
 : إنها  المتردد أيها
فريضة!

الخراساني   دجانة أبي
الله  [ ] تقبله

الشهيد   ألقاها رسالة
الستشهادية   عمليته مساء

في     المريكية الستخبارات فريق ضد
خوست

ـــــــــــــــــــــــــــ ] 1[  ـــــــــــــــــــــــــــ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفريضة! ]  المتردد: إنها [ أيها

1431 الوأل ربيع

الـضـحوك عـلـى وأالـسـلما وأالـصـلةا المتعال، الواحد لله الحمد
على سار وأمن أجمعين وأصحبه آله وأعلى محمد سيدنا القتال
الدين. يوما إلى هديهم
وأبركاته. الله وأرحمة عليكم السلما: السلما بتحية أحييكم

بعد، أما
الـلـه، ـسـبيل ـفـي الجـهـاد عـلـى للتحريض قصيرةا رسالة فهذه

القعود. وأذل النفير عز بين ما متردد مسلم بريد في أتركها
أـقـرب أـنـك ليقيـنـي الرـسـالة بـهـذه خصـصـتك أني أخي، إعلم

مجاـهـد ينـفـر يـكـاد فل الـلـه، سبيل في المجاهدين إلى الناس
اـلـتردد ـمـن المرحلة هذه في يمر أن دوأن النزال ساحات إلى

أوأ ـسـاعات أوأ أـيـاما فتكفـيـه البـعـض عند تقصر وألكنها وأالتلكؤ،
ليحـسـم عـمـره ـكـل يكفـيـه ل حتى البعض عند وأتطول دقائق،
أمره.

حاـلـك، يـعـرف ل الفقـيـر العبد أخاك أن الحبيب، أخي تظن وأل
ًا بينكم عشت وألقد ـفـي أتـسـكع ـكـأنني ـحـتى اـلـدهر ـمـن ردح

ًا أتوسد أوأ وأجدانكم من الفقيرةا الحياء إحدى ًا رصيف في بارد
ـب أخفيتم حيث وأاللشاعور، الشعور بين الحدوأدية المنطقة ـح

يبـحـث وأحـيـد أوأ هويـة بل كغرـيـب وأنفيتـمـوه العيان عن الجهاد
معية. عن
كـأن بكلمـات داخلكـم، صـميم مـن هنـاك، مـن أنـاديكم فأنـا

ًا حروأفها ًا أنثرـهـا جسدي من قطع لـيـتردد أثيرـكـم ـفـي أشـاـلء
ًا مسامعكم في صداها ًا وألزأرعها سرمد ضــمائركم، في بذوأر

ًا تنبت علها ًا. دمي من سقيتها إن جهاد غد
لـطـرت إذن بها، لستنفركم الكلمات هذه غير لكم أملك لو آه

ـكـل ـيـدي بين أقف حتى الرياح، تسابق كنسمة جناح بل إليكم
ًا أهزه كتفيه على وأيدي عينيه في عيني منكم، وأاحد وأأتلوا هز
ًا يـعـذبكم تنـفـروأا تعالى: "إل قوله عليه ًا ـعـذاب وأيـسـتبدل أليـمـ
ًا ًا". تضروأه وأل غيركم قوم شايئ

ًا أمـلـك لو آه ـمـآذن إـلـى فأرـسـلها رأـسـي، شـاـعر بـعـدد أنفـسـ
ـيـوما ـمـن الـنـاس ـفـي لتـنـادي المـسـلمين دـيـار ـفـي المساجد

إن فيـكـم خـيـر الـصـلةا" ل عـلـى "ـحـي ـلـبيتم ـمـن الجمعة: ـيـا
الجهاد". على "حي خذلتم
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ًا الجـهـاد ـحـب يبـقـى ـمـتى ـفـإلى اليقـظـة أحلما ـفـي محـصـور
ـتى إلى اللسان؟ بفلتات إل للعيان يظهر فل النفس وأحديث ـم

تطلع عندما تذرفها خجولة دمعة في مختزلة الرغبة هذه تبقى
تـسـمع عـنـدما تعيـشـها عابرةا نشوةا أوأ المسلمين مآسي على

ًا ـمـن هواـيـة الجـهـاد حب يبقى متى إلى قصيدةا؟ تقرأ أوأ نشيد
فراغك؟ وأقت بها تقضي التي هواياتك

متعاطفين: إننا مشاعر وأل ذوأاقين مشاهدين عن نبحث ل إننا
وأنبـحـث. نبـحـث فـسـنظل نـجـدكم ـلـم ـفـإن بينـنـا، عنكم نبحث

ـن سنســتهدفكم ـة إصــدارتنا خلل ـم ـم فننصــب العلمـي لـك
تنفـجـر علـهـا التـشـجيعية، اللـغـاما وأـنـزرع التحريـضـية الكمائن
ًا عليكم ًا، تثريـبـ ًا جـنـانكم يـشـغل وأـتـذكير قلبـكـم وأيلـهـب فـكـر
ًا أعدائنا عن بكم انشغلنا وألو البطال، بركب اللحاق إلى شاوق

بنا. تلحقوا حتى لنشغلنا
ـظـل أوأ تارةا يراوأدكم جميل كحلم وأنبحث عنكم نبحث سنظل
وأننغـص صـفوكم عليـكـم فنكـدر أخرى، تارةا يطاردكم مرعب

للمجاهدين. بخذلنكم ذكرناكم كلما عيشكم
غيرـكـم فحواـهـا يفهم ل التي المشفرةا الرسائل لكم سنرسل

ـكـل الـنـترنت، وأمواـقـع الجرائد وأصفحات الخبار نشرات في
عـنـا ـحـديث ـكـل عنـكـم، يتكلم وأكأنه ستقرؤوأنه عنا يتكلم خبر

عنـا، تخلفكـم اللـه إلـى يشـكو عنكـم حـديث وأكـأنه سيصـبح
الشمسية صوركم وأتشاهدوأن الحقيقية أسماءكم ستسمعون

أـصـبحتم وأـقـد المشاهد، خلف الكلمات، خلف السطور، خلف
ل المجاهــدين أن ستشعر للمجاهدين، المطلوبين قائمة على

ـسـواك، القـتـال عـلـى يحرـضـون وأل غيرك الدنيا في يقصدوأن
بنا. تلحق حتى

الصحيحة، الحاديث وأمتون الصريحة اليات معاني ستطاردك
ـفـي الغاـبـة أـسـد وأـسـطور هشاما ابن سيرةا فصول ستلحقك

ـل قد الحماما بن عمير أن إليك يتخيل حتى الصحابة معرفة قـت
عملـيـة نـفـذ ـقـد النـضـر ـبـن أـنـس أن أوأ الفلوـجـة معرـكـة ـفـي

ـبـل عاداـتـك من لعادةا طعما تجد خوست. لن في استشهادية
ـسـنظل الجـهـاد، ـعـن قاـعـدا دـمـت ـمـا لعباداتك طعما تجد لن

بنا. تلحق حتى وأنبحث عنك نبحث
النــاس اجتالوا بطواغيت المًة الله ابتلى لقد الله، في إخوتي

ُهجرت دينهم، عن ـرةا وأفسدت البدعة، وأشااعت السنة ف الفـط
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أعـيـن ـفـي وأمـقـامرةا مـغـامرةا الـلـه ـسـبيل ـفـي الجهاد وأأصبح
بـجـوار الـنـس شـاـياطين المـسـلمين. وأقـعـد ـعـواما ـمـن الكثير

ســبيل في الجهاد عن يصدوأنه المسلم بأطرق الجن شاياطين
زأوأـجـك، وأتنـكـح فتقتل، الله سبيل في له: تجاهد وأيقولون الله

وأـمـن الجميـلـة، زأوأجتك تترك له: لمن يقولون أطفالك؟ وأييتم
وأأـبـاك الـصـغير طفـلـك بـعـدك ـسـيرعى ـمـن الهزيلة، أمك يبر

الفاخر؟ بيتك وأتهجر الباهر، بعملك تفرط كيف الكبير؟ الشيخ
ـه، ـسـبيل في للجهاد ليس ذاهب أنك أمامهم ذكرت إن أّما الـل
ـوما في بدوأرةا اللحاق أوأ صيفية عطلة لقضاء بل ـة العـل الدنيوـي

وأالـمــال ـبــالوقت وألـعــانوك مستبـشــرةا وأـجــوههم لرأـيــت
"ـلـو الحقيـبـة، داخل في وألو يرافقوك أنهم وألتمنوا وأالمشورةا

ًا عرضا كان عليـهـم بـعـدت وألكن لتبعوك قاصدا سفرا أوأ قريب
الشقة".

لـبـاس ـفـي تخـفـوا اـلـذين الـعـداء ـهـؤلء يصدك أن أخي احذر
ـل ـاد، فريـضـة ـعـن وأالـصـدقاء الـه ـذر الجـه يـخـدعوك أن اـح

ـعـدوأا وأأوألدـكـم أزأوأاجكم من إن آمنوا الذين أيها "يا وأيضلوك،
فاحذروأهم". لكم

بـعـد الخرـيـن قناعات على العيش تقبل أن المتردد، أيها احذر
أـبـي مـثـل تـكـن ل قلـبـك، بشاشـاـته وأخالطت الحق أبصرت أن

ـذي وأسلم، عليه الله صلى الله رسول عم طالب، أن أيـقـن اـل
ـى أصر الوفاةا حضرته وأعندما مرسل، نبي هو أخيه ابن أن عـل

رـمـق آـخـر ـفـي فقال أعداؤه، يشتهيه لما موافقة نهايته تكون
قريش. من الجداد دين له: على

القـعـود: عـنـدما اـخـترت ثم حق الجهاد أن عرفت من يا وأأنت
ـمـن رأـسـك حول وأيجتمع المرض، سرير على الوفاةا تحضرك

ًا زأعموا نـظـرات يتـبـادلون بـقـاء وأالقـعـود فـنـاء الجـهـاد أن يوم
عليـك يـذرفها خجـولت وأبـدمعات يـائس بصـمت فيك العزاء

ـالهم فسيكون الخروأن أما حبا، أشادهم ـبـإجراءات مـشـغول ـب
طاوألتك على تركوا المستشفى، فاتورةا وأدفع وأالدفن الغسل

الـدنيا: بالـشـفاء فـي عليـك أكاذيبهم آخر عليها كتبوا وأرد باقة
بينهم. من ليخطفك جاء الموت أنه أيقنوا وأقد العاجل،

تنفع ل تميمة كل ألفيتأظفارها أنشبت إذا المنية وأأن
منــدما، حين وألت الندما وأسيتملكك هذا، كلمي ستذكر عندها
ـب، عبد بن سريعا: حمزةا الشهداء شاريط عليك سيمر المطـل
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أـبـو الزرـقـاوأي، مـصـعب أـبـو ـعـزاما، الـلـه عبد النضر، بن أنس
هؤلء بعد من حياتك وأستبدوأ المصري، جهاد أبو الليبي، الليث

حينها ستعرف سريعة، قصيرةا المنية وأافتك أن وأيل الشهداء،
ـقـد المـخـذلين القاـعـدين من حولك من وأأن الخاسر أنت أنك

ـمـن تـحـب كـنـت وأـمـن ـسـواء لـسـت أـنـك ـسـتعرف غـشـوك،
النفير حب وأادعاء النظر وأجهات في تشابهتم وأإن المجاهدين

ـمـا عـلـى وأـمـَت وأيتمنون يحبون كما ماتوا فلقد الله سبيل في
بالله. إل قوةا وأل حول وأل حولك من القاعدوأن يحب

ـسـبيل في الجهاد على تحفزكم علها قصيرةا قصة لكم سأذكر
الـلـه، سبيل في النفير قرر كرسي على مقعد رجل قصة الله،

ساقيه أعطب بمرض مصاب العاجم من مسلم أحمد، اسمه
أن إل أـبـت البـيـة نفـسـه وألـكـن ـيـديه، على إل يمشي يكاد فل

الجهاد. أرض في بإخوانه يلحق
يـضـع أن المير من طلب المجاهدين، مركز إلى وأصل وأعندما
ذـلـك المـيـر قـبـل وأعـنـدما الليلـيـة، الحراسة جدوأل في اسمه

ـا عينـيـه أن وأالـسـروأر الـفـرح ـمـن يبـكـي ـبـدأ لـخـاطره، تطييـب
فــي أناما أن لي الله الله. وأقدر سبيل في تحرس ليلة ستبيت
تـلـك حـصـل ـمـا لشـاـهد الحراـسـة نقـطـة ـمـن ـبـالقرب الخارج
الليلة.
ـذ وأأحـمـد الفـجـر، خـيـوط أوأل وأإـلـى الحراـسـة ـبـدأت أن فمـن
الـلـه ـسـبيل ـفـي حارـسـا مرابـطـا المقـعـد كرسيه على جالس
ذـلـك عـلـى اللـه فـضـل فأدهـشـني باكـيـا مـسـتغفرا لـلـه ذاـكـرا
سبيل في الحراسة نعمة وأاحدةا ليلة في عينيه رزأق أن الرجل

الله. خشية من البكاء وأنعمة الله
ل حاله على وأهو وأأستيقظ فأناما أحيانا يغلبني النوما كان وألقد
ـفـي وأـهـو بينهم المناوأبة يتبادلون الحراس بقية كان وأقد يفتر،
ًا، نفسي أسأل صابرا. كنت مرابطا مكانه ـرف هل مستغرب يـع

وأقتـنـا ـفـي الجهادـيـة المثلة هذه بوجود بلداننا في المسلمون
القاـعـدين أرـتـال من حولهم يروأنه بما غروأا أنهم أما المعاصر،
نعـمـة إل الجـهـاد ـفـي يـكـن ـلـم ـلـو وأالـلـه المـخـذلين، وأطوابير
ـيرهم معين من وأالنهل الناس هؤلء أمثال مجاوأرةا ـاه، ـس لكـف
ـمـن أنفـسـكم عـلـى ـفـوتم ـمـا في المترددين معشر يا فتأملوا

خير.
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وأاليـمـان يـضـعف عـنـدما اليقـيـن أن اعلـمـوا الـلـه، في إخوتي
تبـنـي لـكـي ـحـواس ـمـن تتلقاه ما على النفس وأتعتمد ينحسر

وأيبتـعـد المادـيـة، نـحـو خـطـوةا يـقـترب النسان فإن معتقداتها،
بـهـا وأيـسـر اـلـدنيا إـلـى فيطمـئـن ـبـالغيب، اليـمـان ـعـن مثلـهـا

ـهـي اـلـدنيا الحـيـاةا وأتصبح لذكرها، وأيتكدر الخرةا عن وأيعرض
هـنـا وأالمجهول، الخيال هي الخرةا وأالحياةا وأالمعقول الحقيقة
ل الخمـسـة، الـحـواس عباد من وأيصبح النسان عقيدةا تنحرف

ـعـاجزا عقـلـه وأيصبح الدنيا، الحياةا زأينة من تعاينه بما إل يؤمن
الحـيـاةا ـهـذه غـيـر الحياةا أشاكال من شاكل أي تصور عن تماما
عاينها. التي

ـات في يقبع أمه، رحم في الجنين كمثل مثله إن ـة ظلـم ل ثلـث
يتحـكـم ل ـمـاء، بـئـر ـفـي كالغريق يتكلم، أوأ يسمع أوأ يرى يكاد
ـفـي يرـقـد وألـمـاذا، وأـمـتى يذهب أين يعلم فل حوله شايء بأي

وأالحرية. الرادةا مسلوب أمه رحم
يعتبرهــا قد الرحم. إنه خارج الحياةا حقيقة يعلم ل الجنين هذا

ـلـه تـقـدمه ـمـا على بالعتماد العدما صور من صورةا أوأ مجهول
الجـنـة لـهـذه الـلـه ـقـدر وأـلـو معلومات، من المحدوأدةا حواسه

المؤلـفـات لـصـنفوا بينها فيما تتواصل أن القاصر العقل ذوأات
وأمخاضها مشاقها وأذكر الولدةا لحظة ذما في الشاعار وأنظموا
الـخـر يـجـر بينـمـا ناـصـيته من يؤخذ بعضهم أن وأكيف وأدمائها،

ـولدةا بعد صرخة أوأل سيصوروأن قدمه، من ـا اـل ـسـكرةا وأكأنـه
ـاتهم في الولدةا لحظة ستكون الموت، سكرات من ـي أدبـي ـه

الرحـم فـي بحـيـاتهم وأسيتمسـكون أدبياتنـا، في الموت نظير
جمالـهـا في وأسيتغنون وأظلمة، وأتبعية وأحشة من فيها ما على

تجلـبـه لـمـا منها الفرار وأيتمنون الولدةا، يخافون بينما وأكمالها
قبل. من حواسهم عاينتها ما جديدةا بمرحلة لقاء من لهم

الرـحـم دخل فما الجنين، به يفكر ما عكس هي الحقيقة وألكن
َعد إل بـعـد إل عـمـره سنين بعد يبدأ وألن الحياةا، غمار لخوض لي

ذـلـك نـعـرف وأنـحـن زأؤاـمـا، موتا يظنها كان التي الولدةا حادثة
ـذلك حواسنا، وأعاينتها المرحلتين عشنا أن بعد يقينا تـجـد ل وأـل

نـظـر ـفـي الـمـوت ـهـو وأـهـذا الرـحـم، إلى العودةا يتمنى إنسانا
الـمـوت ـهـو هذا سجنه، إل ليست الدنيا أن أيقن الذي المؤمن

أـخـرى وألدةا إل يعـتـبره ل الـلـه، ـسـبيل ـفـي المجاـهـد نظر في
البدية. السعادةا غمار لخوض
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وألكـنـه رأى بـمـا ليخبرـنـا اـلـدنيا إـلـى ـعـاد شـاـهيدا رأيـنـا ـمـا نعم
نتمـنـى يجعلـنـا اـلـذي اليـمـان وأرـسـوله، وأكـتـابه ـبـالله اليـمـان
ه سبيل في الموت للـدنيا بيـده، نفسـي وأالـذي وأنشـتاقه، الل
أيـسـر وأأن جنينـهـا عـلـى الما رـحـم ـمـن الـمـؤمن عـلـى أـضـيق
ـسـبيل ـفـي الـشـهادةا لـهـي الضيق هذا من للتخلص له طريقة

ه. بـل الجنيـن يخوضـها الـتي وأاللما وأالمعانـاةا الـدماء إن الل
ـقـورنت ـمـا إذا مرعـبـة مأـسـاةا لتعد الدنيا الحياةا إلى للوصول

ـهـو ـهـذا القرـصـة، مـثـل إل ألمها من يجد ل التي الشهيد بقتلة
إـلـى ناقـصـة حـيـاةا ـمـن انتـقـال إنه المجاهد، ثقافة في الموت
الـلـه بوـصـف غيبا عرفها وألكنه قبل من يعشها لم كاملة أخرى
لهم". عرفها الجنة لها: "وأيدخلهم تعالى
أجـسـادهم دفنـتـم وأإن أمواتا ليسوا الله سبيل في قتلوا الذين
ـعـداد ـفـي عليـهـم ترحمـتـم وأإن أمواـتـا ليـسـوا اـلـتراب، تـحـت

وأفتحـتـم اـلـدموع عليـهـم ذرفـتـم وأإن أمواـتـا ليـسـوا الـمـوات،
ـاء إنهم تشعروأن، ل وألكن أحياء إنهم العزاء، بيوت لجلهم أحـي

وأـلـو تعلـمـون، ل وألـكـن قـبـل ـمـن حواسكم عينته ما مكان في
لزأدحمــت الجنة في حياتهم إلى لحظة النظر من الله مكنكم
الـسـتماع ـمـن الـلـه مكنـكـم وأـلـو الحـيـاةا، تـلـك بطلب الثـغـور

الجنة في خضر طير حواصل في شاهيدين بين وأاحدةا لمحادثة
وأالثبات. الرحمة لكم الله يسأل من هم أنهم لعلمتم

وأالفـتـوةا وأالرجوـلـة الـسـلما فيك أخاطب دعني المتردد، أخي
للحـظـة، عينـيـك القصة. أغمض هذه عليك فأقص أخرى، مرةا

اـلـتي القـصـة ـهـذه أـحـداث ـلـك ليـصـور لخيالك العنان وأاطلق
ـلت ـي حـص ـان. ل بلد ـف ـمع الفـغ ـذه تـس ـات لـه ـن الكلـم وألـك
دماغك. شااشاة على أمامك تعرض وأكأنها شااهدها

ـض للقاء أفغانية قرية الياما من يوما في المريكان داهم القـب
وأبـعـد الوـيـل، أذاـقـوهم اـلـذين الطالـبـان ـقـادةا ـمـن اثنين على

ـة ـرجلن استـشـهد شارـسـة مقاوأـم ـبهم اـل ـذلك نحـس ـه ـك وأالـل
فأـخـذوأا الـصـليب، عـبـاد غلـيـل يـشـف ـلـم هذا وألكن حسيبهم،
ـي وأبدءوأا عاليا حلقوا ثم المروأحية الطائرةا إلى زأوأجاتهما برـم

ـا القرية أهل ليرى الرض إلى النساء ملبس بزوأـجـتي ـحـل ـم
الشهيدين.

المـشـاهد ـمـرارةا وأأتـجـرع القـصـة ـهـذه أـحـداث أـتـذكر عندما
هذه سطح على حياةا ألف ألف لي أن لو أتمنى بلحظة، لحظة
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لخواتـنـا الـثـأر أـجـل ـمـن الـخـرى تـلـوى وأاحدةا لزأهقها الرض
ـلمات ـات، المـس ـى العفيـف ـو أتمـن ـاء أن ـل ـن الســوء علـم مـم

فـتـاوأاهم خلل ـمـن الجريـمـة ـهـذه ـفـي المريـكـان يـشـاركون
أنـهـم ـلـو أتمنى الحتلل، وأتشّرع الجهاد تحرما التي الخسيسة
ـون ـي يجمـع ـعيد ـف ـد ـص ـم وأاـح ـم ـث ـاما يرجمـه ـدين أيـت المجاـه
ًء يدفنوا حتى بالحذية وأأراملهم النعال. تحت أحيا

ـهـؤلء أن ينـتـه! وأتخـيـل، لم فالمشهد بعد، أخي عينيك تفتح ل
ـهـل زأوأـجـاتكم، أوأ أـخـواتكم أوأ أمـهـاتكم أنـهـن تخيل الخوات،
ـك؟ في التفكر على تجرؤوأن هل ذلك؟ تخيل على تجرؤوأن ذـل

عـلـى حقيقة يحصل ما هو هذا أن فاعلموا جوابكم: ل، كان إن
ـار يفعله ما هذا أفغانستان، أرض بالمـسـلمات النـجـاس الكـف

المـشـاهد ـمـن وأاـحـد مـشـهد ـهـو ـهـذا الـطـاهرات، العفيـفـات
وأـقـد فاعلون أنتم فماذا الناس عن العلما يغيبها التي العديدةا
علمتم؟
وأشـاـهواته حـيـاته إـلـى يـعـود أن يستطيع كيف لبعضكم، عجبي
ـيـا لـكـم قلـتـه يعنـيـه. ـمـا ل الـمـر وأكأن هذا كلمي سمع بعدما

م مسلمون ة يكـن ل يكـن لـم الحمـر، الهنـود تـراث مـن قص
ـاما، ـحـرب مأـسـاةا ـمـن مـشـهدا ـه فيتـن أرض عـلـى يحـصـل إـن

ـؤلء وأسلم، عليه الله صلى محمد أمة يا المسلمين ـاء ـه النـس
أـمـة ـمـن ـهـن أعراـضـهن وأاغتـصـبت عوراتهن كشفت اللواتي
ـومون قبلتنا يستقبلون وأسلم عليه الله صلى الله رسول وأيـص
ـلـم إن فيـكـم خـيـر فل الـحـراما، الـلـه بيت إلى وأيحجون شاهرنا

لهن. تثأروأا لم إن فيكم رجولة وأل تنصروأهن
الرجــال قصص بطولت لك أذكر لن الجهاد، عن المتردد يأيها
ـمـن بعـضـا ـلـك ـسـأذكر ـبـل ل بها، لستنفرك الفغان، بلد في

المـحـك، عـلـى وأأضعها رجولتك بها لبتلي هنا، النساء بطولت
عاـهـدوأا ـمـا الله صدقوا الذين من حقيقيا رجل كنت إن وألتعلم

ل مزيـفـا، رجل كـنـت أوأ الجـهـاد، أرض إـلـى فتنطـلـق عليه الله
الميلد. شاهادةا إل بذكورتك يشهد
ـدين، تفتيش نقطة إلى الستشهاديات إحدى ذهبت ـم للمرـت ـث

الجنـود، مـن عـدد أكـبر حولهـا ليجتمـع تبكـي بأنهـا تظـاهرت
ـدما ـوا وأعـن ـا، اجتمـع ـبرت حولـه ـول وأفـجـرت ـك جـسـدها ليتـح
الله. أعداء أوأصال تقطع ملتهبة شاظايا إلى الطري
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ـسـلحها فأـخـذت المـهـاجروأن منزلـهـا جاء مسنة، أخرى امرأةا
أن منـهـا طلـبـوا وأعـنـدما البيـكـا، بسلح الخوةا تحرس وأوأقفت

- ـلـن الـلـه أـعـداء - تقـصـد ـجـاءوأا إن وأالله لهم: ل قالت ترتاح
غيري. يقاتلهم

أي ـمـن لـلـزوأاج مـسـتعدةا أنـهـا للمل، مهرـهـا تعـلـن أخرى فتاةا
الكـفـار عـلـى استـشـهادية بعملـيـة القـيـاما على يساعدها رجل

وأالمرتدين.
عـبـد الـشـيخ طالـبـات باكـسـتان، ـفـي هـنـا حصل ما هذا، وأقبل

وأأـصـررن الرخـصـة على العزيمة اخترن عندما غازأي، الرشايد
من لي روأى وألقد الله، لشريعة نصرةا الموت حتى البقاء على

ُهر أن أكذبه، ل ْن الـنـاس وأأن المسجد، من تسيل كانت الدماء أ
ًا اـسـتخرجوا اـلـدما مـجـرى ـفـي أـيـديهم وأـضـعوا إذا ـكـان أعيـنـ

ًا ما لكثرةا الشهيدات أخواتنا بقايا من شاعر أوأ عظم من وأقطع
المقتلة. من فيهن حصل

فـمـاذا وأرقـيـة، وأخديـجـة وأعائـشـة زأيـنـب للسلما قدمه ما هذا
ـغـالب؟ وأـيـا جعـفـر وأـيـا ـضـرغاما وأيا حرب يا الدين لهذا قدمتم

ـغـدا ـسـتقولون ـمـاذا الـمـترددوأن؟ أيـهـا يا للسلما قدمتم ماذا
وأـقـد ستسوقونه عذر أي معلوما؟ يوما لميقات جمعكم إذا لله،

الواهية؟ حججكم كل البطلت أخواتنا نسف
فـضـل ـعـن بـحـديٍث ـهـذا كلـمـي أخـتـم أن أوأد الـمـتردد، أـخـي

الـحـاديِث أجـمـع من لراه وأالله وأإني الله، سبيل في الشهادةا
رضــي أبيه عن سعد بن عامر فعن الباب، هذا في وأردت التي
ً أن عنه الله َء رجل علـيـه الـلـه ـصـلى وأالـنـبي الـصـلةا، إـلـى ـجـا

أفـضـل آتني الصف: اللهم إلى انتهى حين فقال يصلي، وأسلم
ـه ـصـلى النبي قضى فلما الصالحين، عبادك تؤتي ما ـه الـل علـي

ـيـا الرـجـل: أـنـا آنـفـا؟" ـقـال المتكلم قال: "من الصلةا وأسلم
ـسـبيل ـفـي وأتستشـهد ـجـوادك يعقـر قـال: "إذن الله، رسول
الله".

ـبـأن الـلـه ـسـبيل ـفـي الـشـهادةا أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
عـبـاده اللـه ـيـؤتي مـا أفـضـل ـهـي وأيستشهد المرء جواد يعقر

وأسلم. عليه الله صلى الله رسول بقول الصالحين
عـبـادةا، يـعـدلها ل اـلـتي العـبـادةا إـلـى هلـمـوا إـخـوان، يا فهلموا
عليـه اللـه صـلى الخـلـق ـسـيد تمناـهـا اـلـتي القتلـة إلى هلموا
الشــهيد ينساها ل التي الكرامة إلى هلموا مرات، ثلث وأسلم
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ـل الدنيا إلى يعيده أن الله فيسأل الجنة يدخل بعدما حتى ليقـت
الحـدوأد وأاعـبروأا السـدوأد حطمـوا مـرات، عشـر سـبيله فـي

إلى وأحدب صوب كل من وأتدفقوا المنية الجهزةا كل وأتحدوأا
الشهداء. لعباده الله أعدها وأالرض السماوأات عرضها جنة

غالب وأالله الله، إلى أمري وأأفوض لكم، أقول ما فستذكروأن
يعلمون. ل الناس أكثر وألكن أمره على

وأتسعة ألفين لعاما ديسمبر من وأالعشروأن التاسع
الله في أخوكم

الخراساني دجانة أبو

المجاهدين لخوانكم ادعوا

في إخوانكم
العلمي للنتاج السحاب مؤسسة

م)للعل الفجر المصدر: (مركز
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