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قال سيدنا رسول هللا صّلى هللا تعاىل عليه وسّلم يف احلديث القدسـي عـم موانـا رل العـا   
،  : إذا فـا   يف الـدنيا نمنتـه يـوق القيامـ  ، وا أمنـ  وعزيت ا أمجع علـى عدـدخ فـو  )) 

(( ، واألمم يوق القيام  هو امتداد اطمئنـان يدشـر بـه  وإذا نمن  يف الدنيا أففته يوق القيام 
ِ يم   ن  إ  اخلوف والرجاء ، حيـث يقـول هللا تعـاىل    يالعدد يف دنياه إذا كان مستقرًا يف مقام الـ 

ُ ُثُ  اْستـ ق اُموا   َل  ف ْوٌف ع ل ْيه ْم و ا  ُهْم َي ْز نُون   ق اُلوا ر بُـّن ا الـ د يم   )(اَّلل  اُل اجْ ن ـ   ف   َ ُأْول ئ ك  أ ْصـ
ـانُوا يـ ْعم لُـون    ، و    ـَل فـوف علـيهم   دالـ  علـى توكيـد ااطمئنـان وهـِا    يه ا ج ز اء ِب ـ ا ك 

ـز اء ِب ـ ا  لعداد بدليل قوله جل جَلله   حادث يف دنيا ا ـا ج  الـ د يم    يه  اُل اجْ ن ـ   ف   َ ُأْول ئ ـك  أ ْصـ
لُــون    ــانُوا يـ ْعم  ، حيــث يدشــر هللا تعــاىل أهــل ااطمئنــان أصــَال مقــاق اخلــوف يف الــدنيا  ك 

 تعـاىل باجن  ، ونفوس العداد ا تق  ، نفوس مطمئن  ، واطمئناهنا كما أسلفنا حـال يقيمهـا هللا
هبــا ،  ــَل يوــادرون الــدنيا بــ خ معــخًل مــم معــار اخلــوف ، بــل يوادروهنــا ِبقــاق الرجــاء الــِيم 
اسـتقروا عليـه ، بــ ن ينـاتم هللا تعـاىل برمتــه ردـم أهنـم قــد بشـروا باجنـ  ، وهــِا حـال يف رقــي 

الرجــاء عنــد ا ــنمن  وانســن  يف ا قامــاح الروحيــ  ا ترــل  باحلةــرو القدســي  ، ويف دائــل 
الفـو   أن بشـارو روـوان هللا تعـاىل تـم الرَاب  والتابع  وأهل اإلحسان كثريو ، وبـالردم مـم

باجن  قد أصابتهم إا أهنم يدقون يف حال الرجاء نـارريم إىل رمـ  هللا تعـاىل ونعيمـه ، ولنـا يف 
هــا الســَلق عنــدما  ــرب بةــع  النــ  صــّلى هللا تعــاىل عليــه وســّلم ، ســيدتنا  اطمــ  الزهــراء علي

أفربها حةرو سيدنا الن  حمّمد صّلى هللا تعاىل عليه وسّلم ب هنا أول ا لتَق  بـه ، هـِا هـو 
 رب ا نمم احلقيقي يف موادرو الدنيا إذا اشتاق إىل حيـاو اخللـد واجـوار عنـد عـرمح الـرمم ، 

وعملـــوا دنيا بالثَلثــ  ، ويقينــاً  ــملن ا  بعـــ  يف هــِا ا قـــاق يف دنيــاهم ، هــم الـــِيم طلقــوا الـــ



فراهم يف منشطهم وقد أيقنوا أن ما يف يد هللا تعاىل أبقـى اـا يف يـد أمريوـا وإيـران ودـريهم ألُ 
 ي ً او  ر   ك  إىل ربّ   ىع  ارج   )(   ُ ن  ئ  طم  ا ُ  فسُ ها الن  تُ ا أيـ  ي   مم دول الوفر والةَلل  يف  مننا هِا   

    .ت  ن  ج   ىل  وادفُ )(  دادخع   يف ىل   ادفُ )( ي ً رو  م  
ــا فرو وبعــد مقــدمتنا هــِه ،  ــا نســمع عــم األمــان وااطمئنــان ، و ــرب انســن  ب نقــول ، كن

وبلقاء رهبم ، لوننا ، مل ندرك ذلك مشاهدو إا بعد مشاهدو ذلك األمان ا رسوق على وجـه 
بائم بينونـ  قائدنا اجملاهد صداق حس  اجمليد يف الدقائق اليت سدقت حلظ  ااستشهاد ، أمان 

الشمس  ينا ، أمان ، ألنه قد أيقم علو معخل الشهادو ، مطمئم ، ألنه تدبر كتـال هللا تعـاىل 
ـْدقع ع نــد  حظــاً   وعلـم حـق اليقـ  أن قــول هللا حـق ، وعلـم عــ  اليقـ  ، أن لـه  يف  م ْقع ـد  ص 

   . م ل يكع مُّْقت د رع 
فاف مم كل شيء ، ومم فـاف هللا ، فـاف  يقول العار ون باهلل تعاىل ) مم فاف دري هللا ،

منه كل شيء ( ، ويف هِا احلال ، ا خيالفنا صديق وا عدو ، مم أن إمامنـا اجملاهـد الشـهيد 
مــا كــان خيــاف إا هللا وحــده ا شــريك لــه ، مــا فــاف أمريوــا ودريهــا مــم طواديــت الوــون ، 

احاح الـودى مـم أجـل الـد ا   وان جماهدًا مم أجل قياق شرع  هللا يف فلقـه ، جماهـدًا يف سـ
عم حرماح هللا تعاىل ودينه ونديه وعياله مم أن تناتا الطواديت واجملوسي  بسوء ،  وان أميناً 

 على ديم هللا تعاىل ،  جعله هللا تعاىل م موناً وهو يوادر الدنيا إىل دار الدقاء .
ومــم األمــان الظــاهر عليــه ، قــّدس هللا ســره ، إدراكــه للشــهادت  ) أشــهاد أن ا إلــه إا هللا ، 
واشهد أن حمّمداً رسول هللا ( ، وتعالوا معنا ند  قم  معخل األمان يف ذلك ، وقـد يقـول قائـل 
أن كل مسلم سوف يدرك الشهادت  ،  نقول له ، ا ، والدليل قول سـيدنا ا رـطفى صـّلى 

 تعــاىل عليــه وســّلم )) مــم كــان نفــر كَلمــه ا إلــه إا هللا دفــل اجّنــ  (( ، وهــِا يعــ  أن هللا
يف دنيـاه وـامناً تـا لتوـون نفـر كَلمـه ، ولدلـو  هـِه  ( ا إلـه إا هللاـ ) ليس مم كان نطقه ب

ِكر ويوـون الـِاكر يف حـال التوحيـد العظـيم عنـدما ا  اخلامت  ، ابد مم تعود اللسان هـِا الـ
ليس ِبنطق العقل أن خياف ا رء هللا موحداً وخياف أمريوا شرك باهلل أخ مم اخللق الفار ،  ي



، علمنــا النــ   ( ا إلــه إا هللاـ ) وأهــل الفتنــ  يف الوقــت نفســه ، ولوــي يةــمم ا ــرء فامتتــه بــ
نـ  صّلى هللا تعاىل عليه وسّلم ذلك يف قوله عندما س له أحد الرَاب  عم شيء يوفـل بـه اج

ِكر هللا (( ،  وسنال الرَايب ،  قال له صّلى هللا تعاىل عليه وسّلم )) ا يزال لسانك رطداً ب
عــم الشــيء ، كــان ســنال عــم احلــال الــِخ يوــون عليــه ليوفــل اجنــ  ، وكــان جــوال احلديــ  
صّلى هللا تعاىل عليه وسّلم مم جنس السنال ،  ا عخل أنك تقول ) ا إلـه إا هللا ( وأنـت يف 
حال التوحيد الفعلي ، حيث يوون ا رء قائم باهلل ويف هللا وهلل ، ُث نعود إىل معار ااطمئنان 
يف بلو  القائد اجملاهـد الشـهادت  ،  نقـول باحلـديث القدسـي الـِخ أفربنـا بـه ندينـا صـّلى هللا 

( ، ويف ( ا إله إا هللا حر   مم دفله أمم مم عـِايبتعاىل عليه وسّلم عم ربه ،  قال )) 
رواي  )) ا إله إا هللا حرـ  ، مـم قاتـا دفـل حرـ  ، ومـم دفـل حرـ  أمـم عـِايب (( ، 
وهــِا دليــل علــى أن القائــد اجملاهــد كــان يف احلرــم الربــار ا مــم ، ُث يف شــهادو ) أن حمّمــداً 

سول رسول هللا ( أمان مةاف إىل أمم ) ا إله إا هللا ( ، واستنادنا يف ذلك يوون يف قول ر 
ومــا كــان هللا ليعــِهبم وأنــت    أنــزل هللا علــي أمــان  ألمــيتهللا صــّلى هللا تعــاىل عليــه وســّلم )) 

 ــملذا مةــيت تركــت  ــيهم ااســتوفار إىل يــوق    ،  ــيهم ومــا كــان هللا معــِهبم وهــم يســتوفرون
تدــع (( ، وقــول هللا تعــاىل   ومــا كــان هللا ليعــِهبم وأنــت  ــيهم   ت كيــد علــى أمــان ا  القيامــ 

خلطــى النــ  صــّلى هللا تعــاىل عليــه وســّلم وذاكــرا لــه بالرــَلو عليــه وكــِا تــدفل الشــهادو ب نــه 
 رسول هللا يف ذلك األمان .

ُث ، مم ينور حةور القائد الشهيد يف ساحاح القتال يف كل ا عارك اليت فاوها د اعاً عم 
ــرض عيــال هللا يف العــراق العظــيم ينوــر حةــوره بــ  ر اقــه ، مــم  ويف أمتــه أرض اإلســَلق وع 

ِكركم بقـول سـيدنا  اجملاهديم وهو يقاوق ااحتَلل وأهل الوفر والةَلل ، ويف ذلك دعونا ن
مم مـاح مرابطـا يف سـديل هللا أجـرع هللا عليـه أجـر عملـه الن  صّلى هللا تعاىل عليه وسّلم )) 

 يـوق القيامـ  نمنـا ، وبعثـه هللا ، وأمـم مـم الفتـان ، وأجرع عليه ر قـه الراحل الِخ كان يعمل
، وألن  هـي سـد  مـم أسـدال اخلـوف مـم ا ـوح ، لوـم(( ، وأهـوال يـوق القيامـ   مم الفـز 



ـر  باألمـان ،  ملننـا قـد رأينـا حميـاه الشـريً منـوراً مستدشـراً ب مـان الطريـق  القائد الشهيد قد ُبشّ 
 ا وصل إىل ا قاق األم  عند العرمح .
حســ  اجمليــد ، هــِا هــو األمــ  ا ــ مون ، يعلمنــا درســاً هــِا هــو حــال قائــدنا الشــهيد صــداق 

مةا اً إىل الدروس الـيت تعلمناهـا يف مدرسـته الفوريـ  الروحيـ  العظيمـ  ، درس يةـيفه لنـا يف 
ا أن يقدق النرح واإلرشاد ألمته وشـعده ور ـاق إحلظ  استشهاده حيث ي ىب أن يوادر الدنيا 

النةــال ، وأن اخلــري كــل اخلــري يف موــادرو هــِه الــدنيا دربــه ، مفــاده ، أن األمــان يف اجهــاد و 
بااطمئنــان الــِخ ذاق حَلوتــه  انطدعــت حــَلوو األمــم واإل ــان علــى وجهــه الشــريً وهــو 

يف رحل  ا فرو ، رحل  السعادو األبدي  إىل يوق ا ينفع منها يتقدق إىل نقط  الشهادو لينطلق 
   ، وهللا أكرب وليخس  اخلاسئون . أمم مطمئم   يه مال وا بنون إا مم أتى هللا بقل  سليم


