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 جومرد حقي إمساعيل ــــــــــــــــ
وقد تأيت مبعىن الدعوى أو الذريع  يتذرع هبا إلخفاء  هي ، الدليل والربهان ، احلةج  ، يف اللغ  ،

 حةج  ، والههي ع  انمهرر ، كأن يقال أن هذا العامل السبب احلقيقي ،  أو تأيت مبعىن ، حمل ثق 
ءان إما حةج  لك أو حةج  عليك ،   يلزم هبا الهاهي على انمههي ، وكذا ، فإن القر ، حةج  

 فتدبرك لرتاب هللا العزيز ، يرون حةج   لك ما دمت تعمل به ، ويرون حةج   عليك ما تركت
 أحرامه وأوامر هللا ونواهيه ، وما فرض عليك به ، وما ُحر ِّم .

احلق  وفعلك  فقولك ، أما أن يرون حةج  لك ، أو حةج  عليك ، ، يف دنياك وكل قول وفعل 
، يرون حةج  لك ، وحةج  على غريك ، فم  استمع وأيق  واتبع ، فال حةج   عليه بعد احلق  

ذلك ، وم  مسع وأدبر ، فاحلةج  عليه قائم  يف الدنيا واآلخرة ، ويف هذا يقول حضرة سيدنا 
، أال إن  ليرم بالسمع والطاع  يف ما أحببتم وكرهتماله يب ، صل ى هللا تعاىل عليه وسل م )) ع

     . طيع ال حةج  عليه وإن السامع العاصي ال حةج  لهالسامع انم
ويف هذا األمر ، لو عقل كل مسلم معىن احلةج  ، وما معىن أن يأيت يوم الدي  حمةجوج عليه ال 
حةج  له فيما عصى وأسرف وظلم ، عهدها سيعيش انمسلمون حياة حقيقي  صاحل  على قاعدة 

قك ، أن تفهم معىن ما لك وما عليك يف اعطي احلقَّ الذي عليك وال تطالب بأكثر م  ح
 حقوق انمواطه  وعدالتها .

ولو تدبرنا وقف  القائد الشهيد ، صدام حسني اجمليد ، وهو على مهص  الشهادة ، ما كانت إال 
وقف  ممتدة نمواقفه البطولي  اجلهادي  على مدى أيام نضاله وقيادته يف صفوف حزب البعث 

نه يهظر إىل كل األم   حيث وقد هفت األم   كلها إليه بقلوهبا وكان وكأالعريب االشرتاكي ، 
باعتباره رمزًا قوميًا وجمسدًا حقًا وحتقيقًا نمبادئ حزب البعث العريب االشرتاكي وأهدافه يف 



البعث الذي عرب ع  أمل وتطلعات اجلماهري العربي  يف اخلالص الوحدة واحلري  واالشرتاكي  ، 
والطغيان العانمي ، اجلماهري اليت كانت تهظر إليه باعتباره قائدًا ثورياً م  كل أشرال االستعمار 

د موقع الصدارة يف عانمها العريب وانسلخ ع  معانيه حقيقيًا صار حةج  على كل م  تسي  
نعم ، فالبعث اإلسالمي  والعروبي  باالستسالم واخلهوع لقوى الغرب وأمريرا الصهيوفارسي  ، 

ن وال يزال حةج  على م  تهرر وأىب ، والبعث حةج  نم  أي د وانتمى ، يف مواقفه القومي  كا
فران القائد الشهيد عهوانًا عظيمًا يف الثبات بوجه التحديات وهو يقود مجاهري األم   حنو غد 

الَّذِّيَ  قَاَل ََلُُم  رمي  ، ليوافق قول هللا تعاىل }مشرق برل ما حتمله م  معاين احلياة احلر ة الر
ُ َونِّْعمَ  إِّنَّ الهَّاَس َقْد مَجَُعواْ  الهَّاسُ   { . اْلوَكِّيلُ  َلُرْم فَاْخَشْوُهْم فـََزاَدُهْم إِّميَاناً َوقَاُلوْا َحْسبُـَها اّلل 

نعم ، هرذا عهدناه ، قائدنا الشهيد ، ما كانت الدنيا أكرب مهه ، وما كانت إال ساح  يعمل 
كان يقول لرفاقه يف القيادة ) حن  خدم   هبا م  أجل تطلعات وطموحات الشعب العريب ، حيث

َلذا الشعب   ، وكانت الشهادة أحب إليه م  الدنيا وما فيها ، وهو القائل ) الشهداء أكرم 
 مها مجيعاً   ، فم  هللا تعاىل عليه أن كتب الشهادة له وألوالده وحفيده ، فلذات كبده .

قف آلخر إال انمتدبر حلياة القائد الشهيد اجلهادي  ، سيدرك أن هذا اَلمام ، ما انتقل م  مو 
هي ذاهتا حةج  على م  استمع وحضر مث عصى وأدبر و وقد ترك مع رفاقه وشعبه حةج  اإلميان 

 م  خلع يدا م  طاع  لقي هللايقول حضرة سيدنا اله يب حمم د صل ى هللا تعاىل عليه وسل م ))  ، 
   ، وعلى هذا فإن  ، وم  مات وليس يف عهقه بيع  مات ميت  جاهلي  يوم القيام  ال حةج  له

يـَْوَم ال يَهَفُع َماٌل َوال بـَُهوَن إِّال َمْ  أََتى اّللََّ  }بيع  القائد حةج  على م  نرثها إىل يوم الدي  ، 
 . بَِّقْلٍب َسلِّيٍم {

كتاب هللا وسه   نبيه الررمي ، رسول هللا حمم د مواقف القائد الشهيد كانت حةج  له نموافقتها  
وخضع واستسلم وركع للتيار الطغياين ختاذل  م  صل ى هللا تعاىل عليه وسل م ، وحةج  على كل

الصهيوفارسي األمريري ، حةج  على كل م  ساهم بشرل أو بآخر يف احتالل العراق ، البلد 
 ، فران ومعه قيادتها احلريم  حةج  يف العريب انمسلم ، باعتباره حرم  م  حرمات انمسلمني



بهائهم للعراق العظيم ، ومعهم كل العراقيني األباة خصوصًا والذي  التحمت أرواحهم وقلوهبم 
وكياهنم م  أبهاء شعبها العريب عمومًا بعراق اجلهاد والتحرير ، حةج  على م  جعل معاين 

 . العروب  وجوهر اإلسالم خلف ظهره
على مهص  الشهادة ، وقد استودعها هللا الذي ال تضيع عهده وديع  ، وقف القائد الشهيد 

وقبل أن يهتقل إىل عامل الشهادة واخللود ، أراد أن يبني َلذه األم   معهًئ عظيمًا ودرسًا قيمًا يف 
 َواَل هتُِّهوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَنُتمُ ك ، وهو يبتسم ولسان حاله يقول بقول هللا تعاىل } احلةج  ، ذل

{ ، يقول لألم   مجعاء ، ال حتزنوا وأبشروا ، فإين مغادركم وحةجيت  اأَلْعَلْوَن إِّن ُكهُتم مُّْؤمِّهِّنيَ 
والثبات مع  بيميين ، وهذا هو سر ابتسامته ، وميضي يقول ناصحًا ، أوفوا عهودكم يف اجلهاد

يا رفاقي ، أمترم وم  أجل أمترم فهي حةجترم اليت تقابلون فيها ربرم وهو راٍض عهرم ، 
اثبتوا يف مسريترم وصلوها ، فما أنا فوق هذه انمهص  إال ألن هللا تعاىل أرادين حةج  على 

ما ظهر أهل بدع  إال أظهر العانمني ، وصدق رسول هللا صل ى هللا تعاىل عليه وسل م القائل )) 
 حةجترم يف تضحياترم م  أجل شعبرم   ،  هللا فيهم حةج  على لسان م  شاء م  خلقه

ما م  مؤم  أدخل على مؤم  العريب ، وتذكروا قول رسول هللا صل ى هللا تعاىل عليه وسل م )) 
فإذا صار انمؤم  يف حلده  ، يعبد هللا وميةجده ويوحده راً سرورا إال خلق هللا م  ذلك السرور ملَ 

أنا  : فيقول، ؟  : م  أنت فيقول، ؟  : أما تعرفين جاء السرور الذي أدخله عليه فيقول له
أنا اليوم أونس وحشتك وألقهك حةجتك وأثبتك بالقول ، السرور الذي أدخلتين على فالن 

   ، كأين أراه  الثابت وأشهد بك مشهد القيام  وأشفع لك م  ربك وأريك مهزلك م  اجله 
 ، َرب ِّ تـََقبَّْل تـَْوَبيتِّ  )) ولسان حاله يدعوا بدعاء جده رسول هللا صل ى هللا تعاىل عليه وسل م 

يَمَ   ْل َحْوَبيتِّ ، َوثـَب ِّْت ُحةجَّيتِّ ، َواْهدِّ قـَْليبِّ ، َوَسد ِّْد لَِّساينِّ ، َواْسُلْل َسخِّ ْب َدْعَويتِّ ، َواْغسِّ َوَأجِّ
 ، وهللا أكرب ، وليخسأ اخلاسؤون .    قـَْليبِّ 


