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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 رمحه اهللا) أبو يقني القصيمي( فهد بن صالح اجلطييل

 
إن اجلليس الصالح، والصديق الناصح، من أعظم نعم اهللا عـىل عبـده، وتعظـم هـذه النعمـة 
عندما متر بأحوال مضطربة، وظروف خمتلفة، ما بني رخاء وشدة، ويـنعم اهللا عليـك بـأن جتـد 

بعـد اهللا عـىل طريـق  ه الظروف، يؤنسك ويسليك، و يكـون عونـاً رفيقك بجوارك يف كل هذ
املشاق يف سبيل اهللا، لكن املصيبة تكون عظيمة عندما تفقد هذا الصديق فجأة بدون مقدمات، 
 .فيحزن القلب، وتدمع العني، وال نقول إال ما يريض ربنا، وإنا لفراقك يا أبا شداد ملحزونون

حلة الثانوية ليلتحق بجامعة اإلمام حممد بن سعود، يف كليـة وخترج من املر حفظ أخونا القرآن
الرشيعة وأصول الدين، لكن أنني الثكاىل وبكاء اليتامى من املستضعفني املـؤمنني كـدر عليـه 

عيشـه ، فقـرر تـرك الدراسـة وااللتحـاق بركـاب املجاهـدين يف أرض رغيـد طيب حياته، و
 .مل جياوز العرشين كنى نفسه محزة عقيدة أفغانستان، كان أول لقائي به هناك، كان شابا

رابط مع املجاهدين عىل جبال أفغانستان األبية عدة أشـهر، وشـهد أهـوال القصـف ورعـب 
القنابل بأنواعها الطنية والعنقودية، وكان يف تـورا بـورا أيـام قصـفها املكثـف، وملـا سـقطت 
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من انسحب، وقـدر اهللا  حكومة طالبان، وكان ال بد من االنسحاب إىل باكستان، انسحب مع
 .عليه األرس بيد اجليش الباكستاين، ليسلم بعد ذلك إىل األمريكان

مخس سنوات إال قليال، كانت مليئة بـالبالء، وشـغلها بالطاعـة كـام غوانتناموا لبث يف سجن 
ظهر من حاله، كان كثريا ما يلقى األذى وباستطاعته أن يتجنبه؛ لكنـه يـأبى إال الوقـوف مـع 

 .إخوانه

لست بناس تلك املرة، عندما عوقب اإلخوة يف العنرب املجاور، فقام هو وجمموعة من الشباب 
باالحتجاج عىل ذلك، وكان جزاؤه أن دخل عليه ستة مـن اجلنـود، وقيـدوه ثـم محلـوه عـىل 

 .أعناقهم، ليحلقوا رأسه وحليته

عظيام، فأرضب هـو مرة أخرى، كان يف املعسكر اجلامعي، وقد لقي اإلخوة يف االنفرادي أذى 
، عند ذلك اقتادهم األمريكان وفعلوا بعض املشاكل وقوفا مع إخواهنموجمموعة من الشباب، 

 .إىل عنابر العقوبة، ليلقوا كالذي يلقى إخواهنم

أخذ أبو شداد اجلهاد دينا ومنهجا، وكان إذا مل يتيرس له الطريق للنفري يف سبيل اهللا يضـع أمـام 
ُروَج  َأَراُدوا َوَلوْ ( :-سبحانه -عينه قول احلق وا اْخلُ ةً  َلهُ  َألََعدُّ فقـد كـان يعـد نفسـه قبـل  )ُعـدَّ

اخلروج إىل أفغانستان حسب استطاعته، ثم وهو داخل السـجن اجتهـد يف الرياضـة، وتعلـم 
املالكمة يف السجن من بعض إخوانه، مع أن قانون السجن كان يضع عقوبة لكـل مـن يـتعلم 

 .ألعابا قتالية

ومع هذا فلم يغب اجلهاد  )يقني(  به فأخرجه من السجن، تزوج وأنجب بنتا سامهاأحسن اهللا
 .عن باله
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كان جيمع التربعات ويرسلها إىل املجاهدين، وهـو يف تلـك احلـال يعـد العـدة يف سـبيل اهللا، 
، وكان يدرب عليها من وتدرب عىل بعض األلعاب القتاليةالتحق بإحدى الصاالت الرياضية 

 .خوانهاستطاع من إ

مل يكن يغيب اجلهاد عن باله حتى فيام حبب إىل نفسه من الصيد واخلروج إىل الـرب، فقـد كـان 
حيتسب فيها اإلعداد يف سبيل اهللا،اشرتى مسدسا، كان يأخـذه معـه إىل الـرب ويتـدرب عليـه، 

 وضع يف سيارته بندقية هوائية يرمي هبا كلام تيرست فرصة، حمتسبا اإلعداد يف سـبيل قد وكان
 .اهللا

إن : خرجت وإياه مرة إىل الرب، فكان يسلك الطرق الفرعية وجيتنب الرئيسة، سألته ملاذا؟ فقال
قتل أرضا عاملُهـا وقتلـت ( واستشهد باملثل. معرفة هذه الطرق تعينك بعد اهللا عند الكر والفر

ـَها  ).أرٌض جاهل

السـالح ويتـدرب عـىل  مل يغب اإلعداد عن ذهنه حتى بعد النفري، فقد كـان كثـريا مـا يأخـذ
 .وضعيات الرماية، وأذكر مرة أنه أرسل إيل رسالة يوصيني بذلك

عي، اهـتم بدراسـة التوحيـد ـرومع حرصه عىل اإلعـداد العسـكري، مل يـنس اإلعـداد الشـ
وحتقيقه، والقراءة يف كتب التوحيد املتقدمة واملتأخرة، و كـان كثـري القـراءة يف منـرب التوحيـد 

، ولقد سافرت وإياه مرة، ويف أثنـاء الشيخ أيب حممد املقديس ثبته اهللاكتب  واجلهاد، وخاصة يف
حـوار بـني ( الطريق أخرج ملزمة كان أحرضها لكي نستفيد من الوقت، وكانت تلك امللزمـة

 ).عساكر التوحيد وعساكر الرشك والتنديد

زاد املستقنع، ثم من ، فقد قرأ كتاب اجلهاد من السلسبيل رشح كان هيتم بالقراءة يف فقه اجلهاد
حاشية الروض املربع، ثم من الرشح املمتع، ثم من فتح الباري، كذلك املجلد الثالث مـن زاد 
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سل (: املعاد، واملجلد الثامن والعرشين من فتاوى شيخ اإلسالم،ومرة أهدى يل مذكرة بعنوان
ما اطلعت عليه مما  هذا. للشيخ أيب الوليد األنصاري )احلسام إلبطال دعوى ال جهاد إال بإمام

 .قرأ، ولعله قرأ ما مل أطلع عليه

كان حمبا للعلم، وللعلامء الصادقني الصادعني باحلق، فلقد كان يرتدد عىل الشيخ حممد بن فهد 
ثبـتهام اهللا -والشيخ عبد الكريم احلميد والشيخ حممـد الصـقعبي   -عليه رمحة اهللا -الرشودي

 .وغريهم من املشايخ -وفرج عنهام

أمجل صفاته أنه كان حيتسب األجر يف كل صغري وكبري، يطلب رضـا اهللا يف كـل يشء، وال من 
كنت وإياه مرة يف سفر، وفيام نحن يف الطريق إذ توقف فجأة وأشار يل . حيقر من املعروف شيئا

إىل جانب الطريق، التفت، فإذا ناقـة أرادت أن تتخطـى احلـواجز التـي عـىل جانـب الطريـق 
نـه رجـع إليهـا أإال  -رمحـه اهللا -تستطع اخلالص، ومع أنـه كـان مسـتعجال فوقعت فيها ومل

 .فيها أجر عظيم: ليخلصها وهو يقول

فقد شهد له الكثري بأنه ذليل عىل املؤمنني،  -كام أحسبه-وأعظم من ذلك حتقيقه الوالء والرباء 
قفـه تعـرف شـدة عىل الكافرين، فمـن أحاديثـه وموا حيتمل أخاه مهام بدر منه، وعرفته عزيزاً 

حدثني مرة أنه إذا مـرت بـه دوريـة كرهه لكل من عادى املجاهدين وظاهر الكافرين عليهم، 
مـن  الرشطة أحس ببغض شديد، وذلك بعدما أعتقل أحـد املشـايخ بواسـطة الرشـطة، بـدالً 

    .مدامهة املباحث

لـه بـذلك  أما عن خلقه فذاك البحر الذي ال ساحل له، كان دمث اخللق طيب النفس، يشـهد
من عارشه، حيرص عىل  ممازحة إخوانه وإدخال الرسور علـيهم؛ لكـن دون أن جيـرح أحـدا، 
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وإن داخله الظن أن يف نفس أخيه عليه شـيئا بـادر إىل يمزح بلطف، ويتحمل املزاح وإن قسا، 
 .، وإن مل يكن أخطأ، شهد له رفاقه أن رفقته ال متل، وجمالسته أنساالعتذار

ورا بورا ومع التعب الشديد واجلوع والسهر والربد كان حمافظا عىل هدوئه يف االنسحاب من ت
 .وطيب نفسه، وكان يؤنس إخوانه، وكان يبذل هلم املاء الذي معه رغم قلة املاء

يغفر للشـهيد كـل : (أذكر من مواقف كرمه، عندما أردنا اخلروج يف سبيل اهللا، ذكرين بحديث
وأوصاين بقضاء الدين إن وجد، ثم طلب مني إن كان عيل ديـن أن يسـاعدين ) ذنب إال الدين

 .يف قضائه، فجزاه اهللا خريا

، واشـرتى أرضـا حيث رزقه اهللا الزوجـة والولـدبعدما دخلت عليه الدنيا من أبواب خمتلفة، 
، يرس اهللا له الطريق إىل النفري يف سبيل اهللا، دعته نفسه إىل القعود لكنه تـذكر وكان يريد عامرهتا

ـيُكْم َواْعَلُمـوا : (-تعاىل -قول احلق يِ ا ُحيْ ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم ملَِ وا اْسَتِجيُبوا هللاَِِّ َولِلرَّ ِذيَن آَمنُ ا الَّ َ َيا َأهيُّ
ونَ َأنَّ اهللاََّ َحيُ  َرشُ ُه إَِلْيِه ُحتْ ْرِء َوَقْلبِِه َوَأنَّ أخشى إن تأخرت عـن اخلـروج يف : وكان يقول) وُل َبْنيَ املَْ

سبيل اهللا هذه املرة أن حيول اهللا بيني وبني اخلروج فيام بعد، فبادر عند ذلك وجد واجتهد، ونفر 
 .إىل أرض اإليامن واحلكمة

وأبىل بالء حسنا، وكان من املشاركني يف عمليـة قتـل  أكرمه اهللا باملشاركة يف بعض العمليات،
 ١العقيد بسام الرشجبي والتي عرضت يف رشيط مصارع اخلونة رقم

هــ كنـت مـع أيب شـداد، فلـام ٢٥/٣/١٤٣٠يف يوم: - حفظه اهللا-قال األخ عثامن الغامدي 
سطة أعـىل رأيت أين وإياك نميش يف طريق جبيل وعر، ثم وصلنا إىل أرض منب: أصبحنا قال يل

هذه اجلبال، وفيها أشجار وقع يف نفيس أهنا أشجار الشهداء، كان حتت إحدى األشجار رجل 
ممدد تفوح منه ريح املسك، والناس قد اجتمعوا حوله لينظروا بامذا سـيكرمه اهللا، ألنـه عمـل 
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عمال عظيام، ورأيتك قد شممت من رحيه حتى أصابتك الدوخة واستلقيَت عىل األرض، ثـم 
: أنا إىل املنذر وطلبت منه أن آكل من شجرة ذلك الرجل، فأشار إىل شجرة أخرى وقال ذهبُت 

 . ستأكل من تلك الشجرة بعد ستة أشهر

 .إن صدقت رؤياي فسأقتل يف اخلامس والعرشين من رمضان القادم: قال أبو شداد

أقتـل ه إلخوان ، قص رؤياه عىل جلسائه، ثم قاليناهـ وبعدما أفطر أخ٢٥/٩/١٤٣٠يف يوم 
أما أنـت فـال تأخـذ مـن : مازحاً  فرد عليه. وزع ثيابك علينا: أحدهم قائال اليلتي هذه، مازح

خذ هذا لك، فإين سـأقتل هـذه : أعطاه أحد اإلخوة وقال) كوت(كان معه معطف. ثيايب شيئاً 
 .الليلة

جلـس هـو وبعـض  -وكعادته يف حرصه عـىل اإلعـداد-قام بعد ذلك واغتسل، بعد الغسل 
ة يتدربون عىل قنبلة، ويف تلك األثناء انفجرت هبم، كان هو أقرهبم إليها، فقتل مبارشة، اإلخو

 .ثم حلقه بقية إخوانه

يليه  -رمحه اهللا-وبجواره حممد الراشدكانت خامتته بعد املغرب، ودفن بعد الساعة الثالثة ليال، 
 .-رمحه اهللا- سلطان العتيبي

رأيت : زف، وكأنه قتل الساعة، ولقد قال أحد املشيعنيدفنته بيدي، كان جسمه حارا، ودمه ين 
 .ولعله مل يعاين شهيدا. ، لكني مل أر أعجب من هؤالءموتى كثرياً 

 .وافاه أجله، وانتهت حياته الدنيا، لكن قصته مل تنتِه بعد

بعـض األلسـن  ت عليـهمن األجر والرفعة يف الدرجات، فسـلط نحسب أن اهللا أراد له مزيداً 
 .لبهتانبالفرية وا
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اتصل أحد اإلخوة عىل أهله، ويف اتصاله أخربهم بخرب من قـد قىضـ مـن اإلخـوة، التقطـت 
كيف تنصـتت العربيـة واحليـاة عـىل املكاملـة؟ : وهنا تساؤلاخلرب جريدة احلياة وقناة العربية، 
 .اجلواب ال خيفى عىل كل كيس فطن

عـن أن اجلطـييل ) ة املـوتصـناع(بعد ذلك كتبت احلياة يف صـفحاهتا، وتكلمـت العربيـة يف
ليس عىل هؤالء مالم، وليس يف فعلهم  ،!!اء مشاركتهم يف القتال مع احلوثيوالراشد قتلوا أثن

لكن تلقّى تلك الفرية بعض الناس، روجوا هلا يف الصحف واملنتديات واملجالس ما يستغرب، 
ـوا إِْن ( :-سبحانه- العامة، ترويج ال يقدم عليه من يؤمن حق اإليامن بقول اهللا ِذيَن َآَمنُ ا الَّ َ َيا َأهيُّ

وا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعَىل َما َفَعْلُتْم َناِدِمنيَ  نُ َبإٍ َفَتَبيَّ  ).َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنَ
، به يف املوضع الذي دفنوا فيه، فنبش، كنا كارهني ولعل العاقبة كانـت خـرياً أراد اهللا أمرا، اشتُ 

ر، توقع نابشـو القـرب أن  كان النبش بعد ثالثة أشهر، ومع ذلك فلم تتغري أجسادهم حسبام ُذكِ
يكون القتىل من تنظيم القاعدة؛ ألن حلاهم معفاة، وشعورهم طويلة، وألن من دفنهم أحسـن 
 .دفنهم، حيث كفنوا ووجهوا إىل القبلة، الذي يدل عىل أن الدفن ليس تسرتا عىل جريمة قتل

عىل اجلثث، وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بأن الثالثة قتلـوا يف انفجـار تم التعرف 
قنبلة، ليكون ذلك شهادة هلم بالرباءة من هتمة العاملـة للحـوثي، تلـك التهمـة التـي أرشفـت 
وزارة الداخلية عىل رميهم هبا، ثم أصدرت بيانا يشهد عىل براءهتم منها، واحلق ما شهدت بـه 

 .األعداء
أما القوم فقـد قـدموا : لكل من روج هلذه الفرية بأي شكل من األشكال: ه املناسبة أقولوهبذ

إىل ما قدموا، وهم عىل خري عظيم كام نحسبهم، وأما أنت فاستعد ملـا أعـد اهللا لـك، إذ كيـف 
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تتهم من ُعرفوا باجلهاد يف سبيل اهللا بأهنم قـاتلوا حتـت رايـة تنتمـي لطائفـة تسـب السـابقني 
 .         ن املهاجرين واألنصار، بادر بالتوبة، فإن هذا ليس باألمر اهلنياألولني م

-رحلت وهانحن نشهد لك بخري، ونحن شهداء اهللا يف أرضه، لقد كنـت رمحك اهللا أبا يقني،
حريصا عىل اجلهاد يف سـبيل اهللا، حمبـا لـه، حمبـا للعلـم وللعلـامء  -كام نحسبك واهللا حسيبك

 .النفس، كريم الطباع، حسن السجايا الصادقني، حسن اخللق ريض

ومن خيرج مـن بيتـه مهـاجرا إىل اهللا (: -سبحانه-لقد بقيت بعدك أقرأ القرآن، أقرأ قول احلق 
قلام أمّر عىل هذه اآليـة  )ورسوله ثم يدركه املوت فقد وقع أجره عىل اهللا وكان اهللا غفورا رحيام

ك، وعرفت منك ما مل يعرفه غـريي، إال وأتذكرك، فقد عاملتك، واستبطنت حالك، وعارشت
وحسبتك واهللا حسيبك خرجـت مـن بيتـك مهـاجرا إىل اهللا ورسـوله، ولسـت بنـاس ذلـك 
املجلس، يف بيتك، عندما اجتمعت وإياك ويوسف الشهري نرتب سفرنا إىل الـيمن، وعنـدما 

 اف أهنينا أمورنا، وأردنا االنرص

 .جنا إغاظة الطواغيتكرتنا بتفقد النية، وأال ننسى أن نحتسب يف خروذ

 إبراهيم بن سليامن بن محد الربيش /كتبه 
 

 


