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 )أبو هریرة احلجازي  (

ى ومعلم رشد، صاحب عقيدة صافية ال يداهن عليها و لو كَلفه ذلـك  إمام هد     
اًء جاء ففراق األهل واملال واألرض، فهو أَرسخ من اجلبال عقيدةً وأنقى من اللنب ص

س بينهم معلمـاً  ل، جدٍ باستقامةوانه كانوا حديثي عهراً مع رِفْقة صاحلني من إخكمب
وأخذ يرعى حقله ويتعهده حىت أمثـر يف   ،عقيدته يف قلوم من طُهر رسوخادماً، غ

  .نفوس أصحابه
؛ ويعين بذلك املرتـدين  "إن قتال األسود مقدم على قتالِ األبيض: "كان من أقواله

قَاتلُواْ {ال، شعاره اخلونة من اجلواسيس والشرط وعمالء األمريكان على كافة األشك
إن قتال املرتد : "وكان من أقواله ،}الَّذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ وليجِدواْ فيكُم غلْظَةً

  .قائالً إن الشريعة استقرت على ذلك" أوىل من قتال الكافر األصلي
ر الصـديق  وأعلمهم أعين أبا بك ،وكان دائم االستشهاد بقصة خري اخللق بعد األنبياء

وعارضـه يف   ،وأنه ملا ارتدت العرب بدأ بقتاهلم قبل الكفار األصلينيرضي اهللا عنه، 
فما بالنا ال نقف : "، وكان يقولذلك الصحابة فما زال م حىت شرح اهللا صدورهم

  ".صدور الصحابة عل اهللا يشرح صدور قومنا كما شرحيق لدكالص موقف صدق
أيت املرتد متعلقاً بأستار الكعبة لقتلته، والكافر لو رأيتـه  لو أين ر: "و كان يقول

  ."تستخدم مسجداً لَحرم علي دمه ،خارجاً من زاوية مزوِية
مـن   مهفرأن الشرطة واجليش وجملس احلكم ك فلطاملا كررت! هللا درك يا أبا هريرة

ا زأَرت بـذلك  ولطامل. أكثر من عشرين وجهاً؛ فمىت تنشرح صدور املسلمني بقتاهلم
  ".يا ليت قومي يعلمون: "ر من ثناياك حينما كنت تقولورأيت احلسرة تتقطّ

نيالتحق صاحيب جبماعة سأن يقوم بعملية استشهادية  رة تعمل يف منطقة الشمال، وقر
و سبحان اهللا كـان كلمـا    ،وجهزت له سيارة لذلك ،ضد حفْنة من كبار املرتدين

فيذهب حىت إذا كان بالقرب من اهلدف  ،تعسر العملية ألسباب كثريةذهب للتنفيذ ت
لقد اعتدت الـذهاب  " :حىت قال يل بعد ذلك هذا احلال،ثالث مرات على  ،يرجع
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ترك تلك اموعة الـيت كـان   مث بدا لصاحبنا أن ي ،"فما عدت أشعر برهبة املوقف
  .رآهاألسبابٍ جياهد معها من مشال العراق 

ت حيطأراً للتكَتم األمين الذي ظحبنا دائم البحث عنا و ال يعلم أين حنن نو كان صا
تبلور انصهر ن يسمع أن هناك جتمعاً ما بدا يمعلومة للجميع، كا به اجلماعة لظروف

مع مـا   ،صل إلينان إن مل نقُلْ كلهم، و أخرياً وفيه جلُّ العرب الوافدين لبالد الرافدي
  .احلبيب دوره بني إخوانه نصحاً وإرشاداً كان معه من إخوة مث أخذ

 :و ما هو إال قليل حىت فاحتين برغبته الشديدة يف تنفيذ عملية استشهادية، فقلت لـه 
و  ،مرة أخرىالطلب مث أعاد . لكن صرباً ألن أمامك إخوة سبقوك يف الطلب! أبشر

خوة الشباب وما كنت أظن أن من بني اإل ،اشترط علي شيئاً كان بالنسبة إيل جديداً
أريـد  ": نضوج فكره ورسوخ وثبات عقيدته إىل ذلك احلَد، قال من ميكن أن يصل

ال أريد ضد األمريكان، هناك من يـتمىن القيـام    ،عملية استشهادية ضد املرتدين
أما هـؤالء األجنـاس فعنـدي أوىل وأرى اآلخـرين      ،بعمل استشهادي ضدهم
  ."يتقاعسون يف الثأر منهم

أبشر، وكان أحد إخوانه قد رأى له قبل ذلك رؤيا خالصتها أنـه رآه يف  : فقلت له
. غرياً جبانبهوأصاب مبىن ص ،ر مبىن مكوناً من طابقنيورأى أنه قد دم ،صورة حسنة

فاألهداف ما زالـت   ،ر ما هو العمل الذي سيقوم به أبو هريرةقرومل يكن بعد قد ت
ويف يوم قال يل أحد اإلخوة املراقبني أن هناك هدفاً دمساً  يف طور املراقبة واالستطالع،

، أصاب ااهدين منـهم أذاً  جيتمع فيه عدد ضخم من املرتدين يف حمافظة جماورة لنا
ات ضد الصليبيني بسـبب  إىل نساء املسلمني، وتأثرت العملي ذلك ، حىت تعدىاكبري

  ...نشاط هؤالء
وجبانبه مبىن الـس   ،األمن العام يف حمافظة كذامبىن مديرية : صفه يل، فقال: فقلت

البلدي جيتمع فيه األمريكان يوم كذا ساعة كذا، وعرضت العمل علـى أيب هريـرة   
ما زلنا نرى : ، قلت"أُبشرك يا شيخ": بر وقالكل وح وهلّرفف ،ووصفت له املكان

ة التوفيـق  أن مظنفحكى يل الرؤيا، ففرحت أيضاً ألين عرفت  ،، بشرىمنك البشر
  . عالية

 ،يا شيخ أنا ذاهب إىل ما ترى": قال.. .ويف يوم التنفيذ فاحتين مبا مل ولن أنساه قط
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 rقال رسـول اهللا   ،لكنه دين ،هوعلم اهللا ليس من باب الفضول فليس هذا حملّ
لكـنين   ،أعلم أن هذا يف البيعة الكربى: وقال )...من مات وليس يف عنقه بيعة(

   ".؟ن أمرييم ...ن يكون يل أجرها ما دمت مل أدركها يف بيعة اجلهادأحتسب أ
شهدك أين بايعت أبا مصعب على السمع والطاعة أُ": قال. أمريك أبو مصعب: قلت
 ،إال أن أرى كفراً بواحـاً  ،ره وأثَرة علينا، وأال أنازع األمر أهلَهكوامل نشطيف امل

  .يارته وانطلق هلدفهمث ركب س ،"عندي من اهللا فيه برهان
  rكان احلبيب يف جوار حبيبـه رسـول اهللا    ،ويف الساعة الثامنة والنصف صباحاً

ومعهـم   ،ال نشك يف ذلك ،وشلَّة املرتدين يف جوار فرعون وهامان ،حنسبه كذلك
  .واحلمد هللا على التوفيق والسداد ...حفنة من رعاة البقر

نعم أخي، ملا اجتمعنـا كـان   ، من السؤال أمر البيعة، قد يستغرب القارئ عودة إىل
اإلخوة يأتون إلينا وال يعرفون من أمريهم أو كثري منهم على األقل، ال يعرفـون إال  
أمريهم املباشر هلم كحالتنا هذه، كان صاحبنا ال يعرف إال العبد الفقري على عجـزه  

ألننا  ،ورة معرفتهإن لنا أمرياً عاماً ليس من الضر: لكنين كنت أقول هلم ،وقلة بضاعته
اجتمعنا حتت راية ال إله إال اهللا، فقد كَرِهنا منذ زمنٍ العصبية للجماعات واألمسـاء،  
على الرغم من مشروعيتها فأنا ابن مجاعة من هؤالء معروفة، لكن يف العراق أردناها 

ـ  ل كالسـيل  هللا خالصة، وعزمنا على ذلك وخوفاً من الرياء الذي يهبط معه الفض
مرت علينا حىت  ،قاتل ونفجرنرِ، ومضينا على ذلك خوالف مشاكل الكبراجلارف، و

  .أيام كانت لنا ست عمليات استشهادية يف يوم واحد يف ساعة واحدة
السموات  خزائن: واملال ال بد منه، قلنا: خالصة، قالدعوة وكان العزم أن تكون هللا 

 ع املال علـى  يها جلت إلبعض هذه العملياال تنفد، لكنه بعد ذلك نسبت مجاعاتم
، فخشينا واهللا على الدماء أن يتبناهـا مـن ال   وال حول وال قوة إال باهللا مسمعٍ منا

عقيدة وال خلق له، فتضيع مثرة اجلهاد، فتم تشكيل اجلماعـة، واهللا املوفـق وعليـه    
  .التكالن

  وكتبــه
 أبو امساعيل املهاجر
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