
 من أجل الوطن " والتفاني "التضحية
الحمد هلل رب العالمين .. يارب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلططانك وللك الحملد  

ك مباركللاك  يلل  .. وأشللهد أن أ أللل  د وحللدي أ شللريك للل   للي سللططان  ولللي  حمللداك كريللراك طيبللا
 صطي د عطي  وسطم . رسول  الصالحين . وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداك عبدي و

 أما بعد  يا جماعة اإلسالم : 
ْم َعن َسبِ   َق بِكك بكلَ َ َتَفرَّ وْا السُّ بِعك ويك َوأَ َتتَّ بِعك ا َ اتَّ ْسَتقِيمك يطِِ  يقول د تعالي : " َوأَنَّ َهَذا ِصَراِطي مك

قكوَن " ) األنعام /  ْم َتتَّ م بِِ  لََعطَّكك اكك ْم َوصَّ   (.153َذلِكك
والتفاني بالنفس والماا  والولاد واللاالي والنفايس  التضحيةأخوة اإليمان حديثنا إليكم اليوم عن 

 ما معني التضحية ؟ولنا أن  نعرف أوالً  من أجل الوطن 

اأنتمللا   التضللحية و ها واسللو ومشللمولها عظلليم  تشللمللكطمللة عظيمللة مللدلو:" التضللحية 

 ها وقفنا صامتين أمام وكثيراً ما تعريفات سمعنا هذه ال طالما وأ  والوطنية ..الخ. والتفاني وال

، أو نننااا حاولنااا ونحأينااا بالذااار وبااذلنا الااذين قاااموا بهااا  إمااا نننااا اهأنااا أمااام صاامو  أب الهااا

 .قذارى جهدنا لكننا عجزنا أن نكون مثأهم
ا فِي َساِيِل قَِضيٍَّة أو فِْكَرٍة أو التَّْضِحيَةُ بِالنَّْفِس: بَْذلُهَ  (. معجم المعاني الجامع)معنى نضحية فيو

 .ِمْن أجل اآلخرين من ُ وَن ُمقَابٍِل، َكَما نَُكوُن التَّْضِحيَةُ بِاْلَماِ  أو الَعَمِل أو اْلَمْذأََحةِ 

نحديداً  يظن الاعض أن التضحية من أجل الوطن غالااً ما نكون بالنفس فقط و اخل حدو  الوطن

مخاااطر انمنيااة و العةااكرية المعتديااة وال أحااد ينكاار أن التضااحية ماان خاال  الاادفاأ عناال أمااام ال

بالنفس أسمى أنواأ التضحيات عأى اإلطلق ، ولكن الوطن اليوم بحاجة ماسة أيضااً لتضاحيات 

أكانت التضحيات  استثناءمن نوأ أخر وعأى كافة المةتويات و انصعدة ومن جميع أبنائل  ون 

بنفةل اللالياة أكاان الاا  اخال أم خااره وطنال وهاذا  ارف  اخأية أم خارجية ، الجندي يضحي 

وغيرهم كلٌ فاي والداعية كاير لل و لأوطن الذي ينتمي إليل وكذلا ال ايب و المهندس و المعأم 

 . مجالل يضحي بأمانة وبذدق و بتفاني من أجل عزة و رفعة  عال ووطنل

يماة، وبقأاب مان ال نعرفال كريماة، التضحيّة لها معاٍن عميقة، لربما نراهاا بقأاب مان نُحاب عظو

رضاا واات قيمة. وعندما يقدم اإلنةان حيانل فاداًء لدينال، ووطنالأل ف جال القيماة انكاار، وهاي 

رجااا  انماان هاام وحاادهم الجاااهزون عأااى ماادار وكنااا نقااو  بااأن هللا، والمحافظااة عأااى الااوطن، 

، فااي عقياادة ال نقااال الةاااعة فااي الخ ااوط الةاااخنةأل لأاادفاأ، والقتااا  الااارسأل ماان أجاال الااوطن

التاااكيا، باال ونُنااافس الجاااا  فااي رسااوخها، بعااد أن حزمااوا أمتعااة العااا  لأااوطن فااي حقائااب 

بكال  -قأوبهمأل لكةب نحدي مواجهة آفة اإلرهاب، وحماية أمن الال ، واستقرارها، فهاذا يعناي 

الجااي   لام يعااد رجااا ولكنناا أصاااحنا نقااو  :  .نأكيااد رساام معاالم ال رياا  الذااحي  -المقااييس 

هام وحادهم الجااهزون عأاى مادار الةااعة فاي الخ اوط انمامياة لأادفاأ  فقاط  وانمن والارطة

والقتااا  الااارس ماان أجاال الااوطن، باال أصااا  الناااس جميعاااً يقاادمون العااون والمةاااعدة، ويكااار 

عناادهم الاااعور الكاياار بالمةاااولية نجاااه أماان الااوطن وحمايتاال والاادفاأ عناال والحفااا  عأااى 

فمحاتال غريازة الجمياع جااهزين لتةاخير ماا يمأكاون لرفعاة الاوطن،  لي أن يكون ينا.استقراره

إأ القطلة   .وانتمااء نتفاانى فاي ساايل رفعتالفأصاا  الاوطن بيتااً يةاكن قأانا، ف رية ناأنا عأيها
 القطيطة من الخونة الذين يتاجرون  ي الدما  لصالح أعدا  الدين ..

لاوطنأل ننناا ال يمكان أن ناايد صارو  مان أجال احية ال أعاز، وأغأاي مان التضا أخوة اإلسالم :

انوطان بالاعارات، والتمنيات، وإنما بالعمال، والفعالأل ونن التضاحية ال باد أن نكاون مان أجال 

أمر عظيم، يةتح  أن ناذ  اللالي، والرخيص لل، فإن أثمن ما في وجو نا، وانتمائنا، هو وطن 

نا، وروحنااا، وااكرننااا، فاانحن الااوطن، ومااع التاااري ، والحضااارة، والتااراي، الااذي سااكن جةااد

 .الوطن سنعا ي كل من عا اه، ولو افتر نا التراب

 أخوة اإليماان واإلسلم :ومن معاني التضحية أيضاً:

 اأنتما :



كأنااا نعاارف هااذه الكأمااة و  ، نغأانااامعروفااة  إنهااااالنتماااء ، كأمااة اعتقااد اأنتمللا  لطللوطن    

هاذه الكأماة ، فاى معناهاا ، ماااا  في أفكر أنا موقف ، منذ فترة ومن  أكثرنةتخدمها كثيرا و فى 

، فكارت كثيارا و كالعاا ة  أفعا هو مجموعة  أماالنتماء مجر  كأمة ،  نعنى و كيف نفةرها ، هل

و  نكونات بةااب التربياة و المجتماع اهناي فاي إجاباااتو ووجادت لاعضاها  أسالأة بااالي خ ار

 نااااركوني الاارأي إن فااياطمااع  إنذا الموضااوأ و اكتااب هاا إنعواماال أخاارى كثياارة ، قااررت 

 .، .....ال  ل هل،للنتماء عدة صور ، فهناك االنتماء لدين ، لأوطن ، 

 أخوة اإليمان :
هل اأنتما  لطوطن هو مجرد تحديد الرقعة الجغرا ية ؟ هل هو مجرد تحديلد لشلكل العطلم اللذ  

ج الوطن اقلل انتملا ك ألنهلم تركلوي أم قلد سأحمط   ي مباريات كرة القدم؟ هل نعتبر من هم خار
؟ هلل  يكونوا أكرر انتما ك ممن يعيشون داخل حدود الوطن و يخربون  ؟ ملن ملنهم أكرلر انتملا ك
كل من قلال أنلا وطنلي   ينطبلق عطيل  شلروط اأنتملا  ؟ ملا هلو مفهلوم اأنتملا  إلل  اللوطن ؟ 

اأنتملا  لليف  قلط لتحديلد جنسلية  اعتقد أن انتمائنا لوطن معين يفرض عطينا واجبات كريرة :
 ي خانة الجنسية لتكمطة شهادة الميالد أو البطاقة   اعتقد أن كطمة انتما  لها معلاني عميقلة   
و هللي تعنلل  الكريللر   اعتقللد أنهللا تعنلل  اإلحسللاف بحللب الللوطن و الروبللة  للي الللد ا  عنلل  و 

ا  لطلوطن هلي أن نربل  أبنائنلا التباهي باأنتما  إلي  مهما حدث   التضلحية ملن أجطل    اأنتمل
 عط  حب الوطن   عط  معن  كطمة الوطن ..

اأنتما  لطوطن   هو التعرف عط  تاريخ    عط  حضلارت  و المسلاهمة  لي بنلا  مسلتقبط  ..  
  اعتقد أننا ا تقدنا المعن  الحقيقي لالنتما  و ضا  اأنتما  مو معاني أخرى كريرة ضاعت. 

  حب الوطن من اإليمان :
يعلد مفهلوم اأنتملا  الللوطني ملن المفلاهيم العالميلة المهملة  لي عالمنللا أحبلابي  لي رسلول د 

المعاصر الذ  أصبح من المفاهيم المتكلررة  لي وسلائل إعالمنلا و لي محاضلراتنا ونلدواتنا بلل 
ا  ي حياتنا العامة.  موطن اإلنسان منا أحب إلي  من نفسل  ووللدي وأوطلي  ا رئيسك أصبح مفهومك

ي من مال  وكل ما يمطك للذلك علد رسلول د صلطي د عطيل  وسلطم اللذ  يملوت  لي سلبيل عند
الد ا  عن أرض  من الشهدا  وقرن  مو الد ا  عن النفف والملال والعلرض واألهلل .. ":ملن 
قتل دون أرض   هو شهيد" ولما خرج رسول د صلطي د عطيل  وسلل مهلاجراك ملن مكلة إلل  

:وقللف عطللي الح)ورة)سللوق( ونظللر إللل  البيللت وقللال :ود انللك ألحللب المدينللة كمللا رو  عنلل  
ما خرجت منك")الترمذ   أرض د إلي وانك ألحب أرض د إل  د ولوأ أن أهطك أخرجوني

(. وروم  ساد أهطها وظطمهم لل  ومحلاربتهم لدعوتل  ولكلن الرسلول صلطي د عطيل  والنسائي 
 يقول  ي رواية أخر  :" ملا أطيبلك ملن بطلد وأحبلك  قيقي الح وسطم يعطينا درساك  ي اأنتما 

(. وهلذا يشلير إلل  يحقالل  لمكلة . )صلح -ما سكنت ويلرك إلي ولوأ أن قومي أخرجوني منك 
ملد  حلب رسللول د صلطي د عطيلل  وسلطم لبطللدي مكلة المكرمللة ملوطن وأدتلل  ونشلأت  و يهللا 

األقللربين وألن بهللا مللررر إبراهيم.)خللاتم البيللت الحللرام وألنهللا منلل)ل الللوحي وألن بهللا األهللل و
 ( .2/5النبيين

والرسول صطي د عطي  وسطم كلان حلين يلذكر أحلد الصلحابة مكلة أمامل  تلذرف عينلاي باللدمو 
ويقول ل  :"د  القطوب تقر"وأ عجب  حب الوطن من اإليمان وقديما قلال الحكملا  :"الحنلين 

من الرحملة والرحملة ملن كلرم الفطلرة وكلرم  من رقة القطب ورقة القطب من الرعاية والرعاية
الفطرة من طهارة الرشدة)أ  صحة النسب( وطهارة الرشدة من كرم المحتد)أ  األصل (وقلال 
أخر:"ميطك إل  موللدك ملن كلرم محتلدك " وقلال بعلض الفالسلفة:" طرة الرجلل معجلون بحلب 

تططو لهوائها وتن)  إلل  الوطن"ولذا قال أبقراط :يداو  كل عطيل بعقاقير أرض   ان الطبيعة ت
وذائها. وقالت الهند:حرمة بطدك عطيك كحرمة أبويلك ألن ولذائك منهلا وأنلت جنلين وولذا هما 
من " وقال أخر:من إمارات العاقل بري إلخوانل  وحنينل  ألوطانل  ومداراتل  ألهلل )مانل .وكانت 

ق  عنلد ن)للة العرب اذاو)ت وسا رت حمطت معها من تربلة بالدهلا رملال وعفرا)ترابلا( تستنشل
 عنها دائملاك تقلول أو)كام أو صدا ")الحنين إل  األوطان(. لذلك كانت السيدة عائشة رضي د



:"مارأيلت القملر أبهلي وأ أجملل مملا رأيتل   لي مكلة"وذلك كنايلة عطلي حبهلا وعشلقها وشلدة 
يارة ومما ال  ا فيل أن حب الوطن هو انسمى وانعّز لماا يحمأال مان معااني كاحنينها لطوطن..

أن الوطن هو الكرامة والعد ، وحاال واحترامال والاوالء لال  و عور باالنتماء فقد نربينا ونعأمنا

 .هو الدافع لنا لأدفاأ عنل، واإلخلص والتفوق من أجأل

 التفاني من أجل الوطن :أخوة اإليمان :  ومن معاني التضحية أيضاً 
حب ونفان مان أجال المحافظاة عأيال حب الوطن والتضحية من أجأل هو واقع يةتح  أن نعمل ب

ساكن  ننل أثمن ما في وجو نا وانتمائناا، فاالوطن هاو التااري  والحضاارة والتاراي، وهاو الاذي

مان  ون  جةدنا وروحنا وااكرننا، ومن أجأل وخاصة في هذه الفترة العذياة نحتاه إلاى العمال

يقة، أو انغاارا  سااياقى الااوطن فااوق كاال ال موحااات الضاا .مقاباال، نن الااوطن فااوق كاال  اايء

قأوبنا، واالنتماء الاذي نتفاانى فاي ساايل رفعتالأل كونال واقعااً  الاخذية، فهو الايت الذي يةكن

يةتح  أن نعمل بحب، ونفاٍن لأمحافظة عأيل، فالتضحية من أجأل بال حادو ، هاو أعأاى مراناب 

ياقاى  اعانا التضحية  رفاً، ورفعة لخدمة الدين العظيم، ونار المنهج الذاحي أل ومان أجال أن 

أكثار نلحمااً، ورجاا  أمنناا أكثار نضاحية، وبل نااا أكثار أمنااً، واساتقراراً، و ولتناا أكثار مهابااة، 

 .واحتراماً بين انمم، والاعوب

 اأنتما  الوطني : التضحية ومن قيم أخوة اإلسالم و
تحقيقل   والعمل عط  إبرا) قيمة الوحدة الوطنية وجعطها هلد كا يعملل الجميلو عطل  المواطنة :

  كما أن قيملة التسلامح جل)  مهلم ملن قليم اأنتملا  نو  من أنوا  التضحية  والمحا ظة عطي 
الوطني؛ ألن من يعيش عط  أرض الوطن ل  الحق  ي المشاركة  ي بنا  حضارت  والمساهمة 

  ي التفاعل مو مجتمع .

ا مهما من اأنتما  الل األمن واألمانو  وطني لطفلرد والمجتملو : ويعد الحفاظ عط  األمن ج) ك

حيث إن المواطن يعيش عط  أرض هذا اللوطن ويعملل عطل  الحفلاظ عطل  أملن اللوطن الفكلر  
 واألمني واأجتماعي واأقتصاد . 

 تعطيم األبنا  حقيقة اأنتما : و
محاة الوطن نأني من  ور انم في التربية الةأيمة والتناالة لانااء ونأسايس أجياا  عأاى القايم ف

  .وإعلء اإلحةاس بالوطنية لدى أبنائها اإليجابية،
ورف اأنتما  لطوطن للدى  -ويعمل التعطيم عط  تنمية اأنتما  الوطني لدى الطالب من خالل: 

الطالللب ألنلل  أحللد دعللائم بنللا  الفللرد والمجتمللو  واعتبللار الفللرد جلل) ا منلل  ومعر للة األحللداث 
األملر وهلذي قيملة مهملة تعملل عطل   طاعلة وأة -الجارية  ي اللوطن والتفاعلل معهلا إيجابيلا. 

المسلاهمة  لي بنلا   تعريف الطالب واجباتهم تجاي وأة أملرهم ووجلوب طلاعتهم والعملل عطل 
اأهتمللام بللانخرين  ويظهللر ذلللك مللن خللالل و المشللاركة  للي شللمون المجتمللو وتنميللة الللوطن. 

طوك الجيلد واألخلالق األتل)ام بالسل -اأهتمام بالطالب وعائطت  والتفاعل مو جيرانل  ومجتمعل . 
الحميللدة  ويظهللر ذلللك  للي جميللو المللواد الدراسللية التللي تعمللل عطلل  وللرف القلليم اإلسللالمية 

  -وتنميتها لدى الطالب. 
القدرة عط  امتالك المعارف والمعطومات عن أنظمة الوطن ولوائح   وعن ممسسات المجتملو 

عطمي سلطيم ملن أجلل ت)ويلد الفلرد  القدرة عط  مناقشة الفَِكر وانرا  بشكل -المدني واألمني. 
احتللرام عللادات وتقاليللد الللوطن وتقللدير ممسسللات   إليجابيللة.بللالكرير مللن المفللاهيم واأتجاهللات ا

 .واحترام أنظمت  والمحا ظة عط  رروات 

 قيمة وفضل مذر في اإلسلم:ــ 
ح  فهاي بأاد نةات مذار وإاا اكرنا حب وفضل الوطن فل ننةاي أن ناذكر فضال أخوة اإليمان: 

نهااا هللا، فقااا مذاار كنانااة هللا مذاار ومااا أ راكاام مااا مذر؟ التضااحية والفااداء  فااي أرضاال ،بأااد أمَّ

ُ آِمنِيَن  ساحانل عأى لةان يوسف:  التي جعأهاا  مذر (.99/يوسف )اْ ُخأُوا ِمْذَر إِْن َ اَء هللاَّ

 لَُكاااْم َماااا َساااأَْلتُْم اْهاِ ُوا ِمْذاااًرا فَاااإِنَّ  :سااااحانل ونعاااالى هللا نعاااالى بأاااد الخيااار والع ااااء، فاااذكر



َكْم نََرُكاوا ِماْن َجنَّااٍت َوُعيُاوٍن  َوُوُروٍأ َوَمقَااٍم َكاِريٍم  : ووصفها ربنا بقولل نعالى(. 61/الاقرة )

أكثر من خماس وعاارين  القرآن(.فمذر اكرت في 27-25/دخان)ال َونَْعَمٍة َكانُوا فِيَها فَاِكِهينَ 

إن مذر أم الاال  وغاوي العااا  ، إن  : قا  سعيد ابن هل  ومرة نذريحاً ونأميحاً ونعريضاً ..

مذر مذورة في كتب انوائل وقد مادت إليهاا ساائر المادن يادها نةات عمها والاا نن خيرانهاا 

مذار يةاتلنون بماا فيهاا مان خيارات  إن أهال قاا  الجااح: : ،  كانت نفيض عأى نأا الاأدان 

 .  نيا بةور ما ضرهمعن كل بأد حتى لو ضرب بينها وبين بل  الد

إنكاام : مذاار التااي وصااى بهااا حايانااا المذاا في صااأي هللا عأياال وسااأم أصااحابَل، فقااا  لهم 

ستفتحون مذر،وهي أر  يةمَّى فيها القياراط، فاإاا فتحتموهاا فأَحِةانوا إلاى أهأهااأل فاإن لهام 

م ووصاأت هي أم الاال  وهاي أم المجاهادين والعااا  قهارت قاهرنهاا انما (.مةأم  )امةً ورحًما

بركانها إلى العارب والعجام ، وطاق أقادامها اننايااء و المرساأون والذاحابة المجاهادون . ـ إن 

قَااَ  اْجَعْأنِاي : مذر فيها خزائن انر  باها ة ربنا جل وعل لما قا  عن يوسف عأيل الةلم 

ا ووارة مالياة مذاار وخاازائن انر  هنا(. 55/)يوساف  َعأَاى َخاَزآئِِن انَْرِ  إِن اي َحفِااي:ٌ َعأِايمٌ 

والتااى نعااد خاازائن انر  كمااا اكاار ربنااا فقيمااة مذاار فااى الااا الوقاات نعااا   الكوكااب انرضااي 

حدثت مجاعة في عهاد سايدنا عمار ابان  بأسره. ـ فمذر هي سأة اللذاء ل مم كأها نذكر يوم أن

مناً وال الخ اب رضي هللا عنل أكأت انخضر والياابس )عاام الرماا ة( وقاا  عمار وهللا ال آكال سا

سااميناً حتااى يكاااف هللا اللمااة عاان المةااأمين وبقااى مهموماااً هماااً يتااأوه مناال لاايلً ونهااارا نااز  

انعراب حولال فاي العاصامة اإلسالمية المديناة المناورة بخياامهم، كاان ياكاي عأاى المناار عاام 

فاا . الرما ة، وينظر إلى انطفا  وهم يتضورون جوعاً أمامال، وو  أن جةامل خاازاً يقدمال ل ط

وأخذ يقو :يا ليت أم عمار لام نأاد عمار .. ياا ليتناي ماا عرفات الحيااة.. آه ياا عمار كام قتأات مان 

ى، والا اون الجائعاة . وفاي  أطفا  المةأمين ،ننل يرى أنل هو المةلو  انو  عن انكاا  الحارَّ

للاالي انخير ناذكر عمار أن لال فاي مذار إخوانااً فاي هللا، وأن مذار بأاداً مع ااًء، ساوف يادفع ا

والرخيص إلنقاا العاصمة اإلسلمية ، وكان والي مذر عمرو بن العاص الداهية العملق، كتب 

وهذا نذها: بةم هللا الرحمن الرحيم، من عمر بن الخ اب أمير المامنين، إلاى  لل عمر رسالة،

ااا بَْعاـد: فواغوثاااه مااع والةاالم وأخااذها عمارو باان العاااص ، وج..واغوثاه ..عمارو باان العاااص أمَّ

المذريين ليقرأ الرسالة المحترقة المأتهاة الااكية الماثرة أماامهم ،ولماا قرأهاا عمارو أل أجااب 

عمر عأى الهاواء ماا ارة، وقاا : ال جارم  وهللا نرساأن لاا قافأاة مان ال عاام أولهاا عنادك فاي 

المدينة وآخرهاا عنادي فاي مذار. وجاا  المذاريون باأموالهم كماا يجاو  الذاا قون ماع ربهام، 

وا ال عااام، وحمأااوا الجمااا  واهااات القافأااة نزحااف كالةاايل، ونةااير كالأياال نحماال النماااء وبااذل

والحياة والخير والزرق والع اء لعاصمة اإلسلم. و عا لهم عمر ، وحفظهاا التااري  لهام حفظااً 

والاهامة والنجدة ونذرة المظأوم والوقوف بجاوار  المروءةال ينةاه أبد الدهر . ** مذر بأد 

لحا  الاذي قاا  هللا جال ا ضارب هللا نعاالى ماثل بماامن آ  فرعاون الا ال الثابات عأاى الح  وقد

 ُ َوقَاْد  وعل عنل ) َوقَاَ  َرُجٌل ُمْاِمٌن ِماْن آِ  فِْرَعاْوَن يَْكاتُُم إِيَمانَالُ أَنَْقتُأُاوَن َرُجاًل أَْن يَقُاوَ  َرب اَي هللاَّ

وهو مذاري . واكار الاا الرجال الماامن الاذي حاذر  (.28/فرغا  )ب ُكْم ..َجاَءُكْم بِاْلاَي نَاِت ِمْن رَ 

ْن أَْقَذى اْلَمِدينَِة يَْةَعى قَااَ  يَاا ُموَساى إِنَّ اْلَماَ َ يَاأْنَِمُروَن بِاَا  موسى عأيل الةلم ) َوَجاَء َرُجٌل م 

ايين فاي ح اين.. . ـ مذار قااهرة الذاأي(20/القذاص )لِيَْقتُأُوَك فَاْخُرْه إِن ي لََا ِمَن النَّاِصِحيَن 

نةي جها أهل مذر ضد الذأيايين بقيا ة صل  الدين انيوبي في موقعة ح ين فاي  اهر وال ن

رمضااان. مذاار قاااهرة التتااار فااي عااين جااالوت :ااـ وأيضااا ال ننةااي يااوم أن  خاال التتااار العااالم 

اإلساالمي فاادمروه.. هاادموا المةاااجد، ومزقااوا المذاااحف، وابحااوا الااايو،، وقتأااوا انطفااا ، 

مااروا عاصاامة الاادنيا بلاادا  ،ووحفااوا إلااى مذاار ليحتأوهااا، وخااره وعاثااوا بااانعرا ، باال  

المةاأم ق از الاذي يحمال الفتاة )ال إلال إال هللا محماد رساو  هللا( وكانات  المذريون وراء المأاا

عااين جااالوت والااذي حااع الناااس عأااى الجهااا  هااو العااالم سااأ ان العأماااء العااز باان عاااد الةاالم 

، التي لم يعأم في ناري  اإلنةان أماة أ ارس وال أقاوى وال ،والتقى التتار انمة الاربرية الااعة

أ ااجع منهااا، التقااوا بالمةااأمين المذااريينأل بجياال محمااد عأياال الذاالة والةاالم ولمااا حضاارت 



لمعركاة: وا المعركة والتقى الجمعان، قاام ق از فاألقى نمتال مان عأاى رأسال، وأخاذ يهتاف فاي ا

هااج رخيذااة، وسااكاوا الاادماء هااا رة مع اااءة وا إساالماه. فقاادموا الم إساالماه وا… إساالماه

 ومنيوا بهزيمة لم يةمع بمثأها في التاري  . رة، وانتذر اإلسلم وسح  التتار،طاه

م ، وخاااره 1956أناااى العااادوان الثلثاااي اللا ااام يرياااد اجتياااا  مذااارفي عاااام  ياااوموال ننةاااي 

  : ا  مذرالثلي، خرجوا يهتفون مع صا المامنون بعقيدنهم ونوحيدهم يدافعون الدو 

أنتاركهم يلذااون العروباة أر  انباوة  - أخي جاوو الظالمون المدى فحا  الجهاا  وحا  الفادا

وسحقوا العدوان الثلثي، واندحر  .. فجر  حةاما من غمده فأيس لل اليوم أن يلمدا -والةا  ا

ي حااارب يعأاام أن العااالم اإلساالم ناااالعمياال اللااا ر اللا اام بنذاار هللا ثاام بضااربات المااامنين، وكأ

إسرائيل ما يقاارب أربعاين سانة، فكانات مذار أكثار انماة جراحااً، وأعظمهاا نضاحيةً، وأكارهاا 

 .إنفاقاً، وأجأها مذياةً.. قدمت آالف ومليين انبناء الاررة المامنين، والدماء، واآلراء

 ولـمذر في قأب الزمان رسالة مكتوبة يذلي لها انحياء

 من مذر نادأ قذة في طيها نروي الحوا ي والعل سيناء                                         

 داءــداء واننـــاء ندية أبناؤها انصــولـمذر آيات الوف 

 هي مذر إن أنادنها متاوقاً طرب الزمان وغنت الورقاء                                         

 .اؤها والااءالمحاة ح إال الفجر والدمع الةخي وإنها سر ما مذر

 نمااه من الذين ضحوا من أجل الدين وانوطان :أيها الناس والبد لنا أن نذكر 
 يض ر  الذي ضرب لنا أورأ انمثأة في التضحية والفداء فهذا رسوُ  هللا صأى هللا عأيل وسأَّم • 

فياال ليكون وطناااً أخاار يجااد إلااى ملااا رة بأااده الااذي ُولِااد فياال ونرعاارأ وناارك أقرباااءه وعااايرنل،

وهو يلا رها بِنَْارة من الحازِن: وهللاِ إنَّاا لَخْيار أْر  هللا،وأحاب  أْر   يقو  ف متنفةاً لدعونل 

 هللا إلى هللا ولْوال أن ي أُْخِرْجت مْنا ما خرْجُت  )الترمذي(.

اا أْجَماع أباو ساأمة الخارو -وهي أوَّ  امرأة مهاِجرة في اإلسلم  -وهذه أم  سأمة •  ه نقاو :  لَمَّ

ا رآه رجاُ   ل بعيًرا لل، وَحمأَنِي وَحمل معي ابنَل سأمة، ثم خره يقو  بعيره، فأمَّ إلى المدينة، َرحَّ

بني المليرة بن َمْخزوم، قاموا إليل فقالوا: هذه نْفُةا غأْاتَنا عأيها، أرأيَت صااحاتنا هاذه، عالَم 

، وأهاَوْوا إلاى ساأمة، دعاادا نسانتُركا نةير بها في الاال ؟ فأَخاذوني، وَغِضااَْت عناد الاا بناو 

وقالوا: وهللا ال نترك ابننا عندهاأل إْا نزعتُموهاا مان صااحانا، فتجااابوا ابنِاي ساأمة حتاى خأعاوا 

يده، وان أ  بل بناو عادانساد، وحاَةانِي بناو المليارة عنادهم، وان أا  ووجاي أباو ساأمة حتَّاى 

ق بيني وبين ووجي وبين ابني  فمكثَا ْت سانة كامأاة ناكاي، حتَّاى أ افقوا مان لح  بالمدينة،ففُر 

واعأيها ابنها،فجمع هللا َ ْمأَها بزوجها في المدينة.  حالِها، فخأَّْوا سايأها،وَر  

ا أرا  الهجرة، قا  لل ُكفَّار قري : أنيتنا صاعأوًكا حقياًرا، فكثار مالُاا •  ومي، لَمَّ وهذا ُصَهيب الر 

ْخااره بِمالااا ونفةااا؟ وهللا ال يكااون الااا، فقااا  لهاام عناادنا، وبأَْلااَت الااذي بألاات، ثاام نريااد أن نَ 

صهيب:  أرأيتم إْن جعْأُت لكم مالي، أنخأ اون ساايأي؟  قاالوا: نعام، قاا :  فاإن ي قاد جعأاُت لكام 

، والقذااة فااي  َربِاا  صااهيب فقااا :  -صااأى هللا عأياال وسااأَّم  -مااالي ، فاأااك الااا رسااوَ  هللا 

يرة الناوية .   صحي  الة 

تضااحية ماان المهاااجرين كاناات ماان اننذااار فقااد كااان الرجاال اننذاااري يقااو  وكمااا كاناات ال

لأمهاجري نعالي عندي ووجتان خذ ووجة بعد أن أطأقها و ننتهي عدنها ولي بيتان خاذ أحادهما 

كما حدي من أبي أيوب اننذاري لعاد الرحمن بن عاوف ولكان الذاحابي ياأبي أن إال أن يكاون 

لاذلا نأخاذ -أي الةوق ناتاأ ونايع ونكةب ونأكل من كادنا  ..عزيز النفس يقو :   بل  لونا ع

أن مان ناارك  ايلاً ّ عّوضاال هللا خيااراً منال:فأما ناارك المهاااجرون  ياارهم، وأهأاايهم، وأمااوالهم 

التي هي أحب  يء إليهم، لما نركوا الا كأال ّ، أعاضاهم هللا باأن فات  عأايهم الادنيا، ومأّكهام 

  رقها وغربها.

 :   يا جماعة اإلسالم  بعد الحمد هلل والصالة والسالم عطي رسول د أماة : الخطبة الراني



 ي الدنيا و ي وقد أعد المولي ع) وجل لطذين يضحون من اجل  أوطانهم ودينهم ج)ا ك عظيماك 
لهللم  عللدانخللرة  للأعطي من)لللة الشللهيد والمللرابط   للي سللبيل د ..ووقللف لطخللائن بالمرصللاد  أ

 ل ج)ا  خيانت  لوطن  وبطدي ودين  وأرض  وعرض  ..تستوجب القتعقوبة 
 وطنل :ل فداءفضل من استاهد 

يةتحقها، فهي اختياار  إن الاها ة في سايل هللا  رجة عالية ال يهاها هللا إال لمنأخوة اإليمان : 

ُ َّلللَّاِذيَن ءامَ  : انعأاىمن هللا نعاالي لأذافوة مان الااار ليعيااوا ماع الما   َّّ نُاوْا َويَتَِّخاَذ َولِايَْعأََم َّلل

الااار ليكوناوا فاي صاحاة  إنها اصا فاء وانتقااء ل فاذاا مان (.140/آ  عمران )ِمنُكْم ُ َهَداء 

ُ َعأَااْيِهم ّمااَن َّلللنَّاِيّاايَن َوَّلللّذااّديقِيَن  : انناياااء َّّ ُسااوَ  فَأُْولَااـلَِا َمااَع َّلللَّااِذيَن أَْنَعااَم َّلل َ َوَّلللرَّ َّّ َوَماان يُِ ااِع َّلل

ااَهَداء وَ  أِِحيَن َوَحُةااَن أُولَااـلَِا َرفِيقًاَوَّلللا  ـِ اا ومااا أعظاام الايعااة مااع هللا نعااالي  (. 69/النةاااء )َّلللذَّ

َ اْ تََرى ِمْن اْلُمْاِمنِيَن أَنفَُةُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِاأَنَّ لَُهاْم اْلَجنَّاةَ يُقَاانِأُوَن   اسمعوا قو  هللا نعالى: إِنَّ هللاَّ

ِ فَيَْقتُأُوَن  َويُْقتَأُوَن َوْعًدا َعأَْيِل َحقًّا فِي التَّاْوَراِة َواإِلنِجياِل َواْلقُاْرآِن َوَماْن أَْوفَاى بَِعْهاِدِه فِي َساِيِل هللاَّ

ِ فَاْستَْاِاُروا بِاَْيِعُكْم الَِّذي بَايَْعتُْم بِِل َوَالَِا ُهَو اْلفَْوُو اْلَعِظيمُ   (. 111 )التوبة /ِمْن هللاَّ

واحهم و ماؤهم، والثمن الموعو  عند هللا هو الجنة، ومن أوفاى فعقدوا الايع مع هللا، الةأعة أر

بعهده من هللا؟  فيا ّ ما أعظمل من بيع، وما أعظمل مان ربا ، ّ  رهام ماا أ اجعهم، غاا روا 

أوطانهم، وهجروا نةاءهم، وفارقوا أوال هم وخلنهمأل ي أاون ما عند هللا، نركوا لذياذ الفارا  

هم فااي سااايل هللاأل ي أاااون المااوت مظاناال، ّ  رهاام مااا أقااوى ورغااد العااي ، وخاااطروا بأنفةاا

قأوبهم، ّ  رهم ما أقوى إيمانهم حين يعرضون رقاابهم لأحتاوف ويريقاون  مااءهم نقربًاا إلاى 

هللا ربهم طمًعا فيماا عناد هللا، فعان أباي هريارة رضاي هللا عنال عان النااي صاأي هللا عأيال وساأم 

ال يخرجل إال إيمان بي ونذدي  برسأي أن أرجعل بماا ناا   انتدب هللا لمن خره في سايأل قا :

من أجر أوغنيمة أوأ خأل الجنة، ولوال أن أ   عأى أمتي ما قعادت خأاف سارية، ولاو  ت أناي 

 الاخاري(. ( أقتل في سايل هللا ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل

مناى النااي صاأي هللا عأيال وساأم ولو لم يكن لأقتل والاها ة في سايل هللا من انجر الكاير لماا ن

والاذي نفةاي بياده، لاوال أن رجااالً مان  أن يقتل في سايل هللا ثلي مرات، وها هو الناي يقو :

المامنين ال ن يب أنفةهم أن يتخأفوا عني وال أجد ما أحمأهم عأيل ما نخأفات عان سارية نلازو 

ثم أحيا ثم أقتل ثم  ثم أحيا ثم أقتل في سايل هللا. والذي نفةي بيده، لو  ت أني أقتل في سايل هللا

لأااهيد عناد : . هذه الفضائل التي يحووها الاهيد، فقد قا  رساو  هللا (الاخاري )أحيا ثم أقتل

هللا ست خذا : يلفر لل في أو   فعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار مان عاذاب القاار، وياأمن 

منها خير من الدنيا وما فيهاا، ويازوه  نةمن الفزأ انكار، ويوضع عأى رأسل ناه الوقار الياقو

قااا   و(. الترمااذي   )اثنتااين وساااعين ووجااة ماان الحااور العااين، ويااافع فااي ساااعين ماان أقارباال

 (. الترماذي) .ما يجد الااهيد مان ماّس القتال إال كماا يجاد أحادكم مان ماس القرصاة: رسو  هللا 

ناد الترماذي عان رساو  هللا أنال وإاا قتل الاهيد لم ينق ع عمأل الذال  بل يزياد ويتضااعف، فع

كل ميت يختم عأى عمأل إال الذي مات مراب ًا في سايل هللا، فإنل يُنَّماى لال عمأال إلاى ياوم  قا :

ويأمن من فتنة القار(. وإن اللاار الذي يذيب المجاهد في سايل هللا فيتةأل إلاى جوفال  القيامة،

رة، أخاره النةاائي أن رساو  هللا صاأي يكون مانًعا من  خان جهنم التي وقو ها النااس والحجاا

. والااهيد  ال يجتمع غاار في سايل هللا و خان جهانم فاي جاوف عااد أباًدا: هللا عأيل وسأم قا 

الذي غا ر هذه الادنيا لايس بميات يحةاب فاي عادا  انماوات، بال هاو حاي يعاي  حيااة بروخياة 

ِ أَْمِونًاا بَاْل أَْحيَااء ِعناَد َربِّهاْم َوالَ نَْحَةاَنَّ َّلللَِّذيَن : يعأمها هللا نعالى: قا  نعالي  َّّ قُتِأُوْا فِاى َسااِيِل َّلل

ُ ِمن فَْضأِِل َويَْةتَْاِاُروَن بِٱلَِّذيَن لَْم يَْأَحقُوْا بِِهم ّمْن َخْأفِهِ  َّّ ُهُم َّلل ـِ ْم أاَلَّ َخْوٌف يُْرَوقُوَن فَِرِحيَن بَِما ءانَ

َ الَ يُِضايُع أَْجاَر َّللْلُماْاِمنِيَن َعأَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن يَْةتَْااِ  َّّ ِ َوفَْضاٍل َوأَنَّ َّلل َّّ آ   )ُروَن بِنِْعَمٍة ّماَن َّلل

 (.171-169عمران:

 فضل المرابط في سايل هللا  فاعاً عن وطنل وأرضل وعرضل و ينل:

الرباط هو: اإلقامة في الثلور، وهاي: انمااكن التاي يخااف عأاى أهأهاا أعاداء و: أخوة اإلسلم 

سلم، والمرابط هو: المقيم فيها المعد نفةل لأجها  في سايل هللا، والدفاأ عن  ينال وإخوانال اإل



المةأمين، وقد ور  في فضل المراب ة والحراساة فاي ساايل هللا أحا ياع كثيارة، إلياا أيهاا ان، 

ف: المةأم الراغب في الربااط فاي ساايل هللا طرفااً منهاا نقالً مان كتااب الترغياب والترهياب لأحاا

 قاا : صأي هللا   عأيال وساأم المنذري رحمل هللا: عن سهل بن سعد رضي هللا عنهما أن رسو  

رباط يوم في سايل هللا خير مان الادنيا وماا عأيهاا، وموضاع ساوط أحادكم مان الجناة خيار مان  

 الااادنيا وماااا عأيهاااا، والروحاااة يروحهاااا العااااد فاااي ساااايل هللا أو اللااادوة خيااار مااان الااادنيا وماااا

 خاري ومةأم وغيرهما(.)الاعأيها 

رباط يوم وليأة  يقو :  صأي هللا عأيل وسأم وعن سأمان رضي هللا عنل قا  سمعت رسو  هللا 

خير من صيام  هر وقيامل، وإن مات فيل جرى عأيل عمأل الذي كان يعمل وأجري عأيال روقال 

ياوم القياماة  وبعاع : مةأم والأف: لل والترمذي والنةاائي وال اراناي ووا   )وأمن من الفتان

كال  قاا :  صاأي هللا عأيال وساأم وعن فضالة بن عايد رضي هللا عنال أن رساو  هللا  . ( هيداً 

ميت يختم عأى عمأل إال المرابط في سايل هللا فإنل ينمي لل عمأل إلاى ياوم القياماة، وياامن مان 

 (. أبو  او  والترمذي   )فتنة القار

رباط  اهر خيار مان : قا  صأي هللا عأيل وسأم وعن أبي الدر اء رضي هللا عنل عن رسو  هللا

صيام  هار، ومان ماات مراب ااً فاي ساايل هللا أمان الفازأ انكاار وغادي عأيال وريا  بروقال مان 

 .)ال اراني وروانل ثقات )الجنة، ويجري عأيل أجر المرابط حتى ياعثل هللا عز وجل

من مات مراب اً فاي  قا : أم  صأي هللا عأيل وسوعن أبي هريرة رضي هللا عنل عن رسو  هللا 

سايل هللا أجري عأيل الذال  الذي كان يعمل، وأجري عأيل روقل، وأمان مان الفتاان، وبعثال هللا 

ابان ماجال بإسانا  وال اراناي فاي انوساط أطاو  منال وقاا    )يوم القيامة آمناً من الفزأ انكار

القيامااة، وغاادي عأياال ورياا  فياال: )والماارابط إاا مااات فااي رباطاال كتااب لاال أجاار عمأاال إلااى يااوم 

 من الحةاب (. بروقل، ويزوه ساعين حوراء، وقيل لل قف ا فع إلى أن يفرغ

عيناان  : يقاو  أي هللا عأيال وساأم وعن ابن عااس رضي هللا عنهما قا : سمعت رسو  هللا ص

قاا  حاديع حةان  ال نمةهما النار: عين بكت خاية من هللا، وعين بانات نحارس فاي ساايل هللا

يناان ال  ع:  أي هللا عأيال وساأم ، وعن أنس بن مالا رضاي هللا عنال قاا : قاا  النااي صاغريب

أباو يعأاى وروانال  هللا )نمةهما النار أبداً: عين بانت نك  في سايل هللا، وعين بكت خاية مان 

  (.عينان ال نريان النار : ثقات، وال اراني في انوسط إال أنل قا 

 لأدين والوطن  ةجزاء الخيان
 الحاقادين أيادي فاي هعأيال ويضاع ياد ويتآمريخون وطنل  الذيإن اإلنةان :احاتى فى هللا نعالى 

والادين باريء منال ننال بعياد كال الاعاد عان نعااليم  اً أعداء الدين والوطن قد اعتاره اإلسلم خائن

ُساوَ  َونَُخونُاوا يَاا أَي َهاا الَّاِذيَن آَمنُاوا اَل نَُخونُاوا اإلسلم وأخالق المةاأمين قاا  نعاالي:   َ َوالرَّ هللاَّ

 ":ّ قاو عن معمر، عان الزهاري، اكر ابن كثير وغيره (. 27اننفا /أََمانَانُِكْم َوأَنتُْم نَْعأَُموَن )

قريظة العهاد  لما خان بنو قا : نـزلت في أبي لاابة ،" ال نخونوا هللا والرسو  ونخونوا أمانانكم

وفتحوا الجاهة الجنوبية لأمدينة ل حزاب الذين نحزبوا عأي مع رسو  هللا صأي هللا عأيل وسأم 

الاذين هللا ر  والمةأمين في غزوة الخندق بعد أن أمنهم الرسو  عأيها .. فأما هزم هللا انحزاب 

وأع اى  صاأي هللا عأيال وساأم رساو  هللا  إلايهمكفروا بليظهم وكفي هللا المامنين القتاا  اهاب 

واستخأف عأى المدينة ابان أم مكتاوم  ونااو  حذاون بناي قريظاة ، الراية عأي بن أبي طالب ، 

فاعثوا إليل أن أرسل إلينا أبا لاابة بن عااد المناذر نةتاايره ،  ..وحذرهم خمةا وعارين ليأة 

فأما رأوه ، قاموا في وجهال ياكاون ، وقاالوا : ياا أباا لااباة   كياف نارى لناا أن نناز  عأاى حكام 

بيده إلى حأقل يقو  : إنل الذب  ، ثم عأام مان فاوره أنال قاد خاان هللا محمد ؟ فقا  : نعم ، وأ ار 

حتااى أنااى  صااأي هللا عأياال وسااأم ورسااولل ، فمضااى عأااى وجهاال ، ولاام يرجااع إلااى رسااو  هللا 

بيده  صأي هللا عأيل وسأم المةجد ، فربط نفةل بةارية المةجد ، وحأف أال يحأل إال رسو  هللا 

 أبدا . ، وأنل ال يدخل أر  بني قريظة

ثم ناب هللا    عوه حتى يتوب هللا عأيل   الا ، قا  :  صأي هللا عأيل وسأم فأما بأك رسو  هللا 

صأي هللا بيده ، ثم إنهم نزلوا عأى حكم رسو  هللا  صأي هللا عأيل وسأم عأيل ، وحأل رسو  هللا 



ني قينقاأ ماا قاد عأمات يا رسو  هللا  قد فعأت في ب  فقامت إليل انوس ، فقالوا :  عأيل وسأم 

وهم حأفاء إخواننا الخزره ، وهاالء موالينا ، فأحةان فايهم فقاا  : أال نرضاون أن يحكام فايهم 

رجل منكم ؟ قالوا : بأى . قا  : فذاك إلى سعد بن معاا . قالوا : قد رضينا ، فأرسل إلى ساعد بان 

صأي ا وجاء إلى رسو  هللا معاا ، وكان في المدينة لم يخره معهم لجر  كان بل ، فأركب حمار

فجعأوا يقولون لل وهم كنفتاه : يا سعد أجمل إلى موالياا ، فأحةان فايهم ، فاإن  هللا عأيل وسأم 

قد حكما فيهم لتحةن فيهم ، وهو ساكت ال يرجع إليهم  يلا ،  صأي هللا عأيل وسأم رسو  هللا 

مة الئم ، فأما سامعوا الاا منال ، رجاع فأما أكثروا عأيل ، قا  : لقد آن لةعد أال نأخذه في هللا لو

، قاا   صاأي هللا عأيال وساأم بعضهم إلى المدينة ، فنعى إليهم القوم ، فأما انتهى سعد إلى الناي 

قوموا إلى سيدكم فأما أنزلوه قالوا : يا سعد   إن هاالء القوم قد نزلوا عأى حكما   لأذحابة :

قا  : وعأى المةأمين ؟ قالوا : نعم . قا  : عأى من  ، قا  : وحكمي نافذ عأيهم ؟ . قالوا : نعم .

إجلال لل ونعظيماا ؟  صأي هللا عأيل وسأم هاهنا وأعر  بوجهل ، وأ ار إلى ناحية رسو  هللا 

ونقةام انماوا  ، قا  : نعم ، وعأي . قا  : فإني أحكم فايهم أن يقتال الرجاا  ، ونةااى الذرياة ، 

لقااااد حكماااات فاااايهم بحكاااام هللا ماااان فااااوق ساااااع  :  م صااااأي هللا عأياااال وسااااأفقااااا  رسااااو  هللا 

 وهذا هو جزاء الخونة والخائنين لأوطن والجواسيس ... سماوات

 

الأهام احفظهام بحفظاا واك هام برعايتاا واحفا: بال  المةاأمين ياارب  بأهال مذار أل افالأهم 

واحفا: ناا ،الأهاّم باّد  خاوفهم أم  الأهم احقان  ماائهمالعالمين ، الأهم ناو  أهال مذار برعايتاا..

أعراضااهم و سااأم اراريهاام و أمااوالهم. نةااألا الأهاام أن نعذاام  ماااء المةااأمين وأمااوالهم وأن 

نجناهم الفتن ما  هر منها وما ب ن وان نذرف عنهم  رارهم وجمياع بال  المةاأمين ، الأهام 

 اكفنا  ر ان ارار وكياد الفجاار وطاوارق الأيال والنهاار إال طارقاا ي ارق بخيار ياا رحمان. الأهام

 . آمين . والحمد ّ رب العالمين


