هتا الكثرة أملها. اهل
زيلاعة يف أملوَّهم ال؛ا  ابن الاذ: ه   كوها مياات بيها ش ة تفضل اهلل عوى أمر  م  صوى اهلل عويلذ السلوم بلأن معوهلا تاياملا لل نوام ال 

 هلأ.يبوغهم اا مراتب النه ال. 
بعللن سلعي  بللن المنللوع زلرل أكاللوبر البواسلل الل ين نللاوا بلأَّالازهم مللن أملل اللوطنا  االيل ْل يف ذللخ اللل باع علن األهللل الامللا  الاللوطن

بهَو َشهيٌ  ، الَمنه ؛ ا َل ع الَن َعم ذ  بهلَو َشلهيٌ  ، الَملنه ؛ ا لَل َمنه ؛ ا َل ع الَن مال ذ  بهَو َشهيٌ ، الَمنه ؛ ا َل ع الَن ع ين ذ  “زي  ؛ا  صوى اهلل عويذ السوم: 
ماَل َّمٌل إَ َّسو   الوَّذ  صوَّى الوَّذ  عَويلذ  السلوََّم . بقلاَ  : يلا َّسلوَ  الوَّلذ  ! " ال م ر الزسنذ(، العن أ، هريرة ؛ا : ”) ع الَن أهو ذ  بهَو َشهي ٌ 

 .بأنلَ  شلهي ٌ  :؛لا َ  ؟أَّأيلَ  إن ؛اَلوَلين :؛لا َ  .؛ات ولذ   :؛لا َ  ؟أَّأيَ  إن ؛اتَلَوين :؛ا َ  .ب  ت عط ذ  ماَلخَ  : َ أَّأيَ  إن ماَل َّمٌل يري   أَْ  مايل؟ ؛ا
 "  ) مسوم ( . هَو يف النَّاَّ    :أَّأيَ  إن ؛َاوا ذ  ؟ ؛ا َ  :؛ا َ 

ذ المحايلر مننلآتذا ال؛ل  ذكلرهم َصلوَّى الوَّلذ  َعَويهلذ  الي ْل يف ذلخ أيضا اجلنوع املرابطون ال ين يسهرالن ليوهم يف زراسر ه ا الوطن الال باع عنل
ٌ بَاَت ه حَتهر س  يف  َسب يل  الوَّذ  ” اَلَسوََّم بقولذ: َير  الوَّذ  ا اَلَعذه َْنه ٌ َبَك ه م نه  : َعذه َنان  اَل َتَسهلله َما النَّاَّ   .ال م ر الالطربا  الالبيهقي (” ) َعيله

 ن النه ال ا ار أنواع: شهي  ال نيا بق ا الشهي  اآلْرة بق ، الشهي  ال نيا الاآلْرة معا .اليااال مما ذكر من ه   األزاعيذ أ 
هلو الل ر يقاللل يف اجلهلاع يف سللبيل اهلل مقلب م غلري ملل بر ال لغلر  مللن أغلرا  الل نيا ، بفللي احلل يذ َعللنه َأ،   فشـهيد الــدنيا واة ـرة معــا :

يَّللرم اَليل َقات للل  َّ يَللالم َأرهلل َذل للَخ يف  َسللب  م وَسللى ؛َللاَ : س للو َل ََّس للو   الوَّللذ  َصللوَّى  يل  الوَّللذ ؟! بَلَقللاَ  الوَّللذ  َعَويهللذ  اَلَسللوََّم َعللنه الرَّم للل  يل َقات للل  َشللَجاَعرم اَليل َقات للل  محَ 
 ه َو يف  َسب يل  الوَّذ ." ) َّالا   الب اَّر(ََّس و   الوَّذ  َصوَّى الوَّذ  َعَويهذ  اَلَسوََّم:" َمنه ؛َاَتَل ل َاك وَن َكو َمر  الوَّذ  ه َي الهع وهَيا بلَ 

بهو من ؛ال يف اجلهاع لكن ؛االذ كلان َّيلال أال لغلر  ملن أغلرا  الل نيا.. أر َ يكلن يف سلبيل اهلل، بهلو يف الل نيا  أما شهيد الدنيا فقط:
بللذ طوياللذا بهللو أزلل  يعامللل معاموللر النللهي  بلل  يغسللل الال ياللوى عويللذ، اليناظللر  يف اآلْللرة مللا يسللااا مللن عقوبللر مللكال سلل ول ؛الل   اْل

 الث ار ال ين أال  من تسعر ام مهنم كما مال يف صايب مسوم.
بهللو مللن ي عطللى يللو  القيامللر أمللر النللهي  اللكنللذ ال يعامللل معامواللذ يف اللل نياا بللل يغسللل الياللوى عويللذ.. المللنهم  أمــا شــهيد اة ــرة فقــط:

 السبعر امل كوَّالن يف احل يذ !نفام .
 املسوم ال ر ميوت بإز ل ه   املياات اليت بيها ش ة الأَ نرمو أن يكون من النه ال.المما تق   نعوم أن 

الكل من مات من األوملر الالل عاة  الي ْل يف النه ال كل من مات الهو يسعي عوى َّز؛ذ الأالالع  الأهوذ الالعمل من أمل بنال أسرتذ الالطنذا
يف سبيل. ال؛  أك  القر!ن ه   احلقيقر يف ؛وللذ تعلاَ: }َعو لَم أَنه َسلَيك ون   مهاعا معوى معيناه مإذ يع  سعيه أانال أعال الامبهم الوايفيا

للر الَن يل َقللات و وَن يف  َسللب يل  ا َْ للل  الوَّللذ  اَلَ! للنه َبضه ََّه   يَلبهاَلغ للوَن م  للر ب وَن يف  األه للر الَن َيضه َْ للنهك مه َمرهَنللى اَلَ!  –( ،؛للا  انمللا  القللرطيب 20لوَّللذ { ) املكمللل: م 
سول اهلل تعايل يف ه   اآلير بذ عَّمر اجملاه ين الاملكاسبذ املا  احل   ، بكان ه ا علي م عولى أن كسلب امللا  “يف تفسري :  –َّمحذ اهلل 

 ”مبنكلر اجلهاع ألنذ مجعذ مَ اجلهاع يف سبيل اهلل
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م ََّم ٌل، بَلرََأل َأصهَاال  ََّس و    رََة، ؛َاَ : َمرَّ َعَوى النَّيب  وه     اَلَنَناط ذ ، بَلَقال وا: يَا ََّس وَ  الوَّذ : لَلوه َكلاَن َهلَ ا يف  َسلب يل  الَعنه َكعهب  بن ع جه الوَّذ  م نه م 
لَعى َعوَلى أَبلَلَويهن  َشل:”الوَّذ ؟، بَلَقاَ  ََّس و   الوَّذ   لرََج َيسه َْ َغاَّما بَله لَو يف  َسلب يل  الوَّلذ ، اَلإ نه َكلاَن  َعى َعَوى اَلَل     ص  رََج َيسه َْ يهَ ذه  َكب لريَيهن  بَله لَو إ نه َكاَن 

للرََج َّ يَللالم الَ  َْ للذ  ي ع فهللَهللا بَله للَو يف  َسللب يل  الوَّللذ ، اَلإ نه َكللاَن  للَعى َعوَللى نَلفهس  رَةم بَله للَو يف  َسللب يل  النَّلليهطَان  يف  َسللب يل  الوَّللذ ، اَلإ نه َكللاَن َيسه َْ صللايب ”. ] م َفللا
 األلبا  [ –ال غيب الال هيب 
   ممللا سللبا أن نللاب  النللهاعة هللو النيللرا بقلل  يكللون يف الظللاهر جماهلل ا يف سللبيل اهلل الماللري  مهللنم الالعيللاذ بللاهللا يللاو أيهــا المســلمون:

مللن  الكلل لخ املياللر حبملللو   ابلل  يقللا  لللذ شللهي بمللات باهللل   الكلل لخ مللن ميللوت بسللبب معاللير كمللن عْللل عاَّما ليسللر  باتلل   عويللذ اجللل اَّ 
 الكنا.
ا إذا َ يكلن عاصليًّا ال؛  سول شير انس   ابن تيميل" ا؟ أملال: نعلم ملات شلهي م ر: علن َّملل َّكلب البالر لواجلاَّة بغلر  بهلل ملات شلهي م

بركوبذ، ال؛ا  يف مونَ !ْر: الملن أَّاع سلووم طريلا يسلاور بيهلا ازاملا  السل مر الاهلل م الملب عويلذ الكلر علن سلووكها، بلإن َ يكلر 
ا.  " أ.هلبيكون أعان عوى نفسذ ب  يكون شهي م

 بم اَّ األمر عوى النير، بق  يكون يف الظاهر يف سبيل اهلل اليف الباطن غرنذ ال نيا أال مناب أال ما  أال غري ذلخ.
 العنصر الرابع: أثر الروح المعنوية للجنود في نصر أكتوبر المجيد 

مولل  عوللى َّبللَ الللرالح املعنويللر للل ل اجلنللوع لقلل  كللان لوللرالح املعنويللر أاللٌر بللالٌغ يف ناللر أكاللوبر اجمليلل ا إذ امامعلل  عوامللل علل ة ع عبــاد اهلل:
املاريذا المن أهم ه   العوامل الايا  الشهر َّمضانا بإذا كلان انسل   أالملب عولى الالاوم الااولي بلاألْ   الاآلعال يف صليامذا الإن 

بملا باللخ بلاآلْر ال يسلبخ بلل  أز  سلابذ أال شلاتذ يقلو  للذ: إ  صلاوم ا مبلا حتويلذ الكوملر ملن معلا  انميلان الالاقلول الاينلوع هلل تعلاَا
 يقاتوخ ؟!!

النالر الالاأييل  هل   اللرالح الهل ا المن جيو  منكم مَ !باوذ الأم اع  الهلم يالوَّالن للذ أَّ  املعركلر الاللرالح املعنويلر عنل  اجلنلوع املالريذ جيل  
 الامل ع من اهلل تعاَ مَ ؛ور الع ع الالع ة الالعااع !! 

نللابر لواسللويب الالالل َّيب اجليلل  أهللم عناصللر الناللر، الأالاوللل القللاعة العسللكريذ مثللل بريلل َّيخ الكبللري ن الللرالح املعنويللر بانإ أيهــا المســلمون:
الملل  أن اهلكميللر حتلل ث لوجنللوع مللن منللاعر انزبللات النللعر املعنويللات أكثللر مللن أن تللأب مللن ايسللاور املاعيللر، اللنللابويون مقولللر شللهرية ؛للا  

ر بث ار أنعال"، الكلان نلابويون يكلاجل ميوشلذ لربلَ َّالزهلم املعنويلر بلاجلواوك الاألال لر أال بيها: "إن الرالح املعنوير تافو  عوى القوة اجلس ي
 ال ؛يات.

بقلا  هللم  يف ؛ياعتلذ جلنل   أن يربلَ اللرالح املعنويلر لل يهم البقالهلا كل لخ، بق  زلرص – صوبى اهلل عويذ السوم -اللنا األسوة احلسنر يف نبينا 
" )سللنن أنظللر إَ ماللاَّع القللو  اآلن، الأبنللرالا، بللإن اهلل تعللاَ العلل   إزلل ل الطللاوفاذ، الاهلل لكللأ  " سللريالا عوللى بركللر اهلليف غللرالة بلل َّ: 

بلل كلراَّ »هل( ْطب عب  اهلل بن َّالازر الأااَّ بيها الرالح املعنوير ، ال؛ا  النليب صلوبى اهلل عويلذ السلوم عنل ما َّمعلوا:  8، اليف ماتر ) النساوي(
النلليب صلوبى اهلل عويلذ السلوم كلل لخ عولى إْفلال بعلأل األملوَّ الاألْبللاَّ الليت تضلعر اللرالح املعنويللر، الزلرص  ا«تلاَّير الطلربر« »إن شلال اهلل
هللل( بوللغ َّسللو  اهلل صللوبى اهلل عويللذ السللوبم نقللأل بللين  5اليف اينلل   ) اهللل( أمللر عويبللا أن يسللاطوَ سللري ؛للريش الأن  فللي ذلللخ  3بفللي أزلل  )

، « سلرية ابلن هنلا « »انطوقلوا بلإن كلان ملا ؛يلل زقبلا بلأحلنوا يل حلنلا أعربلذ»ال؛لا  هللم: ؛ريظر لوعه  ببعذ نفلرا ملن املسلومذ ليابينلوا األملر 
َللوهل  أَذ لن  أال  ايه َمه للَن األه لٌر م  اع لوا ب للذ  اَللَللوه الكل لخ زللرص عولى علل   ننلر النللاوعات بلذ املسللومذ، ياضلب هلل ا ملن ؛ولللذ تعلاَ: اَلإ ذا مللاَله مه أَمه

ََ الرَّس و   اَلإَ   نلهه مه ]النسال: ََّعهللال   إ  اَلنهب ط ونَذ  م  نلهه مه َلَعو َمذ  الَّ  يَن َيسه َمهر  م   [ .83أ اليل  األه
 .« مافا عويذ« »احلرل ْ عر»إز ل الساول النيب صوبى اهلل عويذ السوم يف زربذ مَ أع اوذ بقا : « اي عر»الكان  
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أَنَّ ََّس لوَ  الوَّلذ  َصلوَّى الوَّلذ  َعَويهلذ  ا َعلنه َأ،  ه َريلهلرَةَ  احلجلر الالنلجرا بأن كلل شليل يقاتلل معنلا زلى –صوى اهلل عويذ السوم  –اللق  أْربنا النيب 
ََ الهيَله لوع رهلل  :"اَلَسوََّم ؛َا َ  و م وَن َزىَّ َ هَاب ل ال و ه مه الهم سه و م وَن الهيَله وَع بَليَلقه َجلر  الَ اَل تَلق و   السَّاَعر  َزىَّ يل َقات َل الهم سه لنه اَلََّال  احلَه َجلر   م  النَّلَجر  بَليَلق لو   احلَه
وهف ي بَلاَلَعاَ  بَا؛لهال وهذ   :أاله النََّجر   َْ و م  يَا َعبهَ  الوَّذ  َهَ ا يَله وع رٌّ   . " )مافا عويذ ( إ الَّ الهَغرهَ؛َ  بَإ نَّذ  م نه َشَجر  الهيَله وع   ايَا م سه

زلللى يكلللون عللل ع ع عويلللذ اليهلللوعر ؛لللاو م: للللن يااقلللا لكلللم ذللللخ ال؛للل  ابا لللر أزللل  املسلللومذ الفوسلللطينيذ اللل ا احلللل يذ عولللى يهلللوعرا بلللر 
 !!!املسومذ يف ص ة اجلمعر هو ع ع املسومذ يف ص ة الفجر 

الانميلللان العميلللا أهلللم أسللل  الالسلللاول النالللر الاألملللن الاالسلللاقراَّ  -صلللوى اهلل عويلللذ السلللوم  -بالعبلللاعة الالامسلللخ بكالللال اهلل السلللنر َّسلللولذ 
و َفنلَّه مه ال؛  سجل القر!ن ه   احلقيقر يف ؛ولذ تعاَالاي بر الالامكذ يف األَّ ا  لَا ه َات  لََيسه و لوا الاَّلاحل  : } اَلَعَ  الوَّذ  الَّ  يَن َ!َمن وا م نهك مه اَلَعم 

لَننَّ هَل لمه ع يلنَله م  الَّلل  ر اَّهَتَضلى هَل لمه اَللَي   لنه ؛َلللبهو ه مه اَللَي َمكم َوَر الَّل  يَن م  لَا ه ََّه   َكَملا اسه للر ك وَن ،  يف  األه نملا يَلعهب ل  الَنين  اَل ي نه لوهب ه مه أَمه َْ لنه بَلعهلل    لَنلَّه مه م  بَل م
ق وَن {)النوَّ:  (55َشيهوما اَلَمنه َكَفَر بَلعهَ  َذل َخ بَأ اللَو َخ ه م  الهَفاس 

تلللاعر الللا إَ  اللللنف  البنلللريرمللللا تبعثلللذ ملللن طا؛لللر َّالزيلللر ؛ويلللر الَّالح معنويلللر عاليلللر عاْلللل ا االعقيللل ة الانميلللان هلللي أسلللوار النالللر احلقيقيلللرب
 !!يف سبيل نيل النار أال نيل النهاعة يف سبيل نارة احلا شيلالاضاير بكل 

العملل حتل  أر نلغوت الموامهلر  -ملَ ؛وتلذ انميانيلر الَّالزلذ املعنويلر  – اجلن ر املارر هو ْري أمناع األَّ ، يساطيَ بنجلاح مل هلإن 
 !!ة الاامل يف سبيل نارة الوطن الاحلا املبذأر حت يات، ليعطي لوعاَ عَّسا يف الوالل ال؛و 

 وكرامات الشهيدفضل الشهادة في سبيل اهلل العنصر الخامس: 
لاَلَرل اليكفي يف  مثنهلا اجلنلر : }ال بارها ؛وم، الال يافها لسان، الال بي  اا بيان،  النهاعة يف سبيل اهللإن ل ة  أيها األحبة! إ نَّ الوَّلَذ اشه
َنَّلَر  م َن الهم اهم ن ذَ  لَواهَل مه ب لَأنَّ هَل لم  اجله [ تلأمووا هل   اآليلر العظيملر الليت بيهلا شلرال، البيهلا صلفقٌر عظيملر، اللللابن القليم  111]الاوبلر:{أَنلهف َسه مه اَلأَمه

الكفاهلا ال!الاهلا، : املنل ر هلو اهلل، الاملافضلل هلو اهلل، الامللنعم هلو اهللا ْولا هل   اللنف  ملن العل   الأطعمهلا السلقاها  "ك ٌ  أمجل مما نقو 
َّأت، العبَ عنها النقم، الأسبل عويها الابل النعم، ب هو مل الع  ين يها من صازبها اليب   لذ عونام المثنام أال الهو اجلنرا بيها ملاال علٌذ 

إال الازلٌ  مملن بإذا كان الثمن هو اجلنر، بإنذ ال جياه  يف هل   الالفقر أال أن يكلون مملن يبااعهلا ا  أذن  ع ، الال ْطر عوى ؛وب بنرالال
 "عرل الثمن العرل القيمر الالعو  الاملعو .

بلل  يعومللون عنهللا سللول الطريللا  االهللل ا كللان الاللاابر َّنللي اهلل عللنهم الأَّنللاهم يامنللون النللهاعة يف سللبيوذ ملللا هلللا مللن هلل   املكانللر العظيمللر
و؛ل  الل ر ععلا بيلذ الل اعي لوجهلاع بي لرج الهلو جمنلٌب املوصل ملا أع ب اهلل هلم من اجلنات، به ا زنظور تكالج ز يثام ال؛  مامَ امرأتذ يف ال
 ليسق  شهي ام يف سبيل اهلل، لريا  النيب بي  امل وكر تغسوذ ليسمى بغسيل امل وكر. 

 ،ألصلااب ذ  : " ؛وملوا إَ منَّلرو عرن لها السَّلَموات  الاألَّ    -صوى اهلل عويذ السوم  -اله ا مثا  !ْر لطوب النهاعة، بفي غكالة ب َّ ، ؛اَ  
؟ ؛لا : نَعلم ، ؛لا : بلرو بلرو ، بقلاَ  َّسلو    اهلل  الملا بمو لَخ بقاَ  عمري  بلن  احلملا   األنالاَّرهلل: يلا َّسلوَ  اهلل ، منَّلٌر عرن لها السَّلموات  الاألَّ  

؟ ؛لا : ال الاهلل  يلا َّسلوَ  اهلل ، إالَّ َّملاَل أن َأكلوَن ملن أَهو هلا ؟ ؛لا : بإنَّلَخ ملن أَهو هلا .  . . بلأْرَج تلراتو ملن ؛رن لذ ، بجعلَل عَوى ؛و   بلرو بلرو
ا زياٌة طويوٌر ، برمى ما كاَن مَعذ  مَن الاَّمر  ب ؛اتلَ   َوهم زىَّ ؛ اَلَ  " ) مسوم (يأهكل  منههنَّ. بَّ ؛ا : لو ن أنا زيي   زىَّ !كَل تراب ه     إتَّ

َّو اَل؛َاَ : اله ا هلل  أََنَ  بهَن النَّضهر  تَلَغيََّب َعنه ؛ َاا   بَ ه لَه و َشله َ    النَّليب  اَلالوَّلذ  لَلو نه أََّا   الوَّلذ  ؛ اَلاالم ،  -صلوى اهلل عويلذ السلوم  -تَلَغيَّبه   َعلنه أالَّ   َمنه
  َ للَن م  ،لَيَلللَرَينَّ َمللا َأصه للَاال  النَّلليب  للا َكللاَن يلَللوه   أ ز لل و انلهَهللَكَ  َأصه : أَيهللَن؟! أَيهللَن؟! بَلَوالَّلل  ر اَلأَ؛لهبَللَل َسللعه   بهللن  م   -صللوى اهلل عويللذ السللوم  -بَلَومَّ َعللاذو يَلق للو  

َنَّللر  ع الَن أ ز لل و ؛َلاَ : َبَاَمللَل بَلَقاتَللَل ، بق ا لَل بَلَقللاَ  َسللعهٌ : اَلالوَّلذ   لل   َّ يلَب اجله لي ب يَلل     إ  م أَلَم  لل   ملا أطللا  بقاللل  أْاللذ: نَلفهس  يَللا ََّس للوَ  الوَّلذ  َمللا أَطَقه
ي إ الَّ حب  سه  الاهلل ما  ْ مو اَلطَعهَنر  َّ مهبو عرب  َأ َير  َسهه رَاَزرم َنرهبَر  َسيهرو اَلََّمه ٌَ اَلمَثَان وَن م  َ  ب يذ  ب ضه ن َذ َّ َملاٌ   }بَلأَنلهَكَ  الوَّلذ :  ،ن  بَلَنان ذ  بَلو م  لَن الهم لاهم  م 

نلهه مه َمنه يَلنهَاظ   نلهه مه َمنه َ؛َضى حَنهَبذ  اَلم   .[ )صايب ابن زبان (23]األزكال:  {ر  اَلَما بَ َّل وا تَلبه  ي م َصَ ؛ وا َما َعاَه  الا الوََّذ َعَويهذ  َبم 
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ل  للذ يف عل   ايلرالج الملَ ذللخ ْلرج لطولب النلهاعة، أال الهلو عملرال بلن  الإذا كان اهلل أنعم عويخ بالاار به ا مثا  لالاا، أعلرج َّْ
إَ غلكالة بل َّ ؛لا  لبنيلذ : أْرملو  ) أر  -ذ السلوم صلوى اهلل عويل -اجلموح َّني اهلل عنذ كان شي ام ملن األنالاَّ أعلرج، بوملا ْلرج النليب 

عرمذ ، بأذن لذ يف البقال العل   ايلرالج لوقالا  ، ؛وملا كلان يلو  أزل  ْلرج النلاس لوجهلاع ،  -صوى اهلل عويذ السوم  -لوقاا  ( ب  كر لونيب 
للل  للللخ َّسلللو  اهلل  ايلللرالج لوقالللا  ، بقلللا  هللللم هيهلللات  يف عللل   -صلللوى اهلل عويلللذ السلللوم  -بقلللا  لبنيلللذ أْرملللو  !! بقلللالوا للللذ : ؛للل  َّْ

ََ  هيهات !! منعامو  اجلنر يو  ب َّ الاآلن تنعونيها يو  أز  !! بأىب إال ايرالج لوقاا  ، بأْرمذ أبنلا   معهلم ، م لوح  إ  لر ال بهلن  اجلَه بَجلاَل َعمه
للي ب يَلل     اَل يلَللوهَ  أ ز لل و بَلَقللاَ : يَللا ََّس للوَ  الوَّلذ   -صللوى اهلل عويللذ السللوم  -ََّس لو   الوَّللذ   َنَّللَر؟ ؛َللاَ :)نَلَعمه( ؛َللاَ : بَلَوالَّلل  ر نَلفهس  للَل اجله َْ َ  َع َمللنه ؛ ا للَل الهيَلللوه

َنَّلرَ  لَل اجله  ْ و ي َزىَّ أَعه ََ أَهه َ  إ  لر ال! اَل تَلأ َّ َعوَلى الوَّلذ  بَلَقلاَ  ََّس لو   الوَّلذ   ،أَّم : يَلا َعمه طَّلال  " :  -ويلذ السلوم صلوى اهلل ع -بَلَقلاَ  لَلذ  ع َملر  بهلن  ايَه
نلهه مه َمنه َلوه أَ؛هَسَم َعَوى الوَّذ  ألَبَّر  ! بَإ نَّ م  م وح  َ  و   يف  اجلنر بعرماذ ،َمهه م يَا ع َمر  ر ال بهن  اجلَه نلهه مه َعمه  .)صايب ابن زبان ( "م 

-ملن أملل اهلل ، بعلن سلهل بلن زنيلر إن بضلل اهلل الاسلَ، بينبغلي أن تسلأ  اهلل النلهاعة التضلاي بنفسلخ الأهولخ أيها األحبـة فـي اهلل!
للللذ "  -صللللوى اهلل عويللللذ السللللوم  -؛للللا :  -َّنللللي اهلل عنللللذ للللَه ال  ، الإنه مللللات عوللللى ب راش  لللل  و ، بوَّغللللذ اهلل  َمنللللاز َ  النهلل للللهاَعَة با  " َمللللن سللللَأ  النَّ

صللوى اهلل  -، الامعللله مللوب  يف بوَلل   َّسللول َخ َّنللَي اهلل  عنللذ  يقللو  يف ععاوللذ : الوهللمَّ اَّز؛هللين  شللهاَعةم يف سللبيو َخ  ) مسللوم (، للل لخ كللان عمللر  
 .-صوى اهلل عويذ السوم  -. ) الب اَّر (، الاساجال اهلل ععال  الَّز؛ذ اهلل النهاعة العبن اواَّ املاطفي -عويذ السوم 
 -؛بلل الرملل  -امللرأة  إن بضل النهاعة عظيما الإن العقي ة الراس ر الانميان الالاع  الالسلوعر البا؛يلر ) اجلنلر ( هلي الليت عبعل  عباد اهلل:

أْلرج الب لاَّر يف ) الالايب ( أن أ  زاَّالذ أتل  النليب صلوى أن توقي بفو ة أكباعها يف أَّ  املعركر من أمل إع ل كومر اهلل تعلاَا بقل  
الإن كلان غلري  -بإن كان يف اجلنلر صلربت  -الكان ؛ال يو  ب َّ أصابذ سهم غرل  -اهلل عويذ السوم بقال  يا نيب اهلل أال حت اين عن زاَّار 

 ذلخ اماه ت عويذ يف البكال ، ؛ا  : " يا أ  زاَّار ، إتا منان يف اجلنر الإن ابنخ أصال الفرعالس األعوى ."
َّالل الب لاَّر يف صلاياذ الالوفلظ للذ ، المن بضل النهاعة أن صازبها يامىن الرموع إَ ال نيا ليقاتل بي قال ليأْ  األمر مرة أْرلا بقل  

ز يذ أن  بن مالخ َّنلي اهلل عنلذ ؛لا  ؛لا  َّسلو  اهلل صلوى اهلل عويلذ السلوم :  " ملا ملن عبل  ميلوت للذ عنل  اهلل  المسوم يف الاايب من
ملرة  ْري يسلر  أن يرملَ إَ الل نيا ، الأن للذ الل نيا الملا بيهلا ، إال النلهي  مللا يلرل ملن بضلل النلهاعة ، بإنلذ يسلر  أن يرملَ إَ الل نيا بيقالل

َّالل الب لاَّر المسلوم ملن زل يذ أ، هريلرة : أن َّسلو  اهلل ا بقل  -صلوى اهلل عويلذ السلوم -امنلذ َّسلو  اهلل العوى َّأس ؛اومر امل أْرل "،
 صوى اهلل عويذ السوم ؛ا  : " الال ر نف   م  بي   لوععت أ  أغكال يف سبيل اهلل بأ؛ال ب أغكال بأ؛ال ب أغكال بأ؛ال "

كرامللات النللهي  الاللليت َ ينوهللا أر الازلل  غللري  يف زلل يذ شللامل مللامَ مللانَا   -صللوى اهلل عويللذ السللوم –لقلل  علل ع النلليب  أيهــا المســلمون:
عباعة بن الاام  َّني اهلل عنذ عن النيب صوى اهلل عويذ السوم ؛ا  :  " إن لونهي  عن  اهلل عك الملل سل  ْالا  ، أن يغفلر للذ يف بعن 

حلوَّ العذ ، الجياَّ من ع ال القرب ، اليلأمن ملن الفلكع األكلرب أال  عبعر من عمذ ، اليرل مقع   من اجلنر ، البوى زور انميان ، اليكالج من ا
، اليونللَ عوللى َّأسللذ تللاج الو؛للاَّ اليا؛وتللر منللذ ْللري مللن اللل نيا المللا بيهللا ، اليللكالج ااناللذ السللبعذ زالمللر مللن احلللوَّ العللذ ، الينللفَ يف سللبعذ 

 (  الالوفظ لذ احلاكمأمح  الالطربا  الابن مامر ال إنسانا من أ؛اَّبذ " )
ا لنه اونا األبطا  البواسلا ال ين نلاوا بلأَّالازهم الأنفسلهم لول باع علن الطننلا العظليما الالو؛لول نل  العل الان الغاشلم  -اجلنر  –بهنيوام 

 زى زرَّالا الب ع الالعباع !!

 نسأ  اهلل أن يرز؛نا عيش السع ال، الميار النه ال، المرابقر األنبيال، الالنار عوى األع ال..
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