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  .احيسبون أنهم حيسنون صنع

** 
ُُُهللُُِاحلمدُ  عليهُُُُناُحممدُ املرسلنيُسيدُُُِعىلُأرشِفُُُوالسالمُ ُُالعاملنيُوالصالةُ ُُرب 

ُ  .التسليمُُِوأتمُ ُالصالةُُِأفضل 

 ُ -: أماُبعد
اهللِ ُُُ-ُ:ُُأحبتيُيفُ يقبل  الشهرُ ُُكلامُ يذكرُ الذيُنحنُبصددُُُِعليناُهذاُ بحربُُهُ ناُ

ُُُالسادسُِ احلرب  هذهُ أكتوبر.ُ ُُُمنُ قاتل  أبناءُ ُُالتيُ الوطنُُُِفيهاُ بسالةُ ُُهذاُ ُبكلُ



ُُُمُالغايلُفأصبحواُأبطاالًُخلدُ دفاًعاُعنُوطنهُُُِوشجاعةُ  اهمُضحواُُذكرُ ُُالتاريخ 

  .همُفهنيئاُهلمهمُليحياُغيُ ضحواُبأرواحُُِبالغايلُوالنفيسُِ
ُ
ِ
ُُُبعدُ ُُدرجةًُُُالناسُُُِأرفعُ ُُالشهداءُ ُُهؤالء

ِ
ُُُاألنبياء ُيقول  ُي طِِعُُُُوالصديقني، ْن م  تعاىلُ)و 

ُ
ِ
اء د  ه  الش  ُو  يِقني  د  الص  ُو  ُالنهبِي ني  ْيِهْمُِمن  ل  ُاهلله ُع  م  ُأ ْنع  ِذين  ُاله ع  ُم  ِئك  أ ول  ُف  ول  س  الره ُُاهلله ُو 

فِيًقا( ُر  ِئك  ُأ ول  ن  س  ح  ُو  ني 
احِلِ الصه  .[٦٩]النساء:ُ و 

ُ لبعضُُُخاصةُ ُُإذنُمكانةُ ُُالشهادةُ هُ،ُفمنُعبادُُُِنُيشاءُ يهُمُ منُاهللُيؤتُُُِوهذاُفضل 
قالُُُوهذهُاملكانةُُِهمُهلذاُالفضلُِهم،ُواختارُ درجتُ ُُيرفعُ ُُأنُُْاهلل ُُالذينُأرادُ ُُالناسُِ

(]آلُعمران: اء  د  ه  ْمُش  ُِمنْك  تهِخذ  ي  ن واُو  ُآ م  ِذين  ُاهلله ُاله لِي ْعل م   ُ[١٤٠تعاىلُ:)و 
هُشهيدا.ُاختارُ ُُإنسانُ ُُدرجةُ ُُيرفعُ ُُأنُُُْاهلل ُُ،ُإذاُأرادُ وليستُحمنةًُُُمنحةُ ُُفالشهادةُ *

  .العظيمُهُهذاُالعطاءُ ومنحُ 
ُيِفُ اتِل ون  ق  ُي  ُاْْل نهة  ُهل  م  اهل  ْمُبِأ نه أ ْمو  ْمُو  ه  س  ُأ ْنف  ُاملْ ْؤِمننِي  ىُِمن  ُاهلله ُاْشَت   ُُقالُتعاىل:)إِنه

يُْ ل  ْعًداُع  ُو  ْقت ل ون  ي  ُو  ي ْقت ل ون  ُف  ُاهللهِ بِيِل ُُس  ُأ ْوَف  ْن م  ْرآِنُو  اْلق  ْنِجيِلُو  اْْلِ اِةُو  ُالتهْور  اُيِف قًّ ِهُح 
) يم 
ظِ اْلع  ُ ْوز  اْلف  ُ و  ه  ُ لِك  ذ  و  بِِهُ ْعت ْمُ اي  ب  ِذيُ اله ُ م  بِب ْيِعك  واُ اْست ْبِِش  ف  اهللهُِ ُ ِمن  ْهِدِهُ  بِع 

 ُ[١١١]التوبة:ُ
ُُلذيُوعدُبذلكُهوُاهلل ُاُُوعلمواُأنُ ُُرابحةُ ُُملاُعلمواُأهناُجتارةُ ُُهؤالءُالشهداءُ *

بقوةُ ُُهُمنُاهللِومنُأويفُبعهدُِ ُُُماُخافواُوالُفزعواُبلُتقدمواُ الُهيابونُُُُوثبات 

ُ  .املوت 
 -: أحبتيُيفُاهلُل

ُُُالشهادةُُُِلذةُ ُُإنُ   ..هباُبيانُ ُُ،ُوالُييطُ هاُلسانُ ،ُوالُيصفُ صيهاُقلمُ يفُسبيلُاهللُالُي 
أردناُأنُْ أنناُ ُُُماُأعدهُاهلل ُُنذكرُ ُُولوُ الوقت  ولكنُُُُجلُوعالُللشهداءُماُوسعناُ
ُ ُعىلُحرضاتُُُِحتىُالُأطيل  ُُُأنُنذكرُ ُُلكمُيكفيناُيفُهذاُاملقامُُُِكمُأقول  ُُهذاُاحلديث 

ُاْلامعُ  الوايفُ  .الشايفُ
املقدامُِ ُُُعنُ ُُُبنُمعديُكرب  صىلُاهللُعليهُوسلمُ)للشهيدُُُاهللُُِقال:ُقالُرسول 
ُاهللِ ُُُعند رُ خصالُ ُُست  ُي غف  ُأولُُُِ: ُُهُيفُاْلنة،ُويأمُنمنُدمه،ُويرىُمكانُ ُُدفعةُ ُُلهُعند



ُاألكبُُُِالفزعُُُِمن منُالدنياُوماُُُمنهُخيُ ُُالياقوتةُ ُُالوقارُُُِ،ُويوضعُعىلُرأسهُتاج 
ُ ج  يفُسبعنيُمنُأهله(؛ُُُعُ شفُهمنُاحلورُالعني،ُويُ ُُثنتنيُوسبعنيُزوجةًُُُعليها،ُوي زوه

ماجه، وابنُ أمحدُ  رواهُ
ُُُوعنُأيبُالدرداءُريضُاهللُعنهُأنُ  ُصىلُاهللُعليهُوسلمُقال:)الشهيدُ ُُاهللُُِرسول 

  .(بيتهُُِيفُسبعنيُمنُأهلُُِعُ شفُهيُ 

!! ُ  ..منُذلكُفهنيئاُللشهداءُأعظمُ ُفضلُ ُفأي 
ُُُومنزلةُُُِعنُفضلُالشهادةُُُِنتكلمُ ُُلوُأردناُأنُُُْ-أحبتيُيفُاهللُ:

ِ
ماُوسعناُُُالشهداء

ُ تعالواُبناُلنلقيُُُُُُ.عنُوصفهُُُِاللسانُ ُُجلُوعالُللشهداءُيعجزُ ُُاهلل ُُُهُ فامُأعدُهُُالوقت 
ُاحلربُيفُاْلسالمُولسائلُ ُُأالُوهوُفلسفةُ ُُمنُاألمورُاهلامةُ ُُأخرىُعيلُأمرُ ُُنظرةًُ
ُأنُْ ُُ ُيسأل  احلكمةُ ُ ُماُ احلربُ؟ُ  منُ
ُُُبدايةًُ ** ُُُإنُ ُُ-ُ:ُُأقول  والُعدوانًاُسافرًاُوالُُُُيفُاْلسالمُليستُحربًاُمهجيةًُُُاحلرب 

ُ دًاُمنُكل  ر  ُُُقتاالًُُم  ُُُدينُ ُُ،ُفاْلسالمُ وفضيلةُ ُُخلق  ب  ُُُالُي  ُُُسفك 
ِ
والُيدعوُُُالدماء

ُُُإىلُاحلربُمنُأجلُاحلرِبُ ،ُبلُالبِشيةُُُِوالُإىلُإبادةُُُِاخل لِقُُُإىلُإهالكُُُِوالُهيدف 

  .واألمانُُِواألمنُُِالِسلمُُِنِِشُُورسالةُ ُالرأفةُِوُالرمحةُُِهوُرسالةُ 

ُُُفالسلمُ  ُُُيفُدينُاْلسالمُُُِهوُاألصل  صىلُاهللُعليهُوسلمُُُُاهللُُُِ،ُوقدُكانُرسول 
أصحابُ  ُ ل م  ع  ُُُهُ ي  فيقول  مُ ه  ه  اهلل ُُُُويوج  ل واُ س  و  ُ، و  د  اْلع  ُ اء  لِق  نهْواُ ت م  ت  مربًيا:)الُ  هلمُ

).. افِي ة    .اْلع 

** ُ السالمُ ُُاهلل ُُكامُجعل  ُُُتعاىلُ أصل  املسلمنيُوغيُُُِالعالقةُُُِهوُ ،ُوهنىُُبنيُ همُ

يفُُُذهبيةًُُُقاعدةًُُهمُعليهمُ،ُفوضعُ همُإالُإذاُاعتدىُغيُ غيُُُِاملسلمنيُعنُحرِبُ
ُُُُْمعُالغيُُُِالتعاملُِ َل  يِنُو  ْمُيِفُالد  اتِل وك  ق  ُْي  َُل  ِذين  ِنُاله ُاهلله ُع  م  اك  نْه  ُي  بقولهُتعاىل:)ال 

) ني 
املْ ْقِسطِ ُ ب 

ِ
ي  اهلله ُ ُ إِنه ْيِهْمُ إِل  ت ْقِسط واُ و  ْمُ وه  ت ب   أ ْنُ ْمُ اِرك  ِدي  ِمْنُ ْمُ وك  ِْرج   ُي 

 .[٨]املمتحنةُ:ُُ

ُُبطبيعتُُُِفاملسلمُ  ُه القتل  ُ ه  ْكر  ُُوالدماءُ ُُي  م  ل ْيك  ع  ُ تِب  )ك  تعاىلُ قالُ ُٱ ،ُ وُ ُُْلِقت ال  ه  ْرهُ ُُو  ُك 

مُْ  .[٢١٦:ُالبقرُة(]لهك 



ُفهوُالُيبدأُ  ُالطرِقُُُومنُث مه ل  ن ِبُالقتالُُُِأحًداُبقتال،ُبلُإنهُيسعىُبِك  ُُوسفِكُُُلت ج 
ُ
ِ
ُُُ،ُوإنُ الدماء دُ ُُتعاىلُجيدُ ُُيفُكتابُاهللُُِاملتأمل  ي  ؤ  ُي  ُاملعنىُجي ًدا،ُفاْلذنُ ُُما بالقتالُُُهذا

بعدُأنُْ ُمنُالدفاعُعنُالنفسَُُُُلُيأِتُإالُه ُالُب ده
ُاملسلمونُباحلرب،ُوحينئذ  ب ِدئ 

،ُ ُُُُوالدين  ِدير  ق  ِهْمُل  ُن ْْصِ ىل  ع  ُاهللُ  إِنه واُو  م 
هنه ْمُظ لِ

ُبِأ  ل ون  ات  ق  ُي  ُلِلهِذين  قالُتعاىل:)أ ِذن 
ِذينُ  ن اُاهلل (]احلج:ُُُُ*ُاله ب  ول واُر  ق  أ ْنُي  ُإاِلُه قٍّ ُح  ْيِ اِرِهْمُبِغ  واُِمْنُِدي  [.٤٠ُُُُ-٣٩أ ْخِرج 
الِعلهةُ  واضحةُ ُُف  القتالُ أنُ ُُمنُ وهيُ اآلية،ُ منُُُُيفُ وأ خِرجواُ ظ لِمواُ املسلمنيُ

ُُهمُبغيُِديارُِ  .حقٍّ
اتِلُ  ق  ي  ُ ِذين  اله اهللُِ بِيِلُ س  يِفُ اتِل واُ ق  :)و  تعاىلُ ُُوقالُ ب 

ِ
ي  اهلل ُالُ  ُ إِنه واُ ْعت د  ت  الُ  و  ْمُ ون ك 

) ْعت ِدين  ُللحربُفلسفةًُُُبالقتالُجعلُاْلسالمُ ُُفلامُجاءُاألمرُ  [،١٩٠]البقرة:ُُ اْلـم 
ُ ةًُُُعمليةًُُُوقواعدُ ُُومبادئ  ُُُعد  ُات باعهُ ُُجيب  ُلت خف ف  ُأهواهلُُُِا يُعىلُُ ا،من ُالتعد  وجعل

 اُإثاًمُعظيامًُوإمهاهلُُِهذهُاملبادِئُ
(ُ)ومنهاُُاحلرِبُُُ(ُ،ُ)ومنهاُماُيكونُأثناءُ قبلُاحلرِبُُُ)منهاُماُيكونُ ُُهذهُاملبادئ ُ *

  .ُ(ماُيكونُبعدُاحلرِبُ

ُالصحابةُ  ** ُُُاهللُُِرضوانُ ُُولقدُطب ق ُأروعُ ُُاحلرِبُُُعليهمُمبادئ  ُُُيفُاْلسالم ،ُُتطبيق 

ادُ ُ،ُوقدُكانُاخللفاءُ وحتل واُبأخالقُحماريبُاْلسالمُِ ُُاْليشُُِالراشدونُيأمرونُقو 
ُ ُُُصىلُاهللُعليهُوسلمُمنُعدمُقتلُُُِاهللُُُِبامُأمرُبهُرسول 

ِ
ُُوالشيوخُُُِواألطفالُُُِالنساء

ُُُوذبِحُُُاألشجارُُُِعنُقطعُُُِ،ُواالمتناعُِوالعب ادُِ أبوُُ ،ُُاحليواناتُبدونُسبب  فهذاُ
ُ يق  الصد  ُُُبكرُ أسامةُ ُُخطب  زيدُ ُُيفُجيشُ إرسالُُُِبنُ منادياُهبذهُُقبلُ للحرب،ُ هُ

  .املبادئ
إىلُالرومُبالشام:ُ»..ُُُهُرىضُاهللُعنهُليزيدُبنُأبىُسفيانُاملوجهُ كامُوردُيفُوصيتُِ

شجرًاُُُُوالُتقطعنُهُُ،ُوالُصبيًا،ُوالُكبيًاُهرمًا،امرأةًُُُإنىُموصيكُبعِش:ُالُتقتلنُه
ختربنُه حترقها،ُوالُ نخاًل،ُوالُ والُ تعقرنُهُُمثمرًا،ُ والُ بقرةًُُُشاةًُُُعامرًا،ُ إالُهُُوالُ

ُ أنفس  همُيفُُملأكله،ُوالُجتبن،ُوالُتغللُ)الُتنهب(ُوسوفُمترُبأقوامُقدُفرغواُ

ُالصوامع؛ُفدعهُ    .همُله،ُإيلُآخرُماُوصاهمُوماُفرغواُأنفس 



* ُ التاريخ  ُ أن  ُُُكامُ ُُُاْلسالميه الصحابةُُُِحافل  التزامُ منُ احلرِبُُُبنامذجُ ُُبمبادئُ

  .هاوأخالقُِ

ُُُفهذاُخالدُ  ** الوليدُريضُاهللُعنه،ُيطبق  هُُ،ُمنُخاللُدعوتُِاحلرِبُُُمبادِئُُُبنُ

ادُُُِْلرجةُوهوُأحدُ  ُمُ ُُالرومُُُِجيوشُُُِقو  هُقدُنُيدخلُ إىلُاْلسالمُوإخبارهُلهُبأن 

ُُُجرجةُ ُُالسابقنيُوأكثر،ُفاقتنعُُيكونُلهُأجرُ  حتتُرايةُُُُودخلُيفُاْلسالمُوقاتل 
عندماُخرجُُُعىلُأهلُاحليةُُُِاْلسالمُ ُُيفُمعركةُاليموك،ُعرضُخالدُ ُُاْلسالمُِ

ُ  .هممُوكباؤُ إليهُسادت 

هُهلمُ)الُت سكنُبقولُُُِاْليشُُُِبنُاخلطابُرىضُاهللُعنه..ُيوجهُقادةُ ُُوهذاُعمرُ  **

ُ همُوالُتدمُوالُينقصُمنهاُوالُمنُخيهاُوالُمنُصليبهمُوالُمنُشىءُُكنائس 
ُُمنهم(..ُوقدُأعطىُاألمانُ ُُمنُأمواهلم،ُوالُيكرهونُعىلُدينهمُوالُيضارُأحدُ 

 .هُملكنائِسُُوالسالمةُ ُهمُالدينيةُ ألهلُالقدسُومنحُهلمُحريتُ 

أميُ  ** ُُُاملؤمننيُعمرُ ُُوهذاُ العزيزُيرضب  املساسُُُِاملثلُُُِأروعُ ُُبنُعبدُ ُيفُعدمُ

بنُُُُمن)كنيسةُيوحنا(ُيفُدمشقُحينامُهدمُالوليدُ ُُمنُخاللُموقفهُُُِبأماكنُالعبادةُِ

ُُُعليهاُاملسجدُ ُُعبدُامللكُجزءًاُكبيًاُمنُالكنيسةُلي قيمُ  ُُامل شي دُ ُُاألمويه ،ُفلامُويل  

ُُُبنُعبدُالعزيزُاخلالفةُ ُُعمرُ  ُُُشكاُإليهُنصارى  ماُحدثُلكنيستهم،ُفأصدرُُُدمشق 

ُأمرُ 
ِ
 ُ.التيُأقيمُعليهاُإىلُالكنيسةُُاألرضُُِمنُاملسجدُوإعادةُُِهُهبدمُهذاُاْلزء

َُُُلُيعرْفُُُ-أحبتيُيفُاهللُ: # ،ُُاحلرِبُُُوإنسانيةُُُِْلدارةُُُِضوابطُ ُُقبلُاْلسالمُ ُُالناس 

ُ ُلَتويضُُُِوالُالتفت  ُُُأحد  ُُاْلسالمُُُِوحشيتهاُوالتخفيفُمنُويالتا،ُفجاءُرسول 
ألصحابُِ يقولُ السالمُ رغمُ عليهُ الشديدُِحزنُُُِهُ عمُ ُُهُ مقتلُ وحبيبهُِعىلُ محزةُُُُهُ

العقورُِ بالكلبُ ولوُ واملثلةُ »إياكمُ به:ُ ُوالتمثيلُ التمثيل  ويرفضُ بنُُُبسهيلُُُِ«،ُ
ُُهُالشديدةُِرغمُإساءتُُِعمروُ  بىُُبهُفيمثلُاهلل ُإليهُوإىلُاْلسالم،ُويقول:ُ»الُأمثل 

التيُُُُبمبادئُاحلرِبُُُبااللتزامعليهمُُُُاهللُُِهُرضوانُ ولوُكنتُنبيًا«؛ُويوىصُأصحابُ 

ُ  ِ ..عيلُاالخالقُوالرمحةُحتث 



ُاهللُُ: ** ُأخالقُ هذاُهوُإسالمُ ُُُ-أحبتيُيف هُيفُاحلربُُوفلسفتُ  ههُومبادئُ ناُوهذهُهي

ُ ُيفُالسلمُُُِفامُبالك  هلؤالءُالذينُُُُيُرسالةًُيفُختامُحديثُُُِأوجهُ ُُأنُُُْ.ُومنُهناُأردت 
همُيفُاحلياةُالدنياُوهمُيسبونُأهنمُيسنونُصنعاُهؤالءُاْلرهابينيُُضلُسعيُ 

ُ
ِ
ُُفامُسلمُ ُأماكنُالعبادةُُِمنُالناسُبلُماُاحَتمواُقدسيةُ ُالذينُقامواُبقتلُاألبرياء

  .للنيُالعزُ قتلواُاملصُوالُكنيسةُ ُمنهمُمسجدُ 
ُ ُُُأقول 

ِ
وراء منُ ماذاُستجنونُ قبلُُُُهلمُ انتبهواُ لربكمُغداُ وماذاُستقولونُ ذلكُ

ُُاألوانُُِفواِتُ ُُقبلُأنُتقول  ُُُحرسيتياُُنفس   ِ.اهللُيفُجنِبُُعيلُماُفرضت 
،ُاجلسواُمعُأنفسكمُوفكرواُبعقولكمُُوالُالندمُ ُُكمُاحلرسةُ هاُلنُتنفعُ ولكنُوقتُ 

هاُافهمواُُبإلغائُُُِكمُويقومُ عيلُعقولُُُِيسيطرُ ُُأنُُُْتسمحواُألحدُ كمُالُُالُبعقولُغيُِ

 ..كمُلتعيشواُآمننيُساملنيُيفُدنياكمُوآخرتكمكمُحافظواُعيلُأوطانُِدين 

** 
ُُُتعاىلُأنُُُْأسألُاهلل  ُُُهُوأنُْحقاُويرزقناُاتباعُ ُُيريناُاحلقه باطاًلُويرزقناُُُُيريناُالباطل 

 ..ناُمنُكلُسوءأوطانُ ُيفظُ ُنُْأهُواجتنابُ 

** 
املهدي حممدُ حممودُ السيدُ كاملُ ُ/ :الشيخُ  ..كتبهُ

 إمامُوخطيبُبوزارةُاألوقافُاملْصية


