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من مقومات التوحيد ، حىت أن البعض فسر اإلسـم  أنهـا التسـليم هلل تعـاىل  التسليم هلل تعاىل هو
بقي على إرادة هللا تعـاىل ، وتسليم املرء هلل تعاىل يعين أها يسقط كل اعتبارات اإلرادة الذاتية وي  ، 

تعـاىل للبشـر يف التيييـني أـ  وهذا ال يتعارض مع حالة األخذ أاألسباب والتخيري الـذ  جعلـا هللا 
احلــو والبا ــل ، واخلــري والشــر ، مــن حيــ  أن التســليم هلل تعــاىل هــو هتياــة موافقــة حلــا  الر ــا 
الــذ  يســتقر العبــد فيــا ، العبــد كتــار مــا ينكــل ومــا يلــبس ومــا يشــرب ، كــل  لــ  يف مر ــاة هللا 

 أالكليـة ، ال يكـون منكلـا وملبسـا تعاىل ، لكن الرا ـي ككـم هللا تعـاىل وأمـرا ، املسـل تم هلل تعـاىل
ومشــرأا أكــ   ــا ، وأكــ   ــا هــو حــلت كــل  لــ  ، والتســليم ، إدراني يقيــين أســر  هللا تعــاىل أــ  
الكاف والنون يف } ك ن فـََيك ـون   ، والرا ـي مر ـين عنـا ، واملر ـيت عنـا مقامـا اَنـة } يَـا أيـتَهـا 

عتــــى إىل رأ تــــ َيةتن ــــة  ارجت ــــي ة ، فَــــادخ لتى ،ت عتبَــــادتَّ ، وادخ لتــــى َجن ــــىتت   ، الــــن فس  املِ  ــــَيةر َمر ت   را ت
املســلم هلل تعــاىل ، منقِــع عــن حوليــات الــدهيا ومــرتبط أالكليــة  ســب  احلــا  وم ــري  والرا ــي

 مال  املل  ، مال  الروح واَسد . الناس أاَسد ، منتقل أالروح إىل األحوا  ، حا ر أ 
دا امســا هفسـي وولــد  ، واــد املعىن البسـيط ، وهــذا هــو اائـدها الشــهيد ، فتـهـذا هــو التسـليم ، أــ

ــارني ايــة معــاو التســليم ، وهــو يتقــد   ــ ــاا املب ــا علــى  ي و منصــة الشــهادة ، ومــا رأينــاا إال رأين
األعلــى  يار أــنن مــا يعــد لــا فييــا يســيوها أاإلعــدا  ، مــا هــو إال ســببار رأاهيــار لينتقــل إىل الرفيــومســل ت 
 صور االستشهاد ومعاو السيو الروحي .أنهبى 

اهظروا إليا ، اهظروا النور يف وجها ، اهظروا اأتسامتا ، اهظروا إىل ملكتا لعبارتا ، اهظروا إىل البا 
يف أروع خشــوع دســد يف تســلييا حلكــم رأــا واتــائا ، رأيتــا يف تلــ  الليظــات الــ  يتهيــن فيهــا 

ك  خلفا ، ورأيتا واافار أذاني الشـيو  الـذ  تعودهـا دائيـار مل ادرة ظاهر الدهيا ، ورأيت راية هللا أ



أن هراا فيا ، وكنو أراا يسلم على املمئكة ال  جاءت تبارني لا وسا  الشـهادة الكبـري ، رأيتـا ، 
ورب الكعبــة ، رأيتــا ومــع تلــ  ، وال تتصــوروا أو أيلــا  أو أهســح مــن وحــي اخليــا  أســِر  ، ال 

ذا الدهيا الفاهية ، تل  االأتسـامة الـ  سـيبقى رفـاب درأـا يتـذكرو ا يـو   االأتسامة ال  ودع هبا ه
ممنـون عليـا مـن هللا   عيـد أو هصـر كاهوا يتقدمون إىل شخصا املبارني للتيية والسم  عليـا يف يـو 

 مسِر أكفا الشريف .تعاىل ، 
األحــوا  ، فامــا يكــون مســل م لليــوت ، وهــذا  هــذا الليظــات يكــون أــ  حــا  مــن املــرء يف م ــل
ن فيا هظرة لليياة ، أو يكون مسل م للنفس األمارة والعيا  أاهلل ، فهـذا تـراا يبكـي أجيعل  حتس 

الدهيا وال تعنيا خمافة هللا يف شيء ، وهذا ليس لا هصي  يف  كـر هللا تعـاىل كـ خر كليـة يـودع هبـا 
ســائمر هلل أن كفــف عليــا ســكرات املــوت ويقبلــا يف ر هللا الــدهيا ، وامــرف كــاف املــوت لكنــا يــذك

لدهيا وال خائفار من مـوت  كيا  اائدها الشهيد ، ما كان هاظرار   ،الصاحل  ، ورجا  يف اخلصوص 
، مقــبمر علــى هللا ، هــاظرار ملنــ  النــور أمــا  عــًر الــر ن ، فرحــار ألقــاء رأــا ، فرحــار ألقــاء حتــرة 

 هللا تعاىل عليا وعلى آلا وسل م .سيدها النيب  ي د صل ى 
ــا رََأَّ اُلي ُممتن ــوَن اأُلَُحــنَياَب اَــال وا َهــَذا َمــا َوَعــَدهَا ا    َوَرس ــول ا  يقــو  هللا تعــاىل يف كتاأــا الكــر  }   َوَلي 

ــُم إتال  إتاَاهـرا َوَتُسـلتييرا لألحـدا  مـن حولــا    ، أ  ، أن رفيـة املــممن َوَصـَدَب ا    َوَرس ـول ا  َوَمـا دَاَده 
ــن  املــممن  ــة الشــيِاهية الــ  اــد ت ــاو املســل تم لــارادة الرأاهيــة ال لــارادة الكفري ــالنور الرأ تكــون أ
أظاهر اوة منييفة ال سلِان هلا على الوب املممن  الرا   ، وهكذا رأينا شهيدها اجمليـد ، اـد س 

رَّ يف البـا إال هعـيم هللا ور ـواها ، فيـا يرَّ الكفر وأهلا من حولا ظاهرار ، ومـا كـان يـهللا سر ا ، 
ــون  دادا إال إااهــار أــاهلل وتســلييار أــنن هللا تعــاىل }  ــُن فـََيك  َــا َأُمــر ا  إتَ ا َأرَاَد َشــُيةرا َأُن يـَق ــوَ  لَــا  ك    ،  إتَّن 

فرأينــاا يتقــد  تِــوات يســاأو املــوت فيهــا  ــو احليــاة الــ  أعــدها هللا تعــاىل لــا ، هعــم ،   يليــو 
ــل  يفت َســبيلت ا  ت ملــوت أــا ، ألن إمامنــا الشــهيد ،   يكــن هصــيبا املــوت } َو َ ا اَل تـَق ول ــوُا لتَيــُن يـ ُقَت

ولو استعر نا حياة القائد الشهيد ، لتب  لنا جليار أها مـا    ،  ال  َتُشع ر ونَ  َأُمَواٌت َأُل َأُحَياء َوَلكتن
ن خــم  التصــد  للقــوَّ الكفريــة يف العــا  ، كــان كشــى املــوت يومــار وهــو مقــدا  علــى اَهــاد مــ



أمريكا وأ هاهبا ، ما كان كشى املوت ، أل كان أأدار مستقبمر للشـهادة ومعاهيهـا ، ورأينـا حتـورا 
أ  جندا ، جند احلو ، يف ساحة الشرف وهو يصد اهلاية اخليينية اجملوسـية  ـد العـراب ، ويف 

أَهتيب ـوا آلخر يقاتل معهم اوَّ الكفر والتملة ، } َو َ  أ  املعارني ، وحتورا مع اجملاهدين من فح   
ــُنتتَيك م   ــلت َأن َي ــن اـَُب ــا  مت ــُم َوَأُســلتي وا َل ــَذاب  َّ   اَل ت نَصــر ونَ  إتىَل رَأ تك  ــد  اُلَع   ، واــا  ســيدها النــيب  ي 
إاان لـا س من اإلاان من   يكن فيا شيء منهن فم مخ صل ى هللا تعاىل عليا وعلى آلا وسل م ))

التســليم ألمــر هللا والر ــاء أقتــاء هللا والتفــويض إىل هللا والتوكــل علــى هللا والصــ  عنــد الصــدمة 
         (( ، وهللا أك  وليخسن اخلاسةون . األوىل


