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والســام على ســيدنا  والصاة  العالمين  رب 

ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ففي يوم الشهيد )30 من نوفمبر( نرفع أسمى آيات 

العزِّ والمجد، والفخر والرفعة والرقي إلى مقام صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان، رئيس دولة 

اإلمارات العربية المتحدة حفظه اهلل، وصاحب الســمو 

الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبــي رعاه اهلل، وصاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيــان، ولي عهد 

أبوظبي، نائــب القائد األعلى للقوات المســلحة حفظه 

اهلل، وإخوانهم أصحاب الســمو أعضاء المجلس األعلى 

لاتحاد، حّكام اإلمارات، حفظهم اهلل.
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الواجب نداء  لبوا  الوطن  شهداء 

ودعت اإلمــارات كوكبة من فرســانها األبطــال، الذين 

ارتقت أرواحهــم إلى ربهــم، وهم يدافعون عــن وطنهم، 

وينصــرون المظلوميــن مــن أشــقَّائهم، ويعيــدون األمل 

إلخوانهم العرب، فالشــهداء َفخٌر على صدورنا، وتكريمهم 

ـْوا نداء الواجب، وبذلــوا أَْرَواَحُهم، رافعين  عزة لوطننا، َلبَـّ

راية الوطن، متحلِّين بالشجاعة، والعزيمة، متمسكين بحبل 

اهلل المتين، راجيــن الجزاء العظيم، قــال 4: ﴿ ې ې 

ې ې ى ى ائ ﴾ ]آل  عمران: 140[.

فهنيئــًا لقيادتنــا الكريمة هــذا الجود والعطــاء، وهنيئًا 

لشهدائنا األطهار، الذين ارتقوا إلى منازل األبرار، وليستبشر 

أهالي الشهداء، بمقام أبنائهم، وليضعوا أوسمة الفخر والعز 

على صدورهم، وليتحلوا بالصبر على فراقهم، فإن المؤمن 

صبور عنــد االبتاء، يرضى بالقدر والقضــاء، ويعلم أن ما 

أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. 

باألرواح نفديك يا وطن

الوطن من المقدســـات لدى كل إنسان، يدافع عنه بكل 

ما أوتي من قــوة وجهد، ولو كلفه ذلك حياته، وقد أقســم 

شــهداء الوطن منــذ نعومــة أظفارهــم أن يفــدوا وطنهم 

بأرواحهم، ولم ينســوا نشــيدهم الوطني وهم يرددونه كل 

صباح )باألرواح نفديك يا  وطن(.

نعم فإن التضحيــة والفداء مبدأ من المبادئ اإلنســانية، 

وخلق من األخاق اإلسامية التي حث عليها القرآن الكريم 

وأكدت عليها السنة النبوية.

وإنَّ األمم ال تقــوم إالَّ بتضحيــة أبنائهــا، فبهم ُتحفظ 

المكتسبات، وُتصان األوطان والمجتمعات، يجودون بأغلى 

ما يملكــون، وإلى تلبيــة الواجب يتســابقون، فتضحياتهم 

أوسمة شــرف، وبطوالتهم تيجان فخر، ودماؤهم مداد نور 

وضياء، تســطر األمجاد، وتورث العز لألجيــال، ذكراهم في 

القلوب عامرة، وفي وجدان الوطن حاضرة، فالتاريخ ال ينسى 
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بطوالت الشجعان، الـذيـــن تربـــوا على الفداء والتضحية، 

حتى جادوا بأرواحهــم الطاهرة الزكية، فنالــوا الكرامة من 

ربِّ البريــة، قــال 4: ﴿ جب حب خب مب ىب يب جت 

حت خت مت ىت يت جث مث ﴾ ]آل  عمران: 157[.

فما أعظــم اآلباء واألمهات الذين غرســوا فــي أبنائهم 

وا  معاني التضحية والفداء، فالتحقوا بالقوات المسلحة، فبرُّ

بقســمهم، وفدوا وطنهم بأرواحهم، وصدق فيهم قوله 4 :  

ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]األحزاب: 23[. 

َيْرَفُعوا ُرُؤوَسُهْم  أَْن  ــَهَداِء  َفُحقَّ أِلََهالِي الشُّ

تِِهْم،  ُموُه لَِوَطنِِهْم َوأُمَّ وا بَِمــا َقدَّ َفْخرًا، َوأَْن َيْعَتزُّ

ُموا رَِجاالً أَْبَطاالً ُيْحَتــَذى بِِهْم، َوُقْدَوًة لَِمْن  َقدَّ

َيأْتِي مِْن َبْعدِهِْم.

منزلة الشهداء األبرار

ُيْغَفُر  ِستُّ ِخَصالٍ:  عِْنَد اهللِ  ِهيدِ  »لِلشَّ قال رسول اهلل ژ : 

مِْن  َوُيَجاُر  ةِ،  الَجنَّ مِــَن  َمْقَعَدُه  َوَيَرى  َدْفَعٍة،  لِ  أَوَّ فِــي  َلُه 

َرأِْسِه  َعَلى  َوُيوَضُع  األَْكَبرِ،  الَفَزعِ  مَِن  َوَيأَْمُن  الَقْبرِ  َعَذابِ 

ُج  ْنَيا َوَما فِيَها، َوُيَزوَّ مِْنَها َخْيٌر مَِن الدُّ َتاُج الَوَقارِ، الَياُقوَتةُ 

فِي  ُع  َوُيَشــفَّ الِعينِ،  الُحورِ  مَِن  َزْوَجــًة  َوَســْبِعيَن  اْثَنَتْينِ 

.]1663 ]الترمذي:  أََقارِبِِه«  مِْن  َسْبِعيَن 

ٻ  ٻ  ٻ  قال 8 : ﴿ ٱ  فالشهداء أحياء عند ربهم: 

]البقرة: 154[. ٺ ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ 

ِهيُد  الشَّ َيجُِد  »َما  اهلل ژ :  َرُسوُل  َقاَل  الروح:  نزع  في  يتألَّم  ال  الشهيد 

.]1668 ]الترمذي:  الَقْرَصةِ«  َمسِّ  مِْن  أََحُدُكْم  َيجُِد  َكَما  ِإالَّ  الَقْتلِ  َمسِّ  مِْن 

اهللِ ژ :  َرُسوُل  َقاَل  بيته:  أهل  من  ســبعين  في  ُيَشفَُّع  الشهيد 

.]2522 ]أبوداود:  َبْيتِِه«  أَْهلِ  مِْن  َسْبِعيَن  فِي  ِهيُد  الشَّ ُع  »ُيَشفَّ



دعـــاء

اللَُّهمَّ ارحم شــهداء الوطن األبرار، وأنزلهم منازل األخيار، واغفر 

لهم، وأكرم نزلهم، واجعل الجنة مستقرهم مع الذين أنعمت عليهم من 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

اللَُّهمَّ اجـــِز خيَر الجـــزاء أمهـــات الشهداء وآباءهم وزوجاتهم 

وأهليهم جميعًا.

د رميهم، وافتح  اللَُّهمَّ انصر جنود اإلمارات وقواتها المسلَّحة، وسدِّ

هم بقوتــك، وأيدهم بتأييدك،  لهم األبــواب، وذلِّل لهم الصعاب، وقوِّ

وتولَّهم بعنايتك، واحفظهم بحفظك، وأنت خير الحافظين.

اللَُّهمَّ وفِّق وليَّ أمرنا الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه لما 

تحبه وترضاه، وأيــد ولي عهده األمين وإخوانــه حكام اإلمارات، 

وأدم على دولة اإلمارات العربية المتحدة نعمة األمن واألمان.

ــيَخ راشَد، وشــيوخ اإلمارات  ــْيَخ َزايَِد، والشَّ اللَُّهمَّ ارَحمِ الشَّ

المؤسسين الذين انتقلوا إلى رحمتك، رحمة واسعة، فاللَُّهمَّ أَْنِزْلُهم 

ُمْنَزالً ُمَباَرًكا، وأَفِْض َعَلْيِهم ِمْن َرَحَماتَِك َوَبَرَكاتَِك، َواْجَعْل َما 

اِحِميَن. موا فِي ِميَزانِ َحَسَناتِِهم َيا أَْرَحَم الرَّ َقدَّ

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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