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شهداء الوطن الب رار

الخطبة الولى
اْلمد لله الذي كتب للشهداء أعلى اجلنان ،وللمدافعي عن
أوطانم النصر والرضوان ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعي،
وعلى من تبعهم بإحسان إل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعال (:يا أي ها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وات قوا الله

لعلكم ت فلحون)(.)1

أي ها المسلمون :إن الله تـعال اصطفى شهداء الوطن األبـرار،

فالشهادة ف سبيله سبحانه اختيار واصطفاء ،قال عز وجل

(:ولي علم الله الذين آمنوا وي تخذ منكم شهداء)(.)2
( )1آل عمران .200 :
( )2آل عمران .140 :

وإن الشهيد هو من قتل دفاعا عن دينه أو نـفسه أو أهله أو عرضه
أو ماله( ،)1والوطن فيه األهل والعرض والمال ،فالدفاع عنه من
أكرم الطاعات منزلة ،وأرفعها مكانة ،وأكثرها بذال وعطاء،
وأخلدها ذكرا وثـناء ،وقد كان عليه الصالة والسالم أسرع الناس
إل الدفاع عن وطنه ،والذود عن حياضه ،فحي فزع أهل المدينة
ذات ليـلة ،انطلق ناس َنو الصوت ،فـتـلقاهم رسول الله  راجعا،
وقد سبـقهم إل الصوت ،وهو على فـرسه يـقول «:لم ت راعوا ،لم

ت راعوا»( .)2أي ال َتافوا(.)3
وقد ضحى شهداء الوطن األوفياء بياتم دفاعا عن دينهم وأهليهم
ووطنهم ومقدرات بالدهم ،وإنازات شعبهم ،الت تعب ف تقيقها
اآلباء المؤسسون ،فـلّب أبطال الوطن نداء الواجب ،وأدركوا أن
التـقصي ف ِايته والذود عنه من العظائم ،فـبذلوا ف سبيله المهج
والكرائم ،لقد ست غايـتـهم ،وعال هدفـهم ،ورغبوا فيما أعده هلم

ربـهم ،قال تـعال (:والذين قتلوا في سبيل الله ف لن يضل
( )1مرقاة املفاتيح .82/7 :
( )2متفق عليه.
( )3عمدة القاري .187/14 :
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أعمالهم* سي هديهم ويصلح بالهم* ويدخلهم الجنة عرف ها

لهم)( .)1أي :لن يذهب أجورهم ،بل يكثـرها ويـنميها ويضاعفها،
ويصلح باهلم :أي أمرهم وشأنـهم( .)2ويدخلهم اجلنة الت وصفها
هلم ،ووعدهم با ( ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بب يعكم

الذي باي عتم به وذلك هو الفوز العظيم)( .)3فـيا لفوزهم ،ربت
تارتـهم ،أعطاهم فأجزل هلم العطاء ،ونـقلهم من دار الفناء إل دار
اللود والبـقاء ،قال تـعال (:ولدار اْلخرة خي ر ولنعم دار

المتقين* جنات عدن يدخلون ها تجري من تحتها الن هار لهم

فيها ما يشاءون)( .)4يـهنـؤون فيها ويـنـعمون « أرواحهم في جوف
طير خضر ،لها ق ناديل معلقة بالعرش ،تسرح من الجنة حيث

شاءت ،ثم تأوي إلى تلك القناديل ،فاطلع إليهم رب هم
اطَلعة» .فـقال هلم سبحانه «:هل تشت هون شيئا؟ قالوا :أي

شيء نشتهي ،ونحن نسرح من الجنة حيث شئ نا .ف فعل ذلك
(ُ )1ممد .6 – 4 :
( )2تفسي ابن كثي .)283/7( :
( )3التوبة .111 :
( )4النحل .31 - 30 :
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بهم ثَلث مرات ،ف لما رأوا أن هم لن ي ت ركوا من أن يسألوا،

قالوا :يا رب ،نريد أن ت رد أرواحنا في أجسادنا حتى ن قتل في
سبيلك مرة أخرى ،ف لما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا»(.)1

نـعم يا عباد الله إن شهداء الوطن ( أحياء عند ربهم ي رزقون*

فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم ي لحقوا
بهم من خلفهم أّل خوف عليهم وّل هم يحزنون* يستبشرون
بنعمة من الله وفضل وأن الله ّل يضيع أجر المؤمنين)(.)2
ويكتب هلم أعماهلم الصاْلة الت كانوا عليـها ف حياتم ،فال

يـنـقطع اليـر عنـهم؛ قال رسول الله  «: من مات مرابطا في

سبيل الله أجرى عليه أجر عمله الصالح الذي كان ي عمل،
وأجرى عليه رزقه ،وأمن من الفتان ،وب عثه الله ي وم القيامة آمنا

من الفزع»( .)3وال َسه النار أبدا ،قال النب ّ «: ل يجتمع
غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم»(.)4
فكل من كان حارسا لوطنه ،ساهرا على سالمة شعبه؛ فإن النار

( )1مسلم .1887 :
( )2آل عمران.171 – 169 :
( )3ابن ماجه .2767 :
( )4الرتمذي  ،1633 :والنسائي ،3108 :وأِد  ، 7480 :وابن ماجه  ،2774 :واللفظ له.
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ال َسه ،كذلك قال رسول الله  «: عي نان ّل تمسهما النار:
عين بكت من خشية الله ،وعين باتت تحرس في سبيل

الله»( .)1وف ذلك بـيان لعظيم دورهم ،وجليل عملهم ،ولشهداء

الوطن منا خالص الدعاء.
فاللهم ارِهم ،وارفع مقامهم ،وأعل منزلتـهم ،وأكرم نـزهلم ،ووفـقنا
ْجيعا لطاعتك وطاعة رسولك ُممد  وطاعة من أمرتـنا بطاعته،
عمال بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي المر منكم)(.)2
نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1الرتمذي .1639 :
( )2النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وأصحابه أْجعي،
وعلى التابعي هلم بإحسان إل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أي ها المسلمون :لقد أدى شهداء الوطن ما عليهم ،وافـتدوا
وطنـهم بأرواحهم الطاهرة ،وصانوا تـرابه بدمائهم الزكية ،وأثـبتوا أن
حب الدين والوطن أغلى من الدنـيا وما فيها ،وأصبحوا قدوة حسنة
لمن بـعدهم ،فـهم مصابيح تضيء للجيال طريق البذل والعطاء،
وتسد هلم عظمة التضحية وروعة الفداء ،كيف ال وقد قال

الشاعر( :)1يجود بالن فس إن ضن الجواد بها
والجود بالن فس أقصى غاية الجود

وإن القيادة اْلكيمة تـقدر عاليا تضحيات شهداء الوطن ،فأسست
مكتب شؤون أسر الشهداء ،وخصصت يـوما للشهيد ،وهو يـوم
( )1هو مسلم بن الوليد ْ .جهرة األمثال .91/1
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الثالثي من نوفمب من كل عام؛ ليصبح يـوما مشهودا ف تاريخ
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،خالدا ف ذاكرتا ،وهو رد
للجميل ،ليـعبـر اجلميع عن تـقديرهم للشهداء ،الذين بذلوا دماءهم
الزكية ،وأرواحهم الطاهرة ف سبيله وهم مرابطون ثابتون ،قال رسول
الله  «: رباط ي وم في سبيل الله خي ر من الدن يا وما

علي ها»(.)1

هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعال (:إن الله ومَلئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)2وقال رسول الله  «: من صلى

علي صَلة صلى الله عليه بها عشرا»(.)3
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أْجعي ،وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.

( )1البخاري . 2892 :
( )2األحزاب . 56 :
( )3مسلم .384 :
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اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاتم وآباءهم وزوجاتم وأهليهم ْجيعا جزاء
الصابرين يا سيع الدعاء .اللهم انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين
تالفوا على رد اْلق إل أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم.
اللهم انشر االستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعاَل أْجعي.
اللهم زد اإلمارات بـهجة وْجاال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الراِي.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،وأنعم عليه بالصحة ،وألبسه ث وب
العافية ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده المين لما تحبه وت رضاه،

وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم
ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين

ان ت قلوا إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،

وأفض عليهم من خيرك ورضوانك.
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اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خي راتها ،وأدم علي ها المن والمان يا رب العالمين(.)1
اللهم اسقنا الغيث وال تعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا ،اللهم اسقنا من بـركات السماء ،وأنبت لنا من
بـركات األرض.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.

( )1يكررها الخطيب مرتين.
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 من مسؤولية الخطيب : .1اْلضور إل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على الطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة للذان املوحد وأنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .6التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .7منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى االتصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم ( ،)2828وعلى
اإلمام إبالغ الفرع بأية حالة تسول.
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إمييل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةwww.awqaf.ae
وذلك من خالل اقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف
الطب الت ألقيت.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الديِن ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية،
واْلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرسي بالدولة باللغات (العربية  ،واإلنليزية  ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرسية
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