
 



 

 

 ]أبو دجانة وأبو عبیدة[
  

 ]باهللا القوي[
 التقـي  اهللا لعبد وصف أصدق أنه وجدت لكن حياته، يف شهيدنا به تلقّب لقب هذا ليس، "القوي باهللا " 

 ."اليمين دجانة أيب" الظافر الطاهر النقي
 ميت، غداً إنك يلهرح قبل له قيل لو، ومستبشراً ضاحكاً الدرب رفقة من سبقه مبن حلقو الرجل قُتلَ 
 !هو؟ فمن يعمل، كان مما أكثر ربيو طاق ما فتزود،

 
 عـن  اآلن أكتب ذلك، ينكر حقّاً فؤادي اخلرب، تصديق يستطيع ال قليب الرجل، رحيل أصدق ربيو أكاد ال

 أقساك ام: يقول كأنهو !!.الكتابة تلك  "القلب القاسي أنا" علي، ينكر كأنه يهتزو يضطرب قلميو أخي
 يـا  تظن أحقاً ؟ اجلبل هذا عن تكتب أن تستطيع هل ميت؟ دجانة أبا أن تتخيل أن تستطيع هل، قلب من

 أحـد  خـدعك  أو خدعت هل ،!شخص؟ هكذا مثل عن تسطّر أن تستحق أحقّاً !؟ أديباً نفسك مسكني
 الشـريعة  طـالب و قيـدة الع محاةو النبوة تالميذو اجلهاد عمالقةو الرجال وصف على القدرة لك فتظنرأن

 مـا  هذا يا واهللاو كاذب، أين أعلم ربيو إينو لصادق إنك اهللاو: قلمي فأجبت .العاملني رب اىل السابقونو
 يـا  عذراً لكن عمله، على غبطه ما أحد غبط ماو الذر، مثل نفسي شعرتو إال دجانة أيب أمام قط وقفت
 يصـلح  أن اهللا فيدعو أحد مبصايب يشعر فرمبا عليك، ال أكتبها، كلماتو أسطرها مشاعر هي فإمنا صاحيب
، عهدتك كما دمعة يا حتجريو دمعاً فكفاك عيين يا أنت أما .شيء كل وسعت اليت برمحته يتغمدينو حايل
 ألن أم .بعـد  دمه جيف مل حبييب إلن هل تكفني، ال البكاء عنو تتساقطني اليوم لك ما الصخر، من أقسى
 احلب احلب، أنه أم .احليلة قلةو العجز من بشيء بعده فأشعر الضاربة، يديو الفقري عمودي كان الشهيد

 فـوق  وهو اهللا و، واهللا أشهد احلب هو ! هو هو نعم .العصبة هذه جتاه أطرايف من يتساقط به أشعر ذيالّ
 كمـا و أم كما قط، مثلهم أحببت وما عاشق، بل ال محب، األخوة هلؤالء أين قليب صدق يعلمو العرش
 اهللاو فإين الضعيف العبد حيبون الشباب هؤالء كان فإن .كتأدم أدباًو يل كحبهم حباً أر مل أين أشعرو أظن



 

 

 أخـاً  يعتربوين كانوا إنو صغري، صغري أين أمامهم أشعر أقدرهم،و أكربهم فإين جيلّوين كانوا وإن أعشقهم،
 شـبههم،  الو مثلهم رأيت الو قبلهم، الرجال عيين رأت ما واهللاو .خادم هلم أين أشعر فإين هلم، أباًو كبرياً
  ."عنها اهللا رضي عائشة املؤمنني أم كتيبة" فؤادي فلذةو كتيبيت يف أحبايب أعين
 فـاهللا  ،" عنها اهللا رضي " املؤمنني أم " عائشة " أمنا بإمسها سميت من كربكة متاماً مباركة الكتيبة هذة فإن

 .قدير شيء كل على إنه، قدرهم يرفعو إعماهلم يف يباركو صهمينق الو يزيدهمو حيفظهم
 
 يعرف سهمو يزأر، أسد لكنه .الثياب رثّ الوجه، أصفر بل اللون، شاحب جداً، اجلسم حنيل، "دجانة أبو"

 أثقل القذيفة هذه شباب يا فقال النمساوي ملدفع قذيفة حيمل كان و يوما نفسه صفو مفقود، كرتو عينه،
  .أربعنيو أثنني وزينو كجم 45 وزا يلوات،ك بثالث مين
 البطـل  الشهيد " أخوهو صاحبه فاستيقظ وجد، فما فيه ينام مكان عن حبثو الشباب مضافة ما يوماً دخل
 قال وين؟ اهللاو أي: احلبيب فقال ؟ تنام أين لك، أقول: فقال له، مكان عن يبحث فوجده ،" اليمين أنس أيب

  .بينهم نفسه حشر مث منو اجلميع فضحك .مكاا نامو نالكالش خمزن من طلقة أسحب
 أن اهللا نسـألُ  – " شـفيع " احلقيقي إمسه جنوبه، من اليمن، أسود من فوالذية، عقيدة صاحب دجانة أبو

 علـي " احلقري الغيب اليمن طاغية على القيام يريدون إخوانه من بعصبة التحق وقد ،- القيامة يوم فينا يشفّعه
بدينه، دجانة أبو ففر حقري، ومبنصب معدودة بدراهم إخوانه باعو اجلبل ترك أمريهم أن إال "احلص اهللا عدو 
 كنت اليمن يف هربنا ملا اهللاو: قال احلال؟ بنا ضاق قدو األيام من يوماً يل قال .كبرية شدة ذلك من لقي قدو
  .أسقط ال حىت عليها نفسي أربط األشجار، من شجرة فوق أنام
 بإخوانه حلق ملاو جتارب،و صوالت معها له فكان املتفجرات، باليمن كان ومنذ " اهللا تقبله " دالشهي عشق
 التشريك تعلم مث التصنيع علم منه أخذو "دجانة أبو" أيضاً كتيبتهو "الباشق" باألخ التحق الرافدين، بالد يف
 .منه يقترب من حىت الو مثله عندنا يوجد ال مات أن فإىل اجلميع سبق حىت ذلك يف مهرو التفخيخو

 لإلستشـهاديني  املفخخـة  السـيارات  من الكثري الكثري تفخيخ يف دجانة أيب إىل مث اهللا بعد الفضل فريجع



 

 

 مريديـان و بغداد شرياتون فندق اهللا بقوة دمرت اليت املباركة "اخلباطة" هي أكربهاو أعماله أهمو غريها،و
 الـدنيا  مـأل  دجانة أبا إن مث .األسري الشيخو بغداد بدر يتغزو أي احلمراء، فندق عملية كذلكو فلسطني،
 ال بالنـهار  الليل يواصل فكان األمريكان على فيها يعيش كان اليت املنطقة يف الطرق مجيع قطع فقد عبوات،
 فكان شرب،و التعب أكله قدو العشاء بعد إال ينام الو جيلس، الو الصباح من يستيقظ قط، عمل عن يفتر
 فرأيته وجهه، إيل فنظرت عبوة، يزرع هوو يوما مررت شراب، الو بطعام يهتم الو العمل يف نهإخوا يتعب
 باألمر، بين يا كُلْ: قلت، ال: قال صائم؟ أنت ؟.كاملستنكر له فقلت، عصراً ذلك كان قدو كالليمون أصفر
  .اهللا واتقي كُلْ
 أعمـدة  مـن  كان فقد .خبلُق له ليسو وفاخل يعرف ال كمقاتل برع التشريك،و التفخيخ يف برع أنه كما
 األخوة أعمدة من كان مث الغربية من جاء ألجلها بل حسنا، بالًء فيها أبلىو األخرية غريب أيب سجن اقتحام
 أبطال إن بل .اهللا من السدادو التوفيقو ،)جي يب آر( الـ لقاذف حمترفاً رامياً الشهيد كانو الثأر، غزوة يف

 يف دجانـة  أبا وجدوا إذا يطمئنون كانوا " اهللا رمحهما التونسي رضوان أيبو الشامي أنس أيب" كـ األخوة
  .جانبهم الصف
 كثـرة و عدمها بل الشكوى، قلةو اخللق طيب فيه وجدوا لما قلوم، أعماق أعماق من مجيعاً األخوة أحبه
 عبيـدة  أبـو " إىل جاء استشهاده ليلة ففي .الذّات نكرانو للمسلمني، النصحو الدين على احلرصو العمل
 أن بعد دجانة أبو جاء مث فضحكت، الزواج يريد دجانة ابو: قالو - قليل بعد إليه سأعود والذي - "املكي
 كأنـه  جـداً  فأستحى أمازحه، أن أقصد كنتو األخوة من مجع على ففاحتته تطيب،و ثيابه لبسو اغتسل
 اهللاو: يل جللـيس  فقلت انصرف،و الزرع جمموعة جمموعته فأخذ حليائه أستحيت أين حىت خدرها يف عذراء
 أفقده، أن عليه أخاف اين اهللاو: قلت مث اهللا، بعون العراق لفتحت هذا النحيف الرجل مثل مائة عندي أن لو
 كـي  إليه األخوة من جمموعة فأحضرت استشهاده، من أيام عشرة حنو قبل يالزمين الشعور هذا كان قدو

 فكنت حاله شدة من ميوت أن عليه خفت إين مث ،"التشريكو التفخيخ يعلمهم أعين " اهللا علّمه مما يعلمهم
  .بالطعام آمره



 

 

 على أخاف اهللاو: " جعفر أبو األخ " هو كانو جلاري قلت، وشديد خبوف إليه أنظر كنت مقتله يوم يف و
  .مبثله يل من إليه اجأحت أفقده، ال حىت قليب يف أو عيين يف أضعه أن أريد أين أشعر دجانة، أيب
 بعـض  متـأخراً  اليوم هذا ذهب أنه إال جمموعته، مع الطريق على عبوة لزرع كعادته يذهب بالرجل إذا و

 سـبقته  جمموعة أمر فكشف نصب، قد لتوه كان لألمريكان كمني يف فوقع املنطقة، لظروف ذلكو الشيء
 فوقـف  الطريق، على متوقفة األخوة سيارة رأى نةدجا أبا أن إال بأعجوبة، الكمني من جنوا، واألخوة من
 األخـوة  ردو آخر، جرحو رأسه يف بطلقة عبيدة أيبو صدره يف الطلقات من بسيلٍ إذا وعندها اخلرب، ينظر
 يف اخلـزي  مع جرحاهمو قتالهم جيرون وانسحبوا منا، اهللا أعداء قتل مما أكثر منهم قتلواو باملثل النار على
 .اآلخرة يف النارو الدنيا
 جرحه كان دفنه لساعةو أنه إال حاله، يف مات أنه معو ظهراً، الثاين اليوم يف دفن فقد دجانة أبو صاحبنا أما
 مـن  بينهما كان ملا واحد قرب يف عبيدة أبو أخوهو هو دفن قدو الكثريين، تعب أثار مما، دماً يرتف يزال ما

 يرضـي  ما إال نقول الو خرياً، فيهم خيلفنا أن اهللا فنسألُ خوة،لأل مكانني حلفر الوقتو احلال لضيقو احملبة،
 .ربنا
 
 

 ]املّكي عبیدة أبو[
 
 القبيلة تلك من ،" املكرمة مكة " البقعتني أشرف منو احلرمني بالد من )احلريب رياض(  الصاحل اهللا عبد هو
  .الصلييب احمليا جممع البار ابنها فجر اليت األبية

 للنـار  كُرهه من أشد سلول آل طواغيت خاصةو العرب الطواغيت يكره، عليها اهنيد ال عقيدة صاحب
 يوم فرحه يف املشهود يومه كانو م، حلت مصيبة أو أعناقهم يف طلقة كل مع يطربو يهش كان .عذااو

  .نشوة يسكرو فرحاً يطري أن كاد حيث، "عبدالعزيز بن فهد " اهلالك الدمية موت إعالن
 " أو "الـبلم  صاحب" هو الثانية، الفلوجة معركة يف املشهودة الكرامات صاحبو اهللا يف ملبتلىا أيضاً هو



 

 

 ."القارب صاحب
 فخذه يف أصيب عبيدة أبا أنّ إال النار إطالق فرقهم مث األندلس حي يف إخوانه من جمموعة ضمن كان فقد
 أمامه كانو املنازل أحد إىل جلأ أن إىل جنبه، يف أخرى بطلقة أصيب ركضه أثناءو ركضو حتامل مث بطلقة

 بأحد، يشعر ملو فاق مث عليه أغمي أن إىل يرتف جرحه أخذو حتته، نام مث فرفعه صغري، مركب أي "بلم"
 يضـع و منها يأخذ فكان الشجر أوراق إال جيد فلم يضمدهاو جراحه به يربط شيء عن يبحث ليالً فخرج
 الليمـون  بطعـم  أشـبه  فاكهة هو، و"النارنج" بعض إال قط الطعام من شيء عنده يكن ملو جرحه، على
  .أقتات عليهاو الشجر أوراقو الربتقال، شكلو

 تعفنت أن إىل، البلم حتت يدخل مث النارنجو األوراق ببعض ليأت خيرجو نفسه على يتحامل ليلة كل فكان
 .شدة ذلك من وجدو جراحه
 يغنونو يسكرون فكانوا، به يشعرون ال همو مكانه من لقرببا هلم موقعاً اختذوا قد اهللا أعداء أن إىل إضافة

 كلمـة  إال به اهللا أدعوا  شيئا أجد فلم الشهيد يقول بالئه، من ذلك فزاد كالبهائم، منه بالقرب يتناكحونو
 ."عين ففرج قليب من خالصاً اهللا إال إله ال ان أشهد أقول أين تعلم كنت إن اللهم ": يقول فكان التوحيد،

  .سنه تعاىفو جرحه أفرب
 
 أيب إىل نظـر  مث مكانه من البلم جندي رفع املرات هذه أحد يفو عديدة مرات مكانه فتشوا اهللا أعداء إن مث

 شهيدنا، عيون يف كانت عيونه أن الرغم على .حتته شيء ال لصاحبه قائالً أخرى مرة البلم أنزلو حتته عبيدة
 مـن  اجلندي كان املرة هذه أن إال املوضوع، ونفس فترة، بعدو رىأخ مرة األمر هذا تكرر مث اهللا، أعماهم
 .هنا شيء ال قال كذلكو العراقي، "الوطين" الوثين احلرس

 املـؤمنني  أم بكتيبة اهللا رمحه الشهيد حلق ذلك بعدو يوماً األربعني قرابة احلالة هذه على الشهيد مكث قد و
 أن اهللا مال على الشديد حرصهو ألمانته املالية، مسؤلية إليه فأسند فرساا، أهمو دعائمها أحد فكان عائشة
 حىت األجتهاد غاية تأسيسها يف فاجتهد القناصة سرية إمارة ذلك بعد إليه أسند مث .مستحقهو حقّه يف يوضع



 

 

 صهحر من عبيدة أيب من يعرف ملا بشئوم القيامو األستشهاديني األخوة رعاية إليه أُسند مث اهللا، حبول أمثرت
 .اهلمم يقظّ حرب مسعر أنه كما ظله، خفّةو طبعه ظرافةو أدبه حسنو م واهتمامه حبه شدةو إخوانه على
 دجانـة،  أيب حبيبهو صديقهو أخيه مع التفخيخ بسرية األلتحاق طلب أسبوع بنحو استشهاده وقبل أنه كما
 طلبت صفاته مجيلو خلقه حبسن مسعت ملا امرأة هناك أن علمت قد كنتو استشهادمها، ليلة معه رأيته وقد

 ال قلـت  مهّـيت،  تفتر أن حجي يا أخاف: فقال، اهللا على فتوكل موافق أين له قلتو ففاتحته منه، الزواج
 .يقويك اهللا عليك
 املرأة هذة يحرم أال ألرجو إينو احلور، من زواجه اهللا أرادو الدنا من زواجه أردنا، أمراً اهللا أرادو أمراً فأردنا
 .اآلخرة يف هلا شهيدنا زواج من

 فقد .النساء أوساط يف خاصةو اهللا إىل الدعوة يف بيضاء أيادي له كانت احلبيب الشهيد أنّ أٌقول أن نسيت
 علـى  يوزعها أخذو احلجاب من كمية فاشترى تواجده، أماكن يف "النقاب" الشرعي احلجاب قلة الحظ
 غالبـة  مسة احلجاب صار حىت باّان، املنطقة أهل على يوزعوا ذواأخ بدورهم هم مث املتزوجني، األخوة
 اهللا أسـأل  املشروع، هلذا أعدها دوالر تسعمائة جيبه يف زال ماو اهللا رمحه استشهد قدو املنطقة، هذة لنساء
 ذلك ويل سبحانه إنه عدن، جنات يف وإياه جيمعنا أنو الدنيا يف أخواته كسا كما اجلنان حلل من يكسيه ان
 .عليه القادرو
 
 

  :وكتبه
 أبو امساعيل املهاجر


