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 :مقدمة الناشر
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وليه وخليله ومصطفاه وعىل آلهه 

 :وبعدوصحبه ومن وااله، 

قد حتصلنا عىل سهةة فيهيلة الخهيل العها   العلمي الرتاثفإننا يف مؤسسة 

العامل املجاهد: )أيب عه  اننبهار ( بلبلهه اهلل والكهي اكببها ابنهه )أيب عبهد اهلل 

اننبار ( بلبله اهلل وبدورنا قمنا بكنسهيلبا وبصهفيفبا وبربيببها لككهور املر ه  

للخهيل اللبهول الببّي حني احلهدي  حهول سهةة الخهيل أيب عه ، ونسه ل اهلل 

 والوصول يف زمرة النبيني والصديلني والخبداء وحسن أولئك رفيلا.

 واحلمد هلل رب العاملني.

ُ

ُالنَّارش:

سةُالرتاثُالعلمي ُمؤسَّ

 م2018ُيوليو23ُُُ-هـ1439ُُذوُالقعدة10ُُاالثننيُ
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 :إهداء
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 :مقدمة
احلمد هلل عظيم املِنَّة، نارص الدين ب هل السنة، والصالة والسهالم عهىل مهن 

 :وبعد ؛ُ ِعَل رزقه حتت ظالل انسنة

دونور مها علينا أر  عل من أسالفنا من يُ  -سبحانه وبعاىل-إر من نعم اهلل 

حكى بكنا نعرف من خالهلم ُ لَّ مها  هرى يف  ، رى يف عصورهم من انحداث

-وسةة خلفائه وأصحابه  بلك انزمار الغابرة، إذ دونوا لنا سةة رسول اهلل 

وسةة من أبهى مهن بعهدهم مهن خلفهاء وقهادة  -ارضوار اهلل بعاىل عليبم مجيع  

مهة اإلسهالمية مهن لنا الوقائ  العظيمهة يف بهاريل انوعلامء عاملني، اام ونللوا 

ملا يف ذلك مهن  ،إىل ببوك إىل اللادسية إىل حطني وعني  الوتُأُحد معراة بدر و

ِهم   معنها فام وق  معبم قد يله ،فن خذ منبا العربة ،أمهية بالغة لنربخف من ِسَةِ

 : اام وقد قيل قديام  يوما، 

هلـااُااابـ ُُكانُالشيخُأبوُالعالءُهيتمُوقدُ،"منُقرأُالسريةُأمنُاحلرية"

ُاُفيقول:كثريُر

"ُ ُأث ُخووا يُنمنُأث ُ يُدينممُأنُيدوبواُلناُماُرجريُمعممُمـنُكنتُدائمر

فـمُالتقيـتُبعسـيريُقـادُمعركـةُخالُُ،األثداثُواصةُ يُااابـ ُالعسـيري

ُ ًُروطلبتُمنهُأنُيدونُجمرياهتا،ُفقدُكنتُأوشىُدائمر اُملنُسـيتوونُُأنُالُبرت ُيي

وماُيعرفهُهوُقدُالُيعرفهُأثدُُ،ضُللقتلُ يُكلُثنيفالرجلُمناُمعرَُُّ،منُبعدبا

غريهُوبمووهُيموتُمعهُجزءُمنُواريخُااماد،ُوقدُكنتُأوشىُأنُيضيعُبعضُ

اامادُ يُبالدُالرافدينُومنُبعدهُ يُبـالدُالشـامُمـاُدُبدوبـه،ُفـابنُكثـريُواريخُ
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ُ-ارمحممُاهللُمجيعُر-والطربيُوابنُخسحاقُوالسمييلُوغريهمُنمنُدوبواُ يُالسريةُ

رغمُخميابياهتمُاملحدودةُ يُالتواصلُمعُالناسُوااريُوراءُاخلربُوالتتكدُمنـه،ُ

وبواُعنممُوخنُكابتُحمدودة،ُرغمُكـلُورغمُوجودُفرتةُزمنيةُبينممُوبنيُمنُد

عـ ُُ،اُفيهُاليثريُمنُالتفاصـيلُالدقيقـةولكُاملصاع ُوغريهاُقدُبقلواُلناُواريُر

 .(2)"-واملنةهللُاحلمدُو-وفرةُعيسُثالناُاآلنُخذُأنُاإلميابياتُمت

ندحض هبها اهل بلهك الهكبم ن ذلك أننا إذ ندور بلك انحداث وانهم م

ا مها ُذاِهَر فكثهة   ،الدولة بل عن الدولة اإلسالمية بحد ذاهتاوالخببات عن قادة 

عي بهل وحكهى عهىل ألُسهن ُمهدَّ  ،اجلباد العراقي وقادابه بسوء عهىل الفيهائيات

 ا إليه وصفبم باخلوارج.اجلباد، بل وحكى الذ  نسبت احلكمة يوم  

يكعظهوا منهه ننا إذ ندور برمجة نحدهم نخلهد ذاهره بهني املسهلمني لإواام 

فبهذه انمهة خهة  ،ااجلبال بعلمبم وعملبهم مة اإلسالم ر اال  لِنَُفاِخَر أر يف أوَ 

 مم وقد خلد الكاريل ذار ر االهتا.ان

وبعد ال ما بلدم ذاره سنلوم هنا بكدوين برمجة لخيل من شيوخ اجلبهاد يف 

مهذ أر  ،، َشيٌل اثرت عليه الكبم دور ما بينهة-نحسبه واهلل حسيبه-عرصنا هذا 

حكى أللهوا عليهه مهن  ،الدعوة إىل اهلل سبحانه عىل منباج أهل السنة واجلامعة أبد

، وبهارة -أخهااهم اهلل-فكارة قالوا ب نه عميهل لل سهعود  ،الكبم ما اهلل به عليم

هذه اانت يف أيام الدعوة، أما يف أيام اجلبهاد فلهد قهالوا عنهه ب نهه اهار  ،لليبود

فنرشهوا  ،ا، ثهم اخكلفهوا يف صهوربهيهي  بعثيا!!، بل ضابط اسكخبارات، بهل راف

                                           
ُاليتاباتُذاتُاللونُاألمحرُبقلتُبعضماُمنُالشيخُثرفيًّا،ُوبعضماُاآلورُعنهُباملعنى.ُ(2)
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ِعيُّ فيبم فنرش صهورة صور   لر هل ا ناثر من شخص عىل أنه هو، بل وجترأ الدَّ

عىل أنه ههو، ثهم فرقهوا بهني اسهميه فنسهبوا نيب عهالء عء ونيب عه   ةم  فكا

  ثم أدراوا أر االسمني لخخص واحد. ،اننبار  أشياء

هذا الخهيل  حياةمن ا ولو يسة   ا انب   هنا سنككب من انسطر ما نوضح فيه

 عىل ِمنْبهاِج احلَه   لِيِل ُمْرِهب انْعداء، الداعية إىل اهلل سبحانه الَّ  َراِهِب  ،املجاهد

 احلُسهينِي  امُلْلِرِر انَقواِل بانْفَعالِمنْباج أهل السنة واجلامعة، 
ا
 ، الخهيل أيب َعهاَلء

بهذارنا للحليلهة َولِهُيْعَلَم حجهم الكظليهل لنفند ال بلهك املغالطهات  ؛الُلَرْييِش  

 ُمنُحماورُعدة:ُوستيون، -بلبله اهلل- (3)والكخويه الذ  بعرض له الخيل

ُ.َبَسب هُ:أ

َُوبْشَتوُ ُ:ب ه  ُ.هَمولِد 

ُالدَُُّ:ج  .َعويِةاحَلَياة 

ُاإلْعَدادُُِ:د ة  ُ.فرِيَُواِامادللنََُُّفرْتَ

ُالِعراقُ:ح  .ِجَماد 

                                           
إنام سمعكه منه  -بلبله اهلل بعاىل يف عداد الخبداء-إر ال ما س ذاره عن الخيل أيب عالء ُ(3)

ا معه وقت وقوع بعيه )السنوات السكة  مبارشة أو نلله يل عنه من أث  يف دينه، أو انت شاهد 

ا عىل  ل ما وق  فيبا، اام وأر بعيبا قد دونكبا من  عرشة انخةة من حيابه( فلد انت شاهد 

ا، فلد اار  ا وهو يف بدايابه لعدم بدأ بككابة مذارابه إال أنه بوقف عنب -بلبله اهلل-الخيل شفاه 

و ود الوقت، فاجلباد أخذ منه ال أوقابه، لذا س حاول أر أدور ما أراد أر يدونه بنفسه ولو 

ا فام ال يدرك اله ال يرتك  له. ُخمكرص 
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ُ: د ُالشَّ ُُ.امِجَماد 

هُ:ر ُ.اْستِْشماد 

ه. ُماَُجاَدُبِِهَُقَلم  ُز:َُبْعض 
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 م 2016 مارس 24ـ ق لاِفَوامُل ـه 1437ُجَماَدى اآلِخَرة  15يس ِمالَخ وُمَي

 .ٍةمَّبُأ ٍلُجرَ  اَةَيَح ُهَعَم وَيْطَيِل وُمالَي َكِلذَ  َىَوَطاْن
 

خليهل، أبهو زينهب، ، أبو إيامر، احلجي إيامر، أبو حسهن، سهيد (4)أبو عالء

، أبهو عه  (6)، أبهو حسهن قهردا (5)حجي طهاهر، عبهد اهلل رشهيد البغهداد 

، أبهو مصهعب الخهامي، أبهو عهالء الهدار (8)، أبو صهبيب العراقهي(7)اننبار 

 لل.إ ...، أبو عبيدة(9)إسالمي

اخكلفهت حسهب اخهكالف الامهار واملكهار  ،دواحهء مكعهددة لر هل أسام

 د!!!واح لر ل ،لروف العموظ

 

                                           
انية الخيل عبد الرمحن نسبة إىل البكر من أوالده، وهبا اشكبر بادئ انمر يف أيام دعوبه إىل ُ(4) 

ُاهلل بعاىل.

ا ملجلس شورى املجاهدين يف العراق  -بلبله اهلل-ية اسكخدمبا الخيل ان (5)  بعد أر أمسى أمة 

حي  بخكل املجلس من عدة فصائل اار من أبرزها بنظيم قاعدة اجلباد يف بالد الرافدين، 

ا. -إر شاء اهلل-وسنكوس  يف هذا االسم  ُالحل 

ُانيكه يف سجني أيب غريب وبواا.ُ(6) 

ُا عىل أرض الخام املباراة.انية اشكبر هبُ(7) 

 يف املراسالت اخلار ية.ُ(8) 

ُيف املحارضات الكي أللاها عن رشك الطاعة، وقد نرشت يف مواق  الكواصل اال كامعي. (9) 
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 ه:َنَسُب
 إىلمن  بهة أبيهه  عبد الرمحن نسب الخيل يربلي

 فبو: بن ع  بن أيب طالب (10)احلسني

عبد الرمحن بن حممد بن مصهطفى بهن حممهد بهن 

بن وهب بن حسن بن عبد الرمحن بهن  (11)عبد اللادر

بهن احلسهني بهن عه  بهن أيب  ...حسني بن سيد صهوم

 ، مهن  (12)اهار  هدهمهه فلهد أما من  بة أُ طالب الُلَرْييِشّ

                                           
 وهو يككلم الرتاية فبو من بلعفر؟ قد يلال ايف يربف  نسبه إىل احلسني  (10)

ا أنك أصبحت من أهل إر إبلار لغة غة :ُ-مستعينراُباهللُوعاىل-أقولُ اللغة العربية ال بعني مطلل 

بلك اللغة، إذ إر معظم عخائر بلعفر من أصول عربية اسكوطنوا هذه البلعة من انرض )بلعفر( 

وبعلموا اللغة الرتاية، حي  اار العثامنيور يسيطرور عىل هذه املنطلة إضافة إىل و ود عوائل من 

الذ  اشكبر باسم السيد صوم اار يلطن حمافظة الديوانية أصول براية فيبا، وأحد أ داد الخيل و

ا قرية احلماة، وانكلل ب هله إىل حمافظة نينوى بعد أر وق  بينبم وبني عخةة أخرى هناك  وحتديد 

قكل ودماء، فاسكوطنوا نينوى واار  د الخيل يسكن يف اللرى املحيطة بكلعفر، فكعلموا اللغة 

ل عبد الرمحن ولد يف قرية اخلرايج اللريبة من ناحية ربيعة و  يولد الرتاية وبوارثوها، بل إر الخي

يف بلعفر، وما ذاربه مثبت يف قوائم اننساب عندنا بل وحكى عند غةنا فال يسكطي  أحد أر 

 ينكره.

ُبـُُ(11)  ُهبا ُاملحيطة ُواملناط  ُولعفر ُمنطقة ُ ي ُوبشتمر ُمنه ُبحن ُالاي ُالفخا ُينس  وخليه

ْولِّيَة(ُبس ْو(ُ)الَقد  بةُخىلُجدباُعبدُالقادر،ُوقدُدرجُالناسُ يُمناطقناُع ُوسميةُعبدُالقادرُبـُ)َقد 

ُمنُغريُوشديدُالدال.

 يعلوب إبراهيم، والد أمه. (12)
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وا مهن بالدههم وههو ابهن  ُلهالعراق يهوم أُ  إىلرسبه وقد جل  م  بعض أ ،أرمينيا

 ، ف ارمه ربه باإلسالم.ثالث سنني أو أرب 
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 ُدُه َونْشَأُته:َموِل
رايج اللريبة من ناحيهة ربيعهة يف حمافظهة اخلولد الخيل عبد الرمحن يف قرية 

م  1959 أاكهوبر 1 هاملوافه  له هه 1379انول ربي   28يوم اخلميس يف نينوى 

ة نخ ة إسالمية منذ نعومه كهئبنخفكار لوالديه انثر البالغ يف  ،ين مسلمنيأبومن 

الفيهل بعهد اهلل ربعة أعهوام، وقهد اهار نبيهه ره، فبدأ بالصالة وهو ابن أأظفا

اونهه وحيهدهم إذ   علمه ومنذ صهغره عهىل احلهالل واحلهرام رغهم إذ  سبحانه

فكار ال يس ل عن عء أو يطلبهه إال وي خهذه  ،يرزقبم اهلل سبحانه بمولود غةه

، ومهن ذلهك أنهه انمهر)املال محاة( فيس النه عن  البلدةشيل عرف يف  إىلوالده 

 رع يفهس ل الخيل عهن رأ  الخهوالده ب نه سيذات مرة أراد رشاء احلامم فلال له 

 : الخيل وقال له إىلصطحبه اف ،ذلك

مها الخيل لو هود عهارض رشعهي يف  ف نب ،إر هذا الر ل يريد رشاء احلامم

ا» :ذلك وذار هلام حدي  َُيْيَطابر  عن طلبه. َل دَ عَ فَ  أو اام قال  (13)«َيْيَطاٌنَُيْتَبع 

 معه هُ ُس لِ فكار يلرأ وُيْ اللرآر للراءة  اجميد   -رمحه اهلل-وقد اار والد الخيل 

 : عبد الرمحنوام، يلول الخيل أربعة أعهو ابن و

ُْثنيُيقرأُالقرآنُاليريمُكانُوالديُ" ُلُِرج  فـتجلسُوأسـتمعُُجاببـهخىلُُنيس 

ُانُالقرآنُي قرأُفألُ،ثرا أوُُويلمُمدوب كتابُاهللُسبحابهُُبغرسُ يُداويلُخجالل 

                                           
 .3764( برقم: 1238/ 2أخر ه ابن ما ه ) (13)
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قلبـيُثـ ُووقـعُ يُُ،يلموأُأنُستمعُدونفيج ُأنُأُ،وأنُللقرآنُثالةُواصة

ُوأُوعاىلعظيمُليتابُاهللُ  ."باُالزلتُطفالر

بدأ دراسكه االبكدائية وبعد سهنوات 

لد عرف بالنباهة منهذ ست أمتبا بكفوق ف

وقههد بفههوق عههىل أقرانههه ومتيهها ره، صههغ

لكح  باملعبهد اإلسهالمي يف ثم اعليبم، 

واار ذلك بطلب من  ،فيه َس رُ دْ يَ بلعفر لِ 

والده فه بم دراسهة املعبهد و هرج منهه 

ريعة هدراسكه العليا يف اليهة الخه َل مِ كْ يُ لِ 

 هههه1402 عههاميكخههرج منبهها ف ،ببغههداد

 م. 1982عام  هاملواف  ل

رعية واندبيهة هخهفلرأ الكثة من الككهب ال ،ا باللراءة واملطالعةمولع   أمسى

 (14)لزامية()اإل الكح  باخلدمة العسكريةوبعد أر أبم دراسكه  ، وحكمةفااد علام  
 فخهدم يف (يهرارإدولهة املجهوس )بني طاغوت البعه  و ةاحلرب قائم تإذ اان

فجمه  بهني  ،بهااكسب اخلربة العسهكرية ومتيها فياف اجليش قرابة سب  سنوات،

 العلم الرشعي والعلم العسكر  وهذار قل ما يكمعار يف شخص.

                                           
: اار هذا يف زمن طاغوت البع ، إذ أر ال ر ل يبلغ الرشد يلام عليه اخلدمةُاإللزامية (14)

االلكحاق بالسلك العسكر  وإال فكل أهله معرضور للمسائلة، وهو معرض إر   يلكح  

للسجن أو حكى لللكل، اام وأر الكوحيد يف ذلك الوقت ومس لة احلاامية   بكن مطروحة اام 

 هو احلال الر.

 سالمي في تلعفرصورة للشيخ في المعهد اإل
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وم نسهكظل رمهار يف بيكنها ذات يهالانا نجلس حتت شجرة قالتُيلُوالديت:ُ

 تفسلطت عليهه ورقهة مهن الخهجرة واانه ،يطالعه بظلبا ووالدك ممسك اكابه

ه  هدكفلام رأيت ذلهك واهار  ،اجلاللة عليبا لفظة منلوشة ا بهاللرب منها  الس 

 : ا احلادثة، فلال مفس  حصلأخرببه بالذ  

ا أو حكهى  أو أمهة  املسكلبل مسهؤوال  سيكور هلذا الر ل ش ر فلد يكور يف 

 .(15)ا للمؤمننيأمة  

هه مدرينهيعبهم ب )اإللزاميـة(بعد أر أهنى اخلدمة العسكرية  ملـادةُالرتبيـةُ اس 

ا   ينسوه اللرية أثر   بلك فرتك يف أهل ،برزار اللريبة من زمار جمم يف  اإلسالمية

عهن الكوحيهد بهل اهار  ال البعهد ف هل بلك اللرية اانوا بعيدين ،يومنا هذا إىل

 :يلول الخيل عبد الرمحن ،االغالب فيبم ال يعرف للصالة وقك  

ُاؤفبـدوطلبةُولـكُاملدرسـة،ُوفـتلُقلـوهبمُبنيُكت ُاهللُوعاىلُيلُالقبولُ"

ُاملدوبـةُ يُثاديـ واألُاآليـاتمعُوعليمممُووثيدُاهللُوعاىلُمنُواللُُ،بالصالة

اُبصـيلُفيـهُالظمـر،ُومـاُاملدرسـةُمسـجدرُجعلتُخثـد ُغـر ُولكُاليت ،ُف

اُعـنممُوأهلُاملنطقةُ يُذلكُالوقتُكانُمعروفرـعنُالصالة،ُُأثدُمنمميتخلفُ

ُسـتله:ُمـاءوبيـدهُخبريـ ُُاشُاملدرسةُأثدُالطالبرَُّدماُرأ ُفَُعنوور ُالصالة،ُ

ُياُفالن؟ُوين

ُُ.قال:ُأريدُأووضت

ُ!!!:ُيولُأبتُأبو ُص ُجد ُص ُثتىُأبتُوصيللهُقالف

                                           
 م. 1987هه املواف  له  1407وقعت هذه احلادثة سنة  (15) 
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غـريهُهـوُُالشبابُيروادونُمسجدُاحلاجُجربُالايُماُكانُيصيلُفيـهبدأُثمُ

هبـمُُأصـيلفينـتُُرُالتدريسُ يُولـكُالسـنة،ُوواف ُيمرُرمضانُيمووأبناؤه

ُا .آبانُاُلثل ُالقرآافظُركنتُثاُخذُخمامُر

خىلُاملجمـع،ُ (16)ربعدهاُبفرتةُيسريةُقامُأثدُأثرياءُاملنطقـةُبحثضـارُالغجـ

فيـانُُ،ذلكُخذُأ يُأمسيتُأر ُالفسادُيلـ ُالبيـوتيعلمُاهللُكمُغضبتُألجلُ

منُأمريُأ يُبلغتُطلبةُاملدرسةُأنُكلُمنُالُحيرضُولـكُاحلفـالتُلـهُع ـةُ

فيرُ يُكيفيةُخوراجممُمـنُادةُالرتبيةُاإلسالمية،ُثمُبدأتُأدرجاتُخضافيةُ يُم

نيُأدركتُألبُ؛جمعُوبعدُوفيريُنمزوجُبغض ُختليتُعنُالفيرةُقبلُخرجادهاامل

اهبونُخىلُمنطقةُأور ُليفسدواُفيما،ُثـمُأصـبحتُسيفأهنمُخنُورجواُمنُهناُ

ثـرقُعلـيممُأنُأُ يُذهنـياُفطـرأُفيرُ يُقتلممُخالُأبنيُماُكنتُأملكُسـالثرُأ

ُفطلبتُمنُأثدُطالبُاملدرسةُأنُحيرضُيلُكميةُمنُالبنزينُففعل.ُ،اخليمة

ستلتُمنُكنتُأث ُذلك،ُوعنُُفتوقفتُنيُرشعيةُماُأباُمقدمُعليهتاستوقف

ُفلمُيوافقنيُع ُذلك.ا ُ يُدينهُآبا

،ُفجعلتُذلـكُبعـدُُمنُجاءُهبمسيلةُغريُأنُأدعوُعليممُوع ومنُُدُيبَ ُ

يُأنُـيـتُبفسـع ُهؤالءُفتمنوا،ُوماُمتالُخ يُداعُ لمصلنيُقلتُلرصُفصالةُالع

ثـمُالُنُعجزيُأنُأر ُماُيغضـ ُاهللُوعـاىلُعالبيـةُاُمنُأولًكُومبييتُغضبُر

ُبحزالته.ُيهُِِضُرُْأُ 

ُ ُمـنُأهـلُوناقلُمنُص ُمعيُ يُذلكُاليـومُدعـائي،ُفميـتُاهللُوعـاىلُرجـالر

ُاملجمعُنمنُهلمُاليلمةُفيماُفقال:

                                           
 .-اذ باهللوالعي-نساء للرقص واخلنا  (16) 
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ُ!!رجلُليسُمنُاملنطقةُالُيرىضُبوجودُهؤالءُوبحنُأهلُاملجمعُراضون

ُيرجُهؤالءُمنُاملجمـععليهُأنُورصدُملنُجاءُهبمُخىلُاملجمعُوأبلغهُأنُثمُ

ُوخالُسيفعلُويفعل.

ابصاعُذلكُالفاسدُاملفسدُلتحايرُهااُوأو ُاملجمـعُمـنُالغجـر،ُبقـيُ يُ

اُأنُاألمـرُالُيسـتقيمُلـيسُتُيقينرُازددثمُُمنطقةُأور ،ُبفيسُأهنمُسيحلونُ ي

وجودُثيومةُجتيزُهلؤالءُالتنقلُ يُمناط ُاملسلمنيُليزيدوهمُلوجودُالغجرُبلُل

 ."اُع ُماُهمُعليهفسادُر

وشهاء اهلل  ،فيبها َس ر  دَ ُيهمدينهة بلعفهر لِ  إىل الخيل انكللبعد بلك السنوات 

وههذا احلهي  ،سبحانه أر بدأ الكدريس يف ثانوية اجلايرة يف حي اخلرضاء بكلعفهر

 .حياء الرافية يف املدينةمن أارب أ اار

 

 

 

 

 

 

تقبلهم اهلل -م  1992عام  وعلى اليسار عالء صوره تجمع الشيخ وابنيه على اليمين عماد

 -اجميع  



 

 19 الَوْقُف الدَّاِري ِفي َتْرَجَمِة الشَّْيِخ اأَلْنَباِري

 الَحَياُة الَدَعوِية:
والهذ  اشهكبر يف  ،ميت ال بلك السنوات حكى بدأ الخيل عبهد الهرمحن

بإللاء املحارضات يف ليايل رميار  ؛كر من أبنائهالبِ  إىل يب عالء نسبة ببلك الفرتة 

فكانهت بلهك  ،اخللفاء يف بلعفهر  ام يف م  1995 هاملواف  ل هه 1416من عام 

ويف النائيهة  إىل اللهرى ذهابهيف  ل ذلكاانت الدعوة قب إذبداية الدعوة العلنية له 

ا اثهة   فكانت السلسلة عن غاوة بدر حي  بوس  الخيل فيبا اجللسات اخلاصة،

وأدخهل  ،يف اللرآر الكريم مهن بلهك الواقعهة العظيمهة رَ اِ ق عىل ال ما ذُ وبطر

فكار يرمي إىل عء من خهالل ذاهره لوقهائ   ،مفردة اللكال يف صلب موضوعه

يف عهام  نّيَ وشاء اهلل له أر عُ  انمرثم بطور غاوة ال خيكلف عىل وقوعبا مسلامر، 

فككهب اهلل لهه  ،يف بلعفهر (17)ام  العمر جل خطيبام 1997 ه  لاملواف هه 1418

                                           
ُوافقتُع ُذلكُُ(17)  ُفيه، ُاخِلَطاَبِة ُالعمريُوويل ُمسجد ُبناة ُعيلَّ َُعَرَض ُأن يرسُاهللُوعاىلُيل

ُبطل ُخىلُاألوقا ُفترسلتُاألوقا ُاالستفسارُعنيُخىلُ ُوقدموا ُخذ وبدأتُاإلجراءاتُاألولية

األمنُبعدُأنُُجمازُاألمنُ يُاملنطقةُوخىلُالفرقةُاحلزبية،ُمتتُاملوافقةُاألمنيةُبتبليغُمبارشُمنُمدير

استدعا يُعنده،ُووليتتُالفرقةُاحلزبيةُ يُالرد،ُثمُعلمناُأنُاالستفسارُقدُوصلُخىلُاملقرُاحلزيبُ

ُوومُالتيتمُعليهُثمُكابتُخجابته:ُ

ُبتنُالعبدُالفقريُالُيصللُعندُاحلزبُأنُييونُوطيباُوالتممة:ُوهايب.

ي ُبا يُاملسجد،ُفواف ُوأبلغُاحلزبُ يُولعفرُثمُهيتُاهللُوعاىلُثزبيًّاُأع ُمنهُكانُع ُعالقةُبقر

ُمنُ ُكلُأسبوعُبسخةُمسجلة ُأنُبرسلُخليه ُالتممة ُايرتطُولييُيدفعُعنُبفسه ُخالُأبه بالك،

ُأنُاملسؤولُاحلزيبُكانُقدُقال:ُ ُوطبةُاامعة،ُفاروقيتُاملنربُعلمر

ُأباُع ُرأسُاحلزبُ يُولعفر،ُفتوزاهُاهلل ُوعاىلُوأذلهُفيانُماُياءُاهللُالُحيلمُباروقاءُاملنربُطاملا

 وعاىلُووعطلتُمشيًةُالب .
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 بهلبوسعة ف خرى  له اللبول بني الناس فكار اجلام  يككظ باملصلني حكى عملوا

فكار ال هذا بداية لوض  اخلطبة م  ليس الاقاقر من الناس من اار يلف عىل إ

 انساس ملا سيكور يف قادم انيام.

معهة ليهوم عاشهوراء فهواهلل قهد ومما أبذاره من بلكم انيام خطبة صالة اجل

أر بعض الرافية اانوا يسكمعور للخطبة وهم  لوس عىل انزقهة  اعلمنا الحل  

قكبها يف سورة النحل فلد بوسه  الخهيل و نع ٌب طَ واذلك ُخ  املجاورة للجام ،

( حكى قال أحد و بهاء الرافيهة بعاىلأنواع الرشك )االسكعانة بغة اهلل  نوع من

 النحل؟ر سورة غة سورة أرسله أر قولوا له أليس يف اللرآ لوسيط

نَاُ :بعاىلفرد عليه الخيل بلول اهلل  ْتَ َُعَلْيِمْمُآَياو  َُقـاَلُالَّـِايَنُاَلَُوخَِذاُو  َبيِّنَات 

ُِمـْنُوِْلَقـاِءُ َلـه  ُيِلَُأْنُأ َبدِّ ـون  ـْلَُمـاَُيي  ُق  ْلـه  َُهَااَُأْوَُبدِّ َُغرْيِ ْرآن  وَنُلَِقاَءَباُاْئِتُبِق  َيْرج 

 . [15: سيون] َبْفيِسُ

 بجمه  بعهض وبهدأ الخهيل أوال   ،فبدأت مرحلة االحكهدام مه  الهروافض

حكهى يسهبل عليهه  اليطل  عىل ما فيبه ،اواالسكبصار وغةمهاالكايف  (18)اكببم

، ثهم زاد اطالعهه عهىل ديهن -بفيل اهلل سهبحانه-ذلك له وقد اار  ،منا اهتم

                                           
اار رشاء الككب سواء املكعل  بمنباج أهل السنة واجلامعة أو املكعللة بدين الرافية من  (18) 

ا، وحكى لو و دت بعض  أصعب ما يكور، فلد اار الكييي  عىل ذلك من قبل البعثيني ابة 

 كن ميسة للرشاء.الككب فإر اإلمكانيات املادية   ب
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فدولهة  ،اك باسهم مسهكعارآنهذوقد نرش الككاب  (19)ااكاب   يف ذلك ف لف ةفياالر

 البع  اانت متن  نرش الككب إال برخصة مسبلة.

طروحابهه فلد بدأ يصهطدم يف أ ،اا فخيئ  ة شيئ  بفاصيل حيابه بالكغ تهنا بدأ

ر ف مسهى ال يمه ،وحكى بالبعثيني ،وبالصوفية ،برافية بلعفر االكي صدع هبا علن 

و  يطهل بهه امللهام يف  ،يف املدينة احلابلر سبوع واحد إال ويسكدعى إىل معليه أ

ه عنهه فلد اانت الكلارير بصل ،منبا َل اِ ة غة عامني حكى عُ اخلطابَ  ا مللهرات بباع 

 ،يف مدينهة املوصهل تيصهالسهيئة البل وحكى الخعبة اخلامسهة  ،واحلاب انمن

سعود، ثم وأنه يكسلم املبالغ الطائلة من آل  (20)املنباج الوهايب عىل  نهبحي  اهتم 

 اهتم بالعاملة لليبود!!

وعهن اخلَطاَبهة عن   َ نِ فبو قد مُ  ،ة انثر البالغ عليهوقد اار لعاله عن اخلطابَ 

اهل ههذه مهن  بهة  ،املسها دمن أر يؤذر يف   َ نِ بل وحكى مُ  ،إللاء املحارضات

هفلهد ا ،سنة اهلل سهبحانه يف الهدعاة مهن عبهاده ،خرىمن  بة أ وبلك الكبم  مَ هتُّ

ُج مهن هتمهة، فلهو نْدعوة   يَ ال صاحب  واذا ،باجلنور والكذب رسول اهلل 

طل ييهادونه احل  إال وأهل البا إىل يدعو الكاريل فلن جتد ر ال  قلبت صفحات 

 .(21)"حد بمثل ما  ئت به إال عود ما  اء أ" ،بل ويعادونه

                                           
 .-إر شاء اهلل-وقد ينرش قريب ا  (19) 

 .-رمحه اهلل-يلصدور بذلك الخيل املجدد حممد بن عبد الوهاب  (20) 

ُعليه (21)  / 1مسلم )و، 3( برقم: 7/ 1البخار  ) أخر ه .من قول ورقة للنبي :متف 

 .160( برقم: 139
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 ،حكى أنه بات ياهر بالعداوة لطاغوت البع  ،دكَ وا عليه اَش دُّ واانوا الام َش 

سهابذة ال يصهف  عنهد ذاهر اسهم  ال املدرسهة مهن طهالب وأفكار الوحيد يف

م  أر جمهرد عهدم الكصهفي  اانهت ، (22)أثناء الوقفة الصباحية صدامالطاغوت 

)غرفهة إذ دخل عهىل اللاعهة يومها  (23)يثة غيب املدير البعثي فكار ذلكهتمة، 

 وقال:  املدرسني(

ف نكم قهدوة  ،م الرئيس اللائدال أقبل بو ود أسابذة ال يصفلور لذار اس أنا

 :له فلال الخيل، لطالب املدرسة

قتُلعبـدُأظنُأنُصدامُثسنيُقدُقالُذاتُمـرةُبـتنُاأليـاديُالتـيُصـف"

فسيتُاملديرُوغادرُالقاعةُدونُُ...نُوستصف ُلغريبااليريمُقاسمُوصف ُلناُاآل

فلمُأثرضـُولـكُالوقفـاتُبعـدُُاهللُسبحابهُعيلَُُّ،ُثمُمنَُّأنُيتفوهُبيلمةُواثدة

 ."اذلكُاليومُأبدرُ

ُ  ،ا بعض اليشءدرسة مك خر  امل إىلالخيل ذات يوم وصل أنه : اومنُذلكُأيضر

باص( أمام عىل سيارة رااب )الكادر الكدرييس بعض فو دنا  ،وقد انت برفلكه

قهال و املسؤول احلايبه فرآانمر ليسكفبم إىل الباحة فدخل الخيل  ،باب املدرسة

  :هل

 سكاذ معنا، انا يف انكظارك.بفيل أ

 خىلُأين؟ :الخيلفلال له 

                                           
 بكحية العلم.هذه الوقفة بكور صباحية يف املدارس وبعرف  (22) 

 حممد أمحد املكيويت مدير ثانوية اجلايرة للبنني. (23) 
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 إىل املوصل للمخاراة باحكفالية عيد ميالد الرئيس. احلايب: 

 ريدُاملجيءُمعيم.الُأُالخيل:

 عنك ف نت متكن  عن احليور. س ضطر إىل اكابة بلريرا فإر   ب ِت احلايب: 

ُ"معـن"بةُمنـاُولـديُوكانُع ُمقراكت ُبت يُنمتنعُعنُاحلضور،ُالشيخ:ُ

ُ:ُفقالُ،اقدُكانُصغريُرو ُاُنمتنعُعنُأكت ُأ يُأباُأيضر ُأنُاملسـتلةُدُاحلضـور،ُعلـمر

 ختصه.ُوين

 : سلك الكدريس وقد برر ذلك قائال  رغم ال ذلك اسكمر الخيل يف

ًُر رعية،ُألبنـيُـاُمنُالناثيةُالشـماُكنتُأر ُ يُذلكُالوقتُ يُالتدريسُيي

وهللُ-مادةُالرتبيةُاإلسالمية،ُوماُكنتُأورددُ يُقولُاحل ُوبيابهُلتدريسُُوفرغت

ُداهنُفيمُأدينُاهللُبهُمممُكابتُالعاقبة.،ُوماُكنتُأ-واملنةُاحلمد

ــُاألســاواةثـمُمضــتُاأليـامُووعرفــتُعــ ُأثـدُ اُللغــةُوقــدُكـانُمدرسر

عـ ُُهاُوعلمـتُمنـهُأبـدتُالعالقةُبيننـاُكثـريُرثمُووطُ،اإلبجليزيةُ يُقريةُزمار

ُ منُوـاللُيرياُ يُداولُقرصُالرئاسةُببغدادُُعساروباطُبجمعةُوأنُلدهيمُعمالر

يـمُخذُأهنمُسـيتولونُاحلُ،وبمُهوُعليهُارثتُبهُكثريُرأفرادُهلمُ يُمحايةُصدام،ُف

ُ:بعدُقتلُصدامُثسني،ُثمُقلتُله

ُأيُعملُمممُكانُ يُهـااُالعمـلُاملبـار ،ُ أريدُأنُأكونُمعيم،ُاسندواُخيلَّ

ُأنُبُستاذاألُثمُأورب ي،ُرتُووعدتُمراراُباخلريأحلحتُ يُالطل ُوكرَُّ تنُعـيلَّ
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فرثيُهبااُالعرضُخالُالُيعلمُاامعة،ُُقيُببعضُأفراداملوصلُأللتُخىلُمدينةآويهُ

ُكانُاالجتمعُمعُمجاعةُاألثمُاهبتُ يُاملوعد،ُاهللُوعاىلُف ُُ.ستاذُليالر

ُرجلُكبريُ يُالسنُوناقشناُ الُوريُفيممُوثمُعلمتُأنُالُجدو ُمنممُُقليالر

ُوفيمُيتحدثونُفيهُلسببني:

 :يلُالايُكانُرجاذبنيُاحلدي ُقالوأنُاملتقدمُفيممُ -

ـ اُأور ُهؤالءُالشبابُ)وكانُيقصدُااالسنيُمعناُ يُاالجـتمع(ُكـابواُأيضر

لنُييونُبتفضلُنمنُسبقنيُُرُمتحمسني،ُفعلمتُأنُثايلُمعهمثلكُ يُبدايةُاألم

 منُاملتحمسني.

ةُثـديثيُمعـهُكـابواُأنُمنُياركناُاالسـةُ يُولـكُالليلـةُوطـوالُفـرت -

والرجلُ يُوادُوهمُُخ يمرُالُيعنيمم،ُبلُوكتنُاأل (24)(رزاتاا)ُبتناولُمنشغلني

يُـقعُ يُبفسـثولُجمادُوقتالُووروجُع ُثاكم،ُفوُواليالم يُوادُاارزات،ُ

أنُالُوريُ يُهؤالءُوأنُكلُماُهمُعليهُكالمُيقالُ يُداولُالغر ُللتنفـيسُعـمُ

ُباألسـتاذقدُكابواُكـالك،ُخذُأ يُالتقيـتُوُولالركونُواخلميتل ُ يُالنفسُثمُ

فتبـاُأعلـمُ يُأيُمسـجدُُ،عدةُمراتُودونُموعـدُسـاب ُالصليبينيبعدُدوولُ

ًُر اُلسفرةُمعُجمموعةُمـنُالشـبابُاملحيطـنيُيصيلُوماُأويتهُمرةُخالُووجدوهُمتمي

 ...ُالعراقي.بهُمنُأعضاءُ يُاحلزبخُ...به

وليسُُافالثوبُالقصريُوطولُاللحيةُثمُأوريُ،ونتميدُوينُمشاكلُالبعثينيُ

أنُمنُكانُ يُسلكُالتدريسُيلـزمُعليـهُخذُُ،اُوشييلُجيشُالقدساألوريُيقينرُب

                                           
 املكسات. (24) 
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احلضورُاملشاركةُ يُذلكُاايشُاملزعوم،ُفجاء يُأثدُالبعثينيُخىلُمنزيلُليبلغنيُب

ُ:للتسجيلُ يُاايش،ُقلتُله

ُالايُالُيشار ُماذاُيفعل؟

 عنه بلرير بعدم املخاراة. ُب كَ كْ يُ البعثي: 

 معكُورقةُوقلم؟الخيل: 

 نعم.البعثي: 

ُ:ُبتُع ُالورقةُالتيُباولنيُخياهاكتُالخيل:

ُأعتارُعنُاملشاركةُ يُجيشُالقدس.ُ...بسمُاهللُالرمحنُالرثيم

ـف اُتمُاستدعائيُمنُقبلُمسؤولُخثد ُمقراتُاحلزبُوفتحـواُمعـيُيقيقر

كانُأثدمهاُمديرُُشيلُالبعثيُانةُيقي ُمنُرجلنيفاُعنُسب ُاالمتناع،ُثزبيًُّ

ُرَُّدَُُمدرسةُ)رافيض( السـنة،ُُأهـلُواآلورُمـنُاملنتسـبنيُخىلُ،اثننيُمنُأبنائهُست 

ُ:ُلهُقلتف،ُوحيار يُمنُهااُالتحقي ُيريدُاخلريُيلبصحنيُاملديرُوهوُيبديُأبهُ

ُ:وكابتُالطريقةبدأُبالتحقي ،ُفُستاذُأدر ُبمصلحتيأباُياُأ

متُثـمُسـؤالُوأسـفلُمنـهُدايتماُماُاعتـادواُعليـهُمـنُكلـكت ُ يُبُورقة

ُ... يُثقلُالسؤالَُ ُتُِكُ ااواب،ُو

 ملاذا ال بريد املخاراة يف  يش اللدس.: س

ُ...يتبتُ يُثقلُااوابف

ُطوعي،ُوأباُالُأريدُأنُأوطوع.و يُجيشُالقدسُُاملشاركةألنُُ:ج

 نت بعثي، والبعثي ملام باملخاراة.أ: س

ُستقدمُاستقالتي.ُ:ج

 ؟: هل لديك أقوال أخرىس
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ُال.ُ:ج

ُالبع :ُحزبُأماُعنُعالقتيُب

باُ يُالسبعيناتُمنُالقرنُاملايضُوأباُ يُالثالثةُع ُمنُعمريُع ُرِبُْْجُفقدُأُ 

حقيقةُهـؤالءُمـنُبُتعلمُوملاُوصلتُمرثلةُالتعليمُااامعياالبتمءُللحزب،ُ

ثتـىُ يُأيـامُُاايـرتاكُرهلـمُاُوالُدفعـتُالناثيةُال عية،ُفمُثرضتُهلمُاجتمعُر

،ُثـمُملـاُبقلـتُخىلُ(25)فاملديرُهنا ُدُيطالبنيُبدفعُيشء،ُودرييسُ يُجممعُبرزان

ضـباريتُاحلزبيـةُقـدُضاءُاحلزبُباملوضوعُوأوـرب يُبـتنُخولعفرُفاينيُأثدُأع

وصلتممُوبدأُيطالبنيُبدفعُااليرتا ُالشمريُفقلتُلهُبت يُلـنُأدفـعُلـهُفتبـاُدُ

ُ.أدفعُااليرتا ُألثدُقط

اسـتدعيتُمـنُقبـلُمسـؤولُالفرقـةُاحلزبيـة،ُوماُهيُخالُبضعةُأيامُثتىُ

ُرُِّوثرضُاالسةُمسؤولُاملنطقةُواملسـؤولُعـنُاملدرسـةُالتـيُأدَُ قـالُفيمـا،ُُس 

ُ:الفرقةأثدهمُوهوُيريدُأنُحيسنُصوريتُأمامُاملسؤولُ

ُضباروهُعندبا.ستاذُبعثيُوخاألُ:رفيقي

ُفمُوجدُغريُأنُيقول:ُزمنُبعيد،ُُااُعنُاحلزبُمنمنقطعُكليًُّقلت:ُولينيُ

ُولينُاضباروكُعندبا.

وبصحيُاملسؤولُالبعثيُبمُعنـدهمُُمراألُوالىف:ُوخنُكانُفتباُمنقطع،ُقلت

ُ:ُلهُمنُوعليمتُبخصوصُاللحيةُوالثوب،ُقلت

ُ ُتلوتُعليهُقولُاهللُوعاىل:فاُأريدُأنُأبصحك،ُوأباُأيضر

                                           
: مبلغ حمدد يلوم بدفعه البعثي للحاب يف ال شبر وهو رما  أاثر من اونه االيرتا ُاملايل (25) 

 شيئ ا آخر.
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َُوَيْوَم(ُ ـوِلَُسـبِيالر س  َُمَعُالرَّ ْات  َ َُياَلْيَتنِيُاختَّ َعَ َُيَدْيِهَُيق ول   ُ ُالظَّاِد (27َُيَعضُّ

(ُ اَُولِيالر اَلبر ِْاُف  ْكِرَُبْعَدُخِْذَُجاَء ِيَُوَكـاَن28َُياَوْيَلَتاَُلْيَتنِيَُدَُْأختَّ نِيَُعِنُالاِّ (َُلَقْدَُأَضلَّ

ُ والر ُلِْْلِْبَساِنَُوا  ْيَطان   أرادُأنُيقاطعنيُوقال: ،[29 - 27]الفرقار:  الشَّ

 نحن ال نريد حمارضات. 

ابرصفتُعنممُوأيقنتُأ يُدُهاهُليستُحمارضةُهاهُآياتُقرآبية،ُثمُقلت:ُ

أعطُالدبيةُ يُديني،ُكنتُأثسُبعزةُاملؤمنُ يُمثـلُهـاهُاللقـاءاتُوبمعيـةُاهللُ

ُلُْأورجُمنُعندهمُوأباُمطمًنُالنفسُأبنيُبُُِ،وعاىل منممُودُينـالواُمـنُدينـيُُت 

ُ.-وهللُاحلمد-والُمنيُ

ُاملسؤولُاحلزيبُقالُعني:ُأنأورب يُمديرُاملدرسةُ يُاليومُالثا يُ

ُخبهُصل ُ يُدينه،ُفرثتُهبااُاالبطباعُالايُجعلهُاهللُوعاىلُ يُقلوهبمُعني.
ُ

ُولـكُقدُيستغربُالقارئُفييفُألثدُأنُرجاهرُبالعداوةُلدولـةُالبعـ ُ ي

ُوالُيلح ُبهُاألذ ؟الفرتةُ

 فلطاملها ؛ومعيكهه، احفهظ اهلل ظفظهك -وبعهاىل سهبحانه- حفظ اهلل أقول:

 يكوالك بلطفه.سفاهلل  من أحد ْف حافظت عىل دينك و  َ َ 

بعد أر منعوه من اخلطابة مرت عليهه فهرتة عصهيبة ثهم بكيهف مه  وضهعه 

ات لللهاءساب  عبده ولكن بوبةة أارب هذه املهرة فكانهت ا إىلبل وعاد  ،اجلديد

 ت.داخل البيو بكور
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 :فرِي َوالِجهاِدللنََّ َفْتَرُة اإلْعَداِد
 سهبحانه ه النفهة يف سهبيل هللخوانهثالثة من إراد م  أ إذ زاد عىل الدعوة مَّ ث

بالد  نمإذ بدأت بعض املواد اإلعالمية بصله  ،للبجرة 1421 سنةار هذا يف وا

بلهك  قهد شهكلتو ،ار اسلسلة عخاق الخهبادةالخيخ اإلخوة يفعن وفغار ان

فا كم  ، بعاىلللنفة واجلباد يف سبيل هلل لدى الخيل  اا قوي  حافا  املواد اإلعالمية 

وعد اهلل و، (27)خرض انةو ،(26)ع  فطوو ،عالء ربعة وهم ال من )الخيل أيبان

 .ذلك سبيال  مرهم يبكغور النفة ويريدور إىل قد حاموا أ( و(28)اخلياط

عمـرُُأبـوأوا يُأويُُاألمرع ُاُبَُدُِاهُ عَُبعدُاجتمعناُبفرتةُووَُ": قال يل الخيل

ُ)عيل(ُوأ دينُ يُيـملُاملجاهـُخىلُيمينُلـهُأنُيوصـلناُورب يُأبهُقدُوجدُرجالر

ُيـامُ يثالثةُأبعدُاءُيونُاللقوسيُع ُموعدُااوفقُدقُمهنوأُ،العراقُ)كوردستان(

لشـملُبنتظـرُةُاملوصـل،ُفـاهبناُ يُاليـومُاملحـددُووصـلناُمنطقـةُكـراجُامدين

ُول.ُفيانُذلكُاللقاءُاأل،ُصاثبنا

 يُوطلـ ُمنـاُأنُبـزورهمُ (29))عـيلُبـابري(أبـهُمـنُمجاعـةُمنهُعلمناُُوقد

ثتىُُ،يامُالعيدبعدُأقلُمنُيمرُ يُأُزيارهتمُع فاوفقناُُ،مناطقممُبشملُالعراق

                                           
 مدينة املوصل.أمسى أحد قيادات دولة العراق اإلسالمية، وقد قكل عىل يد قوة صليبية يف  (26) 

اار من أبرز قيادات دولة العراق اإلسالمية قكل عىل يد قوة صليبة يف مدينة املوصل، يوم  (27) 

 اار والي ا عىل الخاملية )واليات املوصل واجلايرة واراوك(.

أحد قادة اجلباد يف بلعفر، قكل يف بدايات اجلباد عىل يد قوة من البيخمراة يف مدينة  (28) 

 املوصل.

 وقد اربد هذا املجرم عن دين هلل بعاىل إذ أنه يعمل الر م  حكومة مسعود الربزاين. (29) 
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ُوفاقُأنُينتظروباُ يُاليراجُ)مـرأبالوكانُاُ،بجل ُالشبمةُفاهبناُ يُموعدباُال

ُمـنُينتظربـااُنَُيَُقُِأنُوصلناُثتىُلَُُاومُ،العراقُيملثد ُبلداتُ يُخُ(السيارات

جلسـناُطـنيُفاُمـنُبيتهُوكـانُبيترـُخىلاُبََُاُتَوُفَُُ،وكانُاسمهُ)عبدُالوهاب(ُهنا 

ُنـاُبنفسـهدوـلُعلينـاُيـخعُوعرفُاوقريبُرُبنتظرُمنُسيتيتُللقائنا،ُوبعدُساعة

مـريُاُخليناُمنُقبـلُأوقدُكانُموفدرُُ،سمهذكرُهااُكانُاع ُماُأُ،(كالريدلشادُ)

ثمُبدأُيتحدثُعـنُُ،بهاُالايُيريدوومُفجلسُمعناُوبدأُيعرفناُبجمعته،ُاامعة

أيـنُوافـ ُبفسـهُكلُستةُأيـمرُلـري ُ يُمرةُوأبهُيعرضُبفسهُللقرآنُأمريهمُ

ُ:قالينُوالفه،ُثمُبعدُثدي ُطويلُوأاليريمُالقرآنُ

ورجُلناُصـورةُمـنُأاُوألثببتموهُيقينرُُ-يقصدُعيلُبابري-لوُأبيمُرأيتموهُ

سـبحةُثتـىُرأيـتُ يُيـدهُعينـيُعـ ُالصـورةُُتجيبهُلعيلُهاا،ُوماُأنُوقعـ

ُُورجناُمنُعنده.ُبقليلُزرارُ يُويط(ُثمُبعدُذلكجمموعةُأ)

ُطري ُ يُو ُفعلمتُأنُماُوقعُ يُقلبيُقـدُوقـعُ يُقلـ ُالعودةُويلمناُقليالر

ُأوُأنُحيملُ يُيدهُسبحة؟ُيلتقطُصورةفييفُألمريُمجاعةُجماهدةُأنُُصاثبيَُّ

جازهاُبعضُالعلمءُوكرهمـاُبعضـممُخالُرغمُأبناُكناُبعلمُأنُالسبحةُقدُأ

قيتُعـ ُوواصـلُاُ يُأنُببتعدُعنُهاهُاامعة،ُوبأنُاهللُسبحابهُقدُجعلماُسببُر

 يُمنـزيلُبتلعفـر،ُفتوثقـتُُمعُاألخُاليرديُ)عبدُالوهاب(ُخذُبقـيُيـرتددُعـيلَُّ

ُا.العالقةُبينناُكثريُر

ُ

ُ



 

 30 الَوْقُف الدَّاِري ِفي َتْرَجَمِة الشَّْيِخ اأَلْنَباِري

 :""َغْزَوُة َمْنَهاِتن
23َُُالثالثاءُ ُم2001ُُسبتمرب11ُُـ ُلافُِوَُامل ُُـه1422ُةُرَُِوُاآلُ ادمج 

وأيلظهكبم  ،البهاسهالمية مة اإلت مالمح انباراة الكي غةالغاوة املبلكم 

ومهن قهبلبم لإلمهام املجهدد الخهيل  فلإلخوة الكسعة عرشه ،م العمي من سباهت

هلل مهة بعهد االفيهل العظهيم عهىل ان -رف  اهلل مناله يف  نكهه-سامة بن الدر أ

اجلباد ب من يفكربدمائبم، إذ زاد عدد  لَّ مة الذُّ فلد مسحوا عن  بني ان ،سبحانه

ولئهك واار أ ،هنم   يدوا للنفة سبيال  إال أاملباراة ة يف سبيل اهلل بعد بلك الغاو

 ،لكفوا حولهاف أيب عالءاانوا ظرضور دروس وحمارضات الخيل  ممنالنفر البم 

وبدأ هبم اإلمارة يكهدربور عهىل بعهض فنهور  ،اين نفر  ا من العرشوقد اانوا قريب  

بلبلهه -بكهر  أبهوياد أد بوىل أمر بدريببم انخ اللائد وق ،اللكال )اللكال انعال(

واانهت بهنلالهتم يف السهيارة الخخصهية  ،عىل الكالل املحيطة ببلدة بلعفهر -اهلل

سبوع ج معبم بل خصص لنفسه يومني يف انإال أنه   يكن خير ،للخيل أيب عالء

  : للوله سبحانهواار ال ذلك امكثاال   ،خوانهدرب داخل بيكه م  اثنني من إيك

ُوْا ةُرَوَلْوَُأَراد  دَّ ُع  وْاَُله  وَجُألََعدُّ ر   .[46: الكوبة] اخْل 
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 :َداُم َمَع ُرَفَقاِء اأَلْمسالصِّ
ففهي بلكهم  ،ام بينبمعداد املعنو  فكانوا يكدارسور في  يغفلوا عن اإلواام 

االلواعد يف الككفة واجلام  يف طلب العلم الرشيف  ؛بعض الككب تانيام نال

لهدمم الكصهحيح للبنهاء العلائهد   توالهذ  شهكل ،وملة إبراهيم وغة ذلهك

اللههديم، هنهها بههدأ يصههطدم برفلههاء انمههس )اإلخههوار املسههلمور بفههرعبم 

فبو وإخوانه قد اانوا حكى قبيل غاوة منبابن يف صف واحد مه  ، (30)العراقي(

بهل  ،خهرينة قهد أحيهت قلهوب بعهض وأمابهت قلهوب آإال أر الغاو ،أولئك

بعهض  تصهحح (31)بلك الككب تفبعد أر نال ،واخفت اجلمي  عىل حليلكبم

 ،االكفر بالطاغوت وبكفة مهن ظكهم بغهة مها أنهال اهلل ؛املفاهيم لدى الخيل

فاصههطدموا بمنبههاج  ،وحكههم انحههااب الكههي بخههارك احلكومههات الطاغوبيههة

فكهار يسهككثر  (32)أو اام اار يسميبم الخيل إخهوار مرصه ،اإلخوار املسلمني

 ضيف إىل قائمة انعداء عدو آخر وما أاثرهم.أ سم اإلسالم، وهناعليبم ا

يف بلك الفرتة ظبر خالف آخر وطرأ موضوع  ديد عىل الساحة )مسها د 

وخلف من جتوز الصالة  ،( وهل يوز لنا أر نص  يف املسا د البا أم ماذارضار

 .أو ال جتوز

                                           
ا (30)  ا أيي  فطاغوت البع  ما اار يرىض بو ود حاب غة حابه يف  ؛وقد اار حاهبم رسي 

 العراق.

 قواعد يف الككفة، واجلام ، وبعض اكب امللديس. (31) 

 فبذا اخلب  قد خرج من هناك. ؛اار ينسببم إىل مرص (32) 
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فجلس الخيل  (34)ب حد دعاهتم واار يدعى سيف الدين (33)فجاء اإلخوار 

ثم  ،-بلبله اهلل-أبو عالء ظاوره وبحيور بعض اإلخوة يف بيت انخ ع  مجعة 

مهن  بآيةسيف هذا  أحدث خالف بينبام فخرج الخيل من املجلس بعد أر اسكبا

 فذاره الخيل بلول اهلل بعاىل: ،اكاب اهلل سبحانه

ُْمُ ِيُاْليَِتاِبَُأْنُخَِذا َلَُعَلْيي  ـاَُوَقْدَُبزَّ ُهِبَ ْسـَتْمَزأ  ـاَُوي  ُهِبَ َيَفر  َسِمْعت ْمُآَياِتُاهللُِّي 

ـْمُخِذُر ِهُخِبَّي  َُغـرْيِ ـوْاُ ِيَُثـِدي   ْمَُثتَّىَُي وض  وْاَُمَعم  د  ُُاَفاَلَُوْقع  ُاهللََُّجـاِمع  ْمُخِنَّ م  ـْثل  مِّ

 ، ثم خرج.[14النساء: ] اامْل نَافِِقنَيَُواْلَيافِِريَنُ ِيَُجَمنََّمُمَجِيعُر

وىل الكهي يكهور فبهذه املهرة ان ،سة صدى بني اإلخوةد اانت لكلك اجللوق

 العراقي عىل هذا املسكوى. ...فيبا نلا  بني الخيل وبني أحد من دعاة احلاب

 

 

 

                                           
أقصد فرعبم العراقي )احلاب اإلسالمي العراقي(. وس خكرص اسمبم إر ذارهتم بعد  (33) 

 )احلاب... العراقي(. هالر ب

هذا الر ل من علامء مدينة املوصل، وقد نلل عنه بعد ذلك أنه بربأ من دين اإلخوار عىل  (34) 

 ة فرمحه اهلل رمحه واسعة.وأنه بويف بعدها بفرت منرب رسول اهلل 
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 :ِبُموَفِد اأَلْنَصار َقاُءاللِّ
 ؛ة يف بعيهبا الهبعضبل ومكداخله ،حداث مكالحلة بعض اليشءاانت ان

 اد العلائد  وجمالهدة الرافيهةعداإل ىخرأومن  ،لبدينفمن  بة اار اإلعداد ا

فلهد زار  ؛وبني هذا وذاك بواصل الخيل م  مجاعة اننصار ،واملر ئة اإلخوارو

عىل أنه أحهد  هُ فَ رَّ عَ ر وَ ه برفلة ر ل آخالخيل يف بيك )عبد الوهاب( انخ الكرد 

 ق.يف منطلة بيار بكردسكار العرا نصار اإلسالم(قيادات اننصار )أ

 :قال يل الخيل

ُُشايانُالنقف (35)راألبصاُجلستُمعُموفد" ُمـن يُاخلطوطُالعريضةُُأوالر

بغـدادُبزورهُ يُبيتـهُأاُثمُطل ُمنيُأنُعقيدةُاامعة،ُفتوثقتُالعالقةُبينناُكثريُر

 ."فيانُذلك

نصار إذ زاره وهناك الكلى بموفد انبغداد  إىلمرت انيام حكى ذهب الخيل 

 :الخيلقال يل يف بيكه، 

ُجلسناُبتناولُأ" ُمـنُاألردنُوهـوُطرا ُاحلدي ُفتورب يُبتنُهنا ُرجـالر

نُضـيفهُ يُفغانُثمُ يُيملُالعراقُوهـوُاآلكانُ يُبالدُاألُخذمماجرُ يُسبيلُهللُ

ُُ،بغداد ُُ اُلوُرأيتهُلظننتُأبكُوروبدأُحيدثنيُعنهُثمُقالُخمترصر منُعرصُُرجالر

ضيفُفحذاُبـهُوبعدُصالةُاملغربُدولُعليناُالُ،االصحابة،ُفتشوقتُلرؤيتهُكثريُر

                                           
نس ل اهلل بعاىل أر يفك -فالر ل الر معكلل لدى احلكومة الرافيية  ؛ال أريد ذار اسمه (35) 

 .-أرسه
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ثمُجـاءُُ،سويةُرجاببيُفتكلناُخىلُسمرُبعضُاليشءُفجلسُرجلُ يُريعانُيبابهُأ

دُي بُفقدُرفـعُُالضيفخالُأنُُ،صاث ُالبيتُلناُبالشايُف بتُورشبُهو

َُُلُاليوبُملرةُثمُوضعهُثمُعلَُّ هنىُعنُُوأنُالرسولُُاورمُراليوبُ يُتنُبُقائالر

ُفيُ؛ال بُ يُاإلباءُاملخروم أبـهُكـانُصـائمُ)صـيامُُاُخذُالرجلُ يُعينيُكثريُررب 

ُأبـوبشخصـهُ)النبـوي،ُثـمُعرفنـيُُكمُأبهُيلتزمُبمُيعرفهُمـنُاهلـديوُ،وطوع(

 ."ولعفرُخىلفبقيناُليومُكاملُثمُعدتُُ(مصع ُالزرقاوي

هاانت انحداث مكخابكة واال  ،ا بعهد آخهر وبكسه هكاممهات بكخهعب يوم 

ههذا وبني اهل  ،فالدعوة واإلعداد واحلرص عىل أر بلي نفسك من  باز انمن

وحهاولوا أر  ،بكهر( أبهووذاك بدأ الخيل والثالثة وأضافوا معبم رابعبم )أيهاد 

وقد بكفل بصهناعة العبهوة انخ  ،ينيالبعثا ملر هبيصنعوا عبوة ناسفة ليسكبدفوا 

وليهة واخلهربة ذلك لعدم و ود املواد انجحوا يف م   ين، إال أهن-اهلل بلبله-ياد إ

 الكافية.

ُ:الشيخُقالُيل

فالرضـيبةُسـتيونُقاسـيةُليـنُ يُُ؛اُأمُالدريُأكانُماُأردباهُنمينرُلستُأ"

 ."ذلكُاليومُقررباُأنُبقومُبالكُمممُكابتُالعاقبة

وأعظم من سابلابه )حكم من خيهدم يف اجلهيش  ااثر خطر  ثم طرأ موضوع أ

قال بعدم  واز اخلدمهة يف إذ  ،باحل  غة مبالا  ااع  دَّ الخيل َص ر والرشط( وقد اا

ولهو  ،نباعالكخلف  ية الكي يعجا الر ل عنالرشط إال اخلدمة اإللااماجليش أو 

 ،ا للغايهةهذا املوضهوع خطهة  كطاع لو ب عليه الكخلف و  ُيعذر، وقد اار اس

غوت طهاحسهني  دم يف اجليش نر صهدام  يوز لك أر حدهم الول نف ر بل
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هلل او ،أقل ما سهكالقيه املخهنلة ؛يف  يخه وز اخلدمةوال جت ،ظكم بغة ما أنال اهلل

  يكهن مهادر يف ديهن اهلل أبهدا ن يرتدد يف قول ما يراه من احله ، ويعلم أنه   يك

 :بعاىلومن أاثر ما اار يردده قول اهلل  ،عاقبةال تاان اأي  للح   اال  وَّ قَ 

َُ ْؤثَِر ـَمَُُلنُبُّ ُخِبَّ َعَ َُماَُجاءَباُِمَنُاْلَبيِّنَاِتَُوالَِّايَُفَطَرَباَُفاْقِضَُماَُأبَتَُقـاض 

ْبَيا َياَةُالدُّ  .[72 :طه] َوْقيِضَُهِاِهُاحْلَ

انخ اللائد الخيل واار من بينبم  ،اجلامعة إىلهنا دخل بعض انفراد اجلدد 

فلهام بلغكهه  ،الطهاغوت يش ا يف اار ضابط   إذ -بلبله اهلل- (36)عمعكا اللر أبو

ا من الخهيل أيب ياب، وقد أمسى ملرب  احلجة  لف عن اخلدمة وفصل بسبب الغ

 .-نس ل اهلل أر يرف  در كه يف عليني- عالء

 ؛خرىن  بة وحرب الرافية عليه من  بة أبكسارع انحداث فكل هذا م

فاإلعهداد  ،هحبل املخنلة إال أر اهلل سلم إىلفلد اسكطاعوا أر يوصلوه بكلاريرهم 

فام أصهعب  ،رغم احليطة واحلذرلدى أ باة انمن  ءبعض اليش البدين قد اخفه

ابذا يف بلدة مرتبصوها عليك اثةور، وقد زاد ذلهك مهن معانهاة  اأر  في أمر  

 حله  عهىل أ هربه حكى أر اجلباز انمني لطهاغوت البعه  -بلبله اهلل-الخيل 

 ."خالُألمرُأعظمُاواهللُماُثلقتم": وملا حل  حليكه قالحليكه، 

                                           
 ؛: هو من أوائل من الكح  بالراب بعد أر وصلكه احلجة-رمحه اهلل-الخيل سعود نارص  (36) 

ا عىل مدينة بلعفر ثم عمل فرتك  يش طاغوت البع  ثم بدأ اجلباد منذ بدايكه، فكار عسك ري 

يف املوصل، ثم اعكلل من قبل قوة صليبية وبعد سنوات َمنَّ اهلل عليه بالفرج، ف مسى أحد 

أعياء اللجنة يف دولة العراق اإلسالمية، ثم اار الر ل الثال  يف الدولة، ثم والي ا عىل 

 .-يكلبلهنس ل اهلل أر -العراق... قكل يف غارة أمريكية يف مدينة املوصل 
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حي  اهار  ،زار موفد اننصار الخيل يف بيكه ثم بعد حدي  طويل دار بينبام

فاشهرتط عليهه  ،فيهانخ يخج  عىل النفة ويطلب من الخيل أر يسكنفر من يث  

 :يلول الخيلالواق  هناك ويعاينه، الخيل ب ر ياور منطلة بيار بنفسه ليطل  عىل 

طمًنُع ُعقيـدةُولكُاملنطقةُألر ُبعينيُكلُيشءُوأطلبتُمنهُأنُأزورُ"

وبقيتُأبتظرُألكثرُمنُيمرُخالُأنُاهللُدُهييـ ُُ،نماجُالصحيلاملالقومُوأهنمُع ُ

ُ اُعنُثيـاةُاملجاهـدُعنـدهمُُوثائقيًُّلناُالطري ،ُثمُاقرتثتُعليممُأنُينتجواُفلمر

كنـتُالـاينُ (37)وـوةاإلرسـلُيلُأثـدُ،ُكـمُأأردوـهايُويرسلوهاُلناُفيانُالـ

ُأ اامعةُثمُبعدُذلـكُي حُفيماُالوضعُالقائمُداولُُةُرسالةُصوويعرفممُقديمر

وـوا يُأثـدُخُخىلحـاجتممُلطبيـ ُفـاهبتُدُبعلمنـيُاألخُاملوفـبفرتةُوجيزةُأ

ُ:وهُفقالُيلهُلنيلمهُوبدع ُباُيثوستلتهُخنُكانُيعر ُطبيبُر

مـادُوأبهُيريدُااُ،اُوأهنمُع ُصحبةُطيبةخترجُثديثُرُسنانُقدهنا ُطبي ُأ

ُ،نسي ُبيننـاطبي ُفتمُالتالوربوهُبوجودُبصارُوأفتواصلتُمعُموفدُاألواهلجرةُ

ودُالطبي ُاُفرجعُمنرُذلكُأنُالطري ُدُيينُآُثمُعلمتُبعدُوومُيديدُيومُاملسري

الدولـةُنُأثـدُجنـودُوُاآلور،ُواألخُالطبيـ ُثـيُيـرزقُوهـمنُالعبـُيتمين

 ."(38)اإلسالمية

طلهب  خهةاملوفهد أر انلخيل واوقد اار من ضمن احلدي  الذ  دار بني 

منه بصني  اوابم الصوت حي  زوده ببعض املعلومات عن طريلة العمهل فبهدأ 

                                           
فر، وقد سافر منبا إىل السويد ثم الكح  براب اننصار يف لعانخ أبو خالد من أهايل بلدة ب (37) 

 .-نس ل اهلل أر يكلبله-شامل العراق... قكل يف سجن صيد نايا يف سوريا 

 سمعت هبذا من الخيل بعد فكح مدينة بلعفر ب يام. (38) 
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خوانهه امللهربني الكوابم داخل بيكهه بمسهاعدة بعهض إ بكصني  العالء أبوالخيل 

وقد وا بوا الكثة من العلبات فبذا النوع مهن يف بدايكه ا صعب   انمرا، واار  د  

 يف غةدوات البدائية يسكخدموهنا يد عليبم، وال ما لدمم بعض انانعامل  د

  يكلهوا و ،الخهبرينما صنعت هلا فكوالت املحاوالت واسكمروا يف ذلك قرابهة 

ثم  اشخصي   اا من الكوابم وقام الخيل بكجربكبا معين د  عن العمل حكى أنكجوا عد

 :يلول الخيلداد وسلمه ملوفد اننصار يف بيكه، بغ إىلذهب 

الشيخُ-أنُياه ُبناُ (39)جرةُبعرفهُوكناُبحسبهُع ُورياوفقناُمعُسائ ُأ"

بغدادُثمُ يُالطري ُقلتُلهُياُأباُفـالنُخنُمعنـاُبضـاعةُلـوُُخىلُ-عمرُأبوواألخُ

ُ:قلتُلهعدام،ُفاستغربُالرجل،ُثمُاإلفليسُلناُبتقلُمنُثيمُُتوجد

معناُكواومُصوتُفحنُرأيتُأنُبيملُالطري ُفاا ُالايُبريـدُوخنُرأيـتُ

ُُ:قالوُفتصابهُيشءُمنُاألرقأنُورجعُفلكُذلك،ُ

ُ:ُالُخترب يُهباا،ُفقلتُلهمتنىُأنُكنتُأ

نُفلكُمعناُبصي ُ يُماُاآلأُفقط،ُ ُكنتُستتواُأجرُالدبياوربأدُلوُأبنيُ

متمنـاُاملممـةُبفضـلُمـنُاهللُفتكملناُاملسريُوأُ-اءُاهللُسبحابهخنُي-ورةُأجرُاآل

ُ."سبحابه

باإلعهداد مه  الخهيل يكجبهاور بهام بهدووا خوة ممهن يف بلك الفرتة بدأ اإل

فالكل  ،سيحدث يف قابل انيام ومن أمواهلم الخخصية ملا ،اسكطاعوا من أسلحة

دولة كمبا منطلة حت له، ال هذا ظدث يف ورأرض اجلباد ويعد إىلالنفة  يبكغور

                                           
 فالر ل حي يرزق، وهو الر قاعد عن اجلباد. ؛ال أريد ذار اسمه (39) 
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واهلل إين نسطر أحريف وما انت نصدق ذلك لوال أين عايخكبا بنفيس و ،البع 

ورأيت ب م عيني ما اكبت وما أاكبه هنا قد بهوابر اإلخهوة عهىل معرفكهه، اهام أين 

صهعب العمهل ، فهام أأيلنت أر اهلل سبحانه قد سرت أولئهك الفكيهة نمهر عظهيم

أ   ؛أقول العمل الدعو  ،صدامربد املالدعو  يف ظل حكومة باطخة احكومة 

ا عهداد انفهراد بهدني  إال عمهل الكهوابم و اهلل عىل املنباج اللويم إىل جمرد الدعوة

اسهكمر و ،ثم بككامهنم ير  ال ذلك -سبحانه وبعاىل-بمعية اهلل ا، فكار وفكري  

وبهات الصهليبيور يكجبهاور الحهكالل العهراق ووضه   ،عىل ما هو عليه انمر

 عىل ما هو عليه بني أخذا ورد. إخوانهعالء والالخيل أيب 

 

ُُ
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 :ِة على الِعَراقِ ِليبيَِّبَداَيُة الَحْمَلِة الصَّ

ُم2003ُُمارس20ُُـ ُلافُِوَُامل ُُـه1424ُمُرََُّحُامل 17ُُاخلميسُ

ظهن الكثهةور أر قهد العهراق، وية ضد دولة البع  يف لصليببداية احلملة ا

 طاحة بنظام البع ، نعم ههي غايهة مهناانت اإلالصليبية احلملة بلك الغاية من 

وحديلهة الرافدين و علبا قاعدة عسهكرية  منبا السيطرة عىل بالد اثةةغايات 

ورضب واذلك السيطرة عهىل مهوارد الهنفط،   املنطلة،ية لدول الصليب يفخلف

 .. الل..املسلمني يف علر دارهم

ثهم خهوة م عىل حساب البعثيهني حكهى جتبها اإلالكلدما أر بدأ الصليبيور ب

 لبم ودولة البع  قائمة أم ننكظر؟اخكلفوا لربهة، هل سنلاب

ُفيانُاحلسمُمنُالشيخُأيبُعالءُأنُبنتظر.
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 :نيُسُقوُط َدْوَلِة الَبْعِثيِّ
ُم2003ُُأبريل9ُُـ ُلافُِوَُامل ُُـه1424ُرُفََُص7ُُاألربعاءُ

اهنيهار  ...لسنني اُمر  ا اار واقع   ماأحد، يصدقه  وق  ما   خيطر عىل بال، ما  

-يهاد إويف الليلة ذاهتا اار الخيل م  بعض إخوانه يف بيهت انخ  ،دولة البعثيني

رأينها ا مهن منكصهفه نعود إىل البيت واار الليهل قريب ه أردنا أرثم ملا  ،-بلبله اهلل

 عهىل وبطريلهة   نعكهد ،وهم يرتاور ملراهتم وعهىل عجالهةبعض أزالم البع  

ا عام رأيناه وس له الخيل مسكفس   ،فعدنا أدرا نا إىل بيت أيب بكر ،رويكبم بمثلبا

 ،َر عهىل و بهههوقد رأيت البِْخه ؛ينيلبعثدولة اقد علمنا أر ذلك بداية االهنيار و

يف بلك امللرات مهن  وطلب من أيب بكر أر ي خذ جمموعة من اإلخوة وي خذوا ما

وانخهغل  ،انخهغل النهاس بسهقة ممكلكهات الدولهةوملا أصبح الصباح  ،أسلحة

واسهكمروا يف ذلهك  ،بجمه  انسهلحة مهن ملهرات البعثيهني إخوانهالخيل م  

فجمعوا أسلحة من مطار بلعفر العسكر  ومن ملرات املوصل ومهن مسهكودع 

بها ل  فجمعوا ما شهاء اهلل هلهم أر يمعهوه، ثهم قهاموا بهدفن ُ   ،حرض ومن غةه

 وبوزي  الباقي فيام بينبم.

كل من انخغل بيشء )سواء بجم  سهالح أو فعم اهلدوء املدينة  بعدها ب يام

الفرصة فله أر ظارض  أبو العالء وهنا اسكغل الخيل ،شغلهمن بسقة( قد انكبى 

حهارضات املا فكانهت سيككب عنهه بلريهر   فال أحد يمنعه أو ،  مسجد شاءيف أ

إليه،  طرح من خالهلا ال أفكاره وما يدعو ¢ بن عمةليلية يف  ام  مصعب ال

واهار ممهن انخهغل  ،نحهاابخهرور بكخهكيل اآوهو منخغل بالدعوة انخهغل 
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 ...طللهوا عهىل أنفسهبم اسهم )احلهابأوقهد  اإلخهوارحااب فرع بكخكيل ان

 العراقي(.

وههل  احلهالؤول إليهه ام سيالخيل يف بيكه ويس لونه ع ياورورثم بدأ الناس 

اار البعض منبم يس ل عن ذلك ليعرف مكانهه يف وقد سنلابل املحكلني أم ماذا، 

سيكور، والبعض يس ل لينلل انخبار ليس إال واار  الصفنيقادم انيام ويف أ  

ُ-احلمـدُوهلل-نُقـوةُبحـنُاآلُا بجملهة واحهدة واب الخيل م  أولئك خمكرص  

 وسييونُليلُثادثُثدي .ُ

 إليبهاية اثرت الكخكيالت احلابية داخل املدينة بعد دخول اللهوات الصهليب

ومترااهم يف مطارها، وقد حدثت بعض املناوشات بني اإلخوة وبني بعض أفراد 

 ؛حهد الخهبابا فعارضه أحي  أر أحدهم خرج ليص  إمام   ،العراقي.. .احلاب

عراك بانيهد   إىلانمر فكطور  ،صالةال جتوز خلفك أر ايف بص  بنا ف نت ال

ال طاقة له وأر هؤالء قهد  أرعلم اإلخواين فلد  ،ملخكلة بطعنة سكنيثم انكبت ا

، فكار ذلك أول ِصداما ماد  انمروقد يلكلونه إر لام بسكني وا عىل طعنه وجتر

 بني الفكرين.
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 :ِجَهاُد الِعراقِ 
 ؛الصليبيني يف بعض مناط  أههل السهنة يف العهراقبدأ العمل اجلباد  ضد 

ا بخهو   نهود ر  فاشكعلت نها ، ل مناطلبم انمرثم عم  ،االفلو ة والرماد 

 يرتددور عىل الصليبينيويف ال العراق  رافية بلعفربدأ الصليب أينام و دوا، و

الههذ  أو   (40)رشهههم عبههد اهللواههار أوهلههم وأ ،بههل ويسههكلبلوهنم يف بيههوهتم

وأهنهم اهانوا  ،بيهةاهتمبم بالوهامن سامء ثم زودهم بلائمة أ ،لألمريكيني يف بيكه

فكهار  ،يكهار(انمربلعفر وأهنم البهد سهيلابلونكم )يلصهد  يكدربور عىل بالل

وا واثهةا فبهد انمهرثهم بطهور عىل اللائمة اسم الخيل أيب عالء، انول االسم 

ملرا داخل املدينهة وبهم ب سهيس  حكى افككحوا هلم ،عالنية الصليبينيبالعمل م  

 با.سلك الرشطة في

هحينبا بدأ اإلخوة بالعمل داخهل امل ا عهىل دينهة حيه  اهار العمهل ملكرص 

حيا العمهل اجلبهاد  وقهد اهار  إىلفدخلت بذلك بلعفر  ،طرافبا البعيدة فلطأ

  فلط.ن ر ال  ي وعرشنياثن فيبا بداية   العاملني عدد

جممهوعكني  إىلفانلسموا  ،رضبة يسها اهلل هلم بلصف املطاروا ويف أول وبد

عهالر فكانت بمثابهة إ ،يادة انخ أيب بكروىل بليادة الخيل أيب عالء والثانية بلان

انول فكار املهكبم  ،بداية املعراة، ثم بعدها ب يام بم اسكبداف امللر داخل املدينة

 عالء. أبو الخيل بذلك

                                           
 هذا اار يمثل عخةة السادة يف بلعفر وهم رافية. (40)
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فهذهب إلهيبم، انمريكهار امللر لهدى  إىلبم ببليغ الخيل بو وب احليور 

 :يلول الخيل

"ُ عسيريةُفقلـتُلـهُُُأعرفهُوهوُيلبسُبزةوأباُواقفُأمامُاملقرُرأيتُرجالر

ُماذاُوفعلُهنا؟

ُُصافحك.نيُفقلتُالُأحقبلُبحويُومدُيدهُيصافتف

ُُجازواُيل.ستاذُوقدُأيتُياُأفقال:ُقدُاستفت

مرودُعنُديـنُاهللُفراجـعُبفسـك،ُوبحـنُوقـو ُجـاءُُناآلُ:ُأبتقلتُله

ُ!اذُأدُوعرفنيُأباُفالنستأ:ُفقالُ،متنعتاورُفترادُمصافحتيُفيُآرشط

ُا.صافلُرشطيًُّباُالُأأُ:قلتُله

البوابـةُُخىلذهـ ُليسواُعندهمُبـلُرجـ ُأنُأاألمرييانُثمُعلمتُمنممُأنُ

الضـباطُفمـدُيـدهُليصـافحنيُثدُهنا ُرآ يُأُخىلفاهبتُوعندُوصويلُُ،الثابية

ُقالُيلُالضابطُملاذا؟ُ،فقالُلهُال طيُاسح ُيد ُفموُالُيصافحنا

ـوعاىلفتجبتهُبتبكُعنديُمرودُعنُدينُاهللُ ُسـب ُاُعـن،ُثمُستلنيُمستفرسر

ألر ُمـاُيريـدونُ:ُستدولُقدُاستدعو ي،ُفقالاألمرييانُتنُبُفتوربوهوجوديُ

ُ.رجعُلكفالُودولُقبلُأنُأ

ُ:ال طيُبفسهُوقالُأوا يوبعدُبرهةُ

دونُأنُُاُفعـدتيقولُلكُالضابطُاذه ُوالُورجـعُفاملسـتلةُوطـريةُجـدًُّ

ُ."أدولُواحلمدُهللُربُالعاملني
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وقد اانهت  ،من بلكم اللحظة بدأت مرحلة  ديدة يف حياة الخيل أيب عالء

العها  الهه فيهه ا يف وقت بدايكبا قاسية بعض اليشء، فام أصعب أر بكور مطارد  

  سيسكلبلك وأمريكا هي الكي بعاديك.الرية واحدة، ثم من 

، ويف اليوم الكايل وقبيهل بعاىلهله يف سبيل اهلل برك الخيل بيكه واغرتب عن أ

 صالة الظبر طرق الباب فإذا بلوة من الرشطة واقفة فدخل اليابط وقال:

  عء مبهم أبلغوا الخيل ب ر يرتك البيت، وإر اانت لهديكم أسهلحة أو أ

بيهُ  سهيدامهور بيهككم اليهوم ثهم خهرج، ومها ههي إال انمريكار ف ،حذروااف

اليهابط، وقبهل أر يصهلوا قمنها  لنا ا اام قالمتام  انمريكار ساعات حكى وصل 

بعهدما انمريكهار ف ،برتبيب ال عء فلم ندع للخيل صورة أو أ  عء خيصهه

 أيلنوا أهنم لن يدوه يف البيت اانوا فلط يريدور صورة له ليس إال. 

 ،ثالثهة اكائهب إخوانههبم بخكيل اكيبة داخل البلدة ثم شهكل الخهيل مه  

وهنا بوالت الرضهبات عهىل  ،(كتائ ُحممدُرسولُاهللُطللوا عىل أنفسبم )أو

ههؤالء الهذين  الصليبيني واانت يف باايد مسكمر، و  يكن أحد يعهرف مهن ههم

ا، اام أهنم أثنهاء العمهل ملثمهور ال فلد اار الككامر شديد  انمريكار يسكبدفور 

أعامهلم يف الليل، فبهم يف هنهارهم اسهائر النهاس يبيعهور  لُّ وُ   ،ابرى منبم شيئ  

ا باسهم اجلامعهة وما أر ظل الليل يكغة ال عء معبم، ثم أنالوا بيان ه ،ويبكاعور

وا بعدها باسكبداف ال من يكعامهل ووبد ،يكعاور م  الصليبينيمن  ظذرور فيه

 ا.السنة أو اار رافيي   نهل امنكسب  سواء  اار  ،معبم

أحهد رأ  يظن أر عخةبه سكحميه ولن يكجنياار ال من يكعامل م  الصليبي

ا، فلكهل ا  هد  فكار العمل يف الرتمجة أو حكى يف نلل املعلومات مكفخي   ،عىل أذيكه



 

 45 الَوْقُف الدَّاِري ِفي َتْرَجَمِة الشَّْيِخ اأَلْنَباِري

البلدة، ثم قكلوا آخر فآخر  داخل ا عظيام  وهذا برك أثر   ،هدور أول  اسوساملجا

بل رضبهوا اهل مهن  ،ومن هو رافيضمنكسب نهل السنة و  يفرقوا بني من هو 

 ننا قهد اسهكبدفنا اهل مهن قالوا فيه با اار، ثم أنالوا بيان   ايكعامل م  الصليبني أي  

ام بسهلموا ءفكفهوا أبنها ،خهرىوأو  نفرق بهني عخهةة  ،يكعامل م  الصليبيني

 ياهم.إو

بصهحو يف  أر ومهاحيه  انهت بنهام  ،اانت لكلك البيانات صهدى واسه 

واار من يكهوىل اكابهة بلهك  ،الصباح لكجد املناشة يف ال مكار وعىل ال حائط

 خيمن.ُبتيبأو اام انى نفسه ، (41)عالء أبوالبيانات الخيل 

 

 

 

                                           
م، قمة يف انخالق واندب  1981: هو البكر من أبناء الخيل عبد الرمحن ولد يف عام عالء (41) 

انخ أياد  ذا صرب و لد، بدأ العمل منذ بدايكه وهو أحد أولئك الفكية الذين اانوا يكدربور م 

، بعد أر بدأ العمل اجلباد  ضد الصليبيني وق  عليه انمر أر الام بيكك لرتى -بلبله اهلل-

ا، وأخوك عامد عىل طليعة ال عملية ضد الصليبيني، حا ات أهلك، فالخيل ليس مو ود  

فعليك إدارة شؤور أهلك، فلم يخارك يف البداية، وبدأ العمل اجلباد  بعد الخبر الثامن من 

م بعد أر وق  أخوه عامد يف انرس لدى الصليبيني، وشارك يف اثة من العمليات  2004سنة 

(، ودفن يف مدينة C 5يف بلدة بلعفر حي  انفجر عليه صاروخ ) -رمحه اهلل-بعد ذلك، قكل 

وقد اار ذلك  ،-نس ل اهلل أر يكلبله يف عداد الخبداء- املوصل يف ملربة بحي )سومر/دوميا(

 م. 2005 ههه املواف  ل 1426يف بداية سنة 
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 :نَّةِ ألْنَصاِر السُّأِبي الَعالِء يِخ َبيَعُة الشَّ
 عبهد ا نمةها الخيل أيبمجاعة أنصار السنة ف صبح نائب   إخوانهباي  الخيل و

فكار الخيل يرتدد ا اثة  بعد البيعة بطور العمل ، ثم -رسهفك اهلل أ-اهلل الخافعي 

 تاملوصل وبلعفر يرشهف عهىل انعهامل اجلباديهة بنفسهه، واسهكمرمدينكي بني 

أفلدوهم صواهبم، فلد بطورت أعامهلهم ني حكى يرضبات املجاهدين عىل الصليب

 .وبدأت بخمل أغلب مناط  أهل السنة يف الخامل ،بالكم والنوع

ثم  اءت الرضبة اللاصمة حي  قام اإلخهوة بكفجهة أول سهيارة مفخخهة 

ة مها عىل ملر الصليبيني يف مدينة بلعفر، بلك العملية املباراهة الكهي أودت بحيها

-بفيل من اهلل بعاىل-ثرها خر وا من املدينة إيلارب انرب  مئة صليبي، وعىل 

. 

 يلول الخيل:

منُاملـوادُالشـديدةُُبمُيقاربُاملًتنيُواخلمسنيُكيلوقمناُبتفخيخُالسيارةُ"

نُومُاوتيارُاهلد ُومراقبتهُبدقةُمتناهيـة،ُثـددباُسـاعةُالصـفرُأاالبفجارُبعدُ

ووقعُاالوتيارُع ُأثدُخووابناُاالستشماديني،ُيابُ يُمقتبلُالعمرُيينىُبـتيبُ

ني،ُوواهللُخ يُملاُذهبتُأ وربهُبتنُموعدُيفد ُمقرُالصليبُ-ثبتهُاهللُسبحابه-ثابتُ

خذُوصـلُُليتابُاهللُوتمتهُكملُلهقدُثانُه ُمنُفورهُثمُأوصا يُأنُأالعمليةُ

ُ."-أستلُاهللُأنُيتقبلهُ يُعليني-سورةُيوبسُ

ر( وفيبها يوثلهور أعامهلهم هثم بثت اجلامعة إصدارهم املرئهي )ريهاح النصه

حماربكبم  يؤادور فيها  صوبي  اجلبادية داخل املدر العراقية، اام وأصدروا بسجيال  
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وقد اار الكسجيل بصوت نائب  ملا سمي يف وقكبا باحلكومة العراقية،للصليبيني 

  بصوت الخيل أيب العالء. ...انمة

فلد الصليبيور الصواب ف رباهلم مسكبدفة يف شكى بلاع أههل السهنة واهذا 

ملراهتم بدك إما بسيارة اسكخباد ، أو بصهاروخ مهدمر، فكهار قصهف املطهار 

 ا.مدار انسبوع بلريب   )مطار  بلعفر واملوصل( عىل

خوانك بملكل أحد إ رَبُ خْ كُ ه فال بدر  مكى َس حمفوف باملكارإر طري  اجلباد 

 أبهوياد سهيد حسهن )انخ اللائد أ -نحسبه واهلل حسيبه- واار الساب  للخبادة

خرور وبعدمها آ ،هخام ثم اار بعده انخ ،بكر( حي  انفجرت عليه عبوة ناسفة

 .-اأر يكلبلبم مجيع   بعاىلنس ل اهلل -

ُ:يقولُالشيخ

وىلُكابـتُالصـدمةُكبـريةُفمـيُاحلالـةُاأليادُعلمتُبمقتلُاألخُأنُبعدُأ"

ُ."وىل،ُوكيفُسنخربُأهلهُكابتُاملرةُاألفييفُسندفنهُوأين

حيه   )اهلهال  بهك(بني عخةة سهنية ثم وق  أول صدام بني املجاهدين و

وهم بدورهم هامجوا بيت الخهيل أيب عهالء باللنابهل اليدويهة ، احد أبنائبقكلوا أ

شهارك يف  ثم قكل ال من ،اإال أر اهلل أخااهم فلم يصيبوا أحد   ،يوالرصاص احل

 خوة بكصفيكبم يف مدينة املوصل.بلك العملية حي  قام اإل
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ومهها  ،حكى اربلى اثنار مهن اإلخهوةاسكمر العمل وبايادة يف الكم والنوع 

، (42)خ عامدخ فنر وابن الخيل انومها انخرار آرس اثنار أبيسة و أبوسعد و أبو

يطر املجاههدور ثم سه -خااه اهللأ-حد العمالء قبل أ حي  بم اإلبالغ عنبم من

ا ، خر وا الصليبيني منبا بعد معراهة داميهة يف حملهة السهوأ ،عىل أحياء بلعفر

ثم اقكحمبا الصليبيور يف اليوم اخلامس فخهرج  ،يامفسيطروا عىل املدينة نربعة أ

 قل من شبر.إليبا بعد أ ا ثم عادواالناس مجيع  و جاهدورمنبا امل

 

                                           
م، وقد اار أحد أولئك  1984االبن الثاين للخيل عبد الرمحن من مواليد عام  :عمدُاخلري (42) 

الفكية الذين بدووا بالكدريب عىل بالل بلعفر، وهو الذ  أرسله والده إىل أفغانسكار يف زمن 

دولة البع  إال أنه   يد لذلك سبيال  فر  ، اام أنه أحد العرشين الذين بدأ هبم الخيل العمل 

شبر أغسطس  ههه املواف  ل 1425يني، اعكلل يف شبر مجادى الخرة من سنة ضد الصليب

 قكل نيم م  أخ له بعد أر وشى هبم املربد بخة نجار، حي  وقعوا يف امني للصليبي 2004

فيه اثنار منبم وأرس هو وآخر، ومك  يف السجن ست سنوات ثم أطل  رساحه يف سنة 

ج من السجن حكى عاد إىل العمل وأصبح رشعي ا م، وما أر خر 2010 ههه املواق ل 1431

إلحدى الواليات ثم والي ا عىل اجلايرة، عرف بغاارة العلم واحلكمة واحلنكة واإلقدام، بم 

اعكلاله من قبل االسكخبارات يف مدينة املوصل وقاموا بكصفيكه بعد أر صمد يف و وهبم و  

، حي  قام املربدور 1120 :رقم قربهيعرتف بكلمة، دفن يف ملربة )واد  عكاب( وقد اار 

باالحكفاظ بجثكه يف الطب العديل بمسكخفى املوصل لخبر اامل ثم قاموا بدفنه، وقد رأيت 

ا له، اام  ين قد مسحت عن أ ثكه يف اليوم الساب  بعد ملكله وواهلل قد اار أصب  الكخبد شاهد 

ا! يخبد ا  هلل عىل ذلك. بينه آثار دماء مكجمدة فناف الدم من  رحه جمدد 
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  أبي الَعالِء يِخَبيَعُة الشَّ
 :ْرَقاويِّ ٍب الزَّ نَي أِبي ُمْصَعاالْسِتْشَهاِديِّ ألمري 

 

فلد اار يف بغداد يربب نمر  ،يف املدينةا يف بلك انيام   يكن الخيل مو ود  

اننصار  بلريب و بات النظر بني مجاعكي روماار ي إذأعظم، واسكمر عىل ذلك 

 واسكمر يف حماوالبه علَّ  ،-اهلل بلبله-والكوحيد واجلباد باعامة الخيل الارقاو  

 اهلل يفكح عىل يديه.

ل الارقاو  للخيل خاصة بعد بيعة الخي انمر مَّ كِ زاد حرص الخيل عىل أر يُ 

 قال يل الخيل: عء،  إىلفلم يصل  -بعاىلرمحبام اهلل -سامة املجدد اإلمام أ

-بعدُأنُعلمتُأنُالُجدو ُمنُمسعايُجلستُمـعُالشـيخُالزرقـاويُ"

عنُاإلمـارةُعـ ُُلكُفقالُيلُياُأباُالعالءُسنوثدُاامعتنيُوستونازلُ-رمحهُاهلل

ُ ُ.ُ"اأنُيتنازلُالشافعيُأيضر

 :ثم أردف قائال  

منُفوريُبالرفضُفييفُيلُأنُأوقدمُُاألمريشمدُاهللُسبحابهُأ يُثسمتُ"

ُُ.اوقدمُع ُكليممُمعُرع ُالشافعيُفمُبالكُأنُأاويُأوُع ُالزرق

ثمُ يُاالسةُاألوريةُايرتطُالشافعيُومنُمعـهُعـ ُووثيـدُاامعتـنيُأنُ

،ُفنقلـتُكالمـهُيرجُالشيخُأسامةُويعلنُابسحابُونظيمُالقاعدةُمـنُالعـراق

ُأليبُمصع ُفقالُيل:
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أباُالعالءُأبتُرجلُبحسـبكُخنُعرفـتُُامعاذُاهللُأنُييونُاألمرُكالك،ُي

ُ."احل ُوبعته،ُوخ يُألجزمُأبكُقدُعرفت

الخيل الارقهاو   إخوانهبعد ال ذلك برك الخيل مجاعة اننصار ليباي  م  

الخهيل  ف مسهىفانصل اانت اللاعدة يف ذلك الوقت، وانصل أح  أر يكبه ، 

بنظهيم اللاعهدة يف بهالد الرافهدين، ووايل الخهاملية  نائهب أمهة أبو عالء بهذلك

ه ؛ة)نينوى، واراوك( فكانت أيامه ملسم ه ،ا يف نينهوىيبلى منبها ثالث  ا يف وثالث 

 اراوك وبغداد، يكاب  انمور العسكرية واإلدارية فيبا بنفسه.

ُقالُيلُالشيخُعبدُالرمحن:

عـ ُبيعـةُالشـيخُأيبُأثناءُمباثثاوناُبنيُاامعتني،ُثـمُملـاُاسـتقرُالـرأيُ"

للشـيخُأيبُمصـع ُوهـوُُكناُجالسنيُفقالُأثدُاحلـارضينُمصع ُالزرقاوي

...(،ُالعمـلُاامـاديواُؤالشيخُأبوُعالءُمنُأوائلُمـنُأسسـواُوبـد)ُيشريُخيلَُّ

ُفقاطعهُالشيخُأبوُمصع ُوقالُله:

واومُالصـوتُقبـلُسـقوطُيلُكـُعُ نَُِّصـماُرأيكُأنُالشيخُأباُالعـالءُكـانُيُ 

ُ."البع طاغوتُ

اُمعتقدرُُهلموأماُعنُعدمُمتينممُمنُضمُاألبصارُخليممُخذُأهنمُأقربُالناسُ

ُقال:

نُمـنُثولـهُجلمـمُكـابواُاُبعضُاليشء،ُخالُأالشافعيُمقتنعُرُكانُالشيخ"

ُ."-واهللُاملستعان-بطابةُسوءُ
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ُالشيخ:ُيقولاُأمسىُالشيخُالرجلُالثا يُ يُونظيمُقاعدةُالعراق،ُخذُر

اُللشيخُأيبُمصع ُطلبتُمنهُأنُالُيتمُاإلعـالنُعـنُبائبُربعدُأنُأمسيتُ"

ذلك؛ُخذُأ يُأونقلُبنيُحمافظاتُالعراقُفيانُمنُالرضورةُاألمنيةُخوفـاءُذلـك،ُ

ُ."-اجزاهُاهللُوريُر-فواف ُ
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 :ُء اأَلْسرِ اْبِتَلا
إىل مدينة املوصل وفكك ب هل  (43)ثم بعد البيعة ب شبر فلط دخل لواء الذئب

السنة، وبعدها بفرتة بسيطة بم اعكلال الخيل أيب عالء من قبهل قهوة أمريكيهة يف 

متكنت قوة أمريكية من اعكلال الخيل أيب م  2005مدينة املوصل، ففي بداية سنة 

ي إىل مطهار هفاقكادوه م  سائله الخخص ،عالء دور أر يكمكنوا من الكعرف عليه

 تنللومها إىل سجن أيب غريب دور أر يككخفوا شخصهيكه فلهد اانهاملوصل ثم 

لديه بطاقة شخصية ماورة، وقد سبب أمر اعكلاله أزمة داخل اجلامعة لكن عهدم 

بعرفبم عليه اار خيفف عنا بعض اليشء، وانا يف برقب دائم فال ندر  مكى قهد 

أارمه ثم  ،سكة ايراه أحدهم فيكخف عن شخصيكه، وقد مك  يف السجن أشبر  

 ُافِـوَُاملُ ُـهـ1426ُانَُضُمَُر1َُُ الثالثاءيوم ربه فكم إطالق رساحه، وقد اار ذلك 

يف بيهت أحهد  مدينة بلعفر وقد بهت ليلكهيانت يف ُحي ،ُم2005ُُأكتوبر4ُُـل

ص  قبيل صالة الفجر وقفت أ ،عندهم نول يوم من رميار وبسحرت إخواننا

ا حلحت اثة  د ، أأر يفرج عن وال -عا و ل-دعو اهلل م بدأت أما شاء اهلل يل ث

 ،خوة يف مدينة املوصهلقد انت عىل موعد م  أحد اإلبالدعاء ثم صلينا الفجر و

يف  بههذههب لايارأيب غريب حي  والد  فلد قررت أر أواانت و بكنا سجن 

                                           
اانت هذه اللوة بليادة املدعو أبو الوليد وهو رافيض نجس، وقد دخل مدينة املوصل بعد  (43) 

ا، ففككت قوابه ب هل السنة فسجن  زيارة السيسكاين يف النجف ف خذ الكعليامت منه شفاه 

ل املئات وقكل العرشات، واانت انولوية عنده رواد املسا د وأئمكه فاعكللبم وعذهبم ب

وحاول أر يفيحبم يف الفيائيات باعرتافات ااذبة مسكبدف ا من خالهلم منباج أهل السنة 

واجلامعة، إذ أنه أ رب أحد خطباء املسا د ب ر يظبر عىل الخاشة فيعرتف ب نه اار يامرس عمل 

 .قوم لوط يف منرب رسول اهلل 
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رر ههابفي ينة املوصل والكليت بانخ نربهب أمهور السهفر، ، وصلت مدالسجن

 ؟أبعرف عمي :بعد السالم والكحية لال يلعرف املكصل فف  بت ف نا أ

 ؟!!وما به: فللت

 : يل لالف عطى اهلابف لر ل بجانبهثم أيريد أر يككلم معك : فلال

 "...السالمُعلييم"

 ت أيب فللت أأنت عند صاحب الرقم؟صعلت فبذا صو

 : أنا يف طريلي إليك.قلت بعم،: قال

أنها أسهك ذر قلهت لصهاحبي ، ارامهةسعد اللحظهات فالهذ  حهدث هي أ

ر احهه وأنهه الطل  رسأُ سكغرب هو الخر من برصيف، ف خرببه ب ر الخيل قد اف

 يف داخل مدينة املوصل.

ا هو، وبعد عنهاق وسهالم بهدأ .. إنه حل  .وصلت إىل مكار و وده فدخلت

ا بعد احلملهة فلد علم ب ر بلدة بلعفر قد بغةت أحواهلا اثة   ،يس لني عن إخوانه

، علام   بهالعسكرية انوىل وأهنا بعرضت حلملة ثانية قبل شبر، ف خرببه بام أحطت 

وعن انخ وعد اهلل اخلياط  -بلبله اهلل-ثم س لني عن الخيل أيب قاسم أمة بلعفر 

ف نب به بام علمت من أحواهلم فكار حانه عليبم  ،وعن بعض إخوة الصف انول

 ،مَعهنِ عن أهلهه ف خرببهه عهن احلهال وأر اجلميه  بخهة وَ ، ثم بدأ يس لني عظيام  

 عن ايفية خرو ه من السهجن فكهل ف مسينا نكبادل أطراف احلدي  فس لكه أوال  

  إىل الرشطة العراقية، فلال:من يطل  رساحبم إنام يسلمور أوال  
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و يُكلُمرةُيسـلمونُالسـجناءُاألمرييانُبعدُأنُوصلناُاملطارُعلمتُأنُ"

ويشمدُاهللُأ يُدُأهـتمُلـالكُالبتـةُفـمُأنُوصـلناُثتـىُأوـاُُ،العراقيةلل طةُ

رطةُوعـ ُغـريُعـادهتمُفمـمُـالشـُخىليييونُبطاقاوناُالشخصيةُلريسلوهاُاألمر

فعلمـتُأنُاهللُُ،يرسلونُالسجناءُ يُكلُمرةُالُبطاقاهتمُالشخصيةُخالُهاهُاملـرة

طلقواُرساثنا،ُفنزلتُ يُيارعُليرجعواُُواثدُر،ُوبعدُيومآوُاسبحابهُياءُأمرُر

ووقفـتُسـيارةُاألمـرُفيرُ يُأُ ينُستذه ُوأباُأُخىلارُوأباُ يُثريةُفالُأدريُاملط

ُ:وصعدتُفقالُيلُبعدُمصافحةُوعناقُستب ُبهاعرفهُفلشخعُأ

َُُخىلسبحانُاهللُكنتُ يُطري ُالعودةُ ةُبحوُغريتُالوجمُالبيتُثمُالُأدريُِد

ُ."هناُمعيةُاهللُسبحابهخُ...يارعُاملطارُودونُماُسب 

 :حواله يف السجن فبدأ ييبني وقالس له عن أأ ثم بدأت

 ..."اعليناُمجيعُرُ-وعاىلسبحابهُو-اهللُُمَُعَُرُبُِكََُّاُوأوَُُرَُكُ ذُْأِلَُُكجيببمُأخ"

 :ثم أردف قائال  

ستغلُالفرصةُبعدُأنُغري ُأردتُأنُأُأيبُسجنُيبُ ياألمرُبعدُأنُاستقرُ"

َُثُأنُاُ ُووا يطل ُمنيُبعضُخ فوافقتُبعدُأنُأوـاتُمـنممُالعمـدُأنُُ،مهُ ارِضَ

ُ عطـيممُأوـارجُاخليمـةُفبـدأتُمـنُاُوأنُالُيربواُأثـداُبـالكُيبقىُذلكُرسًّ

ُ."-بفضلُاهللُسبحابه-الدروسُ

 :ثم قال
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اُوهوُرافيضُمنُولعفرُولـوُاُجديدرُعليناُسجينرُاألمرييانُذاتُمرةُأدولُ"

برصهُفسيعرفنيُبيلُوتكيدُفاوف ُبعضُالشبابُع ُقتلـهُالليلـةُخالُأنُُوقعُعيلَُّ

ُقسمُآور.ُخىلاهللُسلمناُفلمُيطلُبهُالبقاءُغريُساعةُثتىُبقلُ

ـ قسـمُاحلاسـبةُوهنـا ُرآ يُأثـدُُخىللنـاُذاتُمـرةُوـمُبقواُومنُذلكُأيضر

فلـهُُدعوُاهللُأنُييفينيُرشهُفيفا يفرصتُأُالرافضةُفتدركتُبتبهُقدُوعر ُعيلَُّ

ُ."احلمدُواملنة

ن   نجكم  منذ ما يايد فنح ،بلينا الليلة بطوهلا نكحدث عن ال  اء و ايئة

مدينة املوصهل  إىلبلعفر وأبيت بانهل  إىلشبر، يف اليوم الكايل ر عت عىل سكة أ

 فكار الللاء.
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 :َوالسََّفُر إىل َوِزيِر ْسَتان ،الَعوَدُة إىل الَعَمِل الِجَهاِديِّ
فلد اار إخوانه يرببور له أوراق سهفره ومها  ،عالء عدة أيام أبوبلي الخيل 

العمهل  إىلوالكلى بالخهيل الارقهاو  ور ه   ،بغداد إىلحكى سافر  ااملوهأر أ

 ا.جمدد  

لينا وعلمت منه أنه سيسكن العاصهمة بغهداد نسهباب بعد عدة أيام ر   إ

 إىلبغهداد، وعهاد  إىلكلل ب هلهه ر هناك، وما هي إال أيام حكى انه الاثةة، فعمل

 ، ومرشفا عىل العمل يف عموم العراق.ا للخيل الارقاو (عمله )نائب  ساب  

ا من املجريات يف بلك انيام إذ أننهي بليهت يف مدينهة املوصهل اثة   ُأدرك  

 ا عنه بعض اليشء، وبليت معه عىل ابصال دائم من خالل اجلوال.فكنت بعيد  

فذهبت وما أر وصهلت حكهى  ،وطلبني عنده يف بغداد ثم بعد فرتة ابصل يب

خارج العراق، بهم بربيهب أوراق  إىلملرة ا لكن هذه اعلمت منه أنه سيسافر قريب  

 مدينة املوصل. إىلنا بانهل سفره بجواز ماور وعدت أ

عاد من سفره بعد شبر اامل ثم علمت منه يف وقت الح  بعهض بفاصهيل 

اهام  ، يب ظيى الليبي وبمصطفى أيب اليايهدبوالكلى  ااسكارب إىلرحلكه فلد سافر 

  له.ا وعاد بعد أر أنجا ما ذهب من أة اهلل الليبي أيي  الكلى بعطي

 يلول الخيل عن سفربه بلك:
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ُخووةُيلُفدولناُهنا ُبصحبةُخُخىلسافرتُ" باكسـتانُُخىلُثمُعربباُيرانُأوالر

سـتانُُخقلـيمُوزيـرُخىلواستمرُونقلناُثتىُوصـلناُُ،ولبسناُاملالبسُاملحليةُهنا 

ُ."الشيخُأيبُاليزيدمنممُالشيخُأيبُحييىُالليبيُووالتقيتُهنا ُبقادةُالتنظيمُ

ُُثمُأرد  ُ:ُبعدُأنُستلتهُعنُسب ُسفرهقائالر

قدُأرسلواُبعضُالرسائلُبـلُُ)أبصارُاإلسالم(ُفرادُاألبصارخذُأنُبعضُأ"

ُ،هنـا ُقـادةُالتنظـيمببعضُُواوالتقومعهُصحبهُالعباسُُوأبوقدُذه ُموفدهمُ

هنـا ،ُُخىلومنُأجلُذلكُذهبتُُ يُالعراقُمنُظلمُالتنظيمُوييواُهلمُماُادعوه

فقدُلزمُعليناُووضيلُاألمورُلقيادةُالتنظيم،ُفطل ُمنيُالشيخُأبـوُمصـع ُأنُ

ُ."أذه ُخليممُبنفيسُففعلت

بلريب و بات النظر بني  إخوانهم   -بعاىلبفيل اهلل -ودبه اسكطاع بعد ع

ف سسهوا جملهس شهورى  ،الكنظيم وبعض الفصائل اجلباديهة بعهد عنهاء وبعهب

الهذ  -عالء اإلعهالر عهن بخهكيل املجلهس ال أبوالخيل  ىلوقد بو ،املجاهدين

 .بكلمة صوبية -أمسى نواة لدولة العراق اإلسالمية
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 :َتْشِكيُل َمْجِلس ُشوَرى امُلَجاِهِدين
ُِذيُ ُم2006ُديسمربُـامل َوافِ ُلُـه1426ُُةُِاحِلجََُّيْمر 

ا لالربلاء من مرابهب العلهو بم اإلعالر عن والدة الكخكيل اجلديد سعي   اإذ  

فكخىل ال فصيل عن اسمه و ىل أمةه عهن منصهبه  ،إىل ما هو أسمى منه وأعىل

َقـاوِل وَنُ ِيُ :ا للوله سبحانهحتليل   ُالَِّايَنُي  ُّ ِ ُاهللََُّحي  نَيـاٌنُُاَسـبِيلِِهَُصـفًُّخِنَّ َكـَتهنَّ مُب 

وٌصُ ْرص   .[4 الصف:] مَّ

بعددت الغايات فمنبا الرشعي اام أسلفنا، فحب اهلل م  اجلامعة الكي بلابل 

ِد بلهك َوَبَوحُّ  ،من إعالهنم للمجلس يروموريف الصف الواحد، اام وأهنم اانوا 

ة إسهالمية يف منهاط  أههل َدِة حتت رايكبا اإلعالر عن قيهام دولهالفصائل امُلَوح  

السنة يف العراق، إذ أر معظم والية اننبار وان ااء الواسعة من صهالح الهدين 

بل وحكى أحياء  يف عم  مدينة الرشيد اانت حتت سلطار بلهك  ،ودياىل ونينوى

 حتت الراية النلية. ياءُ لِ اننْ  دَ حَّ وَ الفصائل، وبكوحدهم بَ 

الصف الواحد مهن لهيس هذا ال يدخل يف أر حلرص وقد اار احلرص ال ا

 ات رايكه عدة فصائل  بادية اار من أمهبحتم ذلك املجلس املبارك يف ،له ب هل

ُدُِْبـعَُبُِمن انى نفسه  إمارة املجلس ىلاجلباد يف بالد الرافدين وقد بو بنظيم قاعدة

 ... الخيل أبو عالء.هو نفسه بالطب  ...يُِّادَُِدُغُْييدُالبَُاهللُرَُ

الخيل أبو العالء هو نفسه املكحدث الرسمي باسم ذلهك املجلهس  اام واار

 والذ  اار بمثابة النواة لدولة العراق اإلسالمية. ،املبارك
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حكهى  ،راد بخكل اط  وبكياعف  ضد الصليبيني وأذناهبم اانت العمليات

ل وحدها، ثم ملا أدرك الصليبيور مآ نبارالث وبسعني عملية يف انبلغ يف معدل ث

 ا.بالصحوات الحل   اعمدوا إىل إنخاء قوات مرادفة سمو انمر

 

 

 

  



 

 60 الَوْقُف الدَّاِري ِفي َتْرَجَمِة الشَّْيِخ اأَلْنَباِري

 الشيخ في المعتقل ةصور

 :اِنيِةِة الثََّمرَّ.. ِلْل.اْبِتاَلُء اأَلْسر
ُم2006ُُأبريل10ُُـ ُلافُِوَُامل ُُـه1427ُُلوَُاألَُُيعُ بُِر12َُُاالثننيُ

يبكىل فيه  ،ب واملخاطرم ء باملصاع ،حمفوف باملكاره اإلسالم احل إر طري  

فكلام اار ذا دين شدد عليه فكيف بمن يكور يف هذا الطري   ،املرء عىل قدر دينه

 وقهد ،العهاملني ربا لكحكهيم رشع ا طالب هجماهد  

رض البها لعلهود، ففهي ههذا انعن و ه  َب يّ غُ 

مه  سهكة مهن  أيب عهالء اعكلال الخهيل اليوم بم

بعد أر اانوا يف ا كامع خهاص يف منطلهة  إخوانه

لكن هذه املرة بعرفوا عىل شخصهيكه  ،الرضوانية

يكيور انمربمجرد اعكلاله اقكاده وعالء،  أبوإنه 

لكحلي  يف مطار بلد العسهكر  فبلهي حما ر ا إىل

ال يعرف فيبا الليهل مهن  ،فيه أربعة أشبر ااملة

ال يرى فيبا غة املحللني، ال أال فيبها والنبار، 

بسهكطي  أر وغة الذ  يعطوك إياه من معلبات أقل ما يلهال عنبها أهنها ملرفهة، 

املحا ر ب نك لو خر ت منبا وأنت   بفلد عللك فبذا من  بلك كرص بعريف 

 عليك. بعاىلارم اهلل 

روبهر سهجن ا إىلم نلهل ث ،لك املحا ر أربعة أشبر ااملةمك  الخيل يف ب

حي   علت هلهم أرقهام خاصهة لالعكلهال  ،الوبني إطالق  ن أخطر املطه معىل أن

 (.200348) واار رقمه
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أ  عء إال بعد ميض أاثر  هفلم نعد نعرف عنالوصال انلطعت بيننا خيوط 

ا وأبى لنا برسهالة شهفوية منهه ن فلد خرج من اار معه سجي ،من سنة عىل اعكلاله

منه ، اام وعلمنا وأنه بخة واحلمد هلل رب العاملني ،املطارعلمنا فيبا أنه يف سجن 

أو  ،يلومور بنلله بني سجني اروبر وبواا يف ال شبر مرة أو مربني أر الصليبيني

داخل السجن، واهار لألمريكهار يف ذلهك غايهات  (44)ينللونه حكى بني الكامت

 منبا:

   فالهذ  دخهل السهجور يعهرف اهم ههو  ؛اا و سدي  إرهاق الخيل نفسي

مكعب أر بكنلل بني سجني اروبهر وبواها بسهبب املعاملهة السهيئة أثنهاء النلهل 

 وراوب الطائرة وما إىل ذلك. 

 .خوفبم من إمكانية حفر اننفاق وهتريب الخيل من السجن 

بدأت أبلىص أخباره عن طري  منظمة حلوق اإلنسار، وبدأت بصهلنا منهه 

  الذين ياورور أوالدهم يف السجن. املنظمة، وعرب انهايلالرسائل اخلطية عرب

واحلال عىل ما هو عليه حكى بم عرضه عىل حمكمهة السهاعة يف  انيامميت 

إذ بهم  ،بغداد فكم احلكم عليه ومعه عدد من السجناء باإلعدام يف قيهية داخليهة

قكل أحد السجناء بكبمة الردة داخل السجن فكار أحد املكبمني يف قكلهه الخهيل 

 أبو عالء.

بلىص اإلخوة يف قسم انرسى والخبداء وعملوا  بدهم يف بدارك انمهر، 

إذ )ر ل من أههل املوصهل( اام وسعى يف بداراه من له الفيل بعد اهلل سبحانه 

                                           
 : اسم يطل  عىل املخيامت داخل السجن.اليم (44) 
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فاسهكطعنا ا فكار يسعى نخيه وللخيل أيي   ،ا يف الليية نفسبااار أخوه حمكوم  

هاللايض  بطال حكممن إ -بفيل اهلل بعاىل-  فللهه احلمهد أوال  -ا وبربئكبم مجيع 

هلل و- وبدأت الوالدة باوره وباور أخي عامد يف السجن وناثر من مرة ،-اوآخر  

 .-الفيل واملنة

 برقب وانكظار. ...ميت أيام ف شبر بعد أشبر واحلال عىل ما هو عليه
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 :م 2010 ـل امُلواِفق ـه 1431َصيُف َعاِم 

اهلل سبحانه علينا أر ُاطل  رساح أخي عهامد حيه  نللهه انمريكهار إىل  منَّ 

وهنا اانت املخكلة فرشطة بلعفر  ،ثم سلموه إىل الرشطة العراقية ،مدينة املوصل

 سي بور بكل ب ايد وسي خذونه إىل بلعفر.

دخل مراا الرشطة حكى س لوه من أ  منطلة أنت فلال مهن املوصهل ما أر 

فكرروا عليه السؤال فلم يغة  وابه، اهار اإلخهوة يف شهؤور انرسى يرببهور 

أوراقه ليخر وا بالسعة املمكنة، هنا بدخل من له علينا الفيل بعد اهلل سبحانه 

 وأخر ه بكفالكه الخخصية. ...الخيل

معنا حتهت سهلف واحهد، ف رسهلت رسهالة إىل وبعد ست سنني هو  اأخة  

رس مهرة ثانيهة ا حكهى أيت،   يطل به امللام اثة  أبلغه أر عامد قد وصل الب  والد

حي  متكنت قوة من االسكخبارات من اعكلاله ثم قاموا بكصفيكه بعد أر عجهاوا 

 عن انطاقه بكلمة واحدة.

ه  بهه والهديت ف نببأر زار عدا إال بعلم الخيل بملكل عامد إال أنه   يكن مكيلن 

ر إيامننا ب قدار اهلل سبحانه هور علينها ، فكانت بمثابة نكسة للجمي  إال أاحلليلة

 ما أصابنا.
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 :م 2011 ـامُلَواِفق ل ـه 1432ِبداَيُة َسَنِة 
بهدأوا بكسهليم و ،باالنسحاب مهن العهراق اهام ادعهوا الصليبيوربدأ  حي 

فلو بم بسهليم  ،آخر ى خذ منحي الوض وهنا بدأ  ،السجناء إىل احلكومة العراقية

ء اهلل إىل العهراقيني فلهن خيهرج ب قهل مهن اإلعهدام إال أر يخهاأيب العالء الخيل 

َكُم من قبل الرافيهةخاصة وأر بلعفر ال ،سبحانه ولرافيهة بلعفهر اليهد  ،ر حُتْ

وههم مجهيعبم عهىل علهم به ر الخهيل معكلهل لهدى انمريكهار  ،بغداد بالطوىل

 ويعرفور عنه أدق الكفاصيل.

حيه  قهام انمريكهار بكسهليم الو بهة م  2011حكهى هنايهة اسكمر انمر 

وقد اشهكبروا  ،أهنم من أخطر املطلوبنينخةة من السجناء والذين صنفوا عىل ا

ه206بمجموعة ) ا ضهمن ههذه (، وقد وق  املحظهور فلهد سهلموا الخهيل أيي 

 املجموعة.

ما حاهلم إال أننا نعلم أهنم  ونحن ال ندر  ،مرت علينا أيام عصيبة فمنذ أيام

مرت انيام حكى ابصل بنا الخيل عهرب اجلهوال ر يف عبدة احلكومة الرافيية، ال

 خربنا أهنم قد نللوا إىل هلم بالكواصل م  ذومم فح ُسمِ ا حي  أر من نللوا حديث  

إذ  ،خرينوقد قاموا بفصلبم عن ال ،ن اإلخوةسجور العراقيني هو ومن معه م

هذه املجموعة اانت بيأر ه وبعهض  (الكيهار الصهدر )ا مهن الرافيهة م بعي 

علمنها منهه أر وخهرين، فلاموا بعال املجاههدين عهن ال ،ثيةأعياء الليادة البع

ولكنبم يف برقب فال أحد يدر  ما سيحصل بعهد  ،ر عىل ما يراموضعبم إىل ال

 .ساعة
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هرت انيام حكى عاود االبصال مرة أم ا مهن املهال خهرى وطلهب منهي مبلغ 

وعلمت منه أر وضهعبم  يهد  ، )موبايل( ورشظة )سيم اارت(ليخرت   واال  

لكن عىل عكهس  ،فيةفاحلراس من الرا ،ا ما وأر ال عء مكوفر بكوفر املالنوع  

 :حسنة بعض اليشء، ثم قال يل الخيلاانت معاملكبم  بوقعوهما 

ُ."بعدُفاامةُالتحقيقيةُدُوتِتُُخنُاحلراسُأوربوباُأنُالُعالقةُهلمُبنا"

ه ،خوة يكبدور ويعملور  بدهم يف قيية الخهيلبدأ اإل ا وانهت أنها أيي 

 باب  قييكه َعلَّ اهلل يفكح عىل أيدينا.أ

يكلمنا ناثر من نصف سهاعة يف اهل يهوم اهام أر  والهه اهار  اار الخيل

حكهى أنهه بهدأ بكصهفح شهبكة  ،نها فيمكننا أر نكصل به مكى مها أردا دائام  مفكوح  

ا، وقد انت أحتسهب لكهل ههذا وأبرقهب ظدث ما   نكوقعه إطالق   ...نرتنيتاإل

 اللادم.

ئن عليهه، علينا ونطمباح ال يوم بنا ليطمئن نه اار يكصل يف صومما أبذاره أ

هنه عىل عابصلت به يف غة املوعد وأحسست أ وذات مرة ا جالة فس لت مسكفس 

 أهناك عء؟

 ا: فيم؟، فللت مسكغرب  الُلينيُمشغولُبعضُاليشءقال: 

ُ ُُفتوجز.قال:ُواهللُياُبنيُليسُلديُوقتُفراغُللتحدثُطويالر

 قلت: سبحار اهلل، سجني ليس لديه وقت؟

ُفضحكُوقال:ُبعم.
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وال ذلك  ،عملنا  بدنا أر نمن  الرافية من الوصول إليه )رافية بلعفر(

ممكن لو انت متلك املال وقبل املهال معيهة اهلل سهبحانه، فالرافيهة وحكهومكبم 

  عليبم انموال. كن أر يفعلوا أ  عء إذا ُعِرَضتيم

أاثر من شبر فذهبت مه  انههل ملوا بكهه يف السهجن، انهت ُأْدِرُك مىض 

لكن الغاية اانهت بسهكح   ،ا أر يعكللوين هناكفمن السبل  د   ،حجم املجازفة

اهلل سبحانه علينا أر زرناه و لسنا معه ناثهر مهن سهاعة نكنهاول  نَّ مَ املجازفة، فَ 

 افلد اار َفِرح   ،أطراف احلدي 

بت إذ أين اصهههطح ،بلهههدومنا

نول  اوالدبه معنها وههو يراهه

 ،سنوات مرة منذ أاثر من ست

ثم بسعة الربق مهرت السهاعة 

لوقههت ف حببههت أر وانكبههى ا

ذنه ب نه لهو اطمئنه فبمست يف أ

ي هبيهه  نفسههلههب انمههر أر أبط

 إلخرا ه فلن أبوانى عن ذلك.

ره هأر يمسحوا من ملفه ال مها ييه -بفيل من اهلل بعاىل-اسكطاع اإلخوة 

 وبلينا ننكظر ما سيحصل يف قادم انيام.

اسكمر الوض  عىل ما هو عليهه برقهب ملها ههو آت، حكهى بهم عرضهه عهىل 

ا فالخهيل املحكمة )حمكمة الساعة( وهناك ظبرت مخكلة   نحسهب هلها حسهاب  

 عندما اعكلل اار عىل بطاقة ماورة فثبت عليه هتمة الكاوير.

للشيخ في سجن كروبر بعد شهر من تسليمه  ةصور

 للحكومة العراقية
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نحسب لك خره يف السجن ألف حسهاب   بكن الكبمة ذات أمهية إال أننا انا 

فكل يوم يمر قد ظدث ما ال نسكطي  بداراه فر ه  إىل السهجن مهرة  ،وحساب

 ثانية.

بهم حيه   ،ا بم اإلفراج عنه بلرار اللهايضثم بعد شبرين بلريب  بكنا نرتقب، 

من املال، وبالفعل بم نلل الخيل إىل سجن الكسفةات  االبفاق معه ودف  له مبلغ

 ليفرج عنه.

وصل سجن الكسفةات قرب ملعب بغداد الدويل ثم بهم إر اعهه يف اليهوم 

ولكن هذه املرة انمر ليس اام نريد ونخكبي فهال نعهرف  ،اسجن جمدد  الالكايل إىل 

 السبب اام أهنم أر عوه إىل املحا ر االنفرادية.

خربين ب نه قهد متر الساعات وا هنا أشبر حكى ابصل الوالد بعد ثالثة أيام لي

خهرى، ثهم حا ر االنفرادية وقد ال يكصهل بنها مهرة أر يف املوأنه ال ،بم إر اعه

به ر اسهميبا  س لني عن وض  انهل ف خرببه ب ر اهلل قد رزقنا ببنت ف شار عه َّ 

هيُُ)برشى(، فللت: وأية برشى ونحن ال نعلم حكى ما سيؤول إليه أمرك فلال:

 .-بحذنُاهللُوعاىل-ب  ُ

 فطلهب لخيل وبكلمنا قلهيال  وبعد ثالثة أيام ثانية ابصل يب اا سوء   انمرزاد 

 ،ا من املال )اارت شحن(عطي صاحب اجلوال وهو أحد احلراس مبلغ  مني أر أ

 ،ممها ظهدث معنها ُت ْسه قد أيِ ننه سمح للخيل بإ راء مكاملة ففعلت، أحس أين

 :فلال يل
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اُولفُبـابُواقفُرُييلهُبلُأثسستُبهُدُأرَُُقدُرأيتُاليومُرسولُاهللُ"

ُ:الزبزابةُيقولُيل

ا،ُفتب ُأباُفاطمةُوالُويتسُفـالفرجُبيـدُاهللُوهـوُلنُيرضو ُبعدُاليومُأبدرُ

ُ."قري ُخنُياء

إذ بم نلله يف اليوم الساب  أ  بعهد يهوم واحهد مهن ا متام  وقد اار الذ  قاله 

وهنا ابصلت ب حد اليهباط وبهم الكنسهي   ،اروياه فلط إىل ملر الكسفةات جمدد  

ا، ثم بو بت إىل معه عىل ال عء فانطللت إىل بغداد ووصلكبا السادسة صباح  

وأصبحت أنكظر وما هي إال ساعة حكى  ،حّي الخعب ومنبا إىل مراا الكسفةات

فهدخل ورصنها ننكظهره  ،م انمر ولو الفنا أ  عءفكلمكه أر أمت الوسيطحرض 

وما هي إال ساعات حكى شهاء اهلل أر كظار يف مثل هذه املواقف، نوما أصعب اال

 الخيل أبو عالء. خرج وبصحبكه
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 :َكْسُر الُقُيود
ُالث الَثاء ُالثَّا ِي27َُُُيوم  ُم2012ُُمارس20ُُـلُامل َوافِ ُـه1433َُربِيع 

عايخه، ست سهنوات ااملهة مهن أصدقه حكى وأنا أ.. أمر   .يوم ال اانيام

ا   يمسسه سوء، السجن وبعد أر قطعنا انمل ها هو الخيل عبد الرمحن معنا حر  

ف مسينا نحمهد اهلل سهبحانه  ،اانت أب مله بكل بفاصيله فبذا عء ال يصدق حل  

 الساموات وانرض وما فيبن. ءفله احلمد مل ،عىل نعامئه

ار ينكظهر ما أر خرج من السجن حكى بو بنا إىل بيت أحد إخواننا )الذ  ا

ومكثنا عنده أيام ثهالث، ببغداد منطلة املنصور  يف الخيل معنا( حي  اار يسكن

لهدين وبلينها يف ثم بو بنا إىل والية صالح ا

ومنبها بو بنها إىل  ،اا واحد  يوم   مدينة بيجي

 يُمساءُيومُالسبتُمدينة املوصل فوصلناها 

ــُـهــ1433ُوىلُاألُ مجــاد2ُ 25ُُـاملوافــ ُل

وصل الخيل بيكهه والكلهى ،ُم2012ُُمارس

وصهله أ ب هله ثم بعد أيام طلب مني أر أوال  

فبو عن الساحة غائب منهذ سهنني  ،باإلخوة

واار الذ  أراده حي  بواصل مه  اإلخهوة 

 لةى مكانه ولةببوا له عودبه إىل العمل.

 ، )يف سهجنه(حيط ببعض ما وق  معهه علهام  أوحكى ذلك الوقت أحببت أر 

بهدأ بإعطهاء علمت منه أنه وبعد أر نلهل إىل سهجن اروبهر  فكار الذ  أردبه إذ
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معهروف االسهم اهار الدروس الرشعية عىل املعكللني خاصهة وأنهه ههذه املهرة 

وال خيخى عىل عء فكانت الدروس علنية فبو غة ميطر عىل إخفهاء  ،والرسم

 هويكه هذه املرة.

لكه عن صحة ما سمعت من نلله بني سجني اروبهر وبواها وإر اهار  ثم س

ا وايف ذاك؟، فللت مسكغرب  ، انُذلكُكانُثسنرُخذلك قد أثر عليه يف عء فلال: 

 : فلال

ُرُِّدَُكنتُواللُالشمرُأُ " ُجمموعةُمـنُالسـجناءُثـمُأُ ُس  ُقسـمُآوـرُخىلبقـل 

ُتف َُثُاُولوُأ يُأردتُأنُأُ درسممُأيضر كلُالسجناءُملاُكانُلالكُسـبيلُخالُأنُُارِضَ

ُ."همُفترادُاهللُيلُأنُاونقلُبينممُيشاءُاهللُسبحابهُفالُيمينُأنُرجتمعواُعيلَُّ

 :بني املعكللني، ومن ذلك وقد اانت لكلك املحارضات وق  عظيم

ُاُمعُالشيخ:ُقالُيلُمنُكانُسجينرُ

 فبو ابة وال يصرب عهىل أذيهة مر دائام  ر معنا ر ل ابة يف السن واار يكذاا

خيمكنا فبدأ بإللاء الدروس وبوس  يف رشك الطاعهة  إىلاالعكلال، بم نلل الخيل 

 :فلال يل ذلك الر ل من عندنا ثم بعد أقل من شبر نلل

ثم أمحده سبحانه أر يس لنا ههذا  ،أر بم اعكلايل بعاىلبعلم أين بت أمحد اهلل أ

انت قد و ،ديننا ف نا قد شارات يف االنكخابات ملربنيمور أالر ل املبارك ليعلمنا 

فاحلمهد هلل  ،عهىل ذلهك تُّ أرى أر ذلك من الدين، ولو بليت دور أر ألكلي به مَلِ 

 رب العاملني. 
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ُو ُ:انماُبقلُعنهُداولُالسجنُأيضر

فينطه  يرقيهه  خبابحد الواار أ أحد السجناء وبه مس من اجلناار هناك 

 نه لن خيرج من  سد هذا املريض، وأنه سهينكلم مهن الراقهي بويف ال مرة يلول 

وسيؤذ  املريض أاثر، وذات مرة واحلال هذه واجلني يسب الراقي دخل اخليمة 

رف  ا :هذه اخليمة وما أر دخل حكى قال اجلني إىلحي  بم نلله أبو عالء الخيل 

 :يلول الناقل ،يب نخرج

 ج؟ ر :قال له الراقيسكغربنا من االمه واف

نعم فلد دخل بينكم ر ل صالح وليس يل أر أبلى هنا بعهد أر دخهل : قال

 فخرج.

عطهاء إوانخهغاله بالصهيام والليهام و عن الخيل صربه و لهده نللوقد اام 

ت يف اليهوم والليلهة االدروس الرشعية، وقد نلل أنه اار ال ينهام إال أربه  سهاع

  يف العبادة والدعوة.وبلية وقكه يكور منخغال  
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 :(45).. فاالْنِتَداُب إىل الشَّام.الَعوَدة
بغهداد  إىل بايهارة أوال   فلهام ؛نمهر سهفره بعد يومني أو ثالث بم الرتبيهب

ا نمة دولة العراق فعينه انخة نائب   ،ب مة املؤمنني أيب بكر البغداد  فيبا ليلكلي

  يام.ب هااإلسالمية ثم عاد بعد

 ااملهة ال خيهرج فيبها إال لللهاءات اخلاصهةكة أشهبر لسهبداية بفرغ الخيل 

نوع من أنواع الرشهك، الرشهك بدأ بككابة بح  عن بسة العمل، إذ أنه  واملكعللة

هبهذا الصهدد يف  انرش اكاب هوقد  ،اسكرشى يف بالد املسلمني )رشك الطاعة( الذ 

 الديملراطية وعالقكبا باإلسالم. باسموقت الح  

خهر زيهارة لهه آويف  ،مهن مهرة البغداد  ناثر يَل الفرتة زار الخَّ خالل بلك 

ثهم دار بيهنبام  ،-رمحهه اهلل- اللرع معكا أبوالبيت أباه الخيل  إىلوبعد أر ر   

 إىلا معبام فعلمهت مهن االمبهام به ر والهد  سيسهافر حدي  وقد انت  الس  

 :وس لكه به معكا حكى اسكفردت أبوخرج  وما أر ،سوريا

 بالدُالشام.ُخىل: انيام؟، فلالهل سكسافر يف قابل 

 ،فسوريا   نكن نسم  عنبا يف بلكم انيام غة اللصهف واللكهلانمر يب  أ َّ 

 :فلال يل د ظبر ذلك ع َّ وق

                                           
ياز، بل   نذار منه إال النار اليسة، وإر اقكرصنا واخكرصنا هذه املرحلة بكثة من اإلوقد  (45) 

 قدر اهلل بعاىل فلد بنرش بفاصيلبا يف اللادم من السنني.
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ُُ،بحنُجنودُهاهُالدولةُوخبمُعليناُالسمعُوالطاعةُ،أيُبنيُّ" ُخىلوقدُوفِْدت 

ُ."أنُيفتلُعيلَُُّوعاىلستلُاهللُافُ،بالدُالشام

بلك بداية ظبور  ببة النرصة عىل الساحة الخامية، وما ههي إال أيهام اانت 

  ا.حكى آر موعد الرحيل فسافر وبرانا جمدد  

 ،قهد بلهغ و بكهه هبعد أيام علمت أن

فلد اسكطاع عبور احلهدود )بطريلهة غهة 

نظامية( وام هو صعب أر جتكهاز حهدود 

اجلنود عىل خط دولكني بو ود ال أولئك 

أقل من شهبر رر ههابفي ثم بعد الكامس، 

  :اجلوال ف  بت فككلم معي شخص وقال

إر احلاج بخة ويبلغكم سالمه ويريد 

أر يطمئن عليكم ف  بكه ب ننا بخة ونعمة 

 وال ينلصنا غة و وده معنا.

ا، ومها ههي إال قريب   سيعود هأن علمت مىض عىل سفره أربعة أشبر ااملة ثم

ورف  بلريره عن الخام إىل الخيل أيب بكر ا، د  شملنا جمد لكمَّ ايام حكى عاد فبيعة أ

خهرى وبعهد أ   مرة أنه سةو نه أر الوض  ليس اام يريده هناك،وقد علمت م

صهعب حلظهات عني قمنا بكوديعه مرة ثانية ومها أسبوأوبعد مرور أيام ليس إال، 

 الفراق.
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 :ِم إىل الشَّامَدوَلِة اإلْسَلا ِداإلْعاَلُن َعْن َتَمدُّ

َاد28ُ ُم2013ُأبريل9ُُُـامل َوافِ ُلُـه1434ُاال وىَلُُ مج 

فالذين رسموا حدود سايكس وبيكهو    ؛أمر   يكوقعه أحد ،وق  أمر عظيم

 أنه سينكس، ومن يكجرأ عىل ذلك؟ ايظنوا يوم  

قطعهوا أوصهال دولهة املسهلمني، بهل وزرعهوا يف قلهوب  ااحلدود الذ  هب

حكى أر الدماء اانت بسفك لهو أر أحهدهم ا كهاز  ،املسلمني بلديس ما رسموه

 من دور إذر!! الدولكنياحلدود بني 

مة اإلسالم حدود مصهطنعة ن رِ اَم ُس رْ ر الر ربام اانا يربخفار اخلمر ومها يَ 

 دولة ودولة.ال فصل بني ب

وإلغاء اسم  ،يف هذا اليوم بم اإلعالر عن إلغاء اسم دولة العراق اإلسالمية

 ."الدولة اإلسالمية يف العراق والخام" واإلعالر عن قيام (46) ببة النرصة

بني دولة العراق اإلسالمية وبني من  توقعا لفكنة قد وقد اار اإلعالر سبل  

إذ أر قادة دولة العهراق اإلسهالمية علمهوا بهل  ،ا ) ببة النرصة(اانوا هلا امكداد  

                                           
ُالنرصة (46)  : االسم املسكعار لدولة العراق اإلسالمية يف سوريا، فجنودها ومتويلبا بل جبمة

انطللوا من العراق وب مر من أمة املؤمنني أيب بكر وحكى من دخلوا الخام باسمبا إنام 

 البغداد  وجملس شوراه.
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رومهور االنخهلاق وي ،يبيكور نمر ومن معه (47)اجلوالينأبا حممد واسكيلنوا ب ر 

 ا لكنظيم قاعدة اجلباد.ا بابع  ليكونوا فرع   ،عن الدولة ويريدور االسكلالل

ا بم اإلعالر عن والدة الكخكيل اجلديد، ووقعت الفكنة بني أفراد اجلامعهة إذ  

 الواحدة، ثم أمسوا يناقخور خالفاهتم من عىل الفيائيات!!!

وبهار وقه  اخلفيهة هنا بهرزت الخخصهية 

 ،أوسه وأارب خطوابه عىل أرض الخام بخكل 

رعي هواملسؤول الخه (48)بو نائب أمة املؤمننيف

وقد عراق والخام، العام للدولة اإلسالمية يف ال

يكنلل بني واليات سوريا بخهكل دور  أصبح 

ذهب إىل ي فكارليلف عىل املخاال فيبا بنفسه، 

إىل دلهب ومنبها إا بحهامة ووالية الالذقية مرور  

أطههراف محههص إىل الرقههة إىل اخلههة والرباههة يف 

ا(، اام الخامل الرشقي من سوريا )احلسكة سابل  

رعي بحلهب أيهام هعبد الخهواار يدرس يف امل

ذهبنا يف اليهوم انول إىل البنايهة و وده فيبا، ف

                                           
سور  انصل دخل بالد الرافدين يف بداية اجلباد ضد الصليبيني، ثم اعكلل ومك  يف  (47) 

ره عىل  السجن، ومنه خرج، ف وفده الخيل البغداد  إىل سوريا بعد قيام الثورة فيبا، وأمَّ

وده واشكد نك  البيعة، إذ أراد أر يسكلل عن دولة العراق إخوانه، وبعد أر قو  ع

 .اإلسالمية، وربام فكر يف أر يعلن لنفسه دولة الخام اإلسالمية فيكور بذلك مسكلال  

أمسى نائب أمة الدولة العراق اإلسالمية، ثم نائب ا له يف الدولة اإلسالمية يف العراق  (48) 

ا والخام، ثم اعكال بعد فكح املوصل، و  .-إر شاء اهلل بعاىل-بفرغ للدعوة اام سنذار الحل 
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ة  يف بنظيف البناية، وواهلل قد شارانا بل اار أاثرنا مِهَّ  ،الكي بم  صيصبا للمعبد

حهارضة يف املا أر بم جتبيا ال عء حكى بدأ الفصل انول فكهار يللهي فيهه وم

املادة املخصصة له أثناء بوا ده يف حلب، وبلي انمر عىل ما ههو عليهه حكهى أر 

 وقعت الفكنة بيننا وبني الفصائل.
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 :يف َأْرِض امَلالِحم َجِديَدٌة ِفْتَنٌة
َعةُ م  ُاألَول2ُُاا  ُم2014ُُيناير3ُُـامل َوافِ ُلُـه1435َُربِيع 

بداية االقككال بني دولة اإلسالمية يف العراق والخام، وبني بعض الفصائل يف 

وحتديد منهاط  النفهوذ  ،ا للصفوفالخام، حي  فكحت باب فكنة  ديدة متحيص  

لكل مجاعة وفصيل، وبعد قكال اسكمر للرابة الخبر متكنت الدولة اإلسالمية من 

ء واسعة من واليكهي اخلهة والرباهة )احلسهكة وديهر الهاور( السيطرة عىل أ اا

وأخر ت منبها مجيه  الفصهائل، لكبهدأ  ،ووالية الرقة وأ ااء من محص وحلب

 مرحلة  ديدة يف باريل الدولة اإلسالمية.

بعد أر وصلنا إىل والية الرقة مكه  الخهيل يف قسهم البحهوث مها يلهارب 

 أطراف مدينة الرقة.الخبر ثم انكلل منه إىل بيت م  أهله يف 
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 :َبَياُن ُحْكِم الَجْبَهِة اإلْساَلِمية
ا م  عدد من الرشعيني يف إعداد بيهارا عهن حكهم يف بلك الفرتة اار منبمك  

واسكغرق انمهر مها  ،خرى()أحرار الخام وبعض الفصائل اناجلببة اإلسالمية 

وله إىل الرقة وحكى إعالر البيار، وقد نرشه بعهد يلارب انشبر الثالث منذ وص

 بيار حكم اجلببة اإلسالمية. باسمذلك 

مج  الخيل حوله بعض إخوانهه )رشعيهي الواليهات( ودرسهوا اهل  هاء 

ثم انكبوا بحكم عىل اجلببة اإلسالمية وأر قادة اجلببة  ،و ايئة طوال بلك الفرتة

ولئهك وإال أوا من ووأر أفرادهم يب عليبم أر يكرب ،مربدور عن دين هلل بعاىل

 كه احلجة وعاند فحكمه احكم قادبه.فإر من وصل
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 ؟أَوَلْسَنا َكَذِلك
يف بلك انيام أضاف انمريكار اسم عبد الرمحن حممد مصهطفى إىل قائمهة 

 ا:فرا عكه يف انمر فلال يل مسكفس   ،اا عاملي  ف مسى مطلوب  ، (49)الرشف

ُيشء؟أبكُ

قلت: ال أعلهم مها أقهول، ولكهن 

الصليبيور قد أضافوا اسمك إىل قائمة 

الرشف )اإلرهاب العاملي( فابكسم، ثم 

ُأولسناُكالك.قال: 

بدأ الخيل اننبار  برتبيب املعبد 

فلهد اهار مههه انول يف  ؛االرشعي يف الرقة وأرشف عىل طباعة املنباج شخصهي  

 :اجلامعة اجلانب الرشعي إذ اار يلول دائام  

وأيُمجاعـةُالُوـويلُُ،خالُمنُهـااُااابـ ُخنُاامعاتُاإلسالميةُدُوؤَتُ"

ما،ُتاهتممماُاألولُواألكربُخىلُاااب ُال عيُفيماُستؤولُأمرهاُخىلُأمرُمنُسبق

ُاامعاتُنُثاهلاُكحالُباقيستيوواضحةُاملنماجُبلُخنُاامعةُبالُهيًةُرشعيةُ

ُ."الفصائلُ)قطاعُطرق(

 

                                           
 قائمة املطلوبني لدى أمريكا الصليبية. (49) 
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 :َأَتْتنا الَبَشاِئُر ِمْن َنِيَنَوى
 م2014ُُيوبيو10ُلـُُامل َوافِ ُـه1435َُيْعَبان12َُُثاءُالث اَلُ

مدينهة املوصهل وأ هااء  من بطبهة -بفيل من اهلل سبحانه-متكن اإلخوة 

مباراهة، اانهت بمثابهة صهدمة افظة نينوى وصالح الدين يف غاوة واسعة من حم

.. .فلم يكن أحد يصدق مها حهدث ،للعا  أمج  اام احلال م  أفراد الدولة نفسبا

 معية اهلل سبحانه.
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 :.. َبْعَد َعَشَرة َسَنواٍت.اَفاِتًحالَشيُخ أبو الَعالِء يف َتلَّْعَفر 
ُم2014ُُيوبيو13ُُـامل َوافِ ُلُـه1435َُيْعَبان15ُُاامعةُ

ها افوصهلن ،الخيل أيب ع  نحو مدينة الخداد  يف والية الرباة بو بت م 

ا ا هنهار  فعربناها  بهار   ،قبيل صالة الظبر ثم بو بنا إىل احلدود العراقية السورية

ومنبها دخلنها  ،م بعد مسة طويل وصلنا إىل بلدة بل عبطهة )َ بَّهار(ث ،بسيارابنا

  مدينة املوصل قبيل صالة العخاء.

 شكرا هلل على كسر حدود سايكس وبيكو سجود الشيخ 
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فجلسها و لسهنا  ،يف اليوم الكايل الكلينا بالخيل أيب معكا والخيل أيب احلارث

ثم بنا ى الخيل م  أيب معكا لبعض الوقت ثم اسهك ذر مهنبم فخر هت  ،معبم

 معه، ثم قال يل: 

ُفلناه ُخليمم.ُ-خنُياءُاهلل-خووابناُسيتوجمونُالليلةُخىلُولعفرُ

حيه  اهار اإلخهوة  ،الكلينا بوايل اجلايرة، ثم بو بنا معهه إىل حهي الكنهك

والكلينها  ،يكجمعور يف املطحنة اللريبة من سيطرة الفكح املبهني )سهيطرة حامهد(

بجنود والية اجلايرة هناك، ثم قبيل صالة املغرب بو بنا باجتهاه قيهاء املحلبيهة 

فكم يعني هلم أر يلكحمهوا  ،خوةوقد اار لو ود الخيل معنا انثر البالغ عىل اإل

 عالء.الأيب  بو ودبلعفر 

ا واار عددنا يربو عىل املئة واخلمسني، ومها أر وصلنا املحلبية و لسنا مجيع  

 انكصف الليل حكى انطللنا إىل بلعفر اخلة لنطبرها من ر س الروافض.

 ااار الخيل م  جمموعة اإلسناد حي  أطل  أول قذيفة عىل الروافض معلن ه

 ا من الخيل أيب عالء:املعراة، قال يل من اار قريب   ءبد

ان االهروافض بلصهف أمه أما أر بدأت مفارز اإلسناد باللصهف حكهى بهد

ه ،انطالق بلك اللذائف ا عهىل فاسكرتنا بني انحجار ورأيت الخيل لوحهده واقف 

 مدف  اهلاور وهو يردد:

ُ.ُ"خنُاهللُالُيصللُعملُاملفسدينُ...الُهتتمواُياُخووة"
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ومتهت السهيطرة عهىل  ،انكبت املعراة بعد أربعة أيام من اللكهال والكمخهيط

 واحلمد هلل رب العاملني. ،املدينة وما حوهلا
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 :َيُعودُ  َمْجٌد
ُم2014ُيوبيو28ُُُـامل َوافِ ُلُـه1435َُرَمَضان1ُُالسبتُ

يف  هام  النهور  يف مدينهة  علنت اخلالفهة مهن عهىل منهرب رسهول اهلل أ

 املوصل.

املحهارضات يف  بإللهاءإذ بهدأ  ،هللاوبفرغ الخيل اننبار  للدعوة يف سهبيل 

املعاهد الرشعية ومسا د املدر بني نينوى وصالح الدين، اام وبدأ الكهدريس يف 

 .املعاهد الرشعي لوالية نينوى

 ،بلي انمر عىل ذلهك نحهو أشهبر سهكة

حكى أرسل الخيل البغداد  يف طلبهه حيه  

  يدوا لسفره إىل هنهاك  أهنمه اليمن إال والَّ 

  .سبيال  

اسكمر الخيل اننبار  يف سبيل الهدعوة 

أما أوقابهه يف البيهت فلهد اهار بهني  ،إىل اهلل

فككهههب عهههن  ،عبهههادة واكابهههة البحهههوث

واكب الرد  ،الديملراطية وعالقكبا باإلسالم

 ،ابن الليم عنعىل انلباين إذ بالعب يف نلله 

 حي  املخكوم.ا يف الرد عىل الرواكب بحث  
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واار بعض وقكه خيصصه ملرا عة املحارضات إذ أنه اهار يلهوم بكسهجيلبا 

 لنرشها يف وقت الح .

يف  ةلهه بصهم تفكانه ،يف ال بلك الفرتة   يغفل الخيل عن مواطن الر ال

سبوع اار يكو ه إىل ثغر من الثغور يرابط فيه ليهوم أو أففي هناية ال  ،ال موقعة

ثم أباه اكاب من ، الدعوة، فلم يغب عن مواطن الر ال البكةيومني ثم ير   إىل 

  .ديوار املالبككليفه إلمارة أمة املؤمنني 
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 :َبيِت امَلال دارةإ
بالعمهل  أاسكلم الخيل الهديوار وبهد

وقد اار ذلك واحلمد  ،سسف سس له ان

هلل رب العاملني، فكار الخهيل يكنلهل بهني 

العراق والخام يف ال شبر ظاول أر يلف 

ن اثب عهىل مها يهر  يف الهديوار مهن م

خهوة مهن أر ا مها حهذره اإلواثهة   ،مورأ

وأر يف انمهر خطهورة  ،الطري  مسكبدف

ما المكه يف هذا انمهر فكهار ا عليه، واثة  

 :يلول

تمنناُع ُأمرُولـنُييـونُخنُاهللُاست"

ــ -دارةُيــؤوبناُ يُخاُالوضــعُاألمنــيُعائقر

ُ."-بحذنُاهللُوعاىل
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 :م2016 مارس 18 ـامُلَواِفق ل ـه 1437 ِخَرةاآل ىُجَماَد 9الُجُمَعة 

خرج معهه أحلحت أر أرافله ثم أا فطلبت منه أر علمت أنه ينو  السفر غد  

طلب مني أر أبلهى ههذه  ،عء فلم يلبل فالطري  قد ظدث فيه أ ُّ  ،بسيارة ثانية

 ،بم له بعض شؤونه، ف رشت عليه أر ي خذ معه مهرافلني يف سهيارة ثانيهةاملرة ن

 ال قدر اهلل فلال: إناالفلد بكعطل السيارة هبم أو قد ظدث عليبم 

ُمَُلِـبزالُفَُخباُفاطمةُلوُثدثُعطلُفالطري ُسالكُفالُوقل ،ُولوُثدثُأ"

 ".؟األبسُاحلزامُالناسفُخذُر

فالخيل رغم اونهه الر هل الثهاين  ،بعد ذلك جتبا ليذهب إىل صالة اجلمعة

ا عن صالة اجلمعهة عىل قائمة املطلوبني من الدولة اإلسالمية إال أنه ما ب خر يوم  

  عىل عدم ذهابه للصلوات املككوبة بسبب الوض  انمني.بل اار يكحس دائام  

 

 

 

ُ
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 :الَرِحيلِ َيوُم 
َاد15ُاخَلِميسُ ُم2016ُمارس24ُُُـامل َوافِ ُلُـه1437ُِوَرةُاآلُ مج 

ُبت مَُّ ل  َُثَياَةَُرج  ُلَِيْطوَيَُمَعه  ُةاْبَطَوَ َُذلَِكُالَيوم 

إذ قامت قوة صليبية بإناال  و  عليهه  ،بعد ظبةة هذا اليوم اربلى الخيل

قريبة مهن بلهدة  ،يف طري  عودبه إىل والية املوصل يف منطلة بني العراق وسوريا

ثم فجر الخهيل علهيبم حاامهه  ،افدار بينبم اشكباك ملدة دقيلكني بلريب   ،الخداد 

 .الناسف

ا حصهل اخكلفت الروايات يف بفاصيل احلادثة لكن الهذ  وثه  أر اشهكباا  

ثم فجر الخيل حاامه الناسف عليبم، فلم يكمكنوا مهن  ،نبم وبني قوة اإلناالبي

لل( بسهبب قهوة إ ...ا لدمم )البكوب، أوراق، معلوماتا ممأخذ  ثثبم، أو شيئ  

، فلهو متكنهوا أشالء، وهذا فيل مهن اهلل وِمنَّهةاالنفجار إذ ماقت أ سادهم إىل 

 .-له اهللبلب-ديني لكفاخروا بذلك اام فعلوا بجثة أمة االسكخبا

ا، سخر عن عمر قارب السكني عام   ، بانحداثانكبت حياة ر ل اار حافال  

معظمه يف خدمة دين اهلل سبحانه، نس ل اهلل أر يكلبله يف عليني، ويرف  در كه إنه 

 عىل ذلك قدير.

 َقْد بُِ  يف انْرِض َلْسُت إال َ َسهدا 

 

َقهههارِ    ههها ال َلهههيَس َيْفرَتِ  َفُرَحانههها َمع 

  وإين  ُمهههْذ َفاَرْقُكهههَك َخهههاَر ِمن هههي 

 

 ي َوأْطههراُف الَبنههارِ هِِقههوَى َنْفسهه  
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 :-َتَقَبَلُه اللُ -الشَّيُخ  ، َقاَل ِليَحَواِدُث ُمَتَفِرَقٌة
مالزمـاُلـهُلفـرتةُُاُللشيخُأيبُمصع ُدُأبـَ ُكمُبدمتُأ يُملاُأمسيتُبائبُر -

بسب ُابشغايلُ يُالعمل،ُفرجلُمثلهُصاث ُوربةُوقعُع ُجتربةُاامادُ يُبـالدُ

 قدُكانُآيةُ يُالتواضعُوالشجاعة.ُ...األفغان

 

اُعـ ُأعـملُاُملدينـةُولعفـرُومثنيرـحمبًّـُ-وقبلـهُاهلل-كانُالشيخُالزرقاويُ -

أمريُاألعظميةُقتلُرجـلُخووابهُفيما،ُوقدُكناُ يُاجتمعُمعهُذاتُمرةُفطل ُمنُ

منماُباسمهُ)كانُمنُرؤوسُاملحاربنيُللتنظيم،ُويتعاملُمعُالرافضـة(ُثـمُبعـدُ

وبـدأُُ،وخذاُبتويناُدُيستطيعُقتلُذلكُالرجـلُبعـدُ،يمرُكاملُاجتمعناُملرةُثابية

يقدمُأعاارهُوأنُالرجلُمتحصنُبنيُأهلـهُوأقربائـه،ُفقـالُالشـيخُالزرقـاوي:ُ

ُفرُخىلُاألعظمية؟؟ولعآيتُبمثلُولعفر،ُولعفر،ُمنُأينُ

ييفيـكُأنُوقـولُعنـهُأبـهُخوـوا يُُ؛خذاُأردتُأنُوصفُأثـدهمُبسـوء -

 )اإلووانُمرص(.

ُ

 الُوريُفيه.ُ؛قداملايُالُيتقدمُبصاثبهُ يُمواطنُاإلالعلمُا -

ا،ُياُييخُرجـ ُأنُبسـلكُالطـرقُاملزدمحـةُ يُونقالونـاُفـالطرقُقيلُلهُيومُر

ُأسملُوأمين،ُفقال:اخلاليةُسييونُاالستمدا ُفيهُ

الُبلُبسلكُالطرقُاخلارجيةُفحنُومُاستمدافناُكفيناُاملسـلمنيُأنُيقتلـواُ -

كبـريةُملـنُهـمُُافصاروخُمنُطائرةُوأثزمتناُالناسفةُقـدُيسـب ُأرضارُرُ،بسببنا

 ثولنا.
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ا يف مرا عة طبيب يف والية نينوى، فلهال مرافلهه لكابهب الطبيهب اار يوم  

الخيل وطلب من الكابب أر يككب اسمه عىل قائمة  أدخلنا فإنا يف عجالة، فنبره

 ا دوره، ثم ملا أبم خرج فلال ملرافله:املرا عني، و لس منكظر  

أيُبني،ُهمُمجيعممُربمُكابواُعـ ُعجالـةُمثلنـا،ُوخبـاُكـمُاملسـلمنيُالُ -

ُبتفاضلُعليممُبعلمُأوُعمل.
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 َبْعُض ما َجاَد ِبِه َقَلُمُه

 ُتَراُثُه الِعْلِميُّ 

ا، عا  حهر  لد فدور أر يعطي الدنية يف دينه،  -بلبله اهلل-حيابه  تا انطوإذ  

اعكلالهه، أمهر وخكم حيابه بحاام نسف فيه أحالم أعدائه ومن اار سيخمت من 

بحكهم الكبهة  عرف للكوحيد معنهاه، فهرغم انخهغاله ه  يال  ءمىض وخلف ورا

للهى أ انب العلم البكهة، فلهد اكهب البحهوث و ه يف اجلباد، إال أنه   ُيْغِفلعمل

 ورسل يف علول املسهلمني ،وعلم من  بل الكوحيد ،املحارضات وصدع باحل 

أربعني مهادة صهوبية فصهل  -بلبله اهلل-ر له إذ أ ،حكم املخاراة يف االنكخابات

 وبية وحكم من يخارك يف االنكخابات فكانت:غفيبا حكم احلكومات الطا

 رشك الطاعة. ببيارالرباعة يف   -

  .صوبية يف الفرق واملذاهب سلسلة -

 .رشح صويت لككاب مسائل من فله النوازل -

 .رشح صويت ملكن ال رومية يف اللغة العربية -

  .سلسلة صوبية يف ايفية اكابة اخلطبة -

 صوبية يف السةة النبوية. سلسلة -

 .امينعداد اإليصوبية يف اإل سلسلة -

 .م 1999و 1997خطب صالة اجلمعة بني عامي  -

 .-إر شاء اهلل-ا خطٌب وحمارضات مكفرقة سكنرش بباع   -

ُ
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ُكمُوكت ُبعضُالبحوث،ُومنما:

 .إخوار سوريا وثامر اجلباد -

 .اكاب ملاذا اجلباد يف سبيل اهلل -

 اكاب يف الرد عىل الرافية. -

 حكم اعرتاف انسة. -

 حكم أموال وممكلكات املربدين املمكنعني. -

الخهيل  باإلسالم: وهو بح  مطهول أثبهت فيههالديملراطية وعالقكبا  -

 يب عالء الدار إسالمي.يف اإلسالم، وقد نرش البح  باسم أحكم الديملراطية 

 حكم الغنيمة. -

لليت يف سجني أيب غريب وبواا، ثم دونت اإليامين أُ دروس يف اإلعداد  -

 .-إر شاء اهلل-بعد ذلك، وسكنرش يف قادم انيام 

 .بح  يف ايفية اكابة اخلطبة -

 ."رضيح سليامر شاه"بيار فيام يسمى  -

 .-رمحه اهلل-مام ابن الليم عىل انلباين يف حتريفه لكالم اإلرد  -

واخف الغطاء عىل غة الرحي  يف الهرد عهىل صهاحب اكهاب الرحيه   -

 .-إر شاء اهلل-ا املخكوم، وسينرش قريب  

 .-إر شاء اهلل بعاىل-وأشياء سنرتك أمر ذارها لأليام اللادمة 

ُ

ُأبوَُعْبِدُاهللُاألْبباِريُُّ:الفقريُخىلُعفوُربهُبتمىُمنُكتابتها

َاد25ُ يُ ُـه1437ُِوَرةُاآلُ مج 
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 5 .................................................................... :ملدمة النارش

 6 ............................................................................ :إهداء

 7 ........................................................................... :ملدمة
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