
         د                                              وس الفوائالدر 
                                                 يف استشهاد القائد
 اإلميان  (  )الدرس احلادي عشر 

 جومرد حقي إمساعيل ـــــــــــــــ
اإلميان حـا  ريـي ت ونـون  يـن ومتـق متنقـس مـ  إسـظمع و ـا ا عرـي درجـا  ريي ـن   
واإلميــان  ــو اســتقرار يرــن ويتذتيهــا عتــبويها الجتــد ججــد من اجتهــد وجا ــد يف يرــ  

 ونممرهـوا مقصوده   و و هللا جـل  جظلـن سـتناتن القائـل ا يتالـتقر اُعـرامن اتامه ـا   يـنل ّ  
وتلنر  ينولنوا مسرتتها وتلتت ا عتدخنلر اإلميانن يفر يـنرنوجرننم وتإن ونطيجنوا هللات وترتسولتنن ال عتررتننم مر  

ــي،اإ   إن  هللات  تفنــ ويف ذلــع عقــو  ســيدتا رســو  هللا  ــر ي هللا وٌر ر حــيٌم ،   معتــالرننم يت
مـا ويـر يف   و   ولن  وال جالتنري ينجالتتليس اإلميان وجاىل عرين وعري آلن وسر م )) 

((   واملــمم  مــ  اســتقر حــا  اإلميــان يف يرتــن جــدرجا   قيقــن  القرــ  و ــدين الجتــل
املتتاعهــا الــال معظ ــا ودخرــن يف مروتــا اإلحكــان    ويف زتــام هللا الج عــ  جــاا و ـــ  

ـــَم املـــممهق جقولـــن وجـــاىل ا  هنـــونت ا، ال ـــبرع ت  ن ـــجنونت ا،يتـــَد مت َـرتـــمت اَلتنَممر مررَم ختاير ـــظت  يفر  ت
هرَم  وتال برع ت  نَم عت ر الر َغور منَجررضنونت ا، وتال برع ت  نَم لرر  زتاةر   تاعررنونت ا، وتال برع ت  نـَم لرفنـرنوجر

ـــا رننونت ا، إرال  عترتـــي ـــرن مترنـــومرقت ا، حت ـــَق متمَيتـــاتـنهنَم  تـــررتـ هنَم  تيـَ ـــَم مَو متـــا مترتنت هر ـــ ر  متَزوتاجر  تتت
ــمَ  ــمن اَلجتــادنونت ا، وتال ــبرع ت  ن تـتغتــي وترتاا ذتلرــعت  تذنَولت،رــعت  ن تمتاتتــامررَم وتعتَهــدر رَم رتاعنــونت ا،  اجـَ ُر

 . ُينتا رننونت ، وتال برع ت  نَم عترتي  ترتوتامررمَ 
ميان جنت  اإلميان جاهلل   اإلميان جاملظئنا   اإلمرزاتن و قيقاون   ومرزاتن  ي ) ولإلميان 

(   ويف  قيس اإلميان النثري  م  هللا خريه ويره هللا   اإلميان جرسل هللا   اإلميان جالقدر
  من    لغريك ما    لهفكع   من ال وتا  وجارك مو اجـ  عـم لـع جـائ      مهها 

الصـ  عرـي    واإلميـان منقـا ٌ  عرـي ممـوا م ومعراضـهم ودمـائهم واملمم  مـ  ممهـن الهـاس



والصدق   وزل املقامـا     وزبا عري اخلوف والرجاا والتوزل د  واليقق واجلهادوالج
 والجتادا  القرتيا .

وجـن القائــد الشـهيد املشــرق و ـو يف حلنــا  مغادروـن دار الــدتيا إىل دار  من الهـارر إىل
اخلرود   يف مهطرـس الشـهادة   سـيظحا عظمـا  اليقـق جـالفوز وجشـائر رضـا هللا وجـاىل 

ا عري  ياه الشرع    و با إمياٌن   ويد  دثها مراراإ يف   ه   وسوف تكه  مروكت
يف ذلــع يف درس يــاد  جــرذن هللا وجــاىل   وال محــد عهنــر حــا  اجلهــاد الــبي زــان عريــن 
القائــد الشــهيد  ــدا  حكــق اسيــد ) يــدس هللا ســر ه (   ولــو استجرضــها حالــن يف حيــاة 

إمياتيا حىت جرـ  معظ ـا و ـو عرـي مهصـا  قت دتا ا مراالدتيا حىت آخر حلنا لن  يها لوج
 الشهادة .

و و يائد احلترا اإلمياتيـا النـ ى   واإلميـان وتشاط يف  دى   اإلميان يوة يف الدع    
يقـق   و ـو زـان ال عرـو يفواإلميـان  ...ح   يف لق   ويد زـان  نـبا   يـوي يف عدلـن 

هر يف ويـد ايـتواإلميـان حـريف يف عرـم    ... مويهاإ مبا يف عـدي هللا وجـاىل مـ  خـري زثـري
و قيس حا  الريي عهد اإلتكان الجرايي عري التجريم  نر وححياون عري متاججا الجرو  

ــن الجــراق حــىت احترــق ممرعنــا    وعتــو  حــا  مزثــر مــ  وكــا ومرججــق ملــ  عــاّ و ي
ـــد الجـــراييق  ـــدان عه ـــداإ عنيتـــاإ   حـــىت إذا  ...اإلج واإلميـــان يصـــد يف  ـــق   وزـــان يائ

مــا وجــد  عهــده وال عهــد م رــن مو موالده در ــاإ  ترــا مرا الرا ــدع  دخرــق ممرعنــا 
رنـاإ لـن وال واحداإ يف مي م  جهوك الجراق مو التهوك اخلارجيا   وما وجد  ي  مرا من 

   قـا  القائـد  عري م  عـتغ  ال ُيي واملمم   ...ر رعت م رن مو ولده م  ذلع ييا من 
الشهيد و و يف اُسر ) ال ونر وا يجوم التردان الال احترـق مرضـنم   وال ونر ـوا 

واملـمم  ال  ...يادة ورع الدو  جاملجق اإلتكاين   لن  ازر وا الفجل البي ياموا جـن ( 
اتــن يف يرتــن ووجدعضــي  مــا اســتودن   ويــد اســتودن اُم ــا وظا ري ــا    نفــا الودعجــا 

حىت يف حلنـا  الشـهادة و ـو عهتـ  ) عايـق  ركـطق حـرة عرجيـا ( وحديا  عيوتن 



واملــمم  يف الــ الز  ويــوراإ   وزــم مــ  مــمامرة وجــرا  ــا الجــراق ويــجتن وييادوــن      ...
و ـو عقـود م مـ  تصـر إىل تصـر وزها تراه متقـدماإ جـيا الصـاجرع    الجـراييق اُجـاة   

ع  وجن الدتيا الفاتيا إىل جوار رجن يف دار اخلرود والكجادة حىت الرننا الال عرحل هبا 
  تجــم حــىت يف حلنــا  الشــهادة زــان مهتصــراإ   واتتصــر  اُم ــا جــن   وزــان حالــن  يهــا 

تفكـن مـ  املـمم  ريـري عرـي زـل حـا  وهـ ن ذلع من يف دروس الشهادة   درساإ مضا اإ 
واملـمم  اـالا الهـاس   ...ر روـن مهتصر حـىت و ـو يف     و و جق جهتين و و ُيتد هللا

لـع لرقائـد الشـهيد   زيـ  زي عجرم وعهايس الهاس زي عفهم   وم  مهـا ال عشـهد يف ذ
د رمعهاه وخ تاه و و عقضي جل  موياون يف مقاجرا املوايهق وزعارمم يف دور م ال     وي

قامـن  ـرية واملـمم  عغـار   ومـ  زـان يف مثـل م ليطت،  عري محوا م ...ومماز  عترهم 
واملمم  زيس  ط  حبر   وتشهد متن زان زبلع   وزان ُيـبر ) يـادة  ...عري مم تن   

الجـرم ( مـ  مشـا د ترا ـا اليـو  يا يـا عرـي وجـن الكـاحا الجرجيـا    هـل مـ  مــتجا   
واملمم  مثل الهخرا زرن تف  و ائدة   وعفارق احلياة وايفاإ عري حـا  ووخـن   ويـد  ...
ها حالا ووخن يف مثهـاا الشـهادة تفجن يف حياون الدتيا ورمع لهخرا   عشهاه   عايس ارمعها

   وتجيا خرود مجهاه النتري حىت عرث هللا اُرا وما عريها .
ــد  ــر ي هللا وجــاىل عريــن وعرــي آلــن وســر م ))   املــمم  القــوي خــريعقــو  ســيدتا الهــن  ت 

لقائـد الشـهيد يوعـاإ جـاهلل ويوعـاإ ((   تجم   لقد زـان ا ومح  إىل هللا م  املمم  الضجي 
ويــد محتــن هللا وجــاىل  يكــر لــن يرعقــاإ لرشـهادة عتتها ــا زــل مــ  آمــ  جــاهلل رج ــاإ يف إمياتـن   

وإذا ما ودجرتا ما وقـد  ُعقهـا متـن داخـل يف وجاإلسظ  دعهاإ وجكيدتا  ت د تتياإ ورسوالإ   
هنــونت يــو  هللا وجــاىل ا  ـَد مت َـرتـــمت اَلتنَممر ن زرــن يف يائـــد لجرتهــا متهــا زهـــا تــرى اإلميــا،   و  يـت

ودعوى املجر ا جاهلل ال ونون إال جالفجـل التنقيقـي  اإلميان واملجر ا   حلنا استشهاده  
جاين الشرف    م   وال عقدر عري ذلع إال رجا  مولوا جذس يدعد   رجا   يهم زل م

 املممهون احلس  .



ــَو نمَ الـ برع ت يتــا ت جكـم هللا الــرا  الــرحيم ا  ــَم  تاَخشت   تنــمن اله ـاسن إرن  اله ــاست يتــَد ظتتجنـوَا لتنن
َكـــتـنهتا ا  ن وتترَجـــمت اَلوتزريـــلن  ـــ تادت نَم إرميتاتـــاإ وتيتـــالنوَا حت ـــ ت ا  ر وت تَضـــلت ّ َ ا ،   ـت ـــات م ر  تـــاتقترتتنوَا جرهرَجتت

انـتو رفن  ، إرَّن تا ذتلرننمن الش َيطتانن   تَضلت عتنريمت ا ررَضوتانت ا  ر وتا  ن ذنو ميتَكتَكهنَم سنوٌا وتاوـ تـتجنواَ 
ــا نونر إرن زنهـــتنم م ـــَممرهرقت ، تـــا نو نَم وتخت ُت وهللا  ...حكــتها هللا وتجـــم الوزيـــل    متَولريتــااهن  تـــظت 

 مز  وليخكذ اخلاس،ون .


