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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
أ�� ا��ّ  
	 أ��ا��ّ [��[ 

لَعال حتويهمن أعالم اإلسالم م ، و ال لشرفهو ،طورالسو سعفين الكلمات،فضله تدت كثرياً قبل لقد ترد
علم اهللا أنّ ، وأسعف بياناًو رت االكتابة عنه لعل غريي يكون أصدق تعبرياًالكتابة عن هذا األسد وأخ

مكانته بني و لتهنـزم علوو شرفهو ه يف بيان فضلهل حقّجالر يفّوي خشيت أال أُواحد، أن تأخري لسببٍ
على و اهللا عليه نّما م، ومث يف قاعدة اجلهاد ،اجلهادو وحيديف الت ودوره اجلهادو عوةتارخيه يف الدو إخوانه

  .إخوانه بالتبعية بوجوده بينهم
هم الكرمي، فمن يتكلم عن هذا الشجاع البطل، اَألالشسد اهلصور، العامل الراين، العامل العامل، الفقيه ب

احلافظ، التقي النقي، السهل الواضح مث املعلم املريب، املتمسك بدينه، احلريص على إخوانه، الناصح 
املؤدب، الغيور على الد النصوح، احليفَواملُ العرض، اجلامع لشمل املؤمننيو نيرفقنياملنا ق لصف 

  .الكافرينو
قطرات الن ؟هرباهللا عليكم من يعدفنهر ، يتأىن قبل و مبثله أن يتوقف عند وصفه، كأيب أنس الشامي حري

 ة مذاقه،خفّو وق ال مرور احللق حىت يستعذب صفاء مائهأن يكون سليم الذّ دب أن خيوض فيه، مث ال
 إن كانو ،صر أملاً عند ذكره مث باحلديث عنهتعادي يفؤو ر احلزن من ثناياهاكلمايت يتقطّو كيف يل ذاو
  .ل معرفيت بهأوو ما ميكن أن أقوله عنهو عالقيت بهو من سريته تلك نتفةٌو لجحتماً فهاكم الر دب الو

الزرقاوي رمحه اهللا أيب مصعب اإلسالم يوماً أو بدعوة على شيخ  ي دخلتجل أنل معرفيت بالرأو أقولُ
على بساط أخضر، مجيل  ه زهرةكأن قابلةه مشريف الثالثينات من العمر جيلس على فَ هي شابنتباافلفت 

ال سواد، ناعم الشعر، رائع القسمات، فناداه صاحيب فأقبل إلينا و الصورة، نضر الوجه، ليس به منش
ف يف أدبٍ يالطو ال تكلف بل ميازحو فلمحت الرباءة يف عينيه مث تكلم، فتكلم بالفصحى بال تقطع

يعرف مث و قترح مبا يستطيعاو يف عمل عسكري ما، فأشارمث جلس فاستشاره الشيخ أبو مصعب  كبري،
و تلكو ،ا ال يعرفصمت عمو بالشيخ أيب مصعب اهللا شيم العلماء، مث خلوتسألته عن الرفمدح ،لج 

  :باب أمههاففرحت ألسل وقع من الشيخ موقعه املناسب، جالر على أنّ زاد يف مدحه مبا يدلّو
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  .النصحو الصدقو أن الشيخ جعل مستشاره من أهل العلم -1
فمنذ كان يف أفغانستان كان  ،أن عادة الشيخ مل تتخلف عنه حىت بعدما صار معروفاً مشهوراً -2

يو يذهب مع أحد كبار طلبة العلم،و يأيتو بقرهذا يدل على فهم الرو لجيه للشرع يف أمرهحتر 
 .اهللا شيم الصاحلنيو تلكو ،يبه للعلماءتقرو ،يهو

  
، كان أمهها أكون يف أماكن كثرية هو فيهاو شاءت األقدار أن أرجع ةبعد فترو مث عدت إىل عملي

كنت أحب و )غزوة األحزاب( بعدها، تلك الغزوة اليت سطر هلا الشيخ باسم و األوىل أيام الفلوجة
حاهلم أشبه م يف و ردة أهل بة أهلها كعدعدو بدر أن يسميها غزوة بدر ألن آثارها كانت كآثار

  .كثري من األشياء
كان و ا زرت أحد األخوة يف زوبعقبل الفلوجة األوىل ملّيف إحدى املرات  أنس وقد التقيت الشيخ أيب

توبة أن أذهب مع الشيخ : ؟ فقال يلكان اجلو ممحالً فسألت عن احلال ،)مولود(عنده األخ الشهيد 
ل باألمس هاجم ل، ختيجقال يا رجل كدت أموت رعباً من فرط شجاعة الر ،؟ملَو :قلت ،أنسأيب 

يف كل مرة يأمرين أن و خيرج من واحدة مث يهاجم األخرى ،أكثر من أربع سيطرات يف نفس الساعة
منوت هكذا دواليك حىت كدنا و أتوقف إىل جانب السيطرة حىت إذا ما توقفنا أمر اجلميع بإطالق النار

  .مجيعاً من الرعب أو نقع يف األسر لكن اهللا سلّم
كان للشيخ أيب أنس دور بارز جداً فيها مل حيكه الرجل عن نفسه ملا كتب و مث جاءت الفلوجة األوىل

  -:لكن أبرز أهم ما قام به ،قصتها
 حثهم علىو تبشريهم بالنصرو خاصة األنصارو اهلام يف حتفيز الناسو كان له الدور الكبري )1

 .الثباتو الصرب

 .يتقدم أمامهم فكان يسرع حينما يبطيء الناسو كان حيفزهمكان عمله يسبق قوله، ف )2

 أشبه مبجلس حرب يدير األزمة" رحم اهللا اجلميع " أيب عزام و شكل مع عمر حديدكان ي )3
 .يشد العضدو يسد الثغرو

أن تسري األمور على  خاصة األنصار به عامل هام جداً يفو كان لثقة األخوة املهاجرين منهم )4
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كنا نقول يف كل شيء ما قال أبو أنس يف  ،النحو املطلوب، فمثالً ملا كانت هناك مفاوضات
 هذا األمر، هل وافق؟ هل أجازه؟

خل دما و رب قائل يقولو شجاعته،و ما رفضه رفضناه، لثقتنا بعلمهو فما وافق عليه، وافقناه،
  .مثلك ال أعرف هذا حىت جاءت الفلوجة األوىل نعم كنت: فأُجيبه وأقولالعلم بالشجاعة؟ 

ال و فحينما كان يشري أبو أنس مثالً بوقف القتال، كنا حنسب أن الرجل يرى األصلح ديناً ال جبناً
خور، فاجلميع يعلم أنه بالنسبة إىل أيب أنس ليس جببان، كما أن الرجل ناصح حريص فال يتخذ 

  .-فرمحة اهللا عليه –عه من مو قراراً إال بعد أن يشري على شيخه
كان قليالً جداً ما يزورنا نظراً و ال أنساه ما حييت، أنه زارنا يوماً يف اجلوالنو و مما أذكر جيداً

  .كان ال يرى حاجه ملحة للمجيء إليهمو مهم املهاجرينوالن كان معظألن إخوة اجل
ما انت األمور يف أشد كو اهلمة رفعو حنن أحوج إليه من غرينا يف النصحو أقول زارنا الشيخ

أهو احلمار أم (يكون ضيقاً، فسأل احلاضرين، من يعرف رمز احلزب اجلمهوري األمريكي 
، ده آخريأو فاحلمار رمز احلزب الدميقراطي، ،؟ فقال أحد احلاضرين أضنه الفيل يا شيخ)الفيل

 ، مث تاللواأمو ما تقولون فابشروا قدن صدت أن أتأكد إكنت أعلم هذا لكن أر :فقال الشيخ
  . أخذ يفسرهاو ، حىت أتى إىل ايتها)فعل ربك بأصحاب الفيلأمل تر كيف (: علينا قوله تعاىل
سوف يفرق اهللا و الكفار يف األحزاب كجمعِ أصربوا يا إخواين فواهللا جلمع: مث أردف قائالً
مجعهم يف عدة كعدة األحزاب، شهر شهر أو قريب.  
عشرين و سبعة ستمر احلصار، حيث اقريب من الشهر أوكانت شهر خ، فاهللا الشيو ولقد صدق

أن النصر رك دل كان يججاء الدور األبرز للشيخ بعد املعركة، فالرو .فاحلمد هللا على النعمة ،يوماً
 الغالة الصوفيةوالعراقي  سالميإ الني من احلزب الالجعدم تركها للدو البد من قطف مثرته

  .مسارها بد من وضع األمور يف فكان ال ،غريهمو املشعوذينو
حىت ال و بأمر الشيخ أيب مصعبو بالتنسيق) جملس شورى جماهدي الفلوجة(س أسو لفشكّ

فكان هذا الس تقريباً صمام أمان فيما بعد لكثري من  ،تذهب الثمرة إىل من جاء بعد املعركة
  .املعضالت
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الذي و بل ،هااألبرز يف حياته كلّو ور األهموىل الدمث لعب الشيخ فيما بعد أحداث الفلوجة األ
  .اجلزاء أرجو من اهللا أن جيزيه عليه خري

فلقد بدأ الرجل برص هي و مجع الشمل له فبدأ باألقربو تأليف القلوب على أيب مصعبو فالص
حىت  يعضهمو ينصحهمو همهبد شفنفبدأ يطوف على كثري من اموعات الصغرية ي ،الفلوجة

  .مجعهم مجيعاً حتت راية التوحيد واجلهاد
العمل، جاء و السلوكو مث بدأ مبا حول الفلوجة مث بغداد فكلما مسع بكتيبة او سرية حسنة العقيدة

  .اجلهادو ال يزال به حىت يدخلهم إىل صف التوحيدو حاورهو إىل أمريها
كتائبها و ا زال يتردد بني سراياهامو وكان من مآثره أن سامراء مل يكن للتوحيد فيها أحد فزارهم

لقد و ،مث صارت فيما بعد كالفلوجة أو أشد ،اجلهادو حىت جعل سامراء كلها تقريباً للتوحيد
اجلهاد و علم التوحيدب حماطةالعراقي خاصة و ة يف التاريخ اإلسالميريشهاملأذنة ال) امللوية(ت ظلّ

  .أكثر من ثالثة أشهر
باهللا أنه ما  دهشفأَ ،بعد ذلك يتخذ طابعاً عسكرياً أكثر منه غري ذلك مث بدأ الشيخ الشهيد احلبيب

يفعل كل ما و يقاتلو ثارت ثائره قط يف الفلوجة إال وجدته من أول القادمني املتقدمني، حيرض
 بوسعه فعله مث رأيته بعد ذلك حاضراً جلميع جلنات التنسيق العسكري اليت كانت تتم يف الفلوجة

  . ر األبرز بني األخوةكان له الدوو
ة رأى صاروخاً يدمر ، مث فجألنـزكان الشيخ خارج املو وصل الشيخ إىل املكان مث بدأ القصف

مل يفرقوا إىل أماكنهم بعد، فصرخ الشيخ بأعلى و همالبيت على أكثر من أربعني أخ وصلوا لتو
سراع يف اإليأمرهم بلوا من السيارة نـزالذين بعد مل يو لنـزصوته يف األخ الذي خارج امل

كتووا بنريان الذين او هل الفلوجةملكان إلنه يعرف كما يعرف مجيع أعن ا واالبتعاد االنتشار
ي األعمى أن الطائرات االمريكية يف الغالب تقصف املكان أكثر من مرة يف نفس القصف اجلو

أشد و فمروءة الشيخ مل تتخلف عنه حىت يف أحلك املواقو شهامةو الوقت، لكن شجاعة
فأسرع  حيث مسع أنيناًً يأيت من بعيد من بني األنقاض ،لو هتف به املوت من كل مكانو الظروف

بقوة وسط ركام البيت بينما  صل إىل أخ يأنُّو إىل إخراج ما ميكن إخراجه من بني األنقاض حىت
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ف البيت اهللا يف طر كان أبو عبدو الذي حكى يل القصةو اهللا سعد تبعه األخ الشهيد أبو عبد
مسافة بعيدة لكن اهللا  لريمي بأيب عبدو لصاروخ الثاينيف تلك اللحظة جاء او حياول إنقاذ أخ آخر

  .احلمد هللاو دون أذى يذكر
بينما دفن الصمو اً بني أشالء إخوانهاروخ عاملاً رباني اختلطت األرواح زماناً  ،لتختلط الدماء

  .اهللا حسيبهمو حنسبهم ،يف جنات عدن عند مليك مقتدر أرواحاًو ليتعانق اجلميع عظاماًو طويالً
بقي أن أذكر بعض األشياء على عجل يف سرية الريفتر عن و ل اإلمام، أنه كان ال ينسى قطج

حىت إا  ،"أستغفر اهللا"  :هو يقولو تسمعه إالتكاد فال  ،ذكر اهللا فكان اإلستغفار مسة أيب أنس
ر نضارة وجه أيب عها ما قدر كما أين أظن أن ذلك كان هو سصارت عادة أظنه لو حاول أن مين

  .اهللا أنس الشامي رمحه
. يف أحلك املواقفما كان ينساها قط ولو ف، "أم أنس " لزوجه  واحلب الود كما أنه كان خالص

نظر إيلّ مبتسماً  الشدةو يف حلظة من حلظات الضيقو نا يف أثناء أحداث الفلوجة األوىلأذكر أنو
  ".أنس وداعاً أم" :ئالًقا

اهلرسك قائماً بأمر اهللا يف الدعوة إىل العقيدة و ه أن الشيخ سافر إىل البوسنةونأُأن  حبمث أُ
خوانه مركز اإلمام البخاري بعد رجوعه من س مع جمموعة من إأس ألجلهااليت و الصحيحة
  .اهلرسك

م2003(اهللا حيث اعتقل عام  جل أبتلي يف ذاتكما أن الر (أمريكا  إلنتقاده نظام الطاغية عني" 
  . اجلهاد بالد الرافدينو إىل أرض العزة أسرععنه  اإلفراجبعد و " اهللا عبد

فلسطيين األصل، وهو  ،)عمر يوسف مجعه(هو الشيخ احلقيقي أذكر أن اسم بقي أن أقول أن 
  ". ميمونة "ي األكرب ة هينوب "مالك و أنس" له من األوالد و متزوجوم 1969من مواليد عام و

حنسبه كذلك وال نزكّي على "  ميمون املقام عند اهللا ،ميمون العمل ،ريةاهللا على ميمون الس فرمحةُ
  .كالنعليه التو اهللا املستعانو ،خلفنا فيه خرياً، فواهللا ما جاء بعده مثلهاهللا أن ي أسأل. "اهللا أحداً 
اهللا الشامي رمحه يب أنسة الشيخ حامد العلي يف الشهيد أوهذه مرثي.  
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