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ترجل أخيرا و
خطاب الفارس

ً  السإلما مفكرة موقع عن نقل

الطائفي أنس أبو تنسيق
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الرحيم الرحمن الله بسم

المقدمة

لم خطاب إن وبعد الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
إن نعم الحسن بذكره يعيش بيننا فهو جسده مات وان يمت
لله العمل اخلص فلقد منافق كل وبغضه مؤمن كل أحبه خطاب

له الناس محبة في ذلك لمسنا ولكن احد الله على نزكي ول
قال الصحيح الحديث في جاء كما له الله محبة على دليل وهذا

عبدا أحب إذا تعالى الله ( إن وسلم عليه الله صلى الله رسول
ينادي ثم جبريل فيحبه فأحبه فلنا أحب فقال: إني جبريل دعا

فيحبه فأحبوه فلنا يحب تعالى الله : إن فيقول السماء في
...الحديث) الرض في القبول له يوضع ثم السماء أهل

شهيدا يقبله وان خطاب القائد يرحم أن وجل عز الله نسأل
جهود من الرجل لهذا لما ونظرا منه خيرا يبدلنا وان سبيله في

مفكرةا موقع من أخذته والذي الجمع هذا بتنسيق قمت مباركه
والتوزيع والنسخ القراءةا لسهولة كتيب في وجعلته  السلما

الله. رحمه البطل هذا بسيرةا المة لتنتفع

 محمد نبينا على الله وصلى

 تنسيق

  الطائفي أنس أبو
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خطاب الفارس ترجل أخيرا و

هم السلمية المة طموح يحملون الذين هم صغيرةا " جماعة
هذا ويحققوا ليحملوا الدنيوية ومصالحهم بحياتهم يضحون الذين

النصر اجل من والروح الدما يبذلون الذين هم ، والمل الطموح
صغيرةا مجموعة من صغيرةا . . مجموعة العقيدةا هذه اجل ومن
رحمه خطاب فقيدنا هو هؤلء من " واحد صغيرةا مجموعة من

الله. على ولنزكيه كذلك نحسبه الله
ما أن لنرجوا فإنا الفقيد هذا المة إلى تنعي إذ السلما ومفكرةا

في الله سنن وأن السلمية وللمة له خير هو وجل عز الله عند
و حبال منها يصنع ما دائما الشهداء دماء أن تعلمنا الدعوات

و اليأس رحم من و النور، يشع الظلمة غياهب فمن للنجاةا أطواق
ظلما يظل ل الظلما و تتغير كثيرةا أشياء ،و المل يولد القنوط

وذلك سبحانه حكمته وتلك الحياةا وجه ليغمر النور ينساح أن فلبد
أولئك من واحد إل فقيدنا وما  حال كل على لله قضاؤه،والحمد

ونصرةا ربه سبيل في بنفسه جاد الذي المبارك الطيب الركب
حسيبه. والله كذلك نحسبه لدينه

، منا الواحد على الشياء أعز من والوطن الهل كان وإذا
ًا ًا المران هذان كان ما وكثير منا الواحد حياةا مجرى تغير في سبب

وأهليهم بلدهم تركوا أنهم وكيف ، السابقين حياةا نقرأ وكنا ،
ًا على شاهد خير قبورهم كانت حتى الدين لهذا ونصرةا دفاع

وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة قبور فهناك ، تضحياتهم
. وغيرها والصين قبرص في

الله يأخذ حتى المة هذه في باقية التضحيات هذه ومازالت
هؤلء من خطاب العظيم القائد كان ولقد ، عليها ومن الرض

والزوجة الكبير القصر شبابه في أمنياته كانت فقد المضحين
ولم ، ورغباته أمنياته هذه كانت . نعم الفارهة والسيارةا الحسناء

ومضت ، بالعجائب له حبلى ستكون الياما أن باله في يخطر يكن
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الماني فبعد ، الله رحمه قلبه شغاف اليمان وصل حتى السنون
ْكن ما وبعد ، والخنادق الكهوف الله رحمه منزله إذا القصور بس

ّذ ما َطِعم قد التي المدةا يمكث صار والشراب الطعاما من وطاب ل
ًا فيها يجد ل أفخر لبس وبعدما ، المعارك بعض في جنده مع طعام

، والحروب المعارك أبلته قد عسكريا لباسا إل يملك ل صار الثياب
أن الله نسأل بيده خاطها وقد جهة كل من مرقعة سترته فكانت

النافذ الطيب ذلك .. أين أكبر . الله النار عن اليد تلك يحرما
ملبسه مصعب ترك كما تركه ذلك كل . نعم الحسنة والرائحة

ًا الله عوضه لله بطلنا . تركها وعطره يتمنى والده . كان منها خير
وعويل الثكالى آهات تذكر بالرجوع هم وكلما ، موته قبل يراه أن

الرجوع : متى أمه . تسأله لحيته تبل حتى عينه فبكت اليتامى
. السماعة اقفل قد تظنه حتى بدمعته فيغص ؟ ياولدي

تضحيات عن الله حفظهما وماهر منصور أخويه يحدث كان
أنها يقال قبور ستة توجد الشيشان في أن وكيف ، الصحابة
إلى سيصف قبره أن الله رحمه علم وما ؛ الله رسول لصحابة

ًا ليكون جانبهم . العظاما هؤلء تضحيات على شاهد
تذكرنا صورةا نجد أن فيه عز زمن في خطاب علينا خرج لقد

، التضحيات وعظائم الموقف بروائع التاريخ سطروا عظاما بقادةا
ًا قبل عنه بالكتابة نهّم ونحن بالنا في يخطر يكن لم فإنه وأخير

قمنا لما ولكن ؛ فقط جهادي فكر صاحب الله رحمه أنه إل يومين
وجمعنا فيها تكلم التي والفيديو الكاسيت أشرطة كل بتفريغ

فكر يملك يكن لم الرجل أن لنا تبين الصحفية لقاءاته قصاصات
أعدنا ولهذا ، الله رحمه كاملة دولة فكر يملك وإنما ، فقط جهاد

في جهدنا بذلنا وقد ، الرجل هذا ليناسب وضعناه ما كل كتاب
ًا هو كلمه خلل من الدقيق التصحيح ، إخوته طريق عن أو شخصي
ًا القارئ أخي تجد وسوف ًا تخالف التي الحقائق من بعض أمور

 ذلك في جهدنا بذلنا قد أنا وحسبنا الله رحمه عنه ذكرت
عديدةا جوانب على الضوء نسلط أن اجنهدنا الملف هذا في و

في الجهاد على فقده وأثر  وجهاده ودعوته فقيدنا حياةا في
الملفات: هذه خلل من الشيشان
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خطاب؟ هو من

واستشهاده ميلده

الله عبد بن صالح بن سامر الحقيقي : اسمه السلما مفكرةا
. السويلم

في النبوية الهجرةا  من1389 عاما خطاب :ولد ونشأته مولده
ّيرةا لعائلة ينتمي ، السعودية العربية المملكة شمال عرعر مدينة خ

ُعِرف الله عبد جده أن حتى والشهامة بالشجاعة اشتهرت طيبة
إل  العائلة هذه تنجب لم ولو " ، " النشمي بـ الحساء منطقة في

ًا ًا لكفاها خطاب ًا شرف بلد من  العائلة هذه نزحت ولقد ، وسؤدد
والد فيها وولد ، أجداده ولد وهناك  هـ1240 عاما الحساء إلى نجد

ولد وهناك ، عرعر إلى انتقل الذي تعالى الله رحمه صالح خطاب
البتدائي الرابع الصف من انتهى حتى فيها ومكث ، خطاب بطلنا

كل أخوته مع يأخذه والده كان عرعر وفي ، سنوات عشر وعمره
ويضع ، والشجاعة الشدةا يعلمهم الجبلية المناطق إلى أسبوع

والصراع العراك أولده من ويطلب والحوافز الجوائز ذلك على
النجابة آثار تظهر بدأت الجو هذا وفي سواعدهم تشتد حتى

إلى بأبنائه الله رحمه والده انتقل ثم ، خطاب على والشجاعة
حي في خطاب تربي وهناك ،  الخبر من بالقرب الثقبة منطقة

. الصبيخة حي وهو وصالحين دعاةا أخرج مشهور

ًا يرى أن أمنيته وكانت ، سنتين قبل خطاب والد وتوفي خطاب
أمه أما ، جنته في بينهم يجمع أن الله . نسأل وفاته قبل
محمد بن إسماعيل بنت رسمية واسمها  الحياةا قيد على فمازالت
أبوها هرب الصل تركية وهي ،  سنة58 العمر من وتبلغ المهتدي

أتاتورك كمال واستيلء السلمية الخلفة سقوط عند تركيا من
إل لها نقول ول ، خطاب بطلنا أما ولدت سوريا وفي تركيا على
هو خمسة الخوةا من ولخطاب ، بخطاب لنا جاء لبطن الله غفر

. الترتيب في خامسهم
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الدين حب جهة من الوقت ذلك في بيت كأي خطاب بيت وكان
من كثير على يتفوق كان انه إل الظاهرةا بشعائره والهتماما

وهذه ،  السلمية والمجلة  السلمي بالشريط بالهتماما البيوت
أن قلنا إذا غرابة ل ولهذا ، الوقت ذلك في معدومة شبه كانت

. الله رحمه خطاب القائد لخراج مهيئة البيئة

و العربية اللغة فيتحدث ، لغات بأربع يتحدث الله رحمه وكان
. والبوشتو والنجليزية الروسية اللغة

من هـ1423 عاما من صفر شهر أوائل في الله رحمه واستشهد
ًا33 العمر من وله الهجرةا ويعلي ، قدره يرفع أن الله نسأل  عام

ًا يكون وأن ، درجته ًا شهيد . . آمين الله سبيل في مضحي

: النسان خطاب

الشباب أحلما و خطاب

شاب كأي يحلم شبابه بداية في خطاب :كان السلما مفكرةا
أنه حتى الدراسي بتفوقه عرف ولهذا العالية والرتبة بالوظيفة

%94 من أكثر ومعدله علمي بتخصص العامة الثانوية من تخرج
بمنطقة أرامكو شركة يدخل أن أمله وكان الثاني النصف في

يتيح نظاما  ) وهو CBC(  نظاما في  السعودية شرقي الظهران
الوقت ذلك في شاب كل أمنية وهي أمريكا إلى البتعاث للدارس

ً العالية الرتبة يرجو النظاما ذلك في ودخل أمنيته تحققت وفعل
ًا يستلم وكان التدريبي ًا راتب على وجلس  ريال2500 قدره شهري
في طلب أميز من وكان سنة النصف قرابة الدراسة مقاعد
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أفغانستان أحداث بعد ولكن ؛ وزملئه معلميه إعجاب ونال فصله
ًا بحلمه وضحى الدراسة ترك الولى ًا ربه ماعند راجي من أن متيقن

ًا ترك ًا وليس منه خير هو بما الله عوضه لله شيئ درس أنه صحيح
. الجهاد أرض إلى وغادرها أمريكا في

مساحته قصر لديه يكون أن أقرانه به يحدث الذي حلمه كان
إحداها سيارات لخمس تتسع مظلة على يحتوي  مربع  متر3500

يمرح شخصيا له أحمر جمس وسيارةا للعائلة سوبربان سيارةا
. والبراري الصحاري في عليه

) يسكن  كامل ( بلوك أرض قطعة عشرين لديه أن يحلم كان
يمازحهم ، واحد وعشاؤهم واحد غداؤهم ، وإخوته وأمه أبوه فيه

في وإخوته هو يجتمع بحافلة يحلم وكان إليهم ويشكو ويلعبهم
ًا وترحالهم حلهم في يريدهم فهو عليها الركوب ًا بيت كان ، واحد

فيه يستقبل للعائلة الواحد الجسد معنى يوحد واحد بمجلس يحلم
. والزوار الضيوف

ًا كان عندما أمنياته هذه نعم والله يكن . لم الثانوية في شاب
حبيب أليف فهو ، المرات عشرات سردها أو تكراراها من يمل

. وإخوته والديه

يشار وأن البترولية ارامكو شركة كبار من يكون أن يحلم كان
تتمناه الذي الفخم الواسع المكتب بذلك ويحلم بالبنان له

، والكبير الصغير بها يحدث أمنياته هذه كانت . نعم النفوس
والحبور القصور وترك والمال الحلما هذه ترك الله وسبحان

. بها يلتحف وسماء يفترشها وأرض يسكنها كهوف إلى واتجه
هم فيها من كل صار بلد إلى وهاجر وأهله وإخوته والديه ترك

ومازال الصالح الب ومات والخوات الخوةا . تزوج وأهله إخوته
مايملك أغلى قدما الذي المجاهد غربة إنها غربته في خطاب

ً يرد لم لله وأحلمه وأمانيه روحه قدما مايملك أرخص وكأنها مال
ًا بعد رثة وملبس متواضع بهنداما هناك . عاش الدنيا من ولحظ

ًا يطعم هناك . عاش مشيد وقصر وثير بفراش يحلم كان أن يوم
ًا وليجد مالذ بلده في يجد كان الذي وهو جوعته يسد ما آخر عشر
وفاته قبل ابنه يرى أن الصالح الرجل والده أمنية . كانت وطاب
المسلمين وجموع خطاب إليه يصل فأنى هيهات هيهات ولكن

إخوانه؟! نصرةا وترجوه به تستنصر

ًا لعل وسنوات سنوات الب ذلك انتظر الباب من عليه يطل يوم
إليه لجأت قد خطاب أن الوالد عرف ولكن المشرق خطاب وجه
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الصدق ومقعد الخلد جنة في به يلتقي أن الله فدعا الله بعد المة
روح فاضت ثم ، الله لغير ولشيء لله إليه أبنائه أحب واحتسب

جنته في بينهم يجمع أن الله ونسأل أمنيته تتحقق ولم والده
إحدى في الله رحمه قال عندما والله خطاب صدق . ولقد سبحانه

ًا عاش : من المناسبات ًا مات صغير لمته عاش ومن ، صغير
ًا ًا مات عظيم . عظيم

والحزما المرح بين خطاب
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الوثائقية الفلما يرى لما منا الواحد : يعجب السلما مفكرةا
ًا به متعلقون فجنوده ، خطاب فيها يظهر التي ًا تعلق ، شديد
ًا حازما أنه تعلم لما غرابتك وتزيد الخطب ولكن ؛ تعامله في جد
بل ويده بلسانه يمزح فهو ، معهم مزحه ترى عندما عليك يهون

، الخلق وحسن النفس ورحابة الظل خفة فيه وترى ؛ ورجله
الواقع الشيء هذا : خذ له ويقول أصحابه أحد ينادي تجده فمرةا
فرح " وسط " الشامبو عليه صب رأسه أنزل فإذا ، الرض على

. أصحابه وسرور

ًا هو عنها فيحدثنا وانضباطه حزمه أما : لما يقول حيث شخصي
طلب من  رجل90 من مجموعة إلي انضمت الشيشان إلى جئت

ً وصرفت ، الله حفظه الشيشاني فتحي الشيخ  رجل15ً منها أول
ًا صرفت ثم بعض وحذرني ، ستون معي وبقي ،  رجل15ً  أيض

ذهب فلو ، حمية عندهم الشيشانيين لن الطرد من الخوةا
الياما من يوما وفي ، الخرون بهم يلحق أن كبير فاحتمال بعضهم

، مهمتها وتركت ، معنا نائمة الحراسة فرقة إذا أصبحنا ولما ؛ نمنا
طلبت ثم ، خفافهم يخلعوا أن منهم فطلبت ، باردةا ليلة وكانت

عيدان كأنه البرد شدةا من العشب وكان ، النهر إلى المسير منهم
فلما ، البرد شدةا من يهلكوا أن يكادوا وهو ساروا ثم ، يابسة

ًا فيه أقدامهم يدخلوا أن منهم طلبت للنهر وصلنا وبعد ، لهم تأديب
بعضهم أن حتى أقدامهم تجمدت وقد ، بالخروج أمرتهم فترةا
علي أصواتهم وارتفعت ، واللم العياء من ركبتيه على سقط

لو حتى ؛ لدي مانع ل لهم فقلت ، وتركي بالخروج هددوني حتى
وبالتالي ، ذهابهم من أخشى كنت أني . مع أحد معي يبق  لم

منهم فبقي ، الله يسر ولكن ؛ البلد تلك بتحرير أملي ذهاب
ً ستون ًا25 مدتها علمية دورةا أخذوا رجل قادةا الن وهم ،  يوم

. الجنود وخيرةا السرايا

والشدةا الرحمة بين خطاب
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العدو تقتل وأنت . رأيناك ياخطاب أنت :عجيب السلما مفكرةا
. رأيناك الروس ملحدةا على تجهز وأنت . رأيناك بارد بقلب
ًا النار تطلق ًا لنعرف خطاب فقلنا مبتسم ًا كان أحد على عذاب
ًا قلبك . ظننا منه العدو ًا بالغلظة مملوء فإذا ، بالقسوةا ومكسو
حمل إلى الضرغاما السد ذلك انقلب إخوانك معسكر على جئت
ًا المزاح يحب وديع ًا فمرةا ، حين ًا ومرةا ضاحك ًا ومرةا باكي قل حزين

هذا؟! . كل فيك اجتمع كيف بربك لي

ًا كنَت عندما تذكر هل خطاب كانت كيف الثانوية في طالب
وأنت تذكر . هل وصدرك ظهرك على الصغار تحمل وأنت سعادتك
هؤلء وماعلم ، رأسي واضربوا ظهري على اركبوا لهم تقول
المجاهدين قادةا أعظم من واحد ظهر على ركبوا قد أنهم الصغار

. العشرين القرن في

؟ قطة لجل عليك أغمي الذي اليوما ذلك تذكر هل خطاب
لتركب خرجت الذي اليوما . ذلك أذكرك وسوف نسيت أظنك
السيارةا فحركت السيارةا ماكينة داخل قطة هناك وكانت سيارتك

ًا كان . لقد القطة فتقطعت ًا يوم أخواك حملك فقد عليك عصيب
الدموع تقاطرت وقد ، عليك يغمى أن كدت وأنت وماهر منصور

؟ ماتت هي هل وتصرخ تسأل وكنت القطة تلك لجل خديك على
هذا في ونحن القطط لجل يبكي الذي القلب ماهذا بربك لي قل

ًا المسلمين لمذابح لنبكي الزمان فقد خطاب قائدنا ؟!!. عفو
.  المسلمين بحب و الكافرين ببغض امتل الذي بقلبك أعجزتنا

حياته مجرى وغيرت عجوز أبكته التلفاز في مراسل خطاب
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عن النصراف أو بالبقاء تحدثه نفسه :كانت السلما مفكرةا
يده لعلج جاءها وأنه . خاصة طاجكستان إلى والرجوع الشيشان

بدأت الجهاد رأى لما ولكنه ؛ فيها القامة ينوي يكن ولم ؛ فقط
رحمه عادته وجرت ، كثير تردد مع ولكن ؛ البقاء في تراوده نفسه
سواء  فيها العمل يريد منطقة كل حول خريطة رسم على الله
ذهب ولما ، الشخاص أو العادات أو الطبائع أو الماكن جهة من

من فجعل المنطقة هذه حقيقة يعرف يكن لم الشيشان إلى
، اللقاءات معهم ويضع ، الناس بين يمر تلفازي كمراسل نفسه
، أجوبتهم في المهمة المعاني ويتحسس ، السئلة عليهم ويلقي

هز الذي الموقف ولكن ؛ الطريقة بهذه باساييف شامل وقابل
السن في طاعنة عجوز مع لقاؤه هو عواطفه وحرك ، شعوره

له العجوز فقالت ؟ الروس قتال من تريدون : ماذا سألها حيث
، السلما إلينا يرجع حتى الروس نخرج أن : نريد الواثقة بلغة

ُكِسر وقد فقالت ؟ للجهاد تقدمينه شيء عندِك هل فسألها
في ) أجعله ( المعطف الجاكيت هذا سوى عندي : ليس خاطرها
. بدموعه لحيته وتبتل بشدةا يبكي خطاب . فجعل الله سبيل

ًا العجوز هذه فكانت فنسأل ، لنا الرمز خطاب ظهور في سبب
ًا معطفها يجعل وأن ، الجر يحرمها ل أن الله جنة به تدخل مهر
فسدن اللتي إعلمنا في الشمطاوات من العجوز هذه وأين ، ربنا

. المة شباب وأفسدن
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. المظلومين ونصرةا خطاب

لذهننا يتبادر خطاب اسم علينا يرد :عندما السلما مفكرةا
ًا هب أنه وكيف الجهادي تاريخه في خالفوه له إخوةا عن دفاع

أغفلنا نكون ولكنا ؛ والدين الشريعة في وتوحدوا والوطن اللغة
. بالجهاد التحاقه قبل عاشه مهم تاريخ عن

ًا كان أن منذ الله رحمه كان حتى وأهله الظلم يكره صغير
للنصرةا حبه بسبب وصوب حدب كل من المشاكل عليه وردت

فقط مثالين مجرد الن ونذكر منه أقوى هو من على ولو حتى
: البطل هذا حقيقة توضح

وعندما أرامكو شركة في الدراسة من زملئه أحد مع خرج
يحيطون الشيعة من خمسة شاهدا السيارات مواقف إلى وصل

الغلظا العصي من عدتهم أعدوا وقد ضربه يريدون سني بشاب
فقال ؛ نعينه حتى قف السائق لصاحبه الله رحمه خطاب فقال

السيارةا من ونزل فأقسم المشاكل لنريد ونحن دعهم صاحبه
في رغبته لعدما النزول صاحبه ورفض المستضعف لذلك نصرةا

هؤلء على بالله استعانة إل شيء أي بيده يكن ولم ، المشاكل
وكلما لوحده مدةا فقاتلهم جهته الشيعة هؤلء تحرك ثم الظلمة

ًا ازداد ضربه في ازدادوا ًا صبر في الذي صاحبه . يقول وثبات
ً . إنه مارأيت أصدق : لم السيارةا ً كان فعل هذا من وخرج بطل

. وانفراده توحده رغم وأثخنهم أثخنوه وقد القتال

بين السابقة الشركة نفس في الدراسي فصله في نزاع حصل
وأدخلهم مكان كل من الشيعة فتنادى شيعي وطالب سني طالب

200 من أكثر واجتمع الطائفة لهذه بعضهم ينتمي الذي الحراس
ً السنة أهل عدد وكان التدريبية المدرسة أماما شيعي ًا قليل جد
ًا الصفوف خلف يسمع وكان الغلبة من فخشوا ًا صراخ من وصياح
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ًا اتركهم لن والله لتدعوهم يقول شاب خلف نظروا فلما أبد
ً والقتال للعراك استعد قد خطاب أسدنا وإذا الصفوف وفعل
فارسنا هو كالعادةا أسدها وكان الطرفين بين النار اشتعلت

هذا من وهيبة رهبة الناس علت اليوما ذلك ومن ، خطاب وقائدنا
. الشاب

)؟ ( خطاب سامر يا مالك أين

"  فلم الخالي الجيب " صاحب بـ خطاب :عرف السلما مفكرةا
ليعطوه أن إخوته وتعاهد شبابه منذ جيبه في حظ له المال يكن

ًا ًا منهم طلب إن شيئ ًا ليس شيئ ًا وإنما فيه بغض من عليه خوف
أن نفسي : عاهدت الله حفظه ماهر أخوه لي يقول ماينفق كثرةا

ًا أعطيه ل ًا الناس على فسينفقها أعطيناه لو لننا شيئ ولكن كرم
ًا أعطاه الله ً فيكلمني فيأتيني القناع في أسلوب يأخذ حتى قليل

خطاب كان . لقد  مالي وأخذ سحرني لقد صحت خرج فإذا مالدي
ًا نستطع فلم وعذبة حلوةا كلمات صاحب ًا له نرد أن يوم . طلب

ًا ماهر لي وقال أخذ بما ربي أماما سأطالبه القيامة : يوما ممازح
. مالي من

ًا أن منصور أخوه لي ويذكر جناته فسيح الله أسكنه خطاب
ًا انطلق ًا شاهد المطار طريق وفي بسيارته يوم ًا مسلم سوداني
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ًا يديه يرفع السيارةا أن وتبين عنده فتوقف المساعدةا طالب
فقال قليل بعد الطائرةا على مسافر والرجل العطل أصابها

الرجل فوافق سأسحبها وأنا وسافر سيارتك دع الله رحمه خطاب
ً ، معرفة صلة بينهم تكن لم حيث سيارته على خائف وهو وفعل

ًا قاما ثم السوداني الخ سافر ثم سيارته بسحب الله رحمه خطاب
ًا اقترض وعندما أحد يعلم أن بدون السيارةا وأصلح المال من مبلغ

يرفض وخطاب أصلحت فالسيارةا المفاجأةا كانت السوداني حضر
نحن خطاب وجهه في فصاح الدفع على السوداني فأصر المبلغ

ًا يتهلل ووجهه البيت من الرجل وخرج المال نريد ل . فرح

: الداعية خطاب

الله رحمه خطاب ودعوةا فكر

، والمنهج العقيدةا سلفي الله رحمه :كان السلما مفكرةا
يكن لم ولكنه ؛ العامة وجلساته الخاصة أشرطته في بذلك ويصرح

ًا ًا متعصب ً له الله فكتب ، لمجموعته أبد التجاهات كل لدى قبول
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وله ، نصيحتهم ويقبل ، أهلها ينصح و ، استثناء بل السلمية
باز بن العزيز عبد الشيخ أمثال من المجاهدين بشيوخ قوية علقة

ًا الله رحمهم العقل حمود والشيخ العثيمين محمد والشيخ جميع
لم ولهذا ، والدعوةا والعلم  الجهاد قضايا في يستشيرهم وكان
أو انحرافات أو بدع الشيشان في الجهادية مجموعته على يعهد

مناصبهم على وخشوا منه الصوفية عقول طارت ولقد ، خرافات
النتشار من فكره لمنع الغزاةا الروس مع فتعاونوا تطير أن

. بقوةا به يتأثرون بدءوا الناس وأن خاصة

دعوية محاضن فعمل ، للدعوةا خصبة بلد الشيشان أن ورأى
" فأنشأ ، الصحيح الخط على جهادية دعوية مجموعات لتكوين

بالنضماما شخص كل يلزما " حيث الدعاةا لعداد القوقاز معهد
تقارب مكثفة علمية لدورةا فيخضع الجهاد في قبوله قبل إليه

الجهاد و العلم يريدون عليه الناس تكاثر أن لبث ما ثم ، الشهرين
وداغستان التتر من جاءوا  طالب400 إلى عددهم وصل حتى

الذي هو وهذا ، وغيرها والنجوش وأوزبكستان وطاجكستان
ًا الله رحمه فأنشأ العمل تطور ثم ، روسيا أفزع لتحفيظ دار

ًا ووضع ، القرآن ًا ، الدعاةا لعداد برنامج لقامة آخر وبرنامج
لرفع ودورةا ، الساسي للتعليم ودورةا ، القرى في محاضرات

على العمل هذا أثر : رأينا الله رحمه قال وكما ، الدعاةا مستوى
. وبذلهم تضحياتهم في مجاهدين

ول نزاع فل المثال مضرب الشيشان في الجهاد صار وبهذه
ًا لهم وجعلوا ، واحد رجل قلب على . كلهم تشرذما ول تفرق مفتي

ًا يتجاوزونه ل منطقة من الخالدي السيف عمر أبو الشيخ وهو أبد
ًا ليس عمر أبو وهذا ، الله حفظه السعودية بشرق الدماما قحطاني

أخرى مآرب أجل من البعض زعم كما

للناس دعوته في التدرج
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مع تقاتل أنه نسمع ولم ، أفغانستان في :قاتل السلما مفكرةا
في قاتل ثم ، فيه التصوف انتشار رغم عقدي لخلف الفغان أحد

التصوف سيادةا ورغم ؛ نوري الله عبد قيادةا تحت طاجكستان
قلوب في الحسد دّب حتى بخطاب تعلقوا الناس أن إل هناك

" أمير بأنه خطاب وصفه والذي رضوان كالقائد المنافقين بعض
والزكاةا للصلةا دعاهم للشيشان وصل وعندما " ، خبيث حرب

تمكن فلما ، عقدية مسألة أي إلى يدعهم ولم ، القرآن وقراءةا
التي العلمية المعاهد أنشأ كلهم الناس قلوب في حبه وصار هناك

.  الصحيحة العقيدةا تعلم

بداية في الناس يثير فيما الخوض من أصحابه يحذر وكان
ً الناس من رأى فإذا ، منطقة كل في جهاده الخير على إقبال
من أصحابه منع ولهذا ، السلفية العقيدةا إلى ذلك بعد دعاهم

قوي التصوف لن والقرى للمدن والدخول ، السواق إلى الذهاب
الناس بإثارةا الصوفية مشايخ يقوما أن فخاف ، البلد تلك في

يومين كل السوق إلى بالذهاب يقوما من هناك فكان ، عليهم
قال كما حياته في يذهب لم إنه بل ، المجاهدين حاجات ليقضي

الشيشانيين القادةا من إصرار وبعد ، واحدةا مرةا إل جروزني إلى
. له تكريم حفل لحضور

، فشلوا أنهم إل استثارته الصوفية مشايخ محاولة ورغم
أن وزعموا ، والنصارى اليهود من أكفر وهابي بأنه فوصفوه

. فقط وطنية حرب دوداييف حرب لن باطل دوداييف أياما جهاده

الشيشاني الرئيس دوداييف جوهر راية تحت حارب وقد
عليه واعترض ، لمجموعته خاص برنامج له كان ولكن ؛ السابق

تقاتل : كيف فقالوا ، الدعاةا بعض الشيشان في جهاده بداية في
ّدث فكان ، وحلولية صوفية مع عهد حديثي هؤلء أن أصحابه يح

في كعادته يقنعهم أن واستطاع ، تعجلوا فل ؛ وإلحاد بكفر
عن خطاب قال : لو زملئه أحد فيه قال الذي وهو القناع أسلوب

. عليه الله نعمة من وهذه ، لصدقته ماء إنه اللبن كأس

السياسة رجل خطاب
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أحاديثه خلل من سواء خطاب لسيرةا :المتتبع السلما مفكرةا
ًا يعرف  الصحفية تصريحاته أو الشرطة على الرجل هذا أن يقين

الشيء هذا خلل من واستطاع ، الذكي السياسي بالفكر متشبع
النتصارات له يقدما وأن بل ، الشيشاني الجهاد يحفظ أن

حساسة نقاط ذكر العجالة هذه في ونستطيع ، المهمة العسكرية
ًا والفكر السليم والفهم الواعي بالعقل الله رحمه معها تعامل جد

: الحاذق
لنه ، الشيشانية القضية تدويل فكرةا الله رحمه يرفض كان   ·

ًا أخذ حيث ، ِبَشر إل يأتي لن الكافر الغرب أن يعلم مهمة دروس
خلل من دمرت الجهاد ثمرةا أن وكيف البوسنة في الجهاد من

ًا كان وإن ؛  الظالم المريكي دايتون اتفاق المجتمع ينادي أحيان
هذا يقول وكان ، الشيشاني الشعب تجاه بواجباته بالقياما الدولي

. فقط السياسية المناورةا باب من
الجمهورية هذه شئون في المتحدةا للمم تدخل أي محاربة   ·

، أمريكا يد في مطيعة أداةا المنظمة هذه أن يعلم وأنه خاصة
وهذا ، وأهله للسلما وكرهها بغضها في مسلم أي يشك ل والتي

ًا يصدرها تصريحات من يمنع ل المنظمة هذه فيه يعيب أحيان
به يريد قلنا كما هذا وكل ، الشيشان شعب نصرةا عن لتخاذلها

أماما المنظمة هذه حقيقة يعري أن يريد وكذلك ، فقط مناورةا
مع والمحبة العطف وجه وجهين لها أن وكيف ، المسلمة الشعوب

. المسلمين ضد والمحاربة البغض ووجه الكفار
أهم من وهذه ، ضده السلمية الدول يستعدي ل كان   ·

يسب لم فهو ، جهاده بقاء على خطاب بها حافظ التي الشياء
ًا ًا حاكم جعل الذي وهذا ، تصريحاته من تصريح أي في بعينه مسلم

. نعم دقيقة ملحقة أتباعه ملحقة تحاول ل المسلمة الحكومات
ما إذا قليلة الحالت هذه كانت ولكن وسجن تحقيق يحصل قد

بعض وكانت ، القريبة أفغانستان حرب في حصل بما قورنت
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ًا الطرف تغض قد العربية الدول التبرعات جمع مسألة عن أحيان
. جهاده ميزانية في تصب بدورها والتي الشعب لذلك

السلمية الدول على التعدي بعدما رفاقه ضبط استطاع   ·
أتباعه من أحد عن يعهد فلم ، بالنزاع المعنية غير السلمية وغير
، الكافرةا الدول حتى ول بل مسلمة دولة أي في بعمل قاما أن

بمحاربة العربية البلدان بعض من روسيا طالبت لما ولهذا
لها تستجب لم الشيشانية الحرب أساس هو أنه بدعوى الرهاب

، علنية الطلب بذلك التهكم الدول هذه موقف وكان ، دولة ول
يحصر أن التخطيط من عالية بدرجة خطاب نجح الطريقة وبهذه

ًا العدو فصار الروس مع عداوته عليه هّون وهذا ، فقط واحد
. الجهادية المهمة

شخص أكثر أنه مع الشيشانيين بيد العسكرية القيادةا جعل   ·
بحميته عرف الشيشاني الشعب أن ذلك في والسبب ، لها مؤهل

ً ذلك يكون أن فخشي ، وعرقه لرضه من الجهاد لخلخلة مدخل
وكذلك  ، المكر من النوع هذا يجيدون الذين والخونة العملء خلل

حوله من الشعبي الجماع نزع يحاولون الصوفية هناك كان
جوهر قيادةا تحت دخل وقد ، الشيشاني غير بأصله بالتذكير
لخفة به خطاب وأعجب ، السابق الشيشاني القائد دوداييف

ً سأله عندما نفسه في وارتفع ، تعامله وحسن نفسه : ما قائل
الشيشاني القائد فقال  ؟ دوداييف ياجوهر الجهاد من هدفكم هو

يحلم السنين عشرات المهجر إلى ُهّجر القوقاز من طفل : كل
. أرضه إلى السلما يرجع أن

لداغستان واحد مجلس وضع خلل من الجهاد محيط وّسع   ·
لن الجهادية الرقعة محيط توسيع بذلك يريد وهو ، والشيشان

ًا صغير بلد الشيشان يحرك أن الطريقة بهذه استطاع كذلك ، جد
ًا ً عدد من روسيا جهود فتشتت ، للجهاد الداغستانيين من هائل
ً بلدان عدةا من الخطافية الضربات توجيه خلل ، واحد بلد من بدل

وعلى عليه العسكري الضغط تخفيف الطريقة بهذه واستطاع
. مجاهديه

المسلمة الشعوب نفوس في والستقلل الجهاد حب أحيا   ·
، العميلة الشيوعية الحكومات سيطرةا من الوسطى آسيا في

طلب خللها من ُيستقبل طيبة روضة َمَعاهده صارت ولهذا
من وغيرهم والوزبك والطاجيك والداغستانيين التتر ومجاهدو

الجمهوريات في تنمو طيبة نبتة فصارت ، القرما شعوب
. السلمية

إلى ينتسبون ممن المخالفين مع اللتحاما يكره كان   ·
ْنَشغل ل حتى السلما فيمنع ، المشترك عدوهم عن بالمسلمين ُي

التشرذما يحصل ل حتى سوء بأي السنية للجماعات التعرض
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ًا سمع إذا كان ولهذا ، والتفرق : له يقول هذا في يخوض أحد
ًا منه يسلم ولم والنصارى الملحدةا منه سلم الناس لبعض عجب

القائد حاول طاجكستان في كان وعندما ، المسلمون إخوته
ورغم ، إليه والساءةا به التحرش رضوان العسكري الطاجيكي

منهم طلب الله رحمه أنه إل عليه يرد أن خطاب من الخوةا طلب
أنه حتى ؛  الشيوعيين قتال عن الحاسد القائد هذا يشغلهم ل أن

، صوفية ومجاهديه طلبه % من60 كان الشيشان إلى جاء عندما
ًا منهم رغبة معتقدهم صحح حتى فترةا معهم لبث ثم . واقتناع

المجاهد خطاب

جهاده تاريخ

عاما الفغاني بالجهاد الله رحمه خطاب :التحق السلما مفكرةا
ًا17 العمر من وله مباشرةا رمضان بعد هـ1408 ترك حيث ؛  عام

على يحرص الله رحمه وكان البترولية أرامكو شركة في دراسته
من انطلق لما ولهذا ؛ المجاهدين مع بعلقاته السريع التوثيق

مكتب مدير من . الولى به للتعريف وثيقتين معه أخذ السعودية
الذين الشخاص أحد من والثانية ، الدماما في المجاهدين خدمة
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وبقي ، باكستان في السعودي الحمر الهلل مسئول يعزهم
، أفغانستان إلى أخرى مرةا وعاد وحج رجع ثم شهرين هناك
تلك خلل رجع ولكنه هـ1412 عاما الجهاد نهاية إلى فيها وبقي

، الفغانية المعارك إحدى أثناء أصابته إصابة من للعلج الفترةا
" قيادةا وولي  ، الفغانية لوجر مدينة في وبراعته حنكته وظهرت
ًا بعد فيما أصبحت " التي أحد سرية سرايا في به يحتذى نموذج

؛ واحدةا سنة لمدةا طاجكستان إلى ذلك بعد انتقل ثم ، المجاهدين
أصابع من أصبعين وقطعت ، المعارك من معركة في أصيب حتى

إلى الذهاب إلى واضطر ، يدوية قنبلة بسبب اليمنى يده
. هناك والجهاد المقاما به واستقر يده لعلج الشيشان

الله رحمه خطاب جهاد في ثوابت

الله رحمة خطاب القائد و المجاهد يكن :لم السلما مفكرةا
غير عاطفة من انطلقا يجاهد أو ، عشوائي بأسلوب يقاتل ، عليه

ثوابت من ينطلق طويلة سنوات عبر جهاده في كان بل ، موزونة
و الصلةا عليه النبي سنة و الله كتاب من استمدها أكيدةا و واضحة

عبر التقاهم الذين المجاهدين إخوانه من تعلمها و ، السلما
أهم نذكر يلي فيما و ، المتواصل الجهاد من عاما عشر خمسة

... خطاب القائد جهاد في الثوابت
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الجهاد يمضي بقي إن ، القائد بحياةا مرتبطا ليس : الجهاد أول
رحمه خطاب كان أمر هذ و ، الجهاد ضعف قتل إن و ، طريقه في

أي في حتفه يلقى أن الممكن من أنه يعلم لنه ، عليه يؤكد الله
ل المسلمين : " همم معه الحوارات أحد في قال و ، لحظة

عز لله العمل لن الله بفضل تقوى بل ، القادةا باستشهاد تضعف
" ... للشخاص ليس و جل و

كان هكذا ، جل و عز الله شرع إقامة الول هدفه : الجهاد ثانيا
و حياته من كثيرةا مراحل في جليا ذلك يظهر و ، يعتقد خطاب

القرى في المسلمين يدعموا لكي إخوانه و هو ذهب فقد ، كلماته
الحرب روسيا فأعلنت ، الشريعة إقامة اعلنت التي الداغستانية

الهدف هو الشريعة تطبيق أن مرةا من أكثر ذكر أنه كما ، عليها
دولة أّي تريد : " ل خطاب يقول و ، الشيشان في للجهاد الرئيس

ّدةا حرب حالة في أفغانستان كانت ، اليوما الله قوانين تنّفذ أن لم
سّر , سواء طالبان قبل من المأخوذ القرار و ، سنة عشرين
ّتحدةا الوليات ّية الم أساس على قرار هو ، يسرهم لم أو المريك

ّدثون إنهم ، الشريعة العربية الدول و ، الشريعة لغة يتح
غرضهم أّن ، أفغانستان يساندون سوف المسلمون ومواطنوهم

حماية يجب ، اليوما للمسلمين اختيار هناك ليس ، الشريعة هو
حماية هو واجبنا ، الّصلوات في سجودنا عند حتى ، الشريعة
سوف الذين هؤلء و ، أفغانستان في تحّققت التي الشريعة
" ... كبيرا ثمنا يدفعوا أن ينبغي ، الشريعة يكسروا أن يحاولون

يجلس أن يمكن ل و ، الله أعداء مع للتفاوض سبيل : ل ثالثا
يخرجوا لكي واحدةا مائدةا على المسلمين قتلة مع المجاهدون
يقول و ، حبرها يجف أن قبل أثرها يذوب ، وهمية بقرارات

هذا نناقش : " لم الروس مع التفاوض احتمال على ردا خطاب
ًدا الّسؤال ّكر ل ، له وقت لدينا ليس و أب في المجاهدون يف
للشريعة طبًقا شيء كل يكون سوف شامل قال كما المفاوضات

ّده شيء أّي و ، المجاهدون سيتقبله هكذا يكون شيء أي و ، لن ض
جيوشهم تكون بينما لكّن ، ممكن ذلك جيوشهم غادرت إذا ،  يقبل
ّتى هنا من ، تنتهى لن الحرب ، الرض لهذه واحد متر على , ح
ّلم دعه يريد يجب لكّن و ، فليتفاوض ، جاهز هو من و ، معهم يتك
أن ينبغي ل ،  جندّي ل , و هندسة وحدةا أّي ول هنا تبقى ل أن

مناسبة في " ... و  الخيرةا الحرب في , كما المفاوضات تنتهي
حل قبل من الميدانيون القادةا حاول : " لقد خطاب قال أخرى

ًا المفاوضات بطرق القضية أن والنتيجة دولية لشروط طبق
وشباب الشيشاني الشعب ضد آخر بشكل مستمرةا كانت الحرب
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وسائر وأنغوشيا وقرتشاي داغستان في المسلم القوقاز
- أن الله - حفظه باسايف شامل أخي قال وكما ، الجمهوريات

الشريعة بتطبيق إل حل يوجد ل أنه تامة قناعة على الجميع
.. " حين بعد ولو فيها الحرب ومجرمي روسيا ومحاكمة السلمية

...
الواقع الضرر يزال بأن إل الكافرين مع للحرب انتهاء : ل رابعا
و ، أراضيهم و ، حقوقهم إليه ترجع أن و ، المسلمين على
فذلك ، للحروب ملفقة أخرى نهايات وضع أما ، حريتهم يستردوا

يقول ذلك في و ، له الستجابة ينبغي ل ، الخداع قبيل من أمر
على المجاهدين قدرةا حول سؤال على ردا الله رحمه خطاب
- الله شاء إن – : " نعم لهم بالنسبة الحرب تنهي متى و الصمود

( داغستان) لنجدةا دخلنا لما ذلك على القدرةا عندنا تكن لم فلو
الجيش (كراماخي) لقتال (بوتليخ) و إقليمي مناطق في إخواننا

ما) بعد1996( سنة في الحرب أوقف الذي المريض الروسي
القوات وحصار ، الثالثة (جروزني) للمرةا المجاهدين دخول
وهذا ، مرات عدةا قوافلهم وضرب ، مكان كل من فيها الروسية
: المتهالك الروسي الجيش قيادةا إلى يوجه أن الحرى السؤال

أما ؟ ل أما المجاهدين ضد القتال مواصلة على القدرةا عندهم هل
في الروسي الجيش يباد حتى نقول فنحن الحرب؟ هذه متى إلى

" بعزيز الله على ذلك وما القوقاز

البتعاد أو المان يعني ل و ، مريحا منصبا ليس : القائد خامسا
من مزيد معناها القيادةا خطاب إلى بالنسبة بل ، الخطر أوجه عن

و مسؤولية هي القيادةا ، خطر كل من لخوانه الفداء و ، التضحية
هكذا و ، لهم ناصحا يكون أن فعليه ، المسلمين على تولها ولية
عمر أبو يقول و ، رفاقه عنه يروي كما ، الله رحمه خطاب كان

التي الصعاب و ، جروزني من النحياز عن مقالته في النجدي
برصد الله حفظه خطاب القائد : " قاما ، ذلك في واجهوها

الطوال الليالي وسهر الطريق سلمة لضمان بنفسه الطريق
حد على والصحاء والمرضى أمرالجرحى في يفكر المتواليات

المصطفى نهج على يسيرون فقادتنا ذلك في غرابة ول ، سواء
عليهم الله رضوان بأصحابه ويقتدون وسلم عليه الله صلى

حفظه العاما القائد كان: "  آخر موضع في يقول و " ، أجمعين
قوانا على فيه يحافظ علينا سهل طريق عن لنا يبحث الله

حتى ذلك كل مرات أربع من أكثر للخطر نفسه فعرض وطاقتنا
سينهك أنه يعرف كان شاهق جبل بصعود وذلك الرهاق يجنبنا
دون ولكن قوانا على الستبقاء فحاول أولً سلكناه لو قوانا
ًا فأمرنا ، جدوى ًا المحاولت بعد أخير الجبل إلى الصعود مضطر
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سؤال على ردا فيقول ، نفسه خطاب أما " ، أولً تجنبه الذي
: الروس مع سرية اتصالت لهم بأن المجاهدين قادةا اتهاما حول
ّلنا و يد، بدون آخر ، رجل بدون - واحد نحن الله. هنا أيدي في " ك
نشارك المجاهيدين، بين شلل. نحن و ، جروح عين، بدون الثالث
ّيات، في ّدسات من النيران نطلق العمل القنابل نستخدما و مس

ّية، بمعية نقاتل أكبر، باختصار و الّرّشاشة المدافع و اليدو
ّدمة في نحن و الخرين، الخرين. عند المجاهدين مثل المق

سبيله. كّل في الشهادةا الله من نطلب المعركة إلى الخروج
في يعمل أن يريد من ، لها أساس ل أقاويل هي الخرى المور
ّله طريق ّنا ، نجاهد كيف ليرى هنا يأتي دعه ال - مكان كّل في ك
هناك كانت حيث ، مكان كّل في و جوهر، دبا-يورت، في

ّثفة مشاجرات و شامل هؤلء كان ؟ البداية في جرح من ، مك
قد و ، القادةا كانوا ؟ اللغاما فوق للمرور الّول من و ، حّراسه

ّية أكثر أصدقاء ، الكثير استشهد و شامل و بيك لصلن حميم
لن نحن  ؟ أسر من , و جرح , من انفجر من ، فقدوا الخرون

كثيرين أمراء أن الحقيقة لكن ، شخص كّل نخّصص و نمدح
" ...  مجاهدين ينقذون هم و شهداء أصبحوا

عدو مواجهة في أساسية دعامة هي الصف : وحدةا سادسا
خلف أي عن التغاضي ينبغي عندها و ، كالروس ملحد و غاشم

خطاب كان و ، واحد خندق في الجميع أن اعتبار و ، سياسي
اختلفات من مسخادوف أصلن بين و ، بينه ما رغم الله رحمه
إظهار على يحرص كان أنه إل ، الرؤى أو المواقف في كثيرةا

الجميع يكون أن المهم و ، طبيعي أمر الخلف أن و ، الصف وحدةا
: " أصلن مسخادوف عن خطاب يقول ، الخندق نفس في

أما ، معلوما هو كما الشيشانية الجمهورية رئيس هو مسخادوف
، البشر طبيعة من وهذه منها قوما يخلو فل ، خلفات وجود عن

مواصلة في واحد قرار وعلى واحدةا يد الجميع أن المهم ولكن
بداية وهذه ، نهايته حتى الغاشم الروسي الجيش ضد الجهاد

" ... تعالى الله بإذن النهاية
رحمة من القنوط أو بالياس يصاب أن للقائد ينبغي " ل سابعا

كل يبذل أن عليه و ، الظروف احلك في هو و حتى ، تعالى الله
في الفزع يثير أو هلعا يبدي أن دون ، الزمة من للخلص الجهد
يعرف ل حديدية إرادةا ذا الله رحمه خطاب كان و ، الخوان نفوس

ضاقت لما ، الشهير جروزني حصار في و ، طريقا لقلبه اليأس
بل ، التخاذل أو للستسلما ذلك يدفعهم لم ، بالمجاهدين السبل
و ، العسكرية المعجزةا يشبه بما النحياز لهم تحقق حتى ، صمدوا
: " ذلك أثناء العصيبة المواقف إحدى واصفا نفسه خطاب يقول
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عنا أخباره وانقطعت الطريق فضّل النجدي عمر أبا الخ أرسلت
إحدى إلى وصلنا فلما الطريق لنرصد الوليد وأبو أنا ذهبت ثم ،

ًا لمحنا الليل في الغابات من أنهم فظننت الشجار خلل من نار
ًا أتقدما فلم ، المجاهدين فيرموا الروس من يظنونا أن من خوف

قبل من لهم يكن فلم الروس من أنهم أتوقع ولم ، علينا
وقال منهم أمتار ثلثة إلى الوليد أبو فتقدما ، كهذه أماكن
الخلف إلى فتراجع يردوا لم ولكن مرات ثلث عليكم السلما

لكي الشيشانيين الخوةا أحد أرسلت ثم ، السلح أمان وفتح
أحد وجرح ، النار بإطلق الروس فبدأ بالشيشانية معهم يتفاهم

كنت هذا وقبل ، المكان من وانسحبنا الشيشانيين الخوةا
لم ولكنهم طويلة لفترةا اللسلكي جهاز في أتكلم بجوارهم

أخرى قمة إلى وصعدنا آخر طريق عن نبحث بدأنا ثم ، يسمعوا
إطلق وبدأ ، للروس آخر بكمين فوجئنا السير وعند لنسلكها

ثم ظهره في الوليد أبو الخ وجرح ، الخوةا أحد فيه قتل النار
نحن الذي الطريق أن وعلمنا ، ثالث طريق عن لنبحث انسحبنا

الخوةا أحد فأرسلنا ، بكثرةا فيه الروس لوجود يصلح ل فيه
وأعاقه نزل قد الثلج لن الطريق يكمل ولم فرجع الشيشانيين

فلم آخر طريق عن وأبحث أجتهد فبدأت ، الطريق مواصلة عن
يسار إلى الذي الجبل صعود هو واحد خيار سوى أمامي يكن

ًا الشرق جهة من - أي الوادي المجموعة - فأرسلت تقريب
لكي الطريق هذا عبر الله رحمه الطائفي ذر أبو معها الولى
ذر أبو سار وعندما ، بعدهم من نحن نأتي ثم القرى إلى يدخلوا
مواقع الطريق يمين على حظ ل ولكنه جيدا الطريق كان

لم عندها اللسلكي بجهاز فأخبرني  كم1 حوالي تبعد للروس
وهناك الجبل أعلى إلى فصعدت ، الطريق لهذا نفسي تطمئن

آثار على يمشون الروس كان السادس اليوما وفي ، جلست
على يطل الذي الجبل في فتقابلنا بالمس مشوا الذين الخوةا

في ذلك وكان ، الرماية وبدأت المجاهدون به الذي الوادي
" ... بعدنا الخرى المجموعات جاءت ثم الظهر  قبل11 الساعة

نكن لم أننا الملحظ من: "  مقالته في عمر أبو يقول و
نكن ولم ، الستطلع ومجموعات القادةا بين المكالمات نسمع

بعض من بنا للخروج القادةا يجريها التي بالمحاولت نعلم
القادةا نادى يوما ذر أبي صوت سمعنا ولكننا ، الصعبة المواقف

الموت وادي خارج منه نخرج طريق وجود عن وأخبرهم بالجهاز
ًا كان العاما القائد وخاصة القادةا أن وأظن ، أل على حريص

المحاولت وخاصة الخروج محاولت تفاصيل عن خبر أي يصلنا
نفسياتنا ويحبط أعضادنا في يفت أل ذلك في وقصده الفاشلة
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ًا منهم الفعل هذا وكان ، ًا فعلً حق بسيد فيه اقتدوا رشيد
والبشرى السارةا الخبار إل يسمعونا ولم ، والخرين الولين

ًء ، الحسنة " ... وسلم عليه الله صلى الله برسول اقتدا

فالجهاد  سلمتهم على والحرص بالمدنيين : الرفق ثامنا
ل ، النفيس و بالغالي التضحية و ، الشهادةا طلب و بالنفس

بنفس ، الهالي و المدنيين مع المجاهدون يتعامل ان يعني
و ، بهم الرفق ينبغي بل ، أنفسهم مع يتبعونه الذي السلوب

مدركا الله رحمه خطاب كان و ، أرواحهم على و عليهم الحرص
أذى أي الهالي يصيب أل على حريصا كان و ، تماما لذلك
المجاهدين دخول عن حاكيا عمر أبو يقول ، المجاهدين بسبب
ًا للمجاهدين القرية أهل استقبال كان: "   تاوزني قرةا عجيب

بيوتهم أبواب وفتحوا بل والشرب بالطعاما لهم خرجوا حيث
في الثر له كان مما والستراحة والستحماما للنوما للمجاهدين

ثم ، طويل عناء بعد فيها وارتحنا ، المجاهدين معنويات رفع
بنا الروس يعلم أن خشية القرية من بالخروج العاما القائد أمرنا

على حريصين القادةا فكان ، المدنيين ويؤذوا القرية فيحاصروا
، المجاهدين راحة على حرصهم من أكثر العّزل المدنيين حياةا

التي المهمات قائمة على كانت المدنيين أرواح على فالحفاظا
ويحملوا يتحملوا أن استعداد على فهم القادةا يراعيها
أهم من وكان ، واحد مدني يتضرر أل بشرط العناء المجاهدين
حرب من المجاهدين حرب أسلوب تحويل تم التي السباب

و المدنيين أرواح على الحفاظا هو عصابات حرب إلى نظامية
فمن ، المدنيون يقطنها التي القرى الروس يقصف ل حتى
ادعاء يردد عدو فهو بالمدنيين يتترسون المجاهدين أن قال

المدنيين أرواح على الحرص إل القادةا من نشهد ولم العداء
.." .. وأموالهم وأعراضهم ودينهم

خطاب عند الجهادي الفكر
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رحمه خطاب قضاها تقريبا عاما عشر :خمسة السلما مفكرةا
السلمي العالم من مختلفة مناطق في ، متواصل جهاد في الله

و ، الشيشان , و داغستان و ، طاجيكستان و ، أفغانستان في ،
للجهاد واضحة رؤية لديه تكونت ، المتلحقة العواما تلك خلل
له تمهد و ، الباسلة مسيرته في تسوقه كانت ، الله سبيل في

و الله كتاب من تنطلق رؤية ، الوعرةا الجهاد دروب في الطريق
تجربة و خبرةا على ترتكن و ، السلما و الصلةا عليه نبيه سنة
الجهادي الفكر معالم نصوغ ان يمكن و ، السن حداثة رغم عريقة

: التالية النقاط في لخطاب

أن ينبغي ل التي أهدافه له و ، السلما سناما ذروةا : الجهاد أول
النطلق و ، جهادا يفعلونه ما يعد لم إل و ، المجاهدون عنها يحيد
الطويلة الجهاد مسيرةا في السلف وفهم ، السنة و الكتاب من

بمعنى سلفيا الله رحمه خطاب كان و ، فيه تفريط ل أمر الشاقة
الهدف هو الله شرع تطبيق أن يرى كان فقد ، جهاده في الكلمة

، يترك ل شرعي واجب المسلمين نصرةا أن كما ، للجهاد السمى
، إنسانية مهمة تكون أن قبل شرعي واجب أماما : " نحن يقول
مكان كل في المسلمين لخواننا النصرةا تقديم هو الواجب وهذا

في استنصروكم " وإن تعالى الله قال كما ، والمال بالنفس
جهاده في خطاب سلفية لثبات يكفي " .. و النصر فعليكم الدين

الذي ، الحاقد الصوفي قديروف احمد الخائن عنه قاله ما نقرأ أن
لهم مندوب إلى للشيشانيين مفت من حولوه و الروس استأجره

ل : " أنا رفاقه و خطاب عن قديروف أحمد يقول ، الشيشان في
الحراسة من وبالرغم ذلك ومع ، حراس بدون التنقل أستطيع

- العرب من رفاقه و خطاب – الوهابيين أيدي على تأذيت فقد
فجروهم : " لقد يقول و " ، حراسي من أفراد خمسة خسرت
ًا كان الذي العصري السلما أن أعلنت لني أرض في سائد

آخر تيار بمجيء أسمح ولن بتغييره، أسمح ولن سيعود، الشيشان
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كتاب يسميهم من بمجيء أسمح لن الشعب، بين الفرقة بزرع
الصوفية السوفيتي مذهب عندنا : " نحن يضيف و " ، دما أهل الله
مدى على مشركون جميعنا هل وبالتالي ، السلما اعتنقنا أن منذ

، وخطاب ، الرحمن وعبد ، عمر أبو عندنا يظهر أن قبل ، الجيال
" .. وغيرهم

الشرسة المعركة هذه في النصر أن تماما خطاب : يوقن ثانيا
الله بتوفيق يكون إنما ، العالم في دولة أقوى ثاني الروس مع

سبب : " يعود يقول ، اليقين و اليمان بقوةا و ، تعالى و سبحانه
لفضل عليهم وانتصاراتنا العسكرية اللة هذه وجه في وقوفنا

ً – وجل - عز لله يحملها التي الصادقة الرسالة إلى ثم ، أول
يحققوا حتى وأرضهم عقيدتهم عن الدفاع في المجاهدون

عن : " أما يقول و " ، المتهالكة الروسية الحكومة من الخلص
ً وحده الله على والتوكل اليمان سلح فعندنا السلح ثم  ، أول
رزقي ( وجعل الروسية القوات من نغنمه الذي الروسي السلح

وسلم"" عليه الله صلى قال رمحي) كما ظل تحت
هي إنما ، روسيا و ، الغربي العالم يخوضها التي : الحرب ثالثا

مهما و ، المسميات اختلفت مهما ، السلما ضد حرب مجملها في
في خطاب يقول و ، ذلك غير على يظهروها أن الكافرون حاول
ّد : " الحرب الشأن هذا لكّن ، طويل وقت منذ بدأت السلما ض

أن يريدون ، ذلك إلى بالضافة ، علنية حرب ببساطة هي الن
ّيين يسّموننا و ،  مسلمة أيدي باستعمال السلما يدّمروا , إرهاب

ّيون , من بالكامل العالم يعرف ،  قتلهم لتبرير ّيون الرهاب الحقيق
.. " . مصلحتهم في ذلك لن ، صامت الجميع لكّن ،
أو شخص استغلل في الغرب لسلوب واضح وعي في و

شعوب أو شعب ضد ، بها تقوما التي العمال لتبرير مجموعة
أنه لدن لبن الميركي التهاما على تعليقا خطاب قال ، بأكملها

يكون أن يمكن : "  ل الهائلة الحرب هذه إشعال في السبب
ّنها ، الكبيرةا الحرب هذه لمثل السبب واحد شخص ، كذبة إ
ّية السباب لذلك أفعاله يبّرر أن ينبغي الجميع ،  مختلفة الحقيق

ّيئّ و مذنب لدن بن أسامة اعتبر في إسلمّي حكم هناك ،  س
و الغرب ، أقوياء هناك المسلمون و ، شريعة هناك ، أفغانستان

السباب عن يبحثون و ، طويل وقت منذ ذلك من مستاء روسيا
ّتى ، حرب لبدء .. " ... الدولة في تنشئّ أن للشريعة يسمحوا ل ح

لن هزيمتهم أن الروس ضد جهاده في جيدا خطاب : يعلم رابعا
جيش بين مواجهة أي ، المفهوما بالمعنى عسكرية هزيمة تكون

انسحاب و ، المسلمين بانتصار تنتهي الروس و الشيشانيين
إن يكون الروس على النصر لكن و ، العسكري لعجزهم الروس
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عن العجز هي و ، عندهم ضعف نقطة أهم باستغلل الله شاء
لفترةا يستمر بالخص البشرية الخسائر من كبير قدر تحمل

كما كاملة العسكرية بقوتهم احتفاظهم من الرغم على ، طويلة
الله رحمه – خطاب يقول ، خسارتهم تعويض على قدرتهم و ، هي

، فائقة بعناية الحرب لهذه حّضروا الّروس أّن يعرف - : " الجميع
بدءوا الّروس لكّن ، الصغيرةا الطرق قطاع من كجماعة نعتبر نحن

استعملوا ، منضبط جيش مع حرب حالة في كانوا لو كما حربهم
الممكن من ليس الله، شاء إن لكّن ، لديهم الموجودةا السلحة كّل

شيء فعل يستطيعوا لم ، سنتين منذ ، الحرب بهذه يفوزوا أن
ّيدا فهموا قد الّروس اليوما ، معنا للمشكلة العسكرّي الحّل أّن ج
, عرفنا ، روسيا على بالكامل الّمة ثارت فقد ،  يساعدهم لن

ّتأكيد هذه قبلنا عندما نسلكها أن يجب التي الطريق هي ما بال
ّيا ، مضى مما أقوى اليوما نحن ، الحرب ّية القّوةا ندّمر يوم البشر

تخفي أن تحاول روسيا ذلك مع ، الهندسة قوات و الكثيرةا
، جرح نصف و واحد و ، قتل واحد شخص أن يظهرون ، خسائرها

يعترفون ل مازالوا الّروس لكّن ،  بالفعل الحرب بهذه فزنا لقد
" .. لهم الفضل هو ما سيعرفون بعد فيما ، بذلك

الروسي الجيش مع العسكرية المواجهة إطار : في خامسا
هو ، العدو إرباك و التفوق عوامل أهم أن رفاقه و خطاب يعتبر
في للمجاهدين ثابتة مقرات أو ، حيوية منشآت اي وجود عدما

يتبدل ، التنقل دائمة صغيرةا مجموعات دائما هم بل ، الشيشان
و ، المعارك تطورات حسب الجبال إلى القرى و المدن من مكانها
هذا مع التوافق عن عجز الذي الروسي الجيش على خطاب ينعى

مع يتناسب ل عقيم بأسلوب المجاهدين يحارب فمضى التكتيك
بالنسبة مهمة قضية أبين أن : " أود فيقول ، الميدان ظروف
داخل في الروسية القوات : عدد الروسي العسكري للوضع

ًا خمسين من تضاعف الشيشان جمهورية من يقرب ما إلى ألف
المجاهدين قوات ضد الضخم العدد وهذا ، جندي ألف مئتي

ًا القليلة الميداني التكتيك واقع في نفسه يفرض أنه شك ل نسبي
تكتيكات استخدمت الروسية القوات أن إل الكبير العدد هذا ومع ،

في بها لحق الذي الفشل من تنجيها سوف أنها تعتقد كانت
الطلسي قوات فعلت كما بعد من الضرب هو و ، الولى الحرب

، المجاهدين مع القريب الشتباك تجنب ومحاولة ، يوغسلفيا في
الحكومة نشبه ل فنحن تقدير سوء فيه كان التكتيك هذا أن إل

ومواقع حيوية منشآت على نعتمد إننا حيث من اليوغسلفية
ً نعتمد الشيشان في ولكننا ، الحرب لدارةا استراتيجية على أول

مرافق على تعتمد ل أخرى طرق لدينا ثم ، الحرب إدارةا في الله
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التقديرات فهذه ، معينة بمدن ترتبط حتى أو حيوية منشآت ول
خطتها وضع في الروسية القوات عليها اعتمدت التي الخاطئة

ًا لها سببت العسكرية ًا إحراج مضطرةا تقرر الن وهي ، شديد
، القتال ميادين في والشتباك المشاةا حرب أساليب استخداما

من كبيرةا أعداد لستقبال الروسي العاما الرأي بتهيئة بدأت ولهذا
الجنود. جثث

عنه نقل و العلما خلل من بالجهاد يؤمن خطاب  :كان سادسا
ما بمثل وقتالهم الكافرين بمجاهدةا أمرنا الله " إن قال أنه

علينا فيجب لذلك والعلما بالدعاية يقاتلوننا . وهاهم به يقاتلوننا
ًا فهو لذلك " ، بإعلمنا مقاتلتهم أيضا كل تصوير على يصر دائم

المصورةا الشرائط مئات بها مكتبة لديه إن . ويقولون عملياته
الكلما بأن يعتقد . وهو والشيشان وطاجيكستان أفغانستان في

ًا ليس وحده يجب بل العدو لعلما الكاذبة الدعاءات لدحض كافي
لدحض المصورةا الفلما طريق عن بالدلة الكلما هذا توثيق

الخيرةا للعمليات مطولة شرائط صور قد أيضا . وهو ادعاءاتهم
وهذا روسي  جندي400 من أكثر مقتل تظهر داغستان في
الروس للمسؤولين الرسمي الرقم عن مرات عشرةا يزيد الرقم

ًا40 كانوا داغستان في قتلهم أن قالوا الذين .  جندي

له ، الروس و المجاهدين بين المعركة في : النصر سابعا
ل الروسي للجيش العسكرية الحوال تدهور و ، خاصة علمات

يطردوا و أراضيهم الشيشانيون يسترجع أن بالضرورةا تعني
صبر من ذلك قبل لبد بل ، ضحاها و عشية بين منها الروس

الحتفاظا أن يعني هذا و ، الروسي للعدو استنزاف و ، طويل
المعارك بدء ففي ، حكيم عسكري واقعي فقه إلى يحتاج بالرض

سيطرتهم تحت الرئيسة بالمدن الحتفاظا على المجاهدون أصر
يرمز بها الحتفاظا لن ، طويلة أسابيع الروسي الغزو قاوموا و

و ، القصف وحشية زادت و الهجوما اشتد لما لكن و ، الثبات إلى
، المجاهدين تكتيك في المرونة ظهرت ، بالمسلمين الضرر لحق

إلى فورا انتقلوا و ، بها يحتفظون التي المدن عن تنازلوا حيث
الحتفاظا عدما شروطها أهم من التي و ، العصابات حرب مرحلة

يقول المعنى هذا في و ، بالقوةا عنه الدفاع و ، ثابت بمكان
ًا أبين أن : " أود خطاب على المطلعين من كثير عنه يغفل أمر
العاصمة حتى أو الشيشانية المدن سقوط أن هو و ، الن الحرب

ًا كذلك يشكل ول ، للمجاهدين هزيمة يشكل ل للقوات انتصار
يشكل أيديهم في المدن سقوط إن تقديري في بل ، الروسية

ًا الدفاع إلى الهجوما من تكتيكاتهم سيحولون فهم ، عليهم عبئ
الحرب لحداث والمتابع ، سقطت التي المناطق على والمحافظة
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ول للمجاهدين هزيمة يشكل لم المدن سقوط أن يعرف ، الولى
ًا ًا الولى الحرب في سقطت فقد ، لعدوهم نصر كل تقريب

لم ذلك ومع ، الروسية القوات أيدي في الشيشان جمهورية
ًا عشرين من أكثر المجاهدين قوات أماما الصمود تستطع ل ، شهر
في وضعهم من أقوى الحرب هذه في المجاهدين وضع أن سيما

في وضعهم من أضعف الروسية القوات وضع وكذلك ، السابق
إنه عدونا ويهزما بنصره يؤيدنا أن الله من نرجو ونحن ، السابق

ل والعسكرية المادية التقديرات فإن كان فمهما ، قدير ذلك على
العالمين رب تقدير على نعتمد فنحن عليها نعتمد أن يمكن

" بنا ولطفه

الثلث الجهادية خطاب نظريات
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، الله رحمه خطاب القائد و المجاهد يكن  لم: السلما مفكرةا
حتى ناضج جهادي فكر له كان وإنما عشوائي بأسلوب يقاتل

العالم، في العسكرية المعاهد أكبر يدرسه ومنهجا مدرسة أصبح
جهاده: في ثلث نظريات الله رحمه له وكان

ًا أتى كلما الساس هذا وعلى ، : التربية الولى النظرية من بلد
من مجموعة بأخذ قاما فيها الجهاد باب يفتح أن وأراد البلدان

يكونوا حتى دعوية محاضن في ووضعهم بهم اعتنى ثم ، شبابها
أنشأ الشيشان وفي ، البلد ذلك في والجهاد الدعوةا أساس هم

بها اعتنى مجموعة وأول ، الدعاةا لتخريج الديني القوقاز معهد
إلى عددها وصل حتى صفاها ثم شخصا90 كانت الشيشان في
ًا60 أنه العلم مع ، البلد تلك في الجهاد أصل الن وهم  شخص

طالبوا حيث المر هذا في الطيبين بعض من معارضة وجد
بلد واحتلل الوقت بضيق يحتجون وكانوا ابتداء بالقتال
على أصر جناته فسيح الله أسكنه ولكنه ؛ بها والعبث المسلمين

ًا ونجح عليه راهنهم وقد ، المر هذا ًا نجاح . كبير
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الفعل مطابقة وهي نسيناها طالما مسألة على جنوده يحث وكان
ًا حيث ؛ القول مع ً العرب من أصحابه خاطب ما كثير : إن قائل

ًا هذا يكون أن ينبغي ول ، لغتكم يعرفون ل هؤلء بينكم حاجز
. أفعالكم صدق أروهم بل ؛ وبينهم

ًا أن نظن ل النظرية وهذه ، : التجهيز الثانية النظرية يعلو أحد
ونحوها السنة عتاد يجهز كان أنه المر به بلغ فقد ، فيها عليه

مثل تكونوا : ل طاجكستان في حربه أياما يقول وكان ، قبلها
ًا لينصروا يأتون لكم إخوةا . ل ينصرهم من يطلبون فإذاهم ، أناس

. طعاما ول سلح ول معهم مال

مدرسة كان حتى ؛ الترتيبات بدقة حوله من ُيْعِجز الله رحمه فكان
ًا وقبلها بل ؛ أفغانستان في كان منذ والترتيب التنظيم في ، أيض

والستخبارات والطريق والسكن الطعاما يشمل استعداده وكان
. واستعداده تجهيزه في التكامل يحصل بحيث العدو حول

دع ولكن ؛ عنها يتكلم ل مثلنا وهذه ، : القتال الثالثة النظرية
تدرس أن بعضهم طالب والذين ، عنها يتكلمون الروس خبراء

نرى أن به إعجابنا ويكفي ، جامعاتهم في العسكرية أفكاره
ًا مكشوفة صغيرةا الشيشان ًا تكنولوجي ينجح ذلك ومع ، وعسكري

التخفي استطاع : حيث ذاته في إنجاز منهما كل من مهمتين في
ًا واستطاع ، عليهم والحفاظا بجنوده الروسية القوات دك أيض

. بها الخسائر وإيقاع
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يغزوك أن قبل عدوك قاتل

ردود سياسة يعتمد ممن الله رحمه يكن : لم السلما مفكرةا
عدوك : قاتل قول يكرر الله رحمه كان بل جهاده في الفعال

تصيح كما نصيح ثم ، يغزونا حتى ننتظره فل ، يغزوك أن قبل
أوقفناه قدرةا لنا كان فإن بنا هّم قد أنه رأينا ما متى بل ؛ النساء
الله رحمه غضب ولهذا ، المسلمين بلد بقية على يتجرأ ل حتى
فتيل أشعل مما لداغستان غزوه في الصالحين بعض لَمه لما

وإلقاء بالعجلة البعض ورماه بل ؛ الثانية الشيشان معركة
أن ذكر حيث ؛ براء التهمة هذه من وهو ، التهلكة إلى المسلمين

خلل من ثانية مرةا البلد هذه حرب على العزما جمعوا قد الروس
موسكو في للتفجيرات صنعهم وكذلك ، لستخباراتهم نشرهم

لغزو الخضر الضوء الروس تعطي التي السباب من ذلك وغير
الشيشان يجعل أن الله رحمه فأراد ، أخرى مرةا الشيشان
ًا وداغستان ًا كانت كما واحدةا بلد مساحة كسب أجل من قديم

المسلمين من عدد أكبر إثارةا وكذلك ، العدو قتال في أكبر
. عدوهم لمحاربة
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ً نواياها روسيا وأظهرت ، أشهر بعد خطاب رأي صحة تبين وفعل
الرهاب " حرب مسمى تحت الشيشان بغزو وقامت ، وأطماعها

ننتظر نجلس الدعاةا ونحن متى : إلى الله رحمه قال حتى " ،
فنقف ، ويهلكنا يغزونا حتى لبادتنا العدةا يجهز أنه ونعلم ؟ العدو

واحتلل ، النفس وقتل ، العراض هتك نشكو المنابر على
. البلدان

الموت!! عن يبحث خطاب

بل فيه مبالغا العنوان هذا يظن من : يخطئّ السلما مفكرةا
فهو الموت عن يبحث خطاب نقول وعندما ، الحقيقة عين هي
عن يبحث إنه الكاملة الحياةا عن فيبحث هو أما الكثيرين نظر في

الشهادةا.

الدءوب ومحاولته المضني بحثه رغم أفغانستان في يجدها لم
إلى فغادر ييأس فلم أيضا ينلها ولم  طاجكستان في فالتمسها
مراده الله بلغه حتى مظانها في عنها يبحث  ولزال الشيشان

الشهداء. في يتقبله أن الله نسأل كذلك، نحسبه

مفروشة تكن لم الشهادةا عن البحث أو الموت رحلة تكن ولم
البطال أدهشت وبطولت  ومعاناةا  جراحات هي وإنما بالورود
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طويلة مدةا سيبقون ربما الذين الروس تدهش أن قبل أنفسهم
الموت أذاقهم الذي البطل هذا الغدر يد تغتال أن مصدقين غير

طويلة. سنوات والذل

وكان أفغانستان في عاما عشر أربعة منذ رحلته الله رحمه بدأ
الجهاد في الكبرى العمليات أغلب  وحضر1988 عاما ذلك

وخوست آباد جلل فتح ضمنها  ومن1988 عاما منذ الفغاني
.1993 عاما في كابل وفتح

بطنه في ناري بطلق أصيب كيف المجاهدين أحد يصف
أفغانستان في  مم12.7 عيار من ثقيل رشاش مدفع بواسطة

، والدروع الفولذ لختراق تستخدما  مم12.7 عيار (الطلقات
اللحم تحول فإنها إنسانا أصابت لو أنها الخبراء يقول وكما

والدما.) . اللحم من عجين إلى البشرى

الخط في حجرةا في نجلس كنا العمليات إحدى :" خلل يقول
ً الوقت كان الخلفي المامية الخطوط في القتال وكان ليل

ًا وجهه وكان الحجرةا علينا خطاب دخل دقائق بعدةا . بعدها شديد
ًا ًا يتصرف كان فقد ذلك ومع شاحب ًا تصرف الحجرةا . دخل طبيعي
ًا وكان بجانبنا الغرفة من الخرى الناحية في جلس ثم ببطء ماشي
ًا ًا هناك أن الخوةا فأحس ، عادته غير على يتكلم ل هادئ غير شيئ

أي يظهر (بكلمة) ولم شفة ببنت ينبس لم انه الرغم على طبيعي
؟ إصابة به كانت إذا فسألناه ، اللم من شيء بأي توحي حركة
الخطوط في وجوده أثناء بسيطة إصابة أصيب قد انه فرد

منه فاقترب ، خطيرةا إصابة ليست وأنها القتال لجبهة المامية
ًا يريه أن خطاب فرفض إصابته ليرى الخوةا أحد ً شيئ أنها قائل

ملبسه ولمس إصابته رؤية على الخ هذا فأصر ، خطيرةا ليست
ل والنزيف ، الدماء في غارقة الملبس فوجد البطن ناحية بيده
ًا يزال اقرب إلى ونقلناه سيارةا ونادينا فأسرعنا ، بشدةا مستمر

أن الوقت طوال يردد خطاب كان نفسه الوقت في ، مستشفى
. بسيطة إصابة وأنها الهتماما هذا كل تستدعي ل أصابته

خطاب سمع أفغانستان من وانسحابهم السوفيت هزيمة بعد
العدو نفس ضد تدور أخرى حرب عن إخوانه من صغيرةا ومجموعة
ومعه حقائبه فأعد طاجيكستان في كانت المرةا هذه ولكنها

عاما في طاجيكستان إلى وذهبوا الخوةا من صغيرةا مجموعة
المغطاةا الجبال في الروس يقاتلون سنتين هناك ومكثوا  ،1993

. والسلح الذخائر ينقصهم بالثلوج
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قنبلة انفجرت حين ، اليمنى يده أصابع من أصبعين فقد وهناك
، أصبعين قطع استدعت بالغة إصابة عنها نتج مما يده في يدوية

للعلج بيشاور إلى بالعودةا إقناعه المجاهدون إخوانه حاول وقد
وضع ، إصابته على النحل عسل وضع على وصمم رفض ولكنه
ً وربطها العسل هناك وليس الصابة هذه يعالج سوف هذا أن قائل
ًا يزال ل الرباط هذا ، بيشاور إلى للذهاب حاجة يده على ملفوف

. اليوما ذلك منذ

الصغيرةا ومجموعته خطاب عاد طاجيكستان في سنتين بعد
بداية الوقت هذا في  وكان1995 عاما بداية في أفغانستان إلى

الشيشان. في الحرب

محطة على الشيشان أخبار رأى عندما شعوره خطاب وصف
: فقال أفغانستان في الصناعي القمر عبر تبث تليفزيونية

ًا عصابات مرتدية الشيشانية المجموعات رأيت "عندما مكتوب
اكبر الله صيحة ويصيحون ، الله رسول محمد الله إل إله ل عليها

ًا هناك أن علمت أن علي يجب انه وقررت الشيشان في جهاد
" . إليهم اذهب

ثمانية من مكونة مجموعة ومعه أفغانستان من خطاب رحل
أربع  ،1995 ربيع في ذلك كان الشيشان إلى مباشرةا مجاهدين

أفغانستان في خطاب تجربة جعلت ذلك بعد مضت سنوات
. يقول الحضانة في أطفال لعبة كانت كأنها تظهر وطاجيكستان
ًا الروس المسؤولون الذين الجنود عدد أن لحصائياتهم طبق

فاق الشيشان في الحرب من سنوات ثلث خلل في قتلوا
في الحرب من سنوات عشر خلل قتلوا الذين الجنود عدد أضعاف

. أفغانستان

العمليات أجرأ من عملية خطاب  قاد1996  أبريل16 يوما في
من مكونة مجموعة قاد " وفيها " شاتوى كمين عن عبارةا وكانت

ًا50 50 من مكون روسي طابور على والقضاء لمهاجمة  مجاهد
الروسية العسكرية المصادر . تقول الشيشان من مغادرةا سيارةا
ًا223 أن ًا26 ضمنهم من قتلوا  عسكري ًا  ضابط ودمرت كبير

ثلثة إقالة العملية هذه عن . نتج بالكامل سيارةا الخمسون
العملية هذه عن بنفسه يلتسين بوريس أعلن وقد ، جنرالت
على بالكامل العملية هذه تصوير تم . وقد الروسي للبرلمان

بشبكة عزاما موقع في الصور بعض منها توجد فيديو شريط
. النترنت
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معسكر على هجوما عملية المجموعة نفس نفذت بشهور بعدها
 المضادAT- 3 Sager بصاروخ هليكوبتر طائرةا تدمير عنه نتج روسي

شريط على بالكامل العملية تصوير تم أخرى ومرةا للدبابات
. للفيديو

غروزنى هجوما في مقاتليه من مجموعة أيضا شاركت كما
شامل الشيشاني القائد قاده  الذي1996 أغسطس في الشهير

باسييف.

 ديسمبر22 يوما في الساحة على أخرى مرةا اسمه ظهر وقد
وغير شيشانى مجاهد مائة من مكونة مجموعة قاد  عندما1997

100 عمق وعلى الروسية الراضي داخل وهاجموا ، شيشاني
 سيارةا300 ودمروا  اللي136 للواء العامة القيادةا متر كيلو

العملية هذه في استشهد وقد الروس الجنود من العديد وقتلوا
مصر) في (من القادةا كبار أحد ضمنهم من المجاهدين من اثنان

. الله رحمه عقيدةا بكر أبو هو خطاب جماعة

1996 خريف في الشيشان من الروسية القوات انسحاب بعد
ً خطاب اصبح ًا بطل ميدالية هناك منح وقد الشيشان في قومي

منحوه . وقد الشيشانية الحكومة قبل من والبسالة الشجاعة
رودييف وسلمان باسييف شامل حضره حفل في لواء رتبة أيضا

دودايف جوهر مقتل . وقبل الشيشان حرب في العباقرةا القادةا
. بالكلما وليس بعمله ناله باحتراما لديه يحظى خطاب كان

ًا إيمانا يؤمن الله رحمه كان في ينتهي سوف أجله أن راسخ
نجا . وقد لحظة يتأخر ول لحظة يتقدما ل له الله كتبه الذي الوقت

روسية لشاحنة قيادته عند أقربها لغتياله عديدةا محاولت من
ًا وأصبحت انفجرت كبيرةا لم وهو بجانبه كان من ومات حطام

. بخدش يصب

، جروزني من النحياز عن مقالته في النجدي عمر أبو يقول و
حفظه خطاب القائد : " قاما  ذلك في واجهوها التي الصعاب و

الليالي وسهر الطريق سلمة لضمان بنفسه الطريق برصد الله
والصحاء والمرضى أمرالجرحى في يفكر المتواليات الطوال

نهج على يسيرون فقادتنا ذلك في غرابة ول ، سواء حد على
الله رضوان بأصحابه ويقتدون وسلم عليه الله صلى المصطفى

العاما القائد : " كان آخر موضع في يقول و " ، أجمعين عليهم
قوانا على فيه يحافظ علينا سهل طريق عن لنا يبحث الله حفظه

حتى ذلك كل مرات أربع من أكثر للخطر نفسه فعرض وطاقتنا
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سينهك أنه يعرف كان شاهق جبل بصعود وذلك الرهاق يجنبنا
ً سلكناه لو قوانا دون ولكن قوانا على الستبقاء فحاول أول
ًا فأمرنا ، جدوى ًا المحاولت بعد أخير الجبل إلى الصعود مضطر

ً تجنبه الذي ". أول

وكبيرا حسنا بلء أبلى .. الذي الشيشان أرض فقيد الله رحم
عز الله حكمة واقتضت عدةا، مواطن في الله أعداء قتال في

موته بعد صوته بأعلى ليصدع فراشه على موته يكون أن وجل
الجبناء. أعين نامت :فل

في عقبه في واخلفه المهديين في درجته ارفع اللهم
المة على وأخلف والصالحين الشهداء في وتقبله الغابرين
راجعون. إليه وإنا لله وإنا منه خير هو من المكلومة الجريحة

السلما في خياركم الجاهلية في : خياركم وخطاب مصعب بين
فقهوا إذا

وأنت صورتك رأيت كلما ياخطاب الله :رحمك السلما مفكرةا
مسجى وهو عمير بن مصعب تذكرت الموت فراش على مسجى

من الله رسول بكى ولئن ، وسلم عليه الله صلى الله رسول أماما
رأتك لما بكت وغربها شرقها من كلها المة فإن مصعب رؤية
ًا فراشك صريع ًا مسموم ًا مت وقد ، الله بإذن وشهيد في مجاهد

. ووطنك أهلك غير

ًا جهاده وقبل شبابه في الله رحمه كان ًا مصلي ولكن وصائم
واللحية تسمع والمعازف مسبل فالثوب الشباب أغلب كعادةا

يقول: وكان العجب منه رأينا القلب في اليمان تمكن ولما تحلق
. فقهوا إذا السلما في خياركم الجاهلية في خياركم

ًا الله رحمه أعطانا لقد للدعاةا ينبغي حياتنا واقع في درس
ًا يعوه أن والمجاهدين ًا أمتنا في أن وهو جيد معادن لهم أناس

من إلى تحتاج الغبار وعلها الرمل خالطها الذهب كمعادن
وأظهر واستصغرناه احتقرناه رجل من وكم ويهذبها يكتشفها
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إلى وحجر شجر عابد من عمر فهذا العظيم الخير يديه على الله
ًا ماسلك رجل ًا الشيطان سلك إل طريق . طريقه غير طريق

: خطاب قال

خطاب قالها خالدةا كلمات

هي بدمائهم أصحابها يرويها التي الكلمات : إن السلما مفكرةا

أصحابها، ذهاب بعد النفوس في الحياةا لتبعث تبقى التي وحدها

لعل منه طرفا نذكر الطيب بدمه رواها كثيرةا كلمات ولفقيدنا

الحياء!! موتى بها يحي الله

الله: رحمه قال

ًا عاش من ًا مات صغير ًا لمته عاش ومن ، صغير مات عظيم

ًا . عظيم

نصيح ثم ، يغزونا حتى ننتظره فل ، يغزوك أن قبل عدوك قاتل

قدرةا لنا كان فإن بنا هّم قد أنه رأينا متى بل ؛ النساء تصيح كما

. المسلمين بلد بقية على يتجرأ ل حتى أوقفناه

يجهز أنه ونعلم ، العدو ننتظر نجلس الدعاةا ونحن متى إلى

هتك نشكو المنابر على فنقف ، ويهلكنا يغزونا حتى لبادتنا العدةا

. البلدان واحتلل النفس وقتل العراض
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ينبغي ول ، لغتكم يعرفون "  ل الشيشانيين " يقصد هؤلء إن

ًا هذا يكون أن . أفعالكم صدق أروهم بل ؛ وبينهم بينكم حاجز

ًا أموت أن أخاف ِطيس أو ) بسرطان لها قيمة ل جثة ( أي َف

ًا أموت أن أريد ولكني ؛ حادث . شهيد

ً الحدث صنع في يساهم أو يصنع منا الواحد ليت يا أن من بدل

ًا يكون . الحدث من جزء

كما . نأكل بشر ونحن بشر . هم الرسول صحابة عن نفرق ماذا

ّيروا َبَشر ولكنهم ؛ يشربون كما ونشرب ، يأكلون التاريخ مجرى غ

لسنا كنا وإن نشبههم حتى غيروا كما التاريخ نغير أن فلبد ،

. بمثلهم

من وليس الخنادق في يعيش الذي هو القائد ؟ القائد أين

. الفنادق في يعيش

ًا سألت عندما بكيت من تريدون . ماذا السن في طاعنة عجوز

نخرج أن : نريد الواثقة بلغة لي العجوز فقالت ؟ الروس قتال

شيء عندِك هل . فسألتها السلما إلينا يرجع حتى الروس

سوى عندي : ليس خاطرها ُكِسر وقد فقالت ؟ للجهاد تقدمينه

. الله سبيل في ) أجعله ( المعطف الجاكيت هذا

يأتينا ل : لماذا موجود وأنا لصحابه يقول دوداييف جوهر كان

. إسلمية قضية فقضيتنا ، خطاب أمثال كثيرون أناس

الشعوب وتركنا ونشرب نأكل بلدنا في . جلسنا المذنبون نحن

 السنين عشرات الشيوعية ظلم تحت المسلمة

كلها فالشيشان براييف عربي قتل استطاعوا الروس كان إن

. براييف عربي

وانتصاراتنا العسكرية اللة هذه وجه في وقوفنا سبب يعود

ً – وجل - عز لله لفضل عليهم التي الصادقة الرسالة إلى ثم ، أول
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حتى ؛ وأرضهم عقيدتهم عن الدفاع في المجاهدون يحملها

السلح عن . أما المتهالكة الروسية الحكومة من الخلص يحققوا

ً وحده الله على والتوكل اليمان سلح فعندنا . أول

على كبير تأثير له الشعبي السلمي الموقف أن شك ل

دعاؤهم فيكفي ، السابقة المسلمين قضايا في كان كما القضية

مدينون أننا هنا من نعلن ونحن ، يستطيعون بما ومساندتهم

الدعم هذا على ومغاربها الرض مشارق في المسلمين لخواننا

من حققناه ما أن وليعلموا ، المستمر والدعاء المتواصل

ً الله من بفضل هو إنما انتصارات وقفتهم بفضل ثم أول

. والتمكين النصر حتى تستمر أن نأمل والتي المشرفة

الروس الملحدةا قهر الذي القهار الجبار العزيز المولى نشكر

وهذه الجهاد بهذا علينا ومّن ، نحورهم في كيدهم ورد ،

تساوي ل وحدها والمادةا العسكرية اللة أن بينت التي النتصارات

ًا الله ( ولينصرن القائل الله بنصر واليقين اليمان قوةا أماما شيئ

) . عزيز لقوي الله إن ينصره من

ًا منه يسلم ولم والنصارى الملحدةا منه سلم الناس لبعض عجب

المسلمون. إخوته

الخيانة!! قصة
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يجرءوا ولم المعركة أرض في يقتلوه لمالسلما:  مفكرةا
عدةا من يملكون ما  -رغم الوغى ساحات في مواجهته على

المعهود سلحهم  إلى لجأوا  ,وإنما  الشرفاء يفعل وعتاد- كما
؛سلح المنافقين من اليهود أرباب والخيانة الغدر أهل سلح

والجبن. والوضاعة الخسة

الروسية الحكومة بل الروسية القوات عجزت أن فبعد نعم
الهماما القائد تقتل أن والبحرية والجوية البرية قواتها بكل

ومرارةا الذل كأس مرارا أذاقها وقد النزال ساحات في خطاب
خاسرةا الروسية القوات لتخرج الطاحنة المعارك وقاد الهزيمة

الثانية في النسحاب على أوشكت هاهي و الولى الحرب في
سبيل الشرذمة تلك تجد والهزيمة- لم الذل أذيال معها تجر

لم سنة عشرةا أربع منذ مظانه في الموت يطارد لرجل للوصول
الذي السلح ذلك والخيانة الغدر سلح سوى سبيل لذلك تجد

جملة فقدت طريقه وعن المرارات بسبب وتتجرع المة تجرعت
التاريخ. مر على أعداءها أعجز ممن وخلفائها قادتها أعظم من

أبو قتله وعمر يهود سمته وسلم عليه الله صلى فالرسول
ممن وغيرهم وعلي الغدر يد قتلته وعثمان المجوسي لؤلؤةا
ساحات في والهوان العذاب صنوف وأذاقهم الله أعداء أغاظا

من زمرةا المة فقدت والخيانة الغدر طريق النزال،وعلى
وعياش عزاما فقتل  الحديث عصرها في وعلمائها  مجاهديها

رحمه خطاب المة فقيد كان ثم ، كثير   وغيرهم وخيانة غدرا
. الشهداء في وتقبله الله
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بالسم: قتله كيفية في الخلف

حسيبه والله كذلك نحسبه الله رحمه استشهاده تفاصيل وأما
عن الروايتان لتخلو كانت وإن  ذلك في الرواية اختلفت فقد
من أكثر وتناقلته إسلماه وا موقع :فبينما غدرا كان قتله أن

المنافقين الخونة أولئك من واحد يد على كان قتله أن جهة
رسالة سلمه حيث منه وقربه الله رحمه خطاب بهم وثق ممن

الله. رحمه إثرها على مات مسمومة

أرسل قد أسبوعين قبل العرب الميدانيين القادةا أحد وكان
ّطاب القائد إلى رسولً ّطيه رسالة إليه يحمل خ وسط وفي خ
ّطاب أرسل الطريق , ولكن الرسالة ليتسلم عنده من رسولً خ

ّطاب عند من الذي الرسول ذلك ًا كان خ به وثق (عميلً خائن
ًا ) فوضع المجاهدون ّطاب القائد تسلم وفور الرسالة في سم خ

وفاضت دقائق خمس سوى يلبث لم ليده السم وملمسة لها
الشهداء. من وتقبله الله رحمه روحه

تقريبا. أسبوعين حوالي من ذلك وكان

قتله أن القوقاز موقع إجمال إليها أشار رواية هناك أن إل
الجهات بعض ذكرت وقد غدرا، طعامه في دس بسم كان
أسبوعين وليس تقريبا  يوما32 حوالي من كان ذلك أن الخاصة

في الغداء طعاما يتناول كان بينما له وضع السم وأن ذكر كما
به. الغدر وقع حيث خاصة دعوةا

الجهاد لمصلحة استشهاده خبر تكتموا المجاهدين أن إل
لحكمة شاء وتعالى سبحانه الله أن إل الوضاع ترتيب ولحين
الفيديو شريط وقع حيث  استشهاده أنباء تتسرب أن يعلمها

وقع عندما الله رحمه الفقيد لجثمان المجاهدون صوره الذي
القوات أيدي في الله حفظه الوليد أبي القائد إلى حامله
بنشر الروسية القوات وبادرت أيضا الله رحمه وقتل الروسية

به. تحلم لم ومجد وهي تحققها، لم بطولة وادعاء الشريط

؟ استشهاده نبأ العلما استقبل كيف
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قائد أنه ورغم ، مسلم عربي خطاب أن : رغم السلما مفكرةا
المريكي الرئيس من ورؤسائها العالم دول لدى معروف عظيم

ًا ًا الياباني المبراطور  إلى غرب إليه توسل بوش أن ورغم ، شرق
لمعرفته الحرب هذه في التدخل بعدما لفغانستان حربه بداية في

بوتين الرئيس جنون من وبالرغم ، البطل هذا ثقل بخطورةا
قناةا أي تبِد فلم أخرى كثيرةا أشياء من وبالرغم ، منه الروسي
ًا له الجزيرةا ماعدا عربية الرقص في استمرت بل ، اهتمام
ًا أو غانية من رقصة ولعل ، والعربدةا من ضحكة أو عاهرةا من كأس

هذا . كل خطاب العظيم القائد صورةا من لها خير فاجرةا مغنية
شتى بقاع في لهم إخوةا نصرةا عن الشعوب إشغال أجل من

الجزيرةا قناةا تكشف أخرى ومرةا ، والهوان العذاب أصناف يلقون
بل ؛ الخبر تناولت قناةا وأكثر أول فهي ، العربي إعلمنا فضائح
َبل من وليس خطاب محبي خلل من تناولته له ووضعت ، أعدائه ِق

ًا ًا برنامج واضحة صورةا لتعطي معه تمت لقاءات وأعادت ، خاص
نحن : أين تقول بها وكأنا ، الحدث متابعة في التميز معنى في

لستضافت تناولته أخرى عربية قناةا أن لو وأظن ، غيرنا وأين
ًا . والجراما الرهاب صفة به ليلطخ وأهله الجهاد يكره مجرم

ًا فكانت الغربية القنوات أما الحدث متابعة في قنواتنا من خير
بيان عرض أجل من التلفازي البث قطع روسيا ففي ، بقوةا
في مرات عدةا وعرض ، خطاب باستشهاد الخاص الدفاع وزارةا

مشاركات خلل من التبريكات ووزعت ، التالي واليوما الليلة تلك
النصر هذا عن تحدثت التي اللقاءات ووضعت ، المشاهدين

ًا يعيش شعبها تجعل أن قنواتهم واستطاعت ، الروسي هي أيام
كاملة برامج وأقيمت ، الزائل مجده أياما بها يتذكر أيامه أسعد من
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التي وخططه العسكرية أفكاره فيها ونوقشت خطاب حياةا عن
الماضي السبت يوما عرض برنامج في الروس خبراء أحد وصفها

" . " شيطانية بأنها آخر خبير " ووصفها " جهنمية بأنها

فتحدثت ، الحدث هذا إن إن السي ول سي بي البي تغفل ولم
وليس نفسها تحترما التي الخبارية القنوات كعادةا بإسهاب عنه

إلصاقهم ومحاولة ، شبابنا ضياع في تخصصت التي كقنواتنا
. ماجنة فاسدةا بقدوات

خطاب رحيل بعد الشيشان في الجهاد مستقبل

قاضية ضربة فذلك حًقا عليه قضوا : "لو  السلما مفكرةا

." للرهاب

النباء توارد عقب بويتن الروسي الرئيس تصريح هذا

و غدرا الشيشان في العرب المجاهدين قائد خطاب باستشهاد

الجهاد في القائد هذا لمكانة جيدا إدراكا نلمح الكلما هذا ثنايا في

في للجهاد قاصمة ضربة حقا موته يعتبر هل لكن و الشيشاني

؟ الشيشان

: أولها من القصة لنبدأ و

يجر أفغانستان من الروسي الجيش خرج ما1989 عاما في

أرض وحل في العظمى القوةا تمرغت أن بعد الهزيمة أذيال

التحاد نعش في دقت التي المسامير من هذه وكانت ، الفغان
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في السوفييتي التحاد جمهوريات بدأت أثره وعلى ، السوفييتي

يحافظون الروس وبقي ، السوفيتي التحاد وقوض … التفكك

الشيشان القوقاز شمال ضمنه من الذي الروسي التحاد على

. وغيرها وأنقوشيا وداغستان

ًا الشيشاني دوداييف جوهر وكان ًا ضابط الجيش في كبير

ًا بلده إلى فعاد ، الروسي فكرةا يطرح وبدأ ، فيها حاكم

والروس ، ما1992 منذ الروسي التحاد عن بالشيشان الستقلل

خلل الشيشانيين بتعبئة جوهر فقاما ، الشيشان باجتياح يلوحون

ما1994 في روسيا عن الستقلل أعلن حيث ، سنتين

دولة الروسي الـجـيــش اجـتـيـــاح تم رئاسي مرسوما في و

ثلثة من  ودخلوها8/7/1415 الموافق الحد يوما فجر الشيشان

ًا47 وأسروا ببسالة الشيشان وقـــاومـهـــم محاور،  جندي

وحرقوا الـجـنـــود وحاملت الدبابات من العديد على واستولوا

بذلك. الروس اعترف وقد الطائرات بعض وأسقطوا بعضها،

النائب ودعا التدخل هذا الروسي البرلمان رفض ولقد

تظاهرات إلى جروزني في  المفاوضات قاد الذي يوشينكوف

السابق الروسي الوزراء رئيس وحذر موسكـو وسـط شعبية

ًا الشيشان في أخرى أفغانستان حدوث من جـيـدار يلتسن داعي

الغربية الفعل ردود وكانت القوةا، استعمال عن التراجع إلى

شأن المر أن بدعوى استحياء وعلى باردةا التدخل هذا على

ماداما لها قيمة فل النسان حقوق وانتهاك العدوان أما داخلي

يؤيد أمريكا: إنه خارجية وزير قال فقد المسلمين يخص المر

البريطاني الخارجية وزير أما داخلي شأن وهو الروسي التدخل

تهديد فيه مستقلًة الشيشان وجود ذلك: إن عن زيادةا قال فقد

أن يستبعد سريعة! ول سلمية بتسوية المل مع الوربي، للمن
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الخيرةا الوربية الجتماعات من خضراء إشارةا أخذوا قد الروس

الجتياح. هذا بخصوص

في تأهب حالة في قواتها روسيا وضـعـت وعندما

ًا ذلك: كان بعد القـتال بدأت ثم ،14/12/1994 لهذه مقرر

ًا تستغرق أل الحرب الروسي الخارجية وزير إن حتى طويلً، وقت

تستغرق لن الشيشان في العـسـكـريـــة المهمة بأن صرح قد

كانوا الروس أن على يدل ومما معدودةا، ساعات من أكثر

لغزو حشدوا بسرعة: أنهم الحرب هذه إنهاء في جادين

لغزو يحـشــــدوا لم بينما مقاتل،  ألف150 الشيشان

المعركة أن حدث الذي ولكن العدد، هذا نصف إل أفغانستان

ووجد ورطة، في يلتسين أوقع مما أعباؤها وزادت طالت

زاد ومما عصابات حرب مستنقع في غارقين أنفسهم الروس

الميزانية عجز بتخفـيـض وعده الروسي الرئيس ورطة من

عرقلت الحرب تلك ولكن ،1995 لعاما كبيرةا بنسبة الروسية

على حصوله وأصبح الوعد، بهذا الوفاء أجــــل مــن برامجه

ًا شك، محل الغرب من آتية مساعدات النقد صندوق لن نظر

الداخلية بالزمات يتعلق فيما به خاصة حساسيات له الدولي

معه. تتعامل التي الدول في

هذه انتهاء عدما من يلتسين اضطراب شدةا على يدل ومما

الشيشانية العاصمة تقصف ظلت قواته بسرعة: أن الحرب

هنا من تنبعث التي بالصوات عابئة غـيـر ـ وجنون بشراسة

اعتبار حد إلـى العجلة به ووصلت ـ القتال بوقف منادية وهناك

تسلمه الذي الرئاسة قصر على الستيلء بمجرد منتهية الحرب

ًا الروس ًا مدمر ًا، تمام الجيش مهمة أن بوقاحة أعلن ثم وخالي

بعد ظهر ولكن النظاما، فرض تتولى الشرطة وأن انتهت قد
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الروسي الجيش يقاومون ليزالون الشيشان المقاتلين أن ذلك

جروزني. العاصمة من مختلفة مناطق في

استمرار وبالتالي القـتــال، اسـتـمـــرار أدى وقــد

الروسي والجيش الحكومة داخل المواقف في النقسامات

يلتسين. لـ الرباك من الـمـزيد إلـى

ًا عشرين وبعد الروسية القوات واستنـزاف القتال من شهر

التي شامل بقيادةا غروزني عملية وبخاصة ، الشيشان داخل

الروس : اضطر روسي جندي آلف سبعة من أكثر فيها حوصر

مصالحة مظلة تحت صاغرين أذلء الشيشان أرض من للخروج

خمس الشيشان استقلل موضوع يرجأ : أن بنودها أهم من

أرض من الروسية القوات تخرج وأن ، ما1996 عاما من سنوات

الداخلية. شؤونها في تتدخل وأل ، الشيشان

: الثاني الروسي الغزو

و خطاب بزعامة المجاهدون بدأ  هـ1418 عاما رمضان في

على روسية عسكرية قاعدةا أكبر على كبيرةا بعملية  باسييف

وكان  بتدميرها فقاموا ، داغستان في وتقع ، القوقاز مستوى

العمل ضرب إلى الداغستانية بالحكومة أدى الذي المر ذلك

جعل مما ؛ العلمية قياداته واعتقال داغستان داخل الدعوي

المجاهدون .استنجد البلد خارج إلى بدعوته يفر بعضهم

واستنجدت الداغستانية الشرطة وتفرقت مدد فجاء بإخوانهم

وبدءوا ، وحاصروها إلىالقرية كبيرةا بأعداد جاءوا الذين بالروس

المجاهدون فاستنجد والمدافع بالطائرات عليها الضرب

بوتليخ محافظة من دخلوا الذين الشيشان في بإخوانهم

. عسكري ومطار قرى ثلث على واستولوا الروس وفاجاءوا
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جميع واستخدموا ، الروسية القوات وتدفقت الحداث وتسارعت

. المجاهدين مواجهة في والخفيفة الثقيلة السلحة

بين العصابات حرب و المعارك تدور التاريخ ذلك منذ و

على ناجحة بعمليات المجاهدون قاما قد و الروس و المجاهدين

الدولة إرهاق من فيها تمكنوا الماضية القليلة السنوات مدار

المقابل في و اقتصاديا استنزافها و سياسيا و عسكريا الروسية

من فيه لبد أنه تعالى سنته فمن هينا سهل يمضي ل الجهاد فإن

. الجنة المجاهدون يدخل حتى زلزال و ضراء و بأساء و تضحيات

العسكري القائد باستشهاد مؤخرا المؤمنون الله ابتلى قد و

. غادرةا عملية في خطاب للمجاهدين

في الجهاد مستقبل هو ما و بعد ماذا و الهم السؤال يبقى و

. خطاب؟ بعد الشيشان

يراعي تحليلي منهج اتباع من لبد السؤال هذا على للجابة و

: التية المور

.  الشيشاني الجهاد في  القوةا عناصر    .1

. السابقة المنظومة في خطاب يمثله ما    .2

حجم نستكشف أن نستطيع العنصرين هذين ضوء على و

. الشيشاني الجهاد في الخسارةا

: الشيشاني الجهاد في القوةا / عناصر أول

خمسة دراسة علينا يجب الشيشان في المجاهدين لتقويم

: أمور

. الفكرةا– التخطيط  – - البيئة -  التنظيم  القيادةا

يمثله والذي الدراسة لب هو الذي العنصر هنا يهمنا لكن و

: القيادةا هو و خطاب
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تعريف في يهتم من للقيادةا: فهناك العلمية التعريفات تعددت

بوسيلة اهتمامه من أكثر الجماعة في التأثير بوسيلة القيادةا

الفراد استمالة فن عنها: "هي السلطة, فيقول استخداما

القيادةا إلى ينظر من مشترك". وهناك هدف تحقيق في للتعاون

التأثير على بأنه: "القادر القائد التابعين, فيعرف نظر وجهة من

بأنه مقتنعين راضين فيتبعونه المرؤوسين سلوك في التوجيهي

يبرز من رغباتهم", ومنهم وإشباع أهدافهم تحقيق على القادر

فهي: "تحفيز القيادية الواجبات أبرز كأحد الخلقي الدور

يعني وهذا بدونها يكونوا قد مما أفضل ليكونوا الناس ومساعدةا

عليا". مصادر قبل من موضوعة ومثل قيم تحقيق نحو إرشادهم

عنها: تيمية ابن يقول الدين دعائم من أساسية دعامة والقيادةا

ل بل الدين واجبات أعظم من الناس أمر ولية أن يعرف أن "يجب

بالجتماع إل مصلحتهم تتم ل آدما بني بها, فإن إل للدين قياما

رأس". من الجتماع عند ولبد بعض إلى بعضهم لحاجة

عناصر معرفة من لنا لبد جماعة قيادةا تقييم في ننجح ولكي

وإطار المحك ليجاد مكوناتها من مكون كل وتحليل القيادةا

التقييم.

ذكرناها التي التعريفات خلل من وضح كما القيادةا وعناصر

وجود – المرءوسين في التأثير -فن القائد هي: صفات سابقا

المشترك. الهدف – السلطة

: وصفاتهم القادةا خصائص-1

الصفات: من مجموعات أربع داخل القادةا صفات إجمال يمكن

الذاتية- الصفات الصفات – الفكرية اليمانية- الصفات الصفات

المهنية.
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ًءا المؤمن؛ السلوكي الفعل بها اليمانية: ونعني الصفات بد

ًء إخلص من تعالى, الله إرضاء الغاية, وهي بتحقيق النية, وانتها

والمانة والصدق والرحمة التواضع بصفات بالتحلي مروًرا

من عليها والمواظبة النوافل إتيان على بالحرص وغيرها, وانتهاء

وتفكر. وذكر وصياما ليل قياما

والتخيل التصور على القدرةا تشمل الفكرية: وهي الصفات

على القدرةا وتتضمن وحلها المشكلت وفهم المقارنات وعمل

الحكم وحاسة بسرعة المواقف تقييم وعلى الموضوع لب رؤية

الشرعية. العلمية القدرةا ذلك كل الشياء, وقبل على

والثقة المؤثرةا القوية الشخصية الذاتية: ومنها الصفات

بين التعامل يلطف الذي والمرح والمرونة واللباقة بالنفس

شئّ. كل في والقدوةا الفراد

الجيد والفهم الفنية المهارةا بها المهنية: ويقصد الصفات

وخبرات ثقافات ذو القائد كان فكلما الحديثة، العمل لطرائق

وجزئياتها، بعمومها مشكلة أي رؤية من تمكن واسعة

المرؤوسين: في التأثير - فن2

الطيبة الرابطة إيجاد أو القيادةا من الولى هو العمل إنجاز هل

المقدمة؟ هي التابعين مع

اختلفت السؤال هذا على الجابة في الناس لختلف نتيجة

قائد: أي عنها يخرج ل  أساليب ثلث إلى القيادية الساليب

الذي المتساهل السلوب – الديكتاتوري أو المتسلط السلوب

حسب التغير أو الوسطية – الرأي  وإبداء بالمشاركة يسمح

. والموقف الظروف

والنجاز، المهمة تحقيق هي الساسية غايته المتسلط فالقائد

غيره, إلى تفويضها عن ويمتنع يديه، في السلطة ويركز
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من ضئيل قدرا إعطائهم مع للمرؤوسين تعطى فالقرارات

بنقص المرؤوسين شعور إلى هذا ويؤدي الضرورية البيانات

لن أهدافه؛ تحقيق على قدرتهم وضعف العمل عن معلوماتهم

وتحديد العمل خطوات وفرض الخطة بوضع ينفرد الذي هو القائد

طبيعة أن القيادةا من النوع هذا يسوقه الذي والمبرر الهداف،

ً كونه في تتمثل التي النسان من سيتهرب وأنه بطبعه كسول

هذه على للتغلب السيطرةا أسلوب من فلبد به المكلف العمل

ومراقبتهم العمل على العاملين إرغاما طريق عن الطبيعة

المطلوبة. الهداف تحقيق في التقصير عند وعقابهم

بالخرين علقته على يحافظ الذي هناك منه النقيض وعلى

بهذا يهتم ل الذي أيضا وهناك المطلوب الهدف إنجاز حساب على

وبين بمرؤوسيه علقته بين يوازن الذي فهو المتوازن أما ذاك أو

الخر. على أحدهما يطغي ل بشكل له الموكلة المهاما تحقيق

السلوب هذا أخذ إلى القائد تدفع التي العوامل هي ما ولكن

في متسلط سلوك إلى يميل القائد أن نجد بل الخر؟ وترك

المشاورةا إلى يميل آخر موقف في القائد ونفس موقف

التابعين؟ مع والتفاعل

القائد اختيار في تتحكم التي هي القوى من أنواع ثلثة يوجد

: معين لسلوب

: نفسه القائد في الكامنة - القوةا أ

تؤثر والتي القائد شخصية في القوةا صفات من عدد هناك

منها: عليه

هل العاما سلوكه على عقيدته تأثير هو القائد: ما عقيدةا

أما شخصية مآرب لتحقيق وابتزاز وانتهازية وصولية فيه سلوكه

. وأحواله تصرفاته على وينعكس أعماقه في متوغل إيمانه أن
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تولد إلى تؤدي جماعته نحو القائد : ثقة المرؤوسين في ثقته

وضع في الشتراك في للخرين يسمح أن في القائد لدى رغبة

ومصارحتهم برأيهم الخذ وفي العالقة للمشاكل الحلول

حرية. أكثر بطريقة عليهم والنفتاح

على تنصبغ طباع القائد: هناك عند الهوائية والنزعات الهواء

الشخصية عات والنز والرغبات الميول من نابعة القيادي السلوك

قائد. إلى قائد من تختلف معينة سمة للقادةا تجعل والتي

المرؤوسين: في الكامنة ب- القوةا

فعالين؟ الخاضعين من يجعل أن القائد  يستطيع كيف بمعنى

إكراه؟ دون

لديهم كان إذا – الستقلل إلى كبيرةا حاجة الخاضعون أبدى إذا

تحمل لديهم كان إذا القرار وصنع المسئولية لتحمل الستعداد

عرفوا إذا – مهمة المشكلة بأن شعروا إذا – غموض من أكبر

المعلومات لديهم كان إذا – التنظيم أو المؤسسة أهداف

المشكلة. مع للتعامل والخبرةا الضرورية

الموقف: في الكامنة جـ- القوةا

مع يتفق أن يجب المناسب والقرار وقرار موقف هو القائد

بالعمل يقوما الذي التنظيم يكون: نوع قد والموقف الموقف

العمل في الجماعة أعضاء فاعلية – الجغرافي وتوزيعه وحجمه

قيلت وهل سهلة أما معقدةا هي فهل نفسها المشكلة – كفريق

المشكلة لحل الضرورية المعلومات لديهم الذين الناس أفكار كل

كانت الفوري للقرار أكبر الحاجة كانت فكلما الوقت ضغوط– 

أقل. الجماعة أفراد مشاركة
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تسعى هدف بدون جماعة وجود يتصور المشترك: ل -الهدف3

أفراد أكثر يكون أن للقائد ولبد أصل وجودها انعدما وإل لتحقيقه

الهدف. هذا لتحقيق حفزها على قدرةا الجماعة

في تحققت قد أنه نجد خطاب على الصفات هذه بتطبيق و

: أمور عدةا عن فضل السابقة القيادية الصفات من كثير شخصه

بينه وقع خلفا قط نسمع فلم الخلف أدب تعميق على حرصه هو

ذكيا خطاب كان لكن و بينهما العرق اختلف برغم باسييف بين و

في يمثله الذي الفريق و الجهاد جعل و القائد هذا استمالة في

رئيس مع علقته كذلك ، التباع و القيادات بين ممتاز انسجاما

من معها من و روسيا راهنت ما كثيرا و مسخادوف الشيشان

باسييف و خطاب بين الخلفات تفجر على غربية إعلما وسائل

سئل عندما و أخرى ناحية من مسخادوف فريق وبين ناحية من

بين العلقة أجواء عن لين أون اسلما موقع في خطاب

عن يتردد عما وماذا مسخادوف، الشيشاني والرئيس المجاهدين

بينهم؟ خلفات وجود

الشيشان، جمهورية رئيس هو : مسخادوف قائل خطاب فأجاب

قيادةا هي واحدةا قيادةا تحت يقاتلون المجاهدين وجميع

فهذه خلف من قوما يخلو ل أقول: إنه أن وأحب مسخادوف،

ًبا، ُنِحي قد خلف أي أن إل البشر طبيعة هو الجميع يشغل وما جان

المتهالك. الروسي الجيش مواجهة

في الخرون القادةا قدرات و شخصيات استعراض عند و

يتكرر ل خطاب يمثله الذي النموذج هذا أن نجد الشيشاني الجهاد

من الشيشان في المجاهدين العرب من كثير يوجد ل إعلميا و

ينبغي مما العموما على هذه و لخطاب كخلف ليبرز استعداد لديه

جديدةا كوادر إعداد أهمية إلى السلمية الحركات  نظر يوجه أن
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أشخاص على تعتمد أن  مجرد ل قادتها بعد من الراية تتولى

و الرخيص لبذل استعداد على و عالية قيادية مواهب الله رزقهم

. قضيتهم سبيل في الغالي

ربما الفراغ هذا و خطاب يخلفه ربما قيادي فراغ هناك إذن

أراد إذا إل المنظور المستقبل في يمله أن أحد يستطيع لن

. آخر شيئا الله

تبرز سوف الهمية من كبير جانب على أخرى قضية هناك

و العرب المجاهدين بين التنسيق قضية هي خطاب لغياب كأثر

عملية في فاعل بدور يقوما كان خطابا أن فيبدو الشيشان

العرقية انتماءاتهم و فصائلهم بمختلف المجاهدين بين التنسيق

الجهاد بركب اللتحاق قبل عنه يعرف فلم منها الفكرية حتى و

انتماؤه كان بل حزب أو معينة لجماعة فكري انتماء أي أثناءه أو

أي عن بعيدا معاني من يمثله ما بكل الجهادي للسلما الصلي

. غيره أو حزبي إطار

الجهاد مستقبل على كبير تأثير ذات ثالثة قضية أيضا تبرز و

من فكثير الشيشاني الجهاد تمويل مسألة هي و الشيشاني

للجهاد تقدما كانت القضية هذه سبيل في بأموالهم المتبرعين

 يدينه في ثقة و به يقوما ما و خطاب في ثقة

بعد إل جيدا معرفتهم يمكن ل فالخلف رحيله بعد و أماناته و

المالية المساعدات تدفق أن شك ل و الوطيس اشتداد و فترةا

. سيتأثر للمجاهدين والعينية

الجهاد وضع على أخرى أو بصورةا تؤثر قد أشياء هذه

دماء أن تعلمنا الدعوات في الله سنن لكن و الشيشاني

كان فمن للنجاةا أطواق و حبال منها يصنع ما دائما الشهداء

يتلهف و دعوته تنتشر أن قطب سيد إعداما بعد أن يظن
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الماضي القرن من السبعينات فترةا تشهد و كتبه على الشباب

غيرهم و الكبير المفكر ذلك آراء تتبع في رغبة و كبيرا إقبال

. الكثير المثلة من

القنوط و اليأس رحم من و النور، يشع الظلمة غياهب فمن

. المل يولد

ينساح أن فلبد ظلما يظل ل الظلما و تتغير كثيرةا أشياء و

. الحياةا وجه ليغمر النور

…… الطوفان  أماما يقف من هناك يكون عندما لكن و

……المل على يعلنها و الباطل تجبر يرفض من

ما : فستذكرون قائل يهتف و فرعون آل مؤمن سنة يحيي من

. بالعباد بصير الله إن ، الله إلى أمري أفوض و لكم أقول

السلما سيف ورحل
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: محمود بن : حسين لعصرا

ِإّن الله مرضاةا ابتغاء نفسه باع ّلَه " َتَرى ال ِنيَن ِمَن اْش ْلُمْؤِم ا
ْنُفَسُهْم َلُهْم َأ َأْمَوا َأّن َو ّنَة َلُهُم ِب ْلَج ُلوَن ا ِت ِبيِل ِفي ُيَقا ّلِه َس ال

ُلوَن ُت َيْق ُلوَن َف َت ُيْق ًدا َو ْيِه َوْع َل ّتْوَراةِا ِفي َحّقا َع ْنِجيِل ال ِل َءاِن َوا ْلُقْر َوا
ّلِه ِمَن ِبَعْهِدِه َأْوَفى َوَمْن ْبِشُروا ال َت ُكُم َفاْس ْيِع َب ّلِذي ِب ُتْم ا َيْع ِبِه َبا
ِلَك َذ ْلَفْوُز ُهَو َو ِظيُم" ( ا ْلَع .. البيع تقبل  التوبة) .. اللهم111ا

يقاتل وداغستان والشيشان وطاجيكستان أفغانستان إلى هاجر
ّلِذيَن ِإّن" الله سبيل في ُنوا ا ّلِذيَن َءاَم ُدوا َهاَجُروا َوا ِفي َوَجاَه

ِبيِل ّلِه َس ِئَك ال َل ّلِه َرْحَمَة َيْرُجوَن ُأو ّلُه ال 218َرِحيٌم" ( َغُفوٌر َوال
.. وارحمه له اغفر اللهم) .. البقرةا

َتَجاَب" الله سبيل في الشهادةا إل هذا بجهاده أراد ما َلُهْم فاْس
ّبُهْم ّني َر ُكْم َعاِمٍل َعَمَل ُأِضيُع ل َأ ْن َكٍر ِمْن ِم َثى َأْو َذ ْن ُكْم ُأ ِمْن َبْعُض

ّلِذيَن َبْعٍض ُأْخِرُجوا َهاَجُروا َفا َياِرِهْم ِمْن َو ُذوا ِد ُأو ِلي ِفي َو ِبي َس
ُلوا َت ُلوا َوَقا ِت َكّفَرّن َوُق ْنُهْم ُل ِتِهْم َع َئا ّي ّنُهْم َس َل ْدِخ ُل ّناٍت َو ِمْن َتْجِري َج
ِتَها ْنَهاُر َتْح َل ًبا ا ْنِد ِمْن َثَوا ّلِه ِع ّلُه ال ُه َوال َد ْن ّثَواِب ُحْسُن ِع 195" (ال

 الله على نزكيه ول كذلك عمران) .. نحسبه آل

ُنوا "َول المسلمين من بعده لمن يقول حاله ولسان رحل ِفي َتِه
ِتَغاِء ْب ِما ا ْلَقْو ُنوا ِإْن ا ُكو َلُموَن َت ْأ ّنُهْم َت ِإ َلُموَن َف ْأ َلُموَن َكَما َي ْأ َتْرُجوَن َت َو

ّلِه ِمَن َكاَن َيْرُجوَن ل َما ال ّلُه َو ِليًما ال ِكيًما" ( َع  النساء104َح
ّيَها البقاع في تصرخ الجليلة وأعماله َأ َيا ّلِذيَن " ُنوا ا ّتُقوا َءاَم ّلَه ا ال
َتُغوا ْب ْيِه َوا َل َلَة ِإ ْلَوِسي ُدوا ا ِلِه ِفي َوَجاِه ِبي ُكْم َس ّل ِلُحوَن" ( َلَع 35ُتْف

.. سامع من المائدةا) .. فهل

الصارما ادخرت لمن........  بسوطه الهزبر الليث أمعفر
المصقول

ّلم أبيات بأفعاله وسطر الكرامة دروس المتقاعسة الجيال ع
ّيَها السلما حياض عن والذود العزةا َأ َيا ّلِذيَن " ُنوا ا ّد َمْن َءاَم َت َيْر
ُكْم ْن ِنِه َعْن ِم ِتي َفَسْوَف ِدي ْأ ّلُه َي ٍما ال ّبُهْم ِبَقْو َنُه ُيِح ّبو ُيِح ّلٍة َو َلى َأِذ َع

ِنيَن ْلُمْؤِم َلى َأِعّزةٍا ا َكاِفِريَن َع ْل ُدوَن ا ِبيِل ِفي ُيَجاِه ّلِه َس َول ال
ٍم َلْوَمَة َيَخاُفوَن ِئ ِلَك ل ّلِه َفْضُل َذ ِتيِه ال ُء َمْن ُيْؤ ّلُه َيَشا َواِسٌع َوال

ِليٌم" ( فضلك من وآته العزةا أهل من اجعله المائدةا) .. اللهم 54َع
..
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ما وافعل وتصدق النهار وصم الليل فقم بيتك في اجلس له قالوا
ُتْم فقال غيرك يفعله ْل َأَجَع َيَة " ْلَحاّج ِسَقا َةا ا ْلَمْسِجِد َوِعَماَر ِما ا ْلَحَرا ا
ّلِه َءاَمَن َكَمْن ِما ِبال َيْو ْل َد الِخِر َوا ِبيِل ِفي َوَجاَه ّلِه َس َتُووَن ل ال َيْس
َد ْن ّلِه ِع ّلُه ال ْلَقْومَا َيْهِدي ل َوال ِلِميَن ا ّظا ّلِذيَن ال ُنوا * ا َوَهاَجُروا َءاَم

ُدوا ِبيِل ِفي َوَجاَه ّلِه َس ِلِهْم ال َأْمَوا ْنُفِسِهْم ِب َأ َظُم َو َد َدَرَجًة َأْع ْن ّلِه ِع ال
ِئَك َل ُأو ِئُزوَن" ( ُهُم َو ْلَفا الله - رحمه كان فما  التوبة) ،20-19ا
ّبله فلله ، عظيم هو لما العظم يترك - بالذي الشهداء في وتق

. همة من درها

الخفاف البيض ....... مفاتيحه فإنما الجليل الفتح طلب من و
الصوارما

ِإذا الحياةا في دستوره كان ُتُم "َف ّلِذيَن َلِقي الّرَقاِب َفَضْرَب َكَفُروا ا
ّتى َذا َح ُتُموُهْم ِإ ْن ْثَخ ّدوا َأ َق َفُش َثا ْلَو ِإّما ا ّنا َف ُد َم ِإّما َبْع ًء َو َدا ّتى ِف َح

ْلَحْرُب َتَضَع   محمد5"  َأْوَزاَرَها ا

حديد من قذيفة تساوى ..... ل كلما من قذيفة ألفي إن
ُنوا "َفل يقول حاله ولسان ْدُعوا َتِه َت َلى َو ِم ِإ ْل ُتُم الّس ْن َأ َلْوَن َو َلْع ا

ّلُه ُكْم َوال َلْن َمَع ُكْم َو ِتَر ُكْم"  َي َل  محمد35َأْعَما
ّنَما" الحياةا في شعاره كان ُنوَن ِإ ْلُمْؤِم ّلِذيَن ا ُنوا ا ّلِه َءاَم ِلِه ِبال َوَرُسو
ُبوا َلْم ُثّم َتا ُدوا َيْر ِلِهْم َوَجاَه َأْمَوا ْنُفِسِهْم ِب َأ ِبيِل ِفي َو ّلِه َس ِئَك ال َل ُأو

ّيَها15الّصاِدُقوَن" ( ُهُم َأ َيا ّلِذيَن  الحجرات) .. "  ُنوا ا ُكْم َهْل َءاَم ّل ُد َأ

َلى ُكْم ِتَجاَرةٍا َع ْنِجي َذاٍب ِمْن ُت ٍم َع ِلي ُنوَن َأ ُتْؤِم ّلِه *  ِلِه ِبال َوَرُسو
ُدوَن ُتَجاِه ِبيِل ِفي َو ّلِه َس ُكْم ال ِل َأْمَوا ُكْم ِب ْنُفِس َأ ُكْم َو ِل ْيٌر َذ ُكْم َخ ِإْن َل

ُتْم ْن َلُموَن ُك َيْغِفْر َتْع ُكْم *  ُكْم َل َب ُنو ُكْم ُذ ْل ْدِخ ُي ّناٍت َو ِتَها ِمْن َتْجِري َج َتْح
ْنَهاُر َل ِكَن ا َبًة َوَمَسا ّي ّناِت ِفي َط ْدٍن َج ِلَك َع ْلَفْوُز َذ ِظيُم ا ْلَع ُأْخَرى*  ا َو

َنَها ّبو ّلِه ِمَن َنْصٌر ُتِح ْتٌح ال َبّشِر َقِريٌب َوَف ِنيَن" ( َو ْلُمْؤِم 13-10ا
عبادك من أطاعك من وعدته الذي وعدك نسألك الصف) .. اللهم

..
كراما صبر الحرب في لكم ...... فرأت فيكم المنايا تفرست قوما

الهاما ضرب وكيف السخاء ......كيف لولكم امروء علم ما تالله
من القاعدون يستوي "ل لنه الخوالف مع والبقاء القعود أبى

ّله سبيل في والمجاهدون الضرر أولي غير المؤمنين بأموالهم ال
ّله فضل وأنفسهم، ً درجة، القاعدين على المجاهدين ال وعد وكل

ّله ّله وفضل الحسنى، ال ًا القاعدين على المجاهدين ال ًا. أجر عظيم
ّله وكان ورحمة؛ ومغفرةا منه درجات ًا ال ًا" (النساء غفور رحيم

.. والرحمة العلى الدرجات ارزقه ) .. اللهم95-96
وثريد لقصعة ........ ورجال رجال للجهاد الله خلق
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ّلِه رسول لن القعود أبى ّلى ال ّلُه َص َليِه ال ّلم َع (ُسئل) أي َوَس
ماذا؟ قيل: ثم ورسوله، بالله إيمان: قال أفضل؟ العمل

ّله سبيل في قال:الجهاد ّتّفٌق ال َليه ..." (ُم َع
َبّرْت "َمِن لنه القاعدين مع التخلف أبى ُه اْغ َدَما ِبيِل في َق ّلِه َس ال

ّلُه َحّرَمُه َلى ال ّنار" (البخاري َع ال
َبّرت "َمِن لنه المجاهدين عن التخلف أبى ُه اْغ َدَما ِبيِل في َق اللِه َس

َلى َحَرامٌا َفُهَما َنَهاٍر، ِمْن َساَعًة ّناِر"  َع )حبان ابن \ صححه (أحمدال

ّلُه َرِضَي ذر أبا لن الخوالف مع البقاء أبى يا قال: قلت َعنُه ال
ّلِه َرُسول في والجهاد بالله، قال: اليمان أفضل؟ العمل أي ال

ّتّفٌق َليِه سبيله" ُم َع
َرُسول لن الفانية بالملذات والتنّعم العيش رغد في الجلوس أبى

ّلِه ّلى ال ّلُه َص َليِه ال ّلم َع ّله سبيل في "لغدوةا قال َوَس روحة أو ال
ّتّفٌق وما الدنيا من خير َليِه فيها" ُم َع

َرُسول رجل أتى فقد ، غيره مثل ليس لنه كغيره يكون أن أبى
ّلِه ّلى ال ّلُه َص َليِه ال ّلم َع قال: مؤمن أفضل؟ الناس فقال: أي َوَس

ّله سبيل في وماله بنفسه يجاهد ّتّفٌق..." ( ال َليِه ُم َع
ِإَن و الجنة إلى تتوق نفسه كانت ْبَواَب " ّنِة أ ِظلل َتْحَت الج

ّيوِف" (مسلم) فعشقت .بظلها واستظل السيوف نفسه الس
أراد ، الحلما من أعظم همته بل ، الماني تعرف ل نفسه كانت
ّلِه َرُسول "قال فقد الجنة يضمن أن ّلى ال ّلُه َص َليِه ال ّلم َع َوَس

ّله "تضمن سبيلي في جهاد إل يخرج ل سبيله في خرج لمن ال
أو الجنة، أدخله أن علي ضامن فهو برسلي وتصديق بي وإيمان

ُه أو أجر من نال بما منه خرج الذي منزله إلى أرجعه غنيمة.." (َرَوا
ِلٌم) .. وقال َنا والسلما الصلةا عليه ُمس َأ [ والّزعيُم َزعيٌم "

ِلَمْن َلَم بي، آَمَن الَحميُل]ُ  َأْس ْيٍت وَهاَجَر و َبِض في َبب ّنِة، َر الَج
ْيٍت َب ِب ّنِة، َوَسِط في و َنا الَج َأ َلَم، ِبي آَمَن ِلَمْن َزِعيٌم َو َأْس َد َو َوَجاَه

ِبيِل في ْيٍت اللِه َس َب َبِض في ِب ّنِة، َر ْيٍت الَج َب ِب ّنِة، َوَسِط في َو الَج
ْيٍت َب ِب َلى في َو ّنِة، ُغَرِف َأَع ِلَك، َفَعَل َمْن الَج َدْع َلم َذ ْيِر َي ْلَخ ًا، ِل َلب ْط َم

ًا الّشّر ِمَن ول ْيُث َيُموُت َمْهَرب َء َح يموت" (النسائي\صححه َأْن َشا
.. الجنة أعلى في اجعله اللهم) .. حبان ابن

َلْم َماَت، "َمْن النفاق نفِسه على نفُسه أبت َلْم َيْغُز، َو ّدْث َو ِبِه ُيَح
َبٍة َعلى َماَت َنْفَسُه، مسلم" (ِنَفاٍق ِمْن ُشْع

من "ما فـ ، مرات للموت وتعرض ، أصابعه وُقطعت ، يده ُجرحت
ّله سبيل في يكلم مكلوما يدمى؛ وكلمه القيامة يوما جاء إل ال

ّتّفٌق" (مسك ريح والريح دما لون اللون َليِه ُم َعّز الله َلِقَي .. "َمْن َع
ْيَس َوَجّل، َل َثٌر َلُه َو ِبيِل في َأ ْلَمة" ابن َوِفيِه اللَه، َلِقَي اللِه، َس ُث



خطاب الفارس ترجل وأخيرا
62 

ماجة
ًا عشر إثنتا قاتل ّله عام ّله سبيل في قاتل " من الله عند ُيعذر ع ال
ْلبتين]ُ وجبت بين : ما [الفواق ناقة فواق مسلم رجل من له الح

ُه الجنة ُبو ..." (َرَوا َد أ ّترِمِذّي َداُو صحيح حديث وقال َوال
أراد ولكنه ، المسلمين من كغيره بيته في لجلس همته لول

ُلخرى ُأْخَرى" ا َد بَها اللُه َيْرَفُع و ْب َئَة الَع ّنِة في َدَرَجٍة ِما ْيَن َما الَج َب
ْيِن ُكّل َت ْيَن َكَما َدَرَج رسول يا هي قال: وما والْرِض"، الّسَماِء َب

ُد اللِه؟ ِبيِل في قال: "الِجَها البخاري" اللِه َس
ِإّن العلى الدرجات أراد ّنِة في " َئَة الَج ّدَها َدَرجٍة ِما اللُه أَع

ِبيِل في للُمجاِهِديَن ّلِه َس ْيَن َما ال ْيِن ُكّل َب َت ْيَن َكَما َدَرَج الّسَماِء َب
َذا والْرِض، ُتُم َفإ ْل َأ ّلَه َس ُه ال ُلو َأ َدْوَس، فاْس ّنُه الِفْر ّنِة َأْوَسُط فإ الَج
َلى َأْع ّنِة، َو ْنُه الّرْحَمن، َعْرُش َوَفْوَقُه الَج ّنِة أنَهاُر َتَفّجُر َوِم "الَج

البخاري
ّين في وتقبله الله - رحمه كان ما ّي ".. فإن بالقليل - يرضى عل

ّله سبيل في أحدكم مقاما سبعين بيته في صلته من أفضل ال
ًا، ّله يغفر أن تحبون أل عام في ُاْغُزوا الجنة؟ ويدخلكم لكم ال
ّله، سبيل ّله سبيل في قاتل من ال الجنة له وجبت ناقة فواق ال

ُه ّترِمِذّي (َرَوا َحَسٌن َحِديٌث َوَقاَل ال
ّلِه َرُسول "قيل: يا فطلبه المجاهد أجر عرف الجهاد يعدل ما ال

ّله سبيل في ًا أو مرتين عليه فأعادوا ، تستطيعونه قال: ل ؟ ال ثلث
سبيل في المجاهد قال: مثل ثم تستطيعونه، يقول: ل ذلك كل
ّله ّله بآيات القانت القائم الصائم كمثل ال ول صلةا من يفتر ل ال

ّله سبيل في المجاهد يرجع حتى صياما ّتّفٌق ال َليِه.وهذا (ُم لفظ َع
ً البخاري: أن رواية وفي مسلم) ، ّلِه َرُسول قال: يا رجل دلني ال

إذا تستطيع قال: هل ثم ، أجده الجهاد. قال: ل يعدل عمل على
ول وتصوما تفتر، ول فتقوما مسجدك تدخل أن المجاهد خرج

!ذلك يستطيع فقال: ومن تفطر؟
خير يبتغي هو وخرج ، والدراهم الدنانير بجمع الناس اشتغل
معاش خير "من التلل وبين الكهوف وفي الجبال فوق المعاش
ّله سبيل في فرسه بعنان ممسك رجل لهم الناس على يطير ال
أو القتل يبتغي متنه على طار فزعة أو هيعة سمع كلما متنه،

ُه الموت ِلٌم مظانه.." (َرَوا )ُمس
ّكرني قال: الشعري موسى أبي بن بكر رواه" أبي بما سيرته ُتذ
ّلُه َرِضَي أبي سمعت َرُسول قال يقول العدو بحضرةا وهو َعنُه ال

ّلِه ّلى ال ّلُه َص َليِه ال ّلم: إن َع السيوف، ظلل تحت الجنة أبواب َوَس
َرُسول سمعت أأنت موسى أبا فقال: يا الهيئة رث رجل فقاما
ّلِه ّلى ال ّلُه َص َليِه ال ّلم َع إلى فرجع قال: نعم، هذا؟ يقول َوَس

فألقاه، سيفه جفن كسر ثم السلما، عليكم فقال: أقرأ أصحابه
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ُه حتى به فضرب العدو إلى بسيفه مشى ثم ِلٌم قتل" (َرَوا ُمس
الوحل وفي الثلج في ، والغابات والسهول والوديان الجبال خاض

ّلِه َرُسول "قال وقد الطين وفي ّلى ال ّلُه َص َليِه ال "ما َوَسّل َع
ّله سبيل في عبد قدما اغبرت ُه فتمسه ال ُبَخاِرّي النار" َرَوا ال

ُأمّا إلى بــاقة  "الخطاب ُأمي: "
ّله سبيل في غبار عبد على يجتمع "ل فـ الخطاب أما أبشري ال

ُه ودخان ّترِمِذّي جهنم" (َرَوا )صحيح َحَسٌن َحِديٌث َوَقاَل ال
من بكت النار: عين تمسهما ل "عينان فـ الخطاب أما أبشري

ّله، خشية ُه سبيل في تحرس باتت وعين ال ّله" (َرَوا ّترِمِذّي ال ال
َحَسٌن َحِديٌث َوَقاَل

ّلِه َرُسول قال فقد الخطاب أما أبشري ّلى ال ّلُه َص َليِه ال ّلم َع َوَس
ًا فأدخلني الشجرةا بي فصعدا أتياني رجلين الليلة "رأيت هي دار

فدار الدار هذه قال: أما ، منها أحسن قط أر لم وأفضل أحسن
ُه ُبَخاِرّي الشهداء" (َرَوا ) ال

ّلِه َرُسول قال فقد خطاب أما أبشري ّلى ال ّلُه َص َليِه ال "ما َوَسّل َع
القرصة" مس من أحدكم يجد كما إل القتل مس من الشهيد يجد

ُه ّترِمِذّي (َرَوا )صحيح َحَسٌن َحِديٌث َوَقاَل ال
ُلوا "َوَل يمت لم فابنك الخطاب أما أبشري َتُل ِلَمْن َتُقو ِفي ُيْق
ِبيِل ّلِه َس ٌء َبْل َأْمَواٌت ال َيا ِكْن َأْح َل )البقرةا 154َتْشُعُروَن" ( َل َو
َبّن "َوَل يموت ابنك مثل فليس الخطاب أما أبشري ّلِذيَن َتْحَس ا

ُلوا ِت ِبيِل ِفي ُق ّلِه َس ًتا ال ٌء َبْل َأْمَوا َيا َد َأْح ْن ّبِهْم ِع * َفِرِحيَن ُيْرَزُقوَن َر
َتاُهُم ِبَما ّلُه َءا ِلِه ِمْن ال ْبِشُروَن َفْض َت َيْس ّلِذيَن َو ْلَحُقوا َلْم ِبا ِمْن ِبِهْم َي

ْلِفِهْم ْيِهْم َخْوٌف َأّل َخ َل ُنوَن ُهْم َوَل َع ْبِشُروَن َيْحَز َت َيْس ِنْعَمٍة *  ِمَن ِب
ّلِه َأّن َوَفْضٍل ال ّلَه َو ِنيَن" ( َأْجَر ُيِضيُع َل ال ْلُمْؤِم  آل171-169ا

.. الفرحين من واجعله وارزقه عليه أنعم عمران) .. اللهم
ًا الوجه باسم.........  الردى يلقى أن المؤمن غاية ورضى سرور

َما" بعدها ليس ما الكرامة من أصابه فابنك الخطاب أما أبشري
ْبٍد ِمْن َد َلُه َيُموُت، َع ْن ْيٌر اللِه ِع َ َخ ُه ل َيا، ِإلى َيْرِجَع َأْن َيُسّر ْن ّد َأّن ال َو
َيا َلُه ْنـ ّد َد ِإل ِفيَها، َوَما ال َدةِا، َفْضِل ِمْن َيرَى لما الّشهي ّنُه الّشَها ِإ َف

ُه َلى َيْرِجَع َأْن َيُسّر َيا، ِإ ّدن َتَل ال ُيْق ًةا َف ُأُخرى" (البخاري) وفي َمّر

َتَل ُيْق َكراَمة" (البخاري ِمَن َيَرى ِلَما َمّراٍت َعْشَر لفظ: "َف  )ال
َثَة ُلمّا وسلم عليه الله صلى "قاَل فقد الخطاب أما أبشري بن َحاِر

ّنْعَماِن، ْد ال ِتل َوَق ُنَها ُق ْب ْدٍر، َيْومَا َمَعُه ا ْتُه َب َل ْيَن َفَسأ ّنُه ؟ ُهَو َأ ِإ قال: "
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َدْوِس في ْلِفْر َلى" (البخاري ا َلْع ًا ارزق اللهم) .. ا الفردوس خطاب
.. العلى

ِإّن فـ الخطاب أما أبشري َداِء َأْرَواَح " ْيٍر َجْوِف في الّشَه ُخْضر، َط
َناِديُل َلَها ّلَقٌة َق ْلَعْرِش، ُمَع ّنِة ِمَن َتْسَرُح با ْلَج ْيُث ا َءْت، َح ْأوي ثّم َشا ت

ْلَك إلى َناِديِل ِت .. منهم خطاب اجعل مسلم) .. اللهم..." ( الَق
ُء فإن أماه أبشري َدا َلى "الّشَه َباِب َنْهٍر َباِرِق َع ّنِة، ِب ْلَج ّبٍة في ا ُق

ْيِهْم َيْخُرُج َخْضَراء، َل ّنِة ِمَن ِرْزقُهْم َع ًةا الَج ْكَر ّية" (أحمد ُب \ َوَعِش
.. منهم خطاب اجعل حبان) .. اللهم ابن صححه

َ الدنيا من ابنك خرج كيف أماه يا أعلمت َلْرُض َتِجّف "ل ِما ِمْن ا َد
ّتى الّشِهيِد ُه َح َتِدَر ْب ُه، َي َتا ّنُهَما َزْوَج َأ ْيَراِن َك َتا َط ّل ْيِهَما َأَض َل َبَراٍح َفصي ِب
َلْرِض ِمَن َدةٍا ُكّل ِبيِد ا ْنُهَما َواِح ّلٌة ِم ْيٌر ُح َيا ِمَن َخ ْن ّد ِفيَها" وَما ال

.)(أحمد
فهو المهر زمان فهذا.........  راغبا كنت إن الحسناء خاطب فيا

المقدما
الصف عن تأخر ما بأنه لبنك شهدوا قد الرجال فإن أماه أبشري

َأْفضُل الول َداء " ّلِذيَن الّشَه ْلَقْوا ِإْن ا ُتوَن ل الّصِف في َي ْلِف َي
ّتى وجوَهُهْم ُلوا، َح َت ِئَك ُيْق َل ُطوَن ُأو ّب َل َت ْلُغَرِف في َي َلى ا ِمَن الُع

ّنِة، ْلَج َيْضَحُك ا ْيِهْم َو َل ّبَك، ِإ َذا َر ِإ ّبَك َضِحَك َو َلى َر ْبٍد ِإ َيا، في َع ْن ّد َفل ال
ْيه" (أحمد) .. اللهم ِحَساَب َل ًا أدخل َع .. حساب بل الجنة خطاب

والهربا القداما تتهم ......... خرقاء جفلت لقتهم لو المنيـة إن
َلى فإن أماه أبشري ْت َثٌة: َرُجٌل "الَق َد ُمْؤِمٌن َثل ِلِه َجاَه َنْفِسِه ِبَما َو

ِبيِل في ّتى اللِه َس ُدّو َلِقَي إذا َح ْلَع َلُهْم ا َت ّتى َقا َتَل، َح َذاَك ُيْق َف
ُد َتَحُن الّشِهي ْيَمِة في الُمْم ُلُه ل َعْرِشِه، َتْحَت اللِه َخ ّيوَن َيْفُض ِب ّن ِإل ال

َدَرَجِة ْبّوةِا ِب ّن اجعل حبان) .. اللهم ابن وصحيح ...." (المسند ال
.. منهم خطاب

المة فأبنا ابنك رحل فإن ، الله عند ابنك واحتسبي أماه اصبري
.. النبياء عليه يغبطه مكان في ابنك .. أماه: ان أبناء لك كلها

، عيناك به وتقر يسرِك ما الله عند الفضل من لبنك أماه: إن
َد ِللّشِهيِد ِإّن" فأبشري ْن ً الله ِع :ِخَصال

)أماه يا الله (فاحمدي َدِمِه، ِمْن َدْفَعٍة َأّوِل ِمْن َلُه ُيْغَفَر َأْن- 1
ُيَرى- 2 ّنِة، ِمَن َمْقَعده و ًا (فقري الَج )أماه يا عين
ّلى-  3 ُيَح َيَة َو ْل ْيَماِن، ِح ِل )أماه يا العز والله (فهذا ا

ُيَجاَر-  4 َذاِب ِمْن َو ْبِر، َع ْلَق )أماه يا فضله من الله (فاسألي ا
ْأَمَن-  5 َي ْلَفَزِع ِمَن َو َبِر، ا ْك َل يا والخرةا الدنيا في الجأش (رابط ا

)أماه
ُيوَضَع - 6 َلى َو ْأِسِه َع ْلوَقاِر، َتاُج َر َتُة ا َياُقو ْنُه ال ْيٌر ِم َيا ِمَن َخ ْن ّد َوَما ال

)أماه يا الُملك والله ِفيَها. (هذا
ُيزّوَج-  7 ْيِن َو َت َن ْث ْبِعيَن ا ْلُحوِر ِمَن َوَس ْلعيِن، ا ابنك مثل (وهل ا
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ِطٌب )أماه يا خا
ُيشفَع- 8 ْبِعيَن في َو ًا َس ْنَسان ًا ِمْن ِإ أماه) . يا لك َأَقاِربِه" (فهنيئ

)الترمذي وصححه ، (أحمد

ًا الله أكرما لقد وسلم عليه الله صلى الله ورسول ، بالسم خطاب
ًا خطاب .. مات الله لقي حتى السم أثر يرى يزال ما وقد ، غدر
ًا وعلي ، وعثمان ، عمر قتل وقد ، فراشه على خطاب .. مات غدر

أعين نامت فل ، فراشه على الوليد بن خالد الله سيف مات
.. الجبناء

ينفصل ليس ...... وشما الدهر جبين في سأبقى
أنتعــل .......... للشواك للنار هامتي أشرع
 الخضل الشذى يحدوها.....  اليمان هبة وأرقب
المل أنغامها ....... على يشدو قذيفة وكل

إنا .. اللهم الشهداء في وتقبله ، مدخله ووسع ، نزله اكرما اللهم
باعد .. اللهم شهادتنا فتقبل بها نلقاك شهادةا بالخير له نشهد

من ونقه ، والمغرب المشرق بين باعدت كما خطاياه وبين بينه
بالماء واغسله ، الدنس من البيض الثوب ُينقى كما الخطايا

والصالحين والشهداء الصديقين مع اجعله اللهم.  والبَرد والثلج
ًا تقبله اللهم..  شهيدا تقبله .. اللهم بهم وألحقنا .. اللهم شهيد

ًا تقبله  ..شهيد

الخاتمة

هم السلمية المة طموح يحملون الذين هم صغيرةا جماعة" 
هذا ويحققوا ليحملوا الدنيوية ومصالحهم بحياتهم يضحون الذين

النصر اجل من والروح الدما يبذلون الذين هم ، والمل الطموح
صغيرةا مجموعة من صغيرةا . . مجموعة العقيدةا هذه اجل ومن
عزاما الله عبد الدكتور الشهيد قال " . كما صغيرةا مجموعة من

. الله رحمه

العصر، لهذا الوليد بن خالد..  الشيشان أرض شهيد الله رحم
عدةا، مواطن في الله أعداء قتال في وكبيرا حسنا بلء أبلى الذي

حياته فقد لكنه فراشه، على موته يكون أن وجل عز الله وشاء
متع تاركا الشيشانيين، إخوانه مع ووقوفه وبسالته لتضحيته ثمنا

عزيز عند صدق مقعد في خلد جنات حيث إلى وزخرفها الدنيا
.مقتدر
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وإنا لله .. إنا وتعالى تبارك ربنا أمرنا كما نقول أن إل نملك ول
.. منها خيًرا واخلفنا مصيبتنا في آجرنا .. اللهم راجعون إليه

ًدا تتوقف لن الجهاد مسيرةا فإن تعالى الله وبإذن يوما .. إلى أب
.. وسلم عليه الله صلى محمد أمة من المؤمنات وأرحاما..  الدين

وألف .. بل آخر .. خطاب القدير العلي الله بأمر لنا تنتج وأن بد ل
.. خطاب

.. الشهداء في خطاب تتقبل أن لك هو اسم بكل نسألك إنا اللهم
عنه الله رضي عبدالمطلب بن حمزةا الشهداء سيد مع تجعله وأن
وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم اللهم وصلي.. 
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