
                                                        لقائديف استشهاد ا...   الدروس الفوائد

 )  ثبات الرجال  (الدرس الثامن 

 جومرد حقي إمساعيل                    ــــــــــــــ
َن ذه الصفات هي ، الوفاء بالعهد } م  كثرية هي صفات خاصة اخلصوص من الرجال ، ومن ه
ُه  مهـن ـنـْ ُلوا  اْلُمْؤم ن نَي ر َجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللهَ َعَلْيه  َفم  ُه  مهـن ََنَت  ـُر َوَمـا بَـده ـنـْ َقَضـ  َحْبَـُه َوم 

ل قد ن رجال ، فيه  معاين الرجال احلقيقية ، وفيه  خاصة من الرجا{ ، نع  ، فاملؤمنو  تـَْبد ًَل 
واملبـاد  وإن اعضتـته  امللمـات  ترقوا يف املراتب اإلميانية حـ  بلوـوا قمـة الثبـات علـ  العهـد

، بل أن هذا الصنف من الرجال قد نذر نفسه رخيصة يف سبيل إعلء كلمة فه  متجهزون هلا 
نُـوَن بـ اَّلله  جتَ ـُد قـَْوًمـا َُـ } ََل ونعـي  جنتـه وجتهز للرحيـل عـن الـدنيا وهـو م مـضن برتـا    احلق ْؤم 

ـــنْ  ـــَواد وَن َم َـُ ـــر   خ  ـــْوا  اِْ ـــاءُه ْ  َواْليَـ َن ـــاءُهْ  َأْو أَبـْ ـــانُوا وَب ـــْو َك ـــاده اَّللهَ َوَرُســـوَلُه َوَل ـــَوانـَُهْ  َأْو  َح َأْو إ ْخ
ََ َكَتــَب يف  قـُلُــو    ُ  ــريَتـَُهْ  ُأْولَض ــ ُلُهْ   َعش  ْنــُه َوَُــْدخ  َهــَدُه  ب ــُروْن م   ميَــاَن َوَأ َْْت َهــا  َجنهــاْت جَتْــر  اإْل  ــن  م 

ُهْ  َوَرُتـــوا ُ َعـــنـْ ـــَي اَّلله َهـــاُر َخال ـــد ََن ف يَهـــا َرت  ـــُ   اْْلَنـْ ََ اَّلله  ُه ـــْز َُ اَّلله  َأََل إ نه ح  ـــْز ََ ح  ـــُه ُأْولَض ـــ َعْن
 { . اْلُمْفل ُحونَ 

َ املـرء بـنيني إاا مـا تعرتـل الـنفس للهـل  والثبات عل  املوقف أمر ليس باهل  احليـاة إاا وُخـري  
تزحزن عن ثوابته وبني املوت إاا ثبل عليها ، وقد وردت اْلخبار عن تزحـزن عـدد  ـن كـانوا 
ــد صــل     تعــا  عليــه وســل   عنــدما أكرهــوا عليهــا ، وقــد  فــر    يف صــحبة ســيدنا النــ  لم 

 تعا  هل  رمحة منه وعلمه عل  ما يف قلو   من اإلميان .
ائد الشهيد صداا حسني اجمليد ، قد س سر ه ، ونذكر ثوابته وثباتـه ، نـوقن ولكن عندما نرى الق

ـ { ، قائـد ، مـا  َن اْلُمـْؤم ن نَي ر َجـاٌل َصـَدُقوا َمـا َعاَهـُدوا اَّللهَ َعَلْيـه  بأنه داخل يف قول   تعـا  } م 
  تعـا  علـ  عرفناه إَل ثابل عل  مبادئه وعقيدته ، ثوابل أمته وشعبه وحزبه ، وتارباً بقـوة 



ََ اَّلله  ُهــُ  قــوى الكفــر والضــلل َل ذشــ  يف الــَ لومــة َلئــ  }  ــْز َُ اَّلله  َأََل إ نه ح  ــْز ََ ح  ُأْولَض ــ
 { . اْلُمْفل ُحونَ 

ومــن تــابة ســرية القائــد الشــهيد َعلــ  أنــه  ــن اختصــه    تعــا  بع ــي  عناَتــه ، وأنــه عــار  
ق احلق  ، قد طمضن   تعا  قلبه باجلنة ، ومن طمضن   تعا  بالصراط املستقي  ، سالَ ل َر

قلبــه باجلنــة اــون الــدنيا عنــده ، ْلنــه بلــا اليقــني بفنــاء الــدنيا وخلــود اِخــرة  ، وإن كــل مــا يف 
َق الدنيا هالَ }  ََ ُاو اجلََْلل  َواإْل ْكَراا   َوَـَبـْ  { . َوْجُه رَب  

ـات مـا قـد عـري عليـه لقـاء  حزحـة إن ثبات القائد الشهيد عل  املباد  والعق يدة ورفضه موَر
نور ولو كانل قيد شعرة عن تلَ الثوابل ، هي صورة رائعة  ية لرجل مأل   وجـه بـالنور وبـال

 رأَناه َعتلي منصة الشهادة .
 ( ل الثوابلالر   اُا : الرجا) -  ااُ ر   ـال اً بنَي ـمداً قائـشهيـايل              َو املعـ  يف رُقي  ه  حـمض

 . رُمااُ   ره البا يـي  يـوميضميضي يف خلوْد               حبيب الشعب 
لقد عرفنا القائد الشهيد وهو حاتر بني شعبه وأمته ، أمني عل  رسالتها ، حَرص عل  بنائهـا 
اهلا ، ويفٌّ ْلبنائها ، صابر عل  شدائدها ، متقدماً صفو  مقاتليها ، تارباً ْلعدائها ، بار اً برج

َ  َولَــك نه } لَـ، ناصرًا لفقرائهـا  ه َأن تـَُولـ وْا ُوُجـوَهُكْ  ق بَـَل اْلَمْشـر ا  َواْلَمْوـر  ه َمـْن وَمـَن  ْيَس الْـر  الْـر 
  َ ــر  َواْلَمِئ َكــة  َواْلك َتــا  َوالنهب ي  ــنَي َووتَــ  اْلَمــاَل َعَلــ  ُحب  ــه  َاو   اْلُقــْرَا َواْلَيَتــاَم  ب ــاَّلل   َواْليَـــْوا  اِخ 

َ  َوَأقَـااَ  الصهـلَة َووتَـ  الزهَكـاَة َواْلُموفُـوَن ب َعْهـد ه ْ   َواْلَمَساك نَي َواْبَن السهـب يل  َوالسهـِئ ل نَي َويف  الر  قَـا
َن يف  اْلَبْأَســ إ َاا َعاَهــُدواْ  ََ الـهـذ َنَ َوالصهــاب رَ  ــنَي اْلبَــْأس  ُأولَـــض  ََ ُهـــُ   اء والضهــرهاء َوح  َصــَدُقوا َوُأولَـــض 
 . { اْلُمتـهُقونَ 

داخـل يف خاصـة اخلصـوص ،  إن مشهد استشهاد القائد مشـهد سـبحاين أعـده   تعـا  لرجـل
مــا أحــد قــد روه يف تلــَ ال لعــة البهيــة علــ  من لــق الشــهادة إَل قــال ) ســبحان    فلــيس مــن

وهو م بـق ما رأَنا أحد معروي عل  املوت سبحان   ، أشجعه من قائد ( ، وقال البعض ) 
ََمانَ  َوالهذ ََن ُه ْ ........}{ َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤم ُنوَن عل  ثوابته ( ، نع  }  { }اا  ْ  َوَعْهد ه ْ  رَاُعوَن ْل 



ََ ُهُ  اْلَوار ثُوَن }{ الهذ ََن ََر ثُـونَ ُُيَاف ُ وَن } َوالهذ ََن ُهْ  َعَل  َصَلَواا   ْ  اْلف ـْرَدْوَس ُهـْ  ف يَهـا  { ُأْولَض 
 { .َخال ُدوَن 

صـــداا حســـني اجمليـــد ، رجـــل املهمـــات الصـــعبة ، احلســـيط الـــويف ، الثابـــل علـــ  خ ـــ  جـــده 
ــد صــل     تعــا  عليــه وعلــ  ولــه وســل   ، وخ ــ  أبائــه أئمــة ال هــر أهــل  املصــ ف  ســيدنا لم 

لبيل عليه  السلا أمجعـني ، وفـيه  اإلمـاا علـي بـن أب طالـب ) كـرا   وجهـه ( إا قـال يف ا
، إاا دعـا  ليستخلفن   خليفة َثبل عل  اهلدى وَل َأخذ عل  حكمه الرش  إحدى خ به )

! إن الــَ كــائن  ، أَل ، فارجــات علــ  املــؤمنني ، داموــات للمنــافقني دعــوات بعيــدات املــدى
وْلنـــه أمــني علــ  املبــاد  ويف بعهــده مـــة   ( ،  ا مني واحلمــد ر َر العــاملنيعلــ  ر ــ  الــر 

وشعبه وأمته ، فقد ثبته   تعا  عل  قول ) َل إله إَل   لم د رسول   ( ، ليوادر  ا الدنيا 
ُ الهذ ََن وَمُنوْا ب اْلَقْول  الثهاب ل  يف  احلَْ إ  جنات النعي  }  ُ َـُثَب  ُل اَّلل  َرة  َوَُض ل  اَّلل  َيا َويف  اِخ  نـْ َياة  الد 
ُ َما َََشاء ال هال م نَي َوَـَْفَعلُ  صداا حسني ، القائد الرمـز ، القائـد اجملاهـد ، القائـد الشـهيد { . اَّلل 

ــذكره  ، بــأن  ، َبــني لرفاقــه والنــاس أمجعــني وهــو يف وخــر حل اتــه علــ  وجــه الــدنيا الفانيــة ، َو
مقعـده  يف اجلنـة وهـ  أهـل اخلصـوص  ر َُ    الرجال أهل اخلصوص ، وأنالثبات من مسات 

يف الدنيا ، وكأنه َقـول هلـ  ) أت تـروا الفرحـة تعتلـي ليـا    ، هـي فـرحا ذقعـد  الـذ  أرانيـه 
 ولسـان حالـه َقـولوقف عل  منصة الشهادة وهو يف قمة معاين ثبات الرجـال ( ،  يف اجلنة  
تفلحـوا ، وتـذكروا قـول سـيدنا الن ـ  صـل     تعـا  روا يف الزحـف ، وأثبتـوا ، َل تفـَا رفـاقي  :

ـة حيـي َل َـراه أحـد إَل ،  : َل تـرد فـيهن دعـوة لثـة مـواطنث عليه وسل   )) رجـل َكـون يف بَر
صلي  ، ورجل َقوا من وخر الليل ، ورجل َكون معه فضة فيفر عنه أصحابه فيثبل   فيقوا َو
ــَواهَلُ لــرمحن الــرحي  } (( ، بســ    ا ــَن اْلُمــْؤم ن نَي أَنُفَســُهْ  َوَأْم ُــُ  اجلَنهــَة  إ نه اَّلل َ اْشــتَـَرى م  ب ــَأنه هَل

ِ يـل   َـَُقات ُلوَن يف  َسب يل  اَّلل   فـَيَـْقتُـُلونَ  َواْلُقـْرون  َوَمـْن َأْوَ   َوَـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيه  َحقًّا يف  التـهـْورَاة  َواإل 
ــُرواْ ب َعْهــ ــَن اَّلل   فَاْسَتْبش  ََ ُهــَو اْلَفــْوُ  اْلَع  ــي ُ  د ه  م  ـ { ، و  أكــر  ب بَـــْيع ُكُ  الـهـذ   بَــاَـَْعُت  بـ ـه  َوَالـ 

 وليخسأ اخلاسضون .



 
 


