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۳ 

 . هزمهم وزلزهلم ا هزم األحزاب اللهم ا لسحاب اللهم مرتل الكتاب سريع احلساب جمري ا

 إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون (
 وعدا عليه حقا يف التوراة واإلجنيل والقرآن ومن أوىف بعهده من اهللا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم

 ) به وذلك هو الفوز العظيم

 : الشيخ أسامة بن الدن

 فعوا واعقلوا ما هي هذه املرتلة اليت ، خامت األنبياء واملرسلني عليه الصالة والسالم يتمىن هذه املرتلة
 والذي نفس حممد بيده، لوددت ( ، يتنمى أن يكون شهيداً ، يتمناها خري الربية عليه الصالة والسالم

 ). قتل أن أغزو فأقتل، مث أغزو فأقتل، مث أغزو فأ
 ، فهذه احلياة الطويلة العريضة خيتصرها الذي يوحى إليه من رب السموات واألرض سبحانه وتعاىل

 فالسعيد من ، يتمىن هذه املرتلة .. هذا النيب الكرمي الذي يوحى إليه خيتصر هذه احلياة ذه الكلمة
. اختذه اهللا شهيداً

 : الشيخ عبد اهللا عزام
 حىت إذا متنا من أجلها انتفضت ، اساً من الشموع ال حراك فيها جامدة إن كلماتنا ستبقى ميتة أعر

 . وعاشت بني األحياء ، حية

: هـ ١٤٢٨ الشيخ أبو الليث يف لقاء مرئي عام



٤ 

 إمنا هي قضيةٌ أصيلةٌ يف حياتنا ، هي ليست قضية من ترف القول يف جمامعنا وجمالسنا ، البيت القدس
 حنيا كل يوم األمل أن يرسلنا اهللا عز وجل ويسهل ، نعيش بني ااهدين وحنن ، اليت نعيشها كل يوم

 ونعرف متام املعرفة كل اإلعداد الذي منارسه وكل القتال يف ، لنا الطريق للوصول إىل تلك األرض
 سبيل اهللا تعاىل الذي نقوم به يف مشارق األرض ومغارا إمنا هو يئةٌ وإعداد وتدريب على قتال

 . يف املسجد األقصى اليهود

 : مؤسسة السحاب

 علمتنا هذه احلرب الصليبية القائمة أن مسألة استرتاف العدو وتقويض أركانه أصبحت أمراً ممكناً،
 بل ويف املتناول، وهي االستراتيجية اليت انتهجها ااهدون بكل جناح بفضل من اهللا، بعدما التكافؤ يف

 . العدد والعتاد منعدم
 ئج هذه االستراتيجية بدأت تربز وهللا احلمد، فال يكاد العدو خيرج من أزمة حىت يدخل يف وها هي نتا

. وال يتجاوز هزمية حىت يتعرض هلزمية أخطر وأمر أزمة أخرى،



٥ 

 ولكن السبيل إىل هذا النجاح يتطلب دماء وأشالء خيار أبناء هذه األمة من ااهدين جنوداً وقادة
 . إلعالء كلمة التوحيد الذين ضحوا بالغايل والنفيس

 . بل استمرت مع بعض هؤالء األخيار جل حيام ، هذه التضحيات اليت مل تدم لسنة أو سنتني
 مع سجل الشيخ ، وسنحاول يف هذا الشريط  السفر يف سجل تضحيات أحد هؤالء القادة األبطال

 . القائد أيب الليث اللييب رمحه اهللا

 : الشيخ أبو حيىي اللييب

 ، واألمة تعرفهم بصدقهم ومبواقفهم وبإخالصهم وبتضحيام ، مة يف هذا العصر كثريون وقادة األ
 وحنن إذا ذهبنا نعدد أمساء القادة الذين برزوا يف هذا ، وهلذا وثقت األمة فيهم وأسلمت هلم القياد

 ولكن نريد أن نقف وقفة ، العصر ويف هذه احلملة الصليبية على وجه اخلصوص لطال بنا املقام
 تصرة فمن الصعب أن ختتزل حياة قائٍد جماهٍد قضى أكثر من نصف عمره يف اجلهاد أن ختتزهلا يف خم

 . ساعة أو ساعتني بل وال يف يوٍم وال يومني
 ال باخلطب وال بالكلمات ، وهم الذين يسطرون صفحاته ، فهؤالء القادة هم الذين يسجلون التاريخ
 فأردنا أن نقف عند حياة قائد من هؤالء ، ئهم وبتضحيام وال باألحبار وإمنا سطروه مبواقفهم وبدما

 . القادة وبطل من هؤالء األبطال وهو الشيخ أبو الليث القامسي رمحه اهللا

 : مؤسسة السحاب

 فبعد عقود من الذل ، إن اجلهاد األفغاين كان من احملطات املهمة واملصريية يف تاريخ األمة اإلسالمية
 . فغاين يف قلوب الناشئة معاين سامية كادت تندثر يف زمن االزام واهلوان أحىي اجلهاد األ

 وذلك باإلقبال على اجلهاد يف سبيل اهللا للدفاع عن بيضة ، إا معاين العزة واإلباء والبذل والعطاء
 الذي بدأ رحلته مع ، الشيخ أبو الليث رمحه اهللا : اإلسالم واملسلمني، وكان من بني أولئك الشباب

 - رمحه اهللا - كبقية أبناء جيله من الشباب ااهد بالتأثر مبحاضرات الشيخ عبد اهللا عزام اجلهاد
. احملرضة للنفري واجلهاد يف أفغانستان



٦ 

 : الشيخ عبد اهللا عزام

 فجئت إليكم حباً بكم مع أن نفسي تضيق كثرياً عندما أخرج من ، طلب مين اإلخوة أن آيت إليكم
 صعب ، ى نفسي أن أنتقل من بني أكداس السالح إىل مكان ليس فيه سالح ثقيلٌ عل ، واهللا ، اجلبهة

 واحلياةُ بينهم هي ، هؤالء الناس فراقهم غم وحزن ، على قليب أن أترك أناساً خيطُّون التاريخ بالدم
 ولذلك أصبح اجلهاد ، أبتعد عنهم تكاد نفسي متوت ، أعيش بينهم فأجدد حيايت من جديد ، احلياة

 كما أنَّ السمك ال يستطيع أن يعيش خارج ، واحلمد هللا كالبحر للسمك أو كاملاء للسمك بالنسبة يل
 ولكين آيت إليكم طمعاً أن ، املاء كذلك نفسي وروحي مل تعد تتذوق احلياةَ إال يف داخل خضم املعارك

 . وطمعاً أن أنقل لكم صور اجلهاد ! أنا مثل الصياد ، أجر بعضكم هناك

 : اب مؤسسة السح

 األثر - رمحه اهللا - لقد كان وال زال لكلمات التحريض الصادقة اليت ألقاها الشيخ عبد اهللا عزام
 األكرب يف إحياء حب اجلهاد واالستشهاد يف سبيل اهللا عند شباب األمة، فلبوا نداء اجلهاد يف الوقت

 . الذي ختلف فيه كثري من الكبار

 : الشيخ أسامة بن الدن

 وإمنا حترك ، ولكن أقول لألسف مل يتحرك الكبار ألداء الواجب ، رصة العظيمة فجاءت هذه الف
 وما حترك من الكبار قَط  إال الشيخ ، حتركوا خفافاً لنصرة ال إله إال اهللا ، طالب الثانويات ، الشباب

 . - عليه رمحة اهللا - عبد اهللا عزام
 يالٌ يف العصِر املعاصر على الشيخ عبد اهللا والعرب ع ، فاملسلمون عيالٌ يف اجلهاِد املعاصر على األفغان

 ونرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبله وابنيه ، عزام عليه رمحه اهللا وجزاه اهللا خري ما جزى عاملاً عن أمته
. يف الشهداء إنه ويل ذلك والقادر عليه



۷ 

 : مؤسسة السحاب

 : اهللا وأما السبب يف هذه الظاهرة فيقول الشيخ عبد اهللا عزام رمحه

 : الشيخ عبد اهللا عزام

 : واخلوف على الرزق واألجل صارت جتمعها كلمة واحدة ، واخلوف أكرب عقدة يف حياة الدعاة
 . املخابرات

 إذا أردت أن ميرض داعية من الدعاة أو واحد من الناس قل له يف خمابرات ساكن يف ، شبح رهيب
 . احلي الذي تعيش فيه

 لكن ملك ، إىل امللك إىل رئيس الوزراء إىل مدير املخابرات ... تقرير ها ال ، ت تقرير فيك أنا رأي
 . امللوك يرضى عين وإليه يرجع األمر كله

 : مؤسسة السحاب

 ويف مواجهة عقدة اخلوف هذه وانتشار الكفر والطغيان على أيدي طواغيت البلدان اإلسالمية كان
 إىل طريق احلق والتزموا دين اهللا، وحيكي لنا من النفر الذين اهتدوا - رمحه اهللا - الشيخ أبو الليث

 - رمحه اهللا - أحد رفاق الدرب واملقربني من الشيخ أيب الليث - حفظه اهللا - الشيخ عبد اهللا سعيد
 : مالمح تلك املرحلة

. أحد رفاق الدرب واملقرينب من الشيخ أيب الليث رمحه اهللا : الشيخ عبد اهللا سعيد



۸ 

 وقائٍد فذ من قادات األمة ، وجبل أشم وأسٍد من أسود اإلسالم ، س ضرغام إن الكالم عن حياة فار
 ويثري يف الفؤاد ، ليبعث الشجون يف النفس - رمحه اهللا - اإلسالمية من أمثال الشيخ أيب الليث

 قضيتها معه جنباً إىل ، فقد أكرمين اهللا وشرفين بأن عشت معه قرابة السبع عشرة سنة ، ذكريات غابرة
 . جنتمع تارة ويفرقنا العمل واملهام تارة أخرى ، هلجرة واجلهاد والرباط جنب يف أرض ا
 أصله من ، هــ ١٣٩٢ من مواليد عام ، هو علي عمار الرديعي - رمحه اهللا - الشيخ أبو الليث

 وملا من اهللا ، وفيه نشأ وترعرع وكرب ، ولد يف مدينة طرابلس حبي أبو سليم ، منطقة رقيعات من ليبيا
 ة وسلوك طريق احلق أقبل على طلب العلم واالجتهاد فيه حبسب ما تيسر له من الظروف عليه باهلداي
 ، وكل ذلك مع ما كان عليه الوضع يف ليبيا من حرب شعواء على اإلسالم واملسلمني ، واألحوال

 بل حىت ، وسد لكل أبواب التعرف على هذا الدين كإغالق اجلامعات اإلسالمية واملعاهد الدينية
 . قات حتفيظ القرآن مل تسلم من ذلك مدارس وحل

 وحرب هذا الطاغية لإلسالم واملسلمني ليست مقتصرة على جمرد إغالق املدارس واجلامعات
 ، حيث مشلت مجيع جوانب احلياة ، بل هي سلسلة متواصلة مل تنقطع إىل يومنا هذا ! ال ، اإلسالمية

) الكتاب األخضر ( لثالثة املتمثلة يف كتابه املشؤوم فقد أخرج لنا من خزعبالته ما أمساه النظرية العاملية ا



۹ 

 فأقامها حكماً بني الناس بدالً عن شريعة ، واليت يزعم أا احلل لكل مشاكل البشرية ، بفصوله الثالث
 . وكأن دين اهللا تعاىل حيتاج إىل مثل هذه الترهات والسخافات ، الرمحن

 : مؤسسة السحاب

 فكانت أرض ، كان ال بد من اهلجرة واإلعداد وممارسة فريضة القتال وملواجهة هذه األنظمة املرتدة
 قاصداً تلك البقعة - رمحه اهللا - أفغانستان املكان املهيأ لتلك العبادات، عندها هاجر الشيخ أبو الليث

 . إىل مدرسة اجلهاد وااهدين

 : الشيخ عبد اهللا سعيد

 وتكىن ، ١٤١٠ حق بركب ااهدين وذلك يف سنة فما أن وصل إىل األرض اليت اشتاق إليها حىت الت
 إقدام : فقد جسد الكثري من املعاين اليت اختزهلا يف هذه الكنية ، بأيب الليث وقد أحسن االختيار

 . وكما يقال فلكل شيٍء له من امسه نصيب ، نبلٌ وشهامة ، سخاٌء وكرم ، وشجاعة
 فدخل ، خلوض املعارك مع أعداء اإلسالم شرع أول ما وصل يف أداء عبادة اإلعداد كمقدمة الزمة

 . معسكر الفاروق الذي أنشأه الشيخ ااهد أسامة بن الدن حفظه اهللا ورعاه
 فكان حمط ركابه مدينة ، وما أن أى مدة تدريبه حىت التحق جببهات القتال والرتال ومصانع الرجال

 حفظه - ة املولوي جالل الدين حقاين ففيها رابط وجاهد حىت فتحها اهللا على ااهدين بقياد ، خوست
 . - اهللا

 : مؤسسة السحاب

 بفريضة القتال واإلعداد فقد كان حريصاً على املشاركة يف - رمحه اهللا - مع انشغال الشيخ أيب الليث
. مبدداً بذلك أوهام تعارض طلب العلم مع عبادة اجلهاد ، العديد من الدورات الشرعية



۱۰ 

 : الشيخ عطية اهللا

 التدريب ، وبعد أن أخذنا القسط األول من التدريب ، ولنا إىل ساحات اجلهاد واجلبهات بعد وص
 مث كانت هناك فرص لطلب العلم ، دخلنا اجلبهات القتالية ونلنا قدراً من التجربة حبمد اهللا ، التأسيسي

 . م وبعض الدورات الشرعية اليت كانت تقا ، الشرعي بواسطة بعض املشايخ الذين كانوا يف الساحة
 ونتمثل يف هذا بقول النيب صلى اهللا عليه ، لوال اجلهاد لكنا مع طالب العلم : حنن كنا كثرياً ما نقول

 . يعين جنريه جمرى املثل على سبيل الرمز ، " لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار : " وسلم
 قائداً يف اجلهاد فال إذا مل يكن جماهداً و ، صاحب اهلمة العالية ، شريف النفس ، ألن الفىت الطموح

 . يكون إال طالب علٍم ومزامحاً للعلماء
 وإن كان املسلم كله خري ، واحلقيقة أن املغبون هو الذي ال يكون هذا وال هذا وهو يقدر أن يكون

 . على كل حال حبمد اهللا سبحانه وتعاىل
 إما علمية أو - يز أخي العز - القيادة كما تعرف ، حاصل هذا الكالم الذي ذكرته هو معىن القيادة

 . والكمال هو اجلمع بينهما ، عملية
 ونبغَ فيه جبودة احلفظ وحسن الفهم واجللد ، الشيخ أبو الليث يف البداية كان له توجه إىل طلب العلم

 . وكنا نرجو أن يكون له شأن فيه ، فكان فيه تفوق ، والصرب على السرد
 . ي السياسي والتربوي والعسكري واالستراتيجي مث وقع له بعد ذلك توجه إىل اجلانب القيادي العمل

 : مؤسسة السحاب

 أتاحت أرض أفغانستان األبية فرصة مثينة للعديد من اجلماعات اجلهادية إلعادة رص صفوفها وتكوين
 حيث جنحت العديد من هذه ، قاعدة صلبة مبنية على ممارسة عملية لفريضة القتال واإلعداد

 من التجارب واخلربات يف امليدان العسكري والتسيري اإلداري اجلماعات يف كسب زخم كبري
 اليت انضم إىل ، اجلماعة اإلسالمية املقاتلة : وكان من بني هذه اجلماعات ، والتكوين العلمي والتربوي
. - رمحه اهللا - صفوفها الشيخ أبو الليث



۱۱ 

 : الشيخ عبد اهللا سعيد

 واليت كانت قد ، مية املقاتلة وانضم إىل صفوفها وخالل هذه الفترة التحق بركب اجلماعة اإلسال
 مث أكمل ، ومت اختياره ليكون أحد أعضاء اللجنة الشرعية فيها ، أعادت تكوينها يف ساحة اجلهاد

 فتدرب يف معسكر سلمان ، ) وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة ( تدريبه وإعداده استجابة ألمر ربه
 . لجماعة املقاتلة الفارسي التابع ل

 ، واجلماعة اإلسالمية املقاتلة كما هو معلوم مجاعة سلفية جهادية ذات منهج واضح وحمدد ومنضبط
 ولنصرة ااهدين يف أي بقعٍة من بقاع األرض تعلى ، قامت للجهاد وإعالء كلمة اهللا على أرض ليبيا

 . فيها كلمة اهللا
 بل ال يزال قادا ، قياداا وأفرادها على حٍد سواء وقد قدمت اجلماعة تضحياٍت كبرية على مستوى

 وهم ال يزالون ثابتني رغم املساومات والضغوطات اليت ، يقبعون وراء قضبان الظلم والطغيان يف ليبيا
 . نسأل اهللا هلم الفرج والثبات ، يراد ا تنازهلم وتراجعهم عن طريقهم احلق

 : مؤسسة السحاب

 وإخوانه جهادهم ضد جيش اإلحلاد السوفيييت وأذنابه - محه اهللا ر - واصل الشيخ أبو الليث
 امرباطورية الشر واإلحلاد ، الشيوعيني األفغان، حىت مكّنهم اهللا من دحر وتفكيك ثاين قوة يف العامل

 وكان هذا االنسحاب ، االحتاد السوفيييت، فاضطرت إىل الفرار من أفغانستان وهي جتر أذيال اهلزمية
 . نعشها املتآكل آخر مسمار يف

 : الشيخ أسامة بن الدن

 عامة املسلمني وخاصة املسلمني ال يصدقون أنه ميكن لألفغان أن يقفوا - واهللا يا إخوان - كان الناس
 إىل درجة أن هذا الرعب ، أمام االحتاد السوفيييت من شدة الرعب واإلرجاف الذي بثّ يف األمة

. أصاب اخليار إىل النخاع
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 ويقولوا ال ميكن أن يقاوم ، خنرج إىل أفغانستان واهللا مشاخينا كانوا يثنوننا شفقة علينا فلما أردنا أن
 .. حديثٌ يطول .. الروس

 ولكن أيضاً ملا بدأت بوادر من االحتاد السوفيييت ميكن أن ينسحب ما صدق أحد أنه سينسحب من
 وكان بعض ، خيادع ااهدين يريد أن .. وكان الناس يظنون أا خدعة ، شدة الوهن الذي يف عقوهلم

 بل أمراء دول اخلليج ! الناس يتهموننا بصريح العبارة يقولون أنتم جمانني تريدون أن تقاتلوا روسيا
 فلما خرج يف األخبار أن روسيا ممكن تنسحب ما ، كانوا يتكلمون ذا الكالم مع قيادات اجلهاد

 ون إن روسيا هلا مصلحة يف إطالة احلرب وكان بعض الصاحلني يقول ، صدق الناس وقالوا هذه خدعة
 إىل ، وال حول وال قوة إال باهللا ! ساعة ٢٤ يف أفغانستان وإا لو أرادت أن حتسم احلرب حلسمتها يف

 . اهللا املشتكى من شدة الوهن الذي أصاب األمة
 اد السوفيييت ومت االسترتاف اهلائل ملقدرات االحت ، فبعد معارك طويلة قدم فيها األفغان ما قد علمتم

 . واعترفوا بعد احلرب بدفع أكثر من سبعني مليار دوالر على حرم يف إفغانستان

 : مؤسسة السحاب

 والحت يف األفق بوادر ، وذا النصر العظيم ارتفعت مهم ااهدين الذين توافدوا على أفغانستان
 . إجيابية على مستقبل احلركات اجلهادية يف العامل اإلسالمي

: خ عبد الستار األ
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 ااهدون األفغان الذين . وأنه باستطاعتنا القيام بإجناز مثل هذا ، هذا أعطى شعوراً بالثقة عند ااهدين
 قاتلوا قوة االحتالل اليت كانت ثاين قوة يف العامل كانوا فئة قليلة تستخدم أسلحة خفيفة من البنادق

 ال أحد كان يتخيل أن يتحقق ، لة استطاعوا هزمية هذه القوة وذه اإلمكانيات القلي ، والقنابل اليدوية
 . هذا ولكن احللم أصبح حقيقة

 إذاً ملاذا ال نقوم بنفس اإلجناز يف مكاٍن آخر؟

 : مؤسسة السحاب

 وحالت مؤامرات املخابرات األمريكية وحليفاا العميلة يف العامل ، دخلت األحزاب األفغانية إىل كابل
 إضافة إىل حب الزعامة واإلمارة ، باكستانية والسعودية دون وحدة صف األحزاب اإلسالمي خاصة ال

 . وتأخر قطف مثار اجلهاد ، عندها بدأت األحزاب يف االقتتال ، اليت عرف ا بعض القادة

: هـ ١٤٢٨ األستاذ ياسر من لقاء
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 ، دية إىل تولية احلكم و من أصعب تلك املراحل اجلهادية هي مرحلة اخلوض عندما تصل احلركة اجلها
 مما جعلين أتنازل ، أنا ابيضت حلييت عندما وزيراً يف كابل واعتربها من أشد مراحلها وأشد مرارة يعين

 فعندما تصل احلركة اجلهادية إىل مرحلة القيادة فهي تعاين من أشد . عن احلكومة وأقدم استقاليت
 يفتح على اإلنسان أبواب الفنت النفسية من واملراحل كلها أسهل من هذه املرحلة ألن هنا ، مرحلتها

 وتفتح على اإلنسان أبواب الفنت اخلارجة من قبل شياطني اإلنس ، قبل الشيطان النفسي واجلين
 معركة إدارية ، معركة علمية ، معركة سياسية ، معركة نفسية ، فتتعدد املعارك ، ومفاتن الدنيا أيضاً

 هو اختالفهم فيما - الذي أعتربه أنا - ل االحنراف ومن أهم عوام . فالثبات يف هذا صعب ، ومشاكل
 والَ ( وكانت هذه من أهم األسباب ألن ، بينهم وعدم وجود األمري الواحد الكل يسمعه ويطيعه

كُمِرحي بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازندخول احلركات السياسية متعددة إىل بلد بال ، فاختالفهم هذا ، ) ت 
 أما دخول اجليوش املتعددة بال أمري واحد ال ميكن وحتماً سيؤدي ، يشوا فيما بينهم أمري واحد ممكن يع

 أن جمال العمل السياسي : ولذلك نصيحيت جلميع احلركات اجلهادية يف العامل اإلسالمي ، إىل صدام
. ممكن يقبل التعدد أما جمال العمل العسكري ال يقبل التعدد
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 كرية موحدة حتت إمرة أمري واحد أو تكون نتيجته حتماً القتال إما يتحدوا فيما بينهم على قيادة عس
 فكيف ربنا ، وإذا أريقت دماء املسلمني فيما بينهم فهي كبرية من أكرب الكبائر ، الداخلي فيما بينهم

 . فيوكلهم إىل أنفسهم ويضيعون كما ضاع كثري من هؤالء ، بعد ذلك يهديهم وميسكهم

 : مؤسسة السحاب

 وكان من بينهم الشيخ أبو ، بني األحزاب رأى العديد من ااهدين اعتزال الفتنة ومع بدء القتال
 . الذي قرر مع إخوانه يف اجلماعة املقاتلة االنتقال إىل السودان - رمحه اهللا - الليث

 : الشيخ أبو حيىي اللييب

 ويف سنة ، بعدما رجع من رجع من ااهدين عندما ضاقت عليهم األرض مبا رحبت ، فبعد ذلك
 ويف السودان ، مـ انتقل الشيخ أبو الليث إىل السودان مع بعض الذين رجعوا أو ذهبوا هناك ١٩٩٣

 بقي يهيئ نفسه للدخول إىل ليبيا من أجل يئة األمر وجتهيزه وحماولة إشعاِل جذوة اجلهاد ومصاولة
خرياته وكذلك أفسد ب ودنياه نظام الردِة يف ليبيا الذي تسلط على شعب مسلم عليه دينه ، 
 . والذي ما أبقى صغريةً وال كبريةً من أمور الديِن إال واستهزأ ا وسخر منها

 فكل مسلٍم غيوٍر على دينه ال بد أن جيد يف نفسه حماولة االنتقام أو السعي ألخذ الثأر لدين اهللا
 متسلطاً على رقاب سبحانه وتعاىل ولشرائع اإلسالم من أمثال هذا الطاغية املرتد الذي ال يزال

 . املسلمني هناك
 وبعد أن ترسخت عقيدة اجلهاد يف قلبِه وعرف معىن التضحية ومعىن - رمحه اهللا - فالشيخ أبو الليث

 اإلقدام وكذلك رأى معية اهللا سبحانه وتعاىل لعبادِه ااهدين رغم قلتهم وضعفهم وتشتتهم ورغم
 بعد ذلك ، التقنيات اليت حياربون ا دين اهللا عز وجل قوة أعدائهم وما آتاهم اهللا سبحانه وتعاىل من

 شعر أو علم أن النصر من عند اهللا سبحانه وتعاىل وأن اإلنسان إذا أعد نفسه مبا يستطيع و مبا يسره
 فليس عليه بعد ذلك إال أن ينفر إىل ساحات اجلهاد وأن ، اهللا سبحانه وتعاىل عليه فقد أدى واجبه

. اء اهللا عز وجل يشرع يف مقاتلة أعد
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 : مؤسسة السحاب

 ليكون ضمن اموعة اليت قررت اجلماعة اإلسالمية - رمحه اهللا - وقع االختيار على الشيخ أيب الليث
 . املقاتلة إرساهلا إىل ليبيا إلعداد العدة ضد نظام القذايف املرتد

 : الشيخ عبد اهللا سعيد

 يشعر هو وإخوانه من جماهدي اجلماعة املقاتلة بثقل حيث بدأ ، فكانت هذه مرحلة جديدةً يف حياته
 فاجتهدوا لتنظيم صفوفهم ويئة ظروفهم للدخول إىل ليبيا لإلعداد ، املسؤولية وعبء التكاليف

 ولقد مت ، الذي أذاق املسلمني الويالت والويالت ، نظام الردة والتنكيل ، والتجهيز لقتال نظام القذايف
 فدخل متوكالً على ، عة ليكون من أوائل الذين يقومون ذه املهمة الصعبة اختياره من قبل قيادة اجلما

 . اهللا تعاىل مع علمه مبا يف ذلك من املخاطر الكبرية اليت حتدق به
 عسكرية وتربوية وتعليمية ودعوية بل ، فقضى قرابة السنة وهو يؤدي دوراً كبرياً يف جماالٍت خمتلفة

 موا به بناء قاعدة متينة وصلبة للجماعة الستقطاب عناصر مهمة وكان أبرز ما قا ، وحىت اجتماعية
 وكان جمتهداً يف التحريض على قتال نظام القذايف وبيان حقيقته ، يقوم عليها العمل يف داخل ليبيا

 . وفضح جرائمه والتأكيد على وجوب جهاده كما أفىت بذلك العلماء
 وإخوانه خالية من املخاطر بل واالبتالء - رمحه اهللا - ومل تكن هذه املهام واألعمال اليت يقوم ا الشيخ

 واعتقل والده وأخواه على أيدي زبانية الطاغية ، فقد دومهت مزرعتهم ، الذي حلق به وبأهل بيته
 بعد أن تعرض لتعذيبهم وتنكيلهم ومل يشفع له - رمحه اهللا - وبعد مدة أطلقوا سراح والده ، القذايف

 يف سجن أبو سليم حىت قُتال يف ازرة الرهيبة البشعة اليت ارتكبها النظام أما أخواه فقد بقيا ، كرب سنه
 من ١٢٠٠ واليت قُتل فيها ويف يومٍ واحد ما يزيد عن ، مـ يف داخل هذا السجن ١٩٩٦ يف عام

 . الركع السجد من خرية شباب ليبيا

: مؤسسة السحاب
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 مع حادثة وقعت له يرويها الشيخ أبو حيىي إىل ليبيا نقف - رمحه اهللا - وقبل دخول الشيخ أيب الليث
 . - رمحه اهللا - واليت ستكون بداية لسلسلة املطاردات يف تاريخ الشيخ أيب الليث - حفظه اهللا -

 : الشيخ أبو حيىي اللييب

 قالوا ، فبدؤوا يسألونه ، وقفوه الشرطة الليبية ، فكان يف السيارة ، قال عندما دخل إىل احلدود الليبية
 وزارة الداخلية .. فاخلتم الذي كان يف اجلواز عمله له اإلخوة . من سوريا : ن جئت؟ قال من أي : له

 - جواز مزور طبعاً - ما ركز وما أخذ معلومات اجلواز .. فهو ما انتبه ، اخلاصة باإلخوة عملوا له ختم
 الذي املزور هو الذي خيرج من وزارة الداخلية واحلقيقي هو اجلواز .. بل هو اجلواز احلقيقي ..

 ! نعمله بأيدينا
 ذهبت من : من أين ذهبت إىل سوريا؟ قال له : قال ، يف سوريا : أين كنت؟ قال : بعد ذلك قال ، فاملهم
 طبعاً عن نقطة احلدود يف ، فرتلوه من السيارة وأدخلوه إىل مركز الشرطة يف نقطة احلدود ، مالطا

 . يعين وحدها ، لقة ملقاة يف فالة منطقة مساعد وهي منطقة حدودية ومنطقة صحراوية والبوابة كح
 ، وبعد ذلك أدخلوه وأجلسوه وسألوه بعض األسئلة هكذا فأجاب عليها فما كانوا مهتمني به كثرياً

 فقال أنا جالس يف الغرفة ، فبدأت االتصاالت بني البوابة وبني طرابلس يعين على اجلواز ورقم اجلواز
 يه فيلم والفيلم فيه مطاردات فالرجل الذي يطاردونه فكانت الشرطة الليبية عندهم تلفزيون فتحوا ف

 قال خرجت وكانوا جالسني ، يف الفيلم استطاع أن يفلت من البوليس فقال قلت لعل هذه إشارة يعين
 فقال خرج من عندهم وشرب املاء مَأل . هم يعين األمر ال زال ما وصل إىل درجة التشديد والسجن

 مث بعد ذلك قال خرجت جبانب البوابة مثَّ دخلت يف الصحراء وكان يف ، الً بطنه من املاء أخذَ زاداً كام
 . يركض ، الليل مثَّ دخل يف الصحراء وبدأ جيري يف الصحراء

 مثَّ دخلَ عليه النهار وخالص يعين بدأَ العطش ونام يف وسط ، يف تلك الليلة كلها وهو جيري
 . إال السماء وال غطاء له ، ال فراش له إال األرض ، الصحراء

 وهو ، قال وأنا نائم رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم ، فقالعندما منت وكان مرهقاً وعطشان
 فقال فشربت ماًء بارداً ، رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم وأحضر يل إناء فيه ماء ، حيدثين ذا

فبقي مدة طويلة بعد ذلك قال كلما شربت ماًء ، وعذباً مث استيقظت قال وطعم املاء ما زالَ يف فمي
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 بعد ذلك .. املهم القصة طويلة ، قال قمت نشيطاً وريان وبدأ ميشي ، وجدت نفس طعم املاء يف فمي
 . ويف هذه املسافة قطع فيها حقل ألغام من أيام اإليطاليني ولكن اهللا سلمه

: مؤسسة السحاب

 السودان بأمر من القيادة ليكلف مبهمة التعريف باجلماعة يف إىل - رمحه اهللا - عاد الشيخ أبو الليث
 . صفوف علماء بالد احلرمني ويكون مندوباً عن اجلماعة هناك

 : الشيخ أبو حيىي

 ولتوضيح ، مثَّ بعد ذلك ذهب إىل جزيرة العرب لالرتباط مبن يستطيع من العلماء والدعاة هنا وهناك
 وكتب اهللا له أن يلتقي بعدٍد كبٍري من كبار ، موماً يف داخل ليبيا وضع ااهدين ووضع املسلمني ع

 وكلهم كانوا يأيدونه وهذا حبسب ما ذكر يل هو ، العلماء من الشيخ عبد العزيز بن باز إىل من دونه
 كانوا يأيدونه على اجلهاد يف داخل ليبيا وحيرضونه ومن معه من إخواننا ااهدين يف جزيرة ، بلسانه
 ، وكانوا يؤكدون ردة هذا ارم اخلبيث ، حيرضوم على قتال القذايف وعلى قتال طائفته العرب

 ويقدمون له وإلخوانه ما عندهم من النصائح ومن التوجيهات وهو يرسلها بدوره إىل إخوانه
 . ااهدين

 : مؤسسة السحاب

 ، وإخوانه يف بالد احلرمني - رمحه اهللا - لكن نظام آل سعود وجالديه مل ترضهم مهام الشيخ أيب الليث
 . فتم اعتقاهلم ومورس عليهم أشد أنواع التعذيب والتنكيل

: الشيخ أبو حيىي
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 ، للضرب ، وكما قلنا هناك تعرض للتعذيب ، بقي يف سجون آل سعود ما يقارب السنتني والنصف
 نفسه وحيدثنا يف االس وكان كما حيدثين هو ب ، أنواع من التعذيب ال يعلمها إال اهللا سبحانه وتعاىل

 وهذه أشياء ، سب الرب هذا جاٍر على ألسنتهم .. كانَ احملققون ، اليت كانت جتمعنا بني حني وحني
 فهذه ، مهما حاولَ بعض املشايخ وبعض الدعاة أن يغضوا الطرف عنها أو يتنكروا هلا فإن هذا ال يفيد

 وحقيقةً بالنسبة هلؤالء ارمني الذين ، حقائق رآها وعايشها كل من دخلَ إىل سجون هؤالء الطغاة
 يتولون التحقيق مع ااهدين يف كل بلدان املسلمني ويتولون تعذيبهم هم على منط واحد وعلى

 طريقة واحدة وتربيتهم واحدة وأسلوم واحد ال فرق بني من يكون يف موريتانيا وبني من يكون يف
 يكون يف باكستان إال يف زيادة الغلظة والشدة ليبيا وبني من يكون يف جزيرة العرب وبني من

 . فهذا قد يتفاوتون فيه ولكن احلد األدىن لكل صنٍف من هؤالء هم يشتركون فيه ، والقساوة والكفر

 : مؤسسة السحاب

 رمحه - ويف ظل هذا التعذيب والتنكيل الذي مارسه جالدو النظام السعودي على الشيخ أيب الليث
 . معية اهللا حتفهم وشاهدوا من الكرامات والرؤى ما خفف من معانام وإخوانه كانت - اهللا

 : الشيخ أبو حيىي

 وإن ، وأنا أذكر كرامة هو حدثين ا بنفسه ، عندما كان يف السجن حصلت له كرامات متعددة هناك
 ن يف يوم م : يقول ، كان مل يذكر يل أنه هو صاحبها ولكن بعد ذلك عرفت أنه هو صاحب هذه القصة

 ففي يوٍم من األيام اشتد ، األيام كانوا ومن معه من إخوانه معلقني و استمر تعليقهم قرابةَ األسبوع
 ففي هذه اللحظات وهم يف أشد أنوع ، عليهم التعذيب والضرب فكان اجلالد يضرب بقسوة وبشدة

 فمن شدِة ما كان ، قال رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، التعب والنصِب وبني اإلغماِء واإلفاقة
 القاعة : فقال ، قلت خالص يا رسول اهللا تعبنا تعبنا : فقال ، جيده من التعب قال صرخت باعلى صويت

 فاقترب منه رسول اهللا : فقال ، الصراخ والضرب كلها سكنت وهدأت ب اليت كانت تضج بالسياط و
 ، يدِه على صدري حىت وجدت دفء : قال ، فأدخل يده - حبسب ما يرى - صلى اهللا عليه وسلم

مث قال بعد ذلك ، ليهنك اإلميانُ يا فالن : أدخل يده حىت شعر أا دخلت عند قلبِه وقرصه مثَّ قال



۲۰ 

 وهذا من فضِل اهللا ، وجد من القوِة ومن الصِرب واجللِد والتحدي هلؤالء أضعاف أضعاف ما كان عنده
 . سبحانه وتعاىل وهو فضله يؤتيه من يشاء من عباده

 : لسحاب مؤسسة ا

 وبعض إخوانه الفرار - رمحه اهللا - وبعزمية ال تلني وتوكل على رب العاملني استطاع الشيخ أبو الليث
 . من سجن طواغيت آل سعود وهللا احلمد

 مع سجن الرويس وزبانيته منشورة على منرب التوحيد - رمحه اهللا - وتفاصيل قصة الشيخ أي الليث
 . واجلهاد يف لقاء له مع جملة الفجر

 : اهللا سعيد الشيخ عبد

 عتقل يف سجون آل سعود هو و جمموعة ا أنه - رمحه اهللا - وكما هو معلوم من سرية الشيخ أيب الليث
 حتسب ا فصرب وصابر وثبت و ، وذاقوا على أيدي جالديهم صنوف التعذيب والتنكيل ، ه من إخوان

 ثنان من إخوانه على ا وهو و ، حىت كتب اهللا له النجاة ويسر له اهلروب من سجن الرويس يف جدة
 . حالٍة أعز اهللا فيها جنده وأخزى فيها عدوه

 : مؤسسة السحاب

اهدين اليت منا عليهم من سجون الطواغيت يف املاضي وال إن قصص جناة ا زالت تتكرر يف اهللا 
اهدين احلاضر تتطلب من املسلم الغيور على دينه وقفة تأمل يف التأييد الرباين لعباده ا . 

 : بو حيىي أ الشيخ

 يعجزه شيء اهللا سبحانه وتعاىل يريد أن يرينا أنه ال ، ومثل هذه احلوادث اليت تتكرر بني احلني واحلني
خذ ما نستطيع من األسباب أ ن ن أ و ، فقط حنن حنتاج أن نعلق قلوبنا باهللا عز وجل . وأن األمر كله بيده



۲۱ 

 يعين ، خاصةً بالنسبة  للسجني الذي يكونُ يف سجون هؤالء الطغاة مثَّ نتوكل على اهللا سبحانه وتعاىل و
 ماذا سيكون ؟ ماذا لو هربت ، كل ما تيسرت لك فرصة صغرية أو كبرية ال تبدأ حتسب احلسابات

 إذا قبضوا علي مرةً أخرى فماذا أقول؟ قل ؟ مرة أخرى ن يقبض علي أ هل ميكن ؟ خلف هذا الباب
 ! هلم حاولت أن أفر

 رمحه - وهي النفسية اليت كان يعيش ا الشيخ أبو الليث ، النفسية ينبغي للمجاهد أن يعيش فبهذه
 . ومن معه من إخوانه الذين يسر اهللا هلم النجاة من ذلك السجن - اهللا

 : مؤسسة السحاب

 مل تكن لتلك الدماء الزكية اليت سالت فوق رىب أفغانستان أن تضيع، فقد وفق اهللا حركة الطالبان
 من نشر األمن واألمان وإاء االقتتال بني األحزاب - حفظه اهللا - بقيادة أمري املؤمنني املال حممد عمر

 كل هذه اإلجنازات شجعت العديد من ااهدين ، وحتكيم شريعة الرمحن يف ظل اإلمارة اإلسالمية
 . واجلماعات اجلهادية على العودة إىل أفغانستان

 : اهللا سعيد الشيخ عبد

 وبقي هناك ميارس عدداً من مهامه اليت وجدها يف ، كيا نتقل إىل تر ا ن السعودية و عد فراره من سج ب
 يف شورى اجلماعة ويف هذه الفترة اختري عضواً . من أمهها متابعةُ أوضاع العمل يف ليبيا ، نتظاره ا

 ىل أفغانستان أرض ن رجع مرةً أخرى إ أ يدير العمل يف تركيا إىل - رمحه اهللا - بقي الشيخ . املقاتلة
 ن رجع إليها وقد عاد حاهلا خرياً مما تركها عليه إذ نصر اهللا ومكّ ، هـ ١٤١٨ العزة واإلباء عام

 يتطلع إليه كل من األيام أمالً مارة أفغانستان اإلسالمية واليت كانت يوماً إ إلخوانه الطالبان فأقاموا
 املقام حىت شرع يف أداء أعماله ومهامه بنشاط و ستقر به ا وما أن ، جماهد نفر إىل تلك األرض األبية

 يد س فشارك مع إخوانه يف إنشاء معسكر الشيخ الشهيد أيب حيىي صاحل عبد ال ، حيوية وعطاء أكرب
 يف تدريب إخوانه وتوطيد العالقات ومتتينها مع وخالل وجوده يف هذه الفترة كان جمتهداً ، رمحه اهللا

 وعلى رأسهم أمري املؤمنني املال ، راء إمارة أفغانستان اإلسالمية م أ قيادات اجلماعات اجلهادية ومع
. حممد عمر جماهد حفظه اهللا ونصره على عدوه



۲۲ 

 : مؤسسة السحاب

 الشيخ أبا الليث وباقي إخوانه من قيادة اجلماعة املقاتلة - حفظه اهللا - عرف الشيخ أمين الظواهري
 ذه العالقة حيدثنا الشيخ أمين على خصلة متيز ومن خالل ه ، وكانت تربطهم عالقة وطيدة ، عن قرب

 . ا الشيخ أبو الليث وإخوانه وهي الثبات على املبدأ

 : الشيخ أمين الظواهري

 ال وهي الثبات على املبدأ والتمسك باحلق أ من اهللا عليه خبصلٍة عظيمة - رمحه اهللا - بو الليث أ الشيخ
 واجهته من صعاب ومشاق ومهما قابلته من عقبات الذي يعتقد والصرب واملصابرة على ذلك مهما

 وقد عاشرته يف ظروف عديدة من الشدة والرخاء مرت بنا وبإخواننا فما وجدته إال ذلك . وموانع
 ن أ ه فقط ولكنه كان حريصاً على ئ على مبد مل يكن أبو الليث ثابتاً . اهلادئ املبتسم الثابت الراسخ
 رمحه - يب الليث أ هذه الصفة وإن كانت بارزة وظاهرة يف الشيخ و ، ول يكون يف املقدمة ويف اخلط األ

 فسوادهم األعظم ثابت راسخ على ، ا مسةٌ مشتركة يف إخوة اجلماعة اإلسالمية املقاتلة أ إال - اهللا
 ستمرار ثبات ا وال أدل على ذلك من ، مبادئه رغم عواصف احملن وزالزل اخلطوب اليت نزلت م

 بل ورغم ، يب والترهيب من النظام احلاكم يف ليبيا غ احلق رغم كل حماوالت التر قيادام األسرية على
 سأل اهللا أن أ ، زل والتراجع ا ستدراجهم ملستنقع التن ا مشاركة قياداٍت منهارة من دوٍل جماورة يف حماولِة

 وحىت ، وم ويثبتهم على احلق حىت يكونوا قدوةً إلخوام ااهدين ولسائر املسلمني ل يربط على ق
 . يلقوه وهو راٍض عنه غري مبدلني وال مغريين

: الشيخ أبو املنذر الساعدي



۲۳ 

 . حق عليهم الضاللة وفريقاً ، هدى اً فريق : قتضت حكمته أن ينقسم الناس فريقني ا إن اهللا عز وجل قد
 ، معان وال يتعايشان وال بد من صراٍع بينهما ألن احلق والباطل ال جيت . ق يف السعري ي ق يف اجلنِة وفر ي فر

 ، " ِإنما بعثتك َألبتِليك وأَبتِلي ِبك " ختباراً للفريقني ا منه و بتالًء ا هكذا قضى اهللا سبحانه وتعاىل
 وقد ، ختبار للرسول صلى اهللا عليه وسلم هل يبلغ رسالة ربه وهل يقوم مبا أوجب اهللا عز وجل عليه ا

 نتسبوا إىل هذا الدين ا يقوم بذلك أصحابه وتابعوهم ومن وهل . قام بذلك وحنن نشهد على ذلك
 هل يسمعون ويطيعون ألمر الرسول صلى اهللا ، بتالٌء ألهل الشرك واإلحلاد ا ، بتالءٌ للكفار ا و . العظيم

 وجعلْنا : ( قال اهللا تعاىل . أم يستكربون ويكذبون وخيالفون ، عليه وسلم وهل يستجيبون لدعوته
عِلب كُمضعا بِصريب كّبكَانَ رونَ وِبرصةً أَتنٍض ِفت ( . 

: مؤسسة السحاب



۲٤ 

 شكلت فيه شخصية - رمحه اهللا - إن كل هذه التجارب واالبتالءات اليت عايشها الشيخ أبو الليث
 . - حفظه اهللا - القائد اليت حيدثنا عنها أحد املقربني منه وهو الشيخ عطية

 : الشيخ عطية اهللا

 كان طبعاً أيضاً . ستعدادات وملكات قيادية كامنة تفجرت أارها مع التجارب ا كانت فيه بالتأكيد
جد فيه الشيخ يف احلركة جو الصدق واإلخالص والتحابب والوالء والتعاون على اخلري الذي و 

 جلو بيئة ويف مجاعته اليت كان يعمل فيها اجلماعة اإلسالمية املقاتلة كان هذا ا اجلهادية املباركة عموماً
 ة ذ أبو الليث شخصية ف . مساعدة لربوز مواهبه ومنحه الفرصة للنضج والترقي وليأخذ مكانه

 نه رجلٌ أ من الفضائل واملهارات ة كانت تقول ملن مجع جمموعة معين والعرب قدمياً ، وموهوبة بال شك
 اريون عند قوله كانوا يقولون رجلٌ كامل كما ذكره علماء العربية والنحاة واألدباء واألخب ، كامل

 يف ما حنسبه واهللا حسيبه - رمحه اهللا - أبو الليث ، عبس ين ة من ب لَ م ولدت فاطمة بنت اخلرشويب الكَ
 جتهد حىت كان من ا عطاه اهللا نصيباً طيباً من الفضائِل والكماالت ووفقه اهللا فبذلَ وصرب وثابر و أ

 . قيادات األمة احملمودة املشكورة .. القدوات ومن القيادات

 : مؤسسة السحاب

 يف تاريخ جهاده - رمحه اهللا - باإلضافة ملؤهالت القيادة والزعامة اليت اكتسبها الشيخ أبو الليث
 فقد أكرمه اهللا بأخالق نبيلة يعجز اإلنسان عن ، وأهلته ليكون أحد قادة اجلهاد يف هذا العصر

 ذلك ، قية إخوانه بإيثاره الكبري خافض اجلناح إلخوانه ومتيز عن ب كرمياً فقد كان شجاعاً ، حصرها
 . اإليثار الذي يذكرنا حبال السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم

 : اللييب بو حيىي أ الشيخ

 ، ميكن أن جنعلها ألصق باإليثار منها إىل الكرم القصة هذه ، ومن غرائب القصص اليت مسعتها يف اإليثار
، أبو الليث عاش أكثر عمره غري متزوج شيخ ال أنتم تعرفون ، وصاحب القصة هو الذي حيدثين ذا



۲٥ 

 من إحدى الدول العربية أُرسلت إليه صورة لفتاة ليتزوجها ، عندما كان يف كابل يف زمن طالبان
 .. وصلت الصورة ومباشرة أخذها ووضعها يف جيبه .. فقبل أن يرى هذه الصورة ، بو الليث أ الشيخ

 ، كان متزوجاً يعرف أنه ما ، ومن أصحابه منه سناً كرب أ وكان يعرف أحد اإلخوة الذين هم ، ما رآها
 واهللا أخرج إيل صورة وقال : قال ف - أنا حيدثين صاحب القصة وهو موجود إىل اآلن - ، فذهب إليه

 واهللا ما رأيتها الصورة ولكن أنت رجل كبري يف السن ومل تتزوج بعد فخذها خذ هذه الصورة : له
 ك ومل ترد أن تتزوج ا فبعد ذلك جب بتها فهي لك وإذا مل تع نظر إليها إذا أردت أن تتزوج بصاح ا و

 ، شيخ قال له بس خالص ال يا : قال له ، فاألخ بقي يف حرج . رد إيل الصورة وألرى أمري بعد ذلك
 . يها مث تزوج ذه املرأة وهي زوجته ل فأخذ األخ هذه الصورة ونظر إ

 البحث عن زوجة يف ساحة اجلهاد يعرف هذه من غرائب القصص يعين الذي يعرف ماذا يعين ، نعم
. ال ال يارواحة ؟ نعم ا صحيح و . ماذا يعين اإليثار يف مثل هذه املسائل



۲٦ 

اجلزء الثاين



۲۷ 

 هزمهم وزلزهلم ا هزم األحزاب اللهم ا اللهم مرتل الكتاب سريع احلساب جمري السحاب

) تاش لُونَ ِإنَّ اللَّهقْتيلُونَ وقْتبِيِل اللَِّه فَيقَاِتلُونَ ِفي سةَ ينالْج مِبأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن ِمِننيؤالْم ى ِمنر 
بتاللَِّه فَاس ِدِه ِمنهفَى ِبعأَو نمآِن والْقُرِجيِل والِْإناِة وروا ِفي التقِه حلَيا عدعالَِّذي و ِعكُميوا ِببِشر 

ِظيمالْعزالْفَو وه ذَِلكِبِه و متعايب ( 

 : ة بن الدن سام أ الشيخ

 ة هي هذه املرتل فعوا واعقلوا ما ، ة يتمىن هذه املرتل - عليه الصالة والسالم - نبياء واملرسلني خامت األ
 والذي نفس حممد بيده، ( .. يكون شهيداً أن يتنمى ، عليه الصالة والسالم ة اليت يتمناها خري الربي
 . ) ل، مث أغزو فأقتل، مث أغزو فأقتل لوددت أن أغزو فأقت

 .. رض سبحانه وتعاىل ى اليه من رب السموات واأل العريضة خيتصرها الذي يوح ة فهذه احلياة الطويل
ذه الكلمة إ ى هذا النيب الكرمي الذي يوح فالسعيد من . ة املرتل يتمىن هذا .. ليه خيتصر هذه احلياة 

 . اً اختذه اهللا شهيد

 : اهللا عزام الشيخ عبد

 ة جلها انتفضت حي أ ذا متنا من إ حىت ، ة من الشموع الحراك فيها جامد اً عراس أ ن كلماتنا ستبقى ميتةً إ
 . األحياء وعاشت بني

: هـ ١٤٢٨ ء مرئي عام الشيخ أبو الليث يف لقا



۲۸ 

 إمنا هي قضيةٌ أصيلةٌ يف حياتنا ، ترف القول يف جمامعنا وجمالسنا هي ليست قضية من ، البيت املقدس
 وحنن نعيش بني ااهدين حنيا كل يوم األمل أن يرسلنا اهللا عز وجل ويسهل لنا ، اليت نعيشها كل يوم

 ونعرف متام املعرفة كل اإلعداد الذي منارسه وكل القتال يف سبيل ، الطريق للوصول إىل تلك األرض
 الذي نقوم به يف مشارق األرض ومغارا إمنا هو يئةٌ وإعداد وتدريب على قتال اليهود يف اهللا تعاىل

 . املسجد األقصى

 : مؤسسة السحاب

 وفتحت أراضيها ، سامهت اإلمارة اإلسالمية يف توفري الدعم واملساعدة للمجاهدين من كل أحناء العامل
 وقضت على ، كما حكّمت شريعة اهللا ، عداد واجلهاد للمهاجرين وذلك ألداء فريضة اهلجرة واإل

 الشأن الذي مل يرض الدول الكافرة وعلى رأسهم فرعون العصر أمريكا اليت بدأت ، زراعة املخدرات
 وقد أكد ذلك تقرير الكوجنرس عن أحداث احلادي عشر من ، تعد العدة لضرب اإلمارة اإلسالمية

 : سبتمرب وجاء فيه ما يلي
 اجتمع مندوبو األجهزة األمنية األمريكية وقرروا االتفاق على خطٍة من ٢٠٠١ يف العاشر من سبتمرب

 : ثالث مراحل
 . يرسل وفد لطالبان ملنحهم الفرصة األخرية : املرحلة األوىل -
 لو فشلت املرحلة األوىل يضاف للضغط الدبلوماسي املتواصل برنامج عمل سري : املرحلة الثانية -

 يشجع األفغان املناوئني لطالبان من كل اموعات العرقية األساسية على تضييق اخلناق على خمطط
 يف الوقت الذي تشكل فيه الواليات املتحدة ، وعلى مهامجة قواعد القاعدة ، الطالبان يف احلرب األهلية
 . حتالفاً دولياً لتخلع النظام

 تقوم الواليات املتحدة بعمٍل سري لقلب نظام الطالبان لو مل تتغري سياسة الطالبان : املرحلة الثالثة -
 . من داخله

 وقد وافق اتمعون على مراجعة توجيه القاعدة الرئاسي الذي كان جيهز لتصديق الرئيس لكي
 ويف خطوة استباقية استطاع ااهدون بفضل اهللا ضرب أمريكا يف مفاصلها ، تضاف له هذه اخلطة

وبعد الغزوتني املباركتني بدأت ، أدى إىل خلط أوراق العدو وإرباك خمططاته العسكرية واالقتصادية مما



۲۹ 

 مهمة - رمحه اهللا – فأسندت للشيخ أيب الليث ، االستعدادات ملواجهة احلملة الصليبية على أفغانستان
 . قيادة إحدى القيادات املدافعة عن كابل

 : الشيخ عبد اهللا سعيد

 يشارك مع إخوانه يف الدعوة واجلهاد وتطهري ، اهداً صابراً حمتسباً مرابطاً جم - رمحه اهللا - بقي الشيخ
 إىل بدء اهلجمِة الشرسة من قوات حتالف عباد الصليب وأعوام من ، البالد من فلول حتالف الشمال

 فتوىل بنفسه عند ذلك قيادة بعض إخوانه املقاتلني واملشاركة ، املرتدين على أرض أفغانستان املسلمة
 ويف أثناِء ذلك القتال قُِتل أخوه األصغر ، رحى احلرب إىل آخر حلظٍة من سقوط كابل يف إدارة

 . املعروف بعبد احلكيم يف اخلط األول مع ثلٍة من إخوانه ااهدين

 : مؤسسة السحاب

 فاشتد البالء خاصةً مع ، احتدمت املعركة وتكثف القصف األمريكي على أماكن ااهدين املعروفة
 وشكل هذا ضغطاً كبرياً على ، القصف للمستضعفني من النساء واألطفال والشيوخ استهداف

 وكان الشيخ أبو الليث من اموعة اليت ، ااهدين فقرروا االحنياز للجبال لبدء حرب عصابات
 احنازت إىل خوست مث إىل جبال شاهي كوت وهناك كان االلتحام املباشر األول بني ااهدين

 . واألمريكان

 : هـ ١٤٢٦ الشيخ أبو الليث يف لقاء صويت عام

 ، فكانت احلالة األوىل بعد قدر اهللا بسقوط إمارة دولة الطالبان ، فأقول مرت أوضاع على أحوال شىت
 حىت ، ويف احلالة العصيبة والشديدة اليت عشنا فيها الشتات والتمزق سواء حنن أم إخواننا األفغان

 مجع الشمل وملّ الشتات وعشنا مرحلة البحث عن املالذات اآلمنة اليت كادت أعمالنا تدور فقط يف
. تقينا صرعة الكفر الغاشم الذي التهم األخضر واليابس
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 مثَّ يسر اهللا لنا برمحته ومجيل كرمه ولطفه وسهل علينا بعض األعمال العسكرية يف عمق أفغانستان
 وأخص بالذكر العملية األبرز يف ذلك الوقت ما ، كانت فيها إحياء اهلمم وإعادة األمل ، وهنا وهناك

 حدث سلسلة معارك شاهي كوت العظيمة اليت كانت بفضل اهللا عز وجل ومنته وخالص توفيقه
 وحده اهلزة اليت هزت األمريكان أوالً بأن أعطتهم النذير بأن هناك من يقدر على املبادرة والترتيب

 رية ونفس اهلز أحدثت أثراً عظيماً وهللا احلمد واملنة والتخطيط ويرد هلم الصاع صاعني وبنفس الوت
 إلخواننا ااهدين بصفة خاصة واملسلمني يف أفغانستان بصفٍة عامة حيثُ أشعرم بأن ااهدين

 قادرون على أن يقوموا بأعمال مرتبة وقوية وأن يوقفوا العدو عند حده ويبادلوه الضرب فاحلمد هللا
 . أوالً وآخراً
 توفيق اهللا يف هذه العمليات ومجيل صنيعه أن يسر هلا قيادةً رشيدة وهو املولوي سيف وكانت من

 الرمحن منصور من القيادات املعروفة على مستوى أفغانستان وكانت له مناصب ومسؤوليات أيام
 ، واهللا عز وجل قد ثبته وآزره وأيده بنصرة إخوانه ااهدين العرب واألوزبك ، اإلمارة اإلسالمية

 . أل اهللا عز وجل أن مين برمحته وكرمه علينا بأمثاله نس

 : مؤسسة السحاب

 وأُسر العديد فك ، فاستشهد العديد منهم رمحهم اهللا ، توالت االبتالءات واالمتحانات على ااهدين
 واعتربت هذه املرحلة من أشد املراحل وأكثرها ، خاصة مع توايل اخليانات واخلذالن ، اهللا أسرهم

 . اةً يف تاريخ احلركة اجلهادية معان

 : الشيخ عطية اهللا

 ما كَانَ اللَّه ِليذَر : ( وكانت امتحاناً للجميع كما قال تعاىل ، بالفعل كانت مرحلة شدة وكرٍب عظيم
 ر شبيهاً مبا حكاه اهللا وكان األم ، اآلية ) الْمؤِمِنني علَى ما أَنتم علَيِه حتّى يِميز الْخِبيثَ ِمن الطَّيِِّب

 ، فال حول وال قوة إال باهللا ، سبحانه وتعاىل عن أصناف الناس من مؤمنني ومنافقني يف سورة األحزاب
. نسألَ اهللا تعاىل أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على دينه احلق ، فثبت من ثبت وسقطَ من سقط
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 ا وقبلوا التحدي وواجهوا الصعاب من رجال هذه املرحلة الذين ثبتو - رمحه اهللا - وكان أبو الليث
 . بكل رجولة وشهامة جزاهم اهللا عن اإلسالم واملسلمني خرياً

 والذين سقطوا من دعاٍة أو منتسبني إىل العلم والدين أو من أي صنٍف من أصناف الناس ال بد أن
 حىت آل األمر ببعض يتأمل اإلنسان العاقل املعترب ملاذا سقطوا وزلت أقدامهم واختاروا االختيار اخلطأ

 أم يقفون يف صف الكفار وطواغيت الردة وينحازون إليهم ويعاونوم على - والعياذ باهللا - الناس
 كل ذلك من خذالن اهللا هلم بأسباب ينبغي أن يتأملها ، ااهدين و يسعون يف تسليم ااهدين إليهم

 لقعود عن اجلهاد وجماورة الطواغيت والدخول حتت ترك اهلجرة وا ، ) ولَا يظِْلم ربّك أَحدا ( الناس
 . هذا كله ال يأيت خبري أخي العزيز ، حكمهم وكثرة مالبستهم

 : مؤسسة السحاب

 وبفضٍل من اهللا مث بصرب الثابتني على احلق وإصرار أسود اإلسالم على مواصلة اجلهاد والذين كان من
 . األمور تسري وهللا احلمد يف جبهة أفغانستان بدأت عجلة - رمحه اهللا - بينهم الشيخ أبو الليث

 : الشيخ مصطفى أبو اليزيد

 هو من أول اموعات العربية اليت عادت - رمحه اهللا - وهنا نذكر شهادة للتاريخ أن الشيخ أبا الليث
 التنسيق بعد االحنياز مباشرةً قام ب ، وكان يف مرحلٍة مبكرٍة ، إىل القتال يف أفغانستان بعد االحنياز مباشرة

 بينه وبني قائد ااهدين يف القاعدة وبعد ذلك سعوا يف الوحدة واالجتماع والترقي يف هذا التنسيق
 جاء الشيخ أبو الليث وأراد أن جنتمع يف شورى ، فكان هناك لقاء وكنت حاضراً هلذا اللقاء

 يوفق يف ذلك للمجاهدين يف ذلك الوقت وكانت هناك مشاورات ومداوالت ولكن اهللا عز وجل مل
 وكان منه أن بكى بكاًء شديداً و ذهب إىل مكان نوم ونام من ، الوقت االجتماع على هذه الشورى

 كان هذا ، مث بعد ذلك ، وهذا يدل على حرصِه على اجتماع كلمة املسلمني وتوحدهم ، كثرة البكاء
. مـ ٢٠٠٢ هـ ما يقارب ١٤٢٣ تقريباً يف عام
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 : مؤسسة السحاب

 اوالت ااهدين لتوحيد الصفوف وتكثيف اجلهود ومجع الشتات ملقاتلة القوات الصليبية تواصلت حم
 . الغازية

 : الشيخ مصطفى أبو اليزيد

 الشيخ أبو ، وبعد ذلك زاره أخوان هم أيضاً من اإلخوة الذين قضوا حنبهم و ذهبوا إىل جوار رم
 ذهبوا إليه وتكلموا ، - رمحه اهللا - هاد املصري و الشيخ أبو ج - رمحه اهللا - احلسن املصري الصعيدي

 موقف الشجاع الذي يريد احلق ويسعى ، فكان موقفه موقف البطويل ، معه يف أمر الوحدة واالحتاد
 وقال هلم أنا مستعد لكل ما تطلبونه مين ماذا تريدون ، فكان منه مبادرة سريعة إىل قبول عرضهم ، إليه

 وأنا مستعد للعمل مع اإلخوة يف مجاعة ، فيها كل شروطكم ؟ أنا أوقع على ورقة بيضاء تكتبوا
 ولكن ال أملك قرار أن ندخل مجيعاً كإخوة يف املقاِتلة مع اإلخوة يف أفغانستان ، القاعدة يف أفغانستان

 ولكن الذي أملكه أين أكون ، ولكن أترك هذا األمر لإلخوة يقررونه ، يف إخوة مجاعة القاعدة يعين
 امة بن الدن يف قاعدة اجلهاد يف اجلهاد يف أفغانستان يف ذلك الوقت وطبعاً حتت إمرة الشيخ أس

 . اجلميع حتت إمرة أمري املؤمنني يف أفغانستان

 : مؤسسة السحاب

 : لقد كانت خطة أمريكا بعد احتالل أفغانستان وتنصيب حكومة عميلة تتضمن أمرين
 . إىل اخلليج عرب باكستان إنشاء خط أنابيب للنفط من حقول حبر قزوين : أوالً
 إعادة زراعة املخدرات واالستفادة من جتارا خاصةً بعد أن متكنت اإلمارة اإلسالمية من منع : ثانياً

 وألن متكنت أمريكا من النجاح  يف حتقيق اجلزء الثاين من خطتها ، زراعتها بنسبة تقارب املئة يف املئة
 رات يف العامل فإا وهللا احلمد فشلت يف حتقيق اجلزء حيث أصبحت أفغانستان املصدر األول للمخد

 األمر الذي دفعها إىل ، األول وذلك بفضل اهللا مث بتصاعد عمليات ااهدين داخل أفغانستان
التعجيل بغزو العراق بعد أن أخرتا غزوة نيويورك وواشنطن ذلك ملدة سنتني وكان من أهداف
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 ق األوسط السيطرة على أكرب خمزون للطاقة يف العامل وحتقيق احتالل العراق ومنه إىل باقي دول الشر
 . حلم اليهود بإسرائيل الكربى

 وفر اجليش العراقي من أرض املعركة وكانت ، وبالفعل مت غزو العراق وإسقاط نظام البعث الكافر
 . اخليانة هي السمة املميزة هلذه احلرب

 : الشيخ عطية اهللا

 اخليانة هي الداء ، أفراداً ومجاعاٍت ودوالً ، اجلميع املسلم والكافر ، لت لك هو امتحان للجميع كما ق
 لألسف كلما داهم األمة عدو وجد يف ، اخلبيث الذي هلكت به األمة وغلبها ا األعداء يف كل مرة

 هلثاً استقباله أساطيل من اخلونة مستعدين خلدمته وقابلني للعبودية له والسري يف ركابه طمعاً يف دنياه و
 . وراء فتاته

 ، خيانة من الداخل وخيانة من اجلوار ، هذا الشيء الذي حري املصلحني وأرق أهل اخلري الصاحلني
 إيران الرافضية بطبيعة احلال مستعدة للخيانة وتنتظر هلا فرصة وتتربص باألمة .. خيانات وخيانات

 ، اخلائن املتمثل يف قوات بدر وغريها فال عجب أن تحالف وتدعم التحالف الشيعي العراقي ، الدوائر
 . واليت كانت حتمي ظهر األمريكان

 والنظام السعودي وغريهم من دول اخلليج وفّروا املال والقواعد العسكرية للقوات الصليبية الغازية
 ومصر طبعاً قناة السويس مفتوحة ملرور األساطيل البحرية . وما قصروا يف املكر واخلبث ال وفقهم اهللا

وهكذا باقي احلكومات العميلة ، واليمن فتحت موانئها لتزويد هذه القوات بالوقود واملؤن ، ليبية الص
 . يف العامل اإلسالمي مل تدخر جهداً يف الوقوف جبانب فرعون العصر أمريكا

 كذلك و ( ولكن هذه هي سنة اهللا سبحانه وتعاىل يف ابتالء الناس وامتحام بتسليط بعضهم على بعض
 ). نا بعضكُم ِلبعٍض ِفتنةً أَتصِبرونَ وكَانَ ربّك بِصريا َجعلْ

 : مؤسسة السحاب

 وبعد مسلسل اخليانات والفرار من أرض املعركة متكنت بفضل اهللا زمرة من ااهدين املهاجرين
من رفع - هللا رمحه ا - واألنصار وعلى رأسهم أمري االستشهاديني وأسد اإلسالم أبو مصعب الزرقاوي
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 راية اجلهاد يف العراق وحققت هذه الزمرة ما كان يظنه البعض مستحيالً فمرغت أنف أمريكا يف
 . التراب وعطلت مشروعها التوسعي يف املنطقة

 : الشيخ أبو مصعب الزرقاوي

 فإن الرائد ، ية واع اً وقلوب ، صاغية اً ذان آ جد منِك أ لعلي غاليط، ليس باأل اً حديث ين حمدثِك إ ، أميت الغالية
 ، على األمة ة إن العدو الصلييب عندما دخل العراق كان ينوي من دخوله السيطر . ال يكذب أهله

 ك ااهدين من الوقوف يف وجه ء بنا أ اهللا ن فمكَّ ، من النيل اىل الفرات ، والتمكني لدولة بين صهيون
 . شرس محلة صليبية دامهة على بالد املسلمني أ

 وا بالنفِس ح وض ، زحف ملدة ثالث سنني ويزيد بذلوا خالهلا الغايل والنفيس فوقفوا يف وجه هذا ال
 ، قتصادياً ا و وإعالمياً الشرسة عسكرياً ةَ لوا اهلجم وحتم ، نفسهم أ عراضهم و أ وقام و أ ماهلم و ، والنفيس
 ت وشت ، د اهللا مجوعهم فبد ، ماتك وغرية على حر ، ك ئ بنا أ و لدفاع عنِك وعن دينِك ل إال ال لشيء

 . وبانت هزميتهم لكل ذي عني باصرة وقلب واٍع ، مشلهم
 ك بفضل اهللا تعاىل ينفذون الغزوة تلو الغزوة، واهلجمة تلو اهلجمة، فملكوا بفضل اهللا ؤ بنا أ فهاهم

 . رض املعركة أ تعاىل وحده زمام املبادرة يف
 ه و سلم، فنقاتل يف من مسرى رسول اهللا صلى اهللا علي ننا يف العراق على مرمى حجٍر إ ، أميت الغالية

 ر، وكفى بربك هادياً ينص يهدي وسيٍف بيت املقدس، الذي ال يسترد إال بقرآٍن على العراق وعيوننا
 . ونصريا

 : مؤسسة السحاب

 يراسل إخوانه ااهدين - رمحه اهللا - وانطالقاً من واجب النصرة والنصح فقد كان الشيخ أبو الليث
 ر ورفيق الدرب الشيخ أبو مصعب الزرقاوي يف العراق وعلى رأسهم صديق العم

. - رمحه اهللا -
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 : العراق يف رسالة مرئية إىل ااهدين يف الشيخ أبو الليث اللييب

 . اهللا يا أبنـــاء الفلوجة .. اهللا ، اهللا يا أبنــاء الفلوجة .. اهللا
 ، واهللا لقد رفعتم رؤوسنا شاخمةً فوق فوق فوق هذه الذُرى

 . اللهم عزز نصرهم بالتمكني يا رب العاملني ، اللهم داو جرحاهم ، منهم شهداءهم اللهم تقبل
ـا أنت أيها الصخــرةُ العتيــدةُ العنيــدةُ على الكفار ، أما أنت أيها اجلبــلُ األشم  أم
 . واملرتدين واألعداء والصليبيني

 أمــا أنت يا قرة العني و يا لب ، زمان أما أنت يا إمام هذا الدين يف هذا ال ، أما أنت يا رافع اللواء
 أمــا أنت يا ، أمــا أنت يا من أخلصنا لك حبك هللا عز وجل ، أما أنت يا من أسرتنا ، الفؤاد

ـاوي  يا زرقـــاء العني  أما ، أما أنت يا زرقة السمـــاء ، أما أنت يا زرقة القلب ، زرقــ
 واِهللا ما مسعت كلمةً من ، ل اهللا عز وجل أن يتقبل منك نسأ ، اللهم تقبل منه ، أنت يا جنماً يف األفق

 واهللا ، واهللا إن اهللا قد أعطاك فاحذر أن جتحده ، كلماتك إال لقنتين فيها يف هذا الزمن دروساً ودروساً
 . إن اهللا قد رفعك فاحذر أن جتهل سنن إسقاطِ اهللا عز وجلّ ألمثاِل الرفعِة

 واهللا إنا نراك يف هذا الزمن ، احذر يا أخي أبا مصعب ، خي أبا مصعب احذر أ ، اهللا يف عملك .. اهللا
 . نسأل اهللا عز وجلَّ أن يثبتك ، إماماً من أئمة الدين نسأل اهللا عز وجل أن ميكن لك دينك يف قلبك

 ، اهللا واهللا إنين ألمحد اهللا عز وجل صباح مساء أنه يف يوٍم من األيام أحببتين يف ، واهللا إنك لرفعتنا رفعةً
 . اللهم إنين أحببته فيك خالصاً ، واهللا ما فخرت بشيء بعد اإلسالم واجلهاد كما افتخرت حببك

 : مؤسسة السحاب

 فقد كان هلذه االنتصارات يف العراق األثر الكبري يف رفع معنويات ااهدين يف باقي اجلبهات خاصة
 - رمحه اهللا - وقاد الشيخ أبو الليث ، ها واليت بدأت وترية العمليات تتصاعد في ، جبهة أفغانستان

 العديد من هذه العمليات فبدأت االقتحامات على مراكز العدو تتواىل ووفق اهللا ااهدين القيام
 بعمليات استشهادية يف عمق كابل فترك تصاعد النشاط العسكري أثراً إجيابياً يف نفوس ااهدين

. خاصة واملسلمني عامة



۳٦ 

 : اليزيد الشيخ مصطفى أبو

 وقام ، فبعد أن بدأت املعارك يف أفغانستان وبدأ اجلهاد يف أفغانستان كان هناك الغزو األمريكي للعراق
 وكانت العمليات الكبرية واالنتصارات والفتوحات الكبرية ، ااهدون يف العراق بصد هذا العدوان

 وبدؤوا يقومون ، ت معنويات ااهدين وكان هلذا أثر كبري يف اجلهاد يف أفغانستان فارتفع ، يف العراق
 وامتدت هذه العمليات حىت مشلت أكثر الواليات ووصلت إىل ، بعمليات كبرية يف داخل أفغانستان

 رمحه - وكان لشهيدنا الشيخ أبو الليث ، وكانت عمليات استشهادية يف داخل كابل ، العمق يف كابل
 اهدين ودرم وأعطى هلم الدروس وحتريض على فبعد أن أعد ا ، دور بارز يف هذا القتال - اهللا

 شاركهم بنفسه يف العمليات ختطيطاً وتنفيذاً هلذه العمليات كان يشارك ، اجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل
 وكم ، وكم من معركةٍ فتح اهللا عز وجلَّ عليه فيها وعلى إخوانه الذين كانوا معه ، بنفسه يف العمليات

 وكانت ، ذهبوا إىل جوار رم وبقي هو حىت جاء موعده مع الشهادة ، ديه من إخوة استشهدوا بني ي
 . شهادته رمحه اهللا تعاىل

 فكان له دور بارز يف العمليات العسكرية وكان يتقدم الصفوف وهكذا كان ذلك سبباً يف حمبة
 . تنفيذاً ااهدين له وقبوله الشديد عند ااهدين بسبب أنه كان معهم يف كل املعارك ختطيطاً و

: الشيخ أبو الليث اللييب



۳۷ 

ـن تـــركــــون املـيـــادـي ـلي ـت  يـالـ
 العــز فيهــا يا عيـال الصحابــــة

 العز عقب احلرب والضيق والشني
 ما هـو بيحصــل بالقلــم والكتابــة

ـيــن ـيـل  واهللا يعجـب مـن رجــاٍل قل
 تثبت ليعلن كـل جيـش انسحـابــه

 صر من يبـي نصـرة الديـن واهللا ين
ـــابـــه  واهللا يــعـــز رجــــالٍ إحـب

 : مؤسسة السحاب

 ولكنه بعد توفيق اهللا وإعداد برامج ، مل يأِت هذا التقدم الذي بدأت تعرفه اجلبهات القتالية فجأة
. مكثفة من اإلعداد والتدريب وسيل من التضحيات اجلسام



۳۸ 

 : هـ ١٤٢٨ لقاء عام يف - رمحه اهللا – الشيخ أبو الليث

اهد األيبأفغانستان وشعبها ا اهدين ، الذي ال يعرفحالَ ا والذي ال يعرف ، والذي كذلك تغيب 
 عنه الصور العسكرية اليت يكونُ عليها القتال وباخلاصِة اجلهاد فال شك بأنه سيفاجأ وسيفجع إن كان

 . يسمى مفاجئ أو ذا التحول الذي ، من األعداء ذه الطفرة
 ملاذا ؟ ، يف احلقيقة هو حتول ليس مبفاجئ على ااهدين

 ، وبذلوا من أرواحهم أمسى إخوام ، أرواحهم ، ألم بذلوا طوال هذه املدة بذلوا أغلى ما ميلكون
 دفقوا الدماء و أرخوا شالالا ، يستنهضون م األمة ، فقدموا من خرية إخوام شهداء يف سبيل اهللا

 . وديان اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل طوال هذه السنني اليت مرت على
 ، وما توقفوا ، فالذي يرى من داخل ااهدين الصرب والثبات والتضحية واإلقدام الذي بذله ااهدون

 يف أعسر أحواهلم جتدهم يف اجلبهات يف أشد أحواهلم جتدهم يقومون بالتدريب يقومون مبخالطة األمة
 يلتصقون ويلتحقون بالعلماء يستنهضوم ، ويرفعون من مهِة العاجز ، اخلائف يستنهضون مهة

 الذي تراه كل ، فهذا الصرب وهذا الثبات اهللا عز وجل أكرمهم به ، ويدفعوم إىل ميادينهم احلقيقية
 . األمة شيئاً عالياً باهراً يرفع اجلبني

: مؤسسة السحاب



۳۹ 

 حريصاً أشد احلرص على تكثيف وتطوير برامج التدريب - رمحه اهللا - لقد كان الشيخ أبو الليث
 هذه الربامج اليت ما زالت وهللا احلمد مستمرة وتشمل التدريب على األسلحة اخلفيفة ، العسكري

 وحرب العصابات واملدافع والعبوات الناسفة باإلضافة إىل الدورات اخلاصة يف حرب املدن وتصنيع
 يبات توضيح وترسيخ العقيدة القتالية اليت جيب أن يكون عليها وكان يتخلل هذه التدر ، املتفجرات

 . ااهد

: يف مجع من ااهدين الشيخ أبو الليث اللييب



٤۰ 

 صح وال أل يا إخوة ؟ ، فكيف حنن زدنا عليهم عقيدة ايش ؟ عقيدة القضاء والقدر وحب املوت
 أخطأك مل يكن ليصيبك وما أصابك مل يكن ما ، يعين حنن زدنا عليهم عقيدة اإلميان بالقضاء والقدر

 . ليخطئك
 . هذه واحدة هي وحدها تكفي ، واحد ما يؤمن ذه  العقيدة كافر والعياذ باهللا

 وقال لك إياك أن تظن أن القتال هذا الذي يف سبيل اهللا إياك ، يعين اهللا يقول لك قاتل يف سبيل اهللا
 صح وال أل ؟ ، أن تظن أنه هو الذي يقتلك

 . يقول لك اقتحم املوت وإياك أن تظن أن املوت هو سيقتلك ، بحان اهللا س
 صح وال أل ؟ . احلياة واملوت بيد من ؟ اهللا ، أل

 ، أيهما أحسن للمسلم ، ما هي ؟ عقيدة حب املوت ، فكيف لو زدت عليها أنت عقيدة أخرى
 وبالطبع ايش تكون اجلنة ؟ جنة ، أيهما أحسن الدنيا وإال اآلخرة ؟ الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر

 صح وال أل يا إخوة ؟ . ألن الكافر سيدخل النار ، املؤمن وسجن الكافر
 هذه عقيدة ثالثة صح ؟ ، فكيف لو زدنا عليها أنا حنن ننتصر للحق ، فشوف هذه عقيدة ثانية
 قتل وهو لو ، إنت ليش خايف ؟ أنت لو قتلت سيمدحك كل من يف األرض ، أنت اآلن تنتصر للحق

سيلعنه كل من يف األرض فليش ختاف أنت ؟ سبحان اهللا ملاذا ختاف ؟ ملاذا تتأخر؟ فهمنا يا إخوة ؟



٤۱ 

وتظهر على ) ٣٢:٣٨ ( فهذه األشياء الداخلية اليت تكون فيك فهي اليت ايش؟ اليت تظهر على
 يف ميشي حركتك صح وال أل يا إخوة ؟ يعين بدليل أن األخ ملا يقرر عملية استشهادية رأيتوه ك

 ملاذا ؟ ألنه هو خالص يف درجة اليقني اآلن ويف درجة ماذا ؟ ، مطمئن يف السيارة ورأيتوه كيف يعمل
 صح وال أل ؟ . طغيان حب الشهادة

 هل مسعتم واحد عنده عملية ماشي عملية استشهادية والسيارة وقفت ، فليش سبحان اهللا ما يتلكأ
 مسعتم أنتم آخر عملية استشهادية ايش ، ه دماغه؟ بالعكس منه؟ ولّا ما عرف يسوق؟ ولّا تلخبط علي

 نعم هو ما رآها يف حياته ، واهللا نزلت علي طمأنينة ما رأيتها يف حيايت : يقول االستشهادي ؟ يقول
 أما لو . فسبحان اهللا هذه العقيدة يا إخوة هي اليت حترك السالح . وال أظن أحد من األحياء يراها

 حرك السالح اجلسم والقدرة فهم أقدر وأطغى صح ولّا أل ؟ هم أقدر منا بدناً غابت هذه العقيدة و
 يعين ممكن أنت يأخذك الورع ممكن يأخذك تقول ال نقتل ميكن ، وعقالً لكثرة التدريب وأطغى أفجر

 فهمنا يا إخوة ؟ ، جتي يف مدنيني أما هو يطحن األخضر واليابس
 وهي اليت ، هذه أصل التدريب العسكري ، دريب العسكري هذه املسألة هي أصالً لب الت ، ال تظنوها

 هيجت الصحابة وخلتهم من رعاة إبل وغنم وعشاق للخمر والنساء إىل جبال وإىل اآلن ما زال ما
 صح ولّا أل يا إخوة ؟ فهذه يا إخوة ما تظنوا هذا الكالم عبارة ، يذكر إال امسهم وال يتغىن إال برمسهم

 عندما خنرج للقتال ، املسجد واال أشياء قلبية بس نقوهلا يف وقت الصالة عن أشياء وجدانية تبقى يف
 . ال ال ، هم رجال وحنن رجال

 . فهمتوا ؟ حنن جن يعين نبلع أخضرهم ويابسهم ، إن كانوا رجال وحنن إيش؟ وحنن اجلن ، هم رجال

 : الشيخ عطية اهللا

 اجلهاد قد مأل عليه كيانه واستغرقه مع كان ، كان  فيه خلق التفاين واحملبة للجهاد ونصرة الدين
 واحلقيقة أنه ال ميكن أن يصل اإلنسان إىل مراتب اد ما مل ، تكامل طيب وتعدد اهتمامات كما قلت

 العمل مبا يؤمن به من فكرة أو قضية وهذا يف كل شيء يف العلم يف العمل يف اجلهاد ، يتفاىن يف العمل
 . يوية ومكاسبها األمر كذلك بل حىت يف األمور الدن ، أو يف غريه

 وباملناسبة أيضاً حىت أهل الدنيا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر يقولون إن الشخص الناجح
. وهذا املعىن صحيح يف اجلملة ، الذي إذا آمن بفكرٍة تفاىن يف تطبيقها وضحى من أجلها



٤۲ 

 ا آمن به من اجلهاد و قيام بالدين هكذا كان أبو الليث يف ما أحسب تفانٍ وتضحية يف العمل مب
 وإقامته والبذل يف سبيل اهللا لنيل رضى اهللا تعاىل وجزيل ثوابه والفالح والفوز باملراتب العالية يف

 : اآلخرة كما قيل
 مهرنا غــاٍل ملــن يطلبنــا *** أيها العاشق معىن حسناً

 وجفونٌ ال تذوق الوسنا *** جسد مضىن وروح يف العنا
رنــا و  وإذا مـا شــئـت أد الثمــن *** فؤاد ليس فيـه غـي

 : مؤسسة السحاب

 ولترسيخ هذه املفاهيم لدى ااهدين كان الشيخ رمحه اهللا مواظباً على إعطاء دروس ومواعظ يف
 . . اخلطوط واجلبهات األمامية يركز فيها على الغزوات واملعارك اليت كانت يف صدر اإلسالم

: أبو الليث اللييب الشيخ



٤۳ 

 هذا ، مشهداً عظيماً ، املعركةِ العظيمة ، وهنا يقتطع لنا الزمانُ مشهداً من مشاهِد معركِة اليمامة
 ثالثة من أبطال املسلمني يتسابقون لقتل مسيلمةَ .. املشهد حيملُ صور ثالثة من أبطال املسلمني

 يسابق وحشي قاتل أسد اهللا وأسد رسول اهللا أبو دجانة ِسماك ابن خرشة مكسور الرجل ، الكذاب
 بنفس احلربة اليت قَتل ا محزة أراد أن يقتل ، صلى اهللا عليه وسلم محزة بن عبد املطلب يف غزوة أحد

 هي أم عمارة .. لكن واهللا خري يف هذا الزمان من مئة ألف رجل .. والثالث هو ليس رجل ، مسيلمة
 نجر الذي كانت تدافع به عن رسول اهللا صلى اهللا عليه نسيبة بنت كعب قُطعت يدها وحتمل اخل

 فتقدم الثالثة يف مشهد اقتطعه الزمان لريينا عظمة . وسلم بيدها األخرى ويدها اليمىن مقطوعة
 . اإلسالم عندما تكون نفوس أصحابه حتمل الفدائية يف سبيل اهللا

 ورجلٌ يريد أن يكفِّر عن ، و دجانة رجلٌ يريد إحدى احلسنيني أب .. فتقدم هؤالء الثالثة يتسابقون
 . وامرأةٌ تريد أن تأخذ بثأرها البنها خبنجر ، سيئته بقتل أسد اهللا وأسد رسول اهللا

 وأناس يف هذا الزمان حيملون األرجل ، محلوا اإلسالم .. وأخرى بيد مقطوعة ، واحد رجله مكسورة
 . وحيملون األكف وال فائدة فيهم لدين اهللا

 ذُلَّ رجاالت ، نصر أوالد املسلمني ، سبيت نساء املسلمني ، صلى اهللا عليه وسلم سب رسول اهللا
 وال أحد يقول ال إله إال اهللا وهبت نفسي يف ، أُسر الصاحلون ، قُتلَ ااهدون ، قُِهر العلماء ، املسلمني
 ، امرأة ال كالرجال ، سبيل اهللا

 الرجـاِل لفُضلت النســاء على *** إن كن النساء كمن رأينا
وما التذكري فخر للهالِل *** وما التأنيث السم الشمس عيب 

 إمنا الفخر بالقتال يف ، إمنا الفخر مبقارعة األبطال ، إمنا الفخر بصناعات الرجال ، إمنا الفخر بالفعال
 . سبيل اهللا تعاىل

 واستنصلت ، ه وهز وحشي رحم ، وصل أبو دجانة مساك بن خرشة ورفع سيفه ، فتقدم الثالثة يتسابقون
 مثَّ أحلقه أبو ، ورمى وحشي حربته فوصلت إىل مسيلمة قبل سيف أيب دجانة ، نسيبة أم عمارة خنجرها

 صرع الكذاب يف ملحمٍة تارخيية أبقاها ، فمات الكذاب ، مثَّ طعنته نسيبة باخلنجر ، دجانة بالسيف
. اإلسالم جوهرةً باهرةً ملن أراد أن يقتدي بأمثال هؤالء



٤٤ 

 إذا  مجعتنا يا دعي اامع *** آبائي فجئين مبثلهم أولئك

 هؤالء هم ، هؤالء هم الرزايا اليت حتمل املنايا ، هؤالء هم  صنعة احملال ، هؤالء األبطال ، هؤالء الرجال
 هؤالء هم الذين تتهيج نفوسنا حقداً على الكافرين ونصرةً هلذا الدين عندما ، الذين نترىب بذكرهم

 . ويا كفار نقاتلكم ؤالء ، يا مسلمون هذا أصلكم ، عاهلم نتذكر ف
 ، وتقدم األبطال ، وتقدم عباد بن ِبشر يقاتل قتاالً حىت صرع ، واحتدم القتال وصرع املرتدون الكفار

 وقتل من األبطال من محلة القرآن يف هذه املعركة مخسمئة حامل لكتاب اهللا ليقولوا ملن بعدهم إن
 إن القرآن أُنزل لريي ماذا يفعل به محلته ؟ كما قال عمار ، ن حملَ القرآن بالقتال إ ، القرآن بالفعال

 فال خري يف حامل للقرآن ال يرى من فعاله خري ، " يا محلة القرآن زينوا القرآن بفعالكم : " بن ياسر
 . لإلسالم

 ة اية املرتدين يف وانتهت املعركةُ وكانت بنهاية هذه املعرك ، وقاتل املسلمون وجندل الكافرون
. جزيرة العرب

 : مؤسسة السحاب

 ِإنَّ اللَّه : ( وقوله سبحانه وتعاىل ، ) ة وقَاِتلُوا الْمشِرِكني كَافَّةً كَما يقَاِتلُونكُم كَافَّ ( وحتقيقاً ألمره تعاىل
 وبعد سنوات من التعاون والتنسيق مع ، ) مرصوص يِحبّ الَّذِين يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِلِه صفًّا كَأَنّهم بنيانٌ

 . قاعدة اجلهاد يقرر الشيخ مع ثلة من إخوانه الوحدة مع قاعدة اجلهاد

 : الشيخ عبد اهللا سعيد

 وحنن معه إىل تنظيم قاعدة اجلهاد لنكون صفاً واحداً كما حيب - رمحه اهللا - قبل مقتله انضم الشيخ
 ومل متض على هذه البيعة املباركة إال بضعة أشهر حىت كتب اهللا له ، م اهللا ويرضى ضد أعداء اإلسال

. ما كان يتمناه ويصبو إليه أال وهو الشهادة يف سبيل اهللا اليت طال انتظاره هلا



٤٥ 

 كان موعده مع الشهادة اليت طاملا ١٤٢٩ ففي ليلة الثالثاء احلادي والعشرين من شهر حمرم عام
 فنحسب أن اهللا قد اختاره وانتقاه من بني إخوانه واختذه لنفسه ، يصاً عليها خاض املعارك طالباً هلا حر

 فرمحك اهللا يا أبا الليث فما ، ) ويتِّخذَ ِمنكُم شهداَء : ( قال اهللا تعاىل ، تكرمياً له وختصيصاً إن شاء اهللا
 ثين عليك مبحاسن رأيت من أٍخ عرفك إال وهو يدعو لك ويذكر حماسنك ويتندر بلطيف أخالقك وي

 . أفعالك

 : الشيخ أمين الظواهري

 بل وحرصه على اإلصالح بينهم ، صفةٌ أخرى من اهللا ا عليه وهي حرصه على الوحدة بني املسلمني
 فكان مبادراً لذلك ساعياً فيه مبا يستطيع بصدقٍ وإخالص يلمسه اجلميع ، وحل املشاكل بني اإلخوة

 . ويسكنون إليه مما جيعلهم يطمئنون ملا يقول
 أسأل اهللا العظيم أن يتقبل منه عمله الصاحل وشهادته وأن يلحقنا به على خري غري خزايا وال ندامى

 . وال مفتونني

 : مؤسسة السحاب

 ولعل يف هذه الكلمات من األخ عبد ، - رمحه اهللا - إن املرء ليعجزعن ذكر مناقب الشيخ أيب الليث
 . قُتل بعد مقتل الشيخ ما يوجز لنا هذا األمر والذي - رمحه اهللا - اهللا الشامي

: عبد اهللا الشامي



٤٦ 

 عن نفسي أنا وعن إخواين الذين ، ما زلت أنا بنفسي إىل اآلن أجد آثاره على ساحة اجلهاد حقيقة
 والشيخ أبو الليث ملّا تعيش معه عن قرب جتد فيه . كانوا معي أو عن األنصار الذين نعيش معهم

 ومن أبرز هذه الصفات الورع والصدق - رمحهم اهللا - حنسبها صفات السلف الصفات اليت
 كان دائماً حياول أن يعمل أعمال ال يعرفها كثري من الناس حىت املقربون منه ال يعرفوا ، واإلخالص

 . جيتهد أن يعمل األعمال اليت تكون خالصة هللا سبحانه وتعاىل و ما أحد يعرفها

 : مؤسسة السحاب

 فالعيش يف ، لبعض أن اجلهاد يقتصر على خوض املعارك فقط ولكن احلقيقة أبعد من ذلك يظن ا
 وكان الشيخ ، ساحات اجلهاد هي احملك احلقيقي لصناعة الرجال وامليدان الفعال لتربية شباب األمة

 . من النماذج اليت متثلت فيهم هذه احلقيقة - رمحه اهللا - أبو الليث

: الشيخ عطية اهللا



٤۷ 

 هو الفىت ونعم الفىت مبا تتضمن كلمة الفىت من الشهامة وكرم - رمحه اهللا - الً كان أبو الليث فأو
 النفس وشرفها وعزا واحلياء وقوة الطموح والتطلع للكماالت واملزامحة على املراتب العالية يف اخلري

 ين استفاد من مث حنكته التجارب يع ، والنفور أيضاً من السفاسف واألنفة من الكون يف احلضيض
 التجارب اليت مر ا يف حياته بأن قرأها قراءة صحيحة وبىن عليها حبيث عرف العلل واِحلكَم وعرف

 ألن بعض ، الصحيح واخلطأ واحلسن والقبيح وتثقفت نفسه واكتمل عقله وهذا الشيء مهم جداً
 قد ال يستفيد ألنه يقرأ الناس مير بتجارب كثرية ورمبا جتارب كبرية وبليغة ومعقدة ومفيدة جداً لكن

 . التجربة قراءة خاطئة فتعود التجربة عليه وباالًعافانا اهللا وإياكم
 املتطورة الطالبة للفضل ، كان الشخصية اربة املستفيدة باستمرار ، فاملهم نعود إىل الشيخ أبو الليث

 يكون أفضل من كل يوم ، ال يتوقف عن طلب الفضل مبعىن دائماً يطلب أن يكون أفضل ، دائماً
 . وكان يحسن االستماع واالستفادة وال يترفع عن التقاط الفائدة ممن كان ، أمسه

 كما – كان شخصية قيادية ، مع الوقت والتجارب كان ابن زمانه ورجل وقته مع إخوانه الرجال
 شخصية مستفيدة متطورة غري جامدة على ما اعتادته فحسب ، شخصية ذات عقلية مرتبة ، - قلت

 متيز بأنه شخصية ، شخصية صادقة شفافة ، باحث باستمرار عن األفضل واألكمل واألحسن بل هو
 يعين شخصية ذات عقلية تربوية بناءة يهتم بالتربية وبناء النفس وبناء ، أيضاً تربوية يعين مربية

 ، يعرف الناس ومعادم وأقدارهم وصفام وتفاوم ويعرف عيوم ومداخل النقص فيهم ، الشخصية
 واإلخوة الكبار الحظوا هذا ، كان حسن الفهم وصاحب معايري صحيحة مستقيمة وفقٍه جيد و

 وعرفوه وهلذا كان اإلخوة الذين هلم أبناء أو شباب ناهزوا البلوغ حيبون إرسال أبنائهم إليه ليكونوا
 . معه يف مراكزه وحتت إشرافه

: مؤسسة السحاب



٤۸ 

 ون إال لغة القتال وأن حيام مليئة باالستنفارات واملطاردات لذا قد يظن البعض أن ااهدين ال يعرف
 يستحيل معها العيش يف حياة زوجية وتكوين أسرة حيىي األبناء يف كنفها ولكن احلقيقة ختتلف عن

 الذي يعد من القادة األكثر انشغاالً كان متزوجاً وأباً - رمحه اهللا - فالشيخ أبو الليث ، ذلك متاماً
 رجالً - رمحه اهللا – كما كان الشيخ أبو الليث ، قلبه حببهما وحرص على إسعادمها لطفلني امتأل

 كما ، متواضعاً خيدم إخوانه ويسعى يف حل مشاكلهم ، اجتماعياً مرحاً حيبه كل من عرفه والتقى به
 وأما شرب القهوة العربية ، حريصاً على إعداد الطعام إلخوانه وتقدميه بنفسه هلم - رمحه اهللا - كان

 وعادة ال تكاد تفارقه حيث كان رمحه اهللا ، هي هدية الشيخ حملبيه بعد انتهاء التدريب العسكري ف
 من أخالٍق - رمحه اهللا - ومع ما متيز به الشيخ أبو الليث ، يشرف عليها بنفسه ويقدمها إلخوانه

 حقيقته حىت وصفاٍت محيدٍة مع اخللق إال شيئاً عظيماً كان يكمن يف قلب ذلك القائد الفذ ومل يدرك
 . - حنسبه كذلك واهللا حسيبه - املقربون منه إال بعد مقتله رمحه اهللا

: الشيخ أبو حيىي اللييب



٤۹ 

 بفضل اهللا عز وجل أنا عشت مع الشيخ أيب الليث مدة ، أقول كلمة و اهللا أقوهلا أشهد اهللا عليها
عرفك  مبعادن الرجال طويلة كان على فترات متقطعة ويف ساحات متعددة ويف ظروف خمتلفة ت 

 و وجدت بعض األوراق اليت - رمحه اهللا - وحبقيقتهم ولكن واهللا يا إخوة بعدما قُتل الشيخ أبو الليث
 كان يكتبها وحده وبعض العبارات اليت كان يدوا يف خلوته واهللا قلت أنا مل أعرف أبا الليث إال بعد

 فيه من صدق العالقة اخلفية بينه وبني اهللا سبحانه ووجدت ! يعين ما عرفته إال بعد أن قُتل ، أن قُتل
 وتعاىل يف عبارات يدوا وحده ال ليعرضها يف كتب وال لينشرها يف مصنفات وال يف مؤلفات وإمنا

 نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ، هي خواطر أو إميانيات يتحرك ا قلبه بني احلني واحلني فيدوا ويكتبها
 . يتقبله يف الشهداء

 : مؤسسة السحاب

 اشتاق حمبوه الذين حلقوا بقافلة الشهداء للقائه - رمحه اهللا - وقبل فترٍة يسرية من استشهاده
 . واستبشروا بقدومه وذلك فيما يرى النائم

 : الشيخ أبو حيىي اللييب

 بني من . قبل أن ننهي اجللسة نذكر بعض الرؤى اليت حدثين ا الشيخ أبو الليث قبل مقتله بأشهر
 كان هناك أحد األفراد الذين عاشوا معه مدة طويلة وهو ، هذه الرؤى ولعلي ذكرا لكم من قبل

 األخ عبد السالم التركستاين وكان الشيخ أبو الليث حيبه كثرياً وميدحه يف عقله ويف أخالقه ويف
 شهر تقريباً فتأثر بعد فقتل أخونا عبد السالم التركستاين قبل الشيخ أيب الليث بثمانية أ ، خدمته أيضاً
 قال يل وال أدرى إن ، وقبل أن يقتل الشيخ أبو الليث بشهرين فقط قال يل أنا رأيت رؤيا ، ذلك كثرياً

 - قال رأى عبد السالم التركستاين ، فذكر الرؤيا ، قال يل ولكن امسعها ، كانت رؤيا أو حديث نفس
 ت ماذا تفعل هنا ؟ أنت ألست يف اجلنة ؟ أن : وهو يف السماء الدنيا وقال سألته وقلت له - رمحه اهللا
 . قال ولكين مسعت أنك ستأتينا قريباً وأنا جالس أنتظرك ، نعم أنا يف اجلنة ومرتليت عالية فيها : قال يل

. فهذه من الرؤى اليت كذلك حدثين ا ، نعم



٥۰ 

 ووجدت فيها قبل أن يقتل بيوم واحد قال رأيت أنين دخلت إىل غرفة ، قبل أن يقتل بيوم واحد فقط
 قال فجلست أمامه وكأنه ، جالساً وكان وجهه بشوشاً فِرحاً - حفظه اهللا - الشيخ أسامة بن الدن

 قال يف النهاية عندما انتهى قال قمت واحتضنته وقبلته وقبلت ، يعطيين بعض األوامر وأنا أمسع منه
 خ أسامة بن الدن ولعلها كانت عالمة الوداع للشي ، قال مث بعد ذلك خرجت ، رأسه وقبلت وجهه

 . وملن معه من إخوانه وأنه سلم له األمانة اليت كانت على عاتقه

 : مؤسسة السحاب

 معاشرة الشهداء . أما قصته مع الشهداء فهي قصة معاناة ودفع ضريبة هذه املرتلة من اللحم والدم
 ق واحلنني وخوف والعيش معهم وذكراهم ومشاعر احملبة واإلجالل ورجاء الوصال واللقاء والشو

 فكانت خامتة الشهادة اليت طاملا متناها ، حىت أناله اهللا ما متناه كما نرجو وحنسب واهللا حسيبه ، احلرمان
. و طاملا اهتبل فرص الدعاء والتفاؤل بنيلها



٥۱ 

 : الشيخ أبو حيىي اللييب يف جلسة مع اإلخوة حول جثمان الشيخ أيب الليث رمحه اهللا بعد استشهاده

 ونعزي ااهدين يف ساحات ، ونعزي األمة اإلسالمية كلها ، ونعزي إخواننا ، ننا إذ نعزي أنفسنا إ
 هؤالء هم الذين محلوا مهكم حقيقةً ووقَّعوا ، هؤالء هم قادتكم : نقول هلم ، اجلهاد والرباط واإلعداد

 ءات إمنا وقعوها بدماٍء صدقهم ال باألقالم واألحبار وال بالكالم واخلطب الرنانة وال بالندوات واللقا
 . إمنا وقعوها بصدقٍ ال يمكن ألحٍد أن يزايد عليه أو أن يشكك فيه ، يراها كل أحد

 إننا إذ نعزي أنفسنا ونعزي إخواننا ااهدين يف ميادين الرباط واجلهاد يف أفغانستان اليت عرفت
 ونعزي ، مثل هذه املشاهد ونعزي إخواننا يف العراق الذين اعتادوا ، شيخنا وعرفها شيخنا أيضاً

 ونعزي إخواننا ااهدين يف بالد العسرة يف ، إخواننا املرابطني يف مغرب اإلسالم الذين أحبهم وأحبوه
 . ونعزي إخواننا ااهدين يف كل مكان ، الصومال احلبيب

 وإن ، عاىل لكم أيها ااهدون إن طريقكم مل ختتاروه بأنفسكم إمنا اختاره اهللا سبحانه وت : نقول هلم
 فيا شباب اإلسالم ويا أبطال العقيدة ويا رجال ، ايتكم ليست بأيديكم إمنا ايتكم بيد اهللا عز وجل

، وهذا هو طريق النصر ملن كان صادقاً يف طلبه وابتغائه ، التوحيد هذه هي طريق اجلنة ملن أرادها



٥۲ 

 ا ومن قادتنا ومن ديننا وعقيدتنا قبل فأعداء اهللا عز وجل مل يدخروا جهداً لينالوا منا ومن إخوانن
 . ذلك

 واألمحق السفيه هو الذي يتملق ألعدائه يطلب منهم وداً ، فاألمحق السفيه هو الذي يظن بأعدائه خرياً
 ولكن اهللا عز وجل علمنا وأخربنا كيف نتعامل مع هؤالء ، ويطلب منهم رفقاً ويطلب منهم إحساناً

 الرجال يف ساحات الوغى وإمنا يصلون إليهم خببثهم ويصلون ارمني الغدرة الذين ال يصطادون
 يا أَيّها النِّبيّ جاِهِد : ( علمنا كيف نتعامل مع هؤالء فقال اهللا سبحانه وتعاىل ، إليهم جبواسيسهم

ِصريالْم ِبئْسو مّنهج ماهأْومو ِهملَياغْلُظْ عو اِفِقنينالْمو ( قال اهللا عز وجل و ، ) الْكُفَّار : ا الَِّذينهّا أَيي 
 ). آمنوا قَاِتلُوا الَِّذين يلُونكُم ِمن الْكُفَّاِر ولْيِجدوا ِفيكُم ِغلْظَةً واعلَموا أَنَّ اللَّه مع املتقني

 وأن إننا إذ حنتسب شيخنا وقائدنا عند اهللا سبحانه تعاىل ونسأله عز وجل أن يرفع درجته يف عليني
 . جيمعنا به عاجالً غري آجل مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً

 فنقسم باهللا ، واحلمد هللا ، وإن جنا قد خربناه ، إننا إذ نودعه نقول له يا شيخنا إن طريقنا قد عرفناه
 وإننا لن نتخلى عن ، م وإننا لن خنون دماءك ، العظيم الذي رفع السموات بغري عمد إننا لن خنذلكم

 فما كان لنا أن خنون دماًء سفكت من أجل إعالء ال إله إال ، الطريق الذي سلكناه معاً سنوات عديدة
 فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يثبتنا على طريق احلق وأن يثبتنا على طريق اجلهاد وأن جيعل ايتنا ، اهللا

 . يني إنه مسيع قريب كنهاية شيخنا وقائدنا وأن يرفع درجاتنا يف عل
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وال تنسونا من صاحل دعائكمـ
 إخوانكمـ يف

ـادي خنـبة اإلعـالم اجله


