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 جومرد حقي إمساعيل ــــــــــــــ
 

ــ    }بســهللا ا الــرلر الــرحيهللا  ــِتهللال  مَ  ــوال إمَيا َلقمي ــا النــآميَر اَمِإ ــا يَيـََه ــِروال اَكَ َرامــع ا لنَم نِ ــهللال  َي تِِتوال َوايلِر ْـل ــا  َ
َ ِحـــوَ} } َكَم رمِ ِ ـــهللال  َوَيطميِمـــوال اَكَ َوَرِســـوَل ِ  { تـِفل َشـــِ وال َوتَـــآل َُِعوال  ـَتَـفل ِوال إم}ن اَكَ َمـــَع  َواَل تـَإَـــا ـــربم َواصل
يَــارمكمهللا َبوَــر ا َورمئَــاو الإنــاسم َوَيِصــَدو}َ  { َواَل َتِ ونِــوال َرالنــآميرَ  الصنــابمرميَر } ــر دم َعــر َســتميلم اكَم  َخَرِجــوال مم

{  ٌ َا يـَملَمِ وَ} ُمِمـي َُيـنَر َهِـهللاِ {  َواَكِ ِبم ـرَ  َوإميل  َ  مم الإنـاسم  الشنـيلوَاِ} َيعلَمـاَههللال َواَـااَل اَل َلالـمَم َلِ ـهللِا الليَــول
ـإِ هللال إمَّنم َيَرا َمـا اَل تـَـَرول}َ  َوإمَّنم َجار  لنِ هللال  ـََ منا تـََراوتم اللفمَ َتا}م َنَ صَ   َعَ ى َعقمتَـيلـ م َواَـااَل إمَّنم بَـرم و  مَم

َ َيَخاِف   { َواَكِ َددميِد اللممَقا م اكََ إمَّنم
وال وكو الوريق إىل مقا  الرضا ، ،  هو عتادة ا تي  ،  ، يولياو ا تماىل الصرب مقا  عإد احملسإني
كدات ،  إ} التصرب او  ع ـى الـإفس الإفس األمارة ، والتصرب مر اجملايتأتى الصرب إال ِبجاكدة 

ال ي تفـــىل إىل الـــدنيا واـــد يواـــر والصـــابر ودـــهوا،ا ، التشـــري  ،  مجاكـــدة الـــإفس كـــي  الفتهـــا 
ُخر هـا ،  ُع متشتث هبا وبزيإتهـا و والصـرب كـو صـرب الق ـم ورضـاق بالقـدر ال صـرب بفإائها ، واجلا

ـَرِكهللا والصابر سميد يف دنياق سميد يف اخرتـ  } ال سا} وجزع يف الق م ،  َـا يـِـَو ن الصنـابمِروَ} َيجل إمَّنن
َسا     . { بمَغعلم حم

واد جمل ا تماىل صرب املؤمإني بشرا هـهللا وطريقـا  إىل مميتـ  ومرضـات  وجإاتـ  ،  قـاال جـلن دـأن  
ِوعم }َ  َوفل َواجلل َر اْلل و  مَم ِ َوننِ هللال بمَشيل ـرم الصنـابمرميرَ  لََإتـل َر اأَلَمـَواالم َواألنِفـسم َوالانَمـَراتم َوَبشَم {  َونـَقلص  مَم

َتمميِإوال بمالصنربلم َوالصناَلةم إم}ن اَكَ َمَع الصنابمرميَر  َها النآميرَ يَا يَيَـ  ، وااال جَل جالل  }  { ،. اَمِإوال اسل
ا  }حيث يقوال ا تماىل والصابر رابح الدنيا واآلخرة ،  ـَر الـنآميَر اَمإِـوا َوتـََواَصـول بمالصنـربلم  ُثِن َرـاَ} مم

ا بماللَمرلَلَــ م } لَ مــ َ  َوتـََواَصــول ــ م { { ِيول ــَحاِ  اللَميلَمَإ ــرم } }، ويقــوال ســتحان  وتمــاىل  َيصل { إم}ن  َواللَمصل



ر  } نَساَ} َلفمي ِخسل ا بمالصنـربلم { إمالن النآميَر اَمِإوا { اْللم َقَم َوتـََواَصـول ا بـماحل َاتم َوتـََواَصـول ِ وا الصنـاحم ،  َوَعمم
( : مر عمل لدنياق خسر الدنيا واآلخرة ، ويقوال سيدنا الشيخ عتد القادر اجليالّن ) اَدس سَرق 

: الصـرب ،  ) اـدس سـرق ( عمل آلخرت  ربـح الـدنيا واآلخـرة ، واـاال سـيدنا اجلإيـد التغـداد  ومر
: الصرب يظهر ما  ، ع ي  السال  حضرة اْلما  جمفر الصادقال وااجترع املرارة مر لع تمتيس ، 

 ر ااال :، واد يحسر ميف بواطر المتاد مر الإور والصفاو 
 وإيا اعرتت  ب يـ   اصرب ها         صتـر ال ريـهللا  إن  ب  يع ـهللا

 هللاـوإيا د وت إىل ابر اد  إَّنا          تش و الرحيهللا إىل الآ  ال يرح
واجملاكد يف ستيل ا تماىل صابر يف حال  ومقامـ  ،   ـوال صـربق مـا ط ـق الـدنيا ويبـاو نفسـ  ودمـ  

ِ ــَوننِ هللال َحــ ن نـَملَ ــهللاَ قائــل يف ســتيل ا تمــاىل ســتحان  ال ِ ــَو  } َولََإتـل ــابمرميَر َونـَتـل ــإِ هللال َوالصن ــدميَر مم اللِمَجاكم
َتارَِرهللال {  ، اْلميـا} ع ـى يربـع دعـائهللاوعر اْلما  ع ي بر ييب طالم ، رـر  ا وجهـ  ، اـاال ) ،  َيخل

 . ( ع ى الصرب والمدال واليقني واجلهاد
س والتوارل والررو} إىل الفرج ، بل ي و} بالصرب ، يف المتادات ونصر كآق األَم  ال يتأتى باجل و 

حيـث يقـوال سـيدنا رسـوال ا صـَ ى ا تمـاىل ع يـ  وع ـى والممل يف طاع  ا ، وجهـد اجلهـاد ، 
،  ، وي} الفرج مع ال ر  ، وي} الإصر مع الصرب ي} الصرب ع ى ما ت رق خع راعال  وسَ هللا )) 

ــ   (( ، وي} مــع المســر يســرا ويف بشــائر الصــرب يف اجلهــاد يقــوال ســيدنا الَإــىل صــَ ى ا تمــاىل ع ي
 . (( مر لقي المدو  صرب ح  يقتل يو يغ م مل يفنت يف اربقوع ى ال  وسَ هللا )) 

  سـيم مواملتدبر ألحواال اائدنا الشهيد ، صدا  حسـني اجمليـد ، يف حياتـ  ويف حظـ  استشـهادق ، 
رجل اائد ، صابر مقـدا  يف امل مـات واحملـر دغ ىل الدنيا يوما  ا ت  ، حبق اليقني صابرا  ُمتستا  ما 

ورـا} مإاضـال  بـني را} يتين مع التإاة يف حز  التمث المريب االدرتاري بصـرب وعزميـ  وااتـدار ، ،  
ح  نصر ا المراايني يف ْورة الرابع عشر مر متـُو " املأجن زة  " املإاض ني الصابرير ع ى امل  ي 

وتوـرف ف وتسممائ  ومثاني  ومخسني ، ل ر القامسي  احنر ىل عر مفاكيهللا الاورة ومضاميإها عا  يل
ل ـر نضـاال ر ـاق التمـث وصـربكهللا مـا نضـم يومـا   تـوج صـربكهللا بمـروس و الشيوعيو} يف حيا،ـا ، 



الْ  وستني ،  وما س مىل الاـورة الاورات يف الاامر مر  رباير ) دتاط ( مر عا  يلف وتسممائ  ْو
برجاها و تياهنا مر دنس املؤامرات ح  وجدت ايادة الاورة وروادركا مرة يخرا نفسها يف الفتي  

 م مــىل صــفو ها وترتيــم تإظيما،ــا ، ورــا} القائــد الشــهيد نضــاال ســر  ال حــدود ل صــرب  يــ  ،  
ميال دورا  مهما  وبارعا  بني ر اا  يف كآق املرح   ، مإاض و} صابرو} وضموا يرواحهـهللا ع ـى يرـف 

حــ  ققـق هـهللا مــا طمحـوا إليــ  ييـديههللا مـر يجــل يكـداف يمـتههللا يف الوحــدة واحريـ  واالدـرتاري  ، 
مــر عـا  يلــف وتســممائ  (  ورة الســابع عشــر مـر متــُو )  يوليـوْـ بقـوة ا تمــاىل وإرادتـ  ،   انــىل

وبروو اجلهاد ورفاو املإاض ني تصدا القائد الشهيد ور ااـ  ل ـل  ، الاورة اجمليدة ، ومثاني  وستني
ُي  ، ومضىل ايادة الاورة يف جهادكا  ،   انىل تتين وتوهر األرض ُماوالت الإيل مر الاورة التمو

ــاو مــر درنــات ختــث احملت ــني ــد الشــهيد متقــدما  لصــفوف اجلمــاكع يف التإ  ويعــواهنهللا ، ورــا} القائ
  ــا} يتــين ويقاتــل ويصــرب حــ  ت  ــل لــ  مــع رــل المــراايني ويَمــ  المــر  ولايــ  الاــورة اجمليــدة ، 

نصــركهللا املوعــودو} بــ  مــر ا تمــاىل ورســول  ال ــرل ســيدنا ُمَمــد صــَ ى ا تمــاىل ع يــ  وع ــى الــ  
 ا يف ُمـــو األَميـــ  ، وانتصـــرنا لدمشـــق يف حـــر  تشـــرير مـــع ال يـــا} الصـــهيوّن ،وســـَ هللا ،  انتصـــرن

ـــإفٌ ـــأميهللا ال واـــانو} اْلصـــالو  وانتصـــرنا يف ممررـــ  اســـتقاللإا السياســـي واالاتصـــاد  ،   ـــا} ت
ُمـــر الممالـــ  واملـــؤامراتوتصـــفي  دـــت ات االزراعـــي  ، ورـــا} اـــانو} اح ـــهللا الـــآا  يف   لتجســـس و

يف بإــاو المــراق اجلديــد ،   ــا} إجنــاُ خووإــا االنفجاريــ  ال ــربا ، وانتصــرنا ،  رردســتا} المــراق
وانتصــرنا يف ي  املمــارو ، وانتصــرنا يف مــا اادســي  صــدا  اجمليــدة ، وانتصــرنا يف القادســي  الاانيــ  ، 

دمرق األدرار يف ي  املمـارو ، وانتصـرنا يف التصـد  ل فـنت ، وانتصـرنا يف قـد  احصـار وتفتيتـ  ، 
وانتصــرنا يف ممررــ  وانتصــرنا يف وحــدة المــراق يرضــا  ودــمتا  ،  ، االم ــهللا والت إولوجيــوانتصــرنا يف 

د احواسهللا اليت ما يزاال رجاال المراق واألَم  ِبا  يههللا ر اق التمث يسورو} االنتصارات ، نصرا  بم
رــل ت ــ  االنتصــارات نصـر ، يف مقات ــ  ال فــر ويك ــ  وطــردكهللا مــر يرض المــراق الوــاكر الزرــي ،  

ومـا رانـىل ئد الشهيد حاضر بروحـ  وجسـدق ، اائـدا  مقـداما  يإتقـل بشـمت  مـر نصـر آلخـر ، والقا
 وبإـــاو ياتـــ  اجلديـــدة ت ـــ  االنتصـــارات لت ـــو} لـــوال صـــمود الشـــمم وصـــربق يف الممـــل والقتـــاال



ورانـىل مشـاكد  والتفا ههللا حوال اياد،هللا الاوري  الشرعي  ، ايادة حز  التمث المريب االدـرتاري ،
مــ  القائــد الشــهيد ور ااــ  مــر اتــل عمــالو احملتــل األمري ــي صــورة رام ــ  ع ــى صــرب مســرحي  ُمار

تا،هللا يتقدمههللا القائد الشهيد ، الصابر الآ  ادَ    يوالدق  ـداوا  يف سـتيل ا تمـاىل ايادة التمث ْو
وحنســت  داخــل يف حــديث الَإــىل ُمَمــد صــَ ى ا ومــر يجــل تــرا  عرااإــا المظــيهللا واَمتإــا اجمليــدة ، 

مــا مــر امــروير مســ مني ك ــ  بيإهمــا ولــدا} يو ْالْــ   احتســتا اىل ع يــ  وع ــى الــ  وســَ هللا )) تمــ
ُا  ، (( ،  وصربا  عيا} الإار يبدا   قاتل يف ما يسمى باحمل م  اتاال الر

 ُا ِ رَم ـال دا  بنَي ـدا  اائـدهيـايل  *** َو املمـى يف رِايَم م حنـمض
 رِما ِ   رق التاليـي ليـوميضميضي يف خ ود   *** حتيم الشمم 

 ا ِ ــهللان الوغـرار  إيا عـور املإايا  ***  ووم ـكو الضرلاِ  يف سَ 
 متا ِ  قَم ـما احـدر  يف سـوبعَإا   ***  ا  ـكو الإوِر الآ  ما ل

اتـل نيابـ  عـر رـل  ـاكع األَمـ  وررامـ  يَمـ  وما را} يدا ع يف اتال  عـر يات صـدا  ، بـل رـا} يق
،   ــا} ي} يســر لــ  ا تمــاىل طريقــا  إىل  را  ور ااــ  ع ــى ييا ال فــر ويك ــ   ــا} صــابالمــر  ، 

ــ  حــاال الشــهيد الصــابر  احســإيني ، الإصــر والشــهادة ،   انــىل حظــات استشــهادق صــورة يقيإي
وعإــدما واــف واــد لــَف احتــل ع ــى راتتــ  احملتســم وكــو ميضــي إىل ع يــني واملــوت  ــر  خ فــ  ، 

الـآ  عهـدناق  يـ  ، واـف حـ  رييإـاق يقـات ههللا باحتـل امل فـوف ،  الشريف  ، واف بآات الشموخ
واف ليقوال لشمت  ويمت  ، كا ينـا صـدا  حسـني ، اائـدرهللا الـآ  بـل وااتـل مم ـهللا ، كـا ينـا ينظـر 

يـا ر ـااي : إ} الصـرب ال حـدود لـ  ، واد يسرّن ا ل شهادة واوال الشهادة ، ملقمد  يف اجلَإ  ، 
يــا ر ــااي : صــربرهللا يف جهــادرهللا يراــى مــر صــربرهللا روهنهللا بــأ  يعيــإ هللا ،  اصــربوا تــدرروا الإصــر وتــ

يا ر ـااي : تـآرروا اـوال رسـوال ا وينتهللا يف الس و  واد رإتهللا تمم و} مر يجل دمت هللا ويَمت هللا ، 
،  ، واسـألوا ا الما يـ  ييهـا الإـاس ال تتمإـوا لقـاو المـدوصَ ى ا تماىل ع ي  وع ى ال  وسـَ هللا )) 

، ال هـــهللا مإـــزال ال تـــا  و ـــر   ، واع مـــوا ي} اجلإـــ  قـــىل فـــالال الســـيوف صـــربوا ـــإيا لقيـــتهللا  ا
ُ  األحــزا  اكــزمههللا وانصــرنا ع ــيههللا الســحا  يــا ر ــااي : ال تتا فــوا عــين ، حــ  ال (( ،  ، وكــا



قرموا حالوة الفُو بومهللا الشهادة ، ينتهللا ر ااي يف الـدنيا ويدعـو مـر ا تمـاىل ي}  م  ـهللا ر ـااي 
،  مرااإــا لــايل ويَمتإــا يف صــحت  املاتــار صــَ ى ا تمــاىل ع يــ  وع ــى الــ  وســَ هللا  يف اجلإَــ  وحنــر

يســتحقا} مإــا رــل لــاال ونفــيس ، ومــا الــروو والــإفس والــد  إال كتــ  ا ووديمتــ   يإــا ال عظيمــ  
وطر والشــمم ِبــا يرضــي ا تمــاىل ، بســهللا ا الــرلر نتاــل هبــا يف ســتي   وال نــرتدد يف وكتهــا ل ــ

ــا يـَملَ ــهللام اَكِ النــآميَر َجاَكــِدوال  } َي ل الــرحيهللا  َإنــَ  َوَلمن ِخِ وال اجلل ــتلِتهللال َي} تَــدل ــإِ هللال َويـَمل َــهللَا الصنــابمرميَر { َحسم ،  مم
 وا يررب ولياسأ اْلاس و} .

 


