


 

 

 ]باكورة اخلريو حصاد األجور[
  

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا بعده مـن  ((قال صلى اهللا عليه وسلم 
   ،احلديث ))غري أن ينقص من أجورهم شيء

جور كالم عن اجلبال مشوخا وعن التوحيد صفاءاً، وعن السبق طريقاً، وعن والكالم عن حصاد اُأل
عن الغربة دينا وعن األخوة رابطة، وعلى اجلملة، عن اجلنة هدفاً والنيب قائداً واهللا التضحية شعارا، و

  .اإلسالم ديناً، فمن هم؟و رباً،
ـ  هم وفد اخلري األول وباكورة الثمر األوحد، هم رهط اهللا إىل اجلهاد،  اد الـدين إىل العـزة،  ووق

وفخر رجالنا، وطليعة أمتنا، وأشرف من معلمو العراق اخلري، أو سواق اخلري إليه، هم سر جهادنا، و
تـراب، أبـو    أبو((هم )) والسابقون السابقون أولئك املقربون((مشى فينا، ومل يأت بعدهم مثلهم 

ني إىل العراق، وحقا كـانوا أوائـل يف كـل    يأول وفود اإلستشهاد)) فريدة، أبوحفص، أبو طارق
  .شيء

من مركز حمافظة الشرقية مدينة الزقـازيق، حـي   جاءوا من أرض الكنانة من مصر احلبيبة األسرية، 
  .اجلهاد

  
 ]أبو تراب [

  
جليس ال ميل، أنيس ال يضجر، وجهه قطعة من القمر، إذا رأيته ذكرك باهللا، القران أنيسه، واملالئكة 
جليسه، عابد، زاهد، قارىء، موحد، مؤدب، أدبه ربه، وصقلته عقيدته، وهـو أمـري اموعـة    

  .مربيها وسائقها إىل اخلريو مازال جنمه يلمع، فمثله ال خيفت، وهو مؤدا وكوكبها الدري الذي
هو أول املقدمني فيها بل يف العراق، هو أول إستشهادي يف العراق، مهندس بترول، متـزوج ولـه   
طفالن، حيب زوجته وأوالده كما حنب، يعشق أرضه وداره كما نعشق، حيلم باجلاه كما حنلم وهو 

ي جعل الدنيا حتت قدمه ومضى، نادته فما التفت، وتوسلت فما الن وال حـن،  هلا أهل، لكن أخ



 

 

توقف مـع رهطـه يف   . جذبته فما قدرت، وأخريا جلست تولول ومضى يضحك وجيريو شدته
األنبار بالرمادي واخنرط اجلميع يف عمل دؤوب يتزودون ليوم قريب يـوم يعرضـون علـى رب    

  .العاملني
وانتحب خلفه أصحابه يف الثلث األخري من الليل بـل   هبكاء على وجنتير البكى أبو تراب وبكى وأثّ

خرجت اآليات منه، كأا لتوها نزلـت مـن   . واألول، فقد كان احلبيب حافظا متقنا لكتاب اهللا
السماء غضة طرية وكأا فيهم وهلم نزلت، وهي كذلك، شعروا أم هم املخاطبون ا دون الناس 

  .عاتقهم فتحملو األمانه ومضواوأن التكاليف محلت على 
وتقدم األمري واألسد أبو تراب ليضع أول لبنة يف البناء راجيا من اهللا التوفيق والسداد وأن يكون قد 

  .أصاب املوضع وأحسن املكان، راجياً أن يأت بعده من يكمل البنيان
ى وفد من وفود الشر اخليانة، علو وكانت أول عملية على وكر من أوكار الفساد واإلفساد والعمالة

وملا إستقر عند الشهيد أن عقوبة املرتد أغلظ من عقوبة الكـافر األصـلي،   . ووكر من أوكار الردة
له خدم وأعوان وألجله جاءوا و علم أن الواجب تقدميهم على غريهم وخاصة إذا كانو للكفار عيوناً

يوم (وكانت تقع بالقرب من ساحة فتم مراقبة اهلدف . وده مشروا، كما هو حال السفارة األردينة
وعلم أن النكاية األكـرب يف السـفارة   . وإىل جوارها وفد ارم شني العابدين حاكم تونس) اللقاء

  .األردنية تكون من اخللف حيث الطريق إليها سالك واهلدف من اخللف أسهل والعيون غائبة
دخل اخللفي بيوت للسنة، والكميـة  لكن عني الرقيب كانت معنا، حيث أنه يوجد على حافيت امل 

والشارع ضيق، فقرر األخوة أن يكون هجوم البطل من األمام ) أي كمية املتفجرات(كانت كبرية 
  .حيث ال بيوت تتأذى من األنفجار، اللهم إال سفارات الشر وأركان اخليانة وهو املطلوب

  .ىل اهللاويف تلك الليلة وكما هي عادته قام الشهيد يصلي ويدعو ويتضرع إ
أرفع مهته أذكره، فإذا به و بت معه تلك الليلة أشد أزره: رمحه اهللالشيخ أبو مصعب الزرقاوي قال 

كـان املصـباح مطفئـا    : ظن به يقوليرفع مهة أُمة، ويذكر من ال يتذكر بإقباله على اهللا وحسن ال
فانتـابتين  : (يقـول  قسم أبو مصعب أنه رأى النور يشع من وجه كأنه البدر يف الليلـة املظلمـة  أو

  ).تركته قط ولقد مهمت قشعريرة وشفقة على الرجل وواهللا لوال الدين ما



 

 

وأصبح الصبح وركب احلبيب سيارته ومضى ميخرا حنو عز أمته راجيا أن حيقق اهلـدف وجيـرأ   
إخوانه على عدو ماكر جبان، وبالفعل دمر اهللا السفارة األردنية فقتل وجرح وأرعب أعـداء اهللا،  

اء الشهداء بعده كالسيل اجلارف يأخذ يف طريقه كل خبيث وينبت حوله الزرع ويروي عطش وج
العزة أسال اهللا أن جيمعنا باحلبيب وال حيرمنا أجره وال يفتنا بعـده وأن نلتقـى يف   و أمة إىل اجلهاد

  .جنات عدن عند مليك مقتدر
 

 ]أبو فریدة[
  

وة من الصاحلني، وبقية السـلف مـن األخيـار    أخو يوسف وشبيه األنبياء واملرسلني، وسيد الصف
تـرى   شاب يف مستهل عمر الربيع، فارع الطول، أبيض الوجه والقلب، ومن أحسن ما. الطاهرين

  .مجاال واءاً
كان بطل مصر يف احد اللعبات الرياضية، فتحت إليه الشهرة ذراعيها وبني أحضاا جهنم احلمراء، 

إعالم وتوقيعات و ين ومنون وأحالم تطري به يف جمال رحب ماللكن املسكني رآها جنان خضراء أما
  .أسرع بتوقيع عقد إحتراف يف إيطالياو ....و

أمله العريض، يريـد أن يطـري يف   و إيطاليا، جاء إىل أمه يزف إليها خربه السار ةنعم رأس النصراني
مل تصـدق  . رف يف إيطاليـا اهلواء ليعلم الدنيا أنه سيكون جنمها الالمع بعد فترة وجيزة، أماه سأحت

األم ما مسعت، تسمرت قدماها يف األرض، علت وجها كآبة واسودت الدنيا يف عينها، رأت إبنـها  
يف احلال بني احضان العاهرات، ورمبا على صدره صليباً كبرياً ككرب أحالم ذلك الطائش، ذرفـت  

  .ولدي أرجوك ال تذهب أرجوك، أرجوك: دمعة احلسرة من مقلتيها، قالت
وسافرت األم . لكن رجاء ست احلبايب ذهب سدى فأصر االبن على السفر، وسافر إىل دولة الكفر

ذرفت الدموع رجاء أن يرد الرحيم الغفور ولـدها  و اىل بالد احلرمني ذهبت إىل احلج وهناك بكت
  .من تلك الديار



 

 

ه والبيـت الواسـع   ويف تلك األثناء حط صاحيب رحاله حيث أراد فوجد السيارة الفارهة يف إنتظار
هي إال أيام قليلة حىت  واملؤسس على أحدث ما ابتكرته يد الفنان اإليطايل واملعروف أصال بذاك وما

بدأت الشهرة تدب يف أوصاله وصار إمسه يلمع يوما بعد يوم، وجاءته الفتيات اجلميالت، كل تريد 
ة حتوى مع ذلك االكثري من أن حتظى بشرف توقيع لطيف أو عبارة بسيطة على دفتر صغري يف حقيب

  .اإلثارة
ومن بني الكثري من الفاتنات املعجبات، وقعت عينه على واحدة ملئت قلبه شغفا وحبـا وملكـت   
جبماهلا فؤاده، ومل يعد من أسرها يستطيع فكاكا وبدأت هي حتوطه بسيل من الكلمـات يـذوب   

  . أمامها الصخر األصم
الرجل أصله ومنبته الطيب، ما امتنعت منه فهذا دينهم ويف حلظة من حلظات العشق اجلارف، أدرك 

ألن املرأة عندهم تسلم نفسها ملن حتب مادام عليها قاصراً، وهذا غاية الشـرف عنـدهم ولكـن    
  . أريد الزواج أريد احلالل منك، فأنا مسلم وليس يل طريق إليك إال النكاح: صاحبنا قال هلا
: ت ضحكة ختلع القلب من مكانه وأردفـت قائلـة  ورجعت القهقري، مث ضحك ةأمحر وجه املرأ
يرد فإنك من أمجل الناس صورة وشهرة مع البيت واملركب ولكن هنـاك شـيء    عزيزي مثلك ال

إنك مسلم، لـو تتنصـر   : هو؟ قالت ما: واحد فقط بسيط يعوق دون زواجنا قال متلهفا متعجبا
يا حقرية اآلن واآلن فقط كنت علـى   أتزوجك، هنا ت الصاحل وانتابه غضب كثورة الربكان قائالً

استعداد أن تفعلي معي ما أشاء يف احلرام وألين أريد الزواج خشيت أن تعريي بزواجك من مسلم، 
: حقرية، حقرية، مث فتح باب بيته مسرعا مث أخذ بيدها ورمى ا خارج مرتله، قـائالً : وأردف قائالً

  .ديين أغلى وأعز وأعظم منكم مجيعا يا كالب
ينتظر الصاحل أن ينهي عقده أو يرتب أموره من بقايا أموال وتصفية حسابات، بل حزم أمتعتـه   ومل

وركب أول طائرة متوجهه إىل دياره، نادماً على اللحظة اليت عصى فيها أمه، شاكراً حامـداً رب  
  .الربية على العصمة من الفتنة

وقع الكثري الكثري مـن    من حيثعصمه اهللا ولست يف حاجة أن أذكرك يا أخي القارىء أن حبيبنا
العباد والزهاد ولكن اهللا ال ينظر إىل صورنا بل إىل قلوبنا ويعلم بعلمه التقي النقي مـن الكـذاب   



 

 

رجع احلبيب إىل أمه راجياً منها الصفح والعفو . األشر، نسأل اهللا حسن اخلامتة ونعوذ باهللا من الفنت
ومحدت األم الصاحلة وشكرت را علـى اسـتجابة   مقبالً قدماها قبل يديها فهي ست احلبايب، 

دعائها وسعت فزوجت ولدها من إمرأة صاحلة، ورزق منها بفريدة بنية كأا الشـمس يف كبـد   
  .السماء

مل يطل والدها املقام عندها، بل حزم حقائبه ومضى ويف هذه املرة مضى اىل وجهة معاكسة متامـاً  
ستغفار زاده، وخدمة األخوان والذلة والتواضع هلم مستـه  اإلو مضى إىل اهللا وحث اخلطى، والتسبيح

  .وشعاره
للسـفارة   وجاء مع أيب تراب مع ركب الفضيلة يتسابقون إىل اهللا، فلما طلب اإلخوة إستشـهادياً 

األردنية، قفز هو يترجى إخوانه أن يكون أوهلم فهو ال يستطيع أن يفقد أحدا منهم قبله، كما أنـه  
ما درى أن ذنبه هو سر رفعته ومشوخه فما زال اخلوف و يد أن يتوب منه،ادعى أنه صاحب ذنب ير

  .من اهللا على أنه عصا أمه يوما يهز أركانه
لكن أبا تراب، إستسمح إخوانه، قال رجائى أن تدعوين فإين لست رياضي مثلكم وال أستطيع مـا  

  .تستطيعون فرجائي إتركوين وتوسل إليهم فتركوه
ف ما زال الكفر يبكي دماً من يومه ومازال الصليب يف حسرة على فقـد  وجاء دور أيب فريدة، هد

  .كبار جمرميه يف تلك األرض امللعونة، على حد قوهلم
كان عـدو اهللا اـرم    -لريد الصاع صاعني ،وكان هذه املرة ومن تدبري اهللا العجيب هدفا صليبيا

عدو اهللا هو مسـؤول األمـم    مسلمة هي إندونيسيا حيث كان املسؤول عن إقتطاع جزء من بالد
املتحدة الذي ضغط الجل فصل تيمور الشرقية وحتويلها دويلة نصرانية، مث هو الذي اـى مسـألة   
كوسوفا على هذا النحو املخزي، وهو مع كل هذا املندوب السامي حلقـوق اإلنسـان يف األمـم    

هر فقط حىت ينهي مسئلة العراق املتحدة، وهذا ارم هو سريجيو دميلو وقد مت استعارته فترة ستة أش
  .مث يعود بعدها لعمله يف حقوق اإلنسان

فتم رصد مبىن األمم املتحدة وحتديد طريقة الدخول إليه وأختيار التوقيت املناسـب، فكـان هـذا    
  .التوقيت الساعة احلادية عشر صباحا



 

 

عطلت به، وبدا احلاج ثامر ومـن  وبالفعل ركب أبو فريدة شاحنته وتوجه إىل هدفه، ويف الطريق ت
معه حياولون إصالح اخللل وبالفعل مت هلم ما أرادو لكن الساعة إقتربت من الثانية، فتشاوروا بينهم، 

: إن اهللا هو الـرزاق : هل نرجع أو منضي على بركة اهللا، فقرر أبوفريدة املضي وعدم الرجوع قائال
  .فيه إال قليل، قال اهللا يرزقين ولن أرجعقالو له لكن األن العمل إنتهى باملبىن والأحد 

ويف تلك األثناء وصل اخلرب اىل الشيخ أيب مصعب بالتأخري فأمر بالرجوع وملا عاد الرسول اىل موقع 
الشاحنة باخلرب وجد أبوفريدة قد توجه إىل هدفه ووصل إىل مبىن الشرك والـردة وحمـل اخليانـة    

إلحتالل وعمالئه، واقتحم املـبىن بشـاحنته، وكانـت    والعمالة ومن يصبغ الشرعيه الدولية على ا
ناديـة  : املفاجأة اليت هزت العامل، دميلو حتت األنقاض، ونائب األمني العام لألمم املتحدة السـيدة 

يونس، وعدد كبري من جنراالت احلرب يف إجتماع ووقعوا يف ختبط شديد، إختراق كـيب، عمالـة   
 وحققوا معهم، لكن ال أحد يدرى أن مدبر األمر هـو رب  داخلية، اعتقلوا كل عراقي يعمل باملبىن

الربية الذي يعلم السر وأخفى وأن أبا فريدة كان صاحب سر مع مواله فرزقه من فضـله الكـرمي   
ورفع قدره يف أعلى عليني حنسبه كذلك، واهللا أسأل أن جيمعنا به يف جنات صـدق عنـد مليـك    

  -أمني-مقتدر
          

 ]طارق أبووحفص  أبو[
  
ن نصل إىل هذين األسدين اللذين فقدا حبيبيهما، ومضى كل واحد يصرب أخاه ويسـتعد ليـوم   آلاو

الرحيل، ال ترامها إال والدمعة ملىء مقلتيهما، ال تستبني هلما قراءة لشدة البكاء، ومع هذا فـالكرم  
زارامها يوما، إال وتركا عبادمـا   اهللا أما ما أبو عبدو الشرقاوي سيمة الرجلني، حيدثين أبو عمر

  .تكون الزيارة –ومضيا حيتفيان بالضيوف وكأما ما رأومها منذ عهد بعيد، ال يوم بعد يوم 
اهللا الرجلني بسالح وعتاد كاف لفتح جبهة إذا ما أضطرا إىل ذلك، ألما يف ذلـك   وجهز أبو عبد

  .الدنيا رذيلة وجتسس) سليمان يعل بو( لآحيث مأل  ،–مدينة الرمادي -الوقت كانا يقطنان 



 

 

 –رمحه اهللا  –وسار على درم كل من باع دينه بعرض من الدنيا قليل، ويف يوم زارمها احلاج ثامر 
فهمسا يف أذنه أنا نشعر أن الوضع يف البيت يعين حوله صار خطراً، فبشرمها الرجل أنه يعلم ذلـك  

  .أستأجر جديدا أو يشعر بذلك وغداً أنقلكم بإذن اهللا إىل بيت
ويف اليوم التايل جاء ومعه آخر لنقلهما فوجدا املنطقه مطوقة باألمريكان وماهو إال قليل حىت مسعـا  

دار إشـتباك   –وقد كـان   –إشتباك عنيف فانتاما وجل شديد أن يكون اإلشتباك مع أخويهما 
لعاملني، حلقا باألحبة يف عنيف إستمر أكثر من أربع ساعات، لقي األخوان بعدها ما أماله من رب ا

موقف شرف وعز وإباء أن يسلما نفسيهما لكافر حقود، ويف اليوم التايل إتصل أبو عبداهللا بزوجـة  
وبعدما عرف أا زوجته بشـرها أن   )عمر(الشهيد أيب حفص وكانت كنيته احلقيقة على إسم أبنه 

وكانت ومازالت املرأة صـاحبة  . الصدقني والشهداء وحسن أولئك رفيقاو زوجها األن مع النبيني
عقل فسكتت املرأة زمنا مسع فيه البكاء، مث أمسكت بالسماعة وقالت للمتصل مىت مت ذلك قال يوم 

، مث قالت عذرا يا أخي ممكن خترب أمـه  )اللهم أجرين يف مصيبيت وأخلف يل خريا منها (كذا قالت 
يت سقطت مساعة التليفون من يـدها ومل  الو ألين ال أستطيع أخبارها وبالفعل أتصل الرجل على أمه

تتكلم بعد، وال يدري أبو عبداهللا ما حل باألم واليت يبدوا أا كانت متوت حبا يف ولدها، اهللا جيعله 
  .-أمني  –هلا ذخرا يف اآلخرة وأن يرمحها به وأن يلحقنا م مجيعا يف جنات عدن 

  
 ]الشیخ ااهد[

  
أبـو  (( لسهل اهلني املتواضع، األب احلنون، والصديق الرفيق، واو األسد احملنك،و هو الشيخ ارب،

  )).الشامي ةمحز
، ولـذا  ))كمال أتاتورك((من مدينة حلب، هاجر أبوه من تركيا إبان األضطهاد الديين أيام اهلالك 

حـب الـدين    –كما حدثين هو  –كان يتقن التركية لغة أبيه، ذاك اجلبل الذي غرس يف نفس إبنه 
  .القنصو الشموخ وأهم شيء عشقه السالحو قيم اإلباءوأهله و



 

 

حدثين أن أباه ملا بلغ به الكرب عتيا أراد أبناؤه أن يروحوا عنه بعض الشيء فأخذوه يف نزهة صيد ملا 
يعلموا عنه من سابق عهده ذا األمر، فلما رأى الشباب يتبارون أمام اهلدف قال ألحدهم أعطـين  

الشيخ، وحىت إبنه ما أحسن الظن بأبيه فظنه قد نسى ما شاخ عليـه،  بندقيتك، فضحك الشاب من 
وكان أمام الشيخ علبة معدنية فقال إلبنه ألقها يف اهلواء، وإذا بالشيخ وكأنه عاد إبن العشرين ربيعا 

 مطبـق  يسدد خبفة ورشاقة على العلبة ليصيب كبدها ويسلم البندقية لولده تاركاً اجلميع يف صمت
وا، فعند هذا الوالد وبني يديه نشأ شيخنا وعلى يديه تدرب على السالح بكافة أصنافه دهشة ملا رأو

وخاصة اخلفيف منه، والذي ما خال قط من بيتهم وعلى حد تعبري أيب محزة حىت يف أحلك احملن أيام 
أحداث محاه وحلب، تلك األحداث األليمة واليت شاء طواغيت العرب أن يسكبوا عليها النسـيان،  

  .وفقد األهل والولد ةضد السنة، نسيان الذل واملهان يوان احلقد الباطين العلنسي
يعيشون بيننا أمثال أيب محزة وغريهم يف سجون الطاغية املتجـرب اهلالـك    ةهذا ومازال أبطال القص

  )). بشار((ومن بعده عدو اهللا إبنه ) حافظ النعجة(
أن أذكر قصة حدثت مع أخي  ةأجد من األمان يالعلو األخوة يف سجون الطاغية الباطين وعلى ذكر

وخالصة األمر أنه ملا . ومع أخي أيب صاحل األسري فك اهللا أسره ةأيب حممد املصري شهيد عني احللو
سجن األخوين ومعهما جمموعة من األخوة يف قضية تتعلق بعمل جهادي ضد قطعان اليهود باألردن 

ح، يف مكان ما هو إال جهنم احلمراء، أو بيوت اجلـن  أدخلوا أبا صاحل خطأ على جمموعة من األشبا
بشر وأناس جيلسون القرفصاء  أشباهأو حاويات القمامة أو فتحات ااري، املهم مكان ما وجد فيه 

ليس عليهم إال ما يستر سوءم، شعور طويلة جدا، وأظافر كأا خمالب وحش، ورائحـة اجليـف   
ح وبيده سوط جيلس أمامهم لكنه بعيـد عنـهم   تفوح من كل شيء، وصمت مطبق، ورجل بسال

  .وحىت ال يتأذى بالرائحة وأدخلوا صاحيب على هذا املكان
فلما رأيتهم سقط فؤادي يف قدمي وشعرت خبوف خلع أطرايف من مكاا وأجلسوين جبانـب  : قال

  .أحدهم
للـهم  فاسترقت الطرف وحاولت أن أكلم أحدهم، فما من جميب وحاولت أخرى فما من جميب، ا

  .إال دموع حتجرت متاما كتحجر أطرافهم، كل شيء ساكن صامت



 

 

مـن   ه ليس منظـراً آر وبعد عدة ساعات نادوا عليه وأخرجوه وفهم بعدها أنه دخل باخلطأ وأن ما
أهوال يوم القيامة، وأنه حقا مل يكن بغيبوبة أو كابوس مؤمل مزعج ولكن ما رآه أخوة له، يوما مـا  

يف محاه وغريها ومن ساعتها إىل يومنا هذا ) إله إال اهللا ال(عشرين سنة قالوا من الدهر منذ أكثر من 
  . ........وهم يف وضعهم الذي رآه ال كالم ال شيء ال مشس ال ال ال

والثانية أن أخي أبا حممد حدثين قال ملا دخلت السجن كنت مازلت غبياً وحقا أمحقاً جاهالً، قـال  
لشمس أن خترج فطرقت الباب، وأخذ صاحيب نفسا طـويال أي  أذن الفجر، فانتظرت حىت كادت ا

شهقة مؤملة قائالً ال أدري أطرقت باب السجن أم باب اجلحيم، وعلى الفور جاءت كالم من كل 
حدب وصوب يتعجبون من ذاك الكائن الغريب واملخلوق الفريد الذي إستطاع أن يطـرق بـاب   

صـالة  : ه مالك وقبل أن يعطوه اجلزاء، قال املسـكني السجن دون أن يفتح له وقبل ميعاده، قالوا ل
بن إ يا((الفجر، فضحكوا وضحكوا مث أمسك به جبارهم العنيد ورفع صوته النشاز قائال له وعذراً 

مث أخـذ  . طبعا بلهجتهم العامية)) الكلب صالة الفجر آيه إحنا كفار كفار فاهم يعين إيه إحنا كفار
ري من جسمه مث اهللا على أذنه حىت سال الدم غزيرا منها ومن كثعدو اهللا يضرب أخي الشهيد رمحه 

إىل يومنا هذا وحىت ال يظـن أحـد   و هذا هو نظام البعث. نصرفوا يضحكوناتركوه جثة هامدة و
  .خريا بعدو اهللا بشار فهو طاغية بن طاغية

  
وإىل يومنا هذا وعودة إىل شيخنا أيب محزة فقد ساقين ذكر أنه شارك يف أحداث محاة مأساة إخوانه 

وأبو محزة نفسه خرب هذا العذاب لكن يف قضية بسيطة جدا مكث عليهـا يف  . يف سجون الطواغيت
  .سجوم حينا من الدهر

وكنت أجلس يف أثناء حربنا يف الفلوجة الثانية مع الشيخ وأطلب منه أن حيدثين عن األحـداث يف  
قرأت كتاب التجربة : ايتها مث يف األخري قال يلاحلمد هللا سردها يل من أوهلا إىل قبل و حلب ومحاة

اجلديـدة لـيس   و قرأـا  ةيباً نعم الطبعة القدمية املختصرالسورية أليب مصعب السوري، قلت تقر
عموماً الرجل أنصف يف هذا الكتاب، وخري من كتب يف هذا املوضوع، وهذه شهادة : مجيعها، قال

  .شاهد على عصر الكتاب



 

 

لبان هاجر شيخنا إليها حبيل وحيل حيث أنه ممنوع من السفر، وهناك قاتل إىل وملا جاءت دولة الطا
وهو الشـيخ الكـبري،   . جوار إخوانه كال من التحالف الشمايل والشيعة املالعني يف باميان وغريها

الصديق الـويف،  و فسكب بعطفه احلنان على الشباب فأحبوه وأحبوه، ورأوا فيه األب واألخ الكبري
ت دولة اإلسالم على أيد اخلونة الباكستان ال على أيد األمريكان فحسب، رفـض وهـو   اراوملا 

العاشق للجهاد وأهله العودة اىل سوريا ولو جبواز سفر مزور كما عرض عليه أحد أقاربه، بل رحل 
يقاتـل  )) كردستان(( شيخنا إىل ساحة أخرى من ساحات اجلهاد، ذهب إىل منطقة مشال العراق 

  .طالباين وحزبه اإلحلادي ارم، وأستمر معهم حىت دخول األمريكانعدو اهللا ال
  

ومن مث عاود جهاد األمريكان ولكن يف الفلوجة واليت ا تعرفت على شيخنا فرأيت شيخاً عجيبـاً،  
  .يكل عن العمل، ال يف حر الشمس وال حتت وابل القصف ال

ف أمثايل يكون هلم رأي يف احلـرب  فاقتربت منه أكثر فإذا به عسكري عبقري حمنك، فعجبت كي
وهذا الكرت ليس فيها، فتم إحلاقه مبجلس الشورى العسكري وهو جملس عسكري مشكل إلعطـاء  

  .النصائح والتوجيهات الالزمة إلدارة أزمة الفلوجة عسكريا
  

وكان شيخنا صفته الصمت إال إذا سئل، فإذا تكلم تقطرت خربته من بني ثناياه، وعلمت حقـا أن  
مث دارت رحى احلرب يف الفلوجة الثانية، وكـان نصـيب شـيخنا إىل    . ل يعشق البارود طيباالرج

جواري مع زمرة من األشاوس يف حي نزال، وهناك كان عاشق القناصة ال يفارق حمبوبتـه، فهـي   
دراغانوف روسي منظارها مصفر جيدا، يتنقل ا من سطح إىل آخر لعله يصـطاد جرذونـا مـن    

  . األمريكان
  
حنزت مع أيب محزة وعلى اأيضا و قتحام نزال من قبل العدواأكثر ومت و ت رحا احلرب أكثرشتدامث 

الرغم أن الرجل كان يف اخلامسة واخلمسني من العمر إال أنه كان يقفز من فوق اجلدران من سـور  



 

 

جوارح حفظناهـا يف الصـغر فحفظتنـا يف    ((رأيت رشاقته وخفته، قلت صدق القائل و إىل سور
  )).الكرب

  
  .وإليك يا أخي لقطة واحدة من لقطات العز واجلهاد مع شيخنا

املرسـومة لـذلك وكـانوا     ةخوة إىل أحد البيوت على حسب اخلطحناز هو وجمموعة من األافقد 
أبو جعفر على أمر أنه إذا دخل األمريكان يفتشوا البيت ال يرمـي كـل   و بالطابق الثاين، وأتفق هو

  :األخوة لسببان
 .تهلك كمية كبرية من الذخرية يف غري موضعها املناسبحىت ال تس - ١
 .وحىت ال يرمي األخوة بعضهم البعض وخاصة إذا تقدم ااهدون حنو العدو - ٢
  

ومل ينتهوا بعد من كالمهم، حىت جاء األمريكان إىل هذا البيت وصعد جندي إىل الطابق العلـوي  
عدو اهللا حىت أمطره بوابل سقط إثرها أمامـه  لتفتيشه يتبعه قطعان من اجلرذان فما إن رأى أبو محزة 

 .كأنه عذرة سقطت يف بئر
أبو جعفر وأمطروا قطيع اجلرذان خلفه بوابل من الرصاص ففروا جبراحهم، ولكن عدو و مث تقدم هو

  .اهللا املقتول بقي عند األخوة
  

كة يف هـذا  األخوة سالحه وجعبته لكن الشيخ آثر أبا جعفر بالسالح ومضت املعرو غنم أبو محزة
اليوم حامية حامية من بيت إىل بيت حىت عال شيخنا أبو محزة سطح أحد البيوت ليعرب منه إىل بيت 

  .فقتل شيخنا يف احلال آخر وإذا بقناص أمريكي حيتل سطح بيت جماور أعلى منه
  

زان كان، لكن الظرف والوقت ال جمال فيه للبكاء وال األحو فحزن اجلميع لفقده فقد كان أبو محزة
فاحلرب تطحن الشباب طحنا، ومضى الشباب تاركني خلفهم شيخنا أبا محزة والغصة يف حلـوقهم  



 

 

لكن هذا كان هني إذ قورن مبا الذي نكت يف قليب حرقة وحسرة وإىل يومنا هذا وأكيد سـتموت  
  .معي وحىت أحاجج أميت بعلمائها يوم القيامة

  
أفاضل األخوة وأرسلنا ااهد أبا الزبري اللـييب إىل  فقد إستقر بنا احلال يف بيت آخر مع جمموعة من 

جثة أيب محزة ليحاول دفنها لكن الرجل وبشق األنفس إستطاع فقط أن يتأكد من وفـاة الشـيخ   
على أمل أن نعود إليه مـرة أخـرى ريثمـا    . ويأتينا ببعض أغراضه الشخصية اليت كانت يف جيبيه

صة إىل رأس الفرع الذي يفصل بني بيتينا، ليس ذالك تتحسن األحوال، لكنها ساءت فقد جاء القنا
  .فحسب بل دبابة على رأس الفرع أيضا فما استطعنا إليه سبيال

ومضت األيام وبدأ اليهود جبمع اجلثث فرموا جبثة أيب محزة من أعلى إىل أسفل مث تركوه عدة أيـام  
رة ويقطع أكبادنـا األمل ونبكـي   يف الشارع وحنن ننظر إليه ال نستطيع أن نوارى أخانا تأكلنا احلس

  .على ما آلت إليه األحوال خبذالن األمة
  

  :وكتبه
 أبو امساعيل املهاجر


