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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  ...  من أهل الیمن

  ...بطبٍع حازم  لیٌث هادٌئ

  ... غیوٌر ذو عقیدة نقّیة لم ُیداهن علیها

 اسمه أنور نجیب الّشعري، في منتصف العقد الّثالث من الُعمر،
ن دخلها قبل سقوط ین لدخول العراق مع َمعلی الّدیرته دفعته َغ

طرته الّسلیمة منعته من البقاء لعدم إیمانه الّصادق وِف بغداد، لکّن
إمام المجاهدین علیه الصالة  وقد صّح عنده قوُل ،ایةالّر وضوِح
  ).ةجاهلّی ٌةتلفِق ةعمّی رایة تحت تلُق من: (الموالّس

قا قلبه ظّل معّل کمساعد طبیب أسنان، ولکّن درس في مجال الطّب
رصة ویترّصد األخبار القادمة من هناك، ینتظُر الُف ،في أرض الجهاد

اهدین في سبیل الله المج ایة، وتعالی صوُتی إذا ما توّضحت الّرحّت
، لم یستطع االنتظار أکثر، فکّر راجعا إلی "البعث" بعد سقوط ُحکم

  .}وعجلُت إلیَك ربِّ لترضی{: هذه البالد، ولسان حاله یقول

همته وصل العراق بین الفّلوجتین، ولما انتظم في مفارز القتال، َد
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ر الله لهم ابتین الذین قّدانیة، فکان من أهلها الّثوجة الّثحمة الفّلمْل
عتقالتهم ما ضی في ُموَقلیبیین، الّص وقع أسیرًا لدى حیُثالحیاة، 
  .وصلفي الَم "بادوش"في سجن  ی استقّرعلی العامین حّت یزیُد

في الغزوة  یدهمفکاَن من الذین ُکسر َقمّن الله علیه بالفرج، وهناك 
یوث من القیود في سجن جال وحّررت الّلت أسر الّرهیرة التي فّکالّش

م أضعاف ما یحمُل من الهّمة والعْز، فخرج صاحبنا کغیره "بادوش"
ره، واستقّر به المقام في مدینة سامّراء حیث کان یحمل قبل أْس

تخّصص في مجال اإلسناد الجّوي بعد أن تخّرج من دورة علی 
ائرات، فشهد بهذا الّسالح المواقع للّط حادي المضاّدالمدفع اُالسالح 

الموت، کلما سمع  والغزوات، وُعرف بین أقرانه باإلقدام في مواطِن
، وغزوتي "بن عامر ربعّي"ي، فشهد غزوة طار إلیها یلّب أو فزعًة هیعًة

  ".المتوّکل"و " الّزبیر"

والَزم ذلك العمل، وتفانی فیه إلی حّد " الهاون"ثم انتقل إلی قسم 
دفع الهاون عیار ه یستخدم ِمـر ذلك أّنیثیُر العجب، وکان من صَو

أمٌر صعٌب جدا بسبب حجم الماسورة  ملم بدون رکیزة، وهذا ١٢٠
ی أنه في إحدى الواجبات ف، حّتة عند القْذّدة الفعل القوّیالکبیر، وَر

أللهم : (وهو یقول ،ط علی وجهه ثالث مّرات من قّوة ردة الفعلسَق
  ).أحسن خاتمتي بالهاون
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کان أبو حسن یحمُل من األخالق وسالمة القلب ما یثیر العجب، 
کثیر الُمسامحة إلخوانه وال یحمُل في قلبه حقدًا علی أحد، وتجُد 

یعتني بشؤون إخوانه صفاء الِفطرة ظاهرًا علی وجهه لکّل من یراه، 
في کّل شيء ویحرص علی خدمتهم حتی في المطبخ، وکان کثیر 

ا کان یطلبه ضه الله بخیر مّمواج والحدیث عنه حتی عّوعي للّزالّس
  .نیافي الّد

کثیرًا بمقتل صدیقه ورفیق دربه أبي رواحة المدني، فضاقت به  تأّثر
ل الّشهادة، فأخذ بأسبابها مع زمیله نسیم، رصه علی نْینیا وزاد ِحالّد

، وحصل ما )أسأل الله أن ُنقتل معًا(حتی قال له في إحدى الغزوات 
َنْحَسبه َصَدق الله فنال الشهادة في سبیل الله  ،تمّناه صاحبنا

فتیش في قاط الّتإحدى ِن وُقتل مع نسیم وهما یقتحماِن ،فصَدقُه
ر األواخر لشهر رمضان من عام انطلقت في لیلة ِوتریة من العْش غزوٍة

سیح ه َفنه وإخواَنأسَکوواسعة  للهجرة، فرحمه الله رحمًة ١٤٢٨
  .نانهِج

  

  وکتــبه

  أبو عبد الملك
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