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لقد استدل مجهور من العلماء ومن أحاديث نبوية شريفة ومن طرق شىت ، على 
أن الشيطان يأيت العبد عند املوت ، وحياول أن يشغله عن قول " ال إله إال هللا 

لّنيب صّلى هللا تعاىل عليه وسّلم )) من كان ، حممد رسول هللا " ، وقول سيدنا ا
 لل  لنا عالمة وو  العبد نيآخر كالمه ، ال إله إال هللا ، دخل اجلّنة (( ، يب

يقول هللا ، وهذا املوقف صعب جدًا ، من عدمها عند مغادرته احلياة الدنيا 
سيدنا  ويقول ، ُه َتَِيُد {تعاىل } َوَجاءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاحْلَقِّ َلِلَ  َما ُكنَت ِمنْ 

إن للموت سكرات (( ، والسكرات مجع حمّمد صّلى هللا تعاىل عليه وسّلم )) 
الداخلون يف قول هللا ال يقوى عليه إال ر ، وهو حال يف وقدان العقل ، كَ سَ 

{ ،  يُ ثَبُِّت هللُا الَّذيَن آمنوا بالَقوِل الثَّابِت يف احلياِة الدُّنيا ويف اآلِخرةِ  تعاىل }
وهذا هو نصر هللا تعاىل ، سبحانه القائل } إنّا لََننُصُر ُرُسَلنا والَّذيَن آمنوا يف 

 احلياِة الدُّنيا ويوَم يَ ُقوُم األشهاُد { . 
نتأمل وقفة القائد الشهيد على منصة الشهادة ، وهو يعلم أنه مغادر للحياة 

ل  ، ألنه كان ينظر كان وجهه مستبشر ضاح  ، ألهل العامل هبا ، لالدنيا ،  
إىل مقعده يف اجلّنة بشارة من هللا  له ، وأنه كان موقنًا بتأييد هللا تعاىل ونصره له 

 وتثبيته على القول الثابت ، قول " ال إله إال هللا ، حمّمد رسول هللا " .
وكما جاءنا يف اخلرب ، وقف جنود الشيطان من اإلنس ، حياولون خاسئني من 

لشهادتني ، لكنه ، وكما عروناه ، قائدًا مؤمنًا صابرًا ، ثابتاً إشغاله عن قول ا
على املواقف املبدئية والعقائدية ومتقدماً مواقف الرجال مداوعاً عن سيادة األّمة 



وحفظ عزهتا وكرامتها ، وقد رأيناه من أهل الثبات وهو يف آخر دقائقه يف احلياة 
هللا يف التشهد مرتني ، وهذا هو نصر  ت ، ليذكرالدنيا ، وثبته هللا بالقول الثاب

 { .َوَأرَاُدوا بِِه َكْيًدا َوَجَعْلَناُهُم اأْلَْخَسرِيَن } القائل هللا تعاىل سبحانه 
نعم ، إنه القائد املنصور باهلل يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ، نصره هللا يف ثورة 

لى النفط ، ونصره ع السابع عشر ، الثالثني من متو  اجمليدة ، ونصره يف تأميم
االنفجارية ، ونصره يف حمو األمية ،  شبكات التجسس ، ونصره يف اخلطط

ونصره يف اإلصالح الزراعي ، ونصره يف اإلعمار والتطور العلمي التكنلوجي ، 
القادسية الثانية ، يف  على الفرس اجملوس ونصره على املتآمرين واخلونة ، ونصره

قادسية صدام اجمليدة ، ونصره يف وقفته بوجه أكثر من ثالثة وثالثني دولة 
اجتمعت على مقاتلته ، حيث ردَّ هللا كيدهم يف حنورهم ، ونصره يف كسر 

عامًا ، ونصره يف  ةثالثة عشر  وألكثر مناحلصار االقتصادي على العراق 
على للقوات املسلحة اجملاهدة ، جهاده ضد االحتالل حيث وهو القائد األ

ونصره يف احملكمة املزعومة ، مث كان أعظم نصره ، وهو يقف على عتبة 
 الشهادة قائاًل " أشهد أن ال إله إال هللا ، وأشهد أن حمّمداً رسول هللا " .

مسارات دروب وقف القائد الشهيد ، حجة هللا على الناس ، ومعلمًا لرواقه 
أن النصر حليف املؤمنني يف وعد هللا تعاىل ، وال ُُيلف هللا  اجلهاد ، ليقول لنا ،

وعده ، وعلى هذا ، كان القائد الشهيد يقود احلملة اإلميانية الكربى ، واليت 
ودون عن كرامة العراق اين ثبات الرجال يومنا هذا وهم يذآتت أكلها يف مع

براثن  العظيم وشعبه األيب ، ماضون يف جهادهم حىت َترير العراق من
} ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما االحتاللني األمريكي والفارسي الصهيوين ، 

ُهمْ  )(َعاَهُدوا اَّللََّ َعَلْيِه  ُهمْ  حَنَْبهُ  َقَضى   َمنْ  َوِمن ْ ُلوا َوَما)(  يَ ْنَتِظرُ  َمنْ  َوِمن ْ  تَ ْبِدياًل  َبدَّ



رويقنا القائد نا اجملاهدة يتقدمهم ، إهنم رجال املقاومة العراقية البطلة ، وقيادت {
 اجملاهد ، عزة إبراهيم الدوري ، حفظه هللا وأيده بنصر من عنده .

هكذا ، نتعلم استقرار النصر ومثاباته يف وقفة القائد الشهيد وهو يقول لنا ) 
استودعكم هللا الذي ال تضيع عنده وديعة ( ، يودعنا وهو حريص على أن 

من وقفته الشجاعة املقتدرة عند مفارقة احلياة ، نعم ، يلغنا دروسًا نستلهمها 
 إنه صدام حسني اجمليد ، شجاع الدنيا واآلخرة .

إنه درس التصر ، كي ال تستكني األنفس إال بالنصر الناجز ، وَترير كامل 
رة قلوهبم باإلميان ، الداخلون يف تراب العراق واألّمة ، إنه عهد الرجال العام

ِإنَّ اَّللََّ اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم َوَأْمَواََلُْم بَِأنَّ ََلُُم اجْلَنََّة  }قول هللا تعاىل 
يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ وَ يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا يف الت َّْورَاِة َواإِلجِنيِل 

اَّللَِّ وَاْسَتْبِشُروا بِبَ ْيِعُكُم الَِّذي بَايَ ْعُتْم بِِه َوَلِلَ  ُهَو  َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوََف بَِعْهِدِه ِمنَ 
 . اْلَفْوُ  اْلَعِظيُم {

 وهللا أكرب ، وليخسأ اخلاسؤون .


