
م(1)مم

 وفضل الشهادة يف سبيلهاالنتماء للىطن 
ـَمم}:اظعزؼزماظؼائؾميفمطؿابفماحلؿدمهللمربماظعاملنيمممممممممم ـٖماظَِّذؼ َوَظامَتِقَلَؾ

وأذفدمأنمالمإظفمم،{ُضِؿُؾقامِصلمَدِؾقٔؾماظؾَِّفمَأِعَقاّتامَبِؾمَأِحَقاْءمِسـَِدمَربِّٔفِؿمُؼِرَزُضقَن

وردقظفم،مماهللمم،موأذفدمأنمدقدغامحمؿّدامسؾدمإالماهللموحدهمالمذرؼؽمظف

إىلمتؾعفؿمبنحلانموعـمم،ماظؾفؿمصؾمودؾؿموباركمسؾقفموسؾكمآظفموأصقابف

مم:مأعامبعد.م..مؼقمماظدؼـ

ـعؿمأشؾكمعامؼفقمصأصقؾةم،مضقؿةمإدالعقةمننمحبماظقرـمواالغؿؿاءمإظقفمصممممم

طؾاعمجؾؾتمسؾقفاماظصطرةمطؿامأغفمم،ماإلغلانمبعدماإلميانمباهللموردقظفبفم

حقثمم،ماملكؾصةمتػرضفماظقرـقةوم،ماحلـقػؼقجؾفماظشرعموأعرم،ماظلؾقؿةم

ماظـػسمواإلاهللمتعاىلمبنيممدقى مخرا مضؿؾ ماظدؼار مطؾمعـ يفمصعقبة

مسؾكماظـػسماظؾشرؼة ماْضُؿُؾقام}مؼالمتعاىل:صم،معـفؿا مَأٔن مَسَؾِقٔفِؿ مَطَؿِؾـَا مَأٖغا َوَظِق

ـِمِدَؼأرُطِؿمَعامَصَعُؾقُهمٔإظَّا ـُِفِؿ َأِغُػَلُؽِؿمَأٔوماِخُرُجقامِع مم{...َضِؾقْؾمِع

مضربمومممم  مظؼد مظـا مودؾؿ( ماظـيبم)صؾكماهللمسؾقف ماِّعـؾة حبميفمأروع

مماظقرـ مَوَدؾََّؿ)َضاَلمحقثم، مَسَؾِقِف مَبْؾَدٍةم)م:مِظَؿؽََّةم(َصؾَّكماهلُل ـِ مَأْرَقَؾِؽمِع َعا

م.(ـؽمعامخرجتَأٖنمَضِقَعِؽمَأِخَرُجقِغلمَعم،مَوَظِقَظامَوَأَحٖؾِؽمٔإَظٖل

مؼؼؾبمودؾؿمطانم)صؾكماهللمسؾقفومممم م( مأنمجيعؾموجففميفماظلؿاء رجاء

ماهللمسؾقفماهللم م)صؾك مرأدف معلؼط ماملؽرعة ممبؽة ماحلرام مإىلمبقؿف ضؾؾؿف

م: محقثمؼؼقلماحلؼمدؾقاغف مِصلماظٖلَؿاِءمم}ودؾؿ( مَوِجٔفَؽ مَغَرىمَتَؼؾَُّب َضِد
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م(2)مم

ـُِؿِؿم ـَٖؽمِضِؾَؾًةمَتِرَضاَػامَصَقلِّمَوِجَفَؽمَذْطَرماْظَؿِلِفِدماْظَقَرأممَوَحِقُثمَعامُط َصَؾـَُقظَِّق

م.م{...َصَقظُّقامُوُجقَػُؽِؿمَذْطَرُهم

مظؾقرـمؼقجبممممممم ماالغؿؿاء مسؾكمإن مأبـائف مبأن مومفؼعؿزوا مؼؿؽاتػقام، أن

م،مغفضؿفمباظعؾؿمواظعؿؾمواإلغؿا ِصلمبؼقةممفؿقالأنمُؼو،ممؾقػازمسؾقفمجقعامظ

املرابطةمسؾكمو،مواملشارطةميفماِّسؿالماظؿطقسقةماظيتمختدمماجملؿؿعم

مظؿلعنيمحدودهم مثغقره مغػلفمأنمؼ، مكسؾعؿديموردعمطؾمحاضدمتلقلمظف

موإنممممؿؾؽاتفموأمعـشكتفاظقرـمأوم مملالاوظـػسمابذلمأدىمذظؽمإىلم،

م.دصاّسامسـماظقرـمأومارتؼاّءمبفماظشفادةميفمدؾقؾماهللمظـقؾم

وضرورةمماذرسّقمااِّورانمواظدصاعمسـفامواجّؾحرادةمظذامجعؾماإلدالممممممممممم

ممتعاىلمعـمأصضؾماِّسؿالمسـدماهللوسٓدػامورـقةم بشرماظـيبم)صؾكمضدمو،

محر م( مودؾؿ ماظسمااهللمسؾقف مقرـ ماظـار مبؼقظفم،مؿدػاجلأظـممتسمبلن

ـِمَخِشَقِةماهلِلم،مم،مَسِقـَأنمَظامَتَؿٗلُفَؿاماظـٖاُر)م:)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ( ـْمَبَؽِتمِع َسِق

ـْمَباَتِتمَتِقُرُسمِصلمَدِؾقٔؾماهلل شريمم،مواظعنيمػـامعرادمبفاماجللدمطؾفم،م(َوَسِق

مطقغفامحترسموتراضبم.سٖؾرمباظعنيمأغفم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(م

موممممم ماملؾارطة ماِّؼام ميفمػذه معصر ممحتؿػؾ مأسظؿموذعؾفا معـ بذطرى

ممػلم،ماظذطرؼات ماجملقدأذطرىماغؿصار مأنم،مةطؿقبر مبد مال غذطرمموصقفا

م ماِّبرار مواظؽراعةذفداءمعصر مععاركماظعزة اظغاظلممبذظقاوم،ماظذؼـمخاضقا

مسـمأرضفؿبؾمم،مواظـػقس مدصاسا مأرواحفؿ مم،موسرضفؿم،مبذظقا ،موورـفؿ



م(3)مم

صـاظقام،مععاغلماظؾطقظةمواظػداءمواظؿضققةمبؽؾمعامميؾؽقنمأمسكمودطروام

مم.خرةماآلطراعةمذرفماظدغقامو

امودصاّسم،)سزموجؾ(ممغصرةمظدؼـماهللمواملالمواظشفادةمتعينمبذلماظـػسمممممم

ـِصم،واِّرضمواظعرضمواملالممقرـاظسـم م)رضلماهللمسـف(مُػَرِؼَرَةمَأِبكمَع

ممَضاَل مَرُدقَلمَؼا:ممَصَؼاَلم(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماظؾَِّفمَرُدقٔلمٔإَظكمَرُجْؾمَجاَء:

:ممَضاَلم(َعاَظَؽمُتِعِطِفمَصاَلم)م:َضاَلم؟عاظلمَأِخَذمُؼٔرؼُدمَرُجْؾمَجاَءمٔإِنمَأَرَأِؼَتماظؾَِّف

ممَضاَلم(َضاِتْؾُف)م:مَضاَلم؟لَضاَتَؾـِمٔإِنمَأَرَأِؼَت مَصَلِغَت)م:مَضاَلم؟لَضَؿَؾـِمٔإِنمَأَرَأِؼَت:

م.(ماظـٖأرملِصمَصُفَقم)م:َضاَلم؟مَضَؿْؾُؿُفمٔإِنمَأَرَأِؼَت:ممَضاَلم(َذٔفقْد

مواظشفادةمجتعؾمممممممممم مجعمصؼدمم،يفمصقؾةماِّغؾقاءمواظصدؼؼنيمصاحؾفا

مُؼِطٔعماظؾََّفمَواظٖرُدقَلمم}:تعاىلميفمضقظفاهللمتعاىلمبنيماظـؾقةمواظشفادةم ـِ َوَع

م مَعَع مَواظٗشَفَداِءمَصُلوَظِؽَؽ مَواظصِّدِّؼِؼنَي ماظـِٖؾقِّنَي ـَ مِع مَسَؾِقٔفِؿ ماظؾَُّف مَأِغَعَؿ ـَ اظَِّذؼ

مَرِصقًؼا مُأوَظِؽَؽ ـَ مَوَحُل مم{َواظٖصاِظِقنَي مسؾك ماظشفادةظقمطد مومصضؾ معؽاغة،

مسـد موجؾ)ماهللماظشفداء ماظـاسمصفؿم،م(سز ماِّغؾقاءممأرصع مبعد درجة

َوِظَقِعَؾَؿماظؾَُّفم}تعاىل:مضالم،مهلؿمباصطػاءماهللمم،موػؿماملصطػقنمواظصدؼؼني

مُذَفَداَء ـُِؽِؿ مِع مَوَؼٖؿِكَذ مآَعـُقا ـَ م{اظَِّذؼ م، ماهللمحبقاةوظذا مإدراكممسدػؿ صقق

مالمماظؾشر معـقؾمهلا م(سزموجؾ)صفؿميفمذاطرةماِّعةمخمؾدونموسـدمربفؿم،

م م}:تعاىلضالمؼرزضقنمأحقاء ـَ ماظَِّذؼ ـٖ مَتِقَلَؾ مَأِعَقاّتامَوَظا ماظؾَِّف مِصلمَدِؾقٔؾ ُضِؿُؾقا

مُؼِرَزُضقَن مَربِّٔفِؿ مِسـَِد مَأِحَقاْء م{َبِؾ م، ميف مرأرواحفؿ مهلامحقاصؾ مخضر ققر



م(4)مم

م مباظعرش مععؾؼة مطقػمذاءتضـادؼؾ ميفماجلـة ماظؾَِّفمم،متلرح مَرُدقُل َضاَل

،مَجَعَؾماظؾَُّفمَأِرَواَحُفِؿممِبُلُحٍدَظٖؿامُأِصقَبمٔإِخَقاُغُؽِؿم):مم(َصؾَّكماهلُلمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)

مُخِضٕر مَرِقٕر ماْظَفـِٖةمِصلمَجِقِف مَأِغَفاَر مَتٔرُد مِثَؿأرَػام، ـِ مِع مَتْلُطُؾ مَوَتْلٔويمٔإَظكمم، ،

مَعْلَطِؾٔفِؿم مِرقَب مَوَجُدوا مَصَؾٖؿا ماْظَعِرٔش، مِزؾِّ مِصل مُعَعؾََّؼٍة مَذَػٍب ـِ مِع َضـَاِدؼَؾ

ـِمُؼَؾؾُِّغمٔإِخَقاَغـَامَأٖغامَأِحَقاُءمِصلماْظَفـِٖةمُغِرَزُقمٔفِؿَوَعِشَرِبٔفِؿمَوَعِؼقِؾ ،مِظَؽؾَّامم،مَضاُظقا:مَع

ماْظَقِرِبمَؼِزَػُدوامِصلماْظِفَفاِد ـٔ ـُِؽُؾقامَس مَتَؾاَرَكمَوَتَعاَظك:مَأَغامم،مَوَظامَؼ ؟مَصَؼاَلماظؾَُّف

ـُِؽِؿ،مَوَأِغَزَلماظؾَُّف ـَمُضِؿُؾقامِصلمَدِؾقٔؾماظؾَِّفمَأِعَقاّتاَوَظامَتِق}ُأَبؾَِّغُفِؿمَس ـٖماظَِّذؼ مَبِؾمَلَؾ

مم.{ُؼِرَزُضقَنمَربِّٔفِؿمِسـَِدمَأِحَقاْء

ممممممم موصفـقؽا ماِّوصقاء مظرجالمعصر ماِّبرار مذفدائـا ميفمماظذؼـخاصة أحققا

ممذعب موواظعزةممروحماظؽراعةمواملروءةعصر م، أنمحيػظقامملصرمادؿطاسقا

م مؼؾذظقنمغػقدفؿميفمبنيماِّعؿمواظؾالدمموػقؾؿفاعؽاغؿفا مزاظقا مواظذؼـمعا ،

م ماظقرـ مػذا مواجلؿاساتمملدؾقؾ م، ماظغاذؿ ماِّدقد ماإلرػاب قاجفة

م.اظؿؽػريؼةماظضاظةماملضؾةم

جعؾمقماظذيمػمصقؿامسـدماهللمواظرشؾةم،إنمصضؾماظشفادةميفمدؾقؾماهللمممممم

مؼؼقلمِّصقابفم ماظـيبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ( مإىلم)م:يفمشزوةمبدر ضقعقا

ؼطؾبمم)رضلماهللمسـف(مجعؾمحـظؾةطؿام،(..جـٍٖةمسرُضفاماظٖلَؿقاُتمواِّرُض

مصقؾؼ ممبغلقؾماملالئؽةمباظشفادةمظقؾةمسردفمصقـاهلا امللؾؿقنممكظـمؼـلو،

مدمــدمبـماظقظقــوخاظميفمشزوةمأحدم،أغسمبـماظـضرم)رضلماهللمسـف(ممعقضػ



م(5)مم

م.عـماظصقابةمواظؿابعنيمموشريػؿوسؿرومبـماجلؿقحم،ممعمتفشزوةميفم

مآَعـُقامَػِؾمم}تعاىل:ماهللمبماظصػؼةماظراحبةمععاإغفؿمأصقممممممم ـَ َؼاَأٗؼَفاماظَِّذؼ

م مَأِظقٕؿ مَسَذاٍب ـِ مِع ـِِفقُؽِؿ مُت مِتَفاَرٍة مَسَؾك مَوَرُدقِظِفمم*َأُدظُُّؽِؿ مِباظؾَِّف ُتِمِعـُقَن

ععماهللممواتاجر،مصفؿماظذؼـمم{َوُتَفاِػُدوَنمِصلمَدِؾقٔؾماظؾَِّفمِبَلِعَقاِظُؽِؿمَوَأِغُػِلُؽِؿ

م،مؿغػلفلب ممؿصقسدػموأعقاهلؿ مجـة مواِّرضمصاهلل ماظلؿقات ؼالمسرضفا

م}:تعاىل مَأِغُػَلُفِؿ ماْظُؿِمِعـِنَي ـَ ماِذَؿَرىمِع ماظؾََّف ماْظَفـَٖةٔإٖن مَظُفُؿ مِبَلٖن م،{َوَأِعَقاَظُفِؿ

ماجلـةص مواظـؿـمػق مودعاؤػؿ، مأرواحفؿ مواحدةمإم،ماظلِّؾعة مظقلتمجـة غفا

مجـا مػل مم،منوإمنا مَوَدؾََّؿ(مَضاَلحقث مَسَؾِقِف ماهلُل محنيمم)َصؾَّك محارثة ِّم

مبدر ميفمشزوة م)ادؿشفدموظدػا مِصلمم: مِجـَاْن مٔإٖغَفا م مَحأرَثَة مُأٖم مَؤإٖنمَؼا اْظَفـِٖة،

مم.اِبـَِؽمَأَصاَبماْظِػِرَدِوَسماْظَلِسَؾك(

اظـيبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم(مجعؾممصضؾماظشفادةميفمدؾقؾماهللإنممممممم

،معراتمسدؼدةمماهللممأِنمُؼؼَؿؾميفمدؾقؾوم،ؼؿؿـكمأنمالمؼؿكؾػمسـمدرؼةم

مودؾؿ(مؼالص مسؾقف ماهلل ـَم)م:م)صؾك مِع مٔرَجااًل مَأٖن مَظِقاَل مِبَقِدِه مَغْػِلل َواظَِّذي

اْظُؿِمِعـِنَيماَلمَتِطقُبمَأِغُػُلُفِؿمَأِنمَؼَؿَكؾَُّػقامَسِّلم،مَواَلمَأِجُدمَعامَأِحِؿُؾُفِؿمَسَؾِقِفمَعام

م ماهلِل مِصلمَدِؾقٔؾ مَتِغُزو مَدٔرٖؼٍة ـِ مَس مَتَكؾَّْػُت مَظَقِدِد، مَأغِّلمَواظَِّذيمَغْػِللمِبَقِدِه ُت

م مُأِحَقا ماهلِلمُثٖؿ مِصلمَدِؾقٔؾ مُأْضَؿُؾ م، مُأِحَقا مُثٖؿ مُأْضَؿُؾ مُثٖؿ م، مُأِحَقا مُثٖؿ مُأْضَؿُؾ مُثٖؿ ُثٖؿم،

ظقـالماظشفادةميفمعؾماظشفقدمؼؿؿـكمأنمؼرجعمإىلماظدغقامػقمعامجيوم،(ُأْضَؿُؾ

ـِمَأَحٍدمَؼِدُخُؾمم)مدؾقؾماهللمسدةمعراتم،مؼؼقل:م)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(: َعامِع



م(6)مم

مَشِقُرم مَذِكٍء ـِ مِع مَسَؾكماَِِّرٔض مَعا مَظُف مَوَأٖن مٔإَظكماظٗدِغَقا مَؼِرِجَع مَأِن مُؼِقٗب اْظَفـَٖة

ـَماْظَؽَراَعِةماظٖشٔفقِدم،مَصٔنٖغُفمَؼَؿَؿـٖكمَأِنمَؼِرِجَعمَصُقْؼَؿَؾمَسِشَرمَعٖراٍت م.مم(ِظَؿامَؼَرىمِع

سؿؾفممـؼطعالمؼاظشفقدم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مأنمأخربماظـيبمِّجؾمذظؽم

موؼؿضاسػماظصاحل مبؾمؼزؼُد موؼلعـمعـمصؿـةماظؼربمم، مَسَؾِقِفم)مَضاَل، َصؾَّكماظؾَُّف

م(َوَدؾََّؿ مِصلمَدِؾقٔؾماهلِلم): ماظَِّذيمَعاَتمُعَراِبًطا مٔإالَّ مَسَؾكمَسَؿِؾِف ُطٗؾمَعقٍِّتمُؼِكَؿُؿ

ـَِؿكمَظُفمَسَؿُؾُف ـِمِصِؿـَِةماظَؼِؾٔرمَصٔنٖغُفمُؼ ـُمِع م.(ٔإَظكمَؼِقٔمماظِؼَقاَعِة،مَوَؼْلَع

مأقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكم.

وسؾكمآظفم،ماحلؿدمهللموطػك،مواظصالةمواظلالممسؾكماظـيبماملصطػكمممممم

موصقؾفموعـماػؿدىم.مممم

مبشرمظؼدممممممم تمطدمسظقؿةمبؾشاراتمماءاظشفداظـيبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(

َصؾَّكماهللمَسؾِقِفم)مفظقضفامعـ،مموترشبمصقفاسؾكمصضؾماظشفادةميفمدؾقؾماهللم

ِظؾٖشٔفقِدمِسـَِدماظؾَِّفمِدٗتمِخَصإل:مُؼِغَػُرمَظُفمِصلمَأٖؤلمَدْصَعٍة،مَوَؼَرىمَعْؼَعَدُهمم):م(وَدؾََّؿ

ـَماجَلـِٖة ـِمَسَذاِبماظَؼِؾٔرمِع ـَمم،مَوُؼَفاُرمِع ـُمِع َوُؼقَضُعمَسَؾكمم،ماظَػَزٔعماَِّْطَؾٔر،مَوَؼْلَع

ماظَقَضأر مَتاُ  مِصقَفامَرْأِدِف مَوَعا ماظٗدِغَقا ـَ مِع مَخِقْر ـَِفا مِع ماظَقاُضقَتُة ـٔمم، ماِثـََؿِق مَوُؼَزٖوُ  ،

ـَماحُلقٔرماظِعنٔي ـِمَأَضأرِبِفمَوَدِؾِعنَيمَزِوَجًةمِع مم.(،مَوُؼَشػَُّعمِصلمَدِؾِعنَيمِع

حلابموالمؼدخؾقغفامبغريممعـععمأولماجلـةممقندخؾؼاءماظشفدعـفامأنمومممم

ـٔماْظَعأصممَسِؾدماظؾَِّفمِبـعـم،مصمسذابدابؼةم :مضالمؿا(َرِضَلماظؾَُّفمَسـُِف)َسِؿٔرومِب

م مَوَدؾََّؿ)َدِؿِعُتمَرُدقَلماظؾَِّف مَتَعاَظكمَؼِدُسقم)...مَؼُؼقُل:م(َصؾَّكماهلُلمَسَؾِقِف ٔإٖنماظؾََّف



م(7)مم

ـَمَضاَتُؾقامم،مَصَؿْلِتلمِبُزِخُرِصَفامَؤرؼَِّفامَصَقُؼقُلماْظِؼَقاَعِةماْظَفـَٖةَؼِقَمم ـَمِسَؾاِدَيماظَِّذؼ :مَأِؼ

ماظؾَِّف مِصلمَدِؾقِؾلمِصلمَدِؾقٔؾ مَوُضِؿُؾقا مِصلمَدِؾقِؾلم، مَوُأوُذوا مِصلمم، مَوَجاَػُدوا ،

ماْظَفـَٖةمَدِؾقِؾل ماِدُخُؾقا مم، مِبَغِقم، مِحَلاٍبَصَقِدُخُؾقَغَفا مَسَذاٍبمٔر مَوَظا َصَؿْلِتلمم،م،

ـِم مَع مَظَؽ مَوُغَؼدُِّس مَواظـَٖفاَر، ماظؾَِّقَؾ مَظَؽ مُغَلؾُِّّّ ـُ مَغِق مَرٖبـَا مَصَقُؼقُظقَن: اْظَؿَؾاِئَؽُة

مَسَؾِقـَا مآَثِرَتُفِؿ ـَ ماظَِّذؼ ممَػُمَظاِء مَصَقُؼقُل مَوَتَعاَظك؟ مَتَؾاَرَك ـَمم:ماظٖرٗب ماظَِّذؼ َػُمَظاِء

ـِمُطؾِّمَباٍبم َضاَتُؾقامِصلمَدِؾقِؾل،مَوُأوُذوامِصلمَدِؾقِؾل،مَصَؿِدُخُؾمَسَؾِقٔفُؿماْظَؿَؾاِئَؽُةمِع

مم(.م"َدَؾاْممَسَؾِقُؽِؿمِبَؿامَصَؾِرُتِؿ،مَصـِِعَؿمُسْؼَؾكماظٖدأر"

،مطؿامغللظؽمأنمحتػظميفمدؾقؾؽمصادضةماظؾفؿمإغامغللظؽمذفادةم

م ماظيتمظـا موآخرتـا م، مععاذـا ماظيتمصقفا مودغقاغا م، ماظذيمػقمسصؿةمأعرغا دؼــا

معـمطؾمخريمواملقتمراحةمظـام موأنمجتعؾماحلقاةمزؼادةمظـا م، مععادغا إظقفا

عـمطؾمذرٍّم،موأنمحتػظمعصرغام،موأنمجتعؾفامأعـّامأعاّغامدكاّءمرخاّءمودائرم

مبالدماظعاملنيم.

م


