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  اجلهاد وأعالمهةبداي
 ةور يف املعتقالت الصربي يدوما

 ة وقصص الشهداء العرب يف البوسن
  والهرسكةذين قتلوا خارج أرض البوسنال من القصص لبعض الشهداء ئمع ذكر شي
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 سم الله الرحمن الرحيمب

 

 من أعظم وسائل الثبات على هذا الدين هي اقتفاء أثـر الرسـول الكـريم صـلى اللـه عليـه                إن
ن أكثـر مايشـدك يف      إوسلم وأصحابه من بعده وأهل العلم والتقى والورع من األئمه األعالم و           

لعظماء هو ذبهم عن دينهم ويسرتخصون الروح التي بني جنبيهم للـذود عـن هـذا                سري هؤالء ا  
 .  سريهم وبطوالتهم متأل اآلفاق ومدونة يف كتب التاريخأنالدين العظيم والشك 

ولكن هناك ممن حنسبهم وال نزكي علـى اللـه أحـدًا ممـن اقتفـى أثـرهم وصـالوا بـالبطوالت                      
 نكحـل  إن شـاء اللـه   ولعلنـا يف هـذه الورقـات املباركـة     واجلوالت ميينًا وشماًال ذكرهم حمـدود   

 خنلد ذكراهم ونسطر قصصهم يف كتب التاريخ من دمـائهم           أنعينكم بسري هؤالء األبطال لعلنا      أ
 .الزكية ونركز على قصص إخواننا الشهداء يف بالد البوسنة والهرسك

 .ولعلنا أن نسميها من قصص الشهداء العرب يف البوسنة



 

 

<
<
<

’ËÖ]Ø<Ùæù]<
<

Úà<ÝøÂ_<àè‚â^]<»<íß‰çfÖ]<
Ô‰†]æ<JJJE<MD<



 ٦     اهدين يف البوسنة والهرسك من أعالم املج–الفصل األول 

 ما تام بإحباط يتابع كان الذي ياإلسالم العامل من غفلة على والهرسك البوسنة يف احلرب بدأت
 عرضـاً و طـوالً  يةاإلسـالم  الـبالد  يذرعون البوسنة بالد أهل وكان ،يةفغاناأل القضية إليه آلت

 مواقـع  وتـدك  حتاصـر  يوغوسـالفية ال القـوات  وكانـت  سلمنيامل همإخوان على قضيتهم يعرضون
 األورثوذوكســي باملــذهب والصــرب الكــاثوليكي باملــذهب تــدين وهــي )ســلوفينيا (الســلوفيني
 أعلـن  وبعـدهم  بهـم،  أوروبـا  واعرتفـت  اسـتقاللهم  أعلنـوا  حتـى  السلوفينيني أوروبا وساندت
 والتـي  اجلبانـة  كرواتيـا  إلـى  بهـا  واجتهوا ةاجلرار مجيوشه الصرب فسحب االستقالل الكروات
 لسـان  علـى  استقاللها والهرسك البوسنة تأعلن حتى كاثوليكية وهي قوة بكل أوروبا ساندتها
 بهـا  أبقـوا و كرواتيـا  مسـاحة  ثلث احتلوا قد الصرب كان.بيقوفيتش عزت علي املناضل القائد
 والسـلوفيني  الكـروات  أن حيث سلحةاأل من اخلالية البوسنة بالد إلى واجتهوا اجليش من حامية
  .ودعم أسلحة ميلكون

 لـن  البوسـنة  بـالد  أن للعـامل  وقـالوا  عرضًاو طوًال البالد يف فسادًا تعيث صربيةال القوات بدأت
 خري والله الله وميكر وميكرون (الصرب بقبضة كلها وتكون ساعات خمس أو أربع سوى تصمد

 بريـدور  مـدن  وسـقطت  تقـاوم  ضـلت  يالتـ  سـراييفو  علـى  صـربية ال الكالب زحفت )املاكرين
 البوسـنة  أوصـال  وقطعـوا  حماصـرة  خرىاأل واملدن الصرب بقبضة كثرية ومدن وبالي وبانيالوكا

 البوسـنوي  للشـعب  يعلن والراديو بالتلفاز بيجوفيتش عزت علي والهرسك البوسنة رئيس وخرج
 عـن  يـدافعون  قريـة  أو منطقة أو شارع أهل وكل البوسنةب جيش ال نهأو العصابات حرب دايةب

  .صفوفهم املسلمون يستعيد حتى أنفسهم

 املـذابح  أخبـار  وانتشـرت  ... و ... و ... و اتغتصـاب واال زينـة احل والروايات املجازر فكانت
 أول هنـاك  احلـرب  بداية من شهرين بعد وصلت بنتانتها، اآلفاق وغطت عفنةال صربيةال واجلرائم

 املكـي  سـليمان  أبو املجاهد الشيخ معهم وكان أفغانستان من قادمني العرب املجاهدين من دفعة
 ثـم  املسـلمني،  همإخـوان  وسـاندوا  هنـاك  ورابطـوا  تشـن  منطقة يف البوسنة شمال صوب واجتهوا
 املـدني  العبـاس  وأبـو  املـدني  الـزبري  أبو منهم وكان سراييفو يف ورابطت أخرى جمموعة وصلت
  .الله رحمهم

 تشـن  يف موجـوداً  كان الذي احلائلي الزبري أبو ضمنهم نم وكان املجموعات تلك وصول وبعد
 يف اللـه  بعـد  الفضل له كان والذي العزيز عبد أبو باحاذق حممود الشيخ بقيادة جمموعة وصلت
  .املجاهدين لكتيبة نواه أول إنشاء



 ٧     اهدين يف البوسنة والهرسك من أعالم املج–الفصل األول 

 جمموعـة  فتكونـت  والهرسـك  البوسـنة  أرض إلى وغريهم العرب املجاهدين وصول توالى بعدها
  .املدرس املسلم القائد لواء حتت وكانت سراييفو على مطله جبال سلسلة يوه ايقمان

 مـن  قليًال أكثر أو العشرين من تتكون وكانت تشن جمموعة وهي وصلت جمموعة أول إلى نعود
 بطلقـة  أصيب والذي املكي سليمان أبو الشيخ الفاضل الشيخ فضيلة معهم وكان نصاراأل العرب

 يشـفيه،  أن العظيم العرش رب العظيم الله ألنس سفلي نصفي شلل له سببت مما ظهره أسفل يف
 وجـرح  الصـرب  وبـني  بيـنهم  املعارك واشتدت أشهر الثالثة قرابة تشن يف نصاراأل اإلخوة مكث
 اللـه  بتثبيـت  نطقـة امل املجاهـدون  اإلخوة ثبت أن وبعد أيضًا، عدد منهم وقتل اإلخوة من كثري

 الـزبري  أبـو  وبقـي  البوسنة وسط يف العزيز عبد بأبي التحقوا همفي صاباتاإل لكثرة ونظرًا سبحانه
 عن تشن مدينة انقطعت الكروات مع املعارك بدأت وملا تشن يف نصاراأل من خمسة ومعه احلائلي

 عنـدها  أخـرى  جهـه  مـن  والصـرب  جهه من الكروات حصارين، بني ووقعت البوسنة مدن باقي
 ورعايتـه  وبركتـه  اللـه  رحمـة  مـدى  تـبني  عجيبة قصة له ووقعت احلائلي الزبري أبو أخونا تزوج

  .باملجاهدين وتكفله

 حيث األهالي بني تنتشر املجاعه بدأت بها املحيطة والقرى تشن مدينة على احلصار اشتد عندما
 والكـروات،  الصـرب  مـن  ومنـاطقهم  هـاليهم أ عـن  والـدفاع  باحلرب الزراعه عن نمشغولو نهمأ

 أطنـان  اجلـو  مـن  تسقط حيث بالباراشوتات اجلو طريق عن غذيةاأل تنزل املتحدة األمم وبدأت
 ألـف  علـى  الواحد الصندوق وحيتوي االغالق حمكم حديدي بصندوق حماطة غذيةاأل من كاملة
 فـوق  مـن  غذيـة األ هـذه  وتسـقط  وغريهـا  قهوةال أكياس من وعدد دقيق كيلو وألف زيت علبة

 وكـان  للحيـاة  طلبـاً  لهـا  النـاس  تـدافع ي حتـى  رضاأل تالمـس  أن وما عليهم املسلمني مناطق
 مـن  قـدر  أكـرب  ليحـدثوا  نطقةامل على قصفهم يركزون ثم ومن سقوطها مناطق يرصدون الصرب

  .املسلمني صفوف يف صاباتاإل

 كـان  احلـائلي  الـزبري  أبـا  أن وحاصـلها  باملجاهـدين  اللـه  عناية على تدل غريبة واقعة حصلت
 كيف بعمق يفكر وكان البوسنوية زوجته أهل لبيت لثانيا الدور يف الصباح يف يوم ذات جالسًا
 طـائرة  أتـت  إذ كـذلك  هو وبينما واحلصار احلرب حالة يف وهو هاأهلو هأهل يطعم أن يستطيع
 هرع ،مباشرة املنزل جبانب وسقطت السماء من طناناأل حمولة وأنزلت منزله فوق املتحدة لألمم

 قهـوة وال وامللـح  والزيـت  الدقيق من هيستطيع ما خذوأ الصندوق وكسر حنوها مسرعًا الزبري أبو
  .الطعام من زوجته أهل بيت مطبخ مأل حتى واحلليب

  .الكريم الرزاق الله فسبحان عباده عن يتخلى وال الرزق يسوق الله أن كيف فانظر



 ٨     اهدين يف البوسنة والهرسك من أعالم املج–الفصل األول 

 كـان  حيـث  الوقـت  بـنفس  مصـريية و ضـارية  معـارك  هنـاك  كانـت  البوسنة من آخر مكان ويف
 مكسـباً  يكـون  مـنهم  سـيملكه  مـن  ألن سـراييفو  مدينة مطار حول يتقاتلون بوالصر املسلمون

 بسراييفو الصرب أحاط وقد الصرب من االجتاهات كل من حماصرين املسلمني ألن وذلك عظيمًا
 وأبـو  املدني الزبري أبو هناك املجاهدين ضمن من وكان املطار منطقة إال باملعصم السوار ةحاطإ

 ينزف مصاب وهو هإخوان سمعه الذي العباس وأبو الزبري أبو وقتل الله رحمهما املدني العباس
 روحـه  فاضـت  حتـى  يرددهـا  وأخذ ... عندك نفسي احتسب إني اللهم ... ويقول ربه يناجي
  .آمني هإخوانو الله تقبله

 األمـم  ونزلـت  االمكانيات قلة رغم املطار على سيطرته أحكام من البوسنوي اجليش متكن عندها
 !! البوسنويني من املطار على واستولت قوتها بكامل ةاملتحد

 سلسـلة  وهـي  ايقمـان  جبـال  سلسلة تسمى كلم ١٢ مساحتها جبال سلسلة توجد املطار وخلف
 ومل الصـرب  بأيدي القمم تلو القمم سقطت ،مباشرة واملطار سراييفو على تطل اسرتاتيجية جبال
 وبـاقي  وموسـتار  كـونيتس  مدينـة  إلى قهضي ممرات وخلفها !واحدة قمة سوى للمسلمني يتبقى
 املطـار  أرض إلـى  وبـومتري  كولونيـا  منطقة توجد سراييفو جهة القمة خلف ومن البوسنة أجزاء
  .حاصرةامل عاصمةبال يربطها دوبرينيا حي من منطقة املطار وخلف

 ١١ قرابة وكانوا الفلسطيني مصعب أبو قائدهم وكان الله أسود من أسد اجلبال تلك على وكان
 االمـم  قـوة  مـع  كـان  والذي املصري اجليش يف اجلنراالت أحد معهم وكان ،نصاراأل من شخص
 وضـع  ختيلـت  إذا نـك أ وهـي  عظيمـة  فكـرة  باله على خطرت املصري، أمين أبو ويدعى املتحدة
 جبانـب  ثغـرة  فـتح  من البد أو الله بعد املطار من إال خمرج ال نهأ أدركت سراييفو على احلصار
 مـن  سـراييفو  سـبحانه  اللـه  بعـد  تأنقذ التي والله هي فكرة باله على فخطرت مسلمنيلل املطار

 إلـى  نفق حتته من للحفر املطار بهما يضيق نقطتني أقرب عن البحث عن عبارة فكرةوال ،السقوط
 إلـى  الـدخول  املجاهـدين  وأحـد  هو استطاع وفعًال املسلمون عليها يسيطر التي خرىاأل اجلهة

 املدينـة  إلـى  ودخلـوا  اللـه  فنجاهم الصرب القناصة رصاص أزيز وعلى ليًال ةحاصرامل سراييفو
 مكتـب  صـوب  واجتهـوا  أشـباح  مدينـة  فكأنهـا  خـدمات  وال كهربـاء  بها ليس والتي حاصرةامل

 مكتـب  يف مكانـة  لـه  والـذي  عـزت  علـي  باكر الرئيس ابن وقابلوا بيقوفيتش عزت علي الرئيس
 بـالهم  علـى  خطـرت  قـد  هـم  وإذا فكرةال أخربوهو معه واتقابل مهندس، وهو البوسنوي الرئاسة
  .تنفيذها لصعوبة نظرًا باًال لها يلقوا مل ولكن



 ٩     اهدين يف البوسنة والهرسك من أعالم املج–الفصل األول 

 من يضيق املطار أن الله بفضل وجدوا املطار على الدقيق والرتصد الصعوبات تذليل بعد ولكن
 أتبــد املســلمون، عليهــا يســيطر التــي بــومتري قريــة املقابلــة اجلهــة ويف م٧٥٠ إلــى املنتصــف

 يقومـون  وعمـال  بوسـنويون  مهندسـون  خرىاأل اجلهة من هناك فكان احلفر لتنفيذ االستعدادات
 هـي  احلفـر  وطبيعـة  بـاحلفر  يقومون ومهندسون باكر الرئيس ابن أيضًا سراييفو جهة ومن باحلفر
 قليلـة  شـهور  عـدة  احلفـر  عمليـة  واستغرقت خرىاأل اجلهة إلى م٧٥٠و رضاأل سطح حتت مرتين
 ثغـرة  فتحـت  وفعـالً  عملهـم،  يف البوسـنويني  دقـة  من وهذا واحدة نقطة يف الفريقان التقى حتى
 ونقـل  اجلرحـى  إخـالء  عمليـة  وكانـت  سـم ١,٢٠سم وعشرين مرت كان )ارتفاعها (طولها ولكن

 وعربة حديدية قضبان صغرية حديد سكة نوايب أن املصري أمين أبو عليهم واقرتح متعبة ذخريةال
 وفعـالً  اجلرحـى و املؤونـة و ذخريةالـ  وبهـا  بـدفعها  يقومون حيث الفحم منجم عربات من صغرية
 النفـق  وكـان  عديـدة  أوقـات  ووفـرت  كـثرية  أمور عليهم واختصرت اجلبارة فكرةال تلكم طبقوا
 بسـلك  مـرت  كـذا  بعـد  وتوصـل  أماميـة  )شـمعات  (سيارة مصابيح :عن عبارة أنوار بعدة مضاء

  .بدائيةو سهلة بطريقة أضاء وقد النفق جتد وهكذا سيارة ببطارية آخره موصول كهربائي

 سـراييفو  مـن  خيـرج  أن بيقـوفيتش  عـزت  علي املحاصر وسنويالب الرئيس طلب الوقت هذا ويف
 ضـمان  لعدم وذلك اخلروج يستطيع ال ولكن الله بعد منهم والعون املدد ويطلب بالعامل ليتجول
 أول مـن  ودفعـوه  عليهـا  الرئيس عواووض العربة بفرش البوسنويون فقام الصرب قبل من سالمته
 اجلولـة  تلـك  فكانـت  البوسـنة  مـن  أخرجـوه  حتى خرىاأل اجلهة من أخرجوهو آخره إلى النفق

 الكـروات  مـع  احلـرب  يوقـف  أن بهـا  اللـه  بفضـل  اسـتطاع  والتـي  م١٩٩٣عام للرئيس عظيمةال
  .الدولية املساعدات كافة على واحلصول

 إثرهـا  علـى  قتـل  الصـرب  وبـني  بيـنهم  معـارك  دارت حيث ايقمان جبل يف أصحابنا إلى نعود
  .الشهداء عداد يف وتقبله الله رحمه املصري أمين أبو اجلنرال

 أمـدت  التـي  روسـيا  ضـمنهم  مـن  وكـان  الصـرب  تـدعم  األرثوذوكسية نصرانيةال الدول كانت
 عـن  والـدفاع  اإلسـالم  ضـد  للقتال متطوعون هناك وكان ذخريةال من قطار عربة ٤٠٠ـب الصرب

 وفـد  فقـد  الصرب، همإخوان جانب إلى بالقتال نصارى ارثوذوكس متطوعون قام وقد نصرانيةال
 العــراقيني املرتزقــه إلــى إضــافة وقــربص روســيا واملجــر بلغاريــا مــن متطوعــون الصــرب علــى

  .الشيوعيني

 معركـة  دخلـوا  مـرة  ذات نهـم أ ايقمـان  جبال يف املجاهدين على بها الله من التي القصص ومن
 يف ثابتـة  اللـه  سـدُ ُأ وبينمـا  للمجاهدين حليفًا النصر وكان املعركة واشتدت الصرب مع ةحامي
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 للبيكـا  سـالحني  وحيمل اللحية كث اجلثة ضخم أمةالق طويل رجل أشغلهمو أرقهم إذ مواقعها
 ويرمـي  الشـمال  بيـده  أخـرى و الـيمني  بيده بيكا )تقريبًا كلغ١٠ صندوقه مع البيكا سالح يزن(

 خلف منه استخفوا بأن كمني له وعملوا العرب املجاهدين بعض تقدم املجاهدين، جتاهبا بالنريان
 استبسـال  مـن  فعلـه  ملـا  تنكيل أشد به لينكلوا أسريًا يريدونه ألنهم يقرتب حتى وانتظروه شجرة
 اسـتخفوا  بـأن  كمـني  له وعملوا العرب املجاهدين بعض تقدم يتقدم هو وبينما املجاهدين ضد
 مـن  فعلـه  ملـا  تنكيل أشد به لينكلوا أسريًا يريدونه ألنهم يقرتب حتى وانتظروه شجرة خلف منه

 اجلارحـة  اللـه  أسـود  عليـه  فانقض بينهم توسط حتى يتقدم هو وبينما املجاهدين ضد استبسال
 مـن  بـل  ؟ صـربي  لـيس  هـو  فـإذا  سـفر  وجواز أوراق معه وجدوا فتشوه أن وبعد أسريًا فأردوه
  !!املجر

  !! النصارى يإخوان عن الدفاع قال قدومه سبب عن اهدوناملج سأله وحني

  .عديـدة  نصـرانية  دول مـن  واجلرحـى  األسـرى  من الكثري غريه وسقط قتله، شر املجاهدون فقتله
 تقـدم  أوروبـا  أحنـاء  جميـع  يف فـروع  لهـا  خفيـة  سـياحية  شـركة  الله لعنه الصربي اجليش أقام

 املحاصـرين  املسـلمني  قنص بعملية االشرتاك :حلةالر مزايا ومن والهرسك البوسنة إلى الرحالت
  ؟ الطبيعه على احلرب مبشاهدة واالستمتاع سراييفو يف

 العلي بالله إال قوة وال والحول وقتلهم املسلمني قنص يف وشاركوا كثرية جمموعات قدمت وفعًال
  .العظيم

 زينيتسـا  ومدينـة  - واورشسـت  مهـرج  وبهـا  ترافنيك (مناطق وهي البوسنة بالد وسط عن ماأو
 وأحلقهـم  العـرب  املجاهدين من جمموعة العزيز عبد أبو املجاهد هناك فأقام )قرى من ومايتبعها

 عبـد  أبـو  قرر )فيتز (كروشيتسا معركة وبعد الكروات ضد قتالهم جل وكان البوسنوي باجليش
 ويكـون  ويالبوسن اجليش حتت تكون نصارواأل العرب للمجاهدين مستقلة كتيبة يعلن أن العزيز

 من معه ومن العزيز عبد أبو مغزى هو وهذا كبرية بأعداد اجلنود تقبل حبيث املستقل كيانها لها
 العسـكري،  الربنـامج  مـع  مكثـف  دعوي برنامج لهم ويعدوا بالبوسنويني يقبلوا حبيث املجاهدين

 عـدة  خترجـت  أحـداً  الله على نزكي وال املجاهدين وبإخالص بعملها املجموعات بدأت وفعًال
 هـل أل صـلبة  وقاعدة أولى نواة كانت والتي الصالح السلف بفهم والسنة الكتاب على جمموعات

 مثـل  اللـه  بفضـل  العلم ينشرون واوأخذ البوسنوية واملدن القرى بني فانتشروا البوسنة يف الدين
 والصـيام  ةالطهـار  وأحكـام  الصـحيح  والوضـوء  الصـحيحة  وسـلم  عليـه  الله صلى النبي صالة

 )م١٩٩٣ (الفرتة تلك يف املجاهدين نصاراأل من كثري عدد قتل الدين، يف الضروريات من وغريها
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 أبـو  الفلسـطيني،  احلسن أبو الكويتي، علي أبو القطري، خالد أبو السويدي، مصعب أبو منهم
  ..عنده منزلتهم وأعلى الله تقبلهم كثري وغريهم ... املدني خبيب

 منطقـة  يف العـرب  املجاهـدين  بعض ومعهم البوسنويني من جمموعة هناك كانت الفرتة هذه خالل
 يف كانـت  والتي احلائلي الزبري ملجموعات نواة كانت والتي )الربتكا (عليها ويطلق جليزونوبولي

  ... وتوزال ترافنيك

 البوسـنة  يف احلـرب  انتهـت  حتـى  منطقتـه  يف كـل  الـزبري  وجمموعات املجاهدين كتيبة واستمرت
 إحـدى  إلـى  أو الكتيبة إلى هاأهل وانضم انتهت قد فإنها املجموعات قيبا عن ماأو والهرسك
  ... احلائلي الزبري جمموعات
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  ؟ البوسنة حرب جمرمي حماكمة حقيقة ماهي يقولونو يتساءلون املسلمني بعض

 الكـروات  همإخـوان  حماكمـة  مـن  األوروبـيني  النصـارى  مصلحة وما ؟ حقيقية كمةحما هي وهل
  ؟ والصرب

 املسـلمني  نـا إخوان حبـق  جماعيـة  جمازر ارتكبوا شك أدنى وبال الصرب نإ بالله مستعينًا فأقول
 فيهـا  يـزج  كـبرية  قريـة  كـل  يف بل منطقة كل يف االعتقال معسكرات الصرب فأنشأ البوسنويني،

 املسـلمة  وتؤخـذ  االعتقـال  سـجن  بوابة عند بينهم فيفرق وعوائلهم السالح من عزلال املسلمون
 على املعسكر فكرة وتقوم الله، لعنة عليهم للصرب خدم ورجالهم الصرب اجلنود عند سبية احلرة
 راكانأ الهالك املجرم قوات من يكونون وغالبًا امليدانيني الصرب قادة من رجل قامتهإ يتولى أن

 مهمتهـا  الصـربي  اجليش يف نظامية غري ميليشيا وهي النمور ملجموعة القذر القائد كذل الصربي
 املسـلمون  األسـرى  حيشـر  ،الرهيبة االعتقال معسكرات وتولى قتله شر وقتلهم باملسلمني التنكيل

 بقتلـه  يقومـوا  بـل  اليعالج منهم ميرض ومن البهائم لسكن تصلح ال رثه وغرف صغرية مناطق يف
 وإذا األلفـني  أو األلف قرابة الواحد املعسكر يف وعندهم مسلم دم فالدم غرو وال نياملسلم أمام
 ،بـالقوة  الـدم  مـنهم  ويأخـذوا  األسـرى  للمسلمني يأتوا فإنهم املعارك يف الصرب الكالب جرح
 ميوت، حتى ينزف يرتك ثم حي وهو املسلم من بأخذها فيقوموا للكبد أو للكلية احتاجوا وإذا
 االعتقـال  معسـكرات  إلى يرسلون فإنهم حية جتارب إجراء إلى الطب كلية البط احتاج وإذا

 كانت والتي البشر قبل احلجر أبكت التي املسلمة قصة وما املسلمني من بتزويدهم الصرب ويقوم
 وضـع  ثـم  وذبـح  اجلنني وأخرج بطنها وبقر االعتقال معسكر من فأخذت الثامن الشهر يف حامل
 إمهانـاً  وهـذا  ال أم قـط  سـتنجب  هل لريوا جنينها مكان قط جنني رادبلغ يف الطب كلية طالب
  .العظيم العلي بالله إال قوة وال والحول للمسلمني وإذالًال

 يقومـوا  ثم ومن اجلبهات إلى املسلمني يأخذوا الصرب فإن االعتقال معسكرات برنامج عن ماأو
 الفجر من الشاقة األعمال وجميع الطرق وترميم واحلطب األشجار وتقطيع للصرب اخلنادق حبفر

 فيهـا  يقتـل  والتـي  قتل حفلة تنتظرهم حيث املعسكر جحيم إلى بهم يرجعوا ثم الغروب وحتى
 اجلنـود  األجنـاس  مالبـس  بغسـل  نفـيقم  املسلمات عن ماأو ،أكثر أو رجلني أو رجل ليلة كل

 اجلبهـة  مـن  ربالصـ  اجلنـود  ورجع الليل أتى وإذا جرحاهم وتطبيب لهم الطعام وطهي الصرب
 ألـف  خمسـن  من أكثر اتغتصاباال من حبلت حتى املسلمات اغتصابب الصرب الكالب فيقوم
 يف للمسـلمني  التـابع  احلرب جرائم مركز يف بالشهود موثقة احلقائق هذه كل للمعلوميةو (مسلمة

  .األطفال منها يشيب التي باألهوال وحافلة كثرية والقصص )سراييفو
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 البوسـنة  بدر عملية قبل املجاهدين إلى املسلمات إحدى أرسلتها رسالة نم مقتطفات هنا نورد
 :وفيها

 قلبـي  يعتصـر  ملأو عيـوني  دمعـات  مبداد الرسالة هذه لكم أكتب املجاهدين، يإخوان إلى ...(
 عنـد  األسر أمل من الله جناني أن بعد الرسالة هذه لكم أكتب ... خميلتي التفارق شنيعة وذكرى
 اجلـالد  نـري  حتـت  يـرزحن  املسـلمات  مـن  واآلالف الرسالة هذه لكم أكتب ... الصرب أعدائه
 مـع  أسـرت  ... سأبدأ ولكني ... اإلسالم حماة يا احلديث ابدأ أين من أعلم ال ... الصربي

 األطفـال  ويضـربون  الرجال يقتلون فكانوا مكان كل من الصرب دخلها حني قريتنا من أسر من
 يقومـوا  الصـرب  اجلنـود  كان علينا مرت التي الليالي أعظم من ليلة كانت ... النساء ويسبون
 حتـى  أفعـالهم  قـبح  القبيحه نياتهم على تدل التي القذرة واأللفاظ واحلقد الضرب أنواع بأبشع
 النسـاء  املسـلمات  وحنـن  ويتوعـد  يهـدد  وكـل  الصرب باجلنود ممتلئ رهيب مكان إلى وصلنا

 كـبرياً  معسـكراً  كـان  والـذي  املعسـكر  هـذا  اخلد وأدخلونا احلافالت بنا غصت قد الصغريات
 يقوموا حيث الفجر طلوع مع فيبدأ الربنامج عن ماأو تسل فال املعاملة عن وأما ... لالعتقال
 للصـرب  اخلنـادق  حبفـر  نقـوم  حيث اجلبهة إلى الشاحنات على نصفنا وحمل النوم من بإيقاظنا
 يقومـوا  بظالمـه  الليـل  خيـيم  وحـني  ةيدالبع األماكن من املاء وجلب واحلطب األشجار وتقطيع

 الضـباط  قـام  رجعنـا  إذا حيـث  ... ذلـك  علـى  يقـف  األمر وليت ... املعسكر إلى بإرجاعنا
 الصـرب  الكـالب  ويقـوم  اخلمـر  بهـا  ورفاقـه  لـه  حفلـة  إلى هنوأخذ املسلمات بإنتقاء الصرب

 اإلسـالم  يسـبون  وهـم  رجـل  من أكثر املسلمة الفتاة على يتناوب حتى وحشية وبكل نااغتصابب
 انكـم  سـمعت  وقـد  املأسـاه  لكـم  اكمـل  أن استطيع ال املجاهدين يإخوان عذرا ... واملسلمني
 مـن  حبقنـا  تأخـذوا  أن باللـه  وسـألتكم  الله فأناشدكم ... الصرب على كبرية مبعركة ستقومون

 و عرضـه ل بالثأر هوأخذ املسلم عزة تريهموهم وان منهم لنا تنتقموا وان املجرمني الصرب هؤالء
  }... و ...، ...

 املسـلمات  وضـع  كـان  كيـف  علـيكم  فباللـه  املسـلمات  إحـدى  أرسـلتها  رسالة من مقطع هذا
  .املستعان فالله األخريات

 احتجـاز ب وقـاموا  سراييفوا مدينة على احلرب بداية يف دخلوا نهمأ الصليبيني هؤالء قصص ومن
 الضـباط  مـن  ةأربعـ  دخل مغلق، ضيريا ملعب داخل يف سنة ٢٥ سن إلى ١٥ سن من املسلمات
 مـن  امـتألت  قـد  والصـاله  ؟ ينتظـرهن  الـذي  املصري من املسلمات ببكاء تعج والصالة الصرب

 مرتفع عالي بصوت الصرب الضباط أحد فصاح الله، لعنة عليهم الصرب اجلنود ومن املسلمات
 نصـرانية  دبـال  هـذه  ... هنـا  مكـان  لكـم  فلـيس  ارحلـوا  البالد هذه من اإلسالم سنجتث ...
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 رضـيع  طفـل  معهـا  وكـان  املـدرج  من املسلمات إحدى بأخذ قام ثم ... كذلك لألبد وستبقى
 املسلمة بتعرية العلج هذ فقام بأسى ينظرن واملسلمات املدرج من أخرجها أكثر أو شهرين بعمر
 قامو وحشية بكل هااغتصابب قام ثم ومن الصرب اجلنود وأمام املسلمات األسرى من املئات أمام

 فقـام  احلليـب  أمـه  مـن  طالبـاً  الرضيع الطفل فبكى وحشية بكل هااغتصابب كذك اآلخر الضابط
 على قوة بكل ورماه الطفل رأس بقطع وقام الطفل جمجمة يف يده أصابع بغمس الصربي الضابط

  ... البكاء سوى ميلكن وال يشاهدن األسرى والنساء تشاهد واألم املخ فانتثر رضاأل

 هـا يعين وفقـأ  حادة بسكني املسكينة األم هذه اثداء بقطع قاموا بل ذلك على توقف األمر وليت
 إلـى  الصـربي  املجـرم  هـذا  فالتفـت  ... احليـاة  فارقـت  حتـى  تـزف  وتركوها بالسكني االثنتني

 أحـد  يصـورها  أن اسـتطاع  الواقعـه  وهـذه  (... هكـذا  بكم سنفعل كلكن لهن وقال املسلمات
  ..)سراييفو يف احلرب جرائم مركز يف موجوده هيو فيديو بكامريا البوسنويني

 حتضـر  األم فوجـدوا  املسـلمني  بيـوت  مـن  بيـت  إلـى  يوم ذات دخلوا نهمأ أيضًا قصصهم ومن
 أن املسـكينة  األم وأمـروا  تقطـيعهم  ثم ومن واالبن األب بقتل الصرب فقام واالبن لألب الطعام
  ... العظيم العلي بالله إال قوة وال والحول وابنها زوجه بلحم الطعام تبدل

 املسـلمني  بيـوت  مـن  بيـت  على دخلوا زافيدوفيتش قرى من قرية يف يوم ذات نهمأ قصصهم ومن
 مـن  فسـكتت  ... كاغتصـاب ب اقـوم  أو ابنتك أقتل أن ماإ ربيصال لها فقال وابنتها أم فوجدوا

 الصـربي  هـذا  قطسـ  الله فضل ومن ... طفلتها وقتل هااغتصابب الكافر العلج فقام املصيبة هول
 حبقها فأخذ عليه املكلومه األم وتعرفت كامل بعام احلادثة هذا بعد العرب املجاهدين بيد أسريًا
  ... الله أسد

 املسـجد  أمـام  إلـى  وذهبـوا  سراييفو قرب سيمزوفاتس قرية دخلوا يوم ذات نهمأ قصصهم ومن
 ودفنوهم أسرته كامل وقتل هبقتل فقاموا فأبى معه وحاولوا فأبى املصحف على يبصق أن وأمروه
  ... للخنازير زريبة ووضعوه املسجد وحرقوا املسجد حتت

 ... هأهلو اإلسالم على املجرمني الصرب قلوب يف الذي الدفني احلقد لبيان يكفي ماذكرناه لعل
 تريـد  صـليبية  حرب ولكنها اإلسالم تعاليم وعن الله عن بعد يف جلهم البوسنويني أن العلم مع

  ... البالد من املسلمة األسماء حتى اجتثاث

 املجـرمني  الصـرب  هـؤالء  حيـاكم  أن وطالبوا األوروبيني املنصفني بعض خرج ذلك ضوء وعلى
  ... حماكمة بال املجرمني هؤالء جرائم متر الأو املسلمة احلكومات من أيضًا وبضغط
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 البداية يف تكون أن على العامل يف احلرب ملجرمي حماكمة إنشاء وقرر الدولي األمن جملس اجتمع
 املسـلمني  البوسنويني القادة ببعض طالبوا ولكنهم ..والهرسك البوسنة يف احلرب جمرمي ملحاكمة

 فـأدرجوا  وجهاديـه  إسـالمية  روح من أيضًا لهم وملا الله أعداء ضد املعارك يف أثر من لهم ملا
  ... املسلمني القادة بعض أسماء

 وهو أحدهم ... عينها بأم املهزلة فكانت والكروات الصرب باحلر جمرمي بعض على القبض تم
 معسـكر  من جنوا نالذي البوسنويني والشهود القضاة وأمام املحكمة أمام وقف الصرب القادة من

 الشـهود  مـن  مباشـرة  توثـق  وجرائمـه  الصـربي  القائد فضائح وبدأت يريده كان الذي االعتقال
 ... املعـتقالت  يف للمعـتقلني  حيـدث  ممـا  سـابقاً  ذكرنا ما منها والتي الثابتة واألدلة والوثائق

 قابلـة  سـنوات  سـبع  الصربي القائد هذا بسجن حكمها املحكمة أصدرت وتشاور دراسات وبعد
  ؟ املدة نصف عند للعفو

  ... سنوات أربعب عليه فحكم لالعتقال معسكرًا يدير كان الكروات من آخر وقائد

 املسـلمني  مـن  كـبري  لعـدد  وتعذيبـه  قتله عليه وثبت نواتس بست عليه حكم آخر صربي وقائد
  ؟ سنوات ثالث ملدة بالسجن عليه حكم املعتقلني

 املسـلمني  لغضـب  وامتصـاص  املسـلمة  الشعوب ذقون على وضحك متثيل جمرد كلها سألةفامل إذا
 .العظيم العلي بالله الإ قوة وال والحول
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 العلـم  حملـة  ومـن  باألحساء الشريعه كلية يف املتفوقني الطلبة ومن الكريم الله كتاب حفظة من
 اللـه  وضـعها  التـي  وهيبته العجيب ووقاره العالي وسمته الفاضله أخالقه من تتعجب الشرعي،

 يف فغـان األ هإخوانـ  شـارك  ممـن  كان ،ةمبالغ بال وجهه من خيرج الطاعه نور ترى رأيته إذا فيه
 الشـهداء  يف وتقبلـه  اللـه  رحمـه  هنالك قتل يكربه له وأخ هو والشيوعيني الروس ضد جهادهم

 توفيـت  حتـى  اجلامعية دراسته وواصل الشرقية يف اجلبيل مدينة يف لوالدته رجع أخيه مقتل وبعد
 وعقـد  مباركـة  عائلـة  مـن  وخطب فرتفض البوسنة إلى بذهابه يراودها وكان الله رحمها والدته
 اللـه  شـاء  إن العـني  احلـور  مـن  يزوجـه  أن إال يأبى الله ولكن الزواج موعد وحدد املرأه على

 املجاهـدين  أخبـار  يتـابع  وهو اجلهاد ترك على يصرب مل اجلامعه يف األخري املستوى يف هو وبينما
 الكـريم  الشهر ميضي أن رادوأ ـه ١٤١٥ لعام املبارك رمضان شهر دخول مع حقائبه فحزم هناك

 يف سـكن  حيـث  زاغـرب  وهي كرواتيا عاصمة إلى خواناإل أحد برفقة الله رحمه فوصل هنالك
  .جميلة امرأة مع غريبة حادثة فيها له حدثت أيام ثالثة هناك فندق

 تعمـل  امرأة هناك وكانت برفقته كان الذي األخ مع أيام ثالثة ملدة الفندق يف أقام نهأ حاصلها
 اغـواءه  حتـاول  فبـدأت  أنيـق  وشكله اللحية كث وسيما كان حيث بشخصه أعجبت الفندق يف

 االسـتقبال  علـى  وكانت لنفسها لتنتصر فأتت يوم ثالث حتى منها عصمه الله ولكن له وتتودد
 رحلتـه  وانطلقـت  وتركهـا،  وذهـب  أمثالـك  مـن  وعشـرة  ألغويتـك  لنفسي أردتك لو له وقالت

 إلـى  الـدخول  لـه  اللـه  فيسـر  البوسنة إلى للدخول باصًا استقل مث سبليت مطار حتى طائرةبال
 أرض بـأي  نفـس  وماتـدري  (فيـه  األجـل  مع موعد على وكان بدخولها حلم طاملا التي رضاأل

 هـل  ؟ جهـاد  أرض دخـل  نـه أ صـحيح  هـل  توصـف  التكاد دخوله عند سعادته فكانت )متوت
 ذلـك  كـل  نعم ... و ... و ؟ بطسريا نهأ صحيح هل ؟ الصرب الله أعداء سيقاتل نهأ صحيح
  .صحيح
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 قرى متوسط منزل يف املجاهدين مكان وكان هناك باملجاهدين والتحق ترافنيك منطقة إلى ذهب
 الصغار يعلم كالغيث الله رحمه وبدأ الصرب من قريب بعد على وهي مساجد عدة وبها صغرية
 يكـن  ومل قريـة ال أهـل  أحبـه  حتى يةقرال يف كان إذا برناجمه وهذا الكبار ويعلم والصالة الفاحته
 أكثـر  يكـون  للجبهـة  صـعد  وإذا اإلشـارة  لغة الصادقة النية مع تكفي حيث عائقًا اللغة حاجز

  .رسالته وتبليغ الله إلى الدعوة من ممكن قدر أكرب ليوصل البوسنويني مع اختالطه

 اركبـي  اللـه  يلياخ املنادي صاح حيث املبارك رمضان شهر آخر حتى هكذا الوضع به واستمر
 عليهـا  مسـيطر  اسرتاتيجية شاهقة مرتفعة قمة على وهي الشهرية فالشيج جبل عملية أتت حيث

 كانـت  فقـد  الفاصلة املعركة لتلك املجاهدون فأعد منها بالقذائف املسلمني آذوا ولكم الصرب
 ثيتحـد  كـان  كما مرتات كيلو ثالثة حبدود الصرب أراضي داخل املجاهدون يتسلل أن اخلطة
  .بكامله اجلبل اجليش ويقتحم الصرب عن مداداتاإل قطع ثم ومن فيها شارك من بذلك

 أقتـل  ننيأ منامي يف رأيت لقد له وقال اإلخوة أحد مع الله عبد أبو حتدث بيومني عمليةال قبل
 يردد برح فما ظاهرها على بالشهادة األخ فبشره واقتل هنا رصاصتان وتأتيني الصرب من اثنني
 حتـى  وتسـللوا  املعركـة  حنـو  الله أسود حترك .الرؤية بكتمان وامره لها أهل سنال ملستعانا الله

 ومل الطريـق  مـن  منهكـون  املجاهدون وكان الفجر خروج قرب حتى اجلبال يصعدون وهم الفجر
 عـدوهم  علـى  ليتقووا املجاهدون فأفطر باالفطار املجاهدين جميع القائد فأمر املعركة بعد تبدأ
 الفجـر  طلـوع  مـع  وقويـة  شـديدة  املعركـة  بدأت له، فأذن األمري بذلك واستأذن يفطر مل هو إال

 الصـرب  مـن  جمموعـة  فخرج املجاهدين من واثنني هو الركب وتقدم املعركة يف أخونا واستبسل
 وأتتـه  مـنهم  اثـنني  فقتـل  جتـاههم  رشاشه الله عبد أبو فأطلق لوجه وجهًا وتواجهوا املذعورين

 وبـاقي  الصـرب  بـني  جرحـى  معـه  كانـا  الـذين  األخـوين  وسـقط  رؤياه ققتوحت حنره يف طلقتان
 الصرب فأراد الصرب بني لوقوعهم اجلرحى إنقاذ ونيستطيع ال ولكنهم بأمتار خلفهم املجاهدين

 إال ومـاهي  الله يا .. الله يا .. الله يا حبرارة اجلرحى اإلخوة أحد الله فدعى كأسرى أخذهم
 وفـر  وهمأنقـذ و اإلخوة من يقرتبوا أن املجاهدون استطاع كثيف بضبا نزل حتى معدودة ثواني

 مل صـائم  وهـو  احليـاة  فـارق  قد الشرقي الله عبد أبو أخونا ووجدوا خائبني، مذعورين الصرب
 ثـم  )فيـديو  بشريط مصوره وهي (آيه هي بل عجيبة عريضه ابتسامة وجهه على وارتسمت يفطر

  .دفنه حضر من كل بها يشهد التي املسك رائحة منه رجتخ قربه وحفروا قريةلل هإخوان انزله ملا

 مةاأل يف أمثاله من الله أكثرو املتواضع الورع التقي احلافظ ذلك الشرقي الله عبد أبا الله فرحم
  .املسلمة
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 عليـه  اللـه  صـلى  الرسول حديث نسوق الله شاء إن الشهيد املجاهد هذا عن احلديث بداية يف
 أهـل  بعمـل  فيعمل ذراع إال وبينها بينه اليبقى حتى النار أهل بعمل ليعمل أحدكم أن (وسلم
 .عليه وسالمه ربي صلوات قال كما أو )اجلنة يدخل ثم فيموت الكتاب عليه فيسبق اجلنة

 وسـمعته  كبرية يتههلاج وكانت الشرقية املنطقة يف شاحنة سائق كان الله رحمه دجانة أبو أخونا
 وضـع  يف وكـان  حموله ليوصل للبحرين ذاهبًا كان بينما األيام من يوم ويف مشهورة األمر بهذا
 جسـر  علـى  مـن  وانزلقـت  الشـاحنة  به احنرفت يتعاطاها كان التي املؤثرات من العقل فاقد شبه

 األثنـاء  ههـذ  يف عليه غميأو البحر على تسقط ومل بالسياج تعلقت بأن سلم الله ولكن البحرين
 يريدون اإلخوة من اثنني كان ٩٤ عام بداية وأ نهايته يف م١٩٩٣ عام هذا وكان الله أقدار ومن

 علـيهم  بغريبـة  ليسـت  شـاحنة  رأوا اجلسـر  على هم وبينما البحرين طريق عن للبوسنه الذهاب
 الشـاحنة  مـن  أخرجـوه و فنزلـوا  اإلخوة حدأل جارًا كان حيث أحبهمص ووجدوه ونزلوا فوقفوا
 اإلخـوة  بـدأ  ثـم  صـلى  ذلـك  وبعـد  والوضـوء  باالغتسـال  أمـروه  أفاق وملا شرقيةلل به وذهبوا

 منهـا  جناك الذي فاحمد كبرية بل معصيه على ميتتك لكانت مت انك لو له ويقولون يناصحونه
 نفسـه  حياسـب  دجانـة  أبـو  فأخذ وسافروا ذهبوا ثم قلبه يف كلماتهم ووقعت عليها لك خيتم ومل

 منفــردًا ووجــدوه إليــه ذهبــوا للشــاحنات موقــف يف وهأر وكلمــا ينســداالف بهأصــحا واعتــزل
 عدة ومرت ،حكومية جهة من بذلك يتخفى وظنوه املنظر ذلك رفاقه يصدق فلم ويتلوه باملصحف

 عليـه  وطـرق  أحـدهم  إلـى  فذهب الشرقية للمنطقة السفر من وهأنقذ الذين اإلخوة ورجع أشهر
 من يشع والنور قصر والثوب خرجت قد اللحية حيث ؟ األخ عرفهي ومل حبرارة عليه وسلم الباب
 عـن  األسـئلة  وبدأت املنزل دخلهأو اجلميل املنظر بذلك فرح أميا األخ ففرح بنفسه فعرفه وجهه
 طريـق  أقرب إذا فقال ... و ... و ... و والرباط واملجاهدين الشهداء وفضل البوسنةو اجلهاد
 سـألتك  ومعاصـي  ذنـوب  وكلي والثالثني السادسة بلغت قد وأنا الله سبيل يف اجلهاد هو للجنة
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 السـهل  مـن  ولـيس  البوسـنة  علـى  حصـار  يوجـد  اآلن األخ فقـال  ؟ للجهاد رافقكأ أن بالله
 الـدولتني  هـاتني  وكـال  سـلوفينيا  أو كرواتيا يف اما الطريق يفتح أن ينتظرون واإلخوة الدخول

 انتظـرت  ولـو  سـأذهب  فقـال  بشر عليه الصرب يطيق ماال والفتن والنساء واخلمور باملعاصي مآل
 ويف لكرواتيـا  دجانـة  أبو ذهب وفعًال جدوى، دون ولكن اقناعه مبحاولة األخ وأخذ كاملة سنة

 فمـع  بعـد  االلتـزام  حـديث  دجانـة  أبوو وجماًال فتنة أوروبا يف املناطق أكثر من ساحلية مدينة
 هـو  صـغري  بيـت  يف ومكـث  والهرسك البوسنة مع دوديةاحل الساحلية املدينة لتلك وصل إصراره

 مـن  الدين أمور وتعلم وعبادة صالة وقته كل وكان الطريق يرتقب أشهر الستة قرابة تركي وأخ
 حلـم  طاملـا  التى البوسنة إلى ودخل فذهب الطريق بفتح البشرى أتته حتى هناك الدعاة اإلخوة

 واسـتعد  وأعـد  هنـاك  وتـدرب  سـا زينيت يف املجاهـدين  كتيبـة  إلى وتوجه املجاهدون بدخولها
 علـى  اللـه  وفتح جهاده يف له معركة أول وكانت فدخلها شرييشا قرية قرب معركة هناك وكانت

 اللـه  سـبيل  يف الربـاط  شـرف  ونال اجلبهة تلكم يف املجاهدون وختندق عمليةال هذه يف املجاهدين
 وشارك نطقةامل نفس يف أيضًا قالفا فيسيكو عملية وهي أكربو أقوى عملية أتت بشهرين وبعدها

 اخلـوف  يعرف ال بقلب الله رحمه ميتاز كان فقد شجاعته وكذلك توصف ال سعادته وكانت بها
 العمليـات  تلك وبعد الله رحمه رافقه من كل يعرفها عجيبني وحمبة وإيثار جتدها قلما خنوة وبه
 ترافنيـك  مدينـة  يف معهـم  وعمـل  كويتيةال ياإلسالم الرتاث إحياء جمعية مع ذهب ٩٤ عام يف

 املنكـر  إنكـار  يف شديدًا الله رحمه وكان داغستاني أصل من ببوسنوية وتزوج هناك فرتة ومكث
 املجاوره فيتز منطقة يف الكروات إلى صيته وصل بل بها الفساق جميع هابه حتى املدينة تلك يف

 خلدمة بالنهار لليلا واصل ذلك ومقابل ،دجانة أبو به مكان يف باملرور جيرؤ منهم أحد يكن فلم
 وإجادته املرحة وروحه اجلم بتواضعه املدينة أحبته حتى واالطفال الكبار وخصوصًا البوسنويني

 ترافنيـك  يف للمجاهـدين  يـذهب  ذلـك  ومـع  بـاخلري  هناك األلسن حديث وأصبح البوسنية للغة
 مليـة ع كـل  يف وكـان  فأسـتعد  قريبـة  عمليـات  بوجود أخربوهو معهم ويرابط حوائجهم ويقضي

 عليـه  وزاد الربـو  مبرض مصاب ألنه املواصلة يستطيع ال حيث الطريق منتصف يف يرجع )معركة(
ــ ١٤١٥ عـام  مـن  ةعرفـ  ليلة يف الثانية فالشيج عملية أتت حتى األخرية الفرتة يف  مـع  وواصـل  ه

 وكـان  لشـئ  ينظر وكأنه التلفت وكثري هادئًا ؟؟ عادته غري على وكان العدو حنو املشي اإلخوة
 سـالح  ومعـه  دجانـة  أبـو  الليـث  وتقـدم  املعركـة  وبدأت ليًال عشر الثانية الساعة عمليةال وقت

 مقابـل  أصـبح  حتـى  البوسـنوي  مصـطفى /األخ ومعه الصرب حنو وتقدم )حممولة قذيفة (الزوليا
 شـهيداً  فسـقط  حنـره  يف طلقـات  فأتتـه  الصرب لضرب يستعد وهو أمتار عشرة من بأقل للخندق
 القصـف  شـدة  حيـث  وتركـه  وذهـب  مقتلـه  من مصطفى األخ وتأكد النور مثل فمه من وخرج

 أمر املجاهدين أمن فلما دجانة أبو خله على البكاء من ميشي اليكاد وهو املجاهدون وانسحب
 وفعـالً  ليتأكـدوا  اللـه  أسود من اثنني فذهب جثته واحضار دجانة أبو مقتل من بالتأكد األمري
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 اتصل ثم شهرين من أكثر الصرب عند جثته ومكثت عندهم الصرب سحبها قد جثته ولكن قتل
 جثـة  اجلثـث  ضـمن  ومـن  للجثـث  تبادًال الصرب بطلب خيربه البوسني باجليش األحمر الصليب

 ذهبنـا  األمـري  يقـول  ،املجاهـدين  مـن  عـدد  ومعـه  األمـري  ذهب املجاهدين اجليش فأخرب عربي
 فـدخلت  ةبشـد  ومنبعثـه  كريهـة  ئحهاوروا )أقل أو يوم (القتل حديثة اجلثث فوجدنا مشرحةلل

 واإلخـوة  أنـا  فحملتـه  - عـرب  - عليـه  مكتـوب  نعشـاً  وجـدت  حتـى  اجلثث بني نفسي غاصبًا
 ضـمنها  ومن اجلثث هذه أن اجليش وأخربنا سحاب به نايلون بكيس مغطاة اجلثة فإذا أخرجناهو

 بنفسـي  وفتحت القرب نم أخونا فقربنا العراء يف مرمية بل مواتلأل ثالجة يف تكن مل العربي جثة
 بعـد  حالتـه  تكـون  كيـف  اإلخـوة  ورأس برأسي تدور اخلواطر وكانت الرأس جهة من السحاب
 السـحاب  بفـتح  بـدأت  ؟؟ أم ؟؟ أم ؟؟ مالحمـه  تغـريت  أم ؟؟ الدود أكله هل ونصف شهرين
 ضالبيـا  يكسـوها  التي املهيبة وحليته القمر كأنه وجهه فإذا املفاجأة من يرجتفان وجسمي ويدي

 ... احلاضـرين  اإلخـوة  ثم ذلك على يشهد والله احلناء كرائحة ورائحة يتغري مل هو هو وجسمه
  .رائحته حتى شيئ منه يتغري مل ونصف شهرين

 مع عمرها من السادسة يف اآلن وهي الهدايةو الصالح )نوره (ابنته ورزق سداأل ذلك الله فرحم
  .أمثالك من الله أكثرو دجانة أبا اي ووداعًا توزال مدينة يف البوسنة يف والدتها
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 الشـامخ  والطـود  األشـم  اجلبل عن يكتب مثلي يقف حني لتختلف واحلروف لتحتار األنامل نإ
  ؟؟ احلربي عمر أبو والهرسك البوسنة يف اجلهاد أرض يف والعلم

 والتفاني هخوانإل واملحبة الطاهر القلب احبص ألنه بوسنوي أو كان عربي لسان كل على سريته
 ويـودهم  وحيبونـه  أحبهم كلهم وآخر جماهد أو وعربي عربي بني يفرق ال لهم وااليثار خلدمتهم
 أمثـال  الرجـال  صـنعت  التـي  البالد تلك أفغانستان يف اجلهاد هإخوان شارك ممن كان ويودونه

 خبـربتهم  البلقـان  بالد يف أثروا الذين الله رحمهم املصريني الدين ووحي ثابت أبوو بالله املعتز
 بـني  املعـارك  وبـدأت  كابـل  فـتح  تـم  أن بعـد  أحـداً  الله على نزكي وال إخالصهمو عسكريةال

 يريـد  اجلمـر  مـن  أحـر  علـى  يتقلـب  وهـو  هأهلـ  عند مكث حيث السعودية إلى ذهب فغاناأل
 بـالد  إلى هـ١٤١٤ عام يف رحلته وكانت ،الشهادة شرف ونيل هناك اجلهاد يف للمشاركة الذهاب
 املسـلمني  وبـني  بيـنهم  واملعـارك  الوقـت  ذلك يف أشده على الكرواتي احلصار كان حيث البلقان
 رفاقـه  وأحـد  هـو  فنزل زاغرب إلى للمواصلة الرتانزيت حمطة حيث إيطاليا إلى فذهب مشتعلة

 أبـو  وصاحب الرحلة موعد حيني أن إلى اإلنتباه يلفتوا ال لكي املطار من وخرجوا إيطاليا إلى
 عـن  عمـر  أبو يسألون واوأخذ املطار خارج الشرطة فأوقفتهم ميلكها وهو التأشرية ميلك ال عمر

 جن الذي عمر أبو وتركت صاحبه الشرطة فأخذت اإلشارة بلغة إال خياطبهم يعرف الو التأشرية
 القليـل  ةالرحلـ  علـى  تبقى فلما ؟ أخذوه أين لىإو ؟ صاحبه سريجع ومتى ينأو كيف جنونه
 مـاذا  أو هـو  أيـن  عنه يسأله ملن يقول ما يعلم وال صاحبه فراق على حزينًا للمطار األخ ذهب
 وتقابل أخرى رحلة على ةتذكر له قطعوا قد صاحبه وجد إذا حبزن يتأمل هو وبينما أمره صار
 حنـو  فانطلقـا  الرقيـق  القلـب  ذلـك  الله فرحم صاحبه ملقابلة الفرحة من بالبكاء فأخذ وإياه هو

 كتـب  حتـى  يفـتح  أن الطريق ينتظر الشهرين قرابة بها ومكث زاغرب إلى متجهني اإلقالع بوابة
 قبـل  البوسـنويني  هإخوانـ  حبـه أو العرب املجاهدين بكتيبة والتحق البوسنة إلى الدخول له الله
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 ويسـري  همـومهم  يف املهمومني ويشارك واجلرحى املرضى راحة على يسهر حيث نصاراأل هإخوان
 أن لـه  يسـمح  كـان  مـا  اجلبهـة  أمري أن حتى إياه الله وهبها التي الدعابة بروح املجاهدين عن

  .خواناإل بني يرتكه الذي للفراغ بالنادر إال اجلبهة يغادر

 يفطـر  لكـي  األذان ينتظر شرييشا جبهة مسجد يف جالسًا وهو االثنني يوم صائمًا مرة ذات كان
 اللـه  يـدعون  التمـر  صـحن  حـول  متحلقني اإلخوة من ننيواث الله رحمه النجدي زياد وأبو هو

 معسـكر  وموقـع  متـوين،  بها باخلارج سيارة يقود املجاهدين اإلخوة أحد وكان األذان وينتظرون
 تزحلقـت  ممطـرا  اجلـو  وكـان  بسـيارته  األخ نـزل  فلمـا  رضاأل يف منخفض منزل يف املجاهدين

 يف والنـاس  املسـجد  جـدار  فاخرتقـت  هش خشب من مبني واملسجد بسرعه املسجد حنو سيارته
 مقدمـة  فـإذا  عمـر  أبـو  فالتفـت  مذهلـة  وسـرعة  مرعب بصوت السيارة فدخلت ةوطمأنين هدوء

 ضـربتني  قذيفـة  ضـننتها  قال أفاق فلما عليه فأغمي حتتها الصيام واإلخوة كتفه تضرب السيارة
 .لي أيش مل الله ولكن سبيله يف مرابط صائم وأنا الله أللقى صائمًا كنت بأنني فاستبشرت

 هنا ألصاب إال هنا آتي مل أنا يقول هأهل إلى بالرجوع األفكار تراوده كلما وكان األيام مرت
 املرحـة  عمـر  أبـو  بقصـص  حافلـة  األيـام  مـرت  )رأسه على يؤشر وكان (هنا من اجلنة وأدخل
 بها ألزم تىح شديدًا رفضا اإلمارة يرفض الله رحمه وكان إقدامهو وشجاعته هإخوان مع ومقالبه

 حنـو  مبجموعتـه  وحترك هـ١٤١٦ لعام صفر شهر يف معه جمموعة على أمريًا فكان الكرامة عملية يف
 حسـب  الليلـه  تلـك  يف لهم املجاهدين بقدوم علم على الصرب وكان شجاعةو ثقة بكل الصرب
 املجاهـدين  اللـه  رحمـه  احلربـي  عمـر  أبـو  فـأمر  مسـتعدين  فكانوا UN ـال من أتتهم يةأخبار

 عمـر  أبـو  فأصـابت  أعمى بشكل ميشطون الصرب فكان بقليل املعركة بداية قبل وتقدم التوقفب
 اللـه  حفظهمـا  ووالده والدته حادث قد وكان الله رحمه مقتوًال بعدها وقع صدره يف رصاصات

 فـأخربهم  خاللهـا  يـروه  مل ونصف سنة لهم ألن يرجع ثم لريونه لهم ينزل أن يستعطفونه وكانوا
 الله ولكن رجوعي فور الزواج أريد العروسة لي جهزوا وقال ليهمإ سريجع املعركة ههذ بعد نهأ

 الشـهداء  عـداد  يف وتقبلـه  احلربي عمر أبو الله فرحم الله شاء إن آخر نوع من زواج له اختار
 عمر أبو فقال مقتلك بعد لك حدث ماذا له فقال مقتله بعد رؤيا يف األفاضل اإلخوة أحد ورآه
 عمـر  أبـا  يـا  الختف لي وتقول وجهي عن الرتاب متسح إحداهن النساء أجمل من اثنتني رأيت
  ... عمر أبا يا الختف

 اللـه  علـى  نزكـي  وال الصـاحلني  والـديك  لهمأو الله شاء إن اخللد جنات إلى عمر أبا فوادعًا
 .والسلوان الصرب أحد
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 اللـه  طاعـة  علـى  نشـأ  السـعودية  العربية اململكة جنوب يف مشيط خميس مدينة سكان من شاب
 والتواضع الهدوء طابع عليه يغلب الكريم القرآن حتفيظ حلقات يف وهو سنة صغر من نهأ حيث
 وهـو  البوسنة أحداث بدأت غريه، عن به متيز الذي القلب وصفاء املطلقة والبساطة اجلانب ولني

 أي لهـم  يقـدم  أن يتمنـى  وكان وحسرة أمل بكل هوانإخ أخبار يتابع فكان عمره من العشرين يف
 جتـاه  احلـزن  مشـاعر  يتبـادلون  أصـحابه  أحـد  مـع  جالسًا يوم ذات هو وبينما بإستطاعته شيء

 ويتتبعـون  يسـألون  واوأخـذ  العـزم  عقـدوا  وفعًال هناك اجلهاد يف املشاركة يف ورغبتهم البوسنة
 طريـق  حيـث  كرواتيـا  إلـى  وذهبـوا  قالطري وجدوا حتى البالد لتلك الوصول وكيف خباراأل

 ثـم  الـدمع  من تفيض وأعينهم حسرة بكل فرجعوا يدخلوهم ومل ردوهم الكروات ولكن الدخول
 اآلخـرة  جمـادى  شـهر  نهاية يف البوسنة إلى الدخول لهم الله كتب حتى فرته بعد الكرة أعادوا

 اخللـق  من عالي مستوى على وكانوا املجاهدين كتيبة إلى الثالثه الرفاق وصل هـ١٤١٥ عام من
 اللـه  رحمه همام أبو األخ وكان اجلبهة إلى ذهبوا ذلك وبعد وتدربوا للمعسكر وذهبوا والدين
 رحمـه  وكـان  له ومراجعته للقرآن حفظه يتم أن على حريصًا وكان حلظه كل يف الشهادة يتمنى

 صـيف  أتـى  تـى ح أشهر الستة قرابة مرابطًا ومكث ليل قيام وصاحب النوافل صوم صاحب الله
 أعـداء  بني فيها املجاهدين صيت ذاع والتي البوسنة يف املعارك أكرب من معركة فوقعت ٩٥ عام
 علـى  مسـيطرين  الصرب كان حيث اسمها على والله وهي املبني الفتح معركة حدثت حيث الله
 هااسـرتداد  يف األمل البوسنوي اجليش وفقد حتصني أشد اهفي ومتحصنني اسرتاتيجيةو مهمة قمم

 أن علـى  البوسنويون القادة أجمع وبعدها األرواح يف اخلسائر بأعظم فمني قبل من جرب حيث
 كتيبــة مــن وطلبــوا البوســنوي اجلــيش هميلكــ ال الــذي الطــريان ســالح إال يفتحهــا ال املنطقــة

 بها يرابطون ومكثوا حنوها سوداأل توجه وفعًال فتحها وحتاول نطقةامل إلى تذهب أن املجاهدين
 ولكل قصص جمموعة لكل وكانت املجموعات وقسمت املعركة يوم أتى حتى أشهر الثمانية ةقراب

 بعـد  عمليـة ال كانـت  الفلسطيني سعد أبو جمموعة مع الله رحمه همام أبو فكان شهداء جمموعة
 بـه  الـذي  اخلنـدق  منيـز  أن نسـتطع  مل املجاهـدين  أحـد  ويقـول  جدًا مظلمًا الوقت وكان الفجر
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 اخلنـدق  هذا ولكن الصرب من قتل من فقتل اليدوية بالقنابل نرمي فكنا عركةامل وبدأت الصرب
 حنـوه  تقـدمنا  فلمـا  ميـت  مل الصـرب  أحد أن حيث كبرية لفرتة يقاوم ظل حيث علينا استعصى

 بـني  الصـربي  وهرب الله رحمه الربيطاني الغريب أبو فقتل اخلندق خلف من وأتى الصربي هرب
 الصربي وخوف ورحمته الله عناية ولكن التقدم يريد األمري ظنونهي وكانوا املجاهدين من خمسة
 اللـه  أكرمه حتى املجاهدين أحد فتبعه قتلهم باستطاعته وكان اخلمسة يقتل أن يستطع مل وهلعه
 أن العجيبـة  القصـص  مـن  اإلخـوة  أحد فقتله متواري جريح صربي ووجدوا اإلخوة وتقدم بقتله

 علـيهم  اقتحم فلما يكرب وهو الصرب من اثنني به خندق على اقتحم الفلسطيني سعد أبو األمري
 طلقـة  منـه  ختـرج  ومل الكالشـن  سـالحه  تعطل عليهم يطلق أن وأراد معهم لوجه وجهًا وأصبح
 الصـربي  وأتـى  الصـربي  وجه على الكالشن مبؤخرة الصربي على سعد أبو سداأل فانقض واحدة
 للموقـف  ينتبـه  الـيمن  أرض من املجاهدين حدبأ وإذا يده فأصابت فتفاداها عليه فأطلق اآلخر
 سـقوط  بعـد  تقـدمنا  املهـم  سعد أبو الله وسلم قتلى فأرداهم البيكا بسالح الصرب على فيطلق

 اثـنني  منـا  قتل حيث قليل اإلخوة عدد وكان قمم ثالث كانت حيث اجلبلني قمتي حنو اخلنادق
 أبـو و هـو  فنـزل  القـدامى  اإلخوة حدأ إلى اإلمارة فآلت األمري ومنهم الكثري وجرح اإلخوة من

 أبـو و القائـد  فحاصر الصرب من كبري عدد وبه كبري للصرب مبيت خندق حنو الله رحمه همام
 اخلنـدق  مـن  الصـرب  هـرب  حتى كالشناتهم بنريان الصرب على يطلقون واوأخذ اخلندق همام
 الشـباني  اللـه  دعبـ  أبو الشهداء على نظره يلقي أن األمري من وطلب همام أبو أتى ذلك وبعد

 تـذهب  فـال  للحراسة حتتاج نطقةوامل قليل عددنا حنن األمري فقال والغريب اليمني الدين وصفي
 رجـع  فلمـا  ورجـع  وقـبلهم  علـيهم  نظرة وألقى فذهب السرعة بشرط فوافق همام أبو عليه فألح
 خـوة اإل فرجـع  األمـري  فـرفض  ويرجع نظره يلقي أن األمري من احلضرمي سليمان أبو األخ طلب
 فقتـل  بطنـه  يف فأصـابته  منـي يال حاطب األخ من بالقرب قذيف فسقطت حراساتهم خنادق إلى

 علـى  فقـتال  سـليمان  وأبـو  همام أبو بني أخرى قذيفة سقطت حتى دقيقة إال وماهي الله رحمه
 وال اللـه  كتاب حفظة من سليمان أبو وكان سبيله يف الشهداء من وتقبلهما الله رحمهما الفور
 .جميعًا الله رحمهما همام أبي أخيه عن ودينه أخالقه يف خيتلف
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 زؤور أسٌد أثوابه ويف          فتزدريه النحيل الرجل وترى

 

 تربـى  الكويـت  مواليـد  من الزمان هذا نساء مبثله جتود قلما والتي األمة هذه رجاالت من رجل
 طريـق  له الله ييسر أن قبل وجوالت صوالت له فكانت تحديال وحب املغامره روح على وعاش
 للكويت حرزأو العدائني أشهر من كان نهأ حيث الكويت يف بالبنان له يشار ممن وكان الهداية

 سـبيل  يف اجلهـاد  يف ضالته وجد حتى مةاوالكر للعزة تتوق ونفسه وجل عز الله هداه بطوله كذا
 اجلهـاد  شـرف  ونيـل  هنـاك  املسـلمني  لنصـرة  فغـان األ بـالد  إلـى  السـفر  علـى  العزم فعقد الله
 مـن  قائـداً  أصـبح  حتى املجاهدين هإخوان بني من مميزًا وكان هنالك وصل وفعًال ستشهادواال
 وجـوالت  صـوالت  له وكانت بالسنني أفغانستان يف طويلة فرتة الله رحمه مكث املجاهدين، قادة
 يف موجـود  روسيًا قائدًا أن فسمع فغاناأل مع حبراستها يقوم منطقة يف كان البطولية قصصه ومن

 العـدو  باجتـاه  ونزل اخلطة رسم وفعًال أسريًا به يأتي أن فعزم الله أعداء من تواجهه التي اجلبهة
 وانكشـف  الروسـي  القائـد  ذلك يؤسر أن الله يرد مل ولكن به يشعروا أن دون اليهم وصل حتى
 مهجـور  طـني  بيـت  يف احتمـوا  حتى النريان وابل حتت فرتاجعوا معه الذي واألخ معاذ بيأ أمر

 وأخـرج  باخلارج األحوال يرى أن معاذ أبي فأراد االنتظار وطال عنهم بالبحث الشيوعيني وبدأ
 كل من يقصفونهم وبدأوا أمرهم فانفضح فقتله الشيوعي بوجه وجهه فإذا النافذه من عينه طرف
 أبـي  وزحـف  النار إطالق تبادل وتم معاذ أبي مع الذي املجاهد األخ قتل حتى وصوب حدب
 اجلدد املجاهدين يدرب الله رحمه وكان املجاهدين إلى وعاد الله وجناه البيت من وخرج معاذ

 ومغامراتـه  شجاعته قصص زالت وما وفر بكر الشيوعيني ومباغتة الرتصد يف معه مباشرة بإنزالهم
 دولـة  علـى  العـراق  اعتـدى  اتوالتضـحي  بطوالتبـال  حافلة سنوات بعد هناك، كان من يعرفها
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 القصـص  له وكانت بلده عن للدفاع الكويت إلى مباشرة فرجع الله رحمه بذلك فسمع الكويت
 حيصـن  العلـم  أهـل  كتـب  على فعكف الله رحمه فمرض هاهلأل الكويت رجعت حتى شهورةامل

 غطـت  دقـ  والهرسـك  البوسنة أحداث وقتها وكان اجلهاد مبسائل معرفة وليزداد اجلهل من نفسه
 الكـالب  اغتصـاب و مسـلم  كـل  خميلـة  تفـارق  مل املروعـه  الصـرب  وجمـازر  العـامل  أحـداث  على

 غفـوة  وأخـذ  عمـره  ليأخذ مكة إلى الله رحمه فذهب جماًال والتنعم للقعود جيعل مل للمسلمات
 جـدي  تفكـري  يفكـر  وبـدأ  فاسـتيقظ  باسـمه  ينادونـه  ورجالهم البوسنة أطفال فرأى العمرة بعد

 رجـع  ثـم  العمليـات  بعض هإخوان وشارك ٩٣ عام يف هنالك وانطلق العدة فأعد كهنا بالذهاب
 اللـه  رحمـه  متقـده  شـعلة  وكـان  للكويـت  رجـع  وفعًال التربعات وجيمع الصورة لينقل للكويت
 وكـان  اسـمه  اعرف نعم قال فالن اتعرف الكويتيني أحد له قال يوم ذات ويف يستطيع ما وجمع

 أصـل  كيـف  فقال التربعات طلب عن فسيكفيك إليه وصلت إذا هل فقال الكويت جتار كبار من
 حتـى  وحـاول  وحاول ذهب وفعًال التربعات، أمر يف سيكفيك من هو هو ولكنه حاول قال إليه

 أحـوال  عـن  فأخربه بسرعه هيا له التاجر فقال أرجوك حلظه معك اتكلم ممكن وقال إليه وصل
 النسـاء  اغتصـاب و واألطفـال  الشـيوخ  قتـل  من ومصائب أهوال من شاهده وما هناك املسلمني
 بكـل  بوجهـه  بصـق  أن عليـه  التـاجر  برد املفاجأة فكانت ... و ... و ... و والتشريد والقتل
 يف التـي  البصقة هذه معاذ أبو وقال بلطف عليه فرد ولبوسنوييك لك متفرغًا لست وقال احتقار
 لـه  وقـال  التـاجر  نفس يف الكلمة هذه فأثرت ؟ هناك ناإخوان ستعطي ماذا ولكن أنا لي وجهي
 على الكرواتي احلصار نهاية يف ٩٤ عام يف البوسنة إلى الله رحمه رجع تريد ما واطلب ساحمني
 له فاحتاجوا قالفا فيسيكو معركة أتت ىحت بها مدربًا وكان املجاهدين بكتيبة والتحق البوسنة
 عـدد  وكـان  زافيـدوفيتش  جبهـة  إلـى  املجاهـدون  وانتقـل  جمموعـة  على أمريًا وكان الله رحمه

 القمـم  مـن  قمـة  علـى  أمـرياً  اللـه  رحمه فكان زال قد الكرواتي احلصار نإل كثر قد املجاهدين
 يتفقـد  قصـرية  مسـافة  كل بعد يقف للحراسة مبجموعته خرج إذا الله رحمه وكان هناك الثالث

 تلـك  خالل بغزارة جالثل نزل وهكذا االحتساب روح نفوسهم يف ويبث املتعبني ويريح املجاهدين
 مـع  هدنـة  وصـادفت  الـثلج  مشـقة  مـن  لريتاحوا املدينة يف مدرسة إلى املجاهدون واحناز األيام

 أخـالق  مـن  به يتمتع ملا الكتيبة يف العرب إمارة على املجاهدون رهأّم الفرتة هذه خالل الصرب
 حليمـاً  مقـداماً  شـجاعاً  وكان تصنع أو تكلف دون غريه عن بها يتميز بشوشة وابتسامة فاضلة

 هـذا  وينصـح  هـذا  ويعود هذا يواسي للمجاهدين كاألم الله رحمه فكان الرؤى ويؤل متواضعًا
 الشـباب  قلوب حبه ومتلك املجاهدين نصاراأل قبل البوسنويني أحبه حتى هذا راحة على ويسهر

 اركبـي  اللـه  ياخيـل  املنادي ونادى املجموعات وتقسمت املبني الفتح معركة أتت حتى املجاهد
 على معلق وسالحه األشم كاجلبل واقفًا وهو املعركة يوجه فكان املعركة وبدأت األبطال وتدافع
 فوقـه  ومن يديه بني من متر والقذائف والرصاصات حبرص ويتابعهم املجاهدين يوجهه وهو كتفه
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 كـة املعر انتهـت  والثبـات  شـجاعة ال أعطاه من فسبحان ويوجههم املجاهدين يتابع ينثني ال وهو
 املدينة إلى الله رحمه معاذ أبو نزل أخرى معركة هنالك كان بشهر وبعدها الرحمن جلند بنصر
 أجلـه  ولكنـه  زواجـه  وقرب الكويت يف فيزة لها واستصدر ةبوسنوي من الزواج على عازمًا وكان
 .ويتابع حيرس للجبهة رجع ثم الثانية العملية انتهاء حلني

 األقـدام  على سريًا اجلبهة من املجاهدين وأحد الله رحمه منيالي العالء وأبي هو يوم ذات نزل
 كثري ماء بهما حمفورين بقربين وإذا الله رحمهم والبوسنويني العرب الشهداء مقربة عند وتوقفوا

 سـتغمره  مسـكني  القـرب  هذا يف سيوضع الذي الله كتاب حفظة من وهو اليمني العالء أبو فقال
 دفـن  املعركـة  وبعـد  الـدفن  يف ذلك بعد مشكلة وال الله ويتقبلنا قتلن املهم معاذ أبو فقال املياه
  .عندهما يتحدثان كانا الذين القربين ذانك يف معاذ وأبي العال أبي

 جنـد  وانتصـر  املعركـة  وبدأت استعداد أميا لها املجاهدون واستعد الكرامة معركة موعد اقرتب
 وأبـي  النهـار  وانتصف اخلط تثبيت عملية وبدأت مهزومني خاسرين بغيظهم الصرب وانقلب الله
 قد جبان لئيم بصربي فإذا جبل قمة على صعد حتى وحفرها اخلنادق سري يتابع الله رحمه معاذ

 اللـه  علـى  نزكـي  وال كذلك حنسبه شهيدًا إثرها على سقط بطلقات الله رحمه معاذ أبو اقتنص
 أرض وفقـدت  املخلصني رجاالتها دأح األمة فقدت بأن الله رحمه مبقتله الفاجعة وكانت أحدًا

 معاذ أبا الله فرحم املتمكنني النادرين قادتهم أحد املجاهدون وفقد الربرة أبنائها أحد الكويت
 لبيـع  حمـل  وهـو  الكويـت  يف ميلكـه  مـا  تـرك  بأن وصيته يف وكان جناته فسيح وأسكنه الكويتي
 لوفائه الله رحمك وانظر هخوانإ ينسى مل كيف فانظر املادة ضعيف الكويت يف له لصديق العسل
  ... عادل يا فوادعًا
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 مدينـة  سـكان  ومـن  قطر أهالي من العمر مقتبل يف ووردة شبابه ريعان يف شاب القطري زيد أبو
 ابنـه  عمـر  بلغ وعندما رفيعه برتبة القطري باجليش يعمل والده ،سداأل ذلك اجنبت التي الدوحة
 اجلـيش  يف اإلبـن  يلحـق  أن األب واسـتطاع  للجـيش  معه ابنه بأخذ األب بدأ عامًا عشر الرابعة
 أحـداث  الفـرتة  تلـك  يف وكانـت  عامًا عشر سبعة عمره بلغ حتى سنة ويناسب يستطيع ما فتعلم

 هـب  خـري  بـه  كان ومن األخيار مضاجع واقضت خباراأل كل على غطت قد والهرسك البوسنة
 يسـتطيع  وكيف خباراأل يتتبع زيد أبو وأخذ املدرار املال أو النفسب هناك هإخوان لنصرة وطار

 دمـائهم  علـى  ديـنهم  شـأن  ورفـع  لنصـرة  أنفسهم قدموا ممن يكون أن تراوده واألفكار نصرتهم
 معـاذ  وأبـو  مصعب أبوو أحمد أبو هم األخيار قطر شباب من ةأربعب الله وفقه حتى واشالئهم

 صـالح  أبـو  بركب يلحقوا أن علهم هناك همإخوان ومناصرة البوسنة إلى الذهاب ينوون وكانوا
 ومعهـم  األبطال حترك وفعًال ،جميعًا الله رحمهم القطري خالد أبوو القطري معاذ وأبو القطري

 خلـف  وبهرجهـا  وزينتهـا  بزخارفها الدنيا وتركوا واملتاعب املشاق وواجهوا الله رحمه زيد أبو
  .الشهادة يطلبون وميموا ظهورهم

 إلـى  ينزلـوا  أن دربـه  رفـاق  اضـطر  أشـهر  بعد املجاهدين بكتيبة والتحقوا البوسنة إلى اوصلو
 يف الرغبـة  بعـدم  القـاطع  قـراره  اختـذ  حتـى  يراوده الشهادة طلب وهم وفكر ففكر قطر يف همأهل

 يفو فائـدة  دون ولكـن  قرارهم عن يثنيهم أن حياول وهو أصحابه ودع وفعًال قطر، إلى الرجوع
 يف نأل كـامالً  شـهراً  للراحـة  اخللفيه اخلطوط إلى اخلنادق من املجاهدون نزل م١٩٩٤ عام شتاء
 يف املجاهـدون  جتمـع  للمسلمني اخللفي اخلط يف وهنا باألمتار وتكون الثلوج تتعاظم الشهر هذا

 تواضع من القطري زيد أبي أخينا على الشهادة صفات ظهرت املكان هذا ويف للبوسنيني مدرسة
 آخر يقوم حتى يأكل وال املجاهدين على األكل بتوزيع يقوم من هو كان حيث هخوانإل وإيثار
 عـنهم  والرتويـح  الشـباب  مالطفة وحيب مرحه روحه وكانت جيد، ما يأكل ثم املائدة من جماهد

 يـوم  وإفطـار  يـوم  صيام النهار ويف ربه يدي بني هلـوتذل وخشوعه قيامه عن تسل فال الليل ويف
 والسـماء  يوم ذات حيرس هو وبينما احلراسة بواجب للقيام اجلبهة باجتاه ناملجاهدو حترك بعدها
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 زيـد  أبـي  فرأى اخلنادق على يتجول اخلط أمري كان الليل آخر ويف رضاأل متأل والثلوج صافية
 ... زيـد  أبو ... زيد أبا يا األمري فناداه إليها شديد استغرابب وينظر للسماء البصر مشخص

 قـال  لتخربني والله قال شيئ ال قال بك ماذا وهزه األمري منه اقرتب حتى هعلي يرد فلم زيد أبو
 لـي  تشـري  حيـاتي  يف رأيـت  من أجمل من بإمرأه وإذا انفتحت وكأنها السماء رأيت لقد والله
 واستعد املبني الفتح معركة واقرتبت ،احلراسة وواصال األمر ذلك األمري كتم علي، وتسلم بيدها

- نطقـة امل أن العسـكريني  اخلـرباء  عنها يقول والتي واحلاسمه الهامة عركةامل هذه خلوض سوداأل
 كـل  وبـاءت  قبل من نطقةامل فتح البوسنوي اجليش جرب وقد احلربي بالطريان إال التفتح -اجلبهة

 :يقول حاله لسان منهم وكل احلصينه املنطقة تلك إلى املجاهدون تقدم بالفشل، حماوالته

 الردى مهاوي يف بها لقيأو   راحتي على روحي سأحمل

 يف العـذاب  ويـذيقهم  الصـرب  الله أعداء يف يثخن أن بعد قلبه من بصدق الشهادة يتمنى وكل
 القطـري  زيد أبو أخونا سقط التكبري صيحات وتعالت املعركة بدأت وعندما اآلخرة قبل الدنيا
  ... دًاأح الله على نزكي وال كذلك حنسبه مدبر غري مقبًال شهيدًا الله رحمه

  ... عامًا عشر السبعة ذو أفعاله يف الكبري عمره يف الصغري البطل ذلك الله فرحم

  ... الله شاء إن اخللد جنات وإلى زيد اأب فوادعًا
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 ،أيـام  ؤيتهمبـر  وإميانـاً  ثباتـاً  فنـزداد  اللـه  يف حنـبهم  رجاًال لنرى نناإ والله السلف أحد يقول
 حميـاه  تعلـو  أحـداً  اللـه  علـى  نزكي وال الرجال أولئك من الله رحمه الرحمن عبد أبو وأخونا
 معـاذ  أبـو  دربـه  رفيـق  عـن  وجهه شكل يف خيتلف وال مميزة إشراقة له وجه ونور عفويه ابتسامة
 نعـ  يسـأل  وأخـذ  خبـار األ فتتبـع  والهرسك البوسنة أرض يف باجلهاد سمع الله رحمه الكويتي
 اللـه  سـبيل  يف رخيصـة  الزكيـة  روحـه  وتقـديم  بلـدهم  يف البوسنويون هإخوان نصرة إلى الطريق
 .﴾اْلَجنََّة َلُهُم ِبَأنَّ َوَأْمَواَلُهْم َأْنُفَسُهْم اْلُمْؤِمِنَني ِمَن اْشَتَرى اللََّه ِإنَّ﴿ عنه الله قال سوق يف ويبيعها

ــ ١٤١٥ لعـام  شـعبان  هرشـ  بدايـة  يف والهرسـك  البوسنة إلى الله رحمه وصل  بكتيبـة  والتحـق  ه
 فهـو  عبادته عن سألت وإذا ه،خوانإل وذلته وايثاره وتعامله بأخالقه الرجل نعم فكان املجاهدين

 يف اللـه  رحمه واشرتك واخلميس االثنني يرتك فال صيامه عن سألت وإذا الليل قيام أصحاب من
 معـارك  من بعدها مبا واشرتك الله رحمه يالشرق الله عبد أبو فيها قتل التي فالشيج جبل عملية
 رأسـه  يف اللـه  رحمـه  أصـيب  هـ١٤١٥ لعام عرفه ليلة يف املعارك إحدى ويف ترافنيك مدينة حول
 السـالم  عليـه  النبي لقول وموعودًا للشهادة ختم ألنها باإلصابة مسرورًا جدًا فرحًا وكان وكتفه

 وكلمـه  القيامـة  يـوم  أتـى  إال سـبيله  يف كلـم ي مبن أعلم والله الله سبيل يف يكلم مكلوم مامن{
 .)الدم لون واللون املسك ريح الريح يدمي

 بفـرتة  وبعـدها  الكويـت  إلـى  فرجع القتال انتهى حتى البلقان بالد يف مشواره الله رحمه واصل
 والـدفاع  هإخوان عن للذود نفسه فأعد للنصرة املسلمني هإخوان وطلب الشيشان أخبار عن سمع
 احلـرب  قبـل  الشيشـان  دخـول  اسـتطاع  جهيد جهد بعد ثم البلد ذلك يف سلمنيامل حرمات عن

 داغسـتان  أرض يف توغلـوا  قـد  جمموعتـه  مـع  اخلطـاب  ابن املعروف القائد كان بشهرين، الثانية
 اخلطاب ابن على ينادون أخذوا الروس أن حتى وجمموعته اخلطاب حياصروا أن الروس ستطاعفا
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 الله رحمه املدني حكيم اخلطاب نائب تقدم أشده يف احلصار بينماو أنفسهم يسلموا أن معه ومن
 العـدو  مـن  ثغـرة  يفتحـوا  أن استطاعوا حتى األبطال قتال وقاتلوا نائبه الرحمن عبد أبو وكان

 وجمموعتـه  املـدني  حكـيم  يهم وبينما احلصار خارج إلى خاللها من وجمموعته اخلطاب ليتسلل
 فـدارت  عملـوه  سـريع  بـإنزال  اجلبـل  قمـة  يف لهم الروس كمن إذ الشيشان جبال إلى بالرجوع

 مـن  القتلى بتفقد املدني حكيم وأخذ عدوهم على الرحمن جند بفوز انتهت بينهما قوية معركة
 وسـدد  اخلبيث ارتفع مات قد نهأ منه ظانًا عنه حكيم ابتعد وحينما ميت مل بأحدهم وإذ الروس
 مـن  اإلمـارة  واسـتلم  العلج ذلك الشباب قتل ثم الله رحمه حكيم فقتل الظهر يف الغدر رصاص

 رحمـه  فقتـل  رأسه مع اصابته قد قناصة برصاص فإذا القمة جتاهبا وتقدم الرحمن عبد أبو بعده
 الله فرحم الربرة أبنائها أحد وفقدت الله رحمهم الليوث الكويت تقدم وهكذا الفور، على الله
 حتـى  الشهادة عن وحبث تعب فلقد منه خبري ةاألم وأبدل جناته فسيح وأسكنه الرحمن عبد أبا
 ..الله رحمه الكويتي حممد يأب دربك برفيق واحلق ،أحدًا الله على نزكي وال بها ظفر
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 أول يف كـان  البطـولي،  الرجـل  هذا أخرجت التي الهادئة املدينة تلك الطائف شباب من شاب
 بكلمـات  ويوجهـه  ينصـحه  مـن  لـه  اللـه  قـيض  حتـى  الله عن والغفلة املعاصي يف منهمك عمره

 نفسه يقدم ممن ويكون شأن له سيكون الرجل أن نصحه من يظن كان هل أخي وانظر (يسريات
 أن املهـم  )يشـاء  مـن  يؤتيه الله فضل وذلك دعاه من لصالح ستكون األجور فكل الله سبيل يف

 لـه  هـو  وكان سنة عشر تسعة عمره وكان السابقة صحبته كوتر جادة وقفة نفسه مع وقف الرجل
 ال وقلب هيبه له الرجل ولكن كثرية بسنوات يفوقونه نالذي أصحابه بني األخريةو األولى الكلمة
 يف اجلهـاد  له فقالوا األعمال أفضل عن العلماء ويسأل العلمية الكتب يقلب بدأ اخلوف، يعرف
 إلـى  ذهـب  وفعـالً  والهرسـك  البوسـنة  أرض يف اجلهـاد  يف هإخوان مشاركة على فعزم الله سبيل

 وكـان  املجاهـدين  بكتيبـة  والتحق البوسنة إلى وصل حتى الفرح من تطري تكاد وروحه البوسنة
 .مطلقة وشجاعة مميز ذكاء وذو اجلميع من وحمبوبًا هيبه ذو وقورًا الله رحمه

 يف جمموعة قيادة له وأوكل الرتصد مبجموعة الله رحمة عليه معتز اختاره أشهر بضعة مرور وبعد
 البوسـنة  أرض يف القتـال  انتهـى  حتـى  اجلهـاد  وواصـل  اللـه  رحمـه  وأصيب املبني الفتح معركة

 فهـب  املسـلمة  كوسـوفا  يف املسـلمني  هإخوانـ  مبحنـة  سمع ثم وأعد ذلك بعد رجع ثم والهرسك
 للمجاهـدين  عـة مبجمو التحـق  ويعرفونـه  يعـرفهم  رجـل  من للصرب وويل هنالك هإخوان لنصرة

 الكوسـوفيني  بـني  ذكـره  وعال شأنه ارتفع حتى هناك املعارك يف الله رحمه واستبسل الكوسوفيني
 املسـلمني  مـع  املواجهـة  خط من بالقرب يسكن صربي جنرال عليها الهجوم يقود منطقة يف وكان
 تواصـل امل باالقصف وأرقهم همأرضو منازلهم وحرق املسلمني آذى قد الصربي القائد هذا وكان
 مصعب أبو أخذ ذلك، إلى وما بشدته خربه وانتشر صيته ذاع قد الصربي اجلنرال اسم أن حتى
 فعاهـده  عنده املوت أو اجلنرال قتل على يعاهدني من للكوسوفيني وقال طويًال يفكر الله رحمه
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 الصـرب  أراضـي  يف تعمقـوا  أن إلـى  املجاهـدين  بعض ومعه الزؤور الليث تسلل وفعًال بعضهم
 سـكيناً  واسـتل  منزله يف مصعب أبو عليه ودخل خفيفة معركة ودارت القائد منزل إلى صلواوو

 شـره  مـن  املسلمني فأراح املجاهدين من معه ومن هو راجعًا قفل ثم رأسه وقطع وقتله معه كانت
 أن نصـحه  الذي األخ خبلد يدور كان هل ترى كهذا انتقام من وخافوا الصرب اجلنراالت وهدأ
 دعـوة  إلـى  حيتـاج  هـذا  مثـل  رجل من فكم ،البطولية األعمال هذه سيعمل الغافل الرجل هذا

 .صادقة

 ثـم  كوسـوفا  يف القتـال  انتهـى  حتى مكانته ورفعوا واكرموه األهالي بني مصعب أبي شأن ارتفع
 وحبثا ربه ملرضات طلبًاو هإخوان ونصرة هنالك للذهاب العدة وأعد الشيشان يف املعارك اشتعلت

 يـدخلوه  مل اجلـورجيني  ولكن جورجيا يف ونزل الشيشان تلقاء توجه وفعًال سبيله يف ةالشهاد عن
 إلـى  التهويـة  فتحـة  مع يهرب أن قرر ثم مليًا ففكر لرتحيله، فندق داخل واحتجزوه البالد إلى

 والتحـق  الشيشـان  أرض إلـى  يدخلـه  مـن  إلـى  الوصـول  واسـتطاع  وهـرب  قفز وفعًال اخلارج
 يتـه، أهل مـن  رأى ملا املجاهدين من جمموعة قيادة وأعطاه اخلطاب ابن به وفرح هناك باملجاهدين

 جبل قمة على يوم ذات وكان الهاون سالح على بالرمي ماهرًا كان نهأ الشيشان يف قصصه ومن
 أن دون يقصـفهم  وأخـذ  لهم معسكرًا يكونوا أن يريدون قواهم حيشدون الروس اجلنود وأسفله
 احتشدت التالي اليوم ويف ليهمإ يصل ال املجاهدين سالح أن روسال تيقن حتى مبسافة يصيبهم
 أخـذ  مصعب أبو الليث رصدهم فلما وجنود وحوامات وجمنزرات مدرعات من الروسية القوات
 اآلليات من وعدد هيلوكوبرت طائرة فدمر هدفًا له ختطئ ال قذيفة كل فكانت مهارة بكل يقصفهم

  .الطائفي ذر أبو الشيشان يف كنيته كانت وقد نطقةامل من فروا حتى الروس اجلنود من وعدد

 يزيلها أن يريد ألغامًا فوجد القرى بني مبجموعته سائرًا كان فقد الله رحمه مقتله قصة عن ماأ
 اللـه  رحمـة  فـإلى  صريعًا وخر الله رحمه به فانفجر مشرك باللغم وإذا األلغام أحد يفك فأخذ

  .مقتدر مليك عند صدق مقعد يف ونهر جنات يف نكأ الله شاء إنو

 هإخوان مبحنة سمع حني نهأ ... الله من وقربه الرجل معدن بها يتضح والتي الغريبة قصصه ومن
 حتـى  كوسـوفا  إلـى  يـدخل  أن وحـاول  ... احلدود على هناك إلى سافر كوسوفا يف املسلمني
 ... لكوسـوفا  جمـاورة  دولـة  مـن  تاكسي سائق مع ... معه كوسويف ودليل هو الدخول استطاع
 فتحرك ... األمامية النقطة إلى مصعب أبي يسلم أن السائق وأمروا املقدونيني الصرب فأوقفهم

 وهـرب  بـالقوة  السـائق  من أوراقه وأخذ بالقوة السيارة وأوقف مصعب أبو فقام التاكسي سائق
 همعـن  بالبحـث  صـربية ال الشـرطة  أخـذت  ... مهجـور  مصـنع  بها جماورة قرية إلى والدليل هو
 يديـه  فرفـع  ... منتشـرة  مكـان  كـل  يف البوليسـية  والكالب ... قواتها بكامل املنطقة تأحاطو
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 اللـه  أعمىفـ  ... ألقاك حتى سبيلك يف ألجاهدن املوقف هذا من أجنيتني لئن حبرارة الله ودعى
 ونيعرفـ  ال وهم ألبانيا حدود إلى وصال حتى يهربا أن والدليل هو واستطاع عنه الصرب بصر
 ... وحيـداً  وبقـي  الـدليل  فقتـل  النار عليهم فأطلقوا الصربي احلدود حرس فرآهم ... يقالطر
 عليـه  اللـه  صـلى  الرسـول  حلـديث  مصداقًا وهذا ... املجاهدين إلى وصل نهأ الله رحمة ومن

 الشـهادة  يرزقه أن سبيله يف جهادًا إال خيرجه ال خرج إذا سبيله يف للمجاهد الله نتضمَّ (وسلم
 .)والغنيمة األجر من نال مبا منه خرج الذي بيته إلى يرجعه أو

 أقـدامك  الشيشان تنسى ولن جوالتك كوسوفا تنسى ولن كبطوالت والهرسك البوسنة تنسى فلن
 .وتعالى سبحانه الله رحمة وإلى منك خري األمة الله وأبدل
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 ميـل  لـه  صـغره  منذ كان ليبيا من يةاإلسالم األمة شباب أحد مرالع من الثالث العقد يف شاب
 باجليش الثانوية بعد والتحق طيبة أسرة يف نشأ الله يغضب ما كل عن والبعد الطاعة حنو وتوجه
 صـور  وانتشـرت  العـزل  للمسـلمني  صـربية ال املذابح أخبار انتشرت م١٩٩٢ عام نهاية ويف الليبي
  .املذابح

 عـن  ويسـأل  خباراأل يتتبع وبدأ اخلرائط أخذ وفعًال البالد تلك يف سلمنيامل هإخوان نصرة فآثر
 نهايـة  يف والهرسـك  البوسنة إلى الدخول استطاع وفعًال البالد تلك إلى املوصله والسبل الطرق
 بالصـمت  غـريه  عن الله عبد أبو متيز ترافنيك، مدينة يف املجاهدين هإخوانب والتحق م١٩٩٢ عام

 معارك خاض والصرب شجاعةال إلى إضافة هإخوان وحمبة اجلم والتواضع لطاعهوا والسمع الطويل
 جهـة  مـن  والصـرب  اجلنـوب  جهـة  مـن  وحاصـروهم  باملسلمني غدروا حينما الكروات مع شتى

 صـور  أروع العربـي  للمجاهـد  اللـه  عبـد  أبي وضرب كماشة فكي بني املسلمني فأصبح الشمال
 القائد وكان آنذاك، اجلبهة قادة من وأصبح املجاهدين بني شأنه ارتفع حتى والتضحية الشجاعة
 حتى القيادة صفات من فيه ىأر ملا خاصة عناية الله عبد أبو يولي املصري الدين وحي املحنك

 حسـام  إلـى  اجلبهـة  وقيـادة  بالله املعتز إلى عسكريةال القيادة وآلت الله رحمه الدين وحي قتل
 الله، رحمه الليبي الله عبد أبي إلى اجلبهة قيادة الت هالل رحمه الدين حسام مقتل وبعد الدين
 شـديد  اللـه  رحمـه  وكـان  شريشـا  جبهـة  وهـي  م١٩٩٤ عام بداية يف القيادة الله عبد أبو تولى

 اللـه  رحمـه  وكـان  هخوانـ إل هـتذللـ  مـن  األمري متييز يستطيع ال للجبهة الزائر أن حتى التواضع
 يتميـز  اللـه  عبـد  أبـي  وكان والصرب الكروات يف أثخن فلطاملا احلروب يف ودهاء مكر صاحب

 أحـد  ومعـه  ذهـب  يـوم  ذات نـه أ الرتصـد  يف قصصـه  ومن الدقيق، بالرتصد القادة من غريه عن
 فقـد  انتبـه  الله عبد أبا يا له وقال له املرافق األخ خاف حتى شديدًا اقرتابا فاقرتب املجاهدين

 سـبحانه،  اللـه  بيد واملوت األسباب نعمل حنن هدوء بكل وقال وابتسم إليه فالتفت جدًا اقرتبنا
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 قـدر  يوم من أو قدري مل يوم من أفر يومي أي من« عنه الله رضي طالب أبي بن يعل قولة وقال
 وحمادثـاتهم  أصـواتهم  يسجل أن واستطاع »احلذر ينجو ال املقدور ومن هابهأ ال يقدر مل الذيف

 السـلكي  اتصـال  جهـاز  يديـه  بني كان نهأ قصصه ومن ،قافًال رجع ثم معه صغري تسجيل جبهاز
 يسـب  وأخـذ  جهـازه  يف عليـه  دخـل  قـد  الصـرب  القـادة  بأحـد  فإذا املجاهدين مع به يتواصل
 أي ويف مكانك أين أخربني الله عبد أبو له فقال ويتوعد ويهدد املجاهدين وخصوصًا املسلمني
 ومل اجلهـاز  صـربي ال فأقفـل  تهدد كيف لنرى عندك وأكون ساعة نصف لي واحسب أنت خندق
  .أخرى مرة املجاهدين على يدخل

 عـن  عبـارة  وكانت مواقعهم واوأخذ زافيدوفيتش مدينة حول أخرى جبهة إلى املجاهدون انتقل
 كـثرية  ترصدات وبعد املباشر أمريه هو كان للعدو مكشوف وادي أحدها ويف )قمم (تباب ثالثة
 املجاهـدون  واسـتعد  اللـه  شاء إن الشهادة مع الله عبد أبي موعد اقرتب أشهر مثانية دام ورباط
 مكـن  حتـى  رحاها ودارت املعركة ميدان حنو الرحمن أسود وتقدمت املبني الفتح معركة خلوض

 أحـد  يف يسري هو وبينما األوضاع برتتيب الله عبد أبو وانهمك نطقةامل ففتحوا للمجاهدين الله
 مصـاب  املجاهـدين  وأصـاب  اللـه،  رحمـه  شهيدًا فسقط رأسه على قناصة طلقة أتته إذ األودية

 والصـرب  الكـروات  وأذاق اللـه  أعـداء  يف أثخـن  طاملـا  الذي الهمام القائد لهذا بفقدهم جلل
 ولـن  صـوالتك  البوسـنة  أرض تنسى فلن منهم عدد الله رحمه بيده وقتل الويالت تلو الويالت

 .جوالتك الله أعداء ينسى
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دحهممــــتــــنظمن قصــــيدة يف  ال
قوم كأن وجـوههم شـمس الضـحى       

 

اعيا السالحف أن تطـول القمــم      أ 
 مظلمــًاًاظهــرت فــولى الليــل كاحلــ

 

 أرض يف الله رحمه ولد ،والتضحية والفداء البطوله معاني أعظم وسطر ضرب رجل، من دره لله
 حتـى  طيبـة  نشـأة  ونشـأ  هصاحل تربية وتربى نشأ مصر صعيد يف ولد املباركة مصر أرض الكنانه
 ال ويقتلـون  ويبادون يذحبون الدين يف له إخوان عن فسمع بأسه واشتد عوده وقوي ومنى ترعرع
 الشـهداء  قصـص  وسمع أفغانستان أرض يف املجاهدين عن سمع الله، ربي يقولوا أن إال لشيء
 علـى  سـد األ عـزم  وفعًال ستشهادواال للجهاد حبًا خيفق خافقه وأخذ شوقًا روحه فطارت هناك

 وحبافظتـه  بديهتـه  بسرعة أقرانه عن متيز حتى هناك وصل أن وما ،أفغانستان أرض إلى الذهاب
 هناك، هخوانإل مدربًا اختري حتى اخلفيفةو الثقيلة سلحةاأل ملعظم وبإتقانه العالية وبلياقته العجيبة
 :هـم  دربـه  رفقـاء  انوكـ  أفغانستان أرض على املعارك أراضي يف واجلوالت الصوالت له فكانت
  .املصري ثابت أبوو املصري الدين ووحي املصري بالله املعتز

 إال جديده بالد حنو واجته أفغانستان من خرج كابل مدينة وفتح أفغانستان يف القتال انتهاء بعد
 وأخـذ  هنـاك  اخلريية الهيئات أحد يف وعمل ألبانية من وتزوج هنالك استقر حيث ألبانيا وهي

 الـدين  وحـي  استشـهاد  وبعـد  دربه، رفقاء إليها سبقه حيث والهرسك البوسنة يف ضعالو يرتقب
 فاسـتقبله  البوسـنة  بـالد  إلـى  وسافر الشهادة إلى شوقًا حترك الله رحمه اجلبهة أمري ثابت أبوو

 املجاهـدين  كتيبـة  واكتسـبت  ،شـديداً  فرحًا به وفرح لبعضهم اإلخوة استقبال بالله املعتز إخوة
 اجلبهـة  إمـارة  فتولى ،وأحد رجل يف أخرى وكتيبة بل عسكرية وخربة مثينًا وكنزًا ًاعظيم مكسبًا
  .بعده اجلبهة إمارة هو تولى الله عبد أبي مقتل وبعد الله رحمه الليبي الله عبد ألبي نائبًا
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 أن وهـو  حمـزن  خرب تاهأ إذ األول اخلط يتفقد وهو يوم ذات نهأ الله رحمه البطولية قصصه من
 بـه  خنـدق  علـى  ودخلـوا  اخلنادق بني الطريق ضلوا والعرب البوسنويني املجاهدين خوةاإل أحد
 مطـروهم أو الصـرب  مـن  معه ومن بندقيته يستل به وإذا جماهد نهأ املجاهدان فظن ملتحي رجل
 واجتـه  الهـرب  البوسـنوي  واسـتطاع  الفور على الله رحمه العربي األخ فقتل الرصاص من بوابل

 العربـي  املجاهـد  ألخيـه  انتقامـاً  سداأل وزأر غضبًا ثابت أبي فاستشاط بت،ثا أبي إلى مباشرة
 اخلنـدق  إلـى  وصـلوا  حتى هرب الذي البوسنوي والدليل فقط املجاهدين أحد ومعه هو فذهب
 بالصـربي  وإذا املجاهـد  العربـي  األخ قتـل  الذي هو نهأ امللتحي الصربي على البوسنوي وأشار

 شـر  ومزقـه  سـد األ عليه فانقض العربي قتل نهأ وكيف الصرب هخوتإ على بطولته يقص امللتحي
 أحـد  بـه  فـإذا  امللتحـي  الصربي رأس ثابت أبي واحتز عليه والتوكل بالله االميان بأنياب ممزق

 ثـم  للـه  ثأرًا اإلخوة بني ووضعه الكافر الصربي رأس ثابت أبي فحمل الصرب النصارى قساوسة
  .املجاهدين معنويات بذلك فارتفعت املجاهد لألخ

 فهـو  هنـاك  للمعـارك  العجيـب  والتخطـيط  والتدريب قدامواإل الشجاعة يف آية الله رحمه وكان
 بـدر  معركـة  مربـع  كلـم  )٥٢( فوزوتشـا  منطقـة  القتحـام  عسـكرية ال اخلطة عدادإ يف شارك ممن

 اقـع املو كـل  آخذًا بها وجتول صربيةال املدينة إلى نزل الرتصد يف نهأ شجاعته من فكان البوسنة
 أتـاح  ممـا  الفلبيني، حممد أبو دربه رفيق مع مرة من أكثر دخوله وتكرر لها وراصدًا عسكريةال

 البوسـنوي  اجليش قادة ذهول وسط وحماصرتهم صربيةال املواقع ضرب يف وسهولة سالسة للمعركة
 املجاهـدين  ليشـكر  نطقـة امل فتح بعد بنفسه أتى بيقوفيتش عزت علي الرئيس أن حتى وجنراالته

 اخلـط  سـقوط  بعـد  ليثنـا  إلـى  نرجـع  ،البوسـنة  بـدر  معركة يف عظيم إجناز من به قاموا ما على
 بقذيفـة  فـإذا  املعركـة  سـري  ويتـابع  املجاهـدين  يوزع الله رحمه ثابت أبي أخذ للجبهة األمامي
 مقـبالً  الله رحمه فخر قناصة طلقة إلى إضافة صدره يف جبسده شظية وتدخل منه بالقرب تنفجر

 مـن  عظـيم  ركـن  انهد إذ حزن أميا املجاهدون عليه وحزن الله شاء إن حمتسبًا صابرًا رمدب غري
 وابنته هأهل والهم جناته فسيح وأسكنه ثابت أبو الله فرحم كله، البلقان يف وقادته اجلهاد أركان
  ... والسلوان الصرب
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 كسـب  اجلانـب  ولـني  التواضع يف وآية احلق املجاهد الومث النسب وعراقة الفضل يف هو من هو
 الله صلى الله رسول مدينة أهل من ليث سواء، حد على والبوسنويني املجاهدين هإخوان قلوب
  .وسلم عليه الله صلى النبي بيت آل إلى نسبه يف ويرجع وسلم، عليه

 باأل هـو  الخواتـه و شـعلته  هـو  أمـه  منـزل  فكـان  أخواته كبري وهو الذكور من أمه وحيد هو
 اللـه  مـن  واملثوبـة  لألجـر  ابتغـاء  بنفسـه  وضحى والدعة الراحة على أثر ،كرباأل واألخ احلنون
 والدتـه  إلـى  وعاد طويلة فرتة بها ومكث أفغانستان ثرى على املجاهدين هإخوان ليشارك فانطلق

 بنـات  مـن  لـه  خطبـوا  قـد  بأنهم خيربوه هم إذ قدومه وحال واستبشروا بقدومه ففرحوا واخواته
 لقـدوم  ويهيئـه  املنزل يرتب أخذ وفعًال املشروع على وموافقته ارتياحه بدىأو الصاحلات املدينة
 احلـور  مـن  زوجتـه  تكون أن الله شاء إن له شاء ذلك، غري أمرًا له شاء الله ولكن إليه زوجته
 البوسـنة  يف هإخوانـ  أخبـار  فـإذا  ةبرهـ  مكـث  العـاملني،  رب عند الشهداء من يكون نأو العني

 العـدة  أعـد  حتـى  قـرار  لـه  يقـر  ومل بال له يهنأ فلم مضجعه أقضت قد واستغاثاتهم والهرسك
 تلـك  شـطر  وجهـه  وميـم  حقائبـه  حـزم  وفعـالً  املسلمني البوسنويني من هإخوان نصرة إلى للسفر
 نقطـة  إلـى  وصـل  حتى الشدة وقت يف الكروات بالد دخول واستطاع كرواتيا إلى فسافر البالد
 البـاص  مـن  الكروات نزلهأ موستار مدينة يف املسلمني أراضي مع دوديةاحل الكرواتيه فيتشميتكو

 أطلقـوا  أيـام  وبعـد  األمـوال  مـن  معه ما واوأخذ حليته وحلقوا وسجنوه مربحًا ضربًا وسعوهأو
  .منها ورخلوه عاصمةال زاغرب مطار إلى سراحه

 بهـا  ويتقـرب  بهـا  متلـذذاً  كان بل سناحل أبي أخينا تثني مل األمور هذه وكل الصعاب هذه كل
 بـالد  إلـى  يـدخل  أن اللـه  ضـل فب واستطاع أخرى مرة الكرة أعاد فرته وبعد وجل عز الله إلى

  .ترافنيك مدينة جبهة إلى وانضم هنالك املجاهدين إلى ووصل والهرسك البوسنة
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 اللـه  رزقـه  نيبأسـبوع  وصـوله  وبعد هـ١٤١٥ لعام رمضان يف وصوله وكان هإخوان مع هناك رابط
 عليـه  قتـل  الذي اجلبل ذلك فالشيج جبل معركة وهي الأ فيها املشاركني من كان عظيمة مبعركة
 كـان  املعركـة  يف مشـاركته  وبعـد  جناته، فسيح واسكنهم الله تقبلهم العرب املجاهدين من جمع

 وخيـدمهم  ميساعده أن حيب هخوانإل خدومًا الله رحمه وكان ،املعركة يف اشرتك قد نهأ مسرورًا
 رحمـه  كالشـعله  فكـان  ديـنهم  أمور ليعلمهم البوسنويني قريةال طفالأل يذهب الفراغ وقت ويف

 العنيـد،  فالشـيج  جبل نفس يف أخرى معركة رحى دارت هـ١٤١٥ لعام احلجه ذي شهر ويف الله،
 دار عـن  األبـدي  الـوداع  هي املعركة ليلة الليله هذه أن يعلم ومل فيها املشاركني ضمن من وكان
 املنتصـفه  اجلبهـة  يف وهـم  جبهات ثالثة من املعركة كانت ،الله شاء إن السعادة دار إلى الغرور
 املعـارك  وأغلب الوقت هذا يف العمليات تلك وقليل (ليًال عشر الثانية الساعة يف املعركة وبداية

 انطلقـت  وفعـالً  الصـرب  مـع  املعركة لبدء استعدادًا مواقعهم الله أسود أخذ )الفجر صالة بعد
 دجانـة  أبـو  قتـل  حينهـا  تعلو التكبري وصيحات والبيكات الكالشنات ًاوتبع جي اآلربي قذيفة

 عليـه  مغمـى  بعـدها  خـر  كتفه يف بطلقة احلسن أبي وأصيب قصته ذكرنا كما الله رحمه الشرقي
 :يقول الطريق طوال وكان هإخوان حمله

 اإلخـوة  ويسـألونه  وجل عز الله ناجيي كأنه ... يارب ... يارب ... يارب ...يارب ...يارب
  ... يارب بكلمة سوا عليهم يرد فال خبري أنت هل

 إال الـه  ال عظيمـة ال التوحيد كلمة قال وهناك )ترافنيك (املدينة مستشفى إلى ذلك بعد حملوه
 ووضعه غريبة ابتسامة شفتيه على وارتسمت العظيم لبارئها الزكية روحه فاضت وبعدها ... الله

 جـرح  اجلرحـى،  الشـباب  يـراه  ال وحتى لدفنه استعدادًا املستشفى غرف إحدى يف خوةاإل أحد
 فـأخفى  احلسـن  أبـي  عـن  األمـري  وسـأل  الليلـه  نفس يف للعالج ونزلوا املجاهدين وأحد األمري

 بـاب  وفتحـوا  خلفـه  الشـباب  ومعه الغرفه باجتاه األمري ندفعفا خبري هو وقالوا اخلرب عنه الشباب
 الرائحـة  أن الله ويشهد هو إال اله ال الذي فوالله عرف خبور أجمل كرائحة رائحةب فإذا الغرفه

 اجلربوت، ذي سبحان امللكوت ذي وسبحان الله شاء إن للمجاهدين وتثبيتًا كرامة منه، خرجت
  ... ترافنيك مقربة يف بعدها ودفن

 وعوضـها  والسـلوان  الصـرب  والدتـه  لهـم وأ يارحمن اللهم وتقبله احلسن أبي أخينا ارحم اللهم
  ... آمني آمني آمني اللهم منه خريًا

 قاسيا ياحبيبة قلبي كان ما    تصربي اللقاء عز قد ماهأ
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 قاموا فيها األعمال بعظائم       الدنى ملئ ضياغم در لله

 

 كان ه،إخوان أحد بوجه صوته رافعًا أو اجلبني مقطب جتده قلما الذي املرح الشاب ذلك خطاف
 كلمـا  فكـان  خـرى أل فـرتة  مـن  تـراوده  اجلهـاد  وفضل الشهادة وكانت عمله البحريني اجليش يف

 كـثرياً  فرتدد الكشمرييني هخوانإل نصرته كانت وهناك كشمري، إلى رحاله شد الفرصه له سنحت
 نـه أل األمـر  بهـذا  ويتلـذذ  القتال فنون على يدربهم فكان حبوهأو أحبهم حتى البالد تلك على
  .ملموسة نتائجه ويرى ألمته شيئًا يقدم أن استطاع نهأ بداخله حيس

 أحـداث  علـى  وسنتان سنة ومضت ؟؟ كشمري أرضب مرتبطا كان ولكنه البوسنة أحداث بدأت
 وأخـذ  خالصـة  للـه  باعهـا  ولكنـه  ،طويلة إجازة يأخذ أن يساعده ال الوظيفي ووضعه البوسنة
 هإخوانـ  تلقـاه  حتـى  وصل نإ وما إليها وصل حتى نةالبوس أرض إلى وسافر اضطراريه إجازة

  .به يتحلى كان الذي الرفيع للخلق حبوهأو أحبهمو الرحب بالصدر

 اللهـم  كلمـة  لسـانه  على دومًا وكانت عسكريةال العلوم من الله مارزقه على هإخوان يدرب أخذ
 .مدبرين غري مقبلني الشهادة ارزقنا

 البوسنة بدر معركة هي تلك وكانت اركبي الله ياخيل ياملناد صاح حتى هذه حاله على استمر
  .العليه جلنته وتوقا العزه لرب شوقًا نفسه وتوقدت حماسه فازداد

 طريقـه  طـوال  وكان الصرب إلى املجاهدون وتسلل املعركة أرض إلى املجاهدين جموع حتركت
 عـن  روح ممـا  نويةالبوسـ  باللغـة  العربيـة  اللهجـات  بتقليـد  يقـوم  وكان كعادته الشباب ميازح

 قليلـة  أمتـار  سوى يبعدون ال نهمأ إذ ؟ وقدره الله بقضاء املؤمن احساس عطاهمأو املجاهدين



 ٤٤        قصص الشهداء من - الثالثالفصل 
 

 اللـه  ماكتبـه  نأو اللـه  مـن  التثبيـت  ولكنه الصرب بنادق فوهات أمام واملجاهدون الصرب عن
  .راد قضاؤه يرد وال سيكون

 وحتت املالعني الصرب الله أعداء ىعل سوداأل انقضت ثم الفجر صالة فرادى املجاهدون صلى
 نـات أ وأصـوات  الرصـاص  أزيـز و والراجمات القذائف أصوات وبني والتهليل التكبري صيحات
 عـن  يفصـلهم  كـان  ومـا  جبانبـه  وكـان  العـرب  املجاهـدين  من له أخ جرح إذ واجلرحى القتلى
  !!فقط أمرت خمسة سوى الصرب

 حتت اجلريح األخ وكان الرصاص وابل جاهدينامل على ويطلق سالحه من متمكنًا الصربي وكان
 مرمـى  عـن  بعـده أو قلـيالً  سحبه أن وما أخيه لينقذ وزحف االنتظار خطاف استطاع فما مرماه

 غـري  مقبًال حمتسبًا صابرًا شهيدًا إثرها على سقط جبان صربي من جبانة طلقة باغتته إذ الصربي
  .أحد الله على نزكي وال مدبر

 ةالبسـم  وكانـت  بـدموعهم  واظلـوه  املعركـة  أرض مـن  نزلـوه أو فراقه على ناملجاهدي رفاقه حزن
 اللـه  إال الـه  ال هـي  بهـا  نطـق  كلمة آخر بأن يوحي مما ةمرتفع ةوبالسباب شفاته على مرتسمة
 قـد  اللتي املسك رائحة نهاأ الله شاء إن اجلنة روائح من رائحة منه انبعثت إذ الله رسول حممد
  ... الله رحمه مسجى وهو عليه واقفًا كان من كل شمها

  ... ويكررها ويرددها !! سأقتل إني والله للمجاهدين يقول بليله مقتله قبل وكان

 مليـك  عنـد  صدق مقعد يف ونهر جنات يف تكون أن الله ونسأل بقسمك الله وبر خطاف فوادعًا
  ... رينيالبح والعباس البحريني والفاتح البحريني علي أبو بأحبابك واحلق ... مقتدر
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ــذرًا ــدك موجــعٌ ع ــاس فق ــا العب  أب
ــاً كأســًا  مــن األحــزان لــيس مفارق

 

لكـــن فقـــد أبـــي الـــزبري ســـقاني 
ــدانِ    ــى وج ــى عل ــد غش ــي وق قلب

 

 :العشماوي الشعراء عمالق فيه ويقول

الزبيـــر فــديتها مــن كنيــةٍ    أأبــا
هــا أنــت حتملنــي وتــنعش فرحتــي

 

لــي رؤى الزمــان املخصــِبإ نقلــت 
ــر جمــدبِ   ــد ده ـــول وبع ــد الذب بع

 

 اجلهـاد  متـابعي  من هيعرف ال من قل شخص عن نتحدث العطاء، جماالت من جمال كل يف عمالق
 احلسـني  نسـل  من شريف نسل ومن وسلم عليه الله صلى الرسول مدينة أهل من هو ستشهادواال
 كـان  أن منـذ  والسـالم،  الصـالة  عليـه  نبـي ال عـم  وابن الله رسول سبط طالب أبي بن علي بن

 وطاعـة  خـري  كلها طيبة بيئة يف ونشأ صاحله تربية تربى ،وطاعة استقامة على كان سنة يف صغريًا
 من ،أباد جالل يف وكانت هـ١٤٠٥ عام يف كانت الله سبيل يف اجلهاد يف له مشاركة أول وكانت

 صوته سمع من وكل منازع بال لمجاهدينل حبق منشدًا فكان حزينة وحبة رخيم بصوت عليه الله
  ... اجلهاد بأبيات يرتنم وهو الرجل هذا من فعًال اإلخالصب أحس

 يف هأهلـ  إلـى  رجـع  سنوات عدة وبعد طويلة لفرتات أفغانستان يف القتال ساحات يف مرابطًا ظل
 طريق مواصلة نم وزينتها وبهرجها الدنيا ولذات الزواج مينعه ومل صاحله امرأة من وتزوج املدينة
 ليوفـق  وذلـك  السـابق  يف ميضـيه  كان مبا قصرية ملدة ستانفغانأل يذهب الزواج بعد ولكنه اجلهاد
  .اجلهاد يف العاملني رب وحق واألوالد الزوجه حق بني عليه الله رحمة
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 الـزبري  أبو قفل بالدهم إلى نصاراأل املجاهدين من ةالغفري األعداد ورجوع كابل مدينة فتح بعد
 إن شـهيداً  سـيقتل  بأنـه  املؤلـون  لـه  فأوله أفغانستان يف رؤية رأى نهأ الوحيد عزاه ولكن جعًارا

  ؟ أفغانستان يف ليس ولكن الله شاء

 وإذ معـدودة  أيـام  إال هـي  ومـا  البوسـنة  بـالد  يف املسلمني هإخوان أخبار مسامعه إلى وصلت
 والتحق البوسنة إلى سافر وفعًال أخرى مرة الله سبيل يف للجهاد وجهزها نفسه أعد قد سدباأل

 اللـه  أعـداء  مـع  فاصـلة  معركـة  هناك فكانت سراييفو يف الوقت ذلك يف املوجودين باملجاهدين
 حلظـات  إال ومـاهي  املطار عن الدفاع يف الزبري أبو سداأل فاستبسل سراييفو مطار حول الصرب

 عنـدك  نفسي احتسب إني اللهم ربه ويناجي يزحف فأخذ بالغة إصابات الزبري أبو أصيب حتى
 ..وخالقها بارئها إلى الشهادة خلف الالهثة الطاهرة روحه فاضت حلظات وبعد منى فتقبلها

  ... الهدايةو الصالح بناءهأ ورزق والسلوان الصرب هأهل لهمأو سداأل ذلك الله فتقبل
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 املباركـة  رضاأل تلـك  أهل من هو الشهداء، تلو شهداءال لنا خترج الطيبة مصر أرض زالت ما
 شيء كل هي ميلكها بقرة ماله ورأس بسيطًا فالحًا عمله وكان مصر صعيد أهل من وبالتحديد

 .الفانية احلياة يف له

 عزة نفسه يف فتحركت فيهم الله أعداء يفعله وما البوسنويني هإخوان أخبار مسامعه إلى وصلت
 عـن  ويبحـث  يبحـث  أخذ حتى نفسه ارتاحت فما الله لدين بالثأر اآلخذ املؤمن وروح املسلم
 رحمـه  (شعبان أنور الشيخ إيطاليا يف يوجد له قيل حتى والهرسك البوسنة إلى املوصل الطريق

 .والهرسك البوسنة يف اجلهاد على سيدلك الذي هو )الله

 الالزمـه  واألمـوال  إيطاليا لىإ الفيزه ،أخرى عوائق صادفته ولكن ،املعلومة بهذه فرح أميا فرح
  ؟؟ البقره ماله رأس ببيع وقام قريته إلى ورجع بالله استعان ... و ... و ... و هناك للوصول

  :يقول حاله ولسان معه ميلكه ما كل وأخذ هأهل وودع إيطاليا إلى تذكرة اشرتى وبقيمتها

 وراءه الفراق يوم يلتفت مل      هأهل ودع الله يف ومهاجر

 املجاهـدين  بكتيبـة  والتحـق  والهرسـك  البوسـنة  إلى الدخول استطاع ومنها إيطاليا إلى هتوج
  .واملرح األخالق يف قمة فكان العرب

 أمور تعلم على وحيرص طبقه الدين يف شيئًا علم إذا الله شرع على الوقافني من الله رحمه كان
 يف واشرتك اجلبهة يف الرباط على احلرص شديد وكان والصيام النوافل على كذلك وحيرص دينه،
 .حسنًا ًابالء فيها ىوابل املبني الفتح معركة
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 أمـراء  مـن  كـبري  عدد فيها قتل حيث األمراء معركة البعض يسميها والتي الكرامة معركة أتت
  .فيها وقتل املعركة هذه الله رحمه دخل الله، رحمهم اجلبهة

  .آمني اللهم ... الفانية دنياه عن وعوضه ماقدم منه وتقبل الوليد ابن الله فرحم
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 اليمنـي  اجلـيش  يف حياتـه  أيـام  أول كان وقد عدن مدينة أهل من اجلنوبي، اليمن أهل من هو

 كوبـا  دولـة  إلـى  عسـكرية  دورة يف أرسل وفطنته ولذكائه اليمني، االشرتاكي احلزب مع اجلنوبي
 قيادتهـا  مـن  الدبابة أتقن حتى ... وصيانتها وقيادتها استخدامها الدبابات، عن الدورة وكانت

 إلـى  الـذهاب  فقرر وجل عز الله وهداه االشرتاكي احلزب وانتهى اليمن إلى رجع صيانتها إلى
  .املعارك ويشاركهم هناك هإخوان ليفيد أفغانستان

 مـواقعهم  املجاهـدون  واقـتحم  الشـيعة  ضد عملية يف كان يوم ذات نهأ أفغانستان يف قصصه من
 مـن  عـدد  بـه  خيتبـئ  أمامـه  الـذي  البيت أن ةيخبارإ فأتته بيوتهم داخل إلى بدبابته هو وتقدم
 !! ذخـرية  معـه  يبـق  ومل ؟ نفـذت  قـد  ذخريةبالـ  إذ ليقصفهم الدبابة سبطانة وجهه فلما الشيعة
  .الشـيعية  عصـابة ال لـك ت فقتـل  )طـني  مـن  منـزل  وكـان  (فيـه  مبـن  البيـت  وهدم بالدبابة فتقدم
 وفعـالً  الشـهادة  شرف وينال معركتهم البوسنة يف هإخوان يشارك بأن أمل وكله اليمن إلى رجع
 ذا اللـه  رحمه وكان هخوانإل خربات من لديه ما فقدم سرور أميا به هإخوان وسر هناك إلى ذهب
  .لهم وحمبة هخوانإل وتواضع وطاعة وعبادة وزهد وورع تقى

 عليـه،  فـأغمي  جسـمه  جانب فاخرتقت رصاصات الصرب عليهم فأطلق دللرتص يوم ذات ذهب
  ؟؟ وضحك ويسره مينة تلفت أفاق فلما وعاجلوه هإخوان وحمله

 ورجـال  حلـى  أرى بـي  فـإذا  العني احلور سأرى ننيأ ظننت قال ؟ ضحكه سبب عن سألوه فلما
  .الدنيا يف مازلت ننيأ فعلمت
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 !! يسـتطيع  مـا  منهـا  حيضـر  أن فأقسـم  الـدبابات  نم عدد الصرب عند كان الكرامة معركة يف
 إلـى  بهـا  ورجـع  مكانهـا  مـن  وحتريكهـا  إليهـا  الوصول استطاع حتى الدبابة جهة تقدم وفعًال

 فوجـد  خرىبـاأل  ليـأتي  أخـرى  مـرة  رجـع  ثم ... عظيمةال الغنيمة بهذه مسرورًا فرحًا املسلمني
 شهيدًا فخر جسده واخرتقت خلفه هاون قذيفة فسقطت نقاذهإل فتقدم جرحيًا الليبي موفق أخونا

  ... الله شاء إن

 ... البتار الله رحم

  ... أمثاله من مةاأل ورزق



 ٥١        قصص الشهداء من - الثالثالفصل 
 

IQVH@

ìic@ŠØi@ï×Ûa@

@
 اللـه  تقبلهمـا  اليمنـي  جعفر يأب مع الله رحمه مقتله خرب سمعت أن بعد وذلك هنا قصته نورد
  ... البوسنة أرض هي بها جاهد أرض أول وألن ...

 يف مرة أول الرجل رأيت جمنده جنود واألرواح له، نفسك ترتاح الرجل ذلك عيناك رىت حينما
 سـد األ بها قتل التي اجلبهة تلك شريشا، جبهة يف للمجاهدين اخللفي اخلط يف م١٩٩٤ عام بداية
 شـي  العربيـة  اللغـة  من يعلم يكن ومل التقيته ،)املصري املهاجر ثابت أبو غري (املصري ثابت أبو
 التـي  األعمـال  ويف البوسـنويني  هإخوانـ  لنصرة النظري املنقطع احلماس نظراته يف رأيت نولك ؟؟

 ... الغنـائم  خيـول  مـن  خيـل  علـى  اجلبهـة  تلـك  يف اللـه  رحمه كان ،دقيقًا تنفيذًا عليه توكل
 فكانت ... عليها األول اخلط يف املجاهدين إلى الطعام ويوصل. ... ويطعمها ويدربها يعسفها
 رؤيـة  خـرى واأل ... أتـى  قـد  الطعام أن جهة من ... ؟؟ جهتني من لها ترتاح اجلبهة يف رؤيته
 صـيف  يف املعـارك  وبـدأت  األيـام  مـرت  ... أحدًا الله على نزكي وال الطاعة بنور املشع وجهه
 أتى حتى ... وتقتيًال اثخانًا الصرب الله أعداء بني وجال وصال ... الرجل واستبسل م١٩٩٥
 ةوالكرواتيـ  صـربية ال األطـراف  واتفاق البوسنة يف املعارك إيقاف خرب فيه بث ذيال احلزين اليوم

  !!دايتون لقرارات واالمتثال النار إطالق وقف على واملسلمة

 بسـرعة  يكررهـا  وأسـئلة  ... ةتقطيبـ  جبينه على ارتسمت وقد ... زينةاحل وجهه قسمات رأيت
 اجلهـاد  أن أصحيح ... حمد )...( يا معنس ما أصحيح ... الغزير املعات تسندها ... هيبةر

 ... ... هأهلـ و مالـه  فقـد  كالـذي  بل ... ميلك ما أعز فقد كالذي والله فكان. ... انتهى قد
 يف الكـالم  هـذا  (الشيشان جبهة هي أخرى جبهة هناك أن بشرهأو ... روعه من أهدئ فأخذت
 ووجهـه  ... ... املعهوده تهابتسام ورجعت ... أساريره فانفرجت ... )للشيشان األولى احلرب
 الشيشـانيني  يإخـوان  شـارك أو هنـاك  سـأذهب  ... أكـرب  الله ... أكرب الله ... اجلميل املشرق

 يف األمـور  بـبعض  مرتبطـاً  كـان  ولكنـه  ... سـبيله  يف بالشـهادة  الله مكرمة نالوأ ... جهادهم
 البوسنة إلى ... الشيشان من وخرجت ظرف لي وحدث ... الشيشان إلى فسبقته ... البوسنة
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 ... املجاهدين يخوانإل الشديد حلبي وذلك ... قطر إلى الرجوع استطع مل ... أخرى مرة ...
 الشيشـان  يف همإخـوان  أخبـار  همأخبـار و ... وجوههم يف بالنظر والتمتع عليهم السالم فآثرت

 باللـه  سألك لي ويقول ... ةمتصل ودموعًا ... حارًا عناقًا وعانقني .. فرحًا طار رآني ملا ...
 ... أيـام  بعد حارًا عناقًا وعانقته ... أرسلني قال ... نعم له قلت ... للشيشان طريق يوجدأ

 الـدخول  واسـتطاع  ... الشيشـان  إلـى  وذهـب  ... قطر إلى ورجعت ... األخري الوداع عناق
  ؟!؟ انتهت قد احلرب ولكن

 احلور بسري التولع شديد وكان ... الشيشانيني هإخوان وخيدم ويعلم يدرس احلرب بعد بها مكث
 بعـد  خـرج  ... اجلنة كيف ... احلور كيف ... أكرب الله )... (باأ يا يقول دوما وكان العني
 خرجنيأ مالذي يبكي وهو يقول املجاهدين أصحابه أحد على فاتصل ... تركيا بلده إلى سنة
  .. و ... و ... و ... اطوالربـ  ... اجلهـاد  بعـد  تطـاق  ال احليـاة  نإ واللـه  ... الشيشان من

 الصـوالت  لـه  فكانـت  الثانيـة  احلـرب  أتت حتى بها ومكث ... الشيشان إلى أخرى مرة فرجع
 وتقبلـه  اللـه  رحمـه  اليمنـي  جعفـر  أبـو  الهمام الفذ القائد مع أيامه آخر وكان ... واجلوالت

 ... ريعانصـ  انسـد األ فخـر  ... اللغـم  بهمـا  انفجـر  إذ األلغام أحد بفك يهمان هما وبينما
 الوجـوه  وتلك العطرة السري تلك الله فرحم جناته فسيح سكنهمأو شهدائه عداد يف الله تقبلهما

  ... النرية
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 وملـا  الـيمن  بـالده  يف مدرسًا الله رحمه كان ،ةواحلكم مياناإل أرض املبارك اليمن شباب من هو

 وجهـزت  وحليهـا  ذهبهـا  ببيـع  قامت لهم حيصل وما ةالبوسن يف املسلمني أخبار زوجته سمعت
 يف ووصـل  لنصرتهم فهب ... هناك كإخوان وانصر اذهب له وقالت اخللود أبو زوجها بأموالها

 بـل  ييـأس  مل ولكنه ... املسلمني على الكرواتي احلصار قبل من مغلق الطريق وكان م١٩٩٣ عام
 عليـه  وبقـي  ... املسـلمني  عنـد  تارموسـ  مدينـة  إلى الوصول استطاع حتى ... وحاول حاول
 يف الوقت ذلك يف الكروات وكان ةالكرواتي السيطرة حتت جلها كثرية مناطق املسلمني إلى ليصل
 تلـك  زينيتسـا  مدينـة  إلـى  الوصول على أصر ولكنه ... فيها الهوادة املسلمني مع معلنة حرب
 اللـه  رحمـة  اليمنـي  احلسـن  أبو هدرب ورفيق ذهب وفعًال ... املجاهدون العرب بها التي املدينة
 الشـاهقة  االرتفـاع  العاليـة  اجلبـال  علـى  كامـل  أسـبوع  ملدة أرجلهم على ميشون واوأخذ عليه

 ... توصـف  ال فرحتـه  فكانـت . ... زينيتسـا  مدينة إلى وصلوا حتى ... اجلو الباردة السقوط
 املعـارك  هإخوانـ  اركوشـ  ... العـرب  املجاهدين كتيبة بركب والتحق ... لها المثيل وابتسامته

 املجاهـدون  خـرج  ... شـفتيه  على االرتسام دائمة وابتسامة رقيق قلب ذو الله رحمه وكان ...
 املجاهـدين  أحـد  وكان للصرب تعرض ورد للحراسة األول اخلط إلى شريشا منطقة يف يوم ذات

 أبـو  ... لـه  وقـال  اليمنـي  اخللـود  أبو عند وأتى ... اجلبهة إلى منطلقون وهم الشباب يصور
  ؟ الشهادةب مارأيك اخللود

 وصل حتى ... حنره ناحية وأشار ... موت فيها الشهادة ... املرحة بروحه اخللود أبو عليه فرد
 هـاون  قذيفـة  تـت أو ... املجاهـدون  فـردهم  لهـم  الصـرب  وتعرض ... اجلبهة إلى املجاهدون
ــب وســقطت ــو جبان ــود أب ــه اخلل ــذي باملكــان شــظية وأتت ــه اشــار ال ــتو علي   ... التصــوير ق

 بـا أ يـا  اللـه  شـاء  إن اخللـود  دار إلـى  الغـرور  دار وودع ... الله شاء إن شهيدًا بعدها سقط
 ثالثـة  وبعـد  ... متعمـد  غري منهم خطأ القبله اجتاه غري على جتاهاب املجاهدون دفنه ... خللودا

 باجتـاه  جديـد  قـرب  لـه  وحفرنا ... القرب من خراجهإل ذهبنا دفنه حضر من يقول دفنه من أشهر
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 ورائحتـه  ... الـدفن  بعد شكله سيكون كيف. ... التخيالت تراودنا قربه حنفر وحنن ... القبله
 مفتحـه  عـني أ وكلنـا  ... جسده إلى وصلنا حتى ... الدود كلهاأ أن بعد وجهه ومالمح ...

 جسـده  بـان  ثـم  ... جسده من شي فبان ... األخري القادم للمنظر اخلوف من ترجف والقلوب
 بـل  ... منه كريهة رائحة تظهر ومل ... شي جسده من يتغري مل والله ثم والله أكرب الله ... كله

  ؟؟ نائم كأنه والله

 ... أشـهر  ثالثـة  مـرور  بعـد  ... شـي  جسده من يتغري ومل ... اجلديد قربه يف ودفناه أخرجناه
  ؟؟ ةبالكرام ليستأ

 نقـوم  حتـى  امليـت  رائحـة  وخـروج  التحلل من جسده بها الله حفظ التي الكرامة هي والله بلى
  ... قربه بتعديل

  ... وتقبله الشاب ذلك الله فرحم

 ... عاجًال به حلقناأو اخللود اأب الله فرحم
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 هنـاك  وترعـرع  ولـد  ... والـدرر  واملرجـان  واآللئ باألصداف الزاخر جدة حبر درر من درة هو
 مصـنع  ... أفغانسـتان  أرض يف اجلهـاد  لـه  وسـبق  ... مباركـة  طيبة نشأة شأون عليه الله رحمة

  ... اللـه  رحمـه  املـدني  حسـني ي  بـ أ مـع  قندهار منطقة يف الله رحمه كان فقد األوائل الرجال
 الفضـالء  املشـائخ  أحـد  والزم ... جـدة  إلى رجع املباركة رضاأل تلك يف اجلهاد انتهاء وبعد

 البوسـنة  إلـى  الـذهاب  قـرر  م١٩٩٤ عـام  يف ... قلب ظهر عن يمالكر القرآن يديه على وحفظ
 بـالد  يف هإخوانـ  إلـى  وانطلـق  واستعد أعد وفعًال ... هناك اجلهاد هإخوان ومشاركة والهرسك
 خبـدمتهم  هإخوان عن متيز ... جليزونوبولي منطقة يف العرب املجاهدين مبجموعة والتحق البلقان

  ... تسليتهمو ... معهم الطيب املزح وكثرة ...

 قمتـي  على عمليتني من تتكون ... كبرية معركة خلوض استعدوا أن املجاهدين على األمري نادى
 إلـى  املجاهـدين  جمموعـة  تقسـم  أن كانـت  واخلطـة    ... سمولني عملية هي عمليةال وتلك جبل

 بـل اجل على عمليةال خرىاأل املجموعة وتكمل وترتاح األول اجلبل األولى تقتحم ... جمموعتني
 بلياقتـه  معروفـًا    وكـان  األمـري  فرفض ... العمليتني كال يدخل أن الله رحمه فأصر ... اآلخر
 أن األمـري  قبـل  حتـى  الواسـطات  تلـو  الواسـطات  وأدخـل  األمري على فألح ... العالية البدنية
 قبل ... ال توصف القبول بهذا وسعادته ... ال توصف فرحته فكانت ... املعركتني كال يدخل

 يقـول  وكـان  ... الشـباب  علـى  ميلكـه  ومـا  ومالبسـه  مالـه  ... تركته يوزع أخذ بليله عركةامل
 بكـل  لـه  وأتـوا  ... بـالنفي  فردوا ؟ متطيب منكم أحد يوجدأ طيب رائحة أشم ننيإ هخوانإل

 على داروا حتى ؟؟ ال أم تشمها التي الرائحة هي هذه هل ... حبوزتهم كانت اللتي العطورات
 لصـاحبه  قـال  كـذلك  املعركـة  قبـل  ... منهـا  فضـل أو غريهـا  بل ال يقول ووه العطورات كل

 وأخـرب  وسـكت  ... اللـه  شـاء  إن سـارة  مفاجأة لك عندي عمليةال بعد غدًا درويش البوسنوي
 رائحـة  يشـم  وهـو  املعركة يوم أتى ... البوسنوي لدرويش الكاسيو ساعته نإف قتل نإ الشباب
 يتقـدم  ومل فسـقط  جبـل  أول واقتحمـوا  املجاهدون وتقدم املعركة وبدأت ... له مالزمة الطيب

 التفـت  ... القمـتني  بـني  معهم ومن العرب املجاهدون فاحنصر خرىاأل اجلهات من البوسنويون
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 قلبـه  يف طلقـة  فأتته والسرور الفرح ملؤها عجيبة غريبة ةابتسام وابتسم ورائه من على عمري أبو
 بصـاحب  فاذا ... ورجعوا املجاهدون احناز ... الله شاء إن شهيدًا قتيال بعدها فسقط مباشرة

 التي املفاجأة هذه وقالوا ساعته له فأخرجوا ... عمري أبو أين البوسنوي درويش ... عمري أبي
 بـل  ... األطفـال  كبكـاء  يبكي ركبتيه على درويش فخر ... قتل نهإ ... عمري أبو بها وعدك

  ... حانهسب الله مشيئة ولكنها فراقه على بكى قد كل

  ... منه خري مةاأل وأبدل عمري اأب الله فرحم
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اْنِفُروا ِخَفافًا  ﴿ الرحمن لنداء تلبية أفغانستان إلى الله رحمه خرج ... جدة مدينة أهل من هو

 قنـدهار  يف ةعجيبـ  كرامـة  له حدثت ... قندهار جبهة يف هناك املعارك هإخوان وشارك﴾  َوِثَقاًال
 ذات املجاهدين أن وحاصلها ... وتقبله الله رحمه قتل أن إلى حياته يف انقالبًا أحدثت والتي
 رآوة  وذخـري  بيكـا  (الرتاكتـور  على اسلحتهم جميع واركبوا ... قندهار يف ملعركة استعدوا يوم
 فكـان  كتورالرتا على راكبون املجاهدون كله ذلك وفوق ...و ... و ... و .. .وهاون جي بي
 بهـا  جيـر  التـي  ةباحللقـ  إذ ... اجلبـل  الرتاكتور طلوع وعند ... الرتاكتور طرف على زياد أبو

 الـذخائر  ... العربـة  وتنقلـب  ... عنهـا  تنفك بها إذ ... واملجاهدين بالذخائر املمتلئة العربة
 علـى  اللـه  رحمـه  املدني حسني أبو األمري سقط ... زياد أبي على والشباب ... زياد أبو على
 فـالن  وكيـف  ... أنت كيف باسمه كل املجاهدين على صاح بل بنفسه يعبأ فلم فانكسرت يده
  ؟؟ شيء وال فيقول يارجل مابك له يقولون هإخوانو ... حبرقه ويبكي يبكي زياد أبي فإذا ...

 ملـا  رضاأل نإ ... واللـه  ... واللـه  قـال  لزمـوه أ فلمـا  ... يبكـي  وهو أيام ثالثة عليه مضت
 احلمد لك اللهم ... بأذى صبأ ومل بها وجهي ودخل ... لي انزوت ... عليها بوجهي سقطت

 اللـه  رحمه ذهب أفغانستان بعد ... الطريق مواصلة على الله فعاهد ... الله من هذا أأستحق
 انطلـق  ... أفغانسـتان  يف قتـل  عليـه  عزيز بصاحب تيمنًا املدني زياد بأبي وتكنى ...ةجد إلى

 ... تشـن  ملدينـة  وذهـب  ... املجاهدين أوائل مع م١٩٩٢ عام يف والهرسك البوسنة ىإل بعدها
 أخـذ  عمليـة ال وقبـل  ... تشـن  يف البانـديرا  عملية واتت ... هناك املجاهدين بالعرب والتحق

 اجلنـة  عنـب  كيف أكرب الله لهم ويقول العدو للقاء مصطفون وهم املجاهدين على العنب يوزع
 يأخـذوا  أن يسـتطيعوا  ومل املجاهدون واحناز ... الله رحمه وقتل املعركة وبدأت ... إخوان يا

 الشـاة  يضـر  وهـل  ... أيامـاً  دوبـوي  مدينـة  يف وعلقوه ... وصلبوه ... الصرب فأخذها جثته
  ... عنهما الله رضي بكر أبي بنت أسماء قالت كما ... ذحبها بعد سلخها

 ... آمني الله تقبلكم ... املدني زياد أبي ... بكنيته تكنيت مبن واحلق زياد ابأ فوادعًا
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 الـذي  الشـاب  ذلـك  لنا أخرجت ... السرات قمم على املرتبعة الطائف، مدينة شباب من شاب
 البوســنة يف وزافيــدوفتش جليزونوبــولي وقمــم ... أفغانســتان يف الهنــدكوش قمــم علــى تربــى

 ولطلـب  هنـاك  املجاهـدين  هإخوانـ  ملساعدة أفغانستان إلى عليه الله رحمة ذهب ... والهرسك
 جببهـة  التحـق  ... األطهـار  الشـهداء  بركـب  يلحـق  أن ولعلـه  ... وجـل  عـز  اللـه  من القربى

 وآلت ... عليه تعالى الله رحمة املدني حسني أبو مريهاأ كان والتي ... قندهار يف املجاهدين
 .حسني أبو مقتل بعد اإلمارة عباس إلى

 الطريـق  إلـى  املجاهـدون  ذهـب  يـوم  ذات نهأ ةباملسؤولي واستشعاره البطولية باسع قصص ومن
 هنـاك  واآلليـات  الدبابات تنقل ليعيقوا األلغام بزرع ليقوموا واملطار قندهار مدينة بني الواصل

 طـريقهم  يف هـم  وبينمـا  ... الشـيوعيني  اللـه  أعداء صفوف يف اخلسائر من قدر أكرب وليحدثوا
 بفقدانـه  أحـس  ... تائهـاً  ضـائعاً  ويقـف  ... الطريق يفقد العرب املجاهدين أحد إذ جوعرلل

 اخلـط  إلى معه وارجعه وجده حتى العربي األخ عن يبحث وأخذ بنفسه فرجع الله رحمه عباس
 خلـق  ذا الله رحمه كان ... عنهم املسؤولية مستشعرًا هخوانإل وحمبًا كبري قلب ذا كان فقد ...

 .ةالنبوي السرية من متمكنًا وكان نشاداإل يف جميل صوت وصاحب عالي

 ... والهرسك البوسنة مبأساة سمع ولكنه ... شديدًا حزنا فحزن ... أفغانستان يف اجلهاد انتهى
 وشـارك  ... هأهلـ  إلـى  يرجع ومل البوسنةف كرواتيا إلى باكستان إلى أفغانستان من نفسه فجهز
 القعـود  علـى  يصـرب  مل ولكنـه  ... الطـائف  لىإ بشهور بعدها ورجع ... تشن منطقة يف هإخوان
 نالذي املشائخ بأحد البوسنة إلى طريقه يف وهو هاتفيًا واتصل ... البوسنة إلى أخرى مرة فطار

 هـو  كرواتيـا  إلـى  وصـل  األخـرية  املكاملـة  وكأنهـا  منـه  ويستسمح يودعه وأخذ عباس يعرفهم
 خبـار األ يتتبعـون  واوأخـذ  ... معـني أج الله رحمهم البحريني علي أبوو اإلماراتي ياسر أبوو

 ومـن  ... ملكـان  مكـان  من عياءواإل التعب أخذهم ... الدخول يستطيع أحد ال واحلصار ...
 فلمـا  ... ياسر أبوو علي أبوو هو فدخل الطريق له الله يسر حتى خرىأل الكروات من مطاردة



 ٥٩        قصص الشهداء من - الثالثالفصل 
 

 ألنـال  إال هنـا  إلـى  أتيـت  مـا  واللـه  ... ويقـول  الفرح من يبكي أخذ املجاهد الشباب رأى
 علـى  ... اركبـي  اللـه  ياخيـل  بفـرتة  بعدها املنادي صاح ثم ... الله أعداء من قتلأو الشهادة
 هنـا  مكـان  أجمـل  أين للشباب يقول البحريني علي أبو ... نفسه فأعد ... زافيدوفتش جبال
 ... عمـق ب يفكـر  وأخذ هنا اتركني له فقال جميلة ومناظر نهر به مكان أجمل على فدلوه ...
 األبطـال  قتـال  وقـاتلوا  ... املعركـة  إلـى  دخلـوا  ... الله بإذن سيقتل الرجل أن الشباب فعلم

 مـن  ويطلق خبندق خمتبئ بصربي فاذا ... الصرب خنادق إلى وصلوا حتى ... وجالوا وصالوا
 بطلقـة  أصيب إذ سبقأ الله قدر ولكن إليه فاقرتب حيًا به يأتي أن عباس فأقسم الطلقات خلفه
  ... الله شاء إن شهيدًا بعدها خر

  ... البحريني علي أبوو اإلماراتي ياسر أبو دربه رفيقا معه وقتل

  ... منيآ  ...وتقبلهم جميعًا الله رحمهم
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 مـال  ذو اللـه  رحمه كان ... اجلزائر من ... باديس ابن بلد من ... شهيد املليون بلد أهل من

 شـرقاً  ... ةويسـر  مينـة  جيوبهـا  ... البحـار  عبـاب  بها ينخر سفينة قبطان كان قدف ... وتعليم
 بـه  فـإذا  إيطاليـا  مسـاجد  أحـد  علـى  يـرتدد  فأخذ الله وهداه ... إيطاليا يف سكن ... وغربًا
 البوسـنة  إلـى  يـذهب  أن فأوصـاه  ... الشـام  من اخلري بلد من اخلري أهل من رجل على يتعرف

 األفكـار  أخـذت  ... ستشـهاد واال والربـاط  اجلهـاد  شـرف  وينال ناكه هإخوان لينصر والهرسك
 اإليطاليـة  زوجتـه  فـأخرب  ... والهرسـك  البوسنة إلى السفر على يوم ذات عزم حتى ... تراوده

  ؟؟ يطلقها أو معه وتذهب تسلم أن ماإ ... النصرانية

 وروبـي األ وداللها جتهوزو ... وزينتها الدنيا على اآلخرة فضل أكرب الله ... الطالق فاختارت
 ... وفري مال صاحب الله رحمه وكان ... رحيم رب من ومرضاة ... وحورًا جنة بذلك يبتغي
 إن اللـه  ويف للـه  كلها تركها ... الطراز عالي ... البناء جميل ... ثاثاأل فاخر منزل وعنده
 يف هــدينباملجا والتحــق ... والهرســك البوســنة يف اجلهــاد أرض إلــى وصــل ... اللــه شــاء

 األيام مرت ... وصاحبه الفلسطيني طلحة أبو والزم ... هناك عليهم وتعرف ... جليزونوبولي
 ذهـب  ... الكـروات  علـى  عمليـة  املجاهـدين  عند وكان ... ساقه يف بكسر طلحة أبو وأصيب

 الفلسطيني طلحة أبي وكان ... عظيمة معركة يف الكروات لقتال يستعدون اخلط إلى املجاهدون
 إلـى  يوصـله  أن البوسـنويني  أحد من فطلب ... رجله يف الذي للكسر يشاركهم أن يستطيع ال

 يف للمجاهـدين  وصـل  حتـى  نطقةامل تلك أريد قال إليها وصل فلما ... اجلبهة من قريبة منطقة
 ... )وراي وراي أنت (... ممازحًا له قال طربناك رآه فلما ال توصف  فرحته فكانت ... اجلبهة
 الكرواتيـه  البيـوت  أحـد  إلـى  يشـري  وطربنـاك  خندق يف جبل سفح على طلحة بوأو هو فجلس

 بـدأت  حتـى  وهكـذا  ... ةسـبي  ابنتهم وأخذ البيت ذلك على هجمأ الله شاء إن ... ممازحًا
 تلـك  علـى  روحـه  وفاضـت  ... شـكراً  للـه  سـاجداً  وخر قلبه يف بطلقة طربناك فأصيب املعركة
  ... االبتسامةو ةواالشراق احلمرة متأله بوجهه إذ هإخوان حملوه وحني ... ةالسجد
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  ... بارئها إلى فاضت قد روحه ولكن املستشفى إلى ونقلوه الفلسطيني طلحة أبو وأصيب

  ... جناته فسيح سكنهمأو الشابني ذانك الله فرحم

  ... اليوم هذا إلى ... طربناك جببل اجلبل ذلك البوسنويون سمى وقد
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 ةاحلجـ  ذي من املباركة العشر األيام يف العمل يعدل ال نهأ معناه فيما وسلم عليه الله صلى قال
 .بشيئ به خرج مما يرجع مل إذا الله سبيل يف وجاهد وماله بنفسه خرج رجل إال

 جبهـة  يف أفغانسـتان  يف اللـه  رحمه كان فقد اجلهاد إلى السباقني من الرحمن عبد أبو صاحبنا
 .هارقند

 روحـه  ويبـذل  ... وعـدوهم  عـدوه  دفـع  علـى  ويسـاعدهم  ... آالمهم فغاناأل هإخوان يشارك
 اجلهـاد  انتهـاء  بعد ... النار من فيعتقه فيشرتيها منه يتقبلها أن الله لعل اجلنة سوق يف رخيصة

 البوسـنويني  هإخوانـ  شـارك  ... البوسـنة  إلى ومنها النبوية املدينة إلى ذهب ... أفغانستان يف
 هإخوانـ  أحبـه  ... جليزونوبـولي  يف العـرب  املجاهـدين  مبجموعة والتحق وجراحاتهم معاركهم

 مـا  شـيء  أن أحـس  ... البوسنوييون حبهأو ... والتصنع التكلف عن وبعده قلبه لطيبة وذلك
 عليـه  تكلـف  ... ةاملنزليـ  لألوانـي  املدينـة  سوق يف له دكان نهإ ... الدنيا هذه يف يربطه مازال
 ... نفسـه  علـى  أثـرهم  البوسـنويني  هإخوانـ  أحـوال  رأى ملا ولكنه ... واجلهد املال من الكثري

 وبـاع  املدينـة  إلى ورجع نفسه استجمع وفعًال﴾  َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ      ﴿
 للـه  باعهـا  ... اجلهاد أرض إلى بها ورجع أمواله وأخذ ... ميلكه ما وكل ... وسيارته دكانه

 اخلبثـاء  الهرسـك  كـروات  احتجـزه  البوسـنة  إلى دخوله طريق ويف ... وماله نفسه ... سبحانه
 مل شـيئاً  وكـأن  وقـدره  اللـه  بقضاء رضي ولكنه ... مال بال وتركوه ... أمواله جميع واوأخذ
 يـوم  إلـى  تأجلت املعركة ولكن ... ولهمأ هو وكان املعارك إحدى إلى هإخوان ذهب ... يكن
 تاليـاً  ... يرجـع  مل مرابطـاً  فبقي ... اخللفي اخلط إلى الرجوع على اجلبهة يف البقاء فآثر آخر

 ةبشـد  وقاوم ... األبطال دفاع فدافع اجلبهة على بتعرض الصرب أتى الغد ومن ... الله لكتاب
  ... منه تنزف والدماء الله شاء إن شهيدًا قتيًال فخر ناصيته يف طلقة أتته حتى
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 قدمها التي وروحه ... الله سبيل يف قدمه الذي ماله منه وتقبل ... الرحمن عبد أبا الله فرحم
  ... وجل عز لله

  ... بشيئ ذلك من يرجع مل وفعًال
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 إلـى  هوصول أثناء الله رحمه قابلته: رفقائه أحد عنه يقول ... الهفوف - املربز مدينة من شاب

 كـان  ... آخـر  شخص يف جتدهما قلما وسمت ووقار ... هيبه له كانت ... والهرسك البوسنة
 أبـي  بالشهيد املجاهدين أشبه ،هيبة ذو ،وقور،  الصمت كثري ... الله لكتاب حافظًا الله رحمه
  ... وخلقه وشخصيته سريته يف )القحطاني مشعل (الشرقي الله عبد

 للمجاهـدين  لإلنضـمام  تـوزال  مدينـة  جبهـة  إلى اإلخوة أرسله ،تسازن مضافة يف مرة أول رأيته
 وخـريح  اللـه  لكتـاب  وحافظ املميزين العلم طلبة من أنه حيث ،هناك الدعوة يف ليعينهم العرب
 نفس يف معه اسكن وأن ... توزال يف فرتة بعد بهم أحلق أن الله وشاء ... الشريعة كلية اجلامعة
  ... اليمني فياض شهيدال اآلخر العابد مع الغرفة

  ... الذكر دائم ،وقورًا، الصمت كثري كان ،شهور ةربعاأل قرابة الغرفة نفس يف معه عشت

 اللـه  لعـل  ... الـذكر  فيهـا  فلنكثر،  علينا حمسوبة )اجلهاد أيام (األيام هذه (يقول دائمًا وكان
 وتقـواه  ورعـه  مـن  اللـه  مهرح كله وهذا ... )ريائنا لكثرة جهادنا يقبل مل إذا الذكر منا يتقبل
 الشـهادة  يرزقه أن الله إلى ويبتهل ،باكيًا الليل يقيم،  بساعتني الفجر أذان قبل يقوم دائمًا كان

  ... األهالي بني حمبوبًا كان،القرآن قراءة األطفال يعلم املسجد يف حلقة له وكانت

 أخته وكانت ،مقدمه بلق توفيت قد والدته أن حيث ،شقيقته على ليتصل للربيد مرة معه ذهبت
 الفـراش  طريح سقط الذي والده وزيارة أجلها التي زواجه مراسم إلمتام بالرجوع تقنعه أن حتاول
 الحتـاولي  ،عنـه  أتراجـع  ولـن  اخرتتـه  قـد  طريقـي  هذا (إلخته يقول أسمعه وكنت ... مريضًا
 .)إقناعي
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 للرتفيه الطبيعية مناظرها يف اجلميلة األماكن لبعض يذهبون الفراغ وقت املجاهدين اإلخوة وكان
 .باآلخرة وتذكرنا ... القلوب ترقق التي ةنياإلميا اخلواطر يلقي الله رحمه وكان ... والتسلية

 ،الـبحريات  إحـدى  يف ترفيهيـة  لرحلـة  الذهاب اإلخوة قرر ،أجله فيها كانت التي العملية وقبل
 ،السـبب  عن األمري منه فاستفسر ،ةالرحل يف معهم الذهاب عن املجموعة ألمري دجانة أبو اعتذر
  ... مضض على األمري له فسمح .بنفسي أختلي أن أريد ،نفسي وبني بيني ألمر دجانة أبو فقال

 إحسـاس  عنـده  كان لعل ،تفارقه ال حمياه على ابتسامة هناك كانت ،أرقبه كنت العملية يوم ويف
  ... حاملإلقت املجموعات بتوزيع األمري وقام ،إنتظره طاملا بلقاء

 ومعهم اإلخوة اقتحم ثم ... امليمنة يف كان وهو امليسرة يف كنت حيث تفرقنا العملية بدء وعند
  ... للصرب ارتباطيًا خندقا دجانة أبو

  ... سالحه من الله أعداء يصلى اخلندق يف دجانة أبو وكان ،اليدوية بالقنابل تراشق وحصل

 داخـل  واستقرت اخللف من رأسه شظية فاخرتقت رأسه مستوى على اخلندق خلف قنبلة فسقطت
  ... ويردد، الوعي عن غائب أصابته خالل وكان ،رأسه

  ... أكرب والله لله احلمد ... أكرب والله لله احلمد ... أكرب والله لله احلمد

  ... املستشفى إلى دجانة أبو نقل

  ... بارئها إلى روحه فاضت ثم أيام ثالث هناك وبقى

  ... مثلها جنازة تشهده مل غفري جمع جنازته وحضر القرية أهلب البيت إمتأل نهدف يوم ويف

  ... القرية وجهاء كالم حسب على

  ... واسعه رحمة الله رحمه هناك ودفن

  ... دجانة أبا يا الله شاء إن اخللد جنة لىإف

  ... ودرتهم االحساء أهل فخر يا

  ... وفارسها توزال عابد ويا



 ٦٦        قصص الشهداء من - الثالثالفصل 
 

  ... والسلوان الصرب وذويك كأهل لهمأو واسعه حمةر الله رحمك

يــــــــا أهلــــــــه الحتزنــــــــوا
ــلكته هـــــــذا الطريـــــــق ســـــ

 

ــرتى   ــه اشـــ ــاع واللـــ ــد بـــ قـــ
ــورى  ــري الـــ ــة خـــ ــد خطـــ قـــ
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  ... رفقائه أحد عنه يقول

  ... عامًا عشر الثامنة يتجاوز مل ... السن يف صغريًا شابًا عرفته

  ... والتضحية ... االلتزام وروح ةواحليوي بالنشاط متوقد شاب

 ودينـه  ... طيبـة  عائلـة  ومـن  ... الرياض مدينة أهل من ... الشبانات الله عبد بن فهد اسمه
  ... وثرية

  ... والهرسك البوسنة يف هإخوان حمنة عن سمع ملا

  ... نصرتهم دون اجللوس يطق مل ... وآالمهم ... أفالمهم عيناه ورأت

 يف والهرسـك  البوسـنة  بالد إلى فسافر ... للسفر واستعد أعد وفعًال ... جهادهم ومشاركتهم
  ... هـ١٤١٥ عام صيف

  ... الوسيم وجهه من مشع االميان ونور ... الربيئه وجهه قسمات فرأيت إلينا وصل

  ... اجلبهة لىإ املعسكر من نفر ممن فكان ... الشباب واستنفر ... قالفا فيسيكو معركة أتت

 إلـى  املجاهـدون  انتقـل  ثـم  ومن ... هاأرض على والرباط ... عمليةال هذه بدخول الله واكرمه
  ... زافيدوفيتش منطقة

  ... الشباب من خمسة من مكونه جمموعة كل ... جمموعات إلى قسمونا إليها وصلنا وحني
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  ... اجلبهة أسفل ... قريةال يف البوسنوية البيوت على ووزعونا

  ... الشباني الله عبد أبو فيه املوجود للبيت املجاور البيت يف فكنا

  ... املرحة روحه من والله فتعجبت ... قرب عن وعرفته ... أكثرف أكثر عاشرته

  ... وثراء مال بيت من أتى وقد ... لهم وخدمته ... نفسه على هإخوان وايثاره

  ﴾ اْلُمْؤِمِنَني َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفِريَنَأِذلٍَّة َعَلى ﴿... عزوجل لله كلها تركها

  ... قصوى حلاجة إال اجلبهة من النزول ويقلل ... الرباط على حيرص ممن كان

  ... املبني الفتح معركة أتت حتى أشهر السبعة قرابة مرابطني مكثنا

  ... املعركة تتأو الله يسر حتى ... اجلمر من أحر على ننتظرها وكنا

  ... ذخريةوال السالح وحملوا ... أنفسهم اهوناملج أعد

  ... الصرب بأعدائه والتنكيل الله للقاء شوقًا وكلهم

  ... التكبري صيحات وتعالت ... الفجر مع املعركة بدأت وفعًال

  ... شهيدًا فسقط الله عبد أبي جانب على جبان صربي من طلقات فأتت

  ... املعركة بداية يف

 .. .الله رحمه هاستشهاد خرب أتى

  ... الشهادةب له فرحي بقدر فراقه على حزني فبقدر

  ... وجل عز لله لذة من ومابها الدنيا ترك الذي الشاب ذلك الله فرحم

مــن كــل مــن عــاف احليــاة جماهــدًا
ــابة     ــاد عص ــر العب ــن ش ــه م غدرت

 

وســـــالحه االميـــــان واالقـــــدام 
ملعونـــة مـــن طبعهـــا االجـــرام   
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  ... أفغانستان من أملانيا إلى والداه هاجر ... يفغاناأل مريم أبو

  ... والفتن باملعاصي املأهولة ... ةاملرتف البالد تلك يف فنشأ

  ... ةالغرب بالد يف وعاداتهم كرامتهم وعلى ... دينهم على حافظوا والديه ولكن

 تربيـة  والديـه  أحضـان  يف وتربـى  ... ةبـالفطر  متـدينون  هأهلـ  بيت يف الله رحمه مريم أبو نشأ
 ..إسالمية

   .وكرامات آيات من فيها ومايدور ... االصلي بلده فهي ... أفغانستان يف هإخوان مبحنة سمع

  ... هناك إلى ذهابه على جهيد جهد بعد فوافقوا ... أفغانستان إلى للذهاب والديه فاستأذن

 جـداول  من ينهل طويلة فرتة ومكث وجاهد ورابط ... أفغانستان يف هإخوان لنصرة ذهب وفعًال
  ... هناك ةالرقراق اجلهاد

 أملانيـة  فتـاة  مـن  وتـزوج  ... بهمـا  يرب وأخذ ... أملانيا يف والديه إلى فرجع ... كابل فتحت
  ... عنهن الله رضي بالصحابيات الطيبة سريتها تذكرنا والله ولكنها اإلسالم حديثة

  ... ياإلسالم الدين إلى والدعوه العلم طلب يف ةكالشعل كانت حتى سلمتأ نإ ما

  ... دينه على ثباته على الله بعد له املعني نعم فكانت

  ... ةاملكثف ةالدعوي والربامج ... الكريم القرآن وحتفيظ ... العلمية احللقات فأنشأ

  ... والدين اخلري دروب أملانيا يف للمسلمني تضيئ متقدة شعلة الله رحمه فكان
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 املجاهـد  املسـلم  عـزة  فتحركـت  ... والهرسك البوسنة يف همخوانإل حيدث ما مسامعهم لىإ منا
  وخنوته

  ... شديدًا رفضًا رفضوا ولكنهم ... اجلهاد إلى أخرى مرة بالذهاب والديه اقناع فحاول

  ... له وافقوا حتى عليهم وتلح للجهاد بذهابه والديه يقتنع أن حتاول األملانية زوجته فكانت

 وجهـزا  ... اللـه  رحمـه  يفغـان األ حذيفـة  أبـو  صـاحبه  علـى  ونـادى  أسـاريره  انفرجت فعًالو
  ... األخرية والنظرة ... األخري الوداع هاليهمأ وودعا ... للسفر حقائبهما

  ... البوسنة وسط باملجاهدين والتحقا م١٩٩٢ عام واخرأ البوسنة إلى وصال

  ... فيسيكو جبهة يف كبرية عملية املجاهدين عند كانت

 الشـاقة  عمليـة ال لهـذه  املجاهـدون  وأعد ... سراييفو إلى املؤدي الطريق على تقع اجلبهة وهذه
  ... باالمتار الثلج نزول وعز الشتاء وجأ يف وقتها وكان ... مكثفًا عدادًاإ ةاملهم الصعبة

  ... املوت على اوتبايعو قويًا اعدادًا لها عدواأو املعركة تلك على بالله املجاهدون فاستعان

 والتحصـن  الصـرب  خطوط وقطع صربيةال اخلطوط على املجاهدون يتقدم أن املعركة خطة كانت
  ... سرتاتيجيةاال الياش مبدينة

 لسـراييفو  ثغـرة  لفـتح  التقـدم  بعـد  فيمـا  ليواصـلوا  قليلـة  مرتات كيلو سراييفو عن تبعد والتي
 ..حاصرةامل

 القاني األحمر بالدم االبيض الثلج واختلط ... التهليلو التكبري أصوات وتعالت املعركة بدأت
 قـد  اللـه  ولكن ... الياش مدينة حنو والتقدم صربيةال اخلطوط اقتحام من املجاهدون ومتكن ...
  .يتوقعون كانوا مما أكرب منطقة عليهم فتح

 مكانيـات إ جيـداً  يعرفـون  والصـرب  ... نطقـة امل جبـال  بـني  ةالبسـيط  املجاهـدين  قـوة  وتشتت
 .املجاهدين

  ... ةالكثري عداداأل الصرب من وقتل ... املجاهدين خلف مظلي بانزال فقاموا

  ... القدر بها تائهة وشظايا مريم أبي حنر على ةغادر طلقات تتأو



 ٧١        قصص الشهداء من - الثالثالفصل 
 

  ... بارئها إلى روحه فاضت حتى...  دمًا يثعب الله رحمه فسقط

  ... مريم وابنته زوجه له واصلح ... مريم اأب الله فرحم

  ... آمني اللهم
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  ... وثرية كبرية قطرية عائلة من ... قطر أهل من شاب

  ... ةوالدعو التبليغ جماعة يدي على وجل عز الله هداه

  ... البالد تلك إلى ذهب وفعًال ... الله إلى للدعوة باكستان إلى اخلروج فقرر

  ... هناك ونزل ... بيشاور على حجوزاته فرتب لوحده وكان هناك إلى وصل فلما

  ... العرب أريد لصاحبها وقال ةجرأ سيارة استقل ثم

  ... به وذهب معه ركب وفعًال ... العرب مكان اعرف أنا اركب السائق له فقال

  ... هناك للمجاهدين مضافة وهو ... العرب نصاراأل بيت بوابة على به يقف بها ذإو

 له فقال الله سبيل يف للخروج أتيت فقال وجهته عن وسأله ... العرب ناملجاهدي أحد استقبله
  ... األخ

  ... الله سبيل يف اخلروج مكان هو هذا وصلت لقد

  ... وجاهد ورابط نفسه وأعد املجاهد بالشباب التحق وفعًال

  ... الطيبة وروحه إليه جتذبك الساكنه وطباعه الهادئة وجهه قسمات

  ... ناغم هادئ وصوت ... باسم وسيم ووجه ... وناعم طويل شعر ذا كان

  ... قطر بلده إلى راجعًا وقفل أفغانستان أرض على املعارك انتهت

  ... والهرسك البوسنة من ... الروم بالد قبل من تأتي املسلمني باستغاثات وإذ
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 بـالد  إلـى  ووصـل  هإخوانـ  نصـرة  إلـى  ذهب وفعًال هناك إلى الذهاب يف يتوانى أو يرتدد فلم
 علـى  الكـروات  انقلـب  حينهـا  ... هنـاك  العـرب  املجاهدين مع والتحق ... والهرسك البوسنة
  ... املستضعفني املسلمني على الكرواتي احلصار فكان هناك املسلمني

 صـغرية  سـيارة  واسـتقلوا  ... هنـاك  مناسبة حلضور مهرج منطقة إلى الذهاب العرب بعض أراد
 ودخل ... الطريق السائق فأخطأ ... الله رحمه معاذ أبي معهم وكان ... أشخاص ةأربع وهم
 ... هنـاك  روتينـي  عمـل  وهـذا  ... يوقفهم وحيد شرطة برجل اذإو ... الكروات مناطق على
 تصـوب  وصـوب  حـدب  كـل  مـن  جي ربي  واآل والبيكات ةالكرواتي والبنادق إال وقفوا أن فما

  ... عليهم

  ... باحلديد مكبلني هم وإذ معدودة ثواني الإ يلبثوا ومل

  ... قبلهم أسروا قد املجاهدين من ةأربع به وكان ... عندهم سجن إلى اقتادوهم ثم

  ... واالحزان االحداث من الكثري تتخللها ... أشهر ةربعاأل تقارب مدة بالسجن مكثوا

  األسرى املجاهدين إلى قائدهم يأتي املسلمني أمام بها يهزموا مرة كل يف الكروات كان فقد

  ... األمل من املوت على بعضهم أشرف حتى ... بضربهم غضبه جام وينزل

  ... ثبتهم الله ولكن ... يستطيعونها طريقة بكل املجاهدين يؤذون الكروات وكان

  ... وطأتهم عنهم الله يسلي مضحك موقف دون عليهم يوم مير ال وكان

 مـن  أشـد  يذاءًاإ الكويتي علي أبو وذيأ فقد ... أحدًا الله على نزكي وال الله حمصهم وفعًال
 ... عنده الله اختارهم وكلهم ... القطريني صالح أبوو معاذ أبو وكذلك ... خريناآل هإخوان
  ... شهداء

 وجهـاز  التلفاز أمام جلسوهأو ... املجاهدين األسرى أحد أخذوا ليلة ذات نهمأ جرائمهم من
  ... فيديو

 رأينـاك  إذا يهـددون  والكـروات  ... أخينـا  رأس خلـف  السـالح و. .. خليعـه  فالمًاأ يعرض
 هـذه  حيـرم  اإلسـالم  أن لعلمهم ... املربح الضرب غري هذا ... حياتك فستفقد بصرك غضيت
  ... األمور
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 فرتة طوال خطط ... املصري بالله املعتز ... الله شاء إن ... الشهيد الليث الله أسد أن املهم
  ... املالعني الكروات براثن من املجاهدين األسرى هإخوان لصليخ بطريقة املجاهدين أسر

  ... باملجاهدين ومبادلته البوسنة وسط الكروات قائد اختطاف من له خطط ما تم وفعًال

  ... أمل بارقة اسمه ... فيديو شريط على مسجلة معلومة مشهورة قصة وهذه

 همإخـوان  وشـاركوا  ... بهم ملجاهدونا وفرح ... معه ومن معاذ أبو ألخينا اخلروج الله كتب
 .. .املعارك

 سـراييفو  مطـار  طريـق  عن ... لقطر والعوده البوسنة من اخلروج القطريني اإلخوة قرر فرتة وبعد
 وهم املجاهد الشباب القطريني اإلخوة ودع وفعًال ... املتحدة االمم مع ترتيب بواسطة املحاصر

  ... سراييفو صوب واجتهوا ... القطريني لهال عبد أبوو صالح أبوو القطري معاذ أبو

  ... ةامللتوي اجلبال طريق عن لها والطريق الصرب من حماصرة الوقت ذلك سراييفو كانت

 املعركـة  يف لنشـارك  نرجـع  وقـالوا  ... السـفر  علـى  أمـورهم  ورتبوا سراييفو مطار إلى وصلوا
 رجعوا ثم تتأجل املعركةب وإذ رجعوا وفعًال ثالثه أو يومني بعد سفرنا قبل سراييفو من ةالقريب

  ... البوسنة من اخلروج يف طريقهم ليتابعوا سراييفو إلى أخرى مرة

 ... العربيـة  اللغـة  جييـدون  نالـذي  قريـة ال ئمـة أ أحد عند ... بزاريتش قرية عند توقفوا حتى
 قـال  ثـم  رةالسيا ركبوا ... الطريق على ألدلكم ... سراييفو إلى سأرافقكم لهم وقال فأكرمهم

 زوجتـه  وصـى أو عليهم وسلم ونزل به فرجعوا ... ابنائي على سلمأل ارجعوني عذرًا االمام لهم
 ... خريًا بأبنائه الصاحله

  ... طريقهم وواصلوا القطريني إلى رجع ثم

 وانز ... طريقهم يف وهم جميعًا فقتلهم )شيوعي وهو (كمينًا البوسنويني القادة أحد لهم فعمل
 ودخلـوا  خممـورين  تـوا أ هؤالء وقال اجلرائد إلى بها وبعث جبانبهم وهي وصورها مراخل قوارير
 اللـه  وحمـدت  واملسـؤلني  النـاس  وجمعـت  البوسـنوي  زوجة فقامت ... وقتلوهم الصرب على

 ألخـذ  البوسـنويني  همم وتستثري التهم هذه من معه ومن زوجها تربئ توأخذ ... عليه ثنتأو
  ... الشيوعي املجرم القائد ذلك من وللمجاهدين لزوجه الثأر

  ... آمني اللهم ... جناته فسيح واسكنها ةالثل تلك الله فرحم
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 فيـه  فينفخـان  ملكـان  يأتيـه  أمه بطن يف وهو اجلنني أن وسلم عليه الله صلى حممد نبينا أخربنا
 ليعمل أحدنا أن السالم عليه أخربنا أيضًاو ... سعيد أم هو وشقي ورزقه أجله ويكتب الروح
 الكتـاب  عليـه  فيسـبق  اجلنة أهل بعمل فيعمل ذراع إال ويدخلها يبقى ال حتى النار أهل بعمل

 يف عملهمـا  جمال وكان ... الله ذكر عن غفل ممن كان رجل عن حديثنا نإ ... اجلنة فيدخل
 ال وكانـا  ... املسـعى  يف واملعتمـرين  احلجـاج  عربـات  يـدفعان  كانا حيث الشريف املكي احلرم

 اللـه  شـاء  ... غفلتهمـا  شـدة  من وذلك ... مكة يف احلرام الله حرم يف وهم الناس مع يصليان
 أخونـا  ذهـب  ... الطيبـة  أفغانسـتان  أرض يف اجلهاد إلى وجل عز الله رشدهمأو الهداية لهما
 يف وعمـره  رمضان صام أن له يسبق مل وكان أشهر ةأربعب رمضان قبل ... اجلبهة إلى سهيل أبو

 من األكل من مينعه فكان ... الصيام على يدربه أن حياول اجلبهة أمري قام ... العشرينات آخر
 حتـى  قضـاها  التـي  األيـام  يف وهكـذا  ... لـه  يسـمح  ثم حًاصبا العاشره الساعة وحتى الفجر

 إلـى  نـزل  ... ةمتواضـع  حفلة املجاهدون له ففعل ... اجلبهة يف كامًال يوما يصوم أن استطاع
 أن عنـك  راضـية  إنـي  واللـه  له فقالت ... عليها ويطمأن العمياء والدته إلى ليتحدث بيشاور
 إلـى  وارجـع  موتأ أن قبل وتراني ليإ تأتي أن ... أرجوك ... أرجوك ولكن للجهاد تذهب

 احلـزن  يلفهـم  والشباب وودعه األمري واستأذن اجلبهة إلى رجع وفعًال ... أخرى مرة أفغانستان
 ويضـعف  ماضـيه  إلـى  يرجـع  الأ ةوالشـفق  اخلـوف  بعـني  إليه ينظر األمري وكان ... فراقه على

 ةجـد  إلـى  حجوزاتـه  ورتب ... صارناأل بيت إلى سهل أبو نزل ... الطريق عن وحييد التزامه
 مرابطـاً  اجلبهـة  يف ةربعـ األ األيـام  هذه مضيأ إذًا فقال ... أيام ةأربع بعد الرحلة نإ له وقالوا
 مـن  يـوم  أول ودخل ... هناك ورابط أباد جالل إلى انطلق وفعًال ... السفر موعد حيني حتى

 ... الشـيوعي  العـدو  ئفقـذا  مـن  قذيفـة  أتـت  العصـر  وقـت  ويف ... صائم وهو عليه رمضان
 الـذي  األمري إلى اخلرب وصل ... وتقبله الله رحمه ... شهادته فكانت سهل أبو أخونا فأصيب
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 وإذ ... بلـده  إلـى  أيـام  منذ ذهب نهأ عرفهأ أنا هو ليس نهإ ال وقال ... اجلبهة يف عنده كان
  ... وتقبله الله حمهر ... رفقاؤه عليه فبكى ... قصته وحتكي ... صورته تنشر اجلهاد مبجلة

 وأعـد  .. .أفغانسـتان  إلى ذهب ... سهل أبي رفيقه عن خيتلف فال املكي خليل يأب عن ماأو
 مبلـغ  جمـع  حتـى  احلـرم  يف العمـل  يف مأزره وشد ... رمضان شهر يف هأهل إلى رجع ثم ورابط

 ... مـه ه إلـى  اللـه  رحمـك  انظـر  بالنهار الليل مواصًال ... جبينه عرق من ريال ألف عشرين
 الرجـال  بهـا  فجهـز  ... جبينـي  عـرق  مـن  نهـا إ واللـه  له وقال أصحابه أحد إلى ذهب حيث

 سـبيل  يف ومالـه  بنفسـه  خـرج  ... سبحانه لله جترد من عظمهأ ما ... أكرب الله ... املجاهدين
 املقـربني  مـن  فكـان  حقـاني  الدين جالل مع خوست يف ورابط أفغانستان إلى ذهب ثم ... الله
 هإخوانـ  عليـه  وبكـى  اللـه  رحمه قتل حتى ... املثل بها يضرب شجاعته وكانت ... جدًا إليه

  ... حقاني الدين جالل القائد وقبلهم

  ... وتعالى سبحانه لله املتجرده ... النرية الوجوه تلك الله فرحم
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 ).الشهداء صطفاءا إال منها غرض ال حروبًا ليقيم الله نإ( الله رحمه القيم ابن مةالعال يقول

 رجـل  عينـك  تـرى  حينمـا  ... سـتغراب اال أشد وتستغرب ... العجب أشد لتعجب نكإ والله
 تـردد  بـال  ثـم  ومن اإلسالم إلى وجل عز الله يهديه شبابه وعز عنفوان يف ... نصراني وروبيأ

 تقبلهـا  يـارب  ويقـول  كفيـه  علـى  روحه سرأ وحيمل ... الله سبيل يف ... رخيصة نفسه يقدم
 .مني

 غـري  صـول أ مـن  أو متجنسـني  ليسـوا  نصـرانيني  فرنسيني بوينأ من شاب ... الفرنسي علي أبو
 .واملسلمني لالسالم عداوة الناس شدأو ... بها متسكًا نصرانيةال املدن أشد من بل ... نصرانية

 تقصـري  مـن  فـيهم  مـا  على منهم تأثر دوق ... اجلزائريني املهاجرين العرب من أصحاب له كان
 مشـيئة  ولكـن  ... آلخر داعية ومن ... مركز إلى مركز من اإلسالم عن يسأل فبدأ ... وغفله
 ؟ خبيث لبناني رافضي يدي على يسلم أن نافذة الله

 سنام وذروة منزلة رفعأ( الله سبيل يف اجلهاد هو اإلسالم يف شي أفضل أن خميلته يف تدور ولكنه
 هـداه  الذي دربه رفيق معه وكان ... والقتال ... اجلهاد عن الرافضي يسأل فبدأ ... )ماإلسال

 فقـررا  ... اجلزائري سعيد أبو ... نهأ الفرنسيه اجلنسية وحيمل جزائري أصل من اآلحر هو الله
 هنـاك  إلـى  وصـلوا  وفعـالً  ... الرافضـي  الله حزب مع اليهود ضد للجهاد لبنان إلى الذهاب
 يـروا  بـدأوا  ولكـنهم  ... اجلبهـة  إلـى  رسـلوهم أو وجهزوهم ... األبطال استقبال همواستقبلو

 وضـرب  ... ةاملتعـ  زواج مـن  ... ةالسـليم  فطـرهم  تتقبلهـا  مل ةالرافض من تصدر عجيبة شياءأ
 وقفـال  كـثرياً  يسـتمرا  فلـم  ؟ ... احلسـني  أجـل  مـن  الـدماء  سالةإو القامات وضرب الصدور
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 ولكن ؟؟ ... اإلسالم إلى الله هداهما أن بعد ... واألمل احلرية هماتلف ... فرنسا إلى راجعني
 ... جزائـري  أصـل  من واجلماعة السنة أهل من األفاضل أحد على تعرفا إذ عظيمة الله رحمة
 كانا عما جذريًا وخيتلف غري هناك املذهب أن واقنعهم ... البوسنة يف اجلهاد طريق على ودلهم
 عنـد  ... كونيتس جبهة إلى وذهبا ... البوسنة إلى أخرى مرة سافرا وفعًال ... لبنان يف عليه

 بهمـا  فرحبـوا  ... البحـرين  مـن  العـرب  املجاهدين بعض ومعه ... املسلم القائد ذلك املدرس
 املــذهب علــى يصــلوا بهــم إذ الصــالة وقــت أتــى فلمــا ... حــافًال اســتقباًال واســتقبلوهما

  ؟؟الرافضي

 مـن  وبفضـل  ؟ ... ذهبوا ينأو ؟؟ سلمواأ كيف لهم فشرحوا نهمم يستفسرون املجاهدون بدأ
 يف تفقهـوا  حتى ... الصحيحة والسالم الصالة عليه النبي وصالة ةالسليم العقيدة درسوهم الله

 أكثر مع هناك ورابطا ... جليزونوبولي يف أخرى جبهة إلى ذهبا شهرين وبعد ... جيدًا الدين
 يف وتقـرأ  ... الشـجاعة  أعيـنهم  يف تـرى  تـراهم  حـني  نـك إ لـه وال ... عربيًا جماهدًا ستني من

 أتـت  حتـى  ... وجـوالت  وصـوالت  ... عـداد إو ... رباط استمرا ... الشهادة حب كالمهم
 معركة بدأت ... الشهادة حتى القتال على وتعاهدا ... بها فرحًا فطارا ... البوسنة بدر عملية

 وإذ ... مكـان  كـل  يف واألشـالء  الشـظايا  يرتوتطا التكبري أصوات وتعالت ... البوسنة بدر
 إال لـه  إ ال شـهادة  وقـع  نـه أ على اخللق يشهد ... بدمه جمندًال يسقط اجلزائري سعيد أبو بليثنا
 إشـراقة  وجنتيـه  وتعلـو  ... العجيبـة  االبتسامة تلك وجه وتعلو ... بدمه الله رسول حممد الله
  ... سداأل ذلك الله فرحم ... ربيعًا والعشرين الثالثة ذو ... ةنظر

 ال تـراه  حني نكإ والله سدكاأل يزأر وأخذ ... مريرًا ًابكاء الفرنسي علي أبو أخونا عليه بكى
 بـن  مبصعب والله يذكرنا ... عليه مرت والرفاهية النعيم حياة أن أو ... وروبيأ هذا أن تقول
 ومـا  ... واللـه  مبكيًا باكيًا وقفل ... البوسنة يف اجلهاد انتهى ... اهأرضو عنه الله رضي عمري
 القتـل  يطلـب  فذهب ةوصيح الله سبيل يف هيعة سمع الفرنسي بالليث وإذ معدودة أيام إال هي

 الشـهادة  إلى شوقًا فيطري ... اركبي الله ياخيل ريرتياأ من تأتي بالصيحة إذ ... مظانه واملوت
 فيلتحق ... واألنهار ... العني رواحلو ... اجلزائري سعيد أبو ثم ومن ... وجل عز الله ولقيا
 ... حبـاش األ لهـم  عمله قد بكمني يقعوا إذ بالدخول يهموا هم وبينما ... باملجاهدين هناك
 ذا يـا  فوادعـاً  ... اللـه  شـاء  إن ... مدبر غري مقبًال ... حمتسبًا صابرًا ... الله رحمه ويقتل
 رفاهيـة  النـاس  أشـد  من كنت يامن ... والديك وحيد كنت من يا ... ربيعًا والعشرين الثالثة
  ... ودالًال ونعيمًا

  ... سعيد أبي برفيقك واحلق ... ةبالقافل واحلق الفرنسي علي باأ يا وادعًا
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 النـاس  فإن ... خريًا نصارباأل وصيكمأ (... فيقول ... وسلم عليه الله صلى الرسول يوصينا
  ... )... يزيدون ال نصارواأل يزيدون

  ... اهمأرضو عنهم الله رضي نصاراأل ساللة من هو

 ... وابنائهم ... بدمهم وافتدوه ... وناصروه ... وسلم عليه الله صلى الرسول آوى ملن حفيد
  ... واموالهم

  ... والذكر ... املعشر حسن ... األخالق طيب اجلسم حنيل

  ... عامًا العشرين العمر من يبلغ ومل أفغانستان يف اجلهاد إلى ذهب

  ... وصرب فرابط ... طاجكستان يف املجاهدين بركب والتحق

  ... يتأخر أو ... ىيتوان مل ... الطاجيك يف القضية انتهاء وبعد

  ... والهرسك البوسنة إلى وصل ... والهرسك البوسنة يف هإخوان لنصرة سوداأل هبة هب بل

  ... املجاهدين هخوانإ مع هناك ورابط ... توزال جبهة إلى وذهب

  ... املجاهدين هإخوانو هو القرية مساجد إلى ينزل الرباط فرتة خالل وكان

  ... الصحيحة السالم عليه النبي وصالة ... وحفظه وقراءته القرآن طفالهمأ ويعلم

  ... ةللفائد الشديد حببه املجاهدين هإخوان عن ميتاز ... الصحيحة العقيدة من وشيء

  ... الذكر عند القلب ورقة ... ةلياالع ولياقته ... ةفرطامل وشجاعته
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  ... املعارك تلو املعارك دخل ... هخوانإل وخدمته ... روحه شراقةإو ... وجهه وبشاشة

  ... للمثل مضربًا فكان الله مبوعود وثقة شجاعة بكل وخاضها

  ... وغم وهم ملأو ... صدره يف شديد بضيق وأصيب ... والهرسك البوسنة يف اجلهاد انتهى

  .. ؟؟ الشهداء من الله خيتاره ومل انتهى اجلهاد أن كيف

 إلـى  والتضـرع  الدعاء مواصًال ... مهمومًا فرجع ... وحياسبها ... ويوخبها نفسه يلوم فأخذ
  ... عاجًال بهم ويلحقه ... الشهداء زمرة يف خيتاره أن الله

  ... فرحًا لها فطار ... ثيوبياأ أرض من آتية الله سبيل يف صيحة سمع وفعًال

  ... هناك إلى وصل وفعًال ... تردد دون للذهاب نفسه وأعد

  ... تنقلهم أن حيث ... خرىأل منطقة من يتنقلون هم وبينما ... باملجاهدين والتقى

  ... لهم موقعا فأخذوا ... الطوال بالساعات وميشون ... صعب

  .الدم منها لينزل شجاراأل على أرجلهم ورفعوا ظهورهم على فاستلقوا ... ويتقووا لريتاحوا

  ... مباغتًا هجومًا عليهم يهجمون النصارى باألحباش وإذ

  ... آخر عربي وأخ حسان أبو ماعدا ثيوبينيأ وكلهم املجاهدون فاحناز

 إن شـهيداً  فيخر ... جمجمته خلفية يف طلقة تأتي إذ اآلخر والعربي حسان أبو يركض وبينما
  ؟ وتاهوا ... تفرقوا حتى احنيازهم املجاهدون وواصل...  الله ءشا

 أحـد  بهـا  فوجـد  للمسـلمني  قرية على الضياع من يومني بعد يدخل املجاهد العربي باألخ فإذ
  ... جتمعوا حتى وهكذا ... اآلخر املجاوره والقرية ... رفقائه

  ... قتل يوم هيئته على حسان أبو أخونا ليجدوا الكمني أرض إلى فرجعوا

  ... وجهه إشراقة حتى أو ... رائحته تتغري أو ... يتعفن مل

  ... نصاراأل بأجداده وجمعه ... حسان أبو ينصاراأل ذلك الله فرحم
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  الليث هذا به لتصف وصفًا جتد فلن شجاعة من لك مابدا وصف أخالق من عنه شئت ما قل

  ... األبطال أرض ليبيا من ... ملختارا عمر أرض من الليبي أوس نهإ

 ... و ... الليبـي  اللـه  عبد أبوو ... الليبي احلارث أبو.دو الليبي بكر أبو.دو الليبي صالح.د
  ...و. ..و

  ... الليبي أوس مبثل هو من همأرض من خيرج أن عجب وال غرو فال

  ... والرباط اداجله هإخوان وشارك ... العمر من العشرين دون وهو أفغانستان قدم

  ... شجاعةال والفائقة البطولية القصص له وكانت

  ... أمته ليخدم ... قويًا عدادًاإ نفسه ليعد مرابطًا فعكف ... أفغانستان يف القتال انتهى

  ... طاجكستان إلى اركبي الله ياخيل باملنادي وإذ سنتني إال ماهي وفعًال

  ... املذابح ناحية من والهرسك ةالبوسن أرض عن رضاأل هذه كثريًا التبعد

 العلماء خرج تىح ... السوفييتي االحتاد انهار نإ فما ... اجلماعي والقتل ... اتغتصابواال
  ... املطر حتت أيامًا واعتصموا ... واذنابهم الروس وجوه يف األلغام مثل

  ... اإلسالم بتطبيق يطالبوا ةالرئاس قصر ساحة يف ... سالقار والربد

  ... الشيوعيني من ذنابهمأو ... وعتادهم عدتهم بكامل فأتوا ... باخلطر الروس حسفأ

  ... حصائياتاإل بعض أخي ليكإو ... فسادًا بها وعاثوا ... طاجكستان أرض ودخلوا
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  )املسلمني من قتيل ١٠٠٠٠٠ (... طاجيكي مدني ألف مائة من أكثر قتلوا

 تـرى  نـت أو لتـدمع  عينـك  نإ ووالله...  )٣٠٠٠٠( ةمسلم امرأه ألف ثالثني من أكثر اغتصبوا
  ... والشيوعيني الروس إلى يساقون وهن املسلمات احلرائر مناظر

  ... أفغانستان أرض على توزعوا )١٠٠٠٠٠٠( طاجيكي مهاجر مليون من أكثر

  ... أفغانستان يف وغالبيتهم ... وتركمانستان ... وزبكستانأو

  ... ةالعصيب األيام تلك ربذك توسعنا لو يطول واملجال

  ... الله رحمه مبجموعته البحر يعقوب فهب اإلسالم أسود بذلك سمعت املهم

  ... هناك ومؤازرتهم همإخوان لنصرة ... الله حفظه ... مبجموعته وخطاب

  ... وهمه شجاعة بكل بل يرتدد أو يتوانى فلم النفري بذلك صاحبنا سمع

  ... العدو على الرتصدات فكانت ... الله حمهر البحر يعقوب جمموعة إلى أتى

  ... )ةثكن( للروس ةبوسط على عمليةال موعد حان حتى

  ... صواتاأل واختلطت التكبري صيحات وتعالت املعركة بدأت

  ... )النار من يعتق غبار من جملهأ وما( الغبار وثار

  ... الله رحمه نيالقحطا فارس بوأ قبله وأصيب الثكنة إلى الليبي أوس أخونا دخل

  ... الروس به يتحصن خندق على ولوحده بنفسه واقتحم ... غضبًا فاشتاط

 فـرس  أبـي  إلـى  بهـا  وأتـى  )رأسـني  (رؤوسـهم  واحتز ... بكيي وهو ةكالصاعق عليهم فانقض
  ... أخي يا ثأرك هو هذا وقال ... بارئها إلى روحه تفيض أن قبل ... القحطاني

  ... )اهأرضو عنه الله رضي العوام بن الزبري وفر ككر (أخرى مرة ورجع

  ... الروس مضاجع بها يقض أكرب بالله يصيح وهو عداءاأل بني نفسه غمس وبنفسه ولوحده
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  ... عليهم عقب على رأسًا ةالبوسط وقلب الكثري العدد منهم وقتل

  ... مقبًال ... شهيدًا ... قتيًال ردتهأ غادره طلقات أتته حتى

  ... يتقبله أن الله نسأل ... حمتسبًا صابرًا ... مدبر غري

  ... طفالاأل كبكاء ... يبكون وهم الروس اجلنود الروسي التلفاز وعرض

  ... وعارهم ... وخيبتهم ... هزميتهم ذيالأ جيرون وهم

  ... الروسي التلفاز يف مقابلة معهم جرواأ ثم

  ... الليبي أوس يصفون وهم ... والعويل البكاء من املعركة يصفوا أن يستطيعون ال

  ... واخلوف اجلنب بدموع خمتلطة ... منهم تقطر والدماء

  ... جناته فسيح وأسكنه الليث ذلك الله فرحم
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  ... الرياض مدينة وسكان عفيف مدينة أهالي من ... العتيبي فيحان

  ... طيبة عائلة وبني طاعة على نشأته وكانت ... مواأل األب .. .األبوين يتيم نشأ

  ... هخوانإل والذلة ... اآلخرين واحرتام والهدوء الصمت ... العجيبة صفاته من

  ... عليها وحرصه لربه وطاعته ... والفضل العلم أهلو والدعاة للعلماء املطلق واحرتامه

  ... نفسه داخل مبا كئتنب زينةاحل هوجه ومالمح ... ةجمتمع املسلمني آالم عينيه بني ترى

  ... وتشريد قتل من لهم حيدث وما ... طاجكستان يف هإخوان أخبار مسامعه إلى منى

  ... هخوانإل شوق وكله هـ١٤١٣ عام يف هناك إلى طار وفعًال ... هناك هإخوان نصرة فقرر

  ... املجاهدين هإخوان أحد وبرفقته هناك إلى وصل ... والبذل بالتضحيه تفيض ونفسه

 مصـعب  أبـو  القائـد  مبجموعـة  والتحقـوا  بهـم  ورحبوا طاجكستان يف العرب همإخوان بهم فرح
 الشرعبي

 هإخوانـ  وخدمـة  يثـار اإل يف ةاألمثلـ  أروع وضـرب  ... واسـتعد  وأعد وتدرب هناك فرتة مكث
  ... املجاهدين
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 باملـال  يقبل وال يطلب ال ةعزيز ونفسه ... معه به أتى الذي ماله وانتهى هناك طويلة فرتة مكث
 )اللـه  رحمـه  (الفرنسـي  داوود بـو أ جبانبـه  وكان ... للمال وحمتاجًا شديد ضيق يف وكان ...

  لبعضهما يبوحان اوأخذ

 مـع  ... املـال  طلبـا ي وال ميوتون ولكنهم ةاملالي ةالضائق بنفس كالهما وأصبح نفسيهما يف عما
 لهما جائز نهأ

  ... مبلغًا يعترب ال ... جدًا قليل ... املال من بعضًا نسلما أبي إلى أتى فرتة وبعد

  ... بالتساوي املال معه واقتسم الفرنسي داوود أبي إلى مسرعًا فذهب

  ... ديارهم إلى معه من كل ورجع ... الشرعبي مصعب أبي جمموعة احنلت فرتة وبعد

  ... وتقبله الله رحمه البحر يعقوب مبجموعة والتحق ذهب هو إال

  .الروس من عددًا بقتل الله كرمهأو ... طاجكستان يف هناك دارت التي املعارك أغلب يف شارك

 يتخـذه  مل اللـه  أن علـى  حزنـا  وكلـه  ... الريـاض  إلى راجعًا فقفل طاجكستان أحداث انتهت
  ... شهيدًا

 بعنـان  ممسكًا تردد دون فنفر بدأت قد ... بدايتها يف ولىاأل احلرب يف الشيشان أحداث ولكن
  ... مظانه واملوت القتل يبتغي إليها فذهب قروزني يف وهيعة الشيشان يف صيحة سمع فرسه

 وعـاش  ... خطـاب  القائد دخول قبل .. .نطقةامل يف الوحيد العربي هو وكان هناك إلى وصل
 الله رحمه يقول ... وقدروه حبوهأ ولكنهم ... لغته يعرفون وال لغتهم يعرف ال الشيشانيني مع
 .. .اخلمر يشربون بعضهم أيتر

 حتـى  كـامالً  شـهراً  علـيهم  باللـه  اسـتعنت  ولكني اللغة عرفأ ال وأنا املحرمات بعض ويفعلوا
  ... الذنوب عن وابتعدوا اخلمس الصلوات على وحافظوا اخلمر شرب تركوا

  ... أحدًا الله على نزكي وال كذلك حنسبه .. .اللغة حاجز تدمر الصاحله النية .. .أكرب الله
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 الزواج على عزم املره هذه ولكن ... أخرى مرة الرياض إلى راجعًا قفل ثم هناك هإخوان شارك
 لـه  يكتـب  فلـم  ... ذلك له يشأ مل الله ولكن ... الزواج على نفسه ورتب ويسأل يبحث فأخذ

  ... الزواج

  ... ةالقوي رياباملال مصابًا ... جدًا مريضًا وكان ... أخرى مرة أفغانستان إلى بعدها سافر

 وكـان  ... أفغانسـتان  أرض إلـى  احلاقـد  الصـليب  قوى أتت أن إلى سنوات أربع هناك مكث
 فسـارع  قذائفهم الصليبيون رمى ... النجدي تراب بوأ كنيته وكانت هناك املناطق ألحد قائدًا

 دةللشـها  تيـتم أ علـيهم  ويـردد  لهـم  ويقـول  بهـا  اليعرتف هو إال السواتر أخذ إلى املجاهدون
  أيام خبمسة رمضان قبل أصيب حتى ... منها فتختبؤن

  ... له تعرض وابتالء جهاد طول بعد رحاله وحط .. .الله شاء إن شهيدًا وقتل

  ... جناته فسيح وأسكنه وتقبله ... سداأل ذلك الله رحم
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  ... طيبــة ةصــاحل نشــأة نشــأ ... الريــاض مدينــة وســكان اخلــرج منطقــة هــاليأ مــن

ــد مل ــه تعهـ ــبوة عليـ ــى ... صـ ــة تربـ ــاحله تربيـ ــى صـ ــد علـ ــهأ يـ ــه بيـ ــه رحمـ   ... اللـ
 منشـغالً  فكرةو ... به معلقًا قلبه وجعل ... مبكرًا اجلهاد طريق هتومن بكرمه وجل عز الله فهعّر
 وكـان  الشـيوعيني  ضـد  هناك هإخوان لينصر ... أفغانستان إلى طريقًا له الله يسر حتى ... به

 .هـ١٤١١ عام ذلك

ــ وشــارك ... نفســه وأعــد هنــاك وصــل   ... هأهلــ إلــى راجعــًا قفــل ثــم ... هنــاك هإخوان
 تلـك  بصـفاته  ويتصـف  يتميز شخصًا جتد قلما ... ومواقفه أخالقه عن حدثكمأ لي واسمحوا

...  
 وميـدهم  حـوالهم أ ويتفقـد  عـنهم  يسـأل  ... الشباب من هخوانإل احلنون كاألم الله رحمه كان

 بيـت  ... والكرماء الكرم بيت إال الرياض خارج من القادم يعرف وال ... ويساعدهم ويعينهم
  ... ابراهيم أبو

ــد ــه يف جت ــه نفس ــى احلرق ــ عل ــلمني هإخوان ــًا ... املس ــارأل متابع ــرًا ... همخب ــا ناش   ... له
 كالمـه  يف جـداً  بسـيط  الرجـل  أن يعلم يعرفه والذي ... هوانخإل التربعات جمع يف نفسه جيهد
 وتعـابري  سـهوله  بكـل  بل ... ةاملنمق واأللفاظ ...ة  الرنان العبارات يستخدم وال يتكلف ال ...

 ألنهـا  ... فتحركه قلبك وإلى ... وختاطبه عقلك إلى لتنفذ وذهنك قلبك حواجز خترتق ةبسيط
  ... القلب من خارجه كلمة

 الـدموع  تذرف بعينيه وإذ ... املسلمون لها يتعرض التي املجازر بعض نتذاكر يوم اتذ جلسنا
  ... تـزل  حتى لها يأذن نإ ما ...ة  حاضر اخلشوع من ودمعته ... البارد الهواء رقة رقيق قلبه
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 متـزوج  نهأ العلم مع ... يتأخر أو ... يرتدد فلم والهرسك البوسنة بالد يف هإخوان مبحنة سمع
 هنـاك  هيعـة  سـمع  ألنـه  ... والهرسـك  البوسـنة  بالد إلى واجته حقائبه حزم ... أطفال ولديه

 الله كرمهأو ... هناك هإخوان وشارك النداء فلبى ... سالماهإوا ... سالماهإوا تنادي وصيحه
  ... هناك معارك عدة حبضور

 هخوانـ إل احرتامـه و وهدوئـه  ... حميـاه  التفـارق  الطيبـة  ابتسـامته  ... هناك هإخوان فرحأ فلكم
 هإخوانـ  بـني  طيبة وسمعة وألفه حمبة كسبهأ نفسه على لهم يثارهإو لهم وحبه ... لهم وتواضعه

  ... حل ينماأ به ويفرحون ذهب ينماأ يفتقدوه نالذي

 اللـه  وفقه ... ةاملنزلي لألواني متجرا ميلك نهأ حيث التجاري مشواره وواصل الرياض إلى رجع
  ... وغرورهـا  وزينتها ببهرجها الدنيا إليه قبلتأو ةبالتجار يتوسع وأخذ ... عليه وفتح ورزقه
ــدأ ــه بيــت بعمــارة وب ــه مشــوارًا وقطــع ... ســكني ل ــه لهــياإل متحــانباإل إذ ... ب   ... يأتي

  ... سالماهإوا ... اركبي الله ياخيل ... سالماهإوا ... اركبي الله ياخيل ... أفغانستان من

  ... مـوره أ وجهـز  نفسـه  فأعد ... لها وحبه عنها يتحدث لطاملا مبولودة رزق قد وكان يرتدد مل
 وتفجـرت  ... قلبـه  فحن ... بابنته ذكرته صغرية ابنة بها سيارة اإلشارة عند رأى سفره ليلة ويف

 وواصل الشيطان من بالله استعاذ ولكنه ... بالتخذيل مأخذه الشيطان وأخذ ... بوهاأل مشاعر
 ورابط ... أفغانستان إلى وصل ... األخرية النظرة بنائهأ على لقىأو ... هأهل وودع ... سفره

  ... قندهار يف

 ومعهـم  املنـافقني  مـن  تعـرض  أتـى  ... ةالسـاحر  لياليـه  من ليلة ... رمضان يف يومه أتى حتى
 عـن  رواحهـم أو بأجسـادهم  يـدافعود  ... ةودباب أسود ستة ومعه صاحبنا فكان ... الصليبيون

 املوقع متشيط يف األباتشي هيلوكوبرت تتأخر فلم ... العدو إلى الدبابة لهب انكشف إذ همإخوان
  ... اإلخوة فقتل

  ... الوجـه  مشـرق  ... مبتسـماً  هإخوانـ  ورآه ... رأسـه  يف ةبسـيط  صـابة إب ابـراهيم  وبـ أ وقتل
ــك ــه رحمـ ــا اللـ ــا ... ياليثنـ ــت لطاملـ ــن فرجـ ــ عـ ــرب كإخوانـ ــد الكـ ــه بعـ   ... اللـ
ــا ــم كنـــت ولطاملـ ــجرة لهـ ــي كالشـ ــع التـ ــا يتجمـ ــاس حتتهـ ــتظلوا األنـ ــا ليسـ   ... بظلهـ
  ... ووقتـك  وروحـك  ونفسـك  مالـك  مـن  لهـم  وبـذلت  كإخوانـ  اجتماع على حرصت ولطاملا

  ... مقتدر مليك عند صدق مقعد يف ونهر جنات يف نلقاك أن الله نسأل إال نقول وال
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