
  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 )أبو ع م ی ر  الس وري(
الزاهد العابد وه،   ـهيدالش دلو ،احلَلَبِي رٍ السورييمباِهللا أبو ع العارف النقي التقي- 
 ِسيبهواُهللا ح هبسحـذُ  -ننم هدوال عاً للنسيجِ، حيثُ فَقَدنصم كلتمت ةثري ُألسرة   ،رِهـغص
  .فقامت أُمه بتربيته

   جيـبأن ي ـنم هها، غري أَنَّ ذلك مل مينعتماً هلا، شغوفاً خلدبحم ،هاً بأُمكان رمحه اهللا بار
وسيم ، فَترك دراسته وهو الشاب ال}انفروا خفافاً وثقاالًْْ{: داعي اِهللا لـما قَرأَََََََََ قَولَه تعاىل

 اهلندسة ِةيحيثُ كان طالباً بِكُل ،املرحلة الثالثة -قسم الكهرباِء (املتفوق.(  
قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخـوانكُم وأَزواجكُـم   {: كان يردد دائماً قَولَه تعاىل

رةٌ تخشونَ كَسادها ومساكن ترضـونها أَحـب   وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتجا
ـ  هال ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمي إِلَيد

نيقالْفَاس مالْقَو{.  
وحيداً، حيثُ التقى بالشهيد البطـلِ أيب خطّـابٍ    داجلها إىل ساحة -رمحه اللَّه  -جاَء 

 احلجازي اهلندي اليمين-  إنْ شاَء اللَّه إليه نعود جاءوا، -وسوف    ،الفلوجـة إىل مدينـة
 اهدينالشيوخ الذين كانوا يساعدونُ ا أحد دنرِ عنزلوا يف بادئ اَألم ،واجلهاد العز مدينة

العرب، حاقِ  ر اهللا أن ألتقيويقدبااللت هتغْبر نفحدثَنِي ع هلمافنا، ببالشهيد قلت :  حنـن
عنهـا  ": نقبلُ إال من كان مستعداً للشهادة، فَضحك يومها وقالَ تبايعنا على املوت وال

غريها أَحد ريدوهلْ ي ،وأَطلُب حثُ، وهلا أَجِد؟أَب!"قلتما ونهأيب  ، فَواعدت ما إىل بيـته
الشامي اللَّه عبد.  
 األبطالِ  اجتمعويف هذا البيت نم نـوراً،    ،األشاوسعصبةٌ مهـوهوج ممن كانت تشع

الكالمِ كما ينتقى أطايب الثَّمرِ، كانوا إِخوةً يف اللّّه  أطايبوتسيلُ أفْئدتهم صفاًء، ينتقون 
دم ازهعم تلَسوإِذْا جرّذَكإمياناً، ي يهم،  ندتم، القرآنُ بأيـدهامأَم كفْسن رغصوت باللَّه ك

والبسمةُ على وجوههم، والصالةُ وسيلةٌ إىل ربِهم، كانت أم عبد اِهللا تحتِسب يف خدمتهم 
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 والثواب احلالِ و -األجر فعوض لَدالو كثرة نغمِ ماملرضِ  ضغطعلى الر-   كان يـدب
  .النشاطُ فيها عند خدمتهم

  : وقد حدثين أبو عبد اِهللا الشامي وهو جالس جبانيب يوماً فقال
كُنت إذا منْت مع اإلخوة يف الطّابقِ العلوي ال يفوتين نصييب من قيامِ الليلِ، وأمحـد اَهللا إذا  

وكنت كُلما دخلت على زوجيت ذَكَّرتين بـأيب  حظَيت بصالة الوتر عند نومي مع أهلي، 
يف  استشـهادية أستحلفُك باِهللا أال حترمين األجر يف أن أُنفّذَ عمليـةً  : (عمري وإخوانِه قائلةً

 حنيـب صوتاً كأنه ، ألا كانت كُلَّما أيقَظها صغريها مسِعت )مكان ال تدخله إالَّ النساُء
مل أمسع قطْ صوت أحدهم مرتفعاً إىل احلد الذي أستبني فيـه  : فَقَد وحيده، وتقولُامرئٍ 

كالمه، وأَما الضحكةُ العاليةُ فحاشاها أن تعرف طريقاً إليهم، كانوا يأكلونَ ليعيشـوا ال  
  ... ليبنوا كُروشاً

ت بِمثْله يف العبادة، فقد كـان  وأعود إىل احلبيبِ الشهيد أيب عمري الذي ما رأيت وال مسع
: يقـول  -وسأعود إليه الحقاً  -الشهيد أبو خبابٍ الفلسطيين البطلُ الصنديد العزيز باِهللا 

عبد اهللا الشامي ألنه يستحي من أيب عمري، فإنه ما اسـتيقظَ   أَنه ال يستطيع النوم عند أيب"
  ."ليالً إالَّ ووجدهٍ قائماً يصلي

وجعلـت قُـرةُ عـيين يف    : (هللا درك يا أبا عمري، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم 
باِهللا أَنَّ أبـا  )الصالة ةُ عينه يف الصالة، وأحلفقُر لَتعج نوواهللا ال زال يف هذه األمة م ،

 الرمحنِ اللييب عمريٍ كان منهم، وكذا أبا عبد-  أسره أسألُ اَهللا أن يفك- .  
  قليالً، مث نـام ثُم حتدثَ مع إخوانه ،الصالة نم لَّى العشاَء أخذَ حظهكان أبو عمري إذا ص

اثنا عشـر  (ساعةً أو ساعتنيِ من الليل، مث جيفي جنبه عن مضجعه إىل أن يصلي الضحى 
صلي الظهر، ، وبعدها ينام ساعةً ويستيقظُ ليتناولََ اإلفطار، مث يصلي حىت الظهر وي)ركعةً

  .وبعدها يصلي حىت العصر، وهكذا
صلي أو ممسكا بكتابِ اِهللا، وأم: يقولُ إخوانهإال وهو ي فكان اواِهللا ما رأيناه هرمحه  صيام

 عليه يومـاً، فأشفق يوماً ويفطر يصوم أبو عبد اِهللا"اللَّه "  ،بنفسـه أنْ يرفق منه وطلـب
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لوال أَنَّ صيـام الدهرِ حرام لصمته، وما هي إال أيام معـدودةٌ ": فأجابه ابو عمري قائالً
  . "شاَء اللََّّه وألقى األحبةَ إن

 وبينما كان البطلُ ينتظر حلظةًَََ يشفي اللَّه ا صدور قـومٍ مـؤمنني، رصـدت كتيبـة    
ربالء، حيثُ طـاف  وهو املقر العام للقوات البولندية يف مدينة ك ،االستطالعِ هدفاً مهماً

 نيتب عشوائية لقرية شارعٍ فرعي نبالقربِ م املقرِ تقع ةً يف محايةرفرأوا ثَغ األبطالُ حولَه
بني خـدمهِم  ليسكُنها من خيدم الكفار، وقد ترك الكفار تلك الثَّغرة بعد أن أصبح بينهم و

  .رمحةً ومودةً
وأخوه أبو الزبريِ الكوييت، ومعهما أسد ثالثٌ طاف قبلَ التنفيـذ   فانطلق أبو عمري السوري

  واسقطَ األبـراج األبواب مريٍ فاقتلعأبو ع حيث تقدم ،أُسلوب التنفيذ فحدد حولَ اهلدف
 الليثُ اآلخر طَةً بدماِء األجناسِ، مث اقتحملتخها معليائ نأبو الـزبري "م "   حمملـة بشـاحنة

سة أطنان من املتفجرات حيثُ استقر يف سويداءِ القاعدة فجعلـها كأـا مل تغـن    خبم
  .تعتيم كان شعار العدوِ كعادتهباألمسِ، وقد قُدرت ضحايا العدوِ باملئات، إال أن ال

أح ا للحبيبِ أيب عمريٍ قبلَ أن أُودعههتبلكم أبياتاً كَت أنْ أذكر فيهـا  وال أنسى يف النهاية ثه
  : على ما كان يتمناه، فقلت له خماطباً

  أَبــا عميــرٍ ال تبــايل  
 ــك برل ــاك ــلْ خطَ جع  
ــولُ ــدائلَها تق ج تــر شن  

  

  فالسعد يف طَلَـبِ املَعـايل  
  فاحلُور يف شـوقِ الوِصـالِ  
ــالِ  املَن ــر ــا فَخ ــم ي   هلُ

  

  
  وكتبــه

 أبو امساعيل املهاجر
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