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 والتخريب ءاالعتذا دور اإلسالم يف مىاجهة خطبة بعنىان:
 م 7423 يوليو 63  - هـ8365 شوال 42 بتاريخ:

 
 عناصر الخطبة:

 في اإلسالم والتخريبالعنصر األول: النهي عن اإلفساد 
 واإلفساد التخريبوأشكال صور العنصر الثاني: 
 االعتداء والتخريباالصطفاف لمواجهة العنصر الثالث: 

 الوطن (  الدفاع عن : من أنواع الشهداء ) الشهادة في سبيلرابععنصر الال
 المقدمة:                                                            أما بعد:      

 في اإلسالم والتخريبالعنصر األول: النهي عن اإلفساد 
منا  اليا ا الول لثة ال الناى اا ع اه ع ياو وسا الم ذرإلساالا  ا او والتخريا   ءاالعتاداو  إن الدين اإلسالمي احلنيف حاربب الساار  عباد اهلل:

ذداد اارء ليرارب النارجل مان عثار ة الةثار  إ  عثار ة بب  ؛مان ذاار  الةديادة م بادءاً الا ي اارن يةايل ع ياو النارجل ه اةرى يال ث بة ضد الساار 
ياادع  إ  ا اي وين ااع عاان و الذااالة الد  ال احل ياادةم  وينشاار باادال من ار صااثيرت اةرى يالمالةثار م وااارء ليدعاع ع ااع الذااالة ال مي ال والة

السار  االقتصر يل واالات رعيل ويؤال بدال من ر اال مار  التدمي والتخري  ارء ليدعع ع ع ال مظرىر ؛واإلذار والتدمي والتخري  الشّر 
 ى  حان وال مر من شأنو أن ين ض برلمل وجية  ر بائدة الةرمل ا و.

ه البض ِشيَ ل اجملرِمنيم وطثيةل املخرِّبنيم وع ل املسِادينم ذسياو َضايرٌ  لالماالوم وِضايٌ   اإلذار و  والتخري  االعتداء إن :أيها المسلمون
 ااع الصاا يم ه البزاةم وُسااُد ٌ  لالذااالةم إنخااو إذساارٌة ذاا ة إذساارةم ُإاا ِّل اجملت اال إ  وربَااٍل يأُااال الداا ي ذيااو العااةيفم ويااندض  ال ثااي ع

الساارُ  التخريا  و وينَتِدال ال ين مَن السديم ذيز ا  ال ين  وًًنم ويز ا  السدي ذدارًام ويَداَ ى الدا ي  ع اع ق خ اوم ويعاُةف العاةيف ع اع ضاةسو . و 
جت ةرت ا خ ر ُمتددِّم ر وُمتخ ِّس ر بدبارتٍ 

ُ
 ُمتسرِو ل.  اٌء ُُمتدٌّ ال حُتد ه حدوٌ م وال دتنُةو ذ اِاُلم يطَرُل امل

 ال لتردي  مصرحل الةثر  و ذال املسرساد عان الم وىا ا ىا  انادع مان بة ال النثيارء ع ايارءت الشريةل اإلسالميل الا رل  إن أحبتي في اهلل:
حيااك ااارن اإلاااالح ىاا  سااثيل أئ اال املصاا رني ماان النثياارء والرساال ع ااي ال الصااالة والاااالا وىاا  ماان ج الم ذشااةي  ع يااو الاااالا الاااالا؛ 

ْااااَلَح َماار اْسااَتطَْةُ     ىاا  } يداا   [م وأواااع م سااع ع يااو الاااالا أذااره ىااربون ذداارل} إ اْذُ ْساايِن ِه قَاااْ ِمي ٛٛل لد مااو} إ ِإْن أُبِيااُد ِإالخ اإْلِ
ْسِاااُدوا ِه اْلَْبِض بَاْةاااَد [م ذااره عاااز وااال إلاااع عاان اإلذاااار  ذداارل ساااثررنو} إ َواَل  اُ َٕٗٔوَأْاااِ ْ  َواَل  َاتخثِااْل َساااِثيَل اْلُ ْسِاااِديَن    العاااراع} 

[م وأذرب ال وعال أنو ال إ  السار  وال إ  املسادين ذدرل مثينارً حارل بةاض النارجل} إ َوِإَ ا  َااَ  خ َساَةع ِه ِٙ٘إْااَلِحَ ر    العراع} 
ََ احْلَااْرَث َوالنخْاااَل َوال خااُو اَل إُِاا   اْلَسَااا [م وأماار برإلحااارن وإلااع عاان السااار  ذداارل} إ َوَأْحِاااْن  ٕ٘ٓرَ     الثداارة} اْلَْبِض لِيُاْسِاااَد ِذيَ اار َويُاْ  ِاا

ََ َواَل  َاْثااِا اْلَسَااارَ  ِه اْلَْبِض ِإنخ ال خااَو اَل إُِاا   اْلُ ْسِاااِديَن   الدصاا }  [م وبااني ااال وعااال السااربة الةظاايال بااني أىاال َٚٚاَ اار َأْحَاااَن ال خااُو إِلَْياا
 [.ٕٛرِب    :} أَْا ََنَْةُل الخِ يَن آَمُن ا َوَعِ ُ  ا الصخرحِلَرِت َارْلُ ْسِاِديَن ِه اْلَْبِض أَْا ََنَْةُل اْلُ تخِدنَي َارْلُسجخ  اإلاالح وأىل السار  ذدرل} إ

ََ احلَْْرَث َوال ( ٕ٘ٓنخْاَل َوال خُو ال إُِا   اْلَساارَ   لالثدارة/ وأضرع اه اإلذار  إ  املنرذ  ذدرل}إَوِإ ا  َاَ  خ َسةع ِه اْلَْبِض لِيُاْسِاَد ِذي ر َويُاْ ِ 
إيل ىا ا املنارذ } ذدارل}  -عاّز واالّ  -يد ل ابان اريار الطّاربّي ه  ساايه نا ه ا يال}ف اذت اف أىال الّتأويال ه مةاًن اإلذاار  الّا ي أضارذو اه

بان شاري . وقارل بةعا ال} بال مةاًن  لاَ قطال الاّرحال وساسَ  أوي و مر ق نر ذيو مان قطةاو الطّريا م وإذرذتاو الّااثيل ا ار حادث مان الذان  
  مرء املا  ني ... 
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وقااد يااادذل ه اإلذاااار  صيااال املةراااايم و لااَ أّن الة ااال برملةرااااي إذاااار  ه البضم ذ اااال دّصاا  اه وااااسو باااثةض مةااار  اإلذاااار   ون 
َةاْن أَنَاِ  ذواإلذار  ون ل هباال وعارقث ال أشاد الةد بال؛ تخري  لتدمي والون ا قروا الرس ل ا ع اه ع يو وس ال ال من يد ا بر.  بةض.فأ.ه
 ٍَ  }الَ ذَرْاتَاَ ْوَىار ذَاَدارَل َنُااْل َبُسا ُل ال خاِو َاا خع ال خاُو َعَ ْياِو َوَسا خ  ؛أَنخ نَرًسر ِمْن ُعَريْاَنَل َقِدُم ا َعَ ع َبُسا ِل ال خاِو َاا خع ال خاُو َعَ ْياِو َوَسا خاَل اْلَ ِدينَالَ }ف ْبِن َمرِل

ْسااَلاِ  ؛ ذَاَسَة ُا ا َذَصار  ا ؛ِإْن ِشْئُتاْل أَْن خَتُْرُاا ا ِإَ  ِإبِاِل الصخاَدَقِل ذَاَتْشاَربُ ا ِماْن أَْلَثرإِلَار َوأَبْاَ اِنَار َوَسارُق ا  ؛ُُثخ َمارُل ا َع َاع الر َعارِة ذَاَدتَا ُا ُىاْل َواْب َاد وا َعاْن اإْلِ
ََ النخااِىخ َااا خع ال خااُو َعَ ْيااِو َوَساا خاَل ذَاثَاَةااَك ِه أَثَاارِِىالْ ؛ َعَ ْيااِو َوَساا خاَل َ ْوَ  َبُساا ِل ال خااِو َااا خع ال خااُو  َ هِبِاااْل ذَاَدطَااَل أَيْااِديَاُ اْل َوأَْبُاَ ُ اااْل َوَ َااَل  ؛ذَاثَا َااَا َ لِاا ذَااأَُِ

ومةااًن  اال باارلالا ندرىاار وأ ىاا  ماار ذي اار م ومةااًن  اار ؛   خاار أعياان ال(وه بواياال } ل و  [. متساا  ع يااو”   أَْعيُااانَاُ اْل َو َااارََاُ اْل ِه احْلَاارخِة َحااوخ َماار ُ ا
وإااااالح ر ىااا ا ه سااايرة مااان يدطةااا ن الطريااا  أمااارا إع ااارب البض ل شااارح النااا وي(. بااارلراء } ار  ااار حماااارمي ي يااال م وقيااال }  ااار حمةاااًن . 

 وإبىربر  وختريثر ؛ وياة ن ه البض ذار ا واز ىربىر
ذَاَةااْن ا أن ااال ماان انت ااَ احلرماارت أو سااةع إ  اإلذااار  أو بوج ل دتاال واإلبىاارب ذاا ن حااانر و م  اار ع اال إ  زوال؛ اع  اا   أحبتــي فــي اهلل:

رِل ِاثَااارِل ِاَرَماااَل بِيًعااار م َلْعَ َ ااانخ أَقْاَ اًمااار ِماااْن أُمخاااِ  يَاااْأ ُ َن ياَاااْ َا اْلِدَيرَماااِل ِ ََااااَنرٍت أَْم َااا فأَنخاااُو قَااارَل } -اااا ع اه ع ياااو وسااا ال  -ثَاْ بَااارَنم َعاااِن النخاااِىِّ 
ُ اْل م َوَْحْاُن الَ نَاْة َااُل م قَارَل } أََمار ِإناخُ ااْل ذَاَيْجَةُ َ ر ال خُو َعزخ َوَالخ َىَثرًء َمْن ُ بًا م قَرَل ثَاْ بَرُن } يَر َبُس َل اِه م ِاْسُ اْل لََنر م َا ِِّ اْل لَنَ  ر أَْن الَ َنُ  َن ِماناْ

الطااربا  واباان مرااال باااند ل فَ ُ  َىاار.ِاْ ااَدِ ُ اْل م َويَْأُذااُ وَن ِمااَن ال خْيااِل َاَ اار  َْأُذااُ وَن م َوَلِ ااناخُ اْل أَقْاااَ اٌا ِإَ ا َذ َااْ ا حمََرااربِِا اِه انْاتاَ  ِإْذااَ انُُ اْل م َوِماانْ 
 .(اري 

 -اا ع اه ع ياو وسا ال-ت سانل الناى أن ياةع لإلاالح ه البض ال لإلذار  ذي ارم واارء لدد أوا  اإلسالا ع ع ال ما ال عباد اهلل:
بِاِل َثاَلثًار }فَعْن النخِىِّ َا خع ال خُو َعَ ْيِو َوَس خاَل قَارلَ ؛ َةْن َأِب َسِةيٍد اْ ُْدبِيِّ ؛ ذ لَ  ؤاد  ََ  ؛ِإَ ا أَ َاْياَ  َع َاع بَاِعاي ِإبِاٍل ذَانَارِ  يَار بَاِعاَي اإْلِ ذَاِ ْن َأَاربَا

ِْ َثاَلثًاار  ؛ِمااْن َوااْيِ أَْن  ُاْسِااادَ  َوِإالخ ذَرْح ُااْ  َواْشااَربْ  ِْ ُبْاااَترٍن ذَانَاارِ  يَاار َااارِحَ  احْلَاارِئ ََ َوِإالخ َذُ االْ ؛ َوِإَ ا أَ َاْيااَ  َع َااع َحاارِئ  ل أمحااد« ( ذَااِ ْن َأَاربَاا
 .واحلراال واررو( وابن مرال

اارن ع ار بان عثاد   ذداد  اع املخاربني بارنالو والادمرب؛ل لَ أبشادنر اإلساالا إ  الادعرء ل  صا رني بارلت ذي  والاادا  والصاالح ؛ والادعرء ع
 فالةزيز يد ل} ال  ال أا   من ارن ه االحو االح لمل ي دم ال  ال أى َ من ارن ه ىالاو ااالح لمال ي اد اا ع اه ع ياو وسا ال.

 .(بواه أب  نةيال ه ح يل الوليرءل
 واإلفساد التخريبوأشكال صور العنصر الثاني: 

 واإلذار  ه البض ا ب وأش رل وأل ان خمت سل ومتةد ة} تخري لالعتداء وال ن:أيها المسلمو 
   منها: تخريب وتدمير المنشآت العامة:

أو  رااارقل من اارلع ااع الماا ال ا رّااال والةرّماال ساا اء بوالتةاادي  ذاا ن ماان يداا ا باا لَ ماان حاارة املنشاافت الةرماال وإ ااالع الشااجرب واحلاادائ ؛
َر َااازَاُء الخااِ يَن ُإَااربِبُ َن ال خااَو َوَبُساا َلُو شااد ااا ب السااار  واإلذااار  ه البض؛ وقااد ن اال اه هبااؤالء ه ق لااو}إااال  لااَ يةااد ماان أ  مرب  الذ اا ِإَّنخ

نْاَير َوَنُااْل ِه أَْو يُاناْ َوَيْاَةْ َن ِه اْلَْبِض َذَارً ا أَْن يُاَدتاخُ  ا أَْو ُيَص خُث ا أَْو  ُاَدطخَل أَيْاِديِ اْل َوأَْبُاُ ُ ااْل ِماْن ِذااَلٍع  ََ َنُااْل ِذاْزٌي ِه الاد  َساْ ا ِماَن اْلَْبِض َ لِا
 (ٖٖاملرئدة}  ل  اْ َِذرَِة َعَ اٌب َعِظيالٌ 

 :ومنها: قتل النفس التي حرم اهلل
مان قتال باال  -عاز واال-دتل النس  املةص مل من اثرئر ال ن بم ومان اإلذاار  ه البضم  وزوال ىا ه الادنير ومار ذي ار أىا ن عناد اه ذ 

نْاَير أَْىَ ُن َعَ ع ال خِو ِمْن قَاْتِل َبُاٍل ُمْاِ الٍ } »-ا ع اه ع يو وس ال-ما الم يد ل النى     .ل الرتم ي(«َلَزَواُل الد 
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قااد حساا  لااو حدااوم ذدااد  -عااز وااال-لااي  قراااراً ع ااع قتاال نساا  املااا الم باال أيعاار يشاا ل  لااَ املةرىاادم واملاااتأمنم ذاا ن اه  ذااار  الدتاالو 
َمااْن قَاتَااَل نَاْسًااار ُمَةرَىااًدا مَلْ يَاارِْح بَاِئَرااَل »قاارل}  -ااا ع اه ع يااو وساا ال-أن النااى  -بضااي اه عن  اار–رج الثخااربي عاان عثااد اه باان ع اار أذاا

 «.اةَنخِلم َوِإنخ بَِإَ ر لَُي َاُد ِمْن َمِايَِة أَْببَِةنَي َعرًمر
 :ومنها: زعزعة األمن

يط ثاوم ذداريل أنةاال اه ع ي ار بنة اال المانم ذأطة  ار مان اا   وآمان ال مان ذا عم وأن مان ياااةع و يرياده  ذارلمن ه الوطارن مط ا  اال 
 ل تخريااا  والتااادمي صااال ه بال نااار إَّناار ىااا  إبا ةإلزعزعاال المااان إَّنااار يريااد اإلذاااار  ه البضم وأن  ةاااال الس ضااع والشااار باااني عثااار  اهم ذ اار 

 ه ى ه الثال . رهب ننةال  َ احلاد ن ه النة ل نة ل المنم ونة ل االستدراب الإَّنر مح  ال ع ع  لو إلذار  ه البضم وا
 :ومنها: السعي إلى الفرقة وتحزب الناس

واال يادعي لنسااو أناو املصا  م ؛ (ٕٖالاروا} ل  ُال  ِحْزٍب حمَر لَاَدْيِ اْل َذرُِحا نَ ذ ن نظر إ  حرل المل ا ن جيدىر ذرقر وأحزابر وصرعرت؛ وإ
ْصااِ ِ     الثداارة }   ول اان

ُ
ْسِاااَد ِمااَن امل

ُ
إلااع اه عاان السرقاال والتراازبم وأماار اه برالات اار م  لاا لَ[م ٕٕٓا اار قاارل اه  ةاار } إَوال خااُو يَاْة َاااُل امل

يًةااار َواَل } إَواْعَتِصااا ُ -اااال وعاااال-[م ويدااا ل ٙٗوإلاااع عااان االذاااتالع} إَواَل  َانَااارَزُع ا ذَاتَاْسَشاااُ  ا َو َاااْ َىَ  بُِإُ ااااْل   النسااارل }  ا ِ َْثاااِل ال خاااِو صَِ
أمار برالات اار  وإلاع عان االذاتالعم ذنشاار السرقال باني الناارجل بااث  احلََْااِ م أو النخَاااِ م  -عااز واال-[م ذاره ٖٓٔ  َاَسرخقُا ا   آل ع اران}
 ال جيا  نصاروم وإال حا بنر مناو لناو اإلذاار  ذايالتخريا  والتادمي و  م ومن ياةع إ  نشر السرقل بني اجملت ل وياةع إ ذيو ذار  ل  جت ل

   ياةع لإلذار  ه البض.
 التفجيرات المتكررة التي يقوم بها المخربون والهدامون: ومنها: 

ذ اال ناا ل باني السينال والذارى عان  سجاي ه ا اني  وال  باح ضريت ر أبواح البريرء الش داء ىنر وىنرو ه ال م رن مان أباارء املة ا بة؛ 
 ي والتخري  ع ع السر  واجملت ل   دمالتاالعتداء و ل ا ا ؛ أو انيال ا ا ؛ وى ا بال شَ من أبشل وأذطر وأس أ ا ب ا ا ؛ أو اتيث

 ومنها: تخريب وتدمير عقول الشباب:
وُذجِّارت الثدار  إال  وىل ُاسِّار النارجل وأبيدا  الادمرء وقُتال البريارء وُذسارت الا مال بدتال املااتأمننياندامل؛ و لَ بثك ذي ال الذ رب املتطرذل  

 هب ه املسرىيال املن  سل؛ والذ رب املتطرذل املة  سل؟  
 االصطفاف لمواجهة االعتداء والتخريبالعنصر الثالث: 

اإلعاالا الادعرة و   رة الت عيال والنادوات؛ عان طريا  و لَ ب؛ إلذار التخري  والتدمي واو  االعتداء ع ينر أن نصطف صيةر مل اا ل عباد اهلل:
وصيال وسارئل اال صارل  ؛املرئي واملا    واملدروء ومرااز الشثرب والمايرت الدينيل وا ط  والدبوجل واحملرضرات وشث ل املة  مرت الدوليال

أن ار ااال ؛ مااال بيااارن ع اااع املاااات ى ال داااره والاااديين واالات ااارعي واالقتصااار ي والتخريااا  اإلذاااار  واإلبىاااربدع   ضاااي  خمااارطر هبااااحلدي ااال؛ 
وبياارن أن خمرلساال ااارإل لالواماار اإلنياال وملاار ااارء ب تاارب اه عااز وااال وساانل نثيااو ااا ع اه ع يااو وساا الم  ىاايإَّناار  التاادمي والتسجااي والتخرياا 

 ليل ع ع ضةف ال از  الديًن لدى السرساد واملساادم ونا ا ذا ن اإلساالا ية ال ع اع  ن يال و د يال الا از  الاديًن لادى اال أذارا  اجملت ال   لَ
 .السار  واب  رب ارائ واإلبىرب و التخري  و و ي  ن ال از  الديًن ى  ال ى  نل املرء من ُمربسل ح

ولاي ن انادع واملخاربني والعارب بياد مان حدياد ع اع أيادي ىاؤالء؛  واملساادين ذارض عد بارت با عال لإلبىاربيني ا ر جي  ع اع والة المار
-نا ا قارل ع  ارن ؛ ب ال اا بهم والتخريا  نا ٍ  مان أنا ا  الساار  سااد أو يدادا ع اع أيمن الةدارب ىا  ب   اال َماْن ُ َاا ِّل لاو نسااو أن ي

}ف إن اه يااز  برلااا طرن ماار ال يااز  باارلدرآنفم أي}  ناال برلااا طرن باارقرتاع احملااربام أا اار ماار  ناال باارلدرآن؛ لن بةااض الناارجل -بضااي اه عنااو
ل ان ماو ع  ا ا أن ىنارو عد بال مان الاا طرنم اب ادع ام وذارذ ا مان عد بال الاا طرن ضةيف اإل رن ال  ؤثر ذيو زواار الدرآنم وإلاي الدارآن؛ 

 لئال يستن الم أو يعرهبالم أو ينسي ال من الثال م ذ ال درذ ن  لَ  
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آذال االْحاراع  لن ؛نشار وساطيل اإلساالا والس ار ال ساطي ه اإلعاالا ووسارئل اال صارلوالتخريا }  ا لَ من أىال ع امل م اا ل االعتداء
م والتد يااد الع ااعم والتصاارذرت واإلذااار  والدتاال والتخرياا  واإلبىاارب ن ال سااطيل أو الشاا و  عن اار يداا   إ  التطاارع واة اال واالسااتثدا عاا
 ون بؤياال و شااروب و داادير ىاار ئ لة اقاا  الما بم ولاا لَ  ةاار  بةااض اجملت ةاارت اإلسااالميل مان  سشااي ال  اا  والتطاارع ه الاادين بااني  رجت الامل

ني ذ ريااارًم و لاااَ مااان ذاااالل  طثيااا  ُمربسااارت ذرطئااال  جااال الت ااااَ برلااادينم وه ال اقااال ىاااال أبةاااد مااار ي  نااا ن عااان الااادين ااااس ع املاااراىد
ا ااار أن املثتةااادين عااان وساااطيل اإلساااالا ياااا   ن ه حياااراال ماااارلَ وعااارةم مااان ج ال الد ااار ؛  مي احلنياااف  يااان ال ساااطيل واالعتااادالاإلساااال

املشااارعرم ونشااار الااا عر وا ااا عم واساااتثرحل الااادمرء والعاااراض والمااا الم ال صااارذ ال بصاااستني واإلااااراهم وساااسَ الااادمرء والتخريااا  ومصااار مل 
 شر  ني وذطي ني  ر}

 . اة ل بأح را الشريةل اإلسالميل املدربة ه الدرآن والانلم والسي ر الح را الةرمل ال  دت  ا ذرين - ٔ
 . استثرحل  مرئ الم وى ا ظ ال عظيالالت ب  بت سي املخرلسني نال ل ىن ا ل أو شث لم و  - ٕ

ااارون ذي ااار يااانَسُة ال لااا لَ ارنااا   احملرذظااال ع اااع ُعدااا ل النااارجل مااان أىاااالِّ أساااثرب حْسااا  المااان؛ لنخ النااارجل لااا  اساااتدرمْ  عدااا نالم ااااربوا يُس ِّ
اار يُرِضااي ااال ساا ع يثر اا ن ع خ اار يعاار ىالم ذ اا  اسااتدرمْ  ُعداا ل الناارجل السااتدرمْ  حيااراال؛ لإلخ اه ذيسة  نااوم ويتةرخذاا ن ع ااع ماار  ويثَتةِاادون ع خ

ي عاا  اه ذيثتةاادون عنااوم إً ا ىناارو عالقااٌل اثااية بااني احملرذظاال ع ااع عداا ل الناارجل وبااني اسااتدراب الماان عناادىال؛ لن ُماار ياا ى  بااأمن الناارجل 
 .م وعدا ذ    ر بس ال الا ف الصرحلانتشرب املسرىيال ا رطئل حيرل نص : الدرآن والانل

وعالَا اار ال يدتصاار ع ااع ذئااٍل مةينااٍلم وإَّناار يشاا ل صيااَل أذاارا  اجملت اال} شااثربرً والتخرياا  والتاادمي واإلذااار   االعتااداءظاارىرة  إن حاالخ  عبــاد اهلل:
إن قصاار ن ناا   من اار ال يااتال  -وأساارًة و عاارًة ومؤسااارٍت وح  مااًل؛ ذاا  ا ااارن الطثياا  يةطااع املااريض ارعاال مت رم اال حااو يشااسع ماان َسااد و 

ىاا ه الظاارىرة ي اا ن ماال   اار ف اجملت اال ف ياال ذئر ااوم ذ اال ذئاال ناار  وب م وبرات اارل ال واب ير ساال الثنياارنم وإال ا اار ذ اا لَ عااالج  -شااسرؤه 
 قيل}

 ومتى يبلغ البنيان يوماً تماَمه                إذا كنت تبنى وغيرك يهدم
ا ار ع ينار أن نأذا    ومان أاال بنارء عت ةنار؛ لااسينل ؛ْحن ه سسينل واحدة ؛ والبد أن نتعرمن صيةر مان أاال َنارة ىا ه ا أيها المسلمون:

ُ َ ارم َعاِن النخاِىِّ  َاا خع اهُ َعَ ْياِو َوَسا خاَل قَاارَل} ف  ع اع أيادي الةارب ني هبا ه الااسينل؛ وإال ورقا  بناار صيةار ؛ ذةان النا ْةَ ارَن بْاَن َبِشاٍي َبِضاَي ال خااُو َعناْ
رَن الخاِ يَن ِه َأْساَسِ َ ر الَ اِقِل ِذيَ رم َاَ َ ِل قَاْ ٍا اْستَاَ ُ  ا َعَ ع َسِسيَنٍلم ذََأَارَب بَاْةُعُ اْل أَْعاَلَىر َوبَاْةُعُ اْل َأْسَسَ َ رم َذ َ َمَ ُل الَدرئاِِل َعَ ع ُحُدوِ  ال خِو وَ 

َرِء َمر وا َعَ ع َمْن ذَاْ قَاُ اْلم ذَاَدرُل ا} لَاْ  أَنخار َذَرقْانَار ِه نَ 
يًةارم َوِإْن ِإَ ا اْستَاَدْ ا ِمَن امل رُُاا ُىاْل َوَمار أَبَاُ وا َىَ ُ ا ا صَِ ِصايِثَنر َذْرقًار ومََلْ ناُاْؤِ  َماْن ذَاْ قَانَارم ذَاِ ْن يَاتاْ

يًةر ف ل الثخربي (   َأَذُ وا َعَ ع أَْيِديِ اْل ََنَْ ام َوََنَْ ا صَِ
مان حدياد ع اع اال مارتب  بث ادنر أو وطننار أو  يننار أو  إننر إن ذة نر  لَ وأاثرنر متعرمنني متةرونني مت رذ ني يداً واحادة ه العارب بياد

واإلذاار  والتخريا  مددسر نر أو أذارا  عت ةنار أو مؤساار نر ؛ مال نشار  ةارليال اإلساالا الاا رل ؛ ذ ننار  ا  نااتطيل الدعارء ع اع اإلبىارب 
  محني ا ر أبا  لنر  يننر احلنيف   ونةيل آمنني مط ئنني متردين متةرونني مرتاونثين وطننر ؛ ب ل ا به وأش رلو؛ والتدمي 

 الوطن (  الدفاع عن : من أنواع الشهداء ) الشهادة في سبيلرابعالعنصر ال
   -اا ع اه ع ياو وسا ال –ا ي من النرجل يةتدد أن الش ر ة  دتصر ع ع املا ت ه يرببال ال سارب ذداْ م ول ان شا داء أمال ي اد  اهلل:عباد 

 ؛َوَاارِحُ  اْنَاْداِ  ؛َواْلَ رِيا ُ  ؛َواْلَ ْثطُا نُ  ؛اْلَ ْطُة نُ  }الش َ َداُء ََخَْالٌ قرل}   -ا ع اه ع يو وس ال – ا يونم ذسي احلديك املتس  ع يو أن النى
قَارُل ا} َماْن يُاْدتَاُل  ر  َاةُاد وَن الش اَ َداَء ذِايُ اْل؟َما َعِن اْبِن َعثخارجٍلم أَّن النخاِىخ َاا خع ال خاُو َعَ ْياِو َوَسا خاَل قَارَل يَاْ ًمار َلْااَرربِِو}و   .فَوالشخِ يُد ِه َسِثيِل ال خِو 

َر ُمْدِبٍر َشِ يٌدم قَرَل} ِشاِو ِإنخ ُشَ َداَء أُمخِ  ِإَ ْن َلَدِ يٌل} اْلَ ْدتُا ُل ِه َساِثيِل ال خاِو َشاِ يٌدم َواْلَ اْرُء َ ُا ُت َع َاع ِذرَا ِه َسِثيِل ال خِو َارِبرًا ُيَْتِاًثر ُمْدِثال َوياْ
ْسرَتُِسُو الاخُثُل َشِ يٌدم َواْ َارب  َعاْن َ ابختِاِو َشاِ يٌدم ِه َسِثيِل ال خِو َشِ يٌدم َواْلَ ْثطُ ُن َشِ يٌدم َوال ديُا َشِ يٌدم َواْلَ رِيُ  َشِ يٌدم َوالشريُ  َشِ يٌدم َوالخِ ي ياَ 



  (5 ) 

؛  لاباان حثاارن والطااربا  وال ساا  لااو(.فيٌدم َوالنا َسَااارُء يَاْدتُاُ َ اار َولَااُدَىر جَيُر َىاار ِبَاااَربِِه ِإَ  اْةَنخاالِ َوَااارِحُ  اْنَااْدِا َشااِ يٌدم َوَااارِحُ  َ اِت اْةَْنااِ  َشاا ِ 
ى  ارح   اء الثطن. وقيل} ى  ال ي   ت بداء بطنو مط ًدر. وق لو} املرأة دت ت ف ل ش يد.  أي دتا ت ف واملثط ن ا ر يد ل  الن وي } 

 لشرح الن وي(. فإلر مر   مل شيء ع    ذي ر وي منسصل وى  احل لوه بطن ر ولدم ل
وقاد اات ال لنار مان الطارة اةيادة أا ار مان عشارين ذصا ل..  و اار ف ى ا وذصرل الش ر ة أا ر مان ىا ه الااثلم قارل احلارذ  ابان حجار} 

الاا ي يصاايثو الداايءم وماان  اار ى ماان بؤوجل اةثاارل. قاارل ماان ال} ال ااديام والشااري م والاا ي يسرتسااو الاااثلم وا اارب عاان  ابتااوم واملرئااد ه الثراار 
قارل ابان التاني} ىا ه ا  ار ميتارت ذي ار شادة  سعال اه . الن وي} وإَّنر ارن  ى ه امل  رت ش ر ة يتسعال اه  ةار  بااث  شادار وا ارة أمل ار

 ل ذت  الثربي(..ف   ال هبر مرا   الش داءبأن اة  ر دتريًصر ل ن هبال وزير ة ه أا بىال يث   -ا ع اه ع يو وس ال –ع ع أمل ي د 
} فَماْن قُتِاَل ُ وَن مرلِاِو ذ اَ  َشا يٌدم وَماْن   -اا ع اه ع ياو وسا ال –ويدذل ه  لَ الدذر  عن الىل واملارل والا طن ذةان ساةيد بان زياد قارل

َاارَء  فوَعاْن َأِب ُىَريْاارََة قَارَل } ؛َل ُ وَن أىِ ِو ذ َ  َش يٌدفل الرتم ي وحانو(قُِتَل ُ وَن ِ يِنِو ذ َ  َش يٌد م وَمْن قُِتَل ُ وَن َ ِمِو ذ َ  َش يٌد م وَمْن قُتِ 
ََ م قَارَل } أَبَأَيْاَ  يُد َأْذَ  َماريل ؟ قَارَل } ذَاال  ُاْةِطاِو َمرلَاَبُاٌل ِإَ  َبُس ِل ال خِو َا خع ال خُو َعَ ْيِو َوَس خاَل ذَاَدرَل } يَر َبُس َل ال خِو أَبَأَْيَ  ِإْن َارَء َبُاٌل يُرِ 

 ف. ل ما ال (قَاتَاْ ُتُو ؟ قَرَل } ُىَ  ِه النخرِب ِإْن قَر َاَ يِن ؟ قَرَل } قَر ِْ ُو م قَرَل } أَبَأَْيَ  ِإْن قَاتَاَ يِن ؟ قَرَل } ذَأَْنَ  َشِ يٌد م قَرَل } أَبَأَْيَ  ِإْن 
 حراسل ى ا ال طن والدذر  عنو ومحريل منشف و؛ وقد  ارىال الَرُس َل ال خِو َاا خع ويدذل ه  لَ أيعر اةن   املرابط ن ال ين يا رون لي  ال ه

َنرِن اَل دَتَا ُ َ ر النخرُب} َعنْيٌ َبَ ْ  ِمْن َذْشاَيِل ال خاِو ؛ َوَعانْيٌ بَر َا ْ  والرتما ي   حَتْاُرجُل ِه َساِثيِل ال خاِوف ل الطاربا  والثي دايال خُو َعَ ْيِو َوَس خاَل بد لو}ف َعياْ
 .( وحانو

ولاااية ال أن لنيااال أاااار الشااا ر ة شاااروطرًم مااان ىااا ه الشااارو } الصااارب ذ ااال مااان مااارت مااان أاااال التعاااريل والااادذر  عااان الااا طن ذ ااا  شااا يد؛ 
 أو من ذجخر نساو. ؛م ووص  حد ة النرجلامل انل ارل   لوا   وعدا  ؛واالحتارب

ة ذ اارة ذ اال ماارت شاا يًدا؟ أااارب} نةااال ماارت شاا يًدا إ ا مل ي اان عراااي ر وقاد ساائل شاايال اإلسااالا اباان  ي ياال} عاان بااال بااا  الثراار ل تجارب  
برا بااوم وقاارل ه م ضاال آذاار} وماان أبا  ساا  و طرياا  يااات ي ذي اار احت اارل الاااالمل وانااالو وااا  ع يااو ال ااف عاان ساا  ا رم ذاا ن مل ي ااف 

 ذي  ن أعرن ع ع نساو ذال ي  ن ش يًدا. اىا
َواَل حَتَْااَنخ الخاِ يَن قُِت ُا ا ِه َساِثيِل ال خاِو أَْمَ ا ًار ذ ا  مان الشا داء عناد اه؛ إ م حاد ر ويتاا  و ااربوى   معرير ومداذةر عن وطنوذ ن مرت 
ِااااْل يُاْرَزقُااا َن بَاااْل َأْحيَااارٌء عِ  ِماااْن َذْ ِسِ ااااْل َأالخ َذاااْ ٌع َع َاااْيِ اْل َواَل ُىااااْل ذَااارِِحنَي حمَااار آ َااارُىاُل ال خاااُو ِماااْن َذْعاااِ ِو َوَيْاَتْثِشاااُروَن بِرلخاااِ يَن مَلْ يَاْ َرُدااا ا هِبِااااْل  *ْناااَد َبهبِّ

 .(ٓٚٔ- ٜٙٔآل ع ران} ل   َإَْزنُ نَ 
 ناأل اه أن يت  د ش داءنر ب اسل بمحتو؛ وأن يا ن ال السر وجل الع ع من اةنل ؛ وأن ي  ال أى ي ال و وي ال الصرب والا  ان .

 يال  يار ه ادبيه  ادمي  وااةالل  اال مان أبا  بال نار باا ء ذأشا  و بنسااو وب  اياده ه ْحاره ا والة أم بنار مآمنر ه أوطرننر وأا   أئ تنار و  ال  ال
 .السجرب وشر ط ابة ال يل والن رب حس  بال نر وبال  املا  ني من شر الشراب وايد اال  ال  مالدعرء

عت ةنااار م وأىااارن ار نااار م وأ ل عزيزنااارم وَنااا  نااار م ومااازة ءنر م وياااتال أطسرلنااار م وأبااارح  مرءمااان قتااال ان  نااار م وبمااال ناااارال  اااال ع ياااَ ب ااال 
نر م واوتص  حد قنار م وذارة ءنر م وحدر ع  رءم وىتَ أعراضنر م وارا سس رم واستثرح مرلنر و يربنرأبضنر م ون   ع  نر م وأىدب حد قنر 

 صةنر .
    أقم الصالة،،،،  الدعاء،،،،                                                            و

 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية                   
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