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 جومرد حقي إمساعيل ـــــــــــــ
وقـد ، ، وهـو ديـن ل ـل ا مـم } إنَّ الّديَن ِعنَد هللِا اإلسالُم { بسم هللا الرمحن الرحيم 

جاءت السّنة النبويـة اطههـرل لتبـن لنـا ان بـاال اإلسـالم واو  ر نـل هـو قولـ  ) اشـهد 
اس السعادل يف الدارين حيـ  ـوهي اس ان ال إلل إال هللا واشهد ان حممد رسو  هللا ( ،

{  ُثَّ اســَتقاموا } { اي ، ال إلــل إال هللا } إنَّ الَّــنيَن قــاُلوا ربانــا هللا بحانل وتعــاىســقــا  
َونـوَن { على تقوى هللا } ََ ٌ  َعلَـيِهم َو ال ُهـم  وقـا  رسـو  هللا سـيدنا حمّمـد  ، َفال َخـو

(( ، صـّلى هللا تعـاى عليـل وســّلم )) مـن  ـان هخـر  المــل ، ال إلـل إال هللا ، دخـل ا نّــة 
وقولل صـّلى هللا تعـاى عليـل وسـّلم )) هخـر  المـل (( هـو خاهـة دنيـا  ، وقولـل )) ال إلـل 

يف القـ  ،  ْنِ َ ـلَ اطَ  اسـئلةالتهيئة  ـواال ال هللا (( اي الشهادل والتوحيد ، اإلسالم ، و إ
برمحـة  ّنة (( يعين مرضال هللا والفوز بنعيملوقولل صّلى هللا تعاى عليل وسّلم )) دخل ا 

 ال إلل إال هللا .تعاى الني  رمل بإدراك قولة  منل
واإلســالم او  مراتــد الــدين اإلســالمي حيــ  يرتقــي اطســلم يف مراتبهــا ليبلــ  اإل ــان 
فاإلحســـان ، وعليـــل فإننـــا مـــد يف اإلســـالم ار ـــان تشـــريعية ونوافـــل  قيقيـــة مـــ  بل هـــا 

ولو تدبرنا بفضل من هللا تعاى ورمحتل ،  اطسلم فإنل ي ون قد ارتقى حنو اطرتبة اإل انية
هيات القرءان العويو لتبن لنا حقيقة ان اإلسالم ليس مسألة انتمـاء وادعـاء فحسـد ، 

فــدعوى اإلســـالم ،  رتقيــات يف ال مــاالت اإلنســـانيةالبــل هــي يف حقيقـــة ا مــر بدايـــة 
مـــــا  والفعـــــل التحقيقـــــي هـــــو ا ع،  والتســـــليم  تـــــاق إى فعـــــل  قيقـــــي ي  ـــــد  لـــــ 

ـــة الشـــريفة  ـــا ي فـــل إ بـــات  ـــة والســـنَّة النبوي واطعـــامالت الـــه بينتهـــا اءيـــات القرءاني
ويف  لــ  يقــو  ســيدنا النَّــ  صــّلى هللا تعــاى عليــل وســّلم )) ،  االنتســاال إى اإلســالم



، وعليل فإن اإلسالم َملل رجالـل اققيقيـون ، وقـد بل نـا يف انـ  ان  الدين اطعاملة ((
،  ن الـــيمن نشـــروا اإلســـالم يف جنـــوال شـــرا هســـيا بـــانُل  وا دال اإلســـالميمـــ ا  جتـــار 

وه نا هو حا  اطسـلم اققيقـي ، يبـن حقيقـة اإلسـالم مـن خـال  عملـل وحسـن ادبـل 
 بن الناس .

ـــد ،  ـــا القائـــد وشـــهيد امتنـــا ال بـــ  ، صـــدام حســـن ا ي يف وإ ا مـــا تأملنـــا حـــا  حبيبن
ربل وقد البسل منصة الشهادل ، مقدام راغد يف لقاء اللحظات اله  ان يتقدم هبا حنو 

 ْوَم تـَــَرى اْلُمــْ ِمِنَن َواْلُمْ ِمنَــاِت َيْســَعى نُــورُُهم بـَــْنَ اَيْــِديِهْم َوبَِأْ َــاِ ِم} يـَــ ل نــورا  ربانيــا  ربـاـ
َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َ لِ  ،  { ُهـَو اْلَفـْوُز اْلَعِظـيُم   َ ُبْشَراُ ُم اْليَـْوَم َجنَّات  جَتِْري ِمن َ ِْتَها اْ َنـْ

ومودعا  امتل قائدا  سيبقى حاضرا  فيها ، يودعها وهو يهتف حبياهتا وحيال فلسهن على 
لَـى َمــْن َاْســَلَم وجـل انصــو  ، لـو تأملنــا حالـل ، لوجــدنا  داخــل يف قـو  هللا تعــاى } بَـ 

َلــُل َاْجــُرُ  ِعنــَد رَبِّــ َوْجَهــُل ِهِّ َوُهــَو حُمِْســن   َََْونُــونَ فـَ ٌ  َعَلــْيِهْم َواَل ُهــْم  { ، وقولــل  ِل َواَل َخــْو
تعاى } َمْن اسَلَم { اي من  ان مسلما  حقيقيا  ، بـدليل ان هللا اتبعهـا بــ } وهـَو حُمِسـن  

، لقد احسن القائـد فعلـل حـ  هخـر اللحظـات الـه ي ـادر هبـا وجـل الـدنيا إى  { ، نعم
يف  قيقات اإلسالم واإل ان فأقامل متنفال  قائد الشهيد ال و انعامل انلود والشهادل ، 
لقد  ان رجال  قائدا  ، جماهدا  يف سبيل هللا ، نا را  نفسل للدفاع هللا يف مقام اإلحسان ، 

نا ال اعتقـــد احـــدا  ين ـــر هـــنا يف قائـــدو والعمـــل علـــى مصـــاد اّمتـــل ودينهـــا وحرماهتـــا ، 
 حدون .الشهيد ، عدوٌّ  ان ام صدي  ، إال ا ا

إن تقدم القائد حنو منهل  الشهادل  ـان َمـل مـن معـاس اإلسـالم ال مـ  ، منهـا ، اننـا 
مســلمون وقــد همنــا بقضــاء هللا وقــدر  ، وهمنّــا ان اطــوت حــ   فعــل يــراد منــل صــورل 

َواَل تـَُقولُــوْا ِلَمــْن م ــادرل هــاهر الــدنيا ، ل ــن الشــهيد ال  ــوت  قيقــا  بــان  القــرهس } 
 ـــم احيـــاء حـــ  يف { ، اي ا الَّ َتْشـــُعُرونَ  يـُْقتَـــُل يف َســـبيِل اهِّ َاْمـــَوات  بَـــْل َاْحيَـــاء َوَلِ ـــن

َوُهَو الَِّني يـَتَـَوفَّاُ م بِاللَّْيِل َويـَْعلَـُم َمـا َجـَرْحُتم }  ال نتحسسهم جبوارحنا مقاماهتم ول ننا



َعمُ  بِالنـََّهاِر ُثَّ   ُثَّ يـَُنبُِّئُ م ِ َا ُ نُتْم تـَْعَملُـونَ  ُ ْم ِفيِل لِيُـْقَضى َاَجل  ماَسمًّى ُثَّ ِإلَْيِل َمْرِجُعُ مْ يـَبـْ
انـل مسـلم يوافقهـا فعلـل التحقيقـي وترقياتـل { ، و نل  حا  التسليم طن  انت دعوا  

اي التسـليم إلرادل هللا تعـاى وانـت { ،  َلى َمْن َاْسَلَم َوْجَهُل ِهِّ َوُهـَو حُمِْسـن  اإل انية } بَـ 
 وهل شـاهد يف الرضـا ا مـر مـن تسـليم القائـد الشـهيد ) قـّدس سـّر  (يف مقام الرضا ، 
مستبشــر بلقــاء هللا والفــوز بــاطن  و مبتســم وهــو علــى منصــة الشــهادل ،  مــر هللا تعــاى 

 النوراس امام عرش الرمحن .
ــاا إ ا رايــتهم ، ويف إن معــاس اإلســالم تظهــر مــل خاصــة الرجــا  ، فــ إ م يــن رون  ب

خيـار م مـن  ل  لنا قو  سـيدنا النـ  حمّمـد صـّلى هللاُ تعـاى عليـل وعلـى هلـل وسـّلم )) 
ونشـهد ان قائـدنا  (( ،   ر م باا رؤيتل وزاد علم م منهقل ورغـب م يف اءخـرل عملـل

زرع الدنيا يف اءخرل  قاصدا  حصاد، عظيم منهقل ، من را  باا الرمو  ان حاضرا  بيننا 
، خــ  فنــون القتــا  فأحســن الفعــل فيهــا ، وجاهــد يف ســبيل هللا مــن اجــل عــّول و رامــة 

 ا ّمتن .
إن الني تدبر وجل القائـد الشـهيد وهـو يعتلـي منصـة الشـهادل ، قـد راى اإلسـالم  لـل 

واليقـن  ـا و ان درسا  عظيما  يف التسليم ، التسليم ا تعاى الواحد القهار يف وجهل ، 
 نــل اســاس  ، درســا  يفــيى علــى رفاقــل وشــعبل يف المبــات علــى الــدينيف يديــل ســبحانل 

الفالح والظفر بنعيم هللا تعاى وانلود يف قلوال وضمائر الناس ، وقد  ان سيدنا الّن  
يــا مقلــد القلــوال  بتنــا علــى  صــّلى هللاُ تعــاى عليــل وعلــى هلــل وســّلم  يــدعو ويقــو  ))

بقــو  رســو  هللا صــّلى هللاُ تعــاى عليــل ومــن را  ) قــادل ( العــرال واإلســالم (( ،  دينــ 
مل (( ، اي مــن تعلــم القتــا  و  ، فلــيس منــا مــن علــم الرمــي ُث تر ــل وعلــى هلــل وســّلم ))

ودرسـا  للعـاطن ان حقيقـة اإلسـالم هـو ،  يقاتل اعداء هللا فإنـل لـيس علـى ملّـة اإلسـالم
ــْنِن اََاْربَــاال   يَــا َصــاِحَ ِ لتســليم لــرال ا ربــاال } التســليم لللــال  ال للمللــوا ، ا السِّ

ــارُ  ــر  َاِم اّهُ اْلَواِحــُد اْلَقهَّ ال التســليم ىــوى الــنفس ، التســليم طــن بيــد  ، {  ماتَـَفّرِقُــوَن َخيـْ



ــلُ مل ــوت  ــل شــيء }  ــَل ِإالَّ ُهــَو َل ُ اَل ِإَل ــَو اهَّ ــُد يف اْ ُوَى َواْءِخــَرِل وَ  َوُه ــُم اْقَْم ــُل اْقُْ  َل
ون الــداعون إى ال التســليم  مري ــا واالرهــاء بأحضــان قادهتــا ا رمــ ، { َوِإلَْيــِل تـُْرَجُعــونَ 

 ال فر واله يان .
اننـا نتهلـل إى قظة الشهادل ، راينا وحنن نتأمل وجل القائد الشهيد البهي ، وباليقن ، 
  بائن يف إدرا ل الشهادتن ، و لوجل مسلم حقيقي ، مرتا يف اطراتد وال ماالت ، 

ــا  بتوفيــ  مــن هللا تعــاى }   ــَة ِ َــاف ــادر هــاهر الــدنيا مســلما  مهمئن ــَوْوَن اْلُ ْرَف ُْْ  ُاْولَئِــَ  
حـ  وهـو علـى منصـة والعـ ل رجـل  ـدك باىّمـة { ، َصبَـُروا َويـَُلقَّـْوَن ِفيَهـا  َِيَّـة  َوَسـاَلم ا 

ة اإلسالم ، وإعـالء رايـة العـراا العظـيم ، رايـة الشهادل ل ي تعمل من اجل إعالء  لم
وان امـــة اإلســـالم قويـــة بـــاا ، وبالرجـــا  الـــنين ســـلرهم هللا تعـــاى ، اهـــل هللا ا ـــ  ، 

َن اْلُمـْ ِمِنَن رَِجـا   َصـَدُقوا َمـا َعاَهـُدوا اهََّ } مِ الموابت واىّمة ، بسم هللا الرمحن الرحيم 
ُهم مَّن ُلوا تـَْبـِديال  َقَضى  َعَلْيِل َفِمنـْ ُهم مَّـن يَنَتِظـُر َوَمـا بَـدَّ { ، وهللا ا ـ  وليلسـأ  حَنَْبُل َوِمنـْ

      اناسئون .
 


