


 
 

 

إهــــــــــداء ...
 

 
 

رهم درب الحق املبني إلى األستاذ املعلم سيد قطب الذي أنار طريق املوحدين وبصَّ
وكشف زيف الطواغيت املتألهني .  

إلى اإلمام املجدد الشيخ عبد اهلل عزام الذي أحيا في هذه األمة روح الجهاد
واالستشهاد بعد أن ظن الكثير أنها قد مسحت من عقول املسلمني .

إلى سيد الرجال وأمير االستشهاديني ومحطم أحالم الصليبيني وأذنابهم الروافض
واملرتدين الشيخ املجاهد املعتز باهلل أبي مصعب الزرقاوي رحمه اهلل .    

إلى أولئك األفذاذ الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة وَعَلو على لذيذ شهواتهم نصرة
لدين ربهم وتمكيناً لشريعة خالقهم ودفاعاً عن حمى إسالمهم.  

 

أجزل اهلل لهم الثواب ..
 
 

 

زاد الطريق
 

   قال اهلل تعالى :- ﴿ إِنَّ اهللَّ اْشتََرى ِمَن امْلُؤِْمِننَي أَنفَُسُهْم َوأَْمَواَلُهم ِبأَنَّ َلُهُم الَجنََّة يَُقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اهللِّ فَيَْقتُُلوَن
َويُْقتَُلوَن َوْعداً َعَليِْه َحّقاً ِفي  التَّْورَاِة َواإِلنجِيِل َواْلُقرْآِن َوَمْن أَْوفَى ِبَعْهِدِه ِمَن اهللِّ فَاْستَبِْشُرواْ ِببَيِْعُكُم الَِّذي بَايَْعتُم ِبِه َوذَلَِك

ُهَو اْلفَْوزُ اْلَعِظيُم ﴾ (التوبة : 111 )
 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :-  ( للشهيد عند اهلل ست خصال: يغفر له في أول دفعة ، ويرى مقعده من الجنة ،
ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع األكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها،

 ويزوج اثنتني وسبعني من الحور العني ، ويشفع في سبعني من أقاربه.)
رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حديث صحيح غريب

 
قال األستاذ املعلم سيد قطب رحمه اهلل :- ( إن الشهداء ملختارون ، يختارهم اهلل من بني املجاهدين ، ويتخذهم    
لنفسه - سبحانه - فما هي رزية إذن وال خسارة أن يستشهد في سبيل اهلل من يستشهد . إنما هو اختيار وانتقاء ،
وتكريم واختصاص . إن هؤالء هم الذين اختصهم اهلل ورزقهم الشهادة ، ليستخلصهم لنفسه - سبحانه - ويخصهم
. بقربه
ثم هم شهداء يتخذهم اهلل ، ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس . يستشهدهم فيؤدون الشهادة ،
يؤدونها أداء ال شبهة فيه ، وال مطعن عليه ، وال جدال حوله ، يؤدونها بجهادهم حتى املوت في سبيل إحقاق هذا
الحق  وتقريره في دنيا الناس . يطلب اهلل - سبحانه - منهم أداء هذه الشهادة ، على أن ما جاءهم من عنده الحق ،
وعلى أنهم آمنوا به ، وتجردوا له ، وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه ، وعلى أن حياة الناس ال تصلح وال تستقيم
إال بهذا الحق ، وعلى أنهم هم استيقنوا هذا ، فلم يألوا جهدا في كفاح الباطل وطرده من حياة الناس ، وإقرار هذا
الحق في عاملهم وتحقيق منهج اهلل في حكم الناس . . يستشهدهم اهلل على هذا كله فيشهدون ، وتكون شهادتهم
                                                            " ! هي هذا الجهاد حتى املوت، وهي شهادة ال تقبل الجدال واملحال
                             

 



 
      قال اإلمام املجدد عبد اهلل عزام رحمه اهلل :- ( إن الناس كلهم يموتون ولكن الشهداء هم الذين ينفذون باملجد في
الدنيا وبالفوز في املأل األعلى، إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه ﴿ وتلك األيام نداولها بني الناس وليعلم
اهلل الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ﴾  إن األمم تحيا برجالها الذين يضحون في سبيل نصرة مبادئها وارتفاع رايتها

وصيانة مقدساتها وحماية أعراضها، وال خير في أمة تهضم حقوق مستضعفيها، وتداس قيمها وتهدر دماءها وال
تحمى نساءها وظعائنها ....  وكثير من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو نخوة وحفظ لها وجودها وأدخلها سجل التاريخ

.…
  لقد نامت األمة طويال  وغطت في سبات عميق وال يمكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على صوت السالح وسيالن الدماء،
فدماء هؤالء الشباب األطهار تحيى األمة من جديد وتعيد الحياة إلى عروقها التي كادت تجف ، إن شجرة هذا الدين
القويم التنبت وال تترعرع إال إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق املخلصني، فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء
مروي بالدماء وإن أقرب طريق إلى الجنة هوالشهادة في سبيل اهلل، وإن في الجنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين

في سبيله ... هؤالء الشهداء ُصناع التاريخ ، بناة األمم صانعو املجد ، سادة العزة ... هؤالء يبنون لألمم كيانها ،
يخطون لألمة عزتها ، جماجمهم صرح العزة ، أجسادهم بنيان الكرامة ، هم دماؤهم ماء الحياة لهذا الدين وإلى يوم

الدين ... هم شهداء يشهدون أن املبادئ أغلى من الحياة ، وأن القيم أثمن من األرواح ، وأن الشرائع التي يعيش
اإلنسان لتطبيقها أغلى من األجساد ، وأمم ال تقدم الدماء ال تستحق الحياة ، ولن تعيش { إاِلَّ تَنِفُرواْ يَُعذِّبُْكْم َعذَاباً

وهُ َشيْئاً َواهللُّ َعَلى ُكلِّ َشيٍْء َقِديٌر }. أَلِيماً َويَْستَبِْدْل َقْوماً َغيْرَُكْم واَلَ تَُضرُّ
 

      قال املعتز باهلل الشيخ املجاهد أبي مصعب الزرقاوي رحمه اهلل :- ( وحدهم الربانيون يحملون الراية في زمن
االنكسار، ويرفعون الجباه في زمن االستخزاء، وتبحر هممهم عبر األثير مسافرة إلى الخبير البصير، مقتدية بالبشير

النذير صلى اهلل عليه وسلم، غرباء تلفح وجوههم رياح الوحشة، وتدمى أقدامهم الحافية في صحراء ملتهبة بنار
العداوات، تُغلق دونهم األبواب؛ فيستطرقون باب السماء؛ فيُفتح لهم من روح الجِنان ما يحيا به الَجنان، خالطتهم

بشاشة اإليمان؛ فال يرتد أحد منهم سخطة لدينه ولو رمته الدنيا عن قوس واحدة. )
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املقدمة
بقلم الشيخ أبي الوليد األنصاري

 
حمداً لفاطر السموات واألرض ، رب املشرقني ورب املغربني ، مالك امللك يوم العرض ، هدى من شاء من عباده الى
طاعته ، فكانت هدايته أعظم اآلالء ، وألهمهم حمده وشكره في السراء والضراء ، وحبب إليهم التقرب إليه بنفائس

األوقات ، وبذل املهج واألرواح والدماء ، فسعيهم في مرضاته من جنى الجنتني دان ، وِسيَرُهم أطواق أعناق الخالئق
من إنِس وجان ، فهي أبهى في الجيد من عقود الآلئي وقالئد العقيان ، وألذُّ في األسماع من غناء الجواري الحسان
، وأشرح للصدور من ريح الُخزامى والعرار وأطيب الريحان ، والصالة والسالم على سيد الشارين أنفسهم في طاعة

اهلل ، الذي تمنى أن يقتل في سبيل اهلل ثم يحيا ثم يقتل ثم يحيا ثم يقتل وأقسم على ذلك بربه الذي ال رب سواه ،
ورضي اهلل عن أصحابه ليوث الشرى ، املسارعني الى كل خير فهم املَُجّلون والورى الى ورا ، وعّمن تبعهم بإحسان

الى يوم ال ريب فيه وال امترا .  
    أما بعد :

فإن من أعظم األدلة على جاللة هذا الدين وأنه من عند اهلل رب العاملني كثرة املحامني عنه ودونه ، الذائدين عن 
حياضه عدوه بكل يد أمينة ، وال يزيدهم تألب األحزاب عليه إال عزيمة ومضيا ، ال يضيرهم قلة املعني السالك ، وال
يوحشهم تخلف املخالف الهالك ، وهذا لعمر اهلل أبنُي من ذُكاء عند أولي الذكاء ، وأنصع من بياض النهار على

صفحات األنهار ، ومن شاء فليقارن بني دعوة اإلسالم وما مرت به من محن وكروب وحروب بغيره من الدعوات األرضية
، والنِّحل املَرَضيّة ال املرْضية ، وكيف باءت كلها – حاشا دعوة اإلسالم – بالخسران املبني ، وحاق بدعاتها ما كانوا به

يستهزؤون ، وطوتهم صفحات التاريخ في أسفل حواشيها ، وألقت بهم في مهاوي الردى وقد أتبعوا من اللعنات
غاشيها ، وفي ذلك عبرة للناظر ، وذكرى لكل غائب وحاضر .

وأمة اإلسالم اليوم تشهد الدليل على ذلك عملياً ، وهو شاهٌد لها وعليها من أنفسها بأنها أمة ال تنام على ظلم ، وال
تغمض جفناً على ضيم ، برهان ذلك ما يقدمه أبناؤها اليوم من دماٍء زكية في رد عدوان هذا التحالف الصليبي املاكر
الغادر ومن وراءه ممن يحالفه ويوالفه ، من األفراد والجماعات والدول ممن خلع من عنقه ربقة الدين ، وتجرد من ثياب

املسلمني ، وأبدى سوأته للعاملني فال دين يردعهم ، وال وازع من خير يَزَعهم ، وال بقية حياء تردهم ، وال آثار نخوة
تصدهم ، فهم أصالف أجالف ، أجساد البغال وعقوٌل خفاف ، قلوُب ذئاب طالحة ، ووجوه مغبرة كالحة ، لو قّدت من

جلودها النّعال لفاقت أخفاف البعير ، فهم براٌء من اإلسالم واإلسالم منهم بريء فما يملكون منه من قطمير :



جلودها النّعال لفاقت أخفاف البعير ، فهم براٌء من اإلسالم واإلسالم منهم بريء فما يملكون منه من قطمير :
وهذا الذنب أول كل ذنب    وأخره الى يوم الحساب

إن رحى الحرب دائرة اليوم ، ولن تقف بإذن اهلل حتى يكون ثفاُلها اليهوَد والنصارى ، ولهوتُها الحكاَم املارقني باعَة
الدين أجمعني ، قد أعلنها العدو صادقاً وهو كذوب : إما معه وإما عليه ، فليختر كل امرىء لنفسه واألمر إليه ، فإن

أحسن فليقبض على السيف بخمسه ، وليعض على طائفة الحق بنابه وضرسه ، وإن اختار األخرى - وبئس ما اختار
– فإني نذير له بأن جند اإليمان سيحولون بعون اهلل بينه وبني نفسه .

وعلى أهل العلم اليوم والدعاة الى اهلل وأهل الحمية والغيرة على الحرمات والكرامات أن يكشفوا لألمة عن حقيقة
عدوها وأن يبنوا لها مكره وكيده دون موارة أو مدارة أو خجل ليقفوا منه موقف الحِذر ، وهذا من أعظم الجهاد في
سبيل اهلل باللسان ، وهو اليوم على أهل العلم من فروض األعيان ، فمن عجز عن ذلك أو جنب عنه فليخل امليدان

لضراغم الطعان :
إذا كنت ذا غضب فكن ربَّ ساعٍد    وإال فخلِّ املشرفيَّ لربَّه 

إنني أعظ إخواني من أهل العلم والدعاة الى اهلل بواحدة ، أن يقوموا هلل مثنى وفرادى ويتفكروا في ما حّل بدار
اإلسالم في مشارق األرض ومغاربها ، قتلوا الرجال وسفكوا الدماء ، واستحيوا الصبيان والنساء ، وأباحوا املساجد
لعبدة الصلبان ، وتطاولوا على الحرمات ودنسوا الكرامات وأهانوا القرآن ، فأفئدة املسلمني من ظلمهم مكلومة دامية ،

وغروس األسى في بحور دموع األيتام والثكالى نامية ، كم من الخيرات قد نهبوها ؟! وكم من مسلمة حرة أبية قد
اغتصبوها ، فليل املسلمات ندٌب وصراخ وعويل ، ونهارهن القهر والظلم والتسخير والتذليل ، فتباً للقاعدين املتخاذلني
حني أصبحوا وال حميّة وال غيرة ، يُغار عليهم وال يغيرون فهم من حيرة الى حيرة ، وتنزع ديارهم منهم شبراً بعد شبر

وقد لفظ الباطل جوره ، وكأنما صّمت اآلذان ، وعميت العينان وشلت اليدان والقدمان ! وإنا هلل وإنا إليه راجعون .
بت بدماء األبرياء السهول والربى ، برح الخفاء فيا أيها العلماء : ُحمَّ األمر ، ونفذ الصبر ، وبلغ السيل الزبى ، وتخضَّ
، وبدلت السراء بالضراء ، ولم يبق في القوس منزع ، وهذه علوج الروم والنصارى في بيوت املخدرات ترتع ، إخوانكم

في أمر ال ينادى وليده ، وقد ألم بهم من كل خطب شديده ، فالغوث الغوث ، من قبل أن تمنعوا القطر والغيث عقوبًة من
اهلل تعالى عاجلًة غير آجلة على تفريطكم في القيام بما أوجبه اهلل تعالى عليكم من نصرة إخوانكم ، فإن كلمة األئمة
رحمهم اهلل تعالى قد اتفقت على أنه اذا اعتدي على شبر من بالد املسلمني صار الجهاد فرض عني على أهل تلك
البالد حتى يقوم من املسلمني عدد يكفي لدحره ودمغه وتخليص املسلمني من شره ، فإن عجزوا أو تكاسلوا صار

فرضاً على من يليهم ثم الذين يلونهم ، وهكذا حتى يعم الوجوُب كلَّ مسلم قادر على غوثهم وعونهم ، ونحن نشهد اهلل
تعالى على أن الكفاية لم تتحقق بمن قام من املسلمني بالجهاد الى يومنا هذا ، فاملسلمون في فلسطني وبيت املقدس

تحت قهر اليهود وحكمهم وإخوانهم من الصليبيني من نحو ثمانني عاماً أو يزيد ، وكذلك الحال اليوم في العراق
وأفغانستان والشيشان وبخارى وترمذ وسمرقند وكشمير وغيرها من بالد املسلمني ، وقد تعاظم الخطر بهذه الحملة

الصليبية الجديدة ، فال عذر ألحٍد في القعود والتخلف ، وليست تبرأ الذمَّة إال باستفراغ الوسع والُجهد هجرة وجهادا
وتحريضاً على القتال ومباشرة له بالنفس ، ودعوةً وتعلما وتعليما ، كلٌّ بحسبه وعلى قدر ما أتاه اهلل تعالى ، فمن قدر

على ذلك كلِّه وجب عليه جميعه وال يسقط عن املكلف شيء منه إال بالعجز عنه كسائر التكاليف .
واعلم أنَّ قول الفقهاء : إن الجهاد فرض عني في مثل هذه األحوال معناه : أن يباشره العبد بنفسه وأن يسعى إليه كما

يسعى الى الصلوات الخمس والجمع وغيرها من الواجبات ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، وال تبرأ العهدة
بالتحريض عليه فقط ، وال باالفتاء بوجوبه وتعليم مسائله فقط ، وال بإنفاق األموال وتجهيز الغزاة فقط ، وال بتحديث

نفسه بالغزو فقط ، وال بالدعاء للمجاهدين فقط ، بل أن يباشر الخروج إليه بنفسه ، ويباشر القتال لدفع العدو بنفسه ،
ويعاود الكرَّة تلو الكرَّة حتى يندحر العدو ويخزى أو يموت وهو مدمن على ذلك ، فمن عجز عن شيء من ذلك سقط عنه

ما عجز عنه ولزمه ما يقدر عليه ، ومتى زال العذر لزمه ما كان ساقطاً عنه للعذر على الفور ، فإن كان من أهل بلدة
نزل العدو بساحتها فليباشر دفعه في بلده فإنه أولى لقوله تعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) فإن كان ال يتم

ذلك إال بالهجرة فالهجرة عليه واجبة لنصرة إخوانه من املؤمنني ، وللذبِّ عن دينهم وحريمهم ، وال يجوز له التخلف
بحجة االنشغال بطلب العلم أو تعليمه أو الدعوة إليه ، فما ظنك بمن يتخلف خوفاً على دنيا تضيع من بعده أو تجارة

يخشى كسادها أو انقطاع وظيفة أو فوات راتب ، فليس شيء من ذلك عذراً البتَّة ، وإنما املعذور من عذره اهلل تعالى،
فليس كل من ذكر عذرا معذوراً في حقيقة األمر ، وإن كان الواجب علينا أن نقبل من الناس عالنيتهم ونَكل سرائرهم
الى اهلل تعالى ، فلينظر كل امرىء لنفسه ، وليعد لسؤال اهلل تعالى عن ذلك جوابا ، نسأل اهلل تعالى أن يرحم ضعفنا

وأن يغفر لنا تقصيرنا وهو حسبنا وِنعم الوكيل .
ومن عجز عن الخروج الى الجهاد ومباشرته بنفسه لعذر قائم في حقه ، فليتأهب له وليعد له عدته وليباشر اإلعداد

بنفسه بالتدرب على أنواع القتال وفنون الحرب وغير ذلك مما يحتاج إليه في الجهاد ، فإن امليسور ال يسقط باملعسور
، فإذا لم يستطع الخروج الى الجهاد والقتال لعذر لم يسقط عنه اإلعداد له ، واإلعداد للجهاد الفرِض فرض ، وعليه

مع ذلك ان يتحني الفرصة للخروج متى قدر عليه ، فإنه متى فعل ذلك رجوت أن تبرأ عهدته مما ُكلف به ، وأن يكتب له
أجر املجاهدين في سبيل اهلل وإن مات على فراشه .

وإذا تعني الجهاد فال إذن فيه ألحد على أحد ال لوالد وال ألمير وال شيخ وال لغريم وال لزوج ، وال يشترط له شرط ، فال
يشترط له وجود إمام وال الزاد وال الراحلة ، وال غير ذلك مما يذكر في الباب ، ألنه إنما يتعني دفعاً عن الحرمة وذبا عن
الشريعة ، ومتى تخلى عنه املسلمون لشيء من هذه األعذار أفضى الى تسلط العدو على الدار فأفسد الدين والدنيا
وأهلك الحرث والنسل ، فكان إيجاب الجهاد على كل مسلم مكلف قادر والحالة هذه من باب تحصيل أعظم املصلحتني



وأهلك الحرث والنسل ، فكان إيجاب الجهاد على كل مسلم مكلف قادر والحالة هذه من باب تحصيل أعظم املصلحتني
ولو بتفويت أدناهما ودفع أكبر املفسدتني ولو بتحمل أدناهما ، واهلل املستعان .

ومن تعني عليه الجهاد ولم يكن له من املال ما يقوم بنفقة تجهيزه من السالح والذخيرة وأجرة الطريق ونفقات طعامه
وشرابه ونفقات أهله من بعده وجب له في بيت مال املسلمني ، فإن لم يكن بيت مال وجب على جماعة املسلمني من
عشيرته أو أهل بلده وقريته أن يرتبوا ويجمعوا من املال ما يقوم بحاجته وحاجة املجاهدين وحملة العلم النافرين

وغيرهم، ممن يحتاج إليهم كطبيب وصانع ونحوهم، وجميع ما يحتاج إليه في دفع العدو وحماية الثغور ، فإن استغرق
ذلك جميع أموال الزكاة الواجبة وجب بذلها في هذا الوجه ، فإن احتيج الى غيرها وجب على الغني القادر بذله ، على

ذلك دل الكتاب والسنة وعليه كلمة األئمة رحمهم اهلل .
وال يسقط فرض الجهاد عن املسلمني في بلد حله العدو الصائل بتقادم العهد وطول الزمان، كاألندلس وبخارى

وفلسطني وغيرها من بالد اإلسالم ، بل إن عجز املسلمون عن دفعه أو تكاسلوا عنه مكاناً أو زماناً انتقل الوجوب الى
من يليهم مكاناً وزماناً ، حتى يعود كل شبر كان تحت سلطان املسلمني في يوم من األيام الى ما كان عليه ، وباهلل

التوفيق .
والجهاد يتعني في مواطن أربعة :

األول : باستنفار اإلمام عاماً كان االستنفار أو خاصاً ، فمن استنفر وجب عليه الخروج وحيث عدم اإلمام أو طرأ عليه
كفر أو ترك الجهاد أو نهى عنه قام العلماء وجماعة املسلمني مقامه كما في نوازل فقهاء املالكية وغيرهم رحمهم اهلل .

الثاني : أن يحضر املكلف صف القتال .
الثالث : أن يقصد العدو بلدة من بالد املسلمني فيتعني على من يليهم دفعه، فإن عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يليهم

على ما أشرنا إليه من قبل .
الرابع : ويتعني لفكاك األسرى كما صرح به جماعة من العلماء .

ومن تأمل أحوال املسلمني اليوم علم أن الجهاد فرض عني من الوجوه األربعة املذكورة :
أما األول : فإن الذي يقوم مقام اإلمام في زماننا هم العلماء العاملون ، واألمراء النافرون وقد اجتمعت كلمتهم

وتضافرت على وجوب النفير على كل قادر من املسلمني ، أما الذين عطلوا أحكام اهلل وشرعه واتخذوا اليهود
والنصارى أولياء من دون املؤمنني ، بل وأعانوهم على حرب اإلسالم وأهله ، وتتبع املجاهدين وقتلهم فال والية لهم وال

كرامة ، بل لو كانوا من أهل الوالية ونهوا عن الجهاد املتعني فال سمع لهم وال طاعة : قال ابن رشد :  طاعة اإلمام الزمة
إن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ، ومن املعصية النهي عن الجهاد املتعني .

وقال ابن حزم رحمه اهلل : ال إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار . ( املحلى : 5 / 352 )
وأما الثاني : فإن بالد املسلمني بمنزلة البلدة الواحدة ، فإذا ترك العدو داراً منها فضالً عن دوركما هو الحال في

أيامنا هذه كان املسلم كمن حضر صف القتال،كما قال ابن قدامة في كتاب الجهاد من الكافي رحمه اهلل ، وليس من
قول أحد من املسلمني إباحة القعود عنهم وعن نصرتهم وترك العدو يستبيح بيضتهم ويعتدي على حرماتهم .

وأما الثالث والرابع فاألمر فيهما واضح والحمد هلل رب العاملني .
فهذا الذي ذكرناه هنا خالصة جامعة لحكم الجهاد في زماننا، وقد بسطنا أدلة املسائل املذكورة في غير هذا املوضع

وباهلل التوفيق .
واعلم أن من أعظم التحريض على الجهاد في سبيل اهلل تذكير املؤمن بما أعد اهلل تعالى للمجاهدين في سبيله من

الثواب العظيم واألجر الجزيل، وفي كتاب اهلل تعالى وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم من ذلك ما يضيق عن العد
والحصر ، كما قال حافظ املغرب اإلمام ابو عمر بن عبد البر رحمه اهلل ، وأعظم ذلك وأجله ثواب الشهداء الذين يبذلون

األرواح واملهج ذباً عن الشريعة ، وصيانة لكرامتها الرفيعة وهم بحمد اهلل كثيرون في كل زمان ومكان ، حتى في
زماننا هذا وأحلف باهلل العظيم لقد شهدت من مواقف الرجال ومنازل األبطال ما يقض مضاجع قياصرة الروم ، ويؤرق
أجفان من يحاول كيداً لإلسالم أو يروم ، فمنهم من قضى نحبه صابراً حميداً ، شهيداً سعيدا إن شاء اهلل تعالى وال
نزكي على اهلل أحدا ، ومنهم من ينتظر ،  فهم على العهد باقون وعلى الطريق ماضون ال يغيرون وال يبدلون ، وأعجب
من ذلك أنهم في أوار هذه املحنة يزيدون ويكثرون ، وما يعلم جنود ربك إال هو ، نعم ، كثيٌر من أمتنا اليوم يجهلون

أقدارهم ، وقد حولوا عن متابعة أخبارِهم ومالحظِة ِسيَرِهم أسماعهم وأبصارهم ، ولئن لم يبكوهم اليوم بمداد األقالم ،
ليبكونهم غداً بالدماء واآلالم ، وحسبهم أن اهلل يعلم ما يصنعون .

وليتق اهلل أناس ال همَّ لهم إال تصيد أخطائهم وبّث معايبهم ، يرددون ما يردده أهل اإلذاعة ، فبئس الثمن وبئست
البضاعة ، إذا حام الحديث حول ذوي السلطان وخذالنهم للدين ، وكفرانهم بشريعة رب العاملني، ومسارعتهم في

مرضات الصليبيني ، قاموا مقام البخاري رحمه اهلل في التورع عن الجرح إال بواضح البرهان، وإن مسَّ الكالم حمى
املجاهدين وأعراضهم فهم الحاكم أو ابن حبان ، وكأنما أعراض أهل الثغور كألٌ مباٌح لرعي شهواتهم ، ولحومهم حالل

فهم يتناولونها بلهواتهم ، فياسبحان اهلل! أما وجد هؤالء غير املجاهدين خصوماً لهم بني يدي رب العاملني ؟! وأقول :
نداء الى العلماء واملؤرخني واألدباء والكتاب :

إن أفذاذ الرجال في أمتنا معني ال ينضب ، وسيل خير ال ينقطع ، ودين علينا وعليكم لألجيال القادمة أن نقيد لهم
تراجم هؤالء ، فهم روح حياتهم وغذاء عزتهم وَلِبنَات مجدهم ، وعنوان شرفهم وكرامتهم ، كما أن الذين مضوا روح

حياتنا وغذاء عزتنا ، وَلِبنَات مجدنا ، وعنوان شرفنا وكرامتنا ، وكل أمة تجهل مقادير رجالها فقد حكمت على نفسها
بالفناء ، ووأدت كرامتها بيدها تحت أطباق الشقاء ، ولقد شهدت ميادين الجهاد وساحات النزال في زماننا هذا ،

ومنذ ربع قرن من الزمان رجاالً إخواَن صدق ووفاء، وأقراَن عزيمة ومضاء في نصرة ديننا اإلسالمي العظيم ، ما هم
دون الذين سطرت تراجمهم في كتب التاريخ والتراجم والطبقات على مّر العصور البتة، بل أحلف باهلل أن لو كان



دون الذين سطرت تراجمهم في كتب التاريخ والتراجم والطبقات على مّر العصور البتة، بل أحلف باهلل أن لو كان
بعضهم في زمن التابعني لكان آية ! فأين ُكتَّاب األمة وعلماؤها ومؤرخوها وأدباؤها وشعراؤها عن كل هذا ؟! وأين
الذين يُسودون الصحائف بذكر أقوام من دعاة الفساد والرذيلة ال يساوي ذكرهم ثمن مداد الحروف التي تكتب

تراجمهم وأخبارهم بها ؟!
وهذا الذي أقرّظه كتاٌب طرَّز مصنِّفُه صفحاته بمحاسن أخبار بعض أولئك األفذاذ الذين رحلوا عن هذه الدنيا الدنية
شمَّ العرانني ناصعي الجبني ، ومضوا الى ربهم ولسان حال أحدهم يقول : املنية وال الدنية ، يشكون الى اهلل ظلم

الظاملني ، وتخاذل املتخاذلني ، وقعود القاعدين .
ومما يزيد من قيمة الكتاب أن املصنف – أثابه اهلل – من أحالس الثغور  وقد عاش مع كثيٍر من هؤالء فخبر محاسنهم،

ورأى كريم فعالهم وشهد تضحياتهم، وثباتهم يوم الكريهة في خضم املعمعة . ومن لم يلقه منهم أو لم يشاهده من
أخبارهم حدثه به من شهده من رهبان الليل وأحالس الخيل من املرابطني في الثغور .

والفقير الى اهلل تعالى كاتب هذه السطور قد سعد بصحبة جماعة منهم من املهاجرين األولني وغيرهم من التابعني
رحم اهلل الشهداء أجمعني ، ومن هؤالء من هو حقيق بترجمة مستقلة ، أو بسط في الترجمة يوفيه حقه لجمعه بني

شرفي العلم والجهاد أو لجهده في الدعوة الى اهلل، أو لسابق هجرته وحسن بالءه ، لوال ضيق املقام وتقلب األحوال
واهلل املستعان .

فعسى اهلل أن يقيض للمصنف أو غيره القيام بذلك ، وهو املوفق وحده سبحانه ال رب سواه .
وأسأل اهلل تعالى أن يجعل هذا الكتاب مباركاً فيه مباركاً عليه وأن يجعله سبباً لنصرة دينه والتحريض على الجهاد

في سبيله وقرة لعيون املؤمنني ، وسخينة لعيون الكافرين وأن يجعلنا ومصنفه ممن جاهد بسيفه وسنانه وقلمه ولسانه ،
وأن يجعل حياتنا سعادة ، وموتنا شهادة ، وآخرتنا الحسنى وزيادة .

وصلى اهلل وسلم على نبي املرحمة وامللحمة ، الضحوك القتّال ، وعلى أهل بيته أجمعني ، ورضي اهلل عن صحابته
والتابعني وأتباعهم بإحسان الى يوم الدين .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسالم على املرسلني ، والحمد هلل رب العاملني .
 
 
 

                                                                                          وكتبه من بعض الثغور
                                                                                           خادم العلم وأهله

                                                                                           أبو الوليد األنصاري
                                                                                             كان اهلل له

                                                                                                                                            7 ربيع
األول 1428

       
 

 

  مقدمة الكتاب
 

الحمد هلل الذي خلق الخلق بقدرته ، وفرض الجهاد بالسيف إلعالء كلمته ، وكتب املوت على عباده، واختار منهم شهداء
ليكونوا من خاصته ، والصالة والسالم على النبيّ القتال الذي بُعث بالسيف بني يدّي الساعة حتى يُعبد اهلل وحده ال
شريك له ، والذي تمنى الِقتلَة في سبيل ربه وكررهها ثالثاً ، ورضي اهلل عن آله الطيبني الطاهرين ، وأصحابه النجباء
األتقياء الذين جاهدوا في اهلل حق جهاده حتى أعلو منار هذا الدين ، ومكنوا له في نفوس العاملني ، وعلى من سار

على هديهم ، واقتفى أثرهم إلى يوم الجزاء والدين  ..
  قصص قدر أحداثها العلي القدير ، ورسم معاملها بخطوط ناصعة ال غبش فيها ، أبطالها بشر َسيرهم الحكيم

الخبير بقدرته فوق بحور من الدماء واألشالء ، ليصنع بهم مجد هذا الدين العظيم ، ويُعلي بجماجمهم صرحه الخالد
التليد ، وبعد طول سفر وترحال أذن لهم أرحم الراحمني، بالنزول ضيوفاً على مائدة الخلود هناك في مستقر رحمته إن

شاء اهلل .  
وملا أن كان من واجب الشهداء علينا، أن نحفظ لهم تاريخهم وُحسن سيرهم، حتى تبقى قصصهم وسيرهم منارات

يهتدى بها في دياجير الظالم ... ﴿ أُْوَلـِئَك الَِّذيَن َهَدى اهللُّ فَِبُهَداُهُم اْقتَِدهْ ﴾ ، فقد شاء اهلل لي وأكرمني بمنه وفضله،
ويسر لي أن أُسطر لهذه األمة الشامخة التليدة ، بعضاً من سير أُولئك األفذاذ  ، الذين جادوا بأرواحهم ، وبذلوا

دماءهم لترتوي شجرة هذا الدين ..    
ولقد قضى هؤالء الغرباء صفوة آخر الزمان، هؤالء الذين ال يجدون على الحق نصيراً وال معينا، هؤالء الذين علو على

الجاهلية ولهيبها املستعر ، وفّروا بدينهم إلى عوالي الجبال وشعب الوديان، تراهم هناك بني الراسيات الشامخات
شعثاً غبرا يبنون رؤاهم ، ويرسمون معالم أمانيهم الخاصة بهم .. يوماً تؤويهم األشجار بني أغصانها ، وسائدهم
الحجارة والجعب ، وفرشهم أوراق الشجر ، ويوماً تؤويهم األكواخ املهجورة وكهوف السباع املتروكة ، ويوماً تجفوهم

الجبال فيهيمون على وجوههم يبحثون عن مأوى :
غريب من الخالن قد ند صحبه   وقد أقبل األعداء واحلولك الليل



الجبال فيهيمون على وجوههم يبحثون عن مأوى :
غريب من الخالن قد ند صحبه   وقد أقبل األعداء واحلولك الليل

أقول : لقد قضى هؤالء النماذج البررة ، ومضوا إلى ربهم بعد أن أدّوا رسالتهم في هذه الحياة ... رحلوا وهم يقارعون
أعتى جاهلية عرفها البشر أمريكا هبل العصر الحديث ، ذاك الصنم املتهاوي الذي دان لجبروته ، وخضع لغطرسته
القاصي والداني .. عدا ثلة قليلة مجاهدة ما زالت ظاهرة على الحق، ال يضرها من خالفها أو خذلها حتى يأتي أمر

اهلل وهي على ذاك ، حداؤهم في الطريق الدامي الوعر قوله سبحانه وتعالى ...
  ﴿ وََكأَيِّن مِّن نَِّبيٍّ َقاتََل َمَعُه ِربِّيُّوَن َكِثيٌر فََما َوَهنُواْ مِلَا أََصابَُهْم ِفي َسِبيِل اهللِّ َوَما َضُعفُواْ َوَما اْستََكانُواْ َواهللُّ يُِحبُّ
إِْسرَافَنَا ِفي أَْمرِنَا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا وانُصرْنَا َعَلى اْلَقْومِ اِبِريَن . َوَما َكاَن َقْوَلُهْم إال أن َقاُلواْ ربَّنَا اْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا َو الصَّ

اْلَكاِفِريَن . فَآتَاُهُم اهللُّ ثََواَب الدُّنْيَا َوُحْسَن ثََواِب اآلِخرَِة َواهللُّ يُِحبُّ امْلُْحِسِننَي ﴾ (آل عمران : 148 ومن الجدير ذكره في
هذا املقام أن ثلة من هؤالء الغرباء بدينهم قضوا برصاص جيش الردة والغدر والخيانة الباكستاني ، ذاك الجيش

الذي باع كل شيء من أجل لعاعات من الدنيا بخيسة  .. فطارد املجاهدين من ورثة محمد ملسو هيلع هللا ىلص ، وراح يقربهم قرابني
آللهته املّدعاة هناك في البيت األبيض _ سوده اهلل –  فأسر من أسر غدراً وخيانة ، وقتل من قتل غيلة وظلما ...

ولكن ....، رغم الجراح ورغم اآلالم واملآسي العظام .. فإن غرباء آخر الزمان مصممون وعازمون ، وقد أخذوا العهد
على أنفسهم أن ال يُغمد لهم  صارم حتى تقام دولة القرآن وتشيد خالفة اهلل في األرض أو تهلك هذه العصبة دون هذا

املقصد ، وتذوق ما ذاق حمزة بن عبد املطلب ..
ولقد أكرمني اهلل ورأيت أن معظم هؤالء الذين شرفني اهلل بمصاحبتهم ، ال تتجاوز أعمارهم الثالثني ربيعاً .. قد هجروا
أعطاف النعيم والفراش الوفير ، وأقبلوا إلى قفار الهضاب وُجرد الجبال يرّوون ظمأهم بمعانقة األهوال واألُمور العظام

ومصافحة السنان :
هم الناس خير الناس والناس عنهم           تفّر إذا كروا لجز الحالقم
إذا حملوا في القوم قلت صواعق    من الجو خرت بالسيوف الصوارم
مقاديم إال في اآلثام فإنهم                   إلى هفوات اإلثم غير مقادم
شعارهم التهليل والذكر والثنا         على اهلل والتكبير عند التقاحم

ورأيتهم من أصحاب الثقافة العلمية القليلة، ليسوا من الحفاظ وال العلماء وليسو كذلك من الدعاة املفوهني والخطباء
املرموقني  .. ولكنهم بدمائهم الزكية رسموا كلمات هذا الدين .. وخطوا بعرقهم ودموعهم تاريخ مجد املسلمني .. ورّووا

بتضحياتهم وصبرهم قصة هذا الزحف اإلسالمي القادم ...
ولقد رأيتهم تجمعهم صفات معينة ، وكما ذكر مجدد الفريضة الغائبة " الجهاد " اإلمام الشهيد عبد اهلل عزام ،
وأهمها سالمة الصدر على املسلمني ، وخدمة اإلخوان املهاجرين ، ونقاء السريرة وصفاء القلب وطهارة الروح:

طهارة أنفاس وصدق مودة            وحذق وآداب وتجريد وهمة
حياء وإخالص ذكاء وفطنة       كذا الورع املحمود في كل شرعة
وتقوى إله العرش سراً وجهرة       وحسن سير في علوم الشريعة

 
ورأيت كذلك أن هؤالء الذين جادوا بأرواحهم إلرضاء بارئهم ، تُنسى هفواتهم وزالتهم ومعايبهم .. فال تَذكر األلسنة

سوى محاسنهم ومزاياهم ..        
هذا ومن الجدير ذكره في هذا املقام ، أن كثيراً من أُولئك الغرباء بدينهم قد بقيت أجسادهم الطاهرة هناك في

مصارعها ، ويعود ذلك إلى طبيعة املعمعة ، وصعوبة إحضار الجثامني الزكية، ودفنها مع بقية الغرباء ...
وإنني على أمل ورجاء أن تكون هذه القصص وهذه التضحيات الشاخصة الحية ، نبراساً لذاك الشاب الهائم على
وجهه التائه الواجم الالهث وراء ُمتع السراب ، فتغذي الغيرة في عروقه ، وترفع ركام الذلة والعار عن كاهليه ، فينفر

في سبيل اهلل ، مقتدياً بهذه الشموع الحية التي قدمت دماءها وجادت بمهجها رخيصة لتروي دوحة هذا الدين الوارفة
...

هذا ومما يجب أن يدركه أخو التوحيد ، أنني اقتصرت في كتابي  هذا على تسطير سير أُولئك الليوث الذين سقطوا
مضرجني بدمائهم، بعد االنحياز من أفغانستان وسقوط إمارة الطالبان، بأيدي عبدة الصلبان وعمالئهم وأذنابهم من

عبدة الدينار والدرهم ، أّي من تاريخ 21 رمضان 1422 ه الى بداية عام 1427 ه  تقريباً ..
هذا مع العلم أنني لم أستطع أن أُسطر ألُمة التوحيد ، الكثير من  سير أُولئك النماذج الذين سقطوا خالل املعارك
الدامية، مع ورثة الروم أو عمالئهم املرتدين من جيش باكستان الخائن .. وخاصة من إخواننا األُوزبك والتركستان

ومجاهدي وزيرستان بقبائلهم الثالث " وزير ومسعود وداور "
وال يسعني في آخر هذه املقدمة إال أن أتقدم بالشكر والتقدير ، الى ذاك النفر الطيب الذي لم يأل جهداً في تقديم

النصح واإلرشاد ، وسرد قصص ومواقف األفذاذ الذين ترجمنا لهم ، فجزاهم اهلل عنا وعن املسلمني كل خير ، وجعل
ما سطرناه في ميزان حسناتهم .  

هذا وإنني أتضرع إلى املولى عز وجل، أن يتغمد شهداءنا األبرار برحمته ، وان يتقبل منا هذا العمل ، وأن يجعله
خالصاً لوجهه الكريم ويرزقنا اإلخالص فيه ، وأسأله سبحانه أن يلحقنا بمن سبق على هذا الطريق غير خزايا وال

مفتونني ، مقبلني غير مدبرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
و آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملني 

ُكتب فوق إحدى القمم املطلة على روابي  أفغانستان ، في 14 من ربيع الثاني 1426 / املوافق 22 / 5 / 2005
 



 
                                                                                  خادم الجهاد واملجاهدين

                                                                                  أبو عبيدة املقدسي
                                                                                 عبد اهلل بن خالد العدم

                                                                                  كان اهلل له
 
 
 
 

 

ومضى مهندس العمليات االستشهادية
الشيخ إبراهيم املهاجر املصري                     

 
ذكرت فأبكاني التذكر برهة              وأعقبه أحمال هّم تصارع

ذكرت وقار الشيب في وجه ماجد       حيي كريم غيبته القوارع
أخو هجرة قد لقبوه مهاجراً         وقد كان للكفار دوماً يقارع

واستاذ أجيال سما بعلومه          وفي نسف أرتال املالحدة بارع  
 

ابراهيم املهاجر واسمه محسن بن موسى بن متولي عطوة ، ولد في ميت غمر من أحياء
محافظة الدقهلية ، وهناك بني أزقتها املزدحمة نما وحبا ، وفي مدارسها درس ، وما أن أكمل
الثانوية العامة حتى التحق بصفوف الجامعة طالباً على مقاعدها الدراسية، متخصصاً في

علوم الهندسة ، وكبقية الكثير من أبناء مصر عزم املهاجر على الرحيل عن مسقط رأسه ،
وقصد بالد الرافدين( العراق ) طمعاً في فرصة عمل أفضل ، وتأمني مستقبل طيب ، ولم يدر
في خلده أن العراق سيكون املنطلق الحقيقي لسعادة الدنيا ، وفوز اآلخرة إن شاء اهلل تعالى

... ولم يمض سوى حولني على حلوله ضيفاً على أهالي العراق ، حتى أذن أرحم الراحمني
لهذا املهاجر الغريب ، أن يلحق بقوافل املهاجرين الراغبني بالتمكني لشريعته ... ففي يوم

مبارك من أيامه الطيبة ، وقد استمع بمعية أحد رفاق دربه إلى شريط مسجل للشيخ املجدد
عبد اهلل عزام تحدث فيه عن مآسي املسلمني، فوق ذرى الهندوكوش ، دخل عليهم أبو الحسن املصري – محدثي عن
هذه الواقعة- فوجد أحدهم قد غط بالبكاء ووجد اآلخر متأثراً وقد غلفه الحزن ملا يجري إلخوانهم في أفغانستان ...

وهنا بادرهم أبو الحسن قائالً : ما بالكم ..؟ وجاء الجواب : كيف يطيب لنا الجلوس وإخواننا يقتلون في أفغانستان ،
ورد أبو الحسن قائالً : وما العمل إذن ..؟ وجاء الرد الحاسم منهما : نجتهد حتى نصل إليهم ، واتفقوا على ذلك .

 
 

وما هي سوى أيام حتى بدءوا  رحلة املعاناة في الوصول إلى ميادين الحتوف الحمر ، وضاقت عليهم األرض بما
رحبت ، وتعسر األمر ، ونفد ما بيدي أبي الحسن من مال ، وكذلك بالنسبة لرفيق دربه  الثالث واسمه الحقيقي ابراهيم

 – استشهد في الشيشان فيما بعد- وهكذا .. وبعد طول جهد يسر اهلل األمر ، وبات أمر الهجرة والحصول على
التأشيرة قاب قوسني أو أدنى، بعد أن جهز املهاجر االثنني بما جمع من مال خالل السنتني املنصرمتني ، من العمل

في العراق ..
هو البحر من أي النواحي أتيته     فلجته املعروف والجود ساحله

وعلى بركة اهلل سارت خطى الركب الثالثي قاصدة بيشاور األمجاد ، التي وطأتها األقدام بعد كثير معاناة ، ولم يمض
على حلولهم ضيوفاً على أنصار الجهاد من أبناء يعرب ، حتى التحقوا بمصانع الرجال فأعّد املهاجر واستعّد، وما لبث
أن يمم قاصداً ميادين القتل والقتال ، املتناثرة حول ثغور خوست ، وهناك وفي أول أيام الرباط – كما حدثني الشيخ
أبو الحسن املصري – بدأ العدو الروسي بإمطار تلك البقعة التي ضمت بني جنباتها ابراهيم املهاجر وإخوانه بوابل
حقدها الشيوعي،  ولغزارة النيران لم أستطع رفع رأسي ، وهنا انطلقت صيحات اهلل أكبر من حنجرة املهاجر مدوية

في أرجاء الثغر ، وكان لها األثر الطيب على معنويات املجاهدين ، الذين دبت الروح في أجسادهم من جديد .
توالت األيام مسرعة ، واندحرت الشيوعية الحمراء ، وفتحت كابل أبوابها مرحبة بقدوم طالئع املجاهدين ، وهنا بان

معدن النفوس ، وتكشفت حقيقة النوايا الخفية ... فعلى عرش كابل تكسرت األقنعة ، وغدا كثير من أخوة الكفاح أعداًء
يضرب بعضهم رقاب بعض ، طمعاً في الجاه والسلطان ، وحب العلو في األرض ...

وأمام ذاك الواقع املرير ، لم يجد مجاهدو القاعدة سوى الرحيل ، عن ميادين أفغانستان وقصد السودان ، وتزوج من
سيدة

فلسطينية – لحقت به بعد استشهاده بحوالي أربعة أشهر – شاركته املسير إلى اهلل ، ومّن اهلل عليه منها بخمسة أبناء
.

ولم يمض كثير وقت على حلوله ضيفاً على أهالي القارة السمراء ، حتى بدأ مشواره بمعية األفذاذ من هذه األمة



وفي إحدى الصفحات رأيت اسم مختار السوري "
أعد ابن سوريا الشام إعداده مع أبناء التوحيد ، وسرعان ما بدأ العد التنازلي لرحلة الخلود السرمدي حيث غدوة

شنكاي املشهورة التي حملت بني طياتها الكثير من أرواح األحبة ...
وتحت جنح الظالم سار عشاق الشهادة تحفهم عناية الرحمن ..وما أن وصل اآلساد وأخذوا مواقعهم حتى دوت

صيحات اهلل أكبر مؤذنة ببدء الحملة وهنا اقتحم األشاوس حمى املوت ، وساح املنايا وسرعان ما حكموا سيوفهم في
رقاب زمر الردة والنفاق ..

سيوف سقاها من دماء عداته    وأقسم عن ورد الردى ال يردها
وأبرزها في أبيض مثل كفه          على أخضر مثل املسن يجدها

وما أن الح سنا الفجر حتى تكشفت أماكن الليوث املهاجرة وأقبلت في تلك اللحظات رصاصات العدا تشق طريقها
لتستقر في صدر املهاجر الغريب مختار   ..

 وهناك فوق تلك التباب بقيَ جسد ابن سوريا شاهداً على ان هذا الدين عظيم ومهره عظيم وُحّق لي أن أُردد في وداع
رفيق الدرب ...

وما كنت أدري قبل دفنك في الثرى    بأن تراب القبر يحثى على القبر
فيا ليت أُمي لم تلدني وليتني              سبقتك إذ كنا إلى غاية نجري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما أظنه إال أنه وليّ من أولياء اهلل
مسلم التونسي

قد يتعجب املرء ويصاب بالدهشة عند سماع أخبار أُولئك الذين تاهوا في بالد الغرب .. وهاموا على وجوههم حيارى
يبحثون على شيء ما هناك .. وسرعان ما يجدون أنهم بال شيء خرجوا .. وهنا تتدخل يد الرحمة الربانية وتنتشلهم

من ذاك املستنقع اآلسن وتستودعهم على أول أبواب الهداية ، ثم تسير بهم مسرعة بال تردد وتحّط بهم في أعلى
املنازل وأبهى األماكن .. ثم تسموا بهم أعمالهم ليحجزوا مقعداً لهم هناك مع النبيني والصديقني و والشهداء

والصالحني وحسن أُولئك رفيقا ...
أبومسلم واسمه حبيب الوذّان ولد في العاصمة التونسية تونس بعيداً عن مسقط رأسه األصلي في الجنوب التونسي

الذي يُغلف طابعه املحافظة والكرم وااللتزام وحب الدين وأهله ...
وبني أزقة العاصمة وشوارعها الصاخبة  نما ، وصبا ، ونشأ ، وترعرع  ، وهناك في طرقاتها برز من خالل عنفوانه
وشدة مراسه مع أبناء جيله ، وكبقية الكثير من أبناء تونس شّد رحاله ، ويمم وجهه قاصداً بالد الروم بحثاً عن عمل

وحياة أفضل بنظره ونظر الكثير من عشاق الحياة .. ﴿ َوما اْلَحيَاةُ الدُّنْيَا إاِلَّ َمتَاُع اْلُغُروِر  ﴾ (آل عمران : 185 )
وهناك في ميالنو مدينة املال واألعمال حّط رحاله ضيفاً على أخيه الذي سبقه إلى تلك امليادين العفنة .. وبني حواريها

هام على وجهه حيران تائها ، ولم يقنع إال باملتاجرة بالسموم التي تدُر كثير األرباح كحال الكثير من أبناء اإلسالم
املهاجرين إلى تلك الربوع ...

تخادعنا الدنيا بطيب نسيمها    وما هو إال الشهد خالطه السم
وتلتذ باألنفاس جهالً نفوسنا        وما لنفس إال وفيه لها كلم

وبعد خمس سنوات من الشرود والضياع خيمت في جّو سمائه ُسحب الهداية والرشاد .. وأذن العلي القدير لهذا
الضرغام أن يلتحق بركب التائبني العائدين إلى موائد الرحمن .. ففي ليلة من أجّل لياليه رأى في املنام رؤيا كان لها
األثر البالغ ، فقد قلبت تلك الرؤيا حياته كما قّص ذلك رفيق دربه األخ الجراح التونسي .. وما أن أقبل صباح ذاك
اليوم املبارك حتى توجه العائد الغريب إلى مسجد الشيخ املجاهد الشهيد انور شعبان ليجد بني ثنايا ذاك املسجد

الطريق املوصل إلى رضوان اهلل ولتبدأ مسيرته مع الهداية الربانية .....
وتحت ظالل ذاك املسجد الرباني تعلم مبادئ العقيدة الصحيحة بعيداً عن تحريف علماء التسول الذين ارتضوا

ألنفسهم ان يكونوا أبواق سالطني أهل  الردة والنفاق ..
وكم بائع ديناً بدنيا يرومها     فلم تحصل الدنيا ولم يسلم الدين

وسرعان ما انغرس بقلبه حب الجهاد واستشهاد .. وعلى جادَِّة تلك الهداية املاجدة ، راح شهيدنا يُبلغ إخوانه ويدعوهم
إلى العودة إلى اهلل واللحاق بموكب العائدين إلى اهلل ، ومع كل يوم يمّر عليه في تلك البقاع يزداد بغضاً وكرهاً لذاك

املجتمع الجاهلي املنحل ، ولم يجد للخالص من تلك الجاهلية مفر سوى الهجرة إلى ميادين الشريعة والقرآن "



املجتمع الجاهلي املنحل ، ولم يجد للخالص من تلك الجاهلية مفر سوى الهجرة إلى ميادين الشريعة والقرآن "
أفغانستان " ....

وبعد كثير جهد وجد الطريق املوصل إلى الرحمن ، وسرعان ما حزم حقائبه ويمم شطر خراسان ، وبني نجود قندهار
حّط رحاله ، وسرعان ما التحق بمعسكرها الفاروق الذي أعّد فيه ، واستعّد ،وما أن أكمل دورته األُولى حتى ترامى إلى

مسامعه عبر املذياع نبأ إغارة فرسان التوحيد على معاقل الصلبان هناك في مملكة الشهوات واألهواء " أمريكا
الصنم "  وإحالتها إلى حطام وركام ..

شننت عليهم شعواء أبقت    لكل منهم قلباً خفوقا
وعلى وجه السرعة استنفر األمير جموع التوحيد وسرعان ما لبوا النداء ويمموا شطر كابل للدفاع عن حماها ومن بني
الراحلني كان املهاجر الجديد مسلم .. ولم تمض سوى بضعة أسابيع على ذاك الغزو املبارك حتى بدأت حمم الصليب
تنهال على معاقل املوحدين وتصدى مسلم مع بقية عصب التوحيد لطوفان الصليب .. وأبلى املوحدون بالًء قلما يجود
الزمان بمثله .. إال أن املؤامرة كانت أعظم والخيانة بدت أفدح ، وسرعان ما سقطت كابل ، وغدت مرتعاً خصباً للعلوج

النصرانية ..
وقامت دعوة الطاغوت جهراً     وهدمت املساجد واملآذن

ولم يجد شهيدنا والحالة تلك من الخيانة سوى االنحياز إلى روابي  خوست مع العصب املتبقية ، ليتابع من هناك رحلة
الغربة ويستقر به املقام بني مضارب القبائل البشتونية ...

قوٌم كرام ال يضام نزيلهم      وحماهم حام من األعداء
صفاته وأخالقه :- كان رحمه اهلل كما وصفه رفيق دربه األخ جراح التونسي: " ذا أخالق عالية وتواضع جميل ، صابراً

على إخوانه ، قائماً لليل مجتهداً في العبادة ... وأضاف األخ منصور الحربي قائالً :- كان رحمه اهلل يقوم الليل من
الساعة الثانية عشر إلى الفجر ، وكان يصوم يوماً ويفطر آخر .. وكان يصوم حتى أثناء القتال ، خادماً إلخوانه وتالياً
لكتاب اهلل ... وأضاف األخ غزوان الجنوبي قائالً :- كان رحمه اهلل يطلب الشهادة بصدق ، ذا همة عجيبة في العبادة ،
ال يترك قيام الليل ال في سفر وال في شدة حال ، وما أذكر أنه توضأ إال صلى ركعتني سنة الوضوء .. وكان له ورد كل

يوم في تالوة القرآن الكريم .. وكان ال يترك الصيام حتى في السفر ، وال أظنه إال ولياً من أولياء اهلل ..."
وبعد طول ُمكث بني رواسي القبائل تم انتدابه للذهاب مع الركب الرباني القاصد جالل آباد ملقارعة أبناء الصليب

وأذنابهم املرتدين  الذين يسرحون ويمرحون دون رقيب وال حسيب ...
وإذا ما خال العرين من الليث     أغار السرحان فيه وكرا

حزم العابد الزاهد حوائجه ، ويمم قاصداً جالل آباد .. وبعد رحلة حفتها املصاعب ألقى بعصا ترحاله بني الروابي
 القريبة من جالل آباد .. ولم يمض كثير وقت حتى بدأت غدوات املجاهدين وروحاتهم ، وشاركهم ابن تونس جهادهم

املبارك ...
وفيما أمواج الجهاد تروح به وتغدوا ، كان شهيدنا كما حدثني األخ جراح التونسي على موعد مع رؤيا مبشرة، فقد

رأى نفسه وقد امتطى صهوة جواد أبيض، وراح يصعد به إلى السماء محلقا ، وتتابع مسلسل الرؤى قبل الرحيل، فقد
حدثني األخ منصور الحربي عن رؤيا رآها مسلم قبل الشهادة قائال:- " رأى مسلم نفسه قبل الشهادة واقفاً أمام

الجنة ، وبعد ذلك فُتح له باب من أبواب الجنة ، ودخل مسلم فرأى سهوالً خضراء ، وفيها أحجار تلمع ، وهو طائر في
الجنة ، ثم رأى قصراً جميالً لبنة من ذهب وأُخرى من فضة .. وسمع صوتاً يقول هذا بيتك في الجنة .."

ولم يمض شهر على تلك الرؤيا حتى كانت اإلغارة على مراكز الردة بانتظاره .. فقد جهز نفسه ، وانطلق مع ثلة من ثلل
التوحيد ، وفي الطريق الطويل شاءت األقدار أن تشتبك تلك الثلة مع حراس إحدى القرى بالخطأ ، ظناً منهم أنهم من

أبناء الصليب ..
وما أن زغرد الرصاص حتى أقبلت الرصاصة التي سرعان ما وجدت عاشقها الذي احتضنها، وفاضت الروح إلى

بارئها ونعت العبادة ابنها .. ونُقل الجسد الطاهر إلى إحدى العيادات وفاحت رائحة املسك من الدم الزاكي وعبقت في
األُنوف، وعرف الناس من تلك الرائحة أنه مجاهد شهيد، وتحققت الرؤيا ، ونال ذاك القصر الذي بُشر به من قبل، إن

شاء اهلل
ما مات محمود الخصال وإنما    تنقل من هذا الفناء إلى الخلد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


