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الشهيد احلق وملحمة العبور العظيمة

11من ذي احلجة 1341هـ املوافق  2من أكتوبر 2112م
أو ًال  :العناصر:
 -1اإلميان باهلل تعاىل وبركة "اهلل أكرب".
 -2كرامة الشهيد عند ربه.
 -4رسالة إىل املتخاذلني.
 -3العزمية الصلبة واإلرادة القوية.
ثانيًا :األدلة:
األدلة من القرآن:

كنْ ال
اللهِ أَمْوَاتٌ َبلْ أَحْيَاءٌ وَلَ ِ
ل َّ
 -1يقول اهلل تعاىل { :وَلَا تَقُولُوا لِ َمنْ يُقَْتلُ فِي سَبِي ِ
تَشْعُرُونَ}[البقرة]123:
اللهِ أَمْوَاتًا َبلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
 -2ويقول تعاىل  {:وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ َّ
اللهُ ِمنْ فَضْ ِلهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ ِمنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ
فَرِحِنيَ بِمَا آتَاهُمُ َّ
م يَحْزَنُونَ}[آل عمران]171 -111 :
عَلَيْهِمْ وَلَا هُ ْ
ج مُشَيَّدَةٍ}[النساء.]77:
م الْمَوْتُ وَلَوْ ُكنْتُمْ فِي بُرُو ٍ
 -4ويقول تعاىل{:أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُ ُ
 -3ويقول تعاىل {:يَا أَيُُّهَا الَُّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا ال ُّلَهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبُِّتْ أَقْدَامَكُمْ}[حممد . ]7:
 -2ويقول تعاىل { :وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِنيَ *إِنَُّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَُّ جُنْدَنَا
م الْغَالِبُونَ }[الصافات . ]171،174 :
لَهُ ُ
ع الصَُّابِرِينَ} [البقرة.]231
ن ال ُّلَهِ وَال ُّلَهُ مَ َ
 -1ويقول تعاىل{:كَمْ ِمنْ فِئَةٍ قَلِي َلةٍ غَلَبَتْ فَِئةً كَثِريَ ًة ِبِإذْ ِ

األدلة من السنة :

 -1عن أبي هريرة (رضي اهلل عنه) قال :سَمِعْتُ النَّبِيَّ (صلى اهلل عليه وسلم) يَقُولُ « :وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ  ،لَوْالَ أَنَّ رِجَاالً ِمنَ املُؤْمِنِنيَ الَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ؛ أنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي  ،وَالَ أَجِدُ مَا
اللهِ  ،وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  ،لَوَدِدتُّ أَنِّي
ل َّ
ِيةٍ تَغْزُو فِي سَبِي ِ
أَحْمِلُهُمْ عَلَ ْيهِ  ،مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَر َّ
ُم أُقَْتلُ » [أخرَّجه مسلمٌ] .
ُم أَحْيَا ث َّ
ُم أُقَْتلُ ،ث َّ
ُم أَحْيَا ث َّ
ُم أُقَْتلُ  ،ث َّ
ُم أَحْيَا ث َّ
اللهِ  ،ث َّ
أُقَْتلُ فِي سَبِيلِ َّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )  " :مَا يَجِدُ
 -2و َعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي اهلل عنه) قَالَ  :قَالَ رَسُولُ اهللِ (صَلَّى َّ
صةِ " (سنن التزمذي).
ل إِالَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ِمنْ مَسِّ القَرْ َ
الشَّهِيدُ ِمنْ مَسِّ القَ ْت ِ

()2
دهِ
-4و َعنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ( رضي اهلل عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى اهلل عليه وسلم) قَالَ  « :وَالَّذِى نَفْسِى بِيَ ِ
حهُ يَثْعَبُ دَمًا
جرْ ُ
َاللهُ أَعْلَمُ بِ َمنْ يُكْلَمُ فِى سَبِي ِلهِ إِالَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَا َمةِ وَ ُ
اللهِ و َّ
الَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِى سَبِيلِ َّ
ح الْمِسْكِ »[ .رَوَا ُه الْبُخَارِىُّ ومُسْلِمٌ ] .
ن الدَّ ِم  ،وَالرِّيحُ رِي ُ
ن لَوْ ُ
اللَّوْ ُ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) « :لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اهللِ
 -3و َعنِ الْمِقْدَامِ ْبنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ (صَلَّى َّ
َولِ دَفْ َعةٍ ،وَيَرَى مَقْعَدَهُ ِمنَ اجلَ َّنةِ ،وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ،وََيمْ َمنُ ِمنَ الفَزَ ِ
سِتُّ خِصَالٍ :يُغْفَرُ َلهُ فِي أ َّ
َوجُ اثْنَتَ ْينِ وَسَبْعِنيَ
األَكْبَرِ ،وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ ،اليَاقُوَتةُ مِنْهَا خَيْرٌ ِمنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ،وَيُز َّ
ن أَقَارِبِه» [سنن الرتمذي].
ن احلُو ِر العِنيِ ،وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِنيَ ِم ْ
جةً ِم َ
زَوْ َ
ثالثا :املوضوع:
حتتفل مصرنا احلبيبة يف هذه األيام بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر العاشر من
رمضان  ،هذه امللحمة الكربى اليت جتلى فيها معدن اجلندي املصري بإميانه باهلل عز وجل وثقته
يف نصر اهلل تعاىل له ،وصدقه مع نفسه ،وقوة عزميته وإرادته يف حتقيق هدفه ومراده ،فحني تكون
األهداف سامية ،واملقاصد شريفة ،والغايات نبيلة؛ فإن التضحيات ال بد أن تكون غالية ونفيسة
وجليلة ،وليس أغلى وال أنفَسَ وال أجَلَّ من التضحية بالنفس طلباً للشهادة يف سبيل اهلل تعاىل،
وذلك حني يبذل املرء روحه دفاعا عن دينه ،وأرضه ،وعِرضه ،وذودًا عن حِياض وطنه ،وهذا ما
حناول أن نستلهمه اليوم وحنن نتذكر  -والذكرى تنفع املؤمنني  -ما أكرم اهلل به مصرَ ورجاهلا
األبطال يف معركة الكرامة والعزة؛ معركة العبور يف العاشر من رمضان ،السادس من أكتوبر منذ
اثنني وأربعني عاما  ،تلك امللحمة العظيمة اليت سطَّر من خالهلا أبطالُ مصر ومحاتُها األبرار أرو
البطوالت ،وأندر املواقف  ،ولنا مع تلك الذكرى اجلليلة املَهيبة دروس وعرب  ،منها :
اإلميان باهلل تعاىل وبركة " اهلل أكرب":
إن إميان املصريني باهلل عز وجل منحهم الصالبة واإلصرار يف مواجهة عدوهم وجعل كلمة
السر يف تلك امللحمة -صيحة "اهلل أكرب" ،-تنطلق من أعماق كل جندي مقاتل كان ينتظر هذه
اللحظة ليسرتد كرامة وطنه وأمته؛ تلك الصيحة اليت أنطق اهلل بها الصائمني وقد بات من اليقني يف
قلوبهم أن اهلل أكربُ من كل كبري؛ فمخذوا باألسباب أحسن ما يكون األخذ بها ،وأعدوا لعدوهم ما
استطاعوا من وسائل القوة وعُدة القتال والتدريب ،وما بقىَ إال أن خيوضوا املعركة ،مُوقنني بمن
النصر ال يمتي إال من عند اهلل ،صدقوا اهلل فصدقهم اهلل ،أخلصوا هلل تعاىل فنصرهم اهلل ،توكلوا على
اهلل فما خذهلم اهلل ،كبُّروا اهلل فمعزهم اهلل .

()4
فلنجعل اهلل يف نفوسنا وفى حياتنا أكربَ من كل كبري؛ أكربَ من أبنائنا ،وأموالنا ،ودنيانا،
وأعدائنا ،وكيف ال ،وتكبريُ اهلل حاضر فى كل شئون حياتنا؛ فبالتكبري نفتتح أذاننا ،بالتكبري نستهل
صالتنا ،بالتكبري نستقبل مولودنا ،بالتكبري نبدأ أعيادنا ،بالتكبري خنوض معاركنا ،وواهلل لو كربنا اهلل
حقا فى كل أمورنا ،لرأينا كل ما سوى اهلل صغرياً  ،قال تعاىل ﴿:يَا أَيُُّهَا الَُّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا ال ُّلَهَ
يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبُِّتْ أَقْدَامَكُمْ) [حممد  ]7:وقال تعاىل (وَكَانَ حَقًُّا عَلَيْنَا نَصْ ُر الْمُؤْمِنِنيَ) {الروم .}37:
كرامة الشهيد عند ربه.

ومع هذا اإلميان والثقة يف نصر اهلل هلم وأخذهم باألسباب يف اإلعداد اجليد والتخطيط

السليم كانت الروح املعنوية يف أعلى درجاتها ومتنت أرواحهم إحدى احلسنيني :النصر وهو
حمقق إن شاء اهلل  ،أو الشهادة يف سبيل اهلل تعاىل  ،وهو ما جعل النيبَّ (صلى اهلل عليه وسلم)
يقول « :وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  ،لَوْالَ أَنَّ رِجَاالً ِمنَ املُؤْمِنِنيَ الَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ؛ أنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي  ،وَالَ
اللهِ  ،وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  ،لَوَدِدتُّ أَنِّي
ِيةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ َّ
أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَ ْيهِ  ،مَا تَخَلَّفْتُ َعنْ سَر َّ
ُم أُقَْتلُ » [أخرَّجه مسلمٌ ] ".
ُم أَحْيَا ث َّ
ُم أُقَْتلُ  ،ث َّ
ُم أَحْيَا ث َّ
ُم أُقَْتلُ  ،ث َّ
ُم أَحْيَا ث َّ
اللهِ  ،ث َّ
أُقَْتلُ فِي سَبِيلِ َّ
وهو ما أيقن به هؤالء الذين جادوا بمرواحهم الغالية سهلة فى سبيل اهلل فهانت فى قلوبهم
الدنيا بزخرفها وزينتها ،واستحقوا ما أعد اهلل للشهداء من كرامة فى الدنيا واآلخرة ،وما أخرب اهلل
سبحانه وتعاىل به من أن الشهداءَ أحياءٌ وليسوا أمواتاً؛ يقول تعاىل{ :وَلَا تَقُولُوا لِ َمنْ يُقَْتلُ فِي سَبِيلِ
كنْ ال تَشْعُرُونَ}[البقرة ،]123:ويقول أيضاً{ :وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي
اللهِ أَمْوَاتٌ َبلْ أَحْيَاءٌ وَلَ ِ
َّ
اللهُ ِمنْ فَضْ ِلهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ
اللهِ أَمْوَاتًا َبلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِنيَ بِمَا آتَاهُمُ َّ
سَبِيلِ َّ
يَلْحَقُوا بِهِمْ ِمنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}[آل عمران ،]171 -111 :نعم إنهم أحياء
وليسوا أمواتًا ،إنهم يُرزَقون ،ورزقُهم من اهلل الذى جعل أرواحَهم يف جوف طري خضر هلا قناديلُ
معلقةٌ بالعرش تسرح من اجلنة حيث شاءت ثم تموي إىل تلك القناديل ،ومن ثَمَّ فهم فرِحُون مبا
أَعطاهم اهلل؛ حيث جنَّة اخللد اليت فيها ما ال عني رأتْ ،وال أذن مسعتْ ،وال خطَر على قلب بشَر،
ويستَبشِرون بإخوانهم القادِمني عليهم؛ وذلك حلبِّهم إنزالَهم هذه املنزلة اليت أنزَلَهم اهلل إياها ،فال
حُزن ،وال غم وال هم ،بل استِبشارٌ ،وفضلٌ ،ونعيم.
هذا إضافة إىل ختفيف اهلل لألمل الذى جيده الشهيد عند القتل إىل احلد الذى قال عنه
د أحدكم من مَسِّ القَرْصة".
َس القتل إال كما جي ُ
(صلى اهلل عليه وسلم)" :ما جيد الشهيد من م ِّ
كما أن الشهيد ينجو من فتنة القرب (أى من سؤال امللكني)؛ فقد رُوى أن رجالً قال يا رسول اهلل
ما بال املؤمنني يُفتنون يف قبورهم إال الشهيد؟ فقال (صلى اهلل عليه وسلم)" :كَفَى بِبَارِ َقةِ السُّيُوفِ

()3
سهِ فِتَْنةً " ،وفوق كل هذا فإن الشهداء يتميزون يوم يقوم الناس لرب العاملني بهيئة خاصة،
عَلَى رَأْ ِ
وبريح طيبة تنبعث من أجسادهم تتطاول هلا األعناق ،وتنحنى هلا اهلامات إجالال واحرتاما؛ يقول
(صلى اهلل عليه وسلم)" :والذي نفسي بيده ال يُكْلَمُ (أى ال يُجرح) أحدٌ يف سبيل اهلل ،واهلل أعلم
مبن يُكْلم يف سبيله إال جاء يو َم القيامة واللون لون الدم والريح ريح املسك".
وإضافة إىل هذا كله إكرام اهلل للشهيد مبَِنحٍ عظيمة ،وبشفاعة خمصوصة له فى أهل بيته؛
يقول (صلى اهلل عليه وسلم) :مبشراً الشهيد " :للشهيد عند اهلل ستُّ خصال يُغفر له يف أول دُفعة
( أي يف أول دَفقة دمٍ) ويرى مقعده من اجلنة ويُجار من عذاب القرب ويممن من الفز األكرب ويوضع
على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خري من الدنيا وما فيها ويُزوَّج اثنتني وسبعني زوجة من احلور
العني ويُشفَّع يف سبعني من أقاربه" ،إنه نعيم جعل الشهداء يتمنون العودة إىل الدنيا كى يقتلوا فى
سبيل اهلل عشر مرات؛ يقول (صلى اهلل عليه وسلم)" :ما أحد يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا
وله ما على األرض من شيء إال الشهيد يتمنى أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عشر مرات ملا يرى من
الكرامة .
ثم إن لإلنسان أجالً لن خيطئه أبدًا  ،يقول احلق سبحانه َ { :فِإذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَْتمْخِرُونَ
سَا َعةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} [األعراف ، ]43 :ويقول سبحانهُ { :قلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ
اللهِ إِذَا جَاءَ لَا
جلَ َّ
عَلَيْهِمُ الْقَ ْتلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ}[آل عمران ،]123:نعم فاألجل مقدر وموقت {إِنَّ أَ َ
ج مُشَيَّدَةٍ}[النساء.]77:
م الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُو ٍ
يُؤَخَّرُ}[نوح{ ،]3:أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُ ُ
ورحم اهلل خالد بن الوليد (رضى اهلل عنه) حني وافته منيته وهو على فراش املوت قال :لقد
ضتُ من املعارك كذا وكذا ،وما فى جسدي موضعُ شربٍ إال وفيه طعنة برمح ،أو ضربة بسيف  ،أو
خُ ْ
رمية بسهم ،وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفى كما ميوت البعري ،فال نامت أعني اجلُبناء.
فلنكن صادقني مع ربنا ومع أنفسنا ،ولنسمل اهلل الشهادة بصدق حتى يكتب اهلل لنا أجر الشهداء،
فإن مَن سمل اهلل الشهادة بصدق ب َّلغه اهلل منازلَ الشهداء  ،وإن مات على فراشه كما بيُّن رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وسلم).
وقد مسع سيدنا عُمري بن احلُمَام األنصاري النيب (صلى اهلل عليه وسلم) يقول للمجاهدين
يوم بدر :قوموا إىل جنة عرضها السموات واألرض ،فقال يا رسول اهلل :جنة عرضها السموات
واألرض؟ قال نعم قال بخ بخ [وهى كلمة تقال لتفخيم األمر وتعظيمه يف اخلري] فقال رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وسلم) ما حيملك على قولك بخ بخ؟ قال ال واهلل يا رسول اهلل إال رجاء أن أكون
من أهلها ،قال فإنك من أهلها ،فمخرج مترات من قَرَنه [أى جِرابه] فجعل يمكل منهن ثم قال لئن
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أنا حَيِ ْيتُ حتى آكل متراتي هذه إنها حلياة طويلة قال فرمى مبا كان معه من التمر ثم قاتل حتى
قتل" ،أى شهيدا فى سبيل اهلل.
وجاء أعرابي إىل النيب (صلى اهلل عليه وسلم) فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فمَوصَى به
النيب (صلى اهلل عليه وسلم) بعضَ أصحابه فلما كانت غزوةٌ غنِم النيب (صلى اهلل عليه وسلم) سَ ْبياً
م له وكان يرعى ظهرهم  ،فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا
فقسَم وقسَم له فمعطى أصحابَه ما قَسَ َ
قَ ْسمٌ قسَمه لك النيب (صلى اهلل عليه وسلم) فمخذه فجاء به إىل النيب (صلى اهلل عليه وسلم) فقال ما
هذا؟ قال قسَمتُه لك  ،فقال األعرابي  :ما على هذا اتبعتك ولكين اتبعتك على أن أُ ْرمَى إىل هاهنا،
وأشار إىل حلقه بسهم فمموت فمدخل اجلنة فقال إن تصدق اهلل يصُدقْك ،فلبثوا قليال ثم نهضوا يف
قتال العدو ف ُمتِيَ به النيبُّ (صلى اهلل عليه وسلم) يُحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النيب (صلى
اهلل عليه وسلم) أهو هو ؟ قالوا :نعم  ،قال :صدقَ اهللَ فصدَقه ثم كفّنه النيب (صلى اهلل عليه وسلم)
يف جُبُّته ثم قدُّمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صالته" :اللهم هذا عبدُك خرج مهاجراً يف سبيلك
فقُتل شهيداً ،أنا شهيدٌ على ذلك".
فهنيئا لشهداء ملحمة العبور اخلالدة ،أولئك الذين ارتوت بدمائهم الزكية أرضُ مصرَ
الطاهرة ،وأسمل اهلل أن يكتب لنا الشهادة فى سبيله دفاعاً عن الدين ،وذوداً عن الوطن واألرض
والعرض؛ فإن الشهيد هو من مات دون دينه  ،ودون أرضه ،ودون عِرضه ،ودون ماله.
وهنيئا لشعب مصر جبنوده األبطال الذين اعتصموا حببل اهلل تعاىل وصدقوا ما عاهدوا اهلل
عليه  ،واستطاعوا بعزمية قوية ويقني ثابت راسخ أن يعربوا ببلدنا احلبيبة مصر إىل بر األمان  ،فقد
صمدوا يف مواجهة التطرف واإلرهاب  ،وجنبوا مصرنا الغالية الويالت اليت يشهدها كثري من دول
املنطقة  ،وسيستمر هذا الصمود حتى ندحض اإلرهاب األسود ونقضي عليه  ،ونريح منطقتنا والعامل
كله من شره بإذن اهلل تعاىل  ،ثم إن علينا دورًا آخر ال يقل أهمية عن مواجهة اإلرهاب وهو
االنطالق والعبور إىل برِّ التنمية والرخاء  ،والعمل واإلنتاج  ،لنثبت للدنيا كلها أن من عربوا خط
برليف احلصني واقتحموا حصون النريان فى أكتوبر  1174قادرون على اقتحام كل الصعاب
يف سبيل حتقيق األمن واألمان والتنمية والرخاء بإذن اهلل تعاىل .

