


 

 

] ّ   ]هيدالعريس الش
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

نيا د على دروب ا خلري خطاكم، أمجل مـا يف الـد  سدو رعاكم،و شيخي العزيز الفاضل، حفظكم اهللا
  :نتظاركاقكم، فهنيئاً ملن يلقاكم، أنا باأصعب ما فيها فرو لقياكم،

 
  يا شيخنا لـو زرتنـا لوجـدتنا   
  يا شيخنا ما أمجل الـدنيا بكـم  

  لت عن األحبة من هـم ولئن سأ
  

  حنن الضيوف وأنت رب املنــزل
  وفيها أنتم  ا ـــنيالد  ال تقبح 

  ا هو أنتمــــفاعلم بأن جوابن
  أبو احلسن: أخوك الصغري                       

  
  .خر رسالة من أيب احلسن إيلّآ

قد دخـل  و األفق القريب، جبمعها ملا مسعت هدير صوت الطائرات يف تلك هي القصاصة الليت أسرعت
ال نـزمعه فإذا بإ ا فخرجتتقترب من"  أباتشي، بالك هوك، زنابري " :اهلم ميلئه قائالًو علي أحد األخوة

ي أمجع قصاصة من الورق كنـت لتـو  وأنا قد رجعت مسرعاً و بعيد بعض الشيء عنا، فقلت لصاحيب،
واهللا  ن شاء اهللا ال يكون، قلت الطريان يف منطقتـه قال إ ." بس ال أبكي اليوم على أيب احلسن " .قطعتها

  .اهللا العافية واسألوا دعو إلخوانكمأعلم، يا شباب ا
للنظر، فوزعت األخوة جمموعتني للقتال إن  نا، بل أخذ حوله دورة غريبة ملفتةالطائرات من بيت اقتربتمث 

أخفي ما يف نفسي من أن يكـون   أستطع أنمل  .كانت عني اخليانة من نصيبنا هذا اليومو حدث مكروه،
ستطلع األمر، فإذا بصـبيان املـدارس   يفأرسلت من ) أيب احلسن(نور عيين و ال على بيت حبييبنـزاإل

، فزادت حرارة املصيبة يف قليب، ففي ظين ليس يف املنطقة املرادة إال إخـواين  .لنـزيقولون هناك قصف مل
ء عليها، بل احلاجة املاسة يف بقائها لتشويه صـورة  ال حاجة للمحتل يف القضا وبعض عصابات التسليب

   .ااهدين
ا، اإلمثّ جاء الناعي ليصاعقة طار هلا فؤادي من مكا القصف على بيت أيب احلسـن،  و النـزلقي علي

وين اخلرب فهدحتجمث سألت عن باقي األخـوة أكـانوا    ،معة يف عيين أو هكذا أردت أمام أخواينرت الد
  .ل، فقالوا يف الغالب نعمنـزعنده يف امل



 

 

و ،أردت أن أخلو بنفسي فإذا بأقدامي ال تقوى على الوقوفو من مكاين قمتأترنح إىل غـرفيت   مشيت
أخلفـين  و اللهم أجربين يف مصـيبيت  "واهللا لفقدي أليب احلسن شديد شديد، و كأنين سكران أو به مس،

  ."خرياً منها
  

  من هو احلبيب؟
األمري اهلمام األمام، الصـادع  و األخ الناصح الرحيم،و ااهد البطل املغوار،و د،سدملُهو الداعية املوفق ا

  .)..علي(هو األخ الشهيد أبو احلسن الشرعي  .املبتلى يف ذات اإللهو باحلق القائم به،
يتكسب و لماهللا حسيبه إبان معركة الفلوجة الثانية تاركاً وراءه من يلهث إىل جاه العو الشهيد حنسبه مدقَ

قيـادة بعـض   ومل يف اهليئات اخلرييـة  واليت عرضوها عليه من ع به، غري آبه بتلك الدعوات الرخيصة
 املخـذلني  ه عليه من علم شرعي، غري آبـه بشـبه  مبا أنعم اهللا بو مستعيناً باهللاو املؤسسات اإلنبطاحية،

كما هـو  و كلما حصل العاملو بالركب،ل مزيداً من العلم مث نلحق صحن :والقاعدين القائلني املرجفنيو
  .يسوقهم للهالكو الشيطان من ورائهم يزين فكرمو معروف يشعر باجلهل، فال حدود للتحصيل،

 ،مضى غري آبه بدعوات املخـذلني و ستعان باهللاوا رفشم ،أعوانهو بليسعرف طالق إأبا احلسن  و لكن
م يف ويقوم علـى شـؤ  و إىل مدينة جدة هو من يعرف هؤالء املرجفني فقد كان يدعوهمو كيف الو

  .معسكرام الدعوية
اتصـلت علـى    :مما قال يل، قالو ،السلطان، أعين سلطان العلمو فقد عرف حرصهم الشديد على اجلاه

شترط أن تستقبله سيارة فارهـة  امن معه، مث و أحد هؤالء فاشترط أن أحجز له يف الطائرة حىت يأيت هو
آخر يشترط أن و أن يكون عدد احلضور يف املسجد يزيد على كذا شخص،آخر يشترط و من نوع كذا،

هـل  : من هذه املخازي، فقال الرجل اًهلم جرو أن جيهزوا له رحلة حبرية،و يكون الطعام من مكان ما،
هؤالء حقاً يريدون أن يحـا   اجلهاد، أم هي خدعة إبليسلوا مزيداً من العلم مث يلحقوا بركب ص أوحى

  .باب عن اللحاق بركب اجلهادطوا الشيثبإليهم ل
ل وصيته مث قدم مع من قـدم مـن األخـوة    سجو ستشهادينيل امسه يف قائمة االما أن وصل حىت سجو

من أهـل  ل بأن هذا الرجل وملا علم األخ املسؤو األستشهاديني للمشاركة يف عملية أيب غريب املباركة،
ـ اة فيه مت رهاملَو اظ كتاب اهللامن حفّو لعلم الشرعيا مث  .ه منـه رستبعاده من العمل األستشهادي على كُ

هو مع ذلك و مذكراً،و ناصحاًو أخذ الشهيد دوره كداعية بني إخوانه فطاف قرى املنطقة صادعاً باحلق



 

 

كانـت  ، ويرسم البسمة على وجوههمو ف عنهم اآلالميتنقل مع إخوانه خيفّو الرباطو ال يترك احلراسة
كلمـا أرادت جمموعـة أن يلحقـوا    و فما ترك منطقة إال حلّ عليها داعية،له،  هخوانإة حمبحريصاً على 

ف أبا احلسن بأن يعطي دورة شرعية هلم مثّ يعطي رأيه بعدها يف مـدى  لّكَبركب القاعدة املبارك، كان ي
يذكرهم و كان تواصله مستمر مع أئمة املساجد يف املنطقة حيثهم على اخلريو صالحية اموعة أو بعضهم

  .عدم اخلوف إال من اهللاو تعليمه للناسو لذي كتبه اهللا عليهم من قول احلقبالواجب ا
هلا إىل معسكر، فمـا تـرك   حوو مث هو مع ذلك جماهد صنديد أذكر أن العدو داهم املنطقة الليت كان ا

ق كما قـال اهللا كـلّ   قعدوا هلم حبوا األمريكان ورعبفأجمموعة  ل مع جمموعة من أخوانهاملنطقة بل شكّ
يزرعون العبوات خلفهم حىت فتح اهللا عليهم يف زمن يسري، فقد قتـل اهللا  و مرصد، فكانوا يتربصون م

الرعب يف قلوم فلم يقتربوا بعـد   عرِكافر، حىت زو على أيديهم خالل شهر واحد ما يقارب املائة مرتد
البسـمة  و ول له إىل أين؟ يقول إىل األمريكـان، قباسم الثغر، فأمن طريق املوت وهو يف كل يوم خيرج 

  .دائماً يردد احلافظ اهللاو إخوانكو تعلوه، فأقول حافظ على نفسك
وممـا   .ر بعض وقائعها بكامريا كانت معهصوو اإلرهابقتحام مركز مكافحة شارك احلبيب يف عملية ا

و رباطة جأشهو جليدل على شجاعة الرحي داهم يومـاً منطقـة صـدر    ن تدبريه أن العدو األمريكس
فوضع  أمورهمم نظّيو بدأ يرتب األخوةو إىل إخوانه فأسرع إىل مكان احلادثو طار اخلرب إليهو اليوسفية

أمـر  و هكذا حىت أحسن الطوق حول األمريكـان مث كبـر  و أخرى يف البساتنيو جمموعة جهة الناظم
بالضاهدين حتصدهم مو إال رب، فما شعر العدوبدأت دمائهم تسـيل غزيـرة  و ن كل جانبنريان ا .

هو يصـوب األحاديـة   و أخذ أبو احلسن يضحك ملا رأى ذلك املنظر الغريب أعين به منظر أيب رضوانو
كيا تواجه مهر، هذا يضرب واألخ يضرب  ،بدأ املنظر غريباًو قد ركبها على سيارة بيك أبو على اهلمر
أبو رضوان حىت حول اهلمر إىل بركة  فما سكتماءمن الد.  

ستبدل مجيع اموعـات بـأخرى    ايضع مكاا جمموعة أخرى حىتو مث بدأ ابو احلسن يسحب اموعة
حـىت تسـتريح اموعـات     ثانياًو. فرصة يتدرب األخوة على دماء األمريكان ،قال لَئما سلجديدة ف
معنويات اموعـات اجلديـدة   و رابعاً مهةو ثالثاً ألن عتاد اموعة األوىل أوشك على النفاذ،و القدمية،

اهلزميـة  و نسحب جير اخلذالناو خسائر كبرية، د العدوظل يدير املعركة حىت كبو تكون بعد يف أوجها،
  .ساحب عشرة من اجليف معهو ،تاركاً بقع الدماء



 

 

ورهم خاصة عند شيوخ العشائر، فقد كـان يـز  و قناع عجيبةاحلسن قدرة على اإل و قد عرف عن أيب
املنطقة فأصبح كأنه نار  سم أيب احلسن يفطار او. كلهم العشائريةاشمو ليحل مشاكل ااهدين معهم بل

 مت تعيينه مسؤالً شرعياً لكتبية أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنهاو. غتاظ املنافقاو ففرح الصديق ،على علم
مث مت أخرياً تعيينه أمرياً لكتبية أم املؤمنني عائشة يف نائباً ألمريها مثّ عني مسؤالً شرعياً حلزام جنوب بغداد و

  .نه مل يزاول مهامههذا قبل استشهاده بأيام إال أو بغداد
عقدت لـه  و بالفعل مت ذلكو لك يف الصاحلة إن شاء اهللا، دالزواج، فقلت أجته طلب مين الشهيد يوماً

عنده و أنه جماهدو أنه حافظ لكتاب اهللا صاحلة من بيت صاحل، فلقد وافقت مباشرة ملا علمت على أمرأة
يعيـنين عليـه  و أطلب رجالً يعلمين أمر ديينو طلب للعلم الشرعي، فقالت احلمد هللا هذا ما كنت أود .

جتمع مشل العروسني يف بيت قريب مين، فأرسلت بعد يومني رسالة لـه، أطمـئن   او ت العروس إليهفّزو
منا طلب الدين إّو مل يكن قد رآهاو فإن ابا احلسن تزوجها، أعرف هل صح ما كنت آمل من املرأةو عليه

شـاكراً يل  و شرط صدق النية، فأرسل إيلّ حامـداً اهللا "  ين ترزف اجلميعب الدلُطْأُ "على نصيحة مين، 
 ، مث قال قال ممازحاً لقد آن األوان أن"يريح القلبو العني احلمد هللا لقد رزقت ما يقر"  :تلك اهلدية قائالً
أدب جم عرفـت  و مث بدأ حيكي يل بعض فصوله يف دعابة ظريفة" املباح يف الليايل املالح: "أكتب كتاب

شـكرته  و أن املرأة قد وقعت منه كل موقع، فحمـدت اهللا و ساعتها أن نفسية الرجل يف أحسن أحواهلا
  .دادالسو على التوفيق
ب أن آيت عنده فوعدته يف اليوم الثـاين، مث  طلو لذي كنت فيهو من مخسة أيام زارنا يف البيت او بعد حن

كل مسلمو ينحكى يل موقفاً سر تعلم يا أخي أن األخوة األستشهاديني عندي يف البيت : قال .أظنه يسر
غسيل للمالبس، فمـن مثلـها، بنـت    و و كان عددهم سبعة، تقوم العروس على خدمتهم من طهي(

جاء : ، قال)الفرحة ملىء عيواو حتتسب األجرو اهدين،ختدم او يف أول أيام عرسها تطهيو األكرمني
اخلرب أن األمريكان يريدون أن يفتشوا املنطقة فقلت لزوجيت أخرجي إىل بيت اجلريان، فإن جاءوا فسوف 

اهللا ال أخرج أعطين حزامك الناسف ألبسه، فـإن  و نشتبك معهم، فال جمال للخروج من البيت، فقالت،
كـأن شـيئاً مل   و الطهيو أخذت يف الغسلو فألبستها أياه فضحكت: هللا، قالجاءوا، قمت مبا يرضى ا

ـ و يف اليوم التايل مل أستطع الذهاب، مث أرسل إيل يف اليوم الثالث هذه الرسالة سابقة الذكرو. "يكن يت ال
  .مل أذهب لعارضٍ يتعلق بأمور العملو صدرت ا الكالم عن الرجل، إال أين أستخرت اهللا



 

 

طبقاً ملعلومة أو قرص من جاسوس أو عني باع دينـه بـدراهم معـدودة     CIAالتابع لـ  جاء الطريان
اهللا أمطرهم بوابل مـن   شتبكوا معه إال أن عدواو خوةوله أسرع األنـزقبل و نعم الوكيل،و فحسبنا اهللا
شـهاد  نكشفت اجلرمية علـى أست ملم، مث حولوا البيت ركاماً، فا ٣٠عيار البكتا و الرماناتو الصواريخ
  .ثالثة كانوا يف زيارة هلم من األخوة األنصارو سبعة أستشهاديني ،عشرة من األخوةو العروسني

  
  

  :تبقى هناك بعض احملطات يف حياة ايب احلسن أحب أن أشري إليها أشارة
 يبتواضع غرو أدب جمو أن الشهيد العريس، رزقه اهللا حب إخوانه مبا آتاه اهللا اهللا من حسن خلق: أوالً
  .األنصارو حسن عباراته كل من رآه من املهاجرينو شجاعة فائقة، فلقد أسر بدماثة أخالقهو
ما أظن أن أحداً أحبين مثله أيضـاً فقبـل   و شهد اهللا أين ما أحببت فيما أعلم ما أحببت أبا احلسن،ين أُوإ

إين ألرجـو  و عين العبد الفقري،ي) فالن(اهللا لو شققت قليب لوجدت حمفوراً فيه و مقتله بيوم قال يل مداعباً
شـهادة  و عسى ريب إال خييب ظنه يفّ فأحلق به على صالح يف احلالو صالح احلال حببه يلو من اهللا اخلري

  .يف سبيله
سـيفاً  و غري أن هذه احملبة اليت رزقه اهللا أياها، مل تكن هدفاً له مع كل أحد بل كان الشهيد الداعية حرباً

يف آفاق املنطقة حـىت   امسهفطار  .أهلهو يداً مراً مع كلّ مراوغ يتاجر باجلهادشدو على كل منافق زنديق
وا له العـدة  عدا يوؤبدوالناس، فكرهوه من أعماق قلوم، و زرع الرعب يف نفوس قطاع الطرق إىل اهللا

راية هـذا  مث محل  .ليسترحيوا منه حىت حلف بعضهم جهاراً اراً أنه لن يهدأ له بال حىت يقتل أبا احلسن
 وجاهـة يف النـاس  و باً للمالذين ما عرفوا اجلهاد إال تكسفقني املنتسبني إىل اجلهاد، والالعداء بعض املنا

  .بل غالب ،هذا بالعراق كثريو
أعرف نفراً من هؤالء بأعيام حفاة عراة يأكل و قبل السقوط بستة أشهرو فلقد قدمت هذه البالد مبكراً

 ميتلكون قطعاً من األراضيو يلبسون أحسن الثياب بلو السياراتأرقى ركبون هم اليوم يواجلوع بطوم 
سم حتصيل مكاسبها للجهاد، واضعاً يف حسابه إن مـات أن تـذهب   ة بابعضهم علنيو ة،جتارات سريو

  .قد حدث مثل ذلك كثريو لورثته حبكم القانون



 

 

ملهاجرين عموماً فأصاب الشهيد مـن  او أقول أخذ قطاع الطريق يثريون الغبار حول أيب احلسن خصوصاً
كان يردد آخـر  و الدمعة ملئ عيونه،و احلسرة ملئ فؤادهو ، فجلس يف البيتاًعظيم مهّاًو اًكثري ذلك أذى

أملو يف قليب حسرةو أموت أيامه إن مت.  
قـد  و يئة قدرية للقاء رمحن رحـيم، و هذا البالء كانا سبباً يف صفاء نفس صاحبناو و لعل هذه البلبلة

ليت ألقاها عقـب سـقوط طـائرة    او اآلالمو برزت نفسية أيب احلسن واضحة يف كلمته املفعمة باملشاعر
  .األباتشي يف اليوسفية

أن أبا احلسن كان حمطّ ثقة أمراءه يف تنظيم قاعدة اجلهاد بل كان له من ذلـك النصـيب    :احملطة الثالثة
حـىت إن  و أستشـريه و حضر أبا احلسن ليبقى معي يعينينإذ قال يل يوماً أسد الرافدين، أود أن أُ .األكرب

منه أنـه الرجـل    الفترة األخرية ثقةًيف بغداد أمرياً لنه لقد عيو. له اًاك خلفنحدث مكروه لفالن يكون ه
 مجع له دون غريه من دراية شـرعية و حىت يصلح أمور بغداد مبا فتح اهللا عليهو املناسب يف املكان املناسب

أن " رمحه اهللا " أيب مصعب الزرقاوي كنت دائماً أحلف ألسد الرافدين و. حمبة اخللقو ريةإداو عسكريةو
 أنه يبـغ مـن العمـر مخسـاً     ه إذنر سغفقط عيبه ص ،هو أبو احلسن حزمتهاأو أحق الناس بإمارة بغداد

  .ال زمانو بق سبق صفة ال سن، لكن السفقط ن عاماًعشريو
حمنا مد وعلى آله وصحبه وسلّموصلّى اهللا على نبي.  

  
  :وكتبه

  أبو اسماعيل املهاجر


