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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
وك القتـال وعـىل آلـه احلمد هللا رب العاملني نارص املؤمنني وخمزي الكافرين والصالة والسالم عـىل الـضح

 : أما بعد ..وصحبه أمجعني

ا مما عرفنـاه مـن قريـب  شيئا يسري،فإننا سنحاول  أن نعرض عىل إخواننا املجاهدين خاصة واملسلمني عامة
 ، اهللا باإلخوة يف املغرب اإلسالمي وباخلصوص اجلهاد يف اجلزائـره عن عالقة الشيخ أسامة رمحأو من بعيد

 . بعض اإلخوة جزاهم اهللا خريامجع مادهتاوقد ساعدنا يف 

 احلديث عن سرية الشيخ اإلمام أيب عبد اهللا أسامة بن الدن رمحه اهللا ال يمكن أن تقوم بحقه هذه الرسالة ّإن
املوجزة، فسرية الشيخ معلومة لدى القايص والداين وفـضائله يعـرتف هبـا العـدو والـصديق، وقـد أثـرى 

 أشعار، والـذي يريـد أن يكتـب عـن ّالكتاب املكتبة اإلسالمية باحلديث عن سريته ومناقبه وما قيل فيه من
ذكر يف سـجل أعـالم النـبالء، ُجدير أن يـ واهللا ـ  فهو ،سرية الشيخ فهو حيتاج إىل كتابة جملدات لتفي بحقه

 فإن شيخنا رمحه اهللا هو قائد ،ّولئن عايشت األمة يف ماضيها أئمة غريوا جمرى التاريخ كصالح الدين وقطز
 واليهود واملرتدين، وقد فتح اهللا عىل يديه كرس غطرسة أمريكـا وطغياهنـا،  ضد الصليبيني ـاليومـ احلروب 

 ..فمآثره ال يمكن أن نحصيها

ولكن أردنا أن نذكر فضله علينا يف قطر مغرب اإلسالم، ألن من مل يشكر الناس مل يـشكر اهللا، حيـث كـان 
ُادة ريض اهللا عنـه جيلـس السلف رضوان اهللا عليهم يذكر بعضهم مناقب ومواقف بعض، فهذا سعد بن عب

ال زلت أتذكر موقفا للمقداد يوم بدر، استبرش به النبي صىل اهللا عليـه (: أحد أبناء املقداد بن عمرو، ويقول
 ملا أراك اهللا فنحن معك وال نقول لك كـام قالـت بنـو امضيا رسول اهللا «: وسلم ودعا له بخري، حيث قال

، ولكن اذهب أنت وربك فقاتال فإنا معكـام ﴾ا هاهنا قاعدوناذهب أنت وربك فقاتال إن﴿إرسائيل ملوسى 
 .)»مقاتلون، فوالذي بعثك باحلق لو رست بنا إىل برك الغامد جلالدنا معك من دونه حتى تبلغه

ّ كان لزاما علينا وبعضا من حـق الـشيخ ذكـر مواقفـه املـرشفة مـن خراسـان إىل مغـرب ..ومن هذا الباب
 .ومال، والسعي والنرصة إلقامة اجلهاد ورفع راية التوحيد يف كل مكاناإلسالم مرورا باجلزيرة والص

إن اهللا «:  األمة كلها فهو بحق جمـدد هـذا العـرص كـام يف احلـديثّ فالشيخ رمحه اهللا كان حيمل هم،فال غرو
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ينها، ودين د هلذه األمة دّ، فإننا واهللا نشهد أنه جد»يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها
الدين املطلـوب : ، قال العلامء»حتى تعودوا إىل دينكم...«: األمة هو اجلهاد كام يف قوله صىل اهللا عليه وسلم

 .الرجوع إليه هو اجلهاد
أمواله وكل ما يملك نرصة هلذا الدين، فكان يؤرقه حال  ووقتهر ّد الشيخ هلذه األمة دينها فسخّنعم لقد جد

رشقها، وكان حيزنه حال األمة وما وصلت إليه من ضـعف وهـوان، فكـان ينـادي يف األمة من مغرهبا إىل م
هلم إىل اجلهاد، وسهل طريقه بنفسه وماله، وفتح املضافات واملعسكرات لتدريب شباب األمة، وما : األمة

: قـالّكان يطلب شيئا لنفسه، وإنام مهه نرصة دين اهللا يف أي أرض وحتت كل سامء، حيث مل يسمع يوما أنـه 
 .قام الشباب، وفعل املجاهدون، أو نحن حرضنا والشباب استجابوا: فعلت كذا وكذا، بل كان دائام يقول

لقد نال مغرب اإلسالم قسطا كبريا من اهتامم الـشيخ، فبعـث البعـوث وأرسـل العيـون وأنفـق األمـوال، 
امعات  اجلهاديـة يف فكانت له صوالت وجوالت يف هذه الربوع، حيث كانت تربطه عالقات مع معظم اجل
 :قطر مغرب اإلسالم، وهو الغرض من هذه الرسالة املوجزة، ونقسمها إىل املراحل التالية

 .مرحلة أفغانستان قبل بداية اجلهاد يف اجلزائر
 .قضية الصحراء واالهتامم بالتفكري يف جعلها منطلقا للجهاد

 .مرحلة السودان
 .ال لتنظيم القاعدةمرحلة بيعة اجلامعة السلفية للدعوة والقت

ونعتقد جازمني أن ما خفي علينا كثري جدا، فنسأل اهللا عز وجل أن جيعل كل ذلك يف ميـزان حـسناته، وأن 
 .جيمعنا به يف مستقر رمحته مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا
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  : قبل بداية الجهادمرحلة أفغانستان

قام به الشيخ رمحه اهللا من مواقف منذ بداية اجلهاد، وقد كان مـن الـسابقني إىل إن أرض خراسان لتشهد بام 
ميادينه يف تلك الفرتة التي كانت األمة فيها تائهة بني الرأساملية والشيوعية والقومية العربية، وتـصدى مـع 

 جيـرون أذيـال إخوانه املجاهدين للمد الشيوعي ففتح اهللا عىل يدهيم وقطع دابره، فخرجوا مـن أفغانـستان
 .اهلزيمة، وكانت بفضل اهللا الرضبة القاضية لسقوط اإلحتاد السوفييتي

وما أن بدأت رياح الصحوة اإلسالمية يف اجلزائر واشتد عودها بعد ظهور اجلبهة اإلسـالمية لإلنقـاذ، ومـا 
 الـصليبي قامت به من دعوة يف أوساط األمة وقد برهن الشعب اجلزائري عىل متسكه بعقيدتـه رغـم الكيـد

 . الفرنيس وأذنابه اخلونة املرتدين
 حتى بدا للشيخ ولكـل متـابع أن ،)م1991 ماي/ هـ 1411ذو احلجة (وما أن جاءت أحداث إرضابات 

اجلو متهيئ لبداية اجلهاد، فرشع من أفغانستان بتهيئة املضافات وبجمع اإلخوة اجلزائريني، وأنفق يف ذلـك 
 .  إىل اجلزائر عىل نفقته ملشاركة إخواهنم يف الداخلأموال ضخمة، وقد كانوا يتوافدون

  دخل املجاهدون كابل ومل تدم فرحتهم طويال حيث بدأ االقتتـال )م1992 أفريل /هـ1412شوال (ويف 
ّبني خمتلف األحزاب والفصائل، وبدأت تضيق الدائرة عىل املجاهدين العرب من طرف حكومـة باكـستان  ُ

، مما زاد من اهتامم سائر اإلخوة اجلهاديني بالتفكري بـام حيـدث يف اجلزائـر وعـىل "بوتو"التي ترأسها اهلالكة 
 بكامل معداتـه السـتغالله "معسكر الفاروق"رأسهم الشيخ رمحه اهللا، وقد قام بتسليم اإلخوة اجلزائريني 

 يف منطقة جالل أباد لـنفس الغـرض، ومل تتوقـف مـساعدة الـشيخ إلقامـة "معسكر بدر"يف التدريب، و
س جهده ووقته لتطوير اجلهاد يف املنطقـة لكـي يكـون عـىل ّ بل كر،ومساندة اجلهاد يف اجلزائر إىل هذا احلد

أعىل مستوياته، فبدأ رمحه اهللا باستكـشاف الـصحراء الكـربى واالهـتامم هبـا لعلهـا تكـون قاعـدة خلفيـة 
 اإلخـوة الـذين هـاجروا إىل للمجاهدين يف اجلزائر وبوابة إلخواهنم املهاجرين، وتم ذلك عن طريق بعض

 .)م1987/هـ 1407سنة (أفغانستان عرب الصحراء الكربى، وكانوا مع الشيخ منذ 
 تم إرساهلم الستطالع املنطقة الـصحراوية التـي كانـت هلـم عالقـات مـع )م1992هـ  1412(ويف بداية 

لـصوص فأخـذت أمـواهلم أهلها، وأثناء دخوهلم إىل بعض بلدان املنطقة تعرضوا إىل االعتداء من طرف ال
 . وسياراهتم مما اضطرهم إىل الرجوع
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  :مرحلة السودان

 الذي قاده عمر حسن البشري رئـيس الـسودان مـع حـسن الـرتايب وحركتـه، حيـث رفعـت االنقالببعد 
شعارات تطبيق الرشيعة ومحل راية اإلسالم، ويف الوقت الذي بدأت تضيق الدائرة عىل املجاهـدين يف كـل 

وأفغانستان بعد سقوط كابل وبدء االقتتال مما حدا بكثري مـن اإلسـالميني واجلهـاديني وعـىل من باكستان 
رأسهم الشيخ أسامة بن الدن رمحه اهللا إىل دخول الـسودان، والـرشوع يف إنـشاء مـشاريع إنامئيـة ملـساعدة 

بفـضل اهللا الشعب السوداين من جهة ومن جهة أخرى مواصلته لنشاطاته الدعوية واجلهادية حيـث متكـن 
من إنشاء معسكرات تدريب يف الصومال وقت تواجد القـوات األمريكيـة الغازيـة لـبالد املـسلمني، وقـد 
مكن اهللا املجاهدين بالتعاون مع إخواهنم الصوماليني إثر عمليات نوعية من دحر األمريكـان وإخـراجهم 

 .منها أذلة صاغرين

ن متنفسا سواء من الداخل أو من اخلـارج، حيـث كـان يعترب املغرب أحد البلدان الذي وجد فيه املجاهدو
، للضغط عىل النظـام اجلزائـري، غـري " الغربيةالصحراء"النظام املغريب يغض الطرف عنهم بسبب قضية 

أنه مل يمهل اإلخوة وقتا طويال، فبدأ باعتقاهلم ومتكن من أرس أمري اجلامعة آنذاك عبد احلق العيـادة بتواطـؤ 
 تسليمه إىل اجلزائر بضغط من فرنسا، وخوف من بـدء نـشاط اإلخـوة املغاربـة وهبـذا من أحد اخلونة، وتم

  حركة املجاهدين عرب هذا املنفذ الوحيد أمام األبوابسدت 

 السودان لعلهم جيدوا منفذا ومنطلقا إىل اإلخوة الليث املسييل رمحه اهللا مع كوكبة من خرية أبوتوجه الشيخ 
 وقد ،ينها كان الشيخ أسامة رمحه اهللا وكعادته فئة الطائفة املؤمنة يف كل مكان يف ح،جديدا ملواصلة نشاطهم

عرف اإلخوة أهنم نزلوا عند من هتمه قضية اجلهاد يف كل أرض، فوجدوا األب احلنـون املـشفق والناصـح 
كل مـا األمني، فاستضافهم وأنفق عليهم من ماله وآواهم، وأنشأ فرعا إعالميا يف مكتبه ينرشون من خالله 

 .يصدر من بيانات ونرشيات بخصوص اجلهاد يف اجلزائر

 سـعى عـن من أجل ترتيب العمـل اجلهـادي فيهـا و،مازالت قضية الصحراء باقية يف ذهن الشيخ رمحه اهللا
طريق إحدى اهليئات اخلريية احلجازية التي كانـت تنـشط يف جمـال الـدعوة يف النيجـر والتـي كـان الـشيخ 
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تـم اسـتدعاءه مـن طـرف الـشيخ أسـامة وأحـد اإلخـوة حيـث عاملني ضـمنها،  رمحه اهللا أحد الåحسن
اجلزائريني إىل السودان لرتتيب قضية النشاط اجلهادي والتحرك من الصحراء، إال أن الشيخ حسن مل يلتـق 

 أوفـد الـشيخ 1993صـيف \ 1414ويف حمـرم . مبارشة بالشيخ أسامة رمحه اهللا، وبعد رجوعه إىل النيجر 
ن فاضلني أحدمها جزائري واآلخر ليبي، وعند نزوهلام يف مطار النيجـر تعرضـا للتحقيـق فـيام أسامة أخوي

خيص عالقتهام بالشيخ حسن إال أن اهللا ثبتهام وأخزى أعداءمها، فحكم عليهام بالسجن سنة ونصف، وبعد 
ويف هـذا الـصدد خروجهام عادا إىل السودان مرة أخرى وواصال نشاطهام بالتنسيق مع اإلخوة اجلزائريني، 

 جلنة خاصة بمتابعـة قـضية اجلهـاد يف اجلزائـر، والـسعي إلمـداد املجاهـدين بمختلـف أسامةأنشأ الشيخ 
 .ع مجاعات جهادية أخرى يف املنطقةاألسلحة والذخائر بالتنسيق م

فها هو جهد الشيخ رمحه اهللا وسعيه وإنفاقه وإخالصه كـام نحـسبه واهللا حـسيبه قـد بـارك اهللا فيـه، فـأثمر 
غراسه وآتى أكله، وبفضل اهللا أضحت الصحراء اليوم شوكة يف حلوق األعداء تقض مضاجع الـصليبيني 

 .غاربية واإلفريقيةوأذناهبم من املرتدين، ومأوى وقاعدة يلوذ هبا املجاهدون من خمتلف األقطار امل

                                                 
å  بدينـه مطلـع التـسعينات إىل تلـك ّ، حيث كـان ممـن فـرأهل اخلري الناشطني يف الصحراء الكربىهللا أحد الشيخ حسن رمحه ا ـ 

 بني النيجر واجلزائر وسريته حتتاج لرسالة قديمتاجر كالصحاري، وكانت له عالقات طيبة مع شعوب تلك املنطقة من خالل عمله 
 فهـو مـن ، يف الـصحراء الكـربى وإىل نيجرييـام1994هدين منذ سـنة  فهو الوالد واملؤسس واحلاضن لكل حتركات املجا.منفردة

 مـع القـوات اشـتباك مع أمريهم األخ الفاضل يوسف رمحهم اهللا إثـر 2004 إىل الصحراء حيث قتل سنة النيجريينيأدخل اإلخوة 
 . العميلةالنيجرية
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  عالقة الشيخ بالجماعة اإلسالمية المسلحة

قام اجلهاد يف اجلزائر بفضل اهللا ثم بتكاثف اجلهود بني اإلخوة من الداخل والوافدين من أفغانـستان، وأراد 
 فـسعى إلدخـال ،الشيخ أن يرفع من مستوى أداء املجاهدين، بام أنه األمل الذي بقي لألمة بعد أفغانـستان

 عبيدة البنـشريي رمحـه اهللا، وادر ملساعدة اإلخوة يف التخطيط، ومن بني األسامء املقرتحة  القائد الشيخ أيبك
دعـم املجاهـدين بالـسالح والـذخائر، وتطـوير ـ كام سبق ذكـره ـ إال أنه مل يتسن له ذلك، وحاول الشيخ 

 األمة وحتريضها لكن مل يقـدر اهللا أن النشاط اإلعالمي للمجاهدين بإرسال إذاعة الستغالهلا يف جمال توعية
 .يتم ذلك

أما يف ما خيص املراسالت بني الشيخ وقيادة اجلامعة اإلسالمية املسلحة فقـد كانـت هـذه األخـرية تـشرتط 
 عـىل حـد تـصورهم أمهها عىل عدة عوامل  حتى التنسيق معها بناءأوالبيعة عىل كل من يريد االنضامم إليها 

 :وقتها 
ا وصل إليه اجلهاد يف أفغانستان بـسبب عـدم وجـود إمـارة موحـدة أضـاعت فيهـا تلـك أخذ العربة مم •

 .الفصائل واألحزاب جمهود األمة ودماء الشهداء، وبفضل اهللا فقد تداركت  إمارة طالبان هذا األمر
 عدم وجود قاعدة خلفية يمكن توسع النشاط اجلهادي والدعم اخلارجي  •
 وهذه من أخطر البنـود التـي ، العاملني عىل أن إمارة اجلامعة إمارة عامةتأكيد اجلامعة يف رسالة هداية رب •

  . عىل كل من يريد نرصهتااألبوابت ّضلت فيها اجلامعة وسفكت هبا الدماء وصد

 يف اجلامعة مـن حيـث ّغري أن الشيخ أسامة رمحه اهللا كان يطلب من اجلامعة مزيدا من الوقت للتثبت والتبني
 .منهجها وأهدافها

 تم إيفاد مبعوث من اليمن عرب السودان إىل اإلخوة يف الـصحراء وهـو )م1994هـ صيف 1414حمرم ( يف
جزائري، وأحد املقربني من الشيخ حسن رمحه اهللا، وتم تكليفه من الشيخ أسامة رمحـه اهللا بـربط االتـصال 

 وجمموعتـه يف النيجـر  حفظه اهللا"خالد أيب العباس"باجلامعة عن طريق الصحراء، ومتكن من مالقاة األخ 
 خالـد األمـر إىل أمـري األخوتم إبالغه بمهمته وهي ربط االتصال باجلامعة، وعند دخوهلم إىل اجلزائر رفع 

رمحه اهللا، وتنقال سـويا إىل إمـارة اجلامعـة عنـد أيب  "عبد الباقي األغواطي"املنطقة آنذاك وهو األخ القائد 
 م باإلرشاف عىل ترتيب األمور مع الشيخ أسامة رمحه اهللاعبد الرمحن أمني رمحه اهللا، وتم تكليفه
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 الليبيـني وهـو  اهللا أحـد اإلخـوة أوفد الشيخ أسامة رمحـه)م1995بداية صيف ،هـ1415ذو القعدة (ويف 
ن جتربته وشهادته من خالل رسـائله العديـدة ّ رمحه اهللا  تعاىل إىل قيادة اجلامعة حيث دو"الشيخ عطية اهللا"

 لقاءاته  الـصوتية مـع الـشباب وهـو ىإحدلفت نظرنا هو ما نرش يف  إال أن ما ،شورة قي النتاته املنولقاء
يتحدث عن اجلهاد يف اجلزائر وكان من بني ما ذكره أنه أرسل رسوال إىل الـشيخ أسـامة يف الـسودان يبلغـه 

ووقتها كنت م 1995بكل تفاصيل ما وصل إليه حال قيادة اجلامعة كان هذا عىل ما أذكر أواخر صيف سنة 
 .خ اجلزائري ومل أفهم وقتها مهمتهيف السودان وعلمت باستقبال هذا األ

 وهو بعد وصول التقرير من الشيخ عطية اهللا رمحه اهللا أوقف اإلخوة يف مكتب إعالم الـشيخ ..أما ما حدث
هــ 1416ربيـع األول (يف  ومـن جهـة أخـرى ، طبع نرشية األنصار وبيانات اجلامعة هذا مـن جهـةأسامة

 ملا عاد املبعوث مرة أخرى عرب النيجر إىل السودان ملالقاة الشيخ أسـامة رمحـه اهللا، بـرزت )م1995 أوت/
حممد السعيد رمحه اهللا ومن معه وغموض الكثري من املسائل، حيث توقف الـشيخ الشيخ وقتها قضية مقتل 

 معينـة لظروفمكانية التعامل معهم إدم بلغ األخ بع، وأ"املسلحة اإلسالميةاجلامعة "عندها يف التعامل مع 
 .دون إظهار حقيقة األمر له ورجع صفر اليدين

أهم فرص النرصة والتأييد التي كان الشيخ أسامة يوليهـا  "املسلحة اإلسالميةاجلامعة " إمارة وهنا أضاعت
 قاعـدة للجهاد يف اجلزائر وحرص أن يمدهم بالرجال والسالح عرب منطقة الـصحراء الكـربى وليجعلهـا

 .خلفية لتلقي الدعم واملساندة

 صـهر الـشيخ "عبد احلق اجلزائري" جاء موفد آخر وهو األخ )م1996هـ بداية سنة 1416رمضان (ويف 
 ويف طريقـه مـن املنطقـة أيب اليزيد رمحهم اهللا، وكان حيمل رسائل إىل إمـارة اجلامعـة اإلسـالمية املـسلحة،

را باملنطقة التاسعة، وقع مع بعض اإلخوة املرافقني له يف اشتباك مـع  إىل مقر اجلامعة مرو"تيارت" åالثالثة
ى إىل مقتلـه مـع أربعـة مـن املجاهـدين ّشى هبم أحد اخلونة، مما أدبعدما والطاغوت بمنطقة جبلية صغرية 

 . çاألخ عبد الشكور الليبي رمحهم اهللا تعاىل: وفدوا معه من أفغانستان من بينهم
                                                 

å  تيارت، مـستغانم، غيليـزان، : املسلحة، تضم الواليات التالية ـ املنطقة الثالثة يف تنظيم املناطق الذي اعتمدته اجلامعة اإلسالمية
 تيسمسيلت، معسكر

ç عـن رحلـة املجاهـدين ) للكاتـب.. رسائل من دفرت جماهد( يف  الرسالة الثالثة من  ــ سنتكلم ـ إن شاء اهللا ـ بيشء من االتفصيل
 .الليبيني، وقصة استشهادهم
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والذي التحق  å"أبو حممد اليمني"ىل الصحراء األخ  وصل إ)م2001 صيف /هـ1422ربيع الثاين (يف و
 حيث كان يتنقل )م1996هـ 1416سنة (بالشيخ أسامة رمحهام اهللا بعد رجوعه من السودان إىل أفغانستان 

م بني أفغانستان واليمن يف فرتة متكن طالبان وسيطرهتا عىل أفغانستان، وأثناء إحـدى زياراتـه إىل الـيمن تـ
  ـالذي كان أمريا عىل اإلخـوة اليمنيـنيـ  رمحه اهللا "أيب عيل احلارثي"إيفاده إىل الصحراء من طرف الشيخ 

 باجلامعـة الـسلفية االتـصاالتوهذا األخري كان عىل اتصال غري مبارش مع األخ أيـوب رمحـه اهللا مـسؤول 
 .للدعوة والقتال

حيحة ملا يدور داخل اجلزائر بعد قيام اجلامعة الـسلفية هو نقل الصورة الصاليمني ومن أبرز مهام أيب حممد 
 وحماولة إزالة الغموض واللبس عن الكثري من املسائل  وفك العزلة التي ،للدعوة والقتال وتصحيح املسار

 .آنذاككان يعيشها املجاهدون 

ان لـه ذلـك  سبتمرب اجلميع، حيث حاول ربط االتصال مع اإلخوة يف أفغانستان، فك11وقد فاجأت غزوة 
 .يف بداية األمر، إال أن تسارع األحداث حال دون ذلك، وقطع االتصال بسبب أرس اإلخوة املكلفني

 مع اثنني من اإلخوة رمحهم اهللا يف اشتباك عنيـف مـع قتلويف طريق األخ أيب حممد اليمني إىل إمارة اجلامعة 
 .ئريالطاغوت اجلزائري يف إحدى سالسل جبال األوراس  بالرشق اجلزا

                                                 
å اجلزائر، وقصة استشهاده عىل ثراهاإىل أيب حممد اليمني عىل رحلة الشيخهللا،  ـ سنسلط الضوء يف رسالة قادمة إن شاء ا . 
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  . الجهادمرحلة بيعة الجماعة السلفية للدعوة والقتال لقاعدة

ومن فضائل الشيخ أسامة رمحه اهللا تعاىل أن مجع اهللا به شتات املجاهدين يف العامل اإلسـالمي حتـت رايـة ال 
 .ال هالكإله إال اهللا كام جاء هبا نبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم بيضاء نقية ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إ

 فأحبتـه ،فبعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب ذاع صيت الشيخ رمحه اهللا وجعل اهللا له القبـول يف األرض
القلوب وهتفت باسمه الشعوب فأصبح أمل األمة اإلسالمية وغريها مـن الـشعوب املظلومـة، طمعـا أن 

اعات وأفرادا تبايعـه عـىل إقامـة يقيم فيهم العدل وينترص هلم من ظاملهم، فأقبلت عليه األيادي الصادقة مج
الدين ونرصة املظلومني، وكان من مجلتهم املجاهدون يف اجلزائر، فلم جيدوا من الشيخ إال الصدر الرحـب 
والفرح والرسور هبم بانضاممهم إىل ركب إخواهنم، ومل يمنع الشيخ من ذلك ما كـان أصـاب اجلهـاد أيـام 

رافات منهجية وما صاحبها مـن محلـة إعالميـة مغرضـة شـوهت إمارة اجلامعة اإلسالمية املسلحة من انح
صورة اجلهاد يف الداخل واخلارج،  وحني جاء وقت البيعة كان الشيخ أكرب من أن يلبس عليه املغرضون أو 

 .ترصفه أخطاء عارضة أو ترصفات عابرة عن مواالة املوحدين ونرصة دين رب العاملني
ة راسخة ال مدخل فيها حلظوظ الـنفس وشـهواهتا، فبـسط رمحـه اهللا يـده فالشيخ رمحه اهللا تعاىل مبادئه ثابت

الكريمة مرة أخرى إلخوانه بعد أن كان بسطها هلم أيام التسعينات، لتلتقي هذه املرة مع أيـدهيم وتتامسـك 
بقوة اإليامن واليقني وتتعاهد عـىل نـرصة اإلسـالم واملـسلمني، غـري آبـه رمحـه اهللا بـام سـيقوله املرجفـون 

ملنافقون، من أن الشيخ ستتـرضر سـمعته وسـريته بمنارصتـه جلامعـة عرفـت بـسفك دمـاء املعـصومني وا
 .واستباحة أعراضهم وأمواهلم بغري حق

فصدقه رمحه اهللا تعاىل وصفاء قلبه ونقـاء رسيرتـه كـام نحـسبه واهللا حـسيبه وحرصـه عـىل تـويل املـؤمنني 
 فال يأيت أمرا إال كان فيه الربكة عىل اإلسالم واملـسلمني، ونرصهتم، جعله مسددا يف أقواله موفقا يف أعامله،

، فنـسأل اهللا أن يتقبـل شـيخنا يف الـشهداء ﴾والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سـبلنا﴿: وقد قال اهللا عز وجل
 .ويرفع درجته يف املهديني، آمني واحلمد هللا رب العاملني

  
   أبو أكرم هشام  :كتيه

    


