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حق الىطن والشهادة يف سبيله

دؾِقلٔ ماظؾَّهِم
احلؿد مهلل مرب ماظعادلني ،ماظؼائل ميف مطؿابه ماظعزؼز:م{وَظَا متَؼُوظُوا مظِؿَنِ مؼُ ْؼؿَلُ مصِي م َ
حقَاءْ موََظؽِنِ مظَا متَشِعُرُونَ} ،موأَذفدُ مأنِ مالَ مإظهَ مإٔالَّ ماهللُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُ ،موأََذفدُم
أَعِوَاتْ مبَلِ مأَ ِ
دأَلَ ماظؾَّهَ ماظشٖفَادَةَ مبِصِدِقٕ ،مبَؾَّغَهُ ماظؾَّهُم
أنٖ مدقدَغا موغؾقٖـا معُقَؿٓدّا مسَؾدُه موردوظه ،ماظؼائل:م(عَنِ م َ
َعـَازٔلَ ماظشٗفَدَاءِ ،م َوإٔنِ معَاتَ م َسؾَى مصِرَاذِهِ) ،ماظؾَّفُمٖ مصَلِّ مودؾِّمِ موبارٔكْ مسؾَقهِ ،موسؾَى مآظِهِ موصقؾِهِ،م
وعَنِمَتؾِعَفُمِمبإحلانٕمإظَىمؼومٔماظدِّؼنٔ،موبعد :م
مصإن ماظشفادة ميف مدؾقل ماهلل م(سز موجل)متظل معؿػرِّدة مسن مشريػا معن مادلؽارم موادلعاظيم
اظيت مؼـاهلا مأػل ماظطاسات؛ مذظك مأغه مال مجيود مبـػله مإال مسظقم ،مؼعؾم مأغه مؼؼدم مسؾى مسؿلم
سظقم ،مؼلؿقق مأن مؼضقي محبقاته مِّجؾه ،موظِعِظم مأعر ماظشفادة موسؾو مضدرػا موعـزظؿفا مطاغتم
عؼاعّا مال مؼؾؾغه مطُلٗ مأحد؛ مإذ مػي ماجؿؾاء مواصطػاء معن ماهلل متعاىل ،محقث مؼؼول مدؾقاغه:م
{وَِظقَ ِعؾَمَماظؾَّهُماظَّذِؼنَمآ َعـُوام َوؼَؿٖكِذَم ِع ِـؽُمِمذُفَدَاءَموَاظؾَّهُمظَامؼُقِبٗماظظَّاظِؿِنيَ} .م
وال مذك مأن مػـاك مصرضًا مطؾريّا مبني ماظشفادة معن مأجل ماحلق ،موادلوت معن مأجل ماظؾارل؛م
صاظشفقدماحلقمػومعنمسرفماحلق،موأخؾصمظه،موضقٖىمعنمأجؾه،موبذلمروحهميفمدؾقلم
دؼـه ،مويفمدؾقلمورـه م،مويفمدؾقلمسرضه موعاظهموطراعؿهم ،مصؼدمجَاءَمرَجُلْ مإٔظَىمرَدُولٔماظؾَّهِم
(صَؾَّى ماهللُ م َس َؾقِهِ موَدَؾَّمَ) ،مصَؼَالَ:مؼَا مرَدُولَ ماظؾَّهِ ،مأَ َر َأؼِتَ مإٔنِ مجَاءَ مرَجُلْ مؼُرٔؼدُ مأَخِذَ معَاظِي؟ مضَالَ:م
( َصؾَا متُعِطِهِ معَاظَكَ) ،مضَالَ :مأَ َرأَؼِتَ مإٔنِ مضَاَت َؾـِي؟ مضَالَ :م(ضَا ِتؾْهُ) ،مضَالَ :مأَ َر َأؼِتَ مإٔنِ م َضؿَ َؾـِي؟ مضَالَ:م
(صََأغِتَمذَفٔقدْ)،مضَالَم:مأَ َر َأؼِتَمإٔنِم َضَؿ ْؾؿُهُ؟مضَالَ:م(ػُوَمصِيماظـٖارٔ).م م
إن ماظشفقد ماحلق مػو معن معات مدصاسّا مسن مأرضه ،موسرضه ،موورـه ،موعاظه،حقث مؼؼولم
ػؾِهِ ،مأَوِ مدُونَم
غؾقـا م(صَؾَّى ماهللُ م َس َؾقِهِ موَدَؾَّمَ):م(عَنِ م ُضؿِلَ مدُونَ معَاظِهِ مصَفُوَ مذَفٔقدْ ،موَعَنِ م ُضؿِلَ مدُونَ مأَ ِ
دَعِهِ،مأَوِمدُونَمدِؼـِهِ،مصَفُوَمذَفٔقدْ) .م
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وضدمأسدماهللمدؾقاغهمظؾشفداءمأرصعمادلـازل،موأسؾىماظدرجات؛مصفمميفمصقؾةماِّغؾقاءم
واظصدؼؼني مواظصاحلني ،محقث مؼؼول متعاىل:م{وَعَنِ مؼُطِعٔ ماظؾَّهَ موَاظرٖدُولَ مصَأُوَظؽِكَ معَعَ ماظَّذِؼنَم
َأغِعَمَ ماظؾَّهُ م َس َؾقِفٔمِ معِنَ ماظ ٖـؾِقِّنيَ موَاظصِّدِّؼؼِنيَ موَاظشٗفَدَاءِ موَاظصٖاظِقِنيَ موَحَلُنَ مأُوَظؽِكَ مرَصِقؼًا} م،م
وؼؼول مدؾقاغه م:م{وَاظشٗفَدَاءُ م ِسـِدَ مرَبِّفٔمِ مظَفُمِ مأَجِرُػُمِ م َوغُورُػُمِ م} ،موال مأدلٖ مسؾى مسظم معـزظةم
اظشفادةمعنمأنماظـيبم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)ممتـاػامعراتمسدؼدة،محقثمؼؼولم(صؾىماهللم
حقَا ،مثُمٖ مأُ ْضؿَلُ ،مثُمٖم
سؾقه مودؾم):م(وَاظَّذِي مغَػْلِي م ِبقَدِهِ مظَوَدِدِتُ مأَغِّي مأُ ْضؿَلُ مصِي مدَؾِقلٔ ماهللِ ،مثُمٖ مأُ ِ
فـٖةَم
حقَا ،مثُمٖ مأُ ْضؿَلُ) ،موؼؼول م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم):مم(عَا مأَحَدْ مؼَدِخُلُ ماظْ َ
حقَا ،مثُمٖ مأُ ْضؿَلُ ،مثُمٖ مأُ ِ
أُ ِ
ذيِءٍمإٔالَّماظشٖفٔقدُ،مَؼؿَؿَـٖىمأَنِمؼَرِجِعَمإٔظَىم
د ِغقَاموَظَهُمعَام َسؾَىماَِّرِضٔمعِنِم َ
ؼُقِبٗمأَنِمؼَرِجِعَمإٔظَىماظ ٗ
د ِغقَا،م َصقُ ْؼؿَلَمسَشِرَمعَرٖاتٍ؛مظِؿَامؼَرَىمعِنَماْظؽَرَاعَةِ) .م
اظ ٗ
وظؼد مبشٖرَ مغؾقـا م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)مأدر ماظشفداء مبادلـزظة ماظعظقؿة مظذوؼفم مسـد ماهللم
تعاىل ،موعطؿؽـّا مغػودفم موضؾوبفم ،موعن مذظك مبشارة مغؾقـا م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مظلقدغام
جابر مبِن م َسؾِدِ ماظؾَّهِ م(رضي ماهلل مسـفؿا)ممبـزظة مأبقه ميف ماجلـة مبعد مادؿشفاده ،محقث مضال مظهم
(صَؾَّى ماظؾَّهُ م َس َؾقِهِ موَدَؾَّمَ):م(أَ َصؾَا م ُأبَشِّرُكَ مبِؿَا مظَ ِؼيَ ماظؾَّهُ مبِهِ م َأبَاكَ؟) ،مضَالَ:مَبؾَى مؼَا مرَدُولَ ماظؾَّهِ ،مضَالَ:م
حقَا م َأبَاكَ م َصؽَؾَّؿَهُ مطِػَاحّا)م -مأي:معواجفةً م-م
(عَا مطَؾَّمَ ماظؾَّهُ مأَحَدّا مضَطُّ مإٔظَّا معِنِ موَرَاءِ محِفَابٍ ،موَأَ ِ
صَؼَالَ:م(ؼَام َسؾِدِيمتَؿَنٖم َس َؾيٖمأُسِطِكَ)،مضَالَ:مؼَامرَبِّمتُقِقِقـِي،مصَأُ ْضؿَلَمصِقكَمثَا ِغقَةً،مضَالَماظرٖبٗم(سَزٖم
دؾَقَمعِـِّيم َأغٖفُمِمإَٔظقِفَامظَامؼُرِجَعُونَ) .م
وَجَلٖ):م( ٔإغٖهُمضَدِم َ
َد ُثـِي مسَنِم
وحني مضاظت مأُمٗ محَا ٔرثَةَ مبِنٔ مدُرَاضَةَ مظردول ماهلل م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم):مأَظَا متُق ِّ
جؿَفَدِتُ م َس َؾقِهِ مصِي ماْظ ُؾؽَاءِ م -موَطَانَم
صؾَرِتُ ،موَإٔنِ مطَانَ م َشقِرَ مذَظِكَ ما ِ
فـٖةِ م َ
حَا ٔرثَةَ ،مصَإٔنِ مطَانَ مصِي ماظْ َ
فـٖةِ ،م َوإٔنٖم
جـَانْ مصِي ماظْ َ
ُضؿِلَ مؼَوِمَ مبَدِرٕ م -مضَالَ مهلا م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم):م(ؼَا مأُمٖ محَا ٔرثَةَ ،مإٔغٖفَا م ِ
ا ِبـَكِمأَصَابَماظْػِرِدَوِسَماظْأَسِؾَى).م م
*** م

( )3م

ممممماحلؿد مهلل مرب ماظعادلني ،مواظصالة مواظلالم مسؾى مخامت ماِّغؾقاء موادلردؾني ،مدقدغام
حمؿدم(صؾىماهللمسؾقهمودؾمم)،موسؾىمآظهموصقؾهمأمجعني .م
إذا مطان مذفداؤغا ماِّبطال مضد مضقوا ميف مدؾقل مورـفم مبأرواحفم مودعائفم موأغػلفم م،م
صإنمظؾورنمسؾىمطلمعـامحؼًّامؼـؾغيماظوصاءمبهم،موعنمأػممحؼوقماظورن:محلنماظوالءمظهم،م
واالغؿؿاء مإظقه م ،مواالسؿزاز مبه م ،مواحلػاز مسؾقه م ،موشل مؼد ماظعابـني موادلػلدؼن مسـه م ،موإتؼانم
اظعؿل مواالجؿفاد مصقه م ،موبذل ماظودع مظرصع مراؼؿه مساظقة ميف ماحملاصل ماظدوظقة م ،معن مخاللم
إتؼان مطل معا مؼُـلب مإظقه مأو مخيرج معـه م ،مزراسة مأو مجتارة مأو مصـاسة مأو مسؾؿّا مأو مثؼاصة م ،محبقثم
ؼصؾّّ مطل معوارن مسـواغّا مسظقؿّا مظؾؾده مودػريّا مظه م ،مدواء ممبا مؼـؿج ميف ماظداخل مأو ممبام
ؼصدٓره مأو مميـٓؾه ميف ماخلارج م ،موطل معـا مسؾى مثغر معن مثغور ماظورن م ،مصؾقعؿل مطل معـا مسؾىم
اظوصاء مبواجؾه مجتاه مورـه مرؾقؾّا مطان مأم مععؾؿّا م ،مزارسّا مطان مأم مصاغعّا م ،مصاظورن مظؽل مأبـائهم
وػومبفمممجقعّا.م م
اللهن ارحن شهداءنا ،وبلغنا هنازل الشهداء ،واحفظ هصرنا ،وسائر بالد العاملني.

