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ْ اإل[ ُ ب َ  ن ّ الب   ]ار
ود ولدهقْعلى املرء من أن يبتليه اهللا بفَ ليس أصعب ،من ذلك أن يطلـب منـه احلـديث عنـه     أصعب 

  ." عقيل "هذا هو حايل مع احلبيب الشهيد و .إنصافهو
بجيد  : "حينما يتكلم عن ابنه يقول األبإذا طلبت منـه  ، وإىل غري ذلك من األلفاظ، و" طيبو ومؤد

  .أحاول الكالمو لكين سأستعني اهللاو ". إنا إليه راجعونو إنا هللا " :سترجعوا األلفاظ سكت شرح هذه
، حنون، هذا هو بإختصار هاين أو عقيل، من أرض الكنانة من مصر احلبيبة األسـرية،  مؤدب ،" عقيل" 

  .البساتنيو يلالنو رةضاخلو حيث املاء، "وم الفي" من روائع مجال مصر، من 
تربالـال مبـارك  " م طاغية مصر لْنشأ على ظُو الرمحن، هيد يف مدرسة الشيخ األسري عمر عبدى الش "، 
 ستشهاد،االو ر اجلهادكْراً لفاهللا مبكّ اً، هداهال غري القرآن أنيسو جل مل يعرف غري املسجد طريقاًالر نّألو
لـه  ؤهلحوظ عنده، فقد حصل علـى مـا ي  بوغ املغم من عناية والديه به عناية شديدة نظراً للنعلى الرو

تردد علـى نـوادي   و لدخول كلية اهلندسة قسم احلاسبات، إال أن عقيل كان عقله مع اجلهاد، بسهولة
أخذ يرسل معلوماته الشخصية إىل كل صديق يتعرف عليه عرب الشبكة العنكبوتية، طالباً مـن  و اإلنترنت

مل يكـن هنالـك   واحد فقط، حيث  قوط بشهرٍك عقب السذلو ،اجلميع أن جيدوا له طريقاً إىل العراق
 العقيـدة و نيبل كان دافع الد ،دافع احلماس كان وراء الفىت نّلكي نقول إ ستشهاداالو أخبار عن اجلهاد

رسال بياناتـك عـرب   إعن  فم عقيل أن كُكلّو تصل برجل من أهل اجلهاداهادة، إىل أن الشو صرةالنو
بالفعل مت له مـا  و .إن شاء اهللا جيعل اهللا لك فرجاًو ،يوصلك إىل أقرب سجن عندكالشبكة فهذا يا أخي 

ذلك بعـد حنـو   و ،دخل احلبيب إىل املوصل جتهد يف رحلة طويلة مليئة باملغامرات إىل أناو دعا اهللا به
فكان قوطشهرين من الس ،افدينإن مل يكن ثالث أقدم مهاجر إىل أرض الر ،اءمن أقدم املهاجرين األحب، 

  . األنصارو ل من محل السالح من املهاجرينمن أوو
فـتح اهللا  و راًعرف العبوات مبكّو ،" أبو طلحة املوصلي "يف جمموعة األسد " رمحه اهللا " خنرط الشهيد ا

يف قلـب الشـهيد إىل أن رزقـه اهللا    " وخاصة تلعفر " أهلها و املوصل بظلّ حو عليه الشيء الكثري،
  .دائماً يردد أن جماهدي تلعفر أنصار حبق حيث كان ،الشهادة
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عمل مع جمموعة من إخوانه على تشكيل القسـم  و الشهيد اىل الفلوجة بعد أحداث الفلوجة األوىل، مدقَ
 قد ساهم مسامهة طيبة يف األصدار األول جلماعـة التوحيـد  و ،آنذاك اجلهادو اإلعالمي جلماعة التوحيد

حـىت  ، "رمحه اهللا " الزرقاوي وحيد أيب مصعب من شيخ التجداً باً رمث صار مق ،)رياح النصر(اجلهاد و
و ،سبة له كالولدكان بالنكان الشيخ حيبه حبو يعامله كما يعامل أبناءه متاماً،و اًاً مجهـا بـأموره دقّ  يهتم 

أال حيـرمين   أسأل اهللاف ،ليس له ولدو أخشى أن ميوتفحىت أنه قال يل يوماً أريد أن أزوج عقيل  ،هالّجِو
 ختيار املرأة اليت حنسبها صاحلة له، إال أن زواجه تأخر بعض الشيء لظـروف العمـل  ابالفعل مت و منه،

  .وجة حىت متّ له ذلكر الزغصو
علـى  اً حطّ حط معها البالُءحيث هيد احلبيب يف الفلوجة إىل أن جاءت معارك الفلوجة الثانية، بقي الش

إذا بأعـداء اهللا  و ل،نــز ا إىل بيت فإذا بالقناصة تصعد على سـطح امل حىت أم آوو ،من معهو عقيل
يترجم هلم كلّ ما يقولـون،  و اإلجنليزيةأخٍ معهم كان جييد  قد علموا هذا من خاللو يتخذونه مقراً هلم

فصـرف اهللا   ،جتهدوا يف الـدعاء او ستمر احلال إىل أن بلغ م العطش كلّ مبلغاو فأصام ضيق شديد
ل إىل آخـر حـىت   نـزمن م خرجوا يبحثون عن املاءو ،لوا من هذا البيت إىل آخرحتوو اء اهللاعنهم أعد

قَو ة شديدةرزقهم اهللا به بعد شدحمأسألُ اهللا أن  طيكتبه هلم يف ميزان حسنا.  
رفيقـه يف القسـم اإلعالمـي إىل الشـهادة     و زميلهو ستمرت حمنة الفلوجة الثانية م حىت خرج هووا
القسـم   ة أخـرى يف إنشـاء  وا مـر ءهناك بدو خرجوا إىل القائم ،)سأعود إليه إن شاء اهللاو عبداإلله،(

فقد كان عقيل ال حيب هذا  ،علمهم أنه ليس غريهم يقوم مقامهمو اإلعالمي لقناعتهم بأمهية هذا اجلانب
على هـذا   لحد زواجه كان يقْع حىت بعدما عقد ،ستشهاديةاملية ستمرار طالباً عايلح بو يتكلمو العمل

اهللا هـذه  و: فأجـاب  ؟ستشـهادية ال أسبوع لزواجه ما رأيك تذهب عملية لقد كلمته يف أوو ،املطلب
  .اآلن: قلت اآلن، قال ،أمنييت
حيث كان  ،" غزوة الشيخ األسري "يف القسم اإلعالمي فأخرج بعض األشياء املهمة منها " عقيل " نشط 

  . هو املكلف ا أسأل اهللا أن جيعل كلّ عمله يف ميزان حسناته
حىت إذا رآه الرائي ألول  ،حنانه عليهمو ه هلمحبو من أكثر ما مييز احلبيب الشهيد هو حرصه على إخوانه

ولَهة طَفإذا خالَ ،كلفيظن فيه التعرف أنّ ه الره أُجل كأنم تهدهـ  نْوليدها، إ د رِمض أخ  علـى   قـام
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وال أذكر  أنـه أسـاء   "   عقيل  بب منالس آخر من أي شي سواء أكانَ نَزِح إنْوطوال اللّيل،  خدمته
ـ  اآلخر إىل حدحتبيب كل طرف يف و ملمجع الشو أسرع إىل دئة اخلواطر أو من غريه" ألحد قط  ه أن

  .ثنني شيئاًاقد يبكي إذا رأى بني 
بنـه، ال أحتـرج يف   اآمره متاماً كما يفعل األب مع و سبة يل ولد مبعىن الكلمة، أطلب منهنبال كان عقيلُ

أخاف أن أفقـده  و اً عجيباًه حببحأُ كنت. يقبل رأسي إذا رآينو شيء قط، كما أنه كان يناديين باألب
يـتمىن  و ف أن يفقد عقيلأنه خيا "رمحه اهللا "  كذلك حدثين شيخ الرافدين املعتز باهللا أبو مصعبو ،يوماً

أتعرف يا صاحيب أنه من كثرة : ملا وصل اخلرب إليه حدثين هو قائالًو ،من اهللا أن يرزق الشهادة قبل عقيل
و عيينو ستشهاد عقيل أدمى قليباهداء أصبح املرء ال يشعر باملرارة إال أن الشأبكاين من جد ، أن  واحلـق

  . فأنت حتماً معه أحد هؤالء ،بناالو األخو هو األبو الكيف و ،ذهاب عقيل أبكى مجيع من يعرفه
و صاحب رأيٍ ،العقل كان عقيل وافرعهد عليه قط غضبة على إخوانهكْحيستشريه الصـغري و ،مة، مل ي 

يف العسكرية، كان قريباً من اجلميع حبيباً حنونـاً بكـل   و اإلدارةيف و يف كل شيء، يف اإلعالمو الكبريو
  .املقاييس
 جاء كعادته يركضفستدعي لعمل إعالمي مهم، اكث مع زوجته العروس أكثر من عشرين يوماً مث مل مي

مقـراً   آمـنٍ  خذوا من بيتتاو يف هذا العمل" عبداإلله " خنرط مع أخيه الشهيد او الفرحة ملئ عيونه،و
الـبطلني   إال أنّال مفاجيء عليهم، نـزيف اليوم الثالث حدث إو جلسوا فيه يومنيو مؤقتاً لعملهم هذا،

لوضعوها عو ما معهم من مادة إعالمية مهمة أخذوا بسرعةاسفة مثّ أسرع عقيل إىل سطح ى أحزمتهم الن
قبل أن يهبط أعداء اهللا من طائرام أمطروهم بوابل من الرصاص حىت و ،اإلله إىل البستان عبدو لنـزامل

ـ قد وو ،M16ية أمريكية أن عقيل أفرغ مجيع ما معه من طلقات حيث كان حيمل بندق ت مجيـع  دجِ
  .كذلك فعل عبداإللهو ،عشرة خمزناً اثناعددها و فارغة،" اليت كانت حبوزته " خمازنه 

نتظر ابينما . مهِطسر نفسه يف وفجو قتحم على العدواو كان حيمل حزاماً ناسفاً كبرياًو اإلله م عبدتقد مثّ
  . مهِطسر نفسه يف و ففجليه أعداء اهللاع دخل ل إىل أننـزامل داخل ختبأاو عقيل
فجمع أشالئَ العدونسحب مسرعاً بعدما قَاو هصخبمسة من القتلى يف صـفوفه  وقد اعترف ،لنـزامل ف 

احلمد هللا على شهادة احلبيبني، أسـأل  و ،كاية فيهمفاحلمد هللا على الن ،جرح حنو عشرين علجاً أمريكياًو
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أن جيمعنا به يف جنات عدن عنـد مليـك   و ا بعدهنتفْال يو أال حيرمنا أجرهو اًاهللا أن خيلفنا يف عقيل خري
  .منيآمقتدر، 

  
  

  :وكتبه
  أبو امساعيل املهاجر


