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 )  البشرى  (الدرس الثالث : 
 جومرد حقي إمساعيل ــــــــــــــ

البشرى ، هو كل ما يسرُّ اإلنسـا  مـخ  ـو فو  أـل فو رييـه يراهـا ، حيـث ف  الرييـه ال ـا ه مـخ 
هللا ،  بشرى يبشر هبا املؤمخ ، وهي حظ مخ النبوة ، ويقول سيدنا امل طفى صّلى هللا تأاىل عليـ  

 (( رى لـ يراهـا املسـلم فو تـ ! إن  مل يبق مخ مبشرات النبوة إال الرييا ال ـا ه  فيها الناس)) وسّلم 
، والبشـرى فعلــى مراتــر الســرور ، وهـي تــبا موهوبــه بالركــه الربانيـه كتــدا، عــخ  أــل واجتهــاد ، 
 يبشـر اااهــد بىحــدى ا سـنيب ، ويبشــر الــدارو با  ـد الــو ب ، ويبشــر جالـر الألــم بالنتــا  ، 

الناْ ـر   َولَِتْطَمِئخا قـ ل وب ك م بِِ  َوَمـا  ب ْشَرى َلك مْ  َوَما َجَأَل   اّلّل  ِإالا } والبشرى  ر  واجمئنا  سرمدي 
،  كل بشرى سرور ولـي  كـل سـرور بشـرى ، ولـإلن  ىننـا نقـرف  { ِإالا ِمْخ ِعنِد اّللِّ اْلَأدِيِد اْ َِكيمِ 

ببشرى  عخ املبشرات يف كتاب هللا تأاىل ، وعلمنا باملبشريخ باجلّنه ، وف ونا الباري سبحان  وتأاىل
ــاِئح و َ } اال ــابريخ ، وف  البشــرى   ــوم للمــؤمنب  ــد وَ  اْ َاِمــد وَ  السا الرااِكأ ــوَ   لتاــائِب وَ  اْلَأاِب

ــاْلَمْأر و ِ  ــاِجدوَ  اِِمــر وَ  ِب ُ وَ  ِ  ــد وِد اّللِّ  السا ــْؤِمِنَب  َوالناــاه وَ  َعــِخ اْلم نَكــِر َواْ َــاِ  ــِر اْلم  ،  {َوَبشِّ
لبشرى مبأىن الوعيد ،  هإا  ام بالكفار واملشركب ، في فنـ   ـو م ـبهم املشـؤو  ، وقد تبا ا

رتسـم ، والبشـرى إذا كانـم مفرحـه فو وعيـداف ،  ى ـا ت هللا وإياكم ف  نكـو  يف ذلـن امل ـبفعاذنا 
و ف املنـور بـالنور الربّـا  ،  تـرا  ف ـا البشـرى مرتسـمه علـى وجهـ  على وجـ  حاملهـا ،  ـتألم وفنـم

  وصـاف إذا كـا   صورت  ،  ـىى الوجـو  علـى املمسـو ه وجـوههم ، هللا تأاىل هبا وعيداف قد مسخ
   . مخ فوالئن الإيخ  تم هللا على قلوهبم

ولــي  مــخ بشــرى فعُــم مــخ بشــرى اجلّنــه ، حيــث يبشــر املــؤمخ هبــا يف الــدنيا قبــل اِ ــرة ، وهــي 
نيا وهو ال يألم إىل فيـخ ذاهـر ، فجنّـه ف  إىل نـار للمؤمخ ، أل  الأامل يف مرتبه اإلسال  يغادر الد

هـو ذاهـر إليهــا و ، والبشـرى ًالبـاف مــا تكـو  راحــه يف القلـر واجمئنـا  يف الأــي  ، وهـإا ا ــال 
نرا  عند الداهديخ يف الدنيا وال ابريخ عليها وز ر ها ، وقمه البشرى تستقر على حميا ويف قلـوب 



واهلم ، قـــوهلم و ألهـــم ، يف ســـبيل هللا تأـــاىل ، حيـــث اســـتقر اااهـــديخ الـــإيخ جألـــوا فنفســـهم وفمـــ
بىحـدى ا سـنيب ، وف  اجلنّـه فعـدها هللا تأـاىل للمتقـب الـإيخ تسـتقر   ـوزاف عندهم اليقب بالبشـرى 

ى ،اهـــديخ يف ســـبيل هللا تأـــاىل ،  مأــا  التقـــوى عنـــدهم حــاالف ومقامـــاف يف حلـــورهم ســـاحات الــًو
علي  سـبحان  القـوي ،  كـانوا ومـا نلكـو  ي ، ويكـو  قـوهلم و ألهـم  يلربو  بقوة هللا ، متوكلب

َب ا هَلـ م  اجلَناـَه يـ َقـاتِل وَ  يف َســِبيِل بِـ ِإ ا اّلّلَ اْشـتَـَرى ِمـَخ اْلم ـْؤِمِنَب فَنف َسـه ْم َوَفْمـَواهَل م }بـاي ويف هللا وي 
ـــ ِ  اّللِّ  ـَيَـْقتـ ل ـــو َ  ا َعَلْي ـــدف ـــلِ  َويـ ْقتَـل ـــوَ  َوْع ـــْورَاِة َواإِلِ ي ـــا يف التـا ـــَخ اّللِّ  َحقًّ ـــِدِ  ِم ََ بَِأْه ـــْخ َفْو ـــْر ِ  َوَم َواْلق 

ُِيم    َاْسَتْبِشر واْ   .{  بِبَـْيِأك م  الاِإي بَايـَْأت م بِِ  َوَذِلَن ه َو اْلَفْوز  اْلَأ
امسـ  نفسـي وولـدي ويف حال إمامنا الشهيد ، قائدنا اااهد ، صدا  حسب اايد ،  د فنـ  ،  ـدا 

 ل يف البشرى والبشارة ،  كا  يف حيات  الدنيا مطمئناف لقـدر هللا ا، قد كا  حمّمدياف  ينا ، وحال  د
تأاىل ، ومؤمناف ببّمت  و بيتها على سائر األمـم ، وموقنـاف بـب  الن ـر حليـ  هـإ  األّمـه ومـخ جاهـد 

كفــ  يأمــل يف ال ــفو  األوىل فحــ  علــى يف ســبيل هللا تأــال مــخ فجلهــا ،  ــىا  منارــالف حــامالف رو 
ــا  البشــب لــ  وللحــدب الأُــيم ،يف حــدب البأــث الأــرا االشــىاكي ، متقــدماف ر ــاب دربــ    حــأ فت

الثاللــب مــخ مــوز مــخ عــا  فلــ  وتســأمائه و انيــه  -بانت ــار الثــورة اايــدة ، لــورة الســاب  عشــر 
 لبشـائر الأُيمـه للشـأر ولكا ـه  ـاهبوستب ،  كا  حلـور  يف صـدارة ا ـدب والدولـه ،لبـه ل

بــب  يف األّمــه قــوة ال تنلــر ونــبو ال يفــى ، ودمــا، جــاهرة شــريفه تتــد ق لــىوي اجمئنــا  ، األّمــه 
 األرض بب  على ظهرها رجال يقدمو  الغايل والنفي  يف حفُها وجهارة تراهبا الغايل .

ومخ فحوال  احملّمديه ، قّدس سّر  ، فن  قد فدركم األّمه بب  بشائر الن ر  تيه مادا   يهم قائد ما 
ً وَت َف  يـَْأب د وَها َوفَنَـاب وا ِإىَل }  انفن يلرب الطاًوت وفهل  بقوة هللا ومكين  َوالاِإيَخ اْجتَـَنب وا الطاا

ْر ِعَبادِ  اّللِا هَل م  اْلب ْشَرى ، وكا  إذا حل يف فرض بدت على تلن البقأه بشـائر اريـب الأمـيم  {  ـََبشِّ
، ويف البشــرى الــن كانــم ترتســم علــى حميــا  الشــري  ، فنــ  ومــ  تلــارب ف بــار  أــل الرجــال يف 
ى يف القادســيه اايــدة وف  املأــار  اريالــدة ، كــا  إذا ظهــر إىل النــاس وقــد ارتســمم  ســاحات الــًو

علـم النـاس ف  رجـال القادسـيه وف  املأـار  نيه قد عهـدناها  يـ  ، على وجه  الشري  ابتسامه نورا
ــه بوجهــ  الفلــي  املبــار  ، وهــإا حــال  ــه الن ــر ،  يستبشــر الشــأر وتستبشــر األّم قــد لبســوا حّل
حمّمـدي ، نأــم ، ألنــ  كــا  موا قـاف ومتبســياف بــاريطى احملّمديــه ، جـد  البشــب والنــإير صــّلى هللا تأــاىل 



وي عخ فا جلحه قول  ) فتـى رسـول هللا صـّلى هللا تأـاىل عليـ  وسـّلم والبشـرى علي  وسّلم ، وقد ر 
 يرى يف وجه  ( . 

ويف مشـــهد االستشـــهاد ، قـــد جلـــم علـــى وجهـــ  الشـــري  عالمـــات البشـــائر ، بررـــا هللا تأـــاىل ، 
  وبشرى اجلّنه والن ر املبب ، حأ فنن توقخ كم اسـتغرب القائـد اااهـد ، قـّدس سـّر  ، يف فلطـا

، بوابه اريب الن قد فعدها هللا تأاىل لـ  ، ليتأـل البشائر الربانّيه وهو يتقد  حنو نقطه االستشهاد 
ل   امه الشهادة فعُم بشرى ل  حيُاها يف حيات  الدنيا ، وهو الإي اعتـاد البشـائر مـخ هللا تأـاىل 

يف   ل الأراقيــو  البنــاةيف نلــال  وجهــاد  ، يف ا ــرب إذا اشــتدت فوزارهــا ، ويف الســلم إذا اشــتغ
إعال، صرو  دولتهم وبنيتها التحتيه ، وكانم البشرى مأ  يف اريطوط األماميه يف سـاحات القتـال 
، وكانــم البشــرى مأــ  إذا حــل يف امل ــن  فو ا قــل فو يف بيــم وقــد اعتــاد زيــارة النــاس يف بيــو م 

رى مأــ  بـب ر اقــ  يف صــفو  ، وكانــم البشـ م ، ليطمـئخ علــى حـاهلم وفحــواهلمومأـاملهم ومــدارعه
 . املقاومه البطله ، وكانم البشرى مأ  يف ما يسمو ا حمكمه الدجيل املشبوهه

سبى فن  حقيقه كا  يستم  إىل صـوت الإي يتدبر مشهد استشهاد القائد اااهد ، قّدس سّر  ، 
زعمهـم ، وحـديث ًب صوت فولئن اارمو  اريونـه ، أل ـم كـانوا حيدلونـ  عـخ ترتيبـات املـوت يف 

املـوت صــأر وشـديد ، ال تلــر تلـن االبتســامه الـن قــد دو ـم الأــامل يف فسـرارها ، هنــا ، تــوقخ 
مــداركنا وتطمــئخ القلــوب بــب  القائــد اااهــد كــا  يســتم  إىل صــوت  يــ  النفحــات والتلطيفــات 

ـَر مبررـاة هللا الربّانّيه ، وكا  يستم  إىل البشائر احململـه إليـ  مـخ الأديـد القـوي سـبحان  ، حيـ ث ب شِّ
ـَر باملقـا  الأُـيم عنـدو ر بـىدرا  الشـهادتب ، وب شِّ تأاىل ،  جـد  امل ـطفى صـّلى هللا تأـاىل عليـ   ب شِّ

َر باجلّنه ومقأد   يهـا ،  اسـتقرت علـى وجهـ  املبـار  ابتسـامه مكنو ـا الفـر  الأُـيم  وسّلم ، وب شِّ
ْنـ   }   يهـاياة النأيم ال موت بالكر  الربّا  الأُيم ،  بيقخ فن  ذاهر إىل ح ـر ه ْم رَبُـّه ـم ِبَرْكَـه  مِّ يـ َبشِّ

،  بــاي علــيكم ، الــإي يســم  ويــرى كــل ذلــن اللطــ  {  نَِأــيمم مُِّقــيمم  َوِرْرــَوا   َوَجناــات  هلا ــْم ِ يَهــا
إال مبثـل  ويلقـا  على هللا تأال ل  قبِ اإلهلي ، هل يبقى يف جوارح  ارتباط يف فلر مخ الدنيا و ، وهل ي  

 تلن االبتسامه الن ًادر هبا اااهد الشهيد ظاهر الدنيا و .
ــ  يف دقــائق مأــدودات  ــتم هبــا جهــد  وجهــاد  يف  ــد قــدمها ألّمت وهــإا هــو درس مــخ دروس القائ

وليإكر فّمت  بقـول هللا تأـاىل  حيات  الدنيا ، ليأطي ر اق  وفّمت  مأىنف يف االجمئنا  ملا يف يد هللا تأاىل



َوَجاَهـَد يف َسـِبيِل اّللِّ  اْ َاجِّ َوِعَمارََة اْلَمْسِتِد اْ َـَراِ  َكَمـْخ  َمـَخ بِـاّللِّ َواْليَــْوِ  اِِ ـرِ  َجَأْلت ْم ِسَقايَهَ فَ } 
ُاــاِلِمَب } اَل َيْســتَـو وَ  ِعنــَد اّللِّ َواّلّل  اَل يـَْهــِدي اْلَقــْو َ  وْا يف َســِبيِل { الاــِإيَخ  َمن ــوْا َوَهــاَجر وْا َوَجاَهــد   ال

ويـدعونا سـيدي وحبيـىل إىل { ،  َوف ْولَئِـَن ه ـم  اْلَفـاِئد و َ  َفْعَُـم  َدرََجـهف ِعنـَد اّللِّ  بَِبْمَواهلِِْم َوفَنف ِسـِهمْ  اّللِّ 
تإوب جأم البشائر الربّانيه ، وفن  مخ عمل لدين  وفّمتـ  وفررـ  وعررـ   ىنـ  سـتنال  بشـرى مـخ هللا 

ومــخ عمــل لنفســ  ودوالراتــ   لباجــ  نفســ  قبــل  ــوات األوا  ، وهللا فكــو  تأــاىل بــالفوز الأُــيم ،
  وليخسب ارياسئو  .

 


