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ُُ:القادمة ُُاجلمعة ُُخطبة

 
ُُالشهادة ُُفضل

 
ُالشهيد ُُومنزلة

ُ
 
ُيفُاإلسالم ُُاحلرب ُُوفلسفة

ُم2021أكتوبر8ُ–هــ3144ُُُربيعُاألول2ُبتاريخ:ُُُُد.ُحممدُحرز
ُُُُللهُُُالحمد ُ ُُ﴿التنزيلُهُُحكمُهفيُمُ القائله َعلَْيِه  ُ  َ ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا َّللاه

أَْنُالُإهلَهَُُُ(23:األحزابُُ)﴾فَِمْنُهْم َمْن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنُهْم َمْن يَْنتَِظُر َوَما بَدهلُوا تَْبِديًلا   َوأَْشَهدُ 

يَكُلَهُوَُ الَُشره َوْحدَهُ   ُ ُُُُأشهد ُإهالَُّللاه َوَرس ول ه ُأَنه دًاَُعْبد هُ  َحمه ُكماُفيُحديثُهُُم  ُُللاهُعبدُهُُالقائل 

ُ َعْينَاِن ََل تََمسُُّهَما  )ُُ:عليهُوسلمُُصلىُللا ُُُللاهُُُقالُرسولُ ُُ:رضىُللاُعنهماُقالُُبنُعباس 

َسبِيِل هللا فِي  تَْحُرُس  بَاتَْت  َوَعْيٌن  َخْشيَِة هللا،  ِمْن  بََكْت  َعْيٌن  ُُُُ(النهاُر:  الترمذيُُرواه

هُهمُصلُوسلمُوزدُوباركُعللفال,ُُوحسنه ُُهُاألخيارُهأصحابهُُوُُوعلىُآلهُهُُالمختارُهُُىُالنبي 

 ُ.ُإليُيومُالدينُهُااُكثيرًُوسلمُتسليمًُُُاألطهارُه
يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا  }ُالغفارُهُالعزيزُهبتقوىُُأيهاُاألخيارُ ُمُونفسُيصيكُ ُوفأ.....ُأماُبعد ُُُُ

َ َحقه تُقَاتِِه َوََل تَُموتُنه إَِله َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ اتهقُوا   ُ(102لُعمرانُ:آ){َُُُّللاه

ُالشهادةُهومنزلة ُ)ُُُ)ُُ:للاهُُعبادَُُُ  ُُُفيُاإلسالمُهُُالحربُهُُوفلسفة ُُُالشهيدُهُُفضل  ُُعنوانُ هوُُُُ((ُُ

ُناُُخطبتهُُناُوعنوانُ وزارتُه

 اللقاء:       عناصرُ 

     .واجتباءٌ  في سبيل هللا اصطفاءٌ  الشهادةُ : أوَلا 

ُ. هللا  عند   الشهيدِ  منزلةُ   : ـا ثانيـــا ُ

 . في سبيل هللا من الشهادةِ  صورٌ  :  ـاثالثـــا 

 شهادةٌ  في اإلسًلمِ  الحربِ  رابعاا: فلسفةُ 

فيُُُالشهادةهُُُناُعُنحديث ُُُيكونَُُُإليُأنُُُْالمعدودةُهُُفيُهذهُالدقائقُهُُناُُماُأحوجَُُُ:ُُأيهاُالسادة ُ

بذكرىُُُُفيُهذهُاأليامُهُُللاُتحتفلُ ُُبعنايةُهُُالمحروسة ُُُاُالغالية َُنومصرُ ُُسبيلُللاُوخاصةًُ

المجيد أكتوبرُ سطرَُُُةانتصاراتُ شهداؤُ ُُالتيُ األبطالُ فيهاُ الذكيةُهبدمائهُُُالتاريخَُُُناُ ُُهمُ

نا  قواتُ   عبرتْ   حيثُ   العبورِ   معركةُ   كانت  م1973من أكتوبر سنة    السادِس ففي    ,ُُالعطرةهُ

  بالقواتِ   الهزيمةَ   تْ ألحق و  اإلسرائيليةِ   الدفاعِ   نقاطَ   ودمرتْ   بارليف    خطه   المسلحةُ 

  الحق ِ   راياتُ   على المحتلين اإلسرائيليين، وارتفعتْ   الحق ِ   جنودُ   انتصرَ و  ,الصهيونيةِ 

البطوَلتِ   التاريخُ   وسجلَ   خفاقةا   عاليةا  المسلحةِ لقواتِ   والتضحياتِ   هذه  فضربوا    نا 

 . هم  وطنِ هم ودينِ ل  والفداءِ  في التضحيةِ  ةِ ثلاألم أروعَ هم بدمائِ 

                                                             ها عطفا ويرعاها يحرسُ  هللاُ ***  على أحد   ما هانتْ  الكنانةُ  مصرُ 

 ا نجواهَ  لها والليلُ  عينٌ  فالشمسُ *** ها مرابعَ  ندعوك يارب أن تحمىَ 

 . واجتباءُ ُُاصطفاءُ ُفيُسبيلُللاهُُالشهادة ُ: أوَلا 

ُُجتباءُ أسماؤهُواُدستُْهُوتقلمنُللاُجلُجالُُفيُسبيلُللاُاصطفاءُ ُالشهادة ُُ:ُأيهاُالسادة ُ

نُُمُهُُنُيشاءُ بهاُمَُُُللا ُُُيختصُ ُُإلهية ُُُوغنيمة ُُُربانية ُُُمنحة ُُُ,ُفالشهادة ُلجميعُالبشرُهُُليستُْ

ُ ََل يُِحبُّ الظهاِلِمينَ ﴿ُُقالُجلُوعاُلُُُعبادهُه ُ الهِذيَن آَمنُوا َويَتهِخذَ ِمنُكْم ُشَهَداَء َوَّللاه ُُ﴾َوِليَْعلََم َّللاه

بعد النبيين والصديقين    الثالثةِ   في المرتبةِ   الشهداءُ و  ؟ُُوكيفُالُُ(140آلُعمران:ُُ)
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َن النهبِي ِيَن    : نا كما قال ربُّ  ُ َعلَْيِهم م ِ ئَِك َمَع الهِذيَن أَْنعََم َّللاه ُسوَل فَأُولََٰ َ َوالره }َوَمن يُِطعِ َّللاه

اِلِحيَن    يِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصه د ِ ئِكَ  َوَحُسنَ َوالص ِ   )69:النساء) َرفِيقاا{  أُولََٰ

  عليها مغفرةا   هللاُ   َل ؟! وقد علقَ   ولمَ ،    تبورَ   نل  رابحةٌ   تجارةٌ     في سبيل هللاِ   والشهادةُ 

والنصرَ   الذنوبِ  والنجاةَ   ،  الدنيا  والفوزَ   من   في  اآلخرة    النار  في  جل    بالجنة  قال 

فِي :وعًل يُقَاتِلُوَن  اْلَجنهةَ  لَُهْم  بِأَنه  َوأَْمَوالَُهْم  أَْنفَُسُهْم  اْلُمْؤِمنِيَن  ِمْن  اْشتََرى   َ إِنه َّللاه  {

  ِ ْنِجيِل َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى َسبِيِل َّللاه فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعداا َعلَْيِه َحقًّا فِي التهْوَراِة َواإْلِ

ْر اْلُمْؤِمنِيَن { ِ فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُكْم الهِذي بَايَْعتُْم بِِه إِلَى قَْوِلِه َوبَش ِ ]سورةُُالتوبة:ُُُُبِعَْهِدِه ِمْن َّللاه

ن  مَ  ىعل :فقال هللاِ  كًلمُ  : وافقال ؟ ن هذامَ  مُ كًل ، قال:  هذه اآليةَ   أعرابي   لما سمعَ ُ[111

 عليه وسلم  صلى هللاُ  هللاِ   بن عبدِ  محمد   ىعل  :فقالوا ؟ نزلَ 

  فقال: يا عليه وسلم    هللاُ   صلى  المختارِ فذهبوا به إلى    ، اذهبوا بي إليه  :فقال األعرابيُّ  

  ،نعم   : عليه وسلم  هللاُ   صلى  النبيُّ   ؟ فقالالجنةَ   أدخلُ   ي لانفسي وم  بعتُ   نْ إ  هللاِ   رسولَ 

  أنْ   الجهادِ   يَ ي منادِ في سبيل هللا وأنت صابٌر، محتسٌب مقبٌل غير مدبر  فنادَ   تلتَ قُ   إنْ 

  ، الجيشُ   ، وانتصرَ هللاِ في سبيل    وجاهدَ   ، المسلمين  بجيِش   اركبي، فالتحقَ   هللاِ   يا خيلَ 

  هذا؟ ما    :م قالائِ ن الغنه مِ بِ يي له بنصيا مسلمون فلما أوتِ   ، انتبهواالغنائمِ   وجاء دورُ 

عليه    هللاُ   صلى  هللاِ   رسولُ   : فقالوا  ؟م بهن الذي أرسلكُ ومَ   :فقال الرجلُ   ، كنصيبَ   :قالوا

ِ   لَ ثُ فلما مَ   ،اذهبوا بي إليه  فقال:،  وسلم ُُعليهُوسلُمُُللا ُُُصلىُُالمختارُه  بين يدي النبي 

أمامَُنصيَبُُُوضعَُ ُُُُُىماُعلُُللاهُُُياُرسولَُُُ:وقالُُُ،ههُ النبيُ ُُك؟اتبعت ُهذا لهُ ُُالمختارُ ُُفقالُ

منُُُُهاهناُفيخرجُ ُُبسهمُ ُُُيمَُرُْأ ُُُأنُُ:ُعلىالرجلُ فقالُُُُيُ؟اتبعتنُهُُعالمُُوسلمعليهُُُُصلىُللا ُ

فأقتلُ  فقالفيُسبيلُُُُهاهناُ المختارُ ُُللا.ُ عليهُُصلىُُُُالنبيُ ُُللاَُُُصدقتَُُُ)إنوسلم:ُُللاُ

ُُبسهمُ ُُ،ُفض ربَُالمعركةَُُُالرجلُ ُُللاُاركبيُفنزلَُُُأنُياُخيلَُُُالجهادُهُُمنادُهُُك(ُفناديصدقَُ

صلىُللاُُُُالنبيُ ُُفسألَُعليهُوسلمُُُُللا ُُُصلىللمصطفيُُُُإليهُبيدهُهُُفيُالمكانُالذيُأشارَُ

اللهمُُُللاُعليهُوسلمُُصلىُُالمختارُ فقالواُنعمُفقالُالنبيُُُُهوُ؟فقالُأهوُُُُعنُهُُوسلمعليهُُ

ُأشهد ُ ُُللاُعليهُوسلمُُُُالنبيُ ُُه ُوحملَُُُشهيداأنهُماتُُُُكَُأني   "َصَدقَ   :قالثمُُُُ،بينُيديهُهصلىُ

َ َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى نَْحبَهُ    }ِمنَ   فََصَدقَهُ"  هللاَ  اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا َّللاه

 ُ(23ُسورةُُاألحزاب:ُ)َوِمْنُهْم َمْن يَْنتَِظُر َوَما بَدهلُوا تَْبِديًل { 

ماُُوالشهادة ُ أبيُموسىُاألشعريُُُُكماُفيُحديثُهُُالكريمُهُُلوجهُللاهُُُكانتُخالصةًُُُالحقيقيةُ 

للا ُ قالُُرضىُ وسلهمَُُُ:عنهُ عليهُ للاُ  َصلهىُ ُه للنبي  ُ أَْعَرابهيٌّ ،ُُُُ:قاَلُ ْلَمْغَنمه له ُ ي قَاتهل  ُ ل  ج  الره

ه؟ُفَقالَُ َُّللاه لهي َرىَُمَكان ه ،َُمنُفيَُسبيله ُ ي ْذَكَر،ُوي قَاتهل  له ُ ي قَاتهل  ُ ل  ج  َمن قَاتََل ِلتَُكوَن  "  :والره

ِ هي ا  .صحيح البخاري "لعُْليَا، فَهو في َسبيِل هللا َكِلَمةُ َّللاه

مِ   صافية    بنية    الشهادةَ   هللاَ   ن سألَ لذا مَ  أهلِ كان    كما في   هِ ها وإن مات على فراشِ ن 

  صلى هللاُ   هللاِ   قال رسولُ   :عنه قال  رضى هللاُ   ُحنَْيف    ْبنِ   َسْهلِ ن حديث  مِ   مسلم    صحيحِ 

َ   َسأَلَ   َمنْ   »عليه وسلم    ُ   بَلهغَهُ   بِِصْدق    الشهَهاَدةَ   َّللاه   َعلَى   َماتَ   َوإِنْ ،  الشَُّهَداءِ   َمنَاِزلَ   َّللاه

 صحيحُمسلُم « فَِراِشهِ 

  وكرامةٌ   عزةٌ   في سبيلهِ   والموتُ   وطني    ، وواجبٌ شرعي    مطلبٌ   عن الوطنِ   والدفاعُ  

 .وشهادةٌ  وشجاعةٌ  شهامةٌ و

ُُولهُفضائلُ ُُعظيمة ُُُمنزلة ُُُعندُللاهُُُللشهيدُه:  أيها السادةُ ُُ.عند  هللاِ   الشهيدِ   منزلةُ   :  ـاثانيـــا 

ُُ:الُالحصرُهُُالمثالُهُهاُمنهاُعلىُسبيلُهلذكرُهُالوقتُ ُالُيتسعُ ُُوعديدة ُُكثيرة ُ
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قال    اوليسوا أمواتا   ، أحياءٌ   بعد هذا النعيمِ   نعيم    فأيُّ   جوار    خيرِ عند    أحياءٌ   الشهداءُ 

ِ أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َولَِكْن ََل تَْشعُُروَن ﴾     :ناربُّ  البقرة:ُُ)﴿ َوََل تَقُولُوا ِلَمْن يُْقتَُل فِي َسبِيِل َّللاه

القيامة قال    يومَ   التامِ   ، والنورِ العظيمةِ   ةِ الوفير  رِ واألج  أصحابُ هم    الشهداءُ بل  .(154

ُُ.(19ُُالحديد:)﴾﴿ َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َرب ِِهْم لَُهْم أَْجُرُهْم َونُوُرُهْم  : جل وعًل ناُصلىُُتمنىُنبيُ لذاُ

ُُولمكانةُهُُلفضلُهُُ:ومراتُ ُُللاُمراتُ ُُسبيلُهفيُُُُللاُعليهُوسلمُأنُيكونُشهيدًا،ُوأنُي قتلَُ

ُ َعْنه ـ  ُُفعنُأبيُهريرةَُجلُوعالُُُُعندُللاهُُالشهيدُه ُرسولَُـ َرِضَي َّللاه صلىُللاُُُُللاهُُُأنه

: ))والذي نفسي بيده، وددُت أن ِي أُقاتُل في سبيل هللا فأُقتُل، ثم أُحيا ثم  عليهُوسلمُقال

إلى    يرجعَ   أنْ   هو الذي يحبُّ   وحدهُ   الشهيدُ لذا كان    متفقُعليهأُقتُل، ثم أُحيا ثمه أُقتُل((؛ 

صلى هللا عليه وسلم :»ما أَحٌد    النبيُّ   ومرات. يقولُ   في سبيل هللا مرات    قتلُ الدنيا, فيُ 

ُل الجنهةَ، يحبُّ أن يرِجَع إلى الدُّنيا ولَهُ ما علَى األرِض ِمن شيء  إَله الشههيُد يتمنهى  يدخ

ات  ، لما يَرى مَن الَكرامِة«   فيُُُو..رواهُالبخاريأن يرجَع إلى الدُّنيا فيُقتَل َعشَر مره

هُُُسننُه َيق ولُ ُُْبنََُُُجابهرَُُُُ)ُأنُ ُُبسندُحسنُ ُُالترمذي  ُه َُّللاه ُُ : َعْبده ه َُّللاه َينهيَُرس ول  صلىُللاُُ-لَقه

ا:    فَقَاَلُلهيُُ-عليهُوسلم ِ اْستُْشِهَد  :  قُْلُت   .« ؟» يَا َجابُِر َما ِلي أََراَك ُمْنَكِسرا يَا َرُسوَل َّللاه

َوَدْيناا ِعيَاَلا  َوتََرَك  أُُحد   يَْوَم  قُتَِل  أَبَاكَ   :قَالَ  .أَبِى  بِِه   ُ لَِقَى َّللاه بَِما  ُرَك  أُبَش ِ أَفًَلَ  اَل  قَ    » 

ُ أََحداا قَطُّ إَِله ِمْن َوَراِء ِحَجاب  َوأَْحيَا أَبَاَك فَكَ  ِ. قَاَل » َما َكلهَم َّللاه لهَمهُ  قُْلُت بَلَى يَا َرُسوَل َّللاه

ا ِ تُْحيِينِي فَأُْقتََل فِيَك ثَانِيةا فَقَاَل يَا َعْبِدى تََمنه َعلَىه أُْعِطَك. قَ  "ِكفَاحا  .اَل يَا َرب 

  واألرِض   ين السماءِ بكما    درجة    بين كل ِ   درجة    مائةُ   في الجنة    للشهيدِ و   وكيف َل ؟

عنه قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: ))إنه في    رضي هللاُ   عن أبي هريرةَ ف

  للمجاهدين في سبيل هللا، ما بين الدهرجتين كما بين السماءِ   أعدهها هللاُ   درجة    مائةَ   الجنةِ 

 .((؛ رواه البخاريواألرِض 

عليه وآله وسلم:    صلى هللاُ   عنه قال: قال رسوُل هللاِ   بن سعد  رضي هللاُ   عن سهلِ و

: ))لَغدوةٌ في سبيل  يوم في سبيل هللا خيٌر من الدنيا وما عليها((، وعند مسلم    ))ِرباطُ 

 .رواهُالبخارُيخيٌر من الدنيا وما عليها((؛  هللاِ 

  مسٌك يومَ   دمهِ   رائحةُ ه وله ذنوبُ   غفرُ يُ   الشهيدَ   : أن    في سبيل هللا   الشهادةِ   ومن فضائلِ 

 : القيامةِ 

ِ    َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعدِ   صحيح    بسند    الترمذي  روى   صلى هللا  -يَكِرَب قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

ِمَن    -عليه وسلم ِل َدْفعَة  َويََرى َمْقعََدهُ  فِي أَوه ِ ِستُّ ِخَصال  يُْغفَُر لَهُ  » ِللشهِهيِد ِعْنَد َّللاه

يَأَْمُن ِمَن اْلفََزعِ األَْكبَِر َويُوَضُع َعلَى َرأِْسِه تَاُج اْلَوقَاِر  اْلَجنهِة َويَُجاُر ِمْن َعذَاِب اْلقَْبِر وَ 

ُج اثْنَتَْيِن َوَسْبِعيَن َزْوَجةا ِمَن اْلُحوِر اْلِعينِ  ْنيَا َوَما فِيَها َويَُزوه   اْليَاقُوتَةُ ِمْنَها َخْيٌر ِمَن الدُّ

 َويَُشفهُع فِي َسْبِعيَن ِمْن أَقَاِربِهِ 

عَْن َراِشِد ْبِن َسْعد  فِِ   في قبره  َل يفتنُ   الشهيدَ   : أن    أيها السادةُ   الشهادةِ   ومن فضائلِ 

  ِ ُُُُ-صلى هللا عليه وسلم-َعْن َرُجل  ِمْن أَْصَحاِب النهبِي  هَُماَُبال  الًُقَاَلَُياَُرس وَلَُّللاه َُرج  أَنه

ْمُإهالهُُ هه نهيَنُي ْفتَن وَنُفهيُق ب وره ْؤمه يدُقَالَُاْلم   َكفَى بِبَاِرقَِة السُّيُوِف َعلَى َرأِْسِه فِتْنَةا  " : الشههه

 .رواه النسائي "

: َعْن أَبِى  عند موتهِ   باأللمِ   َل يشعرُ   أن الشهيدَ   :  هللاِ   في سبيلِ   الشهادةِ   ومن فضائلِ 

َعْنه ـ  ُهَرْيَرةَ    ُ ِ    :قَالَ ـ َرِضَي َّللاه » َما يَِجُد    :- صلى هللا عليه وسلم -قَاَل َرُسوُل َّللاه

 . رواه الترمذي " الشهِهيُد ِمْن َمس ِ اْلقَتِْل إَِله َكَما يَِجُد أََحُدُكْم ِمْن َمس ِ اْلقَْرَصةِ 
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اُعنُُأوُدفاعَُُُهُهاُعنُعرضودفاعَُُُاُعنُوطنهُهدفاعَُ  هللاِ   ن مات في سبيلِ مَ   الحقُّ   والشهيدُ 

َمْن  )  عليهُوسلمُُصلىُللا ُُُللاهُُُرسولُ ُُُقالرضىُللاُعنهُقالُ:ُُُُبنُزيدُ ُُفعنُسعيدُهُُمالهُه

قُتَِل ُدوَن ماِلِه فهَو َشهيٌد، وَمْن قُتَِل ُدوَن ِدينِِه فهَو َشهيٌد ، وَمْن قُتَِل ُدوَن َدِمِه فهَو  

 وحسنه( الترمذي رواه ) (  فهَو َشهيدٌ َشهيٌد ، وَمْن قُتَِل ُدوَن أهِلهِ 

 من الشهادة  ا: صورٌ ثالثا 

السادة :   أروعَ   ـ  همليع   هللاِ   وانُ رضـ    األخيارُ   األطهارُ   لنا الصحابةُ   ضربَ لقد    أيها 

التضحيةِ   األمثلةِ  دينه  دفاعا   في  عن  وا  ونبيهِ م  ؛  وطنهِ م  ُُم  َمامه اْلح  ُ ْبن  ُ ع َمْير  فهذاُ

ُُ ي    : يقولُُصلىُللاُعليهُوسلمُُللاهُُُرسولَُُُسمعُُ،ُُُُبدرُ ُُفيُغزوةهُعنهُُُُرضىُللا ُاأْلَْنَصاره

" قُوُموا إِلَى َجنهة  َعْرُضَها السهَمَواُت َواأْلَْرُض " ، فيَقُوُل ُعَمْيُر ْبُن اْلُحَماِم اأْلَْنَصاِريُّ  

ِ ، َجنهةٌ َعْرُضَها السهَمَواُت َواأْلَْرُض ؟ ، قَاَل : نَعَْم ، قَاَل   بَخ  بَخ  ، فَقَاَل   :: يَا َرُسوَل َّللاه

 ُ ِ َصلهى َّللاه ِ يَا   " :  َعلَْيِه َوَسلهمَ َرُسوُل َّللاه َما يَْحِملَُك َعلَى قَْوِلَك بَخ  بَخ  ؟ ، قَاَل : ََل َوَّللاه

ِ إَِله َرَجاَءةَ أَْن أَُكوَن ِمْن أَْهِلَها ، قَاَل : " فَِإنهَك ِمْن أَْهِلَها " ، فَأَْخَرَج تََمَرات    َرُسوَل َّللاه

ُهنه ، ثُمه قَاَل : لَئِْن أَنَا َحيِيُت َحتهى آُكَل تََمَراتِي َهِذِه إِنهَها لََحيَاةٌ  ِمْن قََرنِِه فََجعََل يَأُْكُل ِمنْ 

 .رواهُمسلمُ.( َطِويلَةٌ ، قَاَل : فََرَمى بَِما َكاَن َمعَهُ ِمَن التهْمِر ثُمه قَاتَلَُهْم َحتهى قُتِلَ 

النهبِيُّ   ْبنُ   وهذا أَنَسُ  َمْشَهد  َشِهَدهُ  ِل  أَوه بَْدر  َوقَاَل: تَغَيهْبُت َعْن    النهْضِر تَغَيهَب َعْن قِتَاِل 

ا َكاَن يَْوُم أُُحد    قِتَاَلا لَيََريَنه َما أَْصنَُع، فَلَمه  ُ لَئِْن أََرانِي َّللاه  ِ صلى هللا عليه وسلم ، َوَّللاه

ِ صل النهبِي  أَْصَحاُب  أَْيَن؟!  اْنَهَزَم  أَْيَن؟!  يَقُوُل:  ُمعَاذ   ْبُن  َسْعُد  َوأَْقبََل  ى هللا عليه وسلم 

الهِذي نَْفِسي بِيَِدِه إِن ِي أَلَِجُد ِريَح اْلَجنهِة ُدوَن أُُحد  قَاَل: فََحَمَل فَقَاتََل , فقُتَِل فَقَاَل َسْعٌد:   َفَو

ِ َما أََطْقُت ما أطاقَ  ِ يَا َرُسوَل َّللاه أَِخي إَِله بُِحْسِن بَنَانِِه    ه: وهللا ما عرفتٌ قالت أختُ ف  َوَّللاه

ُ: )    فَُوِجَد فِيِه بِْضٌع َوثََمانُوَن ِجَراَحةا َضْربَةُ َسْيف   َوَرْميَةُ َسْهم  َوَطْعنَةُ ُرْمح ، فَأَْنَزَل َّللاه

فَِمْنُهمْ  َعلَْيِه   َ َعاَهُدوا َّللاه َما  َصَدقُوا  ِرَجاٌل  اْلُمْؤِمنِيَن  َمْن  ِمَن  َوِمْنُهْم  نَْحبَهُ  قََضى  َمْن   

  )  صحيحُابنُحبان( 23:األحزاب)يَْنتَِظُر َوَما بَدهلُوا تَْبِديًلا

يقولون     يوم أحد    ،األربعة  األعرجِ   وحمُ بن الجَ   عمروِ   بل انظروا يا شباب إلى أوَلدِ 

عمرو   وذهبُ  شديداا بكاءا   فيبكي الرجلُ ,  ك ونحن نكفيكَ قد عذرَ  هللاَ  ا إن  أبانَ  ام يألبيه  

هللا   صلى  المختارُ   فقال النبيُّ   ي من الجهادِ إلى رسول هللا يا رسول هللا  أبنائي يمنعونِ 

  يا رسولَ   :فقال عمرو  حرجٌ   قد عذرك ليس على  األعرجِ   هللاَ  ن  إ  عليه وسلم يا عمروُ 

  ه  قائًلا إلى  أوَلدِ   وسلمهللا عليه    صلى  بعرجتي فالتف  النبيُّ   أطأ الجنةَ   أنَ   هللا أريدُ 

  ليموتَ   أوَلدهِ   و في المعركة وسطا عمرُ   وينطلقُ   ه الشهادةَ يرزقُ   هللاَ   لعله   دعوهُ   لهم  

َ   شهيدا ليدخلَ   !!! أكبر  هللاُ   .  بعرجتهِ  الجنةَ  وليطأ

  ضرب لنا أبطالُ   ها في هذه األيامِ ابذكر  والتي نحتفلُ   من أكتوبر  في معركة السادِس 

ها في الحفاظ  وأعظمَ   األمثلةِ   ، أروعَ البواسلِ   الشرطةِ   وأبطالُ   البواسلِ   المسلحةِ نا  قواتِ 

يقدمون    نزالوي، وَل   في سبيله    والموتِ   جله أمن    عنه والتضحيةِ   على الوطن والدفاعِ 

  هللاُ   ه حفظَ واستقرارِ   أمنهِ   عنه وحمايةِ   عليه والدفاعِ   في الحفاظِ   األمثلةِ   وأروعَ   أعظمَ 

 . وشر   سوء    من كل ِ  وشعباا وجيشاا وشرطةُ  قيادةا  مصرَ 

 

 ليُولكُمُُالعظيمُهُُللاُهُُقوليُهذاُواستغفرُ ُُأقولُ     

 الخطبة الثانية 
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ُ َوْحَدهُ َل    إَل بهِ    وَل يستعانُ إَل له وبسم َّللاِ   هلل وَل حمدَ   الحمدُ  َوأَْشَهُد أَْن َل إِلَهَ إَِل َّللاه

داا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ    وبعدُ ........................  َشِريَك لَه َوأَنه ُمَحمه

 شهادةٌ في اإلسًلم  الحربِ  رابعاا: فلسفةُ 

ُُدين ُ  أيها السادة : ،ُوليسُدينَُُُنا ُسالم  ُسبيلَُُُدين  نُُاستسالم،ُفهوُيسل ك  هُإلىُالسالمُمه

وبدونُهالقوةهُُُمركزُه الطريقُ ُُالقوةهُُُ،ُ ُ بهُُُُيكون  الذيُ االستسالم،ُ إلىُ السالمُطريقًاُ إلىُ

ماتُ ُُوت نتَهكُ ُُالحقوقُ ُُتَضيعُ  ر  والسًلم،  فاإلسًلمُ   !الح  لم  الس ِ ئامُه  ديُن  والوه ُ فاقه ُُ،والوه

واحترامُه ُ والمحبةه واحترُُواإلخوةُه ُُُُمُهااآلخرينُ ربناُُ,المسلمينغير َجنَُحوا    ):قالُ َوإِن 

  ِ   نا صلى هللاُ ونبيُّ   (61ُُ:سورةُاألنفال)(    اْلعَِليمُ   السهِميعُ   ُهوَ   إِنههُ ِللسهْلِم فَاْجنَْح لََها َوتََوكهْل َعلَى َّللاه

نبيُّ  كل ِ   السًلمِ   عليه وسلم  للعالم  بالسًلم  السًلمَ وجاء  المنورةِ   ه وحقق   في مدينته 

عن    ، وابتعدَ فَمن بغى وظلمَ   السًلمِ   جاء لتحقيقِ   فاإلسًلمُ     مع اليهود .  سًلم    بمعاهدةِ 

، حتى  يُقاتِلوا إلعًلِء كلمة هللاِ  ، وعلى المسلمين أنْ هللاِ   كلمةَ   العدل، فقد خالفَ  تحقيقِ 

، وَردُّ  الُمطلَقُ   أمر هللا؛ فالعدلُ   لمقاتلة المسلمين الباغين للرجوعِ إلى  األمرُ   اضطرَ   وإنْ 

مكان وزمان، ﴿ َوإِْن َطائِفَتَاِن    أن تعلو في كل ِ   التي يجبُ   البَْغي بالعدوان هو كلمةُ هللاِ 

َعلَى   إِْحَداُهَما  بَغَْت  فَِإْن  بَْينَُهَما  فَأَْصِلُحوا  اْقتَتَلُوا  اْلُمْؤِمنِيَن  الهتِي  ِمَن  فَقَاتِلُوا  اأْلُْخَرى 

َ يُ  ِ فَِإْن فَاَءْت فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما بِاْلعَْدِل َوأَْقِسُطوا إِنه َّللاه ِحبُّ  تَْبِغي َحتهى تَِفيَء إِلَى أَْمِر َّللاه

سلمين لرد ِ يُقاتِلوا الم   يدعو المسلمين إلى أنْ   وإذا كان اإلسًلمُ ،(9الحجرات:ُُ)ُُاْلُمْقِسِطيَن ﴾

 القسطِ  وتحقيقِ  البغيِ 

َوأَِعدُّوا لَُهم  )) :السًلمِ   تحقيقِ رةا من ضرورات  ضرو  وتوفيُر القوةِ   لذا كان إعداُد العدةِ 

ُكم  ِ َوَعُدوه بَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوه َّللاه ة  َوِمن ر ِ ن قُوه ا اْستََطْعتُم م ِ  60 :األنفالسورة )  ))مه

ينتش  يا  فاإلسًلمُ   ( لم  أعداءُ   بالسيفِ   رْ سادة  يدعي  انتشرَ   اإلسًلمِ   كما    بالدعوةِ   بل 

  ، بل كان للتحريرِ الدينِ   على اعتناقِ   الناِس   لترهيبِ   اإلسًلميُّ   ولم يكن الفتحُ   ا،هَ وحدَ 

العقائدَ   ومواجهةِ  الغرضُ   الباطلةَ   الذين يفرضون  فكان  الفتحِ   على غيرهم،  أن    من 

فََمن  )  :جل وعًل  . قال هموحريتِ هم  بقناعتِ   شاءوا ا، يختارون ما  أحرارا   الناسُ   يكونَ 

يِن قَدََل إِْكَراَه فِي  ))  :وقال ربنا  (29:سورةُالكهف)(  َشاَء فَْليُْؤِمن َوَمن َشاَء فَْليَْكفُرْ    تهبَيهنَ   الد ِ

ْشدُ  ِ  ِمنَ  الرُّ  ُ(256ُ:البقرة)(( اْلغَي 

ا ِمن اإلرهاِب والعُْدَوانِ  لُم فِي ِوْجَدانِي *** ِسْلما  أنا ُمسلٌم والس ِ

 َرب ِي السهًلُم تقَدهَسْت أسَماُؤهُ *** ذُو الفَضِل واإلكراِم واإلحَسانِ 

ا   قيادةا   مصرَ   هللاُ   حفظَ  كيدِ   وشعبا وحقدِ   من  ومكرِ   الكائدين،  الـماكرين،    الحاقدين، 

 . الخائنين  الـُمرجفين، وخيانةِ  جافِ الـمعتدين، وإر  واعتداءِ 

ُيغفرُ يذكركُ ُُأذكرواُللاُه:ُُللاُُُُعبادُه ُالصالةُهُُمُواستغفروه  لكمُوأقم

 كتبه العبد الفقري إىل عفو ربه 

    د/ حممد حرز      
 إمام بوزارة األوقاف                                                    

ُُُُ


