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                                                   ... الدروس الفوائد 
                                                   يف استشهاد القائد

 ) اإلقبال على هللا (األول :  الدرس
 جومرد حقي إمساعيل ــــــــــــــــ

 لل علل مراد ه  وج  هللا تعاىل   ويف للـد درجـا    تعتلـد اإلقبال على هللا تعاىل مطلوب يف
آيــا  هللا تعــاىل ومــا جــاّ يف البــ  و ال بويــو يف علــى درجــو هلــوت ااراتــة اإلداايــو ع ــد ااــ م    و 

ــال علــى   تعــاىل   هللاالشــريفو إرــارا  واعــ و علــى الــتيف  القلــوب يف ااعــل القيقــي ل قب
مـ  ححـة لقـاّ هللا ححـة  ى هللا تعاىل عليـ  وعلـى آلـ  وسـل   ))فقال سيداا ااصطفى حمل د صل  

: إاــا  ) رعــي هللا تعــاىل ع هــا ( قالــع عائشــو   ((    ومــ  لــر  لقــاّ هللا لــر  هللا لقــاّ  هللا لقــاّ 
   لـي  لا  ولكـ  ااـ م  إلا ح ـر  ااـو  هشـر هرعـواا هللا ولرامتـ )) :  ! قال ل كر  ااو 

 (( . حمام  فأحة لقاّ هللا فأحة هللا لقاّ  فلي  ريّ ححة إلي  مما
وهالتأليــد   فــملا ااقبــل علــى هللا تعــاىل قاصــدال لقــاّ  ملــو للــد ااــ م  ااــوق  اابشــر هفرحــو  

  حما الذي يكر  لقاّ رهـ    فهـو  { َعاِحَكٌو مُّْبَتْبِشَرٌة  )(ُوُجوٌ  يـَْوَمِئٍذ مُّْبِفَرٌة  } اآللرة وحماهنا
َهـا َببَــَرٌة  َوُوُجـو ٌ }  ي قلب  االبوخ وجه  هالفعل الشيطاين ااتبـ العاصي القاسللد  يـَْوَمئِـٍذ َعَليـْ
  . {ُحْولَِئَد مُلُ  اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة  )(تـَْرمَلُقَها قـَتَـَرٌة  )(

وسـا   ايلـ و   لـبتيايف لظـا  ا     صـدا  حبـا اجمليـد وم  تدهراا لوج  قائداا اجملاملـد الشـهيد
ق ــا حاــ  مــا لــاا مقــبيفل علــى مــو    هــل إاــ  لــاا مقــبيفل علــى هللا تعــاىل هكــل معــاين   حيالشــهادة 

اا ـور ه ـور جـد  ااصـطفى  ألا ا رحي ا األماا على وجه الرعا والتبلي  والصرب واليقا   للد 
 صل ى هللا تعاىل علي  وعلى آل  وسل   ااتصل ه ور ال رة القدسيو .

ا ال خيــا  ااــو    حــ  جعلــ  العــارفوا لــ  واعــ  لل ــاس   مــ  ااعلــو    حاــ  لــي  مــ  إابــا
  ملـالحلثـروا للـر  وفي  قال ح رة سيداا ال يب حمل د صـَلى هللا تعـاىل عليـ  وعلـى آلـ  وسـل   ))

  لك    وع ـد الـذي  اجتهـدوا يف الت قيـل وعلـو  القيقـو  ةغي ِ   ملال  : مُ  (( ااو    اللذا 
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ولــذا تــدين صــفااا   فاإلابــاا الــذي يرتقــي يف   إلابــاايو  قــد وقفــوا علــى مراتــة للكلــاال  ا
للاالت  اإلاباايو إمنا ملو يبتعد ع  اااديـو مقبهـال مـ  الصـفا  اايفئكيـو واوراايتهـا حـ  يكـوا 
رهاايال يف للل هللا يذلر ال اس هاهلل إلا رحو    وهالعك  متامال ملـو حـال تـدين الصـفا  اإلابـاايو 

بهيليو اإلهليبيو   فلذلد جند اابقي يف مراتة الكلاال  اإلاباايو ال ح  هلوبها الصفا  ال
يرملب  ااو  الستواّ الال لدي  يف ااقطاع  ع  ماديا  الدايا واتصال  الروحي هااعـاين ااالـدة 
يف فب و الياة األهديو   مث حا م  حتا  ااو  وملو يف حال االتصال الروحـي العظـي  هشـر  هللا 

َواَل ِللَـٌّو ُحْولَــِئَد َحْصـَ اُب  لَِّذيَ  َحْحَبـُ وْا اْلُْبـَل َويِيَـاَدٌة َواَل يـَْرمَلـُل ُوُجـومَلُهْ  قـَتَــرٌ ل ِ }    وهاجل تعاىل
 { .اجْلَ َِّو مُلْ  ِفيَها َلاِلُدوَا 

سيوق  حا القائد الشهيد ما لاا يرى حبل ااشـ قو     ال اظر اشهد ابتيال القائد الرمز هتدهر 
  لاا يرى مقعد  يف اجل  و ولاا يرى اايفئكو م  حول  تبار  لـ  درجـو عظيلـو ملـو لاملـة هل إا

هلا   وملذا ملو مـ  عظلـو االاقطـامل ااـادي عـ  الـدايا   هـل ملـو فـرى اـرا  علـى وجهـ  الشـري  
ُوُجـوٌ  يـَْوَمئِـٍذ }   وملـذ  ملـي الوجـو  اابتبشـرة   الفرحـو هلقـاّ ر ـا ح  هعد حا تـدىل هـ  البـل 

 . يف َج ٍَّو َعالَِيٍو { )(ِلَبْعِيَها رَاِعَيٌو  )(اِعَلٌو اَّ 
هللا تعاىل قد م َّ على قائداا اجملاملد مبرتبو الشهادة   وملي م َّـو علـى ملـذ  ويف حقيقو األمر   حا 

األم و حا جعل فيها قائدال لصدا  حبا مقبيفل على هللا يف سفر حيات  االيئو هااواق  والثواهع 
  علــى مبــتوى  يــو قــد ال ابــالق إلا قل ــا هعــد  متااــل قــادة لبــار ســبقو  يف الشــهادة معــ اإلداا

قائد في ا     ألا لامتت  اليت يتل املا لل م م  يف ملذ  األم وال ور والت دي اايداين وظروفها و 
  ولــو تــدهراا  ا رعــو  قائــدال وإمامــال فــيه ملــذ  األم ــو حَ يف شــرفاّ ال  ولامتتــ  وســا  علــى صــدور 

  وم  ابا  درجاا  رعواا هللا تعاىل عليه  حمجعا   فملا الكث  م ه  مل  س  الص اهو الكرا 
ي ل لامتو لخامتو الشهيد اجمليد   وال اعباض ررعي يف للد حيث يقول موالاا ربُّ العااا } 

 { . اَل ُيْظَلُلواَ  ْ  َومُل ْ َوِلُكلٍ  َدرََجاٌ  ممِ َّا َعِلُلوا َولِيُـَوفِ يَـُهْ  َحْعَلاهلَُ 
وم  قراّة لتأرخي  ال  ايل افه  القيقـو لقد لاا القائد الشهيد مقبيفل على هللا تعاىل يف حيات    

اليت علل  ا القائد الشهيد على رحس البلطو حو قبلها ولذا يف فبة ا ال  البري   يف البل  
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  ملو صدا    للد الدالل يف قـول قائد صدااجلهاد حو يف األسر   ال ويف الرب   يف ساحا 
ُه  مَّـ ِمـهللا تعاىل }  َََّ َعَلْيـِ  َفِلـ ـْ ُه  مَّـ   َ  اْلُلـْ ِمِ َا رَِجـاٌل َصـَدُقوا َمـا َعامَلـُدوا ا َقَ ـى َحْبَـُ  َوِمـ ـْ

ُلوا تـَْبِدييفل   { . يَ َتِظُر َوَما َهدَّ
 عراقـال لبـ ال عظيلـال هعـد حا حعـاد اقـو إا اجلهد واجلهاد الذي علل في  قائداا الشهيد وملو يبـي

العراقي ه فبـ  حـ  وصـل إىل حا يت ـدى اابـت يل ود ـي مـ  قائـد  يف ه ـاّ العـرا    فكـاا 
العراقيــو وه ــاّ العــرا  العظــي  ديــدا القائــد وحملــ  م جــز لُفــل االاتصــار حيــث  الشخصــيو ه ــاّ

ــــااوا يف قــــول هللا تعــــاىل }  ــــوْا َفَبــــيــــدلل الب ــــِل اْعَلُل ُ َعَلَلُكــــ ْ َوُق  َ ــــوَا  يَـَرى ا َوَرُســــولُُ  َواْلُلْ ِمُ 
ــَهاَدةِ  {   وملكــذا   وهر ــو مــ  هللا  فـَيُـَ بِ ــُئُك  مبَــا ُل ــُتْ  تـَْعَلُلــواَ  َوَســتُـَردُّوَا ِإىَل َعــاملِِ اْلغَْيــِة َوالشَّ

اـاظروا وعلل حتروا في  مرعاة هللا تعاىل   لتبـع هلـ  وتكتـة ملـذ  ااـواتي  اابارلـا  وملـ  هلـا 
واــاظروا   فيففهـــ    حولئـــد الـــذي  لااــع الـــدايا حلـــرب ههـــ    فبلــوا ســـاحو اجلهـــاد وفرصـــو 
الشهادة وحمر هللا تعاىل لوفال على حياا  وحمواهل  ويرعهـ    حولئـد الـذي  يبكـي الـبعم مـ ه  

ليقبل علـى ادمال على ما فرط في  يف ج ة هللا تعاىل وتر  ميداا اجلهاد واإلقبال على هللا تعاىل 
يبتثلر اهلدايو الرهاايـو الدايا وملو يعل  حهنا فاايو   فبا  لاسرال يف دايا  ولاسرال يف حلرا  إلا مل 

ويلت ل هرفاق  يف ساحا  الوبى   ويف ايت  االلت ا  هقافلو الشهداّ ويوافل دعوا  يف ااقيـاد  
ا وملي القتال حتع رايو هللا حلـرب للل هج البعثي والقيقو الصداميو ودعوا  اليت طااا لاا يرددمل

والذود ع   ا األرض والعرض   ويف للد قد حقب  الكثـ  ممـ  يلـووا رهوسـه  اليـو  لارفـا 
 دميعا  ال تبل  وال تغي م  جومل   وهللا حلرب .

مـ  لقـي العـدو فصـرب ))  ومل ا   اذلر هقول سـيداا ااصـطفى حمل ـد صـل ى هللا تعـاىل عليـ  وسـل  
تفربــوا مــ  هــو  )) (( وقولــ  صــل ى هللا تعــاىل عليــ  وســل    يغلــة مل يفــق يف قــرب  حــ  يقتــل حو

  وجعـل فقـر  هـا    فملاـ  مـ  لااـع الـدايا حلـرب هـ  حفشـى هللا تعـاىل عـيعت  الدايا ما اسـتطعت 
  وما حقبل عبد    وجعل ب ا  يف قلب    وم  لااع اآللرة حلرب ه  مج  هللا تعاىل ل  حمر  عي ي 
  ولــاا هللا تعــاىل إليــ  هكــل  لبــ  إىل هللا إال جعــل هللا قلــوب ااــ م ا تغــدوا إليــ  هــالود والر ــوهق

حرحيـت  لـ  مـ  ال فـوس الـيت لااـع  مث ((   وملذا ملو درس ا يف ملذا ااشـهد العظـي    ل  حسرمل
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م  الثبـا   ي ف  جد  اا قد رحتحتلل هغ ال م كرال وهاطيفل للشهيد اجمليد   فصار  اليو  جتل   ومت
علــى رقبتــ    للــد الثبــا  واليقــا الــذي جعــيف   ( ااشــ قو االبتيــال ) حــ  هعــد حا لُــ َّ حبــل

وهف ل م  هللا تعاىل حا يدر  ) حرهد حا ال إل  إال هللا   وحرهد حا حمل دال رسول هللا ( مرتا   
وحمل د ابي  واإلسيف  دي     حعظ  لللو يغادر  ا الدايا   ليقول لل اس حمج  م  لاا هللا ره   يف 

َّ    فملاــ  ســيتذو  حـــيفوة  وعبــد هللا تعــاىل ال يشــر  هــ  رــيئال   وحقبــل علــى هللا تعــاىل حمبــال لقــا
َـا حَاَـا َهَشـٌر مِ ـثْـُلُكْ  يُـوَحى  ُقلْ ملذ  الدايا   هب  هللا الر   الرحي  }  ا الشهادتا وملو يودمل  ِإمنَّ

َــا ِإهَلُُكــْ  ِإلَــ ْليَـْعَلــْل َعَلــيفل َصــاِللا َواَل ُيْشــِرْ  هِِعَبــاَدِة رَه ِــِ   ٌ  َواِحــٌد َفَلــ  َلــاَا يـَْرُجــوِإيَلَّ َحمنَّ ِلَقــاّ رَه ِــِ  فـَ
ا     {   وهللا حلرب وليخبأ اااسئوا . َحَحدل
     


