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 كما وعدتكم قص حياة بطلنا ابو عمر كيف بداء وكيف انتهت

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 

 وبركاته اهللا ورحمه عليكم السالم
 

 اهللا وبسم تقرائه سوف مره اول المحتوا والكن مشتبها البدايه تكون قد .. التوحيد فرسان اخونا حياة قص وعدتكم كما
 :نبدأ سوف

 
 من 14 في األلتزام طريق وعرف عاديه حياة نشأة الكويت دوله في شاب اي كأسم يكون ان كان اسم .. الحربي بدر

  كثيــــــرا كثثيــــرا والدته الى مقرب وكان اخوانه اكبر هو .. عمره
 

 البواسل .. دربه ورفيق عمره صديق على تعرف 2000 سنة وفي الكويت دوله في العكسري بالسلك يخدم وكان
 بعض على عرفهم الذي هو بدر ابن من تعرفهم وسبب

 
 وغير بأسره العالم غير شي حدث2001-9-11 تاريخ وفي االلتزامه بداية في البواسل وكان والشهور االيام ومضت

  دارها عقر في تدك امريكا ان رأوة فلما عمر وأبو البواسل حبيبنا على
 

 وراحت دارها عقر في امريكا تدك ان القوه هذه وما فعلها الذي من .. ببالهم االسأله دارت والكن وهللو فرحو
  ويسارا ًيمينا االسئله تأخذهم

 
 الجهـاد من لنا بد ال ان ورئى المسأله البواسل وتفهم الجهاد عن دربه صديق وكلم عمر ابو أتى األيام من يوم في حتى

 قامو انفسهم حدثو ان وبعد 2004 سمه وفي يعملون ما يعرف احد ال حتى .. نفسهم وبين بينهم انفسهم وحدثو
 والصغير الكبير.. والبعيد القريب للكل الجهاد فكره بأيصال

 
 كانت والكن .. راية توجد ال مدام جهاد يوجد ال لهم يقول وبعض مخرفين وبأنه بالجواسيس اتهموهم الناس من وكثير
 اهللا خليف عامر الشيخ اسود الى اسودنا تعرفو 2005 سنه وفي التافهه الكلمات هذه من اي يوقفهم ولن عاليه همتهم

 اصدقائه من القصص بعض اخذو والكن يتقبله اهللا خليف عامر بشيخنا يلتحقو ولم المركب فاتهم فلقد يرحمه
 

 عمر البو البواسل فقال .. الطريق هذا صحه من متأكدين يكونو لم والكن الطريق لهم اهللا فتح اهللا مع صدقو ان وبعد
 ونذهب اعود سوف صحيح الطريق كان وان اسري يفك ان ربك فدع مسكت اذا الطريق من اتأكد باالول انا اذهب سوف

 سويا
 

 وعن حياتهم وعن االبطال عن عمر ابو اخونا وحدث رجع ثم اسبوعين االفغان مجاهدين عند وجلس وذهب البواسل وفعلها
 المواضيع وبعض والنفسيه البدنيه باللياقه العده واعدو الحق طريق وجدو بأن وفرحو .. واالكل الكالم في طريقتهم

 يتقبله اهللا الكويتي خالد ابو صديقهم واخذو المال وجمعو الفقهيه
 

 ورباط وحفظ تدريب بين اشهر 3 هناك ومكثو االفغااااان الى وذهبو 2006 سنه في المطار الى ذهبو يوم وفي ثم
 الليبي الليث ابو الشيخ وكلفهم الشهاده لهم اهللا يكتب لم والكن االماميه الخطوط في تواجد وبين وحراسيه االخوه على

 الكويت في بمهمه يتقبله اهللا
 

 فالقتال ترجعون ال لهم يقول اسره يفك اهللا القحطاني ناصر ابو وكان الكويت الى ليعودو اغراضهم وجهزو ادراجهم وحملو
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 جدا سريه كانت النها المهمه بتكلفت يعلم يكن لم .. والكن كثيره والمعارك قادم
 

 الدوله امن في وسجنو الكويت الى عادو قليله ايام وبعد سفرهم جواز لفقدهم االيام بعض وسجنو ايران الى عادو ثم
 .. اهللا من ابتالء هذا وان ربهم عند االجر يحتسبون كان والكن واالهانه والسب التعذيب ابطالنا لقى قد وهناك يوم12 
 ابو ان عليه يهون كان البواسل وكذلك صامد البواسل عمره صديق ان هو التعذيب ابوعمر على يهون الذي الشي وكان

 صامد عمر
 

 امن معه فدخل لوحده عمر ابو يترك ان البواسل ابا والكن غير ال فقط عمر ابو تطلب كانت الدوله امن ان وللعلم
 معه وهو اال يخرج ولم الدوله

 
 والكن عادو النهم رجال ليس وانهم دجالون وانهم جواسيس انهم قالو وقد .. جوازاتهم وسحبو لهم تتوجه التهم بدأت ثم

 بمهمه مكلفون انهم يقولو ان يستطيعون وال بمهمه مكلفون انهم يعلمون ال
 

 البواسل صديقنا بين وكان .. هناك االخوان الى واالكل والمالبس االموال جمع مهمه وكان كامال سنة الكويته في وجلسو
 في مكلفون انهم والكن للذهاب يتحرقون وكانو الرجال يرسلون كان عمر ابو وال هو ال يذهب ان يستطيع ال والكن طريق

 مهمه
 

 والبواسل عمر ابو اصدقاء من وكثير .. بهم وتعلق يخف ولم ثبت ربك رحم من اال لهم االصدقاء جميع مقاطعه ومع
 الحمد وهللا نفر من ومنهم تبرع من فمنهم الجهاد بطريق وألتحق ألتزم

 
 من انهم هناك اخواننا الى اوصلو االخوه بعض هنا والكن ينفرو ان ينتضرون وكانو الوعد وانجزو المهمه اتممو ان وبعد

 الرجال اسوء من عمر وابو البواسل وجعلو االفالم عملو وقد الجواسيس
 

 البواسل من متخوفين كانو والكن طرفهم من ياتون الذين الرجال يستقبلو وكان منهم التخوف اال هناك اخواننا من كان فما
 عنهم يقال ال ما سمعو النهم عمر وابو

 
 اال يخرج لن لهم يقول الكل والكن سفرهم جواااز الخراج المستحيل عملو فقد .. ابطالنا قلوب وتقطع االمه جراح ومع

 سنين 4 بعد
 

  شوقا اتحرق اني واهللا اي فقال جوازك يخرج ان تريد هل عمر ابو يا عمر البو البواسل فقال
 

 الجواز تريد وانك صادق بقلب الليل في اهللا ادع البواسل فقال.. هي ما عمر ابو فقال سهله وهي الطريق لدي قال
  اهللا بأذن عمر ابو فقال يخرج وسوف دينه لنصرة للخروج

 
 ففرحو عمر ابو جواز اخرج يومين وبعد اخرجه ثم جوازه الخراج يصور ان ابلغوه ولقد البواسل ذهب بالظبط شهر وبعد

 شديدا فرح
 

  الطريق ينتظرون وكانو .. عادو ثمو عمر ابو وكذلك اهله مع مكه الى البواسل فذهب
 

 منهم متخوفين كانو والكن مسكر ليس هو .. مسكر انه يقولون وكان الطريق عن باالفغان االخوان فكلمو
 

 البواسل فقال استشهاديه عمليه يريدون مضمون ليس انه والكن العراق الى طريق عمر ابو فأقترح االنتضار من وملو فبحثو
 يحدثوه لم االن الى والكن االمان واخذ منه االمان وخذو المنسق على تعرفو ان وبعد اهللا على توكل
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 الزواج يوقفك لن واهللا طبيعي كأنك حياتك عش البواسل له فقال الطريق على كيف والكن اتزوج ان اريد عمر ابو فقال

 واهللا اي عمر ابو فقال النفير عن
 

 كيف وقال عمر بو فضحك العراق في يقتل عمر وابو االفغان في يجاهد انه البواسل اخونا رؤية عن علما نخفيكم وال
 الرؤية تحققت اهللا وسبحان رجلك على ورجلي

 
 عمر وابو البواسل الى الليبي الليث ابي من تزكيه اتت قد بالظبط عرسه من شهر وبعد الثانيه فتزوج

 
 الن اصبر لن البواسل فقال سويا ننفر لكي اصبر للبواسل فقال الضروف بعض عنده اصبح ان حدث عمر البو حدث والكن

  تالحقه الحكومه وان سجن قد وكان مطارد كان البواسل
 

 والمحال الحل كيف الكن دموعه وتنزف قلوبه يتقطع عمر وابو االمارات الى البواسل فذهب
 

 فعاد غيره احد وال فقط البواسل نريد قالو .. االمارات وفي الطفوله ايام منذ له القريب خالة ابن مع البواسل فذهب
  ثلج كلها ايران كانت الن ايام 4 المطار في هناك البواسل وجلس .. الكويت الى خاله ابن

 
 االجر ويحتسب ينتظر البواسل كان والكن طريق يوجد ال وان يرجع ان البواسل الى يوسوس الشيطان وكان

 
 يوجد ال الكن عمر ابو النفير يريد وكان الطريق واوقفو المنسق مسك بقليل وبعدها االخوان الى البواسل الحمد وهللا ووصل

 طريق
 

 سويه ليجاهدو البواسل دربه رفيق الى الذهاب يريد كان محاله ال والكن يبحث شهور 4 وجلس
 

 اناس واخرج العراق الى طريق عمر ابو يد على اهللا فتح الجزائر مجاهدين احد الى تعرف ان وبعد االيام من يوم وفي
 هناك يموتو وان العراق الى يذهبو ان على الدوسري طلحه وابو صالح وابو هو بايع يوم في ثم العراق الى كثيرين

 
 عنده لضروف يبايع لم والكن المهاجر المسكين اخونا معهم وكان الحور بيعة فسموها

 
 واالن ابناء 8 وترك ابيه منزل وترك كبيييييير منزل ورائه ترك عمر وابو المنسق طريق عن العراق الى نفرو ايام وبعدة
 شي كل وترك سياره ورائه وترك بالسيارات يتاجر كان النه الحمد وهللا كثير مال ورائه وترك اخطأ لم ان 10 اصبحو

 للجهاد وذهب
 

  :وقلتله راسلته بايام رحيله وقبل
 

 باهللا احبكم اني وقولهم االخوان على وسلملي دربك يسمح وان الطريق لكم ايسر ان اهللا واسأل عمر ابو يا السالمه مع
 

 :بقوله علي رد عيني فاضت قرأتها كلما برساله علي فرد
 

 غدا فموعدنا @ المنوني كأس بيننا وفرق @ يوما االرض في نلقتى لم فأن_صالة كل في بالثبات وادعيلنا_اهللا أحبك
 اهللا شاء ان _الجنه اللقاء وقلة_عنييف سالم البواسل حبيبي على وسلم @ الحنوني بها يطيب @ خلد دار في

 
  2008-4-5تاريخ في الرساله هذه لي فارسل
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 اهللا بأذن الجنه الملتقى يقولي فكان الرحيل قبل اشوفك ابي اقوله كنت ما كل فواهللا
 

 اكن ولم معه اكن لم اني حزنت وحزنت فرحت لقد فواهللا العمل في وانا استشهاده خبر واتاني العراق الى ودخل فذهب
 بشهاده له ختم اهللا وان يريد كان ما نال الن وفرحة فرحه بل عزائه في

 
 حبيبه فراق على حزناا دموعه وفاضت البواسل ففرح دربه رفيق رساله عن وابلغناه البواسل اتصل بايام استشهاده وبعد

 دربه ورفيق
 

 انه عمر ابو في رؤية لنا صديق رأ لقد االيام من يوم وفي
 

 عمر البو الشخص هذك فقال) ماركت السوبر(الجمعيه يشبه مكان في كانو وانهم ولحيته الطويل وشعره ابيض ثوب البس
 بعدك من وتقطع مشتاقلك البواسل صديقك له فقال حي وانا امت لم أني بلغهم عمر ابو فقال إليك اشتقنى فأن انت اين

 للشخص عمر ابو وقال امت ولم حي اني ابلغه فقال لفراقك يتقطع واخوك له فقال حي وانا امت لم اني ابلغه فقال
 اقتل ولم حي بأني ميت اني يقول من لك قل هذك

 
 يرزقون ربهم عند احياء بل اموات اهللا سبيل في قتلو الذين والتحسبن اهللا قول تذكرت الرؤية هذه وعلى

 
  البواسل دربه رفيق وبين بينه الدنيه فرقت وقد اهللا بأذن الجنان الى بطلنا روح ففاضت

 
 امه تنسون وال دعائكم من تنسوه فال للجهاد نفر ذلك ومع بمرض ومصابه مريضه امه بأن اذكرها لم كثيره امور وهناك

 دعائكم من
 

 كنت فما زماننا في خطاب كنت فواهللا .. بخطاب يعرفه كان فبعضنا .. بخطــاب نفسه يلقب عمر ابو فكان مالحظه
 بحق عليها ترد اال ظلم كلمه تمسع

 
 معه يتحارو ان يريدون ال منه يهربون رأوه اذا كانو حتى والمنبطحين المنافقين يلجم كان فواهللا اهللا من اال تخف لم وانك

 
 يتكلم وال يلجم كان معه يتحاور من كل وكان

 
  البواسل بعد الونيس ونعم لي االخ نعم كنت فواهللا عمر ابو يا او التوحيد فرسان يا او خطاب يا فواهللا

 
 عليك اقلق ولن اهللا بأذن العباد رب الى ذهبت انت والكن عزيز فقد لقد هو اال اله ال الذي واهللا فواهللا

 
  الحكيم العزيز بأذن لك ختمها كم بشهاده لنا يختم وان بالجنان نلتقي ان اهللا فسأل

 
 الشيطان ومن فمني أخطأت وان اهللا فمن اصبت فأن البواسل مع ممزوجه عمر ابو اخونا قصه وهذه

 
 شيئ عليكم اخبي ان اردت فما الكتابه لكثرة تعذروني ان وارجو

 
 وبركاته اهللا ورحمه عليكم والسالم

 
 اجيب سوف اهللا شاء ان وانا فتفضلو سؤال هناك كان وان

 
الجنوبي فرقان اخوكم
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 األعضاء 5 قاموا بالدعاء لفرقان الجنوبي لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)ذي البجادين (باألمس), ابودكوان (باألمس), ابو عبد اهللا_1399 (باألمس), ابا عبد اهللا (باألمس), أبو قندهار

#  2    
  

 PM 12:05 ,باألمس 

 أمير العصب
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 596 
قام بالدعاء: 116

دعي له 296 مرات في 173 
مشاركات 

 بارك اهللا فيك أخي 
 واهللا ما أدري ما أقول ألجمت لساني

 وفطرت قلبي
 وقلبت مواجعي

 فصرت في حيرة من أمري
رحمة اهللا عليك يا أبا عمر وأدخلك اهللا فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

    

#  3    
  

 PM 12:07 ,باألمس 

 ابو عبد اهللا_1399
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 498 
قام بالدعاء: 5

دعي له 4 مرات في 4 
مشاركات 

رحمه اهللا وتقبله في عداد الشهداء

    

#  4    
  

 PM 12:18 ,باألمس 

 أمير العصب
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 596 
قام بالدعاء: 116

دعي له 296 مرات في 173 
مشاركات 

 سؤالي هو أخي لماذا أبو عمر اتجه ألفغانستان لم يبادر للعراق رغم قربه أم هي مسألة ما يتيسر وقضية األمنيات؟
 وسؤال آخر أبو عمر رحمه اهللا وطبعا هذا مطلبه ومراده ولكن يبدو لي أنه وصل درجة جيدة من العمل في التنسيقات والتدريب ..ولكن ما سبب زجه
ة في الكتائب االستشهادية رغم أنه يمكن االستفادة منه كونه تدرب مدة جيدة بأفغانستان ويصلح كمنسق ومدرب طبعا هذه رغبته ولكن يمكن االستفاد

منه لمدة أطول وهللا أعلم وال اعتراض إن شاء اهللا ولكن واهللا أمثاله قلة وفراقهم صعب وخاصة بعد هذا العطاء

    

#  5    
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 أمير العصب
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 596 
قام بالدعاء: 116

دعي له 296 مرات في 173 
مشاركات 

 أخيرا وليس آخرا وهذا مطلب أطلبه منك ومن كثير من اإلخوة:
عندما يستشهد شخص عزيز عليك أو تحبه وهذا لم أجربه ولكن على مستوى فراق..حبيب بالموت أو غيره يبدأ اإلخوة بالتهور األمني وأضع تحتها 

 خطين
وهذا ما أطليه منك ومن كل أخ عزيز ..عدم التهور األمني نعم ذهب الحبيب ولكن هناك المزيد والطريق ال زال طويل ويحتاج لجهد وكد وكفاح 

 ..وزيادة حرص لمواصلة ما بدأ به أبو عمر بالتمويل بالزاد والعتاد والرجال
وجزاكم اهللا خيرا

    

#  6    
  

 PM 12:32 ,باألمس 

 فرقان الجنوبي
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 46 
قام بالدعاء: 0

دعي له 11 مرات في 7 
مشاركات 

 بارك اهللا فيكم على تواجدكم وبخصوص االسئله :
 

 والكن اتجه الفغانستان الن كان طريق العراق صعبا جدااااا جدااااا ولم يجد طريق والكن بعدما وجد طريق اتته جميع المغريات الى الذهاب الى االفغان
 اراد الذهاب الى العراق النها قريبه وخط الدفاع االول 

 
واما بخصوص سؤالك الثاني فالعراق كانو يريدون استشهادين وال يريدون مقاتلين لكثره االنصار .. ولقد اتى عرض البو عمر ان يصبح منسق 

 والكن كما قالها هو واهللا انها لحياه طويله حتى اكل التمرات
 

 وبخصوص السؤال الثالث
 

التخف لم نتهور امنيا وال نريد التهور امنيا فنم وانت مستريح

    

#  7    
  

 PM 02:03 ,باألمس 

 ابو عمر 11
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 9,690 
قام بالدعاء: 2,529

دعي له 770 مرات في 679 
مشاركات 

اللهم تقبله في عليين

__________________ 
 ِةّ المذلُ عهدَ رحلْ فقد،ِ للوراءُاريخّ التَ يعودْ، ولنُ الفتوحاتِها واهللاّ، وإنِحمَالَ المِ على أبوابَ اليومٌ دائرةُفالمعركة

 ٌ كريمةٌيشةِ إال عُ، فما العيشِ واالسترخاءِومّ النَ ثيابِ، وانزعي عنكَ واالستجداءّلّتي الذّ أمِ، فانفضي عنكِواالستبداد
 .ِبناءُ الجُ أعينْتَ نجالء. وال نامٌأو طعنة
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#  8    
  

 PM 02:24 ,باألمس 

 شظايا الفلوجه
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: امارة االنبار
المشاركات: 250 

قام بالدعاء: 19
دعي له 28 مرات في 23 

مشاركات 

 رحمه اهللا
اسأل اهللا ان يتقبله في عداد الشهداء

__________________ 
 شدينا الرحال للموت وعزمنا ممتد 

 رجال ونساء وابد مانرتد 
 سيفنه على رقاب المرتدين ينحد
 ونقضي على كل رافضي مرتد 
 شدينا الرحال وعزمنا ممتد 

 حتى تصير شرطة ومغاوير ها البلد تنعد
 وساعتها ندعو من اهللا كل شعب ايران ينهد 

 لوال ايران مادخل كاعي االجنبي وتعد 
 حنا جنود بو مصعب وسيفنا منحد 

اللهم انصر دولة العراق االسالميه واسود االنصار 
    

#  9    
  

 PM 02:38 ,باألمس 

 ابو الوليد المقدسي
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 117 
قام بالدعاء: 0

دعي له 41 مرات في 27 
مشاركات 

الجنانىاهللا يتقبله ف

__________________ 

هنيئا لشيخ المجاهدين اسامة بن الدن ابو عبد اهللا سر في طريق الجهاد فهذه هي الدنيا 
هباء فهذا طريق الجنان والحور ولقاء المصطفى فواصل الدرب حتى تلقى اهللا واالنبياء 

 والشهداء والصديقين

    

#  10    
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 مجاهد سيف الحق
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 411 
قام بالدعاء: 1

دعي له 79 مرات في 36 
مشاركات 

اللهم تقبله في عليين

    

#  11    
  

 PM 03:53 ,باألمس 

bojassem87 
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 270 
قام بالدعاء: 16

دعي له 69 مرات في 56 
مشاركات 

جزاك اهللا خيراا

__________________ 
http://up4.arabsh.com/07/0af2ab4.jpg 

    

#  12    
  

 PM 04:12 ,باألمس 

sab3 allil 
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: مخرزفي حلوق الكافرين والمرتدين والمنافيق
المشاركات: 486 

قام بالدعاء: 57
دعي له 96 مرات في 72 مشاركات 

نسأل اهللا ان يتقبلنا واياه ويجعلنا واياه من الشهداء

__________________ 
 اهللا اال اله ال

 اهللا رسول محمد
نموت وعليها نحيا عليها

 اهللا نلقى وعليها نجاهد سبيلها وفي
 اهللا اال اله ال

 اهللا رسول محمد
وســـــلم عـــليه اهللا صلى

 اهللا سبيل في بالشهادة أدعولي
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khatabe alger 
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 230 
قام بالدعاء: 68

دعي له 55 مرات في 28 
مشاركات 

نسأل اهللا ان يتقبلنا واياه ويجعلنا واياه من الشهداء

    

#  14    
  

 AM 11:13 ,اليوم 

 فرقان الجنوبي
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 46 
قام بالدعاء: 0

دعي له 11 مرات في 7 
مشاركات 

اللهم امين وجزاكم اهللا خيرا على الردود الطيبه

    

#  15    
  

 PM 12:19 ,اليوم 

 أسود الشرى
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 13,009 
قام بالدعاء: 19

دعي له 1,606 مرات في 1,283 
مشاركات 

 رحمه اهللا تعالى 
نسأل اهللا تعالى ان يتقبله في عداد الشهداء

__________________ 
دعوة عامة للمشاركة في تفعيل  
 شبكة البراق والفردوس الجهاديتين

  ولكم األجر إن شاء اهللا تعالى
  روابط الشبكتين

http://al-boraq.org/index.php 
http://www.al-firdaws.org/vb/ 
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