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  ...داء ــــــــــإه

  

  

  

هم درب احلـق املبـني وكشـف زيـف  إىل األستاذ املعلم سيد قطب الذي أنار طريق املوحدين وبرصَّ

  .   الطواغيت املتأهلني 

إىل اإلمام املجدد الشيخ عبد الله عزام الذي أحيا يف هذه األمـة روح اجلهـاد واالستشـهاد بعـد أن 

  .املسلمني  ظن الكثري أهنا قد مسحت من عقول

إىل سيد الرجال وأمري االستشهاديني وحمطم أحالم الصليبيني وأذناهبم الروافض واملرتـدين الشـيخ 

  .    املجاهد املعتز بالله أيب مصعب الزرقاوي رمحه الله 

إىل أولئك األفذاذ الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة وَعلَو عىل لذيذ شهواهتم نرصة لدين رهبم ومتكينـاً 

    .ة خالقهم ودفاعاً عن محى إسالمهملرشيع

  

   ..أجزل الله هلم الثواب 
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  زاد الطريق 

  

ْعداً َعلَْيِه َحّقاً ِيف  ِه َفَيْقُتلُونَ َوُيْقَتلُونَ وَ ﴿ ِإنَّ اللَّه اْشَرتَى ِمَن الُْمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهم ِبأَنَّ لَُهُم اجلَنََّة ُيَقاتِلُونَ ِيف َسِبيِل اللّ -:قال الله تعاىل     

واْ ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتم ْوَراِة َواِإلنِجيِل َوالُْقْرآنِ َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن اللِّه َفاْسَتْبِرشُ   ) 111: التوبة (ِبِه َوَذِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم ﴾  التَّ

  

يغفر له يف أول دفعة ، ويرى مقعـده مـن اجلنـة ، وجيـار مـن عـذاب : يد عند الله ست خصالللشه(   -: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم

عـني ، القرب ويأمن من الفزع األكرب ، ويوضع عىل رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها،  ويزوج اثنتني وسبعني من احلور ال

  .)ويشفع يف سبعني من أقاربه

  حديث صحيح غريب: مذي وقال رواه ابن ماجه والرت

  

فـام  -سـبحانه  -إن الشهداء ملختارون ، خيتارهم الله من بني املجاهدين ، ويتخـذهم لنفسـه (  -: الله قال األستاذ املعلم سيد قطب رمحه     

إن هـؤالء هـم الـذين . إمنا هـو اختيـار وانتقـاء ، وتكـريم واختصـاص . هي رزية إذن وال خسارة أن يستشهد يف سبيل الله من يستشهد 

 .وخيصهم بقربه  -سبحانه  -اختصهم الله ورزقهم الشهادة ، ليستخلصهم لنفسه 

يستشهدهم فيؤدون الشهادة ، يؤدوهنـا أداء ال شـبهة فيـه ، . ثم هم شهداء يتخذهم الله ، ويستشهدهم عىل هذا احلق الذي بعث به للناس 

 -سـبحانه  -يطلـب اللـه . هم حتى املوت يف سبيل إحقاق هذا احلق  وتقريره يف دنيا الناس وال مطعن عليه ، وال جدال حوله ، يؤدوهنا بجهاد

أن  منهم أداء هذه الشهادة ، عىل أن ما جاءهم من عنده احلق ، وعىل أهنم آمنوا به ، وجتردوا له ، وأعزوه حتى أرخصوا كل يشء دونه ، وعـىل

وعىل أهنم هم استيقنوا هذا ، فلم يألوا جهـدا يف كفـاح الباطـل وطـرده مـن حيـاة النـاس ،  حياة الناس ال تصلح وال تستقيم إال هبذا احلق ،

يستشهدهم الله عىل هذا كله فيشهدون ، وتكون شهادهتم هي هذا اجلهـاد . . وإقرار هذا احلق يف عاملهم وحتقيق منهج الله يف حكم الناس 

                                                                                       ! "    حتى املوت، وهي شهادة ال تقبل اجلدال واملحال 

  

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفذون باملجـد يف الـدنيا وبـالفوز يف املـأل (  -:قال اإلمام املجدد عبد الله عزام رمحه الله        

ب العزة لصفوة خلقه ﴿ وتلك األيام نداوهلا بني الناس وليعلم الله الذين آمنـوا ويتخـذ مـنكم شـهداء ﴾  إن األعىل، إن الشهادة اختيار من ر 

األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نرصة مبادئها وارتفاع رايتها وصيانة مقدساهتا ومحايـة أعراضـها، وال خـري يف أمـة هتضـم حقـوق 

وكثري من القبائل أحيا ذكرها شـاب ذو نخـوة وحفـظ هلـا وجودهـا ....  ا وال حتمى نساءها وظعائنها مستضعفيها، وتداس قيمها وهتدر دماءه

  . …وأدخلها سجل التاريخ 
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لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هـذه األمـة إآل عـىل صـوت السـالح وسـيالن الـدماء، فـدماء هـؤالء    

من جديد وتعيد احلياة إىل عروقها التي كادت جتف ، إن شجرة هـذا الـدين القـويم التنبـت وال ترتعـرع إال إذا  الشباب األطهار حتيى األمة

رويت بدماء الصادقني وبعرق املخلصني، فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل اجلنة هوالشـهادة يف 

هؤالء الشهداء ُصناع التاريخ ، بناة األمم صانعو املجد ، سـادة العـزة ... أعدها الله للمجاهدين يف سبيله سبيل الله، وإن يف اجلنة مائة درجة 

ىل يوم هؤالء يبنون لألمم كياهنا ، خيطون لألمة عزهتا ، مجامجهم رصح العزة ، أجسادهم بنيان الكرامة ، هم دماؤهم ماء احلياة هلذا الدين وإ ... 

شهدون أن املبادئ أغىل من احلياة ، وأن القيم أمثن من األرواح ، وأن الرشائع التي يعيش اإلنسان لتطبيقهـا أغـىل مـن هم شهداء ي... الدين 

ُكْم َوالَ { األجساد ، وأمم ال تقدم الدماء ال تستحق احلياة ، ولن تعيش  ْبُكْم َعَذاباً أَِليًام َوَيْسَتْبِدْل َقْوماً َغـْريَ ـوُه َشـْيئاً َواللّـُه  ِإالَّ َتنِفُرواْ ُيَعذِّ َتُرضُّ

ٍء َقِديٌر    . }َعَىل ُكلِّ َيشْ

  

وحدهم الربانيون حيملون الراية يف زمن االنكسار، ويرفعون اجلباه يف (  -:قال املعتز بالله الشيخ املجاهد أيب مصعب الزرقاوي رمحه الله        

بصري، مقتدية بالبشري النذير صىل الله عليه وسلم، غرباء تلفـح وجـوههم ريـاح زمن االستخزاء، وتبحر مهمهم عرب األثري مسافرة إىل اخلبري ال

الوحشة، وتدمى أقدامهم احلافية يف صحراء ملتهبة بنار العداوات، ُتغلق دوهنم األبـواب؛ فيسـتطرقون بـاب السـامء؛ فُيفـتح هلـم مـن روح 

  . )منهم سخطة لدينه ولو رمته الدنيا عن قوس واحدة اجلِنان ما حييا به اجلَنان، خالطتهم بشاشة اإلميان؛ فال يرتد أحد
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  املقدمة 

1بقلم الشيخ أيب الوليد األنصاري
  

  

محداً لفاطر السموات واألرض ، رب املرشقني ورب املغربني ، مالك امللك يوم العرض ، هدى من شاء مـن عبـاده اىل طاعتـه ، فكانـت 

اء والرضاء ، وحبب إلـيهم التقـرب إليـه بنفـائس األوقـات ، وبـذل املهـج واألرواح هدايته أعظم اآلالء ، وأهلمهم محده وشكره يف الرس 

هم أطواق أعناق اخلالئق من إنـِس وجـان ، فهـي أهبـى يف اجليـد مـن عقـود  والدماء ، فسعيهم يف مرضاته من جىن اجلنتني دان ، وِسَريُ

ن ، وأرشح للصـدور مـن ريـح اخلُزامـى والعـرار وأطيـب الرحيـان ، الآليئ وقالئد العقيان ، وألذُّ يف األسامع من غناء اجلواري احلسـا

والصالة والسالم عىل سيد الشارين أنفسهم يف طاعة الله ، الذي متىن أن يقتل يف سبيل الله ثم حييا ثم يقتل ثم حييا ثـم يقتـل وأقسـم 

 كل خري فهم املَُجلّون والورى اىل ورا ، وعّمن عىل ذلك بربه الذي ال رب سواه ، وريض الله عن أصحابه ليوث الرشى ، املسارعني اىل

  .  تبعهم بإحسان اىل يوم ال ريب فيه وال امرتا 

  : أما بعد      

فإن من أعظم األدلة عىل جاللة هذا الدين وأنه من عند الله رب العاملني كرثة املحامني عنه ودونه ، الذائـدين عـن حياضـه عـدوه   

ب األحزاب عليه إال عزمية ومضيا ، ال يضريهم قلة املعني السالك ، وال يوحشهم ختلف املخالف اهلالك ، بكل يد أمينة ، وال يزيدهم تأل

وهذا لعمر الله أبنُي من ذُكاء عند أويل الذكاء ، وأنصع من بياض النهار عىل صفحات األهنار ، ومن شاء فليقـارن بـني دعـوة اإلسـالم 

حاشـا دعـوة  –الدعوات األرضية ، والنِّحل املَرَضـّية ال املْرضـية ، وكيـف بـاءت كلهـا  وما مرت به من حمن وكروب وحروب بغريه من

باخلرسان املبني ، وحاق بدعاهتا ما كانوا به يستهزؤون ، وطوهتم صفحات التاريخ يف أسفل حواشيها ، وألقت هبم يف مهاوي  –اإلسالم 

  . ظر ، وذكرى لكل غائب وحارض الردى وقد أتبعوا من اللعنات غاشيها ، ويف ذلك عربة للنا

 وأمة اإلسالم اليوم تشهد الدليل عىل ذلك عملياً ، وهو شاهٌد هلا وعليها من أنفسها بأهنا أمة ال تنام عىل ظلـم ، وال تغمـض جفنـاً عـىل

ن وراءه ممـن حيالفـه ضيم ، برهان ذلك ما يقدمه أبناؤها اليوم من دماٍء زكية يف رد عدوان هذا التحـالف الصـليبي املـاكر الغـادر ومـ

ويوالفه ، من األفراد واجلامعات والدول ممن خلع من عنقه ربقة الدين ، وجترد من ثياب املسـلمني ، وأبـدى سـوأته للعـاملني فـال ديـن 

                                                 
ثم انتقل مع والديه واستقر به  1966هو الشيخ املجاهد املحدث خالد بن فتحي اآلغا املعروف بأيب الوليد األنصاري ، ولد يف غزة هاشم من أعامل فلسطني يف عام  - 1

البالد الطيب أهلها ودرس يف مدارسها إىل أن نادى املنـادي حـي عـىل اجلهـاد فـرتك مرابـع الصـبا وهـب لنرصـة إخوانـه املقام يف بالد احلرمني حيث ترعرع يف تلك 

وفقـه اللـه لكـل خـري ونفـع بـه اإلسـالم ... ومن عامه ذاك وإىل يومنا هذا فهو منشغل يف اجلهاد وطلب العلـم وتعليمـه  1986املجاهدين األفغان وكان ذلك يف عام 

 . ، وملن أراد املزيد عن هذا الشيخ فعليه بالشبكة العنكبوتية ففيها ترمجة كاملة قد خطها بيده وفقه الله وحفظه  واملسلمني
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خفـاف ،  يردعهم ، وال وازع من خري َيَزعهم ، وال بقية حياء تردهم ، وال آثار نخوة تصدهم ، فهم أصالف أجالف ، أجساد البغال وعقوٌل 

بـريء  قلوُب ذئاب طاحلة ، ووجوه مغربة كاحلة ، لو قّدت من جلودها الّنعال لفاقت أخفاف البعري ، فهم براٌء من اإلسالم واإلسالم منهم

  :فام ميلكون منه من قطمري 

  وهذا الذنب أول كل ذنب    وأخره اىل يوم احلساب

كون ثفاُلها اليهوَد والنصارى ، وهلوُهتا احلكاَم املارقني باعَة الدين أمجعني ، قد إن رحى احلرب دائرة اليوم ، ولن تقف بإذن الله حتى ي

إما معه وإما عليه ، فليخرت كل امرىء لنفسه واألمر إليه ، فإن أحسن فليقبض عىل السيف : أعلنها العدو صادقاً وهو كذوب 

فإين نذير له بأن جند اإلميان سيحولون بعون  –وبئس ما اختار  -بخمسه ، وليعض عىل طائفة احلق بنابه ورضسه ، وإن اختار األخرى 

  .الله بينه وبني نفسه 

وعىل أهل العلم اليوم والدعاة اىل الله وأهل احلمية والغرية عىل احلرمات والكرامات أن يكشفوا لألمة عن حقيقة عدوها وأن يبنوا هلـا 

ف احلِذر ، وهذا من أعظم اجلهاد يف سبيل الله باللسان ، وهو اليوم عـىل أهـل مكره وكيده دون موارة أو مدارة أو خجل ليقفوا منه موق

  : العلم من فروض األعيان ، فمن عجز عن ذلك أو جنب عنه فليخل امليدان لرضاغم الطعان 

  إذا كنت ذا غضب فكن ربَّ ساعٍد    وإال فخلِّ املرشيفَّ لربَّه  

الله بواحدة ، أن يقوموا لله مثىن وفرادى ويتفكـروا يف مـا حـّل بـدار اإلسـالم يف مشـارق إنين أعظ إخواين من أهل العلم والدعاة اىل 

األرض ومغارهبا ، قتلوا الرجال وسفكوا الـدماء ، واسـتحيوا الصـبيان والنسـاء ، وأبـاحوا املسـاجد لعبـدة الصـلبان ، وتطـاولوا عـىل 

مـن ظلمهـم مكلومـة داميـة ، وغـروس األىس يف بحـور دمـوع األيتـام احلرمات ودنسوا الكرامات وأهانوا القرآن ، فأفئدة املسـلمني 

وكم من مسلمة حرة أبية قد اغتصبوها ، فليل املسلامت ندٌب ورصاخ وعويل ، وهنـارهن ! والثكاىل نامية ، كم من اخلريات قد هنبوها ؟

ة وال غرية ، ُيغار عليهم وال يغـريون فهـم مـن حـرية القهر والظلم والتسخري والتذليل ، فتباً للقاعدين املتخاذلني حني أصبحوا وال محيّ 

! اىل حرية ، وتنزع ديارهم منهم شرباً بعد شرب وقد لفظ الباطل جوره ، وكأمنا صّمت اآلذان ، وعميت العينـان وشـلت اليـدان والقـدمان 

  .وإنا لله وإنا إليه راجعون 

بت بدماء األبرياء السـهول والـرىب ، بـرح اخلفـاء ، وبـدلت الرسـاء ُحمَّ األمر ، ونفذ الصرب ، وبلغ السيل : فيا أهيا العلامء  الزىب ، وختضَّ

م بالرضاء ، ومل يبق يف القوس منزع ، وهذه علوج الروم والنصارى يف بيوت املخدرات ترتع ، إخوانكم يف أمر ال ينادى وليده ، وقد أمل هب

والغيث عقوبًة من الله تعاىل عاجلًة غري آجلة عىل تفريطكم يف القيام  من كل خطب شديده ، فالغوث الغوث ، من قبل أن متنعوا القطر

مبا أوجبه الله تعاىل عليكم من نرصة إخوانكم ، فإن كلمة األمئة رمحهم الله تعاىل قد اتفقـت عـىل أنـه اذا اعتـدي عـىل شـرب مـن بـالد 

عدد يكفي لدحره ودمغه وختليص املسلمني من رشه ، فإن املسلمني صار اجلهاد فرض عني عىل أهل تلك البالد حتى يقوم من املسلمني 

عجزوا أو تكاسلوا صار فرضاً عىل من يليهم ثم الذين يلوهنم ، وهكذا حتى يعم الوجوُب كلَّ مسلم قادر عىل غـوثهم وعـوهنم ، ونحـن 

سلمون يف فلسطني وبيت املقدس حتـت قهـر نشهد الله تعاىل عىل أن الكفاية مل تتحقق مبن قام من املسلمني باجلهاد اىل يومنا هذا ، فامل
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اليهود وحكمهم وإخواهنم من الصليبيني من نحو مثانني عاماً أو يزيد ، وكذلك احلال اليوم يف العراق وأفغانستان والشيشان وبخارى 

عذر ألحٍد يف القعود والتخلف وترمذ وسمرقند وكشمري وغريها من بالد املسلمني ، وقد تعاظم اخلطر هبذه احلملة الصليبية اجلديدة ، فال 

ة إال باستفراغ الوسع واجلُهد هجرة وجهادا وحتريضاً عىل القتال ومبارشة له بـالنفس ، ودعـوًة وتعلـام وتعلـيام ، كـ لٌّ ، وليست تربأ الذمَّ

إال بالعجز عنه كسـائر  بحسبه وعىل قدر ما أتاه الله تعاىل ، فمن قدر عىل ذلك كلِّه وجب عليه مجيعه وال يسقط عن املكلف يشء منه

  .التكاليف 

أن يبـارشه العبـد بنفسـه وأن يسـعى إليـه كـام يسـعى اىل : إن اجلهاد فرض عني يف مثل هذه األحـوال معنـاه : واعلم أنَّ قول الفقهاء 

ليـه فقـط ، وال الصلوات اخلمس واجلمع وغريها من الواجبات ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، وال تـربأ العهـدة بـالتحريض ع

 باالفتاء بوجوبه وتعليم مسائله فقط ، وال بإنفاق األموال وجتهيز الغزاة فقط ، وال بتحديث نفسه بالغزو فقط ، وال بالدعاء للمجاهـدين

زى أو ميوت فقط ، بل أن يبارش اخلروج إليه بنفسه ، ويبارش القتال لدفع العدو بنفسه ، ويعاود الكرَّة تلو الكرَّة حتى يندحر العدو وخي

وهو مدمن عىل ذلك ، فمن عجز عن يشء من ذلك سقط عنه ما عجز عنه ولزمه ما يقدر عليه ، ومتى زال العذر لزمه ما كـان سـاقطاً 

قاتلوا الـذين يلـونكم : ( عنه للعذر عىل الفور ، فإن كان من أهل بلدة نزل العدو بساحتها فليبارش دفعه يف بلده فإنه أوىل لقوله تعاىل 

فإن كان ال يتم ذلك إال باهلجرة فاهلجرة عليه واجبة لنرصة إخوانه من املؤمنني ، وللذبِّ عن دينهم وحرميهم ، وال جيـوز لـه ) الكفار  من

التخلف بحجة االنشغال بطلب العلم أو تعليمه أو الدعوة إليه ، فام ظنك مبن يتخلف خوفاً عىل دنيا تضيع مـن بعـده أو جتـارة خيىشـ 

نقطاع وظيفة أو فوات راتب ، فليس يشء من ذلك عذراً البتَّة ، وإمنا املعذور من عذره الله تعاىل، فلـيس كـل مـن ذكـر كسادها أو ا

عذرا معذوراً يف حقيقة األمر ، وإن كان الواجب علينا أن نقبل من الناس عالنيتهم وَنكل رسائرهم اىل الله تعاىل ، فلينظر كل امـرىء 

  . تعاىل عن ذلك جوابا ، نسأل الله تعاىل أن يرحم ضعفنا وأن يغفر لنا تقصرينا وهو حسبنا وِنعم الوكيل  لنفسه ، وليعد لسؤال الله

ومن عجز عن اخلروج اىل اجلهاد ومبارشته بنفسه لعذر قائم يف حقه ، فليتأهب له وليعد له عدته وليبارش اإلعداد بنفسه بالتدرب عـىل 

ا حيتاج إليه يف اجلهاد ، فإن امليسور ال يسـقط باملعسـور ، فـإذا مل يسـتطع اخلـروج اىل اجلهـاد أنواع القتال وفنون احلرب وغري ذلك مم

والقتال لعذر مل يسقط عنه اإلعداد له ، واإلعداد للجهاد الفرِض فرض ، وعليه مع ذلك ان يتحني الفرصة للخروج متـى قـدر عليـه ، 

  . وأن يكتب له أجر املجاهدين يف سبيل الله وإن مات عىل فراشه  فإنه متى فعل ذلك رجوت أن تربأ عهدته مما ُكلف به ،

د وإذا تعني اجلهاد فال إذن فيه ألحد عىل أحد ال لوالد وال ألمري وال شيخ وال لغريم وال لزوج ، وال يشرتط له رشط ، فال يشرتط له وجـو 

ا يتعـني دفعـاً عـن احلرمـة وذبـا عـن الرشـيعة ، ومتـى ختـىل عنـه إمام وال الزاد وال الراحلة ، وال غري ذلك مما يذكر يف الباب ، ألنه إمن

املسلمون ليشء من هذه األعذار أفىض اىل تسلط العدو عىل الدار فأفسد الدين والدنيا وأهلك احلرث والنسل ، فكـان إجيـاب اجلهـاد 

ودفـع أكـرب املفسـدتني ولـو بتحمـل عىل كل مسلم مكلف قادر واحلالة هذه من باب حتصيل أعظم املصلحتني ولـو بتفويـت أدنامهـا 

  . أدنامها ، والله املستعان 
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ومن تعني عليه اجلهاد ومل يكن له من املال ما يقوم بنفقة جتهيزه من السالح والذخرية وأجرة الطريق ونفقات طعامه ورشابـه ونفقـات 

سلمني مـن عشـريته أو أهـل بلـده وقريتـه أن أهله من بعده وجب له يف بيت مال املسلمني ، فإن مل يكن بيت مال وجب عىل مجاعة امل

يرتبوا وجيمعوا من املال ما يقوم بحاجته وحاجة املجاهدين ومحلة العلم النافرين وغريهم، ممن حيتاج إلـيهم كطبيـب وصـانع ونحـوهم، 

ا يف هذا الوجه ، فإن احتـيج ومجيع ما حيتاج إليه يف دفع العدو ومحاية الثغور ، فإن استغرق ذلك مجيع أموال الزكاة الواجبة وجب بذهل

  . اىل غريها وجب عىل الغين القادر بذله ، عىل ذلك دل الكتاب والسنة وعليه كلمة األمئة رمحهم الله 

وال يسقط فرض اجلهاد عن املسلمني يف بلد حله العدو الصائل بتقادم العهد وطول الزمان، كاألندلس وبخارى وفلسطني وغريها مـن 

إن عجز املسلمون عن دفعه أو تكاسلوا عنه مكاناً أو زماناً انتقل الوجوب اىل من يليهم مكاناً وزمانـاً ، حتـى يعـود  بالد اإلسالم ، بل

  .كل شرب كان حتت سلطان املسلمني يف يوم من األيام اىل ما كان عليه ، وبالله التوفيق 

  : واجلهاد يتعني يف مواطن أربعة 

االستنفار أو خاصاً ، فمن استنفر وجب عليه اخلروج وحيث عدم اإلمـام أو طـرأ عليـه كفـر أو تـرك  باستنفار اإلمام عاماً كان: األول 

  . اجلهاد أو هنى عنه قام العلامء ومجاعة املسلمني مقامه كام يف نوازل فقهاء املالكية وغريهم رمحهم الله 

  .أن حيرض املكلف صف القتال : الثاين 

بالد املسلمني فيتعني عىل من يليهم دفعه، فإن عجزوا أو تكاسلوا فعىل من يليهم عىل ما أرشنـا إليـه أن يقصد العدو بلدة من : الثالث 

  . من قبل 

  . ويتعني لفكاك األرسى كام رصح به مجاعة من العلامء : الرابع 

  : ومن تأمل أحوال املسلمني اليوم علم أن اجلهاد فرض عني من الوجوه األربعة املذكورة 

فإن الذي يقوم مقام اإلمام يف زماننا هم العلامء العاملون ، واألمراء النافرون وقد اجتمعت كلمتهم وتضـافرت عـىل وجـوب  :أما األول 

النفري عىل كل قادر من املسلمني ، أما الذين عطلوا أحكـام اللـه ورشعـه واختـذوا اليهـود والنصـارى أوليـاء مـن دون املـؤمنني ، بـل 

أهله ، وتتبع املجاهدين وقتلهم فال والية هلم وال كرامة ، بل لو كانوا من أهـل الواليـة وهنـوا عـن اجلهـاد وأعانوهم عىل حرب اإلسالم و 

طاعة اإلمام الزمة إن كان غري عدل مـا مل يـأمر مبعصـية ، ومـن املعصـية النهـي عـن :  قال ابن رشد : املتعني فال سمع هلم وال طاعة 

  . اجلهاد املتعني 

  )  352/  5: املحىل . ( ال إثم بعد الكفر أعظم من إثم من هنى عن جهاد الكفار : لله وقال ابن حزم رمحه ا

فإن بالد املسلمني مبنزلة البلدة الواحدة ، فإذا ترك العدو داراً منها فضًال عن دوركام هو احلـال يف أيامنـا هـذه كـان املسـلم : وأما الثاين 

اجلهاد من الكايف رمحه الله ، وليس من قول أحد من املسلمني إباحة القعود عنهم  كمن حرض صف القتال،كام قال ابن قدامة يف كتاب

  . وعن نرصهتم وترك العدو يستبيح بيضتهم ويعتدي عىل حرماهتم 

  . وأما الثالث والرابع فاألمر فيهام واضح واحلمد لله رب العاملني 
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  . د بسطنا أدلة املسائل املذكورة يف غري هذا املوضع وبالله التوفيق فهذا الذي ذكرناه هنا خالصة جامعة حلكم اجلهاد يف زماننا، وق

واعلم أن من أعظم التحريض عىل اجلهاد يف سبيل الله تذكري املؤمن مبا أعد الله تعاىل للمجاهدين يف سبيله من الثواب العظيم واألجر 

يضيق عن العد واحلرص ، كام قال حافظ املغـرب اإلمـام ابـو  اجلزيل، ويف كتاب الله تعاىل وسنة نبيه صىل الله عليه وسلم من ذلك ما

عمر بن عبد الرب رمحه الله ، وأعظم ذلك وأجله ثواب الشهداء الذين يبذلون األرواح واملهـج ذبـاً عـن الرشـيعة ، وصـيانة لكرامتهـا 

م لقد شهدت من مواقف الرجـال ومنـازل الرفيعة وهم بحمد الله كثريون يف كل زمان ومكان ، حتى يف زماننا هذا وأحلف بالله العظي

األبطال ما يقض مضاجع قيارصة الروم ، ويؤرق أجفان من حياول كيداً لإلسالم أو يروم ، فمنهم من قىض نحبه صابراً محيداً ، شـهيداً 

اضـون ال يغـريون وال سعيدا إن شاء الله تعاىل وال نزيك عىل الله أحدا ، ومنهم من ينتظر ،  فهـم عـىل العهـد بـاقون وعـىل الطريـق م

يبدلون ، وأعجب من ذلك أهنم يف أوار هذه املحنة يزيدون ويكرثون ، وما يعلم جنود ربك إال هو ، نعم ، كثٌري من أمتنا اليـوم جيهلـون 

هم أسامعهم وأبصارهم ، ولنئ مل يبكـوهم اليـوم مبـداد األقـالم ،  ليبكـوهنم غـداً أقدارهم ، وقد حولوا عن متابعة أخبارِهم ومالحظِة ِسَريِ

  . بالدماء واآلالم ، وحسبهم أن الله يعلم ما يصنعون 

، فبئس الثمن وبئست البضـاعة ، إذا حـام  2وليتق الله أناس ال همَّ هلم إال تصيد أخطائهم وبّث معايبهم ، يرددون ما يردده أهل اإلذاعة

ني، ومسارعتهم يف مرضات الصليبيني ، قاموا مقام البخاري احلديث حول ذوي السلطان وخذالهنم للدين ، وكفراهنم برشيعة رب العامل

رمحه الله يف التورع عن اجلرح إال بواضح الربهان، وإن مسَّ الكالم محـى املجاهـدين وأعراضـهم فهـم احلـاكم أو ابـن حبـان ، وكأمنـا 

أما وجد هؤالء غري املجاهـدين ! ياسبحان اللهأعراض أهل الثغور كألٌ مباٌح لرعي شهواهتم ، وحلومهم حالل فهم يتناولوهنا بلهواهتم ، ف

  : نداء اىل العلامء واملؤرخني واألدباء والكتاب : وأقول ! خصوماً هلم بني يدي رب العاملني ؟

إن أفذاذ الرجال يف أمتنا معني ال ينضب ، وسيل خري ال ينقطع ، ودين علينا وعليكم لألجيال القادمة أن نقيد هلـم تـراجم هـؤالء ، فهـم 

وح حياهتم وغذاء عزهتم ولَِبَنات جمدهم ، وعنوان رشفهم وكرامتهم ، كام أن الذين مضـوا روح حياتنـا وغـذاء عزتنـا ، ولَِبَنـات جمـدنا ، ر 

وعنوان رشفنا وكرامتنا ، وكل أمة جتهل مقادير رجاهلا فقد حكمت عىل نفسها بالفناء ، ووأدت كرامتها بيدها حتت أطباق الشقاء ، ولقد 

ادين اجلهاد وساحات النزال يف زماننا هذا ، ومنذ ربع قرن من الزمان رجاًال إخوانَ صـدق ووفـاء، وأقـرانَ عزميـة ومضـاء يف شهدت مي

نرصة ديننا اإلسالمي العظيم ، ما هم دون الذين سطرت ترامجهم يف كتب التاريخ والرتاجم والطبقات عىل مّر العصور البتة، بل أحلف 

وأيـن ! فأين ُكتَّاب األمة وعلامؤها ومؤرخوها وأدباؤهـا وشـعراؤها عـن كـل هـذا ؟! يف زمن التابعني لكان آية بالله أن لو كان بعضهم 

  ! الذين ُيسودون الصحائف بذكر أقوام من دعاة الفساد والرذيلة ال يساوي ذكرهم مثن مداد احلروف التي تكتب ترامجهم وأخبارهم هبا ؟

                                                 
واللـه . خـذيل وفيه إشارة اىل ما تقوم به وسائل اإلعالم من التثبيط والت. ) وإذا جاءههم أمٌر من األمن أو اخلوف أذاعوا به : ( يف قوله تعاىل عن املنافقني املرجفني  - 2

 . باملرصاد 
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ز مصنِّ  ُفه صفحاته مبحاسن أخبار بعض أولئك األفذاذ الذين رحلوا عـن هـذه الـدنيا الدنيـة شـمَّ العـرانني وهذا الذي أقرّظه كتاٌب طرَّ

املنية وال الدنية ، يشـكون اىل اللـه ظلـم الظـاملني ، وختـاذل املتخـاذلني ، : ناصعي اجلبني ، ومضوا اىل رهبم ولسان حال أحدهم يقول 

  . وقعود القاعدين 

من أحالس الثغور  وقد عاش مع كثٍري من هـؤالء فخـرب حماسـنهم، ورأى كـريم  –أثابه الله  –أن املصنف ومما يزيد من قيمة الكتاب 

ومن مل يلقه منهم أو مل يشاهده من أخبارهم حدثـه بـه مـن شـهده مـن . فعاهلم وشهد تضحياهتم، وثباهتم يوم الكرهية يف خضم املعمعة 

  . ور رهبان الليل وأحالس اخليل من املرابطني يف الثغ

والفقري اىل الله تعاىل كاتب هذه السطور قد سعد بصحبة مجاعة منهم من املهاجرين األولني وغريهم من التابعني رحم اللـه الشـهداء  

 أمجعني ، ومن هؤالء من هو حقيق برتمجة مستقلة ، أو بسط يف الرتمجة يوفيه حقه جلمعه بني رشيف العلم واجلهاد أو جلهده يف الدعوة اىل

  . ه، أو لسابق هجرته وحسن بالءه ، لوال ضيق املقام وتقلب األحوال والله املستعان الل

  . فعىس الله أن يقيض للمصنف أو غريه القيام بذلك ، وهو املوفق وحده سبحانه ال رب سواه 

ريض عـىل اجلهـاد يف سـبيله وقـرة وأسأل الله تعاىل أن جيعل هذا الكتاب مباركاً فيه مباركاً عليه وأن جيعله سبباً لنرصـة دينـه والتحـ

لعيون املؤمنني ، وسخينة لعيون الكافرين وأن جيعلنا ومصنفه ممن جاهد بسيفه وسـنانه وقلمـه ولسـانه ، وأن جيعـل حياتنـا سـعادة ، 

  .وموتنا شهادة ، وآخرتنا احلسىن وزيادة 

ته أمجعني ، وريض اللـه عـن صـحابته والتـابعني وأتبـاعهم وصىل الله وسلم عىل نبي املرمحة وامللحمة ، الضحوك القّتال ، وعىل أهل بي

  . بإحسان اىل يوم الدين 

  .سبحان ربك رب العزة عام يصفون ، وسالم عىل املرسلني ، واحلمد لله رب العاملني 

  

  

  

  عض الثغوروكتبه من ب                                                                                           

  خادم العلم وأهله                                                                                            

  أبو الوليد األنصاري                                                                                            

  كان الله له                                                                                              

   1428ربيع األول  7                                                                                                                                               

          

 



  
        

11 

 

  

 قدمة الكتاب  م

  

احلمد لله الذي خلق اخللق بقدرته ، وفرض اجلهاد بالسيف إلعالء كلمته ، وكتب املوت عىل عباده، واختار منهم شـهداء ليكونـوا مـن 

خاصته ، والصالة والسالم عىل النبّي القتال الذي ُبعث بالسيف بني يدّي الساعة حتى ُيعبد اللـه وحـده ال رشيـك لـه ، والـذي متـىن 

تلَة يف سبيل ربه وكررهها ثالثاً ، وريض الله عن آله الطيبني الطاهرين ، وأصحابه النجباء األتقياء الذين جاهدوا يف الله حق جهاده القِ 

  .. حتى أعلو منار هذا الدين ، ومكنوا له يف نفوس العاملني ، وعىل من سار عىل هدهيم ، واقتفى أثرهم إىل يوم اجلزاء والدين  

أحداثها العيل القدير ، ورسم معاملها بخطوط ناصعة ال غبش فيها ، أبطاهلا برش َسريهم احلكيم اخلبري بقدرته فوق بحـور قصص قدر    

من الدماء واألشالء ، ليصنع هبم جمد هذا الدين العظيم ، وُيعيل بجاممجهم رصحه اخلالد التليد ، وبعد طول سفر وترحال أذن هلـم أرحـم 

  .  فاً عىل مائدة اخللود هناك يف مستقر رمحته إن شاء الله الرامحني، بالنزول ضيو 

وملا أن كان من واجب الشهداء علينا، أن نحفظ هلم تارخيهم وُحسن سريهم، حتى تبقى قصصهم وسريهم منارات هيتدى هبا يف دياجري 

ء الله يل وأكرمين مبنه وفضله، ويرس يل أن أُسـطر هلـذه األمـة الشـاخمة ﴿ أُْولَـئَِك الَِّذيَن َهَدى اللُّه َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه ﴾ ، فقد شا ... الظالم 

  ..     التليدة ، بعضاً من سري أُولئك األفذاذ  ، الذين جادوا بأرواحهم ، وبذلوا دماءهم لرتتوي شجرة هذا الدين 

عينا، هؤالء الـذين علـو عـىل اجلاهليـة وهليبهـا ولقد قىض هؤالء الغرباء صفوة آخر الزمان، هؤالء الذين ال جيدون عىل احلق نصرياً وال م

 املستعر ، وفّروا بدينهم إىل عوايل اجلبال وشعب الوديان، تراهم هناك بني الراسيات الشاخمات شعثاً غربا يبنون رؤاهم ، ويرسمون معامل

هم أوراق الشجر ، ويوماً تؤوهيم األكواخ يوماً تؤوهيم األشجار بني أغصاهنا ، وسائدهم احلجارة واجلعب ، وفرش.. أمانيهم اخلاصة هبم 

  :املهجورة وكهوف السباع املرتوكة ، ويوماً جتفوهم اجلبال فيهيمون عىل وجوههم يبحثون عن مأوى 

  غريب من اخلالن قد ند صحبه   وقد أقبل األعداء واحلولك الليل

رحلوا وهم يقارعون أعتى جاهلية عرفهـا ... التهم يف هذه احلياة لقد قىض هؤالء النامذج الربرة ، ومضوا إىل رهبم بعد أن أدّوا رس: أقول 

عدا ثلة قليلة جماهـدة .. البرش أمريكا هبل العرص احلديث ، ذاك الصنم املتهاوي الذي دان جلربوته ، وخضع لغطرسته القايص والداين 

عـىل ذاك ، حـداؤهم يف الطريـق الـدامي الـوعر قولـه ما زالت ظاهرة عىل احلق، ال يرضها من خالفها أو خذهلا حتى يأيت أمر الله وهي 

  ...سبحانه وتعاىل 

ن نَِّبيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّيُّونَ َكِثٌري َفَما َوَهُنواْ ِلَما أََصاَهبُْم ِيف َسِبيِل اللِّه َوَما َضعُ     ـاِبِريَن ﴿ وََكأَيِّن مِّ َوَمـا . ُفواْ َوَما اْسـَتَكاُنواْ َواللّـُه ُحيِـبُّ الصَّ

اَفَنا ِيف أَْمرَِنا َوَثبِّْت أَْقَداَمَنا وانُرصْ  ْنَيا . َنا َعـَىل الَْقـْوِم الَْكـاِفِريَن َكانَ َقْولَُهْم إال أن َقالُواْ ربََّنا اْغِفْر لََنا ُذُنوَبَنا َوِإْرسَ َفآَتـاُهُم اللّـُه َثـَواَب الـدُّ

ومن اجلدير ذكره يف هذا املقام أن ثلة من هـؤالء الغربـاء بـدينهم قضـوا  148: آل عمران (﴾  َوُحْسَن َثَواِب اآلِخرَِة َواللُّه ُحيِبُّ الُْمْحِسِننيَ 

فطـارد .. برصاص جيش الردة والغدر واخليانة الباكستاين ، ذاك اجليش الذي باع كـل يشء مـن أجـل لعاعـات مـن الـدنيا بخيسـة  
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فأرس من أرس غـدراً وخيانـة ،   –سوده الله _ ة هناك يف البيت األبيض ، وراح يقرهبم قرابني آلهلته املّدعا ملسو هيلع هللا ىلصاملجاهدين من ورثة حممد 

  ...وقتل من قتل غيلة وظلام 

فإن غرباء آخر الزمان مصممون وعازمون ، وقد أخذوا العهـد عـىل أنفسـهم أن ال .. ، رغم اجلراح ورغم اآلالم واملآيس العظام ....ولكن 

د خالفة الله يف األرض أو هتلك هذه العصبة دون هذا املقصد ، وتـذوق مـا ذاق محـزة بـن ُيغمد هلم  صارم حتى تقام دولة القرآن وتشي

  ..عبد املطلب 

قد هجـروا أعطـاف النعـيم .. ولقد أكرمين الله ورأيت أن معظم هؤالء الذين رشفين الله مبصاحبتهم ، ال تتجاوز أعامرهم الثالثني ربيعاً 

  : اب وُجرد اجلبال يرّوون ظأمهم مبعانقة األهوال واألُمور العظام ومصافحة السنان والفراش الوفري ، وأقبلوا إىل قفار اهلض

  هم الناس خري الناس والناس عنهم           تفّر إذا كروا جلز احلالقم

  إذا محلوا يف القوم قلت صواعق    من اجلو خرت بالسيوف الصوارم

  فوات اإلثم غري مقادممقاديم إال يف اآلثام فإهنم                   إىل ه

  شعارهم التهليل والذكر والثنا         عىل الله والتكبري عند التقاحم

.. ورأيتهم من أصحاب الثقافة العلمية القليلة، ليسوا من احلفاظ وال العلامء وليسو كذلك مـن الـدعاة املفـوهني واخلطبـاء املرمـوقني  

ورّووا بتضـحياهتم وصـربهم قصـة .. وخطوا بعرقهم ودموعهم تاريخ جمد املسـلمني . .ولكنهم بدمائهم الزكية رسموا كلامت هذا الدين 

  ... هذا الزحف اإلسالمي القادم 

اإلمام الشهيد عبد الله عزام ، وأمهها سالمة الصدر عىل " اجلهاد " ولقد رأيتهم جتمعهم صفات معينة ، وكام ذكر جمدد الفريضة الغائبة 

  : ملهاجرين ، ونقاء الرسيرة وصفاء القلب وطهارة الروحاملسلمني ، وخدمة اإلخوان ا

  طهارة أنفاس وصدق مودة            وحذق وآداب وجتريد ومهة

  حياء وإخالص ذكاء وفطنة       كذا الورع املحمود يف كل رشعة

  وتقوى إله العرش رساً وجهرة       وحسن سري يف علوم الرشيعة

  

فـال َتـذكر األلسـنة سـوى حماسـنهم .. بأرواحهم إلرضاء بارئهم ، ُتنىس هفواهتم وزالهتم ومعايبهم  ورأيت كذلك أن هؤالء الذين جادوا

  ..         ومزاياهم 

 هذا ومن اجلدير ذكره يف هذا املقام ، أن كثرياً من أُولئك الغرباء بدينهم قد بقيت أجسادهم الطاهرة هناك يف مصارعها ، ويعـود ذلـك إىل

  ...عوبة إحضار اجلثامني الزكية، ودفنها مع بقية الغرباء طبيعة املعمعة ، وص
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وإنين عىل أمل ورجاء أن تكون هذه القصص وهذه التضحيات الشاخصة احلية ، نرباساً لذاك الشاب اهلائم عىل وجهه التائـه الـواجم 

، فينفر يف سبيل الله ، مقتدياً هبذه الشموع الالهث وراء ُمتع الرساب ، فتغذي الغرية يف عروقه ، وترفع ركام الذلة والعار عن كاهليه 

  ...احلية التي قدمت دماءها وجادت مبهجها رخيصة لرتوي دوحة هذا الدين الوارفة 

هذا ومما جيب أن يدركه أخو التوحيد ، أنين اقترصت يف كتايب  هذا عىل تسطري سري أُولئك الليوث الـذين سـقطوا مرضـجني بـدمائهم، 

نستان وسقوط إمارة الطالبان، بأيدي عبدة الصلبان وعمالئهـم وأذنـاهبم مـن عبـدة الـدينار والـدرهم ، أّي مـن بعد االنحياز من أفغا

  ..تقريباً ه   1427اىل بداية عام ه  1422رمضان  21تاريخ 

عـارك الداميـة، مـع ورثـة هذا مع العلم أنين مل أستطع أن أُسطر ألُمة التوحيد ، الكثري من  سري أُولئك النامذج الذين سقطوا خـالل امل 

وخاصـة مـن إخواننـا األُوزبـك والرتكسـتان وجماهـدي وزيرسـتان بقبـائلهم .. الروم أو عمالئهم املرتدين من جيش باكستان اخلائن 

  " وزير ومسعود وداور " الثالث 

ل جهداً يف تقديم النصح واإلرشاد ، ورسد وال يسعين يف آخر هذه املقدمة إال أن أتقدم بالشكر والتقدير ، اىل ذاك النفر الطيب الذي مل يأ 

  .  قصص ومواقف األفذاذ الذين ترمجنا هلم ، فجزاهم الله عنا وعن املسلمني كل خري ، وجعل ما سطرناه يف ميزان حسناهتم 

خالصاً لوجهـه الكـريم هذا وإنين أترضع إىل املوىل عز وجل، أن يتغمد شهداءنا األبرار برمحته ، وان يتقبل منا هذا العمل ، وأن جيعله 

ويرزقنا اإلخالص فيه ، وأسأله سبحانه أن يلحقنا مبن سبق عىل هذا الطريق غري خزايا وال مفتونني ، مقبلني غري مدبرين، إنه ويل ذلـك 

  . والقادر عليه 

  و آخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني    

  2005/  5/  22املوافق /  1426من ربيع الثاين  14ُكتب فوق إحدى القمم املطلة عىل روايب  أفغانستان ، يف 

  

  خادم اجلهاد واملجاهدين                                                                                   

  أبو عبيدة املقديس                                                                                   

  عبد الله بن خالد العدم                                                                                  

  كان الله له                                                                                   
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  ومىض مهندس العمليات االستشهادية

 لشيخ إبراهيم املهاجر املرصيا                      

  

 ذكرت فأبكاين التذكر برهة              وأعقبه أمحال هّم تصارع

  ذكرت وقار الشيب يف وجه ماجد       حيي كريم غيبته القوارع

  أخو هجرة قد لقبوه مهاجراً         وقد كان للكفار دوماً يقارع 

 3ال املالحدة بارعواستاذ أجيال سام بعلومه          ويف نسف أرت   

  

ابراهيم املهاجر واسمه حمسن بن موىس بن متويل عطوة ، ولد يف ميت غمر من أحياء حمافظة الدقهلية ، وهناك بـني أزقتهـا املزدمحـة منـا 

يف  وحبا ، ويف مدارسها درس ، وما أن أكمل الثانوية العامة حتى التحق بصفوف اجلامعة طالباً عـىل مقاعـدها الدراسـية، متخصصـاً

طمعاً يف فرصة ) العراق ( علوم اهلندسة ، وكبقية الكثري من أبناء مرص عزم املهاجر عىل الرحيل عن مسقط رأسه ، وقصد بالد الرافدين

عمل أفضل ، وتأمني مستقبل طيب ، ومل يدر يف خلده أن العراق سـيكون املنطلـق احلقيقـي لسـعادة 

ومل ميض سوى حولني عىل حلوله ضيفاً عـىل أهـايل العـراق ، ... الدنيا ، وفوز اآلخرة إن شاء الله تعاىل 

حتى أذن أرحـم الـرامحني هلـذا املهـاجر الغريـب ، أن يلحـق بقوافـل املهـاجرين الـراغبني بـالتمكني 

ففي يوم مبارك من أيامه الطيبة ، وقد استمع مبعية أحد رفاق دربـه إىل رشيـط مسـجل ... لرشيعته 

دث فيه عن مآيس املسلمني، فوق ذرى اهلندوكوش ، دخل علـيهم أبـو للشيخ املجدد عبد الله عزام حت

فوجد أحدهم قد غط بالبكاء ووجد اآلخر متأثراً وقـد غلفـه  -حمديث عن هذه الواقعة –احلسن املرصي 

: ؟ وجـاء اجلـواب ..ما بـالكم : وهنا بادرهم أبو احلسن قائًال ... احلزن ملا جيري إلخواهنم يف أفغانستان 

نجتهـد : ؟ وجـاء الـرد احلاسـم مـنهام ..وما العمـل إذن : ب لنا اجللوس وإخواننا يقتلون يف أفغانستان ، ورد أبو احلسن قائًال كيف يطي

  . حتى نصل إليهم ، واتفقوا عىل ذلك 

  

  

                                                 
 .من مرثية الشيخ عطية الله الليبي للشيخ املهاجر وإخوانه الذين قضوا معه -  3
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، وتعرسـ األمـر ،  وما هي سوى أيام حتى بدءوا  رحلة املعاناة يف الوصول إىل ميادين احلتوف احلمر ، وضاقت عليهم األرض مبا رحبـت

 -استشـهد يف الشيشـان فـيام بعـد –ونفد ما بيدي أيب احلسن من مال ، وكذلك بالنسبة لرفيق دربه  الثالث واسمه احلقيقي ابـراهيم  

مبا  وبعد طول جهد يرس الله األمر ، وبات أمر اهلجرة واحلصول عىل التأشرية قاب قوسني أو أدىن، بعد أن جهز املهاجر االثنني.. وهكذا 

  .. مجع من مال خالل السنتني املنرصمتني ، من العمل يف العراق 

  هو البحر من أي النواحي أتيته     فلجته املعروف واجلود ساحله

وعىل بركة الله سارت خطى الركب الثاليث قاصدة بيشاور األجماد ، التي وطأهتا األقدام بعد كثري معاناة ، ومل ميض عىل حلوهلم ضـيوفاً 

صار اجلهاد من أبناء يعرب ، حتى التحقوا مبصانع الرجال فأعّد املهاجر واستعّد، وما لبث أن ميم قاصداً ميادين القتـل والقتـال ، عىل أن

بـدأ العـدو الـرويس بإمطـار تلـك  –كام حدثين الشيخ أبو احلسن املرصـي  –املتناثرة حول ثغور خوست ، وهناك ويف أول أيام الرباط 

 جنباهتا ابراهيم املهاجر وإخوانه بوابل حقدها الشيوعي،  ولغزارة النريان مل أسـتطع رفـع رأيس ، وهنـا انطلقـت البقعة التي ضمت بني

صيحات الله أكرب من حنجرة املهاجر مدوية يف أرجاء الثغر ، وكان هلا األثر الطيب عىل معنويات املجاهـدين ، الـذين دبـت الـروح يف 

  .أجسادهم من جديد 

رسعة ، واندحرت الشيوعية احلمراء ، وفتحت كابل أبواهبا مرحبة بقدوم طالئع املجاهدين ، وهنـا بـان معـدن النفـوس ، توالت األيام م

فعىل عرش كابل تكرست األقنعة ، وغدا كثري من أخوة الكفاح أعداًء يرضب بعضهم رقاب بعـض ، ... وتكشفت حقيقة النوايا اخلفية 

  ... و يف األرض طمعاً يف اجلاه والسلطان ، وحب العل

  وأمام ذاك الواقع املرير ، مل جيد جماهدو القاعدة سوى الرحيل ، عن ميادين أفغانستان وقصد السودان ، وتزوج من سيدة 

  . شاركته املسري إىل الله ، ومّن الله عليه منها بخمسة أبناء  –حلقت به بعد استشهاده بحوايل أربعة أشهر  –فلسطينية 

عىل حلوله ضيفاً عىل أهايل القارة السمراء ، حتى بدأ مشواره مبعية األفذاذ من هذه األمة بـالتخطيط لـدك معقلـني ومل ميض كثري وقت 

وبارك الله تلك اجلهود الطيبة، وتم األمر ، ومرغ أنف الصـليب األمـرييك  –سفاريت نريويب ودار السالم  –من معاقل الرش يف األرض 

  ... بالوحل األفريقي 

  هبا فشتت شملها     فغدت عراصاً وهي قبل رصوح نزل احلريق

وعىل صدى تلك التفجريات املباركة ، سارع مكتب التحقيقات الفدرايل وأدرج اسم املهاجر عىل الئحة أخطر املطلوبني لوجه إبلـيس 

  .... ، ومل يزده ذاك الطلب سوى إرصاراً عىل مواصلة الطريق إىل اجلنة ) أمريكا الصنم ( يف األرض 

بدأ مشواره الثاين بني أروقة معمله ، يعد الشباب املهاجر إىل الله ، وجيري التجارب ) أفغانستان ( هناك بني روايب  الرشيعة والقرآن و 

  ... واالختبارات عىل أنواع املتفجرات املختلفة ، ولطاملا أبرصته صائًال جائًال يعد الرواد ليوم كرهية وسداد ثغر 

صامتاً قلام يبوح لسانه بيشء ، كثري التالوة آليات الذكر احلكيم  ذا أدب رفيع وحياء جـم،  مهندسـاً : محه الله كان ر : صفاته وأخالقه 

ناصحاً إلخوانه : كان رمحه الله: وأضاف رفيق دربه الشيخ أبو احلسن املرصي قائًال ... للعمليات االستشهادية ومعداً لالستشهاديني 
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ليل حافظاً للكثري من كتاب الله وأظنه قد أكمل حفظه ، زاهداً عفيف النفس واليد ، وكان رمحه اللـه يقـوم ، مؤثرهم عىل نفسه،  قامئاً ل

  .." الليل بإخوانه يف العراق قبل اهلجرة إىل أفغانستان 

عرشـ عـىل موعـد ويف الوقت الذي كان مهندس العمليات االستشهادية صائًال جائًال بني أروقة معامله اخلاصة ، كان الرواد التسـعة 

، فبعد أن أعّد الرواد عدهتم ، انطلقوا عىل بركة الله بطائرات الشهادة ، وارتطموا برموز عاصـمة ..مع حتطيم كربياء الصلف األمرييك 

  ...الشيطان يف األرض ، وأحالوها أثراً بعد عني 

  هدم العروش الشاخمات وردها     بعد املهابة واجلالل رغاما

  فأصبحت        وكأهنا مل تبلغ األقداما بلغت مكان النريات

وهنا وعىل إثر املاحقة التي حلت بديار الصليب األمرييك ، بدأت جحافل التثليث النرصاين بالتوافد عىل بالد خراسـان، قاصـدة غـزوه 

ى اآلسـاد يـذودون حـن والنيل منها، ورسعان ما أحاطت هبا ، لتتعانق الصفاح بعد بضعة أسابيع ، وتشتبك األسنة والقواطع ، وانـرب

محاهم ، ومن بني النافرين كان ابراهيم املهاجر الذي اقتحم مكامن املوت ، وراح يزرع أرض مطار قندهار مبعية الرواد بألغام املـوت ، 

الشـهيد عبـد  وهناك يف غدوة من غدواته املباركة ، وقد استقل حافلته واقتحم هبا ساح املنايا مبعيـة األسـد.. حتسباً ألي إنزال صليبي 

العزيز املقرن ، كان شهيدنا عىل موعد مع مالحقة الطريان الصليبي له ، فبعد أن توغل بحافلته يف ميادين احلتوف ، بـدا لـه أن ينـزل 

وما أن غادرها وأخذ ساتراً ، حتى غدت احلافلـة كتلـة مـن نـار .. من حافلته ، بعد أن خاجله شعور غريب أن احلافلة رمبا تقصف اآلن 

  ... تعل ، ولينجو مع رفيق رحلته بقدر من اللهتش

، ولريحل املهاجر برفقـة ...مخسون يوماً من الصرب واملصابرة ، والدماء واألشالء ، وإذ بقندهار تسقط بيد بين األصفر القادمني من بعيد 

ا رحبت ، مشوار غربتـه ، ويلقـي بعصـا العصب املوحدة الباقية عىل العهد إىل باكستان ، ليتابع منها ، بعد أن ضاقت عليه األرض مب

  ..تسياره بني حارات إحدى البلدان املجاورة 

  ..وهناك ضاقت نفسه األبية، وحّن القلب ملجالدة أبناء الردة وجماميع التثليث النرصاين 

  كأهنم ولدوا يف احلرب وارتضعوا     سائًال من نجيع الطعن موار

 –ة الربانية ، وبعد طول سفر حّط رحله يف ميناء الغرباء بدينهم ، الذين إذا رأيتهم ذكرت اللـه وعىل بركة الله سارت خطاه حتفها العناي

  .  -نحسبهم والله حسيبهم 

بدأ املهاجر الغريب بدينه بني سائر الناس ، مشواره الثالث أمـرياً ومهندسـاً للعمليـات االستشـهادية ، ومعـداً لالستشـهاديني الـذين 

 –، وكـان آخـرهم عـثامن الباكسـتاين الـذي دك ..حة الصليب نكداً وّمهاً ، وحزناً وكمداً جيلل مطلع أيامهم البائسـةفر  -فيام بعد-أحالوا 

  .... معقل الرش األمرييك يف كراتيش –بفضل الله 

  هم القوم سادوا كل حي وشيدوا     مراتب مل تبلغ مداها النعائم



  
        

17 

 

واستبرشـ ... يوم مبارك ، ففي مساء ذاك اليوم رأت بنيته أهنا تعطيـه ثوبـاً أخرضـا  توالت األيام مرسعة ، لتحّط بإبراهيم عىل أعتاب

  . املهندس خرياً بتلك الرؤيا ، ورمبا أدرك أن موعد الشهادة قد اقرتب 

بـذل ، فبعد مـا يزيـد عـن مخسـة عرشـ عامـاً مـن ال..أشهر مضت وإذ بتلك الرؤيا تتجسد واقعاً حياً يف عامل املحسوسات ودنيا البرش

  ... والعطاء، والتضحية والفداء ، أذن العيل القدير لعبده املهاجر ، أن ينزل عن صهوة جواده بعد هذا العطاء والبذل السخي الكريم 

ففي يوم مشهود من أيام القبائل البشتونية ، وبعد أن ترامى إىل مسامع بين األصفر ، عرب نداءات عيوهنم املرتدة أن اهلدف يف معقله ، 

  .. قت طائراته املاكرة ، وحتت جنح الظالم أمطرت تلك البقعة الطيبة بوابل مكرها ، وأحالة املعقل إىل ركام فوق ركام انطل

وبني أتربة ذاك املنزل أسدل الستار عىل آخر صفحة من صفحات هذا الفارس املاجد ، ونعى االستشهاديني معلمهم ، وُحـّق ملـن عرفـه 

  ... ه أن يذرف دموع الفراق عىل فقد

وقد حدثين الشيخ أبو احلسن املرصي، نقًال عن الشيخ أيب مهام الفلسطيين ، أن كثرياً من الرؤى تدل عىل أن األجـر والثـواب مـا زال 

يصعد للمهاجر ، وما ذاك والله أعلم إال ألنه قد خلف وراءه جيًال من املهندسيني قادرين بعون الله عىل مواصلة مشـوار التضـحيات 

  ...لعطاء والتنكيل باألعداء والبذل وا

  فإن غبت عنا فالنجوم غوائب    وإن زلت عنا فاجلبال زوائل

  وما أنت مقتول وذكرك خالد      بل أنت ملن ظل بعدك قاتل
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  الشهيد القائد

 براهيم الداغستاينإ

  

فغـدوت جـبًال أشـم، وفارسـاً .. ة واإلقـدام ومن بأسـها وشـدهتا أخـذت الشـجاع.. من تلك الشاهقات اكتسبت ثوب العزة والفخار 

  ..ال تثنيك الصعاب، وال تفّت يف عضدك األرزاء  ،مغواراً

ومنـذ نعومـة أظفـاره .. وفوق ربوعها منا وصبا ، ويف مدارسها تلقـى وتعلـم   1961ابراهيم واسمه حبيب الله ولد يف داغستان يف سنة 

وجود الشيوعية احلمـراء التـي عملـت بكـل مـا تسـتطيع للحيلولـة بـني املسـلمني انكب عىل حفظ كتاب الله وتعلمه عىل الرغم من 

  )  32: التوبة (﴾  ﴿ ُيِريُدونَ أَن ُيْطِفُؤواْ ُنوَر اللِّه ِبأَْفَواِهِهْم َوَيأْىَب اللُّه إال أن ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو َكرَِه الَْكاِفُرونَ.... وتوحيدهم 

ه يف طلب العلم الرشعي ُخفيًة إىل أن أُجـرب مـرغام ً عـىل اللحـاق ويف سن الصبا بدأ الغريب يف دين

بصفوف القوات الروسية ، التي أدى فيها شعائر اإلسالم عىل الرغم من القوانني الصـارمة التـي 

وبعد عامني قضامها يف اخلدمة العسكرية تم ترسحيه ليعـود إىل مسـقط ... حتول بني العبد وربه 

وبـني روايب  داغسـتان ويف .. ة من القوم رزقه الله منها بثالثـة أبنـاء رأسه ، وهناك اقرتن بسيد

  ...إحدى قراها عمل مؤذناً ليتسىن له مواصلة مشواره يف طلب العلوم الرشعية 

  العلم يرفع بيتاً ال عامد له   واجلهل هيدم بيت العز والرشف

لروسية ، فرتك املسجد ، وراح وبعد أشهر قضاها مؤذناً تبني له أن إمام املسجد عميل للحكومة ا

وشاء الله بعد سـنني مـن ...  ملسو هيلع هللا ىلصيتاجر مع أخيه،  ومل َحيُل ذلك بينه وبني طلب العلم ، بل ثابر عىل النهل من املعني الصايف معني حممد 

ربعني يومـاً ، ليعـني االنتظار ان تزور ثلة من أهل التبليغ داغستان ، وهناك كان اللقاء مع اجلبل الشامخ ابراهيم الذي  خرج معهم أ

  .. امرياً جلامعة التبليغ يف داغستان بعد ذاك اخلروج 

ويف بداية التسعينات من القرن املنرصم أبحر الداعية إىل الله بزورقه يرافقه ثلة من إخوانـه يف اللـه ، لـرييس بـه يف يف مينـاء مجاعـة 

وفـيام هـو .. ئداً إىل مسقط رأسه ليواصـل مشـواره الـدعوي هنـاك التبليغ يف باكستان، وبعد أربعة أشهر قضاها يف التبليغ أقفل عا

بعثـت بـني يـدي السـاعة   (.. منشغًال بتبليغ الناس كان أُسود الرشى فوق الذرى الشيشاين يبلغـون ديـن اللـه بالسـيف والسـنان 

 من خـالف أمـري ، ومـن تشـبه بالسيف ، حتى يعبد الله وحده ال رشيك له ، وجعل رزقي حتت ظل رحمي ، وُجعل الذل والصغار عىل

  ...وما أن ترامى اخلرب إىل مسامعه حتى حزم حقائبه وميم وجهه شطر مراتع العزة واإلميان )بقوم فهو منهم 
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وهناك دار احلوار بني القائد واملبلـغ القـادم الـذي سـأله .. وبني تلك الروايس الشاخمة التقى الداعية املبلغ بأسد اجلهاد القائد خطاب 

وعىل ترانيم اجلـواب هـدأت " إن اجلهاد والدعوة جناحان لطائر واحد " وجاء الرد من القائد خطاب " ما رأيك يف مجاعة التبليغ " اً مبادر 

  ... جوانح القادم ، وأقبل بنفس مطمئنة ليعود أدراجه بعد يومني قضامها بصحبة اخليار من هذه األُمة 

  ..الله ورسوله آيات القتل والقتال واجلهاد واإلقدام  وهناك بدأ الليث املقاتل مشواره مبلغاً عن

  الحق إال أن تنافح دونه   إن القنا غٌض بغري سنان

وبـدأ مشـواره .. ومل ميض سوى سنتني عىل زيارته امليمونة للشيشان حتى وضع األُسس األُوىل جلامعته اجلهادية فوق ذرى داغسـتان 

ومل ميض كثري وقت حتى حلقهم ليعود بعـد .. رجولة التي أنشأها القائد خطاب ليعدوا العدة اجلديد بإرسال ليوث التوحيد إىل مصانع ال

  ... بضعة أسابيع قضاها بينهم 

ترامى إىل مسامعه خرب أفغانستان وحركة طالبان اإلسالمية ، وعىل وقع تلك األخبار القادمة من هناك قرر شـهيدنا أن  1998ويف عام 

ع املعطاءة التقى املهاجر الغريب بأمري املؤمنني املال حممد عمر جماهد والشيخ أسامة بن الدن ، وتشاورا معاً يف وبني الرواب.. يلتحق هبا 

فللـه درك يـا أمـري .. وهنا تعهد املال حفظه الله بتقديم كل ما يلـزم يف حـال هجـرة ليوثـه إىل أفغانسـتان .. أوضاع داغستان وأحواهلا 

  ..املؤمنني 

  من ليٍث   غضنفر يذود عن أشبالأشجاع أنت أشجع 

  أجواد أنت أجود من سيٍل        غامٍر يسيل بني اجلبال

عاد حبيب الله بعد رحلته تلك إىل داغستان ، وغدا من يومـه ذاك يرسـل عشـاق الشـهادة إىل معسـكر خلـدن لإلعـداد واالسـتعداد 

يُن ِللِّه َفـِإنِ انَتَهـواْ َفـَال ُعـْدَوانَ ِإالَّ َعـَىل الظَّـاِلِمنَي ﴾ ﴿  َوَقاتِلُوُهْم َحتَّى َال تَ ...للمالحم القادمة مع مجوع الكفر  ُكونَ ِفْتَنٌة َوَيُكونَ الدِّ

  ) 193: البقرة (

ويف يوم مشهود من أيام داغستان اجتمعت اجلامعات اجلهادية وتم االتفاق عىل تشكيل جملس شورى جماهـدي داغسـتان وتـم تعيـني 

وراح ابراهيم جيول البالد طوًال وعرضاً مبلغاً ومنذراً ، وهنا تفطن أعـداء ... وذلك ألمانته وورعه وعفته وتقواه ابراهيم مسؤوًال للاملية 

إن كلامته أشـد علينـا وأخطـر مـن وقـع احلسـام " امللة للخطر القادم الذي سيأيت به صاحب الدعوة الربانية ، وبات العديد منهم يردد 

شهادة ألرض داغستان قادمني من الشيشان بدأت أبـواق النفـاق ترمـي اجلهـاد واملجاهـدين بأشـنع ومع اجتياح عشاق ال.." املهند 

وشمخ الداعية ابـراهيم يف وجـه عبـاد الـدينار والـدرهم كالصـخرة الشـامء .. األلفاظ وأشدها كعادة أهل اجلاهلية مع عصب التوحيد 

  .." إهنا شهادة .. إنه جهاد " وأعلنها مدوية 

  اهلزبر خضابه  موت فريص املوت منه ترعد أسد دم األسد
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وواصل كيد النفاق مشوار اخلزي الذي ارتضاه ، وراح بكل ما أويت من قوة يؤجج نـار احلقـد يف قلـوب الرعـاع مـن العـوام ويرمـي 

أشـعلوا فيهـا نـريان ، ورسعان ما استجاب بعض الرعاع اجلهلة ، وحارصوا مدرسته الربانية و " بالوهابية " الطائفة الظاهرة عىل احلق  

  ... لتطوى بذلك صفحة ذاك الرصح الشامخ الذي قام عىل أكتاف ابراهيم ورفقائه الغرباء .. جهلهم 

  ذو مهة لو غدت لألفق ما رحلت    له ثريا وال جازته جوزاء

ال فيها ورقة بن نوفل للحبيب وبعد طول ُمكث خرج ابراهيم مهاجراً إىل ربه كام فعل من سبقه عىل طريق هذه الدعوة الربانية التي ق

وبني حارات أذربيجان حّط املهاجر الغريب رحله ، وراح ينتظر اليوم الذي يطأ ) ما جاء أحد مبثل ما جئت به إال عودي  ( ρاملصطفى 

ويف تلـك األيـام .. ، حماولته باءت بالفشل ، وتزامن ذلك مع ادراج اسمه يف قامئة املطلوبني ألعداء الـدين ...ولكن .. به ثرى الشيشان 

وبعد طول تصفح وجد ضالته الرايات السود التي خترج منارصة يف آخر الزمان ، وهنـا قـرر " ملحمة هرجمدون " وقعت يداه عىل كتاب 

  ..أن يلتحق بالعصب املرابطة حول ثغور خراسان 

  هم القوم سادوا كل حّي وشيدوا      مراتب مل تبلغ مداها النعائم

  ث هواطل           جبال منيفات بحار خضارمليوث صناديد غيو 

  هم األُسد إال أهنم يف نزاهلم          تذل هلم أُسد العرين الرضاغم

  

وبعد طول سفر رىس قارب النجاة يف ميناء الغرباء ليلتقي بـأمريهم .. أبحر زورق املهاجر من جديد ، وفوق أمواج العناء سارت اخلطا 

ومل  ميض كثري وقت حتى التحـق مبعسـكرات اإلعـداد فأكمـل بعـض العلـوم ... ي وجد مبتغاه بني يديه هناك عبد اهلادي العراقي الذ

العسكرية ثم التحق بأبناء التوحيد املرابطني يف جبهات القتال حيث السيوف ُجردت من أغامدها منتظرة اإلغارة عىل قواعـد الصـليب 

..  

وبعـد .. ه التي افتقدها طويًال ، ورسعان ما شـارك إخوانـه غـدواهتم وروحـاهتم وبني غبار اخلنادق وأزيز الرصاص وجد ابراهيم روح

عدة أسابيع قضاها بني ليوث الوغى أقفل عائداً إىل إحدى املدن الباكستانية وأجرى اتصال الوداع األخري مع األُم احلانية التي طلبت 

، ورسعـان مـا انفجـرت األُم .."  فموعدنا إن شاء الله يف مستقر رمحتـه   إن مل نلتق يف هذه الفانية" منه العودة ،  وجاء اجلواب احلارض  

  .. الوهلانة بالبكاء 

أقفل إبراهيم عائداً إىل عرين األُسود بعد تلك املحادثة املحزنة وبعد اطمئنانه  عىل وصول بعض ليوثه من مراتـع اجلاهليـة إىل معاقـل 

  ... من الوجود " متشداد" رر ان ُيزيل قلعة الصليب األمرييك وهناك بني الروايس الشاخمة ق.. القتل والقتال 

   

ذا حلم عجيب ، ورجاحـة عقـل  ، وصـاحب فراسـة ، : " كان رمحه الله كام حدثين شقيقه األخ  عبدالله الداغستاين  -:صفاته وأخالقه 

  ..." للفقراء واملحتاجني، حمبوباً من ِقبل العائلة  صبوراً عىل إخوانه خادماً هلم ذا شجاعة وإقدام ، وقلب كبري وأخالق عالية ، مساعداً
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وما أن وصل اىل الروايس املطلة عليهـا حتـى " متشداد " أعد ابراهيم عدته وتوجه برفقة نائبه أسامة الداغستاين وقصد قلعة الصليب 

.. الرصاص وظنا أن إخواهنم قد ُحـورصوا  وما هي سوى ساعات حتى سمعا دويّ ... أوعز لبقية الركب بالبقاء بعيداً وتقدم برفقة نائبه 

وأبىل الليثان بالًء قّل نظريه .. وهنا تقدما من جيش اخليانة الباكستاين ، وما هي سوى دقائق حتى تصافح الرصاص ، والتقى الزحفان 

ومىضـ .. الرصـاص أخـاه وبعد واقعة حامية الوطيس ترجل الفارس الداغستاين عن جواده ونعـى .. ، ولكن العدو فاقهم ُعدًة وعددا 

  ..ابراهيم إىل ربه، وُحّق لشاخمات داغستان ان تبيك عىل أخيها 

  يا كوكباً يف سامء املجد قد أفال   وزنبقاً يف رياض الدين قد ذبال

 يا طيَبه جدثاً قد أودعوك به     يا من غدوت مبيدان التقى بطال
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  ملتان تزف أول شهدائها

  كستاينأبرار البا

متنيتها منية برصاص عابد صليب، وإذ هبا رصاصة غدر تنطلق من جحافل الردة والنفاق املـوالني ..أقبلت يا أبرار تذود عن محى الدار 

  ...هلم ، لتحمل روحك الزكية إىل بارئها تشكو هناك رشذمة البائعني دينهم بلعاعات من الدنيا رخيصة 

... وعىل آهات الثكاىل يف كشمري النازفة دماً شّب .. رعرع فوق ربوعها ، وهناك يف مدارسها تعلم  أبرار واسمه طارق ولد يف ملتان ، وت

  ..وما أن بلغ سناً متكنه من محل احلسام حتى هّب من مضجعه ، والتحق مبعسكرات لشكر طيبة ، ولسان حاله يردد 

  

  يا أُمة خاط الكرى أجفاهنا     ُهبي فقد أودت بك األحالم

  ام حيمي املحارم راقد        واملرء يظلم غافًال ويضامُهبي ف

  ُهبي فام يغين رقادك والعدا   حول احلمى مستيقظون قيام

وهناك وعـىل قـدر مـن اللـه ... ، ومل ميض كثري وقت عىل هناية اإلعداد حتى أقفل عائداً إىل الهور ..وبني روايس مظفرآباد أعّد واستعّد 

وعىل يدهيم عرف الطريق املوصل إىل مقارعة أبنـاء اجلاهليـة الصـليبية ، .. ببعض إخوانه العرب املهاجرين  شاء العيل القدير أن يلتقي

، ومل ُتشغله مشاغل الدنيا عن النفري ، بل حزم حوائجه ، وميم قاصداً العوايل الشاخمات حيث غرباء آخر الزمـان ..،  ومل يتوان .ومل يرتدد 

..  

  ...اللقاء األول وبني الروايس الشاخمة كان 

  حليٌم بثوب احللم والعفو مكتس    وطرزه خفض اجلناح ملن جنح

رجًال رشيفـاً ، مطيعـاً إلخوانـه ، تاليـاً لكتـاب اللـه ، كثـري " كان رمحه الله كام حدثين األخ سعد الله الباكستاين    -:أخالقه وصفاته 

  .."الصوم كريم النفس 

  " …اً ملجموعته شجاعاً ومقداما أمري.. ال جيد الغضب إىل قلبه سبيال 

  …وما أن وطأت قدماه الروايس الشامء حتى بدأ مشواره اجلهادي بقتال أحفاد هرقل وقيرص هناك يف متشداد املغتصبة 

فقد بدأ جنـد اللـه .. وحتى يذوق الصليب طعم الذلة بقدح ال ينساه أبد الدهر … تتابعت العمليات البطولية التي أبكت علوج الروم 

وبعد اإلعداد املضين بدأت احلرب تعزف أحلاهنا وكانت الواقعة األكرب مـن … باإلعداد لغارة كربى عرفت فيام بعد بغزوة قهر الصليب 

  …، وفيها ذاق الصليب كأس املوت الزؤام " أفغانستان " نوعها بعد االنحياز من عرين األُسود 

ألذنابه املرتدين هناك يف إسالم آباد برضورة سحق تلك العصب املرابطـة عـىل  ومل ميض كثري وقت عىل تلك امللحمة حتى أوعز الصليب

  .. ثغور بريمل والباقية عىل العهد مع الله 
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وأقبلت جحافل الردة حتت جنح الظالم قاصدة وزيرستان ... ورسعان ما استجاب جرناالت احلرب البائعون لدينهم لنداء السيد املطاع 

احلزين كان جند الشيطان قد أحاطوا باملنزل الذي يتحصن فيه أبرار مع ثلة مـن الغربـاء بـدينهم يف زمـن  ، ومع بزوغ فجر ذاك اليوم

وعرب مكربات الصوت وصل النداء مسامع املوحدين برضورة االستسالم وتسليم السالح ، وأىّن ملن ترىب عىل آيـات .. الذلة والصغار 

  ؟...القتل والقتال أن يضع السالح

  و مت وأنت كريم     بني طعن القنا وخفق البنودعش عزيزاً أ

وُزّف .. هناك نعت الشجاعة أخاها املقـدام أبـرار ... وعىل وقع الله أكرب اشتبكت األسنة وتصافح الرصاص فوق تلك التبة املتواضعة 

 ... إىل احلوراء التي طاملا انتظرت سيدها إن شاء الله  

 وخر جمندال ومل يزل يرضهبم حتى قتل    وفّر صنواه
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  اونعت الفطرة أخاه

  محد السوريأأبو 

ولطاملا اختلط عجاج املعامع برذاذ ماء وجهك الوضاح راسًام معامل هذا الطريق ، الـذي .. لطاملا تغربت قدماك يف سبيل الله يا أبا امحد 

  ...قّل سالكوه ، وحاد عنه العابدون ، وجفاه الصاحلون 

، وفوق نجودها منا ودرج ، ويف مدارسـها تلقـى  1980مه حممود بن مصطفى بن كامل البكري ولد يف حلب الشهباء يف عام أبو أمحد واس

وما أن أهنى دراسته حتى التحق مبركز تعليمي لتدريب وتعليم علوم احلاسب اآليل ... علومه األوىل 

لـة خـّرية جماهـدة ، قـد خلفـت وطوت األيام بعضها بعضاً لتجمعـه مـع ث.. ، وختصص يف ذاك العلم 

وعشقت اهلجرة واجلهـاد ، وراحـت .. اجلاهلية وراءها وفرت إىل الله، والتزمت بتعاليم دينها احلنيف 

تتطلع لليوم الذي تفّر به إىل الله من محأة اجلاهلية النصريية املتمثلة بطغمـة مرتـدة  تسـلطت عـىل 

  .. سوريا الشام 

، ورسعان ما انتدبوه بعد عدة مشاورات للرحيـل ..املوصل إىل الله وهنا عرف أبو أمحد الطريق احلق 

" إىل اهلند وااللتقاء بعاملها هناك العالمة أيب احلسن الندوي ، ومن َثّم مواصلة رحلـة االسـتطالع ، وحـّط الرحـال يف الوجهـة احلقيقـة 

  ...داث والوقائع عىل األرض األفغانية للتعرف عىل أحواهلا ، والعودة إىل سوريا بصورة واضحة عن األح" أفغانستان 

وعىل بركة الله انطلق الفتى املوحد قاصداً اهلند ، وبعد طول ترحال حّط رحاله بني يدي الشيخ النـدوي الـذي رحـب بـه أمّيـا ترحيـب 

  وأهداه بعضاً من كتبه 

  وإين لطلق الوجه للمبتغي القرى         وإن فنايئ للقرى لرحيب

  زال رحله   فيخصب عندي واملكان جديبأُضاحك ضيفي قبل إن

  ..  ومل متض سوى بضعة أيام عىل حلوله ضيفا عزيزاً عىل الشيخ حتى حزم حقائبه ، وميم قاصداً أفغانستان 

وبعد طول سفر حّط املهاجر الغريب رحله يف كويته ، وهناك ساق .. وفوق بحور من الشوق سارت سفينة خطاه شاقة الفيايف والقفار 

ويف كابل األجماد حّط رحاله ، وعىل جناح الشـوق طـار إىل اخلطـوط القتاليـة " .. أفغانستان " ليه َمن يأخذ بيده إىل العامل اجلديد الله إ

  ..ملشاركة ليوث الوغى جهادهم املبارك ، ودون أن ُيعد لألمر اجللل أّي إعداد 

جاء أبو أمحـد إىل خـط القتـال األول ، وهنـاك شـكلته معـي يف إحـدى "  -:وقد حدثين األخ أبو تراب الباكستاين عن ذاك اليوم قائًال 

ورسعـان مـا جـاء النـداء مـن الـوراء .. املجموعات ، وغدوت به إىل األمام ، ومل خيطر ببايل أنه ليس ُمعداً وال يتقن استعامل السـالح 

،ومـا أن ..جهه ، وقصد مصانع الرجال فأعّد واسـتعّد وبعد تلك احلادثة غري متوقعة ميم شهيدنا و ..." برضورة عودة ابن الشام املهاجر 

  .. أكمل إعداده حتى قصد مركز أيب مصعب السوري وهناك كان رشف اللقاء األول 
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  حليم إذا ما احللم زين أهله     مع احللم يف عني العدو مهيب

داً وال يقل يف قلبه غبناً ، سـليم الصـدر شـفافاً قليـل أغلب ما مييزه الرباءة والعفوية ، ال حيمل حق: "كان رمحه الله   -:صفاته وأخالقه 

قد ترىب عىل طاعة الله : كان رمحه الله  -:وأضاف األخ أبورواحة السوري قائًال ..الكالم كثري الصمت ، حافظاً للكثري من كتاب الله 

وأضـاف األخ أبـو ... ن اختطفتـه قبـل اإلكـامل منذ صغر سنه ، أخالقه حسنة حمباً للخلوة ، قريباً ان حيفظ كتاب الله إال أن يـد املنـو 

وكان يردد إلن القيت أعداء الله األمريكان ألقتحمن علـيهم ، .. كان أبو أمحد كثرياً ما يردد إنين أُحب لقاء الله  -:أسامة احلموي قائًال 

  .." وعندما بدأ القتال مع علوج الصليب كان أول من رمى يف سبيل الله .. وال أعود أبدا 

ما هي سوى بضعة أشهر حتى حزم حقائبه وَقَفل عائداً إىل مسقط رأسه منذراً وداعياً ومبلغاً وحامًال بني يديه مفتاح الفرج ملن كـانوا و 

  ... قد أرسلوه 

  ... تدابرت األيام مرسعة ، ورسعان ما اشتاقت نفس ابن حلب الشهباء إىل أُسود الوغى املرابطني حول ثغور خراسان 

الشوق طار وبرفقة أحد إخوانه املهاجرين ، وحّط رحاله ثانية بني مراتع األبطال ، ورسعان مـا التحـق بقنـدهار ومعهـدها وعىل جناح 

  .. ومل ميض كثري وقت حتى وقع أسرياً لالبتالء  .. الرشعي طالباً ومدرساً ألبناء األفغان 

  وظلم ذوي القرىب أشد مضاضة    عىل املرء من وقع احلسام املهند

رب املهاجر الغريب واحتسب ما حلقه من أذى يف سبيل الله ، ومل جيزع ، ومل يرتك الطريق املرير ، وتابع املسرية املضنية ولسـان حالـه ص

ْنَيا َحَسَنٌة َوأَْرُض اللَّهِ .. يردد  ـاِبُرونَ أَْجـَرُهم ِبَغـْريِ  ﴿ ُقْل َيا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َربَُّكْم ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا ِيف َهِذِه الدُّ َـا ُيـَوىفَّ الصَّ َواِسَعٌة ِإمنَّ

  ) 10: الزمر (ِحَساٍب ﴾ 

ومل ميض كثري وقت حتى ميم وجهه قاصداً كابل التي ما أن وطأ ثراها حتى ترامى إىل مسامع أبنـاء التوحيـد املهـاجرين إىل اللـه خـرب 

إىل أوصال أُمة اإلسالم املمزقة ، وأحيـوا األمـل يف نفـوس أبنـاء األُمـة املخـدرين ، غزوة منهاتن املباركة وفرساهنا الذين أعادوا الروح 

  ... وأنقذوها من التيه والضياع التي كانت سادرة فيه 

وبعد تلك القاصمة تقاطرت جيوش إبليس وتقاطرت قوى الرش لوأد ذاك احللـم الـذي تعلقـت بـه النفـوس ، ورأت بـه بصـيص أمـل 

  .. والضياع واالرتقاء بعد هذا االنحدار املزري  للخروج من تيه الغربة

ورسعان ما انـربى الليـث املهـاجر أبـو أمحـد مـع .. بضعة أسابيع وإذ بطائرات عبدة األوثان تفرغ محلها عىل الُعّزل من أبناء التوحيد 

املئات من أبنـاء يعـرب واآلالف  وبعد طول تضحيات ، وبعد ان ارتوت أرض أفغانستان من دماء.. إخوانه للذود عن محى الله  أكرب 

سقطت كابل ، وُسلِّمت مفاتيح رشفها بخيانة اخلـائنني ومتـاجرة املتـاجرين بـدماء املسـلمني ، ورسعـان مـا عالهـا .. من أبناء األفغان 

  .. الصليب ، وقام باألمر فيها من حواه زنار 

  لقد سكن األعداء مساجد ربنا       وكان هبا قبُل امليهمن يذكر

  ادت إىل اخلنزير والرشك مسكناً    وبوقاهتم فوق الصوامع تزمرفع
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انحاز شهيدنا مع العصب املتبقية إىل خوست ، ومنها تابع سفر غربته إىل روايس شاهي كوت التي مل يستقر هبـا طـويًال فقـد واصـل 

وقت حتى نادى املنادي يا خيل الله اركبـي فقـد  ، ومل ميض كثري..السري وحّط رحاله يف بريمل عىل أمل العودة ثانية إىل ميادين النزال 

  . زحف الصليب بجنده وقصد العصب املتبقية يف روايس شاهي كوت

  ..وعىل بركة الله انطلق عاشق املجد احلقيقي مع الركب املختار ولسان حاله يردد 

  فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه   وتلك القنا والبيض والضمر الشقر

  بد ميت         وإن طالت األيام وانفسح العمر وإن مت فاإلنسان ال

وهناك بني الروايس العوايل التقى الزحفان زحف اإلسالم اخلالد وزحف اجلاهلية البائـد ، وتصـافحت الصـوارم ، وعـزف املـوت أحلانـه 

أيام عىل القتـل والقتـال حتـى وانربى أبوامحد وقد استل حسامه وكان أول من رمى بتلك املعمعة كام أُخربنا  وما هي سوى .. العذبة 

  ..أقبلت تلك الشظية التي مزقت رأس ابن حلب الشهباء ، ورحلت بروحه الطاهرة إىل الباري الكريم ، نحسبه كذلك والله حسيبه 

  أيعلم بطن األرض ما فيه من ندى     وجود ومن يف رمسه بات مودعا

  يا من ثراه بأرفعافيا جدثاً يف طيه فاح طيبه                   فليس الرث
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  وزيرستان تزف أصغر شهدائها

  محد احلسن داورأ

فبالرغم من حداثـة سـنك .. ورضبت أروع األمثلة  ألُولئك الالهثني وراء ُمتع الرساب وشهادات اخلراب .. محد الكثري ألقد علمتنا يا 

  .. خيانة جيش الردة الباكستاين نفرت راجياً الذود عن ال إله إال الله بسيفك الذي أغمده غدر و 

هناك بني أشجار حدائقها املزهرة منا وصـبا ، ويف " حسوخيل دور " ولد يف مريعيل .. أمحد احلسن من قبائل دور املشهورة ببأسها وشدهتا 

عظم مـن تلـك األمـاين التـي ومل ُيكمل دراسته كبقية الكثري من أقرانه فقد كان قلبه هيفو إىل أمر أ .. مدارسها تعلم الكتابة والقراءة 

﴿ َوَمـْن أََراَد اآلِخـرََة َوَسـَعى لََهـا .. تراود أفئدة الكثري من فتيان حسوخيل ، وكان برصه يرنو إىل مقعد خالد قلام يناله من كان يف سـنه 

ْشُكوراً ﴾    ) 19: اإلرساء (َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفأُولَئَِك َكانَ َسْعُيُهم مَّ

دواخـتالطهم بـبعض من أبناء التوحيد إىل تلك الديار التـي يسـتوطنها أحـمومع قدوم ثلة 

وهنا راحت .. أهلها ، تعلق قلب الفتى الصغري بتلك النامذج التيتحيك قصة غربة هذا الدين 

سري أُولئك األفذاذالذين طاملا سمع عـنهم تـراود خميلتـه ، وغـدت األسـئلة تتـزاحم يف أُفقـه 

  ؟..بيل إىل تلك املفاخر واملآثر كيف الس.. الواسع الرحب 

  

؟ وأمام صغر سنه مل جيد ..وما هي الطرق املوصلة إىل تلك اجلنان وإىل معانقة احلور احلسان 

ومل يفـت يف عضـده ... من أهله سوى الصد واملنع من الرحيل إىل معاقل الرجولة والشموخ 

عد حماوالت وحماوالت أذنت تلك القلوب احلانية لفلذة كبدها ان يلحـق بـذاك ذاك املنع ، بل كان دافعاً لتكرار املحاولة التي أمثرت ، فب

  ..الركب املبارك ، ورسعان ما حّط رحاله ضيفاً مكرماً عىل الشيخ أيب الليث الليبي 

إلخوانـه  خادمـاً:" كـان رمحـه اللـه  -:حدثين األخ سيف الرمحن األفغاين قبل استشـهاده عـن هـذا الفـارس قـائًال  -:صفاته وأخالقه 

املجاهدين ، عاشقاً للجهاد يف سبيل الله ، صاحب سمع وطاعة إلخوانه ، االبتسامة ال تفارق ثغره ، يكاد يطري فرحاً بوجوده بـني غربـاء 

  .." آخر الزمان 

  جبابرة يف الروع تعدوا جيادهم   هبم فوق ما سّح الوشيج املقوم

  عي فيها وخيمواترحل من آجامها األُسد خيفًة      اذا نزلوا للر 

ومل ميض عىل وجود الشبل يف عرين األُسود سوى يومني حتى انشغل القلب احلاين هناك يف مسقط الرأس عىل فلـذة الكبـد الـذي طـار 

بجناحي اجلهاد ، وراح يرفرف عالياً مغرداً فرحا بوجوده بني الغرباء بدينهم ، وصلت الرسالة احلاملة بـني طياهتـا طلـب عـودة امحـد إىل 
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وتزامن ذلك مع عودة صقور الوغى من غدوهتم التي صبوا فيها محم مدافعهم عىل معاقل الـردة واخليانـة يف .. اتع الطفولة والصبا مر 

  .. شنكاي 

  وعدت خمضبًا بدم األعادي   وكرُب الركض قد خضب اجلوادا

وبني شوقه الذي يعتمـل صـدره وجوانحـه جتـاه اجلهـاد وهنا وقف شهيدنا حائراً تائهاً بني رغبة القلوب املتلهفة لرؤية الفتى الغائب ، 

  .. ورواده 

  وكيف ينال املجد واجلسم وادع   وكيف ينال احلمد والوفر وافر

﴿ اْنِفـُرواْ .. وبعد طول تردد حسم أمحد احلسن أمره وقرر البقاء ضارباً املشاعر والعواطف التي حتول بينه وبني أمر الله عرض احلائط 

وهناك بني اآلساد نام ليلته ) ..  41: التوبة (اًال َوَجاِهُدواْ ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ِيف َسِبيِل اللِّه َذِلُكْم َخْريٌ لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعلَُمونَ ﴾ ِخَفافاً َوِثقَ 

وبـدأت .. وّي حمركاهتـا األخرية فوق هذه البسيطة ، فام هي سوى ساعات حتى أقبلت طائرات الردة الباكستانية تشق صدى الليل بد

و بني الركام .. محمها تنهال كالشهب عىل تلك البقعة الطاهرة التي حوت بني جنباهتا أجساد ثلة مباركة أبت الركوع لغري الواحد األحد 

  ... أسلم أمحد احلسن الروح إىل بارئها ، وزّف إىل احلوراء التي طاملا سمع عن حسنها إن شاء الله 

  للرتب منخفضاً   ما كنت أحسب أنّ البدر ينخفض يا كوكباً قد هوى
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  ورحل فارس أقصو

  إدريس الرتكستاين

بعيداً عـن أوحـال .. هجر الزوج واألهل واخلالن ، وشّد الرحال إىل ميادين العز والفخار .. عرف الطريق ومل يتمهل .. لبى النداء وأقبل 

  ..الشيوعية واالنحالل 

  اللذات عن يرس    يف صحة واقتدار منه ما َعِمراالدين هجُر الفتى 

وما أن أهنى دراسته األولية حتى التحق مبعامل القطن طلبـاً .. ادريس ولد يف مدينة أقصو وفوق ربوعها منا وحبا ، ويف مدارسها درس 

فبعد طـول .. اد يلوح سناها يف األُفق وأثناء شغله يف عمله كانت تباشري اهلداية والرش.. للرزق حماوًال تأمني مرصوفه ومرصوف زوجه 

﴿  أُْولَـئَِك الَِّذيَن َهَدى اللّـُه َفِبُهـَداُهُم ..رشود ساق الله إليه ثلة من طالب العلم الذين هداهم الله وعرفوا الطريق املوصل إىل رضوانه 

وهنـا وقـف القلـب الشـارد .. ؤمل امليلء باملآيس والضياع اْقَتِدْه ﴾ ورسعان ما دعوه إىل اللحاق بقوافل العائدين إىل الله ، ونبذ املايض امل

  وأمام احلقائق احلقه استجاب القلب للنداء الرباين ، .. مع ذاته وقفة صدق 

  ..  والتزم الطريق احلق وسار عىل درب العائدين ، ولسان حاله يردد 

  ولقد وقفت باب عفوك راجياً    منك الرضا يا أرحم الرمحاء

  فإين مل أجد        رباً سواك خمليص من دايئ فارحم وال تردد

  " أفغانستان " ورسعان ما راوده طيف اهلجرة واجلهاد إىل ميادين الرشيعة والقرآن 

.. فشّد عاشق اهلجرة رحاله ومع ثلة من العائدين إىل الله ميم وجهه قاصداً أرض اإلمارة اإلسالمية 

وما هي سـوى أيـام .. كستانية فأعّد يف معسكرها ورسعان ما التحق هناك مبعسكرات اجلامعة الرت

حتى دُكت معامل الصليب األمرييك ، وهنا انتدبه األمري للحاق باألُسود املرابطة عـىل أطـراف قنـدز 

  ... العز ، منتظرة األمر باإلغارة عىل معاقل املرتدين 

  غيوث اذا أعطوا ليوث اذا سطوا   بحار أيادي تفوق عىل البحر

وبعد مثانية وعرشين يوماً مـن اجلمـع .. ورثة اجلاهلية الرومية طعم املوت الزؤام يف منهاتن حتى أقبلوا بخيلهم وخيالئهم وما أن ذاق 

الغاشم راحت القذائف تنصب صباً عىل معاقل املجاهدين، وأبىل املوحدون بالًء قلام جيود الزمان مبثله، ومىض الكثري ممن جاءوا يذودون 

، وبعد صرب مرير ، وأمام املؤامرات التي حاكها أعوان إبليس سقط الشامل األفغاين ووقع شهيدنا أسـرياً ... ال الله مبهجهم عن ال إله إ

  .يف قبضة اخلونة والعاملة 
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وبني يدي النفاق والردة أمىض ادريس قرابة األربعة أشهر ، ليفك قيده بعد تلك الشهور املضنية وتسوقه خطاه إىل كابل التي واصل 

التي واصل منها مسرية الغربة وألقى بعصا غربته بني رفقاء الدرب الذين افتقدهم لفـرتة طويلـه .. ا مشواره ميمًام شطر بيشاور منه

 ...  

خادماً إلخوانه ، حسن األخالق، تالياً لكتـاب اللـه قامئـاً : " كان رمحه الله كام حدثين األخ عبد الوهاب الرتكستاين   -:صفاته وأخالقه 

  .." ، صامئاً للنوافل ، قليل املزح ذا حياء جّم الليل 

حّط املهاجر الغريب رحله بني مضارب القبائل ، وهناك واصل مشواره التدريبي ، ورسعان ما التحق بطاقم احلراسـة اخلاصـة للشـيخ 

اجرو آخـر الزمـان عـىل أحـالف ومع ازدياد حدة العمليات التـي قادهـا مهـ.. أيب حممد الرتكستاين األمري العام للجامعة الرتكستانية 

راحت أبوق الصليب تزبد وترغي ، ورسعان ما أوعزت ألذناهبا يف إسالم آباد برضورة التحرك للقضاء عىل املقـاتلني ... الصليب رضاوًة 

  ..يف سبيل الله 

  تألبوا تألب األتباع    بأمر سيد هلم مطاع

ومع بزوغ الفجر األخري يف عمر ادريس كانت تلك اجلحافل قد أحاطـت  وحتت جنح الظالم سارت جحافل إبليس قاصدًة وزيرستان ، 

وعـرب مكـربات الصـوت .. بقرية انجورإده ومنزهلا الذي يتخذه أبناء التوحيد منطلقاً لعملياهتم البطولية التي هـزت كيـان الصـليب 

  .. سام وصل النداء إىل آذان الفرسان الذين امتشقوا صوارمهم ، ورفضوا االستسالم ووضع احل

  قوٌم أبوهم سنان طابوا    وطاب من األوالد ما ولدوا

  لو كان يقعد فوق الشمس   قوٌم مبجد آباءهم قعدوا

، وبـدأ القتـال بـني ..وما هي سوى حلظات حتى شق صوت الرصاص سكون الفجر اهلادئ من كل يشء سوى تكبريات الغر امليـامني

مىضـ إدريـس ولسـان .. دريس شاهداً عىل ان شجرة هذا الدين ال ُتروى بغري الـدماء وهناك بقَي جسد إ.. جند الرمحن وجند الشيطان 

  ... حاله يردد 

ْم ُيْرَزُقونَ ﴾   ِ َسنَبَّ الَِّذيَن ُقِتلُواْ ِيف َسِبيِل اللِّه أَْمَواتاً َبْل أَْحَياء ِعنَد َرهبِّ   ) 169: آل عمران (﴿ َوَال َحتْ
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 حبيب املجاهدين

  أسامة احلموي

رمحك الله يا أسامة فام من إنسان عرفك إال ويدعو لك ، وإال يتغىن بذكر حماسنك، وإال ويتندر بلطيف أخالقـك،  إال ويغـرد منتشـياً 

  .... وهو يذكر حماسن أفعالك 

 مثلـك فلتجـود وعـىل.. وعىل مثلك يا أسامة فالتبـك البـوايك ... وما من قلب جماهد ممن واكب مسريتك إال وقد تفطر حزناً عىل فراقك 

  ... العيون بعرباهتا الرقراقة 

أسامة احلموي واسمه رضوان بن عبد الرمحن الرشيف ، ولد يف محاة العز والفخار ، وفـوق نجودهـا ووهادهـا منـا وصـبا ، ويف مدارسـها 

  ... درس وتعلم 

اء الـدعوة اإلسـالمية ، ومـن ذاك الرعيـل الـذي ومنذ نعومة أظفاره تفتحت عيناه عىل حب اجلهاد واالستشهاد ، فقد كان والده من أبن

شـب شـهيدنا عـىل كـره  –رمحـه اللـه  –ترىب عىل يدي الطود الشامخ مفجر ينابيع اجلهاد فوق ثرى سوريا الشام الشيخ مروان حديد 

الطاغوت وبغـض نظامـه النصـريي الكـافر ، وراح ينتظـر ذلـك 

مثـة عـىل اليوم الذي يصب فيه زفرات مدفعه عىل تلك الدمى اجلا

  ... صدر شعب الشام املسلم 

  كالب للنصارى هم ولكن    عىل أبناء جلدهتم أسود

وما أن أكمل بعض مراحله الدراسية ، حتى اجته للعمل التجاري 

انئ واختص بتجارة التحف واآلثار القدمية ، وسارت به عجالت الزمان مرسعة ، وتقاذفته أمواج احلياة مينة ويرسة لرتسوا به يف أحد مو 

الذي أخذ بيده ، وعال به ليبوئه أعىل املنازل وأهبى األماكن ، وراح يشدو القلب احلـائر الـذي طاملـا انتظـر ) ايب جعفر العراقي ( اخلري 

  ...تلك الساعة التي يتخلص فيها من أثقال الدنيا ومن محأهتا املنتة  

  خطبتين الدنيا فقلت هلا ارجعي    إين أراك كثرية األزواج

، وبعـد طـول سـفر وكثـري عنـاء رسـا مركـب " أفغانستان " ابن محاة أمتعته وودع أصحابه ، ومىض قاصداً أرض اإلباء والفخار حزم 

ومل ميض كثري وقت حتى التحق مبدارس القتل والقتال فأعد فيها واسـتعد ، ومـا أن ... املهاجر إىل ربه يف ميناء الغرباء هناك يف قندهار 

وجهه قاصداً شطر كابل ، حيث الفرسان فوق صهوات خيوهلم ينتظرون األمـر باإلغـارة عـىل جمـاميع التحـالف أكمل إعداده حتى ميم 

أدب رفيـع ، وبسـمة ال : وهناك بني خنادق القتل والقتال ومضارب البيض والسنان ، كان اللقاء األول هبذا النموذج احلـي ... الشاميل 

  ...تفارق ثغره، وظرافة قّلّ◌ نظريها 
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كان رمحه الله شديد التواضع ، أمـرياً ولـيس بـأمري، ال يتعـاىل : دثين رفيق دربه األخ محزة الراشد املرصي عن هذا الليث قائًال وقد ح

يـن عىل أحد مهام قّل شأنه ، ال يغل حقداً وال حيمل غبناً ، ذا جلسة ال متل ، ومزاح عفوي من غري تكلف ، ذا مروءة ونخوة ، غيوراً عىل د 

  ... دماً إلخوانه الله ، خا

كان رمحه الله يقطر براءًة ويشع صفاًء ، ظريف لطيـف مجيـل اخلَلـق واخلُلـق ، والكـل فقـد : وأضاف األخ عبد اجلليل احلجازي قائًال 

  ...أسامة فهو بحق فقيد املجاهدين 

ابة مجيلة جداًً◌ ، يـدخل الرسـور عـىل قلـب كان كاألخ الكبري إلخوانه ، ذا دع: وأردف األخ رساج الوهاج احلرضمي معدداً مآثره قائًال 

وأضاف الزبري السوداين واصـفاً جـوده .. إخوانه ، خافض اجلناح ، فارق الدنيا باالبتسامة التي طاملا الزمت ثغره وسبابة تعلن التوحيد 

  ... إن احلياء والكرم إذا اجتمعا قد يظن البعض أهنام يتلفان مال صاحبهام : وكرمه 

الليوث وجد احلموي روحه الضائعة ، وَملَك غبار اخلنادق عليـه أحاسيسـه ومشـاعره ، وأضـحى اخلـط األول جـزًء ال وهناك يف عرين 

  :يتجزأ من أبجديات حياته ، وحظي بكامل هجرته ومل يفارق تلك املرابع التي تتغشاها املالئكة حتى فارقته بسقوط كابل 

  أس دون األقاربفإن املنايا والصوارم والقنا    أقارهبم يف الب

ويف يوم من أيام كابل املشهودة ، وفيام الليث املوحد يتبادل أطراف احلديث مع بعض رفقائه ، إذ بقذيفة نارنجـاك تقطـع علـيهم هبجـة 

حديثهم العذب وحتمل بني طياهتا روح ليث من ليوث الوغى، وُتكِلُم أسامة ، ومتيض به تلك الشظية لتحط بـه فـوق أرسة مستشـفى 

  ..  .كابل 

  ومن ظن ممن يالقي احلروب     بأن ال يصاب فقد ظن عجزا

  ... وبعد انتهاء رحلة العالج عاد الليث إىل عرينه ليواصل مشواره الذي ال لذة حلياته بدونه 

وبـارك  وفيام شهيدنا صائًال جائًال بني ثغور الطعان ، كان التسعة عرش موحداً عىل موعد مع االنقضاض بطـائرات العـزة ويرسـ اللـه

  ... فعاهلم وكانت القاصمة التي هزت كيان التثليث النرصاين 

وهنا راح الصليب حيشد أتباعه ، وأقبل بكربيائه وغطرسته ، والغرور حيدوه بطمس بشائر النرص التي أطلت علينا بسـناها مـن فـوق 

بال وال يقر هلم قرار حتى يغزو البيت األبيض ويسـّودوه  ذرى خراسان ، وأىّن هلا ذلك ، فقد أخذ أبناء التوحيد العهد عىل بأن ال هيدأ هلم

  ... إن شاء الله 

وهنـا انـربى اسـامة .. وبني ورثـة الصـليب  ملسو هيلع هللا ىلصبضعة أسابيع عىل تلك الغزوة املباركة وإذا باحلرب العوان  تدك طبوهلا بني ورثة حممد 

ات جسام ، وبعد أن حاكت املـؤامرة واخليانـة خيـوط مكرهـا وبعد تضحي... ومبعية إخوانه يذودون عن محاهم املقدس باملهج واألرواح 

سقطت كابل وتبعتها بقية املدن اإلسالمية ، وانحاز املجاهدون ومبعيتهم شهيدنا إىل روايس شاهي كوت ، ومن هناك تـابعوا مشـوارهم 

به طعم الراحة وال يتنسموا عبري الدعة ما إىل مناطق القبائل البشتونية ، آخذين عىل أنفسهم العهد بأن ال يذوق الصليب وأتباعه وأذنا

  ... دامت السيوف مرشعًة مل تغمد يف أجفاهنا 
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ارك بدأ ابن اإلسالم مشواره اجلديد مدرباً إلخوانه القادمني اجلدد للذود عن ال إله إال الله وتنقل يف األعامل العسكرية واإلداريـة ، وشـ

مة إخوانه وإعداد ما يلزمهم يف غدواهتم وروحاهتم، وكان ِنعم األمري ، وِنعم الصاحب إخوانه املهاجرين جهادهم ورباطهم ، وبرع يف خد

  ...لغرباء آخر الزمان 

انقضت األيام مرسعة ، وتفطن أسامة حلاله فقد جتاوز الثالثني من عمره ، وآن له أن يكمل شطره اآلخر ، ويرس الله له واقـرتن بسـيدة 

م املسرية املضنية ، وقد مّن الله عليه منها بولٍد أسامه عبد الكريم ، وقد مىض إىل ربه قبل أن يَر ولده صاحلة شاركته ألواء الطريق ، وآال 

  .  -نحسبه كذلك والله حسيبه  –الذي أقبل إىل الدنيا ووالده هناك شهيداً بجوار الرفيق األعىل ) حسن (اآلخر 

لوارا التي كان احد أعمدهتا، فقد قـام بالرتصـد عـىل قـالع الصـليب سارت عجالت قطار الزمان مرسعة، لتحط به عىل أعتاب غزوة 

  ... وحممياهتم، وسهل ألبناء التوحيد عملية احلركة، وأّمن هلم الكثري من احتياجاهتم لتلك الغزوة التي شهدت رحيله 

وبعد رحلت مضنية علت كتفـي أسـامة أكمل اآلساد إعدادهم ، وحتركوا عىل بركة الله قاصدين تلك الشواهق املطلة عىل قالع الروم ، 

كلغم ، حط املجاهدون رحلهم بانتظار األمر ببدء اهلجوم ، وعندما أرخى الليل سدوله أقفل الركب عائداً إىل  20وزهنا  BMفيها قذيفة 

  ... نقطة التجمع اخللفية ونام شهيدنا ليلته األخرية 

  . اآلساد حيث كان يطهو هلم اإلفطار األخري  ويف الصباح أفقت عىل صوته الندي ، وقد اجتمع حول ناره

حترك ُشّم العرانني واألمل حيدوهم بتأجيج قالع الصليب بنريان غضبهم ، وما هي إال ساعات حتى بدأت احلمـم تنهـال عـىل جحـورهم 

  ... حمولًة إياها إىل جحيم يستعر 

  تريق سيوفهم مهج األعادي       وكل دم أراقته ُجبار

  ... سالم غزوهتم ، ورسعان ما أقبل الطريان الذي أمطر األرض بقنابله العنقودية ورد الله كيدهم يف نحورهم أهنى أُسود اإل 

وراحـت ترقـب خطـوات ذاك   AC-130ومع غياب خيوط الشمس الذهبية ، وإسدال الليل ألستاره أقبلـت مقاتلـة املكـر الشـيطاين 

ها الدفني ، وخبث رباهنا ، وكان هلا ما قدر الله ، فقد اجتمعـت الكوكبـة الربانيـة يف الركب العائد منتظرًة أن يتجمع حتى تنال منه مبكر 

نقطة جتمع متأخرة ، وهنا كانت فرصة الصليب الذهبية ، وانطلق الصاروخ الذي زرع تلـك األرض الطيبـة نـاراً ولظـى ، وبـني تلـك 

قبال جسده الطاهر ، وهناك يف ظلمـة الليـل البهـيم ألقيـت عليـه الوهاد نال حبيب املجاهدين شهادته ، ونعته البقعة التي حظيت باست

كلام ودعت واحداً مـن : قائًال  –رمحه الله  –نظرة الوداع األخري ، ومضيت خماطباً نفيس كام خاطبها من قبل اإلمام املجدد عبد الله عزام 

  ..." عد إخوانكم غالباً ما أبيك عىل نفيس ألن هؤالء صلحوا للشهادة ونحن مل نصلح ب

  ..وهكذا مضيت يا أسامة وبقيت أوراقك اخلاصة تعبق مسكاً وتفوح عبرياً ألكرث من عرشة أيام ، وقد أكرمين الله باستنشاق عبريها 

  فقوافل الشهداء متيض تبذل األرواح     ترفل يف اجلنان ويف النعيم

  نشوى بتكريم اإلله لسعيها          يف صحبة األحباب واملأل الكريم
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  رب تزف أول شهدائهااخلُ 

  أبو أسامة الرشقي

حتـى أعـوادك أيتهـا .. أم أهنا سياط َمن تسلط عليـك مـن رعـاة اإلبـل واألنعـام ... حتى أنت أيتها اجلبال جفوت غرباء آخر الزمان 

غم اآلالم واجلراح ، ورغـم ولكننا ر ... حتى عبري أشجارك و شذا أزهارك ُحرمنا تنسمه بفعل َمن ُيسمون أصحابك .. الشاخمات ُمنعناها 

  .. وحداؤنا يف الطريق الطويل املؤمل الدامي .. قلة النصري وندرة املعني عازمون عىل امليض مهام تكالبت األُمم وَكرُثت املصائب واملحن 

ونَ َكِثٌري َفَما َوَهُنواْ ِلَما أََصاَهبُْم ِيف َسبِ  ن نَِّبيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّيُّ ـاِبِريَن وََكأَيِّن مِّ َوَمـا َكـانَ . يِل اللِّه َوَما َضُعُفواْ َوَما اْسَتَكاُنواْ َواللّـُه ُحيِـبُّ الصَّ

اَفَنا ِيف أَْمرَِنا َوَثبِّْت أَْقَداَمَنا وانُرصَْنا عَ  َىل الَْقْوِم الَْكـاِفِريَن َقْولَُهْم إال أن َقالُواْ ربَّنَا اْغِفْر لََنا ُذُنوَبَنا َوِإْرسَ

ْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اآلِخرَِة َواللُّه ُحيِبُّ الُْمْحِسِننَي  َفآَتاُهمُ .  أبو أسـامة )  148: آل عمران (اللُّه َثَواَب الدُّ

الرشيد ولد يف اخلرب ، وفوق سهوهلا نشـأ وترعـرع ، وهنـاك يف مدارسـها تلقـى علومـه واسمه حممد 

وّدعت .. ل الذي وجده يف بنك الراجحي األولية ، وكبقية الكثري من أبناء جيله راح يبحث عن العم

حتـى جـاء اليـوم املوعـود الـذي انجـىل        .. األيام والليايل  بعضها بعضاً وأبو اسامة عىل حاله تلـك 

  صورة للشهيد وهو نائم 

جـي التجـارة العـاملي فقد كان صقور التوحيد عىل موعد مـع االرتطـام بطـائراهتم برب.. به غبار الذلة وتراب املهانة عن أُمة اإلسالم  

  .. ومركز الدفاع األمرييك وغدت تلك املعامل اخلالدة يف قلوب أهل الوثن رساباً يف رساب 

  خذوها كالصواعق أنذرتكم          برعد من زواجرها وبرق

  تدمر ما بنيتم من رصوح                 تطري هلوهلا من كل شق

  لسوء خلقاً بعد خلقرصوح مضللني تعاورتكم              بناة ا

  ..وبعد طول انتظار عاد طيف األمل يراود ورثة التوحيد بأن هبل العرص قاب قوسني أو أدىن من الزوال واالضمحالل  

وقابل ذاك .. وما هي سوى ساعات عىل تلك املاحقة التي حلت به حتى كرش الصليب عن نابه ، وراح يزبد ، ويرغي مهدداً ومتوعداً  

حق انطلقت من أفواه دعاة التوحيد بوجوب نرصة جماهدي أفغانستان ، والمست تلك الدعوات قلوب الكثري من ورثة  اهلذيان دعوات

ِإن ُكنُتْم َتْعلَُمونَ  ِلُكْم َخْريٌ لَُّكمْ ، وأقبلوا ملبني داعّي الرمحن ﴿ اْنِفُرواْ ِخَفافاً َوِثَقاًال َوَجاِهُدواْ ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ِيف َسِبيِل اللِّه ذَ  ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

ومن بني الوجوه القادمة كان وجه ابن اخلُرب ابوأسامة الذي رسعان ما التحق مبعسكرات التدريب فأعّد فيها ما يلـزم  ) 41: التوبة (﴾

ذود عن ال ملقارعة حطب جهنم القادمني من وراء البحار، وبعد بضعة أسابيع أنشبت احلرب أظفارها وبدأ عشاق الشهادة يتسابقون لل

  .. إله إال الله 

  ... وأمام خيانة اخلائنني ومتاجرة املتاجرين سقطت كابل ، وتبعتها بقية املدن ، وانحاز الليوث ولسان حاهلم يردد 
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  ولو كان سهًام واحداً التقيته    ولكنه سهم وثانٍ وثالث

  ..ضارب القبائل األفغانية وبني روايب  خوست حّط الفارس الرحال رحله ، ورسعان ما غادرها قاصداً م

وما أن أكمل إعداده حتى تّم انتدابه ليكون من ضمن الطالئـع املباركـة ..وهناك أكمل مشواره الذي كان بدأه يف اإلعداد العسكري  

وبعـد طـول ... ن التي أُنيط هبا إحياء روح اجلهاد هناك يف مرابع جالل آباد ، وتم تعيينه مدرباً لآلساد القادمة من طلبة العلم البشـتو 

ُمكث بني تلك املرابع ، تم استدعاؤه من ِقبل القيادة وانتدابه ليكون من ضمن قافلة العطاء الراحلـة إىل ُمجَـل لبنـاء العمـل اجلهـادي 

  ... وإحياء روح اجلهاد يف تلك البقعة املنسية من العامل 

  قوٌم اذا الرش أبدى ناجذيه هلم     طاروا اليه زرافات ووحدانا

  يسألون أخاهم حني يندهبم   يف النائبات عىل ما قال برهانا ال

رأيته ألول مرة وقد علت البسمة حمياه ، ذا أدب رفيع وحياء جّم ، طيـب القلـب، حركاتـه وسـكناته حتـيك بسـاطته  -:صفاته وأخالقه 

  ..وتواضعه وشفافيته 

  هو الكنز للعرفان والكف للندى     هو احللم واملعروف واخلري والرب

تالياً لكتاب الله كثـري التبسـم ، حريصـاً عـىل تعلـيم :" وتابع األخ أبو الرباء الرشقي واصفا هذا املهاجر الغريب بقوله كان رمحه الله 

  .." أخيه يف الله محزة األسرتايل كتاب الله وتعاليم الدين احلنيف 

... عاؤه وتعيينه أمرياً ألُسود الرشـى الـراحلني إىل واليـة زابـل ومل متض سوى عدة أشهر عىل حلوله ضيفاً عىل أهايل ُمجل حتى تّم استد

  .. وعىل وجه الرسعة انطلق ُيعد العدة ، وجيهز ليوثه لينطلق هبم إىل العامل اجلديد حيث اخليول تنتظر فرساهنا 

  خيل صيام وخيل غري صامئة      حتت العجاج وأُخرى تعلك اللجام

ومّن الله عليـه بعـدة .. طول سفر حّط رحاله بني إخوانه الطلبة ، وهناك شارك أبناء اجلهاد جهادهم  وعىل بركة الله مىض الركب ، وبعد

عمليات ناجحة ، ويف إحدى غدواته تلك أُصيب ابن الرشيد ، ورسعان ما تم نقلـه إىل إحـدى املستشـفيات للعـالج ، ومل متـض سـوى 

  ... ي وصليل السالح ومححمة اجلياد بضعة أسابيع حتى اشتاقت روحه األبية إىل قراع العواد

واقرتبت الساعة التي طاملـا متناهـا أبـو .. ترصمت األيام مرسعة ، وبدأت تلوح يف األُفق عالمات الرحيل ، وطّي صفحة البالء واملحن 

ملجاهـدين يف أحـد أسامة، ففي ليلة ظلامء ترامى إىل مسامع الصليب عرب عمالئه املزروعني يف كل مكان من تلك األرض خرب وجود ا

وهنا حتركت مجوع اجلاهلية واقتحمت تلك القرية الوادعة بطيب سكاهنا ، وعىل وجه الرسعة حترك أبو أسامة من املنـزل مـع .. املنازل 

سـوى  ومـا هـي.. إال أن الله أىب إال أن يصطفي تلك الزهرة اليانعة من بيننا ، ويتخذها من بـني أبنـاء التوحيـد .. بقية الركب املهاجر 

حلظات حتى أقبلت طائرات الصليب تزرع األرض رعباً وناراً ، وانربى األسد اهلامم خمتار الكاريبي وراح يالعبهـا بسـالحه الرشـاش 

وهكـذا أُسـدل السـتار عـىل .. وهنا انطلقت صواريخ التثليث لتقتلع من بيننـا تلـك الزهـرة .. وبجواره شهيدنا يشاركه تلك الواقعة 

  ..حات املجد اخلالدة ومىض أسامة وهو يردد صفحة مرشقة من صف
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  ولسنا عىل األعقاب تدمى كلومنا   ولكن عىل أقدامنا تقطر الدما

حتى فاح املسك وعبق يف األنـوف ، وبقـَي عالمـة وآيـة  -األخ أبو مالك النجدي  -وما أن فاضت الروح كام أخربين شاهدٌ  عىل رحيله 

  ...    جنات اخللود  عىل أنه جهاد حق، وطريق قويم مفٍض إىل
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  داغستان تنعي سيدها

  أبو أسامة الداغستاين

من زهور تلك الشجرة السامقه التي أنجبـت غـازي حممـد ومحـزة .. من نسل تلك النفائس النفيسة ... من عبق تلك الساللة الكرمية 

  ... ألبناء داغستان التغين بسريهم ومفاخرهم وأجمادهم أُولئك الفرسان الصناديد الذين حيلو .. بيك واإلمام شامًال 

  حتى كأن املعايل عندهم حُرم  قوم تراهم غيارى دون جمدهم   

وبني سـفوحها الشـاهقة منـا ودرج ، ومـن " بالد اجلبال " يف داغستان  1972أسامة الداغستاين واسمه عبد الرمحن بن حممد ولد يف عام 

وكبقية أقرانه التحق بإحدى املـدارس احلكوميـة وبجانـب دراسـته مـارس شـهيدنا .. شموخ واإلباء صالبتها وبأسها اكتىس ثوب ال

  ... بعضاً من فنون األلعاب القتالية كحال الكثري من أبناء داغستان الذين يعشقون ذاك الفن من القتال 

هناك فوق ذرى الشيشان ، وحّط رحله بني يـدّي  التحق أسامة بأُسود الوغى الذين بدأوا جهادهم ضد الغازي الرويس  1995ويف عام 

فأعّد واستعّد ، وشـارك إخوانـه صـوالهتم وجـوالهتم املباركـة التـي ذاق الـروس فيهـا .. إخوانه يف معسكرات الشهيد القائد خطاب 

  .. ويالت غزوه الغاشم ، ورسعان ما ولّوا ال يلوون عىل يش

وهناك يف القلعة العتيدة خلـدن أعـّد واسـتعّد ، .. د حزم حقائبه ، وميم شطر بالد األفغان عاد أسامة إىل مسقط رأسه ، ومل يطل البقاء فق

وهنـاك .. قرر العودة إىل الديار لتزكية علومه العسكرية .. وبرع يف العلوم العسكرية ، وبعد سنتني من  وجوده بني غرباء آخر الزمان 

  ).. وُجعل رزقي حتت ظل رحمي  (ذ الفدية عليهم بني مراتع الصبا بدأ مشواره بخطف أبناء الصليب وأخ

  ومن يفتقر منا يعش بحسامه   ومن يفتقر من سائر الناس يسفل

  وإننا لنلهو بالسيوف كام هلت       فتاة بعقد أوسخاب قرنفل

عـني أسـامة نائبـاً وما هي سوى أشهر عىل عودته امليمونة إىل داغستان حتى اجتمعت جيوش القوقاز ، وتم تقسيم العمـل اجلهـادي و 

ألمريه عبد الله الداغستاين مسؤول إحدى املجموعات القتالية التي اشرتكت يف اهلجوم الكاسح عـىل داغسـتان منطلقـة مـن أرض 

يُن ِللِّه َفِإنِ انَتَهواْ َفَال ُعْدَوانَ ِإالَّ "  الشيشان " العزة    ) 193: البقرة (َعَىل الظَّاِلِمنَي ﴾   ﴿ َوَقاتِلُوُهْم َحتَّى َال َتُكونَ ِفْتَنٌة َوَيُكونَ الدِّ

ورسعان ما عاد شهيدنا إىل مسقط رأسه الـذي غـدا فيـه .. وبعد مالحم خالدة وتضحياٍت جسام ، انحاز املجاهدون إىل عوايل اجلبال 

 يكن أمامه سوى الرحيـل إىل تركيـا وأمام هذا احلال مل)بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كام بدأ فطوىب للغرباء (مطلوباً مطارداً غريباً 

وبعد جهد جهيد وجد الطريق املوصل إىل مهوى فؤاده أفغانستان ورواسيها الشـاخمة ، فحـزم حوائجـه وميـم .. التي عاىن فيها الكثري 

  .. قاصداً مبعية رفقاء دربه الراسيات املطلة عىل روايب  خراسان ، وهناك بني العوايل كان رشف اللقاء األول به 

  ليث العريكة ال يعبأ بليث وغى   يوم النزال وال بالفارس البطل
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كان صدره رمحه الله يتأجج ناراً ولظى عىل أعداء الله، دائـم الفكـر والتفكـر يف أفضـل السـبل وأنجـع الطـرق يف   -:صفاته وأخالقه 

ذا : " سـفيان املغـريب عنـه قـائًال كـان رمحـه اللـه  اإلثخان يف مجوع الصليب ، ذا محاس قّل نظريه بني أقرانه ، وقد حدثين األخ القاري

حسن األخـالق ، شـجاعاً مقـداماً ، : كان رمحه الله -:رشاقة عالية وحركات ِخفة رائعة ، وأضاف األخ عبد الله الداغستاين عنه قائًال 

ية ، كثـري الصـوم، وأضـاف عنـدما ودع حمباً للجهاد وللعمل العسكري متقناً للفنون العسكر .. كريم النفس ، كثري الصرب عىل إخوانه 

  .." أسامة تركيا وداعاً غري وامق  صىل لله عرشة أيام ُشكرا له عىل النجاة من فنت تركيا 

ولّت األيام مرسعة وشاء الله هلذا الفارس املهاجر أن يقع فريسة املرض الذي اشتّد عليه وألزمه الفـراش حتـى مل يسـتطع القيـام مـن 

  . الفراش 

، مّن الله عليه بالشفاء ، وهّب ملعاقل الفداء والتضحية ، بعد أن ابتاع سالح البيكا اخلاص وراح مع قائده وشقيقه ابـراهيم ...وأخرياً 

  ... من الوجود " متشداد " الذي عينه نائباً له خيططان إلزالة قاعدة الصليب 

  وذو مهة تفري السيوف واهنا    ألمىض من السيف اليامين وأقطع

وهناك تقـدم " متشداد " كون عىل تصور كامل وشامل حترك ابن داغستان مع ثلة من ليوث الله أكرب وقصدوا قلعة اجلاهلية وحتى ي

وما هي سوى ساعات عىل حتركهم امليمون حتى سمعوا دوّي الرصاص يزغرد خلفهم ... أسامة برفقة شقيقه خملفني وراءهم بقية الركب 

مع سيوف زمـر الـردة وعصـب  ملسو هيلع هللا ىلصوما أن وصال حتى تصافحت سيوف حممد .. أن إخواهنم قد حورصوا  ، وهنا أقفال عائدين ظناً منهام

  .. اخليانة الباكستانية 

  فأقسمت ال ينفك سيفي حيسهم      فإن زحل األقوام مل أتزحل

ل هـؤالء تقـام األُمـم ، وحتيـا ومبثـ...  " وهكذا طويت صفحة  من صفحات املجد اخلالـد .. وبعد وقيعة خالدة  ُزّف أسامة إىل حورائه 

  اإلمام الشهيد عبد الله عزام       .." املبادئ ، وتنترص العقائد 
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  ونعت العزمية أخاها

  سيد التعزي اليمينأُ 

، وما وأّي صرب عظيم اعتمل جوانحك حتى تأخذ العهد عىل نفسك ان ال تطلب رقية راٍق .. أّي مهة تلك التي حباك الله إياها يا أسيد 

  .. ذاك سوى طمعاً ورغبًة ورجاًء ، أن تكون من تلك الكوكبة التي تدخل جنة رهبا ، من غري حساب ومن دون عقاب 

أسيد التعزي واسمه عائد قاسم أمحد ، ولد يف تعز ، وفوق سهوهلا تفتقت أكامم صبحه ، ويف مدارسها هنل من العلوم الدنيوية مـا أَهلَـه 

ناء جيله يرسحون وميرحون يف دنيا أحالمهم ، كان الفتى التعزي ينتظر تلك الساعة املباركة التي يفر فيها مـن وفيام أب.. ليقرأ ويكتب 

  ... سواد اجلاهلية ، ويلحق بعصب التوحيد املهاجرة إىل رهبا ، املرابطة هناك حول ثغور خراسان 

  أسوٌد إذا القوا وطٌري إذا دعوا       أيامنهم للمعتدين أشائم

ميض كثري وقت عىل تلك األمنيـة املاجـدة ، حتـى يرسـ اللـه هلـذا املهـاجر الطريـق  ومل

املوصل إىل رضوانه ، فحزم حقائبه ، وشمر عن ساعدي اجلـد ، ومىضـ إىل ربـه مهـاجراً 

  ... طامعاً يف النيل من أعدائه ، راجياً الظفر برضوانه 

تجاوز العرشـين مـن عمـره ، وبعد طول سفر ، حّط املهاجر رحله يف قندهار ، ومل يكن ي

ورسعان ما التحق مبعسكرات التدريب ، فأعّد يف الفاروق واستعّد ،وما أن أكمل إعداده ، حتى انتدبـه األمـري ليكـون ضـمن طـاقم 

حمتسـباً ،  وتفاىن يف خدمة إخوانه أميا تفـانٍ ، صـابراً.. العمل اإلداري ، ورسعان ما برزت مواهبه ، وعال كعبه يف ما أسند إليه من عمل 

  .. وخاصًة أن العمل اإلداري حيتاج الكثري من الصرب عىل اإلخوان 

  .. أدبرت األيام مرسعة ، وشاءت األقدار اإلهلية يل أن أُميم وجهي شطر قندهار العز واإلقدام 

  .. د إخوانه املهاجرين وهناك ، وحتت سقف واحد ، وأثناء عياديت ألحد املرىض أبرصته ، وقد أخذ عىل عاتقه السهر عىل خدمة أح

  متواضع يف رفعة ذو مهة     تسمو إىل كسب العال وهتيم

ولطاملا وقفت حائراً متعجبـاً .. ذا أخالق حسنة ، طيب املعرش ، هادئ الطبع صبوراً ، ذا عزمية عالية: " كان رمحه الله -:صفاته وأخالقه 

ْنَيا َحَسـَنٌة من صربه عىل إخوانه ، وكأن لسان حاله يردد يف كل حلظة ﴿  ِذيَن أَْحَسـُنوا ِيف َهـِذِه الـدُّ ُقْل َيا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َربَُّكْم ِللّـَ

اِبُرونَ أَْجَرُهم ِبَغْريِ ِحَساٍب ﴾  َا ُيَوىفَّ الصَّ   ) 10: الزمر (َوأَْرُض اللَِّه َواِسَعٌة ِإمنَّ

لسحر التي كانت تظهر عليه بني الفينـة واألخـرى ، ولطاملـا أقعـده ذاك السـحر واصل شهيدنا مشواره الالحب ، عىل الرغم من آثار ا

ولكن ما ان يسرتد عافيته ، حتى تستنهضه مهته التي ال تعرف الكلل ، وال يتطرق إليهـا الـوهن .. املشؤوم عن مواصلة عمله املبارك 

 ...  
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دهار وحوارهيا ، كانت ليوث التوحيد عىل موعد مع إنزال عقوبة الله يف ، وفيام كان ابن تعز صائًال جائًال بحافلته بني أزقة قن..وهكذا 

  ... فقد ارتطمت طائرات أبناء العقيدة بشوامخ أبناء الصليب، وأحالوها سعرياً يلتهب بأصحابه الكفرة .. القوم الكافرين 

  رمتهم بشهب املوت منه مدافع               هلا رشر يف ظلمة الليل كالقرص

  ل يوم احلرش يف موقف الردى   وهل تنكر األهوال يف موقف احلرشرأوا هو 

  فدمرهم تدمري عاد لبغيهم                       بصاعقة مل تبق للقوم من ذكر

  أمل ترهم رصعى كأن دماءهم                   تسيل كام سالت معتقة اخلمر

ض ثانية يف جسد أسيد ، وهنا عرض عليـه إخوانـه الرحيـل إىل باكسـتان ، ومل ميض كثري وقت عىل تلك الغزوة املباركة ، حتى دّب املر

  ... وما ذاك إال حرصاً عىل صحته ، وطمعاً يف توفري عناية صحية خاصة له ، ورغبًة يف إبعاده عن مكامن اخلطر القادم 

تلـك الـنفس األبيـة عـىل البقـاء يف ركـب ؟  وأّرص صـاحب ...ولكن أىّن للنفس التي عشقت اجلهاد واالستشهاد أن تتقهقر إىل الوراء 

  ... املهاجرين ، ورسعان ما امتطى حافلته رغم املعاناة ، وراح يتفاىن يف خدمة إخوانه صابراً حمتسباً األجر واملثوبة من الله 

صـليب أعـىل منابرهـا ، وبعد مخسني يوماً من الصرب واملصابرة ، والدماء واألشالء ، سقطت قندهار ، وضاعت مفاتيح كرامتها ، وعال ال

  .. وقامت دعوة الطاغوت جهراً ، وهدمت املساجد واملآذن 

وأمام ذاك الواقع املرير الذي حّف قندهار ، مل جتد العصب املهاجرة سوى الرحيل إىل روايس شـاهي كـوت، ملواصـلة الرحلـة منهـا إىل 

  .. باكستان التي وصلها أسيد بعد طول سفر وترحال 

ملدنية الزائفة ، وأزقة اجلاهلية العفنة عاف الفتى املهاجر تلك احلياة الروتينية ، ورسعان ما اشتاقت روحـه األبيـة وهناك بني حواري ا

  ... إىل مقارعة العدا 

وبعد جهد جهيد ، يرس الله له الطريق املوصل إىل غرباء آخر الزمان ، الرابضني فوق روايس العز والفخار، منتظرين اإلغارة عىل قـالع 

  .. كفار ال

  ظن الفرنجة أن الليث أوهنه         وقع اخلطوب فام يشتد منتقام

  فهب حيمي احلمى من غيله ومىض   كالنار تلظى بحبل الله معتصام

 أبحر قارب الفتى الغريب متوكًال عىل الله ، وبعد طول سفر رىس الرحالة يف ميناء الغرباء ، وهناك بني الروايس كانت فرحة اللقاء هبذا

  ... لفارس اهلامم ا

  ... وما هي سوى أيام عىل عودته امليمونة ، حتى هرع إىل حافلته ، وراح ميارس هوايته املعتادة يف خدمة اإلخوان مكمًال مشوار قندهار 

  .. وبعد طول خدمة يف العمل اإلداري تم انتدابه ليشد رحاله إىل زابل ، حيث علوج الصليب ترسح ومترح بال رقيب وال حسيب 

  ...وعىل بركة الله سارت خطا شهيدنا ، واألمل يزين رؤاه بالنيل من حفدة الروم ، وأذناهبم املرتدين 
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وهناك بني سهول زابل ووهادها ، بدأ مشواره اجلديد يف عامل القتل والقتال ، ومّن الله عليه بعدة عمليات موفقة، نال فيهـا مـن أعـداء 

  ... الله ما نال 

لرباط والنزال تم استدعاؤه إىل مركز القيادة ليوكل إليـه عـىل إثـر ذاك االسـتدعاء قيـادة إحـدى املجموعـات وبعد بضعة أشهر من ا

  ... القتالية املرابطة فوق روايس أفغانستان 

  إذا دعته للوغى مهة    كان هو املقدام واملستشار

قه الرحلة إىل مركزه اجلديد ، ومل ميض كثري وقت ، حتـى فارقتـه وعىل بركة الله سار قاصداً مركزه اجلديد ، وشاء الله يل ورشفين بأن أراف

  .. مودعاً ليواصل بقية أيامه األخرية يف مركزه اجلديد 

  ... بدأ ابن اليمن مشواره ، وراح يعد العدة ملنازلة ومقارعة عبدة الصلبان اجلامثني فوق ربوع أفغانستان اإلسالمية

رب إىل مسامع أبناء الردة والنفاق ، الذين أقبلوا حتت ُجـنح الظـالم حيفهـم إبلـيس ومُينـيهم ، وما هي سوى أيام معدودة حتى ترامى اخل

  .. وعبثاً حاول جيش الردة الباكستاين أن ُيقنع عشاق الشهادة بالتسليم وإلقاء السالح ... وأحاطوا مبعقل التوحيد وحارصوه 

ودارت رحى احلرب الزبون ، وانـربى ابـن تعـز يـذود بسـيفه عـن رشف أمتـه وهنا ، وأمام صرب الرواد اقتحم عبدة الشيطان املعقل ، 

،  املاجدة التي خاهنا َمن يّدعون االنتساب هلا ظلًام وزورا ، وبني جدران ذاك املنزل نعت اهلمة أخاها ، وترجل الفارس اليامين عن فرسـه

 ...وُحّق لنا أن نردد يف وداعه 

  

  احت نسائم عطرهم تتبعرثُ ذهب الذين إذا مررت بدارهم       ف

  قوٌم عىل حب اإلله ترعرعوا      وعىل حطام الدار هم يتكربوا
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  الشهيد القائد

  أويس النجدي

حتى تردد ألسنة اجلان وقد احلولك الليل ... وأّي ذكر حسن أبقاه الله لك أهيا اجلبل األشم ... أّي كرامة حباك الله إياها يا شيخ اجلهاد 

  ...دعوهم إهنم من أتباع الشيخ عبد الله عزام " أويس النجدي وأيب سلمة النجدي " أحاط بغريبني من غرباء آخر الزمان بظلمته و 

أويس النجدي واسمه مهند من تلك القبيلة العتيدة بين متيم الفخر واألجماد ، ولد أويس يف منطقـة الوشـم مـن أعـامل نجـد ، وبعليـل 

لَُه ليتابع دراسته يف إحدى الكليات العلمية ، ليتخرج منها موظفاً يف نسيمها رسَّ وابتهج ، ويف مدا رسها نال من العلوم الدنيوية ما أهَّ

  .دائرة املساحة العامة يف الرياض 

وأه ذروة وفيام امواج احلياة الروتينية اهلادئة الوادعة تتقاذفه مينة ويرسة ، كان أويس عىل موعد مع اهلداية الربانية التي ارتقت به لتبـ

لقـد عزمـت عـىل "  -:وبعد طول انتظار اقبل ذاك اليوم الذي غدا به إىل أعتاب والديه احلنونني وقد فاجأهم بقولـه ... سنام هذا الدين 

 ومل ترتدد األلسنة احلانية ورسعان ما نطقت امِض عىل بركـة اللـه... الرحيل إىل مواطن العزة والفخار إىل أفغانستان الدماء واألشالء 

وما هي سوى أيام حتى حزم أويس حقائبه وودع اهله وخالنه ومىض إىل الروايس الشّم يفرتش صخر العنا ويتلحف أوراق البأس ..." 

  ....والردى 

  قد هجرت الفراش غري جزوع   ومن الشوك قد اختذت غذايئ

  أرقب الفجر يف الظالم وأرجو       عبقري السنا كريم الضياء

وهناك التحـق مبعسـكر الفـاروق فأعـّد ... رحاله يف قندهار ، وتزامن ذلك مع تدمري املدمرة كول يف سواحل عدن حّط املهاجر الغريب 

واستعّد ، ورسعان ما وقع عليه اخليار ليلتحق بدورة إعداد القادة ، وبعد عدة أشهر قضاها يف تلك الدورة ينهـل مـن معينهـا الصـايف 

وبني أروقة مصانع الرجال عال نجمه وبزغ فجره وقام مبا وِكل إليه عىل أكمـل وجـه ومـا ... انتدب ليكون مدرباً يف معسكر الفاروق 

  ...رأيت أحداً إال ويثين عليه خريا

وفيام رياح التدريب تروح به وتغدوا كان أبناء التوحيد عشاق الردى يتسابقون القتحام ساح املنايا هناك يف قلب عاصمة الشيطان يف 

  ... حيطمون كربياءها املزعوم املزيف ، وغدت أسطورة استخباراهتا التي ال تقهر رساباً يف رساب و" أمريكا " األرض 

ْم إال أن َتَقطََّع ُقلُوُهبُْم َواللُّه َعِليٌم َحِكيٌم ﴾    ) 110: التوبة (﴿ َال َيَزاُل ُبْنَياُهنُُم الَِّذي َبَنْواْ ِريَبًة ِيف ُقلُوِهبِ

ويف تلك األيام املباركة وقد تنسم املسـلمون عبـري الكرامـة ... ار ذاق الصليب زفرات غضب أبناء التوحيد وبعد طول انتظ... وأخرياً 

  ... وأريج النرص أقبل الروم بجحافلهم النتنة بعد أن حزبوا األحزاب وأحاطوا بروايس خراسان 

  تألبوا تألب األتباع      بأمر سيد هلم مطاع
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اح احلرب وتصافحت الرماح العوايل وانربى الليوث يذودون عن محـاهم ، وعـىل أجنحـة األمـل وما هي سوى أسابيع حتى عصفت ري

طار أويس مبجموعته إىل كابل وشارك إخوانه جهادهم املبارك ، ومن هناك ساقته اخلطى إىل خوست ، وبعـد ايـام قضـاها فـوق نجـود 

ا ، ومل جيد الفارس بداً من الرحيل عنها ولسان حالـه يـردد وقـد خوست اقفل عائداً إىل كابل وتزامن ذلك مع تسليم كابل مفاتيح عزهت

  ....لفه احلزن واألىس

وليلقـي أخـرياً بعصـا تسـياره فـوق ... وبعد طول تنقل وترحال استقر به املقام يف شاهي كوت ليواصل منها مسرية العرق والدموع 

  .روايس القبائل 

ومـا هـي سـوى بضـعة أشـهر عـىل ... جرين واألنصار من أبناء القبائل املنـارصة استهل أويس مشواره الالحب بتدريب إخوانه املها

  ...وصوله تلك امليادين الطيبة حتى ُعهد إليه قيادة املجموعات القتالية والرحيل هبا إىل مرابع جالل آباد 

  لقد راعهم ليث الرشى وهو وحده     فكيف إذا القوه مستصحبًا شبال

  نة الغرباء لرتيس هبم بعد رحلة عناء يف ميناء األنصار حول ثغور جالل آباد وفوق بحور الشوك سارت سفي

لني اجلانب ، ذا خلق حسـن وصـرب فريـد خـدوماً حريصـاً عـىل : " كان رمحه الله كام حدثين األخ أبو سلمة النجدي  -: صفاته وأخالقه 

كـان رمحـه  -:وأضاف األخ محزة الراشد املرصـي قـائًال ... ة إرضاء إخوانه وحّل مشاكلهم، صاحب مواقف رجولية ، متقناً للغة اإلشار 

  .."وقوراً ترى فيه عالمات الصالح حمباً إلخوانه : الله 

ويف تلك املرابع بدأ الليث مشواره املعبد بالغصص واجلراحات ، فشارك اآلساد جهادهم ، ولطاملا تغربت قدماه يف تلك الغـدوات التـي  

املباركة قرر شهيدنا بعد ان ترامى إىل مسامع أبناء الصليب خرب وجوده أن يعتيل برفقة رفيـق دربـه األخ أيب قادها ، ويف يوم من أيامه 

وهناك فـوق قمتهـا وقـد ... إحدى الروايس املعروفة يف جالل آباد بسكن اجلن فيها   -حمديث عن هذه الكرامة الفريدة   -سلمة النجدي 

كانت املفاجأة عندما أبرصا ضوًء كضوء الكشاف يسطع ويقرتب منهام شـيئاً فشـيئاً، ويف تلـك افرتش الغريبان برفقة دليلهام صخرها 

  " ....دعوهم إهنم من أتباع الشيخ عبدالله عزام " اللحظات احلرجة َسمع الغريبان صوتاً غريباً خيرج من بني ثنايا ذاك الضوء 

مـع رفيقـه األخ أيب يـارس النشـمي يف إحـدى   -خ غـزوان اجلنـويبكام حـدثين األ  -ويف صفحة أخرى من صفحات جمده  انطلق الليث 

وهناك كانت السيارة التي يستقالهنا عىل موعد مع حاجز من حواجز الردة التي اوقفتها بدورها لتتأكد من هوية راكبيهـا .. الغدوات 

ويف تلـك اللحظـة اسـتل .. ئق أدار حمركهـا  ، وما أن وقع الشك يف قلوب األوغاد ، حتى حاولوا أن يسيطروا عىل السيارة ولكـن السـا

ويف .. أبويارس سالحه وعالج تلك الوجوه القبيحة بنريان غضبه فرصع واحداً منهم وأصاب آخر ، وانطلقـت السـيارة عـىل بركـة اللـه 

لقحطاء ، ليلتحقـوا إال أن أكرم األكرمني أكرمهم بيشء من الشهد أقام صلبهم يف تلك األرض ا... الطريق الطويل عضهم ناب اجلوع 

  .... "بالركب بعد يومني من التيه والضياع 

  ضاقت فلام استحكمت حلقاهتا    فرجت وكنت أظنها ال تفرج
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ويف يوم من أيامه املباركة استيقظ  من النـوم عـىل رؤيـا ... ترصمت األيام مرسعة وشهيدنا عىل حاله يقارع عباد الصليب وزمر الردة 

ـاً " .. إنين سأقتل شهيداً "  -:أيب سلمة النجدي ليفاجئه قائًال رآها ومل جيد أمامه سوى  وما كـان مـن أيب سـلمة إال أن يسـأله مستفرس

؟ ورسعان ما جاء اجلواب لقد رأيت انين يف غرفة من الطني وقد تدىل من سقفها عدة حبال فالتقطت إحـداها ، وبصـعوبة .. وكيف ذاك 

وما أراهـا سـوى ...  وهناك كانت املفاجاة فقد وجدت الشهيد أبا الوليد املوريتاين وعانقته . ..بالغة استطعت الصعود إىل فوق الغرفة 

  ... "الشهادة

  ...وبعد أربع سنوات قضاها يف مقارعة أحفاد الصليب ، واعداد جيٍل موحد آذنت شمس ذلك الفارس باألفول ...  وهكذا

  رياكوكباً ما كان أقرص عمره   وكذاك عمر كواكب األسحا

وفيام كان هّم اجلهاد وتكليف املسرية املضنية تؤرق عليه أجفانه ، ترامى إىل مسامع أبناء الصليب عرب عيون البائعني ديـنهم بعـرض 

من الدنيا زائل خرب وجود أويس مع تلك الثلة املؤمنة املتحصنة بأحد املنازل القريبة من جالل آبـاد ، وهنـا كرشـ الصـليب عـن نـاب 

وما أن وطئت قدماه تلـك البقعـة التـي حتـوي بـني ... حافله يشق صمت الليل البهيم بصوت علوجه وهدير طائراته حقده ، وأقبل بج

  ..جنباهتا ذاك املنزل الغريب حتى عزفت احلرب أحلاهنا ، وتصافح الرصاص وصرب املؤمنون وجتلد املوحدون 

  ...وحتققت الرؤيا وهناك حتت ظالل الرصاص قىض الفارس املغوار أويس ، ومتت البيعة 

  …رثاء األخ أيب حفص احلريب النجدي يف أخيه أويس النجدي 

  

  بجار رٍب كل خلقه ختوفه           يا أبو حممد جعل الله مهند بجار

  الواحد إيل ما ذل من جار                من جار به وكان ريب َحلوفه

  مري واكتوفهيا أبو حممد جعل الرمحة متطر أمطار     عىل قرب أويس األ 

  أويس من قاد املعركة وزلزل الكفار   يوم احلرب دنت ودقت دفوفه

  إحتمل رشاشه واملدفع وسار     يوم التحم صٍف بصٍف عدل صفوفه

  يوم التقى جيش اإلميان بجيش األرشار دك اهلزبر جيش الكفر بسيوفه

  قوفهيوم التقى احلق بالباطل وثار           ثار الغبار وكٍل يرتعد يف و 

  ثابت عىل ما صار ولو كيف ما صار        لو أدواهي كل يوم حتوفه

  تشهدله كابل وزابل وقندهار              وشاهي كوت تشهد كهوفه

  ياام الشهيد صرباً عىل االقدار        صرباً عىل ما صار ما به حسوفه
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  بل شهيداً إن شاء الله

  أسد الله األوزبيك

أقبلت من بعيد وساقتك اخلطى لتنال شـهادتك فـوق ... هناك حيث الربوع التي طاملا حلمت بالوصول إليها  ودعتنا يا أسد ، ورحلت

بأعوامك التي مل تتجاوز العرشين أعطيت دروساً للقاعدين هناك يف معاطفهم يبحثون عـن احللـول ودون جـدوى ... ذرى أفغانستان 

ح تغين الكثري عن تلك اخلطب التي طاملا دغدغت عواطف القاعـدين وال حـراك ابتسامتك املرسومة عىل حمياك وأنت تعانق السال ... 

...  

وهنـاك يف .. أسد الله ولد يف أوزبكسـتان وعـاش صـباه فـوق ثـرى العاصـمة  طشـقند 

مدارسها درس ، وهنل من معني اإلحلاد  ما هنل ، ومـع  اهنيـار الشـيوعية احلمـراء التـي 

سبعني عاماً ذاق املسلمون خالهلا ويالت اإلحلاد بدأ كبلت الشعب املسلم يف تلك الديار ل

نجم اإلسالم الساطع بالظهور فوق ذاك الرثى الـذي ضـّم بـني طياتـه كوكبـة مـن أمئـة 

وعىل  .. احلديث كالبخاري ، ومسلم ، والرتمذي ، وغريهم من أمئة اهلدى ومصابيح الدجى 

أوزبكسـتان وفاضـت حتـى  وقع صيحات علامء التوحيد تفجرت ينابيع اخلري يف وديـان

وتنبه امللحد اليهودي للخطر القادم العازم عىل إزالة عرشه ، فشّن محلـة ال هـوادة فيهـا عـىل .. كادت ُتغرق الطاغية كرميوف وأعوانه 

دعوة املحمديـة وهناك ضـاقت احلـال عـىل أبنـاء الـ... أبناء التوحيد املخلصني فقتل َمن قتل ظلًام وعدواناً ، وأرس َمن أرس غيلًة وغدراً 

  .. عشاق اجلهاد ، ورسعان ما نفر أسد مبعية والديه وحّط رحاله فوق ذرى قرغيزستان 

  قوض خيامك عن أرض هتان هبا        وجانب الذل إن الذل جيتنب

  وارحل إذا كان يف األوطان منقصة  فاملندل الرطب يف أوطانه حطب

وهنا شّد أسـد مبعيـة .  املهاجرة  خرب أُسود الوغى املرابطني فوق روايس طاجيكستانوبني روايب  قرغيزستان ترامى إىل مسامع العائلة 

ومل يطل البقاء طويًال بني تلك الـروايس .. والديه أمتعتهم وميموا شطر الروايس الشّم ملتحقاً بقوافل الفارين بدينهم من لظى اجلاهلية 

  ...طن القرآن ومنابت اخلري فقد عزم أسد مع والديه اهلجرة إىل ميادين الرشيعة وموا

وهناك التحق شهيدنا باحلركة اإلسالمية األوزبكية التي بدأت ترضب جذورها فـوق تلـك الربـوع املعطـاءة ، وبـني أروقـة املـدارس 

ديـداً األوزبكية بدأ مشواره اجلديد فنهل من معينها ما هنل ، وغدا عىل حاله تلك حتى أقبلت رياح النرص حتمل بني أجنحتهـا أمـًال ج

  ..بدأت بشائره تلوح يف األُفق بعد أن دُكت رصوح الكفر هناك يف منهاتن وواشنطن 
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" وهنا حشدت قطعان الصليب أشياعها ، وأقبلت بخيلها وخيالئها عازمة عىل إمخاد ذاك النور الـذي سـطع سـناه فـوق روايب  اخلـري 

ربى فرسان اإلسالم يذودون مبهجهم يقدموهنا قـرابني لبـارئهم راجـني وما أن بدأت تلك احلملة الصليبية املسعورة حتى ان" أفغانستان 

  .. وبعد تضحيات جسام ودماء زكية روت أرض اإلسالم سقطت كابل وتبعتها بقية مدن اإلمارة ...  رمحته 

  وقف العلوج هبا وداسوا ترهبا     وألهلها فوق النجوم مقام

  ...ىل شاهي كوت ، ومن َثّم مواصلة رحلة الغربة إىل باكستانومل يكن أمام أسد الله ووالديه سوى االنحياز إ 

وهناك بني مدن باكستان تقاذفته أمواج الغربة مينة ويرسة وأخرياً استقر بـه املقـام يف زاهـدان معقـل أهـل السـنة واجلامعـة يف ايـران 

وبعـد أن .. ية طالباً عىل مقاعـدها الدراسـية تابع أسدالله مشواره يف طلب العلم الرشعي ، والتحق بإحدى املدارس السن.. الروافض 

  .. نال ما نال من دررها النفيسة ، أقفل عائداً إىل كراتيش رغبًة يف إكامل مشواره التعليمي ولسان حاله يردد 

طلـب العلـم عاكفاً عىل الكتب وجمالس العلم تنامى إىل مسامعه أخبار غرباء آخر الزمان ، وحتري الفتـى الوهلـان بـني وفيام هو كذلك 

  .. وبعد طول فكر حزم أمره وقرر أن يلتحق بأُسود الرشى ، ولسان حاله يردد .. واجلهاد يف سبيل الله بالسيف والسنان 

  فعّز الفتى الطاوي الفيايف مسدس  كام أن عّز الليث ناب وخملب

  وما صني حق ال سالح لربه       وأضعف أنواع السالح التأدب

  ت ذليلة     تساط وتعنو لشكيم وتركبولوال نيوب األُسد كان

ومل ميض كثري وقت حتى التحق مبعسكر التدريب فأعّد واستعّد ، ثـم .. وبني يدي الشيخ عبد اهلادي العراقي حّط الفتى املهاجر رحله 

اشـتاقت روحـه األبيـة  وبعد بضعة أشهر قضاها بني الدفاتر والكتب... أقفل عائداً إىل كراتيش عازماً مواصلة مشواره يف طلب العلم 

إىل طعن الرماح ورضب الصوارم فحزم حقائبه وأقفل عائداً إىل فرسان املنايا املرتبصني هناك بني الشوامخ منتظرين اإلغارة عىل علوج 

  ... الصليب 

وجـوهره يريـك أضـعاف  فتى مل تنبت بعد شعرات حليته ولكن خمـربه.. وبني تلك العوايل كان رشف اللقاء األول هبذا الفتى احلر األيب 

  ... منظره 

  وجوه كأزهار الرياض نضارة   ولكنها يوم اهلياج صخور

ذا فطرة سليمة ، وبراءة تلمحها جليًة بني عينيه ، نرض الوجه ، ذا شجاعة وإقدام ال يعرف اخلـوف : " كان رمحه الله  -:صفاته وأخالقه 

  ..." إىل قلبه طريقا 

وهنا تقدم أسد من األمري طالباً منه املشاركة يف هذه الغـدوة ، ومل .. أبناء التوحيد لكمنٍي طال انتظاره تزامنت عودة أسد الله مع إعداد 

وحيث ان وجوده بني اآلساد مل يتجاوز اليوم او اليومني ، فقد كان عليه أن جيد سالحاً وجعبـًة يف هـذه .. جيد من األمري سوى الرتحيب 

سوى االستعارة من إخوانه ، فاستعار من العبد الفقري جعبته واستعار من محزة األوزبيك آلة القتل ومل يكن أمامه .. الساعات احلرجة 

وهنـا طفقـت األلسـنة تداعبـه .. ورسعان ما أقبل عىل إخوانه راجياً منهم الدعاء له بأن يكون غازياً طمعاً يف اإلثخان بأعـداء اللـه .. 
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ومىضـ .. وأقبل إّيل طالباً الدعاء بأن يكون غازياً وكـان لـه مـا أراد مـن دعـاء .. غازياً  ومتازحه بل شهيداً إن شاء الله وهو مٌرص بل

الركب متوكًال عىل الله طامعاً اإلثخان بأبناء اخلنا والفجور ، وما هي سوى ساعات حتى وصـل الفرسـان وأخـذ كـل موحـد موقعـه ، 

لله أكرب التي دوت ممزقة صمت الوادي ومعلنة بـدء احلملـة عـىل حلظات مشوبة باحلذر سبقت صيحة ا.. وراح ينتظر وصول الغنيمة 

وراح الرصاص يعزف أحلانه ، وتأججت النريان يف سيارات الصليب وتقدم أسدالله بعد أن ترك سـاتره الـذي يتخـذه .. علوج الصليب 

  ..ُجنة له 

  شديد اخلنزوانة ال يبايل  أصاب إذا تنمر أم أُصيبا

دون جـدوى ، ومـا هـي سـوى حلظـات حتـى أقبلـت شـظايا ... ذ أبوزيك الرتيك يلح عليه بأن يسترت ولكن ويف ذاك املوقف احلاسم أخ

وبعـد .. الصليب حتمل بني طياهتا املوت ، وأسكتت ذاك الفارس اهلامم الذي ال يعرف الرتاجع إليه سـبيال أسـكتته وإىل يـوم الـدين 

  ربانية فقد بقي دمه ينزف ومن غري توقف حتى واريناه الرثى يومني من ِقتله جيء باجلسد ليدفن ، وكانت الكرامة ال

  وما كنت أدري قبل مهواه يف الرثى     بأن الرثى مهوى النجوم الزواهر
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  ل فارس درنةوترجّ 

  أسد الله الليبي

من تلك املدينة اهلادئة التي حيلو ..امهتا من تلك املدينة الوادعة التي حظيت برشف َحبوَك عىل تراهبا وتنسمك من نس.. من درنة أقبلت 

أقبلـت يـا أسـد وخلفـت الـدالل .. حتى غدت عروس ليبيـا املـدلل .. ألهل ليبيا أن يتغنوا مبحاسنها ، وذكر لطائف أخالق َمن حّل هبا 

  ..والبهاء ، وغدوت ترسم املجد للباحثني عن دربه 

وهناك فوق رباها رىب ، ويف مدارسهاتلقى وتعلم ، وعـىل .. ألُرسة غنية ميسورة احلال  أسد الله واسمه زياد بن فراج الباح ، ولد يف درنة

الرغم من ثوب الرغد والدالل الذي اكتساه وزين صباه ، نفر إىل ميادين اجلهـاد والنـزال يف سـن الثامنـة عرشـ خملفـاً وراءه أعطـاف 

﴿ ِإنَّ اللَّه اْشَرتَى ِمـَن الُْمـْؤِمِننَي أَنُفَسـُهْم َوأَْمـَوالَُهم ... .. ل والعزة واإلقدام النعيم ، والفراش الوفري ، متلذذاً برتديد آيات القتل والقتا

ـْوَراةِ  أَْوَىف ِبَعْهـِدِه ِمـَن اللّـِه  َواِإلنِجيـِل َوالُْقـْرآنِ َوَمـْن ِبأَنَّ لَُهُم اجلَنََّة ُيَقاتِلُونَ ِيف َسِبيِل اللِّه َفَيْقُتلُـونَ َوُيْقَتلُـونَ َوْعـداً َعلَْيـِه َحّقـاً ِيف  التَّ

واْ ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم ﴾  : التوبـة (َفاْسَتْبِرشُ

111 (  

حزم الفتى املدلل حقائبه ، وشمر عن ساعدي اجلد ومىضـ ال يلتفـت إىل 

عـام  الوراء ، ورسعان ما حّط رحاله فـوق ذرى خراسـان وكـان ذلـك يف

وكبقيـة املهـاجرين .. ومل يكن يتجاوز الثامنـة عرشـ مـن عمـره  1990

ومـا أن أكمـل إعـداده حتـى التحـق ..التحق مبصانع  الرجال التي أُعدت لصناعة ليوث الوغى القادمني للذود  عـن ال إلـه إال اللـه 

  .. بجبهات القتال هناك حول ثغور جالل آباد فشارك اآلساد  الطعن ورضب الرقاب 

  أورد نفيس واملهند يف يدي            موارد ال يصدرن َمن ال جيالدو 

  ونرضهبم هربا وقد سكنوا الكرى   كام سكنت بطن الرتاب األساود

ويف مراتع املوت التقى شهيدنا بعاملقة اجلهاد أمثال الشهيد خطاب والقائد األسري خالـد الشـيخ حممـد ورمـزي يوسـف وغـريهم مـن 

  ...ك نشأت العالقة القوية التي رداءها األخوة يف الله بينه وبينهم مما كان له أثر طيب عىل تاريخ جهاده وهنا.. شموع اجلهاد 

وهنـا .. ، ورسعان ما تبعتها بقية املـدن الشـيوعية ...سقطت جالل آباد بأيدي املجاهدين ، ودق آخر مسامر يف نعش الشيوعية احلمراء 

ِذيَن َال ُيِريـُدونَ  وعىل عرش كابل دّب اخلالف بني اإلخوة اُر اْآلِخـرَُة َنْجَعلَُهـا ِللّـَ الفرقاء الطامعني باعتالء عرش كابل اخلايل  ﴿ تِلَْك الـدَّ

ِقنَي ﴾    ) 83: القصص (ُعلُّواً ِيف اْألَْرِض َوَال َفَساداً َوالَْعاِقَبُة ِللُْمتَّ
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ورسعان ما تفطـن الشـهيد القائـد خطـاب هلـذا .. وح يف األفق وهناك يف الطرف اآلخر من هنر جيحون كانت بوادر اجلهاد قد بدأت تل

ومن بني الراحلني كان شـهيدنا " طاجيكستان " احلدث اجللل ، فحزم حقائبه ، وتوجه برفقة ثلة من رفقاء دربه ، وميم شطر تلك العوايل 

  ..ة أسد الله الذي عمل سوية بجانب خطاب يف بناء ذاك اجلهاد اليافع فوق تلك األرض اخلصب

وبعد جتربة شاقة قضاها فوق ربوع طاجيكستان ، عاد إىل إخوانه ، والتحق بصفوف اجلامعـة الليبيـة املقاتلـة وميـم وجهـه معهـا إىل 

  .. السودان بغية الرتتيب لشوٍط ثانٍ من اجلهاد ، ولكن هذه املرة فوق مسقط رأسه ليبيا

  كم من منزل يعشقه الفتى     وحنينه أبداً ألول منزل

عد عدة سنوات قضاها أبناء التوحيد ضيوفاً يف السودان ، تم طردهم من تلك الديار ، وتزامن ذلك مـع اسـتيالء حركـة طالبـان عـىل وب

" .. حركـة طالبـان " ورسعان ما ترامى إىل مسامع عشاق اجلهاد اخلرب العظيم الذي حتمله بني طياهتا احلركة املباركة .. العاصمة كابل 

ق رحاهلم وميموا وجههم شطر أفغانستان حيث احللم العطر الذي طاملا متىن رؤيته الكثـري مـن أبنـاء األمـة املخلصـني وهنا شّد ورثة احل

  .. شاخصاً حياً يف عامل األحياء 

ألقى أسد بعصا تسياره بني روايب  الرشيعة ، وهناك تذوق لذة العيش حتت ظل راية اإلسـالم ألول مـرة منـذ أن أبرصـت عينـاه نـور 

وبني تلك املزارع الطيبة اقرتن بسيدة باكستانية شاركته مسرية اجلهاد ورزقه الله منها بجاريتني أدخلتا الرسور عـىل قلبـه .. ياة احل

 ..  

منشغًال بتكاليف اجلهاد وأعباء اهلجرة ، كان أبناء العقيدة اخلالدة يف القسم اآلخر من العامل يعدون العدة لإلغارة عـىل نـواطح  هووفيام 

اقرتبت ساعة الصفر ، وحلق الصقور بطـائراهتم ، واصـطدموا بتلـك املبـاين .. سحاب ، ومركز اخلبث الصليبي يف األرض البنتاغون ال

ُْوِيل األَْبَصاِر ﴾  ًة ألَّ   ) 13: آل عمران (فأحالوها  إىل رساب وصور حتفظ يف متاحف التاريخ للعربة واالتعاظ ﴿ ِإنَّ ِيف َذِلَك لَِعْربَ

  بأعىل منعة من حصوهنم    ومل يرهبوا من حرزها الليث والنرساوكانوا 

  فلام غزاهم مل تفدهم وأشبهوا          أرانب من خوف هبا لزمت وكرا

وبعد مثانية وعرشين يومـاً مـن اجلمـع .. وبعد تلك القاصمة بدأت عصابات الكفر بحشد جحافلها لالنقضاض عىل اإلمارة اإلسالمية 

ائف تنهال عىل معاقل أبناء التوحيد ، وانربى أسد والتقط كامريته، وراح ينقل معامل املعركة للباحثني عن احلقيقة الغاشم ، راحت القذ

ومل يكن مبقدور قناة اجلزيرة أن تنقل تلك الصور وتبثها لوال اللـه ثـم شـجاعة شـهيدنا الـذي كـان .. املرتبصني خلف شاشات التلفزة 

يف أُتون املعمعة قاصداً بذلك وجه الله ، باحثاً عن تلك الصور التي تثري احلميـة والغـرية يف قلـوب  يقتحم أهوال املعركة ويزج بنفسه

  .. أتباع احلق املحمدي فينفروا للحاق بركب املجاهدين 

  إن املنية لو القتهم جفلت     خرقاء تتهم اإلقدام واهلربا

ففي آخر ليلة من ليايل كابل وأثنـاء .. خوانه الدفاع عن محى التوحيد وبجانب عمله يف تصوير األحداث ، فقد شارك عاشق الشهادة إ

انحياز الليوث من كابل ُقصفت إحدى سيارات املجاهدين فقتل َمن قتل ، وأُصيب َمن أُصيب ، ومـن بـني املصـابني كـان اثنـان مـن 
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له ، وقام بنقلهم وإسعافهم ، ورحل هبـم إىل لـوقر وهنا تدخل أسدا ل.. مهاجري تركيا برتت قدما احدمها ، وأُصيب اآلخر إصابات بالغة 

  .. وسهر عىل خدمتهم وعمل عىل حراستهم ، ومل يفارقهم حتى وارامها الرثى كام حدثين بذلك الشيخ أبوالليث الليبي 

إخـالء اجلرحـى  تابع املهاجر مشواره ، وبعد طول سفر حّط رحاله بني روايب  خوست ليكمل يف تلك الديار مسريته الالحبة فعمل عىل

  .. ونقلهم وسحب الذخائر عىل الرغم من املخاطر التي تكتنف املكان 

ليتـابع منهـا مشـوار املطـاردات، وحيـّط رحلـه يف ايـران .. ومع سقوط خوست بأيدي زمر الردة ، قرر أسد الله الرحيل إىل باكسـتان 

وأمام مـرارة احلـبس اقـرتح عليـه بعـض .. له عليهم أمجعني الروافض ، ليقع هناك أسرياً بقبضة من يسبون الصحب الكرام رضوان ال

وبعد طول فكر استقر أمره عىل السفر وراح ُيعد العدة ملا عزم عليـه ، وقبـل ... إخوانه السفر إىل أوروبا للخالص من قبضة الروافض 

ط العذب ُيرسل بأحلانه عىل لسان املودع الراحـل وراح الرشي.. رحيله بعدة أيام عزم عليه إخوانه أن ينشَد هلم فقد حباه الله صوتاً نديا 

، وعنـدها ذرفـت ... " خنـدقي واللـه يشـهد " وفجأة توقف الرشيط عىل إحدى القصائد التي طاملا تغىن هبا يف مواطن العزة والسـالح 

 سـاح النـزال ومراتـع األبطـال العيون العربات ، ونام ليلته تلك أسري الرصاع الداخيل بني الرحيل إىل مواطن اجلاهليـة ، والعـودة إىل

  .. ، استقر أمره عىل البقاء ، وعزم عىل ترك العودة إىل مراتع إبليس ... وأخرياً

وهناك وبحيلة ما ختلص من قبضة الروافض ،  وبعد طول انتظار واتصال عرث عىل الطريق املوصل إىل أهـل الغربـة يف آخـر الزمـان ، 

  ..  ع التوحيد املرابطة حول ثغور خراسان ورسعان ما شّد رحاله ومىض قاصداً مجو 

  يف الليل رهبان وعند قتاهلم   لعدوهم من أشجع الشجعان

  ..  وهناك يف بيشاور حّط ابن درنة رحله ، ومل يطل البقاء بني جدران املدنية الزائفة ، فقد اشتاقت روحه إىل غبار اهلزاهز ودخان املعامع

  سقين بالعز كأس احلنظلال تسقين كأس احلياة بذلة     بل فا

  .. وبعد رحلة عاصفة رسا مركب املسافر يف ميناء أيب الليث الليبي وكان اللقاء الذي طال انتظاره 

نَرض الوجه كل من يراه يتعجب كيف أفلت من قلب والديه : " كان رمحه الله  -:حدثين الشيخ أبو الليث عنه قائًال  -:صفاته وأخالقه 

  .." ندي ، زاهداً ، ترىب يف ميادين القتال ، ذا عقل راجح واختيارات موفقة يف العمل العسكري  كريم النفس ذا صوت.. 

أكمل األسد مشواره الذي كان بدأه قبل سنوات فوق ربوع جالل آباد ، وشارك إخوانه جهادهم ، ومّن الله عليـه بعـدة غـزوات كـان 

  ..أشهرها غزوة شنكاي األوىل وغزوة دبكاي 

  الكامة فام       يبيض من دمها له ظفرليث فرائسه 

دارت رحى الزمان مرسعة ، وبدأ العد التنازيل لغزوة شنكاي املشهورة ، وراح غرباء آخر الزمان يتغنون هبذه الغزوة مرددين ، إن هـذه 

أن ننيك بأعداء الله والدين واألُمة وهنا وقف شهيدنا يذكر إخوانه بأن الطريق ما زال طويًال ، وال بد .. الغزوة ستكون املعرب إىل اآلخرة 

  .. بحاجة إىل َمن يأخذ بيدها 
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ويف ليلة العملية جلس شهيدنا ، وبجواره أبو الليـث  وراح شـهيدنا مُيعـن .. اقرتبت ساعة الصفر وبدأ الركب مسريه شاقاً ظالم الليل 

تقصدين " ، فرد عليه الليث مداعباً " لعلها النظرة األخرية " يث النظر يف صور ابنتيه ، ويلقي عليهام نظرات الوداع األخري قائًال أليب الل

ومـن سـاعته تلـك " إين أخاف الفتنة " فقال أسد " لعل اإلخوة أثروا عليك " فرد عليه الليث ثانية " بل أقصد نفيس " ، فرد عليه أسد " 

اص يزغرد كـارساً صـمت الليـل البهـيم ، واقـتحم قرر أسد الرحيل ، وما هي سوى سويعات عىل تلك اجللسة األخرية حتى راح الرص

وأبـىل أسـد بـالًء حسـنا ، وتفـاىن يف خدمـة املصـابني .. األشاوس ساحات املنايا ، ومراتع احلتوف وزأرت األسود وعال صـهيل اجليـاد 

وراح يتنقل بـه مـن مكـان واجلرحى ، وآل عىل نفسه أن ال يرتك أخاه ابا حممد القصيمي دون أن يسعفه ، ورسعان ما محله عىل كتفيه 

ويف تلك اللحظات فاضت روح أيب حممد بني يديه ، ومل يرتكه وأّرص عىل نقله ليدفن هناك بـني غربـاء آخـر الزمـان ، وجـراء .. إىل آخر 

لـت وما هي سوى ثوانٍ حتى أقبلت تلك الرصاصة التـي مح.. التعب والنصب الذي حّل به ، أخذ أسد برهة من راحة يسرتد هبا أنفاسه 

  ...عىل أكفها روح أسد الله وصعدت هبا إىل السامء ، وهناك نعت اآلساد أخاها ، وُحّق ألهل درنة أن يبكوا سيدهم الراحل 

  فام مات إال بعد ما كشف الدجى     وروى غرار السيف كل معتد
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  شهيد أرض الكنانة

  أبو أُمامة املرصي

؟  وكـم اخلـري العظـيم الـذي مـا ..؟  وكم من العلامء الربانيني أخرجت سـهولك ..داء أنجبت ربوعك إيه يا أرض الكنانة كم من الشه

  ؟ ..زالت ختتزنه نجودك 

أبو أُمامة واسمه عوف بن حممد بن عبدالرمحن ، ولد يف عني شمس ، وبنسيم عبريها رسَّ وابـتهج،  

ق بجامعة التبليـغ داعيـاً إىل ويف مدارس عني شمس درس ، وما أن شّب الفتى اليافع حتى التح

ومع اشتعال جذوة اجلهاد فوق رىب أفغانستان قـرر شـهيدنا أن يـرتك .. الله ، ومبلغاً عن رسوله 

الدعوة باللسان ، ويبلغ دين الله بالسيف والسـنان ، فقـد أُغتصـبت بـالد املسـلمني ، وانتهكـت 

  ...ن خيطب ويبلغ باحلسىن بل أعراض العذارى وديست املقدسات باألقدام ، وال جمال للسان ا

  دع املداد وسطر بالدم القاين    وأسكت الفم واخطب بالفم الثاين

  فم املدافع يف صد العداة له          من البالغة ما يزري بسحبان

آيـات القتـل والقتـال ،  ، ونفر إىل ميادين اهلجرة واجلهاد ملبياً الداعي ، ومتلذذاً برتديد 1988حزم شهيدنا حوائجه ، وكان ذاك يف عام 

  ..والعزة واإلقدام حيث مضارب البيض وصهيل اجلياد وبريق األسنة

  الدين هجُر الفتى اللذات عن يرس     يف صحٍة واقتدار منه ما َعِمرا

  .. وهناك يف بيشاور حّط رحاله ، والتقى بقلعة اجلهاد العتيدة الشيخ عبدالله عزام ، وتأثر به أمّيا تأثر  

، وما أن أهنى التبليغي املجاهـد إعـداده حتـى التحـق مبوكـب املجاهـدين الراحـل إىل الشـامل ..كرات اإلعداد أعّد واستعّد ويف معس

األفغاين ، وهناك شارك آساد الرمحن ِجالد الروس بالسيف والسنان ، ومل يرتك تلك األرض حتى مّن اللـه عـىل عبـاده بانـدحار الـدب 

  ... وإىل األبد فوق ذرى خراسان  الرويس وقرب الشيوعية امللحدة

إال أن الرصاع عـىل كـريس .. وكبقية أبناء التوحيد املهاجرين تطلع ابن مرص لقطف مثار اجلهاد املبارك ، وإقامة خالفة الله يف األرض 

ِذيَن َال امللك واملنافسة عىل شهوات الدنيا حرم الشباب املهاجر إىل ربه من أن يرى دولة القرآن قامئة ﴿ تِلْـَك الـدَّ  اُر اْآلِخـرَُة َنْجَعلَُهـا ِللّـَ

ِقنَي ﴾    ) 83: القصص (ُيِريُدونَ ُعلُّواً ِيف اْألَْرِض َوَال َفَساداً َوالَْعاِقَبُة ِللُْمتَّ

كثري وما أن اندلعت رشارة احلرب بني اإلخوة الفرقاء حتى ناء أبو أمامة بنفسه كحال الكثري عن تلك احلرب الشعواء ، وتوجه كحال ال

قـة أيضاً لإلفادة واالستفادة فتارة عند الشيخ أيب قتادة الفلسطيين يطلب العلم وتارة ينتدبه إخوانه للعمل اإلداري وتارة أُخرى بني أرو 

  .. مصانع الرجال يدرب ليوث التوحيد 

  أخو مهة أعىل من النجم منزال       فإن يرم يف أمر مع النجم يسبق
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وهنا شمر طالب املجد عن سـاعدّي .. ني مواطن اجلهاد ، كان ينبوع اجلهاد يف طاجيكستان يتدفق بغزارة وفيام شهيدنا يصول وجيول ب

اجلد ، والتحق  بتلك القلة التي آلت عىل نفسها خدمة اجلهاد الطاجييك ، وانتدبه إخوانه ليكون املرشف عـىل املعهـد الرشـعي اخلـاص 

  ..بتعليم الطاجيك تعاليم دينهم احلنيف 

وانتهى ذاك األمل الذي رجاه أبو أمامـة ، وغـدا عـىل حالـه .. أحوال اجلهاد يف طاجيكستان بعد أن تالعبت به حبال السياسة  ساءت

وهنا تنسم املهاجر الغريـب عبـري اخلـالص مـن نـنت جاهليـة .. تلك مهاجراً مع زوجه البشتونية وأوالده إىل أن بزغ فجر حركة طالبان 

دام الشيخ املجاهد أسامة بن الدن أرض قندهار العز ، حتى التحق شهيدنا باملعهـد الرشـعي وهنـاك كـان باكستان ، وما أن وطأت أق

  ...رشف اللقاء األول هبذا الفارس املغوار 

  طبعه احللم والرزانة والعفة      والعفو ال اجلفاء واخلالبه

رأيت أحسن املجاهدين أخالقاً الذين كانوا قبـل جهـادهم : " م كان رمحه الله كام وصف شيخنا املجاهد عبد الله عزا -:صفاته وأخالقه 

عابداً زاهداً ، ذا حياء جـّم قليـل الكـالم : كان رمحه الله  -:وقد حدثين الشيخ أبوحفص احلسيين املرصي عنه قائًال " يف مجاعة التبليغ 

كثري النفقة ال يدخر شيئاً ، " من يذكرنا يف الله " يف جمالسه ذا عاطفة جياشة كثرياً ما يردد .. كثري الصمت ، حمباً إلخوانه رسيع الدمعة 

  ..كريم اليد ، ويصدق فيه قول الشاعر

  عال فام يستقر املال يف يده   وكيف متسك ماًء قنة اجلبل

، االبتسـامة ال  سهل األخالق سهل النفس ، متواضعاً جداً لـني اجلانـب إلخوانـه: كان رمحه الله  -:وأضاف األخ غزوان اجلنويب قائًال 

  .." تفارق ثغره 

وبينام كان املعهد الرشعي آخذاً عليه ُجّل وقته ، كان التسعة عرش موحداً عىل موعد مع دك أبراج اجلاهلية األمريكية هناك يف منهاتن 

  ... وهوت تلك األُسطورة اخلادعة ، وغدت رساباً يف رساب.. وواشنطن 

اِنَعُتُهمْ  ُم مَّ ُم الرُّْعـَب ُخيِْرُبـونَ ُبُيـ ﴿ َوَظنُّوا أَهنَّ َتِسُبوا َوَقـَذَف ِيف ُقلُـوِهبِ َن اللَِّه َفأََتاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيُث لَْم َحيْ وَهتُم ِبأَْيـِدِهيْم َوأَْيـِدي ُحُصوُهنُم مِّ

وا َيا أُوِيل اْألَْبَصاِر ﴾    ) 2: احلرش (الُْمْؤِمِننَي َفاْعَتِربُ

  

ومل ميـض .. بورثة الروم ، أقبلت جحافل الصليب ، ورسعان مـا أحاطـت بإمـارة أفغانسـتان اإلسـالمية وبعد تلك املاحقة التي حلت    

وانـربى ابـن مرصـ .. سوى بضعة أسابيع عىل ذاك احلشد اجلبان حتى أنشبت احلرب أظفارها ، واشتبكت الصوارم ، وتصافح السنان 

رب مرير ودماء وأشالء ، سـلمت قنـدهار مفـاتيح عزهـا ، وانحـاز أبـو يذود مع املوحدين عن ثرى الله أكرب ، وبعد طول تضحيات وص

وهناك بني أعطاف املدنية الزائفة ضاقت نفسه األبيـة التـي اعتـادت ... أمامة إىل باكستان ، ومنها واصل إىل إحدى الدول املجاورة 

ومل ميض كثري وقت حتى حتقق منـاه ، ... جرة واجلهادعىل احلرية والعزة والشموخ ، وراحت تنظر ذاك اليوم الذي تفر منه إىل ميادين اهل

  ....فقد شاء الله له ان حيزم حقائبه وييمم وجهه قاصداً شوامخ خراسان لنزال علوج األمريكان ولسان حاله يردد 
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  لوال املشقة ساد الناس كلهم       اجلود يفقر واإلقدام قتال

ومل يطل البقاء فقد تم انتدابـه للرحيـل إىل جـالل آبـاد ليقـود اآلسـاد .. آخر الزمان وبعد طول رحلة حّط مركب املهاجر يف ميناء غرباء 

  .... الرابضة هناك برفقة أخيه أيب احلسن املرصي 

  ..  وفوق بحور املخاطر سار مركبه الغريب الذي حّط به يف مرىس األمان بعد طول مشقة وترحال 

ومل يتفيأ أبنـاء التوحيـد هنـاك ظـالل ... لرعيته التي غدا أمرياً عاماً عليها بعد سفر أمريه وهناك كان نِعم األخ إلخوانه ، وِنعم األمري  

فلـم ميـض كثـري وقـت عـىل .. فقد أبت عيون الشيطان إال أن حترم أُمة اإلسالم من أمثال هذا الطـود املهـاجر إىل ربـه .. كرمه طويًال 

لصليب الذين رسعان مـا أقبلـوا بخـيلهم وخـيالئهم ، وأحـاطوا بتلـك البقعـة وصوله حتى تنامى خربه وبقية العصبة إىل آذان علوج ا

وما هي سوى دقائق حتى زأرت األُسود وُرشعت األسنة ، وتقابل الزحفـان وصـمد .. الطيبة التي حوت بني جدراهنا تلك الثلة املباركة 

جر ابن الكنانة أبـا أُمامـة لرتحـل بتلـك الـروح الليوث يف وجه عاصفة الشيطان حتى أقبلت رصاصات غدرهم ، واخرتقت جسد املها

  ...العابدة إىل رهبا ، وتزف صاحبها إىل احلوراء التي طاملا متنت عناق سيدها إن شاء الله 

  قد كنت تغزو الروم خري جماهد    ويدوس منك عىل احلصون جواد
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  الفيوم جتود بأول شهداءها

  أبو أمين املرصي

أقبلت فرحة مستبرشة واألماين اخلّداعات تداعب خميلة علوجك .. الصليب بنتنك الذي أزكم األنوف وصدع الرؤوس  أقبلت يا جحافل

وهناك فوق ساحات املنايا حتطمت آمالك وغدت رساباً ، وعاد علوجك حيدثون األجيال عن ... ، واألحالم تراودهم بسحق أبناء التوحيد 

  ..جلد املؤمنني وصرب املوحدين 

  هم املرضيون الذين سيوفهم     صواعق بأس تنتحي كل كافر       

أبو أمين واسمه ممدوح بن حممد السيد ولد يف الفيوم ، وفوق ثراها تفتقت أكامم صـبحه ، 

  .. ويف مدارسها تعلم الكتابة والقراءة 

شّب شهيدنا وقد ملكت احلركة اإلسالمية اجلهاديـة الشـارع املرصـي، وغـدت املـؤثر 

ومع تصاعد زخم التيـار ... يف صناعة األحداث وبلورهتا فوق الرتاب املرصي القوي 

اجلهادي بدأ الدعاة بوظيفتهم الربانية بدعوة الناس إىل التوحيـد اخلـالص ، ومـن بـني 

الذين استجابوا لنداء احلق كان شهيدنا أبو أمين الذي انخرط يف صفوف مجاعـة اجلهـاد 

اليف الدعوة وأعباء اجلهاد فوق ثرى مسقط رأسه ، كان أبناء التوحيد وعىل رأسهم الشيخان عبدالله وفيام هو  منشغًال بتك. املرصية 

  ...عزام وأسامة بن الدن يفجرون األرض براكنَي حتت أقدام الدب الرويس البائد 

مبـا رحبـت ، فبـدأت قوافـل  وهناك فوق ذرى خراسان بدأ األمل العريض ألبناء احلركة اجلهادية املرصية التي ضـاقت عليهـا األرض 

أبنائها الربرة بالتوافد عىل معاقل العزة والفخار ومن تلك الكواكب الوافدة كان الليـث املهـاجر أبـو أميـن الـذي رسعـان مـا التحـق 

  ... مبعسكرات التدريب ينهل من ينبوعها الصايف 

زكيـة علمـه العسـكري ، فبـدأ مشـواره مـدرباً إلخوانـه وهناك يف مدارس األبطال عال نجمه وبزغ فجره وغدا من الكوادر املؤهلـة لت

" وعىل يديه خترج العديد من أسود اإلسالم وعـىل رأسـهم الشـهيد القائـد أسـد اجلزيـرة أبوهـاجر ... القادمني للذود عن ال إله إال الله 

  ...والته وجوالته فوق ثرى باري وعىل الرغم من انشغاله بإعداد الليوث إال أن ساحات املنايا شهدت ص" ... عبدالعزيز املقرن 

  فتى علمته نفسه وجدوده      قراع العوايل وابتذال الرغائب

  ...سقطت كابل بأيدي أبناء اإلسالم واندحر اجليش األمحر ، وفّر أبناؤه جيرون أذيال هزميتهم بعد ان ذاقوا كأس املوت الزؤام 

لنفوس ، وبدا كثريون عىل حقيقتهم بعد سقوط كابل بأيـدي املجاهـدين ، وأمام شهوة السلطان وحب العلو يف األرض تكشفت خبايا ا

وهنا نأى شهيدنا كبقيـة الكثـري مـن أبنـاء يعـرب ... ورسعان ما أنشبت احلرب أظفارها بني اإلخوة الفرقاء طمعاً يف عرش كابل املقيت 

  ... ان املهاجرين بنفسه عن تلك احلرب ، ورسعان ما حزم حقائبه وميم وجهه شطر السود
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وفوق تلك املرابع اقرتن الغريب املهاجر بسيدة مغربية صاحلة شاركته مهوم املسرية الطويلة ، وقد أكرمـه اللـه بعـدة أبنـاء مـن هـذه 

  ... السيدة الصابرة 

فـوق ذاك وانشغل بتكاليف هجرته الثانية ، ونار اجلهاد تتأجج فوق ذرى القوقاز ، وأصوات الدعاة تعلو بوجوب نرصة املستضـعفني 

ووصل النداء وطرق مسامع الليث الذي رسعان ما هّب من مضجعه تاركاً الفراش الـوثري ... الرثى الذي دنسه أبناء التثليث الرويس 

وشّد الرحال إىل أذربيجان وهناك حاول وحاول الوصول إىل ميادين الرجال ومراتع األبطـال إال أن اللـه أراد ... والرقاد اهلادئ الوادع 

وراح يعـد العـدة معهـم لرضـب إخـوان ... راً آخر فقد عاد إىل سوريا والتحق بإحدى املجموعات الفلسطينية املوحدة املجاهـدة له ام

  ...القردة واخلنازير هناك فوق ثرى االرض املقدسة 

يرقب ذاك الفتح القادم وعيون بدأ ابن الوغى الذي ال يعرف الكلل او الوهن مشواره حماوًال إدخال السالح إىل فلسطني اجلهاد ، وأخذ  

  ... أهل الردة والنفاق حتيص عليه خطواته ، وما هي سوى أيام حتى ألقَي القبض عليه وتم إيداعه زنازين احلقد النصريي 

وبعد سنة ونصف قضاها يف تلك الزنازين املظلمة أذن الفتاح العليم هلذا املهاجر الغريـب بالفكـاك مـن قبضـة الطـاغوت النصـريي ، 

  ... يتفيء ظالل احلرية من جديد ل

وما هي سوى بضعة عرش يوما عىل تنسمه عبري احلرية حتى كانت حقائبه قد أعدت للرحيل ولكن هذه املرة كانـت الوجهـة إىل الـيمن 

...  

   ...ترصمت األيام مرسعة ، ومع كل يوم كان فجر طالبان يزداد بزوغاً وعلواً ، ورسعان ما امتد حتى مأل أفق خراسان 

ومل ميض كثري وقت عىل ترامي خرب الطالبان إىل مسمع أيب أمين حتى شّد رحاله إىل تلك الذرى املعطـاءة ليتفـيء ظـالل القـرآن حتـت 

  ... حكم حركة طالبان 

وهناك يف كابل شارك شهيدنا إخوانه رباطهم وجهادهم ومل يأل جهداً بتقديم ما عنده مـن علـوم عسـكرية لليـوث الـوغى غربـاء آخـر 

  ...لزمان ا

ومىض أبو أمين عىل حاله تلك متنقًال بني ساحات احلتوف وميادين إعداد الرجال حتى أطل عىل هذه األمة التائهة الشاردة فجٌر جديـٌد 

أزاح بأشعته الذهبية سوط الظالم الدامس بعد ان ارتطم عشـاق احلـور بنـاة املجـد بطـائراهتم رصوح الصـليب وغـدت تلـك املعـامل 

  ... كرساب بقيعة 

  دروا أن خيل الله تنهد نحوهم          لتوبقهم قتًال وتوثقهم ربقا

  وتغزوهم يف عقر دارهم فال    ترى غري عقرى من كتائبهم حلقى

وأمام ذاك الفتح اخلالد كرش ورثة الروم عن أنياب خبثهم ، وأقبلوا بجحافل مكرهم بعد أن حزبوا األحزاب لتبدأ بذلك فصـول مرحلـة 

  ... رصاع مع الروم ذات القرون جديدة من ال
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وهنـا بـدأ .. مثانية وعرشون يوماً مضت عىل الغزوة املباركة وما أن أقبل اليوم التايل حتى بدأت محم السامء تنهال عـىل قـالع التوحيـد 

مل تطل ، فقد سقطت  عشاق الشهادة يتسابقون للذود عن محى الله أكرب وشارك أبوأمين أولئك الفتية املغاوير صوالهتم وجوالهتم التي

  ...كابل بعد مؤامرة اخلونة والعمالء املرتدين  

  وأّي حياة للكريم إذا رأى    دناة الورى أرباب أهل املساجد

ورسعان ما تبعتها بقية مدن اإلمارة اإلسالمية ، وانحاز شهيدنا مع بقية العصب املوحدة ، واآلالم تعترصـ فـؤاده، والغصـص تـنهش  

  ...جسده 

يس شاهي كوت تابع ابن التوحيد مسريته املضنية ليجد نفسه بني ربوع باكستان التي صال فيها وجال  ومع طـول الليـايل ومن روا

  ....واأليام اشتاقت نفسه األبية إىل وقع احلسام وطعن الرماح وعجاج املعامع 

  . ..ذا عزمية وإرصار وشجاعة وإقدام : كان رمحه الله كام عرفته   -:صفاته وأخالقه 

  ليث الوغى شهدت له أفعاله      واملوت أمحر والدماء تسيل

يـألف النـاس ويألفونـه ... خملصاً يف عمله ذا قلب أبيض لني هني : كان رمحه الله  -:وقد حدثين رفيق دربه األخ محزة الربيع عنه قائًال 

وكان رمحه الله أسداً ... ه مسؤوًال عن مزرعته اخلاصة حمبوباً من قبل اجلميع وخاصة من ِقبل الشيخ أسامة بن الدن الذي عينه حلبه ل

  .." يف القتال ، ذا كرم وسخاء وسباحاً ماهراً ومدرباً بارعاً متخصصاً يف حرب املدن والعصابات 

وبعد أشهر عىل  ألقى أبو أمين عصا غربته يف ميناء الغرباء ، هناك بني أمواج وزير ستان املتالطمة ، وتقاذفته تلك األمواج مينة ويرسة ،

  ..عودته امليمونة ، انتدبه األمري ليكون عىل رأس املجموعة القتالية التي أنيط هبا إحياء فريضة اجلهاد يف منطقة جومل 

وهناك حّط الركب رحله ، وما أن بدأت الثامر تؤيت أكلها حتـى جـاء ... حترك الركب املبارك وسارت خطى الغرباء إىل حيث محام املوت 

.. ن أهل القرية أن علوج الصليب قادمة لتقيض ليلتها بالقرب من القرية التي يتمركز فيها أبناء التوحيـد املهـاجرون إىل اللـه اخلرب م

  ... وما هي سوى ساعات حتى جتهز اآلساد ، وودعوا أحباهبم الوداع األخري ، وانطلقوا وكلهم أمل بتمزيق أجساد الغزاة 

خذ كل موحد موقعه املناسب له ، ورسعان ما أقبل علوج بين األصفر جيرون أذيال غـرورهم وكربيـائهم وصل الفرسان املوقع املختار وأ

  ...الزائف املوهوم 

  تلقى احلسام عىل جراءة حده       مثل اجلبان بكف كل جبان

مـات اآلسـنة ، والتفـت وما أن وطئت أقدامهم منطقة التقتيل حتى فتح عباد الرمحن نريان غضبهم وزفرات رصاصـهم عـىل تلـك اهلا

  ..ألسنة اللهب عىل حافالهتم فأججتها 

ويف تلك األجواء التي عطرهتا نسامت الشهادة وجللتها فرحة النرص التفت عصابة من عصائب الشـيطان مبكرهـا وغـدرها عـىل تلـك 

مىض معلم الناس اخلري وترجل عن فرسه و .. وجتندل الفارس املغوار مرضجاً بدمائه .. العصبة املؤمنة وأمطرهتا بوابل رصاصها املّكار 

  ...وُحّق لنا ان نردد يف وداعه .. الذي طاملا َغّرب قدميه يف سبيل الله 
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  هزبر ترى بيض العطايا بكفه          ومحر املوايض بني محر املخالب

  صوارمه يف أوجه املوت أعني              وأقوسه منه مكان احلاجب

  العىل     وكالعقد حسناً يف نحور املراتبفتى كان كالتوريد يف وجنة 

  فال انطبقت عني العال بعد فقده    وال ابتسم اهلندي يف كف ضارب
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  الصيديل املهاجر

  أبو بكر عزام الفلسطيين

لذي طاملا اجتمعنـا حتـت سـقفه يف ويف منزل أهبى وأجّل من ذاك املنزل ا.. عزاؤنا بغيابك يا أبا بكر أنك يف مقعد خري من مقعدك بيننا 

  ... ويف ضيافة طاملا متىن العاملون هلذا الدين أن ينزلوا ضيوفاً عىل صاحبها ... الدنيا 

 أبوبكر واسمه إياد عادل القنة ، نشأ وترعرع يف بالد الغربة هناك يف األردن التي غدت حمّط أنظار أبناء فلسطني الذين أُخرجوا ورشدوا

... ، وجيء بإخوان القردة واخلنازير قاتيل األنبياء والرسـل ليحلـوا يف ديـارهم املقدسـة  ملسو هيلع هللا ىلصيشء إال ألهنم من ورثة حممد من ديارهم ال ل

ولطاملا طاف يف خميلة  شهيدنا ذاك احللم ..  ورغم املآيس واآلالم والغربة والدمار إال أن القلوب ال تزال هتفوا إليها واألبصار ترنوا إليها 

إال أن يـد " فلسـطني " ادع بنـزال أبنـاء صـهيون بـالبيض والسـنان فـوق  روايب  اإلميـان اجلميل  الو 

الطاغوت حالت بينه وبني ذاك احللم العطر فأغلقت احلدود، ووضعت باأليدي القيـود، وحالـت مبكرهـا 

  ... بني جند التوحيد وبني هيود 

  كالب للنصارى هم ولكن     عىل أبناء جلدهتم أُسود

م الصبا تالعب خميلة شهيدنا كانت األنوار تسطع هناك فوق روايب  خراسان بشكل خافـت وفيام أحال 

ويرس الله .. رسعان ما زاد توهجها واضطرم أوارها ، وعىل ترانيمها دبت روح اجلهاد يف األرض املوات 

مشـارق  ، وانربى هلذا اجلهاد أسد قلام جيود الزمان مبثله الشيخ املجاهـد عبـد اللـه عـزام الـذي طـاف

  ...األرض ومغارهبا منذراً وداعياً وحمرضا 

  تعود عىل الدنيا عوائد فضله     فأقبل منها كل ما كان أدبرا

  بحلم كأن األرض منه توقرت     وجود كأن البحر منه تفجرا

له كان وجه شهيدنا أيب بكـر وعىل وقع تلك النداءات الربانية استجاب العديد من أبناء التوحيد ، ومن تلك الوجوه املستجيبة ألمر ال

عزام الذي مل تطب نفسه بالبقاء بني أعطاف النعيم وبذخ العيش وطيـب السـكن وإخوانـه هنـاك يسـامون سـوء العـذاب ، جيرعـون 

  ... فاعتال أبوبكر صهوة جواده ، وميم وجهه شطر بالد األفغان ..غصص البالء صبح مساء ، واآلالم تعتمل جوانحهم 

يب رحله يف مهوى أفئدة املجاهدين يف ذاك الزمان بيشاور ، ورسعان ما التحق مبعسكرات التدريب ، فاستعد واعد ، حّط املهاجر الغر 

وبعد طول قتل وقتال اندحرت الشيوعية احلمـراء وغـدت .. وصال وجال يف تلك امليادين املعطاءة ، وأمىض من ربيع شبابه ما أمىض 

  ... د والزندقة قصصاً وحكايات يتسامر هبا عشاق اإلحلا

  دمر الرشك بالقنا واملوايض       بالليوث وفتية كاألُسود
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سقطت كابل بأيدي املجاهدين ، وجاء االختبار الذي مل يرتك أحدا ، ودّب اخلالف بـني اإلخـوة عـىل عـرش كابـل وأنشـبت نـار احلـرب 

اُر اْآلِخرَُة َنْجَعلَُها ِللَِّذيَن َال ُيِريـُدونَ ُعلُـّواً ِيف اْألَْرِض َوَال أظفارها ، ورسعان ما أكلت اليابس واألخرض وخرس الفرقاء الرهان  ﴿ تِلَْك  الدَّ

ِقنَي ﴾  وبعد تلك احلرب اخلارسة أقفل شهيدنا عائداً إىل األردن ، وتابع مشواره اليومي هو وزوجه ) 83: القصص (َفَساداً َوالَْعاِقَبُة ِللُْمتَّ

  ...ة لكونه حيمل شهادة الصيادلة ، وعىل هذا املنوال سار به قطار احلياة ورسعان ما عمل يف جمال الصيدل.. 

وبعد طول غربة يف جاهلية مملكة الرش األردنية ترامى إىل مسامعه خرب حركة طالبان وتطبيقها لرشيعة الرمحن فلم تطـق نفسـه البقـاء 

ِة َيْبُغونَ َوَمْن أَْحَسـُن ِمـَن اللّـِه ُحْكـًام بني أعطاف تلك اجلاهلية اآلسنة واملدنية الزائفة التي علتها رشيعة ال شيطان ﴿ أََفُحْكَم اْجلَاِهِليَّ

  )  50: املائدة (لَِّقْوٍم ُيوِقُنونَ ﴾ 

ر وهنا شّد عاشق الرشيعة الربانية مئزره ، وميم قاصداً ومبعية أبنائه وزوجه بعد أن ودع األهل والعشرية ، ومىض إىل مرابع العز والفخا

  ... والقرآن أفغانستان  والرشيعة

  ...وبني مواطن اهلجرة ومراتع اجلهاد كان رشف اللقاء األول هبذا الفارس املغوار 

  كأن أخالقك يف لطفها    ورقٍة فيها نسيم الصباح

حسنة تالياً لكتاب مفعًام باحليوية سليم الصدر خادماً إلخوانه ، ذا أدب رفيع وحياء جّم، وأخالق : " كان رمحه الله  -:صفاته وأخالقه 

كان رمحه الله مولعاً باحلور العني دائم االبتسامة سـمحاً ، تاليـاً لكتـاب اللـه خادمـاً إلخوانـه : الله، وأضاف أبو سلمة النجدي قائًال 

  .." املرىض 

راح إخوانـه حينـوا وهناك يف قندهار العز والرشيعة استغل علمه يف خدمة إخوانه يف عيـادات املجاهـدين ، وراح يتفـنن يف تطبيـب جـ

  ..عليهم ، ويوايس غربتهم 

وفيام كان ابن فلسطني منشغًال بتطبيب جراحات غرباء آخر الزمان كان صّناع املجد يرسمون بدمائهم معامل عـزة هـذا الـدين هنـاك يف 

بنتاغون وأحالتهم إىل ركام وحطـام ، فقد ارتطم أُسود التوحيد بطائراهتم بربجي التجارة العاملي ، ومبىن ال" أمريكا " امرباطورية الرش 

  ..ونريان 

  

  اذا ما التقى اجلمعان هبت نسائم    من الله يف نرص األمري تبرش

  فتلمظ يف اهليجاء بيض سيوفكم   ظوام وماء املوت منهن يقطر

  مسلطة أسيافكم فكأهنا              صواعق مزن كل يشء تدمر

  .. حتى أقبلت جحافل الصليب يقودهم قيرص العرص األمحق املطاع جورج بوش  ومل ميض كثري وقت عىل تلك الغزوة املباركة

وهنا هّبت مجوع املـؤمنني للـذود عـن محـى .. وبعد مثانية وعرشين يوماً من اجلمع الغاشم بدأت محم السامء تنهال عىل معاقل املوحدين 

  ....أزواجهم يف اجلنان الله أكرب وتسابق الفرسان إىل احلتوف احلمر ، وُزّف الكثري منهم إىل
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وبعد طول تضحيات ودماء وأشالء بكت قندهار عىل جمدها ، وانحاز أبوبكر برفقة العصب املتبقية إىل روايس شاهي كوت ومنها تابع 

  ...مشوار غربته ، وحّط رحاله بني مضارب القبائل البشتونية األبية 

  صاحب الدارال ينزل الضيف صبحًا عقر دارهم       إال ومييس عشاًء 

وما هي سوى بضعة أسابيع حتى بدأت مجوع أبناء الضاللة وإخوان املغضوب عليهم بالتحرك من كابل قاصدين عوايل شاهي كـوت 

وهنا نادى املنادي ياخيل الله اركبي ورسعان ما انطلق عاشق احلور مع كوكبة من رفقاء الدرب ، وبعد رحلـة مضـنية حـّط الركـب .. 

 ρوامتطى الفرسان صهوات جيادهم ، وزحفـوا إىل سـاح املنايـا ، والتقـى الصـفان صـف حممـد .. الروايس العالية املنارص رحاله بني 

  ... وصف الصليب ، وتعالت التكبريات من األفواه املتوضئة 

ديل املهـاجر إيـاد وبني تلك الراسيات نعى املجد أخاه أبا بكر وارتقت الروح إىل العال ، وطويت بتلك الشهادة آخر صفحات هذا الصي

  ...عادل القنة ، وبقيت الدماء شاهدة عىل غربة هذا الدين 

  قد كنت سيفاً يف العزمية صارماً   يا صارم احلدين مالك مغمدا

  قد كنت بدراً يف النجابة ثاقباً      من غيب البدر املنري وأمخدا
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  صدق الله فصدقه

  أبو بكر املغريب

  ... وأّي حلم راود خميلتك وأنت تتغىن بذاك الشعر .. لتي متنيتها يا أبا بكر أّي أُمنية تلك ا

  ولكن شهيداً يدرج الطري حوله     وتأكل غربان الفال من جوانحي

  ..وأحسبك أنك صدقت الله فصدقك ، ونلت مرادك الذي طاملا سعيت ألجله 

.. يف كنف والديه الذين مل يرزقا بذكٍر سواه ، فحي مع والـده كصـديق أبوبكر ولد يف جنوب املغرب وهناك درج ، وحبا ، وعاش طفولته 

وبالرغم من كونه وحيد والديه إال أن ذلك مل مينعه من أن يغوص يف وحل اجلاهلية والشقاوة برهة من زمـن  اكتسـب خالهلـا الشـجاعة 

  ..واإلقدام 

ويرس اللـه ونـال مـراده يف إحـدى املطـاعم .. الكسب احلالل  وكبقية الكثري من أبناء جيله راح أبوبكر يبحث عن فرصة عمل قاصداً 

وبقي عىل حاله تلك حتى شاء الله هلذا الرضغام اهلداية واإلنابة ، فقد ساق الله اليه رفيق دربه ابـا عمـر الـذي رسعـان مـا دعـاه إىل 

احلق واقبل عىل الله ملبياً الـداعي ، ولسـان حالـه  ومل يرتدد القلب الشارد التائه كثرياً فقد استجاب لنداء... درب الرشاد واالستقامة 

  ..يردد 

  ال يشء أعظم من جرمي سوى أميل      حلسن عفوك عن ذنبي وعن زليل

.. وبدأ مشواره اجلديد ناهياً عن املنكر آمراً باملعروف بعد أن ترك عمله السابق ، وتوجه للعمل يف جتارة الكتـب واألرشطـة اإلسـالمية  

.. جواء الربانية التي ظللت حياة العائد إىل ربه اقرتن أبوبكر بسيدة مغربية ، رسعان ما تركها لـيس بغضـاً وال كرهـا ويف ظل تلك األ 

بل ألمر أعظم ومقصد أجل تطلّعت له نفسه األبية ، والح يف خميلته سناه ، فقد رنا ببرصه إىل معاقـل الرجولـة والشـموخ حيـث ربـوع 

   ..أفغانستان الرشيعة والقرآن 

  بغض احلياة وخوف الله أخرجين    وبيع نفيس مبا ليس له مثنا

  إين وزنت الذي يبقى ليعدله    ما ليس يبقى فال والله ما اتزنا

وما هـي سـوى أيـام حتـى حـّط ... شّد شهيدنا رحله وحزم أمتعته وأخذ أُهبته وودع األهل والعشرية وداعاً ال لقاء بعده يف هذه الفانية 

  ...د الرشى هناك يف معسكر اجلامعة الليبية ، وكان ذلك قبل غزوة الفرقان بشهر تقريباً رحاله بني أُسو 

وهنا انفجر أبوبكر بالبكاء .. ويف يوم من أيام املعسكر خطب الشيخ أبوالليث ، وراح يعزف عىل اللحن العذب سري وقصص الشهداء  

اًء ونظر أبوالليـث إىل ذاك املهـاجر البـايك ، ولشـدة مـا ذرف مـن دمـوع واسرتسل أبوالليث بحديثه العذب ، وازداد الفتى املهاجر بك

  ...توقف عن اخلطابة 
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وجـاء .. ومضت األيام مرسعة عىل ذاك البكاء واألنني ، ويف يوم من أيامه املباركة اقرتب منه أبوالليث ، وراح يسأله عن سبب بكائـه 

  ... "  يايت إهنا أول مرة أبيك هبا يف ح" اجلواب املغلف باحلياء 

ومل ميض سوى بضعة أسابيع عىل هجرته مراتع اجلاهلية حتى دُكت رموز الصليب األمرييك ، وهنا أقبلت جحافل نـنت الزمـان يقودهـا  

  .. وقد راودته أحالم الصليب بالقضاء عىل منارة اإلسالم فوق ربوع خراسان " بوش " حامي الصليب 

فونيتها ، وانربى عاشق الشهادة مـع غربـاء آخـر الزمـان يـذودون بصـوارمهم عـن محـى بدأت احلرب الصليبية ، وراحت تعزف سيم

  ..اإلسالم ، ولسان حال الواحد فيهم يردد 

  فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه     وتلك القنا والبيض والضمر الشقر

  وإن مت فاإلنسان ال بد ميت           وإن طالت األيام وانفسح العمر

وتسابق عشاق الشهادة للجود بـأرواحهم ، وبعـد تضـحيات جسـام سـقطت .. خري البالء  ملسو هيلع هللا ىلصاخلالدة أبىل ورثة حممد  ويف تلك املعمعة

كابل بأيدي أحالف الشيطان وأعوان إبليس ، وحيل بني عصبته وعصب املجاهدين ، واشتبكت تلك الثلة املحارصة مع مجوع الـردة ، 

  .. وهناك حيث غاب النصري 

  ند صحبه       وأقبل األعداء واحلولك الليل غريب من اخلالن قد

وفـوق بحـور مـن .. قىض اجلميع ومضوا إىل رهبم غري ثالثة من أُسود التوحيد كان من بينهم أبوبكر انحازوا بعد أن نفذت ذخـريهتم

  . املصاعب سار مركبهم الذي رىس يف ميناء غرباء آخر الزمان بعد عرشين يوماً من الضياع 

كان رمحه الله متقناً للفروسية قوي البنية أسـمر اللـون كثـري البكـاء "  -:حدثين الشيخ أبوالليث الليبي عنه قائًال  -:صفاته وأخالقه 

عاشقاً خلدمة إخوانه من غري تضجر ، ال ميكن أن ترى أحداً خيدم او يوجد يف املطبخ أثناء وجـوده، ذا مـروءة ونخـوة، كثـرياً مـا يغسـل 

  .."لقات القرآن والذكر بشكل عجيب ، حريصاً عىل تعلم تعاليم دينه مالبس إخوانه ، حمباً حل

ومع ازدياد األحوال سوًء ، وختيل الكثري عن املجاهدين واختفاء املعني ، بدأت مراكب املهاجرين ُتبحر باجتاه باكستان قاصدة الوصول  

ليلة أبت اخلروج عىل الرغم من غصص الطريـق التـي جترعتهـا ومل يبق من أبناء التوحيد املهاجرين سوى ثلة ق.. إىل مناطق أكرث أمناً 

ومن بني تلك الثلة كان أبوبكر الذي كان يرقب بشغف قدوم مولوده اجلديد التي أبرصت نور احليـاة ووالـدها .. واآلالم التي كابدهتا 

فسها عدم الرجوع إىل مواطن الذلة ، انترش هناك تأكل غربان الفال من جسده الطاهر كام متىن ورغب ، وبني تلك الثلة التي آلت عىل ن

  ..بيتني من الشعر طاملا تغنوا هبا ورددهتا األلسن 

  يارب ال جتعل حيايت مذمًة            وال مويت بني النساء النواحي

  ولكن قتيًال يدرج الطري حوله      وتأكل غربان الفال من جوانحي

التي مل يستطع أن يفهم مغزاها ، خاصًة أنه مل حيـظ بقسـط وافـر مـن التعلـيم ، ومل جيـد ووقف املهاجر الغريب حائراً من تلك األبيات 

سوى ايب الليث ليرشح له مغزى ومقصد تلك األبيات ، وما أن علم مقصدها حتى مل تعد تفـارق لسـانه ، وراح يرددهـا يف كـل وقـت 
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الستعداد مللحمة شاهي كوت ، وتتابعت األيام مرسعة واقرتبت سـاعة بدأ ا... وأخرياً .. حتى يف أوقات ال ينبغي أن تقال فيه لولعه هبا 

وجاء أمر " الستاليت " الصفر ومل يبق سوى يوم واحد عىل والدة زوجه هناك يف املغرب والتي تابع أخبارها أوًال فأوال عرب اهلاتف النقال 

.. و بكر الذي رسعان ما بدا عىل ُحمياه عالمات احلزن واألىس وجتهزت السيارة التي سيستقلها أب.. األمري بالتحرك لنزال أحالف الروم 

وجاء " مل يبق سوى يوٍم عىل والدة الزوجة " وأجاب القلب املفعم باحلزن .. وهنا تفطن أبوالليث وبادره بالسؤال مستفرساً عن كنه األمر 

الله وأنت حّي فكيف ال يكرمك بخـرب زوجـك  وانـت  يكرمك...! سبحان الله " اجلواب الذي كان حارضاً عىل أودية لسان أيب الليث 

  ..ورسعان ما ُرسّي عن الزوج امللهوف وصعد سيارة متيض وال تعود .." سيأتيك اخلرب قطعاً وانت يف ضيافة الرمحن .. شهيد 

أّي تقـدم لعلـوج  طلب القائد سيف الرمحن منصور من عبد الوكيل املرصي أن يأخذ جمموعته ، ويصعد هبا الروايس الشاخمات ليصـدّ 

  ... الصليب ، ومينع اإلنزاالت  يف تلك البقعة ، ورسعان ما استجاب الشهيد القائد عبد الوكيل ألمر أمريه 

وُجنـدل الكثـري مـنهم .. وهناك بني تلك العوايل دارت رحى احلرب الزبون ، وذاق أحفاد قيرص مرارة احلنظـل وكـأس املـوت الـزؤام   

  ..رصعى ال أبا هلم 

  القوم رصعى ينزعون كأهنم       قرابني يوم العرش أرداهم النحر ترى

، واشـتّد  130واستطاع ليوث التوحيد ان مينعوا عدة إنزاالت لقوات الصليب ، ورسعان ما أقبل الليل ، وأقبلت معه طـائرة املكـر يس 

جاهدون آن أليب بكر وعبدالوكيل أن ينزال ومـا أن ّمهـا القّر عىل املجاهدين ، وهنا طلب عبد الوكيل من إخوانه النزول ، وبعد أن نزل امل

  ..بالنزول حتى راح أبوبكر يتغىن بشعره املولع به 

يا الله يـا مصـطفى وّال " وراح عبد الوكيل يداعبه مازحاً " مصطفى " وتزامن ذلك مع تأخر مرافقهم األفغاين ... يا رب ال جتعل مويت 

عبارته تلك حتى أقبلت قذيفة الشهادة التي محلت بني طياهتا روح أيب بكـر وعبـد الوكيـل وما أن أكمل "صوت أبوبكر مش عاجبك 

وبعـد ان ... وهكذا نال أبوبكر وسام الشهادة ، وحجز مقعدا له هنـاك يف حواصـل الطـري اخلرضـ إنشـاء اللـه .. ومضت هبام إىل رهبام 

ألقى أبوالليث بنظره فوق تلك القمة التي احتضنت بني صخورها وضعت احلرب أوزارها ، وأثناء مسرية االنسحاب من تلك الشواهق 

.. وكانت املفاجأة التي أدهشت ابا الليث فقد كانت غربان الفال تدرج فوق تلك البقعة التـي احتـوت جسـد أيب بكـر .. جسد أبا بكر 

  " صدق الله فصدقه " وهنا دمعت عني القائد ، ولسان حاله يردد 

  تناوشه جارحات الفال        وجسم جتندل يف الصحصحان

  فمنه نصيب لطري السامء          ومنه نصيب ألُسد الرشى
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  أبناء يعرب يزفون إىل العلياء أصغر شهدائهم

  أبو بكر العراقي

إلقدام ، تلك ، جادت دوحة أبناء يعرب بأصغر شهدائها األبرار ، وشاء الله أن حيوز هذا السبق فتى من فتيان فلوجة العز وا....وأخرياً 

املدينة التي جادت بالكثري الكثري من فتياهنا الكرام األماجد الذين سطروا بدمائهم أروع صور التضـحية والفـداء يف زمـٍن عـّز فيـه 

  ....   الباذل ، وانزوى فيه املفدي ، فهنيئاً لك يا أم الرجال يف زمن غّص باألنذال 

يف فلوجة العز واإلقدام ، وهناك فوق ربوعها الطيبة حبا ومنـا ، ومنـذ سـين عمـره األوىل  1988أبو بكر واسمه عبد الرمحن ، ولد يف عام 

اصطحبه والده وفّر به من بطش اجلاهلية البعثية ، وميم وجهه قاصداً ثغور خراسان ، وهناك كرب الصغري ، وتلفت والده مينة ويرسة فلـم 

يشاور ليلحقه هبا ، ويرس الله ، وكان للوالد ما أراد ، وهناك بني أروقة تلك املدارس جيد خرياً من املدارس العربية املتناثرة يف أطراف ب

  ... هنل املهاجر الصغري من العلوم النافعة ما هنل 

  والعلم أنفس يشء أنت ذاخره     فال تكن جاهًال تستورث الندما

ن لظـى اجلاهليـة املنتنـة ، ومع اشتداد أوار تلك احلملة املسعورة عىل أبناء يعرب الفارين بدينهم مـ

،  هذه املرة إىل دار ....قرر املهاجر الغريب والد أيب بكر الرحيل عن باكستان ، واهلجرة ثانيًة ، ولكن 

، التي رسعان ما حّط رحاله فيها ، ونزل ضيفاً مكرمـاً عـىل أهاليهـا " أفغانستان " الرشيعة والقرآن 

  ... برصته وهناك حول الثغور الكابولية أ... الكرام 

  شبل به أنجب ليث الرشى     ختافه األسد وختشاه

وفيام الفتى الفلوجي ينهل من معني املدرسة الكابولية العربية ، كان التسعة عرش  موحداً عىل موعد مع كرس هيبة الصليب األمرييك 

مسار التاريخ ، انقض اآلسـاد بطـائراهتم عـىل  فبعد ان جتهز أبناء التوحيد للحدث اجللل الذي غري.. ، وتدنيس كرامة عباده بالرتاب 

  .. رصوح هبل العرص وأحالوها ذكريات من املايض يتسامر هبا عشاقها املالحدة املجرمون 

سوى أن يزحف بننت جاهليته ، ويقصد بالد خراسان " بوش " وأمام تلك املاحقة التي حلت بورثة الروم ، مل جيد قيرصهم األمحق املطاع 

  .. وإرصار أن ينال من تلك العصب املوحدة التي أذلت كربياءه، وكله عزم 

  وكم من عدو رام قصف قناتنا    فالقى بنا يومًا من الرش أمحرا

وبعد أربعة أسابيع عىل اجلمع الصليبي الغاشم ، بدأت محم السامء تنهال عىل معاقـل أبنـاء اهلجـرة واجلهـاد ، وهنـاك ويف ذاك الزمـان 

وبعـد أن تـاجر .. وبعد شالالت دماء زكية جـادت هبـا األنفـس الكرميـة عـىل اللـه ... وث للذود عن محاهم املبارك املمتد ، انربى اللي

  .. املتاجرون ، وباع البائعون ، وخان اخلائنون سقطت كابل احلزينة عىل فراق أحبتها بأيدي أحالف الردة وجماميع النفاق 
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وائجه ومبعية والديه ميم قاصداً باكستان ، التي حّط رحاله بني أزقتها بعد طـول معانـاة وعىل إثر ذاك السقوط املروع ، حزم أبو بكر ح

  .. وكثري حمنة 

وهناك يف تلك البالد تقاذفته أمواج الغربة مينة ويرسة ، وأخرياً استقر به املقام يف مقاطعـة البنجـاب ، وبعـد مـا يقـارب السـنتني مـن 

طريق العودة إىل عرين األسود ، حيث غرباء آخر الزمان رابضني يف خمادرهم فوق القمـم الشـاخمة الغربة قضاها عىل وجٍل ، يرس الله له 

  . املطلة عىل روايب  أفغانستان املسلوبة منتظرين األمر باإلغارة عىل علوج الصليب 

  قوٌم إذا سلوا السيوف رأيتها       أمثاهلم ورأيتهم أمثاهلا

وقد اشتد عوده ، وغدا الشبل أسداً حتى التحق مبعسكرات التدريب، فأعّد فيها واسـتعّد ،ومـا أن وما أن وطأت قدماه تلك الروايس ، 

فتتلمذ عىل يديه ، ونال من علوم االلكرتونيات مـا نـال ، ليلحـق بعـد   BMأكمل إعداده األويل حتى التحق بالشيخ أيب عبد الرمحن 

  . ذاك التدريب املكثف بطاقم العمل اخلارجي 

.. ذا أدب رفيع ، وحياء جم وفكر نري ، ورزانة يغبطه عليها الكثري ، صامت قلام يبوح لسانه بيشـء : " كان رمحه الله : خالقه صفاته وأ

  .." كان أبو بكر حافظاً لكتاب الله  ، واسع الصدر ، ذا ُخلق رفيع ، صامتاً قلام يتكلم : وقد حدثين شقيقه عبد الله عنه قائًال 

ة لتحّط بشهيدنا عىل أعتاب يوم عظيم من أيامه ، ففي ذلك اليوم املبارك ، وبعد أن تبني له وتيقن يقينـاً ال خياجلـه توالت األيام مرسع

، قرر أبو بكر يف ذاك اليـوم أن يصـطحب ثلـة مـن أبنـاء ..شك ، يف نية بعض اجلواسيس الغدر بأمريه الشيخ أيب عبد الرمحن املهاجر 

نهم ، ويكمن هبم لذاك الرعديد اخلائن الذي ارتىض لنفسه الساقطة أن تكون إمعـًة للصـليبني ، وبعـد النرصة واجلهاد الغيارى عىل دي

أن يغنموا سيارته التي أوقفها أبو بكر  –بفضل الله  –طول انتظار أمكن الله تلك العصبة من رأس ذاك الرعديد اخلائن ، واستطاعوا 

  .. ا عىل جحافل الصليب املغتصبني لرثى اإلمارة اإلسالمية فيام بعد لتكون حافلة الشهادة التي سيقتحم فيه

  ليث لو أن الليث ينظر فعله    بعداته يوم الكفاح تذعرا

وفيام ابن الفلوجة ينتظر حتقق تلك األمنية الغالية ، كانت خطاه تسوقه إىل معقله الذي طاملا أنجب تلك احلافالت التـي أحالـت ليـل  

  .. .الصليبيني إىل هنار أبلج 

ففي ذاك اليوم احلزين ، وفيام أبو بكر يغط بنوم عميق بعد طول عناء وسفر ، كانت طائرات الصليب واخليانة الباكستانية تنتظر تلك 

اللحظة التي يتأكد هلا فيها عرب جواسيسها أن وفد الله قد اكتمل وجوده يف املنزل املستهدف ، وما أن تيقنت تلك األنفس الرشيرة من 

ى أحالت تلك الغرف إىل ساحة حرب دامية ، تناثرت فيها األشالء يف كل مكان ، وهناك بني تلك األكوام لفظ أبو بكر أنفاسه اخلرب حت

  ... األخرية 

ومع دوّي االنفجارات أُسدل الستار عىل آخر صفحة من صفحات هذا الليث املهاجر ، وُحّق لفتيـان فلوجـة العـز واإلقـدام ، وملآذهنـا 

  ...دح وهي تريث فتاها املهاجر األلف أن تص

  وما أنت إال السيف أغمد يف الرثى     مضاءاً وحاشا أن أقول كليل
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  قبائل وزير تزف أصغر شهدائها

  أبو بكر الوزيري

ن وبرزوا إىل ساح الـوغى يـوم أن تـوارى الصـناديد ممـن يـّدعو ... رجاٌل وجدوا عندما قّل الرجال .. رجاٌل والله وأّي رجال هم يا ترى 

  ..الرجولة والكامل 

ــا ، ويف حــدائقها  وبــني بســاتينها منــا وحب أبو بكر الوزيري واسمه حـق نـواز ، ولـد يف بلـدة وانـه ، 

  ...املزهرة درج وصبا ، ويف مدارسها الدينية درس وارتقى 

ــرب يبكــون عــىل  قطــع   ــالد يع ــه يف ب ــاء جيل ــيام أبن وف

بائـل الشوكالته ، كان أبو بكر يـبيك هنـاك بـني روايس ق

وزيرستان حرقًة عىل دين الله ، ورغبًة إىل الله ان ُييرس له 

  ..طريقاً إىل اجلهاد ، وخدمة املجاهدين 

ومل ميض كثري وقت عىل تلـك األمنيـة التـي أججـت نـار 

ــامل  ــاً يف ع ــاً حي ــدت واقع ــى غ ــه ، حت ــرية يف عروق الغ

  ..املحسوسات 

مركز من مراكز الشيخ أيب حممد الرتكستاين ، وإذ بالشيخ أيب الليث الليبـي يطـرق ففي يوم مبارك من أيامه ، وفيام الفتى الصغري يف  

" باب ذاك املعقل ، وبعد طول حديث ، وجتاذب ألطراف الكالم بني الشـيخني ، قـال الشـيخ الرتكسـتاين موجهـاً حديثـه أليب الليـث 

وهناك حتت سقف تلك الغرفة تم التعارف بني أيب الليث .." ه موجود هنا شبل صغري يف عمره ، ولكنه كبري جداً يف مهته وأخالقه وخدمت

  .. وتلميذه الوزيري 

توالت األيام مرسعة ، وحزم الفتى الوزيري حوائجه ، وييمم وجهه قاصداً معسكرات أيب الليث ، وهناك بني تلك امليادين التـي حيبهـا 

  .. أرجعه أبو الليث إىل مسقط رأسه ، وما ذاك إال لصغر سنه  الله ورسوله ، أعّد أبو بكر واستعّد ، وما أن أهنى إعداده حتى

وفوق بحور من األحزان سارت سفينة الفتى العائد إىل مسقط رأسه ، وبني مرابع الطفولة والصبا ضاقت نفسه ، ومل تطـق البقـاء بـني 

  .. لقابضني عىل اجلمر الفارين بدينهم األهل والعشرية ، ورسعان ما عزم عىل العودة إىل عرين األسود حيث غرباء آخر الزمان ا

  جحاجحة غر الوجوه صباحها        أال بأيب تلك اجلحاجحة الغر

  ميانون يف أمياهنم ملتقى العال         سامح إذا قروا وبأس إذا كروا

  من العرب العرباء يف رس يعرب     صفا للمعايل منهم الرس واجلهر
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، وما لبث أن التحق بأيب الليث كمرافق خاص ، مطواعاً بني يديه خادماً لـه ، ومل يكتـف الـوزيري حّط شهيدنا رحله ثانية بني الغرباء 

ويف غـدوة مـن غدواتـه املباركـة ، وفـيام قـذائف .. بذلك ، بل شارك إخوانه رباطهم وجهادهم ، وحلهم وترحاهلم ، وغدواهتم وروحاهتم 

ابا بكر ، ورسعان ما راح يبحث عن رفيق الدرب ، وبعـد طـول بحـث أبرصـه هنـاك العدو تنهال عىل وفد الله ، افتقد أبو الليث أخاه 

  .. ساجداً لله يسأله الشهادة يف سبيله 

خادماً إلخوانه ، كثري الصمت قليل الكالم ، ذا فطرة سليمة وقلب أبـيض ناصـع ، تلمـح : " كان رمحه الله كام عرفته : صفاته وأخالقه 

   ..بني عينيه الرباءة والصدق 

  طبعه احللم والرزانة والعفة    والعفو ال اجلفاء واخلالبة

ذا أخالق حسنة ومهة عالية ، كبرياً يف عقله ، كبرياً يف رزانته  كبرياً يف خدمته ، حمباً : كان رمحه : وقد حدثين أمريه الشيخ الليبي قائًال 

كان : ِقبل اجلميع والكل جيله ويقدره ، وأضاف األخ لقامن امليك قائًال للعلوم العسكرية وللشهادة يف سبيل الله راغباً فيها ، حمبوباً من 

وعنـدما .. رمحه الله ذا أدب رفيع وأخالق حسنة ، طيب القلب عذب الروح ، ذا شجاعة وإقدام ال يعرف اهللع والفزع إىل قلبه سـبيال 

  .."          ُقتل شعرت أنين فقدت جزءاً عزيزاً من جسدي 

مرسعة بشهيدنا لتحّط به عىل أعتاب غزوة الوارا ، فبعد أن أعّد أبنـاء التوحيـد واسـتعدوا لتلـك الغـزوة ، حتـرك الركـب توالت األيام 

يرافقهم شبل وزيرستان أبو بكر ، وبعد كثري جهد وصل وفد الله ، واعتىل تلك القمم املطلة عـىل معاقـل عبـدة األوثـان وأذنـاهبم مـن 

فارس موقعه املعد له حتى جاء األمر ببدء احلملة ، وهناك فوق تلـك القمـم صـدحت األلسـن بـالتكبري عبدة الدينار ، وما أن أخذ كل 

  ... والتهليل ، وذاق أبناء الصليب وعمالؤهم املرتدون من محم ورثة الرسل ما ذاقوا 

  ثم صبوا عليهم محلة أحستهم      واشتدت هبم بأساء

  دماءبربوق من السيوف إذا شيمت   ولكن أمطارهن 

ويف تلك األثناء ، وفيام الركـب سـائراً كانـت طـائرات الصـليب .. وما أن أهنى الرواد محلتهم املباركة ، حتى أقفل الركب عائداً أدراجه 

وبعـد أربـع ... ترقب خطوات العائدين ، وبكل مكر وخبث شيطاين راح ربان تلك الطائرة ينتظر حلظة جتمع الركب املحمـدي العائـد 

وجتمع الوفد ، وهنا انطلق صاروخ املكر النرصاين ، وأحال تلـك البقعـة   -بقدر الله   -نتظار حتقق لذاك احلاقد ما أراد ساعات من اال

وهناك بني تلك الوديان نعت الرجولة أخاها ، واهلمة ابنها ، ومىض أبو بكر إىل ربه فرحاً مستبرشاً ، وُحّق لنـا أن ..  ساحة حرب رضوس 

    ...نردد يف وداعه 

  إن السعيد الذي كانت عواقبه                باخلري يف طاعة الرمحن ختتت

  . "أن جنازته كانت أكرب جنازة مرت هبم يف بالدهم : " وقد حدثين الشيخ ابو الوليد األنصاري نقًال عن عمه حجي يعقوب 
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  ونعت اهلمة أخاها

  أبو الرباء الرشقي

أما كان لك عظٌة بتلك األيـام التـي قضـيتها يف زنـازين آل سـلول .. بت جسدك يا أبا الرباء أما كان لك عربة بتلك السياط التي أهل

أما كان لك بتلك الليايل عربة حتـى يـراودك احلنـني بـالعودة إىل .. وحيداً غريباً قد مزقت رؤاك اهلواجس ، وشتتك اخلواطر واألفكار 

أّي مهة تلك التي حباك الله إياهـا يـا أبـا ... لردة كأس العلقم ومرارة احلنظل مراتع الطفولة والصبا، لتذيق الصليب وأزالمه من أهل ا

  . الرباء ، وكأن لسان حالك يردد 

  مستبٌد هبمة جعلته يف           املرمى رشيك النجوم

  وِخالل لو اسرتدت إليها مثلها  ما وجدهتا يف الغيوم

ومـا أن أكمـل املرحلـة .. م ولد يف األحساء ، وفوق روابيهـا رىب ، ويف مدارسـها درس أبو الرباء املهاجر واسمه فهد بن إبراهيم اإلبراهي

  ..الثانوية حتى التحق بإحدى جامعات بالد احلرمني طالباً عىل مقاعدها متخصصاً بعلوم الرشيعة ناهًال من معينها الصايف 

وفيام الدنيا مقبلـة مـدبرة عـىل أيب الـرباء كـان الرصـب عبـدة 

ون العـدة لالنقضـاض عـىل مـواطن املسـلمني يف الصلبان يعد

البوسنة واهلرسك ، وما أن أعدوا لذاك األمر اجللل حتى كرشـوا 

عن ناب حقدهم ، وراحت جحافلهم جتتاح بالد املسلمني عاملـة 

سيوفها يف نحور أبناء التوحيـد فـوق روايب  البوسـنة، وتعالـت 

املغـوار أصوات املستضعفني ووصل النداء وطرق أُذين الفارس 

ومل يرتدد ومل يتلعثم ورسعان ما حزم حقائبه ، وامتطى صهوة جواده وانتىض سيف عزه وميم وجهـه شـطر بـالد املكلـومني ... أيب الرباء 

  ...خملفاً ورائه أعطاف النعيم والفراش الوفري 

  حيل القنا يوم الطعان بعقوريت   فأحرمه عريض وأُطعمه جلدي

وبة ألقى بعصا ترحاله ، والتحق مبعسكرات التدريب ،وما أن أكمل إعداده حتى التحق بخطوط القتـال وهناك فوق تالل املجد املغص

وبعد ان ذاق الرصب زفرات أبناء التوحيد املهاجرين ، وضعت احلرب أوزارها وأقفـل عائـداً إىل .. ، فشارك الليوث جهادهم ورباطهم 

أودعوه زنازين حقدهم ، ونال ما نال ظلًام وعدواناً يف سجون آل سعود ومل يثنه ذلـك مرابع الصبا ، وبدل ان يستقبل بالرياحني والورود 

  .. عن الطريق الذي نقشت معامله اخلالدة يف قلبه فخرج وقد ازداد تعلقاً باجلهاد وطالبه 

والتحريض، كانت ثلـة مـن عشـاق  تابع أبو الرباء مشواره داعياً إىل الله ومذكراً بفرضية اجلهاد، وفيام كان منشغٌال بتكاليف الدعوة

ويرسـ اللـه وكانـت فاحتـة اخلـري عـىل تلـك .. ملسو هيلع هللا ىلصالشهادة يعدون العدة لتمزيق معقل من معاقل الصليب األمرييك فوق أرض حممد 



  
        

70 

 

اب مـا ذاق األرض املباركة ، وعىل إثر هذه الغزوة أُلقي القبض عىل أيب الرباء وزج به ثانية يف زنازين الردة ، وذاق فيها من ألوان العذ

 ...  

  وعندها لذ طعم املوت لشاربه       إن املنية عند الذل قنديد

وبعد ما يزيد عن حوٍل قضاه يف زنازين آل سلول أُطلق رساح األسد املكبل بقيد الظلم وكرس القيد وتنسم عبري احلرية وأريج اخلـالص 

..  

ومـا هـي سـوى هنيهـة حتـى .. الله يعدون العدة لغزو منهاتن والبنتاغون وفيام أمواج الدعوة تتقاذفه مينة ويرسة كان أبناء ال إله إال 

  ...دكت تلك املعامل التي حتيك قصة غطرسة الصليب وسويت باألرض 

ْم إال أن َتَقطََّع ُقلُوُهبُْم َواللُّه َعِليٌم َحِكيٌم ﴾    ) 110:  التوبة(﴿ َال َيَزاُل ُبْنَياُهنُُم الَِّذي َبَنْواْ ِريَبًة ِيف ُقلُوِهبِ

، ورسعان ما عال هنيقه وهذيانـه ، وراح هيـدد بسـحق اإلسـالم وأهلـه ، وانـربى علـامء ..وراح الصليب جيمع حشوده ، وحيزب أحزابه 

واستجابت ثلة من اصـحاب القلـوب احليـة لنـداء احلـق ، ومـن بـني تلـك الوجـوه .. التوحيد احلق حيرضون األُمة عىل جهاد الصليب 

وهناك يف كابل " أفغانستان " ألمر الله كان أبو الرباء الذي حزم حقائبه ، وشد مئزره ، وميم وجهه شطر بالد األجماد  املتوضئة املستجيبة

  .. حّط رحاله وانربى مع ليوث الوغى يذودون عن محى التوحيد 

  ..بقية مدن اإلمارة  وبعد تضحيات قّل نظريها ، وبعد أن عمل معول اخليانة عمله يف جسد الطالبان سقطت كابل وتبعتها

انحاز أبو الرباء مع بقية العصب املهاجرة إىل خوست ومنها تابع الركب مسريه إىل شاهي كـوت ، ومنهـا إىل مضـارب القبائـل حيـث  

  .. اللقاء األول هبذا املهاجر الغريب 

  ليث ختال سيوفاً يف براثنه     وحتسب الزغف منه الشعر واللبدا

فاكهة املركز ، يألف الناس ويألفونه ، صاحب مهة عالية خادماً إلخوانه ناصـحاً هلـم آمـراً بـاملعروف : محه الله كان ر  -:صفاته وأخالقه 

  .." ناهياً عن املنكر 

وما هي سـوى أشـهر حتـى .. بدأ ابن الرشقية مشواره يف عامل القبائل مستكمًال إلعداده العسكري ، ومشاركاً ليوث التوحيد رباطهم 

... داهلادي العراقي أن يعينه مسؤوًال إدارياً ، ووفق الشيخ يف هذا االختيار فقد كان صاحب اهلمة العاليـة ِنعـم اإلداري بدا للشيخ عب

وبعد ما يزيد عن مثانية أشهر قضاها يف خدمة اإلخوان ، انتدبه األمري ليكون ضـمن طـاقم اللجنـة العسـكرية ، وبـني أروقـة اللجنـة 

ومل مينعـه عملـه اإلداري واإلعالمـي مـن مشـاركة .. مع بقية الفريق عىل إخراج جملة طالئع خراسان  العسكرية صال وجال ، وأرشف

جهادهم ، ومّن الله عليه بعدة عمليات كان أشهرها تلك العملية التي تاه  ملسو هيلع هللا ىلصأبناء التوحيد غدواهتم وروحاهتم ، فقد شارك ورثة حممد 

وكذلك غزوة قهر الصليب التي أبىل فيهـا بـالًء .. طريق العودة واالجتامع برفقاء الدرب فيها وغاب عن إخوانه ملدة يوم ثم يرس الله له 

  ... حسناً 

  تعود أن يغرب يف الرسايا     وخيرج من قتام يف قتام
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م وبعد مسرية حافلة بالعطاء بدا لشهيدنا أن يكمل مشوار مسريته املباركة فوق ثرى احلرمني التي دنسـها أبنـاء الصـليب وعمالؤهـ

وما هي إال أيام حتـى أّرس يل مبـا جيـول يف مكامنـه ، وبـدون .... املرتدون برجسهم لعله ينال فوق ذاك الرثى شهادته التي طاملا متناها 

إن عودتك إىل مسقط رأسك يعين ولوجك ثانية زنازين آل سلول إال أن يشاء الله أمراً آخر ، ولقد سبق وعاينـت "  -:شعور أجبته قائًال 

.. " وكان اجلواب حارضاً تقرأه من قسامت وجهـه .." مكر الطاغوت السعودي وخبث زبانيته ولطاملا اكتويت بلهيب سياطهم بنفسك 

  " .لقد عزمت وال جمال لرتاجع 

دة وبعد ع.. وهكذا بدأ مشواره اجلديد وراح ينهل من معني الدورات اخلاصة ما ميكنه من اإلثخان يف أبناء التثليث وخدمهم آل سعود 

التـي شـهدت رحيلـه وهنايـة " غـزوة الـوارا " أشهر قضاها يف معسكرات التدريب بدا له أن يشارك آساد الغـاب غـزوهتم املباركـة 

  ... مسريته املجللة بالعطاء والتضحيات 

.. يس وقمم اللـوارا التحق أبو الرباء بخطوط القتال ورسعان ما انتدبه األمري ليكون رامياً عىل سالح الدشكا الذي مىض به وعال روا

  ... وهناك بني األشجار الكثيفة كمن مع بقية الفريق وراحوا ينتظرون الساعة التي يصلون هبا طائرات الصليب بوابل سهامهم 

  إن بارزتك كامة الروم فارمهم        بسهم عينيك تقتل كل من برزا

وانطلقت القذائف الصاروخية تفجر األرض براكني حتت أقدام الغزاة  وبعد ثالثة أيام قضاها الليوث بني روايس لوارا جاء أمر األمري ،

  ... التي بقيت هناك يف مرابضها يقيدها الذعر واهللع واخلوف " طائرات اهليلوكبرت " ، وباملقابل كان أبو الرباء ينتظر فريسته 

ومع إسدال الظالم أستاره أقبلت طـائرة الـرجس ..  أهنى عشاق الشهادة غدوهتم تلك ، ورسعان ما َقِفل شهيدنا عائداً مع بقية الركب

الصليبي ، حتمل بني طياهتا املكر واملوت والدمار وراحت حتيص عىل املجاهدين خطواهتم ، وتنظر السـاعة التـي جيتمـع فيـه الركـب 

ة احلزينـة املؤملـة اسـتل وما هي سوى سويعات عىل انتهاء الغدوة حتى جتمع الفرسـان يف معقلهـم األخـري ويف تلـك اللحظـ.. املبارك 

الصليب شواظاً من لظى ، ورمى به تلك العصبة املؤمنة ، وأُصيب املهاجر الرشقي يف مقتل وجتندل خمضباً بدمائه ، وسـمت روحـه إىل 

  ... خاص العلياء ، وتوارى اجلسد يف الرثى ، وبقيت األُمنية وديعة عند أبناء احلرمني تنتظر َمن جيسدها واقعاً حياً يف عامل األش

  قد كنت أسمع أن الشهب ثاقبًة       حتى رأيت شهاباً وهو مثقوب
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  وترجل فارس حلب الشهباء

  أبو الرباء املقديس

وكـم هـي األشـالء .. وكم هي الدماء الزكيـة التـي روت ترابـك .. آه يا روايس شاهي كوت كم هي األجداث التي احتضنتها سفوحك 

  .. كم هي األرواح الزكية التي ُزفت إىل احلور من فوق ربوعك و .. التي تناثرت فوق صخورك 

،  ويف تلك الربوع الطيبة درس ، ورغم مغريات ..أبو الرباء املقديس واسمه عز الدين املقديس ولد يف حلب الشهباء ، وهناك منا وترعرع 

حيفل بالعثور عليه يف تلك الربوع التي حبا عىل ثراها احلياة املادية التي أحاطت به من كل جانب ، إال أنه كان يبحث عن يشء آخر مل 

  ... وكم يا ترى راود خميلته ذاك احللم ، وقد امتطى صهوة جواده ، واستل رحمه ، وراح جيالد اعداء امللة والدين .. 

فقد يرس الله له بعد طـول ... كاً توالت األيام مرسعة ، وبدأت تباشري احللم القديم يلوح سنا حتققها واقعاً حياً يف عامل املحسوسات وشي

  "  ..اجلهاد يف سبيل الله " عناء َمن يأخذ بيده ليبوأه قمة ذاك الطيف الذي راوده طويًال 

عرف عاشق اجلهاد الطريق فلم يرتدد ، ومل يتباطأ ، ومل يتوان ، ورسعان ما حزم حوائجه ، وقصد موطن ذاك احللم يف هذا الزمـان الـذي  

  .. ،  ولسان حاله يردد أظلته اجلاهلية 

  ألذ من املدام اخلندريس   وأحىل من معاطاة الكؤوس

  معاطاة الصفائح والعوايل   وإقحامي مخيساً يف مخيس

وبرفقة رفيق دربه مخيس أقبل ، ويف كابل األجماد نزل ، ويف خلدن أعّد واستعّد، ويف املعسكرات اخلاصة أكمـل، وهنـاك كـان امللتقـى 

  .. األول 

، وهناك شعر شهيدنا بالتيه والضـياع ، فنفسـه ...أكمل إعداده اخلاص حتى ميم وجهه قاصداً مسقط رأسه سوريا ألمر أشغله  وما أن

وما هي سوى أشـهر حتـى حـزم .. األبية تأنف ان تعيش الذلة واملهانة التي يسقيها الطاغوت النصريي ألبناء التوحيد هناك كل يوم 

  ... عىل بركة الله  احلقائب ، وودع األحبة ، ومىض

، ولسان حال الغريب فـيهم  ..بني أُولئك الشعث الغرب الفارين بدينهم من لظى اجلاهلية وهليبها املستعر .. وبني مرابع األُخوة الصادقة 

  ...يردد 

  ونحن قوم ال توسط عندنا      لنا الصدر دون العاملني أو القرب

  حلسناء مل يغله املهرهتون علينا يف املعايل نفوسنا   ومن خطب ا

ورسعان ما وقع عليه اخليار ليكون ضـمن الطـاقم التـدريبي ملعسـكر .. حّط رحاله ثانية يف قندهار العز والفخار والرشيعة والقرآن  

خـذ عليـه كـل وفيام معسكر التدريب آ..الفاروق ، وكان ذاك اخليار نِعم اخليار فقد أبىل بالًء حسناً يف إعداد الليوث املهاجرة إىل رهبا 

ومـا .. يعدون العدة لالنقضاض عىل أبراج غرورهـا " أمريكا الصنم " يشء كان عشاق املجد هناك يف عاصمة املكر واخلبث يف األرض 
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، وهوت تلك ..هي سوى أيام عىل إمتام اإلعداد حتى اصطدموا بطائراهتم بتلك الشوامخ التي حتارب الله ورسوله واملؤمنني يف األرض 

  .. وغدت قاعاً صفصفا األبراج 

  ) 102: هود (﴿ وََكَذِلَك أَْخُذ َربَِّك ِإَذا أََخَذ الُْقَرى َوِهَي َظاِلَمٌة ِإنَّ أَْخَذُه أَِليٌم َشِديٌد ﴾  

 وهناك يف إحدى املعسكرات الرسية تابع معهم.. وما هي إال ساعات عىل تلك الغزوة حتى مجع أبو الرباء إخوانه ، وطار هبم إىل كابل 

  .. فبعد طول تضحيات ودماء وأشالء سقطت كابل بأيدي زمر الردة .. اإلعداد الذي طال حتى قبل السقوط بساعات 

  وكم خربوا مسجداً عامراً    وكم رشبوا جهرًة  مسكرا

 شـاهي كـوت ، ومـن وأمام الواقع املؤمل املحزن مل جيد أبو الرباء سوى االنحياز مع الركب املتبقي إىل خوست ليواصل منها إىل روايس

  .. هناك تابع رحلة الغربة إىل بريمل 

ذا " الكنافـة " خادماً إلخوانه ، وغالباً ما يصنع هلم احللوى الشـامية : كان رمحه الله كام حدثين األخ أسامة احلموي  -:صفاته وأخالقه 

يـز بطـابع الشـدة أثنـاء تدريبـه العسـكري شخصية قوية ، رجل يغلب عليه الطابع العسكري ، حريصاً عىل أمـوال املسـلمني ، يتم

  ..." إلخوانه

ويف خضم تلك األهوال التي رافقت ذاك الركب املبارك الذي ختىل عنه اجلميع ، وخذله الكثـري إال قلـة مـن عاملقـة أفغانسـتان نـودَي 

تلك الثلـة املتبقيـة بـني الـروايس  بالنفري إىل شاهي كوت ، بعد أن ترامى إىل مسامع أُسود الرشى تقدم جحافل الصلبان لإلطباق عىل

  .. الشاخمة كشموخ نفوسهم 

﴿ الَِّذيَن اْسَتَجاُبواْ ِللِّه َوالرَُّسـوِل ِمـن َبْعـِد َمـا .. وعىل بركة الله انطلق أبوالرباء مع املوكب الذي حيمل آالمه وجراحه ولسان حاله يردد 

  ) 172: آل عمران (اتََّقواْ أَْجٌر َعِظيٌم ﴾ أََصاَهبُُم الَْقْرُح ِللَِّذيَن أَْحَسُنواْ ِمْنُهْم وَ 

وبعد طول مسري حّط شهيدنا رحاله بني الشوامخ العوايل ، ورسعان ما بدأ اإلعداد للملحمة اخلالدة التي أنشبت أظفارها بعد الوصول 

ق حجر عىل أخيه إال واشتىك ، وتساقطت ومل يب... بقليل ، وتقابل الزحفان ، وراحت السامء مُتطر األرض بوابل محمها التي تزن األطنان 

وهناك ذاق أبنـاء .. ، وصمد الليوث صموداً قلام جيود الزمان مبثله ..أوراق الشجر ، وراحت حتيك حكايتها ، وتقص عىل الركبان قصتها 

، وعرف الطاغوت األمرييك ..اجلاهلية األمريكية طعم املوت الزؤوم ، وجتندل غرورهم مرصوعاً عىل أيدي رجال وهبوا أنفسهم لبارئهم 

  ... أن لإلسالم جنداً يذودون عن محاه 

  وأنا ابن َمن يف بدر رد مجوعهم      عرضاً وذلل عزة الصلبان

وبني تلك السفوح متت البيعة بني العزيز اجلبار صـاحب العطـاء، والعبـد الفقـري أيب الـرباء الـذي نسـأل اللـه أن يكـون قـد ُزّف إىل 

  ...، وبقَي اجلسد هناك شاهداً تناوشه سباع الغاب وطيور السامء ..ي طاملا تغىن بذكر حماسنها معشوقته احلوراء الت

  قد كنت طوداً شاخماً ومحى   أرَّخت كيف يضمك القرب
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  ورحلت يف الشهر الذي رجوت

  بالل املغريب

.. وينقيضـ احلـول وتتبعـه األيـام ... م والقـرآن ولطاملا رددها لسانك شهادة يـا رّب يف شـهر الصـيا.. لطاملا حدثتك نفسك هبا يا بالل 

وبعد طول انتظار وحمن واصطبار جيود هبا العزيز اجلبـار ، ويف الشـهر الـذي طاملـا رجـوت .... وطيف األماين ما زال يداعب خميلتك 

  ....ودعوت 

لـه بـه ولقد أحسن ال... بالل واسمه عبد العزيز بوزالف ، ولد يف املغرب وفوق مرابعها منا وحبا 

فشـّب ... إذ حال بينه وبني ولوج تلك  املستنقعات اآلسنة التي تسـمى باملـدارس احلكوميـة 

  ...بعيداً عن تلك الروائح الكرهية صايف القلب سليم الفطرة 

سارت عجالت قطار الزمان مرسعة ، وكرب الصغري وجال ببرصه مينة ويرسة فلم ير غري اسبانيا  

فحزم حقائبه وشد رحاله .. رير الذي يغلف أرجاء املجتمع املغريب كمخرج له من ذاك الواقع امل

وبني حوارهيا وأزقتها ومعاملها التي تذكر املرء مبجد آبائه املؤثل راح وغدا باحثاً عـن ... إىل مهوى أفئدة الكثري من أبناء املغرب العريب 

  ...فرصة عمل ، وبعد طول بحٍث حتقق له ما أراد 

م الدنيا حتى ساقته خطاه إىل ثلة من مجاعة التبليغ ، وعىل أيدي تلك العصبة الطيبة أبرص التائه الغريب النـور وانشغل يف مجع حطا 

واستجاب القلب الشارد لتلك الدعوة الربانية ، وغدا بالل بالًال آخر وقد اكتىس ثوب اإلميان وكلله تاج الوقار، وارتقى سلم ... الرباين 

ومـع تلـك الصـور اخلالـدة املرشـفة " .. اجلهـاد " جمه وبزغ فجره ، واعتىل رويداً رويداً ذروة سنام هذا الدين اهلداية والرشاد ، وعال ن

  ... وقدجعلت طائرات أبناء التوحيد معاقل الصليب  كأمس الدابر ترضم صدر العاشق الوهلان للهجرة واجلهاد 

  ن خواروكانوا هبا أُسداً فلام غزوهتم       غدوا بقراً ُعوناً هل

  رأوا منكم ما ال يرى بختنرص      وما ال يراه مصدع وقدار

  ...ومل متض سوى أيام حتى حزم حقائبه وشد رحاله إىل مهوى األفئدة وقرة األعني أفغانستان ليطفئ هليب ذاك الشوق العارم 

إنـه ... تى فـوجئ بـذاك املشـهد الفريـد وبعد مسرية عناء حّط الفارس املهاجر رحاله فوق ثرى قندهار وما أن وطئت قدماه سوقها ح

مشهد تاجر من جتار الدماء ارتىض لنفسه أن يكون حذاًء قذراً يف أقدام أبناء الصـليب األمـرييك وقـد ... مشهد مل يعتد عليه من قبل 

" بيـق رشع اللـه يف األرض ويف تلك اللحظات نطق لسان بالل املتعطش لتط... عاله حبل املشنقة جزاًء وفاقا ملا اقرتفته يداه اآلمثتان 

  " .. ألول مرة يف حيايت أرى رجًال معلقاً وقد أقيم عليه حّد الله إنه مشهد ال ميكن للمرء أن ينساه أبد الدهر 

ومىض بالل مودعاً وقد رسـم احلـزن عـىل حميـاه .. وما هي سوى أيام عىل ذاك املشهد الرائع حتى فقدت املدينة العتيدة مفاتيح عزهتا 

  ...ذاك األىس  ولسان حاله يردد معامل 
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  مل يبق من بدين جزٌء علمت به     إال وقد حله جزء من احلزن

  ... وبني روايس شاهي كوت ألقى املهاجر الغريب بعصا تسياره ، ومل يطل بقاؤه طويًال فقد نادى املنادي للرحيل إىل مناطق القبائل 

علم العسكري ينهل من معينها الصايف فأعّد واستعّد االستعداد الالزم ملقارعة علوج وهناك بدأ شهيدنا مشواره ، فانكّب عىل ينابيع ال

  ...الصليب وزمر الردة وأحالف النفاق 

ترصمت األيام مرسعة ، وبدأ تشكيل املجموعات القتالية ، وانتدب بالل ليكون مع العصـب التـي أنـيط هبـا بنـاء اخلاليـا اجلهاديـة 

  ...ربوع جالل آباد  وإذكاء روح القتال هناك حول

... وعىل اجنحة الشوق طارت قلوب املحبني وطيف األمل يداعب خميلتهم مبقارعة علوج الصليب وأذنـاهبم زمـر الـردة والنيـل مـنهم  

  ...وبعد رحلة مضنية حّط الركب رحله ، وبدأ بالل مشواره بالعمل اإلداري وبقي عىل حاله تلك خادماً إلخوانه قرابة السنة 

صواماً قواماً تالياً لكتاب الله ، صاحب مرح مجيل حمبوبـاً مـن : " كان رمحه الله كام حدثين األخ أبو سلمة النجدي  -: وأخالقه صفاته 

وأضـاف .... وقد امجع كل رفقاء دربه أن سيقتل شهيداً وذلك ملا عاينوه منـه .. قبل اجلميع وخاصة األنصار ، عاشقاً لعلوم املتفجرات 

كان رمحه الله يطلب الشهادة بصدق ويلح عىل الله  بأن تكون يف رمضان القرآن ، وكانت يف رمضـان كـام  -:نويب قائًال األخ غزوان اجل

  ..."متىن ورغب 

وبعد ما يزيد عن السنة قضاها يف املراكز اخللفية ، اشتاقت نفسه لدخان املعامع وطعـن الرمـاح ، ورسعـان مـا حـزم حقائبـه والتحـق 

  .. هادة مبواكب عشاق الش

وهناك شارك اخوانه جهادهم املبارك ومّن الله عليه بعدة عمليات ناجحة ، ومل يكتف بتلك الغدوات وتلك الروحات بل سمت به مهتـه 

  ...وأتقن علم املتفجرات ولطاملا جهز ألبناء االستشهاد العبوات واأللغام وكأن لسان حاله يردد 

  نطقت فإين اجلوزاءأنا صخرة الوادي إذا ما زومحت      وإذا 

وعن طريـق بـائعي ... وفيام هو منشغٌال بأعباء اهلجرة  وتكاليف اجلهاد كانت عيون لصوص الليل حتيص عليه أنفاسه وترقب خطواته 

دينهم بثمن بخس ، وصل اخلرب إىل علوج  الصليب الذين رسعان ما أقبلوا بجحافلهم شاقني صمت الليل البهيم ، وأحاطوا بتلك البقعة 

  .. ملسو هيلع هللا ىلصلتي ضمت بني جنباهتا املنزل الذي يتحصن فيه غرباء آخر الزمان من ورثة حممد ا

    غريب قد نّد صحبه وقد         أقبل األعداء واحلولك الليل

وأمام إرصار الغطارفة عىل القتال بدأت احلرب تعزف أحلاهنا، وتصافحت البيض وثبت رهبان الليل ، وبعـد ملحمـٍة داميـة أبـىل فيهـا 

ومىضـ ... ان الله أكرب بالًء قلام جيود الزمان مبثله ، أقبلت رصاصات الغدر الصليبي ومحلت عىل أكفها روح ذاك الرضغام املغـريب فرس

  ....بالل إىل ربه يف الشهر املبارك مرفوع الرأس ناصع اجلبني ، وزف إىل احلوراء التي طاملا متىن عناقها إن شاء الله  

  منتىض      وينكر يف بعض املواطن مغمداوما كنت إال السيف يعرف 
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  أسد باكستان

  أبو تراب الباكستاين

  ... حقيقة ال أملك يا أبا تراب ما أفتتح به سريتك الدامية ، سوى ما جادت به قرحية الشيخ عطية الله يوم أن جاءه الناعي 

  وذاك أبو ترٍب مثال مواثق   من الدين قد شدت عليها األصابع

 4طيبة معرش              رزانة كهل حنكته املعامعدماثة أخالق و 

 

وكبقيـة الكثـري مـن ... أبو تراب ولد يف البنجاب ، وفوق سهوهلا صبا وحبا ، وبني أزقتها املزدمحة راح وغدا ، ويف مدارسها تعلم وارتقـى 

اب يف ريعـان الشـباب ، ورسعـان مـا التحـق أبناء باكستان الغيارى عىل دينهم ، املتشوقني لنـزال ملـة الكفـر اهلندوسـية نفـر أبـو تـر 

مبعسكرات املجاهدين الرابضة هناك فوق روايس كشمري  ،وما أن أكمل إعداده حتى التحق بثغور كشمري ، فشـارك اآلسـاد فـوق تلـك 

  ... الروايس قتاهلم لعباد البقر اجلامثني عىل صدر الشعب املسلم املكلوم يف تلك البقاع املغتصبة ، ولسان حاله يردد

  وما كنت أرىض بالدناءة خطة          ويل بني أطراف األسنة مقدم

  وما ألفت ظل اهلوينا رصميتي      وكيف وحداها من السيف أرصم

وفيام رياح اجلهاد متيس به وتصبح ، كان أبو تراب عىل موعد مع الرحيل إىل مواطن العـز والفخـار ، حيـث 

وبـني تلـك املرابـع الطيبـة ، وجـد ...  لو ذاك الكيان املوحد ربه رشيعة القرآن تسود جمتمع أفغانستان وتع

شهيدنا ضالته املتمثلة بأبناء اهلجرة واجلهاد من أحفاد عدنان وقحطـان ، ومـا لبـث أن حلـق هبـم ، مشـاركاً 

  ... إياهم غدواهتم وروحاهتم هناك حول ثغور كابل 

  ليث تطري له القلوب خمافة     من بني مههمة له وزئري

مود هناك حتت ظل اخلنادق األبية كان رشف اللقاء األول يل هبذا القادم ، الذي رسعان ما ُعني أمرياً للمركز الذي أُشاركه فيه رباطه املحو 

 ...  

ويف تلك املرابع التي تتغشاها مالئكة السامء تقدم العدو الشاميل نحو مواقع جند الرمحن ، ورسعان مـا جـاء األمـر أليب تـراب برضـورة 

وتقدم أمامنا كاألسـد اهلصـور ، " البيكا " التحرك لتمشيط املنطقة ، وما أن وصل النداء ، وطرق مسامعه حتى امتشق سالحه الرشاش 

وما أن تعمقنا قليًال حتى فتحت نريان رشايش عىل ما أعتقده أنه عدو يف األمام ، وهناك يف تلك اللحظات احلرجة ، بدأ صـوت أيب تـراب 

  ..." تريد ان تقتلين يا أبا عبيدة ها .. ا أبا عبيدة تريد أن تقتلين ها ُكف ي" يتعاىل 

                                                 
  من مرثية الشيخ عطية الله الليبي يف الشهيد وإخوانه  4
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وبقيت أحداث تلك الواقعة عالقة  يف ذهين ولسـنني ، وكلـام .. انتهت تلك الغدوة وعدنا بسالم فرحني مستبرشين باندحار العدو الشاميل 

  " تريد أن تقتلين يا أبا عبيدة ها " رأيته داعبته مردداً 

  ت تلك السنون وأهلها     وتنغصت من بعدهم أفراحيثم انقض

ويف يوم مبارك من أيام هذه األمـة املاجـدة ، أفـاق أبـو ... توالت األيام مرسعة ، وشهيدنا عىل حاله مرابطاً جماهداً حمتسباً ، خادماً إلخوانه 

تـراب وإذ باملـذياع يصـدح بخـرب تلـك الطـائرات ، أفاق أبو .. تراب عىل صوت املذياع ، وقد تعالت صيحات الله أكرب يف كل األرجاء 

  ... وعىل وقع ترانيم ذاك اخلرب السعيد ضجت ثغور أبناء التوحيد بالتهليل والتكبري .. وارتطامها بأبراج حماربة الله ورسوله يف األرض 

لالنقضـاض عـىل معاقـل ليـوث اإلسـالم وهناك يف الطرف الثاين من هذه املعمورة ، كان أساطني املكر اإلبلييس جمتمعني يعـدون العـدة 

  .. املرابطني حول ثغور خراسان األبية 

وبعد مثانية وعرشين يوماً من املكر واجلمع الصليبي الغاشم ، أنشبت احلرب أظفارها ، واستعر أوارهـا ، ورسعـان مـا انـربى أبـو تـراب 

  .. وصحبه للذود عن ال إله إال الله 

  يفقؤون الطرف نقرا أسود احلرب وراد املنايا    رماة

وبعد مخسني يوماً من الصرب واملصابرة ، والبذل والعطاء سـقط كيـان اإلمـارة اإلسـالمية ، ومل جتـد عصـب التوحيـد سـوى الرحيـل إىل 

  ..مضارب القبائل البشتونية 

بعة شؤون بعض أبناء التوحيـد األسـارى يف وهناك يف مدينة بنو الباكستانية ملحته قادما أليب زبيدة ، وقد َعهَد إليه القائد أبو زبيدة مبتا 

  ... أيدي جتار الدماء ، هناك يف جالل آباد بعد أن سلمه مبلغاً كبرياً من املال 

  مهاب إذا أنت أبرصته    فتحسبه من أسود الرشى

  جييب إذا ما دعاه الرصيخ      مهام يلبي إذا ما دعا

األيـام مرسـعة ، وبعـد طـول غيـاب عـن سـاحات القتـل والقتـال ، عـاد الفتـى ومىض األسد الباكستاين يف طريقه الالحب ، وتوالـت 

  ... وهناك فوق قمة من قمم املجد كان اللقاء بعد سنتني من الفراق ... الباكستاين إىل هوايته املفضلة يف سفك دماء الكفار 

حمباً للمواعظ ولطاملا ألح عّيل أن أُسدي له النصائح مع أنـه  تالياً لكتاب الله ، متقناً لعلوم التجويد ،: " كان رمحه الله : صفاته وأخالقه 

وكان رمحه الله ذا رأي راجـح ، وعقليـة عسـكرية فـذة ، .. األقدم هجرًة واألكرث خدمًة لدين الله ، وما أحسب ذلك إال تواضعاً وأدبا منه 

عطيـة اللـه ذا مهـة ومثـابرة ، صـاحب خلـق رفيـع ، وكان كام وصفه الشيخ .. بشوش الوجه طيب القلب واسع الصدر متقبًال للنصيحة 

  .. " وبشاشة وجه وحسن معارشة 

قتحم هبـم وما أن وطأت قدماه تلك القمم الشاخمة حتى ُعني نائباً ألمري املركز، وبني تلك املرابع ، قاد األسد اهلامم املجموعات القتالية ، وا 

  .... فسه ساحات املنايا ، وجهز للعمليات وخطط هلا ، ونفذها بن

  قد كنت تغزو الروم خري جماهد   ويدوس منك عىل احلصون جواد
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  ...طوت األيام بعضها بعضا ، وبدأت تلوح يف األفق عالمات الرحيل عن هذه الفانية ، واقرتب موعد احلق 

ة لينام ليلته األخرية يف أحد املراكز ففي يوم مبارك من أيامه ، وفيام هو قائٌم عىل الرتتيب إلحدى العمليات اجلهادية ساقته حافلة الشهاد

التي تستخدم كمنطلق للعمليات التي تسـتهدف حـافالت الصـليب األمـرييك ، ففـي تلـك الليلـة املشـهودة ، شـاء اللـه هلـذا األسـد 

وعـىل وجـه الرسـعة  وهنـا.. الباكستاين أن ينىس سالحه يف املعقل الذي زاره ، وبعد أن أتم عمله ، وابتعد عن املركز ، حتى تذكر السالح 

وما أن وصل املركز حتى كـان .." كيف يستطيع اإلنسان أن يعيش بعزة من غري سالح " عاد أبو تراب إىل املركز ليأخذ سالحه وهو يردد 

 –د اهلـدف الوقت قد فاته ، ومل يكن مبقدوره السفر ، فعزم عىل البيات ، ليتحقق أمر الله وقدره فيه ،  فبعد أن تأكد محاة الصليب من وجو 

، انطلقت صواريخ مكرهم باجتاه ذاك املعقـل ، ومـا هـي سـوى حلظـات حتـى غـدا ذاك املركـز  -الشيخ أيب عبد الرمحن املهاجر وصحبه 

وعىل وقع ترانيم دوي تلك الصواريخ الغادرة فاضت روح أسد باكستان ، وألقـى جـواد املجـد فارسـه ، ونعـت .. كساحة حرب رضوس 

  .. ّق للعيون التي عرفت ذاك الطود اخلالد أن تذرف دموع احلزن عىل فراقه الرجولة أخاها ، وحُ 

  قد كنت حتمل قلباً غري مهتضم    مركبًا يف نصاب غري خوار

  مثل السنان تيضء الليل صورته   جلد املريرة حر وابن أحرار
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  الداعية

  أبو جعفر املغريب

؟ وكـم مـن مكـذب جاحـد بـاحلق ..؟  وكم من ضاٍل اهتدى عىل وقع ترانيم دعوتك .. يديك كم من شارد يا ترى عرف طريق احلق عىل

  ؟ ..تنسم عبري اإلسالم ، وشذا اإلميان ، عىل وقع نربات صوتك العذب ، وأنت تصدح بحقيقة ال إله إال الله حممد رسول الله 

رهيا وأزقتهـا راح وغـدا ، أبو جعفر واسمه عامر العزيزي ، ولد يف الدار البيضاء ، وبني حوا

لَُه ليتابع دراسته يف  إحـدى جامعـات املغـرب ، ويف مدارسها نال من العلوم الدنيوية ما أهَّ

طالباً عىل مقاعدها الدراسية ، متخصصاً بعلوم الرتمجة ، وبعـد بضـِع سـنوات قضـاها بـني 

م من العـيش الرغيـد ، أروقة اجلامعة ، خترج شهيدنا متقناً لعلوم اللغة اإلسبانية  وعىل الرغ

الذي غلف مشوار حياته ، إال أنه ران ببرصه شطر بالد اإلسبان ، كبقيـة الكثـري مـن أبنـاء 

املغرب طمعاً يف العمل يف تلك الديار التـي كانـت يومـاً تتفـيء 

  .. ظالل التوحيد 

أعد عامر نفسه ، ومجـع حوائجـه ، وودع األهـل واخلـالن ، وعـىل 

حل من األوطان ، قاصداً بالد االنحـالل بركة الله سارت خطا الرا

  .. والكفران 

وهناك بني حارات املدنية الزائفة حّط املسافر َرحله ، ورسعان ما التحق بوظيفة من وظائف الدنيا ، أشغل فيها نفسه ، ووقته الضـائع 

  ..لعيل القدير هلذا الشارد اهلداية والرشاد وراح يتمرغ يف وحل جاهلية اسبانيا ، إىل أن جاء اليوم املوعود الذي شاء فيه ا.. هباًء 

فقـد راح رفيـق دربـه الضـال .. ففي يوم مبارك من أيامه ، وعىل مائدة من موائد اجلاهلية دار احلوار بينه وبني رفيـق درب اجلاهليـة  

لـه جـذوة الغـرية عـىل ديـن اللـه ، يشتم اإلسالم ، ويتهكم عىل املسلمني بقوله البذيء ، وهنا قامت قامئة أيب جعفر ، واشتعلت يف دواخ

  ... وراح يدافع عن اإلسالم وينافح دونه 

هـل أنـا حقـاً : " وهناك يف غرفته خال بنفسه قلـيًال وراح ُيسـائل نفسـه قـائًال .. وما لبث أن ترك ذاك الضال ، وميم وجهه قاصداً منزله 

ومن حلظته تلك قـرر الشـارد أن يضـع حـداً لسـنني التيـه ! " ؟..يف ؟ وكيف أكون مسلامً ، وأنا غري ملتزم بتعاليم الدين احلن...مسلم 

  ...والضياع ، ويقبل عىل الله ، وقد جترد من أردان اجلاهلية ، ولسان حاله يردد 

  لنئ عشت بالعصيان دهراً ومل أكن    ألرجع عن ذنب إىل الله من قرب

  ليق بالربفقد كنت للغفران منه مؤمال                 لعلمي أن العفو أ
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وما أن تذوق العائد إىل ربه حالة اإلميان ، حتى انكب عىل طلب العلم الرشعي ، ينهل من معينه الصايف ، وما هي سوى أيام حتى غدا 

 ملسو هيلع هللا ىلصولـه ابن املغرب داعياً إىل الله ، مبلغاً عن رسوله ، ولطاملا غرب قدميه صائًال جائًال بني مساجد اسبانيا ، ومراكزها الدعوية متمثًال ق

، ولكم من النفوس التائهة الضائعة عرفت الطريق املوصل إىل )..ألن هيدي الله بك رجًال واحداً خٌري لك من أن يكون لك محر النعم   (

ومن بني تلك النفوس التي عرفت عىل يديه الطريق اىل الله ، زوجه اإلسبانية التي رسعان ما ارتبط هبا لتكـون .. الله بدعوته املباركة 

  ..يام بعد زوجه املخلصة ، التي أنجبت له ثالثة من األوالد ، وشاركته املسرية الصعبة يف أرض اهلجرة واجلهاد ف

، " أفغانستان " ة عليه جّل وقته ، كانت تلوح يف األفق أمارات اهلجرة واجلهاد إىل أرض الرباط واالستشهاد وفيام تكاليف الدعوة آخذ

  ...ه إىل تلك املرابع ، التي يعرب فيها أزيز الرصاص وحده عن عزة هذا الدين ومنعة املسلمني ويرس الله والتقى مبن أخذ بيد

  من  اقتىض بسوى اهلندي حاجته       أجاب كل سؤال عن هل بلم

يعـرب ،  وفوق بحور من الشوق ملالقاة الغرباء بدينهم ، سارت خطا املهاجر اجلديد ، وبعد طول سفر حّط رحله بـني األحبـة مـن أبنـاء

  .. ورسعان ما التحق مبعسكرات التدريب فأعّد واستعّد ، وصال وجال مع الرفقة الطيبة بني ربوع الرشيعة والقرآن 

وما هي سوى بضعة أشهر عىل هجرته ، حتى حزم حوائجه ، وميم وجهه شطر اسبانيا ألمر أشغله يف تلك البالد، وطمعاً يف القيـام بعمـل 

  .... املغتصبة جهادي فوق تلك الروايب  

وهناك يف اسبانيا الصليب ، بدأ مشواره ، وراح يعد العدة مع رفقاء اجلهاد لرضب أهداف عبدة الصـلبان ، ومل ميـض كثـري وقـت حتـى 

فىش رسهم ، وعلمت به أجهزة االستخبارات اإلسبانية ، التي ما لبثت أن ألقت القبض عىل معظم أفراد اخللية اجلهادية ، وتـزامن ذلـك 

  .. غزويت اخلري نيويورك وواشنطن املباركتني مع 

 وهنا وأمام الواقع املرير الذي سار إليه امر ابن املغرب املهاجر ، فّر شهيدنا بصحبة رفيق دربه األخ بـالل املغـريب وقصـدا معـاً ايـران

وما أن وطئ أبو جعفر ثرى قنـدهار حتـى "  أفغانستان " الروافض ، ومن هناك تابع املهاجران رحلتهام وميام شطر دار الرشيعة والقرآن 

  ... بدت املدينة حزينة عىل نفسها وقد أوشكت أن يغتصب مفاتيح جمدها الغزاة القادمني من بعيد 

أيام قليلة رحلت ، وإذ باملدينة تسقط بأيدي أحالف الردة وجماميع الصليب ، وعىل وقع ترانيم ذاك السقوط رحل شهيدنا مـع العصـب 

  ..م وجهه قاصداً مضارب القبائل األفغانية األبية املتبقية ، ومي

  قوٌم إذا دارت رحى اهليجا غدوا    أُسد الكتائب والوغى واملزدحم

فقد كان مع أول ثلـة تغـزو الـروم بعـد .. وبني الروايس الشاخمة املطلة عىل الروايب  املغتصبة ، بدأ ابن الدار البيضاء مشواره الالحب 

ومل يقترص دوره عـىل العمـل العسـكري بـل تعـداه إىل العمـل اإلداري واسـتلم مسـؤولية إحـدى ... غانستان االنحياز املحزن من أف

القطاعات العسكرية كمدير إداري ، وأبىل بالًء طيباً يف خدمة إخوانه ، والسهر عىل قضاء حاجاهتم ، ومل ميض كثري وقـت عـىل تسـلمه 

طاقم اإلعالمي ، وهناك بني أروقة العمل اإلعالمي بـرزت مواهبـه يف فـن الرتمجـة ، العمل اإلداري حتى انتدبه األمري ليكون ضمن ال
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وقام برتمجة العديد من األعامل ، وما هي سوى أشهر عىل تسلمه العمل اإلعالمي ، حتـى أوكـل إليـه األمـري العـام مسـؤولية إحـدى 

  ... جاهدين القطاعات العسكرية ، وذاق الصليب عىل يديه ويدي إخوانه زفرات غضب امل

  ليث تطري له القلوب خمافة         من بني مههمة له وزئري

كان رمحه الله رسيع الفيئة إذا ما غضب ، كريم النفس واليد ، خادماً إلخوانه ، مرتمجاً مـن الطـراز األول ، ذا عقليـة : صفاته وأخالق 

  .. "نرية وذكاء حاد ، تشعر فيه احلرقة عىل هذا الدين العظيم 

األيام مرسعة بشهيدنا ، وبعد طول رباط يف جبهات القتال ، تم انتدابه ليكـون نائبـاً ملسـؤول العمـل اخلـارجي ، ومـا ذاك إال  توالت

  ... لعقليته الفذة وحسن تدبريه وسعة أُفقه الرحب 

ة نعـيم اجلاهليـة الصـليبية سـعرياً وبني أروقة العمل اخلارجي بدأ مشواره اجلديد ، مدرباً لآلساد القادمة من بعيد إلعداد العدة إلحال

  ... يلتهب بعباده 

... ، وبعد طول عطاء متميز ، وكثري تضحيات وبالء ، أذن العيل القدير هلذا الفارس الغريب أن يلحق بركب الشهداء الكرام ....وهكذا 

يف معقل من معاقل التوحيد الرسية ، كان  ففي يوم حزين من أيام هذه الفانية ، وفيام شهيدنا مصاحباً أمريه مهندس العمل اخلارجي ،

، فبعد أن تأكدت عيون الردة من وجود اهلدف املرجو  ملسو هيلع هللا ىلصأزالم اخليانة حييكون مؤامرهتم الغادرة التي أودت بحياة ثلة من ورثة حممد 

وما هـي سـوى دقـائق عـىل  يف معقله ، أوعزت تلك األلسنة اخلائنة إىل أرباهبا برضورة قصف املعقل الذي يوجد فيه الرأس املطلوب ،

  . تلقي الصليب اخلرب، حتى كانت شهب أبناء الروم متطر ابا جعفر وإخوانه بوابل حقدها حمولًة ذاك املعقل إىل تراب فوق تراب

  ...وهناك بني أكوام  الرتاب ، نعت الشجاعة أخاها ، وترجل فارس الدار البيضاء عن فرسه ، وُحّق لنا أن نردد يف وداعه 

  فتى الفتيان سلم للردى             وأسلمه جريانه واألقاربأحقاً 

  بكته سيوف اهلند ملء جفوهنا     وسمر العوايل والعتاق الشوازب
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  خوشعيل تزف اىل العلياء سيدها

   مولوي جل مانور وزيري

نيا األحياء ، ومن بني تلك القلة ، كان شهيدنا جـل قلة هي تلك النامذج احلية، التي ترتجم كلامهتا اىل أفعال وحركات، يف عامل البرش ود

  ...مانور الذي تعلم العلم ليعمل ، ال ليجمع حوايش ومتوناً يصففها بني ثنايا صدره ليقتات هبا 

كمـل جل مانور ابن مادان خان ، ولد يف رزمك ، وفوق رباها رىب ، ويف خوشعيل نشأ وترعرع ، ويف مدرستها الدينية درس ، ومـا أن أ   

املرحلة األوىل ، حتى التحق مبدرسة ممتـاز العلـوم ،  التـي انطلـق 

منها ليتابع بعد سنني مشواره الدرايس يف مدرسة ضـياء العلـوم ، 

وبعد سنوات قضاها بني أروقتها ترامـى اىل مسـامعه خـرب تلـك 

املالحم اخلالدة ، التـي يسـطر أحرفهـا أبنـاء التوحيـد فـوق ذرى 

فسه البقاء بني أروقـة املـدارس ، وإخوانـه أفغانستان ، فلم تطق ن

يبذلون املهـج واألرواح رغبـًة فـيام عنـد اللـه ، وطمعـاً يف النرصـ 

  . والتمكني هلذا الدين 

حزم ابن وزيرستان حوائجه ، وودع مدرسته وطالهبا ، ومىض متوكًال عىل اللـه ، وبعـد طـول ترحـال حـط الرحـال يف كابـل اإلميـان ، 

  .. وط القتال ، فشارك األفذاذ جهادهم ورباطهم ورسعان ما التحق بخط

  أما الثغور فإن دون مرامها     ليثاً أشم الساعدين غضنفرا

ترصمت األيام مرسعًة لتحط بشهيدنا عىل أعتاب احلادي عرش من سبتمرب ، ففي صـباح ذاك اليـوم املبـارك ، أفـاق جـل مـانور عـىل 

  ... رش موحداً مبعامل الصليب حمولًة ذاك املجد املزعوم اىل هليب يستعر بعشاقه صيحات الله أكرب وقد ارتطمت طائرات التسعة ع

  نزل احلريق هبا فشتت شملها    فغدت عراصاً وهي قبل رصوح

  وعال الدخان عىل البيوت سحائبا    برق املهالك بينهن ملوح

" ت مجوع الشـيطان تزحـف قاصـدة غـزو دار اإلسـالم ومل ميض كثري وقت عىل تلك املاحقة ، التي حلّت بعقر دار الصليب ، حتى بدأ 

، وهنا وما أن بدأت احلمم الكافرة تنهال عىل معاقل املوحدين ، حتى هّب شهيدنا وقـد رشع سـيفه ، وراح يـذود عـن دار " افغانستان 

اىل قنـدهار ليتـابع مـن  وبعد طول تضحيات ، وكثري عطاء سقطت كابل وعالها الصليب ، وانحاز شهيدنا... الرشيعة ومقر التوحيد 

  ... هناك مشوار العودة اىل مسقط الرأس وزير ستان، ولسان حاله يردد 

  مل يبق من بدين جزء علمت به      إال   وقد  حلّه   جزء   من احلَزنِ 

  كان اللحاق به أوىل وأحسن يل       من أن أعيش سقيم الروح والبدنِ 
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العلم مشواره يف طلب العلم الرشعي ، ومل َحيُل طلبه للعلوم الرشعية وخدمـة األخيـار مـن  وبني روايس اآلباء واألجداد ، أكمل طالب

  ...أبناء يعرب املهاجرين اىل الله بدينهم ، وبني هوايته يف القتل والقتال ونزال أبناء الصليب الغازين الديار 

  أسد احلروب إذا الفوارس يف الوغى        هزوا القواضب والقنا اخلطارا

آمراً باملعروف ناهيـاً عـن املنكـر ، ذا سـعي حثيـث : " كان رمحه الله كام حدثين رفيق دربه سيف الرمحن خوشعيل : صفاته وأخالقه 

لتطبيق أحكام الرشيعة الغراء ، فقد قىض عىل جتارة املخدرات وبيعها يف حملته ، ومنع الغوغاء من مشاهدة التلفاز ، ومنـع الرمايـة 

وكان رمحه الله شجاعاً مقداماً ، حمباً لطلب العلم الرشعي ، معلًام األطفال تعاليم ديـنهم ، ... يف حملته من غري سبب باألسلحة النارية 

رج حريصاً عىل إنشاء جيل رباين متعلم حمباً للجهاد ، كل من عرفه أحبه ، ذا عقلية راجحة وذكاء حاد ، حمباً جلامعة التبليغ ، ولطاملا خ

  ..." س هذا الدين معهم مبلغاً النا

، وبعـد ....وهكـذا . توالت األيام مرسعَةً◌ وهو عىل حاله ، ما بني طالب علم بني أروقة املدارس ، وغاٍز بـني روايب اخلـري أفغانسـتان

ففي يوم مبارك مـن أيامـه الطيبـة ، وبعـد كثـري نـزال مـع ورثـة .. طول انتظار اقرتب موعد اللقاء مع رب األرض ومليك السامء 

مة الكذاب ، وقد مّن الله علية بغنيمة زكية طيبة ، أقبلت طـائرات التثليـث النرصـاين حيفهـا غرورهـا ، وراحـت متطـر أبنـاء مسيل

التوحيد بنرياهنا واحرتقت السيارة التي كان قد غنمها ، ونجا شـهيدنا بقـدر اللـه مـن تلـك الصـواريخ ، ليواجـه جمـاميع اإلنـزال 

ومتـت البيعـة ورسعـان مـا غـدا جـل مـانور  ... تلك املجاميع احلاقدة ، فاضت الـروح اىل بارئهـا  وهناك وبعد إثخان يف.. الصليبي 

  ... أحدوثة خوشعيل املفضلة التي ال متل 

  وما كنت أدري ما فواضل كفه    عىل الناس حتى غيبته الصوافح
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  عتيبة تودع فارسها

  ابن حراثة امليك

بت عشائرك ، وكم هي الدماء الزكية التي بذهلا أبناؤك ، وكم هي الثامر الزكية التي ما تـزال تزخـر هبـا آه يا عتيبة كم من الشهداء أنج

  .....أشجارك 

.. ولد ابن حراثة واسمه عبدالله بن سلامن القثامي العتيبي يف مكة املكرمة ، وفوق ثراها املبارك منا وحبا ، ومن زمزمها رشب ، وارتوى 

ويف مدارسها درس ،وما أن أكمل دراسته حتى التحق بصفوف القوات املسلحة جندياً يف اجلـيش السـلويل ، .. غدا ويف حرمها راح ، و 

وبعد مثانية أشهر من خدمته يف اجليش عافاه الله من ذلك وتم فصله بنـاًء .. وُعني يف الفرقة العسكرية املرابطة هناك حول ربوع تبوك 

عبداللـه وعىل الرغم من وجود .. عىل رغبته 

يف أطهر بقعة وأرشف منـزل إال أن التزامـه 

جاء متأخراً ، وكان هلذا التأخر أثٌر بـنٌي عـىل 

  خريكم يف اجلاهلية  (.. تكوين شخصيته 

   )..خريكم يف اإلسالم إذا فقهوا 

الله فيه اهلدايـة والرشـاد هلـذا  أدبرت الليايل واأليام مرسعة ، وجاء اليوم املوعـود الـذي كتـب 

التائه ، وكان ذاك عىل يدي شقيقه الذي ساقه الله إليه لينتشله من ذاك التيه والضياع ، وُيوِدُعُه أول طريق العـودة إىل اللـه الفارس 

 ..  

َا َخيَْىش اللََّه ِمْن ِعَبـاِدِه الُْعلََمـاء ِإنَّ..أكب ابن حراثة بعد أن عرف الطريق عىل طلب العلم هناك يف ساحات احلرم امليك  َه َعِزيـٌز  ﴿ ِإمنَّ اللّـَ

وراح حيفظ من كتاب الله ما يرسه له العيل القدير، وحفظ بعد طول حفظ ومراجعة مخسة عرش جزءاً ، وكان ذاك )  28: فاطر (َغُفوٌر ﴾ 

  ..قبل حلاقه بكواكب املجاهدين 

ورسعـان .. ن القيام عند احلجر األسود تتابعت األيام مرسعة وراح جيول يف خاطره أن جيمع بني طلب العلم وبني ما هو أحب إىل الله م 

، ورسعان ما فقه القلـب  )قيام ساعة يف الصف للقتال يف سبيل الله خري من قيام ستني سنة  (  ملسو هيلع هللا ىلصما داعب خميلته قول النبي األكرم 

  .. املفعم بحالوة اإلميان ونفر الليث امليك من خمدره وحّط رحاله بادئ ذي بدء يف أرض كشمري 

وقـد رشعـوا أسـنتهم وانتضـوا  ملسو هيلع هللا ىلصاستعّد مع األسود املهاجرة ، وكله أمل أن يصل إىل روايس الشيشان حيث ورثة حممـد وهناك أعّد و 

  ... رماحهم 

  صناديد و لكن الصناديد دوهنم      صامصم صيد أي صيد صامصم

  هم الناس خري الناس والناس عنهم          تفّر اذا كروا جلزر احلالقم
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  يف مغافر      وبيض وهم يف األنس حتت العامئم هم اجلن إن أبرصهتم

  اذا ركبوا مستلثمني فإهنم           من اجلن أمىض والليوث الرضاغم

  اذا محلوا يف القوم قلت صواعق     من اجلو خرت بالسيوف الصوارم

  مقاديم إال يف اآلثام فإهنم                   إىل هفوات اإلثم غري مقادم

  

نَّـاُهْم ِيف اْألَْرِض أََقـاُموا .. ري تنامى إىل مسامعه خرب اإلمارة اإلسـالمية وتطبيقهـا لرشـيعة الـرمحن وبني روايس كشم كَّ ِذيَن ِإن مَّ ﴿ الّـَ

َالَة َوآَتُوا الزََّكاَة َوأََمُروا ِبالَْمْعُروِف َوَهنَْوا َعِن الُْمنَكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة اْألُُموِر ﴾    ) 41: احلج (الصَّ

وبعد ان استشار ، واستخار   2000ميض كثري وقت حتى حزم حقائبه وميم وجهه نحو قرة العني أفغانستان وكان ذاك يف صيف عام ومل 

وبدأ مسريه إىل كابل حيث خطوط القتال هنـاك يف كابـل تنتظـر األبطـال ، وبـني غبـار .. قرر املهاجر الغريب البقاء يف عرين األُسود 

  ... ن اللقاء األول يل بهاخلنادق وأزيز الرصاص كا

   ...وهناك وجد ابن حراثة روحه بعد ذاك الرتحال ، فملك اخلط عليه روحه ووجدانه ال يفارق اخلط ، وال يفارقه وكأن لسان حاله يردد 

  أأطرح املجد عن كتفي وأطلبه   واترك الغيث يف غمدي وأنتجع

  لوجعواملرشفية ما زالت مرشفة         دواء كل كريم أو هي ا

وغالباً ما كـان يؤمنـا .. ووصل إىل اجلزء السابع والعرشين .. ويف تلك املرابع التي تتغشاها مالئكة السامء تابع حفظ الكتاب الكريم 

  ..يف الصالة فقد حباه الله صوتاً ندياً جملجال 

جمانبـاً للجـدال داعيـاً .. صـموتاً قليـل الكـالم " : كان رمحه الله  -:حدثين رفيق دربه األخ محود الطائفي عنه قائًال  -:صفاته وأخالقه 

حافظاً لكتاب الله جمتهداً يف مراجعته حتى انه كـان يقـرأ يف اليـوم .. للتوحيد زاهداً ورعاً وقافاً عند حدود الله ، ال حيمل ماًال يف جيبه 

وأضاف لقـد كـان البشـتون يسـمونه ويل اللـه ..وم الواحد اثين عرش جزءاً ، كثري القيام حتى انه كان يقوم الليل كله صامئاً كثري الص

  ..  " لكرثة عبادته 

وفيام كان شهيدنا صائًال جائًال بني خطوط الشهادة ، كان أبناء عدنان وورثة قحطان يتسابقون للنيل من ورثة الروم هناك يف معقلهـم  

  ...غري حق ويرس الله ونالت األيدي املتوضئة من ذاك الشيطان املتجرب ب" .. أمريكا " 

  هوت رشفاهتا العليا وشاهت   وجوه القوم من سود وزرق

  أسوُء رسيرٍة وخباُل قلب          ولؤم غريزة وفساد عرق

ومل ميض سوى بضـعة أسـابيع عـىل تلـك املاحقـة .. وأمام تلك الفاجعة التي حلت بأبناء الصليب ، بدأ الروم بحشد جحافلهم الغادرة  

وقلوب عشاق احلور ال يعرف الوهن إليهـا طريقـا .. ألرض بنريان شهبها ، ومادت األرض من حتت األقدام  حتى راحت السامء مُتطر ا

، ورسعـان مـا .. وانربى أُسود الرمحن يذودون عن رشيعته مبهجهم ، وشاركهم ابـن حراثـة هـذا اجلهـد اجلبـار .. وال اجلزع إليها سبيال 
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الذي بدأ يرسم معامل الفجر اجلديـد هلـذه األُمـة التائهـة ، وسـقطت كابـل وتشـتت اجلمـع تدخلت اخليانة بثقلها لتقيض عىل ذاك احللم 

  .. املبارك وعال منابرها عبدة الصلبان 

  وسل كابل لو تنبيك عن رشف    وعن عز بكم بيعت مكارمه

ود الطائفي الـذي شـارك شـهيدنا ويف خضم تلك األحداث املهولة انحاز ابن حراثة مع عصبة من أبناء اهلجرة كام حدثين بذلك األخ مح

، ويف طريق االنسحاب ُقتل عدد من املنحازين وأُصـيب عـدد آخـر، وعـرب اجلبـال الـوعرة وملـدة ثالثـة أيـام ... مسرية اآلالم والعرق 

  .. ملسو هيلع هللا ىلصمد متواصلة من امليش املضين ، وقد قّل املعني ، واحلولك ليل أفغانستان الذي غّص باخليانة واملتاجرين بأحفاد حم

بعد تلك املعاناة استطاع الركب الثاليث الوصول إىل رسويب ، وهناك ساق الله إليهم رجًال حليـف ديـن ومـروءة ونخـوة، وأّرص الرجـل 

املوحد عىل بقائهم عنده خمافًة عليهم ، ورسعان ما سـقطت كابـل وازداد األمـر سـوءاً عـىل الغربـاء بـدينهم ينـامون الليـل يف املنـزل ، 

  ... بني الروايس الشاخمة ، وعىل هذه احلال استمر األمر ثالثة أشهر ويقضون النهار 

وهنـاك .. وبعد طول انتظار توجه الركب إىل كونر ليحّط رحله بني األنصار ، ومل يطل البقاء فقد عزم ابن حراثة عىل السفر إىل باجـاور 

  ..  ملسو هيلع هللا ىلصانكب ابن عتبة عىل طلب العلم والنهل من معني حممد 

وبعـد .. رسعة ليجد شهيدنا نفسه ، وقد حزم حقائبه وشّد مئزره ، وأبحر بقارب الغربة قاصداً مضارب القبائل البشـتونية ولّت األيام م

رحلة شاقة رىس قارب املحنة يف ميناء الغرباء ، وعادت احلياة ترسي يف عـروق الركـب الـثاليث ، واجتمـع الشـمل بعـد أن ظـن أن ال 

  ... تالقيا

  تني بعدما   يظنان كل الظن أن ال تالقياوقد جيمع الله الشتي

، ورسعان ما بـدأ العـد التنـازيل لواقعـة شـنكاي املشـهورة التـي .. وهناك يف معسكرات غرباء آخر الزمان أعّد ابن التوحيد واستعّد 

  ... شهدت رحيله 

رأى أبو عمر املغـريب حافلـًة فيهـا أربعـة "  -: حدثين األخ محود الطائفي عن رؤيا رأها األخ أبو عمر املغريب قبل رحيل ابن حراثة قائالً 

ومـا .. عرش امرأة من أحسن النساء وأمجلهن ، وأمام باب احلافلة كانت امرأة منهن واقفة فسأهلا ما بالك فقالت أنا منتظرة ابن حراثـة 

ومـن العجيـب أن الـذين " الـزواج  لعلك ُتقتل قبـل" أن سمع ابن حراثة الرؤيا حتى عرضها عىل بعض املؤولني الذي عربها له بقوله 

بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً فطوىب للغربـاء  (.. ُقتلوا يف شنكاي يقارب عددهم أربعة عرش غريباً من غرباء آخر الزمان رمحهم الله 

(  
أماكنهم املعدة مسـبقاً أعد أبو الليث الليبي فرسان الوغى ، وعىل بساط الشوق طار هبم ، وما هي سوى ساعات حتى حّط الليوث يف 

 والتحمـت الصـفوف وزأر أحفـاد حممـد فقبل بزوغ فجر ذاك اليوم محل اآلساد عىل فرائسهم.. وراحوا ينتظرون األمر الذي مل يطل .. 

  .... ملسو هيلع هللا ىلص
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 وفاضـت الـروح إىل بارئهـا ، وُزّف إىل العـروس RPGوهناك فوق قمة شنكاي انتهت مسرية سيد اآلجام بعد مـا نالـت منـه قذيفـة 

ِذيَن : املنتظرة التي رآها  له أبو عمر املغريب ، ونسأل الله له أن يكون مع ممن قال الله فيهم  ﴿  َوَمن ُيِطِع اللَّه َوالرَُّسوَل َفأُْولَـئَِك َمـَع الّـَ

اِحلنَِي َوَحُسَن أُ  َهَداء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ َن النَِّبيِّنَي َوالصِّ  ) 69: النساء (ولَـئَِك َرِفيقاً ﴾ أَْنَعَم اللُّه َعلَْيِهم مِّ

  قد كنت من قوم يطول فخارهم    فكأهنم بني العباد نياف

  وثبوا إىل اإلسالم وثبة فارس     يف كفه صمصامه الرعاف
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  شهيد الغربة

  أبو حازم السوري

الناس يف غفلـٍة سـاهون ، .. مطمئنون ، وهم عىل اللظى يتلوون  الناس نامئون... وهكذا حال غرباء آخر الزمان الناس يف واد وهم يف واد 

  ... وهذا حال شهداء آخر الزمان وهكذا كان حال شهيدنا .. وهم من اآلخرة وجلون 

، وفوق ثرى دمشق املبارك منا وحبـا ، ومل يكـن يشء مييـزه عـن أقرانـه سـوى  1979أبو حازم واسمه حممد بنغيل ، ولد يف دمشق يف عام 

، وهنـاك يف كليتهـا أكمـل ...وما أن أكمل مرحلته الدراسية الثانوية حتى ميم وجهه نحو الشامل حيث مدينة حلـب الشـهباء ..ه تفوق

  .. تعليمه الدرايس ، وختصص يف علم االقتصاد 

ر جلسـة مـن جلسـات ولّت األيام والليايل مرسعة ، وبعد مشوار التيه يف الدنيا ساق الله إليه أحد الصـاحلني الـذي دعـاه إىل حضـو 

وحتت ظالل تلك اجللسة هبت عليه نسائم اهلداية والرشاد ، ورسعـان مـا تـرك كـل .. اإلميان التي ينظمها أبناء التوحيد يف تلك الديار 

  ... يشء يذكره باملايض الكريه ، وأقبل عىل الله بثوب جديد ، ولسان حاله يردد 

  س كثري ذنوهباأيا رب أدعوك العشية خملصاً      لتعفو عن نف

ومل ميض كثري وقت عىل عودته امليمونة إىل الله حتى بدأ أعوان الشيطان بنسج خيوط مكرهم للحيلولة بينه وبني الفضيلة التي يتـنعم 

  ...ورسعان ما جيء بتقارير املخابرات الكاذبة لردعه عن طريق احلق املبني ... هبا ورده ثانية إىل حظائر البهائم التي يتمرغون هبا 

 وأمام تلك املؤامرات الدنيئة مل جيد شهيدنا سوى الرضوخ ، فرتك الكثري مما أنعم الله عليه به ، وهام يف الدنيا عىل وجهه حريان أسـفا 

 ...  

﴿  َيا وعىل الرغم مما حّل به إال أن صوت احلق ما زال يرتدد صداه يف أُذنيه ، وصوت اإلميان ما زال يداعب وجدانه ، وقول العيل القدير 

َا الَِّذيَن آَمُنواْ َما لَُكْم ِإَذا ِقيَل لَُكُم انِفُرواْ ِيف َسِبيِل اللِّه اثَّاَقلُْتْم إىل األَْرِض أََرِضيُتم  ْنَيا ِيف أَهيُّ ْنَيا ِمَن اآلِخرَِة َفَما َمَتاُع اْحلََياِة الـدُّ ِباْحلََياِة الدُّ

  .. زال يؤرق أجفانه  ما)  38: التوبة (اآلِخرَِة ِإالَّ َقِليٌل ﴾  

وبعد بضعة أشهر قضاها يف التيه الثاين ساقته خطاه إىل أحد املساجد ، وهناك حتت ظل ذاك املسجد سمع اخلطيب وهو يصدع بآيـات 

بسبب تسلط طاغية نصريي هالك  ملسو هيلع هللا ىلصتلك اآليات التي غابت كثرياً عن مسامع ورثة حممد .. اجلهاد ، وحيض الناس عىل االستشهاد 

وهناك ذرفت عيون أيب حازم حال سامعه لتلك الكلامت التي دغـدغت عواطفـه ، وأثـارت . حافظ األسد سوده الله يف نار جهنم ُعرف ب

وبعد طول تـردد .. وعىل عجل تقدم من اخلطيب وطلب منه ان يساعده للوصول إىل ميادين اجلهاد ومراتع األبطال .. الغرية يف وجدانه 

  . مساعدته يف الوصول إىل املبتغى املنشود  وسؤال وافق خطيب املسجد عىل

  ... اعد ابن دمشق حقائبه ، وحزم أمتعته ، وودع أحبابه وداعاً ال لقاء بعده يف هذه الفانية ومىض متوكًال عىل ربه، ولسان حاله يردد 

  ألذ من املدام اخلندريس    وأحىل من معاطاة الكؤوس
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  سًا يف مخيسمعاطاة الصفائح والعوايل     وإقحامي مخي

وبني نجود قندهار رىس قارب املهاجر الغريب ، ورسعان ما قصد معسكر الفاروق فأعّد فيه واستعّد ،وما أن أكمل إعـداده حتـى ميـم 

واْ َوَصـاِبرُ  ِذيَن آَمُنـواْ اْصـِربُ َا الّـَ اْ َوَراِبُطـواْ و وجهه شطر كابل حيث ثغور املسلمني هناك تنتظر من يرابط عليها ، وحيمي محاها ﴿ َيا أَهيُّ

  ) 200: آل عمران (َواتَُّقواْ اللَّه لََعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ ﴾ 

وما هي سوى أيام عىل وطئه ثرى كابل حتى كان املذياع يذيع خرب قسم العامل فسطاطني فسطاط إميان وتوحيد وفسـطاط كفـر ونفـاق 

وإحالـة تلـك املعـامل " أمريكا " ن هناك يف مملكة إبليس يف األرض ومل يكن ذاك اخلرب سوى ارتطام ليوث التوحيد مبعامل الصلبا.. وردة 

  .. البارزة إىل هباء منثور

  زلزل جنود الروم واهدم ملكهم    يف عزة العايل فنعم اهلادم

  دعوناكم واحلرب ترنو ملحٌة     إلينا بأحلاظ النسور القشاعم

  اهمتراقب فينا غارة عربية         تطيل عليها الروم عض األب

وبعـد طـول حشـد بـدأت .. وهنا وعىل وقع تلك القاصمة التي أحلها الله بالروم بدأت جحافل رشهم بالتوجه إىل أفغانسـتان لغزوهـا 

ولكـن .. السامء متطر األرض بوابل شهبها وانربى أبناء العقيدة املاجدة للدفاع عن احلمى ، وشـارك شـهيدنا إخوانـه جهـادهم املبـارك 

وانحاز ابن دمشـق إىل ...  واخليانة غدت اكرب وجتار الدماء باعوا كل يشء ، وسقطت كابل وعال منابرها الصليب  املؤامرة بدت أعظم

  ..خوست ومنها تابع مشوار غربته ، وحّط الرحال يف شاهي كوت التي غادرها ميمًام شطر القبائل البشتونية األبية 

  .. وره سوى الرحيل إىل باكستان للعالج ، ولكن عاد وبال جدوى وهناك هجم عليه شبح املرض ، وأقعده ، ومل يكن مبقد

  .. وشاء الله وعىل يدي غريب من غرباء آخر الزمان ان يشفى الليث اهلامم بعد حجامة مباركة من يد كريم 

هادية وبث الروح يف أوصـال وما أن متاثل عاشق الشهادة للشفاء حتى انتدبه إخوانه للتوجه إىل جالل آباد للمساعدة يف بناء اخلاليا اجل

  .. الطلبة والنيل من أعداء امللة والدين 

  . وعىل بركة الله سار الركب املبارك الذي حّط رحاله يف املواقع املعدة مسبقاً بعد طول سفر 

اً عاماً للمنطقة املرشـف وهناك بني نجود تلك البالد أتقن أبو يارس البشتونية ، ورسعان ما غدا أمرياً للرتصد عىل أحالف الرش ، ثم أمري

  .. عليها 

  أيا أسداً يف جسمه روح ضيغم   وكم أسٍد أرواحهن كالب

وهناك شارك إخوانه جهادهم املبارك ، وكان من أشهر عملياته مشاركته اآلساد يف إعداد العبوة الناسفة التي مزقـت مسـؤول أمنيـات 

  . جالل آباد املدعو عجب شاه 

حاد الذكاء ، خفيف الظل حسـن األخـالق ، : " ه الله كام حدثين ابن عمه األخ الشهيد أبو رواحة السوري كان رمح -: صفاته وأخالقه 

  " ..     إمسحها هباحلية " ال يعرف الغضب إليه سبيال ، حليامً صبوراً وكان غالباً ما يصلح بني إخوانه ويقول باللهجة الشامية 
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لقاء الله، وهنا توجه إىل أمريه ، وطلب منه اإلذن بالقيام بعملية استشـهادية ، وبعـد طـول وبني تلك الربوع اشتاقت نفسه األبية إىل 

ورشع برتصد عىل اهلـدف .. وعىل وجه الرسعة بدأ عاشق الشهادة بإعداد سيارة اخللود الرسمدي .. تفكر أذن األمري له مبا رغب ، ومتىن 

خضم ترصده عىل نقاط العدو ملحه أحد أفراد الردة وشك يف أمره ، ومل ميهلـه بـاقي  ففي.. املنشود ولكن الله أراد له شهادة من نوع آخر 

... وأىّن ملن ترىب عىل آيات القتل والقتال والعزة واإلقدام ان يعطي الدنية يف دينـه .. األفراد فقد قاموا بحصاره ، وطالبوه بتسليم نفسه 

  ؟ 

سوى مسدس وقنبلة ، وأمام إرصار الغريب بدينه عىل القتال استل مرتـد قاذفـه  ويف تلك األوقات العصيبة مل يكن بحوزة ابن الورى

RPG  ورمى به ذاك املوحد الذي خّر رصيعاً عىل وجهه ، ومىض إىل ربه يشكو ظلم الردة ومحاة الصليب ...  

  باعوا النفوس له بيع السامح بأن      تبقى منعمة أرواحهم بعدُ 
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  ر الرجالورحلت يا فخ

  أبواحلسن الصومايل

باع احلياة ومىض إىل ربه فرحاً مبوعود الله مستبرشاً ، اشرتى الباقي بالفاين ومل يلتفت للوراء، ما غـرّه طيـب احليـاة ورغـدها بـل سـام 

  ...  للسامء مغردا مبحرا 

حيد ، وترفع بالسيف واحلسام اهلـوان عـن أبو احلسن واسمه ابراهيم من تلك القلة التي أقبلت من أرض الصومال تذود عن محى التو 

ولد شهيدنا يف أرض الغربة هناك يف كينيا بعيداً عن مسقط رأسه وفوق سهوهلا منا ، وحبا ، ويف مدارسها تعلم وارتقـى، ... أُمة اإلسالم 

نـذ نعومـة أظفـاره عـىل حـب وحيث أنه ينتمي ألُرسة كرمية حمافظة ملتزمة فقد ناء بنفسه عن الغوص يف ننت اجلاهلية اآلسـن وشـّب م

  .اإلسالم وأهله وبغض الكفر وزمره وأشياعه 

  .  ويف سن مبكرة نفر شهيدنا إىل أرض آبائه وأجداده للذود عن محاها بعد أن غزاها أحفاد الروم وأراب الصليب

  ليث اذا زار الليث اهلزبر له       مل حيسب الليث إال ثعلبا ضبعا

رك املهاجر العائد مجوع املوحدين جهادهم ورباطهم ، وبعد مالحم خالدة ذاق فيها الصليب وأذنابه طعـم وهناك فوق روايب  األجداد شا

  ... املوت الزؤام ، وضعت احلرب أوزارها، وفرت علوج النصارى إىل أوطاهنا حتدث الناس هناك عن عزة اإلسالم ومنعة املسلمني 

يا التي مل يطل بقاؤه فيها طويًال ، فقـد حـزم حوائجـه ، وميـم وجهـه هـذه املـرة شـطر ومع فرار العلوج عاد الليث إىل مرابع اهلجرة كين

وهناك يف تلك املرابع التي تتغشـاها مالئكـة السـامء رأيتـه ، وقـد انتدبـه إخوانـه ليكـون أمـرياً إلحـدى .. أفغانستان العز والفخار 

  ..املجموعـــــــــــات القتاليـــــــــــة التـــــــــــي رشفـــــــــــين اللـــــــــــه بـــــــــــأن انتمـــــــــــي إليهـــــــــــا 

يز الرصاص وغبار اخلنادق ، وجد شهيدنا روحه مع أُولئك األفذاذ الذين جتردوا من كل يشء، من ذواهتم، من حظوظ أنفسـهم، وبني أز 

  ... من رغباهتم ، مغربٌة رؤوسهم حافية أقدامهم إذا رأيتهم ذكرت الله عز وجل 

  يف الليل رهبان وعند قتاهلم       لعدوهم من أشجع الشجعان

  ... ل ُجّل وقته بني مرابع تلك امليادين املباركة ، فقد عشق اخلطوط وعشقته أمىض ابن الصوما

صاحب مزاح ودعابة، كثري اخلدمة إلخوانه، ال يعـرف الغضـب إىل : " كان رمحه الله كام حدثين األخ أسامة الكيين   -:صفاته وأخالقه 

ذا تواضع عجيب وهكذا هي حـال الشـهداء .. وال يقل يف قلبه غبناً  قلبه سبيال، وقد رأيته كذلك أدب رفيع وحياء جّم ، ال حيمل حقداً 

 "....  

توالت األيام مرسعة وعىل صيحات التكبري طرق خرب غزوة التسعة عرش موحداً مسامع شهيدنا الذي طـار فرحـاً وقـد استبرشـ هبـذا 

  ... الفتح املبني 

  وقد حموا معامل الضالل      إذ أخلصوا لله يف األعامل
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وبعد بضعة أسابيع من اجلمـع .. تلك القاصمة املهولة التي حلت بديار الصليب ، أقبلت جحافل قيرص وأحاطت بذرى خراسان  وأمام

  ... الغاشم دقت طبول احلرب ، وتصافحت الصوارم ، وانربى ابن الصومال مع ليوث الوغى للذود عن محى كابل 

ها بخيانة ورثة النفاق لريحل أبواحلسن عىل إثر تلك اخليانة وذاك السـقوط وبعد طول تضحيات جسام سلمت املدينة العتيدة مفاتيح

  .. املروع إىل خوست التي تابع منها مشوار غربته ، وألقى بثقله بني روايس شاهي كوت ، ومن ثّم تابع مشواره إىل بريمل 

له اركبي ، ورسعان ما لبى الغريب املهاجر اهلـاتف ، ومل ميض كثري وقت عىل حلوله ضيفاً عىل أهايل بريمل حتى نادى املنادي يا خيل ال

  ... ومىض مع الصحب الكرام إىل روايس شاهي كوت ثانية 

  ركبوا الدياجي والرسوج أهلة         وهم بدور واألسنة أنجم

  وكأن إمياض السيوف بوارق    وعجاج خيلهم سحاب مظلم

بني أبناء التوحيد وأبناء التثليث الذين دارت عليهم الدوائر وذاقـوا كـأس الذلـة وهناك بني تلك الروايس األبية كانت امللحمة اخلالدة 

واهلوان بعد ذاك النرص املزيف املوهوم يف كابل، وبني الصخور العتيدة ترجل أبواحلسن عن صهوة جواده ، ونعى التواضع أخاه ، وُحـّق 

ومبثل هؤالء تقام األُمم وحتيا املبـادئ وتنترصـ " عبد الله عزام رمحه الله وكام قال اإلمام ... للمقل أن تذرف العربات عىل الراحل اجللل 

  .."  العقائد 
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  تتارستان جتود بأول شهداءها

  حكيم الترتستاين

... شارد الغريـب فبعد سين الغواية والضياع التي غلفت واقع هذا ال..لقد أىب الله إال أن يرينا آية من آياته البينات يف اهلداية والرشاد 

يف معقل من معاقل الكفـر واإلحلـاد التـي أعـدت لرتبيـة ! وأين يا ترى كان ذاك ؟.. تفيء حكيم ظالل اإلسالم ، وتنسم أريج اإلميان 

  ...جيل محاية الصليب وتثبيت أركان عرشه 

وفـوق روايب ... خطبـوط الـرويس القيرصـي حكيم ولد يف ترتستان أو ما عرف سابقاً ببالد البلغار  قبل أن جيثم عىل صـدر أبنائهـا األ 

ووهاد ترتستان احلزينة عىل ماضيها التليد حبا وصبا، ويف مدارسها َتطلَّع اىل دنيا الناس ، وكبقيت أبناء ترتستان عاش حكيم منسلخاً 

  .عن دين آبائه وأجداده حتفه اجلاهلية من كل جانب

لناصع يوم كان الروس يدفعون اجلزية عن يٍد وهم صاغرون للمسلمني البلغار ، وِلـام ومع تعاقب السنني نَيس األحفاد تاريخ األجداد ا  

  ...يزيد عن مئتني عام 

وهنا التحق شهيدنا باجليش الرويس جمرباً ومل يـدر يف خلـده أن تلـك .. ترصمت األيام مرسعة ورسعان ما جتاوز الثامنة عرش من عمره 

  ... ون منها االنطالق إىل ذرى املجد خراسان البوابة الصليبية التي وجلها قرساً سيك

وما هـي سـوى أيـام عـىل ذاك السـنا ... دارت عجالت قطار الزمان مرسعة ، وبدت بوارق اهلداية يلوح سناها باألفق الداجي املظلم 

آبائه وأجداده ، وخلـع ثـوب  فقد دعاه بعض رفقاء اخلري والسداد للعودة إىل دين... حتى جادت ُسحب الرمحة اإلهلية عليه بوابل خريها 

وهنا وقف حكيم حائراً وامجاً ال حيري جواباً وتالعبت به رياح الـرتدد، وبعـد طـول فكـر اسـتقرت ... اجلاهلية والتربأ من قيمها الزائفة 

مة الصـليب الـرويس السكينة يف قلبه اهلائج ، وغدا حكيم بثوب جديد قد زانه اإلميان وعاله هباء اإلسالم ، وبعد أن قىض سنتني يف خد

تنسم شذا احلرية وأريج الفكاك واخلالص ورسعان ما ساقته خطاه ليلتقي بشيخه أيب عبدالله الترتي الذي تتلمذ عـىل كتـب .. جمرباً 

  ...وأرشطة اإلمام الشيخ عبدالله عزام رمحه الله 

مع مجاعته الناشئة اهلجـرة إىل دار اإلسـالم أفغانسـتان  وأمام عفن اجلاهلية املننت الذي غلف أجواء املجتمع الترتستاين ، قرر عبدالله

  ..حيث ينبوع العزة ومعني الكرامة ومزارع الرشيعة 

  قوض خيامك عن أرض هتان به          وجانب الذل إن الذل جيتنب

  وارحل إذا كان يف األوطان منقصة    فاملندل الرطب يف أوطانه حطب

وبعد رحلة الفيايف والقفـار ألقـى شـهيدنا بعصـا تسـياره فـوق ... اك سارت خطاه املبعرثة حزم حكيم متاعه ، وفوق بحور من األشو 

  ...ومن هناك تابع مسرية األشواك قاصداً أفغانستان .. روايس طاجيكستان 

  ... ، وبعد ذاك الرتحال املضين حّط الغريب القادم من بعيد رحاله يف أفغانستان .... واخرياً 
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ري أىب الله إال أن ميحص هذا املهاجر وميتحنه فأوذي يف سبيل اللـه وتطـاول عليـه َمـن تطـاول، صـرب واحتسـب وهناك فوق روايب  اخل

  ...ولسان احلال يردد 

  وإذا بليت بنكبة فاصربهلا      َمن ذا رأيت مسلامً ال ينكب

  . د هذا الليث ان ينكرسوبعد تلك الغصص التي جترعها ، وبعد تلك الدواهي التي أملت به أذن أرحم الرامحني لقي

وما أن تنسم حكيم عبري احلرية حتى التحق بإخوانه املهاجرين من أبناء يعرب، ورسعان ما شّد رحاله إىل معسكر الفاروق الذي أعـّد 

مـع  فيه واستعّد ، وما أن أهنى ذاك اإلعداد حتى أقفل عائداً إىل كابل ، وقبل أن يلجها بعدة ساعات كـان أسـود الرشـى عـىل موعـد

متزيق كربياء الصنم املتهاوي أمريكا وغدت رموزه حكايات تروى وصوراً حتفظ يف ذاكرة املتاحف التارخيية لالتعـاظ والعـربة ﴿ ِإنَّ 

ُْوِيل األَْبَصاِر ﴾ ًة ألَّ   ) 13: آل عمران (ِيف َذِلَك لَِعْربَ

ورهـا وقـد امتطـو صـهوات جيـادهم منتظـرين سـاعة وصل الفارس املرابط كابل ورسعان ما التحق بأسود الوغى املرابطني حول ثغ

  ...الصفر لالنقضاض عىل معاقل الردة واخليانة 

  جياد تعجز األرسان عنها     وفرسان تضيق هبا الديار

وبعد أن ُمرغت كرامة التثليث بالوحل والرتاب وأحاط به الذل من كل صوب وحدب ، أقبل بجموعه والغرور يقطر مـن جنباهتـا ، ومل 

وى عدة أسابيع عىل احلشد الغاشم حتى عصفت احلرب واضطرم أوارها وانربى أبناء الله أكرب بسيوفهم القاطعة يـذودون عـن متض س

  ... حياض كابل وشاركهم شهيدنا هذا الفخر املؤثل 

، وانحاز حكيم وبعد تضحيات جسام ، وشالالت دماء من األطهار تدفقت ، سقط عرين التوحيد بأيدي مجوع الردة وعصابات النفاق 

مع بقية إخوانه إىل خوست جمرباً ، ومل يطل بقاؤه بني جنباهتا طويًال فقد انتدبه االمري ليكون ضمن الطالئـع الربانيـة التـي أنـيط هبـا 

 ..، وصوله جاء متأخراً فقد آذنت شمسها باألفول ورسعان ما اغتصبت مفـاتيح رشفهـا ...التحرك إىل قندهار للذود عن حياضها ولكن 

  ...وهنا رحل حكيم عائداً ولكن هذه املرة إىل روايس شاهي كوت العتيدة ، ومن هناك تابع مسريته املؤملة إىل مناطق القبائل األبية 

ذا شجاعة وإقدام ، وقدرة عىل إدارة األمور بشكل جيـد ، : " كان رمحه الله كام حدثين بذلك األخ أبوذر الترتستاين  -:صفاته وأخالقه 

  . "سكرية فذة، حمباً للرياضة البدنية وعقلية ع

تعاقبت األيام والليايل مرسعة عىل شهيدنا ، وهو هناك بني األنصار مرابطاً وحمتسباً غصص الطريق التي تنهش جسده النحيل يف هـذا 

  ... الطريق الطويل الوعر 

فحزم أمتعته مع اثنني من رفقاء دربه ومىضـ .. الترتي وبعد عدة أشهر قضاها بني ظهرايّن القبائل ، قرر ان يلتحق بأمريه أيب عبدالله 

وفيام احلافلة تشق درهبا الطويل كانت نقطة التفتيش بانتظارهم هناك يف مدينـة كوهـات ... متوكًال عىل مواله يف حافلة اخللود األبدية 

وإذا بالوجوه غري الوجوه التي اعتادوا رؤيتهـا أوقف سائق السيارة املحرك وتقدم جنود الردة للتأكد من هوية الركاب .... الباكستانية 

ومبكرهم وغدرهم حاولوا استدراجهم ، ولكن األسود املهاجرة تفطنـت لألمـر ، ومـا هـي ... واأللسن غري األلسن التي طاملا خاطبتهم .. 
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روح إىل بارئهـا، وعبقـت وهناك َنَدَب املجد فارسه ونعى السيف أخاه وفاضـت الـ... سوى حلظات حتى عال  دوي صوت االنفجارات 

رائحة املسك، ونعته الوجوه املتوضئة التي أقبلت من كل حدب وصوب والعربات تنهال من مقلها وهي تتنسـم شـذا الطيـب، الـذي 

  .فاح وغمر تلك البقعة الطاهرة التي شهدت رحيله 

  قد كنت ذا ورٍع حقاً وكنت عىل      التقوى الصحيحة ال غشاو وال دخال 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
        

96 

 

  وترجل مهندس العمل اخلارجي

  محزة الربيع املرصي

... محزة الربيع اسم غرسه التاريخ بأحرف من نور يف صفحاته القليلة ، التي ال حتوي بني طياهتا سوى األفذاذ واألفذاذ فقط من البرش

نغص عليهم مجيل أيامهم ، فللـه در ذاك الـرحم الـذي فلطاملا قذف ذاك االسم املاجد الرعب يف قلوب أعداءه،  ولطاملا أسهد أجفاهنم ، و 

  ...أنجب أمثاله 

محزة الربيع واسمه مصباح ولد يف الفيوم ، ألرسة غنية ميسورة احلال ، وفوق ثرى تلك املدينة الوادعة ربا ، ويف مدارسها تلقى علومـه 

ربه وأهله ، القاطنني يف دويلة الكويت ، طمعاً يف صـلة الـرحم ، األولية ، وبني الفينة واألخرى كان الفتى اليافع يرتدد بالزيارة عىل أقا

  .... وما يلبث أن يقفل عائداً إىل مسقط رأسه ليتابع مشواره الدرايس 

وعىل الرغم من الرتف الذي جلل حياته اليوميـة ، إال أن حفـظ اللـه لـه حـال 

  .... اه بينه وبني التمرغ يف أوحال اجلاهلية ، ككثري من أصحاب املال واجل

عرف الربيع الطريق إىل بيوت الله منذ نعومـة أظفـاره ، وكبقيـة الكثـري مـن 

أبناء الدعوة اإلسالمية انشغل بعبـادة األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر ، 

  والدعوة إىل الله، فشّب عىل حب اخلري وأهله ،

  . وبغض الرش وأعوانه  

، ورسعان ما تفجر بركان الغضب اإلسالمي فوق ذرى اهلندوكوش ، وعرب نـداءات احلـق  وهكذا توالت األيام مرسعة عىل الفتى اليافع

التي انطلقت من األفواه املتوضئة ، وعىل رأسها علم اجلهاد الراحل الشيخ عبد الله عزام رمحه الله وصل النداء ، وطرق مسامع الفتى 

آنذاك السابعة عرش ربيعاً، وعىل بركة الله سـار قاصـداً شـّم الـروايس ،  اليافع الذي رسعان ما لبى، وأقبل عىل الله ، ومل يكن يتجاوز

  " .. أفغانستان " وساح املنايا 

  كتائب من كل القبائل أقبلت    لفرض جهاد ما لتاركه عذر

أن التحـق بصـفوف وبني مرابع بيشاور ، حّط الوافد اجلديد رحله ، ورسعان ما التحق مبعسكر الفارق ، فأعّد فيه واستعّد ، وما لبـث 

  .مجاعة اجلهاد املرصية ، ليتابع بعد ذاك االنضامم مشواره اإلعدادي العسكري منه و الرشعي 

وملا أن كان القتل والقتال ، من شيم أبناء التوحيد فقد شد شهيدنا رحله ونزل ضـيفاً عـىل املـرابطني هنـاك حـول ثغـور جـالل آبـاد ،  

عليه أن كان من تلك العصبة التي شاركت يف فتح جـالل آبـاد ، وختليصـها مـن زمـرة اإلحلـاد فشاركهم رباطهم وجهادهم ، ومّن الله 

  ... الشيوعي 

 الشهيد القائد برفقة أمريه الشيخ أمين الظواهري 
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ة ترصمت األيام مرسعة ، وغدا الربيع أحد أركان اجلهاز األمين جلامعة اجلهاد ، وبني أروقة اجلهاز برزت مواهبه الفذة ، وبرع أميا براعـ

  . اهلجرة واجلهاد من رشهم الغاشم  يف اقتفاء أثر اجلواسيس وختليص أبناء

  ... ومل ميض كثري وقت عىل انخراطه يف صفوف اجلهاز األمين حتى تم انتدابه ، ليكون أحد أذرعِة اجلناح العسكري اخلارجي 

  ليث براثنه الرماح وإهنا    بحناجر األعداء طراًّ تعبث

يانة والردة احلكومة الباكستانية ، ورسعان ما بدأت املالحقات األمنيـة انتهى شهر العسل بني رجال األمة املهاجرين ، وبني سليلة اخل

واملطاردات تنال من ليوث الوغى ، وأمام ذاك الواقع املرير ، مل جتد مجاعة اجلهاد ، سوى الرحيل عن تلك املرابع ، ومـن بـني الـراحلني 

  ....كان شهيدنا الذي ألقى بعصا غربته يف ميناء اليمن السعيد 

وكان عند حسن الظن به ِنعَم املعني ألمريه  -حفظه الله–ك انتدب الربيع ليكون مرافقاً شخصياً أليب حممد الدكتور أمين الظواهري وهنا

 .  

ويف تلك الربوع الطيب أهلها ، اقرتن بامرأة من أقربائه ، رسعان ما شاركته املسري إىل اللـه ، ومـّن اللـه عليـه منهـا بخمـس جـواهر ، 

  ... ور عىل قلبه املفعم هبموم املسرية الطويلةأدخلوا الرس 

سارت عجالت قطار الزمان مرسعة ، وجاء األمر للربيع بالتحرك إىل السودان ملواصلة رحلة اجلهاد من فوق ثراه، ولكـن محـزة مل يلبـث 

لتي رسعان ما فتحت ذراعيها مرحبـًة طويًال ، فقد أطل فجر جديد عىل أمة اإلسالم ، متثل ببزوغ فجر حركة طالبان الرشيعة والقرآن ، ا

ومن بني تلك الوجوه القادمة كان ابن الفيوم ، الذي رسعان ما تنسم أريج الرشيعة ، وتذوق حالوة ... بقدوم طالئع املهاجرين إىل الله 

  . العيش حتت ظالل آيات القرآن 

إىل كونه مرافقاً خاصاً ألمريه الشيخ أمين الظـواهري ، وبـني  استهل الوافد اجلديد مشواره مسؤوًال جلهاز أمن مجاعة اجلهاد ، باإلضافة

ففي ذاك اليوم املبارك، قدر الله يل أن ألتقـي بالشـيخ أميـن الظـواهري ، وهنـاك وبـإرصار .. أزقة كابل وحوارهيا كان اللقاء األول به 

إن أجاز الربيع تم األمر ، وكـان يل مـا : قت قال يل طلبت من الشيخ أن ينزل ضيفاً كرمياً عىل مرابعنا ، وبعد طول أخذ ورد ولضيق الو 

  . أردت من الربيع ، ونزال ضيفان كرميان علينا

  ثم انقضت تلك السنون وأهلها    وتنغصت من بعدهم أفراحي

ثقـت العالقـة ، توالت األيام ، بعد ذاك اللقاء األول ألجد نفيس متدرباً بني يدي مسؤول اجلهاز األمين جلامعة اجلهـاد ، ورسعـان مـا تو 

  ....وازدادت أوارص املحبة يف الله ، وقد عرفته يف تلك الدورة عن قرب ، وخربت معدنه فام وجدته والله إال 

  جسم تركب تركيب الطباع به      احللم والبأس واملعروف واألدب

ذا مهة عالية ، ال يطيق اجللوس من غري عمـل ، مدرباً ماهراً ، : " كان رمحه الله كام حدثين الشيخ عبد احلكيم حسان : صفاته وأخالقه 

لف وال مييل إىل الدعة والراحة بل هو كتلة نشاط وحيوية ، صائداً للجواسيس ، كريم النفس ، رفيقاً بإخوانه خاضعاً هلم ، هيناً لينـاً يـأ

  .." الناس ويألفونه متواضع ، ذا عقل راجح خادماً إلخوانه 
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ديد ، منشغًال بأعباء اهلجرة وتكاليف اجلهاد ، كانت أمة التوحيد املاجدة، عىل موعد مع العز والفخـار ، وفيام كان ابن قاعدة اجلهاد اجل

ففي صباح احلادي عرش من سبتمرب أفاق العامل أمجع عىل صور املجد اإلسالمي ، وقـد ارتطـم صـقور اإلسـالم بـأبراج حماربـة اللـه يف 

  ... اراً وخرابا األرض ، ومعقل اإلفساد فيها ، وأحالوها دم

ْم إال أن َتَقطََّع ُقلُوُهبُْم َواللُّه َعِليٌم َحِكيٌم ﴾    ) 110: التوبة (﴿ َال َيَزاُل ُبْنَياُهنُُم الَِّذي َبَنْواْ ِريَبًة ِيف ُقلُوِهبِ

  ....  وهنا كرش الصليب عن ناب حقده الدفني ، وراح عباده يزبدون ويرغون ، ويتهددون ويتوعدون، ولكن 

  الفرنج عىل تكاثف عددهم       كالرمل إذ لعبت به النكباءإن 

، وبعد كثري مجع صليبي غاشم ، اندلعت رشارة احلرب الصليبية عىل اإلسالم وأهله ، وبدأت الطائرات النرصانية بدك معاقل ..وأخرياً 

ة وعرين القـرآن ، وأزهقـت األنفـس الطـاهرة املوحدين ، وانربى اآلساد للذود عن محاهم ، وسالت الدماء الزكية ، وروت أرض الرشيع

وبعد كثري تضحيات ، وبعد أن أعملت اخليانة معوهلا يف جسد الطالبان ، سـقطت اإلمـارة اإلسـالمية ، وسـلمت ... وارتقت إىل العلياء 

  ...مفاتيحها للغزاة احلمر 

  وقامت دعوة الطاغوت جهرًا      وهدمت املساجد واملآذن

الة تلك سوى الرحيل إىل باكستان ، ليتسلم هناك مسـؤولية العمـل اخلـارجي لقاعـدة اجلهـاد ، بعـد أن نالـت يـد ومل جيد الربيع واحل

  ... الطاغوت الباكستاين من رجاله السابقني 

الصـفوف بدأ ابن مرص مشواره الالحب ، وسط أمواج املالحقات األمنية ، واملطاردات االستخبارية ، وأبىل الليث بالًء حسناً يف جتميع 

املتناثرة ، ومجع اخليوط املتقطعة ، وبناء شبكات االتصال اهلائلة ، مع رواد اجلهاد يف مشارق األرض ومغارهبا ، وظهرت بصامت تلـك 

  ...  -الرشفه الله  –اجلهود املباركة واضحة جلية عىل وقع أصداء التفجريات التي استهدفت رأس الردة وعنوان اخليانة برويز مرشف

رغم من تبعات املسؤولية الكربى امللقاة عىل عاتقه ، إال أن أبناء الشهداء وأرسهم املهاجرة ، كـان هلـم نصـيب وافـر مـن وقتـه وعىل ال

جيب أن نعامـل هـؤالء أفضـل مـن معاملتنـا : " الضيق ، ولطاملا أسهد أجفانه ساهراً عىل خدمتهم ، ومتفقداً أحواهلم ، ولطاملا ردد قائًال 

  .." ناألبنائنا وأهالي

ومع اشتداد احلملة األمنية املسعورة التي قادها جهاز االستخبارات الباكستاين للنيل منه ، بدا له أن هيجر باكستان ، وييمم قاصـداً 

العوايل الراسية املطلة عىل روايب  اخلري أفغانستان ، ليتابع من فوق ذراها مشوار التنكيـل بأبنـاء الصـليب وورثـة الـردة واخليانـة ، 

  .... رس الله وكان له ما أراد وي

وهناك وعىل الرغم من ضيق احلال ، إال أنه بدأ املشوار الدامي ، وكله أمل بالله أن هناية هبل العرص ، قد غـدت قـاب قوسـني أو أدىن 

  .. من ذلك 

وبارك تلك اجلهود ، وكانت القاصـمة وعىل بركة الله بدأ الربيع بإعداد الرجال الذين َسُيعهد إليهم اإلطاحة هبيبة الصليب ، ويرس الله 

  " .. بريطانيا " التي أذل الله هبا كربياء احلية الرقطاء 
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  رميت الكافرين بكل ماض      من األبطال يعصف بالرمي

  نزلوا عن حظائرهم رساعا      ومل تغن الرباق من الشوي

  تواصوا بالثبات فزلزلتهم      صواعق ما تكف عن اهلوي

ح اجلليل ، بدأت عيون الردة واخليانة ترقب حركة صانع املجد ، وحتيص عليه أنفاسه ، وتنتظر اللحظة التي يستقر فيهـا وبعد ذاك الفت 

  ... لتنال منه بغدرها 

طوت األيام بعضها بعضاً وجاء اليوم املوعود ، الذي شاء الله فيه ، هلذا الفارس أن يستقر يف منزلـه ، ففـي مسـاء ذاك اليـوم احلـزين ، 

وعز صنيع الردة وسليل اخليانة ، إىل أربابه الصليبيني بأن اهلدف املقصود تصفيته موجوٌد يف منزله ، وهنا وعىل وجـه الرسـعة انطلقـت أ

الطائرات املحملة بحقد الصليب ، وما هي سوى دقائق حتى أمطرت املنزل املقصود بوابل مكرها ، وأحالته ركاماً فوق ركـام ، لرتتقـي 

اء اخلمسة إىل العلياء ، ويقع اهلدف املقصود فريسة للجراح التي الزمته حتى حلق بعد ما يقرب من الشهر باألحبة الذين الزوجة واألبن

  ... سبقوا إىل الله 

وريداً رويداً ، وعىل الرغم من جراح اجلسد ، وآالم النفس بدأ شهيدنا صاحب اهلمة باستعادة نشاطه ، وراح يزاول بعضاً مـن أعاملـه ، 

  ...ألمة يف حسابه منتظرة من يأخذ بيدها ويرتقي هبا سلم املجد والسؤدد فا

  أوىف عىل معرتك األبطال حمتسباً     ليث شعاره هتليل وتسبيح

  ومل ميض شهر عىل تلك احلادثة األليمة ، التي خلفت وراءها جراحات ال تندمل يف صدر الربيع ،

وحتت جنح الظالم  1426ففي أواخر شهر شعبان من عام ...  مائدة اخللود بجواره الكريم إال وأرحم الرامحني يأذن له بالنزول ضيفاً عىل

أقبلت طائرات الغدر النرصاين ، وحلقت يف جو السامء ، وما أن تيقن رباهنا عرب رسائل سليل الـردة مـن وجـود اهلـدف املرجـو ، حتـى 

بة إىل العلياء، ويزف الربيع إىل زوجه التي سبقت اىل اجلنة إن شاء اللـه أمطر املنزل املتواجد فيه بصواريخ حقده ، لرتتقي الروح الطي

، ويلحق بركب اخلالدين ، الذين سطروا أسامئهم بأحرف من نور يف صفحات التاريخ القليلة ، التي ال حتوي بني أسطرها سوى العظامء 

  .... من البرش والعظامء فقط 

  فذكره يف ذرى األفالك منتهض وإن يكن قد غدا يف اللحد مسترتاً        

  يا كوكباً قد هوى للرتب منخفضاً      ما كنت أحسب ان البدر ينخفض
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  الشهيد القائد

  محزة الزبري الفلسطيين

يلتك، أقبلت يا محزة الزبري من هناك من أرض الكنانة لتذود بسيفك عن محى هذا الدين ، أقبلت أهيا الرضغام وقد راود طيف األمل خم

ولرمبـا .. ودغدغت عواطفك تلك الصفحات املرشقة، التي رأيتها عرب شاشات التلفاز وقد سطرها أبنـاء التوحيـد فـوق ذرى خراسـان 

 راودك احلنني يوماً، لنقلها بإرشاقتها املنرية إىل هناك، حيث روايب  أرض اإلرساء واملعراج ، التي حرمك محاة الطاغوت وعبدة هيود مـن

  .. اها املبارك أن تطأ ثر 

محزة الزبري واسمه حممد الفقي ولد هناك يف بالد املهجر والغربة مرص الكنانة ألبوين من فلسطني جترعـا مـرارة الترشـد ، وهنـاك فـوق 

ثرى عني شمس التي شهدت مولده منا وترعرع ، ويف مدارسها تلقـى مبـادئ العلـوم  ، ومـا أن أهنـى املرحلـة الثانويـة حتـى التحـق 

  .اجلامعة طالباً عىل مقاعدها الدراسية وختصص بعلوم املحاماة كبقية العائلة فوالده حمام وأخواه كذلك بصفوف 

التي بـرع فيهـا أمّيـا ) التايكوندو( وعىل الرغم من انشغاله بتعلم املحاماة إال أن ذلك مل مينعه من ممارسة هوايته املفضلة يف فنون لعبة  

وساماً رياضـياً   –ال بارك الله فيه  –ألقاب يف جامعته ، وقد قلده فرعون مرص الطاغية حسين مبارك براعة ، واستطاع أن ينتزع عدة 

  .. بسبب تفوقه يف هذا الفن من القتال 

وبعد عدة سنوات خترج الطالب من اجلامعة وغدا حمامياً ورسعان ما التحق مبكتب والده وعمل سـوية برفقتـه ومل جيـل يف خـاطره أنـه 

ـِة َيْبُغـونَ يتحاكم إىل  حماكم طاغوتية جاهلية وضعها وسّن ترشيعاهتا فرعون مرص مبعية أسياده اليهـود والنصـارى ﴿ أََفُحْكـَم اْجلَاِهِليَّ

القـراء وهناك بني أروقة مدارس األزهر صـال محـزة وجـال وتـردد كثـرياً عـىل ) 50: املائدة (َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللِّه ُحْكًام لَِّقْوٍم ُيوقُِنونَ ﴾ 

الكرام ، ويرس الله له ومّن عليه بحفظ الكتاب الكريم ، وأتقن علم التجويد وغدا من ورثة ذاك النـور اإلهلـي املبـني ، وقـد شـهد لـه 

  ..الشيخ عبد اللطيف املوريتاين أنه من أفضل قّراء القرآن يف أفغانستان 

لزبري ، ومل جيد سوى مورد الصفاء وينبوع العزة ومعني الكرامـة كانت جذوة اجلهاد قد ترضمت يف صدر محزة ا 1991ومع إطاللة عام 

  ...أفغانستان ليقصدها ليخفف من نار شوقه للجهاد واالستشهاد 

  حب اجلهاد رسى بكل جوانحي       أرخصت يف درب اجلهاد دمائيا

فأكمل فيه بقية اإلعـداد ليعـني بعـد ذاك  وهناك يف معسكر الفاروق حّط رحاله وأعد فيه واستعّد ، وما لبث أن ميم معسكر جهاد وال

  ... اإلعداد الطويل مدرباً لليوث القادمة للذود عن ال إله إال الله 

ففي ذاك العام اقرتن الزبري بسيدة مرصية مهاجرة رسعـان مـا  1998سنوات طوال ترصمت وشهيدنا عىل حاله مدرباً حتى أقبل عام 

لله عليه بثالث أبناء اثنني منهام متتعت عيناه برؤيتهام واآلخر أقبل إىل الدنيا ووالـده هنـاك شاركته مسرية التضحيات واآلالم ، ومّن ا

  ...يف املأل األعىل 
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  ...وعىل الرغم من انشغال القائد بتدريب الليوث املهاجرة إال أن خطوط القتال شهدت له صوالت وجوالت 

  ملسبللو كنت شاهده وقد محي الوغى     خيتال يف درع احلديد ا

  لرأيت منه والقضيب يلفه              بحراً يريق دم العداة بجدول

ومن أشهر غدواته التعرض الكبري عىل جبل الرساج املطل عىل وادي بنشري معقل التحالف الشاميل املتمثل باهلالك أمحد شاه مسـعود 

تقدم محزة الزبري برسعة فائقة إىل معاقـل "  -:لواقعة قائًال وقد حدثين رفيق دربه وعديله األخ احلبيب خالد احلبيب عن تلك ا.. وزمرته 

وشاء الله أن يفشل هذا التعرض الكبري ، ورسعان ما انحاز الطلبة إىل الوراء ، وبقي الـزبري مـع ثلـة مـن إخوانـه  5التحالف الشاميل

  ...الشاخمات  وما لبث أن تفطن محزة ملا حدث فرتك سيارته وصعد العوايل.. بسيارهتم يف قلب العدا 

وقد حـدثين أحـد .. " وبعد رحلة عناء شاقة بني الثلوج استمرت ألربعة أيام ، وصل الليث منهكاً إىل كابل ، وقد أعياه املرض والتعب 

 كنت مع محزة الزبري يف أحد التعرضات وبرفقتنا أربعة إخـوة مـن املجاهـدين البنجـاب ،"  -:رفاقه عن واقعة أُخرى خاضها معه قائًال 

وقد وصلنا إىل مركز دبابات العدو يبعد عدة كيلومرتات عن دورسك ، ومل نشعر إال وجماميع النفاق قد التفت علينا مـن اخللـف فعـدنا 

ورسعان ما دارت رحى احلرب الرضوس وعزف الرصاص حلنه اخلالد ، وقـد شـاء اللـه يل .. معاً إىل الوراء من أجل قتال القوى امللتفة 

وبعـد .. يكا جاءت فوق عيين وهنا تركت محزة مع رفقائه وعدت أدراجي إىل الوراء، وتابع محزة قتاله مبعيـة إخوانـه أن أُصاب بطلقة ب

  ..." من املنافقني  48طول قتال تم أرس 

  رصعى وقتىل والذي فات الردى      منهم حليف الذل يف األُرساء

  ....ء هناك يف قندهار العز واإلقدام وبعد طول سامع عن هذا الفارس اهلامم يرس الله وكان اللقا 

  ليث ختال سيوفًا يف براثنه      وحتسب الزغف منه الشعر واللبدا

وعـىل الـرغم مـن الشـدة .. وهناك يف معسكر قندهار مجعين الله به حتت سقف واحد ، وأكرمين املوىل عز وجل بأن يرشف عىل تدريبي 

  ... إلخوانه وِنعم األمري لرعيته ، حريصاً عىل تدريبهم ورفع مستواهم العسكري التي يتصف هبا تدريبه إال أنه كان نِعم األخ 

شجاعاً مقداماً تصل شجاعته إىل حد اإلفراط،  وكان حمباً للمغـامرة ، : " كان رمحه الله كام حدثين األخ خالد احلبيب  -:صفاته وأخالقه 

وكان من أفضل مدريب املجاهدين يف سـاحات أفغانسـتان .. د حمباً للرياضة حافظاً لكتاب الله ذا ذكاء حا.. ذا بنية قوية ومزح لطيف 

 "...  

وفيام كان التدريب آخذاً عليه ُجّل وقته ، كان أُسود الرشى هناك خاطفوا طائرات ورثة قيرص عىل موعد مع االرتطام برمـزي الربـا يف 

ته وتسخري أبنائه خلدمة عباد الصليب، ويرس الله وكانت القاصمة العامل ، وقاعدة التخطيط العسكري لغزو العامل والسيطرة عىل خريا

  ... التي قصمت كربياء الشيطان األمرييك، وغدت تلك الرموز هباًء منثورا 

                                                 
ومـن أشـهر رجالـه اهلالـك أمحـد شـاه هو حتالف من عدة أحزاب أفغانية منها الشيوعي والعلامين والشيعي واملتلبس باالسـالم ، : التحالف الشاميل  - 5

 . تان مسعود واجلرنال الشيوعي املعروف عبد الرشيد دوستم  وغريهم من وجوه الرش الذين ظهرت عاملتهم لكل ذي بصرية مع الغزو الصليبي ألفغانس



  
        

102 

 

  هفت العروش وزلزلت زلزاال    عرٌش هوى وقديم ملك زاال

  ريعت ملرصعه املشارق إذا مىش   فيها النَّعُي وأجفلت إجفاال

وقف هبل العرص وراح يرغي ويزبد ، وجيمع مجوع ننت الزمان لغزو أفغانستان ، وباملقابل كان الشهيد القائد محـزة وبعد تلك املاحقة 

  ...عىل رأس جمموعات الشهداء يعدهم للمهامت الصعبة 

، وتصـافحت ومل ميض سوى أسابيع عىل اجلمع الغاشم حتى بدأت السامء متطر معاقل املوحدين بنـريان شـهبها ، واشـتبكت الصـوارم 

القواطع ، ورسعان ما أخذت جمموعات محزة الزبري مواقعها حول ثغور قندهار للذود عن محاها ، ومع اشتداد احلاجـة إىل قائـد ميـداين 

  ... جمرب هناك يف الشامل األفغاين تم اإليعاز ملجموعة الشهداء التي يقودها محزة بالتحرك إىل الشامل 

موعته ، وسار الركب حتفه العناية الربانية وقبل الوصول للمبتغى سـقط الشـامل األفغـاين بأيـدي زمـر وعىل بركة الله حترك الليث مبج

  .. الردة والعاملة ، ومل جيد القائد سوى البقاء يف كابل ، وما لبثت أن سقطت كابل بأيدي عصابة النفاق 

فيها مركبه بني أمواج أفغانستان املتالطمـة حـّط رحالـه يف  وهنا انتدب محزة ليلحق بالشيخ أسامة بن الدن، وبعد رحلة عناء شاقة تاه

  .... مناطق القبائل التي تابع منها مشوار غربته ليستقر به املقام ضيفاً كرمياً عىل أهايل كراتيش

،ففـي  وهناك بني حوارهيا سمت به مهته وراح يدرب أُسود الرشى الباكستانيني حتى حانت ساعة الفراق والرحيـل عـن هـذه الفانيـة

ليلة ظلامء وعرب عيون النفاق استطاعت يد الغدر واخليانة الوصول إىل معقله وإحاطة ذاك األسد بقواهتا املرتدة، وهنا يتوقف القلـم أو 

  ...يكاد يعجز عن تسطري تلك امللحمة اخلالدة التي سطرها عاشق املجد وهو يواجه جند الشيطان 

، وبعد أن استعمل الغـازات السـامة  6د أن أفرغ جند الطاغوت مخسة عرش ألف رصاصةوبعد ثالث ساعات من القتل والقتال ، وبع

وصلت فرق اخلسة الباكستانية إىل ذاك الفارس، وصلت ولكن عندما فارق محزة احلياة، وهناك بني اجلدران التـي رثـت سـيدها سـطر 

  ... الزبري جمده املؤثل بدمائه الزكية 

  مركباً يف نصاب غري خوار   قد كنت حتمل قلباً غري مهتضم   

  مثل السنان تيضء الليل صورته     جلد املريرة حر وابن أحرار
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  الشهيد املبتىل

  محزة الترتستاين

  ...آه عىل تلك األجماد التي أضعتيها يا ترتستان ، وغدت حكايات يتسامر هبا عشاق املايض التليد ، ويتندر هبا صانعوا األجماد 

ويف زهـرة الطفولـة شـّد .. ولد يف أرض الغربة ، بعيداً عن مسقط رأسه هناك يف طاجيكستان ، وفوق وهادها منـا وحبـا  محزة الترتستاين

  ... رحاله مع والديه إىل مسقط رأسه تتارستان التي درس يف مدارسها اجلاهلية لتسع سنني

وحلقت تلك الغريبـة عاليـاً يف سـامء اهلدايـة .. بوابل خريها وفيام هو هائم عىل وجهه حريان كانت ينابيع اهلداية تتدفق لتغمر شقيقته 

والرشاد، وساءها ذاك التيه والضياع الذي أطبق عىل هنار شقيقها ، وحّن القلب احلاين املجروح وبخطا يغلفهـا الرجـاء واألمـل سـارت 

  ...رسعان ما لّبى النداء احلي إليه تذكره بالله وتدعوه إىل ينبوع اخلري الصايف ، ومل يرتدد القلب الشارد طويًال و

  تعاظمين ذنبي فلام قرنته      بعفوك ريب كان عفوك أعظام

  ... وغدا محزة من يومه ذاك إنساناً آخر وقد خلع لباس اجلاهلية البائس الذي اكتساه طويًال وتزين بأثواب البهاء والسناء  

بإحدى املدارس الدينية رغبًة بتلك النفائس الكرمية والآللئ الثمينة وبعد تسع سنوات قضاها يف مدارس اإلفساد قرر محزة أن يلتحق 

  ...التي حيتوهيا بحرها الوافر الزاخر 

ليشـبع " املدينـة املنـورة " وبعد ثالث سنوات قضاها بني أروقة تلك املدارس املتواضعة قرر شهيدنا أن يشد رحاله إىل طيبـة الطيبـة 

  ...هنمه من العلم الرشعي 

  ل عز احلياة بصارم       وال قلم فاملوت أبقى وأسرتإذا مل تن

وبعد حولني قضامها يف طيبة الطيبة أقفل عائـداً إىل ... وهناك وبني أروقة مقاعدها الدراسية سام وعال وهنل ما هنل من منريها الفياض 

  مسقط رأسه لتسوقه خطاه إىل أيب عبد الله الترتستاين الذي

وتبلورت شخصيته وصيغت أفكاره عىل أفكـار الشـيخ الراحـل  –رمحه الله  –مام الشيخ عبدالله عزام تتلمذ عىل كتابات وأرشطة اإل 

...  

  أسد الدعاة أىت لنا حّل احلمى       رجل املروءة والنهى عزام

وق ذرى ومع تأجج نار اجلهاد فوق ذرى القوقاز قرر محزة مع أخيـه عـيل أن يشـد رحالـه ويلتحـق بتلـك الكواكـب املنـرية هنـاك فـ

  ...الشيشان حيث مصانع الرجال وميادين األبطال 

  ...وبني سفوح القوقاز أعّد واستعّد ،وما أن أكمل مسرية التدريب حتى أقفل عائداً إىل مسقط رأسه 

بينه وبني حتقيـق ومل تطل دعوته كثرياً فقد حالت زوابع اجلاهلية ... بدأ محزة مشواره مع بقية اخوانه يف نرش التوحيد والدعوة إىل الله 

  ... الكثري مما تتطلعت إليه نفسه 
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  .وأمام الوقع املرير قرر شهيدنا مع العصبة املوحدة اهلجرة إىل أفغانستان فارين بدينهم وعقيدهتم من املستنقع اآلسن 

رحلـة عنـاء رىس قـارب  وبعد.... وفوق امواج املخاطر سارت سفينة الركب املبارك واألمل يزين رؤاه وطيف الرشيعة يداعب خميلته 

  ... الغرباء يف ميناء طاجيكستان ، ومل ميض عليهم كثري وقت حتى حزموا حقائبهم وتابعوا املسري إىل موطن اهلجرة والرشيعة 

 وصـرب صـرب املوحـدين.. وفوق روايب  أفغانستان شاء الله هلذا الغريب املهاجر أن يقع فريسة الظلم واالبتالء ونال من األذى مـا نـال 

  ...املؤمنني ولسان حاله يردد

  اصرب قليًال فبعد العرس تيسري       وكل وقت له أمر وتدبري

  وللمهيمن يف حاالتنا نظر              وفوق تدبرينا لله تدبري

يـة وأريـج وبعد ما يزيد عن ستة أشهر قضاها رهني احلبس أذن أرحم الرامحني بانقشاع ُسحب الظلم واإلبتالء ليتنسم محزة عبـري احلر 

  ... ويتلفت محزة مينة ويرسة فال يبرص سوى تلك القلعة الشاخمة معسكر الفاروق فيقصده طالباً علومه العسكرية ... اخلالص 

وما أن أكمل إعداده العسكري حتى شّد رحاله وأقفل عائداً إىل كابل، وفيام احلافلة تشق درهبا الوعر إىل كابل كـان صـّناع الكرامـة 

يل من هبل العرص أمريكا الصنم املتكرب ، وما أن أتم الليوث غزوهتم املباركـة بنجـاح وحجـزوا مقاعـد هلـم يف حواصـل يتسابقون للن

حتى عال نعيق البوم ونعيب الغربـان ، وراح الصـليب يزبـد ، ويرغـي ،  –نحسبهم كذلك والله حسيبهم  –الطري هناك بجوار الرمحن 

محزة إىل كابل التي آل عىل نفسه فيام بعد الدفاع عن محاها والتحق بـالليوث املرابطـة عـىل وهيدد ، ويتوعد ، وتزامن ذلك مع وصول 

  ...ثغورها

مثانية وعرشون يوماً مضت عىل الغزوة املباركة ، ويف مساء اليوم التايل بدأت السامء متطـر األرض بوابـل نرياهنـا وتصـافح الرصـاص  

  .لة صليبية عىل اإلسالم يف العقود املتأخرة وأبىل املوحدون خري البالء ، وواجهوا أرشس مح

  لقد علموا األحزاب حني تألبوا       علينا وراموا ديننا ما نوادع

  ...سقطت كابل بأيدي زمر الردة واخليانة ... وبعد أن حاكت املؤامرة خيوط مكرها ، وعمل معول اخليانة عمله يف جسد الطالبان 

وست، ومع اشتداد أوار ملحمة قندهار أنتدب محزة ليكون من ضمن تلـك العصـبة التـي ُعهـد وانحاز محزة مع عصب التوحيد إىل خ

  ... إليها بالتوجه إىل قندهار لنجدة أهلها 

وبعد أيام عىل وصوله امليمون ُسلمت املدينة ، وأقفل الليث مع إخوانه عائداً إىل روايس شاهي كـوت حتفـه األحـزان وتنهشـه غصـص 

  ...السقوط واالنحياز 

  ثم انقضت تلك السنون وأهلها        فكأهنا وكأهنم أحالم

ومل ميض سوى أيام عىل وصوله روايس شاهي كوت حتى حزم حقائبه وأكمل مسرية غربته ، وألقى بعصا تسياره مـع الثلـة الباقيـة يف 

  ...مناطق القبائل 
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ذا تواضع جّم ، كثري الصمت قلـام يـتكلم ، صـاحب : " ستاين كان رمحه الله كام حدثين رفيق دربه األخ أبو ذر الترت -:صفاته وأخالقه 

  .. "حياء وأدب ، تالياً لكتاب الله

توالت األيام وتتابعت األحداث وشهيدنا عىل حاله بني مضارب القبائل ، حمتسـباً الغصـص التـي يتجرعهـا يف هـذا الطريـق الطويـل 

  ... الالحب 

ومـا .. ابرة  املصابرة ، أمجع أمره عىل اللحاق بأمريه أيب عبدالله الترتي فأعّد واستعّد وبعد بضعة أشهر قضاها بني ظهراين العصب الص

  ... لبث أن انطلق بحافلة اخللود بعد أن ألقى عىل أحبابه نظرات الوداع األخري

ّباد الدينار والدرهم الـذين وفيام اآلمال تزين أفقه الواسع الرحب باللقاء مع األمري كانت حافلة الشهادة عىل موعد مع قطاع الطرق ع

وما أن تيقن طالب الشهادة مـن نيـة الرعـاع الغـدر واخليانـة .. رسعان ما أوقفوا احلافلة وطلبوا من الغرباء بدينهم النزول والتسليم 

فصل مـن فصـول ورسعان ما دّوت االنفجارات يف تلك البقعة اهلادئة الساكنة معلنة هناية آخر ... حتى امتشق محزة ما حتويه جنباته 

رحلة محزة الدامية ، وهناك فاضت روح الليث اهلزبر إىل بارئها ، وفاح املسك ومأل تلك املساحات اخلالية، وُحّق للعربات ان هتطل من 

  ...ومىض محزة وبقيت الرائحة عالمة وآية وكرامة ... وهي تتنسم ذاك الشذا الطيب   -الذين حرضوا فيام بعد  -ُمقل العوام 

  فكم باك بأجفان شادن      عليكم وكم باك بأجفان ضيغمرحلتم 
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  األنصاري املجاهد

  محزة بوراخيل وزيرستان

... رمبا كنت ترجوها ليلة ساكنة تأخذ فيها ِسِ◌نة من نوم  بعد تلك الغدوة التي صببت فيها زفرات مدفعك عىل معاقل الردة والنفـاق 

ناك حيث ترفرف خالداً بجناحي الشهادة، بعيداً عن ننت جيش الردة الباكستاين الذي أزكـم األُنـوف ولكن الله أراد لك أن ترحل إىل ه

  ... برائحته العفنة وصدع الرؤوس بريح رجسه 

  حلا الله ذاك وأمثاله     فكلهم للصليب ذنب 

ا وصبا ، وكبقية الكثـري مـن أبنـاء وزيرسـتان محزة الوزيري واسمه أعظم ولد يف بلدة بورا خيل يف شاميل وزير ستان ، وفوق ربوعها من

بـدأ محـزة مشـواره بحفـظ كتـاب اللـه وتعلـم .. التحق باملدارس الدينية ينهل من معينها الصايف بعيداً عن دنس املـدارس احلكوميـة

مرابـع   أحكامه ، وما هي سوى سنوات حتى أتم حفظه عن ظهر غيب، وحتى ال يكون من حفظـة النصـوص بـال عمـل ، نفرمحـزة إىل

َا الَِّذيَن آََمُنوا ِلَم َتُقولُ . ونَ َما َال َتْفَعلُـونَ القتل والقتال فوق ذرى خراسان وحتت ظل راية الطالبان متمثًال قوله سبحانه وتعاىل ﴿  َيا أَهيُّ

  ) 3: الصف (َكُربَ َمْقتاً ِعنَد اللَِّه أَن َتُقولُوا َما َال َتْفَعلُونَ ﴾ 

حتى يعود أدراجه  طالباً للعلـم ، ) يا خيل الله اركبي(ميادين  وما أن يزيك علمه يف 

وغـدا .. وغدا عىل حاله  تلك حتى جاء اليوم املوعود الذي  دُكت فيه معامل الصليب 

  ... كربياء الدولة الطاغية كتًال من  الذلة  واهلوان 

  وسيفي كان يف اهليجا طبيبًا      يداوي رأس َمن يشكوا الصداعا

رف اآلخر من العامل كان شهيدنا مع جند اإلسالم ، وقد انتضوا  صوارمهم  ، ويف الط

ورشعوا أسنتهم منتظرين اإلغارة عىل معاقـل الـردة وجحافـل النفـاق هنـاك حـول 

  .. ثغور قندز 

الكفـر مُتطـر األرض وبعد مثانية وعرشين يوماً من احلشد الغاشـم انـربت أمـم .. وبعد تلك املاحقة راح الوثن جيمع لغزو دار اإلسالم 

  .. وانربى شهيدنا مع رفقائه الطلبة يدفعون جحافل الشيطان عن بيضة اإلسالم ودولة القرآن .. بوابل شهبها 

  . وبعد دموع ودماء وعرق وأشالء ُسلمت ُقندز ، ووقع األسد فريسة اخليانة وزج به يف زنازين احلقد الدوستمي

  نية عند الذل قديدوعندها لذ طعم املوت لشاربه      إن امل

وبعد ستة أشهر من العناء وجترع غصص البالء ، أذن العيل القدير بكرس قيد األسد املكبل بأغالل الردة ، وتذوق من جديد طعم العزة 

  ... والكرامة التي ترشهبا دماً يف عروقه 
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جهد جهيد حـّط رحالـه بـني يـدي غربـاء آخـر  عاد محزة إىل مسقط رأسه ورسعان ما ترامى إىل مسامعه خرب غرباء آخر الزمان، وبعد

  ... الزمان 

  ليوث وأطواد قروم وأبحر       وفرسان حرب ذللوا كل حمجر

كان رمحه الله خادماً إلخوانه طائعاً هلم ، "  -:حدثين األخ سيف الرمحن األفغاين الذي حلقه فيام بعد عن أخالقه قائًال  -:صفاته وأخالقه 

  .. "هتم ، ذا شجاعة وإقدام حمباً للقتل والقتال ، تواقاً لقتال جيش الردة الباكستاين ، حافظاً لكتاب الله ملبياً حلاجاهتم وطلبا

ومل َحتْل خدمتـه للغربـاء بـدينهم بينـه وبـني .. اجتهد شهيدنا كثرياً يف خدمة إخوانه الفارين من لظى اجلاهلية التي تظلل جمتمعاهتم 

وهناك يف شنكاي أبىل بالًء حسناً ، وكان من القلة التي .. رك أبناء العقيدة املاجدة غدواهتم وروحاهتم اجلهاد بالسيف والسنان ، فقد شا

  ..أخلت اجلرحى من تلك املعمعة اخلالدة 

  وال يرد بفيه كف سائله       عن نفسه ويرد اجلحفل اللجبا

وتابع شهيدنا بدوره مشوار التضحيات الـذي .. ى خراسان تتابعت األيام مرسعة بعد تلك الصفحة البيضاء من تاريخ اجلهاد فوق ذر 

  ..بدأه 

وأبت يـد الغـدر واخليانـة .. ويف يوم من أيامه املباركة وقد شارك إخوانه إحدى غدواهتم أقفل محزة عائداً إىل معقله ليأخذ ِسنة من نوم 

الم تلك الليلة أقبلت طـائرات الـردة ، وأمطـرت ذاك املنـزل َفتحَت جنح ظ.. الباكستانية إال أن حترم أُمة اإلسالم من عطاء هذا الكبري 

بوابل حقدها ، وسوت املنزل املراد بالرتاب ، وتناثرت أشالء أبناء التوحيد يف كل مكان ، وقىض محزة شهيداً يرفـرف يف حواصـل الطـري 

  ....اخلرض هناك يف مستقر الرمحة اإلهلية نحسبه كذلك والله حسيبه 

  يض تبذل األرواح ترفل يف اجلنان ويف النعيمفقوافل الشهداء مت

  نشوى بتكريم اإلله لسعيها يف صحبة األحباب واملأل الكريم
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  رجل احلرب 

  أبو خالد املغريب

ولطاملا اقتحمت ساح املنايا بصدرك العاري مـن كـل يشء ، سـوى ذاك اإلميـان الـذي .. لطاملا تغربت قدماك يف سبيل الله يا أبا خالد 

الـذي قـّلّ◌ سـالكوه يف زمـٍن عـّز فيـه .. تمل جوانحك ، فرتمجته كلامت حية يف عامل األحياء ،  ورسمت به معامل طريق هـذا الـدين اع

  ...النصري ، ونُدَر فيه املعني 

رعرع ، ويف مدارسه أبو خالد واسمه حممد زاريل ولد يف حّي املحمدي ، أحد أحياء الدار البيضاء ، وهناك بني جنبات احلي القديم نشأ وت

العتيقة درس ، وما أن بلغ التاسعة عرش من عمره ، حتى شمر عن ساعدي اجلد كغريه الكثري من أبناء املغرب ، وميم وجهه قاصداً عرب 

  أمواج املحيط بالد الروم ، طمعاً يف حتصيل مكسب دنيوي زائل ، وعرب األمواج املتالطمة سار مركبه احلزين ،

النحـــالل والرذيلـــة قاصـــداً إيطاليـــا ا

  وهناك.. واملخدرات 

بني أزقة ميالنو وحوارهيا العفنـة ، بـدأ  

مشواره يف عـامل اجلاهليـة اآلسـن، سـنة 

ــرى،  ــم أُخ ــرى ، ث ــا أُخ ــت وتبعته مض

والفتى املغريب عىل حالـه، هـائٌم يف دنيـا 

  ".أفغانستان " قد سبقه إىل ميادين العز والفخار  الضياع ، غري معترب لتلك النصائح ، التي طاملا أسداها له ابن أمه وأبيه الذي كان

، جاء اليوم املوعود الذي شاء الله فيه هلذا التائه الشارد اإلنابة والرشاد ، فبعد سين الذلة واملهانة ، التـي جللـت بسـوادها .... وأخرياً  

العظـيم ، وأذل كربيـاء الصـليب ومـرغ غطرسـته  دينه ملسو هيلع هللا ىلصالله عىل يدي ثلة من ورثة حممد  �طالع هذه األمة الكرمية عىل الله ، أعز

  .... بالوحل والرتاب 

ْم إال أن َتَقطََّع ُقلُوُهبُْم َواللُّه َعِليٌم َحِكيٌم ﴾    ) 110: التوبة (﴿ َال َيَزاُل ُبْنَياُهنُُم الَِّذي َبَنْواْ ِريَبًة ِيف ُقلُوِهبِ

يف األرض ، دبـت روح اإلسـالم يف أوصـال أيب خالـد املمزقـة ، وأججـت تلـك وهنا وعىل وقع ارتطام تلك الطائرات بأبراج حماربة الله 

، وأقبل عىل اللـه مـن يومـه ذاك وقـد  ملسو هيلع هللا ىلصورسعان ما أعلنها مدوية ، أنا من جند جممد ... املشاهد اخلالدة الغرية يف قلبه التائه الشارد 

  ....خلف ورائه املايض ، كل املايض ، وبال عودة إليه أبدا 

  لعصيان دهراً ومل أكن     ألرجع عن ذنب اىل  الله من قربلنئ عشت با

  فقد كنت للغفران منه مؤمال                   لعلمي أن العفو أليق بالرب
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وكلـه أمـل بالنيـل مـن الغـزاة القـادمني مـن بعيـد، لتـدنيس أرض " أفغانسـتان " وعىل بركة الله سارت خطاه ، راجيًة تلك العوايل 

  ...الرشيعة والقرآن 

حّط القادم من بعيد رحله ، ورسعان ما التحق مبدارس اإلعداد العسكري فأعّد واستعّد ، وانطلق عىل بركة الله قاصداً الثغـور ، التـي 

كـن مل يطل فيها البقاء فقد أضاعت اإلمارة مفاتيحها ، وانحاز رجاهلا بعد أن خاهنا اخلائنون ، وتاجر هبا املتاجرون ، ليعلوها الصليب ول

  ... ىل حني إ 

  لقد علم األحزاب حني تألبوا        علينا وراموا ديننا ما نوادع

وحتت ضغط الواقع املرير ، مل جيد ابن الدار البيضاء سوى الرحيل إىل باكستان ، ليتابع هناك بني أزقتها وحوارهيا ، رحلـة املطـاردات 

املهاجرين الفارين بدينهم إىل الله ، ومع اشـتداد ضـغط املحنـة ، عـزم  واملالحقات األمنية ، التي طالت الكثري الكثري من أبناء يعرب

شهيدنا عىل العودة إىل مسقط رأسه ليبـدأ هنـاك جهـاداً مـن نـوع آخـر، مـع أزالم الـردة وأبنـاء الطـاغوت ، املتسـلطني عـىل رقـاب 

  ...املستضعفني يف تلك البالد الطيب أهلها 

اءات سفره ، شاء الله للقائم عىل شأن تسفريه أن يقع فريسة األرس ، لينتهي بذلك ُحلم العودة وفيام كان رجل احلرب منتظراً إكامل إجر 

هـم ثانيًة إىل مسقط الرأس ، وليجد نْفَسه مساقاً إىل عامل القبائل البشتونية ، حيث الغرباء بدينهم منتظرون أبناء التوحيد ليواصلوا مع

رجل احلـرب " ئل البشتونية ، كان اللقاء الثاين هبذا املهاجر الغريب ، والذي حيلو يل أن اسميه رحلة املسري اىل  الله ، وبني مرابع القبا

 "  

  تعود أن يغرب يف الرسايا    ويدخل من قتام يف قتام

يف احلـروب  بحق رجل حرب ، وكأنه ُخلق ليكون مقاتًال ، وكان رمحه الله مقداماً شجاعاً ، وقد خربته: كان رمحه الله : صفاته وأخالقه 

ولشدة رسعته إىل احلرب فقد أوصية أمري القطاع بأن ال يوليه إمارة حرب أبدا، وقد حدثين رفيق دربه األخ القاري سفيان املغـريب عنـه 

كان رمحه الله حريصاً كل احلرص عىل حتسني أخالقه، واسـتطاع بفضـل اللـه أن يـتخلص مـن رواسـب اجلاهليـة ، مقـداماً : " قائًال 

  ... "  يعرف اخلوف إىل قلبه سبيال شجاعاً ال

وبني الروايس الشاخمة بدأ مشواره ، فأعّد واستعّد ، ورسعان ما انتدبه األمري ليكون عـىل رأس إحـدى املجموعـات القتاليـة ، ، التـي 

  ...أوكل إليها إحياء اجلهاد فوق عوايل شاول وكان ِنعم اخليار 

ولقـد أكرمـه اللـه وبرفقـة ...هتم كتل نار تلتهب بأصحاهبا املالعني، القادمني من بعيـدفلطاملا أغار عىل مجوع الصليب، وأحال حافال

أسود التوحيد ، وكانوا أول جمموعة تنال من العدو الصليبي فوق قمم شاول ، مما جعله يظفر بجائزة أول جمموعـة تشـتبك مـع العـدو 

  ... فوق تلك الشوامخ 

  للرعي فيها وخيموا ترحل من آجامها األسد خيفة    إذا نزلوا
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وبعد تلك املآثر ، التي سطرها فوق قمم شاول ، بدا لرجل احلرب أن يكمل نصفه اآلخر ، ويرسـ اللـه لـه ، واقـرتن بسـيدة باكسـتانية 

  ... شاركته املسري إىل الله 

اء آخـر الزمـان ، بـدأ مشـوار ومل ميض كثري وقت عىل زواج رفيق الدرب ، حتى قصد ساح املنايا وميدان احلتوف ، وهناك ومبعيـة غربـ

  ...البذل والعطاء ، وراح يدك معاقل التثليث النرصاين بنريان توحيده 

  شننت هبا الغارات حتى نباهتا      وأعشاهبا من محرة الدم عندم

فبعـد أن ...  العـال توالت األيام مرسعة وشهيدنا عىل حاله ، شاهراً سيفه مغربًة قدماه ، حتى جاء اليوم املوعـود الـذي ارتقـى فيـه إىل

أوكل إليه أمريه مهمة اإلرشاف عىل عمليتني استشهاديتني يف خوست ، اتصل الزوج الشفوق عىل زوجه يف باكستان وحتدثا طـويال ، 

إليه  ورسعان ما ذرفت عينا ابن احلرب ، وكأنه شعر أنه ال لقاء بعد هذا االتصال ، ومىض عىل بركة الله ، وقد خاطبه الزبري بعد أن عهد

  " .. ومن هذا الذي يدخل ويرجع ثانيًة " وجاء الرد من املودع " تعود ونراك إن شاء الله " ببعض حاجياته قائًال له 

وفوق أمواج املخاطر سارت خطا الراحل الغريـب ، ورسعـان مـا حـّط رحلـه يف معقلـه املعـد لـه مسـبقاً ، وبـني روايب  خوسـت أعـّد 

ومل ...  ثاين وكانت القاصمة ، التي حلت بأبناء التثليث النرصاين، وأعواهنم  مـن ورثـة الـردة واخليانـة االستشهادي األول ، وأتبعه بال

ميض سوى أيام عىل تلك العمليات املباركة ، حتى انقض شـهيدنا وبرفقـة رفيـق دربـه الشـهيد أيب خالـد الكـويتي عـىل أحـد كبـار 

، وانحاز البطالن إىل معقـل مـن معاقـل التوحيـد ، ومل ...خبط يف دماه القذرة اجلواسيس يف خوست ويف وضح النهار وأردوه رصيعاً يت

يدر يف خلدهم أن عيون الردة تالحقهم ، ويف منتصف ليل ذاك اليوم ، أقبلت جحافل اجلاهلية النرصانية وأحاطـت باملعقـل ، ومـا هـي 

وبعد طول نزال .. برفقة أنصارهم بالًء قلام جيود الزمان مبثله سوى دقائق حتى أنشبت احلرب أظفارها ، واستعر أوارها ، وأبىل املوحدون 

ترجل الفرسان عن خيوهلم ، وارتقى ابن احلرب إىل العال ، وُحـّق للهيجـاء أن تـريث سـيدها ، وللسـيوف أن تـبيك أخاهـا ، وألبنـاء حـي 

  ... املحمدي أن يذرفوا دموع الفراق عىل أمريها املطاع 

  وحده       بل اجلود واإلقدام والبأس والصرب وما مات ذاك املاجد القرم
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  شمر جتود بسيد من ساداهتا 

   ابو خالد الكويتي

والله ألقتفني أثر خطاك يا أبا يوسف، وألقتحمن أبواب املنايا بجسدي ، كلامت معطرة بأريج حب الشهادة ، حتيك قصة ليـث كـويتي 

  ...سامعه وصية رفيق دربه ، أيب يوسف الكويتي رمحه الله  آل عىل نفسه اإلنغامس يف صفوف ورثة الروم حال

أبو خالد واسمه عيل بن سنايف الشمري ، ولد يف اجلهراء وعىل ثراها رىب ، وبعليل نسيمها رسَّ وابتهج ، ويف مدارسها تعلم بعض العلـوم 

دون محى عرش الطاغوت الكـويتي ، بعلـم منـه  الدنيوية ، وما أن بلغ مبلغ الرجال حتى التحق بصفوف القوات املسلحة جندياً يذود

  ...كان أو بغري علم 

وطوت األيام بعضها بعضاً لتحط به عىل أعتاب يوم زفافه ، فقد اقرتن يف ذاك اليوم بسيدة كويتية شاركته املسرية الطويلـة ، ورزقـه 

   .، ولله األمر من قبل ومن بعد الله منها بأربعة أبناء كان من قدر الله هلم أن يبرصوا نور احلياة صامً بكًام 

وفيام ابن اجلهراء غارقاً يف دنياه ، تائهاً بني حارات مراتع الصبا ، كانت عصبة من ورثـة اخلـري 

عىل موعد مع لقائه وعرض بني يديه مشاهد لبعض مآيس املسلمني يف العراق ، وهنا ثارت ثائرة 

ان التوحيد ، وعزم كل العزم بعد أن تنسم عبري ابن شمر األبية وتفطر قلبه حزناً عىل ما حلَّ بإخو 

اإلميان اللحاق بالكوكبة املحمدية التي سبقت اىل مضارب الطعن وميادين النـزال ، فـوق رىب 

  بالد الرافدين 

  له رأفت باملسلمني وغرية      عليهم كأن املسلمني حمارم

الرحيل اىل حيث ُيعرب صـليل الصـوارم وحـده عـن شـموخ املسـلمني وعىل بركة الله سارت خطاه قاصدة الوالد احلاين عساه يأذن له ب

، ولكن عاشق اجلهاد مل ييأس ، وأعاد الكرة مرًة أخرى، وبعد " ال إذن لك يا عيل " وعزهتم ، ولكن األمر مل يرق للوالد الذي عاجله قائًال 

  ... وايس خراسان كثري طلب وإرصار أذن الوالد لفلذة الكبد باجلهاد، وأمره بشد الرحال اىل ر 

حزم شهيدنا حقائبه ، وودع زوجه وأوالده وميم وجهه شطر روايس أفغانستان ، وبعد طول سفر ألقى بعصـا ترحالـه يف مينـاء الغربـاء ، 

  . ليلتحق مبجاميع جند الله ، ويكون اللقاء األول هبذا الطود الشامخ 

حليامً عىل إخوانه ، رؤوفاً هبم كرميـاً شـجاعاً ال هيـاب : " خ الزبري الكويتي كان رمحه الله كام حدثين رفيق رحلته األ : صفاته وأخالقه 

خـرب الردى ، بكاًء قواماً لليل ، ومن عجائبه يف القيام أن قام ليلًة كاملًة بعد طول سفر شاق ، حمبوباً من ِقبل إخوانـه ، ومـا أن سـمعوا 

  ..."رمحه الله ذا مزح لطيف ودعابة أخاذة ونكتة ممتعة  وكان.. رغبته القيام بعملية استشهادية حتى جللهم احلزن 
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ومل ميض كثري وقت عىل نفريه اىل ميادين اجلهاد ، حتى ترامى اىل مسامعه عرب اهلاتف خرب قدوم مولوده اخلامس الـذي تفتقـت عينـاه 

إن هذا من ِنعم اجلهـاد " شق الشهادة مزلزلة مما ابتىل الله به بقيت إخوانه ، وهنا أطلقها عا –بفضل الله  –وأبرصت نور الشمس معافاً 

  " . ، والله لن أرجع أبد الدهر اىل مسقط الرأس 

وهناك حتت سقف أحد معاقل التوحيد كان لقاؤه األول مع الشيخ أيب الوليد األنصاري الذي ما لبث أن قصَّ أحدهم عليـه رؤيـا خـري 

إن خوست تفـتح عـىل ( ، وبعد طول نظر وإمعان فكر عربها الشيخ بقوله ) نز أنه رأى فيام يرى النائم أن خوست تفتح عىل ك( مفادها 

  .ومل يكن من ابن شمر سوى الترضع اىل الله أن يكون من أولئك النفر الذين يفتح الله بجاممجهم مرابع خوست ) مجاجم الرجال 

ا مسـتمعاً لوصـية أخيـه االستشـهادي أيب يوسـف توالت األيام والليايل مرسعة لتحط به عىل أعتاب يوم كريم ، َنَصـَت فيـه شـهيدن

واللـه ألنفـذن ( وعىل وقع ترانيم وصيته املؤثرة اهنمرت الـدموع مـن مقلتيـه وراح يـردد  –عبد الرمحن بن حمسن العنزي  –الكويتي 

ولطاملا أبكاه صـوت أيب دجانـة ومن ليلته تلك غدا ابن شمر انساناً آخر تتملكه العربات اإلميانية كلام ذُكر الله ، ) عملية استشهادية 

  ...األفغاين وهو يردد سورة الفاحتة يف كل صالة 

وبعد طول انتظار التقى ابو خالد بقادته وأمراء حربه وأبلغهم رغبته القيام بحملة استشهادية للنيل مـن ورثـة الصـليب النرصـاين ، 

  .. ربته وخربته يف فن احلرب واإلدارة وعىل حياء ردُّوه معتذرين ، وما ذاك إال طمعاً يف االستفادة من جت

  ليث حرب أشفقت أسد الرشى   منه حتى بايعته يف رشاها

ولكن حمب الشهادة مل ييأس وأعاد الكرة مرًة أخرى ، ومل يفارق ظله ظلهم حتى نـال مـا أراد مـنهم ، وراح ينتظـر بكـل شـغف موعـد 

  . الرحيل 

وقد أوكل إليه مبعيـة أمـريه أيب خالـد املغـريب مهمـة اإلرشاف عـىل تنفيـذ عمليتـني  طوت األيام بعضها بعضاً ليجد ابن اجلهراء نفسه

  ...استشهاديتني داخل العمق األفغاين 

وعىل بركة الله انطلق رجل احلرب بعد أن ودع أحبابه ، ويرس الله بعد كثري عناء وكانت العملية البطولية األوىل ومـا لبثـت أن تبعتهـا 

يق العودة اىل مكمن اإلنطالق األول التقى اخلالدين الكويتي واملغريب بكبري جواسيس خوست ، فام كـان مـنهم الثانية ، وهناك يف طر 

  ...إال أن أفرغا رصاص إمياهنم يف جسده املغضوب عليه ليلحق مبن سبقه اىل مزابل التاريخ ومواطن اللعنات 

فيق اخلالدين وميزه ، وعىل وجـه الرسـعة هـرع املرتـد اخلـائن اىل ويف تلك البقعة التي شهدت مرصع ذنب اخليانة أبرص عميل مرتد ر 

أسياده الصليبيني الذين ما لبثوا أن لبوا نداء الشيطان ، وأقبلوا حتت جنح الظالم حيفهم الغـرور اإلبلييسـ وأحـاطوا مبنـزل األنصـاري 

عد كثري طعن ونـزال ويرتقـي اىل العليـاء، راسـًام لتنشب احلرب أظفارها ، وليسطر التاريخ أحداثها، وليميض عيل بن سنايف الشمري ب

  .ألبناء قبائل شمر األماجد معامل طريق اخللود 

  وخاض بحر احلرب وهو مزبد     حتى نعاه للمعايل من نعى
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  خطاب احلور

  خطاب األزدي

التي فاضت فرسمت مـا يعتمـل يف  وما أمجل ذاك البيت الذي سال عىل أودية لسان عبد اجلليل احلجازي ، وهو يعرب عن أحاسيسه... 

  ... جوانحه، عندما طرق مسامعه خرب رحيلك يا خطاب 

  مىض الذين شغاف القلب يعشقهم     من األحبة من حويل فواسفي

ن خطاب واسمه طالل بن حسن الزهراين ولد يف الرياض ، وفوق نجودها منا وحبا ، ويف مدارسها هنل من العلوم النيوية ما هنـل ، ومـا أ

أكمل املرحلة الثانوية حتى التحق بإحدى الرشكات األجنبية العاملة  فوق 

ثرى احلرمني ، وكبقية الكثري من أقرانه جال يف خلده الواسع الرحب مالمح 

تلك احلياة الراغدة الرتيبة التي  يبحث عـن أعطـاف نعيمهـا الكثـري مـن 

سيكون هناك فـوق ذرى خراسـان  شـاهداً عـىل  -قربه  -ومل يدر يف خلده أن رمسه .. شباب األُمة املخدر 

ليواصلوا املسرية التي بدأها، رحلـت األيـام مرسـعة لـرتيس بـه  ملسو هيلع هللا ىلصغربة هذا الدين ، وحمرضاً أحفاد حممد 

الذي قسم العامل فسطاطني فسطاط إميان ، وفسطاط كفر وردة  -أمام شاشات التلفاز وإذ باحلدث اجلليل 

عيناه فقد هتاوت األصنام األمريكية رمز كربياء وصلف وغرور الصليب يطرق أسامعه وتشاهده   -ونفاق 

ُْوِيل األَْبَصاِر ﴾ ... وغدت أحاديث وقصصاً ُتروى لألجيال القادمة ..  ًة ألَّ   )  13: آل عمران (﴿ ِإنَّ ِيف َذِلَك لَِعْربَ

وهنـض وقـد .. وتأجج حب اجلهـاد يف صـدره .. وقه واشتعلت النريان يف عر .. وعىل وقع هتاوي تلك األبراج استيقظ خطاب من غفلته 

، وأقبل عىل الله ، واألمل حيدوه باللحاق يومـاً بـالليوث الرابضـة يف معاقـل العـز ..ألقى عن كاهليه غبار الذلة ورداء التيه والضياع 

  .. والفخار ، ولسان حاله يردد مودعاً األهل والعشرية 

  ر أمَر اجلاهلينافأي شجاعة من بعد هذا       وأضحى األم

  فإن كانت بقايا األزد فيكم    دعوا للسيف يف الدنيا حنينا

  أقيموا للحروب رحى طحونا      ولو أين أكون هبا طحينا

  إىل أن يستقيم احلق جهراً           وإن متم فأنتم ُمْعذرونا

  

أن يتذوق حالوة اجلهاد يف سبيل الله ويرتقي ذروة سـنام وبعد أن ذاق خطاب األزدي حالوة اإلميان وطالوة اإلقبال عىل طاعة الله قرر 

  ... هذا الدين 
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  ... بدأ املتعطش للجهاد مشواره بالبحث عن درب يوصل إىل الكرام الرابضني فوق سفوح الشيشان 

ري عـىل تلـك البقـاع وقبل الرحيل بدا له أن يلقي نظرات الوداع األخ.. وبعد طول جهد وجد الطريق املوصل إىل تلك العوايل الشاخمة 

 15فاعتمر وهناك كانت املفاجاة فقد ُرسق مـن سـيارته مبلـغ  " مكة املكرمة " ثراها  ملسو هيلع هللا ىلصاملباركة التي رشُفت بوطء احلبيب املصطفى 

وهنا اضطر جمرباً أن يؤجل سفره إىل شهر آخر حتـى يتسـىن لـه احلصـول عـىل راتبـه الـذي يقـدر .. الف ريال الذي عول عليه بسفره 

  .. عرش ألف ريال ليستعني به عىل سفره وكان له ما أراد  بإحدى

  ...      حزم شهيدنا حقائبه وقد خلف وراءه األهل واألحبة والدنيا وزخرفها وميم وجهه قاصداً ميادين العزة والشموخ ولسان حاله يردد 

  يرجى اخللود معرش ضل سعيهم      ودون الذي يرجون غول الغوائل

  لبقاء وإن مضت           هبا عادٌة إال أحاديث باطلوليس األماين يف ا

ألقى خطاب بعصا تسياره يف إحدى البالد العربية ، وراح ينتظر اإلذن حتى يلتحق بأُسود الرشى إال أن الله أراد لـه أمـراً آخـر ، فقـد 

دهم هنـاك فـوق روايب  الرافـدين عـدو وهنا قرر أن يلتحـق بأبنـاء التوحيـد الـذي يقـو .. حالت العقبات األمنية دون مقصده ومبتغاه 

  .. والذي حيلوا يل أن أُردد فيه  –رمحه الله  –الصليب وحمطم عرش الروافض الشيعة الشيخ أبو مصعب الزرقاوي 

  هو العارض الثجاج اخضل جوده        وطارت حوايش برقه فتلهبا

  اإذا ما تلظى يف الوغى أصعق العدا     وإن فاض يف أُكرومة غمر الرب

  ... وحالت األقدار ثانية بينه وبني مطلبه ، وخاصة أنه مل ينل قسطاً وافراً من التدريب العسكري 

وأمام تلك اخلطوب واملصاعب قرر شهيدنا أن يرحل إىل إحدى الدول املجاورة طمعاً يف أن ينال قسطاً من التدريب العسـكري وكـان 

  .. له ما أراد 

فتح الله عليه ويرس له باباً إىل مهوى األفئدة وقرة العني أفغانستان .. طريق إىل الشيشان بالفشل وبعد أن باءت حماوالته العثور عىل

  ...وساق الله إليه َمن يأخذ بيده إىل تلك الربوع املعطاءة لينال شهادة اخللود الرسمدي .. 

ة قاسية حّط رحاله بني روايس غرباء آخر الزمان ، وكان حزم ابن أزد العز والفخار حقائبه ، وميم وجهه شطر املحطة املنتظرة ، وبعد رحل 

  .. شاب يف مقتبل العمر يأرسك بأدبه وحيائه وصمته .. اللقاء األول هبذا الفارس املغوار 

  وما الصمت إال يف الرجال متاجر    وتاجره يعلو عىل كل تاجر

مل أعرف أو أُشـاهد أحـداً إال وحيـب .. حمبوباً من ِقبل اجلميع : " كان رمحه الله كام وصفه األخ عبد اجلليل احلجازي -:صفاته وأخالقه 

وكـان رمحـه اللـه فاكهـة املركـز .. خطاباً ، ظريفاً للغاية ، صاحب نكتة هيناً سهًال ليناً مع إخوانه بعيداً  كل البعد عن اجلدل واخلالف 

مما دعاين أن أُسميه بخطاب احلـور .. تتحدث عن احلور العني استطاع أن يأرس قلوب إخوانه بظرافته ، وكان حمباً لتلك الدروس التي 

 "...  
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ومع تزايد الضغط عىل غربـاء .. بدأ الغريب املهاجر مشواره بإعداد نفسه فأعّد أمّيا إعداد ، ورسعان ما شارك إخوانه رباطهم وجهادهم 

التي دنسـت ذاك الـرثى الطيـب ، مقتفيـاً أثـر تلـك  آخر الزمان ، الحت لشهيدنا فكرة العودة إىل مسقط الرأس لنزال علوج الصليب

الذي مىض إىل ربـه " ... عبد العزيز املقرن " اجلبال الشاخمة ومكمًال املسرية املباركة التي ابتدأها ليوث التوحيد بقيادة اجلبل الشامخ 

وترتيـب الطريـق املوصـل إىل مسـقط الـرأس بعد أن بلغ الرسالة التي كلف هبا، وفيام كان منتظراً انتهاء إخوانه من إجراءات السـفر 

  .. حدثته نفسه أن يزور معاقل الليوث املرابطني يف عرينهم منتظرين األمر باإلغارة عىل قطعان الصليب 

ويف تلك املعاقل ترامى إىل مسامعه خرب إحدى الغدوات التي يعد هلا األشاوس ، وهنا استأذن عاشق احلور أمريه أن يكون له نصـيب 

  .. الغدوة وكان له ما أراد  يف هذه

حترك الركب املبارك بعد ان أعّد العدة ، وقد زينت رؤاه تلك األُمنية بصّب جام غضبه عىل معاقل تلك القطعان السائبة ، وما أن وصـل 

التلـة وهنـاك حتـت األغصـان الوارفـة التـي تـزين تلـك ... الفرسان حتى أخذ كل فارس موضعه املعد له وراح ينتظر ساعة الصـفر 

ـاً عـن شـموع اجلهـاد  اخلرضاء جتاذبت أطراف احلديث مع ذاك األسد الراحل عام قليل ، واسرتسـلنا باحلـديث وراح يسـألين مستفرس

الشيخ أسامة والشيخ أمين الظواهري والشيخ أيب مصعب السوري والشيخ أيب مصعب الزرقاوي وما كان إال أن أوعبت له باحلـديث 

  . عن تلك املنارات السامقة 

  أُولئك آبايئ فجئين مبثلهم      إذا مجعتنا يا جرير املجامع

وبعد طول انتظار جاء األمر وراحت محم الله اكرب تنهال عىل مواقع الردة والصليب ، وما أن أهنى أبناء التوحيد رمايتهم حتـى أقبلـت 

وما أن أسدل الظـالم بأسـتاره .. از املجاهدون بسالم طائرات الصليب التي زرعت األرض بقنابلها العنقودية ، وخيب الله فأهلم ، وانح

حتى أقبلت طائرة الصليب ، وراحت تتبع خطوات العائدين ، وهناك يف إحدى املراكز املتأخرة اجتمع رهط املجاهدين ، وهذا مـا كانـت 

ونال خطاب مـراده .. لرهط املبارك مبقتل تصبو إليه تلك املاكرة ، ويف حلظة االجتامع استل رباهنا صاروخاً موجهاً ليزرياً وأصاب ذاك ا

  .. وبقيت أُمنيته شاخصة تبحث عن أُولئك الذين حيققوهنا واقعاً عملياً يف دنيا البرش .. ومىض إىل ربه مستبرشاً فرحا 

  يا غريبًا بكته عني املعايل       وقليل هلا إذا أبكاها
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  ومىض عاشق الصف األول

  أبو دجانة اإلمارايت

أما آن لـك أن ترجعـي وتعـودي إىل احلـق املبـني ، وتلحقـي .. أما كفاك ضياعاً فوق الضياع .. كفاك أيتها النفس الشاردة رشوداً أما 

  .. مبواكب العائدين، وتتبويئ منازل يف أعىل عليني 

تلقى مبـادئ العلـم وربـا ، ومـا أن أبودجانة واسمه مفتاح بن سعيد الطناجي ولد يف اإلمارات ، وفوق ربوعها منا وصبا ، ويف مدارسها 

وبعد حـوايل سـنة ونصـف قضـاها يف .. أكمل الثانوية العامة حتى التحق بإحدى اجلامعات األمريكية طالباً عىل مقاعدها الدراسية 

ىل مسـقط عاصمة الشيطان يف األرض تم فصله من اجلامعة جراء مشكلة يف تلك املستنقعات اآلسنة ، فأقفل عائداً بعد تلك الطـردة إ 

ورسعان ما التحق أبودجانة بسالح اجلو اإلمارايت ، وعمل يف إحدى مطاراتـه ، وتـابع مشـواره .. رأسه ليكمل مسرية التيه والضياع 

  .. احليايت اليومي كبقية أقرانه 

وبني تلك الروايب  ساق الله إليه زوجة صاحلة من عائلة  ملتزمة حمافظـة ومـّن اللـه عليـه بولـٍد 

ه ، فقد كان هناك بني القمم يقارع أبناء  هبل العرص ومن واالهم وقد أسـمته أُمـه بعبـد منها مل ير 

  ...  الله 

وبعد سين التيه والضياع أراد العـيل القـدير هلـذا التائـه الشـارد يف حـارات اإلمـارات اهلدايـة 

األمن والرشاد ، فساقته خطاه ليقع فريسة ملصيبٍة مـن مصـائب هـذه الفانيـة ، وليـنعم بعـدها بـ

ففي خضم هذه املصيبة عرض عليه رفيـق دربـه الـذي يشـاركه ..  واألمان والراحة واالطمئنان 

  .. مسرية الضياع أن يركع لله ركعتني لعل الله يفرج كربه وُيزيل مهه 

هذا الرضـغام كيـف ورسعان ما استجاب القلب الشارد لنداء الصاحب الشارد ، وركع الركعتني ، وهنا كان االنقالب احلقيقي يف حياة 

 ِبـِذْكِر اللّـِه َتْطَمـِنئُّ ؟ وأرحم الرامحني يرشدنا يف كتابه الكريم إىل طريق الطأمنينة  ﴿ الَِّذيَن آَمُنـواْ َوَتْطَمـِنئُّ ُقلُـوُهبُم ِبـِذْكِر اللّـِه أَالَ ..ال 

ود وإعراض ذاق مفتاح طعم السعادة احلقه التي ، وبعد طول رش )أرحنا هبا يا بالل   ( ملسو هيلع هللا ىلصواحلبيب املصطفى )  28: الرعد (الُْقلُوُب ﴾ 

  ... طاملا َحُرم منها، وطاملا بحث عنها 

  إهلي أذقين برد عفوك واهدين       إليك مبا يرضيك فالدهر غرار

اة العائـد وترامى خرب العودة إىل الله ملسامع األهل والعشرية ، ووقف اجلميع حائراً من هذا اخلرب حتى عاينوا التحول العجيـب يف حيـ

  ... إىل ربه واقعاً عملياً يف حياة فلذة الكبد 

، وال حيـرك خملـوق " التلفاز "بدأ شهيدنا مشواره اجلديد آمراً باملعروف وناهياً عن املنكر ، فقد كان يدخل عىل زمالئه ويغلق الشيطان 

  .. ساكناً مهابة له 
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  إذا األبصار أبرصت ابن قيس    ظللن مهابة منه خشوعا

متض سوى ثالثة أشهر عىل زواجه حتى حزم حقائبه وشد مئزره عازمـاً اللحـاق بتلـك الكواكـب املنـرية يف ميـادين الرجـال حيـث ومل 

  ... الرصاص وصهيل اجلياد يرسم حروف هذا الدين ، وسابقت خطاه اخلطا ومل يكن أمامه سوى سبيل التهريب للوصول إىل املبتغى 

وصـل شـهيدنا . تطاع مركبه التائه أن يشق طريقاً له ، ويريس به هناك عىل شواطىء ايران الـروافض وعْربَ تلك األمواج املتالطمة اس

وحيث أن الطريق املوصـل إىل أفغانسـتان مغلـق . ايران وكان ذلك بعد غزوة منهاتن وما حلقها من أُمور جسام وسقوط إمارة اإلسالم 

وهناك يف معسكراهتا أعّد واستعّد ، وما أن أهنى إعداده حتى بدا له العـودة ..  فقد قصد باكستان عازماً أمره اللحاق مبجاهدي كشمري 

  ...إىل مسقط رأسه 

  كم منزٍل يف األرض يألفه الفتى       وحنينه أبداً ألول منزل

أحد إخوانه برمي شامغ الرأس انه يغرق ويف أثناء ذلك قام " ويف ليلة من لياليه املباركة رأى يف املنام .. بدأ أبو دجانة ُيعد عدة الرحيل 

وهنا وقع يف القلب أن ال عودة إىل مراتع الصبا أبـد الـدهر " ورسعان ما التقطها أبودجانة وبواسطتها استطاع اخلروج من املاء والنجاة 

 ..  

ي أيب الليـث ، و بـني ومل متض سوى فرتة قليلة عىل تلك الرؤيا حتى ساقت األقدار له َمن يأخذ بيده ، ويضعه بني يـدّي الشـيخ الليبـ

  .. غرباء آخر الزمان وجد ذاته التي افتقدها طويًال 

  عرانني أبطال ليوث أعزة        يضيق هبم ما بني سلع و فارع

  اذا شمرت حرب عوان سموا هلا         بكل رُديين وأسمر قارع

  معاقلهم يوم الوغى كل سابح    وأبيض مفتوق الغرارين قاطع

  ... ره اجلديد فأعّد ، واستعّد مع رفقائه اجلدد ، ورسعان ما شارك أُسود التوحيد غدواهتم وروحاهتم بدأ أبودجانة مشوا

كان رمحه الله طيب القلب ، رسيع اإلنابة والعـودة إىل اللـه وإىل احلـق "  -:حدثين األخ عمر سيف األمري عنه قائًال  -:صفاته وأخالقه 

كثري األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، قامئاً لليل ، .. حتى انه تبايع مع ستة من إخوانه عىل اجلهاد كثري التعلق يف الله ، حمباً للجهاد..

يف يوم من أيامه وقبل هجرته أقبل عليه بعض .... حريصاً عىل الصالة يف الصف األول ، شديد احلرص عىل حفظ أحاديث اجلهاد ، وتابع 

  .."  وبعد أن قرصها بىك بكاًء شديداً وأقسم أن ال يأخذ منها ثانية .. ان ما استجاب له ِخالنه وطلب منه أن يأخذ من حليته ورسع

وما أن اقرتب موعد العملية األخرية يف حياة هذا الفـارس املهـاجر حتـى راح .. بدأت الليوث املهاجرة باإلعداد لواقعة شنكاي الثانية 

  .. يداعبه ، ويشعر باقرتاب األجل  يوزع حوائجه وما ميلك عىل إخوانه ، وكأن طيف الرحيل

  ..وحتت جنح الظالم حترك الركب الكريم قاصداً تباب الردة واخليانة يف شنكاي 
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وما هي سوى دقـائق حتـى بـدأت صـيحات ... وقبل بزوغ فجر ذاك اليوم املشهود اكتملت صفوف املهاجرين إىل الله عشاق الوغى 

،  وتسـابق عشـاق احلـور ..راح الرصاص يعزف أحلانه وتصافحت الصوارم  ، وزأرت األُسود الله أكرب تغزو تلك املساحات اخلالية ، و 

  ...   إىل احلتوف احلمر ، واقتحموا معاقل الردة والنفاق

تلك الكلامت التـي طاملـا .. وبعد واقعة حامية الوطيس أُصيب األسد املهاجر ، وراحت كلامت الوداع األخري تنساب عىل أودية لسانه 

 هبا لسانه ، وراح يلح عىل إخوانه برضورة أن جيلسوه ليصيل ركعتني قبل خروج الـروح إىل بارئهـا ، وفاضـت الـروح إىل بارئهـا ، تغىن

ونسج املجد أكفانه ، وبقَي اجلسد شاهداً فوق تلك التباب عىل غربة هذا الدين وغربة أهل احلق يف زمن اجلاهلية الضـاربة األطنـاب، 

  ... الطناجي أن يبكوا سيدهم الراحل  وُحّق ألبناء عشائر

  قد كنت للمجد نوراً يستضاء به       وكنت حقًا لعني الفضل إنسانا
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  مدا  خيل تودع سيدها

  درويش الوزيري

تراهم هناك وقد التفوا عىل بعضهم الـبعض كجسـد واحـد تتغاشـهم 

نبــات حــوض الفرحــة اإلميانيــة ، وتكســوهم األخــوة الربانيــة بــني ج

، اتسـاع القلـوب قـد فـاض ...احلافلة التي ال تتسع لكثـٍري ولكـن 

  ..فوسع اجلميع بالرغم من ضيق احلال ووعورة اجلبال وكرثة األهوال 

  درويش ولد يف متشا مداخيل ، وفوق نجودها ووهادها

حبا وصبا ، ومنذ نعومة أظفاره وكحال الكثري مـن أبنـاء وزيرسـتان  

ينية فرضع حمبة دينه والغرية عىل حمارم الله منـذ التحق باملدارس الد 

وما أن اشتّد ساعده وغدا رجًال يافعاً حتى حزم حقائبه وميم وحهه شطر اإلمارات العربية باحثاً عن الرزق احلالل فـوق تلـك ... صباه 

  ... املرابع التي دنسها أبناء الصليب وعمالؤه ورثة اخلنا والفجور 

وبقي عـىل ..  تلك الديار أقفل عائداً إىل مسقط رأسه ليكمل مشواره املعتاد بني وهاد روايس وزيرستان وبعد مخس سنوات قضاها يف

  ...حاله تلك حتى أقبلت مواكب املهاجرين غرباء آخر الزمان ، وحطوا رحاهلم ونزلوا ضيوفاً عىل أهلها الكرام 

  ونكرم ضيفنا ما دام فينا       ونتبعه الكرامة حيث ماال

وأمـام .. أبناء التوحيد القادمون من اماكن شتى بإنشاء اخلاليا اجلهادية وحتريض الليوث الوزيرية عىل اجلهاد وحـب االستشـهاد بدأ 

أ تلك الدعوات الربانية أقبل العديد من أبناء اإلسالم ورسعان ما رشعوا أسنتهم، وقد أخذوا العهد أن ال يقر ألحفاد الروم قرار وال هيـد 

ومن بني الوجوه النافرة كان شهيدنا درويـش الـذي أقبـل ولسـان .. الت القلوب املوحدة تنبض الشفاه تردد ال إله إال الله هلم بال ما ز 

  ..حاله يردد 

  وما ألفت ظل اهلوينا رصميتي         وكيف وحّداها من السيف أرصم

  سأجعل نفيس للمتالف عرضة           وأقذفها للموت واملوت أكرم

ريته وبذله وعطائه ، ارتضاه أبناء قريته ليكون أمرياً عليهم يف جهادهم ، ويرس الله وشارك إخوانه املهـاجرين جهـادهم ومع طول مس

  .. ورباطهم ، وكان له اليد الطوىل يف خدمة إخوانه والقيام بالكثري من األعامل اإلدارية التي ال غىن للمجاهدين عنها 

عاشقاً للجهاد واملجاهدين ، مولعاً بخدمة إخوانه املهاجرين ، : "  حدثين األخ شري عباس الوزيري كان رمحه الله كام -:صفاته وأخالقه  

  . "داعياً إىل الله ، كرمياً سخياً 
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وفيام األيام تتـواىل عليـه طـاف يف .. مىض صيف وتبعه آخر وشهيدنا عىل حاله تلك جماهداً بالبيض والسنان خادماً إلخوانه املهاجرين 

  .. تلك األُمنية الوادعة باالقرتان بسيدة تعينه عىل تكاليف احلياة واجتهد يف األمر املراد ويرس الله وكان له ما أراد  خميلته

يوماً حتى نادى املنادي يا خيل الله اركبي ، وما أن طرق النـداء مسـامعه حتـى هـّب مـن فـراش نومـه  25ومل ميض عىل زواجه سوى 

  ...أمره ، وكله أمل بالنيل من عبدة األوثان  وأقبل شاهراً سيف عزته حازماً

  إذا استل منا سيٌد غرب سيفه         تفزعت األفالك والتفت الدهر

  ... أعد شّم العرانني العدة لغزوة اللوارا ومىض الركب قاصداً تلك السفوح املطلة عىل قالع الصليب وزمر الردة

بعد رحلة سفٍر شاقة ، علت فيها أكتافهم القذائف الصاروخية التي تزن الواحـدة ومع إطاللة الفجر حّط درويش ورفاق دربه رحاهلم 

  .. كلغم  20منها 

وصل الركب ورسعان ما صىل ركعتي الفجر ، ثم تابع الركب املسري متسلقاً الروايس العوايل واألمل يزين رؤاه بإشعال قالع الصـليب  

  .د جتهزوا ومل يبق سوى ساعة الصفر التي طالت حتى عرص اليوم التايل وما هي إال ساعات حتى كان الليوث ق.. لظى ونارا 

ويف صباح اليوم التايل عاد الركب وواكبه شهيدنا الذي حتـرك برفقـة الشـيخ هـارون املرصـي ليكونـا راصـدين ومصـححني ملسـار  

ابـل املطـر عـىل األرض املغتصـبة حمولـًة وما أن جتهز فرسان الوغى حتى جاء األمر وراحت القذائف تنهال كو .. القذائف الصاروخية 

ومل جيد الصليب وقد اشتد كربه سوى طريانه الذي أفرغ حقده بزرع الروايس بشـظايا .. إياها إىل جحيم مستعر حيرق الغزاة بشظاياه 

   ..قنابله العنقودية التي كانت برداً وسالماً عىل أبناء اإلسالم الذين أقفلوا عائدين إىل مراكزهم اخللفية 

ومع إطاللة نجوم السامء بسناها أقبلت طائرة احلقد الصليبي، ورسعان ما استلت سـهامً مـن سـهامها ورمـت بـه تلـك الثلـة الربانيـة 

وهكذا طويت آخر صفحة من صفحات جمد هـذا ... وتطايرت األجساد وتناثرت األشالء، ومل يبق من جسد درويش سوى جزئه العلوي 

  ..عة بينه وبني خالقه وزف إىل احلوراء التي طاملا انتظرته إن شاء الله الفارس املغوار ، و متت البي

  فتى مات بني الطعن والرضب ميتة         تقوم مقام النرص إن فاته النرص
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  عاشق الرصاصة

  أبو ذاكر اجلزائري

تفاوت مهـم أُولئـك العشـاق فمـنهم َمـن يعشـق وت.. كثٌري أُولئك الذين يعشقون ، وكثريٌة هي تلك املعشوقات التي يتغىن هبا عشاقها 

وشهيدنا أبوذاكر تفرد ، وسام عن ذاك احلطام الزائل فقد عشق رصاصة العـز .. ومنهم .. ومنهم .. ومنهم .. امرأة ومنهم َمن يعشق ماًال 

  ؟ ..والفخار ، رصاصة حتمل روحه وترحل هبا إىل العايل حيث اجلنان وما أدراك ما تلك اجلنان 

، وكبقية الكثري من أبناء اجلزائر فّر السيد حممد إىل اسبانيا مهـوى ..ذاكر واسمه السيد حممد ولد يف تيارت ، وفوق ربوعها منا وصبا أبو 

وبني حارات اسبانيا تـابع أبـوذاكر مشـوار .. أفئدة الكثري من طالب الدنيا وزينتها باحثاً عن ُمتع احلياة وعن مستقبل أفضل بنظره 

  ... ياع الذي يغلف حياة الكثري من أبناء اإلسالم يف تلك البقاع التيه والض

  وهناك عمل عامًال خيدم أبناء الصليب ، الذين وجدوا خلدمة ورثة

  .. ، إال أن يسلموا  ملسو هيلع هللا ىلصحممد  

  ونحن قوم ال توسط عندنا   لنا الصدر دون العاملني أو القرب

.. وحـل اسـبانيا  تتابعت السنني مرسعة وشهيدنا عىل حاله تلك غـائٌص يف

  وبعد تلك السنني العجاف أذن أرحم

، ورسعـان مـا ..الرامحني هلذا الفارس املغوار باهلداية والرشاد ، فساق إليه ثلة من الشباب املـؤمن فـدعوه ملـا هـو خـُري دنيـاه وأُخـراه 

طويًال حتت ظل اجلاهليـة العميـاء ولسـان  استجاب القلب الشارد احلريان لنداء الرمحن ، وأقبل عىل الله يبحث عن ذاته التي افتقدها

  ..حاله يردد 

  واغفر بعفوك يا غفور ذنوبنا       إن الذنوب بجنب عفوك تغفر

ربنا ظلمنا أنفسـنا وإن مل " بدأ العائد إىل ربه بعد أن رصع ليله الداجي مشواره اجلديد ، فراح وغدا يف رحاب اإلميان ولسان حاله يردد  

  " .. كونن من اخلارسين تغفر لنا وترمحنا لن

وأمام ريح عفن اجلاهلية التي أزكمت األنوف ، وصدعت الرؤوس ضاقت نفسـه األبيـة ، وراح يبحـث عـن الطريـق املوصـل إىل دار 

وبعد رحلـة سـفر حـّط رحلـه بـني أروقـة معسـكر .. اإلسالم ومقر اإلميان أفغانستان ، حيث مزارع الرشيعة وبساتني اخلري والعفاف 

  .. الليبية فأعّد يف مصانع الرجال اجلامعة 

،  وهنا التحق طالـب الشـهادة بثغـور النـزال "أمريكا " ومل ميض كثري وقت عىل قدومه حتى دُكت معامل الصلبان يف عاصمة الشيطان 

  ..هناك حول أطراف كابل 

  مستنرصين لنرص دين رهبم        مستصغرين لكل أمر جمحف
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  ... الرضبات الربانية املوفقة التي سوت معامل الصلبان يف األرض كأن مل تغن باألمس  بدأت احلرب تقرع طبوهلا بعد تلك

َتِسُبوا َوَقـَذَف ِيف قُ  َن اللَِّه َفأََتاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيُث لَْم َحيْ اِنَعُتُهْم ُحُصوُهنُم مِّ ُم مَّ ُم الرُّْعـَب ُخيِْرُبـونَ ُبُيـوَهتُم ِبأَْيـ﴿ َوَظنُّوا أَهنَّ ِدِهيْم َوأَْيـِدي لُـوِهبِ

وا َيا أُوِيل اْألَْبَصاِر ﴾    ) 2: احلرش (الُْمْؤِمِننَي َفاْعَتِربُ

وهنا انربى شهيدنا مع ليوث التوحيد يذودون مبهجهم عن محى الله أكرب ، وتسابق عشاق احلور للجود بأرواحهم ودفع املهـور للحـور 

  ...   احلسان 

  .. انكرس اخلط بتآمر املتآمرين ، وخيانة اخلائنني ، ومتاجرة املتاجرين بأرواح املؤمنني وبعد كثري تضحيات ، وطول صرب وثبات ،   

وراحـت العـربات .. وانحاز عىل إثر السقوط املروع أبو ذاكر مع أيب الليث الليبي بعد أن حيل بينه وبني عرشين من خاصة أصحابه 

" بدأ يعلو صوته حزناً وكمداً ، وامتطى إحـدى الـدبابات املرتوكـة وراح يـردد ، و.. تنهال من مقلتيه حزناً عىل ما حّل باخلط واألحباب 

وهنا تدخل رفيق دربه أبوالليث وبحكمته راح هيدأ مـن روعـه ، وخيفـف مـن ثورتـه .." لن أُغادر هذه األرض ... البد ان نصنع شيئاً 

هدأ الليـث الغاضـب وسـكنت ... واحلرب سجال ، ورويداً رويداًالعارمة ، ويشد من أزره مذكراً إياه أن الَكرة ستكون لنا إن شاء الله 

ْرِك األَْسَفِل ِمَن النَّ  اِر َولَن َجتَِد لَُهْم َنِصرياً جوانحه ، ودمر تلك الدبابة حتى ال يستخدمها أبناء الردة وزمر اخليانة ،﴿ ِإنَّ الُْمَناِفِقنَي ِيف الدَّ

  ) 145: النساء (﴾ 

حله بني روايب  خوست ، وهناك ترامى إىل مسامعه أن مجـوع النفـاق وقطـاع الطـرق خفـافيش الظـالم قـد تابع الركب مسريه وحّط ر 

وتقدم الليث اهلزبر مع أمريه أيب الليث الليبي وصاحبتهم ثلة مـن املوحـدين ، وارتـدى أبـوذاكر بيكتـه .. حارصوا ثلة من املهاجرين 

 -:الثالثة ، وتقدم الشيخ أبومحزة اجلويف من شهيدنا ، وأهداه تلك البيكا قـائًال  وما هي سوى دقائق حتى ُفك احلصار عن.. املستعارة 

  " إهنا لك  .. إنك تستحقها " 

  انت خٌري من ألف ألف من القوم       إذا ما ُكبت وجوه الرجال

املهاجرين إىل أماكن أكـرث أمنـاً  ومن خوست تابع الركب املبارك مسريته املضنية وحّط رحاله يف زورمت التي بدأ منها اإلعداد لرحيل

  .. بعد أن جنَب الناس وختىل الكثري عن واجب النرصة 

رفض أبوذاكر اخلروج ، وأّرص عىل البقاء ، ولكن عندما الحت له فكرة العمـل والنكايـة بأعـداء اللـه يف مـواطن الصـليب فعـزم عـىل 

  ..  الرحيل ، ورسعان ما  حزم حقائبه وميم وجهه شطر ايران الروافض

تواقاً لقتال أعداء الله ، حاد الذكاء حريصاً عـىل تعلـم : " كان رمحه الله -:حدثين الشيخ أبوالليث الليبي عنه قائًال  -:صفاته وأخالقه  

ا رآه اإلخـوة عاشقاً للرصاص ولطاملـ.. العلوم العسكرية والرشعية ، قلام تراه نامئاً ، رجًال مثابراً رسيع الفيئة إىل إخوانه يف حالة اخلصام 

  .."خماطباً معشوقته الرصاصة 
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ولكن الله أراد له أمراً آخر فقد اسـتطاع .. وصل أبوذاكر ايران ، وهناك وقع يف قبضة الروافض أسرياً ، ورسعان ما عزموا عىل ترحيله  

أن حيل بينه وبني املقصـد الـذي الفرار من قبضة الروافض وخيتفي عن أنظارهم ، وراح جيري اتصاالته للعودة إىل عرين األُسود بعد 

  ... جاء من أجله 

  ... وأمام صخرة الواقع املرير حتطمت أحالمه باالرتباط مع غرباء آخر الزمان الصابرين عىل لظى العيش ، وهوج اللوافح 

  قد وافقوا الوحش يف سكىن مرابعها       وخالفوها بتقويض وتطنيب

وقرروا أن خيوضوا أهـوال " مثىن اجلداوي و أيب العباس الكردي " مره مبعية اثنني من رفاقه وبعد ان حيل بينه وبني ليوث املوت عزم أ

  ... املخاطر متوكلني عىل الله قاصدين أفغانستان لقتال أبناء الصليب فوق تلك املرابع املغتصبة 

د أحداث أغرب من اخليـال وصـل الركـب روايس وبع.. انطلق الركب شاقاً طريقه بني الفيايف والقفار قاطعاً أمواج املصاعب واألهوال 

شاهي كوت ، وهناك وقف أبوذاكر عىل أطالهلا باكياً أحبابه زائراً لقبورهم ، متذكراً تلك األيام اجلميلة التي قضـاها بـني صـخور تلـك 

يظفـروا بالنصـري ، ومل جيـدوا تلـك  الشاخمات، وحاول مبعية الليثني أن يكملوا مسرية السابقني إىل اللـه ، إال أهنـم مل جيـدوا املعـني ومل

  ... العزائم التي حوهتا نفوس الراحلني 

  ما أكرث اإلخوان حني تعدهم        ولكنهم يف النائبات قليل

وعىل بركة الله سـار الركـب املبـارك ، .. وبعد ثالثة أشهر قضاها يف مأسدة شاهي كوت استطاع ان جيد الطريق املوصل إىل أيب الليث 

  ..عناء حّط الركب رحله بني روايس أبناء التوحيد ، وكان اللقاء الذي طال انتظاره  وبعد رحلة

  .. وهناك بني غرباء العقيدة والدين دبت الروح يف أوصال األسد القادم من بعيد وراح يتدرب مع إخوانه ويعد العدة لواقعة شنكاي  

لـنئ أشـهدين اللـه " من طاقم االقتحام وفرح أمّيا فـرح ، وراح يـردد وبعد طول انتظار تقرر موعد العملية وانتدب أبوذاكر ليكون ض

  " واقعة مع الكفار لريى ما أنا صانع 

وبعد مسرية زينتها األذكار حّط اآلساد رحاهلم ، ورسعـان مـا أخـذ كـل فـارس .. حترك أبناء عقيدة التوحيد شاقني غبار الدرب املرير 

ي سوى دقائق حتى زأرت األُسود وصهلت اجلياد وراح الرصاص يزغرد حاكياً عزة هذا الدين وما ه.. موضعه منتظراً تكبرية االقتحام 

، واقتحم األشاوس معاقل الردة ، وتسابق أصحاب البيعة للوفاء ببيعتهم ، ومىض الكثري منهم وهنا جاء األمر باالنحياز والعودة وحيل 

.. ، وتبعه بقية الرجال الذين بـاعوا انفسـهم مللـيكهم مقتـدين هبـذا الصـنديد بني أيب ذاكر وبني النداء ، وتابع عاشق الشهادة تقدمه 

وهناك فوق تلك التباب تعطل سالح أيب ذاكر ، فطلب من أخيه املثىن اجلداوي سالحه ليتابع اقتحامه أبواب احلتوف ولريجع املثـىن ، 

وما أن هـّم املثـىن بإعطائـه السـالح " .. إنه أهٌل هلذا األمر " يردد وتدخل ابن حراثة امليك طالباً من املثىن تلبية الطلب وكأن لسان حاله 

وهكذا أُسدل الستار عىل صفحة هـذا املوحـد .. حتى أقبلت تلك القذيفة التي محلت بني طياهتا روح أيب ذاكر وصعدت هبا إىل السامء 

 ... بعد رحلة عناء شاقة 
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  نة مبوت زؤافهابته أسباب املنية جهرًة              فرمته خائ

  موت الكرام البيض فوق جيادهم   ال فوق منرقة وحتت طراف
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  املهاجر الغريب

  أبو رواحة السوري

مع كـل روح ترحـل إىل السـامء .. مع كل شلٍو ينزع ليعبد به طريق عزة هذا الدين .. مع كل قطرة دم تسكب لرتوي شجرة هذا الدين 

  ... ن يزداد يقيننا بقرب سطوع نجم هذا الدين حتيك غربة هذا الدي

ويف مقتبـل صـباه .. أبورواحة واسمه أنس إحسان بنغيل ولد يف حلب الشهباء ، وهناك فوق روايب  حلب منا ورىب ، ويف مدارسـها درس 

  تويف والده ، 

توالت األيـام . فعاش يتيًام وحيداً بعد أن ُحرم من حنان والده 

قاذفه أمواج احلياة  مينة ويرسة ، ويف ليلة مرسعة ، وشهيدنا تت

اهلدايـة الربانيـة عـىل الفتـى   من لياليه املباركة هّبت ريـاح

التائه ، ورسعان ما استنشق عبريهـا الفـواح ، وغـدا يرفـرف 

بجناحي اهلداية ويرتقي سلمها درجة درجة حتـى تربـع عـىل 

  ...لذي ينفر فيه ويلتحق بحامة العقيدة املرابطني حول ثغور خراسان وراح ينتظر ذلك اليوم ا" اجلهاد " ذروة سنام هذا الدين 

  الواقفني عىل الثغور جيادهم        واملحرزين مكارم األيام

  . وأخرياً وبعد جهد جهيد أذن أرحم الرامحني هلذا الليث اهلزبر أن ينفر إىل مهوى األفئدة أفغانستان  

يف قندهار عرين الباحثني عن مواطن العزة والفخار ، ويف معسكر الفاروق أعّد واسـتعّد ومل  حزم املهاجر الغريب حقائبه ، وحّط رحاله

" ميض سوى شهرين عىل حلوله ضيفاً مهاجراً عىل غرباء آخر الزمان حتى ُحمقـت معـامل الصـلبان هنـاك يف معقـل الشـيطان يف األرض 

  " ... أمريكا الصنم 

  سبيًال ألبناء السبيل مذلالوكانت محًى أرض الفرنج فأصبحت        

وما هي سوى أيام حتى بدأ عّباد األوثان بحشد مجوعهم الفاجرة ، وأقبلوا يرعدون ويزبدون وقد متلكهـم شـعور الغطرسـة والكربيـاء ، 

  ! وجال وصال يف خميلتهم أن أبناء التوحيد غنيمة سهلة املنال ومل يدر يف خلدهم أن كل فارس من فرسان اإلسالم أمة وحده 

وبعد مثانية وعرشين يوماً من اجلمع بدأت اهلزاهز تعزف أحلاهنـا وراح دوّي القنابـل وأزيـز الرصـاص ميحـص قلـوب املـّدعني، وبعـد 

وبقيـت ثلـة صـابرة مصـابرة واصـلت الـدرب .. وتاجر َمن تـاجر .. فسقط َمن سقط .. تضحيات جسام ودماء وأشالء متيزت الصفوف 

الثلة املصابرة كان شهيدنا الذي شارك إخوانه الدفاع عن محـى قنـدهار ، ويف تلـك املعـامع املشـهودة الطويل املوحش، ومن بني تلك 

حول مطار قندهار كانت الكرامة لشهيدنا فقد اخرتقت إحدى رصاصـات الـردة مالبسـه ، واصـطدمت بجـواز سـفره واخرتقتـه ثـم 

هل يصلح هذا اجلواز للسفر به إىل مسقط "  -:دما عرضه عّيل قائًال انحرفت وتالشت إىل حيث شاء الله ، ولقد رأيت جواز سفره ذاك عن
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سقطت قندهار وانحـاز شـهيدنا مـع بقيـة الُعَصـِب إىل روايس .. " ؟ وكان اجلواب حارضاًً◌ لألسف مل يعد بوسعك السفر به ... الرأس 

  . حلرب مع ورثة الروم شاهي كوت ، ومنها تابع رحلته إىل مناطق القبائل األبية لإلعداد لشوط ثانٍ من ا

 -:وأضاف رفيق دربه منصور احلـريب قـائًال .. ذا أدب رفيع وحياء جّم قليل الكالم هادئ الطباع : " كان رمحه الله  -:صفاته وأخالقه 

  ... "     كان رمحه الله عىل الفطرة ، خلوقاً قواماً لليل جمتهداً يف حفظ كتاب الله 

بدأ مشواره يف معسكرات التدريب فنهل منها ما هنل ، وما أن أكمل مشواره التدريبي حتى انتدبـه وبني مضارب القبائل البشتونية 

  ... األمري ليكون ضمن قافلة جالل آباد التي آلت عىل نفسها بناء اخلاليا اجلهادية يف تلك األرض املوات 

  جحاجحة غر الوجوه صباحها            أال بأيب تلك اجلحاجحة الغر

  يف أمياهنم ملتقى العال             سامح إذا قروا وبأس اذا كرواميانون 

  من العرب العرباء يف رس يعرب        صفا للمعايل منهم الرس واجلهر

  .. وبعد رحلة عناء ومشقة حّط الركب رحله يف املعقل املخصص لالستقبال  –عز وجل  –وعىل بركة الله سار الركب حتفه عناية املوىل 

تدب أبو رواحة ليكون أحد أركان العمل اإلداري يف تلك الربوع ، وبعد حوٍل قضاه يف خدمة إخوانه بدا له أن يشارك صـّناع وهناك ان

  ..احلياة رضب البيض وطعن الرماح وكان له ما أراد 

اجلهاد عبادة العمر، وأن اصـطفاء  وفيام هو منشغًال بأعباء اهلجرة وتكاليف اجلهاد طاف يف أُفقه الرحب عبري الزواج ، بعد ان تبني له أن

  ...الله للعبد واختاذه شهيداً أمٌر قد يطول 

ومن يومه ذاك غدا باحثاً عن عفته ، وأخرياً وبعد جهد يرس الله واقرتن بسيدة بشتونية شاركته مسرية اآلالم ورزقه الله منها غالمـاً  

  .. أسامه إحسان تيمناً باسم والده 

ثغور جالل آباد ، اشتاقت نفسه إىل تلك الـروايس والبطـاح التـي كانـت شـاهدًة عـىل هجرتـه الثانيـة مـن وبعد حولني قضامها حول 

أفغانستان ، فحزم حقائبه وميم وجهه شطرها ، ورسعان ما ألقى بعصا غربته بني يدّي أيب الليث الليبي عازماً مشاركته جهاده ورباطـه 

 ...  

  تبت معك الرجال كتائباقد عسكرت معك األُسود عساكرا        وتك

سارت رحى الزمان مرسعة وبدأ اإلعداد لغزوة اللوارا ، وما أن تم اإلعداد هلا حتى انتدب أبورواحـة ليكـون ضـمن طـاقم املضـادات 

ولعلـه رسـم يف خميلتـه ذاك .. اجلوية ، ومىض عىل بركة الله وقد زين رؤاه األمل ، وجالت اخلواطر يف مكامنه بسحق مجـوع الصـليب 

  .. ملشهد الفريد ، وقد أضحت طائرات الصليب كتًال نارية تتالعب ألسنة اهلواء هبا مينة ويرسة ا

  إن أُسود الغاب مهتها يوم الكرهية      يف املسلوب ال السلب
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دأت محـم اللـه أخذ ليث التوحيد مكانه بني الليوث ، وراح ينتظر ساعة الصفر التي مل تطل ، فرسعان ما جاء األمر وكرب املوحدون ، وب

وأمام رضبات املجاهدين مل جيـد الصـليب بجعبتـه .. اكرب تنهال عىل قالع الصليب وأزالمه املرتدين حمولة تلك البقاع إىل محم بركانية 

  ..سوى طريانه الذي أقبل يزرع األرض بشظايا قنابله العنقودية 

لسهم بقي يف الكنانـة ، وحـاول ولكـن بغـري جـدوى ، أهنـى وانربى شهيدنا وبصحبة الركب الكريم صوب سهمه نحو اهلدف إال أن ا

الليوث مهمتهم ، ورسعان ما أقفلوا عائدين إىل مركزهم اخللفي ، وما أن وطئت قـدماه عتبـات املركـز حتـى طـرق أُذنيـه نـداء األمـري 

  ... برضورة العودة للمساعدة يف نقل اجلرحى 

قهم شهيدنا كانت طائرة ورثة الروم ، حتيص عـىل املجاهـدين خطـاهم ، وترقـب مبكرهـا وفيام أبناء التوحيد قافلني من غدوهتم ، وقد راف

وما هي سوى سويعات حتى كان هلا ما بغت ، ونفثـت احليـة الرقطـاء سـمها .. اللحظة التي جيتمعون فيها حتى ترميهم بسهم مكرها 

  ..بن الشام رياح النعيم خملفاً وراءه رياح الشقاء ، وليلفح ا..من علو ، وأُصيب املهاجر الغريب رواحة ونعت الغربة آخاها 

  تبيك عليه املعايل وهي البسة        ثوب احلداد وأهل الفضل تنعاه
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  ورحل شهيد تبوك

  أبو راحل احلريب

فنـاء، روح ورحيـان ورب غـري وهكذا متيض القوافل تلو القوافل مودعة أحباهبا، ترجو اللقاء هناك حيث ال وداع وال فراق وال براح وال 

  ... غضبان وجنة ملؤها احلور احلسان، ورفقة طيبة مع الرسل الكرام 

  .. أبوراحل واسمه حممد غزاي احلريب نشأ وترعرع يف تبوك ، وتعلم يف مدارسها 

ورمبـا .. ىل الرب والعفاف والتقـى ويف ريعان الشباب التحق هبيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مذكراً الناس برهبم وداعياً إياهم إ 

  ... ظن لوهلة ما ان هذا أقىص ما يستطيع أن يقدمه لدين الله عز وجل 

ويف خضم ضياع املسلمني وانشغاهلم بدنيا الفناء ، أثناء هذا التيه الذي بدت معامل اخلروج منه قريبة جاءت غزوة منهاتن التي غـريت 

  ...سطاط إميان وفسطاط كفر ونفاق جمرى التاريخ ، وقسمت العامل فسطاطني ف

َتِسُبوا َوَقـَذَف ِيف قُ  َن اللَِّه َفأََتاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيُث لَْم َحيْ اِنَعُتُهْم ُحُصوُهنُم مِّ ُم مَّ ُم الرُّْعـَب ُخيِْرُبـونَ ُبُيـوَهتُم ِبأَْيـِدِهيْم َوأَْيـِدي ﴿ َوَظنُّوا أَهنَّ لُـوِهبِ

وا يَ    ) 2: احلرش (ا أُوِيل اْألَْبَصاِر ﴾ الُْمْؤِمِننَي َفاْعَتِربُ

بالتقـاطر عـىل أفغانسـتان رغبـًة وطمعـاً يف " جـورج بـوش " وعىل ترانيم ذاك الفتح املبني بدأت جحافل إبليس يقودها األمحق املطاع 

  .. القضاء عىل تلك اإلمارة الربانية الناشئة 

  أوال ترى الروم اللئام تكالبوا      وتراشقوا مبقذٍف سجيل

ووصل النداء إىل ابـن حـرب وارتـد ... وانربى علامء التوحيد حيرضون األُمة عىل قتال الصليب والنفور إىل أفغانستان للذود عن محاها 

وحزم حقائبه وشـد مئـزره ، وأقبـل يـذود عـن دولـة القـرآن ورشيعـة الـرمحن .. صداه يف أُذنه احلية ، فلم يتلكأ ، ومل يتلعثم ، ومل يرتدد 

نـُتْم َتْعلَُمـونَ ﴾ ﴿ اْنِفُرواْ ِخَفافاً َوِثَقاًال َوَجاِهُدواْ ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسـُكْم ِيف َسـِبيِل اللّـِه َذِلُكـْم َخـْريٌ لَُّكـْم ِإن كُ ..  نداء رب العزة مستجيباً ل

  ) 41: التوبة (

وراح ينتظر الساعة التي ميـن اللـه عليـه .. تعّد حّط أبوراحل رحاله يف كابل ، ورسعان ما ميم نحو شطر جبال ديونيد ، وهناك أعّد واس

  .... هبا يف مقارعة علوج الصليب ، ولكن الله أراد أمراً آخر فقد سقطت كابل وتبعتها بقية مدن اإلمارة 

  درست للهدى مدائن علم         ونعوا باكياً هبا املتمدن

  وبكت التقى مساجد تقوى     خاب فيها مقيمها واملؤذن

هيدنا سوى االنحياز إىل لوقر ، ومنها واصل مسرية الغربة ، وحّط رحاله بني روايس شاهي كوت التي أّرص فيها عىل البقـاء ومل جيد ش

  ..وعدم املغادرة رغم قلة املعني ونفاد الزاد وندرة النصري 
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هم وغطرستهم وكربيائهم ولسـان حـاهلم وهناك يف كابل ترامى خرب ثلة املوحدين إىل أسامع محاة األوثان ورسعان ما زحفوا بخيلهم ورجل

  ...يردد 

  واقف حتت أمخيص قدر نفيس       واقف حتت أمخيص األنام

وبني الروايس الشاخمة أنشبت احلرب أظفارها ، وصافح الرصاُص الرَصاَص ، وزأرت األسود ، ومححمـت اجليـاد، وأذل اللـه عـىل أيـدي 

  ...عباده املستضعفني كربياء الروم وجربوهتم 

بعد حوايل عرشة أيام من القتل والقتال والدماء واألشالء انحاز أسد حرب مع البقية املتبقيـة وميـم وجهـه قاصـداً مضـارب القبائـل و

  ...البشتونية 

.. قامئاً لليل تالياً لكتاب الله ، سليم الصدر، ذا مـزح ومـرح وأدب : " كان رمحه الله كام حدثين األخ منصور احلريب  -:صفاته وأخالقه 

  .." كان رمحه الله رجًال شجاعاً وشهًام بكل ما تعنيه هذه الكلمة من مدلول  -:وتابع األخ زكريا اجلداوي قائًال 

فقد انتدبه األمري ليكون ضمن الكوكبـة الربانيـة املتوجهـة إىل جـالل .. ومل يطل به املقام كثرياً بعد أن نال قسطاً وافراً من التدريب 

  ...يف تلك األرض املوات ، وحتريض جماهدي الطالبان وبناء اخلاليا اجلهادية  آباد لبناء عمل جهادي

وهناك بني تلك املرابع صال شهيدنا ، وجال ، وشارك ليوث الورى جهادهم ورباطهم ومّن الله عليه بعدة عمليات ذاق فيها أهل الـردة 

  ..كأس العلقم ومرارة احلنظل 

  ن ثبتوا حسبتهم جباالاذا كروا ختاهلم بزاة             وإ

  قد اعتادت رماحهم انتصارا    وقد ألفت عداهتم انخذال

  فلو محلت كتائبهم وألقوا        عزامئهم عىل أحد لزاال

ورمبا حدثته نفسه كثـرياً ، وداعبتـه خميلتـه تلـك الشـهادة التـي طاملـا متناهـا .. سنة ونصف ويزيد عىل وجود أيب راحل يف جالل آباد 

  .. ذا الدين العاملون هل

ولّت األيام مرسعة لتحّط هبم عىل أعتاب ليلة ظلامء هي األخرية يف حياة ابن حرب أيب راحل  ، فبعـد أن ترامـى خـرب وجـودهم يف أحـد 

املنازل أقبلت جحافل اجلاهلية ، وأحاطت بذاك املنزل الذي حوى بني جدرانه ثلة من عباد الرمحن ، ورسعان ما تفطن فرسان الوغى ملـا 

دور يف اخلارج ، وعىل وجه الرسعة أخذوا أهبتهم وأعدوا لألمر عدته ، وما هي سوى دقائق حتى عزف الرصاص حلنه وتسابق عشـاق ي

 ... الشهادة جيودون بأرواحهم وأثبتوا أقدامهم يف مستنقع  املوت 

  

  فأثبت يف مستنقع املوت رجله   وقال هلا من حتت أمخصك احلرش

  ام دجا   هلا الليل إال وهي سندس خرضتردى ثياب املوت محرا ف
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وهناك بني جدران املنزل فاضت الروح إىل رهبا ، وترجل أسد تبوك عن جواده ، وُحّق لقبائل حرب األبية أن تنعي سيدها القـرم وتـذرف 

  ... عليه دموع الفراق 

  وما مات ذاك املاجد القرم وحده     بل اجلود واالقدام والبأس والصرب
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  منفذ ثالث وأكرب عملية استشهادية يف كابل

  الزبري الرتكستاين

وبعد طول انتظار جادت ُسحب تركستان بأول قطرات غيثها املدرار ، وأرخصت يف سبيل رهبا أول استشـهادهيا بعـد ذاك االنتظـار 

  ....الطويل 

َن أن ال إله واحلياة مادة الزبري الرتكستاين ولد يف أقصو ، وفوق ثراها صبا وحبا ، ويف مدا ومنذ نعومة أظفاره تفتحت عينـاه ... رسها لُقِّ

  ... عىل والديه اللذين عشقا الشيوعية وأفنيا عمرمها يف خدمتها والذّب عن محاها 

احلق تنطلق مـن ولقد أىب الله إال أن خيرج ذاك احلي من تلك األرض املوات ، ففيام كان شهيدنا هامئاً عىل وجهه حريان ، كانت دعوات 

وعىل ترانيمها العذبة وصل النداء وطرق أسـامع التائـه احلـريان .. ومتأل أفق تركستان املظلم " كرم جهاد " حنجرة ذاك الداعية الرباين 

  ... الذي رسعان ما حلق عالياً بجناحّي اهلداية وسام وارتقى ليتبوأ أعىل املنازل وأهبى األماكن 

األقدار اإلهلية أن يلتحق الزبري بتلك احلجر التي شـيدت خفيـة لتكـون نرباسـاً هاديـاً لطـالب العلـم ترصمت األيام مرسعة وشاءت 

  .ينهلون فيها من فيض النبوة الصايف ، نائني بأنفسهم عن عيون اجلاهلية وزبانيتها 

يه القبض وتـزج بـه يف زنـازين احلقـد وبينام كان منكباً عىل طلب العلم كانت عيون اخلونة تتابع خطاه وترتبص به الدوائر ولتلقي عل

  ...الشيوعي، وبعد أن تذوق مرارة األرس أفرج عنه بكفالة 

ومل ميض عىل خترجه من مدرسة يوسف الكثري حتى بدأ طيف اهلجرة واجلهاد يزوره كل صباح ومساء ، وبعد عـدة حمـاوالت أذن أرحـم  

  ...سان حاله يرددالرامحني له باهلجرة بعد أن ابتاع جواز سفر مزور ومىض ول

  لوالك مل أهجر لذيذ الكرى       ومل أهن هجر أوطاين

حّط  املهاجر الغريب رحاله فوق ثرى قرغيزستان ، وهناك بني أروقة مراكز الدميقراطيني الرتكستان صال وجـال، واطلـع بنفسـه عـىل 

  ...المهم وغدو عّباداً لذواهتم ومصاحلهم وشهواهتمحال تلك املستنقعات اآلسنة التي حييى هبا أولئك الرشاذم الذين تنصلوا من إس

عاف الزبري تلك املراتع ورسعان ما هجرها وهام عىل وجهه باحثاً عن ذاك اخلـيط الـذي يوصـله إىل مهـوى فـؤاده أفغانسـتان الطهـر  

  ...والعفاف والرشيعة 

  ...عندها مبتغاه وبعد أن ذاق غصص الغربة وحمنة البحث يرس الله والتقى بعصب اخلري التي وجد 

وبعد رحلة عناء حتققـت تلـك املنيـة ووطء ... وفوق بحور من الشوق سارت سفينة خطاه حيدوها األمل بوطء ثرى أفغانستان األبية 

  ثرى خراسان

  تلذ له املروءة وهي تؤذي      وَمن يعشق يلذ له الغرام
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عّد واستعّد ، ثم بدا له أن يكمل إعداده فالتحق مبعسكر جالل آباد التحق الليث املهاجر مبعسكرات اجلامعة الرتكستانية يف هريات فأ

  ...ذي التدريب اخلاص لريتقي بنفسه ويسمو ، فاألمة بحاجة إىل الرجال الذين يأخذون بيدها بعد هذا السبات العميق 

ك الفتيـة الـذين ُعهـد إلـيهم بتـأجيج أهنى ابن تركستان إعداده ثم أقفل عائداً إىل كابل ليقع عليه االختيار هناك ليكـون مـن أولئـ 

  .. براكني تركستان هليباً وسعرياً حتت أقدام الشيوعيني 

  ..وفيام أحالم الفتح تراود خميلته كانت طالئع األمة عىل موعد مع حتطيم كربياء هبل العرص ، وتسوية رصوحه املشيدة بالرتاب 

احقة  حتى كرش الصليب عن نابه ، وأبرز خمالبه وعال بنعيقه، وراح حيشـد وما هي إال ساعات عىل ذاك الفتح اجلليل وتلك الرضبة امل

  ؟.. حشوده وحيزب أحزابه ، وأقبل واألمل حيدوه بقصم ظهر أبناء التوحيد وأىّن له ذلك

  أبالغمرات توعدنا النصارى   ونحن نجومها وهي الربوج

فت رياح احلرب وراحـت السـامء متطـر األرض بوابـل شـهبها، وانـربى وبعد مرور مثانية وعرشين يوماً عىل تلك الغزوة املباركة ، عص

  ..الشباب املهاجر وتفاىن يف الذود عن محى التوحيد وبيضة اإلسالم 

  وأنفس قد رشاها الله صادقًة       أقوى من املوت والترشيد واألمل

  ...سد املنيع ، وأضاعت كابل عنوان كربيائها وأمام عواصف اخليانة وزوابع املؤامرة ، وطوفان جتار الدماء اجلارف انكرس ال

ورسعـان مـا .. وانحاز الزبري مع العصب املتبقية واحلزن يلف أركانه ، وحّط رحاله فوق روايب  خوست التي مل يطل بقاؤه فيها طـويًال 

  .حزم حقائبه وميم وجهه شطر كراتيش ليبدأ من هناك مسريته املضنية إىل وطنه األم تركستان 

كثري التودد إلخوانه حمباً هلـم، قامئـاً لليـل ، صـاحب : " كان رمحه الله كام حدثين بذلك األخ عبد الكريم الرتكستاين  -:وأخالقه صفاته 

  .."مزح بريء وتواضع مجيل وحياء جّم حافظاً للسانه عن اللغو ، حمباً للشعر الرتكستاين، حريصاً عىل التفقه يف الدين 

يج األرض ناراً حتت أقدام الغزاة الشيوعيني ، طار الزبري عىل جناحي الشـوق واألمـل حيـدوه بتحقيـق ذاك وبعد أن كلفه األمري بتأج

  ..الطيف الذي طاملا زين رؤاه 

وبعد رحلة مضنية حّط الزبري رحله فوق ثرى تركستان ، ورسعان ما رشع يف برنامج عمله ، وما أن أهنـى إعـداده حتـى شـاء اللـه أن 

  .ليته، ويقع يف قبضة الطاغوت الشيوعي يكشف أمره وأمر خ

ترصمت األيام واألسد مكبٌل بأغالله ، وأخرياً جاء اخلالص بعد عدة أشهر عرب أشقائه املتنفذين يف أجهزة الدولة ، وتنسم عبـري احلريـة  

  .بعد تلك املرارة املقيتة 

ومنهـا تـابع مسـرية ... حلـواجز والفـرار إىل قرغيزسـتان وعىل الرغم من إجراءات األمن الصارمة ، استطاع الليث اهلامم كرسـ تلـك ا

وكان اللقاء الذي طال انتظاره ، وبعد عنـاق طويـل ... األشواك ليلقي بعصا غربته فوق ذرى خراسان حيث معاقل غرباء آخر الزمان 

اجلديد، فقد اشـتاقت روحـه لزيـارة  انتدب الزبري ليكون ضمن الطاقم اإلعالمي للجامعة الرتكستانية ، ومل يطل بقاؤه طويًال يف عمله
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األرايض املقدسة وتأدية فريضة احلج ، ويرس الله وكان له ما أراد ورغب ، أكمل احلاج تأدية الفريضة ثم أقفل عائداً إىل معاقـل أبنـاء 

  .التوحيد حتفه عناية الرمحن

حه البهية ملالقاة خالقهـا ومبـدعها ، وغـدا طيـف عاد شهيدنا بنفسية جديدة وطموحات جليلة ، فقد تطلعت نفسه األبية واشتاقت رو 

  ... العمليات االستشهادية يداعب خميلته 

ومـا أن شـعر ... وبعد طول تفكر قرر الزبري أن يلج ذاك الباب الذي ال يقدم عىل طرق بابه سوى األفذاذ من خري أمة أخرجت للنـاس 

  ...جد املؤثل بحالوة ذاك الشهد حتى تقدم من أمريه طالباً الفوز بذاك امل

  وما ينال العال إال فتى رشفت    خالله فأطاع الدهر ما أمرا

  ...وبعد طول مشاورات تقرر أن تكون تلك احلملة البطولية يف قلب كابل  ليذوق الصليب هناك زفرات غضب أبناء التوحيد 

يه حافلة اخللود الرسمدي وغـدا هبـا يشـق غبـار رحلت األيام مرسعة لتحّط بصانع املجد عىل أعتاب ذاك اليوم املشهود الذي صعد ف 

  ... كابل 

وما أن وصل عاشق الشهادة وتراءى له ذاك املبىن حتى طلب من مرافقه أن يرتجل مـن حافلـة املـوت، واقـتحم الليـث االستشـهادي 

 تلـك البقعـة فاضـت روح وأحاله إىل جحيم يستعر بأبنـاء الصـليب، ويف" مركز االستخبارات األمريكية " معقل اإلفساد يف األرض 

  ...الزبري، ونعت الشجاعة أخاها 

  مىض طاهر األثواب مل تبق روضة     غداة ثوى إال اشتهت أهنا قرب
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  وعجلت إليك ريب لرتىض

  الزبري املغريب

لقد جسدت الكثري من تلـك وحقيقًة .. لقد تكنيت يا زبري فأحسنت االختيار ، وكنت كام قال ابن القيم  لكل إنسان من اسمه نصيب 

  ..  وشهامة كرام .. ومروءة ِعظام .. املعاين التي اختزلتها نفس ذاك الصحأيب اجلليل الزبري بن عوام   شجاعة وإقدام 

طـف ومنذ نعومة أظفاره فارق أُمه وأباه ممـا حـال ذلـك بينـه وبـني الع.. الزبري واسمه خالد املحويل ولد يف طنجة وفوق رباها منا وحبا 

ويف السنة السابعة من عمره بدأ مشواره مكابـداً مصـاعب احليـاة وغصصـها ، فعمـل هنـا .. والنعيم الذي حظَي به الكثري من أقرانه 

ووجد شهيدنا ان رجولته تكتمل بتعلم فنون القتـال فثـابر يف تعلـم هـذا .. وهناك وعرف املسؤولية واالعتامد عىل النفس يف سن مبكرة 

  والتقطته يد الرمحة.. قبل أن يتجاوز العرشين من عمره جادت عليه ُسحب السامء بوابل خريها الفياض الفن وبرع فيه، و 

الربانية وألقت به عىل جادة اهلداية والرشاد ، ورسعان ما أحـب اجلهـاد ،  

  .. وعشق االستشهاد ونفَر قاصداً ميادين العزة واإلباء 

عان  مـا عـاد أدراجـه يلفـه وهناك يف تركيا حّط رحله ومل يطل البقاء فرسـ 

ومع .. احلزن ، فقد حالت سين عمره القليلة بينه وبني اجلهاد يف سبيل الله 

  ...ذاك إال أنه مل يعرف اليأس إليه سبيال ، فأعاد الكرة وكان له ما أراد 

  ومن تكن العلياء مهة نفسه      فكل الذي يلقاه فيه حمبب

 معسكر اجلامعة الليبية وكان ذاك قبل غزوة الفرقان بأشـهر معـدودة ، وهنـاك أعـّد واسـتعّد وبعد طول سفر حّط ابن املغرب رحاله يف

 (ورسعان ما برع يف استعامل السالح ، ليتبوأ عرش الدورة اخلاصة يف استعامل املسدس ، وكأنه يتمثـل قولـه عليـه الصـالة والسـالم 

ك الدورة سوى عدة أسابيع ، وإذ بطائرات التوحيد تدك عرش الشـيطان يف ومل ميض عىل تل )ارموا بين اسامعيل فإن أباكم كان راميا 

  ..منهاتن وواشنطن ، وغدت تلك الرموز ركاماً فوق ركام 

ْم إال أن َتَقطََّع ُقلُوُهبُْم َواللُّه َعِليٌم َحِكيٌم ﴾     ) 110: التوبة (﴿ َال َيَزاُل ُبْنَياُهنُُم الَِّذي َبَنْواْ ِريَبًة ِيف ُقلُوِهبِ

وبعد تلك الفاجعة التي حلت بأحفاد قيرص ، راح الصليب يزبد ، ويرغي ، وأقبل بخيله وخيالئه حمـاوًال أن يطمـس معـامل ذاك السـنا 

  ...الرباين الذي بدأ ُيرسل بأشعته املرشقة ماحياً سوط الظالم الدامس 

ن حتت أقدام املوحدين ، وراحـت السـامء متطـر األرض وما هي سوى أسابيع عىل ذاك الفتح املبني حتى بدأت األرض تتفجر براكني م

ولكن املؤامرة كانت أكرب ، واخليانة بـدت أعظـم ، وجتـار الـدماء ... بشهبها، وانربى عاشق الردى مع إخوانه للذود عن محى الله أكرب

  .. أرادوا أمراً آخر 
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تلك املرابع شارك املهاجر إخوانه جهادهم وكان مـع تلـك وكان السقوط الذي أتبعه انحياز شهيدنا والعصب املهاجرة إىل خوست، ويف 

الثلة املحمدية التي قادها أبوالليث الليبي لفك احلصار عن ثالثة موحدين وقعوا يف قبضة قطاع الطرق، وكان له ما أراد مبعية إخوانـه 

 ..  

  كأن مل يكن بني اجلبال أو الغىض      أنيس ومل يربز هبا أّي ضيغم

ع عىل االنحياز املحزن من أفغانستان بدأت تلوح يف األفق أحداث ملحمة شاهي كوت ، وكان الزبري حـارضاً مالزمـاً وبعد عدة أسابي

أليب الليث ، وبني سفوح الشاخمات قرعت احلرب طبوهلا ، واشـتّد أوارهـا ، وتقـدمت طـائرات الصـليب حتصـد األرض حصـداً بنـريان 

  ... برشاش البيكا ، وكان أول َمن رمى يف تلك الواقعة الشهرية وهنا انربى عاشق املوت يالعبها .. رجسها 

  لو كنت شاهده وقد محَي الوغى        خيتال يف درع احلديد املسبل

  لرأيت منه والقضيب يلفه                 بحراً يريق دم العداة بجدول

شاهي كوت رأى فيام يرى النائم فتاتني كانت الصغرى مـن تتابعت األحداث برسعة مفرطة ، وازداد رضام الواقعة، ويف ليلة من ليايل 

" لعلهـا الشـهادة يـا زبـري "  -:نصيبه والكربى من نصيب أيب الليث ، ويف الصباح الباكر قصها عىل هذا األخري ، والذي عربها بقولـه 

ي ربـه والعـربات تنسـال عـىل وهناك فوق إحدى قمم املجد وقف الزبري حارساً يرقب حركات الصليب، وغاب مـع نفسـه وراح ينـاج

وأبرصه أبو الليث من طرف خفّي ورسعان ما جال يف صدره أنه ليس من أهـل " وعجلت إليك رّب لرتىض "وجنتيه ولسانه يلهج ويردد 

  .. الدنيا إنه مودع 

يات آوى الـزبري بصـحبة ومل ميض سوى أيام حتى جاء التفسري العميل لتلك الرؤيا التي أُرهيا ، فبعد يـوم حافـٍل باألحـداث والتضـح

وما هي سوى ساعات قليلة عىل وصـوهلم حتـى  أمطـرت طـائرة .. رفقائه إىل أحد املراكز التي كانت عىل موعد مع صواريخ الصليب 

  .. احلقد الصليبي األعمى، املركز بوابل حقدها فصريته ساحة حرب ، وهنا أُصيب الزبري وكذلك أبوالليث وسالت الدماء 

قات احلرجة تذكر الزبري الرؤيا وراح يذكر صاحبه هبا، وعىل إثر تلك اإلصابة غادر الزبري ساح املنايا فجراً ألجل العـالج ويف تلك األو  

 ..  

وما أن أكمل عالجه حتى التحق بأسود الرشى املرابطني يف ميادين خوست وعمل مبعيتهم يف وقت قّل فيه النصري واختفى فيـه املعـني 

 ..  

  ني أفتحها     عىل كثري ولكن ال أرى أحداإين ألفتح عيين ح

وعىل الرغم من قلة النارص إال أن الزبريآىل عىل نفسه أن يزرع الرعب يف قلوب أبناء الروم ، فلـم يكـن مبقـدورهم أن يتحركـوا لـيًال يف 

الـزبري أول َمـن قـام بنصـب  املناطق الواقعة بني جرديز وخوست ، وذلك خشية الكامئن والعبوات الناسفة ، ولقـد كـان األسـد اهلزبـر

  .. احلواجز لتفتيش السيارات بحثاً عن املتعاونني مع الصليب 
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ويف إحدى غدواته وبينام كان ُيعد العدة لزرع لغم يف طريق قوافل الصليب شـاء اللـه أن يفقـد إحـدى يديـه بعـد أن انفجـرت بعـض 

وعـىل إثـر تلـك اإلصـابة غـادر خوسـت بعـد أن أذاق ... البقعـة  الصواعق بيده خطأً ، وذلك للظالم الذي كان سادًال ثوبه عىل تلـك

  ..الصليبيني فيها كأس العلقم ومرارة احلنظل 

أتّم األسد اهلصور عالجه ، ومّن الله عليه بالشفاء ، ورسعان ما عاد إىل غرباء آخر الزمان ، حيـث ينسـجون مبـداد غـربتهم قصـة هـذا 

  .. الدين 

  القنا        فكأهنم أُْسٌد سطت بأساودركبوا اجلياد اجلرد واعتقلوا 

ومل ينـل منـه ذاك البـرت بـل .. أكمل الزبري مشواره الذي بدأه وشارك إخوانه  غدواهتم وروحاهتم بعد تلك احلادثة ، ومل يفّت يف عضده 

  .. حلور احلسان يف أعىل اجلنان كان حافزاً له عىل تقديم األفضل ، فغايته ومراده رىض ربه ودخول جنته ونيل املراد هناك حيث معانقة ا

وهناك يف شنكاي أبىل ابن املغرب بالًء حسناً وودع الكثري من رفقاء الدرب فوق تلك التباب ، وأقفل عائـداً وحـده، وقـد خلـف وراءه 

  .. أبناء التوحيد جثثاً مسجاًة ستبقى شاهدة عىل غربة هذا الدين 

  .. ز املجاهدين ، وال أجد سوى هذا البيت ألعرب فيها واصفاً حاله رأيته ألول مرة يف أحد مراك -:صفاته وأخالقه 

  ليث الوغى شهدت له أفعاله     واملوت أمحر والدماء تسيل

كان رمحه الله صاحب شجاعة وإقدام ، حاد الـذكاء خادمـاً إلخوانـه ، ذا "  -:ونرتك الشيخ أبا الليث الليبي حيدثنا عن هذا اهلزبر قائًال 

انة ، صاحب قرارت حاسمة ادارياً مـن الدرجـة األوىل ، عـىل درايـة كبـرية بـالعلوم العسـكرية ، مـاهراً يف اسـتخدام عقل راجح ورز 

  .. " األسلحة 

غادر الزبري معقله التقليدي وألقى بعصا تسياره يف والية غزين وهناك ذاق عبدة األوثان وأذناهبم املرتدون زفرات غضبه وشديد بأسه ، 

  ..مليات رضاوة واشتعاال وازدادت حدة الع

فعـاد .. ومل يرق ذاك لبعض أهل تلك البالد فأمجعوا أمرهم عىل طرد القادمني للذود عن أعراضهم وحرماهتم ودينهم ، وكان هلم ما أرادوا 

دامي فقارع أهل الردة ومل يركن املهاجر العتيد ، فقد تابع مشواره ال.. الليث برفقة أخيه قشعميار امليك ، وحّط رحاله يف معقله السابق 

وبعد مخسة أشهر قضاها يف اجلبال قرر أن ينـزل ليلتحـق بـاملرابطني يف مراكـزهم اخللفيـة عقـَب .. وأحالف النفاق فوق ذرى شنكاي 

ال ويف صبيحة ذاك اليوم أقبلت طائرات الردة والنفاق الباكستانية ، وأمطرت ذاك املعقل بوابل محمها لينـ.. إحدى العمليات الناجحة 

نـردد الزبري وسام الشهادة الرباين ولتتحقق رؤياه بأن املنية ستوافيه بعد إصابتني، وكان كام قالت له أُمه يف تلك الرؤيا ، وُحّق لنـا ان 

  ... يف وداعه 

  فتى كلام ارتاد الشجاع من الردى       مفراً غداة املأزق ارتاد مرصعا

  فقطعها ثم انثىن فتقطعا  وما كنت إال السيف القى               رضيبة
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  الثابت عىل احلق 

   الزبري الرتيك

غرباء ولكنهم عند رهبم .. غرباء يف منهجهم .. غرباء يف تفكريهم .. غرباء يف دينهم .. غرباء يف كل يشء .. غرباء يشهد الوجود لغربتهم 

  ....أنجب النجباء ، وأعقل العقالء ، وأنبل النبالء ، فطوىب هلم ثم طوىب 

، وهناك يف حوارهيا منا ، وبني أزقتها القدمية درج ويف أحضـاهنا ارمتـى، ويف مدارسـها درس 1983لزبري الرتيك ولد يف اسطنبول يف عام ا

  ... ما شاء الله له أن يدرس 

ا ، وتشـاجر وما ان شّب الولد اليافع حتى التحق بعصابة من عصابات قطع الطرق ، فصال معها وجال ، ولطاملا قطع الطريق عىل هـذ

... مع ذاك ، واعتدى عىل فالن ، وعىل هذا املنوال املؤمل بقي الزبري حتى حانت ساعة اهلداية الربانية التي غريت جمرى حياته البـائس 

يل عـن ففي ذاك اليوم املرشق ، ساق الله اىل تلك الثلة التائهة داعية خري رباين ، رسعان ما راح يذكرهم بالله ، وما ينتظرهم بعد الرح

دان هذه الفانية ، ويف تلك البقعة التي تتغشاها مالئكة السامء ، تنسم الزبري عبري اهلداية وأريج العودة اىل الله ، وألقى عن كاهليـه أر 

  ..املايض املشؤوم ، وأقبل عىل الله ولسان حاله يردد 

  يا رب أنت الله حلمك صافح       عن كل جان عذره متعذر

  ُمطعمي   يف حسن عفوك إن عفوك أكرب إين وإن كرثت ذنويب

ترصمت األيام مرسعة بعد أن مّن الله عىل تلك الثلة باهلداية واإلنابة ، ومل ميض كثري وقـت حتـى سـقطت تلـك الثلـة ثانيـة يف وحـل 

  ....سقط وأىب الله للزبري إال الثبات عىل الطريق الالحب ، ليواصل مشواره وحيداً غريباً بعد أن سقط َمن .. اجلاهلية 

  غريب من اخلالن يف كل بلدة     إذا عظم املقصود قّل املساعد

ومع اشتعال جذوة اجلهاد فوق روايب اإلسالم ، تأججت نار الغرية يف عروق الثابت عىل احلق ، وراح يبحـث عـن مـوطن مـن مـواطن 

  ... وحاول ولكن دون جدوى  العزة والفخار ، ليذود عن محى التوحيد ، فطرق باب الشيشان ولكنه أوصد يف وجهه ،

توالت األيام والليايل مرسعة ، وشهيدنا عىل حاله منتظراً الدليل املوصل اىل مرضات الله ، وبعد طول جهد وكثري مشـقة ظفـر الـزبري  

   .      بداعي اخلري ، الذي أخذ بيده وبوأه أعىل املنازل وأهبى األماكن ، ذروة سنام هذا الدين

وائجه ، وشمر عن ساعدي اجلد ، وعىل بركة الله سارت خطاه قاصدة شّم الروايس املحيطة بروايب اخلري أفغانسـتان حزم عاشق اجلهاد ح

  .. ، حيث الغرباء بدينهم ينتظرون اإلغارة عىل معاقل الردة وعبدة األوثان 

  مقاحيم حرب ليس ينبو حديدهم     وهم جمال الطعن والرضب زحف

  تكاد متيد األرض منهم وترجتف    صفوف صفوف من كامة وشجعة  
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وهناك بني الغرباء بدينهم حط املسافر رحله ، ورسعان ما التحق مبعسكرات اإلعداد والتدريب ، فأعد واستعد، ثـم ميـم وجهـه قاصـداً 

لصليب بدأت محلتها عـىل ويف تلك األيام وفيام هو يف معقله ترامى اخلرب إليه أن جحافل ا... ساح املنايا وميدان احلتوف يف زابل الغراء 

القرية املجاورة ، وبدأت الطائرات العسكرية حتوم فوق كوخه الصغري، الذي ضمه مع رفيق آخر ، وطـار السـقف املغطـى بأغصـان 

الشجر ، وبان املهاجران لكل ذي عيان ، إال أن العيل القدير أعمى أبصار تلك الرشذمة، وحفظ جنوده البواسل عـىل الـرغم مـن سـامع 

  ... ري ورفيقه لوقع خطا أولئك األوباش القادمني من بعيد الزب

وكـان رمحـه اللـه كـام ذكـر .. ذا أدب رفيع وحياء جم ، وأخالق حسنة ، وشجاعة وإقـدام : كان رمحه الله كام عرفته : صفاته وأخالقه 

، وكـان إذا مـا  ملسو هيلع هللا ىلصاعياً اىل الله مـذكراً بسـنة نبيـه ذا أخالق حسنة ، لطيفاً يف كالمه ، وقوراً مؤدباً د: " رفقاء دربه من اإلخوة األتراك 

كان رمحه الله كثـري : وتابع األخ القاري سفيان املغريب قائًال ... جلس يف جملس خرست األلسنة عن اللغو والنميمة والغيبة مهابة منه 

القرآن الكريم ، صواماً ليومي االثنني واخلمـيس  الصمت ، قليل الكالم متقناً لعلوم التجويد أو يكاد يتقنها ، كثري التالوة مهتًام بعلوم

  ..."  وأليام البيض، رحيًام باحليوانات لدرجة أنه كان يشعل النار بالقرب منها حتى ال تربد ، وجيمع هلا الطعام يف األيام الشاتية الباردة

شطر بالد الرافدين ، لعله حيظى بالشهادة فوق ، بدا له أن حيزم حقائبه وييمم وجهه  ملسو هيلع هللا ىلصوبعد أن قىض ما قىض من أيام بني ورثة حممد 

  . تلك الربوع 

  ) ...ايران ( وعىل بركة الله سارت خطاه تشق الفيايف والقفار ، وبعد كثري ترحال ألقى بعصا تسياره بني ظهراين الروافض الشيعة 

  ... ى وهناك صال وجال باحثاً عن الدرب املوصل اىل أيب مصعب الزرقاوي ورفاقه ولكن دون جدو 

  لكنها األقدار ليس أمامها     ما يستجن به وال يستدفع

  . ومل جيد ابن اإلسالم واحلالة تلك سوى العودة اىل عرين األسود حيث الصناديد مرابطون عىل قمم املجد التليد 

  ...الستشهاد حزم شهيدنا حوائجه وسار ، وما هي سوى أيام حتى كان اللقاء ثانية مبن أحبهم وأحبوه رفاق اجلهاد وا

ة وعىل الرغم من عودة الكثري من أبناء وطنه اىل مسقط الرأس ، إال انه واصل املسري اىل الله ، متوكًال عىل الله  مقدماً أمـره عـىل شـهو 

  .... العودة اىل الديار ومالقاة األحباب ومعانقة اخلالن 

الله اركبي ، ورسعان ما طرق النداء آذان الزبري الذي لبى النـداء  بضعة أشهر مضت عىل عودته امليمونة ، وإذا باملنادي ينادي يا خيل

  ....وأقبل شاهراً سيفه البساً المة احلرب معداً لألمر عدته 

وحتت سقف معقل االنطالق األخري جتدد اللقاء مع هذا الليث املهاجر الذي أوكل إليه األمـري مهمـة اإلرشاف عـىل اطـالق صـواريخ 

BM  ذات املدى البعيد  ..  

أيام مفعمة بعبري اإلميان وشذى املحبة مضت ، وصدر األمر بالتحرك نحو العدو من قادة العمل العسكري ، وعـىل بركـة العـيل القـدير 

وبعد مسرية مضنية بني وديان لوارا الوعرة حّط الليوث رحاهلم يف نقطة التجمـع اخللفيـة ، ... سار الركب الطيب حتفه العناية الربانية 
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لوجوه املتوضئة صالة الفجر ليواصل ورثة الرسل املسرية إىل عوايل لـوارا ، وقـد تلفـح كـل موحـد فـيهم قذيفـة صـاروخية، وصلّت ا

  ...وارتقى هبا القمم الشاخمة كشموخ نفوسهم املفعمة بالعزة واإلباء 

أبناء التوحيـد واحلالـة تلـك سـوى العـودة إىل أخذ الزبري موقعه املعد له، وغدا ينتظر األمر الذي طال إىل عرص اليوم التايل ، ومل جيد 

  .نقطتهم اخللفية ليبيتوا ليلتهم تلك، وما أن أقبل صباح اليوم التايل، حتى ارتقى شهيدنا تلك القمم ثانية وأخذ موقعه املعد له 

أبنـاء الـروم وحصـون وبعد طول انتظار ومع بدايات غروب خيوط الشمس الذهبية، جاء األمر وانطلقت قذائف الزبري تزرع معاقـل 

عباد الدينار والدرهم ناراً ولظى ، وما أن أهنى املجاهدون غدوهتم ، حتى أقفلـوا عائـدين إىل مراكـزهم اخللفيـة ، ويف تلـك اللحظـات 

ويف منتصـف تلـك الليلـة الداميـة حتققـت ... كانت طائرة العدو الصليبي ترقب خطواهتم ، وتنتظر اللحظة التي جيتمع فيها اآلسـاد 

منية ذاك الصليبي احلاقد ، واجتمع ليوث الوغى واستل ذاك الرومي شهاب غدر ورمى بـه تلـك العصـبة املؤمنـة ، وهنـاك تنـاثرت أ

أجزاء الزبري الطاهرة يف كل مكان، ونعت تركيا فتاها ومىض الزبري ومل يبق من جسده يشء يـدل عليـه ، ولكـن بقيـت ذكـراه خالـدة يف 

  ....قلوب من عرفه 

رآه وقـد وقـف عـىل بـاب اجلنـة ويـأىب أن : حيل رآه أحد إخوانه يف رؤيا ربانية كام حدثين بذلك أخوه القاري سفيان املغـريب وبعد الر 

  ... ؟ أجاب لن أدخل حتى يدخلها كل َمن أُحب ..يدخلها ، وعندما سأله ملاذا ال تدخل 

  وما مات حممود اخلصال وإمنا      تنقل من هذا الفناء اىل اخللد
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  ونعى الصمت أخاه

  زيد الداغستاين             

آيات بينات تتىل ، وأحاديث رشيفة تردد ، فكيف ال يستجيب القلب الذي غمر اإلميان جوانبـه لـذاك الصـوت احلـي وتلـك النـداءات 

  ....الربانية، وينفر باحثاً عن املجد اخلالد ، والذكر احلسن يف املأل األعىل 

  يف احلياة جماهدا      إن احلياة عقيدة وجهادُ قف دون رأيك 

زيد الداغستاين ولد يف العاصمة الداغستانية حمج قلعة ، وفوق ربوعها منا وحبا ، ويف مدارسها درس ، وما أن شّب الفتى املدلل حتـى 

  ...س بالبعيد اقتفى أثر والده الذي غمره أرحم الرامحني بفيض رمحته ومّن عليه باهلداية والرشاد منذ زمن لي

ومع اشتعال جذوة اجلهاد وتأجج سناها فوق روايس الشيشان قرر الوالد الذي مأل حب اجلهـاد 

جوانحه أن حيزم حقائبه ومييض مصاحباً زيداً إىل عوايل بنكييس املطلة عىل بالد الشيشان لعلـه 

  ....يظفر باللحاق بأسود الرشى الذين أذل الله عىل أيدهيم قيارصة الروس 

  ت نفيس وما ملكت مييين      فوارس صدقت فيهم ظنوينفد

  فوارس ال هيابون املنايا          إذا دارت رحى احلرب الزبون

حّط زيد رحاله بني روايس بنكييس عىل أمل العبور إىل ميادين النزال ومصانع األبطال ، إال أن القـدر حـال بينـه وبـني بغيتـه، وعـىل 

ال أن عزميته مل تفرت ومهته مل تكل ومىض مع القائد الشيشاين محزة جالييف إىل أبخازيا لعله ينال ما عجز الرغم من ذاك الواقع األليم إ

  ...عنه هناك فوق روايس بنكييس 

وهناك يف أبخازيا تتابعت فصول حكايته احلزينة ، وحيل بينه وبني مقصده مبقارعة أعداء امللة والدين ، ومل جيد سوى الرحيل إىل باكو 

  .اصمة األذربيجانية ليواصل منها مشواره الالحب ويلقي بعصا تسياره بني أزقة مسقط رأسه حمج قلعة الع

وفيام أمواج الشوق لنزال أبناء الصليب تتاميل به مينة ويرسة كان والده هناك يف بالدالغربة عىل موعـد مـع االرتبـاط مـع غربـاء آخـر 

  ... ن الزمان ، املرابطني عىل اللظى حول ثغور خراسا

  مقاحيم حرب ليس ينبو حديدهم        وهم يف جمال الطعن والرضب زحف

  صفوف صفوف من كامة وشجعة            تكاد متيد األرض منهم وترجف

  ...وما هي سوى أيام حتى أوعز لعائلته الكرمية اللحاق به ليواصل زيد معه رحلة بال عودة 

لشوق لوطء ذاك املوطأ الذي يغيض الكفار وطؤه ، وما هي سوى أيـام عـىل ذاك السـفر وعىل بساط الريح مىض الركب املبارك حيفه ا

  .الطويل حتى حّط زيد رحله بني رفقاء الغربة وليلتحق بعد اللقاء مبعسكر التدريب 
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اهتم أعد الليث الداغستاين واستعّد ورسعـان مـا مىضـ إىل الشـوامخ الراسـيات ليشـارك أبنـاء التوحيـد جهـادهم وربـاطهم وغـدو 

  ...وروحاهتم ، وبني تلك الروايس الشاخمة كان اللقاء األول 

  وجوه كأزهار الرياض نضارة       ولكنها يوم اهلياج صخور

صـامئاً للنوافـل " كان رمحه اللـه   -:حدثين األخ أسد الله الداغستاين عن أخالقه قائًال ... شجاعة وإقدام ، ورباطة جأش وثبات جنان 

  ... "كثري الصمت قليل الكالم  خادماً إلخوانه ،

تنقل شهيدنا بني جبهات القتال وميادين النزال لعله ينال تلك الشهادة التي طاملا تغىن بذكرها ورددها عىل مسامع والده ، ولعـل قلـب 

مازلـت صـغرياً " يـردد  وكأن لسان حاله.. الوالد احلاين أصابه بعض احلزن وهو يرى فلذة كبده وقد غدا شاباً مهيباً يردد تلك الكلامت 

  ..."يابين أرجوك كفى

  ... ترصمت األيام مرسعة والتحق األسد اهلامم بعصب أبناء التوحيد املرابطني حول ثغور اللوارا عىل أمل مشاركتهم غزوهتم املنتظرة 

  تزامحت اخلطوب فهل سديد        وأرجفت الثغور فهل سداد

  .وهناك جتدد اللقاء هبذا الصامت الغريب 

أهنى اآلساد اعدادهم لغزوة اللوارا ، وعىل بركة الله حترك الركب حتفه عناية الرمحن ، وتزين أفقـه تلـك األمـاين وقـد تأججـت حصـون 

الصليب ناراًً◌ ولظى ، وبعد مسرية مضنية بني وديان لوارا الوعرة حـّط الليـوث رحـاهلم يف نقطـة التجمـع اخللفيـة ، وصـلت الوجـوه 

ليواصل ورثة الرسل املسرية إىل عوايل لوارا وقد تلفح كـل موحـد فـيهم قذيفـة صـاروخية وارتقـى هبـا القمـم املتوضئة صالة الفجر 

  ...الشاخمة كشموخ نفوسهم املفعمة بالعزة واإلباء 

ودة إىل أخذ زيد موقعه املعد له وغدا ينتظر األمر الذي طال إىل عرص اليوم التـايل ، ومل جيـد أبنـاء التوحيـد واحلالـة تلـك سـوى العـ

  .وما أن أقبل صباح اليوم التايل حتى ارتقى زيد تلك القمم ثانية وأخذ موقعه املعد له ... نقطتهم اخللفية ليبيتوا ليلتهم تلك 

وبعد طول انتظار ومع بدايات غروب خيوط الشمس الذهبية جاء األمر وانطلقت قـذائف أبنـاء التوحيـد تـزرع معاقـل أبنـاء الـروم 

وما أن أهنى املجاهدون غـدوهتم حتـى أقفلـوا عائـدين إىل مراكـزهم اخللفيـة ، ويف تلـك .... ار والدرهم ناراً ولظى وحصون عباد الدين

ويف منتصف تلك الليلـة الداميـة ... اللحظات كانت طائرة الثليث النرصاين ترقب خطواهتم، وتنتظر اللحظة التي جيتمع فيها اآلساد 

جتمع أبناء التوحيد واستل ذاك الرومي شهاب غدر ورمى به تلك العصبة املؤمنة ، وهنـاك نعـت حتققت أمنية ذاك الصليبي احلاقد وا

  ...داغستان فتاها وتناثرت أجزاءه الطاهرة يف كل مكان 

  وجسم جتندل يف الصحصحان       تناوشه جارحات الفال

  فمنه نصيب لطري السامء         ومنه نصيب ألسد الرشى
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  ومىض طالب العلم

  و سعد القندهاري النجديأب

وهانت علـيكم أنفسـكم ولـذاتكم يف سـبيل نرشـ توحيـدكم ... وثبتم ثبوت سيد اآلجام .. وجتلدتم جتلد العظام .. صربتم صرب الكرام 

  ...ونرصة مبادئكم ، والسمو بعقيدتكم ، فهنيئاً لكم وهنيئاً لذاك الرثى الذي ضم بني ثناياه أجسادكم 

ومـا .. هيش ، ولد يف الرياض وفوق سهوهلا ووهادها تفتقت أكامم صبحه ، ويف مدارسها تلقى العلوم الدنيويـة أبوسعد واسمه تريك الد

أن أكمل الثانوية العامة حتى بدا له أن يكمل مسريته املباركة بعيداً عن املدارس احلكومية هناك بني أروقـة مسـاجد الـرمحن طالبـاً 

  ...دى ما هنل عىل يدي الشيخ ابن باز وغريه من علامء اجلزيرة العربية وعال بذاك اخلري وارتقى لذاك النور الرباين ، فنهل من معني اهل

  العلم ُمبلغ قوم ذروة الرشف   وصاحب العلم حمفوظ من التلف

لـذي مىضـ ا -وفيام خطاه تسابق الزمن للوصول إىل حلقات العلم ، كان شهيدنا عىل موعد مع ذاك اجلبل األشم  أيب سعد القنـدهاري 

ليدعوه إىل ذروة سنام الـدين، ويتـأثر القلـب  -إىل ربه فيام بعد شهيداً هناك فوق ذرى الشيشان وتسمى باسمه شهيدنا لفرط حبه له  

بذاك اهلاتف الرباين ورسعان ما حيزم طالب العلم حقائبه ومييض إىل عوايل خراسـان  صىل الله عليه وسلّماملفعم بحب الله وحب رسوله 

  ...عن املجد احلقيقي ، هناك بني رواسيها الشاخمة حيث حلن الرصاص يعرب وحده عن عزة هذا الدين  باحثاً

  فعّز الفتى الطاوي الفيايف مسدس  كام ان عّز الليث ناب وخملب

  ولوال نيوب األسد كانت ذليلة    تساط وتعنو للشكيم وتركب

ق مبعسكرها الفاروق فأعّد فيه واستعّد ، وبعد ان صال وجال حتت ظالل راية حّط املهاجر الغريب رحاله يف قندهار ، ورسعان ما التح

القرآن بعيداً عن زيف آل سعود وفقهاء التسول ، بدا له أن يعود إىل مسقط رأسه ألمر أشغله ، فحزم حقائبه وودع أحبابـه وميـم وجهـه 

  ...شطر مرابع الطفولة والصبا 

أمريكا الصـنم  -كان أبناء الوغى عىل موعد مع حتطيم كربياء الطاغوت األكرب هبل هذا العرص  وفيام نسائم الوداعة تغدو به ومتيس ، 

  ..وتسوية معامل غروره باألرض  –املتهاوي 

وامام تلك الرضبة املاحقة وقف الصليب وامجاً ساكناً مبهوراً لينفجر بعد ساعات معرباً عن غيظه وحقده وما يكنـه يف صـدره ، فعـال 

اً ومهدداً ، وقابل ذاك النعيق دعوات علامء التوحيد بوجوب نرصة غرباء آخر الزمان املرابطني والقابضني عىل اجلمر هنـاك صوته متوعد

واستجاب للنداء احلي َمن استجاب ، وأعرض َمن أعرض، ومن بني تلك الوجوه املسـتجيبة لنـداء احلـق كـان ...  حول ثغور خراسان 

  ...والفراش الوثري ، وأقبل يفرتش احلىص ويتوسد جعب العزة والكرامة  أبو سعد الذي هجر أعطاف النعيم

  قد وافقوا الوحش يف سكىن مراتعها   وخالفوها بتقويض وتطنيب
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إال أن اخليانـة واملـؤامرة حالـت ... حّط أبوسعد رحله ثانية بني يدّي معشوقته قندهار واألمل حيدوه بتفيء ظالل تلك األيام السـالفة 

  ...  غبته اجلاحمة مبا متىن ، فقد سلمت املدينة مفاتيحها بعد أن ارتوت من الدماء العربية املهاجرة والدماء األفغانية املنارصة دون حتقق ر 

  باعوا بصائر دينهم ورشوا به    خرساً يدوم وما كذاك املكسب

امخ شـاهي كـوت ، ومنهـا إىل روايس القبائـل ومل يكن بّد من ان يرحل شهيدنا مع بقية العصب املتبقية ليلقي بعصا غربتـه بـني شـو 

  ...البشتونية األصيلة 

طالباً للعلم ذا خلق حسن، ومرح مجيل وصرب عجيب وزهد : " كان رمحه الله كام حدثين بذلك األخ أبوسلمة النجدي  -:صفاته وأخالقه 

له يتمىن عىل الله ان يطيل عمـره حتـى يكـون شـاهداً كان رمحه ال -:وأضاف األخ غزوان اجلنويب قائًال ... رائع يألف الناس ويألفونه 

  .. "ملالحم آخر الزمان 

وهنا انتـدب .. تنقل شهيدنا من منزل إىل آخر بعد ذاك االنحياز ، وغدا عىل تلك احلال حتى جاء األمر وتم تقسيم املجموعات القتالية 

همة إحيـاء روح اجلهـاد حـول مرابـع جـالل آبـاد وبنـاء اخلاليـا طالب العلم ليكون ضمن تلك الثلة الصابرة املصابرة التي أنيط هبا م

  ....اجلهادية وحتريض أبناء األسالم بعد ذاك االنحسار 

  .وعىل بركة العزيز اجلبار انطلق الركب يشق طريقه الوعر ، وبعد رحلة مضنية حّط أبوسعد رحله يف املعقل املعد له مسبقاً 

ليل بدأ مشواره الالحب ، فشارك اخوانه مقارعة علوج الصليب وأوليـاءهم متمثلـًة يف وبني غصص الدرب الشائك وعيون لصوص ال

  ... جماميع الردة والنفاق 

وراح يصيل به أفواج الـردة  RPGويرس الله امره بعدة عمليات ناجحة ، ولطاملا تعجب رفقاء الدرب من دقة اصابته وقد استل قاذفه 

  ..واخليانة 

 ث وغى     يوم النزال وال بالفارس البطلليث العريكة ال يعبأ بلي

  

رحلت األيام مرسعة وشهيدنا عىل حاله بني مرابط وغاٍز، ويف ليلة من ليايل جالل آباد املشهودة ، ترامى إىل مسامع أبناء التثليث عـرب 

تغمد سيوفهم حتى يتفيئوا ظـالل جواسيسهم املنترشين يف طول البالد وعرضها خرب أولئك الفتية الذين أخذوا العهد عىل أنفسم أن ال 

  ...اخلالفة أو يقضوا دون هذا املقصد 

وما أن تيقن عّباد الصليب من خرب غرباء آخر الزمان حتى أقبلوا بخيلهم وخيالئهم يشقون صمت الليل البهيم ، ليحيطوا بتلك البقعة 

ويف تلك اللحظات املهيبة وقد عصـفت احلـرب وتصـافح التي حوت بني جنباهتا املنزل الذي يتحصن فيه ليوث التوحيد رهبان الليل ، 

الرصاص ، ُعهد إىل أيب سعد بجمع األغراض اخلاصة واملهمة وإتالفها ، وما أن أتم مهمته حتى كان رفقاء الدرب قد نعاهم املجـد بعـد 

جتـد سـوى ذاك الصـنديد الـذي  ملحمة خالدة ، ويف ذاك املنزل وقد أقبل األعداء واحلولك الليل اقتحمت كـالب الصـليب املنـزل ومل
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عاجلها بوابل رصاصه ، وبني جنبات تلك الغرفة ترجل الفارس عن فرسه، ونعى الليث أخاه وزّف أبوسعد إىل زوجه التي طاملا انتظرتـه 

  ...إن شاء الله ، وُحّق لطالب العلم أن يبكوا سيدهم 

  ذهبت كام ذهبت بساطع نورها   شمس النهار وأعقب اإلظالم
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  الكرك تزف أول شهدائها

  سمرقند األردين

عن أّي يشء سأحدث الناس يا ترى، أأحدثهم عن شجاعتك وكرمـك، أم أُحـدثهم عـن رجولتـك ونخوتـك، أم أُحـدثهم عـن شـموخك 

  ..وتواضعك 

  أسد احلروب اذا الفوارس يف الوغى        هزوا القواضب والقنا اخلطار

حابس بن عبدالله بن فالح الصعوب ولد يف األردن ، وفوق ثراها منا وحبـا ، ويف مدارسـها تعلـم، ومل يطـل بقـاؤه  سمرقند األردين واسمه

ففيام أمواج احلياة تتقاذفه مينة ويرسة ، كان اإلمام الشهيد عبدالله عزام يزلزل عـروش الطواغيـت بخطبـه ..  كثرياً فوق مرابع الصبا 

تردد صداها يف جوانح ذاك الليث املكبل بأثقال الدنيا فأججت نريان العزة والكرامة يف صدره ، وهب مـن  الرنانة ، وكلامته اخلالدة التي

  ..مضجعه ، وقد رشع سنانه ، ولسان حاله يردد

  ويأىب إبايئ أن يراين قاعدا                وإين أرى كل الربية ُمقعدا

  األفق مقعداوما أنا راٍض أنين واطئ الرثى     ويل مهة ال ترتيض 

ومىض يفرتش صخر العنا هناك فوق روايس اهلنـدوكوش وشـاخمات .. حزم الليث اهلزبر حقائبه ، وودع الدنيا ونعيمها وداعاً غري وامق 

  ...سليامن 

وما أن وطأت قدماه أرض بيشاور حتى التحق مبعسكرات التدريب فأعّد واستعّد ورسعان مـا انطلـق إىل ميـادين احلتـوف ، وألقـى 

ا تسياره يف مناطق الشـامل األفغـاين ، وفـوق تلـك املرابـع رضب شـهيدنا أروع األمثلـة بالشـجاعة واإلقـدام ، حـدثين الشـيخ عص

سقطت كابل بأيدي املجاهدين وفيام كان أبنـاء التوحيـد فـرحني بـذاك النرصـ وإذا برجـل "  -:عن شجاعته قائًال   BMأبوعبدالرمحن 

يس ، وعىل وجه الرسعة استفرست منه عن كنه أمر الزّي ، ورسعان ماعلمت منه انه قد غنمه أثنـاء مقبل علينا وقد عاله زّي ضابط رو

  .."قتاله يف الشامل 

  ليث لو أن الليث ينظر فعله       بعداته يوم الكفاح تذعرا

ك النرص ، فقـد بـدا الرصـاع ومل تكتمل فرحة أبناء التوحيد بذا .. سقطت كابل واندحرت الشيوعية البغيضة ، وغدت عربة ملن يعترب 

حيتدم عىل عرش كابل بني زعامء احلرب الفرقاء ، وأمام هذا الواقع املؤمل نأى شهيدنا بنفسه عن تلك احلرب ، وميم وجهه شطر بيشاور ، 

 وهناك التحق بجامعة ما يسمى اخلالفة التي اصطدمت بـدورها مـع اجلـيش الباكسـتاين ورسعـان مـا تـالىش أمرهـا وبـار وانتهـت

  ... خالفتهم املزعومة 

ومع ازدياد ليل بيشاور حلكًة ، قرر سمرقند وبرفقة زوجه الرحيل إىل بالد الشيطان األكـرب أمريكـا، التـي بـدأ مشـواره فيهـا إمامـاً 

  ... وخطيباً ألحد مساجدها 
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يعـدون  ρيفهـا كـان أحفـاد حممـد ويف تلك املرابع ملكت عليه الدعوة أحاسيسه ومشاعره ، وصوالته وجوالته ، وحال انشغاله بتكال

  ...التي غدت بعد أن وفق الله ليوث الوغى رساباً وركاماً فوق ركام " أمريكا " العدة لالننقضاض عىل معامل هبل العرص 

  رمينا عداة الله يف عقر دارهم       بعادية يف غمرة املوت تقحم

جحافل الصليب قاصدة غزو اإلمارة اإلسالمية ، وبعد كثري مجع أنشـبت وعىل إثر تلك القاصمة التي حلت بالديار النرصانية ، أقبلت 

احلرب أظفارها ، بني جند الرمحن ، واعوان الشيطان ، وأبىل ليوث التوحيد خري البالء ، ومع عظم هول تلك اخليانة التي حـاك خيوطهـا 

  ...  زمرة مرتدة ، سقطت كابل بأيدي عباد الصليب وورثة الردة والنفاق 

  اخليانة عاشوا ليس مههم       إال الدراهم مجعاً والدنانرياعىل 

  كانوا لدولتنا أركان عزهتا         اسًام وأفعاهلم كانت مناشريا

وتزامن ذلك مع نفرة سمرقند الثانية إىل أرض املنايا واحلتوف، حيث حّط رحاله مع اثنني مـن رفقائـه يف الصـني ، وبعـد سـتة أشـهر  

  ... عّباد بوذا وعودة رفيقيه إىل أمريكا بعد ان حيل بينهم وبني أرض النزال قضاها بني ظهرايّن 

قرر شهيدنا ان يشّد رحالـه إىل بـنغالديش ويلتحـق بجامعـة التبليـغ ، و تـزامن ذلـك مـع إدراج اسـمه يف قامئـة املطلـوبني ألجهـزة 

كستان التي صـال وجـال فيهـا حمـاوًال العثـور عـىل خـيط االستخبارات األمريكية ، ومل يطل بقاؤه يف بنغالدش فقد غادرها قاصداً با

  ... وبعد طول ترقب وانتظار أذن العيل القدير هلذا الصقر ان يرتقي ذروة سنام هذا الدين ثانية .. يوصله إىل غرباء آخر الزمان 

 -:لشيخ أبو احلارث األردين قائًال له كان رشف اللقاء األول هبذا اجلبل األشم إذ عرفين عليه ا ملسو هيلع هللا ىلصوهناك يف معقل من معاقل ورثة حممد 

  ...وكانت بداية التعارف " إنه زرقاوي من بالدك يا سمرقند " 

  سّل عن شجاعته وزره مساملاً       وحذاِر ثم حذاراً منه حماربا

اب الله حافظاً له ، شجاعاً طيب القلب ذا خلق حسن ، تالياً لكت: " كان رمحه الله كام حدثين األخ أبو خالد التونيس  -:صفاته وأخالقه 

  .."مقداماً ال هياب الردى قامئاً لليل 

ويف خضم العواصف اهلوجاء التي حتاول أن تقتلع شجرة هذا الدين وأىّن هلا ذلك، بدا لشهيدنا أن يكمل مسـريته املباركـة فـوق ثـرى 

  .. الرشيد لعله ينال شهادته التي طاملا سعى هلا فوق ذرى خراسان 

الرحيل تتقاذفه مينة ويرسة زاره الشيخ أبو عبدالرمحن الكندي يف معقله ، ورسعان مـا عـرض عليـه ان يرافقـه إىل عـوايل  وفيام أمواج

ومل يرتدد سمرقند كثرياً ورسعان ما اسـتجاب " وزيرستان " الشاخمات طامعاً الشيخ يف إقناعه بالبقاء فوق روايب  هذه األرض املعطاء 

وفوق ذرى أنجور إده تنسم سـمرقند ... مل يدر يف خلده أنه خيطو اخلطوات األوىل يف رحلة اخللود الرسمدية لرغبة الشيخ ومىض معه ، و 

نسامت العزة وعبري الفخار ، ومل ميض عىل حلوله ضيفاً عىل الشيخ الكندي سوى عدة أيام حتى كانت جحافل الردة الباكستانية تشـق 

ك التباب التي َرشفت بأن حتوي بني جنباهتا ذاك املنزل الذي آوى بـني جدرانـه سـمرقند صمت الليل البهيم بغدرها ومكرها وحتيط بتل
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ومع إطاللة صباح ذاك اليوم احلزين كانت أصوات النفـاق والـردة عـرب مكـربات صـوهتا تصـدح مطالبـة ... وبقية العصبة املباركة 

  !؟...والشجاعة أن يعطي الدنية يف دينه سمرقند والصحبة الطيبة بالتسليم وإلقاء السالح ، وأىّن ألخي اهلمة 

  وما كنت أرىض بالدناءة خطة      ويل بني أطراف األسنة مقدم                       

  وما ألفت ظل اهلوينا رصميتي   وكيف وحّداها من السيف أرصم

  أمل تر أن احلر يستعذب املىن            تباعده من ذلة وهي علقم

  رضة     وأقذفها للموت واملوت أكرمسأجعل نفيس للمتالف ع

ويف تلك اللحظات العصيبة وقد أرهق املرض سمرقند وأخذ منه كل مأخذ دار احلوار بني سمرقند وأيب خالد التونيس الـذي ألـّح عليـه 

لن أغادر هذا " ملعامع وجاء الرد املزلزل من ذاك الطود الشامخ الذي طاملا تغرب وجهه بغبار ا.. باخلروج وترك املنزل حتى تسهل حركته 

  .." املكان وسأقاتل حتى ألقى الله 

وأمام إرصار الرواد أبناء التوحيد عىل النزال بدأت القذائف تنهال عىل املوحدين وراح الرصاص يزغرد حاكياً قصة هذا الـدين واشـتد 

  ...سه ونعت الشجاعة أخاها أوار املعمعة ، وبعد ستة عرش خمزناً أفرغها الليث الغريب سمرقند ترجل الفارس عن فر 

  نعته السام واألرض حتى بكت له    جفون الغوادي بالدموع السواكب

  ورق القنا حزناً عليه صدوره            وحنت إليه حامالت السالهب
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  السهم

  سهم الطائفي

إذا رأيـتهم ذكـرت اللـه ، وإذا غـابوا .. لتهم ختلوا عن كـل يشء سـوى ديـنهم وعـزهتم ورجـو .. تركوا كل يشء .. فتيٌة باعوا كل يشء 

  ...استوحشت الروح ، وأرقت األجفان ، واهنالت العربات حزناً عىل الرحيل 

وكبقيـة ... سهم الطائفي واسمه حممد الزهراين ، ولد يف الطائف ، وفوق ربوعها منا وحبا ، ويف مدارسها نـال مـا نـال مـن علـم دنيـوي 

وعبدة الشهوات انغمس الطائفي يف جاهليته املوحشة حتى أُذنيه ، حتى مل يعد أحـد مـن األهـل والعشـرية  الكثري من عشاق الدنيا ،

  " .ال ينهدي  –أجله الله  –احلمري تنهدي وسهم : " يرجوا له اهلداية والرشاد ، ولطاملوا رددوا قائلني 

ترصمت األيام مرسعًة ، وابن الطـائف عـىل  حالـه شـاردا تائـه  يف عـامل 

وبعد طول رشود أذن العيل القدير هبداية هذا  الليث الزهـراين .. الضياع 

 ..  

عرف السهم الطريق املوصل إىل الله ، فلم يتلعثم ، ومل يـرتدد ، ورسعـان 

ما أقبل  عىل الله ، راجياً عفوه ، راغباً يف مرضاته ، طامعاً بالتجاوز عـن 

  ..ظلامت املايض ، ولسان حاله يردد 

  ميلك األوىف      عىل عبد له بجميل عفوك مطمعموالي جد بج

  يرجوك إحساناً ويأملك الرىض    فضًال فأنت لكل فضٍل منبع

وما أن تذوق العائد إىل ربه حالوة اإلميان ، حتى بدا له أن هيجـر أرض املعـايص ، ويرحـل هنـاك إىل حيـث مـواطن القتـل والقتـال ، 

 (:  ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اللـه ... دة الربانية ، التي وعد رب العزة كل َمن ناهلا بالرمحة والغفران واجلهاد واالستشهاد ، لعله ينال تلك الشها

إن للشهيد عند الله عز وجل ست خصال ، أن يغفر له يف أول دفعة من دمه ، و ويرى مقعده من اجلنة وحيىل حلة اإلميـان ويـزوج مـن 

، ويوضع عىل رأسه تاج الوقار الياقوتة منـه خـري مـن الـدنيا ومـا فيهـا  احلور العني وجيار من عذاب القرب ويأمن من الفزع األكرب

   )      ويزوج اثنتني وسبعني زوجة من احلور العني ويشفع يف سبعني إنسانا من أقاربه 

      

  

  

  ..ل والقتال وهنا تلفت سهم مينًة ، وألقى ببرصه يرسًة ، فلم يبرص سوى كشمري مالذاً له من فنت الدنيا ، ومرتعاً خصباً للقت
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وبعد طول سفر ألقى بعصا تسـياره بـني عـوايل كشـمري ، .. وعىل بركة الله ، سار العائد اجلديد إىل ربه ، بعد أن ودع األهل والعشرية 

"  وما أن أهنى إعداده حتى رنا ببرصه نحو تلك العـوايل املطلـة عـىل روايب اخلـري.. ورسعان ما التحق مبعسكراهتا فأعّد فيها ، واستعّد 

، حيث غرباء آخر الزمان القابضون عىل اجلمر ، الفارون بدينهم مـن هليـب اجلاهليـة املسـتعر ، املرابطـون عـىل الثغـور ، " أفغانستان 

  ...ينتظرون األمر باإلغارة عىل قالع الصليب ، وأذناهبم من اخلونة املرتدين 

  نصبواهم املالئك إال أهنم برش             عىل الورى خلفاء للهدى 

  قوٌم إذا ذكر الرمحن من وجٍل    النوا وإن شهدوا يوم الوغى صُعبوا

  غّر الوجوه مصاليت إذا نزلوا      عن الرسوج حماريب التقى ركبوا

  ال يسكن احلق إال حيث ما سكنوا  وليس يذهب إال حيث ما ذهبوا

  بحور جود إذا هبت رياح وغى    ماجوا وّجموا وإن هم ساملوا عُذبوا

، وبعد طول بحث ، وكثري سؤال ، يرس الله هلذا الفارس املهاجر بدينه ، َمن يأخذ بيده من تلك املعسكرات ، ويضعه بني يـدي ..ذا وهك

  ..الشيخ أيب الليث الليبي ، الذي استقبله فرحاً مستبرشاً 

، ورسعـان مـا ! " وأنت ال تعـرفين ؟.. جمموعتك  كيف قبلتين يف: "  ء ، حتى بادره سهم بالسؤال قائالَ ومل ميض كثري وقت عىل ذاك اللقا  

  .." املكر واخلديعة من العينني تظهران، ونحسبك من الصادقني والله حسيبك " جاء الرد الذي كان حارضاً عىل لسان أيب الليث 

ويرسـ اللـه ، وشـارك سـهم بدأ شهيدنا مشواره اجلديد ، فأعّد واستعّد ، وما هي سوى أشهر حتى بدأ اإلعداد لغـزوة شـنكاي األوىل ، 

  ... إخوانه تلك الغزوة ، التي رسعان ما عاد منها مظفراً حتفه عناية السامء وترعاه 

  هنضوا بأعباء املناقب وارتقوا   يف منصب العليا األشم الرايس

  تركوا العدا رصعى مبعرتك الردى    فالله حيرسهم من الوسواس

صاحب لياقة بدنية عالية ، وأخـالق حسـنة، حمبوبـاً مـن ِقبـل : "  الشيخ أبو الليث الليبي كان رمحه الله كام حدثين: صفاته واخالقه 

كان رمحـه اللـه مرحـاً كثـري املـزاح طيـب : وأضاف األخ لقامن امليك قائالً .. اجلميع ، صاحب طرفة مجيلة وحسنة ، ال مُيل اجللوس معه 

  .." القلب 

شنكاي الثانية التي شهدت رحيل الكثري من غرباء آخر الزمان ، وعىل رأسهم سهم الطائفي توالت األيام مرسعة ، وبدأ اإلعداد لغزوة 

 ..  

 فبعد أن أعّد اآلساد عدهتم لتلك امللحمة ، حترك وفد الله وقصد تلك التباب التي يتخذها األعداء من املرتدين معقًال هلم ينـافحون فيـه

تايل وصل الركب ، وأخذ كل فـارس موقعـه املعـد لـه مسـبقاً ، وراح ينتظـر سـاعة عن أسيادهم الصليبيني ، وقبل بزوغ فجر اليوم ال

الصفر التي مل تطل ، فرسعان ما جاء األمر باالنقضاض عىل معاقل أهل الردة والنفاق، وهنا تسـابق عشـاق الشـهادة للنيـل مـن تلـك 

ين ، وانكشاف مواقع اآلساد ، أقبلت الرصاصـات التـي محلـت الدمى اخلائنة ، وأبلوا بالًء حسناً طيباً ، ومع بزوغ فجر ذاك اليوم احلز 
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بني طياهتا روح سهم ، ورحلت هبا إىل العلياء ، وهكذا أسدل الستار عىل آخر فصل من فصول حياة هذا العائد ، وُحـّق لنـا أن نـردد يف 

  ... وداعه 

  ويل املنون تطاولت أحداثها    فلوت قناة األروع الشعشاع

  ل هبوهبا   أضواء ذاك الكوكب اللامعوطغت عواصفها فغا
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  وغاب طيف خادم اإلخوان

  سيف الله الزهراين

ُتبرص بني عينيه الذلة والتواضع ، وكأنـك تقـرأ بـني قسـامت .. ويسهر عىل خدمة ذاك .. تراه هناك بني الصفوف واقفاً يلبي رغبة هذا 

  َىل الُْمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعَىل الَْكاِفِريَن ﴾﴿ أَِذلٍَّة عَ ...وجهه قول العيل القدير 

  وأبيض مثل السيف خادم رفقة    أشم ترى رسباله قد تقددا

  كريم عىل غراته لو تسبه           لغداك رسال ال تراه ُمّربدا

  يعجل للقوم الشواء جيره       بأقىص عصاه منضجاً ومرمدا

  .. اً وفارساً مقداماً وترمقه هناك يف ساح اهليجاء أسداً هصور 

  لو كنت شاهده وقد محي الوغى    خيتال يف درع احلديد املسبل

  لرأيت منه والقضيب يلفه             بحراً يريق دم العداة بجدول

ان سيف الله واسمه مهند الزهراين أبرصت عيناه نـور احليـاة هنـاك يف املنطقـة الرشـقية ، بعيـداً عـن مضـارب قبيلتـه العتيـدة زهـر 

، وهناك يف موطن اهلجرة درس ،وما أن أكمل دراسته حتى التحق بإحدى الكليات الفنيـة متخصصـاً يف ... املستوطنة مناطق اجلنوب 

ومل متنعه دراسته من إعداد نفسه بدنياً عىل يدّي ثلة من إخوانه امللتـزمني الـذين كـانوا سـبباً بعـد اللـه يف .. علم ميكانيك السيارات 

  ..إلميان واهلداية والرشاد ، واألخذ بيده إىل درب العزة والشموخ تظلله ظالل ا

أدبرت األيام مرسعة وشهيدنا عىل حاله ، حتى جاء اليوم املوعـود  

فقد بدأ أبناء الضاللة وإخوان املغضوب علـيهم التمهيـد لغـزو ..

وهنـا تـدافع عشـاق .. بالد الرافدين وكان هلم ما أرادوا بقدر الله 

د عن محى الرشيد بغداد اإلسالم ، ومن بني النـافرين الشهادة للذو 

﴿ ُكِتَب َعلَْيُكُم الِْقَتـاُل .. إىل ساح املنايا كان السيف البتار مهند 

  )  216: البقرة (َيْعلَُم َوأَنُتْم َال َتْعلَُمونَ ﴾  ْم َواللّهُ َوُهَو ُكرٌْه لَُّكْم َوَعَىس أَن َتْكَرُهواْ َشْيئاً َوُهَو َخْريٌ لَُّكْم َوَعَىس أَن ُحتِبُّواْ َشْيئاً َوُهَو َرشٌّ لَّكُ 

وبعد طول سفر حّط املهاجر الغريب رحله يف املوصل وفوق تلك املرابع نال قسطاً من التدريب العسكري ، ولكنه رسعان مـا غادرهـا 

  ... مع  ثلة من إخوانه قاصدين أفغانستان بعد ان تعرض معسكرهم للقصف الصليبي 

إال أن قطاع الطرق خفافيش الظالم اسـتطاعوا أن يـأرسوا .. زهران مع الركب املبارك قاصدين ايران الروافض كمحطة أُوىل أبحر ابن 

  .. تلك الثلة املرافقة بقدر الله وليبقى شهيدنا وحيداً غريباً ولسان حاله يردد 

  غريب من اخلالن قد ند صحبه    وقد أقبل األعداء واحلولك الليل
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وبعـد رحلـة عنـاء شـاقة حـّط ... ج الغربة املتالطمة تابع شهيدنا مشواره الدامي شاقاً الفيفايف والقفار متوكًال عىل اللـه ووسط أموا

ومل يسـتمتع طـويًال مبجالسـته فقـد وقـع .. شهيدنا رحاله يف كويته الباكستانية حيث كان يف استقباله غريب من غرباء آخر الزمـان 

  ..اشتد عليه حتى وقع يف قلبه أنه مفارق الدنيا عىل يدي هذا املرض سيف فريسة مرض الصفار الذي 

  .. ورسعان ما ُجرد السيف من غمده وعاد سناه يسطع من جديد .. وبعد طول انتظار وعناء مّن ذو الشفاء عليه بالشفاء  

  إن األُمور إذا اشتدت مسالكها      فالصرب يفتح كل ما ارجتا

  .. ظرة الوداع األخري عىل كويته ، ومىض قاصداً معاقل األُسود هناك بني روايس القبائل البشتونية ودع مهند إخوانه ، وألقى ن

بدأ املهـاجر  )بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كام بدأ فطوىب للغرباء  (... وبعد طول مشقة  حّط السيف رحله بني يدّي الغرباء بدينهم 

لشؤون اإلدارية ، ومن ثّم التحق مبعسكرات التدريب فأعّد واستعّد ، ثم مىض إىل الثغـور ليـزيك اجلديد مشواره مساعداً إلخوانه يف ا

  ... بعض ما تعلم فصال وجال بني جبهات القتال ، واستقر به املقام يف جبهة شاوول التي غادر منها إىل العامل اآلخر  

ُل الْ  اَعِة َوُيَنزِّ اَذا َتْكِسُب َغداً َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبأَيِّ أَْرٍض مَتُـوُت ﴿ ِإنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعلُْم السَّ  ِإنَّ َغْيَث َوَيْعلَُم َما ِيف اْألَْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس مَّ

  ) 34: لقامن (اللََّه َعِليٌم َخِبٌري ﴾ 

يف عينيـه اهلـدوء والسـكينة واحليـاء  رأيته ألول مرة يف معقل من معاقـل التوحيـد شـاب يف مقتبـل العمـر ، تقـرأ -: صفاته وأخالقه 

  ....  والصمت 

  صامت لو تكلام      لفظ النار والدم

  قل ملن الم صمته   ُخلق احلزم أبكام

وتـابع .. كان رمحه الله سليم الصدر عىل إخوانه كثري اخلدمة ، ذا حياء جّم وأدب رفيع  -:وقد حدثين األخ أبو الرباء الرشقي عنه قائًال 

كان رمحه الله كثرياً ما ُحيّجم إخوانه ، ناصحاً هلم ، متلهفاً عىل حفظ كتاب الله وتعلمه وأضاف عمر سيف  -:شهري قائًال أبو حفص ال

  ..." أخاف أن يقول يل اإلخوة أنين أتقرب إىل األُمراء وذلك لكرثة اخلدمة " كان رمحه الله يقول يل  -:األمري قائًال 

دة التوحيد ُيعدون العدة لإلغارة عىل قوافل أبناء التثليث ، وما أن أعّد الركب عدته حتى راح سـيف وبني روايس شاول كان أبناء عقي

وما هي سوى دقائق حتى حترك الركب املبارك ، وبعد طول مسري حّط األسـود يف ... ُيودع إخوانه ، ويلقي عليهم نظرات الوداع األخري 

  ... ا عليها عرينهم ، وراحوا ينتظرون ضباع الصليب لينقضو 

  ومن مل ُيرّو رحمه من دم العدا        اذا اشتبكت ُسمر القنا بالقواضب

  ويعطي القنا اخلطي يف احلرب حقه   ويربي بحد السيف عرض املناكب

  يعيش كام عاش الذليل بغصة       وإن مات ال جيري دموع النوادب

وهناك صّب أبناء العقيدة املاجدة محم غضبهم عىل تلـك .. قبلت العلوج بكربها ،  دخلت قافلة ورثة الروم منطقة التقتيل ، وأ ...وأخرياً 

العلوج التي غدت ُجرذاناً ال تلوي عىل يشء حائرًة تائهًة تبحث عن خمبأ تتوارى فيه عن رصاص أبطـال املعـامع ، ويف خضـم تصـافح 
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ـا ، ومل جيـد السـيف إال أن لريحل هبا بعد ساعا.. الرصاص أقبلت شظايا املوت واستقرت يف جسد السيف  ت إىل ربه فرحـان مستبرش

  ....ينعي أخاه مهنداً ، وُحّق ألبناء زهران أن يبكوا سيدهم املبجل 

  قد كنت حتمل قلباً غري مهتضم       مركباً يف نصاب غري خوار

  مثل السنان تيضء الليل صورته      جلد املريرة حر وابن أحرار
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  ف تريث فتاهاالطائ

  طالوت الطائفي

أقبلوا من بعيـد والعـزم يقطـر .. طلقوا الدنيا وودعوها وداعَ غري وامق ، وأقبلوا عىل الله يبحثون عن رضاه .. لله درهم من فتيٍة أماجد 

  ... من جنباهتم ، واهلمم تعلو حمياهم ، وكأهنا ُخلقت هلم وُخلقوا هلا 

ثامي ، ولد يف الطائف ، وبنسيم عليلها رسَّ وابتهج ، ويف مدارسها درس وما أن أكمـل املرحلـة طالوت الطائفي واسمه خالد حسني الق

وفيام رياح الدراسـة اجلامعيـة متيسـ بـه وتصـبح ، .. الثانوية ، حتى التحق بإحدى اجلامعات احلكومية طالباً عىل مقاعدها الدراسية 

سين التيه ، عرف الطريق احلق فلم يرتدد ، ومل يتلعثم ، ورسعان ما التحق بقوافل  فبعد.. كانت خطاه تسوقه نحو بوابة اهلداية والرشاد 

  ....   العائدين إىل الله ، الباحثني عن درب اجلهاد واالستشهاد 

ألـح عليـه  وهناك بني أروقة وحواري الطائف ، كان اللقاء مع دليل اخلري محود الطائفي الذي الزمه شهيدنا ، وتردد عليه مراراً ، ولطاملا

بأن يأخذ بيـده إىل عـرين األسـود ، وميـدان احلتـوف ومقـر الرشـيعة 

، وبعــد طــول ُمكــث وتــردد ، وبعــد ان أهنــى " أفغانســتان " والقــرآن 

طالوت دراسته اجلامعية ، قرر رفيق دربه محود الطائفي أن يأخذ بيده 

  ... ، ويرتب له الطريق  املوصل إىل رضوان الله 

، وإذا بطـالوت يـودع األهـل واحلـي والعشـرية  ترصمت األيام مرسعة

واألحباب ، ومييض مفارقاً ُمتع الدنيا الزائلة ، قاصداً مـواطن اجلهـاد ، 

  .. وميادين االستشهاد ، ولسان حاله يردد

  واملجد ليس يناله إال امرؤ    عن تركه اللذات مل يتوقف

ار ، وهناك يف معسكرها الفاروق أعّد واستعّد ، وما أن أهنى إعـداده حتـى وبعد مسرية سفر طويلة ، حّط املهاجر اجلديد رحله يف قنده

ميم وجهه قاصداً كابل ، حيث فرسان الوغى ، وقد امتطى كل واحد منهم صهوة جواده وراح ينتظـر أمـر اإلغـارة عـىل معاقـل النفـاق 

  ...والردة 

  مقاحيم حرب ليس ينبوا حديدهم     وهم يف جمال الطعن والرضب زحف

  فوف صفوف من كامة وشجعة         تكاد متيد األرض منهم وترجتفص

وبني مضارب البيض ، ودخان املدافع وجد شهيدنا روحه ، وتنسـم عبـري احلريـة ، وشـذا التوحيـد ، وشـارك اآلسـاد املهـاجرة جهادهـا 

  .. ورباطها 

  .. لراحلني إىل الشامل األفغاين ومل يطل بقاؤه مرابطاً حول ثغور كابل ، فقد انتدب للحاق بركب املهاجرين ا
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  .. وعىل بركة الله سار شهيدنا حتفه العناية الربانية ، وهناك شارك الليث الطائفي إخوانه جهادهم ورباطهم وتضحياهتم 

جلهـاد يف وفيام كان منشغًال بالقتل والقتال ومقارعة األبطال يف ميادين النزال ، كان صّناع املجد عىل موعد مع إحيـاء بعـث فريضـة ا

فبعد ان أعّد املوحدون عدهتم ، وأبرموا أمرهم ، امتطـو طـائرات جمـدهم ، ورسعـان مـا اقتحمـوا هبـا شـوامخ ... نفوس األمة املحمدية 

  ...الصليب األمرييك حمولني تلك الرصوح التي يبغضها رب العزة ركاماً وحطام وناراً تستعر بأصحاهبا 

  سفها نسف الزالزل للهضبصواعق من سحب الدخان تدكها      وتن

  غدت ترمتي فيها عشياً وبكرًة         فال يابساً أبقت ومل تبق من رطب

ويف تلك األيام التي عال فيها أبناء التوحيد أبناء التثليث ، كان طالوت عىل موعد مع غـدوة مباركـة نـازل فيهـا أبنـاء الـردة وأحفـاد 

  .. العاملة والنفاق 

  ...قتال نالته رصاصة غادرة مزقت قدمه ، ومل جيد بّداً من من الرحيل إىل كابل للعالجوهناك يف ميدان القتل وال

  وَمن ظن ممن يالقي احلروب   بأن اليصاب فقد ظن عجزا

ومل ميض كثري وقت عىل ملحمـة خراسـان .. ترصمت األيام مرسعة ، وابن عتيبة طريح الفراش ، ورسعان ما أذنت شمس كابل باألُفول 

  ..كابل بأيدي أحالف الردة ، وعال منابرها الصليب ، وقام باألمر فيها من حيويه زنار حتى سقطت 

وعـىل بركـة اللـه سـار طـالوت مودعـاً .. وأمام ذاك الواقع املرير ، مل جتد عصب التوحيد سوى الرحيل عن كابل إىل أماكن أكرث أمناً 

  ..ادة كان اللقاء األول هبذا الفارس الفار بدينه من جاهلية آل سعود كابل ، وقصد مركز اإلمارة اإلسالمية ، وهناك حتت سقف العي

  صايف الرسيرة مل يرغب أذى برش    مايض العزمية مثل السيف قد قطعا

بضعة أيام مضت عىل حلوله ضيفاً عىل أهايل قندهار ، وإذ بقندهار ُتَسلُّم مفاتيُحها للغزاة القـادمني مـن بعيـد ، لريحـل عـىل إثـر ذاك 

  ...قوط طالوت ، وييمم وجهه شطر باكستان قاصداً مستشفياهتا الس

وبعد طول ترحال وتنقل بني مستشفيات باكستان استقر به املقام هنـاك يف مينـاء كويتـه ، وحتـت سـقف واحـد مجعنـا اللـه تعـاىل ،  

  .. ورسعان ما توثقت العالقة األخوية يف الله ، وازدادت أوارصها 

تالياً لكتاب الله ، صواماً قوماً ، أديباً رفيع األدب حسن األخالق ، صايف الرسيرة سـليم الفطـرة ، ال : " ه اللهكان رمح: صفاته وأخالقه 

  .." قليل الكالم كثري الصمت .. حيمل حقداً ، وال يقل غبناً 

اراً ومـراراً ، إال أن اللـه أىب لـه وحـاول تكـر .. ومع ازدياد ليل باكستان حلكًة ، قرر شهيدنا املهاجر العودة إىل مسقط رأسه ، وحاول 

السفر ، ورسعان ما يرس الله له زوجة صاحلة مهاجرة من بالد أوزبكستان واقرتن هبا، لتشاركه املسرية الدامية يف ظل أحكام جاهليـة 

  ... سائدة 

ن املـرابطني حـول ثغـور سارت عجالت قطار الزمان مرسعة ، وبدا لطالوت بعد طول ُمكث يف باكستان أن يلتحق بجموع املجاهـدي

  ..كونر 
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وبني تلك املرابع الشاخمة بدأ مشواره بخدمة إخوانه ، وصال معهم وجال ، وبعد طول انتظار جاء اليوم املوعود الذي طاملا انتظره ابـن  

، ..املنـارصة للجهـاد  فبعد أن ترامى إىل مسامع حطب جهنم خرب وجوده مع ثلة من أبناء التوحيد املهاجرين يف أحد املنـازل... الطائف 

حتركت طائرات الغدر الصليبي من مرابضها ، ويف جوف الليل الداجي وصلت معقل ابن عتيبة ، وما لبثت أن أمطرتـه بوابـل مكرهـا 

  ... حمولًة ذاك املنزل اآلمن إىل كتل من النار ، ودخان وحطام 

  ...وفاح املسك ، وبقي عالمة من الله وكرامة ..الله وهناك ارتفعت األرواح الطاهرة ، وُزف طالوت إىل َمن حيب إن شاء 

  إن كنت قد رست عن دار الفناء فقد      نلت البقاء حيث ال شيب وال هرم
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  وترجل أسد فلسطني

  املهندس أبو عائد الفلسطيين

عىل هذا الدين تنهش من جسـدك الـذي أثقلتـه أمـراض باألمس القريب كنت بيننا ترفرف يف سامء املجد متوشحاً رداء العزم ، واحلرقة 

واليوم تنعيك الرياعة والقرطاس والشجاعة واإلقدام ، وقد سموت بروحك وعلوت مغردا لتلقي بعصـا ترحالـك يف ضـيافة ... السنني 

  ...الرمحن 

أبوعائد واسمه خليل بن سعيد الديك، عاش شهيدنا وترعرع 

ربوع األردن ، وهناك يف كبقية الكثري من أبناء فلسطني فوق 

مدارسها نال من العلوم الدنيوية  ما نـال ومـا أن بلـغ مبلـغ 

" الرجال حتى ميم وجهه شـطر عاصـمة الشـيطان يف األرض 

مهوى أفئدة عشاق احلياة الدنيا ، ومل يـدر يف خلـده " أمريكا 

أن انطالقته إىل عرين األسود ومنابـت الرجـال سـتكون مـن 

  .سنة تلك الربوع املنتنة اآل 

وبني أروقة مدارس تعليم الطريان املدين بدأ مشواره طالباً  لتلك العلوم ، وألسباب يعلمها الله سـبحانه تـرك الطـريان ، وانكـب عـىل 

تعلم علوم الكمبيوتر ، وما هي إال سنوات حتى غدا مهندساً بارعاً يف علوم احلاسوب وفيام أمـواج زخرفـة احليـاة الـدنيا تتقاذفـه مينـة 

  ... ة ، كانت سحب اهلداية الربانية عىل موعد مع امطاره بخريها الفياض ويرس 

 وهناك انقلبت حياة املهاجر الغريب وغدا أبوعائد أحد أبناء احلركة اإلسالمية ، ورسعان ما التحق مبراكزها اإلسالمية لتسوقه خطـاه إىل

افقه من بعـد ذاك اللقـاء غدواتـه وروحاتـه إىل مسـاجد أمريكـا مالقاة الطود الشامخ مفجر ينابيع اجلهاد الشيخ عبد الله عزام ولري

  .حمرضاً وداعيا 

ترصمت األيام مرسعة وإذ بأيب عائد حيزم حقائبه وهيجر أعطـاف النعـيم والفـراش الـوثري ومييضـ مهـاجراً إىل حيـث صـليل السـالح 

  ..ومضارب البيض وخفق البنود 

   ينل بالعز أقىص املرامياوما كنت ممن يرتيض الذل شيمًة          إذا مل

  أبت مهتي إال ارتقاًء إىل العال      وهل يرتيض باخلسف من كان عاليا

ويف بيشـاور كـان اللقـاء ... وفوق بساط الشوق طار واألمل يزين رؤاه باللحاق بتلك الروح األبيـة التـي سـبقته إىل ذرى خراسـان 

  ...هاجر الغريب القادم من بالد الرتف والنعيم الزائف وتعانقت الروح مع اجلسد ليَكونا شخصية أيب عائد امل
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ويف معسكرات التدريب بدأ مشواره فأعّد واستعّد ، وصال وجال يف ميادين اجلهاد ، ومل يطل بقاؤه فقد تأججت نار اجلهاد هنـاك فـوق 

تلك البقاع التي غزهتـا جحافـل الصـليب روايب  البوسنة واهلرسك ، وتعالت أصوات الدعاة املوحدين بوجوب نرصة أبناء املسلمني يف  

ورسعان ما حزم حقائبـه وميـم وجهـه قاصـداً تلـك ... الرصيب ، ومع تأجج نار اجلهاد فوق تلك الروايب  تأججت الغرية يف قلب شهيدنا 

  ...البالد املستضعف أهلها يذود بسيفه عن أعراضها الربيئة التي روعها علوج الرصب 

  رصاً      فهو الذي دون املحارم يشهرواشهر حسامك حامياً أو نا

طل ويف تلك امليادين التي تتنزل عليها املالئكة وتتغشاها الرمحة ، شارك الليث اهلزبر أبناء التوحيد املهاجرين جهادهم ورباطهم ، ومل ي

ذ اخلوستي ليبدأ معه شوطاً جديداً مـن به املقام بني تلك الروايب  اخلرض فقد أقفل عائداً إىل أفغانستان ليلتحق بالشهيد القائد أيب معا

  ..القتل والقتال 

وغدراً وبأيدي الروافض الشيعة رحل أبومعاذ اخلوستي  إىل ربه ، ومل تطق نفسه البقاء بعد رحيـل القائـد ورسعـان مـا حـزم أبوعائـد 

  " .أمريكا الصنم " حقائبه ، وأقفل عائداً إىل مملكة الشيطان 

  ...إبليس وجنده صال وجال ، وتقاذفته أمواج احلياة يف تلك الربوع الكئيبة، ولسان حاله يردد  ويف تلك الديار التي يعلوها

  وما أنا منهم بالعيش فيهم      ولكن معدن الذهب الرغام

الغربـة تعاقبت األيام والليايل مرسعة ليجد شهيدنا خطاه تقوده إىل مطارات الرحيل من تلك املرابع ، ولـيحّط رحالـه ثانيـة يف مطـار 

  ....هناك يف باكستان ، حيث األقدار اإلهلية تنسج له قدره املكتوب 

وفوق روايب  بيشاور اقرتن أبوعائد بسيدة سورية من أهل الصالح والتقوى شاركته مسريته املريرة ، وقـد أكـرمهم اللـه بعـدة أبنـاء 

  .نجباء 

الدعوة والتحريض ونرش العلوم العسكرية عرب األنرتنت وقام بعدة أعامل بدأ العائد اجلديد مشواره مستغًال إتقانه لعلوم الكمبيوتر يف 

  -:جليلة أمهها 

ادخال املوسوعة العسكرية األفغانية يف أقراص كمبيوترية ونرشها يف العامل ، وكذلك قام مبجهود عظيم آخر حفظ الله فيه تراث اإلمـام 

  ..اهلا يف أقراص كمبيوترية ونرشها الشهيد عبدالله عزام فقد قام بتفريغ خطبه املسجلة وإدخ

وبسبب نشاطه وعالقته بأبناء التوحيد الذين أخذوا عىل عاتقهم أن ال يغمد هلم سيف حتى يرتوي من دماء أبناء الصليب وأعوانه مـن 

... مـا اللـه بـه علـيم  زمر الردة والنفاق فقد تم اعتقاله يف بيشاور وتسليمه إىل مملكة الرش األردنية لينال يف سجوهنا الصهيوصـليبية

  ....وبني أروقة الزنازين مل تطق نفسه البقاء حتت سوط اإلهانة فأرضب عن تناول الطعام 

  وعندها لذ طعم املوت لشاربه      إن املنية عند الذل قديد



  
        

159 

 

يف استخراج ما يدينـه تـم  وأمام ذاك الواقع املرير ، ومع فشلهم. وتفطن رجال الطاغوت خلطورة حالته مع ازدياد حالته الصحية سوًء 

يف لبنـان ، ليواصـل منهـا مشـوارالغربة الـدامَي ويلقـي بعصـا   -بعد أن رفضت عدة دول استقباله -اطالق رساحه لسيتقر به املقام 

  ....تسياره ثانية يف بيشاور 

لسـفارة األمريكيـة ، وهنـاك بـني عدة أشهر مضت وإذا برجال االستخبارات الباكستانية يطرقون باب منزله مطالبني إيـاه مبراجعـة ا 

  .أروقة رشها تم إبالغه بأن املوساد اإلرسائييل يرغب مبالقاته 

مىض أبوعائد بعد أن أبدى موافقته عىل ما طلبوه ، لينام ليلته تلك ويرى فيام يرى النائم أن تلـك الصـليبية احلاقـدة التـي سـبق وأن 

واسـتيقظ أبوعائـد عـىل صـوهتا، ليحـزم " اهـرب ال تعـد..اهـرب : " نية اىل السفارة استقبلته يف السفارة تقول له حمذرة من العودة ثا

  ...حقائبه، ومييض فاراً بدينه قاصداً ثغور املرابطني هناك حول كابل 

  كتائب من القبائل أقبلت     لفرض جهاد ما لتاركه عذر

رجٌل ذو بنية قوية ، تلمح فيه احلرقة "   –فك الله أرسه  –بيدة كان رشف اللقاء األول به يف حرضة األخ احلبيب أيب ز -:صفاته وأخالقه 

  ...عىل دين الله ، ذو فكر واسع رحب 

  ليث ولكن كله عقل يرى    والعقل ليس من ِخالل األسد

وم الكمبيـوتر ، حمباً لإلعداد العسكري ، وكان من أفضل اإلخـوة يف علـ: كان رمحه الله  -:ونرتك األخ عثامن الشهري حيدثنا عنه قائًال 

يف يـوم مـن أيامـه  -:وتابع قـائًال ... حافظاً ألجزاء عديدة من كتاب الله ، ذا فكر واسع وأفق رحب ، ماهراً يف استعامل سالح املدفعية 

وهنـا املباركة وفيام أنا أقوم بنوبتي يف احلراسة بعد منتصف الليل وإذ بصوت بكاء ينطلق من بـني السـيارات املتوقفـة بـالقرب مـين، 

"  -:وأضاف األخ أبوسلمة النجـدي قـائًال ... " تقدمت ألستفرس عن كنه األمر ، وهناك ملحته وقد بلت الدموع وجنتيه وهو يناجي ربه 

كان رمحه الله ذا قيام طويل يقوم ثلثي الليل عىل الرغم من األمراض التي غزت جسـده ، ولطاملـا صـحوت عـىل تالوتـه أثنـاء قيامـه 

  ... "ه الله مدرباً بارعاً ، كثري العبادة الليل، وكان رمح

وفيام كان منشغًال بأعباء اهلجرة وتكاليف واجلهاد كان التسعة عرش موحداً عىل موعد مع حتطيم كربياء الصـليب هنـاك يف عقـر داره، 

   ...عالية يف سامء املجد  وبارك الله وكانت القاصمة ومتت البيعة ، ومىض املوحدون بشهادهتم بعد أن رفعوا راية اإلسالم خفاقة

  صواعق مثل حجر السجيل     ترتك كيد القوم يف تضليل

وما هي سوى عدة أسابيع عىل ذاك الفتح املبني حتى أقبلت جحافل الروم بخيلهـا وخيالئهـا ، وراحـت طـائراهتم تـزرع األرض نـاراً 

هيدنا ذاك الرشف ، ولطاملا سـهر الليـايل الطـوال مرابطـاً عـىل ورعباً، وانربى أبناء التوحيد للذود عن محى اإلسالم العظيم وشاركهم ش

وبعد مخسني يوماً من الصرب والتضحيات، والدماء واألشالء، فقـدت قنـدهار مفاتيحهـا ... بوابات قندهار مع بقيت العصب املهاجرة 

  ...لريحل عنها أبوعائد مودعاً ولسان حاله يردد

  ت من بعدهم أفراحيثم انقضت تلك السنون وأهلها      وتنغص
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ألقى املهاجر الغريب بعصا تسياره بني روايس شاهي كوت ليواصل منها مسرية العناء والتضحية وحيّط رحاله بني مضـارب القبائـل 

  ....البشتونية التي فتحت أذرعها مرحبة بقدوم أبناء الصحابة وحفدة حممد صىل الله عليه وسلم

جسده إال أنه آىل عىل نفسه أن يسخر ذاك العلم الـذي حبـاه اللـه إيـاه خلدمـة ذاك اجليـل  وعىل الرغم من تلك األمراض التي أهنكت

  . الرباين القادم لدفن الصليبيني فوق ذرى اهلندوكوش 

  .ومىض الليث يف طريقه الالحب التثنيه الصعاب ، بل ازداد نشاطه يف الدعوة والتحريض واإلعداد 

لذاك النشاط ومل يكن بوسعها سوى اإليعاز إىل أذناهبا يف باكستان لتتخلص من هـذا الطـود وتفطنت أجهزة االستخبارات األمريكية 

  .الشامخ 

وفيام كان شهيدنا منهمكاً بإعداد ليوث الوغى كانت أجهزة االستخبارات الباكستانية حتيك خيوط مؤامرهتا اخلسيسة ، واستطاعت 

  ... فسه أن يكون عبداً للصليبني وعمالئهم املرتدين بقدر من الله استدراَج وجتنيد عميل خائن ، ارتىض لن

وبعد شهور قضاها هذا العميل اخلائن يف خدمة شهيدنا ، ويف يوم مشهود جلله احلزن تناول فيه ذاك اخلائن طعام  الغداء مـع شـهيدنا 

وقـد أكـرم اللـه أبنـاء التوحيـد  – ويف حلظة غفلٍة استل ذاك الرعديد سالح أيب عائد وأفرغ رصاص مكره وخيانته يف جسد  َمن ضيفه

وهناك حتت سقف ذاك املنزل احلزين رحل فارس فلسطني وترجل عـن فرسـه بعـد أن أدى رسـالته يف  -وقطفوا  رأس هذا املجرم اخلائن 

  ....هذه احلياة ، وُحّق ألبناء فلسطني أن يذرفوا عربات الفراق عىل سيدهم الذي طاملا غرب قدميه يف ساح اجلهاد 

  غبت عنا فالنجوم غوائب      وإن زلت عنا فاجلبال زوائلفإن 

  وما انت مقتول وذكرك خالد       بل أنت ملن ظل بعدك قاتل
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  اخلرطوم جتود بسيدها

  أبو عامر السوداين

عىل حتقيقها واقعـاً يف عـامل وهكذا وبعد مخسة عرش يوماً من رحيلك يا أبا عامر حقق الله أُمنيتك التي طاملا تغىن هبا لسانك ، وعملت 

وكأن آثار دماك الزكيـة أبـت ، .. فها هو رأس الصليب فوق ثرى وطنك هيوي إىل األرض غري مأسوف عليه .. املحسوسات جوارحك 

  .. وآلت عىل نفسها أن ال تتالىش قبل أن يكون لك ما أردت 

 مدارسها تعلم العلـوم ابوعامر واسمه مصطفى ولد يف اخلرطوم ، وفوق ربوعها منا وحبا ، ويف

الدنيوية ، ومنذ صباه اجتباه أرحم الرامحني ، ومّن الله عليه باهلداية والرشاد فـراح وغـدا يف 

  .. رحاب طاعة الله ، نائياً بنفسه عن مراتع البهائم التي تغص هبا جمتمعاتنا 

اجلهـاد ،  أكمل أبوعامر املرحلة الدراسية الثانوية ، ورسعان ما تأججـت يف وجدانـه شـعلة

  .. وراح يبحث عن الدروب املوصلة إىل مواطن العز والفخار 

  .. وبعد بحث طويل وجد الليث عاشق املوت الطريق املوصل إىل حيث احلتف الذي ينتظره 

حزم شهيدنا حقائبه وميم وجهه قاصداً باكستان ، ومل يطل بقاؤه طويًال يف تلك املرابـع التـي 

ملوحدين فقد ارتبط مع غرباء آخر الزمان ، ورسعان ما التحق هبم يف الروايس الشّم حمققاً احللم الـذي طاملـا خانت الله ورسوله وأتباعه ا

  .. وهناك بني الشوامخ كان اللقاء األول هبذا املهاجر الغريب ... راوده 

  هو البحر من أّي النواحي أتيته   فلُّجته املعروف واجلود ساحله

عبري اإلميان اقرتحت عليه بأن يتكىن بأيب عامر ، ومل يكن بحاجة إىل أن يرد فقد بدا اجلواب واضحاً تقـرأه مـن ويف تلك األجواء املعطرة ب

  ...قسامت وجهه التي حتيك طيبته وتواضعه 

  ... التحق أبوعامر مبعسكرات التدريب ،وما أن أكمل إعداده حتى التحق بأبناء التوحيد املرابطني حول الثغور 

رباط يوم يف سبيل الله خري من الـدنيا ومـا  (ر املرابطني رباطهم واملجاهدين جهادهم متمثًال قوله عليه الصالة والسالم شارك أبو عام

  )عليها 

سارت رحى الزمان مرسعة ، وبدأت اخلواطر تغزو خميلة  أبا عامر فالطواغيت أمثال جون قرنق والزنادقـة مـن أمثـال حسـن الـرتايب 

النوم يف مقلتيه ، واألُمة سادرة يف سباهتا ، وال بد من إزالة تلك اهلامـات التـي أزكمـت األنـوف رائحتهـا  يقضون مضجعه ، ويؤرقون

ورسخت الفكرة يف ذهنه وراح يعد العدة لذاك األمر اجللل ، ورسعان ما أرس يل مبا جيـول يف خلـده ، ومل جيـد سـوى الرتحيـب .. العفنة 

  .. ألفذاذ واألفذاذ فقط والتشجيع فهذا أمر ال يقدم عليه سوى ا

  مهام له كالربق أصدق مهة    وعزم كاميض السيف أنفع من قطر
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فاكهة املراكز ذا حياء جّم وأدب رفيع وصرب عجيب ، تالياً لكتاب الله عفيف النفس كـريم اليـد : " كان رمحه الله  -:صفاته وأخالقه  

وتابع األخ عمر سـيف األمـري واصـفاً هـذا الراحـل .." ناديه بأيب عامر املقديس ولوعاً بكتابات الشيخ أيب حممد املقديس مما دعاين بأن أُ 

كان رمحه الله تالياً لكتاب الله قامئاً به الليل ، حريصاً عىل اخلري ، التبكري إىل الصلوات ديدنـه ، واألذان مهـه ، وخدمـة : العزيز بقوله 

ألمري العام من أمري إحدى اجلبهات أن يرسل جمموعـة مـن اإلخـوان إىل املركـز طلب ا"  -:واسرتسل يف احلديث قائًال .. اإلخوان حرصه 

اخللفي ، وبعد ان أعلن األمري األسامء كان من ضمنهم األخ أبوعامر الذي رسعان مـا خـرج مـن املصـىل ودخـل خيمتـه ، وراح يـبيك ، 

األمري لو تذهب بنفسـك تصـربه ومـا أن وصـلنا اخليمـة وهنا تدخلت وقلت لألخ .. وانطلق عىل إثره أخ آخر حيثه عىل السمع والطاعة 

  ....وأبرصنا أبا عامر حتى انفجر يف البكاء وكأنه فقد أحداً من أقاربه ، وما أن رأى أمري اجلبهة املنظر حتى أقسم بعدم إرساله 

  مقيم مع اهليجاء يف كل موطن     كأنك من كل الصوارم يف أهل

  وما أن أهنى إعداده حتى بدا له أن يلتحق ثانية بجبهات .. عني الدورات اخلاصة ما هنل بدأ عاشق املجد مشواره فنهل من م

 القتال ليطبق ما تعلم واقعاً عملياً يف ميدان احلتوف ، وشاء الله أن يكون ذلك مع إعداد أبناء التوحيد لغزوة اللوارا التي رسعـان مـا 

  ... ها التحق بكوادرها ، ومل يدر يف خلده أنه لن يعود من

ك أكمل الفرسان إعدادهم ، ورسعان ما بدأ العد التنازيل لغزوة اللوارا ، وبعد طول انتظار انطلق الركب املبارك ، واآلمال تزين رؤاه بد

  .. حصون الصليب والردة 

ينتظرون سـاعة الصـفر ، وصلت الطالئع وصلّت صالة الفجر ثم انطلقت مكملًة املسري إىل عوايل اجلبال، أخذ اآلساد مواقعهم وراحوا 

ويف صـباح اليـوم التـايل وفـيام أبنـاء الـوغى يسـتعدون .. إال أن الضباب حال بينهم وبني ما أرادوا وأُرجئت العملية إىل اليوم التايل 

لالنطالق راح أبوعامر يبحث عن الرياعة والقرطاس ليسطر آخر كالمه يف وصيته األخرية التـي غـاب عـن ذهنـه كتابتهـا يف خضـم 

ألحداث، انطلق أبوعامر وقد زين كتفه بقذيفة هاون قاصداً التباب املجاورة ، وفوق الروايب  ألقى بعصا تسياره وراح ينتظر مع بقية ا

  .. رفقائه أمر األمري 

ت ومل ميض كثري وقت حتى جاء النداء وراح دوّي القذائف يشق سكينة الوهاد والروايس الشاخمات وأخذت األرض تتفجر بـراكني حتـ

وانحـاز أبـو ... أقدام الغزاة، وأقبلت الطائرات الصليبية ، وأمطرت األرض بقنابلها العنقودية إال أن الله سلّم ورد كيدهم يف نحـورهم 

عامر ، وشاركته مسرية العودة التي غلفها الصمت عىل غري العادة ، ويف الطريق الطويل أسدل الظالم بأسـداله علينـا ، ورسعـان مـا 

وما هي سوى دقائق عىل تلك الصالة حتى أقبلت حاملت املوت مبكرها ، وأمطـرت تلـك البقعـة التـي .. ب والعشاء مجاعًة صلينا املغر 

وترجل أبوعامر عىل إثر ذاك الصاروخ ، ومىضـ إىل ربـه وزف إىل احلـوراء التـي طاملـا تغـىن بـذكر .. حوتنا بني جنباهتا بشهاب غدٍر 

  ..ان نردد يف وداعه  وُحّق لنا.. حماسنها إن شاء الله 

  أال أهيا املوت الذي ليس تاريك      أرحين فقد أفنيت كل خليل

  أراك بصرياً بالذين أودهم                كأنك تنحو نحوهم بدليل
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  الشهيد الصابر املصابر

  أبو عامر الفلسطيين

ندوكوش ، وأرواحهم ترفرف فوق ساحات األقىصـ أجسادهم فوق ذرى اهل... تنقل وترحال وهجرة وجهاد وأحالم راودت أنفسهم كثرياً 

ولطاملـا راودهتـم أنفسـهم .. ولطاملا دغدغت عواطفهم تلك املالحم اخلالدة التي ُسطرت بالدماء فوق ثرى قنـدهار وكابـل وخوسـت ... 

شاهدًة عىل أن هذا الدين ال ورحل الكثري منهم ، وبقيت أمانيهم شاخصة تنتظر ، وبقيت أجداثهم .. بنقلها إىل ربوع فلسطني املباركة 

  ..يلتزم بحدود ، وال ينحرص يف قوم

درس شـهيدنا يف .. أبو عامر من عائلة األشقر الغزاوية ولد يف بالد املهجر ومنا ودرج بعيداً عن مسقط رأس آبائه وأجداده غـزة هاشـم 

اجلامعة مسريهتا وصال ، وجـال مبعيـة روادهـا ومل  مدارس الكويت ، ويف تلك الديار التزم بخط مجاعة اإلخوان املسلمني ، وشارك تلك

وبـني روايب  الـيمن السـعيد درس ، ويف " اليمن " يطل بقاؤه يف الكويت كثرياً ، فقد شّد مئزره ، وميم وجهه شطر بالد اإلميان واحلكمة 

  ..  وجدانه حب االستشهاد ، ورسعان ما سطع يف قلبه نور اهلجرة واجلهاد ، وتأجج يف..أسواقها باع واشرتى وتاجر وارتقى

توالت األيام مرسعة ليجد أبوعامر نفسه عىل أعتاب مطار صنعاء ، واألمل حيدوه بوطء ثـرى أفغانسـتان اإلميـان والرشـيعة واجلهـاد 

  ...واالستشهاد ، ولسان حاله يردد 

  وإين لنزال بكل خموفة                     كثري إىل نزاهلا النرض الشزر

  رتوي البيض والقنا    وأسغب حتى يشبع الذئب والنرسفأظأم حتى ت

  ويا ُرّب دار مل ختفين منيعة            طلعت عليها بالردى وانا الفجر

حّط املهاجر الغزاوي رحله يف قندهار ورسعان ما التحق مبعسكرها الفاروق فأعّد واستعّد فيه ، وما أن أهنى إعـداده حتـى ميـم وجهـه 

وقـد .. ق قاصداً كابل حيث اجلياد مصطفة حول ثغورها ، وفوق تلك اخليول فرسان يف النهار ورهبان يف الليل وطار عىل جناحي الشو 

  ... انتىض كل فارس حسامه منتظراً األمر باإلغارة عىل معاقل الردة والنفاق 

  ...  الكسل والفتور وشجاعة ليس هلا مثيل وبني غبار اخلنادق ودخان املعامع كان رشف اللقاء األول هبذا الفارس املقدام مهة ال تعرف 

  ليث تطري له القلوب خمافة      من بني مههمة له وزئري

وهنـاك بـني خنـادق العـز .. ويوماً بعد يوم توثقت العالقة ، وازدادت أوارصها ، ولطاملا أرشكين مهومه ، وأطلعين عـىل آمالـه وطموحـه 

وإذ بتلك الرصاصة العالقة التي حـاول أن خيرجهـا مـن سـبطانة السـالح تنفجـر يف  والفخار ، وفيام شهيدنا يصلح سالح اجلرينوف ،

ومل اجـد واحلالـة تلـك سـوى أن أُواسـيه وأُخفـف مـن .. وجهه ، وعىل عجل حلقت به ألستفرس عن كنه األمر وإذ بالدماء تغطي عينه 

  .. مصابه ، فكان هو الذي يصربين رافضاً لسانه التشيك أو التسخط 
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عىل هذا املهاجر الغريب بدينه مسلسل االبتالء والتمحيص ، وأوذَي يف الله ، وما النت له قناة ، وال عرف اليأس إىل قلبه طريقا وتتابع 

  ....وما وجد الشيطان اليه منفذا ، وصرب صرباً مجيًال ، ولسان حاله يردد 

  سأصرب حتى يعجز الصرب عن صربي    واصرب حتى حيكم الله يف أمري

  حتى يعلم الصرب أنين            صبور عىل يشء أمر من الصربوأصرب 

وبني أروقة مستشـفيات باكسـتان ... ويف خضم األحداث املتالحقة قرر أبوعامر أن يشد رحاله قاصداً باكستان لعالج عينه املصابة 

  ...صال وجال ، وعاد بخفّي حنني 

وكانت أيام ال تنىس غـائرة ذكرياهتـا .. لننهل معاً من معني الدورات اخلاصة  وهناك يف قندهار ، وحتت سقف واحد مجع الله بيين وبينه

  ...يف القلوب التي التقت يف الله ، وتفرقت يف الله 

وذكاء حاد وفكر نـري وطمـوح ال ُيعـرف لـه حـد ، .. ذا بنية قوية وخلق رفيع وأدب جّم وصرب مجيل :  كان رمحه الله  -:صفاته وأخالقه 

  .." يع الفيئة خادماً إلخوانه سليم الصدر رس 

وفيام شهيدنا منشغًال بخدمة دين الله يف أرض اهلجرة كان ليوث التوحيد صناع املجد عىل موعد مع دك عروش الروم الشـاخمة هنـاك 

  ...وإحالة تلك الرموز  قاعاً صفصفا" أمريكا " يف قلب معقل اإلفساد يف األرض 

  عشاهبا من محرة الدم عندمشننت هبا الغارات حتى نباهتا      وأ 

ورسعان ما أقبل بخيله وخيالئه ، وأحاط باإلمارة ... ومل ميض كثري وقت عىل تلك الغزوة حتى بدأ الصليب بحشد أتباعه وتأليب عباده 

مهم عـن محـى وهنا انربى الليث اهلامم مع إخوانه األبطال للذود بصوار .. وأتباع الصليب  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالمية لتنشب احلرب بني أتباع حممد 

  ... قندهار ، وشاركهم شهيدنا هذا اجلهاد املبارك وأبىل الليوث بالًء قلام جيود الزمان مبثله هناك حول ثغور مطار قندهار 

وبعد رصاع مرير سلمت املدينة مفاتيحها ، ومل جيد ابن فلسطني سوى الرحيل عن قندهار مع من تبقى من عصب التوحيد إىل شـاهي 

  ....تنتظر هناك صاحبها الفلسطيين كوت حيث املنية 

  ...ومن شاهي كوت تابع املهاجر الغريب مسرية غربته ، وحّط رحله بني مضارب القبائل األفغانية

ومل ميض كثري وقت حتى ترامى إىل مسامع جند الله املهاجرين خرب زحف علوج الصليب عىل آخر معقل من معاقل املوحدين هنـاك يف 

تدب األمري أبا عامر ليكون ضمن الطليعة التي ُعهـد إليهـا بـالزحف إىل روايس شـاهي كـوت لنجـدة عصـب وهنا ان... شاهي كوت 

  .. التوحيد املتبقية هناك 

وعىل بركة الله توجه الركب الكريم ، ورسعان ما حّط رحاله بني الروايس الشاخمة ، ومل ميض كثري وقت حتى اشتبكت األسنة ، وتصافح 

  ... قطعان الصليب األمرييك الذي ذاق طعم الذلة واهلوان ، وأدرك أن هلذا الدين رجاًال يذودون دون محاه الرصاص ، والتف عىل 

  ال حق إال أن تنافح دونه      إن القنا غٌض بغري سنان
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األسـد ملدفعـه  وهنـا انـربى.. ويف خضم تلك امللحمة وبعد أن عجز ورثة الروم عن نزال ليوث التوحيد عمد جيش املرتزقة إىل طريانه 

الزوكياك املضاد للطريان ، وراح يواجه املوت بعد أن رفض االنحياز ، وأّرص عىل مالقاة العدا طامعاً بأن ينال شهادة اخللود الرسـمدي 

طاملـا ومىض أبو عامر إىل ربه وُزّف إىل احلـوراء التـي .. ، ومل يتأخر ما كان يطمح إليه فقد أقبل الصاروخ الذي مزقه ، ومزق رشاشه 

  .. تغىن بذكرها إن شاء الله ، وُحّق ألهل غزة هاشم أن يرثوا سيدهم ، ويذرفوا عربات الفراق عىل هذا املصاب اجللل 

  رجاٌل تواصوا حيث طابت أصوهلم       وأنفسهم بالصرب حتى قضو صربا

  وما كنت أدري قبل محل رؤوسهم          بأن العوايل حتمل األنجم الزهرا
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  بأحد أسودها يف أفغانستانكردستان جتود 

  أبو العباس الكردي

لعمري يا أبا العباس لو فقه القاعدون ما فقهته ، واعتمل يف صدورهم مـا اعتمـل يف صـدرك ، ملـا تلـذذت بطيـب الكـرى أجفـاهنم ، 

  .....خطاك مسرتشدين بنور دماك ن آثاروهلجروا الفراش الوثري ، وأعطاف النعيم وأقبلوا إىل عوايل الشاخمات يقتفو 

كبقية أقرانه عىل مبادئ األحزاب الكردية العلامنية التي مـا فتئـت  ها شبيف كردستان العراق ، وفوق ربوعرمحه الله ولد أبو العباس 

  ...تنفث سمها يف جسد األمة الكردية التي أنجبت صالح الدين األيويب 

باس سوى احلركة اإلسالمية متنفساً له ففر إليها ، وانـتظم يف صـفوفها وبقـي عـىل حالـه تلـك ، وأمام هذا الواقع املرير مل جيد أبو الع 

  ... حثى شاء الله هلذا الليث أن ينفر ليتبوأ قمة هذا الدين ، وحيّط رحاله بني ظهراين غرباء آخر الزمان 

  قوض خيامك عن أرض هتان هبا                وجانب الذل إن الذل جيتنب

  إذا كان يف األوطان منقصة         فاملندل الرطب يف أوطانه حطب وارحل

بدأ شهدنا مشواره يف معسكر الفاروق مبدينة قندهار ، فأعّد واستعّد ، وما لبث أن شد رحاله إىل ليوث العقيدة املـرابطني حـول ثغـور 

  ... ول هبذا املهاجر الغريبكابل ، وبني تلك اخلنادق التي حتيك قصة عزة هذا الدين ، كان رشف اللقاء األ 

  كأن أخالقك يف لطفها           ورقة فيها نسيم الصباح

كـان أبـو : " وقد حدثين األخ أبو خالد املغريب عن هذا الليـث قـائًال .. أدب رفيع ، وحياء جم ، وخدمة لإلخوان ، وتالوة لكتاب الرمحن

  ."،  قليل الكالم ، ذا أخالق حسنة ، خادماً إلخوانه ، حمباً للرياضة البدنية كثري الفكر ،العباس رمحه الله تواقاً لقتال أعداء الله 

دنا أن يزداد من فنون العلم العسكري فاألمانة غالية ، والتبعة ثقيلة والرايـة بانتظـار مـن يتتابعت الليايل واأليام مرسعة ، وبدا لشه

  .. يأخذها ويسورها عرش البرشية التائهة الضائعة 

وانشـغل بتكـاليف اهلجـرة وأعبـاء ..معسكرات قندهار اخلاصة ، هنل شهيدنا من ذاك الشهد العذب ما هنل ، وعال وارتقى وهناك يف 

  .حدثت غزوتا ماهناتن املباركتنياجلهاد حتى 

أكملوا مجعهـم  وما أن" .. أفغانستان"األوثان مجوعهم ، وحزبوا أحزاهبم لغزو دار اإلسالم الصليب و  ويف خضم تلك األحداث مجع عبدة 

  .. الغاشم حتى بدأت صوارخيهم تزرع األرض ناراً ولظى

وتسابق عشاق الشهادة للذود عن عزة هذا الدين وانربى شهيدنا مع تلـك املنـارات الشـاخمة التـي روت أرض أفغانسـتان بـدمائها 

  . واخليانات بدت أعظم من إمكانات اجلميعوحاول أبناء اإلسالم أن يوقفوا الطوفان الصليبي الغاشم إال أن املؤامرات ،  ؛الزكية

  باعوا رىض الله وابتاعوا مساخطه    وغريوا الرشع يالله والدين
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سقطت كابل وتبعتها بقية املدن وانحاز أبو العباس مع من تبقى من املهاجرين إىل شاهي كوت ومن هناك تابع مشواره إىل باكسـتان 

  .ومنها إىل إيران

  .اقت نفسه األبية وعافت روحه احلياة بعيداً عن رضب البيض وطعن الرماحوهناك يف بالد الروافض ض

أبـو : وبعد عدة حماوالت فاشلة لالرتباط مع إخوانه الباقني عىل العهد فوق ذرى خراسان قرر أبو العباس مع اثنني من أبناء التوحيـد

متوكلني عىل الله يف رحلة املخاطر واألهـوال التـي بـدأت ومسلم اجلداوى أن خيوضوا غامر اخلوف وميضوا  -رمحه الله–ذاكر اجلزائري 

من إيران لتميض وتنتهي هبم فوق روايس شاهي كوت حيث أجداث األحبة التي بقيت هناك بني الصخور شاهدة عىل غربة هذا الدين 

  :، وفوق أطالل شاهي كوت حاول الليوث أن يبدءوا جهاداً ولكن

  عىل كثري ولكن ال أرى أحدا  إين ألفتح عيين حني أفتحها         

دربه أن يبحثوا عن الطريق املوصل إىل األحبة املتبقني بني روايس أفغانستان وبعـد جهـد جهيـد  يقرر أبو العباس مع رفيق عند ذلك

  . كان اللقاء الذي طال انتظاره حتى يرس الله وعرثوا عىل الدليل وبدأت املسرية املباركة 

جومل منطقة حيد طويًال هبذه الشمس املنرية فقد انتدبه األمري ليكون ضمن الكواكب الربانية املتجهة نحو ومل يطل احتفاء أبناء التو 

  :حيث قطعان الصليب ترسح ومترح بال حسيب وال رقيببوالية بكتيكا 

  تعدو الذئاب عىل من ال كالب له      وتتقي صولة املستأسد الضاري

ومل ميض وقت طويل عىل وجودهم فوق ثرى جومـل حتـى ترامـى .. وه يف النيل من أعداء الله واألمل حيدئه مىض أبو العباس مع رفقا

وأعـدوا  موهبَّ الليـوث  مـن عـرينه ،إىل مسامعهم خرب قافلة صليبية عازمة عىل املبيت بالقرب من القرية التي يعيشون بني جنباهتا

  .متوكلني عىل الله واعدهتم ومض

وراح حيصـد أرواح , املعهـودوعـزف الرصـاص حلنـه  ، ى أقبلت قافلـة الصـليب جتـر أذيـال غرورهـاوما أن أخذ كل أسد موضعه حت 

  .النجسةالصليبيني 

وفيام كان أبو العباس منشغًال بصب جام غضبه عىل تلك القطعان السائبة كانت سيارات الردة والنفـاق تلتـف مبكرهـا عـىل الليـوث  

يف مقتـل وترجـل الفـارس عـن فرسـه بعـد أن أدى واجبـه يف هـذه احليـاة وُحـّق ه اللـه رمحأصيب أبو العباس فطرهم بوابل غدرها متو

  .يدهاشهلكردستان أن تذرف الدموع عىل 

  وما كنت أدري قبل مهواه يف الرثى    بأن الرثى مهوى النجوم الزواهر
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  املدير

  عبد الله املدير الليبي

.. مديراً يف مدرستك وبني تالميذك .. فقد كنت بحق مديراً ، ومديراً يف الكثري الكثري .. حقاً يا عبد الله قد نلت نصيباً وافراً من اسمك 

  ... مديراً يف صوالتك وجوالتك مع أعدائك .. مديراً يف جتهيزك وإداريات أعاملك .. مديراً يف معسكرك وبني إخوانك 

ل ، وفوق سهوهلا منا وحبا ، ويف مدارسها درس ، وما أن أكمل املرحلة عبد الله املدير واسمه البشري ، ولد يف مرصاته مدينة املال واألعام 

الثانوية حتى التحق بإحدى اجلامعات الليبية طالباً عىل مقاعدها الدراسية ، متخصصاً يف علوم اهلندسة ، وعىل الرغم من حتـدره مـن 

فعمـل .. أرسة غنية ميسورة احلال ، إال أنه أىب إال االعتامد عىل النفس 

  .. والذهنية يف حتصيل رزقه العلمية  نا وهناك مستغًال قدراتهه

ومع توقد جذوة اجلهاد فوق ربوع ليبيا ، واشـتداد أوار  املعركـة بـني 

جند الرمحن ، وأتباع وزبانية مسيلمة الكذاب الطاغية القذايف زالـت 

الغشاوة عن عيين املدير ، الذي مل يكـن بحاجـة إىل الكثـري ، فنشـأته 

املستقيمة ، وبذرة اخلري فيه مل تتلوث مباء اجلاهلية اآلسن ، وفطرتـه الصـافية التـي تعتمـل جوانحـه مل تطمـس بـران الـذنوب الطيبة 

  .. واملعايص 

، وبعد طول انتظار يرس الله هلذا الغريب بدينه بني أهله وعشريته َمن يأخذ بيده ، ويضـعه عـىل جـادة الطريـق املوصـلة إىل ..وهكذا 

  " اجلهاد " ، وإىل اعتالء قمة هذا الدين رضوان الله 

حزم شهيدنا حقائبه ، وشمر عن ساعدي اجلد ، ورسعان ما ودع األهل والعشرية ومىض متوكًال عىل الله ، قاصداً بـالد السـودان حيـث 

  ..  كوكبة اجلامعة الليبية هناك منتظرة وصول الزائر اجلديد 

  الله يفين العمر إنفاقا هذا الذي هجر األوطان حمتسبًا     يف طاعة

وهناك فوق ربوع السودان صال وجال برفقة األحباب ، الذين سبقوا إىل اهلجرة واجلهاد ، ومل ميض كثري وقت، حتى غادرها قاصداً بـالد 

  .. ، يف مهمة عمل ربانية أوكلت إليه " اليمن السعيد " اإلميان واحلكمة 

ساقته اخلطا إىل منزل عقد فيه قرانه عىل سيدة مغربية صـاحلة شـاركته املسـرية ، وقـد  ترصمت األيام مرسعة ، ليجد املدير نفسه وقد

  .. مّن الله عليه منها بطفلني أدخال الرسور والبهجة إىل قلبه املتفطر حزناً عىل حال املسلمني

اً رويـداً هنـاك فـوق ذرى خراسـان ، وفيام كان منشغًال مع إخوانه يف التخطيط للنيل من طاغية ليبيا ، كان فجر اإلسالم يبزغ رويـد

 متمثًال بحركة طالبان اإلسالمية ، ورسعان ما امتد ضياء ذاك السنا املبارك ليمأل أفق أفغانستان املظلم مبعايص األحزاب املتناحرة عىل

  ... عرش كابل ، وصوجلاهنا الزائف 
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الزوج والولد ، ومىض إىل دار الرشيعة ، ومنابت العـز والفخـار وعىل وقع ترانيم ذاك الفجر الباسم ، حزم ابن مرصاته حوائجه ، وودع 

  ..أفغانستان، ولسان حاله يردد 

  واملجد ليس يناله إال امرؤ         عن تركه اللذات مل يتوقف

العديـد مـن وهناك يف دار الرشيعة صال وجال ، ونال قسطاً وافراً من التدريب العسكري ، ورسعان ما انتدبه إخوانه ، وأوكلـوا إليـه 

حسـامه  املهامت ، فتارة تبرصه يف األعامل اخلريية اإلمنائية ، وتارة أخرى تراه هناك بني أروقة املدارس مديراً هلا، وتارًة تراه وقـد امتشـق

  ....       وغدا يذود عن محى التوحيد هناك يف الشامل األفغاين وهكذا

  ذو عزمة كالسيف باتكة      يندك منها السهل واجلبل

موعـد أذل .. وبينام املدير ساهراً عىل خدمة إخوانه املهاجرين إىل الله ، كانت األمة املحمدية عىل موعد فريد ، قلام جيـود الزمـان مبثلـه 

  ..الله فيه كربياء الصليب ، وداس فيه أتباع الرسل عىل كرامة التثليث اإلبلييس ، وأودعوا تلك الكرامة املزعومة الرتاب 

  ... ظار ، ارتطم صّناع املجد بطائراهتم بنواطح ورثة الروم وأحالوها قاعاً صفصفا فبعد طول انت

  قصم اإلله ظهورهم بحسامه      وأذاقهم بالقهر موتا أمحرا

  وإىل جحيم عجلت أرواحهم   فكأمنا كانوا به ومهاً جرى

ورسعـان مـا .. راحت علوجهم احلاقـدة تتوعـد وتتهـدد وعىل وقع ترانيم ذاك الفتح الكريم ، راح أبناء الضاللة يعربدون ويزبدون ، و 

  " ... أفغانستان " أقبلت اجلحافل النرصانية وأحاطت بعرين األسود 

وبعد مثانية وعرشين يوماً عىل ذاك اجلمع الغاشم ، أنشبت احلرب أظفارها ، واسـتعر أوارهـا ، وانـربى الليـوث وقـد رشعـوا أسـنتهم ، 

رب مسرتخصني املهج واألرواح ، واألشالء والدماء ، يف سبيل احلفاظ عىل إمـارهتم اإلسـالمية قامئـة يف وراحوا يذودون عن محى الله أك

  ... عامل اجلاهلية اآلسن 

وبعد طول صرب ، وكثري تضحيات سقطت كابل ، وُسلِّمت لعباد الصليب وعمالئهم املرتدين ، ومل جتد عصـب التوحيـد املتبقيـة سـوى 

  ... هناك تابع ابن ليبيا مشوار غربته وألقى بعصا تسياره بني مضارب القبائل البشتونية الرحيل إىل خوست ، ومن 

وفوق تلك الروايس املطلة عىل روايب  أفغانستان ، وعىل الرغم من اجلراحات التي خلفها سـقوط اإلمـارة اإلسـالمية يف الـنفس ، إال أن 

ح ، ورسعان ما بزغ نجمه وعال كعبه ، وظهرت مواهبه العسكرية الفذة ، فقـاد شهيدنا بدأ مشواره من جديد نائياً بنفسه عن تلك اجلرا

.. املعامع واقتحم ساح املنايا ، وأرشف عىل إعداد العدة لكثري من العمليات التي خاضها ، وأعد الشـباب املهـاجر إىل ربـه واملنـارص 

ولطاملـا .. م االلكرتونيات ، وبزغ نجمـه يف اسـتخدام املدفعيـة وبرع يف العلوم العسكرية ، وأتقن علوم املتفجرات ، وعال كعبه يف عل

كل الذي برعت فيه  مل أجد فيه نفيس وروحي ، ومل أشـعر بطـاقتي تتفـرغ مـن جسـدي حتـى نلـت : " ردد أمام أمريه أيب الليث قائًال 

  .." نصيبي احلقيقي من العلوم العسكرية والتدريب 

  .. هم ، كانت اخلطا تسوقين أللتقي بذاك اجلبل األشم الذي طاملا سمعت عنهوهناك يف معقل من معاقل الغرباء بدين
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  كالسيف يف القد والرصامة    والروعة ولكن حليه األدب

ذا مهة عالية وعزم أكيد ، وشخصـية جذابـة تـأرسك ، وإداريـاً مـن الطـراز األول ، خادمـاً إلخوانـه : كان رمحه الله : صفاته وأخالقه 

كان رمحه الله ذا محاسة قلـام جتـدها : وأضاف الشيخ أبو الليث الليبي قائًال .. مهم ، أمرياً يستحق االحرتام والتقدير حريصاً عىل تعلي

إدارياً من الطراز األول ، بارعـاً مـاهراً يف العلـوم العسـكرية ... يف غريه ، خادماً للصغري والكبري عىل السواء تشعر وكأنه أب للجميع 

ال تـراه إال مشـغوًال .. صانعاً للعمليات العسكرية خمططاً هلا مشاركاً فيها موجهـاً هلـا ... االلكرتونيات واملدفعية وخاصة املتفجرات و 

وكـان ال .. موزعاً لألعامل كٌل عـىل حسـب رغبتـه وقدرتـه .. بعمل ، قليل النوم وكان مثاًال لألخ الشفوق املحرض إلخوانه املحفز هلم 

  ..   "  ولطاملا محل أسلحة إخوانه املتعبني بعد أن يرموها أرضاً من شدة االهناك .. اك أخ خلفه يعطي ظهره لعدو ما دام هن

وهنا تلفت أخـو الشـهامة والوفـاء .. ترصمت األيام مرسعة ، ومىض رفيق دربه رساج الليبي إىل جوار ربه ، خملفاً وراءه زوجه وابنتني 

   )أنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني ، وأشار بالسبابة والوسطى  (وح أمام ناظريه يل ملسو هيلع هللا ىلصمينة ويرسة ، وإذ بحديث احلبيب املصطفى 

اللـه ، وأمام هذا احلديث املبرش باخلري العظيم ، تقدم املدير من زوجة رفيق الدرب ، واقرتن هبا طمعاً يف كفالة األيتام ، ورجاًء فيام عنـد 

  . كام قص عيل ذلك أبو الليث الليبي 

: " ت الرؤيا الصاحلة مبرشات خري للعبد ، فقد أكرم الله شهيدنا برؤيا خري رآها له الشيخ أبو الليث الذي قصها عـيل قـائًال وملا أن كان

يف ليلة السابع والعرشين من رمضان ، وبعد أن فرغت من ختمي لكتاب الله يف تلك الليلـة املباركـة أويـت إىل فـرايش ، ألرى يف مـا 

أحداً ما أسامء الشهداء من اإلخوة املتزوجني ، وقلت ملن أُلقنه أسامء الشهداء اكتب بشري ، فنظر إيل الكاتب وقـال يرى النائم أنين أُلقن 

وما هي سوى حلظات حتى نظـرت إىل عبـد اللـه جـان وإذ بـه نـائم بجـواري فقلـت .. اكتب البشري فكتبه : فقلت له .. أكتب حممد : 

والعجيب يف األمـر واحلـديث أليب الليـث أنـين عنـدما .." نعم فكتب عبد الله جان : نني ، فقلت له االث: اكتب  هذا ، فقال يل : للكاتب 

ي فقت من النوم وجدت عبد الله جان نامئاً بجواري ، وعىل نفس اهليئة التي رأيته فيها ، مع العلم أنين عندما منت مل يكن موجوداً بجـانب

 ..  

القدير هلذا الفارس الليبي بالقدوم إليه ، والنزول ضيفاً عىل مائدة اخللود الرسمدي هناك بجـواره وبعد سنة عىل تلك الرؤيا ، أذن العيل 

  إن شاء الله .. 

فبعد أن جهز املدير أتباع الرسل ، وأرشف بنفسه عىل الرتتيب لغزوة الوارا ، حترك الركب مبعيتـه حتـت جـنح الظـالم ، وسـارت القافلـة 

فجر اليوم التايل  ، حّط الركب رحله يف نقطة التجمع األخرية ، وهناك صىل اآلساد صالة الفجر ، ومن  تشق سكون الوديان ، ومع بزوغ

  .. ثم انطلقت يقودها املدير واعتلت الرواَيس الشاخمة املطلة عىل وهاد أفغانستان املسلوبة 

  وحتكم باإليعاد يف مهج العدا    فكيف إذا جهزت جيشاً عرمرما

  .. الشهادة قمم الوارا ، حتى أخذ كل موحد موقعه ، وراح ينتظر أمر املدير الذي طال إىل عرص اليوم التايل وما أن وصل عشاق 
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ومع حلول الظالم أقفل الركب عائداً إىل نقاط التجمع اخللفية ، ليعيد الكرة يف صـباح اليـوم التـايل ، ويتسـلق قمـم املجـد ، ويعـتيل 

  .. روايس الوارا 

وهناك زأرت األسود ، وزجمرت الرعود ، وراحت محم التوحيد تنصـب صـباً عـىل .. عىل الوصول ، حتى جاء األمر وما هي سوى ساعات 

قالع الردة ، وأسيادهم من ورثة اخلنا والفجور ، وما أن أهنى أبناء الكرامة رمايتهم الصـاروخية ، حتـى أقفلـوا عائـدين إىل مراكـزهم 

عر كانت عيون ربان الطائرة النرصانية ترقب خطوات ذاك الركب العائد، منتظرًة تلـك العيـون اخللفية ، وهناك يف الطريق الطويل الو 

الصليبية احلاقدة جتمع أولئك الرواد ، حتى تأيت عليهم بنريان كفرها ، وبعد ساعات من امليش املتواصل ، ويف حـوايل السـاعة احلاديـة 

ن يرجوه ، وما هي إال حلظات حتى استل شهاب غدر من جعبته ورمـى بـه املـدير للصليبي احلاقد ما كا –بقدر الله  –عرش ليًال حتقق 

  .. ورفقاء دربه 

وهناك بني تلك الوديان البعيدة عن مسقط رأسه نعت اهلمة أخاها ، والشجاعة وريثها ، وترجل ابن ليبيا عن فرسـه ، ومىضـ إىل ربـه 

وُحّق لعيون مرصاته أن تريث سـيدها بعـربات احلـزن .. دين القتل والقتال مرفوع الرأس ، ناصع اجلبني ، بعد طول سنني قضاها يف ميا

  ..واألىس 

  يا كوكباً يف سامء الفضل قد أفال    وزنبقاً يف رياض الدين قد ذبال

  يا طيب جدٍث قد أودعوك به     يا من غدوت مبيدان التقى بطال
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  الشهيد العابد

  أبو عبد الله اجلداوي

لك النامذج العابدة الزاهدة التي تفّر من أعني الناس بحثاً عن مكان كسواد ظلمة الليل لتتعبد الله فيـه نائيـة بنفسـها عـن قلة هي ت

  ... ومن تلك النامذج شهيدنا أبو عبد الله اجلداوي ... أحاديث الركبان وتسمرهم بذكر حماسن عباد الرمحن 

ولد شهيدنا يف جـدة ، " اليمن " والذي يرجع بأصله إىل بالد اإلميان واحلكمة .. العولقي أبوعبد الله واسمه حمسن بن عبد الله بن صالح 

  .. وفوق سهوهلا منا وحبا ، ويف مدارسها تعلم القراءة والكتابة  

، ورسعـان وكبقية الكثري من أقرانه الباحثني عن فرص العمل تكفل هلم املعيشة اهلانئة واحلياة الراغدة، راح يبحث عن فرصـة العمـل 

  ...ما يرس الله ووجد ضالته املنشودة يف إحدى الرشكات العائدة إىل عائلة بن الدن 

ورسعان مـا .. وبني أروقة العمل بذل أبوعبد الله الكثري حتى يستطيع التوفيق بني عبادته وبني العمل ولكن حماوالته باءت بالفشل  

أ إىل ثلة مـن أحبابـه املجاهـدين الـذين صـال معهـم وجـال مشـاركهم مهـومهم اختار العمل الذي يقربه من مواله فرتك الرشكة ، وجل

  ...  وأفراحهم وأتراحهم 

  قوٌم فروعهم زكت كأصوهلم      طابوا فروعاً يف العال وأُصوال

إال أنه عزف عن  وعىل الرغم من وجوده يف جدة تلك املدينة التي حتوي بني جنباهتا أعطاف النعيم وأصناف امللهيات وانواع املغريات ،

ـعاً َوُخْفَيـةً  ِإنَّـُه َال ُحيِـبُّ  كل يشء ووجه قلبه فقط للعبادة ومل يكن ُيظهر من ذلك شيئاً متمثًال قوله سبحانه وتعاىل ﴿ اْدُعواْ َربَُّكْم َتَرضُّ

   55: األعراف (الُْمْعَتِديَن ﴾ 

عنـدما سـئل أّي  ملسو هيلع هللا ىلصضـل اجلهـاد يف سـبيل اللـه متمـثًال قولـه وبعد طول انشغال بالعبادة قرر شهيدنا أن جيمع بني فضل العبادة وف

  )مؤمن جياهد بنفسه وماله   (: األعامل أفضل فقال

وبعد طول سفر حّط رحاله يف معسكر الفاروق فأعـّد فيـه .. حزم ابن جدة حوائجه ، وميم وجهه قاصداً مصانع الرجال هناك يف قندهار 

  ...قط رأسه ألمر أشغله هناك واستعّد ، ورسعان ما أقفل عائداً إىل مس

، ..وهناك بني حواري جدة صال وجال ، وما لبث أن عافت نفسه األبية احلياة املدنية الرتيبة ، فقد عشق حلن الرصاص وعـزف املـدافع 

  ..فحزم أمتعته ثانية ، وقصد مواطن العز ، ولكن هذه املرة قرر أن ال عودة أبد الدهر

  ورود املنايا ونيل املىن  ونفس الرشيف هلا غايتان      

  ...ومل ميض كثري وقت عىل عودته املحمودة إىل أفغانستان حتى دُكت معامل الصليب هناك يف معقله وغدت تلك الرموز قاعاً صفصفا 

ْم إال أن َتَقطََّع ُقلُوُهبُْم َواللُّه َعلِ     ) 110: التوبة (يٌم َحِكيٌم ﴾ ﴿ َال َيَزاُل ُبْنَياُهنُُم الَِّذي َبَنْواْ ِريَبًة ِيف ُقلُوِهبِ
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عـزف  املـوت .. وهنا بدأت مجوع اجلاهلية بالتوافد عىل أفغانستان عازمًة عىل النيل من محاها ، وبعد بضعة أسابيع من اجلمع الغاشم 

ان أدوا رسالتهم يف  بلباس املوت ، ومىض الكثري ممن تدثر بلباس الرحيل إىل الله بعد ملسو هيلع هللا ىلصأحلانه ، وتصافحت األسنة ، وتدثر ورثة حممد 

وبعد طول تضحيات ، ونزيف دماء ، وبعد أن تاجر املتاجرون بدين اللـه سـقطت كابـل بأيـدي زمـر الشـيطان ، وعـال .... هذه احلياة 

  ..الصليب عىل أعىل منابرها 

  تبيك احلنيفية البيضاء من أسف      كام بىك لفراق اإللف هيامن

  قد أقفرت وهلا بالكفر عمران   عىل ديار من اإلسالم خالية         

  حيث املساجد قد صارت كنائس ما       فيهن إال نواقيس وصلبان

ومل جيد بعد سقوط كابل سوى الرحيل إىل زورمت التي واصل منهـا إىل ..وهناك يف لوقر رابط شهيدنا مع الكثري من عصب التوحيد  

د آذنـت شمسـها بـاألُفول ، ومل يكـن باملسـتطاع سـوى العـودة إىل زورمـت ولكن الوصول جاء متأخراً فق.. قندهار للدفاع عن محاها 

ومع ازدياد األحوال سـوًء قـررت الكثـري مـن .. ليواصل منها أبوعبدالله مسرية الغربة ، ويلقي بعصا تسياره بني روايس شاهي كوت 

  ...ع مع الروم ذات القرون العصب املهاجرة الرحيل عن شاهي كوت لرتتيب الصفوف واإلعداد لشوٍط ثانٍ من الرصا 

  ..وبعزمية وإرصار رفض عاشق الشهادة اخلروج ، وأّرص عىل البقاء مبعية الشهيد القائد ابن جدة زيد اخلري  ، ولسان حاله يردد 

  أأطرح املجد عن كتفي وأطلبه     وأترك الغيث يف غمدي وأنتجع

  لوجعواملرشفية ما زالت مرشفة           دواء كل كريم أو هي ا

وهناك بني الروايس ذاق أحفـاد .. وما أن ترامى خرب العصب املتبقية يف شاهي كوت حتى أقبلت جماميع الصليب يغرهيا إبليس ومينيها 

  ...الروم زفرات غضب أبناء التوحيد ، وارتوت سيوف املجاهدين من دماء الغزاة 

وبعد عرشة أيام من القتل والقتال انحاز أبوعبد الله مع البقية املتبقية إىل مناطق القبائل البشتونية لرتتيب الصفوف لشوٍط ثانٍ مـن 

  .. الرصاع بني احلق والباطل 

.. قلبـه ضـغينة وال غـًال  ذا نفس طيبة ، ال حيمل حقداً وال يقل يف: " كان رمحه الله كام حدثين األخ زكريا اجلداوي   -:صفاته وأخالقه 

كان رمحـه اللـه ذا جلـد عجيـب يف قـراءة  -:وأضاف األخ غزوان اجلنويب قائًال .. كثري املزح سليم الصدر ، قامئاً لليل تالياً لكتاب الله 

  .." القرآن فقد كان يقرأ يف اليوم الواحد ما يقارب ستة أجزاء 

تم انتداب أيب عبد الله ليلتحق بالكوكبة التي أُنيط هبا إحياء اجلهاد يف منطقـة جـالل وهناك يف العامل اجلديد تم تقسيم املجموعات ، و 

  .. آباد وبناء اخلاليا اجلهادية يف تلك األرض الطيبة 

الغربـة وبدأ أبناء .. وعىل بركة الله سار الركب املبارك حتفه عناية الرمحن ، وبعد طول سفر حّط الركب رحاله يف املعقل املعد الستقباهلم 

  .. بدينهم مشوارهم الالحب بعدة عمليات نوعية استهدفت زمر الردة واخليانة والنفاق 
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وتتابع مسلسل العطاء املتميز ، وتصاعدت وتريته، ويف خضم ذاك العطاء املتميز كانـت عيـون البـائعني ديـنهم بـثمن بخـس حتيصـ 

ىل أسيادهم الصليبيني، وهنا كرش أحفاد قيرص عـن نـاب حقـدهم وأقبلـوا عليهم أنفاسهم وتعد هلم خطاهم ، وتنقل أخبارهم أوال فأوًال إ 

  .. بخيلهم وخيالئهم ، وحتت جنح الظالم أطبقت تلك املجاميع الغاشمة عىل املنزل 

ويف تلك األجواء العصيبة بكل يشء بدأت صيحات الله أكرب تنطلق مـن حنـاجر املتوضـئني ، ومـا هـي سـوى دقـائق حتـى تصـافح 

  .. عزف حلنه العذب وأبىل املوحدون بالًء حسناً الرصاص ، و 

  فوارس أمثال األُسود فوارساً        عىل ضمر مثل السهام َسواِهمِ 

  ...وهناك يف تلك البقعة الطيبة فاضت روح أيب عبد الله إىل بارئها ، وطوت األرض فارسها ، وُحقَّ ملن أدركه أن يبكيه 

  ن رهبم فاز بالدارين بائعهاهو اجلهاد فإن باعوا نفوسهم        م

  باعوا ملرضات اإلله نفوسهم         اربح ببيعتهم ونعم الشاري
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  أفغانستان جتود بسيدها

  )رسولة ( عبد الله جان األفغاين 

  وحتايك الفراقد شموخاً وزهوا.. مهة تطاول اجلوزاء علوا 

  كراوجتاري السهى عزة وذ .. وتباري سحاب املزن سموا 

  

ومـا أن اشـتد عـوده اليـافع ، حتـى .. عبدالله جان واسمه رسولة ، ولد يف كابل ، وبني حوارهيا درج وصبا ، ويف شـوارعها راح وغـدا 

  ..التحق مبعسكرات املجاهدين العرب ، مقتفياً آثار خطا والده الذي عمل مبعية الشيخ عبد الله عزام كسائق خاص له 

ه الالحب يف معسـكر صـدى ، خادمـاً إلخوانـه بدأ الفتى األفغاين مشوار 

املهاجرين القادمني من بعيد للذود عن  أعراض املسلامت ، نائيـاً بنفسـه 

وعىل تلـك حلـال مـن ...عن أحالم الصبا ، وأماين الفتيان العذبة الوادعة 

ورسعـان مـا سـقطت ... خدمة اإلخوان مىض احلول ، وتبعـه آخـر وآخـر 

عد شالالت من الدماء أُريقت عىل جادة طريق كابل بأيدي املجاهدين ، ب

  ...اخلالص من جاهلية الشيطان الرويس 

ومع ذاك السقوط الح يف األفق االختبار احلقيقي لزعامء احلرب األفغان ، وأمام شهوة السلطان ، وحب العلو خرس الكثري منهم الرهـان  

  ... ، ورسعان ما أنشبت احلرب أظفارها بني األخوة الفرقاء 

وعىل إ ثر فتح كابل بدأ اخلناق يشتد ويزداد عىل أبناء اهلجرة من أبناء يعرب ، ورسعان ما غادر الكثري منهم ساحات الوغى ، عىل أمل 

وعىل الرغم من ضـيق احلـال إال أن ثلـة صـابرة مصـابرة فـوق .. القيام بالفريضة املتعينة يف مواطن أخرى من عاملنا اإلسالمي املمزق 

  ... ، أخذت العهد عىل نفسها بالقيام بفريضة إعداد أبناء اإلسالم للمالحم القادمة مع شياطني الكفر العاملي  روايس خراسان

ومن بني تلك الثلة كانت حفنة من أبناء التوحيد عىل رأسهم ابن الشيخ الليبي وأبو زبيدة الفلسطيين ، وإخواهنم يف معسكر صـدى ، 

  .. لعمل الرسي يف خدمة اجلهاد واملجاهدين الذين رسعان ما جلئوا إىل أساليب ا

  صيُد إذا انتسبوا سحب إذا وهبوا       أُسد إذا وثبوا حتف إذا غضبوا

وهناك يف ذاك الطاقم املبارك كان حارضاً ، فقد الزم أبا زبيدة يف باكستان ، وأخذ عىل عاتقه بجانب عملـه اإلداري ، مسـؤولية إدخـال 

 باإلعداد العسكري إىل أفغانستان ، ثم العمل عىل العودة هبم إىل باكستان ، ليتفرقوا يف عامل البرش ، آخذين املهاجرين إىل الله الراغبني

  ...عىل عواتقهم النيل من أبناء اجلاهلية يف كل مكان 

  قوٌم إذا غضبوا عىل أعدائهم   جروا احلديد أزجة ودروعا
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  نبوعاحتى يفارق هامهم أجسامهم       رضباً يفجر من دم ي

وفيام أعباء اجلهاد متيس به وتصبح ، كان رسولة عىل موعد مع االقرتان بسيدة بشتونية من القوم ، شـاركته املسـرية املضـنية ، ورزقـه 

  .. الله منها بعدد من األبناء ، أدخلوا الرسور والبهجة عىل قلبه املثقل هبموم املسرية 

 أعتاب اليوم احلادي عرش من سبتمرب ، ففي صباح ذاك اليـوم املبـارك ، كـان ُصـّناع توالت األيام مرسعة ، لتحّط بابن أفغانستان عىل

احلياة عىل موعد مع دّك عروش الباطل ، وتسويتها بالرتاب ، وغـدت يف ذاك اليـوم قصصـاً وحكايـات ، يتسـامر هبـا عشـاق املجـد 

  ... الصليبي الزائل 

لة ، بدأت مجوع الرشك بالزحف عىل ديار خراسان عازمًة النيل من أبنائها الربرة ، وعىل إثر تلك الطامة التي حّلّ◌ت بديار أبناء الضال

  ...وأىّن هلا ذلك 

  لقد علموا األحزاب حني تألبوا    علينا وراموا ديننا ال نوادع

وهنـا انـربى ... ن ومل ميض كثري وقت عىل ذاك اجلمع الغاشم ، حتى بدأت محم السامء تنهال عـىل معاقـل املوحـدين غربـاء آخـر الزمـا

الليوث يذودون مبهجهم عن كرامة األمة املحمدية ، ومن بني تلك الليوث ،كان شهيدنا عبد الله جان ، الذي رسعـان مـا حلـق بشـيخه 

  ... ابن الشيخ الليبي ، وعمل مبعيته هناك حول ثغور خراسان 

لليـث الليبـي ، ومل يـدر يف خلـده ان مسـريته بعـد االنحيـاز وبني خنادق الرباط ، والقتـل والقتـال ، كـان لقـاؤه األول بالشـيخ أيب ا

  ..ستتواصل مع هذا الغريب املهاجر بدينه 

هبا مخسون يوماً من القتل والقتال ، والتضحيات والدماء ، وإذا باإلمارة اإلسالمية تنعي مفاتيح محاها ، بعد أن خاهنا اخلائنون ، وتاجر 

  ...املتاجرون 

  قد بطروا       أخرس مبن خان عهد الله أو بطرا خانوا العهود بالنعامء

ويف تلك األيام العصيبة ، التفت رسولة مينة ويرسة ، فلم ُيبرص سوى أيب الليث ليواصل معه املسـري إىل اللـه ، وأنعـم بـه مـن مسـري، 

  ... وليبدأ بذلك اللقاء شوطه الثاين يف خدمة اجلهاد واملجاهدين 

ملعامع شاهي كوت ، كان األسد األفغاين عىل موعد مع اخلروج جمرباً من تلك املواطن التـي حيبهـا اللـه ،  وهناك ، وفيام اإلعداد جارياً

فبعد أن عجز االخوة عن إجياد دليل صدق الثنني من أبناء اهلجرة يرحل هبم إىل باكستان، وقع االختيار عـىل صـاحب التجربـة يف هـذا 

  ... ء ، والغصص تنهش جسده حزناً عىل فراق رواَيس املجد والفخار املضامر رسولة ، الذي رسعان ما لبى الندا 

  سليم قلب يلبي املستجري به    فوراً وجيرب قلباً منه منكرسا

وصل الدليل برفقة أخويه إىل باكستان ، وما أن اطمنئ عىل وصوهلم ، حتى عاد أدراجه ، وقصد روايس املجد ، ويف الطريق كان اللقـاء 

من مالحم شاهي كوت ،  وكانت عودته كالنرص ، كام حدثين بذلك الشيخ أبو الليث الليبي ، فقد كان الدليل املوفـق  مع ثلل العائدين

  ...يف الوصول إىل مناطق اكرث أمناً ألبناء التوحيد املنحازين من روايس شاهي كوت 
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ات الشـيخ أيب الليـث الليبـي ، وكعادتـه تفـاىن يف خدمـة وهناك بني مرابع القبائل البشتونية بدأ مشواره الوعر ، مسؤوًال عاماً إلداري

  ...إخوانه املهاجرين ، ولو أبرصته ألبرصت الصدق والعزم واحلرص يقطر من جنباته 

  فتى عزمه سيف حسام وسيفه     قضاء إذا القى الرضيبة مربم

  ....بل األشم وحتت سقف أحد معاقل غرباء آخر الزمان ، يرس الله ، وكان اللقاء األول هبذا اجل

خادماً إلخوانه املهاجرين ، حمباً هلم ، ذا مهة عالية ال تفرت ، حمباً البن الشيخ الليبـي وأليب : " كان رمحه الله كام عرفته  -:صفاته وأخالقه 

ونشـاط ، وذا رأي راجـح  كان رمحه الله ذا مهـة: وقد حدثين الشيخ أبو الليث عنه قائال ... زبيدة ولطاملا حدثين عنهام ملعرفته حبي هلام 

وعقلية عسكرية فذة ، ناصحاً إلخوانه ، حيبه كل من يتعامل معه، ذا شجاعة وإقدام ، عفيف البرص ، مل يتلطخ بيشء من رفث الـدنيا 

  " ..ولطاملا ألح عّيل طالباً القيام بعملية استشهادية يف وقت قّل فيه طالب الشهادة ، وأمحد الله أنه ُقتل وهو راض عين .. 

..  وعىل الرغم من انشغاله بالعمل اإلداري ، إال أن ذلك مل مينعه من ممارسة هوايته بالقتل والقتال ، ومقارعة األبطال يف ميادين النـزال

  ..فقد شارك إخوانه املهاجرين واألنصار جهادهم ورباطهم ، ولسان حاله يردد 

  سأرضب يف العلوج بكل عضب    شديد الباس ذي حد صقيل

فبعـد أن فـرغ  –كام حدثين بذلك أبو الليـث الليبـي   -غدوة من غدواته العديدة ، كان رسولة عىل موعد مع مصافحة املالئكة له ويف 

وإذ ِبِسنة من النوم تأخذه عىل حني غرة ، لتكون الكرامة مـن رب العـزة ، فقـد رأى فـيام يـرى النـائم أن BM رسولة من نصب قاذفه 

وما هي سوى حلظات حتى استيقظ وراح يقص عىل إخوانه ما رأى ، ليشـاركه النشـامى فرحتـه العارمـة .. مالئكة السامء تصافحه 

  .... هبذا احلدث الكريم 

: " وملا أن كانت الرؤيا الصاحلة مبرشات خري للعبد ، فقد أكرم الله شهيدنا برؤيا خري رأها له الشيخ أبو الليث الذي قصها عـيل قـائال 

رشين من رمضان ، وبعد أن فرغت من ختمي لكتاب الله يف تلك الليلـة املباركـة أويـت إىل فـرايش ، ألرى يف مـا يف ليلة السابع والع

ب يرى النائم أنين أُلقن أحداً ما أسامء الشهداء من اإلخوة املتزوجني ، وقلت ملن أُلقنه أسامء الشـهداء اكتـب البشـري ، فنظـر إيل الكاتـ

وما هي سوى حلظات حتى نظرت إىل عبد الله جان وإذ به نائٌم بجواري فقلـت .. اكتب البشري فكتبه : فقلت له .. أكتب حممداً : وقال 

والعجيب يف األمـر واحلـديث أليب الليـث أنـين عنـدما .." نعم فكتب عبد الله جان : االثنني ، فقلت له : أُكتب  هذا ، فقال يل : للكاتب 

ري وعىل نفس اهليئة التي رأيته فيها ، مع العلم أنين عندما منت مل يكن موجـوداً بجـانبي فقت من النوم وجدت عبد الله جان نائم بجوا

 ..  

ففي تلك األيام التي سبقت تلـك ... ولّت األيام مرسعًة ، لتحّط بشهيدنا عىل أعتاب غزوة الوارا ، التي شهدت رحيله عن هذه الفانية 

، ورسعان ما جاء اجلـواب الـذي كـان حـارضاً يلـوح " نلتقي إن شاء الله : " ه قائًال الغزوة ، وقف أبو الليث مع عبد الله جان ، وخاطب

ويف تلك اللحظات أدرك أبو الليث كام حدثين أن عبدالله لن " .. مل يبق يف الدنيا لقاء ، املوعد اجلنة إن شاء الله " طيفه يف أُفق عبد الله 

  ... يعود هذه املرة 
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  .. ملبارك ، ميمًام وجهه شطر مواطن احلتوف وعىل بركة الله سار الركب ا

وهناك فوق الروايس املطلة عىل روايب  أفغانستان ، أخذ كل موحد موقعه وراح ينتظر ساعة الصـفر  التـي مل تطـل، فقـد جـاء األمـر ، 

رهم هرباً من نـريان املوحـدين وبدأت قذائف الله أكرب تنهال عىل معاقل الصليبيني وأذناهبم املرتدين ، الذين رسعان ما هرعوا إىل جحو 

  ... وما أن أكمل الليوث غزوهتم ، حتى أقفلوا عائدين إىل مواقعهم اخللفية ، فرحني مستبرشين مبا فتح الله عليهم ...

  هم الناس خري الناس والناس عنهم     تفر إذا كروا جلز احلالقم

يهم خطواهتم ، وترتقب مبكرها تلك اللحظات التي جيتمع فيهـا وفـد وفيام كان الركب عائداً ، كانت عيون الصليب األمرييك حتيص عل

وبقدر من الله حتقق لربان الطائرة ما أراد ، ففي حوايل الساعة احلادية عرش التّم شمل املوحدين ، ... الله ، لتنهال عليهم بوابل غدرها 

وهنـاك ترجـل ابـن .. ء ودماء ، حتيك قصة غربة هذا الـدين ومل جيد ذاك الصليبي احلاقد كثري عناء ، فبضغطة زر حتول الركب إىل أشال 

  ... كابل ، ومىض خادم املجاهدين إىل ربه فرحاً مستبرشا ، خملفاً وراءه دار اهلموم والغموم 

  باعوا ملرضات اإلله نفوسهم    اربح ببيعتهم ونعم الشاري
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  االسكندرية تنعي فتاها

  املرصي BMعبد الله 

كلامت جامعة اخترصت سرية فتى مـن فتيـان االسـالم ، وغريـب مـن غربـاء آخـر .. واجتهاد ، وهجرة وجهاد ، وعطاء وتضحيات جّد 

  ..الزمان 

هنـاك يف بـالد املهجـر والغربـة " مرصـ "، عبد الله بن سامي بن حممد بن فهمي طوفنكيش، ولد بعيداً عن مسقط رأسه  BMعبد الله 

ويف سين طفولته األوىل تأججت شعلة اجلهاد فوق روايب  أفغانستان ، ومل يكن من بـّد .. بعضاً من طفولته  جزيرة العرب ، التي شهدت

ه لوالده سوى أن يصطحبه معه إىل تلك امليادين املباركة ، نائياً بنفسه عن ذاك النعيم الزائف ، واحلياة الروتينيـة اململـة ، ولسـان حالـ

  ... اَع  غري وامق يردد وهو يودع الدنيا وزينتها ود

  يا خاطب الدنيا الدنية إهنا    رشك الردى وقرارة األكدار

  دار متى أضحكت يف يومها      أبكت غداً تبًا هلا من دار

ترصمت األيام مرسعة بالطفـل املهـاجر ، ليجـد نفسـه بعـد سـنوات بـني أروقـة مـدارس 

  ... باألفول  بيشاور ، التي مل يطل البقاء فيها طويًال ، فقد آذنت شمسها

وأمام ذاك الواقع املؤمل الذي آل إليه اجلهاد األفغاين بعـد سـقوط كابـل األول ، قـرر والـد 

  ... الفتى املهاجر أن حيزم حقائبه ، وييمم وجهه مع بقية إخوانه شطر السودان 

وبني تلك املرابع تابع عبد الله مسريته الدراسية ، ومل ميض عليه كثري وقـت ، حتـى حـزم 

  .. ئبه وبرفقة والده ميم وجهه شطر اليمن السعيد ، ليكمل يف تلك البالد مشوار الغربة والرتحال املؤمل حقا

وفيام كان عبد الله صائًال جائًال بني أروقة املدارس اليمنية ، كان فجر اإلسالم يبزغ رويداً رويداً هناك فـوق روايس خراسـان ، وبعـد 

ارك ، ورسعان ما ترامى اخلرب إىل مسامع أبناء التوحيد املهاجرين ، وعىل وقع ذاك اخلـرب بـدأت كثري تضحيات اكتمل ذاك البزوغ املب

  ... عصب التوحيد بالعودة إىل عرين األسود ليواصلوا منه جهادهم املبارك الذي ُتوج فيام بعد بغزويت نيويورك وواشنطن 

عىل أجنحة الشوق ليلحق بتلك الـروح التـي سـبقت إىل قنـدهار العـز  حزم عبد الله حوائجه ، وبصحبة العائلة املباركة انطلق اجلسد

  .. والفخار 

ومل ميض كثري وقت ، حتى تعانقت الروح مع اجلسد ، ليدّب عبد الله عىل ثرى قندهار متفيئاً وألول مرة ظالل التوحيد بعد طول غربـة 

 ..  

صعاب ، وال تنال منه األرزاء ، عىل الرغم من صغر سنه ونعومة أظفاره ، مىض الفتى الصغري يف مشواره الالحب ، ال تثنيه ال... وهكذا 

..  
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  أخو مهة أعىل من النجم منزال    فإن يرم يف أمر مع النجم يسبق

ويف يوم من أيام كابل املشهودة ، وفيام كانت اآلساد املهاجرة تستعد لالنقضاض عىل معاقل الردة والنفاق ، وإذا بذاك الشاب الـذي مل 

حليته بعد قادٌم من بعيد يشق الصفوف ، وقد امتشق حسامه وأقبل للذود عن ال إله إال الله ، وحتت ظالل تلك األسقف املهدمـة  تنبت

  ... ، كان رشف اللقاء األول هبذا الفتى املهاجر 

  مطاعني يف اهليجاء مكاشيف للدجى    بىن هلم آباؤهم وبىن اجلد

 أبناء العقيدة اخلالدة ، حتى أقفل عائداً إىل عرينـه قنـدهار ، ليواصـل فيهـا برناجمـه املعـد لـه وما هي سوى أيام عىل حلوله ضيفاً عىل

  ...بضعة أشهر ودعت وإذ باخلطا تسوقين إىل قندهار الرشيعة والقرآن .. مسبقاً 

رات اخلاصـة ، مـا شـاء اللـه وهناك بني أروقة مصانع الرجال كان اللقاء الثاين ، فقد مجعنا سقف واحـد لننهـل معـاً مـن معـني الـدو  

  ...ولتتعمق الصلة ، وتزداد أوارص املحبة يف الله يف تلك الدورات 

ذا يـد وعطـاء ، ومهـة ال .. مثاال طيباً للفتى املهاجر ، حافظاً لكتاب الله ، شجاعاً ال هيـاب الـردى : " كان رمحه الله : صفاته وأخالقه 

  .." ا مزح لطيف وابتسامة ال تفارق ثغره ، هيناً ليناً يألف الناس ويألفونه خادماً إلخوانه ، ذ.. يتطرق إليها الفتور 

ومل ميض كثري وقت عىل تلك الدورات حتى انتدبه األمري للعمل ضمن طاقم اللجنة العسكرية ، وبني أروقتهـا رأيتـه جـاداً جمتهـداً يف 

  ... حداثة سنه  خدمة دين الله ، ساهراً عىل انجاز ما أنيط به وكلف ، عىل الرغم من

وفيام ابن مرص يصول وجيول بني أروقة اللجنة العسكرية ، كان صّناع املجد عىل موعد مع االرتطام بطائراهتم بربجي حماربة اللـه يف 

  ... األرض ، ومركز اإلفساد فيها البنتاغون 

  ... ا جواباً ، ومل ميلكوا هلا رداًويرس العيل القدير وكانت الطامة الكربى التي أذهلت أبناء الصليب ، فلم حيريوا هل

  لنا الدنيا ومن أمىس عليها    ونبطش حني نبطش قادرينا

وأمام تلك الفاجعة التي حلت بديارهم اللعينة ، مل جيد ورثة قيرصـ إال أن يبحـروا هبيبـتهم الزائفـة ، وجيوشـهم اجلـرارة قاصـدين دار 

  ... التوحيد أفغانستان العز واإلباء  

  ...ل عقدهم حتى أنشبت احلرب أظفارها ، وراحت محم السامء تنهال عىل معاقل ورثة الرسل وأتباعهم وما أن اكتم

جمموعـة العمليـات اخلاصـة بقيـادة الشـهيد  –ويف تلك األيام انتدب األمري عبدالله ليكون ضمن الطاقم املكون ملجموعة الشـهداء  

  ... مه اهلول واألهوال وما ذاك إال لفرط شجاعته وتقح –القائد محزة الزبري 

  ثبت اجلنان إذا الفوارس أحجمت     خوف الردى مل يثنه إحجام

مخسون يوماً من الصرب والتضحيات ، والدماء واألشالء أفلت ، وأفلت معها شمس قندهار الذهبيـة ، وغطـت املدينـة بظـالم دامـس ، 

  ... وسلم اخلونة مفاتيح املدينة للغزاة 

  .. له مودعاً وبال عودة ثرى ذاك الوطن العزيز ، الذي طاملا صال وجال بني حواريه وأزقته ومىض ابن التوحيد عبدال
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حّط شهيدنا رحله بني روايس شاهي كوت ، وما لبث أن واصل منها مشوار رحلته الذي انتهى به هناك ضيفاً عىل أهايل كراتيش الذين 

  .. أحسنوا نزله ، أحسن الله نزهلم 

حتى تأزمت األمور ، واشتدت عواصف املطاردات ، وأُجرب عبدالله عىل الرحيل ، وبعد طول سـفر وجـد الغريـب ومل ميض كثري وقت ، 

 املهاجر نفسه يف أحد البلدان املجاورة ، التي مل هينأ بأمنها طويًال ، فقد أُلقي القبض عليه، وأُودع مدرسة يوسـف ، ليتخـرج منهـا بعـد

  ... مية عىل مواصلة الطريق الوعر الدامي  بضعة أسابيع ، أشد إرصاراً وأقوى عز 

وما هي سوى بضعة أسابيع عىل تنسمه أريج اخلالص ، وعبري احلرية ، حتى وصل نداء اهلاتف ، وطرق مسامعه ذاك احلادي العـذب ، 

  ... الذي حيثه عىل العودة إىل عرين األسود ، ومكامن العز والفخار روايس خراسان 

وبعـد .. مر عن ساعدي اجلد ، ومبعية األرسة املهاجرة سار وكله أمل بوطء ثرى روايس غربـاء آخـر الزمـان حزم ابن مرص حوائجه ، وش

  .. رحلة سفر مضنية ، كان اللقاء ، وتعانق األحبة واجتمع الشمل ثانية بفضل الله 

قارعة علوج التثليث النرصـاين ، وأحـالف وبني تلك الروايس بدأ مشواره اجلديد مدرباً للقادمني من بعيد للذود عن محى التوحيد ، وم

  .. الردة والعاملة والنفاق 

فشـارك .. وبالرغم من انشغاله بالتدريب ، إال أن ذلك مل حيل بينه وبني هوايته املفضلة بالقتل والقتال ، ومقارعـة علـوج األمريكـان 

   ..اآلساد رباطهم وجهادهم ، وأبىل بالًء حسناً يف ما خاض من غدوات وروحات 

  ... ، أمىض عبد الله ما تبقى له من عمر يف هذه الفانية ، ما بني مرابٍط يف سبيل الله وجماهٍد ، وعامٍل إدارٍي ، ومدرٍب معدٍّ ...وهكذا 

  

  هتون علينا يف املعايل نفوسنا    ومن خطب احلسناء مل يغله املهر

  

كـام حـدثين  -هاد غدواهتم ، وقد أخذته سنة مـن النـوم يف تلـك الغـدوة ، وقبل الوداع األخري ، وفيام عبد الله يشارك ليوث اجل..وهناك 

وإذ هباتف داخيل يأمر عبد الله بأن خيفض رأسه قليًال إىل األسـفل ، واسـتجاب عبـد اللـه للنـداء وخفـض  -بذلك شقيقه عبد العزيز  

وبذاك االستيقاظ كانت الكرامة الربانيـة .. فيها رأسه من غري إرادة ، وما أن استجاب لألمر حتى استيقظ من تلك الِسنة التي راح 

، ففي اللحظة التي استيقظ فيها كانت شظية صليبية تشق طريقها بني األشجار وتستقر يف موضع رأسه قبل أن خيفضه إىل األسفل ، 

  ... ولينجو بقدر الله وإىل وقت معلوم 

ه ، وييمم وجهه شطر معقل آخر من معاقل التضحية والفداء هنـاك يف بضعة أيام مضت عىل تلك الكرامة ، وإذا بعبد الله حيزم أمتعت

  .. الطرف الشاميل من الروايس املطلة عىل روايب  أفغانستان 

وهناك وفيام كان ابن التوحيد غارقاً يف عطائه املميز ، كان املعقل الذي يتخذه منطلقاً خلدمة دين الله عىل موعـد مـع صـواريخ احلقـد 

  ... ، الذي أىت عىل املعقل وأحاله ساحة حرب ودماء وأشالء الصليبي األمرييك



  
        

182 

 

 ومن هناك ، ومن بني ركام ذاك املعقل سمت روح الفارس االسكندراين ، وترجل إىل العلياء ، وُزّف إىل احلوراء، التي طاملا متنت العنـاق

  ...   واللقاء إن شاء الله 

  اإلظالم ذهبت كام ذهبت بساطع نورها     شمس النهار وأعقب
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  الطالب املجاهد

  عبد الله األفغاين

وتقبـل عـىل .. ما الذي دعاك يا عبدالله لترتك ذاك النور الرباين ، وتلك الدرر النفيسة وذاك البحر الرائق الذي حيوي أجل السـبائك 

ك معاتبة متعجبة أّي علم ذاك الـذي تبحـث عنـه جاهـداً أيا ترى خاطبتك نفس.. ميادين احلر والقّر ومواطن العرق والدموع والدماء 

؟ أيـن ..لقد أّنت أدراج املكتبات من ثقل ما ُمحَّل عليها وُبّح صوهتا وهي تردد أين العـاملون .. تفين سين عمرك بني الرياعة والقرطاس 

  .. ؟ وما أرى سوى النداء قد طرق أُذنيك فنفرت ملبياً داعيه ..العاملون 

ويف السـنة الثامنـة مـن عمـره حـزم حقائبـه ، وميـم وجهـه شـطر .. مه حممد أنور ولد يف جالل آباد ، وفوق نجودها منا وحبا عبدالله واس

  .. بيشاور راغباً بااللتحاق مبدارسها الدينية وكان له ما أراد 

  ...  الصايف والبحر الوايف بدأ عبدالله مشواره اجلديد يف عامله اجلديد طالباً عىل مقاعدها الدراسية ، ينهل من املعني

وبعد عرشة سنوات من طلب العلم الرشعي ، وفيام االمتحانات النهائية تطرق األبواب ترامـى 

إىل مسامعه عن طريق رفقائه خرب اجلهاد وفرضيته يف هذا الزمان الذي أصبح فيه اجلهاد نسياً 

  .. منسياً وفريضًة غائبًة عن أذهان املسلمني 

املبني فلم يتلعثم ، ومل يرتدد ، وأقبل وقد عمر قلبه حب اجلهاد ، وملك عليـه  عرف شهيدنا احلق

  ...أحاسيسه ومشاعره ، وودع مدرسته والذكريات ومىض وبال عودة ولسان احلال يردد 

  عزيٌز عىل نفس الغيور اتضاعها          وعاٌر عليها أن متيل لذلة

  ض املنايا القتناء املعزةزمام املراقي يف التسامي إىل العال       وخو

حّط طالب الشهادة رحله بني أُسود الوغى ، ورسعان مـا التحـق مبدرسـة اإلعـداد العسـكري 

  ... وبني أروقتها كان اللقاء األول هبذا املهاجر الغريب 

  كالبدر من حيث التفت رأيته        هيدي إىل عينيك نوراً ثاقبا

وأضاف رفيـق دربـه صـالح الـدين .. ا أدب رفيع وحياء جّم ، طائعاً إلخوانه خادماً هلم هيناً ليناً ذ: " كان رمحه الله   -:صفاته وأخالقه 

مقداماً عاشقاً للقتـال تاليـاً لكتـاب اللـه حافظـاً لعرشـة أجـزاء منـه .. كان رمحه الله قليل الكالم خادماً إلخوانه  -:البيشاوري قائًال 

  .." ناصحاً إلخوانه 

العسكري ، ولنباغته وسمو فكره انتدب ليكون مرتمجاً لليوث القادمة الباحثة عن مواطن العزة والفخار ، وكيف  أهنى شهيدنا إعداده

  .. يكون رضب اهلام 
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ومع اندالع رشارة احلرب مـع جيـوش .. رحلت األيام مرسعة ، وعبدالله عىل حاله تلك مرتمجاً إلخوانه ، ومعيناً هلم يف الشؤون اإلدارية 

  .. كستانية ترك الفارس املقدام ما كان عليه وانربى مع عشاق املوت يقارع أبناء الردة وزمر اخليانة والنفاق الردة البا

  قوٌم إذا الرش أبدى ناجذيه هلم     طاروا إليه زرافات ووحدانا

إىل زابـل حيـث قطعـان وبعد طول قتال حطت احلرب أوزارها مع جحافل الردة ، وانتدب عبدالله ليكون من تلـك الطالئـع الراحلـة 

  ..الصليب وعمالؤه ينتظرون َمن خيضد شوكتهم ويرضب هاماهتم 

  سأرضب يف العلوج بكل عضب      شديد الباس ذي حد صقيل

  .حّط طالب العلم رحاله يف العامل اجلديد زابل ، وغدا من يومه جيهز مع إخوانه لإلغارة عىل أبناء الردة والنفاق  

وراح .. اف حترك املوكب قاصداً ذاك املعقل ، وما أن وصل الركب املوحد مبتغاه حتـى أحـاط بقلعـة الـردة وبعد طول ترصد واستكش  

وانربى واقفاً موجهاً سالحه نحو أحد أبـراج  RPGينتظر أمر األمري ببدء احلملة ، وبعد ترقب وانتظار جاء األمر واستل عبدالله قاذفه 

عىل ذاك الربج حتى أقبلت رصاصات الردة ، واخرتقت جسـده ، وخـّر الليـث اهلزبـر مرضـجاً  وما أن هّم بصّب نريان غضبه.. احلراسة 

  ... بدمائه الزكية بعد أن نسج مبداد نجيعه قصة هذا الدين 

  يعّز عّيل حني أُدير عيين              أُفتش يف مكانك ال أراك

  فيا أسفي جلسمك كيف يبىل        ويذهب بعد هبجته سناك
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  وترجل فارس مخيس مشيط

  أبو عبيدة البنشريي الشهري

تراهم شـعثاً غـرباً قـد هجـروا .. وهكذا يتسابق أبناء احلرمني لتقديم أرواحهم واجلود بأنفسهم فداًء هلذا الدين ورغبًة يف ما عند العليم 

  ..  مبثلها وراحوا يسطرون بدمائهم صفحات قلام جيود الدهر .. الفراش الوفري وأعطاف النعيم 

.. أبوعبيدة البنشريي واسمه سعد بن خالد الشهري ولد يف مخيس امشيط ، وفوق ثراها منا وحبا ، ويف مدارسها تعلم علومـه الدنيويـة 

وما أن أكمل دراسته حتى التحق بجيش الطاغوت جندياً يدافع عن محى العرش اجلاهيل املتمثل بأحفاد آل سـلول ، ومل يـدر يف  خلـده 

فقـد كـان ... اخلطر الذي ميثله عمله يف املؤسسـة  العسـكرية الضـالة ذاك 

عنده من املربرات والتلبيسات واملغريات ما يغنيـه عـن البحـث يف حقيقـة 

  .. عمله 

توالت األيام والليايل مرسعة ، ويف ليلة طيبة مباركة من لياليه جاءت حلظـة 

وأقبلت بـه ليـذود عـن اهلداية الربانية التي اختطفته من براثن الطاغوت ، 

  .. محى الرشيعة احلقة بعيداً عن تلبيسات فقهاء التسول كام سامهم شيخنا الفاضل الدكتور أمين الظواهري 

عرف شهيدنا الدرب املوصل إىل رضوان الله فلم يرتدد ، ومل يتلعثم ،  ورسعان ما لبى النداء وأقبل وقد رشع سيفه ، ولبس ألمته يـذود 

  .. له ، ولسان حاله يردد عن ال إله إال ال

  بغض احلياة وخوف الله أخرجين         وبيع نفيس مبا ليست له مثنا

  إين وزنت الذي يبقى ليعدله          ما ليس يبقى فال والله ما اتزنا

ومل ميـض .. حّط ابن مخيس مشيط رحله يف قندهار ورسعان ما التحق مبعسكراهتا ، فأعـّد واسـتعّد 

كت معامل الصليب هناك يف منهاتن ، وغدت تلك املعـامل اخلالـدة يف قلـوب أتبـاع كثري وقت حتى د 

وأعاد فرسان الوغى بتلك املاحقة العزة والشموخ ألُمة اإلسالم بعـد سـين ... الشيطان هباًء منثورا 

  ... الذلة واملهانة 

 حدود اإلمارة اإلسالمية ، ومل ميض سوى بضعة أسابيع وعىل وقع ذاك الفتح املبني بدأت جحافل اجلاهلية األمريكية تتقاطر عىل.. وهنا

عىل ذاك احلشد الغاشم حتى راحت السامء متطر أرض املجاهدين بشـهبها ، وأنشـبت احلـرب أظفارهـا ، وصـمتت األلسـن ، وتكلمـت 

  .. الذي بني يديه  وانربى أبو عبيدة مع بقية الركب من مهاجرين وأنصار ، وراح وقد استل سيفه جيالد دون احلق.. الصوارم 

وبعد طول تضحيات ودماء وأشالء وأرواح أبرياء ، وبعد أن أوحى شياطني اجلن إىل شياطني اإلنـس وحيكـت املـؤامرات ، وأنشـبت 

  ... اخليانة خمالبها  سقطت كابل بأيدي زمر الردة واخليانة ، وعال أعىل منابرها الصليب 
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ل إىل أعايل الروايس الشاخمة ، ومن هناك تابع أبو عبيدة مشوار غربته ، وحـّط رحالـه وهنا مل جيد ابن مخيس مشيط أمامه سوى الرحي

  .. بني  مضارب القبائل البشتونية األبية 

  وما اخلصب لألضياف أن يكرث القرى   ولكنام وجه الكريم خصيب

هرقل وأبنـاء قيرصـ قاصـدين روايس شـاهي  ترصمت األيام والليايل مرسعة ورسعان ما تنامى إىل أسامع أبناء الغربة خرب زحف أحفاد

  .كوت والعصبة القليلة املتبقية هناك 

وهنا نادى املنادي يا خيل الله اركبي، ورسعان ما لبى عاشق اجلهاد النداء، ومىضـ مـع الركـب قاصـدين الـروايس الشـاخمة ، وهنـاك  

اح ، وعـال اهلـالل الصـليب ، وذاق أبنـاؤه طعـم وزحف الصليب وتصافحت الصفاح ،  واشتبكت الرمـ ملسو هيلع هللا ىلصالتقى الزحفان زحف حممد 

  .. حيولون دون إهانته  بنزهة وادعة وأن لإلسالم رجاالَ  املوت الزؤوم ، وأدرك أنه ليس

  فوارس أمثال الرضاغم يف الوغى     من احلزم ال من خيفة الطعن جفل

من تلك الكرامات التي خّص الله هبا شهيدنا ماحدثين بـه وبني تلك الروايس كانت الكرامات العجيبة التي مّن الله هبا عىل جنده ، و 

عندما قمنا باالنحياز من إحدى قمم شاهي كوت ، وقد خلفنا وراءنا مدفع "   -:األخ منصور احلريب نقًال عن شهيدنا الذي أخربه قائًال 

وقد حدثين األخ منصور .." من غري راٍم كانت املفاجأة فقد بدأت الدشكة بإطالق النار عىل علوج الصليب وحدها و  –دشكة  -رشاش 

.. كان أبو عبيدة واألخ أبو الوليد فوق إحدى قمم شاهي كـوت ، وكانـت القمـة جـرداء "  -:احلريب عن كرامة  ثانية له  نقًال عنه قائًال 

بطحنا عل األرض ، ويف تلك األثنـاء ورسعان ما أقبلت طائرة الصليب وأبرصتنا ، وهنا قام رباهنا بإلقاء محم طائرته علينا ، وعىل عجٍل ان

وقد تكرر إلقاء القنابل علينا ثالث مرات يف كل مرة حيصـل مـا ... كانت الكرامة العجيبة فقد حتولت القنابل إىل ريش تساقط علينا 

انٍ َكُفـوٍر ﴾ ﴿ ِإنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اللَّ.. فيا هلا من كرامة .. حصل يف املرة األُوىل  وبعـد )  38: احلـج (َه َال ُحيِـبُّ ُكـلَّ َخـوَّ

عرشة أيام من القتل والقتال وبعد ان جلأ الصليب إىل طريانه فقط انحاز أبو عبيدة مع من تبقى من رفقاء احلرب إىل مضارب القبائـل 

  ..ثانية لإلعداد لشوٍط ثانٍ من القتال 

.. سليم الصدر عىل إخوانه ال حيمـل حقـداً وال يقـل غبنـاً وال غـًال :" ثين األخ منصور احلريب كان رمحه الله كام حد -: صفاته وأخالقه 

  .." خادماً إلخوانه يطهو هلم الطعام ، كثري القيام يف الليل والناس نيام 

التـي اسـتهدفت زمـر  وبعد تلك امللحمة اخلالدة يف شاهي كوت تابع الليث اهلزبر مشوار جهاده ، وشارك إخوانه الغدوات والروحات

  ..  الردة وعلوج الصليب يف مناطق بكتيكا 

  تعود أن ُيغرب يف الرسايا     ويدخل من قتام يف قتام

حزم فارس املعمعات وبرفقة كوكبة من غرباء آخر الزمان حوائجهم وميموا قاصدين شنكاي ، وهناك بـني يـدّي أيب الليـث ألقـوا بعصـا 

  ..د لواقعة شنكاي الثانية التي شهدت رحيل تلك الكوكبة القادمة من بعيد ترحاهلم ، ورسعان ما بدأ اإلعدا

  ..أعد عشاق الشهادة واستعدوا وما لبثوا أن ميموا قاصدين مراكز زمر الردة املغتصبني لتالل شنكاي يقودهم أبو الليث الليبي 
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  وحتكم باإليعاد يف مهج العدا      فكيف إذا جهزت جيشًا عرمرما

تباب شنكاي كمن جند الله ، وراحوا ينتظرون صيحة الله أكرب التي مل تطل فقد انطلقت من حناجر املوحدين قبـل بـزوغ وهناك حتت 

وما أن طرقت مسامعهم تلك الصيحة اخلالدة حتى تسابق الفرسان للحتوف احلمر غري مرتددين .. فجر اليوم األخري يف حياة أيب عبيدة 

فوق قمة شنكاي أنعم العيل القدير عىل ابن مخيس مشيط بوسام الشهادة الرباين ، وُزّف إىل احلوراء ـ وبعد قتال شديد ونزال عنيد و .. 

ِذيَن ُقِتلُـواْ .. إن شاء الله ـ  التي طاملا انتظرت ذاك اليوم الذي متسح فيه تراب مسريته املضنية وترحل به إىل العلياء  َسنَبَّ الّـَ ﴿ َوَال َحتْ

ْم ُيْرَزُقونَ ﴾  ِيف َسِبيِل اللِّه أَ  ِ   ) 169: آل عمران (ْمَواتاً َبْل أَْحَياء ِعنَد َرهبِّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
        

188 

 

  جدة جتود بسيدها

  أبو عبيدة احلجازي

أّي خري عظيم ساقه الله عىل أيدي تلك العصبة التي زلزلت عرش الصليب هناك يف منهاتن ، وأّي فالح ذاك الذي ظلـل تلـك القلـوب 

  ...قب ذاك احلدث الفريد فتدّب الروح فيها وتقبل عىل الله مهاجرة الشاردة وهي تر 

أبو عبيدة واسمه حممد بن دليم األسمري ولد يف جدة ، وفوق سهوهلا منا وعىل رماهلا درج وحبا ويف مدارسها هنل من علوم الدنيا ما هنـل 

..  

ك نشأ أبو عبيدة وترعرع يف كنف أرسة يغلب عليها طابع اخلدمة يف السل

العسكري ، فأبوه ضابط كبري يف جـيش الطـاغوت وتتفـاوت رتـب بقيـة 

  ... األرسة يف خدمتها يف جيش الطاغوت السعودي 

وعىل الرغم من تلك األجواء التـي يغلفهـا الـوالء آلل سـلول إال أن بـذرة 

السعودي ، بل غدت تنتظر ذاك اليـوم اخلري والفطرة السليمة التي تعتمل يف جوانح شهيدنا أبّت أن تكون وتداً يثبت عرش الطاغوت 

  ...الذي تفر فيه من ذاك الذل وتلك التبعية العمياء آلل سلول ، وترفرف عالياً يف سامء املجد والشموخ 

  لله قلبك ما ختاف من الردى   وختاف أن يدنو منك العار

التسعة عرش موحداً وقد ارتطمت طائراهتم برصوح  ومل ميض كثري وقت عىل تلك األمنية فقد غدت واقعاً مشاهداً عىل ترانيم تكبريات

  ... الصليب وأحالتها إىل ذكريات وحكايات يتسامر هبا عشاق الصليب 

  صواعق من سحب الدخان تدكها    وتنسفها نسف الزالزل للهضب

  غدت ترمتي فيها عشية وبكرة       فال يابس أبقت ومل تبق من رطب

ساعدّي اجلد وأقبل إىل ساح املنايا يذود بسيفه عن محـى التوحيـد اخلـالص بعيـداً عـن توحيـد آل وهنا حزم شهيدنا حقائبه وشمر عن  

  ..سلول املزيف املبتور 

وبعد عدة حماوالت فاشلة للعثور عىل خيط يوصل إىل مصانع الرجال اهتدى " ايران"ألقى أبوعبيدة بعصا تسياره فوق ثرى الروافض 

السفارة الباكستانية لعله حيصل عىل تأشرية تيرس له أمر العبـور إىل باكسـتان ليواصـل منهـا إىل القلب الوهلان وقرر أن يطرق باب 

  ...مهوى فؤاده أفغانستان 

ويف أروقة السفارة الباكستانية كانت املفاجأة، فقد شك عاملوها يف حقيقة املهاجر الغريب ، وما أن تيقن شـهيدنا مـنهم الغـدر حتـى 

ويف تلك اللحظات املصريية أطلق الليث لقدميه العنان ورسعان ما تبعه رجال أمـن السـفارة لتبـدأ فصـول استأذهنم يف قضاء حاجته 

املطاردة برسد حكايتها ، وبعد طول مالحقة قادته خطاه إىل ملعب كبري وكانت املفاجاة الثانية إذ كانـت مجـوع اجلـيش اإليـراين تقـوم 
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االندساس بينهم ومشاركتهم رياضـة اجلـري ، وعبثـاً حـاول رجـال أمـن السـفارة  ببعض التمرينات الرياضية ومل جيد شهيدنا سوى

وبعد مطاردة شاقة وجد شهيدنا نفسه أمام إحدى سيارات األجرة ، وأمام املبلغ املغـري الـذي وضـعه شـهيدنا بـني يـدي ... إمساكه 

يق الله ومعيته وليبدأ فصًال آخـر مـن فصـول التيـه صاحب سيارة األجرة انطلق السائق ال يلوي عىل يشء لينجو الفارس املغوار بتوف

  ...والضياع بعد نفاذ ما بحوزته من مال ، ومل يزده ذاك االبتالء سوى ثباتاً عىل مواصلة الطريق والظفر مبا عزم عليه 

  وما أنت باملشتاق إن قلت بيننا      طوال الليايل أو بعيد املفاوز

وعىل يدّي ذاك الشـيخ ... اهتدى القلب احلريان إىل شيخ سين رسعان ما قص عليه حكاية غربته وبعد أيام قضاها متلفعاً سامء طهران 

  ....اجلليل وصل أبوعبيدة إىل مبتغاه أفغانستان دار التوحيد واجلهاد واهلجرة 

تأخراً فقد آذنت شمس وفوق بحور من الشوق سارت سفينة الغريب لرتيس به يف ميناء الغرباء هناك يف قندهار ، ولكن الوصول جاء م

قندهار باألفول ، ومل يكن أمام شهيدنا سوى االنحياز مع البقية املتبقية إىل زورمت ومنها تابع مسرية العناء ليجـد نفسـه بعـد عـدة 

  ....أيام ضيفاً عىل قبائل وزير ومسعود 

  ال ينزل الضيف صبحًا عقر دارهم     إال ومييس عشاًء صاحب الدار

القبائل األبية بدأ مشواره الالحب فأعّد واستعدوما أن أكمل اعداده حتى التحق بالشيخ أيب الليث الليبي ليشاركه وهناك بني روايس 

  ....مسريته اجلهادية الالحبة 

قلـب ذا ذكاء حاد ومعرفة بعلوم الكمبيوتر ، خادمـاً إلخوانـه ذا : " كان رمحه الله كام حدثين األخ أبو سلمة النجدي  -:صفاته وأخالقه 

  . " .واسع رحب ، خملصاً يف عبادته قواماً لليل 

ودعت األيام بعضها بعضاً لتحّط به عىل اعتاب غزوة شنكاي ، فبعد ان أعّد اآلساد اعدادهم الـالزم لتلـك الواقعـة املشـهودة ، حتـرك 

صـلة طـري أخرضـ ، ومـا هـي سـوى الركب املبارك واآلمال تزين رؤاه بتمزيق ُبسط اهل الردة ونيل الشهادة وحجـز مقعـدهناك يف حو 

  ...ساعات حتى حّط الركب رحاله ، وأخذ كل فارس موقعه املعد له ، وراح ينتظر ساعة الصفر 

  قوم ترى أرماحهم يوم الوغى   مشغوفة مبواطن الكتامن

وجتنـدلت فـوق تلـك  وبعد طول انتظار وترقب جاء األمر واقتحم عشاق الشهادة ساح املنايا وتصافح الرصاص واشـتد أوار املعمعـة

التباب هامات الردة والنفاق ، وأبىل أبوعبيدة خري البالء ، ويف خضم تلك امللحمة اخلالدة أقبلت رصاصات زمر النفاق، وراحت تبحـث 

الله  عن عاشقها شاقة الصفوف، وبعد جتوال استقرت يف رأس مريدها ومىض عبيدة هبا ، وُزفَّ إىل احلور التي طاملا متىن عناقها إن شاء

ـَن النَِّبيِّـنَي : ، ونسأل الله له أن يكون مع ممن قال الله فيهم ...  ِذيَن أَْنَعـَم اللّـُه َعلَـْيِهم مِّ ﴿  َوَمن ُيِطِع اللّـَه َوالرَُّسـوَل َفأُْولَــئَِك َمـَع الّـَ

اِحلنَِي َوَحُسَن أُولَـئَِك َرِفيقاً ﴾  َهَداء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ  ) 69: النساء (َوالصِّ
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  ومىض كافل األيتام

  الشيخ أبو عبد الرمحن الكندي املرصي

وعيـوهنم .. فام زالت قلوب األيتام الذين سهرت ألجلهم هتفوا إليـك ... وهكذا رحلت يا أبا عبد الرمحن ، وبقيت خالداً يف قلوب الكثري 

يب ا ن ، ولسـان حالـك يـردد مـع ذاك الصـحعبد الـرمح مضيت يا أبا.. تبحث عنك تنتظر اليد احلانية التي طاملا مسحت عىل رؤوسهم 

  " ... سأطأ بعرجتي هذه اجلنة " اجلليل ، وأنت يف معاقل العزة والشموخ 

الشيخ أبو عبد الرمحن ، واسمه أمحد بن سعيد بن خرضـ ، ولـد يف حـّي شـربا يف 

غـري القاهرة وبني حواريه وأزقته منا وحبا ، ويف املدرسة التوفيقية التـي ال تقبـل 

وما  أن أهنى دراسته الثانوية حتى التحق بصـفوف اجلامعـة ... املتفوقني درس 

  ... طالباً  عىل مقاعدها الدراسية ، وختصص يف علوم اهلندسة 

ولّت األيام مرسعة وخترج الطالب من اجلامعة ، وكبقية الكثري من شـباب مرصـ 

  ..عتاد راح يبحث عن فرصة أفضل إلكامل مشوار حياته الروتيين امل

، وهناك صال وجال بني أزقة املدنية الزائفة ، ورسعان ما يرس " كندا " وبعد طول تردد استقر أمره عىل السفر إىل موطن املال واألعامل  

وما لبث أن اقرتن بسيدة فلسـطينية صـاحلة مـن بيـٍت حمـافظ .. الله أمره ، واهتدى قلبه ، وانتظم يف صفوف مجاعة اإلخوان املسلمني 

  ... تزم ، شاركته مسريته اجلهادية الالحبة ، ومّن الله عليه منها بعدة أبناء شاركوه املسرية الطويلة املضنية مل

  ويرهب ناب الليث والليث وحده    فكيف إذا كان الليوث له صحبا

م، وصـل النـداء إىل مسـامع وعىل وقع ترانيم دعوات احلق التي انطلقت من حنجرة جمدد فريضة اجلهاد الشيخ الشهيد عبد اللـه عـزا

  .. أبناء التوحيد 

ومن بني تلك الوجوه املتوضئة القادمة خلدمة دين الله ومساعدة الشعب املكلوم الذي مزقه الشيوعيون أبنـاء اإلحلـاد املاركيسـ كـان 

  ...وجه شهيدنا أيب عبد الرمحن الذي أقبل واألمل يزين رؤاه بخدمة دين الله 

وما لبث أن افتتح مستشفى لعالج الرجال ، وعدداً مـن العيـادات ملسـاعدة  1985يشاور وكان ذاك يف عام حّط ابن مرص رحاله يف ب

ويرس الله أمره يف فعل اخلري وافتتح عدداً من املدارس لتعليم األيتام .. املهاجرين األفغان الفارين بدينهم من لظى اجلاهلية املاركسية 

  .)ل اليتيم يف اجلنة كهاتني وأشار بالسبابة والوسطى أنا وكاف ( ملسو هيلع هللا ىلصوكفالتهم متمثًال قوله 

وهناك يف وادي بنشري أسس أول مستشفى عريب ملساعدة املهاجرين واملجاهدين األفغان ولطاملـا تفقـده مبعيـة زوجتـه التـي شـاركته 

  ... مسرية العرق والدماء 
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الزائف بـل طمعـاً يف مجـع التربعـات للمهـاجرين ومسـاعدة وبعد طول مكوث قرر فاعل اخلري العودة إىل كندا ليس رغبًة يف نعيمها 

  ...اجلهاد األفغاين 

  مهة تقرص الكواكب عنها      وذكاء يغين عن التجريب

ومل يطل البقاء يف تلك املستنقعات اآلسنة ، ورسعان ما عاد إىل بيشاور ليجد نفسه وقد ُجرد من صالحياته لسـوء تفـاهم حصـل معـه 

  .. شاركونه هذه املسرية الطويلة ومع بعض إخوانه ممن ي

  ؟ ...، أىّن لصاحب اهلمة الشاخمة أن ييأس أو يرتاجع عن خدمة دين الله أو أن يعرف اليأس إليه طريقا....ولكن 

  لنا نفوس لنيل املجد عاشقة      لو تسلت أسلناها عىل األسل

  ال ينزل املجد إال يف منازلنا   كالنوم ليس له مأوى سوى املقل

ويف تلك األيام توثقت عالقتـه .. صاحب اهلمة العالية مشواره اجلديد متوكًال عىل الله وأنشأ هيئة جديدة لنرصة املهاجرين األفغان  بدأ

مع أسد الدعاة الشيخ عبد الله عزام ، ومنت العالقة بينهم ، وانتهت بإنشاء جلنة التحدي بالتعاون مع رابطة العـامل اإلسـالمي وُعـني 

  ...رمحن رئيساً هلذه اللجنة الكربى أبو عبد ال

ومل يقترص عمل شهيدنا عىل العمل اإلغايث بل سمت به مهته وانطلق إىل ميادين احلتوف وسـاح املنايـا ، واسـتطاع مبعيـة تسـعة مـن 

  .. إخوانه العرب وعصب من املجاهدين األفغان من فتح ثلثي والية لوقر 

مع ثالثة من رفقائه األفغان وإذا بقذيفة تنصب عليهم من السامء لتحمل بـني ثناياهـا أرواح وفيام كان شهيدنا مستطلعاً ملواقع العدا 

  ..ومل جيد سوى كندا للرحيل إليها ملعاجلة تلك اإلصابة التي شلت يده وعطلت قدمه ... رفقائه وتصيبه بإصابات بالغة 

  ومن ظن ممن يالقي احلروب         بأن ال يصاب فقد ظن عجزا

  ...ني أعطاف النعيم وزخرف احلياة ضاقت نفسه التي اعتادت عىل األهوال ومقارعة الكفار بالسيف والسنان وهناك ب

ويف خضـم .. حّط املهاجر الغريب رحله ثانيًة يف بيشاور ، ورسعان ما أكمل مشواره يف خدمـة املهـاجرين األفغـان ومسـاعدة األيتـام 

الون ألعداء الله املحاربون ألهل التوحيـد عـىل موعـد مـع ليـوث التوحيـد الـذين أحـالوا انشغاله بأعباء اليتامى واألرامل، كان املو 

  .سفارهتم ركاماً فوق ركام 

وهنا هرع عمالء املخابرات الباكستانية إىل بيته ، وفتشوه وأخذوا كل ما ميلك واهتموه بالتورط يف تفجري السفارة املرصـية ، ولكـن مل  

  ... لعمل املبارك يثبت عليه أّي تورط يف هذا ا

أدبرت الليايل واأليام ، ورحلت مرسعة ، ورسعان ما بدا نور حركة طالبان يسطع يف سامء أفغانستان وميتد ماحياً سوط الظالم الدامس 

رتك ووجه النفاق الكالح ، واستطاعت تلك احلركة الربانية من السيطرة عىل معظم الرتاب األفغاين وتطبيق رشع اللـه املحكـم ، ومل يـ

ابن مرص هذا اخلري فقد ساهم يف إمنائه ، وافتتح مخسة مدارس لتعليم الطالب األفغان تعـاليم ديـنهم ، وتوزعـت املـدارس عـىل مـدن 

  ...متفرقة يف أفغانستان 
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  كالبحر يقذف للقريب جواهرا    جوداً ويبعث للبعيد سحائبا

عنـه  PMوقـد حـدثين الشـيخ أبوعبـد الـرمحن .. شيب متوكزاً عىل عصاه رأيته ألول مرة هناك يف كابل وقد عاله ال -:صفاته وأخالقه 

كـان : وأضاف الشيخ عيىس املرصـي قـائًال .. كان رمحه الله إدارياً من الدرجة األُوىل ، ذا عزم ال يلني وصرب متني وعفو مجيل : قائًال 

وأضـاف لطاملـا .. ريم اليد معطـاء ، ال يـرىض الظلـم أبـدا ك.. رمحه الله ذا تواضع شديد ، خافض اجلناح إلخوانه نازًال عىل مشورهتم 

مل يأخـذ : وتـابع الشـيخ عيىسـ قـائًال " إين ألرجو أن ألقى الله وليس يف رقبتي روبية واحدة لأليتام يسألين الله عنها : " حدثين قائًال 

  ..." الشيخ الكندي من راتبه وال روبية ملدة ثالث سنوات 

انتظار جاء اليوم املوعود الذي رفع الله فيه الذلة واملهانة عن أُمـة التوحيـد ، وسـطع فيـه نجمهـا مـن جديـد ، وبعد طول ....وأخرياً 

فبعد أن يرس الله ارتطم تسـعة عرشـ موحـداً بطـائرات عـزهم بربجـي ... وغدت فرحة مستبرشة بقدوم ذاك الفجر الذي طاملا انتظرته 

  لدفاع املركز الرئييس للتخطيط لغزو العامل والسيطرة عىل خرياته ، حماربة الله ورسوله يف العامل ومبقر وزارة ا

  ... وغدت تلك املعامل التي طاملا تغىن  هبا عشاق إبليس هباًء منثورا 

  كأنين بعلوج الروم سادرة     وقد تضعضع ركن الكفر فاستفال

  وطهر السيف منها بلدة جنباً   مل جيزها غري ماء السيف مغتسال

وبعد مثانية وعرشين يوماً من اجلمع الغاشـم بـدأت .. ري وقت عىل تلك الغزوة املباركة ، حتى جتمعت مجوع اجلاهلية النتنة ومل ميض كث

السامء متطر األرض بوابل محمها ، وانربى شهيدنا مع إخوانه بعد أن تم تعيينه أمرياً عاماً لقطاع لوقر من ِقبل الشيخ املجاهـد اسـامة 

وحدون وجتلد املؤمنون وقـدموا الكثـري مـن الـدماء واألشـالء، ولكـن املـؤامرة كانـت أعظـم واخليانـة بـدت أكـرب بن الدن ، وصرب امل

  ...واملتاجرين بالدماء واألعراض باعوا واشرتوا 

الركـب إىل وأمام تلك املؤامرات سقطت كابل بأيدي زمر الردة وأبناء اخليانة ورسعان ما تبعتها بقية املدن ، وانحاز شهيدنا مـع بقيـة 

  ، ....زورمت ، وصال أبوعبد الرمحن وجال بني العلامء ، وراح حيرضهم عىل مواصلة اجلهاد وينذرهم عاقبة تركه ولكن 

  إين ألفتح عيين حني أفتحها    عىل كثري ولكن ال أرى أحدا

وقصد مضـارب القبائـل البشـتونية ومن زورمت واصل املهاجر الغريب مشوار غربته إىل روايس شاهي كوت التي خرج منها جمرباً ، 

...  

  إذا مل يكن إال األسنة مركبا   فام حيلة املضطر إال ركوهبا

وراح جيمع ويلم شمل املجاهـدين عشـاق .. وبني الراسيات تابع مشواره الالحب عىل الرغم من قلة الزاد وندرة املعني واختفاء النصري 

  ... د الشهادة من أبناء يعرب وإخواهنم من أنصار اجلها

ومل ميض كثري وقت حتى أنشأ أبو عبد الرمحن مبعية إخوانه املهاجرين جملس شـورى املجاهـدين ، وكـان فاحتـة خـري عـىل املجاهـدين ، 

وَزّج شـهيدنا .. ورسعان ما انطلق أُسود الرشى ، ومرغوا أنف هبل العرص يف الرتاب ، وذاق ورثة الروم زفرات مدافع أبنـاء التوحيـد 
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 يف أُتون املعمعة هناك يف خوست وأُصيب الشبل ، وأُلقي القبض عليه ، وُزّج به يف سجون الصليب ، ومل تلن له قناة ، وما بولده الصغري

  ... عرف اليأس إليه سبيال 

  .. تابع الليث اهلزبر مشوار التضحيات ورسعان ما ارتفعت حدة وترية العمليات ، وتكبدت قوى الشيطان اخلسائر تلو اخلسائر 

مل جيد عبدة الصلبان واحلالة تلك سوى اإليعاز إىل أذناهبم هناك يف اسالم آباد ملطاردة املجاهدين غرباء آخر الزمان ، واسـتجاب عبـدة و 

  .. الدينار والدرهم ألمر السيد 

ن الشـيخ وحتت جنح الظالم حتركت مجوعهم الغاشمة ، وقصدت وزيرستان ، قبل بزوغ الفجر كانت قد أحكمـت سـيطرهتا عـىل عـري

، أىّن ...املجاهد ورفقاء مسريته ، وعرب مكربات الصوت وصل النداء وطرق مسامع املوحدين برضورة التسليم وإلقاء السـالح ولكـن 

  ؟ ...للوجوه املهاجرة الغريبة بدينها أن تضع الدنية يف دينها

ناك أقبلـت احلـور تبحـث عـن خطاهبـا وترتقـب وه.. وما هي سوى دقائق حتى زغرد الرصاص ، وعزف حلن املوت ، وتشابكت األسنة 

سيدها أبا عبد الرمحن الذي رسعان ما أُصيب برصاص الردة ، وهنا اتصل اجلنود بقادهتم اجلبناء ، وأخربوه بوجود شيخ مصاب قـد غـط 

محن إىل حوريته التي كانـت تنتظـر وهناك ُزّف أبوعبد الر .. اقتلوه : ال نستطيع فقال : ،  فقالوا ..خذوه أسرياً : الشيب حمياه ، فقال هلم 

  ...إن شاء الله ، ونعى املجد أخاه ، وُحّق لنا أن نردد يف وداعه 

  عجباً منه أشًال بات خفاقاً لواه          هددوا باملوت واملوت أحىل مناه

  قتلوه فتهادت ترسم  املجد دماه         قتلوا العزة ملا أن تراءت يف رؤاه

  ثاق الطغاة           قتلوه وهكذا كانت هناية األُباهقتلوه غيلة والغدر مي
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  مرص جتود بسيدها

  املرصي BMالشيخ أبو عبد الرمحن 

غداً سيتحدث الناس عن غربتكم ، وسيحيك الزمان صوالتكم وجوالتكم ، وستبقى قصصكم وسريكم منارات سامقة ، ومآذن شـاخمة 

  ...هيتدي بسناها كل َمن أراد الوصول 

واسمه سامي بن حممد بن فهمي طوفنكيش، ولد يف االسكندرية وفوق  BMأبوعبدالرمحن 

ويف مدارسها درس وارتقى ،وما أن أكمـل الثانويـة العامـة .. سهوهلا منا ، وعىل رماهلا حبا 

حتى التحق بإحدى اجلامعات املرصية طالبـاً عـىل مقاعـدها الدراسـية ، وتتخصـص يف 

  .. علوم اهلندسة 

تفوقه الدرايس مل جتد احلكومة بداً من ان ترسله يف بعثة علميـة إىل روسـيا  وهنـاك وامام 

  ..صال وجال يف أروقة املصانع العمالقة 

وما أن أهنى تلك البعثة حتى عـاد إىل مسـقط رأسـه ليقـرتن بسـيدة مرصـية شـاركته  

  ...هاد املريرة مسرية اآلالم واآلمال ، ومّن الله عليه منها بعدة أبناء شاركوه مسرية اجل

  ويرهب ناب الليث والليث وحده       فكيف إذا كان الليوث له صحبا

وكبقيت الكثري من أبناء مرص تطلعت نفس شهيدنا ملستقبل أفضل ، هنـاك فـوق ربـوع 

التـي  –كـوا أرام -، ومل يدر يف خلده أن االنطالق احلقيقي للمجد والفخار سيكون من حواضن تلك الرشـكة العريقـة ملسو هيلع هللا ىلصجزيرة حممد 

  .... رسعان ما أرسلت له تستدعيه ليلتحق بفريقها اهلنديس 

ففـي تلـك األيـام سـاقته خطـاه  1985ومتيض األ يام مرسعة بشهيدنا ورياح أرامكوا تتقاذفه مينة ويرسة لتحّط به  عىل أعتـاب عـام 

عىل ترانيم صوته العذب دّبت روح اجلهاد يف أوصال و ... ليستمع إىل صوت اجلهاد النابض الشيخ املجاهد أيب عبدالله أسامة بن الدن 

ورسعان ما حزم حقائبه تاركاً أعطاف النعيم والفراش الوثري ولسان حاله ... املهاجر الغريب ، الذي مل يرتدد طويًال يف تلبية النداء احلي 

  ...يردد 

  يا خاطب الدنيا الدنية إهنا         رشك الردى وقرارة األكدار

  أضحكت يف يومها        أبكت غداً تباً هلا من دار دار متى ما

  ... ورسعان ما التحق مبعسكراهتا فأعّد واستعّد " بيشاور " حّط الشيخ املهاجر رحاله يف مهوى أفئدة املجاهدين يف ذاك الزمان 

  ..ومىض يف مشواره الالحب وعىل الرغم من الصعوبات التي واكبت مسريته يف بداية اهلجرة ، إال أن ذلك مل يفّت يف عضده ، 
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بدأ أبوعبد الرمحن مشواره املبارك حول ثغور جالل آباد بعد ان وضع مع رفقاء دربه االثىن عرش أعمدة مـا عـرف الحقـاً باسـم تنظـيم 

  .القاعدة 

تلـك اجلمـوع وراح يصب زفرات غضـبه عـىل  –الذي أصبح جزًء منه وعرف به الحقاً  - BMوهناك يف ساح املنايا نصب شيخنا قاذفه 

وعىل الرغم مـن تكـاليف اجلهـاد الباهظـة ، أنشـأ شـهيدنا ورشـة ... التي ارتضت لنفسها أن تكون مائدًة لشهوات الطغاة واملرتدين 

متواضعة لتصنيع السالح وتطويره ومىض أبوعبد الرمحن يف مرشوعه إال أن الظروف الصعبة حالت بينـه وبـني مهتـه التـي ال تعـرف 

  ..ليها وهن الكلل واليتطرق إ

ترصمت األيام مرسعة وسقطت كابل بأيدي أبناء التوحيد ، واندحرت الشيوعية احلمراء فوق ذرى خراسان ، وغدت قصصاً وحكايات 

  .يروهيا عشاق الشيطان ويتسامر هبا رواد مدرسته الغابرة 

هـا ، وضـاعت مثـرة اجلهـاد املبـارك إىل وقـت وأمام شهوة السلطان وحب العلو يف األرض ، تساقطت األقنعة وبانت الوجوه عىل حقيقت

  ... معلوم بني رصاص الطامعني يف عرش كابل 

وهنا مل جيد أبو عبدالرمحن سوى الرحيل عن أفغانستان مع بقيت تلك العصب التي نأت بنفسها عن ذاك الرصاع الدامي بني الفرقـاء 

..  

يف العامل اجلديد شمر عن ساعدّي اجلد وبدأ مسريه يف عامل األعامل بعد أن  ألقى الليث اهلامم بعصا ترحاله فوق روايب  السودان ، وهناك

  .زادت عليه تكاليف احلياة 

  ... دارت رحى الزمان مرسعة وآذنت شمس اخلرطوم باألفول ، وتلفت الشيخ مينة ويرسة فلم جيد سوى اليمن ليشد الرحال إليها 

وتـارة أخـرى يلـح عليـه أخـوه ... فتارة تطلبه رشكة أرامكوا .. غرية تنهال عليه وبني وهادها وقفارها جال وصال وأخذت العروض امل

، أىّن للنفس التي ترشبت عروقها حب اجلهاد واالستشهاد أن حتيد عـن ....وتارة بريطانيا وجلوؤها السيايس ولكن ... بالعودة إىل مرص 

  ... " .إىل الدنيا بعد أن أكرمين الله لقد هاجرت يف سبيل الله ولن أرجع " هجرهتا ولطاملا ردد قائًال 

وفيام أمواج احلياة تتقاذفه مينة ويرسة كانت بوارق األمل يلوح سناها فوق ذرى اهلندوكوش وميتـد سـناها املبـارك لييضـء ليـل كابـل 

فيهـا ظـالل القـرآن ، فشـد وهنا ترامى اخلرب إىل مسامع املهاجر احلريان ، الباحث عن بقعٍة يتفـيء .. الداجي ويعلوها برشيعة القرآن 

  ...رحاله وميم وجهه شطر ذاك النور الرباين الذي طاملا انتظر سناه 

  ...وفوق بساط الشوق سارت سفينة خطاه لتلقي بثقلها يف ميناء قندهار املجد والتاريخ 

  .ووحشت الدرب املرير أيام قليلة مضت ورسعان ما التحقت العائلة الكرمية بسيدها لتشاركه مهوم املسرية وغربة الطريق 

استهل أبو عبدالرمحن مشواره بإنشاء ورشة لتعليم أبناء األفغان ذاك العلم الذي أفىن يف حتصيله الكثري من عمره، ومل مينعه ذلـك مـن 

  ...مشاركة إخوانه املهاجرين جهادهم ورباطهم 

  ...ء األول هبذا اجلبل األشم وهناك يف معسكر الغرباء الذي يرشف عليه الشيخ أبو مصعب السوري كان اللقا 
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  أشد من الرياح اهلوج بطشاً    وأرسع يف الندا منها هبوبا

ونـرتك ... سخياً كريم اليد ، ذا مهة عالية ال تعرف الكلل وعزميـة فوالذيـة ال يتطـرق إليهـا الـوهن : كان رمحه الله  -:صفاته وأخالقه 

كان رمحه الله صواماً قواماً ال يرتك صيام يومي االثنني واخلمـيس ،  -:عنه قائًال  حيدثنا –الذي حلق به بعد عدة أشهر  –نجله عبدالله 

ا مـا ذا مهة عالية وعزمية نادرة وتواضع جّم ، ال حيقر أحداً ، خادماً إلخوانه معلًام لصغريهم وكبريهم ، ذا شجاعة وإقدام ، غري جمامـل إذ

  ... " انتهكت حمارم الله 

 بتكاليف اجلهاد كان التسعة عرش موحداً عىل موعد مع دك رصوح الصليب وتسـويتها بـالرتاب، وغـدت وفيام كان شهيدنا منشغالً 

  ...تلك املفاخر أحاديث وعرباً ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

  فصبحهم يف دارهم رش صبحة        عليهم وقد واالهم الطعن والرضب

  ولواله مل يطرق ملعقلهم خطب    أباد محاة القوم واجتاح أرضهم         

  .ساعات مضت عىل ذاك الفتح املبني وإذا بنعيق الصليب يعلو مهدداً ومتوعداً تلك العصب الرابضة يف عرينها أفغانستان 

وبعد عدة أسابيع قضاها ورثة الروم يف مجع مجوعهم وحشد أتباعهم وعمالئهم ، أقبلوا حيفهم الغرور من كـل جانـب ، وأخـذت ريـاح 

احلرب تعصف وعزفت اهلزاهز حلنها وبدأت السامء متطر األرض بشهبها حمولة تلك الروايب اخلرض إىل دمـار وسـواد ، وانتـدب الشـيخ 

  ... املهاجر يف تلك امللحمة ليكون عىل رأس تلك الثلة التي أنيط هبا الربط بني مراكز املجاهدين املختلفة يف قندهار 

وأشالء آذنت شمس عزة قندهار بالرحيل لترشق بعد حـني بـإذن رهبـا ابـتالًءمن اللـه وامتحانـا ، وبعد عطاء مجيل وتضحيات ودماء 

  ...وألقت املدينة بأثواب سرتها بعد أن حاكت املؤامرة فصول مرسحيتها بدقة 

  ..! انحاز شهيدنا مع بقية العصب املهاجرة إىل زورمت وهناك قام حمرضاً وداعياً ومذكراً ومنذراً ولكن 

  أسمعت لو ناديت حيًا    ولكن ال حياة ملن تنادي لقد

وأمام ذاك الوقع املروع مل ميلك سوى الرحيل ومواصلة املسرية الشاقة ليجد نفسه قد نزل ضـيفاً عـىل إخوانـه األنصـار يف كراتيشـ ، 

  . وبعد عدة أشهر قضاها ضيفاً عىل أهاليها بدا له أن يشد رحاله إىل بلد جماور لباكستان 

تابع شهيدنا مسرية اآلالم وشاء الله له أن يقع أسرياً ليودع مدرسة يوسـف ، وبعـد عـدة أسـابيع قضـاها يف مدرسـة االبـتالء وهناك 

  .واملحنة ، أذن أرحم الرامحني بكرس قيده وتنسم  أخرياً عبري احلرية من جديد 

وما هـي سـوى أشـهر ... ، واجتهد يف ذاك العلم وسام هبا انكّب الشيخ اجلليل يف تلك املرابع وأقبل عىل النهل من معني االلكرتونيات 

  ... حتى جاءه اهلاتف برضورة العودة إىل عرين غرباء آخر الزمان 

  فوارس أمثال الرضاغم يف الوغى      من احلزم ال من خيفة الطعن جفل

  ...كان اللقاء الذي طال انتظاره وعىل جناح الشوق طار الفؤاد الوهلان ، ومل متض سوى أيام حتى حّط رحاله بني أحبائه و 
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ولطاملا أرق أجفانه ذاك الصليبي احلاقد وهو يصول وجيـول يف سـامء اإلسـالم دون ... بدأ الشيخ العائد معلًام وحمرضاً ومصلحاً وداعياً 

ردع تلك الطائرات من رقيب او حسيب ، وأمام ذاك الواقع املحزن أخذ شهيدنا عىل نفسه أن جيد لتلك العصب املهاجرة الرادع الذي ي

وسام به فكـره وعلـت بـه ... أن تستبيح سامء املجاهدين ، ومتكن بفضل الله من تصنيع أول قاذف يدوي للصواريخ املضادة للطائرات 

وبعد طول جهد توصل إىل صناعة دائرة ألكرتونية توقيتيـة تنفجـر بعـد ثـالث  BMمهته وراح جيري التجارب عىل معشوقته قذيفة 

  ....يرس الله وبدأ جيري جتاربه املباركة ثوان ، و 

، وبعد رحلة عطاء قاربت العرشين عاماً أذن أرحم الرامحني هلذا الشيخ اجلليل أن يلتحق بقوافل البائعني نفوسـهم مللـيكهم ... وهكذا 

السـامء بعـد ثـالث ثـوان مـن  لرتحل وتنفجر تلقائياً يف جـو  BMففيام كان شهيدنا يضع اللمسات األخرية عىل رفيقة دربه قذيفة ... 

أىب الله إال أن تنفجر يف تلك اللحظة التي أوصل إليها فيها التيار الكهربـايئ لتحمـل بـني طياهتـا روح ذاك األسـد اهلـامم .. إطالقها 

  ...وتلميذه األخ بارود الباكستاين ومتيض بأرواحهم الطاهرة إىل الباري عز وجل 

ة ابنها، وترجل فارس مرص عن فرسه الذي طاملا اغرب قـدماه يف سـبيل ربـه، وُحـّق  لنـا أن نـردد يف نعت اهلمة أخاها والعزمي... وهكذا 

  ...وداعه 

  ال قلبت أيدي الفوارس بعده     رحماً وال محلت جواداً أربع
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  الشهيد املصابر

  عبدالرمحن األوزبيك اخلوارزمي

... ا اهلـامم احتسـاب العظـام وشـمخت يف وجـه العواصـف اهلوجـاء كصـخرة شـامء صربت يا عبدالرمحن صرب الكرام ، واحتسبت أهيـ

  ...ومضيت إىل ربك مرفوع الرأس ناصع اجلبني 

وفوق وهادها منا وحبا ، ويف مدارسها درس أن ال إلـه ... يف خيوه من أعامل خوارزم  1967عبدالرمحن واسمه أولوغبيك أستا ولد يف عام 

  ... ر تلك النظرية الشيطانية  شّب شهيدنا تصارعه فطرته احلية التي تشهد بوحدانية الله ُصبح مساء واحلياة مادة ، وعىل أفكا

وفيام نزعاته النفسية تصارعه كانت طالئع األمة املاجـدة فـوق ذرى خراسـان يسـطرون أروع آيـات البطولـة والفـدا وميرغـون أنـف 

ذاك األخطبوط الكاسح ، ومل ميض سوى قليل وقت عىل انـدحار الـدّب الـرويس آذنني بقرب زوال ... الشيطان األمحر بالوحل والرتاب 

  ...فوق روايس اهلندوكوش حتى دفنت الشيوعية امللحدة وغدت ذكريات يبكيها عشاق الشيطان 

سالم بعد سبعة عقـود وذاق أبناء التوحيد حالوة اإل .. وبزوال شبح ذاك البعبع األمحر تنسم أبناء أزبكستان نسيم اإلميان وعبري اإلسالم 

  ....من التيه والضياع 

وعىل أثري دعوات احلق التي انطلقت من أفواه الدعاة املخلصـني ، وصـل النـداء وطـرق أذين ذاك الغريـب الشـارد عبـدالرمحن الـذي 

  "اداجله" اشتنشق شذى التوحيد اخلالص وسام وعال يف سلم اهلداية والرشاد حتى تبوأ أعىل املنازل وأهبى األماكن 

شّن طاغية أزبكستان ... وأمام تدفق ينابيع اخلري واجتياح طوفان اجلهاد تلك املساحات اخلالية التي خلفتها الشيوعية بعد اندحارها 

  ...وأرس َمن أرس ظلًام وزورا ... اسالم كريميوف محلة ال هوادة فيها عىل املخلصني من أبناء أزبكستان فقتل َمن قتل غدراً وخيانًة 

ضم تلك الزوابع العاتية التي عصفت بأبناء التوحيد ، قرر شهيدنا أن يفر بدينـه مـن لظـى جاهليـة الطاغيـة إسـالم كريميـوف ويف خ

  ...ولسان حاله يردد

  إذا ما ضاق صدرك من بالد     ترحل طالباً أرضًا سواها

  عجبت ملن يقيم بدار ذل         وأرض الله متسع فضاها

وهناك بني روابيها اخلرض أعّد واستعّد ، ورسعـان مـا ... ه ، وشّد مئزره وميم وجهه شطر روايس طاجيكستان حزم الفارس املغوار حقائب

  ... التحق بأسود الرشى املرابطني حول ثغور أفغانستان 

خ يف وجهها ولسان حاله وبني تلك املرابع التفت عليه حبال الرزايا واملحن ، إال أن القلب املعلق بالله أىب ان ينكرس لتلك األرزاء، وشم

  ...يردد 

  يانفس ال جتزعي من شدة عظمت        وأيقين من إله اخللق بالفرج

  ...وبعد تلك العاصفة اهلوجاء التي أملت به جاء الفرج من أرحم الرامحني وتنسم شهيدنا نفحاته العطرة 
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شـجاعاً مقـداماً ، خادمـاً إلخوانـه املجاهـدين وذا جتربـة "  :كان رمحه الله كام وصفه األخ عبدالله هبلـوان األزبـيك -:صفاته وأخالقه 

  ...."جهادية ، وصرب واحتساب 

وفيام أماين اخلري تلوح يف أفقه الواسع الرحب ، كان البواسل هنـاك يف قلـب الصـليب يعـدون العـدة لالنقضـاض عـىل رمـوز الكـرب 

  ... والغطرسة الصليبية 

استيقظ اهايل نيويورك وواشنطن عـىل صـوت ارتطـام طـائرات   2001 - 9 -11ثاء املوافق ومل يطل ذاك اإلعداد ففي صباح يوم الثال

  ... املوحدين برموز غرورهم ، حمولة ذاك الغرور والكرب إىل ذلٍة وهوان 

  نسفوا بناء الرشك فهو خرائب     واستأصلوا األصنام فهي هباء

 حيري جواباً ، وما أن أفاق من تلك الفاجعـة حتـى أعطـى للسـانه العنـان وراح وأمام تلك املاحقة اهلائلة وقف الصليب وامجاً ساكناً ال

  .... ورسعان ما أقبل بجحافله يسوقهم الشيطان إىل حتفهم املوعود إن شاء الله ... يزبد ويرغي ويتوعد ويتهدد 

، وتسـابق عشـاق احلـور للـذود عـن وبعد مثانية وعرشين يوماً من اجلمع الشيطاين، دقت طبول احلرب، وعزف الرصاص حلنه العـذب

  ...حياض التوحيد، ولسان حال الواحد فيهم يردد

  وأغدوا ولو ان الصباح صوارم     وأرسي ولو ان الظالم جحافل

  وإين جواد مل حيل جلامه                 ونصل إميان أغفلته الصياقل

  فإن كان يف لبس الفتى رشف له    فام السيف إال غمده واحلامئل

عد هنر من الدماء الزكية تدفق من أجساد العصب املهاجرة، سقطت كابل بأيدي أحـالف الشـيطان ، وجلـل األىس واحلـزن الوجـوه وب

  ... املتوضئة 

  ...ومل يكن أمام شهيدنا سوى االنحياز مع رفقاء دربه إىل عوايل شاهي كوت ، وغدت كابل حزينة تبيك عىل فراق األحبة 

خمة أّرص عبدالرمحن عىل البقاء بالرغم من زمهرير الشتاء القارس ووحشة الدرب وغصص البقاء وقلـة املعـني وهناك بني الروايس الشا

  ...ولكن 

  اذا اعتاد الفتى خوض املنايا     فأهون ما مير به الوحول

تـى أقبـل بجحافلـه ح... وما أن ترامى إىل مسامع علوج الصليب خرب تلك العصب املهاجرة املتحصنة بني روايس قمـم شـاهي كـوت 

  ... العفنة يقودها إبليس مغرراً هبا 

وبعد أن زحفت تلك اجلموع ووطئت أقدامها ذرى شاهي كوت بدأ حلن املـوت يـردد أحلانـه ، ودارت الـدائرة عـىل علـوج الـروم وذاق 

  ...الصليب كأس العلقم ومرارة احلنظل 

ث إىل طريان مكره وراح يزرع األرض بلهيب رجسه وخبث لظاه ، ومل يكـن وأمام هذا الواقع املزري الذي غلف واقع جنده ، جلأ التثلي

  ... ألبناء الوغى سوى االنحياز إىل العوايل املجاورة 
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ونسـأل ... ويف الطريق الوعر املرير وقد نّد الصحب واحلولك الليل ، أُصيب عبدالرمحن بشهاب مكر أرسل روحه الطـاهرة إىل بارئهـا 

  ...الليث اهلزبر إىل احلوراء التي طاملا متىن عناقها  الله أن يكون قد ُزفَّ 

  فام كنت إال الغيث طارت بروقه      وما كنت إال الرعد دوى هديده
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  منفذ أول عملية استشهادية يف كابل

  عبد الرمحن النجدي

وقد حانت حلظات الضغط عىل ذاك الزر الذي حيمل ! ؟..شعور وأّي شعور يا ترى يصاحب ذاك الصنديد ابن التوحيد القادم من بعيد 

  ... بني طياته أمًال جديداً ألبناء التوحيد ، وخلوداً ونعيًام ملن حباه الله رشف الضغط عليه

 ومـا أن أكمـل..عبد الرمحن النجدي واسمه عبد اإلله املوىس ولد يف الرياض ، وفوق ربوعها وسـهوهلا منـا ودرج ، ويف مدارسـها درس 

ولرمبا جال يف فكره يوماً بأن يكـون أُسـتاذاً جامعيـاً ، او .. الثانوية العامة حتى التحق بالكلية الرشعية طالباً عىل مقاعدها الدراسية 

وما دار يف خلده يوماً بأن سيكون أول استشهادي من أبناء يعرب هيّز كيان كابل املغتصب  بعد السقوط .. قاضياً من قضاة آل سلول 

  )، فكل ميرس ملا ُخلق له  ..عملوا ا... (

انقضت األيام مرسعة  وشهيدنا عىل حاله تلك بني أروقة املدارس والكليات حتـى جـاء اليـوم 

ْنَيا ِإالَّ  املوعود الذي انتشل فيه عبد اإلله من  تلك املدنية الزائفـة اخلادعـة ﴿ َومـا اْحلََيـاُة الـدُّ

  ..أُلقَي به  يف ساحات الوغى وعرين الليوث و ) 185: َمَتاُع الُْغُروِر ﴾  آل عمران 

نفر عبد الرمحن ومبعية أخيه ، ورسعان ما حّط رحله يف قندهار ، وهناك يف معسـكرها الفـاروق  

أعّد واستعّد ،وما أن أكمل إعداده حتى ميم وجهه شطر كابل ليكـون أحـد الفرسـان املـدافعني 

  .. عن محاها 

  كأنك من كل الصوارم يف أهلمقيم مع اهليجاء يف كل موطن      

ومل ميض كثري وقت عىل رباطه بني الثغور حتى دُكت معامل الصليب وغدت قاعاً صفصفاً ، وُمرغ أنف هبـل العرصـ بالوحـل واملهانـة، 

أت جحافل وباملقابل بد ... وارتسمت البسمة أخرياً عىل وجوه املستضعفني من أبناء التوحيد بعد ذاك السواد الذي جللها لعقود طويلة 

  .. الروم مبؤازرة عبيدهم من أبناء الردة بالتوافد واإلحاطة بأرض أفغانستان 

وبعد ِعدة أسابيع من اجلمع الغاشم راحت السامء مُتطر األرض بوابل محمها وتصافح الرصاص واشتبكت األسـنة وانـربى عبـدالرمحن 

مؤامرة خسيسة وخيانة جبانـة ، بيعـت مفـاتيح كابـل بـأبخس  وبعد.. مع ليوث الوغى يذودو عن بسيوف عزهتم عن ثرى الله أكرب 

  ..األمثان والله املستعان 

ليواصـل منهـا .. وانحاز ابن نجد مع إخوانه ، وقصد خوست ، ومن هناك تابع مشوار املطاردات ، وحّط رحاله يف روايس شاهي كوت  

  ..    ونية األبية رحلة الغربة املضنية ، ويلقي بعصا غربته بني مضارب القبائل البشت

  ال عيب فيهم سوى أن النزيل هبم       يسلوا عن األهل واألوطان واحلشم
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كثري الصمت ، االبتسامة ال تفارق ثغره ، خادماً إلخوانـه سـليم : " كان رمحه الله كام حدثين األخ أبو الرباء الرشقي  -:صفاته وأخالقه 

وكـان رمحـه اللـه يطيـل يف .. مل أر يف حيايت أصرب منه عىل إخوانـه  -:محود الطائفي قائًال وأضاف األخ .. الصدر ، حمباً إلخوانه املرىض 

  .." صالته بشكل عجيب 

وعىل الرغم من قلة الزاد وندرة املعني وِعظم املصاب وقلة السالكني إال أن الغدوات والروحات مل تتوقف عىل مقـديس الصـلبان، وراح 

رضبات تلو الرضبات ، وشارك عبد الرمحن إخوانه هذا اجلهد املبارك ، وقد مّن الله عليه وكان من تلك غرباء آخر الزمان يكيلون هلم ال

  .. العصبة التي غنمت أول سالح أمرييك 

  اذا كروا ختاهلم بزاة            وإن ثبتوا حسبتهم جباال

  قد اعتادت رماحهم انتصارا   وقد ألفت عداهتم انخذاال

  لقوا       عزامئهم عىل أحد لزاالفلو محلت كتائبهم وأ

وهناك يف قامئة رشف اخللود الرسمدي كان اسم عبد اإلله يزين تلك الورقة التي ُنقش عليها أسامء الراغبني بحمالت الفداء والتضـحية 

  .. الفرح  وما أن ترامى اخلرب إىل مسامعه  باملوافقة واقرتاب موعد الرحيل حتى كاد يطري من" العمليات االستشهادية " 

  يستعذبون مناياهم كأهنم ال       خيرجون من الدنيا إذا ما ماتوا

، ورسعان ما ألقى عليهم نظرات الوداع األخري ومىض متوكًال عـىل ..وبعد طول انتظار وترقب انسل  عبد الرمحن من بني رفقاء الغربة 

لقاء األحبة حممد وصحبه عالياً ، وبعد طول سفر حّط الطائر املهاجر الله من غري ِعلم الكثري ، وعىل أجنحة الشوق حلق الفتى الوهلان ب

، وراح ينتظر املوعد الذي يبحر به إىل سامء اخللود ، ورسعان ما جاء اهلاتف املنتظر وصعد عاشق احلور حافلـة اخللـود .. رحله يف كابل 

  .. إىل اهلدف  الرسمدي وبجانبه دليله ، واصطفت احلافلة منتظرة أمر املرتصدين بالتحرك

وهنا وعىل غري العادة غّط شهيدنا ودليله بنوم عميق وراحت نداءات فريق الرتصد أدراج الرياح ، ومل يفيقا إال والقافلة تكـاد تفـوهتم 

وهنا راح املرافق يلُح عليـه برضـورة وقـف السـيارة .. وما هي سوى حلظات حتى انطلق بسيارته كالعاشق الوهلان لرؤية املحبوب .. 

حتى يتسىن له النزول وأخرياً توقفت السيارة ، ونزل املرافق ، وتابع صانع املجد مشوار الالعودة واصطدم بالركب الصـليبي األملـاين ، 

  ... وارتقت الروح الطاهرة إىل األعايل وُزّف العاشق إىل معشوقاته إن شاء الله، وسطر عبد الرمحن آخر كالم رسالته بدمائه الزكية 

  د غدا يف اللحد مسترتا         فذكره يف ذرى األفالك منتهضوإن كان ق

  يا كوكباً قد هوى للرتب منخفضاً      ما كنت أحسب أن البدر ينخفض

  ويا عبابًا غدا يف الرمس منقبضاً              وهل سمعت بأن البحر ينقبض
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  ونعت األخالق أخاها

  عبد الرمحن املرصي

هكذا عرفناك يا عبد الرمحن ، وهكـذا كنـت بـرب السـامء، فلطاملـا أَرسْتنـا .. ورجاحة عقل ورسعة ارتقاء .. أدب وأخالق وصفاء ونقاء 

  ...بحسن معرشك ، وطيب حديثك وبسمة ثغرك وبراءة مزحك 

، وميـم وجهـه  عبد الرمحن املرصي واسمه إياد السيد ، ولد يف القاهرة ، وفوق ثراها منا وحبا ، ومنذ نعومة أظفاره شـد رحالـه مـع والـده

قاصداً بالد احلرمني حيث عمل الوالد ورغد العيش ، وأعطاف النعيم الدنيوي الزائل الذي طاملا سعى إليـه السـاعون ، وعمـل ألجـل 

  ... حتصيله العاملون 

ا أن أهنـى املرحلـة ومـ... وهناك وفوق ذاك الرثى املبارك درس شهيدنا يف املدارس اخلاصة ، ورسعان ما بدا تفوقه الذهين عـىل أقرانـه 

الثانوية حتى التحق بإحدى اجلامعات ملواصلة مشواره الدرايس ، وبني الفينة واألخرى كان يشده احلنني إىل مسقط رأسه مرص ، ويف 

إحدى املرات كانت خطاه تسـوقه إىل مسـجد مـن مسـاجد احلـّي ، وحتـت 

ع الشـارد إىل حـديث إمـام املسـجد ، وعـىل وقـ  ظالل ذاك املسجد استمع

ترانيم تلك الكلامت الربانية أفاق الشارد من رشدته ، ورسعـان مـا عاتبتـه 

ومن حلظته تلك غدا إياد إنساناً آخـر ، .. نفسه عىل طول هجره ملساجد الله 

وقد تلفح ثياب الطاعة ، وخلع أثواب املعصية ، وأقبـل عـىل اللـه ، ولسـان 

  ... حاله يردد 

  بحسن عفوك عن ذنبي وعن زليل ال يشء أعظم من جرمي سوى أميل      

بدأ طيف اهلجرة واجلهاد يداعب خميلته ، ومع اشتداد أوار ذاك احلنني للهجرة واجلهاد ، عزم ابن القاهرة عـىل الرحيـل ... ورويداً رويداً

  .. الرشيعة والقرآن " أفغانستان " إىل تلك الديار التي طاملا سمع عنها 

الغريب ، وقصد بالد األفغان خملفاً وراءه رغبة األهل والعشرية بالبقاء ، مقدماً أمر الله وأمر رسـوله  وعىل بركة الله أبحر زورق املهاجر

  )  41: وبة الت( ِإن ُكنُتْم َتْعلَُمونَ ﴾بالنفري ﴿ اْنِفُرواْ ِخَفافاً َوِثَقاًال َوَجاِهُدواْ ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ِيف َسِبيِل اللِّه َذِلُكْم َخْريٌ لَُّكمْ  ملسو هيلع هللا ىلص

وفوق بحور من التيه والغربة سارت خطا عبد الرمحن تبحث عن مرفأ األمان ، ورسعان ما تبعرثت تلك اخلطا ، وتاهت يف خضم أمواج 

  ..ولكن عناية الرمحن أبت إال أن تسوق خطاه ، وتأخذ بيده بعد التيه والضياع ، وتضعه يف مرفأ األمان قندهار .. السفر املتالطمة 

ملهاجر الغريب مشواره الالحب يف معسكر االفاروق ، فأعّد فيه واستعّد ، وما أن أهنى إعداده حتى ميم وجهه قاصداً ثغور كابل ، بدأ ا

  ..حيث الفرسان وقد امتطو صهوات جيادهم منتظرين األمر باإلغارة عىل معاقل الردة واخليانة 

  رهم املرضيون الذين سيوفهم     صواعق بأس تنتحي كل كاف
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ويف تلك املرابع التي تتغشاها مالئكة السامء صال وجال ، وشارك أبناء التوحيد رباطهم ، ورسعـان مـا التحـق بالشـهيد القائـد عبـد 

الوكيل كمرافق خاص ، وفيام كان عبد الرمحن منشغًال مبصاحبة القائد العسكري ، ساهراً عىل شؤونه ، كان رواد األمـة التسـعة عرشـ 

  ... وإحالة رموز غطرسته وشموخه املزعوم تراباً وناراً وركاماً " أمريكا " أسطورة الصنم الذي ال يقهر  عىل موعد مع حتطيم

  نزل احلريق هبا فشتت شملها      فغدت عراصا وهي قبل رصوح

  وعال الدخان عىل البيوت سحائبا        برق املهالك بينهن ملوح

  .. الصليب مرارة العلقم ، وجترعوا كأس احلنظل الذي طاملا أسقوه ألبناء التوحيد ، وبعد طول ترقب وانتظار ذاق ورثة .. وهكذا 

ومل ميض كثري وقت عىل تلك الغزوة ، حتى بدأ إبليس بجمع جحافل نتنـه ، وأقبـل بخيلـه ورجلـه ، وأحـاط بـأرض اهلجـرة ، ومعاقـل 

  .. الرشيعة والقرآن " أفغانستان " املوحدين 

من اجلمع الغاشم ، دقت طبول احلرب ، وتصافحت األسنة ، واشتبكت الرماح ، وانربى الليوث عشاق املوت  وبعد مثانية وعرشين يوماً

ومىضـ الكثـري مـنهم ، وبقـي .. ، وراحوا يتسابقون عىل الرشب من كأس املنون والظفر بالشهادة طمعاً يف رمحة اللـه ونيـل رضـوانه 

  .... أن تآمر املتآمرون عىل كابل القليل الذي مل جيد سوى خوست لريحل إليها بعد 

  باع البالد أناس ال عهود هلم       وودعوها وداع الدارس اخلرب

وهنا تأججت نار الغرية يف عـروق ابـن ... وما هي سوى أيام حتى تبعتها خوست ، ورسعان ما زحف العلوج عليها واستوطنوا مطارها 

بني روايب  خوست ، وهو ساكن جامد ال يستطع حراكاً ، ومل جيـد نفسـه واحلالـة  مرص ، وهاله أن يرسح وميرح عبدة الشهوات واألهواء

  ..تلك سوى أن يتقدم من أمريه عبد الوكيل وخياطبه طالباً منه اللحاق بركب االستشهاديني 

  ذو مهة وشجاعة يوم الوغى       يف احلرب يسطوا كالعقاب الكارس

ورجا ، ورسعان ما بدأ جتهيز حافلة الشهادة التي سـيقودها عاشـق املـوت ، ويقـتحم هبـا وبعد طول انتظار كان لعبد الرمحن ما أراد 

  ..مطار خوست الذي يعج بعلوج الصليب األمرييك 

وفيام كان شهيدنا ينتظر تلك اللحظة التي يقتحم فيها عىل ورثة الروم، كانت األحداث تتسارع بشكل رسيع مهيئة األجواء مللحمـة  

  ... ة يف الوقت ذاته عىل االستشهادي املنتظر طيفه العذب، الذي طاملا متنا أن حيققه واقعاً حياً يف عامل األحياء شاهي كوت ، وقاطع

ورسعـان مـا زأرت األسـود املحمديـة .. أياٌم قليلة رحلت وإذا بطبول احلرب تقرع أجراسها هناك بني جند الرمحن ، وأعـوان الشـيطان 

حلتوف ، وميدان املنايا ، وأبىل ابن القاهرة بالًء طيباً ، وحتطمت عىل صخور شاهي كوت خرافة اجليش وتسابق أحباب الرمحن إىل ساح ا

  ... الذي ال يقهر ، وديست كرامته حتت أقدام املوحدين الغرباء بدينهم 

  أُسد فرائسها الفوارس ال تطأ    إال عىل األقران يوم حروهبا

رثة األنبياء والرسل إىل مضارب القبائل األفغانية ، التي رسعان ما فتحـت ذراعيهـا مرحبـة وبعد اسبوع من القتل والقتال ، انحاز و 

  ... بعودة بواسل اإلسالم 
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وبني تلك املضارب بدأ عبد الرمحن مشواره فأعّد واستعّد ، ورسعان ما غدا مدرباً بارعاً واستاذاً متمكناً يف العلوم العسـكرية، وبـزغ 

وخاض املعامع تلو املعامع ، وقاد الرواد يف غـزوة دبكـاي وغريهـا ، وأبـىل بـالًء قلـام جيـود .. وااللكرتونيات نجمه يف علوم املتفجرات 

  ... الزمان مبثله عىل مثله 

توالت األيام مرسعة ، وبدا للمهاجر الغريب أن يكمل نصفه اآلخر ، ويرس الله له واقرتن بسيدة بشـتونية صـاحلة شـاركته املسـري إىل 

  ...رزقه الله منها بجاريتني لطاملا داعب األوىل منهام ، وأما الثانية فقد أبرصت عيناها ضوء النهار وأبوها هناك يف املأل األعىل الله ، و 

كان رشف اللقاء األول يل به هناك يف مدينة الرشيعة قندهار ، حيث ساقته اخلطا ليشاركين بعضاً من مسرييت بجانب : صفاته وأخالقه 

سيف العدل املرصي ، ويف تلك األيام املباركة التي حظيت فيها مبرافقته تعرفت عليه عن قرب ، فكـان رمحـه اللـه  مثـاًال  األخ القائد

وقـد حـدثين .. شاخصاً حياً لألدب واألخالق ، ال يكل وال ميل من خدمة إخوانه ، ذا أدب رفيع وحياء جم ، وعقلية ناضجة وفكـر مميـز 

حمبـاً للـدروس .. كان رمحه الله صاحب ثقافة واسعة واطـالع مميـز ، ظلـه واضـح حيـث مـا حـّل : ه قائًال الشيخ أبو الليث الليبي عن

، ومدرباً بارعاً واستاذاً ماهراً ، متقنـاً للعلـوم العسـكرية .. العلمية وحلقات الذكر ، كثري السؤال ، ذا نكتة وادعة ومزح بريء ال متله 

  .. " ري النصح إلخوانه وخاصة املتفجرات وااللكرتونيات ، كث

ومـا أن اسـتلم مهامـه .. أدبرت الليايل واأليام مرسعًة ، ليجد عبد الرمحن نفسه قامئاً ومكلفاً بإداريات إحـدى القطاعـات العسـكرية 

اد مهمـة عمـل ومل يطل البقاء طويًال يف العمل اجلديد ، فقد تم استدعاؤه من ِقبل القيـادة وإسـن.. اجلديدة ، حتى برع يف خدمة إخوانه 

  .. خاصة إليه يف طاقم العمل اخلارجي 

وهناك بني أروقة العمل اخلارجي صال وجال ، وأفاد واستفاد ، ويف غدوة من غدواته املباركة ، وقد تم اإليعاز إليه بزرع لغـم أريض يف 

فبعد أن أوعز .. وار أن يرحل إىل الدار اآلخرة طريق قافلة من قوافل الردة واخليانة ، وهناك وحتت جنح الظالم شاء الله هلذا الفارس املغ

ر إىل مرافقيه برضورة االبتعاد قليًال حتى يتسىن له زراعة اللغم، وبينام كان منهمكاً بعمله املبارك انفجر اللغـم بطريـق اخلطـأ ، وتنـاث

حة هـذا املهـاجر الغريـب بدينـه ، اجلسد الطيب ، وترجل الفارس املرصي عن فرسه ، ونعت األخالق أخاها ، وأسدل الستار عـىل صـف

  ...وُحّق لتلك العيون التي عرفته أن تبكيه 

  قىض نحبه يف جنة اخللد ثاويا        ومتكئاً فيها عىل رفرف خرض

  قىض نحبه يف عبقري من الرضا    مسجى ومدفونًا ببحبوحة البرش
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  ومىض صاحب الصوت الندي

  عبد الرحيم األوزبيك

ورحل معك صوتك الندي الذي طاملا غمر تلك البقاع الطيبة بالسكينة والوقار وهو يشـدو برتديـد آيـات الـذكر رحلت يا عبدالرحيم 

  ...احلكيم ، وكأن احلرصي حاٌرض بني ظهرايّن تلك العصب يشدو ويغرد 

قى أن ال إلـه واحليـاة مـادة ، ، وفوق وهادها منا وحبا ، ويف مدارسها تل 1974عبدالرحيم واسمه قوانديق سوجي، ولد يف خوارزم يف عام 

  ... فعاش طفولته وصباه وقد غلفته الشيوعية بأحزمة عفنها 

وبعد تلك السنني املجدبة القاحلة التي تسلط فيها ماركس ولينني بأفكارهم امللحدة عىل عقول أبناء التوحيد فوق روايب  أوزبكستان 

سالم القاطنة هناك يف بالد ما وراء النهر ، وغدا ذاك األخطبوط األمحر الـذي أذن أرحم الرامحني بانقشاع ُسحب الظالم عن سامء أمة األ 

  ... عرف باالحتاد السوفيايت رساباً وقصصاً وحكايات تروى ليتعظ هبا ويعترب َمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

يغمر تلـك " اجلهاد " ورويداً رويداً ، بدأ ينبوع العزة ومع زوال ذاك الصنم البائد تنسم ليوث أوزبكستان عبري اإلسالم وشذا اإلميان، 

  ... املساحات اخلالية وميأل ذاك الفراغ الذي خلفه اندحار ورحيل الفكر الشيوعي الغابر

وعرب الدعوات الربانية التي انطلقت من أفواه املوحدين وصل النداء احلي ورسعان ما طرق أسامع ذاك الغريـب الشـارد الـذي ألقـى 

هله أوهاق السنني ، وختلص من محئة الطني وراح ينتظـر ذاك اليـوم املبـارك الـذي ينفـر فيـه مهـاجراً إىل ربـه بعـد ذاك التيـه عن كا

  ....والضياع 

وتوسم عبـد الـرحيم ... ترصمت األيام مرسعة وبدا لشهيدنا نوٌر خافت بدأت خيوطه الذهبية بالسطوع من فوق روايس طاجيكستان

  ...عان ما حزم حقائبه وشّد مئزره ومىض إىل ذاك األمل ولسان حاله يردد خرياً هبذا النور ورس 

  لنئ عمرت جعلت احلرب والدة   والسمهري أخًا واملرشيف أبا

  لكل أشعث يلقى املوت مبتسًام         حتى كأن له يف قتله أربا

مل إعداده حتى حزم حقائبه وميم وجهـه شـطر دار وبني سفوح طاجيكستان أعّد واستعّد يف معسكرات اجلامعة األوزبكية، وما أن أك

  ..اإلميان، ومعقل التوحيد أفغانستان 

  ...وكبقية غرباء أوزبكستان، شارك شهيدنا إخوانه الطلبة جهادهم ورباطهم ، وحظيت خطوط الشامل بجّل صوالته وجوالته 

ان األشاوس من أبناء يعرب عىل موعـد عـّز وفخـار طاملـا ك.. وفيام كانت أمنيات فتح أوزبكستان وإقامة حكم الله فيها تراود طيفه 

فقد ارتطـم ليـوث ال إلـه إال اللـه بطـائراهتم بربجـي حماربـة اللـه يف األرض .. راود أبناء التوحيد وانتظروه واقعاً حياً يف عامل األحياء 

  ...وارتطمت ثالثة برمز كربياء الصليب وغدت تلك الرموز وشاحاً من السواد والدمار 

  سفوا بناء الرشك فهو خرائب    واستأصلوا األصنام فهي هباءن



  
        

207 

 

  ..ومل ميض عىل ذاك الفتح سوى أيام، حتى بدأت مجوع التثليث بجمع أزالم كفرها ، وأقبلت والغيظ يقطر من جلود علوجها 

رسان وقد رشعوا أسنتهم وتقدموا وبعد مثانية وعرشين يوماً من احلشد بدأت محم الصليب تنهال عىل معاقل ليوث التوحيد وانربى الف 

  .... لصد أرشس محلة صليبية يف هذا القرن ، ومضت القوافل تلو القوافل إىل رهبا تشكوا خذالن املسلمني 

ومل يكـن بـٌد مـن الرحيـل إىل عـوايل شـاهي كـوت .. ويف خضم تلك املعمعة اخلالدة كرشت اخليانة عن ناهبا وأنشبت املؤامرة أظفارها 

  ...أجساد تلك الثلل التي يرافقها عبدالرحيم  والغصص تنهش

ذا صوت ندي عذب ، كريم اليد وغالباً ما كان ُيقر أعـني : " كان رمحه الله كام وصفه األخ عبدالله هبلوان األوزبيك -: صفاته وأخالقه 

  .."إخوانه هبداياه الكرمية ، حمباً للسنن عامًال هبا، ذا إحسان وعطاء تالياً لكتاب الله 

بني روايس شاهي كوت الشاخمة بدأ الليث األوزبيك ُيعد العدة للرحيل الرسمدي ، وأىب أن يغادر ساح املنايا وأّرص مع بعض العصب و

  ...املهاجرة عىل البقاء رغم غصص الطريق وألواء الدرب وزمهرير الشتاء القارس 

  تريدون لقيان املعايل رخيصة    وال بد دون الشهد من إبر النحل

بعت األيام والليايل مرسعة وبدأت تلوح يف األفق بوادر ملحمة شاهي كوت املاجدة التي رسعان ما عزفت أحلاهنا واضطرم أوارهـا ، تتا

وانربى فيها عشاق الشهادة وقد استلوا صوارمهم وأعملوها يف نحور العلوج األمريكيـة التـي ذاقـت كـأس املـوت الـزؤام بعـد ذاك 

  ...بل الغرور الذي حفها بسقوط كا

وبـني ... وأمام الواقع املرير الذي أحاط بجحافل الصليب املفسدة جلأ ورثة الروم إىل الطريان الذي راح يـزرع األرض بنـريان حقـده 

  ...ومىض الفارس املغوار إىل ربه  ولسان حاله يردد .. تلك الصخور أصيب عبدالرحيم يف مقتل ، وسجَي اجلسد الطاهر 

  لًام      عىل أّي جنب كان يف الله مرصعيولست أبايل حني أقتل مس
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  سطنبول تزف أول شهدائهاإ

  عبد السالم الرتيك

يوم كانت جيوش اإلميان .. وكأين بك يا عبد السالم ، وأنت جتوب شوارع األجماد تبحث عن هويتك الضائعة بني حواري العز والفخار 

وتكرس الصلبان ومتزق معاقل األوثان، وكـأين بـك وأنـت ختاطـب تلـك الـنفس .. ن تنطلق من تلك املعامل اخلالدة لتدك عروش الطغيا

  ...احلائرة بني األمس واحلارض ، وقد راودتك األحالم بإعادة تلك املآثر العظام 

وفوق ربـوع الفـاتح عبد السالم واسمه عمر ولد هناك يف عاصمة اخلالفة العثامنية اسطنبول ، 

وقبل أن يلتحـق جمـرباً بـاجليش الـرتيك ، عمـل يف إحـدى دور .. س منا وحبا ، ويف مدارسها در 

النرش موزعاً للصحف اليومية ، ومل يطل عمله يف دور النرش ، فقد تم استدعاؤه للحاق  بقـوات 

  .. الردة 

وبعد عامني قضامها يف خدمة الطاغوت تم ترسحيه ، وعاد إىل حياته املعتـادة ليكمـل مشـوار 

  ...اً يبحث عن يشء قد طال البحث عنه التيه والضياع ، حائر 

، وما أن وطأت قدماه تلك البقعة الطـاهرة حتـى صـىل ..وبعد طول غربة ساق الله خطى ذاك الشاب اليافع إىل إحدى حلقات العلم  

ون رجـال الدولـة لله ركعتني ، ورسعان ما استمع بعد فراغه من الصالة لتلك الدروس الربانية، التي أُقيمت يف اخلفاء بعيداً عـن عيـ

ُكم مِبَا أَنَزَل اللُّه َفأُْولَـئَِك ُهُم الَْكاِفُرونَ ﴾ .. املارقة عىل حكم الله    ) 44: املائدة (﴿ َوَمن لَّْم َحيْ

م ِبِذْكِر اللِّه أََال وما هي سوى حلظات حتى استقر يف القلب وقع تلك الكلامت املفعمة بنور اهلداية والرشاد ﴿ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَتْطَمِنئُّ ُقلُوُهبُ 

، ..،  وعطرتـه نسـائم اإلميـان ..ورسعان ما بدأ مشواره اجلديد وقد اكتىس ثوباً زينـه القـرآن )  28: الرعد (ِبِذْكِر اللِّه َتْطَمِنئُّ الُْقلُوُب ﴾ 

  .. وخلع ذاك الثوب الذي ُدنس برجس الشيطان 

  عادركضًا إىل الله بغري زاد      إال التقى وعمل امل

أدبرت األيام مرسعة ، وبدأت تلوح يف األفق عالمات اهلجرة واجلهاد ، وما أن عرف الطريق املوصل إىل أُسود الرشى حتى حـزم حقائبـه 

  …وهرع حيدوه األمل مبقارعة أعداء امللة والدين هناك فوق ذرى خراسان 

  .. وبعد طول سفر حّط املهاجر الغريب رحله بني غرباء آخر الزمان 

  نني أبطال ليوث أعزة         يضيق هبم ما بني سلع و فارععرا

  اذا شمرت حرب عوان سموا هلا          بكل رُديين وأسمر قارع

  معاقلهم يوم الوغى كل سابح     وأبيض مفتوق الغرارين قاطع
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صة عند الشـيخ أيب مهـام الفلسـطيين ، ورسعان ما التحق مبصانع الرجال فأعّد واستعّد ، ومن ثّم تابع مشواره فطلب العلم يف دورة خا

  ... هنل فيها من معني التوحيد الصايف بعيداً عن ذاك التوحيد املبتور الذي يغرسه علامء الطاغوت يف قلوب مريدهيم 

رتـدين وأعـواهنم يتأجج ناراً ولظى عىل أعداء الله، ولطاملا أّرس يل بشوقه للنيل من أُولئك الرعاع امل: كان رمحه الله  -:صفاته وأخالقه 

  ..اجلامثني مبكرهم عىل صدر أبناء التوحيد هناك يف أرض اخلالفة العثامنية السابقة 

  ليث أشم جسور باسل بطل    عايل السنا طاهر األخالق زاكيها

ناس ويألفونه ذا مهـة صاحب خلق طيب ، سموحاً ذا مزح ومداعبة لطيفة ، يألف ال: كان رمحه الله  -:وتابع األخ أبوخالد املغريب قائًال  

كان كثـرياً مـا  -:وأضاف الزبري الرتيك قائًال .. كانت االبتسامة ال تفارق ثغره صاحب مرح -:عالية ، وأضاف أبوعامر السوداين قائًال 

  ... "يغبط الشهداء عىل اصطفائهم 

وفيام كان مع املرابطني مرابطاً مرض مرضاً  ويف إحدى املرات.. شارك عاشق الوغى فرسان احلرب جهادهم ، وتنقل من جبهة إىل أُخرى 

كام حدثين بـذلك " نحن ضعفاء ولكن الله يعيننا "  -:شديداً ، ومل مينعه ذاك املرض من مشاركة أبناء التوحيد غدوهتم ، ولطاملا ردد قائالً 

  ..أبو الرباء الرشقي 

ومل ميـض كثـري وقـت .. وأقعده عن منازلة علـوج الصـليب ولّت األيام مرسعة ووقع شهيدنا فريسة مرض الّصفار الذي شل حركته ، 

  .. حتى مّن الله عليه بالشفاء وهّب من خمدره ، والتحق مبعاقل غرباء آخر الزمان يشاركهم غدواهتم ورواحاهتم 

  تريق سيوفه مهج األعادي     وكل دم أراقته ُجبار

" احلـور العـني يف املنـام " فقد رأى قبل مقتله بأسبوعني .. ت الرحيل وبعد عدة أسابيع قضاها بني الليوث بدأت تلوح يف األفق عالما

ومن تلك الرؤيا خيم الصـمت عـىل حيـاة ذاك الصـنديد .. كام حدثين بعض إخوانه نقًال عن أيب حممد الفلسطيين الذي أخربه هبا الزبري 

ة التي تـم حتديـدها مسـبقاً لتكـون كمينـاً لقوافـل الصـليب حترك الركب املبارك قاصداً تلك البقع..  وبدأ العد التنازيل لكمني اخللود 

، وما أن حّط الفرسان رحاهلم وأخذ كل فارس موضعه وخيم الليل عىل تلك البقعة ، حتى أقبل عبد السالم ، وراح يـودعهم .. األمرييك 

ل صالة الفجر ، وما هي سـوى دقـائق عـىل صىل رهبان اللي.. ويلقي عليهم نظرات الوداع األخري عىل غري العادة يف مثل هذه األماكن 

وهنا ظن أبناء التوحيد الكامنني أن الغنيمة قد أقبلت ، ورسعـان مـا .. تلك الصالة حتى أقبلت تلك احلافلة تشق صمت الفجر الوادع 

رصاصـات زغرد الرصاص وكرس حاجز الصمت ، وانربى عاشق احلور يـداعب القـادمني بسـالحه ، وهنـاك بـني تلـك العـوايل أقبلـت 

، وصلت مبتغاها عبد السالم وأُصيب يف مقتٍل وكرب تكبرية الوداع األخري وأسلم الروح إىل بارئه، ....الشهادة تبحث عن طالبها وأخرياً 

  وأقبلت احلور التي رآها يف املنام متسح الغبار عن وجنتيه الطاهرتني وترحل به بعيداً يف اآلفاق إن شاء الله 

  مكرماً    متت وتقاس الذل غري مكرمإال متت حتت السيوف 
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  عاشق التدريب

  عبدالعزيز األوزبيك

لطاملا متعر وجهك يا عبدالعزيز بعجاج ميادين مصانع الرجال، ولطاملا ردد لسانك وأنت تتجرع غصص االستعداد ومرارة اإلعداد قوله 

وال يسعين سوى أن أردد يف وداعك وقد  )..ف ويف كل خري املؤمن القوي خري وأحب إىل الله من املؤمن الضعي (عليه الصالة والسالم 

  ..فارقتنا 

  سبحان خالق نفيس كيف لذهتا   فيام النفوس تراه غاية األمل

، وفـوق ربوعهـا منـا وحبـا، ويف مدارسـها  1974عبدالعزيز املصطفى واسمه أميدأستا ، ولد يف خيوه التابعة ملقاطعة خـوارزم يف عـام 

شـعوب   اإلحلاد عـىل  من معينها العفن، وبعد عقود عجاف من تسلط عصب امللحدة هنل ما هنل

تركستان املسـلمة أذن العـيل القـدير بـزوال ُملـك ذاك الشـيطان األكـرب الـذي ُعـرف باالحتـاد 

وغدت تلك األسـطورة العفنـة حكايـات منتنـة حتفـظ آثارهـا البائـدة يف متـاحف ... السوفيايت 

  ...موسكو اإلحلاد واخلنا 

اهنيار مملكة الشيطان تنسم أبناء التوحيـد فـوق رىب أوزبكسـتان عبـري اإلسـالم وأريـج  ومع 

وبدأت روح اجلهاد تدب من جديد يف أوصال اجلسد املنهك بأمراض الشيوعية الغابرة ... اإلميان 

  . ، ورسعان ما تعالت األصوات الربانية من حناجر الدعاة املخلصني 

ارد التائه الطريق املوصل إىل مرضات الله ، وبعد أن طرق النداء الرباين آذان شهيدنا اعتملت األشواق ، عرف الشباب الش...وأخرياً  

يف جوانحه وأخذ احلنني ألجماد السابقني منه كل مأخذ، وراح ينتظر تلك اللحظات التي حيطم فيها قيود الذلة واملهانـة وينفـر مهـاجراً 

  ...إىل ربه 

  إال وضيع يف الورى وحقري    أما احلياة فليس يرىض ذهلا

وبني الرجاء واألمل أمىض الغريب أيامه التي مل تطل ، فقد أذن العزيز اجلبار له باهلجرة إىل عـوايل طاجيكسـتان ، ملتحقـاً بالسـابقني 

  ... إىل تلك امليادين 

املـؤمن القـوي  (قوله عليه الصـالة والسـالم  وهناك يف معسكرات اجلامعة األوزبكية أعّد واستعّد استعداداً قلام حيوزه غريه، متمثالً 

، وما أن أكمل إعداده العسكري الشاق حتى ميم وجهـه شـطر ميـادين النـزال  )خري وأحب إىل الله من املؤمن الضعيف ويف كل خري 

  ... وساح املنايا أفغانستان 
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كون من تلك العصبة التـي آلـت عـىل نفسـها غـزو وأمام شجاعته وإقدامه انتدبه األمري لي.. ترصمت األيام مرسعة عىل عبدالعزيز 

وبعد معارك طاحنة قّل نظريها يف باتكينت ، أقفل الليث مظفـراً حتفـه عنايـة الـرمحن إىل ... قرغيزستان وفتح ممٍر آمٍن إىل أوزبكستان 

  ..مهوى فؤاده أفغانستان 

  ... ان غربتهم وجهادهم وحول ثغور أفغانستان الشاملية صال شهيدنا وجال ، وشارك غرباء آخر الزم

  .. وفيام أمواج اجلهاد تتقاذفه مينة ويرسة ، كان صّناع املجد عىل موعد مع دّك شوامخ الصليب وإحالتها إىل أكوام من الركام والرغام 

النرص تلوح يف ومع إطاللة سنا ذاك الفتح املبني ارتسمت البسمة عىل حميا أيتام فلسطني وعمت الفرحة ديار املسلمني ، وبدت بوارق 

  ...األفق املبني ، وعادت راية اإلسالم ختفق مبرشًة بعهد جديد 

  قصم اإلله ظهورهم بحسامه       وأذاقهم بالقهر موتاً أمحرا

  إىل جحيم عجلت أرواحهم      فكأمنا كانوا به ومهاً جرى

وراح جيمع اجلموع وحيزب األحزاب ويعـد العـدة  وأمام تلك البهجة التي غمرت أبناء التوحيد كرش التثليث الصليبي عن ناب رشه،

  " ...أفغانستان " لغزو دار اإلسالم 

وبعد مثانية وعرشين يوماً من اجلمع الغاشم ، دقت طبول احلرب وتصافحت الصفاح ورشعت األسنة والتحمت الصفوف، وأبىل الغرباء 

اد عشاق احلور مبهجهم ، وبعد ان عملت اخليانة عملها ، سقطت كابل املهاجرون من عرب وترك بالًء قلام جيود الزمان مبثله ، وبعد أن ج

  و.. بأيدي زمر الردة وأحالف الباطل 

  وقامت دعوت الطاغوت جهرا    وهدمت املساجد واملآذن

  .. انحاز عبدالعزيز مع رفقاء دربه إىل شواهق شاهي كوت ليسطر هناك بدماه سنا جمده 

شجاعاً مقداماً ال خيىش الردى ، مصارعاً حمرتفـاً ، متواضـعاً : " كام ذكر األخ عبدالله هبلوان األوزبيككان رمحه الله  -:صفاته وأخالقه 

لله ذا بنية قوية، وغالباً ما كان حيمل حاجيات إخوانه، قليل الكالم كثري الصمت، صاحب خلق حسن ، مولعـاً بالتـدريب العسـكري 

"..  

إال أن  عبد العزيز ومجاعته األوزبكية رفضـوا مغـادرة شـوامخ شـاهي ... ملعني وندرة النصري وعىل الرغم من قّر الشتاء القارس وقلة ا

كوت الوعرة ، وأّرصت عصائب املهاجرين يؤازرهم األسد اهلامم سيف الرمحن منصور األفغاين عىل البقاء حتى حيكم اللـه يف أمـر هـذه 

  .. العصب 

وعىل إثر هذه ... مع الصليب بوجود تلك الثلل الربانية متحصنة يف روايس شاهي كوت وهناك يف كابل احلزينة ترامت األخبار إىل مسا

األنباء حتركت جحافل الروم، يشّد من أزرها مجوٌع من عّباد الدينار والدرهم ، وقصدت تلك الشواهق األبية ، وبني تلك الروايس عزف 

  ...املاجدة معاين العزة والشموخ، وجلد املؤمنني وصرباملوحدين وغدا يروي ألمة التوحيد .. حلن املوت أحلانه وتصافح الرصاص 

  هم املالئك إال أهنم برش                عىل الورى خلفاء للهدى نصبوا
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  أبناء جمد كرام قبل ما فطموا         عن الرضاع ألخالف الندى حلبوا

  بواقوٌم إذا ذكر الرمحن من وجٍل        النوا وإن شهدوا يوم الوغى صعُ 

  غّر الوجوه مصاليت إذا نزلوا          عن الرسوج حماريب التقى ركبوا

  ال يسكن احلق غال حيث ما سكنوا     وليس يذهب إال حيث ما ذهبوا

  

ويف خضم تلك امللحمة اخلالدة أنشبت املنية أظفارها ، وراحت تبحث عن عاشقها الذي طاملا بحث عنها يف مثل تلك املـواطن الكرميـة 

يشهدها مالك السامء ، وبني الروايس نعت اجلبال أخاها ومىض عاشق التدريب إىل ربه مرفـوع الـرأس وقـد زيـن صـدره وسـام التي 

  ....الشهادة الرباين 
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  بنغازي جتود بأول شهدائها

  عبد الرمحن األسود الليبي

اجري الظالم ، فهذه الدماء الزكية التي سفكها شـيطان ليبيـا الطاغيـة لقد أىب الله إال أن تكون دماء الشهداء منارات هيتدى هبا يف دي

  ... ظلًام وزوراً أنبتت تلك الشموع التي ذوت عىل نفسها لتنري دروب الالحقني هبذا الطريق " القذايف " اخلائن 

 وجهـه تائهـاً تتقاذفـه أمـواج الشـقاء ، وكبقية الكثري مـن أقرانـه هـام عـىل..عبدالرمحن األسود ولد يف بنغازي ، وفوق ثراها منا ودرج 

  ..والضياع مينة ويرسة 

ومع اشتعال جذوة اجلهاد وتوهج سناه فوق نجود ليبيا وشيوع الفكـر اجلهـادي السـلفي ، والـدماء التـي روت جـذوره األُوىل ، تـأثر  

لك ذاك املسلك الذي سار عليـه األولـون ، وعزم عىل ان يس.. شهيدنا بذاك املنهج الرباين وبتلك التضحيات التي قدمها اجليل األول 

  ..فرتك ما كان عليه من جاهلية وشقاء وأقبل عىل الله بثوب زينته التوبة ، وعطرته اإلنابة واالستقامة 

وأمام ظلم الطاغوت وجتربه مل جيد عبدالرمحن سوى اهلجرة ، فنفسه األبية عافت احلياة حتت ظل طاغية جمرم يسوق الناس بعصاه كـام  

  ...      ساق األنعام ت

  واحلر ال يرىض اهلوان صاحبا      وليس دار الذل مسكن الفتى 

،  1991حزم ابن بنغازي حقائبه ومىض مودعاً األهل والعشرية ، وبعد طول سفر حّط رحله فوق ذرى أفغانستان ، وكـان ذلـك يف عـام 

  .. ويف معسكر الفاروق بدأ إعداده فأعّد واستعّد 

اك اإلعداد حتى مىض يبحث عن مواطن تزكية علمه ، ووجد بغيته يف جالل آباد وخطوطها القتالية حيث الكرام هنـاك وما أن أكمل ذ

  ... يعدون العدة لالنقضاض عىل معاقل الشيوعيني 

  مطاعني يف اهليجا مكاشيف للدجى      بىن هلم آباؤهم وبىن اجلد

  ...ودق آخر مسامر يف نعش الشيوعية امللحدة .. املدن األفغانية  سقطت جالل آباد بأيدي أبناء التوحيد وتبعتها بقيت

وما أن سقطت العاصمة كابل حتى أنشبت احلرب أظفارها بني األُخوة الفرقاء الطامعني بعرش كابل ، وهنـا نـأى شـهيدنا بنفسـه عـن  

  ... تلك احلرب ورسعان ما غادر أفغانستان قاصداً مسقط رأسه ليبيا 

وأقفـل عائـداً .. اقرتن شهيدنا بسيدة ليبية رسعان ما فارقها مفضًال اهلجرة واجلهاد عىل العيش الوادع اهلانئ الرتيب  وهناك يف بنغازي

  ... إىل موطن القتل والقتال واجلهاد واالستشهاد 

فـدبت الغـرية يف عروقـه . ..وبني روايب  خراسان ترامى إىل مسامعه خرب املذابح الرصبية ألبناء املسلمني فوق ثرى البوسنة واهلرسك 

... وتأججت النريان يف جوانحه ، وراح يعمل جاهداً عىل إطفاء تلك النار التي تأججـت يف صـدره ، إال أنـه مل يوفـق يف مـا عـزم عليـه 
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ما هـّب مـن وتفطن عبد الرمحن لبالد احلرمني التي دنس ثراها الطاهر أرذل خلق الله عبدة الصلبان وإخوان القردة واخلنازير ، ورسعان 

  .. مضجعه ، وميم وجهه شطر األرض املقدسة لعل الله يفتح عليه يف تلك البقاع الطاهرة 

  له مهة علياء ليس هلا مدى     وعزم لدى اجلّيل أحُد من النصل

ت ظل رشيعة الـرمحن وحت... وبني مرابع اخلري صال وجال ، وأىب الله له إال أن يعود إىل أفغانستان بعد أن برز وعال نجم حركة طالبان 

.. لإلغـارة عـىل معاقـل الـردة والنفـاق  ملسو هيلع هللا ىلصراح وغدا ، ويف يوم من أيام كابل املشهودة وهناك يف خنادق القتال وقد استعد ليوث حممد 

  .. حتت ظل تلك األجواء املفعمة باإلميان واألخوة يف الله كان رشف اللقاء األول هبذا الفارس املقدام عبدالرمحن 

  فارق السيف غمده     وعاينته مل تدر أهيام النصل مهام إذا ما

و يف قندهار العز التأم الشمل ثانية بعد مداعبـة لطيفـة .. وتعلقت القلوب ببعضها ، وافرتقنا عىل أمل اللقاء الذي طال وجتاوز السنة 

مني لقي احبابه "  -:وإذا به يطل علينا قائًال منه ، فبينام كنت غارقاً يف احلديث مع األسد املكبل بحبال الصليب أيب زبيدة الفلسطيين، 

  ..وكان اللقاء الذي طال انتظاره " أنتم دامئاً يف القلب " وارتسمت البسمة عىل وجهي وأجبته خجًال " نيس اصحابه 

ليفـاً ال مُيـل مـن صاحب مغـامرات ، وذا نشـاط ومهـة ، أ: كان رمحه الله كام حدثين بذلك الشيخ أبو الليث الليبي  -:صفاته وأخالقه  

  .. "تواٌق خلدمة دين الله .. كثري اخلدمة إلخوانه ، ذا محاس عجيب ال تشك أن احلامس عضٌو  من جسده .. اجللوس معه 

ترصمت األيام مرسعة بعد ذاك اللقاء ، وبدأت تلوح يف األفق عالمات إزالة العار الذي أسدل أثوابه عىل جسد أُمة اإلسالم ردحاً مـن  

واستيقظ املسلمون عىل فجر جديد يبرش بأمل قـادم .. واقرتب املوعد املبارك ودكت رصوح هبل العرص يف منهاتن وواشنطن .. الزمان 

  ..     ال حمالة 

  السيف أصدق أنباء من الكتب         يف حده احلد بني اجلد واللعب

  فتح الفتوح تعاىل أن حييط به       نظم من الشعر أو نرث من اخلطب

وهنا تسابق .. د تلك املاحقة تداعت أُمم الكفر وأوالد الردة عىل قصعة أفغانستان اإلسالمية ، وراحت تعد العدة لغزو دار اإلسالم وبع

  ..فرسان الوغى للذود عن محى التوحيد ، وحلق شهيدنا باملرابطني هناك فوق روايس تورا بورا 

م الصليب تنهال عىل معاقل أبناء التوحيد ، وراح الرصاص حييك قصة هذا الدين وبعد مثانية وعرشين يوماً من احلشد الظامل بدأت مح 

وبعد كثري تضحيات وطول صمود وثبات انحاز عبدالرمحن متجرعاً غصص وآالم تلك العصبة التي خلفها مرضجًة بدمائها وشاهدًة .. 

  ... عىل غربة هذا الدين وغربة أهله 

مركب عبد الرمحن شاقاً طريقه بني الشوامخ التي يتجمد فيها حتى الصـخر واحلجـر ورافقتـه  وفوق بحور من األشواك واألهوال سار

  .. معية الله يف تلك الرحلة وأخذت بيده 

  .. يوماً قضاها ، ولسان حاله يردد  15وبعد 

  يا نفس ال جتزعي من شدة عظمت     وأيقين من إله اخللق بالفرج
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  تأثريها باملال واملهج كم شدة عرضت ثم انجلت ومضت   من بعد

  .. حّط رحاله بني إخوانه غرباء آخر الزمان وكان اللقاء الذي طاملا متناه وانتظره 

ورسعان ما عكـف مـع رفيـق .. بدأ عاشق اجلهاد مشواره يف عامل املطاردات ، فاقرتن بسيدة بشتونية شاركته مسرية العرق والدموع 

وشاركه اإلرشاف عىل عائالت أبناء التوحيد ، تلك العائالت املهاجرة بدينها التي مـزق شـملها دربه األخ املفضال أسد الله اجلزائري ، 

أعوان الشيطان ، وخدم إبليس أبناء الردة والنفاق أذناب الصليب أجهزة األمن الباكستانية مبختلـف أصـنافها ومسـمياهتا مـزق اللـه 

  ... شملها وشتت مجعها 

  ..طريق ووحشة الدرب وقلة األنيس ال تثنيه الصعاب وال تفت من عضده اخلطوب واألهوال ومىض األسد املهاجر مع وعورة ال

  قدم تستقل نعل الرثيا   مذ ترقت يف ساميات املعايل

وهنا حتركـت مجـوع الـردة .. ويف ليلة من ليايل بيشاور تنامى إىل مسامع عّباد الدينار والدرهم خرب وجوده يف أحد املنازل البيشاورية 

دة تلك البقعة التي ضمت بني جنباهتا شهيدنا وحارصهتا ، وعرب مكربات الصوت وصل النداء بحتمية إلقـاء السـالح والتسـليم قاص

  ؟.. ولكن أىّن لعاشق الشهادة أن يعطي الدنية يف دينه 

  موت الفتى يف عزة خري له       من أن يبيت أسري طرف أكحل

  ..الح عزته ، ورسعان ما تصافح الرصاص كارساً صمت تلك البقعة ويف ذاك املوقف العصيب استل عبدالرمحن س

وفيام كان شهيدنا هيم بصعود أحد األسوار بعد أن أّمن انسحاب أمريه ورفيق دربه أسد الله اجلزائري الذي ُكلم بتلك املعمعة أقبلـت  

  .. رصاصات الغدر واخليانة واخرتقت جسده الطاهر 

  ... صاحبه، ومىض عبد الرمحن إىل ربه يشكو خيانة اخلائنني وجور الظاملني  وهناك نعت اهلمة أخاها والسيف

  فيا شمس املحامد غبت عنا     وخلفت البكاء لكل ناع

   

  

  

  

  

  

  

  

  



  
        

216 

 

  ومىض صاحب القرص إىل قرصه

  عبدالله الليبي

؟ وأّي مقام يا ترى ينتظرك هنـاك يف ..الرحيل ؟ وأّي كرامة تلك التي حباك الله إياها قبل ..أّي قرص ذاك الذي أُريته عياناً يا عبدالله 

؟ وهكذا يرينا الله عالمات صحة الطريق وقوامة املنهج وحسن التبعة وبرشى اللقاء وحسـن اخلامتـة حتـى ال ..ضيافة أرحم الرامحني 

 ..ننفك أو نحول عن هذا الطريق الطويل 

ومـن شـموخ راسـياهتا .. يف ليبيا ، وبني نجودها ووهادها درج ، و منـا  عبدالله الليبي واسمه سامي ولد يف مدينة نالوت معقل الربابرة

اكتسب العزة واإلباء ، فعاش صبابته وريعان شبابه حراً أبياً ، وكان من ُحسن حظه أنه مل يلتحق باملدارس احلكوميـة ، فبقيـت فطرتـه 

  .. سليمة مل تتلوث بفساد املدارس القذافية 

ويف يوم من أيامه املباركة ساق الله إليه ثلة ربانية رسعـان مـا دعتـه إىل خـري الـدنيا .. ة بشهيدنا سارت عجالت قطار الزمان مرسع

واآلخرة ، ورسعان ما استجاب القلب الشارد التائه لنداء احلق الرباين ، وأقبل من يومه عـىل اللـه ، وقـد ختلـص مـن عفـن الضـاللة ، 

  .. لشيطان وتزين بزينة اإلميان ، وألقى عن كاهله أردان ا

  أسري اخلطايا عند بابك واقف           عىل وجٍل مما به أنت عارف

  خياف ذنوباً مل خيف عنك غيبها      ويرجوك فيها فهو راٍج وخائف

  لنئ ضاق عين عفوك الواسع الذي         أُرجي إلرسايف فإين تالف

، وبعد طول بحث حتقق له ما أراد فقد ترامى إىل مسامعه  وبني أعطاف جاهلية القذايف ضاقت نفسه ، وراح يبحث عن درب اخلالص

يطلبون العلم الرشعي فشـد رحالـه وألقـى بعصـا تسـياره بـني " اليمن " وجود ثلة من إخوانه املهاجرين هناك يف بالد اإلميان واحلكمة 

   . أيدهيم 

أروقة جمالس العلم ضاقت نفسه ، وانقبض قلبـه كيـف ال وهناك يف تلك املرابع املباركة كانت الصدمة التي مل حيسب هلا حساباً ، ففي 

تلهج بذكر حماسن الطغاة ومتجيدهم وإسباغ الرشـعية عـىل حكمهـم ،  ملسو هيلع هللا ىلصوألسنة َمن يّدعون طلب العلم واالنتساب إىل ورثة حممد ! ؟

  .. حمرفني الكلم عن مواضعه 

  وادعى اهلدى يف األنام رجال       صّح يل أن هدهيم طغيان

وى شهرين عىل وجوده يف بالد اإلميان واحلكمة حتى حزم أمتعته ، ورام ببرصه إىل ميادين القتل والقتال بعـد ان سـاق اللـه ومل ميض س

  ... إليه َمن يأخذ بيده إىل ذاك العامل الذي طاملا متىن أن يراه شاخصاً حياً يف عامل األحياء 

  لفنفيس مولعة باملجد تطلبه     ومطلب املجد مقرونٌ به الت



  
        

217 

 

فأعّد واستعّد ، وهنـاك بـني ... حّط الليث اهلزبر رحاله يف معسكر اجلامعة الليبية ، وكان ذاك قبل غزوة منهاتن بحوايل شهرين ونصف 

  " ..لو أن والدي أسامين خالداً أو عبيدة مكان سامي "  -:ليوث الوغى كثرياً ما كان يتندر باسمه قائًال 

مدهشة فُعني مدرباً وغدا من أركـان املعسـكر وأبـىل بـالًء حسـناً ، وكأنـه ُخلـق للقـِض واحلديـد ال بدت نباغة  عبدالله تظهر برسعة  

  ..مل ميض عىل هجرة شهيدنا سوى عرشة أسابيع حتى دكت شوامخ الصليب يف معقل اجلاهلية يف األرض .. للقصعة والرثيد 

  ومقراً قد زلزلته صواعق      األبطال حني تصادم األبطال

  ..أقبلت أحطاب جهنم بقضها وقضيضها ، وقد جال يف رؤاها حلم القضاء عىل معاقل أبناء اإلسالم فوق ذرى خراسان وهنا  

  ...استنفر عبدالله ، وعني نائباً لعبد احلميد الذي توىل مسؤولية أحد املراكز التي آلت عىل نفسها الدفاع عن بيضة هذا الدين 

وهنا هّبت مجوع املؤمنني للذود .. لصليب ألتباعه راحت الطائرات متطر األرض بنريان صوارخيها وبعد مثانية وعرشين يوماً من حشد ا 

  .. عن ال إله إال الله بالرغم من ضيق احلال ، وأبلوا بالًء قلام جيود الزمان مبثله 

وحورص عبـد احلميـد وإخوانـه ، وراح ومىض الكثري منهم شهداء بعد أن بلغوا الرسالة بدمائهم ، وانكرس خط كابل بتآمر املتآمرين ، 

وبـاءت حماوالتـه فـك احلصـار .. عبدالله ُجيري اتصاالته معهم حماوًال أن ُيوجههم ، ولكن حيل بينه وبني أمريه الذي ُشـغف بـه حبـا 

  ... بالفشل وانحاز عبدالله وبقي عبد احلميد هناك يقارع مجوع الردة والنفاق 

ليث ، وهناك سئم احلياة ، وتعلقت روحه باملأل األعىل بعد أن فقد احبابه ، ولطاملا عمل عـىل اقتحـام انحاز عبدالله إىل خوست مع أيب ال

انحازت العصب املوحدة بعد أن ضاقت علـيهم األرض مبـا .. ساح املنايا وأبو الليث حيول بينه وبني مطلبه مصرباً إياه وشاداً من أزره 

ة الصابرة اإلعداد مللحمة شاهي كوت ، وما هي سوى أسابيع حتى عزفت احلـرب أحلاهنـا وبقي عبدالله الذي شارك تلك الثل.. رحبت 

واشتّد أوارها وابىل فرسان الوغى خري البالء ، وذاقت أحالف الصليب فيها طعـم الذلـة وكـأس اهلـوان ، وانكرسـ كربيـاؤه وغـاص يف 

  ..الوحل بعد أن كان لسان حاله يردد 

  واقف حتت أمخيص األنامواقف حتت أمخيص قدر نفيس     

  ...وبعد أن ذاق ما ذاق جلأ ورثة الروم إىل طرياهنم وأحجموا عن منازلة الفرسان ، بعد أن عاينوا جلد املوحدين وشدة شكيمة املؤمنني 

نية لإلعـداد وهنا انحاز املهاجر الغريب مع َمن تبقى من إخوانه املهاجرين املمتشقني ألسلحتهم اخلفيفة إىل مضـارب القبائـل البشـتو 

  .. لشوط ثانٍ من النزال مع علوج األمريكان 

كان رمحه الله كثري الصمت بل هو الصمت نفسه  عاشقاً للسالح خبـرياً  -:حدثين الشيخ أبوالليث الليبي عنه قائًال  -:صفاته وأخالقه 

ة واجلهاد  ويف ليلة من لياليـه املباركـة كـام أردف قـائًال مدرباً بارعاً مع حداثته باهلجر .. باستخدامه ، قليل النوم بل ال تكاد تراه نامئاً 

أبوالليث وبينام هو مستلٍق عىل رسيره وقد جافاه النوم ، وإخوانه بجواره يغطون بنوم عميق رأى أن قرصاً عظيًام بـدأ ينـزل عليـه مـن 

إنـه يف عـامل .. يف ُحلـم ولكـن دون جـدوى السامء وكلام نزل إزداد َعظمًة حتى غطى األفق ، وهنا راح عبداللـه يتحسـس نفسـه لعلـه 

وكلام كرب عـال القرصـ حتـى غـاب يف أُفـق السـامء ، .. املحسوسات واليقظة ، ومل جير عىل أودية لسانه يف تلك اللحظة سوى التكبري 
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وكانت املفاجـأة للـزبري ورسعان ما سأله مستفرساً عن كنه األمر فقّص عليه ما شاهده ، .. واستيقظ الزبري املغريب عىل تكبريات اخيه 

  .. " الذي عاد وغّط يف نومه مندهشاً متعجبا 

وبعد شهر عىل تلك الرؤية رؤية القرص العظيم املبرشة بخامتة حسنة والنعيم املقيم الذي ينتظر هناك إن شاء الله،  شّد عبدالله رحالـه 

  ... ح بال حسيب وال رقيب ، وامتطى صهوة جواده ، وميم وجهه شطر خوست حيث علوج الصليب ترسح ومتر 

  فأتتهم خوارق األرض     ما حتمل إال احلديد واألبطاال

  خافيات األلوان قد نسج    النقع عليها براقعًا وجالال

ويف ليلـة مـن ليـايل خوسـت املشـهودة .. بدأ الفارس العائد مشواره اجلديد هناك فوق ربوع خوست وشارك تلك الثلة القليلة جهادها 

واستنفر الشيطان جنده وأقبل بخيله ورجله ، ومل يكن أمام صاحب .. مسامع الطغاة خرب وجود أبناء التوحيد يف أحد املنازل ترامى إىل 

  .. املنزل إال أن يطلب من اآلساد االختفاء داخل الصناديق للحفاظ عىل حياهتم وكان اجلواب حارضاً عىل ألسنة املوحدين 

  إال وضيع يف الورى وحقريأما احلياة فليس يرىض ذهلا      

وهنا تسور اثنان من املرتدين سـور املنـزل ، وعـاجلهم األُسـود .. وقف صاحب املنزل يف وجه الطغام حماوًال احليلولة دون ولوجهم املنزل 

ال يتجاوز  بصليٍة أردهتم رصعى ، ودارت رحى احلرب مع العلوج ، وبعد ان هلك منهم َمن هلك ولوا مدبرين فتتبعهم شهيدنا مع عدد

م ثم قفلوا عائدين إىل املنزل لرتتيب أمر رحيلهم عن هذه البقعة، ولكن الصليب مل ميهلهـم  500اصابع اليدين من أبناء التوحيد حلوايل 

طويًال فقد عاد بجموعه الغاشمة وحارص املنطقة بأكملها وحال بينهم وبني االنحياز وأمام جلـد الليـوث وعـزمهم مل جيـدوا سـوى ان 

وهكذا مىض عبدالله إىل ربه ، وطار بجناحّي الشهادة والتحـق بقوافـل .. وا املنزل بحمم طائراهتم حمولني تلك البقعة إىل ركام ونار يدك

  ..           الراحلني إىل اجلنان وُحّق له أن يرسح وميرح يف قرصه الذي رأى إن شاء الله 

   اشتهت أهنا قربمىض طاهر األثواب مل تبق روضة         غداة ثوى إال

  ثوى يف الرثى من كان حييا به الرثى    ويغمر رصف الدهر نائله الدهر

  عليك سالم الله وقفاً فإنين               رأيت الكريم احلر ليس له عمر
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  عاشق العمليات االستشهادية

  أبو عبد الله الرتكستاين

وأكمل مسريته أُسود الـوغى هنـاك .. ترشف بطرقه الشهيد القائد حييى عياش لطاملا حدثتك نفسك يا شوكت بولوج ذاك الباب الذي 

وما زالت القوافل تتلو القوافل ، وعشـاق العمليـات االستشـهادية يتسـابقون لنيـل الرشـف واللحـاق بركـب .. يف منهاتن وواشنطن 

  ...السابقني 

حاراهتا منا ودرج ، ويف مدارسها الشيوعية درس ان ال إلـه واحليـاة  أبوعبد الله واسمه شوكت ولد يف العاصمة الكازاخية  أملاتا ، وبني

، وما أن أكمل دراسته حتى التحق بسلك العمل التجاري فعمل ما شاء الله له ان يعمل ، وعىل قدر من الله ساق الله إليه ثلة ..مادة 

، ..اب من أبواب اخلري والفالح ، وأُغلق باب اجلاهلية واإلحلاد موحدة من الوطن األُم تركستان ، وبني ثنايا هذا اللقاء املبارك ُفتح أول ب

وأقبل عىل الله بنفس جديدة حماوًال تعويض مـا فـات يف .. ورسعان ما هجر العائد إىل ربه كل يشء يذكره باملايض املحزن وأيام الظالم 

  ... تلك السنني التي انقضت وهو عاكف عىل هواه 

، ولسان " أفغانستان " صل إىل ميادين اهلجرة ومرابع اجلهاد حتى حزم حوائجه وميم قاصداً تلك املرابع وما أن عرف شوكت الطريق املو 

  ..حاله يردد 

  قد هجرت الفراش غري جزوع     ومن الشوك قد اختذت غذايئ

  أرقب الفجر يف الظالم وأرجو         عبقري السنا كريم الضياء

، ورسعـان مـا التحـق مبعسـكراهتا فأعـّد واسـتعّد ، وشـارك إخوانـه املهـاجرين " أفغانستان "  حّط املهاجر الغريب رحله يف قرة العني

هجرهتم ورباطهم وجهادهم يف اخلطوط القتالية األُوىل يف قطاع باجرام العسكري متمثًال قول الصـحأيب اجلليـل أيب هريـرة ريض اللـه 

   ).ليلة القدر عند احلجر األسود  ألن أُرابط ليلة يف سبيل الله أحب إيل من أن أقوم (عنه 

حليًام صابراً شجاعاً قامئـاً لليـل : "كان رمحه الله كام حدثين املسؤول العسكري جلامعته الرتكستانية أبوعبد الرمحن  -:صفاته وأخالقه 

  .." شديد الرغبة بالقيام بعملية استشهادية .. صامئاً للنوافل خادماً إلخوانه 

  قدم    كالسيف صمم والغضنفر حاالماض عىل هول الوقائع م

وبعد سنة ونصف عىل هجرته تم انتدابه للعودة إىل مسقط رأسه من أجل القيام بعمل جهادي يف تلك املرابع التي دنسها ورثة اإلحلـاد 

دعوة الطيبـة حـالوة وهناك التقى بشقيقه عبد الشهيد الذي كان غارقاً يف دنيا اجلاهلية ودعاه إىل اللـه ليـذوق بعـد تلـك الـ.. واخلنا 

  .. اإلميان وطالوة اهلجرة واجلهاد 

وبني تلك الروايب  طلب أبو عبد الله من أُمرائه أن يأذنوا له بالقيام بعملية استشهادية للقضـاء عـىل طـاغوت مـن طواغيـت اإلنـس 

  ... ولكن األقدار اإلهلية حالت بينه وبني ما يصبو إليه .. ادعى األُلوهية 
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عة وشهيدنا قابٌع يف العاصمة الكازاخية أملاتا بعيداً عن األحداث اجلسام التي شهدهتا أفغانسـتان ، فقـد سـقطت ترصمت األيام مرس 

  ..اإلمارة اإلسالمية  وسادت اجلاهلية الصليبية 

  وقامت دعوة الطاغوت جهراً     وهدمت املساجد واملآذن

  ..م صدره شوقاً إىل قراع العوادي ومعانقة الصوارم ومالعبة األسنة وبعد سنة قضاها بعيداً عن غرباء آخر الزمان اشتد شوقه وترض 

، ومل ميض كثري وقت حتى حّط الرحال بني الغرباء بـدينهم ، وكـان اللقـاء ..حزم عاشق الردى حقائبه ، وميم وجهه قاصداً ميادين اجلهاد 

  .. الذي طال انتظاره 

وقـف .. وأمام الرضبات املاحقة التي حلـت بورثـة قيرصـ .. ض وقراع الصليب بدأ شهيدنا مشواره اجلديد فشارك إخوانه رضب البي

العلوج حائرين متحريين ، وهنا أوعز الصليب ألزالمه يف اسالم آباد برضورة التحرك للقضاء عىل مجوع املوحدين ، وكان له ما أراد فقد 

باملنزل الذي يتخذه مهـاجرو آخـر الزمـان نقطـة انطـالق  حتركت مجوع الردة والنفاق ، وحتت جنح الظالم وصلت أنجورإده ، واحاطت

، وعرب مكربات الصوت وصل النداء إىل آذان ورثة األنبياء بوجوب التسـليم وإلقـاء السـالح ، وأىّن للقلـوب املوحـدة أن ..لعملياهتم  

  ... تضع الدنية يف دينها 

  وعش ملكاً أو مت فإن متت    وسيفك مشهور بسيفك تعذر

  ار ويف اإلقدام مكرمة   فمن يفر فال ينجو من القدريف اجلنب ع

وما هي سوى دقائق حتى راحت احلرب حتيك قصتها ، والرصاص يسجل أحلانه العذبة ، وعشـاق الشـهادة يتسـابقون لبـذل مهجهـم 

  ... ة أصحاب الدين وهناك نعت األشجار أبا عبد الله ، ومىض بشهادته يشكو إىل الله ظلم الظاملني وغرب.. رخيصة يف سبيل الله 

  وأنفس قد رشاها الله صادقة     أقوى من املوت والترشيد واألمل
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  شهيد دمشق

  أبو عبد الله الشامي

  ..هجر اللذائذ والغنا ومىض مهاجراً ال يلتفت اىل الوراء ،سام بروحه للعال وبحوصلة طري أخرض غرد مستبرشا 

  حوايش الطرتني برودفتًى هجر اللذات والعيش مونقا   رقيق 

وفـيام ... عبد الله الشامي واسمه زياد الشايب ، ولد يف قرية دمشقية ، وفوق ثراها املبارك منا وحبا ، ويف مدارسها تلقى علومـه األوىل 

التـي مل  فبـالرغم مـن سـين عمـره.. أحالم الصبا تداعب خميلته كانت األقدار تسوقه إىل طريق اهلداية والرشاد واجلهـاد واالستشـهاد 

  ...تتجاوز السابعة عرش إال أن مهته سمت به لتجعل منه فذاً من أفذاذ هذه األُمة املاجدة 

  فتى ال يضم القلب مهات قلبه    ولو ضمها قلٌب ملا ضمه صدر

النـزال  عرف شهيدنا الطريق احلق فلم يرتدد ، ومل يتلعثم ، ورسعان مـا حـزم حقائـب رحيلـه ، وميـم شـطر مصـانع الرجـال، وميـادين

  ... أفغانستان 

وبني سهول قندهار ألقى الفتى املهاجر عصا ترحاله ، ورسعان ما حلق مبعسكرها الفاروق فأعّد فيه واستعّد وما لبث أن ميم شطر كابل 

  ...ليكون اللقاء األول هبذا الفارس املغوار 

تحـق زيـاد باملعهـد الرشـعي ، وعـىل يـدي الشـيخ عيىسـ وحتى يكون زياد عىل بصرية من أمر دينه عاملاً بعقيدة التوحيد اخلالص ال

بدأ بالنهل من املعني الصايف والتملؤ من املورد الفياض ، أتم عبد الله دورته، ورسعان ما التحق بقندهار ثانية  –حفظه الله  –املرصي 

سـكرية ، ورسعـان مـا تعمقـت أوارص وهناك حتت سقف واحد مجعنا حـب العلـوم الع.. إلمتام ما بدأه من النهل من العلوم العسكرية 

  ...    األُخوة الصادقة بيننا وازداد رباطها إحكاما 

.. صبوراً عىل إخوانه ذا خلق رفيع وأدب جّم ومزح بريء وقلب أبيض ال حيمل حقداً وال يقل غبنـاً : " كان رمحه الله  -:صفاته وأخالقه 

بعد أن مّن الله عّيل بالزواج جاءين عبد الله، ووهبين كل مـا ميلـك :" كرمه بقوله  ذا يٍد معطاءة ، وقد حدثين األخ ياسني السوري واصفاً

  .." من مال ألستعني به عىل مصاريف زواجي 

أهنى الليث اهلزبر إعداده اخلاص ، وما لبث أن عاد إىل كابل ، ومل ميض كثري وقت عىل عودته حتى استيقظ العـامل عـىل صـيحات اللـه 

مكان راسمة معامل عزة املسلمني ومنعة املوحدين ، وقد ارتطمت طائرات صقور التوحيد مبعامل الكفـر واإلحلـاد  اكرب وهي تدوي يف كل

  ... هناك يف مملكة الرش أمريكا الصنم ، وأحالت تلك النواطح إىل ركام فوق ركام ، وانتهت أُسطورة اململكة التي ال تقهر 

  لروم فيها هشامئاأَدْرَت رحاها دورة عربية     وتركت عظام ا
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بضع أسابيع انقضت وإذ بصواريخ الصليب تـدك معاقـل التوحيـد، آذنـت بـانطالق رشارة احلـرب الصـليبية األخـرية عـىل املرشـق 

وهنا انربى ليوث اإلسالم يذودون بصوارمهم عن حومة الدين، مسرتخصني أرواحهم ومهجهم يف سبيل رهبم ، وبعد طول .. اإلسالمي 

  ...وبعد أن تآمر املتآمرون، وتاجر بدماء املسلمني من تاجر سقطت كابل بأيدي أحالف الردة  شالل دماء تدفق ،

  زحف العلوج بخيلهم وبرجلهم     وتبوأوا منها أعز مقاعد

ومل جيد شهيدنا املتواجد يف خوست بعد سقوطها سوى الرحيـل إىل عـوايل شـاهي كـوت ، وهنـاك وبـني تلـك اخلنـادق التـي أُعـدت  

له مع إخوانه دّوى انفجار هائل محل بني ثناياه روح الليث أيب عبد اللـه الشـامي الفتـى املهـاجر،  الـذي رسعـان مـا ُزّف إىل الستقبا

  ....ويف الطريق الطويل ألقيت عليه نظرات الوداع األخري ، ولسان احلال يردد .. احلوراء التي طاملا سمع عن حسنها إن شاء الله 

  ثاوياً            ومتكئاً فيها عىل رفرف خرضقىض نحبه يف جنة اخللد 

  قىض نحبه يف عبقري من الرضا      مسجى مدفونًا ببحبوحة من البرش
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  املؤذن

  عبدالله املؤذن األوزبيك

للحـن العـذب الـذي وهكذا توارى صاحب الصوت الندي ، وحلق عالياً يف سامء تكبرياته ، ومل يعد مبستطاع أبناء التوحيد سامع ذاك ا

،  1976عبدالله املؤذن واسمه إكرام جان ولد يف خيـوه خـوارزم يف عـام .. طاملا أطرب آذان سامعيه وأيقظهم من سباهتم مذكراً ومنذرا 

  ... ويف مدارسها الشيوعية لُّقَن أن ال إله واحلياة مادة.. وفوق ثراها منا وحبا 

ووجـد بغيتـه يف إحـدى  وما أن شّب حتـى التحـق بسـلك العمـل الـدنيوي

  ...مطاعم طشقند 

وهناك بني مراتع الصبا طشـقند اقـرتن عبداللـه بسـيدة اوزبكيـة شـاركته 

وبعد عهود من اإلحلاد اندحرت الشيوعية وانقربت وبـال ... املسرية الطويلة 

ورسعان ما غمـر طوفـان اجلهـاد .... بعث فوق روايب  أوزبكستان اخلرضاء 

عطشة إلرواء عروقها من ينابيع اخلري التـي غمـرت تلك األرض القاحلة املت

وتنسم الليث عبري اإلميان بعد تلـك السـنني ... شهيدنا بوابل عطائه الفياض 

العجاف ، وراح ينتظر اليوم الذي حيطم فيه أغـالل الـدنيا ويفـر بدينـه إىل 

  ...مواطن اإلباء والشموخ 

ينفر مع زوجـه وحيـّط رحالـه بـني روايب  طاجيكسـتان التـي وجـد فيهـا روحـه  وبعد طول انتظار أذن العيل القدير هلذا الغريب أن 

  ...الشاردة 

وما أن أتم إعداده حتـى حـزم حقائبـه وميـم وجهـه شـطر .. بدأ شهيدنا مشواره اجلديد فأعّد واستعّد يف معسكرات اجلامعة األوزبكية 

  "..أفغانستان " مهوى أفئدة املجاهدين يف زمن الذلة واإلستعباد 

  أحبك يا شمس الزمان وبدره     وإن المين فيك السها والفراقد

وحظيـت خطـوط الشـامل األفغـاين بجـّل ... وبني روايب  اخلري أفغانستان بدأ عبدالله مشواره فشارك أبناء الوغى جهادهم وربـاطهم 

وتردد صـداه فـأيقظ العيـون النامئـة .. ذا حلنه جهاده ، ولطاملا أطرب الليوث املرابطة يف عرينها بصوته العذب الذي مأل أفق السامء بش

  ...وأعاد الروح إىل القلوب الشاردة 

مولعاً باآلذان شغوفاً بخدمـة إخوانـه ... ذا صوت ندي عذب مجيل : " كان رمحه الله كام وصفه األخ عبدالله هبلوان  -:صفاته وأخالقه 

شديد احلرص عىل األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر ، كثـري : كان رمحه الله  -:وتابع األخ أبوحييى األوزبيك قائًال ... حمسناً لرفقائه 

  .."النصح إلخوانه 
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وفيام شهيدنا منشغٌال بتكاليف اجلهاد وأعباء اهلجرة ، كان التسعة عرش فارساً عىل موعد مع متريغ أنف هبل العرص بالرتاب ، وحتطيم 

  ... تقهر رساباً يف رساب هيبة ذاك الصنم املتهاوي وغدت اسطورته التي ال

  فام قاتلت عنه املنايا جنوده   وال دافعت أمالكه وذخائره

وأقبل بجموعه الغاشمة عازماً أمره عىل غزو دار املوحـدين ... وعىل إثر ذاك الفتح املبني رشع الصليب بحشد أتباعه وجتييش اجليوش 

ء متطر األرض بوابل شهبها ، وامتطى الفارس املغـوار صـهوة جـواده ، وما هي سوى أسابيع حتى نشبت احلرب أظفارها وأخذت السام 

وبعد أن أبىل الغرباء بالًء قّل نظريه ، وبعدت عىل األقالم وصف حقيقتـه ، وعـن ... واستل سيفه وراح يذود عن بقعة اإلسالم الطاهرة 

  ...ب األذهان إدراك رسه سقطت كابل بأيدي أهل الردة وغدت مرتعاً خصباً لعلوج الصلي

  عال عىل أعىل منابرها الصليب      وقام باألمر من حيويه زنار

وانحاز شهيدنا وقد حفه األىس مع الثلة املتبقية إىل عوايل شاهي كوت ، وقرر عاشق الشهادة أن جيود بروحـه وروح زوجـه ويرجعـا  

  ...سويًة إىل كابل لزلزلة األرض من حتت أقدام الغزاة 

... ياة الرسمدية باملتفجرات تقرر إلغاء العملية وذلك ملصلحة قدرها األمـري العـام أمـري اجلامعـة األوزبكيـة وبعد أن ُجهزت حافلة احل

وبني روايس شاهي كوت أعّد عبدالله برفقة غرباء آخر الزمان العدة لصولٍة جديدة مع علوج الصليب بـالرغم مـن قلـة الـزاد ووعـورة 

  ،...الدرب وشدة القّر ولكن 

  الفتى خوض املنايا      فأهون ما مير به الوحولإذا اعتاد 

وما أن أكمل فرسان املنايا إعدادهم حتى عزفت احلرب أحلاهنا العذبة وتصافحت السيوف وذاق الصـليب كـأس احلنظـل الـذي طاملـا 

  ... جّرعه ألبناء اإلسالم ، ودارت عليه دائرة أبناء التوحيد 

رش أقبلت شظايا الشهادة التي محلت بني طياهتـا روح األسـد اهلـامم ولتميضـ هبـا إىل بارئهـا ، وفيام عبدالله يقارع أعتى قوة عرفها الب

  ...وهناك بني الصخور بقي اجلدث شاهداً عىل غربة هذا الدين 

  وخاض بحر احلرب وهو مزبد    حتى نعاه للمعايل من نعى
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  ومىض صاحب الكرم واجلود

  عبد الله حيدره

﴿ ِإنَّ اللّـَه .. جيودون بأرواحهم وأمواهلم رغبًة فيام عند الله، مطبقني آيات الذكر احلكيم واقعاً عملياً يف دنيـا البرشـ  قليٌل أُولئك الذين

ـْوَراِة َواِإلنِجيـِل  َوُيْقَتلُـو اْشَرتَى ِمَن الُْمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهم ِبأَنَّ لَُهُم اجلَنََّة ُيَقاتِلُونَ ِيف َسِبيِل اللِّه َفَيْقُتلُونَ نَ َوْعـداً َعلَْيـِه َحّقـاً ِيف التَّ

واْ ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلـَك ُهـَو الَْفـوْ  ومـن تلـك القلـة )  111: التوبـة (ُز الَْعِظـيُم ﴾ َوالُْقْرآنِ َوَمْن َأْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن اللِّه َفاْسَتْبِرشُ

  ..شهيدنا عبد الرمحن احلسينان 

وكبقيـة ... عبد الله حيدره واسمه عبد الرمحن احلسينان، ولد يف الرياض ، وفوق ربوعها منا وحبا ، ويف مدارسها تلقى العلوم الدنيويـة 

ومل يكن ُيدرك أنه هبـذا العمـل ُيثبـت أوتـاد عـرش .. الكثري من أبناء جيله التحق بصفوف القوات املسلحة ، وعمل يف القسم اإلداري 

القصـص (﴿ ِإنَّ ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُمهَا َكاُنوا َخاِطئنَِي ﴾ ... ت اجلاثم عىل صدر أبناء التوحيد هناك فوق ثرى احلرمني الطاهر الطاغو 

 :8 (  

  وهل أفسد الدين إال امللوك    وأحبار سوء ورهباهنا

راحت األيام مرسعة ، وراح شهيدنا يبحث السكن الروحـي، ورسعـان 

  .. الله واقرتن بسيدة ملتزمة من عائلة كرمية  ما يرس

ِة أشهر حتى أطل ذاك الفجر الـذي محـل  ومل ميض عىل زواجه سوى ِعدَّ

فقـد دُكـت .. بني صفحاته أنواراً ساطعة ، وجمداً تليداً وفخراً ال يضـام 

، وغدت تلك الرموز " أمريكا " أبراج الصليب يف قلب اجلاهلية النتنة املسامة 

  .. وُحّق لكل موحد ان يرفع رأسه عالياً بعد تلك الغزوة .. د عني أثراً بع

  والله أكرمنا وأظهر ديننا           وأعزنا بعبادة الرمحن

  والله أهلكهم وفرق مجعهم      وأذهلم بعبادة الشيطان

لصليب جيمعون حشـودهم ، وحيزبـون وأعقب ذاك الفتح املبني غيظ نال قلب كل عابد وثن ، وأدمى عني كل مرتد أثيم ، وهنا أرباب ا

املـرابطني عـىل اللظـى  ملسو هيلع هللا ىلصوقابل ذلك احلشد دعوات علامء التوحيد بوجوب نرصة أتباع حممـد .. أحزاهبم لغزو دار اإلسالم أفغانستان 

اِهُدواْ ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسـُكْم ِيف فاستجاب للنداء الرباين َمن استجاب ﴿ اْنِفُرواْ ِخَفافاً َوِثَقاًال َوجَ .. هناك حول ثغور خراسان العز والفخار 

ومن بني تلك الوجوه النافرة كان عبد اللـه حيـدرة الـذي حـزم حقائبـه ، > ) 41: التوبة (َسِبيِل اللِّه َذِلُكْم َخْريٌ لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعلَُمونَ ﴾ 

   ..وودع األهل والزوج والعشرية راجياً لقاءهم يف مستقر الرمحة الربانية 

  ... حّط ابن نجد رحله يف كابل ، ورسعان ما التحق مبعسكر التدريب ، فأعّد ما يلزمه ملقارعة الصليب ، ولسان حاله يردد 
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  غري أن الفتى يالقي املنايا      كاحلات وال يالقي اهلوانا

  .. كابل وُسلِّمت مفاتيحها وبعد شالالت دماء زكية أُريقت ، وتضحيات جسام ُبذلت ، وخيانة جبانة أنشبت أظفارها سقطت 

  .. وانحاز املهاجر الغريب مع بقية العصب املهاجرة إىل خوست ، ومنها تابع مشوار سفر الطويل ، وحّط رحاله بني املضارب البشتونية 

اً الطريـق ورسعـان مـا صـعد احلافلـة ، ومىضـ شـاق.. وما أن وصل تلك املرابع الطيبة حتى راح ُيعد لرحلة العودة إىل مسقط الرأس 

ال رجعة إىل مواطن تظللهـا أحكـام "  وما هي سوى بضعة كيلومرتات قطعها حتى أوقف السيارة وأعلنها مدوية .. بصحبة العائدين 

  ... وأقفل عائداً إىل عرين األُسود باحثاً عن الشهادة التي طاملا متناها " ... اجلاهلية ويسودها خدم الصليب 

  رأيت العيش يف إَرِب النفوس    ومويت يف الوغى عييش ألين  

بدأ عبد الله مشواره اجلديد باستكامل علومه العسكرية ، وبعد ان استكمل إعداده العسكري ، وبسبب تفوقـه وبراعتـه تـم تعيينـه 

ن معاقل الليوث وراح ُيزيك علمه متنقًال من معقل إىل آخر وهناك يف معقل م.. مدرباً ألُسود الرشى القادمني للذود عن محى الله أكرب 

  ... املهاجرة كان رشف اللقاء األول هبذه الُسمرة التي متثل غربة هذا الدين 

صاحب صرب عجيب خادماً إلخوانه عظيم العطاء والكـرم : " كان رمحه الله كام حدثين بذلك األخ أبو الرباء الرشقي  -:صفاته وأخالقه 

وأضـاف يف يـوم مـن أيـام هـذا .. للمواعظ اإلميانية ، راغباً يف الشـهادة ، سـليم الصـدر  حمباً لرعاية إخوانه املرىض  ، وحمباً.. والسخاء 

اشـِرت بـه " الفارس املعطاء جاءه مبلغ من املال وقدره مثانون ألف روبية ، وكنت مسؤوًال يف ذاك الوقت فأعطاين املبلغ بأكمله وقـال يل 

ى جاءه مبلغ آخر وأعطاه يل وقال ما قـال يل يف املـرة السـابقة وكـان يف يـده وتابع وما هي سوى بضعة أسابيع حت" سالحاً للمجاهدين 

GBS   هذا وقف يف سبيل الله " فأعطاه يل وقال "  

  عال فام يستقر املال يف يده     وكيف مُتسك ماء قنة اجلبل

ورثة الروم فوق تلك الروايب  املعطـاءة  ومع تفجر ينابيع اجلهاد فوق ثرى احلرمني راود شهيدنا طيف العودة إىل مسقط الرأس ملقارعة

، وراح ُيعد العدة هلذا األمر اجللل ، وهنا انتدبه األمري للتوجـه إىل جبهـة جومـل حيـث علـوج الصـليب ..  ملسو هيلع هللا ىلصودحرهم من جزيرة حممد 

  ....ترسح ومترح دون رقيب وال حسيب 

  وجدير إذا الليوث توارت        أن ييل ساحها مجوع الثعالب

ويف تلك الربوع بدأ مشواره مبعية أحبابه ، وراحوا يعـدون العـدة .. الله سار الركب الطيب وميم وجهه شطر مصريه املحمود  وعىل بركة

وما هي سوى بضعة أسابيع عىل وجودهم حتى ترامى إىل مسامعهم خرب قـدوم إحـدى .. للقضاء عىل قوافل الصليب السارحة املارحة 

ومـع .. الرسعة أعّد عشاق الشهادة أنفسهم وانطلقوا عىل بركة اللـه ، ويف املكـان املخصـص كمنـوا وهنا وعىل وجه .. قوافل الصليب 

بزوغ الفجر أقبلت الغنيمة املنتظرة ، وما أن وطأت أقدامها منطقة التقتيل حتى بدأت نريان املؤمنني حتـرق األرض مـن حتـت أرجـل 

شـئت لتكـون حطـب جهـنم واعـرتف الصـليب هبـالك اثنـني مـن اسـتخباراته ُعّباد األوثان ، وهلك العديد من تلك الوجـوه التـي أُن

العسكرية، ويف خضم تلك الواقعة املشهودة التفت بعض سيارات التثليث وغدراً مزقـت أظهـر املوحـدين برصـاص غـدرها، وترجـل 
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آلل احلسـينان أن يبكـوا عميـد  وُحـّق .. فارس الرياض عن فرس جمده وأقبلت حوريتا السامء متسحان الرتاب عن حمياه إن شـاء اللـه 

  .. دوحتهم الباسقة 

  قد كنت غيثاً وليثاً للعفاة      وللعداة فاليوم غاب البأس والكرم
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  الطائر املهاجر

  أبوعبد الله الصومايل

لعقود السوداء من حكم الشـيوعية رغم تلك ا.. بالرغم من الشيوعية الضاربة األطناب التي كبلت املسلمني هناك يف أرض الصومال 

إال أن بذرة اخلري املتأصلة يف هذا الشعب املسلم ما زالت ُتثمر لنا الكثري من الثامر الطيبة التي تربت عىل كتاب الله وهنلت .. البائدة 

  ..  ملسو هيلع هللا ىلصمن معني احلبيب املصطفى 

وما أن أكمـل الثانويـة العامـة ...صبحه ، ويف مدارسها درس أبوعبد الله الصومايل ولد يف الصومال ، وفوق ربوعها تف ، وتقت أمام 

لم الـوظيفي مدرسـاً يف  حتى التحق بإحدى الكليات إلكامل مشوار دراسته ، خترج شهيدنا من تلك الكلية ، ورسعان ما التحق بالسُّ

ه ، وغـدا مـن املحرتفـني فيهـا يف مسـقط ومل مينعه ذلك من ممارسة هوايته الرياضية التي ارتقى هبا ، وذاع صـيت.. املدارس احلكومية 

ومـع ..  ومع تأجج  نـار اجلهـاد واشـتعال جـذوهتا فـوق ذرى خراسـان .. رأسه 

الصيحات التي انطلقت  من حنجرة جمدد فريضة اجلهاد الغائبة الشـيخ الشـهيد 

وصل النداء وطرق مسامع  أيب عبد الله الـذي مـّن اللـه عليـه .. عبد الله عزام 

  .. شاد يف سن اخلامسة والعرشين باهلداية والر 

ورسعان ما حزم حقائبه ، وأقبل للذود عن محى املسلمني نائياً بنفسه عـن زخـرف 

  .. الدنيا وزينتها ، ولسان حاله يردد 

  وما العيش إال مدة وسوف تنقيض      وما املال إال هالك وابن هالك

رحاله ، ورسعان ما التحق مبعسكر صدى أول معسـكر شـيده عبـد اللـه  وهناك يف بيشاور مهوى أفئدة املجاهدين يف ذاك الزمان حطّ 

وما أن أهنى إعداده حتى التحق بجبهات القتال مستًال سيفه قاصـداً .. عزام الستقبال أُسود الرشى القادمني للذود عن ال إله إال الله 

  ... النيل من هامات أبناء الشيوعية احلمراء 

  هبمة هامة اجلوزا تناجيها  ذو عزمة كغرار السيف مردفة  

وهناك حيث الرصاص وحده يعرب عن عزة هذا الدين بدأ مشواره القتايل ، فشارك اآلساد جهادهم  ورباطهم ، وذاقت الشيوعية زفـرات 

  ... وما هي سوى سنوات معدودة حتى حتطمت أُسطورة اجليش األمحر ، وغدت رساباً وحكايات يتسامر هبا عشاق إبليس .. مدفعه 

فتحت كابل وسيطر املجاهدون عليها وهنا بدأت نوازع الفتنة تلوح يف األُفق ، ورسعان ما دبت روح القتال بني اإلخـوة الفرقـاء طمعـاً 

  ... يف عرش كابل 

ممـن  وكبقية الكثري من أبناء يعرب املهاجرين انضم شهيدنا إىل صف حكمتيار الذي كان أقرب القادة األفغان إىل احلق يف نظر الكثري

  ..عايشوه ، ومل ميض كثري وقت عىل التحاقه بحكمتيار حتى فارقه وميم ، وجهه قاصداً مسقط رأسه الصومال 
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وفوق ثرى مسقط رأسه بدأ مسريته املباركة فأنشأ العديد من معسكرات التدريب مبعيـة إخوانـه لتـدريب الشـباب العائـد إىل ربـه 

  ... واملتعطش للجهاد ونزال ملل الكفر 

جهد جهيد سمت به روحه الشاخمة املتعطشة للمجد واستطاع بتوفيق الله فتح جبهة قتالية يف منطقـة أُغـادين وإعـالن اجلهـاد  وبعد

  ....ضد الغاصب النرصاين متمثًال يف دولة احلبشة املدعومة من قوى الصليب العاملي 

  جرى معه اجلارون حتى إذا انتهوا       إىل الغاية القصوى جرى وأقاموا

وبني السـويد والصـومال راح وغـدا وجلـب معـه .. أدبرت األيام مرسعة واضطر أبو عبد الله للسفر إىل السويد طمعاً يف رؤية أبنائه 

الكثري من األموال يف كل مرة لتمويل األعامل اجلهادية فوق ذرى مسقط رأسه ، ومل يقترص دوره عىل الدعم املادي بل شاركهم الكثري 

  .. هتم التي استهدفت العديد من املنرصين واجلواسيس من غدواهتم وروحا

  وهل تغين الرسائل يف عدو   إذا ما مل يكن ظبًى رقاقا

ترصمت األيام مرسعة بشهيدنا وإذ مبكتب التحقيقات الفدرايل األمرييك يدرج اسمه ضمن الئحة املطلـوبني إليـه بصـفته عضـواً يف 

يقة ما استطاع الفرار من السويد والوصول إىل مسقط رأسه ، وهنـاك بـني روايب  الـوطن وبطر .. مجاعة االحتاد اإلسالمي الصومالية 

َا الَِّذيَن آَمُنواْ َما لَكُ  ْم ِإَذا ِقيَل لَُكـُم نصحه املقربون بالبقاء بني األهل والعشرية إال أن آيات سورة البحوث والفاضحة أبت عليه ﴿ َيا أَهيُّ

ْنَيا ِيف اآلِخرَِة إِ انِفُرواْ ِيف َسِبيِل اللِّه اثَّ  ْنَيا ِمَن اآلِخرَِة َفَما َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ نعم ) 38: التوبة (الَّ َقِليٌل ﴾ اَقلُْتْم إىل األَْرِض أََرِضيُتم ِباْحلََياِة الدُّ

، وهم يواجهون العامل بـأرسه لقد أبت عليه نفسه األبية البقاء بني األهل والعشرية وإخوانه هناك فوق ذرى خراسان يتلوون عىل اللظى 

 ...  

حزم عاشق الردى حوائجه ، وميم وجهه قاصداً شوامخ خراسان ، وبعد جهد جهيد وصل املهاجر الغريب ولكن الوصول جاء متأخراً فقـد 

اء آخـر الزمـان وبعد سنة ونصف قضاها ينتظر اللحاق مبوكـب غربـ... سقطت اإلمارة اإلسالمية ، وعالها ورثة الروم وأذناهبم املرتدون 

  ..يرس الله أمره والتحق بالشيخ أيب الليث الليبي الذي شاركه جهاده ورباطه 

حمافظاً عىل الصلوات حتى قبل التزامه ، تاليـاً لكتـاب اللـه : " كان رمحه الله كام حدثين األخ عبداحلفيظ الصومايل -:صفاته وأخالقه 

  ..." اء القرآن الكريم قامئاً لليل والناس نيام ، حافظاً للكثري من أجز 

فبعد أن أعـّد آسـاد التوحيـد العـدة لغـزو مراكـز .. وهناك يف غزوة شنكاي الثانية كان رحيل األسد الصومايل بعد رحلة عطاء فريدة 

  . .حتت جنح الظالم ، وألسنتهم تلهج بذكر الله قاصدين معاقل اخليانة والردة  ملسو هيلع هللا ىلصاملرتدين هناك فوق قمة شنكاي توجه ورثة حممد 

وما أن وطأت أقدامهم األماكن املخصصة مسبقاً حتى دّوت صيحة الله أكرب معلنة بدء اقتحـام  سـاح املنايـا وبحـر احلتـوف وزأرت 

  ... أُسود الرمحن ومححمت اجلياد ، وتقدم الفرسان ال يبالون بالردى 

  فثب واثقاً بالله وثبة ماجٍد      يرى املوت يف اهليجا جىن النحل يف الفم
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ناك اقتحم ابن الصومال عىل مراكز العدا ومل يعد فقد أقبلت رصاصات الشهادة تبحث عن عاشـقها لتطـوي صـفحة هـذا الفـارس وه

  ... املقدام ، وترحل بروحه إىل الباري تشكو ظلم أزالم اجلاهلية وسدنتها 

  وما مات من ألقى إىل الله نفسه      وإن حولت وسط اللحود املضاجع
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  غربة شهيد

  عبد اجلبار الرتكستاين

فياٍف وقفار ورواٍب  ووديان ، شهدت لتلك األقدام املتوضـئة مسـريهتا املباركـة وهـي تقطـع رحلـة األرض فـراراً بـدينها مـن لظـى 

  .. وبعد طول عناء وسجن وحرمان حّط الرجال يف عرين أُسود الرمحن .. الشيوعية امللحدة 

، ومـا أن أكمـل دراسـته ..بان حممد ولد يف أقصو ، وفوق ربوعها منا وصبا ، وهناك يف مدارسها تلقى العلوم األوليةعبد اجلبار واسمه قر

وبني أروقتها تفوق ، ومتيز عـن أقرانـه مبحافظتـه عـىل الصـلوات .. الثانوية حتى التحق بصفوف اجلامعة طالباً عىل مقاعد دراستها 

  .. اخلاصة به بعيداً عن رجس ونجس الوجبات الشيوعية الصينية  املكتوبة ، وبإعداده لوجبات الطعام

تتابعت األيام مرسعة وشهيدنا عىل حاله تلك ، وقبل أن ُيكمل  سنوات دراسته اجلامعيـة بسـنة 

ومل يتلعـثم صـاحب .. واحدة أوعز إليه أمريه الشيخ  أبوحممد الرتكستاين بوجوب اهلجرة واجلهاد 

ين ، ولبى النداء خملفاً اجلامعة واألهل واخلالن قاصداً وجه ربه ورضـاه القلب املفعم بحب هذا الد 

مهاجراً عىل قدميه شاقاً الفيايف والقفـار حمتسـباً املصـاعب واألهـوال طالبـاً تلـك املرابـع التـي 

اِهيَم ﴿ َقْد َكاَنْت لَُكْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف ِإْبرَ .. يستطيع فيها أن يتعبد ربه بعيداً عن رجس الشيطان 

َبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ َقالُوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا ُبَراء ِمنُكْم َوِممَّا َتْعُبُدونَ ِمن ُدونِ اللَِّه َكَفرَْنا ِبُكْم وَ 

لَْنـا الَْعَداَوُة َوالَْبْغَضاء أََبداً َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوْحَدُه ِإالَّ َقْوَل ِإْبَراهِ  بََّنـا َعلَْيـَك َتوَكَّ ٍء رَّ يَم ِألَِبيِه َألَْسَتْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن اللَِّه ِمن َيشْ

وبعد طول ترحال حّط عبد اجلبار رحله يف بالد الروس وهناك أُلقَي القبض عليـه ، وأودع ) 4: املمتحنة (َوِإلَْيَك أََنْبَنا َوِإلَْيَك الَْمِصُري ﴾ 

  ... ومل ميض سوى أربعة أشهر حتى ُكرس قيده ، ولكن برشط البقاء حتت احلامية الروسية كالجئ يعيش حتت ظل سامها .. جن الروس س

ومن هناك ميم وجهه شطر باكسـتان التـي مـا أن .. وبعد ثالثة أعوام من املعاناة استطاع الفرار من قبضتهم والرحيل إىل قرغيزستان 

  ..وميم شطر قرة العني أفغانستان  وصلها حتى حزم حقائبه

  وقف اهلوى حيث أنت فليس يل       متأخر عنك وال متقدم

  أجد املالمة يف هواك لذيذة          حباً بذكرك فليلمين اللوم

اعتـه ، ومـا أن أهنـى اإلعـداد األويل حتـى قصـد معسـكرات مج..وهناك بني األُسود يف معسكر الفاروق بدأ استعداده فأعّد واستعّد 

اخلاصه يف كابل وجالل آباد وأكمل فيها بقية العلوم العسكرية ، وأمام نفاذ بصريته وسداد رأيه وحسن تـدبريه تـم تعيينـه يف جملـس 

  .. شورى اجلامعة الرتكستانية 

  وليس ينال املجد إال ابن مهة       أبت أن يكون الصعب يف نفسه صعبا

  .. سوب، فقد انتدبه إخوانه للعمل ضمن اهليئة اإلعالمية اخلاصة باجلامعة الرتكستانية وحيث أن عبد اجلبار بارٌع باستخدام احلا
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ذا خلق حسـن وحيـاء جـّم، خملصـاً للـه يف عملـه :" كان رمحه الله كام حدثين رفيق دربه األخ عبيد الله الرتكستاين -:صفاته وأخالقه 

  .. " قامئاً لليل صامئاً للنوافل .. شجاعاً ، جمتهداً يف طلب العلم .. دين صاحب تقوى ، شديد التوكل عىل الله خادماً إلخوانه املجاه

فبعد ان " أمريكا " وفيام شهيدنا يرسح وميرح متفيئاً ظالل رشيعة الرمحن كان أُسود التوحيد عىل موعد مع حتطيم كربياء هبل العرص 

ملنايا ، وارتطموا بربجي الربا ووزارة الـدفاع البنتـاغون وأحالوهـا إىل أعّد اآلساد عدهتم حلقوا بطائرات املجد اخلالد ، واقتحموا ساح ا

  .. رساب وركام 

  كانوا كعاد فأمىس الله أهلكهم      مبثل ما أهلك الغاوين من عاد

  

يف ثغـور  وعىل وجه الرسعة حترك عبد اجلبـار، وحـّط رحلـه.. وهنا مجع الكفر مجوعه ، وقصد أفغانستان عازماً عىل النيل من ساكنيها 

  .. قندز للذود عن محاها 

وبعد بضعة أسابيع قضاها الصليب يف حشد أتباعه بدأت احلرب واشتعل أوارها ، وتسابق عشاق الشهادة للتصدي للهجمة الصليبية 

..  

الـذي أودع زنـازين ومل تصمد قندز طويًال أمام الطوفان الصليبي وزمر الردة فُسلمت مفاتيح املدينة ، وأُلقي القبض عىل عبد اجلبـار  

  .. احلقد الدوستي 

وبعد أربعة أشهر قضاها يف زنازين االعتقال تم إطالق رساحه وساقته خطاه ليجد نفسه يف كابل التي تابع منهـا مشـوار الغربـة إىل 

  .. بيشاور  

الربانية التي خلفها وراءه  وبني حواري بيشاور ضاقت نفسه األبية التي اشتاقت إىل غبار املعامع ورضب الرقاب وإىل تلك الصحبة

  ...سابقاً يف كابل 

حزم املهاجر الغريب حقائبه ، وميم قاصداً روايس غرباء آخر الزمان ، وبعد طول سفر حتققت أُمنيته ، وتم العناق الذي طال انتظاره مـع 

  ... الغرباء 

  أُولئك قوم ال خياف انحرافهم             عن املوت إن خافت أُسود الكتائب

  ذا ضل قوم عن سبيل اهلدى اهتدوا             وأّي ضالل للنجوم الثواقبا

  

ومل يعقـه .. وبني الروايس الشاخمة أكمل املشوار الذي كان قد بدأه حتت ظل حكم طالبان وصال ، وجال بـني أروقـة املركـز اإلعالمـي 

جهادهم املفروض من رب العزة ﴿ ُكِتَب َعلَْيُكُم الِْقَتـاُل َوُهـَو العمل اإلعالمي عن ممارسة هوايته بالقتل والقتال، فشارك الغر امليامني 

بُّواْ َشْيئاً َوُهَو َرشٌّ لَُّكْم َوال
  )  216: البقرة (لُّه َيْعلَُم َوأَنُتْم َال َتْعلَُمونَ ﴾ ُكرٌْه لَُّكْم َوَعَىس أَن َتْكَرُهواْ َشْيئاً َوُهَو َخْريٌ لَُّكْم َوَعَىس أَن ُحتِ
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أليام وشهيدنا عىل حاله تلك إىل أن جاء اليوم املوعود، الـذي انتـدب فيـه للرحيـل إىل اجلنـوب الباكسـتاين لغـرض خدمـة ترصمت ا

  ... املجاهدين ، وهناك التقى ليث الوغى مع جرذان الردة، وتصافح الرصاص ليودعنا عبد اجلبار وإىل يوم الدين 

  حيث ال شيب وال هرمإن كنت قد رست عن دار الفناء فقد    نلت البقاء 

  إن السعيد الذي كانت عواقبه                    باخلري يف طاعة الرمحن ختتتم
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  الشهيد القائد

  عبداحلكيم األوزبيك

  ...إيه يا نامانكان كم هم الفرسان الذين أنجبتهم نجودك ، وكم هم الشهداء الذين َصبو وَحبو فوق مرابعك 

، وفوق ثراها منا وحبا، ويف مدارسها تلقـى علومـه الدنيويـة، ومـع اهنيـار الـدب  1971يم نامانكان ولد يف نامانكان يف عام عبد احلك

  ...الرويس ومتزقه دويالت ، تفجرت ينابيع اجلهاد يف عروق أبناء التوحيد بعد ذاك الكبت املضين 

علـامء التوحيـد ، وصـل  وعىل صدى ترانيم الدعوات الربانية التي انطلقـت مـن حنـاجر 

النداء احلي إىل عبداحلكيم الذي هّب مـن مضـجعه ومىضـ خملفـاً وراءه الفـراش الـوثري 

﴿ اْنِفُرواْ ِخَفافاً َوِثَقاًال َوَجاِهُدواْ ِبـأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسـُكْم .. والزوج احلنون ملبياً داعي الرمحن 

حزم شهيدنا حقائبـه وميـم )  41: التوبة (ُكنُتْم َتْعلَُمونَ ﴾ ِيف َسِبيِل اللِّه َذِلُكْم َخْريٌ لَُّكْم ِإن 

وجهه شطر طاجيكستان حيث مصانع الرجال وميادين األبطـال فأعـّد واسـتعّد وأكرمـه 

الله إذ كان من أوائل الشموع املنرية التي أنارت تلك املعسكرات، أكمل شهيدنا إعداده 

لفاتح حممـود الغزنـوي ملتحقـاً بصـفوف العسكري ومن ثم شد رحاله إىل بالد السلطان ا

  ...اجلامعة األوزبكية، التي واصل معها مسريته املباركة، حتى لقي ربه شهيدا 

سارت عجالت قطار الزمان مرسعة لتحّط بالليث املقدام عىل أعتاب غـزوة باتكينـت الشـهرية، التـي دار رحـى أوارهـا فـوق ثـرى  

التوحيد بالًء قّل نظريه ، وما أن وضعت احلرب أوزارها حتى أقفل غامناً مظفـراً إىل أفغانسـتان وأبىل عبداحلكيم مع أبناء .. قرغيزستان 

  ...تكلله أوسمة العز والفخار 

  وَمن يفتقر منا يعش بحسامه     وَمن يفتقر من سائر الناس يسفل

  وإنا لنلهو بالسيوف كام هلت        فتاة بعقد أو سخاب قرنفل

تان شارك شهيدنا ليوث التوحيـد جهـادهم وربـاطهم ، وحظيـت خطـوط الشـامل األفغـاين برشـف صـوالته وكبقية مهاجري أوزبكس

  ...ويف كثري من األحيان كان ينتدب ليكون أمرياً عىل أسود الرشى املرابطني حول ثغور أفغانستان .. وجوالته 

ويف يوم من أيامه املباركة، أفاق الليث عىل حدث هـّز أركـان  ...تتابعت األيام مرسعة وعبداحلكيم يتقلب يف ِنعم اجلهاد وحالوة الرباط 

املعمورة بصداه، فقد ارتطمت ثالث طائرات يقودها رجاٌل وهبوا حسن وجههـم للـه بربجـي حماربـة اللـه يف األرض ومبركـز التخطـيط 

  ..العسكري لغزو العامل والسيطرة عىل خرياته وغدت تلك الرموز قاعاً صفصافاً 

  لله ما الروم أهلها               وما فيها ملجدك جاحدوأشقى بالد ا

  شننت هبا الغارات حتى تركتها   وجفن الذي خلف الفرنجة ساهد
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  خمضبة والقوم رصعى كأهنا        وإن مل يكونوا ساجدين مساجد

أن أكمل الـروم مجعهـم، حتـى  وما...وأمام ذاك اخلسف الذي حّل مبعقل الروم، بدأت جحافل الصليب حتتشد قاصدة غزو أفغانستان 

أطنان تنصب صباً عىل معاقل املوحدين ، وهنا انربى شهيدنا مع ليوث اإلسـالم  7اشتبكت األسنة والرماح وراحت القذائف التي تزن 

  ... يشّد من أزرهم وهم يقارعون أقوى قوة غاشمة عرفها البرش

وانحاز عبـداحلكيم مـع بقيـة العصـب ... طت كابل بأيدي أحالف الرش وأمام كيدها ومكر آلتها العسكرية ، وخيانة جتار الدماء سق

  ...املؤمنة إىل روايس شاهي كوت للتحضري لشوٍط ثانٍ من النزال 

قائداً بارزاً ذا أخالق حسـنة ، متواضـعاً للـه ، وأضـاف : "  كان رمحه الله كام وصفه األخ عبدالله هبلوان األوزبيك  -:صفاته وأخالقه 

  .."كان رمحه الله قليل الكالم كثري الصمت خادماً إلخوانه -:ى األوزبيك قائًال األخ أبوحيي

وأّرص .. وهناك بني الروايس الشاخمات أىب الليث مع مجاعته األوزبكية مغادرة شاهي كوت رغم آالم املسرية وقلة املعني وندرة النصري 

  ..عىل البقاء مبعية الفئة املؤمنة حتى حيكم الله 

  حتت السيوف مكرما ً     متت وتقاس الذل غري مكرمإال متت 

بـل غـدت أشـد مراسـاً وشـموخاً مـن ... ترصمت األيام مرسعة وأخذ القّر من الثلة املؤمنة كل مأخـذ ، ومل تلـن للنفـوس األبيـة قنـاة 

.. ىل عـوايل شـاهي كـوت الراسيات التي حتتضنهم ، وبعد ذاك االنتظار املضين بدأت جحافل الصليب وعمالئه املرتدين بـالزحف عـ

  ...وكانت امللحمة املاجدة التي ذاق الروم وأذناهبم فيها كأس احلامم الزؤوم وجتندلت علوجه رصعى 

  فإنا تركناكم لدى الردم غدوة       فريقني مقتوًال به ومطرودا

لصـليب بطريانـه وإحجامـه عـن النـزول إىل وأمام تفـوق ا... وقابل ذاك اخلزي صعود األرواح الطاهرة إىل بارئها حتفها مالك السامء  

وفيام كان شهيدنا ممتطياً ... ميادين النزال بعد الذي عاينه ، قرر أبناء التوحيد االنحياز من تلك الروايس التي رويت بالدماء املهاجرة 

مكرها ، وأصيب عبد احلكـيم  صهوة جواد رحيله، أقبلت طائرات الصليب وزرعت تلك املساحات اخلالية إال من الركب املبارك بنريان

ومبثـل .." يف مقتٍل ومىض إىل ربه، بعد أن أدى رسالته يف هذه احلياة، وال حيلوا لنا إال أن نردد مع اإلمام عبدالله عزام يف وداعه قـائلني 

  ... "هؤالء تقام األمم وحتيا املبادئ وتنترص العقائد 
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  ومىض فارس كشغر

  عبد السالم الرتكستاين

ناك من أقىص بالد اإلسالم من تركستان الرشقية أقبل ، يبحث عن معامل اجلهاد التـي طمسـتها الشـيوعية احلمـراء وحالـت دون من ه

وأقبل يبحث عن ذاك األمل الذي بدت معامل سناه ناصعة فوق .. ودع كل يشء زوجه أهله خالنه .. وصوهلا إىل الشباب العائد إىل ربه 

  ...روايس خراسان 

م الرتكستاين ولد يف العاصمة كشغر ، وفوق ربوعها منا وترعرع وشّب وقد امتأل قلبه غيظـاً عـىل تلـك العصـب الشـيوعية عبد السال 

وراح ينتظر تلك الساعة التي يعلـو فيهـا بسـيف ثورتـه العارمـة عـىل تلـك اهلامـات .. امللحدة اجلامثة فوق صدور إخوانه املوحدين 

  .. املرشبة حب اإلحلاد 

ومبعية أخيه أنشـأ دكانـاً متواضـعاً للبقالـة أمـًال بـرزق .. كرة تزوج شهيدنا من سيدة تركستانية شاركته أفراحه وأتراحه ويف سن مب

ِبنٍي ﴿ َوَما ِمن َدآبٍَّة ِيف األَْرِض ِإالَّ َعَىل اللِّه ِرْزُقَها َوَيْعلَُم ُمْسَتَقرََّها َوُمْسَتْوَدَعهَ .. حالل جينيه من وراء جتارته املتواضعة  ا ُكلٌّ ِيف ِكَتاٍب مُّ

  ) 6: هود (﴾ 

ورسعـان .. وعىل الرغم من ُملهيات احلياة ومغرياهتا إال أنه رام ُصحبة جمموعة من طالب العلم لعله يناله اخلري بتلك الصحبة اخلـرية  

  ...ما بدأ مشواره معهم داعياً إىل الله ، ومذكراً قومه منذراً هلم 

وقه حالوة اإلميان ومعرفته طريق اجلهاد وفضله ودرب اهلجرة وِعظم منزلتها ، حتى حزم أمتعته وميـم قاصـداً ومل ميض كثري وقت عىل تذ 

  ....ولسان حاله يردد " أفغانستان " عرين األُسود ودار الرشيعة 

  لوالك مل أهجر لذيذ الكرى    ومل أهون هجر أوطاين

، ورسعان ما تركها قاصداً أفغانستان ومعسكرها القلعة العتيدة خلـدن الـذي  وبعد طول سفر حّط املهاجر الغريب رحاله يف باكستان

أعّد واستعّد ، وبرع يف استخدام سالح االشتباك الفردي الكالشـنكوف وصـال ، .. أرىس قواعده األُول شيخ املجاهدين عبد الله عزام 

  ... تركيا ، وهناك راح وغدا بني أسواقها واشرتى وباع  وألمر ما شغله حزم حقائبه ، وميم وجهه شطر... وجال بني ربوع الرشيعة 

ترصمت األيام والليايل مرسعة وضاقت نفسه التي اعتادت عىل أزيز الرصاص ورضب البيض ، ومل تطق البقاء بني حـواري اجلاهليـة 

اإلسـالمية بأيـدي ُعّبـاد الصـليب  ولكن الوصول جاء متأخراً فقد سقطت اإلمـارة... فحزم حوائجه وميم وجهه ثانية قاصداً أفغانستان 

  ..وعمالئهم من أهل الردة وأبناء اخليانة 

، وهناك بدأ مشواره معهم مدرباً ..وبني روايس القبائل البشتونية حّط الرحال ، ورسعان ما التحق بإخوانه املهاجرين من بالد الكازاخ 

وعـىل الـرغم مـن انشـغاله بالتـدريب إال أنـه شـارك .. غانستان راغباً بتزكية علومه العسكرية التي اكتسبها يف أرض البطوالت أف

  ... عشاق الشهادة بعضاً من غزوهم املبارك  الذي استهدف قالع الصليب األمرييك 
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  ومن أغار عىل تلك اخليام ضحى    يبيح تقويضها من بعد تطنيب

  .... ليف اجلهاد وما هي سوى بضعة أشهر حتى اقرتن بسيدة كازاخية شاركته أعباء اهلجرة وتكا

وولت األيام مرسعة ، ودّب املرض يف جسده النحيف املثقل هبموم املسرية املضنية ، وألزمه الفراش ، ومل حيل ذاك املرض مـن مشـاركة 

  ..اآلساد جهادهم امليمون فشاركهم ولسان حاله يردد 

  خلقنا رجاًال للتجلد واألىس   وتلك الغواين للبكا واملآتم

  .. الروايس كان رشف اللقاء األول هبذا الفارس املغوار  وهناك بني شمّ 

ناصحاً إلخوانـه خادمـاً هلـم ، شـجاعاً مقـداماً ، ذا أدب رفيـع :" كان رمحه الله كام حدثين األخ ادريس الرتكستاين -:صفاته وأخالقه 

ولقد رأيته كذلك كثـري النصـح ...." قافاً عند حدوده متقبًال للنصيحة مستجيباً ألمر الله و .. وحياء جّم ،   قامئاً لليل وخاصة يف رمضان 

  ... ولطاملا أسدى يل النصائح ، حريصاً عىل التوفيق بني إخوانه

فقـد سـاقته .. وبعد أن شاركنا عدداً من الكامئن ، ودعنا عىل أمل اللقاء ثانية ، ومل يدر يف خلد أحد من رفقاء دربه أنه ذاهب وبالعودة 

معاقل أبناء التوحيد ، وهناك انتدبه إخوانه ليكون مع ثلة من إخوانه اجلدد ليشاركهم إطالق عدد من قذائف  خطاه إىل معقل آخر من

﴿ ...وعىل أمل  العودة إىل زوجه املنتظرة مىض عبد السالم شاقاً صمت الليل البهيم بذكر اللـه . الله أكرب عىل قالع الصليب األمرييك 

  ) 28: الرعد (ُقلُوُهبُم ِبِذْكِر اللِّه أََال ِبِذْكِر اللِّه َتْطَمِنئُّ الُْقلُوُب ﴾  الَِّذيَن آَمُنواْ َوَتْطَمِنئُّ 

كانت قنبلة موقوتـة كـان قـد وضـعها جواسـيس الصـليب ، منتظـرًة أن يرفـع   BMوفوق تلك القمة التي ُنصب عىل ثراها صواريخ 

  ... حل بروحه إىل العيل القدير شهيدنا احلجر من فوق الصخرة التي وضعت حتتها لتنفجر فيه وتر 

وقـد حـدثين األخ ادريـس .. وهكذا أُسدل الستار عىل صفحة مرشقة من صفحات املجد اخلالد ونعـت الشـجاعة أخاهـا الرتكسـتاين 

! ؟.. رأيت يف منامي عبد السـالم فسـألته مسـتغرباً أأنـت حـيّ "  -:الرتكستاين عن رؤيا رآها بعد رحيل رفيق دربه عبد السالم قائًال 

ـْم ُيْرَزُقـونَ ﴾ ...  نعم إنين حي -:فرد عّيل قائًال ! ؟..أنت لست بشهيد  ِ َسنَبَّ الَِّذيَن ُقِتلُواْ ِيف َسِبيِل اللِّه أَْمَواتاً َبْل أَْحَيـاء ِعنـَد َرهبِّ ﴿ وال َحتْ

  ) 169: آل عمران (
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  الطالب املجاهد

  عبد املجيد الطاجييك

رغـم ... طناب ، ورغم جثوم شبحها ما يزيد عن سبعني عاماً عىل صدور املسـلمني يف بـالد مـا وراء النهـر رغم الشيوعية الضاربة األ 

السياط الالهبة التي صلت هبا تلك الشعوب إال أهنا ما زالت جذوة اإلسالم حية يف قلوب أبنائها وقادرة عىل إنجاب النامذج الفذة مـن 

  ..  أمثال عبد املجيد ومسلم الطاجيكيني 

وبني حوارهيا وأزقتها نشأ وترعرع ، والكل من حوله يوحـون إليـه ... عبد املجيد واسمه عبد احلق ولد يف دوشنبه ، وفوق ثراها منا وحبا 

  .. أن ال إله واحلياة مادة 

ولقد شاء الله وبعد سبعني عاماً من سين الظالم ، التي جللت طالع تلك الشعوب املسلمة املنكـودة 

بار باندحار اإلحلاد السوفيايت األمحر ، ليتفيء بعد ذاك الرحيـل الغـري مأسـوف عليـه أذن العيل اجل

  .. شباب اإلسالم ظالل احلرية وشذا اإلسالم 

حتطم املارد األمحر ، ورسعان ما دّبت الروح يف أوصال أُمة اإلسالم املمزقة فوق روايب  طاجيكستان 

وتفشت روح الصـحوة اجلهاديـة .. اجيكستان ، وغدت رايات الله أكرب ختفق فوق ذرى شوامخ ط

يف عروق الشباب العائد إىل ربه ، ومن بني تلك الوجوه العائدة إىل رهبـا كـان الفتـى اليـافع عبـد 

  ... املجيد الذي رسعان ما حزم أمتعته ، وشد مئزره ، وختلص من أثقال الدنيا 

ة املدارس الدينيـة ينهـل مـن معينهـا الصـايف ، ويسـمو مغـرداً بعلمهـا وهناك بني روايب اخلري أفغانستان ألقى بعصا غربته بني أروق

  ... الفياض 

  العلم مبلغ قوٍم ذروة الرشف     وصاحب العلم حمفوظ من التلف

وعىل الرغم من انشغاله بطلب العلم إال أن ميادين الرجال وساح املنايا شهدت له صوالت وجوالت ، ولطاملا غرب قدميه بغبار اخلنـادق 

  .. جاج املعامع وع

  أُعرض للرماح الصم نحري    وأنصب حّر وجهي للهجري

وفيام كان شهيدنا مرتدداً بني أروقة مدارس العلم تارة وتارة أُخرى بني ساح احلتوف، كان ليوث التوحيد هناك يف قلـب مملكـة إبلـيس 

فيها عـىل اخللـق إىل كـوابيس مفزعـة تـؤرق أجفـان  عىل موعد مع متزيق كربياء الصليب األمرييك، وإحالة تلك الرموز التي يتعاىل

  ... عبادها 

وبعد بضعة أسابيع من اجلمع الصليبي الغاشم، اندلعت رشارة احلرب بني معسكري التوحيد ومعسكر التثليث الذي يتزعمـه قيرصـ 

  ..الروم بوش 
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بع هنـاك مسـريته التعليميـة يف مـدارس وبعد طول بذل وعظيم تضحيات سقطت كابل ، وانحاز شهيدنا إىل ايـران الـروافض ليتـا 

  ... البلوش السنية 

ذا مزح بريء وحياء جّم وقلب أبيض ال يعرف الغضب اليه طريقـا : " كان رمحه الله كام حدثين األخ ياسني السوري -:صفاته وأخالقه 

  .."  عاشقاً للجهاد ، كثري التبسم حافظاً خلمسة عرش جزًء من القرآن الكريم ..  

يزيد عىل السنة قضاها بني أروقة املدارس الدينية اشتاقت نفسه األبية التي تذوقت حالوة اجلهـاد إىل طعـن الرمـاح ورضب  وبعد ما

  .. البيض وعجاج املعامع 

اء حزم شهيدنا حوائجه ، وميم وجهه شطر الروايس األبية املطلة عىل روايب  أفغانستان ، وهناك بني تلك املعاقل الكرمية كـان رشف اللقـ

  ... األول 

  وما الصمت إال يف الرجال متاجر     وتاجره يعلو عىل كل تاجر

وراح يشـارك ليـوث التوحيـد .. وهناك أتم إعداده العسكري ، وما أكمله حتى هنض ميسح العار واهلوان عن أُمـة كـرث فيهـا اجلـراح 

  ... الصليب زفرات مدفعه غدواهتم وروحاهتم ورباطهم وصربهم ، ومّن الله عليه بعدة غدوات ذاق فيها 

  وخلفهم بالقاع رصعى تنوشهم     وحوش الفيايف ما هلم منها ملتجا

  وأشبع ذئباً جائعًا من جسومهم         وضبعاً ونرساً قشعمياً وزّجما

ت حافلة صـليبية توالت األيام مرسعة لتحّط به عىل أعتاب بريمل ، وليشارك إخوانه زراعة لغم من ألغام التوحيد التي رسعان ما مزق

  ... ، ومحل بني طياته الكثري من األرواح النجسة إىل جهنم وبئس املصري 

وما أن تطايرت األشالء ، وتناثرت األعضاء حتى أقفل أُسود الرشى عائدين إىل معاقلهم اجلبلية ، ومل يدر يف خلدهم أن عيـون البـائعني 

ويف معقلهم املعد مسبقاً بات غرباء آخر الزمان ليلتهم ... ويرقبون خطواهتم  دينهم بثمن بخس دراهم معدودة حيصون عليهم أنفاسهم ،

تلك ، وهناك كان اإلنزال الصليبي وأحاط ورثة الروم باملنزل، ورسعان ما أنشـبت احلـرب أظفارهـا ، ومحـي الـوطيس ، وأبـىل عشـاق 

ال لطرياهنم لينهال عىل ذاك املعقل بحممه ومل يكـن بـد مـن وأمام ثبات الرواد فّر علوج الصليب و أفسحوا املج.. الشهادة بالًء حسنا

  ... انحياز املجاهدين ، وهنا تابع الطريان الصليبي الفئة املنحازة وراح يزرع األرض ناراً ولظى 

رف وهناك يف واٍد ضيق مكشوف لفظ الطالب املجاهد أنفاسه األخرية بـني يـدي أخيـه عبدالبصـري القرتشـاي ، وُحـّق للعيـون أن تـذ

  ...العربات عىل الراحل ، وللقلوب أن تتفطر حزناً عىل ذاك الليث الغريب 

  نعت السحائب والغامم بأرسها      جسداً مبسكن عاري األوصال
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  الشهيد القائد

  عبد الوكيل املرصي

سبيل الله ، ومتىن آخر ذهباً لينفقـه يف فتمىن البعض ماًال لينفقه يف .. جلس الفاروق عمر ريض الله عنه يوماً مع أصحابه وقال هلم متنوا 

وهـا نحـن نـردد مـع الفـاروق .." أمتىن ملء هذه الغرفة رجاًال كأمثال أيب عبيدة "  -:فقالوا متن أنت يا أمري املؤمنني فقال ... سبيل الله 

طر فيها سريتك ألبناء األُمة الغيـارى عمر وقد قّل املعني ، وشحت القيادات ، ياليت لنا مثلك يا عبد الوكيل ملء هذه اخليمة التي أُس

  ...عىل هذا الدين 

ويف مـدارس ... ألبوين مـن النوبـة ، آبائـه وأجـداده  1968عبد الوكيل واسمه مصطفى حممود فضل ولد يف عام 

مرص اجلديدة تلقى علومه الدنيوية ، وما أن أكمل الثانوية العامة حتى التحـق بإحـدى اجلامعـات طالبـاً عـىل 

وهناك بني أروقتها ضاقت نفسه من ذاك العفن الـذي يضـلل .. الدراسية  متخصصاً يف علوم املحاسبة مقاعدها 

جامعات أبناء يعرب ، وراح يبحث عن اخلالص الذي اهتدى قلبه إليه بعد توفيق الله ، نعم لقد وجد احليـاة كـل 

تلك الشهادة التـي طاملـا متناهـا العـاملون .. موالك  احلياة هناك عندما تستل حسامك وتبحث عن شهادتك احلقيقية التي تقربك من

  ...هلذا الدين 

  ومويت يف الوغى عييش ألين      رأيت العيش يف إرب النفوس

حزم مصطفى حقائبه خملفاً شهادته اجلامعية وراءه ومىض إىل مصانع الرجال ، وهنـاك يف بيشـاور حـّط رحالـه ، ورسعـان مـا التحـق 

وما أن أكمل إعـداده حتـى التحـق بـالكامة ..ه واستعّد ، وكان ذاك يف بداية التسعينيات من القرن املنرصم مبعسكر الفاروق فأعّد في

  ...املرابطني حول ثغور جالل آباد وهناك 

  وقد عريت بيض كأن وميضها    حريق ترقى يف اإلباء رسيعا

وبعد أن صال وجال يف مواطن تتغشـاها مالئكـة السـامء،  شارك الشهيد القائد إخوانه رباطهم وجهادهم ضد أبناء اإلحلاد الشيوعي ،

وهناك بزغ فجره ، .. بدا له أن يقفل عائداً إىل معسكر الفاروق، لينهل من معني العلوم العسكرية ويروي ظأمه من ذاك اخلري الفياض 

  .وعال كعبه ، ورسعان ما ُعني مدرباً يف معسكر الفاروق 

وهنا بانت النفـوس عـىل .. دحرت الشيوعية احلمراء ، وغارت يف مزابل التاريخ غري مأسوف عليها سقطت كابل بأيدي املجاهدين ، وان

  .. حقيقتها ، واحتدم الرصاع بني األُخوة الفرقاء طمعاً يف عرش كابل ، واندلعت احلرب الطاحنة التي أكلت األخرض واليابس 

من ذلك مع غزو جحافل الصليب لبالد الصومال ، وهنا انتدب األمري عبد ومل جيد شهيدنا سوى الرحيل مع مجاعته إىل السودان ، وتزا

  ...الوكيل للرحيل إىل الصومال ليذيق أبناء الروم كأس العلقم ومرارة احلنظل ، ومىض وهو يردد 

  ال حترز الدرع عين نفس صاحبها    وال أُجري ذمام البيض واليلب
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  بسيفي غري خمتضبوال أعود برحمي غري منحطم         وال أروح 

وهنـاك أرشف بنفسـه عـىل تـدريب .. حّط املهاجر الغريب رحله يف الصومال ليستقر به املقـام مبعقـل مـن معاقـل املهـاجرين العـرب 

  ..املجاهدين الصوماليني املتعطشني لنزال علوج الصليب 

قتالية ، وانتدب عبد الوكيـل ليكـون أمـرياً وما أن وصل الشيخ املجاهد أبوحفص املرصي الصومال حتى قام بتقسيم املجموعات ال 

  .. عىل قطاع اجلنوب الصومايل 

يشء وهناك يف اجلنوب أبىل القائد املظفر خري البالء ، وذاق الصليب طعم الذلة واهلوان ومترغ أنفه بالرتاب ، وفـّر ُعّبـاده ال يلـوون عـىل 

  ...جيرون أذيال خيبتهم وخزهيم 

  مبثل ما أهلك الغاوين من عاد    كانوا كعاد فأمىس الله مهلكهم

ويرسـ اللـه ، وبـارك ، واقـرتن .. وما أن اندحر ورثة الروم فوق أرض الصومال حتى بدا طيف الزواج يداعب خميلـة القائـد املنترصـ 

  .. بسيدة كينية ذات دين وخلق ، ومّن الله عليه منها بعدة أبناء أدخلوا الرسور عىل قلبه 

وهنـا حـزم الليـث اهلزبـر حقائبـه ،  وأبحـر .. فجر حركة طالبان يبزغ رويداً رويداً ورسعان ما مأل األُفق بنوره ولّت األيام مرسعة وإذ ب

  .. بزورقه قاصداً ذاك األمل الذي طاملا متىن أن يراه واقعاً حياً يف عامل البرش دولة الرشيعة والقرآن 

  " ..أفغانستان " ا قد سبقوا إىل موطن الرشيعة وبعد طول سفر حّط رحاله بني غرباء آخر الزمان الذين كانو 

وبسـبب دوره املبـارش بغـزويت .. وهناك بني روابيها اخلرض تابع القائد مشواره، وراح يدرب الكامة القادمني للذود عن ال إله إال اللـه 

َصت مكافأة مالية قدرها مخسة ماليـني دوالر ملـن يسـاعد  نريويب ودار السالم فقد تم إدراج اسمه ضمن الئحة املطلوبني إليها ، وُخصِّ

  .. يف القبض عليه 

حتى كان عبد الوكيل أمرياً عامـاً  2000وما أن أطلت سنة .. ومل مينعه ذلك من مواصلة املسرية بل كانت حافزاً له عىل تقديم األفضل 

  ..لرضغام خلط كابل ، وهناك يف خنادق القتال ، وحتت دخان القصف كان اللقاء األول هبذا الليث ا

  جسم تركب تركيب الطباع به     احللم والبأس واملعروف واألدب

ذا أدب رفيع وحياء جـّم ، وصـاحب دعابـة لطيفـة وطريفـة ، : " كان رمحه الله كام حدثين رفيق دربه األخ السعدي -:صفاته وأخالقه 

  .." اً ، متواضعاً وإذا ذكر التواضع ذكر عبد الوكيل ومزاح مجيل ، شجاعاً ال هياب الردى ، سليم الصدر ال حيمل غًال وال يقل غبن

وإن كنت ناسياً فال أنىس ذاك اليوم الذي استعدت فيه جحافل الردة والنفاق لإلغارة عىل خطوط كابل ، وكنت يف تلـك األيـام ممتشـقاً 

عة واإلقدام تقدم مبفرده وأخذ موقعـاً ومبنتهى الشجا.. فتقدم ابن مرص عبد الوكيل مين ، وطلب السالح وكان له ما أراد  RPGسالح 

  ..  مناسباً وراح ينتظر مدرعات العدو ليذيقها من زفرات مدفعه ولكنها أبت التقدم ومجدت يف مواقعها هناك ال تتحرك 

توحيد فقد تتابعت األيام مرسعة وإذ بخرب الزلزلة التي أصابت شوامخ الصليب تصدح هبا إذاعات العامل ، ووصل اخلرب مسامع أبناء ال

  ....ارتطمت طائرات الكامة من أبناء التوحيد بربجي التجارة ومركز الدفاع األمرييك وغدت تلك املعامل هباًء منثورا 
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  والكفر معتصم بسور مرشف      األبراج أُحكم بالصفيح وشيدا

  فجعلت عاليها مكان أساسها       وألنت لألخشاب فيها اجلامدا

قبلت جحافل قيرص العرص األمحق املطاع بوش ، وأحاطت بأفغانستان ومـا هـي سـوى بضـعة أسـابيع حتـى وبعد ذاك الفتح املبني أ 

.. تصافح الرصاص ، ودوت االنفجارات ، وراح شهيدنا يرص الصفوف ، ويرشف عىل مجـوع املجاهـدين القـادمني مـن أمـاكن شـتى 

  ... تاجرة املتاجرين بدماء املسلمني سقطت كابل ، وعالها الصليب وبعد طول عناء وكثري تضحيات وتآمر املتآمرين وخيانة اخلائنني وم

ورحل القائد بجنده ، واألحزان تلفه ، وحّط رحاله بني روايس شاهي كـوت بعـد طـول ترحـال وتنقـل ، ومـن هنـاك واصـل رحلتـه إىل 

  .. مضارب القبائل البشتونية 

ّي مكان آخر ، وأّرص عىل البقاء برفقة الثلـة املتبقيـة وراح يعـد العـدة ملواصـلة ويف تلك املرابع املعطاءة أىب عليه اإلباء أن يرحل إىل أ

  ... نزال جرذان الروم 

  لله قلبك ما خياف من الردى    وختاف أن يدنوا إليك العار

رسـعة أعـّد ومل ميض كثري وقت حتى ترامى إىل مسامع القائد خرب زحف علوج الصليب قاصدًة روايس شاهي كوت ، وهنا وعىل وجه ال

وهناك بني العوايل أنشبت احلرب أظفارها ، وتصافحت األسـنة واشـتبكت الصـوارم ، .. القائد فرسانه ، وانطلق هبم إىل ميادين احلتوف 

  ... وذاق عبدة األوثان طعم املوت الزؤام ، وأدرك أن لإلسالم رجاًال يذودون دون محاه 

ائد من إنزال فرسانه ، وقد خاطب رفيق دربه أبا بكر املغريب بكلامت ميازحه فيها ، وإذ وهناك فوق إحدى قمم الرجولة ، وما أن فرغ الق

وبني تلك الشوامخ طويت آخـر صـفحة مـن صـفحات .. بصاروخ مكر  ميزق ذاق اجلسد الطاهر ، ويرحل بروحه إىل الباري عز وجل 

َسنَبَّ الَِّذيَن ُقِتلُواْ ِيف َسِبيِل اللِّه أَْمَواتاً َبْل ...ان حاله يردد هذا القائد اهلامم ، ونعى الصخر أخاه ومىض عبد الوكيل إىل ربه ، ولس ﴿ َوَال َحتْ

ْم ُيْرَزُقونَ  ﴾  ِ   ) 169: آل عمران (أَْحَياء ِعنَد َرهبِّ

  ويل املنون تطاولت أحداثها         فلوت قناة األروع الشعشاع

  اللامع وطغت عواصفها فغال هبوهبا        أضواء ذاك الكوكب
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  وتوارى فارس اإلعالم

  عبد الشهيد الرتكستاين

لطاملا سابقت اخلطا لتحظى برشف تصوير إخوانك قبل رحالت الوداع األخري ، نـاقًال ألُمـة اإلسـالم املجيـدة تلـك البطـوالت اخلالـدة 

نقل صورتك وانت تعانق الردى لشباب أُمتك التائه والصفحات املرشقة التي ُيسطرها أبناؤها الربرة ، ولرمبا راود إخوانك األمل يوماً  ب

  .... الضائع، ولكن تلك اآلمال تكرست عىل أمواج صخرة الردة املتمثلة باجليش الباكستاين العميل 

وهنـاك نشـأ وترعـرع ، ويف مدارسـها عبد الشهيد الرتكستاين ولد يف العاصمة الكازاخية أملاتا ، 

، وقبل جتاوزه سن التاسعة عرشـ .. م أن ال إله واحلياة مادة الشيوعية درس ثالثة عرش سنة يتعل

شاءت األقدار اإلهلية هلذا الفارس املغوار أن يرتفع عن ذاك الدنس والرجس اجلاهيل ويتبوأ أعىل 

  ... املنازل 

فبعد أن عاد شقيقه من ميادين العزة والفخار ، راح حيدثه عن تلك الـديار األفغانيـة وعـن عـزة 

ومل يرتدد طـويًال ، ومل يتلعـثم اللسـان فقـد اسـتجاب .. ها وتطبيقها لرشيعة الرمحن  التي ُحرم منها فوق ثرى مسقط رأسه اإلسالم في

  ... القلب ، ولبى النداء الرباين ، وأقبل عىل الله بعد ذاك التيه والضياع 

  أيا رب أدعوك العشية خملصاً    لتعفو عن نفس كثري ذنوهبا

وما أن وطأ ثرى أفغانستان حتى التحق مبعسكرات التدريب اخلاصـة يف اجلامعـة .. ، وميم قاصداً معاقل التوحيد حزم شهيدنا حوائجه 

الرتكستانية ، اهنى املهاجر الغريب إعداده األويل ، ورسعان ما قصد جالل آباد لينهل من معني معسكراهتا اخلاصة ولسان حاله يـردد 

ا اْس ...  واْ لَُهم مَّ ْم َال تَ ﴿  َوأَِعدُّ َباِط اْخلَْيِل ُتْرِهُبونَ ِبِه َعْدوَّ اللِّه َوَعُدوَُّكْم َوآَخِريَن ِمن ُدوِهنِ ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ ْعلَُموَهنُُم اللُّه َيْعلَُمُهـْم َوَمـا َتَطْعُتم مِّ

ٍء ِيف َسِبيِل اللِّه ُيَوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنُتْم َال ُتْظلَُمونَ ﴾  ومل ميض كثري وقت عىل عودته إىل كابل حتى كان صـقور ) 60: نفال األ(ُتنِفُقواْ ِمن َيشْ

  ... الوغى قد دكوا معاقل الصلبان ، وأحالوا رموز نيويورك إىل رساب وركام 

  الله دمر ملكه ورمى به     يف جوف أكدر يقذف التيارا

ارها ، واشتبكت األسـنة ، وتسـابق عشـاق احلـور حتى أنشبت احلرب أظف.. ومل ميض كثري وقت عىل تلك املاحقة التي حلت بالصلبان 

وخيانة اخلائنني وجتارة املتـاجرين .. وبعد تضحيات جسام وصرب مرير ... للذود عن محى اإلسالم ، وشارك شهيدنا يف هذا اجلهد املبارك 

  .. سقطت كابل ، وُسلِّمت مفاتيح شموخها 

  ملهيمن يذكرلقد سكن األعدا مساجد ربنا           وكان هبا قبُل ا

  فعادت إىل اخلنزير والرشك مسكناً     وبوقاهتم فوق الصوامع تزمر

  ...انحاز شهيدنا بصحبة َمن تبقى إىل زورمت ليواصل منها مشوار الغربة ويرمي بعصا الرتحال بني مضارب القبائل البشتونية 
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خملصاً لله يف عمله ، كثري املزاح ومداعبـة : " بوعبدالرمحنكان رمحه الله كام حدثين املسؤول العسكري للرتكستان أ -:صفاته وأخالقه 

  .." إخوانه ، حمبوباً من ِقبل اجلميع ، كثري اخلدمة حسن األخالق 

نـه وبني مضارب القبائل بدأ مشواره مصوراً ضمن اهليئة اإلعالمية ، ويرس الله له وبرع أمّيا براعة يف تصوير إخوانه املجاهدين ، ومل ُيث

ومـع ازديـاد ) لغدوة يف سبيل الله أو روحة خري من الدنيا وما عليها  (  ملسو هيلع هللا ىلصعالمي عن اجلهاد بالسيف والسنان متمثًال قوله العمل اإل 

  ... وبعد أن ُمرغ أنف آهلة احلكام املرتدين وجيوشهم البائسة يف الوحل والرتاب .. احلمالت املحمدية عىل أتباع الصليب رضاوة 

  كم   ينيل اذا مل يبق من دوهنم ردوما رد كيد الروم خلق سوا

وأمام صرب املوحدين وجلد املؤمنني، أوعز الصليب ألذنابه املرتدين عصبة جرناالت باكسـتان، برضـورة التحـرك للقضـاء عـىل عصـب 

  .. التوحيد 

ن وحتـت جـنح الظـالم ومل يتوان الطاغوت يف تلبية األمر الصهيوين الصليبي ، وعىل وجه الرسعة أمر كالبـه بـالتحرك نحـو وزيرسـتا

، وهنـاك وعـرب مكـربات الصـوت انطلقـت ..وصلت اجلحافل وأحاطت بذاك املعقل الذي يأوي بني جدرانه ثلة من غرباء آخر الزمان 

  .. وأىّن للقلوب املفطورة عىل حب الشهادة أن تضع الدنية يف دينها .. النداءات بوجوب إلقاء السالح وتسليم األنفس 

  ملوت رجله   وقال هلا من حتت أمخصك احلرشفأثبت يف مستنقع ا

  تردى ثياب املوت محرا فام دجا   هلا الليل إال وهي سندس خرض

وبني روايب  أنجورإده دارت رحى احلرب الرضوس ، واشـتبكت األسـنة ، وبـدأ الرصـاص يشـق صـمت الليـل السـاكن ، وارتفعـت 

ني العاشقني له كان عبد الشهيد الذي وافته املنية فوق تلـك الوهـاد، ومن ب.. األصوات بالتكبري ، وراح الرصاص يبحث عن عشاقه 

  ...ومىض إىل ربه مرفوع الرأس ناصع اجلبني ، وقد تقلد وسامه الرباين

  إال متت حتت السيوف مكرما     متت وتقاس الذل غري مكرم
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  ومىض معلم الناس اخلري

  عبد احلليم األوزبيك

فذة التي تعلم الناس اخلري، وأقل منها بل ال تكاد تراها تلك الكواكب املتوهجـة التـي يتمعـر حسـن وجههـا قليلة هي تلك النامذج ال

  ...بغبار خنادق القتال ، وعجاج مصانع الرجال ، ومن تلك النفائس الكرمية شهيدنا عبداحلليم داموال 

شـّب شـهيدنا وقـد أزكمـت  .. ا منا وحبا ، ويف مدارسـها درس وفوق ربوعه 1974ولد يف خوارزم يف عام " داموال " عبداحلليم األوزبيك 

وأحالت منـارات التوحيـد يف بخـارى وسـمرقند ... الشيوعية امللحدة األنوف برحيها الكرهية وصدعت الرؤوس بريح رجسها ونجسها

  ... اإلحلاد والفنت  وترمذ إىل بؤر لتفريخ دعاة اإلحلاد والزندقة ، وغدا هنار أوزبكستان الباسم ليًال سودته أعاصري

وبعد عقود من الظالم البهيم انتظر فيه الدعاة املخلصون زوال ِظل ذاك الطاغوت األكرب الذي ُعرف باالحتـاد السـوفيايت  أذن أرحـم 

ني اخلـري وأقبل الشباب املـتعطش إلرواء ظـأمه مـن معـ.. الرامحني ألبناء التوحيد ان يتنسموا عبري احلرية وشذا اإلميان وأريج اإلسالم 

  ... الصايف وراحوا يتسابقون عىل طلب العلوم الرشعية التي حيل بينهم وبينها لسنوات طوال 

ومن تلك الكواكب املقبلة عىل حلقات العلم كان عبداحلليم الذي غاص يف بحور اخلري الرباين باحثـاً عـن النفـائس الكرميـة والآللـئ 

  ...الثمينة 

توجب فريضة اهلجرة واجلهاد، قرر شهيدنا ان يفر بدينه وينجـو بنفسـه ومييضـ إىل عـوايل اجلبـال  وعىل وقع ترانيم دعوات احلق التي

  ...وقفر اهلضاب نائياً بنفسه عن رساب املدنية الزائفة اخلادعة 

  ياخاطب الدنيا الدنية إهنا     رشك الردى وقرارة األكدار

  دار متى ما أضحكت يف يومها   أبكت غداً تبًا هلا من دار

حزم الليث املهاجر حقائبه وودع زوجه وخالنه ، وبني سفوح طاجيكستان ألقى بعصا ترحاله ، ورسعان ما التحق مبعسـكرات اجلامعـة 

األوزبكية فأعّد واستعّد ، وما أن أكمل تدريبه حتى ميم وجهه شـطر عـرين األسـود أفغانسـتان ، وهنـاك بـني غبـار اخلنـادق وأزيـز 

  ...داعياً إىل الله ومذكراً إخوانه ومعلًام إياهم اخلري  الرصاص بدأ مشواره اجلديد

  هنيئاً ألهل الثغور أنك فيهم     وأنك حزب الله رصت هلم حزبا

ووصـلت النـداءات احليـة إىل آذان الشـاردين .. ومل تقترص دعوته املباركة عىل أفغانستان وحسب بل سمت به مهته إىل مسقط رأسه 

  ... وشهواهتا اخلادعة املفتونني بإغراءات احلياة 

ورسعان مـا حلقـت بـذاك الركـب املبـارك الـذي .. وأمام تلك الدعوات الصادقة التي المست اآلذان استجابت بعض القلوب التائهة 

  ...سبقها إىل ميادين اخلري والفالح 

  ... ومىض معلم الناس اخلري يف طريقه الالحب 
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اخلري ، كان عشاق الشهادة صـانعوا األجمـاد، عـىل موعـد مـع تلقـني الصـليب درسـاً يف وفيام كان الداعية منشغًال بتعليم املهاجرين 

فقد ارتطمت ثالث طائرات برموز كربياء هبل العرص، وأحالـت ذاك الغـرور إىل ذٍل وهـوان ، وغـدت أسـطورته ... التضحية والفداء 

  ...التي ال تقهر رساباً يف رساب 

  فام نجا منهم سامل وقد زحفوادارت عليهم من الشجعان دائرة        

  ونكسوا منهم األعالم فاهنزموا     ونكصوهم عىل األعالم فانقصفوا

  فروا من السيف ملعونني حيث فروا    وقتلوا يف الرباري حيث ثقفوا   

جذور اخلري التي  وما أن فاق الصليب من تلك الصفعة املدمرة، حتى كرش عن ناب حقده ومكره وأقبل بخيله وخيالئه عازماً عىل قلع

بدأت تؤيت أكلها بإذن رهبا فوق روايب  خراسان وأىّن هلا ذلك فقد أخذ أبناء التوحيد العهد عىل أنفسهم أن ال يغمد هلم سيف حتى تقام 

  . خالفة الله يف األرض أو هتلك هذه العصبة دون هذا املقصد

انربى عشاق املجد يذودون عـن محـى التوحيـد ، وبعـد ان ُرويـت و ... وبعد طول انتظار قرعت احلرب طبوهلا ، وعزف الرصاص حلنه 

  ... أرض خراسان بالدماء املهاجرة 

  ...وبعد ان أنشبت اخليانة أظفارها وتاجر بدماء الشهداء َمن تاجر ، سقطت كابل بأيدي طوائف الردة والنفاق 

  وقامت دعوة الطاغوت جهرا   وهدمت املساجد واملآذن

  .واحلزن خييم عىل أفقه الواسع إىل عوايل شاهي كوت وهنا انحاز شهيدنا  

عامًال بعلمه متواضعاً للـه ، خادمـاً إلخوانـه املهـاجرين داعيـاً إىل : " كان رمحه الله كام وصفه األخ عبدالله هبلوان  -:صفاته وأخالقه 

  .."الله 

اجرة مغـادرة الـروايس الشـاخمة جمـربة ، وأّرص عبـد ومع ازدياد ليل شاهي كوت حلكًة وظالما ، قررت الكثري من عصب التوحيد املهـ

ومل ... احلليم مع مجاعته وبعضاً من تلك العصب املهاجرة من أبناء يعرب البقاء عىل الرغم من وحشة الدرب وقلة الزاد وغياب النصـري 

ي أّرص عـىل مواجهـة الصـليب يؤازر تلك العصب املهاجرة سوى األسد اهلامم والفارس املغوار سـيف الـرمحن منصـور األفغـاين الـذ

  ...وعلوجه 

  يفر اجلبان عن أبيه وأمه   وحيمي شجاع القوم َمن ال يناسبه

وأمام إرصار الرواد عىل البقاء وترامي خربهم إىل مسامع الروم ، بدأت جحافل الصليب بالزحف عىل معاقل املجاهدين يشّد من أزرها 

  ... ود حتى أنشبت احلرب أظفارها ، ورشعت األسنة وتصافحت الصفاح أبناء الردة، وما أن وطئت بأقدامها عرين األس

  ... وهناك ذاق الصليب زفرات مدافع غرباء آخر الزمان وتيقن ان لإلسالم رجاًال حيامون دونه 

ة ، وهنـاك يف وبعد ما يزيد عن سبعة أيام من النار والدماء وضعت احلرب أوزارها، وأقفل الليوث  عائدين إىل مضـارب القبائـل األبيـ

الطريق الطويل الوعر أصيب الداعية بصاروخ مكر صليبي ، وترجل عن فرسه ومىضـ إىل ربـه بعـد ان بلـغ رسـالته يف هـذه احليـاة 
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وهكذا فإن رضائب املجد غالية ومهر احلور كبري والوقود الذي حتتاجه معركة اإلسالم من حلم ودم كثري، إال أن سلعة الله غالية ......" 

  اإلمام الشهيد عبدالله عزام.." سلعة الله هي اجلنة  أال أن
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  أول استشهادي يستهدف رأس الكفر واخليانة اجلرنال عبد الرشيد دوستم

  عبد املؤمن الطاجييك

اتكم ، وأن حصونكم ما أو تظنون يا َمن خرجتم من رحم اخليانة والردة ، أن أيدي ليوث التوحيد مبنأى عن حصد رؤوسكم وحتطيم هام

نعتكم من زفرات عشاق الشهادة ، أال والذي رفع السامء بغري عمد ، إن األمة لَِبها ألف عبد املؤمن وقد أعياهم طول االنتظار ، وإهنـم 

تظـرون ليتلهفون لتلك الساعة التي يبيدون فيها خرضائكم ويقطفون هبا رؤوسكم بشظايا أجسادهم الطاهرة ، وانتظروا إنا معكم من

...  

عبد املؤمن الطاجييك ولد يف ختار يف شامل أفغانستان ألبوين مهاجرين من طاجيكستان ، وبني وهاد ختار وفـوق نجودهـا رىب وصـبا ، 

وعىل مقاعد مدارسها املتواضعة درس ، ومنذ نعومة أظفاره انكّب عىل قراءة كتب الفتوحات اإلسالمية ، التي تزخر بأجماد أمة احلبيب 

  ....يوم أن كانت جيوش التوحيد تثل عرش قيرص ومتزق ملك كرسى  ملسو هيلع هللا ىلصى املصطف

  لنا الدنيا ومن أمىس عليها      ونبطش حني نبطش قادرينا

... ويف سن السابعة عرش نفر شهيدنا مع ثلة من رفقاء دربه وميم وجهه شطر خوسـت حيـث مصـانع الرجـال يف معسـكرات األبطـال 

الفاروق ،وما أن أكمل إعداده العسكري حتى حزم حقائبه وميم وجهه شطر طاجيكستان لعله ينال فأعّد واستعّد يف معسكري خلدن و 

  .. شهادته فوق تلك املرابع العزيزة عىل قلبه 

  ويل وطن آليت اال أبيعه    وأال ارى غريي له الدهر مالكا

  .إىل مهجره أفغانستان ألمر أشغله هناك  وبني مرابع آبائه صال وجال ، وتنسم عبري األوطان ولكن رسعان ما أقفل عائداً

تسارعت األيام به ليجد نفسه ثانية يف طاجيكستان التي اختذها معرباً ومنتقًال إىل باكستان التي سبق إليهـا أخـاه قاسـًام ، ومل ميـض 

ور اإلهلي الذي سام به وعـال عليه كثري وقت يف باكستان حتى مّن الله عليه بحفظ كتابه الكريم ، وغدا عبد املؤمن من حفظة ذاك الن

  ....وقد جللته أوسمة الوقار ونياشني السكينة 

وعىل إثر الغزوة املباركة التي مزق الله فيها غطرسة وكرب الصليب األمرييك، عاد عبداملؤمن إىل مهجره أفغانستان ليذود بحسامه عـن 

  ... عرين األسود، ومحى التوحيد املهدد من ِقبل علوج الروم 

رور عدة أسابيع عىل غزوة نيويورك وواشنطن، خرست األلسنة ونطقت األسنة ودارت رحى احلرب الزبون، بني أبنـاء التوحيـد وبعد م

  .... املرابطني، وبني علوج الصليب، القادمني من بعيد الجتثاث جذور شجرة اإلسالم اليانعة 

انت اخليانة حتوك خيوط مكرها واملؤامرة ترسم معامل غدرها  لتسقط وفيام رحى احلرب تطحن أعصاب الفئة املؤمنة الصابرة املهاجرة ، ك

كابل بأيدي زمر الردة وجماميع النفاق ولريحل عىل إثر ذاك السقوط شهيدنا ويلقي بعصا ترحاله ثانية فوق الـرثى الباكسـتاين الـذي 

  .بنجسه  –ال رشفه الله  –دنسه القادياين امللحد برويز مرشف 
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  عامء قد بطروا     أخرس مبن خان عهد الله أو بطراخانوا العهود بالن

وبني أزقة باكستان ضاق الغريب وراح يبحث عن اخلالص من ذاك الضنك املزري الذي الزمه كظله ، وبعد رحلة مضـنية يرسـ اللـه 

  ....وكان اللقاء مع غرباء آخر الزمان من أبناء يعرب ليبدأ معهم رحلة ال عودة بعدها 

رسعة لتسوقين خطاي إىل إحدى القمم الشاخمة املطلة عىل روايب  أفغانستان، وهناك كان اللقـاء األول هبـذا الغريـب ترصمت األيام م 

  ....املهاجر 

  ذو هيبة ترصع أُسد الرشى    وصولة تصدع عزم العدا

  

حمباً خلوض غامر املعـامع وطـرق أبـواب كتلة من نشاط ال هتدأ ، مقداماً جسوراً ال هياب الردى ، : " كان رمحه الله  -:صفاته وأخالقه 

استهل شهيدنا مشواره الدامي املوصـل إىل رضـوان ... ) .  ملسو هيلع هللا ىلصاحلتوف ، حافظاً لكتاب الله حريصاً عىل تطبيق سنة احلبيب املصطفى 

  ...لعلقم وكأس احلنظل الله مبشاركة إخوانه الغرباء جهادهم املبارك ومّن الله عليه بعدة غدوات موفقة ، ذاق فيها حلف الباطل مرارة ا

فبعد حوايل سنتني من حلوله ضيفاً مهاجراً عـىل .... دارت رحى الزمان مرسعة وما خطر ببال شهيدنا أن يد القدر تنسج خيوط شهادته 

شـيد غرباء آخر الزمان ، وقع االختيار عليه ليكون أول استشهادي يستهدف رأس الردة واخليانة واإلجرام اجلرنال الشيوعي عبـد الر 

فلطاملـا متناهـا الكثـريون .... ورشف وأّي رشف ذاك الذي حباك الله إياه يـا عبـداملؤمن ... وجمد وأّي جمد ... فخر وأّي فخر .... دوستم 

  ...غريك ، ولكن الله أىب إال أن تكون انت وأنت فقط ياعبد املؤمن 

يل إىل تلك املرابع التي طاملا دنسها الشـيوعي احلاقـد دوسـتم أعد االستشهادي نفسه لألمر اجللل وراح بفارغ الصرب ينتظر أمر الرح

  .ومل يطل االنتظار فقد تم استدعائه لريحل إىل حيث منيته ... بنجسه 

وفوق بحور من الشوق ملالقاة الله سارت خطاه ، وماهي سوى أيام حتى رست خطاه يف ميناء الرحيـل األخـري ، وهنـاك انتظـر مـودع 

ويرس الله واقرتب من ذاك الزنديق دوستم الـذي ...تي مل تطل طويًال ، فقد جاء األمر بالتحرك إىل حتفه امليمون الدنيا ساعة الصفر ال

ورويداً رويداً اقرتب منه إال أن احلارس أبعده بيده عن نافذة احلافلة ظناً منه أنه متسول لينجوا ذاك الرعديد ... كان مستقًال سيارته 

  ...عاد عبد املؤمن أدراجه وقد لفته أحزمة احلزن واألىس ولكن األمل يزين رؤاه بكرة ثانية .... يدري من حيث ال  –بقدر الله  –

مىض من األيام ما شاء الله هلا أن متيض والفارس ينتظر ، وأخرياً وبعد طول انتظار جاء األمر بالتحرك ثانيـة فاهلـدف عـىل موعـد مـع 

  .... بركة الله حترك عاشق الشهادة وعيناه تودع كل يشء يف الدروب الوعرة حفل عام والفرصة سانحة لقطف رأسه ، وعىل 

ويف حلظات معدودة غدت تلك البقعـة الصـغرية املسـتهدفة  –ال أرشده الله  –وهناك توقفت خطاه بالقرب من ذاك اللعني عبد الرشيد 

  ...وراءه أخا عبد الرشيد دوستم جمندًال بدمائه النتنة وسام عبد املؤمن بروحه الطاهرة ومىض إىل ربه خملفاً ... ساحة حرب ودمار 

وهكذا رحلت يا عبد املؤمن بروحك بعد أن رسمت بدمائك طريق العزة ، وأنرت دياجري مظلمة، رحلت وبقيـت ذكـراك حيـة يف قلـوب 

  ...حمبيك وعارفيك 
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  وأما السموات العىل فتبارشت     بروحك ملا ضمها  ذاك املضم

  باً كان بيننا        فبان وأمىس بني أشكاله نجموما كنت إال كوك

  رأى املسكن العلوي أوىل مبثله       فودعنا جادت معاهده الرهم
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  ومىض خادم األرامل واأليتام

  عثامن األوزبيك

ختـالج جوانحـك عـربات املـايض التليـد، وحيداً أقبلت يا عثامن حتفك عناية الرمحن ، أقبلت من بعيد تراودك أحالم العـز والفخـار ، و 

  ....واألمل حيدوك بفجر جديد قد بدت بوارق سناه تلوح يف األفق 

َن أن ال إلـه واحليـاة  1973عثامن واسمه خمتار بن سلطان باي ولد يف خوارزم يف عام  وفوق نجودها حبا وصبا ، ويف مدارسها امللحدة لُقِّ

نشأ وترعـرع ، ومـا أن اشـتد عـوده ويـبس  وعىل تلك النظريات الشيطانية.. مادة 

تتابعـت عجـالت قطـار ... حتى اقرتن بسيدة أوزبكية شـاركته املسـرية الطويلـة 

الزمان مرسعة بشهيدنا والرسـطان األمحـر يـنهش َجَسـَد األمـة التائهـة فـوق روايب  

  ... أوزبكستان 

ياتية التي ومع تفجر ينابيع اجلهاد فوق ذرى خراسان حتطمت تلك األسطورة السوف

  .... ال تقهر وديست بالنعال ومترغ األنف األمحر بالرتاب 

وبدا األمل يكرب بزوال ذاك الدب الرويس ، وبعد سبعة عقود من الشيوعية امللحـدة 

أذن أرحم الرامحني بزوال شبحها املفزع عن روايب  أوزبكستان، وتنسم األحرار عبري 

  ... عودة الشباب التائه إىل ربه احلرية وتعالت األصوات احلية الداعية إىل

وعىل وقع تلك الدعوات وصل اهلاتف الرباين ، ورسعان ما طرق أسامع الشارد احلريان ، الذي مـا لبـث أن سـام بـذاك النـور الربـاين  

  ...الذي جلل حمياه بعد ان اجتباه ربه واصطفاه ليتبوأ ذروة سنام هذا الدين 

وما أن أبرص عـثامن ذاك النـور حتـى حـزم حقائبـه وودع ... سطع من فوق روايس طاجيكستان دارت رحى الزمان وبدا نور اجلهاد ي

  ...أهله وزوجه وانطلق إىل تلك الروايس املعطاء 

  هيون عىل مثيل إذا رام حاجة      وقوع العوايل دوهنا والقواضب

تعّد ، ومل ميض عىل هجرته كثري وقت حتى بدت مالمح وهناك فوق تلك الروايب  التحق عثامن مبعسكرات اجلامعة األوزبكية فأعّد واس

وهنا وقع االختيار عىل الليـث املقـدام ليكـون مـن تلـك الكواكـب املنـرية التـي ُعهـد إليهـا بغـزو ... غزوة باتكينت تلوح يف األفق 

  ...قرغيزستان ، والعمل عىل فتح معرب آمن إىل أوزبكستان 

بالًء قّل نظـريه، وعـاد عـثامن مـن تلـك الغـزوة مكلـًال بوسـام النرصـ ويعلـوه رداء الفخـر وبني روايس باتكينت أبىل ليوث التوحيد 

  ...واالنتصار 

  ليث أشم جسور باسل بطل    عايل السنا طاهر األخالق زاكيها 
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عد مسـرية وب... وفوق بحور من الشوق سارت سفينة خطا عثامن واألمل حيدوه بوطء ثرى أفغانستان مهوى أفئدة غرباء آخر الزمان 

  ... حفتها عناية الرمحن رسا قارب الغريب يف مرىس الغرباء وكان اللقاء الذي طال انتظاره مع صفوة آخر الزمان  

وحول ثغور أفغانستان الشاملية بدأ عثامن مسريته اجلديدة فشارك إخوانه جهادهم ورباطهم ، وبرع وتفاىن يف خدمة إخوانـه ، ولطاملـا 

  ... أرِغفة اخلبز يصلحها ويعدها لرفقائه الذين يشاركونه مسرية اآلالم والتضحية كّدت يداه وهو ساهر عىل

وعىل الطرف اآلخر من العامل كان أبناء التوحيد يعدون العدة لغزو نيويورك وواشنطن، ومل يطـل ذاك اإلعـداد فقـد دّك عشـاق احلـور 

  ...اًال يف خيال معامل الوثن األكرب أمريكا وسويت بالرتاب وغدت تلك األسطورة خي

  ملا طغى كلب النصارى بطرهم        ُهّدت بفضل جهاده أصنامه

وبعد بضعة أسابيع قضاها الصليب يف مجع مجوعه وحتزيب أحزابه، أنشبت احلرب أظفارها بني موحـدي خراسـان وعابـدي الصـلبان ،  

ات جسيمة سقطت كابل بأيدي أهل الـردة والنفـاق وعالهـا وبعد تضحي.... وأبىل املوحدون بالًء حسناً وجادوا مبهجهم رخيصة لبارئها 

  . الصليب 

  تبيك احلنيفية البيضاء من أسف   كام بىك لفراق اإللف هيامن

  عىل ديار من اإلسالم خالية        قد أقفرت وهلا بالكفر عمران

  حيث املساجد قد صارت كنائس ما   فيهن إال نواقيس وصلبان

  .ملؤمل انحاز شهيدنا مع العصب املتبقية إىل روايس شاهي كوت واحلزن يكبله واألىس يشاركه مسريه وأمام هذا الواقع املرير ا

مولعاً بخدمة إخوانه وغالباً ما يطهو هلم اخلبز ، متمسـكاً بسـنة : " كان رمحه الله كام حدثين األخ أبوحييى األوزبيك -:صفاته وأخالقه 

أنه كان حريصـاً عـىل : كتاب الله، وأضاف األخ عبد الله هبلوان واصفاً هذا األسد اهلاممصاحب تقوى عامًال ب..  ملسو هيلع هللا ىلصاحلبيب املصطفى 

  .."خدمة املجاهدين واملهاجرين ، ساهراً عىل مصالح األرامل 

وعىل الرغم من الزوابع اهلوجاء والعواصف الرعداء التي خيمت بظالهلا عىل روايس شاهي كوت ، أىب عـثامن مـع مجاعتـه األوزبكيـة 

بعض عصب أبناء يعرب مغادرة السفوح وأّرصوا عىل البقاء، وعرب ألسنة النفاق وصل خرب جند الله إىل مسامع جند الشيطان الـذين و

أقبلوا يسوقهم إبليس ، وما أن وطئت أقدامهم النجسة حياض شاهي كوت حتى استل أبناء التوحيد سـيوفهم وتصـافحت الصـوارم ، 

أحـداثها بـدمائهم أصـيب عـثامن  ملسو هيلع هللا ىلصمن داء أبناء التثليث ، وبعد ملحمة خالدة سطر ورثة حممد  وعلت صوارم اهل التوحيد وارتوت

  ...مبقتل ومتت بيعته مع خالقه وزف إىل احلوراء التي طاملا سمع عن حسنها ومجاهلا إن شاء الله 

  ما زال يدفع كل أمر فادح     حتى أىت األمر الذي ال يدفع
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  الغريب

  عزام املغريب

م أولئك الذين حزموا حقائب سفرهم وحسموا أمر رحيلهم وباتوا ينتظرون موعد إقالعهم، وأىب الله إال أن يصـطفيهم لسـفر آخـر كم ه

  ..يتخبطون به يف غوادي النعيم ويتنعمون به يف رياض أرحم الرمحني 

  ...إىل الدوحة اهلاشمية الوارفة  ألرسة رشيفة تعود بنسبها 1973عزام واسمه  يونس العلمي ولد يف الدار البيضاء يف عام 

  نسب كأن عليه من شمس الضحى             نوراً ومن فلق الصباح عمودا

وهناك فوق ثرى الدار البيضاء تفتقت أكامم صبحه ، ويف مدارسها تلقى علومه وتعلم ، ومنـذ نعومـة أظفـاره جذبتـه أمـواج العفونـة 

  .فهام فيها وهامت به وتاه يف بحر املعايص املظلم النرصانية مبدنيتها الزائفة وقيمها السافلة 

وبعد سنوات قضاها شارداً حريان هامئاً عىل وجهه بدأت نفسه تعاف  تلـك 

  احلياة الساقطة ، وتتطلع بشغف إىل ذاك اليوم الذي

  .. تتحرر فيه من دنس اجلاهلية  

ه وبعد ذاك التيه الساحق جادت ُسحب الرمحـة الربانيـة بخريهـا وأمطرتـ

بوابل إحساهنا الفياض ، وغدا عزام وقد خلع ثوب املعايص وارتدى  ثـوب 

  ..اإلميان وعاله نور اإلسالم إنساناً آخر 

  موالي جد بجميلك األوىف     عىل عبد له بجميل عفوك مطمع

  يرجوك إحساناً ويأملك الرضا    فضًال فأنت لكل فضل منبع

  .تبوأ أعىل املنازل وأهبى األماكن وغدا هامئاً باجلهاد واالستشهاد  ورسعان ما ارتقى وعال يف سلم اهلداية حتى 

س علم أو بدأ شهيدنا مشواره طالباً للعلم باحثاً عنه راغباً يف تعلم تعاليم دينه غائصاً يف بحره الرائق ، طامعاً بأهبى الدرر ، ومل يدع جمل

ويف ظل تلك األجـواء التـي عطرهـا عبـري اإلميـان ... تسياره قي حلقاته  ذكر تنامى إىل مسامعه خربه إال شّد الرحال إليه وألقى بعصا

وتـارة .. راحت شياطني اإلنس تنفث سمها الفتاك حماولة ان تعيد هذا الغريب بدينه إىل حظرية البهائم ، تارة عـن طريـق االتصـاالت 

  ..وتتالىش أمام مهة هذا العائد الغريب أخرى عن طريق اإلغراءات الشيطانية وأىب الله إال أن تنكرس تلك اإلغراءات ، 

إال أن .. ومل هيدأ كيد إبليس ومل يطب له أن يرى عزاماً يف تلك احللة الربانية ، وحاول عن طريـق العزلـة أن يوقـع بـه يف شـباك مكـره 

  ...عزاماً تفطن لتلك احليل اخلبيثة واحاط نفسه بسياج منيع من الصحبة الطيبة والرفقة الربانية 

يف يوم من أيام عزام املشـهودة سـافرت أرستـه : " ا أقف مع رفيق دربه األخ سفيان املغريب ليحدثنا عن معاناة هذا الغريب املوحد وهن 

.. إىل إحدى البالد العربية طمعاً يف قضاء عطلة الصيف فيها ، وبعد ان رفض عزام مرافقتهم هذه الرحلة خوفـاً عـل نفسـه مـن الفـنت 
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ل املنزل وال ان يبيت فيه إال بصحبة أحد إخوانه واختارين صاحباً له مدة غياب ارسته ، ويشهد الله انه كان أشـد عزم عزام ان ال يدخ

وتـابع قـائًال ولطاملـا ردد عـزام وهـو يـرى .... الناس حرصاً عىل ان ال ينفرد بنفسه إال يف موطنني حني قضاء حاجته وحني قيامه الليـل 

  .. " والله لوال وجوب الصالة مجاعة يف املسجد العتكفت يف املنزل ال أخرج منه أبدا " بالد الفساد واالنحالل الذي غمر ال

  ...وأمام هذا الواقع األليم املزري الذي غلف أجواء وطنه ضاقت نفسه وراح يرقب ذاك اليوم الذي ينفر فيه ويفر بدينه 

، وبعد عناق حار وتبادل ألطـراف "أفغانستان " القادمني من مواطن اجلهاد وبينام كان يف بيت من بيوت الله قامئاً إذ مّر به احد رفقائه 

احلديث ، وتقليب لصفحات الذاكرة ، عرض عليه رفيقه اهلجرة إىل أفغانستان ومل يكن يصدق الفتى الوهلان باهلجرة واجلهاد ما سـمعت 

  ...أذناه ، فهذا مطلبه وهذه بغيته 

   طاعة الله ُيفين العمر إنفاقاهذا الذي هجر األوطان حمتسبًا     يف

، بدت تباشري اخلالص تشع بنورها وراح عزام يعد العدة لرحلة ال عودة بعدها ، وما أن رشع مبا قد عـزم عليـه حتـى فتحـت ...وأخرياً 

  ...الدنيا أبواهبا له عىل مرصاعيها ، فقد عرض عليه الزواج وعرض عليه أخوه العمل معه يف رشكته اخلاصة ولكن

  احلياة وخوف الله أخرجين    وبيع نفيس مبا ليست له مثنا بغض

  إين وزنت الذي يبقى ليعدله       ما ليس يبقى فال والله ما اتزنا

وهنـاك فـوق ذرى املجـد ... ألقى الليث اهلزبر بتلك اإلغراءات وراء ظهره ومىض إىل حيث حتفه بعد أن ودع الدنيا وداعاً غـري وامـق 

د ليكونا شخصية املهاجر عزام الذي رسعان ما التحق مبعسكر الفاروق فأعّد واستعّد ، ومـا أن أكمـل إعـداده التقت الروح مع اجلس

  ...حتى ميم وجهه شطر كابل حيث فرسان الثغور املرابطون حول ثغورها 

العظيم شّد رحالـه إىل جـالل آبـاد، وبني ميادين النزال وخنادق القتال ذاق لذة اجلهاد وحالوة الرباط ، وبعد أن بّل ظأمه من ذاك اخلري 

  ... وبدأ مشواره مدرباً للقادمني من بعيد للذود عن ال إله إال الله عىل فنون حرب العصابات واملدن 

وفيام كان منشغًال بتدريب الليوث، كان التسعة عرش صقراً يعدون العدة لالنقضاض عىل برجي الربا ومركـز الغطرسـة والكربيـاء يف 

  ...ن يف األرض، وبعد انتظار طويل ُمرغ أنف أمريكا بالرتاب ، وذاقت طعم املذلة واهلوان مملكة الشيطا

  وهل تغين الرسائل يف عدو      إذا مل يكن ظبًى رقاقا

وعىل إثر هذا الفتح املبني ، أقبلت جحافل الروم بجمعها الغاشم وما أن أكملت حشد أتباعها حتى بدأت طائراهتا تزرع أرض التوحيـد 

  ... حممها الصليبية، وهنا انربى عزام مع إخوانه وقد امتشقوا أسنتهم للذود عن بيضة اإلسالم مبهجهم ودمائهم ب

  ... وبعد تضحيات جسام وأشالء ودماء وأرواح شهداء سقطت كابل ورسعان ما تبعتها بقية مدن اإلمارة 

  وخبت مساجد كن نوراً جامعاً     متيش إليه األُسد واآلرام

  ... ز شهيدنا إىل مناطق القبائل ، بعد ان كان مرصاً عىل عدم مغادرة ميادين النزال ، ولكن أمر األمري كان له باملرصاد وانحا



  
        

255 

 

وفوق ثرى باكستان جتمعت أوراقه املبعرثة يف ذاكرته ، وبدا له العودة إىل مسقط رأسه إلكامل مسرية الدماء يف قتال زمر الردة وعبدة 

وما أن تكاملت معامالت سفره حتى أرس األخ الذي أودع عزام جواز سـفره عنـده ، وازداد ظـالم باكسـتان حلكـة، األوثان والسحرة ، 

  . وهنا حزم عزام أمره وأقفل عائداً إىل مناطق القبائل عىل أمل العودة ثانية إىل باكستان بعد االنتهاء من إجراءات سفره 

  ... هبذا الفارس املهاب وبني روايب  قبائل وزيرستان كان اللقاء الثاين

  ليث اذا زار الليث اهلزبر له     مل حيسب الليث إال ثعلبا ضبعا

آمراً باملعروف ناهياً عن املنكر ولطاملا متعر وجهه غضباً عـىل انتهـاك : " كان رمحه الله كام وصفه األخ سفيان املغريب -:صفاته وأخالقه 

راً يف استعامل السالح وخاصة املسدس ، عاشقاً حللقات العلم ودروس الذكر ، شجاعاً مقداماً حرمات الله ، متقناً للفنون القتالية ، ماه

وهناك بني الروايس الشاخمة عضه ناب املرض الذي الزمه لثالثة أشهر ، ومل مينعـه ذاك املـرض .." تواقاً للقتال فوق ثرى مسقط رأسه 

وحيد إىل منطقـة جومـل حيـث الصـليب يرسـح وميـرح ، وقـد غفـل عنـه ليـوث من أن يلبي نداء األمري ويتحرك مع ثلة من أبناء الت

  ...الشهادة

وفوق تباب جومل ألقى عزام بعصا تسياره ، وودعت األيام مرسعة بعضها بعضاً لتحّط به عىل أعتاب يـوم اجلمعـة األخـرية لـه فـوق 

ام غسل اجلمعة وقد بدت عىل حميـاه النضـارة والرفاهيـة ، اغتسل عز "  -:حدثين األخ سفيان عن ذلك اليوم قائًال ... سطح هذه الربية 

ومـا أن أسـدل الظـالم .." اآلن قد أنجزت عمل سنن الفطرة وإين عـىل اسـتعداد ألن حتتضـنين احلـور "  -:وخاطبين يف ذاك اليوم قائًال 

ب من القرية التـي حتـوي بـني جنباهتـا أستاره حتى جاء خرب قدوم تسع سيارات للعلوج الصليبية وقد أمجعوا أمرهم عىل املبيت بالقر 

وما أن طرق اخلرب مسامع القوم حتى انتفضوا يعدون العدة لالنقضاض عـىل تلـك القافلـة اللعينـة ، ويف .. ليوث التوحيد املهاجرين 

"  -:اتف أخيـه قـائًال وما أن اتم حديثه حتى أرس يل برقم هـ... تلك األثناء كانت املفاجأة فقد استدعاين عزام إىل خيمته وراح يوصيين 

  .."هكذا وبصيغة األمر وكأن الله قد ألقى يف روعه انه لن يرجع ثانية إىل الدنيا .. بلغ أخي خرب استشهادي 

.." نلتقي يف اجلنة يا سفيان "  -:وعىل أمواج شوق نزال الغزاة حترك الركب املبارك ، وقبل املغادرة نظر عزام إىل رفيق دربه وودعه قائًال 

  ...اك يف نقطة الكمني املعدة كمن عشاق الردى وهن

وبعد طول انتظار وصلت قافلة ورثة قيرص ، وما أن وطأت أقدامها منطقة القتل حتى اهنالت عليهم قذائف املوحدين ورصاص اللـه 

التفـت بعـض  ويف تلـك اللحظـات... وسعى املوت بينهم يتخطفهم وراحت ألسنة اللهب تلتـف عـىل أجسـادهم وسـياراهتم ... أكرب 

وبـني تلـك الـروايب  ... سيارات الصليب وأهل الردة عىل تلك الكوكبة الربانية ، وزرعت أجسادها الطـاهرة برصـاص غـدرها وجبنهـا 

  ...وُحّق لعيون الدار البيضاء ان تبيك سيدها .. والقفار نال عزام ما متىن ، ومىض إىل ربه فريداً ماجداً بعد ان نعاه املجد 

  ملنية حتى      وهبت حسن وجهه للرتابقصدت نحوه ا
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  وارتقى صقر غامد 

   عكرمة الغامدي

يتلفت املرء مينة ، ويرنو ببرصه يرسة ،  فال يبرص سوى يد املنون وقد سبقت اىل كوكب مهاجر من كواكب هذه األمـة الكرميـة ، لرتحـل 

  ...نا النحيلة بروحه وتسمو هبا اىل العلياء ، خملفًة وراءها غصص الفراق تنهش أجساد

  يا كوكباً ما كان أقرص عمره     وكذاك عمر كواكب األسحار

عكرمة واسمه سلطان الغامدي، ولد فوق ثرى جزيرة حممد صىل الله عليه وسلم، وعىل حىص وهادها رىب ، ويف مدارسها تلقـى وتعلـم ، 

  ... دينه ، حمباً للجهاد وأهله مبغضاً الكفر وأزالمه  ومنذ سين عمره األوىل تنسم عبري اهلداية والرشاد ، فشبَّ ملتزماً تعاليم

وما ان أهنى الطالب املدريس دراسته الثانوية حتـى التحـق بإحـدى اجلامعـات 

  .طالباً عىل مقاعد دراستها

وعىل الرغم من انشغاله بدروسـه اجلامعيـة ، إال أن العمـل اخلـريي ملـك عليـه 

يات اخلريية باذًال وقتـه وجهـده يف وجدانه ورسعان ما التحق بطاقم إحدى اجلمع

  ... خدمة أبناء ملته ، مقدماً يد العون ملن احتاجها 

  هو الكنز للعرفان والكف للندى     هو احللم واملعروف واخلري والرب

وملا أن كان اجلهاد فريضة عينية واجبة يف هذا الزمـان الـذي عـال فيـه الصـليب 

بأسود الرشى املرابطني حول ثغور خراسان تلبيًة لداعي الرمحن ﴿ اْنِفُرواْ ِخَفافاً َوِثَقاًال َوَجاِهُدواْ ديار اإلسالم ، عزم شهيدنا عىل اللحاق 

  ) 41: التوبة (ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ِيف َسِبيِل اللِّه َذِلُكْم َخْريٌ لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعلَُمونَ ﴾ 

رؤيا خري رسعان ما قصها عىل معرب ليعربهـا  –كام حدثين  –ح حلاف النوم رأى فيام يرى النائم وهناك يف ليلة مباركة من لياليه وقد تلف

تلتحق بطائفة جماهدة تقاتل عدواً ، ثم ُيقتل ثلث هذه الطائفة املجاهدة ، ويأرس العدو الثلث اآلخر ، ويبقى ثلـث يقـارع عـدوه " بقوله 

  .."، وعىل أبواهبا يا سلطان تلقى الله شهيدا  حتى يظفر به ويفتح الله عليه ويأيت بيت املقدس

وعىل بركة الله سارت خطا الراحل الغريب بعد أن ودع الدنيا وداعاً غري وامق ليلقى بعصا تسياره بني روايب قندهار الرشيعة والقـرآن 

عىل خترجه حتى كانت املزلزلـة التـي  وما هي سوى أيام.. ، ويلتحق بعد لقاء األحبة الذين سبقوا مبعسكر الفاروق ، فأعد فيه واستعد 

  ..     أتت عىل بروج الرشك ووكر اإلفساد يف األرض فسوهتا بالرتاب 

َتِسُبوا َوَقَذَف ِيف قُ    َن اللَِّه َفأََتاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيُث لَْم َحيْ انَِعُتُهْم ُحُصوُهنُم مِّ ُم مَّ ُم الرُّْعـَب ُخيِْرُبـونَ﴿ َوَظنُّوا أَهنَّ ُبُيـوَهتُم ِبأَْيـِدِهيْم َوأَْيـِدي  لُـوِهبِ

وا َيا أُوِيل اْألَْبَصاِر ﴾    ) 2: احلرش (الُْمْؤِمِننَي َفاْعَتِربُ



  
        

257 

 

التي رسعان ما " أفغانستان " ومل متض سوى أيام عىل أحداث الثالثاء املبارك وإذ بجحافل الروم تزحف قاصدًة دوحة اإلسالم السامقة 

وهنا استل ابن غامد سيفه وراح برفقة الوجوه املتوضئة ينـازل .. بني أولياء الرمحن وأزالم الشيطان  أحاطت هبا لتنشب احلرب أظفارها

  ...العدا غري آبه بعدهتم وعتادهم 

  ليث لو أن الليث ينظر فعله        بعداته يوم الكفاح تذعرا

اق، التي ما لبثت أن اسـتباحت أرض كابـل لتجعـل شهٌر من الدماء واألشالء ترصم وإذ بخونة كابل يسلمون مفاتيحها ملجاميع النف

  ..منها مرتعاً خصباً للفساد واإلفساد 

وأمام ذاك الواقع املؤمل مل جيد عكرمة سوى الرحيل عن مضارب الرشيعة، وقد عاله رداء احلزن وتلفع ثوب األىس ، لتحط به قدماه بعد 

  ..طول سفر عىل القمم األبية املطلة عىل روايب أفغانستان 

ومل يكن منه إال املبادرة اىل تلبيت .. حيَّ عىل اجلهاد.. ويف صباح يوم مرشق استيقظ شهيدنا عىل صيحات الله أكرب يا خيل الله اركبي

نداء الداعي ، لريحل بعد أن لبس ألمة احلرب مع كوكبة مباركـة قاصـداً روايس شـاهي كـوت حيـث علـوج الـروم الغازيـة تسـتعد 

  .إليه من تبقى من أبناء اهلجرة امليامني القتحام آخر معقل جلأ 

جتهزت اجلموع الطيبة ملالقاة أبناء التثليث، واندلع القتال واشتد أوار املعمعة، وذاق الغزاة حرَّ صـوارم ورثـة حممـد صـىل اللـه عليـه 

  ..وسلم، وجترعوا من كؤوس املوت حتى مثلوا 

  مروتركهم رصعى بكل تنوفة     سكارى بكاسات املنية ال اخل

  ..وبعد كثري قتل وقتال وضعت احلرب أوزارها ، وأقفل شهيدنا عائداً اىل عرينه جتلله نياشني العزة ويعلوه صوجلان الفخار 

وكعادة أصحاب اهلمم العوايل التي ال ترىض الدون ، استهل مشوار غربته مدرباً إلخوانه املهاجرين بعد أن نال قسـطاً مـن التـدريب 

لَُه لي   .كون مدرباً ماهراً واستاذاً بارعاً لتلك الوجوه الطاهرة يف زمن الغربة العسكري أهَّ

وعىل غري ميعاد ساقتين اخلطا اىل معقل كريم من معاقل الرجال ليكون اللقاء األول مع تلك الشمعة التي تقطر حياًء ورقًة وتواضـعاً 

مر بالطريق إلينا لتخطفه من بيننا وترحل به ثانيًة اىل مصـانع وفيام كانت الفرحة تعتمل القلب برؤية الكوكب الغامدي كانت األوا.. 

  . الرجال ليتابع املشوار الذي بدأ 

وعىل الرغم من انشغاله بإعداد رواد األمة األماجد، إال أنه شارك إخوانه الغدوات والروحـات ، ولطاملـا ذاق الغـزاة وأذنـاهبم املرتـدين 

  ...زفرات مدفعه 

ميز شاء الله أن يلتف عليه ناب املرض، الذي رسعان ما أقعده ولزه اىل غرفة العمليـات، ليخـرج منهـا أكـرث ويف خضم ذاك العطاء امل

  ..إرصاراً عىل خدمة دين الله، فهمته التي تطاول اجلوزاء وتباري مزن السامء أكرب من أن جتعله أسري الفراش 

  أقامواجرى معه اجلارون حتى إذا انتهوا    اىل الغاية القصوى جرى و 
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وما أن بدا عىل صاحب اهلمة عالمات الشفاء، حتى رست به مهته وقصدت بصاحبها اللجنة العسـكرية، ليكـون رشف اللقـاء الثـاين ، 

  .ولتزداد أوارص املحبة عىل وقع ترانيم عمله اجلديد الذي أوكل إليه 

إليها الوهن وامللل ، مولعاً بخدمة إخوانـه حمبـاً هلـم ، تاليـاً ذا مهة عالية ال تعرف الكلل وال يترسب : " كان رمحه الله: صفاته وأخالقه 

  ..."لكتاب الله ، ذا فكر نري ونظرة ثاقبة ، وقلم سيال، ومدرباً بارعاً وأمرياً حمبوباً

عـىل  ستة أشهر ويزيد مذ حّل سلطان ضيفاً عىل اللجنة العسكرية ، وما أن أفلت شمس تلك األشهر حتى انتدبه األمري العام ليكـون

  . رأس املجموعة القتالية التي رضبت خيامها فوق سفوح اللوارا 

وهناك أبىل القائد اجلديد أميا بالء ، فقد أرشف عىل وضع اخلطط العسكرية وتنفيذ العمليات ، ومل َحتُل الرصاصـة التـي اخرتقـت قدمـه 

ابات احلتوف، ومكامن القتل وجرحه ما زال مل يكتمل بطريق اخلطأ بينه وبني مواصلة املشوار الطويل ، بل سمت به روحه ليقتحم بو 

.  

وحلسن أخالقه وعظيم عطاءه وكثري بالءه ، فقد تم ادراج اسمه ضمن تلـك الثلـة التـي وقـع عليهـا االختيـار لشـد الرحـال اىل بـالد 

  .. الرافدين ، ملقارعة علوج التثليث النرصاين املدنسة لذاك الرثى الطيب أهله 

منتظراً موعد الرحيل جاء األمر الذي أبقاه بني الغرباء بدينهم، وما ذاك إال حلاجة إخوانه إليه وعظـيم عطـاءه الـذي  وفيام كان شهيدنا

  .قلام يوجد يف غريه 

وعىل وجه الرسعة انتدب عكرمة ليلحق بالركب الطيب الذي سبقه لنواحي كـونر، ليبـدأ هنـاك شـوطاً جديـداً بعـد أن اقـرتن بسـيدة 

جهاد وتضحية شاركته مسرية الرزايا واخلطوب،  وقد منَّ الله عليه ببنية تفتقت عيناها عىل احلياة وأباهـا هنـاك قـد  بشتونية من بيت

  ...سبق اىل املأل األعىل 

بدأ القادم اجلديد مشوار ترحاله األخري بخدمة اجلهاد ورواده، والتخطيط للقيام بعمليات موجعة وخاطفة، للنيل من أحالف الصـليب 

  . ءه املرتدين وعمال 

وطوت األيام بعضها بعضا لتحط به عىل أعتاب يوم الوداع عن هذه الفانية ، ففي ليل ذاك اليـوم أرسَّت عيـون الـردة الغـادرة آلهلتهـا 

بخٍرب مفاده أن عصبة من أبناء يعرب قد حلت ضيفاً عىل منـزل أنصـاري مـن أنصـار اجلهـاد ، وعـىل وجـه الرسـعة " امريكا " الباطلة 

لقت طائرات الصليب من مرابضها وقد كرش أرباهبا عن ناب حقدهم ، وما هي سوى دقائق حتى أحـالوا منـزل األنصـاري ركامـاً انط

ونال وسام الشهادة الذي طاملا متىن أن يتقلـده ،  –إن شاء الله  –فوق ركام ، وهناك فاضت روح ابن غامد اىل بارئها وُزفَّ اىل من أحب 

  . ما عبق يف األنوف وساح يف اآلفاق ليبقى آية وكرامة وعظة وعربة  وفاح املسك الذي رسعان

  قد فاجأته املنايا وهي غادرة      فراح كالسيف يف األكفان يندرج
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  الشهيد القائد 

   أبو عيل املاليك اجلزائري

وندرة تنقلكم  أنكم  ستحققون  هذا اخلري الكبري،    ما كنت أعلم  أنكم  رغم صغر سنكم  وقلة  جتاربكم: "  أخي احلبيب أبا عيل املاليك 

وتصربون  هذا الصرب  الطويل، ولوال توفيق الله  وتأييده  ما كنتم  تستطيعون  الصرب عىل هذا الشعب مع اخـتالف العـادات واللغـة 

   7."والبيئة  وتباين  املسافة  والزمن 

  عبد الله عزام : أخوكم الدكتور                                                                                  

، وبعليل نسيمها رسَّ وابـتهج ، ويف مدارسـها تلقـى علومـه الدنيويـة  ، ومنـذ " مدينة األلف قبة " أبو عيل املاليك ولد يف وادي سوف 

فوف الدعة والراحة ، فقد اشـتعلت جـذوة اجلهـاد فـوق نعومة أظفاره التحق بصفوف اإلخوان املسلمني ، ومل يطل البقاء طويًال بني ص

وعىل وقع ترانيم صيحات احلق التي انطلقت من حنجـرة داعيـة اخلـري عبـد اللـه ... روايب  أفغانستان ومل يعد هناك عذر للمتقاعسني 

َفلُْيَقاتِْل ِيف َسـِبيِل اللّـِه  {  -عز وجل  –عزام ، وصل النداء وطرق آذان املاليك ، الذي ما لبث أن استجاب ألمر الله ، ونفر وحاديه قوله 

ْنَيا ِباآلِخرَِة َوَمن ُيَقاتِْل ِيف َسِبيِل اللِّه َفُيْقَتْل أَو َيْغِلْب َفَسْوَف ُنؤْ  ونَ اْحلََياَة الدُّ    74النساء }تِيِه أَْجراً َعِظيًام الَِّذيَن َيْرشُ

ىل بركة الله سارت خطاه ، لتحّط به بعد طول سفر بني يـدي الشـيخ عبـد حزم ابن وادي سوف حوائجه ،  وشمر عن ساعدي اجلد ، وع

الله عزام ، ليبدأ مشوار التضحيات هناك يف معسكر صدى ، بعد أن سامه الشيخ عزام باملاليك ، وما ذاك إال لتمسـكه بـأقوال اإلمـام 

  ...مالك ، واالستشهاد هبا يف كثري من املواضيع الفقهية 

ي إعداده العسكري ، وما لبث أن التحق بجبهة شكردرا ، التي حـّط ركابـه بـني روابيهـا بعـد نجاتـه مـن ثـالث أعد الفارس اجلزائر 

  ... حماوالت لتصفيته يف طريق املجد الطويل 

وفوق نجود شكردرا بدأ مشواره الالحب ، ورسعان ما بزغ نجمه وعال كعبه ، وبانت رجاحة عقله وحسن تدبريه ، ومل ميض كثـري وقـت 

  ...ى غدا أمرياً عاما جلبهة شكردرا ، عىل الرغم من سين عمره القليلة ، كام أفصح عن ذلك الشيخ عزام يف إحدى رسائله اخلطية له حت

  ليث حرب أشفقت أسد الرشى     منه حتى بايعته يف رشاها

وكلفه باإلرشاف عىل الكثري من مشاريع اخلـري وعىل الرغم من انشغاله بجالد أبناء الشيوعية احلمراء ، إال أن الشيخ عزاماً أوكل إليه 

  ..يف تلك البالد الطيب أهلها ، ومن تلك املشاريع بناء املدارس وإنشاء العيادات الطبية ، وتشييد املساجد التي تقام فيها الصلوات 

عرب ومن عجم غري مأسوف عليـه  ولت األيام مرسعة ، وشاء الله لذاك الصنم الشيوعي األمحر أن هيوي حتت أقدام  أبناء التوحيد من

 ...  

                                                 
  . لهلإلمام عبد الله عزام رمحه ال انظر كتاب كلامت من خط النار -  7
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وعىل وقع ترانيم ذاك السقوط ، بانت حقائق النفوس ، وظهرت معادن الرجال ، وتكرست أقنعة املتاجرين بالدين والدماء ، فعـىل عـرش 

اُر اْآلِخـرَُة َنْجَعلَُهـا ﴿ تِ ... كابل ، وطمعاً يف سدة احلكم ، أنشبت احلرب أظفارها بني اإلخوة  الفرقاء ، وخرس الكثري الكثري الرهان  لَْك الدَّ

ِقنَي ﴾    ) 83: القصص (ِللَِّذيَن َال ُيِريُدونَ ُعلُّواً ِيف اْألَْرِض َوَال َفَساداً َوالَْعاِقَبُة ِللُْمتَّ

  .. .ت نأى الشهيد القائد بنفسه عن تلك املعمعة الطاحنة ، وانكب عىل تدريب إخوانه املهاجرين إىل الله فن تصنيع املتفجرا

، ففي ذاك العام بدا لشهيدنا أن يكمل نصفه اآلخـر ، ويرسـ اللـه لـه  1994ترصمت األيام مرسعة ، لتحّط به عىل أعتاب صيف عام 

واقرتن بسيدة من نورستان  ، شاركته ألواء الطريق ووحشة الدرب ، ومن الله عليه منها بعدد من األبناء، أدخلـوا الرسـور عـىل قلبـه 

  .. .ىل حال املسلمني املمتلئ حرسة ع

  كيف القرار وما تزال تروعنا      نوب هتد الراسيات شداد

وهناك بني أروقة معامله اخلاصة ، وفيام كان منشغًال بإعداد أبناء التوحيد ، ليوم كرهية وسداد ثغر، شـاء اللـه هلـذا الفـارس أن يفقـد 

  ...ر صاعق كان حيمله بيده إصبعا من أصابع يده عىل إثر موجة االنفجار التي خلفها انفجا

  ومن ظن ممن يالقي احلروب   بأن ال يصاب فقد ظن عجزا

هادئ الطباع ، بشوشاً يف وجـوه إخوانـه ، قليـل الكـالم إال : " كان رمحه الله كام حدثين الشيخ ابو الوليد األنصاري : صفاته وأخالقه 

وقد منحه القائد قلب الدين حكمتيار مـع أيب معـاذ اخلوسـتي وأيب ...  أعامله فيام ينفع ، بعيداً كل البعد عن الغيبة والنميمة ، جمداً يف

  . "حممد اجلزائري رتبة جرنال خلربهتم وجتربتهم العسكرية الفذة 

وحني كان ابن وادي سوف منشغًال بإعداد األماجد من أبناء هذه األمة الكرمية عىل الله ، كانت الكوكبة الربانية عىل موعد مـع إزالـة 

هوان السنني ، التي أثقلت كاهل األمة اإلسالمية لعقود خلت ، وتسييدها عرش املجد من جديد ، فبعد أن أعّد اآلساد عـدهتم ، انطلقـوا 

  ... عىل بركة الله بطائرات االستشهاد ، وارتطموا بشوامخ الصليب وأحالوا تلك املفاخر هواناً وذلًة جتلل طوالع عشاقها 

  خرائب       واستأصلوا األصنام فهي هباء نسفوا بناء الرشك فهو

وعىل وقع ذاك احلدث اجللل ، امتألت قلوب أبناء الضاللة حقداً وغيضاً عىل أبناء التوحيد، وكشف الصليب الغطاء عن وجهه الكـالح 

  ... ، وبدأت مجوعه بالزحف يسوقها إبليس قاصدة أفغانستان الرشيعة والقرآن

تى تصافح الرصاص واشتبكت األسنة ، وانربى ليوث التوحيد جلالد أبناء التثليـث النرصـاين ، ومـن ومل ميض سوى بضعة أسابيع ، ح

  ... بني النافرين كان املاليك الذي راح يزرع طرق كابل بالقنابل، والعبوات الناسفة حتسباً ألي اقتحام 

َسلّم مفاتيُحها للغزاة القادمني مـن بعيـد ، بعـد شـالالت شهٌر ترصمت أيامه برسعة عجيبة ، وإذ بكابل األجماد تبيك عىل ماضيها ، وتُ 

  .... دماء زكية سالت عىل تراهبا 

  زحف العلوج بخيلهم وبرجلهم         وتبوأو منها أعّز مقاعد

  ... اضية ومل جيد املاليك ، واحلالة تلك سوى الرحيل بزوجه وأبنائه ، ووضع الركاب بعد طول السفر ، بني حارات بيشاور الذكريات امل
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وبني أزقة باكستان بدأ مشوار املطاردات واملالحقات األمنية للمهاجر الغريب بدينه بني سائر النـاس ، ومـّن اللـه عليـه بـاحلفظ ، ومل 

  ..تفلح حماوالت أزالم الطاغوت يف النيل منه ، ومل تزده تلك املطاردات سوى إرصاراً عىل مواصلة رحلة املسري إىل الله 

  فيها احلمد لو قرنت     يوماً بيذبل الندكت أعاليهذو مهة نال 

وحتت أسقف املعامل الرسية ، بدأ الليث مشواره الثاين مدرباً لعشاق الشهادة ، ومعداً هلم ليوم كرهية مع جحافل التثليـث النرصـاين 

التـي ترشـبت العـزة دمـاً يف عروقهـا ، ال ولكن النفـوس ... الغازي ، عىل الرغم من ضيق احلال ، وقلة ذات اليد وندرة النارص واملعني 

  ... ميكن أن تضع السالح أو ختلع المة احلرب ، وتضع الدنية يف دينها للغزاة احلاقدين 

فبعد عقدين ... توالت األيام واملعلم اجلزائري عىل حاله ، حتى جاء اليوم املوعود الذي أذن فيه العيل القدير ، هلذا الفارس بالرحيل إليه 

ذل والعطاء ، ويف يوم حزين من أيام هذه الفانية ، ترامى إىل مسامع الصليب عرب عيون الردة واخليانة ، أن ثلة من أبنـاء يعـرب من الب

وحال تأكد أبنـاء اجلاهليـة مـن ذاك اخلـرب ، انطلقـت طـائراهتم مـن مرابضـها حيفهـا الغـرور .. موجودون يف معقل من معاقل اجلهاد 

  ....ائق حتى كانت الصواريخ تنصب صباً عىل املنزل وإذ به ركام فوق ركامالصليبي ، وما هي سوى دق

وبني ثنايا ذاك الركام نعت الرجولة أخاها ، وأْسلََم املاليك الروح اىل مالكها ، وأسدل الستار عىل آخر فصل من فصول غربته ... وهناك 

  ...وُحّق ألهايل وادي سوف أن يرثوا سيدهم املطاع .. 

  ب املنية جهرًة                فرمته خائنًة مبوت زؤافهابته أسبا

  موت الكرام البيض فوق جيادهم    ال فوق منرقة وحتت طراف
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  وختامها مسك

  عيل الترتستاين

فقها غزيـرة مـن لقد شاء الله العيل القدير لكثري من أولئك الذين جيودون مبهجهم الطاهرة أن تفوح دماؤهم عطراً وتعبق مسكاً بعد تـد

وكأن الله عز وجل يرينا عالمات صدقهم حتى ال ننكل عن هذا الطريق ، وقد تكالبت األمم وغـّص الـدرب باملشـككني ... أجسادهم 

  ...واملثبطني 

 عيل الترتستاين ولد يف أرض الغربة يف طاجيكستان بعيداً عن مسقط رأس آبائه وأجداده ، وفوق ربوع طاجيكسـتان حبـا ومنـا ، ويف

وهناك درس يف مدارسها ، ومىض به قطار العمـر مرسـعاً ... زهرة طفولته شد رحاله مع والديه ومضيا معاً إىل مسقط الرأس تتارستان 

  ...وعملت به اجلاهلية احلمقاء عملها فعاش منسلخاً عن دينه تائهاً ناكراً ملجد آبائه املؤثل 

د بوابل خريها عىل شقيقته، التي ما أن ذاقت حـالوة اإلسـالم وطـالوة اإلميـان حتـى وفيام هو تائه حريان كانت سحب اخلري الرباين جتو 

ساءها أخوها املعذب، ومل تطق أن تراه يف تلك الصورة وقد ختبطه الشيطان ، وحّن القلب املفعم بأريج اإلميان وصدق األخوة ورسعان ما 

ورسعان ما استجاب للنداء احلي ، وغـدا وقـد ألقـى عـن كاهليـه أوهـاق هرعت إليه مذكرة وداعية ، ومل يرتدد القلب الشارد طويًال ، 

  ...اجلاهلية وأرداهنا رجًال آخر قد هذبه اإلسالم وسام به اإلميان 

  ولقد وقفت بباب عفوك راجياً    منك الرضا يا أرحم الرمحاء

  فارحم وال ترُدد فإين مل أجد         رباً سواك خمليص من دايئ

وقـد مـّن اللـه عليـه ... وتعاقبت الليايل واأليام ويرس الله لشهيدنا واقرتن بسيدة ترتية شاركته املسرية الطويلـة تسارعت األحداث 

بطفلة أهبجت نفسه وعطرت أيامه بأرجيها الفواح ، وحتى يستطيع أن يكمل مشواره ، تطلع عيل للكسب احلالل فعمل سائقاً إلحـدى 

الكبرية حتى شاء الله ان يلتقي بأيب عبد الله الترتسـتاين الـذي أخـذ عـىل عاتقـه نرشـ دعـوة  الشاحنات ، وغدا وراح يف تلك احلافلة

التوحيد واجلهاد فوق روايب  ترتستان املغتصبة،  وعن طريق ذاك الداعية عرف الليث الغريب الطريق احلق للعزة والفخار ، ورسعـان 

  ...ما حزم حقائبه وشد رحاله إىل روايس القوقاز 

  أن الضعف ذل ألهله   وأن عىل األرض القوّي مسيطر لقد صحّ 

  وان اقتحام اهلول أقرب مسلك             إىل املجد إال أنه متوعر

وبني شاخمات الشيشان أعّد واستعّد ، وما أن أهنى إعداده العسكري حتى أقفل عائداً إىل مسـقط رأسـه واألمـل حيـدوه بتغيـري ذاك 

  ....ء تتارستان الواقع املرير الذي يكتنف أرجا 



  
        

263 

 

ورويداً رويداً بدأ مسرية التغيري املباركة مع بقية املجموعة املوحدة، إال أن أعاصـري اجلاهليـة العميـاء وانسـالخ النـاس عـن ديـنهم  

وتسلط الطواغيت وضنك احلياة حال بينه وبـني رغبتـه، ومل يكـن أمامـه وأمـام رفقـاء دربـه سـوى شـّد الرحـال إىل ميـادين القـرآن 

  ...ستان ، رغم املخاطر التي يكتنفها الطريق الطويل الالحب ولكن أفغان

  ياطالب املجد دون املجد ملحمة      يف طيها تلف للنفس واملال

ن حزم عيل حقائبه ومبعية شقيقه محزة وبقية الركب املبارك ساروا حتفهم عناية الرمحن ، وترافقهم أمانيهم العذبة وقد تفيئوا ظـالل القـرآ

  ... الطالبان  حتت راية

وفوق روايس طاجيكستان حّط الركب رحاله ، ومل ميض كثري وقت عىل حلوهلم ضيوفاً عىل موحدي طاجيكستان حتى حزمـوا أمتعـتهم 

  ...وميموا شطر مهوى الفؤاد أفغانستان 

سفر تّم العنـاق الـذي طـال وعىل أجنحة الشوق طارت القلوب املتشوقة لعناق تراب كابل وقندهار الرشيعة والقرآن ، وبعد ساعات  

  ...انتظاره 

وهناك بني رياض خراسان شاء الله أن تلتف عليه حبال الظلم واألذى، ونال ما نال يف سبيل الله، وصـرب صـرب املـؤمنني ، وجتلـد جتلـد 

وبعد ما يزيد عىل ستة " رين أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصاب... " املوحدين ولسان حاله يردد 

أشهر قضاها بني الرجاء واألمل ، أذن أرحم الرامحني هلذا الفارس املكبل بحبال الظلم والقهر أن ينطلـق ويتنسـم عبـري احلريـة وأريـج 

اللـه والتحـق اخلالص ، وهنا يتلفت عيل مينة ويرسة فال جيد سوى أبناء يعرب فيشد الرحال إليهم لعله جيد املبتغـى واملطلـب ، ويرسـ 

  ...مبعسكر الفاروق طامعاً يف علومه العسكرية 

أكمل عيل إعداده العسكري، ورسعان ما ميم وجهه شطر كابل حيث ليوث الورى قد رشعـت أسـنتها لالنقضـاض عـىل معاقـل الـردة 

  ...والنفاق 

ا برجـي التجـارة العـاملي ومقـر وزارة وفيام حافلة السفر تشق عجاج درهبا الطويل، كان عشاق الشهادة يف قلب الصـليب قـد أحـالو 

  ...الدفاع إىل ركام وغبار كغبار السالهب 

  قصم اإلله ظهورهم بحسامه      وأذاقهم بالقهر موتاً أمحرا

  إىل جحيم عجلت أرواحهم    فكأمنا كانوا هبا ومهاً جرى

ث غصـص األىس ومـرارة العلقـم، ومـن سـاعتها تلـك بـدأ ، استنشق أبناء التوحيد أريج الفتح املبني ، وجترع أبناء التثليـ.... وأخرياً 

  ...الصليب حيشد حشده الغاشم وحيزب أحزابه الباطلة ، لالننقضاض عىل معقل اإلسالم اخلالد فوق ذرى خراسان 

ا ، وأ بـىل وبعد عدة أسابيع من اجلمع الغاشم جلنده ، أبرز الصليب خمالبه وكرش عن أنيابه، وبدأت رحى احلرب الزبون واشـتد أوارهـ 

ا جند الله خري البالء، وتساقط الشهداء يف ميادين النزال وساح املنايا ، وبعد ان لعبت اخليانة لعبتها القذرة ، وحاكـت املـؤامرة خيوطهـ

قاؤه النجسة ، سقطت اإلمارة وُسلِّمت مفاتيحها ، وانحازت العصب املتبقية وشاركهم شهيدنا انحيازهم املؤمل إىل خوست التي مل يطل ب
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وهنـاك يف قنـدهار حـاول ان ... فيها طويًال فقد انتدبه األمري للتوجه مع إحدى العصب املهاجرة إىل قندهار التي اشتد أوار معركتهـا 

يشارك إخوانه جهادهم إال أن سقوط قندهار حال بينه وبني رغبته ، فأقفل عائداً ولكن هذه املرة إىل روايس شاهي كـوت التـي اختـذها 

  . مناطق القبائل معرباً إىل

  . "شجاعاً مقداماً ، وذا حياء جّم ، مولعاً بالرياضة البدنية : " كان رمحه الله كام حدثين األخ أبوذر -:صفاته وأخالقه 

ترصمت األيام مرسعة وشهيدنا عىل حاله، صابر حمتسب أجر هجرته ورباطه عىل الرغم من تباين األلسنة ، واخـتالف العـادات وحمنـة 

  ،.....ولكن البقاء 

  اذا اعتاد الفتى خوض املنايا     فأهون ما مير به الوحول

وبعد عدة أشهر قضاها بني غرباء آخر الزمان بدا له أن يكمل مشوار غربته هناك بجوار أمريه عبدالله الترتستاين، فحزم حقائبه مبعية 

ويل ، كانت حواجز مصايص الدماء خفافيش الظالم بانتظـارهم اثنني من إخوانه ، وصعد حافلة اخللود ، وفيام احلافلة تشق طريقها الط

، وعىل بوابة إحدى نقاط التفتيش توقف حمرك السيارة وتقدم أبناء الردة للتأكد من هوية القادمني ، وما أن تيقنوا من غربـة أصـحاب 

  ؟ ..املوحد أن يعطي الدنية يف دينه  أىّن للمؤمن... احلافلة حتى أحلّوا عليهم بالنزول وتسليم أنفسهم من غري مقاومة ولكن 

وما هي سوى حلظات حتى امتشق كل موحد ما حتويه جنباته من قنابل، ورسعان مـا دّوى صـوت اإلنفجـارات ، ومـع ذاك الصـوت 

  ...ترجل فارس ترتستان ومىض إىل ربه يشكو ظلم الردة والنفاق 

  كنت قد فارقت دنيا نعيمها   يزول وعيشاً ليس يفتأ ينكد

  نك قد جاورت ربك خالداً    مبقعد صدق ال يدانيه مقعدفإ
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  احلارس الشخيص

  عامر الضالعي اليمين

أخرياً وبعد طول سفر آن لك أهيا الرضغام ان تسرتيح ، تنقلت يف البالد طوًال وعرضاً ، وسارت بك سفينة خطـاك مينـة ويرسـة ليسـتقر 

  ...بك املقام يف موطن ليس لك به أنيس 

ر الضالعي من تلك القبائل الضاربة اجلذور ، املعروفة ببأسها وجودها وكرمها ونخوهتا ، من قبائل الضالع التي تنترش مضارهبا يف عام

  ..جنوب اليمن 

  قوٌم إذا حاربوا أّرضوا عدوهم       وإذا حاولوا النفع يف أشياعهم نفعوا

  ... طبيعتها اكتىس ثوب التجلد والتصرب والشموخ  ولد عامر يف الضالع ، وفوق سهوهلا منا وحبا ، ومن قسوة

وكبقية الكثري من أبناء اجلنوب اليمين التحق عامر بجحافل اجليش االشرتايك الشيوعي ، وهنل من معني اإلحلاد ما هنل ، وتأثر بفكـره 

  ... له بال اهلدام املخالف للفطرة البرشية ، فعاش سين عمره شارداً حائراً ال يقر له قرار ، وال هيدأ 

وبعد طول ترقب وانتظار اندحرت الشيوعية احلمراء ، ورسعان ما تفشت يف الشباب اليمين الدعوة السلفية اجلهادية ، وأنعم هبـا مـن 

  .. بعيداً عن أهواء الشيطان وعلامء السالطني  ملسو هيلع هللا ىلصدعوة ربانية وسلفية تقتفي أثر الرسول الكريم حممد 

اليمن اجلنويب بدأ الشباب املتعطش لنرصة ال إله إال الله  بالعودة إىل ربه ، ومـن تلـك الوجـوه  ومع إطاللة شمس التوحيد فوق ربوع

  ...العائدة كان وجه عامر الذي عرف بعد طول رشود األمن والطأمنينة 

شـهيدنا سـوى ومل ميض كثري وقت حتى أنشبت احلرب أظفارها، بني حكومة اجلنوب الشـيوعية ، وحكومـة الشـامل املرتـدة ، ومل جيـد 

االنطواء حتت لواء املجاهدين، الذين شاركوا عيل بن عبد الله بن صالح قتاله للجنوبيني الذين رسعان ما اندحروا أمـام رضبـات جنـد 

  ...الله من املجاهدين األوفياء لعقيدهتم  

  فلزهم الطراد إىل قتال         أحّد سالحهم فيه الفرار

  سهم بأرجلهم عثارمضوا متسابقي األعضاء فيه   ألرؤ 

وما أن متكن طاغية اليمن من كريس احلكم، حتى قلب للمجاهدين وجه املجن ، وتناثرت أحالم من عولوا الكثري عىل الطاغية عيل بـن 

  ... عبد الله بن صالح 

مئزره ، ومييض مفارقاً ، ففي ذاك العام قرر عامر أن حيزم حوائجه ، ويشد  1997ترصمت األيام مرسعة لتحّط بشهيدنا عىل أعتاب عام 

وهناك يف معسكرها التليد خلدن أعّد واستعّد ، وما لبث أن حلق مبعسكر جهاد وال ... الوطن والعشرية قاصداً أرض النزال أفغانستان 

اء عـن إلكامل إعداده فيه ولتسوقه خطاه بعد ذلك وحيّط رحاله بني يدي أسد اإلسالم الشيخ اجلليل أسامة بـن الدن ليسـفر ذاك اللقـ

  ... بيعة عامر للشيخ املجاهد 
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  أمري ترى الشم العرانني دونه     مقاماً ومنه الدهر خيىش ويرهب

  فلم يزه بني الناس عجباً بنفسه    ولكن به العلياء تزهو وتعجب

  وقور يفوق الشاخمات رزانة     وفيصل عدل يف اخلطوب جمرب

  ء العز كوكبتسامت به الدنيا وعاد شباهبا  وأرشقت منه يف سام 

  ... ومل ميض كثري وقت عىل تلك البيعة املباركة حتى أقفل ابن الضالع عائداً إىل مسقط رأسه ألمر أشغله هناك  

ويف مسقط الرأس صال وجال ، ومل يطل البقاء بني أعطاف النعـيم ومرابـع الصـبا فقـد اشـتاقت نفسـه الشـاخمة إىل رضب الصـوارم 

  ....وصهيل اجلياد ومعانقة األهوال 

" خطـاب " حّط املهاجر الغريب رحاله بني أُسود الرشى ، ورسعان ما راح يبحث عن درٍب يوصله إىل فخر املسلمني هناك يف الشيشان  

إال أن األقدار حالت بينه وبني مناه ليلتحق بعد املحاولة بكوكبة الرشف التي أخذت عىل عاتقها محاية الشيخ أيب عبدالله أسـامة بـن 

  ...الله الدن حفظه 

  ... وبالرغم من انشغاله بأمر احلراسة الشخصية إال أن ميادين احلتوف أخذت من وقته الكثري ، وشارك إخوانه رباطهم وجهادهم 

وهكذا وبعد طول عزوبة قرر عامر العودة إىل مسقط رأسه ليقرتن هناك بسيدة مينية ، ويرس الله ، وعىل أجنحة الشـوق حـّط املسـافر 

وما لبث أن خطب سيدة من تلك البالد املباركة ، ومل ميض كثري وقت عىل خطبته حتى أفـاق عـامر عـىل .. مسقط الرأس  رحله ثانية يف

فقد ارتطمت ثالث طائرات توحيدية مبعاقل الصليب ورمز كربيائـه ، ... صوت املذياع ، وإذا باخلطب اجللل واألمر الفادح يرتدد صداه 

  ... ركام وأحالت تلك الرموز إىل ركام فوق

  فكان لنا يف الروم قتل معجل   وفينا هلم من الوشيج وشاج

 وعىل ترانيم ذاك اخلرب املفرح طلق عاشق اجلهاد الدنيا ، وحزم أمتعته مقتدياً بالصحايب اجلليل غسيل املالئكة حنظلة ، وحّط رحالـه يف

ومبعيـة الصـحب املبـارك . دهار التي وصلها بعد جهد جهيـد التي رسعان ما غادرها قاصداً مهوى الفؤاد قن" ايران " مواطن الروافض 

  ... راح يقارع أبناء الصليب ، ويذود عن محى التوحيد 

وبعد مثانية وعرشين يوماً من التضحيات سقطت قندهار ، وسلمت مفاتيُح املدينة العتيدة ، وانحـاز شـهيدنا مـع العصـب املتبقيـة ، 

وبعـد طـول سـفر ... ار غربته واستقر به املقام يف باكستان التي جال بـني مـدهنا وصـال وقصد عوايل شاهي كوت ، ومنها تابع مشو 

وترحال اهتدى قلبه املكلوم للسفر إىل مهوى فؤاده اليمن السعيد ، وهناك يف ايران حـاول وحـاول العثـور عـىل الطريـق املوصـل إىل 

  .. كانت الشهادة فيها تنسج خيوطها هلذا الغريب املهاجر مسقط الرأس إال أن الله أىب إال أن يعود ثانية إىل كراتيش التي 

ولطاملـا أدخـل .. طيب القلب يألف الناس ويألفونه : " كان رمحه الله كام حدثين رفيق دربه األخ عبدالرمحن العديين -:صفاته وأخالقه 

  ..." ادماً إلخوانه ذا بنية قوية الرسور عىل قلوب إخوانه ، بشوشاً شجاعاً مقداماً ال يعرف اخلوف إىل قلبه سبيال ، خ
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ومل يبق سوى يـوم عـىل مغادرتـه ... أعد الراحل الغريب حقائبه ثانية يف كراتيش بعد أن اهتدى إىل الطريق املوصل إىل مسقط الرأس 

فبعد منتصـف ليـل ذاك ... ولكن الله قدر له سفراً من نوع آخر ، سفراً حيجز فيه مقعداً أبدياً هناك يف حوصلة طري أخرض إن شاء الله 

اليوم أقبلت جحافل الردة الباكستانية ، وأحاطت باملنزل ، وعرب مكربات الصوت وصـل النـداء إىل مسـامع عـامر برضـورة التسـليم 

  ؟ ...واالستسالم ، وأىّن لليث الوغى عاشق الشهادة أن يضع الدنية يف دينه 

  حلرشفأثبت يف مستنقع املوت رجله   وقال هلا من حتت أمخصك ا

  تردى ثياب املوت محرا فام دجا    هلا الليل إال وهي سندس خرض

وبعد ملحمة خالدة استمرت إىل صـباح اليـوم التـايل أسـلم .. وما هي سوى دقائق معدودة حتى تصافح الرصاص ، واشتبكت األسنة 

  ..ضالع أن تذرف دموع الفراق عىل سيدها ، وُحّق لقبائل ال...عامر الروح ، وترجل فارس اليمن عن فرسه بعد أن نعته سيوف احلق 

  ومل يزل يرضهبم حتى ُقتل         وفر صنواه وخر جمندالً 
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  ومىض فارس األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  أبو عمر املغريب

 امام املجاهدين الضحوك القتـال هكذا ترجل الفارس ونال مارغب ومتىن ، رحل هناك وحلق بذاك الركب املبارك الذي خط معامله االوىل

  )ثم أغزو فأقتل... ثم أغزو فأقتل ... وددت أن أغزو يف سبيل الله فأقتل (:القائل  ملسو هيلع هللا ىلص

ألم مرصية وألب تعود اصوله للمغرب لكنه هاجر إىل اجلزيرة واستقر هبا، توفيـت أمـه وهـو مـازال يف  1980ولد أبو عمر املغريب عام 

  .رحاله وانتقل للعيش مع والده يف جدة  املهد فكفلته خالته ، ثم شد

وفوق ثراها أكمل دراسته ، ثم راح يبحث عن عمل يسـد بـه مرصـوفات املعيشـة اليوميـة و 

  ...يدخر ليتزوج كباقي الشباب  من أقرانه ، وكان له ما أراد هناك يف إحدى الرشكات الكربى 

ورشود ، أذن العيل القدير هلـذا   ترصمت األيام مرسعة ، وشهيدنا عىل حاله ، وبعد طول ضياع 

  .. الغريب أن يتفيأ ظالل اهلداية والرشاد ، ورسعان ما التحق عمر مبوكب العائدين إىل الله 

وهكذا وجد أبو عمر الطريق وراح يبحث عن الطريق املوصل إىل مرضات الله ، ومل يطـل ذاك 

ناظريه ، وما هـي سـوى أيـام ،  البحث ، فبعد  غزويت نييورك وواشنطن غدا األمر بأكمله أمام

حتى طلق أبو عمر الدنيا ومىض إىل تلك العوايل الشاخمة لعله حيظى مبقارعة أبنـاء الصـليب القـادمني لغـزو ديـار اإلسـالم هنـاك يف 

  ... أفغانستان 

  هذا الذي هجر األوطان حمتسبًا     يف طاعة الله يفين العمر إنفاقا

لطيبة ، حتى التحق مبعاقل التدريب فأعّد فيها واستعّد ، وما لبث أن نفر إىل ميادين القتل والقتـال وما أن وطأت قدماه تلك املواطن ا

، فشارك اآلساد جهادهم امليمون ، وأمام الواقع املرير الذي غلفته اخليانة ، سقطت كابل بأيدي أحالف الردة ، وانحاز ابن املغـرب مـع 

  ...تي تابع منها املسري وحّط رحله بني مضارب القبائل البشتونية مجوع املوحدين وقصد روايس شاهي كوت ، ال

  قوٌم كرام اليضام نزيلهم      ومحاهم حام من األعداء

شاب نحيف ، تعلو جبهته بعض السمرة ،كثري الصمت ، هـادئ الـنفس ، : "  رأيته الول مرة يف احدى املراكز اجلبلية : صفاته وأخالقه 

  ." اجل وقاٌف عند حدود الله عزو 

رأيت معظم الشهداء جتمعهم صفة واحـدة : " وكان رمحه الله كام قال االمام الشهيد عبد الله عزام  رمحه الله  وهو يصف حال الشهداء

  .. "، خدمة االخوان و سالمة الصدر عىل املسلمني 
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اء اليوم املوعود الذي مّن الله فيـه عـىل هـذا ترصمت األيام مرسعة ، وشهيدنا متنقًال بني العمل اإلداري والعمل العسكري ، إىل أن ج

فبعد أن أعّد اآلساد عدهتم ، حترك الركب املبـارك ، وسـار عـىل بركـة اللـه قاصـداً تبـاب .. الغريب بدينه بالشهادة التي طاملا تغىن هبا 

  ... تهبة بريمل ، وهناك أخذ األسد املغريب موقعه ، وراح ينتظر قدوم قوافل الصليب ليجعل منها كتًال مل

وفيام كان شهيدنا كامناً بجانب زر التفجري ، ينتظر قدوم حافالت العلوج ، وعىل حني غرة صعد أحد العلوج تلك التبة التي حتوي بني 

وهنا فتح ذاك الصليبي احلاقد  رشاش مدفعه عىل الوجهني املتوضئني فأصاب اجلراح بجرح .. جنباهتا أبا عمر املغريب و اجلراح التونيس 

وهكذا ترجل الفارس عن فرسه ، وصمت ذاك اللسان الـذي طاملـا هنـى عـن املنكـر وأمـر ...  يرجى شفاؤه ، وأصاب ابن املغرب مبقتل 

  ..باملعروف 

، فقد أخربته زوجتـه عـن ..وما أن انتهت تلك الغزوة حتى عاد الشيخ أبو مهام الفلسطيين إىل منزله ، وهناك كانت املفاجأة كام حدثين 

ري رأهتا قبل يوم من قدومه ، فلقد رأت فيام يرى النائم أهنا يف بيت كبري واسع ، وفيه أثاث مجيل ، ورسعان ما قيـل هلـا أن هـذا رؤيا خ

وما أن سمع أبو مهام تلك الرؤيـا حتـى أخربهـا بخـرب ... مع العلم أهنا ال تعرف عمر ، ومل تسمع باسمه من قبل .. البيت لعمر املغريب 

  ... استشهاده 

  قد كان سيفاً قاطعاً ما شانه    كلٌل فكيف اآلن أمىس يف كلل
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  قبائل مسعود جتود بأصغر شهداءها 

  عمران خان

ها هم أبناؤك يا مسعود يتسابقون لورود حياض الردى فرحني مستبرشين بتلك املكارم التي أعدت للزاهدين بأرواحهم احلاملينها عىل 

  .... احلتوف رغبًة فيام عند اخلبري للطيف أكفهم طارقني هبا أبواب

عمران خان بن بري بتشه فريداي ، ولد يف قرية كترشا التابعة لساراروغا إحدى نواحي قبائل مسعود املنترشـة بـني روايس قمـم جبـال 

  ... لنجدة وزير ستان اجلنوبية ، وهناك بني الشوامخ نشأ وترعرع ، ومن شموخها اكتىس ثوب العزة واالنفة واإلباء وا

وكحال أبناء وزيرستان التحق شهيدنا بإحدى املدارس احلكومية ، ومل يغفـل أمـر الدراسـة الرشـعية ، فقـد انكـب عـىل طلـب العلـم 

 الرشعي منذ نعومة أظفاره فحاز منه ما حاز حتى جاء اليوم الذي حّل فيه أبناء اهلجرة واجلهاد ضيوفاً كراماً عىل منزله املتواضع هنـاك

دى قمم كترشا ، ومنذ ذاك اليوم قرر عمران أن يلتحق بصفوف املجاهدين عىل الرغم من سين عمره التـي ال تتجـاوز اخلمسـة فوق إح

  ...عرش ربيعاً ، بدأ الشبل املسعودي مشواره خادماً إلخوانه معيناً هلم ، ساهراً عىل راحتهم ، ولسان حاله يردد 

  مة يل غريها تشبه العبداوإين لعبد الضيف ما دام نازًال     وما شي

ترصمت األيام مرسعة ورسعان ما اندلع القتال بني جند الرمحن وجحافل الردة واخلذالن فوق روايب اخلري وزيرستان ، وعىل وقع صـدى 

اورة ، القذائف الصاروخية بدا للضيوف أن يغادروا كترشا ، ليجد عمران نفسه وقد ساقته خطاه كمرافق للراحلني اىل بلدة جنات املجـ

التي مل ُيطل البقاء فيها طويًال فقد حزم حوائجه وقرر الرحيل اىل حيث مصانع الرجـال ومعاقـل األسـود هنـاك يف قريـة ديـيل ، وبـني 

سفوحها الوعرة أعد الفتى اليافع واستعد ليوم كرهية وسداد ثغر ونزال كافر ، ومـا أن أتـم اسـتعداده حتـى التحـق بكتائـب الغربـاء 

مبعيتهم جحافل هبل العرص املغتصبني لبالد األفغان مرتني ، ورسعان ما أقفل عائـداً وقـد حفتـه نياشـني العـزة وأوسـمة  بدينهم ، فغزا

  .. الفتح والكرامة 

  أغار عليهم فاستباح نفوسهم    وأمواهلم فلينظروا ملن اخلرس

زاح والدعابة حتى يف ميادين القتـال تاليـاً لكتـاب اللـه ذا أخالق حسنة كثري امل: " كان رمحه الله كام حدثين والده : صفاته وأخالقه 

  ... " خادماً للمجاهدين ، شجاعاً مقداماً ال هياب الردى 

وهناك حتت سقف منزله املتواضع ، وبخطاب األبوة احلاين عرض الوالد املشفق عىل فلذة كبده عمران الزواج من إحدى قريباته ، ورمبا 

نعم يا والدي أعطين املال حتى أذهب به اىل اجلهـاد " ن يلبي رغبته ، ولكن الرد جاء عىل غري ما كان يرجو كان راجياً من الولد اليافع أ

وأّي روح تلك التي تدب يف أوصالك فتجعل منك شـعلة .. أّي نفس تلك التي أودعها الله جنبيك يا عمران .." وأنفقه عىل املجاهدين 

  ... جهاد ال خيبو وميضها 

  حسام وسيفه      قضاء اذا القى الرضيبة مربمفتى عزمه سيف 
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وعىل حني غرة ودع الفتى اليافع األهل واألحبة ، بعد أن واعدهم عىل العودة بعد ثالثة أيام ، ومىض عىل بركة الله قاصداً مبعيـة عشـاق 

  .. الشهادة ميادين أفغانستان حيث مجوع التثليث النرصاين سارحة فوق تلك الروايب اخلرض 

ركب رحله ، ورسعان ما التف حول مركز الطاغوت املحتل ، وما هي سوى دقائق حتـى جـاء األمـر ، وانطلـق الليـوث وتصـافح حط ال

الرصاص واشتبكت األسنة ، ونرص الله جنده وفتح عليهم ، واندحر ورثة الروم ، ومل جيدوا سوى طرياهنم الذي راح يزرع األرض موتاً 

جة أصيب الشبل املسعودي بشـهاب غـدر ، وترجـل الفـارس عـن فرسـه ، وودع األحبـاب حبيـبهم ، ودماراً ، ويف تلك اللحظات احلر 

  ... وبذلك أسدل الستار عىل آخر صفحة من صفحات جمد هذا الفارس 

  فتى مات بني الطعن والرضب ميتة         تقوم مقام النرص إن فاته النرص
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  مرغه تودع فارسها

  )وزير ( بيبيل  عوجل الرمحن 

  ...يازهرة ما ألطف ملمسك ، ويا جبًال ما أشد شموخك ، ويا وردة ما أطيب عبريك، ويا أسداً ما كان أعظم اقدامك 

 عوجل الرمحن بن وريشم جل بيبيل ، ولد يف قرية مرغة التابعة لربمل يف أفغانستان ، وفوق ثراها منا ، وبني سهوهلا ووهادها صبا وحبـا ،

  ....مضارب قبائل وزير املعروفة بشدهتا وبأسها وتضحياهتا ، صاحبة التاريخ الناصع يف نرصة اإلسالم وأهله شّب وترعرع  وهناك بني

  قوٌم دعامئه اجلامجم والّدما     تتحطم الدنيا وال يتحطم

الشـاغل إىل أن جـاء اليـوم  ومنذ الصغر تطلعت نفس عوجل لتعلم فن ميكانيك السيارات ، ورسعان ما برع يف هذا الفن وغدا شغله

وهنا دبّت الروح يف جسد  الليـث املقـدام ... املوعود الذي وطئت فيه أقدام علوج الصليب تلك املرابع التي طاملا غدا فوق ثراها وراح 

سه البقـاء فلم تطق نف... وضاقت نفسه وهو يرى أبناء التثليث يرسحون وميرحون مدنسني مرابع طفولته بننت جاهليتهم وريح رجسهم 

  ...بني معدات ورشته ، ورسعان ما امتشق سالحه والتحق بكوكبة املجاهدين الذين يقودهم األخ الطالب عبد الرمحن بيبيل 

  أنا إن عشت لست أعدم قوتاً      وإذا مت لست أعدم قرب

  مهتي مهت امللوك ونفيس           نفس حٍر ترى املذلة كفرا

ال يتجزء من حياة الوزيري ، إال أنه بدا لشهيدنا أن يلتحق مبعسكرات اخوانه املهاجرين العرب لينهل وعىل الرغم من أن السالح جزء 

ويرس الله وكان له ما أراد ، فأعّد واستعدوما أن أكمل اعداده العسكري اخلاص حتـى التحـق بأسـود الـوغى ... من معينهم الصايف 

  .... ات املرتبصني بقوافل الصليب هناك بني العوايل الشاخم

  أما الثغور فإن دون مرامها     ليثاً أشم الساعدين غضنفرا

وبني تلك الروايس املطلة عىل برمل شارك شهيدنا أبناء التوحيد جهادهم املقدس ، ومّن الله عليه بعدة عمليات ناجحة ذاق أهـل الـردة 

  ...والصليب فيها زفرات غضب املهاجرين واألنصار

كحال أبناء قبائل وزير صادقاً شجاعاً ، ذا فطرة سليمة مل تتلوث بأوهـاق اجلاهليـة ، مولعـاً بقتـال : " ه الله كان رمح -:صفاته وأخالقه 

  ..." أعداء الله ، ذا غرية وشهامة خادماً إلخوانه 

صليب جتر خلفها ذيول ترصمت األيام مرسعة هبذا املوحد لتحّط به عىل أعتاب أحد الكامئن املباركة ، وبعد طول انتظار أقبلت قافلة ال

الكرب والغطرسة ، وما أن وطأت أقدامها منطقة القتل حتى اهنال عليها أبناء التوحيـد بنـريان غضـبهم والتفـت  ألسـنة اللهـب عـىل 

  ...وما هي سوى دقائق عىل تصافح الرصاص حتى انحاز اآلساد تاركني أبناء الصليب يتخبطون بدمائهم ... عرباهتم فأججتها 

  راد إىل قتال          أحّد سالحهم فيه الفرارفلزهم الط

  مضوا متسابقي األعضاء فيه    ِألرؤسهم بأرجلهم عثار
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وفيام كان الركب املبارك عائداً مظفراً أطبق الليل عىل تلك املساحات اخلالية من جبال بريمل ، ومل يكن أمام الليوث سوى اللجـوء إىل 

بعد طول عناء ومل يدر يف خلـدهم أن لصـوص الليـل بـائعي ديـنهم يرتبصـون هبـم ، ويرقبـون  أحد البيوت اجلبلية ألخذ برهة من راحة

وما أن تيقن ذاك املرتد اخلائن من نية أبناء التوحيد عزمهم عىل البيات حتى أوصـل خـربهم إلسـياده ، و أقبلـت جحافـل ... خطواهتم 

وهنا اسـتل الليـث املقـدام حسـامه وانغمـس يف ... اليل البهيم الصليب وأحاطت باملنزل ورسعان ما عزف الرصاص حلنه شاقاً صمت 

  ...علوج الصليب ليصافحهم برصاصه ولريحل  إىل بارئه ويرفرف عالياً يف سامء املجد احلقيقي، وُحّق لنا أن نردد يف وداعه 

  وما كنت إال السيف القى رضيبة      فقطعها ثم انثىن فتقطعا
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  هاجرالطالب امل

  غريب الرتكستاين

لقد أبت الشيوعية الصينية إال أن تطمس معامل الدين يف نفوس املسلمني  هناك يف تركستان حماولة أن ُتنيس أبنـاء اإلسـالم معتقـداهتم 

يبثـوا دمـاء الصايف حمـاولني ان  ملسو هيلع هللا ىلص وهنا راح أبناء التوحيد يبحثون عن رساديب حتت األرض لينهلوا من معني حممد .. وما ُيؤمنون به 

اإلسالم يف عروق أبناء تركستان ، بعيداً عن عيون وأيدي أبناء الشيوعية امللطخة بـنجس اإلحلـاد، ومـن أُولئـك األفـذاذ كـان غريـب 

  ... الرتكستاين 

غريب ولد ، ونشأ ، وترعرع يف والية خوتن املسلوبة ، شّب شهيدنا وقد امـتألت دنيـاه بعفـن الشـيوعية 

وأمام الواقع املؤمل فّر غريـب ، والتجـأ ..  صدر مخسة وثالثني مليون مسلم تركستاين احلمراء  اجلامثة عىل

  .. إىل املدارس الدينية  لينهل من معينها الطيب متوارياً بنفسه عن عيون الشيوعية احلمراء 

وعىل هذه احلال غدا حتى ضاقت عليه وعـىل الـدعوة األرض مبـا رحبـت ، ففـر مـن ذاك اجلحـيم وقصـد 

  .. ، ولسان حاله يردد  1995تان ومدارسها الدينية ، وكان ذاك يف عام باكس

  العلم كنز فال تفىن ذخائره      واملرء ما زاد علام زاد بالرتب

وبعد سنتني من طلب العلم تنامى إىل مسامعه خرب سطوع ذاك الفجر املرشـق املتمثـل بحركـة طالبـان 

م قاصداً ذاك اخلري العظيم ، ورسعـان مـا التحـق مبعسـكر خلـدن فأعـّد واسـتعّد يف تلـك وحزم حقائبه ، ومي.. وتطبيقها لرشعة الرمحن 

وما أن أكمل إعداده حتـى التحـق بأُسـود الرشـى املـرابطني ..املدرسة العتيدة التي أرىس دعامئها األُول اإلمام الشهيد عبد الله عزام 

  .. حول ثغور كابل 

  رسجه فرحًا بالغزو أو طربافّج يكاد صهيل اخليل يقذفه         عن 

  مرقعي خيلهم بالبيض متخذي      هام الكامة عىل أرماحهم عددا

وبني تلك املرابع التي تتغشاها مالئكة السامء عال نجمه ، وبزغ فجره ، ورسعان ما ُعني أمرياً ملجموعته القتاليـة التـي الزمهـا فـرتة 

وعىل حاله تلك بقَي إىل ان جاء تشكل لـواء األنصـار ، فانتقـل .. لليوث املهاجرة من زمن ، ليعود ثانية إىل معسكر الرتكستان مدرباً 

  ...إليه هناك يف الشامل األفغاين 

  ...، ويرس الله ، وكانت القاصمة التي قصمت ظهر الصليب ..توالت األيام مرسعة ، وبدأ العد التنازيل ليوم العز والفخار 

  شاها أو رغا وسطها السقبكأن بالد الروم عمت بصيحة     فضمت ح

  ... وهنا راح الصليب جيمع حشوده املنتنة وحيزب أحزابه متوعداً أبناء التوحيد مزبداً مرغيا 
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وعىل وقع دوّي االنفجـارات .. ومل متض سوى بضعة أسابيع حتى اندلعت رحى احلرب الزبون ، وراح الرصاص يروي قصة هذا الدين 

  .. بقاؤه فيها فقد آذنت شمسها باألُفول  عاد شهيدنا إىل كابل التي مل يطل

وانحاز الغريب بدينه مع العصب املتبقيـة ويف الطريـق الطويـل ومـن ... وما هي سوى أيام حتى سقطت بأيدي الصليب وزمر الردة 

ه إىل باكسـتان جراء اإلرهاق الشديد الذي أصابه اصطدم شهيدنا بسيارة أُخرى لتقع أسنانه وينكرس فكه، وعىل وجه الرسعة تـم نقلـ

وما أن أتم عالجه حتى ميم وجهه قاصداً البيت العتيق فحّج سنته تلك ، ثم أقفل عائداً إىل باكستان التي مل يطل بقاؤه فيهـا .. للعالج 

  ..فقد اشتاقت نفسه األبية إىل حلن الرصاص وغبار املعامع فحزم حقائبه والتحق بآساد اجلبال 

حمبوباً مـن ِقبـل اجلميـع ، دائـم الفكـر برضـب .. ذكياً وشجاعاً : " ه كام حدثين األخ قاسم الرتكستاينكان رمحه الل -:صفاته وأخالقه 

  .."  رجًال هيناً ليناً ، صاحب مزح ومداعبة ، مدرباً بارعاً .. الكفار 

  ليث اذا حامت اهليجاء واضطرمت      غيث يروي بفيض الفضل كل ظمي

ثالث حتى كانت إحدى جمموعات الكامئن تستعد لالنطالق ، ووقف عاشق الشهادة وأّرص عـىل ومل ميض عىل وصوله سوى يومني أو  

  ...وعرب الشاخمات سار الركب املبارك وبعد طول مشقة وصل املكان املبتغى ، وراح ينتظر قدوم قوافل الصليب األمرييك .. مرافقتهم 

  جبل وقد درى الروم مذ جاورت أرضهم      أن ليس يعصمهم سهل وال

وفتح ليوث التوحيد مدافع رشاشـاهتم وصـبوا علـيهم زفـرات .. وما هي سوى سويعات حتى أقبلت القافلة ، ووطأت أرض التقتيل 

مدافعهم ، وبعد ان ذاق عبدة الشيطان طعم املوت عاد املجاهدون الذين شاء الله لثلة منهم ان تبقى ليحارصها الروم ومـن بـني تلـك 

ب الذي بادرهم بإطالق رصاص توحيده وما أن أفرغ ما يف جعبته حتى تقدم منه العلوج طامعني يف أرسه وأىّن الثلة املحارصة كان غري

مودعاً إخوانه راجيـاً .. فقد باغتهم عاشق الشهادة بتفجري حزامه الناسف لريحل إىل ربه بعد أن أدى واجبه يف هذه الفانية ... هلم ذاك 

  ... الذين شاركوه مسرية العرق والدموع  من العيل القدير أن جيمعه بأُولئك

  رحلتم فكم باك بأجفان شادن      عليكم وكم باك بأجفان ضيغم
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  منفذ أول حماولة استشهادية يف جالل آباد

  فاروق املدين

  ...لعمرك لو رأيته لرأيت الصمت يدب فوق األرض 

  صامت لو تكلام                  لفظ النار والدما

  عاب صمته              خلق احلزم أبكامقل ملن 

  ....ولو أبرصته يف ساح املنايا ألبرصت أسداً هصوراً ال يعرف الرتاجع إليه سبيال 

  أسٌد دم األسد اهلزبر خضابه      موت فريص املوت منه ترعد

اها دّب ويف مدارسها درس ، وكبقية الكثري من ، وفوق ثر ) املدينة املنورة ( فاروق واسمه بدر بن عبدالله العنزي ، ولد يف طيبة الطيبة 

أبناء اجلزيرة املباركة تذوق حالوة اإلميان منذ نعومة أظفاره فشّب وقد امتأل حبـاً للجهـاد واملجاهـدين ، وراح ينتظـر ذاك اليـوم الـذي 

غزويت نيويورك وواشنطن وصل النـداء إىل ومل يطل ذاك اليوم فعىل ترانيم ... ينطلق فيه من أغالل الدنيا وحيلق عالياً يف سامء اجلهاد 

  .... قلب الفتى الصغري الذي اضطرم شوقاً إىل مالقاة العدا 

  ....وبعد عدة حماوالت زينها العناء وغلفها األمل وجد الطريق املوصل إىل مرابع املجد 

يغ وجد َمن يأخذ بيده إىل كويته لينطلـق منهـا حزم الفتى حقائبه  وودع اهله وخالنه وميم وجهه قاصداً باكستان وهناك يف مراكز التبل

  ..عىل جناحي الشوق ويلقي بعصا ترحاله يف قندهار املجد والعطاء 

ومل ميض سوى بضعة أيام عىل حلوله ضيفاً عىل أهايل قندهار حتى حزم حقائبه ثانية وقصد كابل حيث الرجال حول ثغورهـا مرابطـون  

  ...هل الردة والنفاق ينتظرون األمر لالننقضاض عىل معاقل أ

  أما الثغور فإهنا غصص العدا   وشفا الصدور ألمة اإلسالم

وصل املهاجر الغريب كابل ومل هينأ طويًال بتفيؤ ظالل القرآن فوق ربوعها فقد آذنت شمسها باألفول بعد أن باعها جتار الدماء بـثمن 

  ...بخس دراهم معدودة 

وما هي إال أيام حتى جاء األمر مبغـادرة خوسـت .... لتلقي بثقلها فوق وهاد خوست  وفوق غصص األشواك سارت خطى الفتى احلزين

  ..والرحيل إىل روايس شاهي كوت ليواصل منها مسرية األحزان وحيّط رحاله بني مضارب القبائل البشتونية األبية 

  فهم غيوث إذا ما السحب قد بخلت    وهم ليوث إذا ما اجليش قد رجفا

.. كثري الصمت بل هو الصمت، طيـب القلـب ذا فطـرة سـليمة :  " كان رمحه الله كام حدثين األخ ابوسلمة النجدي -: صفاته وأخالقه 

  .."ولطاملا تغىن الناس بشجاعته وإقدامه 
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اللـه ليـث يف كان رمحه الله من أصغر اإلخوة سناً فعمره يناهز العرشين عاماً ولكنـه و : " وأضاف األخ غزوان اجلنويب واصفاً هذا اهلامم 

أخاف عليـك أن متـرض نفسـياً بكـرثة سـكوتك ، فضـحك  -:جوهره وخمربه وقد كان طويل الصمت حتى أن بعض إخوانه عاتبه قائًال 

  ... "غبطته كثرياً  ملسو هيلع هللا ىلصوسبحان الله عندما تذكرت قول احلبيب املصطفى ... الفاروق وكأن لسان حاله يردد هكذا راحتي 

تدرباً يف املعاقل اجلبلية فأعّد واستعّد ،وما أن أكمل اعداده حتى انتدبه األمري ليكون ضمن قافلة املجد بدأ الفاروق مشواره اجلديد م

  ...املتجهة نحو جالل آباد

  وكيف ينال املجد واجلسم وادع    وكيف حياز احلمد والوفر وافر

تحّط رحاهلا بعد رحلة جللتهـا املخـاطر يف املعاقـل التـي انطلق الركب املبارك يف رحلة اخللود، وعىل بركة العزيز اجلبار سارت خطاهم ل

  ... أُعدت هلم مسبقاً 

خ وهناك بدأ الليث مشواره الدامي فشارك رفقاء املسرية رباطهم وجهادهم، وأبىل بالًء قلام جيود الزمان مبثله وال يسـعين إال أن اتـرك األ 

يف إحـدى الغـدوات اخلالـدة مـع العـدو اقـتحم "   -:املغوار قـائًال  غزوان اجلنويب حيدثنا عن صفحة مرشقة من صفحات هذا الفارس

املوحدون ُبسط ومراكز زمر النفاق والردة وكان الفاروق يف املقدمة وكان يزحف بنفسه جتاه العدو ويتسابق لـدخول األمـاكن اخلطـرة 

أما الفاروق فكأنه يف هلٍف وشوٍق يريد لقاء ربـه وحده واألمري بأعىل صوته من اخللف ينادي يا فاروق ارجع إىل اخللف يكررها عليه و 

  " يداعب خميلته يف الذين يضحك الرب اليهم  ملسو هيلع هللا ىلصوكأن طيف حديث املصطفى 

  

  تأخرت أستبقي احلياة فلم أجد      لنفيس حياة مثل أن اتقدما

  

بح مساء يـراوده عـن نفسـه حمـاوًال أن وفيام تكاليف اهلجرة وأعباء اجلهاد تروح به وتغدوا كان طيف العمليات االستشهادية يزوره ص

خيطب وّده الذي طال ، وبعد عدة زيارات حزم شهيدنا أمره وتوكل عىل العيل القدير واقبل عىل أمريه راجياً أن يعهد اليه باقتحام ساح 

طـال عـىل العاشـق املنايا وورود حياض العمليات االستشهادية، وهكذا وبعد طول انتظار وترقب وهلف واشتياق جاء اجلـواب الـذي 

... الوهلان ومتت املوافقة وغدا مهندسو الشهادة يعدون له حافلة اخللود التي انطلقت بعد عدة أشـهر مـن حماولـة إدخاهلـا مـع سـائقها 

انطلـق الفـاروق مـع الـدليل "  -:حدثين األخ أبوسلمة النجدي عن تلك الدقائق الرهيبة التي سبقت عملية استشهاد الفاروق قـائًال 

غبار شوارع جالل آباد ، وما هي سوى دقائق  حتى بدت مالمـح الرتـل األمـرييك تلـوح يف األفـق ، ويف تلـك اللحظـات بـادره  يشق

ماذا نفعل اآلن ؟ وهنا رد عليه املتشوق للقاء ربه إنزل من احلافلة ورمى إليـه بسـبحته وانطلـق الفـاروق كاإلعصـار  -:الدليل قائًال 

... هناك بني حافالت الصليب ضغط الفـاروق عـىل زر اخللـود الرسـمدي ، ولكـن الـزر مل يسـتجب لرغبتـه و ... اجلارف ال يثنيه يشء 

ويف تلـك اللحظـات ... وحاول ثانية ولكن بال جدوى ، وهنا راح الليث يصطدم بحافالت الصليب لعلها تنفجر باالصطدام وبال فائدة 
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لك احلافالت نعت الشجاعة أخاها ، ومىض الفاروق إىل ربه بعد أن مات استل مسدسه وراح يرمي به هامات الكفر الصليبي وبني ت

  .مرضب سيفه واعتلت عليه القنا السمر 

  

  فتى سلبته اخليل وهو محًى هلا       وبزته نار احلرب وهو هلا مجر

  وقد كانت البيض املآثري يف الوغى   بواتر فهي اآلن من بعده برت
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  هاجرالشاعر امل

  قشعميار امليك

ولطاملـا .. ولطاملا سحرت مسامع احلارضين بلحن أشعارك التي ال متل وال تعـاب ... لطاملا أطربتنا بشعرك النبطي العذب يا قشعميار 

  ... دغدغت العواطف ، وأنت تتغىن بأجماد املسلمني خملداً مجيل فعاهلم بكلامت شعرك األخاذ الباهر 

ومـا أن أهنـى .. د وساوس الرشيف ، ولد يف مكة املكرمة ، وفوق ثراها املبارك منا وحبا ، ويف مدارسها درس قشعميار واسمه أمحد سعي

  ... املرحلة الثانوية ، حتى التحق مبعهد املدرسني عىل أمل التخرج منه يوماً مدرساً لعلوم اللغة العربية 

موعـد مـع الرحيـل إىل  وهكذا ، وفيام رياح األماين تراوده ، كان شـهيدنا املـيك عـىل

مواطن يغلب السيف فيها القلـم ، مـواطن القتـل والقتـال ، والعـزة .. مواطن أخرى 

مـوطن تعلـوه ..مـواطن يـرىض عنـه العـيل اجلبـار .. واإلقدام ، واجلهاد واالستشهاد 

  " ... أفغانستان الرشيعة واجلهاد " رشيعة الرمحن 

 العـالم ، فلـم يـرتدد ، ومل يتلكـأ ، عرف قشعميار الطريق املوصل إىل رضـوان اخلبـري

ورسعان ما حزم حوائجه ، وودع األهل والعشرية والشهادة اجلامعية واألحالم ، وهجـر 

، ملسو هيلع هللا ىلصمقتدياً بجده الغريب األول بدينه حممد " مكة " أحب بقاع الله إىل الله أم القرى 

  ..وقد ودع مكة ملا أن عجز أن يقيم دولة القرآن فوق ثراها 

كة اللـه سـارت خطـا الغريـب املهـاجر ، وبعـد طـول سـفر وترحـال ، ألقـى وعىل بر  

قشعميار بعصا تسياره يف معسكر الفاروق ، فأعّد فيه واستعّد ،وما أن أكمل إعداده حتى قصد ثغور كابل لعله حيظى بأجر الرباط ، 

  ..  وثواب القتل والقتال هناك حيث الرصاص وحده يعرب عن عزة هذا الدين ومنعة املسلمني

  ..وحتت أزيز الرصاص ، ودخان املعامع ، هناك حول الثغور كان رشف اللقاء األول هبذا الليث اهلزبر الذي يصدق فيه قول الشاعر 

  كالسيف يسعر حّده نار الوغى   واملاء يف صفحاته رقراق

وامتشق حسامه ، ومىض عىل بركـة اللـه إىل  ومع اشتداد أوار معركة باميان واستعار حّر نارها ، حزم قشعميار حقائبه واستل سيفه ،

تلك العوايل يقارع أبناء الروافض الشيعة ، الذين رسعان ما أمكن الله منهم أبناء التوحيد ، وأعمل قشعميار سيفه يف رقـاهبم ، التـي 

  ...خانت الله ورسوله واملؤمنني 

  ...فقاء الدرب مكلًال بنياشني النرص والفالح ومل ميض كثري وقت عىل تلك الغدوة املباركة ، حتى أقفل عائداً مع ر 

  أُسٌد إذا كروا عىل جيش فقل     هي كرة ما بعدها تكرير
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وفيام رياح اهلجرة واجلهاد تغدوا به ومتيس ، كان رواد األمة األماجد ، عىل موعد مع قطف رؤوس عبدة الصلبان ، وتدمري رصوح عزهم 

  .. ا الصنم املزعوم هناك يف مقر دار جاهليتهم أمريك

" وعىل وقع ترانيم تلك الفاجعة التي حلت بدار الكفر ، بدأت جحافل اجلاهلية املنتنة بالتقاطر عىل مقر الرشيعة فـوق هـذه البسـيطة 

  ... وكلها أمل بالقضاء عىل جذوة اجلهاد واالستشهاد يف هذا املعقل ، وأىّن هلا ذلك " أفغانستان 

  ومهت أهنا صارت شواهيناإن الزرازير ملا طار طائرها    ت

وبعد مثانية وعرشين يوماً من اجلمع الشيطاين ، راحت محم السامء تنهال عىل معاقل املوحدين ، متيد هبم األرض، وال تنال مـن عـزامئهم 

رسـالتهم يف ومىض الكثري الكثري إىل رهبم فـرحني مستبرشـين ، بعـد أن أدوا .. شيئا ، وتسابق ليوث اإلسالم للذود عن محاهم املفدى 

  .. هذه احلياة 

، وبعد طول تضحيات ، ودماء وأشالء ، وبعد أن لعبت اخليانة لعبتها اللئيمة ، وقـد كرشـت عـن نـاب غـدرها ، وأعملتـه يف ...وهكذا 

  .. جسد حركة طالبان 

سوى الرحيل، واالنحياز مع عصب وأمام ذاك الواقع املرير ، مل جيد ابن مكة .. سقطت كابل احلزينة بأيدي أهل الردة وجماميع النفاق 

  ..    التوحيد املتبقية إىل باكستان 

  وأّي حياة للكريم إذا رأى     دناة الورى أرباب أهل املساجد

وهناك بني حارات باكستان وأزقتها ، راح شهيدنا وغدا ، ورسعان ما اشتاقت روحه األبية إىل دخان املعامع ، وأزيز الرصاص ورضب 

  .. البيض 

وقع ترانيم املايض املجيد ، بدأ قلمه السيال بنظم أبيات من الشعر جياشة إىل الشيخ أيب الليث الليبي حيثه فيهـا ، ويسـتعطفه وعىل 

باإلرساع يف ترتيب الطريق املوصل إىل معاقل غرباء آخرالزمان ، املرابطني فوق الـروايس الشـم، منتظـرين أمـر اإلغـارة عـىل جحـور 

  .... جرذان النصارى واإلحلاد

  .. ومل ميض كثري وقت عىل تلك الرسائل الشعرية ، حتى أقبل دليل اخلري وسار به إىل العرين الذي هيوى 

  . وعىل بركة الله سار امليك متوكًال عىل الله ، ليلقي بعصا غربته بعد طول سفر يف ميناء الغرباء ، وكان اللقاء الذي طال انتظاره 

قشعميار ، واجلهاد واالستشهاد ُمناه ورغبته ، فقد عزم عىل الرحيل إىل غـزين حيـث قطعـان الصـليب  وملا ان كان القتل والقتال ديدن

  .. ترسح ومترح دون رقيب عليها وال حسيب ، من بين البرش املتخاذلني عن نرصة دين الله

  واستأسدوا وهم الذئاب مهانًة    ملا ثوى حتت الرتاب الضيغم

ل الرشيف امليك وجال برفقة إخوانه امليامني األفغان ، ومـّن اللـه عليـه يف تلـك الربـوع مـن الربـاط وبني سهول غزين وودياهنا ، صا

  ...واجلهاد ما مّن 
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وبعد أربعة أشهر قضاها بني تلك الربوع ، بدا له العودة إىل عرينه األول ، حيث شارك الغرباء يف دينهم بعد رجوعه من غزوة شـنكاي 

  ... نا املشهورة ، وأبىل بالًء حس

شاعراً نبطياً مرموقاً ، ذا أخالق حسنة عالية ، قليل الكالم ، سليم الصدر نقـي الفطـرة ، تلمـح فيـه :" كان رمحه الله: صفاته وأخالقه 

رقـة كان رمحه الله حافظاً لكتاب الله كثـري الـذكر ، ذا ح: وقد حدثين الشيخ أبو الليث الليبي عنه قائًال .. النخوة والرجولة والشهامة 

عىل الدين ، حمباً للجهاد ، صاحب رأي موفق وسمت مجيل ، متقناً لعلوم املتفجرات وهندسة االلكرتونيات ، حمباً لقراءة كتب التـاريخ ، 

رم كـان رمحـه اللـه ذا كـ: وتابع األخ لقامن امليك قائًال ... كثري القراءة ال تراه إال منكباً عىل كتاب يقرأه ، صاحب اطالع وثقافة واسعة 

  .." وشجاعة ، وصاحب مهة عالية لقتال أعداء الدين ، حافظاً لكتاب الله 

توالت األيام مرسعة عىل قشعميار ، وبعد طول فكر ، بدا هلذا الليث املهاجر أن يبحث عن شهادته التي طاملـا متناهـا يف مـوطن آخـر مل 

  ...   أذناهبم املرتدينتطأه من قبل قدماه ، زابل حيث املعارك عىل أشدها مع علوج الصليب و 

حزم الفتى امليك حوائجه ، وسار عىل بركة الله قاصداً أعداء امللة والدين أحالف إبليس اللعني املوجودين فوق ثرى زابل ، وبعـد طـول 

ظ خالـد ويف يوم من أيام اجلهـاد يف تلـك امليـادين ، اسـتيق.. مشقة رسا قارب عاشق الشهادة ، ورسعان ما التحق بجموع املجاهدين 

البلويش عىل رؤيا خري رآها يف منامه ، وما أن مجع قواه حتى هرع إىل ُمعرب الرؤى قشعميار ، الذي كان بصحبة الشهيد القائـد روزي 

، وما أن طرقت مسامع قشعميار أحداث تلك الرؤيا ، حتى نظر إىل صاحب الرؤيا ، وقائـده ..خان مفجر ينابيع اجلهاد فوق ثرى زابل 

  ... ، ومىض اليوم كعادته ، وتبعه آخر وآخر والرؤيا تنتظر" سيقتل منا اثنان ، ويبقى واحد : " خاطبهام قائًال روزي خان و 

، وبعد طول انتظار جاء اليوم الذي حتققت فيه الرؤيا ، وغدت واقعاً حياً مشاهداً يف عامل األحياء ، فبعد طول ُمكث يف معقـل ..وأخرياً 

خرب قشعميار ورفقائه إىل مسامع ورثة الـروم ، الـذين رسعـان مـا أقبلـوا بخـيلهم ، ورجلهـم ومكـرهم ،  من معاقل األنصار ، ترامى

، وحول أطراف تلك القرية ، اشتبكت األسنة ، وتعالت صيحات التكبـري ، وزأرت أسـود ..وأحاطوا بتلك القرية الطيب أهلها ، وهناك 

هلجرة بالًء طيباً ، وبعـد طـول نـزال أفبلـت رصاصـات الصـليب ، واخرتقـت جسـد ، وبعد ان أبىل أبناء ا..الرمحن ، وتصافح الرصاص 

قشعميار ، لتنفجر تلك القنبلة اليدوية التي كان ممسكاً هبا يف جسده الطاهر ، وتتناثر األشالء يف كل مكان مـن تلـك البقعـة الطيبـة 

  ...التي ضمت بني تربتها بعضاً من اجلسد املهاجر إىل ربه 

، وهـاجر ملبيـاً داعـي أرحـم  ملسو هيلع هللا ىلصالستار عىل صفحة هذا املهاجر الغريب ، الذي اقتفى سنة جـده الغريـب األول حممـد  وهكذا أسدل 

  ..الرامحني ، نارصاً دينه ، راغباً يف نيل رضاه 

  .... ومما قاله رمحه الله شعراً عندما َدك جند الله أصنام بوذا 

  د اخلالق الواحـــد اللهد اخلالق الواحـــد اللهياعـابدين بـوذا ِحنا هدمناه          ِحنا عباياعـابدين بـوذا ِحنا هدمناه          ِحنا عبا

  نرسل عليه الرجال باهلدم تنهاه        شبوا له النريان فــي كل بارودنرسل عليه الرجال باهلدم تنهاه        شبوا له النريان فــي كل بارود

  ملّوا له الكفار من كل األعالم         من شان حيمون اخلواسيس األصنامملّوا له الكفار من كل األعالم         من شان حيمون اخلواسيس األصنام
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  ِحنا نعرف الـدين والكفر مردودِحنا نعرف الـدين والكفر مردود                              قالوا لنا هدم ينافيه اإلسالمقالوا لنا هدم ينافيه اإلسالم

  نجاس      لو جيمعون احلامية من كل األجناسنجاس      لو جيمعون احلامية من كل األجناسِحنا نعرف احلق يالناس األِحنا نعرف احلق يالناس األ

  من دون ذاك البـوذا قيـام وقعودمن دون ذاك البـوذا قيـام وقعود                      لو جيمعون الكفر فاجلن والناسلو جيمعون الكفر فاجلن والناس

  ما مهــنا حامني ذا البوذا من جانما مهــنا حامني ذا البوذا من جان                  ِحنا يف درب احلق لو كان ما كانِحنا يف درب احلق لو كان ما كان

  ويقول هذا الرب يف الصخر موجودويقول هذا الرب يف الصخر موجود            زين هلم فالكفر والـباس شيطانزين هلم فالكفر والـباس شيطان

  إليل عليـه الغوث لو ينشف الريقإليل عليـه الغوث لو ينشف الريق            ظيم إليل حيـض املخاليقظيم إليل حيـض املخاليقال والعال والع

  ما عـاد وغـري الله للناس معبودما عـاد وغـري الله للناس معبود                    ما نرتك اليل يوثق الكـفر توثيقهما نرتك اليل يوثق الكـفر توثيقه

  ما دام بني الضيف والكافر أنسابما دام بني الضيف والكافر أنساب        ا عاد يكرم ضيفه لو يطرق البابا عاد يكرم ضيفه لو يطرق البابمم

ـهودواضحوا عىل فعل الردى واضحوا عىل فعل الردى                             كل قرا صفحات ما سّكر كتابكل قرا صفحات ما سّكر كتاب ـهودقوم ـش   قوم شـ
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  جزر الكاريب تزف أول شهدائها

  خمتار الكاريبي

ويف عاصـمة احلقـد .. الضـال اهلدايـة إىل احلـق املبـني  الّنرصـاينوجـد القلـب .. يف وسط املستنقع اجلاهيل اآلسن .. يف قلب االنحالل 

عـرف  الطريـق احلـق فلـم يـرتدد القلـب ، ومل " .. د يف سبيل اللـه اجلها" الصليبي عىل اإلسالم تفتحت عيناه عىل تلك الذروة الشاخمة 

  ..القّطاع، وأقبل يذود عن محى الله أكرب بحسامه الصارم " أنا مسلم موحد " يتلعثم اللسان وأعلنها صارخة 

ومـا " أمريكا " خمتار الكاريبي ولد يف جزر الكاريب القريبة من مملكة الرشور 

وهنـاك " فرنسـا " قصدوا عاصمة االنحالل يف األرض لبث ان ميم معية والديه و 

تفتحت عيناه عىل والديه ومها عاكفان عىل تقديس الصـلبان ، فمقـتهم ، ومقـت 

وبعـد .. وهام عىل وجهه يبحث عـن الـدين احلـق .. تلك العبادة الضالة املضلة 

طول بحث وتأمل وجد احلق القويم والطريق املستقيم املوصل إىل مرضاة أرحـم 

﴿ َوَمن َيْبَتِغ َغْريَ اإلِْسالَِم ِديناً َفلَن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهـَو ِيف اآلِخـرَِة " اإلسالم " رامحني ال

يَن ﴾    )  85: آل عمران (ِمَن اْخلَاِرسِ

  "  ... انا مسلم موحد " وهنا وجد خمتار روحه الشاردة ونفسه الضائعة التائهة ، ورسعان ما أعلنها مدوية صارخة 

ع ترانيم تلك الرصخة راحت شياطني اإلنس جتمع مكرها وحتشد رشها حماولًة احليلولة دونه ودون هذا الـدين العظـيم ، ولكـن وعىل وق

  ..وباءت حماوالهتم الشيطانية بالرغم من ضخامة مكرها أمام مهته ويقينه بالله أدراج الرياح .. الله أىب له غري اإلسالم 

  م يرضها وأوهى قرنه الوعلكناطح صخرة يوماً ليوهنها     فل

الدين يف واد وهـم يف واد آخـر ( وبني تلك الربوع وقف خمتار حائراً مستغرباً وامجاً ، من ترصفات ذاك اجلمع الذي ينتسب إىل اإلسالم  

دين احلنيـف فقـد فال تكاد متيزه عن الشباب النرصاين سوى ببعض الشعائر املوروثة عن اآلباء ، اما الباقي األعظم من شـعائر الـ) .. 

وحتـت تلـك الظـالل ، عـاش شـهيدنا .. غدت منسية يف قاموس حياة الكثري من املهاجرين ، وال حول وال قوة إال بالله العيل العظـيم 

  ... حزيناً غريباً مستوحشاً من تلك األحوال املزرية التي حتيا هبا البرشية هناك 

وهناك كانت خطاه تسوقه " بريطانيا " لطائرة املتجهة إىل عاصمة املكر الصليبي ترصمت األيام مرسعة ليجد خمتار نفسه عىل أعتاب ا

الذي رسعان مـا " اجلهاد " ليلتقي مع ثلة من أبناء التوحيد اجلزائريني الذين رسعان ما أخذوا بيده وبوءوه أعىل املنازل وأهبى األماكن 

  ... وجد بني ثناياه الراحة والطأمنينة 

، و رسعـان مـا هـرع إىل الشـيخ أيب قتـادة  -كـام حـدثين بـذلك األخ أبومالـك النجـدي  -رأى يف منامه رؤيـا خـري وبني تلك املرابع 

ومل ميض كثري وقت عىل تلك الرؤيا حتى حزم حوائجه ، وعـىل أجنحـة .. الفلسطيين الذي برشه من خالل رؤياه بالشهادة يف سبيل الله 



  
        

284 

 

وبـني نجودهـا الطيبـة التقـت الـروح مـع " أفغانسـتان " ىل ميادين الرشيعة والقرآن الشوق طار جسده ليلحق بالروح التي سبقت إ 

  .. اجلسد وتعانقا ليشكال شخصية املهاجر اجلديد خمتار

وهناك يف مدارس الرجال أعّد واستعّد ، وما لبث ان التحق باملرابطني حول الثغور الكابولية منتظرين اإلغارة عىل مجوع الردة والنفاق 

  ..دي املسعو 

  الواقفني عىل عىل الثغور جيادهم    واملحرزين مكارم األيام

يعدون العدة لالنقضاض عىل برجي حماربـة اللـه يف األرض ومركـز  ملسو هيلع هللا ىلصوهناك يف القسم اآلخر من العامل كان األشاوس من ورثة حممد 

حتى اصطدم األشاوس بتلـك املعـامل وأحالوهـا  وما أن اقرتبت ساعة الصفر" البنتاغون " التخطيط لغزو العامل والسيطرة عىل خرياته 

  ... إىل رساب بقيعة 

  ملا أغار عىل املاملك جنده        أخذ العروش وأهلها أسالبا

  وأرى لربك كل حني آية          تعظ العبيد وتردع األربابا

  تطغى اجلنود فإن تدافع بأسه    هزم اجلنود وأهلك األحزابا

  عٍل     طارت مبخرتق الرياح تراباوإذا رمى ُشّم املعاقل من 

وما هي سوى بضعة أسابيع " أفغانستان " وبعد ذاك الفتح املبني ، بدأت جحافل ُعّباد الشهوات واألهواء بالتقاطر عىل معقل التوحيد 

ون وجتلـد وانربى أبناء الـورى يـذودون عـن محـى اللـه أكـرب ، وصـرب املجاهـد.. حتى استعرت احلرب وتصافحت الصوارم القواطع 

ـْم ُيْرَزُقـونَ ... املوحدون ، وسالت الدماء الزكية ، ولسان أصحاهبا يردد  ِ َسنَبَّ الَِّذيَن ُقِتلُواْ ِيف َسِبيِل اللِّه أَْمَواتاً َبْل أَْحَياء ِعنَد َرهبِّ ﴿ َوَال َحتْ

  ) 169: آل عمران (﴾ 

شهيدنا سوى االنحياز مع البقية ، ويلقي بعصا ترحاله يف خوسـت ومل جيد ... وبعد مؤامرة خبيثة وخيانة مزرية عظيمة سقطت كابل 

  .. ، التي تابع منها مشوار الغربة ، واستقر به املقام بني مضارب القبائل البشتونية 

  قوٌم كرام ال يضام نزيلهم     ومحاهم حام من األعداء

ا شخصية جذابة وسعيدة ، خملصاً لله يف عمله  ، دائم البسمة حمبـاً ذ: " كان رمحه الله كام حدثين األخ محزة األسرتايل  -:صفاته وأخالقه 

  ...للمزاح مع إخوانه الغرباء بدينهم ، ذا قلب كبري وجماهداً عظيًام 

صاحب مهة عالية ، ولياقة بدنية جيدة ، حريصاً عىل كل دقيقة من وقته : كان رمحه الله  -:وأضاف األخ رساج الوهاج احلرضمي قائًال 

  .." صاً عىل معرفة أسامء الله وصفاته ، ذا هنم عجيب يف طلب العلم ، خادماً إلخوانه، ال يرتك قيام الليل خاصة يف رمضان ، حري

وبعد طول تنقل وترحال ، استقر به املقام يف جبهة زابل التي شـهدت .. وبني جبهات القتال صال ، وجال ، وراح ، وغدا يف مرضاة الله 

حتـرك خمتـار مـع "   -:خر، وهنا ال يسعين إال أن أترك األخ رساج الوهاج ليحدثنا عن آخر أيامه وكيفية مقتله قـائًال رحيله إىل العامل اآل 

وترصمت األيـام مرسـعة وهـو مـرابٌط يف تلـك .. جمموعته القتالية ، وميم وجهه شطر زابل ، وكان يف أشد الشوق إىل مالقاة أعداء الله 
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ومل ميض سوى عدة أيام حتى استطاعت عيون البـائعني ديـنهم .. دهم ، وراحت عيون الصليب تبحث عنهم املرابع ، وهنا شاع خرب وجو 

بثمن بخس دراهم معدودة من حتديد مكاهنم ، وعىل وجه الرسعة حتركت جحافل نـنت الزمـان واسـتطاعت حمـارصة القريـة ، وراحـت 

وبقية الركب وقد استل رشاشه البيكـا ومـا أن اقرتبـت الطـائرات مـن  ورسعان ما استنفر خمتار.. طائرات ورثة الروم  جتوب السامء 

وهنا استل ربان الطائرة سهًام صليبياً ، ورمـى بـه عاشـق .. األرض حتى راح يالعبها بسالحه ، ومل يكن يف تلك املرابع سواتر طبيعية 

وهناك نعى التوحيد اخلـالص ابنـه، ولقـد حـدثين .. اسنها وُزّف الباحث عن الدين احلق إىل احلوراء التي طاملا تغىن بذكر حم.. الشهادة 

األخ أبومالك النجدي الذي شاركه تلك املعمعة أن خمتار رأى يف منامه قبل مقتله بأيام، بأن العلوج األمريكية سـتنال منـه وسـريحل 

  ...          لسطيين لرؤيته بأنه سيلقى الله شهيداً عىل أيدهيم إىل بارئه، وقد كان ما قد رأى، وبذلك حتقق تأويل الشيخ املجاهد أيب قتادة الف

  ... وُحّق لنا أن نردد يف وداعه 

  وما مات ذاك املاجد القرم وحده     بل اجلود واإلقدام والبأس والصرب
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  ونالت منك يد الغدر واخليانة

  أبو مسلم الطاجييك

  ..ا األرواح ، ومضوا إىل رهبم إن شاء الله بكل ارتياح أبومسلم من أُولئك الذين عشقوا السالح ، وقدمو 

ولد شهيدنا فوق الرثى الطاجييك ألبوين ميسوري  احلال ، وهناك فوق الـرثى الطـاجييك منـا وحبـا ، ويف مـدارس تلـك الـبالد التـي 

امعـات طالبـاً عـىل مقاعـدها حكمتها الشيوعية البائدة لعدة قرون درس ، وما أن أكمـل املرحلـة الثانويـة حتـى التحـق بإحـدى اجل

الدراسية متخصصاً بعلوم السياسة االقتصادية ، وكبقية الكثري من الشباب املسلم ، شّب مسلم عىل جراحات املسـلمني الغـائرة فلـم 

ورسعان ما ختلص من أثقال الدنيا وهجـر زوجـه ، وتـرك ابنـه ، وأقبـل ... هيدأ له  بال ، ومل يقر له قرار 

حيد وبيضة اإلسالم ،  بعد ان عرف الطريـق املبـني املوصـل إىل جنـة الـرمحن ورىض يذود عن محى التو 

  ..العالم 

ورسعـان مـا صـال .. وبعد طول سفر وترحال حّط املهاجر الغريب رحاله بني روايس غرباء آخر الزمـان 

 ظهـراين وجال بني أروقة اجلامعات اإلسالمية املجاهدة ، وبعد طول تنقل وترحال استقر بـه املقـام بـني

  ... ملسو هيلع هللا ىلصأبناء يعرب حيث راح ، واسرتاح بصحبة أحفاد حممد 

  هم الناس خري الناس والناس عنهم         تفّر اذا كروا جلزر احلالقم                                                 

  اذا ركبوا مستلثمني فإهنم          من اجلن أمىض والليوث الرضاغم

  م قلت صواعق    من اجلو خرت بالسيوف الصوارماذا محلوا يف القو 

  مقاديم إال يف اآلثام فإهنم                    إىل هفوات اإلثم غري مقادم

  ....  أعد املهاجر الغريب ، واستعّد ، ورسعان ما التحق بالليوث الرابضة منتظرة األمر باإلغارة عىل جحور أبناء الصليب وورثة الروم 

لروايس شارك إخوانه غدواهتم وروحاهتم وكان من أشهر تلك الغدوات ما عرف الحقاً بغزوة قهـر الصـليب التـي ذاق وهناك بني تلك ا

  ...فيها الصليب ما ذاق 

  .. وفوق تلك الشوامخ كان اللقاء األول هبذا الفارس املغوار صامت ال يتكلم 

  أمل تر أن الصمت حلم وحكمة    قليل عىل ريب احلوادث فاعله

بني أواين املطبخ يطهـو الطعـام إلخوانـه ويسـهر عـىل : "كان رمحه الله يف أغلب األوقات التي حظيت برؤيته فيها -:ه وأخالقه صفات

ذا حياء جّم وأدب رفيع، وصرب عجيب ،كثري العبـادة : كان رمحه الله  -:راحتهم وخدمتهم ، وقد حدثين األخ ياسني السوري عنه قائًال 

  .." اء ، وهكذا هي حال الشهد



  
        

287 

 

 توالت األيام مرسعة ، ورسعان ما أقبل الشتاء بزمهريره وِحلله البيضاء التي ما لبثت أن كست الروايس الشاخمة بأثواهبا البيضـاء ، ومل

؟ إىل دوجيـر التـي شـهدت ملحمـة العـز .. ولكن إىل أين هذه املـرة .. يكن لصقور املجد  واحلالة تلك إال أن هيجروا معاقلهم ويرحلوا 

﴿ ِإنَّ الُْمَنـاِفِقنَي ِيف .. وحقيقة مل أكن أُدرك حقيقة ذاك القبس اإلهلي... الفخار وخيانة جيش الردة والنفاق اجليش الباكستاين العميل و 

ْرِك األَْسَفِل ِمَن النَّاِر َولَن َجتَِد لَُهْم َنِصرياً ﴾    ) 145: النساء (الدَّ

نعـم .. حتوفه ، ورأيت مدى الرضر الذي أحلقه عباد الدينار والدرهم باملؤمنني املوحدين  إال بعد ان عاينت اجلهاد بنفيس ، وخضت غامر

  ... إهنا ُخشب مسندة متد الطاغوت املغتصب لسلطان الله بالعون وتثبت أعمدة عرشه فلعنة الله عىل املنافقني 

فقـد .. مؤقتـاً عـىل موعـد مـع جحافـل الـردة واخليانـة  كان املنزل الذي يتخذه أبومسلم معقالً  2005/  3/ 5ويف ليلة السبت املوافق 

وما هي سوى دقائق حتى تقابل ليوث التوحيد مع فـرئان الـردة ، وانـدلعت احلـرب ، .. أحاطت جماميع اجليش الباكستاين العميل به 

  ... واشتبكت األسنة ، وتصافحت البيض والقواطع 

  ا التقينا أن حتيد وتنفراوإنا لقوم ما تعود خيلنا                   إذا م

  وننكر يوم الروع ألوان خيلنا    من الطعن حتى نحسب اجلون أشقرا

وبعد ساعتني من القتل والقتال نعى الصمت أخاه ومىض فارس طاجيكستان إىل ربه يشكو جـور املنـافقني وقلـة املـؤازرين وغربـة 

  ... أبناء هذا الدين 
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  أسد الدعاة

  أبو حممد الرتكستاين الشيخ املجاهد

متيض وقد سـطرت تارخيـاً .. وهكذا متيض قوافل الدعاة مرضجة بدمائها، متيض بعد أن عّبدت طريقها الوعر الشائك بأشالئها ومجامجها

  ...ناصعاً رافدًة صفحاته القليلة بصفحة جديدة من صفحات العز واملجد والشموخ 

الشــيخ أبوحممــد واســمه حســن بــن خمــدوم ولــد يف 

العاصمة القدمية لرتكسـتان كشـغر وكـان ذلـك يف 

  ..  1964عام 

وهناك يف كنف أُرسة ملتزمة حمافظة نشـأ وترعـرع ، 

ويف املدارس الشيوعية درس مخـس سـنوات ، ومـا 

لبث بعد تلك السنني اخلمـس أن التحـق باملـدارس 

الدينية طالباً عىل مقاعدها ينهل من معينها الصايف 

  ...لشيوعية امللحدة العذب بعيداً عن رجس ا

وبعد سبع سنوات قضاها يف املدارس الدينية بدا له أن يلتحـق بالشـيخ العـامل عبـد احلكـيم خمـدوم  

حجي ، والزمه مخس سنوات ، وعقـب نجاحـه يف االختبـارات حصـل عـىل اإلجـازة يف تعلـيم العلـوم 

  ...الدينية 

  ندماوالعلم أنفس يشء أنت ذاخره     فال تكن جاهًال تستورث ال

  تعلم العلم واجلس يف جمالسه      ما خاب قط لبيب جالس العلام

.. وما أن حصل عىل اإلجازة يف تعليم الناس تعاليم دينهم حتى افتتح أول مدرسة يف منزله املتواضع لتعليم الطـالب العلـوم الرشـعية 

طيبة ، واعتقلوه، وأودعوه السجن بتهمة اإلعـداد للجهـاد ولكن هذا األمر مل يرق ألبناء اإلحلاد الشيوعي ورسعان ما أغلقوا مدرسته ال

  ...وتأسيس حزب إسالمي  

  ...وبعد طول حبس خترج الداعية من مدرسة يوسف عليه السالم، وقد ازداد عزماً وتصميًام عىل مواصلة الطريق الذي بدأ 

مل ميض عىل تفيئه ظالل احلرية حتى ُزّج بـه ثانيـة يف زنـازين وِضَع الشيخ اجلليل حتت املراقبة الدامئة من ِقبل أجهزة الرش اإلحلادية ، و 

  .. احلقد الشيوعي وذلك بسبب دعوته ملؤمتر طاليب عام 

ملا ُسجَن رمحه الله كانت زنزانته ثالثة أمتار يف مرتين ، وكـان كثـرياً مـا يلفهـا "  -:وقد حدثين الشيخ ابو الوليد األنصاري عنه قائًال 

  .."    حيفظه من علوم دينية ، وما ذاك إال طمعاً يف املحافظة عىل لياقته البدنية وعدم إصابة ركبتيه باألمراض  مشياً ، وهو يردد ما
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وبعد ثالث سنوات قضاها حتت ذل القيد خرج بضامنة ، ومل يلبث طويًال بعيـداً عـن مدرسـة يوسـف فقـد أُعيـد مـرًة أُخـرى إىل تلـك 

  ...الزنازين التي غدت جزءاً من حياته 

وأمام ذاك الواقع األليم ، وتلك املصائب اجلسام ، وذاك التضييق الذي ال حدَّ قرر شهيدنا بعد خروجه مـن السـجن مـع بعـض رفقـاء 

ِذيَن َمَعـ.. اهلجرة من مسقط الرأس متأسياً بأبيه ابراهيم اخلليل عليه السالم  ُه ِإْذ َقـالُوا ﴿ َقْد َكاَنْت لَُكْم أُْسـَوٌة َحَسـَنٌة ِيف ِإْبـَراِهيَم َوالّـَ

ِه َوْحـَدُه ِإالَّ َقـْوَل ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا ُبَراء ِمنُكْم َوِممَّا َتْعُبُدونَ ِمن ُدونِ اللَِّه َكَفرَْنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم الْ َعَداَوُة َوالَْبْغَضاء أََبداً َحتَّى ُتْؤِمُنـوا ِباللّـَ

لَْنا َوِإلَْيَك أََنْبَنا َوِإلَْيَك الِْإْبَراِهيَم ِألَِبيِه َألَْستَ  بََّنا َعلَْيَك َتوَكَّ ٍء رَّ   )  4: املمتحنة (َمِصُري ﴾ ْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن اللَِّه ِمن َيشْ

وحـج  1997 عـام حزم املهاجر بدينه حوائجه ، وميم وجهه قاصداً قرة العني ومبهج النفس ومهوى الفؤاد مكة املكرمـة ، وكـان ذلـك يف

سنته تلك، وتزامن ذلك مع امتداد حركة طالبان وسيطرهتا عىل كابل والعديد من مدن أفغانستان وتطبيقها لرشيعة الرمحن ، ورسعان 

  ... ما تنامى اخلرب إىل مسامع املهاجر بدينه ، وما لبث أن قصد تلك البالد املباركة بتطبيقها لرشيعة رب العباد 

  " حزب اإلسالم الرتكستاين " سود ومورد الصفاء ودار التوحيد بدأ مشواره اجلديد، وأسس مجاعته املوحدة وهناك يف عرين األُ 

  عىل قدر أهل العزم تأيت العزائم     وتأيت عىل قدر الكرام املكارم

  وتعظم يف عني الصغري صغارها      وتصغر يف عني العظيم العظائم

مسامع الشباب املوحد العائد إىل ربه واملتعطش إلرواء ظمئه من اجلهاد خرب الداعيـة أيب حممـد  وبني ربوع تركستان ترامى اخلرب إىل

وعىل أجنحة الشوق بدأت أرساب املوحدين املهاجرة بالتوافد عىل قصعة اخلري التي وضـع لبناهتـا الشـيخ .. وتأسيسه جلامعته املوحدة 

عسكر خلدن العتيد وأخذ يرشـف بنفسـه عـىل تـدريب الطيـور املهـاجرة إىل رهبـا املهاجر ، وراحت تعد العدة هناك يف قلعة اإلعداد م

  ...وتعليمها تعاليم دينها احلنيف ، ويعدها روحياً خلوض غامر املعامع القادمة مع الكفر العاملي 

  ومن طلب الفتح اجلليل فإمنا   مفاتيحه البيض اخلفاف الصوارم

  مل يكن فوق الكرام كرام وما تنفع اخليل الكرام وال القنا    إذا

  .. وهناك يف الشامل األفغاين وحول ثغور كابل خاض ليوث الرتكستان  العديد من املعامع ومىض الكثري إىل ربه

اق ومل تلن أليب حممد قناة ومل تفرت له عزمية ، بل كانت تلك الدماء التي تدفقت رافداً له وحافزاً عىل تقـديم املزيـد يف هـذا الطريـق الشـ

  ..عر الو 

  ... ترصمت األيام مرسعًة لتسوقين خطاي هناك يف كابل أللتقي هبذا الطود الشامخ وكان لقاًء طيباً مع هذا الداعية الغريب 

  هو الكنز للعرفان والكف للندى    هو احللم واملعروف واخلري والرب

ونـرتك نائبـه الشـيخ عبـد احلـق .. بـة العلـامء املوحـدين ذا تواضع جّم ، دائم البسـمة ، تعلـوه هي: " كان رمحه الله  -:صفاته وأخالقه 

كان رمحه الله صاحب صرب عجيب ، كريم النفس ، عاملاً بكتاب الله ، شجاعاً يف ميادين القتـال : الرتكستاين حيدثنا عن أخالقه قائًال 

أنـه : " شيخ ابو الوليد األنصاري عنـه ، وقد حدثين ال ملسو هيلع هللا ىلصحريصاً عىل سنة احلبيب املصطفى .. ، سخياً صاحب أدب رفيع وحياء كريم 
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ة التعصب املذهبي التي ترىب عليها أفراده يف تركستان ، ومل يلبث أن أرسل له اثنني من طـالب العلـم  قد أرسَّ له عن رغبته يف كرس حدَّ

  ."   ليطلبا العلم عىل يديه

جرين إىل اللـه، ومعلـًام وداعيـاً ومربيـاً لتالميـذه، ويف ذات توالت األيام والليايل مرسعة وشيخنا عىل حاله تلك منارصاً لقوافـل املهـا

الوقت جماهداً بالسيف منارصاً إلخوانه الطلبة الذين نرصوه يف الله ، ورفضوا تلك اإلغراءات التـي تقـدمت هبـا احلكومـة الشـيوعية 

  ...الصينية ، وأّرصوا عىل موقفهم الرافض تسليم أيب حممد ، وحاولت الصني إال أهنا 

  ناطح صخرة يوماً ليوهنها     فلم يرضها وأوهى قرنه الوعلك

وفيام أعباء اجلهاد وتكاليف اهلجرة آخذًة عليه ُجّل وقته كان التسعة عرش موحداً عىل موعد مـع حتطـيم كربيـاء الطـاغوت األكـرب يف 

  ...وإحالة تلك األجماد الزائفة التي يتغىن هبا إىل رساب وركام وحطام " أمريكا " األرض 

وبعد بضعة أسابيع من اجلمـع الغاشـم بـدأت محـم .. وهنا بدأت جماميع الشيطان بالتقاطر عىل أفغانستان وأحاطت جيوش الكفر هبا 

وبعـد صـمود عتيـد وصـرب مريـر .. السامء تنهال عىل معاقل املوحدين وانربى الشيخ أبو حممد مع ليوثه للذود عن محى ال إله إال الله 

  ... الف الردة واخليانة وسلمت املدينة مفاتيحها وعالها الصليب بحكمه الغاشم سقطت كابل بأيدي أح

ومل جيد شهيدنا واحلالة تلك سوى االنحياز بزوجه ، ومبن تبقى من مجاعته إىل زورمت التي تابع منها مشوار غربته إىل عـوال شـاهي 

  ...ة كوت ومنها واصل رحلته إىل مضارب القبائل البشتونية األبية املنارص 

ويف تلك الربوع املعطاءة بدأ أبو حممد بتجميع صفوفه واإلعداد لشوٍط ثانٍ من النزال مع قوى الصليب وعمالئه املرتدين ، عىل الـرغم 

  ... من ضيق احلال وقلة املعني والنارص ولكن 

  إذا اعتاد الفتى خوض املنايا       فأهون ما مير به الوحول

ية إخوانه املهاجرين واملنارصين حتى بدأت طبول احلرب تقرع أجراسها ، وراح الرصاص يعرب عـن عـزة وما أن أعّد الشيخ جنده ومبع

  ..هذا الدين ، وبدأت الكامئن تقلق عبدة األوثان بعد أن نالت منه 

  وبات الروم يف قلق ورعب    لرتجيع الصدى صوت النعى

برويـز مرشـف " ملرتدين اجلامثني عىل صدر الشعب املسـلم يف باكسـتان وأمام رضبات املجاهدين مل جيد عبدة الصلبان سوى عبيدهم ا

قـال .. ، وأوعزوا إليهم برضورة التحرك للقضاء عىل الثلة الباقية من غرباء آخر الزمان الذين يقاتلون عن أمـر اللـه " وزمرته املجرمة 

   )..ساعة لن يربح هذا الدين قامئاً يقاتل عليه عصبة من املسلمني حتى تقوم ال  ( ملسو هيلع هللا ىلص

ورسعان ما لبى جيش الردة وجرناالته أمر السيد املطاع ، ويف ليلة مظلمة وصلت جحافل الردة وقد حفهـا الشـيطان مـن كـل جانـب 

ورسعان ما أحاطت مبنزل الشيخ ورفاقه ، وعرب مكربات الصوت وصل النـداء إىل مسـامع املوحـدين برضـورة التسـليم .. وزيرستان 

  ؟ ....للوجوه املتوضئة التي تربت عىل سورة القتال واألنفال أن ترىض الدنية يف دينها وإلقاء السالح، وأىّن 
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ورسعان ما أقبلت رصاصـات الغـدر واخليانـة تشـق طريقهـا .. ويف تلك اللحظات عزف الرصاص حلنه ، وانربى األُسود ملعانقة املوت 

ومىض الشيخ املبجل إىل ربه بعد أن أحيا الله بـه أُمـًة كانـت مواتـا وفاضت الروح إىل بارئها ، .. الوعر لتستقر بجسد الشيخ اجلليل 

  ...وُحّق لنا أن نردد يف وداعه 

  ذهبت كام ذهبت بساطع نورها   شمس النهار وأعقب اإلظالما

   -:من كلامت الشيخ املجاهد أيب حممد الرتكستاين 

جيب علينا أن نتحد مجيعاً ، وأن نبين دولة إسالمية عاملية ، دولة إسالمية بل ... نحن ال نلتفت إىل اللسان وال إىل اللون وال إىل الوطن " 

  ... " بنيت عىل عقيدة أهل السنة واجلامعة والتي حتمي املسلمني واملستضعفني من املعتدين 

صـرية أننـا عـىل احلـق ، وأننـا نحن ال نشك بل نعلم عىل ب: ونحن نقول إلخواننا .. وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني " 

ونحن عرفنا هذه احلقيقة بأدلة القرآن والسنة ، ولذا نحن ال نتأثر بكرثة أعداء اجلهاد وقلـة الصـادقني يف .. اخرتنا سبيل القرآن والسنة 

  ..." هذا الطريق 
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  العائد إىل ربه

  أبو حممد القصيمي

أال والـذي نفيسـ بيـده ، لقـد خـاض أبنـاء .. ن قعودكم عن النفري يطيل عمراً ، أو يقـرب أجـًال أو تظنون أهيا القاعدون عن اجلهاد ، أ

ولطاملا زارهـم الرصـاص وحـاد عـن .. التوحيد غامر املعامع ، واقتحموا بأجسادهم العارية ساح احلتوف ، وتناثرت حوهلم شظايا املوت 

  ...عكم الفرار إن فررتم من املوت أو القتل فاآلجال حمدودة واألعامر مكتوبة ، ولن ينف.. أجسادهم 

أبو حممد واسمه حممد بن سامل املزين ، من قبيلة مزنه ، ولـد يف القصـيم ، وفـوق سـهوهلا منـا وحبـا ، وبعليـل نسـيمها رسَّ وابـتهج ، ويف 

مدارسها تلقى وتعلم ، وما أن اشتد عـوده ويـبس  حتـى التحـق 

ل ، وشـاركهم املسـري ، مبوكب جتار التهريب ، فصال معهـم وجـا

ورسعان ما تطبع بطبعهم ، وغـاص معهـم يف جـاهليتهم ، وبعـد 

طــول ضــياع وتيــه اســتقر بــه املقــام موظفــاً يف مكتــب خلدمــة 

توالت األيام مرسعة لتحّط به عىل أعتاب يوم ... جوازات السفر 

مبارك ففي ذاك اليوم ، وفيام كان منشغًال بعمله كان احلوار عىل 

بني ملتزم بتعاليم الدين احلنيف ولكنه مطموس البصرية ، وبني تائه يف دنيـاه ، مـنغمٌس يف شـهواته ، ولكنـه سـليم الفطـرة  أشده قامئاً

  ...سوي العقل مل تتلوث فطرته بفتاوي وضالالت علامء التسول الزائغني عن احلق اجليل البني 

يف ذاك املشـهد قـام صـاحب : مة أيب حممد ، وتبرصه طريق احلـق ، أقـول ويف ذاك املشهد الفريد ، الذي كان له األثر البالغ عىل استقا

، ومـا ذاك الشـتم والسـباب إال " عبد الرمحن السـديس " الفطرة السوية بشتم عامل التسول بائع الدين بفتات الدنيا وحطامها الزائل 

  ... ييك ، والرتحم عىل قتالهم اهللىك لقيام خطيب احلرم امليك املتسول النائح ، بالبكاء عىل جيف علوج الصليب األمر 

أنـت نظرتـك قصـرية أهيـا : " وما أن طرقت تلك الكلامت التي رددها التائه ، مسامع ذاك امللتزم املطموس البصرية ، حتى بادره قـائًال 

  .." التائه ، والعلامء هم أصحاب النظرة البعيدة األفق 

  ما كذاك املكسبباعوا بصائر دينهم ورشوا به      خرسًا يدوم و 

كيف هذا العامي يقول ذلك وهو تائـه ، وهـذا امللتـزم املطـوع يـدافع عـن ..! سبحان الله : " وبعد احلوار ، قال أبو حممد خماطباً نفسه 

  ! " ؟..أولئك الذين يرتمحون عىل جيف قتىل العلوج من األمريكان 

قلب ابن القصيم ، التي رسعان ما آتت أُكلها ، ونفرت بصـاحبها إىل ميـادين ومنذ ذاك اليوم املشهود ، بدأت بذرة اخلري الرباين تنمو يف 

العز والفخار عىل صيحات الله أكرب ، وقد ارتطمت طائرات صقور التوحيد بنواطح الصليب ، هناك يف منهاتن وأحالوهـا ركامـاً فـوق 

  ...ركام 
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  رانابادوا مجيعاً وما شادوا فوا عجبًا     للخطب أهلك ُعّماراً وُعم

  هذي قصورهم أمست قبورهم      كذاك كانوا هبا من قبل سكانا

، وهناك فوق تلك الربوع أطفأ هليب آخر سيجارة بيـده ، ورسعـان مايرسـ اللـه لـه أمـر " ايران " حّط أبو حممد رحله يف بالد الروافض 

ر الله ، وأعـد يف منـزل تـابع هلـا واسـتعّد ، ومل يطـل ، والتحق ببعض جمموعاهتا التي تقاتل عىل أم" أفغانستان " العبور إىل قرة عينه 

  ..فبعد بضعة أسابيع من الصرب واملصابرة ، والدماء واألشالء ... البقاء بعد ذاك اإلعداد األويل ، فقد آذنت شمس كابل باألفول 

ورسعان ما تبعتها بقيـة مـدن اإلمـارة  وبعد أن أعملت اخليانة معوهلا اآلثم يف جسد حركة الطالبان ، سقطت كابل وسلِّمت مفاتيحها ، 

  ... اإلسالمية التي كانت عامرة بذكر الله 

  درست للهدى مدائن علم         ونعوا باكياً هبا املتمدن

  وبكت التقى مساجد تقوى    خاب فيها مقيمها واملؤذن

  ...ىل أمل متابعة رحلة العودة إىل مسقط الرأس وأمام ذاك الواقع املرير املؤمل ، مل جيد ابن القصيم سوى الرحيل إىل باكستان ، ع

  .. ترصمت األيام مرسعة ، وأرس القائد أبو زبيدة الفلسطيين ليتعطل بذاك األرس املحزن سفر أيب حممد 

لقصـيم يف ومل ميض كثري وقت عىل أرس أيب زبيدة ، حتى وقع أبو يارس اجلزائري يف قبضة أبناء الردة ، ليتالىش بأرس أيب يارس أمل ابن ا

  .. العودة إىل مسقط رأسه القصيم 

وهكذا شاءت األقدار اإلهلية هلذا الليث اهلامم أن يعود أدراجه إىل روايس غرباء آخر الزمان ، بعد أن ضـاقت عليـه الـدنيا مبـا رحبـت ، 

  ... وكان اخلري كل اخلري فيام قدر الله له 

طول سفر يف ميناء الغرباء ، حيث اآلساد رابضة تنتظر األمر باالنقضـاض  وفوق بحور من املصاعب سارت سفينة خطاه لرتيس به بعد

  ..عىل علوج الصليب األمرييك 

وهناك يف مواطن القتل والقتال ، بني أسود الوغى ، رهبان الليل ، أعّد العائد اجلديـد واسـتعّد ، ومل ميـض كثـري وقـت عـىل فراغـه مـن 

وهنا استل أبو حممـد صـارمه البتـار ، وقصـد مـع الركـب الربـاين تـالل .. الله اركبي اإلعداد ، حتى علت صيحات الله أكرب ياخيل 

  ...شنكاي ، التي حتوي بني جنباهتا أهل الردة والنفاق 

وفوق تلك التباب أبىل ليوث التوحيد بالًء قلام جيود الزمان مبثله ، وأعملوا سيوف غضبهم يف رقاب أحذية اليهود والنصارى ، ورسعان  

  ... د الركب مظفراً إىل عرينه ، تزينه نياشني النرص ، وتعلوه أوسمة الفتح ما عا

  غادرت القوم رصعى يف فنائهم    وآية النوح تتىل يف نسائهم

موقراً جداً لكبار السن ، خادماً إلخوانه يعطيك ما ترجـو : " كان رمحه الله كام حدثين بذلك الشيخ أبو الليث الليبي : صفاته وأخالقه 

كان رمحه الله صواماً ليـومي : وأضاف رفيق دربه األخ لقامن امليك قائًال .. ل أن تسأل ، شغوفاً بكتاب الله حافظاً له ، ذا مهة عالية قب
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اً ال يسكت عن منكر يراه ، حافظ.. اخلميس واالثنني ، قامئاً لليل كثري القيام والناس نيام ، ذا يد كرمية ، شجاعاً مقداماً ال هياب الردى 

  .." لكتاب الله مع العلم أنه عندما نفر إىل اجلهاد مل يكن حيفظ سوى القصار من السور 

فبعـد أن أعـّد اآلسـاد .. توالت األيام مرسعًة ، وبدأ اإلعداد لغزوة شنكاي الثانية التي شهدت زفاف الكثري ممن عرفناهم إىل حوارهيم 

ب شنكاي ، وكله أمل بسحق هامات تلك الثلة اخلائنـة ، التـي ارتضـت أن تكـون عدهتم ، حترك وفد الله حتت جنح الظالم قاصداً تبا

  .. أحذيًة قذرة يف أقدام الصليبيني يذود هبا العلوج إن محي الوطيس 

ومـع انطـالق .. وما هي سوى ساعات عىل املسري املبارك ، حتى حّط الوفد رحله يف املواقع املعدة له مسبقاً هناك حتت تبـاب شـنكاي 

ات الله أكرب من األفواه املتوضئة ، تقدمت الليوث ، وزأرت أسود الرمحن ، واقتحمت معاقل الردة واخليانة ، وأعملـت صـوارمها صيح

  ...يف نحور من صادف وجوده فوق تلك التباب 

  سقطوا رصعى عليهم غربة    من قتام البغي ختزي الظاملني

بان أسود التوحيد ، وانكشف ظهـرهم ألعـوان الشـيطان املتحصـنني يف جحـور ومع انبالج ضوء شمس ذاك اليوم تكشفت املواقع ، و

  .. اخليانة والغدر 

ـاً بنيـل تلـك الشـهادة التـي طاملـا متناهـا  وبني مواقع العدا املحررة ، أصيب الفتى القصيمي يف مقتٍل ، وخر عىل وجهه فرحاً مستبرش

س ذاك الوجه الكريم أسـدل السـتار عـىل آخـر فصـل مـن فصـول حكايتـه ومع غياب شم... العاملون هلذا الدين ومل حيظوا برشفها 

  ..وُحّق ألبناء القصيم ، ورواده أن يبكوا سيدهم الراحل أبا حممد املزيين ... الدامية 

  فإن غبت عنا فالنجوم غوائب    وإن زلت عنا فاجلبال زوائل

  وما أنت مقتول وذكرك خالد     بل أنت ملن ظل بعدك قاتل
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  خوارزم جتود بسيدها

  أبو حممد األوزبيك

كم من لياٍل طوال قضيتموها يف وعثاء السفر سامرتكم فيها نجوم السامء، وشهد لغربتكم فيها قمـر الضـياء، وجتـرعتم فيهـا غصـص 

  ...العناء ولكن 

  وكيف ينال املجد واجلسم وادع   وكيف حياز احلمد والوفر وافر

وفـوق نجودهـا منـا وحبـا ، ويف مدارسـها درس أن ال إلـه  1968لد يف خيوه من أعامل خـوارزم يف عـام أبوحممد واسمه حرمت املالكم و 

  ... وعىل تلك النظريات امللحدة نشأ شهيدنا تصارعه نفسه التائهة بني فطرهتا اإلميانية التي فطر الله الناس عليها ... واحلياة مادة 

ويف خضـم ذاك الواقـع البـائس ... وجتعل منه آلة لإلنتاج ال تعرف إهلاً وال تقر دينـاً  وبني نظريات ماركس ولينني التي متسخ اإلنسان

وبقي عىل حاله تلك حتى جاء اليوم املوعود الذي شاء الله فيه ان تـدفن الشـيوعية ... عاش شهيدنا تتجاذبه أمواج احلياة مينة ويرسة 

ندثار تنسم أبناء أوزبكستان عبري التوحيد وشذا اإلميـان بعـد عقـود الظـالم وقابل ذاك اال... وتتالىش غري مأسوف عىل زواهلا وفنائها 

  ...التي أسدلت أستارها عىل منارات أوزبكستان لسبعني عاماً 

ووصل النداء وطرق أذين أيب حممد الـذي رسعـان مـا .. وبعد طول كبت أنفاس انطلقت الدعوات الربانية من حناجر الدعاة املخلصني 

  ...وأقبل عىل الله بثوب زينه اإلميان ورصعه حب اجلهاد واالستشهاد ... ا يذكره باملايض خلع ربقة كل م

ومع تأجج جذوة نار اجلهاد فوق ذرى القوقاز قرر شهيدنا االلتحاق بصقور اجلبال املرابطة عىل ثغور الشيشان ، فحـزم حقائبـه وودع 

  ...د زوجه وأهله ، ومىض إىل حيث مصانع الرجال ولسان حاله يرد

  لقد صّح أن الضعف ذل ألهله      وأن عىل األرض القوي مسيطر

  وأن اقتحام اهلول أقرب مسلك               إىل املجد إال أنه متوعر

، إىل روايس طاجيكسـتان التـي ....وما أن أكمل إعداده حتى أقفل عائداً ولكن..وهناك يف معسكرات غرباء آخر الزمان أعّد واستعّد 

  .رباً إىل دار الرشيعة والقرآن أفغانستان املجد والفخار اختذها مع

وفوق روايب  خراسان بدأ الفارس املغوار مشواره مدرباً ألسود الرشى الفارين بدينهم من لظـى جاهليـة طاغيـة أوزبكسـتان اسـالم 

  ...كريميوف اجلاثم عىل صدر الشعب املسلم فوق روايب  اوزبكستان 

الناس اخلري بالتدريب، إال أن ثغور الشامل األفغاين مل ختُل من جوالته وصوالته ، فقد شارك آساد الوغى  وعىل الرغم من انشغال معلم

  ...رباطهم وجهادهم 
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وفيام شهيدنا قامئاً عىل أمر الله معلًام وجماهداً كان التسعة عرش موحداً ، عىل موعد مـع متريـغ أنـف الصـليب بالوحـل والـرتاب، فقـد 

تسعة عرش بربجي نيويورك ومببىن وزارة الدفاع يف واشنطن وأحالـت تلـك املعـامل البـارزة يف قلـب الصـليب نـاراً ارتطمت طائرات ال

  ...وركاماً فوق ركام 

  فصبحهم يف دارهم رش صبحة       عليهم وقد واالهم الطعن والرضب

  أباد محاة القوم واجتاح أرضهم             ولواله مل يطرق ملعقلهم خطب

  

ذاك الفتح العظيم وتلك الفرحة التي عّمت أرجاء بالد اإلسالم ، كرش الصليب عن نابه ، وأقبـل بخيلـه وخيالئـه بعـد أن حـزب وأمام 

األحزاب ومجع األذناب ، وما هي سوى أسابيع عىل تلك القاصمة حتى أنشبت اهليجـاء أظفارهـا، وعـزف حلـن املـوت أحلانـه وراحـت 

  ... حمولًة تلك الروايب  اخلرض إىل نار وسواد  طائرات السامء متطر األرض بشهبها،

  ...وأمام هذه العاصفة اهلوجاء وقف املوحدون وجتلد املؤمنون ، ولسان حال الواحد فيهم يردد

  خلقنا رجاًال للتجلد واألىس   وتلك الغواين للبكا واملآتم

وبعد أن حاكت املؤامرات خيوطهـا وعمـل معـول اخليانـة  وبعد أن قدم غرباء آخر الزمان مهجهم وجادوا هبا رخيصة يف سبيل بارئها ،

وانحـاز شـهيدنا مـع تلـك العصـب املتبقيـة إىل روايس ... عمله يف جسد الطالبان سقطت كابل وسلِّمت مفاتيحها ألهل الردة والنفاق 

  ..شاهي كوت ، وقد أخذت غصص اجلراح منه كل مأخذ

ذا شجاعة وإقدام متقناً للفنون القتالية وخاصة لعبة املالكمة :  " أبوحييى األوزبيك  كان رمحه الله كام حدثين األخ -:صفاته وأخالقه 

مولعاً بحب النظافـة وأسـتاذاً : كان رمحه الله -:، خادماً إلخوانه ذا مزح لطيف، وتابع عبدالله هبلوان واصفاً هذا املهاجر الغريب بقوله 

 .."بارعاً للعلوم العسكرية 

  وارس يف الوغى    هزوا القواضب والقنا اخلطاراأسد احلروب اذا الف

وهناك بني شاخمات شاهي كوت استهل الليث املقدام رحلة اخللود الرسمدي يف خدمة إخوانه، وآىل عـىل نفسـه إصـالح وجتهيـز اخلبـز 

  ... لغرباء آخر الزمان عىل الرغم من زمهرير الشتاء البارد القارس 

 تلك الشاخمات ، قرر حراس الصليب بعد ان ترامى إليهم خرب تلك العصـب املرابطـة الزحـف عـىل وأمام إرصار الرواد عىل البقاء بني

معاقل اآلساد ، وما أن وطئت أقدامه تلك العوايل حتى اضطرم أوار املعمعة ودارت رحـى احلـرب الزبـون واستبسـل املوحـدون وذاق 

  ....الصليب كأس احلنظل وارتفع عويل علوجه بالبكاء والرصاخ 

وبعد ان عاين أحفاد هرقل جلد املؤمنني وعزة املسلمني، عمدوا إىل طرياهنم اخلائب الذي راح يزرع األرض نـاراً ولظـى، وغـري مالمـح 

ومعامل تلك الشاخمات ، وأّنت الصخور واشتكت األشجار، وانحاز الرواد إىل الروايس املجـاورة ، ويف الطريـق الـوعر املضـين أصـيب 
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وبته إحدى طائرات الصليب ، فرتجل الفارس عن فرسه ، ونعت الصخور أخاها، وبقـي اجلـدث شـاهداً عـىل أبوحممد بشهاب مكر ص

  ...غربة صاحبه 
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  ومىض عاشق فلسطني

  أبوحممد الكردي

وكـم هـم الـذين .. ر اإلسـالم كم هم اجلبابرة الذين تسلطوا عليك لينزعوا عن عفافك ثوب اإلميان وأستا.. آه يا كردستان صالح الدين 

وهـا هـو اليـوم بـوادر ذاك البعـث .. حاولوا أن يطفئوا بظالم مكرهم ذاك النور الذي بدت خيوط شعاعه تشع من فوق جبالك األبيـة 

  ... وها هم شهداؤك اليوم ُيعّبدون بأشالئهم طريق العودة من جديد ... اإلسالمي يلوح سناه يف األُفق 

شّب أبو حممد .. ولد شهيدنا يف كردستان العراق ، وهناك فوق ربوعها منا وحبا .. لذين نفروا وطلقوا الدنيا وال رجعة أبوحممد من أُولئك ا

وقد أُزكمت األُنوف من ننت األحزاب الكردية الشيوعية ، والبعثية التي تسلطت بقوة السلطان عىل شعب كردسـتان املسـلم املكلـوم ، 

  ؟ ...رة اإلسالمية الراسخة يف أعامق أحفاد صالح الدين األيويب ، وأىّن هلا ذلك حماولة تلك األحزاب قلب الفط

  كناطح صخرة يوماً ليوهنها     فلم يرضها وأوهى قرنه الوعل

وبعـد طـول .. وما أن اكتملت رجولته حتى حزم حوائجه ، وميم قاصداً ايران الروافض التي منها كان املنطلق ألرض العزة أفغانستان 

حّط املهاجر الغريب رحله يف ميناء الغرباء قندهار ، ورسعان ما التحق مبعسكرها الفاروق الذي أعّد فيه واستعّد ، وما لبث ان ميم سفر 

  ...وجهه قاصداً مضافتها التي رشفين الله حتت سقفها بالتعرف عليه 

  ليث إذا حامت اهليجاء واضطرمت    غيث يروي بفيض الفضل كل ظمي

عاشـقاً .. ذا أدب رفيع وقلب شفاف أبيض ، ال حيمل ضغينة وال يقل يف قلبه حقداً خادماً إلخوانـه : " كان رمحه الله  -:ه صفاته وأخالق

وإن كنت ناسياً فال أنىس تلك األيـام املشـهودة وقـد .." لفلسطني ولطاملا تغىن هبا حتى انه كان يتكىن بأيب حممد الفلسطيين لشغفه هبا 

والزم فراش املستشفى وهنا ظهرت أُخوة أيب حممد الصادقة ، فقد الزمه فراشه ، وسهر معه الليـايل الطـوال ال يفـارق ُكلم أحد رفقائه ، 

مثـل املـؤمنني يف تـوادهم وتـرامحهم   ( ملسو هيلع هللا ىلصظله يطبب جراحه وهيدئ من روعه ، ويربت عـىل كتفيـه مصـرباً ومواسـياً متمـثًال قولـه 

وفيام كان املهاجر الكردي صائًال جائًال  )..منه عضواً تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتىك 

، فقـد ارتطمـت ..يف مواطن الكرامة ،كان التسعة عرش ماجداً عىل موعد مع حتطيم عرس الصـليب العسـكري وعرشـه االقتصـادي 

  ... طائرات التوحيد بتلك العروش ، وأحالتها قاعاً صفصفا 

  .. معت حشود الصليب وأقبلت جحافل الروم بحقدهم وِغلّهم وأحاطوا بإمارة أفغانستان وهنا جت

وبعد مثانية عرشين يوماً من اجلمع الغاشم ، اندلعت احلرب ومحَي وطيسها ، وانتدب شهيدنا ليلحق بركب الشامل للذود عن محـاه فقـد 

ومل يكن بد من رجوعه إىل كابـل للـذود عـن .. عه خرب سقوط الشامل اشتد أوار رضام معركته ، ويف الطريق الطويل ترامى إىل مسام

  ... محاها ، ولكن املؤامرة كانت قد سبقت فام أن وطئها حتى سلمت مفاتيحها لزمر املرتدين من املوالني ألعداء امللة والدين 

  باع البالد أُناس ال عهود هلم       وودعوها وداع الدارس اخلرب
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دة الذي وجد نفسه يف حافلة املرىض واجلرحى إىل قندهار وهناك عىل أطرافها كان اللقـاء وقـد أهنكتـه األحـداث وانحاز عاشق الشها 

  ....اجلسام والنوازل العظام ولكن 

  ومن أراد العال عفواً بال تعب       قىض ومل يقض من إدراكها وطرا

إال أن املـؤامرة .. هار، فشاركهم دفعهـم املرتـدين عـن ذاك احلمـىوما أن وطأ ثرى قندهار حتى التحق باملرابطني حول ثغور مطار قند

  ... كانت كبرية فسقطت املدينة ، وانحاز أبوحممد مع البقية املتبقية ، وقصد عوايل شاهي كوت ، وهناك كانت املنية يف انتظاره 

الصوت الذي قطع أحبال الصـمت سـوى  ففي صباح يوم من أيام شاهي كوت استيقظ أبناء التوحيد عىل صوت مزلزل ، ومل يكن ذاك

.. انفجار لقنبلة يدوية كانت تزين صدر أيب حممد الذي حاول بكل قوة أن يتادرك املوقف ويرمي بنفسه خارج اخلندق لتنفجر به فقـط 

لتلك الريح التي عبق إال أن الثالث ثوان مل متهله ، وغاب الليث الكردي ، وتوارى جسده وفاح املسك ، وعبق يف األُنوف ، وكان شاهداً 

  ...أرجيها األخ الذي حدثين هذه هذه القصة سلامن احلرضمي الذي تنسم عبريها بنفسه 

  رجال تواصوا حيث طابت ُأصوهلم          وأنفسهم بالصرب حتى قضوا صربا
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  صدقت الله فصدقك يا أبا حممد

  أبو حممد العراقي

  ...كرباعم الربيع زهواً ونقاء ، ونفس كدرة اجلامن هباء وسناء  وقلب.. فطرة وصفاء وضياء وحياء 

ومنذ نعومـة أظفـاره فقـد والـده الـذي أعدمـه ... أبوحممد واسمح حاتم السعيدي ولد يف بغداد الرشيد ، وفوق ربوعها الطيبة منا وحبا 

وفـيام كانـت الصـواريخ األمريكيـة تنهـال عـىل .. ائهطاغية العراق صدام حسني بعد حماولة انقالبية فاشلة أُهتم فيها مع ثلة من رفق

كان شهيدنا عىل موعد مع فقِد جزٍء من سمعه جراء سـقوط بعـض الصـواريخ بـالقرب مـن منزلـه فعـاش  1991بغداد الرشيد يف عام 

ومـع تـدهور ... والنقـاء  طفولته حارضاً غائباً مما كان له التأثري اإلجيأيب عىل تكوين شخصيته التي غلب عليها طابع الفطرة والصفاء

  أوضاع املعيشة فوق ثرى بغداد ،

قرر شهيدنا مـع عائلتـه الكرميـة السـفر إىل سـوريا  عـىل امـل  

ويف تلـك املرابـع " .. اسـرتاليا " مواصلة الرحلة إىل العامل اجلديـد 

املباركة ساق الله هلذه العائلة الطيبة َمـن يأخـذ بيـدها إىل طريـق 

كردي الذي  اقرتن بوالدته مما كان له األثـر اخلري والفالح خمتار ال

الطيب والبالغ عىل هذه العائلة الكرمية التي رسعان ما ارتقـت يف 

" سلم اهلداية والرشاد حتى تبوأت أعـىل املنـازل وأهبـى األمـاكن 

ومع ازدياد ليل دمشق حلكـًة )يله يف اجلنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين يف سب  (قال عليه الصالة والسالم " اجلهاد يف سبيل الله 

  ... قررت األم املهاجرة ان تلتحق بإخواهنا الذين سبقوها إىل اسرتاليا جمربًة فحزمت حقائبها وميمت وجهها برفقة أبنائها شطرها 

قها إىل عـرين وهناك عافت األم العفيفة االنحالل الذي أزكم األنوف برحيه ، وراحت ترتقب اليوم الذي تلحق فيه بزوجهـا الـذي سـب

  ...األسود ودار األجماد أفغانستان 

وبعد ليل طويل حالك تسىن ملحمد ان يلتحق مبهوى أفئدة املهاجرين وينزل ضيفاً عىل أبناء اإلمـارة اإلسـالمية وأمريهـا املبـارك املـال 

  ....الذي يصدق فيه قول السابقني بحق  –حفظه الله  –حممد عمر جماهد 

  واضطرمت     غيث يروي بفيض الفضل كل ظميليث اذا حامت اهليجاء 

ه وفيام شهيدنا يتفيء ظالل القرآن وينعم بتطبيقه واقعاً حياً يف عامل األحياء ، كان أُسود الرشى عىل موعد مع إعـادة املجـد التليـد هلـذ

  ...فقد تم غزو دار الصليب وإحالة رموز كربيائه إىل ركام وحطام .. األمة التائهة 

  ضني عيد بنرصهم   ففي نرصنا يف هذي احلرب عيداناذا كان للام

  قضاء عىل األعداء يف عقر دارهم        وحمو ملن يزهو بجنس وألوان
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وهنا أزبد هبل العرص وأرغى وراح حيشد مجوعه الغاشمة لغزو أفغانستان ، وبعد مثانية وعرشـين يومـاً مـن اجلمـع بـدأت صـواريخ  

وراحت طائراهتم تزرع األرض ناراً ودماراً ، وبعـد ان رويـت أرض اإلسـالم .. ر والفاروق عمر أحفاد قيرص تدك معاقل أبناء أيب بك

  . بدماء املهاجرين واألنصار سقطت كابل وانحاز شهيدنا إىل باكستان 

  ...وهناك تابع الغريب غربته وتنقل من منزل إىل آخر ومن مدينة إىل أُخرى وأخرياً استقر به املقام يف كراتيش 

  ٌد من اخلالن يف كل بلدٍة   إذا عظم املقصود قّل املساعدوحي

وبعد ما يزيد عن السنة قضاها يف ربوع باكستان أذن العزيز اجلبار هلذا الليث أن يعود ثانية إىل معاقل العزة والشموخ حيـث غربـاء 

وفـوق ثـبج املخـاطر سـارت .. ج الصـليبية آخر الزمان وقد انتضوا سيوفهم وأخذوا العهد عىل أن ال تغمد حتى ترتوي من دماء العلو 

  .سفينة خطى هذا املهاجر لرتسو به يف ميناء الغرباء 

ذا أدب رفيع وحياء جـّم ، وديـع .. ذا فطرة سليمة وقلب أبيض ال حيمل حقداً وال يقل غًال وال غبناً : " كان رمحه الله -:صفاته وأخالقه 

  ... "كوداعة الطفوله عاشقاً للشهادة 

  ت ليث احلرب إن ملعت   ظبا السيوف ألجواد وبخالحممد أن

  ...بدأ الليث مشواره فأعّد يف معسكرات اإلعداد ، ومن ثّم تابع مشواره جماهداً ومرابطاً يف ميادين الرجال  

ع وجـوده يف إحـدى وفيام كان أبوحممد منشغًال بتكاليف اهلجرة وأعباء احلهاد، كان إخوانه يعدون العدة لغزوة اللوارا ، وتزامن ذلك مـ

  ...املعاقل املجاورة ملنطقة العمليات، وهنا انتدبه األمري ليشارك إخوانه هذا العمل املبارك، فلبى ومىض إىل حيث ليوث الثغور 

إن شاء الله سأُقتل يف هـذه "  -:وحتت ظل سقف أحد بيوت األنصار نظر أبوحممد لتلك الصور التي تزين جدران الغرفة وخاطبين قائالً 

" ولطاملا سالت عىل أودية لسانه تلك الكلامت التي مازال صداها يـرتدد بـني أضـلعي .." العملية وأدخل اجلنة وآكل من هذه الفاكهة 

.." يا أبا عبيدة أُوصيك بعدم الكتابة عين إن اصطفاين الله "  -:وقبل رحيله بيومني حدثين قائًال " لن أرجع إىل الدنيا بعد هذه العملية 

: ا اليوم يا أبا حممد أُسطر ألُمتك املجيدة قصة غربتك، وإن سألين الله يوم القيامة سأردد ما ردده اإلمام عبدالله عزام رمحه اللـه وها ان

  .."إنه يريد أن مينع اخلري عن أُمة اإلسالم بعدم الكتابة عنه " 

ّط الركـب رحلـه والقـى عصـا تسـياره وصـلت الوجـوه انطلق ليوث اجلهاد حتت جنح الظالم البهيم ، ومع بزوغ فجر اليوم التـايل حـ

املتوضئة ركعتي الفجر ثم عال أُخوة اجلبال اجلبال وأخذ كل موحد موضعه ، وراح ينتظر أمر األمري الذي طال إىل مسـاء اليـوم التـايل 

...  

فطار ، نظر أبوحممد نظرات الوداع األخـري ويف صباح اليوم التايل ، وفيام كان الغرباء بدينهم ملتفني حول موقد النار منتظرين طعام اإل 

وما أن أكمل الركب إفطاره حتى انطلق عائـداً إىل .."أسأل الله ان جيمعنا هذه اجلمعة يف مستقر رمحته "  -:إىل رفقاء دربه ثم ردد قائًال 

األمر ، وراحت محم الله أكرب تـدك  ويف حوايل الساعة السادسة مساًء جاء... سفوح اجلبال ، ورسعان ما أخذ كل أسد موضعه املعد له 



  
        

302 

 

و خنس شياطني اإلنس يف جحورهم ، ومل يكن أمـامهم سـوى طـرياهنم الـذي أقبـل وزرع األرض .. معاقل الصليب وأذنابه املرتدين 

  ..بقنابله العنقودية ، وخيب الله فأهلم اليسء ، وعاد أبناء التوحيد إىل موقعهم اخللفية 

  أو حاولوا النفع يف أشياعهم نفعوا      قوٌم إذا حاربو ّرضوا عدوهم

وما أن غابت خيوط الشمس الذهبية وتالشت خلف روايس أفغانستان حتى أقبلت طـائرة املكـر الصـليبي ، حتمـل بـني طياهتـا السـّم 

بقعة الشـهادة وهناك يف .. الزعاف ، وراحت حتيص عىل املوحدين خطاهم منتظرة جتمعهم حتى تنفث سمها الفتاك يف أجسادهم الطاهرة 

صىل أبوحممد صالة املغرب والعشاء مجعاً ومل ميض كثري وقت عىل تلك الصالة األخرية يف عمر املهاجر الغريب حتى كرش الصليب عـن 

نابه واودع سمه أجساد تلك الثلة املوحدة وأُصيب أبوحممد وبرتت قدمه اليمىن وسارع اليـه إخوانـه وسـاروا بـه بعـد ان ضـمدوا لـه 

ويف الطريـق أسـلم أبوحممـد روحـه إىل بارئهـا ونعـت .. الطريق الطويل راح لسانه الذي طاملا تغىن بذكر الله يلهج بـذكره  جراحه ويف

  "صدقت الله يا أبا حممد فصدقك " الفطرة أخاها ، وهناك حتت جنح الليل الداجي ألقيت عليه نظرات الوداع األخري ولسان احلال يردد 

  الرثى     ان الكواكب يف الرتاب متورما كنت أحسب قبل دفنك يف 
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  منفذ ثاين عملية استشهادية يف كابل

  أبو حممد املرصي

وها هم أبناؤك الربرة قد رشعـوا أسـنتهم آخـذين العهـد عـىل ... هنيئاً لك يا أُمتي فها هي بوارق النرص بدأت عالماهتا تلوح يف األفق 

  ...ترتوي من دماء أبناء الصليب أنفسهم أن ال تغمد هلم سيوف حتى 

أبو حممد واسمه محدي بن حممد بن إبراهيم الذيب ، ولد يف طنطا ، وفوق سهوهلا تفتقت أكـامم صـبحه ، ويف مدارسـها نـال مـن العلـوم 

ابر والتفكـر يف الدنيوية ما نال ، ومنذ نعومة أظفاره عاش رصاع املوت واحليـاة وذاك مـن خـالل زياراتـه املتكـررة إىل القبـور واملقـ

أحواهلم ومآهلم ، مما كان له األثر البالغ يف تكون شخصيته وتبلورها التي غلب عليها طابع الفتوة والقسـوة التـي تفـرد ومتيـز هبـا عـن 

  ... باقي أقرانه 

ويف ريعان الشباب وكبقية أبناء مرصـ خطـب أبـو حممـد فتـاة مرصـية 

احليـاة القاسـية التـي ، ان ما فارقها وذلك حتت وطـأة تكـاليف ...ولكن

تغلف  الواقع املرصي  وميم وجهه شطر بالد احلـرمني لعلـه حيظـى فـوق 

تلك الربوع بحياة كرمية ومستقبل أفضـل وأزهـر ، ومل يـدر يف َخلـده أن 

  ... تلك املرابع املعطاءة ستكون منطلقه إىل حياة جديدة طابعها اإلباء وغالفها الشموخ والكربياء 

  ... وبدأ مشواره اجلديد عامًال يبحث عن الرزق احلالل ورسعان ما وجد بغيته ملسو هيلع هللا ىلصيف بالد حممد  حّط أبو حممد رحله

وفيام بساط الريح يغدوا به ومييس كان أحد أبناء التوحيد الغيورين عىل موعد مع تذكريه بأيام الله ويف تلك اللحظات اسـتحوذ عليـه 

وفـيام ... ومىض الداعي يف طريقه حزيناً عىل حال هذا الشارد التائـه .. لداعي الشيطان وراح يصور له أنه أعز من أن يستجيب هلذا ا

أبو حممد منهمكاً يف عمله شاء الله له أن يسقط أرضاً لينكرس اصبع يده ولتكون اهلداية الربانية بعد أن الن قلبه لنـداء اهلـاتف الـذي 

ومـن سـاعته تلـك قـرر العائـد الغريـب أن يرتـدي ثـوب اإلميـان . .تردد صداه وهو يردد إن ما أصابك هو جزاء صدودك عن أمر الله 

  ..واالستقامة وينحي جانباً ثوب التيه والضياع والرشود عن أمر الله 

  يا رب أنت الله حلمك صافح         عن كل جان عذره متعذر

  إين وإن كربت ذنويب ُمطمَعي      يف حسن عفوك أن عفوك أكرب

ا ربيع اإلميان وشذا االستقامة راح شهيدنا يذكر الناس ويدعوهم إىل اخلري واالستقامة ويأمرهم بـاملعروف ويف تلك األجواء التي عطره

ولطاملا خطت أنامله اخلطوط  ألصحاب املعايص واألهواء يدعوهم فيها إىل التوبة واإلنابة  ، ولقد هّم أن يرسل إىل .. وينهاهم عن املنكر 

  ..دالعزيز ظناً منه أهنا ستلقى أُذناً واعيًة إال أن رفقاء دربه حالوا بينه وبني ما هّم به األعور الدجال اهلالك فهد بن عب

  ..وأمام واقع املسلمني وجراحاهتم الغائرة قرر ابن التوحيد أن يستل سيفه ويرحل باحثاً عن مواطن العزة واإلباء ولسان حاله يردد 
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  ذل حرياناوليس يصرب لإلذالل يدمهه   إال الذي بات عبد ال

  ...ومىض احلول وتبعه آخر ورمبا ثالث وهو يبحث عن الدرب املوصل إىل مواطن العزة 

وأخرياً وبعد ذلة غلفت واقع املسلمني لعقود عديدة أذن العيل القدير أن تنقشع سحب املذلة واهلـوان ، وتعلـو كلمـة اإلسـالم بعـد أن  

  ...اتن دُكت رصوح الصليب ، وغدت قاعاً صفصفا هناك يف منه

  فمساهم وبسطهم حرير     وصبحهم وبسطهم تراب

  ومن يف كفه منهم قناة     كمن يف كفه منهم خضاب

وراح الصليب حيشد زمره وعال هنيقه مرغياً مزبدا ومهدداً ومتوعدا، وقابل ذاك النعيق دعوات علامء التوحيد املخلصني بوجوب نرصة 

ووجد الليث اهلزبر مبتغاه ورسعان ما حزم حقائبه وميم وجهه شـطر إيـران الـروافض قاصـداً  أبناء التوحيد يف روايب  العز أفغانستان ،

  ... العبور منها إىل أرض القتل والقتال أفغانستان

وفوق بحور من املصاعب واألهوال سارت سفينة خطاه حيدوها األمل بوطء ثرى كابل وقندهار ، وبعد طول سـفر نـال مـا أراد ورىس 

ورسعان ما التحق مبعسكر التدريب األويل فأعّد واستعّد والتحق بأُسود الرشى الرابضني حول ثغور مطـار .. اء قندهار بقاربه يف مين

  ...قندهار وقد عرضوا نحورهم لرصاص العدا طلباً لرىض الرمحن

ب املوحـدة وألقـى بعصـا وبعد نزال عظيم وتضحيات جسام سقطت قندهار ، وُسلِّمت مفاتيح عزها ، وانحاز شهيدنا مـع بقيـة العصـ

ومل ميض كثـري وقـت حتـى بـدأت جحافـل .. تسياره بني روايس شاهي كوت ، ومنها تابع أبوحممد وحّط رحاله ضيفاً عىل أهايل بريمل 

الصليب بالزحف عىل شاهي كوت ، وترامى اخلرب إىل مسامع ليوث التوحيد الذين هّبوا للذود عن عـزة هـذا الـدين ، ورافقهـم عاشـق 

  ...دة أبوحممد الشها

  يلذ ألُذين صليل السالح          ويبهج نفيس مسيل الدما

  فكيف اصطباري لكيد احلقود   وكيف احتاميل لنيل العدا

وهناك بني الروايس الشّم ، وقد تأزر جسده النحيف بجعبتني عىل غري عادة املجاهدين شارك إخوانه تلك امللحمة اخلالـدة ، وأبـىل بـالًء 

  ...حسناً 

بني أزيز الرصاص ودوي القنابل كانت الكرامة هلذا الفارس مع الشيخ اجلليل أيب خباب املرصي فقد أوى االثنان أثناء انسـحاهبام و 

إىل أحد املنازل املهجورة ، وما أن وطأه حتى بدا له ان خيرج منه بعد أن أصابته منه خيفة وتوجس ، حلظات عىل خروجه من ذاك املنزل 

ومل يقترص األمر عىل ذلك بل تعـداه إىل مطـاردة شـاقة اسـتمرت لعـدة سـاعات أُصـيب فيهـا الشـيخ ... م فوق ركام وإذ باملنزل ركا

أبوخباب ، واستطاعا بتوفيق الله الوصول إىل أحد مرافئ الغرباء ليواصل منها شهيدنا مشواره إىل مضارب القبائل األفغانية ، التـي 

  ...أكمل فيها إعداده العسكري 
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أليام مرسعة ، وشاء الله أن ألتقي هبذا اجلبل األشّم ثانية بني روايس شاوول ، وهناك رأيته وقـد أحـاط نفسـه بعـدة وأدوات ترصمت ا

  ....ورشته ، تلك الورشة التي أنشأها ليخدم إخوانه غرباء التوحيد يف زمن الذلة واخلوف 

  ليث تراعى الوحش حول حرميه      وترى األُسود جمانبات غريفه

كثري الصمت قليل الكالم ، ذا أنفة وعزة ، آمراً باملعروف ناهياً : "كان رمحه الله كام حدثين األخ محزة الراشد املرصي  -:اته وأخالقه صف

  .. "عن املنكر ، ذا تواضع وأدب خادماً إلخوانه بل سعادته كل السعادة تكمل يف خدمة إخوانه 

وبني تلك الشـاخمات التـي يظللهـا عبـري اإلميـان اشـتاقت ... الرشى رباطهم وجهادهم  تنقل شهيدنا بني جبهات القتال وشارك أُسود 

نفسه األبية إىل النعيم املقيم يف روايب  اجلنان وبدا له أن يطرق باب الفداء والتضحية باب العمليات االستشهادية لعله حيظى برشـف 

  ... اخللود الرسمدي 

حممد مقعداً له وراح ينتظر ذاك اليوم الذي ينطلق فيه ليزرع األرض نـاراً ولظـى حتـت أقـدام وهناك بني قامئة الرشف اخلالد حجز أبو  

  ..الغزاة 

  هيون عىل مثيل إذا رام حاجة    وقوع العوايل دوهنا والقواضب

شـعور ذاك الـذي أّي ! وهنا يرتدد السـؤال يف دواخـل املـرء ؟.. وبعد طول انتظار وترقب محلت رياح الشوق رسالة الرحيل إىل معقله 

  ...يصاحب يا ترى صاحب احلظ األعظم عندما تقع بني يديه ورقات ، وقد نسجت عليها قصة شهادته ، ورسمت بني أسطرها أكفانه 

ودع أبو حممد رفقاء الدرب، وألقى بعصا تسياره فوق الغرفة التي رشفين الله بأن أُقاسمه أجزاءها ، وفارقنا عاشق الشهادة ومل يـدر يف  

بضعة أسابيع انقضت عىل غياب الليث عن غرباء آخر الزمـان وال أخبـار ، ... ي ان أبا حممد يف طريقه لريسم معامل عزة هذا الدين خلد

ويف يوم من أيام كابل املشهودة استيقظ الناس من سباهتم عىل دوي هائل، أحال تلك القافلة الكندية إىل ركام وحطام، وجثث متنـاثرة 

ا الدين، بعد أن جاد أبوحممد بروحه الطيبة ، ومىض إىل ربه مرفوع الرأس ناصع اجلبني ، وقد متت البيعة بني البـائع ودماء حتيك عزة هذ

  ...الكريم واملشرتي الراغب 

  غدا غدوة واحلمد نسج ردائه      فلم ينرصف إال وأكفانه األجر
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  بريمل جتود بسيدها

  حممد جان سيفيل الوزيري

غازي جان من قبيلة سيفيل الضاربة األطناب يف منطقة برمل التي ولد يف مرابعها ، ومنا ودرج فوق ثراها ، وكبقيـة أبنـاء حممد جان بن  

ومـا أن أكمـل املرحلـة ..قبائل وزير التحق باملدرسة الدينية ينهل من معينها الصايف ، ويغوص يف بحرها الرائق امليلء بأهبى النفـائس 

ئبه ، وميم وجهه قاصداً مريعيل ومدرستها الدينية راغباً يف زيـادة حتصـيله العلمـي ، وبعـد أن أهنـى املرحلـة االبتدائية حتى حزم حقا

  ... الثانية  قرر أن يتابع دراسته يف املدرسة النظامية بالقرب من مريان شاه 

  والعلم أنفس يشء أنت ذاخره   فال تكن جاهًال تستورث الندما

  ه    ما خاب قط لبيب جالس العلامتعلم العلم واجلس يف جمالس

تـرك .. ومع وصول مواكب املهاجرين غرباء آخر الزمـان إىل برمـل ونـزوهلم ضـيوفاً عـىل أهلهـا الكـرام 

شهيدنا كل يشء وأقبل مع تلك الثلة الطيبة التي آلت عىل نفسها القيـام بأعبـاء املهـاجرين وخـدمتهم 

  .. بالرغم من صغر سنه 

أبناء التوحيد ضيوفاً أعزاء عىل أهايل برمل بدأ اإلعداد ليوم الكرهية ، وما هـي وبعد بضعة أشهر قضاها 

وترامى اخلرب إىل مسامع الفتى الصغري ، ورسعان ما عرض نفسـه ... إال أشهر حتى بدأت الكامئن تنصب يف طريق القوافل الصليبية

ح له بركوب أمواج املخـاطر واألهـوال ومقارعـة علـوج األمريكـان  ، جماهداً عىل إخوانه ، ولكنه مل جيد أُذناً صاغية فسّين عمره ال تسم

  ... ومىض ولسان حاله يردد 

  بصري بأخذ احلمد من كل موضع          ولو خبأته بني أنياهبا األُسد

  رضوب هلام الضاريب اهلام يف الوغى  خفيف إذا ما أثقل الفرس اللبد

وبعد انتظار طويل غدا الشبل هزبـراً ، وانطلـق ... ان تربز خمالبه ليصبح أسداً هصوراً  انقضت األيام والليايل مرسعة ، والشبل ينتظر

  ..يزرع األرض ناراً حتت أقدام الغزاة ، فشارك إخوانه العديد من الكامئن الناجحة ، ذاق فيها الصليب كأس العلقم  ومرارة احلنظل 

دة من القوم شاركته مسرية اآلالم والتضحية ورزق منها بغالم قبـل رحيلـه وكعادة أبناء قبائل وزير اقرتن شهيدنا يف سن مبكرة بسي

  .. بخمسة أيام 

مقـداماً .. خادماً إلخوانه تاليـاً لكتـاب اللـه كـريم اليـد سـخياً : "كان رمحه الله كام حدثين األخ جل رحيم سيفيل  -:صفاته وأخالقه 

  .."عضٌو من أعضائه ، حريصاً عىل التوفيق بني إخوانه  جسوراً ، ال تراه إال يف مقدمة الصفوف ، وكأن الشجاعة



  
        

307 

 

ففي خضم تصاعد حدة العمليات عىل قطعـان الصـليب ، .. وبعد مسرية مباركة أذن أرحم الرامحني هلذا النجم الساطع أن يغيب سناه  

قمم منكريت وقد عزموا أمـرهم عـىل  وحتى ال يتمتع الغزاة باألمن واآلمان فوق ذرى أفغانستان حتركت ثلة من أبناء التوحيد قاصدين

  .. كرس ناب الصليب وتقليم أظفاره 

  .. وهناك بني سفوح الروايس كمن شهيدنا مع بقية الليوث ، وراحوا ينتظرون العلوج الصليبية لينقضوا عليها 

  إن بارزتك كامة الروم فارمهم       بسهم عينيك تقتل كل من برزا

نيمة ، وما أن وطأت أقدامها منطقة التقتيل حتى صّب املجاهدون عليها جام غضـبهم وتصـافح وما هي سوى ساعات حتى أقبلت الغ

ويف خضم تلك املعمعة ، وقد تصافحت الصفاح أقبلت رصاصات الصليب وراحت تبحـث عـن ... الرصاص ، وراح يعزف أحلان املوت 

وهكـذا طويـت صـفحة هـذا .. رصيعاً يتخبط يف نجيعه القاين  صاحبها ، وأخرياً حطت رحاهلا بني أضلع حممد جان ليخّر الليث املقدام

  .. الفارس بعد ان نعته شاخمات منكريت 

  رصيع تقاضاه الليايل خشاشة      جيود به واملوت محر أظافره
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  ومىض رفيق الدرب

  خمتار السوري

فـالطريق طويـل .. يف أشـد  مـا نكـون حاجـة للرفيـق واملعـني   ودعتنا يا عمر ومضيت للعلياء تشدوا مغردا، فارقتنا يا خمتار ، ونحـن

  ..واملسرية شاقة والدرب موحش واملعني قليل والزاد يسري 

وكبقية أبناء جيله بدأ .. لعائلة كردية ُعرفت بالصالح والتقوى واخلري  1975خمتار واسمه عمر بن احلاج محيد ، ولد يف القامشيل يف عام 

ارس احلكومية ،وما أن أكمل املرحلة اإلعدادية حتى توجه للعمل املهين مع والده وإخوته ، ورسعان ما سـمت بـه مشواره طالباً يف املد

  .. مهته وافتتح ورشة خاصة لدهان السيارات 

  قضت األيام مرسعة ، وما أن اشتد ساعده حتى حزم

دمشـق " حقائبه ، وشد مئزره ، وميم قاصداً شطر عـروس الشـام  

وبني تلـك املرابـع التـي تعيـد الـذاكرة إىل ذاك املجـد " األجماد  

الذي أسس بنيانه عاملقة اإلسالم صال وجال ، ورسعان ما تنسم 

عبري االلتزام عىل يدي أخيه أيب الرائد الـذي كـان قـد سـبقه إىل 

  ... تذوق حالوة اجلهاد 

  قف دون رأيك يف احلياة جماهدا   إن احلياة عقيدة وجهادُ 

جلهاد فوق روايس الشموخ هناك يف الشيشان ، قرر شهيدنا أن يلقي بأثقال الدنيا عن كاهليه ويلحق بركب السـائرين ومع تأجج نار ا

  ....إىل الله بحثاً عن رضاه 

ألقى املهاجر الغريب بعصا ترحاله يف مضافات جورجيا ، وبعد شهرين قضامها صابراً مصابراً منتظراً العبور إىل الشيشان أقفل عائداً 

فمسقط الرأس العائد إليه .. ىل مسقط رأسه لعدم توفر معٍرب إىل ميادين الرجال ومصانع األبطال ، وقد لّفه احلزن ، وخاجلته العربات إ 

  ... لطاملا دنسه النصرييون بنجسهم ورجسهم وال حول وال قوة إال بالله العيل العظيم 

  ...  اقية شاركته فيام بعد مسرية الغربة ومشوارها الطويل الوعر وبني حارات دمشق يرس الله أمر خمتار ، واقرتن بسيدة عر 

ومل ميض كثري وقت عىل زواجه املبارك ، حتى تقدم إىل السفارة االسرتالية ، وقدم أوراقه عىل أمل السفر إىل ذاك العـامل اجلديـد مهـوى 

طه ببعض إخوة التوحيد الذين كـان هلـم قـدم سـبق يف اجلهـاد وتزامن ذاك مع ارتبا... أفئدة الباحثني عن احلياة ونعيمها الزائف الفاين 

؟ وبـني أفغانسـتان حيـث احلديـد ..وهنا يقف املرء حائراً حمتاراً وال بد ان خيتار بني اسرتاليا حيث هناك وما أدراك ما هنـاك ..األفغاين 

  .. واختار خمتار رىض الله .. والنار وشدة األهوال 
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َشْونَ َكَسا﴿ ُقْل ِإن َكانَ آَباُؤكُ    اَرٌة َختْ ْفُتُموَها َوِجتَ َدَها َوَمَساِكُن َترَْضـْوَهنَا أََحـبَّ ْم َوأَْبَنآُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشَريُتُكْم َوأَْمَواٌل اْقَرتَ

بَُّصواْ َحتَّى َيأيِْتَ ا َن اللِّه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِيف َسِبيِلِه َفَرتَ حزم ابن القامشيل ) 24: التوبة (للُّه ِبأَْمرِِه َواللُّه َال َهيِْدي الَْقْوَم الَْفاِسِقنَي ﴾ ِإلَْيُكم مِّ

حوائجه ، وشد الرحال إىل حيث املبتغى املرجو قندهار ، ورسعان ما التحق مبعسكرها الفاروق فأعّد فيه واستعّد ،وما أن أكمل إعداده 

  .. صول زوجه األويل حتى ميم وجهه نحو كابل منتظراً و 

رأيته شاباً مليئاً باحليوية واحلامس ، تعلو وجهـه محـرة ذا بنيـة قويـة ، : " كان رشف اللقاء األول به بني مرابع كابل  -:صفاته وأخالقه 

  ..."وأدب رفيع ، وحياء جّم ، وكرم وسخاء قلام رأيته يف أمثاله ، وصرب مل أرى مثله عند غريه 

  كأنك بحر وامللوك جداول  أرى كل ذي جود إليك مصريه  

وبني دخان املعامع وغبار اخلنادق رابط شهيدنا ، وشارك ليوث الوغى بعضاً من غدواهتم ، وحاديه يف تلك الغدوات املباركة قوله عليه 

قور السـامء عـىل وفيام رياح اجلهاد تغدوا به ، ومتيس كان صـ)لغدوة يف سبيل الله أو روحة خري من الدنيا وما عليها (الصالة والسالم 

  ... وإحالة تلك األجماد الزائفة إىل ركام فوق ركام " أمريكا " موعد مع االرتطام بطائرات العزة برصوح الصنم املتهاوي 

  واقذف نحور املرشكني بجحفل           ميحو معامل أرضها ومنارها

  واحلل عرى تلك اجلامجم إهنا   عقدت عىل بغض اهلدى زنارها

  ثللت عروشهم        وسلبت بيضة ملكه جبارها وكأنين بك قد

  وقتلت بني نجادها أنجادها           ورصعت يف أغوارها أغوارها

وكرش ورثة قيرص عن ناب حقدهم ، وأقبلوا بجحافل مكرهم ، وأحاطوا ببقعة التوحيد أفغانستان ، مل ميـض كثـري وقـت حتـى أنشـبت 

  .. أللسن ، وخطبت الصوارم فوق املنابر احلرب أظفارها ، وتشابكت األسنة ، وخرست ا

وعىل الرغم من سيل التضحيات الدافق إال أن املؤامرة كانت أكرب من إمكانيات اجلميع ، ورسعان مـا سـقطت كابـل بأيـدي عمـالء 

  ... الشيطان 

إخوانه املرىض واملصابني وكـان  ورحل خمتار مع العصب املتبقية ، وحّط رحاله فوق روايب  خوست ، وانتدبه إخوانه ليكون مرشفاً عىل 

  . ِنعم األخ إلخوانه ونِعم املعني هلم 

وبعد بضعة أسابيع قضاها بني نجود آذنت شمسها باألُفول ، فحزم أمتعته ، ومىض إىل عوايل شاهي كوت ، ومنها تابع مسـرية غربتـه 

  .. وحّط رحاله بني أزقة وحواري كراتيش ، ضيفاً عىل أبنائها األنصار 

  زل الضيف صبحًا عقر دارهم       إال ومييس عشاًء صاحب الدارال ين

مـّن اللـه عليـه ، ويرسـ أمـره ، وعـاد .. وبعد ما يزيد عن سنة قضاها بني الرجاء واألمل منتظراً اللحاق ثانية مبوكب غرباء آخر الزمان 

  ..ثانية إىل مراتع العز واملجد والشموخ 
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"  -:ين الشيخ أبو مهام الفلسطيين عن رؤيا رآها يف خمتار قبل عودته إىل عـرين األُسـود قـائًال وهناك يف منزل من منازل األنصار حدث 

رأيت يف املنام أن بني يدّي كتاباً عنوانه وصايا الشهداء، ورسعان ما قمت بتقليب صفحاته ، ويف إحدى الصـفحات رأيـت اسـم خمتـار 

  " السوري 

وحيد ، ورسعان ما بدأ العد التنازيل لرحلة اخللود الرسمدي حيـث غـدوة شـنكاي املشـهورة أعد ابن سوريا الشام إعداده مع أبناء الت

  ...التي محلت بني طياهتا الكثري من أرواح األحبة 

وما أن وصل اآلساد وأخذوا مـواقعهم حتـى دوت صـيحات اللـه أكـرب ..وحتت جنح الظالم سار عشاق الشهادة حتفهم عناية الرمحن  

  ..ة وهنا اقتحم األشاوس محى املوت ، وساح املنايا ورسعان ما حكموا سيوفهم يف رقاب زمر الردة والنفاق مؤذنة ببدء احلمل

  سيوف سقاها من دماء عداته    وأقسم عن ورد الردى ال يردها

  وأبرزها يف أبيض مثل كفه          عىل أخرض مثل املسن جيدها

املهاجرة وأقبلت يف تلك اللحظات رصاصات العدا تشق طريقها لتستقر يف صـدر وما أن الح سنا الفجر حتى تكشفت أماكن الليوث 

  .. املهاجر الغريب خمتار   

  ... وهناك فوق تلك التباب بقَي جسد ابن سوريا شاهداً عىل ان هذا الدين عظيم ومهره عظيم وُحّق يل أن أُردد يف وداع رفيق الدرب   

  ن تراب القرب حيثى عىل القربوما كنت أدري قبل دفنك يف الرثى    بأ

  فيا ليت أُمي مل تلدين وليتين              سبقتك إذ كنا إىل غاية نجري
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  ما أظنه إال أنه وّيل من أولياء الله

  مسلم التونيس

حيارى يبحثـون عـىل يشء وهاموا عىل وجوههم .. قد يتعجب املرء ويصاب بالدهشة عند سامع أخبار أُولئك الذين تاهوا يف بالد الغرب 

وهنا تتدخل يد الرمحة الربانية وتنتشلهم مـن ذاك املسـتنقع اآلسـن وتسـتودعهم .. ورسعان ما جيدون أهنم بال يشء خرجوا .. ما هناك 

ليحجزوا مقعداً ثم تسموا هبم أعامهلم .. عىل أول أبواب اهلداية ، ثم تسري هبم مرسعة بال تردد وحتّط هبم يف أعىل املنازل وأهبى األماكن 

  ... هلم هناك مع النبيني والصديقني و والشهداء والصاحلني وحسن أُولئك رفيقا 

أبومسلم واسمه حبيب الوّذان ولد يف العاصمة التونسية تونس بعيداً عن مسقط رأسه األصيل يف اجلنوب التونيس الذي ُيغلـف طابعـه 

  ... املحافظة والكرم وااللتزام وحب الدين وأهله 

ني أزقة العاصمة وشوارعها الصاخبة  منا ، وصبا ، ونشأ ، وترعرع  ، وهناك يف طرقاهتا برز من خالل عنفوانه وشدة مراسـه مـع أبنـاء وب

جيله ، وكبقية الكثري من أبناء تونس شّد رحاله ، وميم وجهه قاصداً بالد الروم بحثاً عن عمل وحيـاة أفضـل بنظـره ونظـر الكثـري مـن 

ْنَيا ِإالَّ َمَتاُع الُْغُروِر  ﴾ .. عشاق احلياة  وهناك يف ميالنو مدينة املال واألعـامل حـّط رحالـه ضـيفاً )  185: آل عمران (﴿ َوما اْحلََياُة الدُّ

وبني حوارهيا هام عىل وجهه حريان تائها ، ومل يقنـع إال باملتـاجرة بالسـموم التـي تـدُر .. عىل أخيه الذي سبقه إىل تلك امليادين العفنة 

  ... كثري األرباح كحال الكثري من أبناء اإلسالم املهاجرين إىل تلك الربوع 

  ختادعنا الدنيا بطيب نسيمها    وما هو إال الشهد خالطه السم

  وتلتذ باألنفاس جهًال نفوسنا        وما لنفس إال وفيه هلا كلم

وأذن العيل القدير هلذا الرضغام أن يلتحق بركب .. الرشاد وبعد مخس سنوات من الرشود والضياع خيمت يف جّو سامئه ُسحب اهلداية و 

ففي ليلة من أجّل لياليه رأى يف املنام رؤيا كان هلا األثر البالغ ، فقد قلبت تلك الرؤيا حياته كـام .. التائبني العائدين إىل موائد الرمحن 

املبارك حتى توجه العائد الغريب إىل مسجد الشيخ املجاهد  وما أن أقبل صباح ذاك اليوم.. قّص ذلك رفيق دربه األخ اجلراح التونيس 

  .....الشهيد انور شعبان ليجد بني ثنايا ذاك املسجد الطريق املوصل إىل رضوان الله ولتبدأ مسريته مع اهلداية الربانية 

ين ارتضـوا ألنفسـهم ان يكونـوا وحتت ظالل ذاك املسجد الرباين تعلم مبادئ العقيدة الصحيحة بعيداً عن حتريف علامء التسول الـذ 

  ..أبواق سالطني أهل  الردة والنفاق 

  وكم بائع ديناً بدنيا يرومها     فلم حتصل الدنيا ومل يسلم الدين

ِة تلك اهلداية املاجدة ، راح شهيدنا ُيبلـغ إخوانـه ويـدعوهم إىل العـودة إىل .. ورسعان ما انغرس بقلبه حب اجلهاد واستشهاد  وعىل جادَّ

 واللحاق مبوكب العائدين إىل الله ، ومع كل يوم ميّر عليه يف تلك البقاع يزداد بغضاً وكرهاً لذاك املجتمـع اجلـاهيل املنحـل ، ومل جيـد الله

  " ....أفغانستان " للخالص من تلك اجلاهلية مفر سوى اهلجرة إىل ميادين الرشيعة والقرآن 
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ورسعان ما حزم حقائبه وميم شطر خراسان ، وبني نجود قندهار حّط رحاله ، ورسعـان وبعد كثري جهد وجد الطريق املوصل إىل الرمحن ، 

ما التحق مبعسكرها الفاروق الذي أعّد فيه ، واستعّد ،وما أن أكمل دورته األُوىل حتـى ترامـى إىل مسـامعه عـرب املـذياع نبـأ إغـارة 

  ..وإحالتها إىل حطام وركام "  أمريكا الصنم " ء فرسان التوحيد عىل معاقل الصلبان هناك يف مملكة الشهوات واألهوا 

  شننت عليهم شعواء أبقت    لكل منهم قلباً خفوقا

وعىل وجه الرسعة استنفر األمري مجوع التوحيد ورسعان ما لبوا النداء وميموا شطر كابل للـدفاع عـن محاهـا ومـن بـني الـراحلني كـان 

ع عىل ذاك الغزو املبارك حتـى بـدأت محـم الصـليب تنهـال عـىل معاقـل املوحـدين ومل متض سوى بضعة أسابي.. املهاجر اجلديد مسلم 

إال أن املـؤامرة كانـت أعظـم .. وأبىل املوحدون بالًء قلام جيود الزمـان مبثلـه .. وتصدى مسلم مع بقية عصب التوحيد لطوفان الصليب 

  .. النرصانية  واخليانة بدت أفدح ، ورسعان ما سقطت كابل ، وغدت مرتعاً خصباً للعلوج

  وقامت دعوة الطاغوت جهراً     وهدمت املساجد واملآذن

ومل جيد شهيدنا واحلالة تلك من اخليانة سوى االنحياز إىل روايب  خوست مع العصب املتبقية ، ليتابع من هناك رحلة الغربة ويسـتقر  

  ... به املقام بني مضارب القبائل البشتونية 

  ومحاهم حام من األعداء     قوٌم كرام ال يضام نزيلهم 

ذا أخالق عالية وتواضع مجيل ، صابراً عىل إخوانه ، قامئـاً : " كان رمحه الله كام وصفه رفيق دربه األخ جراح التونيس -:صفاته وأخالقه 

يـة عرشـ إىل الفجـر ، وكـان كان رمحه الله يقوم الليل من الساعة الثان -:وأضاف األخ منصور احلريب قائًال ... لليل جمتهداً يف العبادة 

كان  -:وأضاف األخ غزوان اجلنويب قائًال ... وكان يصوم حتى أثناء القتال ، خادماً إلخوانه وتالياً لكتاب الله .. يصوم يوماً ويفطر آخر 

ومـا أذكـر أنـه توضـأ إال رمحه الله يطلب الشهادة بصدق ، ذا مهة عجيبة يف العبادة ، ال يرتك قيام الليل ال يف سفر وال يف شدة حـال ، 

وكان ال يرتك الصيام حتى يف السفر ، وال أظنه إال ولياً مـن .. وكان له ورد كل يوم يف تالوة القرآن الكريم .. صىل ركعتني سنة الوضوء 

  ..." أولياء الله 

رعة أبناء الصليب وأذنـاهبم املرتـدين  وبعد طول ُمكث بني روايس القبائل تم انتدابه للذهاب مع الركب الرباين القاصد جالل آباد ملقا 

  ...الذين يرسحون وميرحون دون رقيب وال حسيب 

  وإذا ما خال العرين من الليث     أغار الرسحان فيه وكرا

بـاد وبعد رحلة حفتها املصاعب ألقى بعصا ترحاله بني الروايب  القريبة من جالل آ.. حزم العابد الزاهد حوائجه ، وميم قاصداً جالل آباد 

  ... ومل ميض كثري وقت حتى بدأت غدوات املجاهدين وروحاهتم ، وشاركهم ابن تونس جهادهم املبارك .. 

وفيام أمواج اجلهاد تروح به وتغدوا ، كان شهيدنا كام حدثين األخ جراح التونيس عىل موعد مع رؤيا مبرشة، فقد رأى نفسه وقد امتطى 

ء حملقا ، وتتابع مسلسل الرؤى قبل الرحيل، فقد حدثين األخ منصور احلريب عن رؤيا رآها صهوة جواد أبيض، وراح يصعد به إىل السام 

رأى مسلم نفسه قبل الشهادة واقفاً أمام اجلنة ، وبعد ذلك ُفتح له باب من أبـواب اجلنـة ، ودخـل مسـلم "  -:مسلم قبل الشهادة قائال
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وسمع صوتاً يقول .. جلنة ، ثم رأى قرصاً مجيًال لبنة من ذهب وأُخرى من فضة فرأى سهوًال خرضاء ، وفيها أحجار تلمع ، وهو طائر يف ا

  .." هذا بيتك يف اجلنة 

فقد جهز نفسه ، وانطلق مع ثلة مـن ثلـل التوحيـد ، ويف .. ومل ميض شهر عىل تلك الرؤيا حتى كانت اإلغارة عىل مراكز الردة بانتظاره 

  .. الثلة مع حراس إحدى القرى باخلطأ ، ظناً منهم أهنم من أبناء الصليب  الطريق الطويل شاءت األقدار أن تشتبك تلك

وما أن زغرد الرصاص حتى أقبلت الرصاصة التي رسعان ما وجدت عاشقها الذي احتضنها، وفاضت الروح إىل بارئهـا ونعـت العبـادة 

لـزايك وعبقـت يف األُنـوف، وعـرف النـاس مـن تلـك وُنقل اجلسد الطاهر إىل إحدى العيادات وفاحت رائحة املسك من الـدم ا.. ابنها 

  الرائحة أنه جماهد شهيد، وحتققت الرؤيا ، ونال ذاك القرص الذي ُبرش به من قبل، إن شاء الله 

  ما مات حممود اخلصال وإمنا    تنقل من هذا الفناء إىل اخللد
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  وترجل فارس اآلالم واآلمال

  أبو جماهد الشهري

ُهْم اللـه بحكمتـه ، تاهـت هبـم مـراكبهم فـوق أحداث  قدرها الله تعاىل ، ورسم معاملها بخطوط ناصعة ال غبش فيها، أبطاهلا برش َسَريَ

، وفوق هليبها املستعر مىض الركب حتفه العناية الربانية ، وبعد طول غربة رىس قـارب النجـاة يف مينـاء ..أمواج أفغانستان املتالطمة 

  ..غرباء آخر الزمان 

أبو جماهد الطائفي واسمه حممد بن سعيد الشهري، ولد يف الطائف ، وبعليل نسيمها رسَّ وابتهج ، ويف مدارسها تعلم وارتقـى ، وكبقيـة 

ومل جيـل يف .. الكثري من أبناء جيله التحق شهيدنا مبشاة البحرية ، وبدأ تدريبه ضمن جمموعات القوات اخلاصة التابعة ملشاة البحرية 

﴿ ِإنَّ ِفْرَعـْونَ َوَهاَمـانَ َوُجُنوَدُمهَـا َكـاُنوا .. ه أحد األوتاد التي يرتكز عليه عرش الطاغوت السـعودي يف تلـك الـبالد املقدسـة خاطره أن

  ) 8: القصص (َخاِطئنَِي ﴾ 

ظناً منه أنه يستطيع وبعد طول فكر وتردد قرر جماهد ان يرتك القوات اخلاصة ، ويلتحق بقسم الشؤون الدينية التابعة ملشاة البحرية 

  .... أن خيدم دين الله من خالل ذاك العمل 

سنوات طوال مضت عىل ذاك احلال ، وأخرياً حانت ساعة اخلالص التي انتشل فيها من ذاك العامل اخلادع الـذي ألبسـه علـامء السـوء 

  .لباساً رشعياً ، ووِضَع شهيدنا عىل أعتاب الرمحة الربانية 

ق املوصل إىل رمحة العيل الغفار ، ومل يكن له بّد سوى تزوير جواز سفره فالقوانني اجلاهلية التي سنها مرشوع عرف باغي احلق الطري  

، ويرس الله وكان له ما أراد ، ورسعان مـا انطلـق إىل ..آل سعود حتول بينه وبني السفر إىل اخلارج مادام خيدم يف قوات حفظ عروشهم 

  ... اطن  التزييف اخلادع لعوام املسلمني ، ولسان حاله يردد عامل الرشيعة احلقة بعيداً عن مو 

  فأي شجاعة من بعد هذا       وأضحى األمر أمَر اجلاهلينا

  فإن كانت بقايا األزد فيكم   دعوا للسيف يف الدنيا حنينا

  أقيموا للحروب رحى طحونا      ولو أين أكون هبا طحينا

  ن متم فأنتم ُمْعذروناإىل أن يستقيم احلق جهراً           وإ

وبني وهاد قندهار حّط جماهد رحله ، ورسعان ما التحق مبعسكر الفاروق ، فأعّد فيه واستعّد ، وكـان ذاك قبـل غـزوة الفرقـان بحـوايل  

تظـرون وما أن أكمل إعداده العسكري حتى ميم قاصداً كابل ، ومن هناك سار مركبه إىل الشامل األفغاين حيث الفرسان ين..ستة أشهر 

  ..اإلغارة عىل أحالف الردة والنفاق 
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ومل ميض كثري وقت عىل وصوله حتى دُكت معامل الصلبان هناك يف منهاتن اجلاهلية ، وغدت تلك املفاخر التي يتباهى هبا عبـدة األوثـان 

  ..               تراباً فوق تراب 

  وحموت آثار الصليب فلم تدع     للعني منها معلًام معلوما

  "..أفغانستان "  إثر ذاك الفتح املبني بدأت مجوع الشيطان بحشد طاقتها وأحاطت ببالد الرشيعة والقرآن وعىل

وبعد مثانية وعرشين يوماً من اجلمع الصليبي الغاشم بدأت محم السامء تنهال عىل معاقل املوحدين ، وهنـا ترامـى خـرب اضـطرام أوار  

  .. ة حزم عاشق اجلهاد حوائجه ، وميم قاصداً كابلاملعمعة حول ثغور كابل ، وعىل وجه الرسع

وفيام كان جماهد قابعاً يف معقله ينتظر الفـراغ .. وهناك يف كابل ُكلف مع ثلة من إخوانه بالعمل عىل سالح الزيكوياك املضاد للطريان 

دة التـي رضهبـا عـىل معقلـه مـن وحالت األمنيات الشدي.. من تصليح السيارة التي ستحمل السالح سقطت كابل بأيدي أهل الردة 

وصول خرب السقوط إليه يف الوقت املحدد ، ورسعان ما ترامى خرب وجودهم إىل زمر النفاق ، وهنا أقبلـت جحافـل إبلـيس ، وحـارصت 

سـحاب وبفضل الله استطاع جماهد مع اثنني من رفقاء دربـه االن.. املنزل ، واشتبكت األسنة ، وتصافح الرصاص ، وعال دوّي القنابل 

وبعد طول مشقة وصل الركب إىل منطقة ال تبعد سوى عدة أمتار عـن فنـدق انرتكونتنتـال لتـتم البيعـة .. وبحوزهتم  قطعتا سالح 

ويف تلك األثناء أقبل أحد عمالء النفاق وأخربهم بوجود الطالبان يف الفندق املجاور ، ومل تنطو احليلة .. بينهم عىل القتال حتى لقاء الله 

ورأى أبو جماهد ما جرى ففر بصـحبة رفيقـه ..وما أن وصل الفندق حتى استقبله املنافقون الشامليون .. نطوت عىل أحد رفقائه عليه وا

  ....األخ عزام األزدي إىل حيث ال يدرون 

  غريب من اخلالن قد ند صحبه    وقد أقبل األعداء واحلولك الليل

لباب وحاول جماهد الدخول إال أن صاحب املنزل حال بينه وبني ما يرغـب ومل يفـق مـن وهناك وعند أحد املنازل وقفوا وراحوا يقرعون ا

  .. وبدأت األيادي تتناوب عليه رضباً وركال وأودع سجن النفاق .. تلك الصدمة إال واملنافقون فوق رأسه يف السالح 

يم ، ومىض هبم ذاك القائـد املوحـد إىل أحـد بيـوت ويف ظل تلك األجواء العصيبة سخر أرحم الرامحني َمن خيلصهم من ذاك األرس العق

  ..أصحابه 

  وإذا أصابك يف زمانك شدة   وأصابك اخلطب الكريه األصعب

  فادع لربك إنه أدىن ملن          يدعوه من حبل الوريد وأقرب

؟ ويـرتدد صـدى ...املؤقـت حّط جماهد قدميه يف معقل آمن، وبدأت التساؤالت تغزو خميلتـه إىل متـى سـأبقى قابعـاً يف هـذا السـجن

وعىل الرغم من املعاملة احلسنة التي تلقاها مـن ذاك القائـد الربـاين إال أنـه .. السؤال دون أن يكون هناك جواب هيدأ من روع سائله 

  ..كان يريد ان ينطلق ، ويتحرر من األثقال ، وحيرق األرض من حتت أقدام الغازي الصليبي 

ارة استقر أمره عىل الفرار من هذا األرس املؤقت ، حزم عاشق احلرية أمتعته يف حقيبته الصـغرية ، وبعد طول نقاش ومشاورات واستخ

وشمر عن ساعديه ، وفّر إىل املجهول متوكًال عىل العيل القدير، ومل ميض سوى وقت قليل عىل مغادرته حتى التقى بأحد الرعاة ، وما أن 
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وبعـد .. جماهد ، وعلم أن األمر ليس بتلك البساطة ، وأقفل عائداً إىل منزله الذي تاه عنـه  رآه ذاك الراعي حتى علم أنه عريب، وفّر أبو

  .. جهد جهيد وعناء ونصب اهتدى املهاجر إىل منزله الضائع 

ت وبعد سنتني ونصف قضاها عىل تلك احلال متنقًال من منزل إىل آخر حتفه عناية الرمحن، راح ُيقلب صفحات ذاكرته ورسعان ما عـاد

به الذاكرة إىل أيام سجنه فقد تعرف يف تلك الزنزانة عىل رجل طيب تم أرسه بسبب خدمته للمجاهدين العرب، وبـدأت معـامل اخلـالص 

  .. يلوح سناها يف األُفق ، واستطاع مبعية الله ان يتذكر اسمه وأخرياً وجد الطريق إىل اخلالص 

  ..  لقوم ، وأتقن اللهجة حتى يستطيع الوصول إىل رفيق سجنه وكان له ما أراد بدأ ابن قبيلة الشهري بتعلم اللغة الفارسية لغة ا

  ماٍض كنصل السيف ال ينثين   مصمم يف احلادث اجللل

لَْنا َوِإلَْيَك أََنْبَنا َوِإلَْيَك الَْمِصُري ﴾ بََّنا َعلَْيَك َتوَكَّ وسـار قـارب )  4:  املمتحنة( واستعان بالله وعىل بركته مىض مودعاً أخوي السجن ﴿ رَّ

  ..النجاة تتقاذفه أمواج املخاطر وأنياب النوائب 

وهناك سكبت العيون عرباهتا فرحـاً باللقـاء ، وبعـد .. و بعد طول غربة وعظيم عناء وصل املتوكل عىل الله وطرق بيت رفيق السجن  

شـهرين رحـال وإذ بخـرب االرتبـاط مـع . ملوحـدين عدة أيام أبحر شهيدنا برفقة الصاحب إىل كابل ليحّط رحاله يف منزل أحد أنصـار ا

وعىل بركة الله ودع كابل وانطلق شـاقاً طريقـه الـوعر الـدامي ، وبعـد .. جماهدي أبناء يعرب يقرع أسامعه وكانت الفرحة التي طالت 

  ... طول سفر وترحال رىس قارب النجاة يف ميناء غرباء آخر الزمان هناك يف جالل آباد 

حمباً للدعوة إىل الله شديد التوكـل عليـه ، بشوشـاً تاليـاً : " كان رمحه الله كام حدثين رفيق دربه األخ عزام األزدي   -:صفاته وأخالقه 

دائم التفكر يف آالء الله ، صاحب عزم وعزمية ومهة عاليـة ، ال .. لكتاب الله ، وقد مّن الله عليه بحفظ الكثري من أجزاء القرآن الكريم 

  .." ومة الئم ، حمرضاً عىل القتال يف سبيل الله حمباً للعلامء تأخذه يف الله ل

فبعد أن ترامـى إىل .. وهكذا وبعد طول غربة وبعد رحلة آالم وآمال أذن أرحم الرامحني هلذا األسد اهلامم أن تبدأ رحلة نعيمه الرسمدي 

املنازل املحيطة بجالل آباد كرش الصليب عن ناب مسامع أحفاد هرقل وقيرص عرب جواسيسهم وجود ثلة من وفد الله تتحصن يف أحد 

وهنـا انـربى عاشـق ... حقده وأقبل بجموع رجسه، وأحاط بذاك املنزل حتت جنح الظالم البهيم ، وراحت طائراته حتلق يف جّو السـامء 

ند الله أمّيا صرب وأثبتوا أقدامهم الشهادة مع بقية الُصحبة املهاجرة وقد استلوا صوارمهم ، ورسعان ما عزف حلن املوت أحلانه ، وصرب ج

  .. يف مستنقع املوت 

وبعد نزال طويل مىض أبوجماهد إىل ربه تزفه مالئكة السامء ، وطويت صفحة العناء ، وفتحت صفحات النعـيم املقـيم إن شـاء اللـه ، 

  ..وُحّق لقبيلة الشهري أن تذرف دموع الفراق عىل سيدها النجيب 

  ملا استوى مبراتب الشهداء  ورقى إىل أعىل منازل حظه  

  

  



  
        

317 

 

  سيد االقتحامات

  املعتصم الصنعاين

يقتحمون األهوال مستقبلني الرصـاص بصـدورهم العاريـة فـرحني .. رمبا يتساءل املرء للوهلة األُوىل عن أُولئك الذين يندفعون لألمام 

؟ ويبقـى ..رء أّي شجاعة تلك التي تدفعهم إىل ذلك يتساءل امل.. يرحبون باملنايا ، وهي تشق الصفوف بحثاً عن طالهبا .. مستبرشين 

  .... ولرمبا نجد له جواباً عند أُولئك الذين يندفعون لألمام وال يرجعون .. السؤال بغري جواب يرتدد 

  ليث حرب أشفقت أسد الرشى      منه حتى بايعته يف رشاها

ناك بني أزقتهـا نشـأ معتصم واسمه سلطان األشموري، ولد يف العاصمة اليمنية صنعاء وه

ولرمبا تطلع  يوماً مـا ألمـٍر مـا خطـر .. وترعرع ، وكبقية أقرانه صال وجال يف دنيا الرساب 

  )اهلجرة واجلهاد .. ( عىل بال  رفقة الصبا ، يراه حلًام يراود خميلته منذ زمن 

ز وكعادة أهل الـيمن اقـرتن سـلطان بسـيدة مينيـة يف سـين عمـره األُوىل ، ومل يكـن يتجـاو 

السادسة عرش ربيعاً ، ورسعان ما مّن الله عليه بطفلني األول اسامة والثاين سـمية التـي 

وعىل وقع غزوة الفرقان التـي أذل اللـه فيهـا ... أبرصت نور احلياة ، ووالدها هناك بني الروايس الشاخمة جيالد أبناء الصليب األمرييك 

  " ..أمريكا " رأس الكفر 

  ها    فغدت عراصا وهي قبل رصوحنزل احلريق هبا فشتت شمل

  بكر الشواظ هبا ينضنض السنا   من هول مطلعها تذوب الروح

  وعال الدخان عىل البيوت سحائبا      برق املهالك بينهن ملوح

يـاً ورسعان ما حـزم أمتعتـه ، وودع الولـد والـزوج واألهـل والعشـرية ، ومىضـ ملب.. وصل النداء إىل القلب املفعم بحب الله ورسوله 

وبعد طـول )  41: التوبة (ِإن ُكنُتْم َتْعلَُمونَ ﴾  الداعي ﴿ اْنِفُرواْ ِخَفافاً َوِثَقاًال َوَجاِهُدواْ ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ِيف َسِبيِل اللِّه َذِلُكْم َخْريٌ لَُّكمْ 

بضعة أيام حتى عال منابر كابل الصـليب واللـه وما هي سوى ... سفر حّط املهاجر الغريب رحله يف كابل التي آذنت شمسها باألُفول 

  .. املستعان 

ومل جيد شهيدنا واحلالة تلك سوى االنحياز مع العصب املتبقية إىل خوست ليواصل منها رحلة الغربة ، ويستقر بـه املقـام هنـاك بـني 

  " ... الروم " مضارب القبائل البشتونية لإلعداد لشوٍط ثانٍ من القتال مع ذات القرون 

أعد ابن صنعاء واستعّد ، ومل ميض كثري وقت عىل إعداده حتى الزم أُسود الرشى ، وغدا معهم ، وراح ، وشاركهم الكثري من غـزواهتم ، 

فقد شارك يف اقتحام مراكز املنافقني يف جاور ، وهناك أبىل بالًء حسنا ، واسـتطاع مبعيـة بعـض إخوانـه أرس اثنـني مـن املنـافقني خـدم 

  .. الصليب  
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  تلك رجاهلم رصعى وأرسى    جتزر يف السهول ويف احلزونف

ال ميل من خدمة إخوانه ، كثري الصرب عىل رفقاء دربه : " كان رمحه الله كام حدثين رفيق دربه األخ أبوحممد الصنعاين -:أخالقه وصفاته 

  .." ، قامئاً لليل حافظاً خلمسة أجزاء من كتاب الله 

نا خطاه تقوده إىل شنكاي وراح ُيعد العدة مع غرباء آخر الزمان مللحمة الوداع التي عرفت فيام بعـد ترصمت األيام مرسعة ليجد شهيد

وما أن أهنى الليوث إعدادهم حتى حترك الركب بقيادة أيب الليث الليبـي وحتـت جـنح الظـالم  سـار الركـب ، .. بغزوة شنكاي الثانية 

ك وحول تباب شنكاي اصطف املوحدون ، وراحوا ينتظرون صيحة الله أكـرب ليقتحمـوا وهنا.. واألمل يراودهم بفتح مراكز أبناء الردة 

  ..وعىل ترانيم تلك الصيحة الربانية اقتحم عشاق الشهادة حياض الردى ، ولسان حاهلم يردد .. ساح املنايا 

  ردي حياض الردى يا نفس واتريك     هياب ورد الردى للشاة والنعم

  سائرة          فال دعيت ابن أُم املجد والكرم إذا مل أدعك عىل األرماح

وبعـد طـول جـالد ترجـل الفـارس .. ومن بني تلك الكواكب املقتحمة كان سيدهم سلطان الذي نازل نـزاًال قلـام جيـود الزمـان مبثلـه 

  ... ردد يف وداعه الصنعاين عن فرس اقتحامه ، وهناك بني مراكز زمر الردة نعت الشجاعة أخاها والسيف ابنه وُحّق لنا أن ن

  ما كنت إال السيف أُغمد حده   والسيف يغمد تارة وجيرد

  إن احلياة لذي الضالل ُمنية     واملوت للنفس الزكية مولد
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  مريان شاه تودع رجلها

  )وزير ستان ( مينا جان َداَور 

جان ، ذاك القلب الذي أُفعم حباً بالقتل والقتال والنـزال  لعمري لو كشفنا السرت عن ذاك القلب، الذي ضمه صدرك بني أضلعه يا مينا

  ...واإلقدام، ملا حال له إال أن يردد 

  سبحان خالق نفيس كيف لذهتا    فيام النفوس تراه غاية األمل

بـني ربوعهـا  وهنـاك... مينا جان ولد يف مريان شاه عاصمة وزيرستان الشاملية، تلك املدينـة الزاخـرة بطـالب العلـم وعشـاق اجلهـاد 

وروضاهتا منا وحبا ، ومنذ نعومة أظفاره التحق بركب أصحاب الفتوات وقطاع الطرق ، فعاش حيـاة القسـوة 

وكعادة أبناء قبائل دور اقرتن شهيدنا بسـيدة مـن القـوم شـاركته مسـريته ... والشدة منذ سين عمره األوىل 

لرسور  والبهجة عىل قلبـه الشـارد احلـريان، وبعـد سـين احلياتية املعتادة ، ومّن الله عليه بعدة أبناء أدخلوا ا

التيه والضياع ، وفيام أبناء التوحيد هناك فوق ذرى خراسان يواصلون  مسلسل الفتوحـات املباركـة للمـدن 

األفغانية املغتصبة يف الشامل األفغاين كانت خطا شهيدنا تسوقه للقيا ثلة من طلبة العلـم املخلصـني الـذين 

للحاق بركب العائدين إىل الله ، ومل يطل كثرياً تردده ، فقد استجاب القلب الشارد للنـداءات  رسعان ما دعوه

  ...احلية  ، وغدا مينا جان قاطع الطريق أحدوثة قطاع الطرق الذين طاملا سامرهم وراح وغدا معهم 

يصـوب فوهـة سـالحه الـذي طاملـا صـوبه نحـو وحيث أن القتل والقتال جزء ال يتجزء من حياة الفرد الوزيري ، فقد قرر شـهيدنا أن 

تلك الصدور املرتدة التي حالت بني أبناء اإلسـالم وبـني تطبيـق ... صدور اآلمنني أن يصوهبا هذه املرة نحو صدور أعداء امللة والدين 

  ...رشعه املحكم هناك يف الشامل األفغاين ، ومىض ولسان حاله يردد مع الشافعي 

  ضها   انال مرادي أو أموت شهيداسأرضب يف طول البالد وعر 

  فإن تلفت نفيس فلله درها        وإن سلمت كان الرجوع قريبا

وفيام كان منشغًال يف الذب عن حياض التوحيد كان صقور الوغى عىل ... وبني روايب  قندز شارك مينا جان اخوانه جهادهم ورباطهم 

بقلعة التخطيط العسكري لغزو العامل والسيطرة عىل خرياته ، وغدت تلك الرموز موعد مع اإلرتطام بطائراهتم بربجي الربا يف العامل و

  ... بفضل الله ركاماً فوق ركام 

وأخرياً ارتسمت بسمة األمل عىل وجوه املستضعفني من أبناء اإلسالم ، وبـدأت تلـوح يف األفـق بـوارق عـودة هـذا الـدين بعـد تلـك 

  ....القاصمة التي قصمت ظهر الصليب 

ن ذاق أبناء الروم طعم الذل ومرارة اهلوان ، حتى أقبلت جحافلهم بخيلها وخيالئها وأسـاطيلها ومسـاطيلها عازمـة القضـاء عـىل وما أ

  ...منارة التوحيد 
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  لقد علموا األحزاب حني تآلبوا      علينا وراموا ديننا ال نراوع

فيهم سيفه ، وانربى مينا جان بسـيفه يعضـد تلـك الصـوارم وهنا شمخ غرباء آخر الزمان من مهاجرين وأنصار وقد استل كل موحد  

  ...املرشعة 

وبعد مخسني  يوماً من الصرب والتضحيات، آذنت شمس قندهار بـاألفول ، وسـقطت املدينـة يف أيـدي الغـزاة ، ومىضـ مينـا جـان إىل  

  ...مسقط رأسه وزيرستان ليواصل منها مسرية األالم 

يف معقل من معاقل غرباء آخر الزمان ، وقد لفته السكينة وأطبق عليه الصـمت وبـدت عـىل حميـاه  رأيته ألول مرة -:صفاته وأخالقه 

 ...  ابتسامة لطيفة 

 كالسيف يف القد والرصامة      والروعة ولكن حليته األدب

الياً لكتاب الله ذا خلق حسن كان رمحه الله صاحب عبادة كثريالتنفل ، ت"  -:وقد حدثين األخ رفيق دربه تاج عيل الوزيري عنه قائًال 

  ... "، وشجاعة وإقدام 

  ...وبني روايس قومه بدأ مشواره الثاين خادماً إلخوانه املهاجرين ، ومرحباً فيهم ضيوفاً كرماء يف منزله 

  كرام إذا أعطوا شموس إذا بدو     كثٌري إذا نودو قليٌل إذا عدوا

 منزله والسهر عىل خدمتهم ، بل شاركهم غدواهتم وروحاهتم اجلهادية ، وسـطر اروع ومل يكتف  شهيدنا باستقبال غرباء آخر الزمان يف

  ... صور التضحية والفداء هناك بني روايس أنجورإده وشاخمات اللوارا وجاور وبريمل 

ريه يف تلـك الغـدوة يف إحدى غدوات مينا جان هناك يف جاور وقد استشهد ام(  -:حدثين األخ تاج عيل الوزيري واصفاً شجاعته قائًال 

وبعد ان رفض بعض اخوانه قتل هذين املجرمني استل مينا جان سالحه واهنال علـيهم ... املباركة وأمكنه الله من اثنني من جند الردة 

  "قتلوا أمرينا ونرتكهم أحياء ، ال والله ال يكون هذا أبدا "  -:بنريان غضبه وهو يردد قائًال 

لتحّط به عىل أعتاب غزوة الوداع لوارا ، فبعد عدة أيام من اإلعداد حترك الليوث قاصدين معاقل أبناء ترصمت األيام مرسعة بشهيدنا 

ومىض الركب شاقاً طريقه الوعر بني الوديان ، ليحّط رحاله وقد أوشكت شمس النهـار عـىل البـزوغ يف إحـدى .. الصليب وزمر الردة 

ملتوضئة صالة الفجر ، ولتصعد هبم خطاهم بعد تلك الصالة املفروضة قمم لوارا ، وقد النقاط القريبة من موقع العملية لتصيل الوجوه ا

  ...عال ظهر كل موحد قذيفة صاروخية 

  هتون علينا يف املعايل نفوسنا   وَمن خطب احلسناء مل يغله املهر

  .... لركب ثانية إىل نقطة االنطالق املتأخرة وهناك انتظر الليوث األمر ببدء العملية ، إال أن األمر تأخر إىل اليوم التايل ليعود ا

وما أن بزغ  فجر اليوم التايل  حتى تسابقت خطا املوحدين العتالء القمة ثانية، وهناك أخذ كل أسـد موقعـه وراح ينتظـر أمـر األمـري 

لني تلـك اجلحـور إىل هليـب الذي مل يطل ، فقد وصل النداء آذان ورثة الرسل الذين اهنالوا عىل معاقـل الكفـر بحمـم صـوارخيهم حمـو 

  ...مستعر ،   أكمل الليوث مهمتهم وأقفلوا عائدين إىل معاقلهم اخللفية فرحني مستبرشين 
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ويف تلك اللحظات وفيام الركب يشق ظالم الليل، كانت طائرة املكر واخلديعة  ترقب خطواهتم وحتيص عليهم سكناهتم ، وراحت تنتظـر 

م فيها شمل املهاجرين واألنصار ، وقبل منتصف الليل بسـاعة حتقـق مرادهـا بقـدر اللـه وجتمـع بفارغ صربها تلك اللحظة التي يلت

الركب العائد ، وهنا استل ذاك الصليبي احلاقد شعاعاً من لظى ورمى به تلك الثلة لريحل مينا جـان بشـظية مـن شـظايا املـوت بعـد 

  ...يف وداعه  مسرية حافلة بالعطاء والتضحية واإلحسان ، وُحّق لنا أن نردد

  وما كنت إال السيف القى رضيبة          فقطعها ثم انثىن فتقطعا
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  سيد يف الدنيا ويف اآلخرة

  النرباس الصنعاين

سـل مـن ن.. من ذاك النسل املبارك، من تلك الساللة الكرمية، ومن ذاك العقد الفريد الذي يزخر باجلواهر النفيسة واملعـادن األصـيلة 

  .. وأنعم به من نسل وأكرم به نسب  ملسو هيلع هللا ىلصالكريم عىل الله حممد 

 النرباس الصنعاين واسمه امحد بن حييى املنصور ولد يف صنعاء ، وبني أزقتها القدمية منا وترعرع ، ويف مدارسها تلقى علومه الدنيويـة ،

.. مة التي تعتمل جوانحه دفعـت بـه إىل املـدارس القرآنيـة وعىل الرغم من انشغاله بدروسه اليومية ، إال أن بذرة اخلري والفطرة السلي

وهناك بني أروقتها املباركة التي تتغشاها مالئكة السامء مّن الله عليه فحفظ كتابه الكريم ، وغدا من ورثة ذاك النور اإلهلي الكـريم 

 ...  

مقاعـدها أهنى النرباس دراسته الثانويـة ، ورسعـان مـا التحـق بجامعـة اإلميـان طالبـاً عـىل 

ترصمت األيام وليجد النرباس نفسه عىل أعتاب مطار صنعاء ، فقد قرر بعد طول .. الدراسية 

فكر وعناء أن هيجر مسقط  رأسه ، ومييض إىل روايس خراسان باحثاً عن الشهادة  احلقـة التـي 

  .. طاملا متناها الكثري ،ومل جيدوا إليها طريقا وال معربا 

  سبًا    يف طاعة الله يفين العمر إنفاقاهذا الذي هجر األوطان حمت

حّط النرباس رحله فوق ثرى قندهار ، ورسعان ما التحق مبعسـكرها الفـاروق ، فأعـّد فيـه واسـتعّد ، ثـم بـدا لـه أن يلتحـق بإحـدى 

  .. الدورات اخلاصة طمعاً يف املزيد من العلوم العسكرية 

ه إىل ميدان التدريب ، وهنـاك رأى نفسـه وقـد تسـابق مـع أحـد إخوانـه ، وفيام كان النرباس يغط يف سبات عميق كانت رؤاه تسوق

وما أن انتهت تلك الدورة حتى مجع الله بينه وبني قرة عينه الشيخ املجاهد أسامةبن الدن الذي رسعان ما .. وسبقه يف رياضة الضغط 

ملضافة هريات التي أُعدت الستقبال القادمني للذود عـن  قص عليه رؤياه ، ومل ميلك الشيخ اجلليل سوى أن يبتسم ومن ثّم عّيَنه أمرياً

وفيام كان ابن صنعاء منشغًال باستقبال اجلدد من ليوث الورى والسهر عىل أحواهلم كان عاملقة املجد هناك يف منهـاتن .. ال إله إال الله 

  ...  وواشنطن عىل موعد مع حتطيم أُسطورة االستخبارات املركزية األمريكية التي ال تقهر

  ..ويرس الله وكانت القاصمة التي أذل الله هبا الروم وقيرصه األمحق املطاع جورج بوش 

  هدم العروش الشاخمات وردها    بعد املهابة واجلالل رغاما

  بلغت مكان النريات فأصبحت       وكأهنا مل تبلغ األقداما

وما أن أقبل اليوم التايل ، حتى بـدأت شـهب السـامء تنهـال عـىل مثانية وعرشون يوماً عىل تلك القاصمة التي قصمت ظهر الصليب ، 

  ... معاقل املوحدين فوق ذرى خراسان 
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وبعـد بحـور مـن الـدماء العربيـة .. وعىل الرغم من قلة الزاد وضيق احلال ، إال أن أبناء العقيدة أبلوا بالًء حسناً قلام جيود الزمان مبثله 

  .. املهاجرة واألفغانية املنارصة 

بعد أن عمل معول اخليانة عمله يف جسد الطالبان سقطت كابل ، وُسلِّمت مفاتيُحها ، وتبعتها هريات ليجد النـرباس نفسـه ثانيـة يف و

  ..  ملسو هيلع هللا ىلصقندهار التي مل يطل بقاؤه فيها طويًال فقد آذنت شمسها باألُفول هي كذلك ، وغدت تبيك، وتذرف دموع الفراق عىل ورثة حممد 

  وهي جامدة    حتى املنابر تريث وهي عيدان حتى املحاريب تبيك

  .. وفوق بحور من األىس سار املوكب املودع ، وفيه النرباس ، وبعد طول سفر حّط املوكب رحله بني مضارب القبائل البشتونية  

ذا أخـالق حسـنة ناصـحاً يـألف النـاس ويألفونـه ، : " كان رمحه الله كام حدثين رفيق دربه األخ أبوحممد الصنعاين  -:صفاته وأخالقه 

  .." إلخوانه ، حافظاً لكتاب الله 

ومع تزايد غصص الطريق وختاذل املتخاذلني عشاق الدنيا وزينتها عن نرصة  دين الله قرر املهاجر الغريب العودة إىل مسقط الـرأس 

حافلة الرحيـل إىل بـالد تعلوهـا رشيعـة وهناك وقبل أن يصعد .. فحزم حقائبه ، وودع خالنه وأحبابه ، ومىض يف الدرب الطويل الوعر 

  ..اجلاهلية استخار الله ، وصىل ركعتني ، ومل جيد يف القلب سوى الطأمنينة عىل البقاء بني ليوث التوحيد غرباء آخر الزمان 

  قوم إذا ظهرت فواحش بادروا      تغيريها عن رسعة خوف النقم

  غى واملزدحمقوم إذا دارت رحى اهليجاء غدوا  أُسد الكتائب والو 

  ...أقفل الليث اهلزبر عائداً إىل الروايس الشاخمة كشموخ روحه ، وراح مع أبناء التوحيد يعد العدة ملواصلة املسرية اجلهادية املباركة 

 ويف تلك الديار بدأ مشواره الصعب الشائك.. دارت رحى الزمان مرسعة ، وبدا لألمري أن ينتدب ابن صنعاء للعمل يف مناطق خوست 

  ... بزراعة األلغام يف طريق القوافل الصليبية التي ترسح ، ومترح بني طرقات خوست دون رقيب وال حسيب 

  وجدير إذا الليوث توارت     أن ييل ساحها مجوع الثعالب

ا ظـن األنصـاري ويف يوم مشهود من أيام خوست حارص الصليب وأذنابه املنطقة التي يتخذها الصنعاين مركزاً النطالقاته املباركة وهن

ويف تلـك .. صاحب املنزل ان العلوج قاصدًة منزله ، وعىل وجه الرسعة راح مع النرباس جيمع األلغام والقنابل ويضعها داخل احلافلـة 

اللحظات كان النرباس واألنصاري عىل موعد مع عناق احلور احلسان ، فقـد شـاء اللـه أن ينفجـر صـاعق بطريـق اخلطـأ ليتبـع ذاك 

  .. نفجار السيارة بأكملها االنفجار ا

  . وهناك ترجل الفارس عن فرسه ، ومىض النرباس إىل ربه وكله أمل أن هناك من سيأيت ليكمل املشوار الذي بدأ

  عىل الشهيد غامم العفو تبدله     يف اللحد من بعد إحياش بإيناس
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  الشهيد القائد

  نيك حممد وزير

مناذج فريـدة قلـام جيـود .. مبادئها حتى هناية املسرية املحفوفة باألهوال واألخطار والصعاب  قلة هي تلك النامذج احلية التي تثبت عىل

وتبرص شجاعتها فتقف مبهوراً من اقتحامها أبواب احلتـوف ، ومـن .. الزمان مبثلها ، ترى صربها فتقف حائراً من محلها لنوائب الدهر 

مد من قبائل وزير املعروفة بشدهتا وبأسها وشوكتها وغريهتا عىل اإلسـالم وأهلـه تلك النامذج السامقة شهيدنا القائد الوزيري نيك حم

...  

ولد نيك حممد ـ وترمجة نيك باللغة العربية أي الصالح  ـ يف وانه عاصمة اجلنوب الوزيري ، وهناك فـوق وهادهـا ، وبـني بسـاتينها منـا 

ا الفطرة السليمة ، وتغلفها الرجولة والشهامة ، ويعلوهـا العـز والفخـر ودرج، عاش القائد الوزيري كغريه من أبناء وزير حياة تكسوه

  ....والكرم 

  تراه إذا ما زرته متهلًال     كأنك تعطيه الذي أنت سائله

  لو مل يكن يف كفه غري روحه    جلاد هبا فليتق  الله سائله

ونية مـن القـوم، كـام جـرت وكبقية أبناء القبائل الوزيرية تزوج نيك حممد يف سن مبكرة من سيدة بشت

  ... العادة ومّن الله عليه بعدد من األبناء 

وما أن أدرك حقيقة تلك احلركة املباركـة .. ترصمت األيام مرسعة ، وإذ بخرب حركة طالبان يرتامى إىل مسامعه عن طريق طالب العلم 

كابـل التـي رابـط فيهـا ، وجاهـد مـع إخوانـه مـن  حتى حزم حوائجه ، وطلق الدنيا ، ومىض إىل حيث احلتوف احلمر هناك حول ثغور

  .. مهاجرين وأنصار 

وهناك يف باجرام تسلم قيادة إحدى املجموعات القتالية ، ومل يلتحق مبعسكرات التدريب كغريه من املهـاجرين إىل أفغانسـتان وذلـك 

  .. ألن السالح جزٌء ال يتجزأ من حياة اإلنسان الوزيري 

  قنا    أقارهبم يف البأس دون األقاربفإن املنايا والصوارم وال

وفيام خطوط القتال مهه وشغله الشاغل، كان ليوث املجد عشاق الشهادة هناك يف قلب الصليب يعدون العدة لإلغارة عىل نواطح فخر 

  ... الصليب األمرييك، وبارك الله ووفق ، وكانت القاصمة التي قصمت ظهر التثليث 

  ما ناله منهم يف عرصنا أحدُ   لو كان يف ملكهم فخر ومكرمة 

وهنا وبعد تلك الفاجعة التي حلّت بديار الشيطان أقبلت قوى الظالم وأحاطت بدار اإلسالم وما هي سوى بضعة أسابيع حتى راحـت 

 وراحت اخليانة تلعـب دورهـا املشـؤوم  وانكرسـ خـط كابـل.. احلرب تعزف حلن املوت وبدأت القنابل تتصبب عىل مراكز املجاهدين 
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وانحاز القائد الوزيري  إىل مناطق آبائه وأجداده وزيرستان ليبدأ مشواره الالحب الشاق فوق تلك الروايس األبية ، وهنـاك يف مرابـع 

  ..صباه كان اللقاء األول به 

  ليث براثنه الرماح وإهنا    بعداته يوم الكفاح تعبث

م النفس ، شجاعاً مقداماً ال يعرف اخلوف إىل قلبه سـبيال ، خملصـاً يف عملـه ذا أخالق عالية ، كري: " كان رمحه الله  -:صفاته وأخالقه 

  ... " متوكًال عىل الله ، خادماً إلخوانه املهاجرين أميناً عليهم ، ذا نخوة وشهامة ورجولة 

  ... وصلت مواكب املهاجرين من أفغانستان ، ورسعان ما حلّوا ضيوفاً كرماء عىل أهل وزيرستان 

شهيدنا وناء باحلمل األثقل واألكرب فقد أرشف بنفسه عىل خروج املهاجرين العرب من أفغانستان والرحيل هبم إىل منـاطق  وهنا انربى

  ...أكرث أمناً 

د أهنى القائد اهلامم مهمته املباركة ورسعان ما راح يعد العدة مع إخوانه املتبقني عىل العهد الذين أخذوا العهد عىل أنفسـهم أن ال تغمـ

وما هي سوى بضعة أشهر حتى بدأت كتائب املوحدين بغـزو معاقـل الصـليب ونصـب .. مهم حتى ترتوي من دماء ورثة الروم صوار 

وضـاقت علـيهم األرض مبـا  ملسو هيلع هللا ىلصوذاق أبناء التثليث الضالني زفرات غضب ورثة حممد ... الكامئن يف طرقاته وقصفه بوابل صوارخيهم 

  ...رحبت 

  جارت وهن جيرن يف األحكام ملا حتكمت األسنة فيهم        

  فرتكتهم خلل البيوت كأمنا   غضبت رؤوسهم عىل األجسام

ومع احتدام نار احلرب أوعز الصليب إىل أذنابه يف إسالم آباد بالتدخل للقضاء عـىل الوجـود اجلهـادي يف منـاطق وزيرسـتان املباركـة 

  ...باجلهاد 

فل الردة واخليانة الباكستانية ، ونرص إخوانه املهاجرين غرباء آخر الزمان بكـل وهنا انربى عاشق الشهادة وتصدى الليث اهلزبر جلحا 

يشء يستطيعه ، وتابع مسريته املباركة ، وأعلن احلرب عىل جحافل الردة الباكسـتانية ، وتقـدمت مجـوع الـردة ، ودارت رحـى احلـرب 

  ... الزبون ، وتكبد جيش الردة اخلسائر الفادحة 

وأمـام ضـغط رؤسـاء القبائـل .. وازدياد شوكتهم ، عرض جرناالت احلرب الباكسـتان عـىل نيـك حممـد اهلدنـة  وأمام صمود املوحدين

، جيش الردة ال يعرف عهداً وال يقر ميثاقاً فنقض العهد وتقدمت مجوعه الغاشمة، وتصدى هلم ...استجاب شهيدنا ، ومتت اهلدنة ولكن 

واشتعلت نار اهلزاهز من جديد ، وراح جنود الرمحن يكرون الكـرة تلـو األُخـرى عـىل  ليوث الوغى يقودهم األسد الوزيري نيك حممد ،

مجوع الطاغوت الباكستاين الذي فاق املجاهدين عدداً وعدة ، وصرب الرجال صرب الكرام ، وجتلد املوحدون ، ولسان حال الواحـد فـيهم 

  ..يردد 

  نظلال تسقين ماء احلياة بذلٍة    بل فاسقين بالعز كأس احل
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وبعد طول تضحيات وصرب وعطاء، أذن العيل القدير لشمس هذا القائد الوزيري أن تغيب ، فبعد أن تيقنـت طـائرات الـردة ... وأخرياً 

، قام رباهنا بإمطار ذاك املنزل  بنريان حقده ، وهنا فاضت الروح إىل بارئها )وانه(والصليب من وجوده يف أحد املنازل بالقرب من قريته 

  ...املجد أخاه لتطوى بذلك صفحة هذا الفارس وهذا القائد املظفر  ، ونعى

  قد كنت للمجد نوراً يستضاء به     وكنت حقاً لعني الفضل إنسانا
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  عاشق الشهادة

  وسيم حممد رؤوف دور

رباسـاً هاديـاً وقصصـاً خالـدًة يتسـامربه كم هو ذاك اخلري الذي جادت به السامء بعد رحيلك يا أمحد حسن ، فها هـي دمائـك غـدت ن

  .وها هم فتية قبائل دور يتسابقون للحاق بك وورود ذاك احلوض الذي وردت ... عشاق الشهادة 

وسيم حممد رؤوف ، ولد يف حسو خيل يف قرية مـري عـيل ، وفـوق سـهوهلا وبـني روضـاهتا منـا وحبـا ، ويف 

هيدنا باملـدارس الدينيـة ينهـل مـن معينهـا الصـايف مدارسها تعلم ، وكبقيت أبناء وزيرستان التحـق شـ

  ....ويغوص يف بحرها الوافر باحثاً عن تلك الدرر الثمينة واألالء النفيسة 

وأثناء تلقيه العلم يف املدارس الرشعية  كان الفتى أمحد احلسن الذي طاملا درج معه خيوض غامر ملحمة  

شهيداً ليغدوا من يومه ذاك أحدوثة الفتيان، وتأججـت خالدة مع جيش الردة الباكستاين ومييض إىل ربه 

النار يف صدر صديق الطفولة والصبا وسيم وراح ينتظر ذاك اليوم الذي ميتشق فيه حسامه وينقض عـىل 

  ..مجوع الكفر وجحافل الردة 

  إلن عمرت جعلت احلرب والدة   والسمهري أخاً واملرشّيف أبا

  حتى كأن له يف قتله أربا  بكل أشعث يلقى املوت مبتسامً       

ودارت رحى الزمان مرسعة لتحّط بشهيدنا عىل أعتاب أحد منازل غرباء آخر الزمان ، ودفع صاحب املنزل الفتى الصغري وسيم لتلـك 

لأللسـن  ، وارتسمت عىل وجوه القـوم عالمـات التعجـب ومل يـدع الفتـى الوهلـان" إنه يريد الشهادة "  -:الثلة املهاجرة وخاطبها قائًال 

"  وجـاء اجلـواب مـن القلـب الطيـب الشـفوق "  رضوري عمليـات "  -:املهاجرة جماًال ، ورسعان ما تقدم من أيب سلمة وخاطبه قـائًال 

  ... ومىض وسيم بعد أن تواعد مع تلك الثلة املشفقة عىل حاله " رضوري تدريب 

  ..حافلة الغرباء وأىب إال أن مييض معهم إىل ميادين النزال وساح املنايا وبعد منتصف ليل اليوم التايل كان اللقاء الثاين وتعلق الفتى ب

  فتى ال يضم القلب ّمهات قلبه      ولو ضمها قلب ملا ضمها صدر

وأمام إرصار الفتى الشغوف باجلهاد عىل البقاء قرر أبوسلمة أن يستأذن األمري يف أمره ، وبعد طول تردد وانتظار جـاء األمـر والتحـق 

بأسود الرشى ، وهناك يف إحدى املنازل املنارصة أعّد وأتقن أوضاع الرماية واكتفى هبا عىل امل التطبيق العميل يف اليـوم التـايل وسيم 

..  

ذا حياٍء جّم وأدب رفيع ، خادماً إلخوانه طيـب : " كان رمحه الله كام حدثين األخ أبو سلمة النجدي وغريه من اإلخوة  -:صفاته وأخالقه 

  .." خملصاً يف عمله ، ذا شجاعة وإقدام ، صواماً حمباً للجهاد واملجاهدين طالباً الشهادة بصدق  القلب ،
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ومل ميض سوى بضعة أيام عىل إعداده األويل حتى نادى املنادي ياخيل الله اركبي وانطلق الفـارس مـع الركـب الكـريم ليلقـي بعصـا 

  .. " .أريد اللحاق بأمحد احلسن ... " لدة ،ولطاملا ردد وهو متلفٌع رداء العناتسياره فوق قمم لوارا وليشهد بعد أيام ملحمتها اخلا

  ...وبعد طول انتظار جاء األمر باالستعداد ، وهرع وسيم إىل قرطاسه وسطر آخر كلامته يف وصيته 

  يا كوكباً ما كان أقرص عمره   وكذاك عمر كواكب األسحار

لوها حتى جاء األمر وراحت محم التوحيد تنهال عىل معاقل التثليث حمولًة إياها إىل جحـيم صىل أبناء التوحيد صالة العرص وما أن أكم

  ...مستعر، وهرعت اجلراذين الصليبية إىل جحورها ال حتري جواباً وال متلك ردا 

  كأن مل يكن بني اجلبال أو الغىض   انيس ومل يربز أّي ضيغم

  ...عائدين إىل مراكزهم اخللفية فرحني بذاك النرص املبني  وبعد أن وضعت احلرب أوزارها أقفل أبناء الورى

وحتت ظالل أحد املنازل اجلبلية جلس وسيم ينتظر أن يلحق به بقية اآلساد املهاجرة واملنارصة ، وما هي إال سويعات حتى وصلت تلـك 

ومىض وسيم إىل ربـه ... لثلة بنريان حقده ويف تلك اللحظات كرش الصليب عن نابه وأمطر تلك ا... العصب وهرع وسيم إليها مرحباً  

وترجل الفارس عن فرسه ، ويف تلك الساعات وقد أطبق الظالم عىل تلك البقعة الطاهرة التي ضمت بـني جنباهتـا أجسـاد األحبـة مـن 

صـدقت اللـه  "تفقد أبوسلمة الوجوه املتوضئة وأبرص ذاك الليث املسجى وبكلـامت رددهـا وجـدان الـنفس ردد قـائًال  ملسو هيلع هللا ىلصورثة حممد 

 "فصدقك 

  أحقاً فتى الفتيان سلم للردى          وأسلمه جريانه واألقارب

  اهلند ملء جفوهنا   وسمر العوايل والعتاق الشوازب بكته سيوف
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  اجلزائر تنعي سيدها

  وقاص اجلزائري

ين ، وقد آىل كل واحد منهم عىل نفسـه أن ال يغمـد أبرشي يا أُمة اإلسالم فها هم أبناؤك يتدافعون إىل حوض املنايا يقتحمون مستبرش 

  ...له سيف حتى يرى شجرة اخلالفة ، وقد أرخت بأوراقها الوارفة عىل مشارق األرض ومغارهبا 

وقاص واسمه خمتار ، ولد يف تيارت ، وهناك فوق تلك املرابع رىب ، ويف مدارسها تلقى علومـه األوىل، وكبقيـة 

تطلعت نفسه للرحيل إىل فرنسا، بحثاً عن حياة أمجل ومستقبل أفضل، كام ظـن وظـن الكثري من أبناء اجلزائر 

  ...الكثري من أبناء اإلسالم 

حزم خمتار حقائبه وعىل أمواج البحر املتوسط سارت سفينة خطـاه املبعـرثة، وبعـد رحلـة زينهـا األمـل رىس  

  ...قارب الطائر املهاجر يف ميناء الرتف والنعيم فرنسا 

  الدنيا الدنية إهنا    رشك الردى وقرارة األكدار يا خاطب

  دار متى ما أضحكت يف يومها   أبكت غداً تبًا هلا من دار

وفوق تلك املرابع النتنة عاين وقاص بنفسه احلياة البهيمية التي حيياها الغرب الصـليبي ويتفـاخر بقيمهـا السـافلة ، فكـره احليـاة ، 

يبحث ، ويرتقب يوم اخلالص الذي ينطلق فيه ويتحرر من أثقال اجلاهلية ، ويسـمو بروحـه فقـد وعافت نفسه األبية ننت فرنسا وراح 

  ...سئم الذلة واهلوان 

 وهنا يقف املرء حائراً أمام الواقع املرير فقد غصت الدنيا بدنس اجلاهلية وهليبها املستعر ، وسياط الكفر تالحق كل َمن يصدع بال إلـه

" ، ويتلفت فإذا بنور خافت يسطع من هنـاك مـن فـوق ذرى خراسـان ، وهنـا وجـد وقـاص ضـالته املنشـودة  ويتطلع املرء... إال الله 

وما أن اهتدى القلب املفعم بحـب اهلجـرة واجلهـاد  إىل الطريـق .. حيث رشيعة الرمحن وأحكام القرآن تعلو البالد والعباد " أفغانستان 

  ... قاصداً أفغانستان احلق، حتى حزم صاحبه حقائب السفر ، وميم وجهه 

  هذا الذي هجر األوطان حمتسبًا    يف طاعة الله ُيفين العمر إنفاقا

حّط خمتار رحله يف جالل آباد ويف معسكر اجلزائريني أعّد واستعّد ،وما أن أكمل إعداده األويل حتـى ميـم قاصـداً قنـدهار ومعسـكرها 

ل عائداً إىل كابل ومنها تابع إىل جالل آباد ثانية ، فراح وصال وجال بـني تلـك العتيد الفاروق ، فأكمل فيه إعداده العسكري ، ثم أقف

وفيام كانت رياح اهلجرة واجلهاد تروح فيه وتغدو، كان التسعة عرش عـىل موعـد مـع ... الربوع ، وألمر ما شغله عاد ثانية إىل قندهار 

واهلوان، بعد ذاك الكرب الذي أصابه ، لينجيل الليـل البهـيم ،  دّك عروش إبليس هناك يف منهاتن وواشنطن ليذوق الصليب طعم الذلة

  ...ويطل فجر اإلسالم ، ولرتتسم البسمة عىل وجوه اليتم هناك فوق ثرى األرض املباركة 

  محاة العال واهلول حدت مضاربه          رفعتم بناء املجد عزت جوانبه
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  لصعب جانبهرعى الله يوم الروع جيش حممد    خيوض الردى ما الن ل

  أىت قاصداً للروم يف عقر دارهم       يشق عباب اليوم جاشت غواربه

وقابل رسور وحبور أبناء أُمة اإلسالم غضب وسخط أُمة الصلبان التي كرشت عن ناهبا ، وراحـت جتمـع اجلمـوع، وحتـزب األحـزاب 

  ..لالنقضاض عىل معقل التوحيد 

شم، راحت احلمم تنهال عىل مراكز املجاهدين ومعاقلهم ، وانربى الليوث يذودون عن بيضة وبعد مثانية وعرشين يوماً من اإلعداد الغا 

  .. اإلسالم ودار اإلميان ، وشارك شهيدنا إخوانه يف قندهار هذا الذود 

ل عـىل إثـر وفيام كان كامناً مع رفقاء الدرب ، وقد حفتهم صواريخ السام املضادة للطريان انطلق أحد الصواريخ بطريـق اخلطـأ لريحـ

  ..ذاك الصاروخ وقاص وحيّط رحاله يف مستشفيات باكستان 

وبعد كثري تضحيات ، وطول صرب وعناء ، سقطت اإلمارة اإلسالمية بأيدي زمر الردة والصليب بعد أن رويت بدماء املئـات مـن أبنـاء 

  .يعرب 

  .. ايل السنة والنصف  متنقًال بني جماهيل باكستان  وهناك يف باكستان تنقل شهيدنا من منزل إىل آخر وعىل احلالة تلك استمر حلو 

وبعد طول انتظار وجد الطريق املوصل إىل ميادين األبطال أُسود الوغى ، ورسعان ما حزم حقائبه وميم وجهه قاصداً الـروايس الشـاخمة 

  ..وهناك كان اللقاء األول هبذا الفارس املغوار 

  غرباء أسد يف اللقاء ورد مهوس    وربيع إن شمرت

يأرس إخوانه بأدبه وتواضعه وخدمته ، وما رأيت أحداً إال ويثـين عليـه خـرياً، تاليـاً لكتـاب اللـه : " كان رمحه الله  -:صفاته وأخالقه 

  .."حافظاً له ، ذا مزح لطيف وبسمة ال تغادر ثغره، وبفراقه فقدت الكثري فقد كان نِعم األخ وِنعم املعني وِنعم الصاحب 

واره اجلديد بالعمل اإلداري خادماً إلخوانه ملبياً رغباهتم وطلباهتم واستمر عىل حاله تلك حتى بدا له أن يعـود ثانيـة إىل بدأ وقاص مش

  ... باكستان إلكامل عالجه بعد أن اشتد عليه أمل اجلرح القديم 

يـزج بـه يف زنـازين احلقـد األسـود عـىل اجلهـاد وبعد يوم من وطئه ثرى باكستان شاء الله له أن يقع أسرياً بأيدي زمر الردة واخليانة ل

  ...وبني أروقة االستخبارات الباكستانية واألمريكية نال ما نال من أليم حقدهم.. واملجاهدين 

  .وبعد حوٍل قضاه حتت ذل القيد أذن العيل القدير لقيده أن ينكرس ليعود ثانية ويلتحق بغرباء آخر الزمان 

خوان ما كان بدأه قبل أن يبتىل بسجون اخليانة ، وراح يتفاىن بخدمة جند الله قاصـداً وجهـه الكـريم وبني روايس العز أكمل خادم اإل 

ومل يعقه العمل اإلداري من أن ينهل من معني العلم العسكري فغاص يف بحره الوافر وحاز مـا حـاز مـن .. راغباً مبا عنده من أجر وفري 

  ...درره وأصدافه 

  ا     مفاتيحه البيض اخلفاف الصوارمومن طلب الفتح اجلليل فإمن

  ...سارت رحى الزمان مرسعة بشهيدنا ، ورسعان ما بدأ ليوث التوحيد يعدون العدة لغزوة اللوارا وشاركهم شهيدنا جهدهم املبارك 
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ن عمـل بعـد وبعد عدة أيام من الرتصد واالستطالع تقرر موعد العملية ، وترامى اخلرب إىل مسامع وقـاص فـرتك مـا كـان عليـه مـ 

  ...استئذان األمري وأقبل مرشعاً سيفه كارساً غمده والعزم يقطر منه 

  تبيك عىل األنصل الغمود اذا   أنذرها أنه جيردها

  لعلمها اهنا تصري دماً       وانه يف الرقاب يغمدها

تارة ، ومـع بـزوغ الفجـر وصـل الليـوث وبعد يوم من االنتظار حترك الركب الرباين كارساً صمت الليل البهيم وقصد تلك البقعة املخ

وفـيام شـهيدنا يعـد سـهامه مـع رفيقـه أيب . وصلوا صالة الفجر، وانطلقوا قاصدين سفوح اجلبال العوايل، وهناك أخذ كل ليث موقعه

مع وقـاص سليامن اجلزائري شاءت األقدار اإلهلية ان تنزلق إبرة األمان منذرة بقرب انفجار الصاعق وما أن طـرق صـوت اإلبـرة مسـا

وقبل املغيب أقفل الركـب ... حتى ألقى بنفسه يف إحدى املنحدرات ليصاب أبو سليامن وينجو بقدر الله وقاص ليقتل يف اليوم التايل 

  ... عائداً بعد أن حال الضباب بينهم وبني عدوهم إىل معقلهم املتأخر 

وصيته وكأن النـداء الـداخيل يـوحي إليـه أن األجـل قـد حـان وأن ويف صباح اليوم التايل وعىل غري العادة أّرس يل وقاص مبكان وجود 

  ... الشهادة قد دنت 

حتركت كتيبة املوحدين ، ورسعان ما علت السفوح العوايل ، ومل ميض كثري وقت حتى جاء األمر ، وانطلقت القذائف الصـاروخية تـدك 

  ..معاقل األوثان وأذناهبم املرتدين 

.. لصليب سوى طريانه لينّفث فيه عن حقده وراح يزرع األرض بقنابله العنقودية ورّد الله كيدها إىل نحرها وأمام الواقع املرير مل جيد ا

  .ورسعان ما أقفل املوحدون وعادوا إىل مراكزهم اخللفية 

لتي جيتمـع ومع غياب خيوط الشمس الذهبية أقبلت طائرات املكر واخلديعة ، وراحت حتيص عىل املجاهدين خطاهم وتنتظر اللحظة ا

فيها الركب املبارك لتصب عليهم جام خبثها ، وبعد عدة ساعات ساق الله أبناء العقيدة لينالوا رضاه فوق تلك البقعة الطيبـة بعـد ان 

، ومىض إىل ربه ، ونـال مـا متـىن  –نحسبه كذلك والله حسيبه  –امطرهتم تلك املاكرة بصاروخ حقد أسود قىض عىل إثره وقاص شهيدا 

  ...طري أخرض يطري به حيث شاء إن شاء الله  حوصلةجز مقعداً هناك يف ورغب وح

  قد كنت ال أرىض التباعد برهة      كيف التصرب والبعاد دهور

  أبكيك    حتى نلتقي    يف جنة         برياض خلد زينتها احلور
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  الشهيد القائد

  أبوالوليد املوريتاين

وع الطيبة التي تزخر بالعلم والعلامء والطالب األنقياء أقبل وقد داعب طيفه األمل برؤيـة تلـك من أقىص بالد اإلسالم ، من تلك الرب

  ...الدار التي حوت بني جنباهتا مهاجري وأنصار غرباء آخر الزمان 

  أُسود اذا ما كرش احلرب نابه     سطوا والظبا أنياهبم واألظافر               

  ميوج به بحر من املوت زاخر هيزون يف نار الوغى كل جدول  

  ..وبعد طول سفر وترحال حّط قارب الفارس املغوار فوق ثرى قندهار  

أبو الوليد واسمه حممد بن فضيل اليعقويب ، ولـد يف موريتانيـا ، وفـوق ثراهـا 

تفتقت أكامم صبحه ،  ويف مدارسها نال من العلـوم الدنيويـة مـا نـال ، وعـال 

وبســبب التفــوق .. ، ونــال أعــىل الــدرجات نجمــه وبــزغ فجــره وذاع صــيته 

الدرايس الذي حظَي به ، فقد كان لزاماً عىل دولة اجلاهلية املوريتانية أن ترسله يف بعثة علمية إىل 

أملانيا ليتابع دراسته العليا ، والعودة إىل الوطن خلدمة  الطاغوت اجلاثم عىل صدر الشعب املسلم 

ا خاب ظن الطاغوت وعمالئه ، فقد كانت دولـة اإلحلـاد األملانيـة وهناك يف أملاني... يف تلك الديار 

  .. هي نقطة االنطالق  ألرض العزة والفخار وميادين الرشيعة والقرآن 

وعىل الرغم من املغريات التي تزخر فيها تلك البالد ، وأصناف النعـيم التـي حتوهيـا ، واملسـتقبل 

  .. مسقط الرأس الزاهر الذي ينتظر طالب العلم عند عودته إىل 

ركل بقدميه كـل .. عىل الرغم من كل ذلك إال أن عاشق الشهادة احلقة بعد أن عرف الطريق املوصل إىل مرضاة جبار السامء واألرض  

ُكـْم َوَعِشـَريُتُكْم َوأَْمـَواٌل ﴿ ُقـْل ِإن َكـانَ آَبـاُؤُكْم َوأَْبَنـآُؤُكْم َوِإْخـَواُنُكْم َوأَْزَواجُ ... تلك املغريات اخلادعة وأقبل عىل الله ملبيـاً داعيـه 

َن اللِّه َوَرُسوِلِه َوجِ  َشْونَ َكَساَدَها َوَمَساِكُن َترَْضْوَهنَا أََحبَّ ِإلَْيُكم مِّ اَرٌة َختْ ْفُتُموَها َوِجتَ بَُّصواْ َحتَّى َيأْيِتَ اللُّه ِبأَْمرِِه َواللّـُه اْقَرتَ َهاٍد ِيف َسِبيِلِه َفَرتَ

  .. وبعد طول سفر حّط املهاجر الغريب رحله بني غرباء آخر الزمان ) 24: التوبة (َم الَْفاِسِقنَي ﴾ َال َهيِْدي الَْقوْ 

  ...، ورسعان ما تم تعيينه مدرباً لآلساد القادمة من بعيد للذود عن محى التوحيد ..وهناك يف الفاروق أعّد واستعّد ، وبرع أمّيا براعة 

تتابعت األيام مرسعة ، وأبو الوليـد عـىل حالـه ..وكذلك عال نجمه يف استخدام املتفجرات وتصنيعها برع أبو الوليد يف علوم املدفعية  

  ... تلك مدرباً إلخوانه تارًة ومستزيداً من العلوم العسكرية تارًة أُخرى 

األُمرباطوريـة التـي ال  وفيام شهيدنا يصول وجيول يف مواطن اهلجرة واجلهاد كان التسعة عرش موحداً عىل موعد مع حتطيم أُسـطورة

  .... وإنزال الذلة واهلوان مبن تغىن مبجدها يف يوم من األيام ، ويرس الله ، وكانت غزوة الفرقان " أمريكا " تقهر 
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  سرييض الله ذو سخط عليكم     يقود إليكم األُسد الغضابا

  تقلب يف بالد الروم حتى          أمال عروشهم فيها انقالبا

  انقض فيها               أطال عليهم منه شهاباكأن اجلو ملا 

بـالزحف عـىل مـزارع " جورج بوش " وبعد تلك القاصمة التي حلّت بالصليب ، بدأت جحافل اجلاهلية يسوقها عميدها الغبي املطاع 

  " .أفغانستان " الرشيعة وواحة اإلميان 

وأُغلقـت املعسـكرات ، .. ، وعـزف حلـن املـوت أحلانـه العذبـة  ومل ميض سوى أسابيع عىل ذاك اجلمع الغاشم حتى اشتبكت الصوارم 

ووقـف الزمـان حـائراً أمـام تلـك .. وانتدب ابن موريتانيا ملساعدة الليوث يف جتهيز األلغام وإعدادها ،  وأبىل املوحـدون خـري الـبالء 

ومضـت قوافـل .. من ال يعرف االنحناء  البطوالت وتلك التضحيات ، وثبت ليوث التوحيد ثبوت من ال يعرف الفرار ، وصمدوا صمود

وارتوت أرض قندهار من دماء األبرار ، ولعبت اخليانة دورها ، وُسـلمت املدينـة ، وانحـاز أبوالوليـد مـع العصـب .. الشهداء إىل رهبا 

  ...ومن هناك تابع مشواره ، وحّط الرحال يف مضارب القبائل األبية .. املتبقية إىل روايس شاهي كوت 

  ل الضيف صبحاً عقر دارهم    إال ومييس عشاًء صاحب الدارال ينز 

وما هي سوى بضعة أسابيع حتى نادى املنادي يا خيل الله اركبي فقد تقدمت مجوع الصليب قاصدة شوامخ شاهي كوت، وعىل وجه  

الصليب فيها مرارة احلنظل وكأس الرسعة استعد أبوالوليد ، ومىض مع من شاء الله له أن خيوض غامر تلك املعمعة اخلالدة التي ذاق 

  ...املوت الزؤام 

وهناك بني تلك الروايس كانت الكرامة لشهيدنا ، فقد حـدثين األخ منصـور احلـريب عـن تلـك الكرامـة عـن األخ الشـهيد أيب عبيـدة 

ان مـا أقبلـت طـائرة ورسعـ.. كان أبوعبيدة واألخ أبوالوليد فوق إحدى قمم شـاهي كـوت ، وكانـت القمـة جـرداء "  -:البنشريى قال 

الصليب وأبرصتنا ، وقام رباهنا بإلقاء محم طائرته علينا وعىل عجٍل انبطحنا عل األرض ويف تلك األثناء كانت الكرامـة العجيبـة فقـد 

فيا هلـا .. وقد تكرر إلقاء القنابل علينا ثالث مرات يف كل مرة حيصل ما حصل يف املرة األُوىل ... حتولت القنابل إىل ريش تساقط علينا 

انٍ َكُفوٍر ﴾ .. من كرامة ولله احلمد وبعـد قرابـة العرشـة أيـام مـن  38: احلج (﴿ ِإنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اللََّه َال ُحيِبُّ ُكلَّ َخوَّ

  ...ة وأقفل أبو الوليد عائداً إىل روايس القبائل البشتوني.. القتل والقتال وضعت احلرب أوزارها 

  ...ذا أدب رفيع وحياء جّم  وتواضع عجيب : " كان رمحه الله كام عرفته  -:صفاته وأخالقه 

  طبعه احللم والرزانة والعفة    والعفو ال اجلفاء وال اخلالبه

سـليم الصـدر ، شـجاعاً ذا قلب طيب لني اجلانب ، رفيقاً بإخوانه طالباً للعلم ، : كان رمحه الله -:وأضاف األخ أبو بكر السوري  قائًال  

  .." حمبوباً من ِقبل اجلميع وخاصة من األنصار .. وذا ذكاء حاد 

فقد أخذ عىل عاتقه إعداد إخوانه وتدريبهم عىل فنـون القتـال ، ويرسـ .. وهناك يف العامل اجلديد الذي جلأ إليه بدأ الليث اهلزبر مشواره 

  .. ديه الكرميتني الله ، وكان له ما أراد ، وخترجت ِعدة دفعات عىل ي
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ترصـمت ... ومل يقترص دوره املبارك عىل التدريب وحسب ، بل قاد كتائب املوحدين وغزا هبم جحافـل املرتـدين وأسـيادهم الصـليبيني 

بـاً األيام مرسعة وانتدب أبو الوليد لقيادة إحدى املجموعات التالية والسفر هبا ليحّط رحاله بني يدي الشيخ أيب الليث الذي عينه نائ

  ... له 

  قد عسكرت معك األُسود عساكرا    وتكتبت معك الرجال كتائبا

، حانت ساعة االنطالق وانطلق عشـاق الشـهادة ...ومل ميض كثري وقت عىل وصوله حتى بدأ اإلعداد لغزوة شنكاي املشهورة ، وأخرياً 

  .. حتت جنح الظالم يشقون طريقهم بذكر الله 

الله ، وقبل بزوغ فجر اليوم التايل علت صيحات اللـه أكـرب ، واقـتحم عشـاق الشـهادة ميـادين  وهناك حول تباب شنكاي كمن جند

وهنـاك متـت ... احلتوف وما أن تصافح الرصاص حتى أقبلت تلك الرصاصة التي محلت بني ثناياها روح عاشقها أيب الوليد املوريتـاين 

  ... اه وُحّق لنا أن نردد يف وداع القائد املقدام ونعى املجد أخ.. البيعة مع الله وربح البيع إن شاء الله 

  قد كنت سيفاً يف العزمية صارماً   يا صارم احلدين ما لك مغمدا

  قد كنت بدراً يف النجابة ثاقباً       من غيب البدر املنري وأمخدا
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  وترجل فارس الهور

  أبوالوليد الباكستاين

مسامع األبوين خرب زفاف ابنهام الوحيد ، ولكن هذه املرة إىل احلوراء التي طاملا انتظـرت عروسـها  وبعد فراق وشوق وحنني ترامى إىل

ويبقـى السـؤال يلـوح سـناه يف ! ؟..فأّي شعور يا ترى صاحب قلب ذاك الكهل ورفيقته ، وقد أصبحا وحيدين بعد رحيل أيب الوليد .. 

  ... جدها يوماً عندما نلتقي بذاك الكهل ورفيقة دربه ينتظر اإلجابة التي رمبا ن.. األُفق مردداً صداه 

  .. ، وفوق سهوهلا حبا ومنا ، ويف مدارسها درس  1973أبوالوليد واسمه حممد انور ابن خويش حممد ولد يف الهور يف عام 

له للحاق مبعسكرات احلركـة وكبقية الكثري من الشباب العائد إىل ربه ، التحق شهيدنا بجامعة لشكر طيبة ، وهناك تم انتدابه وتشكي

، وبني أروقة مصانع الرجال أعّد واستعّد ، وما أن أكمل إعداده حتى أقفل عائـداً إىل مسـقط "أفغانستان " املتناثرة فوق روايس كونر 

  ..رأسه الهور 

املفعـم بحـب اجلهـاد فـرام  وبني أزقة الهور وشوارعها املزدمحة باملارة راح ، وغدا، وبعد طول فراق ملعسـكرات التـدريب حـّن القلـب

َبـاِط ... معسكرات التدريب ثانية ، ولكن هذه املرة يف معسكرات مظفر آباد الكشمريية  ٍة َوِمـن رِّ ـن ُقـوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ واْ لَُهم مَّ ﴿ َوأَِعدُّ

ْم َال َتْعلَ ٍء ِيف َسِبيِل اللِّه ُيَوفَّ ِإلَـْيُكْم َوأَنـُتْم َال اْخلَْيِل ُتْرِهُبونَ ِبِه َعْدوَّ اللِّه َوَعُدوَُّكْم َوآَخِريَن ِمن ُدوِهنِ ُموَهنُُم اللُّه َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنِفُقواْ ِمن َيشْ

  ) 60: األنفال (ُتْظلَُمونَ ﴾ 

ان وما أن أكمل إعداده حتى حاول أن يلتحق بآساد الرشى املرابطني هناك فوق روايس كشمري املغتصبة من ِقبل عبدة األبقـار واألوثـ

  ...إال أن صخرة األبوين العتيدة كّرست أحالمه ، وأمانيه وحالت دون وروده ذاك املورد الُزالل العذب ... 

  فقتيل يف الوغى عييش ألين   رأيت العيش يف إرب النفوس

لكتاب الله ، مطيعاً إلخوانه ، رجًال رشيفاً ، تالياً : "كان رمحه الله كام حدثين رفيق دربه األخ سعد الله الباكستاين  -:صفاته وأخالقه 

  .."كريم النفس هادئ الطباع ، شجاعاً مقداماً ال هياب الردى ، ثابت اجلنان 

وبني أروقة مـدارس لشـكر طيبـة .. ويف مسقط رأسه اقرتن بسيدة باكستانية شاركته املسرية الطويلة ، ومّن الله عليه بأربعة أبناء 

وعىل الرغم مـن طيـب .. ل، يعينه واألُرسة الكرمية عىل مواصلة مشوار احلياة بكرامة وعفة نفس انشأ دكاناً صغرياً طمعاً يف رزق حال

نفـر عاشـق اجلهـاد وحمـب االستشـهاد إىل ميـادين العـزة والفخـار ومقارعـة .. العيش وهبجة احلياة الدنيا متمثلة بأشـباله الصـغار 

يُن ِللِّه َفِإنِ انَتَهواْ َفَال ُعْدَوانَ ..  .األمريكان ملبياً داعي الرمحن بوجوب قتال عبدة الصلبان  ﴿ َوَقاتِلُوُهْم َحتَّى َال َتُكونَ ِفْتَنٌة َوَيُكونَ الدِّ

وهناك بني يدّي الشيخ أيب عبد الرمحن الكندي حّط رحالـه ، وراح مبعيتـه يـرتبص قوافـل الصـليب  193: البقرة (ِإالَّ َعَىل الظَّاِلِمنَي ﴾ 

  .. بال رقيب وال حسيب التي جتوب طرق برمل 

  تعدو الذئاب عىل من ال كالب له    وتتقي صولة املستأسد الضاري
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ولكم أصىل الصليب بزخات صواريخ  غضبه ولكم تربص بقوافلهم كامناً .. وهناك بني الراسيات شارك محاة الثغور جهادهم ورباطهم 

  ..يف طرقاهتم 

  رضب كل بنانوتذيق ُعّباد الصليب وباهلم      رضب الرقاب و

.. فبعد أن انتهى اإلعداد لكمني اخللود الرسمدي .. وبعد طول قتال أذن أرحم الرامحني هلذا الفارس املغوار بالراحة األبدية إن شاء الله 

ول إن أ" وكـان سـبق للشـيخ الكنـدي أن قـال .."   يـا رب أُريـد احلـور العـني " وقبل التحرك بيوم واحد وقف أبوالوليد ، وراح يردد 

وعـىل ... وذلك ملا عاينه من صفات وإمارات تدل عىل أنه ليس من أصحاب الدنيا إنـه مـودع .."  الراحلني إىل الله سيكون أبا الوليد 

  .. بركة الله توجه الركب املبارك حتفه عناية الرمحن وتظلله مالك السامء 

خضم ذاك االنتظار أقبلت جحافل اجلاهلية وأزالمها ، وما أن وطـأت  ويف.. حّط الركب يف املواقع املختارة ، وراح ينتظر قافلة الصليب 

، وحتولت تلك البقعة إىل ميدان حيفـه املـوت مـن ..أقدامها تلك البقعة حتى صّب أبناء التوحيد جام غضبهم عىل تلك العلوج السائبة 

القنبلة الصليبية التـي انفجـرت بـني يديـه فمزقـت  كل مكان ، واشتّد أوار املعمعة ، وفيام عاشق املوت يبدل خمزن رشاشه أقبلت تلك

وفاضـت الـروح إىل بارئهـا ، ونـال .. فخذه ، وأصابت يده ، واستلقى عىل ظهره ، وراح لسانه يلهج بذكر الله ، والبسمة ال تفارق ثغره 

  ..وسام الشهادة الرباين،  وبذلك حتقق ما قاله الشيخ الكندي، ومىض ابو الوليد ولسان حاله يردد 

  نقيض عىل حد األسنة        ال النامرق والوسائد

  لسنا كمن ُيرغي عىل    األعواد باخلطب الرواعد
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  الشهيد القائد

  أبو اهليثم التعزي اليمين

معقـل إىل من هناك من بالد اإلميان واحلكمة أقبل ، ساقته اخلطا لينال شهادته فوق ذرى وزيرستان، بعد رحلة عناء شاقة متنقًال مـن 

  ... لتنتهي رحلته املباركة بشهادة يف سبيل الله بعد أن بلغ رسالته يف هذه احلياة .. آخر 

أبواهليثم من عائلة العامري ولد يف تعز ، وفوق ثراها تفتقت أكامم صبحه ، ويف مدارسها تلقى تعليمه األول ، وعىل الرغم من املسـتقبل 

رغم ذاك املستقبل الواعد الذي حيلم به الكثري مـن شـباب هـذه األُمـة،  الزاهر الذي ينتظره لو أكمل دراسته ،

نفر عاشق شهادة اآلخرة إىل ميادين اهلجرة ومرابـع اجلهـاد،  خملفـاً الـدنيا وزخرفهـا .. املفتون بالشهادات العليا 

ْبَنـآُؤُكْم َوِإْخـَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكـْم وزينتها ، فاراً إىل الله ملبيـاً داعيـه مسـتجيباً ألمـره ﴿ ُقـْل ِإن َكـانَ آَبـاُؤُكْم َوأَ 

َشْونَ َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَهنَا أََحبَّ ِإلَْيُكم مِّ  اَرٌة َختْ ْفُتُموَها َوِجتَ َن اللِّه َوَرُسـوِلِه َوِجَهـاٍد َوَعِشَريُتُكْم َوأَْمَواٌل اْقَرتَ

بَُّصواْ َحتَّى َيأيِْتَ اللُّه بِ    ) 24: التوبة (أَْمرِِه َواللُّه َال َهيِْدي الَْقْوَم الَْفاِسِقنَي ﴾ ِيف َسِبيِلِه َفَرتَ

ورسعـان مـا حـّط بجنـاحّي .. وشّد رحاله قاصداً ميادين الرجال  1999حزم أبواهليثم حوائجه وكان ذاك يف عام 

ك األحـالم التـي طاملـا راودتـه يف وما أن أكمل إعداده حتى داعبـت خميلتـه تلـ..الشوق يف معسكر الفاروق الذي أعّد فيه واستعّد 

مسقط الرأس مقارعة أعداء امللة والدين بالبيض والسنان ، ورسعان ما حتققت رغبته هناك حـول ثغـور كابـل ، وبـني غبـار اخلنـادق 

  ....ودخان القذائف كان اللقاء األول هبذا املهاجر الغريب 

  كالسيف ذو لني ملن مسه    صفحاً ويف شفرته الذبح

ذا أدب رفيع وحياء جّم ، وبسالة وشجاعة وإقدام، سليم الصـدر خادمـاً إلخوانـه ، دائـم البسـمة : " كان رمحه الله  -:أخالقه صفاته و 

  ..." بشوشاً سمحاً ، ذا مهة عالية وعزمية ال تعرف الكلل ، ِنعم األمري ونِعم اخلادم إلخوانه

قل الردة وجماميع النفاق، املتمثلة بالتحالف الشاميل الذي قاده آنذاك امحد وهناك يف خطوط القتال شارك أُسود الوغى محالهتم عىل معا

  .."إيب سهل التونيس وأيب عبيدة التونيس ، تقبلهم الله يف الشهداء الصاحلني " شاه مسعود اهلالك عىل يدي اثنني من ليوث التوحيد 

  هم املرضيون الذين سيوفهم    صواعق بأس تنتحي كل كافر

  ...لغدوات أبىل عاشق الردى خري البالء وذاق أهل الردة زفرات غضب املجاهدين ويف تلك ا 

توالت األيام مرسعة ، واألسد التعزي عىل حاله مرابطاً وجماهداً يف اخلطوط األمامية، وبعد طول رباط شاء اللـه لـه أن يقصـد قنـدهار 

  ... أن أتقن ذاك الفن العسكري القاتل ومعسكرها ليتخصص بتصنيع املتفجرات ، ويدرب الليوث املهاجرة بعد 

وفيام ابن اليمن صائًال جائًال بني أروقة معسكره املتواضع، كان صّناع املجد عىل موعد مع قصم ظهر الصليب هناك يف منهاتن، ويرس 

  ... الله وكانت الفاجعة التي حلّت بدار ورثة الروم 
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  م اهلادمزلزل جنود الروم وأهدم ملكهم    يف عزة العايل فنع

  دعوناكم واحلرب ترنو ملحٌة    إلينا بأحلاظ النسور القشاعم

  تراقب فينا غارة عربية        تطيل عليها الروم عض األباهم

، ومل ميض سوى عدة أسابيع عىل تلك املزلزلة ..وبعد أن ذاق الروم طعم الذلة واهلوان ، أقبلت جحافل مكرهم جتر أذيال غرورها الزائف 

وهنـا سـخر اهليـثم علمـه ، وراح ُيرشـك .. بدارهم ، حتى أنشبت احلرب أظفارها ، وانربى أبناء اإلسـالم للـذود عـن احلمـى التي حلت 

مثانٍ وعرشون يوماً مضت عىل الغزو الصليبي، وما أن أقبل اليـوم التـايل حتـى .. املطارات واألماكن احلساسة لتنفجر يف وجوه الغزاة 

بعد أن روت الدماء العربية واألفغانية ثرى قندهار احلبيب ومىض اهليثم ، ولسان حالـه .. سياط الغزاة  كانت قندهار تأنُّ حتت وطأت

  .. يردد 

  ما كنت آمل أن أبقى وقد ذهبوا    لكن أىب دون ما أختار أقدار

  إليك يا ربنا الشكوى فأنت ترى    ما حّل بالدين والباغون فجار

ومن هناك تابع رحلة الغربة إىل بريمل التي ُعني فيها أمرياً للمجموعات املتبقية، ومل ميض كثري وبني روايس شاهي كوت حّط رحاله ، 

وقت حتى نادى املنادي يا خيل الله اركبي، وهنا شّد رجل احلرب عن ساعدي اجلد وميم قاصداً روايس شاهي كوت بعـد أن تنـامى إىل 

  .....مسامعه زحف الصليب وأذنابه عليها 

يس الشاخمة دارت رحى احلرب الزبون ، واشتد أوارها، وذاق ورثة قيرصـ طعـم املـوت الـزؤام ، وتيقنـوا أن للحـرب رجـاًال وبني الروا

  ....حيامون دوهنا 

  وللحرب أقوام حيامون دوهنا    وكم قد ترى من ذي رواٍء وال يغىن

ل البشتونية بعد أن عمد ورثـة اهللـع واجلـنب واخلـوف وبعد حوايل عرشة أيام من الطحن والقتل انحاز ورثة الرسل إىل مضارب القبائ

  ....واخلور إىل طرياهنم وأحجموا عن نزال عشاق املوت 

بدأ ابن تعز مشواره اجلديد هبمة عالية فقد أخذ عىل عاتقه إعداد غرباء آخر الزمـان املتعطشـني إلرواء ظمـئهم مـن دمـاء األمريكـان 

  ... اق وأعواهنم من طوائف الردة واخليانة والنف

وبعد بضعة أشهر قضاها يف إعداد إخوانه انتدبه األمري ليكون أحد أُمراء جبهة جالل آباد ، وعـىل وجـه الرسـعة لبـى األمـر ، وانطلـق 

برفقة ليوثه ، ورسعان ما حّط رحاله يف املعقل املعد الستقباله مسبقاً ، وهناك راح يرتب صفوف الطالبـان املتنـاثرة ، ويعمـل عـىل بنـاء 

  ... اليا اجلهادية ، وإعداد العدة ملقارعة العلوج الصليبية وخدمهم من أبناء الردة ، ويرس الله له عدة عمليات ناجحة موفقة اخل

انطلق أبو اهليثم مع أحد علامء البشتون بسـيارته وراح يشـق غبـار الطريـق "  -:حدثين األخ منصور احلريب عن إحدى غدواته قائًال 

وقبل وصوله اهلدف املنشود فوجئ بنقطة تفتـيش تابعـة للمرتـدين ، وعـىل وجـه الرسـعة .. للوصول إىل مبتغاه  الطويل مسابقاً الزمن

توقـف أبـو اهليـثم عـن .. وبعد أن نال الطاغوت من ذاك العامل املوحـد .. أوقف السيارة ، وانطلق منها مرسعاً وبحوزته مسدس فقط 
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فأردى أحد املرتدين رصيعاً واستوىل عىل سالحه ، ومـن ثـم تـابع مسـريه فلحقتـه سـيارة اجلري ، وبادر املرتدين بإطالق النار عليهم 

النفاق ، وتربص هلا ، وأمطرها بوابل سالحه فقتل راكبيها ، واستوىل عليها وانطلق هبا، وقبل الوصول إىل املركز ، وبسبب وجـود نقطـة 

  " ..تفتيش ترك السيارة ، وأقفل إىل املركز عائداً عىل قدميه 

  وعدت خمضبًا بدم األعادي    وكرُب الركض قد خضب اجلوادا

جهز أبواهليثم مبعية إخوانه ثالثة كتب مفخخة، األول "  -:ولقد حدثين األخ غزوان اجلنويب عن أشهر عملياته يف ربوع جالل آباد قائًال 

اب الثـاين تفجـر يف ثلـة مـن جنـود الـردة والكتـاب ، والكت..تم إرساله إىل مدير رشطة ننكرهار عجب نور وأهلكه الله هبذا الكتاب 

  .." الثالث انكشف أمره بقدر من الله 

ترصمت األيام برسعة ، وإذ برسالة قد وصلت من القيادة تستدعيه للعودة إىل الروايس الشوامخ ومـا لبـث أن لبـى النـداء وأقبـل، ومل 

للمرض أن حيول بني أخي اهلمة وخدمة ديـن اللـه ، فـام ان بـدأت  متض سوى بضعة أيام حتى عضه ناب املرض وألزمه الفراش ، وأىّن 

  ..عالمات الشفاء تظهر حتى حزم حقائبه ، وميم قاصداً القمم املحيطة بكرن 

وهناك تابع مشوار البذل والعطاء الذي ُعرف به ، وما هي سوى بضعة أسابيع حتى شّد الرحال وقصد وزيرستان ليلقى منيتـه التـي 

ففيام كان حيادث إخوانه هباتف الستاليت كانت أقامر التجسـس األمـرييك حتيصـ عليـه كلامتـه ...ه يف مواطن النزال طاملا حامت عن

التي أطال يف االسرتسال هبا مما أعطى الصليب الوقت الكايف ألن حيدد مكانه ، وميطره بصاروخ مكر من طائراته التي تسـتبيح سـامء 

اصطدام ذاك الصاروخ باألرض سكتت أنفاس القائد اليمين ، ومىض اهليثم بعد أن نعتـه ألسـنة  أبناء التوحيد ُصبح مساء ، وعىل وقع

  " ال إله إال الله حممد رسول الله " املوحدين إىل ربه فرحان مستبرشا وهو يردد 

  

  ....رثاء األخ أيب حفص احلريب النجدي يف أخيه أيب اهليثم التعزي اليمين 

  

  شهم من االزد نعم النسايب              مرحوم ياليٍث طابت مباديه

  بالفعل فعله يوم النشايب                            مقدام تشهدله ميانيه

  ال فر منه وال عن ذبحته هو بتايب    مثل االسد لَلْتقى يف معاديه

  يشهدله االفغان جباله وراضيه   يشهدون له اخوانه والصحايب

  إنه قدم لرب فيها قرايب                      تشهدله جالل آباد ومبانيه

  وبارضها جاب للكفر نكايب         هذه ثالث سنني واحلرب تدعيه

  كم يف ثراها لالسالم درب كتايب             وتشهدله قندهار ولياليه 

  باخلط كم شافوا منه عجايب              وممايش وتشهدله كابل واخلط
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  من التقى به قلبه من اخلوف ذايب          مقدام ما هاب منُه يالقيه

  مني اعتزى به ال والله ما هو بخايب              هيثم راعي الشجاعة

  لو يقيض احلرب ماين حلقه بصايب       لواكتب الشعرماين والله موف
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  الشهيد املعلم

  أبو يارس النشمي احلريب

اخمات يبنون رؤاهم وأحالمهم اخلاصة هبم، يوماً تؤوهيم األشجار بني أغصاهنا أوسدهتم احلجارة واجلعب تراهم هناك بني  الراسيات الش

وفرشهم أوراق الشجر، ويوماً تؤوهيم األكواخ املهجورة وكهوف السباع املرتوكة ، ويوماً جتفـوهم اجلبـال ، وُيطـَردون فيهيمـون عـىل 

  ...رى إىل أعينهم طريقاً، متلفحني سالحهم يبكيهم الليل راثيا وجوههم يبحثون عن مأوى ، ويوماً ال جيد الك

تلك القبيلة العتيـدة .. أبو يارس النشمي واسمه فهد بن صالح احلريب من حرب أشهر القبائل العربية املعروفة بشدهتا وشكيمة رجاهلا 

سطر ألُمة التوحيد تاريخ ليث من ليوثها األشاوس وها نحن اليوم ن.. الضاربة األطناب ، التي أنجبت العرشات ممن يعشقون الشهادة 

  ... الذين هجروا أعطاف النعيم ، وأقبلوا يلتحفون أكسية املجد نرصة لدين الله ودفعاً للظاملني 

  لوالك مل أهجر لذيذ الكرى     ومل أهون هجر أوطاين

، فبعد ان عـاين "أفغانستان " ن املنطلق لعرين األُسود نشأ شهيدنا وترعرع يف مدينة الرياض ، وهناك يف مدارسها درس ، ومن هناك كا

ذلة املسلمني أبت نفسه األبية البقاء بني األهل والعشرية ناعًام متـنعًام، وإخوانـه يف مشـارق األرض ومغارهبـا يعـانون أشـد املعانـاة 

وأمـام هـذا الواقـع ... م وقضـاء شـهواهتم بتسلط جبابرة فراعنة ال ينكرون منكراً ، وال يأمرون مبعروف، مههم ومناهم كـرايس عروشـه

  ...املزري مل جيد ابن حرب سوى السيف إلزالة تلك اهلامات املتأهلة 

  وهل تغين الرسائل يف عدو       إذا مل يكن ظباً رقاقا

رجـت األُسـود وتطلع شهيدنا وجال ببرصه مينة ويرسة فلم يبرص سوى أفغانستان كموطن للقتل والقتـال والرشـيعة والقـرآن فمنهـا خت

وحزم أبو يارس حقائبه ، وميم قاصـداً تلـك األرض املعطـاء ، ويف قنـدهار .. التي دكت معامل الصلبان وزلزلت عروش املرتدين واملارقني 

ارمـوا بـين اسـامعيل فقـد  (الرشيعة واجلهاد حّط رحاله ، ورسعان ما التحق مبعسكرها الفاروق فأعّد فيه واستعّد ، ولسان حاله يـردد 

أمريكا " وما هي سوى بضعة أسابيع عىل إعداده حتى كان آساد التوحيد ميرغون كرامة مملكة الشيطان يف األرض  )كان أبوكم راميا 

  ... بالرتاب ، وغدت تلك املعامل اخلالدة التي طاملا تغنوا هبا ركاماً فوق ركام " 

  يف ضامن املرشيف به         وقعة للعرب يف العجم

  وم قاصمٌة       ظهر عز الروم والصنمفتكٌة يف الر 

وما أن حلّت بالروم تلك القاصمة الشديدة ، حتى أقبلوا برعاع جاهليتهم ، وأحاطوا بإمارة الرشيعة أفغانستان ومل ميـض سـوى بضـعة 

.. بدة التثليث ، وزحف ع ρأسابيع عىل ذاك اجلمع الغاشم حتى سكتت األلسن وخطبت األسنة والرماح ، وتقابل الزحفان زحف حممد 

وانربى شهيدنا مع بقية الليوث يذودون مبهجهم عن محى الله أكرب، وبعد أن لعبت اخليانة يف جسد الطالبان ، وأنشبت املؤامرة أنيـاب 

  .. حقدها وسقطت كابل بأيدي ورثة الروم، وعال الصليب أعىل منابرها 
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قية إىل أعايل اجلبال ، ليواصل منها األشـاوس رحلـة الغربـة، ويسـتقر هبـم ومل جيد شهيدنا واحلالة تلك سوى االنحياز مع البقية املتب

  ...املقام بني مضارب القبائل البشتونية 

.. ويف تلك املرابع املعطاءة بدأ ابن حرب مشواره ، وقد أخذ عىل عاتقه إعداد جيل من املوحدين القادرين عـىل نـزال علـوج الصـليب  

  ... عىل يديه  ملسو هيلع هللا ىلصحممد ورسعان ما خترج الكثري من ورثة 

  عىل قدر أهل العزم تأيت العزائم     وتأيت عىل قدر الكرام املكارم

قامئاً لليل سليم الصـدر ، خادمـاً .. ذا مرحٍ  والبسمة ال تفارق ثغره : " كان رمحه الله كام حدثين األخ منصور احلريب  -:صفاته وأخالقه 

حمبـاً خلدمـة : وتابع األخ غزوان اجلنويب واصفاً هذا املعلم املاجـد بقولـه كـان رمحـه اللـه... إلخوانه طاهياً هلم الطعام يف أغلب األحيان 

إخوانه متفانياً يف خدمتهم حتى إنه يف بعض األحيان يطبخ هلم الطعام، وال يأكل منه إال القليل القليل، ولكنه يفرح كـل الفـرح حيـنام 

  .." يرى إخوانه وقد أعجبهم ما طهى هلم 

أعّد الكثري من شباب التوحيد تم انتدابه للرحيل مع تلك الكوكبة التي أُنيط هبا إحياء روح اجلهـاد وبنـاء اخلاليـا اجلهاديـة  وبعد أن

ورسعان ما لبى عاشق الشهادة ومىضـ مـع تلـك الثلـة ... والقيام ومقارعة علوج الصليب وأذناهبم من أهل الردة هناك يف جالل آباد 

  ... د املختارة وقصد جالل أبا

  ... وهناك بدأ الفرسان صوالهتم وجوالهتم ، وشاركهم النشمي جهادهم املبارك ورباطهم املحمود 

وبعد طول هجرة وجهاد أحس شهيدنا أن قطار الزمان وعجلة العمر متيض به ، وال بد له أن حيصن نفسه ، وال منـاص مـن ان ميـد هـذه 

وهنا يرس الله له وعقـد قرانـه عـىل سـيدة بشـتونية ، ... واصلة الطريق الطويل الدامي األُمة بأشبال الوغى الذين ستسلم هلم الراية مل

  ... ولكن مل ُيزّف إليها فقد كانت حورية السامء منتظرة هناك يف أعايل اجلنان لتزف إليه 

لعلـك "  -:وان اجلنويب قـائًال وهناك وقبل موعد الرحيل إىل اآلخرة بأيام وحتت ظل منزل من منازل األنصار خاطبه رفيق دربه األخ غز 

والعجيـب  " شـكيل سـأقتل "وهنا جاء اجلواب الغري متوقع والذي استغرب منه غـزوان كـل االسـتغراب " تدير العمل وينفع الله بك 

لعله قاهلا  لعله رأى رؤيا أو لعله شعر بإحساس معني أو" والكالم لغزوان أنه قاهلا بكل جدية وبلسان حال املتيقن وهنا قلت يف نفيس  

  " .. قدراً 

ومل ميض سوى بضعة أيام عىل تلك املحادثة حتى كانت جحافل اجلاهلية ، وحتت جنح الظالم قد أطبقت عىل ذاك املنـزل الـذي يتخـذه 

وما هي سوى دقائق عىل وصول تلك اجلحافل الشيطانية حتى استل عشـاق الشـهادة ... النشمي ورفاقه مركزاً النطالقاهتم امليمونة 

  ... أبناء التوحيد صوارمهم آخذين العهد عىل انفسهم الرحيل إىل الله وصوارمهم مرشعة من أغامدها 

  كأهنم ولدوا يف احلرب وارتضعوا     بسائل من نجيع الطعن موار
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أخاها النشـمي  وبعد طول نزال وِجالد نعت الشجاعة.. وهناك اشتبكت الصوارم  ، وتقابلت الرماح ، وثبت املوحدون يف وجه العاصفة 

رثـاء األخ أيب حفـص احلـريب ...، وترجل الفارس عن فرسه ، وُحّق ألبناء قبائل حرب أن يذرفوا دموع الفراق عىل سيدهم املاجـد القـرم 

  قالوا ارواحهم قلت باجلنة سارحات            صادرات من العرش وميه وريدا    .....النجدي يف أخيه أبو يارس النشمي احلريب 

  وا واثبت قلت نقلوه الثقات        من صحيٍح يف صحيٍح الن جانا جديداقتال

  قالوا ومني رواه قلت البخاري واهل املسندات  الرجال إيل قوهلم قولن سديدا

  قالوا احتبه قلت وين القلوب املبغضات            والله أحبه حب البدو للرثيدا

  به عزة توقد بصدره وقيدا   قالوا وقلت فهد راعي الشهامات                

  قالوا وقلت ما يرتىض ذل ومهونات            إما يعيش حٌر وال رصيٍع فقيدا

  قالوا جبل قلت مني هيز اجلبال الراسيات    مثل اجلبل ما هيزه صوت ورعيدا

  قالوا شجاع قلت تشهد له الساحات     تشهدله قندهار إيل خال هبا يوم عيدا

  يوم املعمعات              يوم خال الكافر بارضها رشيدا قالوا وأي عيٍد قلت

  قالوا فهد قلت نعم املسميات                    فهٍد عىل اسمه وشيخ وعميدا

  قالوا مرحوم قلت يرمحه رب املكرمات          جعل ريب يرمحه رمحة أُم بوليدا

  ول رٍب جميداقالوا حي قلت مذكور بالبينات             بسورة آل عمران ق

  قالوا واش تقول الهله والقرابات             قلت قولوا غردوا ياهل الشهيدا
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  عدو إيطاليا

  الشيخ أبو حييى اهلاون املرصي

يف  رمحك الله يا أبا حييى ، فها أنت قد فارقتنا ، وعلوت إىل العلياء ، وما زالت كلامت الشـيخ املجاهـد عبـد اللـه عـزام يـرتدد صـداها

ورحلـت يـا عـزام ، وتبعـك أبـو حييـى " إن شاء الله عندما نفتح روما تكون أنت الـوايل عليهـا : " اآلذان ، يوم أن كان يداعبك قائًال 

ولكن كلنا يقني أن موعدها قد أزف ، فها هي مجوع الفاحتني قد بـدأت .. واألمنية ما زالت يف مهدها مل تتحقق بعد يف عامل املحسوسات 

  .. وها هم أبناؤك يا عزام يؤرقون أجفان سدنة اجلاهلية ، ويقضون مضاجع رهبان الصليب وأحبار هيود . .بالزحف 

ومـا أن اشـتد .. أبو حييى اهلاون واسمه زكريا ، ولد يف القاهرة ، وبني أزقتها املزدمحة صبا وحبا ، ويف مدارسها تعلـم الكتابـة والقـراءة 

هين ، ورسعان ما ختصـص مبهنـة النجـارة  وفـيام ريـاح عمـل عوده ويبس ، حتى قصد ورش العمل امل

عىل موعد مع اهلداية الربانيـة  –ومل يكن يتجاوز الثامنة عرش  -النجارة مييس به ويصبح كان شهيدنا 

ففي صباح يوم من أيامه املباركة  وعىل قدر من الله توقفت خطا أيب حييى أمام أحد ... والرشاد اإلهلي  

رغبًة يف رشاء اخلبز ، وأمام التنور أبرص النار وهي تأكل بعضها بعضاً لتنضج اخلبز ، ويف خمابز القاهرة 

؟ هـل يل ..ماذا لو استمرت حيايت عىل هـذا املنـوال ... " تلك اللحظات بدأت التساؤالت تغزو خميلته 

وما أن أهنى شهيدنا تساؤالته تلك ، حتى قرر ان خيلـع  "؟ ..؟ وملاذا ال أصيل وأعود إىل الله ..القدرة عىل الدخول يف النار والبقاء فيها 

  ...ثوب املعايص ، ويرتدي ثوب اإلنابة والعودة إىل الله 

  يا رب إن عظمت ذنويب كرثة       فقد علمت بأن عفوك أعظم

  أدعوك رب كام أمرت ترضعا   فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم

  عفوك ثم إين مسلممايل إليك وسيلة إال الرجا              ومجيل 

  ... وهكذا بدأ العائد إىل ربه مشواره اجلديد ، وراح يرتدد عىل بيوت الله ، بعد أن طلق املايض ، وختلص من أدرانه 

وبعد سنوات قضاها جماهداً لشيطانه ونفسه وهواه ، بدا أليب حييى أن هيجر مسقط رأسه قاهرة صـالح الـدين ، ويقصـد بـالد الطليـان 

العمل ، وبحثاً عن فرصة ملستقبل أفضل ، ومل يدر يف خلـده أن تلـك املرابـع التـي تتغشـاها اجلاهليـة مـن كـل مكـان ، طلباً للرزق و 

  " .أفغانستان " سيكون منها املنطلق إىل عامل األجماد ، وميادين األبطال 

يـومني ، حتـى سـاق اللـه إليـه ثلـة  حزم ابن القاهرة حوائجه ، وما هي سوى ساعات ، حتى وطأت قدماه مطار روما ، وما مها سـوى

  .. مباركة من أتباع احلق ، رسعان ما أخذوا بيده إىل معاقل اخلري مساجد الله ، التي داوم يف الرتدد عليها كلام فرغ من عمله 

الصـايف ، وعـن وهناك بني أروقة مساجد الرمحن ، حفظ الكثري من كتاب الله ، وغاص يف بحر السرية النبوية العطرة ينهل من معينها 

لقد ذهبت إىل بالد الكفر ، وكان كل يشء مهيأ يل ومتاحاً ، ولكن الله أنـار قلبـي حيـث كنـت يف شـوارع : " تلك الفرتة قال رمحه الله 
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ن فهذه احلريـة التـي ينـادو .. ايطاليا ، وما أستطيع النظر مينة وال يرسة من الفساد املسترشي هناك  فالناس كأهنم يف حديقة حيوانات 

  .." هبا 

، وبعد أربع سنوات قضاها شهيدنا يف ميادين اجلاهلية ، وقف أبو حييى مع نفسه وقفة صدق ، بعد أن مجع من املال ما مجع ، ..وهكذا 

كيف أرجع إىل مرص وأهنمك يف احليـاة ، وأتعـرض : " وقف مع نفسه وراح خياطبها متسائًال ... وبعد أن أِزَف موعد العودة إىل مرص 

ين الله طريق احلق ، ودرب اهلداية  للفنت وفيام كانت التساؤالت تغزو خميلتـه ، كانـت ! " ؟...التي فيها ، وأنشغل بالدنيا ، بعد أن برصَّ

  . صيحات احلق تنطلق من حنجرة الداعية الرباين الشيخ عبد الله عزام بوجوب نرصة اجلهاد واملجاهدين يف أفغانستان بالنفس واملال 

دعوات الربانية ، وبعد طول رصاع مع النفس الراغبة يف العودة إىل مرص الكنانـة ، عـزم شـهيدنا عـىل اهلجـرة إىل تلـك وأمام تلك ال

  .. املواطن التي حيبها الله ورسوله 

يب ، وبعد حزم عاشق اجلهاد حوائجه ، ومبا مجع من مال وادخره أعّد نفسه لرحلة اهلجرة ، وعىل بركة الله سارت سفينة خطا املهاجر الغر 

، ومـا لبـث أن غادرهـا قاصـداً معسـكر صـدى فأعـّد فيـه  1986طول سفر حّط املهاجر رحله يف ميادين بيشاور ، وكان ذاك يف سنة 

، وهناك بني تلك امليادين عال كعبه ، وبزغ نجمه ، ورسعان ما التحق بالطاقم التدريبي للمعسكر كمدرب لآلسـاد القادمـة ..واستعّد 

  ...ه إال الله للذود عن ال إل

  ويكون أول َمن يلبي إن دعا    داعي العىل يف الفتية األجماد

وهناك بني تلك املرابع التي تتغشاها مالئكة السامء ، صال شهيدنا وجال ، ولطاملا داعبه شيخه الراحل عبـد اللـه عـزام بقولـه عنـدما 

  " ...الله عندما نفتح روما تكون أنت الوايل عليها  إن شاء: "  ، ولطاملا مازحه قائًال " ..يا عدو ايطاليا " يناديه 

، ويف يـوم مـن ..توالت األيام األيام مرسعة ، وشهيدنا عىل حاله تلك مدرباً ألبناء التوحيد الغيارى عىل دينهم يف تلك امليادين الكرمية  

، حتـى يتسـىن لـه  -رحلة ذهاب وإيـاب   - مرص أيامه املشهودة ، أرسل له الشيخ عبد الله عزام رسالة وبداخلها قيمة تذكرة سفر إىل

أنا مـا " ، وما أن تسلم أبو حييى الرسالة واطلع عىل ما فيها ، حتى ردد قائًال ملن أىت هبا ..زيارة اهله ثم العودة ثانية إىل معاقل الرجال 

  .." أتيت هنا ألرجع إىل بالد الفنت 

  صعب يف نفسه صعباوال ينال املجد إال ابن مهة      أبت أن يكون ال

ففي صباح ذاك اليوم ، وفـيام كـان .. سارت عجالت قطار الزمان مرسعة ، لتحّط بابن القاهرة عىل أعتاب يوم اجلمعة احلزينة الدامية 

جـار أبو حييى منتظراً هناك يف مسجد سبع الليل قدوم داعية اخلري اإلمام الفقيه عبد الله عزام إللقاء خطبة اجلمعـة ، دّوى صـوت انف

  ... هائل مزق سيارة عبد الله عزام ، وأحال أجساد أبنائه إىل أشالء متبعرثة يف كل أرجاء املكان 

وبدأ أبناء التوحيد بالتسابق للوصول إىل مكان االنفجار ، وهناك ملح أبناء اهلجرة واجلهاد شيخهم يلفظ أنفاسـه األخـرية ، وأمـام تلـك 

خالص انتهى اجلهاد .. انتهى اجلهاد قتل الدكتور عبد الله عزام " رضبوا عىل أيدهيم مرددين الصدمة مل جيد الشباب املوحد سوى أن ي

وهنا ، ويف تلك اللحظات العصيبة ، وقف أبو حييى وكلـه ... وراحوا يسريون يف الشوارع البيشاورية كاأليتام الذين فقدوا آبائهم .." 
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إن اجلهاد مل ينته ولن ينتهي ، وليس اجلهاد متعلقاً بحياة شـخص ، حتـى : " كة قائًال إميان بقضاء الله وقدره وراح خياطب اجلموع املبار 

  .." استغفروا الله ، واجلهاد ماض إىل يوم القيامة : إذا ما قتل هذا الشخص انتهى اجلهاد ، ثم أردف قائًال 

  ثبت اجلنان تراع من َوْثَباتِه     يوم الوغى َوَثَباتِه أُسد الرشى

غم من انشغال شهيدنا بتدريب املهاجرين إىل الله ، إال أن ذلك مل حيل بينه وبني ممارسة فريضة القتل والقتال ونزال األبطـال وعىل الر 

فقد شارك عصب املوحدين قتاهلم هناك حول ثغور كابل ، وكان له دوٌر بارٌز يف فتح خوست بجانب .. يف ميادين احلتوف ، وساح املنايا 

األردين ، ولطاملا أمطر قالع الشيوعيني بقذائف غضبه ، وأرداهم رصعى يف جحورهم ، كام حدثين أمريه أبو احلـارث الشيخ أيب احلارث 

  ... األردين 

وبعد ما يزيد عن ثالثة عرش عاماً من القتل والقتال ، سقطت كابل بأيدي املجاهدين ، ولكـن فرحـة النرصـ مل تكتمـل ، فقـد أنشـبت 

  ... اب املتناحرة الطامعة يف عرش كابل احلرب أظفارها بني األحز 

عىل رأسهم القائدان األسريان ابن الشيخ  -وهنا انحاز ابن مرص ونأى بنفسه عن تلك املأساة ، واعتزل برفقة ثلة من غرباء آخر الزمان 

جنـد الـرمحن القـادمني مـن تلك املعامع الطاحنة ، واقترص دوره هناك يف معسكر خلدن عىل تـدريب   -الليبي وأبو زبيدة الفلسطيين 

  ...بقاع شتى 

وفيام كانت رياح التدريب متيس به وتصبح ، كان أبو حييى عىل موعد مع االقـرتان بسـيدة مهـاجرة مـن سـوريا الشـام ، رسعـان مـا 

  ...شاركته مشواره الدامي ، ومّن الله عليه منها بطفلة أدخلت الرسور إىل قلبه املفعم بجراحات املسلمني 

  :كان رمحه الله كام قال الشاعر العريب : خالقه صفاته وأ

  صايف الرسيرة مل يرغب أذى برش     مايض العزمية مثل السيف قد قطعا

كـان : وال يسعين يف هذا املقام إال أن أترك احلديث ألقرب الناس له زوجه التي شاركته الرساء والرضاء ، لتحدثنا عن هذا اجلبل األشم  

صبوراً ، يدفع السيئة باحلسنة ، ويعفو عن الناس ، وطوال مخسة وعرشـين سـنة أي منـذ أن غـادر مرصـ مل يعمـل رجًال : " رمحه الله 

ولتواضعه وقلة اختالطه بالناس ، كان القليل من الناس من يعرفه ، فكان إذا ذهب إىل مضافات بيشاور أو كابل ... مشكلة مع أحد 

به أحد االهتامم الالئق بسنه وهجرته وجهاده ، والكثريون كانوا يسألون عمن يكون هذا الوافـد مل يعرفه إال النادر من اإلخوة ، ومل هيتم 

  ..." أو الضيف اجلديد، وقد كان بحق ِنعم الزوج ، وكان يل األب واألخ والزوج 

نشغًال بأعباء اهلجـرة ، كـان ليـوث ويف صباح يوم الثالثاء املبارك ، وبعد عقود من الذلة واملهانة غلفت واقع املسلمني ، وفيام شهيدنا م

التي أذاقت األمة املحمدية الويالت تلو الـويالت " امريكا " التوحيد صّناع املجد عىل موعد مع حتطيم اسطورة الصنم الذي ال يقهر 

...  

واطحـه التـي ففي صباح ذاك اليوم املجيد ارتطمت ثالث طائرات يقودها عصبة من  ليـوث الـوغى بشـوامخ التثليـث النرصـاين ون 

  ...حتارب الله ورسوله ، وأحالت تلك املآثم قصصاً وحكايات ، يتسامر هبا عشاق املجد الشيطاين البغيض 
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  صواعق من سحب الدخان تدكها    وتنسفها نسف الزالزل للهضب

  غدت ترمتي فيها عشياً وبكرة      فال يابساً أبقت  ومل تبق من رطب

ني ، بدأت جحافل الشيطان تتوافد مبكرها وخبثها عىل بالد خراسان ، ورسعان ما أحاطت هبا لتبـدأ بعـد وعىل وقع ترانيم ذاك الفتح املب

  ...ذاك التوافد الغاشم ملحمة أفغانستان اخلالدة بني جند الرمحن وأعوان الشيطان 

رة من نسل يعرب وعدنان بالًء قلام جيود وهناك حول الثغور الكابولية تسابق عشاق الشهادة للذود عن محى التوحيد ، وأبىل أبناء اهلج 

  ...الزمان مبثله 

  قوٌم فروعهم زكت كأصوهلم     طابوا فروعاً يف العال وأصوال

وبعد كثري تضحيات ، وبعد أن لعبت املؤامرة دورها ، وحاكت اخليانة خيوط مكرها ، سقطت كابل بأيدي أحفاد ابـن العلقمـي وورثـة 

يدنا واحلالة تلك سوى الرحيل إىل حيث مضارب القبائل البشتونية ، ليسـتقر بـه املقـام بـني عواليهـا ومل جيد شه... مسيلمة الكذاب 

  ... الشاخمة 

أن ينشـئ  –بتوفيـق اللـه  –و تلك الشوامخ بدأ معلم الناس اخلري مشواره اجلديد، مدرباً إخوانه املهاجرين اجلدد إىل الله ، واسـتطاع 

  ... املدفعية ، وخاصة مدفع اهلاون الذي ُعرف به بني إخوانهجيًال جديداً متخصصاً يف علوم 

، وبعد طول مسرية قاربت عرشين سنة من البذل والعطاء والتضحيات ، أذن العيل القدير هلذا الفارس املرصـي أن يرتجـل ...وهكذا 

غازات التي تنتجها القذائف الصاروخية فبعد طول تدريب وكثري استنشاق لتلك ال... عن فرسه التي طاملا غرب قدميها يف سبيل الله 

حال خروجها ، شاء الله هلذا املهاجر أن ُيبتىل مبرض الرسطان يف أنفه ، وما ذاك إال لكـرثة استنشـاقه لتلـك الغـازات السـامة ، وعبثـاً 

ة هذا الطود الشامخ عىل حاول شهيدنا هناك يف مستشفيات باكستان أن يستأصل شأفة هذا املرض ، إال أن الله أىب إال أن تكون هناي

  ..يدي هذا املرض وعىل الفراش 

وبعدها فاضت الروح إىل بارئها ، ونعـى .. ترصمت األيام مرسعة ، واملرض يشتد ، وفقد أبو حييى سمعه ثم برصه ثم القدرة عىل النطق 

  ...اإلعداد أخاه واملدافع أستاذها ، وُحّق ألبناء القاهرة أن يرثوا سيدهم 

  وما ماتت حماسنهم    وعاش ناس وهم يف الناس أمواتكم مات قوم 
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  املغرب جتود بسيدها

  أبو حييى املغريب

أّي فخر يا ترى ذاك الذي أكرمك الله به ، وقد حباك من دون الكثري أن تتفيء ظالل تلك الثلة الربانيـة التـي سـطرت بـدمائها جمـد 

ومييض احلول ويتبعه آخر ويصطفيك العيل القـدير مـن ... يك عىل أطالل ذكراهم أمتها ورحلت بذاك الرشف العظيم، وبقيت وحدك تب

  ...بيننا لتلحق بتلك املآذن السامقة التي طاملا درجت معها 

أبوحييى واسمه زكريا الصّبار ، ولد يف الصويرة وبعليل نسـيمها رسَّ 

لَـُه ليتـابع  وابتهج ، ويف مدارسها نـال مـن العلـوم الدنيويـة مـا أهَّ

راســته يف األكادمييــة العســكرية ليتخــرج  منهــا برتبــة ضــابط يف د

وهنـاك بـني ... جيش الردة يذود عن محى اجلاهلية وعرشـها الـنجس 

أروقة األكادميية العسكرية ذاق ما ذاق من أنـواع الذلـة وكـؤوس 

املهانة واالستعباد فعافت نفسه األبية تلك العبودية القذرة، ومل يطق 

  ...لذلة وسنديان املهانة ، ورسعان ما ختلص من أوهاقها وأدراهنا وفّر بدينه وكرامته ورجولته البقاء بني مطارق ا

  ونفيس تعاف العار حتى كأنه    الرشك يوم الروع أومثله الكفر

غرب بـدا لـه أن وما أن ختلص من ذاك الدنس حتى التحق ثانية باملدارس املدنية،  فأكمل الثانوية العامة ، وكبقية الكثري من أبناء امل

  ... هيجر مسقط رأسه، وييمم وجهه شطر أملانيا إلكامل دراسته يف جامعات هامبورغ 

  ...بدأ املهاجر الغريب مشواره طالباً عىل مقاعد الدراسة ، وختصص يف علوم اهلندسة الكهربائية 

، ..ع املجد وُبناِة األجماد ومذيل هبل العرص أمريكا وفيام امواج هامبورج تتقاذفه مينة ويرسة، كانت خطاه تسوقه ليلتقي مبجموعة صّنا 

وما أن التقى بتلك املنارات حتى بدأ التحول التارخيي يف جمرى حياته ،  وغـدا مـع تلـك  -حممد عطا ، زياد اجلراح ، مروان الشحي  -

  ..الثلة املوحدة وراح وتوثقت عرى األخوة اإلميانية وازدادت أوارصها 

  ترصمت األيام مرسعة

، ففي ذاك الصيف بدا له ان يلتحق بأسود الرشى املرابطني حول ثغور خراسان ، فراراً بدينهم  2000لتحّط به عىل أعتاب صيف عام  

  ...من لظى اجلاهلية احلمراء وهليبها املستعر 

وق فأعّد واستعّد ، ومـا أن أتـم حزم شهيدنا حقائبه وميم وجهه شطر قندهار ، وألقى بعصا تسياره ، ورسعان ما التحق مبعسكرها الفار  

  .. ملسو هيلع هللا ىلصاستعداده حتى انتدبه إخوانه للعودة إىل أملانيا مكلفاً مبهمٍة ال يستطيع عليها سوى األفذاذ من أمة احلبيب املصطفى 

  يدعون قعقاعاً لكل كرهية    فيجيب قعقاع دعاء اهلاتف
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 أقبل الفارس املغوار وبصدره اخلرب اليقني باملوعـد الـذي قسـم وبعد عدة شهور قضاها يف تلك الربوع ، وقبل غزوة منهاتن بأسبوعني

  ...العامل فسطاطني، فسطاط إميان وفسطاط كفر 

 –أمريكـا  –وما هي سوى أيام عىل عودته امليمونة ، حتى انقض أسود الرشى عىل معاقل الصليب هناك يف معقل الشيطان يف األرض 

  ...اد الصليب هباًء منثوراً وذكريات وصوراً يتباىك عليها صّناعها وعشاقها وغدت تلك الرموز التي طاملا تغىن هبا عبّ 

  قصم اإلله ظهورهم بحسامه        وأذاقهم بالقهر موتاً أمحرا

  وإىل اجلحيم عجلت أرواحهم    فكأمنا كانوا به ومهاً جرى

ن اكتمـل مجعهـم الغاشـم حتـى بـدأت احلـرب تعـزف وما أ... وبعد ذاك الفتح املبني أقبل الروم بخيلهم وخيالئهم ورجلهم ورجسهم 

أحلاهنا ، وتدق طبوهلا وتصافح الرصاص، وانربى محاة التوحيد يذودون عن عرين اآلساد ، ومىض الكثري من أولئك األفذاذ بعد أن أّدوا 

  ...رسالتهم ورسموا طريقهم بدمائهم 

  ....سد الطالبان ، سقطت كابل وتبعتها قندهار املجد والفخار وبعد أن حاكت املؤامرة خيوطها ، وعمل معول اخليانة عمله يف ج

  باعوا العشرية بيع البخس وانقلبوا    بالذل ما  أخلفوا العز الذي فقدوا

ومل يكن أمام أيب حييى سوى االنحياز مع العصبة املتبقية واألىس يلفه، والغصص تنهش جسده عىل فراق دار القرآن ومقر التوحيد ،  

  ...ار خاوية عىل عروشها تبيك حال املهاجرين إليها وغدت قنده

سار الركب حتفه عناية الرمحن ، وحّط رحاله بني روايس شاهي كوت الشاخمة ، ومنها تابع شهيدنا مشواره ليجد نفسه بني أبناء القبائل 

  ..ويف تلك املرابع الطيبة كان اللقاء األول هبذا الغريب املهاجر ... البشتونية الربرة 

هادئ النفس صبوراً مصابراً مولعاً بخدمـة إخوانـه ، : " كان رمحه الله كام حدثين بذلك رفيق دربه األخ زهري املغريب -:صفاته وأخالقه 

  .."  يألف الناس ويألفونه ، صاحب يد وعطاء ، ذا تواضع جّم ، صواماً عامًال بصمت بعيداً عن األضواء وحب الظهور 

  .. ة، بدأ الليث املغريب مشواره امرياً إلداريات ما عرف الحقاً بقلعة بريمل وهناك بني الروايس الشاخم

ترصمت األيام مرسعة وآذنت شمس بريمل عىل األفول ، وانتقل الغرباء واستقر هبم املقام يف مناطق القبائل األبية، وهنـاك ويف إحـدى 

ورسعان ما ارتقى به املقام وعني أمـرياً عامـاً إلداريـات الغربـاء يف القالع العتيدة تسلم أبو حييى إمارة إحدى املجموعات القتالية ، 

  …مناطق القبائل 

  أعز بين الدنيا وليث إذا انربى      كأنك نصل والشدائد للنصل

  مقيم مع اهليجاء يف كل موطن    كأنك من كل الصوارم يف أهل

هبا مقارعة أهـل الـردة والنفـاق، هنـاك حـول مرابـع خوسـت ،  وبعد طول خدمة انتدب الليث اهلزبر ليكون مع تلك الثلة التي أنيط

ق ومضت القافلة عىل بركة الله لتحّط رحاهلا بني يدي الشيخ أيب الليث الليبي، لتبدأ الغزوات املباركة تتواىل ، وذاق أهل الـردة والنفـا 
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الـوغى عشـاق الشـهادة ذاك العطـاء املبـارك  وشارك أبو حييى أبناء… كأس العلقم ومرارة احلنظل يف دبكاي ومن ثم شنكاي األوىل 

  …وذاك املجد املؤثل 

وما أن أكمل أبنـاء التوحيـد إعـدادهم حتـى انطلـق ..تسارعت األحداث وتوالت األيام ، وبدأ التدريب لغزوة الرحيل شنكاي الثانية 

حّط اآلساد رحاهلم وأخذ كل موحـد موقعـه وبعد طول مسري … الركب حتفه عناية الرمحن ، وتزين أفقه أطياف الفتح وحالوة الشهادة 

  ..وراح ينتظر ساعة االنقضاض عىل مجوع الردة وجماميع اخليانة

ومع بزوغ فجر ذاك اليوم املشهود، اقتحم اآلساد ساح املنايا وتقدم أبو حييى ال يثنيه يشء، وال يقف يف وجهه حائل، وبني تلك التبـاب 

  . غربة هذا الدين بقي جسد املهاجر الغريب مسجى شاهداً عىل

  وما مات حتى مات مرضب سيفه       من الرضب واعتلت عليه القنا السمر

وصىل الله وسلم عىل نبي املرمحة وامللحمة ، الضحوك القّتال ، وعىل أهل بيته أمجعني ، وريض اللـه عـن صـحابته والتـابعني وأتبـاعهم 

  . بإحسان اىل يوم الدين 

  .ن ، وسالم عىل املرسلني ، واحلمد لله رب العاملني سبحان ربك رب العزة عام يصفو 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


