


  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ]بو عزامأ[

 األدب البديع، من جواهر العراق النبيلة،      و ق الرفيع، لُهداء، صاحب اخلُ  د الش سي و هو أمري األمراء،  
 للجهـاد رايـة،    و م،القلب حمبة، هو للتوحيد علَ     و معادن األنبار األصيلة، من ميأل العني مهابة،      و
، اخلطيب املفوه  و نقاد له الشجعان، هو اإلداري احملنك      وا ،بانكْ، طارت بذكره الر   لألعداء نكاية و

  .فمن هو ذاك اٍألسد
 صاحب الكلمة املسموعة، كـان إمامـاً       و اهللا، من أبناء مدينة الفلوجة اِألشاوس،      هو الشيخ عبد  

لذي  فإن اهللا ا   ،اًنصيب و مدلوالا حظا سبحان من جعل لألمساء من      ، و " ملهاجرينا "خطيباً جلامع   و
 يف داللة املبىن على     -كابن فارس –قد ألّف علماء البيان      و ر األمساء على مسمياا،   لق اخلالئق قد  خ

 حروف  اهمبنمثالً ترى يف     فالطاغوت   ؛"اللةعلم الد "علماً مستقالً حتت اسم     أخرياً  املعىن حىت غدا    
ذلـك يف   إنّ   واهللا، و ترقيق واضحة ها حروف ال  في"  الزهرة" ن   ظاهرة، كما أ    واالستعالء التفخيم
لغة الضماءاد أوضح من الشمس يف كبد الس.  

 ،مسه كبري من ا    له حظٌّ  اإلنسان أن   وجدت كثري من األمساء     أحوال فباستقراء   -سبحان اهللا و- لكن
قَمما يظهر جبالء أن ذلك ملو كنا جنهل ذلك، ورد  

  :كما قيل
  شت يف لقبهإال ومعناه إن فت     وقلما أبصرت عيناك من رجل    

" مامه الـشيخ    إكان  ، و النصيب األكرب  و ظ األوفر حلاله من ذلك    "  املهاجرين "ان جامع   لذا ك  و
  فقد انتظم مع   ؛ةدوا له الع  أعد و نقموا عليه  و روا البعث لذين كفّ من أولئك النفر القليل ا    " بو عزام   أ

 الـشرك  واخلرافات وحماربة البدع ودوا على نشر عقيدة التوحيدهاتع و جمموعة من طلبة العلم سراً    
 النـصيحة الرقيقـة    و األدب الرفيـع   و املطويات و الكتيبات و رات واحملاض  فالدروس ،الضالالتو
  .الدعوة إىل اهللا  من وسائل أيب عزام يفتكان البسمة احلنونةو

  كما أن الر م  جهاع صار صاحب ب   و  فحفظ كتاب اهللا   ؛االجتهادل نفسه فاجتهد عليها غاية      ل مل ي
 وأخذ ما يغنيه    ،مسلم و  البخاري : الصحيحني إخوانهدرس   و الستة  حيث درس الكتب   ،يف احلديث 

  .آداا ومن فنون اللغة



  فـارس  اته غزو الروم، حيمل مزمارهم أبناء     ، بني طي   إىل أرض الرافدين خيتال اهلُويىن     مث جاء احملتل  
  . اوسحقدو

ه قد هذا اجلهاد الذي كنت تتمنين ": ائالً مع نفسه ق  الوفاء، فوقف أبو عزام    و وحانت حلظة الصدق  
 انفروا خفافـاً : ( جميبة داعي اهللا احمليطات ليقف أمامك، فهل أنتِ رب ع العدو و ، يف دارك  جاء إليكِ 

أنا العارفة   و هل أعصي مثلك   و : فأجابته هينة لينة قائلة     على هذا جمربة مكرهة؟     أم أمحلكِ  ،)ثقاالًو
   ". شئتحيثُ يب مِضاف ك؛ وعزمحبزمك

 فإذا جبهلـهم    ،البيان و أمامه لريى إخوة الدعوة    و تلفت وراءه  وي دة الع دِعالعبد الفقري ي  وكلّ ذلك و  
طمس  و قد طمر الطني بعد أذنيه    جتهد، فأجابه من مل يكن      ا و اخلذالن، فحاول  و يف أحضان الذلة  

تعاهدوا علـى    و ظفون أوساخ املعاصي،  ين و راح اجلميع ينفضون عن أنفسهم ركام الغفلة      ، و عينيه
على اجلملـة    و ،أصوات املدافع صهيلهم   و ات الكالش بيام،  خز و همبيأن يكون بارود املدافع طِ    
هماجلهاد يف سبيل اهللا سياحت.  

أخذ مجع السالح بأصنافه منهم الكثري، مث        و سوا العبوات، كد و نوا املتفجرات خز و فجمعوا السالح 
أال ميكـن    هل هناك اية هلذا األمـر،      و ح إىل مىت مجع السال    :وماً مع نفسه قائالً   وقف أبو عزام ي   
لتفت فلم جيـد     وا  فقد بدأ طغيانه يفوح مع بوادر تشمري ااهدين،        ال العدو نـزاجلمع بني هذا و   

أن حزب البعث    و يسري به إىل بر األمان ففنون احلرب ليسوا أهالً هلا، كما           و حوله من يقود اجلهاد   
  .بعد الناس عنهم مسلكاًأ

ة إىل اجلهـاد يف     داعي و ل عليهم أسد الرافدين ضيفاً    نـزالرحلة البحثية    و و يف تلك الفترة التأملية    
ااهد املسدد   و على رأسهم الداعية املوفق    و شاوس أ د له إخوة أفاضل كرام     مه سبيل اهللا، بعد أن   

 حيث أسلما إلـيهم أسـيادهم       ،دنفك اهللا أسره من سجون طواغيت األر      "  أبو يوسف  "األخ  
  .األمريكان ليجد حكماً باإلعدام أمامه

الطلقات يف السالح وأرادوا أن يضعوا احلروف على النقاط و صدقفجلس اجلميع يوماً جمالس .  
قال  و ه،أبناؤ و جلس الشيخ أبو مصعب    و على رأس جمموعته أحد شيوخه     و وإخوانه جلس أبو عزام  

لكم علي أن أسـتعني      و النـزما جئنا هنا إال لل    ، و قد مضى عهد الكالم    و  اليوم نريد العمل،   :هلم
ما  و عشاقها، فكونوا يل ظهراً أكن لكم يداً،       و أبناء الشهادة  و أبطاهلا و اهللا يف جلب رجال احلرب    



 أنك  -هملُّأو ج -ة رب العاملني، فكان رد احلاضرين       عرإقامة شِ  و حنن إال جنود جئنا خلدمة الدين     
أىب أشـد    و متنع من ذلك  لى بركة اهللا، لكن أسد الرافدين ا       بنا ع  مِضاحنن لك جند ف    و  األمري أنت

 حوقـل  و أكرهوه عليها كرهاً فاسترجع    و اإلباء، فما زال القوم به حىت محلوه على ما أرادوا محالً          
  . البالء على مضضلَِبقَو

بية بني طيام فأجـابوه     ستنهض اهلمم األ  ا و أوقد فيهم احلماسة يف نفوسهم     و مث أطلق فيهم زئريه،   
جتمعوا عليه على الرغم أنه رفض      امتىن أن يكون املأل      و  عزام أكله احلسد   شيخ الشيخ أيب  مجيعاً إال   

 متورعاً عن قيادة الركب، فلما سار بالركب غريه أنفت نفسه          و ذلك أول األمر متظاهراً بالنسك    
  .جتاه آخرحنرف ليسري يف ااو
 صـديقاً وفيـاً    و ناصحاً و سار مع أسد الرافدين أخاً     و عليه القوم جتمع  ستمسك أبو عزام مبا ا    ا و
  . من دنيا العبيدواستراح هل إىل أن حلق بربما بد ونهجندياً خملصاً فما وو

  .غابة األمريكانه شاهداً يف رحلة األسد الطويلة يف ما كنت علي وو إليك أخي ما أعرفه أنا
أسد الرافدين على اجلهاد يف سبيل اهللا كانوا         و اهدينتفق مع شيخ ا   ن عدة من ا   إ: نسيت أن أقول  

  .نثناا عشر رجالً ليس منهم اليوم يف بالد الرافدين فيما أعلم إال اثين
 عشر  اثينو سبحان اهللا، كان عدد من بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العقبة الثانية من الرجال                  

 األمور على هذا النحو العجيب      دقَسبحان من ع   و ، عشر نقيباً  ثينكان نقباء بين إسرائيل ا     و رجالً
  . ة التوفيقنِظ مهذا وربي و،من التوافق

الكبرية بـدءاً مـن      و  يف تلك العمليات الصغرية    وعن دوره لن أتكلم عن حياة أيب عزام اجلهادية        
أسد،  و مين علَ  أبا عزام يف أرض الرافد     لكن و ،اغريه و مروراً باألمم املتحدة   و "احلكيمباقر  "اغتيال  

 بـبالد   اإلسـالم خاصة يف مالحم     و مل جنهل زئريه يف أي موضع من املواضع        و فلم يتوقف صهيله  
  .شيخاً وال هلا إال قائداً والرافدين، بل مل يكن فيها قط إال رأساً

ل نــز العمليات العظمى، معركة الفلوجة األوىل، أعين ا أول مرة           و ملالحم الكربى أول تلك ا  و
 أسقطوا مديرية األمـن    و سيطروا عليها سيطرة تامة    و سلم إىل الفلوجة   و  صلى اهللا عليه   جنود حممد 

 صفاً ليدرسـوا    اجتمعواحريته بعدها    و هم العدو يف دمائه   راء و  تاركني وانسحبوا "مقامية القائم"و
  ".أبو فارس األنصاري"بطلها األسد احملنك األخ  واليت كان قائدها وآثار هذه الغزوة املباركة



أول ما أراد الفىت أن يتعـود   و عزام هو املشرف الرئيس على تلك العملية املباركة،       أبوان الشيخ   ك
  دماء العدو فتطيب قلوم    تنغمس أيديهم يف الدماء أعين     و يكسروا هيبة األعداء   و النـز ال اإلخوة

 ال بروحه بني ضلوعه رحماً ال يزول إ      و يغرسوا يف قلبه شوكة    و همعدوبيستهينوا   و تقوى نفوسهم و
 مث جاءت   ،يف املعارك التالية  من األثر    فقد كانت هذه الغزوة كما أسلفنا هلا ما بعدها           قد كان؛   و

 بعض معاركهـا   و قد سبق أن نوهنا بعض الشيء على مالبسات قيامها        و- معركة الفلوجة األوىل  
 فيه بعض أيـام     نبي" معركة األحزاب "قد ألف الشيخ الفاضل أبو أنس الشامي فيها كتاباً أمساه           و

 د الرجـال  بـل كـان سـي   الء الرجال،كان أبو عزام أحد هؤ و من سرية رجاهلا ئاًشي و الفلوجة
محل وقد  كان أبو عزام األمري العام للفلوجة،        و - يف تلك املعركة   شيخهم حيث كان أمري احلرب    و

  .مضى و باهللاواستعان  الثقيلءالرجل العب
يتنقل  و  الصديق، ينمي و يهدد العدو  و يقوي الشوكة،  و مةيرفع اهل  و يسد الثغر،  و  مضى يشد العزم  

 ذكرهم بالـصدر األول   ي و الفداء و على أكتاف الرجال يبث فيهم روح اإلباء      بني اجلبهات مربتاً    
لست أشك أنكم تقفـون     اهللا  و: "سلم قائالً  و اجليل األوحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه       و

اهللا بن   هذا إمامكم عبد   و الصادقني، و  الصحابة تسريون على خطا  و املرسلني و ألنبياءاليوم موقف ا  
 شدوا العـزم   و  فسريوا على الدرب   ،ذي ترهبون للذي تطلبون   اهللا إن ال   و : يقول يوم مؤتة   رواحة

لعـدوه   و لعباده ناصر  و لدينه حافظ  و اهللا يا قوم إن اهللا علينا مطلع       و ،إمنا النصر صرب ساعة    و اهلمةو
  ".وا على بركة اهللاسري وقاهر فاتقوا اهللا

 اتـصل بعد أيام    و مربماً رفضها رفضاً  و هها األسد كرهاً شديداً   ِركَ و جاءت مسألة املفاوضات   و
ـ   فإذا م خيربونه أن      ، خارج الفلوجة  اإلخوةب  اإلخوةأخربهم أن   " اإلسالمياحلزب  "ما يسمى ب

  يـدب  رتال العدو بدأت أ و ألقى السالح  و قتنع برأيهم أن الشباب ا   و يف الفلوجة قبلوا املفاوضات   
بدأ حراس سجن    و ،االستسالمفيها النشاط بعدما طاردها ااهدون يف الطرقات حىت أشرفوا على           

نـوهم، فجـاءت    ميؤ و  على أال يقتلوهم    مع السجناء  باالتفاقون العدة للهروب    دِع ي "أيب غريب "
 خـذلت  و مـن ااهـدين   ت فوهات مدافع البسطاء      منقذ فسد   خري االستسالميبادرة احلزب   

   .لذين ظنوا أن ذلك يف مصلحة ااهديناملساكني ا وت نفوس ضعفاء الناسفَجرأَو



سـترجع  صب جام غضبه علينا يف الفلوجـة، فا       أخذ ي  و وا أن العدو بدأ بنشاط من جديد      رما د و
  .منه واهللامللئها إال القليل حىت جاء نصر مل يبق يت ال ونا من جديد منأل املخازنبدأ واجلميع

شيخه أبا مصعب بتقريٍر مفصل يومياً عن أحوال         و و قد كان الشيخ أبو عزام يراسل أسد الرافدين        
النصائح  و يتلقى التعليمات ، و ما البد منه   و جرحاهم و  قتالهم ،اإلخوة و السالح و املعارك و اجلبهات

  .كذلك يومياً عن طريق أٍخ كرمي بذل يف ذلك مهجته
ين يف هذا األمر أن األخ الذي كان حيمل الرسائل جاء ليأخذها مـن أيب               و من النكات اليت حتضر    

بـد أن    ال و بدأت مالمح الظالم تدخل    و  من كتابة تقريره اليومي    كان أبو عزام مل ينته بعد      و عزام
 فلما مل   االنتهاءأخذ الشيخ أبو أنس حيث أبا عزام على سرعة           و .هناك بصيص ضوء   و يغادر الرجل 

، فـضحك   "طاعة أكثر من الالزم    و اًمشكلتك يا أبا عزام أن عندك مسع      " :قال له  ،جيد لذلك أمالً  
  .نطلق الربيدا وضحكنا والرجل

الضالل معركة مع    و بدأت معركة أخرى، معركة مع أهل الزيغ       و نتهت معركة الفلوجة األوىل،   وا
  طارت األفئدة  أي إذا انطلقت الرصاص   " كالب الطق "كما يسميهم العراقيون     و خفافيش الظالم 

 . النـزطاروا معها خارج نطاق الو
وا بـدؤ  و شهروا سالحهم يف الطرقـات    أ و حطّ معه سيل جارف من أولئك املنتفعني       و بدأ الفتح 

جتـاه، طغـاة احلـزب      ال، يدفعهم يف هذا اال    نـزأبطال ال  و أم فرسان امليدان   و حيتفلون بالنصر 
   .الدروشة وهل الشركرؤوس أهل التصوف العفنة أعين م أ واالستسالمي

 أن املدينـة    راًحمذ و  املعركة ال يقل أمهية عن رحى احلرب فثار أبو عزام مهدداً           كان مكسب هذه  و
العار إبـان    و لن يكون ملن خرج منها حيمل اخلزي       و النفيس و لن حيكمها إال من جاد فيها بالنفس      

  .نصب اجلياد ودتسرق مثرة اجلها و نقبل أن تضيعلن واحلكم، والقتال نصيب من الرأي
ممن  و من شباب التوحيد   " جملس شورى جماهدي الفلوجة    " فتم تشكيل    ؛تفق اجلميع على ذلك   وا

عضو جملس  "كان حتماً أن يكون أبو عزام عضواً هلذا الس فتم تعيينه             و شارك اجلهاد من غريهم،   
ظراً ألنه يقـود    نه كان صاحب الكلمة الفصل يف هذا الس ن        إ: احلق يقال  و ،"ى ااهدين شور

  .الكلمة ونضم إليهم يف الس فكانت هلم الغلبةمن ا وكتلة التوحيد



بدأ أبو عزام رحلـة      و عسكرياً، و عمرانياً و بدأت مرحلة البناء، بناء املدينة نفسياً      و و مضت القافلة  
  كما بدأت يف األفق مراحل بناء أخرى حيث بدأت تتوافد          ،شاقة أخرى واصل فيها الليل بالنهار     

   .اجلهاد وأمراء ااميع يريدون اللحاق بركب التوحيد وإىل الفلوجة فرسان اجلهاد
 الرحلة فطافوا البالد ليجمعوا الناس علـى        باإلضافة إىل الشيخ أيب أنس هذه     بدأ معهم أبو عزام     و

 كغرسوا يف كركو   و بوا األنبار رت و لوا بعقوبة كت و سوا املوصل أس و كلمة اجلهاد، فأحكموا سامراء   
التوحيد يف   و رحالت مكوكية كانت هلا كبري األثر يف بناء جيش اجلهاد         . زرعوا األمل يف البصرة   و

  . البالدهذه
يوت مث بيوت   بدأ العدو يستخدم تكتيكاً جديداً يف احلرب بقصف اخلطوط مث الب           و ومضت القافلة 

ألنصار رجالً من   على رأسهم أيب عزام الشيخ أن يأوي كل بيت من ا           و اإلخوةقترح  ا و العائالت،
  أو نـصيب   اً مل جيد له أثـر     االقتراحلكن هذا    و .حىت نتالىف قصف جتمعات املهاجرين     املهاجرين

كان منظرهم   و يلتحفون حر السماء   و نتشر الشباب يف الطرقات يفترشون األرض     اذلك  ول ،قبول
  . املواقفمن هذه خجالً ملا يرى يهرم وكان أبو عزام الرحيم الرقيق ميوت أملاً ويقطع األكباد،

 العدو  ابد و بدأت ريح مسمومة ب من قبل األمريكان تنذر حبرب طاحنة أخرى           و مضت القافلة و
  . غيظاًً وأكثر حقداً واستعداداًهلا هذه املرة أكثر 

  حىت قال أحد أمراء هـذه      ،احملب مبسطاً إىل حد كبري جداً      و و على العكس بدا الصديق لنا خمذالً      
 عندما مسعوا خرب بدء معركة الفلوجة الثانية حيث رآه الشيخ           "أيب الليث "لشيخ   ل اإلسالميةاجليوش  

، "بادة أو ما تسمع    اإل كأن الفلوجة مل تبدأ ا    ": ينشد، قال    و  يضحك ال مهتم  و أبو الليث غري آبه   
 وازمـت  ، مشكلة انتصرتمسع يا أخي، الفلوجة      ا ":  قال احلقد كالسم،  و فكان الرد كالصاعقة  

ال يظلنا سـقف     و أجلس معك يف بيت    اهللا ال  و نتصرت مشكلة،  ا ": فقال له أبو الليث   ،  " مشكلة
خرج من بيته الساعة احلادية عـشر        و ،" وجهك حرام، يا أيها الشيخ السلفي     وجهي من    و واحد،

  .ليالً
  .لك أن تعرف أحوال عامة األمة وو هذا حال أمراء احلرب املزعومني



ال  و " منوت شرفاء خري مـن أن نعـيش أذالء         "رارهم النهائي أن    ق"  قاعدة اجلهاد  "ختذ أبناء   ا و
لتكن احلـرب فلـها      و محى العقيدة  و نيحبذا املوت دفاعاً عن الد     و همنكسر قلوب أمتنا يف أبنائ    
  .فرساا نصراً أو شهادة

  .األنصار وقائداً للمهاجرين وو كالعادة متّ تأمري الشيخ أيب عزام أمرياً عاماً على الفلوجة
بـدأ   و الحت فنت كقطع الليـل املظلـم       و ل معها البالء كالسيل اجلارف    نـز و و بدأت احلرب،  

بدأت الدماء   و ت املستشفيات، فَِصقُ و  الطعام دِفن و ت املياه عِطاحلصار يشتد على فرسان اجلهاد فقُ     
   .بدأ الفرسان يرحلون عنا الواحد تلو اآلخر ودموعنا تسيل معها دماًء، وتسري أاراً

  .اإلطالقال شيء على  وال أطباء وال ماء وبدأ منظر اجلرحى يقطع األكباد، فال دواءو
     بـدأ   و حتـضنته ا و  السالح على عدوه فرجع بطلقة يف رأسه        أذكر أن أحد األحباب أقدم شاكي

آهاته  و دموعه ختتلط بدمائه   و ،خذالن الصديق  و ف بني يدي ساعتني يشتكي إىل اهللا ظلم أمة        نـزي
تخذالن بـين    و ال جيدي بكائي له شيئاً حىت مات بني يدي شاهداً على ظلم األمة             و فور،كي الك ب

  . إىل اهللا املشتكى و،اجللدة
 ه املفرط إلخوانه  حب و ة قلبه املعروفة  مل يلن بل بدأ صلباً جلداً على الرغم من رقّ          و فلم يهن أيب عزام   

  ".  املوت يف سبيل اهللا غاية "كان يقول و
حنزنا يف اجلزء اجلنويب بدأنا نعـد       ا و جنويب و ه أنه ملا قُسمت املدينة قسمني مشايل      وكان من كرامات  

 ر اللييب هلذة املهمة فقال     متّ تعني األخ القائد أيب ناص      و ة مرة أخرى على القسم الشمايل     العدة للكر
، "العـصر يف الفـاروق     و  الظهر يف جـامع أيب عبيـدة       صلّي شاء يا أبا ناصر ت      إن  ": عزام له أبو 

 مث حىت   ،" هل تستطيع أن نوغل يف العدو إىل هذا احلد         ،الرجل حيلم " :قلت و  نفسي فضحكت يف 
   املساجد؟اكن هل يتوفر األمن للصالة يف هذهإذا وصلنا إىل تلك األم

هر وصـل إىل    سبحان اهللا مع تكبرية الظ     و ،اً مع إخوانه   الصفوف هد  بدأ أبو ناصر كاألسد يهد     و
 مرة أخـرى    مث بدأ مستعيناً باهللا الكرة    . ظهرى فيه ال  صلّ و مع بعض جنوده  دخل   و  عبيدة أيبجامع  

و  صفوف العدو  يهد يذان العصر إىل جـامع     ة أ يشتت صفوفهم حىت وصل مع تكبري      و ق مجعهم فر
 فاحناز مـع    قوة و  بعنف  مث مال عليهم العدو    ى فيه العصر،  دخل مع بعض جنوده وصلّ     و .الفاروق

  . ه بكلمة الشيخ أيب عزامبر ومن فضل اهللاخرج منه مستغرباً ذي إخوانه إىل املوضع ال



 فاحناز أبو عزام مـع رفقـة   ، املرة يف القسم اجلنويباحنياز آخر لكن هذهبدأ   و ستمرت املعركة، وا
  .موضع سره والرمحن البصراوي سائق الشيخ أيب مصعب صاحلة تعدادهم ثالثة منهم عبد

أطلق رصاصة واحدة يف     و دخل جندي  و بوابل من الرصاص  أمطروهم   و  عليهم البيت  دخل العدو و
بعد ساعات   و ، عزام رمحه اهللا   كان من بينهم الشيخ أبو     و رأس كل واحد منهما ليتأكد من وفاته،      

 رأسه كأا جبل أو أثقل    وشعر ب  ،ال أار  و لكن ال حور  و  اجلنة،  يف ه أن  فظن  عزام أنه حي   أليب بدا
 البيت فوق   ركام و إذا باجلميع بني يديه صرعى     و ر من الدماء،   يسبحون يف حب   وإخوانه رأى نفسه و

أراد أن يـدعو     و فأراد أن يقوم فهوى إىل األرض سريعاً مغمياً عليه مث أفاق مرة أخرى            . رؤوسهم
اللهم إنك تعلم أن أبـا سـعيد        : "بعمل صاحل ينقذه مما هو فيه من البالء فقال         و اهللا بدعوة صاحلة  

ج  أبا مصعب لك، ففر    تبعتا و  الناس إيلّ، فإن كنت تعلم أين تركته       بكان من أح  ) مد حردان حم(
يهرب به من بني طلقات      و شخص حيمله بني ضلوعه    و غمي عليه فما شعر إال    ، مث أُ  "ي ما أنا فيه   عن

ـ    . اه اهللا بعض الشيء   وا يضمدونه حىت عاف   دؤب و  إىل أن وضعه عند إخوانه     العدو ر مث أوى إىل جح
حىت أن األمريكان شعروا أن     . العنت ما اهللا به عليم     و به من التعب  و ،اإلخوةضيق مع بعض     و أليم

أن يرحيوا أنفسهم فأضرموا فيه النار مث       مل جيدوا أحداً فأرادوا      و فتشوه و يف هذا البيت أحداً ففتشوه    
هم أصابت قذيفة جدار خمبئ و النار حوهلمتشتعلا عليه عدة قذائف من دبابام، فا  أطلقو و انسحبوا

اجلود حيفظ   و عه اليوم، فهو أهل الكرم     من طلقة يف الرأس ليضي     أنقذه فما كان الذي     م؛لَّكن اهللا س  ل
  .سوء وعباده من كل مكروه

 أمـضى سـيفاً    و أكثر عزماً  و أصفى سريرة  و خرج أبو عزام منها أصلب عوداً      و نتهت احلرب، وا
  .وا السفلىكلمة الذين كفر وأعقد عزماً على أن تكون كلمة اهللا هي العلياو

 مصعب فرحاً شديداً حىت أنه ملا وصله خرب خروجـه معـاىف             و فرح مبخرجه شيخ ااهدين أبو     
  .أخذ يبكي حىت أشفق عليه من حوله وسجد هللا شكراً

صعوبة حيث أسندت إليه إمارة بغداد       و سند إىل أيب عزام مهمة أكثر تعقيداً      أُ و ستمرت املسرية، وا
كانت األمور يف بغداد من الـصعوبة مبكـان حيـث أن خطـوط              و ،بعد معارك الفلوجة الثانية   

أحوال الـشباب يف     و لّ قَ اإلخوةسالح   و ،اموعات كانت قد قُطعت إبان معارك الفلوجة الثانية       
  .بغداد يف أسوأ حال



ـ  و رفع اجلدران،  و د الكلمة وح و ى الصف قو و  الشارد بدأ برحلة البناء فضم    و  باهللا فاستعان   أشأن
ستعان بـاهللا   ا و األمل و  من جديد روح الثقة    اإلخوة يف   غرس و املعارك، و ون اإلميان  حص ،احلصون

ما هي إال فترة وجيزة حىت بدأت معارك بغداد الواحدة تلـو             و  أشد ما يكون   قفِّ فو ،على أمرهم 
  سجن أيب غريب، مث كانت اخلامتة حيث عرف العـدو          باقتحام وانتهاًء  بدءاً بغزوة الثأر   خرى؛األ

حلق  و شتبك مع العدو   فا ،أراد اهللا أن يصطفيه    و يذلوهأرادوا أن    و ،عتقالهاآخر  أٍخ  قامته من   مكان إ 
 إىل أمريه    بأيام أنه جاء   استشهادهكان من أمره قبل      و صحبه، و سلم و باألحبة حممد صلى اهللا عليه    
 ن مناٍدأ "اهللا يا شيخ لقد رأيت البارحة  و فقال،ستشهادية فرفض الشيخ  أيب مصعب يطلب عملية ا    

 تغمـدك  و فرمحك اهللا يا شيخنا رمحة واسـعة      ".  تحِت اجلنة فُ  أبواب فإن   لْينادي يا أبا عزام أقبِ    
  . أسكنك فسيح جناتهو

و جيدر يب أن أنوه إىل صفتني مهمتني يف الرجال قبل أن أختم املقال عن هذا اجلبل األشم.  
غم أنه كان يتصرف يف اآلالف      على الر  و  الناس عن مال اهللا، ففي بغداد      أنه كان من أعف   : األوىل

  .بل املاليني من الدوالرات، كان ال يستحل لنفسه أن يشتري أي شيء
فلقد أراد أن يرب أمه يوما يف صيف بغداد احلار، فأرسل إىل الشيخ يستأذنه يف أن يـشتري ألمـه                    

  ". براد "ثالجة 
  .يف الصالة و دمعة عند تالوة القرآنأسرع الناس وإخوانهأنه كان من أشفق الناس على : الثانية

ـ    وعاد  يبينه م  و ينيتأكد له ذلك ألنه كان ب      و اعتقلتأذكر أنه مسع مرة أين       ق مل أذهب لشيء تعلّ
 على  طفح احلب  و جلس يف فراشه حىت عاده إخوانه      و  املرض هتواتر إليه اخلرب فهد    و ،بالطريق عندي 

  . رجعت إليه نفسه وهللا علم بعدم صدق اخلرب محد ااّملَ وشفتيه ووجهه
. اه يف مقعد صدٍق عند مليك مقتدر      يإ و أن حيشرنا  و و أخرياً أسأل اهللا أن خيلفنا يف أيب عزام خرياً         

  .آمنياللهم 
  

  :وكتبه
  أبو امساعيل املُهاجر


