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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 سم : أمحد سيد إبراهيم سيد.اال

 .م1191من مواليد مدينة شربا اخليمة يف حمافظة القليوبية بالقاهرة الكربى عام 

اهلل تعاىل عليه  عاش فرتة شبابه األوىل مثل معظم شباب املسلمني يف هذا العرص بني اللهو واللعب حتى من  

حيث كان موت أبيه عالمة حتول يف حياته من اللهو إىل االلتزام بتعاليم  -محه اهللر-باهلداية بعد وفاة والده 

 الدين وبداية طلب العلم الرشعي.

 م2112أوائل  والية شبوة-صورة لألخ أيب مصعب يف عزان

وكان شديد االهتامم باحلديث عن  ،اهتم يف بدء طلبه للعلم الرشعي بدراسة العقيدة ومسائل التوحيد

من باب العمل بالعلم  ؛الصحيحة ألهل السنة واجلامعة يف كالمه مع من يعرفهم ومن ال يعرفهم العقيدة

 الرشعي وتزكيته.
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وازداد  -خاصة تلك التي يعانون فيها من االضطهاد- كان رمحه اهلل مهتام بأمر املسلمني يف كل بلدان العامل

المة فارقة يف اهتاممه بأحوال املسلمني بعد الغزو اهتاممه هبم بعد غزويت نيويورك وواشنطن اللتني مثلتا ع

 ثم لعراق اخلالفة. ،الصليبي إلمارة أفغانستان اإلسالمية

 م2111أواخر  والية أبني-صورة أيب مصعب يف مدينة وقار

أثارت مشاهد ذبح وتقتيل املسلمني يف الشيشان واندونيسيا والعراق وغريها شجونا عميقة ما كان له أن 

 باجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل، وكثريا ما كان دحد  نفسه وإخوانه بالنفري للجهاد لنرصة الدين يطفئها إال

والدفاع عن أعراض املسلمني، ووصل هبم األمر إىل الرتتيب للنفري إىل العراق إال أن اهلل قدر عليهم الوقوع 

ت جهاز مباحث أمن الدولة عىل أيدي طواغيم 2112يف األرس يف أواخر شهر أبريل من العام امليالدي 

املرصي، ليقىض أبو مصعب بعدها عامني ونصف يف مدرسة يوسف عليه الصالة والسالم، وهي مرحلة 

استفاد منها كثريا يف طلب العلم، كام أظهر متسكا شديدا بملة إبراهيم عليه الصالة والسالم يف السجن 

اب السجون، حتى أنه شارك يف أحد بكشفه للعداوة الشديدة لكالب األمن واملرتاجعني من أصح

ما أثار حقد الطواغيت عليه  م2112اإلرضابات الشهرية بسجن دمنهور ) يف أقىص شامل مرص ( عام 
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وكبلوهم بالقيود احلديدية ونقلوهم حفاة إىل  ،فجرا  فاقتحموا عليه ونحو عرشين من إخوانه الزنازين 

معة السيئة والذي قىض فيه املئات من شباب سجن الوادي اجلديد ) يف أقىص جنوب مرص ( ذي الس

 حتت وطأة التعذيب خالل عقد التسعينات من القرن العرشين. -كام نحسبهم-التوحيد نحبهم شهداء 

 وتوالت به األيامخرج بعدها وهو ثابت عىل عقيدة التوحيد واجلهاد مل يغري أو يبدل بفضل اهلل تعاىل، 

الرشعية واللغة العربية بإحدى املدارس اإلسالمية اخلاصة يف وانشغل يف طلب الرزق بتدريس العلوم 

مبارك شديدة يف ذلك الوقت بشكل كان انت القبضة األمنية للطاغوت الالالقاهرة عاصمة بالد الكنانة، وك

، فسجل للدراسة -خاصة ملن كان معتقال ثم خرج حتت وطأة الرقابة األمنية-النفري للجهاد  هيصعب مع

 لوم يف جامعة القاهرة لدراسة اللغة العربية والعلوم الرشعية.بكلية دار الع

فكثريا ما أنشد لألخوة األناشيد اجلهادية  ،كان رمحه اهلل صاحب قردحة شعرية وكذلك كان ذا صوت عذب

أميش عىل مجر املخاطر "داخل السجن، ثم بعد خروجه من السجن سجل عددا من األناشيد أشهرها 

وغريمها مما هو موجود يف مواقع أرشيف اجلهاد ويوتيوب وغريمها عىل شبكة  "أحل الكفر"و "حافيا

 اإلنرتنت.

 م2111أكتوبر  –والية أبني -أبو مصعب املرصي ينشد يف منطقة الكود
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، اضطر بعدها للسفر للعمل يف بالد احلرمني "سجا"و "حور"يرس اهلل تعاىل له الزواج ورزقه اهلل ابنتني مها 

دخله تتناسب ومسئولياته اجلديدة كرب أرسة، ولكنه مل يطق العيش هناك نظرا للظلم  لتحصيل زيادة يف

والفساد الذي عايشه بأم عينيه حتت حكم آل سعود املغتصبني لبالد احلرمني، فام كان منه إال أن أدى فريضة 

 احلج ثم عاد ثانية ألرض الكنانة بعد عام واحد فقط من سفره.

مبارك، وبالفعل در اهلل للثورة عىل الطاغوت الالد السيايس يف مرص يتهيأ بقيف هذه اآلونة كان املشه

، وكان أبو مصعب من املشاركني فيها بنية خلع م2111اشتعلت الثورة يف اخلامس والعرشين من يناير 

 الطاغوت ودفع الظلم عن املسلمني يف أرض الكنانة محاها اهلل وعجل حكمها بالرشيعة.

 قر الرئي ي جلهاز أمن الدولة يف مدينة نرص بالقاهرة أثناء الثورة.شارك يف اقتحام امل

وهي فتنة السقوط يف وحل الديمقراطية الرشكية من خالل  ،أطلت مع بدايات الثورة فتنة جديدة يف مرص

فام  ؛تكوين األحزاب السياسية، ودعاه بعضهم للمشاركة يف االجتامعات التحضريية ألحد هذه األحزاب

 إال أن ذهب الجتامعهم وفند كالمهم وواجههم بام يسوؤهم ثم انرصف.كان منه 

     يرس اهلل له بعد ذلك فرصة حياته للنفري إىل اجلهاد يف جزيرة العرب مع املجاهدين يف تنظيم قاعدة اجلهاد 

من سقوط الطاغوت ) أنصار الرشيعة (، فلم يرتدد حلظة واحدة يف النفري وكان ذلك بعد ستة أشهر 

مبارك، وكام كان شهر سبتمرب بداية حتول يف حياة أيب مصعب رمحه اهلل بحب اجلهاد بعد غزويت نيويورك الال

، كان سبتمرب كذلك بداية مرحلة جديدة هي األخرية من حياته رمحه اهلل حيث نفر م2111وواشنطن عام 

املجاهدين أنصار الرشيعة يف والية شبوة ويدخل ليلتحق بإخوانه  م2111إىل اليمن مطلع شهر سبتمرب عام 

معسكر التدريب واإلعداد، ويف أواخر شهر أكتوبر أي بعد نحو شهرين من النفري توجه أبو مصعب رمحه 

اهلل إىل والية أبني حيث أتقن يف اجلبهة تفكيك وتركيب واستخدام عدد من األسلحة اخلفيفة واملتوسطة 

ومضادات  "11مدفع يب"و "اهلاون"و "اآلر يب جي"و "البيكا"و "الشاخوف"والثقيلة مثل قناص 

إضافة إىل تلقي دورات يف املتفجرات، وخالل ذلك شارك  "ملم23الشيلكا "و "الدوشكا"الطريان مثل 

أبو مصعب رمحه اهلل يف الرباط والقتال بجبهة زنجبار ضد اجليش العميل املدعوم أمريكيا، وأبدى رمحه اهلل 

 يف قتال املرتدين خاصة يف منطقتي باجدار وحسان.ثباتا وبأسا 
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جدار وذهب أبو مصعب ليشارك مع خوة يف اشتباك بمنطقة بااقف التي ال أنساها عندما كان اإلومن املو

؟! قال كإحدى املجموعات ثم غاب ساعة من الزمن ليعود بعدها وهو يضحك، وعندما سألته ما يضحك

ار قليلة مني وكان االنفجار شديدا وظن األخوة أنني قد نلت الشهادة يل: )سقطت قذيفة هاون عىل بعد أمت

يظهر أن أجلك مل : )لت لهقوفداعبته إال أن الدخان انقشع ليجدين األخوة سليام مل أصب حتى بخدش(، 

 يؤخره.ال أن اجلبن ىل أن اإلقدام ال يعجل أجال وع ويف ذلك مثال واقعي (،دحن بعد

وكان كلام انتقل إىل موقع من املواقع دحفز األخوة ودحمسهم بإنشاد  ،وجهادمضت به األيام بني رباط 

 القتال لنيل الشهادة يف سبيل اهلل جل وعال. رضهم عىلاألناشيد اجلهادية التي حت

 

 م2111أواخر  –والية أبني -يف مدينة شقرة -رمحه اهلل-أبو مصعب 

القائد  -حفظه اهلل-ليفه من قبل الشيخ قاسم الريمي حيث تم تك ،عاد بعد نحو ثالثة أشهر إىل والية شبوة

العسكري للمجاهدين يف جزيرة العرب بعمل ما، ومكث مرابطا مع جمموعة من إخوانه يف شعب حتيط به 

فجاءهتم بعد عرص يوم اإلثنني  -كام نحسبهم-حتى قدر اهلل تعاىل أن يصطفيهم شهداء  ،جبال شبوة الشاخمة

صواريخ هيل فاير من طائرة أمريكية بدون طيار لتقطع  م2112أبريل لعام املوافق السادس عرش من 

 أجسادهم وتسيل دماؤهم وتتطاير أشالؤهم ويقضوا شهداء بإذن اهلل.
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مفرتق "له عدد من القصائد الشعرية واألناشيد اجلهادية التي ألفها يف أرض اجلزيرة منها الديوان الشعري  

 ديوان:وكان مما قال يف هذا ال  "الطرق

ـــــ ت   ـــــا أن   آلـَي ـي ـــــاةَ  َأح  ـــــدا   احلـي ـجـاِه  م 

ـــــ ت   ـــــي   نـاَدي ــــىَل  َح تِي اجلـــــِهادِ  َع ـــــِأ م   بـ

ـــــل ت   ـــــاي وَحـَمـ ـ ت   َرش  ـــــم  دا وق  ــــد  َس           م 

 إىل أن قال:   

ـــــــاه   ــــــََك  َرب  ــــــي َعــون ــــــق   ف ه   طـري  زاد 

ـنــــ ن   ـيــــا بــَِقـتـ َلــــة   َعـــَ    َفـام   هابـــــِ َأح 

      

ـَقـم   امَلـَذلـ ـةِ  لـَيـل   َيـنـ قـَِض  َأو     والنــ 

 كالَغنـَم   َسوقـَا   الطـ اغـ وت   سـاقـَنـا قـد

ــــنـا ـــنـا بــِــاهللِ فـَــِقـتــال  ــَهــِزم   َلـس   نـَنــ 

 

ق   د  يف   واإلخالص   الص   األََصم   والس 

َدوسِ  َجن ةِ  يف رِ  يف الِفر   َعم  النــ  ِخد 

 

 والتي من أبياهتا:  "وحوش القاعدة"وأناشيد    

ن   امة   َنح  ن   الك   َمن   وَنح 

ن    هَتاَفت ــوا الذينَ  َنح 

ءان   ساَقنا قد ر  ـ الق   لِل 

نا ـ األَن فال   وَتٌقـود   َبع 

 

 احلاِشَدة   اجل ي وَش  َقَهرَ  

نا ، لِل َمـوِت   الباِئـَدة   ِعف 

و َجَبهاِت  ج   اخلالَِدة   َنر 

ــل   دَ   املـاِئـــَدة   فـي َتَأمُّ

 

، وغري ذلك -حفظه اهلل-أبو بكر احلرضمي  :الذي أنشده األخ املنشد املجاهد  "عذرا لقومي"  نشيدو

 الكثري مما نسأل اهلل تعاىل أن ييرس نرشه.
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      ىل فيهم رحل أبو مصعب إىل ربه ونال ما كان يتمنى من وراء هجرته وجهاده كام نحسبه ممن قال اهلل تعا

ِمننِيَ  ِمنَ } وا َما َصَدق وا ِرَجاٌل  امل  ؤ  م   َعَلي هِ  اهلل َ  َعاَهد  َبه   َقىَض  َمن   َفِمن ه  م   َنح  وا َوَما َين تَظِر   َمن   َوِمن ه  ل   {َتب ِديال   َبد 

 .[23:  األحزاب]

شهداء يف سبيله سبحانه إنه جواد وأن يلحقنا به  ،نسأل اهلل تعاىل أن يتقبله عنده يف عداد الشهداء :وختاما 

 كريم، وأن دحفظ زوجته وابنتيه وأهله من كل رش وسوء وجيمعه هبم يف الفردوس األعىل، اللهم آمني.


